
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  

  :المسيح تفسير أيقونة السيدة العذراء وھي تحمل الطفل يسوع
تحمل السيدة العذراء الطفل يسوع على يدھا وينتعل في قدميه بصندل أحد فردتيه مفكوكا ومعلق 

 كاد أن يسقط وا0خر مربوطا بقدمه ا0خرى ونجد في أعلى ا0يقونة على اليمين واليسار بقدمه
   .شياء في أيديھمم8كين ممسكين بأ

بل ا0يام وإلى قإلى بعيد إلى مست العذراء وھي تحمل الطفل يسوع نجدھا ? تلتفت إليه وإنما تنظر
وجھھا لذلك يرتسم على  .نفسه فديه عن كثيرين العذابات التي سيراھا ابنھا الوحيد الذي سيقدم

ا ا?بن سيصلب من أجل يبدو واضحا على وجھھا ?ن ھذ وحزنھا ةصورة آ?م ابنھا المستقبلي
  .خ8ص البشر

  :وا0بيضا0حمر ونجد العذراء دائما تلبس ا0زرق  : العذراء م8بس
–لمتجسد فأصبحت سماء لھذا ا?بن بطنھا هللا ا 0نھا السماء الذي حل في : السماوي أو ا0زرق

   . شير اللون إلى الحق السماويي
 ةالملوك وا0باطر إ?كي ? يلبسه اللون المل بأنهفھو لون معروف  : اللون ا0حمر القرمزي

   .ا0حمر القرمزي والعذراء بالطبع تلقبھا الكنيسة بأنھا الملكة وأم الملك فھي لذلك ترتدي اللون
اء على رأسھا فھي العذراء أنھا تلبس طرحه بيض فھو رمز الطھارة ودائما نجد : اللون ا0بيض

   .النقية ب8 دنس و? غش ةالطاھر
 والثانية على –على العذراء مريم إما نجمتين أو ث8ث نجوم واحدة على الكتف ا0يمن  نجد: جومالن

العذراء مريم بتول قبل  وھذا يعني أن  .والثالثة على الكتف ا0يسر –الرأس فوق الجبھة بقليل 
و?دتھا للطفل نجمتان فقط تعني أنھا بتول قبل وبعد  أما إذا وجد . وأثناء وبعد و?دتھا للطفل يسوع

والثانية أعلى الجبھة فوق الرأس تشير  ةا0يمن تشير إلى البتولي يسوع والنجمتان واحدة على الكتف
 ويضيفون في بعض ا0يقونات أحيانا عدد النجوم  .العذراء البتول الطاھرة إلى الطھارة فھي

بالنجوم أي كمال  بع مزينةالصغيرة جدا على الثوب ا0زرق 0نھا سماء ثانية والسماء الثانية بالط
   .ولكن ?بد من وضوح النجمتين أو الث8ثة نجوم الكبار. الطھارة 

  :الم8بس لون : الطفل يسوع
 أي ب8 خطية كالذھب المصفى ليس به شوائب وھو قد شابھنا في ةيرمز إلى النقاو : ا0صفر اللون
   .ما خ8 الخطية وحدھا وأيضا ھو لون النصرة والقيامةيء كل ش
الملوك ورمز الفداء للدم المسال عنا على الصليب ع8مة  ھو اللون الملكي فھو ملك : ا0حمر اللون

  . خ8صنا
في عصره كان  اeمبراطوروھو اللون الوحيد الذي يرتديه السيد المسيح 0ن  : البنفسجي اللون

  . يلبس فقط ھذا اللون فھو قاصر على ا0باطرة والملوك فقط

سقط منه ن8حظه مفكوكا في أحد قدمي الطفل يسوع ويكاد أن ي ھذا الصندل الذي : وكالصندل المفك
اليھودي القديم 0نه  العادات القديمة أو الطقسلمسيح المنتظر وقام بفكنا من فجاء ا. فھو رمز الفكاك 

  .? خوف بعد ذلك 0ن المسيح قد جاء بالفعل
عاقبه هللا  أخطأحينما  فاeنسان ا0خرىقدمه  في عن الصندل المربوط : المربوط الصندل اgخر

حافي القدمين على ھذه  اeنسانفإذا سار  –أي الخطية  -بان جعله في ا0رض وھي تنبت شوكا 
ويحمي أن يحمي نفسه من ا0شواك  لjنسان فكان ?بد.  إليها0رض المملوءة شوكا فستدخل الخطية 

ھا وعمل منه صندل وذبحھا وأخذ جلد ةي قدمه ز فأخذ ذبيحفيء بش ف8بد أن ينتعلة ھذه القدم العاري
يحمينا وينقذنا من  فالذبيحة أو الخروف إشارة إلى المسيح فھو الذبيح الذي ذبح لكي. أو حذاء ليحميه

   .يحمينا في ھذا العالم الخطية أي أن المسيح ھو الذي فدانا وقدم نفسه فداء عنا لكي
توجد خطية  وكذلك أيقونة الصعود 0ن ھناك ? مسيح حافي القدمينفي أيقونة القيامة نجد السيد ال

أو الحاجز الذي  تحتاج إلى الفاصل ?. أرض ب8 شوك أو حسك 
  .رضا0لى ستخدمناه ونحن عا

لكل من السيد المسيح  توضع ھالة صفراء أنيجب : ةالھال
ولكن .  العذراء والم8ئكة و لجميع القديسين حول رأسھم ةوالسيد

ة السيد المسيح تكون أكبرھم حجما فھي تبدأ من الكتف من ھال
الذي يحمل عليھما الخروف الضال ويرشده إلى  المنكبين

  .بة الصليبالصواب والذي حمل عليه خش
الصورة م8كين أحدھما يمسك صليبا  نجد في أعلى: الم8كان

ا?سفنجه  والثاني يمسك الحربة والقصبة الطويلة التي فوقھا
ع عليھا الخل حينما عطش السيد المسيح وطلب أن والتي وض

فھذه ھي ا0دوات التي   .الصليب يشرب فرفعوھا له على
والمستقبل بان ھذا سيحدث ومن ھذا جاء المي8د  ةالنبوء استخدمت في عملية الصلب لتدل لنا على

 .الخ8ص للبشرية كلھا وجاء التجسد ليتم الصلب ويتم
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  :طروبـاريـةال -
ً (ووطئ الموت بالموت ووھب الحياة للذين في القبور  المسيح قام من بين اموات  ) ث ثا

 
ر، واحفظ بقوة خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البرب -

  صليبك جميع المختصين بك
  

نحن عبيدِك يا والدة ا7له، نكتب لِك آيات الغلبة يا جندية قاھرة، ونقدم : القنداق
لمساوئ، لكن بما أن لِك العزة التي 9 تحارب، أعتقينا من الشكر لِك كمنقذين من ا

افرحي يا عروسًة 9 عروس لھا: أصناف الشدائد حتى نصرخ إليكِ   

  ١٠٤ العدد – ٢٠١١مايو /أيار ١٥احد 
  ت حسدامخلّع بيأحد  –لفصح الرابع لحد ا

رة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصصصصــــــــنرشة العننرشة العننرشة العننرشة العن     
  النيابة البطريركيةتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  -  في الكويت

    



   :القراءات ا!نجيلية
  ُموا لَملِِكنا رنُِّموارنِّ . رنُِّموا eلِھنا رنُِّموا   :المقدمة

  ِھنا بصوِت ا?بتھاجلھلِّلُوا e. يا جميَع ا0َمِم َصفِّقُوا با0يادي
  )٤٢-٣٢: ٩(سفر أعمال الرسل 

في تِلَك ٱ0َيّام ، ٱتَّفََق أَنَّ بُطُرَس إِذ كاَن يَطوُف في َجميِع ٱ0َطراِف ، نََزَل 
ةَ  فَصاَدَف ھُناَك َرُج8ً ٱسُمهُ أَينِياُس ، * أَيًضا إِلى ٱلقِّديسيَن ٱلّساِكنيَن في لُدَّ

يا : فَقاَل لَهُ بُطُرس * ثَماني ِسنيَن ، َكاَن ُمَخلًَّعا  ُمضَطِجًعا َعلى َسريٍر ُمنذُ 
َوَرآهُ َجميُع * فَقاَم لِلَوقِت . قُم َوٱفتَِرش لِنَفِسَك . أَينِياُس َشفاَك يَسوُع ٱلَمسيُح 

بِّ  ةَ َوٱلّشاروَن ، فََرَجعوا إِلى ٱلرَّ َوكانَت في يافا تِلميَذةٌ * ٱلّساِكنيَن في لُدَّ
َوكانَت َغنِيَّةٌ بِٱ0َعماِل ٱلّصالَِحةِ . ا ، ٱلَّذي تَفسيُرهُ ظَبيَةُ ٱسُمھا طابيت

َدقاِت ٱلَّتي كانَت تَصنَُعھا  فََحَدَث في تِلَك ٱ0َيّاِم أَنَّھا َمِرَضت َوماتَت * َوٱلصَّ
ةُ بِقُرِب يافا ، َوَسِمَع ٱلتَّ * فََغَسلوھا َوَوَضعوھا في ٱلِعلِّيَِّة .  8ميُذ َولَّما كانَت لُدَّ

أَنَّ بُطُرَس فيھا ، أَرَسلوا إِلَيِه َرُجلَيِن يَسأَ?نِِه أَن ? يُبِطَئ َعِن ٱلذَّھاِب إِلَيِھم 
فََوقََف لََديهِ . فَلَّما َوَصَل َصِعدوا بِِه إِلى ٱلِعلِّيَِّة . فَقاَم بُطُرُس َوأَتى َمَعھُما * 

ثِيابًا كانَت تَصنَُعھا َظبيَةُ َوِھَي َمَعھُنَّ َجميُع ٱ0َراِمِل يَبكيَن َويُرينَهُ أَقِمَصةً وَ 
. يا طابيتا قومي : ثُمَّ ٱلتَفََت إِلى ٱلُجثَِّة َوقال . فَأَخَرَج بُطُرُس ٱلَجميَع َوَجثا َعلى ُركبَتَيِه َوَصلّى * 

ثُمَّ َدعا ٱلقِّديسيَن َوٱ0َراِمَل . فَناَولَھا يََدهُ َوأَنَھَضھا * َجلََست  َولَّما أَبَصَرت بُطُرسَ . فَفَتََحت َعينَيھا 
بِّ . فَذاَع ٱلَخبَُر في يافا ُكلِّھا * َوأَقاَمھا لََديِھم َحيَّةً    * فَآَمَن َكثيروَن بِٱلرَّ

  )١٥-١: ٥( البشير يوحنافصُل شريف من بشارة القديس :ا!نجيل
وك||ان ف||ي أُوَرش||ليَم عن||َد ب||اِب الَغ||نَم بِرك||ةٌ تُس||مَّى  *يس||وُع إِل||ى أُوَرش||ليَم فِ||ي ذل||َك الزم||اِن ص||ِعَد  �

ِجعاً فيھا ُجمھوٌر كثي|ٌر م|ن الَمْرض|ى *بالِعبرانيَِّة بيَت ِحْسدا لھا خمسةُ أَرِوقٍة  م|ن ُعمي|اٍن . وكاَن ُمضَّ
ُك 0َنَّ م8كاً ك|ان ين|زِ  *ينتظروَن تحريَك الماِء . وُعرٍج ويابسي ا0َعضاءِ  ُل أَحيان|اً ف|ي البِْرك|ِة ويَُح|رِّ

?ً م|ن بع|ِد تحري|ِك الم|اِء ك|ان يُب|َرأُ م|ن ك|لِّ م|رٍض . الماء وك|اَن ھن|اَك  *عتَ|راه ٱوالذي كان ين|ِزُل أَوَّ
. ق|ال ل|هُ . وعلِ|َم أَنَّ ل|هُ زمان|اً ط|وي8ً . ھذا إِذ رآه يسوُع ُملق|ىً  *رجٌل بِه مرٌض ُمنُذ ثَماٍن وث8ثيَن سنةً 

َك الماُء يُلقيني ف|ي البِْرك|ة. يا سيِّد. فأَجابَهُ المريض *أَن تُبَرأ  أَتُريدُ  ب|ل بينم|ا . ليس لي إنساٌن إِذا تحرَّ
فللوق|ِت بَ|ِرَئ الرج|ُل وَحَم|َل  *مِش ٱإِْحِمل سريَرك و. فقال لهُ يسوع قُمْ  *أَكوُن آتياً يَنِزُل قدَّامي آَخر 

إِنَّ||هُ س||بٌت ف||8 يِح||لُّ ل||ك أَن تحِم||َل . اليَھ||وُد لل||ذي ُش||في فق||ال *وك||ان ذل||ك الي||وُم س||بتاً . س||ريَره ومش||ى
فسأَلوهُ َم|ن ھ|َو الرج|ُل ال|ذي  *مشِ ٱإِحِمل سريَرك و. إِنَّ الذي أَبرأَني ھو قاَل لي. فأَجابھم *السَّرير 
ا الذي ُشفَي فلم يكْن يعلَُم َمن ھ|و *مِش ٱحِمْل سريَرك وٱقاَل لَك  تَ|وارى ب|يَن  0َنَّ يس|وَع ك|ان ق|د. فأَمَّ

ھا قد ُعوفي|َت ف|8 تَُع|ْد . وبعد ذلك وَجَدهُ يسوُع في الھيكِل فقاَل لهُ  *الجمِع الُمزَدحم في ذلك الموضع 
  �.فَذھَب ذلك الرجُل وأَخبَر اليھوَد أَنَّ يسوَع ھو الذي أَبرأَهُ  *تَخَطأُ لِئ8ََّ يُصيبَك أَعظم 

 ن والملَكين العظيَمين المعادلَيجيَديتذكار القّديَسين الم - ٢٠١١أيار  ٢١سبت ال
  الرسل قسطنطين وھيEنة

ولد حول سنة . ھو ابن كونستانس كلورس، قيصر المقاطعات الغربية في اeمبراطورية الرومانية
  وإذ بلغه في سنة . ٣٠٦نودي به قيصراً اثر وفاة والده سنة . ، في بلدة تقع بالقرب من الدردنيل٢٨٠

وھن|اك إذ ظھ|ر ل|ه . مينس قد تحالفا عليه للتخلّص منه، زحف عل|ى ايطالي|اإن مكسانس ومكسي ٣١٢
، اص|لى ع|دوه ن|ار "بھ|ذه الع8م|ة تنتص|ر:"صليب من نور تحت قرص الشمس، وعليه ھذه العبارة 

فكس|ر مكس|انس . تش|رين ا0ول ٢٩معركة حامية بالقرب من جسر ميلفي|وس، عل|ى نھ|ر التيب|ر، ف|ي 
لت||الي دخ||ل قس||طنطين روم||ا منتص||راً، فن||ادى ب||ه مجل||س الش||يوخ وف||ي الي||وم ا. وغ||رق ف||ي النھ||ر

، أصدر اeمبراط|وران ٣١٣في سنة . إمبراطوراً على الغرب، فيما بقي ليكينيوس سيّداً على الشرق
قسطنطين وليكينيوس في مي8نو مرسوماً مشتركاً يشمل اeمبراطورية الرومانية كلھا ش|رقاً وغرب|اً، 

إ? . فكان نقطة الخت|ام ?ض|طھاد المس|يحيين ف|ي اeمبراطوري|ة. نية المطلقةيعترفان فيه بالحرية الدي
إن ليكينيوس، وقد قتله الحسد من نفوذ قسطنطين المتزايد، عاد إلى سياسة ا?ضطھاد والتقتي|ل حي|ال 

وھك|ذا أض|حى الس|يد . ٣٢٤فحاربه قسطنطين وقضى علي|ه س|نة . المسيحيين في الشرق الخاضع له
jفرتع||ت الكنيس|ة بالس||8م وانتص||ار المس||يحية. مبراطوري||ة الروماني|ة ش||رقاً وغرب||اً غي|ر المن||ازع ل .

ونقل عاصمة اeمبراطورية من روما إلى بيزنطية، على ضفاف البوسفور، في قلب اeمبراطورية، 
، نس||بةً إل||ى العاص||مة الس||ابقة "روم||ا الجدي||دة" وج||ّددھا وأطل||ق علي||ه اس||مه، ف||دعيت القس||طنطينيّة، 

وأراد إن يض|ع ح|ّداً ل8ض|طراب ا0ريوس|ي، ويع|رف حقيق|ة التعل|يم المس|يحي ف|ي ". ديم|ةروما الق"
، وكان نتيجة ھذا المجمع المسكوني ا0ول ٣٢٥?ھوت الكلمة، فجمع في نيقية أساقفة العالم كلّه سنة 

 وق|د رأس المجم|ع. إع8ن وحدانية الطبيعة اeلھية في أgب وا?بن، ورشق آري|وس وأتباع|ه ب|الحرم
 ٣٢٦ف||ي س||نة . اوزي||وس، أس||قف قرطب||ة ف||ي اس||بانيا، ومن||دوبان ع||ن الحب||ر الروم||اني سلفس||تروس
وبلغ||ت ھي8ن||ة . أرس||ل قس||طنطين والدت||ه القّديس||ة ھي8ن||ة إل||ى أورش||ليم للبح||ث ع||ن الص||ليب الك||ريم

. ٣٢٩ث||م ع||ادت إل||ى القس||طنطينيّة ومنھ||ا إل||ى روم||ا حي||ث انتقل||ت إل||ى هللا س||نة . ٣٢٧أمنيتھ||ا س||نة 
. ٣٣٧أي|ار س|نة  ٢٢ت صحة قسطنطين في نيكوميدية، فنال العماد المقدس وانتقل إل|ى هللا ف|ي واعتلّ 

أم|ا ھي8ن|ة أّم|ه فق|د دفن|ت ف|ي . نقل رفاته إلى العاصمة ودفن ف|ي كنيس|ة الرس|ل الت|ي ك|ان ق|د ش|ادھا
ي روما، في إحدى كنائس|ھا، ووض|ع رفاتھ|ا ف|ي ن|اووس م|ن البرفي|ر، ? ي|زال إل|ى الي|وم محفوظ|اً ف|

   . متحف الفاتيكان

     عبرة  و  قصة
  

  >>! المال الضائع <<
! ي|ا س|يد: يروى أن رج8ً  جاء إل|ى أح|د الحكم|اء ذات ليل|ة، وق|ال ل|ه 

منذ مدة طويلة َدفنت ما?ً   ف|ي مك|ان م|ا، ولكنن|ي نس|يت ھ|ذا المك|ان، 
ل|يس ھ|ذا م|ن : فق|ال ل|ه الحك|يم: فھ|ل تس|اعدني ف|ي َح|ل ِ ھ|ذه المش|كلة

ثم فكر لحظة وقال له إذھب، فص|لي . ء حتى أجد لك ح8 ًعمل الحكما
حتى يطلع الصبح، فإنك ستذكر مك|ان الم|ال انش|اء هللا، ف|ذھب الرج|ل 

وفجأة وبعد وقٍت قصير وأثناء الص8ة تذكر المكان الذي دفن المال فيه، فاسرع وذھب . وأخذ يصلي
عث|ر عل|ى الم|ال، وش|كره، ث|م س|أله  وفي الصباح جاء الرجل إلى الحكيم وأخب|ره أن|ه. إليه وأحضره

0ن|ي علم|ت أن الش|يطان ل|ن يترك|ك تص|لي، : فق|ال الحك|يم ! كيف عرفت أني سأتذكر مكان المال؟ 
 .وسيشغلك بتذكر المال عن ص8تك
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