
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  أنذروا وأوفوا الرب إلهنا، كلُّ الذين حوله يأتون بهدايا  :المقدمة

  اهللا معروفٌ في يهوذا، وأسمه عظيم في إسرائيل
  :أفسسإلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 

 تواضٍع يا إخَوة، أحرُِّضُكم أنا األسيَر في الرّب، أن َتسلكوا بكلِّ 
ووداعٍة وُطوِل أناة، آما يحقُّ للدَّعوِة التي ُدعيُتم بها، ُمحَتمليَن بعُضُكم 

) ليَس إال(بعضًا بمحبَّة، ُمجتهديَن في ِحفِظ وحدِة الرُّوِح بِرباِط السَّالم، 
) ليَس إال(جسٌد واحٌد وروٌح واحد، آما ُدعيتم إلى رجاِء دعوِتُكم الواحد، 

.  واحٌد ومعموديٌَّة واحدٌة، وإلٌه واحٌد وأٌب واحٌد للجميعربٌّ واحٌد وإيماٌن
هَو فوَق الجميِع وبالجميِع وفي جميِعكم، على أنَّ النِّعمَة قد أعطَيت لكلِّ 

    واحٍد ِمنَّا على ِمقداِر موهبِة المسيح
 

  : البشيرلوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
وآاَن  *ويتنعَُّم آلَّ يوم َتَنعُّمًا فاخرًا .  َغنيٌّ َيلَبُس اُألرُجواَن والَبزَّآاَن ِإنساٌن. ِفي ذلك الزَّمان

الُقروح    . ِمسكيٌن ٱسُمُه َلعاَزر   ذي        *َمطروحًا عنَد باِبِه ُمصابًا ب اِت ال َن الُفت شَبَع م شَتهي َأن َي اَن َي وآ
ّي دِة الَغِن ن مائ سُقُط م ْأتي وَتل. َي ضًا َت الُب َأي ِت الِك ل آان ه َب ُس ُقروَح ُه  *َح سكيُن فَنَقَلْت اَت الِم م م ث

ذابات     *وماَت الغنيُّ َأيضًا وُدِفن . المالئكُة ِإلى ِحضِن ِإبراهيم    يِم في الَع . فرَفَع عيَنيِه وهو في الَجح

ي    . فنادى قائالً  *فرَأى ِإبراهيَم من بعيٍد وَلعازَر في َأحضانِه         ازرَ   . يا َأبِت ِإبراهيُم ٱرَحمن ْل َلع  وَأرِس
راهيم    *َألنِّي ُمَعذٌَّب في هذا اللَّهيب       . لَيغِمَس في الماِء طَرَف ِإصَبِعِه وُيَبرَِّد لساني       ال ِإب ا    . فق ذآَّر ي َت

وفوَق هذا  *واآلَن فهو َيتعزَّى وَأنَت تَتعذَّب   . وَلعاَزَر آذِلَك َبالياه  . ٱبني َأنََّك ِنلَت َخيراِتَك في حياِتك     
  حتَّى ِإنَّ الذين ُيريدوَن َأن َيجتازوا من ُهنا ِإليكم ال . وٌَّة عظيمٌة قد ُأثِبَتْتآلِِّه فبيَننا وبيَنكم ُه

فِإنَّ  *َأسَأُلَك ِإَذن يا َأبتَِ َأن ُترِسَلُه ِإلى بيِت َأبي      . فقال *وال الذيَن ُهناَك َأن َيعُبُروا ِإلينا       . َيسَتطيعون
راهيم   *ْأُتوا ُهم َأيضًا ِإلى َموِضِع العذاِب هذا لكي ال َي. لي خمسَة ِإخَوٍة حتَّى َيشَهَد َلُهم     ُه ِإب ِإنَّ . قال ل

نُهم  ْسَمعوا ِم اَء َفْلَي َدهم ُموسى واَألنبي اَل *ِعن راهيم. ق ِت ِإب ا َأَب ن . ال ي ٌد م يِهم واِح ْل ِإذا مضى ِإل َب
واِت       فِإنَُّهم  . ِإْن لم َيسَمعوا من موسى واَألنبياء     . فقال له  *اَألمواِت َيُتوبون    َن اَألم ٌد ِم وال ِإْن قاَم واِح

  َيقَتِنعون
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بيت الرسول فيلبس من   ". المحب للخيل "اسم فيلبس هو اسم يوناني معناه       
 . وبطرس الرسول أندراوس الرسول، مدينة بحيرة طبرية على صيدا
ه  آسيا الصغرىي مناطق عديدة في بّشر ف   واليونان حيث حاول اليهود قتل

ل رؤساء ا           ا تحوي رة، منه ذه بعجائب آثي رب أنق ان    لكن ال ى عمي ود إل ليه
بس          تح األرض فابتلعت مضطهدي فيلي دة   . وإحداث زلزال عظيم ف في بل

Phrygian      ا الال   عمل فيليبس مع الرسول ه  هوتي يوحن ا ، وأخت  و مريامن
  . بصالته قتل أفعى سامة آان الوثنيون يعبدونها. برثلماوسالرسول 

بعد أن قتل األفعى السامة هجم عليه الوثنيون وصلبوه منّكس الرأس على           
  .اإلمبراطور دوميتيانوس أيام 86شجرة وآان ذلك سنة 

  
دس عشر مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس، تمحور في مقابلة أجراها قداسة البابا بندآتس السا

قال األب . حديثه حول فيلبس الرسول الذي آان يحتل المرآز الخامس في لوائح أسماء اإلثني عشر
ة صغيرة                   شكل عالم األقدس إن فيلبس، ورغم آونه يهوديا، يحمل اسما يونانيا مثل إندراوس، ما ي

 . نهإلنفتاح ثقافي، ال ينبغي التقليل من شأ
  

رس            ة بط يدا، مدين ت ص ن بي بس م ول، إن فيل ا يق اف الباب ا، أض ديس يوحن ل الق سب إنجي وبح
ه  ال ل ل وق بس نتنائي ى فيل سوع، التق اه ي د أن دع دراوس، وبع ي : "وأن ره موسى ف ذي ذآ دنا ال وج
شاؤ    ". الشريعة واألنبياُء في الكتب، وهو يسوُع ابُن يوسف في الناصرة        ه الت ل فلف م أما جواب نتنائي

ل       "أو يخرج من الناصرة شيء صالح؟   :"وقال ـ نتنائي ائال ل سلم ورّد ق م يست بس ل ر أن فيل مَّ  :"، غي هل
  !" فانظر

و ال                 وفي هذه اإلجابة الواضحة، أضاف قداسة البابا يقول، ُيظهر فيلبس ميزات الشاهد الحقيقي، فه
د أع       ا ق ار شخصي لم ه يكتفي بإعالن المسيح إنما يدعو محاوَره ليقوم باختب الة    . لن ا وفي رس والحًق

ا أن             ه علين تعلم المسيح   "القديس بولس إلى أهل أفسس، نقرأ أن الي ال يكفي اإلصغاء فقط          "ن ، وبالت
ه ه وسره وجمال سانيته وألوهيت ى إن ا التعّرف إل ل علين ه، ب ى تعاليم ا . إل ط، إنم ا فق يس معلم و ل فه

  . صديًقا بل أخا
بس         قبل اآلالم، آان بعض   : وتابع البابا قائال   ى فيل دوا إل بة الفصح، فعم انيين في القدس لمناس  اليون

ه  الوا ل سوع: وق رى ي د أن ن بس  . سيدي نري دراوس وفيل دراوس، وذهب أن أخبر إن بس ف ذهب فيل ف

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 

 
ن العالء أيها المتحنن، وقبلتَ انحدرتَ م):اللحن الثامن( القيامةطروبـاريـة -

 الدفن ثالثة أيام، لكي تعتقنا من اآلالم، فيا حياتنا وقيامتنا، يا رب المجد لك
 

ر، واحفظ ك وامنح حكامنا الغلبة على البرب خلص يا رب شعبك وبارك ميراث-
.بقوة صليبك جميع المختصين بك  

 
طتهم الدائمة لدى الخالق، ال  يا نصيرة المسيحيين التي ال تُخزى، ووسي: القنداق-

بل بما أنك صالحة، بادري إلى . تُعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك
يا . هلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى االبتهال. معونتنا، نحن الصارخين إليك بإيمان

والدة اإلله المحامية دائماً عن مكرميك.  
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تذآار القّديسين الشهداء أآنذينوس وبيغاسيوس وأفتونيوس  -  الصليب بعدالسابعألحد ا

     وإلبيذفورس وأنمبيستوس



عبرة
صة و

 ق

ين جماعة الرسل             . فأخبرا يسوع  بس ب ا فيل ذه   . ونالحظ هنا المكانة المرموقة التي آان يحتّله ففي ه
ستعدين      . ض األجانب ويسوع  الحالة، لعب دور الوسيط بين مطلب بع       ا م ا أن نكون دوم وهذا يعّلمن

ا                      ى تلبيته ده عل ادر وح رب، الق ا نحو ال ت، وتوجيهه ة أت لقبول األسئلة والتضرعات، ومن أي جه
  . ومن األهمية بمكان، أن يكون آل واحد منا طريًقا مفتوًحا نحو اهللا. بالكامل

سوع       . وهناك مناسبة أخرى مميزة تحّدث عنها قداسة البابا        بس لي ا  :"ففي العشاء األخير، قال فيل ربَّن
أنا معكم منذ وقت طويل، أال تعرفني يا فيلبس؟ من رآني رأى           : "، فأجابه يسوع  "أرنا اآلَب وحسُبنا  

ي في اآلب     :  قولي صّدقوا... أال تؤمن بأني في اآلب وأّن اآلب فيّ       . أرنا اآلب : فكيف تقول . اآلب إن
سوع          ". وإّن اآلب في   ى     . ونستطيع القول إن اهللا أتخذ وجها إنسانيا، هو وجه ي ا التعرف إل وإذا أردن

القول         ! وجه اهللا، فعلينا أن نتأمل بوجه يسوع       ة ب ه العام بس أن     : وختم األب األقدس مقابلت ا فيل يعلمن
  . غنى عنهانكون مع يسوع وندعو اآلخرين لمقاسمة هذه الرفقة التي ال

 
 ):متسلسل(موضوع األسبوع 

  
  ))الكراسي الرسولية أو البطريرآيات الخمس((

  ) بطريركية االسكندرية-2 روما و -1تابع ل (
  : البطريركية األنطاكية-3

أقر مجمع نيقية والمجامع األخرى سلطة كنيسة أنطاكية على كل مقاطعات الشرق، وامتد نفوذ              
ثم ما لبثت عدة أقطار أن انفصلت عنها واستقلت، فانشق عنهـا            أساقفتها إلى العراق وفارس،     

 فـي مجمـع أفـسس،       431النصارى الفرس في مطلع القرن الخامس، واستقلت قبرص سنة          
  . في مطلع مجمع خلقيدونية فألفت بطريركية القدس451وفلسطين سنة

لى رأس كل إقليم    وكانت هذه البطريركية تقسم في آخر القرن الرابع إلى خمسة عشر إقليماً، ع            
الالهوتية وأنجبت كَتَبة والهوتيين المعين منهم يوحنـا فـم          واشتهرت بمدرستها   . متروبوليت

  .ولعب السوريون في مجمعي أفسس وخلقيدونية دوراً مهماً. الذهب
وعانت هذه الكنيسة األمرين من جراء االنقسامات واالنشقاقات التي قطعت أوصالها على أثر             

 السلمية منها والعنيفة فـي      ولم تنجح محاوالت األباطرة   . ئدية في القرن الخامس   الخالفات العقا 
بطريرك أنطاكية  "ويحمل لقب   . ضم شمل المسيحيين المنقسمين وإزالة الخالف العقائدي بينهم       

في يومنا هذا خمسة بطاركة لخمسة طوائف مختلفة هي السريان األرثـوذكس            " وسائر المشرق 
 الروم األرثوذكس علماً بأن أنطاكيـة ال        – الروم الكاثوليك    – الموارنة   – السريان الكاثوليك    –

  .تشكل مقراً ألحد منهم
وبعد أن كانت أنطاكية عاصمة للشرق ومركز انطالق للمسيحية تضاءل نفوذها وفقدت أهميتها             

 من الفتح اإلسالمي حتى انتهاء الضربة القاضية على اثر الحروب الصليبية علـى يـد                اًابتداء
لمماليك الذين أحرقوا المدينة ودمروها بعد قتل سكانها المسيحيين وهي اآلن قرية صغيرة في              ا

يعقـوب  "وقد استخدم في هذه الكنيسة ما يعرف بليتورجيـا أخـي الـرب              . لواء االسكندرون 
  ).السرياني(أو الطقس األنطاكي " الصغير

  : بطريركية القسطنطينية-4
صـمة  ا شـيدها الملـك قـسطنطين وأعـدها لتكـون ع            منـذ أن   أخذ شأن القسطنطينية يعلو   

فكان من الطبيعي أن يكتسب أسقف هـذه        . ودعيت بروما الجديدة  .  ومقر ملوكها  لإلمبراطورية
 نظـام   نالمدينة أهمية تتناسب ومقامه الجديد بعد أن كان تابعاً لمتروبوليت تراقيا، خاصـة وأ             

، أسقفها) 381(فمنح مجمع القسطنطينية    . ة المسيحية كان يطابق التقسيم السياسي للدول      األقاليم
  . روما ألنها روما الجديدة ولكنه لم يخوله سلطة فعلية معينةأسقفبعد " اإلكرامأسبقية "

 جلساته أثناء غياب ممثلي البابا القانون الثامن        إحدىفقد أصدر في    ) 451(أما مجمع خلقيدونية    
 نية بعد كنيسة روما وخول أسقفها السلطة والعشرين منح به كنيسة القسطنطينية المكانة الثا

الفعلية العليا على مقاطعات بنطس وآسية وتراقيا، رغم احتجاج البابا الون األول علـى هـذا                
وابتداء من القرن السادس    . القانون ألنه يهضم حقوق كنيستي أنطاكية واإلسكندرية الرسوليتين       

واليتورجيا .  أهمية أسقف العاصمة الجديدة    تعبيراً عن " البطريرك المسكوني "درج استعمال لقب    
  ).الطقس البيزنطي(المستعملة هي ليتورجيا القديس باسيليوس الكبير والقديس يوحنا فم الذهب 

  : بطريركية القدس-5
كانت القدس في مطلع القرن الرابع أبرشية بسيطة تابعة لرئيس أسـاقفة قيـصرية فلـسطين                

كان أسقفها يتمتع باعتبار خاص بين أساقفة اإلقلـيم، وأقـر           و. المتعلقة بالبطريركية األنطاكية  
. وازدادت أهميتها الكنسية بعد توافد الحجـاج إليهـا        . مجمع نيقية للمدينة المقدسة ميزة شرفية     

لرفع شـأن كنيـسة القـدس       ) 451(في مجمع خلقيدونية    ) 458-422(وسعى األسقف يوفنال    
ها عن كنيسة أنطاكية وجعلها بطريركية تـضم        فحمل أعضاء المجمع على االعتراف باستقالليت     

وعرفت كنيسة أورشليم طقس أخي الرب      ). البتراء-بيسان-قيصرية(مقاطعات فلسطين الثالث    
  .ثم البيزنطي والالتيني فيما بعد) الطقس األنطاكي(

 بطريـرك األرمـن     –بطريرك الـروم األرثـوذكس      : وفي القدس ثالثة بطاركة مقيمون هم     
 باإلضافة إلى بطريرك الروم الكاثوليك الذي يحمـل ضـمن        يطريرك الالتين  الب –األرثوذكس  

  ).بطريرك أنطاكية وأورشليم اإلسكندرية وسائر المشرق. (لقبه بطريرك أورشليم
  
  

  "الختيار وعمار والحمار "
  

. كان الرجل الختيار المسن مع ابنه عمار يركبان على الحمار ويسيران في القرية
فقال سكان . لختيار يركب على ظهر الحمار، ويمشي ورائه عماروذات يوم كان ا

القرية أن الرجل قاسي القلب، ألنه يركب على ظهر الحمار ويترك الصبي يمشي 
فعلم الختيار ونزل عن الحمار وأركب الصبي عمار بدال منه في . على قدميه ورائه

ة قال الناس إن محاولة إلرضاء الناس وعندما وصلوا إلى مكان آخر في القري
. الصبي عمار ولد أحمق، ألنه يركب على الحمار ويترك الختيار يسير على قدميه
. فعلم الختيار فركب هو والصبي على ظهر الحمار في محاولة إلرضاء الناس

وعندما وصلوا إلى مكان آخر قال الناس ما أقسى قلب الختيار هو والصبي، 
فعلم الختيار ونزل هو والصبي ! مسكينأيركبان معا على ظهر هذا الحيوان ال

وعندما وصلوا إلى مكان آخر في القرية قال الناس ما أغبى هذا . إلرضاء الناس
ترى ماذا .. فعلم الختيار. الختيار ألنه يمتلك هذا الحمار وال يركبه هو والصبي

ال يمكن إرضاء الناس جميعا، ! سيفعل هذه المرة؟ هل سيحمالن الحمار ويسيران به
. ومن يحاول إرضاء الناس لن يرضي نفسه. وآراء الناس غالبا ما تكون محبطة

لذلك كان الرسول بولس منتبها لشعور اآلخرين، وعمل إلرضاء اهللا وإرضاء 
  .ضميره

  


