
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
   بالفهم جله بالحكمة، وقلبي يإن فمي ينطقُ:المقدمة

  اسمعوا هذا يا جميع األمم، أصيخوا يا جميع قاطني المسكونة
  :العبرانيينإلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 

  
ال شرَّ فيه، زآيٌّ، قد تنزََّه بارٌّ، : يا إخوة، آاَن ُيالئُمنا رئيُس آهنٍة مثُل هذا 

َعِن الخطأة، وصاَر أعلى ِمَن السَّماوات، ال حاجَة لُه أن ُيقرَِّب آلَّ يوٍم ِمثَل 
رؤساِء الكهنِة ذبائَح َعن خطاياُه الخاصَِّة أوًَّال، ثمَّ َعن خطايا الشَّعب، ألنَُّه 

 ُيقيُم أناسًا ُضعفاَء رؤساَء قضى هذا مرًَّة واحدًة حيَن َقرََّب نفَسه، فإنَّ النَّاموَس
آهنة، أمَّا آِلمُة الَقَسِم التي بعَد النَّاموِس فُتقيُم االبَن مكمًَّال إلى األبد، ورأُس 
الكالِم في هذا الموضوِع أنَّ لنا رئيَس آهنٍة هذِه ِصفُتُه، أي قد جَلَس َعن يميِن 

ِكِن الحقيقيِّ الذي نَصَبُه عرِش الجالِل في السَّماوات، وهَو خاِدُم األقداِس والَمس
  . الربُّ ال اإلنسان

يا إخوة، إنَّ لنا رئيَس آهنٍة مثَل هذا قد جَلَس َعن يميِن عرِش الجالِل في 
السَّماوات، وهَو خاِدُم األقداِس والَمسِكِن الحقيقيِّ الذي نَصَبُه الربُّ ال اإلنسان، 

فِمن ثمَّ ال بدَّ لهذا أن يكوَن . رابيَن وذبائحألنَّ آلَّ رئيِس آهنٍة إنَّما ُيقاُم لُيقرَِّب ق
لُه أيضًا شيٌء يقرُِّبُه، فلو آاَن على األرِض لما آاَن آاهنًا، ألنَُّه يوجُد َمن 
يقرِّبوَن القرابيَن على حَسِب الناموس، أولئَك الذيَن َيخُدموَن في ما هَو إيماٌء إلى السَّماويَّاِت وِظلٌّ لها، 

ى لمَّا َهمَّ أن ُينِشَئ الَمسِكن، أِن انُظر واصَنْع آلَّ شيٍء على الِمثاِل الذي أنَت ُمراُه آما أوحَي إلى موس

في الجبِل، أمَّا اآلَن فقد حَصَل على ِخدمٍة أفضل، بِمقداِر ما هَو وسيُط لعهٍد أفضل، مؤسٍَّس على مواِعَد 
 .أفضل

  
  : البشيرلوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

  
وِإذا بَرُجٍل ٱسُمُه زآَّا آان رئيسًا على العشَّاريَن وآاَن  *آان يسوُع َيجَتاُز بَأريحا . ِفي ذلَك الزَّمان

فَتَقدََّم  *ولم َيسَتِطْع بسَبِب الَجمِع َألنَُّه آان قصيَر القاَمة . وآان َيطُلُب َأن يرى َمن هَو يسوع *غنيا 
فلمَّا ٱنتهى يسوُع ِإلى الَموِضِع رَفَع  *َألنَُّه آان ُمزِمعًا َأن َيجتاَز بها . نُظَرهُمسِرعًا وَصِعَد ِإلى ُجمَّيَزٍة لَي

فَأسَرَع ونَزَل وقِبَلُه  *فالَيوَم َينَبغي لي َأن ُأقيـَم فـي َبيِتك . َأسِرِع ٱنزل. يا زآَّا. فقال لُه. َطْرَفُه فرآه
. فوَقَف زآَّا وقال ليسوع *ِإنَُّه دَخَل لَيِحلَّ عنَد رُجٍل خاِطئ . فلمَّا رَأى الجميُع ذلك تَذمَّروا قائلين. فِرحًا

  .وِإن آنُت قد َغَبنُت َأحدًا في َشيٍء َأُردُّ َأربعَة َأضعاف. هاَءنذا ُأعطي الَمساآيَن ِنصَف َأموالي. يا سيِّدي
فِإنَّ ٱبَن الَبَشِر قد َأتى  *ـُن ِإبراهيم َألنَُّه هَو َأيضًا ٱب. الَيوَم قد حَصَل الخالُص لهذا الَبيت. فقال لُه يسوع

  . لَيطُلَب وُيَخلَِّص ما قد َهَلك
  

  شرح اإلنجيل والرسالة 
  ) االرشيف الروحيwww.melkites.org ( من آتاب إنجيلك نور لحياتي

  
ا      -1 ي لوق ٍة، فق         .  هذا الحادث يذآره فقط اإلنجيل ّصل الحادث بدق ا، ويف ذآر اسم زّآ ه في د ويخالف عادت

  .سمعه ربما من مصادر موثوقة عرفت زّآا آأحد المسيحيين األولين
صوصهم  ه بخ أة وتعليم اه الخط سيح تج ف الم الن موق و إلع ادث ه ذا الح   .وه

  . زّآا آان يهوديًا، وغنيًا وعّشارًا-2
ن        اء ثم ود لق ى اليه سند إل ت ُت ة آان ًا قليل ن أحيان ون، لك ا الوثني وم به ة يق ت وظيف شور آان ة الع   .جباي

ي هي                 ة الت ر واضحة        آان رئيسًا على العشارين إّما بسبب غناه وإما بسبب الوظيف غامضة النظام وغي
  .المعالم

زًا    ة، ومرآ ة مهم ًة زراعي ل، ومدين ًا للقواف ت طريق ا آان ة ألنه ة مهم ت مدين ا آان ى أن أريح شير إل ون
  .للكهنة

ه و   -3 ن تعليم مع ع د س سوع، فق رى ي ب أن ي ان يطل ل آ ذا الرج ا ه ه إنم ن عجائب   .ع
ه         ي قلب ان ف راقة اإليم دء إش ضًا ب ا أي شرية، وربم و الح سوع ه ة ي ى رؤي دافع إل ا ال   .ربم

ه     -4 صر قامت سبب ق سوع وب ول ي وع ح ام الجم سبب ازدح ه ب عبة علي سيح ص شاهدة الم ت م   . آان
صعوبات-5 ى آل ال ب عل ا .  تغّل ا وجعله ة األغصان صعد إليه زة قوي ق جمَّي ى الطري د عل دما وَج فعن

  .دًا لهمرص
ه                       يح ل شجرة يت ى ال أى أن صعوده إل ه ارت ا ألن ا عن خوف وربم وت ربم ى سطح أحد البي لم يصعد إل

  .الفرصة ليرى يسوع أآثر
ا       -6 ه اسمه               .  وصل يسوع إلى الجمَّيزة فرأى زّآ سبب ُألوهيت ل، وعرف ب صده الجمي رب ق م ال اًال فه ح

  ".يا زّآا اسرع انزل. "دون أن يستعين بأحد
أمره با-7 ه     ف يقيم في ه س ت ألن ى البي اًال إل ذهاب ح زول وال راع والن   .الس
ة            .  فاقت رغبة يسوع باإلقامة عند زّآا آل آماله        -8 ة مأدب ه وإلقام فأسرع وتهّيأ الستقبال المسيح في بيت

  .عشاء فاخرة له

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 

 
إن تلميذات الرب عرفن من المالك بشرى  :)اللحن الرابع ( القيامةطروبـاريـة -

لقد سلب : ونبذن القضاء على الجَدين، وقلن للرسِل مفتخرات. القيامة البهيجة
 الموت، ونهض المسيح اإلله، واهباً للعالمِ عظيم الرحمة 

 
ر، واحفظ ك وامنح حكامنا الغلبة على البرب خلص يا رب شعبك وبارك ميراث-

.بقوة صليبك جميع المختصين بك  
 

كتب لك آيات الغلبة يا جندية قاهرة، ونقدم نحن عبيدك يا والدة اإلله، ن:  قنداق-
الشكر لك كمنقذين من المساوئ، لكن بما أن لك العزة التي ال تحارب، أعتقينا من 

افرحي يا عروسةً ال عروس لها: أصناف الشدائد حتى نصرخ إليك  
 

   22العدد 2009يناير /كانون الثاني 25 األحد
    -  القسطنطينية تذكار أبينا في القديسين غريغوريوس الالهوتي رئيس اساقفة

   من أسبوع الصالة ألجل وحدة المسيحيينالثامناليوم 



سخط ُيعزى إل       .  أثار ذهاب السّيد إلى بيت زّآا ُسخط الفريسيين وجميع الجمهور الحاضر             -9 ذا ال ى وه
زل         . التفكير الشائع عن العّشارين بأنهم خطأة   ا وين ة أريح ر في مدين م آُث ة، وه سوع الكهن فكيف يترك ي

  .عند عّشار عرفه الجميع بأنه خاطئ
سبب ممارسته                        -10 ة ب ة الخطيئ ه تهم رّد عن سه وي ي نف  سمع زّآا تذمُّر الجمهور المحتشد فأراد أن يزّآ

دخل في    . المحبةلوظيفة جباية العشور، فعزم أوًال على    ذا ي فهو سيوّزع نصف أمواله على الفقراء، وبه
ى      . ويدخل هذا التوزيع في خانة التعويض العام      . نهج التجرُّد الذي يريده المسيح     ذا سيعّوض عل وفوق ه

ر                           ال الغي ذين سرقوا م َدر فقط ال ذا الق زم به شريعة تل ة أضعاف، مع أن ال ذين    . الذين غبنهم أربع ا ال أم
ثمن آتعويض          غبنوا فيرّد ل   ار   ) (21/37خروج   . (هم ما ُأخذ منهم مع ُخمس ال ة  ) (5/24أحب   ).5/6تثني

ه      -11 ل بيت ا وأله صل لزّآ د ح الخالص ق ة، ف ت عظيم سيح آان أة الم   . مكاف
ستحق الخالص    الي أال ي راهيم، وبالت ن اب و اب يس ه دعوًا   . أل سان م ون اإلن ع أن يك ة ال تمن ان الوظيف

  .للخالص
قفًا             . انة عظيمة في التقاليد المسيحية     احتلَّ زّآا مك   -12 ديس بطرس، وأس ذًا للق ه تلمي فبعض الكتب تجعل

ا            ديس متِّيَّ ه هو الق على مدينة قيصرية، والبعض اآلخر، مقتفين تعليم اآلمنضوس االسكندري يقولون ان
ا آأسقف ع              الد غالي ا انتهت في ب ى  الذي اختير عوض يهوذا االسخريوطي؛ وقال آخرون ان حياة زّآ ل

  )Recamendora(مدينة 
د  -13 ا واح دة موضع األخرى، ومفهومهم د الرسل الواح ي عه ستعمالن ف اهن وأسقف ت :  إن لفظة آ

ٍذ          . راعي المؤمنين  وت، وبعدئ لء الكهن ى م ا األسقف أي الراعي الحاصل عل وُيرجَّح ان المقصود بهم
زت          ًا تميَّ ا       عندما آُثر عدد المؤمنين وآُثرت الكنائس وتنظمت اداري ى نحو م دلولهما عل ان في م اللفظت

  .هما عليه اآلن
  
 ):متسلسل(وضوع األسبوع م

 ))لمسيحّيون يعلنون الرجاء لعالٍم ممزَّقا (( ))وحدة الكنائس((
  
  )إختار مجلس الكنائس العالمّي هذه المراجع الكتابّية من أجل أسبوع الصالة من أجل وحدة المسيحّيين( 
  

  14-1: 37من نبؤة حزقيَّال 
ي                    ا، وَأمرَّن ٌئ ِعظاًم سَّْهِل وهو ُممَتِل ِط ال وآاَنت َعليَّ َيُد الرَّّب فَأخَرَجني ِبروِح الرَّّب، وَوَضَعني في َوَس

دا          ي  .عَليها ِمن حَولها، فِإذا هي َآثيَرٌة ِجدا على َوجِه السهَّْل، وِإذا ِبها ياِبَسٌة ج اَل ل سان،    «:  فق َن اإلْن ا اب ي
م    «: فُقلُت»  الِعظام؟ ُأُترى َتْحيا َهذه   َت َتعَل رَّّب، َأن ي  .»أيُّها السَّيُِّد ال ال ل ْل      «:  فق ذه الِعظام وُق ى ه ْأ عل َتَنبَّئ

هاَءَنذا ُأدِخل فيِك روًحا    :  هكذا قاَل السَّيُِّد الرَّبُّ ِلهذه الِعظام      .َأيَُّتها الِعظاُم الياِبَسة، ِاسَمعي َآِلَمًة الرَّبّ     : َلها
ي    َأجَعلُ .فَتحَيين  عَليِك َعصًبا وُأنِشُئ عَليِك َلحًما وَأبُسُط عَليِك جلًدا وَأجَعُل فيِك روًحا فَتحَييَن وَتعَلميَن َأنِّ

ى                   .  فَتَنبَّْأُت آما ُأِمرتُ   .»َأنا الربّ  لُّ َعظم ِإل اُم ُآ ِت الِعظ اش، فَتقاَرَب ؤي، وِإذا ِبارتع َد َتَنبُّ فكاَن صوٌت ِعن
اَل  . عَليها، وُبِسَط الِجلُد عَليها ِمن َفوُق ولم َيُكْن ِبها روح  نشئاَعَصِب واللَّحِم قد     وَنَظرت فِإذا ِبال   .َعظِمه  فق
رُّوح           «: لي ْل ِلل ساِن وُق َن اِإلْن رَّبّ       : َتَنبَّْأ ِللرُّوح، َتَنبَّْأ يا اب سَّيُِّد ال اَل ال ذا ق اِح          : هك ن الرِّي رُّوُح ِم ا ال مَّ َأيُّه َهُل

ى            .»ِء الَمْقتوليَن فَيحَيوا  اَألرَبع، وُهبَّ في هُؤال    اموا عل  فتََنَّبأُت آما َأَمَرني، فَدَخَل فيهِم الرُّوح، فعاشوا وق
م   . يا ابَن اِإلْنسان، هذه الِعظام هي َبيُت ِإْسرائيل ِبَأجَمِعهم       «:  فقاَل لي  .َأْقداِمهم َجيًشا َعظيًما ِجدا ِجًدا     ا ه ه

رَّبّ      :  ِلذلك َتنتْأ وُقْل َلهم    .نا وُقضَي عَلينا  قد َيبَست ِعظاُمنا وَهَلَك َرجاؤُ    : قاِئلون سَّيُِّد ال اَل ال ذا  : هكذا ق هاَءَن
َأفَتُح ُقبوَرآم وُأصِعدآم ِمْن ُقبوِرآم يا َشْعبي، وآتي ِبكم ِإلى َأرض ِإْسرائيل، فَتعَلموَن َأنِّي َأنا الرَّب، حيَن           

َعُل روحي فيكم فَتحَيون، وُأِقرُّآم في َأرضكم، فَتعَلموَن         وَأج .َأفَتح ُقبوَرآم وُأصِعدآم ِمن ُقبوِرآم يا َشْعبي      
 .»َأنِّي َأنا الرَّبَّ تَكلَّمُت وَصَنعُت، َيقوُل الرَّّب

 

  34-24: 104من المزمور 
  .ما َأعَظَم َأْعمالَك يا َرّب لقد َصنعَت َجميَعها ِبالِحكمة فْامَتَألِت اَألرُض ِمن َخيراِتَك

  .ُمَترامي اَألْطراف ُهناَك َدبيب ال َحدَّ َله ِمن َحَيواناٍت ِصغاٍر وِآبارهذا الَبحُر الَعظيُم ال
  .ُهناَك َتْجري الّسُفن وَلِوياتاُن الَّذي آونَته ِلَتسَخَر ِمنه

  الَجميُع َيْرجوَنَك ِلُتعِطَيهم طعاَمهم في َأواِنه
  .ُتْعطيهم فَيلَتِقطون َتبُسُط َيَدَك فخيًرا َيشَبعون

  َتسَحُب َأْرواَحهم فَيموتون وِإلى ُتراِبهم َيعودون. َك فَيْرتاعونَتحُجُب َوجَه
  .ُترِسُل ُروَحَك فُيخَلقون وُتَجدُِّد َوجَه اَألرض
  ِلَيُكْن َمجُد الرَّبِّ ِلألبد ِلَيفَرِح الرَّبُّ بَأْعماِله

  .َينظر ِإلى اَألرِض فَترَتِعد َيَمسُّ الِجباَل فُتَدخِّن
  .َة َحياتي َأعِزُف ِللِه ما ُدمُتُأنِشُد ِللرَّبِّ ُمدَّ

  .َأمَّا َأنا فِبالرَّبِّ َأفَرح! ِلَيِطْب َله َآالمي
   

  أ5-1: 21من رؤيا القدِّيس يوحنَّا 
ةٍ  روٍس ُمَزيََّن َل َع َأًة ِمث ِد اهللا، ُمَهيَّ ن ِعن سَّماِء ِم َن ال ًة ِم دة، ناِزَل ليَم الَجدي ة، ُأوَرَش َة الُمَقدَّس ُت الَمديَن  وَرَأي

ول            .ِلَعريِسها رِش َيق َن الَع ًرا ِم وًتا َجهي ِمعُت َص م               «:  وَس م وه سُكُن معه اس، فَسَي سِكُن اِهللا مع النَّ َوذا َم ُه
َد       .  وسَيمَسُح ُآلَّ َدمَعٍة ِمن ُعيوِنهم     .»اُهللا مَعهم «سَيكونوَن ُشعوَبه وهو سَيكوُن      وٌد َبع وِللَموِت لن َيْبقى ُوج

اِلُس   .راِخ وال ِلَألَلِم لن َيْبقى ُوجوٌد َبعَد اَآلن، َألنَّ العاَلَم الَقديَم قد زالاآلن، وال ِللُحزِن وال ِللصُّ     اَل الج  وق
  .» َنذا َأجَعُل ُآلَّ َشيٍء َجديدًاهاَء«: على الَعْرش

   
  12-1: 5من إنجيل القدِّيس متَّى 

  :َشَرَع ُيَعلُِّمهم قالفلمَّا رَأى الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَليه َتالميُذه ف
  .طوبى ِلُفقراِء الرُّوح فِإنَّ َلهم َملكوَت السََّموات«

  .طوبى ِللُوَدعاء فِإنَّهم يِرثوَن اَألرض
  .طوبى ِلْلَمحُزونين، فِإنَّهم ُيَعزَّون

  .طوبى ِلْلجياِع والِعطاِش ِإلى الِبّر فِإنَّهم ُيشَبعون
  .طوبى ِللرَُّحماء، فِإنَّهم ُيْرَحمون

  .وبى َألطهاِر الُقلوب فِإنَّهم ُيشاِهدوَن اهللاط
  .طوبى ِللسَّاعيَن ِإلى السَّالم فِإنَّهم َأبناَء اِهللا ُيدَعون

  .طوبى ِللُمضَطَهديَن على الِبّر فِإنَّ َلهم َملكوَت السََّموات
  طوبى لكم، ِإذا َشَتموآم واْضَطهدوآم واْفَتَرْوا عَليكم ُآلَّ َآِذٍب ِمن َأجلي،

  ».ِإنَّ َأجَرآم في السََّمواِت عظيم، فهكذا اْضَطهدوا اَألنِبياَء ِمن َقْبِلكم: رحوا واْبَتِهجواِاَف
  

 صالة من أجل وحدة المسيحّيين
ا، صلَّيَت                 ن أجِلن أّيها الرَّبُّ يسوع، يا َمن، في ليلِة إقباِله على الموت، صلَّى ِم

ه   أنَّ ا آما لكي يكوَن تالميُذَك بأجمِعهم واحًدا، َت في َك وأن شُعُر   .آلَب في ا ن ِاجعلن
ا، وشجاعةً     .ونتألَُّم النقساِمنا بعدِم أمانِتنا، ِرَف حقيقَتن فنطَرَح   أعطنا صدًقا فنع

ادل          داٍء متب ن ع ٍة وِم االٍة وريب ن المب ا ِم ُن فين ا يكم ا، . عنَّا م ا ربُّ، أن   ِامنحن ي
ا،   نجتمَع آلُّن ا وأفواُهن صِعَد قلوُبن ا  بال  ا فيَك فُت دة      ع،انقط ِل وح ن أج صالَتَك ِم
ة   لنِجْد فيَك دائًما،.أنَت، وبالسُّبِل اّلتي تريدها آما تريُدها المسيحيِّين، أّيها المحبَّ

  .آمين. في الطَّاعِة لمحبَِّتَك وحقَِّك إلى الوحدة، الطَّريَق اّلذي يؤّدي الكاملة،


