
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
   يأتون بهداياهنا، كل الذين حولَ إلها وأوفوا الربونذرُأ :المقدمة

  اهللا معروفٌ في يهوذا، واسمه عظيم في اسرائيل
  

  :تيموثاوسإلى   الثانيةرسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 
  

يمي وسيَرتي يا ولدي تيموثاوس، إنََّك َتَتبَّعَت َتعل 
وَقصدي، وإيماني وُطوَل أناتي ومحبَّتي وَصبري، 
اضطهاداتي وآالمي، تلَك التي أصاَبتني في أنطاآَيَة 

وقد . وإيقونَيَة وِلْسَتَرة، وأيَّ اضطهاداٍت احَتَملت
أنقَذني الربُّ ِمن جميِعها، وجميُع الذيَن يريدوَن أن 

ن، أمَّا َيحيوا بالتَّقوى في المسيِح يسوَع ُيضطَهدو
األشراُر والُمغووَن ِمَن النَّاِس فَيزدادوَن شّرًا، 
ُمِضلِّيَن وُمَضلِّيَن، وأنَت فاستمرَّ على ما تعلَّمَتُه 
وآمنَت به، عاِرفًا ممَّن تعلَّمت، وأنََّك منُذ الطُّفوليَِّة 
تعرُف الكُتَب المقدَّسة، القادرَة أن ُتصيَِّرَك حكيمًا 

  . بالمسيِح يسوعللخالص، باإليماِن الذي
  

  : البشيرلوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
  

فالَفرِّيسيُّ  *َأَحُدُهما َفرِّيسيٌّ واآلَخُر َعشَّار . َرُجالِن َصِعدا ِإلى الَهيكِل لُيَصلِّيا. َقاَل الربُّ هذا المَثل
. نِّي َلسُت آسائِر الناِس الَخَطَفِة الظالميَن الفاِسقينَأل. أللَُّهمَّ ِإنِّي َأشُكُرَك. ٱنتَصَب ُيَصلِّي في نفِسِه هكذا

وَأّما الَعشَّاُر فَوَقَف َعن  *وُأَعشُِّر آلَّ ما هو لي . ِإنِّي َأصوُم في اُألسبوِع مرََّتين *وال ِمثَل هذا الَعشَّار 
 *َأللَُّهمَّ ٱغِفْر لي َأنا الخاِطى . دَرُه قائًالبل آاَن َيقَرُع َص. وَلم ُيِرْد حتَّى َأن َيرَفَع َعيَنيِه ِإلى السَّماء. ُبعٍد

  .وَمن وضَع َنفَسُه ُرفع. َألنَّ آلَّ َمن رفَع نفَسُه ُوضع. ِإنَّ هذا َنَزَل ِإلى بيِتِه ُمبرَّرًا دوَن ذاك. َأقوُل لُكم
  

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

  
   الفّريّسي-1

دينيِّين            سؤولين ال ين الم ر ب صوصًا المتكبِّ ر، خ سان متكبِّ ل إن صوِّر آ ل ي ذا اإلنجي ي ه سّي ف   .الفّري
" وقال هذا المَثل لقوٍم آانوا يثقون بأنفسهم بأنهم صّديقون ويحتقرون غيرهم          : "وقد نبَّه المسيح إلى ذلك بقوله     

   ).18/9لوقا (
ذ     يحتّل هذا المثل مكانة آبرى ف  ه من اس في رى الن ي الكنيسة وهو يؤثِّر آثيرًا في النفوس ألنه يصوِّر واقعًا، ي

وصارت آلمة فّريسّي وفّريسّية تعبِّر     . عهد المسيح إلى أيامنا الحاضرة أمثلة آثيرة تتوافق مع صَوره وعَبره          
  .عند العامة عن الرثاء والعنجهية

اء واالس   صالة للكبري بة ال تفرص مناس سّي اس رينفالفّري ى اآلخ   .تعالء عل
ة صالحة            فهي  . الصالة هي فعل إيمان باهللا القادر على آل شيء، والخالق، والذي منه ينال اإلنسان آل عطي

ر             اء والتجبُّ ى الكبري ب ال إل سحاق القل ى ان ه وإل ذّلل أمام ى الت ام اهللا وإل ع أم ى التواض ؤّدي إل ق ت   .طري
صلِّيا   "يسّي والعّشار قصدا الصالة؛     تنبََّه السّيد لهذا األمر فشدَّد على أن الفرّ        ذبائح    "صعدا لي ذبحا ال يس لي ، ول

  .وال ليقرِّبا القرابين والتقادم
ام اهللا وفي                       نفس الخاشعة المتواضعة أم ة ال اد وقف فالفّريسّي غيَّر معنى الصالة وَقْصَدها الشريف، وغيَّر أبع

  .بيته المقدس
ه انتصب      ي في عُ       . يقول اإلنجيل ان ع،                 واالنتصاب يعن ام الجمي ه وقوف أم ود أن د اليه اس وفي تقالي رف الن

دي قصد الظهور         ًا، وشبح األي رع الصدر علن اء في المواقف      .والجلوس في المكان األول، وق دأت الكبري ب
  .المعلنة، ولم تعد فكرًة آامنة

اس    ى الن وق إل ن ف ر م و النظ اء ه أول الكبري   .ف
من طينة تختلف عن طينة سائر البشر؛ ويفكر بأنه أعلى منزلًة،       يتبع ذلك التفكير الداخلي، فيظن اإلنسان أنه        

اس     ائر الن ن س جاعة م ًا وش وى وعلم ر تق الحًا وأوف ر ص   .وأآث
اس        ه الخصوصي          . يقود هذا التفكير إلى الطعن بالن وا بميزان ر إذا ُوِزن اس في نظر المتكبِّ م الن ن ه م  . فَم إنه

نهم    يعّدد الفّريسّي بعد ا   .حقيرون وبائسون وخاطئون   ول ع رهم، فيق الغير وتحقي ة، الظالمين،   : لطعن ب الخطف
قين م .الفاس اس آله فه الن ه ووص مل طعن اس: وش سائر الن ست آ   .ل

ن        ف ع ي يختل زان وهم سه بمي يس نف اس، ويق وق الن سان ف ا اإلن شمخ معه سلبية في ي بال اء ال تكتف والكبري
داد         .أعمالهمالمقاييس الصحيحة، ويطعن بالغير ويشّكك في صدق نواياهم وصالح           دأ بتع ك فتب هي تتعّدى ذل

اني أصوم في األسبوع مرتين، وُأعشرِّ  : وقال الفّريسّي .أعمالها الصالحة آالصوم وأعمالها التقوية آالصالة     
ان                 .آل ما هو لي    ال ظاهرة للعي ى أعم سه عل ى نف م عل زم            .هو يعتمد في الحك ال يلت ذه هي أعم سَي أن ه ون

اج         .ريعةبالقيام ببعضها آما تأمر الش   ى المحت ة هللا واإلحسان إل ب، الصالة والمحب وال يذآر، ألنه أعمى القل
  .وتقدمة الذبائح هللا آّفارة عن الخطايا

   العشَّار-2

  الملكيين  النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  ويتفي الك

  5652802: ت 

 
ِلنُنشد نحن المؤمنين ونسجد للكلمة،  :)الخامس اللحن(مة القياطروبـاريـة -

ألنه ارتضى أن يصعد . األزلي مع اآلبِ والروح، المولود من العذراء لخالصنا
 بالجسد على الصليب، ويحتمَل الموت، وينهِض الموتى بقيامته المجيدة

 
ر، واحفظ لبربك وامنح حكامنا الغلبة على ا خلص يا رب شعبك وبارك ميراث-

.بقوة صليبك جميع المختصين بك  
 

لنهربن من صلف الفريسي، ونتعلمن تواضع العشار من زفراته، هاتفين : قنداق -
اغفر لنا، أنت الحليم وحدك: إلى المخلص  

   23العدد 2009 فبراير/شباط  1 األحد
  تذآار القّديس الشهيد تريفون  -  تقدمة عيد دخول رّبنا يسوع المسيح إلى الهيكل



سحاق                 . العّشار هو مثال الرجل المتواضع والتائب         ى االن ام اهللا وعل ى التواضع أم دّل عل ه الخارجي ي موقف
  في زاوية بيت اهللا، بعيدًا عن نظر الناس ومراقبتهم حتى ال يراه أحد       وقف عند الباب،   .القلبي والتذّلل العميق  

د         .مصليًا إلى اهللا بصدٍق وتوبة وإخالص      ّشار فوقف عن ا الع ل، أم الفّريسّي انتصب أمام الجميع، وسط الهيك
اب أراد اال   . الب اني ف ا الث اس، أم ور للن ه    األول أراد الظه اس ل ة الن ن رؤي د ع اء والُبع   .ختف

ي  ّتان ب وقفينش   !ن الم
ا هو          ى مم ى أعل ره إل ع بفك وقف العّشار حانيًا رأسه، متطلعًا إلى األرض؛ ال يرفع نظره إلى فوق، وال يرتف

ة  ي الحقيق شر     . "ف د الب ار عن سان، ع ا دودة ال إن شعب  أن ي ال ة ف ور " (وُرذال   ).21/7مزم
ى التواضع  دّل عل يم ي و موقف عظ ن  . ه تحياء م نفس واالس ن ال و موقف الخجل م سحاق ه ضعف واالن ال

سان ش    . "وهذا إقرار بحقارة وضعف اإلنسان أمام اهللا     .الداخلي العميق  صّور قلب اإلن ه  ان ت ذ حداثت " رير من
  ).8/21تك (

اس          . ثم آان يقرع صدره    ة الن أ          : ويعني قرع الصدر، آما يبين من عفوي رار بالخط ا واإلق ة عن الخطاي التوب
ام اهللا وفي                   هذه آلها مواقف خارجية تن     .وطلب الغفران  دما وقف أم ّشار عن ة اتخذها الع مُّ عن مواقف داخلي

ولم يكتف بهذا بل أخذ في اإلعراب  .هو ال شيء واهللا هو آل شيء  : يعرف هذا اإلنسان الحقيقة آما ه      .بيته
ه ا ن مواقف الكالمع ا ب التعبير عنه ة ب اطئف .لداخلي ا الخ ي أن ر ل مَّ اغف ال الله   .ق

ات الفّري      ن آلم دًا ع دة ج ات بعي ذه الكلم ل   ه دء اإلنجي ي ب ا ف ي قاله   .سّي الت
اإلقر رة   ف أمور آثي رار ب و إق أ ه   .ار بالخط

ا           ة م هو إقرار بوجود اهللا الذي يغفر وحده الخطايا؛ هو إقرار بضعف اإلنسان وبؤسه؛ وهو إقرار بأن العالق
  .زالت قائمة بين اهللا واإلنسان

و آٍت إل               هذا اإلنسان رغم معرف    ع اهللا، فه صلة م م يقطع ال ضعفه، ل ة          ته ل ه الرحم ه، ويطلب من ستجير ب ه ي   .ي
م ا               .التواضع هو مجّمع لفضائل آثيرة     ا علَّ ضائل، آم ّلم الف درجات في س ّلم     هو أول ال ا آاتب س ديس يوحن لق

ضائل ام اهللا         .الف ا أم سان أن يقفه ن لإلن ي يمك دة الت ة الوحي و الوقف ع ه   .والتواض
  

ر أي                         بعد هذه ال   ة التبري ى نعم ائزًا عل ران، وح ى الغف ائزًا عل ه، ح ى بيت ّررًا إل وقفة الخاشعة رجع العّشار مب
  .نعمة رضى الرب وبرآته

  
  آلمات إبن،،،

مرحومـة سـارة    وفـاة والدتـه ال    ل  الـسنة   زهير بولس في ذآـرى      األخ آلمة من 
  خوريالبولس 

  
 عطرك،،

   ..مازال عطر أنفاسك يعشعش في مسامات ذراعي
ن مين س ة الياس ة برائح ت أنفاسك الممزوج ا زال ة مضت وم ة آامل

ا  والفل والعنبر تتغلغل في مسامات ذراعي رافضة أن تغادرها،        وم
ا            زالت ت  ا ذراعي و لفظت به ي آنت تتوسدين فيه لك اللحظات الت

 ولكن .. ال تفارق خيالي لحظة واحدة  ،الروح منتقلة إلى جنات الخلد    
رة   ما يعزيني أن يدي هي آخر من       ي    التقط أنفاسك األخي ا يعزين وم

ين أحضان      بأيضا ثقتي الكبيرة     سالم ب دين ب راهيم أنك ترق  آيف  ،إب
صديقيين                 رار وال د األب وم األحد المصادف عي اك اهللا ي  ..ال وقد توف

تآيف ال  ة وأن ه  ابن معون رحم  الخوري الفاضل األب يوسف ش
أطال اهللا   يوسف منهل    األب آيف ال وأنت أم الخوري الفاضل        ..اهللا

 ! وال تقطعين وقت؟ فرض صالةتفوتين التي آنت ال وأنت آيف ال ..بعمره وقواه
 

د،                 سنة آاملة مضت ومازال ذلك المشهد األخير ال يغادر ذاآرتي آشريط فيديو آلما انتهى يعاد من جدي
ل جسدي    دماي بثق وء ق ي وتن ق قلب رق يخف ي الع ومي أرتجف يغرقن ن ن ي، أصحو م ام عين ر أم .. يم

  ..آان وما وجد جسدي الذي لوالك ما
ى مدى                  ىسنة آاملة مضت لم أنس     ويالت عل سى وأنت من ذقت ال ا         14 وآيف أن ا أن ى أنجبتن ا حت  عام

وب                      ات من حب دة مرات وابتلعت المئ وإخوتي وأتيت بنا إلى هذا الكون الغريب أنت يا من اجهضت ع
  لثمن جسدك الذي امتلىء سمًا وألمًاوآان إصرارك أآبر منك على إنجابنا وآان ا) الدواء(السم 

آيف أنسى وأنت من رضيت أن ينحل جسدك لكي تربي أجسادنا نحن أبناؤك الثالثة على مدى سنوات                   
   !طوال

   !آيف أنسى وأنت من سهرت الليالي حرصا على تربيتنا منذ نعومة أظفارنا حتى مراحل تعليمنا العليا
س ك ب ي فرضت علي ك الت ا من قهرت أميت كأنت ي ع حول ي بب جهل المجتم م ف ارات للعل ا من  وحولته

  ..أوالدك
اد   (آيف أنسى وأنت التي ارتضيت الجوع أيام الفقر        وي وآانت حجتك        ) تنذآر وال تنع شبع نحن ونرت لن

  ؟)مو طالع على بالي(أنك لست جوعانة أو 
س    وا م شيئة اهللا ليبن سليم لم وال بت نوات ط راق أوالدك س ضيت ف ي ارت ت الت سى وأن ف أن ي آي تقبلهم ف

  الغربة بعيدًا عن عينيك ؟
لك األذرع في آل     وآم ساعدتنا ت   آيف أنسى يديك المبسوطتين للسماء بالدعاء آلما آنا نغادر باب البيت          

  !ن أن تدريمراحل حياتنا وآم سهلت علينا المهمات الصعبة من دو
الي لتك              ا اللي ك وسهرت معه ة    آيف أنسى وأنت التي أحببت زوجتي آطفلة رابعة ل تها الجامعي مل دراس
  )بنكإزوجة (ومن ثم الدراسات العليا وآأنك تريدين إآمال إنجازك الذي بدأ بأوالدك مع آنتك 

ة وأعود ألراك مع                   ي في الغرب رك عمل واعذريني أخيرًا لقد آسرت آالمك حينما آنت ترفضين أن أت
ك،    ، قلبي الذي لم     بكأنك آنت تصارعين شبح الموت اعذريني لقد شعر قلبي           ي   ينفصل يوما عن قلب قلب

الذي تحسس خطورة المعرآة الدائرة بينك وبين ملك الموت مع أني آنت أثق بقوتك وقوة عزيمتك التي        
سرطان                   بفضلها تجاوزت الكثير من الصعوبات إال أني شعرت أن الموت سينتصر ال محالة آيف ال وال

  .اللعين عشعش بجسدك آما تعشعش العناآب في البيوت المهجورة
أال                       ذراعي وأعدك ب تقط أنفاسك ب ادره أنفاسك   اشكر اهللا الذي ألهمني آي ال أسمع آالمك وأعود ألل تغ

  ..حتى تغادره الحياة
ل ال                ال باليوبي ي لالحتف ين أنت وأب ا أمي يا نوارة عمري يا من آنت تتهيئ ا من آنت    .. ذهبي لزواجكم م

ان اسرع         دك األول ولكن الموت آ تقبال حفي دة الس ه بالوصول   تعدين الع دما    .. إليك  من اة عن ى الحي حت
ش              أن ال سمة وآ ك الب ا عليك    قبدأت تبتسم لنا و بدأت ظروفنا تتحسن حرمك الموت من تل اء والبؤس آتب

ام     ك طوال أي ى                        .. حيات د الرضيع مرضعته مت ا يفتق دك آم ار، افتق ق آعمق اآلب ي عمي ا وحزن حزين أن
  ..فتقد العطشان لماء الواحات في الصحراءجاع، وآما تفتقد األراضي القاحلة للمطر وآما ي

  ..بمناسبة مرور سنة على وفاتك أطلب لك الرحمة من اهللا وأن يتغمد روحك في جنات خلده
  .أحبك أمي وأدوب حبًا بك وسامحيني على آل ما فعلته من سوء بحقك طوال فترة حياتي

  
  
  
  
  
  
  
  

 ابتداء أول أحد تحضيرًا للصوم
)أحد الفريسي والعشار(  


