
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  لتكن يا رب رحمتك علينا، بحسب اتكالنا عليك :المقدمة

  ابتهجوا أيها الصديقون بالرب، بالمستقيمين يليق التسبيح
  

  :آورنثسإلى  األولى رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 
  

آلُّ شيٍء يجوُز لي، ولكن ال يتسلَُّط عليَّ . َفعيا إخوة، آلُّ شيٍء يجوُز لي، ولكن ليَس آلُّ شيٍء َين 
. أمَّا الجسُد فليَس للزِّنى َبل للرب. وسُيبيُد اُهللا هذا وتلك. شيٌء، إنَّ األطعمَة لَجوِف والجوَف لألطعمة

 أعضاُء والربُّ للجسد، واُهللا قد أقاَم الرّب، وسُيقيُمنا نحُن أيضًا بقوَِّته، أَما تعَلموَن أنَّ أجساَدُآم هَي
أَوما تعَلموَن أنَّ َمن اقتَرَن بزانية يصيُر ! المسيح؟ أفآُخُذ أعضاَء المسيِح وأجعُلها أعضاَء زانية؟ حاشى

) مَعُه(يصيراِن آالُهما جسدًا واحدًا، أمَّا الذي يقَتِرُن بالربِّ فيكوُن : مَعها جسدًا واحدًا؟ ألنَُّه قد قيَل
إنَّ آلَّ خطيئٍة يفعُلها اإلنساُن هَي في خاِرِج الجسد، أمَّا الزَّاني فإنَُّه . ىروحًا واحدًا، أهُربوا ِمَن الزِّن

ُيجِرُم إلى جسِده، أَوما تعَلموَن أنَّ أجساَدآم هَي هيكُل الرُّوِح الُقُدِس الذي فيكم، الذي ِنلُتموُه ِمَن اهللا، 
 .مجِّدوا اَهللا إَذن في جسِدآمف. وأنَُّكم لسُتم ألنفِسُكم؟ ألنَُّكم قِد اشُتريُتم بثمٍن آريم

  
  : البشيرلوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

  
. َأعِطني َنصيبي ِمَن المال. يا َأَبِت. فقاَل َأصَغُرُهما َألبيه *ِإنساٌن آاَن لُه ٱبنان . َقاَل الربّ هذا المَثل 

وبذََّر . وساَفَر ِإلى َبَلٍد َبعيد.  َجَمَع اإلبُن اَألصَغُر آلَّ َشيٍء لُهوَبعَد َأيَّاٍم َغيِر َآثيرٍة *فَقَسَم َبيَنُهما َأمواَلُه 

فَأَخَذ في . فلمَّا َأنَفَق آلَّ شيٍء لُه َحَدَثت في ذلَك البَلِد َمجاعٌة َشديدة *ما لُه ُهناك عاِئشًا في الَخالعة 
وآاَن  *َلُه ِإلى ُحقوِلِه َيرعى الَخنازير فَأرَس. فَذَهَب وٱنَضوى ِإلى واِحٍد من َأهِل ذلَك الَبلد *الَعَوز 

. فرَجَع ِإلى َنفِسِه وقال *وَلم ُيعِطِه َأَحد . َيشَتهي َأن َيمَأل َبطَنُه ِمَن الُخرنوِب الذي آانِت الَخنازيُر َتْأُآُلُه
َقد . يا َأَبِت. َأبي وَأقوُل لُهَأقوُم وَأمضي ِإلى  *وَأنا َأهِلُك ُجوعًا . َآم َألبي ِمن ُأَجراَء َيفُضُل َعنُهُم الُخبز

فقاَم وجاَء  *جَعْلني آَأحِد ُأَجراِئك فٱ. وَلسُت ُمسَتِحقا َبعُد َأن ُأدعى لَك ٱبنًا *َخِطئُت ِإلى السَّماِء وَأماَمك 
قاَل لُه   *بََّلُه وَأسَرَع وَألقى بَنفِسِه على ُعُنِقِه وق. وفيما هَو بعيٌد رآُه َأبوُه فَتحرََّآت َأحشاُؤه. ِإلى َأبيِه
. فقاَل اَألب لَعبيِده *وَلسُت ُمسَتِحقا َبعُد َأن ُأدعى لَك ٱبنًا . يا َأَبِت قد َخِطئُت َإلى السَّماِء وَأمامك. اإلبن

. ذَبحوهوْأُتوا بالِعجِل الُمَسمَّن وٱ *وٱجَعُلوا خاَتمًا في يِدِه وِحذاًء في ِرجَليِه . هاُتوا الُحلََّة اُألولى وَألِبسوه
وآاَن ٱبُنُه اَألآَبُر  *فطِفُقوا َيفَرحون . وآاَن ضاال فُوِجد. َألنَّ ٱبنَي هذا آاَن َميِّتًا فعاش *فنْأُآَل وَنفَرح 

فَدعا َأَحَد الِغلماِن وَسَأَلُه ما َعسى  *فلمَّا َأتى وَقُرَب ِمَن الَبيِت َسِمَع َأصواَت الِغناِء والرَّقص . في الَحقل
فَغِضَب وَلم ُيِرد َأن  *فَذَبَح َأبوَك الِعجَل الُمَسمََّن َألنَُّه لِقَيُه ساِلمًا . قد َقِدَم َأخوك. فقاَل لُه * هذا َأن يكوَن
َآم لي ِمَن السِّنيَن َأخُدُمَك وَلم َأتعدَّ وِصيََّتَك . فَأجاَب وقاَل َألبيه *فَخَرَج َأبوُه وَطِفَق يتَضرَُّع ِإليه . َيدُخل
. ولمَّا جاَء ٱبُنك هذا الذي َأَآَل َأمواَلَك َمَع الزَّواني *نَت َلم ُتعِطني َقطُّ َجديًا َألفَرَح َمَع َأصِدقائي وَأ. َقّط

ولكن آاَن  *وآلُّ ما هَو لي هَو لَك . َأنَت َمعي في آلِّ حيٍن. يا ٱبني. فقاَل له *َذَبحَت لُه الِعجَل الَمَسمَّن 
  .وآاَن ضاال فُوِجد. َألنَّ َأخاَك هذا آاَن ميِّتًا فعاش. حَينَبغي َأن نتَنعََّم وَنفَر

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

  
  القديس تيودورس المبسوسطي  -سرُّ التوبة 

ا سرَّ            -وعليه، لمَّا آنتم تعلمون هذا     ا، أن يمنَحن ا     أي إنَّ اهللا قد شاء، من عنايته الشديدة بن يِّن لن ة ويب  التوب
دنيا                     ذه ال د الحصول في ه ا، بواسطتهم، بع ى يمكنن ا، حت اء للخطاي عالج التكفير، وأنه أقام األحبار أطب

ٍة            -على العالج ومغفرة الخطايا، أن ننجَو من العقاب في اآلخرة          ار بثق راب من األحب  فينبغي لنا إذًا االقت
ستطيع         ًا                 عظيمة والكشف لهم عن خطايانا؛ إذ إنهم ي ة، وفق ة وعطف ومحب ة تامَّ ديهم من عناي ا ل ون، بم

ا                    سهم آل م ه، طاوين في أنف زُم آتمان ا يل شر م للقرارات المبيَّنة سابقًا، أن ُيقدِّموا العالج للخطأة دون ن
ل                    . جرى يهم أن يراعوا خَج ين عطوفين، يتوجَّب عل اٍء حقيقي أنهم شأن آب ا ش ذه، إنم ٍة آه وهم، في حال

شفائها       أبنائهم ويفرضوا    ٌل ب شكل،               . على أجسادهم ما هو آفي ذا ال ى ه ا عل ا حياتن د نظَّْمن د أن نكون ق فبع
د أن                    اة، وبع دنا طوال الحي معترفين بَعَظمة األسرار وبالنعمة الالمتناهية التي ُدعينا إليها، وهي التي تقيِّ

رات األبدي            اء الخي ًال لرج دو أه ق، نب ا يلي ا، آم الح أخطائن ا بإص د اهتممن ون ق   .ةنك
  )44، 16الموعظة (

  :من آلمات األب الطوباوي يعقوب الكبوشي
  

  :آان األب يعقوب يواجه األزمات باإليمان
  .!"نحن على الصليب، ال يجب أن نقبل أبدًا بأن نكون تحته"

  ."أنا ال أفهم آيف يقنط الراهب والصليب المقدس أمام عينيه" 
هكذا المسيحي يعرف  . يشتغل ليمنع دخول المطر إلى البيت اء يعلم أن بيته ال يمنع المطر، بل         ـّإن البن " 

  ".أن المحن البد منها، لكنه بالصبر يمنع المحن من أن تضره
  
  

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 

 إن القوات المالئكية ظهرت على قبرِك، :)السادساللحن ( القيامةطروبـاريـة -
.  عند القبر، طالبةً  جسدك الطاهروالحراس صاروا كاألموات، ومريم وقفتْ

فيا من قام من بينِ . فسلبتَ الجحيم ولم تَـنلك بأذى، والقيتَ البتوَل واهباً الحياة
  .مجد لكاألموات، يا رب ال

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

.بقوة صليبك جميع المختصين بك  
 

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

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

  24 العدد -2009فبراير / شباط 8األحد 
  صوماألحد الثاني قبل ال - االبن الشاطر األحد



  صالة من صلوات القديسة تريزيا الطفل يسوع
  

ذني                 وديتّي أال ُخ وب معم دًا ث يا يسوع، عروسي اإللهيَّ، أعطني أال يذوي أب
دنيا أ      ابي أصغر     إليك قبل أن تترآني في هذه ال سي بارتك أ لطخ نف  بملء  خط

ق     ! هبني أال أبحث عن سواك، وال أجد أبدًا غيرك        . إرادتي وأال تكون الخالئ
ا     ي نظره يئًا ف ا ش ون أن ي، وأال أآ يئًا ل ى األرض  ! ش يء عل ر ش وأال يعّك

  . سالمي
سالم ألك إال ال سوع، ال أس ا ي دود!... ي ال ح سالم، وخصوصًا الحب ب ا ! ال ي

ي شهادة القلب وشهادة             أعطني أن    ! يسوع ك شهيدة، وامنحن أموت من أجل
  !بل أعطني بالحرّي االثنين معًا! آه. الجسد

ي األقدام، نوسأنعم علّي بأن أحقق تعهداتي بدقة وإتقان، وأال يهتم بي أحد فتد      
غيرة     ل ص ة رم أنني حب ة، وآ سية ُمهمل ا من ك  . وأن ي أزف إلي ا  إن ي، ي ذات

ق         حبيبي، حتى ُتتّم فّي إرادتك ال      ستطيع الخالئ قدوسة تتميمًا آامًال، دون أن ت
  .أبدًا أن تحول بيني وبين تلك اإلرادة بالعقبات

  
  هل ضمنت الذهاب إلى  الملكوت؟

شهم           : يرّوج بعض الناس فكرة جّذابة بنوع خاص       ة عي آّل المسيحيين الحقيقيين، بغض النظر عن طريق
وبهم                سوع في قل وا ي ا قبل ى م الخالص، مت صهم الشخصي   "للحياة، لديهم تأآيد مطلق ب رّبهم ومخل   ".آ

ام             يم المسيحي الع ه    ا. المشكلة هي أّن هذا اإلعتقاد هو مناقض للكتاب المقدس ولخط التعل ا قال ذّآر م ذ نت
ه     : "بولس لمسيحيي زمانه   ة         (إذا متنا مع ة، انظر روم ضا؛        ) 4-3: 6في المعمودي ه أي ا سنعيش مع فانن

ه    ). 12-11: 2 طيمثاوس    2" (وإذا صبرنا فسنملك معه أيضا       ى أخر،   . إذا لم نصبر فلن نحكم مع بمعن
سماء    سيحيون ال سر الم ن ان يخ ن الممك   ).1861. م.ت.ك(م

                                                     
الخالص    ا ب سيحيين ضمانا ادبي ى أّن للم دس بوضوح ال اب المق شير الكت ه  (ي ا لكلمت يكون امين ـه س الل

اب المقدس ال        ])24-19: 3   يوحنا 1[وسيمنح الخالص للمؤمنين بالمسيح والذين يطيعونه        ، اال ان الكت
ى    .  اذ ال يمكن أن يكون هناك ضمان مطلق للخالص    .يّعلم بأن للمسيحيين ضمانا للملكوت     ه ال في آتابات

ك اذا                   فأعتبروا"المسيحيين، قال بولس     ـه ل ين الل ذين سقطوا، ول ى ال شّدة عل ّدته، فال ـه وش ين الل  اذن بل
ة   " (ثبّت في هذا اللين، واال فُتفصل أنت أيضاً        ى    22: 11روم ة    1،  35-21: 18، مت ، 2-1: 15 قورنثي

اً      ). 21-20: 2 بطرس   2 ولس يضع شرطًا مهم أن ب ين    : "الحظ ب ذا الل تَّ في ه أّن    ". اذا َثب ول ب و يق فه
سقوط   "بولس يحّذر،   . المسيحيين يمكن أن يفقدوا خالصهم اذا ما فرطوا فيه         ائم فليحذر ال " من ظن أّنه ق

ا آنت               ). 12-11: 10 قورنثية   1( ا وسألك شخص إذا م صا "إذا آنت آاثوليكي ول،  ، فعليك أن ت   "مخلَّ ق
ا                    " دس، أن اب المق م الكت ا يعّل أعمل لخالصي   'أنا مفتدى بدّم المسيح، انا أثق به من اجل خالصي، وآم

  ".، و أعلم بأّن هدية اللـه اي النعمة هي التي تعمل فّي)12: 2فيلبي (' بخوف ورعدة 
  

  ماذا ينبغي عليك فعله آي تكون مخلصًا
ر  ). 1727. م.ت.ك(ا اللـه علينا مجانًا أن وعد الحياة األبدّية هو أحسن هدية يعرُضه     اّن الغفران والتبري

يسوع هو الوسيط الذي سّد ثغرة الخطئية التي تفصلنا         ). 2010. م.ت.ك" (نكتسبها"األوليين ليسا أشياًء    
ا            )5: 2 طيمثاوس   1(عن اللـه    ه من أجلن ّدها بواسطة موت د س ا شرآاء في             . ؛ لق ار أن يجعلن د إخت ه ق ان

: تعّلم الكنيسة الكاثوليكية ما عّلمه الرسل وما يعّلمه الكتاب المقدس     ). 9: 3 قورنثية   1(مخطط الخالص   
ان وحده،           يس باإليم ه    (اننا مخلصون بالنعمة وحدها، ولكن ل ا يعّلم ذا م اب المقدس   "وه سيحيو الكت " م

  ). 24: 2يعقوب : انظر

ـه  هذا يعني أن ندخل في عالقة (عندما نأتي إلى اللـه ونحن مبّررون     سبق    )صحيحة مع الل ، فال شيء ي
ا               . التبرير، ال اإليمان وال األعمال الصالحة، لنوال النعمة        ـجب علين ا، وي ه في قلوبن زرع حّب ـه ي لكن الل

صالحة         ال ال ة  (أن نعيش إيـماننا منطلقين نحو الخارج من خالل عمل أالعم رغم   ). 2: 6غالطي ى ال عل
د               من أّن نعمة اللـه وحدها تمّكننا من ان ن         ـه، وهي تع سر الل حّب اآلخرين، فأن أعمال المحبة هي التي ت

ة  اة األبدّي أة هي الحي ة (بمكاف ة 7- 6: 2روم ديرة ). 10-6:6، غالطي صالحة هي ج ال ال ذا فاالعم هك
ة  . فعندما نأتي أوًال إلى اللـه بإيمان، وليس لدينا شيء في أيدينا لنقدمه له     . بالتقدير فهو الذي يعطينا النعم
ع ذه   لنطي ة ه ال المحّب ه أفع دم ل دما نق الخالص عن ا ب و يكافئن ة، وه ة ( وصاياه بالمحّب ، 11- 6: 2روم

                                                                              ). 40- 40: 25، متى 10-6:6غالطية 
                  

ارب،      : "نا أيضا أن نطيع وصاياه    قال يسوع ان االيمان به ليس آافيا بل يجب علي          ارب ي دعوني ي لماذا ت
ه؟  ا اوصيكم ب ون م نكم ال تعمل ا " (ولك ى 46: 6لوق ا ال ) 21- 16: 19، 23-21: 7، مت " نحصل"إنن

صالحة     ال ال الل األعم ن خ نا م ى خالص سس (عل ة 9-8: 2إف سيح  )16: 9، روم ا بالم ن إيمانن ، ولك
تكافأ      يضعنا في عالقة خاصة مع اللـه مليئة من   ا س ا باالشترك مع إيمانن النعمة وبـهذا فان طاعتنا وحّبن

  ).9-8: 6  ، غالطية7: 2رومية (بالحياة األبدّية 
  

ي  "(فان اللـه هو الذي يعمل فيكم االرادة والعمل على حسب مرضاته "قال بولس،    وّضح  ). 13: 2فيليب
ـحفظ وصاياه   الطريقة التي بـها نكون متأآدين من اننا نعرفه هي ان           "يوحنا،   ال،     . ن ه،   'من ق ي أعرف ' إن

ه         ق في ن الح م يك ذابا ول ان آ اياه، آ ل بوص ا عم ا1" (وم   ).4-3  :5  ،24-19  :3، 4-3: 2   يوحن
           

 رفض الهدايا دوما، حتى بعدما نصبح مبّررين، فمن   فكما ال يمكن ان ُتفرض هدية على المستلم، يمكن       
ا ن  . الممكن ان ننبذ هدية الخالص      ة           انن ة المميت ا بواسطة الخطيئ ا   (رمي به ة    6-5: 15يوحن : 11، روم

ة 1، 22-23 ا ان ). 1863- 1854  .م.ت.؛ ك2-1: 15 قورنثي ول لن ولس يق ي "ب ة ه ة الخطيئ عاقب
ان   ! إقرأ رسائل بولس والحظ انه غالبا ما يحّذر المسيحيين من الخطيئة     ). 23: 6رومة  " (الموت ا آ وم

ال،         (س بعمق بان خطاياهم تستثنيهم من الملكوت          ليعمل ذلك اال عندما آان يح      بيل المث ى س  1انظر عل
  ).21-19: 5، غالطية 10-9: 6قورنثية 

  
ى  : سيكافئ آّل واحد حسب أعماله    "ذّآر بولس المسيحيين في روما بأن اللـه         الحياة األبدّية لمن يسعى ال

لصالحة، ولكن العقاب والغضب ألولئك       المجد، والكرامة، والحياة االبدية خالل المثابرة على األعمال ا        
شر     ون ال ة ويطيع ة بأناني صون الحقيق ذين يع ة " (ال رّيرة   ). 8-6: 2روم اال ش ا اال أعم ست الخطاي لي

عرف آّل  . بامكاننا تجّنب الخطايا من خالل قيامنا باعمال صالحة باستمرار        ). 1850- 1849. م.ت.ك(
راب من االسرار            أفضل طريقة لالبتعاد عن الخطايا هي       قّديس بأن  ة، واالقت  بالتمسك بالصالة المنتظم

  .، والقيام باعمال خيرية)وفي مـقدمتها القربان المقدس(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 علينا بدء صوم نهار آل أربعاء امتدادًا للصوم


