
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
   قوتي وتسبيحي، لقد كان لي خالصاًالرب :المقدمة

   أدبني الرب تأديباً، وإلى الموت لم يسلمني
  

  :آورنثسإلى  األولى رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 
  

ن يا إخوة، إنَّ الطَّعاَم ال ُيَقرُِّبنا إلى اهللا، ألنَّا إ 
أآلنا َلم َنزَدْد، وإن لم نأآل َلم َننُقص، ولكن احَذروا 
أن َيكوَن ُسلطاُنكم هذا َمعثَرًة للُضعفاء، فإنَُّه إن 
رآَك أَحٌد أنَت الذي لَك الِعلُم ُمتَّكئًا في َبيِت األوثان، 

 على أآِل -  هَو ضعيف   إذ–أَفال َيَتقََوَّى َضميره 
ِب ِعلِمَك، األُخ الضَّعيُف َذباِئِح األوثان؟ فَيهِلَك بَسَب

الذي ماَت المسيُح ألجلِه، وهكذا إذ َتخَطُأوَن إلى 
اإلخوِة وَتجَرُحون ضميرهم الضَّعيف، إنما 
َتخَطأون إلى المسيح، فلذلَك إْن آاَن الطَّعاُم ُيَشكُِّك 
َأخي، فال آُآل اللَّحَم إلى األبد، لئال ُأشكَِّك أخي، 

ًا؟ أما رأيُت َيسوَع المسيَح َربَّنا؟ أَلستم أنتم َعَملي في الرَّب؟ إن لم أُآْن َرسوال َأَلسُت رسوًال؟ أَلسُت ُحرَّ
 .إلى آخريَن فإنِّي َرسوٌل إليكم، ألنَّ خاَتَم ِرسالتي هو أنتم في الرَّب

  
  : البشيرمتىفصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

  
حينئٍذ َيجِلُس على َعرِش . جِدِه وجميُع المالئكِة القدِّيسيَن معُهمتى جاَء ٱبُن اِإلنساِن في َم. الرّبَقاَل  

وُيقيُم  *فُيَميُِّز بعَضُهم ِمن َبعٍض آما ُيَميُِّز الراعي الِخراَف ِمَن الِجداء . وُتجَمُع لَديِه آلُّ اُألَمم *َمجِدِه 
ِرُثوا . َتعاَلوا يا ُمباَرآي َأبي.  للَّذيَن عن َيمينِهحينئٍذ يقوُل الَمِلُك . *الِخراَف َعن َيميِنِه والِجداَء َعن َيساِرِه
آنُت َغريبًا . وَعِطشُت فسَقيُتموني. َألنِّي ُجعُت فَأطَعمُتموني *الُملَك الُمَعدَّ لُكم ُمنُذ ِإنشاِء العاَلم 

حينئٍذ ُيجيُبُه  *ليَّ وُآنُت َمحبوسًا فَأَتيُتم ِإ. وَمريضـًا فُعدُتموني. وُعريانًا فَكَسوُتموني *فآَويُتموني 
ومتى رَأيناَك َغريبـًا  *َأو َعطشانَا فَسَقيناك . متى رَأيناَك جاِئعًا فَأطَعمناك. يا رّب. الصِّدِّيقوَن قاِئلين

فُيجيُب الَمِلُك ويقوُل  *ومتى رَأيـناَك َمريضًا َأو َمحبوسًا فَأَتيـنـا ِإليك  *َأو ُعريانًا فَكَسوناك . فآَويناك
   *ِإنَُّكم آلَّما َفَعلُتم ذلك بَأَحِد ِإخَوتي هُؤالِء الصِّغاِر فبي فَعلُتموه . حقَّ َأقوُل لكمال. لهم

 *الَمَعدَِّة ِإلبليَس ومالئَكِته . ِإذَهبوا َعنِّي يا َمالعيُن ِإلى النَّاِر اَألبديَّة. حينئٍذ يقوُل َأيضًا للَّذيَن َعن يساِره
. وُعريانًا فَلم َتكُسوني. وآنُت َغريبًا فَلم ُتْؤُووني * وَعِطشُت فَلم َتسُقوني .َألنِّي ُجعُت فَلم ُتطِعُموني

متى رَأيناَك جاِئعًا َأو . يا رّب. حينئٍذ ُيجيبوَنُه ُهم َأيضًا ويقولون *وَمريضًا وَمحبوسًا فَلم َتُزوُروني 
الحقَّ َأقوُل . حينئٍذ ُيجيُب ويقوُل لهم *ْمك َعطشانًا َأو َغريبًا َأو ُعريانًا َأو َمريضًا َأو َمحبوسًا وَلم نخُد

. فَيذَهُب هُؤالِء ِإلى ِعقاٍب َأَبدّي *ِإنَُّكم آلَّما َلم َتفَعلوا ذلك بَأَحِد هُؤالِء الصِّغاِر فبي َلم َتفَعلوه . لُكم
   .ةوالصِّدِّيقوَن ِإلى الحياِة اَألبديَّ

  
  أحد مرفع اللحم

إذ آان في التقاليد القديمة اليوم األخير الذي فيه يسمح باللحم قبل الفصح              " مرفع اللحم "يدعى هذا األحد    
داً    فابتداًء. المجيد ين     من غ ع اللحم   " االثن سيحية     " يرف د الم ل، وهو أحد            . من الموائ ان األحد المقب م آ آ

صوم       ". البياض "، اليوم األخير الذي يسمح فيه       "مرفع الجبن " ين ال وم اثن ع الجبن   "وي ا  " يرف ض أو البي
ر البياض من                   . من الموائد  ر اللحم و زف ويبدأ الصوم األربعيني المقدس باالمتناع عن الزفريين، أي زف
  .ألبان وبيض

  
  ) الروحياألرشيف www.melkites.org  (من آتاب إنجيلك نور لحياتي

  
   للقديس يوحنا الذهبي الفم-سُنجازى عن آل ما نفعله في هذه الحياة 

  
ا،               ال يطرأ على أفكارنا أ     ّد منه ة ال ب ن آل ما نفعله ينتهي بحياتنا الحاضرة بل يجب أن نؤمن بأن الدينون

دَّ                             دار وم ذا المق ة به سموات العظيم سَط اهللا ال اذا ب ه، وإال فلم ى حسب أفعال ُيجازى عل سان س وان آل إن
شأ           . األرض وأوسَع البحر ومَأل آل شيء بالهواء وأظهر المهن المختلفة          م ي و ل ه ل ذا آل اذا ه ام  لم  االهتم

يئًا          الوا ش بنا حتى النهاية؟ أنظرَت إلى الصديقين آم تحّملوا من المصائب والعذابات، ثم قضوا قبل أن ين
ل      ضايقين األرام رهم، والم ى غي دين عل ساد، والمعت اتهم بالف ذين طفحت حي رين ال ًا لآلخ سنًا، خالف ح

ى            واأليتام، والمتلّذذين بالثروة والغنى والزخرف وآل ملّذات الع        نلهم أدن م ي يش، ومع ذلك فقد مضوا ول
اء                . ضرر د انته سادهم عن ضًا جزاء ف ال اآلخرون أي ضيلتهم ين ائزة عن ف ون الج ال األول ولكن، آما ين

حياتنا في هذا العالم، ألن اهللا موجود وعادل وسيجازي آل واحد بما يستحق، وان آان في هذه الحياة ال                    
ال              يعاقب الفريق األول على خطاياه وال يج       يأتي وقت ين ه س ى أن ازي الثاني على فضيلته، فهذا دليل عل

  الملكيين نيابة البطريركية للروم الكاثوليكال
  في الكويت

  5652802: ت 

الشيتَ بصليبك الموت، وفتحتَ للص  :)السابعاللحن ( القيامةطروبـاريـة -
 رسلك أن يكرزوا مبشرين بأنك الفردوس، وأبطلتَ نوح حامالت الطيب، وأمرتَ

 قد قمتَ، أيها المسيح اإلله ، مانحاً العالم عظيم الرحمة
 

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

 
، ونقدم نحن عبيدك يا والدة اإلله، نكتب لك آيات الغلبة يا جندية قاهرة:  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  
 

   25العدد 2009 فبراير/شباط  15 األحد
  أحد الدينونة األخيرة -أحد مرفع اللحم 



ستحق      ا ي ام عن شيء أال وهو                    . فيه آل م ل وال ين ًا ال يغف ًا يقظ ا حاآم ذلك جعل اهللا في نفس آل من ول
  .أجل ال يوجد بين البشر حاآم آالضمير. الضمير

  
ــصح  ــة الفــ ــارد   لأل عظــ ــون دي ســ ــقف ميليتــ ــوالى(ســ ــنةحــ   )195  ســ

  
  "ّني ِجئُت ُألبِطَل الشريَعَة أو األنبياء ما ِجئُت ألبِطل، َبل ألآِملال َتُظّنوا أ"

ّية الشريعة أّدت آّلها إلى يسوع المسيح الذي من أجله آان إّن ذبح الحمالن، والطقوس الفصحّية وحرف
، وأصبحت "الكلمة"ألّن الشريعة أصبحت . آّل شيء في الشريعة القديمة، وأآثر منه في العهد الجديد

وتحّولت الوصّية إلى نعمة، والصورة إلى حقيقة، وأصبح الحمل إبًنا، ... جديدة بعد أن آانت قديمة
  ...اإلنسان إلًهاوالنعجة إنساًنا، و

والرّب يسوع، بكونه اهللا الذي تأّنس، قد تأّلم من أجل َمن آان يتأّلم، وُقّيد بسالسل من أجل َمن آان 
ثّم قام من بين األموات . سجيًنا، وُحكم عليه من أجل َمن آان مذنًبا، وُدفن من أجل آّل َمن آان ميًتا

" َفلَنمثل مًعا، من صاحب دعوى علّي؟مبّرري قريب فَمن الذي يخاصمني؟ : "وصرخ قائًال
أنا الذي حّررُت المحكوم، أنا الذي أعدُت الحياة للميت، أنا الذي أقمُت الميت من تحت ). 50:8أش(

أنا هو المسيح الذي دّمر الموت، وانتصر على : وأضاف قائًال" َمن يجرؤ على مخالفتي؟. "التراب
  .أنا هو المسيح: حمل اإلنسان إلى أعالي السموات؛ وتابع قائًالالخصم، وقّيد العدّو القوّي، وأنا هو الذي 

  
ألّني أنا هو غفران الخطايا، . تعالي إًذا يا عائالت البشرّية المجبولة بالخطيئة وخذي غفران الخطايا

، وأنا هو فصح الخالص، وأنا هو الحمل الذي ُذبح ألجلكم، أنا فدَيتكم، أنا حياتكم، أنا قيامتكم، أنا نورآم
أنا هو َمن يحملكم إلى أعالي السموات؛ أنا هو َمن . أنا خالصكم، أنا هو الثمن الذي ُدفع من أجلكم

  .يقيمكم من الموت؛ أنا هو َمن سيريكم وجه اآلب األزلّي، أنا هو َمن سُيحييكم بيَديَّ القديرَتين

  سيرة قديس
  ) 430-354(القديس أغاسطينوس 

  
ا،       ، في مد  354ولد أغوسطينوس سنة     ة تاغستا، شمالي افريقي ين

ا  سيون ومونيك سيحيين، بتري دين م ن وال ة  . م وم العالي ن العل تلّق
ادئ                  ه من مب د تعلم ان ق على أساتذة وثنيين فمحوا من ذهنه ما آ

سيحية ة الم ى . الديان وق عل ا، فتف ي قرطاج ة ف ه العالي ّم دروس أت
ره ن عم عة عشرة م ي التاس و ف ه وه اً  . أقران ان طموح ىوآ  إل

وثنيين      الم فة ال ب الفالس ة آت اً  بمطالع ى، َولوع د والغن ج
انيين          إلىإستسلم  . وشعرائهم ة الم  شهوات الجسد، وانتحل طريق

ل     وة العق ة وق سفة الطبيع ى فل دين عل وحي والمعتم رين ال المنك
شري د       . الب ي المفاس وغًال ف ا زاده ت ة م ك الطريق ي تل ورأى ف

شرور   .وال
داء  اهللا ألجل    إلىوآانت والدته مونيكا تبكي وتتضرع       ا  اهت . ابنه

ات    طينوس ظلم ل أغوس ن عق شح ع تجاب اهللا صالتها، وآ فاس
ه                  . الضالل ه وقلب شبع عقل م تكن لت ا ل سادها، ألنه ة وف فنبذ المانّي

صافي        إلىالمتعطشين   ة ال ة والمحب وع الحقيق اة               .  ينب يما حي ل المتوحدين والس ة مث ى التوب ه عل د حمل وق

ال       ر فق صديقه أليبيوس  القديس أنطونيوس الكبي و        : " ل اء نله سماء ونحن العلم ون ال سطاء يرث هؤالء الب
 .ثم خرج يبكي خطاياه ويأسف على سيرته الماضية" ؟األرضبأباطيل 

قصد القديس أمبروسيوس الذي آان يسترشده يوم آان تلميذًا في ميالنو، فمنحه سر العماد المقدس وهو        
  . سنة33إبن 

ة       . ، ثم رقدت بالرب بين يديه     ابنها اهتداءاً على   أما أمه مونيكا فطار قلبها فرح      ال التوب ى أعم ّب عل وانك
ه  391ومطالعة الكتاب المقدس والتأليف، فرسمه فاليريوس أسقف إيبونه آاهناً  سنة           ساعداً  ل   . وأقامه م

ّيد  . فأخذ يعيش عيشة الراهب الناسك     . ولما توفي فاليريوس، خلفه أغوسطينوس على آرسي األسقفية        ش
ا    للر ه آله ه حيات ضى في راً  ق ان دي يهنّ      . هب سة عل ه رئي ت أخت ات، آان راً  للراهب شأ دي ا أن   .آم

ة       إلىوقام يكافح الدوناتيين فأفحمهم ورد منهم آثيرين       اآرين النعم ين الن ة البيالجي افح هرطق ة، آ  الحقيق
لية   ة األص ا والخطيئ بَّ . ومفاعيله و    "لق دارس وعم رة الم اء وزه ب العلم الالهوتي وآوآ سة ب د الكني

  ".ومفزعة المبتدعين
اتم شفيات والمي ائس والمست طينوس الكن شأ اغوس د أن راء . وق ى الفق ف عل ل العط اً  آ ان عطوف وآ

ة ال                         . والمرض ه الخيري ة عن بعض األسرى، وأعمال دم جزي سة ليق ة الكني ع آني وقد إضطر مّرة أن يبي
  .يحصى لها عد

ى          يالً  عل شهيرة دل ول         ...  عمق تواضعه    وآفـَّى بكتاب إعترافاته ال ان يق سر التجسد آ ه ب ا  : "وفي تأمل ي
د أن تجسدت وتألمت ومت                      رب، من ال يعبدك آمبدع المخلوقات، يستحق جهنم، ولكن من ال يعبدك بع

  ".ألجله، فإنه يستحق جهنمًا أخرى أشد عذاباً 
ة ملكوت المسيح في                نة     28وأنهى هذا القديس العظيم حياته في معرآ ه من    430 آب س  76 العمر    ، ول

ى               . سنة و عل ي ترب ات الت ه من المؤلف ا ترآ سة بم ى الكني سية     120وقد أغن ائل النف دا الرس ا ع اً  م .  آتاب
وانين                    أآثروأنشأ رهبانية تعّد     سيرون بموجب الق ه وي ات ينتمون إلي ان وراهب  من مئتي جمعية من رهب

  .آمين. صالته معنا. والفرائض التي وضعها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
يعلن مرآز التعليم الديني عن الدورة التأهيلية لمن 

  28/2/2009 إلى 24يرغب بالتعليم وذلك من 

  
ربعيني المقدس يوم نذآرآم ببدء الصوم األ

  2009/شباط/23


