
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
   إلى الدهورك أسمدجم ومحسب آبائنا، وم إله أيها الربمبارك أنتَ :المقدمة

بنا، وأعمالُ ما صنعتَ في جميعِ عادٌلألنك كك استقامة دقٌ وطرقُ كلها ص   
  

  :العبرانيينإلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 
  

 إخَوة، باإليماِن موسى لمَّا َآِبَر أبى أن ُيدعى ابنًا البنِة يا 
ِفرَعون، واختاَر المشقََّة مَع شعِب اِهللا على التمتُِّع الوقتيِّ 
ر، بالخطيئة، واعتَبَر عاَر المسيِح ِغنًى أعظَم ِمن آنوِز ِمص
  واب،ألنَُّه آاَن ينُظُر إلى الث

وقُت إن أخَبرُت َعن ِجدَعوَن وماذا أقوُل أيضًا؟ إنَُّه يضيُق بي ال
وباراَق وَشمُشون، وَيفتاَح وداُوَد وَصموئيَل واألنبياء، الذيَن 
باإليماِن َقَهروا المماِلَك وَعِملوا الِبّر، ونالوا المواِعَد وَسدُّوا 
أفواَه األُسود، وأطفأوا قوََّة النَّاِر وَنَجوا ِمن َحدِّ السَّيف، وتقوَّوا 

أشدَّاَء في الِقتال، وآَسروا معسَكراِت ِمن ُضعٍف وصاروا 
وآخروَن قد ُعذِّبوا . األجانب، واسَترجَعت نساٌء أمواَتُهنَّ بالقيامة

بتوتيِر األعضاِء والضرب، وَلم َيقَبلوا النجاَة لَيحُصلوا على 
قيامٍة أفضل، وآخروَن قد ذاقوا الُهزَء والسِّياَط والقيوَد أيضًا 

ِحنوا، ماتوا بَحدِّ السَّيف، ساُحوا ـُروا، امتموا، ُنِشـِوالسِّجن، ُرج

في جلوِد الغنِم والَمعز، ُمعِوزين، ُمضايقين، َمجهودين، وَلم يُكِن العالُم مسَتِحقًَّا لُهم، تائهيَن في البراري 
 اَهللا قد والجباِل والمغاِوِر وآهوِف األرض، فهؤالِء آلُُّهم المشهوُد لُهم باإليماِن َلم ينالوا الموِعد، ألنَّ

  . اضل، لكي ال ُيكَملوا بمعِزٍل عنسَبَق فنَظَر لنا شيئًا أف
  

  : البشيريوحنافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
  

. وآاَن فيلبُُّس ِمن َبيَت َصيدا *ْتَبْعني ٱَفقاَل لُه . فوجَد ِفيلبَُّس. وفي الَغِد َأراَد َيسوُع الخروَج إلى الَجليل 
فصاَدَف فيلبُُّس َنَثنائيَل فقاَل َلُه ِإنَّ الذي َآتَب َعْنُه موسى في الّناموِس  *َراُوَس وُبْطرَس َمدينِة َأْنَد

َأِمَن النَّاِصرِة ُيمكن َأن . فقاَل لُه َنَثنائيُل *وُهَو َيسوُع بُن يوسَف الذي مَن النَّاِصَرة . واألنبياُء قد َوَجْدناُه
َرَأى َيسوُع َنَثنائيَل ُمْقِبًال ِإَليِه قاَل عنُه هذا بالَحقيقِة  فلمَّا. نُظْرٱتعاَل و. لبُّسِفيفقاَل لُه . يكوَن شْيٌء َصالٌح

َقْبَل َأْن َيدعَوَك فيلبُُّس . َأجاَب َيسوُع وقاَل َلُه. فقاَل لُه َنَثنائيُل ِمْن َأْيَن َتْعرُفني *ِإسرائيِليٌّ ال ِغشَّ ِفيه 
 *َأنَت هو َملُك ِإسرائيل . بُن اِهللاٱيا ُمعلُِّم َأنَت هو . َأجاَب َنَثنائيُل وقاَل لُه *وَأنت تحَت التِّينِة َرَأيُتَك 

وقال لُه  *ِإنََّك َسُتعايُن َأعظَم ِمن هذا . ألَِنِّي ُقلُت لَك إِِنِّي َرَأيُتَك تحَت التِّينِة آَمْنَت. َأجاَب َيسوُع وقاَل َلُه
ْبِن ٱومالئكَة اِهللا َيْصَعدوَن وَينِزلوَن على . ن اآلَن َتَرْوَن السَّماَء َمْفتوحًةِإنَّكم م. الحقَّ الحقَّ َأقوُل لكم

  . الَبَشر
  

  أقوال الكنيسة في الصوم 

وًال بصوت                 ًا مول إنَّ آدم ُطرد من الفردوس بسبب األآل فجلس إزاءه منتحب
سّيدي تجاوزت وصية واحدة ل    . ماذا حلَّ بي أنا الشقي    ! َويلي: ُيرثى له وقال  

رات ل الخي دمت آ ي   . فع روس ألجل اء المغ ل البه ردوس الجزي ا الف ا أيه في
الَّ من أزهارك                 ابلي لكي أتم ى صانعك وج . والمغلق ألجل حواء، إبتهل إل

اب المخلص ي : فأج الك جبلت د ه ى   . ال أري ل إل اء أن تخُلص وُتقب ن أش لك
   .معرفة الحق ألّن اآلتي إليَّ ال أطرده خائبًا

اً  سي عبث ا نف ن     ي ري م م تتطّه ل ول ن المآآ مِت ع صيام إذا ص رحين بال  تف
شهوات ة،   . ال ك اهللا آكاذب ك يمقت ة لتقويم صيام ذريع ن ال م يك ك إن ل ألن

ة أآلون البّت ذين ال ي رار ال شياطين األش شبهين ال صيام . وت سي ال ال تدّن ف
ة أن            بارتكاب الخطيئة بل إلبثي ثابتة بإزاء صدمات التجارب القبيحة عازم

ع  ي م ِلب     تقف ذي ُص ع ال صَلبي م األحرى أن ُت ل ب صلوب، ب ص الم  المخل
  .اذآرني يا رب إذا أتيت في ملكوتك: ألجلك صارخة إليه

ل    شوارع ب ي وسط ال شهرونها ف ة ال ي آت الروحي سّر والمنتظرين المكاف ي ال ضائل ف صانعين الف إن ال
وب  ل القل ا داخ الحري يحفظونه زاء اإل . ب ا ج ع يمنحن رائر الجمي اظر س ساكوالن ر . م صيام غي ِتمَّ ال فلن

ور             ر فت ل            : معّبسي الوجوه بل ُمصلِّين في مخادع نفوسنا ونصرخ بغي سماوات نتوّس ذي في ال ا ال ا أبان ي
ي  دخلنا ف ك أن ال ت شرير إلي ن ال ا م ن نجِّن ارب، لك   .التج

  
امالت ا د المع ّك عَق م ونف اق ظل ل وث ّل آ ًا ونح ضًا روحي ُصم أي وة جسديًا لن ا اإلخ صومنا أيه لغاصبة ب

ال من المسيح                          م لكي نن أوى له ذين ال م ونمّزق آل صكٍّ جائر ونعِط الجياع خبزًا ولنضف المساآين ال
  .اإلله الرحمة العظمى

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 

إن الحجر ختمه اليهود، وجسدك الطاهر  :)األولن اللح(  القيامةطروبـاريـة -
لذلك . لكنك قمت في اليوم الثالث، أيها المخلص، واهباً للعالم الحياة. حرسه الجنود

المجد . المجد لقيامتك أيها المسيح: قواتُ السماوات هتفت إليك، يا معطي الحياة
المجد لتدبيرِك، يا محب البشر وحدك. لملكك  

 
ر، واحفظ ك وامنح حكامنا الغلبة على البربلص يا رب شعبك وبارك ميراث خ-

.بقوة صليبك جميع المختصين بك  
 

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

افرحي يا عروسةً ال عروس لها:  الشدائد حتى نصرخ إليكأصناف  

   27العدد 2009 مارس/ آذار1 األحد
  األحد األول من الصوم



عبرة
صة و

 ق

هُلمَّ أيها المؤمنون نعمل في النور أعمال النور ونسلك متجملين باألدب َآفي نهار، ولنقتلع من ذواتنا آل      
ر            ه عث ر واضعين ل نح              . ة شك  رسم جائر نحو القريب غي نفس ونم نِم مواهب ال ادر مالذ الجسد ون ولنغ

سيح ب  ى الم ّدم إل زًا ونتق اجين خب اتفينالمحت ة ه ا : توب ًا إرحمن ا إلهن   .ي
  

  األحد األول من الصوم
  

ة      ات المقّدس صيب اإليقون ذآار تن يم ت ه نق صح وفي ل الف سادس قب د ال و األح   وه
نة                ة س ة نيقي سابع في مدين ات، وهي آخر             787إنعقد المجمع المسكوني ال ، ضّد بدعة محّطمي اإليقون
ات المقّدسة،   . بدعة اجتاحت الكنيسة الشرقّية وأدمتها أآثر من قرن   وأعلن المجمع شرعّية تكريم اإليقون

ّثلهم       ذين تم سبي   . ألن ما يقّدم لها من تكريم إنما يهدف اهللا والقديسين ال ريم ن و إذن تك إال أن الضالل  . فه
ع     ه المجم ضى علي ذي ق سة      ال ى الكني طراب إل ه االض اد مع ه، وع ذّر قرن اد ف سكوني ع ت . الم فقام

نة        وس س ا ثيوفيل اة زوجه ر وف ة إث ّدرات اإلمبراطورّي سّلمت مق د ت وذورة، وق ورة ثي ، 842االمبراط
ضالل    دا لل ضع ح سة، وت ى الكني سالم إل د ال نة  . وأرادت أن تعي ي س ي   843وف ي ف ع محل د مجم  انعق

ّرر االح  سطنطينّية وق ويم      الق ان الق صار اإليم ذآرى انت نة ب ل س اء آ ا (تف ة اإليم ن وباليونانّي
نة           . ، في األحد األول من الصوم     ")األرثوذآسي" ي س ، 1166ومع الزمن، وال سّيما في مجمع الفالخرن

ل                     ات المقّدسة فحسب، ب اّتسع معنى العيد، حتى شمل انتصار الكنيسة، ليس على بدعة محّطمي اإليقون
الي      سكونّية وتع امع الم حقتها المج ي س ة، الت ة والحديث ا، القديم ل آله ى األباطي ين  وعل اء والمعلم م اآلب

   .القديسين
نة     . في الكنائس الكبرى، يقام طواف في آخر صالة السحر، باإليقونات المقّدسة     رأ مرسوم مجمع س ويق

ا                     . 843 ة، فيم شفوعًة بالبرآات المثّلث شهاًدا، م ضاًال واست ا ون ويم، تعليًق ان الق وتذآر أسماء أبطال اإليم
  .ات المثلثةتذآر أسماء أبطال الضالل مشفوعة باللعن

بالصوم المقدس يعود اإلنسان إلى جماله األول، إلى الجمال القديم، إلى صورة اهللا ومثاله، آما خلقه في         
رأ    ث نق ردوس حي ه  "الف ورته آمثال ى ص سان عل ق اإلن ك " (أن اهللا خل   ).26: 1ت

   فأآّرمها مثل الوثن  إيقوناتي ليست خشًبا
  حنأستشفعهم وقت الم  بل من بالرسم تمّثلهم

  آمين. فبصلوات آبائنا القديسين، أيها المسيح اإلله، صورة اآلب غير المتحولة، ارحمنا وخلصنا
  

   2008 لمناسبة زمن الصوم  عشر رسالة البابا بندآتوس السادسمن 
  )9، 8قور 2" (المسيح افتقر ألجلكم"
  

سيحية           صدقة الم ؤّدى في        : إن اإلنجيل يلقي الضوء على ما يميز ال ا أن ت ة عليه سوع   . الخفي ول ي ال : "يق
وقد سبق ذلك مباشرًة قوله     ). 4-3،  6متى  " (تدع شمالك تعلم ما تفعل يمينك ، لتكون صدقتك في الخفية          

سماوات                 ى     (أنه ينبغي أال نعمل الصالحات بمرأى من الناس فال يكون لنا أجٌر في ال ). 2-1،  6راجع مت
ائالً روهنا يحذ. سم اهللابل األجدى بالتلميذ أن يقوم بكل ما أوتي ليتمّجد إ       ذا    : " يسوع ق ورآم هك ضئ ن فلُي

ا يجب      ). 16،  5متى  " (للناس، ليروا أعمالكم الصالحة، فيمجدوا أباآم الذي في السماوات         إذًا آّل أعمالن
دنا نحن           ا اإلخوة واألخوات، في آل فعل                . أن تكون موجهًة لتمجيد إسم اهللا وليس لمج ك، أيه وا ذل فلتع

يلة الستقطاب          تقومون به لمساعدة   ام  القريب، ولتحذروا استخدام عملكم وس ا    .  من حولكم    االهتم إن آن ف
ي     سعى ف ل ن ي، ب ا الحقيق ا وأخواتن ر إخوتن د اهللا وخي وخى مج ؤدي ال نت ي ن صالحة الت ال ال ي األعم ف

ل ارج روح اإلنجي نحن إذ ذاك خ رين، ف سان اآلخ صية أو استح صالح الشخ ل وراء الم ي . المقاب وف
رة                مجتمعنا الي  ة آبي ذه التجرب صدقة  . وم القائم على الصورة والمظاهر، ينبغي أن نبقى حذرين ألن ه فال

 اإلنجيلية ليست مجّرد إحسان تجاه البشر بل تعبير حسي عن المحبة، وفضيلة إلهية تتطلب ارتدادًا 

ا داخليًا إلى محبة اهللا واإلخوة، أسوًة بيسوع المسيح الذي بموته على الصليب بذل آل ذاته             فكيف  .  ألجلن
اًال                          ة أعم ذه الروحي ؤّدون به الم اإلعالم، ي دًا عن أضواء ع ال نشكر اهللا على آل الذين، في الخفية وبعي

: سخية لدعم أشخاص في العوز؟ وال نفع من إعطاء ما نملك لآلخرين إن آان القلب سيمتلئ مجدًا باطالً    
وخى استحسان           " ةيرى في الخفي    "ولهذا السبب، فإن الذي يدرك أن اهللا الذي          سّر سيجازيه ال يت وفي ال

  .اآلخرين وتقديرهم لقاء أعمال الرحمة التي يقوم بها
ادي الصرف،                 - د الم صدقة بنظرة أعمق تتجاوز البع والكتاب المقدس، من خالل دعوتنا إلى اعتبار ال

ال الرسل       (إنما يعّلمنا أن السعادة الكبرى في العطاء ال في األخذ                دما تحّرك   ).35،  20راجع أعم  فعن
ا     بيل اهللا واإلخوة            : المحبة أعمالنا، نعّبر عن حقيقة آيانن ا في س ل ُخلقن ا ب ق من أجل ذواتن م ُنخل نحن ل ف

اهللا، نكتشف أن         ). 15،  5قور  2راجع  ( وفي آل مرة نتقاسم فيها خيراتنا مع قريب لنا في العوز، محبًة ب
وأبونا الذي في  .  برآة سالم ورضى داخلي وفرح     الحياة تكتمل في المحبة وأن آل ما أعطينا يعود علينا         

ا فرحه                 ا بمنحن ي نؤديه صدقة الت ال ال ى أعم ا عل ر   . السماوات يجازين ل وأآث صدقة        : ب ار ال ين ثم فمن ب
ا فيكتب       ا     : "الروحية، يذآر القديس بطرس ثمرة غفران الخطاي رًا من الخطاي ستر آثي ة ت  بط  1" (المحب

ا          وآما تردد ليتورجية الصوم با    ). 8،  4 . ستمرار، فإن اهللا يعطينا نحن الخطأة إمكانية أن ُتغفر لنا خطايان
ويذهب فكري في هذه اللحظات . فمقاسمة ما لنا من خيرات مع الفقراء يخّولنا الحصول على هذه النعمة          

دهم عن          شعرون ببع د أصبحوا ي سببه بالتحدي إلى آل الذين يثقل آاهلهم عبء الشر الذي َصَدَر عنهم وب
والصدقة، إذ تقّربنا من اآلخرين، تقّربنا من اهللا، حتى إنها        . الخوف وبعدم القدرة على اللجوء إليه     اهللا، وب 

  .تصبح وسيلة ارتداد حقيقي ومصالحة معه ومع اإلخوة
  

  
  "األبواب المتصَّدئـة"

ي      ًا ف ل زيت اد أن يحم وز، اعت ل عج ى أن رج ُيحك
يمة، إبريق، ويجول مزّ يتًا به األبواب المتصدئة القد

ا، آي             سهل حرآته فيضع من زيته على فواصلها لي
ا    د فتحه وتها عن زعج ص ه   . ال ي اس باألبل َـَّبه الن لق

ذه    ه  له م يأب وز ل ن العج ووس ولك شاذ والمه وال
  .النعوت، واستمر في عمله قانعًا راضيًا

ا أحوج              اتهم، م صدأ حي حولنا آثير من الناس أآل ال
ى   ما  . هؤالء إلى زيت السرور واالبتهاج     أعوزهم إل

  .آلمات الحنان والرأفة
سكب  دك ب ي ي ق الزيت ف ستعد أنت أخي، وإبري أم

  رأفتك على من يحتاجها؟؟
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  اذآروا المرضى والمتعبين في صالتكم،،

  ساعدوا المحتاجين،،
  وأآثروا من إماتاتكم في هذا الصوم المبارك


