
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  خلِّص يا رب شعبك، وبارك ميراثك :المقدمة

   إليك يا رب أصرخ، إلهي ال تتصامم عني  
  :العبرانيينإلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 

  
يا إخوة، إذ لنا رئيُس آَهَنٍة عظيٌم قِد اجتاَز السَّماوات،  

ك باالعتراف، فإنَّ رئيَس الَكَهنِة الذي يسوُع ابُن اهللا، فلنتمسَّ
لنا ليَس غيَر قادٍر أن َيرثَي ألمراِضنا، َبل هَو مجرٌَّب في 
آلِّ شيٍء مثَلنا ما َخال الخطيئة، فلُنقِبل إَذن بدالٍَّة إلى َعرِش 
النِّعمة، لنناَل رحمًة وَنِجَد ِنعمًة لإلغاثِة في أواِنها، فإنَّ آلَّ 

ٍذ ِمَن النَّاس، ُيقاَم ألجِل الناِس في ما هللا، رئيِس آهنٍة ُمتََّخ
لُيقرَِّب قرابيَن وذبائَح َعِن الخطايا، قاِدرُا أن َيِرقَّ للذيَن 
َيجَهلوَن وَيِضلُّون، لَكوِنِه هَو أيضًا متلبِّسًا بالضُّعف، ولهذا 
يجُب عليِه أن يقرَِّب َعِن الخطايا ألجِل نفِسه، آما يقرُِّب 

ليَس أحٌد يأخُذ لنفِسِه هذِه الكرامة، إال َمن ألجِل الشعب، و
دعاُه اُهللا آما دعا هُرون، آذلَك المسيُح أيضًا َلم يمجِّد نفَسُه 

أنا . أنَت ابني: حتى يصيَر رئيَس آهنٍة، َبِل الذي قاَل لُه
أنَت آاهٌن : اليوَم ولدُتك، آما يقوُل أيضًا في َموِضٍع آخر

  .اَدقص إلى األبِد على ُرتبِة َملكي

  : البشيرمرقسفصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
  

ي        . ثمَّ َدعا الَجمَع مَع تالميِذِه وقاَل َلُهم        ْل صليَبُه وَيتَبْعن َسُه وَيحِم َمن َأراَد َأن َيتَبَعني فلَينِكْر نف
ا * َسُه ُيهِلُكه َص نف ن َأراَد َأن ُيخلِّ ي وِم. َألنَّ َم ن َأجل َسُه ِم َك نف ن َأهَل ذاَك وَم ِل ف ِل اِإلنجي ن َأج

داًء         *فِإنَُّه ماذا ينَفُع اِإلنساَن َلو رِبَح العاَلَم آلَُّه وَخِسَر نفَسُه            *ُيخلُِّصها   ساُن ِف َأم ماذا ُيعطي اِإلن
ِسِه     ِق الخاطىء                   *َعن نف ِل الفاِس ذا الجي ي وبَكالمي في ه سَتحِيي ب ن َي ُن      . َألنَّ َم ِه ٱب سَتحِيي ب َي

ضاً   سين          اِإلنساِن َأي ِة القدِّي َع المالئك ِه م ِد َأبي ى في مج ى َأت م   * مت اَل له م   . وق وُل لُك ِإنَّ . الحقَّ َأق
  بعَض القاِئميَن هُهنا ال َيذوقوَن الَموَت حتَّى َيَروا مَلكوَت اِهللا آِتيًا بقوَّة

  
   من الصومالثالثاألحد 

  
ل             ع قب صوم وهو الراب  الفصح  في هذا اليوم الذي هو األحد الثالث من ال

ذا        . نعيد للسجود للصليب الكريم المحيي     ة ه وقد رسم اآلباء القّديسون إقام
سيح  سوع الم صنا ي ا ومخّل ا وإلهن آالم رّبن ذآرونا ب ي ي د لك صليب . العي ف

ا  ا وأحزانن ا وأوجاعن شّجعنا، ويخفف أتعابن ا وي سوع يعّزين د . ي ا مج وآم
ه     د مع ًضا نتمّج ن أي ذلك نح صليب آ سيح بال   .الم

ا أن  سير    وآم يهم ال دما ُيعي رة عن عة وع ق شاس ي طري سيرون ف ذين ي ال
سيرة            اء م ؤمن أثن ذا يعمل الم يجلسون قليًال تحت شجرة وريفة الظّل، هك

إنه يستظّل تحت راية الصليب المقّدس الحامل الحياة الذي يريحنا وينشطنا           . الصوم الطويلة المتعبة  
سيرة  اء الم ف أعب   .ويخف

ي وسط ا  صليب ف ذا يوضع ال رح   وهك ى ف وغ إل اد للبل ة الجه ى متابع ؤمنين عل شّجع الم صيام لي ل
ولهذا دعي هذا األحد أحد . ويطاف به محاًطا بالزهور والرياحين التي توزع على المؤمنين. القيامة
  .الزهور

ع و ونرآ صليبك نجث ضوع  ل ادة والخ   بالعب
وره   ا ن م علين سوع   فارس ا ي ك ي يماء وجه   س

ي          .  صّنا من أضرار الشرير    فبقوة صليبك أيها المسيح إلهنا     صيام األربعين دان ال وأهلنا أن نجوز مي
دة    . بسالمة ة ولقيامتك المجي شر       . ونسجد آلالمك اإللهّي ا أنك صالح وحدك ومحب الب ا بم . وارحمن
  آمين

  
  خواطر روحية

  !هذا العالم المجنون
  

ا  ي أيامن صالة ف ى ال املون عل ا يتح ر م ا أآث ضعاف ال! م صالة هي ل تهم أن ال ول، أو وحج عق
ائز    ال والعج ال األطف سذج أمث ذا        . لل ي ه ه ف دي، رأي يم غان د العظ ي الهن ألنا نب ن س و نح ول

ه    ا قول رّدد لن وع ل   :الموض
  .!"ألصبحت معتوًها من زمن بعيد)  ساعات يوميا4(لوال الصالة "

  
ى  عن نظرته في الصالة، لحّولنا إل        Carrelوإذا رحنا نسأل واضع أسس الطب الحديث العالم         

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  25652802: ت 

 ألن. لسماويات، وتبتهجِ األرضياتلتفرحِ ا :)لثالثااللحن (  القيامةطروبـاريـة -
 بساعده ، ووطئ الموت بالموت، وصار بكر األموات، وأنقذنا من الرب صنع عزاً

.جوف الجحيم، ومنح العالم عظيم الرحمة  
 

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

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

   29العدد - 2009 مارس/ آذار15 األحد
   السجود للصليب الكريم–  من الصومالثالثاألحد 



عبرة
صة و

ق

ة،        : "الذي يقول فيه  " الصالة"مقاله الشهير عن     الصالة بالنسبة للكائن البشري هي وظيفة حيوي
  ."ويستحيل أن ينعم اإلنسان بتوازنه النفساني بدون صالة... آوظيفة التنفس والهضم والنوم

  
دمون   : " يصّرح  Kierkegaardوالفيلسوف الدانمرآي    ول األق نفس        : يق ة الت الصالة هي بمثاب

ا      : نسان؛ ولهذا السبب، من البالدة والبالهة أن تسأل       لإل اذا  : لماذا يصلي اإلنسان؟ بل أسألك أن لم
ل توازنك             . إذا لم أتنفس، أموت   : أنت تتنّفس؟ فتجيب   ا، أي يخت وآذلك إذا لم ُنصلِّ تموت روحي

م         ه اس وا علي صريا أطلق ا ع ذا مرًض بح ه د أص شويش، وق ك ت دث في ساني، ويح ق "النف القل
  ."، هو أصل معظم األمراض الجسدّية والعصبّية والعقلّية في أيامنا"لنفسيا

  
ي   ة، ف ين دقيق ي آل ثالث سان ف دّل اإلحصاءات، ينتحر إن ا ت سي، آم ق النف ذا القل ّراء ه من ج

ون           . أميرآا وحدها  ساني أنفق األميرآّي ق النف ون دوالر سنة      245وللتخلص من القل  1964 ملي
سكنة ل  وب الم شراء الحب صاب ول ة 172ألع وب المنّوم ون للحب شفي  .  ملي وب ال ت ذه الحب وه

ا أن آل              . القلق، بل تعمل على تسكينه مؤقًتا      ة، آم وى العقلي ة تحط من الق ثم هي من ناحية ثاني
ان     ثًال، واليرق ة آالنقطة م ا معين سبب أمراًض ا ي ا   ... صنف منه سبب أحياًن ة ت وب المنوم والحب

  .الموت
  

  .وإذن عليه أن يستعد الحتمال النتائج الوخيمة. ةإنسان العصر يرفض الصال
  
  "أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك"
  

  من موقع بطريرآية الروم الملكيين للكاثوليك
http://www.pgc-lb.org/arabic/Participate3.shtml  

  
  !أعظم رجل في التاريخ
 

 مسيح ال يسوع، هوأعظم رجل في التاريخ
 ،،لم يكن لديه أّي عبد لكّنهم أسموه سيدًا

 ً ،، لكّنهم أسموه معّلما،أّية شهاداتلم يكن يحمل 
 ،،لكنهم أسموه الشافي، لم يكن لديه أّي دواء
 ،، الملوك خشوهلكن، لم يكن لديه جيش

  بمحبته،، لكّنه احتّل العالم،لم يربح أّية معرآة عسكرّية
 ،،صلبوه لكّنهم ،لم يفعل أّية جريمة

 ،،لكّنه اليوم حّي، ُدفن في قبر
 !! فلي الشرف أن أخدم قائدًا آهذا يحبنا

 
 

 
 

  ،،هو رجاء من ليس له رجاء
 ،،و معين من ليس له معين

 ،،هو معيني و منجيي من القائمين علي
 ،،هو خالصي و صخرتي و حصني و ملَجئي

 ، فبه لي ملكوت السموات،،معه ال أريد شيئًا على األرض
 
 ومهما أقفلت الدنيا في وجهكم تذآروا دومًا أّن يسوع هو ،هما ضاقت عليكم األيام ال تخافوام

 ثابروا في إيمانكم وال تضعفوا أمام التجارب،. رجانا الوحيد
 وث األقدســـــالـبل تحَدوها بقّوة الث

  
  "شيء زهيد"

دان             ى أحد البل اخرة إل سافرًا في ب ان رجًال م ام آ في أحد األي
اء           البع احس بإعي يدة، وفي أثناء رحلته ألصيب بدوار البحر، ف

وفيما آان نائمًا في . وتعب شديدين أجبراه على مالزمة فراشه
صايحون     اخرة يت طح الب ى س ال عل مع بعض الرج ه س غرفت
ويصرخون بصوت عاٍل ألن أحدهم سقط في الماء من سطح             

اخرة ريض. الب ل الم ار الرج ان  ! احت ل؟ آ ه أن يفع اذا يمكن م
اءه                  ه وإعي يلة لكن تعب أي وس ق ب يريد أن يساعد الرجل الغري

سرير  ادرة ال ن مغ اه م شديدين منع ا . ال يلة م يًال بوس ر قل .. فك
رة من      . وأخيرًا أضاء مصباحًا ووضعه في نافذة غرفته، وبقي منتظرًا في فراشه             د فت وبع
اء  الزمن تناهى إلى سمعه أن البحارة تمكنوا من إنقاذ الرجل الغريق وانتشل            د  . وه من الم بع

ى           ام، واستطاع أن يصعد إل شفاء الت ال ال عدة أيام تحسنت حالة المريض بدوار البحر، ون
اذه                . سطح السفينة  م إنق سأله آيف ت ه . وهناك تقابل مع الرجل الذي نجا من الغرق ف : فأجاب

أتي أحد لنجدتي،                 ا أصرخ من أجل أن ت ع، وأن بعد أن سقطتفي الماء آنت أغوص وأرتف
ستطيعوا أن يحددوا                 نزل ا  م ي سًا فل لبحارة إلى الماء في قارب النجاة، ولكن الظالم آان دام

ة                    ي سأغرق ال محال ا أن د ظننت خالله أة  . مكاني، بقيت على هذه الفترة من الزمن وق وفج
ارة        د البح دي أح ى وجهي فأمسك بي سفينة وسطع عل ذ غرف ال ور من إحدى نواف جاء ن

  .  نجوت والفضل في ذلك يرجع لمصباح الرجل المجهولهكذا.. ووضعني في قارب النجاة
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

  34: 13يو " أحبوا بعضكم بعضا آما أنا أحببتكم"


