
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  ُأنذروا وأوفوا الربَّ إلهنا، آلُّ الذين حوَله يأتون بهدايا  :المقدمة

  اُهللا معروٌف في يهوذا، واسُمه عظيٌم في إسرائيل
  

  :العبرانيينإلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 
  

يراِت اآلتية، واجتاَز يا إخوة، إنَّ المسيَح الذي جاَء َحبرًا للخ 
بالَمسِكِن األعظِم واألآَمِل الغيِر الَمصنوِع بَيٍد، أي الذي ليَس ِمن 
هذِه الخليقة، دخَل األقداَس مرًَّة واحدة، ليَس بَدِم ُتُيوٍس وُعجوٍل، 
َبل بَدِمِه الخاّص، فَوَجَد ِفداًء أبديًَّا، ألنَُّه إن آاَن َدُم ثيراٍن وُتُيوٍس 

ٍة ُيَرشُّ على الُمنجَّسين، فُيقدُِّسُهم لَتطهيِر الجسد، فَكم وَرماُد َعجَل
باألحرى َدُم المسيح، الذي قرََّب بالرُّوِح األزليِّ نفَسُه ِهللا ِبال 

  .َعيب، ُيطهُِّر ضميَرُآم ِمَن األعماِل الميِّتِة لَتعُبدوا اَهللا الحّي؟
  

  : البشيرمرقسفصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
  

اِئفين         . وآانوا في الطَّريِق صاِعديَن ِإلى ُأوَرَشليم        *وآاَن يسوُع َيتقدَُّمُهم وُهم ُمنَذِهلوَن َيتَبعوَنُه خ
اِء         . ها نحُن صاِعدوَن ِإلى ُأوَرَشليم    . وَطِفَق يقوُل لهم ما سَيعِرُض له      ى ُرَؤس سَلُم ِإل ساِن سُي وٱبُن اِإلن

م        فيحُكموَن عليِه با  . الكَهَنِة والكَتَبة  ى اُألَم سِلموَنُه ِإل ه    *لَموِت وُي ـَزُأوَن ب ه . فَيه ُصقوَن  . وَيجِلدوَن وَيب
ائَلين      *وفي اليوِم الثاِلِث يقوم     . وَيقُتلوَنُه. عليِه دى ق ا َزَب م  . فتقدََّم ِإليِه َيعقوُب ويوَحنَّا ٱبن ا ُمعلِّ ُد  . ي ُنري

سَأُلك         ا    *َأن تصَنَع لنا آلَّ ما ن اَل َلُهم دا   . فق اذا ُتري ا      م هُ   *ِن َأن َأصَنَع لُكم اال ل َس    . ق ا َأن َيجِل َهب لن
ساِرَك في َمجِدك                ن َي ُر َع َك واآلخ سوع      *َأَحُدنا َعن َيميِن ا ي اَل َلُهم ان        . فق ا تطُلب اِن م ا ال َتعَلم . ِإنَُّكم

هُ  * بها َأنا  وَأن َتصَطِبغا بالصَّبَغِة التي َأصَطِبغُ    . َأَتسَتطيعاِن َأن َتشَربا الكْأَس التي َأشرُبها َأنا       . فقاال ل
َأمَّا الكْأُس التي َأشَرُبها فَتشَرباِنها، والصَّبغُة التي َأصَطِبُغ بها فَتصَطِبغان . فقاَل لُهما َيسوع . َنسَتطيع

هُ  ووَأمَّا الُجلوُس َعن َيميني أَ     . *بها م      . َيساري فليَس لي َأن ُأعطَي دَّ لُه ذين ُأِع ل هو للَّ ِمَع    *ب ا َس فلمَّ
م       . *َرُة َأَخذوا َيغَضبوَن على َيعقوَب ويوَحنَّا     الَعَش اَل لُه سوُع وق دُّوَن       . فَدعاُهم ي ذيَن ُيَع وَن َأنَّ ال َتعَلم

ذا       *وُعَظماَءُهم َيتَسلَّطون عليهم . َأراِآنَة اُألَمِم َيُسودوَنُهم  ُر هك ِن اَألم َنُكم فال يَك ا َبي ل   . *وَأمَّا فيم َب
داً       . بيرًا يكوُن لُكم خاِدماً   َمن أراَد َأن َيكوَن فيُكم آ      ِع َعب . وَمن َأراَد َأن َيصيَر فيُكُم اَألوََّل، يكوُن للَجمي

  وِلَيبُذَل نفَسُه ِفداًء عن َآثيرين. فِإنَّ ٱبَن اِإلنساِن لم يْأِت لُيخَدَم بل لَيخُدم *
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  تقدمة عيد بشارة والدة اإلله الفائقة القداسة

 
ريم         هذه ذآرى تجّسد   ذراء م .  اهللا أم الكلمة، وبه صارت الع

ي           هذه األمومة اإللهية هي أساس النعم واالمتيازات آّلها الت
ة،          " :غمر بها اهللا مريم العذراء     ة نعم ا ممتلئ سالم عليك ي ال

ك رب مع د، ورأس . "ال سد، آدم الجدي ة المتج إن أم الكلم
ض ي أي ذراء ه ريم الع يدتنا م ها، أي س شرية لخالص ًا الب

الر شري، أمب نس الب ا وح أّم الج سبب اتحادن ًا، ب ا جميع ن
اة            ع الحي بالكلمة، بوصفنا أعضاء لجسد واحد هو رأسه، ينب

ه  ة في ري . اإللهي ذراء، برضوخها إلرادة اهللا  م ة "م الع ا أم أن
ك        ي بحسب قول ا في مخطط         "الرب، فليكن ل ذي اختاره  ال

ذا         ق ه ي تحقي ة ف ريكة الكلم حت ش داء، أض ّسد والف التج
وم يظهر                          القصد دأ الي ذي ب سّر ال ق لل وعي العمي يم، وال شكر الحم ة وال شرية البنوي  اإللهي لحياة الب

ي            "ناصرة الوديعة والناصعة الطهر،     للعالم، بفتاة ال   ذ اآلن تغبطن ا من ألنه نظر إلى تواضع أمته، فه
  ." بي عظائمجميع األجيال، ألن القدير صنع

   
   من الصومالخامساألحد 

  
ا    د      وهو األحد الث ل الفصح المجي ريم المصرية بوصفها من أبطال                   ،ني قب ا م ذآار أمن د لت ه نعي وفي
دس،               . التوبة المسيحّية  ا في الق د توبته رن الخامس بع راري األردن في أواخر الق وقد عاشت في ب

ة                 . منقطعة إلى اهللا بالصالة وإماتة الجسد      ة بالتوب ة، والتنقي د الخطيئ ى اهللا بع ال الرجوع إل وهي مث
سان       . فيروالتك ي            تعّيد لها الكنيسة في أول ني ل الغن ذا األحد تأمل في مث انون األول في سحر ه الق

ازر    ) 16لوقا  (ولعازر   نهم في الوقت    . ال بل قوانين األسبوع يحكمون على الغني ويغبطون لع ولك
اء              ي بالكبري ذا الغن ذات، القاسي ال      نفسه يعظوننا ويساعدوننا على أن نكتشف أننا نحن ه ب،   والل قل

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  25652802: ت 

ِلنُنشد نحن المؤمنين ونسجد للكلمة، ): الخامساللحن (  القيامةروبـاريـةط -
ألنه ارتضى أن يصعد . األزلي مع اآلبِ والروح، المولود من العذراء لخالصنا

 بالجسد على الصليب، ويحتمَل الموت، وينهِض الموتى بقيامته المجيدة
 

ر، واحفظ بقوة منا الغلبة على البربك وامنح حكا خلص يا رب شعبك وبارك ميراث-
 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 
سةً ال عروس لهاافرحي يا عرو: أصناف الشدائد حتى نصرخ إليك  

   31العدد  – 2009 مارس/ آذار29 األحد
  تذآار أّمنا الباّرة مريم المصرّية – من الصوم الخامساألحد 



عبرة
صة و

ق

اه عن اهللا ستغني بغن ل الم ه  . البخي ى اهللا ونعمت ر إل ازر الفقي ل لع صبح مث دعوون ألن ن ا م ا أنن آم
ه ى   .ورحمت ًضا إل صلوات أي شير ال نقيم   ت ذي س ر، ال ازر اآلخ ه   لع ة إنهاض ذآار أعجوب    ت

  : نختصر روحانية هذا األحد الصالة التالية .من األموات في بيت عنيا
ا       . شراقات وعدم الموت  فأغنيَت البشر باإل    لقد افتقرتَ  .أيها المسيح الغنيّ  " ي بالفضائل أن لذلك أغنن

  ".استسالمي للذات العمر، والمنطرح على أبواب األفعال اإللهّية الفقير بسبب
  

يم ِد الَعم سِك والزُّه ى الُن ا ف ا منهًج ت لن صرّية اختّط ريم الم   م
ّسما     ي ال ٍد ف ارت ِلُخل ا ط س    روُحه نا ج ي أرِض ي ف يم وبق   ٌم رم

  آمين. فبشفاعتها الّلُهّم ارحمنا وخّلصنا
  

  تذآار أّمنا الباّرة مريم المصرّية
  

ع       ولدت القديسة مريم في األرياف المصرية في         رن الراب ل الق  أوائ
يالدي، و دماالم ة  عن يآانت ابن ة عن اثنت نة ذهبت خفي  عشرة س
ديها إل يىوال ت ف ي آان كندرية الت ة اإلس ارة  مدين ت من ك الوق  ذل
، غارقة في بحر من     الغربوالمعارف يؤمها رجال الشرق     للعلوم و 
ا الغنى و ا         الترف فبهره ال وأسرع إليه ال وم ا من جم ا رأت فيه م

حياة الدعارة والطيش  عاشت فيهاالشبان يتملقونها فاستسلمت لهم و
 .سبعة عشر عامًا

ه ال   الصليب الكريم قد قرب و آان عيد رفعو ل ب د تحتف ة  هو عي مدين
ة  ًاالمقدس اال عظيم ة .احتف كندرية متوجه ن اإلس ة م  خرجت جماع

. وقضاء أيام سرور للقدس لحضور العيد فذهبت مريم معهم للتفرج
ة إل    و ا وصلت القافل ارة     ىلم ريم لزي ذهب م م ت ليم ل ائس    أورش الكن
ا وراء المعاصي،  و ت آعادته ل ذهب ة ب اآن المقدس وم واألم اء ي ج

ين  والتبرك من الصليب الكريم والكنيسة لحضور العيد  األلوف إلى العيد فهرع ريم ب اهير   دخلت م الجم
دفعها إل   و ة ت وراء   ىلكنها لما أتت باب الكنيسة شعرت بقوة خفي رارًا      وال دخول فحاولت م ا من ال تمنعه
  .لم تقدرو

ريم    م تجد م داخل، فوق     بعد عدة محاوالت من أجل الدخول إلى الكنيسة، ل ى ال ًا يوصلها إل فت في   طريق
ة   فقط، إذ ذاك، وبصعوبة. إحدى زوايا الرواق فائقة، فطنت إلى السبب الذي حال دون السماح لها برؤي
سة       فإنَّ آلمة. الصليب المحيي ا الدن ا أن حياته ا وآشفت له ّي قلبه  وفهمت   الخالص لمست، برفق، عين
د     بيت اهللا، أخذ  ىحالت دون دخولها إلوالتي وقفت في وجهها  أن معاصيها هي ت تبكي وتنتحب وتتنهَّ

  .أعماق قلبها من
ة     ه الكلّي دة اإلل ة وال ةً     وإذ رفعت رأسها قليًال، وقع نظرها على أيقون ا قائل ا  ": القداسة، فتحّولت إليه أيته

دت بالجسد    شرِّفك أن           السيدة، والدة اإلله، يا من ول يس ي ه ل دًا، أن ا أعرف، وأعرف جي ة، أن ه الكلم اإلل
ين       نيهيرفع إنسان فاسد، عي سها نقّي ْت جسدها ونف ا من َحِفَظ نْ  . إلى أيقونتك، يا دائمة البتولية، ي ي َلَع  إن

ك    . حق أبعث على القرف بإزاء نقاوتك العذراوية د من ذي ول دعوا     .لكّنني سمعت أن اهللا ال ا تجسد لي إّنم
ة   ى التوب ين سواك      . الخطأة إل ي مع يس ل ه ل ساعديني، إذًا، ألن ّري . ف دخل ال   م تح م امي  أن ينف سة أم . كني

داء الخطأة    اسمحي لي أن أعاين العود الكريم الذي عليه تألم بالجسد من ولد منك وبذل دمه المقّدس الفت
ا اسجد     اشهدي. وإياي أنا غير المستحقة ل حالم علّي أني لن ُأنجِّّس جسدي، بعد اليوم، بدنس الدعارة، ب

  ."حيث تقوديننيسأنبذ العالم وتجارب العالم وأتوّجه إلى  لعود الصليب

واب             هكذا تكلَّمت مريم ى األب ّدمت إل سة، فتق ى الكني دخول إل د لل ه، واتجهت من جدي دة اإلل مخاطبًة وال
ك     التي ل ذل ا قب ي   . دخلت دون صعوبة  ولم تتمكن من بلوغه ود المحي سها   . عاينت الع مَّ ألقت بنف ى   ث عل

 ثمَّ خرجت من  .ندامتها الصادقةاألرض وسجدت وقبلت صليب الّرب ساآبة أمامه دموعها الغزيرة و
سيدة ": الكنيسة واتجهت نحو أيقونة والدة اإلله وخاطبتها قائلة ك       أيتها ال ي محّبت د أظهرت ل ودودة، لق ال

ة الخطأة  . العظيمة اذا . فالمجد هللا الذي يقتبل بك توب ة في          م ا الغارق ذا، أن أآثر من ه وَّه ب اني أن أتف بإمك
ي، ي      د حان الوقت ل ا شهدت      االخطيئة؟ لق ذري آم م ن ّيدتي، أن ُأتّم ى درب    . س ديك عل وديني بي واآلن ق

  ."اذهبي إلى األردن وأعبريه وهناك تجدين الراحة والطمأنينة" :يقول لها فسمعت صوتًا. "التوبة
 .رواق الكنيسة في أورشليم وذهبت إلى آنيسة السابق يوحنا المعمدان التي على األردن بعد ذلك ترآت
ة      هناك، تناولت  ة لتقضي بقي اق البري ى أعم ا وعاشت    القربان المقدَّس، ومن ثمَّ انطلقت إل " 47"حياته

  .التجارب الشيطانية مقارعةوالتأمل والصيام وسنة حياة قاسية جدًا في التوبة 
ة  تكّلال بالمجد اإللهي        التوب دَّ أن ي دؤوب، ال ب اد ال صادقة، والجه سة    . ال ه قدي ا نالت ذا م د سنين    ه اهللا بع
ة      .فقد ظّللتها نعمة اهللا وسكن الروح القدس في داخلها. دها الطوالجها دَّس، ألن آلم اب المق فُعلِّمت الكت

  .ذاتها اهللا الحّية الفاعلة تعّلم اإلنسان العلم من
   نيسان واألحد الخامس من الصوم الكبير1تعّيد لها الكنيسة في 

  
  

  "الغفران الحقيقي"
ًا        سافران مع ا       . في الصحراء  آان ثمة صديقان م ة حدثت بينهم وفي إحدى مراحل الرحل

أذى        . مشادة، وصفع أحدهما صديقه اآلخر على وجهه       د ت صفعة فق ال ال أما الصديق الذي ن
ارة                وم صفعني أعز      (من جراء ذلك، لكنه لم ينطق بكلمة، بل آتب على الرمل هذه العب الي

دا وا          ). أصدقائي على وجهي   ى وج سير حت ة،        استمر الصديقان في ال سافة قريب ى م حة عل
ال        . فقررا أن يذهبا إليها ليأخذا فيها قسطًا من الراحة         ذي ن وفي الطريق تعرض الصديق ال

اذه                 . الصفعة للهالك غرقًا في بقعة من الرمال المتحرآة، لوال أن أسرع صديقه اآلخر بإنق
ى الحجر              ام وآتب عل ة الغرق ق ذني أعز أصدقائي    (وبعد أن أفاق من حادث وم أنق  من  الي

ى  : "وهنا سأله صديقه الذي صفعه وقام أيضًا بإنقاذه قائالً       ). الموت لمَّا أذيتك آتبت ذلك عل
ائالً  " الرمل واآلن أنت تكتب على الحجر لماذا؟       ا أن         : "فاجابه ق بعض علين ا ال دما يؤذين عن

ولكن عندما يعملون . نسجل ذلك على الرمل حيث رياح الغفران تستطيع أن تمحو ما حدث
  ".يئًا صالحًا علينا أن نحفر ذلك على الحجر، حيث ال تستطيع أية رياح أن تمحوهلنا ش

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
يدعوآم مرآز التعليم المسيحي للمشارآة بالسهرة 

 إلى 5الروحية من وحي األعياد يوم الخميس من الساعة 
   مساءًا7


