
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلنجيليةالقراءات 
  مبارُك اآلتي باسم الرب، الرّب هو اُهللا، وقد ظهَر لنا  :المقدمة

  اعترفوا للرب فإنه صالح، النَّ إلى األبد رحمَته
  

  :أهل فيلّبيإلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 
  

ولُ   ين، وأق لَّ ح ربِّ آ ي ال وا ف َوة، إفَرح ا إخ ضًا ي  أي
اس         ِع الن َد جمي ربُّ  . افرحوا، ليُكن حلُمُكم معروفًا عن وال

اُتُكم       . قريب، ال تهتمُّوا بشيء    َبل في آلِّ شيٍء فلتكن طلب
الُم              شُّكر، وَس َع ال صَّالِة والتضرُِّع م معلومًة لدى اِهللا بال

ذ ي   ياِهللا ال صائرُآم ف وَبكم وب ُظ قل م، َيحف لَّ َفه وُق آ  يف
 أيُّها اإلخوة، َمهما َيكن ِمن حقٍّ، أو        المسيِح يسوع، وبعدُ  

سِن  ٍة، أو ُح َفٍة محبََّب اوٍة، أو ِص دٍل، أو نق أدٍب، أو َع

ِمعُتموُه     سلَّمُتموُه وَس وُه وت ا تعلَّمتُم اُرُآم، وم تُكن أفك ذِه فل ي ه ديح، فف ضيلٌة أو َم ن ف يٍت، إن تُك ِص
  .ُكموإلُه السَّالِم يكوُن مَع. ورأيُتموُه فيَّ فبهذا اعَملوا

  
  : البشيريوحنافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

  
از     . َأتى يسوُع ِإلى َبيَت َعنيا    . قبل الِفصِح بِستَِّة َأيَّامٍ     ان َلع ُث آ سوُع من         رحي ُه ي اَت وَأقاَم ذي م  ال

ُدم    . فَصَنعوا لُه ُهناَك َعشاءً    *بيِن اَألموات    ا َتخ َد الُمتَّكِ    . وآاَنت مرت ازُر َأح ان َلع ُه   وآ ين مَع ا   *ئ َأمَّ
ثَمن    ِر ال اَرديِن آثي اِئِع النَّ ن م ٍب ِم َل ِطي َذت َرْط ريُم فَأخ ِه  . م َسَحْت قدَمي سوَع وم دَمي ي ْت ق ودَهَن

اَن   . فقاَل َأحُد تالميِذِه يهوذا بُن ِسمعاَن اِإلسَخريوطيّ     *فَعِبَق الَبيُت براِئحِة الطِّيب     . بَشَعِرها ذي آ ال
ساآين                      *ُمزِمًعا َأن ُيسِلَمُه     ار وُيعَطى للَم ِة دين ثالِث ِمئ ُب ب ذا الطِّي ْع ه ْم ُيَب َم َل ذا ال        *ِل اَل ه ا ق وِإنَّم

اِرقاً ا ان س ُه آ ل َألنَّ ساآيِن َب ُه بالَم ا من ه  . هِتماًم ى في ا ُيلق ُذ م ان َيْأُخ َدُه آ يُس عن ان الِك اَل  *وِإْذ آ فق
وَأمَّا َأنا فَلسُت مَعُكم في .  المساآيَن ُهم عنَدُآم في آلِّ حينٍ     فِإنَّ *َدْعها ِإنَّما َحِفَظْتُه ليوِم َدفني      . يسوع

ط      . وعِلَم جمٌع آثيٌر ِمَن اليهوِد َأنَُّه ُهناك       *آلِّ حين    ضًا      . فجاُؤوا ال ِمن َأجِل يسوَع َفَق روا َأي ل لَينُظ ب
ضًا      فقَصَد ُرَؤساُء الكَهَنِة َأن يقُتل     *َلعازَر الذي َأقاَمُه ِمن َبيِن اَألموات        ـازَر َأي َن    *وا َلع رًا ِم َألنَّ آثي

سوع          وَن بي ى               *اليهوِد آانوا بسَبِبِه يذَهُبوَن فُيْؤِمن اُؤوا ِإل ذين ج ُر ال ُع الكثي ِمَع الجم ا َس ِد لمَّ وفي الغ
: ائِلينوُهم يصُرُخون ق. َأَخذوا َسَعَف النَّخِل وخَرُجوا السِتقباِله *بَأنَّ يسوَع َيْأتي ِإلى ُأوَرَشليم . العيِد

وب             *سِم الربِّ َمِلُك ِإسرائيل     بٱُمباَرٌك اآلتي   . ُهوَشعنا ا هو مكُت  *وِإنَّ يسوَع َوجَد َجحشًا فرِآَبُه آم
ان      . ال َتخافي يا ٱبنَة ِصهُيون    ِن َأت ى َجحِش ٱب ا عل ا      *ها ِإنَّ مِلَكِك َيْأتيِك راِآًب م َيْفَهْمه ياُء َل ِذِه اَألش ه

هُ           ولِكن. تالميُذُه َأوَّالً  ه       .  لمَّا ُمجَِّد َيسوُع حينئٍذ َتَذآَّروا َأنَّ هذه ِإنَّما ُآِتَبت عن ا ل م َعِملوه ان   *وَأنَُّه وآ
وِمن َأجِل هذا    *يْشَهُد لُه الجمُع الذين آانوا معُه حيَن نادى َلعازَر ِمَن القبِر وَأقاَمُه ِمن َبيِن اَألموات                

 ُه َقد صَنَع هذِه اآلية ٱسَتقَبَلُه الَجْمُع َألنَُّهم َسِمعوا بَأنَّ
  

  سبت القديس لعازر الصّديق
  

اء                د إلحي شعانين نعي ل أحد ال د            في هذا اليوم الذي هو السبت قب صّديق صديق المسيح بع ازر ال  لع
اده ن رق ام م ة أي ام. (أربع ة األي   )أو ذي األربع

ؤثرة   ثة إح  حاد  الذي يروي ) 45 - 1: 11ا  نيوح(نقرأ فيه فصل إنجيل القديس يوحنا        . ياء لعازر الم
وت        ى الم ة عل سوع اإللهي درة ي ى ق ان عل ي بره   .وه

وم اسمه               ى الي ي تحمل حت دس الت ا قرب الق دة بيت عني ي بل رام ف ازر موضوع إآ ر لع زال قب ال ي
  ".العيزرية " وتدعى بالعربية

از       .  حفيظة اليهود على يسوع وعلى لعازر      أثارتإن أعجوبة إنهاض لعازر      د أن لع ر ويذ آر التقلي
رص رة قب ى جزي ة . هرب إل يس آهن م انتخب رئ ا(ث ينىعل) مطران ة .  األآيت وفي ثاني اك ت . وهن

إآرام آما يذآر انه انتقل إلى مدينة مرسيليا حيث يتمتع . (ثالثين سنة بعد وفاته األولى ودفن هناك    ب
   ).شعبي

الموتى     ة ب ان المتعلق دعى األآف اة وت وت والحي ز الم ازر رم ات"لع ا ". لعازري   أنآم
  . قيامة المسيح وقيامتنا أعجوبة قيامة لعازر هي مقدمة

  
   بكاُؤك يا يسوُع على لعازر ُيثبِّت آونك بشًرا سوًيا

  . لشعٍب أقمَت الميَت باألآفان حيا وآي ُتبدي ُألوهتك

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  25652802: ت 

قبَل آالمك، أيها المسيح اإلله، لما أقمتَ لعازر من بينِِ األموات: طروبـاريـةال -
 إليك يا فنحن أيضاً كاألطفال، نحمل عالمة االنتصار، هاتفين. أكدت القيامةَ العامة

مبارك اآلتي باسم الرب. هوشَعنا في األعالي: غالب الموت  
 

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

 
أيها المسيح اإلله، الجالس على عرشٍ في السماء والراكب عفواً على األرض، :  قنداق-

مبارك أنتَ اآلتي لتُنعشَ آدم: سبيح المالئكة ونشيد الفتيانِِ الهاتفين إليكلقد قبلتَ ت  
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  أحد الشعانين – من الصوم السادساألحد 



عبرة
صة و

 ق

  آمين. صديقك أيها المسيح اإلله ارحمنا وخلصنا فبشفاعة لعازر
  

   من الصومالسادساألحد 
  أحد الشعانين

الذي هو أحد الشعانين، نعيد للموسم المجيد البهي          في هذا النهار  
ال               سوع المسيح باحتف صنا ي وهو ذآرى دخول ربنا وإلهنا ومخل
وات       ين األم ازر من ب ه لع د إقامت دس بع ليم الق ى أورش شعبي إل

  .قبيل اآلالم المجيدة
ي ا النب ات زخري تم آلم ذا ت ة صهيون: "وبه ا ابن ًدا ي . إفرحي ج

وذا مل ان    فه ن أت ان وجحش اب ى أت ا عل ا راآًب ك وديًع ك يأتي " ك
سيد المسيح          ). 9زخريا  ( ستقبلي ال ال داود عن م واه    : "وق من أف

سبيًحا         َك ت أت ل ذي      . )8مز "(األطفال والرضع هي شعب ال ك ال ذل
  .ناداُه ملًكا هو من طالب أن ُيصلب ُبغًضا

  
ة و     ا البهيمّي ِف أهوان ٍش إش ر جح وت ظه د عل ن ق ا م ت ي   يةرضاألأن

ا          ا المسيح إلهن ا . بتحننك الذي ال يوصف أيه ة      اجعلن واء البهيمّي البين األه ة غلبتك      .  غ ا لمعاين وأّهلن
  آمين. وارحمنا. الواضحة على الموت وقيامتك البهية الحاملة الحياة

  
  

  الكتاب المقدس والهاتف المحمول
  

  : لنتساءل
ع      اطى م ا نتع دس آم اب المق ع الكت ا م و تعاطين اذا ل م

  المحمول؟هاتفنا 
  ماذا لو حملناه آما نحمل الخليوي في ستراتنا وحقائبنا؟

  ماذا لو تصفحنا محتوياته عدة مرات في اليوم؟
  ماذا لو عدنا إلى المنزل عند نسيانه أخذه معنا؟

  ماذا لو نتعامل معه آأننا ال نستطيع العيش بدونه؟
تعملناه           ماذا لو أعطيناه لشباننا هدية نجاحهم؟ ماذا لو اس

   حاالت الطوارئ؟في
  

الكتاب المقدس على عكس الهاتف المحمول، ال داعي         
ع       سيح دف ة ألن الم ن الخدم ه ع ن توقف وف م للخ

  .فاتورته سلفًا بالكامل عن آل البشر
  !!لنقف و نفكر ما هي أولوياتنا؟

  
  

  
  ))الحكيم والنملة((

  
واألسماك حتى آان رجل يتمتع بالحكمة يراقب بشيء من االهتمام الحيوانات والطيور        
ة  ا من حكم ا وهبه ام اهللا وم صرفها اهتم ي ت رى ف وم لفتت . الحشرات، حيث ي ذات ي

ى حجر                    ا إل دها لتنقله نظره نملة صغيرة تحمل جزءًا من حبة قمح أثـقل منها، تبذل جه
د     :  "فّكر الحكيم في نفسه قائالً   . صغير ذا الجه ذل آل ه لماذا ال أسعد هذه النملة التي تب

ور                      لتحمل جزءاً  ات والطي ضًا الحيوان اس وأي ًا ألسعد الن د وهبني اهللا غن ٍة؟ لق  من قمح
ا            !" والحشرات أمسك الحكيم بالنملة وضعها في علبة ذهبية مبطنة بالحرير، ووضع له
ح ة قم ا . حب ال له سامة ق ح     : "وبابت ة قم وم حب ل ي ك آ سأقدم ل ة ف ا النمل ي أيته ال تتعب

ى    ". نات والطيور والحشرات لتأآليها، مخازنى تـُشبع البشر والحيوا   ة عل شكرته النمل ف
ة وترآت                        . اهتمامه ا أآلت نصف الحب وجئ أنه ة أخرى فف الي جاء بحب وم الت وفي الي

شيء       الي ليجدها فعلت نفس ال ذا  . النصف اآلخر، ووضع الحبة وجاء في اليوم الت وهك
ر بنصف حبة لماذا تحتفظين باستمرا : "فسألها الرجل الحكيم  . تكرر األمر يومًا بعد يوم    

ة  " القمح؟ اً             : "فأجابته النمل الي احتياط وم الت ة للي ًا بنصف حب ي أحتفظ دائم م   . إن ا أعل أن
اهتمامك بي إذ وضعتني في علبة ذهبية وقدمت لي حريرًا أسير عليه، ومخازنك تـُشبع 

سان  . الماليين من النمل   ذا احتفظ                .. لكنك إن أجوع، له ًا ف ساني يوم د تن وسط مشاغلك ق
ة  صف حب اً بن الي احتياط وم الت اًال ال    .  للي ل أثق د ألحم ل وأجاه ي أعم ذي يترآن اهللا ال

درآًا           ! ينساني، أما أنت قد تنساني     ة م ا الطبيعي عندئٍذ أطلق الحكيم النملة لتمارس حياته
  .أن ما وهبه لها اهللا لن يهبه لها إنسان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  بخيرآل عام وأنتم 


