
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  القراءات اإلنجيلية

  ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا لموطئ قدميه، فانه قدوس  :المقدمة
  الرب قد ملك فلتسخط الشعوب، هو جالس على الشيروبيم، فلترتجف األرض

  :قورنتس القديس بولس الرسول إلى أهل رسالةفصٌل من 
: الة، وأمَّ عنَدنا نحُن المخلَّصيَن فهَي قوَُّة اهللا، ألنَُّه قد ُآِتبيا إخوة، إنَّ آِلمَة الصليِب عنَد الهاِلكيَن َجه 

سأبيُد ِحكمَة الُحكماِء وأرُذُل َفهَم الُفَهماء، أيَن الحكيم؟ أيَن الكاِتب؟ أيَن ِمحجاُج هذا الدَّهر؟ أَليَس اُهللا قد 
 اهللا، َلم يعِرِف اَهللا بالِحكمة، َحُسَن لدى اِهللا أن َجهََّل ِحكمَة هذا العاَلم؟ فإنَُّه إذ آاَن العاَلُم، وهَو في ِحكمِة

يخلَِّص بجهالِة الِكرازِة الذيَن يؤِمنون، ألنَّ اليهوَد يسألوَن آيًة، واليونانيِّيَن َيطلبوَن ِحكمة، أمَّا نحُن 
دًا ويونانيِّين، فالمسيُح قوَُّة فَنكِرُز بالمسيِح َمصلوبًا، َشكًَّا لليهوِد وَجهالًة لليونانيِّين، أَما للَمدعوِّين، َيهو

  اِهللا وِحكمُة اهللا
 

  :فصُل شريف من بشارة القديس مّتى البشير:اإلنجيل
: بيالُطَس قاِئلينوذَهبوا ِإلى . تشاَوَر ُرَؤساُء الكَهَنِة والشُّيوُخ على يسوَع لُيهِلُكوه. في ذلك الزمان 

 ِإنَّ لنا :َأجاَبُه اليهود *َأنُتم وٱصِلبوه فِإنِّي ال َأجُد فيِه ِعلَّة  ُخذوُه :فقال لهم بيالُطس. ِإصِلبُه. ِإصِلبُه
فلمَّا سِمَع بيالُطُس هذا الكالَم  *َألنَّه جَعَل نفَسُه ٱبَن اهللا . وبحَسِب ناموِسنا هو ُمسَتوِجُب الموت. ناموسًا

  *فَلم َيُردَّ يسوُع عليِه َجوابًا .  َأيـن َأنت ِمن:وَدخَل من جديٍد ِإلى داِر الِواليِة وقاَل ليسوع *ٱزداَد َخوفًا 
 :فَأجاَب يسوع *َأما َتعَلُم َأنَّ لي ُسلطانًا َأن َأصِلَبَك ولي ُسلطانًا َأن ُأطِلَقك .  َأال ُتكلُِّمني:فقاَل له بيالُطس

ثمَّ . َم َأخَرَج يسوعفلمَّا سِمَع بيالُطُس هذا الكال *ما آاَن لَك عليَّ ِمن سلطاٍن لو لم ُيعَط لَك ِمن َفوق 
وآانت َتهِيَئُة الِفصِح  *وبالِعبرانيَّـِة َجْبَعثا . جلَس على ُآرسيِّ الَقضاِء في َموِضٍع ُيقاُل له ِليُتْسُتروُتـس

قاَل لهم . ِإِصلْبُه.  ِإرَفْعُه:َأمَّا ُهم فَصَرخوا * ُهَوذا َمِلُكُكم :فقاَل للَيهود. وآاَن نحُو الساعِة السادسة
. حينئٍذ َأسَلَمُه ِإليِهم لُيصَلب * ليَس لنا مِلٌك غيُر َقيَصر :َأجاَب ُرَؤساُء الكَهَنة.  َأَأِصلُب مِلَكُكم:ُطسبيال

. فخرَج وهو حاِمٌل صليَبُه ِإلى الَموِضِع الُمسمَّى َموِضَع الُجمُجَمة *فَأَخذوا يسوَع ومَضوا بِه 
وآتَب  * َصَلبوُه وآَخَريِن مَعُه ِمن ُهنا ومن ُهنا ويسوَع في الَوسط َحيُث *وبالِعبرانيَِّة ُيسمَّى الُجْلُجَلة 

وهذا  . *وآاَن المكتوُب فيِه يسوُع الناِصريُّ مِلُك الَيهود. بيالُطُس ُعنوانًا وَوَضَعُه على الصَّليب

وآاَن مكتوبًا .  ِمَن المدينةَألنَّ الَموِضَع الذي ُصِلَب فيِه يسوُع آان قريبًا. الُعنواُن قَرَأُه آثيٌر مَن اليهود
. وُأخُت ُأمِِّه مريُم التي لَكالوُبا. وآانت واِقفًة عنَد صليِب يسوَع ُأمُُّه *بالِعبرانيَِّة واليونانيَِّة والرُّومانيَّة 

مَّ  ث*ُهَوذا ٱبُنِك . مرَأة يا ٱ:فلمَّا رَأى يسوُع ُأمَُّه والتِّلميَذ الذي آاَن ُيِحبُُّه واقفًا قال ُألمِّه *ومريُم الِمجَدليَّة 
وبعد هذا رَأى يسوُع َأنَّ آلَّ  . *وِمن تلك الساعِة َأخَذها التِّلميُذ ِإلى َبيتِه الخاّص.  هذه ُأمُّك:قاَل للتِّلميِذ
ْأَسُه فَأماَل ر. وبعَد هذا رَأى يسوُع َأنَّ آلَّ شيٍء قد تمَّ . * َأنا َعطشان:فِلَكي يِتمَّ الكتاُب قال. شيٍء قد تّم

َألنَّ يوَم ذلَك السبِت . فلئالَّ َتبقى اَألجساُد على الصليِب في السبت. مَّ ِإذ آان يوُم التَّهِيَئةث *وَأسَلَم الرُّوح 
وَأمَّا يسوُع فلمَّا ٱنَتَهوا  *فجاَء الُجنُد وَآَسروا ساَقِي اَألوَِّل وساَقِي اآلَخِر الذي ُصلَب مَعُه  . *آاَن عظيمًا

 *فخَرَج للَوقِت َدٌم وماء . لكنَّ واحدًا مَن الُجنِد فَتَح َجنَبُه بَحربة *َأوُه قد مات لم َيكِسـروا ساَقيه ِإليِه ور
  والذي عاَيَن َشِهَد وَشهادُتُه حّق 

  
  شروحات األعياد الّسيدّية

  رفع الصليب الكريم المحيي في كل العالم:  أيلول14
النة، والدة االمبراطور يخبرنا التاريخ الكنسي أن القديسة هي
ة، الصلبان الثالثة التي لقسطنطين الكبير، وجدت بالقرب من الجلج
وان االسقف مكاريوس . مات عليها المسيح الفادي واللصان رفيقاه

االورشليمي اهتدى إلى تمييز صليب المخلّص عن الصلييبين 
 اآلخرين بفضل اعجوبة تمت على يده، اذ انه ادنى الصلبان الواحد

تلو اآلخر من أمرأة كانت قد اشرفت على الموت، فلم تشف إال 
بقى العمود الكريم في كنيسة . عندما لمست صليب السيد له المجد

، حيث أخذه الفرس بعد احتاللهم 614 ايار سنة 4القيامة حتى 
 انتصر 628وفي سنة . المدينة المقدسة وهدمهم كنيسة القيامة

. ملك فارس وارجع الصليب الكريم إلى المدينة المقدسةاالمبراطور هرقليوس على كسرى 
ويذكر التقليد أن االمبراطور حمل على كتفه العود الكريم وسار به في حفاوة إلى الجلجلة، 

إال . وكان يرتدي افخر ما يلبس الملوك من ثياب، والذهب والحجارة الكريمة في بريق ساطع
فوقف . ى كتفه، أحس قوة تصده عن الدخولإنه عندما بلغ إلى باب الكنيسة والصليب عل

أن هذه المالبس الالمعة وما تشير اليه ! حذار أيها األمبراطور: البطريرك زكريا، وقال للعاهل
ففي الحال، خلع االمبراطور ". ومذلّة الصليب"من مجد وعظمة، تبعدك عن فقر المسيح يسوع، 

حافي القدمين حتى الجلجلة، حيث رفع عود مالبسه الفاخرة وارتدى مالبس حقيرة وتابع مسيره 
نسجد، ولقيامتك لصليبك يا سيدنا :" الصليب المكرم، فسجد المؤمنون إلى االرض وهم يرنمون 

في كنيسة القيامة اليوم يكرم الموضع الذي وجدت في القديسة هيالنة الصليب ". المقدسة نمجد
 حفرة كبيرة في االرض، ردمها مهندسو وهذا الموضع كان في عهد السيد له المجد. الكريم

د، هو في الواقع مغارة كبيرة قسطنطين الملك وادخلوها في تصميم الكنيسة الكبرى بمثابة معب
رضه عفي القرن السابع نقل جزء من الصليب الكريم إلى روما، وقد أمر ب. سطح االرض تحت

-687(رقي سرجيوس االول في كنيسة المخلّص، ليكون موضوع اكرام المؤمنين، البابا الش

701 .(   
يد الصليب االهمية الكبرى والمحل الممتاز في سلسلة االعياد على مر السنة الطقسية، أن لع

غير انه بينما . هو تجديد ليوم الجمعة العظيمة في اسبوع اآلالم. سواء في ذلك الشرق والغرب

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 
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  رفع الصليب الكريم المحيي في كل العالم

. مانحاً العالم السالم. خلِّص يا رب شعبك وبارك ميراثَك: روبـاريـةالط -
تِّكرعي ثالثة مرات (واحفظْ بصليبِك(  

ك ك لشعبِح رأفتَمنَ اإلله، إع على الصليب طوعاً، أيها المسيحفيا من ر :القنداق -
مانحاً إياهم الغلبة على .  ملوكنا المؤمنينكح بقدرتفر. ك الملقب باسمدالجدي

. انتصار وشعار سالمٍك سالحتَصرلتكن لهم نُ. محاربيهم  



عبرة
صة و

ق

يعيش المؤمنون في يوم الجمعة العظيمة ذكرى الفداء بدم المسيح وموته على الصليب، بوصفه 
أريخياً، ينظر المؤمنون اليوم إلى الصليب محاطاً بهالة المجد والغلبة، مجد المسيح حدثاً ت

   . هما عبر التاريخ، على قوى الشروالمسيحية، وغلبت
: تذكرنا الكنيسة المقدسة في الفرض االلهي برموز العهد القديم التي تشير إلى الصليب، وأهمها

 هو آلة خالصنا، وفلك نوح التي ما خلص بها كنا، بينما الصليبهالشجرة الفردوس، علَّة 
 ويعقوب الذي صلّب يديه .سوى االبرار، بينما الصليب يشمل الجميع، خطأة و أبراراً، في فدائه

 وموسى الذي مد يديه وفتح بهما في البحر االحمر طريقاً .ه، ابني يوسفيليبارك حفيد
رت منها المياه حياةً للشعب،  ، وضرب الصخرة بعةالسرائيل، وحلّى بالعود مياه مرصاه فتفج

:  وعصا هارون التي اورقت.وصلّى فاتحاً ذراعيه، لينتصر الشعب االسرائيلي على عماليق
ووقوف الشعب في شكل صليب حول تابوت العهد، إلى غير ذلك من الرموز : والحية النحاسية

  . ت العهد القديمالتي يكاد يراها الكتبة الكنسيون القدماء في كل صفحة من صفحا
أن الصليب هو حصن الكنيسة وفخر المؤمنين، وإن نظر اليه غير المؤمنين كإلى اقصى 

. عد الصليب، لم يعد االلم، في حياة االنسان، ذلك القدر الغاشم الذي يسحقنا ويثيرناب. الجهالة
اشتراكاً بفداء بعد الصليب اصبح االلم محنة الحب، وتشبهاً بالفادي، وتنقيةً من الخطيئة، و

   )املتروبوليت نوفيطوس ادليب(    . البشر، وسبيل االنسان إلى قمة مجد السماء
   

  ):متسلسل(موضوع األسبوع 
  )تابعوا األجزاء أسبوعيًا|  الموضوعتكملة( )من بدايتها حتى اآلن(ة الكنيسة نشأ

  
اتبعاني : "ر الجليل بذرة الكنيسة األولى دعوة المسيح للرسل األوائل على شاطئ بحانتــآ

  )22-18: 14متى " (أجعلكما صيادي بشر، فتركا أباهما زبدي في السفينة مع الشباك وتبعاه
 

  نشأة الكنيسة في بالد العرب
  )سورية واألردن وفلسطين(بالد الشام 

وقد امتازت . مسيحية، وقد حافظت مدة طويلة على أهمية مقامها الدينيالكانت بالد الشام مهد 
 والمؤلفين ومنبع الطقوس ةها بأنها كانت مركز المبشرين والمرسلين ومنبت الكتبعن غير

الكنسية، وقد اشتهرت في بالد الشام ثالث مدن امتازت عن غيرها وهي القدس، وأنطاكية 
  .والرها

  :تحدثنا في األسبوع الماضي عن القدس أنطاكية وهنا ثالثاً الرُّها
وتقول األخبار . ظيمتينع حصرت بين دولتي رومة وفارس الكانت الرها عاصمة مملكة مستقلة

إن األبجر األول، ملك الرها، قد سمع بذكر السيد المسيح فأرسل إليه يستدعيه فاعتذر السيد 
وجاء تداوس إلى الرها بعد قيامة يسوع . المسيح ووعده بأن يرسل إليه أحد تالميذه وهو تداوس

ولكنهم . ويقول المؤرخون أن ليس لهذه األخبار صحة تاريخية. وبشّر أهلها بالدين المسيحي
الحظوا أن الرها والبالد المجاورة قد إكتظت بالمسيحيين منذ أواسط القرن الثاني، وأن الملك 

قد اعتنق المسيحية، فأصبحت الديانة الرسمية في البالد، وانشرت ) 214-179 (بجر التاسعاأل

ولما مات األبجر هذا انضمت . دجلة، وبلغت بالد اآلشوريينفي المنطقة كلها وتخطت نهر 
 وكانت اللغة السريانية . مدينة الرها إلى المملكة الرومانية وأصبح أسقفها تابعاً ألسقف أنطاكية

. هي السائدة فيها، فأضحت لغة الطقوس الكنسية في مدينة الرها وفي العراق وبالد فارس
 الثاني والثالث تاتيانوس الذي جمع األناجيل األربعة في إنجيل فاشتهر بين كتبتها في القرنين

  .واحد ودافع عن المسيحيين، كما اشتهر الفيلسوف برديصان صاحب الترانيم واألناشيد
  )نتحدث األسبوع القادم عن نشأة الكنيسة في مصر وقرطاجة وشمال افريقيا (
  

  "ضرورة الجهد والعمل"
كيف يمكن : "فحدث نفسه قائالً. بة، ثعلباً فقد قوائمه األربعةصادف رجٌل وهو يتنزه في الغا

  "لهذا الثعلب أن يصطاد فريسةً ليأكلها؟ وأي دهاء يستعمل كي يحصل على قوته اليومي؟
ووقف النمر بجانب الثعلب والتهم . وفيما هو يفكر، رأى نمراً يسير وفي فمه حمل صغير

دحرج الثعلب على األرض حتى وصل إلى بقايا فت. فريسته حتى الشبع، ثم راح في سبيله
لماذا أتعب :"وفكر وقال . ُأعجب الرجل بما رأى. الطعام، فأكل منها حتى الشبع أيضاً

وجلس الرجل في ." وما رأيته اليوم يثبت ذلك. وأشقى؟ إن اهللا يرعى خالئقه وال ينساها
. ولم ينل شيئاً يسد به رمقهمرت ثالثة أيام، . ظل شجرة ينتظر اهللا أن يرسل إليه طعاماً

أي إله أنت؟ تفضل الحيوان على اإلنسان؟ تُطعم الثعلب الذي ال : "فثار على اهللا وقال
وأي : "يعرف أن يشكر وتنسى اإلنسان الذي يعبدك ويشكرك؟ فجاء صوت من السماء يقول

 "إنسان أنت؟ تنظر إلى الثعلب المعاق لتقتدي به وتنسى أن تقتدي بالنمر؟
 

  "سنة القديس بولس ":مقصد السنة
  غيرة القديس بولس

ما إن غلب الرب يسوع بولس على أمره على أبواب دمشق، حتى 
. بادر بولس إلى التبشير باسمه، على مسامع الجميع، يهوداً ويونانيين

 22 ، 20:9(هذا ما يخبرنا به القديس لوقا االنجيلي في سفر األعمال 
 من أمر الخطأ الجسيم الذي وقع فيه، وما إن تيقن بولس). 29-28:

إذ راح يضطهد المسيحيين، ويالحقهم أينما ذهبوا، حتى بدل موقفه، 
إن غيرة بولس هذه، المتأججة في . وانقلب إلى موقف المدافع عنهم

داخله، والسارية في عروقه بصحبه دمه، نابعة من حمية دينية تربى عليه منذ نعومة أظافره، 
بل هي السبب المباشر الذي . قيقة ال تقبل مساومة، وال تباطؤاً في البحث عنهاومن معانقة للح

أما يحق لنا أن نسأل أنفسنا اآلن عن مكانة الغيرة في . لألمم" رسوالً"جعل من هذا الشخص 
قلب المؤمن بيسوع؟ بل، أال يجدر بنا أن نبحث في ذواتنا عن فتور في الغيرة نحو األمور 

  )من مقال لألب جورج خوام البولسي(ماننا؟       المتعلقة بفحوى إي
  
  
  
 
  

يعلن مرآز التعليم الديني عن الدورة 
 23ن التأهيلية لمن يرغب بالتعليم وذلك م

 7 مساءًا حتى 5 سبتمبر من الساعة 25إلى 
  مساءًا


