
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
   

  مبارٌك أنَت أيها الربُّ إلُه آبائنا، وُمسَبٌح وُمَمجٌَّد أسُمَك إلى الدهور  :المقدمة
  ألنَك عادٌل في جميِع ما صنعَت بنا، وأعماُلَك آلها ِصدٌق وطرُقك استقامة  

  
  )٤٠-٣٢، ٢٦-٢٤ :١١(الرسالة إلى العبرانّيين   منفصٌل

  
يا إخَوة، باإليماِن موسى لمَّا َآِبَر أبى أن ُيدعى ابنًا يا  

البنِة ِفرَعون، واختاَر المشقََّة مَع شعِب اِهللا على التمتُِّع 
الوقتيِّ بالخطيئة، واعتَبَر عاَر المسيِح ِغنًى أعظَم ِمن 

وماذا أقوُل  آنوِز ِمصر، ألنَُّه آاَن ينُظُر إلى الثواب،
 بي الوقُت إن أخَبرُت َعن ِجدَعوَن أيضًا؟ إنَُّه يضيُق

وباراَق وَشمُشون، وَيفتاَح وداُوَد وَصموئيَل واألنبياء، 
الذيَن باإليماِن َقَهروا المماِلَك وَعِملوا الِبّر، ونالوا المواِعَد 
وَسدُّوا أفواَه األُسود، وأطفأوا قوََّة النَّاِر وَنَجوا ِمن َحدِّ 

صاروا أشدَّاَء في الِقتال، السَّيف، وتقوَّوا ِمن ُضعٍف و
وآَسروا معسَكراِت األجانب، واسَترجَعت نساٌء أمواَتُهنَّ 

وآخروَن قد ُعذِّبوا بتوتيِر األعضاِء والضرب، . بالقيامة
وَلم َيقَبلوا النجاَة لَيحُصلوا على قيامٍة أفضل، وآخروَن قد 

، مواـِذاقوا الُهزَء والسِّياَط والقيوَد أيضًا والسِّجن، ُرج

ِحنوا، ماتوا بَحدِّ السَّيف، ساُحوا في جلوِد الغنِم والَمعز، ُمعِوزين، ُمضايقين، ـُُنِشروا، امت
َمجهودين، وَلم يُكِن العالُم مسَتِحقًَّا لُهم، تائهيَن في البراري والجباِل والمغاِوِر وآهوِف األرض، 

 ألنَّ اَهللا قد سَبَق فنَظَر لنا شيئًا أفضل، لكي ال فهؤالِء آلُُّهم المشهوُد لُهم باإليماِن َلم ينالوا الموِعد،
  . ُيكَملوا بمعِزٍل عنا

  
  )٥١-٤٣: ١ ( البشيريوحنافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

  
وآاَن فيلبُُّس ِمن َبيَت  *ْتَبْعني ٱَفقاَل لُه . فوجَد ِفيلبَُّس. وفي الَغِد َأراَد َيسوُع الخروَج إلى الَجليل 

فصاَدَف فيلبُُّس َنَثنائيَل فقاَل َلُه ِإنَّ الذي َآتَب َعْنُه موسى في  *َمدينِة َأْنَدَراُوَس وُبْطرَس . َصيدا
َأِمَن . فقاَل لُه َنَثنائيُل *وُهَو َيسوُع بُن يوسَف الذي مَن النَّاِصَرة . الّناموِس واألنبياُء قد َوَجْدناُه

َرَأى َيسوُع َنَثنائيَل ُمْقِبًال  فلمَّا. نُظْرٱتعاَل و. فقاَل لُه ِفيلبُّس. النَّاِصرِة ُيمكن َأن يكوَن شْيٌء َصالٌح
َأجاَب َيسوُع . فقاَل لُه َنَثنائيُل ِمْن َأْيَن َتْعرُفني *ِإَليِه قاَل عنُه هذا بالَحقيقِة ِإسرائيِليٌّ ال ِغشَّ ِفيه 

يا ُمعلُِّم َأنَت هو . َأجاَب َنَثنائيُل وقاَل لُه *ينِة َرَأيُتَك َقْبَل َأْن َيدعَوَك فيلبُُّس وَأنت تحَت التِّ. وقاَل َلُه
. ألَِنِّي ُقلُت لَك إِِنِّي َرَأيُتَك تحَت التِّينِة آَمْنَت. َأجاَب َيسوُع وقاَل َلُه *َأنَت هو َملُك ِإسرائيل . بُن اِهللاٱ

. ِإنَّكم من اآلَن َتَرْوَن السَّماَء َمْفتوحًة.  لكموقال لُه الحقَّ الحقَّ َأقوُل *ِإنََّك َسُتعايُن َأعظَم ِمن هذا 
  . ْبِن الَبَشرٱومالئكَة اِهللا َيْصَعدوَن وَينِزلوَن على 

  
  األحد األول من الصوم

  
ذآار         يم ت ه نق صح وفي ل الف سادس قب د ال و األح وه
ة   ات المقّدس صيب اإليقون   تن
ة سنة                ة نيقي سابع في مدين إنعقد المجمع المسكوني ال

ر  ٧٨٧ ي آخ ات، وه ي اإليقون ة محّطم ّد بدع ، ض
ن        ر م ا أآث شرقّية وأدمته سة ال ت الكني ة اجتاح بدع

رن ات  . ق ريم اإليقون رعّية تك ع ش ن المجم وأعل
دف اهللا   ا يه ريم إنم ن تك ا م ّدم له ا يق ة، ألن م المقّدس

سبي     . والقديسين الذين تمّثلهم   ريم ن إال أن  . فهو إذن تك
ذّر    الضالل الذي قضى عليه المجمع ال      مسكوني عاد ف

سة    ى الكني ه االضطراب إل اد مع ه، وع ت . قرن فقام
ّدرات     سّلمت مق د ت وذورة، وق ورة ثي االمبراط

، ٨٤٢اإلمبراطورّية إثر وفاة زوجها ثيوفيلوس سنة     
ي في      ٨٤٣وفي سنة     . وأرادت أن تعيد السالم إلى الكنيسة، وتضع حدا للضالل          د مجمع محل  انعق

ّرر االحتف   سطنطينّية وق ويم     الق ان الق صار اإليم ذآرى انت نة ب ل س ان  (اء آ ة اإليم وباليونانّي
ي سنة               . ، في األحد األول من الصوم        ")األرثوذآسي" ّيما في مجمع الفالخرن زمن، وال س ومع ال

، اّتسع معنى العيد، حتى شمل انتصار الكنيسة، ليس على بدعة محّطمي اإليقونات المقّدسة              ١١٦٦
اء    فحسب، بل وعلى األباطيل آله   اليم اآلب ا، القديمة والحديثة، التي سحقتها المجامع المسكونّية وتع

   .والمعلمين القديسين

ن ونسجْد للكلمة، األزليِّ ِلُننشْد نحن المؤمني ):الخامساللحن ( القيامة طروبـاريـة -
ألنه ارتضى أن يصعَد بالجسِد على . مع اآلِب والروح، المولوِد من العذراِء لخالِصنا

 الصليب، ويحتمَل الموت، وُينِهَض الموتى بقيامِته المجيدة
  

ر، واحفظ بقوة صليبك  خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البرب-
  .بكجميع المختصين 

  
 يا نصيرة المسيحيين التي ال ُتخزى، ووسيطتهم الدائمة لدى الخالق، ال ُتعريضي : القنداق-

بل بما أنك صالحة، بادري إلى معونتنا، نحن الصارخين . عن أصوات الخطأة الطالبين إليك
 يا والدة اإلله المحامية دائمًا عن. هلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى االبتهال. إليك بإيمان

 .مكرميِك

  النيابة البطريرآيةتصدر عن 
  الملكيين للروم الكاثوليك
  في الكويت

  ٢٥٦٥٢٨٠٢:ت

 نشرة العنصرة
 األسبوعية

  ٦١ العدد – ٢٠١٠ فبراير/شباط ٢١األحد 
  األيقونات المقدسة/  أحد األورثوذوآسية – األول من الصومأحد 



رأ مرسوم مجمع      . في الكنائس الكبرى، يقام طواف في آخر صالة السحر، باإليقونات المقّدسة           ويق
نة  شفوعًة بال   . ٨٤٣س شهاًدا، م ضاًال واست ا ون ويم، تعليًق ان الق ال اإليم ماء أبط ذآر أس ات وت برآ

  .المثّلثة، فيما تذآر أسماء أبطال الضالل مشفوعة باللعنات المثلثة
ا                          ه، آم ى صورة اهللا ومثال ديم، إل ال الق ى الجم ه األول، إل ى جمال سان إل بالصوم المقدس يعود اإلن

رأ    ث نق ردوس حي ي الف ه ف ه  "خلق ورته آمثال ى ص سان عل ق اإلن ك " (أن اهللا خل   ).٢٦: ١ت
   فأآّرمها مثل الوثن    إيقوناتي ليست خشًبا
  أستشفعهم وقت المحن    بل من بالرسم تمّثلهم

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

  
  :بمناسبة السنة الكهنوتية

  تأمل بحياة األب بشارة أبو مراد
   شباط ٢٢عيده في 

.  من أسرة متوسطة الحال      ١٨٥٣ة البقاعية سنة    ولد األب بشارة في مدينة زحل     
وبعد أن  . وحين بلغ العشرين من عمره اعتنق الحياة الرهبانية في دير المخلص          

ر    ١٨٩٠، ثم تسّلم سنة     ١٨٨٤اآمل دراسته الالهوتية ُرسم آاهنًا سنة         رعايا دي
ن  آانو٤وفي . القمر ووادري الدير والقرى المحيطة بها مدة ثالثة وثالثين سنة       

ا           ١٩٢٢األول   ة صيدا، فلبث فيه ى مدين اطي إل ، نقله المطران أثناسيوس خري
ي   وفي ف ث ت ر المخلص حي ى دي دها إل اد بع نوات، ع نة ٢٢خمس س باط س  ش

١٩٣٠.  
  

     عبرة  و  قصة
 

   >>! ! أذآرني يا رب متى جئت في ملكوتك <<
 

ى أحد المحالت بمدين                    ة سطو عل ام رجل بعملي دن،   في أحد أيام اآلحاد، ق ة لن
ه، فهرب  وليس أمام ال الب وجئ برج ه ف ة، ولكن شوارع هادئ ارده . آانت ال ط

ارع  ى ش ارع إل ن ش رآض م ذ ي وليس، فأخ ال الب ن . رج تخلص م وإذ أراد ال
سه             . تعقبهم له، وجد آنيسة، فدخل فيها      ى ألقى بنف ان حت ى المك وما أن دخل إل

صعوبة  ه ب ا أنفاس و يلهث ملتقًط د، وه د المقاع ى أح ادي وإذا. عل الواعظ ين  ب
ائالً  وته ق أعلى ص رب؟ إن     «: ب ن أه ك أي ن وجه ك وم ن روح ب م ن أذه أي

إن أخذت   . وإن فرشت في الهاوية فها أنت     . صعدت إلى السماوات فأنت هناك    
دك وتمسكني              جناَحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر، فهناك أيًضا تهديني ي

 )١٠-٧: ١٣٩مزمور (»يمينك
سه وهو يرتج ي نف ال اللص ف ا ": ففق ى م وليس، لكن عل د هربت من الب لق

   وبّكته روح اهللا بشدة على ِفعلته، !".يبدو، أنني لن أقدر أن أهرب من اهللا
  

ه          رة وصرخ من أعماق د عن اهللا، فطلب المغف م  «وخطيته، بل وعلى آل حياته الشقية في البع الله
 ).١٣: ١٨لوقا(» ارحمني أنا الخاطئ

ال يسرق السارق   «الجاني إنساًنا جديًدا ومحترًما، وتم فيه المكتوب        فتغير الحال معه تماًما، وصار      
اج                 ه احتي ه أن يعطي من ل ه ليكون ل صالح بيدي امًال ال : ٤أفسس (» في ما بعد بل بالحري يتعب ع

٢٨(.  
ا               ) * من العهد القديم  ( وب زوجه أما راحيل فسرقت أصنام أبيها الوثني، وهربت منه، ولم يكن يعق

ر  ل س م أن راحي رب    يعل ل أن ال سيت راحي ا، ون سروقات وخبأته ت الم سائية، أخف ة ن قتها، وبحيل
  ).٢١: ٤٤مزمور (»يعرف َخِفّيات القلب«

ا في ضوء وجهك               «: وآما قال موسى رجل اهللا     *  ا أمامك، َخِفّياتن د جعلت آثامن : ٩٠مزمور  (»ق
٨.(  
د( د الجدي سيح وغفر) * من العه ة الم ام محب ب، فأم ا أروع اللص التائ صالبيه، أدرك لكن م ه ل ان

سوع                ال لي ذلك ق ٌك، ل ه رٌب وَمل ا، وآمن ب : اللص اليمين أن عند المسيح غفراًنا وصفًحا، حًبا وحناًن
سوع »أذآرني يا رب متى جئت في ملكوتك    « وم تكون معي        « :  فقال له ي ك إنك الي ول ل الحقَّ أق

  ).٤٣ ،٤٢: ٢٣لوقا (»في الفردوس 
 :ي هذا الصدد هذا التعليقومن أجمل التعليقات التي ُآتبت ف

 يا للتأآيد واليقين: »الحّق أقول لك « * 
 ..!يا للسرعة: »إنك اليوم « * 
 ..!يا للصحبة: »تكون معي « * 
 ..!يا للرفعة : »في الفردوس « * 

ى استعداد أن          ة عل ه آل نعم ل وإل ر   «والزالت نعمة اهللا تقبل الخطاة وتغير اللصوص ب ع الفقي يرف
ة لل ّي المجد من المزبل م آرس شرفاء ويمّلكه ع ال وس م دة األرض. جل رب أعم د وضع ،ألن لل  وق

   )٨: ٢صموئيل١(» عليها المسكونة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٨ األحد استثنائيا وبسبب العيد الوطني ال يوجد قداس يوم
  ٢٠١٠شباط 

  
 م في الكنيسة، ٧:٣٠آل يوم ثالثاء الساعة " يا رب القوات"صالة 

 طيلة أيام الصيام

نشكر أخوية المعونة الدائمة على الغداء الذي قدمته بكل محبة 
 يوم الجمعة الماضي

  



  


