
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  أنت يا ربُّ تحفظنا، وتحمينا من هذا الجيل وإلى الدهر   :المقدمة 

  خلصني يا رب، فإن البارَّ قد فني، ألن الحقيقة قد َضُعفت عند بني البشر
  

  )٣-١: ٢(الرسالة إلى العبرانّيين   منفصٌل
  

سَت األرض، والسَّماواُت هَي صنُع أنَت أيُّها الربُّ في الّبدِء أسَّ  
 يديك، هَي تزوُل وأنَت َتبقى، وآلُّها َتبلى آالثَّوب، وَتطويها آالرِّداِء

إجِلس :  قّطفنى، ولَمن ِمَن المالئكِة قاَل َلن َتوِسنوَك. وأنَت أنَت. فتتغيَّر
 َعن يميني حتى أجَعَل أعداِءَك موِطئًا لَقَدَميك؟ أَليسوا جميُعُهم أرواحًا

خادمة، ُمرَسَلًة للخدمِة ِمن أجِل الُمزِمعيَن أن َيِرثوا الخالص؟ فلذلَك 
علينا أن نتنبََّه إلى ما سِمعناُه غايَة التنبُّه، لئال نبَتِعَد عنُه، فإنَّها إن آاَنِت 
الكِلمُة التي ُنِطَق بها على ألِسنِة المالئكِة قد َثَبَتت، وآلُّ تعدٍّ وَمعصيٍة 

عدًال، فكيَف ُنفِلُت نحُن إن أهَملنا خالصًا عظيمًا آهذا، قد قد ناَل جزاًء 
   ُنِطَق بِه على لساِن الرَّبِّ أوًَّال، ثمَّ ثبََّتُه لنا الذيَن سِمُعوه؟

  
  )١٢-١: ٢ ( البشيرمرقسفصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

  

. ففي الحاِل ٱجَتَمَع خلٌق آثير . *ي َبيٍتدَخَل يسوُع َآَفرناحوم وُسِمَع َأنَُّه ف. في ذلك الزَّمان 
 *فَأَتوا ِإليِه بُمَخلٍَّع َيحِمُلُه َأرَبَعة  *وآان ُيخاِطُبُهم بالَكِلمة . بحيُث لم َيْبَق َموِضٌع يَسُع وال عنَد الباب

 دلَُّوا الِفراَش وبعَد ما نَقبوُه. وِإذ َلم َيقِدروا َأن يقَتِربوا ِإليِه بسَبِب الجمِع آَشفوا السقَف حيُث آان
مغفورٌة لَك . يا ُبَنيَّ. فلمَّا رَأى يسوُع ِإيماَنُهم قال للُمَخلَّع *الذي آان الُمَخلَُّع ُمضَطِجعًا عليِه 

ما باُل هذا يتكلَُّم هكذا  *وآان قوٌم ِمَن الكَتَبِة جاِلسيَن ُهناَك ُيَفكِّروَن في ُقلوِبهم  *َخطاياك 
فِللَوقِت َعِلَم يسوُع بُروِحِه َأنَُّهم ُيفكِّروَن هكذا  *ن َيغِفَر الخطايا ِإالَّ اُهللا وحَدُه َمن َيقِدُر َأ. بالتَّجديف
َأن ُيقاَل للُمَخلَِّع مغفوَرٌة لَك . ما اَأليَسر . *لماذا ُتفكِّروَن بهذا في قلوِبُكم. فقال لهم. في َأنُفِسِهم
ولكن لَكي َتعَلموا َأنَّ ٱبَن اِإلنساِن له ُسلطاٌن على  *مش َأم َأن ُيقاَل ُقِم ٱحِمْل ِفراَشَك وٱ. َخطاياك

فقاَم للَوقِت  *ُقِم ٱحِمْل ِفراَشَك وٱذَهْب ِإلى َبيِتك . لَك َأقول *قاَل للُمَخلَّع . اَألرِض َأن َيغِفَر الخطايا
  . ما رَأينا َقطُّ ِمثَل هذا. لينحتَّى َدِهُشوا آلُُّهم وَمجَّدوا اَهللا قاِئ. وَحَمَل ِفراشُه وخَرَج َأماَم الجميع

  
   من الصومالثانياألحد 

  
ة         ذخائر المقّدس رام ال د إآ د أح صح المجي ل الف امس قب د الخ و األح   .وه
د ذا األح اص به ذآار خ ة أي ت سّية القديم ب الطق ي الكت د ف   .ال نج

ة و                     ال التوب ي تقدست باألسرار المقّدسة وأعم وا اهللا في أجسادهم الت ة   القديسون أآرم التقشف واإلمات
د    صوم والصالة واألسهار والتهج ّدس     . وال صوم المق سيرة ال ا في م ال لن م مث ا . فه ستحقون إآرامن . وي

د    ذا األح ي ه ة ف ذخائر المقّدس اف بال د ويط ذا العي ام ه ذا يق   .وله
ة إ        . آما أن الذخائر توضع في الهياآل لدى تكريس الكنائس المقّدسة          ة الليترجي اإللهّي ّال وال يجوز إقام

صلواتنا تذّآرنا بالذخائر المقّدسة في أعياد القّديسين الصانعي . على هيكل يحوي داخله ذخائر القّديسين
رى     سيحّية الكب دن الم ائس الم ي آن ائرهم ف ة ذخ ب المحفوظ   .العجائ

ات المقدسة           ا اإليقون ذخائر المقدسة           . في األحد األول من الصوم أآرمن رم ال اني نك وفي  . في األحد الث
رم               األح صليب المك رة عود ال ذخائر أال وهي ذخي ّل ال ة آ ذخيرة المقدسة الفائق رم ال يم  . د الثالث نك ونق

ة     راح القيام بوع اآلالم وأف و أس صيام نح سيرة ال ي م ا ف ي ترافقن اد، لك ذه اآلح ي ه ات ف   .الطواف
ا ارح      سيح إلهن ا الم ة، أيه سادهم المقدس ّبحوك بأج دوك وس وك وعب ذين أآرم سيك ال شفاعة قدي ا فب من

  آمين. وخلصنا
  

    لبطريرك الروم الملكيين الكاثوليك٢٠١٠رسالة الصوم لسنة 
  

  المطارنة، أعضاء المجمع المقدس الموقرينة إلى الساد
  العامات العامين والرئيسات  والرؤساء

ة  ستنا الرومي ي آني اء ف ا األحب ا وبناتن ائر أبنائن ة   وس الملكي
 إآليروًسا وشعًبا الكاثوليكية

  
  مع المحّبة والبرآة والدعاء  صيامية مبارآةتحّية

 "إال بالصالة والصوم هذا الجنس ال يخرج"
   

سوع  ذا يخاطب ي دم    هك ول ع ؤالهم ح ى س ًا عل ذه مجيب تالمي

ِت المالئآية ظهرت على قبِرك، إن القوا): السادساللحن ( القيامة طروبـاريـة -
فسلبتَ . والحرَّاَس صاروا آاألموات، ومريَم وقفْت عنَد القبر، طالبةً  جسَدك الطاهر

فيا من قاَم من بيِن األموات، يا ربُّ . الجحيَم ولم َتـنلَك بأذى، والقيَت البتوَل واهبًا الحياة
.المجُد لك  

 
ر، واحفظ بقوة صليبك نا الغلبة على البرب خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حآام-

.جميع المختصين بك  
  

 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 . أسرعي إلى االبتهالهلمي إلى الشفاعة، و. إليك بإيمان
 .مآرميِك

 النيابة البطريرآيةتصدر عن
  الملآيين للروم الآاثوليك
  في الكويت

  ٢٥٦٥٢٨٠٢:ت

 نشرة العنصرة
 األسبوعية

  ٦٢ العدد – ٢٠١٠ فبراير/شباط ٢٨األحد 
  عيد الذخائر المقّدسة وتذآارالقّديس غريغوريوس باالماس –  من الصومالثانيأحد 



اً     . المرضى النجس من أحد  امكانّيتهم إخراج الروح ا جميع ة إلين ذه الوصّية موّجه دوري   . ه ا ب وأن
ه   : مطلع الصوم األربعيني الكبير المقّدساألحباء في  إليكم أّيها  أوّجهها امج األساسي في هو    البرن
َيم        . والصالة الصوم سيحّية وعيش الق ى ممارسة الفضائل الم دخل إل ا الم ة   وهم ذا . اإلنجيلّي هو   ه

في البيت   : األولى هي الصالة النقطة .البشر  دليلنا إلى محّبة اهللا وعبادته ولقائه وإلى محّبة إخوتنا
ة بق ّدسمقرون ل المق ي. راءة اإلنجي شارآ  وف سة بالم ةة الكني صوم الجميل ي صلوات ال ا رّب : ف ي

سابق    داس ال داس االق ّوات، ق دائح   الق سها، م صوم       تقدي اد ال ات آح ذراء، زياح ريم الع ا م أّمن
ّدس   األيقونات، الذخائر، الصليب( صلواتها        (المق ة ب يليوس الرائع ّديس باس ا الق ام ليترجي ا تق  وفيه

 .الممّيزة  تّيةالالهو
ا          صوم، شريعة الصوم موجودة في آتبن ة هي ال سّية وفي   النقطة الثاني ّيات     الطق شرات األبرش ن

  .نثبته هنا للفائدة. والرعايا
ع الجبن           أيام: الكبير الصوم األربعيني ة من أسبوع مرف اء والجمع ام األربع ام  . الصوم هي أي وأي

ّدس     واالربعاء والخميس وا  والثالثاء اإلثنين ابيع الصوم واألسبوع العظيم المق ا . لجمعة من أس  م
وم دا الي شارة     ع د الب ه عي ع في ذي يق ور .( آذار٢٥(ال بت الن د . س سبت الوحي و ال ب   ه ذي يج ال
صوم ه  ال د      . في سبت بأح اط ال رى الرتب سبوت األخ ي ال صوم ف ع ال ا يمن ة بينم  .القيام

اد    أيام ام اآلح ى األسبوع    .القطاعة تشمل الصوم األربعيني بكامله بما فيها أي العظيم    باإلضافة إل
  .بأآل السمك ما عدا عيد البشارة وأحد الشعانين حيث يسمح. المقّدس
ة يض    القطاع ي الب اض، أعن ن البي م، وع رق اللح م وم ن اللح اع ع ي االمتن ان  ه بن واأللب والج
دة خ  والزب ا... ال ة  أم ام معّين ي أي ه ف سمح ب سمك في ت.  ال ذلك الزي ام  وآ ي أي ر ف ة  والخم  .معّين

ّل مطران أن       رك لك د ت ّدس ق سينودس المق وتوجيهات إضافّية     يعطي تعليمات   هذا مع العلم أن ال
 ٤٠في الواقع ( الكبير آتأدية العشر هللا   الصيام األربعيني يعتبر اآلباء القدّيسون .مناسبة ألبرشّيته

ول  ). يومًا ٣٦٥ريبًا عشر هو تق ة أي العشر    :والوصّية تق يالد     . أوِف البرآ ه صوم الم يضاف إلي
سنة        وتتوّزع هذه األصوام. والسّيدة والرسل ّدس ال سنة لتق ى فصول ال ة عل ا  األساسّية األربع : آّله

يال للخريف صوم. صوم الم شتاء  ال ي لل سّيدة. األربعين ع وصوم ال صيف صوم الرسل للربي  .لل
م بالرياضات    المؤمن المواظب على األصوام المختلفة، يبقى على  كذا فإّن المسيحيوه اتصال دائ

ة  روح   الروحّي ل ال ة لعم ة روحّي ي يقظ ّشفّية، وف ات التق ه والممارس ى . في ذلك عل افظ ب ويح
  .النفس والجسد في آِن واحد  "لياقة"

ى صّحتهم   المعلوم  األطّباء والعلماء لكي يحصلوا على آثيرون يقصدون  ات الوافية للمحافظة عل
وا  . الجسدّية رين إذا علم ع األصوام       وآم تكون دهشة الكثي سة في توزي ة الكني تتوافق مع    أّن حكم

نفس والجسد    التوجيهات الطّبية، ال بل تفوقها ذا . ألّنها تهدف صّحة ال سّيد المسيح      وهك ول ال تم ق ي
ر  م األآب وت اهللا وب "  :المعّل وا أّوًال ملك هأطلب ذا آّل م  ّره وه زاد لك ول". ي الخبز : "ويق يس ب ل

سوع للمجّرب في      "يحيا االنسان بل بكّل آلمة تخرج من فم اهللا  وحده ان جواب ي ة   وهذا آ . البرّي
ا   : "الحقيقي  ويقول بولس الرسول شارحًا معنى الصوم  تم أو شربتم أو مهم اعملوا     إن أآل تم ف عمل

د اهللا   يء لمج ّل ش ول". آ ضًا  أويق ي  مّج"ي سادآم وف ي أج ضاً   دوا اهللا ف م أي  ."أرواحك
روم سة ال امع آني صوم عالجت مج سألة ال ك م ين الكاثولي ي   الملكي ة ف رارًا، وخاّص ة م والقطاع

سينّيات  ام، خصوصاً     .(1050-1949) الخم ان الّتوجه الع اني، أن       وآ اني الث د المجمع الفاتيك بع
نّظم ب   ي ة المناس صوم والقطاع انون ال ران ق ّل مط ّيته  آ  .ألبرش

شرقي    توضع لظروف حياتّية مختلفة فإّن قانون بالرغم من التفسيحات التي الصوم حسب التقليد ال

زال ام ال ي سات   الع ن المؤّس ه م أس ب دد ال ب دى ع ًا ل راد  مّتبع ة واألف  .الرهبانّي
  ع ونشّج. النظام الكنسي القديم  نحّب أن نشّدد على ضرورة الصوم آما هو في ونحن من جهتنا

باباً      الجميع ارًا وصغارًا، ش عبًا آب ًا وش ساًء، وعائالت      إآليروس اًال ون اّبات، رج ى    وش رادًا عل وأف
دفاع     ة وان ة بدّق صوم والقطاع ة ال رح   ممارس رارة وف  .وح

ع   أن جمي رح ب ام       نف ام والع ذا الع ا ه د مًع ذا العي يعّيدون ه سيحيين س ل  الم  .المقب
  .صومًا مبارآًاع مينتمّنى للج
  ي وبرآتي ودعائيمع محبت

  
  غريغوريوس الثالث

 وأورشليم بطريرك أنطاآية وسائر المشرق واالسكندرية
  

     عبرة  و  قصة
 

   >>! !  ما أجمل القناعة <<
 

 عاشت األرملة الفقيرة مع ،في حجرة صغيرة فوق سطح أحد المنازل
 إال أن هذه األسرة .اة متواضعة في ظروف صعبةطفلها الصغير حي

. ملك القناعة التي هي آنز ال يفنىة آانت تتميز بنعمة الرضا و تالصغير
فالغرفة .  هو سقوط األمطار في فصل الشتاءولكن أآثر ما آان يزعج األم

و آان ! ، غير أنه ليس لها سقفعبارة عن أربعة جدران و بها باب خشبي
ال  على الطفل أربعة سنوات منذ والدته لم تتعرض المدينة خاللها إقد مّر

 وامتألت سماء   تجمعت الغيوم،إال أنه ذات يوم، لزخات قليلة و ضعيفة
ل المطر بغزارة  و مع ساعات الليل األولى هطالمدينة بالسحب الداآنة

طفل فكان  أما األرملة و ال.فاحتمى الجميع في منازلهم. على المدينة آلها
اندّس ه نظرة حائرة و نظر الطفل إلى أم. عليهم مواجهة موقف عصيب

  أسرعت األم إلى باب الغرفة فخلعته و.ثيابها آان غارًقا في البلل لكن جسد األم مع في أحضانها،
  .باب لتحجب عنه سيل المطر المنهمرو خبأت طفلها خلف الوضعته مائًال على أحد الجدران، 

ماذا يا " :فنظر الطفل إلى أمه في سعادة بريئة و قد علت على وجهه ابتسامة الرضا و قال ألمه 
  " ترى يفعل الناس الفقراء الذين ليس عندهم باب حين يسقط عليهم المطر ؟

  
  !يا ترى، يا عزيزي القارئ، أين نحن من هذه القناعة؟

  
  
  


