
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  اعترفوا للرب فإنه صالح، النَّ إلى األبد رحمَته
  )٩-٤: ٤ ( القديس بولس الرسول إلى أهل فيليّبيرسالة فصٌل من

  
يا إخَوة، إفَرحوا في الربِّ آلَّ حين،  
قوُل أيضًا افرحوا، ليُكن حلُمُكم معروفًا وأ

والربُّ قريب، ال تهتمُّوا . عنَد جميِع الناس
َبل في آلِّ شيٍء فلتكن طلباُتُكم . بشيء

معلومًة لدى اِهللا بالصَّالِة والتضرُِّع مَع 
 يفوُق آلَّ َفهم، َيحفُظ يالشُّكر، وَسالُم اِهللا الذ

بعُد قلوَبكم وبصائرُآم في المسيِح يسوع، و
أيُّها اإلخوة، َمهما َيكن ِمن حقٍّ، أو أدٍب، أو 
َعدٍل، أو نقاوٍة، أو ِصَفٍة محبََّبٍة، أو ُحسِن 
ِصيٍت، إن تُكن فضيلٌة أو َمديح، ففي هذِه 
فلتُكن أفكاُرُآم، وما تعلَّمتُموُه وتسلَّمُتموُه 

وإلُه . وَسِمعُتموُه ورأيُتموُه فيَّ فبهذا اعَملوا
  . مَعُكمالسَّالِم يكوُن

  )١٨-١: ١٢ ( البشيريوحنافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
  

اٍم  ِستَِّة َأيَّ صِح ب ل الِف ا. قب َت َعني ى َبي سوُع ِإل ى ي از. َأت ان َلع ُث آ ُه رحي اَت وَأقاَم ذي م  ال
يِن اَألموات        شاءً       *يسوُع من ب اَك َع ُه ُهن َصَنعوا ل ُدم   . ف ا َتخ ت مرت ازُر َأح   . وآاَن ان َلع َد وآ

ثَمن      *الُمتَِّكئين مَعُه    ِر ال اَرديِن آثي اِئِع النَّ ن م دَمي   . َأمَّا مريُم فَأخَذت َرْطَل ِطيٍب ِم ْت ق ودَهَن
َشَعِرها      ِه ب ِة الطِّيب         . يسوَع ومَسَحْت قدَمي ُت براِئح َق الَبي ُن        *فَعِب وذا ب ِذِه يه ُد تالمي اَل َأح فق

ار              *ن ُيسِلَمُه   الذي آاَن ُمزِمًعا أَ   . ِسمعاَن اِإلسَخريوطيّ  ِة دين ثالِث ِمئ ُب ب ذا الطِّي ِلَم َلْم ُيَبْع ه
اِرقاً             اوِإنَّما قاَل هذا ال      *وُيعَطى للَمساآين    ان س ُه آ ل َألنَّ ساآيِن َب ُه بالَم ا من ان   . هِتماًم وِإْذ آ

ه    ى في ا ُيلق ُذ م ان َيْأُخ َدُه آ يُس عن سوع *الِك اَل ي وِم دَ . فق ُه لي ا َحِفَظْت ا ِإنَّم ي َدْعه ِإنَّ  *فن ف
لِّ حين          . المساآيَن ُهم عنَدُآم في آلِّ حينٍ      َن         *وَأمَّا َأنا فَلسُت مَعُكم في آ ٌر ِم ٌع آثي َم جم وعِل

بل لَينُظروا َأيضًا َلعازَر الذي َأقاَمُه ِمن َبيِن        . فجاُؤوا ال ِمن َأجِل يسوَع َفَقط     . اليهوِد َأنَُّه ُهناك  
سَبِبِه      *ِة َأن يقُتلوا َلعـازَر َأيضًا      فقَصَد ُرَؤساُء الكَهنَ   *اَألموات   انوا ب وِد آ َألنَّ آثيرًا ِمَن اليه

سوع       وَن بي دِ                    *يذَهُبوَن فُيْؤِمن ى العي اُؤوا ِإل ذين ج ُر ال ُع الكثي ِمَع الجم ا َس ِد لمَّ َأنَّ  . وفي الغ ب
ِتقباِله       *يسوَع َيْأتي ِإلى ُأوَرَشليم      وا الس ِل وخَرُج ائِلين  وهُ . َأَخذوا َسَعَف النَّخ صُرُخون ق : م ي

ُك ِإسرائيل         بٱُمباَرٌك اآلتي   . ُهوَشعنا ربِّ َمِل ِم ال ا هو              *س ُه آم َد َجحشًا فرِآَب سوَع َوج وِإنَّ ي
ان          . ال َتخافي يا ٱبنَة ِصهُيون     *مكُتوب   ِن َأت ى َجحِش ٱب ا عل ِك راِآًب ِك َيْأتي ِذِه   *ها ِإنَّ مِلَك ه

هُ              . ًالاَألشياُء َلم َيْفَهْمها تالميُذُه َأوَّ     ت عن ا ُآِتَب ذه ِإنَّم َذآَّروا َأنَّ ه ٍذ َت . ولِكن لمَّا ُمجَِّد َيسوُع حينئ
ُه                *وَأنَُّهم َعِملوها له     ِر وَأقاَم وآان يْشَهُد لُه الجمُع الذين آانوا معُه حيَن نادى َلعازَر ِمَن القب
  .َسِمعوا بَأنَُّه َقد صَنَع هذِه اآليةوِمن َأجِل هذا ٱسَتقَبَلُه الَجْمُع َألنَُّهم  *ِمن َبيِن اَألموات 

  
  سبت القديس لعازر الصّديق

  
د     شعانين نعي د ال ل أح سبت قب و ال ذي ه وم ال ذا الي ي ه ف

 لعازر الصّديق صديق المسيح بعد أربعة أيام من          إلحياء
  .)أو ذي األربعة األيام. (رقاده

ا      ديس يوحن ل الق صل إنجي ه ف رأ في  - ١: ١١ا نيوح(نق
ذي) ٤٥ رويال ازر    ي اء لع ة إحي ؤثرة ا حادث ي . لم وه

ال يزال قبر    .برهان على قدرة يسوع اإللهية على الموت      
دس    رب الق ا ق ت عني دة بي ي بل رام ف ازر موضوع إآ لع

ة  دعى بالعربي مه وت وم اس ى الي ل حت ي تحم   الت
ة" ازر   ".العيزري اض لع ة إنه ارتإن أعجوب ة أث  حفيظ

ازر  ويذ آر . اليهود على يسوع وعلى لعازر    التقليد أن لع
رص   رة قب ى جزي رب إل ة   . ه يس آهن ب رئ م انتخ ث

آما . (ثالثين سنة بعد وفاته األولى ودفن هناك       .وهناك توفي ثانية    .  األآيتين ىعل) مطرانا(
   ). شعبيبإآراميذآر انه انتقل إلى مدينة مرسيليا حيث يتمتع 

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

  
  بكاُؤك يا يسوُع على لعازر ُيثبِّت آونك بشًرا سوًيا

قبَل آالِمَك،  أيها المسيح اإلله، لما أقمَت لعازَر من بيِن األموات: طروبـاريـةال -
آاألطفال، نحمل عالمة االنتصار، هاتفيَن إليك يا فنحن أيضًا . أآدت القيامَة العامَّة

مبارٌك اآلتي باسم الرب. هوَشعنا في األعالي: غالَب الموت  
 

ر، واحفظ بقوة  خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حآامنا الغلبة على البرب-
  صليبك جميع المختصين بك

  
ي السماء والراآُب عفوًا على أيها المسيح اإلله، الجالُس على عرٍش ف:  الشعانين قنداق-

مبارٌك أنَت اآلتي لُتنِعشَ : األرض، لقد قبلَت تسبيَح المالئآة ونشيَد الفتياِن الهاتفين إليك
 آدم

 
نحن عبيدِك يا والدة اإلله، نآتب لِك آيات الغلبة يا جندية قاهرة، ونقدم :  القنداق-

التي ال تحارب، أعتقينا من الشآر لِك آمنقذين من المساوئ، لآن بما أن لِك العزة 
ك إل ا ال اف اأ ل ال ً ا اف

 النيابة البطريرآيةتصدر عن
  الملآيين للروم الآاثوليك
  في الكويت

  ٢٥٦٥٢٨٠٢:ت

 نشرة العنصرة
 األسبوعية

 ٦6 العدد – ٢٠١٠ مارس/ آذار٢٨األحد 
  أحد الشعانين – من الصوم السادسحد األ



  . لشعٍب أقمَت الميَت باألآفان حيا وآي ُتبدي ُألوهتك
  آمين. صديقك أيها المسيح اإلله ارحمنا وخلصنا فبشفاعة لعازر

  
  أحد الشعانين -  من الصومالسادساألحد 

د            في هذا النهار   د للموسم المجي شعانين، نعي الذي هو أحد ال
سوع     صنا ي ا ومخل ا وإلهن ول ربن رى دخ و ذآ ي وه البه
المسيح باحتفال شعبي إلى أورشليم القدس بعد إقامته لعازر         

  .من بين األموات قبيل اآلالم المجيدة
ي  ا النب ات زخري تم آلم ذا ت ة  : "وبه ا ابن ًدا ي ي ج إفرح

ان وجحش           . صهيون ى أت فهوذا ملكك يأتيك وديًعا راآًبا عل
ان ن أت ا " (اب سيد  ). ٩زخري ستقبلي ال ن م ال داود ع وق
سيح َك   : "الم أت ل ع هي ال والرض واه األطف ن أف م
ا هو من طالب            . )٨مز"(تسبيًحا ذلك الشعب الذي ناداُه ملًك

  .غًضاأن ُيصلب ُب
  يةرضاألأنت يا من قد علوت ظهر جحٍش إشِف أهوانا البهيمّية و

وأّهلنا لمعاينة .  غالبين األهواء البهيمّيةاجعلنا. بتحننك الذي ال يوصف أيها المسيح إلهنا
  آمين. وارحمنا. غلبتك الواضحة على الموت وقيامتك البهية الحاملة الحياة

  
     عبرة  و  قصة

 
  >>  !ضيف أم سّيد؟<<

  
 بهذا الشرف  جدًاآان الملك سعيدًاو. لى قصره الفخمإ قام بدعوة يسوع ن ملكًاأ حكىُي

لى إفمضى يسوع ووصل . فراد حاشيته مستعدين الستقبال يسوعأوقف مع  جلهالكبير وأل
علن ألى غرفة نوم فخمة وإوصال و، خذه الملك في جولة في قصرهأوهناك  الملك قصر

. صر آهدية عرفان بجميل زيارته للقبدلى األإ ليسوع ستكون ملكًا ن هذه الغرفةأالملك ب
 ، فضايقمامهأويتفاجأ بالشيطان وفي الليل دق جرس الباب ومضى الملك ليفتح الباب 

ن يسوع رف، وصعق الملك من هول الصدمة، ألن ينصأ قبل الشيطان الملك وآذاه آثيرًا
فذهب  .البد من وجود خطأ ما! ؟ليه ويؤذيهإر الشيطان ض قصره ومع ذلك يحآان في
 في القصر ُملكًا  آامًالعطيك جناحًاأس: "رفة يسوع وطلب التحدث معه قائًالغلى إالملك 

  "ال غرفة واحدة فقطإ منحك سابقًاأني لم عتذر ألأنا أو،  لكبديًاأ
. ن ينصرفأباب وقام بتعذيب الملك بشدة قبل وفي الليل حضر الشيطان مرة اخرى ودق ال

   .ع يسوجناحخرى لأالذهاب مرة  قررو هذه المرة انتبه الملك لألمر وفي
، ن فصاعدًانا ساآون ضيفك من اآلأمنحك القصر آله وأنذا أيا يسوع، ها ": قال الملك
  " .بدلى األإنت سيد القصر بأآمله أوستكون 

   وعند الليل جاء الشيطان ودق الباب، فمن الذي خرج للقاءه؟

سرع أرج هذه المرة، فلما رآه الشيطان ن، ولذلك آان هو من خآلهو سيد القصر ا يسوع
   .بدًاأ ولم يقترب بعد ذلك اليوم من ذاك القصر الهربب

  !! فهم الجميع حكمة هذا الملك وهنا
   

  ... واآلن
  نت، والقصر هو قلبك، أالملك هو 

  هل يسوع المسيح .. ولكن
   لقلب؟نه سيد هذا اأم ،،،،،،،،،، أضيٌف في هذا القلب؟ 

   
  ...لك سأترك الجواب

  
Look back and thank God.  
Look forward and trust God.  
Look around and serve God.  
Look within and find God!"  
God closes doors no man can 
open and God opens doors no 
man can close! 
If you need God to open some 
doors for you, just ask Him, trust Him and thank Him. 
 

   
  
 
 
 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٤داء عيد الفصح يوم األحد يعلن مرآز التعليم المسيحي عن غ
 دينار و ٨سعر التذآرة /  في فندق آراون بالزا ٢٠١٠نيسان 

   دينار٤الصغار من خمس سنوات وأصغر 
  ٦٦٠٠٥٩٢١للحجز االتصال باألخ عماد ساحلية 

  ٢٥٦٥٢٨٠٢األخت ميرنا مكربنة 

تحت رعاية األب بطرس غريب ستقام الحفلة السنوية للكنيسة 
سعر /  المنقف –، في فندق الهيلتون ٢٠١٠ نيسان ٩يوم الجمعة 

   دينار٢٥التذآرة 
  ٦٦٠٠٥٩٢١للحجز االتصال باألخ عماد ساحلية 

  ٢٥٦٥٢٨٠٢األخت ميرنا مكربنة 

، ٥/٤/٢٠١٠تهاني عيد الفصح يوم االثنين  األب بطرس غريب يتقبل
   مساءًا في الكنيسة٩لى  إ٥من الساعة 

  


