
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  ُته، وال إحصاَء لِعلِمهعظيٌم ربُّنا وعظيمٌة قوَّ :المقدمة

  إللِهنا َيَلذُّ التَّسبيح. سبِّحوا الرَّبَّ فإنَّ التَّرنيَم صالح
  )٢٠-١٢: ٥(أعمال الرسل القديسين  فصٌل من

  
رٌة في      في تلَك األيام، جَرْت على أيدي الرُُّسِل آياتٌ          وعجائُب آثي

ليمان،      . الشَّعب َدِة في ُرواِق ُس َنْفٍس واح ٌد     وآانوا آلُُّهم ب ن أح م يُك وَل
اِلَطُهم       رُئ أن يخ م       . ِمَن اآلخرين، يجت شَّعُب ُيَعظُِّمُه اَن ال ل آ اَن   ب وآ

الرَّبّ     ؤمنيَن ب رٍة، م َضمُّوَن بَكث ساٍء ين اٍل ون ن رج اٌت ِم   .جماع
ى         حتَّى إنَُّهم آانوا ُيخِرجو    شَّوارع، ويضعوَنُهم عل َن الَمرضى إلى ال

نُهم              ى بعٍض ِم اِزِه، عل َد اجتي  ُفُرٍش وأِسرَّة، لَيَقَع ولو ِظلُّ بطرَس عن
وَن          ا، يحِمل وآاَن يجتمُع أيضًا إلى أورشليَم جمهوُر المدِن التي حوَله

َسة األرواِح النَِّج ذَّبيَن ب ى والمع يُعُهم،. المرض شَفوَن جم انوا ُي   فك
اَم  صَّدُّوقّيين،       فق ذهِب ال ن َم م ِم ه، وُه ن َمَع لُّ َم ِة وُآ يُس الَكَهن رئ

َسدًا تألوا َح بِس   وام ي الَح وُهم ف ل، وَجَعل ى الرُُّس دَيُهم عل وا أي وألُق
يالً        ُضوا      . العاّم، ففتَح مالُك الرَّبِّ أبواَب السِّجِن ل اَل ام وأخرَجُهم وق
  .آلماِت هذِه الحياةوِقفوا في الهيكل ، وآلُِّموا الشَّعَب بجميِع 

  

  )٣١-١٩: ٢٠ ( البشيريوحنافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
  

َن             . ِفي َعشيَِّة ذلَك الَيوِم َعْيِنِه وهو األوَُّل مَن اُألْسبوع          ا م يَن َخْوًف ُذ ُمجتمع اَن التالمي واألبواُب ُمغلَقٌة حيُث آ
ُذ ِإْذ    . ولمَّا قاَل هذا َأراهم َيدْيِه وَجْنَبه      *السَّالُم لكم   . جاَء َيسوُع ووَقَف في الَوَسِط وقاَل لهم      . اليهود فَفِرَح التَّالمي

ُلُكم            . السَّالُم لكم . وقاَل لهم يسوُع ثانيةً    *َأبَصُروا الرّب    ا ُأرِس ذلك َأن َلني اآلَب آ ا َأْرس َخ         *آم ذا َنَف اَل ه ا ق ولمَّ
ُدس      . فيِهم وقاَل لُهم   رُّوَح الُق ن غَ   *ُخُذوا ال م       َم ْر َله اُهم ُتغف رُتْم َخطاي ِسكت         . َف اُهم ُأْم سْكُتم َخطاي ْن َأم وِإنَّ  *وَم

رون  *لم َيُكْن َمَعهم حيَن جاَء َيسوع . الَّذي ُيقاُل َلُه التَّوَأم. ُتوما َأَحَد االْثَنـْي َعَشرَ  د   . فقاَل َلُه التَّالميُذ اآلَخ ا ق ِإنَّن
ِدي                 ِإْن لم أَ  . فقاَل َلهم . َرَأْينا الرَّبّ  ْع َي ساميِر وَأَض ِع الَم َبعي في َموِض ْع ِإْص ه، وَأَض َر َموِضَع الَمساميِر في َيَدْي

َف       . وبعد ثمانيِة َأيَّاٍم آاَن تالميُذُه َأيًضا داخًال وتوما معهم         *في َجْنِبِه ال ُأْؤِمن      ٌة ووق فَأتى يسوُع واَألبواُب ُمغلق
م     . في الَوسِط وقالَ   سَّالُم لك الَ    *ال مَّ ق ا          ث ى ههن اِت ِإصبَعَك ِإل ا ه َديَّ   .  لتوم اِيْن ي ْعها في        . وع َدَك وَض اِت ي وه

ا      . قاَل لُه يسوعُ   *ربي وِإلهي   . َأجاَب توما وقاَل لهُ    *وال تُكْن غيَر مؤمٍن بل مؤمًنا       . جنبي ا توم َألنَّك رَأيَتني ي
سوُع أَ  *طوبى للذين لم َيـروا وآمنوا  . آمنت اب        وآياٍت ُأَخَر آثيرًة صنع ي ذا الكت ب في ه م ُتكَت ذِه ل اَم تالمي  *م

   بُن اهللا ولتكوَن لكم ِإذا آمنتم الحياُةٱوِإنَّما ُآتَبت هذه لتؤمنوا بَأنَّ يسوَع المسيَح هو 
  

  ةـــــــــــــــامــــــــــــالقي
  

عندما نتحدث نحن آمسيحيين عن الصليب وعن القيامة فنحن 
 واضحِة المعالم وموثــّـقٍة بوثائق نتحدث عن وقائَع وأحداٍث راسخٍة

نبؤاٍت سابقٍة لميالد السيد المسيح، وبوثائق وحيٍ رباني في اإلنجيل 
المقدس ال يمكن تبديل آلماته أبدَا، و تؤيدها وثائق تاريخية دامغة، 

فصليب المسيح وقيامَتُه من بين .. ال مكان فيها للشك أو التأويل 
 هي أحداٌث جليه ال تحتمل الظن أو األموات وما تبعهما من أحداٍث،

ولم تـُواَجْه في التاريخ بأي تناقض أو ازدواجية في الرأي . اإلبهام 
  .أو التفسير بين جميع الطوائف المسيحية على اختالف مسمياتها

  :وفي هذا الحديث لديَّ المالحظات التالية 
آلها .  األناجيل األربعة التي تشكل آامل إنجيل السيد المسيح-أوًال 

تشهد ألحداث الصلب وآلها تلقي الضوء على حدث القيامة 
و بعد االناجيل األربعة، يأتي سفر أعمال الرسل . بتفاصليه الدقيقة

وما تبعه من أسفار الرسائل، وآلها تؤآد على صحة األحداث الخاصة بالصليب وبالقيامة، وتلقي 
وعلى القيامة وما تعنيه قيامة المسيح .. ح؟مزيدًا من الضوء على معنى الصليب، ولماذا صلب المسي

فمسيحيًا ، األمور واضحة لدينا ال ُلْبَس فيها ، ونتمنى أن تكون آذلك !.. في عمق العقيدة المسيحية 
  .لدى غيرنا من أصدقائنا أصحاب الرأي اآلخر

لمسيح العزة  قيامة المسيح من القبر بعد صلٍب مؤآد وموت محقق رسخت في قلوبنا آأتباٍع ل-ثانيًا 
وال مقر ... وال مكان له بين الموتى ... وهو اآلن حي.. والفخار باالنتماء إليه، فالمسيح قام من القبر

ولذلك حين نصلي . فهو حٌي بهيئته التي عاش بها في أيام وجوده على األرض. له بين القبور 
 مميزة تختلف عما يقال عـن ونخاطبه في صلواتنا فهو يسمعنا ويستجيب ألدعيتنا، ألنه حٌي بطريقٍة

  .فهذا مظهر من مظاهر اعتزازنا باالنتماء إليه. الموتى األحياء عند ربهم 
، فالموت  بعد الموت، ألن المسيح مات وقامقيامة المسيح أعطتنا عربون الحياة المؤآدة ما -ثالثًا

ت وصرف وقتًا آافيًا فعندما مات المسيح ذهب إلى عالم األموا. ليس هو الفناء آما يتوهم البعض

  :طروبـاريـةال -
  )ثالثًا(المسيح قام من بين األموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور 

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

  جميع المختصين بك
  

)اللحن الثاني( طروبارية يوسف الوجيه -  
إن يوسَف الوجيَه انزَل من الخشبِة جسَدَك الطاهر، ولفه بآفٍن نقٍي وحنوط، وجهََّزه 

لآنَك قمَت في اليوِم الثالِث يا رب مانحًا العالَم عظيَم الرحمة. ووضَعه في قبٍر جديد  
 

)اللحن الثاني( الطيب  طروبارية حامالت-  
. إن الطيوَب تليُق باألموات: إن المالَك وقَف عند القبر، وهتف بالنسوِة حامالِت الطيب

قد قاَم الربُّ مانحًا العالَم عظيَم الرحمة: فاصرخن. لآنَّ المسيَح قد ظهر غريبًا عن البلى  

 النيابة البطريرآيةتصدر عن
  الملآيين للروم الآاثوليك
  في الكويت

  ٢٥٦٥٢٨٠٢:ت

 نشرة العنصرة
 األسبوعية

 ٦٧ العدد – ٢٠١٠ أبريل/ نيسان١١األحد 
   أحد القديس توما الرسول–من الفصح  الثانيحد األ



، وأن عبور هذا النفق المعتم  ليؤآد ألتباعه أن الطريق آمـٌِنللتأآيد على موته، ثم عاد من جديٍد وقام
  . الذي يسمونه الموت هو عبوٌر مأمون ينتهي بحياٍة أفضل في عالم الخلود

يب وعدو القيامة ،  قيامة المسيح تحمل في طياتها معنى التحدي في وجه الشيطان عدو الصل-رابعًا
فالشيطان يرتعب من ذآر الصليب ، ألن الصليب مفتاح الحياة ، والشيطان عدو الحياة وألن 

وبعد الصلب جاءت القيامة لتؤآد وتختم على .. الصليب أنجز عملية المصالحة بين اهللا واالنسان 
  .صدق رسالِة الصليب، رسالِة الفداء

 قامت السلطات الرومانية بدحرجة حجر آبير على باب القبر  ُصلب المسيح ومات وُدفن ثم-خامسًا 
وأقامت عليه الحراس، وفي اليوم الثالث من الدفن هبط مالآان من السماء على باب القبر ودحرجا 

وبنفس . الحجر عن بابه، وقام المسيح بمجد فارتعب الحراس وصاروا آالموتى من هول ما حدث
وم األحد ، وبينما الناس نيام حضرت إلى القبر بعض النسوة الوقت ومع الخيوط األولى من فجر ي

من المؤمنات وبينهن مريم المجدلية ، حامالت الطيب لينثرنه على جسده تكفينًا له ، فالقبر آان 
مغارة محفورة في الصخر يسهل فيه الوصول إلى جثة الميت، وآن محتارات في الطريق من يمكن 

  .بر ألن الحجر آان آبيرًا أن يدحرج لهن الحجر عن باب الق
… وعندما وصلن إلى ساحة القبر ذهلَن إذ وجدن الحجر قد دحرج ، وبدا القبر فارغًا في الداخل

لماذا تطلبن  " :وبينما هن يتلفـَّـتن هنا وهناك محتاراٍت، ظهر لهن مالٌك وفاجأهن بسؤاٍل محّير
  .ليس هو ههنا لكنه قام . الحي بين األموات 

 
  غريغوريوس الثَّالث من رسالة صاحب الغبطة  الوحدةدعوٌة إلى 

وأورشليم للرُّوم الَمَلكيِّين   بطريرك أنطاآية وسائر المشرق واالسكندريَّة(
  ٢٠١٠بمناسبة عيد الفصح المجيد ) الكاثوليك

  
سيحيَّ       مهما آان من شأن العيد المشترك والتَّعيِّيد مًعا على حساب واحد،            دة الم األهّم هو الوح ذا أدعو   . ةف وله

ات اء وبن ؤمنين من أبن ع الم ؤمنين   جمي ع الم سة، وجمي ستقبل األوطان والكني شباب م ة ال يَّاتنا وبخاصَّ أبرش
صنا                        المسيحيِّين ا ومخلِّ ا وإلهن ة ربِّن د، وقيام د الفصح المجي ا عي ام مًع ذا الع دون ه سيح،      الذين ُيعيِّ سوع الم ي

تَّالحم والمحبَّ       ائالت،   أدعوهم إلى الوحدة وال ين الع ة ب ة         ة واُأللف دة والرَّعيَّ دة الواح اء الحي الواحد، والبل وأبن
دة ار  . الواح ا الكب وهم جميًع ى          أدع شباب، إل ة ال اء وبخاصَّ راء واألغني ساء والفق ال والنِّ صِّغار والرِّج وال
ة،                    الثَّبات ة اإليمانيَّ ويتهم الرُّوحيَّ ى ه ى المحافظة عل دَّس، وإل انهم المق ى في إيم ى        وإل سي، وإل اء الكن االنتم

زاز اون، واالعت ضامن والتع شراآة والت شرآة وال ن ال د م اء  مزي ه بتواضٍع وإب ار ب انهم، والجه ولكي . بإيم
ا  سيروا مًع دوا (ي ط أن ُيعيِّ يس فق ا  ول صُّعوبات   ) مًع دِّيات وال ن التح الرَّغم م دَّس ب ان المق سيرة اإليم م

دَّس،             ولك . والمضايقات والعقبات   واآلالم ل المق َيم اإلنجي ل وق انهم الجمي ا إليم شهدوا مًع سَّيِّد     ي ي تهم لل ولمحبَّ
اتهم وأوطانهم          . وَجْهِرهم  المسيح الحي في قلوبهم وضمائرهم وحياتهم، في ِسرِّهم        ون في مجتمع ذا يكون وهك

سِّياسيَّة،  ميادين الحياة االجتماعيَّة واإليمانيَّة والثقاف      العربيَّة وفي آلِّ مكان، وفي آلِّ      ون    يَّة والصِّحيَّة وال يكون
  .ُتخمِّر الخمير آلَّه، والمجتمع آلَّه  آما علَّمهم السَّيِّد المسيح وأمرهم وأوصاهم، ملًحا ونوًرا وخميرًة جيِّدًة

د في  الخاّص بكنائسنا خاصًَّة الكاثوليكيَّة في الشَّرق األوسط الذي سينعق       إلى هذا يدعونا السِّينودس أو المجمع     
ا ينتظره      وأظّن إذا خرج هذا المجمع بقرار التَّعيِّيد مًعا، فسيكون هذا القرار        . ٢٠١٠األوَّل    تشرين مِّ م من أه

َيم           ! المؤمنون دعونا      إلى هذه الوحدة الحقيقيَّة التي تتجلَّى في العيد المشترك، وفي ق دَّس، ي ا المق إيمانن
ات الوحدة          ي الوحدة مع    بولس الرَّسول العظيم، ويشرح لنا أسمى معان       غ تجليَّ شر، وأبل اهللا، ومع الب

  إ. فيما بينهم ومع اهللا  إنَّها وحدة اهللا ووحدة البشر. بين البشر
سانيَّة   ة واإلن ة والكونيَّ شريَّة واإللهيَّ دة الب ا الوح دُّول     .نَّه ا، وال شريَّة آلَّه ود الب أن تق ة ب ي الكفيل وه

  ة إيمانيَّة مشترآة، تضمُّ جميع المؤمنين المسيحيِّين روحيَّ  والشُّعوب واألمم إلى مسيرة

متحابِّين مقاصد اهللا    والمسيحيِّين والمسلمين في هذه األوطان العربيَّة، لكي يحقِّقوا مًعا متضامنين    فيما بينهم، 
اه واألمن           ار والرَّف ّي واالزده ان   عليهم، والمزيد من الرُّق شر،          . واألم ون في أرض الب ا يبن في أوطانهم    ومًع

  .والسَّالم  حضارة اهللا، حضارة المحبَّة
  

   من األخ ميشال سالم–تقدمة النهار 
يا يسوع حبيبي إني أقدم لك هذا اليوم بواسطة قلب مريم العذراء الطاهرة، صلواتي وأعمالي وأآلي وشربي 

خوتي وأوالد اخوتي وأفراحي وأحزاني وأوجاعي ليكن آفارة عن خطاياي وخطايا أوالدي وأوالد أوالدي وأ
  .وجميع األصدقاء واألعداء، ومنهم األحياء واألموات آمين، يا رب العالمين

تحمينا من الحكام والظالم وأوالد الحرام والتهم الباطلة، توفقنا بأعمالنا وأشغالنا وتنور عقولنا، تقربنا من 
 تهدي هل حروب والزالزل وتجعل أوالد الحالل وتبعد عنا أوالد الحرام، وتوفقلنا هل شباب بنشء صالح،

المحبة بقلوب الناس، تجمع شملنا وتبعد الشيطان عنا، ترحمنا وترحم موتانا وتشفي مرضانا يا أرحم 
  .الراحمين يا رب العالمين، آمين

 قدوس أنت يا اهللا
رة أصبحنا وأصبح الباري وأصبحت أمنا مريم العذراء حاملة الكأس والصينية والشمعة المضوية والبخو

  النقية
  قلها يا أمي العدرا نايمة وال متكية ،،

وعلى خشبة  والخل والمرارة سقوك،، أخدوك عذبوك،، بعذاباتك ملتهية،، قالتله الني نايمة والني متكية،،
  ،عود الصليب صلبوك

ال قلها يا أمي العدرا صدقِت،، واللي ما بخالف آالمك ما بموت ال حريق وال غريق وال نومه جنب الطريق إ
  .بشفاعة مريم البتول النقية

  

     عبرة  و  قصة
   >> !!حكمـــــــة الحــــــالق<<

 وما أن .لق له شعر رأسه ويهذب له لحيتهلى الحالق لكي يحإذهب رجل 
بدأ بالحديث معه في ، حتى لحالق عمله في حلق رأس هذا الرجلا بدأ

 ...... لى أن بدأ الحديث حول وجود اهللاإ أمور آثيرة
". لماذا تقول ذلك؟": ال الزبونق".. أؤمن بوجود اهللا أنا ال": ال الحالقق
الشارع لتدرك بأن اهللا غير حسنا، مجرد أن تنزل الى ": قال الحالقف

هذه   هل ترىقل لي، إذا آان اهللا موجودا هل ترى أناسا مرضى؟ وإذا آان اهللا موجودًا. موجود
. الم والمعاناةمثل هذه اآل  فلن ترىبعا إذا آان اهللا موجودًاطفال المشردين؟ طعداد الغفيرة من األاأل

  !!!!"مثل هذه االمور بأستطيع أن أتصور آيف يسمح ذلك اإلله الرحيم أنا ال
  ...فكر الزبون للحظات لكنه لم يرد على آالم الحالق حتى ال يحتد النقاش
رجل طويل شعر  فشاهد... رعوبعد أن إنتهى الحالق من عمله مع الزبون، خرج الزبون الى الشا

  ...الزبون فورا الى صالون الحالقة الرأس مثل الليف، طويل اللحية، قذر المنظر، فرجع
 أنا ؟آيف تقول ذلك" :قال الحالق متعجباف" ؟ل تعلم بأنه اليوجد حالق أبدًاه": قال الزبون للحالق 

  !" وجدت مثل هذا الرجلك حالقين لمالو آان هنا: "قال الزبون!" هنا وقد حلقت لك اآلن
دما        بل الحالقين موجودين  ": قال الحالق  أ  ال وأنما حدث مثل هذا الذي تراه عن ي       ي اس ل تي هؤالء الن

ك     .لى اهللا إوهذا بالضبط بالنسبة    : "قال الزبون ". لكي أحلق لهم   دما ال   فاهللا موجود ولكن يحدث ذل  عن
  ".العالم عاناة فيولذلك ترى اآلالم والم... ليه عند حاجتهمإيذهب الناس 


