
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  الربُّ قوتي وتسبيحي، لقد آان لي خالصًا :المقدمة

  أّدبني الرب تأديبا، وإلى الموت لم يسلمني
  )٧-١: ٦( أعمال الرسل القديسين فصٌل من

  
ن              ذمٌُّر ِم في تلَك األيام، لمَّا تكاَثَر التَّالميذ، حدَث ت

برانيِّين، بأنَّ أراِمَلُهم ُآنَّ ُيهَمْلَن في      اليونانيِّيَن على العِ  
ذ     وَر التَّالمي َشَر جمه ا ع دعا االثن ة، ف ِة اليوميَّ الخدم

الوا د،  : وق ُدَم الموائ َة اِهللا ونخ ُرَك آلم ُسُن أن نت ال َيح
م     شَهُد لُه نُكم ُي اٍل ِم بعَة رج وُة س ا االخ اروا أيُّه فاخت

ُدُس وال          رُّوُح الُق ُم ال د مألُه يُمُهم    بالفضل، ق ة، فنق حكم
على هذِه الحاجة، ونحُن نواِظُب على الصالِة وِخدمِة        

ِع الجمهور         دى جمي اروا  . الكلمة، فَحُسَن الكالُم ل فاخت
ُدس،    رُّوِح الُق اِن وال َن اإليم ًا ِم ًال ُممتِلئ تفاُنَس َرُج اس
اَس          وَن، وَبرَمن اُنوَر وِطيُم وُرَس، ونيك وفيلبَُّس وبُرُخ

يًال أن  والوَس دخ ل  ونيق اَم الرُُّس اموُهم أم ًا، وأق . طاآّي
ُة اِهللا   ت آلم دي، وآاَن يِهِم األي ُعوا عل صلُّوا ووض ف

   .وآاَن جمٌع آثيٌر ِمَن الكهنِة يطيعوَن اإليمان. تنمو، وعدُد التَّالميِذ يتكاثُر في أورشليَم جّدًا
  )٨-١: ١٦ ( البشيرمرقسفصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

  
ـي المجِلس                 . انفي ذلك الزم    ِة وهو عضٌو شريٌف ف َن الرام ذي م ضًا      . َأتى يوُسُف ال ان هو َأي وآ

سوع            . ينتِظُر ملكوَت اهللا   َب جسَد ي يالطَس وطل اَت           *فدخَل ِبجرَأٍة على ب ه م يالطُس من َأنَّ َب ب فتعجَّ
د مات                  . هكذا سريعاً  اٌن ق ه زم َأله هل ل ِة وس َد المئ دِ          *فدعا قائ ك من قائ ا عَرف ذل َب     ولمَّ ِة َوَه  المئ

ودحَرَج . شترى َآتَّانًا وَأنزَلُه ولفَُّه في الكتَّاِن ووَضعُه في قبٍر قد ُنِحَت في صخرةٍ            اف *الجسـَد ليوُسف   
َن ُوِضع                   . *حجرًا على باِب القبر    ران َأي ريُم ُأمُّ ُيوسى تنُظ ة وم ريُم الِمجدلي ا    *وآانت م نَقضى  ٱَلمَّ

سوع      . َدِليَُّة وَمريُم ُأمُّ َيعقوَب وصاُلومي َحنوًطا     ٱشَتَرت َمريُم الِمج  . السَّبُت نِّْطَن ي ْرَن   *لَيْأِتيَن وُيَح وَبكَّ
َر    . وُآنَّ َيُقلَن فيما َبيَنُهنَّ *وَأَتيَن الَقبَر وقد َطلَعِت الشَّمس   . ِجدا في أوَِّل اُألسبوع    ا الحَج َدحِرُج لن َمن ُي

َرَأيَن ال     *َعن باِب الَقبر     َن ف د ُدحِرج     وَتطلَّع َر ق دا       . حَج ًرا ج اَن آبي ابا          *وآ َن ش َر َرأي َن الَقب ا َدَخل فلمَّ
ضاء         ٌة َبي ِه ُحلَّ َذهلَن   فٱ. جالًسا َعِن الَيميِن َعلي نَّ    *ن اَل َلُه َذِهلنَ  . فق سوَع النَّاِصريَّ        . ال َتن بَن ي نَّ َتطُل ِإنَُّك

صُلوب ام. الَم د ق ا . ق َو هُهن يَس ُه ذي و . ل ُع ال ا الَموِض ِه وه عوُه في ِذِه   *َض َن لَتالمي بَن وُقل ِن ٱذَه لك
َررنَ     *ُهناَك تَروَنُه آما قاَل لُكم . ِإنَُّه َيسِبُقُكم ِإلى الجليل  . ولُبطُرس ِر وَف َن الَقب د  . فَخَرجَن سريًعا ِم وق

  .ولم َيُقلَن َألحٍد شيًئا ألنَُّهنَّ ُآنَّ خاِئفات. أَخَذتُهنَّ الرَّعَدُة والذُّهول
  

 ر أحد حامالت الطيب سنكسا
  

إن النسوة حامالت الطيب هنَّ الشاهدات أوًال بالقيامة وغير        
ات دفن  . آاذب شاهدان لل ا ال وس فهَم ا يوسف ونيقوديم . وأم

ذين  رينألن ه ة (األم دفن والقيام ي ال رف ) أعن ا أش هم
ا  ان اعتقادن ّص أرآ ِرْد أن    . وأخ م ُي إذ ل وس، ف ا نيقوديم أم

ود، من س    د اليه ا . اعته ُأقصي من المجمع  يوافق معتق وأم
رة     ي حف ود ف ه اليه رب طرح سد ال ه ج د دفن ف، فبع . يوس
ه                ة وعاش في وطن ى الرام اك إل . فُخِطَف بقّوة إلهية من هن

ه              ولما قام المسيح ظهر له لّما آان معتقًال في القيود وحّقق ل
م يحتمل أن                . سّر القيامة  ود، إذ ل رًا من اليه ضًا آثي ألم أي وت

ة  ن إذاع صمت ع ة ي ّر القيام ارًا   .  س ع جه َم الجمي ه علَّ لكن
صائرات ضًا. بال ل أي د، : وقي ل أح ل آ وس قب إن نيقوديم

ه            . لّخص تلخيصًا بكل تدقيق عن أحوال آالم المسيح وقيامت
ود                ر آراء اليه أبلغ التحري ًا ب ع، وعارف ان من المجم . ألنه آ

ولهذا السبب آما   . وعلى االطالق آان عالمًا بجميع أحوالهم     
ا ة .قلن ات القيام سوة المعاين ع الن ا م د ُرتِّب ين، ق دفن، صادقين زآيَّ اهَدي ال ا ش ا آان ا أنهم ب .  بم وُرتِّ

  .تصديق توما في األحد األول قبل هذا، ألن اإلنجيل ذآر أنه بعد ثمانية أيام وافى
ذ       ا التالمي ه من الواجب أن الجنس    . فإذن هؤالء النسوة شاهدَن القيامة أوًال وبشَّرَن به ذي سقط   ألن  ال

ة أوالً        رى القيام ه ي ذي سمع أوالً  . أوًال من تلقاء الخطيئة وورث اللعنة، هو عين دين   : وال األحزان تل ب
رح      ستمع الف دفنا جسد                   . البنين، أن ي ب؛ ألنَّ يوسف ونيقوديموس أسرعا لي د ُدعين حامالت الطي وق

ان عظي    سبت آ ك ال ُرب، وأنَّ ذل د َق ان ق صح آ ة، إذ الف سبب الجمع رب ب ًا ال ف (م ان يوس وآ
ط    رًا فق ّرًا آثي ا وضعا صبرًا وم ل إنهم ا يجب، ب يس آم ن ل الطيوب، ولك اه ب د طيَّب ونيقوديموس ق

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

 
ة صليبك ر، واحفظ بقو 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  
 

)للحن الثانيا( طروبارية حامالت الطيب -  
. 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
سبوعيةاأل  

 ٨6 العدد – ٢٠١٠أبريل / نيسان١٨األحد 
  حامالت الطيبأحد  –الثالث من الفصح حد األ



ر        ى القب اه إل تهن للمسيح                  ) وأدرجاه بالسباني ودفع ا جرى، وآانت محب سوة م ا شاهدت هؤالء الن فم
ود         . حارَّة، بما أنهنَّ تلميذات، ابتعَن طيوبًا آثيرة الثمن وذهبن في الليل           ًا من اليه ى خوف فمن جهة أول

صًا                         ان ناق ا آ ٍذ م تمِّمَن حينئ ادتهن ولي ه حسب ع ين وليطيِّبن ومن جهٍة أخرى، بكَّرن سحرًا جدًا، ليبك
فعند حضورهنَّ أبصرَن مناظر مختلفة ألنهن شاهدن مالآين المعين         . وقت دفنه، ألجل ضيق الوقت    

وق الحجر            سًا ف ر، وآخر جال ه           وب. آالبرق داخل القب اينَّ المسيح وسجدن ل ذا ع د ه ة    . ع ا المجدلي وأم
  .فظنَّته البستاني وسألته عن ذاته

ات         . أما حامالت الطيب فكنَّ آثيرات     : إالَّ أن اإلنجيليين ذآروا المشهورات منهنَّ فقط وترآوا اُألخري
د صعود المس                    ياطين، وهي بع يح، فكانت أولى هؤالء مريم المجدلية التي أخرج منها المسيح سبع ش

دفع                سيح، ف ي حدثت للم ذهبت إلى روما آما ذآروا، ورفعت إلى طيباريوس قيصر جميع األمور الت
ا                    ا يوحن بيالطس مع رؤساء الكهنة إلى الموت جزاًء عن فعلهم الرديء، وأخيرًا ماتت بأفسس ودفنه

ة          ل الحكم سوة آانت صالومي        .الثاولوغوس، ونقل جسدها إلى القسطنطينية، الوُن الجزي اني الن ،  وث
سوة   . منها ُولد يوحنا اإلنجيلي ويعقوب    وزوجها يدعى زبدى، والتي      ة الن ب، هي       وثالث  حامالت الطي

ا            ريم ومرت ا م ة والخامسة هم يوّنا امرأة خوزى الذي آان وآيل وقهرمان هيرودوس الملك، والرابع
ريم ال    ا  ُأختا لعازر، والسادسة هي م ي لكالوب سابعة ه  ت ا      ، وال نَّ، آم رات آ ات آثي نَّة، وُأخري ي سوس

  .يخبر لوقا اإلنجيلي الشريف، اللواتي آنَّ يخدمن المسيح وتالميذه من أموالهنَّ
ان الخالص النقي                        رة للتصديق واإليم ادات آثي ا اعتق ة ووضعَن لن فألنَّ هؤالء النسوة آرزن بالقيام

سيح ة الم سة اهللا أن . بقيام سلَّمت آني د ت ة ق ذه الجه ن ه نَّ نظرن أوًال  فم ا أنه ا بم د توم نَّ بع د له  تعيِّ
صَّة بالمسيح               المسيح قائمًا من األموات وأخبرن الجميع بالكرازة الخالصية؛ وتصرَّفن بالسيرة المخت

  .بحالة فاضلة وآما يليق بالنساء المتتلمذات للمسيح
  

 سيرة آاهن: بمناسبة السنة الكهنوتية
  الكاهن أنطوان شفرية

  
سان سنة      ١٦ي  ولد انطوان ف   ة                 ١٨٢٦ ني د أن أآمل دراسته الالهوتي سية، وبع ون الفرن ة لي  في مدين

نة   ين س ا، وع م آاهن سمعة     ١٨٥٠رس يئ ال صا س تأجر مرق م اس ون، ث اء لي ر أحي ي أفق ساعدا ف  م
ة      . ، أنشأ فيه آنيسة ومدرسة لتلقين األطفال الفقراء التعليم المسيحي         "البرادو" ة من الكهن أسس جمعي

وفي سنة                 عرفوا بكهن  ى ان ت ه  . ١٨٧٩ة البرادو لعيش االنجيل بين الفقراء، وظل يعمل جاهدا إل أعلن
الكاهن هو انسان يعرف آيف ينسى نفسه،   "آان يقول   . ١٩٨٦البابا يوحنا بولس الثاني طوباويا سنة       
  ".ويتخلى عن آل شيء ألجل االنجيل

 
  .... للمشارآةصالة

  
 يها الرب القائم من الموتأ
  ،، المسيح قامف.. ين غلبتك يا هاوية أ.. يا موت ين شوآتك أ
 .الحياة الغنية الغزيره لبطيئ في الفهم و االيمان ألقبل هذهارسل روح قيامتك ليحرك قلبي أ

خرجني من ضعفي و آسلي و قدني في أ لي وإ الجحيم و فككت المسبيين انزل إلىيارب آما نزلت 
 موهبه إال حرآة الروح وال إعالنا وال منظرا وال ايه انا ال أريد رؤيأ. موآب نصرتك بروح قيامتك

  . وسلطان اسمك عيش قيامتك بقوةأفي قلبي ف

تكون لك القياده و السياده علّي   ان يكون لك وحدك ويءريد آل شأا لنفسي قط بل ئريد شيأانا ال 
  لقدوس ألنقاد في تفكيري ولكن احصرني بروحك ا عيش حرًاأنا ال أريد ان أ.. وان تملك علي نفسي

جلك آل النهار أموت من أقبل يارب عهدي ان ا.. علي لك انت وحدك ألآون شاهدا لسلطان ملكك
  . و حكمةة بقوتزداد فّي  تنمو وين حياتأ استحق ىحت

شعل قلبي أتحرك قلبهما و اشتعال بالنار  ىمواس حت من عيون تلميذي عةيا من رفعت الغشاو
..  بتهليل مجد القيامةة انطالق البشارة المفرحإلىمسيرتي  تحول منأجري و أقوم وبكلماتك اليوم أل

 آمين
     عبرة  و  قصة

 
   >> !!حنــــــان دجاجـــة <<

  
اشتم أحد المزارعين األمريكيين رائحة دخان قوية ، ففتح القناة 

لت عرف أن النيران قد اشتع. الخاص باألخبار المحلية بالراديو
اشتعلت في حقول القمح . همن مسكنعلى بعد أميال قليلة 

  .لك قبل تمام نضجه بحوالي أسبوعين، وذالشاسعة
ثل هذا الوقت يصعب إنه يعلم متى اشتعلت النيران في م

ن الرياح تتجه بالنيران عرف المزارع أيضًا أ. السيطرة عليها
زلي وحظيرة ال بد أن النيران تلحق بحقلي وتحطم من ؟ماذا أفعل": نحو حقله، فبدأ يفكر هكذا
 وحظيرة  هادئة حتى ال يصير بيته ه بطريقة يحرق أجزاء من حقلبدأ" !الحيوانات وأفقد آل شيء 

.. .آل حقله تمامًا دون أن يصاب بيتهاستطاع أن يحرق . ته محاطة بحقول القمح شبه الجافةحيوانا
ه أفتدى بيته وحيواناته حقًا قد أحرق بيديه محصوله، لكن... أن أن النيران ال تنسحب إلى بيتهفأطم

  .وطيوره
  . محاصيله بيدهار حقله المحترق وهو منكسر القلب، ألنه فقدإذ أطمأن على بيته بدأ يسير بجو

 بعض اللهب إليها  فقد طارتطلع بحزن إليها،. رأى دجاجة شبة محترقة، وقد بسطت جناحيها
  .نه وهو يرى طيرًا قد مات بال ذنب تسلك الدموع من عي .ليحرقها

امسك بها ... آيت الصغيرة تجري ، فإذا بمجموعة من الكتالدجاجة بقدمهبحرآة ال إرادية حرك ا
  .حتضنهاوا

، احترقت دون حاطت بجسمها صغارها وسلمته للموتتطلع إلى تلك الدجاجة البطلة الحنونة التي أ
  !ادية، بينما يحزن هو على خسائر م، بل صمدت لتحمي صغارهاأن تحرك جناحيها أو تهرب

  :رفع عينه إلى السماء وهو يقول 
آم مرة أردت أن أجمع أوالدك، آما تجمع الدجاجة : اآلن أدرآت معنى آلماتك... مخلصي الحبيب "

فرح لتحمل نيران الغضب  سلمت جسدك للموت ب ةئأشكرك ألنك وأنت لم تعرف الخطي. فراخها
  "لكن في حبك حملتني بموتك المحيي إلى الحياة. عن خطاياي

  
  
  
  
  

شارآونا السهرة اإلنجيلية مع األب يوسف فخري السبت 
   م في آنيستنا٨:٤٥ الساعة ٢٠١٠ نيسان ٢٤

   
الساعة :  لقداس يوم الجمعةلتوقيت الصيفينعلن ابتداء ا

   صباحًا١١


