
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
 مبارٌك أنت أيھا الربُّ إلُه آبائنا، وُمسبٌَّح وممجٌد اسمك إلى الدھور  :المقدمة

   ألنك عادٌل في جميع ما صنعَت بنا، وأعمالك كلھا صدٌق وطرقَك استقامة
  

  )37-27، 18-16: 20( أعمال الرسل فصٌل من
  

ُولسُ   كاَن ب ئال  تلَك األيَّام،  حر، ل في الب جاَوَز أفسَُس  عَزَم أن يت قد 
في أورشليَم  يَعِرَض لهُ أن يُبطَئ في آسية، ألنَّهُ كاَن يَعَجُل حتى يكوَن 
نةَ  ستدعى كھ لى أفسَُس فا عَث إ يوَم الَعنصَرِة إن أمكنَهُ، فِمن ميليتَُس ب

يِع  ُكم ولجم حذروا ألنفُسِ ُم، إ قاَل لھ يِه  لوا إل ا وصَ َّ سة. فلم يِع الكني القط
ھا  تي اقتَنا سةَ هللاِ ال وا كني ساقِفةً، لتَرعَ ُُدُس أ وِح الق لرُّ الذي أقاَمُكم فيِه ا
فةٌ  بدِمِه الخاّص، فإنِّي أعلَُم ھذا إنَّهُ بعَد فِراقي سيدُخُل بينَُكم ذئاٌب خاِط
بأقواٍل  موَن  سيقوُم رجاٌل يتكلَّ ُكم،  نُكم أنفُسِ شفُِق على القطيع، ومِ ال تُ

يجتَِذبوا التَّالميَذ وراَءھُم، فاسھَروا إذن وتذكَّروا أنِّي ُمدَّةَ ثالِث فاِسدة. ل
يا  اآلَن  لدموع، و حٍد با سنيَن لم أكفُْف ليالً ونھاراً عن أن أنصَح كلَّ وا
مَع  ثاً  إخوة، أستوِدُعُكم هللاَ وكلِمةَ نعمتِِه القادرةَ أن تبنيَُكم وتؤتيُكم ميرا

ش لم أ نتُم جميِع المقدَّسين، إني  بل أ باً،  باً أو ثو ةً أو ذھ حٍد فِضَّ ن أ تَِه مِ
كانوا  لذيَن  جاِت ا جاتي وحا خُدماِن حا تا ت يديِن كانَ تعلَموَن أنَّ ھاتَيِن ال
سوَع  بِّ ي لرَّ كالَم ا تذكََّر  عفاَء، وأن ن ساِعَد الضُّ عَب لن غي أن نت معي، في كلِّ شيٍء بيَّنُت لُكم كيَف ينبَ

ا قاَل ھذا َجثا على ركبَتَيِه وصلَّى مَع جميِعِھم.حيُث قاَل: إنَّ العطاَء أ     عظُم ِغبطةً ِمَن األخذ، ولمَّ

  )13- 1: 17( البشير يوحناالقديس اإلنجيل:فصُل شريف من بشارة 
  

ِد  ،فِي ذلك الزمان  ساعة. َمجِّ دَ ٱرفََع يسوُع َعينَيِه إِلى السَّماِء وقال. أَيُّھا اآلُب قد أَتِت ال ََك ليُمجِّ َك بن
ّة * بنَُك أَيضاً *ٱ ياةَ األبدي لهُ الح َهُ  ما أَعطَيت كلَّ  طيَھُم  لطاَن على كلِّ بشَر. ليُع ھذه  كما أَعطَيتَهُ السُّ و

سيح * سوَع الم لتَهُ ي َ لذي أَرس حَدك. وا قيَّ و لهَ الحقي نَت اإل فوَك أَ ية. أَن يَعِر ياةُ األَبد قد  ھَي الح نا  أَ
دتَُك على األَرض. وأَتَممْ  َهُ *مجَّ ني ألَعَمل نَدَك  ُت العَمَل الذي أَعطيتَ اآلُب ِع ھا  نَت أَيُّ ْدني أَ اآلَن مجِّ و

سَمَك للنَّاِس الذيَن أَعطَيتَھُم لي مَن العالَم. ٱقد أَعلَْنُت  بالمجِد الذي كاَن لي ِعنَدَك ِمن قَْبِل َكوِن العالَم *
نَك * َمك *ھُم كانوا لَك. وأَنَت أَعطَيتَھُم لي. وقد َحفِظوا كال ھو ِم  واآلَن َعلِموا أَنَّ ُكلَّ ما أَعطَيتَهُ لي 

نَت  ََّك أَ ألَنَّ الكالَم الذي أَعطَيتَهُ لي قد أَعطَيتُهُ لھم. وھم قَبِلوا وَعلِموا حقًّا أَنِّي ِمنَك خَرجت. وآَمنوا أَن
لَك *أَنا أَسأَُل من أَجلِھم. وال أَسأَُل من أَجِل العالِم. بَْل  أَرَسلتَني * لي ألَنَّھُم  يتَھم  لذين أَعط جِل ا  من أَ

دُت فيِھم * ھم  وكلُّ ما ھَو لي ھَو لَك. وما لَك ھَو لي. وأَنا قد تمجَّ الِء  عالَم. وھؤُ في ال عُد  نا ب سُت أَ ول
حن سِمَك الذيَن أَعطيتَھُم لي. ليَُكونوا واحدبٱحفَْظ ٱفي العالَم. وأَنا آتي إِليك. أَيُّھا اآلُب القدُّوُس.  اً كما نَ

نھُم بٱحيَن كنُت مَعھُم في العالِم كنُت أَحفَظُھم  * ِْك مِ لم يَھل ْتُھم. و سِمَك. إِنَّ الذين أَعطَيتَھم لي قد َحفِظ
عالَمِ  ،واآلَن فإِنِّي آتي إِليك لِيَتمَّ الِكتاب *، بُن الھالكٱأََحٌد إالَّ  حي  ،وأَنا أَتكلَُّم بھذا في ال ُم فَر كوَن لھ ليَ

   فيِھم كاِمالً 
  

  من ضوء اإلنجيل: "ليكونوا بأجمعھم واحداً"
  
سط، شعوباً ولغات وحضارات ف اإلنجيل منذ البداية، في القسم الشرقي من البحر البيض المتودصا

ــة م ــة والســريانية تنوعــة، وھــي حضــارات مصــر عريق ــين النھــرين، والحضــارات اليوناني ــا ب وم
لة والحضارات، لخ... وقد بشَّر الرسل وخلفاإواألرمنية  غات المختف ھذه الل كل  ؤھم بسر المسيح في 

فة، يوعبَّر المؤمنون عن إيمانھم من خاللھا. وھكذا اتخذت الجماعات المسيحية أوجھاً حضار ةً مختل
حاً وأخذت تكوّ  ھا رو فأنعش في في الحضارات  مان  ن جيالً بعد جيل تقاليدھا الخاصة بھا. تجسد اإلي

سيح  سد الم ما تج يداً، ك شرية فخلّ جد نا الب ير للكنفي طبيعت نًى كب ھو غ نوع  ھذا الت سة. صھا. إن  ي
غٍة أو حضارٍة أن ت يةُ ل قدر أ سيط: ال ت في والسبب في ذلك ب نا  لذي ظھر ل حب هللا ا سر  عي إدراك 

 ّ من حضاراتنا المسيح ادراكاً كامالً، بل وال تقدر أن تعب كل حضارٍة  قد حاولت  ما يجب. ف نه ك ر ع
لو الشرقية التقرب  من ھذا السر من زاوية مختلفة، وبحسب ما يتناسب مع بعض ميزاتھا الخاصة. ف

فة أعمق الجمع بين ھذه الزوايا والميزات  استطعنا لى معر ھا التوصل إ في جامعيت سة  لتمكنت الكني
ناه.  مل مع يدرك كا شركة ل حدة وال لى الو نوع إذا إ تاج الت صف. يح لذي ال يو سر ا ير أدق لل وتعب

ھا ال تلغــي التنــوع، بــل عكــس ذلــك تــزداد الحيــاة الكنســية بــه غنــى، واالحتفاــالت والوحــدة بــدور
مة  نوع الليتورجية بھاء، وتصبح كل سبة لت في الصورة المنا نوع  ية، إذ يضعھا الت ثر فعال عه أك هللا م

سة.  ياة الكني في ح ساما  تاريخ انق بر ال نوع ع ھذا الت صبح  ما أ باً  مع األسف، غال شري.  جنس الب ال
ب التــي أدت إلــى ذلــك كثيــرة. وبعــض ھــذه االنقســامات تشــكل مصــدر ضــعف للحضــور واألســبا

  المسيحي في منطقتنا بل ھي مصدر خطر لمستقبله.
 

  للفصح السابعاألسبوع  - اآلباء القديسينأحد 
  

األول  قاوي  باء المجمع المسكوني الني تذكار آ قيم  عد الفصح. نُ في ھذا اليوم الذي ھو األحد السابع ب
في الذين ك تأموا  قِد ال انوا ثالث مئة وثمانية عشر من األساقفة والالھوتيّين من المشرق والمغرب. و

  طروبارية الصعود (على اللحن الرابع): -
تَّھم بالبركة،  حَت تالميذَك بموعِد الروح القدس. وثبَّ لقد صعدَت بمجٍد أيھا المسيُح إلھنا، وفرَّ

  ألنَك أنَت ابن ِهللا المنقُِذ العالم
  

ر، واحفظ بقوة خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البرب -
ختصين بكصليبك جميع الم  

  
  الصعود (على اللحن السادس): قنداق -

دت األرضياِت والسماويات، صعدت بمجٍد أيھا المسيُح  ا أكملَت التدبيَر من أجلنا، ووحَّ لمَّ
إلھنا، دون أن تبرح مكاناً، بل البثاً غيَر منفصٍل وھاتفاً بمحبِّيَك: أنا معكم، وليس أحٌد 

 عليكم

  النيابة البطريركيةتصدر عن 
  الملكيين للروم الكاثوليك
  في الكويت

  25652802ت :

 نشرة العنصرة
 األسبوعية

 72 العدد – 2010أيار/مايو  16األحد 
  اآلباء القديسين المجتمعين في مجمع نيقية األولأحد  –السابع من الفصح حد األ



ما وضعوا 325مدينة نيقية (قرب القسطنطينيّة) عام  كاھن اإلسكندري. ك موا على آريوس ال . وحك
ه المجمع  ،ُمعظم القانون النيقاوي سيّة واألسرار. وأتمّ صلواتنا والرتب الكن في  لوه  الذي ال نزال نت

شقيّة.  381المسكوني الثاني القسطنطيني عام  سي ال أيّتھا الكواكُب البھيّة. للّسماء الروحيّة أضيئُوا نف
سّي هللا، أيّ  سين، الالّب ية عشر القدي ئة والثمان سوُع بأنواِرُكم السنيّة فبصلوات اآلباء الثالثم لرّب ي ھا ا

  المسيُح، إلھُنا ارحمنا. وخلّصنا. آمين
  

  سبت الراقدين - 2010 أيار 22السبت 
  

في ھذا اليوم السبت السابع بعد الفصح والسابق عيد العنصرة المجيد. 
إخوتنا الراقدين منذ الدھر على رجاء قيامة الحياة  نُقيم تذكار آبائنا

السبوت على مدار السنة. ذلك أن األبديّة. تُقام ذكرى األموات أيام 
السبت ھو يوم الراحة وھو اليوم الذي رقد فيه المسيح "سابتًا في القبر 
ألجل تدبيره الذي تم بالموت". فالسبت مقدمة األحد الذي ھو ذكرى 

دار السنة. وھذا يعني اشتراك األموات الراقدين مالقيامة على 
كلّھا   ا أن آحاد السنةالمؤمنين في موت المسيح وقيامته. وھكذا كم

مكّرسة لذكرى القيامة. فالسبوت على مدار السنة مكّرسة لذكرى 
  األموات (إال إذا وقع فيھا عيد كبير) ولذكرى جميع القديسين.

باإلضافة إلى ذلك ھنالك ذكرى خاصة باألموات في سبتين: ھذا 
م السبت الواقع قبل أحد العنصرة. والسبت الواقع قبل أحد مرفع اللح

(أعني تسعة أياٍم قبل بدء الصوم الكبير المبارك). في ھذين السبتَين 
زيارة المدافن. حيث تقام خدمة القداس اإللھّي وصلوات ألجل الراقدين. ويقّدم المؤمنون القرابين 

بأسمائھم حسب الئحة يقدمونھا له. كما يُعطون بعض   ألجل موتاھم ويطلبون إلى الكاھن أن يذكرھم
مساعدة الكاھن والكنيسة والفقراء. تختلف الشروحات حول العادات الشعبيّة بإقامة القداديس التقادم ل

في أوقات معيّنة بعد الوفاة. القديس سمعان التسالونيكي الالھوتي الجديد (القرن الخامس عشر) 
انه من يشرحھا كما يلي: "تقام الصالة ألجل الميّت في اليوم الثالث ألن المتوفّى المؤمن أخذ كي

الثالوث األقدس. واليوم الثالث يذّكرنا بقيامة المسيح في اليوم الثالث. أّما اليوم التاسع فيذّكرنا 
بطغمات المالئكة التسع. والمتوفّى مدعو ليكون مثل المالئكة في تمجيد هللا. أّما اليوم األربعون فله 

وسى. ويذكرنا بصعود المسيح إلى أثر في العھد القديم حيث حّد اليھود أربعين يوًما على موت م
ن اآلب. وھذا يميالسماء بعد أربعين يوًما من قيامته. وأصعد طبيعتنا البشريّة المائتة وأجلسھا عن 

 الحقًا دخلت عادة قّداس نصف السنة والسنة.. اليوم األربعون يعني نھاية التطھير وكماله
  
  ءنشيد للعذرا –الشھر المريمي 

  
م يا والدة االله، ومنِك انتظر نوال النعمة بان ابكي على فرجائي ھو فيِك عظي

كما متوجب علي. وبان افوز بالقوة في ان ال ارجع الى الخطيئة،  خطاياي
فانِت قادرة على ان تشفيني ايتھا الطبيبة السماوية، وان  فان كنت انا سقيماً،

كل شئ  ضعيفا، فمعونتِك تجعلني قوياً، فانا ارجو كانت ماَثمي قد صيرتني
  .على كل شئ لدى هللا امين منِك يا مريم المجيدة، النِك تقدرين

     عبرة  و  قصة
  >>  <<قطعة حلوى !!

   
ذ اشترى قطعة حلوى ببخله الشديد. وإ ف أشرف الغني جداً رِ عُ 

حملھا معه في الطريق إلى بيته، لكنھا سقطت منه فامتألت تراباً. 
م قدّ فيطلب منه صدقة،  اً ذ شاھد شحاذإلكنه  فحزن على الحلوى.

  له قطعة الحلوى وھو متذمر للغاية.
ً رأى في الحلم أنه جائع جداً، وإ في المساء ً ضخما  ذ شاھد فندقا

ضخمة من الناس تدخله، كما الحظ ازدحام الجالسين في المطعم وكثرة  عداداً اتجه نحوه، فرأى أ
 ً طال انتظاره طلب من عامل ثان ثم ثالث ذ . وإعدد العاملين. نادى أحد العاملين وطلب منه طعاما

  جاءه أحد العمال يحمل قطعة حلوى مملوءة تراباً. فرابع. وأخيراً 
في غضب شديد قال أشرف: "أما تعرف من أنا؟ كيف تتجاسر وتقدم لي قطعة حلوى مملوءة ترابا؟ 

 دفع ثمن طعام كثير!"أستطيع أن أو أتظن أنني أشحذ منك؟ إني رجل غنيّ 
  مل: "لعلك أخطأت في اختيار المكان يا سيدي"أجابه العا

  الغني: "ماذا تعني؟ ألعله ال يوجد لديكم سوى حلوى مملوءة تراباً؟"
العامل: "ال يا سيدي، لدينا الكثير من أنواع األطعمة، وھا أنت ترى حولك من يُقدَّم له طعاماً فاخراً 

  وبكميات ضخمة."
 ً   ا تريد. فإني جائع!"وأنا أدفع لك م الغني: "لتحضر لي طعاما

العامل: "إننا ال نقدم الطعام مقابل ثمن يدفعه أحد، إننا نقدم ما سبق أن أرسله كل واحد إلينا في أيام 
  دمة، فنرد لھا ما سبق أن قّدمته."االق ونحن نخدم البشريةمطعم األبدية، غربته على األرض. ھنا 

  
منكم؟!! بل بالحِرّي تذكروا فلس األرملة وكيف  أحبائي،، ما الفضل الذي لكم إذا قّدمتم ما يَفَضل

  أنھا أعطت من حاجتھا فُحِسَب لھا ما أعطته أكثر مما أعطاه األغنياء...
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

شاركونا السھرة اإلنجيلية مع األب يوسف فخري في 
  مساءا 8:15الساعة  2010مايو  29كنيستنا يوم السبت 

  موضوع الحديث عن أمنا مريم العذراء
  لحديث شيّق وكل أبناء الرعية مدعوون للحضورا


