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تصدر عن النيابة البطريركية
للروم الكاثوليك الملكيين
في الكويت  -ت ٢٥٦٥٢٨٠٢ :

األحد  ١٥أيار/مايو  – ٢٠١١العدد ١٠٤
األحد الرابع للفصح – أحد مخ ّلع بيت حسدا
تفسير أيقونة السيدة العذراء وھي تحمل الطفل يسوع المسيح:

تحمل السيدة العذراء الطفل يسوع على يدھا وينتعل في قدميه بصندل أحد فردتيه مفكوكا ومعلق
بقدمه كاد أن يسقط واألخر مربوطا بقدمه األخرى ونجد في أعلى األيقونة على اليمين واليسار
مالكين ممسكين بأشياء في أيديھم .
العذراء وھي تحمل الطفل يسوع نجدھا ال تلتفت إليه وإنما تنظر إلى بعيد إلى مستقبل األيام وإلى
العذابات التي سيراھا ابنھا الوحيد الذي سيقدم نفسه فديه عن كثيرين .لذلك يرتسم على وجھھا
صورة آالم ابنھا المستقبلية وحزنھا يبدو واضحا على وجھھا الن ھذا االبن سيصلب من أجل
البشر.
خالص
مالبس العذراء  :نجد العذراء دائما تلبس األزرق واألحمر واألبيض:
األزرق أو السماوي  :ألنھا السماء الذي حل في بطنھا ﷲ المتجسد فأصبحت سماء لھذا االبن –
يشير اللون إلى الحق السماوي .
اللون األحمر القرمزي  :فھو لون معروف بأنه اللون الملكي ال يلبسه إال الملوك واألباطرة
والعذراء بالطبع تلقبھا الكنيسة بأنھا الملكة وأم الملك فھي لذلك ترتدي اللون األحمر القرمزي .
اللون األبيض  :فھو رمز الطھارة ودائما نجد أنھا تلبس طرحه بيضاء على رأسھا فھي العذراء
الطاھرة النقية بال دنس وال غش .
النجوم :نجد على العذراء مريم إما نجمتين أو ثالث نجوم واحدة على الكتف األيمن – والثانية على
الرأس فوق الجبھة بقليل – والثالثة على الكتف األيسر  .وھذا يعني أن العذراء مريم بتول قبل
وأثناء وبعد والدتھا للطفل يسوع  .أما إذا وجد نجمتان فقط تعني أنھا بتول قبل وبعد والدتھا للطفل
يسوع والنجمتان واحدة على الكتف األيمن تشير إلى البتولية والثانية أعلى الجبھة فوق الرأس تشير
إلى الطھارة فھي العذراء البتول الطاھرة  .ويضيفون في بعض األيقونات أحيانا عدد النجوم
الصغيرة جدا على الثوب األزرق ألنھا سماء ثانية والسماء الثانية بالطبع مزينة بالنجوم أي كمال
الطھارة  .ولكن البد من وضوح النجمتين أو الثالثة نجوم الكبار .
الطفل يسوع  :لون المالبس:
اللون األصفر  :يرمز إلى النقاوة أي بال خطية كالذھب المصفى ليس به شوائب وھو قد شابھنا في
كل شيء ما خال الخطية وحدھا وأيضا ھو لون النصرة والقيامة .
اللون األحمر  :ھو اللون الملكي فھو ملك الملوك ورمز الفداء للدم المسال عنا على الصليب عالمة
خالصنا .
اللون البنفسجي  :وھو اللون الوحيد الذي يرتديه السيد المسيح ألن اإلمبراطور في عصره كان
يلبس فقط ھذا اللون فھو قاصر على األباطرة والملوك فقط .

الصندل المفكوك  :ھذا الصندل الذي نالحظه مفكوكا في أحد قدمي الطفل يسوع ويكاد أن يسقط منه
فھو رمز الفكاك  .فجاء المسيح المنتظر وقام بفكنا من العادات القديمة أو الطقس اليھودي القديم ألنه
ال خوف بعد ذلك ألن المسيح قد جاء بالفعل.
الصندل اآلخر المربوط  :عن الصندل المربوط في قدمه األخرى فاإلنسان حينما أخطأ عاقبه ﷲ
بان جعله في األرض وھي تنبت شوكا  -أي الخطية – فإذا سار اإلنسان حافي القدمين على ھذه
األرض المملوءة شوكا فستدخل الخطية إليه  .فكان البد لإلنسان أن يحمي نفسه من األشواك ويحمي
ھذه القدم العارية فالبد أن ينتعل بشيء في قدمه ز فأخذ ذبيحة وذبحھا وأخذ جلدھا وعمل منه صندل
أو حذاء ليحميه .فالذبيحة أو الخروف إشارة إلى المسيح فھو الذبيح الذي ذبح لكي يحمينا وينقذنا من
الخطية أي أن المسيح ھو الذي فدانا وقدم نفسه فداء عنا لكي يحمينا في ھذا العالم.
في أيقونة القيامة نجد السيد المسيح حافي القدمين وكذلك أيقونة الصعود ألن ھناك ال توجد خطية
أرض بال شوك أو حسك  .ال تحتاج إلى الفاصل أو الحاجز الذي
استخدمناه ونحن على األرض.
الھالة :يجب أن توضع ھالة صفراء لكل من السيد المسيح
والسيدة العذراء والمالئكة و لجميع القديسين حول رأسھم  .ولكن
ھالة السيد المسيح تكون أكبرھم حجما فھي تبدأ من الكتف من
المنكبين الذي يحمل عليھما الخروف الضال ويرشده إلى
الصواب والذي حمل عليه خشبة الصليب.
المالكان :نجد في أعلى الصورة مالكين أحدھما يمسك صليبا
والثاني يمسك الحربة والقصبة الطويلة التي فوقھا االسفنجه
والتي وضع عليھا الخل حينما عطش السيد المسيح وطلب أن
يشرب فرفعوھا له على الصليب  .فھذه ھي األدوات التي
استخدمت في عملية الصلب لتدل لنا على النبوءة والمستقبل بان ھذا سيحدث ومن ھذا جاء الميالد
وجاء التجسد ليتم الصلب ويتم الخالص للبشرية كلھا.
http://www.peregabriel.com/aveomaria/article.php?id=2854
 الطروبـاريـة:المسيح قام من بين األموات ووطئ الموت بالموت ووھب الحياة للذين في القبور )ثالثا ً(
 خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البربر ،واحفظ بقوةصليبك جميع المختصين بك
القنداق :نحن عبيدكِ يا والدة اإلله ،نكتب لكِ آيات الغلبة يا جندية قاھرة ،ونقدم
الشكر لكِ كمنقذين من المساوئ ،لكن بما أن لكِ العزة التي ال تحارب ،أعتقينا من
ً
عروسة ال عروس لھا
أصناف الشدائد حتى نصرخ إليكِ  :افرحي يا

القراءات اإلنجيلية:
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َجمي ُع ٱألَرا ِم ِل يَبكينَ َويُرينَهُ أَق ِم َ
صلّى  .ثُ ﱠم ٱلتَفَتَ إِلى ٱلجُثﱠ ِة َوقال  :يا طابيتا قومي .
ٱلجمي َع َو َجثا عَلى رُكبَتَي ِه َو َ
* فَأَخ َر َج بُطرُسُ َ
َ
َ
َ
ُ
ضھا  .ث ﱠم دَعا ٱلقِ ّديسينَ َوٱألرا ِم َل
ُس َجلَ َست * فَنا َولَھا يَ َدهُ َوأن َھ َ
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يح||لﱡ ل||ك أَن تح ِم| َل
|بت ف||ال ِ
مش * فسأَلوهُ َم|ن ھ| َو الرج| ُل ال|ذي
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مين المعادلَي
يسين المجيدَين والملكَين العظي َ
السبت  ٢١أيار  - ٢٠١١تذكار الق ّد َ
الرسل قسطنطين وھيالنة

ھو ابن كونستانس كلورس ،قيصر المقاطعات الغربية في اإلمبراطورية الرومانية .ولد حول سنة
 ،٢٨٠في بلدة تقع بالقرب من الدردنيل .نودي به قيصراً اثر وفاة والده سنة  .٣٠٦وإذ بلغه في سنة

 ٣١٢إن مكسانس ومكسيمينس قد تحالفا عليه للتخلّص منه ،زحف عل|ى ايطالي|ا .وھن|اك إذ ظھ|ر ل|ه
صليب من نور تحت قرص الشمس ،وعليه ھذه العبارة ":بھ|ذه العالم|ة تنتص|ر" ،اص|لى ع|دوه ن|ار
معركة حامية بالقرب من جسر ميلفي|وس ،عل|ى نھ|ر التيب|ر ،ف|ي  ٢٩تش|رين األول .فكس|ر مكس|انس
وغ||رق ف||ي النھ||ر .وف||ي الي||وم الت||الي دخ||ل قس||طنطين روم||ا منتص||راً ،فن||ادى ب||ه مجل||س الش||يوخ
إمبراطوراً على الغرب ،فيما بقي ليكينيوس سيّداً على الشرق .في سنة  ،٣١٣أصدر اإلمبراط|وران
قسطنطين وليكينيوس في ميالنو مرسوماً مشتركاً يشمل اإلمبراطورية الرومانية كلھا ش|رقاً وغرب|اً،
يعترفان فيه بالحرية الدينية المطلقة .فكان نقطة الخت|ام الض|طھاد المس|يحيين ف|ي اإلمبراطوري|ة .إال
إن ليكينيوس ،وقد قتله الحسد من نفوذ قسطنطين المتزايد ،عاد إلى سياسة االضطھاد والتقتي|ل حي|ال
المسيحيين في الشرق الخاضع له .فحاربه قسطنطين وقضى علي|ه س|نة  .٣٢٤وھك|ذا أض|حى الس|يد
غي|ر المن||ازع لإلمبراطوري||ة الروماني|ة ش||رقاً وغرب|اً .فرتع||ت الكنيس|ة بالس||الم وانتص||ار المس||يحية.
ونقل عاصمة اإلمبراطورية من روما إلى بيزنطية ،على ضفاف البوسفور ،في قلب اإلمبراطورية،
وج| ّددھا وأطل||ق علي||ه اس||مه ،ف||دعيت القس||طنطينيّة " ،روم||ا الجدي||دة" ،نس||بةً إل||ى العاص||مة الس||ابقة
"روما القديم|ة" .وأراد إن يض|ع ح| ّداً لالض|طراب األريوس|ي ،ويع|رف حقيق|ة التعل|يم المس|يحي ف|ي
الھوت الكلمة ،فجمع في نيقية أساقفة العالم كلّه سنة  ،٣٢٥وكان نتيجة ھذا المجمع المسكوني األول
إعالن وحدانية الطبيعة اإللھية في أآلب واالبن ،ورشق آري|وس وأتباع|ه ب|الحرم .وق|د رأس المجم|ع
اوزي||وس ،أس||قف قرطب||ة ف||ي اس||بانيا ،ومن||دوبان ع||ن الحب||ر الروم||اني سلفس||تروس .ف||ي س||نة ٣٢٦
أرس||ل قس||طنطين والدت||ه الق ّديس||ة ھيالن||ة إل||ى أورش||ليم للبح||ث ع||ن الص||ليب الك||ريم .وبلغ||ت ھيالن||ة
أمنيتھ||ا س||نة  .٣٢٧ث||م ع||ادت إل||ى القس||طنطينيّة ومنھ||ا إل||ى روم||ا حي||ث انتقل||ت إل||ى ﷲ س||نة .٣٢٩
واعتلّت صحة قسطنطين في نيكوميدية ،فنال العماد المقدس وانتقل إل|ى ﷲ ف|ي  ٢٢أي|ار س|نة .٣٣٧
نقل رفاته إلى العاصمة ودفن ف|ي كنيس|ة الرس|ل الت|ي ك|ان ق|د ش|ادھا .أم|ا ھيالن|ة أ ّم|ه فق|د دفن|ت ف|ي
روما ،في إحدى كنائس|ھا ،ووض|ع رفاتھ|ا ف|ي ن|اووس م|ن البرفي|ر ،ال ي|زال إل|ى الي|وم محفوظ|اً ف|ي
متحف الفاتيكان.
قصة

و

عبرة

>> المال الضائع !<<
يروى أن رجال ً جاء إل|ى أح|د الحكم|اء ذات ليل|ة ،وق|ال ل|ه  :ي|ا س|يد!
منذ مدة طويلة دَفنت ماال ً ف|ي مك|ان م|ا ،ولكنن|ي نس|يت ھ|ذا المك|ان،
فھ|ل تس|اعدني ف|ي َح|ل ِ ھ|ذه المش|كلة :فق|ال ل|ه الحك|يم :ل|يس ھ|ذا م|ن
عمل الحكماء حتى أجد لك حال ً .ثم فكر لحظة وقال له إذھب ،فص|لي
حتى يطلع الصبح ،فإنك ستذكر مك|ان الم|ال انش|اء ﷲ ،ف|ذھب الرج|ل
ت قصير وأثناء الصالة تذكر المكان الذي دفن المال فيه ،فاسرع وذھب
وأخذ يصلي .وفجأة وبعد وق ٍ
إليه وأحضره .وفي الصباح جاء الرجل إلى الحكيم وأخب|ره أن|ه عث|ر عل|ى الم|ال ،وش|كره ،ث|م س|أله
كيف عرفت أني سأتذكر مكان المال؟ ! فق|ال الحك|يم  :ألن|ي علم|ت أن الش|يطان ل|ن يترك|ك تص|لي،
وسيشغلك بتذكر المال عن صالتك.
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