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ك الموت ،وفتحتَ للصِّ
 طروبـاريـة القيامة )اللحن السابع( :الشيتَ بصليب َت الطيب ،وأمرتَ رسلك أن يكرزوا مبشرين
الفردوس ،وأبطلتَ نو َح حامال ِ
ً
بأنك قد قمتَ  ،أيھا المسي ُح اإلله  ،مانحا العالم عظي َم الرحمة

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

 خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البربر،واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك.

األحد  ٢٧شباط/فبراير  – ٢٠١١العدد ٩٤
أحد مرفع اللحم – الدينونة األخيرة
أحد مرفع اللحم – األحد الثامن قبل الفصح

 القنداق :يا نصيرة المسيحيين التي ال ُتخزى ،ووسيطتھم الدائمة لدى الخالق،ال ُتعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك .بل بما أنك صالحة ،بادري
إلى معونتنا ،نحن الصارخين إليك بإيمان .ھلمي إلى الشفاعة ،وأسرعي إلى
االبتھال .يا والدة اإلله المحامية دائما ً عن مكرميكِ .
القراءات اإلنجيلية:

المقدمة:

الربﱡ قوﱠتي وتسبيحي ،لقد كانَ لي خالصا ً
ت لَ ْم يُسلِ ْمني
أ ﱠدبَني الربﱡ تأديباً ،وإلى المو ِ

ل من الرسالة القديس بولس األولى إلى كورنثوس )(٢-١ :٩
فص ٌ

في ھذا األحد الثامن قبل الفصح المجيد نقرأ الفصل الخامس والعشرين من انجيل متى )-٣١ :٢٥
 (٤٦الذي فيه يشرح لنا سيّدنا وإلھنا ومخلّصنا يسوع المسيح عن الدينونة األخيرة العامة .وفيھا ال
يسألنا السيد المسيح عن الصوم والتقشف وصنع العجائب ،بل عن ستة أمور وھي :ﺟعت
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وضع اآلباء القديسون ھذا التذكار لكي يحرضونا على األعمال الصالحة ويحذرونا من الكسل
والطمع المفرط بنعمة ﷲ وﺟوده ورحمته .إذ إن الديّان على األبواب ،وال نعلم الساعة التي فيھا
يأتي الرب ليجازي كل أحد .باألمس كان ذكر الراقدين واليوم ذكر الدينونة التي تنتظر كل إنسان.
الكنيسة تشدد من ﺟھة على الصوم والقطاعة ولكنھا تشدد أيضً ا على المحبة التي ھي أساس
الممارسات الصياميّة والتقشف والنسك والزھد على أنواعه ،ال بل المحبة ھي موضوع الدينونة.
حين تأتي يا إلھي لتدين البرايا طبق أحكام القضاء.

ل شريف من بشارة القديس متى البشير )(٤٦-٣١ :٢٥
اإلنجيل:فص ُ

فأطعمتموني ،وعطشت فسقيتموني ،وكنت غريبًا فآويتموني ،وعريانًا فكسوتموني ،ومريضًا
ومحبوسًا فزرتموني .ھذه األمور ھي مختصر أعمال الرحمة التي ترضي الرب.

ويدعى ھذا األحد أحد مرفع اللحم ألنه ھو اليوم األخير قبل الفصح الذي يسمح فيه بأكل اللحم حسب
النظام الكنسي القديم.

أعف عنّي ث ّم أسمعني ھل ّم لتلقى ملك مج ٍد في السماء
فبإفراط تعطفك الذي ال يوصف ايھا المسيح إلھنا ،أھّلنا لصوتك المأثور.
وأحصنا مع الماثلين عن ميامنك .وارحمنا .آمين
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الثالثاء  ١مارس  - ٢٠١١تذكار القديسة البا ّرة في الشھيدات إفذوكيا

أصلھا من مدينة الشمس أي بعلبك في فينيقية اللبنانية .بعد حياة خليعة ،رﺟعت إلى ﷲ ووزعت
غناھا على المساكين ونالت العماد المقدس ،ثم انقطعت إلى ﷲ عائشةً في الصالة وإماتة الجسد.
استشھدت في عھد اإلمبراطور ادريانوس ).(١٣٨-١١٧

Wisdom:
Before you speak »Listen
Before you write »Think
Before you spend » Earn
Before you hurt » Feel
Before you pray » Forgive

 ٢٦فبراير  -سبت الراقدين – سبت مرفع اللحم

في ھذا اليوم السبت الذي يسبق أحد مرفع اللحم أو أحد الدينونة العامة،
وضع لنا اآلباء القديسون تذكار ﺟميع الراقدين منذ الدھر بحسن عبادة
على رﺟاء الحياة األبديّة .فيما يلي األسباب التي ألﺟلھا وضع ھذا
التذكار.
 -١لكي نجمل في صالة شاملة ﺟميع الراقدين وخاصة أولئك الذين ماتوا
ولم يحصلوا على الصلوات والترانيم الخاصة بالراقدين.
 -٢ھذا التذكار يسبق تذكار األحد في الغد ،وھو تذكار مجيء المسيح
الثاني .وھكذا نستعطف المسيح الديان ألﺟل الراقدين.
 -٣السبت ھو يوم النھاية والراحة ،كما تعني العبارة باللغة العربيّة .فاألموات يستريحون في الربّ
مع المسيح الذي استراح يوم السبت راقدًا في القبر ،لكي يقوموا على مثاله مشاركين إياه في موته
وحياته وقيامته.
 -٤اآلباء القديسون يعلمون أن التذكارات والقداديس والصلوات التي تقام ألﺟل الراقدين والصداقات
التي تق ّدم ألﺟلھم تجديھم راحة ونفعًا عظي ًما ،وھذا ھو التقليد الرسول ّي وھذا ما يذكره ديونيسيوس
األريوباﺟي وھذا ما يؤ ّكده القديس مكاريوس المصري والقديس يوحنا الذھبي الفم والقديس
غريغوريوس الشيولوغوس أو الالھوتي .والقديس أثناسيوس االسكندري يؤكد قائالً" :ال تتأخر عن
أن توقد في القبر زيتًا وشمعًا داعيًا المسيح اإلله .ألن ذلك ھو مقبول لدى ﷲ ويمنح ﺟزا ًء عظي ًما.
فإن كان الميت خاطئًا اصنع ذلك كي تحل خطاياه .وإن كان صديقًا لتحصل له زيادة أﺟر .وإن اتفق
أن يكون غريبًا معو ًزا وليس له من يھتم بذلك ،فا بما أنه عادل ومحب للبشر يرﺟح له الرحمة"
)نقالً عن التريوذيون اليوناني(.
 -٥وھذه الصلوات والقداديس والصدقات تجدي الراقدين نفعًا ﺟزيالً وربحً ا واف ًرا وفائدة ليست
بقليلة ال بل تعود بالفائدة على مقدمھا .كما أن الذي يدھن اآلخر بالطيب ي ّ
ُعطر ويُطيّب نفسه أوالً.
)نقالً عن التريوذيون اليوناني(
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عبرة
>> األستاذ المسيحي !! <<

ذھب أحد األساتذة المسيحين في بعثة إلى اليابان ليقوم بالتدريس
في إحدى الجامعات ھناك وقبل أن يستلم عمله إﺟتمع به
المسؤولون في الجامعة عندما علموا أنه مسيحي واشترطوا عليه
أال يتكلم عن المسيحية أي كلمة في محاضراته بل يتكلم في العلم
فقط ...فوعدھم بذلك ،في آخر العام الحظ أحدھم أن أغلبية طلبة
السنة الدراسية التي كان يحاضرھا ھذا األستاذ قد صاروا
مسيحين ويعلقون صلبانا على صدورھم ،ويكلمون باقي الطلبة
عن المسيح،،
فاستدعوا ھذا األستاذ وقالوا له" :ألم تعدنا بأنك لن تتكلم عن المسيحية؟ "
فأﺟاب " :وقد وفيت بوعدي "...
فقالوا " :كيف تفسر ھذا التغيير الذي حدث للطلبة؟ "
فقال لھم " : :إسألوھم ...فأنا لم أتكلم عن المسيحية في أي محاضرة ألقيتھا" .
وعندما استدعوا الطلبة وسألوھم عن سبب إيمانھم بالمسيحية ،كان الرد أن السبب ھو ذلك األستاذ
المسيحي ،فصحيح أنه لم يتكلم عن المسيح أبدا في محاضراته لكننا .......رأينا المسيح فيه وآمنا به"
الموقع االلكتروني للكنيسةwww.rcckw.com:
االيميل االلكتروني للكنيسةmelkite@safatmail.com :

بدأ الصيام المبارك الشرقي والغربي يوم اإلثنين  ٧مارس أذار ٢٠١١

