
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
     :المقدمة

 رسالة القّديس بولس إلى أھل 4-1: 3ن الرسالة إلى العبرانيّيفصٌل من 
   18-11: 6 غالطية

  
لوا   أمَّ ماويَّة، ت دَّعوِة السَّ أيُّھا اإلخوةُ القدِّيسين، المشتِركوَن في ال

ن  رسوَل اعترافِنا ورئيِس كھنتِِه المسيَح يسوع، يٌن لَم َو أم الذي ھ
أقاَمهُ، كما كاَن موسى في جميِع بيتِِه، فإنَّ ھذا قد ُحِسَب أھالً لمجٍد 

ن ) َمجدِ (أعظََم ِمن  ُم ِم ةٌ أعظَ ِت كرام ُموسى، بِمقداِر ما لباني البي
ا باني الكلِّ فھَو هللا. البيت، فإنَّ كلَّ بيٍت لهُ بانٍ ) كرامةِ (   . أمَّ

أيِّ  روا ب ذيَن  يا إخوة، أنظُ َع ال دي، إنَّ جمي يُكم بيَ ُت إل ُروٍف كتب ُح
وا ونَُكم أن تَختَتِن ِب الجسد، ھؤالِء يُلِزم وا بحَس . يريدوَن أن يُرُض

ونيَن  وإنَّما ذلَك لئال يُضطھَدوا ِمن أجِل صليِب المسيح، ألنَّ الَمخت
رو وا ليَفتِخ دوَن أن تختَتِن نَّھُم يري اموس، لك ا أنفَسھُم ال يَحفَظوَن النَّ

وَع  ا يس َر إال بصليِب ربِّن ي أن أفتِخ ا فحاشى ل ا أن اِدُكم، أمَّ بأجس
ي  هُ ف الَم، ألنَّ لِبُت للع ا ُص ي وأن الَُم ل لَِب الع ِه ُص ذي ب يح، ال المس
ة،  ذه الطَّريق لُكوَن ھ ذيَن يَس لُّ ال دة، وك ةُ الجدي ِل الخليق ف، ب يئاً وال القَلَ اُن ش تَطيُع الِخت وَع ال يس يِح يس المس

ربِّ علَيھِ  ماِت ال ٌل في جسدي ِس ي حام د، ألنِّ ا بع حمةُ وعلى إسرائيِل هللا، فال يَُعنِّني أحٌد في م ِم السَّالُم والرَّ
  .آمين. يسوع، نِعمةُ ربِّنا يسوَع المسيِح مَع روِحُكم أيُّھا اإلخوة

  
  )17 -13: 3( )36-25: 12( فصُل شريف من بشارة القديس يوحنا البشير :اإلنجيل

  
امَ   ة . ن أَحبَّ نَْفَسهُ فإِنَّهُ يُھلُِكھ اِة األَبديَّ ا للحي هُ يَحفَظُھ الَِم فإِنَّ ذا الع هُ في ھ َض نْفَس ن أَبَغ ٌد  *وَم اَن أَح إِْن ك

هُ اآلُب . وحيُث أَكوُن أَنا فھُناَك يكوُن خادمي. يَخُدُمني فْليَتبَْعني ِد  *وإِْن كاَن أَحٌد يَخُدُمني يُكِرُم اآلَن نَْفسي ق

ني ِمْن ھذه الساعة. فماذا أَقول. ضطََربتْ ٱ ذه الساعة . أَيُّھا اآلُب نَجِّ ا اآلُب  *ولكن ألَْجِل ھذا بلَغُت إِلى ھ أَيُّھ
ِد  ُد أَيضاً . فجاَء َصوٌت ِمَن السماءِ . سَمكٱمجِّ دُت وسأُمجِّ ال *قد مجَّ امعاً ق اً وس اَن واقف ذي ك اْلَجمُع ال ا . ف إِنَّم

ذا الصوتُ . أَجاَب يسوُع وقال *آخروَن قد كلََّمهُ مالك وقاَل . كاَن َرعدٌ  م . ليَس ألَجلي كاَن ھ ْن ألَجلِك  *ولك
يَّ  *واآلَن يُلقى َرئيُس ھذا العالَِم خارجاً . قد حَضَرْت َدينونةُ ھذا العالم َذْبُت إِل ِن األَرِض ج وأَنا إِذا ُرفِْعُت َع

َّ  *الجميع  اموِس . فأَجابَهُ اْلجمعُ  *ِة ِميتٍَة كان ُمزِمعاً أَن يَموتَھا وإِنَّما قاَل ھذا ليَُدلَّ على أَي ِمْعنا من الن ُن َس نح
ُن البشر ٱَمن ھَُو ھذا . بُن البشرٱفكيَف تقوُل أَنَت إِنَّهُ يَنبغي أَن يُرفََع . أَنَّ المسيَح يَدوُم إِلى األَبد م  *ب اَل لھ فق

دِرَكُكُم الظالم. دإِنَّ النوَر مَعكم زماناً يَسيراً بع. يسوعُ  ئالَّ يُ وُر ل ُم الن ذي يَمشي في . فِسيروا ما داَم لُك ألَنَّ ال
ه    . ما داَم لُكُم النوُر فآِمنوا بالنوِر لِتَكونوا أَبناَء النور *الظالِم ال يَدري أَيَن يتَوجَّ

ةَ  *ِر الكائُِن في السَّماء ابُن البَشَ . ولم يَْصَعْد أََحٌد إلى السَّماِء إالَّ الذي نََزَل مَن السَّماءِ  َع موسى الحيَّ ا َرفَ  وكم
يَّة ةُ . لكي ال يھلَِك كلُّ َمْن يُْؤِمُن بِه *بُن البََشِر ٱھكذا يَنبغي أَْن يُرفََع . في البرِّ اَل  *بل تكوَن له الحياةُ األَبديِّ قَ

دبنَهُ الوحٱھكذا أَحبَّ هللاُ العالََم حتى إِنه بذل . الربُّ لتالميذهِ  ه. ي ؤمُن ب ن ي لُّ َم َك ك ه . لكي ال يھلِ وَن ل ل تك ب
  بل ليخلَِّص بِه العالم. بنَهُ إِلى العالم ليَديَن العالمٱألَنهُ لم يُرِسل هللاُ  *الحياةُ األبدية 

  
  رفع الصليب الكريم المحيي في كل العالم

  
دة اإلمبراطور قسطنطين  يخبرنا التاريخ الكنسي أن القديسة ھيالنة، وال

ا  ات عليھ ي م ة الت ة، الصلبان الثالث ن الجلجل القرب م ر، وجدت ب الكبي
اه ان رفيق ادي واللص يح الف ليمي . المس اريوس األورش قف مك وأن األس

اھتدى إلى تمييز صليب المخلص عن الصليبين اآلخرين بفضل أعجوبة 
د  تّمت على يده، إذ أنه أدنى الصلبان الواحد تلو اآلخر من امرأة كانت ق

  .ت على الموت، فلم تشَف إال عندما لمست صليب السيد له المجدأشرف
ى  ة حت نة  4بقي العود الكريم في كنيسة القيام ار س ذه 614أي ، حيث أخ

ة دمھم كنيسة القيام ة المقدسة وھ د احتاللھم المدين نة . الفرس بع وفي س
ع  628 ارس وأرج ك ف رى مل ى كس وس عل ور ھرقلي انتصر اإلمبراط

د أن اإلمبراطور حمل . المدينة المقدسة الصليب الكريم إلى ويذكر التقلي
دي  ان يرت ة، وك ى الجلجل اوة إل ه في حف على كتفه العود الكريم وسار ب
ة في بريق  ارة الكريم ذھب والحج اب، وال وك من ثي أفخر ما يلبس المل

ه، أحّس . ساطع ى كتف اب الكنيسة والصليب عل ى ب غ إل دما بل إال أنه عن
دخول ال للعاھل. قوة تصّده عن ال ا، وق رك زكري ا اإلمبراطور: فوقف البطري ذه المالبس ! حذار أيھ إن ھ

ر المسيح يسوع،  ة الصليب(( الالمعة وما تشير إليه من مجد وعظمة، تبعدك عن فق ففي الحال، )). ومذل
ة، حيث  ى الجلجل دمين حت ابع مسيره حافي الق رة وت دى مالبس حقي خلع اإلمبراطور مالبسه الفاخرة وارت

لصليبك يا سيّدنا نسجد، ولقيامتك : (( رفع عود الصليب المكّرم، فسجد المؤمنون إلى األرض وھم يرنمون
  ))المقدسة نمّجد

ريم ة الصليب الك ان . في كنيسة القيامة اليوم يكّرم الموضع الذي وجدت فيه القديسة ھيالن ذا الموضع ك وھ
ا  رة في األرض، ردمھ رة كبي ه المجد حف يد ل د الس ا في تصميم في عھ ك وأدخلوھ مھندسو قسطنطين المل

  الكنيسة الكبرى بمثابة معبد، ھو في الواقع مغارة كبيرة تحت سطح األرض
د أمر بعرضه في كنيسة المخلص، ليكون  ة، وق ى روم ريم إل في القرن السابع نقل جزء من الصليب الك

  ).701-687(موضع إكرام المؤمنين، البابا الشرقي سرجيوس األول
ك  األعيادالكبرى والمحل الممتاز في سلسلة  األھميةعيد الصليب أن ل ية، سواء في ذل نة الطقس على مّر الس

وم . اآلالم أسبوعھو تجديد ليوم الجمعة العظيمة في . الشرق والغرب ون في ي ا يعيش المؤمن ه بينم ر ان غي

  النيابة البطريركيةتصدر عن 
  الملكيين للروم الكاثوليك

  في الكويت

 نشرة العنصرة
األسبوعية

ك وامنح حكامنا خلص يا رب شعبك وبارك ميراث : )على اللحن األول(  طروبـاريـةال -
)مرتين(  قوة صليبك جميع المختصين بكالغلبة على البربر، واحفظ ب  

 
 

يا َمن ُرِفع على الصليب طوعاً، أيھا المسيُح اإلله، امنْح  :)على اللحن الرابع( قنداقال -
مانحاً إياھم الغلبَة على . فّرح بقدرِتَك ملوَكنا المؤمنين. رأفَتك لشعِبك الجديِد الملقَّب باسِمك

 سالٍم وشعاَر انتصارلتكن لھم ُنصَرَتَك سالَح . محاربيھم

  40 العدد – 2009 أيلول 13 األحد
  قبل الصليب ما أحد



وم الجمعة العظيمة ذكرى الفداء بدم المسيح وموته على الصليب، بوصفه حدثاً  ون الي تأريخياً، ينظر المؤمن
   . إلى الصليب محاطاً بھالة المجد والغلبة، مجد المسيح والمسيحية، وغلبتھما عبر التاريخ، على قوى الشر

يتذكرنا الكنيسة المقدسة في الفرض  ا اإللھ ى الصليب، وأھمھ ي تشير إل ديم الت د الق شجرة : برموز العھ
ا سوى ھالالفردوس، علَّة  ا خلص بھ ي م وح الت ك ن راركنا، بينما الصليب ھو آلة خالصنا، وفل ا األب ، بينم

ارك حفيد .الصليب يشمل الجميع، خطأة و أبراراً، في فدائه ه ليب ذي صلّب يدي وب ال ي يوسفيويعق  .ه، ابن
ا في البحر  تح بھم ه وف ّد يدي ذي م اً  األحمروموسى ال اه مرّ إلسرائيلطريق العود مي ى ب ، وضرب  ة، وحلّ

ه، لينتصر الشعب  اً ذراعي ى  اإلسرائيليالصخرة بعصاه فتفجَّرت منھا المياه حياةً للشعب، وصلّى فاتح عل
د، : والحية النحاسية: أورقتوعصا ھارون التي  .عماليق ووقوف الشعب في شكل صليب حول تابوت العھ

ديمإلى غير ذلك من الرموز التي يكاد يراھا الكتبة الكنسيون القدماء ف د الق   . ي كل صفحة من صفحات العھ
  .الجھالة أقصىغير المؤمنين كإلى  إليهن الصليب ھو حصن الكنيسة وفخر المؤمنين، وإْن نظر إ
ااإلنسان، في حياة األلمعد الصليب، لم يعد بُ   ذي يسحقنا ويثيرن در الغاشم ال ك الق د الصليب . ، ذل  أصبحبع

ة مجد  اإلنسانقيةً من الخطيئة، واشتراكاً بفداء البشر، وسبيل محنة الحب، وتشبھاً بالفادي، وتن األلم ى قم إل
      .السماء

 
  ھكذا أحب هللا العالم حتى أنه بذل ابنه الوحيد

 
حول عقيدة الخالص النابعة من الصلب حيكت شروح سيئة وشروح 

األمر األول . صالحة، األمر الذي يُيَسر أو يَُعسر اإليمان بالمصلوب
شاع من أن المسيحية تحب األلم وتقول أن نجاة اإلنسان العام ما يُ 

بألمه وأن األلم مطھر وما إلى ذلك من تعظيم األوجاع حتى السعي 
ظھرت في األوساط الغربية في  التوجعيةھذه . إليھا أو االنبساط بھا

القرون الوسطى وھي تفسر التفجع الرھيب في ھذه األوساط وھذه 
المسيح البائس الُمدَمر منذ القرن الثالث الكثرة الساحقة من لوحات 
ھذه الروحانية المستلذة باأللم ارتبطت . عشر حتى سلفادور دالي

كل ھذه الروحانية مرتبطة بالھوت . بغياب القيامة وغياب الفرح
لماذا صار هللا " القديس أنسلم أسقف كنتربري في كتابه الشھير 

 ً ً يجب إرضاؤه فقدكل مسألة التجسد عنده أن  شرف" إنسانا فما من خليقة . أھانت الخطيئة هللا بال حدود ا
الذي  فال بد له إذا من قربان أو تقدمة تساوي أو تفوق األذى. محدودة يمكن أن ترضيه عن ھذه اإلھانة

ً من ظھور إنسان ال. حصل له الرد على ھذا كله ھو ما معنى ترضية . إله يبذل حياته طاعة –بد أيضا
أليس ھذا تعبيراً عن ذھنية األمراء في . ليھا؟ ثم أية صورة ھذه عن إله ھمه شرفه الشخصييحتاج هللا إ

القرون الوسطى؟ ثم ما عالقة ھذا بمفھوم اإلله المسيحي المحب؟ فدية بمعنى أن دم المسيح نوع من الدية 
ً شيء ال معنى له : 53شعيا الفصل ما معنى الصليب إذاً؟ السياق الذي وضع يسوع نفسه فيه ھو ا. أيضا

طعن ألجل معاصينا وسحق . لقد حمل ھو آالمنا واحتمل أوجاعنا فحسبناه مصاباً مضروباً من هللا ومذلالً "
كحمل سيق إلى الذبح، كنعجة . عومل بقساوة فتواضع ولم يفتح فاه. ألقى الرب عليه إثم كلنا.. بسبب آثامنا

كما عند اليھود أمر طقسي يتكرر المسيح مرة واحدة ھذا ذبح فعلي لكن ليس  "صامتة أمام الذين يجزونھا
يموت المسيح ليميت . وموته ذبيحة بمعنى أن ابن البشر حقق في نفسه إسالم اإلنسان ذاته للمشيئة اإللھية

واتخذھا على نفسه لكي يبقى فينا البّر والطھارة ھذا ھو الفداء الذي يعني تحرير  يرتكبھاالخطيئة التي لم 
ھو جوھر ذبيحة المسيح، موت يجعلنا نفھم رحمة هللا ومحبته لنا ونستجيب لھا باإليمان بمحبته اإلنسان ھذا 

  .حقاً أنه حمل هللا الحامل خطايا العالم
   

   2007أيلول 16األحد  - 10العدد –الوديعة :المرجع 

     عبرة  و  قصة
 

  >>رحمة الرب ال تزول << 
  

كنت فى غاية الضيق ....ينى جلست فى الحديقة العامة و الدموع تمأل ع
والحزن، ظروفى فى العمل لم تكن على ما يرام، باإلضافة إلى بعض 

  .المشاكل الشخصية األخرى
ما أجمل ھذه : "بعد عدة دقائق رأيت طفالً مقبالً نحوى وھو يقول 

تعجبت ألن الوردة لم تكن جميلة بل ذابلة ". الوردة رائحتھا جميلة جداً 
  ".فعالً ، جميلة للغاية : "لص من الطفل فقلت ، ولكنى أردت التخ

دھشت و لكنى أحسست إننى لو ". ھل تأخذيھا ؟: "عاد الولد فقال
". سأحب ذلك كثيراً، شكراً : "رفضتھا سيحزن، فمددت يدى وقلت 

  .ة ولكن يده بقيت معلقة فى الھواءانتظرت أن يعطيني الورد
أخذت الوردة من !! فالولد كان ضريراً .... لي فى ھمومي وھنا أدركت ما لم أدركه بسبب أنانيتي وانشغا

 .شكرته بحرارة وتركته يتلمس طريقه و ينادى على أمهويده، ثم احتضنته 
  :فھيا بنا نشكر ألجل ..... بعض من أمور حياتنا تدفعنا للتذمر فھيا بنا نتأملھا فى ضوء مختلف يدفعنا للشكر

  .نسمع  ضوضاء، ألن ھذا يعنى إنناال -
 .نخرج من بيتنا نتحرك و نستطيع أن مة المرور، ألن ھذا يعنى إننازح -
 .بيت فينسكن  النافذة المحتاجة للتنظيف واألواني التي فى الحوض، ألن ھذا يعنى إننا -

 .الماليين في العالم مشردون  ينماب
 .ألن ھذا يعنى إن لدينا أصدقاء يحبوننا البيت غير النظيف بعد زيارة الضيوف، -
 .نكسب نعمل و إننيألن ھذا يعنى  الضرائب، -
 .واجباتنا إلتمامالصحة  نھاية اليوم، ألن ھذا يعنى إن ربنا أعطانا فينشعر به  الذيالتعب  -
مازلنا على قيد الحياة، ولنا  إننيالصباح من أحلى نوم، ألن ھذا يعنى  فييوقظنا  الذيالمنبه  -

 .فرصة جديدة للتوبة والعودة إلى هللا
  

  ...جديدة كل صباح  ، ھيت الرب إننا لم نفن ، ألن رحمته ال تزولإنه من إحسانا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
  
  

يرجى التسجيل  -أكتوبر 8يبدأ مركز التعليم في الخميس  -
  عند السكرتيرة ميرنا

مع األخت  يعلن مركز التعليم الديني عن الدورة التأھيلية -
  أكتوبر 3إلى  1ك من للمن يرغب بالتعليم وذ وردة مكسور


