
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
   اتآالنا عليكك علينا، بحسِب رحمُتلتآن يا ربُّ :المقدمة

   التسبيح يليُق، بالمستقيميَنيقون بالرّبّدابتهجوا أيها الِص
    

  )١٩-٨: ٥ (أفسس  إلى القديس بولسرسالةالفصٌل من 
  

ألنَُّآم آنـُتم ِحينـًا ُظلَمـًة، أمَّ اآلَن فـأنُتم نـوٌر فـي الـرّب،           
فإنَّ ثمَر الرُّوِح هَو في آلِّ صالٍح وِبرٍّ         .أسُلُآوا آأبناِء النُّور  

وال تشَتِرآوا في    ُمخَتِبريَن ما هَو َمرضيٌّ لدى الرَّبِّ،      وَحقٍّ،
  وبِّخـوا عليهـا،    بـل بـالحريِّ   . أعماِل الظُّلمِة التي ال ثمَر لهـا      

لآـنَّ آـلَّ     فإنَّ األفعاَل التي يفعلوَنها ِسّرًا َيقُبُح حتى ِذآُرهـا،        
  ألنَّ آــلَّ مــا ُيعَلــُن هــَو ُنــور،. مــا ُيــوبَُّخ عليــِه ُيعَلــُن بــالنُّور

ــذلَك يقــوُل ــيِن األمــوات،   : ل ــْم ِمــن ب ــائُم وُق اســَتيِقْظ أيُّهــا النَّ
تـسُلُآوا بَحـَذٍر ال     فاحَتِرُصـوا إذن أن      فُيضيَء لـَك المـسيح،    

 ألنَّ األيَّــاَم شــريرة،. ُمفَتــديَن الوقــت مــاَءآآُجَهــالء، َبــل آُح

وال تسَآروا ِمَن الخمِر التي فيها الـدَّعارة، َبـِل    لذلَك ال تآونوا أغبياَء، َبِل افَهموا ما مشيئُة الرَّّب،  
وأغانيَّ روحيَّة، ُمَرنِّميَن وُمـرتِّليَن فـي       ُمتحاِوريَن فيما بيَنُآم بمزاميَر وتسابيَح       امتِلئوا ِمَن الرُّوح،  

 .قلوِبُآم للرَّّب
 

  )٢٧-١٨: ١٨ ( البشيرلوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
  

َأِرَث  ماذا َأعَمـُل    . َأيُّها المعلِّـُم الصَّاِلح  . َدنا ِإلى يسوَع ِإنساٌن مَجرِّبًا لُه وقائالً      . ِفي ذلك الزمان   
َأنـَت َتعـِرُف     *لماذا َتدعوني صاِلحًا، ال صالَح ِإالَّ واحـٌد هـَو اهللا            . فقال له يسوع   *ة  الَحياَة اَألبديَّ 

هـذا ُآلُّـُه قـد      . فقـال  *َأآـِرم َأبـاك وُأمَّـك       . ال َتـشَهْد بـالزُّور    . ال َتـسِرق  . ال تقُتل . ال َتزنِ . الَوصايا
وَوزِّعـُه  . ِبْع آلَّ َشـيٍء لـك    . دٌة ُتْعِوُزَك َبعد  واح. فلمَّا سِمَع يسوُع ذلَك قاَل لهُ      *حِفظُتُه ُمنُذ ِصباي    

فلمَّا َسِمَع ذلَك َحِزَن َألنَّـُه آـاَن َغنيًّـا       *ثمَّ َتعاَل ٱتَبْعني    . فَيآوَن لك آنٌز في السَّماء    . على الَمساآين 
ِإنَّـُه   *َت اهللا   ما َأعـَسَر علـى َذوي اَألمـواِل َأن َيـدُخلوا مَلآـو            . فلمَّا رآُه يسوُع قد َحِزَن قال      *جدًّا  

فَمـن  . فقـاَل الـسَّاِمعون    *َألسَهُل َأن َيدُخَل الَجَمُل في َثقِب اِإلبرِة ِمن َأن َيدُخَل غنـيٌّ مَلآـوَت اهللا                
  ما ال ُيسَتطاُع عنَد الناِس ُمسَتطاٌع عنَد اهللا . فقال *َيسَتطيُع ِإَذن َأن َيخُلص 

  
  !!!إشارة الصليبماذا تعني 

  
: تـصر أسـرار اإليمـان المـسيحي الثالثـة         إشارة الصليب تخ  

  .سّر الفداء + سّر التجسد + وحدانية اهللا وتثبيت األقانيم 
الحرارة، آالشمس التـي فيهـا      + النار  + النور  : فالثالوث هو 

  .اهللا واحد في ثالثة أقانيم. القرص والنور والحرارة
 يدنا على الجبهة مشيرين بذلك إلـى اهللا الواحـد            نضع أوالً  -

  .ر المتعدد الذي هو مصدر آل شيئوغي
 ثــم ُننــزل يــدنا مــن أعلــى الجبهــة إلــى الــبطن، ولــيس إلــى -

( الصدر، مشيرين بذلك إلـى نـزول اإلبـن مـن حـضن اآلب              
، إلـى   )١٤/٩يو ( ، ألنه هو في اآلب و اآلب فيه      )١/١٨يو

بطن مريم العذراء، التي منها إتخذ المسيح الطبيعة البـشرية          
. وبقـي متحـدا بـالالهوت     ). ١/١٤يـو   . ( نـا وصار إنسانًا مثل  

  .ّسر التجسد: وبهذا نشير إلى السِّر الثاني من أسرار اإليمان المسيحي، وهو
بـأنَّ الـروح القـدس هـو األقنـوم          : الروح القدس إيمانـًا مّنـا     :  ثم ننقل يدنا إلى آتف اليمين ونقول       -

بأنَّ لـه ذات الجـوهر الـذي لـآلب       الثالث الصادر عن اآلب بنفحة واحدة ونسمة واحدة، معترفين          
  .واإلبن، غير منفصل عنهما

: اإلله الواحد، آمين وبهـذا نعبـر عـن أمـرين هـامين همـا             :  ثم ننقل يدنا إلى آتف الشمال ونقول       -
، وقيامتـه المجيـدة   )٣/١٨ بـط  ١(  سر الفداء، أي مـوت المـسيح بالجـسد علـى الـصليب          :األول

 وهـو هـام   :والثـاني ). ٧/٥٦  و أع   ١٦/١٩مـر   (آلب  وصعوده إلى السماء وجلوسه عـن يمـين ا        
به نعترف مع الآنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية بألوهية الروح القدس، الـذي هـو               : جدا

) ٤-٢/١أع  ( آمال الثالوث الخالق المحيـي، وإنـه بحلولـه نطـق باألنبيـاء، ومـن بعـدهم الرسـل                    
  . صيادي سمك بسطاءوجعلهم ينطقون بلغات غير لغتهم بعد أن آانوا

 إن الحجر ختمه اليهود، وجسدك الطاهَر حرسه):األولاللحن( القيامةطروبـاريـة -
لذلك قواُت السماوات . لآنك قمت في اليوم الثالث، أيها المخلص، واهبًا للعالم الحياة. الجنود

المجُد لتدبيِرك، يا . المجُد لملِآك. المجُد لقيامِتَك أيها المسيح: هتفت إليَك، يا ُمعطي الحياة
 محبَّ البشر وحَدك

 
ر، واحفظ بقوة ك وامنح حآامنا الغلبة على البرب خلص يا رب شعبك وبارك ميراث-

.صليبك جميع المختصين بك  
 

 يا نصيرة المسيحيين التي ال ُتخزى، ووسيطتهم الدائمة لدى الخالق، ال : القنداق-
بل بما أنك صالحة، بادري إلى . البين إليكُتعريضي عن أصوات الخطأة الط
يا . هلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى االبتهال. معونتنا، نحن الصارخين إليك بإيمان

.والدة اإلله المحامية دائمًا عن مآرميِك  

 النيابة البطريرآيةتصدر عن
  لآيينالم للروم الآاثوليك

  في الكويت
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت 

 نشرة العنصرة
 األسبوعية

  ٥١ العدد – ٢٠٠٩  تشرين الثاني ٢٩ األحد
  ب الغنّيالشا – بعد الصليب والعاشر والعشرون بعد العنصرة السادس حداأل



وبنقل يدنا من اليمين إلى الشمال، ندل على بسط يدي السيد المسيح على الصليب فداًء عـن آـل                   
  .البشر معترفين باشتراك الثالوث بفعل خالص البشر

فالصليب هو فخر المسيحيين وعليه     .  نطرد الشيطان مع آل فعل أو فآر شرير        :بإشارة الصليب 
لـم يعـد    ). ٦/١٤غـال   " (ال أفتخـر إال بـصليب ربنـا يـسوع المـسيح           وأنـا   : "يقول بولس الرسـول   

عنـد  "الصليب عالمة عار، بل عالمة خالص، و الويل لمن ال يعرف حقيقة الـصليب، فالـصليب           
  ).١/١٨ آور ١" ( الهالآين جهالة، أما عندنا نحن المخّلصين فهو قوة اهللا

أسـفل للداللـة علـى ارتبـاط األرض          البعد األول وهـو العمـودي مـن أعلـى إلـى              :للصليب ُبعدان 
  ).أي اهللا( بخالقه ) أي اإلنسان( بالسماء، أو ارتباط المخلوق 

لة على ارتبـاط البـشر ببعـضهم آـإخوة، أو ارتبـاط اإلنـسان بأخيـه اإلنـسان                   للدال: والبعد األفقي 
أحبـب الـرّب    : "وصوال نحو اهللا وتطبيقا لوصية المحبة الآبرى على حسب قول الـسيد المـسيح             

هـذه هـي الوصـية األولـى والآبـرى، والثانيـة التـي تـشبهها أن              ... إلهك من آل قلبك وآل عقلـك      
  ".أحبب قريبك آنفسك

 علينا أن نرسم إشارة الصليب على وجوهنا وعلى آل مـا نـستعمله، وقبـل آـل فعـل            :ةوالخالص
نقوم به، لتآون معنا نعمة ربنا يسوع المسيح، ومحبة اهللا اآلب، وشرآة الروح القدس إلى األبـد                 

  ).١٣/١٣ آور ٢. ( آمين
  

  األب غسان الخوري

     عبرة  و  قصة
 

  >> ألحمل صليبي بفرح <<
 

أوالدهـا الـصغار يهربـون مـن أمـام        الجميلـة الحظـت األرملـة  
تــساءلت فــي . ةعنــدما تعــود مــن عملهــا مرهقــة للغايــ وجههــا 
أحمــل هــذا الــصليب الثقيــل؟ لقــد مــات زوجــي  لمــاذا: نفــسها

 وهـا أنـا     ،ثالثة أطفـال    لي  تارآاً ،الحبيب وأنا في ريعان شبابي    
ــوم  ــارق العبوســة وجهــي ،أآــد وأشــقى آــل ي آرهنــي  . وال تف

إني ال أحـتملهم وهـم   . يهربون من وجهي ى أطفالي حت،الجميع
   . حتملُي من أن ولآن ما ذنبي؟ صليبي أثقل... يلعبون ويلهون

سها          رآعت  الي تطلب من اهللا أن يأخذ نف ة في إحدى اللي األرمل
وءة صلباناً      .حتمل فإن صليبها ال ُي،منها ة ممل ر   . وإذ نامت رأت في حلم أنها في غرف بعضها آبي

ا في   ل وقد وقف بجوارها السيد المسيح الذي تط،أبيض واآلخر أسود  بعضها،يرواآلخر صغ ع إليه
   واختاري ، عليكلماذا تتذمرين؟ أعطني صليبك الذي هو ثقيل جدًا :حنو وقال لها

إذ سـمعت  .  لآـي يـسندك حتـى تجتـازي هـذه الحيـاة      ،الصلبان التي أمامـك   من هذهلنفسك صليبًا
 ومـّدت يـدها   ، صـليب حزنهـا المـرّ   ، صليبها بين يـدي الـسيد المـسيح   متالآلمات قّد األرملة هذه

هـذا   سـألت عـن  .  للغايةى وجدته ثقيًاللآن ما أن رفعته حت. ه خفيفيبدو أن  صغيرًاصليبًا لتحمل
آـسيحة   رة وستظليب شابة أصيبت بالفالج في سن مبآهذا صل:  فأجابها السيد المسيح،الصليب
بـت  تعج .يواسـيها  ويندر أن يلتقي بهـا صـديق يعينهـا أو   . آل جمالها ال ترى الطبيعة ب،آل أيامها

أجابهـا الـسيد    ؟"وخفيفـا  ًاليب صغيرولماذا يبدو الص:  وسألت السيد المسيح،األرملة لما سمعته
تحرآـت  . للغايـة وخفيفـاً   ًابـشآر وتحتملـه مـن أجلـي فتجـده صـغير      ألن صاحبته تتقبله : المسيح

بـه حتـى شـعرت آأنـه       لآنها ما أن أمـسآت ، وخفيفًا صغيرًايضًااألرملة نحو صليب آخر يبدو أ
ه إنـ : الـسيد المـسيح   أجابهـا  سيدي؟ صليب من هذا يا: صرخت األرملة. قطعة حديد ملتهبة نارًا

لآنها تحتمله وتصلي ألجل ،  معها ومع أوالدهاصليب سيدة زوجها رجل شرير للغاية عنيف جداً       
لآن مـا أن لمـسته حتـى     ، آأنه صغير وخفيفيبدو أيضًاانطلقت نحو صليب ثالث  .خالص نفسه

 فقـدت أوالدهـا   ب أمصـلي  هـذا : صليب من هذا يا سـيدي؟ أجابهـا  : صرخت. وجدته آقطعة جليد
وهـا هـي تنتظـر خروجهـا مـن العـالم       .  تطلب التعزيـة ومع آل ولد ينتقل ترفع قلبها إلي   ... الستة

سـأحمل  : مخّلـصها وهـي تقـول    ملـة أمـام  انطرحـت األر  !بفرح لتلتقي معهم فـي فـردوس النعـيم   
 ،أنت تحّول آالمي إلى عذوبة ، لتحمله أنت معي أيها المصلوب،لآن. صليبي الذي سمحت لي به

  .أنت تحّول مرارتي إلى حالوة

  ،،ولتحمل أنت معي صليبي ألحمل معك صليبك بشآر،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ديسمبر في ٤يعلن مرآز التعليم المسيحي عن حفلة البربارة يوم الجمعة 
   مساءًا٥ الساعة –قاعة السفارة اللبنانية 

  فقطحضور أوالد التعليم في آنيستنا مع أهلهم 

  يعلن مرآز التعليم المسيحي عن حفلة توزيع هدايا بابا نويل يوم السبت
   مساءًا٥ الساعة – ديسمبر في قاعة السفارة اللبنانية ١٩

  يرجى تسجيل إخوة أوالد التعليم الصغار عند األخت ميرنا
  

 –ر التعليم ولمن يرغب من الرعية  بتسجيل أوالده اللذين دون عم
  دنانير عند األخت ميرنا٣االشتراك


