
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

   القراءات اإلنجيلية
  أنُذروا وأوفوا الربَّ إلَهنا، آلُّ الذيَن حوَلُه يأتوَن بهدايا   :المقدمة   

  اُهللا معروٌف في يهوذا، واسُمُه عظيٌم في إسرائيل
  

  )١٥-١٠: ٣( القديس بولس الثانية إلى تيموثاوس رسالةالفصٌل من 
بَّعَت َتعليمي وسيَرتي وَقصدي، وإيماني وُطوَل أناتي ومحبَّتي يا ولدي تيموثاوس، إنََّك َتَت 

اضطهاداتي وآالمي، تلَك التي أصاَبتني في أنطاآَيَة وإيقونَيَة وِلْسَتَرة، وأيَّ اضطهاداٍت  وَصبري،
سوَع وجميُع الذيَن يريدوَن أن َيحيوا بالتَّقوى في المسيِح ي وقد أنقَذني الربُّ ِمن جميِعها، . احَتَملت

وأنَت فاستمرَّ  أمَّا األشراُر والُمغووَن ِمَن النَّاِس فَيزدادوَن شّرًا، ُمِضلِّيَن وُمَضلِّيَن، ُيضطَهدون،
وأنََّك منُذ الطُّفوليَِّة تعرُف الكُتَب المقدَّسة، القادرَة أن  على ما تعلَّمَتُه وآمنَت به، عاِرفًا ممَّن تعلَّمت،

 .اإليماِن الذي بالمسيِح يسوعُتصيَِّرَك حكيمًا للخالص، ب
  

  )١٤-١٠: ١٨ ( البشيرلوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
َأَحُدُهما . َرُجالِن َصِعدا ِإلى الَهيكِل لُيَصلِّيا. َقاَل الربُّ هذا المَثل  

. فالَفرِّيسيُّ ٱنتَصَب ُيَصلِّي في نفِسِه هكذا *َفرِّيسيٌّ واآلَخُر َعشَّار 
َألنِّي َلسُت آسائِر الناِس الَخَطَفِة الظالميَن .  ِإنِّي َأشُكُرَكأللَُّهمَّ

. ِإنِّي َأصوُم في اُألسبوِع مرََّتين *وال ِمثَل هذا الَعشَّار . الفاِسقين
وَلم ُيِرْد حتَّى . وَأّما الَعشَّاُر فَوَقَف َعن ُبعٍد *وُأَعشُِّر آلَّ ما هو لي 
َأللَُّهمَّ ٱغِفْر . بل آاَن َيقَرُع َصدَرُه قائًال. ماءَأن َيرَفَع َعيَنيِه ِإلى السَّ

. ِإنَّ هذا َنَزَل ِإلى بيِتِه ُمبرَّرًا دوَن ذاك. َأقوُل لُكم *لي َأنا الخاِطى 

  وَمن وضَع َنفَسُه ُرفع. َألنَّ آلَّ َمن رفَع نفَسُه ُوضع
  )بمناسبة أسبوع الصالة من اجل وحدة المسيحيين(

 شهد ِمن ِخالل رجائنا وثقتنان: اليوم السابع
 وحدة المسيحّيين هذه المراجع العالمّي والمجلس الحبرّي لتعزيزاختار مجلس الكنائس (

  )٢٠١٠الكتابية من أجل أسبوع الصالة من أجل وحدة المسيحّيين لسنة 
  

  )٢٧-٢٣: ١٩(قراءة ِمن آتاب أّيوب البار 
 أو َينُقُشها إلى األبِد في ٢٤! ثبُِّتها في ِسفٍرليَت ُهناَك َمْن يكتُب أقوالي، ليَتُه ُي  23

 أعِرُف أنَّ َشفيعي َحيٌّ وسأقوُم آجًال ِمَن ٢٥بقلِم ِمْن حديٍد ورصاٍص . الصَّخِر
 وَتراُه عيناَي إلى جاِنبي، وال ٢٧.  فَتلَبُس هِذِه األعضاُء جْلدي وِبجَسدي ُأعاِيُن اَهللا٢٦التُّراِب، 

   .يكوُن غريًبا عنِّي
  
  ])٦٢ [٦٣(ن آتاب المزامير م
جَسدي َيتوُق إليَك آأرٍض قاحلٍة يابسٍة ال . يا اُهللا، إلهي أنَت، وإليَك ُأَبكُِّر، فإليَك تعَطُش نْفسي  ٢

شفتاَي .  خيٌر ِمَن الحياِة َرحمُتَك٤.  َدعني أشاِهدَك في َمقدِسَك، ألرى ِعزََّتَك وَمجَدَك٣. ماَء فيها
 ُتشِبُعني آما ِمْن طعاِم َشهيٍّ ٦. وبَاسِمَك أرَفُع للصَّالِة آفَّيَّ. ى حياتي ُأباِرُآَك ومَد٥ُتَسبِّحاِن لَك، 

 فألنََّك ُآنَت َنصيًرا ٨ إذا َذَآرُتَك على ِفراشي، وفي اللَّيالي َلَهجُت ِبَك، ٧. َفُترنُِّم شفتاَي وُيَهلُِّل َفمي
 والذيَن يطلبوَن الشََّر لي ١٠. سي ِبَك، فَيِميُنَك تسُنُدني َتَعلََّقت نْف٩. لي، وفي ِظلِّ جناَحيَك ُأرنُِّم
 أمَّا الَمِلُك ١٢.  ُيدَفعوَن إلى َيِد السَّيِف، ويكونوَن فريسًة للثَّعاِلِب١١. َينِزلوَن إلى أساِفِل األرِض

   .فَيفَرُح ِباِهللا، وُآلُّ َمْن يحِلُف بِه َيتَهلَُّل، وأفواُه الكاِذبيَن ُتَسدُّ
  

  )١٠-١: ٣(أعمال الرسل القدِّيسين ِمن 
 فإذا َبعُض الّنـاِس َيحِملوَن ٢وَصِعَد ُبطُرُس ويوحنَّا إلى الَهيَكِل ِلَصالِة الّساعِة الثَّاِلَثِة َبعَد الظُّهِر، 

ِل وآانوا َيضعوَنُه ُآلَّ يوٍم ِعنَد باِب الَهيَكِل الَمعروِف بالباِب الجمي. َرُجًال َآسيًحا ُمنُذ َموِلِدِه
 فَتفرَّسا ٤.  فلمَّا رأى ُبطُرَس ويوحنَّا َيدُخالِن الَهيَكَل َطَلَب أْن َيَتصدَّقا عَليِه٣. ِلَيسَتعِطـَي الّداخليَن

ال «:  فقاَل َله ُبطُرُس٦.  فنَظَر إَليِهما ُمتَوقًِّعا أْن يناَل شيًئا٥» !ُأنُظْر ِإلينا«: فيِه، ُثمَّ قاَل َله ُبطُرُس
 ٧. »بَاسِم َيسوَع الَمسيِح الّنـاِصريِّ ُقْم وَامِش: ال ذَهٌب، ولِكنِّي ُأعطيَك ما عنديِفضََّة ِعندي و

ودَخَل .  فقاَم واِثــًبا وأَخَذ َيمشي٨وأمَسَك ِبـَيِدِه الُيمنى وأنَهَضُه، فَاشَتدَّت قَدماُه وَآعباُه في الحاِل، 
 فَعَرفوا أنَُّه هَو ١٠ وشاهَدُه الّنـاُس ُآلُُّهم َيمشي وُيَمجُِّد اَهللا، ٩. الَهيَكَل َمَعُهما، ماشًيا قاِفًزا ُيَمجُِّد اَهللا

   .، فَاْمتألوا َحيَرًة وَعَجًبا ِمما َجرى لُه»الباَب الجميِل«الَشحَّاُذ اّلذي آاَن َيْقُعُد ِعنَد 
  

  )٤٠-٣٦: ٢٤(ِمن إنجيل القدِّيس لوقا 
 فخافوا وَارَتَعبوا، ٣٧» !َسالٌم عَليُكم«:  هَو َنفُسُه َبيَنُهم وقاَل لُهمَبيَنما الِتلِّميذاِن يتَكلَّماِن، ظَهَر   36

ما باُلُكم ُمضَطربـيَن، وِلماذا ثاَرِت الشُّكوُك في ُنفوِسُكم؟ «:   فقاَل لُهم٣٨. وَظنُّوا أنَُّهم يَروَن َشَبًحا
لشََّبُح ال يكوُن َله َلحٌم وَعْظٌم آما َتروَن ا. إلِمسوني وَتَحقَّقوا.   ُأنُظروا إلى َيَديَّ وِرجَليَّ، أنا هَو٣٩
  .  قاَل هذا وأراُهم َيَديِه وِرجَليِه٤٠. »لي

  )نصوص القراءات هي ِمن الترجمة المشترآة(
 :صالة من أجل وحدة المسيحّيين

. إن الحجَر ختمه اليهود، وجسَدك الطاهَر حرسه الجنود):اللحن األول( القيامةطروبـاريـة -
لذلك قواُت السمواِت هتفت .  الثالث،  أيها المخلص، واهبا للعالم الحياةلآنَك قمَت في اليوم

المجُد لتدبيِرك، يا محبَّ . المجُد لملِآَك. المجُد لقيامِتَك أيها المسيح: إليَك، يا ُمعطَي الحياة
 البشر وحَدك

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

.المختصين بك  
يا نصيرة المسيحيين التي ال ُتخزى، ووسيطتهم الدائمة لدى الخالق، ال ُتعريضي :  القنداق-

بل بما أنك صالحة، بادري إلى معونتنا، نحن الصارخين . عن أصوات الخطأة الطالبين إليك
حامية دائمًا عن يا والدة اإلله الم. هلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى االبتهال. إليك بإيمان

.مآرميِك  

 النيابة البطريرآيةتصدر عن
  الملآيين للروم الآاثوليك
  في الكويت

  ٢٥٦٥٢٨٠٢:ت

 نشرة العنصرة
 األسبوعية

  ٥٧ العدد – ٢٠١٠يناير /آانون الثاني ٢٤األحد 
  الفريسي والعّشارأحد 



 بأجمِعهم أّيها الرَّبُّ يسوع، يا َمن، في ليلِة إقباِله على الموت ِمن أجِلنا، صلَّيَت لكي يكوَن تالميُذَك
أعطنا صدًقا فنعِرَف  .ونتألَُّم النقساِمنا ِاجعلنا نشُعُر بعدِم أمانِتنا،.أنَّ اآلَب فيَك وأنَت فيه آما واحًدا،

يا ربُّ،  ِامنحنا،. فنطَرَح عنَّا ما يكمُن فينا ِمن المباالٍة وريبٍة وِمن عداٍء متبادل حقيقَتنا، وشجاعًة
آما  صالَتَك ِمن أجِل وحدة المسيحيِّين، انقطاع، بال قلوُبنا وأفواُهنا،أن نجتمَع آلُّنا فيَك فُتصِعَد 

إلى  الطَّريَق اّلذي يؤّدي أّيها المحبَّة الكاملة، لنِجْد فيَك دائًما،. أنَت، وبالسُّبِل اّلتي تريدها تريُدها
 .آمين. في الطَّاعِة لمحبَِّتَك وحقَِّك الوحدة،

  
  مشارآة من الرعية
  لألخ ميشال سالم

  
 في االنفعال والغضب والهدوء والصبر
هما سبب األمراض، وأول الطريق إلى خراب البيوت أو إلى دمار . االنفعال والغضب من أعمال الشيطان

 شامل للعائلة
 في حالة الغضب ال تأخذ أي قرار، واالنفعال مدمر للصحة

 ح السماءوالمحبة مفتا. الهدوء والصبر من ِنَعم الرحمن علينا
 احترام الناس ومحبتهمتحدث بهدوء تحصل على 

 والصبر مفتاح الفرج. ُقد سيارتك بهدوء تصل بسالمة بإذن اهللا
 في الضعيف والقوي

الضعيف دومًا يثور ويشتم ويدِّعي أنه مظلوم، والقوي عليه دومًا أن يكون قوي باهللا وآذلك عليه دومًا أن 
 .يسامح

  ُيضَِّعفكأبعد عن الضعيف دومًا ألنه
 أبعد عن المتشائم دومًا ألنه ُيَهِبط من عزمك

 تقرب من القوي دومًا، وال قوي إال باهللا ومن اعتز بغير اهللا زل
 تأمل

لمبارح بس عرفت ليش الرب وهبني نعمة المرض، لحتى إقعد بالبيت واسمع آالم من التلفزيون لشعراء 
 آمين.. دهر الدهوريتمجد اسم الرب إلى . آبار بيعرفوا يمجدوا اهللا

 صالة
 أطلب من رب العالمين أن تكون هذه السنة سنة خير وسالم ومحبة لجميع الناس

وأن . وأشكر ربي، رب السماء واألرض، وأطلب منه أن يمنحني الصحة والقوة ألساعد جميع الناس
ميع ومطيع وأن يهبني حكمة سليمان وان أآون خادم للج. يجعلني جندي صالح محب ومسامح وغير حاقد

 لرب العالمين
 ارحمنا وارحم موتانا، واشفي مرضانا يا اهللا

  أنت وحدك الشافي-    أنت وحدك العافي
  أنت وحدك الوافي-    أنت وحدك الكافي

 في نفوسنا يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اجمع شمل العائلة، ارفع عنا األمراض، رسِّخ سالمك يا اهللا
  آمين... صانع السالموفي بيوتنا فأنت وحدك 

 
 خواطر للعام الجديد

  
 ووجوههم لم تخجل نظروا إليه واستناروا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن آل مخاوفي أنقذني

إن . لنا أفضل وأبهج إن اآلتي بالنسبة: إننا إذ ننظر إلى األمام فإننا نقول بملء الثقة واليقين –: من المزامير
هو أمام قلوبنا وأعين إيماننا، وهو باَت  ووعد المسيح لنا بقرب مجيئه إلينا. عدأفضل فصول قصتنا لم يبدأ ب
   .اليوم يلمع أآثر من ذي قبل

   .فإني أنتظرك انظر إلى الخلف فأحمدك، ثم أنظر إلى األمام فأثق فيك، وإذ أنظر إلى فوق: اليوم أقف هنا -
  .نعم، قد يكون هذا المساء. األسبوع إن مجيء الرب قد يحدث هذا العام أو هذا الشهر أو هذا -
   .نهاية يرى رجاء بالفالمسيحي  أمارجاء، معظم الناس يرون نهاية بال -
تنطق بها، والوقت إذ يمضي، والفرصة إذا ضاعت،  السهم وقد ُرمَي، والكلمة بعد أن:  ال تعودخمسًة -

قت، وأنتهز آل فرصة ألآرمك، وأحيا أدقق في الكالم، وأفتدي الو رب أن فعلمني يا. والعمر إذا انتهى
   .يضيع العمر لك فال

زمنية قصيرة مقدسة،  إن الحياة الطاهرة المقدسة تتكون من حلقات صغيرة طاهرة، أي من وحدات -
تكون عظات طويلة ومطوَّلة، وبأعمال  مثل آلمات قليلة ُمملحة بالقداسة، وليس شرًطا أن: وأشياء صغيرة

   . أن تكون معجزيةخير قليلة، وليس شرًطا
   .عرفت في حياتي الطويلة العديد من المخاطر الصعبة، معظمها لم يحدث أبًدا -
   .السفينة التي فيها الرب يسوع ال يمكن أن تغرق -
   .ليس بدون تجارب، ولكنه ليس بدون إله في التجارب المؤمن الحقيقي -
   .صولسهلة، ولكنه وعدنا بسالمة الو الرب لم َيِعدنا برحلة -
إمكانيات روح اهللا الرفيق، ولن يكون االحتياج ُمطلًقا أآبر من  لن تكون صعوبات الطريق أقوى من -

   .النعمة
  

     عبرة  و  قصة
 

   >>!!  في الطرف اآلخر <<
أنا خائف ” : التفت أحد المرضى إلى طبيبه وهو يدفع المعاينة قائًال

 اآلخر من قل ماذا يوجد في الطرف.! من الموت يا دآتور
  …!الحياة؟

 أجابه "أنت ال تعلم؟"، " ال أعلم: "الطبيب بهدوء قائًالفأجابه 
ال أردتك أن تعزيني، فأنت إنسان مسيحي فكيف ". المريض متفاجئًا

  "وجد في الحياة األخرى بعد الموت؟تعلم ماذا ي
آان الطبيب يمسك بمقبض الباب ويهم أن يفتحه عندما سمع صوت 

وحالما فتح الباب اندفع طفٌل صغير ، مر العيادةحرآة وبكاء في م
  .إلى داخل العيادة وارتمى في أحضان المريض ضاحكًا مسرورًا

هل الحظت ابنك الصغير؟ ": فالتفت الطبيب إلى مريضه وقال له
ولكنه قد علم شيئًا واحدًا وهو أن أباه موجود . هذا لم يكن في هذه الغرفة من قبل ولم يعلم ما فيها

  ". فعندما انفتح الباب أندفع داخًال بال خوف وال وجل مما قد يجده في الداخل،داخلفي ال
 ولكني ،أنا أعرف القليل جدًا عما يوجد في الطرف اآلخر من الحياة بعد الموت": تابع الطبيب

 وعندما . أنا أعرف أن سيدي وأبي السماوي هناك وهذا يكفيني،أعرف أمرًا واحدًا أآثر أهمية
 ".سأآون سعيدًا وواثقًا مما سأجده هناكلباب سأمرُّ بال خوٍف وال وجٍل و اُيفتُح
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