
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  
  يا رّب شعبك، وبارك ميراثك   :المقدمة 

   إليك يا رب أصرخ، إلهي ال تتصامم عني   
  

  )٦-١: ٥(رسالة إلى العبرانيين الفصٌل من 
  

يا إخوة، إذ لنا رئيُس آَهَنٍة عظيٌم قِد اجتاَز السَّماوات، يسوُع  
تراف، فإنَّ رئيَس الَكَهنِة الذي لنا ليَس غيَر ابُن اهللا، فلنتمسَّك باالع

قادٍر أن َيرثَي ألمراِضنا، َبل هَو مجرٌَّب في آلِّ شيٍء مثَلنا ما َخال 
الخطيئة، فلُنقِبل إَذن بدالٍَّة إلى َعرِش النِّعمة، لنناَل رحمًة وَنِجَد 

 النَّاس، ُيقاَم ِنعمًة لإلغاثِة في أواِنها، فإنَّ آلَّ رئيِس آهنٍة ُمتََّخٍذ ِمَن
ألجِل الناِس في ما هللا، لُيقرَِّب قرابيَن وذبائَح َعِن الخطايا، قاِدرُا 
أن َيِرقَّ للذيَن َيجَهلوَن وَيِضلُّون، لَكوِنِه هَو أيضًا متلبِّسًا بالضُّعف، 
ولهذا يجُب عليِه أن يقرَِّب َعِن الخطايا ألجِل نفِسه، آما يقرُِّب 

 يأخُذ لنفِسِه هذِه الكرامة، إال َمن دعاُه اُهللا آما دعا هُرون، آذلَك ألجِل الشعب، وليَس أحٌد
أنا اليوَم . أنَت ابني: المسيُح أيضًا َلم يمجِّد نفَسُه حتى يصيَر رئيَس آهنٍة، َبِل الذي قاَل لُه

  .صاَدق أنَت آاهٌن إلى األبِد على ُرتبِة َملكي: ولدُتك، آما يقوُل أيضًا في َموِضٍع آخر
 

  )١: ٩ ( البشيرمرقسفصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
  

م    اَل َلُه ِذِه وق َع تالمي َع م ا الَجم مَّ َدع ليَبُه  . ث ْل ص َسُه وَيحِم ْر نف ي فلَينِك ن َأراَد َأن َيتَبَعن َم
ي  ا  *وَيتَبْعن َسُه ُيهِلُكه َص نف ن َأراَد َأن ُيخلِّ ن  . َألنَّ َم ي وِم ن َأجل َسُه ِم َك نف ن َأهَل ِل وَم  َأج

َسُه                    *اِإلنجيِل فذاَك ُيخلُِّصها     ِسَر نف ُه وَخ اَلَم آلَّ َح الع و رِب ساَن َل ُع اِإلن اذا    *فِإنَُّه ماذا ينَف َأم م
ِسِه    ن نف داًء َع ساُن ِف ي اِإلن ِق      *ُيعط ِل الفاِس ذا الجي ي ه ي ف ي وبَكالم سَتحِيي ب ن َي َألنَّ َم

ضًا          . الخاطىء ساِن َأي ُن اِإلن ِه ٱب سين                 َيسَتحِيي ب ِة القدِّي َع المالئك ِه م ِد َأبي ى في مج ى َأت  *مت
وَت اِهللا           . الحقَّ َأقوُل لُكم  . وقاَل لهم  َروا مَلك ى َي وَت حتَّ ذوقوَن الَم ِإنَّ بعَض القاِئميَن هُهنا ال َي
  آِتيًا بقوَّة

  
   من الصومالثالثاألحد 

  
ل        ع قب صوم وهو الراب ذي هو األحد الثالث من ال وم ال ذا الي في ه

ي      ريم المحي صليب الك سجود لل د لل صح نعي اء   . الف م اآلب د رس وق
صنا          ا ومخّل ا وإلهن آالم رّبن ذآرونا ب القّديسون إقامة هذا العيد لكي ي

سيح  سوع الم ا    . ي ف أتعابن شّجعنا، ويخف ا وي سوع يعّزين صليب ي ف
ًضا             . وأوجاعنا وأحزاننا  ذلك نحن أي صليب آ وآما مجد المسيح بال

دما        وآما أن ا   .نتمّجد معه  لذين يسيرون في طريق شاسعة وعرة عن
ذا يعمل            ة الظّل، هك يًال تحت شجرة وريف ُيعييهم السير يجلسون قل

ة      . المؤمن أثناء مسيرة الصوم الطويلة المتعبة      إنه يستظّل تحت راي
اء        الصليب المقّدس الحامل الحياة الذي يريحنا وينشطنا ويخفف أعب

ؤمنين     وهكذا يوضع الصليب في وسط ال       .المسيرة شّجع الم صيام لي
وزع      . على متابعة الجهاد للبلوغ إلى فرح القيامة       ي ت احين الت الزهور والري ا ب ويطاف به محاًط

  .ولهذا دعي هذا األحد أحد الزهور. على المؤمنين
ع و ونرآ صليبك نجث ضوع  ل ادة والخ   بالعب

وره   ا ن م علين سوع    فارس ا ي ك ي يماء وجه   س
ا    سيح إلهن ا الم ليبك أيه وة ص شرير  فبق رار ال ن أض ّنا م صيام   . ص دان ال وز مي ا أن نج وأهلن

دة         . األربعيني بسالمة  ة ولقيامتك المجي سجد آلالمك اإللهّي ا أنك صالح وحدك          . ون ا بم وارحمن
  آمين. ومحب البشر

  
  للقديس يوحنا الذهبي الفم -قوة الصليب 

اس   ين اهللا والن داوة ب دم الع صليب ه ل  . ال سالم جع نع ال ص
أباد قوة الموت وحّطم    . مع الناس مع المالئكة   األرض سماء وج  

ة        وة الخطيئ َذ األرض من الضالل       . قدرة الشيطان والشى ق انق
دم   ل األصنام وه شياطين ونقض هياآ ة وطرد ال ّدد الحقيق وج
س      ضيلة وأّس رس الف ة وغ ذبائح الوثني ة ال اد نتان ذابحهم وأب م

لقدس  الصليب إرادة اآلب ومجد االبن ومسّرة الروح ا       . الكنيسة
ي أن أفتخر إال              : "ومديح بولس القائل   ا ل ي فحاش ا من جهت وأم

الصليب أوضح  ) ١٤: ٦غالطية  " (بصليب ربنا يسوع المسيح   

الشيَت بصليبَك الموت، وفتحَت للصِّ ): السابعاللحن ( القيامة طروبـاريـة -
الفردوس، وأبطلَت نوَح حامالِت الطيب، وأمرَت رسلك أن يآرزوا مبشرين بأنك قد 

 قمَت، أيها المسيُح اإلله ، مانحًا العالم عظيَم الرحمة
 

ر، واحفظ بقوة ى البرب خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حآامنا الغلبة عل-
.صليبك جميع المختصين بك  

 
يا نصيرة المسيحيين التي ال ُتخزى، ووسيطتهم الدائمة لدى الخالق، ال :  القنداق-

بل بما أنك صالحة، بادري إلى . ُتعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك
يا . بتهالهلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى اال. معونتنا، نحن الصارخين إليك بإيمان

.والدة اإلله المحامية دائمًا عن مآرميِك  

  النيابة البطريرآيةتصدر عن
  الملآيين للروم الآاثوليك
  في الكويت

  ٢٥٦٥٢٨٠٢:ت

 نشرة العنصرة
 األسبوعية

  ٦٣ العدد – ٢٠١٠ مارس/ آذار٧األحد 
   السجود للصليب المقدس–  من الصومالثالثحد األ



اً                  صليب متأللئ ا أظلمت أضاء ال ا لم حين أظلمت    . من الشمس وأآثر لمعانًا من األشعة ألنه
ّزق صك ا  صليب م صليب، ال وار ال ا أن ل غلبته ة ب تالَش بالكلي م ت شمس ل ة وأبطل لخطال يئ

ه                       . ظالم الموت  ذل ابن ه ب ى ان ذا حت الم هك د أحب الع ة ألن اهللا ق ة اإللهي الصليب رمز المحب
ة                  اة األبدي ه الحي ا   (الوحيد لئال يهلك آل من يؤمن به بل تكون ل ولس    ) ١٦: ٣يوحن ضًا ب وأي

صا             : "يقول ا مت أحرى إذ آّن لحين ألنه ان آانت مصالحتنا مع اهللا بموت ابنه حين آّنا أعداء ف
ة   " (أن نخلص بحياته   اوم          ) ١٠: ٥رومي د، وسالح ال ُيق صليب سور وطي اء    . ال رآن األغني

اس   شهوات وأس وم، رادع لل ين للهج الح المعّرض ومين وس امي المظل راء ح روة الفق وث
إن الجيل الشرير الفاسق يطلب آية      : "فأجاب الرب وقال لهم   : للفضيلة، إشارة عجيبة مدهشة   

ة إالّ       ه آي ي      وال ُيعطى ل ان النب ة يون ى   " ( آي ضاً     ) ٢٩: ١٢مت ولس أي ال ب د ق ود  : "وق ألن اليه
ود                  رة لليه ك معث يبتغون آية واليونانيين يطلبون الحكمة أما نحن فنبشِّر بالمسيح مصلوبًا وذل

انيين  د اليون ة عن ى " (وجهال وس األول ردوس  ) ٢٣ و٢٢: ١آورنث واب الف تح أب صليب ف ال
ى الهالك،          أدخل الجنس ال  . وأدخل اللص إليه   د أن أشرف عل بشري إلى ملكوت السموات بع

 .لقد آان الكثير بواسطة الصليب وسيكون أيضًا. ولم يستحق حتى األرض
  

  زمن الصوم

ر هو   . ايها الحبيب ال تتبع الشّر بل الخير     "  فإن من يصنع الخي
  ١١: ١وحنا الثالثة  ي."من اهللا ومن يصنع الشّر لم يَر اهللا

صو افوا من ال رب ال تخ ة ونتق صبح آالمالئك صوم ن ه بال م ألن
شياطين     .  اهللا من سوع       . فالصوم مخيف لجنس ال ا ي ول ربن إذ يق

سيح نس : "الم ذا الج شياطين(ه صالة ) ال رج إال بال ال يخ
صوم ى ". (وال يئًا،  ). ٢١: ١٧مت اف ش ي أن نخ ان ينبغ وإن آ

ل،         ي األآ راط ف ان واإلف سُّكر واإلدم ن ال اف م ا أن نخ فعلين
ن ال   يس م ّد   . صومول د الَي ربنا يقّي ا وش اء  (ألن أآلن ن إعط ع

صدقة ة )ال دًا وأسرى للطاغي سلمنا عبي شيطان(، وي اة ). ال الحي
دة،  ور عدي ى أم ا ال ا تجرن ى    إبطبيعته سيطرين عل ر م دا غي ا عبي ا أصبحنا له لمنا له ن س

ا                . أنفسنا ى أجسادنا وأفكارن ى سيطرتنا عل درة عل ة الق ى معرف ساعدنا عل  تجربة الصوم ست
صوم أن ال    ة ال شف بنهاي ا وسنكت رى حياتن صى  ومج داخلنا ال يح ود ب ر الموج   .خي

  ..تمنى لكم صوما مبارآًان  
  

     عبرة  و  صالة
   >> ! !  علمني يا رب علمني<<

  
 علمني أن أآون نحلة في نشاطها تعلم آثير

  تسمع صوتك باستمرارعلمني أن أآون أذنًا
 ك يا قدير يحمل لمسات يدأآون خزفًا علمني أن

  الخير علمني أن أآون فكرة تتجه دائما لعمل

  يعلو نحوك بازدهارعلمني أن أآون نباتًا
 يحتمي بها طيور السماء علمني أن أآون شجرة
  بسط األشياءأ ترى وتالحظ علمني أن أآون عيونًا
 خطاء تسند من يقترب من األعلمني أن أآون يدًا

 رجاءل األ في آة بحريطيري علمني أن أآون طيرًا
 ورجاءة  يحمل معه محبعلمني أن أآون إيمانًا

  للعطاءعلمني أن أآون ذراعًا تمدت دائمًا
  لمن أعطانا الفداءشاآرًا علمني أن أآون

  علمني أن أآون جائعًا دائما لخبز الحياة
 حياهأ في من علمني أن أآون قلبًا يذوب حبًا

 لصوتك الذي سمعناه ًىعلمني أن أآون صد
 أن أآون بسمة لمن الهموم دنياهعلمني 

 أآون صورة لمن سفك دماه علمني أن
 لقاهأ علمني أن أآون ناظرًا لشخصك في آل من

   يعلن بحياته محبة اهللاعلمني أن أآون شخصًا
 
  ...مينآ

  
  
 
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يومي الثالثاء واألربعاء الساعة " يا رب القوات"صالة 
  م في الكنيسة، طيلة أيام الصيام٧:٣٠

درب جسدك على طاعة نفسك ودرب نفسك على " 
   "طاعة اهللا

 القديس باسيليوس الكبير

  ندعوآم للمشارآة بالسهرة اإلنجيلية لألب يوسف فخري
  م٨:٤٥ الساعة ٢٠١٠ مارس ١٣في آنيستنا يوم السبت 


