
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  الربُّ يؤتي شعَبه قوةً ، الربُّ يبارُك شعبه بالسالم :المقدمة 
   الآباش موا للرب أبناَءا للرب يا أبناء اهللا، قّدومقّد    

  
  )٢٠-١٣: ٦(الرسالة إلى العبرانيين فصٌل من 

  
م َيُكن لُه أن يا إخوة، إنَّ اَهللا عنَد َوعِدِه إلبراهيم، إذ َل 

ألبارآنََّك : ُيقِسَم بما هَو أعظُم منُه، أقَسَم بنفِسه، قائًال
برآًة وأآثَِّرنََّك تكثيرًا، وهكذا إن تأنَّى ناَل الموِعد، 

وتنَقضي آلُّ ) ِمنُهم(وإنَّما النَّاَس ُيقِسموَن بما هَو أعظم 
 أن يزيَد مشاجرٍة بيَنُهم بالَقَسِم للتَّثبيت، لذلَك لمَّا شاَء اُهللا

َوَرَثَة الموِعِد بيانًا لعَدِم تحوُِّل َعزِمه، توسََّط بَقَسٍم، حتى 
ال يتحوَّالِن وال ُيمِكُن أن ُيخِلَف اُهللا  نحُصَل بأمريِن

فيِهما، على تعزيٍة قويَّة، نحُن الذيَن التجأنا إلى التمسُِّك 
فِس بالرَّجاِء الموضوِع أماَمنا، الذي هَو لنا آِمرساٍة للنَّ

وهَو َيدُخُل إلى داِخِل الِحجاب، حيُث . أمينٍة وراِسخٍة
 ألجِلنا، صائرًا رئيَس آهنٍة إلى ٍ دَخَل يسوُع آساِبق

  .األبِد على رتبِة َملكيصاَدق
 

  )٣٠-١٧: ٩ ( البشيرمرقسفصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
  

ائ          . في ذلَك الزمان    ُه ق ساٌن وسجَد ل م   . ًالَدنا ِإلى يسوَع ِإن ا معلِّ َك     . ي د َأَتيُت ِه روٌح     بٱق ي ب بن
م  صَرُعهُ  *َأبَك راُه َي ا ٱعَت َبس . وَحيُثم ناِنِه وَيي صِرُف بَأس ُد وَي ِذَك َأن  . فُيزِب ُت لَتالمي د ُقل وق

ؤِمن    . فَأجاَبُه قائالً  *ُيخِرجوُه فَلم َيقِدروا     َدُآم       . َأيُّها الجيُل غيُر الُم وُن ِعن ى َأآ ى مت ى  . ِإل وحتَّ
هِ    *هُلمَّ بِه ِإليَّ    .  َأحَتِمُلُكم متى َأَتْوُه ب روح        . ف ِت صَرعُه ال ا رآُه للوق ى اَألرِض     . فلمَّ سَقَط عل ف

باه  . فقال. فسَأَل َأباُه منُذ َآم مَن الزماِن َأصاَبُه هذا        *يتَمرَُّغ وُيْزِبد    اُه     *منُذ ِص ا َألق رًا م وآثي
ا   لكْن ِإِن   . في النَّاِر وفي المياِه لُيهِلَكهُ     سوع    *ٱستَطعَت شيئًا فتَحنَّْن علينا وَأِغْثن ُه ي اَل ل ِإِن . فق

ال        *ٱستَطعَت َأن ُتْؤِمَن فكلُّ شيٍء ُممكٌن للُمْؤِمن         ُدموٍع وق ي  . فصاَح َأبو الصَّبيِّ لساَعتِه ب ِإنِّ
ا ربّ    اني       . ُأومُن ي َة ِإيم َأِعْن ِقلَّ اَدروَن ِإل           *ف َع يَتب سوُع َأنَّ الَجْم ا رَأى ي هِ فلمَّ روَح    . ي َر ال ٱنتَه

د                   . َأيُّها الرُّوُح اَألَصمُّ اَألبَكم   . النَِّجَس قائًال لهُ   ن َبع ِه ِم د ِإلي ُه وال َتُع ُرْج من ُرَك َأِن ٱخ ا آُم  *َأن
هُ         َرَج من رًا وخ ُه آثي د مات         . فصَرَخ وخَبَط ُه ق روَن ِإنَّ ال آثي ى ق ِت حتَّ صاَر آالميِّ َذ   *ف فَأخ

راد        *قام  يسوُع بَيِدِه وَأنهَضُه ف    ُن        . ولمَّا دَخَل الَبيَت سَأَلُه تالميُذُه على ٱنِف سَتِطْع نح م ن اذا َل لم
ولمَّا  *ِإنَّ هذا الِجنَس ال ُيمِكُن َأن َيخُرَج بشيٍء ِإالَّ بالصَّالِة والصَّوم      . فقال لهم  *َأن ُنخِرَجُه   

   . َأحدولم يُكْن ُيريُد َأن َيدرَي. خَرجوا ِمن ُهناَك ٱجتازوا في الَجليل
  

   من الصومالرابعاألحد 
  

ان  دس ، زم ار المق ي الوق ي الكل صليب االله ان ال
ي             اإلمساك ادر بضمير نق ه ، فلنب  يوضع االن للسجود ل

د   وف ، المج ف بخ تنارة ، و نهت سا واس ستق تقدي ولن
  .لتحننك يا مخلصنا المحب البشر

رزون     ضائل ، ومح ور الف سربلون بن ن مت ّم ونح هل
اتفين        اإلمساكطهارة   رم ه ا  ولنسجد للصليب المك ه   ي  ال

دِّ ا للخطوة الكل وحدك ق ع أجسادنا و أهلن نا م س نفوس
ا مراحمك      بآالمك ا منتصف        .  الطاهرة وهبن د بلغن ا ق ه

ا   صليب في شراع ال ين ب صيام الخالصية مجنح روة ال ث
  .المكآ ميناء إلى به أوصلنا اإللهيسوع المسيح 
ى ها قد وصلنا     صي      إل ق ال ارتضِ        م ال ا نصف طري ريم ، ف صليبك الك اين نحن     أن مؤدي ل  نع

ا او ، ففرح ، لما أخذ اسحاق حيا من الجبل آمن قبر    إبراهيم يومك الذي أبصره     أيضا  أن قبلن
يا منيرنا ومخلصنا المجد    :  وننجو من العدو وبسالمة هاتفين       بإيمانشاء السري   عنشترك بال 

 الروحية ، ال يشهرونها في وسط      افآتالمك الصانعين الفضائل في السر والمنتظرين       إن. لك
ل  شوارع ب الحريال وب  ب ل القل ا داخ س  . يحفظونه ر معب صيام غي تمم ال ل يفلن وه ب  الوج

 ال تدخلنا أن إليك في السموات نتوسل  الذي ناابأ يامصلين في مخادع ونصرخ بغير فتور ،        
شرير        ا من ال صيام     حر لن. في التجارب ، لكن نجين اء ال ة بم سجد   ض النفوس آاف ا ن ، وهي

تنارة      ستمدين االس ار م ي الوق ريم الكل رب الك صليب ال ان ل ةبإيم ستثمرين اإللهي  اآلن وم
 . والسالم والرحمة العظمىاألبديالخالص 

  
  

انحدرَت من العالِء أيها المتحنن، وقِبلتَ ): الثامناللحن ( القيامة طروبـاريـة -
 الدفن ثالثَة أيام، لآي تـُعِتقنا من اآلالم، فيا حياتنا وقيامتنا، يا رب المجد لك

 
ر،  خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حآامنا الغلبة على البرب-

.بك جميع المختصين بكواحفظ بقوة صلي  
 

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

.لمحامية دائمًا عن مآرميِكيا والدة اإلله ا. وأسرعي إلى االبتهال  

  النيابة البطريرآيةتصدر عن
  الملآيين للروم الآاثوليك

  لكويتفي ا
 ٢٥٦٥٢٨٠٢:ت

 نشرة العنصرة
 األسبوعية

  ٦٤ العدد – ٢٠١٠ مارس/ آذار14األحد 
   شفاء المصروع–  من الصومالرابعحد األ



  م للقديس يوحنا الذهبي الف-الصوم الحقيقي 
    

و                   ائهين في البحر، يتوهَّم ن إنَّ من الواجب علينا أن نعرف مقاصد أصوامنا، فال نكون آالت
ائمون      ٍه آخر ه إْن قلتَ  . أنهم إلى المدينة قاصدون، وهم في متَّج ة،     : ف صوُم في الحقيق ا ال م

ًا محدودًا؟ قلتُ           ل           : أهَو غير االمتناع عن الطعام وقت ع الرذائ الصوم هو اإلمساك عن جمي
واها    ربة وس ة واألش ة آاألطعم ّذات البدني ن الل نفس ع ع ال ضائل، بمن ع الف سُّك بجمي . والتم

ى     لك  وعلى ذ  ام حت اع عن الطع قول اهللا لبني إسرائيل، إذ آانوا يظنُّون أن الصوم هو االمتن
شربون   أآلون وي ام ي ى الطع ون عل م ُيقِبل ط، ث ل فق ائًال. اللي تهم اهللا ق نة  : فُيبكِّ بعوَن س ا س ه

أآلون                           تم ت ستم أن تم وشربتم، أفل ا إسرائيل، وإن أآل ا صوما، ي ي فيه متم ل م ُص مرَّت، ألعلَّك
شربون   ؟وَت

  
لَّ                         ل أن َتُح ادا، ب ْسحًا ورم ه ِم رَش ل ُه ويفت ي عنَق سه وَيحن سان نف ليس الصوم أن يضع اإلن
زك               أغالل اإلثم، وتقَطَع ُرُبَط الظلم، وُتجانب المكر والِغش، وُتعِتق المستعَبدين، وتكسر خب
ك     ن لحم ل، وال تتغاضى ع ام واألرام ِصف األيت ك، وُتن ى بيت ب إل ْؤِوَي الغري ائع، وُت  للج

فإْن تفعل ذلك، فيشرق نوُرك في الظلمة، ويظهر ِبرَُّك سريعًا، وينفجر ضياُؤَك مثل              . وَدِمك
ْصب،               الصبح، وتجمع آرامُة الربِّ شمَلَك، ويدبُِّرَك اهللا تدبيرًا صالحًا، وتشبع نفسك من الِخ

ذي ال ينقطع اء ال وع الم ِضرًة، وآينب وُج أغصانه َن ذي تم ستان ال صير آالب ي م. وت ن وتبن
ان         ل الزم ن أوائ قط م ذي س اس ال يم األس ديم، وتق ذ الق ْت من ي َخِرَب َرَب الت ك الِخ   .خيرات

  
م ينظر                 فإذا آان هذا قوُل اهللا ُألولئك الذين مواعيدهم جسدية، فما عساه يقول لنا؟ وإذا آان ل
ى                       الي بأصوامنا؟ وإل ضائل، فكيف ُيب ذه الف ا من ه إلى أصوامهم سحابة سبعين سنة لخلوِّه

ل المث ا، ق ار ربُّن ذه أش شيطان:  ه صالة يخرج ال ع ال صوم م ن . إنَّ ال نهض م سبيُلنا أن ن ف
د          . غفلتنا ونحافظ على األصوام الْمرضيَّة إللهنا، لنفوز بنعيم ملكوته، الذي له المجد إلى األب

  .آمين
  

     عبرة  و  قصة
 

   >> خالص األب البنه<< 
  

  ونظرًا ألنالوثنيين وزير مسيحي،آان عند أحد الملوك 
وعاقًال ومدبرًا، فإن الملك  آان أمينًا ومخلصًا ذلك الوزير

 وذات يوم بينما آانا. ويستشيرهآثيرًا ما يجالسه  آان
 المسيح نزل من السماء إنَّ: "يتناقشان، قال الوزير

إني إن أردت أن أحقق " :فقال له الملك"... ليخلصنا
ال الالزمة األعم فإني آمر أحد خدامي أن يؤدي غرضًا،

فلماذا يأتي  الغرض، ودون أن أتعب أو أتحرك، لتحقيق هذا
بين  جسدًا من عذراء ويولد في مذود حقير اهللا نفسه ويأخذ

"... العالم بكلمة واحدة؟؟ وُيصلب بينما يستطيع أن يخلص الحيوانات، ثم يتعب ويتألم،
   الوزير من الملك أن فطلب

النحاتين  وذهب إلى أحد.... الوزير خرج... ؤاله سيعطيه مهلة ثالثة أيام ليجيبه عن
 ابن الملك وهيأته حجم وهيئة مثاًال من الخشب يماثل في حجمه تالماهرين وأمره أن يصنع

القصر الملكي آانت هي  وذهب الوزير سرًا إلى خادمة في الطفل البالغ من العمر سنتين،
وقال . القصر ه لخاصة في حدائقبه في عربت بالعناية باألمير الصغير والتجول المكلفة

وألبسيه مالبس مشابهة تمامًا مالبس  خذي هذا التمثال... اسمعي" :الوزير لتلك الخادمة
 الملك وأنا نتنـزه في حيث أن... المرآبة الملكية الصغيرة األمير الصغير، وضعيه في

 ي اليسرى إلىترينني قد رفعت يد وعندما... مساء غدًا في الساعة الخامسة القصر حدائق
وفي الوقت "...  تخشى عقابًاالتمثال الخشبي في البرآة، وال أعلى، إقلبي العربة وأسقطي

 وزيره وطالب الملك. البرآة يتحادثان جالسًا مع وزيره المسيحي بجوار آان الملكالمحدد 
 فيهاالعربة الملكية التي يجلس  الخادمة مقبلة في تلك اللحظة تدفع  وآانت.بإجابة السؤال

الخادمة العربة  الوزير ذراعه اليسرى، فقلبت وعندئٍذ رفع. تمثال األمير الصغير
الملك  فلم يتمالك... منظر األمير الصغير الماء، وآان منظره يشبه تمامًا التمثال في وسقط

 ابنه البرآة وانبطح لينتشل نفسه، وجرى بسرعة نحو
... فاندهش، وتساءل في غضب أآثر،اآتشف أنه تمثال ال  ولكنه سرعان ما! من الغرق

ولكن لماذا لم تأمرني يا " :ثم سأله".... بأمري وتدبيري لقد تم هذا آله: "الوزير قائًال فهّدأه
 :فأجاب الملك" ؟؟..ونخلص ابنك أنا أو أي واحد من الخدم أن ننزل موالي

 غيري وآمر  إلى ذلك وآيف أقعد عن خالص ابني المحبة األبوية هي التي دفعتني"
  ..."سؤالك هذه هي إجابتي عن: "الوزير فقال له" ؟؟..تخليصه

 
ه           " ل تكون ل ه ب ؤمن ب ألنه هكذا أحب اهللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك آل من ي

 )١٦: ٣يوحنا " (الحياة األبدية
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

آيف آنت أبحث .. رب لقد تأخرت آثيرًا فى حبك يا.. آه "
وها أنت هنا آائن فى .. ى نفس عنك خارجًا عن

  )القديس أوغسطينس (    ".أعماقى

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



  
  


