
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  في آلِّ األرِض ذاَع منطُقُهم، وإلى أقاصي المسكونِة آالُمُهم  :المقدمة

  السَّماواُت ُتذيُع مجَد اهللا، والفلُك ُيخبُر بأعماِل يديِه
  )١٤-٦: ٥ ( رسالة القديس بطرس األولىفصٌل من

  
اِدرة،         ه،       يا إخوة، إتَِّضعوا تحَت َيِد اِهللا الق رَفَعُكم في حيِن  لَي

فإنَُّه يعَتني بُكم، أصُحوا واسَهروا، فإنَّ . ُملِقيَن عليِه همَُّكم آلَّه  
اِوموُه            ه، فق إبليَس خصَمُكم آأسٍد زائٍر َيجوُل ملتِمسًا َمن يبَتِلُع
ى                  ِتمُّ عل ا َت ذِه اآلالَم بَعيِنه اِلميَن أنَّ ه ان، ع راِسخيَن في اإليم

ي الع  ذيَن ف وِتُكم ال ى   إخ اُآم إل ذي دع ٍة، ال لِّ ِنعم ُه آ الم، وإل
ُسُه             َو نف مجِدِه األبديِّ في المسيِح َيسوع، َبعَد تألُِّمُكم اليسير، ه
زَُّة  ُد والِع ُه المج سين، ل ديَن ؤسَّ خيَن مؤيِّ اِمليَن راِس م آ َيجعُلُك

قد آَتبُت إليُكم بإيجاز، في ما أظنُّ،        آمين،. إلى دهِر الدَّاهرين  
ِد  ى ي وِ عل َي ل ذِه ه اِهدًا أنَّ ه ين، محرِّضًا وش اُنَس األِخ األم

يُكم         سلُِّم عل ا، ت ائموَن فيه ُتم ق ي أن ُة الت ُة اِهللا الحقيقيَّ ِنعم
ا  . سلِّموا بعُضُكم على بعٍض بُقبلِة المحبَّة المختارُة التي في بابل، وَمرُقُس ابني،    ) الكنيسُة( سالٌم لُكم ي

   جميَع الذيَن في المسيِح يسوع
  

  )١٥-١: ٥ ( البشيريوحنافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
  

ليَم      ى ُأوَرش سوُع ِإل ِعَد ي اِن ص َك الزم ي ذل سمَّى     *ِف ٌة ُت َنم ِبرآ اِب الَغ َد ب ليَم عن ي ُأوَرش ان ف وآ
ٌر من الَمْرضى    *بالِعبرانيَِّة بيَت ِحْسدا لها خمسُة َأرِوقٍة     اٍن   . وآاَن ُمضَِّجعًا فيها ُجمهوٌر آثي من ُعمي

رُِّك         *ينتظروَن تحريَك الماِء    . وُعرٍج ويابسي اَألعضاءِ   ِة وُيَح ًا في الِبْرآ ِزُل َأحيان ان ين َألنَّ مالآًا آ
لِّ مرٍض                        . الماء َرُأ من آ ان ُيب اِء آ ِك الم ِد تحري ِزُل َأوًَّال من بع راه   ٱوالذي آان ين اَك     *عَت اَن هن وآ

ًا طويالً        . هذا ِإذ رآه يسوُع ُملقىً      * سنًة   رجٌل بِه مرٌض ُمنُذ َثماٍن وثالثينَ      ُه زمان َم َأنَّ ل هُ   . وعِل ال ل . ق
ة   . يا سيِّد. فَأجاَبُه المريض  *َأُتريُد َأن ُتبَرأ     ي في الِبْرآ ا   . ليس لي إنساٌن ِإذا تحرََّك الماُء ُيلقين ل بينم ب

ِش  ٱَرك و ِإْحِمل سري . فقال لُه يسوع ُقمْ    *َأآوُن آتيًا َينِزُل قدَّامي آَخر       َل      *م ُل وَحَم ِرَئ الرج ِت َب فللوق
شى ريَره وم بتًا . س وُم س ك الي ان ذل في *وآ ذي ُش وُد لل ال الَيه َل . فق ك َأن تحِم لُّ ل ال يِح بٌت ف ُه س ِإنَّ

ذي       *مِش ٱِإحِمل سريَرك و. ِإنَّ الذي َأبرَأني هو قاَل لي  . فَأجابهم *السَّرير   ُل ال َو الرج ن ه سَألوُه َم ف
يَن           . فَأمَّا الذي ُشفَي فلم يكْن يعَلُم َمن هو         *مِش  ٱحِمْل سريَرك و  ٱقاَل لَك    وارى ب د َت ان ق سوَع آ َألنَّ ي

ْد      . وبعد ذلك وَجَدُه يسوُع في الهيكِل فقاَل لهُ        *الجمِع الُمزَدحم في ذلك الموضع       َت فال َتُع د ُعوفي ها ق
  . اليهوَد َأنَّ يسوَع هو الذي َأبرَأُهفَذهَب ذلك الرجُل وَأخبَر *َتخَطُأ ِلَئالَّ ُيصيَبك َأعظم 

  
   للفصحرابعاألسبوع ال -المخلَّع  أحد 

    
اليين، في موضوَعي                   ذا األحد وفي األحدين الت تتأمل الكنيسة في ه

ة       َزي المعمودّي اء رم اة        . الّنور والم ة والحي ة بالقيام رتبط المعمودّي فت
ة     وم         . الجديدة من جه ُيعطى ي ذي س الروح القدس ال  العنصرة من   وب

  .جهة أخرى
ا           . في هذا األحد الرابع للفصح     ا وإلهن ي صنعها ربُّن ُنعّيد للُمعجزة الت

نة   ين س اٍن وثالث ذ ثم ع المطروح من سيح للمخّل سوع الم صنا ي ومخّل
شافية        . قرب برآة بيت ِحسدا منتظًرا منها الشفاء       رب ال ة ال إذا بكلم ف

   .فينهض مبّشًرا حامًال سريره. ُتشّدُده
  ، ٍة منك أيا ُمخّلصيبلفظ

  ، ُمخّلعاالأنهضت في رحمتك 
  ، فقام حاًال حامًال سريره

  يمشي صحيح النفس والجسم معا
  آمين. أّيها المسيح إلهنا ارحمنا. فبرحمتك التي ال حّد لها

  
  ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣الجمعة 
 يس العظيم في الشهداء جاورجيوس المظّفرتذآار القد

  
اني،         . لنصرانيةهو من أعاظم شهداء ا     آان ضابطًا في الجيش الروم

فحارب  . فتجرأ ومّزق المرسوم الملكي القاضي باضطهاد المسيحيين     
ا              شار إليه سة المقدسة، وي الشيطان، المرموز عنه بالتنين، وأنقذ الكني

ك      ه المل ه بابن ي تمّثل ات الت ي اإليقون بيل    . ف ي س د ف ا زال يجاه وم
ذ  يض، ال ه األب ًا فرس سيح، ممتطي ةالم ى النعم شير إل ال . ي ي ى ن حت

   .إآليل الشهادة
م في آبادوآية ومن أسرة شريفة       ٢٨٠ عام   د القديس جاورجيوس  ول

ة،  سيحية الجليل ة الم ى التربي ى عل ة، وترب سابعة  وعريق ي سن ال وف
ل مع                  ان بالمسيح فانتق اراتيوس من اجل اإليم عشر استشهد والده غ

رط ف      ا، وانخ ا إلدارة أمالآه ى وطنه ه إل يش  يأم فوف الج  ص
شوقة      ة مم وة بدني ذة وق صية ف ن شخ ه م ى ب ا يتحل اني لم الروم

  :ةطروبـاريـ ال-
المسيح قام من بين األموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور 

  )ثالثًا(
 

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

 النيابة البطريرآيةتصدر عن
  الملآيين روم الآاثوليكلل

  في الكويت
  ٢٥٦٥٢٨٠٢:ت

 نشرة العنصرة
 األسبوعية

 ٦٩ العدد – ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٥األحد 
   تذآار القديس مرقس االنجيلي–المخّلع أحد  – من الفصح الرابعحد األ



ة            والصفات الحميدة، وأقيم قائدًا للجيش فانتصر في آل معرآة اشترك بها حتى ذاع صيته في المنطق
ديوان                شار في ال وزارة آمست ة ال ى مرتب ه إل انوس فرفع ك ديوآلتي ة المل آلها وأصبح محط ثقة ومحب

ة حيث                   الملكي دون أن يع    ة نيكوميدي ى مدين ل إل ه وانتق ه اخذ أموال د موت والدت لم بأنه مسيحي، وبع
 .إقامة الملك ووجهاء الدولة الرومانية

ة                    رائهم وتحدى األوامر الملكي ى فق ه عل وزع أموال سيحيين، ف ة بحق الم األوامر الملكي علم القديس ب
سي    دافعًا عن الم ك شخصيًا دون خوف أو وجل م م، وتحدى المل تد بحقه ذي اش داتهم، ال حيين ومعتق

ي ستطاله                  غيظًا وشراسة عندما جاهر القديس بمسيحيته أمام الجميع دون أي خوف من العواقب الت
ًا         شتد إيمان و ي ه وه دُا علي ًا وحق شتد غيظ ان ي ك آ ى أن المل ا إل اش بينهم تد النق وت، واش ى الم حت

  . واستعدادًا للتضحية والموت في سبيل المسيح
د او دما وج ًا عن سه خالي ك نف شًال  لمل شل ف ذيب وف ة بالتع ل حيل ن آ شاريه ذم عبه ومست ام ش ًا أم ريع

شهاده             ين الست ان المع د المك ًا، وعن ه نهائي وحاشيته وأعيانه، أمر بأن يقطع رأس القديس فيتخلص من
رآع وصلى بحرارة آي يقبل الرب استشهاده، ويحمي المؤمنين به من أيدي األشرار، فقطع السياف          

  .م فنال إآليل المجد والشهادة لدى الرب يسوع ٣٠٣ عام في السادس من شهر أياررأسه 
ة        سة فخم ر، آني سطنطين الكبي ك ق وقد شّيدت على ضريحه في اللّد من أعمال فلسطين، في عهد المل

اني                  شرين الث وم الثالث من ت شافة        . ما زلنا نحتفل آل سنة بعيد تدشينها في الي شباب والك فيع ال هو ش
  . والجيش

  الرب يحفظكم. ُنعّيد آل من يحمل اسم جاورجيوس، جورج، جورجيت، جريس، جرجس، جورجينا
  

  ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٥األحد 
  تذآار القديس الرسول مرقس اإلنجيلي

  
ا  سيبًا للرسول برناب ن سبط الوي ون ان م رقس، آ ا م ضًا يوحن ه أي ال ل ي، ويق ان . مرقس اإلنجيل آ

ّديس بطرس      ) ١٢:١٢راجع أعمال الرسل     (لدته مريم للصالة    التالميذ يـجتمعون في بيت وا     داه الق ه
ا حول سنة         ولس الرسول وبرناب ى قبرص     ٤٤إلى االيمانبالمسيح، وجاء إنطاآية مع ب م غادر إل ، ث

ه               . وآسيا ًا ل . وبعد إن عاد إلى أورشليم ورأى بولس اسيرًا فيها، رافق بطرس إلى روما وآان ترجمان
ا شهيدًا             . باليونانيةوفي روما آتب إنجيله      ل ومات فيه ا باإلنجي ومن هناك ذهب إلى مصر وبشر فيه

ة سنة          . للمسيح ى البندقي ي              . ٨٢٨وقد نقل جثمانه إل ة الت ات الرمزي اني الحيوان شعاره األسد، وهو ث
 . رآها النبي حزقيال، آما إن إنجيله هو الثاني بين األناجيل األربعة

  

     عبرة  و  قصة
   >>  !!لحبأبسط معاني ا<<

صباح مشحون بالعمل وفى حوالي الساعة الثامنة  ذات  
 العمر إلزالة اهز الثمانين مندخل عجوز ين ،والنصف
من أمره ألن  عجلة  نه فىأوذآر . من إبهامه له  الغرز بعض
  قليًال معهوتحدثت آرسيًا له قدمت ف.التاسعةي  موعد فهلدي

آان  اذا سألته. اهتم بجرحهوأنا أزيل الغرز و
  !الصباح مع طبيب ولذلك هو فى عجلة هذا عدهمو

  .الرعاية لتناول اإلفطار مع زوجتي أذهب لدار يلكنال  :أجاب

   سبب دخول زوجته لدار الرعاية ؟ عن :فسألته
يصيب  الذاآرة  شديد فيضعف(ترة ألنها مصابة بمرض الزهايمر هناك منذ ف بأنها :فأجابني
  .)الشيوخ
  .انتهيت من التغيير على جرحهحدث آنا نت بينما

    ؟ستقلق زوجتك لو تأخرت عن الميعاد قليًال وهل : وسألته
  . سنوات مضتإنها ال تستطيع التعرف عليَّ منذ خمس!! أنها لم تعد تعرف من أنا :فأجاب
  ؟من أنها ال تعرف من أنت تذهب لتناول اإلفطار معها آل صباح على الرغم والزلت  :مندهشًا قلت
وفي آل . من هي  أعرفيولكن، ال تعرف من أنا يه :الرجل وهو يضغط على يدي وقال م ابتسف

  ...مرة أراها نتعرف بعضنا على بعض بشوق جديد
  
  )٣١: ٦لوقا  " (يضا بهم هكذاأنتم  أن يفعل الناس بكم افعلوا أ وآما تريدون"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

السهرة اإلنجيلية مع األب يوسف فخري السبت شارآونا 
   م في آنيستنا٨:٤٥ الساعة ٢٠١٠ نيسان ٢٤

 على خدمة بيت نكرم أوالد خدمة القداس ونشجعهم

  دائمًا الرب 
بارك المحبين جمال بيتك، وأنت عوضهم عن ذلك "

  "آمين. مجدًا بقدرتك اإللهية


