
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
   الدهورإلى اسمك  وممجد اله آبائنا، ومسبح الربأيها أنتمبارك  :المقدمة

   في كل ما فعلت بنا، وجميع أعمالك حقيقية، وطريقك مستقيمة عادٌلألنك
  : بولس الرسول إلى طيطسرسالة القديسفصٌل من 

  
ل، وأريد أن تقرر هذه األمور، حتى يا ولدي تيطُس، صادقٌ القو

فهذه . يكون الذين آمنوا باِهللا ذَوي اهتمامٍ في القيامِ باألعماِل الصالحة
هي الحسنةُ والنَّافعةُ للنَّاس، أما المباحثاتُ السخيفةُ واألنساب، 

فعة والخُصوماتُ والمماحكاتُ على الناموسِ فاجتَنبها، فإنَّها غير نا
وباطلة، ورجُل البِدعة، بعد اإلنذارِ أوالً وثانياً، أعرِض عنه، عاِلماً 

 وهو في الخطيئة يقضي هو نفسه على نفسه،. أن مثَل هذا قد زاغ
متى أرسلتُ إليك أرتَماس أو تيخيكُس بادر أن تأتيني إلى نيكوبوِلس، 

ما زِيناس معلِّم النَّاموسِ وأبلُّس، ألني قد عولتُ أن أشتُو هناك، أ
فجهزهما باعتناء لئال يعوِزهما شيء، وليتعلَّم ذَوونا أيضاً ان يقوموا 
باألعماِل الصالحة للحاجات الضرورية، حتى ال يكونوا بدونِ ثمر، 

  آمين. النِّعمةُ معكُم أجمعين. اإليمانسلِّم على الذين يحبونَنا في . يسلِّم عليك جميع الذين معي

 
  : البشيرلوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

  
وفيما هو يزرع سقَطَ بعض الزرعِ على . خرج الزارع ليزرع زرعه. قَاَل الرب هذا المثَل 

َألنَّه لم تكُن . فلما نَبتَ يبِس.  على الصخروسقَطَ البعض *فَوطَئ وَأكلَتْه طُيور السماء . الطَّريق
وسقَطَ البعض في اَألرضِ  *فنبتَ الشَّوك معه فخَنَقَه . وسقَطَ البعض بين الشَّوك *له رطوبة 

 *ما عسى َأن يكون هذا المثَل . فسَألَه تالميـذُه قائـلين *فلما نبتَ َأثمر مئةَ ضعف . الجيدة
لكَي ال ينظُروا وهم . وَأما الباقُون فبَأمثال. َأنتُم قد ُأعطيتُم معرِفةَ َأسرارِ ملَكوت اهللا. فقال

والَّذين على الطَّريق . الزرع هو كلمةُ اهللا. وهذا هو المثَل *وال يفهموا وهم سامعون . ناظرون
والذين على  *ينزِع الكلمةَ من قُلوبِهِم ِلَئالَّ يؤمنوا فيخلُصوا ثم يْأتي ِإبليس و. هم الذين يسمعون

. فيؤمنون ِإلى حين. فهُؤالء لَيس لهم َأصٌل. الصخرِ هم الذين يسمعون الكلمةَ ويقبلونَها بفرح
سمعون ثُم يذهبون فيختَنقون والذي سقَطَ في الشَّوك هم الذين ي *وفي وقت التَّجرِبة يرتَدون 
فهم الذين . وَأما الذي سقَطَ في اَألرضِ الجيدة *فال يْأتُون بثَمر . بهمومِ الحياة وغناها وملَذَّاتها

من . ولما قاَل هذا صرخ *ويثمرون بالصبر . يسمعون الكلمةَ فيحفَظونَها في قلبٍ جيد وصاِلحٍ
   له ُأذُنانِ للسماعِ فليسمع

   
   الرسول لوقا اإلنجيلي تذآار- أآتوبر 18 سبتال

ولد هذا القديس في انطاكية من اسرة وثنية، وكان طبيباً، كما 
، إذ )14: 4(يستدّل من رسالة القديس بولس الى اهل كولوسي 

المسيح وقد آمن لوقا ب". يسلّم عليكم لوقا الطبيب الحبيب: "يقول
على يد التالميذ الذين جاؤوا من أورشليم الى انطاكية، مبشّرين 
باإلنجيل، وتتلمذ لبولس الرسول ورافقه في اسفاره وعاونه في 

وقد ). 24و 23عدد (التبشير كما ذكره في رسالته الى فيليمون 
قامته في قيصرية سنتين، يقوم إالزم لوقا بولس الرسول، مدة 

شاط ويشاطره جميع اتعابه الرسولية وما بخدمته بكل غيرة ون
وسار معه إلى روما، حيث كان . تحمله من الشتائم واالهانات

 .له خير معز ومؤآسٍ في سالسله وشدائده، كما حضر استشهاده
: وامتاز عن غيره بذكر ما تلقّنه من فم سيدتنا مريم العذراء. ثم كتب لوقا إنجيله باللغة اليونانية

ا بالكلمة اإللهي وزيارتها نسيبتها أليصابات والميالد في بيت لحم والهرب إلى مصر كحبله
، وضع كتاب أعمال الرسل 63واذ كان في روما، نحو سنة . والتقدمة الى الهيكل، وغير ذلك

وبعد استشهاد معلّمه القديس بولس، اخذ لوقا يطوف البلدان الكثيرة، كما يقول  ).اإلبركسيس(
وبعد جهاده هذا . يفانيوس، مبشّراً بإيمان المسيح الذي رد إليه الكثيرين من األممالقديس اب

الذي رآه  يرمز له بالثور، وهو الحيوان الرمزي الثالث.  للميالد90المجيد رقد بالرب سنة 
، ألنه يستهل إنجيله بمظهر من مظاهر الحياة الدينية اليهودية في هيكل )10/1(حزقيال

  .آمين.  صالته معنا.لثور الذي هو من الذبائح األكثر شيوعاًوا. أوروشليم

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 

أنت أيها المسيح إلهنا فائق المجد، ألنك أقمت آباءنا : اآلباء طروبـاريـة -
فيا جزيل التحنن . كواكب على األرض، وبهم هديتنا جميعاً إلى اإليمان الحقيقي

. المجد لك  
 

. إن تلميذات الرب عرفن من المالك بشرى القيامة البهيجة: وبارية القيامة طر-
ين، وقلن للرسِل مفتخراتدَعلى الج القضاء ونبذن :لقد سب الموت، ونهض ل

)اللحن الرابع(  الرحمة عظيم للعالمِ، واهباًاإللهالمسيح   
 

ر، واحفظ بة على البربك وامنح حكامنا الغل خلص يا رب شعبك وبارك ميراث-
.بقوة صليبك جميع المختصين بك  

 
 يا نصيرة المسيحيين التي ال تُخزى، ووسيطتهم الدائمة لدى الخالق، ال -

بل بما أنك صالحة، بادري إلى . تُعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك
. الهلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى االبته. معونتنا، نحن الصارخين إليك بإيمان

يا والدة اإلله المحامية دائماً عن مكرميك.  

  10 العدد 2008 أكتوبر/ تشرين األول12 األحد
  حد آباء المجمع المسكوني السابعاأل
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 ):متسلسل(موضوع األسبوع 

  آنيسة االضطهادات
  : مراسيم ضد المسيحيين–اضطهادات القرن الثالث 

  
حروب أهلية، خطر البرابرة : في نهاية القرن الثاني، أخذ بنيان االمبراطورية الرائع يتصدع

فقرر األباطرة التخلص من عوامل التفرقة وشد ... هجرةعلى الحدود، ضعف اقتصادي، 
فرفض المسيحيون تبني هذا المخطط، مع أنهم . أواصر السكان عن طريق عبادة االمبراطور

كدون والءهم للدولة، لذلك سوف يعد األباطرة تشريعاً ضد المسيحيين يعمل به في ؤظلوا ي
  .مبراطوريةالسائر أرجاء ا

أراد هذا االمبراطور الحد من ازدياد ): 211-193(شريعة سبتيمس ساويرس   - أ
، بمنع اليهود والمسيحيين من التبشير، وذلك تحت طائلة الفرق الدينية الهامشية

عقوبات صارمة، كمنع اإلعداد للعماد الذي أصبح يعتبر غير شرعي، وراحت 
صة استشهاد فيليسيتا وهذا اإلجراء يفسر ق). 202(الشرطة تطارد المسيحيين 

وألجل إضعاف ). 203(وبربيترا وكانتا تستعدان للعماد وقبلتاه فعالً في السجن 
 ).235(الكنيسة، أمر مكسيمان بإعدام أعضاء األكليرس 

 في امبراطورية مهددة على ):260-253(إلى فاليريانس ) 251-249(من داقيوس   - ب
. كانية صمود المدنيين في الداخلحدودها، أراد االمبراطور داقيوس التثبت من إم

فكان هذا سبب أول ). 250(فأمر كل مواطن أن يذبح لآللهة ويستلم شهادة بذلك 
ال شك أن عدداً من المسيحيين قد استشهدوا ولكن . اضطهاد عام شن على المسيحيين

. عدداً كبيراً آخر قد ذبح لآللهة، إذ أن االضطهاد باغتهم بعد زمن طويل من األمان
قبريانس، أسقف قرطاجة، يصور لنا هذه الخيانات التي هزت في العمق جماعات 

آراء الجماعات حول الشروط التي يجب فرضها وبعد عودة األمان، اختلفت . إفريقية
أما فاليريانس، فكان يريد أن يوحد . على طالبي العودة إلى الكنيسة بعد هذه الخيانات

فاتخذ سنة .  يرى في المسيحيين جسماً غريباًلكنه كان .االمبراطورية ضد الفرس
 258وسنة .  إجراءات ضد االكليرس ومنع االحتفاالت واالجتماعات في المدافن257

أعدم الذين رفضوا تقديم الذبائح لآللهة فاستشهد آنذاك قبريانس أسقف قرطاجة 
  .نسيوسروسكستس أسقف رومة مع الشماس لو

  
  

  )) 3 ـ جزءشرح القداس اإللهي (( 
  

  : رتبة التقدمة 
 

،   رئيس المالئكة ميخائيل وجبرائيـل      مريم والدة اإلله،   ، يسوع المسيح  :نذكر في رتبة التقدمة     
 القديسين العادمي   يوحنا المعمدان، الرسل، رؤساء الكهنة واآلباء، الشهداء، الرهبان والراهبات،        

ن دون مقابل أي دون مـال أو        هؤالء القديسون الذين كانوا يخدمون الفقراء والمحتاجي      "الفضة  
  يوحنا الذهبي الفم، يواكيم وحنة،"ة فض

 
  ماذا تعني رتبة التقدمة؟

  
 فـنحن بتقـدماتنا     .الشكر هللا والتضرع إليه   : ما معنى كل هذا ؟ إنّه يعني أن التقدمة لها سبب          

ا نتوقـع   ثانياً، نحـن بتقـدماتن    . هذا أوالً . نُظهر شكرنا للمحسنين إلينا على كل ما حصلنا عليه        
  .شكر مع تضرع: ففي التقدمة األمران حاصالن. اإلحسان إلينا، وهذا هو التضرع

  
  "صالة الباب"

فاإلنسان في  . هي فرصة تهيئة للدخول إلى الملكوت، وقفة استغفار أمام المذبح المقدس وأبوابه           
  :صالة الباب تنتابه عاطفتين

  .عاطفة التوبة واالستغفار    -1
  .ة باهللا وأبوته ورحمتهعاطفة الثق    -2

ثم يدخل الكاهن إلى أبواب الملوكية . فالكاهن يستلهم استغفاره من خالل صالة االستغفار
 بقبول العذراء للسر بشفاعة القديسين ووالدة اإلله التي تفتح باب التحنّن، وهذا الفتح تم

  .الخالصي، لذلك فالمسيح ولد من عذراء
  

  
  ألرسم مالمح وجه سيدي "

"  
قيل أن الفنان ليوناردو دافينشي كان يرسم صورة أيقونة العشا السري وبينما هو 
منسجم في الرسم دخل شخص إختلف معه في أمر ما، فغضب الفنان وثار جداً حتى 

خرج الرجل وأمسك الفنان فرشاته ليكمل صورة وجه . قذف الرجل بألفاظ قاسية
شعر الفنان .  أن يمد الفرشاة على اللوحةالسيد المسيح لكنه إذ كان مضطرباً لم يقدر

وإذ قَبِل الرجل إعتذاره . بارتباك شديد فألقى بأدواته وخرج وراء الرجل يعتذر له
 وتصالحا معاً، عاد الفنان يمأل السالم قلبه وبدأ يرسم مالمح السيد المسيح التي تشع

سيح على قلوبنا ال حياتنا أشبه بفرشاة، نستخدمها لتلوين أيقونة السيد الم. فرحاً
صانع المصالحة مع اهللا . يمكننا أن نستخدمها ما دام الغضب يسيطر على مشاعرنا

  .ومع اخرين هو من يقدر على رسم أيقونة المسيح
  

  
  
  
  
  
  

 
االشتراك بالمحبة والرجاء ال تنسوا 

  مع محبتنا وتقديرناالشهري 


