
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

  
  
  

 
  

  "مريم تفتح شبابيك السماء"
   

فرأى كثيرا من األشخاص في السماء ال . خطر ببال يسوع أن يقوم بجولة تفتيشية في السماء
  . يلبسون حلّة الُعرس، أي أنهم ال يستحقّون دخول النعيم

  
وتقدم . فأنفذ في الحال من يستدعي القديس بطرس، بصفته المسؤول الوحيد عن باب السماء

سلّمتُك مفاتيح السماء على أمل أن تُصرف األمور : "بطرس متحسبا وِجالً، فبادره يسوع بقوله
فهل لك أن تُخبرني كيف دخلتْ السماء مثل هذه النفوس الخاطئة وبهذا العدد . بفطنة وتعقّل

  " الضخم؟
  

لّما أغلقتُ بابا، فأمك يا رب، ماذا تريدني أن أعمل؟ ك: "فأجاب بطرس وهو في غاية االنفعال
  ..."العذراء تفتح شباكًا

  
  .. يا مريم العذراء أمنا تشفعي فينا نحن الخطأة لدى إبنك الحبيب وربنا يسوع المسيح

   

  
  
  
 
  

  
  

  
  
  
  
 
 

  القراءات اإلنجيلية
  مبارك أنت يا رب إله آبائنا، ومسبح وممجد اسمك إلى الدهور    :المقدمة

  لِّ ما فعلتَ بنا، وجميع أعماِلك حقيقية، وطرقُك مستقيمةألنك عادٌل في ك
  

  )١٥-٨: ٣(طيطس إلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 
 

   أن تقرِّر يا ولدي ِتيطُس، صادقٌ القول، وأريد
هذِه األمور، حتى يكون الذين آمنوا باِهللا ذَوي 

 هي فهذِه. اهتماٍم في القياِم باألعماِل الصالحة
الحسنةُ والنَّاِفعةُ للنَّاس، أما المباحثاتُ السخيفةُ 
واألنساب، والخُصوماتُ والمماحكاتُ على الناموِس 
فاجتَِنبها، فإنَّها غير نافعٍة وباِطلة، ورجُل الِبدعة، 
 بعد اإلنذاِر أوالً وثانياً، أعِرض عنه، عاِلماً أن مثَل

ِة يقضي هو نفسه على لخطيئوهو في ا. هذا قد زاغ
تى أرسلتُ إليك أرتَماس أو تيِخيكُس باِدر أن تأتيني إلى نيكوبوِلس، ألني قد عولتُ أن م. نفِسِه

 وليتعلَّم ،ما شيءهعِوزما باعِتناٍء لئال يلُّس، فجهِّزهالنَّاموِس وأب معلِّم ا ِزيناسأشتُو هناك، أم
ذَوونا أيضاً ان ي سلِّمر، يِة، حتى ال يكونوا بدوِن ثمروريالحِة للحاجاِت الضقوموا باألعماِل الص

  آمين. النِّعمةُ معكُم أجمعين. سلِّم على الذين يحبونَنا في اإليمان. عليك جميع الذين معي
  

  )١٥-٥: ٨ ( البشيرلوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
  

وفيما هو يزرع سقَطَ بعض الزرِع على . خرج الزارع ليزرع زرعه. هذا المثَلالرب قَاَل  
َألنَّه لم تكُن . فلما نَبتَ يِبس. وسقَطَ البعض على الصخر *فَوِطَئ وَأكلَتْه طُيور السماء . الطَّريق

وسقَطَ البعض في اَألرِض  * معه فخَنَقَه فنبتَ الشَّوك. وسقَطَ البعض بين الشَّوك *له رطوبة 
 *ما عسى َأن يكون هذا المثَل . فسَألَه تالميـذُه قائـلين *فلما نبتَ َأثمر ِمئةَ ِضعٍف . الجيِّدة
لكَي ال ينظُروا وهم . وَأما الباقُون فبَأمثال. َأنتُم قد ُأعِطيتُم معِرفةَ َأسراِر ملَكوِت اهللا. فقال

اليهود، وجسدك إن الحجر ختمه ): األولاللحن ( القيامة طروبـاريـة -
لكنك قمتَ في اليوم الثالث،  أيها المخلص، واهبا للعالم . الطاهر حرسه الجنود

المجد لقيامِتك أيها : لذلك قواتُ السمواِت هتفت إليك، يا معطي الحياة. الحياة
المجد لتدبيِرك، يا محب البشر وحدك. المجد لملِكك. المسيح  

  
ر، واحفظ بقوة  ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البرب خلص يا رب شعبك وبارك-

  صليبك جميع المختصين بك
  

 نحن عبيدِك يا والدة اإلله، نكتب لِك آيات الغلبة يا جندية قاهرة، ونقدم  :قنداقال -
الشكر لِك كمنقذين من المساوئ، لكن بما أن لِك العزة التي ال تحارب، أعتقينا من 

  افرحي يا عروسةً ال عروس لها:  إليِكأصناف الشدائد حتى نصرخ

  ١١١ عددال – ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٦األحد 
  أحد القديسين آباء المجمع المسكوني السابع  –األحد الرابع بعد الصليب 

  مثل الزارع

ن لعرشة ا يةـــــــــــصــن بو عرة األ سـ  
  النيابة البطريركيةتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  - في الكويت



والَّذين على الطَّريِق . الزرع هو كِلمةُ اهللا. وهذا هو المثَل *وال يفهموا وهم ساِمعون . ناِظرون
والذين على  *ثم يْأتي ِإبليس وينِزع الكِلمةَ ِمن قُلوِبِهم ِلَئالَّ يؤِمنوا فيخلُصوا . هم الذين يسمعون

. فيؤِمنون ِإلى ِحين. فهُؤالِء لَيس لهم َأصٌل. كِلمةَ ويقبلونَها بفرحالصخِر هم الذين يسمعون ال
والذي سقَطَ في الشَّوِك هم الذين يسمعون ثُم يذهبون فيختَِنقون  *وفي وقِت التَّجِربِة يرتَدون 
فهم الذين .  الذي سقَطَ في اَألرِض الجيِّدةوَأما *فال يْأتُون بثَمر . بهموِم الحياِة وِغناها وملَذَّاِتها

من . ولما قاَل هذا صرخ *ويثِمرون بالصبر . يسمعون الكِلمةَ فيحفَظونَها في قلٍب جيٍِّد وصاِلٍح
   له ُأذُناِن للسماِع فليسمع

  
  لنبي هوشعا تذآار – ٢٠١١ أآتوبر ١٧
  يس لوقا اإلنجيلي تذآار الرسول القد– ٢٠١١ أآتوبر ١٨
  تذآار النبي يوئيل – ٢٠١١أآتوبر  ١٩

  
 الفن البيزنطي

  .يعد الفن البيزنطي من الفنون الثانوية وكان يطلق عليه فن العصور المظلمة  -
  

  : العمارة البيزنطي 
ومن األمثلة الشاهدة ) جستنيان(بلغ فن العمارة أقصى ازدهاره في عهد اإلمبراطور -

والتي استخدم في عمارتها األعمدة واألروقة والقباب ) وفياأيا ص(على ذلك كنيسة 
  ) الموازيك(وكسيت حوائطها بالمرمر والعقود التي تتألأل بفن 

تميزت الزخارف بكنيسة أيا صوفيا بالرسوم المجردة وتحمل معاني وقصص متتابعة  -
  .ومناظر طبيعية

بقيادة ) القسطنطينية(تحولت كنيسة أيا صوفيا إلى مسجد بعد فتح العثمانيين األتراك  -
محمد الفاتح ولم يغيروا في معالمها الخارجية سوى إضافة أربع مآذن من الخارج 
وغطوا الصور الداخلية بطبقة جيرية، مما كان سبباً في الحافظ عليها بعد اكتشافها مرة 

  .أخرى
   

  :النحت البيزنطي 
قبل القرن الخامس الميالدي خال الفن البيزنطي من أي صور وتماثيل مجسدة  -

قريبة من (العبادة السامية  وجل العتقادهم بأنها تبتعد بروح اإلنسان عن عبادة اهللا عز
  )النظرة اإلسالمية

في القرن السادس الميالدي عاود النحاتون البيزنطيون النحت المجسد لبعض القديسين  -
خاص الذي وصفوا في التاريخ الديني لديهم وأنتشر ذلك بشكل فيه إسراف وبعض األش

.  
الثالث قراراً بتحريم التماثيل وأمر ) ليون(في القرن الثامن الميالدي أصدر اإلمبراطور  -

برفعها من جميع الكنائس وخصص مجموعة من األشخاص أطلق عليهم مكسري 
  .التماثيل وأستمر األمر لمدة مائة عام 

  
  

  :صوير البيزنطي الت
آان السمة البارزة في الفن البيزنطي هو إحاطة الرسوم بالشخصيات الدينية والمقدسة  -

 لديهم بهالة نصف دائرية تحاط رؤوسهم من الخلف وعادة تكون باللون الذهبي وأحيانًا 
ومنها ظهر فن اإليقونات الدينية ذات أشكال دائرية ومستطيلة . تزخرف بشكل دقيق   -

   وبيضاوية ومربعه
كانت موضوعات التصوير تقتصر على المخطوطات الدينية وموضوعات مقتبسة من  -

  .الكتب الدينية
على الجدران التي تغطى بطبقة من الجير أو ) الفريسكو(استخدموا ألوان الفريسك  -

  .الجبس المبلل ومن ثم يرسمون فوقها بألوان ممزوجة بالماء
  .ية واأللوان الناصعة الغير مخلوطة تميزت رسومهم بالخطوط الخارجية القو -

  
     عبرة  و  قصة 
  

 >>! الِنَعم المخفية <<
  

استيقظ . تقول قصة خيالية أن الشمس لم تشرق يوما في إحدى البالد
واستيقظ . الفالحون صباحا ليذهبوا إلى الحقول، لكن الظالم كان دامسا

. ظلمة كانت حالكةالموظفون في السادسة ليذهبوا إلى أعمالهم ولكن ال
  .واستيقظ التالميذ ليذهبوا إلى المدارس، فلم يستطيعوا

 وعلى مدى ساعات النهار تعطّل كّل شئ، وتوقّفت الحياة، وأصاب الناس
القلقُ على زراعتهم، وارتعشت أجساد األطفال والعجائز من البرد، ودب الخوف في قلب 

  .الجميع
 الجميع إلى دور العبادة، يرفعون الصلوات، ويرددون فذهب. ولما أتى الليل، لم يظهر القمر

  .األدعية، ويصرخون ضارعين لتعود الشمس، ولم ينم أحد في تلك الليلة
وفي الخامسة من صباح اليوم التالي أشرقت الشمس في موعدها، فتصايح الناس فرحا، ورفعوا 

لماذا : "قال لهم أحد حكماء المدينةف. أيديهم إلى السماء، يرددون صلوات الشكر، ويتبادلون التهنئة
  "شكرتم اهللا على طلوع الشمس اليوم فقط، ألم تكن تُشرق الشمس كل صباح؟

  
 ؟..والمصاعب لم ال نتذكر اهللا سوى في المحن يا إخوتي 

 ؟..الكوارث لم ال نلجأ إلى اهللا إالّ أيام
 ..ا أعطانابجماله من خالل كل م من خالل هذه القصة نوجه دعوة لرؤية اهللا

  ..خالئقه نشكر اهللا يومياً على جميع
 
 
 
 
 
 

  في الكويتبمناسبة عيد األربعين سنة لكنيستنا
 قاعة - تقيم الكنيسة حفل في فندق آورت يارد ماريوت 

٢٠١١ نوفمبر ١٠ يوم الخميس الموافق –الراية   
  دك للشخص١٧سعر التذآرة 



  


