
 
 
 
 
 
 
 

 
   

  
  
  
 
  

  
  

  
  
  
  
 

  القراءات اإلنجيلية
  تَسبيحي، لَقَد كان لي خَالصاقُوّتي و َألرّبّ  :المقدمة

  َأدّبني ٱلرّبّ تأديبا، وِإلى الموِت لَم يسِلمني
  

 و ٣٣-٣١: ١١( إلى أهل قورنثس  الثانيةرسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 
٩-١: ١٢( 
َلُم ِإَلُه َوَأبو َربِّنا َيسوَع ٱلَمسيِح، ٱلُمباَرُك ِإلى ٱلدُّهوِر، َأّني ال  يا ِإخَوة، َيع 

آاَن ٱلحاِآُم ِبِدَمشَق َتحَت ِإمَرِة ٱلَمِلِك ٱلحاِرِث، َيحُرُس َمديَنَة . َأآِذب
َفُدّليُت ِمن ُآوٍَّة في ِزنبيٍل ِمَن ٱلّسوِر،  ٱلدَِّمشِقّييَن ُمريًدا َأن َيقِبَض َعَليَّ،

َفِإّني َأنَتِقُل ِإلى ُرؤى ٱلرَّبِّ . ِإنَّ ٱِلٱفِتخاَر ال ُيفيُدني .َنَجوُت ِمن َيَديهَو
ِإّني َأعِرُف ِإنساًنا في ٱلَمسيِح ٱخُتِطَف ِإلى ٱلسَّماِء ٱلثاِلَثِة ُمنُذ َأرَبَع  .َوِإيحاءاِتِه

!  َأعَلُم، ٱُهللا َيعَلمَأم خاِرَج ٱلَجَسد؟ َلسُت! عَلم أَعَشَرَة َسَنًة، َأفي ٱلَجَسد؟ َلسُت 
 !َوَأعِرُف َأنَّ َهذا ٱِإلنساَن، َأفي ٱلَجَسِد َأم خاِرَج ٱلَجَسد؟ َلسُت َأعَلُم، ٱُهللا َيعَلم
 .َقد ٱخُتِطَف ِإلى ٱلِفرَدوِس َوَسِمَع َآِلماٍت ِسِريٍَّة، ال َيِحلُّ ِلِإنساٍن َأن َينِطَق ِبها

َفِإّني َلو َأَردُت ٱِلٱفِتخاَر َلم َأُآن  .َهِة َنفسي، َفال َأفَتِخُر ِإّال ِبَأوهانيَأّما ِمن ِج. َفِمن ِجَهِة َهذا َأفَتِخر
َوِلَئالَّ  .جاِهًال ِلَأّني َأقوُل ٱلَحقَّ، َلِكّني َأُآفُّ ِلَئالَّ َيُظنَّ َأَحٌد بي َفوَق ما َيراني َعَليِه َأو َيسَمُعُه ِمّني

َوِلَأجِل َذِلَك  .يُت َشوَآًة في ٱلَجَسِد، َمالَك ٱلشَّيطاِن ِلَيلِطَمني ِلَئالَّ َأسَتكِبرَأسَتكِبَر ِلُسُموِّ ٱِإليحاءاِت، ُأعط
» !َتكفيَك ِنعَمتي، ِلَأنَّ ُقوَّتي ُتكَمُل في ٱلَوهن«: َفقاَل لي .َطَلبُت ِإلى ٱلرَّبِّ َثالَث َمّراٍت َأن ُتفاِرَقني

  .َأوهاني، ِلَتسَتِقرَّ َعَليَّ ُقوَُّة ٱلَمسيحَفِبُكلِّ ُسروٍر ِإَذن َأفَتِخُر ِبٱلَحِريِّ ِب

  )٣٩-٢٦: ٨(البشير  لوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
  

ٱسَتقَبَلُه رُجٌل من المدينِة بِه َشياطيُن ِمن زماٍن . لمَّا َأتى يسوُع ِإلى ُبقعِة الَغَدِريِّيَن. في ذلك الزَّمان 
فلمَّا رَأى يسوَع صاَح وَخرَّ له وقاَل  * َيْأوي ِإلى بيٍت بل ِإلى الُقبور ولم يُكن َيلَبُس َثوبًا وال. طويل

فِإنَُّه آاَن َيْأُمُر الرُّوَح  *َأطُلُب ِإليَك َأالَّ ُتعذَِّبني . ما لي ولَك يا يسوُع ٱبَن اِهللا الَعِلّي. بَصوٍت عظيم
وآاَن ُيرَبُط بَسالِسَل وقيوٍد .  عليِه من زماٍن طويلِإذ آاَن قِد ٱسَتحَوَذ. النَِّجَس َأن َيخُرَج ِمَن اِإلنسان

. َجوَقة. فقال. ما ٱسُمك. فسَأَلُه يسوُع قائًال *فَيقَطُع الرُُّبَط وَيسوُقُه الشيطاُن ِإلى الَبراري . وُيحَرس
وآاَن ُهناَك  * الهاِوَية وطَلُبوا ِإليِه َأن ال َيْأُمَرُهم بالذِّهاِب ِإلى *َألنَّ شياطيَن آثيريَن قد َدَخلـوا ِفيِه 

فخَرَج  *فَأِذَن لهم . فطَلبوا ِإليِه َأن َيْأَذَن لهم بالدُّخوِل فيها. َقطيُع َخنازيَر آثيرٍة َترعى في الَجَبل
فلمَّا  *خَتَنق فٱفَوَثَب الَقطيُع عِن الُجُرِف ِإلى الُبَحيرِة . الشَّياطيُن ِمَن اِإلنساِن وَدخلوا في الَخناِزير

. فَخَرجوا لَيَروا ما َحَدث *وَأخَبُروا َمن في المدينِة وفي الُحقول . الرُّعاُة ما َحَدَث َهَرُبوا وذَهبوارَأى 
البسًا صحيـَح . فَوَجدوا اِإلنساَن الذي َخَرَجت منُه الشياطيُن جالسًا عنَد قَدَمي يسوع. وَأَتوا ِإلى يسوع

فسَأَلُه جميُع ُجمهوِر ُبقَعِة الَغَدِريِّيَن َأن  * ُأبِرىَء الُمعَترى وَأخَبَرُهُم الناِظُروَن آيَف *فخافوا . الَعقل
فجَعَل يطُلُب ِإليِه  *َأمَّا هَو فَرِآَب السفينَة وَرَجع . َألنَُّه ٱسَتحَوَذ عليِهم َخوٌف عظيم. َينصِرَف عنهم

ِإرِجْع ِإلى بيِتَك وَحدِّْث بما   *فصَرَفُه يسوُع قائًال. الرُجُل الذي خَرَجت منه الشياطيُن َأن يكوَن مَعُه
  فذَهَب وهو ُينادي في المدينِة آلِّها بما صَنَع ِإليِه يسوع . صَنَع اُهللا ِإليك

  
تذآار القّديس الشهيد في رؤساء الكهنة يعقوب الرسول أخي  - أآتوبر ٢٣ األحد

  الرّب وأّول أساقفة أورشليم
  في الشهداء الحارث والذين معهتذآار القّديس العظيم - أآتوبر ٢٤االثنين 

  
   عن آنيستنا؟سؤاًالخمسة عشر 

  ما اسم آنيستنا؟-١
  .اسم آنيستنا هو آنيسة الروم الملكيين الكاثوليك

  
  ملكيين؟ ما معنى آلمة -٢

الملكيين ألننا في القرن  ، ُنسمى" الذين يتبعون الملك" آلمة ملكيين معناها 
  .المسيح ومريم العذراء ول بعض الحقائق عن يسوعالخامس تبعنا الملك مرآيانوس في قب

  
 ؟"الروم" نسمي آنيستنا  لماذا -٣ 

الرومانية الشرقية أصبحت يونانية في القرن السادس والسابع  ألن المملكة" الروم" نسمي آنيستنا 
وذلك بعد أن فقضت روما أهميتها السياسية في القرن " مملكة يونانية " ولذلك آانت تسمى أيًضا

 بالفعل من القرن الرابع آانوا يدعون مدينة القسطنطينية باسم روما الجديدة آانت (٤١٦(الخامس 
. المدن الكبرى  حينئٍذ اللغة اليونانية مستعملة في مناطق عديدة في الشرق االوسط وعلى االقل في

ا يكتبون ، حتى الشرقية آانو وآنا نستعمل في آنائسنا لفترة طويلة هذه اللغة ومعظم أباء الكنيسة
  .القرن السادس، باللغة اليونانية

  
 آاثوليك؟ ما معنى آلمة -٤ 

  .آلمة آاثوليك تعني جامعة، عالمية

لما نزلتَ إلى الموت، أيها الحياةُ لخالدة، ): الثانياللحن ( القيامة طروبـاريـة -
 جميع ولما أقمتَ األمواتَ من تحِت الثرى، صرختْ. أمتَّ الجحيم ِبسنَى الهوِتك
  أيها المسيح إلهنا، يا معطي الحياة، المجد لك: قواِت السماويين

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

  صليبك جميع المختصين بك
  

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

  افرحي يا عروسةً ال عروس لها: أصناف الشدائد حتى نصرخ إليِك

  ١١٢ العدد – ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٣األحد 
  شفاء المجنون  – بعد الصليب األحد الخامس

ن لعرشة ا يةـــــــــــصــن بو عرة األ سـ  
  النيابة البطريركيةتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  - في الكويت



   ظهرت آنيسة الروم الملكيين الكاثوليك؟ متى-٥
  عندما انقسمت بطريرآية انطاآية ، قبل هذا التاريخ نحن والروم١٧٢٤آنيستنا سنة  ظهرت

 الذين انضموا لروما رسموا بطريرك آاثوليك واسمه آيرلس. األرثذوآس آّنا آنيسة واحدة 
   . السادس طناس

  
 آنيستنا؟ بأي لقب يدعون أبناء -٦

اجتمع االساقفة في مؤتمر آبير يسمى  ٤٥١ في سنة" خلقيدونيون" يدعون أيًضا أبناء آنيستنا بلقب 
االساقفة انه يوجد في يسوع المسيح طبيعتين االلهية   أعلنفي هذه المناسبة". المجمع الخلقيدوني" 

   ."خلقيدونيون" هذه العقيدة يدعون  جميع الذين قبلوا. واإلنسانية
 
  التي نطبقها في آنيستنا؟) القداس االلهي( الليتورجيا   اسم ما-٧

ليوس عشرة مرات قداس القديس باسي نقيم و.آنيستنا في القداس للقديس يوحنا الذهبي الفم نحتفل في
  .في السنة وخاصة في زمن الصيام

 
  الطائفة حول البطريرك؟ ماذا يسّمى االجتماع السنوي لجميع أساقفة -٨

الربوة أو (سنوي في لبنان ويكون مكان اللقاء ال" المقدس السينودس" هذا الجتماع السنوي يسّمى 
  )صيدنايا(  أو في سوريا) عين تراز

 
  رعية؟ ما معنى آلمة -١٠

  . ويتبعون نفس الطقس ونفس الراعي الرعية هي جماعة المسيحيين الذين يسكنون في منطقة معّينة
  

  ما معنى آلمة طقس؟  وطقس نحتفل بالقداس االلهي في آنيستنا؟ بأي -١١
آلمة طقس هو طريقة ترتيب وإقامة  معنى .آنيستنا بالطقس البيزنطي نحتفل بالقداس االلهي في

 .الدينية  في االحتفاالتالصلوات والخدمات
 
 ؟"البيزنطي الطقس" لماذا نسمي طقسنا   وما معى آلمة بيزنطي؟ -١٢

حالًيا اسطنبول بعد أن آانت القسطنطينية وهي " بيزنطة" اسمها  آلمة بيزنطي ترجع الى مدينة
 "بيزنطة" االلهي تكّون وتطّور في مدينة ألن قداسنا نسمي طقسنا الطقس البيزنطي .مدينة في ترآيا

 
  بطريرآنا؟ ما هو لقب  والحالي؟ ما اسم البطريرك -١٣

واالسكندرية  بطريرك انطاآيا وسائر المشرق"  هو هقبول. اسم البطريرك غريغوريوس الثالث لحام
  )سوريا( دمشق  مقّر بطريرآنا موجود فيو. "واورشليم

 
  اين آان مقّر البطريرك سابًقا؟ -١٤

  )ترآيا حالًيا هذه المدينة موجودة في" ( انطاآية " سابًقا آان في مقر البطريرك
  

  ما هو عدد الروم الكاثوليك في العالم؟ -١٥
  

ونصف الى مليونين تقريًبا،موزعين خصوًصا في االردن ومصر وفلسطين ولبنان  عددهم مليون
  .واالن في بالد االغتراب وسوريا

 
     عبرة  و  قصة 
  

 >>!!  احمل صليبك واتبعني<<
  

 آثيرة في غرفته متأمال آالم وقاتًاأ آان يقضي  رجل تقّيفيوس
. "احمل صليبك واتبعني"خاصة هذه الكلمات التي تقول . يسوع

ذات مساء آان يفكر ويفكر حتى قرر أن يخرج حامال هذا الصليب 
أمام آل الناس من شروق الشمس حتى مغيبها، ليعلمهم بأنه يحب 

  . لهويؤمن بيسوع غير مبال بما سيقولنه
في صباح اليوم التالي قام بأخذ صليب آبير وثقيل آان مرآونا في 

حمله على آتفيه وخرج به سائرا في . إحدى زوايا مخزن بيته
وسمع من بعضهم آلمات مهينة، وسمع . الشوارع واألزقة، حيث شاهده جمع آبير من الناس

آون ما الذي يفعله هذا وغيرهم ينظرون وال يدر. قهقهات وضحكات واستهزاءات البعض األخر
  .لكنه لم يأبه بكل هذا وأصر على إآمال مشواره إلى حين غروب الشمس والعودة إلى البيت. الرجل

 إلى الجهة التي أتى يوسف استدار " هل لك أن تساعدني؟؟لو سمحت،": فجأة سمع صوتا يناديه
حاجياتها إلى شقتها في منها الصوت، وإذا به يرى امرأة مسنة تطلب منه أن المساعدة في نقل 

  .الطابق السادس ألنها ال تقوى على ذلك
أما ترينني احمل صليب المسيح الثقيل؟ هل تطلبين مني ترك ما هو ":  وهو منزعجيوسفأجابها 

  "!!!ليسوع ألنقل أغراضك الخفيفة هذه إلى شقتك؟؟
جه نحوها طالبا منها  وما أن شاهد المرأة المسنة حتى اتيوسف رجل من جانب في نفس اللحظة مّر

  ).ألنه أدرك بان هذه الحاجيات ثقيلة على امرأة في سنها(السماح له بنقل حاجياتها إلى شقتها 
إذا أردت حمل صليب المسيح فاحمل أثقال ":  وقالت لهيوسفابتسمت المرأة المسنة في وجه ف

 سار إلى الجلجثة اآلخرين الن المسيح لم يحمل ثقله الشخصي بل حمل ثقلك أنت وثقلي عندما
  ."ليصلب

   ي،،إخوتي وأخوات
أو قطعة هل الصليب بالنسبة لنا مجرد خشبة ! بلنفكر آيف يمكننا حمل ذلك الصليدعوآم اليوم أ

  !خر لحظة من حياتناآ المجاني إلى  والعطاءأم هو رمز يدفعنا للتضحية  !ذهبية معلقة على صدورنا
  
  

 
 
 
 
 
 

  

 التعليم دعوة من األب بطرس غريب ولجنة
المسيحي في آنيستنا لحضور القداس 

المقام على نية أبناء التعليم وعائالتهم يوم 
   ص١١:٣٠ أآتوبر ٢٨الجمعة 

المشارآة ضرورية للصالة من اجل التعليم 
  والعائالت


