
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  يفرح الصديقُ بالرب، ويتوكَُّل عليه    :المقدمة

  .استمع يا اهللا صوتي، عند تضرعي إليك
  

  :طيموثاوس إلى  الثانيةرسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 
يا ولدي تيموثاوس، تَقَو في النِّعمة التي في المسيحِ يسوع، وما  
كُفاةً ألن س أناساً أمناء، يكونون هعإستَود ،كثيرين منِّي لدى شهود عتَهم

 صالحٍ ليسوع نديكج ْل إذَن المشقَّاتأيضاً، فاحتَم يعلِّموا اآلخرين
ليرضي الذي ) وذلك. (المسيح، ليس أحد يتجنَّد فيرتَبِك بهمومِ الحياة

ي أحد ه، وأيضاً إن كاند جِهاداً جنَّدجاهد، فال يناُل اإلكليَل ما لَم يجاه
شرعيا، وال بد للحارِث الذي يتعب أن يناَل األثمار أوالً، تبصر في ما 
أقوُل فإن الرب يؤتيك فَهماً في كلِّ شيء، أذكُر يسوع المسيح الذي من 

 إنجيلي، الذي نَسِل داود، الذي أنهِض من بينِ األموات على حسبِ
أحتَمُل فيه المشقَّات حتى القُيود كفاعِل شر، إال أن كلمةَ اِهللا ال تُقيد، 
لذلك أنا أصبِر على كلِّ شيء من أجِل المختارين، لكي يحصلوا هم أيضاً على الخالصِ الذي 

األبدي المجد في المسيحِ يسوع، مع  

 
  : البشيرلوقاالقديس فصُل شريف من بشارة :اإلنجيل

  
ٱستَقبلَه رجٌل من المدينة به شَياطين من زمانٍ . لما َأتى يسوع ِإلى بقعة الغَدرِيين. ذلك الزمان

فلما رَأى يسوع صاح وخَر لـه   *ولم يكُن يلبس ثَوباً وال يْأوي ِإلى بيت بل ِإلى القُبور          . طويل
فِإنَّه كان يْأمر    *َأطلُب ِإليك َأالَّ تُعذِّبني     . ما لي ولك يا يسوع ٱبن اِهللا العلي       . وقاَل بصوت عظيم  

وكـان يـربطُ    . ِإذ كان قد ٱستَحوذَ عليه من زمانٍ طويل       . الروح النَّجِس َأن يخرج من اِإلنسان     
مـا  . فسَألَه يسوع قائالً   * الشيطان ِإلى البراري     فيقطَع الربطَ ويسوقُه  . بسالسَل وقيود ويحرس  

وطلَبوا ِإليه َأن ال يْأمرهم بالـذِّهابِ        *َألن شياطين كثيرين قد دخَلـوا فيه       . جوقَة. فقال. ٱسمك
ذَن لهـم   فطلَبوا ِإليـه َأن يـأْ     . وكان هناك قَطيع خَنازير كثيرة تَرعى في الجبل        *ِإلى الهاوِية   
فوثَب القَطيع عنِ   . فخرج الشَّياطين من اِإلنسانِ ودخلوا في الخَنازِير       *فَأذن لهم   . بالدخوِل فيها 

    يرةحِإلى الب فربوا *ختَنَق  فٱالجوا وذهبرثَ هدعاةُ ما حا رَأى الرفلم . ن في المدينةوا مروَأخب
فوجدوا اِإلنسان الذي خَرجت منـه      . وَأتَوا ِإلى يسوع  . يروا ما حدث  فخَرجوا ل  *وفي الحقول   

وَأخبرهم الناظرون كيـفَ     *فخافوا  . البساً صحيـح العقل  . الشياطين جالساً عند قدمي يسوع    
نَّه ٱستَحوذَ علـيهِم    َأل. فسَألَه جميع جمهورِ بقعة الغَدرِيين َأن ينصرِفَ عنهم        *ُأبرِىء المعتَرى   

فجعَل يطلُب ِإليه الرجـُل الـذي خرجـت منـه            *َأما هو فركب السفينةَ ورجع      . خَوفٌ عظيم 
   همع َأن يكون قائالً    . الشياطين يسوع فَهاُهللا ِإليـك      ارجع *فصر ثْ بمـا صـنَعدوح كِإلى بيت  .

   بما صنَع ِإليه يسوعفذهب وهو ينادي في المدينة كلِّها 
  
  

  "ث بما صنع اهللا إليك إلى بيتك وحدِّارجع "يلجنوحي اإلمن 
  

. هالك الخنازير هو نتيجة لعمل الشيطان ال من عمل المسيح
المسيح هو خالص اإلنسان وتحريره من قبضة الشيطان، هم 

.  من إبليساإلنسانوهل من مقارنة بين الخنازير وتحرير 
معنا يشبهون أهل الغدريين الذين يفضلون الكثير في مجت

 ومصالحهم ويميلون إلى تقييم الربح الشخصي أكثر أموالهم
فهذا المريض الذي كان مطروداً من مجتمعه، . اإلنسانمن 

ولم يعاملوه كمريض مسكين بل كحيوان هائج، قيدوه 
إلى الجبال والقبور فاغترب عن أهله وعن  سالسل، فهربب

 جاء المسيح ودعانا لنقترب منهم إلى هؤالء. وطنه
في حياة كل منا خنازير متنوعة، ال يجب أن . ونساعدهم

، وال يجب أن نتشبه بالغدريين الرافضين ذواتنانفضلها على 
كل من "  قول يوحنا قَصد. للمسيح بل نفتح أبوابنا له ليحررنا ويمنحنا والدة جديدة باإليمان به

لشيطان هو ل وكل مولود من اهللا يغلب الشيطان والغلبة يؤمن بالمسيح هو مولود من اهللا
   ".إيماننا

  
  
  

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  25652802: ت 

 
 الشيتَ بصليبك الموت، وفتحتَ للص :)اللحن السابع(  القيامةطروبـاريـة -

رتَ رسلك أن يكرزوا مبشرين بأنك الفردوس، وأبطلتَ نوح حامالت الطيب، وأم
 قد قمتَ، أيها المسيح اإلله ، مانحاً العالم عظيم الرحمة

 
ر، واحفظ ك وامنح حكامنا الغلبة على البرب خلص يا رب شعبك وبارك ميراث-

.بقوة صليبك جميع المختصين بك  
 

الق، ال  يا نصيرة المسيحيين التي ال تُخزى، ووسيطتهم الدائمة لدى الخ: القنداق-
بل بما أنك صالحة، بادري إلى . تُعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك

. هلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى االبتهال. معونتنا، نحن الصارخين إليك بإيمان
يا والدة اإلله المحامية دائماً عن مكرميك.  

  12 العدد 2008 أكتوبر/ تشرين األول26 األحد
  ذكر الزلزلة العظيمة -  بعد الصليبسساداألحد ال



عبرة
صة و

 ق

  
  اإلنسانتعاليم الكنيسة في احترام حياة 

  
 واإلجهاض نفسها، كأنواع القتل والوأد اإلنسانإن كل ما يضاد حياة 

 على المرض واالنتحار، كما أن كل ما يشكل انتهاكاً لإلنسان واإلجهاز
المعنوي، والضغط النفسي، التعذيب الجسدي واألعضاء، وبكامله كقطع 

 كأوضاع الحياة المنحطة والسجن اإلنسانكما أن كل ما يسيء إلى كرامة 
دون مبرر والسبي واالستعباد والبغاء والمتاجرة بالنساء واألوالد، وأيضاً 

 إلى مجرد آلة دون أي اعتبار ملأوضاع العمل المحقرة التي تحول العا
ما يشبهها هي وإن كل هذه التصرفات والعادات التي ذكرناها :  ومسؤوليتهلشخصيته وحريته

 العار بالذين يتعاطونها، أكثر مما تلحقه تُفسد الحضارة، تلحقفبينما . الواقع مشينة في
  .  وصمة عار أيضاً فظيعة لشرف الخالقأنهابضحاياها، كما 

   )الفاتيكان(                
  

   الزلزلة العظيمة تذكار– أكتوبر/ تشرين األول26
 ، فـي عهـد    740الزلزلة العظيمة التي نعيد اليوم لذكرها هي التي هدمت القسطنطينية سنة            

ــور ــاربي اإلمبراطــ ــوك محــ ــصوري، اول الملــ ــات الون االيــ   .اإليقونــ
  

. َأيها المسيح ِإلهنا. َأنقذْنا من وعيد الزلزلة الرهيب. يا من ينظر ِإلى األرضِ فيجعلُها ترتعد
  َأيها المحب البشرِ وحدك. بشفاعة والدة اإلله. وأرسْل ِإلينا مراحمك الوافرة

  
 ):متسلسل(موضوع األسبوع 

  
  ))الكراسي الرسولية أو البطريرآيات الخمس((
ه رسمياً مجمع نيقية يقوم بتجميـع األسـاقفة         النظام الكنسي الذي نشأ في القرن الثالث وأقر       إن  

الذي عمل ابتداء من مطلع القـرن        روما،   حول أسقف عاصمة اإلقليم   )  أنطاكية –اإلسكندرية  (
وفي القرنين الرابع والخامس برزت أهمية كنيستين أخريين        ". بطريرك"الخامس والسادس لقب    

وضعهما الجديد واعترف   ) 451( مجمع خلقيدونية    ستا القسطنطينية والقدس إلى أن أقر     هما كني 
  ).بطريرك" (رئيس أساقفة" بلقب ألسقفيهما

 هذه الكنائس الخمس تشرف على شؤون األبرشيات        أن) 565-527(ورأى يوستينيانوس الملك    
   تخضع لها جميـع    ". اتبطريركي"م به العالم الروماني إلى خمس       األخرى، فأصدر مرسوماً قس

 ك رومـا  يـر ت الوضع الراهن ووطد سلطة البطاركة، مع االعتراف لبطرأبرشيات الدولة، فثب
بأسبقيته على البطاركة اآلخرين بل المسؤولية الكبرى عن شـؤون الكنيـسة            " البابا"الملقب ب 

  ".رئيس كهنة اهللا أجمعين: "جمعاء، إذ دعاه
 :روما -1

وكـان  . مل أوروبة وأفريقيا الشمالية والبلقان ما عدا تراقيا        كانت البطريركية الغربية تش   
البابا يدير مباشرة شؤون ايطاليا وينيب عنه في البلقان رئيس أساقفة تسالونيك وفي افريقية            

ولم يكن البابا يتدخل في شؤون الشرق إال نـادراً عنـدما كانـت              . رئيس أساقفة قرطاجة  
 وكان. ت دعوى إلى محكمته العلياع أو إذا رفالمحافظة على صحة المعتقد تقتضي تدخله

أما في الغرب فقـد     . يترك كل بطريرك تدبر أمور كنيسته تحت سلطة البطريرك المحلي         
إلتفّ حوله الشعب المسيحي كله، السيما بعد انهيار اإلمبراطورية الرومانية تحت ضربات            

ارية والدينية، وهـذا كـان      البرابرة، وكان الزعيم األوحد والمدافع األكبر عن القيم الحض        
أساس حكم البابا الدنيوي في بعض إنحاء ايطاليا حتى سقوط روما في العشرين من أيلول               

هذا فضالً على سلطته العليا التي كانت كافة الشعوب المسيحية تعترف بهـا             . 1870عام  
  .واستعملت كنيسة روما الطقس الروماني أو الالتيني. منذ القدم

  
 :دريةبطريركية اإلسكن -2

 حظيت كنيسة اإلسكندرية بمكانة سامية في العالم المسيحي القديم قبـل أن يعلـو شـأن                
وبقيت اإلسكندرية مدة طويلة مركز العلم      . القسطنطينية، فكان لها المرتبة الثانية بعد روما      

ولم تكـن   . والمعرفة والفلسفة والحضارة وأضحت مدرستها الالهوتية منارة العلوم الدينية        
سمة إلى واليات دينية كغيرها ولم يكن فيها إال متروبوليت واحد هو البطريـرك              مصر مق 

وقد تمتع بهذه السلطة ألنه كان يمثل " الفرعون الكنسي"وكانت سلطته مطلقة فلقب ب. نفسه
في نظر الشعب السلطة الوطنية الحقيقية، بينما كان الحاكم البيزنطي غربياً يستمد سـلطته           

واستعملت في طقوسها ما يعرف بليتورجيا القديس مرقس التي         . هةمن دولة أجنبية مكرو   
وجرت العادة أن يعلن أسقف اإلسكندرية علـى        . أصبحت تُعرف فيما بعد بالطقس القبطي     

  .جميع الكنائس تاريخ وقوع الفصح
  )البطريركيات في انطاكية، القسطنطينية والقدس... تابعوا االسبوع المقبل (

  
  

  "كالمسامير "
  

قم : ن هناك طفل يصعب إرضاؤه، أعطاه والده كيس مليء بالمسامير وقال لهكا
بطرق مسمار واحد في سور الحديقة في كل مرة تفقد فيها أعصابك أو تختلف مع 

وفي األسبوع .  مسمار في السور37في اليوم األول قام الولد بطرق . أي شخص
امير التي توضع يومياً التالي تعلم الولد كيف يتحكم في نفسه، وكان عدد المس

اكتشف الولد أنه تعلم بسهولة كيف يتحكم في نفسه، أسهل من الطرق . ينخفض
في النهاية أتى اليوم الذي لم يطرق فيه الولد أي مسمار، . على سور الحديقة

: عندما ذهب ليخبر والده انه لم يعد بحاجة إلى أن يطرق أي مسمار قال له والده
مرت أيام . حد عن كل يوم يمر بك دون أن تفقد أعصابكاآلن قم بخلع مسمار وا

قام  .عدة وأخيراً تمكن الولد من إخبار والده بأنه نزع كل المسامير من السور
بني قد أحسنت التصرف، لكن انظر : الوالد بأخذ ابنه إلى سور الحديقة وقال له

دما تحدث بينك عن. على هذه الثقوب التي تركتها في السور لن تعود أبداً كما كانت
وبين اآلخرين مشادة أو اختالف أو تصرف سيء، وإن تأسفت لكنك تترك جروح 

  .يا حبذا لو ننتبه قبل أن نخطأ. وثقوب في اآلخرين
  
  

   


