
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  لتكن يا رب رحمتك علينا، بحسب اتكالنا عليك :المقدمة

يقون بالرب، بالمستقيمين يليق التسبيحابتهجوا أيها الصد  
  :أفسسإلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 

آلِّ صالٍح وِبرٍّ فإنَّ ثمَر الرُّوِح هَو في . يا إخوة، أسُلُكوا آأبناِء النُّور 
وَحقٍّ، ُمخَتِبريَن ما هَو َمرضيٌّ لدى الرَّبِّ، وال تشَتِرآوا في أعماِل الظُّلمِة 

بل بالحريِّ وبِّخوا عليها، فإنَّ األفعاَل التي يفعلوَنها ِسّرًا . التي ال ثمَر لها
 آلَّ ما ُيعَلُن هَو ألنَّ. َيقُبُح حتى ِذآُرها، لكنَّ آلَّ ما ُيوبَُّخ عليِه ُيعَلُن بالنُّور

اسَتيِقْظ أيُّها النَّائُم وُقْم ِمن بيِن األموات، فُيضيَء لَك : ُنور، لذلَك يقوُل
 ماَء ُمفَتديَنكَبل آُحالمسيح، فاحَتِرُصوا إذن أن تسُلُكوا بَحَذٍر ال آُجَهالء، 

يئُة الرَّّب،  لذلَك ال تكونوا أغبياَء، َبِل افَهموا ما مش.ألنَّ األيَّاَم شريرة. الوقت
 التي فيها الدَّعارة، َبِل امتِلئوا ِمَن الرُّوح، ُمتحاِوريَن وال تسَكروا ِمَن الخمِر

فيما بيَنُكم بمزاميَر وتسابيَح وأغانيَّ روحيَّة، ُمَرنِّميَن وُمرتِّليَن في قلوِبُكم 
   .للرَّّب

 
  : البشيرلوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

َوخرَّ عنَد قَدمّي . وهو رئيـٌس للَمجَمع. َدنا ِإلى يسوَع ِإنساٌن ٱسُمُه ياِئيروس. لزمانِفي ذلَك ا
د        *يسوَع وجَعَل يتضرَُّع َإليِه َأن َيدُخَل ِإلى َبيِتِه          نَة ق ْشَرَة َس ي َع ُو ٱثنَت َألنَّ له ٱبَنًة وحيدًة لها َنح

اَن الُجموعُ        . َأشَرَفت على الموت   ٌق آ ُه    وَبيَنما هو َمنطِل ُذ           * َيزَحموَن زُف َدٍم ُمن ا َن رَأًة به وِإنَّ ٱم

َدَنت  *وآانت قد َأنَفَقت َمعيَشَتها آلَّها على اَألطبَّاِء وَلم َيسَتِطْع َأحٌد َأن َيشِفَيها   . ٱثَنَتي َعْشَرَة َسنة  
ِه ْدَب َثوِب سَّت ُه ِه وَم ن َخْلِف ا . ِم زُف َدِمه َف َن ِت وَق سوع *وِللَوق ال ي ن لَم. فق َر . َسنيَم وِإذ َأنَك

َسني               . يا ُمعلِّم . الجميُع قال ُبطُرُس والذين مَعهُ     ن لَم وُل َم ضايُقَك وتق َك وُت ُق ب  *ِإنَّ الُجموَع ُتحي
سوع اَل ي ٌد. فق َسني واح د لَم ي . ق د خَرَجت ِمنِّ وٍَّة ق َعرُت بُق ِإنِّي َش م  *ف ا َل رَأُة َأنَّه ا رَأِت الَم فلمَّ

َف دًة . َتخ اَءت ُمرَتِع ُهج رَّت ل ت    . وخ َف َبِرَئ َستُه وآي ٍة لَم ِة ِعلَّ ِه َأليَّ شعِب آلِّ اَم ال ُه َأم وَأخَبَرت
َسالم     . ِإيماُنِك َأبَرَأكِ . ِثِقي يا ٱبَنة  . فقاَل لها  *لساعِتها   ي ب ن        *ِإذَهب ٌد ِم اَء واح تكلَُّم ج ا هو َي وفيم

م  ِإنَّ ٱبَنَتَك قد ماَتت فال ُت. ِعنِد رئيِس المجَمِع وقاَل له  ائالً     *تِعِب الُمعلِّ ُه ق سوُع فَأجاَب َسِمَع ي ال . ف
َتخُلص       . َتَخف ط ف ن فَق وَب               *آِم ُه ِإالَّ ُبطُرَس وَيعق دُخُل مَع دًا َي َدْع َأح م َي ِت ل ى الَبي اَء ِإل ا ج ولمَّ

ْت      . ال َتبكوا . فقال. وآاَن الجميع َيبُكوَن وَيلِطمـوَن عَليها     *ويوحنَّا وَأبا الصِبيَِّة وُأمَّها      م َتُم ا َل ِإنَّه
. َأمَّا هَو فَأمَسَك بَيِدها وناَدى قائالً      *فَجَعلوا َيضَحُكوَن ِمنُه لِعلِمِهم بَأنَّها قد ماَتت         *بل هَي ناِئَمة    

ًا         . فَرَجَعْت ُروُحها وقاَمت في الحال      *يا َصِبيَُّة ُقومي     َأن ُتعطى َطعام َأَمَر ب ا    *ف َدِهَش َأبواه . ف
   قوال َألحٍد ما َجرىوَأوصاُهما َأن ال َي

   
 ميخائيل ت تذآار  لزعيَمي القّوا– 2008نوفمبر / تشرين الثاني8السبت 

  وجبرائيل ولسائر القّوات التي ال جسد لها  
فظة ل(دل على الوظيفة ال على الطبيعة يجُب أن نعرف أن لفظة المالك ت

لسماوي هي ألن هذه األرواح القديسة في الوطن ا). المالك تعني الُمرَسل
دائما أرواح ولكن ال يمكننا أن نسميهم دائما مالئكة، ألنهم مالئكة فقط عندما 

والذين يبشِّرون بأمور صغيرة يسمون مالئكة . ُيرَسلون لحمل البشارة
ولم ُيرَسل إلى مريم . والذين يبشرون بأمور آبيرة يسمون رؤساء المالئكة

ل رئيس المالئكة وآان من الالئق العذراء أيٌّ من المالئكة بل ُأرسل جبرائي
. في هذه الحال أن ُيرسل أآبر المالئكة للبشارة بأعظم حدث في العالم 

وُيعرف بعضهم أحيانا بأسماء خاصة لُيبيَّن بهذه األسماء العمل الذي 
وليسوا بحاجة إلى هذه األسماء الخاصة في المدينة المقدسة أي . يقومون به

  ا.ون من دون هذه األسماء فالِعلم في السماء آامٌل بمشاهدة اهللا القديرفي السماء وآأنهم ال ُيعرف
ا         ة    االسم فيتَّخذون   . ولكنهم ُيسمَّون عندما ُيرسلون إلينا في مهمٍة م ل .  بحسب المهمَّ ي     ميخائي من  " يعن

وَّة اهللا  "يعني   وجبرائيل،  "مثُل اهللا  ل  ."ق ي  ورفائي حيث   ."شفاُء اهللا  " يعن
ه         . إظهار القّوة ُيرَسل ميخائيل   تكوُن الحاجُة إلى     فُيعرف من اسمه ومن عمل

 . ما يقِدر أن يعمله اهللا وحدهأّنه ال أحد يقِدُر أن يعمَل
إني : "قال ومن َثمَّ فإن العدوَّ القديم الذي أراد أن يكوَن بكبريائه مثَل اهللا 

 "أصعُد إلى السماء، أرفُع عرشي فوق آواآب اهللا، وأآون شبيهًا بالعليِّ 
، العلّيفي نهاية العالم سوف ُيتَرُك بقوته إلى ). 14-13: 14اشعيا (

وفي ذلك " .ف يقاِتُل رئيس المالئكة ميخائيلوسو وُيسَلُم إلى العذاب،
يعتمد عليه بنو الزمان، ينهض ميخائيل، رئيس المالئكة العظيم الذي 

ّنا ميخائيل هو رئيس المالئكة آما يشهد بذلك يوح.  )1: 12دا  ("شعبك
فقاتلهم التّنين . ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل ومالئكته وبين التّنين": الرسول في رؤياه

بمالئكته، لكّنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء وسقط التّنين العظيم إلى األرض، وهو تلك الحّية 
ناصر  ).9 ـ 7: 12رؤ  ("القديمة المسّمى إبليس أو الشيطان خادع الدنيا آّلها، وسقط معه مالئكته

فهو ذلك . ال يزال محامًيا لكنيسة المسيح في العهد الجديد. المالك ميخائيل شعَب الّله، في العهد القديم

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 

 
 إن الحجر ختمه اليهود، وجسدك الطاهر حرسه :)اللحن األول ( القيامةطروبـاريـة -

لذلك قواتُ . ليوم الثالث،  أيها المخلص، واهبا للعالم الحياةلكنك قمتَ في ا. الجنود
المجد . المجد لملكك. المجد لقيامتك أيها المسيح: السموات هتفت إليك، يا معطي الحياة

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

.ليبك جميع المختصين بكبقوة ص  
 يا نصيرة المسيحيين التي ال تُخزى، ووسيطتهم الدائمة لدى الخالق، ال : القنداق-

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

.المحامية دائماً عن مكرميكوالدة اإلله   

  14 العدد 2008 نوفمبر/الثاني تشرين 9 األحد
-  تذكار القديسين الشهيدين أونيسيفورس وبورفيريوس – الصليب بعد الثامناألحد 

   تذكار أمنا البارة مطرونة  
 ميخائيل وجبرائيل ولسائر القوات التي ال تمحفل مقدس إكراما لزعيمي القوا - نوفمبر 8

     جسد لها



عبرة
صة و

ق

وفي العهد الجديد تراءى . المالك الذي ظهر في العهد القديم إلبراهيم وليشوع ولموسى وإليلّيا ولغيرهم
وهو ما زال يشفع فينا لدى . لبطرس ولكورنيليوس ولغيرهموتراءى . ليسوع في بستان الزيتون يواسيه

وهو يرسل إلينا مالئكته الحّراس ليعضدوا الكنيسة وأبناءها في حربها ضّد العالم والجسد . عرش العلّي
  .والشيطان

  .لنتعّلم من هذا المالك أن نكون حاضرين دوًما أمام اهللا نلّبي طلباته التي تؤول إلى خالصنا
فقد ُأرسل ليبشِّر بمجيء من تنازَل ": قَوُة اهللا" ئكة جبرائيل ُأرسل إلى مرَيَم العذراء، واسُمه رئيُس المال

بمجيء ربِّ القوات القدير في " قّوُة اهللا"فمن الطبيعيِّ أن يبشِّر . أن َيظهَر وضيعًا ليقِاتَل قوى الشر
  . القتال

وبيا وقد ُأرِسَل لشفائه، فأزاَل عن عينيه ظالم ألنه لمس عينْي ط". شفاُء اهللا"ومعنى رفائيل آما قلنا 
  ".شفاَء اهللا"فمن ُيرَسُل للشفاء من الالئِق أن ُيدعى . العمى

  
 تذآار أبينا في القّديسين يوحّنا الذهبّي الفم – 2008 نوفمبر13الخميس 

  رئيس أساقفة القسطنطينّية
آان واِلُدُه قاِئدًا في الَجيش . 345ألولى َحوَل سنة ُوِلَد َهذا الِقدِّيس الَعظيم في إنطاآية عاِصَمة سوريا ا
َبعد َثقاَفة عالَية وَتربَية َمسيحَية َحقيقَية إْقَتَبَل الِعماد . الروماني، وأُمُه َمعروَفًة في َتَدُيِنها وإيماِنها الراِسخ

.  الَبرَِّية ِللُزِهد والِعباَدةإلىَب َبعَد َذِلك َهَوذ.  َيد َمالتيوس الَبِطرَيرك ِمن369الُمَقدَّس َليلَة الِفصح سنة 
 إلى َي َحيُث ُرق386نيَسة َحتى سنة ُه ِبالَوِعظ َوَنِشر َآلَمة الَحق في الَكُه الَبِطرَيرك َشماسًا، وَآلَّفَرَسَم

، وآاَنت ُشهَرُتُه  ُأْختَير ِلَيكوَن َخَلفًا َله396وِعنَد َموِت َبطرَيرك الِقسَطنطينية سنة . َدَرَجة الَكهنوت
 واإلنجيل ُمِهَمَتُه وَقاَم ِبها ِبُجرأة وَشجاَعة ُيداِفع َعن الَحق فاستلموَقداَسُتُه َقد َبلَغتا َعاِصَمة االمبراطورَية 

فَي سنة ُنف.  أڤدوآيااإلمبراطورةوآاَن َردُّ الِفعِل َقويا ِمن ِجَهِة الَبالط الَملكي وخاَصة .  اهللاإالوال َيخاف 
 ايلول سنة 14 اَألَبدية في  الَحياةإلى بلٍد َحتى إنَتَقَل إلىِقًال ِمن َبَلٍد نت َمنفاه ُمب فيذ وَأَخَذ َيَتَع403
407.  

، وال َيزال ِذآَرُه حيا، َوَقد ُلقَِّب بالَفم األجيالإنَّ َمواِعَظُه وُخَطَبُه ال َتزال ُتدوي في َآناِئِسنا َعلى َمرِّ 
فلتُكن صالَته . َوَقد َأعَلَنُه البابا بيوس العاِشر َشفيع الواِعظين والُخطباء المسيحيين. الِمهالَذَهبي ِلجوَدة َآ

  .معنا، آمين
 ):متسلسل(موضوع األسبوع 

  
  ))آبــــــاء الكنيســـــــتة((

  من هم آباء الكنيسة؟ -1
الكنسي األصـيل،   آباء الكنيسة كتّاب وأدباء ومفكرون والهوتيون، يتميزون باستقامة الرأي والحس           

كـان همهـم نـشر      . رافقوا نشأة الكنيسة وسهروا على شؤونها ومارسوا التعليم والوعظ والتأليف         
البشارة وشرح الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، كان معظمهم من اإلكليروس، اهتموا برعاياهم             

. تبرز إلى حيز الوجـود    وجاهدا من أجل الحقيقة، قدم بعضهم حياته ذبيحة في سبيلها لكي تنتصر و            
  ...تألموا واضطهِدوا واستشهدوا محبة بالحقيقة والمسيح

  لماذا ندعوهم آباء؟ -2
وهذا اللفظ هو على األغلب مرادف للفـظ        . إن كلمة أب تعيدنا إلى األصول، إلى ما كان في البداية          

. دهم إلى النـضج   فاألب هو من له أبناء، يربيهم ويقو      " آبائنا في اإليمان  "ونحن نتحدث عن    " السلف"
. التي هي في الوقت ذاتـه عقيـدة وتعلـيم حيـاة           فهو يسلّم الحكمة    . ففي القيد كان المعلم يدعى أباً     
. سوف تستعمل بكثرة في الكنيـسة     " أب"فإن لفظة   ) 11-8: 23متى  (وبالرغم من تحفظات يسوع     
 كن ليس لكم لكم عشرة آالف مربٍ في المسيح، ل)... "15: 4كو 1(وقد صرخ القديس بولس في 

حـين يقبـل   : "وقال القديس ايرينـاوس  ". فأنا الذي ولدتكم باإلنجيل في المسيح يسوع      . آباء كثيرون 
  ".أحدكم التعليم من فم آخر، يدعى ابناً لمن هذبه، ويدعى هذا أباه

الفلسفة والوثنية، وتيار ثالـث ال      : كان المجتمع الذي نشأت فيه المسيحية تحت وطأة تيارين هامين         
في البدء ظهرت   . أما سياسياً فكان الحكم معادياً للمسيحية     .  أهمية عنهما هو تيار الدين اليهودي      يقل

هذه العداوة بشكل موجات من االضطهادات اجتاحت الشعب، وقد وصف وقائعهـا بدقـة مـؤرخ                
  .الكنيسة المعروف أوسابيوس القيصري

فة والعلماء، وما رافقها مـن إشـاعات        وأمام هذه الهجمات القاسية من قبل السلطة والشعب والفالس        
وتهجمات، ارتفعت أصوات من المجتمع المسيحي لتدافع عن المسيحيين كمجتمع وأفراد، وعـرف             

  ".اآلباء الرسوليون"هؤالء الرجال باسم 
  :اآلباء الرسوليون -3

هم الذين عاشوا من أواخر القرن األول حتى النصف األول من القـرن الثـاني، وهـم التالميـذ                    
والعنصر المهم هو أن أقوالهم هي الصدى المباشر للتعليم الرسولي          . مباشرون للرسل أو لتالميذهم   ال

مازالت كلمات الرسل ترن في آذانهم، ومثال الرسل حاضراً أمام          : "على حد قول القديس ايريناوس    
من أهـم هـؤالء     و. وتتميز كتاباتهم بوفرة االستشهادات الكتابية من العهدين القديم والجديد        ". أعينهم
. كليمنضوس أسقف روما وأغناطيوس األنطاكي الحامل اإلله وبوليكاربوس أسـقف أزميـر           : اآلباء

لنتبع الذين يحرثـون الـسالم ال       : "ومن كتابات كليمنضوس أسقف روما رسالة إلى أهل قورنثوس        
   ومـن  ". عـد عنـي   لقد قيل هذا الشعب يكرمني بشفتيه إال أن قلبه قد ابت          . الذين يريدون السالم رياء

اتركوني للوحوش إنها هي التي توصلني سريعاً       : "كتابات أغناطيوس األنطاكي رسالة إلى أهل روما      
  ".أنا قمح اهللا أطحن تحت أضراس الوحوش ألخبز خبزاً نقياً للمسيح. إلى اهللا

  
   "ثقتنا بأوالدنا"

شيء يا حنّا؟ فقال هل تعدني ب: أم حنّا تودع ابنها المزمع على السفر، وقالت لهكانت 
أخبريني : هل تعدني بشيء يا حنّا؟ فقال لها: ماذا يا أمي؟ فكررت عليه السؤال: لها

إنه شيء سهل يمكنك أن تعمله، فنظر : فقالت له. بهذا الشيء أوالً حتى أعدك بعد ذلك
: فأمسكت برأسه ووضعت يدها عليه وقالت. إني أفعل ما تريدين يا أمي: إليها وقال
ثم قبلته . ذهب اآلن إلى عالم شرير، فابدأ واختم كل يوم بالصالة إلى اهللاإنك ست
وسافر حنّا ودارت األيام وأصبح مرسالً عظيماً في جنوب افريقيا وكان . وودعته

  .إن قبلة أمي هي التي صيرتني مرسالً: يشهد ويقول
ورك ومحبتك أعظم بل د" إبنك ال تعلمو، الدهر بعلمو: أيها اآلباء واألمهات ال تقولوا
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أطيب التمنيات لكل من يحمل اسم 
ميخائيل، جبرائيل، مايكل، ميشا، ميشيل، ميشلين، 
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