
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  الرب قوتي وتسبيحي، لقد كان لي خالصاً :المقدمة

  أدبني الرب تأديباً، وإلى الموت لم يسلمني
   

  :أفسسإلى رسالة القديس بولس الرسول فصٌل من 
  

 إلَبسوا سالَح اهللا .تشدَّدوا في الرب وفي قدرة قوتهيا إخوة، 
فان مصارعتنا ليست ضد . طيعوا مقاومة مكايِد إبليسالكامل، لتست

دٍم ولحم، بل ضد الرئاسات، ضد السلطات، ضد سائدي العالم، 
فلذلك . عالِم ظلمِة هذا الدهر، ضد قوة الشِر الروحيِة في السماويات

خذوا سالح اهللا الكامل، لتستطيعوا المقاومة في اليوم الشرير حتى 
 فانهضوا إذن وشدُّوا أحقاَءآم بالحق، .إذا تمَّمتم آل شيء تثبتون

واحملوا . وانعلوا أقدامكم باستعداد إنجيل السالم. والَبسوا ِدرع البّر
فوق هذه آلها ترَس اإليمان، الذي به تقدروَن أن تطِفئوا جميع 

واتخذوا خوذة الخالِص وسيَف الروح الذي . سهام الشرير الملتهبة
  .هو آلمة اهللا

 
  : البشيرلوقاريف من بشارة القديس فصُل ش :اإلنجيل

  
 َثل ألِرماذا أعَم. معِليا ُم.  لهبًاجّر ُم الناموس وقاَللماِءن ُع ِم واحٌدنا إلى يسوَعَد. في ذلك الزَّمان

 ، قلبكلِّ بُكَك إلَهب الربَّأحِب،  وقال فأجاَب؟أ تقَر آيَف، في الناموسَبِتماذا ُآ.  لُهة، فقاَلياة األبديَّالَح
 . ذلك فتحياافَعْل. بَتَجأ واِب بالصَّ، لُه فقاَل.ك آنفِسَكوقريَب ،كهِن ِذلِّ وبُك،كِت قدَرلِّ وبُك،ك نفِسلُِّكوب

 إلى ليَمَش من أوَردرًانَح ُم إنساٌن آاَن، وقال يسوُع فعاَد؟يقريبن  وَم، ليسوع فقاَلُه نفَسَيزآِّ أن ُيفأراَد
 نًا آاِه أنََّقَفت، فاتَّيِّ وَميٍّ َح بيَنآوُهَروا وقد َتَض َمثمَّ. ربًا َضوُهُعأوَس ووُهرَّ فَعصوٍص بين ُلقَعفَو. أريحا
ا ري ساِم إنَّ وجاز، ثمَُّهَر فأبَصكاَن وافى الَميٌّ الِوَك وجاز، وآذِلُهَر فأبَص الطريِق في ذلَكرًاِدنَح ُمآاَن
 ِهِت على دابَّلُهوحَم. مرًا وَخيتًا عليها َزبَّوَص. ِهراحاِت ِجَدَمَض ونا إليِهن، فَدحنَّ َتا رآُهلمَّف.  بِهرَّ َمرًاسافَُِم

 ِقنُد الُفِبما لصاِحين وأعطاُهيناَر ِدَج أخَرِهالِق انِط عنَدِد، وفي الَغنى بِه واعَتٍقنُد إلى ُف وأتى بِهِةالخاصَّ
  قريبًا صاَرُهُبحَس َتِة الثالَثالِء هُؤ فأيُّ.تيوَد َع عنَد لَكُهُع هذا فأنا أدَفوَق َفْقنِفما ُتْه وَم بِه إعتِن،وقال
  أيضًا أنَتْع واصَن إمِض، يسوعُه لفقاَل.  الرحمةإليه َع الذي صَن، قال؟صوص اللُّيَن َبَعذي وَقللَّ

  .آذلك
   تذآار القّديس الرسول مّتى اإلنجيلي- 2008 نوفمبر 16األحد  

  
 إنجيلهوضع . اإلنجيليين من آتب بين أولآان القّديس الرسول مّتى 

ثم .  لغة يهود فلسطين، منذ الفتح البابليأصبحتباللغة اآلرامية، وقد 
نقل منذ العهد الرسولي إلى اللغة اليونانية، لغة العالم اليوناني 

م المتحضر آله على اثر فتوحات  عّمت العالقدالروماني، وآانت 
التي َأقّرت بسلطتها والكنيسة . سكندر في القرن الرابع قبل المسيحاإل

 صفة التعبير الرسمي اإلقرارقانونية آتب العهد الجديد، ومنحتها بهذا 
، في أمينة قانونية هذه الترجمة واعتبرتها صورة أقرتعن آرازتها، 

.  اآلرامياألصل متى في اإلنجيلي آتبه الذي لإلنجيلجوهرها، 
لكنيسة ، النص الرسمي في ااألصلفأضحت هذه الترجمة، بعد ضياع 

 القّديس متى هي طابعه اليهودي إنجيلمّيزة .  القّديس متىإلنجيل
وال عجب، فقّراؤه يهود فلسطينيون قد . الفلسطيني شكًال وموضوعًا

محدودة اآلفاق آثيرًا، غذاؤها آتب :  بالمسيح، وال تزال عقليتهم على ما آانت عليهاإليمانانتحلوا 
ولذا يسلك القّديس متى . األجدادية والتقاليد الفّريسية الموروثة عن  ومواعيدهم والشريعة الموسواألنبياء
 آمال الناموس إال، فيـبّين أن رسالة يسوع ليست واألنبياء، أي الشريعة إليهم قربًا األآثرالسبيل 
  .  شعبه المختاراألنبياء هو المسيح الذي سبق اهللا ووعد به على لسان إنما، وان يسوع واألنبياء
وذلك ما جعل .  وتنبأوا عنه ووصفوهاألنبياءتنحصر في فكرة ملكوت السماوات آما سبق آرازته 
  . ، وتبـّين بنّوته لهماوإبراهيم بسلسلة انساب تصل يسوع المسيح بداود إنجيلهيستهّل 

  
 برهان وأي.  تلك من النبؤات في شخص يسوع وحياتهأو ويذآر فيها تحقيق هذه إالوال تفوته فرصة 

 نكهة يهودية فلسطينية أوبرهان النبوي نفوذًا وعمق وقٍع في نفس اليهودي؟ آذلك أي صبغة يعادل ال
، األرضية مدة رسالته األلداء يسوع أعداءفي بعض تعابير خاصة به دون سواه؟ ولما آان الفريسيون 

ر منهم حذ على أن ُياإلنجيليوآان تأثيرهم ال يزال قويًا في اليهودية بعد صعوده إلى السماء، عكف 
فهو الينبوع الذي . وينتهز لذلك آل سانحة في حياة يسوع في فلسطين وخارجها عنها. المؤمنين بالمسيح

وليس في األمر ما .  واآلباء أآثر من سواه شرحًا واقتباَس نصوصاألولىيرده الكّتاب المسيحيون 

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  يتفي الكو

  5652802: ت 

 
لما نزلتَ إلى الموت، أيها الحياةُ الخالدة،  :)اللحن الثاني(  القيامةطروبـاريـة -

تحت الثرى، صرختْ جميع ولما أقمتَ األمواتَ من . أمتَّ الجحيم بسنى الهوتك
.، يا معطي الحياة، المجد لكناإلهأيها المسيح : قوات السماويين  

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

.بقوة صليبك جميع المختصين بك  
 

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

. هلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى االبتهال. ليك بإيمانمعونتنا، نحن الصارخين إ
يا والدة اإلله المحامية دائماً عن مكرميك.  

  15 العدد 2008 نوفمبر/الثاني تشرين 16 األحد
  تذآار القّديس الرسول مّتى اإلنجيلي – الصليب بعد لثامنااألحد 



عبرة
صة و

 ق

 العيان لما يكتب، وهو فمّتى، موظف الضرائب الدقيق في آفرناحوم، هو الشاهد .يدعو إلى الدهش
 يسوع، تبلغ نسبتها فيه ألقوال سردًا األولين أآثر األناجيل الثالثة وإنجيله، األولى األيامتلميذ المعّلم منذ 

  اإللهي، نقرأها آما تساقطت من شفتي المعلم األرباعحد الثالثة 
.  

 يستهل ألنه، )1:10(النبّي  الحيوانات الرمزية التي رآها حزقيال أول، وهو اإلنسان رمزه فوجه أما
   . بنسب يسوع بحسب الجسدإنجيله

  )المتروبوليت نوفيطوس ادلبي(
  

  2009 حزيران 28 – 2008 حزيران 28من وحي السنة البولسية 
  ))بشارته((
  

صار هم بولس الوحيد بعد أن عرف اإليمان الحقيقي ونال حظوًة لدى اهللا أن 
. ن خوف من أي اضطهاد قد يتعرض لهيكرز بالكلمة اإللهية في آّل مكان دو

فبعد أن أعّد نفسه للبشارة انطلق من العربية إلى دمشق ثم إلى أورشليم حيث 
.  إلى حين قّدمه برنابا للرسوَلين بطرس ويعقوب وَضِمنُه،ُخشي منه بادئ األمر

ثّم بعد أن عزم . مذ ذاك أخذ يدخل ويخرج معهم آارزًا بيقين شديد باسم الرب
ين على قتله نقله بعض التالميذ إلى قيصرية ثّم إلى موطنه ثهيهود متل
  .طرسوس

  
فانطلق من طرسوس إلى أنطاآية مع برنابا وبقي سنة آاملة عّلم خاللها جمهورًا . تابع بولس بشارته

ثم انطلق بثالث رحالت تبشيرية وفي الرحلة الرابعة أسر في . بعدها عاد إلى أورشليم. من الناس
ن هناك آتب بولس رسائل إلى آنائس آولوسي وفيلبي وأفسس عارضًا لعمق سّر حيث م. رومية

  .المسيح المخبوء في اهللا منذ البدء والمكشوف في ملء األزمنة
  

 ):متسلسل(موضوع األسبوع 
  

  ))آبــــــاء الكنيســـــــة((تابع 
  : اآلباء المدافعون-4

والحكام والفالسفة ليـشرحوا لهـم مـا هيـة           كتبوا رسائل أو خطابات مفتوحة إلى األباطرة         ألنهم
فمن الناحية السلبية كانوا يسعون     . كان للمدافعين هدف إيجابي وآخر سلبي     . المسيحية وليدافعوا عنها  

لدحض االتهامات الباطلة التي كان الكتاب الوثنيون يوجهونها لهم ومنها أن المسيحيين كانوا ملحدين              
ج المحرم، وأنهم كسالى وغير منتجين ويمارسون أنشطة ضد         زواالويأكلون لحوم البشر ويمارسون     

ولكنهم أنشأوا مدخالً إيجابياً بنّاء، بإظهارهم أنه بمقارنة المسيحية مع غيرها من الـديانات   . المجتمع
اليهودية والوثنية ودين الدولة فأن كل ما ليس مسيحياً يبدو غير منطقي وال نفع منه، ال بل ويتضمن                  

كانت كتاباتهم التي عرفت بالدفاعات تعرض مناشـدة فكريـة منطقيـة علـى              . ورالكثير من الشر  
ومن أشهر  . القيادات الوثنية وتهدف إلى خلق فهم مستنير للمسيحية وإزالة أية شبهات قانونية حولها            

القديس الشهيد يوستينوس النابلسي وتاتيانوس السوري وأثيناغورس األثينـي         : هؤالء المدافعين 
وقد ترك القديس يوستينوس الشهيد مؤلفات دفاعية عديدة منها دفاعان عـن            . ألنطاكيوثوفيليوس ا 

فون اليهودي، ففي هذا الحوار مع تريفون سعى يوسـتينوس          ري مع ت  رالمسيحية ضد الوثنيين وحوا   

وهو أقدم حوار بين المسيحيين واليهود فـي        . إلى إقناع اليهود أن يسوع هو المسيح الذي ينتظرونه        
 .رةتلك الفت

  : اآلباء المجادلون-5
أما بعد تنّصر الدولة، فلم تفتر االضطهادات، بل ظهرت بشكل آخر في موجة من الهرطقات والبدع                

ترجع خلفياتهم ونشأتهم إلى " المجـادلون "فتصدى لها أيضاً كتاب ندعوهم   . هزت العقائد من أساسها   
تمثل التهديد الداخلي لـسالمة الكنيـسة       البيئة المسيحية، فقد انصّب اهتمامهم على الهرطقات، التي         

ومـن  . كما حاولوا أن يدينوا التعاليم الخاطئة عامدين إلى كشف نقائصها والقضاء عليها           . وطهارتها
ومـن أهـم    . إيريناوس وكليمنضوس االسكندري وأوريجانوس وترتليانوس كبريانوس     : أشهرهم

كان موجهاً ضد انشقاق نوفاتيان عن روما،        الذي   "وحدة الكنيسة الكاثوليكية  "كتابات كبريانوس كتاب    
الذي بدا وكأنه مصمم على تحطيم الكنيسة، مؤكداً على مكانة األسقف باعتبـاره مركـزاً لوحـدة                 

وفي نظره تقوم أولوية بطرس على أساس أن كل راعٍ  مسؤول أمام             . الكنيسة وضماناً ضد انقسامها   
 أن بطرس هو أول من تقّبل المهمة األسـقفية          اهللا عن وحدة رعيته وعن وحدة الجسم األسقفي، أي        

  . الصدارة هي صدارة المحبة والوحدة. وأن هذه األولية تضمنها وحدة الكنيسة فقط
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يتكلم به   اسمع ماإني.  خالصكوأعطناأرنا يا رب رحمتك .  فتحيينا فيفرح بك شعبكأنتال تعود أ

خالصه قريب مـن   انحقاًَ . الجهالة إلىن وتقيائه فال يرجع وأل يتكلم بالسالم لشعبهألنه .اهللا الرب
 األرضالحق مـن  . تعانقا البر والسالم، الرحمة والحق التقيا. أرضناسكن المجد في ، لكي يخائفيه

 ، البـر  يتقدمه. الوافرةتعطي غلتها وأرضنا الرب يعطي الخير أيضا. ينبت والبر من السماء يطلع
  .هخطواتلطريق ويمهِد ال

  
   "طفل في الثامنة من عمره يكرز باإلنجيل"

  
في سوالويزي تتجمع حشود كبيرة لسماع واعظ ! هل استمعت في حياتك لعظة طفل؟

هو طفل في الثامنة من عمره يكرز باإلنجيل، الطفل يدعى موكو يجوب قريته 
حدث والمناطق المجاورة لمسقط رأسه في قرية روسو وهو يعظ بكلمة اهللا، حيث أنه ي

وربح الطفل موكو مسابقة في الوعظ بالكتاب . تغييراً وتأثيراً كبيراً في نفوس سامعيه
ليس هذا وحسب فالطفل . المقدس في كانون األول الماضي وبدأ خدمته بعد ذلك

وعندما سئل كيف . الواعظ له رؤيته الخاصة لوقف الفساد المستشري في اندونيسيا
 ويطلب القوة من اهللا كي يعظ الناس ألنه ال يستطيع يعد مواعظه أجاب أنه فقط يصلي

موكو يعيش كأي طفل ويذهب . فعل ذلك من دون اهللا وهو دائماً يقرأ الكتاب المقدس
  .إلى المدرسة، وأما والداه فقاال إن قراءة الكتاب المقدس هي عادة في األسرة

  
  
  
  
  
  

تتشرف أخوية أم المعونة الدائمة بدعوتكم إلى معرضها 
 10:30 نوفمبر من الساعة16/17/18السنوي الذي يقام في 
  ن مساء في بيت لوزا9:00صباحا وحتى 

  
  حضورآم يشرفنا


