
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
   روحي باهللا مخلصيجه الرب، فقد ابت نفسيتعظم :المقدمة

  إلى تواضعِألنه نظر األجيال أمته، فها منذ اآلن تغبطني جميع   
  :العبرانيينإلى رسالة القديس بولس الرسول فصٌل من 

  
فرائُض الِعبادِة والُقدُس يا إخوة، إنَّ المسِكَن األوََّل آاَنت لُه  

العالمّي، ألنَُّه ُنِصَب الَمسِكُن األوَُّل الذي ُيقاُل لُه الُقدس، وآاَنت 
فيِه الَمنارُة والمائدُة وُخبُز التقِدمة، وآاَن وراَء الِحجاِب الثاني 
الَمسِكُن الذي ُيقاُل لُه ُقدُس األقداس، وفيِه ُمسَتوَقُد الَبخوِر ِمَن 

وُت الَعهِد المغشَّى بالذَّهِب ِمن آلِّ جهة، وفيِه ِقسٌط الذَّهب، وتاب
ِمَن الذَّهب، فيِه الَمنُّ وَعصا َهروَن التي أوَرَقت وَلوحا الَعهد، 

وليَس هنا َمقاُم َتفصيِل . وِمن َفوِقِه َآرُوبا المجِد المظلِّالِن الِغطاء
َكهنُة الكالِم في ذلَك، وإذ آاَنت هذِه مهيَّأًة على الترتيب، فال

َيدخلوَن إلى الَمسِكِن األوَِّل آلَّ حيٍن فُيتمُّوَن الِخَدم، وأمَّا الثاني 
فإنَّما يدُخُلُه رئيُس الَكهنِة وحَدُه مرًَّة في السَّنة، وال َيدُخُل إال بالدَِّم 

 الذي ُيقرُِّبُه َعن نفِسِه وَعن َجهاالِت الشَّعب 
 

  : البشيرلوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
  

. وآاَنت لهذه ُأخٌت ُتسمَّى مريم *فقِبَلْتُه ٱمرَأٌة ٱسُمها َمرتا في بيِتها . دَخَل يسوُع قريًة. في ذلك الزمان
يا . فوَقَفت وقاَلت. وآانت َمرتا ُمرتِبَكة في ِخدمٍة آثيرة *وآانت جاِلسًة عنَد َقَدَمْي يسوَع َتسَمُع آالَمُه 

َمرتا . فَأجاَب يسوُع وقاَل لها *فُقْل لها لُتساِعْدني .  ُأختي قد َتَرَآتني َأخُدُم وحديَأَما ُيِهمَُّك َأنَّ. رّب
َأمَّا مريُم فقِد ٱختارِت النَّصيَب . وإنَّما الحاجُة ِإلى واِحد *ِإنَِّك ُمهَتمٌَّة وُمضطِربٌة في ُأموٍر آثيرة . َمرتا

طوبى . ُم بهذا َرفَعِت ٱمرَأٌة مَن الجمِع صوَتها وقاَلت لُهوفيما هو يتَكلَّ *الصالَح الذي ال ُينَزُع منها 
  بل طوبى للَّذيَن َيسَمعوَن آِلَمـَة اِهللا وَيحَفظوَنها. فقال * وللَّثدَييِن اللَّذيِن رِضعَتُهما. للَبطِن الذي َحَمَلك

   
دخول سيدتنا والدة اإلله الفائقة القداسة إلى :  تشرين الثاني21الجمعة 
  لالهيك

  
ة    ا لحّن واآيم أبوه ال ي ا، ق ن عمره سنتين م ريم ال ا بلغت م لم

ذرنا              : "أمها ا ن ى حسب م رّب عل ". لنأخذنَّ الطفلة إلى هيكل ال
ئال ُتؤخذ              : "فأجابت حنة  ة، ل سنة الثالث ى ال ترّيث، يا رجل، حت

ربّ     ام ال ستقيمة أم سير م ال ت ديها، ف ى وال ا إل ة بحنانه ". االبن
ال ة، ق ت الثالث دما بلغ واآيموعن ات : " ي ين بن ارّن ب لنخت

. ولتحمل آّل منهّن سراًجا    . العبرانيين العذارى المتألقات طهًرا   
وراء،              ى ال ا إل ة نظره ولتكن األسرجة مضاءة، لئال تدير الطفل

يّ       ذا صار   ". فيؤسر قلبها خارج هيكل العل اهن    . وهك ا الك فقبله
ى درجة      !" عّظم اهللا اسمك  : "زخريا، وهتف بها   ثم وضعها عل

ذبحال شر  . م اني ع ا الث ى عامه ل حت ي الهيك ريم ف . وعاشت م
سماء ن ال ّذيها مالك م ذها . يغ ا، أخ ان وقت زواجه دما ح وعن

ربّ        ل ال ن هيك ا م ة وأخرجه دي الكهن ن أي ف م   .يوس
ذلك هو التقليد الذي نقرأه في مؤلف يعزوه واضعه إلى القديس           

ان من أمر    . يعقوب، ويرجع إلى القرن الثاني للمسيح    ا آ  ومهم
ريم              تعداد م هذا التقليد، فالكنيسة تدعونا اليوم إلى التأمل في اس

ّذات           . النفسي ألمومتها اإللهّية   ة ال تعداد عطي ذا االس ان ه وقد آ
ة      ائق القداس اًء ف ا، وإن ب فيه ة ال عي ون ذبيح ة هللا، لتك المطلق
ذي    ك ال ا للمل ا وعرًش يكًال حي ّسد، وه ة المتج وي الكلم ليح

ذاء المالك لجسدها        . ابوت العهد الروحي الذي سيسكنه الكلمة غير المحدود       اختارها أما له، وت    يس غ ول
ّذيها إرادة اهللا  سها تغ اة نف ورة لحي   إال ص

نة              " آنيسة العذراء الجديدة  "يعود هذا العيد إلى تدشين       اني من س شرين الث ليم في ت د  . 543في أورش وق
ون في       وأدخله البابا غريغ . عّم الشرق آّله في القرن السابع      سة أفيني ويم آني وريوس الحادي عشر في تق

نة                  ا س ة آله سة الرومانّي ا سيكستوس         1585أواخر القرن الرابع عشر، إلى أن شمل الكني د الباب  في عه
  .الخامس

  
   صغير ومريُم في ُعمر طفٍلمالٌك يقوُت البتول بهيكْل

   إليها السالم رسوٌل بشيروسوف يوافي قريًبا لَيحمْل
  آمين. إرحمنا وخلِّصنا. أّيها الربُّ. اإللهبشفاعة والدة 

  الملكيين يركية للروم الكاثوليكالنيابة البطر
  في الكويت

  25652802: ت 

 
ألن .  لتفرحِ السماويات، وتبتهجِ األرضيات:)اللحن الثالث(  القيامةطروبـاريـة -

الرب صنع عزاً بساعده، ووطئ الموتَ بالموت، وصار بكر األموات، وأنقذنا من 
الجحيم، ومنح الرحمةجوف عظيم العالم  
 

ر، واحفظ ك وامنح حكامنا الغلبة على البرب خلص يا رب شعبك وبارك ميراث-
.بقوة صليبك جميع المختصين بك  

 
اليوم العذراء تأتي إلى المغارة، لتلد الكلمةَ الذي قبَل الدهور والدةً  : الميالدقنداق -

والرعاة، فاطربي أيتها المسكونةُ إذا س: تفوقُ كلَّ وصف دي مع المالئكةومج ،معت
 من شاء أن يظهر طفالً جديداً، وهو اإلله الذي قبل الدهور

  16 العدد 2008 نوفمبر/الثاني تشرين 23 األحد
  دخول سّيدتنا والدة اإلله الفائقة القداسة إلى الهيكل – الصليب بعد التاسعاألحد 



عبرة
صة و

ق

  
  2009 حزيران 28 – 2008 حزيران 28من وحي السنة البولسية 

  
  ))استشهاده ورفاته((

ويظن أن . سفر أعمال الرسل يتوقّف عن الكالم عند أسر بولس في رومية
محاكمة الرسول لدى قيصر انتهت بإطالق سراحه وأنه ذهب إلى أسبانيا 

رحلة ،  بعد ذلك،وثمة من يقول إنّه قام). 24:15رو (ان يرغب كما ك
كذلك . أخرى إلى الشرق ومر بكريت وآسيا الصغرى وترواس ومقدونيا

 فاقتيد ،م في ظروف ال نعرفها67يبدو أنّه ُأوقف من جديد في حدود العام 
 ثم حوكم كمواطن روماني وجرى ،إلى رومية مع لوقا وعانى أسراً قاسياً

  . خارج المدنية،ع رأسه على طريق أوستياقط
بعض . يشار إلى أن هامتَي الرسل بطرس وبولس محفوظتان في بازيليك القديس يوحنا التران

جسده تحت مذبح بازيليك القديس بولس خارج األسوار والقسم الباقي مع جسد القديس بطرس تحت 
  .مذبح بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان

  
 ):متسلسل(سبوع موضوع األ

   ))المسيحيون العرب قبل اإلسالم((
  :عرب الشام -1

ان وشـرق األردن،    ر منطقتي حو  فيكانت القبائل العربية عند ظهور النصرانية تقطن منذ أمد بعيد           
  .نيةناوهي منتشرة بين الشعوب اآلرامية واليو

ق األردن دولة بلغت أوج     وأقام العرب األنباط ألنفسهم في القرن السادس قبل الميالد في جنوب شر           
فامتدت إلى سورية وحكمت دمشق واعترفـت بهـا         )  ق م  40-90(عزها في عهد الحارث الرابع      

المقاطعـة  " م قضى الرومانيون عليها وجعلوها مقاطعـة دعيـت           106وفي سنة   . الدولة الرومانية 
  .وقاعدتها بصرى وهي تابعة كنسياً ألنطاكية" العربية الرومانية

 خمـسة   325وانتشرت المسيحية بين عرب الشام منذ العصور األولى، واشترك في مجمع نيقيـة              
واقتُطع في أواخر القرن الرابع من المقاطعة العربية قـسمها       . أساقفة من المقاطعة الرومانية العربية    

 البتـراء،   الجنوبي الممتّد من خليج العقبة إلى جنوب البحر الميت، وكون فلسطين الثالثة وقاعـدتها             
وواصلت المسيحية نموها بين عرب الشام فـي القـرنين الرابـع      . وخضع كنسياً لبطريركية القدس   

من مقاطعة بصرى وعـشرة مـن        سبعة عشر أسقفاً     451واشترك في مجمع خلقيدونية     . والخامس
  .مقاطعة البتراء، مما يدل على أن معظم السكان كانوا نصارى

لحضر في عرب الشام بل انتقلت منذ القرن الثالث إلى قبائل البادية            ولم تقتصر المسيحية على أهل ا     
وكانت هذه القبائل قد هاجرت من الجزيرة العربية على مراحل متوالية، وخصوصاً بعد             . في سورية 

واشهرها غسان في الجنوب وتنوخ في الشمال       . خراب سد مأرب في اليمن وأقامت في بادية سورية        
 المجـامع ت عليها أساقفة وقّعوا محاضـر جلـسات         دانت بالنصرانية وأقام  وقد  . وتغلب في الشرق  
بة وهو شيخ قبيلة عربية كان له ولد مقعـد،          ـ ونُقل إلينا بأن الصبي    ".أساقفة العرب "المسكونية باسم   

ورسمه بطريرك القدس أسقفاً ووقع     . فأبرأه القديس أفتيميوس الناسك بمعجزة، فتنصر هو وعشيرته       
وفي وثائق المجمع نفسه توقيعان آخران،      ". بطرس أسقف المضارب  "خلقيدونية باسم   محاضر مجمع   

وقد كثرت القبائـل فـي القـرن        . الواحد ألسقف عرب بادية دمشق، واآلخر ألسقف بادية الفرات        
وكانت الـسيادة الـسياسية فـي       . كثرة عظيمة وأخذت تقطن في المدن نفسها وفي جوارها         السادس

 وكان الغساسنة في جنوب الشام ). الفارسية(ن الكبيرتين، البيزنطية والساسانية الشرق آنذاك للدولتي

واسـتعان اإلمبراطـور    . أنصار البيزنطيين، بينما كان المناذرة في الحيـرة حلفـاء الـساسانيين           
رى لصد غارات قبائل البادية ومحاربة أمراء الحيرة، فقـام األميـر            يوستنيانوس بالغساسنة النصا  

الحارث الثاني بن جبله وهو من أعظم آل جفنة، وحارب المنذر أمير الحيرة وغلبه، فكافأه               الغساني  
وهمـا أعلـى    " الفيالرك"و" بالبطريق"اإلمبراطور وجعله سيد القبائل العربية كلها في الشام، ولقّبه          

مـذهب  وكان الحارث نصرانياً، وانحـاز إلـى        . ألقاب الدولة بعد اإلمبراطور، ودعاه العرب ملكاً      
الطبيعة الواحدة، وحامى عن يعقوب البرادعي الذي رسم أسقفاً لعشائره، وارتاب البيزنطيون وشكّوا             
في والئه لهم ألنه بالغ في حمايته لمذهب اليعاقبة، فحملوه إلى القسطنطينية ونفـوه إلـى جزيـرة                  

وفقد الروم بـزوال  . صقلية، وتضاءل نفوذ الغساسنة بعده وانقسم عرب الشام على أنفسهم وتنازعوا  
  .قوة الغساسنة درعاً واقية تصد عنهم هجمات الفرس وغارات الغزاة

  )عرب العراق، عرب اليمن، عرب نجد والحجاز: يتبع في األسابيع المقبلة(
  

 "القارب والمجدافان"
  

وبينما هما في عرضه، اشـتد بينهمـا        . خرج صديقين واستأجرا قارباً ليعبرا به النهر      
فكان أحدهما متحيزاً لإليمان مع تقليـل شـأن         . ل موضوع اإليمان واألعمال   الجدل حو 

األعمال في الحياة المسيحية وبينما كان اآلخر متشدداً لألعمال إلى درجة إهمال اإليمان             
  .وحسبان قيمته ضئيلة

وإذ كـان   . أما صاحب القارب الذي كان يقوم بتشغيله فقد كان يسمع حديثهما الباطـل            
أرجو أن تكفا عن هذا الكالم، وأنا سوف أظهـر لكمـا شـيئاً              : يماً قال لهما  مسيحياً حك 

ثم أمسك بالمجداف األيمن وأخذ يجدف فإذا بالقارب يدور حول نفـسه دون أن              . عملياً
ثم أمـسك بالمجـداف     . هل رأيتما نتيجة تشغيل مجداف واحد فقط      : ثم قال  لهما   . يتقدم

لكنه ما كاد   .  حول نفسه لكن في الجهة المعاكسة      األيسر وعمل كذلك، فإذا بالقارب يدور     
  .يشغل المجدافين معاً حتى سار القارب إلى األمام في انسجام

هكذا حياتنا الروحية، إنها شبيهة بهذا القارب، أما المجدافان فهمـا اإليمـان             : فقال لهم 
 أيـضاً،   فإذا كان عندنا اإليمان فقط فهو إيمان ميت، ألن الشياطين يؤمنـون           . واألعمال

وإذا كان عنـدنا    . وتكون مسيحيتنا دين عقالني، عبارة عن نظريات عاطلة غير عاملة         
أما إن شغلنا مجدافي اإليمـان      . أعمال كثير بدون إيمان فإن مسيحيتنا فريسية بال حياة        

  . واألعمال معاً في وقت واحد، فسوف تتقدم الحياة الروحية إلى األمام
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجد والشكر هللا تعالى و للعذراء على نجاح معرض 
  "أم المعونة الدائمة"أخوية 

  آرين آل من ساهم في إنجاحه ومن لم يساهم شا
  طالبين من العذراء حفظ وحماية نساء األخوية 


