
  
  
  
  
  

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  ه كالمه، وإلى أقاسي المسكونة منطقُ ذاع األرضِفي كِل :المقدمة

   يديه بأعماِلخبر ي اهللا، والفلك مجدذيع تُالسماواتُ
  

إلى   األولىرسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 
  :آورنثوس

  
حُن الرُُّسَل آِخري النَّاس، آأنَّا َمجعوُلوَن يا إخوة، إنَّ اَهللا قد أبَرَزنا ن 

للموت، ألنَّا قد ِصرنا ِمشهدًا للعالِم والمالئكِة والبشر، نحُن ُجهَّاٌل ِمن أجِل 
المسيح، أمَّا أنُتم فُحكماُء في المسيح، نحُن ُضعفاء، أمَّا أنُتم فأقوياء، أنُتم 

اعِة نجوُع ونعَطُش، وَنعَرى ُمكرَّموَن، أمَّا نحُن فُمهانوَن، وحتى هذِه السَّ
ُنشَتُم فُنباِرك، ُنضَطَهُد فَنحَتِمل، . وُنلَطُم وال قراَر لنا، وَنتَعُب عاِمليَن بأيدينا

قد ِصرنا آأقذاِر العالم، آأوساٍخ َيسَتخِبُثها الجميُع حتى . ُيَشنَُّع عَلينا فَنَتضرَّع
أوالدي األحبَّاء، ألنَُّه ولو آاَن لكنِّي أِعُظُكم آ. اآلن، وال أآتُب ذلَك إلخجاِلُكم

لُكم ِربواٌت ِمَن الُمعلِّميَن في المسيِح ليَس لُكم آباٌء آثيرون، ألنِّي أنا وَلدُتُكم 
 .في المسيِح يسوَع باإلنجيل، فأطُلُب إليُكم أن َتكونوا بي ُمقَتدين

 

  : البشيرلوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
  

 ألرث مل الصالح، ماذا أعأيها المعلم:  له وقائالً مجرباً إنساننا إلى يسوعدفي ذلك الزمان،  
أنت تعرف .  هو اهللا إال واحد؟ ال صالحلماذا تدعوني صالحاً: الحياة األبدية؟ فقال له يسوع

هذا كله قد : قالف.  وأمك تسرق، ال تشهد بالزور، أكرم أباك، ال تقتل، الال تزنِ: الوصايا
منذ صبايحفظته  .فلما سمععوِ تُواحدةٌ:  ذلك، قال له يسوعزبِ:  بعدكع كل شيء لك ووزعه 

على المساكين، فيكون لك كنز في السماء، ثم تعال واتبعني فلم سمع ذلك، حزِن ألنه كان غنياً 
إنه !  ملكوت اهللاما أعسر على ذوي األموال أن يدخلو: فلما رآه يسوع قد حزِن قال. جداً

فمن : فقال السامعون. ألسهل أن يدخَل الجمُل في ثقبِ اإلبرة من أن يدخَل غني ملكوتَ اهللا
    .ما ال يستطاع عند الناس مستطاع عند اهللا: يستطيع إذن أن يخلص؟ فقال

   
  تذآار القّديسة العظيمة في الشهيدات بربارة: 2008ديسمبر  4 الخميس

  
 اإلمبراطـور ة فـي عهـد      استشهدت القديـسة بربـار    

 عديدة فـي موضـوع      أساطيرولقد حيكت   . مكسيميانوس
حياتها واستشهادها، نقرأ الكثير منها في كتـب الفـرض          

وهي من الـشهيدات الكثيـرات الـشعبية فـي          . اإللهي
 قتلـت بيـد   أنهاومن الثابت   . الكنيستين الشرقية والغربية  

  :لي القصة كما ي. الوثني بغضاً بالدين المسيحيأبيها
فـي     ،في أوائل القرن الثالث للمـسيح      ة ميالد بربار  إن

كان أبوها المـدعو ذيوسـقورس مـن           ،مدينة نيقوميديا 
 اسم صاحب   ، معروفاً بين األسر الكبيرة    ، غنياً ،األشراف

 شديد التمـسك  ، وكان متحمساً للوثنية ،كبير وجاه وكرامة  
 .بأصنامه ويكره المسيحيين

 فقـرر   ،مالها يسحر العيون  كانت برباره جميلة جداً وج     
 ،والدها أن يحجزها عن األنظار ويحفظها من األخطـار        

 ولكـي ال    ، ذو حـراس   ، في قصر عالي األسوار    فأقامها
يكون القصر سجناً إلبنته جعل فيه كـل أنـواع البهجـة            

 بربـاره أن    ابنتهوالمسرات وخصص لسكانه غرفة رحبة ذات نافذتين في أعالي برج حتى تستطيع             
  .مشاهد المدينةتتمتع ب

، فعلموهـا   وعندما رأى والد بربارة أنها ذكية أحضر لها أساتذة ماهرين ومنهم من كـان مـسيحي               
 برسالة إلى أورجانس أستاذ أسـاتذة معهـد اإلسـكندرية            ، وبذلك أرسلت برباره   الديانة المسيحية 

 وتجسد المـسيح    ،هية اإلل ة فأعجبته وبعث لها تلميذ لكي يعلمها عن أسرار الحيا         ،شرحت له أفكارها  
الوقـت    فأحبت برباره هذه التعاليم وفاضت نفسها بالشكر والتـسبيح ومـن ذلـك               ،وإفتدائه للبشر 

  .خصصت بتوليتها للرب على مثال العذراء البتول الطاهرة
وبما أن خُطّابها قد كثروا فاتحها والـدها بـأمر الـزواج ولكنهـا     ... حدث ذلك دون معرفة والدها  

... ت له أنها ال تريد أن تبتعد عنه وال أن تفكر في سواه وبذلك كـان يتركهـا                 رفضت بلطف وقال  
وعندها أمرت برباره خدامها بتحطيم األصنام في قصرها وعندما عاد والدها فاتحها مـره أخـرى                

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 

 
 

 إن تلميذات الرب عرفن من المالك بشرى :)اللحن الرابع(  القيامةطروبـاريـة -
لقد سلب : خراتونبذن القضاء على الجدين، وقلن للرسِل مفت. القيامة البهيجة

.الموت، ونهض المسيح اإلله، واهباً للعالمِ عظيم الرحمة  
 

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

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

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

 

  17 العدد 2008 نوفمبر/الثاني تشرين 30 األحد
  القديس الرسول أندراوس المدعو أوًال تذآار – الصليب بعد العاشراألحد 
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بالزواج فًأجبرت أن تقول له أنها خطبت نفسها لعروس سماوي يفوق كل عـريس علـى األرض                  
  . أحدولذلك فإنها ال تتزوج من

 قد مالت إلى المسيحية فتمزق قلبه حزناً عليها وقهراً فعندها قـرر             ابنتهخاف والد بربارة أن تكون      
فلم يتركها المسيح وبعث لها عصفور لكي يعطيها قمح من          ... لهانها الطعام وذلك جزاء     أن يمنع ع  

  .الشباك لكي تأكل وتتغلب على الجوع
 ،ب أمام كل الناس وبعدها أخذها إلى الجبل وقطع رأسـها          ويوجد من يقول أن والدها جازاها بالضر      

 ولكن غضب اهللا ما عتم أن انصب عليه فأظلمـت           ،ابنته دم   ،وعاد ذلك األب وفأسه تقطر من الدم      
  . فأحرقته بنارها،نقضت صاعقة على ذلك األب الجهنميافت الغيوم وقصف الرعد وـالسماء وتكاث

  
  2009 حزيران 28 – 2008 حزيران 28من وحي السنة البولسية 

  
  )) للقديس يوحنا الذهبي الفّم عن القديس بولس الرسولأقوال((
وال شيء . هانة اهللا ال غيرإأمر واحد آان يرّوع بولس فيهرب منه وهو ...

، األشياء آان يحوي في داخله أعظم وألنه. آان أشهى لديه من إرضاء اهللا
فمع الحب اإللهي آان .  حب المسيح، احتسب نفسه اسعد خلق اهللا قاطبةيأ

يؤثر أن يكون من أحقر البشر بل من القوم الهالكين على أن يكون من علية 
فالحرمان من ذلك الحب هو العذاب الوحيد في . الناس وأشرافهم بدونه

لهي ما الحصول على الحب اإل أ.نظره، هو جهنم، هو الشر الذي ال ُيطاق
بالحب اإللهي، الموت . فهو النعيم، هو الحياة، هو الخيرات التي ال تحصى

انه .  المسيحألجل ما دام يكابدها إليهاوالعقوبات والعذابات آان يتشوق 
آان يشعر . ولذلك آان يدعوها نعمة وعطية آريمة. يفتخر بقيوده، وآان يعتبر الشدائد خير جائزة له

  . نفسهإليهما هو جهاد ومشقة، وأن االتصال به هو خير ما تتوق بأن االنفصال عن المسيح إن
  
  

 ):متسلسل(موضوع األسبوع 
   ))المسيحيون العرب قبل اإلسالم((

 :العراقعرب  -2
أقامت في القرن الثالث قبائل لخم اليمنية بجنوب العراق على أطراف البادية واتخذت لهـا الحيـرة                 

". الملـك "س الساسانيون باستقاللها ومنحوا أمراءها لقـب        واعترف الفر . مقراً وأسست لنفسها دولة   
، 410وانتشرت النصرانية في الحيرة، فكان للمسيحيين فيها أسقف قد اشترك في مجمع ساليق سنة               

وقـد حـاول    . نوا عبدة أصنام كملوك الفرس    اأما الملوك فقد ك   . كما كان لهم أسقف آخر في األنبار      
أن يمنع رعاياه المسيحيين من زيارة الناسك العربي        ) 418-400 (النُعمان األول المعروف باألعور   

سمعان العمودي في منطقة حلب فلم يفلح وكان كثيرون من العرب يقبلون إليه فيعظهم وهو علـى                 
  .رأس عموده، فيؤمنون بالمسيح

  :عرب اليمن -3
 الحميرية الثانيـة    من المرجح أن المسيحية دخلت إلى أرض اليمن في القرن الرابع، في أيام الدولة             

وقامت في عدن وظفر ونجران كنائس، وازداد انتشار المسيحية فيها بازديـاد نفـوذ              ) 300-525(
  .األحباش المسيحيين في مطلع القرن السادس

 يثرب أثناء االحتالل الحبشي، فتأثروا فيها بالديانة اليهودية، ويبدو أن بعض ىولجأ ملوك اليمن إل
  وفي عهد الدولة التبعية كان تنافس اليهودية والنصرانية قد بلغ .نقوا اليهوديةقد اعتابعة بالملوك الت

) 523-510(واستولى يوسف آخر الملوك التبابعة الملقب بذي نواس على الحكم في الـيمن              . أوجه
واضطهد المسيحيين وأجبرهم على التهود وفتك بهم فتكاً شديداً، وأحرقهم في األخدود فـي ظفـر                

فقام األحباش بحملة تأديبية إلى     . واستشهد منهم كثيرون، وأشهرهم الحارث ورفقته     ). 523(ونجران  
 بقيادة القائد أرياط فانتقم من ذي نواس وألجأه في إحدى الروايات أن يخوض البحر               525اليمن سنة   

  ).570-252(وهذا هو االحتالل الحبشي الثاني لليمن . بفرسه وينتحر
 وثار على األحباش أمير يمنّي يسمى سيف بن       570أبرهة األشرم حتى عام     وتولى الحكم بعد أرياط     

فأرسـل  . ذي يزن، والتمس مساعدة الروم في بادئ األمر، فلم يلقَ منهم المعونة، فلجأ إلى الفـرس    
كسرى أنوشروان إلى اليمن جيشاً، فطرد األحباش وبقي الفرس يحكمون البالد بدالً منهم، إلـى أن                

واشتهر بين خُطباء العرب قس بن مساعدة أسقف نجران الـذي كـان             . خلف الجميع جاء اإلسالم و  
  .يعظ في سوق عكاظ قرب مكة في أواخر القرن السادس

  
  

  )عرب نجد والحجاز: سابيع المقبلةيتبع في األ(
  
  

  
  "القناعة والعدس"

  
وف كان الفيلسوف اليوناني ديوجينوس يأكل عدساً مسلوقاً حين دخل عليه الفيلس

يا صديقي : فقال له. أريستيبوس، الذي كان يعيش حياة ترف بفضل تزلفه للملك
 لما كنت تتغذى بطعام زري، كهذا العدس ،ديوجينوس، لو تتعلم الزحف أمام الملك

العدس المسلوق، لما صرت هذا لو أنك تعلمت أن تتغذي ب: فأجابه ديوجينوس. المسلوق
  !تزحف عند أقدام الملك

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  في هذا الشهر المجيد وقبل ميالد سيدنا يسوع

يامكم، والصوم رفيقأ ألجسادآم،  اجعلوا أعمال الخير رفيقًة أل
والصالة من أجل العالم ومن أجلكم رفيقًة لروحكم ، لكي 

  ينظر اهللا إلينا برأفته ومحبته 


