
  
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  أنت يا رب تحفظنا وتحمينا، من هذا الجيل وإلى الدهر :المقدمة

  خلصني يا رب فإن البار قد فني، ألن الحقيقة قد ضعفت عند بني البشر
  

  :آولوسيإلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 
  

 القدِّيسيَن والَمحبوبين، أحشاَء الرَّحمة، يا إخَوة، إلَبسوا آُمختاري اِهللا 
واللطَف والتواضَع والَوداعَة وُطوَل األناة، ُمحتمليَن بعُضُكم بعضًا 

وآما ساَمَحكم المسيُح . وُمتساِمحيَن إن آاَنت ألحٍد َشكوى على آخر
المحبَّة، التي هَي ِرباُط ) الَبُسوا(ساِمحوا أنُتم أيضًا، وفوَق جميِع هذِه 

مال، ولَيَتغلَّب في قلوِبكم سالُم اهللا، السَّالُم الذي إليِه ُدعيُتم في جسٍد الَك
وآونوا شاِآرين، ولَتسُكن فيُكم آِلمَة المسيِح بَكثرٍة بكلِّ ِحكمة، . واحد

ُمعلِّميَن وناِصحيَن بعُضُكم بعضًا بمزاميَر وتسابيَح وأغانيَّ روحيَّة، 
 .ّبمرنِّميَن بالنِّعمِة في قلِبُكم للر

  
 
  

  : البشيرلوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
  

وِإذا ٱمرَأٌة بها روُح مرٍض منُذ ثماني  *آان يسوُع ُيعلُِّم في َأحِد المجامِع يوَم السبت . ِفي ذلك الزَّمان
َأنِت . يا ٱْمَرَأة. عاها وقاَل لهافلمَّا رآها يسوُع د *وآانت ُمْنَحِنَيًة ال َتسَتطيُع َأن َتْنَتِصَب الَبتَّة . َعْشرَة سنة

فقاَل رئيُس المجَمِع  *وفي الحاِل ٱنَتَصَبْت وجَعَلت تمجُِّد اهللا . ووَضَع َيَديِه عليها *ُمطَلَقٌة من مَرِضِك 
ْسَتْشُفوَن ال ففيها ِتْأتوَن وَت. لُكم ِستَُّة َأيَّاٍم َينَبغي الَعَمُل فيها. وهو ُمغتاٌظ ِإلبراِء يسوَع في السَّبت. للَجمع

َأما َيُحلُّ آلُّ واحٍد منكم َثْوَرُه َأو ِحماَرُه في السبِت من . يا ُمرائي. فَأجابُه الربُّ وقال *في يوِم السَّبت 
َأما آاَن . وهِذِه ٱبَنُة ِإبراهيَم التي َرَبطها الشَّيطاُن منُذ ثماني عْشرَة سنة *الِمْذَوِد وَينطِلُق بِه فَيسقيِه 

وَفِرَح الَجمُع آلُُّه بجميِع . ولمَّا قاَل هذا َخِزَي جميُع ُمقاِوميِه *ن ُتْطَلَق من هذا الرِّباِط يوَم السبت َينَبغي َأ
  اُألموِر الَمجيَدِة التي آانت َتجري على َيِده

   
  2009 حزيران 28 – 2008 حزيران 28من وحي السنة البولسية 

  
  )) القديس بولس الرسولح سنةمن رسالة البابا بندكتس بمناسبة افتتا((
  

في الرسالة إلى أهل غالطية، يقدم لنا بولس الرسـول اعتـراف             ...
إيمان شخصي جدا، يفتح فيه قلبه أمام قرائه في كل العصور ويكشف            

أحيا بإيمان ابن اهللا الذي أحبني وبـذل        : "عن الزخم األعمق في حياته    
. نطلق من هذا المحور   كل ما يفعله بولس ي    ). 20،  2غال  " (ذاته ألجلي 

إيمانه مبني على خبرته لمحبة يسوع له بشكل شخصي بالكلية؛ هـو            
وعي بأن المسيح واجه الموت ال ألجل سبب مجهول، بل حبـا بـه،              
ببولس، وأنه كقائم من الموت، يحبه اآلن أيضا، وكمسيح وهب ذاتـه            
ــه   .ألجلــــــــــــــــــــــــــــــ

ة تصل إلـى    إيمانه هو أنه تتيم بغرام يسوع المسيح، الذي يحبه بمحب         
إيمانه لـيس نظريـات، أو أفكـار بـشأن اهللا           . أعمق أعماقه وتحوله  

  .ولذا فهذا اإليمان بالـذات هـو حـب ليـسوع المـسيح            . إيمانه هو وقع حب اهللا في قلبه      . والعالم
وبالواقع، في مـسيرته    . يقوم الكثيرون بتقديم بولس كرجل محارب يعرف أن يستعمل سيف الكلمة          

في أولى رسائله، تلك الموجهة إلى أهـل        . لم يبحث عن تناغم سطحي    . شاتكرسول لم تنقص النقا   
فِإنَّا لم نَعتَمد قَـطُّ     ... تجرْأنا في ِإلهِنا على َأن نُكلِّمكم بِإنجيِل اِهللا، في جهاد جم          : " تسالونيكي، يقول 

له عظيمة جـدا ولـم يكـن        كانت الحقيقة بالنسبة    ). 5 . 2،  2 تسا   1" (كالم تَملُّق، على ما تَعلمون    
  .مستعدا البتة أن يضحي بها ألجل نجاح خارجي

إن الحقيقة التي اختبرها في اللقاء مع القائم من الموت كانت تستحق منه هذا الصراع، وأن يحتمـل                  
ولكن الدافع الذي كان يحركه في العمق كان حب يسوع المسيح له، وشـوقه أن               . االضطهاد واأللم 

  . هــــــــذا الحــــــــبينقــــــــل إلــــــــى اآلخــــــــرين
. كان بولس رجالً لمسه حب عظيم، وهذا الحب وحده هو المحور الذي يشرح كـل جهـده وألمـه                  
ــب      ــذا الح ــن ه ــا م ــط انطالقً ــشارته فق ــية لب ــاهيم األساس ــم المف ــا أن نفه   .يمكنن

  الملكيين  النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 

 
 للكلمة،  نحن المؤمنين ونسجدنشدنُ ِل:)اللحن الخامس( القيامةطروبـاريـة -

مع اآلبِاألزلي والروح، المولود نا من العذراءلخالص  . ألنه ارتضى أن يصعد
تمَل على الصليب، ويحبالجسدنهِ الموت، ويضه المجيدة الموتى بقيامت  

 
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 -
فاطربي: تفوقُ كلَّ وصف دي مع المالئكةومج ،أيتها المسكونةُ إذا سمعت 

 والرعاة، من شاء أن يظهر طفالً جديداً، وهو اإلله الذي قبل الدهور

  18 العدد 2008  ديسمبر-كانون األول 7 األحد
  تذآار أبينا البار أمبروسيوس أسقف ميالنو – الصليب بعد رالحادي عشاألحد 



عبرة
صة و

ق

إن خبرة محبة المسيح له فتحت عينيه على        . الحرية: لنأخذ بعين االعتبار أحد هذه المفاهيم األساسية      
كان بولس حرا كرجل يحبـه      .  وهذه الخبرة كانت تغطي كل شيء      –وسبيل الوجود اإلنساني    حقيقة  

حياته وبهذا الشكل أصبحت    " شريعة"هذا الحب هو اآلن     . اهللا، وبفضل اهللا، كان قادرا أن يحب معه       
الحرية والمسؤولية تتحدان بـشكل ال      . يتحدث بولس ويعمل انطالقًا من مسؤولية الحب      . حياته حرة 

وبما أنه شخص يحب، يعيش بالكلية في       : وبما أنه يعيش في مسؤولية الحب، بولس حر حقًا        . نفصمي
  .مـــسؤولية هـــذا الحـــب وال يغتـــنم الحريـــة فرصـــة لألنانيـــة واالعتباطيـــة 

 Dilige et quod vis: (بالروح عينه، أطلق أغسطينوس العبارة التي أصبحت شهيرة في ما بعـد 
fac (أحبب وافعل ما تشاء)Tract. in 1Jo 7، 7-8 .(ب المسيح كما أحبه بولس، يـستطيع  من يح

أن يفعل حقًا كل ما يشاء، ألن حبه متحد بإرادة المسيح وبالتالي بإرادة اهللا؛ ألن إرادته ترسي على                  
الحقيقة، وألن إرادته ليست إرادته وحسب، اعتباطية األنا المستقل، بل هي متحدة بحرية اهللا ومنهـا    

ــه  ــسير فيــــ ــسبيل الــــــذي يجــــــب أن تــــ ــال الــــ   .تنــــ
بحث عن المعالم الداخلية للقديس بولس أود، في المقام الثاني، أن أذكر الكلمة التـي وجههـا                 في ال 

: فيجيب" شاول، شاول، لما تضطهدني؟   : "يسأله الرب أوالً  . المسيح القائم لبولس على طريق دمشق     
 الكنيـسة   هباضـطهاد  +). 4،  9رسل  " (أنا يسوع الذي تضطهده   : "فيأتي الجواب " من أنت يا رب؟   "

فـي  . يماثل يسوع نفسه مع الكنيسة بشخص واحد      ". أنت تضطهدني . "يضطهد بولس يسوع بالذات   
  .وت الكنيـسة كجـسد المـسيح      هتاف القائم من الموت هذا، الذي حول حياة شاول، نجد كامل اله           

  
  
  "دة اإللهـــة أّم والــحبل القّديسة حّن "ديسمبر – آانون األول 9
  

 ألجل بحسب الجسد للكلمة المتجسد أمًا لتكون األزلختارها اهللا منذ أن نفس العذراء مريم، التي ا
 أحشاء من يد الخالق، واتَّحدت بجسدها المتكون بحسب نواميس الطبيعة في تخالصنا، قد خرج

وذلك . إلهية، وممتلئة نعمة األصليةوالدتها القديسة حنة من والدها القّديس يواآيم، بريئة من الخطيئة 
 وأعلنها، األجيالهي عقيدة نادى بها اآلباء والمّرنمون عبر : اإللهية أمومتها إليهدعو  خاص تبإنعام

  ".األصليةالحبل بمريم العذراء بدون وصمة الخطيئة  " باسم1845بابا بيوس التاسع سنة رسمّيًا ال
  )لمتروبوليت نوفيطوس ادلبيا(

 ):متسلسل(وضوع األسبوع م
   ))المسيحيون العرب قبل اإلسالم((

 :نجد والحجازعرب  -4
تسربت النصرانية وأفكار التوحيد إلى عرب شمال الجزيرة العربية، التصالهم بالعرب المـسيحيين             

وتأصـلت  .  وبكر وتغلـب وطـيء     في الشام والعراق، وأشهر القبائل المتنصرة في نجد هي كندة         
أبرشيات، أهمها هجر قاعدة    وكانا تابعيين للنفوذ الفارسي وفيهما عدة       . المسيحية في البحرين وعمان   

  .البحرين، وكلها خاضعة لبطريرك ساليق النسطوري
ودمـة  ) بلـد الـسموأل  (ونشأت في مدن شمال الحجاز بعض األسقفيات ذكر لنا منها العقبة وتيماء   

أما في قلب الحجاز فقد كان عدد المسيحيين        . وانتشرت النصرانية في وادي القرى    ) الجوف(الجندل  
كان النصارى إبان الهجرة بضع مئات فقط، وكانوا في مكة والطـائف            ) المدينة(في يثرب   ف. ضئيالً

وقد نشروا فكرة التوحيد ومن بيـنهم       . أفراداً، من النخبة الروحية، يعرفهم الناس هناك بأهل الكتاب        
فقـد  على أنه رغم قلة عددهم في قلب الحجاز .  قريب خديجة أولى نساء نبي اإلسالمورقة بن نوفل  

عرف العرب عنهم الكثير من التعاليم المسيحية لقوة الروابط التي كانت تربطهم بالبالد النـصرانية               
  .المجاورة والقبائل المسيحية المحيطة بالجزيرة العربية من جميع أطرافها

ومـن لـم يقبـل      . ويتضح لنا من كل ما سبق أن النصرانية قد تسربت إلى أغلب القبائل العربيـة              
غير أنه لم يكن العرب في الجملة أصـحاب شـعور دينـي      . ، فقد سمع باإلله الواحد    منهاالمسيحية  

فلم تنشأ قبـل االسـالم      . فتهم الدينية متأصلة فيهم، وخصوصاً لدى الرحل منهم       اعميق، ولم تكن ثق   
 كنيسة مسيحية عربية ذات طابع قومي، لها كتبها ولغتها وطقوسها وعاداتها، كما نشأت مثل هذه 

وكانت غسآن ولخم وحمير وهي من أنصار الـروم أو الفـرس أو             . كنيسة عند السريان واألرمن   ال
األحباش، أقوى الكتل المسيحية وقد تضاءل نفوذها في سائر القبائل العربيـة فـى أواخـر القـرن      

 .وما إن أطل القرن السابع حتى انهارت هذه الدول فانتقلت الزعامة إلى قريش. السادس
  

  
  " من ذاتكأعطي شيء"

  
في راعي زغير ما راح مع الرعيان على المغارة ليزور يسوع من بعد ما بشرن 

خليني إلحقن : "زهق وقال بقلبوولما بقي لوحدو . المالك
ولما وصل إلى المغارة، " لشوف وين راحوا؟
مبسوطين قدام طفل، شاف الرعيان 

أعطي شيء من ": وقلن لرفاقو
الراعي الزغير شال !" ذاتك
عاجسمو ولبسوه رو اللي الف

ساعتها انفتحت . ليسوع ليتدفى
الرب وعرف عينو وشاف نور 

بيدفي اهللا يللي بقلبه هالراعي إنوا لما 
حضور اهللا بحياتو بيقدر يشوف 
بيعلمنا لحتى نعيش عيد هالراعي الزغير 

الميالد بدنا نحب ونساعد ونعطي من ذاتنا، ونخدم ونقدم ذاتنا ونضحي ونشتغل أكثر 
  .نسامح أكثر ونجدد قلوبنا وحياتناو
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ديسمبر24 إلى 10بدء صيام الميالد  من 

  وآل عام وأنتم بخير
  


