
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  

  اإلنجيليةالقراءات 
  ما أعظم أعمالك يا رب، لقد صنعت جميعھا بحكمة  :المقدمة

  باركي يا نفسَي الرب، أيھا الربُّ إلھي لقد َعُظمَت جداً   
  

  )20-16: 2( غالطية إلى رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 
  

ُر بأعماِل يا إخوة، لِعلِمنا بأنَّ اإلنساَن ال يُبرَّ   
النَّاموِس بَل إنَّما باإليماِن بيسوَع المسيح، نحُن أيضاً 
َر باإليماِن بالمسيِح ال  آمنَّا بيسوَع المسيح، لكي نُبرِّ

َر بأعماِل النَّاموِس أحٌد ِمن . بأعماِل النَّاموس إذ لَن يٌبَرَّ
ذوي الجسد، فإن كنَّا ونحُن طالِبوَن التَّبريَر في المسيِح 

ً خطأة، أفَيكوُن المسيُح خادماً نوَجُد  نحُن أيضا
فإن ُعدُت أبني ما قَد ھَدمُت جَعلُت ! للخطيئة؟ حاشى

ياً، ألنِّي بالنَّاموِس ُمتُّ للنَّاموِس لكي أحيا  نَفسي ُمتعدِّ
، ال أنا بعُد، بَل .  إنِّي َمصلوٌب مَع المسيح، وأنا حيٌّ

في الجسِد إنَّما  وما أحياهُ اآلنَ . إنَّما المسيُح َحيٌّ فيَّ 
 .أحياهُ في اإليماِن بابِن هللا، الذي أحبَّني وبََذَل نفَسهُ عنِّي

  
  )39- 26: 8( البشير لوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

مان  ا أَتى يسوُع إِلى بُقعِة الَغَدِريِّينَ . في ذلك الزَّ ٱستَقبَلَهُ رُجٌل من المدينِة بِه َشياطيُن ِمن . لمَّ
ا رأَى يسوَع صاَح وَخرَّ له  *ولم يُكن يَلبَُس ثَوباً وال يَأْوي إِلى بيٍت بل إِلى القُبور . ماٍن طويلز فلمَّ

بَني . ما لي ولَك يا يسوُع ٱبَن هللاِ الَعلِيّ . وقاَل بَصوٍت عظيم فإِنَّهُ كاَن يَأُْمُر  *أَطلُُب إِليَك أالَّ تُعذِّ
وَح النَِّجَس أَن يَخُرَج  وكاَن يُربَطُ . إِذ كاَن قِد ٱستَحَوَذ عليِه من زماٍن طويل. ِمَن اإلنسانالرُّ
بُطَ ويَسوقُهُ الشيطاُن إِلى البَراري . بَسالِسَل وقيوٍد ويُحَرس ما . فسأَلَهُ يسوُع قائالً  *فيَقطَُع الرُّ

ِه أَن ال يَأُْمَرھُم بالذِّھاِب إِلى وطلَبُوا إِلي *ألَنَّ شياطيَن كثيريَن قد َدَخلـوا فِيِه . َجوقَة. فقال. ٱسُمك
. فطلَبوا إِليِه أَن يَأَْذَن لھم بالدُّخوِل فيھا. وكاَن ھُناَك قَطيُع َخنازيَر كثيرٍة تَرعى في الَجبَل *الھاِويَة 

لى فَوثََب القَطيُع عِن الُجُرِف إِ . فخَرَج الشَّياطيُن ِمَن اإلنساِن وَدخلوا في الَخناِزير *فأَِذَن لھم 
عاةُ ما َحَدَث ھََربُوا وذھَبوا *ختَنَق فٱالبَُحيرِة  ا رأَى الرُّ  *وأَخبَُروا َمن في المدينِة وفي الُحقول . فلمَّ

ً عنَد . وأَتَوا إِلى يسوع. فَخَرجوا ليََروا ما َحَدث فَوَجدوا اإلنساَن الذي َخَرَجت منهُ الشياطيُن جالسا
ً صحيـَح الَعقل. قَدَمي يسوع فسأَلَهُ  *وأَخبََرھُُم الناِظُروَن كيَف أُبِرىَء الُمعتَرى  *فخافوا . البسا

ا ھَو فَرِكَب . ألَنَّهُ ٱستَحَوَذ عليِھم َخوٌف عظيم. جميُع ُجمھوِر بُقَعِة الَغَدِريِّيَن أَن يَنصِرَف عنھم أَمَّ
فصَرفَهُ يسوُع . ن يكوَن مَعهُ فجَعَل يطلُُب إِليِه الرُجُل الذي خَرَجت منه الشياطيُن أَ  *السفينةَ وَرَجع 

فذھََب وھو يُنادي في المدينِة كلِّھا بما صنََع إِليِه . إِرِجْع إِلى بيتَِك وَحدِّْث بما صنََع هللاُ إِليك *قائالً 
  يسوع 
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ه في أن ما نعرفه عن القديس ديمت إن ل ك ف ل ، ومع ذل ريوس قلي

 .وجدان الكنيسة ذكراً حسناً وإكرامه طبّق اآلفاق
ين عدما  وين تقي ل من أب د قي الونيكي، وق ة تس أ في مدين ولد ونش
ي  تغرقا ف دما اس دھما هللا بع ى أن افتق ويالً إل بطن ط رة ال ثم

 .الصلوات والنذور ومحبة الفقير والصبر
ر  دبير اإللھي أن يعب ة ويشاء الت يميانوس بمدين اإلمبراطور مكس

كيثييّن،  رة الس د البراب ھا ض رب خاض ن ح داً م الونيكي عائ تس
أة  .شمالي غربي البحر األسود داً عسكرياً أنش ده قائ ان وال ولما ك

ة  ى ومحب ى التق ا عل ة، كم اد واألمان نفس والجھ بط ال ى ض عل
م انخرط ف .الفقير راً ث دراً واف م ق غ األشد تلقى من العل ي ولما بل

 ً ا كرياً مرموق داً عس حى قائ ه وأض ة كأبي ه  .الجندي د أقام وق
ى  اإلمبراطور مكسيميانوس على مقاطعة تساليا، وقيل قنصال عل

ولكن غلبت عليه صورة  .ھذا فيما تذكر مصادر أخرى أنه كان شماساً غيوراً وحسب .بالد اليونان
 .الجندي

د أعطى  كانت العادة أن تقام االحتفاالت ويرفع البخور للملك بة، فق واآللھة وتقدم الذبائح في المناس
ة ذا الشأن في المدين دة في ھ اد ديمتريوس الفرصة  .الملك توجيھاته بإعداد الع نم بعض حس وأغت

فقاموا وأسّروا لإلمبراطور حقيقة ما كان قد أواله ثقته أنه ال يتساھل بشأن المسيحيين وحسب، كما 
اأوصى جاللته، بل اقتبل ھو نفسه المس ذيعا لھ اظ اإلمبراطور وأرسل في  .يحية وأضحى م فأغت

لميذاِت الرب عرفَن من المالِك ُبشرى إن ت): اللحن الرابع( القيامة طروبـاريـة -
ين، وقلَن للرسِل مفتخراتٍ . القيامِة البھيجة لقد ُسلَِب الموت، : ونبذَن القضاَء على الجدَّ

.ونھَض المسيُح اإلله، واھباً للعالِم عظيَم الرحمة  
 

ر، واحفظ بقوة ك وامنح حكامنا الغلبة على البربخلص يا رب شعبك وبارك ميراث -
.يع المختصين بكصليبك جم  

 
يا نصيرة المسيحيين التي ال ُتخزى، ووسيطتھم الدائمة لدى الخالق، ال  :القنداق -

بل بما أنك صالحة، بادري إلى معونتنا، . ُتعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك
يا والدة . ھلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى االبتھال. نحن الصارخين إليك بإيمان

.ية دائماً عن مكرميكِ اإلله المحام  

  النيابة البطريركيةتصدر عن 
  الملكيين للروم الكاثوليك

  في الكويت
  25652802: ت 

 نشرة العنصرة
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رده  ر، فج م ينك يحيته ول وس بمس أعترف ديمتري ر ف ره األم ر استفس ا حض ه، فلم ب عامل طل
ي  وه ف د وألق ذه الجن ه، فأخ يفعله ب ا س رر م ا يق اراته وأمر بسجنه ريثم ه وش اإلمبراطور من ألقاب

 .يھةموضع رطب تحت األرض كانت تفوح منه الروائح الكر
دعاء ى  .أيقن ديمتريوس أن الساعة قد أتت ليتمجد هللا فيه فاخذ يعد نفسه بالصالة وال ا أوعز إل كم

 .خادمه األمين لوبوس الذي كان يعوده في سجنه بتوزيع مقتنياته على الفقراء والمساكين
الحراب حت وه ب د فطعن ه من جدي ده إلي ى وأن ھي سوى أيام معدودات حتى أرسل اإلمبراطور جن

ان تغلب الشاب المسيحي نسطر  .مات ذا ك ويقال أن السبب المباشر لتنفيذ حكم اإلعدام السريع ھ
ة المصارعة ديمتريوس ضلعاً في  .على لھاوش، رجل اإلمبراطور، في حلب ان ل ه ك د سرى أن فق

ً  /ذلك  .فيما يظن أن ما حصل كان بتأثير سحر ھذا المدعو مسيحيا
ه وأن هللا ويقال أن خادم ديمتريوس، لوبوس ، أخذ رداء معلمه وخاتمه من السجن بعدما غمسه بدم
 .وبقي كذلك إلى أن قبض عليه الجندي ھو أيضا وقطعوا ھامته .أجرى بواسطتھما عجائب جمة

ا اً  .أما رفات القديس فأخذھا رجال أتقياء سراً ودفنوھ ة لقداسة شھيدة أن طيب د أعطى هللا عالم وق
ب المفيض الطي  .أخذ يفيض من بقاياھا ويشفي الكثيرين من أمراضھم، مما جعل الكنيسة تسميه ب

وم ى الي وضريحه مودع  .يذكر أن رائحة الطيب ما زالت تعبق بين الحين والحين من ضريحه إل
تسالونيكي حيث يعتبر شفيع المدينة ومنقذھا  القديس ديمتريوس في قلب مدينة (بازيليكا)في كنيسة 

ة بأسرھا كل  .من الشدائد والضيقات وھي ال زالت إلى اليوم تقيم له احتفاالت خاصة تشمل المدين
 .عام وعلى مدى أسبوع كامل

تينانوس  ذكر أن اإلمبراطور يوس ديس  م (565 -483)ي ات الق ل رف ي نق ه، ف ي زمان رغب، ف
 .فحضره صوت آبى عليه ذلك ديمتريوس إلى القسطنطينية

  أكتوبر 27كما تَُعيّد كنيستنا للشھيد نسطر في 
  

     عبرة  و  قصة
 

  >>  أبو اليتيم <<
  

ان  ان اللت ا ابنت تركھا زوجھا في سن صغير، تاركاً في حوزتھ
ولم تمتلك شيئا تقدمه لكريمتيھا سوى . كانتا في مراحل التعليم

وشيء . بقانون الوراثة مسحة جمال، تناقلتھا البنات عن أمھنّ 
ا  اق عم دتيھا ف ه لولي ة تقديم ذه األم األرمل تطاعت ھ ر اس آخ
م،  و األدب الج ك ھ حنة، ذل ال وس ن جم ل لھ ن قب ه م قدمت
ه  ة، وتوارثت ا األم األرمل ت بھم ي نحل ة الت الق العالي واألخ

ى . ابنتاھا ا الجامعي، حت لذا ما كادت الكبرى أن تنھي تعليمھ
رين شخص مرموق . ھاتقدم الكثيرون لخطبت من ھؤالء الكثي

ذات حسب ونسب وذو شھرة وإمكانيات مادية، وحاصل على 
ع ا المجتم ز بھ ي يعت ؤھالت الت ن الم ال، م ل ع ت . مؤھ وافق

ب ذا الخطي ى ھ رة عل ذه األم . األس تطيع ھ ف تس ن كي ولك
ي ا ف د األم أن تضع ابنتھ دافق؟ وتري ة في ثراھاال االحترام  الوحيدة مسايرة ھذه األسرة الغني وء ب ع ممل موق

ق . لتضمن البنتھا عزة نفس في حياتھا المستقبلية اخر، يلي وع ف طلب من األم القيام بتجھيز حجرة نوم من ن

. وأحصت األم احتياجاته، وحسبت حساب التكلفة بدءاً بالخطوبة حتى الزفاف. بالزوجين ويشّرف األسرتين
  .دينار وقتئذ 900فكان جملة ھذا الحساب 

ه ومن أ ا ال يمكن االدخار من ين لھا ھذا فھي ال تستطيع، وتستحي أن تستعطى، وراتبھا الشھري من عملھ
ا . بأي شيء دھا، فال تجعل ابنتھ ذة كب كما أنھا ال تريد أن يكون المال ھو السد الحائل الحاجز أمام سعادة فل

  .ذات حظ عاثر
ى حل م تصل إل ا. فكرت األم كثيراً ول ى معھ ع  أشركت ذوي القرب ى حل، فجمي م يصلوا إل ر ول في التفكي

فلم تجد بداً من أن تلقي بھمومھا تحت قدمي مخلصھا، وأن تشكو له ما عصفت بھا رياح ھذا . األيادي خالية
الم ه. الع روت خالص يمين ه، بجب ماء قدس ن س تجاب م مع، واس رب أصغى وس باح . وال ت ذات ص فوجئ

ة لتتقاضى . ا في مھمة عاجلةبرئيستھا في العمل تبلغھا بأن المديرة تطلبھ ا مطلوب  900فذھبت وعرفت أنھ
ذه . طارت األم من الفرح. ديناراً فرق في المرتب، منذ تعيينھا حتى ھذه اللحظة اول ھ ا اآلن تتن وأحست أنھ

ر إال ... المبالغ من يد هللا الذي يسمع لصراخ األرملة، ويقضي لدعوى اليتيم ذا الخب ولم تصدق نفسھا أمام ھ
ه  حينما ئن علي ه، وتطم وجدت ھذا المبلغ يرتمي بلطف وعطف بين أحضان أناملھا، وتودعه بھما في حقيبت

ى أحسن وضع. وذھبت تزّف ھذه البشرى إلى ابنتھا. أنه قد صار في حوزتھا وعادت األم . وتم الزواج عل
ا ديرة في. بعد إجازة قصيرة تستكمل أعمالھ ى الم ذھاب إل ا بال تھا تأمرھ ام  ففوجئت برئيس أمر عاجل وھ
ل اطؤ أو التأجي ذا . وسريع ال يحتمل التب ليمھا ھ أ في تس د أخط ذاك عرفت األم أن الموظف المسؤول ق وآن

يدة . المبلغ الضخم فھو من نصيب سيدة أخرى تحمل نفس االسم، لكن ليست ھي عين الشخص دت الس فأب
ه ائض اعتذارا أنھا قد صرفت المبلغ كله وتصرفت فيه وال يوجد لديھا من ذا . أي ف ك عذر في ھ ا ل الو لھ فق

ك الشھري عشر  ة ولكن سيخصم من راتب فالخطأ خطأنا وليس خطأك، وبناءاً عليه نحن ال نطالبك به جمل
يدة الفاضلة . فوافقت السيدة وأقفل المحضر. دينارات فقط، إلى حين اكتمال ھذا المبلغ الضخم وخرجت الس

ي قبضتھا في األول ربنا عمل معي جمعية : ( وھي تلھث وتقول يدة الفاضلة أن ) وأنا الل ذه الس وأحست ھ
يس . ھذا الخطأ كان خطأ غير مقصود عند عالم البشر ولكنه كان مقصوداً من العناية السماوية فاليتيم الذي ل

 واليتيم الذي ليس له في عالم الناس أم يجد في هللا. له في عالم الناس أب، يجد في هللا صورة األبوة المفقودة
  : لذا فما أحالھا كلمة تلك التي نصليھا في الصالة الربانية إذ نقول. حنانا يفوق حنان أي أم

  
  "يا أبانا الذي في السماوات"

  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ديسمبر في  4يعلن مركز التعليم المسيحي عن حفلة البربارة يوم الجمعة 

  قاعة السفارة اللبنانية 
  فقطالتعليم في كنيستنا مع أھلھم حضور أوالد 

  
 22تعلن أخوية أم المعونة الدائمة عن معرضھا الخيري في بيت لوزان من 

حضور رعيتنا يشجع األعمال الخيرية فال تترددوا . نوفمبر لمدة ثالث أيام
  بحضوركم ومساعداتكم،،،


