
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  القراءات اإلنجيلية

  تُعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي باهللا مخلصي  :المقدمة
  ألنه نظر إلى تواضع أمته، فها منذ اآلن تُغبطني جميع األجيال

  :فيليبيرسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فصٌل من 
 ما هو األفكارِ واألخالق نكُن فيكُم مة، ليفي يا إخو أيضاً في المسيحِ يسوع، الذي إذ هو 

صورة اهللا، لَم يعتد مساواتَه ِهللا اختالساً، لكنَّه أخلى ذاتَه آخذاً صورةَ عبد، صاِئراً في 
وإذ وجِد كبشَرٍ في الهيئة، وضع نفسه وصار طائعاً حتى الموت موت . شبه البشر

سمِ يسوع كلُّ ركبة، مما الماً يفوقُ كلَّ اسمٍ، لكي تَجثو عةً ووهبه اسالصليب، لذلك زاده اُهللا رِف
 رب هو المسيح يسوع وعلى األرضِ وتحتَ األرض، ويعتَرِفَ كلُّ ِلسانٍ أن ماواتفي الس

  لمجد اِهللا اآلب
 

  :فصُل شريف من بشارة القديس مّتى البشير:اإلنجيل
وكانَت لهذه ُأختٌ  *فقبِلَتْه ٱمرَأةٌ ٱسمها مرتا في بيتها . َل يسوع قريةًدخَ. في ذلك الزمان 

وكانت مرتا مرتبِكَة في خدمة  *وكانت جاِلسةً عند قَدمي يسوع تَسمع كالمه . تُسمى مريم
 *فقُْل لها لتُساعدني . وحديَأما يهِمك َأن ُأختي قد تَركَتني َأخدم . يا رب. فوقَفَت وقالَت. كثيرة

وإنَّما الحاجةُ ِإلى  *ِإنَّك مهتَمةٌ ومضطرِبةٌ في ُأمورٍ كثيرة .  مرتا مرتا:فَأجاب يسوع وقاَل لها
وفيما هو يتكَلَّم بهذا رفعت  *َأما مريم فقد ٱختارت النَّصيب الصالح الذي ال ينزع منها . واحد

 :فقال *وللَّثديينِ اللَّذينِ رضعتَهما . طوبى للبطنِ الذي حملَك. لجمعِ صوتَها وقالَت لهٱمرَأةٌ من ا
  بل طوبى للَّذين يسمعون كلمـةَ اِهللا ويحفَظونَها

  
  شروحات األعياد الّسيدّية

  ميالد سيدتنا والدة اإلله الفائقة القداسة الدائمة البتولية مريم:  أيلول8 
 تقليد قديم، ذكره في القرن الثاني بعد المسيح مؤلف كتاب هناك

" إنجيل يعقوب"، وأورده أيضا في القرن الرابع مؤلف "ميالد مريم"
نعرف منه أن يواكيم وحنّة، إذ لم يكن لهما ولد، تراءى . المنحول

وبشّرهما بمولد ابنة لهما قد اختارها العلي وبعد . لهما مالك الرب
 حرصا أشد الحرص على تربيتها، إلى يوم تمكّنا من ميالد الطفلة،
 .ليوسف هيكل الرب حيث عاشت إلى أن خُطبتتقدمتها إلى 

تدعونا الكنيسة في رتبة العيد إلى التأمل في الدور الذي شغلته 
وإذ اختارها اهللا منذ األزل لتكون أم . مريم العذراء في عمل الفداء

 سلطانة العالم، ألنها هي التي الكلمة المتجسد، نراها منذ مولدها
ذلك ما يعبر عنه . أعطت البشرية شمس العدل، واغدقت عليها بابنها االلهي الفرح األبدي

فإن الخليقة كلها ! هنيًئا لكما، أيها الزوجان: "القديس يوحنا الدمشقي، إذ يهتف بيواكيم وحنّة
ة التي ال تعلوها هدية، األم البتول، التي ألنها استطاعت بكما أن تقدم للخالق الهدي. لمدينة لكما

  ".فافرح يا يواكيم، ألن االبن أعطي لنا مولودا من ابنتك. هي وحدها جديرة بالخالق
  فلقد ولدت األسمى من كلِّ البشر       يا حـنةُ بوركـت من بين النـساء

  ـيحِ المنتظـرـــالمس المخـلِّص وُأم      داءــــمن سوفَ تُصبح في التجسد والف
   )املتروبوليت نوفيطوس ادليب(     آمين.  أيها الرب إلهنا ارحمنا وخلِّصنا،فبشفاعة والدة اإلله

   
  ):متسلسل(موضوع األسبوع 

  )تابعوا األجزاء أسبوعيًا|  الموضوعتكملة( )من بدايتها حتى اآلن(ة الكنيسة نشأ
  

اتبعاني أجعلكما : "ح للرسل األوائل على شاطئ بحر الجليل بذرة الكنيسة األولى دعوة المسي
  )22-18: 14متى " (صيادي بشر، فتركا أباهما زبدي في السفينة مع الشباك وتبعاه

 
  نشأة الكنيسة في بالد العرب

  )سورية واألردن وفلسطين(بالد الشام 
وقد امتازت . ا الدينيمسيحية، وقد حافظت مدة طويلة على أهمية مقامهالكانت بالد الشام مهد 

 والمؤلفين ومنبع الطقوس ةعن غيرها بأنها كانت مركز المبشرين والمرسلين ومنبت الكتب
الكنسية، وقد اشتهرت في بالد الشام ثالث مدن امتازت عن غيرها وهي القدس، وأنطاكية 

  .والرها
  القدس: أوالً

كانت

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 

  2008سبتمبر /أيلول 07 األحد
   أيلول5 نحتفل فيه يوم الجمعة -   القداسةعيد ميالد والدة اإلله الفائقة  أيلول 8

َألنه منك . بشَّر بالفرحِ المسكونةَ كلَّها. ميالدك يا والدةَ اِإلله :الـطـروبـاريـة
وَأبطَل الموتَ . فحلَّ اللعنةَ ووهب البركة. َأشرقَ شمس العدِل المسيح ِإلهنا

.ومنحنا الحياةَ اَألبدية  
. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البربر-  

 
لموت  من فساد ا وحواءدمآقا، وقر أطل الع من عارِةَ وحنَّإن يواكيم: القنداق

أعتقا، بمولدالمقدس أيتها الطاهرةك  .فله يعيد شعببِ، وقد أنقذ من تَ أيضاًكعة 
. حياتناذيةَغَ والدة اإلله مد تلالعاقر: إليك الزالت، صارخاً  
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 مدينة طبقة فحل جنوب بحيرة طبريا، غادر المسيحيون المدينة المقدسة قبيل خرابها ولجأوا إلى
. ثم تشتتوا في أرجاء شرق األردن وشمال فلسطين. وبقوا متمسكين فيها بالتقاليد اليهودية

ويخبرنا القديس إبيفانيوس أن بعضهم قد هاجروا إلى حلب، وتعرف إليهم هناك في القرن 
  .الرابع، ثم اندثروا تماماً وقد اختلطوا بسائر المسيحيين

ولما جدد . حظ المؤرخون أن تأثير اليهود المتنصرين قد بدأ يتضاءل منذ مطلع القرن الثانيوال
  .بناء مدينة القدس، كان سكانها المسيحيون من أصل وثني) 135سنة (االمبراطور ادريانوس 

وانتشرت المسيحية خصوصاً في المدن الساحلية التي يتكلم أهلها اليونانية، مثل القيصرية وعكا 
ور، كما انتشرت في مدينة دمشق، وكان على رأس جماعة المسيحيين في دمشق حنانيا، وص

  .وهو الذي عمد بولس بعد أن ظهر له الرب على طريق دمشق
وكان اسقف القدس في مطلع القرن الثالث يدعى االسكندر، وكان محباً للعلم والعلماء، وقد 

الّمة الشهير أوريجانوس، ومنحه درجة أسس في مدينة القدس مكتبة واسعة، ودافع عن الع
ويتضح من تاريخ أورجانوس، أنه قد كان في شرق األردن . الكهنوت، وضمه إلى إكليروسه

الهوتية وقد دخل معه أورجانوس في أبحاث . وحوران أبرشيات منظمة يرئسها مطران بصرى
عميقة، ثم انتقل إلى القيصرية مقر الوالي الروماني في فلسطين، وفتح فيها مدرسة الهوتية، 

واشتهر في القيصرية اسقفها أوسابيوس، لما ترك لنا من المعلومات التاريخية، . وأسس مكتبة
  .وأنجبت فلسطين في هذه الحقبة كاتباً مسيحياً رائداً هو القديس يوستينوس النابلسي

  
  أنطاكية: ثانياً

فقد أخذها القديس بولس قاعدة أسفاره . ينة الثانية للنصرانية بعد القدسدكانت أنطاكية الم
ودعوا بهذا االسم حتى " بالمسيحيين"التبشيرية، منها ينطلق وإليها يعود وفيها لُقب المؤمنون 
  .اليوم، واقبل إليها القديس بطرس وأقام مدة طويلة ثم غادرها

انقضى عهد الرسل كثر فيها المسيحيون، وانتقلت منها المسيحية إلى نواحي سورية وعندما 
وبلغ عدد األبرشيات في الشمال الغربي من . الشمالية والوسطى وبلغت القرى واألرياف

  .رون أبرشيةشسورية، في مطلع القرن الرابع، ع
يوس، وقد مات شهيداً سنة واشتهر بين أساقفة أنطاكية، في نهاية القرن األول، القديس إغناط

وترك لنا سبع رسائل كان قد بعث بها إلى كنائس آسية .  في رومة تحت أنياب األسود107
وتوضح هذه الرسائل الرائعة قوة إيمانه وشهامة نفسه أمام الموت في سبيل . وكنيسة رومة
حض البدع وترك لنا مؤلفات كثيرة فيها يد) 181(+وخلفه القديس تاوفيلوس . السيد المسيح

وتقول التقاليد إنه قد فرض على . وخلفه القديس بابيالس. الناشئة ويدافع عن المسيحيين
االمبراطور فيلبس العربي أعمال التوبة والتكفير ألنه سفك دماء كثيرةً عندما استولى على 

  .250ومات بابيالس شهيدأ أثناء اضطهاد االمبراطور داسيوس سنة . الحكم
فلما .  على أنطاكية، وسبوا أهلها، وحملوا اسقفها ديمتريانوس أسيرا260ًنة واستولى الفرس س

 االسقفي شاغراً، عين له أذينة الثاني ملك تدمر رجالً من صنيعته يسمى بولس رأصبح المنب
وعاش األسقف بولس السمساطي في أنطاكية عيشة بذخ وترف، وتفوه بتعاليم . السمساطي

فالتأم في أنطاكية مجمع من األساقفة وبحثوا في .  وألوهية المسيحئة عن الثالوث األقدسطخا
 عن منصبه فاعتصم بالدار األسقفية متذرعاً بحماية زنوبيا 268 سنة هسلوكه وتعليمه وعزلو

ولما قامت الحرب بين أورليانوس وزنوبيا، وانتصر أورليانوس، أقبل اإلمبراطور . ملكة تدمر
ى وضع بولس السمساطي ، فطرده من الدار األسقفية وأمر وفد من المسيحيين وأطلعوه عل

 .بتسليمها إلى األسقف الذي يوافق على انتخابه أسقف رومة وايطالية
 أنطاكية كاهن يدعى لوقيانوس، وكان لهذا الكاهن مدرسة يوفي أواخر القرن الثالث اشتهر ف

ها اللجوء إلى المعلومات الهوتية، وطريقة في تفسير الكتاب المقدس اتسمت بسمات خاصة من
   .التاريخية، والتحليل العقلي، والمقارنة بين أقوال الكتب المقدسة والنظريات الفلسفية

  ")مدينة الرها: ثالثاً"يتبع األسبوع القادم (
  

ـّأمي"   "ةــة فالحـ
كان يصطاد في غابة، ولما حان وقت الصالة، جثا " أكبر" إمبراطور المغول  يحكى أن
وإذا بامرأة قروية شاردة العقل تركض باحثة عن زوجها، . دة وأخذ يصليعلى سجا

استاء . اصطدمت باإلمبراطور بدون انتباه، ثم نهضت وتابعت ركضها من دون أن تعتذر
اإلمبراطور من هذا اإلزعاج، ولكنه كان ورعاً، وتقيد بشريعة الصالة التي تُحرم التكلم مع 

تهت الصالة حتى عادت المرأة مصطحبة زوجها، وهي وما ان ان. أي كان سوى اهللا
وقد استسلم أكبر . وفوجئت مذعورة من رؤية االمبراطور وحاشيته. ترقص من الفرح
فجأة تحررت المرأة من !" اشرحي سلوكك المهين وإال أمرت بتأديبك: "لغضبه وصرخ فيها

قدان زوجي إلى حد يا صاحب الجاللة، كنت مهمومة بف: "عقدة الخوف وحدقت إلية قائلة
أما أنت في أثناء صالتك، كنت مشغوفاً بمن هو أحب . أنني لم أرك هنا حين اصطدمت بك

وأعرب . خجل االمبراطور ولزم صمت!" وأعظم بكثير من زوجي، فكيف انتبهت لي؟
الحقاً إلى أحد أصدقائه أن أمية فالحة وغير مثقفة دينياً، علَمته معنى الصالة على أنها 

  .باهللاتحاد 
 
 

   :مقصد السنة
 2008 حزيران 28أطلقت الكنيسة الجامعة الرسولية على هذه السنة 

بمناسبة الذكرى األلفية الثانية لمولده، " سنة القديس بولس "2009 –
لذلك . وذلك للتأمل والتعمق في حياة وإيمان وفكر القديس بولس
زء معين سنخصص هذا الباب لنقرأ كلنا بقلبٍ واحد وروحٍ  واحد ج

  .من حياة القديس بولس أو من رسائله الغنية
  

   3-1 : 8) للمسيحيين) بولس(عن اضطهد شاول ( أعمال الرسل -1  : قراءة األسبوع
  19-1 : 9) عن اهتداء شاول لنور المسيح( أعمال الرسل -2

  
  
  
  

نتمنى أن تكونوا قد أمضيتوا إجازة مبارآة من
  اهللا

  ونشكر الرب من أجلكم
  على آل نعمه


