
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 
 
 

  القراءات اإلنجيلية
  ما أعظم أعمالك يا رب، لقد صنعتَ جميعها بحكمة :المقدمة

  باركي يا نفسي الرب، أيها الرب إلهي لقد عظمتَ جداً  
  :غالطيةرسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فصٌل من 

  
ِل النَّاموِس َبل إنَّما باإليماِن بيسوَع يا إخوة، لِعلِمنا بأنَّ اإلنساَن ال ُيبرَُّر بأعما 

المسيح، نحُن أيضًا آمنَّا بيسوَع المسيح، لكي ُنبرَِّر باإليماِن بالمسيِح ال بأعماِل 
إذ َلن ٌيَبرََّر بأعماِل النَّاموِس أحٌد ِمن ذوي الجسد، فإن آنَّا ونحُن طاِلبوَن . النَّاموس

!  خطأة، أَفيكوُن المسيُح خادمًا للخطيئة؟ حاشىالتَّبريَر في المسيِح نوَجُد نحُن أيضًا
فإن ُعدُت أبني ما َقد هَدمُت جَعلُت َنفسي ُمتعدِّيًا، ألنِّي بالنَّاموِس ُمتُّ للنَّاموِس لكي 

وما . إنِّي َمصلوٌب مَع المسيح، وأنا حيٌّ، ال أنا بعُد، َبل إنَّما المسيُح َحيٌّ فيَّ. أحيا هللا
  ِد إنَّما أحياُه في اإليماِن بابِن اهللا، الذي أحبَّني وَبَذَل نفَسُه عنِّيأحياُه اآلَن في الجس

 
  : البشيرمرقسفصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

  
َألنَّ  *َمن َأراَد َأن َيتَبَعني فلَينِكْر نفَسُه وَيحِمْل صليَبُه وَيتَبْعني . ثمَّ َدعا الَجمَع مَع تالميِذِه وقاَل َلُهم 
فِإنَُّه ماذا  *وَمن َأهَلَك نفَسُه ِمن َأجلي وِمن َأجِل اِإلنجيِل فذاَك ُيخلُِّصها .  َأراَد َأن ُيخلَِّص نفَسُه ُيهِلُكهاَمن

َألنَّ َمن َيسَتحِيي  *َأم ماذا ُيعطي اِإلنساُن ِفداًء َعن نفِسِه  *ينَفُع اِإلنساَن َلو رِبَح العاَلَم آلَُّه وَخِسَر نفَسُه 
َيسَتحِيي بِه ٱبُن اِإلنساِن َأيضًا متى َأتى في مجِد َأبيِه مَع . المي في هذا الجيِل الفاِسِق الخاطىءبي وبَك

  المالئكِة القدِّيسين 

   
  ):متسلسل(موضوع األسبوع 

  )ابعوا األجزاء أسبوعيًا( )من بدايتها حتى اآلن(ة الكنيسة نشأ
  
اتبعاني : "األوائل على شاطئ بحر الجليل بذرة الكنيسة األولى دعوة المسيح للرسل انتــآ

  )22-18: 14متى " (أجعلكما صيادي بشر، فتركا أباهما زبدي في السفينة مع الشباك وتبعاه
 

  نشأة الكنيسة في بالد العرب
واآلن نتحدث عن نشأتها في بالد الشام ة الكنيسة في أتحدثنا في األسبوعين الماضيين عن نش

  .شمالية، وقرطاجة وأفريقية المصر
  :مصر

ال نعرف معرفة دقيقة متى دخلت النصرانية القُطر المصري، إال أن هناك تقليداً قديماً ينسب 
ويالحظ المؤرخون أن . إلى القديس مرقس تلميذ بطرس، أنه نشر المسيحية في األسكندرية

وفرة هذا نصارى األسكندرية كانوا يؤلفون فيها منذ القرن الثاني جمعاً غفيراً، ويستدلون من 
ولم تتأخر المسيحية أن . العدد على أن النصرانية قديمة العهد في المدينة المصرية الشهيرة

ودخلت ليبية، وكثرت األبرشيات في مصر فبلغت المئة في أواخر . امتدت إلى الريف والصعيد
فيها أثناء  مركزاً هاماً من مراكز الثقافة اليونانية، وانتشرت ةوكانت األسكندري. القرن الثالث

وأصحاب وهم جماعة من الفالسفة ) الغنوسيون( أهل العرفان هرطقات القرن الثاني أقوال
 ادعوا معرفة العلم السامي، وأرادوا أن يفسروا تكوين العالم ووجود الخير والشر فيه، البدع

والخياالت ة والتعاليم المسيحية، والهم خليطاً غريباً من الفلسفة األفالطونية الحديثقفجاءت أ
فقامت جماعة من المسيحيين المثقفين . وأخذوا يبثون هذه األقوال في عقول الناس. الوهمية

وأنشأوا مدرسة األسكندرية الالهوتية، وبغيتهم من جراء ذلك إظهار الديانة المسيحية على 
 فهو أما مؤسس المدرسة. وقد أصابوا هدفهم، فقضوا على هذه البدع الهزيلة. حقيقتها الناصعة

. بانتينيوس الشهيد، وقد خلفه في رئاستها إكلمنضوس االسكندري وأوريجانوس نابغة عصره
نيسة لما كان لها من تأثير في عقول الناس بفضل طريقتها العلمية وأفكارها كوأصبحت منارة ال

يذ واشتهر بين أساقفة االسكندرية في القرن الثالث ديونوسيوس االسكندري تلم. الدينية السامية
  . لنا تآليف كثيرةكؤون الكنسية في عصره وترشأوريجانوس، فتدخّل في معظم ال

  
  :قرطاجة وأفريقية الشمالية

ال نعرف كيف دخلت المسيحية أفريقية الشمالية، إال أن التاريخ ُيطلعنا في القرن الثاني على 
 وُيعرفنا بأشهر .أوضاع كنيسة قرطاجة فإذا هي كنيسة مزدهرة منظمة تنبض بالحياة واإليمان

 فيها وأغزرهم علماً وثقافة أال وهو ترتوليانوس الذي كتب بالالتينية عن نالكتبة والكنسيي
وفي غضون القرن الثالث ازداد عدد . المسيحية والمسيحيين مقاالت رائعة في معناها

ي ها فتوأعظم أساقف. األبرشيات وبلغت في أواخر هذا القرن مئتي أبرشية وأشهرها قرطاجة
برز المحاميين فاعتنق النصرانية أالقديس كبريانوس، وكان من ) 258-249(هذه الحقبة 

  . وأصبح أسقفاً وقد امتاز بإدارته الحازمة وكتاباته الالهوتية ومات شهيداً

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 

  )7العدد  (2008سبتمبر /أيلول 21 األحد
   تذكار القديس النبي يونان القديس الرسول قذراتوس–أحد ما بعد الصليب 

 لما نزلتَ إلى الموت، أيها الحياةُ الخالدة، أمتَّ الجحيم بِسنَى :الطروبـاريـة -
:  ولما أقمتَ األمواتَ من تحت الثرى، صرختْ جميُع قوات السماويين.الهوتك

  )اللحن الثاني(أيها المسيُح إلُهنا، يا ُمعطي الحياة، المجُد لك 
 

- ميراثَكخلِّص وبارك كشعب وامنح حكامنا الغلبة على البربر، واحفظ  يا رب ،
  بقوة صليبك جميع المختصين بك

 
 والدة اإلله، نكتب لك آيات الغلبة يا جندية قاهرة، ونقدم الشكر نحن عبيدك يا -

لك كمنقذين من المساوئ، لكن بما أن لك العزة التي ال تحارب، أعتقينا من 
ال عروس لها ةًافرحي يا عروس: أصناف الشدائد حتى نصرخ إليك  



عبرة
صة و

 ق
  

  "الشحاذ والملك"
ُيحكى أن شحاذاً على قارعة الطريق، رأى ملك الملوك مع حاشيته آتياً نحوه، يرافقه 

 بأن هذا اللقاء سيخلصه من فقره اً من رعيته، فاستوقفه وهو يمد يده واثققسم كبير
: فتفاجئ عندما رأى الملك وقد ترجل عن حصانه ومد إليه يده إليه متوسالً . المدقع

ما : "فكر في نفسه ويقولعند هذا المشهد، أخذ الفقير ُي" هل لك أن تعطيني شيئاً منك؟"
وهل من عاقل يجرؤ على رفض طلب " ي يستعطي؟ أن ُيعطلفبد! أبخل هذا الملك

الملك؟ فاعتاله الخجل والخوف أمام الجميع، ففتح كيسه وأخذ ُيفتش فيه عن شيء 
. تفاحة؟ هذا لصباح يوم الغد. رغيف خبز؟ هذا ما سيأكله مساء. ليهإليس بحاجة 

. لكوكان في الكيس بضعة حبات قمح، فتناول واحدة وأعطاها للم! العلبة سردين؟ 
في المساء، عندما . فشكر الملك هذا الفقير لحسن صنيعه وعطيته، وأكمل طريقه
فندم وقال في نفسه . أفرغ كيسه ليتناول عشاءه، رأى بين حبات القمح حبة من ذهب

يا ليتني أعطيت الملك الكيس كله، لكان تحول بين يدي إلى كيس من ذهب أخرجني "
آلنانية، نقيضان ال يتعايشان أو يلتقيان مع بعضهما المحبة وا". من هذه الحاله المزرية

فإن بقي بين يدي استعملته بأنانية كما أريد، .  لهكل ما لدي هو من اهللا وُملك. البعض
، تموت األنانية  عنه وإن وهبته وتخلّيت،وتجف المحبة في قلبي وأفتقر. يفقد معناه

عن أحبائهوتنمو المحبة، فأملك مع الملك السماوي الذي أعطى ذاته فداء . 
  

   ))شرح القّداس اإللهي (( 
  الجزء األول

  
سنبدأ من خالل هذه النشرة بسلسلة مقاالت متتالية عن شرح القداس اإللهي أو األفخارستيا 

  " .  االلفاظ في المرة القادمة وسنشرح هذه . " كما ندعوها أو الليتورجيا اإللهية
  : ـ القداس اإللهي في سطور1

     عبر العصور يحتل القداس اإللهي المركز األبرز في حياة الجماعة المسيحية، إذ في كل 
ك اهللا في حياته، فكما يتحول الخبز امرة تقيم الكنيسة القداس اإللهي تدعو المؤمن إلى إشر

 كذلك القداس اإللهي يدعو اإلنسان البشري العادي إلى أن يتحول والخمر إلى جسد ودم المسيح،
إذ تعده بشكل دائم إلى والدة اإلنسان الجديد وترك اإلنسان  إلى ما هو على مثال االبن الوحيد،

 المعمودية وحياة التكرس هللا ي فيه نعمةيوهذه الوالدة التي هي من الماء والروح التي تُح .القديم
"وكأن حضوري  .)5:3يوحنا  ("من الماء والروح ال يدخل ملكوت السماواتن لم يولد م

إلى جانب أن االشتراك الحقيقي في الذبيحة . واشتراكي في القداس هو تذوق مسبق لملكوت اهللا
اإللهية يضفي في الليتورجية البيزنطية مسحة القيامة على حياة اإلنسان وخصوصاً اإلنسان 

لذلك نعتبر القداس اإللهي هو المكان األسراري الذي يتعلّم . ب والقلقالذي يعيش الموت والتغر
. منه المؤمن أن يعيش كل مراحل التدبير الخالصي، يسمي القديس غريغوريوس النزينزي

لذلك " أيقونة التدبير الخالصي"وكما ويسميه نيقوال كباسيالس  " ذبيحة القيامة"القداس اإللهي 
م القدوخدمة المناولة. واألنافورة. خدمة الكلمة: اس اإللهي إلى خدمات ثالثوكما هو مقس .

ولذلك الكنيسة . يقابل ذلك في حياة الكنيسة عبر الليتورجيا الظهور اإللهي والفصح والتأليه
 .تدعو المؤمن لعيش هذه الحقائق 

  :ـ الليتورجيا عمل جماعي مقدس2
 مظاهر الكنيسة الجاثية أمام اهللا والضارعة إليه،  اجتماع المؤمنين في الليتورجيا هو مظهر من

 ففي كل لقاء ليتورجي للجماعة يحضر المسيح، وبحضوره اإللهي .والشاكرة له مع المسيح
يوحد المؤمنين ويقدس عملهم ويجعلهم يشعرون بأنّهم أبناء كنيسة واحدة وأخوة في أسرة واحدة 

:  ألن اإلنجيل يقول" نحن نصلي في بيتنا"ناس وكثيراً ما نسمع من ال. وأعضاء في جسد واحد
وتنتهي القصة بأن أعترض على الصالة الجماعية فقط دون أن أدخل في " أدخل إلى مخدعك"

أصلي حتى في مخدعي وأخرج بذلك مستنكراً من  سر هذه المغامرة، وتكون النتيجة بأن ال
  )2يتبع جزء  (.كان لي أو للجماعةالصالة دون المغامرة في الدخول بهذا المشروع الخالصي، إن 

  

  "سنة القديس بولس ":مقصد السنة
 ســـيـرة القديـس بــولـس الرســول

  :هويته
ُولد في طرسوس الكيليكية حوالي السنة العاشرة الميالدية في إحدى . عبراني من سبط بنيامين

م اتخذ اس. هذه أقامت أمينة لتراث آبائها. الرعايا اليهودية في الشتات
كبر في احتكاك .  بامتياز المواطنية الرومية،شاول وتمتّع من جهة أبيه

غيرته على الناموس حملت والديه على إيفاده إلى . الحضارة الهيلينية
أورشليم حيثُ انضم إلى شيعة الفريسين ودرس على الربان غماالئيل 

ين اشترك في حقد آبائه على المسيحيين الذين اعتبرهم متعد. الشيخ
يقتحم . وكان ينفث تهدداً وقتالً على تالميذ الرب. خطرين للشريعة

وإذ أخذ رسائل . البيوت ويخرج الرجال والنساء ويلقيهم في السجون
حتى إذا وجد أناساً من "من رئيس الكهنة انطلق إلى مجمع دمشق 

  ).2:9أع " (الطريق رجاالً ونساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم
   :المسيحيةاهتداؤه إلى 

وإذ وقع على األرض سمع صوتاً يقول .  نور من السماء،اشتمله فجأة، لما اقترب من دمشق
أنا يسوع الذي أنتَ : "فقال الرب" من أنت يا سيد؟: "فقال"  لماذا تضطهدني؟، شاول،شاول" :له

ه بيده  فاقتادو،نهض شاول عن األرض ولم يكن يبصر شيئاً". قم وادخل المدينة!... تضطهده
بقي ثالثة أيام ال يأكل وال يشرب إلى أن أتاه تلميذ اسمه حنانيا أنبأه مالك . وأدخلوه إلى دمشق

فأبصر . هذا دخل البيت ووضع عليه يديه لكي يبصر ويمتلئ من الروح القدس. بشأن شاول
مناداته على األثر شرع بولس يكرز بيسوع ابن اهللا في المجامع فأثارت . في الحال وقام واعتمد

 ،استغراباً بين اليهود ومن ثم حنقاً وحقداً فسعوا للتخلص منه لكن المسيحيين تمكّنوا من إرساله
وقد دلّوه في سّل من سور دمشق فانطلق إلى العربية وعلى . من هناك في الوقت المناسب

شاءه هناك أمضى سنتين يعد نفسه للعمل الكبير الذي . األرجح هي منطقة حوران في سورية
  )يتبع (.الرب اإلله أن يقوم به بالصوم والصالة

  
لدورة التأهيلية لمن يرغب بالتعليم وذلك يعلن مركز التعليم الديني عن ا  

   مساءا7ً مساءاً حتى 5 سبتمبر من الساعة 25 إلى 23من 
  كما نعلن عن بدء تسجيل أوالد التعليم المسيحي 

في التعليم 2008أكتوبر9يبدء


