
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  عجيب اهللا في قديسيه، اله إسرائيل  :المقدمة

   في المجامع باركوا اهللا، الرب من ينابيع إسرائيل
  :تيموثاوسرسالة القديس بولس الرسول إلى فصٌل من 

 يا ولدي تيموثاوس، إنَّك تَتَبعتَ تَعليمي وسيرتي وقَصدي، وإيماني وطُوَل 
أناتي ومحبتي وصبري، اضطهاداتي وآالمي، تلك التي أصابتني في أنطاكيةَ 

وقد أنقذَني الرب من جميعها، . وإيقونيةَ وِلستَرة، وأي اضطهادات احتَملت
وجميع الذين يريدون أن يحيوا بالتَّقوى في المسيحِ يسوع يضطهدون، أما 

نم غوونوالم وأنتَ األشرار ،لِّينضوم لِّينضاً، مشر زدادونالنَّاسِ في 
 ةمنذُ الطُّفولي ن تعلَّمت، وأنَّكوآمنتَ به، عارِفاً مم على ما تعلَّمتَه فاستمر
تعرفُ الكتُب المقدسة، القادرةَ أن تُصيرك حكيماً للخالص، باإليمانِ الذي 

  .بالمسيحِ يسوع
 

  : البشيرمتىريف من بشارة القديس فصُل ش:اإلنجيل
َأخَذن مصابيحهن وخرجن ِللقاء . يشَبه ملَكوتُ السماوات بعشْرِ عذارى. قَاَل الرب هذا المثَل 

فالجاهالتُ َأخَذن مصابيحهن ولم يْأخُذن معهن  *وخمس جاهالت . خمس منهن حكيماتٌ *العريس 
 *وِإذ َأبطَأ العريس نَعسن كلُّهن ونمن  *َأما الحكيماتًُ فَأخَذن زيتاً في آنيتهِن مع مصابيحهن  *زيتاً 

حينئذ نَهضتْ ُأولِئك العذارى  *ُأخرجن ِللقاِئه . هوذا العريس مقبٌِل. فلما ٱنتصفَ الليُل ِإذا صراخٌ
صابيحم دنجميعاً وَأعد نالجاهالتُ للحكيمات *ه فقالَت .كُنيتن زينَنا مئ . َأعطنا تَنطَفصابيحم فِإن

* الحكيماتُ قائالت فَأجابت .كفي لنا ولكُنفٱ. لعلَّةُ ال ي لكُن نوٱبتَع ةِإلى الباع ريبالح بنا  *ذهفلم
َأخيراً َأتَتْ بقيةُ  *وُأغلقَ الباب .  المستعداتُ ِإلى العرسودخَلتْ معه. ذهبن ليبتَعن وفَد العريس

ذارى قاِئالتلَنا . الع ٱفتَح يا رب وقال *يا رب فَأجاب . ِإني ال َأعرِفُكُن روا فٱ *الحقَّ َأقوُل لكُنسه
ْأتي فيها ٱ. ِإذَنوال الساعةَ التي ي اليوم لَموناِإلنسان َألنَّكُم ال تع بن  

   
  2008 أيلول 24األربعاء  تذآار القّديسة تقال أولى الشهيدات المعادلة الرسل

  
.  وغنيينولدت نحو السنة العشرين، في مدينة ايقونية من والدين وثنيين

. خُطبت لشاب ال يقل عنها شرفاً وجاهاً. كانت جميلة وذكية ومثقفة كثيراً
، سمعته تقال 45ولما مر بولس الرسول في مدينة ايقونية نحو السنة 

وبعد أن تفهمت التعاليم . فأعجبت بتعاليمه واستنار عقلها بنعمة اهللا
.  الصالة والتأملاإلنجيلية اعتمدت ونذرت بتوليتها هللا، وعكفت على
إنّه ثمن اصطباغها : فسألتها والدتها عن هذا التبدل في حياتها، فأجابتها

فثارت األم . بماء العماد المقدس وإيمانها بالمسيح الذي نذرت له بتوليتها
فشكتها . وغضب خطيبها وأهلها وأخذوا يقنعونها بالكفر، فلم تسمع لهم

فأمر باضرام . قها الحاكم فلم تعبأ بتهديداتهفأخذ يتملّ. أمها إلى حاكم المدينة
فرمت تقال ذاتها في النار مسرورة إالّ أن اهللا حفظها، فنزل المطر وأطفأ النار وسلمت تقال . النار

فتركت بيت أبيها ولحقت بالقديس بولس ورافقته في أسفاره حتى انطاكية حيث بقيت تبشّر بإنجيل 
فستر اهللا عريها ولم تؤذها الوحوش . فأمر بطرحها للوحوش عريانةفعلم بها والي انطاكية . المسيح
وفي اليوم التالي ربطوها إلى زوج من الثيران المخيفة فكادت تقال . فأعادها الوالي إلى السجن. ابداً

فحار الحاكم بأمرها، وألقاها في هوة عميقة مملوءة حيات  . الثورانفخلّصها اهللا بأن افلتَ.  ألماًتموت
ة، فلم تؤذهاسام.  

أنا عبدة يسوع : "دهشَ الجميع وذهَل الملك فطلبها وسألها كيف تنجو من هذه المخاطر؟ فأجابته
فأطلقها الوالي أمام ". هو وحده الطريق والحقّ والحياة وخالص من يرجونه. المسيح ابن اهللا الحي
ثم أخذت تبشّر . جد اهللا معهافخرجت وأعلمت القديس بولس بكل ما جرى لها فم .الجميع حرة سالمة

  .في مدينتها وفي القلمون ومعلوال وصيدنايا في سورية
ه موهبة شفاء المرضى، فتدفق عليها الناس، وقد أعطاها الرب اإلل.  بمعلوالأقامت ناسكة في مغارة

لكن األمر لم يرق لألطباء في سلفكية وقد بدأ مرضاهم . يرون اهتدوا إلى المسيح بواسطتهاوكث
. نهاويذلوإذ ظن األطباء أن سحر تقال هو في عذريتها، أرسلوا رجاال أشرارا .  إليهانهميغادرو

هؤالء طاردوها فهربت منهم فحاصروها فرفعت الصالة إلى الرب اإلله واستغاثت، فانشقت إحدى 
 م، ٩٠م ويظن أن رقاد تقال كان حوالي العا. الصخور فدخلت فيها، فكانت الصخرة مخبأ لها ومدفنًا

  .آمين.    صالتها معنا                     .وهي أولى الشهيدات المسيحيات
  

  ة الكنيسةنشأ مراجعة سريعة لما ناقشناه عن ):متسلسل(موضوع األسبوع 
  
اتبعاني : " بذرة الكنيسة األولى دعوة المسيح للرسل األوائل على شاطئ بحر الجليلانتــآ

  )22-18: 14متى " (اهما زبدي في السفينة مع الشباك وتبعاهأجعلكما صيادي بشر، فتركا أب
  زمن الرسل: أوالً

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 

 
نا َأصبو َأ. يا عروسي: تَصرخُ بصوت عظيم. نَعجتُك يا يسوع: ـةروبـاريالط -

إليك .في طَلَبِك دوُأجاه .كتفي معمودي كمع فَنوُأد لَبوُأص . كلَألم كن َأجلم وَأتَألَّم
معك .َألحيا فيك كفيها. وَأموتُ في سبيل ال عيب ْل كذَبيحةذاتَها . فتَقَب تْ لكبن قرم

اً لَكبح .رحيم بشفاع. وبما َأنك ناخلِّصها نفوست  
ر، واحفظ بقوة ك وامنح حكامنا الغلبة على البرب خلص يا رب شعبك وبارك ميراث-

.صليبك جميع المختصين بك  
- آيات الغلبة يا جندية قاهرة، ونقدم الشكر لك يا والدة اإلله، نكتب لك نحن عبيدك 

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

  8 العدد 2008سبتمبر /أيلول 28 األحد
القديس النبي و تذكار أبينا البار خاريطون المعترف – بعد الصليب األحد األول

  باروك



عبرة
صة و

ق

 يرويها لنا سفر أعمال .ابتدأت حياة الكنيسة في أورشليم حوالي السنة الثالثين، يوم عيد العنصرة
  .الرسل، ورسائل بولس والرسل، وسفر الرؤيا

  )4-2رسل ( مات وقام وبشر به بين اليهود  المسيحيسوع .1
انفصال اليهود (واالنفصال األول ) انفتاح المؤمنين على يهود الشتات(نفتاح األول اال .2

 )ذوي الثقافة اآلرامية واليهد ذوي الثقافة اليونانية
االنفصال الثاني ) رؤيا بطرس أن االنجيل موجه إلى كل أنسان(االنفتاح الثاني  .3

ي والمسيحين من أصل االختالف في العادات اليهودية بين المسيحين من أصل يهود(
 )11-10رسل . (ليس على االنسان أن يمر باليهودية ليصبح تلميذ يسوع : )وثني

 .أصبحت الكنيسة عالمية
مع رحالت بولس إلى آسية ). 18-16رسل (مع بولس تبدأ الكنيسة انتشارها الواسع  .4

دخل بهذا ووذهب إلى قورنثوس وأفسس و رومة وغالطية، الصغرى عبر مقدونية 
واجه صعوبات كثيرة إلعالن ملكوت اهللا ومحاربة . م50االنجيل أوروبا حوالي سنة 
 .المعتقدات الفلسفية والوثنية

  : حدثان حاسمان:ثانياً
  م قضت على حياة الرسولين بطرس وبولس64اضطهادات نيرون سنة  .1
  وقطع العالقة مع اليهود المسيحين منهاةم أدى إلى هجر70خراب أورشليم سنة  .2
  صياغة الكتب المقدسة المسيحية: ثالثاً

 ".العهد الجديد"بدأ تجميع الكتابات المسيحية شيئاً فشيئاً في السنين األخيرة من القرن األول، وهو 
  نشأة الكنيسة في بالد العرب

  )سوريا واألردن وفلسطين(بالد الشام . 1
  : القدس-أ

 إلى مدينة طبقة فحل جنوب بحيرة طبريا، غادر المسيحيون المدينة المقدسة قبيل خرابها ولجأوا
. ثم تشتتوا في أرجاء شرق األردن وشمال فلسطين. وبقوا متمسكين فيها بالتقاليد اليهودية

 .بعضهم قد هاجروا إلى حلب في القرن الرابع، ثم اندثروا تماماً وقد اختلطوا بسائر المسيحيين
يتكلم أهلها اليونانية، مثل القيصرية وعكا وانتشرت المسيحية خصوصاً في المدن الساحلية التي 

وصور، كما انتشرت في مدينة دمشق، وكان على رأس جماعة المسيحيين في دمشق حنانيا، 
  .وهو الذي عمد بولس بعد أن ظهر له الرب على طريق دمشق

  :انطاكية-ب
اعدة أسفاره فقد أخذها القديس بولس ق. 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

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

 .رون أبرشيةشسورية، في مطلع القرن الرابع، ع
 
 

  : مدينة الرها-ج
الرها والبالد المجاورة قد إكتظت بالمسيحيين منذ أواسط القرن الثاني، وأن الملك األبجر التاسع 

ة الرسمية في البالد، وانشرت في المنطقة كلها قد اعتنق المسيحية، فأصبحت الديان) 179-214(
  .وتخطت نهر دجلة، وبلغت بالد اآلشوريين

  مصر. 2
ويالحظ المؤرخون أن نصارى األسكندرية كانوا . نشر القديس مرقس المسيحية في األسكندرية
. عيدولم تتأخر المسيحية أن امتدت إلى الريف والص. يؤلفون فيها منذ القرن الثاني جمعاً غفيراً

  .ودخلت ليبية، وكثرت األبرشيات في مصر فبلغت المئة في أواخر القرن
  :قرطاجة وأفريقية الشمالية. 3

وفي غضون . كنيسة قرطاجة في القرن الثاني هي كنيسة مزدهرة منظمة تنبض بالحياة واإليمان
. ها قرطاجةالقرن الثالث ازداد عدد األبرشيات وبلغت في أواخر هذا القرن مئتي أبرشية وأشهر

  ) الكنيسة المضطهدة األسبوع القادم موضوعترقبوا(      
  

  "القناعة كنز ال يفنى"
كان رجل قروي يعمل حجاراً، وكان يجلس كل صباح ينقر الحجر ويكسب عيشه وعيش 

ويوماً ما، سمع صوت جنود يقتربون منه، ويفتحون الطريق لشخص مهم كان سيمر . أوالده
شعر الرجل ". إنه وزير: "قالوا له" و الشخص المهم الذي سيمر؟من ه: "سألف. من هناك

وذات . وبدأ يسير ويتخايل. فحوله اهللا إلى وزير.. بالغيرة، وطلب من اهللا أن يجعله وزيراً
شعر الرجل الذي . فاصطف الوزراء باحترام ليمر الملك. يوم أتى خبر أن الملك سيمر

وذات . وكان له ذلك. فطلب من اهللا أن يحوله ملكاًاً أن هناك من هو أهم منه، زيرأصبح و
. الملك أن يذهب إلى الصيد، فرافقه الخدم وفتحوا الطريق أمامه كي يصيد\يوم أراد الرجل

الملك أن  هناك \جلرعندئذ شعر ال. وإذ بالسماء ترعد والمطر ينهمر فخاف الملك واختبأ
المطر ألن الملك نفسه يخاف من فطلب من اهللا أن يصبح غيمة تحمل . من هو أقوى منه

سارت الغيمة في السماء، وأخذت تلقي المطر على األرض وتنظر . فكان له ذلك. الغيمة
لكنها رأت أن الماء عندما يسقط على . برضى إلى الناس يتراكضون كي يحتموا من المطر
ن أقوى الغيمة أن هناك م\شعر الرجل. صخرة كبيرة كان يرتد عنها عاجزاً عن اختراقها
وقفت الصخرة شامخة أبية .. فكان له ذلك. منه فطلب من اهللا أن يتحول إلى صخرة كبيرة

تتحدى المارين والغيم وعناصر الطبيعة، إلى أن أتى يوم، اقترب عامٌل حجار من الصخرة 
الصخرة أن هناك \شعر الرجل.. وبدأ يكسرها بإزميله الحاد حتى تحولت إلى قطع صغيرة

  .فكان له هذا. ى منه فطلب من اهللا باتضاع أن يعود حجاراً كما كانمن هو أقو
  
  
  
  
  
  
  
  

  نعلن عن بدء تسجيل أوالد التعليم المسيحي 
  2008 أكتوبر 9يبدأ التعليم في إذ 


