
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
  
  
 
 

   :القراءات ا�نجيلية
  كلُّ الذيَن حولَهُ يأتوَن بھدايا. أنُذُروا وأوفُوا الربَّ إلھَنا

  واسُمهُ عظيٌم في إسرائيل . هللاُ معروٌف في يھوذا
  

  )٧-١: ٤( أفسسإلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 
 

ُضُكم أنا ا/سيَر في الربّ  �  ، أن يا إخَوة، أحرِّ
تَسلكوا بكلِّ تواضٍع ووداعٍة وطُوِل أناة، كما يحقُّ 
للدَّعوِة التي ُدعيتُم بھا، ُمحتَمليَن بعُضُكم بعضاً 

  بمحبَّة، 
وِح بِرباِط السFَّم،   ُمجتھديَن في ِحفِظ وحدِة الرُّ

)Kجسٌد واحٌد وروٌح واحد، كما ُدعيتُم إلى ) ليَس إ
  رجاِء دعوتُِكم الواحد،

)Kربٌّ واحٌد وإيماٌن واحٌد ومعموديَّةٌ واحدةٌ، )ليَس إ  
ھَو فوَق الجميِع . وإلهٌ واحٌد وأٌب واحٌد للجميع

  وبالجميِع وفي جميِعكم،
على أنَّ النِّعمةَ قد أعطيَت لكلِّ واحٍد ِمنَّا على ِمقداِر 

  �.موھبِة المسيح

  )٣٧- ٢٥: ١٠( لوقا البشيرفصُل شريف من بشارة القديس :ا�نجيل
  
مان فِي� باً له. ذلك الزَّ ماذا أَعَم[ُل /َِرَث . يا ُمعلِّم. َدنا إِلى يسوَع واحٌد ِمن ُعلَماِء الناموِس وقاَل ُمجرِّ

حبِ[ِب ال[ربَّ إِلھَ[َك بُك[لِّ أَ . فأَج[اَب وق[ال *كيَف تَق[َرأ . ماذا ُكتَِب فـي الناموس. فقاَل لهُ  *الَحياةَ ا/َبديَّة 
[ـواِب أَ . فق[اَل ل[هُ  *وقريبَ[َك كنفِس[ك . وبُك[لِّ ِذھنِ[ك. قُدَرتِك وبُكلِّ . وبكـلِّ نفِسك. قلبِك إِفَع[ْل . َجب[تَ بالصَّ

َي نفَسهُ فقاَل ليسوع *ذلَك فتَحيا  ك[اَن إِنس[اٌن ُمنَح[ِدراً . فعاَد يس[وُع وق[ال *وَمن قَريبي . فأَراَد أَن يُزكِّ
وهُ وأَ . من أُوَرَشليَم إِلى أَريحا ثُ[مَّ َمَض[وا وق[د تََرك[وه ب[يَن َح[يٍّ . وَس[عوهُ َض[رباً فَوقََع بين لُصوٍص فَع[رَّ

وكذلَِك Kِويٌّ واف[ى الَمك[اَن  *تَّفََق أَنَّ كاِھنـاً كاَن ُمنَحِدراً في ذلك الطريِق فأََ◌بَصَرهُ وجاز فٱ *وَميِّت 
[ا رآهُ تَح[نَّن . ثمَّ إِنَّ ساِمريًّا ُمسافِراً َمرَّ ب[هِ  *فأَبَصَرهُ وجاز  وَص[بَّ . إِلي[ِه وَضَم[ـَد ِجراحاتِ[هِ ف[َدنا  *فلمَّ

ِة وأَتى بِه إِلى فُنُدٍق وٱعتَنى به . علَيھا َزيتاً وَخمراً  وفي الَغِد عن[َد ٱنِطFقِ[ِه  *وحَملَهُ على دابَّتِِه الخاصَّ
فَُع[هُ ل[َك عن[َد وَمْھم[ا تُنفِ[ْق فَ[وَق ھ[ذا فأَن[ا أَد. إِعتَِن بِ[هِ . أَخَرَج ِديناَرين وأَعطاھُما لصاِحِب الفُنَدِق وقال

ال[ذي ص[نََع إِلي[ِه . ق[ال *فأَيُّ ھ[ُؤKء الثFثَ[ِة تَحَس[بُهُ ص[اَر قريب[اً للَّ[ذي وقَ[َع بَ[يَن اللُّص[وص  *َعوَدتي 
حمة   � إِمِض وٱصنَْع أَنَت أَيضاً كذلك . فقاَل لهُ يسوع. الرَّ

 تذكار القّديس الرسول فيلبّس الجدير بكّل مديح - ٢٠١٠نوفمبر  ١٤ا4حد 

وھ[و م[واطن للرس[ولين . ن الرسول فيلبس من بيت صيدا، على ض[فاف بحي[رة طبري[ة ف[ي الجلي[لكا
وھناك تقليد يرج[ع إل[ى اق[دم . وقد دعاه يسوع في الجليل، بعد عمادته في اKردن. اندراوس وبطرس

  . العصور، ويذكره اوسابيوس المؤرخ، بأن بلدة ايرابوليس من اعمال فريجية، تحوي رفاقه
  

  تذكار القّديس الرسول متّى ا�نجيلي - ٢٠١٠ نوفمبر ١٦ ء الث=ثا
  

وض[[ع . ك[[ان الق[[ّديس الرس[[ول متّ[[ى اول م[[ن كت[[ب ب[[ين اKنجيلي[[ين
انجيله باللغة اwرامية، وقد اصبحت لغة يھود فلسطين، منذ الف[تح 

ثم نقل منذ العھد الرسولي إلى اللغ[ة اليوناني[ة، لغ[ة الع[الم . البابلي
، وكان[ت ف[ي عّم[ت الع[الم المتحض[ر كل[ه عل[ى اليوناني الروماني

والكنيس[[ة . اث[[ر فتوح[[ات اKس[[كندر ف[[ي الق[[رن الراب[[ع قب[[ل المس[[يح
الت[[ي أَق[[ّرت بس[[لطتھا قانوني[[ة كت[[ب العھ[[د الجدي[[د، ومنحتھ[[ا بھ[[ذا 
اKقرار ص[فة التعبي[ر الرس[مي ع[ن كرازتھ[ا، اق[رت قانوني[ة ھ[ذه 

كتب[ه  اجيل كمالترجمة واعتبرتھا صورة امينة، في جوھرھا، لFن
فأض[حت ھ[ذه الترجم[ة، بع[د . اKنجيلي متى ف[ي اKص[ل اwرام[ي

. ضياع اKصل، النص الرسمي ف[ي الكنيس[ة Kنجي[ل الق[ّديس مت[ى
 ًFميّ[[زة انجي[[ل الق[[ّديس مت[[ى ھ[[ي طابع[[ه اليھ[[ودي الفلس[[طيني ش[[ك

وK عج[[[ب، فق[[[ّراؤه يھ[[[ود فلس[[[طينيون ق[[[د انتحل[[[وا . وموض[[[وعاً 
محدودة اwف[اق كثي[راً، غ[ذاؤھا كت[ب اKنبي[اء : ل عقليتھم على ما كانت عليهاKيمان بالمسيح، وK تزا

ول[ذا يس[لك الق[ّديس مت[ى . ومواعيدھم والشريعة الموس[وية والتقالي[د الفّريس[ية الموروث[ة ع[ن اKج[داد
السبيل اKكث[ر قرب[اً ال[يھم، أي الش[ريعة واKنبي[اء، في[ـبيّن أن رس[الة يس[وع ليس[ت اK كم[ال الن[اموس 

. Kنبي[[اء، وان يس[[وع انم[[ا ھ[[و المس[[يح ال[[ذي س[[بق هللا ووع[[د ب[[ه عل[[ى لس[[ان اKنبي[[اء ش[[عبه المخت[[اروا
وذل[ك م[ا جع[ل . وكرازته تنحصر في فكرة ملكوت السماوات كما سبق اKنبياء وتنبأوا عنه ووصفوه

مبارٌك أنَت أيھا المسيُح إلھنا، الذي ): الثامناللحن (القيامة  طروبـاريـة -
عليھِم الروَح القدس، وبھم اصطاَد  أظھَر الصي&ادين جزيلي الحكمة، وأنزلَ 

  .يا محب البشر المجُد لك. المسكونة
  

خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البربر،  -
 واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك

يا نصيرة المسيحيين التي 5 ُتخزى، ووسيطتھم الدائمة لدى الخالق، : القنداق -
بل بما أنك صالحة، بادري . وات الخطأة الطالبين إليك5 ُتعريضي عن أص

ھلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى . إلى معونتنا، نحن الصارخين إليك بإيمان
 .يا والدة ا@له المحامية دائماً عن مكرميكِ . ا5بتھال

  

  ٨١ العدد – ٢٠١٠ نوفمبر/تشرين الثاني ١٤ ا%حد
  السامري الرحيم –بعد الصليب  الثامنحد ا�

رة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصصصصــــــــنرشة العننرشة العننرشة العننرشة العن     
  النيابة البطريركيةتصدر عن 

  الملكيين ليكللروم الكاثو
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  -  في الكويت

    



تفوت[[ه  وK. يس[[تھّل انجيل[[ه بسلس[[لة انس[[اب تص[[ل يس[[وع المس[[يح ب[[داود واب[[راھيم، وتب[[ـيّن بنّوت[[ه لھم[[ا
واي برھ[ان يع[ادل . فرصة اK ويذكر فيھا تحقيق ھذه او تلك من النب[ؤات ف[ي ش[خص يس[وع وحيات[ه

البرھان النبوي نفوذاً وعمق وقٍع في نفس اليھ[ودي؟ ك[ذلك أي ص[بغة او نكھ[ة يھودي[ة فلس[طينية ف[ي 
ة، اKرض[ي بعض تعابير خاصة به دون سواه؟ ولما كان الفريسيون اعداء يس[وع اKل[داء م[دة رس[الته

وكان تأثيرھم K يزال قوياً في اليھودية بعد صعوده إلى السماء، عكف اKنجيلي على أن يح[ّذر م[نھم 
فھ[و الينب[وع . وينتھز لذلك كل سانحة في حياة يسوع في فلس[طين وخارجھ[ا عنھ[ا. المؤمنين بالمسيح

ول[يس ف[ي . وصالذي ي[رده الكتّ[اب المس[يحيون اKول[ى واwب[اء أكث[ر م[ن س[واه ش[رحاً واقتب[اَس نص[
فمتّ[ى، موظ[ف الض[رائب ال[دقيق ف[ي كفرن[احوم، ھ[و الش[اھد العي[ان لم[ا .ا/مر ما ي[دعو إل[ى ال[دھش

لين سرداً Kقوال يسوع،  يكتب، وھو تلميذ المعلّم منذ اKيام اKولى، وانجيله أكثر ا/ناجيل الثFثة اKوَّ
. شفتي المعلم اKلھّي معنى ومبت[ى ونَفَس[اً تبلغ نسبتھا فيه حد الثFثة اKرباع، نقرأھا كما تساقطت من 

، Kنه يستھل )١:١٠(اما رمزه فوجه اKنسان، وھو اول الحيوانات الرمزية التي رآھا حزقيال النبّي 
 . انجيله بنسب يسوع بحسب الجسد

  
  مشاركة من الرعية

  من ا/خت نبيلة رزق
  

  أنا عطشان لنفوس الخاطئين     يسوع صرخ صرخة ا/لم وا/نين 
  .فاقبلوا فدائي وخFصي بدمي الغالي الثمين  شربت المر /جلكم وسط ھزء الھازئين 

  
  !!))فربما الرب اشتاق ليسمع صوتك تناديه    K تحزن اذا ضاقت الدنيا بك ((
  

  ما معنى كلمة مرحبا؟
إن كلمة مرحبا ھي كلمة قديمة ذات أصول آرامية استخدمھا المسيحيون ا/وائل وھي ذات شقين 

  ".هللا محبة"معاً تعطي المعنى . معناھا محبة" حبا"ومعناه سيد أو رب، والثاني " مار"ول ا/
  "مرحبـــــــــــــا": فإذن لنقول لبعضنا بعض 

 melkite@safatmail.com: للنشر مشاركتكم الرجاء ارسالھا على البريد اKلكتروني
  
     عبرة  و  قصة 

>>!!    سنة ٨٥قراءة دامت لمدة  <<  
 

ل[[ي ف[[ي زي[[ارة : ك[[اھن ع[[ن خبرت[[ه فيق[[ولي[[تكلم 
إذ كن[[ت أفتق[[د اKس[[رة وباح[[دى الم[[دن ا/مريكي[[ة 

ف[[[ي أي ا/س[[[فار المقدس[[[ة ": قل[[[ت /ح[[[د ا/حب[[[اء
لست أق[رأ ف[ي الكت[اب المق[دس، ": أجابني ".تقرأ؟

م[رة، أم[ا العھ[د  ٢٠فقد قرأت العھد القديم حوالي 
ردة إني أعرف كل الوص[ايا ال[وا. الجديد فبF عدد

  "...في الكتاب المقدس وأيضا القصص إلخ
  

س[نة ول[م ينتھ[ي م[ن  ٨٥انسان عبارة واحدة، وبقي يقرأھا أكثر م[ن أخذ لقد ": ُت قليF ثم قلت لهسكت
  "من ھو ھذا اKنسان؟" :، فسألني" !قراءتھا

  "؟سنة ٨٥ھذه التي بقي يقرأھا طوال ال  أية عبارة: "، فسألني ثانية"ا/نبا أنطونيوس: "أجبته
الكنيس[ة وھ[و ش[اب ص[غير ل[م يبل[غ الثماني[ة عش[رة م[ن عم[ره ا/نب[ا أنطوني[وس دخ[ل : "فشرحت ل[ه

إن أردت أن تك%%ون ك%%ام3 فاذھ%ب وب%%ع ك%%ل م%ا ل%%ك ووزع%%ه عل%ى الفق%%راء وتع%%الى : وس[مع ق[[ول ال[رب
بق[ي يق[رأ العب[ارة ويح[اول أن يتممھ[ا . سمع الق[ول وأدرك أنھ[ا رس[الة شخص[ية موجھ[ة إلي[ه. اتبعني

لك%ل كم%ال رأي%ت ح%دا أم%ا وص%اياك : طول عمره فإذا بالوصية واسعة جدا، وكأن[ه ي[ردد ق[ول المرت[ل
فتعجب لھذه الوصية وأخذ الكتاب ليتابع معاني وصايا هللا لنا التي K تبطل م[ع ال[زمن " .فواسعة جدا

  .بل ھي كلمة حية من ا�له الحي المتكلم معنا من خFل كتابه المقدس
  

أ لكي يحفظ عن ظھر قلب وK لمجرد التعرف على الوصايا والقصص الدينية، إنما يق[رأ كتابنا K يقر
. لكي يلتقي المؤمن بكلمة هللا المخلص والص[ديق، وي[دخل مع[ه ف[ي ح[وار ح[ب، ويتمت[ع بالحي[اة مع[ه

نق[[رأ الوص[[ية لنمارس[[ھا K كعم[[ل أخFق[[ي بح[[ت، وإنم[[ا لك[[ي نص[[ير أيقون[[ة المس[[يح، نص[[ير عل[[ى 
  ..بسماته، تتزين نفوسنا بغنى نعمته فتتھيأ كعروس لعريسھا السماوي صورته، ونتحلى

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

تعلن أخوية أم المعونة الدائمة عن معرضھا الخيري في 
ص  ١٠:٣٠من  أيام نوفمبر لمدة ث=ث ٢٢بيت لوزان من 

 حضور رعيتنا يشجع ا4عمال الخيرية م ٩إلى 
  

تقيم اللجنة الثقافية المارونية مسابقة الفن المسيحي بين 
سنة من  ١٨سنوات إلى  ٤أبناء التعليم المسيحي من عمر 

مختلف الكنائس حيث سيتم اختيار أجمل رسم من كل فئة 
  .عمر في حفل لمعرض اللوحات الذي سيتحدد [حقاً 

شتركين رسم ما يحلو لھم في النطاق يمكن لaو[د الم
المعبر عن المسيحية وأخذ عنوان للوحتھم التي تحمل 

يمكن استعمال ا4لوان الزيتية أو المائية . توقيعھم أو اسمھم
  .أو الرصاص

 ٢٠١٠نوفمبر  ٢٥الخميس تاريخ  ا4و[د لوحاتآخر يوم تسليم 
  .لمسؤول التعليم

ھذا الحدث بأي عمل يمكن لمن يرغب من الكبار المشاركة ب
فني معبر عن الموضوع إن كان رسم أو نحت أو أي قطعة 

ل=ستفسار ا[تصال برئيسة اللجنة الثقافية السيدة  .فنية
 ٩٩٦٥٣٧٣١جمانا شماس  

 


