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األحد األول بعد الصليب
 طروبـاريـة القيامة )اللحن الثامن(:انحدرتَ من العال ِء أيھا المتحنن ،وقبلتَالدفن
َ
ثالثة أيام ،لكي تعتقنا من اآلالم ،فيا حياتنا وقيامتنا ،يا رب المجد لك
 خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البربر ،واحفظ بقوةصليبك جميع المختصين بك.
 القنداق :يا نصيرة المسيحيين التي ال ُتخزى ،ووسيطتھم الدائمة لدى الخالق ،الُتعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك .بل بما أنك صالحة ،بادري إلى معونتنا،
نحن الصارخين إليك بإيمان .ھلمي إلى الشفاعة ،وأسرعي إلى االبتھال .يا والدة اإلله
المحامية دائما ً عن مكرميكِ .
القراءات اإلنجيلية
المقدمة :أنذروا وأوفوا الربَّ إلھنا ،ك ُّل الذين حولَه يأتون
بھدايا ﷲُ معروفٌ في يھوذا ،واسمُه عظي ٌم في إسرائيل
ل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى كورنثوس )(1 :7 . 16 :6
فص ٌ

 gيا إخوة ،إنﱠ ُكم ھيك ُل ﷲِ الح ّي ،كما قا َل ﷲ :إنﱢي سأس ُكنُ
في ِھم وأسي ُر فيما بينَ ُكم ،وأكونُ لھُم إلھا ً وھُم يكونونَ لي شَعباً،
واعتزلوا ،يقو ُل الربّ  ،وال ت َمسﱡوا
ك أخرُجوا ِمن بينِ ِھم
فلذل َ
ِ
نجساً ،فأقبلَ ُكم وأكونَ ل ُكم أبا ً وتكونوا أنتُم لي بنينَ وبنات،
ِ
يقو ُل الربﱡ القدي ُر على ك ﱢل شيء ،وإذ لنا ھذ ِه الموا ِع ُد أيﱡھا
س للجس ِد والرﱡ وحُ ،مك ﱢملينَ
األحبﱠاء ،فلنطَھﱢر أنف َسنا ِمن ك ﱢل دنَ ٍ
القداسةَ
ﷲ.
بمخاف ِة
ُ
س للجس ِد والرﱡ وحُ ،مك ﱢملينَ
يا إخوة ،لنطھﱢر أنف َسنا ِمن ك ﱢل َدنَ ٍ
فسد أحداً ولَم
القداسةَ بمخاف ِة ﷲ ،إقبَلونا .لَم نَظلُم أحداً ولَم نُ ِ
لت آنِفا ً
ك للقضا ِء علَي ُكم ،ألنﱢي قُ ُ
ُ
نَم ُكر بأحد،
ولست أقو ُل ذل َ
إن لي علَي ُكم دالﱠةً
إنﱠ ُكم في قلو ِبنا لنَموتَ م َع ُكم ونَحيا م َع ُكم ،ﱠ
ُ
امتألت تعزيةً وأنا فائضٌ
عظيمةً ولي ِب ُكم فَخراً عظيما .وقد
ضيق ِتنا ،وفي الوا ِق ِع ل ﱠما قَ ِدمنا إلى َمكدُو ِنيَةَ لَم
ح في ك ﱢل ِ
بالف َر ِ
ّ
ٌ
ﱠ
ي ُكن لجس ِدنا راحة قط ،بَل كنا ُمتضايقينَ في ك ﱢل شيءِ :منَ
مخاوف ،ﱠ
وليس
دوم تِيطُس،
لكن ﷲَ الذي يُع ﱢزي ال ُم
اخ ِل
َ
ِ
ج حروبٌ و ِمنَ ال ﱠد ِ
تواضعين ،قد ع ﱠزانا بقُ ِ
ِ
ِ
الخار ِ
َوح ُكم وغَي َرتِ ُكم لي .حتى
بقدو ِم ِه فقط ،بَل أيضا ً بالتﱠعزي ِة التي تَع ﱠزى بِھا ِمن جھتِ ُكم ،وھ َو يُخبِرُنا بشوقِ ُكم ون ِ
ُ
كنت قد َغ َممتُ ُكم بالرﱢسال ِة ال أندَم .وإن أ ُكن قد نَ ِد ُ
إنﱢي ازد ُ
مت ل َكوني أرى ﱠ
َدت فَ َرحاً ،ألنﱢي وإن
ك
أن تِل َ

ب
الرﱢسالةَ قد َغ ﱠمت ُكم ولو ِحينا ً يَسيراً ،أفر ُح اآلن ،ال ألنﱠ ُكم ُغ ِممتُم بَل ألنﱠ ُكم ُغ ِممتُم للتﱠوبة .فإنﱠ ُكم ُغ ِممتُم بح َس ِ
ئ توبةً
سران في شيء ،ﱠ
ٌ
ﷲ ،حتى إنﱠهُ لَم يَنَل ُكم ِمن قِبَلِنا ُخ
للخالص ال نَ َد َم علَيھاg.
ُنش ُ
ب ﷲِ ي ِ
ألن الغ ﱠم بح َس ِ
ِ
ل شريف من بشارة القديس لوقا البشير )(11-1 :5
اإلنجيل:فص ُ

 gفِي ذلك الزمان .بينَما كانَ يسو ُ
َين عن َد البُ َحيرة .وق ِد
َين واقفت ِ
ع واقِفا ً ِع ْن َد بُ َحي َر ِة َجنﱢيصارات * رأَى َسفينت ِ
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لسمعان .وسألَهُ أ ْن يَتَباع َد قليالً
َين التي
ٱنح َد َر ِمنھُما ال َ
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ك أُلقي الشبَ َكة *
صبْ شَيئا ً .ول ِك ْن بكلِ َمتِ َ
للصﱠيد * فأ َ َ
جاب ِسمعانُ وقا َل لهُ .يا ُمعلﱢم .قد تَ ِعبْنا اللي َل كلﱠهُ ولم نُ ِ
فل ﱠما ف َعلوا ذلك حازوا ِمن الس َم ِك شَيئا ً كثيراً .فأَخ َذت شـبَكتُھُم تَتَخـرﱠق * فأَشـارُوا إِلى ُشـ َركا ِئ ِھم الذين في
َين حتﱠى كادَتـا تَغ َرقان * فل ّما رأَى ذلك ِسمعانُ
السﱠفين ِة األُخرى أَ ْن يَأْتُوا لنَج َدتِ ِھم .فأَتَوا ومألُوا السﱠفينت ِ
ﱡ
بُط ُرسُ خ ﱠر ِعن َد رُكبَتَي يَسو َع قائالً .أُبعُد عنﱢي يا ربﱡ فإِنﱢي ر ُج ٌل خاطئ * فإِ ﱠن الذھو َل ق ِد ٱعتَراهُ ھ َو وجمي َع
لسمعان.
صي ِد الس َم ِك الذي أَصابُوه * وكذل َ
ب َ
ين ِ
الذينَ م َعهُ بسب ِ
ذان كانا شَري َك ِ
ك يَعقوبُ ويوحنﱠا ٱبنا َزبَدى اللﱠ ِ
ً
ﱠ
ﱠ
َ
تكونُ
فقا َل يسو ُ
َ
َين إِلى البَ ﱢر ت ََر ُكوا ك ﱠل
*
اس
ن
لل
ا
ﱠاد
ي
ص
م
ن
إ
ف
.
َف
خ
ت
ال
.
معان
لس
ت
ﱠفين
س
بال
غوا
ل
ب
ا
م
ول
اآلنَ
نَ
كَ
َ
ﱠ
ِ
ع ِ
ِ
ِ
شَي ٍء وتَ ِبعُوه g
البيـــان الختــامي لسينودس أساقفة الكنيسة الرومية
الملكية الكاثوليكية
عين تراز 6 – 1 ،حزيران 2009

البطريركي
الروم الملكيّينَ الكاثوليك في المق ﱢر
إنعقد السينودسُ المق ّدس لكنيس ِة
ﱢ
ِ
الصيف ﱢي في عين تراز )عاليه( وذلك بين األول والسادس من حزيران ،2009
غريغوريوس الثالث ومشارك ِة أساقف ِة الكنيس ِة
برئاس ِة غبط ِة البطريرك
َ
ّ
واألردن
الروميّ ِة الملكيّ ِة الكاثوليكيّ ِة الوافدينَ من لبنان وسوريا ومصر
ت المتّحد ِة األميركيّة ،وكندا ،والبرازيل،
واألراضي المق ّدسة والواليا ِ
ت للجمعيّة البولسيّة ،وھذه أسماؤھم ومراك ُزھم:
واألرجنيتن ،أستراليا والرؤسا ِء العا ّمينَ للرھبانيّا ِ
االفتتاح:
افتتح غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث السينودس المق ّدس بكلمة تناولت العناوين العريضة التالية:
عمل الروح القدس في الكنيسة ،توجيھات بولس الرسول إلى المكرّسين ،جدول أعمال السينودس ،تنظيم
األبرشيّات ،سينودسنا وھموم المنطقة ،نداء إلى رعايانا في ك ّل مكان ،نعمة الوحدة والسينودس في جو
العنصرة .وفي أجواء السنة اليوبيليّة األلفين لوالدة الرسول بولس ،وبداية سنة الكاھن التي أعلنھا قداسة
البابا بنديكتوس السادس عشر ،ق ّدم سيادة المطران عصام درويش موضوعًا روحيًّا عن "الكھنوت عند
الق ّديس بولس" .وحضر سعادة السفير البابو ّ
ي في لبنان المونسينيور لويجي غاتي الذي أعرب عن سروره
لوجوده في افتتاح السينودس السنو ّ
ي ونوّه بفرادة كنيستنا ،متمنيًا أن تكون أعمال السينودس عنصرة
متج ّددة لما فيه خير الكنيسة والنفوس.
التوصيات وقرارات السينودس:
الحضور المسيحي في الشرق :يطلب آباء السينودس المقدس من المسيحيين الموجودين في البالد العربية
أن يتمسكوا بواجبھم كمسيحيين وحقّھم كمواطنين في حمل بشارة اإلنجيل وحرية العبادة والضمير وأن

يعوا أھميّة رسالتھم ودورھم في مجتمع متعدﱢد االنتماءات الدينيّة والسياسيّة وأن يتشبثوا بأرضھم ووطنھم
ويعتبروه وطنًا نھائيا لھم...
المسيحيّون الشرقيّون في بالد االنتشار :يطلب آباء السينودس المقدس من أوالدھم المنتشرين في العالم كلّه
أن يبقوا على اتصال مع وطنھم األم ويحافظوا على تراثھم وإيمانھم المق ّدس .ويتمنون على رجال األعمال
منھم والمتموّلين ،العمل على القيام بمشاريع استثمارية في بلدھم األ ّم لتثبيت الوجود المسيحي .كما يطلبون
منھم تسجيل أوالدھم في السفارات بغية تعزيز الوجود المسيحي في الشرق األوسط.
الكتاب المق ّدس :يطلب آباء السينودس المقدس من الكھنة والرھبان والراھبات العمل على تنشئة علمانيين
تنشئة روحية متينة وتحضيرھم بحيث تؤھلھم للمساھمة في حلقات الكتاب المقدس وإدارتھا .كما يطلبون
منھم العمل على أن يوجد الكتاب المق ّدس في كل بيت بل مع كل فرد من المؤمنين والمؤمنات .وأن يركزوا
في عظتھم أثناء االحتفال بالليترجية اإللھية على شرح العقيدة واألخالق المسيحية.
دور المرأة في الكنيسة :يوصي آباء السينودس المقدس إعطاء المرأة دورا مميزا في الكنيسة وفي
االحتفاالت الليترجية ،دورا يتناسب مع مواھبھا ودعوتھا وطبيعتھا التي وھبھا إياھا ﷲ وبخاصة في العمل
الرعوي كتحضير المؤمنين لألسرار المقدسة وتعليم األوالد والشبيبة واالھتمام بالمسنين وزيارة المرضى
ومساندة المنازعين وتعزية الحزانى.
سنة الكاھن :أعار اآلباء اھتما ًما ج ّديًا "موضوع سنة الكاھن" وألّفوا لجنة لالھتمام بالدعوات الكھنوتيّة
برئاسة سيادة المطران سليم غزال ،وأوصوا بما يلي:
يوجّه آباء السينودس المق ّدس رسالة عا ّمة لجميع الكھنة الملكيين حول دورھم وھويتھم ورسالتھم.
تقديم خادم ﷲ األب بشارة أبو مراد مثاالً لكاھن الرعيّة
إصدار بعض منشورات بشأن الدعوات الكھنوتية:
بدء حمالت منظمة ومخطط لھا خصوصا في الحركات الرسوليّة والمدارس الثانوية والجامعات في البالد
العربية وبالد االنتشار لحث الطالّب على دراسة الالھوت واالنخراط في سلك الكھنوت
تحديد معايير دقيقة ومفصلة لقبول دعوات الكھنة األبرشيين البتوليين والمتزوجين والكھنة الرھبان.
في الشأن العرب ّي:
ث ّمن آباء السينودس كثيرًا موقف قداسة البابا من الحضور المسيح ّي في الشرق وحوار األديان والعيش
المشترك .كما أبدوا حرصھم على سالمة العالقات بين الدول العربية ،على قاعدة االحترام األكيد لسيادة
وكرامة كل بلد ،يؤسس لجھد عربي ،يطبع العالقات بين األنظمة والشعوب ،بما يحافظ على
العام.
العربي
الصالح
لخدمة
ويوظفھا
القطاعات
ويستثمر
الخصوصيات،
ور ّكز اآلباء على أھميّة دور سوريا ولبنان في إنھاء الصراع الفلسطيني اإلسرائل ّي ،وعلى أھميّة
ارتباطھما المشترك بالتاريخ والجغرافية والتراث والعلم والتجارة ضمن االحترام المتبادل لسيادة ك ّل
منھما.
وابتھل اآلباء إلى ﷲ من أجل السالم في األرض المقدسة كما أنّھم أيّدوا مساعي جامعة الدول العربية
إلنھاء الصراع اإلسرائيلي -الفلسطيني العربي وإحالل السالم في العراق والمنطقة والعالم بأسره...
نـــداء :
ختا ًما ،يحيي آباء السينودس المقدس ك ّل أبنائنا في البالد العربية وفي كل بالد االنتشار ،ويشجّعونھم على
أن يبقوا في أوطانھم وال يھاجروا متجلّدين على الصعوبات ،لكي يقوموا بدورھم المسيحي في المجتمع
العربي فيكونون شھودًا للسيد المسيح وإلنجيله وتعاليمه المقدسة ،محافظين على ھويتھم الدينية ومنفتحين
على معتقدات غيرھم باالحترام واإلكرام والمو ّدة.

ويتمنّى اآلباء أن يبارك ﷲ تعالى ك ّل مواطنينا من كل الطوائف المسيحية واإلسالمية طالبين منه أن يحمي
بالدنا من اآلفات والحروب واألزمات والفتن ،لكي -كما يقول بولس الرسول" -نقض َي حياةً سالمية بكل
أمان وتقوى ووقار".
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>> قبل التجربة وبعدھا <<
أراد أحد علماء النفس إجراء تجربة فاحضر عصفورين ووضع كل
منھما منفردا في قفص وقرر أن تستمر التجربة لمدة ساعات محددة
وضع مع كل منھما مقدار مساو من األكل والماء وظل يراقب
العصفور األول حاول أن يبحث عن مخرج ولما لم يجد أكل وشرب
وجلس في ھدوء يأكل حين يجوع ويشرب حين يعطش مكتفيا ً بما لديه.
العصفور الثاني حاول الخروج ولما لم يجد مخرج ھاج وظل يضرب
بجناحيه فسكب الماء أوال وظل يضرب بجناحيه فسكب الطعام وظل
يضرب بجناحيه حتى كسر جناحه قبل انتھاء وقت التجربة بقليل.
انتھت التجربة وفتح العالم القفصين فطار العصفور األول وحلق عالي
أما الثاني فلم يقدر على الحركة واحتاج فترة عالج حتى يستطيع
الطيران

"اااااااااااااه ھل تعطيني يا رب صبرا وھدوءا حتى تنتھي التجربة فاستطيع أن أحلق عاليا وأطير إليك".

يعلن مركز التعليم المسيحي في كنيستنا عن بدء تسجيل أوالد الرعية
للتعليم بدءاً من صف األول االبتدائي وما فوق وذلك عند األخت ميرنا .بدء
التعليم لألوالد الخميس  8أكتوبر.
كما أننا نعلن عن الدورة التأھيلية للمرشدين التي تقيمھا األخت وردة
مكسور .جدول الدورة:
الخميس  1أكتوبر والجمعة  2أكتوبر من 5م إلى 10م
السبت  3أكتوبر من 10ص إلى 1م و من 5م إلى 10م
داعين جميع من يرغب بالمشاركة وذلك لتنمية مواھبنا وخدمة رعيتنا.
"اذھبوا وتلمذوا جميع األمم"
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