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األحد  18تشرين األول  – 2009العدد 45
األحد العشرون بعد العنصرة والرابع بعد الصليب – تذكار الرسول لوقا
وتبتھج األرضيات .ألن
لتفرح السماويات،
 طروبـاريـة القيامة )اللحن الثالث(:ِ
ِ
بكر األموات ،وأنقذنا من
الربَّ
صنع عزاً بساعِ دِه ،ووطئ الموتَ بالموت ،وصار َ
َ
جوفِ الجحيم ،ومن َح العال َم عظي َم الرحمة
 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 .
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ديس الرسول لوقا اإلنجيلي
 18أكتوبر  -تذكار الق ّ

ولد لوقا االنجيلي في انطاكية سورية ومارس الطب فيھا .ثم اقبل إلى االيمان بالمسيح على يد
بولس رسول األمم .فأضحى له الرفيق والزميل والصديق الحبيب االمين .كتب االنجيل الثالث
وأعمال الرسل .ورمزه الثور ،وھو الحيوان الرمزي الثالث الذي رآه حزقيال ) ،(1:10النه
يستھ ّل انجيله بمظھر من المظاھر الحياة الدينية اليھودية في ھيكل أورشليم .والثور فيه من
الذبائح االكثر شيوعا ً.
موضوع األسبوع:
نبوءات الكتاب المقدس عن المسيح يسوع

 -1نبوءة عن ميالد المسيح من عذراء.
ً
)اش .." (14 :7ھا العذراء تحبل وتلد ابنا ،وتدعو اسمه عمانوئيل "

القراءات اإلنجيلية

المقدمة :رنموا إللھنا رنموا ،رنموا لملكنا رنموا
يا جميع األمم صفقوا باأليدي ،ھللوا

ل شريف من بشارة القديس لوقا البشير )(16-11 :7
اإلنجيل:فص ُ

بصوت االبتھاج

ل من رسالة القديس بولس الرسول إلى غالطية )(19-11 :1
فص ٌ
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 -2نبوءة عن الھوت المسيح )إلھا ً قديراً(.
)أش " (6 :9ألنه يولد لنا ولد ،ونعطى ابنا .وتكون الرئاسة على كتفيه .ويدعى عجيبا ً مشيراً ،إلھا ً
قديراً ،أبا ً أبديا ً"
 -3نبوءة عن حمل المسيح خطايانا.
)أش  " (6 :53كلنا كغنم ضللنا .ملنا كل واحد إلى طريقه .والرب وضع عليه إثم جميعنا ".
 -4نبوءة عن اآلم المسيح.
)أش " (3 :53محتقر ومخذول من الناس .رجل أوجاع ومختبر الحزن .أو )مز" (17 ،16 :22
ثقبوا يدى وقدمى .وأحصوا كل عظامى ".
 -5نبوءة عن كون المسيح كاھنا ً على رتبة ملكيصادق.
)مز " (4 :110أقسم الرب ولن يندم :أنك أنت الكاھن إلى األبد على طقس )رتبة( ملكيصادق ".

 -6نبوءة عن ميالد المسيح في بيت لحم.
)ميخا  " (2 :5وأنت يا بيت لحم في أرض يھوذا ،لست الصغرى بين رؤساء يھوذا .ألن منك
يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل ".
 -7نبوءة عن ذھاب المسيح إلى أرض مصر.
)أش .." (1 :19ھوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر .فترتجف أوثان مصر من
وجھه." ..
 -8نبوءة عن عودة المسيح من أرض مصر.
)ھوشع  " (1 :11من مصر دعوت ابني ".
 -9نبوءة عن خيانة يھوذا للمسيح.
)مز " (9 :41الذي أكل خبزي ،رفع على عقبه ".
 -10نبوءة عن مجيء المسيح الثاني للدينونة.
)مت " (27 :16فإن ابن اإلنسان سوف يأتى في مجد أبيه مع مالئكته .وحينئذ يجازى كل واحد
بحسب أعماله " أو )مت (46 – 31 :25أو )رؤ.(12 :22
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النسر ھو أطول أنواع الطيور عمراً لكن حتى يعيش النسر لھذا العمر،
عليه اتخاذ قرارا صعبا
عندما يبلغ  40عاما:
تعجز أظافره التي كانت تتميز بالمرونة عن االمساك بالفريسة وھي
مصدر غذائه .ويصبح منقاره القوي الحاد معقوفا شديد االنحناء بسبب
تقدمه في العمر تصبح أجنحته ثقيلة بسبب ثقل وزن ريشھا وتلتصق
بالصدر ويصبح الطيران في غاية الصعوبة.
بالنسبة له ھذه الظروف تضع النسر أمام خيارين:
إما أن يستسلم للموت!!
أو أن ٌيخضع نفسه لعملية تغيير مؤلمة تستمر  150يوما  .تتطلب العملية أن يقوم النسر بالتحليق
الى قمة الجبل الى حيث عشه .ثم يقوم النسر بضرب منقاره على صخرة بشدة حتى تنكسر
مقدمته المعقوفة .عند االنتھاء من كسر مقدمة المنقار ،ينتظر النسر حتى ينمو المنقار من جديد.
ثم يقوم بعد ذلك بكسر مخالبه أيضا .وبعد أن تنمو مخالب النسر يبدأ في نتف ريشه القديم ،بعد
خمسة أشھر يطير النسر في رحلته الجديدة وكأنه ولد من جديد  ...ويعيش 30سنة أخرى!!!
تذكر دائما عمل الرب فى حياتك ..واحسانات الرب معك فى الماضي ،رددھا فى قلبك دائما
وتذكر انه ال تخلو حياة اى انسان منا من التجارب والضيقات وان ﷲ يعطيك ما ينفعك وليس

ما تطلبه إال اذا كان ما تطلبه ھو النافع اليك وذلك النك تطلب كثيرا ما ال ينفعك وقد يسمح ﷲ
لقوات الشر ان تجرّ بنا ولكنه فى نفس الوقت يأمر القوات السماوية لتقف معنا وتحمينا.
فلكل تجربة بركات وخبرات ولوال ذلك ما سمح ﷲ بھا وتذكر انه القادر ان يحول اللعنة الى
بركة ونوحك الى رقص وفرح  ...ھللويـــــــــــا...
وغني له دائما بھذه الكلمات،،

إلھى الحبيب يا من يحتضن وجودي برعايته  ...يا من يسھر علي وكأنه نسى الخليقة كلھا  ...يا
من يھبنى عطاياه وكأني وحدي موضوع حبك  ....يا من تمد يدك سريعا لحظة الخطر والضياع
لتخلصني وتنقذني ..بارك حياتي وجدد كالنسر شبابي ..واسمعني صوت بھجة وسرور فتبتھج
عظامي المذللة...
قصة
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>> زوجــــة ﷲ !! <<
حكى شاھد عيان من مدينة نيويورك القصة التالية فقال في يوم بارد :كان صبي صغير في
العاشرة من عمره واقفا أما محل بيع األحذية في شارع متسع ينظر إلى الفاترينة
مرتعشا من البرد وھو حافي القدمين .عندما اقتربت منه سيدة وقالت له "يا
صديقي الصغير لماذا تنظر في ھذه الفاترينة بشغف شديد" .فأجابھا
الصبي قائالً "إنني أسأل ﷲ كي ما يعطيني زوجا ً من األحذية" ،
فما كان من السيدة إال أنھا أخذته من يده ودخلت معه محل األحذية وسألت
البائع أن يحضر للصبي ستة أزواج من الشرابات ،ثم سألته لو كان من الممكن أن
يحضروا أيضا منشفة وطبق حمام به ماء ،فأجابھا البائع "بالطبع يا سيدتي"،
وأحضرھم لھا في الحال .وأخذت السيدة الصبي للجزء الخلفي من المحل ثم خلعت
قفازھا وانحنت بجوار الصبي وأخذت تغسل له قدميه ثم جففتھم بالمنشفة ،وفي ھذا
الوقت كان البائع قد أحضر لھا الشرابات فألبست الصبي واحد منھم ثم اشترت له
زوجا من األحذية ،ثم أخذت السيدة باقي الستة شرابات معا وأعطتھا للصبي ثم
ربتت على رأسه في حنان وقالت له متسألة "ال شك أنك تشعر اآلن براحة أكثر يا
صديقي" .وعندما استدارت السيدة لتمشي ،أمسك بيدھا الصبي الصغير المندھش ونظر
ألعلى لوجھھا والدموع تمأل عينيه ،ثم جاوب على سؤالھا قائال لھا "ھل أنت زوجة ﷲ يا
سيدتي..؟!!"

"بھذا يعرف الجميع أنكم تالميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض ) يوحنا " (35:13

صلوا لجميع كھنتنا في الكويت وجميع الخدام في الكنيسة

