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األحد األول بعد الصليب – انتقال القديس المجيد الرسول
الالھوتي يوحنا االنجيلي الجدير بكل مديح

كلمة الراعي
لألب بطرس غريب

أيھا األبناء األحباء ،أكتب إليكم في ھذه األسطر وقلبي مفعم بالمحبة نحوكم فرداً فرداًّ .
إن ك ّل واح ٍد
من أعضاء أسرتنا الكنيسة الغالية ھو ٌ
ابن عزيز له من ّي كل المحبة والعناية واالھتمام ،وبنعمة ﷲ،
أشعر بعاطفة أبوية تش ّدني إلى الجميع وتجعلني أحرص كل الحرص على خير الك ّل ونجاحه ،تماما ً
كما يحرص األب على أبنائه ويجھد نفسه في سبيلھم جاعال خيرھم وھناء عيشھم فوق كل ّ اعتبار.
أريد لكم السعادة ،وأريد لكم معرفة الحكمة التي تؤدي إلى ھذه السعادة .أريد لكم معرفة الحكمة
اإللھية التي في المسيح يسوع والتي بدونھا ال حياة مستدامة وال خالص ،كما وأريد لكم معرفة
أحكام الحياة البشرية المجدية والتي تساعد اإلنسان على تحقيق ذاته والعيش بأمان وطمأنينة ،وھي
في أساسھا نابعة من الحكمة اإللھية التي أرادت أن يكون ابن شاطر ،إنسانا ً كائنا ً طيبا ً عامالً وحراً
على صورة ﷲ تعالى خالقه.
تردني كل يوم أخبار متنوعة عن كنيستنا منھا ما يسرّ ،ومنھا ما يقلق ويحزن وأنتم أعلم الناس بأنني
أولي الكنيسة اھتماما خاصا .وأعتبر أن مستقبل األسرة والمجتمع والكنيسة يرتكز على األجيال
الصاعدة إن كانت عائالتنا صحيحة وقوية وصالحة ومؤمنة با ممارسة للعبادة وملتزمة بواجباتھا
الدينية والمھنية فالبد أن يكون المستقبل مشرقا ً .وإن كانت الكنيسة متقاعصة وضعيفة العزم لھا
وال عنفوان حائرة وبدون القرار فإن الويل كل الويل للغد اآلتي ولذلك أود أن أنادي الجميع
وأدعوھم إلى الوعي واليقظة.
أنادي أخيرا ال آخرا كل فرد من أفراد الرعية التوجه دائما إلى الكنيسة .رغم إذا كان يوجد خالف
أو تعب ،أو تقصير فاليد الواحدة ال تقدر عمل شيء ،وخاصة أدعوا األھل كي يكونوا الوالدين في
متابعتھم وعطفھم ومربين في حرصھم على االرشاد والتوعية والتھذيب مقدمين ألوالدھم وللمجتمع
كما للمسن من خالل تصرفاتھم وتعاملھم صورة المعلم االمثل الذي يعطي كل انسان كبير كان أم
صغيرا شيخا أم فتى رجال أم امرأة ملء القامة التي تجعل منه انسانا بالغا تتألق فيه صورة ﷲ
وتسطع على محياه اشعاعات محبة المسيح الحي في كل المؤمنين به المخلصين من بني البشر.
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يا والدة اإلله المحامية دائما ً عن مكرميكِ .
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القديسة تقال ولدت في أنطاكية من أب وأم وثنيين .آمنت بالمسيح على يد بولس ،رسول االمم ،في
مدينة ايقونية ليكاونية وفي انطاكية بيسيدية ،على ما يذكر آباء الكنيسة االقدمون .قاست عذابات
واضطھادات من أجل إيمانھا بالرب يسوع ،منھا أنھا وضعت مع أسود وثعابين وثيران ولكن ھذه
الوحوش كانت ھادئة بحضرتھا .وأيضا ً كانت تلقى بالنار لتحرق وتخرج منھا سالمة .إذ ذاك اندھش
الوالي وسألھا :من انت يا فتاة ومن أين تأتي قوتك؟ .أجابته :أنا أمة الرب يسوع اإلله الحي .فاطلق
سراحھا .فخذت تكرز وتبشر باسم الرب حتى استقررت في معلوال في سوريا .وھي اول امرأة
ماتت الجل المسيح .وقد استشھدت في سلوقية اي صورية.
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كان الرسول يوحنا تلميذاً للمعمدان يوم عرف يسوع الول مرة
على ضفاف االردن .ثم دعاه المعلم وأخاه يعقوب لاللتحاق به ،اذ
رآھما يوما ً على شاطئ بحيرة طبرية منشغلين بالصيد مع ابيھما
زبدى واالجراء .وان قارئ االنجيل ليلحظ أن بطرس ويعقوب
ويوحنا كانوا الثالثة االكثر تقرّبا ً إلى المخلص في فرقة االثني
عشر ،وال سيما يوحنا وھو الذي ال يشير إلى ذاته ،في انجيله،
اال بھذه العبارة  ":التلميذ الذي كان يسوع يحبه" .ھذه المحبة
وھذه الدالة سمحتا له أن يتكئ في العشاء االخير على صدر
يسوع ليسأله س ّراً ابقاه المعلم مكتوما ً عن اآلخرين .وقبيل أن
يلفظ النفس االخير على الصليب ،استودعه يسوع اقدس واحب
ما لديه على االرض :امه الحبيبة ،ليكون لھا بعده االبن البار .في
عام  44قتل ھيرودس اغريبا اخاه يعقوب بالسيف .وفي عام 51
نرى يوحنا عضواً في مجمع اورشليم حيث أق ّر الرسل خطتھم
في التبشير بين االمم الوثنية واعتاق اآلتين من الوثنية إلى االيمان بالمسيح من نير الشريعة
الموسوية.حول عام  58-57نرى يولس يجتمع في اورشليم بيعقوب اخي الرب رأس الكنيسة فيھا،
وال نجد اية اشارة إلى وجود بطرس ويوحنا في المدينة المقدسة آنئذ ،مما يدلنا على أن الرسولين
كانا قد ابتعدا عنھا إلى اوساط العالم اليوناني الروماني .في أواخر القرن االول ،نرى يوحنا في آسيا
الصغرى ،على رأس الكنائس ،يزورھا ويوّطدھا في سلطة غير منازعة ،تكتنفه ھالة من االحترام
العميق .في االضطھاد الذي امر به دوميسيانوس قيصر نراه منفيا ً إلى جزيرة بطمس في بحر ايجه،
يكتب رؤياه .ثم يعود منھا إلى أفسس على أثر مقتل دوميسيانوس وتبوّء نرفا عرش روما عام .96
كتب انجيله باللغة اليونانية ،بعد عودته من المنفى وفي افسس ،حيث مات وقد طعن في السن .ينعته
التقليد البيزنطي "بالالھوتي" ،ونع َم التسمية ،فھو بالمؤلفات التي تركھا ،أي االنجيل الرابع ورسائله

الثالث وسفر الرؤيا ،قيثارة الروح القدس للتغنّي "بكلمة الحياة" ،التي ظھرت على االرض في
المسيح يسوع ،ابن ﷲ ،نوراً وحياةً للعالم .الطقس البيزنطي يدعو وفاته "انتقاالً" .ذلك أن بعض
االقدمين كانوا على اعتقاد أن الرسول الحبيب قد انتقل نفسا ً وجسداً إلى السماء على نحو ما تعلّم
الكنيسة في انتقال مريم والدة االله الفائقة القداسة .على أن التقليد الغالب ال يرى في كلمة "االنتقال"
سوى اشارة إلى انتقال النفس إلى السماء دون الجسد.
قصة و عبرة
>> قسوة أم حنان ؟!! <<
في قديم الزمان في احدى الدول األوروبية حيث يكسو الجليد كل شيء
بطبقة ناصعة البياض ،كانت ھناك أرملة فقيرة ترتعش مع ابنھا الصغير
التي حاولت أن تجعله ال يشعر بالبرد بأي طريقة ،يبدو أنھما قد ضال
الطريق ولكن سرعان ما تصادف عبور عربة يجرھا زو ٌج من الخيل..
وكان الرجل سائق العربة كثير الكرم حتى أركب األرملة وابنھا ،وفي أثناء
الطريق بدأت أطراف السيدة تتجمد من البرودة وكانت في حالة سيئة جدا
حتى كادت تفقد الوعي ..وبسرعة بعد لحظات من التفكير أوقف الرجل
العربة وألقى بالسيدة خارج العربة وانطلق بأقصى سرعة !..تصرف يبدو
للوھلة األولى في منتھى القسوة ولكن تعالوا ننظر ماذا حدث.
عندما تنبھت السيدة أن ابنھا وحيدھا في العربة ويبعد عنھا باستمرار قامت
وبدأت تمشي ثم بدأت تجري إلى أن بدأ عرقھا يتصبب وبدأت تشعر بالدفء واستردت صحتھا مرة
أخرى ھنا أوقف الرجل العربة واركبھا معه واوصلھما بالسالمة ،أعزائي كثيرا ما يتصرف ﷲ
معنا تصرفات تبدو في ظاھرھا غاية في القسوة ولكنھا في منتھى اللطف والتحنن.

يعلن مركز التعليم المسيحي في كنيستنا عن بدء تسجيل أوالد الرعية
للتعليم بدءاً من صف الروضة ) 4سنوات( وما فوق وذلك عند األخت
ميرنا .بدء التعليم لألوالد الخميس  7أكتوبر.
كما أننا نعلن عن الدورة التأھيلية للمرشدين التي تقيمھا األخت وردة
مكسور .جدول الدورة:
الخميس  30سبتمبر والجمعة  1أكتوبر والسبت  2أكتوبر
من 5م إلى 10م
داعين جميع من يرغب بالمشاركة وذلك لتنمية مواھبنا وخدمة رعيتنا.
"اذھبوا وتلمذوا جميع األمم"
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