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األحد  ٥كانون األول/ديسمبر  – ٢٠١٠العدد ٨٣

األحد الحادي عشر بعد الصليب – شفاء المرأة الحدباء
وتبتھج األرضيات.
لتفرح السماويات،
 طروبـاريـة القيامة )اللحن الثالث(:ِ
ِ
بكر األموات،
ألن الربَّ
صنع عزاً بساعِ دِه ،ووطئ الموتَ بالموت ،وصار َ
َ
وأنقذنا من جوفِ الجحيم ،ومن َح العال َم عظي َم الرحمة
 خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البربر،واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك
 قنداق الميالد :اليو َم العذرا ُء تأتي إلى المغارة ،لتل َد الكلم َة الذي قب َل الدھورُ
ف :فاطربي أيتھا المسكون ُة إذا سمعتِ ،ومجّ دي مع
تفوق ك َّل وص ٍ
والد ًة
يظھر طفالً جديداً ،وھو اإلل ُه الذي قبل الدھور
أن
ء
شا
من
والرعاة،
ة
المالئك ِ
َ
َ
القراءات اإلنجيلية:
مضاج ِعھم
يفت َِخ ُر األبرا ُر في المجد ،ويَب َت ِھجونَ على
ِ
رنﱢموا للربﱢ تَرنيماً جديداً ،تسبِ َحتُهُ في محف ِل األبرار
ل من رسالة القديس بولس الرسول إلى غالطية )(٢-١ :٦
فص ٌ

وح ھ َو المحبﱠةُ والفر ُح
 يا إخ َوة ،ثم ُر الرﱡ ِ
والسﱠالم ،وطو ُل األنا ِة واللطفُ والصالح ،واإليمانُ
ض ﱠدھا ناموس،
وال َوداعةُ والعفاف .وأمثا ُل ھذ ِه َ
ليس ِ
صلَبوا الجس َد م َع األھوا ِء
والذينَ ھُم
للمسيح َ
ِ
وح فلنَسلُك أيضاً
ﱠ
بالرﱡ
نحيا
ا
ن
ك
إن
ھوات،
وال ﱠش
ِ
غاضب ،وال
بالرﱡ وح ،وال ن ُكن َذوي عُجب ،وال نُ ِ
نَحسُد بعضُنا بعضاً ،يا إخوة ،إن أخ َذ أح ٌد في زلﱠ ٍة
بروح الوداعة.
فأصلِحوا أنتُ ُم الرﱡ وحيﱢينَ ِمث َل ھذا
ِ
وتبصﱠر أنتَ
ﱢب أنتَ أيضاً ،إح ِملوا
لنفس َ
ك لئال تجر َ
ِ
ناموس المسيح.
بعض ،وھكذا أتِ ﱡموا
ض ُكم أثقا َل
بع ُ
َ
ٍ


ل شريف من بشارة القديس لوقا البشير )(١٧-١٠: ١٣
اإلنجيل:فص ُ

 فِي ذلك َّ
رض من ُذ
الزمان .كان يسو ُع يُعلِّ ُم في أَح ِد
المجامع يو َم السبت * وإِذا ٱم رأَةٌ بھ ا رو ُح م ٍ
ِ
َ
ً
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
ب ال َبتة * فلمَّا رآھا يسو ُع دعاھا وقا َل لھا .ي ا
ثماني َع ْشر َة سنة .وكانت ُمن َح ِن َية ال تستطي ُع أن تنتصِ َ
ص َب ْ
وجع َل ت تمجِّ ُد = * فق ا َل
ت
ووض َع َيدَي ِه عليھا .وفي
مرضِ كِ *
ٱمْ َرأَة .أَن ِ
َ
الحال ٱن َت َ
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ت مُط َل َق ٌة من َ
ِ
ٌ
الع َم ُل فيھ ا .ففيھ ا
إلبرا ِء
يسوع في ال َّس بت .ل ُك م سِ َّت ُة أَ َّي ٍام َين َبغ ي َ
َ
رئيسُ المج َم ِع َ
للجمع .وھو مُغتاظ ِ
ون ال في يوم السَّبت * فأَجاب ُه الربُّ وقال .يا مُرائي .أَما َي ُح ُّل ك ُّل واح ٍد منكم َث ْو َرهُ أوَ
تون و َتسْ َت ْش ُف َ
تِأْ َ
ِ
ت من الم ِْذ َو ِد و َينطل ُِق ب ِه ف َيسقي ِه * وھ ِذ ِه ٱب َن ُة إِبراھي َم التي َر َبطھا ال َّشيطانُ ُ
منذ ثم اني
ِمارهُ في السب ِ
ح َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ي جمي ُع
ان َين َبغ ي أن تطل قَ م ن ھ ذا الرِّ ب اطِ ي و َم الس بت * ول َّم ا ق ا َل ھ ذا َخ ِز َ
ع ْش ر َة س نة .أم ا ك َ
ُ
مور ال َمجي َد ِة التي كانت َتجري على َيدِه * 
الجم ُع كلُّ ُه
ُقاومي ِه .و َف ِر َح َ
م ِ
بجميع األ ِ
ِ
األحد  ٥كانون األول/ديسمبر  - ٢٠١٠تذكار أبينا البار سابا المتق ّدس

ولد الق ّديس سابا في كبادوكية ،وانتحل الحياة الرھبانية وھو حديث السن جداً في موطنه نفسه .في
عام  ،٤٥٧وإذ عرفه الق ّديس افتيموس وق ّدر فيه النضوج العميق ،اذ كان يل ّقبه " بالشاب الشيخ"،
ارسله سنة  ٤٥٨إلى الق ّديس ثاوكتيستوس .وبعد وفاة الق ّديس افتيميوس سنة  ،٤٧٣قضى الق ّديس
سابا خمس سنين في خلوة البراري .ثم جاء سنة  ٤٧٨وقطن مغارة تقع على ضفة نھر قدرون
اليسرى ،مقابل الدير الذي يحمل اليوم اسمه .وإذ التحق به الكثيرون ليسموا إلى ﷲ تحت قيادته،
بنى برجاً على الضفة اليمنى ،وانبع بصالته ما ًء في ھذه االرض القاحلة .في سنة  ٤٩١كرّس
بطريرك اورشليم سالستوس مغارة وسيعة ح ّولھا الق ّديس إلى كنيسة ،ورقّى سابا في ھذه الفرصة
إلى درجة الكھنوت ،وعيّنه ارشمندريتاً أي رئيساً على نسّاك فلسطين جميعھم .وقد قصد
القسطنطينيّة مرتين ،في مھا ًم انتدبه لھا بطاركة اورشليم :االولى سنة  ٥١٢لدى االمبراطور
انسكاسيوس والثانية سنة  ٥٣١لدى االمبراطور يوستينيانوس .وانتقل إلى الحياة األبدية في الثالثة
والتسعين من عمره في مثل ھذا اليوم من سنة .٥٣٢

ديسين نيقوالوس الصانع
االثنين  ٦كانون األول/ديسمبر  - ٢٠١٠تذكار أبينا في الق ّ
العجائب رئيس أساقفة ميرا ليكيا

عاش الق ّديس نيقوالوس في عھد االمبراطورين ديوكليسيانوس
ومكسيميانوس .تألم الجل المسيح ،وبقي في السجن حتى تنصّ ر قسطنطين
الكبير .حضر مجمع نيقية سنة  .٣٢٥وال يزال جسده محفوظاً في مدينة
باري في ايطاليا ،يفيض حيالً شافياً االمراض .ولُقﱢب بالصانع العجائب.
والكنيستان الشرقية والغربية تعيّدان له .وقد حيكت حوله شتى االساطير
المشتھرة في الشرق والغرب.
م
الخميس  ٩كانون األول/ديسمبر  - ٢٠١٠حبل الق ّ
ديسة ح ّنة أ ّ
والدة اإلله

أن نفس العذراء مريم ،التي اختارھا ﷲ منذ االزل لتكون ا ّماً بحسب الجسد
للكلمة المتجسد الجل خالصنا ،قد خرجب من يد الخالق ،واتﱠحدت بجسدھا
المتكون بحسب نواميس الطبيعة في احشاء والدتھا القديسة حنة من والدھا
الق ّديس يواكيم ،بريئة من الخطيئة االصلية ،وممتلئة نعمة الھية .وذلك بانعام

خاص تدعو اليه أمومتھا االلھية :ھي عقيدة نادى بھا اآلباء والم ّرنمون عبر االجيال ،واعلنھا رسم ّيا ً
البابا بيوس التاسع سنة  ١٨٤٥باسم" الحبل بمريم العذراء بدون وصمة الخطيئة االصلية".

ميالد المسيح

للقديس غريغوريوس النزينزي
من كتاب إنجيلك نور لحياتي

تج ﱠس َد باإلنسان ،صورتِه الخاصة ،واتخ َذ بشريﱠتنا لكي يفتديه واندم َج في نفس روحانيﱠة لكي يخلﱢص
نفسي مطھﱢراً المثي َل بالمثيل .أخذ من اإلنسانيّة كل شيء ما عدا الخطيئة .صار ﷲ إنساناً وج َم َع
الجوھرين المتناقضين :الجسد والروحُ .حبِ َل به من الروح القدس في أحشاء عذراء طاھرة بالنفس
والجسد .الروح يؤلﱢهُ والجسد تأَلﱠه .يا لهُ من اتحاد غريب واختالط مدھش :ھو الكائن ويولَد اآلن!
ج َع َل نفسه خليقةً وھو غير مخلوق! ال يسعه الفضاء وھو ينحصر في حدود نفس روحانيّة تقوم بين
االلوھيﱠة وكثافة الجسد! يُغني ويُصبح فقيراً! يأخذ شقاء جسدي لكي يُغنيني بألوھيﱠته! ھو ُمف َع ٌم لكنه
يُفر ُ
ت ما ،لكي أبلُ َغ ِمألَه.
غ ذاته :يالشي مج َدهُ لوق ٍ

ق بي؟!
وأي س ﱟر يُحي ُ
لِ َم ھذا اإلسراف في الجودة؟ ﱡ
سوبر ماركت السماء

بينما كنت في إحدى األيام أسير في طريق الحياة ،قرأت إعالنا فوق متجر
يقول" :سوبر ماركت السماء" .وما ان اقتربت من المتجر حتى انفتحت
أبوابه وحدھا ووجدت نفسي في الداخل.
ّ
كانت المالئكة تمأل المكان .اقترب مالك مني وق ّدم لي سلة كبيرة وقال لي:
"تفضّ ل ،اشتر ما تحتاج اليه".
ً
كان المكان مليئا بمختلف أنواع البضائع .رأيت رفّاً مكتوبا عليه":الصبر" ،فأخذت حاجتي منه.
رأيت "المحبة" في نفس المكان ،فأخذت منھا قسطا ال بأس به.
سرت قليال فرأيت مكان "الحكمة" ،فقال لي المالك" :خذ منھا ،فستحتاجھا أينما ذھبت".
فأخذت منھا علبتين .ثم تق ّدمت أكثر فرأيت "اإليمان" ،أخدت منه حصتين أيضاً .
ثم "الروح القدس" ،فأخذت منه الكثير .ثم فضيلة" القوة" ،فلم أحرم نفسي ،ثم" الشجاعة" ،وأنا في
أشد الحاجة اليھا .بدأت سلتي تمتلئ ،وتذكرت أني بحاجة الى "النعمة" ،فأخذت ،ثم الى "المغفرة"
ّ
الصف ألدفع الحساب قبل أن أغادر المكان.
وأخذت لي ولغيري .أخيرا ،وقفت في
رأيت بجانب موظف الصندوق كميات كبيرة من "الفرح" و "السالم" و "الصالة" ،فحملت ما
استطعت حمله .وعندما أتى دوري ألدفع ثمن ذلك سألت الموظف" :كم؟" فابتسم وقال لي" :احمل
كل ذلك معك أينما ذھبت".
ُ
فألححت عليه" :قل لي كم يجب أن ادفع؟" فابتسم مجددا وقال:
"يابُن ّي ،لقد دفع يسوع الحساب منذ زمن طويل اذھب بسالم".
الموقع االلكتروني للكنيسةwww.rcckw.com:
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>> ماتت وھي ُممسكة بالشوكة ؟!! <<

كانت ھناك سيدةُ ،ش ﱢ
ص مرضھا على أنه ال شفاء منه ،وقيل لھا أنھا
خ َ
أمامھا  ٣أشھر لكي ترتب أمورھا ألنھا ستموت ،واتصلت براعي كنيستھا
التي تحضر فيھا ودَعتهُ ليأتي لمنزلھا لمناقشة بعض الجوانب في رغبتھا
األخيرة .و أخبرته عن الترانيم التي تريد أن تُرنم في جنازتھا ،واآليات التي
تُحب أن تُقرأ .وكذلك شكل الصندوق الذي تريد أن تدفن فيه .فقالت " إنه
شيء ھام جداً " ثم تابعت " أنا أرغب أن أدفن وأنا ممسكة بشوكة طعام في
يدي اليمنى!!! " راح الراعي ينظر للسيدة ،وھو ال يدري ما الذي ينبغي أن
يقوله .فسألته السيدة" :أھذا يدھشك ،ألم يدھشك؟؟" فقال لھا الراعي" :كي أكون أميناً ،لقد تحيرت
من طلبك ھذا!!" ففسرت السيدة له األمر وقالت" :في كل سنوات عمري التي ترددت فيھا على
المناسبات االجتماعية أو والئم المحبة بالكنيسة ،أتذكر دائما أنه عند رفع أطباق الطعام الرئيسية،
فإن أحدھم ال بد أن ينحي عليك ويقول لك ،احتفظ بالشوكة الخاصة بك .وھذا الجزء كان ھو
المفضل عندي ،ألني أعرف أنه ھناك شيئا أفضل سيأتي ...مثل قالب الحلوى ،أو فطيرة تفاح .شيء
رائع سيأتي!! وھكذا أنا أريد لباقي الناس أن يروني في التابوت ،وھناك شوكة في يدي اليمنى ،فأنا
أريدھم أن يتساءلوا ،ما أمر ھذه الشوكة؟ وعندئذ أريدك أن تخبرھم ،أَحتفظ بالشوكة الخاصة بي...
فاآلتي ھو األفضل" .فاضت عيون الراعي بدموع الفرح واحتضن السيدة مودعاً إياھا .وعلِم أنھا
ھذه المرة ھي األخيرة التي سيرى فيھا ھذه السيدة قبل وفاتھا .ولكن تعزى بأن المرأة تعلم عن
السماء أفضل حتى منه ھو .فھي تؤمن أن األفضل ھو اآلتي .وفي الجنازة ،بينما الناس تمر حول
تابوت المرأة ) كعادة أھل الدول الغربية( ،وھم يرون فستانھا الجميل ،وكتابھا المقدس المفضل
لديھا ،الحظوا الشوكة الموضوعة في يدھا اليمنى ،ومرة تلو األخرى سمع الراعي السؤال
المتكرر " ،وما ھي ھذه الشوكة؟ " ،وفي كل مرة كان الراعي يبتسم .ثم أثناء الجنازة ،أخبر
الراعي الحديث الذي كان قد دار بينه وبين السيدة المتوفاة منذ فترة قصيرة قبيل وفاتھا .وذكر لھم
رغبتھا في وضع الشوكة وما الذي يعنيه ذلك لھا .وأخبر الراعي الحاضرين كيف أنه لِ َم ال يستطيع
أن يمنع نفسه عن التفكير في الشوكة ،وأنھم ھم قد ال يستطيعون منع تفكيرھم أيضا .وقد كان على
حق .لذلك المرة القادمة التي تمسك بھا شوكة الطعام ،دعھا تذكرك في لطف ،أن ما سيأتي ھو
األفضل!!!".
يعلن مركز التعليم المسيحي عن قيامه بمعرض الميالد الذي يعود ريعه لدعم
نشاطات مركز التعليم
وذلك يوم الجمعة  ١٠ديسمبر  ٢٠١٠بعد القداس في صالون الكنيسة
يعلن مركز التعليم المسيحي عن حفلة توزيع ھدايا بابا نويل يوم السبت
 ١٩ديسمبر في قاعة السفارة اللبنانية – الساعة  ٥مساءاً
يرجى تسجيل إخوة أوالد التعليم الصغار عند األخت ميرنا
ولمن يرغب من الرعية بتسجيل أوالده اللذين دون عمر التعليم –
االشتراك  ٣دنانير عند األخت ميرنا

