
  

 
 
 
 
 
 

  
  " آونوا ُرَحماَء آما أّن أباُآم َرحيم"

   ١٠٠ إلى ٩٠القّديس إقليَمنُضس الرومانّي، بابا روما من 
 رسالة إلى القورنتّيين

  
من تراه يستطيع أن يخبر عن رباط محبة اهللا؟ من . على من لديه محبة المسيح أن يتمم وصاياه

المحبةَ تَستُر كثيرا "طريقة الئقة؟ إن المحبة تجمعنا باهللا؛ إن تراه يستطيع أن يصفَ جمالَه الفائق ب
إن ربنا يسوع المسيح، بمحبته لنا، وبحسب المشيئة اإللهية، قد أراقَ )... ٨: ٤بط١" (من الخطايا

  .دمه من أجلنا، واشترى جسدنا بموت جسده، وافتدى حياتَنا بحياته
  

ائي، كم أنإنكم ترون، يا أحب رة شيء عظيم ورائع؛ حتّى إنّه لمن المستحيل أن نفسالمحب 
من تراه وِجد ليستطيع بلوغ كمال هذه المحبة غير أولئك الذين أراد اهللا أن ينعم عليهم . كمالها

بذلك؟ فلنُصلِّ إذًا، ولنَطلب من رحمته أن نوجد في المحبة بعيدا عن كّل المغريات، وأن نكون 
لقد زالت كّل األجيال من آدم وحتّى يومنا هذا، لكن أولئك الذين وِجدوا في المحبة . بدون لوم

بنعمة الرب، ما زالوا أحياء في شركة القديسين، وسوف يظهرون خالل مجيء المسيح في 
  ...ملكوته

فَر لنا خطايانا طوبى لنا، يا أحبائي، إذا أتممنا وصايا اهللا في التناغم النابع من المحبة، حتّى تُغ
  .بفضل المحبة

   
  
 
  

  
  

  
  
  

  
  القراءات اإلنجيلية

  َألرَّبُّ ُيؤتي َشعَبُه ُقوًَّة، َألرَّبُّ ُيباِرُك َشعَبُه ِبٱلسَّالم    :المقدمة
  َقدِّموا ِللرَّبِّ يا َأبناَء ٱهللا، َقدُِّموا ِللرَّبِّ َأبناَء الِكباش

  
آورنثوس إلى أهل   الثانيةرسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 

)١٠-١: ٦(  
 يا ِإخَوة، ِإذ َنحُن ُمعاِونوَن، ُنَحرُِّضُكم َأن ال َيكوَن َقبوُلُكم ِنعَمَة ٱِهللا  

ِإّني ٱسَتَجبُت َلَك في َوقٍت َمقبوٍل، َوَأَعنُتَك في َيوِم «: ِلَأنَُّه َيقول .باِطًال
َوَلسنا َنأتي . ُم َخالصَفُهَوذا ٱآلَن َوقٌت َمقبوٌل، ُهَوذا ٱآلَن َيو . »َخالص

َبل ُنظِهُر َأنُفَسنا َآُخّداِم ٱِهللا في  .ِبَمعَثَرٍة في َشيٍء، ِلَئالَّ َيلَحَق ِخدَمُتنا َعيب
 في ٱلصَّبِر ٱلَكثيِر َوٱلَمضاِيِق َوٱلضَّروراِت َوٱلَمَشّقاِت،: ُآلِّ َشيء

َوٱلطَّهاَرِة َوٱلَمعِرَفِة، َوطوِل  هاِر َوٱَألصواِم،َوٱِإلضِطراباِت، َوٱَألتعاِب َوٱَألس َوٱلَجَلداِت َوٱلسُّجوِن
َوَآِلَمِة ٱلَحقِّ، َوُقوَِّة ٱِهللا ِبَأسِلَحِة ٱلبِِّر َعِن ٱلَيميِن َوَعِن  ٱآلَناِة َوٱلرِّفِق َوٱلّروِح ٱلُقُدِس، َوٱلَمَحَبِة ِبال ِرئاٍء،

َآَأّنا َمجهولوَن َوَنحُن  َأّنا ُمِضّلوَن َوَنحُن صاِدقوَن،ِبٱلَمجِد َوٱلَهَواِن، ِبسوِء ٱلّصيِت َوُحسِنِه، َآ. ٱلَيسار
َمعروفوَن، َآَأّنا ماِئتوَن َوها ِإنَّنا َأحياُء، َآَأّنا ُمَؤدَّبوَن َوال ُنقَتُل، َآَأّنا ِحزاٌن َوَنحُن داِئًما َفِرحوَن، َآَأّنا 

   . َنمِلُك ُآلَّ َشيءُفَقراُء َوَنحُن ُنغني َآثيريَن، َآَأّنا ال َشيَء َلنا َوَنحُن
  )٣٦-٣١: ٦ ( البشيرلوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

كذلك افعلوا َأنتم أيضاً بِهم، فإنَّكم إن أحببتُم الذين . كما تُريدون أن يفعَل الناس ِبكُم.  قاَل الربُّ
 الذين يِحبُّونهم، وإن َأحسنْتُم إلى الذين يحِسنُون فإن الخطََأةَ أيضاً يِحبُّون. يحبُّونكم فأيُّ فَضٍل لكُم
فإن الخطََأةَ أيضاً يفعلون ذلك بعيِنِه، وإن أقرضتُم الذين تَرجون أن تَستَوفُوا . إليكُم فأيُّ فَضٍل لكُم

 الِمثْل، ولِكن َأِحبُّوا فإن الخطََأةَ َأيضاً يقِرضون الخطََأةَ لكَي يستَوفُوا. فأيُّ فَضٍل لكُم. ِمنهم
ألنَّه . فيكون َأجركُم كبيراً وتكونُوا بني العلي. وَأحِسنوا وَأقِرضوا غير مَؤِملين شَيئاً. َأعداَئكُم

   .منِعم على غيِر الشاِكِرين واألشرار، فكُونوا ِإذَن رحماء كما أن أباكُم رِحيم
 لشهيد في رؤساء الكهنة آبريانوستذآار القّديس ا - ٢٠١١  أآتوبر٢

غير انه . كان كبريانوس وثنياً ساحراً، وكان يحاول بشتى الوسائل استمالة البتول القديسة يستينة
تحت تأثير نعمة اهللا، وعى أخيراً ضالله وانتحل اإليمان بالمسيح، ونال العماد المقدس على يد 

ثم انخرط في سلك .  التي كانت لديهأسقف أنطاكية سوريا أنثيموس، وأحرق كتب السحر
واستشهدا . االكليروس ورسم أسقفاً، ورقّى البتول يستينة إلى رتبة العذارى المكرسات لخدمة اهللا

  . في مدينة نيكوميذية بأمر االمبراطور ديوكلسيانوس قيصر٣٠٤االثنان حول عام 
 القّديَسين الشهيَدين سرجيوس وباخوس  تذآار- ٢٠١١ أآتوبر ٧

   سوريا-والقديس باخوس في معلوال ) سيرجيوس(دير القديس سرآيس 
سرجيوس  وبساتينها تحت حماية القديسين معلوال المرتفع المطل على قرية على الدير بني هذا
 حكم عليهما بالموت الروماني وقائدين في الجيش الرصافة منطقة اللذين آانا من وباخوس
 وطرازها معبد وثني على أنقاض الكنيسة في هذا الدير قد شيدتو .م٢٩٧ عام المسيحية العتناقهما
 مع معلوال هذا الدير في بني وقد سرجيوس محرفة عن األصل اليوناني سرآيس آلمة .بيزنطي
 وباخوس سرجيوس تكريمًا للقديسين الشهيدين الميالدي الرابع التابعة له في مطلع القرن الكنيسة
وآانا  الرقة باتجاه مدينة الطبقة من مدينة آم ٢٥ الواقعة على بعد الرصافة سوريان من مدينة وهما

 بإيمانهما لرفضهما الجحود مكسيميانوس واستشهدا في عصر القيصر قائدين في الجيش الروماني

الشيتَ بصليِبك الموت، وفتحتَ للص ): اللحن السابع( القيامة طروبـاريـة -
الفردوس، وأبطلتَ نوح حامالِت الطيب، وأمرتَ رسلَك أن يكرزوا مبشِّرين 

 بأنك قد قمتَ، أيها المسيح اإلله، مانحاً العالم عظيم الرحمة
  

ر، واحفظ بقوة  خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البرب-
  ليبك جميع المختصين بكص

  
 نحن عبيدِك يا والدة اإلله، نكتب لِك آيات الغلبة يا جندية قاهرة، ونقدم  :قنداقال -

الشكر لِك كمنقذين من المساوئ، لكن بما أن لِك العزة التي ال تحارب، أعتقينا من 
  افرحي يا عروسةً ال عروس لها: أصناف الشدائد حتى نصرخ إليِك

  ١١٠ العدد – ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول٢األحد 
  محبة القريب  –  الصليب بعدالثانيحد األ

ن لعرشة ا يةـــــــــــصــن بو عرة األ سـ  
  النيابة البطريركيةتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  - في الكويت



 في الرصافة التي عرفت في العهد م ٢٩٧ استشهادهما عام وآان عبادة األوثان ورفضهما بالمسيح
يعود  معلوال في الدير وآنيسته اآلثار المسيحية أن بناء ويرجح علماء .سسرجيوبولي باسم البيزنطي

قاطني الكهوف المجاورة شيدوا  أن المسيحيين ويرى المؤرخون .٣١٣  إلى الحقبة الممتدة من عام
 .أنقاض معبد وثني على وآنيسته مار سرآيس دير

  :الدير آنيسة
مدرجة في الجداران وقد أرسلت  لى جسور خشبيةتنطوي ع الشهيرة العريقة في القدم فهي الكنيسة

 عن لتحليلها فتبين أن عمرها يزيد ألمانيا االتحادية العلمية الحديثة في عينات من خشبها إلى المخابر
 جدران في متحف الدير ومما يذآر أن الخشبي األثري المحفوظ الكنيسة باب وآذلك سنة ٢٠٠٠
اليوم وقد  ينة برسوم دينية ال تزال آثارها ظاهرة على الجوانب حتىمز آانت فيما مضى الكنيسة

 الزاهية وآانت الرسوم الجدرانية آانت شائعة في اآتشفت مؤخرًا قطعة منها ال تزال تحتفظ بألوانها
  .المنطقة آنائس
 :الكنيسة هياآل
 الهيكل لتي تغطيفالبالطة ا هياآلها في العالم وهي شكل عن سائر الكنائس آنيسة الدير تتميز

 بشكل نصف دائرة وهي مجوفة وذات حافة عامودية يبلغ منحوتة لشفيع الكنيسة المكرس األوسط
مجوفة وذات حافة  العذراء للسيدة المكرس الهيكل الشمالي تقريبًا وآذلك بالطة سم ٧ ارتفاعها

 أيضًا الهيكل الجنوبي وقد اآتمل مؤخرًا غير أن شكلها مستطيل سم ٤عامودية أيضًا يبلغ ارتفاعها 
 الثالثة الهياآل توخيًا لالنسجام بين السيدة العذراء للتي نجدها على هيكل حيث زود ببالطة مماثلة

 إن ما . م١٩٨٤ تشرين الثاني عام ٨في ل رئيس المالئكة ميخائي اسم وقد تم تدشين هذا الهيكل على
واشتراك  لهياآلها األثرية الفريد شكلوال جدران الكنيسة القديم المدرج في سبق ذآره عن الخشب

 الكنيسة آل ذلك يشكل خير دليل على أن ٣٢٥المسكوني األول عام  في المجمع افتيخيوس أسقفها
 .اجمع العالم ليس في سوريا فقط بل وفي الكنائس هي من أقدم
 :الكنيسة ايقونسطاس

إلى القلوب  الروحي توًا من األبصار همرئيًا ينفذ شعاع إنجيًال األصيلة ليست إال األيقونة البيزنطية
 المحفوظة في الدير األيقونات األثرية الرائعة نفس المؤمن إذا تأمل هذا االنطباع الذي يتكون في

 :وهي
 العذراء حاملة الطفل يسوع قونة السيدةأي -١
 العذراء مريم والى جانبيه مصلوبًا المسيح فهي تمثل في نصفها األعلى( أيقونة الصليب -٢

 )الحبيب اويوحن
ارتياحه بعدما  الذي يبدو في وضع فريد مبتسمًا للداللة على (المعمدان أيقونة النبي يوحنا  -٣

 )للسيد المسيح لسبيلافرغ ما أداء مهمته بتمهيد 
وهي بريشة  األيقونسطاس القيمة التي تزين أيضًا المجموعة أيقونات الدير من أجملو -٤

 .١٨١٣ لها للدير عامعم الذي ميخائيل الكريتي الرسام الشهير
 للكنيسة وقفًا مؤبدًا اندرس قدمهما الجنرال ١٧القرن  البولوني من الفن أيقونتان وفي الدير -٥

سراحه من  شكره لما لقيه من حسن الضيافة والتكريم حين حل بعد إطالق تعبيرًا عن
 .الدير ضيفًا على ١٩٤٣عام  األسر

 
 
 

     عبرة  و  قصة
  

  >>! سلسلة المحبة <<
ة،  في ا  لطريق السريع على مسافات بعيدة من المدينة، هبت عاصفة ثلجي

سيدة   فجأة آادت سيارة  . فساد الطريق شيء من الظالم، وتساقط الثلج       ، ال
 المرسيدس أن تنحرف، فقد فقدت توازنها، ألن إحدى          ، آارولين العجوز

ا في          . تعطلتلعجالت قد   ا صارت آارولين العجوز في صراع بين بقائه
ة، وق  سيارة        العرب ن ال زل م دة أو تن رطة النج يارة ش ا س ر به د ال تعب

شتاء            دء ال ر   . وتعاني من البرد القارص والثلج المتساقط مع ب  جورج عب
ى        اج إل سيدة العجوز أن آانت تحت سأل ال ستهلكة، فتوقف لي سيارته الم ب

ه عامِ     . معونة دو أن ه     رأته السيدة فخافت منه جًدا، إذ يب دم في ثياب ر مهن ر غي ة    و. ل فقي يدة غني هي س
يدس   يارة مرس ب س وز ترآ وأ. عج ول   رجدرك ج و يق سم وه سيدة، فابت شاعر ال ا  : " م افي ي ال تخ

ة       : "قالت له !" سيدتي، فإني أود أن أساعدك     ر العجل ى تغيي ال  !"إني محتاجة إل ِت في     " : ق اذا نزل ولم
سيارة           ي في ال ارص؟ أرجوك أدخل ام جو           ."البرد الق ساقط ق ثلج المت ة،   بتغيي رجفي وسط ال ر العجل

م أفعل     : "مدت يدها لتقدم له ماًال، فقال لها . وسأل السيدة أن تتحرك حتى يطمئن عليها       إني ل شكًرا، ف
ى أسماءهم            . شيًئا ا ال أعرف حت ا، وأن ة مجاًن رون خدموني بمحب وه معي      .آثي ا فعل م م إني أرد له . ف

ي      ربنا أعطاني الكثير، فك   : "قالت السيدة ". لتصحبِك السالمة، الرب معك    يف أظلمك؟ أرجوك أخبرن
ا سيدتي    : "قال لها ". ماذا أقدم لك، مهما طلبت أعطيك      ساعدي إن            . ال ي أن ت دين ب ذا ال ي ه ساًنا ردي ل

د شعرت بالحب الحقيقي              !" رج جو يسمامحتاًجا، تذآري أن     ة فق انطلقت السيدة بسرعة وهي متهلل
ذي يًئاال سه ش ب لنف و.  ال يطل ق ج ةرجوانطل سيارته القديم د ب ة و ، فق ل المحب دفء عم عر ب سط  ش

م    مطعم بسيطإذ بلغت آارولين قرية صغيرة بها     . العاصفة الثلجية  ا   . ، نزلت ودخلت المطع دمت له ق
ارولي    .عاملة المطعم الطعام وآانت حامالً     ألتها آ سعيد       : "نس ود ال رقبين المول ى تت ا  " : قالت  "مت ربم

ة دوالر،         ف" !ها الحاجة  إن: "قالت" وآيف ولماذا تعملين؟  : "سألتها السيدة " !غًدا ة بمائ ا ورق دمت له ق
يارتها وانطلقت        ارولين س تقلت آ ة الحساب، اس ا بقي ة لتحضر له ة  . وإذ ذهبت العامل خرجت العامل

جو  أر": عادت إلى المائدة فوجدتها قد آتبت لها على ورقة        . تبحث عنها فوجدتها قد انطلقت بالسيارة     
رك       . أن تقبلي المبلغ الذي بيدك للمولود السعيد       ذآري أن جو    . فإني أرد لك ما قدمه لي غي  صنع   رجت

اج          . بي خيًرا  ساٍن محت ذا العمل في إن ي ه الي        ."أرجو أن تردى ل وم الت ًدا، وفى الي سيدة ج فرحت ال
بي مني ماًال لإلنفاق    أراِك لم تطل  ": بعد يومين إذ آانت العاملة مع زوجها سألها       . أنجبت طفلها السعيد  

ل  ى الطف ه زوجت " !عل ى قبلت وله وه و   : "تق ا ج ال ي ي الم لت ل د أرس ع رجلق سيارة   م احبة ال ص
 .حبة بالمحبة لزوجته وهي ال تعرف فقد ردت السيدة المرجُدهش جو" المرسيدس

  وآنيستنا بخيرآل عيد 

  

 
"آيف تدرس الكتاب المقدس"يعلن دار الكتاب المقدس عن ورشة عمل   

قاعة اإليمان الكنيسة اإلنجيليًة مساءا في ٧:٠٠ أآتوبر الساعة ١١يوم الثالثاء   


