
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 يجب أن ندخل إلى ھيكل هللا 
  �وريجنوس 

 )٢٩ -٢/٢٥في نشيد سمعان، لوقا (

 
 

لوا ا حداث المھمة التي ھيّأَت سمعان  ن يستحقَّ أن يحمل ابن هللا كان أو3ً قد أكَّد له الروح . تأمَّ
سبيل الِصدفة أو ثم جاء إلى الھيكل، ليس على . القدس أنه 3 يرى الموت حتى يعاين مسيح الرب

  ).١٤: ٨رومانيين " (إنَّ جميع الذين ينقادون لروح هللا ھم أبناء هللا. "العادة بل مدفوعاً بروح هللا
  

ه بين ذراعيك وتستحقَّ الخروج من سجنك اجتھْد من . وأنت أيضاً إذا شئت أن تأخذ يسوع وتضمَّ
 .كلِّ قلبِك بأن تتبَع الروح وتنقاد إلى ھيكل هللا

  
وتستطيُع أن . ن في ھيكل الرب يسوع، أعني في كنيسته، ھذا الھيكل المبنيُّ من حجارٍة حيَّةأنت ا]

  .تقوَم في ھيكل الرب، عندما تؤھّلك بصورة خاصة حياتك وسلوكك  ن تحمل اسم الكنيسة
  

ه بين ذراعّي، فأنا سجيٌن وعاجٌز عن اeفdت من قيودي لنعلم و. وما زلُت 3 أحِمُل المسيح و3 أضمُّ
أتريد أن ننسحب من ھذا . أن ھذا 3 ينطبق على سمعان وحسب، ولكن، على كل الجنس البشري

ه  العالم؟ ونُفلَِت من ضوضاء سجننا؟ ھل نريد أن ندخل الملكوت؟ فلنحمل يسوع بين يدينا ونضمَّ
  .بذراعينا ونشدَّه إلى قلبنا، إذ ذاك نستطيع، وقلبُنا مفعٌم فرحاً، أن نمضي حيث نشاء

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 

   :القراءات ا�نجيلية
   :المقدمة

  أنُذروا وأوفوا الربَّ إلھَنا، كلُّ الذيَن حولَهُ يأتوَن بھدايا
 هللاُ معروٌف في يَھوذا، واسُمهُ عظيٌم في إسرائيل

  
  )١: ٧(القديس بولس الرسول الثانية إلى أھل كورنثس  رسالةفصٌل من 

  
إنِّي سأسُكُن فيِھم وأسيُر فيما : ا وثان؟ إنَُّكم ھيكُل هللاِ الحّي، كما قاَل هللا وأيُّ ِوفاٍق لھَيكِل هللاِ معَ  �

فلذلَك أخُرجوا ِمن بينِِھم واعتِزلوا، يقوُل الرّب، و3  بينَُكم، وأكوُن لھُم إلھاً وھُم يكونوَن لي َشعباً،
وا نِجساً، فأقبلَُكم  وبنات، يقوُل الربُّ القديُر على كلِّ شيء، وأكوَن لُكم أباً وتكونوا أنتُم لي بنينَ  تَمسُّ

ليَن القداسةَ بمخافةِ  وح، ُمكمِّ  وإذ لنا ھذِه المواِعُد أيُّھا ا حبَّاء، فلنطَھِّر أنفَسنا ِمن كلِّ دنٍَس للجسِد والرُّ
  � .هللا
 

  )٢٨-٢١: ١٥( البشير متىفصُل شريف من بشارة القديس :ا�نجيل
  
مان * نَطلََق إِلى تُخوِم صوَر َوَصيدا ٱوَ .  َوَخَرَج يَسوُع ِمن ھُناكَ � َخَرَج يَسوُع إِلى . في ٰذلَِك ٱلزَّ

. َوِھَي تَصُرُخ إِلَيِه قائِلَةً . َوإِذا ٱمَرأَةٌ َكنعانِيَّةٌ قَد َخَرَجت ِمن تِلَك ٱلتُّخوِم * نَواحي صوَر َوَصيدا 
بُّ  ا بُن داُوَد  فَإِنَّ ٱبنَتي بِ ٱإِرَحمني أَيُّھا ٱلرَّ بُھا ِجّدً فََدنا . أَّما ھَُو فَلَم يُِجبھا بَِكلَِمة * ھا َشيطاٌن يَُعذِّ

لَم أُرَسل إ3َِّ إِلى . فَأَجاَب َوقال . إِصِرفھا فَإِنَّھا تَصيُح في إِثِرنا . تdَميُذهُ َوَجَعلوا يَسأَلونَهُ قائِلين 
لَيَس . فَأَجاَب قائdًِ * أَِغثني يا َرّب . ت لَهُ قائِلَةً فَأَتَت َوَسَجدَ * ٱلِخراِف ٱلّضالَِّة ِمن بَيِت إِسرائيل 

غيَرةَ تَأُكُل . نََعم يا َربُّ . فَقالَت * حَسنًا أَن يُؤَخَذ ُخبُز ٱلبَنيَن َويُلقى لِِصغاِر ٱلِكdب  َوٰلِكنَّ ٱلِكdَب ٱلصَّ
. َعظيٌم إيمانُِك يا ٱمَرأَةُ . يَسوُع َوقاَل لَھا  حينَئٍِذ أَجابَ * ِمَن ٱلفُتاِت ٱلَّذي يَسقُطُ ِمن َموائِِد أَربابِھا 

 � *فَُشفِيَِت ٱبنَتُھا ُمنُذ تِلَك ٱلّساَعة . فَليَُكن لَِك َكما تُريدين 
 
  

إن تلميذاِت الرب عرفَن من الم�ِك ):  ):الرابعاللحن (القيامة  طروبـاريـة -
ين، وقلَن للرسِل مفتخراتٍ . ُبشرى القيامِة البھيجة لقد : ونبذَن القضاَء على الجد(

.ُسلَِب الموت، ونھَض المسيُح ا5له، واھباً للعالِم عظيَم الرحمة  
 

ر، نح حكامنا الغلبة على البربخلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وام -
.واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك  

 
يا نصيرة المسيحيين التي A ُتخزى، ووسيطتھم الدائمة لدى الخالق، : القنداق -

بل بما أنك صالحة، بادري . A ُتعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك
فاعة، وأسرعي إلى ھلمي إلى الش. إلى معونتنا، نحن الصارخين إليك بإيمان

.يا والدة ا5له المحامية دائماً عن مكرميكِ . اAبتھال  

  ٩١ العدد – ٢٠١١فبراير /شباط ٦ا�حد 
  أحد الكنعانية

رة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصصصصــــــــنرشة العننرشة العننرشة العننرشة العن     
  النيابة البطريركيةتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  -  في الكويت

    



  القديس الشھيد الطبيب إليان الحمصيتذكار  - ٢٠١١ فبراير ٦د ا�ح
   

 ُولَِد القديس إليان في مدينة حمص في القرن الثالث الميdدي من أب
من عباد ل~صنام ومن أعيان وذو مركز كبير ) ١) (كنداكيوس( يُدعى

يوناني حيث يُقال أنھا من أصل ) أخثسترا ( في المدينة ومن أم تُدعى 
وكانت على درجة عالية من الوداعة ) سمكة النجوم ( يعني اسمھا 

واعتنت بتربيته مربيّة ) يوليان ( وكان ابنھم يُدعى .وُحْسن التربية 
ىء المسيحية ِسّراً وكانت مسيحية وبدأت تعطيه مباد) مطرونة ( عى تُد

ا كان يزور الناسك القس الطبيب وعن طريقھ. دون علم أھله
عند نبع الھرمل ـ شمال غرب حمص ـ وكان يَُسّمى ناسك  )يباتيوسإ(

أسقف الذي يعني نھر العاصي ويحفظ منه أسرار الدين المسيحي وأيضاً يجتمع مع ) ا ورانتس (
كان إليان مسروراً جداً بالحياة العسكرية التي .وتلميذه لوقا والقارىء موكيوس ) سلوانس ( حمص 

أكسبته بنية قوية ومتانة عضل وشجاعة قلب ، وقد رأى في زياراته المتكررة للناسك أن يكتب 
ح له بذلك فتفھّم لوالده كي يسمح له باعتزال ا عمال العسكرية ليتفّرغ لتحصيل العلوم الطبية ، فسم

معلومات طبية جديرة بالتقدير بفترة قصيرة فمارس الطب بمھارة فائقة وكان يحرص على شفاء 
المرضى ومعالجتھم بمحبة المسيح وإيمان الرسل وھذا ماتدل عليه أيقونته الرسمية وھو بلباس 

والمطرقة الذي يدل  الفرسان الرومانيين يمتطي الخيل ويحمل في يده اليسرى رمحاً وبجانبه الھاون
ْر باسم إله النصارى ويھزأ : باء حمص إلى والده وقالوا له فاشتكى أط. على انه طبيب    إن إبنك يُبَشِّ

  . بآلھتنا فكيف ترضى بذلك ولو علم اeمبراطور لغضب عليك
المسيح غير مكترث بمغريات ھذا العالم الفاني وكان  كان إليان رجdً مؤمناً يضع كل رجائه بالسيد

يصلّي ليdً ونھاراً ويتمّسك بالصوم ويقوم بأعمال الخير فيعالج المساكين ويوزع عليھم كل ما يقع 
  . بيده من مال أبيه 

  
باضطھاد المسيحيين في جميع أرجاء ) نوميريانوس(عندما أمر اeمبراطور  ٢٨٤وفي عام 

ضطر معظم أھالي حمص إلى ترك عبادة اeله الحقيقي واتبعوا الديانة الوثنية غير ا. اeمبراطورية 
أن إليان كان من القdئل الذين لم يخفھم ا3ضطھاد فبقي محافظاً على إيمانه المستقيم وكان من بين 

وعرف والد إليان بأنھم .الذين لم يحيدوا عن عقيدتھم ا سقف سلوانس وتلميذاه لوقا وموكيوس 
  .  ٢٨٤سنة  آذار ١٠ شرون بدين المسيح فألقى بھم فريسة للوحوش فاستشـھدوا بتاريخ يب

بدأ إليان بعد استشھاد رفاقه يُظِھر عdنية احترامه لھم ويجھر بإيمانه ويھاجم ا صنام ، فأمر والده 
ن اليه بقي إليان في السجن أحد عشر شھرا ًكان خdلھا يحث كل الذين يأتو. الجنود بالقبض عليه 

فأغاظ ھذا التصرف والده فنفذ صبره وقّرر . على ترك عبادة ا صنام واللحاق بالسيد المسيح 
وعذبوه كثيراً، وعندھا تعذيبه وقتله ، فسلّمه إلى الجdّدين فقادوه إلى شرقي المدينة وقيدوه بالحبال 

حّمل مرارة ھذا اعطني القوة  ت..... اسبّحك يا إلھي الساكن في السماء وا رض : "صـرخ
أما اليان فكان حياً وما لبث . وأغمي عليه ، فتركه الجdدون وانصرفوا ظنّاً منھم انه مات  ،"العذاب

أن جمع قواه وتمّكن من جّر نفسه إلى مغارة قريبة كانت مصنعاً لفّخاري مسيحي وعندما دخلھا 
 ًdثم أسلم الروح " أجل اسمك القّدوسلھذا العذاب من أشكرك يا إلھي الذي أھّلتني "مّجد هللا قائ
اري جسد القديس ووضعه في كنيسة الرسل وبعد يومين أخذ الفخّ . ٢٨٥سنة  شباط ٦وكان ذلك في 

  .والقديسة بربارة، وبني في حمص دير القديس إليان وھو دير أثري

  الوصايا العشرة  للسائقين
  

  3 تقتل .١
ل~ذى  الطريق يجب أن تكون وسيلة تنقل بين الناس وليست .٢

 المميت
 اللياقة، الحذر والذوق يساعدونك على تجنب الحوادث المفاجئة .٣
 قم بفعل الخير وساعد جارك المحتاج، خاصة ضحايا حوادث السير .٤
 السيارات ليست للتعبر لك عن القوة والسيطرة وليست فرصة للخطيئة .٥
 dئمةافعل خيرا واقنع صغار السن بعدم القيادة عندما 3 يكونون بحالة صحية م .٦
 إدعم عائdت ضحايا حوادث السير .٧
 إجمع السائقين المذنبين بضحاياھم في الوق المناسب حتى يتمكنوا من المسامحة .٨
 احم الضعفاء على الطريق .٩

  تحل بروح المسؤولية تجاه ا]خرين .١٠
  

  أقوال لنابليون بونابارت
  ..كي تبقى فقيرا ھي أن تكون أميناً الطريقة ا كيدة ل

  ..اء فقطودة في قاموس ا3غبيالمستحيل كلمة موج
 !3 تقاطع عدوك وھو يرتكب الغلط، دعه يكمل

 ..ا3نسان يحارب بقوة أعظم لحماية مصالحه وليس حقوقه
  ..تعادل ألف كلمة متالص

  
     عبرة  و  قصة

>>!!  الرحمة لمن � يستحق الرحمة <<   
ا الذي ارتكب قيل أن سيدة وقفت أمام نابليون بونابرت تشفع بدموعھا في ابنھ

  . جرما عظيما يستحق عقوبة قاسية
  .إني أعلم أنك إنسان رحوم، فأرجو أن تعفو عنه ھذه المرة

 .إني أحب الرحمة، وقد صفحت عنه في المرة السابقة
 .اصفح عنه أيضا في ھذه المرة

 .إنه 3 يستحق الرحمة، فقد استھان برحمتي السابقة
 .أنت رحومأنا أعلم أنه 3 يستحق الرحمة، لكنك 

 كيف أقدم الرحمة لمن 3 يستحقھا؟
 .إن قدمت الرحمة لمن يستحقھا 3 تحسب رحمة، لكن الرحمة الحقة ھي التي تقدم لمن 3 يستحقھا

  ".لقد أدركت ا]ن ما ھي الرحمة، لذا قررت العفو عنه: " صمت نابليون قليd ثم قال لھا 
  

   www.rcckw.com :الموقع ا�لكتروني للكنيسة
  melkite@safatmail.com: ا�يميل ا�لكتروني للكنيسة

  
  
لنتشارك بأعمال الرحمة   ٢٠١١فبراير شباط  ١١يوم المريض العالمي الجمعة   

  .الجسدية وزيارة المرضى ورفع الص2ة من أجل شفائھم من كل مرض


