
األيوثينا الخامساللحن الثاني

السنة الثامنة والعشرون - عدد Issue No :1519جمعية نور المسيح
580 327 914 رقم:

NOUR ALMASIH / Light of Christ
Registered Society.  No. 580 327 914  (30/11/2020)  (13/12/2020) شرقيغربي

يسوع

ـالبالغـ

املسيح املسيــــحنــــــــــور
ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Issue No :1519 عدد 

يسوع

ـالبالبالغـالغ

املسيح املر
ΣΣ ΧΡΧΡ

أحد لوقا الثالث عشر

أجل حتقيقها جتّسد الرّب يسوع، وهي الفداء اإلهلّي من 
«الذي  (املعمدان)  يقل  «فلم  العامل:  خالص  أجل 
سريفع»، أو «الذي رفع»، بل «الرافع خطايا العامل»، 
فهذا ما يفعله على الدوام (أي استمراريّة الفعل). إنّه 
أخذ اخلطايا عندما تأّمل، وهو رافُعها منذ ذلك احلني إىل 
اآلن. وهو ليس مصلوبًا على الدوام، ألنّه قدَّم ذبيحة 
واحدة عن اخلطايا، ُمطّهرًا �ا كّل شيء على الدوام».

يالحظ الذهبّي الفم أّن املعمدان قد استعمل «أل 
يسوع  على  يف كالمه  اليوناّين)  النّص  (يف  التعريف» 
حَمِل اهللا. وتظهر «أل التعريف» يف الكثري من األلفاظ 
الداّلة على يسوع، فهو «املسيح»، و«االبن الوحيد»

و«الراعي  احلّق»،  و«النور  و«النّيب»،  و«احلَمل»، 
ميزة  إىل  يشري  وهذا  احلقيقّية».  و«الكرمة  الصاحل»، 
ومسحاء  وأنبياء  ِمحْالن كثرية  فثّمة  الفريدة،  يسوع 
ميّيز المسيح الحّق عن مجيعهم.  وأبناء، لكّن املعمدان
يوحّنا  أّن  على  بالتأكيد  الفم كالمه  الذهبّي  وخيتم 
املعمدان قد ثـبَّت هذه امليزة بـ «أل التعريف»، لذلك، 

«ما من شيء مشترك بينه وبين الخليقة».
ما إن مسع تلميذا املعمدان، أندراوس والتلميذ اآلخر

كاتب اإلجنيل، حّىت تركا  الذي يُرجح أن يكون يوحّنا
«ما  يسوع:  هلما  فقال  يسوع.  وتبعا  األّول  معّلمهما 
تبغيان؟» للحني قاال له: «راّيب (أي يا ُمعّلم)»، فَأعربا 
باالنقياد إىل يسوع لغرض واحد  الصادقة  نّيتهما  عن 
وهو أن يُطيعاه كمعّلم. ويف الوقت ذاته سأاله: «أين 
تقيم؟» ألّ¬ما رغبا يف الرتّدد عليه بني احلني واآلخر. 
اإلسكندرّي  القّديس كيرّلس  يقول  السياق  هذا  ويف 
(+٤٤٤): «يسأل التلميذان، كأّ¬ما تَلّقيا العلم جّيًدا، 
والتلّقن  املعرفة  يف  رغبتهما  إلظهار  راّيب،  فيدعوانه 
الواضح، فيتوّسالن إليه ليعرفا أين يقيم، كي يُطلعاه على 
حاجتهما يف الوقت املناسب. لقد ظّنا أّن الكالم على 

موضوع ضرورّي كهذا مل يكن مناسًبا يف الطريق».
وجدنا  له:  فقال  مسعان  أخاه  أّوالً  أندراوس  «ولقي 
املشيح، أي املسيح. وجاء إىل يسوع فحّدق إليه يسوع 
أي  كيفا،  وسُتدعى  يونا،  بن  مسعان  أنت  وقال: 
بطرس». يتحّدث الذهّيب الفم عن شوق أندراوس للقاء 
املسيح، «فبعد أن أقام أندراوس عند املسيح، وبعد أن 
تعّلم ما تعّلمه، مل حيتفظ بالكنز لنفسه، بل أسرع إىل 
فِفْعُل   .(...) صاحلات  من  تلّقاه  ما  لُيعطيه  أخيه، 
«لقينا» (أو وجدنا) هو تعبري عن نفس تتوق إىل حضور 
املسيح، وترجو قدومه ِمن َعُل، وتبتهج مبا حيدث بعد 
ظهور ما يُرجتى، وُتسرع إىل نقل الُبشرى لآلخرين. هذا 
الوّد األخوّي، وُعَرى الصداقة، عندما ُيسرع أحٌد  هو 

برغبة عارمة إىل مّد يده لآلخرين يف مسائل روحّية».
ملاذا غّري الرّب يسوع اسَم مسعان، فدعاه كيفا أي 
(+٤٣٥) بالقول  بطرس؟ جييب أوغسطيُنس المغبوط
إّن «لفظ بطرس ُيشتّق من الصخرة، لكّن الصخرة هي 
الكنيسة»، هكذا يكون «مثل َمن يسمع كالمي ويعمل 
(مّىت ٧:  به، مثل رجل عاقل بىن بيته على الصخر»

٢٤)، ال يستسلم أمام التجارب. 
أّما الذهّيب الفم فيعترب أّن املسيح أراد بتغيريه اسم مسعان

التأكيد على كونه هو نفسه إله العهد القدمي، «كي يبّني 
لنا أنّه هو َمن أعطى العهد القدمي، وغّري األمساء، ودعا 
وعلى  إسرائيل.  ويعقوب  سارة،  وساراي  إبراهيم،  أبرام 
كثريين أطلق أمساءهم منذ الوالدة، كما هو احلال مع 
إسحق ومششون». ويضيف الذهبّي الفم أمرًا يف غاية 
األمهّّية وهو أنّنا «اآلن جميعنا لنا اسم واحد، وهو أعظم 
األسماء. فنحن ندعى مسيحّيين، وأبناء اهللا وأصدقاءه 
أيها  الرسول،  أندراوس  القّديس  وجسده».فبشفاعات 

الرّب يسوع المسيح، ارمحنا وخّلصنا.

وتذكار القدیس المجید الكلّي المدیح أندراوس المدعو األّول
بيت  من  هو  أندراوس  القديس  إنَّ 
وأخا  يونا  ابن  الجليل،  في  صيدا 
تلميًذا  أوًَّال  وكان  الهامة،  بطرس 
َسِمَع  لما  ثمَّ  المعمدان،  ليوحنا 
شهادة يوحنا عن يسوع إذ أشار إليه 
اهللا  حمل  «هوذا  وقال:  بالبنان، 
(يو٢٩:١).  العالم»  خطيئة  الرَّافع 
أوَّل  وصار  الحال  في  يسوع  تَِبَع 
تلميذ له فَـلُـقَِّب بالمدعو األّول دون 
باقي التالميذ، وبعد صعود المخلِّص 
وكاَبَد كثيًرا  مختلفة  أماكن  في  َكَرَز 
من أجل اسمه، ثُمَّ توفَي في بترا من 
أعمال أخائّية مصلوبًا بتنكيس رأسه.

االبوليتيكية للرسول أندراوس على اللحن الرابع:- بما أنََّك بين الُرسل المدعوُّ
األّول. ولبطرس الهامة أٌخ شقيق. فتضرَّع يا أندراوس إلى سيِّد الُكّل. طالًبا أن

يَِهب المسكونة السَّالم  ونفوسنا عظيم الرحمة.

أيها عندما انحدرت الى الموت ، طروباریة القیامة على اللحن الثاني:-
وعندما أقمت األموات الجحيم ببرق الهوتك يموت حينئذ أمتَّ ال الحياة الذي

االله  المسيح  أيها  السماويين:  القوات  جميع  نحوك  الثرى صرخ  تحت  من 
الحياة المجد لك . معطي

قنداق تقدمة عيد الميالد: اليوم العذراء، تأتي إلى المغارة، لَِتِلَد الكلمة، الذي قبل 
الدهور، والدًة ال تُـَفسر، وال يُنَطق بها. فافرحي أيتها المسكونُة إذا َسِمْعِت، ومجِّدي 

مع المالئكِة والرعاة، من شاَء أن يظهر طفًال جديًدا، وهو إلهنا الذي قبل الدهور.

طروباریة شفیع /  ـة الكنیسة ....

ويوم الثالثاء القادم تذكار 
القديس بيرفيريوس الرَّائي

ويضيف الذهبّي الفم أمرًا يف غاية األمهّّية وهو أنّنا «اآلن جميعنا لنا اسم واحد، 
وهو أعظم األسماء. فنحن ندعى مسيحّيين، وأبناء اهللا وأصدقاءه وجسده».

عن
مجلة رعيتي

٢٠١٤/١١/٣٠

تحتفل كنیستنا المقدسة:
١) بتذكار القديسة بربارة 
والقديس يوحنا الدمشقي 
يوم الخميس ٤ ش الواقع 

في ١٧/غ.
يوم  سابا  القديس   (٢

الجمعة ٥ ش، ١٩/غ
٣) القديس نيقوالوس يوم 

السبت ٦ ش، ، ١٩/غ



اختارت الكنيسة اليوم األحد الواقع فيه الثالثون من 
شهر تشرين الثاين شرقي / الواقع يف الثالث عشر من 
شهر كانون األّول ، عيد القّديس أندراوس الرسول، أن 
الرّب  دعوة  عن  يتحّدث  الذي  اإلجنيلّي  املقطع  تتلو 
وقد  (يوحّنا٣٥:١-٥١).  األّولني للتالميذ  يسوع
أطلقت الكنيسة على القّديس أندراوس صفة «المدعّو 
أّوًال»، ألّن القّديس يوحّنا اإلنجيلّي يذُكر أنّه كان أّول 
َمن تبع الرّب على دروب البشارة. وينقل إلينا التقليد 
الشريف أّن أندراوس قد بّشر يف نواحي القسطنطينّية 
(بيزنطية)، وأّسس الكنيسة فيها، مثّ اسُتشهد مصلوبًا 

ورأسه إىل أسفل.
كان أندراوس أحد تالميذ القّديس يوحّنا املعمدان، 
إىل الرّب يسوع قائالً: «ها  فسمع يوحّنا املعمدان ُيشري
معّلمه،  يوحّنا  أندراوُس  ترك  فللوقت  اهللا».  َمحُل  هو 
فم  من  العبارة  هذه  أندراوس  مسع  يسوع. حني  وتبع 
عن  يوحّنا فيها  يقول  اليت  الثانية  املرّة  يوحّنا، كانت 
املسيح إنّه َمحُل اهللا. واحلَمل، وفق الرتاث املقّدس، كان 
امسًا للمسيح املنتَظر الذي أنبأ عنه العهد القدمي بأنّه 
من  بريء  الذبح كحمل  إىل  لُيقاد  العامل  إىل  سيأيت 
العيب، من أجل خالص اجلنس البشرّي كّله. فإشعياء 
وََكنـَْعَجٍة  الذَّْبِح،  ِإَىل  ُتَساُق  يقول عنه: «َكَشاٍة  النبّي 
(٥٣: ٧). ويضيف  َصاِمَتٍة أََماَم َجازِّيَها فَـَلْم يَـْفَتْح فَاُه»
َلَها. َوَحنُْن  إشعياء: «لِكنَّ َأْحزَانـََنا َمحََلَها، َوأَْوَجاَعَنا َحتَمَّ

َجمُْروٌح  َوُهَو  َوَمْذُلوالً.  اِهللا  ِمَن  َمْضُروبًا  ُمَصابًا  َحِسْبـَناُه 
َألْجِل َمَعاِصيَنا، َمْسُحوٌق َألْجِل آثَاِمَنا. تَْأِديُب َسَالِمَنا 
َعَلْيِه، َوِحبُُربِِه ُشِفيَنا. ُكلَُّنا َكَغَنٍم َضَلْلَنا. ِمْلَنا ُكلُّ َواِحٍد ِإَىل 
يِعَنا.»  (٥٣: ٤-٦). َطرِيِقِه، َوالرَّبُّ َوَضَع َعَلْيِه ِإْمثَ مجَِ

أَدرك أندراوس سريًعا معىن عبارة يوحّنا النبويّة «ها هو 
َمحُل اهللا»، فرتك كّل شيء وتبع املسيح. يقول القّديس 
(+٤٠٧) يف شرحه لآلية اإلجنيلّية  يوحّنا الذهبّي الفم
«! اْلَعاملَِ َخِطيََّة  يـَْرَفُع  الَِّذي  اِهللا  َمحَُل  «ُهَوَذا  القائلة: 

(يوحّنا ١: ٢٩)، إّن المعمدان أظهر الرسالة اليت من 

في ذلك الزمان كان يوحنا واقفا هو واثنان من تالميذه ❈
فسمع   ❈ اهللا  َحَمُل  هوذا  فقال:  ماشيا  يسوع  إلى  فنظر 
فأبصرهما  يسوع  فالتفت   ❈ يسوع  فتبعا  التلميذان كالمه 
(الذي  رابي  له:  فقاال  تطلبان؟  ماذا  لهما:  فقال  يتبعانه. 
تفسيره يا معّلم) أين تمُكث؟ ❈ فقال لهما: تعاليا وانظرا، 
فأتيا ونظرا أين كان يمكث ❈ ومكثا عنده ذلك اليوم، وكان 
نحو الساعة العاشرة ❈ وكان اندراوس أخو سمعان بطرس 
واحدا من االثنين اللذين سمعا يوحنا وتبعا يسوع ❈ فهذا 
وجد أوال سمعان أخاه فقال له: قد وجدنا َمسّيا الذي تفسيره 
المسيح ❈ وجاء به إلى يسوع. فنظر اليه يسوع وقال: أنت 
سمعان بن يونا، أنت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس ❈ وفي 
الغد أراد يسوع الخروج إلى الجليل فوجد فيلبَس، فقال له: 

اتبعني ❈ وكان فيلبس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس. فوجد فيلبُس نثنائيَل، فقال 
له: إنَّ الذي َكتَب عنه موسى في الناموس واألنبياء قد وجدناه، وهو يسوع بن يوسف الذي من 

لَتُكن يا ربُّّ رحمتك علينا      ابتهجوا أيُّها الصّديقون بالرّب
فصٌل من رسالة القدیس بولس الرسول األولى الى أهل كورنثوس (٩:٤-١٦)

الرسالة
يا إخوُة إّن اهللا قد أَبرزَنا نحن الرسل آِخري الناس 
َمْشَهًدا  صرنا  قد  ألنَّا  للموت،  مجعولون  كأنَّنا 
للعالم والمالئكة والبشر ❈ نحن ُجهَّاٌل من أجل 
نحن  المسيح.  في  فحكماُء  أنتم  امَّا  المسيح، 
ضعفاء وأنتم أقوياُء. انتم ُمَكرَُّمون ونحن ُمهانون ❈

ونعرى  ونعطش  نجوع  نحن  الساعة  ٰهذه  وإلى 
ونُلَطم وال قرار لنا ❈ ونتعب عاملين. ُنشَتم فنباِرك، ُنضطَهد فنحتمل ❈ ُيشنَّع علينا فنتضرَّع. قد 
صرنا كأقذار العاَلم وكَأوساٍخ يستخبثها الجميع إلى اآلن ❈ ولسُت ُألخجلكم َأكتب ٰهذا وإنـَّما 
َأِعظكم كأوالدي األحــــبَّاء ❈ ألنه ولو كان لكم ربوة من المرشدين في المسيح ليس لكم آباٌء 

كثيرون، ألني أنا ولدُتكم في المسيح يسوع باإلنجيل ❈ فَأطلب اليكم ان تكونوا ُمقتدين بي.

فصٌل شریف من بشارة القدیس یوحنا اإلنجیلي البشیر، 
التلمیذ الطاهر ( یوحنا ٣٥:١-٥٢) اإلنجيل

الناصرة ❈ فقال له نثنائيل: أِمَن الناصرة يُمكن أن يكون شيء صالح؟ فقال له فيلبس: تعال 
وانظر ❈ فرأى يسوع نثنائيل مقبال اليه، فقال عنه: هوذا إسرائيلّي حقا ال غّش فيه ❈ فقال له 
نثنائيل: من أين تعرفُني؟ أجاب يسوع وقال له: قبل أن يدعوك فيلبُس وأنت تحت التينة رأيُتك 
❈ أجاب نثنائيل وقال: يا معّلم أنت ابن اهللا، أنت َملُك إسرائيل ❈ أجاب يسوع وقال له: أألنني 
قلُت لك اني رأيتك تحت التينة آمنَت؟ انك سُتعاين أعظم من هذا ❈ وقال له: الحق الحق 
أقول لكم انكم من اآلن تَرون السماء مفتوحة، ومالئكة اهللا َيصعدون ويَنزلون على ابن البشر.

ن الثالث ف اق ال د األ ال ة الك ا ا

القدیس المجید الكلّي المدیح أندراوس المدعو األّول


