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SERVICE VARIATIONS
TROPARION– RESURRECTION
(TONE 5)

TROPARION- ST GREGORY THE WONDERWORKER
(TONE 4)

Let us believers praise and worship the word, coeternal with
the Father and the Spirit, born of the virgin for our salvation.
For, He took pleasure in ascending the cross in the flesh to
suffer death and to raise the dead by His glorious
Resurrection.

By vigilance in prayer, and continuance in the working of
wonders, thou didst acquire thine achievements as a surname;
wherefore, intercede with Christ our God, O Father Gregory, to
enlighten our souls, lest we sleep in sin unto death.

TROPARION- ST NICHOLAS
(TONE 4)

KONTAKION – ENTRANCE OF THE THEOTOKOS
(TONE 4)

The truth of your dealings, our father and bishop Nicholas,
showed you to your flock as a standard of faith, as the image
of gentleness, and as a teacher of self-discipline. By lowliness
you attained to the heights, by poverty to great riches.
Therefore, we beseech you, pray to Christ our God for the

The sacred treasury of God’s glory, the greatly precious bridal
chamber and Virgin, the Saviour’s most pure temple. Free of
stain and undefiled, into the House of the lord on this day is
brought forward and brings with herself the grace of the Most
Divine Spirit: her do God’s Angels hymn with songs of praise,
for she is truly the heavenly tabernacle.

salvation of our souls.

The Reading from the Epistle of St. Paul to the Galatians (6: 11-18)
You, O Lord, shall preserve us an keep us from this generation. Save me, O Lord, for the godly man has disappeared.
Brethren, see with what large letters I am writing to you with my own hand. It is those who want to make a good showing
in the flesh that would compel you to be circumcised and only in order that they may not be persecuted for the cross of
Christ. For even those who receive circumcision do not themselves keep the Law, but they desire to have you circumcised
that they may glory in your flesh. But far be it from me to glory except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the
world has been crucified to me and I to the world. For neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but a
new creation. Peace and mercy be upon all, who walk by this rule, upon the Israel of God. Henceforth let no man trouble
me; for I bear on my body the marks of Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brethren. Amen.

The Reading from the Holy Gospel according to St. Luke. (12 16-21)
The Lord spoke this parable: “The land of a rich man brought forth plentifully; and he thought to himself, ‘What shall I do,
for I have nowhere to store my crops?’ And he said, ‘I will do this: I will pull down my barns, and build larger ones; and
there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many
years; take your ease, eat, drink, be merry.’ But God said to him, ‘Fool! This night your soul is required of you; and the
things you have prepared, whose will they be?’ So is he who lays up treasure for himself, and is not rich toward God.” As
He said this, Jesus called out, “He who has ears to hear, let him hear.”
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THE PARABLE OF THE “FOOL” RICH MAN + HIS EMINENCE METROPOLITAN BASILIOS
To eat and drink are the good things only of an irrational soul. But the good things of a rational soul are to
understand, to reason, and to be glad in the law of God and in good thoughts. This Sunday is the 9th Sunday of St.
Luke. The Bible reading is a short parable about a certain rich man that Christ called the “fool”. Before exploring
this parable, we should first understand the context in which it has been said. It comes in the context of Christ’s
warning to His disciples against excessive anxiety and greed. The verses prior to the parable begin with Christ’s
words: “take heed and beware of covetousness, for one’s life does not consist in the abundance of the things he
possesses”. (Luke 12:15). In other words; the life of a man is not lengthened by an abundance of possessions. Jesus
followed this with His parable, in confirmation of this truth. From the initial reading of this parable, the rich man
does not come across as a fool, as God calls him. He is intelligent and possesses much luck in his life due to his
apparent wealth, which he seems to be managing well. So why did God call him a “fool”? Firstly; the rich man’s way of thinking. The
Gospel reads: “he thought within himself”. He failed to seek God’s will and counsel about how to use these good things in his life. God
did His part and showed His mercy; for all the ground of the rich man brought forth plentifully, the mercy of God extends its goodness
even to the bad; sending down His rain upon the just and the unjust. We also notice something else that is foolish: the rich man uses the
“mine mentality”, as in “my crops” and “my goods”. He does not consider from whom he has received these gifts, he is ignorant to the
offerings of God. If he had, he would have treated these things as would a steward of God. But he is fooled into thinking that these things
were the fruits of his own labours, which is why he usurped them for himself, calling them “my crops” and “my goods”. “I am the sole
owner,” he thinks, “and there is no one else entitled to a share. These things are not God’s, but mine, and therefore I alone will enjoy
them. I will not take God in as a partner to enjoy my profit.” Psalms 24:1 says: “The earth is the Lord’s, and the fulness thereof; the world, and
they that dwell therein” (1 Cor 10:26). We have been entrusted with the good things that God has given us out of His love and Divine
providence. The “fool” in the scriptures is the one who denies the existence of God, “The fool says in his heart, there is no God” (Ps. 14:1)
and the opposite of foolishness is wisdom and, “The fear of the LORD is the beginning of wisdom” (Prov. 9:10). Let us also look at how
the rich man resolved the following question: “What shall I do?” He responds with; “I will pull down my barns and build greater.” And if
your land yields even more bountifully in the future, will you pull these down and build again? But what need is there to pull down and
build? We see here ignorance to the lot of humanity, to the people around him; a self-centred mentality. Saint Theophylact says: “You
have available to you as storehouses the stomachs of the poor which can hold much and are indestructible and imperishable. They are in
fact heavenly and divine storehouses, for he who feeds the pauper, feeds God”. The rich man asked himself: “What shall I do?” but he
responded in a foolish way to this essential and ontological question. Then Christ Himself – in reply to the same question asked by the
young rich man says: “Love God with all of one’s heart, all one’s strength, and all one’s mind; and love for one’s neighbour.” Thus,
indicating the common cause for all, which gives meaning to life. If the rich man had any love and fear of God, he would have answered
the question much differently. What shall I do? Share your extra goods with the thousands of hungry people. The rich man chose to build
walls with his wealth, walls that hinder him from meeting and caring for others, instead of building bridges uniting him with God and
his neighbours. Saint Basil the Great says: “Are not you then a robber, for counting as your own what you have received to distribute? It
is the bread of the famished which you receive, the garment of the naked which you hoard in your chest, the shoe of the barefooted which
rots in your possession, the money of the penniless which you have buried in the earth.” Lastly, the rich man is considered a fool by God
because he does not realise that the length of a man’s life rests with God alone and that no man can set the limits of his own life. By saying
to his soul: “soul, eat, drink and be merry” he determines that he will have a long life, as if length of years was something else he could
obtain by working his land. But a long life is not a crop you can grow, and it is not another of your belongings. To eat and drink are the
good things only of an irrational soul. But the good things of a rational soul are to understand, to reason, and to be glad in the law of God
and in good thoughts. Throughout this life, we are on a pilgrimage, and we are striving for the heavenly habitation. Many times, all of us
without any exception, should say: “One day we will die, and we will not take anything with us!” This is the truth! But it is evident
through the way we currently live and behave that we don’t realise this, and on contrary, we believe that we are invincible, living on this
earth forever. Many times, we are true copies of the rich “foolish” man in this parable. Let us strive, therefore, to be rich towards God,
that is, to trust in God, to have Him as our wealth and the treasury of wealth, and not to speak of “my goods” but of “the good things of
God.” If they are God’s, then let us not deprive God of His own goods. This is what it means to be rich towards God: to trust that even if I
empty myself and give everything away, I will not lack the necessities. God is my treasury of good things, and I open and take from that
treasury what I need. Amen.

WEEKLY ANNOUNCEMENTS
+The Entrance of the Theotokos into the temple Feast day—On Wednesday the 20th of November 2019 at 6:30 pm a Vesperal Liturgy will be
held for the Feast of the Entrance of the Theotokos into the temple.
- To the Theotokos— On Thursday the 21st of November at 7:00 pm Saint Kassiani Antiochian Orthodox Archdiocese Choir of Australia
presents “To the Theotokos” their first archdiocese choir concert & cd launch at St Nicholas Punchbowl.
- St. Emilia’s Cyber Safety— On Friday the 22nd of November 2019 from 7:00 pm—9:00 pm St Emilia’s present : Cyber safety information
evening “ All about online dangers & safety” at St. Nicholas Punchbowl.
- The Gospel According to St. Mark Challenge—On Sunday the 24th of November 2019 St Nicholas Youth presents The Gospel According to
St Mark Challenge after the evening divine liturgy in the hall. Special guest His Eminence Metropolitan Basilios.
- St Raphael’s Mission Christmas Homeless Hamper Drive– To donate, drop off items or for more information contact them on Facebook: St
Raphael’s Mission Antiochian Orthodox Christian Mission Inc. or Phone: 0404 323 868
- School Aged Choir lessons with Deacon Phillip—Every Wednesday from 6:00 pm to 6:30 pm choir lessons are held by Deacon Phillip and
to participate in the paraklesis service that follows from 6:30 pm—7:15pm.
+St. Barbara Feast day— The Sisterhood of St Barbara celebrate the Feast Day of its Patron Saint on Wednesday the 4th of December 2019
commencing with Divine Liturgy at 9:30 am followed by a meal of love in the church hall.
- Church School Day Retreat— Under the patronage of His Eminence Metropolitan Basilios, On Friday January the 17th 2020 from
10:00 am– 4:00 pm the Antiochian Department of Church Schools presents “Church School Day Retreat” for Kindy– Year 9 students at the
Antiochian Village (13 Kenmore St, Goulburn). For further details visit www.antiochian.org.au . Parents are welcome.
SAINT NICHOLAS FEAST DAY FESTIVITIES
+On Thursday the 5th of December at 6:30pm His Eminence Metropolitan Basilios will preside over the vespers and breaking of the five
loaves service with the presence of all clergy within the Archdiocese followed by an agape meal. We invite all of the parish faithful to join us.
+ On Friday the 6th of December at 9:00 am the service will commence with Matins followed by the Divine Liturgy. The St Nicholas Feast day
Night Fair will commence from 6:00 pm.

كلمة الراعي

األحد التاسع من لوقا ( الغني الجاهل )

المتروبوليت باسيليوس قدسية

هذا األحد هو األحد التاسع من لوقا والقراءة اإلنجيلية هي من (لوقا  )12 -21 :21عن مثل قصيرعن رجل غني أطلق عليه المسيح لقب "الغني الجاهل".
قبل شرح هذا المثل ،علينا أوالً أن نفهم السياق الذي قيل فيه المثل .إنه يأتي في السياق الذي كان فيه المسيح يحذّر تالميذه من القلق والجشع .تبدأ اآليات
كثير فليست حياته من أمواله"( .لوقا  .)21:21لقد قال الربّ إن حياة اإلنسان
السابقة للمثل مع المسيح يقول" :نظروا وتحفّظوا من الطمع ،فإنه متى كان ألح ٍد ٌ
ً
ال تطيلها وفرة من الممتلكات ،واآلن يقدّم هذا المثل في تأكيد لهذه الحقيقة .من القراءة األولى لهذا المثل ،هذا الرجل الغني ال يبدو جاهال كما يدعوه هللا بل
على العكس يبدو أنه ذكي ومحظوظ في الحياة ألنه يمتلك الكثير من الثروة ويبدو أنه يديرها بشكل جيد .ولكن لماذا دعاه هللا "بالجاهل"؟ هناك العديد من
األسباب وسأتوقف عند بعض منها :أوالً ،طريقة تفكيره ،يقول اإلنجيل" :لقد ف ّكر في نفسه" .هو لم يطلب مشيئة هللا حول كيفية استخدام هذه األشياء الجيدة في
حياته .فَ َعل هللا دوره وأظهر رحمته .وذلك ألن كل أرض الغني قد أخصبت ،رحمة هللا يمتد صالحها إلى األشرار أيضا ً ؛ يرسل المطر على العادل والظالم.
نالحظ شيئًا آخروهو أنه يستخدم كثيرا ً ضمير المتكلّم " محاصيلي وبضاعتي" .الرجل الغني لم يعتبر أنه تلقى هذه األشياء من هللا .إذا كان هكذا لكان قد تعامل
مع هذه األشياء كمأتمن عليها من هللا .لكنه تخيّل أن هذه األشياء كانت ثمار أعماله ،ولهذا السبب اغتصبها لنفسه ،واصفا إياها " بمحاصيلي وبضائعي" " .أنا
المالك الوحيد"  ،كما يظن  ،وال يوجد شخص آخر يحق له الحصول على نصيب ،هذه األشياء ليست من هللا بل هي لي ،وبالتالي سأستمتع بها لوحدها.
المزمور  2 :12يقول" :للربّ األرض بكمالها المسكونة وجميع الذين يسكنون فيه "( 2كو  .)11 :21الجاهل" في الكتاب المقدس هو الذي يُنكر وجود هللا ،
"قال الجاهل في قلبه  ،ليس إله" (مز )2 :22 .والعكس هو الحكمة " ،وبدء الحكمة مخافة الربّ "( .األمثال  . )0:21النقطة الثانية هي أن الطريقة التي حل
بها السؤال":ماذا أفعل؟ ومع ذلك ،يقول الرجل الجاهل ،إنني سوف أهدم أهرائي ،وأبني المزيد .وإذا كانت أرضك تثمر بشكل أكبر في المستقبل ،فهل ستهدمها
وتعيد البناء؟ ولكن ما هي الحاجة إلى هدم وبناء؟ لقد تجاهل هذا الغني اآلخرين وكان لديه عقلية "التمحور حول الذات" .يقول القديس ثيوفيالكت" :لقد أتيحت
لك كمستودعات بطون الفقراء التي يمكن أن تحمل الكثير وهي غير قابلة للتدمير وغير قابلة للتلف .إنها في الحقيقة مخازن سماوية وإلهية ،ألن من يغذي
الفقير يغذي هللا ".سأل الرجل الغني نفسه" :ماذا أفعل؟" لكنه أجاب بطريقة خاطئة على هذا السؤال األساسي والوجودي .والمسيح نفسه  -ردًا على نفس سؤال
الشاب الغني ماذا أفعل؟ يقول" :أحبِبْ الربّ إلهك من كل قلبك وكل ذهنك وكل نفسك وقريبك كنفسك" لو كان لهذا الرجل الغني أي حبّ وخوف من هللا ،لكان
من الممكن حل المشكلة بسهولة .ماذا أفعل؟ شارك الثروات اإلضافية الخاصة بك مع اآلالف من الجياع .اختار الرجل الغني أن يبني جدرانا ً بثروته التي
تعيقه عن مقابلة اآلخرين بدالً من بناء الجسور التي تربطه مع هللا وجيرانه .يقول القديس باسيليوس الكبير" :ألست أنت بسارق؟ إنه خبز الجائع الذي تتلقاه ،
وثوب العاري الذي تحتفظ به في خزانتك  ،وحذاء الحافي القدمين الذي في حوزتك  ،ومال المفلس الذي دفنته في األرض ".النقطة الثالثة لماذا أطلق عليه اسم
جاهل ألنه ال يعلم أن طول حياة اإلنسان تقع على عاتق هللا وحده وأنه ال يمكن ألي شخص أن يضع حدود حياته الخاصة؟ بقوله لنفسه " :يا نفس كلي الطعام
اشربي وافرحي "  ،يقرر أنه سيظل لديه حياة طويلة ،كما لو كان طول سنوات شيء آخريمكن أن يحصل عليه من خالل العمل على أرضه .لكن الحياة
ً
محصوال يمكنك أن تنميه ،وهي ليست من ممتلكاتك .األكل والشرب هي األشياء الجيدة فقط للنفس الغيرالعاقلة .لكن األشياء الجيدة للروح
الطويلة ليست
العاقلة هي الفهم والعقل والسعادة في وصايا هللا وفي األفكار الجيدة .في هذه الحياة  ،كلنا حجاج ونحن نسعى جاهدين للمسكن السماوي .عدة مرات ،وكلنا دون
أي استثناء نقول" :يو ًما ما سنموت ،ولن نأخذ أي شيء معنا!" .هذا صحيح! لكن الطريقة التي نعيش بها وكيف نتصرف تشير أننا ال ندرك هذا القول ولكن
على العكس نحن نعتقد أننا غير مائتين وسنعيش على هذه األرض إلى األبد .في كثير من األحيان ،نحن نسخة طبق األصل عن هذا الرجل الثري الجاهل في
هذا المثل .فلنجتهد ،إذن ،لنكون أغنياء تجاه هللا ،أي أن نثق في هللا ،حتى نتمتع به كثروتنا وكنزنا ،وليس للتحدث عن أمالكي بل عن "أشياء هللا الحسنة" .إذا
كانت هذه الخيرات من هللا فلماذا نحرمه منها .هذا هو ما يعنيه أن أكون غنيًا تجاه هللا :أن أثق فيه أنه حتى لو أفرغت نفسي وأعطيت كل شيء بعيدًا ،فلن
أفتقر إلى الضروريات .هللا هو كنزي وأنا أفتح وأخذ من هذا الكنز ما أحتاج إليه.

القديس غريغوريوس العجائبي
أبصر غريغوريوس  -وكان اسمه في األساس ثيودوروس  -النور في مدينة قيصرية الجديدة في بالد البنطس حوالي العام  122للميالد .كان والداه وثنيين
وكان له أخ وأخت .وقد سمح له وضع عائلته بتلقي نصيب ال باس به من العلم ،فدرس اآلداب والفقه والخطابة .تمتع بمواهب جمة وامتاز بالحكمة والوداعة
ومال إلى الهدوء والتأمل .كان في صباه غير ما كان عليه أترابه .وكثيرا ً ما حاولوا اجتذابه إليهم أو حتى إرباكه فلم ينجحوا في تحويله عن خط سيره .مرة
دفعوا بواحدة من الغواني فدنت منه أمام المأل وطالبته بما لها عليه لقاء متعة مزعومة قضتها معه ،فلم يجبها وال دافع عن نفسه بل أعطاها ما تريد و تركها
تذهب .توفي والده وهو صغير السن وشاءت والدته لما رأته فيه من ذكاء حاد وميل إلى العلم أن ترسله إلى مدرسة بيروت التشريعية الشهيرة في ذلك الزمان.
ول ّما كانت أخته على أهبة الزواج من وكيل حاكم فلسطين فقد رافقها هو وأخوه ،اثينودوروس ،على قيصرية على أمل االنتقال منها إلى بيروت بعد ذلك .ولكنه
تعرف في قيصرية إلى المعلم المشهور أوريجنوس فأخذ بعلمه ومنطقه وتقواه وآثر البقاء في قيصرية .الزم غريغوريوس وأخوه أوريجنوس خمس سنوات
ّ
واعتمدا منه .وقيل أنهما لحقا به إلى اإلسكندرية لبعض الوقت بعدما ج ّد حاكم فلسطين في طلبه إثر موجة جديدة من االضطهاد على المسيحيين .وأخيرا ً عاد
غريغوريوس إلى موطنه فلقيه قومه بالترحاب وانهالت عليه عروض التوظيف .ولكن ،كانت عين غريغوريوس في غير مكان فترك الحياة العامة واهتمامات
الدنيا وانصرف إلى البرية ينشد النسك والصالة والتأمل في الكتاب المقدّس .ويقال أنه الزم القفر بضع سنوات .وان هو سوى زمان حتى ذاع صيت فضائله
وبلغ أذني فيديموس ،أسقف أماسيا التي تقع قيصرية الجديدة في إطارها ،فأراد أن يجعله أسقفا ً على مسقط رأسه رغم انه كان بعد في الثالثين .قيصرية الجديدة
كانت يومها وثنية إال سبعة عشر شخصا ً اقتبلوا المسيحية .فلما علم غريغوريوس بعزم األسقف ترك مكانه وتوغل في البريّة هربا ً .إال أن ذلك لم يثن فيديموس
أقرتها األعراف ،إذ عمد إلى سيامته غيابيا ً وأنفذ له علما ً وخبرا ً بذلك .في
عن قصده وال منعه من تنفيذ رغبته .فقد لجأ إلى طريقة قلّما ألفها تاريخ الكنيسة أو ّ
هذه األثناء جاء غريغوريوس صوت من السماء يقول له" :أذعن إلرادة رئيسك وأسقفك فيديموس .أنها هي اياها إرادة هللا" .فترك منسكه للحال وتوجه إلى
أماسيا حيث وضع نفسه في تصرف أسقف المدينة .كأسقف على قيصرية الجديدة أبدى غريغوريوس غيرة وه ّمة كبيرين .وقد ّ
من عليه هللا بمواهب ج ّمة،
فتم ّكن بالمحبة والصالة والكلمة وصنع العجائب من هداية أهل المدينة والجوار .ويقال أن عدد الوثنيين في المدينة كان مساوياً ،عند وفاته ،لعدد المسيحيين
وقت دخوله إليها أسقفا ً :سبعة عشر .هذا علما ً بأن زمن واليته كان زمن حرب وطاعون واضطهاد .أما عجائبه التي أورد قسما ً كبيرا ً منها كل من القدّيسين
باسيليوس الكبير وغريغوريوس النيصصي فكانت غزيرة ،واسعة النطاق ،مدهشة .قيل أنه كان له سلطان على األرواح النجسة والجبال والمياه وكان يشفي
المرضى وكانت له موهبة النبوة ويعرف مكنونات القلوب .كما كان ،بنعمة هللا ،قادرا ً على االختفاء عن أعين مضطهديه .يروى في هذا الشأن أنه بعدما أطلق
داكيوس قيصر شرارة االضطهاد على المسيحيين حوالي العام  111للميالد انصرف غريغوريوس وجمع غفير من أبناء رعيته إلى الجبال المتاخمة لقيصرية
الجديدة .وحدث ذات مرة ،أن جنودا ً رصدوه ،هو وشماسه على إحدى القمم فصعدوا إليه وكادوا أن يدركوه بعدما كانوا على بعد خطوات معدودة منه .ولكن
ماذا جرى؟ تقدّم الجنود قليالً إلى األمام فعاينوا شجرتين باسقتين ولم يروا أثرا ً فعادوا خائبين .وبعدما همدت حملة االضطهادات هذه ،عمد غريغوريوس إلى
جمع رفات الشهداء وجعل لهم أعيادا ً سنوية ثابتة .ولعل بعض مواطن اإلبداع في ما فعله غريغوريوس كان تعيننه أعياد الشهداء في نفس األيام التي اعتاد
الوثنيون إقامة احتفاالتهم وسمح ببعض مظاهر الفرح والتعييد الوثنية .بكالم آخر ع ّمد غريغوريوس األعياد الوثنية ،تمثّلها ،وبالتالي ساعد على إلغائها من
وجدان الناس .من جهة أخرى يذكر القدّيس غرغوريوس النيصصي الذي كتب سيرة سميّه العجائبي أنه أول من شهد التاريخ القديم لمعاينته لوالدة اإلله .ففي
إحدى الليالي ظهرت له والدة اإلله برفقة القدّيس يوحنا الالهوتي وكشفت له سر وحدة الجوهر اإللهي والتمايز بين االقانيم الثالثة ،اآلب واالبن والروح القدس.
وقد شكل هذا الكشف ما عرف ردحا ً من الزمن بدستور القدّيس غريغوريوس العجائبي الذي اعتادت تالوته كنائس قيصرية الجديدة والجوار .وهذا الدستور
عينه استعان به اآلباء في المجمع المسكوني الثاني ( 282م) إلخراج دستور اإليمان المعروف إلى يومنا إلى النور .هذا الكشف جعل اآلباء ينظرون إلى غريغوريوس
وكأنه موسى ثان يتلقى اإلعالنات اإللهية مباشرة من لدن العلي .أما رقاد القدّيس غريغوريوس فكان بسالم في الرب بين العامين  171و 171للميالد .وقد قيل أنه أوصى بأن
يدفن في قبر الغرباء ال في قبر خاص ألنه لم يختص نفسه بشبر أرض في حياته ولم يشأ أن يختص جسده بشبر واحد في مماته.

النشرة األسبوعية
كنيسة القديس نيقوالوس األنطاكية األرثوذكسية
السابع عشر من تشرين الثاني 2019
القديس غريغوريوس العجائبي
طروبارية القديس غريغوريوس العجائبي  -اللحن الثامن
طروبارية القيامة  -اللحن الخامس
والروحِ في األزلاليّال ًِ أيها األب غريغوريوس ،لقد نلتَ لقبكَ بتقويماتك ،لتيقُّ ِظك في الصلنوات
ب ّ
ِلنس ِبّحْ نحَُ المؤمنيََ َونَس ُجدْ لل َك ِلمً ،ال ُمساوي لآل ِ
ْ
س ِد أن يَعالل َالو ومواعيظكَ على صنع العجائب ،فتشنفنع إلنى النمنسنينح اإللنه أن ينننينر
لخًصنا .ألنّهُ ُ
وعدَ ِم اال ْبتِدا  .ال َم ْولو ِد مََ العذرا ِ
س َّر بال َج َ
ِ
ض ال َم ْو ى ِبقيامتِ ِه ال َمجيدة.
نفوسنا ،لئال ننام في الخطايا إلى الموت
على ال َّ
صلي ِ
ب ويحت َِم َل ال َم ْوتَ ويُن ِه َ
قنداق دخول السيدة إلى الهيكل  -اللحن الرابع
طروبارية القديس نيقوالوس  -اللحن الرابع
لقدْ ْ
وصورة
الحق لرعيّتِك ،قانونا لإليمان
أظهر ْكَ أ ْفعا ُل
للوداعً إن الهيكل الكلي النقاوة ،هيكل المخلص ،البتو َل الخدر الجزي َل الثمنن،
ِّ
َ
َ
ْ
ت النرب ،وتُندخنل منعنهنا
ورئيس الك َهن ًِ نيقوالوس ،لِذلكَ أحرزتَ والكنزَ الطاهر لمجد هللا ،اليوم ت َدخل إلى بين ِ
و ُمع ِلّما ِلإلمساك ،أيّها األبُ
ُ
الر ْفعً وبال َم ْسكَن ًِ ال ِغنى ،فتشفّ ْع إلى ال َمسيحِ اإلله ْ
ص النعمة التي بالروحِ اإللهي ،فلتسبّحها مالئكة هللا ،ألننهنا هني النمنظنلنة
أن يُخلّ َ
بالت َواضُعِ ِ
سـنا
السماوية.
نفو َ
اإلنجيل المقدس
الرسالة
فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غالطية
يا إخوة أنظروا ما أعظم الكتابات التي كتبتها إليكم بيدي ،إن كل
الذيَ يريدون أن يُرضوا بحسب الجسد ي ُِلزمونكم أن ختتنوا ،وإنما
ذلك لئًَّ يُضطهدوا مَ أجل صليب المسيح ،ألن الذيَ يختتنون هم
أنفسهم ال يحفظون الناموس .بل إنما يريدون أن ختتنوا ليفتخروا
بأجسادكم ،أما أنا فحاشا لي أن أفتخر إال بصليب ربنا يسوع المسيح
صلبتُ للعالم ،ألنه في المسيح يسوع
صلب العالم لي وأنا ُ
الذي به ُ
ليس الختان بشي وال القلف بل الخليقً الجديدة ،وكل الذيَ يسلكون
بحسب هذا القانون فعليهم سًم ورحمً على إسرائيل هللا ،فً يجلب
ي أحد أ عابا فيما بعد فإني حامل في جسدي سمات الرب يسوع.
عل َّ
نعمً ربنا يسوع المسيح مع روحكم أيها اإلخوة .آميَ.

فصل شريف من بشارة القديس لوقا اإلنجيلي البشير
ٌ
ضهُ ،فَفَ َّك َر في نَف ِس ِه قائِالً
الربُّ هَذا ال َمث َ َل.
صبَت أَر ُ
قا َل َّ
ي أَخ َ
إنسان َغنِ ٌّ
َ
وض ٌع أَ ُ
َّ
َ
ُ
خزنُ في ِه أَثماري .ث ُ َّم قا َل أَصنَ ُع هَذا.
م
لي
يس
ل
ه
ن
إ
ف
،
ع
ن
َ
ص
َ ِ
ماذا أ َ ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
أَه ِد ُم أَهرائي َوأبني أكبَ َر ِمنهاَ ،وأجم ُع ُهناكَ كال َّل َغالً الي َوخَاليالرا الي..
َفس َّ
إن لَ ِك خَيرا ٍ
َثيرة َموضو َعالً ِلسِالناليالََ َكالثالي َالرةٍ
َوأَقو ُل ِلنَفسي ،يا ن ُ
تك َ
َ
َ
واشربي
فاست َريحي َو ُكلي
وافرحي .فقا َل لهُ هللاُ ،يالا جالاهِاللُ ،فالي َهال ِذ ِ
َ
َ
َ
اللَّيلَ ًِ ُطلَبُ نَفسُكَ ِمنكَ  ،فَ َه ِذ ِ التي أعدَد َها ِل َمَ َكون .فَ َهكَذا َمَ يَد َِّخ ُالر
سالمالعِ،
الان ِلاللال َّ
ِلنَف ِس ِهَ ،وال يَست َغني بِاهللَ .ولَ ّما قا َل هَذا نالادَ ،،مالَ لَالهُ أُذُن ِ
فَليَس َمع.

أمسية تراتيل بيزنطية
يوم الخميس الواقع فيه  12شريَ الثاني  1122الساعً  0:11مسالا
اليوم األحد الواقع فيه  20شريَ الثاني الساعً  2::1صبالاحالا يالقالام قام أمسيً را يل بيزنطيً باللغتيَ العربيً واإلنكليزيً حييالهالا جالوقالً
قداس وجناز لراحً نفس المرحومة اليز وديعع معتعرن معن كعوسعبعا أبرشيً أوستراليا ونيوزيًند والفيليبيَ.
أرملة المرحوم سايد عريجي من زغرتا  .فليكَ ذكرها مؤبدا
عيد القديسة بربارة
يوم السبت القادم الواقع فيه  1:شريَ الالثالانالي السالاعالً  :::1بالعالد حتفل أخويً القديسً بربارة بعيد شفيعتها وذلك يوم األربعالا الالواقالع
الظهر يقام جناز األربعيَ لراحً نفس المرحومة سلمى يوسف منن فيه  4كانون األول الساعً  2::1صباحا حيث يقام قداس العيالد ياللالياله
مائدة محبً في قاعً الكنيسً  .اعاد هللا عليكم بالخير والبركً
كفرحلدا زوجة أنور كرم من فيع الكورة .فليكن ذكرها مؤبدا
إحتفاالت عيد القديس نيقوالوس

يوم السبت القادم الواقع فيه  1:شريَ الثاني السالاعالً  5:11مسالا
يقام جناز لراحً نفس المرحومة منظر الخعورن معن العمعنعيعة والالدة
فيوليت زوجً الياس الشامي مَ مركبتا  .فليكَ ذكرها مؤبدا
 +يوم الخميس الواقع فيه  5كانون األول السالاعالً  0::1مسالا القالام
صًة الغالروب وكسالر الالخالمالس خالبالزات بالرئالاسالً صالاحالب الساليالادة
يوم األحد القادم الواقع فيه  14شريَ الثاني الساعً  2::1صالبالاحالا المتروبوليت باسيليوس الجزيل اإلحترام وبحضور كافالً الالكالهالنالً مالع
يقام قداس وجناز لراحً نفس المرحوم فايز روفايعل  .فاللاليالكالَ ذكالر المؤمنيَ مَ جميع الرعايا  ،يليه مائدة محبً .
مؤبدا
إنتخابات مجلس الرعية
 +يوم الجمعً الواقع فيه  0كانون األول الساعً  2:11صالبالاحالا يالقالام
اليوم األحد القادم الالواقالع فالياله  20شالريالَ الالثالانالي  1122السالاعالً سحر العيد مع القداس اإللهي
 22::1صالبالاحالا القالام إنالتالخالابالات جالديالدة لالمالجاللالس رعاليالً الالقالديالس
نيقوالوس.
 +يوم الجمعً الواقع فيه  0كانون األول ابتدا مَ الساعً  0:11بالعالد
الظهر يقام كرنفال العيد .
عيد دخول السيدة العذراء والدة اإلله إلى الهيكل
بمناسبً عيد دخول السيدة العذرا والدة اإلله إلى الهيكل قالام خالدمالً
غروب وقداس العيد وذلك يوم األربعا الواقع فيه  11شريَ الثاني
 1122الساعً  0::1مسا  .أعاد هللا عليكم بالخير والبركً
كهنة الكنيسة  :األب جان قرعان 8858800100 -
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