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† النص اإلنجيلي( :مرقس )30–20 :3

َك ِل ُخ ْب ٍزَ .وَل َّما َس ِم َع
ضا َج ْم ٌع َحتَّى َل ْم َيْق ِد ُروا َوالَ َعَلى أ ْ
اجتَ َم َع أ َْي ً
َف ْ
َّ ِ
ين
اؤهُ َخ َر ُجوا لِ ُي ْم ِس ُكوهُ ،ألََّن ُه ْم َقاُلواِ«:إَّن ُه ُم ْخ َتل»َ .وأ َّ
َما اْل َكتََب ُة الذ َ
أَْق ِرَب ُ
الشي ِ
َن َزُلوا ِمن أ ِ
ِ
ول! وإَِّن ُه ِب َرِئ ِ
اط ِ
ين ُي ْخ ِرُج
يس َّ َ
ْ ُ
يم َفَقاُلوا«:إ َّن َم َع ُه َب ْعَل َزُب َ َ
ُورَشل َ
َّ ِ
َما اْل َكتَب ُة َّال ِذين َن َزُلوا ِمن أ ِ
يم َفَقاُلواِ«:إ َّن َم َع ُه
ين»َ .وأ َّ
َ
الش َياط َ
َ
ْ ُ
ُورَشل َ
ين يخ ِرج َّ ِ
يس َّ ِ
ول! وإِنَّ ُه ِب َرِئ ِ
ال َل ُه ْم
الش َياط َ
ين»َ .ف َد َع ُ
الش َياط ِ ُ ْ ُ
اه ْم َوَق َ
َب ْعَل َزُب َ َ
ط ًانا؟ َوإِ ِن ْانَق َس َم ْت َم ْمَل َك ٌة
ان أَ ْن ُي ْخ ِرَج َش ْي َ
ف َيْق ِد ُر َش ْي َ
طٌ
ِبأ َْمثَالَ «:ك ْي َ
ِ ِ
ِ
َن تَ ْثُب َتَ .وإِ ِن ْانَق َس َم َب ْي ٌت َعَلى َذ ِات ِه
َعَلى َذات َها الَ تَْقد ُر تْل َك اْل َم ْمَل َك ُة أ ْ
ِ ِ
َن َي ْث ُب َت .وِإ ْن َقام َّ
ان َعَلى َذ ِات ِه َو ْانَق َس َم الَ
الش ْي َ
الَ َيْقد ُر ذل َك اْل َب ْي ُت أ ْ
طُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َن َي ْد ُخ َل َب ْي َت
َحٌد أ ْ
َيْقد ُر أ ْ
َن َيثْ ُب َتَ ،ب ْل َي ُكو ُن َل ُه ْانق َ
يع أ َ
اء .الَ َي ْستَط ُ
ضٌ
َق ِوٍي وينهب أَمِتعتَهِ ،إن َلم يرب ِ
ِط اْلَق ِو َّي أََّوالًَ ،و ِح َينِئ ٍذ َي ْن َه ُب َب ْيتَ ُه .اَْل َح َّق
َ َْ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َْ
ِ
ِِ
ِ
ِ
يف َّالِتي
يع اْل َخ َ
ط َايا تُ ْغَف ُر ل َبني اْل َب َش ِرَ ،والتَّ َجاد َ
ول َل ُك ْم :إ َّن َجم َ
أَُق ُ
ِ
ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
س َفَل ْي َس َل ُه َم ْغ ِف َرةٌ ِإَلى
ف َعَلى ُّ
ُي َجدُف َ
ون َهاَ .ولك ْن َم ْن َج َّد َ
ِ
ِ
ِ
وحا
األ ََبدَ ،ب ْل ُه َو ُم ْستَْو ِج ٌب َد ْيُن َ
ون ًة أ ََبدَّي ًة».ألََّن ُه ْم َقاُلوا« :إ َّن َم َع ُه ُر ً
َن ِج ًسا».
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† التأمل األنجيلي :
 15تموز تذكار الشهيدين مار قرياقس وأمه يوليطي:
تعتبر حادثة إستشهادهما من أروع الحوادث التاريخية التي ستبقى مجداً

لالسم المسيحي .فهي الدليل الواضح على قوة نعمة الروح القدس .وتبين

أيضاً عظمة المحبة نحو المسيح الفادي .كانت يوليطي تنحدر من ساللة

ملوك آسيا ،غنية وتقية فاضلة ،أصبحت أرملة وترك لها زوجها ولداً

وحيداً ،عمره  3سنوات ،حينذاك ثارت زوبعة هوجاء من االضطهاد على

المسيحيين .رحلت العائلة إلى مدينة سلوقية ومن ثم إلى مدينة طرطوس،
والقي القبض عليها ،ووقعت بين مخالب إنسان متعطش إلى سفك الدماء،

مثلت األم أمام الحاكم وابنها على يديها أحضروها لتُحاكم ،وقفت أمام
إسكندر ممسكة بيد ابنها .اندهش الحاكم الروماني لجمالها الفائق وصغر
سنها ،وتعجب لهذا الطفل البهي الطلعة ،فنزل من كرسيه ودنا منها ودار

بينهما الحوار التالي :ما هو اسمك أيتها الحسناء؟ ومن أين أتيت؟ أنا

مسيحية .مسيحية! هل أنت من أتباع المصلوب؟ نعم أنا مسيحية! أال
تعلمين أن ملكنا المعظم قد أمر بتعذيب جميع المسيحيين وقتلهم؟ نعم أنا

أعلم ذلك .كيف إذن تجاهرين وتعترفين أنك مسيحية؟! أال تخافين الموت؟

أال تنظرين إلى جمالك؟ اعلم أيها الوالي أن جميع المسيحيين مستعدون
للعذاب والموت من أجل مسيحهم القدوس .وثق أن تعذيبكم وقتلكم لهم

وعددا .أال ترهبون الموت؟ كال! ألن الموت هو طريقنا
يزيدهم شجاعة
ً
للحياة مع إلهنا الحي يسوع المسيح ،وجميعنا نشتاق إلى هذا اليوم .ثار
جدا وحكم عليها بالتعذيب ،وأُخذ قرياقس من بين يديها بالرغم من
الحاكم ً

دموعه وتوسالته .وحمله الحاكم على ركبتيه في محاولة لتهدئته ،لكن

عيني الطفل وأذنيه كانت متجهة فقط نحو أمه .وأثناء تعذيبها كانت يوليطة

أيضا مسيحي" .استشاط
تردد" :أنا مسيحية" فصرخ قرياقس بشدة" :وأنا ً
غضبا ،وأمر بتجريد القديسة يوليطة من ثيابها وجلدها حتى يتمزق
الحاكم
ً

جسمها .استشهاد الطفل قرياقس :بينما كان الجالدون يضربون القديسة
يوليطة بكل وحشية أمام ابنها ،كانت تصرخ" :أنا مسيحية!" كانت تحتمل
األلم بإيمان وفرح وهي تنظر إلى ابنها كمن تسنده للثبات علي إيمانه.

اهتماما بل
كان الوالي يالطف الطفل وأراد أن يقبله ،لكن الطفل لم يعره
ً
يدي إسكندر
متجها نحو أمهً .ا
كان
أخير في محاولة الطفل للتخلص من ْ
ً
غضبا
للذهاب إلى أمه ،ركله ونشب أظافره في وجهه ،فاستشاط إسكندر
ً
فكسرت جمجمته واستشهد في
وأمسك برجل الطفل وقذفه من على السلمُ ،
وبدال من أن تتأسف أمه على موته ،قدمت الشكر هلل ألنه ُوهب
الحالً .

البنها إكليل االستشهاد .استشهاد القديسة يوليطي :ضاعف موقفها هذا

أخير أمر بقطع
من غضب الحاكم الذي شدد عذاباتها حتى ُقطع جنبيها ،و ًا

رأسها بحد السيف وإلقاء جثمانها وجثمان ابنها في الموضع الذي ُتلقي فيه

حبال في رقبتها وسدوا فمها حتى ال تنطق
قمامة المدينة .ربط الجالدون ً
بعبارة" :أنا مسيحية" ،ثم ساقوها إلى ساحة االستشهاد .هناك سألتهم أن

قليال .فركعت القديسة وصلت إلى ربنا يسوع قائلة" :أشكرك
يصبروا عليها ً

يا إلهي القدوس ألنك دعوت ابني الحبيب قرياقس قبلي .وبأخذك إياه من
هذه الحياة الفانية وضعته مع مصاف مالئكتك وقديسيك في فردوس

النعيم .اآلن أتوسل إليك يا مخلصي الصالح أن تقبل روح أَمتك يوليطي.

وأن تجعلني مع العذارى الحكيمات اللواتي دخلن إلى المساكن العلوية
النقية البهية الطاهرة ،حيث أباركك يا يسوع إلهي مع أبيك الصالح وروحك

القدوس إلى األبد آمين" .إذ أكملت صالتها رشمت ذاتها بعالمة الصليب

المقدس وسلمت رقبتها للجالدين فقطعوا رأسها .وألقوا بجسدها مع ابنها
خارج المدينة ،وكان ذلك حوالي سنة  304م .نفعنا الرب بشفاعة صلواتهم
وصلوات جميع القديسين وثبت فينا اإليمان الحقيقي لنتحدى به كل المحن

والتجارب واإلضهادات من أجل إسمه القدوس مرددين مع القديس بول
ِ ِ
ِ
ِ
يح ِ
يح َي ْح َيا ف َّيَ .ف َما أ ْ
صل ْب ُتَ ،فأ ْ
َح َيا الَ أ ََناَ ،بل اْل َمس ُ
َح َياهُ
الرسول َم َع اْل َمس ِ ُ
ِ َّ ِ
اآلن ِفي اْلجسِدَ ،فِإَّنما أ ْ ِ ِ
انِ ،إيم ِ
اإليم ِ
َحبَِّني َوأ َْسَل َم
َ
ان ْاب ِن هللا ،الذي أ َ
َ
َح َياهُ في َ
َ
ََ
َجِلي " .لننال إكليل البر والخالص بنعمة صليبه الحي المنتصر
َنْف َس ُه أل ْ
على الموت بقيامة ربنا يسوع المسيح آمين.
† البارحة يوم السبت في  14تموز  2018تم إكليل الشاب جابر خوري
على اآلنسة نغم ديكرمنجي ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة

زوجية سعيدة مكللة بمخافة هللا والبنين الصالحين.
† اليوم األحد في  15تموز  2018إقتبلت سر العماد المقدس الطفلة ليڤيا

إبنة ساندي أسيو والياس رزق هللا ،نهنئ أهلها وليحل نور الرب يسوع في
حياتها.

† اليوم األحد  15تموز  2018يقام قداس وجناز لراحة المرحوم يعقوب
حنا الياس لمرور  15و 40يوم على وفاته ،للفقيد الرحمة الواسعة،

والتعازي الحارة لزوجته أنطوانيت مارديني وألبنائه بسام وجوني وعائالتهم
ولسائر األهل واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.

† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

