
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  
  مناجاة القديس فرنسيس ا�سيزي ليسوع المسيح في بداية خلواته الروحية

  
  فرنسيس

ماذا تريد مني وأنت ت�حقني وتطاردني وتتعقبني وتناديني، ف� راحة لي من�ك ف�ي نھ�اري  -
و. راحة لي منك في ليلي، نھاري تم�&ه ب�ك ھ�واجس وليل�ي أح�م�اً، ويقظت�ي تم&ھ�ا ب�ك 

اضطراباً، . تترك لي متعة سائغة إ. ونغصتھا، و . لذة ص�افية إ. وك�درتھا،  قلقاً ونومي
ولك�ن أي�ن . ول�ذلك ھري�ت من�ك. كأنك تريد أن تشعرني بھوانھ�ا كلھ�ا لتمتلكن�ي أن�ت وح�دك

ھرب�ت من�ك إل�ى الن�اس فوج�دتك . المھرب؟ فحيثما نظرت كنت أراك وان أصغيت سمعتك
وركن�ت  ،ُت في الصخب فسمعت ھمس�ك ف�ي الص�خبغرق. فيھم وإلى العزلة فكنت تم&ھا

إلى الس�كون فتح�رك ب�ك الس�كون، فأن�ت م�لء الس�مع والبص�ر و. مھ�رب من�ك Nح�د، ب�ل 
فھاءنذا بين ي�ديك أس�ير ھ�واك ورھ�ين إرادت�ك، وق�د أّدت ب�ي . الھرب منك ھو الھرب إليك

  ماذا تريد؟! قل. كل طرقي إليك
  يسوع
. تعرفه، إن ل�م يك�ن بحرف�ه، بمادت�ه، بتفاص�يله، فبروح�ه إنك. إن ما أريده أنا . تجھله أنت -

إنھا سلسلة متشابكة وفي يديك منھا اXن الحلقة . أما الحرف والتفاصيل فستعرفھا في وقتھا
. تحاول أن تعرف أكثر كم�ن يش�ك . اNولى، إنھا طريق متصلة وكل خطوة تقودك Nختھا
  .ع وقد خارت قواك أمام ما ينتظركويخاف فقد يھولك أن تعرف الطريق فتتوقف وتتراج

  فرنسيس
ولكنني . أعرف الخطوة اNول�ى، أعطن�ي ع�م�ة Nع�رف أن�ي لس�ت عل�ى ض��ل ولس�ت  -

 .فريسة الكبرياء واNوھام
  يسوع
الع�مة ھي ھذا الجوع والعطش إلى البِّر، وھذه المحبة الصادقة للفق�راء، وھ�ذا الزھ�د ف�ي  -

  !كل ما سواي
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

   :ا�نجيلية القراءات
 أنَت يا ربُّ تحفظُنا وتحمينا، من ھذا الجيِل وإلى الدھر      :المقدمة

     خلِّصني يا رّب، فإن البارَّ قد فني، Nن الحقيقةَ قد َضُعفَت عنَد بني البشر
  

  )٣٤-١٦: ١٦(أعمال الرسل  فصٌل من
  

���ة،  � ُس��َل ذاِھب��وَن إل��ى الصَّ اس��تقبَلَْتنا ف��ي تل��َك اNيَّ��ام، فيم��ا نح��ُن الرُّ
وكانَت تُكِس�ُب َمواليَھ�ا َكس�باً َج�زي�ً بِِعرافتِھ�ا، . جاريةٌ بھا روُح ِعرافَة

ج�اُل ھُ�م : فطَفِقَت تمشي في إثِر بُ�ولَُس وإثِرن�ا وتص�يُح قائل�ةً  ھ�ؤ.ِء الرِّ
��رونَُكم بطري��ِق الخ���ص، وفعلَ��ت ذل��َك أيَّام��اً  عبي��ُد هللاِ العل��ّي، وھُ��م يُبشِّ

وح وإذ َض��ِجرَ . كثي�رة إن�ي آُم��ُرَك باس�ِم يس��وَع : بُ�ولُُس التَفَ��َت وق�اَل لل��رُّ
ا رأى َموالِيَھا أنَّهُ قد . المسيِح أن تَخُرَج ِمنھا فخرَج في تلَك السَّاعة، فلمَّ

�وِق  وھُم�ا إل�ى السُّ ذھَب رجاُء َمكَسبِِھم، قبضوا على بُولَُس وِس�ي� وَجرُّ
ُجلَيِن يُبَْلبِ�ِن م�دينتَنا، : نَ ِعنَد الُحكَّام، وقدَّموھُما للُو.ِة قائلي إنَّ ھذيِن الرَّ

وھُما يھوديِّان، ويُنادياِن بعاداٍت . يج�وُز لن�ا قَبولَھ�ا و. العم�َل بِھ�ا، إذ 
َق ال�ُو.ةُ ثيابَھُم�ا وأم�روا أن . نحُن رومانيُّون، فق�اَم عليِھم�ا الَجم�عُ  وم�زَّ

ا أثخنوھُما بالِجراِح ألقَو اَن بأن يَحُرَسھُما بَضْبٍط، . ھُما في السِّجنيُضَربا بالِعصّي، ولمَّ وأوَصوا السَّجَّ
�جِن ال�داخليِّ وض�بَط أرُجلَھُم�ا ف�ي الِمقَط�َرة،  اَن بمث�ِل تل�َك الوص�يَّة، ألقاھُم�ا ف�ي السِّ وإذ أوصَي السَّجَّ

ھُما، فح�دثَت بَْغتَ�ةً وعنَد نِصِف الليِل كاَن بُ�ولُُس وِس�ي� يُص�لِّياِن ويُس�بِّحاِن هللا، والمحبوُس�وَن يس�معونَ 
�ت قُي�وُد الجمي�ع، . َزلَزلَةٌ شديدةٌ حتى تَزعَزَعت أُسُس السِّجن فانفتََح�ت ف�ي الح�اِل اNب�واُب كلُّھ�ا وانفكَّ

��يَف وھَ��مَّ أن يقتُ��َل نفَس��هُ، لِظَنِّ��ِه أنَّ  ��جِن مفتوح��ة، اس��تلَّ السَّ اُن ورأى أب��واَب السِّ ��جَّ ��ا اس��تيقَظَ السَّ فلمَّ
. تفَع��ل بنفِس��َك س��وءاً فإنَّ��ا جميع��اً ھھُن��ا، : رب��وا، فن��اداهُ بُ��ولُُس بص��وٍت ع��اٍل ق��ائ�ً المحبوس��يَن ق��د ھ

ي�ا س�يَِّديَّ : وخرَّ لبُولَس وِسي� وھَو ُمرتَِعد، ث�مَّ خ�رَج بِھم�ا وق�ال. فاستدعى بمصباٍح ووثَب إلى داخلٍ 
بِّ يسوَع المسيح: ماذا ينبغي لي أن أصنَع Nخلَُص؟ فقا. ، فتَخلَُص أنَت وأھُل بيتِ�ك، وكلَّم�اهُ آِمْن بالرَّ

�اعِة ِم�َن اللي�ِل وغس�َل ِجراَحھُم�ا ّب، فأخ�َذھُما ف�ي تل�َك السَّ واعتََم�َد ِم�ن . وجميَع َمن في بيتِِه بكلِمِة الرَّ
َم لھُما مائدةً  إذ ك�اَن وابتَھََج مَع جمي�ِع أھ�ِل بيتِ�ه، . وقتِِه ھَو وَذووهُ أجَمعون، ثم أصَعَدھُما إلى بيتِِه وقدَّ

zقد آَمَن با. �  

لُِننشْد نحن المؤمنين ونسجْد للكلمة، ا�زلي� مع  ):اللحن الخامس(القيامة  طروبـاريـة
�نه ارتضى أن يصعَد بالجسِد على . ا*ِب والروح، المولوِد من العذراِء لخ$ِصنا

 الصليب، ويحتمَل الموت، وُينِھَض الموتى بقيامِته المجيدة
 

ر، واحفظ بقوة صليبك ا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البربخلص ي -
  جميع المختصين بك

  
نحن عبيدِك يا والدة اCله، نكتب لِك آيات الغلبة يا جندية قاھرة، ونقدم الشكر : القنداق

لِك كمنقذين من المساوئ، لكن بما أن لِك العزة التي E تحارب، أعتقينا من أصناف 
افرحي يا عروسًة E عروس لھا: ائد حتى نصرخ إليكِ الشد  

  ١٠٥ العدد – ٢٠١١مايو /أيار ٢٩ا�حد 
  أحد شفاء ا�عمى منذ مولده –لفصح ل السادسحد ا�

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

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  -  في الكويت

    



  
  )٣٨-١: ٩( البشير يوحناالقديس فصُل شريف من بشارة :ا�نجيل

  
* فيما يسوُع ُمجتاٌز رأَى إِنساناً أَعمى ُمنُذ َمولِ�ِده . فِي ذلك الزمان �

أَھذا أَم أَبَواهُ حتى ُولِ�َد أَعم�ى . يا ُمعلُِّم َمن أَخطأَ . فسألَهُ ت�ميُذه قائلين
* لك�ْن لتُظھَ�َر أَعم�اُل هللاِ في�ه . . ھذا أَخطأَ و. أَبواه. وعأَجاَب يس* 

س�يَأتي اللي��ُل . يَنبغ�ي ل�ي أَْن أَعم�َل أَعم��اَل َم�ن أَرَس�لَني م��ا داَم النھ�ار
* ما ُدمُت في العالَِم فأَنا نُ�وُر الع�الَم * الذي . يَستَطيُع أَحٌد فيِه عَم�ً 

ن تَْفلَتِ��ِه ِطين��اً وَطل��ى ب��الطِّيِن ق��اَل ھ��ذا وتَفَ��َل عل��ى اNَرِض وص��نََع ِم��
وَمعن�ى  -غتَِس�ْل ف�ي بِرَك�ِة ِس�لواَم ٱذھَ�ْب وٱوقاَل ل�هُ * َعينَي اNَعمى 

ف�الجيراُن وال�ذين * غتَسَل وعاَد بَص�يراً ٱفمضى و -الُمرَسل : الكلِمةِ 
ل . كانوا يََرونَهُ قَْب�ً أَعمى قالوا أَليَس ھذا ھو الذي كاَن يَجلُِس ويتَس�وَّ

ا ھو فكاَن يقول. وقاَل آَخرون إِنَّهُ يُشبِھُهُ . فقاَل بعُضھُم إِنَّه ھو * . وأَمَّ
ھ��ذا . أَج��اَب ذاك وق��ال *نفتََح��ْت َعين��اَك ٱكي��َف . فق��الُوا ل��هُ  *أَن��ا ھ��و 

ذھَ�ْب ٱوق�ال ل�ي . الرُجُل الذي يُقاُل له يسوُع صنََع ِطيناً وَطلى َعينَ�يَّ 
فق�الوا ل�هُ  *غتَس�لُت فأَبَص�رت ٱفمَض�يُت و .غتَِسلْ ٱإِلى بِْرَكِة ِسلواَم و

يسيِّيَن  *فقال . أَعلَم . أَيَن ذاك  *فأَتَوا بالذي كاَن قَْب�ً أَعمى إِلى الفَرِّ
فس���أَلَهُ  *وك��اَن ح��يَن ص��نَع يس��وُع الطِّ���يَن وف��تََح َعينَي��ِه ي��وُم س��بٍت 

يس��يُّوَن أَيض��اً كي��ف أَبَص��رَ  جَع��َل عل��ى َعينَ��يَّ ِطين��اً . فق��اَل لھ��م. الفَرِّ
يسيِّين *غتَسْلُت فأَبَصرت ٱو ھ�ذا الرُج�ُل ل�يَس ِم�َن . فقاَل قَوٌم ِمَن الفَرِّ

فوقَ�َع . ھ�ذِه اXي�ات َكي�َف يَق�ِدُر رُج�ٌل خ�اِطٌئ أَْن يَعَم�َل ِمث�لَ . وآَخ�روَن ق�الوا. Nَنَّهُ . يَحفَظُ السَّبت. هللاِ 
ول�م  *فق�ال إِنَّ�هُ نب�يٌّ . أَن�ت م�اذا تَق�وُل َعن�هُ بم�ا أَنَّ�هُ فتَ�ـَح َعينَي�ك. فق�الوا أَيض�اً ل&َعم�ى *بينَھُم ِش�قاٌق 

ِق اليھوُد عنه أَنَّهُ كاَن أَعمى فأَبَصَر حتى َدَعوا أَبََوِي الذي أَبََص�َر  أَھ�ذا ھ�و . وس�أَلوھُما ق�ائلين *يُصدِّ
. نَح�ُن نَعلَ�ُم أَنَّ ھ�ذا ولَ�ُدنا. فأَجابَھُم أَبَواهُ وقا. *فَكيَف أَبَصَر اXَن . ما الذي تَقو.ِن إِنَّهُ ُولِـَد أَعمىبنُكُ ٱ

�ا كي�َف أَبَص�َر اXَن ف�� نَعلَ�م *وأَنَّهُ ُولَِد أَعم�ى  �نِّ . أَْو َم�ْن ف�تََح َعْينَي�ِه ف�� نَع�ِرف. وأَمَّ وھ�و كاِم�ُل السِّ
Nَنَّ اليھ�وَد ك�انوا ق�د . ق�اَل أَب�واهُ ھ�ذا Nَنَّھُم�ا كان�ا يَخاف�اِن ِم�َن اليھ�ود *ھَو يَتكلَُّم ع�ـن نَْفِس�ِه ف. سأَلوهُ فٱ

�نِّ  *عترَف أَحٌد بأَنَّهُ المسيُح يُخ�َرُج م�ن المجَم�ع ٱتعاھَدوا على أَنَّهُ إِِن  فل�ذلك ق�اَل أَب�واهُ إِنَّ�هُ كام�ُل السِّ
ةً ثانيةً وقالوا لهُ فَدعُوا الرُجَل ا *سأَلوهُ فٱ فإِنَّنا نَعلَ�ُم أَنَّ ھ�ذا الرُج�َل . أَعِط مجداً z. لذي كاَن أَعمى مرَّ

إِنَّما أَعلَُم شيئاً واحداً ھ�و أَنِّ�ي كن�ُت أَعم�ى واXَن . إِْن كاَن خاِطئاً ف� أَعلَم. فأَجاَب ذاَك وقال *خاطئ 
. أَج�ابَھُم ق�د أَخبَ�ْرتُُكْم ق�ب�ً فلَ�ْم تَس�َمعوا *فتَح َعينَيَك  َكيفَ . ماذا صنََع بِكَ . فقالوا له من جديد *أُبِصر 

فشتَُموهُ وق�الوا أَن�َت  *أَلَعلَُّكم تُريدون أَنتم أَيضاً أَن تَصيروا لهُ ت�ميذ . فماذا تُريدون أَن تَسَمعوا أَيضاً 
ا نَحُن فإِنَّا تَ�ميُذ ُموسى . تِلميُذ ذاك ا ھذا فلَ�ْم نَعلَ�ْم ِم�ن أَي�َن ھ�َو .  كلََّم موسىنَحُن نَعلَُم أَنَّ هللاَ   *فأَمَّ فأَمَّ

ونَح�ُن نَعلَ�ُم  *أَنَّكم . تَعِرفوَن ِمْن أَيَن ھَو وقد فتََح عينَيَّ . إِنَّ في ھذا لََعَجباً . أَجاَب الرُجُل وقاَل لَھُم *
ولَ�ْم يُس�َمْع ُمن�ُذ ال�دَّھِر أَنَّ  *شيئتَهُ فَلَهُ يَستَجيب تَّقى هللاَ وَعِمَل مٱولكْن إِذا أَحٌد . أَنَّ هللاَ . يَسَمُع للَخَطأَة

. أَجابُوا وق�الوا ل�هُ  *ستطاَع أَن يَفَعَل َشيئاً ٱفلَو لم يُكن ھذا ِمَن هللاِ لََما  *أَحداً فتََح َعينْي َمن ُولَِد أَعمى 
. وَسِمَع يس�وُع أَنَّھ�م ط�َردوهُ خارج�اً  *اً فطَردوه خارج. إِنََّك بُِجملَتِك قد ُولِدَت في الخطايا وأَنَت تُعلُِّمنا

. قاَل لهُ يس�وع *وَمن ھَُو يا َسيُِّد Nُوِمَن بِه . فأَجـاَب ذاك وقال *بـِن هللا بٱأَتُْؤِمُن أَنَت . فَوَجَدهُ وقاَل لهُ 
  � وسَجَد لهُ . أَنا أُوِمُن يا ربّ . فقاَل لهُ  *وھو الذي يُكلُِّمَك . قد رأَْيتَهُ 

     عبرة  و  قصة
  

  >>عين هللا عليَّ  <<                      
  

م�خي "   ( فيجلس ممحصاً ومنقياً للفضة " 
٣:٣.(  

جلست النساء يفكرن ويتأملن ھذا المقطع وع�م يدل في شخصية هللا، ثم اتصلت إحدى السيدات  
السبب ولماذا بصائغ فضة وحددت معه موعدا لمشاھدته وھو يعمل ولكنھا لم تعطه أي إشارة عن 

وھكذا شاھدت صائغ الفضة يمسك قطعة من . ھذا الفضول لمعرفة الخطوات الفعلية لتنقية الفضة
الفضة فوق النار لتسخينھا وبعدھا يضعھا في منتصف اللھب بحيث تكون أعلى درجة حرارة 

.لتحرق كل الشوائب الموجودة في الفضة  
ھل حقا يجب عليك أن تجلس ھكذا في مقابل النار : أعادت السيدة التفكير في اSية وسألت الصائغ

 كل الوقت حتى تتنقى الفضة؟؟ 
نعم ليس فقط الجلوس كل الوقت أمام اللھب ممسكا الفضة ولكن يجب أن أثبّت : أجاب الصائغ 

]نه في أي لحظة تبتعد فيھا عيناي عن الشعلة ربما . عيني كل الوقت عليھا بينما ھي في النار
.ةتدمر قطعة الفض  

كيف تعرف أن الفضة تمت تنقيتھا تماما؟ : مرت لحظات على السيدة ثم عادت تسأل الصائغ  
.ھذا سھل جدا حينما أرى صورتي فيھا: أجاب الصائغ  

أخي القارئ إن كنت تشعر بالمعاناة من النار تذكر دائما إن ربنا ومخلصنا يبقى عينيه عليك 
ا كان ما نمر به لنثق أننا في النھاية سنستعيد فمھم. وسيبقى متابعا لك حتى يرى صورته فيك 

.صورة هللا  
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