
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  لتكن يا رب رحمتك علينا، بحسب إتكالنا عليك :المقدمة

  ابتهجوا أيها الصديقون بالرب، بالمستقيمين يليق التسبيح
   

  :أفسسإلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 
  

 منا أعطيت النعمة على مقدار موهبة  لكل واحديا إخوة، 
ا وأعطى الناس لى سبى سبيلما صعد إلى الع: ك يقوللذل. المسيح
 إلى أسافل األرض؟  أوالًعد هل هو إال أنه نزَل صهفكونُ. عطايا

 كل  كلها ليمألا فوق السموات أيضد الذي صعه هو نفسفالذي نزَل
  مبشرين، وبعضاً، وبعضاًسالً ر بعضاًهو الذي جعَل و.شيء
 الخدمة، ألجل  القديسين، ألجل عمِل ومعلمين، ألجل تكميلرعاةً

بنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدة اإليمان 
 . المسيح ملء قامة كامٍل، إلى مقدارِومعرفة ابن اهللا، إلى رجٍل

  
  : البشيرمتىفصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

  
وتَرك الناِصرَة وجاَء فسَكَن  *ِإنَصرَف ِإلى الَجليل .  ُأسِلَملمَّا َسِمَع يسوُع َأنَّ يوحنَّا قد. في ذلك الزَّمان

 *لَيِتمَّ ما قيَل بَأَشعيا النَّبيِّ القائل  *في ُتخوِم َزُبوُلوَن وَنفتاِليم . في َآَفرناحوَم التي على شاِطِئ الَبحر
الشَّعُب الجاِلُس في الظُّلَمِة َأبَصَر  *َمم طريُق الَبحر ِعبُر اُألرُدنِّ َجليُل اُأل. َأرُض َزُبوُلوَن وَأرُض َنفتاليم

. وُمنُذِئٍذ ٱبَتدَأ يسوُع َيكِرُز ويقول *والجاِلسوَن في ُبقَعِة الَموِت وِظالِلِه َأشَرَق عليهم نور . ُنورًا عظيمًا
  . ُتوُبوا فَقِد ٱقَتَرَب مَلكوُت السماوات

  2009 حزيران 28 – 2008 حزيران 28من وحي السنة البولسية 
  
  )) القديس بولس الرسولمن رسالة البابا بندكتس بمناسبة افتتاح سنة((
  

ه       ... سجن وجه ن ال ريض م ولس، بتح ديس ب أخرة للق ة مت تم بكلم أود أن أخ
ل           . "لتيموثاوس، وهو بوجه الموت    ًضا ألجل اإلنجي ألم معي أنت أي ول   "ت ، يق

ام الدرب الذي سار    هذه الكلمة التي تقف في خت     ). 8،  1 تيم   2(الرسول لتلميذه   
الته              ع رس ى مطل وراء إل ى ال ائم،      . فيه الرسول آوصية، تعيدنا إل ه بالق د لقائ بع

ى                      ذهب إل ة أن ي ا مهم سلم حناني سكنه في دمشق، وت ولس أعمى في م مكث ب
صر   ستعيد الب دي في ه األي ضع علي ي ي وب لك ضطهد المره ى . الم ا عل وجواًب

ذا آ           ولس ه ى أن ب أتي الجواب     اعتراض حنانيا الذي أشار إل سيحيين، ي ًرا للم يجب  : ان مضطهًدا خطي
وك  شعوب والمل ام ال ل اسمي أم ذا الرجل أن يحم ى ه ألم ألجل . "عل ه أن يت م يجب علي أريه آ ا س وأن

مي ل " (اس   +).15، 9رس
ران ال ينفصالن           ا أم دعوة لكي يصبح    . إن تلقي المهمة التبشيرية والدعوة إلى األلم ألجل المسيح هم ال

دانا بفضل         معلم األمم    هي في الوقت عينه وبشكل جوهري دعوة إلى األلم في شرآة مع المسيح، الذي ف
ًدا،          . في عالم يسود فيه الكذب بقوة، يضحي األلم ثمن الحقيقة         . آالمه اءه بعي م ويحاول إبق من يرفض األل

ا . يبعد عن ذاته الحياة وعظمتها؛ ال يستطيع أن يكون خادًما للحقيقة وخادًما لإليمان       م  ن من حب دو  م  أل
ة  – ة الحق ل الحري ن أج ا م ر األن ول وتطهي ذات، والتح ن ال ي ع م التخل   . دون أل

ه سان ألجل ألم اإلن ستحق أن يت د شيء ي دما ال يوج ا عن ا معناه اة عينه د الحي تيا . تفق ز االفخارس  –ترتك
الذي وجد في   لقد ولدت االفخارستيا من ألم الحب، .  على تضحية يسوع ألجلنا  –محور آياننا المسيحي    

ه        . الصليب قمته  ألم مع        . نحن نعيش بفضل هذا الحب الذي يهب ذات وة لنت شجاعة والق ا ال ذا الحب يهبن ه
ة          جة وحقيقي ة وناض ا عظيم ضحي حياتن شكل ت ذا ال ه به المين أن الم، ع ذا الع ي ه ه ف سيح وألجل   .الم

م تتحقق                ي سمعها    على ضوء آل رسائل القديس بولس نرى آيف أنه في مسيرته آمعلم األم وءة الت  النب
ألم ألجل اسمي              : "حنانيا عندما تلقى مهمته لزيارة بولس      ه أن يت م ينبغي علي ه     ". سأريه آ ه يجعل إن ألم

ل          ذاتي، ب معلًما للحقيقة جديًرا بالتصديق، ألنه ال يبحث عن منفعته، وعن مجده الخاص، وعن اآتفائه ال
ا       ا آلن ه ألجلن ب ذات ا ووه ن أحبن ل م زم ألج   .يلت

ه                      في هذ  ا، ونصلي إلي ا جميًع ا لن م ومعلًم وًرا لألم : ه الساعة، نشكر الرب، ألنه دعا بولس، جاعًال منه ن
ا               ل في زمانن ور اإلنجي وا ن ادرين أن يحمل ولعين بحبك وق ة، م ًضا شهوًدا للقيام وم أي ار   . أعطنا الي ا م ي

  .آمين! بولس، صل ألجلنا
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نة                ادوك س ال الكب ة من أعم ى      . 424ولد القّديس ثيوذوسيوس في قري ة وهو فت اة الرهباني ق الحي . واعتن
م  ّديس س ة الق ال برآ ة لين ى إنطاآي وديوذهب إل نة . عان العم ر 475حول س م ودي ت لح ين بي ى، ب  بن

ات،                            ة راهب من مختلف العناصر واللغ ع مئ ضّم أرب ّديس ي د الق القّديس سابا، ديرًا آبيرًا، آان في عه
ة   . ومضافة ومأوى للفقراء والشيوخ، ومصانع مختلفة      وآان الرهبان منقسمين إلى ثالث فئات بحسب لغ

يم سة تق ة آني ل فئ نهم، ولك ل م ا الخاصةآ سية بلغته روض الطق ا الف ت .  فيه ة آان ة اإللهي إال إن الذبيح
ة          ة اليوناني ام باللغ ت تق رى، وآان سة الكب ي الكني ع ف ضرها الجمي دة يح ضائله   . واح يت ف شر ص انت

ة             ع أطراف اإلمبراطوري ًا         . والعجائب التي أعطاه اهللا أن بجترحها، إلى جمي يخًا طاعن ى اهللا ش ل إل وانتق
  )لمتروبوليت نوفيطوس ادلبيا(         .529ثل هذا اليوم من سنة في السن في م

  

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  25652802: ت 

 
فإن صوتَ اآلبِ كان . األردن، ظهر السجود للثالوث في اعتمادك يا رب في نهرِ -

فيا من . يشْهد لك، مسميا إياك ابنًا محبوبا، والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة
لك المجد اإلله ها المسيحالعالم أي ظهر وأنار.  

 
ر، واحفظ بقوة لبربك وامنح حكامنا الغلبة على ا خلص يا رب شعبك وبارك ميراث-

.صليبك جميع المختصين بك  
 

قد ارتسم علينا، نحن مسبِحيك عن  اليوم ظهرتَ للمسكونة يا رب، ونورك:  قنداق-
.لقد أتيتَ وظهرت أيها النور الذي ال يدنى منه. معرفة  
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 ):متسلسل(وضوع األسبوع م
   ))وحدة الكنائس((

  لدآتور شارل مالكل من آتاب إنجيلك نور لحياتي
  1967دار الكلمة، بيروت، 

  
ك اإلرادة الحسنة              سان مل ا آل إن اق إليه ع، ت ة الجمي بيل  تّمت بعض الخطوات ف    . الوحدة المسيحية أمني ي س

ادئ   ي المب زال ف سيرة ال ت نَّ الم د، لك وب وزال الجلي ت القل دة فتقّرب   .الوح
  
   عقبات الوحدة من اإلنسان آإنسان-1
اء       . العقبة األولى هي ابتعادنا بعضنا عن بعض خالل هذه القرون   ) أ ا غرب شعر أنن ا ن ذي جعلن اد ال هذا االبتع

د  بعضنا عن بعض، وأّدى إلى تراآم تشكيكي بعضنا ببع       ض إلى حّد أن البعض منا أخذ ينظر إلى أخيه المعمَّ
ه    دوٍّ ل دس آع روح الق ن وال م اآلب واالب   .باس

  
شرق          العقبة الثانية هي رواسب الماضي الناجمة عن        ) ب ة عن ال . هذا االبتعاد، تطّور الغرب باستقالل وفرق

ان    . آنا واحدًا إلى حّد بعيد ألول ألف سنة أو على األقل اثنين متفاعلين    نة ونحن اثن أّما اآلن فصار لنا ألف س
ات من         . متباعدان غير متفاعلين   داءات وافتئات االت واتهامات وعداوات واعت خالل هذه الفرقة تراآمت انفع

انب االج د له   .ين ال ح
  
ة ) ج ات الثقافي ي االختالف ة ه ة الثالث اني،   . العقب ر الجرم ًا غي ي ثقافي ي، والالتين ر الالتين ًا غي اني ثقافي اليون

ر                          ًا غي شرقي ثقافي شمالي التيوطوني وال ر ال ًا غي ي، والمتوسطي ثقافي ي الغرب ر األوروب والروسي ثقافيًا غي
ذي     "ومع ان في    . الغربي ه         اإلنسان الجديد ال ى صَور خالق ة عل اني وال يهودي وال        .. يتجدد للمعرف يس يون ل

ع                         ل المسيح هو آل شيء وفي الجمي آولوسي  " (ختان وال قَلف وال أعجمي وال اسكوتي وال عبد وال حر ب
ق                ) 3/10 آما يقول الرسول بولس، فهذه التفاوتات الثقافية البشرية المحض، من شأنها تحجير النفوس وخل

سته                     حواجز بين أعضاء     ه في وحدة آني ا إّال المسيح ذات ا أو ال يلّطف منه   .الجسم الواحد، حواجز ال يغربله
  
يخشى البعض مداخالت في مصالحهم المادية إذا وقعت  . عقبة رابعة هي الحرص على المصلحة الفرديه      ) د

سة               . الوحدة ذيب آني سة     يخشون أن تسيطر آنيسة على آنيسة وتبتّز أموالها وأمالآها، يخشون أن ت ة آني  قوي
ا   ها وروحانيته دها وطقوس سمها بتقالي ي ج صهرها ف عيفة فت   .ض

  
ا         ) هـ ُيفتأت به ا أو س ُيغمط حّقه من  . العقبة الخامسة هي الحرص على الرئاسات، الخوف من أن رئاسة ما س

ّس، إ     ي   المتقّدم؟ من األول؟ من الرثيس؟ أنا ال أعني بهذ مبدأ األسقفية ألن هذا المبدأ شيء ثابت ال يم ا أعن نم
هذا الخوف ال يمكن أن يستأثر بنا إذا ذآرنا بالفعل وبانكسار قلب ما             . الحرص على الرئاسات بين األسقفيات    

ديل       .. صبَّ ماءً : "فعله الرب  ه           .. وأخذ يغسل أرجل التالميذ ويمسحها بالمن م وأخذ ثياب د أن غسل أرجله وبع
فإذا آنت أنا الرب    . علمًا وربًا وحسنًا تقولون ألني آذلك     أنتم تدعوني م  .. أعِلْمتم ما صنعت بكم   : واتكأ قال لهم  

ل بعض       ضكم أرج سل بع تم أن يغ يكم أن ب عل م فيج سلت أرجلك د غ م ق و ." (والمعل ر  ) 13/5ي ن يفك فم
سيح؟    ضرة الم ي ح ات ف   بالرئاس

  
ة     ) و ا                    . عقبة سادسة هي العقبة العقائدي سيحية ال يجوز غّض النظر عنه د الم ين العقائ ات ب آخر  توجد خالف

أنا أعتقد أن هذه الخالفات على األخص بين الكنيسة الشرقية االرثوذآسية والكنيسة الغربية الرومانية       . األمر
ّس            . قد بولغ بها، وُفخِّمت فوق ما تستحق       نعم يوجد أمر العصمة وأمر انبثاف الروح القدس وأمور أخرى تم

ا ة وغيره دة االلهي رأة والب . العقي ه بج ب مجابهت الف تج ل خ هآ صريح في   .ّت ال

  
 القول السطحي اننا آلنا إخوان وهّيا بنا . السطحية تضرُّ وال تفيد. عقبة سابعة هي السطحية العاطفية) ز

السطحيون العاطفيون المتحمسون أضّروا    . ولنصبح واحدًا بالفرض والسحر، هذا الموقف خاطئ من أساسه        
ضية الوحدة     ادئ؛ المس     . آثيرًا بق ا أصول ومب سألة له ا       الم سألة رهن نضوجها في أوقاته ا أسس، الم . ألة له

ه وأمر      . المسألة جدّية للغاية   المسألة أآثر المسائل جدّية على االطالق، ألن أمرها أمر المسيح ذاته، أمر آيان
شيئته  ر م ّسده وأم تمرار تج   .اس

  
ٍد، أو      يريد البعض أن تقع الوحدة الكاملة الشاملة غدًا أو . العقبة الثامنة هي التسّرع  ) ح د غ ّد، بع د ح ى أبع عل

ا في                         . على أبعد أبعد حّد في حياتهم      د وأنه ع بع م تق َده ويجد هؤالء أن الوحدة ل وم بع د أو الي وما أن يأتي الغ
أآمنت اآلن  . "الغالب لن نقع في حياتهم، حتى يستولي عليهم القنوط وييأسوا من إمكان حدوثها على االطالق    

ى  ) 20/29يو ." (ين لم يروا وآمنوايا توما، ألنك رأيتني، طوبى للذ    علينا أن نؤمن بالوحدة إيمانًا قاطعًا حت
  )يتبع األسبوع المقبل باقي العقبات(         .ولو لم نرها في حياتنا

  
  

  
  "جواد الخليفة"

  
مميز، رغب رئيس قبيلة في شرائه، كان للخليفة المأمون جواد أصيل 

وإذ .  بالخداعذاك الحصول عليهفقرر . فرفض المأمون بيعه
يذهب إلى الغابة ممطتياً علم أن المأمون معتاد أن 
الطريق، وتظاهر بأنه شحاذ جواده، ذهب وتمدد على 
فترجل المأمون عن . المشيمريض، وال قوة له على 
الشفقة، وعرض عليه أن حصانه، وقد أخذته 

مستوصف لتطبيبه، وساعده ينقله على حصانه إلى 
استقر صاحبنا على ظهر الجواد إن وما . على ركوب الحصان

فشرع المأمون يركض . العنانحتى لمزه برجله وأطلق له 
بعد كاف ليكون في أمان، توقف ولما أصبح على . وراءه ويصيح به ليتوقف

  :فبادره المأمون بهذا القول. ونظر إلى الوراء
  ..إنما أطلب منك معروفاً! لقد استوليت على جوادي، فال بأس

  وما هو؟
  !ال تقول ألحد كيف استوليت عليهأ

  ولماذا؟
فإذا . ألنه قد يوجد يوماً إنسان مريض ملقى على قارعة الطريق ويطلب المساعدة

انتشر خبر خدعتك، سيمر الناس بالمريض ولن يسعفوه خوفاً من أن يقعوا ضحية خداع 
  !مثلي

  
  
  
  
  

  الجمعة القادمة نحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير
  وآل عام وأنتم بخير


