
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  مبارك أنتَ أيها اله آبائنا، ومسبح وممجد اسمك إلى الدهور :المقدمة

  .ألنك عادٌل في كلِّ ما صنعتَ بنا، وأعمالُك كلُّها صدقٌ، وطرقٌك استقامة
   

  :العبرانيينإلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 
  

تأمَّلوا في . روا مدبِّريُكُم الذيَن آلَّموُآم بكِلمِة اهللايا إخوة، أذآ 
عاِقبِة تصرُِّفِهم واقتادوا بإيماِنِهم، إنَّ يسوَع المسيَح هَو هَو أمِس 

فإنَُّه . واليوَم وإلى الدُّهور، ال تنَخِدعوا بتعاليَم متنوِّعٍة وَغريبة
تنَفِع الذيَن َجَروا َيحُسُن أن ُيثبََّت القلُب بالنِّعمة، ال بأطعمٍة َلم 

بُموَجِبها، إنَّ لنا َمذبحًا ال يِحقُّ للذيَن َيخُدموَن المسِكَن أن يأآلوا 
ِمنُه، ألنَّ الحيواناِت التي َيدُخُل رئيُس الكهنِة األقداَس بَدِمها َعِن 
الخطيئة، ُتحَرُق أجساُمها خاِرَج المحلَّة، لذلَك يسوُع أيضًا تألََّم 

دَِّس الشَّعَب بدِمِه الخاّص، فلَنخُرج إَذن إليِه إلى خاِرَج الباب، لُيق
خاِرِج المحلَِّة حاِمليَن عاَره، ألنَُّه ليَس لنا هُهنا مدينٌة باقية، لكنَّا 
نطُلُب اآلتية، فلُنقرِّب بِه إَذن ذبيحَة الَحمِد ِهللا آلَّ حين، وهَي َثَمُر الشِّفاِه المعتِرفِة السِمِه، ال َتنسوا 

 .والمؤاساة، فإنَّ اَهللا َيرَتضي ِمثَل هذِه الذَّبائحاإلحساَن 

  
  : البشيرلوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

  
وَرَفُعوا  *ِفيما يسوُع داِخٌل ِإلى َقرَيٍة ٱسَتقَبلُه عَشَرُة ِرجاٍل ُبرٍص وَوَقفوا ِمن بعيد . ِفي ذلك الزمان
وفيما ُهم . ُأمُضوا وَأُروا الكَهَنَة َأنُفَسُكم. فلمَّا رآُهم قاَل َلُهم *رَحْمنا يا يسوُع الُمعلُِّم ٱ. َأصواَتُهم قائلين
وَخرَّ على  *َرجَع ُيمجُِّد اَهللا بَصوٍت عظيم . وِإنَّ واحدًا ِمنُهم لمَّا رَأى َأنَُّه قد َبِرىَء *ذاِهبون َطُهروا 

 *فَأيَن التِّسعة . َأليَس العَشَرُة قد َطُهُروا.  يسوُع وقالفَأجاَب *وآاَن ساِمريا . وجِهِه عنَد قَدَميِه شاآرًا له
  . فِإنَّ ِإيماَنَك قد َخلََّصك. ُقْم وٱْمِض. وقال له *ِإالَّ هذا اَألجَنبّي . َأَلم ُيوَجْد َمن َيرِجُع لُيَمجَِّد اهللا

   
   للقديس أغناطيوس االنطاآي -الوحدة 

  
ضًا البس اهللا،       " دعو أي ي       اغناطيوس، الم سة الت ى الكني  إل

د   ه الوحي الي وابن اء اهللا اآلب المتع ي به ة ف ت رحم نال
ور إرادة          يسوع المسيح؛ إلى الكنيسة المحبوبة والمتألقة بن
ا؛           سوع المسيح إلهن ة ي ذاك الذي قرر ما هو مطابق لمحب
سة    ى الكني انيين؛ إل الد الروم ي ب ة ف سة المتقّدم ى الكني إل

د ستحقة المج اهللا، الم ديرة ب سمع الج ستحقة أن ُت ، الم
ديح،  ستحقة الم دعى مغبوطة، الم ستحقة أن ُت ا، الم آلمته
ى                ة، إل ة في شرآة المحب سة المتقّدم ى الكني والطاهرة؛ إل

أسم  : الكنيسة المالكة شريعة المسيح، المشّرفة باسم اآلب       
ن اآلب    سيح اب سوع الم م ي ا باس   .عليه

ًا       " انيون، المّتحدون روحي ا الروم ًا أيه م جميع وجسديًا  لك
سوع المسيح                  ى ي بالطاعة لوصاياه، الخالصون من آل تعليم غريب عن اإليمان الحقيقي، أتمنى عل

اهر   الم ط ر وس ل خي ا، آ   ".إلهن
  
  )الرسالة إلى الرونانيين(

  
ذ             " ّدة من ة، المع يا، المغبوطة، المبارآ اغناطيوس، المدعو البس اهللا إلى الكنيسة في أفسس، في آس

ًا  ون دوم دهور لتك سيح حسب  ال آالم الم ان ب ر، بواسطة اإليم دي ال يتغي د أب ارة لمج دة ومخت متح
  ...مشيئة اآلب ويسوع المسيح إلهنا

  
رة وإرادة اهللا             " وا مّتحدين في فك يهكم، لكي تكون سوع  إن. ان الحب الذي أآنُُّه لكم يدفعني إلى تنب  ي

اقفة  ذا األس ر إرادة اآلب، وآ و تعبي سيح ه ياتهم-الم اق أبرش ي نط سوع   -ف ر ي ر عن فك م التعبي ه
  .المسيح

ة        ... ولذا فانه واجب عليكم أن تبقوا في وحدة التفكير مع األسقف          " تكم المؤتلف فتكون وحدتكم ومحب
م بصوت واحد، بواسطة                      ... نشيدًا ليسوع المسيح   سهمون آلك ة ت وا آل واحد مع اآلخر جوق فكون

سبيح اآلب        سيح، في ت وا في        ... يسوع الم دآم أن تبق ه ليفي ًا أن      ان نكم دوم ى يمك ة، حت دة الكامل  الوح
  ".تشترآوا بحياة اهللا

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 

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

فيا . وبا، والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمةكان يشْهد لك، مسميا إياك ابنًا محب
لك المجد اإلله ها المسيحالعالم أي ن ظهر وأنارم.  

 
ر، واحفظ ك وامنح حكامنا الغلبة على البرب خلص يا رب شعبك وبارك ميراث-

.بقوة صليبك جميع المختصين بك  
 

تسم علينا، نحن مسبِحيك عن اليوم ظهرتَ للمسكونة يا رب، ونورك قد ار:  قنداق-
.لقد أتيتَ وظهرت أيها النور الذي ال يدنى منه. معرفة  
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    -  تذكار أبوينا القديسين أثناسيوس وكيرلّس رئيسي أساقفة اإلسكندرية
 اليوم األول من أسبوع الصالة ألجل وحدة المسيحيين



ز اهللا         : ال يغرنَّكم أحد  " ِرَم من خب ل، ُح ه عن الهيك م من اهللا،    ... إن آل من يفصل ذات تم آلك واذا آن
ة إلرادة اهللا    ًا مطابق اتكم حق ن حي الف، تك شادة وخ ل م ن آ دين ع   ...بعي

ة في هيكل اآلب،          " ى العالء           وأنتم في الواقع حجارة حي اء اآلب الروحي، مجذوبون إل ّدون لبن  مع
انكم هو                    ) ماآنة(بجاذب   ل؛ وإيم روح القدس آحب ستعملون ال صليب؛ م ذي هو ال يسوع المسيح، ال

ى اهللا         ودآم إل ذي يق ق ال ي الطري تكم ه الء، ومحب ى الع م إل ي تحملك وة الت   . الق
  
اة  " ة الحي دأ وغاي ا مب ة هم ان والمحب د : اإليم و المب ان ه ة اإليم ي الغاي ة ه اتين . أ والمحب اد ه اتح

دًا، هو اهللا   يئًا واح ضيلتين يؤلف ش ا    ... الف ي، آم ان الحقيق ك اإليم أ امرئ يمل ك أنال يخط  من يمل
  .المحبة ال يمكنه أن يبغض أحدًا

  
سيح " سوع الم د بي ان الواح ي اإليم دين ف وا متح شيوخ ... فكون قف وال وا األس ة(أطيع ر ) الكهن بفك

اة                    غيرمنقسم، آاسرين  ون حي ود، وواٍق ضد الموت وعرب ذي هو دواء الخل  الخبز رمز الوحدة، ال
  ".أبدية في المسيح يسوع

  
  )الرسالة إلى أهل أفسس(

  ترجمة المطران لطفي لحام
  الوحدة في اإليمان

1962 – 3  
  
 ):متسلسل(وضوع األسبوع م

   ))وحدة الكنائس((
  لدآتور شارل مالكلمن آتاب إنجيلك نور لحياتي 

  1967دار الكلمة، بيروت، 
  

تّمت . الوحدة المسيحية أمنية الجميع، تاق إليها آل إنسان ملك اإلرادة الحسنة
بعض الخطوات في سبيل الوحدة فتقّربت القلوب وزال الجليد، لكنَّ المسيرة ال 

  .تزال في المبادئ
  
  )نوقشت في نشرة األسبوع السابق(    عقبات الوحدة من اإلنسان آإنسان-1
   عقبات الوحدة من خارج اإلنسان-2

  
ٍة من             . ولوجيات واألديان األخرى  ي ردود فعل االد   -أ آلف المسيحي بِريَب ة الت بالطبع ينظر إلى حرآ

ا    . ِقَبل هذه النظرات األخرى وَمن ينظر إليها بعداوة          .وخوفها من أن تسيطر المسيحية المتحدة عليه
  
ا              يرتاب بعض ا  .  السياسة تلعب دورها أيضاً    -2 م يخشون منه سيحية ألنه دة الم سياسيين من الوح ل

وذهم م ونف ى حكه دوثها. عل ون بح ذلك ال يرّحب م  . ول ِديٍن ضمانًا له سيحية آ ك الم ي تفك رون ف   .ي
  
وإحدى . هذا أيضًا سيخلق عقبات في سبيل الوحدة بشّتى طرقه        .  االلحاد ال يرتاح لوحدة الكنيسة     -3

نجح هو       با. طرقه هي مجّرد نشر ذاته وتعميمها      ا ي در م لطبع بقدر ما تنجح الكنيسة سيفشل هو وبق
 .ستفشل الكنيسة

زة                    -4 سية مرّآ دة نف  آل حرآة تبغض رؤية الصليب، آل اتجاه يضطرب لذآر اسم يسوع، آل عق
د              أمور ال تري ذّآرها ب ه ي على رفض الناصري، آل نزوة في النفس ال تطيق سماع قول المسيح ألن

ى       .  هذه ال تسّرها وحدة الكنيسة     أن يذّآرها بها أحد، جميع     ق شيطاني إل في النفس البشرية ميٌل عمي
اطالً            ًة وب ًا وخراف ًا وزيف ه وهم ه وملكوت شيطان  . التمّني بأن يكون المسيح بحقيقته وصليبه وقيامت ال

  . وقيامة المسيح في اليوم الثالثإذًا هو العدو المعاند وال انتصار عليه سوى برسم الصليب
  
  ت الوحدة إمكانيا-3

  
ضى    وم م ي أي ي ا ف ّد منه ي أش رة وه دة آثي ات الوح   .إمكاني

  
زة         -1 سينما، أجه ون، ال و، التلفزي الت، الرادي ب والمج يم الكت الت، تعم ل والمواص ائل النق  وس

ّربتهم             بعض، ق اإلعالم العالمية بالصورة والصوت والشخص، آل هذه عرفت المسيحيين بعضهم ب
. ينهم إلى حّد بعيد، جعلتهم يتفاعلون من جديد بعضهم مع بعض            بعضهم من بعض، أزالت الفرقة ب     

ّرق          ا يف م مم ق وأه ر وأعم ر بكثي نهم أآث ع بي ا يجم أن م م ب ت له   .وأثبت
  
ة               -2 ساني، في الدول  النخر الخلقي والكياني في نفس اإلنسان، النخر في شتى مراتب الوجود اإلن

 الذي هو أخطر ظاهرات هذا العصر، وّعى        والعمل والمدينة والعائلة والشخص، هذا النخر المريع      
دس            ّي المق راثهم الح ي هي ت ثمَّن الت ي ال ت تهم من     . المسيحيين إلى الجوهرة الت ة أرجع ذه التوعي ه

من وهدة الفساد يهرع المسيحيون إلى المسيح . جديد إلى رّبهم ومخلصهم الذي باسمه ُعمِّدوا جميعاً   
احق             ذلك أن األخالق وحد   . رب السالمة والحياة   ار الخلقي الم ذا االنهي   ...ها ال تستطيع أن توقف ه

  
شعوب -3 ات وال ان والثقاف ائر األدي ي س ع  .  وع ملت الجمي ود ش ى الوج ة إل ذه التوعي ذه . ه ن ه م

ه             الم آل ذا الع دورها          . الحرآات االستقاللية التحررية المعاصرة في ه ة اآلخرين هي ب ّن توعي ولك
شَّ . انعكست على العالم وزادته توعية     سيحيين         ن َشَط الم دوره أن ذا ب ا وتحرآت، وه ان آله طت األدي

ادل       . وحرَّآهم  دٍّ وتفاعل وتجاوب متب ى      . الظاهرة هي ظاهرة تح ع إل ع يحضِّر الجمي تحدي الجمي
  .مقابلة الجميع

  
سيحيين   -4 ل الم ومي، جع صارخ الهج اد ال ادي واإللح صامت الحي اد ال اد، اإللح ّدي اإللح  تح

التيار المادي اإللحادي الجارف هو   . يتداعون لمجّرد الدفاع عن النفسيستشعرون بعضهم بعضًا و  
اهم        ى والتف ى القرب وا إل اينوا واختلف ا تب سيحيين مهم دفع الم ه ي   .ذات

  
  آيف أفهم الحوار بين الكنائس لشارل مالك: عن

  1967دار الكلمة، بيروت، 
  
  
  
  

 أبواب الجحيم لن تقوى عليها


