
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  القراءات اإلنجيلية

  
  لتكن يا رب رحمتك علينا، بحسب اتكالنا عليك :المقدمة
  بالرب يقونليقُ التسبيح.    ابتهجوا أيها الصدبالمستقيمين ي 

  
  :رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل رومةفصٌل من 

إذ ليس . خَير، لليهودي أوالً ثم اليونانييا إخوة، المجد والكرامةُ والسالم لكل من يصنع ال 
حاباةُ وجوهاِهللا م هلكون. عندفبِدونِ ناموسٍ أيضاً ي ،هم ناموسُئوا وليس عندألن كل الذين خط .

ألنه ليس السامعون للناموس هم . وكلُّ الذين خطُئوا وعندهم ناموس فبِمقتضى الناموس يدانون
فأن األمم الذين ليس عندهم ناموس، حينما . ما العاملون بالناموس يبررونبل إن. أبراراً عند اهللا

. يعملون طبيعياً بما هو في الناموس، فهؤالء الذين ليس عندهم ناموس يكونون ناموساً ألنفسهم
وضميرهم شاهد وأفكارهم تَشكو أو تَحتَج فيما . ويظهِرون عمَل الناموس المكتوب في قلوبهم

  . نها، يوم يدين اهللا سراِئر الناسِ بحسب إنجيلي بيسوع المسيحبي
 

  :فصُل شريف من بشارة القديس مّتى البشير:اإلنجيل
سمعان . في ذلك الزمان، فيما كان يسوع ماشياً على شاطئ بحرِ  الجليل، أبصر أخوين 

ً  في البحر ألنهما كانا  فقال لهما، إتبعاني . صيادينبطرس وأندراوس أخاه، يلقيان شَبكة
. وجاز من هناك فرأى أخوين آخرين. فللوقت تركا الشِّباك وتبعاه. فأجعلكما صياديِ الناس

فدعاهما، وللوقت تركا . يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه، في سفينة مع زبدي يصلحان شباكَهما

 بشارة، يعلّم في مجامعهم ويكرِز بيسوع يطوف في الجليل كلهوكان . السفينة وأباهما وتبعاه
  .ويشفي كل مرضٍ وكل ضعف في الشعب. الملكوت

  
  ):متسلسل(موضوع األسبوع 

  )من بدايتها حتى اآلن (نشأة الكنيسة 
  )تابعوا األجزاء آل أسبوع( 
  

اتبعاني : " بذرة الكنيسة األولى دعوة المسيح للرسل األوائل على شاطئ بحر الجليل
  )22-18: 14متى " (لكما صيادي بشر، فتركا أباهما زبدي في السفينة مع الشباك وتبعاهأجع
  

  :حدثان حاسمان: ثانياً
، كما يقول التقليد، قضت على حياة الرسولين بطرس 64إن اضطهادات نيرون سنة  -1

 64ربما مات بطرس سنة . لكن المؤرخّين يترددون حول تحديد التاريخ. وبولس
  .67 أو، كما يقول بعضهم، ،63وبولس سنة 

ثار اليهود على .  يسجل شرخاً في حياة الكنيسة الناشئة70خراب أورشليم سنة  -2
فاشتعلت . الرومان ومرادهم أن يقيموا دولة مستقلة تعبد اهللا بحسب شريعة األجداد

وفي ابتداء الثورة، هجرت . حرب ضروس، وتسببت في خراب المدينة والهيكل
قضى دمار الهيكل على آخر . أورشليم ولجأت إلى شرق األردنالجماعة المسيحية 

وهذا الحدث . فقد بين اهللا بذلك أن الشريعة القديمة قد انتهت. عالقة للمسيحيين باليهود
 .أكد شمولية اإلنجيل

  :صياغة الكتب المقدسة المسيحية: ثالثاً
أ تجميع الكتب المسيحية شيئاً  وخالل هذه الحقبة الغامضة من السنين األخيرة للقرن األول، بد

  ".العهد الجديد"فشيئاً، وهذه ما نسميها اليوم 
لكن اتفاق الجماعات على الكتب التي . جمعت رسائل بولس، واألناجيل أخذت صيغتها النهائية

وفي نهاية القرن األول، كانت المسيحية قد . يعتبرونها قاعدةً إليمانهم مازال يتطلّب وقتاً طويالً
  .االنتشار غرباً، مستعملة الهيكليات التي تجدها في اإلمبراطورية الرومانيةقررت 

  ...)يتبع نشأة الكنيسة في بالد العرب      (
  : عظة األسبوع

  مقطع من عظة للقديس يوحّنا فم الذهب
  )الفائدة من مطالعة الكتاب المقّدس(
الحصين الذي ال ينهدم، والبرج غير  رلهّية هو الميناء الهادي والسوإللتمرين على مطالعة الكتب اا

والسعادة الخالية من األآدار، والنعيم الدائم  المتزعزع والمجد الالزم والسالح الذي ال يغلب
إنها تطرد اليأس، وتحفظ الوداعة، . البشري أن يصوّرها ومصدر الخيرات التي ال يقدر العقل

لخطأ، وتجعل الخاطئ صّديقًا، وتقود الصّديق وُتبعد األغنياء عن ا وتغني الفقير أآثر من الغنّي،
وتستأصل الشّر وتزرع الخير حيث ال أثر له وتطرد الحقد والضغينة، وترّد  إلى المأوى الحصين،

 بل هي آالطبيب للنفس، ونشيد إلهّي سّري يميت الشهوات. الفضيلة وتثبتها وتديمها النفس إلى
الطيب  إنها. تزرع البذور الطاهرة وتنضج األثمارإنها تنّقي الحقل و. ويستأصل أشواك الخطيئة

ال بكثرة آالمها بل بالقّوة  لهّية تعطينا المنفعة العظيمةإلهكذا الكتب ا. المنتشر ال بكّميته بل بطبيعته
هكذا الكتابة . النار تزداد رائحته ذآاء إن الطيب فّواح زآي بطبيعته لكن بطرحه في. الكائنة فيها

كانت

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 

  2008 أيار 25األحد 
وجود هامة السابق الكريم للمرة الثالثة – الثاني بعد العنصرة األحد  

 الـطـروبـاريـة
لكنك قمت في اليوم الثالث، . إن الحجر ختمه اليهود، وجسدك الطاهر حرسه الجنود -

: ةلذلك قوات السماوات هتفت إليك، يا معطي الحيا. واهباً العالم الحياةأيها المخلص، 
  .المجد لتدبيرك، يا محب البشر وحدك. المجد لملكك. سيحالمجد لقيامتك أيها الم

  

. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البربر-  
 

.  إن المسيح إذ أحب خاصته وإلى الغاية أحبهم، منحهم جسده ودمه مأكالً ومشرباً-
لحضورك، المجد : فنحن اآلن نسجد لهما بوقار مكرمين، ونهتف إليه بورع قائلين
  .أيها المسيح، المجد لحنوك، المجد لتنازلك، يا محب البشر وحدك



إذا دخلت أعماق النفس تصبح آالبخور المطروح في  ة جدًا بنفسها، ولكنهالهّية فانها جميلإلا
  .الذآّي المبخرة يمأل البيت بشذاه

  
 )1897– 1873 "تيريز الطفل يسوع" القديسة  (سيرة قديس

     أآتوبر1: عيدها  يوم
  وردة يسوع الصغيرة: وتعرف أيضًا باسم 

في منطقة " فرانسواز تيريز مارتنماري "واسمها الكامل " تيريز "ولدت القديسة 
 وهي االبنة المدللة ألب اسمه 1873 يناير عام 2النورماندي بفرنسا في  ألونسون في
األب يرغب أن يكون راهبًا واألم أن  آان. وأم اسمها زيلي غيران لويس مارتان

يعيشا عازبين أي آأخ وأخت حتى  تصبح راهبة، وتزوج االثنان لكنهما قررا أن
يفعالن واتبعا نصيحته ليرزقا فيما بعد بتسعة  ا قسيس بأن غاية اهللا من الزواج ليست آماأخبرهم

غاية الصعوبة فتوفى أربعة من أطفالهما بينما تجاوزت  أبناء في وقت آانت حياة األطفال في
األم تحلم وتتمنى أن تسلك جميع بناتها درب الحياة الرهبانية  خمسة بنات مرحلة الطفولة وآانت

 .جميعًا راهبات) ماري، بولين، ليونين، سيلين، تيريز: (بناتها الخمسة بالفعل فقد أصبحتو
تسليم الطفلة تيريز  مع والدة الطفلة تيريز أصيبت األم بمرض منعها من إرضاع طفلتها لذلك تم

شهرًا، وعندما بلغت تيريز  15إلى مرضعة في الريف، ثم أعيدت إلى منزل العائلة وعمرها 
رعاية والدها وأخواتها األآبر سنًا  عة والنصف من عمرها توفيت أمها زيلي وترآتها فيالراب

الذي أثر فيها جرح فقدانها ألمها لفترة طويلة  وأصبحت أختها بولين األم البديلة للطفلة تيريز
شديدة الحساسية والتأثر فكانت تبكي ألصغر األشياء ثم  واستمر على آامل فترة طفولتها فأصبحت

) ليزيو ( وبعد وفاة األم، انتقل لويس مارتن مع أسرته إلى مدينة  .تبكي من جديد ألنها بكيت
 قرب عائلة زوجته المتوفاة، وعندما بلغت تيريز الثامنة من عمرها التحقت بمدرسة دير ليكون

آانت شديدة  نهار، ولكنها لم تكن سعيدة في تلك المدرسة بلراهبات البنديكتان آطالبة أثناء ال
وخالل هذه السنوات فقدت  )األآثر حزنًا في حياتها ( الحزن وقد وصفت تلك السنوات الحقًا بأنها 

 بولين صدمة البتعاد و آان 1882عام  تيريز أمها البديلة بولين التي دخلت دير الكرمل في ليزيو
 ترآت المدرسة وبدأت 1886وأخيرًا في عام  ،تها مريضة لمدة من الزمننفسية آبيرة لتيريز جعل

غادرت أختان لتيريز المنزل إلى الدير آراهبتين وهما ليونين  وفي نفس العام .تأخذ دروسًا خاصة
  .ماري إلى دير الكرمل حيث آانت شقيقتهما بولين إلى دير الزيارة وأختها

 
ها تريد دخول دير الكرمل في ليزيو حيث آانت أختاها قد تيريز أن وفي سن الرابعة عشرة قررت

الراهبات الكرمليات في الدير على قبولها، لكن العقبة األولى أمام تيريز آانت  سبقتاها، وقد وافقت
  سنة من21فقد قرر األب المسؤول عن الدير أنه أفضل لتيريز أن تنتظر حتى تبلغ  ،واضحة

األسقف  ز آانت مصممة على الدخول إلى الدير وبعد التشاور منعمرها لتدخل الدير، إال أن تيري
سيلين في رحلة  دون نتيجة فقررت عرض قضيتها على البابا، فقصدت روما برفقة والدها وأختها

 .ستغير من حياتها فيما بعد
با أنه تم الطلب من تيريز أال تتكلم إال أنها توجهت إلى البا وفي أثناء المقابلة مع البابا ورغم

سوف تدخلين ) : " ليو الثالث عشر ( بدخول دير الكرمل فأجابها البابا  وطلبت منه أن يسمح لها
وبعد ذلك بفترة وجيزة دخلت تيريز إلى الكرمل بعد تخطي جميع العقبات . "إن شاء الرب 
 ةالطريقة الصغير" حياة التواضع والبساطة والثقة الطفولية باهللا، وقد شارآت هذه  وعاشت فيه

وفي عيد الثالوث  1895 يونيو عام 9وفي . مع أخواتها المبتدئات في الدير" للطفولة الروحية 

الوقت وهي في الثالثة  األقدس، قدمت تيريز ذاتها ذبيحة محرقة لحب اهللا الرحيم، وفي ذلك
 ".تاريخ نفس : " الذاتية  والعشرين من عمرها وبطلب من رئيستها بدأت تيريز بكتابة سيرتها

روحانيتها، حيث تصف فيه صلواتها الخاصة والتي  ويعد هذا الكتاب الفريد برهانًا على عمق
الصالة بالنسبة لي هي ارتفاع القلب، نظرة نحو السماء،  " :تخبرنا من خاللها الكثير عن ذاتها 

بالتساوي في الحزن وفي الفرح، هي بكلمة شيء نبيل وخارق يوسع  صرخة عرفان وحب تنطلق
وهو فرح يومي لي بالرغم من عدم استحقاقي أنا ال أملك الشجاعة للبحث  ..ويوحدها مع اهللانفسي 

 أنا أتصرف آطفل لم يتعلم القراءة، أنا فقط أخبر اهللا آل ما أريد... صلوات جميلة في الكتب عن
 ".وهو يفهمني 

 
يريز من السعال عانت ت ،1896 وفي الليلة الفاصلة بين الخميس المقدس والجمعة العظيمة عام

األشهر الثماني عشر الالحقة أخذت  المدّمى الناجم عن مرض السّل الرئوي ألول مرة، وخالل
أن أقضي " سبقت وفاتها صّلت لتنال نعمة  حالتها الصحية تتدهور باستمرار، وفي األشهر التي

  ".أبديتي في عمل الخير على األرض
عمرها وقبل   وهي في الرابعة والعشرين من1897 سبتمبر عام 30توفيت القديسة تيريز في 

 ".إلهي أحبك !أحبك... آه" :وفاتها مباشرة آانت تنظر إلى المصلوب وتصّلي قائلة
 آان قد تم 1925قداستها عام  بعد سنتين من وفاتها، وعند إعالن" قصة نفس " نشرت سيرتها 

 .غات عالميةعدة ل بيع أآثر من مليون نسخة باللغة الفرنسية وقد ترجمت إلى
بحضور األسقف وحوالي  1910 تم استخراج رفات القديسة تيريز في السادس من سبتمبر عام

 مارس عام 26آخر، و في  مئة شخص آخرين، ووضعت رفاتها في آفن خاص ونقلت إلى قبر
 .الكرمل  تم نقل الكفن بصورة احتفالية من المقبرة إلى آنيسة دير1923

تم إعالنها قديسة   ثم1923 أبريل عام 29بابا بيوس الحادي عشر في تم تطويب تيريز من قبل ال
 . في روما بحضور نصف مليون مؤمن1925 أيار مايو عام 17في 

  
والصور التي تمثل القديسة تيريز تصورها من باقة من الزهور أو مع  إن معظم التماثيل واللوحات

ى اهتمامها وحبها لجماعتها ولكل البشر في مع زهرة في يدها، وهذه داللة عل زهور عند قدميها أو
 أجمع ولكن باألخص لكونها شعرت بأنها ستستمر في حبنا والسير معنا والوصول إلينا بعد العالم

 ".سأرسل من السماء زهورًا: " وفاتها وهي التي قالت
  ".أقضي آل حياتي في السماء مستمرة في عمل الخير على األرض  أنوي أن: " وقالت أيضًا

 
   :مقصد األسبوع

ما من أحٍد يوقد ِسراجًا ويضُعه في مخبأ أو تحت المكيال، . "أن نكون شهودًا للمسيح أينما تواجدنا
  )33: 11لوقا ." (بل على منارة، ليستضيَء به الدَّاخلون

  


