
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
 

   :القراءات اإلنجيلية
 ً تي وتَسبيحي، لقَد كاَن لي خالَصا   الربُّ قوَّ
  أدَّبَني الربُّ تأديباً، وإلى الموِت لَم يُسلِمني

  
  )9-1: 12(بولس الرسول الثانية إلى أھل قورنثوس  رسالة القديس فصٌل من

  
ِح الُمباَرُك إلى يا إخوة، يَعلَُم إلهُ وأبو ربِّنا يسوَع المسي 

كاَن الحاِكُم بدمشَق تحَت إمرِة  الدُّھور، أنِّي ال أكِذب،
َمشقيِّيَن ُمريداً أن يَقبَِض  الملِِك الحاِرث، يَحُرُس مدينةَ الدِّ

، ٍة في ِزنبِيٍل ِمَن السُّور، ونََجوُت ِمن  عليَّ فُدلِّيُت ِمن ُكوَّ
بِّ فإنِّي أن. إنَّ االفتِخاَر ال يفيُدني يََديه، تَقُِل إلى رؤى الرَّ

ً في المسيِح اختُِطَف إلى  وإيحاءاتِه، إنِّي أعرُف إنسانا
لسُت  السَّماِء الثالثِة منُذ أربََع عَشَرةَ سنة، أفي الجسد؟

وأعرُف أنَّ ھذا اإلنسان، أفي الجسِد أم خاِرَج الجسد؟ ! أم خاِرَج الجسد؟ لسُت أعلَم، هللاُ يَعلَم! أعلَم
  قِد اختُِطَف إلى الفِرَدوِس وسِمَع كلِماٍت سريَّة، ال يَِحلُّ إلنساٍن أن يَنِطَق بھا، !  يَعلَملسُت أعلَم، هللاُ 

ا ِمن جھِة نَفسي، فال أفتَِخُر إال بأوھاني، فإنِّي لو أَردُت االفتِخاَر لَم أُكن . فِمن ِجھِة ھذا أفتِخر أمَّ
ظُنَّ أحٌد بي فوَق ما يراني علَيِه أو يسَمُعهُ ِمنِّي، ولئال لكنِّي أُكفُّ لئال ي. جاِھالً ألنِّي أقوُل الحقّ 

أستَكبَِر لُسُموِّ اإليحاءات، أُعِطيُت َشوكةً في الجسد، مالَك الشَّيطاِن ليَلِطَمني لئال أستَكبِر، وألجِل 

اٍت أن تُفاِرقَني . تي تَكُمُن في الَوْھنتَكفيَك نِعَمتي، ألنَّ قوَّ : فقاَل لي. ذلَك طلَبُت إلى الربِّ ثالَث مرَّ
ةُ المسيح   .فبكلِّ سروٍر إَذن أفتَِخُر بالحريِّ بأوھاني، لتَستقرَّ عليَّ قوَّ

 
  )36- 31: 6( البشير لوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

ً بِھم، فإنَّكم إْن أكذلَك افَعلوا أَن. كما ُتريدوَن أن َيفَعَل الناُس ِبُكم. الربُّ  قالَ   بُتُم الذيَن حبَ تم أيضا
ً ُيِحبُّوَن الذيَن ُيِحبُّونھم، وإن أَحَسْنُتم إلى الذيَن ُيحِسُنون . ُيحبُّونكم فأيُّ َفضٍل لُكم فإنَّ الخَطأََة أيضا
ً يفَعلوَن ذلَك بَعيِنِه، وإن أقرضُتُم الذين َترُجوَن أْن َتسَتوفُوا . إليُكم فأيُّ َفضٍل لُكم فإنَّ الخَطأََة أيضا

. ُضون الخَطأََة لَكي َيسَتوفُوا الِمْثل، ولِكن أَِحبُّوا أَعداَئُكمفإنَّ الخَطأََة أَيضاً ُيقرِ . مفأيُّ َفْضٍل لكُ . ِمنُھم
 ً ُه ُمنِعٌم على غيِر . فَيكوَن أَجُرُكم كبيراً وتكوُنوا َبني الَعليّ . وأَحِسنوا وأَقِرُضوا غيَر مَؤِملين َشيئا ألنَّ

   .نوا إَِذن ُرَحماَء كما أنَّ أباُكم َرِحيمالشاِكِريَن واألشرار، فُكو
  :من وحي اإلنجيل
نذوقھا في الدنيا فرح األخوة وجوھره أن تحب ألخيك أن يكون مثلما يريده هللا  من أعظم األفراح التي

فلو أننا مدركون لھذه الحقيقة وأن كالً منا قد كلف المسيح دمه الطاھر على الصليب، أكان يبقى في . له
قات الفردية والعائلية والمؤسساتية والوطنية والدولية تعٍد وثأٍر وحروب وظلم واحباط وحرمان العال

أكان يبقى لعازر يستعطى دون جدوى عند باب القصور، أو ُمقعد  !!؟واحتقار وعنف وطمع وحسد
جشع ينتظر وينتظر من يلقيه في الماء، أو ضحية عنف بال سامري ينقذه، أو ضحية " بيت ذاتا"بركة 

أكان يبقى قايين يقتل أخاه أو ھيرودس يرتكب مجازر أو بيالطس يطلق ! واستغالل بال نصير ينصفھا؟
مجرماً ويصلب بريئاً، أو قيافا يشق ثيابه تھرباً من الحق، أكان يبقى متسلطاً يحّمل الناس ما ال طاقة له 

و عقول محنطة ترجم الزواني أو ھو على حمله، أكان يبقى مأموراً يرتشي، أو مأجوراً يشھد بالزور أ
  !!السالم والوئام واإلخاء والرخاءأما كان بالعكس يعّم األرض  !؟مجنون يھدد بالحرق والذبح والقتل

  .فأعطني يا رب إيماناً صادقاً ورجاءاً ثابتاً حتى تكون أعمالي وأفكاري على حسب ما أنت تشاء
  
 تذكار القّديس الرسول المجيد توما -أكتوبر  6
كما اشتھر بشكه بعد . وقد اشتھر بجرأته. عرف من اإلنجيل أن توما الرسول كان يلقّب بالتوأمن

ونعرف من ". ربي وإلھي: "ولكن اإليمان بالمسيح القائم انتصر في قلبه فقال للمعلم اإللھي. القيامة
لكنيستين وإليه يعزى تأسيس ا. التقليد انه بّشر بالمسيح في بالد فارس والھند، وقضى شھيداً 

  .المالبارية والمالنكارية في جنوبي الھند
  

  من حركة فوكوالري لوتشيانية اإليطالية كيارا تطويب الشابة العلم
ّ  ُمغَرمةٌ  فتاةٌ  ھي نتْين آخر في عليھا ّهللا  مخطَّطَ  إكتشفَتْ . با  من س

ا هُ  عمرھ رح وقَبِلْت ت. بف االً  كان لّ  مث ن لك ا َم ا. حولھ ةٌ  حياتھ  حافل
  .وكثيرة صغيرة نِْعَمةٍ  ببراعم
دتْ  االنتظار، من سنة ١١ بعد ارا ُولِ  من األول تشرين ٢٩ في كي
نة ي ١٩٧٠ س ة ف ولي، مدين ا ساسُّ ي إيطالي تْ  .ف ى ترْعَرَع وٍّ  ف  ج

. بِِصْدق حياتھا وعاشت َصلْبة مسيحيَّة تنِشئةً  وأُنِشئت دافىء عائليٍّ 
ارا ا صبيّةٌ  لوتشي كي ن كغيِرھ عيدة، الصبايا، م جُّ  س اة، تُض  بالحي
 المضرب وكرة السباحة تحبُّ  عذبًا، صوتًا وتملُكُ  الموسيقى، تحبُّ 

 من لھا يُكن لم. وُمنفتَِحة ذكيّة بشخصيّة تتميَّز. الجبال فوق والتنـّزه
مَ  أن قرَّرتْ  يوم سنوات ٤ العمر  ال الذين لألوالد الجديدة ألعابھا تقدِّ

لما نزلَت إلى الموت، أيھا الحياةُ الخالدة،): اللحن الثاني(القيامة  طروبـاريـة -
ا أقمَت األمواَت من تحِت الثرى، صرختْ . أمتَّ الجحيَم ِبَسَنى الھوِتك جميُع  ولمَّ
أيھا المسيُح إلُھنا، يا ُمعطَي الحياة، المجُد لك: قواِت السماويين  

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

 بقوة صليبك جميع المختصين بك
يا نصيرة المسيحيين التي ال ُتخزى، ووسيطتھم الدائمة لدى الخالق، ال : القنداق -

بل بما أنك صالحة، بادري إلى . عن أصوات الخطأة الطالبين إليكُتعريضي 
. ھلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى االبتھال. معونتنا، نحن الصارخين إليك بإيمان

.يا والدة اإلله المحامية دائماً عن مكرميكِ   
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ة أو صالحة غير ألعابًا تعطيَھُم أن رافَِضة ألعابًا، يملكون ل الصفِّ  في. قديم دائي، األوَّ تْ  اإلبت  إھتمَّ
وم في وَدَعتھا اليَتيمة، بزميلتِھا كثيًرا د ي يالد عي ى الم داء، إل دتِھا من وطلبت الغ زيين وال ة ت  الطاول

  . معھم حاضًرا سيكون يسوع ألنّ  مميَّزة بطريقة
ا من خائفٌ  والكلّ  ُمْعٍد، بمرضٍ  ُمصابة صديقتي: "اللّيالي إحدى في كتبَتْ  ي، مع إتَّفقتُ . زيارتھ  أھل

رَّرتُ  ا وق روض إعطاءھ يّة الف ي المدرس عر ال ك دة تش د. بالوح ة أنّ  أعتق اوز المحبّ ر تتج  التفكي
المرض د ".ب ت لق غي كان اه تُْص ة بانتب ل ألْمثِل ر اإلنجي ة وتتَحضَّ زة بطريق تقبِلَ  مميَّ وع لِتس  يس

ْيش رةُمقرِّ   كانت. اإلفخارستيّا ل َع ذي االنجي ا ال ة أْبھََرھ ةِ  بطريق زور وكانت. جذريَّ  العجزة بيت ت
تمرار تْ . باس ى تعرفَّ والري إل ين الفوك ت ح ي كان عة ف ن التاس ا، م تْ  عمرھ ع والتزَم بيبة م  ش

  . مثالھا والمحبّة الوحدة مثال وصار الفوكوالري،
ام حزيران في ل في شارَكتْ  ١٩٨٣ع ؤتمر أوَّ الميّ  م ا في للشباب ع تْ  روم  يسوع إكتشْفتُ : وكتبَ

اُره ّهللا، مع الوحدة مفتاح أنّه إكتشفتُ . ُمميَّزة وبطريقة جديد من والمصلوب المتروك  كعريسٍ  وأخت
رَ  أن وأريدُ  لي دين البعيدين، باألشخاص ُرؤيَتَه أستطيع. لُِمالقاتِه أتََحضَّ ذين بالُملِح بُّھم ال  دون من أُِح

 من تصرُّف تحت ووضَعتھا تَْملكھا التي األشياء بالئحة مماتِھا حتّى لوتشي كيارا احتفظَتْ  لقد .غاية
ا بحاجة ھُم ابعة في.إليھ ا من عشرة الس تْ  عمرھ ألمٍ  أحسَّ ا في ب اء كتفِھ اراةٍ  أثن َرة مب . المضرب لُك

رى اء أج ات األطبّ ة الفحوص ة الِمْخبَريَّ وا الالّزم داء وشخَّص ه: ال رضٌ  إنّ ال م ي. ُعض با ف  طش
َدْعِمھا وعمل مريم الفوكوالري أصدقاُؤھا تناَوبَ . ضئيل بالشفاء أَملَھا أنَّ  ،َعَرفتْ ١٩٨٩  والوقوف لِ
مُ  كانت. كبيرة بشجاعةٍ  الُمؤلمة العالجات واَجھَت. أھلھا جانب إلى : وتُصلِّي ُمدِھشة بطريقة األلم تقدِّ
بَ  مما قَدَمْيھا، اْستِعمالٍ  على قاِدَرة دْ تعُ  لم!أيًضا أنا أريُده ھذا، انتَ  أردتَ  إذا. يسوع يا لك الً  تطلّ دخُّ  ت
ول وكانت. المتروك يسوع مع وْحَدتھا كانت الوحيد َسنُدھا. نتيجة دون من بَقِيَ  ، آخر مؤلًما طبيًّا : تق
ألتموني إذا د ھل س َي؟ أري بُكمُ  الَمش ي ال،: أُجي ا ألنَّن ا بم ه أن ر سأكون علي ا أكث ان. يسوع من قُْربً  ك
ةً  قال للكنيسة، دائًما وُمنتقًِدا ُملِحًدا الُمعالج طبيبال  ما، شيءٌ  فِيَّ  تََغيَّر لوتشي، بكيارا َمعِرفتي منذ: مرَّ
  .أفضل بطريقة المسيحيّة أفھم وبتُّ  وانسجاًما، ِصدقًا أرى ھنا

ً  إيمانُھا قِيَ بَ ".بالمحبّة يَنبُضُ  قلبًا أْملكُ  زلتُ  ما ولكنِّي سليم شيءٌ  فيّ  يَُعدْ  لم :كانت تقول ْدَعُمھا ثابتًا  وت
ا. ّهللا  من كبير بشكلِ  محبوبةٌ  بأنّھا قناَعتُھا ھ ة ألمُّ ول القلق ي: تق ، ثق ّ ا د ب ك وبع ي ذل ا اْفَعل دين م . تري

تَدَّ  قد ظھري في األلمَ  إنّ  العالج، َسيوقِفون سالَحه، الطبُّ  رمى: ١٩٩٠ تّموز ١٩في كتبتْ  ًرا اش  كثي
ي اآلن أشعر... قاسية ِجدُّ  أْسلُكھا التي الطريق أنّ  أشُعرُ  الحركة، وريبَِمْقد يَُعدْ  ولم ة أنّن اآلالم مليئ . ب
  .أريده أيًضا فأنا يسوع، يا تريده ما ھذا كان إذا: أردِّدُ  وأنا لُِمالقاتي آتٍ  فالعريسُ  يَھُّم، ال لكن
اَولَ  أن الضروريّ  من كان ر ُجرعاتٍ  تتن دواء من أكب اولكنَّ  الُمسكِّن ال ي: رفضت ھ  الُمسكِّن يَجعلُن

 إعترفَتْ  الشديد، الجسديّ  ألِمھا فتراتِ  إحدى في .ليسوع األلم تقِدَمة فقط أريد وأنا الَوعي، عن أغيبُ 
ھا ا الواضح من. أمامك يسوع يا أنا ھا: قلبھا في ترّدُدھا كانت بكلماتٍ  ألمِّ اة أن لھ  باتت يسوع مالق
ر وھي قريبة ا تعال: تردِّد صارت ُمتقطَِّعة عفويَّة، وبطريقة القاسية، الليالي إحدى في .لذلك تتحضَّ  ي
  .االفخارستيّا يسوع إلعطائھا ،١١ الساعة عند مفاجئة بطريقة الكاھن ووصل. المسيح يسوع

وبر ٧ في السماويّة إلى انتقلت روحھا د ١٩٩٠ أكت َرتْ  أن بع ة حضَّ ا طريق َرت وداِعھ لِّ  في وفكَّ  ك
 تكون أن أرادت ألنّھا األبيض، اللون عليھا طَغى التي والثياب الزھور إلى لَجنَازةا أناشيد من شيء،

ة أّمھا أَْوَصت. كالعروس ي،: قائل ريني وأنت رّددي أّم ارا إنّ : تَُحضِّ رى سوف لوتشي كي . يسوع ت
ا كان إن أبيھا وسألت تَِعّدً ا لَِوْھبِ  ُمْس ا قُرنِيَّتَْيھ امةٍ  فأجابھ ِرقة بابتس د. ُمش وا: قالت ھاوبع  سعداء كون
يّة مطران قال تطويبھا دعوى افتتاح مع ١٩٩٩ حزيران ١١في .ألبيھا وابتَسَمتْ  سعيدة، ألنّني  أبرش
ھَةٌ  رسالةٌ  حياتِھا شھادةَ  أنَّ  لي يبدو: أْكِوي    في لوتشي كيارا أُْعلِنَتْ  .خاصّ  بشكلٍ  الشباب إلى ُمَوجَّ

>>  

  

  

  
  

  

َمة ٢٠٠٨ تموز  لوتشي كيارا َستُْعلَن بفْضلِھا التي العجيبة أُْثبِتَتْ  ٢٠٠٩ ولكانون األ ١٩ في و. ُمَكرَّ
  .2010 سنة أيلول 25 في طوباويّة

  

     عبرة  و  قصة

  >> !! الحذاء
واحدة فقط . أو مثال ضاعت فردة حذاء. لو سقطت منك فردة حذاءك، واحدة فقط

  .ة القصةال تستغرب من ھذا السؤال ألنھا بداي !؟ماذا ستفعل باألخرى ؟؟
وعند . يُحكى أن غاندي كان يجري بسرعة للحاق بقطار، وقد بدأ القطار بالسير

قطت من قدمه إحدى فردتي حذائه، فما كان منه إال خلع الفردة سصعوده القطار 
فتعجب أصدقاؤه، . لفردة األولى التي سقطت منهاالثانية وبسرعة رماھا بجوار 

فقال غاندي  رميت فردة الحذاء األخرى؟ لماذا ما حملك على ما فعلت؟: وسألوه
فلو وجد فردة واحدة . أحببت للفقير الذي يجد الحذاء أن يجد فردتين فيستطيع االنتفاع بھما: الحكيم
نريد أن نعلم أنفسنا يا إخوتي من ھذا الدرس ونتخذ عبرة منه، . يده، ولن أستفيد أنا منھا أيًضافلن تف

. غيرنا ويحمل له السعادة، فلنفرح لفرحه وال نحزن على ما فاتنا أنه إذا فاتنا شيء فقد يذھب إلى
 .فھل يعيد الحزن ما فات؟ كم ھو جميل أن نحول المحن التي تعترض حياتنا إلى منح وعطاء

أن أفكر باآلخر قبل التذمر من أي شيء . ولننظر إلى القسم الممتلئ من الكأس وليس الفارغ منه
كل شخص منا أبعد من ذاته قليالً ليصل إلى غبطة السعادة في لينظر . يحصل لي وأعتقده سيء

  "مغبوط ھو العطاء أكثر من األخذ" إلى غبطة الفرح بالعطاء ألنه. مشاركة اآلخر

 
 
 
  
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 ً   م 6:30أكتوبر الساعة  3قداس يوم األحد : استثنائيا
  

  يوم السبت " لصليبعيد ا"نحتفل بقداس خاص بعيد كنيستنا 

  
نلتقي بأوالدنا 

في التعليم 
المسيحي يوم 

 7الخميس 
 أكتوبر
  م 5الساعة 

  م 5:30أكتوبر الساعة  16
  يليه حفل كوكتيل في صالة الكنيسة
مم ومشاركتك معنا  آملين حضورك


