
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  

   :القراءات ا�نجيلية
   :المقدمة

 خلِّص يا ربُّ شعبََك، وباِرك ميراثَكَ 
 إلھي ) تتصاَمْم عنِّي . إليَك يا ربُّ أصُرخ

  )١٧-١٥: ١(أھل تيموثاوس إلى  ا�ولى القديس بولس رسالةالفصٌل من 
  
ل، أنَّ المسيَح يسوَع قد أتى يا ولدي تيموثاوس، صادٌق القَوُل وجديٌر بكلِّ قُبو �

لُھُم، إلى العالِم  ليُظِھَر يسوَع . لكنِّي لھذا قد ُرِحمتُ  يُخلَِّص الخطأةَ الذيَن أنا أوِّ
)ً كلَّ أناة، ِمثا)ً للذيَن سيؤِمنوَن بِه للحياِة اIبديَّة، ھوِر  المسيُح فيَّ أنا أوَّ فلِملِِك الدُّ

لَمنظور، Vِ الَحكيِم وحَده، الكرامةُ والمجُد إلى دھِر الذي ) يُدِرُكهُ فساد، الَغيِر ا
 �.آمين. الدَّاھرين

  
  )٤٣-٣٥: ١٨(البشير  لوقافصُل شريف من بشارة القديس :ا�نجيل

مان  � فَلَّما َسِمَع * لَّما ٱقتََرَب يَسوُع ِمن أَريحا كاَن أَعمى جالًِسا َعلى ٱلطَّريِق يَستَعطي . في ٰذلَِك ٱلزَّ
بَن داُوَد ٱيا يَسوُع . فََصَرَخ قائِ`ً * فَأُخبَِر بِأَنَّ يَسوَع ٱلنّاِصِريَّ عابٌِر *  ٱلُمجتاَز َسأََل ما ٰھذا ٱلَجمعَ 

  * بَن داُوَد ٱرَحمني ٱيا . أَّما ھَُو فَكاَن يَزداُد ُصراًخا . فََجَعَل ٱلُمتَقَدِّموَن يَزُجرونَهُ لِيَسُكت * ٱرَحمني 

يا َسيِّدي أَن . فَقال . ماذا تُريُد أَن أَصنََع لََك * فَلَّما قَُرَب َسأَلَهُ قائِ`ً . َمَر أَن يُقاَد إِلَيِه فََوقََف يَسوُع َوأَ 
ُد ٱV * إِنَّ إِيمانََك قَد َخلََّصَك . أَبِصر . فَقاَل لَهُ يَسوع * أُبِصر  . َوفي ٱلحاِل أَبَصَر َوتبَِعهُ َوھَُو يَُمجِّ

  �* ُب ُكلُّهُ ٰذلَِك َسبَّحوا ٱV َوإِذ َرأى ٱلشَّع

 ٢٠١١أسبوع الص<ة من أجل وحدة المسيحيّين اليوم السادس من 
 :ص<ة من أجل وحدة المسيحيّين

بُّ يسوع، يا َمن، في ليلِة إقبالِه على الموت ِمن  أيّھا الرَّ
 كما أجلِنا، صلَّيَت لكي يكوَن ت`ميُذَك بأجمِعھم واحًدا،

ونتألَُّم  اِجعلنا نشُعُر بعدِم أمانتِنا،.وأنَت فيهأنَّ اgَب فيَك 
 أعطنا صدقًا فنعِرَف حقيقتَنا، وشجاعةً◌ً  .)نقساِمنا

فنطَرَح عنَّا ما يكمُن فينا ِمن )مبا)ٍة وريبٍة وِمن عداٍء 
، أن نجتمَع كلُّنا فيَك فتُصِعَد قلوبُنا  اِمنحنا،. متبادل يا ربُّ

ِمن أجِل وحدة  ص`تَكَ  انقطاع، ب` وأفواھُنا،
بِل الّتي تريدھا كما تريُدھا المسيحيِّين، لنِجْد . أنَت، وبالسُّ
إلى  الطَّريَق الّذي يؤّدي أيّھا المحبَّة الكاملة، فيَك دائًما،

 .آمين. في الطَّاعِة لمحبَّتَِك وحقِّكَ  الوحدة،
  
ُسِل وعلى الحيا وكانوا يُداِوموَن على ا)ستِماِع إلى" `ةِ تَعليِم الرُّ   "ِة الُمشتَرَكِة وَكْسِر الُخبِز والصَّ
  )٤٢ :٢أعمال الرسل ( 
   
اختار مجلس الكنائس العالمّي والمجلس الحبرّي لتعزيزي وحدة المسيحيّين ھذه المراجع الكتابية (

  )I٢٠١١سبوع الص`ة من أجل وحدة المسيحيّين لسنة 
   

  نتقّوى بالص�ة لكي نعمل: اليوم السادس
  ٩-١: ٢ن من سفر يونا

إليَك يا ربُّ َصرخُت فاَْستَجبَت لي في «: وقالَ  ٢فصلَّى يوناُن إلى الّربِّ إلِھِه ِمْن جوِف الُحوِت  ١
طَرْحتَني في اIعماِق، في قلِب ھِذِه  ٣. ِمْن جوِف الموِت أستغيُث فَسمعَت يا ربُّ صوتي. ضيقي
طُِرْدُت ِمْن أماِم  ٤. أمواجَك جميًعا تعبُُر يا ربُّ عليَ تـيَّاراتَُك و. المياهُ الغزيرةُ تُحيطُ بـي. البِحارِ 

تَكتَنِفُني المياهُ إلى اIْنِف والغمُر يُحيطُ بـي، وعشُب البحِر  ٥. عينَيَك فكيَف أرى بَعُد ھيَكلََك الُمقدَّسَ 
لكنََّك أيُّھا . لى اIبدِ نَزْلُت إلى أُُسِس الجباِل، إلى أرٍض أبوابُھا اَنَغلَقَت علَي يا ربُّ إ ٦يُغطِّي رأسي 

ُرَك أيُّھا الّربُّ فتَِصُل إليَك  ٧الّربُّ إلھي ستَرفَُع حياتي ِمَن الھاويِة  وِعنَدما تعوُد إلَي نْفسي أتذكَّ
وِء ويُھِملوَن َرحَمتََك علَيِھم ٨. ص`تي في ھيَكلَِك الُمقدَّسِ  وأنا بصوِت الَحمِد  ٩. يُراعوَن آلھةَ السُّ

ُب لكَ  بائِـَح وأُوفي بما نَذْرتُهُ لكَ  أُقَرِّ   . »فِمنَك يا ربُّ خ`صي. الذَّ
  

 ٧-١: ٦٧من المزمور 
 ٤. فَيعِرَف أھُل اIرِض طريقََك وجميُع اIَمِم خ`َصكَ  ٣تَحنَّْن يا هللاُ وباِرْكنا وأنِْر بِوجِھَك علَينا،  ٢

عوُب ُكلُّھُم،  تديُن الشُّعوَب با)ستِقامِة . فَرُح اIَمُم ويَُرنُِّمونَ وي ٥يحَمُدك الشُّعوُب يا هللاُ، يحَمُدك الشُّ

لما نزلَت إلى الموت، أيھا الحياةُ  ): الثانياللحن (القيامة  طروبـاريـة -
ا أقمَت ا*مواَت من تحِت الثرى، و. الخالدة، أمت& الجحيَم ِبَسَنى "ھوِتك لم&

أيھا المسيُح إلُھنا، يا ُمعطَي الحياة، المجُد لك: صرخْت جميُع قواِت السماويين  
 

ر، خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البرب -
.واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك  

 
، ووسيطتھم الدائمة لدى الخالق، يا نصيرة المسيحيين التي " ُتخزى: القنداق -

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

.يا والدة اBله المحامية دائماً عن مكرميكِ . ا"بتھال  

  ٨٩ العدد – ٢٠١١ يناير/الثانيكانون  ٢٣ ا�حد
  أحد أعمى أريحا

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

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  -  في الكويت

    



عوُب ُكلُّھُم ٦. وتَھدي اIَمَم في اIرضِ  اIرُض أعطت َغلَّتَھا،  ٧. يحَمُدَك الشُّعوُب يا هللاُ، يحَمُدَك الشُّ
  . فَبارَكنا هللاُ إلھُنا

  
 ٨-١: ٢من رسالة القديس بولس ا1ولى إلى تلميذه طيموتاوس 

`ةَ وا)بتِھاَل والَحمَد ِمْن أجِل جميِع النّاِس، فأط ١ عاَء والصَّ وِمْن  ٢لُُب قَبَل ُكلِّ شيٍء أْن تُقيموا الدُّ
لَطِة، حتّى نَحيا حياةً ُمطمئِنَّةً ھاِدئَةً بُِكلِّ تَقوى وكراَمةٍ  فھذا حَسِن  ٣. أجِل الُملوِك وأصحاِب السُّ

، الّذ ٤وَمقبوٌل ِعنَد هللا ُمَخلِِّصنا  Iنَّ هللاَ  ٥ي يُريُد أْن يَخلَُص جميُع النّاِس وَيبلُغوا إلى َمعِرفَِة الَحقِّ
ى بِنَفِسِه فًِدى لِجميِع  ٦واحٌد، والَوسيط بيَن هللا والنّاِس واحٌد ھَو الَمسيُح يَسوُع ا�نساُن  الّذي َضحَّ

ْت في وقتِھا، . النّاس ِ ًرا وَرسوً) أقوُل الَحقَّ و) أكِذُب ولھا َجَعلَ  ٧والشَّھاَدةُ على ذلَِك تَمَّ ني هللاُ ُمبشِّ
جاُل في ُكلِّ مكاٍن، رافِعيَن أيِديًا طاِھَرةً  ٨. وُمَعلًِّما لَِغيِر اليَھوِد في ا�يماِن والَحقِّ  فأُريُد أْن يَُصلَِّي الرِّ

  . ِمْن َغيِر َغَضٍب و) ِخصامِ 
  

 ١٥-٥: ٦من إنجيل القديس متّى الرسول 
`ةَ قائِميَن في الَمجاِمـِع وَمفاِرِق الطُُّرِق  وإذا« ٥ َصلَّيتُْم، ف` تكونوا ِمثَل الُمرائيَن، يُِحبُّوَن الصَّ

ا أنَت، فإذا َصلَّيَت فاَدُخْل ُغرفَتََك وأغلِْق  ٦. ھُؤ)ِء أخذوا أجَرھُم: الحقَّ أقوُل لُكم. ليُشاِھَدھُُم النَّاسُ  أمَّ
دوا الك`َم  ٧. يٌن، وأبوَك الّذي يَرى في الِخْفَيِة ھَو يُكافِئُكَ  تَراهُ عَ بابَھا وَصلِّ Iبيَك الّذي ) و) تَُردِّ

) تكونوا ِمثلَھُم، Iنَّ  ٨. تَرداًدا في َصلواتُِكم ِمْثَل الَوثنيِّيَن، يَظُنُّوَن أنَّ هللاَ يَستَجيُب لھُم لَِكثرِة ك`ِمِھم
`ةَ  ٩. تسألوهُ  هللاَ أباُكم يَعِرُف ما تَحتاجوَن إلَيِه قَبَل أنْ  أبانا الّذي في السَّماواِت، : فصلُّوا أنتُم ھِذِه الصَّ

أعِطنا ُخبَزنا  ١١. ليأِت َملكوتَُك لتُكْن مشيئتَُك، في اIرِض كما في السَّماءِ  ١٠ليتَقدَِّس اَسُمَك، 
 ، نا و) تُ  ١٣واَغفِْر لنا ُذنوبَنا كما َغفَرنا نَحُن لِلُمذنِبيَن إلَينا،  ١٢اليَوميَّ دِخْلنا في التَّجِربَِة، لكْن نجِّ

يرِ  رِّ وإْن ُكنتُم )  ١٥. فإْن ُكنتُم تَغفِروَن لِلنَّاِس َز)َّتِِھم، يَغفِْر لُكم أبوُكُم السَّماويُّ ز)َّتُِكم ١٤. ِمَن الشِّ
  . تَغفِروَن لِلنّاِس ز)َّتِِھم، ) يَغفُِر لُكم أبوُكُم السَّماويُّ ز)َّتُِكم

 
 

  ي مفھوم المسيحيّةالموت ف
  

مرة من المرات، ُحبِل بتوأمين في وقت واحد، وَعبََرت اIسابيع وكان 
ما ": وكلما كان نموھما يزداد، كلما كانا يضحكان فرحاً . التوأمان ينموان

  "ما أجملھا الحياة! أعظم ما نحن عليه إذ ُحبَِل بنا
  .وبدأ التوأمان يكتشفان العالم الصغير الذي يعيشان فيه

وھم�ا ف�ي (وحينما انتبھ�ا إل�ى الَحْب�ل ال�ذي ين�زل إليھم�ا ويعطيھم�ا الحي�اة 
ما أعظم محبة أُمنا لنا، حتى ": ويقو)ن! رحاً ف، كانا يطربان )بطن أُمھما

وامت��دت اIس��ابيع إل��ى ش��ھور، وب��دأ . "أنھ��ا تجعلن��ا نش��ترك ف��ي حياتھ��ا
ف�ردَّ ". "م�اذا يعن�ي ھ�ذا؟": أح�دھما اgخ�رفس�أل . التوأمان يُ`حظان كم أن شكلھما يتغي�ر ش�يئاً فش�يئاً 

لكن��ي ) أري��د أن ": فأجاب��ه اIول. "إن��ه يعن��ي أن بقاءن��ا ف��ي ھ��ذا الع��الم آٍت إل��ى نھايت��ه": علي��ه ش��قيقه
ان�ت ھن�اك حي�اة كفربما . إن اIمر ) خيار لنا فيه": فردَّ عليه اgخر". أرحل، أريد أن أبقى ھنا دائماً 
ولكن كيف يكون ھذا؟ فإننا بخروجنا سوف نفق�د ھ�ذا ": فأجابه التوأم". اتنتظرنا بعد خروجنا من ھھن

ينا بالحياة، فكيف يمكن أن تكون لنا حياة بدونه؟ ثم ھناك برھان آخر، فكما يبدو أن الَحْبل الذي يُغذِّ  

آخرين كانوا ھنا قبلنا ورحلوا خارجاً، ولم يرجع و) واحد منھم ليقول لنا إن ھناك حياة بعد  
  ")، )، ھذه ھي نھايتنا؛ بل إنه يبدو أنه ) يوجد أُمٌّ على ا�ط`ق". "وج من ھناالخر

ھذا العالم؟ وكيف  ف�ي سبٍب آخر جئنا إلى! )، )بد أن تكون حياة": فاحتجَّ التوأم اgخر على شقيقه
يبدو أنھا تحيا فقط  رني، ھل رأيَت أُمنا ولو مرة واحدة؟خبِ أ": ردَّ عليه التوأم اIولف" ؟) نبقى أحياء
رنا   ".. وبھذا نكون نحن الذين اخترعنا ھذه الفكرة لعلَّھا تجعلنا سعداء. في تصوُّ

ِحم مليئة بالتساؤ)ت العميقة والخوف الشديد من الخروج . وھكذا، كانت اIيام اIخيرة في الرَّ
ا، فتحا أعينھما وصرخا من ولما انتقل التوأمان من عالمھما المظلم ھذ. وأخيراً، حلَّت لحظة الو)دة

را   .الفرحة، إذ شاھدا أح`مھما تتحقق بأجمل مما تصوَّ
ِحم الذي . ھذا ھو الموت في مفھوم المسيحية ويقول اgباء القديسون إن ھذا العالم ھو بمثابة الرَّ

  .سيلدنا إلى العالم الجديد أو الدھر الجديد
Iن ھذا الفاسد )بد أن يلبس عدم <<: +ولوھكذا يمكننا أن نَدھَش من قول القديس بولس الرس

أين شوكتَُك يا موت؟ أين غلبتُِك يا ھاوية؟ أما شوكة الموت ... فساد، وھذا المائت يلبس عدم موت
 >> ولكن شكراً V الذي يُعطينا الَغلَبَة بربنا يسوع المسيح. فھي الخطية، وقوة الخطية ھي الناموس

  
     عبرة  و  قصة 

>>!!  مكان ب� مشاكل؟  ھل تبحث عن <<  
 

كان ھناك طبيب يدعى الدكتور سامي وكان على مّر الوقت مشغو) جدا، 
شھرته لم تأِت من مھارته الطبيّة وحسب، وإنما من الطريقة ا�نسانية التي 
يتعامل بھا مع مرضاه، جاء إليه يوما أحد مرضاه يحمل سؤا) ويدعّي بأنه مھم 

تفضل وقل : به عليه بكل اخ`ص قال الدكتور ساميللغاية، وتوسل إليه أن يجي
أرجوك يا دكتور أن تدلني على مكان أستطيع أن أعيش : سؤالك، رد المريض

تعال إلي : فقال الطبيب. فيه و) أواجه ھناك أية تحديات تنغص علي عيشتي
رد . غدا، فاليوم أشرف على نھايته وليس بمقدوري أن أجيبك اgن على سؤالك

: في صبيحة اليوم التالي. أعدك وسألتزم بوعدي: ھل تعدني بأن تفعل ذلك؟ فقال الطبيب: المريض
توجه الطبيب مع . ركض المريض إلى عيادة الدكتور سامي وكان أول من ولجھا، فوجده ينتظره

مريضه في سيارته إلى مكان خارج المدينة، وھناك توقف أمام مساحة كبيرة من اIرض تحيط بھا 
عزيزي ! اندھش المريض عندما اكتشف بأنھا مقبرة المدينة. ة ولھا بوابة حديديةجدران عالي

التحديات التي تصادفك تمنح حياتك قيمتھا وغايتھا، وعندما تواجھھا بعق`نية وصبر تزداد : القارئ
التحديات ھي وحدھا التي تؤكد لك بأنك مازلت حياً ومازلت تمارس . خبرتك وتصقل شخصيتك

واجھة تلك التحديات تتطلب مھارات كثيرة، أھمھا القدرة على التكيّف والصبر والعمل لكن م. حياتك
الدؤوب والثقافة التي تحتاجھا للتفاعل مع اIشخاص واIحداث التي تصادفك، ) تغيب التحديات من 

 ..حياة ا�نسان إ) عندما ينزل في مثواه اIخير
  

 
 
 
 
 

ستنا المرحوم جورج القرى ننعي وبكل الحزن وا�سى فقدان ابن كني
وزوجته غادة عفارة  عائلته ونصلي من أجل راحة نفسه ولنرفع بص%تنا

  وأو=ده ماريا وكارلوس من أجل أن يمنحھم هللا إله التعزية كل التعزية، آمين
  


