
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 
 

  
  القراءات اإلنجيلية

  ما أعظم أعمالك يا رب، لقد صنعت جميعها بحكمة :المقدمة
  .باركي يا نفسي الرب، أيها الرب الهي لقد عظمت جدا

  :غالطية الرسول إلى أهل رسالة القديس بولسفصٌل من 
موسِ بل إنَّما باإليمانِ يا إخوة، لعلمنا بأن اإلنسان ال يبرر بأعماِل النَّا 

بيسوع المسيح، نحن أيضاً آمنَّا بيسوع المسيح، لكي نُبرر باإليمانِ 
إذ لَن يبرر بأعماِل النَّاموسِ أحد من ذوي . مسيحِ ال بأعماِل النَّاموسالب

الجسد، فإن كنَّا ونحن طاِلبون التَّبرير في المسيحِ نوجد نحن أيضاً خطأة، 
فإن عدتُ أبني ما قَد هدمتُ ! فَيكون المسيح خادماً للخطيئة؟ حاشىأ

إنِّي . جعلتُ نَفسي متعدياً، ألنِّي بالنَّاموسِ متُّ للنَّاموسِ لكي أحيا هللا
في يح ل إنَّما المسيحب ،ال أنا بعد ،المسيح، وأنا حي مع صلوبوما . م

 أحياه في اإليمانِ بابنِ اهللا، الذي أحبني وبذََل أحياه اآلن في الجسد إنَّما
  .نفسه عنِّي

 
  : البشيرلوقافصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل

  الذينمبتُ أحبْكم إنم، فإنَّ بهِنتم أيضاًلوا َأ افعكذلك. مكُ بِ الناسَلفع أن يريدونكما تُ.  الربُّقاَل 
إف. ملكُ ضٍل فَونكم فأيُّحبُّيأيضاًةََأ الخطَن ي بُّحونالذين ي ونهم، وإن َأبُّحتُنْحسم إلى الذيني ون نُحس

وا وفُستَ تَ أنونرج الذين تَم، وإن أقرضتُهين بع ذلكلون يفع أيضاًةََأ الخطَفإن. م لكُضٍل فَم فأيُّإليكُ

مفَفأيُّ. منه م لكٍُلض .اًيض َأةََأ الخطَفإنقرِِ يلكَةََأون الخطَض وفُستَي يثْوا المن َأل، ولكوا بُّح
 منع مهألنَّ. ليني العوا ب وتكونُ كبيراًمكُجر َأكونفي. يئاًلين شَم مَؤوا غيرضقرِنوا وَأحسوَأ. مكُعداَئَأ

   .يمحم ر أباكُ كما أنماءحن رذَونوا ِإ واألشرار، فكُينرِ الشاكعلى غيرِ
   

   تذآار الرسول المجيد توما- أآتوبر 9اإلثنين 
  

القديس توما الرسول هو أحد تالميذ الرب يسوع المسيح اإلثني 
لة فترك كل شيء عشر، و يقال له التوأم دعاه الرب إلي شرف الرسا

 : ، أشتهر توما بين التالميذ بثالث مواقفو تبعه بدون تردد
ميته التباع الرب يسوع مهما تكن  حبه الكبير و ح:الموقف األول

المجازفة حتى الموت و يظهر ذلك عندما أراد يسوع الصعود إلي 
بيت عنيا قرب أورشليم ليقيم لعازار من بين األموات و أعترضه 

يا معلم، اآلن كان اليهود يطلبون أن يرجموك و " الرسل بقولهم له
م للتالميذ رفقائه تذهب أيضاً إلي هناك؟ فقال توما الذي يقال له التوأ

  ).16- 8: 11يوحنا " (لنذهب نحن أيضاً لكي نموت معه
 أسئلته اإلستيضاحية من السيد عن أية أمور بدت غامضة لديه، و يتبين ذلك عندما :الموقف الثاني

ال " كان الفادي اإللهي يلقي على مسامع تالميذه في ليلة العشاء السري اآليات الخالدة حيث قال لهم
قال له توما يا سيد لسنا نعلم اين .  و تعلمون حيث أنا أذهب و تعلمون الطريق ...لوبكمتضطرب ق

ليس أحد يأتي . قال له يسوع أنا هو الطريق و الحق و الحياة. تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق
  ).6- 1: 14يوحنا " (إلي اآلب إال بي
الواقع و لذلك نراه في األنجيل أنه لم يكن  تميزه بأنه كان يرى األمور بعين الحس و :الموقف الثالث

موجوداً بين التالميذ حينما جاء لهم يسوع بعد قيامته من األموات و دخل إليهم و األبواب مغلقة و 
إن لم أبصر في يديه أثر المسامير و أضع أصبعي في أثر المسامير و أضع " أخبروه بذلك فقال لهم 

و بعد ثمانية أيام كان تالميذه أيضاً داخالً و "  جنبه ال أومنأصبعي في أثر المسامير و أضع يدي في
هات " ثم قال لتوما. توما معهم فجاء يسوع و األبواب مغلقة ووقف في الوسط و قال سالم لكم

أجاب . إصبعك إلي هنا و أبصر يدي و هات يدك وضعها في جنبي و ال تكن غير مؤمن بل مؤمناً
" واطوبى للذين آمنوا و لم ير.  له يسوع ألنك رأيتني يا توما آمنتتوما و قال له ربي و إلهي، قال

  .توما إلي إيمان راسختحول شك بهذا ). 29 – 19 : 20يوحنا (
أما بشارته فقد بدأ بها من أورشليم كباقي التالميذ ثم إلي باقي العالم و حسب التقليد الكنسي كان أول 

وإليه يعزى تأسيس الكنيستين قضى شهيداً، صين و من بشر في بالد الهند و فارس و بلغ إلي ال
  .المالبارية والمالنكارية في جنوبي الهند

  َأن يهب غُفران الزالَّت لنفُوسنا. ِإشْفَع ِإلى اِهللا الرحيم. َأيُّها الرسوُل القديس توما
  

 ):متسلسل(موضوع األسبوع 
  آنيسة االضطهادات

  :اضطهاد القرنين األولّين -1
فبقيت . لم يشهد القرنين األوالن اضطهاداً شامالً، ولم يعرف تشريعاً دقيقاً خاصاً بالمسيحيين

  :نذكر هنا أهمها. االضطهادات محصورة في الزمان والمكان

  لكيين المالنيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 

 ألن الرب صنع عزاً.  السماويات، وتبتهجِ األرضياتلتفرحِ: روبـاريـةالط -
بساعده ، ووطئ الموت بالموت، وصار بكر األموات، وأنقذنا من جوف الجحيم، 

.ومنح العالم عظيم الرحمة  
 

ر، واحفظ بقوة ك وامنح حكامنا الغلبة على البربك ميراث خلص يا رب شعبك وبار-
.صليبك جميع المختصين بك  

 
- آيات الغلبة يا جندية قاهرة، ونقدم الشكر لك يا والدة اإلله، نكتب لك نحن عبيدك 

كمنقذين من المساوئ، لكن بما أن لك العزة التي ال تحارب، أعتقينا من أصناف 
افرحي يا عروسةً ال عروس لها: الشدائد حتى نصرخ إليك  
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 ق

 يطلعنا المؤرخ تاقيطس نفسه على اضطهاد :نيرون أول امبراطور يضطهد المسيحيين  - أ
ويلّمح بعض . 64د نتيجة لحريق رومة سنة جاء هذا االضطها. المسيحيين عن يد نيرون

أما تاقيطس فيصدق ما ينسب . الكتّاب المسيحيين إلى هذا الحدث، ولكن من دون توضيح
أما نيرون فينفذ . نه ال يعتبرهم مسؤولين عن الحريقكإلى المسيحيين من سوء السمعة، ل

لم يتعد مدينة ا االضطهاد  هذ أنويظهر. في المسيحيين العقوبة التي يستوجبها حارقو المدن
 .ويعتبر التقليد أن الرسولين بطرس وبولس ماتا ضحية ظلم نيرون. رومة

  
 حاكم بيتينية  في رسالة من بلينس األصغر،):98-117 ((Trajan)عهد طرايانس   - ب

، إلى االمبراطور طرايانس، يثير الحاكم إلى مطاردة المسيحيين )شمال آسية الصغرى(
هو ال يحترم المسيحيين لكن تحرياته لم تُفض إلى الوجود أي خطر . تهوإعدامهم في مقاطع

فحسب، أم يثبت لديه أنهم " مسيحيين"فما العمل إذن؟ أيدينهم ألنهم يحملون اسم . من قبلهم
. ال يمكننا إقرار قاعدة عامة ذات صيغة ثابتة: مجرمون؟ فيأتي جواب طريانس مذهالً
، ومن جهة أخرى أال نكتفي باتهامات مجهولة فيجب أال نطارد المسيحيين من جهة

 ....صرون على القول أنهم مسيحيونومع ذلك يجب محاكمة الذين ي. المصدر
  

 
 في عهد هذا االمبراطور الفيلسوف، حوكم في ):180-161(عهد مرقس أوريليوس   - ت

 وأستاذ إيريناوس أسقف مدينة وفي إزمير بوليقربس تلميذ يوحنا" المدافع"رومة يسطينس 
ففي ذكرى يوم . مرة األولى تكريم ذخائر الشهداءمع بوليقربس، نشهد لل. ليون العتيد

وهناك رسالة من . الحقيقي، يجتمع المسيحيون حول أضرحتهم" ميالدهم"وفاتهم، أي 
ة مسيحيي مدينة ليون إلى إخوانهم في آسية، نقلها أوسابيوس القيصري، تحفظ لنا رواي

، إثر مظاهرة شعبية نجهل أسبابها، أوقف ما يقارب 177اضطهادات ليون المؤثرة سنة 
وصل إلينا من بينهم أسماء بوتينس األسقف الشيخ ابن . خمسين مسيحياً وتم إعدامهم

. التسعين سنة والشماس صانقتس وبالندنية الجارية الضعيفة التي ماتت في آخر القافلة
 ).فرنسا اليوم(ادة على وجود المسيحية في بالد الغال وهذه الرسالة هي أقدم شه

  
  

   ))2 ـ جزءشرح القداس اإللهي (( 
  :ألفاظ ومعاني 

  
وهي تعني العبادة " عمل"وأرغون " عام"ليئتون : وهي اسم يوناني مركّب من كلمتين:  ليتورجيا-1

  .لهيأما حصراً فهي القداس اإل. العامة الرسمية التي تؤديها الكنيسة هللا
وهي ظرف يأتي بمعنى الجودة والنوعية " أف"وهي كلمة يونانية مركبة من كلمتين :  إفخارستيا-2

تبنّتها المسيحية للداللة إلى " الشكر"ومعناها العطية المجانية، ومجموعها معناه " خاريس"والكمال و 
ذبيحة اإللهية، ذلك لكون القداس سر الشكر أو سر القربان المقدس، ودخلت جميع اللغات للداللة إلى ال

  .يحتوي على تقدمة القربان شكراً هللا
ثم تطورت إلى ظرف ". الجدير بالثقة"، " الحق"، " الثابت" كلمة عبرية، وهي صفة تعني : آمين-3

وهذا المعنى األخير تطور ليصبح محصور في الموافقة " التثبت في الحق"و " ليكن كذلك"بمعنى 

وتكون اآلمين في الليتورجيا بمثابة الموافقة والقبول . عالن الرسمي للحقائق اإللهيةالعلنية على اإل
 .وااللتزام، وهذا ما يعلنه الشعب كموافقة على اإلعالن الذي يتلوه المتقدم في الصلوات

  
 وتعني الردة أو الالزمة وهي في االستعمال" فوني"و " أندي" كلمة يونانية مركّبة من : أنديفونة-4

في القديم كان يتلى المزمور كامالً أما اليوم . ن المزامير أو نشيد قديممالليتورجي الزمة قصيرة 
  .فيكتفى بآيتين أو ثالثة منه

اسم يوناني عام لكل أنواع األناشيد الليتورجية ذات الوزن الشعري والموسيقي، وهي :  طروبارية-5
  . في أغلب األحيان تطور لالزمة المزمورية

وهي " يه"و" هلل"وهي صيغة األمر الجمع لفعل " هللو: " نداء مؤلّف من كلمتين عبرانيتين: هللويا-6
وهي تُستعمل في مطلع ونهاية بعض المزامير ". هللوا هللا"ترجمتها . ، اسم اهللا"يهوى"مختصر لكلمة 

: 19( كتاب الرؤيا وفي". الهلِّل" التي أطلق عليها عند العبرانيين اسم 118-113خصوصاً المزامير 
والليتورجيا إذ تستعملها مراراً تنوه إلى بهجة لقاء . نشيد المختارين" آمين"تصبح مع كلمة ) 1-6

  .المؤمنين ـ وهم مختارو اهللا ـ مع الرب في تعليمه وفي حبه وفي حضوره
قبل الترنيم ، وهو نداء يوجهه الشماس اإلنجيلي إلى الشعب "قوة" اسم يوناني معناه :ذيناميس -7

بنشيد التريصاجيون آلخر مرة، يدعوه به إلى مضاعفة اإليمان في اإلنشاد وتأكيد الرجاء برحمة 
  .المخلّص

مائدة أو طاولة، " منسيون"بدالً من و" أندي"كلمة يونانية مركبة من ): أنديميسيون( أنديميسي -8
ها تحنيط المسيح وخيط على ظهرها ، وهي قطعة من كتّان أو حرير، رسم علي"عوض المائدة"وتعني 

قتلوا من أجل كلمة اهللا "كيس صغير يحتوي على ذخائر للقديسين، أعضاء المسيح المقدسة، الذين 
لقد كانت أصالً تُستعمل بدل المذبح، إبان ). 9: 6رؤيا يوحنا " (ومن أجل الشهادة التي أدوها

ثم انتشر استعمالها، فصارت توضع على كل . نيسةاالضطهاد، الذي شنَّه محاربو األيقونات ضد الك
  .أما تكريسها فيقوم به البطريرك داخل رتبة شبيهة برتبة تكريس المائدة المقدسة. الهياكل

  
  

  "من الذي يمسك بالحبل"
كان بعض السياح يمرون على جبل، وبينما كانوا ينظرون إلى أسفل الجبل رؤوا زهوراً 

ورؤوا ولداً . وفوقها وتحتها صخوراً ال تسمح بالسير عليها أبداًجميلة نادرة في منتصفه 
يرعى الغنم، فقالوا له أنهم مستعدون أن يدفعوا له مبلغاً كبيراً من المال إذا قبِل أن 
. يربطوه بحبل ويمسكوا بطرفه، ويدلّوه أسفل الجبل ليحضر لهم بعضاً من هذه الزهور

ني أذهب أوالً وأدعو أبي، فإذا كان هو الذي يمسك إني أوافق، لكن دعو: فقال لهم الولد
بالفعل ذهب الولد ودعا أباه فربطه بالحبل . بالحبل فإني أتدلى وأحضر لكم الزهور

وأمسك به وتدلى الولد بسالم وطمأنينة ألنه كان يثق كل الثقة أن الحبل لن يفلت من يد 
  .أبيه
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