
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  

  عجيب اهللا في قديسيه، إله إسرائيل :المقدمة
 في المجامع باركوا اَهللا، الرب من ينابيعِ اسرائيل

  
  :رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيينفصٌل من 

ر، ونالوا المواعد، وسدوا يا إخوة، إن القديسين جميعاً باإليمان قد قَهروا الممالك، وعملوا البِ 
وأطفَأوا قوة النار، ونجوا من حد السيف، وتقووا من ضعف، وصاروا أشداء في . أفواه األسود

وآخرين قد عذبوا بتوتير . واسترجعت نساء أمواتهن بالقيامة. القتال، وكسروا معسكرات األجانب
وآخرين قد ذاقوا الهزء والسياط . قيامة أفضلولم يقبلوا النجاة ليحصلوا على . األعضاء والضرب

. ساحوا في جلود الغنم والمعز. ماتو بحد السيف. امتُحنوا. نُشروا. رجِموا. والقيود أيضاً والسجن
ولم يكن العالم مستحقاً لهم، تائهين في البراري والجبال والمغاور . معوزين مضايقين مجهدين

ألن اهللا قد سبق فنظر لنا . هم المشهود لهم باإليمان، لم ينالوا الموعدفهؤالء كلُّ. وكهوف األرض
فلذلك نحن أيضاً إذ يحدق بنا مثل هذا السحابِ من الشهود . شيئاً أفضل، لكي ال يكَملوا بمعزٍل عنا

قٍل، والخطيئة المحيطة بنا بسهولةعنّا كلَّ ث بصبرٍ في الميدان الموضو. فلنُلق ع أمامناولنَسع .
هلكَمِئ اإليمان ومبدم نظرنا إلى يسوع جاعلين .  

 
  

  
  :فصُل شريف من بشارة القديس مّتى البشير:اإلنجيل

قال الرب لتالميذه، كلُّ من يعترفُ بي قدام الناسِ، أعترف أنا أيضاً به قُدام أبي الذي في  
ال تظنّوا أني . تأيضاً قُدام أبي الذي في السماواومن ينكرني قُدام الناس، أنكره أنا . السماوات

لقد جئت ألفرق اإلنسان عن أبيه، . لم آت أللقي سالماً بل سيفاً. جِئت أللقي على األرض سالماً
من أحب أباً أو أماً أكثر مني، فال . وأعداء اإلنسانِ أهل بيته. واالبنة عن أمها، والكَِنّة عن حماتها

ومن ال يأخُذ صليبه ويتبعني، فال .  أحب ابناً أو بنتاً أكثر مني، فال يستحقنيومن. يستحقني
فما عسى أن يكون لنا؟ فقال . فأجاب بطرس وقال له، ها نحن تركنا كّل شيء وتبعناك. يستحقني

أنتم الذين تبعتموني في عهد التجديد، متى جلس ابن اإلنسان على . لهم يسوع، الحق أقول لكم
. تجلسون أنتم أيضاً على اثني عشر عرشاً، وتدينون أسباط إسرائيل االثنَي عشر. هعرش مجد

وكّل من ترك بيوتاً أو إخوة أو أخوات، أو أباً أو أماً، أو امرأة أو بنين، أو حقوالً من أجل اسمي، 
  لينوآخرون يكونون أو. وكثيرون أولون يكونون آخرين.  ضعف ويرثُ الحياة األبديةةيأخذ مائ

  
  ):متسلسل(موضوع األسبوع 

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

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

  
  :زمن الرسل: أوالً 

اثنا عشر رجالً يحملون .  ابتدأت حياة الكنيسة في أورشليم حوالي سنة الثالثين، يوم العنصرة
لقد أقامه . إن يسوع الناصري، الذي أرسله اهللا والذي صلب كلص، هو حي: البشرى لمواطنيهم

يبدأ تاريخ الكنيسة إذن . جيالوهو المسيح المخلّص الذي ينتظره شعب العهد القديم منذ أ. اهللا
فكتابات العهد ... أعمال الرسل، رسائل بولس، رؤيا يوحنا: باألحداث التي يرويها العهد الجديد

لكن هناك تقاليد وصلت إلينا عن طرق أخرى، وقد جمع بعضها . الجديد هي مراجعنا األساسية
الرسل لم تعترف بها الكنيسة كما أن هنا كتابات أخرى تدعي أنها ألحد . أوساييوس القيصري

فهي كثيراً ما تشبه القصة الخيالية، لكنها قد تحتوي على بعض . ككتب موحاة، هي الكتب المنحولة
  .العناصر التاريخية

  
  )4-2رسل (يسوع مات وقام وبشّر به بين اليهود  .1

مناسبة العيد، يعلن حوالي سنة الثالثين، يوم العنصرة في أورشليم، أمام الحجاج اليهود المجتمعين ل
قتلتموه، ... إن يسوع الناصري، ذاك الرجل الذي أيده اهللا لديكم بما أجرى على يده بينكم: "بطرس

فلما رفعه . ونحن بأجمعنا شهود على ذلك... إذ علّقتموه على خشبة بأيدي الكافرين، قد أقامه اهللا
رسل (قد جعله اهللا رباً ومسيحاً .. .اهللا بيمينه، نال من اآلب الروح القدس الموعود به فأفاضه

توبوا وليعتمد كل منكم باسم يسوع المسيح : "أجابهم بطرس" ماذا نعمل؟: "فقال السامعون). 2/22

كانت

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 

  2008 أيار 18األحد 
المعروف بأحد جميع القديسين–األحد األول بعد العنصرة   

يـةربـاوالـطـر  
أيها المسيح االله، إن كنيستك المتسربلة دماء شهدائك الذين في كل   -

أرسل رأفتك على : العالم، مثل بزٍ وأرجوان، تهتف إليك بواسطتهم
 شعبك، وهب لرعيتك السالم، ولنفوسنا عظيم الرحمة

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

 
 أيها الرب البارُئ الخليقة، إن المسكونة تقدم لك :قنداق جميع القديسين

فبتضرعاتهم إحفظ كنيستك في . البسي اهللاكبواكير الطبيعة، الشهداء ال
 سالم دائم، من أجل والدة اإلله، يا جزيل الرحمة

 



. هكذا ولدت الكنيسة. فاعتمد ثالثة آالف نفس". لغفران خطاياكم، فتنالوا موهبة الروح القدس
وهم يتكلمون اآلرامية، اللغة السامية األكثر . عأعضاء الكنيسة األولى هؤالء كانوا يهوداً، مثل يسو

وظلّوا يعيشون عيشة اليهود األتقياء، يصلون في الهيكل، يخضعون . استعماالً في الشرق األوسط
لشريعة المآكل المحرمة، يمارسون الختان، يبدون بدعة يهودية جديدة بين بدع كثيرة كالفريسيين 

وما يميزهم هو العماد باسم يسوع ومواظبتهم على سماع . "النصارى"فهم . والصدوقيين والغيورين
-4/32 و 47-2/41رسل (وتكوين جماعات أخوية ) االفخارستيا(تعاليم الرسل وكسر الخبز 

35.(  
  
  )9-6رسل(رسالة اإلنجيل ال تقتصر على أورشليم : االنفتاح األول واالنفصال األول .2

وبدأت .  يهود ذوو ثقافة يونانية، هم الهلّينيونإلى اليهود ذوي الثقافة اآلرامية انضم باكراً 
ففي حين كان االثنا عشر مسؤولين عن جماعات العبرية . المشادات بين الجماعتين الثقافيتين

وهكذا انفتحت جماعة المؤمنين ). 6رسل (األصل، كان سبعة رجال مكلفين بمسؤولية الهلّينيين 
فهرب الهلّينيون المضطهدين من أورشليم إلى . ينعلى يهود الشتات، أي العائشين خارج فلسط

، وأصبحوا مرسلين لدى اليهود الساكنين )11/19 و8رسل (السامرة وسواحل المتوسط وأنطاكية 
رسل ( تالميذ يسوع الذي حضر رجم اسطفانس، كان من أقسى مضطهدي) بولس(وشاول . هناك

  .لكن يسوع، على طريق دمشق، أدركه فأصبح أول مبشر باإلنجيل). 8/2
  
ليس على اإلنسان أن يمر باليهودية ليصبح تلميذ : االنفتاح الثاني واالنفصال الثاني .3

  )11-10رسل . (يسوع
 قائد رأى الروح يحّل على قرنيليوس،. موّجه إلى آل إنسان فهم بطرس في رؤيا أن اإلنجيل

فقبله في الكنيسة بالعماد وسلَّم، مبدئيًا، بأن المرور باليهودية ليس . ، الذي لم يكن يهوديًاةالمائ
في أنطاآية، حيث لجأ عدد آبير من الهّلينيّيين، ُلِقب ). 14-13رسل (ضروريًا لقبول اإليمان 

صاعدًا، عن سائر هذه هي العالمة التي يتميزون بها، من اآلن ف": مسيحّيين"أتباع المسيح 
وفي رحلته .  الرومانيةاإلمبراطوريةوصارت أنطاآية نقطة انطالق لتبشير . التجمعات الدينية

األولى، حيث رافقه برنابا، آان بولس يتوجه أوًال إلى اليهود في المجامع، ثم إلى الوثنيين، من 
 تظن أنه يجب آانت جماعة أورشليم). 15رسل (دون أن يفرض عليهم الممارسات اليهودية 

جماعة المسيحيين من أصل : وآان في أنطاآية جماعتان. فرض الختان على المسيحيين الجدد
 من نفالمسيحيون المنحدرو.  المحافظين على الممارسات اليهودية وجماعة الهّلينّيينودييه

: طعمةأصول مختلفة آان يصعب عليهم تناول الطعام معًا بسبب القوانين اليهودية المتعلقة باأل
فهل يستطيعون االحتفال معًا ... أآل لحم الخنزير محّرم، آذلك الدم وبعض طرق تهيئة الطعام إلخ

مبدئيًا، يقبل باستقبال الوثنيين في . باالفخارستا التي تتم عادة بعد وجبة الطعام؟ بطرس يتردد
 تناول الطعام فلم يعد يجرؤ على. الكنيسة من دون شرط وفي الوقت عينه، يخاف يهود أورشليم

إلى أن ُحلت هذه المعضلة ). 2غالطية (فالمه بولس بعنف على هذا التصرف . مع الهّلينّيين
من جهة يعقوب، رئيس جماعة أورشليم، ومن جهة : أورشليم" مجمع"بتسوية غالبًا ما يسمونها 

 موقف فقبل. وبينهما بطرس ذو المساعي الحميدة. أخرى بولس وبرنابا العائدان من الرسالة

لكن يعقوب نجح بفرض بعض تنازالت على . الشرائع اليهودية لن تفرض بعد اليوم: بولس
 ).15/29رسل ... (عليهم أال يأآلوا الدم: الهّلينّيين عند اختالطهم بالمسيحيين من أصل يهودي

 
افة أخرى لم يعد أحد مجبراً على االنتقال إلى ثق. هكذا لم يعد اإليمان المسيحي مرتبطاً باليهودية

  .فأصبحت الكنيسة فعالً عالمية. لكي يتبع اإلنجيل
  

  )18-16رسل (مع بولس تبدأ الكنيسة انتشارها الواسع  .4
أحد سكان مقدونية واقف : "رأى بولس رؤيا في طرواس، في رحلته الثانية، في آسية الصغرى

جيل أوروبا حوالي دخل اإلن. إنها لمرحلة أساسية). 16/9رسل " (أعبر إلى مقدونية: يطلب إليه
ودخل بولس مدينة الثقافة، أثينة، ... سنة الخمسين وتأسست جماعات فيلبي وتسالونيقي وقورنتس

ولكنه لم . وحاول أن يبين أن هناك اتفاقاً بين الفلسفة اليونانية واإلنجيل، واستشهد بأحد شعائرهم
أما في ). 33-17/16رسل ..." (ةسنستمع إليك مرة ثاني: "ينجح وطلبوا إليه أن يتوقف عن الكالم

" بيسوع المسيح وبه مصلوباً"قورنتس، فلم يأبه، في تبشيره برضى سامعيه، بل راح يبشّر فقط 
لكن الصعوبات لم تتوقف، . وفي رحلته الثالثة، زار بولس جماعات آسية وأوروبا). 2/2قور 1(

تعليمه بشأن يسوع، وعداوة الوثنيين فقد القى عداوة اليهود الذين رفضوا . وهو يلمح إليها برسائله
وداخل الجماعات، وال ) 19رسل (الذين قوض تجارتهم القائمة على مواسم الحج وعلى الهياكل 

ظهرت المواهب المختلفة وأهمها التكلم بألسن كثيرة : سيما في قورنتس، جاوزت الحماسة كل حد
-3/3 قور 1(بين فئات متخاصمة وفي الوقت عينه النزاعات قائمة ) 11قور 1(وغير مفهومة 

 قور 1(، وبعضهم يسيء استعمال الحرية المسيحية )11 قور 1(األغنياء ال يشاركون الفقراء ): 9
وكان قد جاء إلى أورشليم ليلتقي يعقوب . رحلة رابعة قادت بولس إلى رومة ولكن كأسير)... 5

فبدا هذا . ر تعلقه بالتقاليد اليهوديةوقبل بالصعود إلى الهيكل لكي يظه. ويسلّمه مجموع التبرعات
فأمضى سنتين أسيراً في القيصرية، حيث . فاتهموه بالقيام بأحد الفتنو أوقفه. العمل تحدياً لليهود

وبعد سفر . فأرسله الحاكم إلى رومة أسيراً. أعلن أنه مواطن روماني ورفع دعواه إلى االمبراطور
لحرية المراقبة، توصل إلى إعالن ملكوت اهللا شاق، وصل إلى العاصمة، وطوال سنتين من ا

  )يتبع ثانياً وثالثاً.        (وتعليم ما يختص بالرب يسوع المسيح بكل ثقة وبدون صعوبة
  

   :مقصد األسبوع
  .أن نتأمل ببراءة األطفال ونجعلها عنوان محبتنا وإيماننا

ر، فلن تدخلوا ملكوت السماوات الحق أقول لكم إن كنتم ال تتحولون وتصيرون مثل األوالد الصغا"
  )3:18متّى ." (أبداً

  
  
  
  
  
  

 
 آل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الجسد االلهي

ـــــار أيــ22 الخميس  
نجاح في امتحانات آخر السنةونتمنى ألوالدنا ال  

 


