
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

  .إّن البرايا بأسرھا، تفرح بك يا ممتلئة نعمة" 
  

  .محافل الم&ئكة، وأجناس البشر 
  

  أيّتھا الھيكل المتقّدس، و الفردوس الناطق،  
  

  . و فخر البتوليّة مريم
  

  التي منھا تجّسد ا8له، و صار طف&ً،
  .وھو إلھنا قبل الدھور 

  
  ?نّه جعل مستودعك عرشاً، 
  .أرحب من السماواتو بطنك  

  لذلك يا ممتلئة نعمة، 
 "تفرح بك كل البرايا، و تمّجدِك  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :القراءات ا8نجيلية
  في كلِّ ا"رِض ذاَع منطقُھُم، وإلى أقاصي المسكونِة ك�ُمھُم   :المقدمة

 السَّماواُت تُذيُع مجَد هللا، والفلُك يُخبُر بأعماِل يديهِ 
  

  )٧-١: ١(لقديس يوحنا ا?ولى رسالة ا فصٌل من
  
الذي كاَن ِمَن البَدء، الذي َسِمعناهُ، ال>ذي رأين>اهُ بعيونِن>ا، ال>ذي ش>اھدناهُ  �

ونَش>ھَُد . ظِھ>َرت ورأيناھ>اولََمَستهُ أيدينا ِمن جھِة كِلمِة الحياة، والحياةُ ق>د أُ 
ُرُكم بالحياِة ا"بديَِّة التي كانَ>ت عن>َد اLِب وأُ  ا، ال>ذي رأين>اهُ ظِھ>َرت لن>ونبشِّ

ُرُكم، لتكوَن لُكم أيضاً ِشركةٌ مَعنا وِشركتُنا إنَّما ھ>َي م>َع . وَسمعناه، بِه نبشِّ
اLِب وم>>َع ابِن>>ِه يس>>وَع المس>>يح، ونكتُ>>ُب إل>>يُكم بھ>>ذا ليك>>وَن فَ>>َرُحُكم ك>>ام�ً، 

ُرُكم، بھا ي>ِه أنَّ هللاَ نوٌر وليَس ف: وھذِه ھَي البُشرى التي َسِمعناھا ِمنهُ ونبشِّ
ظلمةٌ البتَّة، فإن قُلنا إنَّ لنا ِشركةٌ مَعهُ وَسلَكنا في الظُّلمة، نكِذُب وV نعَمُل 
بالحّق، ولكن إن سلَكنا في النُوِر كما أنَّهُ ھَو في النُّور، فلَنا ِشركةٌ لبعِضنا 

  �مَع بعٍض، وَدُم يسوَع المسيِح ابِنِه يطھُِّرنا ِمن كلِّ خطيئة 
  

  )٨-١: ١٦، ٤٧-٤٣: ١٥( البشير مرقسمن بشارة القديس فصُل شريف :ا8نجيل
  
وك>ان ھ>و أَيض>اً . أَتى يوُسُف الذي م>َن الرام>ِة وھ>و عض>ٌو ش>ريٌف ف>ـي المجلِ>س. في ذلك الزمان �

>َب ب>ي�طُس م>ن أَنَّ>ه م>اَت  *فدخَل بِجرأٍَة على ب>ي�طَس وطل>َب جس>َد يس>وع . ينتِظُر ملكوَت هللا فتعجَّ
>ا ع>َرف ذل>ك م>ن قائ>ِد المئ>ِة َوھَ>َب  *ائَد المئ>ِة وس>أَله ھ>ل ل>ه زم>اٌن ق>د م>ات فدعا ق. ھكذا سريعاً  ولمَّ

ودحَرَج . شترى َكتَّاناً وأَنزلَهُ ولفَّهُ في الكتَّاِن ووَضعهُ في قبٍر قد نُِحَت في صخرةٍ اف *الجسـَد ليوُسف 
>ا  *ران أَي>َن ُوِض>ع وكان>ت م>ريُم الِمجدلي>ة وم>ريُم أُمُّ يُوس>ى تنظُ> . *حجراً على باِب القبر نقَض>ى ٱلَمَّ

>ْرَن  *ليَأْتِيَن ويَُح>نِّْطَن يس>وع . ٱشتََرت َمريُم الِمجَدلِيَّةُ وَمريُم أُمُّ يَعقوَب وصالُومي َحنوًطا. السَّبتُ  وبَكَّ
ِل ا"ُسبوع ا في أوَّ يُ>َدحِرُج لن>ا الحَج>َر  َمن. وُكنَّ يَقُلَن فيما بَينَھُنَّ  *وأَتَيَن القَبَر وقد َطلَعِت الشَّمس . ِجّدً

  :طروبـاريـةال -
ً (المسيح قام من بين ا�موات ووطئ الموت بالموت ووھب الحياة للذين في القبور    )ث�ثا

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

  جميع المختصين بك
  

)اللحن الثاني(طروبارية يوسف الوجيه  -  
زَل من الخشبِة جسَدَك الطاھر، ولفه بكفٍن نقيٍ وحنوط، وجھ.َزه إن يوسَف الوجيَه ان

لكنَك قمَت في اليوِم الثالِث يا رب مانحاً العالَم عظيَم الرحمة. ووضَعه في قبٍر جديد  
 

)اللحن الثاني(طروبارية حام>ت الطيب  -  
. ُق با=مواتإن الطيوَب تلي: إن الم>َك وقَف عند القبر، وھتف بالنسوِة حام>ِت الطيب

قد قاَم الربA مانحاً العالَم عظيَم الرحمة: فاصرخن. لكن. المسيَح قد ظھر غريباً عن البلى  
 

  ١٠٣ العدد – ٢٠١١مايو /أيار ٨ا�حد 
  أحد حام�ت الطيب، تذكار القديس يوحنا ا,نجيلي ال�ھوتي –بعد الفصح الثاني حد ا�

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

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  -  في الكويت

    



ا . وتَطلَّعَن ف>َرأَيَن الحَج>َر ق>د ُدح>ِرج *َعن باِب القَبر  >ا َدَخل>َن القَب>َر َرأي>َن ش>ابًّا  *وك>اَن كبي>ًرا ج>ّدً فلمَّ
ِص>ريَّ إِنَُّك>نَّ تَطلُ>بَن يس>وَع النَّا. V تَن>َذِھلنَ . فق>اَل لَھُ>نَّ  *ن>َذھلَن فٱ. جالًسا َعِن اليَميِن َعليِه ُحلَّ>ةٌ بَيض>اء

لك>>ِن ٱذھَ>>بَن وقُل>>َن لتَ�مي>>ِذِه  *وھ>>ا الَموِض>>ُع ال>>ذي وَض>>عوهُ في>>ِه . ل>>يَس ھُ>>َو ھھُن>>ا. ق>>د ق>>ام. الَمص>>لُوب
وق>د . فَخَرجَن سريًعا ِم>َن القَب>ِر وفَ>َررنَ  *ھُناَك تَرونَهُ كما قاَل لُكم . إِنَّهُ يَسبِقُُكم إِلى الجليل. ولبُطُرس

ھ عَدةُ والذُّ   �.ولم يَقُلَن "َحٍد شيئًا "نَّھُنَّ ُكنَّ خائِفات. ولأَخَذتھُنَّ الرَّ

تذكار القّديس الرسول المجيد والبتول الحبيب المتكئ على  - ٢٠١١أيار  ٨ا?حد 
 ال&ھوتي الصدر يوحنّا ا8نجيلي

انه مع أخيه يعقوب . من بيت صيدا الجليل الرسول يوحنا
ا"خوان  .ابن زبدى، وأحد اVثني عشر ولقبه ابن الرعد

دى يُصلحان شباكھما فدعاھما مع أبيھما زب"رآھما السيد 
القديس يوحنا اsنجيلي السفينة وأباھما من ذلك  فترك

  ). ١٢: ٤متى "(الحين وتبعاه
ھو وأخوه . كان ھذا في الجليل على ضفاف بحيرة طبرية

امنحنا ان يجلس أحدنا عن يمينك : "قاV مرة ليسوع
) ٣٧: ١٠مرقس " (كواLخر عن شمالك في مجد

وقد أدخله . فوبخھما السيد "ن ھذا كان مطلب مجد دنيوي
دار رئيس المجمع التي  إلىالرب مع بطرس ويعقوب 

). ٤٣- ٣٥: ٥مرقس (كانت قد ماتت ابنته فأقامھا يسوع 
وھو . جبل التجلي إلىھؤVء الث�ثة اصطحبھم السيد 

التلميذ "صاحب اsنجيل الرابع حيث يسمي نفسه 
  ".حبيبال
: نراه عند الصليب مع والدة اsله ولھا يقول المخلص عنه 
يسوع  إليهوعھد " مكأھذه : "، ثم قال للتلميذ"ھذا ابنك"

القبر مع  إلىثم نراه يذھب . ولھذا نرى المصلوب عند أعلى اsيقونسطاس محاطا بھما. أمهحماية 
  .أوVً القبر ولكنه يدع بطرس يدخل  إلىبطرس ويسبقه 

فشاع بين . فاتبعني أنت أماآتي، فما لك وذلك؟  أن إلىيبقى  أنلو شئت : "وعنه يقول الرب لبطرس 
  ).٢٤:  ٢١  يوحنا" (ذلك التلميذ لن يموت إن: اsخوة ھذا القول

كتب  أنومات ھناك بعد ) تركيا الحالية(وبعد ان انتشر الت�ميذ في العالم ذھب الى آسيا الصغرى  
ولكن قبل ذلك في اVضطھاد الثاني على عھد . أواخر القرن ا"ول في مدينة أفسسفيھا إنجيله في 

 إلىروما وُوضع في قدر مملوء زيتا يغلي ونجا منه سالما فنفي  إلىدومتيانوس سيق  اsمبراطور
ثم عاد إلى . ويقوم في الجزيرة حتى اليوم دير باسمه. حيث رأى الرؤيا جزيرة بطمس في اليونان

 . رقدأفسس حيث 
  : بھذا إنجيلهيوحنا أّكد Vھوت الرب ولذلك استھل  إن
للمسيح  أنھو الذي علّم بوضوح ". كان الكلمة ھو هللالكلمة والكلمة كان عند هللا و في البدء كان"

من خ�ل  إVV يتم في العالم ) مجده أو(تجلّي هللا  أنوجودا سابقا لظھوره في الجسد وأصّر على 
  . وقيامته حياة يسوع وموته

  
يجرؤ  إنسان أي). ٦: ١٤" (الطريق والحق والحياة أنا: "في إنجيل يوحنا نقرأ ھذه الكلمة المذھلة

). ٨: ١٤يوحنا " (باLمن رآني فقد رأى : "يقول آنعلى ھذا الك�م؟ انه الوحيد الذي استطاع 
  .المسيح يوّحد نفسه مع هللا آنوأقوال كثيرة على ھذه القوة أوضحت بصراحة 

؟ وكان "احبوا بعضكم بعضا: "لماذا تقول دائماً : ومما يُروى عنه في شيخوخته قول المسيحيين له
   ".ھذا ما تعلمته من المخلص: "يجيبھم

  .من أيلول ٢٦ نعيّد Vنتقاله في من أيار ٨جانب ھذا العيد في  إلى
  

     عبرة  و  قصة
  

  >>! كيفية البناء <<

يعيشان في . ن كثيًراھذه القصة "خوين كانا متحابي
كل . يزرعان ويحصدان مًعا. توافق تام بمزرعتھما

شيء مشترك بينھما حتى جاء يوم، اندلع خ�ف 
 اً بدأ الخ�ف بسوء تفاھم لكن رويداً رويد. بينھما

ثم تبعه صمت استمر عدة . واحتد النقاش. اتسعت الھوة
أسابيع، وذات يوم، طرق شخص ما على باب ا"خ 

ھل ترى . نعم أجابه ا"خ ا"كبر، لدي عمل لك. عام�ً ماھًرا يبحث عن عمل كان. ا"كبر
أريد . ، وانقطعت الصلة بيننايلمنآو إليّ حيث يقطن أخي؟ لقد أساء  البحيرةالجانب ا"خر من 

ھل ترى قطع الحجارة تلك بجوار المنازل؟ أريدك أن . أن أثبت لك انني قادر على اVنتقام منه
أعتقد بأنني قد فھمت : أجابه العامل. عاليا، "نني V أرغب في رؤيته ثانيةتبني بھا سورا 

ثم سافر تارًكا اياه يعمل أسبوًعا .. أعطى ا"خ ا"كبر للعامل كل ا"دوات ال�زمة للعمل! الوضع
بدVً من إنشاء ! ولكن يا لھا من مفاجأة. نھى العملأدته من المدينة ، كان العامل قد كام�ً عند عو

في تلك اللحظة خرج اVخ ا"صغر من منزله وجرى صوب أخيه قائ�ً . سور، بنى جسًرا بديًعا 
وبينما كان . يا لك من أخ رائع تبني جسًرا بيننا رغم كل ما بدر مني إنني حقًا فخوًرا بك : 

! V تذھب: دواته للرحيل، قال له ا"خوانأف�ن بالصلح، أخذ العامل في جمع ا"خوان يحت
ولكنه أجابھم كنت أود البقاء للعمل معكم، وكنني ذاھب لبناء جسور . يوجد ھنا عمل لك! ظرانت

  .اخرى

   www.rcckw.com :الموقع ا`لكتروني للكنيسة
  melkite@safatmail.com: ا`يميل ا`لكتروني للكنيسة

  

  

  

  :حكمة العدد
  
  كن سريًعا في ا`ستماع،، وبطيًئا في ا8جابة 



  


