
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  القراءات اإلنجيلية
  في آل األرض ذاع منطُقهم، وإلى أقاصي المسكونة آالمهم :المقدمة

  السماوات تذيع مجد اهللا، والفلك ُيخبر بأعمال يديه
  

   :فصٌل من أعمال الرسل القّديسين
ن السماء فحدث بغتةً صوت م.  لما حل يوم الخمسين، كان الرسل كلهم معاً في مكان واحد

وظهرت لهم ألسنة منقسمة . ومأل كل البيت الذي كانوا جالسين فيه. كصوت ريح شديدة تعصف
وطفقوا يتكلمون . فامتألوا كلهم من الروح القدس. واستقرت على كل واحد منهم. كأنها من نار

كل أمة وكان في أورشليم رجال من اليهود أتقياء من . بلغات أخرى كما أتاهم الروح أن ينطقوا
فلما كان ذلك الصوت، اجتمع الجمهور فتحيروا، ألن كل واحد كان يسمعهم ينطقون . تحت السماء

أليس هؤالء المتكلمون كلهم جليليين ؟ : فدهشوا جميعهم وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض. بلغته
ما بين فكيف نسمع كل منّا لغته التي ولد فيها؟ نحن الفرتيين والماديين والعيالميين، وسكان 

النهرين، واليهودية وكبادوكية وبنطس وآسية وفرنجية وبمفيلية ومصر ونواحي ليبية عند 
نسمعهم ينطقون بألسنتنا . القيروان، والرومانيين المستوطنين واليهود الدخالء، والكرينيين والعرب

  .بعظائم اهللا
 

  :فصُل شريف من بشارة القديس يوحنا البشير:اإلنجيل
. إن عطش أحد فليأت إلي ليشرب. خير العظيم من العيد وقف يسوع وصاح قائالًفي اليوم األ 

إنما قال هذا عن الروح الذي كان . من آمن بي فكما قال الكتاب ستجري من جوفه أنهار ماء حي
. ألن يسوع لم يكن بعد قد مجد. فالروح القدس لم يكن قد ُأعطي. المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه

. وقال آخرون، هذا هو المسيح. ع كثير من الجمع كالمه قالوا، في الحقيقة هذا هو النبيوإذ سم
ألم يقل الكتاب أن من نسل داود ومن قرية بيت لحم . وقال آخرون، ألعَل المسيح يأتي من الجليل

وكان أناس منهم يريدون أن . فوقع بين الجمع شقاق من أجله. حيث كان داود يأتي المسيح
فقال لهم أولئك، . ورجع الخدام إلى رؤساء الكهنة والفريسيين.  ولكن لم يلُق أحد عليه يداً.يمسكوه

فأجابهم الفريسيون ألعلكم . لم لم تأتوا به؟ فأجاب الخدام، أنه ما نطق إنسان قط مثل هذا اإلنسان
مع الذين ال هل آمن به أحد من الرؤساء أو من الفريسيين؟ أما هؤالء الج. أنتم أيضاً قد ضللتم

ألعل . قال لهم أحدهم نيقوديموس الذي كان قد جاء إلى يسوع ليالً. يعرفون الناموس فهم ملعونون
شريعتنا تحكم على إنسان ما لم تسمع منه أوالً  وتعلم ما فعل؟ فاجابوا وقالوا له ألعلك أنت أيضاً 

من . أنا نور العالم.  يسوع قائالًثم كلمهم أيضاً. من الجليل؟ إبحث فترى انه لم يقم نبي من الجليل
  .بل يكون له نور الحياة. تبعني فال يمشي في الظالم

 
  ما هي العنصرة المقدسة؟

  
كانت العنصرة في العهد القديم عيداً للحصاد، ذا طابع عائلي 
مرموق، ويوبيالً سنوياً تترتب عليه نتائج اجتماعية هامة، وتذكاراً 

في كتب العهد القديم . ى جبل سيناءإلعالن الشريعة الموسوية عل
أي " سبعة أسابيع"ألنه يقع " عيد األسابيع"عرف هذا العيد باسم 

، "عيد الخمسين"خمسين يوماً بعد عيد الفصح، ولذلك دعي أيضاً 
وكان فعالً عيداً قروياً فيه يقدم العبرانيون إلى . وباليونانية البندكسي

راد عائالتهم بوليمة دينية الهيكل باكورة الحصاد ويشتركون مع أف
وكان يوبيالً سنوياً، يذكر العبرانيين . تختم احتفاالت عيد الفصح

بواجبات سنة اليوبيل التي كانت تقام مرة في كل خمسين سنة، 
وأهمها إراحة األرض وعودة األراضي المباعة إلى أصحابها 

وكان تذكاراً إلعالن . األصليين وتحرير الرقيق وبطالن الديون
لشريعة الموسوية على جبل سيناء، كما انه في هذا اليوم عينه، ا

  .أعلنت الشريعة الجديدة، شريعة اإلنجيل
 على التالميذ وهم مجتمعون في حلول الروح القدسأما الكنيسة المقدسة فتعيد في هذا اليوم لذكرى 

 وغزارة مواهبه عيد الروح القدسهو . العلية الصهيونية مع مريم أم يسوع وسائر تالميذ الرب
ولذلك في مساء . التي تحل على المؤمن التائب المتواضع فتؤهله ألن يكون مسكناً للثالوث القدس

هو عيد . لمواهب الروح القدساستمداداً " إحناء الركب"نقيم حفلة ) أو بعد قداس الصباح(العنصرة 
الف شعوب الكنيسة وألسنتها  في اختالوحدة المسيحيةهو عيد .  ورسالتها في العالمالكنيسة تأسيس

  .ومواهب أبنائها

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 

  2008 أيار 11األحد 
 أحد العنصرة المجيد المقدس 

يـةربـاوالـطـر  
يلي الحكمة،  مبارك أنت أيها المسيح إلهنا، الذي أظهر الصيادين جز-

.وأنزل عليهم الروح القدس، وبهم اصطاد المسكونة  
.يا محب البشر، المجد لك  

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

 
وحين وزع األلسن النارية .  لما نزل العلي وبلبل األلسن قسم األمم-

.اق األصواتفنمجد الروح القدوس باتف. دعا الجميع إلى الوحدة  
 

هللويا. المسيح قد لبستُم.  انتم الذين بالمسيح أعتمد ُُتم -  



  
  
 

  : موضوع األسبوع
  إيضاح في الحسابين الشرقي والغربي

  
 السنة الشمسية، أو السنة الفلكية، هي المدة التي تقضيها الشمس في سيرها من نقطة االعتدال 

وخمس ساعات  يوماً 365وهي تؤلف على التمام من . الربيعي إلى وقت رجوعها إلى النقطة ذاتها
فالمصريون قديماً كانوا يحسبون سنتهم مؤلفة من . وثمان وأربعين دقيقة ونحو ست وأربعين ثانية

فكان االعتدال الربيعي والحالة هذه يتأخر سنوياً عن ميعاده الفلكي نحو خمسة .  يوماً ال غير360
ع اليوم في الحساب أيام وربع، بحيث كان الربيع ينتقل تدريجياً إلى كل فصول السنة كما يق

وبعد ذلك، .  يوما365ًفأصلحوا هذا الغلط بعض اإلصالح إذ جعلوا السنة تؤلف من . الهجري
وعن طلبه، أصلح هذا الحساب الفلكي )  قبل المسيح44توفى سنة (على عهد يوليوس قيصر 

وات ومن هذه الزيادة يتألف كل أربع سن. فزاد على كل سنة ست ساعات. اإلسكندري سوسيجنيس
أي تُكبس " (كبيساً" يوماً وتسمى السنة 29فيكون لشباط إذ ذاك . يوم كامل يضاف إلى آخر شباط

ويسمى هذا . وهذا الحساب لم يزل يتبعه إلى اليوم قسم من الكنيسة الشرقية). إذ يضاف عليها يوم
فالحساب الشرقي أو . ويعرف أيضاً بالحساب الشرقي. قيصرالحساب اليولي نسبةً إلى يوليوس 

فهو يزيد إذن سنوياً على السنة الحقيقية .  يوماً وست ساعات365اليولي يعتبر السنة مؤلفة من 
 35 ساعة و18 سنة ةفمن هذه الزيادة يتألف كل مائ. الفلكية إحدى عشرة دقيقة أربع عشرة ثانية

 كان 1582ففي سنة .  دقيقة50 ساعة و17 أيام و7رق إلى وفي كل ألف سنة يصل الف. دقيقة
فأصلح هذا الخطأ البابا . الفرق بين السنة الفلكية الحقيقية والحساب اليولي أو الشرقي عشرة أيام

. غريغوريوس الثالث عشر إذا أمر أن ينتقل من الرابع من تشرين األول إلى الخامس عشر منه
وأمر أن يداوم بإضافة يوم كامل كل أربع . عد الخامس عشر منهفاليوم الخامس من تشرين األول 

 سنة تحسب السنون القرنية الثالثة األولى غير كبيس 400سنوات، وهي السنة الكبيس وانه كل 
 تكون 2000 غير كبيس وسنة 1900 و 1800 و 1700فعلى ذلك كانت سنة . والرابعة كبيساً

 ثانية كل سنة ما بين السنة الفلكية والسنة 24حو ومع هذا اإلصالح يبقى فرق ن. كبيساً
أما الحساب الشرقي .  سنة3500الغريغورية، بحيث يتألف من مجموع تلك الثواني يوم كامل كل 

 ، ويوماً سنة 1700فزاد يوماً سنة .  إلى اليوم قد تقهقر ثالثة أيام أخرى1582أو اليولي فمن سنة 
فعلى الحساب .  يوما13ًالفرق بين الحسابين هو اآلن ولذا ف. 1900، ويوماً أخر سنة 1800

المصلَّح، المعروف بالحساب الغريغوري أو الحساب الغربي، بدأت كنيستنا الملكية الكاثوليكية 
وفي هذه السنين . ، في عهد المثلث الرحمة البطريرك اكليمنضوس بحوث1857تسير منذ سنة 

ري القسم األكبر من ذوي الطقس اليوناني البيزنطي األخيرة أخذ يتبع تدريجياً الحساب الغريغو
فإذا أردت أن تعرف هل السنة كبيس أم ال فاقسم السنة على . المنفصلين عن الكرسي الروماني

 تكون 1960وعلى ذلك سنة . فإذا قُسمت على بدون كسر كبيساً وإال فأنها غير كبيس. أربعة
 . فهي غير كبيس ألنة يبقى فيها كسر1961 أما سنة.  قسمة صحيحة4كبيساً ألنها تقسم على 

  : عظة األسبوع
  مقطع من عظة للقديس يوحّنا فم الذهب

   
  )عن مطالعة الكتاب المقّدس(
المقدسة كان دائماً يصغي بكليته   النبي العظيم داوود لعلمه بالفائدة الجمة من مطالعته الكتبإن 

للرجل الذي لم يسلك في مؤامرة األشرار، ولم  بىطو: أما هو القائل. إليها ويتلذّذ بالحديث عنها
المستهزئين، ولكن ناموس إرادته بل بناموسه  يقف في طريق الخاطئين ولم يجلس في مجلس

 ال يذبل هعلى سواقي المياه يعطي ثمره في حينه وورق يلهج نهاراً وليالً، ويكون كغرس مغروس
ى سواقي المياه يعطيها الري الدائم الواقي فوجود الشجرة عل )3-1: 1مز . (وكّل ما يعمل يصلح

فال تضرها أشعة الشمس المحرقة وال الهواء الجافّ ألن الرطوبة الكافية  إياها من تقلّبات الطقس
الحياة  لهية تستقي منهاإلهكذا النفس الواقفة أمام ينابيع الكتابة ا. لها حرارة الشمس داخلها تلطّف

وإذا تعرضت لمرض   فال خوف عليها من تقلّبات الحياة المكدرةوتنعم بندى الروح القدس أيضاً
الدنيا فإنها تتغلّب على   أو تهاون أو صبت عليها مصائباستهزاءأو لوم أو نميمة أو قدح أو 

جمال ال شيء إلوبا. الكتب المقدسة الصعوبات كلّها بسهولة وتجد التعزية الكافية في مطالعة
س يعزة، تزول التعزية  ي في األحزان والشدائد،كمطالعة الكتاب المقدألن كّل األشياء فانية ووقتي

فهي محادثة مع اهللا وإذا كان اهللا تعزيتنا فأي شيء يستطيع  أما مطالعة الكتب المقدسة. بزوالها
الكنيسة فقط  فلنطالع الكتب المقدسة جيداً ال في أثناء الصالة عند وجودنا في .اليأس أن يوقعنا في

هذا . التوراة ويفهم ما قيل فيها  عند الرجوع إلى البيت لنكون أمينين على أنفسنا فليأخذ كلٌّ منّابل
فإن الشجرة المغروسة على مجاري . المقدسة إذا أردنا الفائدة الدائمة الكافية من مطالعة الكتب
 . ونهاراً دائم ليالًاتصالهافي النهار بل  المياه ال تتصل بالماء ساعتين أو ثالثاً

إن اليد البشرية لم تسقها، ولكنّها تمتص . الجيدة في حينها ولذلك تزدان باألوراق وتعطي الثمار
نسان المواظب على مطالعة الكتب إلهكذا ا. جذورها وتوزعها على أعضائها الرطوبة بواسطة

األقوال  يه من يفسر لهوالواقف عند ينابيعها يجيز لنفسه المنفعة العظيمة، وإن لم يكن لد المقدسة
  .لهية ألنّه يشبه الشجرة التي تمتص الغذاء بواسطة جذورهاإلا

  
   :مقصد األسبوع

  . أن نسلم أنفسنا لمشيئة اهللا ال لمشيئتنا
  )42:22لوقا " (ولكن ال مشيئتي، بل مشيَئتُك" 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
أطيب التمنيات لألوالد الذين احتفلوا بالمناولة األولى 

المقدسة وأوالد الخدمة، والرجاء لهم بالمثابرة بمسيرة 
  ...المسيح على طول طريقهم

 

 


