
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  ما أعظم أعمالك يا ربّ ، لقد صنعتَ جميعها بحكمة  :المقدمة

      باركي يا نفسي الرب، أيها الرب إلهي لقد عظُمتَ جدا
  :أعمال الرسلفصٌل من 

  
ذي حص    ضِّيِق ال ِل ال ن أج ُل ِم دََّد الرُُّس ا تب ام، لمَّ َك األيَّ ي تل َل ف

م ال       ة، وه ُرَس وأنطاآي َة وقب ى فينيقَي ازوا إل تفاُنَس، اجت سبِب اس ب
يكلِّموَن أحدًا بالكلمِة إال اليهوَد فقط، ولكنَّ قومًا منهم آانوا ُقبُرسيِّيَن            

َروانيِّيَن انيِّيَن،  . وَقي وَن اليون ذوا ُيكلِّم َة أخ وا أنطاآي ا دخل ؤالِء لمَّ فه
سوع، وآانَ  الرَّبِّ ي شِّريَن ب م ُمب رَّبِّ مَعُه ُد ال ٌر  . ت ي دٌد آثي آَمَن ع ف

ي    سِة الت سامِع الكني ى م َك إل ُر ذل َغ خب رَّّب، فبل ى ال وا إل ورِجع
َة          . بأورشليم فأرَسلوا َبرنابا ليجتاَز إلى أنطاآيَة، فلمَّا أقَبَل ورأى نعم
ُه                  . اهللا َفِرح  ب، ألنَّ ِة القل رَّبِّ بعزيم وا في ال أْن يثُبت م ب م آلَُّه وَوعَظُه

ان              آ َن اإليم ُدِس وِم رُّوِح الُق َن ال ًا ِم ضمَّ  . اَن رُجًال صالحًا وُممتِلئ فان
ولمَّا وجَدُه أتى ِبِه إلى أنطاآيَة، . إلى الرَّبِّ جمٌع آثير، ثمَّ خرَج برنابا إلى َطرسوَس في طلِب شاُول

راً       ًا آثي ا جمع سِة وعلَّم ذِه الكني ي ه ًة ف نًة آامل ًا س ردَّدا مع ةَ . وت ي أنطاآي ُذ  وف َي التَّالمي  أوًَّال ُدع
اُبُس،                          ُمُه أغ نُهم اس ٌد م اَم واح َة، فق ى أنطاآي ليَم إل ن أورش اُء ِم مسيحيِّين، وفي تلَك األيَّاِم انحدَر أنبي

ُذ          . فأنبأ بالرُّوِح أْن ستكوُن مجاعٌة في جميِع المسكونة        َزَم التَّالمي وقد وقَع ذلَك في أيَّاِم َآَلْوِدُيوَس، فع
َك             أْن ُيرِسل  وا ذل ة، ففعل سَّاآنيَن في اليهوديَّ وِة ال ى اإلخ ًة إل نُهم خدم ٍد م لِّ واح سََّر لك وا بحسِب ما تي

   .وبعثوا إلى الشُّيوِخ على أيدي َبرنابا وشاُول
  

  : البشيريوحناالقديس فصُل شريف من بشارة :اإلنجيل
  

ان     َك الزَّم سَ             . ِفي ذل سَّاِمَرِة ُت َن ال ٍة م ى مدين سوُع ِإل ى ي يخار  َأت ا        . مَّى ِس ي َأعطاه ِة الت رِب الَقرَي بُق
يُن َيعقوب        *بِنه  ٱَيعقوُب لُيوُسَف    اَك ع ت هن سير           . وآاَن َن الَم َب ِم د تِع سوُع ق اَن ي ى    . وآ َس عل فجَل

فقاَل لها يسوُع َأعطيني . مرَأٌة من السَّامرِة َتسَتقي ماءً   ٱفجاَءت   *وآان نحُو الساعـِة السادسة     . الَعين
ا    . قاَلْت لُه المرَأُة السَّاِمريَّة   ف *َألشَرب   وديٌّ وَأن اِمريَّة  ٱآيَف َتطُلُب َأن َتشَرَب مني وَأنَت يه رَأٌة س . م

اَل           . َأجاَب يسوُع وقاَل لها    *واليهوُد ال ُيخاِلطون السَِّامريِّين      ذي ق ِن ال لو ُآنِت َتعِرفيَن َعِطيََّة اِهللا وَم
سَأليَنهُ   . لِك َأعطيني َألشَرب   ِت َت ا      لُكن اًء حي ِك م رَأة    * فُيعطي ُه الم ْت ل ا       . قال َك م يَس مَع ُه ل يُِّد ِإنَّ ا س ي

ذه             *فِمْن َأيَن لـَك المـاُء الحّي      . َتسَتقي بِه والِبئُر عميقة    ا ه ذي َأعطان وَب ال َأَلعلََّك َأعظُم من َأبينا َيعق
آلُّ َمن َيشَرُب من هذا الماِء َيعَطُش    . هاَأجاَب يسوُع وقاَل ل    *وِمْنها شِرَب هو وَبنوُه وماِشَيُتُه      . البئَر

ُه  . وَأمَّا َمن َيشَرُب ِمَن الماِء الذي َأنا ُأعطيِه لُه فَلن َيعَطـَش ِإلى اَألبد   *َأيضًا   َبِل الماُء الذي ُأعطيِه ل
رَأة    *َيصيُر فيِه َينبوَع ماٍء ينُبُع ِإلى الحياِة اَألبديَِّة          يُِّد َأعطِ    . قاَلْت لُه الم ا س يال          ي اِء ِلَك ذا الم ن ه ي ِم ن

َأجابِت  *دِعي َرُجَلِك وهُلمِّي ِإلى ههنا      ٱِإذَهبي و . قاَل لها يسوع   *وال َأجَئ َأسَتقي ِمن ههنا      . َأعَطش
َألنَّه قد آاَن  *قد َأحَسنِت َحيُث ُقلِت ِإنَّـه ال رُجـَل لي      . فقاَل لها يسوع  . ِإنَّه ال َرُجَل لي   . المرَأُة وقاَلتْ 

يا سيُِّد َأرى َأنََّك . قاَلْت لُه المرَأُة *هذا ُقلِتِه بالصِّدق . ُة رجاٍل والذي مَعك اآلَن ليـَس رُجَلكِ لِك خمس 
يٌّ  ل  *نب ذا الجَب ي ه َجدوا ف ا س ي   . آباُؤن و ف ِه ه سَجَد في ي َأن ُي ذي َينبغ اَن ال وَن ِإنَّ المك ُتم َتقول وَأن

ذا                 . ُة آِمني بي  َأيَُّتها المرأَ . قاَل لها يسوع   *ُأورَشليَم   آلِب ال في ه ا ل سُجدوَن فيه اعٌة َت تْأتي س ا س ِإنَّه
َألنَّ الخالَص هو من       . وَنحُن َنسُجُد ِلما َنعَلم   . َأنُتْم َتسُجدوَن ِلما ال َتعَلمون     *الجَبِل وال فـي ُأورَشليَم     

رة          *اليهود   اعٌة وهي اآلَن حاِض تْأتي س وَن      . ولكْن س سَّاِجدوَن الحقيقيُّ الرُّوِح      ِإِذ ال آلِب ب سُجدوَن ل َي
ه       . والحّق سَّاِجديَن ل ُؤالِء ال َل ه ُد ِمث الرُّوِح     . ِإنَّ اَهللا روٌح *َألنَّ اآلَب ِإنَّما ُيري ُه فب سُجدوَن ل ذيَن َي وال

ِإذا   . قد َعِلمُت َأنَّ ماسيَّا الذي ُيقال لُه المسيُح َيأتي        . قاَلْت لُه المرَأة   *والحقِّ َينبغي َأن َيسُجدوا      اَء  ف ج
وا        *َأنا المَتكلَِّم مَعِك هو     . قاَل لها يسوع   *ذاك فهو ُيخِبُرنا بُكـلِّ شيٍء       ُذُه فتعجَّب وِعنَد ذلك جاَء تالمي

ْت  ٱفتَرآِت المرَأُة َجرََّتها و   *ومَع ذلك لم َيُقل َأحٌد ماذا ُتريُد َأو لماذا ُتكلُِّمها           . مرَأٍةٱَأنَّه يتكلَُّم مَع     نطَلَق
تُ             ٱَتعاَلْوا   *وقاَلْت للنَّاس   . ِإلى المدينةِ  ا َفَعْل لَّ م ي آ اَل ل سانًا ق روا ِإن ـو المسيح         . نُظ ـذا ه لَّ ه  *َألع

ائلين       *فخَرجوا من المدينِة وَأقَبلوا نحَوُه       ْل       . وفي َأثناِء ذلك َألحَّ تالميُذُه ق ُم ُآ ا ُمعلِّ ـاَل       *ي ا هو فق َأمَّ
م   *َألعلَّ َأحًدا َأتاُه بما يْأُآُل . فقاَل التَّالميُذ فيما َبيَنُهم *ه َأنُتم ِإنَّ لي طعاًما آُآُلُه ال َتعِرفونَ   . لهم قاَل له

ُه              . يسوع َم عَمَل َلني وُأتمِّ ْن َأرَس شيئةََ َم َل م امي َأن َأعَم َد       *ِإنَّ طع ْأتي َبع صاَد ي وَن ِإنَّ الَح ا َتقول َأفم
 *بَيضَّْت للَحصاد ٱفِإنَّها قِد  . نُظروا ِإلى المزاِرعِ  ٱعُيَنُكم و ِإرَفعوا أَ . وها َأنا ذا َأقوُل لكم    . َأربَعِة َأشُهرٍ 

ًا        . وَيجَمُع ثمرًا للحياِة اَألبديَّة   . والذي َيحُصُد َيْأُخُذ ُأجرةً    ُد مع ذا     *لكي َيفَرَح الزَّارُع والحاِص وفي ه
هِ        *ِإنَّ واحدًا َيزَرُع وآَخَر َيحُصُد      . َيصُدُق القولُ  ريَن   . وَأنا َأرَسلُتُكم لَتحُصدوا ما لم َتتَعبوا في َألنَّ آَخ

رون          *َتِعبوا وَأنُتم دَخلُتم على َتَعِبهم       اِمريُّوَن آثي ِة س َك المدين رَأِة     . فآمَن بِه من تل الِم الم ِل آ ن َأج ِم
سَّاِمريُّ   *التي آانت َتشَهُد َأْن قد قاَل لي آلَّ ما فَعلُت            َدُهم    ولمَّا شاَر ِإليه ال يَم ِعن ِه َأن ُيق وا ِإلي . ون طَلب

ه                *فمَكَث هنـاِلَك يوَمين     ـِل آالِم دا من َأج َك ج رَأة      *فآَمَن ُأناٌس َأآثُر من ُأولِئ ـوَن للم انوا َيقول . وآ
ؤِمن        ِك ُن ِل آالِم سيُح مخلِّ          . َلسنا بعُد ِنْن َأْج ِة الم ذا هو بالحقيق ا َأنَّ ه ِمْعنا وَعِلْمن د َس ا ق ْن َألنَّ ُص ولك

 العاَلم 

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  25652802: ت 

: عيد القيامةطروبـاريـةال -  
المسيح قام من بين األموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور 

  )ثالثاً(
  :على اللحن الثامن طروبـاريـةال -

ألنك، يا مخلص، هتفتَ . في انتصاف العيد أسق نفسي العطشى من مياه التقوى
فيا أيها المسيح اإلله، ينبوع الحياة، . حد فليْأت إلي ويشربإن عطشَ أ: بالجميع

 المجد لك
 

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

 
روِيتْ ولما . إن السامريةَ أتَتْ بإيمان إلى البِئر، فشاهدتْك أنتَ ماء الحكمة: قنداقال -

منك هذه الجديرةُ بالمديح، ورثَتْ منك هذه الجديرةُ بالمديح، ورثَتْ الملكوتَ العلوي إلى 
  األبد

   36 العدد – 2009  أيار10 األحد
  السامرية أحد – لفصح المجيد لالخامسحد األ



عبرة
صة و

ق

   للفصحالخامساألسبوع  - السامريةأحد  
    

صح   امس للف د الخ ذا األح ي ه سيح   ،ف سوع الم ِصنا َي ا وُمخّل ا وإلِهن اء ربِّن د ِللق    ُنعّي
ر  ن البئ اًء م ستقي م ت ت ي آان سامرّيِة الت المرأِة ال اة . ب اِء الحي ا بم روي َظمأه سّيد ُي إذا بال   ف

  ). 42 -4: 4يو (فتعرُفه الماسّيا الُمنتَظر. الحقوُينيُرها بِعبادة اآلب بالروح و
ي ُدس          ف الروِح الُق ادة ب ى الِعب ة وإل اء المعمودّي ى م حة إل ارة واض اء إش ذا اللق   ه

م    سامرية باس رأَة ال ذه الم ُد ه دعو التقلي وتين"ي وتيني"أو " ف رة"أي " ف ة  " ُمني تنارت بالمعرف ا اس ألنه
ة ع أ. اإللهّي شِهدت م ا اسُت ذآر أنه ا ي رونآم د ني ي عه سبعة ف ا ال   والِده

ٍر يِن بئ اِمريِّه  لَمع شَرب س ت ِلت ٍد واف    فاس
ه    د والخطيَّ و المفاس ذي يمح اء ال َسَقيَتها الم   ف

  
  آمين. أيُّها المسيح إلُهنا ارحمنا" ُمنيرة"فبشفاعة شهيدتك 

  
المـسابقة للـصف الثـامن     هـذه    قـدمت    –اختبر معلوماتك في أسرار الكنيسة      

  المسيحيفي مرآز التعليم 
  

  ؟معموديةإالَم يرمز ماء ال -1
o النزول إلى الموت مع المسيح والقيامة معه  
o التطهير  
o االغتسال  
  إالَم يرمز الميرون الذي يمسح به في سر التثبيت؟ -2
o إلى أنه يبعد الروائح الكريهة  
o إلى أننا أصبحنا إشعاعًا ونورًا  
o إلى أننا أصبحنا رائحة المسيح الطيبة  
  طاها اهللا في الكتاب المقدس رمزًا للعهد الجديد مع االنسان؟ما هي العالمة التي أع -3
o برج بابل 
o قوس قزح  
o الكرمة  
  ماذا نسمي الضوء الذي في داخلنا ويجعلنا نمّيز بين الخير والشر؟ -4
o  الذآاء  
o الضمير  
o اإلرادة  
  متى يمنح سر مسح المرضى؟ -5
o عندما يبلغ المرء التقاعد  
o في حال المرض الخطير  
o مع المعمودية  
  ؟"افخارستيا"ني آلمة ماذا تع -6
o عمل شكر  
o صالة  
o وجبة طعام 
 

  لمن أوآل يسوع آنيسته؟ -7
o ليوحنا المعمدان  
o لمريم العذراء  
o لبطرس والرسل 

  
  ،،،الحل في العدد المقبل

 
))قصة الخليقة أو عيد الخليقة((  

ن      ى اهللا م دما انته سابع، بع وم ال ي الي ف
ا،        فعل الخلق، استراح وأعلن للخليقة آله

د        أن هذا اليوم   وم عي سابع، هو ي ، اليوم ال
االت     يم احتف ا أن تق ة، وعليه الخليق

ة دم  . متنوع ق أن تق ع الخالئ ررت جمي ق
ًا      دها عرفان ا عن ل م الق أجم هللا الخ

دم   ن الع دها م ه أوج ل ألن دَّم . بالجمي ق
الجوز   ة ب لة مليئ الق س سنجاب للخ ال
زر    ن الج ة م ب باق دق؛ واألرن والبن
ن      ة م راف حزم ري؛ والخ ل الط والفج

  ...الصوف الناصع البياض؛ والبقر حليبًا آامل الدسم، لذيذ المذاق
د اهللا    شدت مج ة، وأن ل الخليق سماء يكل ي ال يًال ف ف إآل ة لتؤل ة المالئك شابكت أجنح ان . وت آ

ه،                         ق ب ة للخالق تلي دم هدي ا يق ارًا في م ام العرش اإللهي، محت ل أم اإلنسان ينتظر دوره ليمث
  ساي أن أقدم هللا؟ ما ع: والخليقة آلها ملكًا له

  ... وقررت الفيلة أن تقدم هللا نابًا آبيرًا من العاج! والنحل عسلها! الزهور قدَّمت عطرها 
ام                          ق تمر أم ًا، في حين آانت الخالئ ات ينتظر دوره قلق ل المخلوق وقف اإلنسان في آخر رت

اد ارتعاشه  وآلما  اقترب اإلنسان من العرش ز    ... العرش، وتضع هداياها عند أقدامه شاآرة     
مثل اإلنسان أمام العزة اإللهية، وأقدم على عمل لم تجرؤ أي من الخالئق أن        ! وخوفه وأخيراً 

سمعت  ! أنا أحبك  : رآض نحو اهللا، ورمى بنفسه في أحضانه، مرددًا بصوت عالٍ         ... تقوم به 
ة ارة الرقيق ذه العب ه ه ة مع ل الخليق ل هد.. آ دَّم هللا أجم سان ق ة أن اإلن ةوفهمت الخليق انفجر . ي

ن        . وآان هذا اليوم، عيد الخليقة    ! هللويا، هللويا، هللويا  : الجميع يرتلون  سوع اب ام ي سابع، ق وم ال وفي الي
  ! اهللا من بين األموات، وقدَّم الخليقة ألبيه السماوي، ومنح العالم حياة أبدية

يدها في اليوم السابع من  وأنت، أيها اإلنسان، إنسان القرن الواحد والعشرين، آيف تشارك الخليقة في ع      
  آل أسبوع؟

  ما عساك أتقدِّم هللا الخالق الذي يحبك ويرعاك ويقدِّم لك آل ما تحتاج إليه لتكون سعيدًا؟
  
  
  
  
  
  
  
  

 في فندق الموفمبيك 15/5الحفلة السنوية للكنيسة 
المنطقة الحرة البطاقات موجودة في الكنيسة عند 

 دينار للبطاقة 20السكرتيرة ميرنا والسيد جوزيف النوح 
  نتمنى مساهمتكم في الحفلة


