
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
 أنَت يا ربُّ تحفُظنا وتحمينا، من هذا الجيِل وإلى الدهر     :المقدمة

     خلِّصني يا رّب، فإن البارَّ قد فني، ألن الحقيقَة قد َضُعَفت عنَد بني البشر
  

  )٣٤-١٦: ١٦ ( أعمال الرسلفصٌل من
ُن الرُُّس   ا نح ام، فيم َك األيَّ ي تل صَّالة، ف ى ال وَن إل َل ذاِهب

ة ا روُح ِعراَف ٌة به تقَبَلْتنا جاري سبًا . اس ا َآ ِسُب َموالَيه ت ُتك وآاَن
صيُح                  ا وت وُلَس وإثِرن ِر ُب ا، فَطِفَقت تمشي في إث َجزيًال ِبِعرافِته

ِق          : قائلًة هؤالِء الرِّجاُل ُهم عبيُد اِهللا العلّي، وُهم ُيبشِّروَنُكم بطري
وإذ َضِجَر ُبوُلُس الَتَفَت وقاَل     .  أيَّامًا آثيرة  الخالص، وفعَلت ذلكَ  

ا             : للرُّوح ُرَج ِمنه سيِح أن َتخ سوَع الم ِم ي ُرَك باس فخرَج  . إني آُم
َسِبِهم،                 اُء َمك َب رج د ذه ُه ق في تلَك السَّاعة، فلمَّا رأى َمواِلَيها أنَّ
ام،  َد الُحكَّ سُّوِق ِعن ى ال ا إل يال وَجرُّوُهم وُلَس وِس ى ُب ضوا عل قب

ا  : وقدَّموُهما للُوالِة قائلينَ  إنَّ هذيِن الرَُّجَليِن ُيَبْلِبالِن مدينَتنا، وُهم
ا الَجمعُ             اَم عليِهم انيُّون، فق . يهوديِّان، وُينادياِن بعاداٍت ال يجوُز لنا َقبوَلها وال العمَل ِبها، إذ نحُن روم

ا     صّي، ولمَّ ضَربا بالِع روا أن ُي ا وأم ُوالُة ثياَبُهم زََّق ال سِّجن   وم ي ال ا ف الِجراِح ألَقوُهم ا ب .  أثخنوُهم
سِّجِن                        ا في ال َك الوصيَّة، ألقاُهم ِل تل سَّجَّاَن بمث َضْبٍط، وإذ أوصَي ال وأوَصوا السَّجَّاَن بأن َيحُرَسُهما ب

سبِّحاِن                        صلِّياِن وُي يال ُي وُلُس وِس اَن ُب ِل آ صِف اللي َد ِن َرة، وعن اهللا، الداخليِّ وضبَط أرُجَلُهما في الِمقَط
سِّجن   ُس ال ت أُس ى تَزعَزَع ديدٌة حت ٌة ش ًة َزلَزَل دَثت َبْغَت سمعوَنُهما، فح وَن ي ي . والمحبوُس ت ف فانفَتَح

تلَّ                       سِّجِن مفتوحة، اس واَب ال سَّجَّاُن ورأى أب تيَقَظ ال ا اس ع، فلمَّ الحاِل األبواُب آلُّها وانفكَّت ُقيوُد الجمي

ائالً       السَّيَف وَهمَّ أن يقُتَل نفَسُه، ِلظَ      اٍل ق وُلُس بصوٍت ع اداُه ُب وا، فن د هرب ل  : نِِّه أنَّ المحبوسيَن ق ال تفَع
د،       . بنفِسَك سوءًا فإنَّا جميعًا هُهنا، فاستدعى بمصباٍح ووثَب إلى داخلٍ          َو ُمرَتِع يال وه ولَس وِس وخرَّ لُب

اال               : ثمَّ خرَج بِهما وقال    َص؟ فق ي أن أصنَع ألخُل اذا ينبغي ل يَِّديَّ م سيح،     آمِ : يا س سوَع الم الرَّبِّ ي ْن ب
ِل                      َن اللي سَّاعِة ِم َك ال فَتخُلَص أنَت وأهُل بيِتك، وآلَّماُه وجميَع َمن في بيِتِه بكِلمِة الرَّّب، فأخَذُهما في تل

ا سَل ِجراَحُهم دةً  . وغ ا مائ دََّم لُهم ِه وق ى بيِت م أصَعَدُهما إل ون، ث َو وَذووُه أجَمع ِه ه ن وقِت َد ِم . واعَتَم
   .َج مَع جميِع أهِل بيِته، إذ آاَن قد آَمَن باهللاوابَتَه

  
  )٣٨-١: ٩ ( البشيريوحناالقديس فصُل شريف من بشارة :اإلنجيل

  
ِده       .  ِفي ذلك الزمان    ُذ َموِل سانًا َأعمى ُمن ائلين   * فيما يسوُع ُمجتاٌز رَأى ِإن ُذه ق سأَلُه تالمي ُم   . ف ا ُمعلِّ ي

اُل اِهللا   . ال هذا َأخطَأ وال َأبواه. َأجاَب يسوع*  ُوِلَد َأعمى    َأهذا َأم َأَبواُه حتى   . َمن َأخطأَ  َر َأعم لكْن لُتظَه
ار                * فيه   ا داَم النه َلني م ن َأرَس اَل َم َل َأعم ي َأْن َأعم ِه             . َينبغي ل ٌد في سَتطيُع َأح ذي ال َي ُل ال َيأتي اللي س

ى     قاَل هذا وتَ * ما ُدمُت في العاَلِم فَأنا ُنوُر العاَلم        * عَمًال   ًا وَطل ِه ِطين ن َتْفَلِت َفَل على اَألرِض وصَنَع ِم
لواَم  ٱذَهْب وٱوقاَل لُه * بالطِّيِن َعيَني اَألعمى   ةِ  -غَتِسْل في ِبرَآِة ِس ى الكِلم ل  :  وَمعن  فمضى  -الُمرَس

صيرًا ٱو اَد َب َسَل وع الوا* غت ْبًال َأعمى ق ُه َق انوا َيَروَن ذين آ الجيراُن وال ذ. ف ذا هو ال يَس ه اَن َأل ي آ
ا هو     . وَأمَّا هو فكاَن يقول   . وقاَل آَخرون ِإنَُّه ُيشِبُههُ   . فقاَل بعُضُهم ِإنَّه هو    *َيجِلُس ويتَسوَّل    اُلوا   *َأن فق

يَّ    . َأجاَب ذاك وقال   *نفَتَحْت َعيناَك   ٱآيَف  . لُه ى َعيَن ًا وَطل . هذا الرُجُل الذي ُيقاُل له يسوُع صَنَع ِطين
َصرت  ٱفمَضيُت و. غَتِسْلٱْرَآِة ِسلواَم و ذَهْب ِإلى بِ  ٱوقال لي    َن ذاك    *غتَسلُت فَأب ُه َأي الوا ل ال ال  . فق فق

وُم            *فَأَتوا بالذي آاَن َقْبًال َأعمى ِإلى الَفرِّيسيِّيَن         *َأعَلم   ِه ي َتَح َعيَني يَن وف سوُع الطِّ يَن صنَع ي وآاَن ح
ًا و       . اَل لهم فق. فسَأَلُه الَفرِّيسيُّوَن َأيضًا آيف َأبَصرَ     *سبٍت   يَّ ِطين ى َعيَن َصرت     ٱجَعَل عل َسْلُت فَأب  *غت

َن اهللاِ        . فقاَل َقوٌم ِمَن الَفرِّيسيِّين    يَس ِم ُل ل ذا الرُج سَّبت   . ه ُظ ال ُه ال َيحَف الوا  . َألنَّ روَن ق ِدُر   . وآَخ َف َيق َآي
ُه       . يضًا لَألعمى فقالوا أَ  *فوَقَع بيَنُهم ِشقاٌق    . رُجٌل خاِطٌئ َأْن َيعَمَل ِمثَل هذِه اآليات       وُل َعن اذا َتق َأنت م

َوِي            *فقال ِإنَُّه نبيٌّ    . بما َأنَُّه فَتـَح َعيَنيك    وا َأَب ى َدَع َصَر حت اَن َأعمى فَأب ُه آ ه َأنَّ وُد عن ولم ُيصدِِّق اليه
ائلين    *الذي َأَبَصَر    َألوُهما ق ذا هو     . وس ـَد َأعمى      ٱَأه ُه ُوِل والِن ِإنَّ ذي َتق ا ال َف  . بُنُكم َصَر اآلَن  فَكي  *َأب

م        *وَأنَُّه ُوِلَد َأعمى    . َنحُن َنعَلُم َأنَّ هذا وَلُدنا    . فَأجاَبُهم َأَبواُه وقاال   ْن  . وَأمَّا آيَف َأبَصَر اآلَن فال َنعَل َأْو َم
سِّنِّ       . فَتَح َعْيَنيِه فال َنعِرف     ُل ال َألوهُ فٱوهو آاِم ِسِه         . س تكلَُّم عـن َنْف َو َي ذا ألَ       *فه واُه ه اَل َأب ا    ق ا آان نَُّهم
ود َن اليه اِن ِم ُه ِإِن . َيخاف ى َأنَّ دوا عل د تعاَه انوا ق وَد آ َرُج من ٱَألنَّ اليه سيُح ُيخ ُه الم ٌد بَأنَّ رَف َأح عت

الوا               *سَألوُه  فٱفلذلك قاَل َأبواُه ِإنَُّه آامُل السِّنِّ        *المجَمع   ًة وق رًَّة ثاني اَن َأعمى م ذي آ فَدعُوا الرُجَل ال
ال    *فِإنَّنا َنعَلُم َأنَّ هذا الرُجَل خاطئ       . مجدًا هللا َأعِط  . لُه م    . فَأجاَب ذاَك وق ًا فال َأعَل اَن خاِطئ ا  . ِإْن آ ِإنَّم

ِصر               ُت َأعمى واآلَن ُأب ي آن د        *َأعَلُم شيئًا واحدًا هو َأنِّ ه من جدي الوا ل كَ     . فق اذا صَنَع ِب تَح   . م َف ف َآي
بالً       *َعيَنيَك   ْرُتُكْم ق د َأخَب سَمعوا   َأجاَبُهم ق ْم َت ضاً    .  فَل سَمعوا َأي دون َأن َت اذا ُتري تم    . فم دون َأن م ُتري َأَلعلَُّك

َنحُن َنعَلُم   *فَأمَّا َنحُن فِإنَّا َتالميُذ ُموسى    . فشَتُموُه وقالوا َأنَت ِتلميُذ ذاك     *َأيضًا َأن َتصيروا لُه تالميذ      
م     * َأيَن هَو    فَأمَّا هذا فَلْم َنعَلْم ِمن    . َأنَّ اَهللا آلََّم موسى    اً      . َأجاَب الرُجُل وقاَل َلُه ذا َلَعَجب م ال   . ِإنَّ في ه َأنَّك

يَّ   َتَح عيَن د ف َو وق َن ه ْن َأي وَن ِم َأة *َتعِرف سَمُع للَخَط ُم َأنَّ اَهللا ال َي ُن َنعَل ٌد . وَنح ْن ِإذا َأح ى اَهللا ٱولك تَّق
فَلو لم يُكن هذا     *لدَّهِر َأنَّ َأحدًا فَتَح َعينْي َمن ُوِلَد َأعمى         وَلْم ُيسَمْع ُمنُذ ا    *وَعِمَل مشيئَتُه َفَلُه َيسَتجيب     

ا    . َأجاُبوا وقالوا لُه *ستطاَع َأن َيفَعَل َشيئًا    ٱِمَن اِهللا َلَما     َت ُتعلُِّمن ا وَأن . ِإنََّك ِبُجمَلِتك قد ُوِلدَت في الخطاي
َت    . فَوَجَدُه وقاَل لهُ  . وَسِمَع يسوُع َأنَّهم طَردوُه خارجاً     *فطَردوه خارجًا    ـِن اهللا    بٱَأُتْؤِمُن َأن ـاَب   *ب فَأج

  :ةطروبـاريـ ال-
المسيح قام من بين األموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور 

  )ثالثاً(
 

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

 
  :القنداق -

اإلله، نكتب لِك آيات الغلبة يا جندية قاهرة، ونقدم الشكر نحن عبيدِك يا والدة  -
لِك كمنقذين من المساوئ، لكن بما أن لِك العزة التي ال تحارب، أعتقينا من 

  افرحي يا عروسةً ال عروس لها: أصناف الشدائد حتى نصرخ إليِك

 النيابة البطريركيةتصدر عن
  ينالملكي للروم الكاثوليك
  في الكويت

  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت 

 نشرة العنصرة
 األسبوعية

٧١ العدد – ٢٠١٠ مايو/ أيار٩األحد 
  األعمىأحد  – من الفصح السادسحد األ



ُن   . فقاَل لهُ  *وهو الذي ُيكلُِّمَك    . قد رَأْيَتهُ . قاَل لُه يسوع   *وَمن ُهَو يا َسيُِّد ُألوِمَن بِه       . ذاك وقال  َأنا ُأوِم
  وسَجَد لُه. يا رّب

  
  ألحد السادس للفصح ا–األعمى أحد 

ا           ،الّسادس للفصح . في هذا األحد   ا وإلُهن ي صَنعها ربُّن ة الت   ُنعّيد لألعجوب
ِده   ذ مول ى من سيح لألعم سوُع الم ُصنا ي ا  . وُمخّل ر ذات طبيًب سّيُد أظه فال

داعًيا الجميع إلى   .  للذين في الّظالم    ونوًرا فائَق البهاء  . واألجساد للنفوس
ا      واالعتراف ب   السُّجود له  ا وإلًه و   (ه رب ٌز       ).٣٨ -١: ٩ي ين رم فاء الع ش

ى     والّشفاء. ألنَّ العين سراُج الجسد   . إلى شفاء اإلنسان آّله    بالماء يرُمُز إل
   .أي المعمودّية. االستنارة المقّدسة

  :صالة األنديفونة -
أيها المسيح اإلله، يا شمس العدل، يا من لمس الفاقد النور منذ والدته، 

لبصر، أِنر أيضاً أبصار نفوسنا، وأظهرنا أبناء النهار، فأعاد إليه ا
إن تحننك علينا ال يوصف، ألنك أنت نورنا وتقديسنا أيها المسيح اإلله، وإليك : فنهتف إليك بإيمان

 نرفع المجد وإلى أبيك األزلي وروحك القدوس، الصالح والمحيي، اآلن وكل أوان، آمين
  

  "!إلهنا إله يأتي": من ضوء اإلنجيل
سوع مع األعمى       ". إلهنا إله يأتي  " و  (ردد آباء الكنيسة ونرددها اليوم من خالل حوار ي -١٨: ٣٥ل

ال )٤٣ د ق ك؟  : "، وق نع ل د أن أص اذا تري ًا      ". م يس اقتحام ه ل ر أن مبادرت ًا، غي ادر دائم سوع يب ي
رك رك مشاع لحريتك، بل هي فتح ألفق جديد، فرصة لتعبر له عن رغبة تسكن في صميم قلبك وُتح   

ى اإل            إن مباد . وفكرك وإرادتك  ة وعل ك      رته هذه تساعدك على توضيح رغباتك الدفين ا، ل فصاح عنه
ٍد ي آن واح ه ف ذآر الرياضات ال. ول رارًاوت ة م ة اإلغناطي دمروحي اطيوس ا، عن ديس إغن ل الق  يجع

ه              ة آل تأمل في قول ه       : "المترّوض يطلب نعمة في بداي د وارغب في ا تري الروح الق  ". اطلب م دس ف
ة البصر         يدفعك إلى أن تطلب إلى اهللا ن    ه نعم ى أن يطلب إلي سوع األعمى إل ع ي ا دف : عمة، تمامًا مثلم

ه                           فأنت تطلبها    ل بنعمت سك، ب اء نف ا من تلق ر أنك ال تحصل عليه ا، غي د وترغب فيه ا تري بحسب م
  .تعالى، وهنا أيضًا تتناغم وتتضافر حريتك الشخصية وحريته تعالى

 ٢٠٠٩ أيار ١٧ – ١٠٠ العدد –الوديعة : المرجع    
  

   عيد الصعود اإللهي– ٢٠١٠ أيار ١٣الخميس 
وم   ذا الي ي ه ن     ،ف سادس م بوع ال ن األس يس م  الخم

صح ا ،الف صعود رّبن ُد ل سوع    ُنعّي صنا ي ا ومخّل وإلهن
ين اآلب بالمجد              سّماء وجلوسه عن يم ى ال . المسيح إل

ا دس    ُمثّبًت رُّوح الق سكاب ال د ان َذه بموع د .تالمي  فبع
  يعوُد الربّ . أربعين يوًما من قياَمِته وظهوره للّتالميذ     

حامًال ). ٣ -١ : ١٤يو  (لنا مكاًنا    بالمجد إلى أبيه لُيعدّ   
الروح     . معه طبيعَتنا التي أّلَهها    ا ب ًدا إّيان ُدس  وواِع  ،الُق

سّميه الهوت   . ُعربون ذلك المجد ومبدإ تألُِّهنا     هذا ما ُن
  . ألصير أنا اإلنسان إلًها. ااهللا إنساًن فقد صار. التألُّه

  

  منحت ُمساّريك وعًدا بإرسال روح العزاء
  وُعدت لحضِن أبيك بُحمر ثياب الفداء

 آمين. أّيها المسيح إلُهنا ارحمنا. فيا من صعد بمجٍد إلى الّسماوات
  

  للقديس يوحنا الذهبي الفم -ِممَّن نخاف 
  

ا         ة والعاصفة تزمجر، إّال أنَّ ا      . ال نخشى الغرق  إن األمواج العارم ى صخر، فمهَم ا منتصبون عل إنَّ
سعها أن       ال ي واج ف ت األم ا تعال ه، ومهَم ن يفّت د فل ر وأزب اج البح سوع ه فينة ي ع س   .تبتل

ي     َن الموت؟     ! ِممَّن نخاف؟ قولوا ل ح           "أِم ي رب سيح، والموت ل اتي هي الم ي؟     ". حي ن النف رّب  "أِم لل
ه                إّنا ل "أِمن اغتصاب األموال؟    ". األرض وملؤها  ن نخرج من ا ل يِّن أّنن م َندخل العالم بشيء، ومن الب

ا       ".بشيء ه أحتقره ه، وأموال الم باالستهزاء أجبه تهيها    . هول الع روة ال أش ر، والث ي الفق ال . ال يخيفن
  .أرهب الموت، والحياة ال أطلبها

www.melkites.org   
  ء نشيد للعذرا–الشهر المريمي 

  
اطلبي لنا أن نكون . ، لقد فاح َعرُف قداستك في العالم آلهيا سوسنة بهية، يا وردة فواحة عطرة

وليكن بخورنا لحفظ األحياء في اإليمان، وخالص . رائحة المسيح الطيبة، نفوح بها في آل األرض
  آمين. الموتى، حتى نحظى بالسعادة األبدية، ونسبح الثالوث األقدس إلى األبد

  ٢٠٠٧ -ي ليكوري أمجاد مريم البتول للقديس ألفونس د: المرجع

     عبرة  و  قصة
   >> !!بيت برسم البيع <<

فذهب إلى أحد .. أراد رجل أمريكي أن يبيع بيته لينتقل إلى بيت أفضل 
وطلب منه أن . أصدقائه وهو رجل أعمال وخبير في أعمال التسويق

يساعده في آتابة إعالن لبيع البيت وآان الخبيريعرفف البيت جيدًا فكتب 
ًال له، أشاد بالموقع الجميل والمساحة الكبيرة ووصف التصميم وصفًا مفص

وقرأ آلمات . إلخ...الهندسي الرائع ثم تحدث عن الحديقة وحمام السباحة
أرجوك أعد .. "اإلعالن على صاحب البيت الذي أصغى باهتمام شديد وقال

يا له من بيت "وحين أعاد الكاتب القراءة صاح الرجل ". قراءة اإلعالن
لقد بقيت طول عمري أحلم باقتناء مثل هذا البيت ولم أآن أعلم بأنني أعيش فيه إلى أن سمعتك . عرائ

  !"من فضلك ال تنشر اإلعالن فبيتي غير معروض للبيع"ثم ابتسم قائًال !" تصفه
احصي البرآات التي أعطاها اهللا لك واآتبها واحدة واحدة وستجد نفسك "هناك أنشودة قديمة تقول 

إننا ننسى أن نشكر اهللا ألننا ال نتأمل في البرآات وال نحسب ما لدينا، وألننا ". ادة مما قبلأآثر سع
  .نرى المتاعب ونتذمر وال نرى البرآات

إننا نشكو ألن اهللا اهللا جعل تحت الورود أشواك،، وآان من األجدر أن نشكره ألنه : "قال أحدهم
  !!!"جعل فوق الشوك ورودًا

 
  
  
  

ز التعليم المسيحي لما قدموه من مجهود نهنئ أسرة مرآ
أملين اللقاء . في هذه السنة لتعليم األوالد آلمة ومحبة اهللا

 في السنة القادمة


