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األحد الثامن للفصح المجيد – أحد العنصرة المجيدة
 الطروبـاريـة ) على اللحن الثامن( :مبار ٌأظھر الصيَّادين
ك أنتَ أيھا المسي ُح إلھنا ،الذي
َ
عليھم الرو َح القدس ،وبھم اصطا َد المسكونة .يا محب البشر المج ُد
جزيلي الحكمة ،وأنز َل
ِ
لك.
 خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البربر ،واحفظ بقوةصليبك جميع المختصين بك
وحين َّ
األلسن
وزع
األلسن ق َّس َم األُمم.
 القنداق )على اللحن الثامن( :لما نز َل العليُّ وبلب َلَ
َ
َ
ُ
القدس
ح
الرو
د
فنمجِّ
الجميع إلى الوحدة.
الناريّة دعا
باتفاق األصوات.
َ
َ
َ
ِ

فصل شريف من بشارة القديس يوحنا البشير:
اإلنجيل:
ُ

العظيم ِمنَ العيد .وقَفَ يسو ُ
ي ويَش َربْ *
ع
خير
َط َ
َ
ت إِل ﱠ
ش أَ َح ٌد فَ ْليَأْ ِ
وصاح قائالً .إِ ْن ع ِ
ِ
gفِي اليَ ِ
وم األَ ِ
َ
وح ال ذي ك انَ
َمن آ َمنَ بي فكما قا َل ال ِكتابُ ستَجري ِمن َجوْ فِ ِه أنھا ُر ما ٍء َح ّي * إِنﱠما َ
قال ھذا عَن الرﱡ ِ
عطي .ألَ ﱠن يسو َع لم يَ ُك ْن بع ُد ق د ُمجﱢ د *
ال ُمؤ ِمنونَ ب ِه ُمز ِمعينَ أَ ْن يَقبَلوه .فالرﱡ و ُح الق ُدسُ لم يَ ُك ْن قد أُ ِ
مع كال َمهُ قالوا .في الحقيقَ ِة ھ ذا ھ و النَبِ ّي * وق ا َل آخَ رون .ھ ذا ھ َو المس يح.
وإِ ْذ َس ِم َع كثي ٌر ِمن ال َج ِ
ْ
َسل داو َد وم ن قَريَ ِة بَي تَ لح َم
وقال آخَ رون .أَلَع ﱠل
المسيح يأتي من َ
َ
َ
الجليل * أَلم يَقُ ِل ال ِكتابُ أَ ْن ِمن ن ِ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
الجم ِع ِش قا ٌ
ق م ن أجْ لِ ِه * وك انَ أن اسٌ ِم نھم يُري دونَ أن
حي ث ك انَ داو ُد يَ أتي المس يح * ف َوق َع ب ينَ َ
ال لھ م
ق أَ َح ٌد علي ِه يَ داً * ور َج َع ال ُخ ﱠدا ُم إِل ى رؤَس ا ِء الكھَن ِة والفَرﱢ يس يﱢين * .فق َ
ي ِ
ُمسكوه .ولكن لَ ْم ي ُْل ِ
ْ
َ
َ
ﱡ
َ
ﱠ
َ
ُ
ُ
َ
ﱠ
ٌ
اإلنس ان * فأج ابَھُ ُم الف ﱢريس يﱢون.
جاب الخدام .إِنهُ ما نَط َ
أُولئِك .لِ َم ل ْم تَأتوا ب ِه فأ َ
ق إِنسان قط مث َل ھ ذا ِ
َ
َ
َ
ض لَ ْلتُم * ھَ لْ آ َم نَ ب ِه أح ٌد ِم ن الرؤَس ا ِء أو ِم نَ الفَ ﱢريس يﱢين * أ ﱠم ا ھ ؤُال ِء الجم ُع
أَلَ َعلﱠ ُكم أَنتُم أَيضا ً قد َ
قال لَھُم أَ َحدُھم نيقُوديموسُ الذي كانَ قد جا َء إِل ى يس و َع
عرفونَ
الناموس فَھُم َملعونونَ * .
َ
الذين ال يَ ِ
َ
َ
َ
ﱠ
نسان ما لَ ْم تَس َم ْع ِمنهُ أ ﱠوالً وتَعلَ ْم ما ف َعل * فأجابوا وقالوا لهُ .ألَ َعل كَ
لَ ْيالً * أَلَ َع ﱠل َشريعتَنا تَح ُك ُم على إِ ٍ
أَنتَ أَيضا ً ِمن الجليل .إِب َح ْ
ال الربﱡ للﱠذينَ أَتوا إِلي ِه م نَ اليھ ود.
الجليل * قَ َ
ث فَتَ َرى أَنﱠهُ لَ ْم يَقُ ْم نب ﱞي ِمن َ
ﱠ
أَنا نُو ُر العالَمَ .من تَبِ َعني فال يَمشي في الظالم .بَلْ يَكونُ لهُ نو ُر الحياة g
دس
يوم العنصرة المق ﱠ

القراءات اإلنجيلية

المقدمة:

األرض ذاع منطقُھم ،وإلى أقاصي المس ُكون ِة كالمُھم
في ك ِّل
ِ
ُ
بأعمال يديه
ك يُخب ُر
السماوات تذي ُع مج َد ﷲ ،والفل ُ
ِ

ل من أعمال الرسل:
فص ٌ

ان
 gل ﱠم ا َح ﱠل ي و ُم ال َخمس ين ،ك انَ الرﱡ ُس ُل كلﱡھُ م مع ا ً ف ي مك ٍ
فحدث بَغت ةً ص ٌ
َ
ح ش ديد ٍة
واحد،
وت ِم نَ ال ﱠس ما ِء كص و ِ
ت ري ٍ
ت ال ذي ك انوا جالِس ينَ في ِه ،وظھ َرت
َعصف .ومأل ك ﱠل البي ِ
ت ِ
ألسنةٌ منقَ ِس َمةٌ كأنﱠھ ا ِم ن ن ار .واس تقرﱠت عل ى ك لﱢ واح ٍد
لھُم ِ
ﱠ
ﱡ
ُ
ُ
وح الق دُس .وطَفِق وا يتكلم ونَ
م نھُم ،ف امتألوا كلھُ م ِم نَ ال رﱡ ِ
ينطقُ وا ،وك انَ ف ي
أن
ح
ت أخ رى كم ا آت اھُم ال رﱡ و
ُ
بلُغ ا ٍ
ِ
أورشلي َم رجا ٌل ِمن َ اليھو ِد أتقيا ُء ِمن ك ﱢل أ ﱠم ٍة تح تَ ال ﱠس ما ِء،
ص ُ
وت ،اجتم َع الجُمھ و ُر فتحيﱠروا ،ﱠ
فل ﱠما كانَ ذل كَ ال ﱠ
ألن ك ﱠل
ُ
ينطقونَ بلغتِ ِه ،ف َد ِھش وا جم ي ُعھُم وتعجﱠب وا
واح ٍد كانَ يس َم ُعھُم ِ
أليس ھؤال ِء المتكلﱢمونَ كلﱡھُم جلِيلِيﱢين؟
ضھُم لبعض:
قائلينَ بع ُ
َ
ﱠ
َ
فكي فَ نس ُم ك لﱞ ِمن ا لغتَ هُ الت ي ُولِ َد فيھ ا؟ نح نُ الف رتيﱢينَ
والماديﱢينَ وال َعيْالميﱢ ين ،و ُس ﱠكانَ م ا ب ينَ النﱠھ َرين ،واليھوديﱠ ِة
س وآس ية ،وفَريجيَ ةَ وبَ ِمفيلي ةَ و ِمص َر،
وكبادوكيَ ةَ وبُ نطُ َ
توطنينَ واليھ و ِد وال ﱡدخال َء ،وال َك ريتيﱢينَ وال َع َرب.
ون واحي ليبِي ةَ عن َد القَي َروانَ  ،والرﱡ وم انيﱢينَ المس ِ
بألسنَتِنا
بعظائم ﷲg.
نطقُونَ
ِ
نسم ُعھُم يَ ِ
ِ

في ھذا اليوم ،األحد الثامن للفصح نُعيّد عيد العنصرة .وھو عيد
يھود ّ
ي أصالً .يحتفل فيه اليھود بذكرى نزول الشريعة على يد
موسى كليم ﷲ .وكان أيضًا عيد الحصاد .دُعي أيضًا "عيد
األسابيع" .ألنه يقع سبعة أسابيع ،أي خمسين يو ًما بعد الفصح.
ولذلك دُعي أيضًا "عيد الخمسين" وباليونانيّة "البند ُكستي" .من
ھنا اشت ﱠ
ق اسم كتاب البندكتاريون ،أي كتاب خدمة الخمسين يو ًما.
الخمسيني.
وبالعربيّة
الكنيسة تحتفل بإنجاز وعد ربنا وإلھنا ومخلّصنا يسوع المسيح
بإرسال الروح القدس على التالميذ األطھار بھيئة ألسنة نارية.
وتعتبر الكنيسة ھذا العيد عيد الثالوث الق ّدوس.
ُ
صلوات الكنيسة" :ليرحمنا المسيح إلھنا الحقيقي
إلى ھذا تشير
الذي أفرغ ذاته من األحضان األبويّة متنازالً .واّتخذ الطبيعة البشريّة بر ّمتھا وألّھھا .وبعد ھذا
صعد إلى السماء .وجلس عن يمين اآلب وأرسل الروح القدس اإلله األزل ّي .لينير ويق ّدس نفوسنا".
تدعونا الكنيسة إلى السجود للثالوث القدوس بنشيد رائع ينتھي بھذه المجدلة الثالوثيّة المثلّثة:
"ق ّدوس ﷲ اآلب الذي أبدع كل شيء باالبن ومؤازرة الروح القدس.
ق ّدوس ﷲ االبن الذي به عرفنا اآلب وأتى الروح القدس إلى العالم.
ق ّدوس ﷲ الروح القدس المعزي الذي ال يموت .المنبثق من اآلب والمستريح في االبن.
أيّھا الثالوث القدوس المجد لك".
وتُعلّمنا أن نصلّي مرارًا وتكرارًا:
"اآلب رجائي واالبن ملجإي والروح القدس وقائي .أيّھا الثالوث القدوس المجد لك".

وھكذا تعيّد الكنيسة بفرح لحضور الروح وإنجاز الوعد وتمام الرجاء .تعيّد لس ّر التقوى الشريف
العظيم.
الذي أجمل اآلباء القديسون الكالم عنه فدعوه :سر التدبير الخالصي )اإليكونوميا( الذي بلغ تما َمهُ
وقمته وكماله يوم العنصرة.
كما يُعتبر عي ُد العنصرة بحق عيد ميالد الكنيسة في القدس أ ّم الكنائس كلّھا ألنھا كنيسة القيامة
وكنيسة الروح القدس .سف ُر أعمال الرسل وصف حياة الكنيسة الناشئة بقوله" :كان المؤمنون
األولون مع مريم أ ّم يسوع .ومع الرسل والتالميذ مواظبين على تعليم الرسل والشركة وكسر
الخبز والصلوات .وكان المؤمنون يعيشون معًا .وكان كل شيء مشتر ًكا فيما بينھم .وكان لجمھور
المؤمنين قلب واحد ونفس واحدة .وكان الرسل بقوة عظيمة يؤدون الشھادة بقيامة الرب يسوع.
وكانت عليھم نعمة عظيمة .ولم يكن فيھم محتاج .وال ينفكون يعلّمون ويبشرون بالمسيح يسوع.
نموا بمؤازرة الروح القدس".
وكانت الكنيسة في سالم .تسلك في مخافة الربّ  .وتزداد ً
ھذا الوصف لحياة الكنيسة األولى تح ﱟد كبير ودعوة ملحة موجھة إلى كنيسة اليوم في العالم.
عصف الرّيح وقصف الرّعد وألسن ٍة من نار تما ُم الوعد بسكب الرّوح على الرّسل األطھار
ِ
بِ
فبشفاعة رسلك القديسين أفض علينا روحك الق ّدوس وثبّتنا في إيمان الكنيسة الواحدة الجامعة
المق ّدسة الرسوليّة .أيّھا المسيح إلھنا وارحمنا .آمين
من وحي السنة البولسية 2009 - 2008
لنصلي معاً مع الرسول بولس نك ﱢرم الثالوث األقدس
في صالة كلھا من كالمه

تباركتَ  ،يا أبا ربّنا يسوع المسيح ،أبا المراحم ،وإلهَ كل
h
تعزية .لقد غـ َ َمرتنا من علياء سمائك ،بكل بَ َرك ٍة روحي ٍة في
قبل إنشا ِء العالم ،لنكون
المسيح ،إذ فيه اخترتنا بالمحبة ،من ِ
ق ّديسين ،وأبناء لكَ بيسوع المسيح.
تباركتَ  ،يا إلھنا يسو ُ
ع المسيح ،المولود من اآلب منذ
h
األزل ،ومن امرأة في مل ِء الزمن ،لنحظى بالتبني .أحببتنا،
وبذلتَ ذاتكَ عنا ،لنصير إخوةً لك ،أنتَ بك َرنا ،وتحيا فينا،
ك.
وبك نحيا،
فنعكس في وجوھنا ،كما في مرآ ِة ،مج َد َ
َ
تباكتَ  ،يا روح اآلب ،إذ أفضتَ محبته في قلوبنا ،تباركتَ يا
h
ً
روح االبن ،إذ تصر ُخ في قلوبنا" :أبﱠا" ،شاھدا مع أروحنا
بأنﱠا أبناء ﷲ .تسكن فينا ،فتجع ُل أجسادَنا ھيكالً  ،وتوزع
علينا مواھبَك فننعم بحري ِة األبناء ،إذ بالحرية حيث ُ أنت.
h

ولتكن نعمة ُ ربّنا يسوع المسيح ،ومحبة ُ ﷲ اآلب ،وشركة ُ الروح القدس ،معنا
أجمعين ،بشفاعة الرسول بولس .آمين.

سنة حلوة مع يسوع

نحتف ل الي وم ،وبق وة ال روح الق دس ،بالس نة األول ى إلص دار النش رة األس بوعية لكنيس تنا المقدس ة  ،الت ي ت م
إصدار العدد األول منھا في يوم العنصرة من سنة  ،2008ومع كل العقب ات الت ي حال ت دون إص دارھا م ن
قبل إال أن لجوؤنا إلى قوة الروح القدس قد سھﱠل كل اإلمكانيات وأزال الصعاب .نخ تص بالش كر أيض ا ً إل ى
راعي كنيستنا األب بطرس غريب لما بادر من تشجيع ومساعدة وإمداد بالمعلومات لتصدر النشرة عل ى م ا
ھو عليه .وسيطلق عليھا اسم "العنصرة" لتكون قوة الروح القدس معنا دائما ً وإلى األبد .آمين.

التحرير

قصة

و

عبرة

>>الراعي والخراف<<
بينما كان أحد الرجال يتنزه على سفح جبل ،تناھى إلى مسمعه أنغام ن ادي عذب ة س ار نح و مص در
ھذه األنغام ،فرأى راعيا ً جالسا ً في ظل شجرة كبيرة ،يعزف على الناي ،والغنم حوله يلتھم العش ب
األخضر بھدوء .حيّا الرجل الراعي وسأله عن حال القطيع .فبدأ الراعي يُحدﱢث زائره عن الخراف
وخصال كل واحد منھا .تعجّب الرجل من الكالم ولم يصدﱢق أن الراع ي يع رف خراف ه وأن خراف ه
تعرفه وأنه يدعو ك ل أح ٍد منھ ا باس مه .نھ ض الراع ي م ن مكان ه ون ادى اس ماً ،ف أتى إلي ه خ روف
وبقي باقي القطيع مكانه ،ونادى اسما ً ثانيا ً فأتاه خروف آخ ر وبق ي القطي ع ف ي مكان ه ،ون ادى ثالث ا ً
ورابعا ً حتى حضرت الخراف إليه واحداً واحداً .دھش الرجل مما رأى وس أل الراع ي كي ف يمي ز
الخراف وھي متشابھة .فابتسم الراعى وقال :ھذا أمر في غاية الس ھولة ،فف ي ھ ذا الخ روف قطع ة
ص وف مقطوع ة ،وف ى ذل ك نقط ة س وداء وف ي ھ ذه النعج ة ج رح ،وتل ك مقطوع ة األذن .فس أله
ٌ
خروف كاملٌ؟ ابتسم الراعي وقال:
الرجل :أليس في القطيع
"إن الخراف الكاملة ال تحتاج إل ّي".

دعونا نتوحد برفع الصالة ومشاركة جميع المؤمنين حول العالم في
يوم الصالة العالمي األحد  31مايو .2009

يتمنى األب بطرس غريب لجميع طالب المدارس التوفيق في
االمتحانات
وإجازة صيف سعيدة ألبناء رعيتنا
كما أنه يعلن عطلته الصيفية طيلة شھر آب مع وقف إقامة
القداس في ھذا الشھر والصالة تكون في كاتدرائية العائلة
المقدسة – الشيراتون ،وإذا كان ھناك شيء طارئ يرجى
االتصال باألب انجلوس مسعود  22434637داخلي .122
ولكن أبواب الكنيسة مفتوحة للجميع للزيارة والصالة

