
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  ما أعظَم أعمالك يا ربّ ، لقد صنعَت جميَعها بحآمة   :المقدمة

     بارآي يا نفسي الرّب، أيها الربُّ إلهي لقد َعُظْمَت جدًّا
  
  )٣٠-١١: ١٩ ( أعمال الرسلفصٌل من

  
سبِب     في تلَك األيَّام، لمَّا تبدََّد الرُُّسُل ِمن أجِل الضِّ        يا    يِق الذي حصَل ب

دًا                وَن أح م ال يكلِّم ة، وه ُرَس وأنطاآي استفاُنَس، اجتازوا إلى فينيقَيَة وقب
َروانيِّينَ  يِّيَن وَقي انوا ُقبُرس نهم آ ًا م نَّ قوم ط، ولك وَد فق ِة إال اليه . بالكلم

الرَّبِّ   شِّريَن ب انيِّيَن، ُمب وَن اليون ذوا ُيكلِّم َة أخ وا أنطاآي ا دخل ؤالِء لمَّ فه
َغ        . يسوع، وآاَنت يُد الرَّبِّ مَعُهم     فآَمَن عدٌد آثيٌر ورِجعوا إلى الرَّّب، فبل

ى   . خبُر ذلَك إلى مسامِع الكنيسِة التي بأورشليم  اَز إل فأرَسلوا َبرنابا ليجت
ِرح        وا في          . أنطاآيَة، فلمَّا أقَبَل ورأى نعمَة اهللا َف أْن يثُبت م ب م آلَُّه وَوعَظُه

ُدِس             الرَّبِّ بعزيمِة القلب   رُّوِح الُق َن ال ًا ِم ، ألنَُّه آاَن رُجًال صالحًا وُممتِلئ
ان َن اإليم ى . وِم ا إل رَج برناب مَّ خ ر، ث ٌع آثي رَّبِّ جم ى ال ضمَّ إل فان

ًا     . َطرسوَس في طلِب شاُول  ردَّدا مع َة، وت ى أنطاآي ولمَّا وجَدُه أتى ِبِه إل
راً         َي       . سنًة آاملًة في هذِه الكنيسِة وعلَّما جمعًا آثي َة أوًَّال ُدع وفي أنطاآي

ى           ليَم إل ن أورش اُء ِم دَر أنبي اِم انح َك األيَّ ي تل سيحيِّين، وف ُذ م التَّالمي
َع   . أنطاآيَة، فقاَم واحٌد منُهم اسُمُه أغاُبُس، فأنبأ بالرُّوِح أْن ستكوُن مجاعٌة في جميِع المسكونة             د وق وق

وِة                   ذلَك في أيَّاِم َآَلْوِدُيوَس، فعَزَم التَّالميذُ      ى اإلخ ًة إل نُهم خدم ٍد م لِّ واح سََّر لك  أْن ُيرِسلوا بحسِب ما تي
   .السَّاآنيَن في اليهوديَّة، ففعلوا ذلَك وبعثوا إلى الشُّيوِخ على أيدي َبرنابا وشاُول

  

  )٤٢-٥: ٤ ( البشيريوحناالقديس فصُل شريف من بشارة :اإلنجيل
  

ان  َك الزَّم ي ذل ٍة. ِف ى مدين سوُع ِإل ى ي يخارَأت َسمَّى ِس سَّاِمَرِة ُت َن ال ا .  م ي َأعطاه ِة الت رِب الَقرَي بُق
. فجَلَس على الَعين. وآاَن يسوُع قد تِعَب ِمَن الَمسير. وآاَنت هناَك عيُن َيعقوب  *بِنه  ٱَيعقوُب لُيوُسَف   

 َأعطيني َألشَرب   فقاَل لها يسوعُ  . مرَأٌة من السَّامرِة َتسَتقي ماءً    ٱفجاَءت   *وآان نحُو الساعـِة السادسة     
اِمريَّة ٱآيَف َتطُلُب َأن َتشَرَب مني وَأنَت يهوديٌّ وَأنا . فقاَلْت لُه المرَأُة السَّاِمريَّة   * وُد ال  . مرَأٌة س واليه

ي              . َأجاَب يسوُع وقاَل لها    *ُيخاِلطون السَِّامريِّين    ِك َأعطين اَل ل ذي ق لو ُآنِت َتعِرفيَن َعِطيََّة اِهللا وَمِن ال
ُر        . قالْت لُه المرَأة *لُكنِت َتسَأليَنُه فُيعطيِك ماًء حيا    . بَألشَر ِه والِبئ سَتقي ب ا َت َك م يَس مَع ُه ل يا سيُِّد ِإنَّ
ِرَب    . َأَلعلََّك َأعظُم من َأبينا َيعقوَب الذي َأعطانا هذه البئرَ         *فِمْن َأيَن لـَك المـاُء الحّي      . عميقة ا ش وِمْنه

ضًا          . َأجاَب يسوُع وقاَل لها    *هو وَبنوُه وماِشَيُتُه     ُش َأي اِء َيعَط ذا الم شَرُب من ه ن َي ن    *آلُّ َم ا َم وَأمَّ
وَع            . َيشَرُب ِمَن الماِء الذي َأنا ُأعطيِه لُه فَلن َيعَطـَش ِإلى اَألبد           ِه َينب صيُر في ُه َي ِه ل َبِل الماُء الذي ُأعطي

يال َأعَطش               . رَأةقاَلْت لُه الم    *ماٍء ينُبُع ِإلى الحياِة اَألبديَِّة       اِء ِلَك ذا الم ن ه ي ِم يُِّد َأعِطن ا س َئ   . ي وال َأج
تْ     *دِعي َرُجَلِك وهُلمِّي ِإلى ههنا      ٱِإذَهبي و . قاَل لها يسوع   *َأسَتقي ِمن ههنا     رَأُة وقاَل ِت الم ه  . َأجاب ِإنَّ

اٍل            َأل *قد َأحَسنِت َحيُث ُقلِت ِإنَّـه ال رُجـَل لي         . فقاَل لها يسوع  . ال َرُجَل لي   سُة رج ِك خم اَن ل د آ ه ق نَّ
كِ     ـَس رُجَل ك اآلَن لي صِّدق    . والذي مَع ِه بال ذا ُقلِت رَأةُ    *ه ُه الم ْت ل يٌّ     . قاَل َك نب يُِّد َأرى َأنَّ ا س ا   *ي آباُؤن

ليَم        . سَجدوا في هذا الجَبل    ِه هو في ُأورَش سَجَد في ا    *وَأنُتم َتقولوَن ِإنَّ المكاَن الذي َينبغي َأن ُي اَل له ق
ليَم              . َأيَُّتها المرَأُة آِمني بي   . سوعي ِإنَّها ستْأتي ساعٌة َتسُجدوَن فيها لآلِب ال في هذا الجَبِل وال فـي ُأورَش

م       . َأنُتْم َتسُجدوَن ِلما ال َتعَلمون      * ا َنعَل سُجُد ِلم ُن َن ود       . وَنح تْأتي    *َألنَّ الخالَص هو من اليه ْن س ولك
َألنَّ اآلَب ِإنَّما ُيريُد    . اِجدوَن الحقيقيُّوَن َيسُجدوَن لآلِب بالرُّوِح والحقّ     ِإِذ السَّ . ساعٌة وهي اآلَن حاِضرة   

ه  سَّاِجديَن ل ُؤالِء ال َل ه سُجدوا  . ِإنَّ اَهللا روٌح *ِمث قِّ َينبغي َأن َي الرُّوِح والح ُه فب سُجدوَن ل ذيَن َي  *وال
 *فِإذا جاَء ذاك فهو ُيخِبُرنا بُكـلِّ شيٍء      . المسيُح َيأتي قد َعِلمُت َأنَّ ماسيَّا الذي ُيقال لُه        . قاَلْت لُه المرَأة  
م   . مرَأٍةٱوِعنَد ذلك جاَء تالميُذُه فتعجَّبوا َأنَّه يتكلَُّم مَع     *َأنا المَتكلَِّم مَعِك هو     . قاَل لها يسوع   ك ل ومَع ذل

اس  . ِإلى المدينةِ طَلَقْت  نٱفتَرآِت المرَأُة َجرََّتها و    *َيُقل َأحٌد ماذا ُتريُد َأو لماذا ُتكلُِّمها         اَلْوا   .وقاَلْت للنَّ َتع
وفي   *فخَرجوا من المدينِة وَأقَبلوا نحَوُه  *َألعلَّ هـذا هـو المسيح . نُظروا ِإنسانًا قاَل لي آلَّ ما َفَعْلتُ  ٱ

ْل     . َأثناِء ذلك َألحَّ تالميُذُه قائلين     م        *يا ُمعلُِّم ُآ ـاَل له ا هو فق ا      . َأمَّ ي طعاًم ُتم        ِإنَّ ل ه َأن ُه ال َتعِرفوَن  *آُآُل
ُل     . فقاَل التَّالميُذ فيما َبيَنُهم    ا يْأُآ اُه بم ًدا َأت سوع    *َألعلَّ َأح م ي اَل له امي َأن َأعمَ  . ق شيئةَ ِإنَّ طع ْن  َل م  َم

ِة َأشُهرٍ        *َأرَسَلني وُأتمَِّم عَمَلُه     َد َأربَع ْأتي َبع صاَد ي ا ذا َأق   . َأفما َتقولوَن ِإنَّ الَح ا َأن م وه وا  . وُل لك ِإرَفع
ِد     . نُظروا ِإلى المزاِرعِ  ٱَأعُيَنُكم و  ا ق ضَّْت للَحصاد     ٱفِإنَّه ُذ ُأجرةً        *بَي ُصُد َيْأُخ ذي َيح رًا    . وال ُع ثم وَيجَم

ة   ًا      . للحياِة اَألبديَّ ُد مع زَّارُع والحاِص َرَح ال ولُ     *لكي َيف صُدُق الق ذا َي َر    . وفي ه زَرُع وآَخ دًا َي ِإنَّ واح
ِبهم            . وَأنا َأرَسلُتُكم لَتحُصدوا ما لم َتتَعبوا فيهِ       *َيحُصُد   ى َتَع ُتم عل ُتم دَخل وا وَأن آمَن   *َألنَّ آَخريَن َتِعب ف

رون       ا                    . بِه من تلَك المدينِة ساِمريُّوَن آثي لَّ م ي آ اَل ل د ق شَهُد َأْن ق ي آانت َت رَأِة الت الِم الم ِل آ ن َأج ِم
ُر      *فمَكَث هنـاِلَك يوَمين    . ون طَلبوا ِإليِه َأن ُيقيَم ِعنَدُهم     ولمَّا شاَر ِإليه السَّاِمريُّ    *فَعلُت   اٌس َأآث فآَمَن ُأن

ولكْن َألنَّا قد . ْن َأْجِل آالِمِك ُنؤِمنمَلسنا بعُد .  للمرَأة وآانوا َيقولـونَ  *من ُأولِئَك جدا من َأجـِل آالِمه       
  ُص العاَلم َسِمْعنا وَعِلْمنا َأنَّ هذا هو بالحقيقِة المسيُح مخلِّ
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ر، واحفظ بقوة نا الغلبة على البرب خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حآام-

 صليبك جميع المختصين بك
 

نحن عبيدِك يا والدة اإلله، نآتب لِك آيات الغلبة يا جندية قاهرة، ونقدم الشآر :  القنداق-
لِك آمنقذين من المساوئ، لآن بما أن لِك العزة التي ال تحارب، أعتقينا من أصناف 

  وسًة ال عروس لهاافرحي يا عر: الشدائد حتى نصرخ إليِك

 النيابة البطريرآيةتصدر عن
  الملآيين للروم الآاثوليك
  في الكويت

  ٢٥٦٥٢٨٠٢:ت

 نشرة العنصرة
 األسبوعية

 ٧٠ العدد – ٢٠١٠مايو / أيار٢األحد 
  السامريةأحد  –الخامس من الفصح حد األ

٢٠١٠ أيار ٣١ أيار إلى ١ابتداء الشهر المريمي   
العذراءمريم وآل عام وأنتم بخير تحت آنف أمنا   



   للفصحالخامساألسبوع  -السامرية أحد 
    

ِصنا         ،في هذا األحد الخامس للفصح     ا وُمخّل ا وإلِهن  ُنعّيد ِللقاء ربِّن
. بالمرأِة السامرّيِة التي آانت تستقي ماًء من البئر        َيسوع المسيح 

اة  اِء الحي ا بم روي َظمأه سّيد ُي إذا بال ادة اآلب  ف ا بِعب وُينيُره
  ). ٤٢ -٤: ٤يو (فتعرُفه الماسّيا الُمنتَظر. روح والحقبال
ادة                  في ى الِعب ة وإل اء المعمودّي ى م اء إشارة واضحة إل ذا اللق ه

وتين "يدعو التقليُد هذه المرأَة السامرية باسم        . بالروِح الُقُدس  " ف
ة      " ُمنيرة"أي  " فوتيني"أو   ة اإللهّي تنارت بالمعرف ا  . ألنها اس آم

  .ت مع أوالِدها السبعة في عهد نيرونيذآر أنها اسُتشِهد
  "فجاءت إمرأة من السامرة تستقي ماًء": من ضوء اإلنجيل

اههم            مجيء المرأة عند الظهيرة بعد أن حمل الرجال والنساء مي
ستقي          .يكشف عن موقف الشعب منها، إذ لم تكن لها الجرأة أن تواجه أحداً              فجاءت في وسط الحر لت

الحق          مرذولين والمطرودين، يُ   مسيحنا هو إله ال    .بمفردها ارزين ب اء الملكوت وآ نهم أبن ذا  . خرج م ه
ة باسحق    لقاء يذآرنا برفقة وراحيل وإبنة يثرون آيف تزوجن خالل لقاء عند            ال البئر بزيجات مبارآ

ويعقوب وموسى، وهكذا وجدت السامرية عريس لنفسها عند بئر يعقوب، ونحن نجد مسيحنا عريسا              
ا بطلب متواضع            . ةلنا عند جرن المعمودي    سيد المسيح حواره معه ذي        : بدأ ال اء، ذاك ال شرب م أن ي

ه              صاروافتقر   ا هي إلي ا عن احتياجه  ، يطلب أن ُيسقى ماء، ليس الحتياج شخصي، وإنما ليكشف له
بينما مضى التالميذ إلى المدينة ليشتروا طعامًا استغل السيد         . فتشرب وترتوي من ينابيع نعمته الغنية     

هذا .  ويسحبها هي وأهل المدينة لخالصهم     يدخل في حوار مع المرأة السامرية،      الفرصة ل  المسيح هذه 
  .هو طعامه الحقيقي أت يتمم مشيئة اآلب، وهي خالص النفوس

  آمين. أيُّها المسيح إلُهنا ارحمنا" ُمنيرة"فبشفاعة شهيدتك 
  

     عبرة  و  قصة

 
   >>  !!الوزراء الثالثة<<

  
ستدعى الملك وزرائه الثالثة وطلب من آل وزير أن يأخذ آيس في يوم من األيام ا

 وأخذ .القصرويذهب إلى بستان القصر ويملئ هذا الكيس له من مختلف طيبات 
حرص أن ُيرضي الملك  الوزير األول. آل واحد منهم آيسه وانطلق إلى البستان

 ى مألر الطيب والجيد من الثمار حتفجمع من أفضل وأجود المحصول وآان يتخي
 وأنه أما الوزير الثاني فقد آان مقتنع بأن الملك ال يريد الثمار وال يحتاجها. آيسه

 لم يتحرى الطيب من الفاسد حتى مأللن يتفحصها فقام بجمع الثمار بكسل واهمال ف
يعتقد أن الملك سوف يهتم بمحتوى الكيس أصًال فمأله بالحشائش أما الوزير الثالث فلم . الكيس

األآياس التي وفي اليوم التالي أمر الملك بأن يأخذوا الوزراء الثالثة مع . وأوراق الشجرواألعشاب 
. لمدة ثالثة أشهر، وأن يمنع عنهم األآل والشربجمعوها ويسجنوهم آل على حدة مع آيسه 

  وأما الوزير . فالوزير األول بقي يأآل من طيبات الثمار التي جمعها حتى انقضت األشهر الثالثة

وأما الوزير الثالث . اني فقد عاش المدة في ضيق وقلة حيلة معتمدًا على ما صلح فقط من الثمارالث
  . فقد مات جوعًا قبل انقضاء الشهر األول

وهكذا اسأل نفسك من أي نوع أنت؟ فأنت في بستان الدنيا ولك الحرية أن تجمع األعمال الطيبة أو 
 الملوك أن األيام انتهت ماذا تعتقد سوف ينفعك غير األعمال الشريرة ولكن غدًا عندما يأمر ملك

 طيبات األعمال التي جمعتها في حياتك؟
  
  
  
  
  
  
 

  جورجيو جوصاغيان           -١
 مايا نضال الحاتم         -٢
 جورج رجا نجمة         - ٣
 سيبيل رجا نجمة         - ٤
 ماريا نعمة النوح         - ٥
 مانيا بشارة          - ٦
 حاقشربل جورج اس         - ٧
 جويل حنا حواشي         - ٨
 آاترين سمير جمال         - ٩
  آنان عقل آالس -١٠
 ادمون عدنان حداد -١١
 جوانا مازن رعدية -١٢
 ليا نبيل شلهوب - ١٣
 ميري جوزيف النوح - ١٤
 النا عقل آالس - ١٥
  فادي جورج زآا - ١٦
 لين جهاد الحاتم - ١٧
  ماري متري عتيق - ١٨

 
 
 
  

تتوجه آنيسة المخلص بتهنئة أبناؤها وبناتها 
المتقدمين للمناولة األولى


