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  زوق مكايل–القديس جاورجيوس تصدرها رعية 

 
 ٢٠٠٦ كانون األول ١٠األحد     ٢٥٨ العدد

 

  بعد عيد ارتفاع الصليب الكريم واملقدس عشرالثا�ياألحد 
 القديسني الشهداء ميناس وأرموجا�يس وإفغرافوسوتذكار 

 
 )ثاينالباللحن (نشيد القيامة 

وملّـا  . يها احلياة اخلالدة، أمت اجلحيم بسىن الهوتـك       ملّا نـزلت إىل املوت، أ     
أيها املسيح إهلنا، يا    : رى، صرخت مجيع قوات السماويني    أقمت األموات من حتت الث    

 .معطي احلياة، اد لك
 )الثامنباللحن  (القديسني الشهداءنشيد 

فنالوا موهبـة   . تقدةإنّ شهداء املسيح أماتوا بالقناعة ثورات األهواء ونـزواا امل        
إنّ ! فيا لَلمعجزة الغريبة حقا   . شفاء املرضى وصنع العجائب، يف احلياة وبعد املمات       

 .فاد إلهلنا وحده.  تنبع األشفيةعظاما جمردة
 نشيد شفيع الكنيسة
 )باللحن الثالث(القنداق لتقدمة عيد امليالد 

مة الذي قبل الدهور، والدة تفوق كـلّ        اليوم العذراء تأيت إىل املغارة، لتلد الكل      
ن شـاء أن    فاطريب أيتها املسكونة إذا مسعِت، وجمدي مع املالئكة والرعاة، م         : وصف

 .يظهر طفالً جديدا، وهو اإلله الذي قبل الدهور



 )١٧-١٠: ٦(فصل من رسالة القديس بولس الرسول إىل أهل أفسس 
       ويف قُدرِة قو دوا يف الربإلبسوا سالح اهللا الكامل، لتستطيعوا     . تهيا إخوة، تشد

لطات، ضـد   نا ليست ضد دم وحلم، بل ضد الس       فإنّ مصارعت . مقاومة مكايد إبليس  
فلذلك . ماويات، ضد قوى الشر الروحية يف الس    سائدي العامل، عامل ظلمة هذا الدهر     

إذا متّمـتم كـلّ     خذوا سالح اهللا الكامل، لتستطيعوا املقاومة يف اليوم الشرير، حتى           
لبسوا درع الرب، وانعلوا أقدامكم افاضوا إذًا وشدوا أحقاءكم باحلق، و. شيء تثبتون 

وامحلوا فوق هذه كلّها ترس اإلميان، الذي به تقـدرون أن           . باستعداد إجنيل السالم  
واتخذوا خوذةَ اخلالص وسيف الروح، الذي هو       . تطفئوا مجيع سهام الشرير املُلتهبة    

 .مةُ اهللاكل
 )٢٧-١٨: ١٨(فصلٌ شريف من بشارة القديس لوقا اإلجنيلي البشري 

يف ذلك الزمان، كان يسوع يعلّم يف أحد اامع يوم السبت، وإذا امرأةٌ ا روح               
فلما رآهـا   . مرض منذ مثاين عشرة سنة، وكانت منحنية ال تستطيع أن تنتصب البتة           

ووضع يديـه عليهـا، ويف   .  مطلَقة من مرضكيا امرأة أنتِ : يسوع دعاها وقال هلا   
احلال استقامت وجعلت متجد اهللا، فقال رئيس امع للجمع، وهو مغتاظ إلبـراء             

لكم ستة أيام ينبغي العمل فيها، ففيها تأتون وتستشـفون، ال يف            : يسوع يف السبت  
 ثوره أو محـاره     يا مرائي، أما حيلُّ كلّ واحد منكم      : فأجابه الرب وقال  . يوم السبت 

يف السبت من املذود وينطلق به فيسقيه؟ وهذه ابنة إبراهيم اليت ربطها الشيطان منذ              
مثاين عشرة سنة، أما كان ينبغي أن تطلق من هذا الرباط يوم السبت؟ وملّا قال هذا،                
خزي مجيع مقاوميه، وفرح اجلمع كلّه جبميع األمور ايدة اليت كانت جتري علـى              

 .يده



رة احلُباِحبحش 
 .)ما يرى يف ذنبه كأنه نار. احلُباحب هو ذباب ذات ألوان يطري يف الليل ويف ذنبه شعاع كالسراج(

ملّا ولد يسوع يف مغارة بيت حلم، كان الظالم يف املغارة حالكًا، إىل درجة مل 
جسمه سلّل الربد إىل تأن يمن تمكّن مرمي العذراء من أن تقمط ابنها الوليد، خمافة 

ء، ففكّرت اوكان هنالك بني القش حشرة ذات قلب رقيق، حملت قلق العذر. الطري
 .احلشرة كيف تساعد مرمي بقليل من النور لتقمط ابنها

سارت احلشرة إىل باب املغارة، إىل فرجة صغرية فيه تسلّل منها شعاع من ضوء 
تقدمت من الشعاع وأخذت من ضوئه ما استطاعت محلَه وعادت أدراجها . القمر

من حيث أتت والضوء يتراقص حتت جناحيها، حتى إذا وصلت إىل مرمي العذراء، 
ا، وراحت تصعد رويددب ثو تعلّقتا حا رويدومن . ى بلغت ركبة مرمي العذراءت

ا، وكذلك ملعت عينا العذراء فرح. على الركبة، صوبت الضوء على الطفل يسوع
 مدت يدها إىل احلشرة الصغرية، مثّ. الطفل، وأسرعت مرمي إىل األقماط تربطها

  قربتها من وجه الطفل، فبانت مالحمه، ورأامثّ. ومحلتها على إصبعها مغتبطة شاكرة
لى: وإذ بصوت املالئكة ينشد. مت لهة األوىل، فابتسالعذراء للمرد هللا يف العا... 

تها احلشرة الكرمية، أي: صبع أمه مرمي وقال هلاإ نظر يسوع إىل احلشرة على مثّ
فمن اآلن وصاعدا، حتملني هذا . شعاع القمر الذي جلبته يل وألمي، أهبك إياه

 .مك أينما كنِتالضوء معك، ليشع على جس
مكافأة هلا " حباحب"أو " يراعة"ومنذ تلك اللحظة، مسى الشعب تلك احلشرة 

 .على قلبها الطيب
 جدل على باب السماء

رحب به مار . يس بطرس يريد أن يدخل السماءي كاهن ومثَلَ أمام القدتوفّ
 وبعد أن قرأ .بطرس وأمر مالكًا بأن يحضر ملف الكاهن ليطّلع على حياته وأعماله



قال للكاهن كامالًامللف  :ا، إن ١٥٠عليك أن تقضي جيب ما حياتك ال بأس 
ا يف املطهرأسبوع. 

احتج الكاهن، وكان يود أن يدخل السماء مباشرة، فحن عليه مار بطرس وقال 
 لكن.  باملائة٣٠وماتيزم يف حياتك، أعطيك خصم ما عانيته من آالم الرإىل نظرا : له
تعب و.  وبدأ جيادل مار بطرس ويطلب أن يدخل السماء مباشرةكاهن مل يكتِفال

على استئناف احلكم إىل يسوع مار بطرس من إصرار الكاهن، لكن الكاهن أصر 
: وبعد أخٍذ ورد، اتصل مار بطرس بيسوع املسيح وقال له. املسيح الكاهن األزيلّ

 .ا إليك شخصيههنا كاهن ال يقبل حبكمي ويريد أن يرفع شكوا
أجاب . وبعد بضعة دقائق وصل يسوع املسيح فرأى الكاهن وسأله ماذا يريد

: أجاب الكاهن. قل: فقال له يسوع. عندي ثالثة أسباب الستئناف احلكم: الكاهن
ا:ايقول تلميذك يوحنلكم مقام يف بيت أيب منازل كثرية، وأنا ذاهب ألعد  ...

 مكانا يف السماء منذ أكثر من ألفي عام، لتعد يلك يا يسوع يف أنبفكيف أقتنع 
قلت أنت على : فقال الكاهن. حسنا، أكمل: أجاب يسوع. املطهر ال يف السماء
فكيف .  الذين أحببتهم أريد أن يكونوا حيث أكون أنا إنّ:السان تلميذك يوحن

 وقال ابتسم يسوع. م يف املطهر؟تكون أنت على عرشك يف السماء وكاهنك يتألّ
هم أنبنك وعدت تالميذك إيقول لوقا اإلجنيلي : أجاب الكاهن. أكِمل: للكاهن

 فهل وملكوتك هو السماء،. سيأكلون ويشربون معك على مائدتك يف ملكوتك
يل مائدة يف املطهر؟أهي ت 

 ا تريد بعد هذا الدفاع املستميت؟واآلن ماذ: ابتسم يسوع جمددا وسأل الكاهن
أنا لست : ى حني كتبكرر ما قاله رسولك متأ أريد فقط أن :أجاب الكاهن

 ...لكن حسبك يا رب أن تقول كلمةو... أهالً



. انكسب إميحبليكن لك : وربت على كتف الكاهن وقال لهوضحك يسوع 
وسلك يسوع درجا خفيا والكاهن يسري وراءه، وما . هقال هذا وأشار إليه أن يتبع

الكاهن نفسه يف السماءى وجدهي إالّ حلظات حت ... 
 


