
 �شرة األحد
  زوق مكايل–القديس جاورجيوس تصدرها رعية 

 
 ٢٠٠٦ كانون األول ١٧األحد     ٢٥٩ العدد

 

  بعد عيد ارتفاع الصليب الكريم واملقدس عشرالثالثاألحد 
 أجداد ربنا وإهلنا وخملّصنا يسوع املسيح وتذكار 

وس وأورستوس، إفسرتاتيوس وإفكسنديوس وإفجا�يوس ومرذاريالقديسني الشهداء و
 والقديسة الشهيدة لوسيا البتول

 
 )ثالثالباللحن (نشيد القيامة 

لتفرِح السماويات، وتبتهِج األرضيات، ألنّ الرب صنع عزا بسـاعِده، ووِطـئَ             
             العامل عظـيم األموات، وأنقذنا من جوف اجلحيم، ومنح بكر املوت باملوت، وصار

 .الرمحة
 )اينباللحن الث(اد جداألنشيد القديسني 

فالقديسـون  . باإلميان بررت األجداد، وم خطبت الكنيسة اليت مـن األمـم          
فبتضـرعام،  . مرة ايدة اليت ولدتك بال زرع     تخرون باد، ألنّ من زرعهم الث     يف

 .أيها املسيح اإلله، خلّص نفوسنا

 )باللحن الرابع(نشيد القديسني الشهداء 
فإنهم أحرزوا قوتك، . دهم نالوا أكاليل اخللود منك يا إهلناشهداؤك يا رب جبها 



 فبتضرعام، أيها املسيح اإلله،. فقهروا املضطهدين، وسحقوا جتبر األبالسة الواهي
 .خلّص نفوسنا

 )الرابعباللحن ( لوسياالقديسة نشيد 
 يا عروسي، أنا أصبو إليك، وأجاهد يف: نعجتك يا يسوع تصرخ بصوت عظيم 

فتقبل . طلبك، وأُصلب وأُدفن معك يف معموديتك، وأموت يف سبيلك ألحيا فيك
ومبا أنك رحيم، خلّص . كذبيحة ال عيب فيها من قدمت لك ذاا حبا لك

 .بشفاعتها نفوسنا
 نشيد شفيع الكنيسة
 )باللحن الثالث(القنداق لتقدمة عيد امليالد 

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

 .يظهر طفالً جديدا، وهو اإلله الذي قبل الدهور

 )١١-٤: ٣(فصل من رسالة القديس بولس الرسول إىل أهل كولسي 

     ا معه مبجـد      يا إخوة، مىت أُظهر املسيح حياتظهرون أنتم أيضفـأميتوا إذًا   . نا، ت
أعضاءكم اليت على األرض، الزىن والنجاسة واهلوى والشهوة الرديئة، والطمع الذي           

ويف هـذه أنـتم     . فإنه ألجل هذه حيلُّ غضب اهللا على أبناء املعصية        . هو عبادة وثن  
رحوا الكـلّ، الغضـب     أما اآلن، فأنتم أيضا اط    . سلكتم حينا إذ كنتم عائشني فيها     

وال يكـذب بعضـكم    . والسخط واخلُبث، والتجديف والكالم القبيح من أفواهكم      
وألبسوا اإلنسان اجلديد الـذي يتجـدد       . إخلعوا اإلنسان العتيق مع أعماله    . بعضا

للمعرفة على صورة خالقه، حيث ال يوناينّ وال يهودي، وال ختان وال قلـف، وال               
 .ال عبد وال حر، بل املسيح هو كلّ شيء ويف اجلميعأعجمي وال أسكويتّ، و

 



 )٢٤-١٦: ١٤(فصلٌ شريف من بشارة القديس لوقا اإلجنيلي البشري 
وأرسل عبـده يف    . إنسان صنع عشاًء عظيما ودعا كثريين     : قال الرب هذا املثل   

 فطفقوا كلّهم واحـد   . هلموا فإنّ كلّ شيء قد أُعد     : ساعة العشاء يقول للمدعوين   
قد اشتريت حقالً، وال بد يل أن أخرج وأنظـره،          : فقال له األول  . فواحد يعتذرون 

 ألجرا،  قد اشتريت مخسة فدادين بقر، وأنا ماضٍ      : وقال اآلخر . فأسألك أن تعذرين  
. قد تزوجت امرأة، ولذلك ال أستطيع أن أجـيء        : وقال اآلخر . فأسألك أن تعذرين  

خـرج  أُ: حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده     . فرجع ذلك العبد وأخرب سيده بذلك     
سريعا إىل شوارع املدينة وأزقّتها، وأدخل املساكني واجلدع والعميان والعـرج إىل            

: فقال السيد للعبد  . يا سيد، قد قُضي ما أمرت به وبقي أيضا حملّ         : فقال العبد . ههنا
فـإني أقـول    . ييتخرج إىل الطرق واألسيجة واضطررهم إىل الدخول حتى ميتلئ ب         أُ

فإنّ املدعوين كـثريون    . إنه ال يذوق عشائي أحد من أولئك الرجال املدعوين        : لكم
 .واملختارين قليلون

 أقوال السيد املسيح عند الكتاب املسلمني األقدمني
 )عن كتاب العقد الفريد ( املثلّث الرمحة املطران يوحنا منصورمجعها

 
شة أنه أصبح يوما جالسا على األرض، والتاج  ذُكر عن النجاشي أمري احلب-١

إني وجدت فيما أنزل اهللا تعاىل على : على رأسه، فأعظم ذلك أساقفته، فقال هلم
 .إذا أنعمت على عبدي نعمة فتواضع إيلَّ، أمتمتها عليه: املسيح عليه السالم، يقول له

علماء يزهدون سيكون يف آخر الزمان :  وقال عيسى ابن مرمي عليه السالم-٢
يف الدنيا وال يزهدون، ويرغّبون يف اآلخرة وال يرغبون، ينهون عن إتيان الوالة وال 
ينتهون؛ يقربون األغنياء ويبعدون الفقراء، ويتبسطون للكرباء وينقبضون عن احلقراء؛ 

 .أولئك إخوان الشياطني وأعداء الرمحن
٣-غفر لكم:  فقالم، وشكا قوم إىل املسيح عليه السالم ذنواتركوها ت. 



 ومر املسيح ابن مرمي عليه الصالة والسالم بقوم من اليهود، فقالوا شرا فقال -٤
 .كلّ واحد ينفق مما عنده: إنهم يقولون شرا وتقول هلم خريا فقال: خريا؛ فقيل له

 ما:  ويف بعض احلديث أنّ عيسى ابن مرمي عليه السالم لقي رجالً فقال له-٥
 .هو أعبد منك: قال. أخي: فمن يعود عليك؟ قال: قال. أتعبد: تصنع؟ قال

د؛ رأيت ما أدبين أح: من أدبك؟ قال:  وقالوا لعيسى ابن مرمي عليهما السالم-٦
 .اجلهل قبيحا فاجتنبته

بلى يا : خربكم خبريكم جمالسة؟ قالواأال أُ:  وقال عيسى ابن مرمي عليه السالم-٧
ذكّركم باهللا رؤيته، ويزيد يف عملكم منطقه، ويشوقكم إىل من ت: الق. روح اهللا
 .اجلنة عمله

ذوا املساجد بيوتا، والبيوت منازل، ِخات:  وقال عيسى عليه السالم للحواريني-٨
 .وكلوا بقل الربية، واشربوا املاء القراح، واجنوا من الدنيا ساملني

ال تنظروا يف أعمال الناس كأنكم : عيسى عليه السالم للحواريني وقال -٩
مبتلى ومعاىف؛ : أرباب، وانظروا يف أعمالكم كأنكم عبيد؛ فإنما الناس رجالن

 .فارمحوا أهل البالء، وامحدوا اهللا على العافية
تعملون للدنيا ! عجبا لكم: أيضا) للحواريني( وقال عيسى عليه السالم هلم -١٠

 .ل؛ وال تعملون لآلخرة وأنتم ال ترزقون فيها إالّ بعملوأنتم ترزقون فيها بغري عم
١١-يا نسل : ا عليه السالم للمكذّبني من بين إسرائيل وقال حيىي بن زكري
من دلّكم على الدخول يف املساخط املوبقة بكم؟ ويلكم، تقربوا بعمل ! األفاعي

نيستخرج من هذه كم قرابتكم من إبراهيم؛ فإنّ اهللا قادر على أنصاحل، وال تغر 
إنّ الفأس قد وضعت يف أصول الشجر، فأَخِلق بكلّ شجرة . اجلنادل نسالً إلبراهيم

 .مرة الطعم أن تقطع وتلقى يف النار


