
 �شرة األحد
  زوق مكايل–القديس جاورجيوس تصدرها رعية 

 
 ٢٠٠٦ كانون األول ٢٤األحد     ٢٦٠ العدد

 

 الذي قبل عيد ميالد ربنا وإهلنا وخملّصنا يسوع املسيحاألحد 
  البارة يف الشهيدات إفجا�ياوتذكار القديسة

 
 )رابعالباللحن (نشيد القيامة 

قضاَء علـى   ملالك، بشرى القيامِة البهيجة، ونبذنَ ال     إنّ تلميذات الرب عرفن من ا      
 ض املسيح اإلله، واهبا للعامل    لقد سلب املوت، و   :  مفتخرات اجلدين، وقُلن للرسل  

 .عظيم الرمحة
 )رابعباللحن ال(العيد  باراموننشيد 

 ك الزمان اكتتبت مرمي مع يوسف الشيخ يف بيت حلم، مبا أنها من نسـل              ليف ذ 
 فحلّ أوان الوالدة، ومل يكن هلمـا مكـان يف         . وكانت مرمي حامالً بال زرع    . داود

املسيح يولد ليقيم الصورة اليت     .  امللكة قصرا يجا    لعيين إالّ أنّ املغارة بدت   . املنـزل
 .سقطت قدميا

 )باللحن الثاين(نشيد القديسني اآلباء 
يذ الفتية القديسون يبتهجون يف ما أعظم مفاعيل اإلميان الباهرة، فيه كان التالم 

يرعى األس بات هم على ماء الراحة، ودانيال النيبود كالغنم، ينبوع اللهيب كأن
 .فبتضرعام، أيها املسيح اإلله، خلّص نفوسنا



 نشيد شفيع الكنيسة
 )باللحن الثالث(القنداق لتقدمة عيد امليالد 

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

 .يظهر طفالً جديدا، وهو اإلله الذي قبل الدهور
 

 )٤٠-٣٢؛ ١٠-٩: ١١( فصل من رسالة القديس بولس الرسول إىل العربانيني
يم إىل أرض امليعاد نـزوله يف بالد غُربة، وسكن يا إخوة، باإلميان نـزل إبراه

يف أخبية مع اسحق ويعقوب الوارثني معه للموعد نفسه، ألنه كان ينتظر املدينة ذات 
وماذا أقول أيضا؟ إنه يضيق يب الوقت إن أخربت . األسس، اليت صانعها وبارئها اهللا

ء، الذين باإلميان قهروا عن جدعون وباراق ومششون ويفتاح وداود وصموئيل واألنبيا
املمالك وعملوا الرب، ونالوا املواعد، وسدوا أفواه األسود، وأطفأوا قوة النار وجنوا 
من حد السيف، وتقووا من ضعف وصاروا أشداء يف القتال، وكسروا معسكرات 

وآخرون قد عذِّبوا بتوتري األعضاء .  بالقيامةواسترجعت نساٌء أموان. األجانب
وآخرون قد ذاقوا اهلُزء . ضلالضرب، ومل يقبلوا النجاة ليحصلوا على قيامة أفو

رمجوا، نشروا، امتحنوا، ماتوا حبد السيف، ساحوا . ياط والقيود أيضا والسجنوالس
ومل يكن العامل مستحقا هلم، . يف جلود الغنم واملعز، معوزين، مضايقني، جمهودين

فهؤالء كلّهم املشهود هلم باإلميان . واملغاور وكهوف األرضتائهني يف الرباري واجلبال 
 .مل ينالوا املوعد، ألنّ اهللا سبق فنظر لنا شيئًا أفضل، لكي ال يكملوا مبعزٍل عنا

 
 )٢٥-١: ١(فصل شريف من بشارة القديس متى اإلجنيلي البشري 

حق، واسحق كتاب ميالد يسوع املسيح ابن داود ابن إبراهيم، فإبراهيم ولد اس
ويهوذا ولد فارص وزارح من تامار، . ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته



وفارص ولد حصرون، وحصرون ولد آرام، وآرام ولد عميناداب، وعميناداب ولد 
حنشون، وحنشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز من راحاب، وبوعز ولد عوبيد 

وداود امللك ولد سليمان من .  امللكويسى ولد داود. من راعوت، وعوبيد ولد يسى
وسليمان ولد رحبعام، ورحبعام ولد أبيا، وأبيا ولد آسا، وآسا . اليت كانت ألوريا

وعزيا ولد يوآثام، ويوآثام . ولد يوشافاط، ويوشافاط ولد يورام، ويورام ولد عزيا
آمون ولد ولد آحاز، وآحاز ولد حزقيا، وحزقيا ولد منسى، ومنسى ولد آمون، و

وبعد جالء بابل، يكنيا ولد . يوشيا، ويوشيا ولد يكنيا وإخوته يف جالء بابل
شألتيئيل، وشألتيئيل ولد زربابل، وزربابل ولد أبيهود، وأبيهود ولد ألياقيم، وألياقيم 
ولد عازور، وعازور ولد صادوق، وصادوق ولد أكيم، وأكيم ولد أليود، وأليود ولد ألعازر، 

ويعقوب ولد يوسف رجل مرمي اليت ولد منها يسوع . ولد متان، ومتان ولد يعقوبوألعازر 
 .الذي يدعى املسيح

فكلّ األجيال من إبراهيم إىل داود أربعة عشر جيالً، ومن داود إىل جالء بابل 
أما مولد يسوع . أربعة عشر جيالً، ومن جالء بابل إىل املسيح أربعة عشر جيالً

 ، من قبل أن يسكُنا معا،ملّا خطبت مرمي أمه ليوسف وجدت: املسيح فكان هكذا
 رجلها صديقًا ومل يرد أن يشهرها، عزم حبلى من الروح القدس، وإذ كان يوسف

وفيما هو يفكّر يف ذلك إذا مبالك الرب قد تراءى له يف احللم . على ختليتها سرا
ال ختف أن تأخذ امرأتك مرمي، فإنّ املولود فيها هو من الروح يا يوسف ابن داود، : قائالً

وكان هذا كلّه . شعبه من خطاياهمالقدس، وستلد ابنا فتسميه يسوع، ألنه هو الذي خيلّص 
ها إنّ العذراء حتبل وتلد ابنا ويسمى عمانوئيل الذي ترمجته اهللا : ليتم ما قال الرب بالنيب القائل

ومل يعرفها حتى . فلما ض يوسف من النوم، فعل كما أمره مالك الرب، فأخذ امرأته. معنا
 .ولدت ابنها البكر، فسماه يسوع

 
 



 ن ذهبشذرات م
ومصيبة الذي . حيبه فإنه يكرهاإلنسان ال ينقطع عن احلب، فإذا مل جيد أحدا قلب 

 .يكره أنه يؤذي نفسه أكثر مما يؤذي غريه
 .وضى على النظام، بل إنها التقيد بالنظامفاحلرية ليست 

 .العمل صعب والتفكري صعب، وأصعب من هذا وذاك التوفيق بينهما
 . تتم بالقوة، بل بالصربعظائم األعمال ال

 .كثري من القضاة حيكمون بالظلم ليشتهروا بني الناس بالعدل
 .كن بشوشا ضاحكًا، فليس أبغض من رجل يغدو وكأنه حيمل عبء على عاتقه

 .خِذ احلياة على ما هي عليه، فال حتسد الغري، وال تشغل بالك مبا ال يعنيك
 .إىل ما بلغه، بل إىل ما يبتغيهإن شئت أن تفهم سريرة امرئ فال تنظر 
أسوأ حالة يصل إليه املرء موته وهو حي. 

 . بنفسك تتعظ بغريك خري لك من أن تتعظأن
وجهالته ان جبهله اإلنسان ما أقربه إىل اهللا بعقله وحكمته وحمبته، وإىل احليو

 .وانقياده إىل شهوته
 .من أساسهبل إذا سقط حجر ال خوف على البناء إذا سقط قسم منه، 

قد ال : الفالّح ينتظره، والفيلسوف يقول: يغيب ولكنه دائما يعودنور الشمس 
 .تشرق الشمس غدا

 
 وصية والد

 عزيزي ألك،
. إني لواثق من أنك ستعمل يف احلياة دي نصائحي: إليك كلميت يف اختصار

ألوفر أهلية يف إنك ستتحمل بعدي أعباء ومسؤوليات جساما ألنك األكرب سنا وا
 .األسرة



عها، فإني قد ضحيت كثريا يف إحترم والدتك وأِط. كن أبا ألخيك وأختك
إنك مدعو ألن تكون رجالً، فكن ). يف سبيل اجلميع: وأستطيع أن أقول(سبيلكم 

ساعد الفقري وإذا ما غدوت . حبب قريبكأ. ك الرجل الذي يستقطب االحترامذا
كن كرميا . إكسب القليل واقتصد يف اإلنفاق. إصنع اخلري. جنيطبيبا فساعد احملتا

إذا (أستميحك عذرا على القليل الذي أورثتك . وال سيما مع الذين هم أهل لكرمك
ولكن تأكّدوا مجيعكم من أني لن أورثكم اخلجل إذا ). كان هذا القليل يساوي شيئًا

 .ت دوما شريفًاما أُيت على كرى يف اتمعات واألندية، فقد كن
أغادر هذه الفانية مرتاح الضمري، وأمتنى أن تعيشوا على غراري، وليكن دوما 

 !وعسى أن تبذّوين يف حسن التصرف. رائدكم الشرف والنـزاهة
متسك . صلِّ فيستجب لك. عزيزي أِلك، ال تنس قطّ واجباتك جتاه ربك

 .بوطنك لبنان فإنه أمجل بلد يف العامل
إتكل . أقدمت على الزواج، فال تفكّر يف مال قد تكون زوجك حائزة عليهإذا ما 
قم بأعمالك ورائدك الضمري .ال تكن أنانيا. كن زوجا مثاليا وأبا صاحلًا. على نفسك

جيب أن تثابر على العالقات األخوية مع . احلي والنـزاهة اخلالصة من كلّ شائبة
ويف اختصار، . ال تتشاجروا على اإلطالق. ضدواعليكم أن تتعا". داين"و" لوال"

 .عيشوا كما يعيش اإلخوة
 .كن رجالً يف مجيع ما تقوم به من مهمات

هاتان الكلمتان " (وترحم علي"أذكرين يف صلواتك . مل يبق لدي شيء أقوله لك
 ).مكتوبتان بالعربية

 والدك الذي يعبدك


