
 �شرة األحد
  زوق مكايل–القديس جاورجيوس تصدرها رعية 

 
 ٢٠٠٦ كانون األول ٣١األحد     ٢٦١ العدد

 

  وهو وداع امليالد عيد ميالد ربنا وإهلنا وخملّصنا يسوع املسيحبعدالذي األحد 
  وفيههليواألحد الذي قبل عيد الظهور اإل

   الرب وداود النيب امللكتذكار القديس يوسف خطيب والدة اإلله ويعقوب أخي
 والبارة ميال�ي الروما�ية

 
 )اخلامسباللحن (نشيد القيامة 

لننشد حنن املؤمنني ونسجد للكلمة، األزيلّ مع اآلب والروح، املولـود مـن العـذراء                
خلالصنا، ألنه ارتضى أن يصعد باجلسد على الصليب، وحيتمل املوت، وينهض املوتى بقيامته             

 .ايدة
 )باللحن الرابع(نشيد عيد امليالد 

ألنّ الساجدين للكواكب،   . ميالدك أيها املسيح إهلُنا، قد أظهر نور املعرفة للعامل        
فيه تعلّموا من الكوكب السجود لك يا مشس العدل، وعرفوا أنك املشرق الذي من              

 .يا رب اد لك. العالء
 )اينباللحن الث(نشيد القديس يوسف 

فقد رأيت العذراء حامالً، وجمدت مع . وسف بشر داود جد اإلله بالعجائبيا ي 



فابتهل إىل املسيح اإلله يف . عاة، وسجدت مع اوس، وباملالك أُوحي إليكالر
 .خالص نفوسنا

 نشيد شفيع الكنيسة
 )الثباللحن الث(عيد امليالد لالقنداق 
املالئكةُ مع  .  ال يدىن منه   قدم املغارة ملن  واألرض ت . اليوم البتول تلد الفائق اجلوهر    

 جديـد،   ألنه من أجلنا ولد طفلٌ    . عاة يمجدون، واوس مع الكوكب يسريون     الر
 .هوروهو اإلله الذي قبلَ الد

 
 الرسالة لألحد الذي قبل عيد الظهور

 )٨-٥: ٤(انية إىل تيموثاوس ن رسالة القديس بولس الرسول الثفصلٌ م
 تيموثاوس، تيقّظ يف كلّ شيء، إحتمل املشقّات، إعمل عمل املبشر، يا ولدي 

قد جاهدت اجلهاد . أَوِف خدمتك، ألني اآلن أراق سكيبا، ووقت احناليل قد حضر
احلسن، أمتمت سعيي، حفظت اإلميان، إنما يبقى إكليل الرب احملفوظ يل الذي 

، ال إياي فقط بل مجيع الذين حيبون سيجزيين به يف ذلك اليوم الرب الديان العادل
 .ظهوره أيضا

 اإلجنيل لألحد الذي قبل عيد الظهور
 )٨-١: ١(فصلٌ شريف من بشارة القديس مرقس اإلجنيلي البشري 

بهاءنذا أرسل :  إجنيل يسوع املسيح ابن اهللا، كما هو مكتوب يف األنبياءُءد
أعدوا طريق :  يف الربيةارٍخصوت ص. مالكي أمام وجهك يهيئ طريقك قدامك

كان يوحنا يعمد يف الربية ويكرز مبعمودية التوبة لغفران . الرب، واجعلوا سبله قومية
وكان خيرج إليه كلّ أهل بالد اليهودية ومجيع سكّان أورشليم، فيعتمدون . اخلطايا

إلبل، وعلى وكان لباس يوحنا من وبر ا. منه مجيعهم يف ر األردنّ معترفني خبطاياهم
إنه يأيت : حقويه منطقة من جلد، وكان طعامه اجلراد وعسل البر، وكان يكرز قائالً



أنا عمدتكم . بعدي من هو أقوى مني، وأنا لست بأهٍل أن أحنين وأحلّ سري حذائه
 .باملاء، وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس

 
ةالعناية اإلهلي 

ن كان فيها فغرق كلّ م. يدا عن السواحلهبت عاصفة هوجاء على سفينة بع
ى وصل إىل جزيرة صغرية مهجورةعدا رجل واحد استطاع أن جياهد ويكافح حت .
كان يعيش من بعض األعشاب اليت . بىن الرجل كوخا صغريا وأسلم نفسه لعناية اهللا

 كان يف ا األمواج دفعت إىل اجلزيرة بعضا ممما وأنّسي كان يلتقطها هنا وهناك، ال
كان يقضي الساعات فوق الصخور العالية يف . السفنية الغارقة من طعام وشراب

 .اجلزيرة يلوح بيده لعلّه يرى سفينة من بعيد تأيت لنجدته
ام الصيف احلارة، صعد إىل الصخرة كعادته ينظر إىل األفق البعيد، ويف يوم من أي

. ي فيه على شي الصغري وال تبقخها تعب من النظر التفت وإذ بالنريان تلتهم كووملّ
ويف املساء، . ه يف النهاية جدد إميانه باهللاط املسكني وأخذ يفكّر يف قَدره، لكننقَ

لقد رأينا النار اليت : وصلت إىل اجلزيرة سفينة كانت مسافرة وقال القبطان لصاحبنا
 .تدلّنا على وجودك، وأتينا لنجدتكأضرمتها ل

  "ناءأبو احل"عصفور امسه 
 )طائر صغري أمحر الصدر(
 هذا العصفور كان دوما حزينا تقول األسطورة إنّ. وراء هذا االسم أسطورة

ماد، والرماد يذكّر  ألنَّ لونه كاحل كَلَوِن الرمنبوذًا من باقي العصافري ال لشيء إالّ
ا عن هلذا السبب مأل اليأس قلب العصفور الصغري، وبىن لنفسه عشا بعيد. باملوت

 .عامل البشر والطري
ا يطلّ عكان العشام رأى رهطًا ويف يوم من األي. لى مدينة القدس الذي بناه قريب

 يقوم ويتابع ، يسري ويقع مثّمن البشر يتراكضون ويتبعهم رجلٌ حيمل صليبا ثقيالً



 وصل املوكب إىل جبل صغري، وهناك رأى العصفور اجلنود يسمرون الرجل مثّ. سريه
حزن العصفور هلذا املنظر، فطار . الصليب ويرفعونه بني السماء واألرضعلى 

وصل بقرب املصلوب، ورفرف حول رأسه، فرأى إكليالً من . ليقترب من املشهد
أشفق العصفور على الرجل وأراد أن خيفّف من آالم . الشوك احلاد مغروزا فيه

وإذ بالدم خيرج من رأس . فاقترب مبنقاره من إكليل الشوك، واقتلع شوكة. املصلوب
 .  أمحر هو لون احلبرجواينّأاملصلوب ويغمر صدر العصفور ويلونه بلون 

مكافأة له على " أبو احلن"أو " أبو احلناء"ومنذ ذلك اليوم أصبح اسم العصفور 
 .حنانه

 


