
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  آريٌم لدى الرب، موت بارِّه :المقدمة

  بماذا نآافئ الربَّ عن آل ما أحسن به إلينا  
    

  )٢١-١٧: ١٣ (ألى العبرانيين  رسالةالفصٌل من 
  

يــا إخــوة، أطيعــوا مــدبِّريُآم واخــَضعوا لُهــم،    
َمــن ســيؤدِّي فــإنَُّهم َيــسَهروَن علــى نفوِســُآم َســَهَر 

ِحسابًا، حتـى يفعلـوا ذلـَك بـسروٍر ال بَآـرٍب، ألنَّ             
ــم،    ــافٍع لآــــــــــ ــُر نــــــــــ ــذا غيــــــــــ   هــــــــــ

ــا  ــا ضــميرًا  : صــلُّوا ِمــن أجِلن ــأنَّ لن ــا واِثقــوَن ب فإنَّ
صالحًا، إذ نرَغُب أن ُنحِسَن التصرَُّف في آلِّ شيء، أطُلـُب إلـيُآم بأشـدِّ إلحـاٍح أن تفعلـوا ذلـك،                      

إلُه السَّالم، الذي َبعَث ِمن بـيِن األمـواِت راعـَي الِخـراِف العظـيم، بـَدِم                 و حتى أردَّ إليُآم عاجًال،     
يآمُِّلُآم في آلِّ عمـٍل صـالح، حتـى َتعَلمـوا بمـشيئتِه، عـاِمًال فـيُآم مـا           العهِد األبوّي، ربِّنا يسوع،     

 آمين. حُسَن لديِه بيسوَع المسيح، الذي لُه المجُد إلى دهِر الدَّاهرين
 

  )١٧-١٠: ١٣ ( البشيرلوقا شريف من بشارة القديس فصُل:اإلنجيل

  
وِإذا ٱمـرَأٌة بهـا روُح مـرٍض         *آان يسوُع ُيعلُِّم في َأحِد المجامِع يـوَم الـسبت           . ِفي ذلك الزَّمان   

 فلمَّا رآها يسوُع دعاها وقالَ     *وآانت ُمْنَحِنَيًة ال َتسَتطيُع َأن َتْنَتِصَب الَبتَّة        . منُذ ثماني َعْشرَة سنة   
وفـي الحـاِل ٱنَتـَصَبْت وجَعَلـت تمجِّـُد      . ووَضَع َيَديِه عليها  *َأنِت ُمطَلَقٌة من مَرِضِك     . يا ٱْمَرَأة . لها

لُآم ِستَُّة َأيَّاٍم َينَبغي الَعَمُل     . وهو ُمغتاٌظ ِإلبراِء يسوَع في السَّبت     . فقاَل رئيُس المجَمِع للَجمع    *اهللا  
َأما َيُحلُّ آلُّ واحٍد . يا ُمرائي. فَأجابُه الربُّ وقال *َن ال في يوِم السَّبت    ففيها ِتْأتوَن وَتْسَتْشُفو  . فيها

وهِذِه ٱبَنـُة ِإبـراهيَم التـي َرَبطهـا          *منآم َثْوَرُه َأو ِحماَرُه في السبِت من الِمْذَوِد وَينطِلُق بِه فَيسقيِه            
ولمَّـا قـاَل    *َق من هذا الرِّباِط يـوَم الـسبت   َأما آاَن َينَبغي َأن ُتْطلَ   . الشَّيطاُن منُذ ثماني عْشرَة سنة    

 *وَفِرَح الَجمُع آلُُّه بجميِع اُألموِر الَمجيَدِة التي آانت َتجـري علـى َيـِده               . هذا َخِزَي جميُع ُمقاِوميهِ   
  

  
  ؛؛؛أخبار عن عيد الميالد

  
  من هو بابا نويل الذي نفرح به ُقبيل عيد الميالد؟

يِّد له في اليوم الـسادس      هو القديس نيقوالوس، الذي نع    
  .من شهر آانون األول

نيقـوالوس، الـذي    : تربى هذا القديس عند عّمه الآـاهن      
سماه على اسمه، و ّربـاه علـى مجموعـة مـن الفـضائل اإللهيـة                

ولّمـا أصـبح نيقـوالوس      ... واالجتماعية، وأهمها فـضيلة المحبـة     
أسـقفًا علـى أبرشـية ميـرا فــي ليآيـة، راح يـصرف وقتـه علــى        

  ...تمام برعيته اهتمام األب بأبنائهااله
أن هناك ثالث بنات قـد      : ُيحآى عن القديس نيقوالوس أنه عرف     

وقع أبوهن في خسارة مالية آبيـرة، ممـا دفعـه ليتـصرف بمهـر               
بناته، فحاول أن يجد مخرجًا من هذه المشآلة ولآن دون جدوى           

  ..فقد باءت محاوالته بالفشل
 وبناتـه مـع الهـم والزعـل، جـاءه      في ليلة الميالد ؛ وقد نـام األب       

وعنـد الـصباح، وجـد      .. القديس ليًال، وقد حمل معه صرة من المال، وألقى بالصرة مـن المدخنـة             
الرجل صرة المال ففرح بها، ولآنه أراد أن يعرف من هو فاعل الخيـر هـذا، وراح يفـتش ثانيـة                     

... ذه العائلة، فآرر عملـه هـذا      وثالثة عن باب يسّد به مهر بناته، فلم يجد، والقديس آان يراقب ه            
وفي المرة الثالثة سِهر األب ليعرف من هو فاعل الخير،، فلمـا وقعـت الـصرة مـن المدخنـة، لـم          

ولآـن األسـقف    . يلتقطها بل أسرع ليرى من ألقى بها، فـإذا بـه وجهـًا لوجـه مـع أسـقف المدينـة                    
، ولآـن  )٤-٦/١مـت  (باطـل  القديس راَح يرجو األب أن ال يذيع خبره خوفًا وهربـا مـن المجـد ال    

ومنذ ذلك الوقت راح النـاس يقـدمون   ... سرعان ما أذيع الخبر، ألنَّ رائحة الورد الذآية ال ُتخفى  
بابـا نويـل أرسـل لآـم هـذه الهديـة، شـرط أن تآونـوا          : (( هدايا ّسرًا ألوالدهم، وهم يقولـون لهـم       

  ...)).عاقلين في البيت و مجتهدين في المدرسة
إذن علينا يا إخوتي أن نآون مجتهدين أتقيـاء ليزورنـا           ... ا نويل حيز األسطورة   فدخلت حآاية باب  

  ...المسيح نفسه ويدخل قلوبنا

 
 لما نزلَت إلى الموت، أيها الحياُة الخالدة، أمتَّ ):الثانياللحن ( القيامة طروبـاريـة -

 األمواَت من تحِت الثرى، صرخْت جميُع قواتِ ولمَّا أقمَت. الجحيَم ِبَسَنى الهوِتك
أيها المسيُح إلُهنا، يا ُمعطَي الحياة، المجُد لك: السماويين  

 
ر، واحفظ بقوة ك وامنح حآامنا الغلبة على البرببك وبارك ميراث خلص يا رب شع-

.صليبك جميع المختصين بك  
 

 اليوَم العذراُء تأتي إلى المغارة، لتلَد الآلمَة الذي قبَل الدهور والدةً : الميالدقنداق -
فاطربي أيتها المسآونُة إذا سمعِت، ومّجدي مع المالئآِة والرعاة، : تفوُق آلَّ وصٍف
شاَء أن يظهَر طفًال جديدًا، وهو اإللُه الذي قبل الدهورمن   

 النيابة البطريرآيةتصدر عن
  الملآيين للروم الآاثوليك

  في الكويت
  ٢٥٦٥٢٨٠٢ : ت

العنصرة نشرة  
 األسبوعية

  ٥٢ العدد – ٢٠٠٩   آانون األول٦ األحد
شفاء المرأة  – بعد الصليب والحادي عشر والعشرون بعد العنصرة السابع حداأل

  الحدباء



ونحن في الميالد وفي فتـرة مجـيء الـرّب يـسوع هـذه، عـسانا أيهـا األخـوة األحبـاء أن نـستعد                         
  .الستقبال المسيح مع العذراء ومار يوسف

رد من حجر ليولد فيه، وإنما هو بحاجة اليوم إلـى قلـوب    طفل المغارة اليوم ال يبحث عن مآان با       
يـا ابنـي     " :البشر الدافئة التي تملؤها المحبة ويغمرها السالم وذلك تطبيقـا لقـول الـسيد المـسيح               

  ".أريد قلبك
  

  ...ماذا نتعلم اليوم من يسوع؟
  

لوالـدينا ولرؤسـائنا   ) ٢/٨ وفيـل   ٥/٨عبـر   ( نـتعلم الطاعـة مـن يـسوع          :الطاعـة  الصفة األولـى،  
آان مـن عـادة اليهـود، ومـنهم مـار يوسـف       : " والمسئولين عنا، آما يقول لنا القديس لوقا البشير       

. ( والعذراء ومعهم الطفل يسوع، أن يذهبوا إلى أورشليم في األعياد الآبرى، حسب وصـية اهللا              
ا جميعا إلى أورشليم ألداء واجب العبـادة، وآـان عمـر يـسوع           فذهبو). ١٦/١٦ وتث   ٢٣/١٧خر

وبعـد أداء الواجـب عـاد مـار يوسـف والعـذراء وبقـي يـسوع فـي أورشـليم،           . اثنتي عشرة سـنة  
وعندما بحثا عنه وجداه بين العلماء يباحثهم في شؤون الدين، يسمع لهم ويسألهم وُيصحح لهم ما                

اء من ذآائه وفهمه، ولآنهم لم يعرفوه على حقيقتـه، بأنـه            مما أثار دهشة العلم   . َغُمَض من اآليات  
 ...المخلص

ثم نزل معهما وآـان  ... علي أن أآون في ما هو ألبي: وعندما عاتبته العذراء على تأخره قال لها    
  .طائعا لهما آما يقول لنا اإلنجيل المقدس

  ...فهل نحن آلنا نخضع ونطيع اهللا ووالدينا ومعلمينا وجميع الرؤساء؟
  

 لنتعلم من الطفل يسوع التواضع ومن مار يوسـف مثـال األبـوة، فـاألبوة      :التواضعالصفة الثانية   
إن الـرب يـسوع     ... ليست مثاال للسلطة فقط، بل هي مثال للتعليم، وللقدوة الحسنة وتوجيه الولـد            

  ). إلخ٣/١٨ بط ١ و ٤/١٥عبر( صار آآل إنسان منا ولآن من دون خطيئة 
  ..."أليس هذا ابن النجار؟: "  بآل ما يطلبه منه، وآان الناس يقولونصار يخضع لمار يوسف

ويصغي ويعمل بتوجيهات مار يوسف، ويتعلم آإنسان، من مـريم العـذراء التواضـع              ). ٦/٣مر  (
:" والطاعـة أيـضا وهـو القائـل، لـه المجـد           ). ١/٣٨لـو   ..." ( ها أنذا أمٌة للربِّ   :" وهي التي قالت  

  ...".تواضع القلبتعلموا مني فإني وديع وم
  

فهل نطيع آلنا ما يطلبه اهللا منا، ونتواضـع أمـام الجميـع، دون أن نفقـد شخـصيتنا ونطيـع أهلنـا                       
  ).٩-٦/١أف ...(ومعلمينا وجميع من لهم علينا سلطة

فعليآم يا أوالدنا أن تطيع آبائآم وأمهاتآم على مثال يسوع، وأن تنتبهوا للتعليم فـي الآنيـسة وأال                  
  ...عة التعليم المسيحي ساعة لعب ولهوتجعلوا من سا

  
  
  
  
  
  

  
  

  ...لماذا الحيوانات في المغارة؟
  ).٣/٢حب" ( ويعرف بين حيوانين" 

لماذا نضع تمثال الطفل يسوع بين حمار وثـور فـي مغـارة           
  ...البيت والآنيسة؟

للنبـوءة التـي    : أوال: إننا نضع الطفل بـين هـذين الحيـوانين        
ــي    ــوق النب ــا حبق ــأ به ــن :" تنب ــرف  م ــوانين ُتع ــين حي " ( ب

  ).١/٣أش ( و ) ٣/٢حب
من قصة القديس فرنسيس األسـيزي، إذ وضـع فـي           : وثانيا

  .حمارًا وثورًا: ديره معلفا فوضع حول المعلف
  
  

ونأخـذ عبـرة مـن تواضـع        ). ٢٤-٤/٢٣يـو   ( ؟  "بـالروح والحـق   " هل نعبد نحـن اهللا      : خالصة
مهما آانت عظيمة وقوية، ومن ميالده العجيب المسيح ومحبته التي ال تماثلها محبة أو تضاهيها 

  ...ونعمل بإرادته تعالى؟... ؟
  

  ميالد مجيد وعام سعيد للجميع
  

  األب غسان الخوري 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

الد الذي يعود ريعه لدعم يعلن مرآز التعليم المسيحي عن قيامه بمعرض المي
  نشاطات مرآز التعليم

   بعد القداس٢٠٠٩ ديسمبر ١١وذلك يوم الجمعة 

   السبتيعلن مرآز التعليم المسيحي عن حفلة توزيع هدايا بابا نويل يوم
   مساءًا٥ الساعة – ديسمبر في قاعة السفارة اللبنانية ١٩

  يرجى تسجيل إخوة أوالد التعليم الصغار عند األخت ميرنا
  

 –ولمن يرغب من الرعية  بتسجيل أوالده اللذين دون عمر التعليم 
  دنانير عند األخت ميرنا٣االشتراك




