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األحد  ١٩كانون األول/ديسمبر  – ٢٠١٠العدد ٨٥
تقدمة عيد ميالد ربّنا يسوع المسيح بحسب الجسد – أحد ما قبل الميالد:أحد نسب يسوع
المسيح

ْ
 طروبـاريـة القيامة )اللحن الخامس( :لِ ُن ْونسجد للكلمة،
نشد نحن المؤمنين
ب والروح ،المولو ِد من العذرا ِء لخالصِ نا .ألنه ارتضى أن يصع َد
األزليِّ مع اآل ِ
ُنھضَ الموتى بقيامتِه المجيدة
بالجس ِد على الصليب ،ويحتم َل الموت ،وي ِ

 خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البربر،واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك
 قنداق الميالد :اليو َم العذرا ُء تأتي إلى المغارة ،لتل َد الكلم َة الذي قب َل الدھورُ
ُ
المسكونة إذا سمعتِ ،ومجّ دي مع
ف :فاطربي أيتھا
تفوق ك َّل وص ٍ
والد ًة
ً
ً
يظھر طفال جديدا ،وھو اإلل ُه الذي قبل الدھور
المالئك ِة والرعاة ،من شا َء أن
َ

القراءات اإلنجيلية:
المقدمة:
مبار ٌ
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ل من الرسالة إلى العبرانيين )(٤٠-٣٢ ،١٠-٩ :١١
فص ٌ
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أَرام * وأَرا ُم َول َد َع ِميناداب .و َع ِمينادابُ َول َد نَحْ شون .ونَحْ شونُ َول َد َسل ُمون * و َسل ُمونُ َول َد بُو َع َز
ِمـن راحاب .وبُو َع ُز َول َد عُوبي َد من راعُوت .وعُوبي ُد َول َد يَسﱠى * .ويَسﱠى َول َد دا ُو َد ال َملِك ودا ُو ُد ال َملِ ُ
ك
ُ
وريﱠا * .و ُسلَي َمانُ َول َد َر َحبْعام .و َر َحبْعا ُم َول َد أَبِيﱠا .وأَبِيﱠا َول َد آسا * وآسا
َول َد ُسلَيمانَ من التي كانت أل ِ
َول َد يُوشافاط .ويُوشافاطُ َول َد يُورام .ويُورا ُم َول َد ُع ﱢزيﱠا * .و ُع ﱢزيﱠا َول َد يُوآثام .ويُوآثا ُم َول َد آحاز .وآحا ُز
ُوشيﱠا َول َد يَ ُكنيا وإِخوتَهُ في
ُوشيﱠا * وي ِ
وح ِزقيﱠا َول َد منَسﱠى .ومنَسﱠى َول َد آ ُمون .وآ ُمونُ َول َد ي ِ
َول َد ِح ِزقيﱠا * ِ
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وأَبيھُو ُد َول َد أَ ْلياقيم .وأَلياقي ُم َول َد عا ُزور * وعا ُزو ُر َول َد صادُوق .وصادُو ُ
ق َول َد آكيم .وآكي ُم َول َد
أَلِيھُود * وأَلِيھُو ُد َول َد أَلِعا َزر .وأَلِعا َز ُر َول َد َمتﱠان .و َمتﱠانُ َول َد يَعقوب * .و َيعقوبُ َول َد يوسُفَ رجُـ َل
مريم .التي َمنھا ُولِ َد يسو ُ
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وح القدُس * وستَ ِل ُد ٱبنا فت َس ﱢمي ِه يسوع .ألنهُ ھو الذي
تَأْ ُخ َذ ٱمرأتَ َ
ك مريم .فإِ ﱠن ال َمولو َد فيھا ھ َو منَ الرﱡ ِ
يُخلﱢصُ شعبَهُ ِمن خطاياھُم * وكانَ ھذا كلﱡهُ ليَتِ ﱠم ما قا َل الربﱡ بالنب ﱢي القائِل * ھا إِ ﱠن ال َعذرا َء تَحبَ ُل
وم ف َع َل كما أَ َم َرهُ مال ُ
ك
َرجمتُه ﷲُ معنا * فل ﱠما نھَ َ
وتَلِ ُد ٱبناً ويُ َس ﱠمى ِع ﱠمانوئيل .الذي ت َ
ض يوسفُ منَ النﱠ ِ
ت ٱبنھا البِكر .ف َس ﱠماهُ يسوع.
عر ْفھا حتﱠى ولَ َد ِ
الربّ  .فأَخَ َذ ٱمرأَتَهُ * ولَم يَ ِ
قصة النجم العجيب وكيف رآه المجوس فى المشرق وكيف سافروا خلفه حتى
وصلوا إلى قصر ھيرودس حيث سألوا عن مكان ميالد ملك اليھود حتى وصلوا
إلى حيث يوجد رب المجد يسوع المسيح فى بيت لحم

أوال :نجم جديد
إن ظھور نجم جديد فى السماء يعنى وصول ضوءه إلى كوكب األرض،
وھذا يعنى أن ما نراه ھو أثر النجم ألنه ربما يكون موقع النجم الحقيقى قد
تغير قبل وصول ضوءه إلى كوكب األرض بعد رحلة سفر تقدر بالسنين
الضوئية حسب مسافة كل نجم من كوكب األرض .فظھور ھذا النجم
الغريب الجديد فى كبد السماء يعنى شىء من إثنين :إما أن ھذا النجم قد
أعده ﷲ منذ ماليين السنين ليصل ضوءه إلى كوكب األرض فى حينه
ليعلن ميالد المخلص ويرشد المجوس إلى بيت لحم ،وھوما يثبت تخطيط
على مدى بعيد جداً من ﷲ لعملية الخالص .أوأن ھذا النجم ظھر على مسافة صغيرة جداً من كوكب
األرض وكان ظھوره مواكباً لميالد رب المجد يسوع المسيح وھذا فى حد ذاته عمل معجزي .فمن

المفروض أن ھذا النجم لوكان دخل الغالف الجوى للكرة األرضية ألحترق .كما أن العجيب فى ھذا
النجم أنه ظل ظاھراً بالنھار والليل ليرشد المجوس عبر رحلة سفر طويلة ،فھل كان ضوءه أقوى
من ضوء الشمس والقمر؟ وإال فكيف نفسر أنھم كانوا يرونه خالل ترحالھم؟!

ثانياً :يسير عكس الحركة الطبيعية للنجوم

فى الواقع أن األرض ھى التي تتحرك بالنسبة للسماء فيحدث أن نرى وكأن الشمس أو النجوم ھى
التى تتحرك .وبناء على إتجاه دوران األرض فإن السماء بما فيھا من كواكب ونجوم تبدووكأنھا
تتحرك من الغرب إلى الشرق .أما ھذا النجم العجيب فقد ظھر فى أرض فارس وظل مرافقاً لرحلة
المجوس غرباً إلى بيت لحم .وبھذا يتضح أن النجم كان يتحرك من الغرب إلى الشرق وھوعكس
الحركة الطبيعية للنجوم .فلوفرضنا أن ظھور النجم ھومصادفة بحتة ،فماذا عن حركة وخط سير
ھذا النجم؟!

ثالثا :كان يتقدم المجوس فى سيرھم
ألم يتوقف ھؤالء المجوس ليأكلوا ويناموا ويستريحوا؟! فكيف كانوا يستأنفون السير وما زال النجم
معھم يرافقھم إن لم يكن يتوقف بوقوفھم ويسير بمواصلتھم السير؟! أيضاً لقد توقف ھذا النجم عن
السير حينما دخل المجوس قصر ھيرودس وواصل سيره حينما خرجوا وتقدمھم فى المسير .فكيف
يكون ھذا؟! أضف إلى ذلك لوإفترضنا إن النجم كان كبيراً وعالياً فى السماء حتى أنه لم يكن يسير
وال يتقدم المجوس فى سيرھم  -بل أنھم رأوه فوق بيت لحم من مكانھم وضبطوا معدات المالحة
الخاصة بھم وسافروا فى اتجاه النجم ،فكيف له وھوبھذا الحجم الكبير والعلوفى السماء أن يشير
تحديداً إلى بيت أومغارة صغيرة فى بيت لحم وھى القرية الصغيرة جداً .كيف لھذا النجم أن يحدد
ھذا المكان بدقة متناھية؟! فكون ھذا النجم يشير إلى مكان محدد جداً حيث يوجد الطفل يسوع
المسيح ھذا دليل على قربه من سطح األرض جداً مما يشير إلى إنه كان مرافقاً للمجوس طوال
الرحلة يسير ويتوقف معھم.
مما سبق فنحن أمام ظاھرة فلكية غير طبيعية حدثت بصفة إستثنائية لتقود جماعة من العلماء
الوثنيين إلى حيث يوجد صبي صغير .فمن يكون ھذا الصبي سوى رب المجد يسوع المسيح!
األب بشارة أبو مراد مكرماً

في  ١٠ديسمبر  ٢٠١٠أعلنه البابا بينيديكتوس الـ ١٦في الكنيسة الكاثوليكية
كمقدمة لتطويبه فإعالنه قديساً .وقد قرعت االجراس وارتفعت الصلوات في
كنيسة دير المخلص الملقب بالعامر في جون -لبنان ،وفي اديار الرھبانية
الباسيلية المخلصية التي كان ينتمي اليھا الراھب المتوفى في عام .١٩٣٠
وقال الرئيس العام للرھبانية المخلصية االرشمندريت جان فرج لـ"النھار"
مساء أمس "ھذه نعمة جديدة للبنان ولكنيسة الروم الكاثوليك وللرھبانية
الباسيلية المخلصية ،على أمل اعالنه طوباوياً فقديساً" .واضاف" :ان كنيسة
الدير حيث ضريح المكرم مفتوحة امام الجميع للصالة ونيل البركات
بشفاعته" .ودعا كل من تحصل له اعجوبة بشفاعة االب ابو مراد ان يدلي بشھادته في االديار التي
تتبع الرھبانية .وابو مراد من مواليد زحلة عام  ،١٨٥٣رسم كاھناً في دير المخلص وخدم منطقة
دير القمر وجوارھا مدة  ٣٢سنة ،قبل ان يتوفى في عام  .١٩٣٠وعن دعواه لدى الدوائر الفاتيكانية
يشرح وكيل الرھبانية المخلصية في روما االرشمندريت سليمان ابو زيد "ان مجمع دعاوى
القديسين في روما وافقت على فتح دعوى تقديسه في  ٨حزيران  ١٩٨٣وانتھت الدعوى وختمت

بأبرشية صيدا في  ٢٦تشرين الثاني  .١٩٩٣ويشير االب ابو زيد الى ان الوثائق الموجودة في
الدعوى مستقاة من بعض شھود العيان وايضا من كتب عن االب بشارة من اشخاص معاصرين
خصوصا من االب قسطنطين الباشا الذي عاصر االب بشارة وھو تلميذه وكتب سيرة حياته بعد
وفاته بفترة قصيرة .وفي  ٢٢نيسان  ١٩٩٤عين مجمع دعاوى القديسين الراھب الدومينيكاني
دانيال اواس مرافعا عن الدعوى في المجمع .وفي ايار  ١٩٩٨أعد االب افتيموس سكاف المخلصي
واالب اولس ما يسمى بمجموعة من الوثائق التي تع ّرف عن فضائل االب بشارة وأنه عاش بشكل
بطولي .يتابع أبو زيد انه في  ٢٠٠٤تم تعيين االب فؤاد نصر وھو مرافع الدعوى وفي  ١٠شباط
 ٢٠٠٤درست لجنة المستشارين التاريخيين الملف وصوت كل أعضائھا بااليجاب بأن االب بشارة
برھن أنه عاش الفضائل بشكل بطولي واشتھر بسيرة قداسته .في  ٢٠٠٩عين مجمع دعاوى
القديسين في روما لجنة الخبراء الالھوتيين التي أخذت الملف مضافا اليه تقرير لجنة المستشارين
التاريخيين لدرس الملف .ولفت االب أبو زيد انه عند اعالن االب بشارة ابو مراد مكرما سيقام
احتفال في لبنان ،الفتا الى ان لألب بشارة الكثير من الشفاءات ولكن لم يتم توثيقھا طبيا جميعا كما
يلزم .يذكر ان الرھبانية انتجت العام الماضي فيلما خاصا عن حياة أبو مراد عرض في صاالت
السينما وأشرف عليه االب ميالد الجاويش.
قصة

و

مبار ٌك ﷲ في قديسيه....
عبرة

>>الوصية !! <<
ب مكافح ومخلص ،قضى سنين عمره في عمله المضني وھو تجارة الخضار.
قصتي اليوم عن أ ٍ
كان أبا مثاليا ،ربّى أوالده الثالثة وعلمھم وجعلھم من أحسن الناس .وعندما كبر الوالد قرر أن
يوزع تركته على األبناء الثالثة بالتساوي ،فكتب لكل منھم نصيبه من الميراث ،حتى أنه قام بتقسيم
المنزل الذي يقطنه ،خوفا منه على أوالده وحرصا على عدم حصول خالفات بينھم .كم كان عطوفا
محبا وكم بادله أوالده بالسوء ،فقد تنصّ لوا منه ،وكان ك ّل منھم يتجاھله ويرمي به على اآلخر .شعر
األب المسكين بالذل والھوان فأوالده الذين رباھم وكبرھم يفعلون ھذا معه .ما أقصى ھذه األيام التي
وصلنا إليھا! فضاقت باألب الدنيا حتى راح يشكي ھمه لصديق قريب ،فما كان من الصديق أن قال
له :دع األمر لي ذھب الصديق لألوالد وقال لھم :والدكم ال يزال يمتلك صندوقا كبيرا من الذھب
والمجوھرات ولم يوزعه عليكم .فتدافع األوالد على األب ك ٌل منھم يحاول ارضاءه واستضافته في
منزله .ولما أصبح األب على فراش الموت سأله األبناء عن مكان الصندوق فأجابھم إنه في عليّة
المنزل وھذا ھو مفتاحه ،فلما أخذ األبناء المفتاح تركوا والدھم يحتضر وذھبوا بحثا عن الذھب
والمجوھرات ،وعندما فتحوا الصندوق كانت الصدمة .لم يجدوا سوى ورقة واحدة فيھا جملة واحدة
ھي :ال تقسموا أموالكم على أبنائكم وانتم أحياء ،كي ال تروا ما رأيته وال تشعروا بالذل والعوز،
فشعر األبناء بقسوتھم وعادوا لألب فوجدوه قد فارق الحياة ،بالفعل نحن نعيش حياة قاسية تعلمنا
الكثير من العبر وھذه عبرة لكل أب ولكل ولد.

يرجى التنويه بأن يوم الجمعة  ٢٤ديسمبر ال يوجد قداس صباحا وسيكون قداس
العيد مساءاً في الساعة  ١١:٣٠مساءاً
لنھيئ قلوبنا ونفوسنا وضمائرنا الستقبال طفل المغارة فى قلوبنا وذلك بالتقرب
من سر االعتراف قبل العيد

