
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  

  القراءات اإلنجيلية
  مبارٌك أنت أيها الربُّ إله آبائنا، ومسبٌح وممجٌد اسمك إلى الدهور :المقدمة

  ألنك عادٌل في آل ما صنعت بنا، وأعمالك آلها صدٌق، وطرقك استقامة
  )٤٠-٣٢، ١٠-٩: ١١ (العبرانيين إلى رسالةالفصٌل من   

  
َل إبراهيُم في أرِض الميعاِد ُنُزوَلُه في ِبالِد        يا إخَوة، باإليماِن نزَ    

ِد         ُه ِللَموِع وارَثيِن مَع وَب ال ُغرَبة، وَسَكَن في أخِبيٍة مع اسحق وَيعق
ِسه، اِنُعها       َنف ي اهللا ص س، الت َة ذاَت األُس ُر المديَن اَن َينَتِظ ُه آ ألنَّ

رتُ              ُت إن أخَب ي الوق ضيُق ب ن   وباِرُئها، وماذا أقوُل أيضًا؟ إنَُّه ي  َع
اء،     موئيَل واألنبي اَح وداُوَد وَص ُشون، وَيفت اراَق وَشم دَعوَن وب ِج
دُّوا             َد وَس الوا المواِع الذيَن باإليماِن َقَهروا المماِلَك وَعِملوا الِبّر، ون

ن           أفواَه األُسود،  وأطفأوا قوََّة النَّاِر وَنَجوا ِمن َحدِّ السَّيف، وتقوَّوا ِم
ب،        ُضعٍف وصاروا أشدَّاَء في ال      سَكراِت األجان َسروا مع ال، وآ ِقت

ة   واَتُهنَّ بالقيام ساٌء أم َترجَعت ن وتيِر   . واس ذِّبوا بت د ُع روَن ق وآخ
زَء          وا الُه د ذاق روَن ق ضل، وآخ ٍة أف ى قيام ُصلوا عل اَة لَيح وا النج م َيقَبل ضرب، وَل ضاِء وال األع

نِم  ُرِجموا، ُنِشروا، امُتِحنوا،  والسِّياَط والقيوَد أيضًا والسِّجن،     ماتوا بَحدِّ السَّيف، ساُحوا في جلوِد الغ
اِل                      راري والجب ائهيَن في الب م، ت سَتِحقًَّا لُه الُم م ِن الع والَمعز، ُمعِوزين، ُمضايقين،َ جهودين، وَلم يُك
َبَق                       د س د، ألنَّ اَهللا ق الوا الموِع م ين اِن َل م باإليم والمغاِوِر وآهوِف األرض، فهؤالِء آلُُّهم المشهوُد لُه

 لكي ال ُيكَملوا بمعِزٍل عنَّانَظَر لنا شيئًا أفضل، ف

 )٢٥-١: ١(  البشيرمتىفصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
 
وَيعقوُب َولَد . وِإسحُق َولَد َيعقوب. فِإبراهيُم َولَد ِإسحق . *ِميالِد يسوَع المسيِح ٱبن داُوَد ٱبِن ِإبراهيم 

 *وَحصروُن َولَد َأرام . وفاَرُص َولَد َحصرون. فاَرَص وزارَح ِمن تاماروَيهوذا َولَد  . *َيهوذا وِإخَوَته
. وَسْلُموُن َولَد ُبوَعَز ِمـن راحاب *وَنْحُشوُن َولَد َسْلُمون . وَعِميناداُب َولَد َنْحُشون. وَأراُم َولَد َعِميناداب

 َولَد داُوَد الَمِلك وداُوُد الَمِلُك َولَد ُسَليماَن من التي وَيسَّى . *وُعوبيُد َولَد َيسَّى. وُبوَعُز َولَد ُعوبيَد من راُعوت
وُيوشافاُط َولَد . وآسا َولَد ُيوشافاط *وَأِبيَّا َولَد آسا . وَرَحْبعاُم َولَد َأِبيَّا. وُسَليَماُن َولَد َرَحْبعام . *آانت ُألوِريَّا

. وِحِزقيَّا َولَد مَنسَّى *وآحاُز َولَد ِحِزقيَّا . وُيوآثاُم َولَد آحاز. ثاموُعزِّيَّا َولَد ُيوآ . *وُيوراُم َولَد ُعزِّيَّا. ُيورام
ومن بعِد َجالِء باِبَل َيُكنيا  *وُيوِشيَّا َولَد َيُكنيا وِإخوَتُه في َجالِء باِبل  *وآُموُن َولَد ُيوِشيَّا . ومَنسَّى َولَد آُمون

 *وَألياقيُم َولَد عاُزور . وَأبيُهوُد َولَد َأْلياقيم. وَزُربَّاِبُل َولَد َأبيُهود *اِبل وشَأْلِتيِئيُل َولَد َزُربَّ. َولَد شَأْلِتيِئيل
. وَأِلعاَزُر َولَد َمتَّان. وَأِليُهوُد َولَد َأِلعاَزر *وآآيُم َولَد َأِليُهود . وصاُدوُق َولَد آآيم. وعاُزوُر َولَد صاُدوق

فكلُّ  *التي َمنها ُوِلَد يسوُع الذي ُيدعى المسيح . َد يوُسَف رُجـَل مريموَيعقوُب َول . *وَمتَّاُن َولَد َيعقوب
وِمن َجالِء باِبَل . وِمن داُوَد ِإلى َجالِء باِبَل َأرَبعَة عَشَر جيًال. اَألجياِل ِمن ِإبراهيَم ِإلى داُوَد َأرَبعَة عَشَر جيًال

لمَّا ُخِطَبت مريُم ُأمُُّه لُيوُسَف ُوِجَدت ِمن . وَع المسيِح فكاَن هكذاَأمَّا َموِلُد يس *ِإلى المسيِح َأرَبعَة عَشَر جيًال 
عَزَم على . وِإذ آاَن يوسُف رُجُلها ِصدِّيقًا وَلم ُيِرْد َأن َيشَهَرها *قبِل َأن َيسُكنا معًا ُحبلى مَن الرُّوِح الُقُدس 

ال . بَن داُوديا يوسُف ٱ. لربِّ قد َتراَءى له في الُحلِم قائًالوفيما هو ُيَفكُِّر في ذلك ِإذا بمالِك ا . *َتخِلَيِتها ِسرا
َألنَُّه هو . وسَتِلُد ٱبنًا فُتَسمِّيِه يسوع *فِإنَّ الَمولوَد فيها هَو مَن الرُّوِح الُقُدس . َذ ٱمرَأَتَك مريمَتَخْف َأن َتْأُخ

ها ِإنَّ الَعذراَء َتحَبُل وَتِلُد  *ا قاَل الربُّ بالنبيِّ القاِئل وآاَن هذا آلُُّه لَيِتمَّ م *الذي ُيخلُِّص شعَبُه ِمن خطاياُهم 
فَأَخَذ . فلمَّا نَهَض يوسُف مَن النَّوِم فَعَل آما َأَمَرُه مالُك الرّب *الذي َترَجمُته اُهللا معنا . ٱبنًا وُيَسمَّى ِعمَّانوئيل

 .اُه يسوعفَسمَّ. وَلم َيعِرْفها حتَّى وَلَدِت ٱبنها الِبكر *ٱمرَأَتُه 
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ذه النصوص؟         -١ ل              وآ " فما هي ه ل من ِقَب ا قي تم م ه لي ذا آل ان ه
وة بصوت           ."الرب بالنبي القائل    صرخ اإلنجيلي بكل ما عنده من ق
ائًال جدير باألعجو ة ق ه"ب ذا آل ان ه ة اهللا "وآ ا رأى بحر محب ، لم

ة    . للبشر وعمقه  وان ما لم يكن ُيتوقَّع أبدًا قد ُحقِّق، ونواميس الطبيع
َدم،  سياج ُيه ى، وال ى األدن زل إل ى ين مَّ، واألعل صالح ت ت، والت وقف

لما رأى هذا آله قد تمَّ . والحواجز ُترَفع، وآيات شتى أخرى تجترح
ل             : "عبارة واحدة جمل األعجوبة ب   ل من ِقَب ا قي تم م وآان هذا آله لي

! آال. ال تظن أن هذه األعجوبة قد قررت اآلن  : فكأنه يقول ". الرب
ديماً     ان                 . إنما ُحدَِّدت وُرسمت ق ه في آل مك ولس في تبيان د ب ا اجته ذا م ود        . وه ا هو المالك يع وه

ات  سي الكلم ان ن ى إذا آ عيا حت ى أش تبيوسف إل د اس معها عن ي س ستطيع أن  الت وم ي ن الن يقاظه م
ريم إذ       . يستعيد ذآرها باألنبياء الذين اعتاد االغتذاء بهم     ك لم يئًا من ذل ل ش م يق فالرسول السماوي ل

ًا       لم يكن لها بعد خبرة بالكتب المقدسة لحداثة سنِّها، لكنه تحدث إلى الرجل الذي آان صدِّيقًا ومطلع
ل   وآان قال من    . على األنبياء منذ سنين آثيرة     ريم امرأتك   "قب ه            ". م ي أخذ يقنع ط النب ا وسَّ ه لم لكن

وال شهادة اشعيا                  صّدقه ل . بأمر البتولية معلنًا أن مريم ال تزال عذراء، األمر الذي لم يكن يوسف لي
د                                  د بعي ي من عه ه النب ان قال ا آ َف سماع م ه أِل د يدهشه ألن م يع ذا األمر ل ذا  . وفي الواقع أن ه فله

 
إن تلميذاِت الرب عرفَن من المالِك ُبشرى  ): الرابعاللحن( القيامة طروبـاريـة -

لقد ُسِلبَ : ونبذَن القضاَء على الجدَّين، وقلَن للرسِل مفتخراٍت. القيامِة البهيجة
.ظيَم الرحمةالموت، ونهَض المسيُح اإلله، واهبًا للعالِم ع  

 
ر، واحفظ بقوة ك وامنح حآامنا الغلبة على البرب خلص يا رب شعبك وبارك ميراث-

.صليبك جميع المختصين بك  
 

اليوَم العذراُء تأتي إلى المغارة، لتلَد الآلمَة الذي قبَل الدهور والدًة  :الميالد  القنداق-
ّجدي مع المالئآِة والرعاة، فاطربي أيتها المسآونُة إذا سمعِت، وم: تفوُق آلَّ وصٍف

 من شاَء أن يظهَر طفًال جديدًا، وهو اإللُه الذي قبل الدهور

 يةالنيابة البطريرآتصدر عن
  الملآيين للروم الآاثوليك

  في الكويت
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت 

 ةرصنعلا نشرة
 األسبوعية

  54 العدد – ٢٠٠٩ديسمبر  20 األحد
 يسوع نسبأحد :أحد ما قبل الميالد – تقدمة عيد ميالد رّبنا يسوع المسيح بحسب الجسد
  المسيح



المه بقول اهللا نفسه فيقول أن هذا القول ال يأتي من إنسان بل من إله الكل         السبب أبرز المالك هنا آ    
ان الفم إنما آان فم اشعيا أما األمر  ". ما قيل من قبل الرب "بل  " لكي يتم ما قال النبي    "لذلك لم يقل    

ه؟          . الموحى به فهو يرجع إلى أصل بعيد       ل        "وقائٍل ما هو هذا األمر الموحى ب ذراء تحب ا هي الع ه
ل          : ولعلكم تقولون ). ١٤: ٧اشعيا  " (لد ابنًا ويدعى اسمه عمانوئيل    وت م ُيعَرف باسم عمانوئي اذا ل لم

ل م يق سيح؟ ألن المالك ل سوع الم م ي ال و: لكن باس ل ق دعوه ب دعى"وت دعوه " ي شعوب ت أي ان ال
ا سيجري                ًا لم مًا مطابق اب     . وستثبت له الحوادث المقبلة هذا االسم وهو يضع اس ادة الكت  أن  ومن ع

ماء ة محل األس ّل الحقيق ل: "يح دعى عمانوئي اس" ي ع الن شاهد م ان ال عن. أي ان اهللا سي م ان اهللا آ
 . يزال مع البشر لكنه لم يكن قط بهذا الشكل الظاهر

ى  : "في أي وقت دعي صبي: وإذ آان اليهود ال يزالون متعنتين َردَّ عليهم     أسرع إلى السلب بادر إل
ى      : "لكن لماذا قال النبي   . ؟ انهم ال يستطيعون أن يجيبوا بشيء على ذلك        "النهب ُأدُع اسمه أسرع إل
وزع   ؟ ألنه  )٣: ٨اشعيا  " (السلب رب ت اء الح د انته عن

سه . األسالب ادث نف ه       اإذًا الح ه يعطي لذي سيقع حين والدت
ه    ضًا      . اهللا إسمًا ل ل أي د قي ة  "وق تدعى مدين ة س والمدين

دن    هيون أم الم دل، ص على ). ٢٦: ١اشعيا  " (األمينةالع
ة  ط أن المدين َر ق م ن ا ل ت   أنن ل ظلَّ دل ب ة الع ت مدين ُدعي

ليم  دعى أورش ا  . ت ن بم ر   لك ى الخي ت لمعن ا تحول انه
و     ر يق ذا التغيي ين ه ي يب النبي لك د   ف م الجدي ذا االس تدعى به ا س   .ل انه

  
ن                  ى اسم َم إذا حدث حادث خطير ُيظهر ُمحِدثه بأوضح من اسمه الحقيقي أو يطغي بالوضوح عل

فاذ قد  . حدث ألجله هذا الحادث، فحينئٍذ يدعون اسم المحدث أو المحَدث ألجله باسم الحقيقة الراهنة             
ذا الموضوع، ف          اروا صعوب    إأبكمت أفواه الخصوم به ريم         ن أث ة م ه عن بتولي ئ ب ا ُتُنبِّ ة أخرى فيَم

ك أوًال أن نص   ى ذل اة، نجيب عل ل بفت ذراء ب صفوها بع م ي م ل ائلين انه شّراح آخرين ق محتجين ب
م تظهر           ذه الترجمات ل الترجمة السبعينية هو أولى بالتصديق من سائر الترجمات األخرى، ألن ه

وا     . ًاوالذين شرحوها ظلُّوا يهود   . إّال بعد مجيء المسيح    م ألق فكان انهم أمسوا مشتبهًا بهم بحق، ألنه
داً              سبعون    . ستارًا من الظل على النبوءات، من ُبغض وعدوان، وادخلوا عليها هذا التغيير تعم ا ال أم

ان                    ى أن عددهم آ نة، عالوة عل ة س ى المئ ا ينيف عل ل مجيء المسيح بم وا قب م آتب ا أنه شيخًا فبم
ك      عظيمًا، بحيث تنتفي عنهم آل شبهة       من هذا القبيل، فالزمان وعدد المشتغلين واتفاقهم التام آل ذل

  .يدل على أنهم جديرون بكل ثقة
  
ستعمل                   -٢ اب ال ي ا ألن الكت ضًا بجانبن  وهب أنهم تمسكوا بشهادة أولئك المحدثين فالنصر يكون أي

ا عذراء          ى أنه ساء وحدهن ب              . آلمة فتاة إالَّ ليدل عل ى الن ه عل ر ال يطلق ذا التعبي ى الرجال     وه ل عل
ول    ه يق شباب     : "أيضًا ألن شيوخ مع ال ذارى، ال ر  " (األحداث والع تكلم   ). ١٢: ١٤٨مزامي ا ي وحينم

ة االشتراع     " (إذا صرخت الفتاة  : "عن ابنة يريد الناس أن يطعنوا بعرضها يقول        أي ) ٢٧: ٢٢تثني
ط   . ويؤيد هذا القول ما ورد فيما سبق من النص        . العذراء ل   : "وال يقول النبي فق ذراء تحَب وذا الع " ه

ل     : "ثم لم يلبث أن أعقب      ". يؤتيكم السيد نفسه آية   : "لكنه بدأ اآلية بقوله    ذراء تحب وذا الع اشعيا  " (ه
فلو آان المقصود بذلك امرأة اعتيادية ووالدة مألوفة فأين االعجوبة؟ ألن األعجوبة يجب             ). ١٤: ٨

  بًا غير متوقع، وإال فكيف تكون أن تخرج عن نظام الطبيعة المألوف، وأن تكون حادثًا غري

ة؟ ر      " أعجوب ا البك دت ابنه ى ول ا حت م يعرفه ذها ول ول " فأخ يق
ا  ي هن ى"اإلنجيل تعلم أن   ". حت ل ل ك ب د ذل ا بع ُه عرفه ن أن ال تظ

ذا   "حتى ولدت " فماذا يقول إذا     -البتول لبثت سليمة بكل المعنى     ؟ ه
راد      و ال ُي دس وه اب المق ستعمله الكت ا ي رًا م ر آثي ن  تعبي ه زم ب

ى        : "فقد جاء عند ذآر سفينة نوح     . محدود م يرجع حت ان الغراب ل
ت األرض وين " (جفَّ د  ). ٧: ٨تك ا بع ع فيَم م يرج ن ل . وإن يك
ذا ول هك سه يق تكلم داود عن اهللا نف ا ي و: "وحينم ت ه د أن ى األب ذ األزل حت ر " (من ) ٢: ٩٨مزامي

سالم   : "هذا النبيوإليك اآلن ما يتنّبأ به      . والمراد بذلك إله ال حّد له      رة ال ينبت في أيامه الصّديق وآث
ذا  . ، ألنه ال يشاء حّقًا أن يجعل حّدًا لهذا الكوآب الجميل          )٧: ٧١مزامير  " (حتى يضمحل القمر   هك

صادق      " حتى"قال الكتاب هنا     رك ال ك فيدعه لتفكي ا وجب   . ليؤآد ما سبق الوالدة، أما بعد ذل ألن م
والدة       على اإلنجيلي أن يعلمك إياه قال     ى ال ريم لبثت عذراء حت ك، وهو أن م ذا     . ُه ل ا يعقب ه ا م أم

م ضميرك            ة الواضحة فيدعه لحك ائج الالزم م       . التأآيد والنت صّديق ل ّي أن ذاك ال ه من الجل ى أن عل
والدات            ين ال ا ب ا ال سابق له يجترئ قط على االقتراب ممن غدت ُأّمًا بمعجزة باهرة وآانت والدته

ذه                    فلو آان عرفه   . البشرية ة تلمي ا المسيح تحت رعاي ساء فكيف يجعله ادة الرجال مع الن ى ع ا عل
د    ر؟ ق ين آخ ا مع ن له م يك ا ل ى أنه يًال عل ذا دل يس ه ذها لخاصته؟ أفل ه أن يأخ وعز إلي ب وي الحبي
ان                   ا آ دعون إخوة المسيح آم انوا ي دَعون إخوة المسيح؟ آ ده ُي ن عن وب وَم تسألونني آيف إذًا يعق

ذلك  . ألن ستائر شتى آانت تحوط تلك الوالدة الغريبة حتى تظلَّ مخفية          يوسف يدعى رجل مريم      ول
ذين  ) ٥: ٧يوحنا " (ألن اخوته لم يكونوا يؤمنون به     : "آان يوحنا يدعوهم إخوته قائالً     لكن هؤالء ال

بلهم                  د أعظم أبطال الحق وأن ا بع ليم          . لم يؤمنوا من البدء أصبحوا فيم ى أورش ولس إل ا صعد ب ولم
وب        ليتثبَّت في  ذا الرسول العجيب هو أول من استحق أن              .  التعليم لم يلبث أن دخل على يعق ألن ه

ة أعضائه             يكون أسقفًا لهذه المدينة وُيقال انه آان على جانب عظيم من شظف العيش بحيث أن آاف
دة       . أصبحت مائتة  األرض جعل جل ه الصق ب وان انعكافه على الصالة ومناجاته المتواصلة ووجه

د                     .  آجلدة ُرآب الجمل   جبهته قاسية  ا بع ضًا فيم اد أي ذي ع ولس ال م مع ب ا تكل وهذا الرسول نفسه لم
ا             : "إلى أورشليم آان يقول له بفرح      ود انضموا إلين وة من اليه م رب ا األخ آ رى أيه ال  " (أنت ت أعم

سيح  ). ٢٠: ٢١ درة الم الحرّي ق ه أو ب ه وغيرت ة فطنت ت عظيم د آان انوا . لق ذين آ ب أن ال والغري
ه                            ينّددون رة علي رط الغي ه من ف اتوا من أجل م م ه بحيث أنه .  به وهو حي اطنبوا في مدحه بعد موت

ة فألجل أن تكون                 . وهل أمر يبيِّن بوضوح تام قوة القيامة       ك أمور جليَّ ر ذل فإذا ما لوحظت على أث
د أن يكو               . هذه البيِّنة ال تقبل الردّ     ساهم بع ا نن اء إنم انوا أحي وا غادروا   إن الذين آنا نعجب بهم إذ آ ن

فكيف الذين آانوا يهزؤون بيسوع حين آان حّيًا قد اعتبروه إلهًا بعد موته لو آان إنسانًا            . هذه الحياة 
  لهم حقيقة القيامة بجالء؟آسائر البشر، وآيف آانوا ارتضوا أن ُيذبحوا ألجله لو لم تستبن
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  عن حفلة غداء عيد الميالد يوم الجمعة يعلن مرآز التعليم المسيحي
 في فندق الكراون بالزا، تباع التذاآر في صالون ٢٠٠٩ ديسمبر ٢٥ 

  الكنيسة


