
 
 
 

 
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
  
  

   :القراءات ا�نجيلية
   :المقدمة

  مبارٌك أنت أيھا الرب� إله آبائنا، ومسبٌح وممجٌد اسمك إلى الدھور
  +نك عادٌل في كل ما صنعت بنا، وأعمالك كلھا صدٌق، وطرقك استقامة

  )٤٠-٣٢، ١٠-٩: ١١( العبرانيين إلى رسالةالفصٌل من   
  

ن��َزَل إب��راھيُم ف��ي أرِض الميع��اِد نُُزولَ��هُ ف��ي بِ���ِد ُغربَ��ة،  ي��ا إخ��َوة، با�يم��انِ � 
9نَّ�هُ ك��اَن  وَس�َكَن ف�ي أخبِي�ٍة م��ع اس�حق ويَعق�وَب ال�وارثَيِن مَع��هُ لِلَموِع�ِد نَفِس�ه،

يَنتَِظُر المدينَةَ ذاَت ا9ُسس، التي هللا ص�انُِعھا وباِرئُھ�ا، وم�اذا أق�وُل أيض�اً؟ إنَّ�هُ 
خبَ��رُت َع�ن ِج��دَعوَن وب��اراَق وَشمُش��ون، ويَفت��اَح وداُوَد يض�يُق ب��ي الوق��ُت إن أ

وَص��موئيَل وا9نبي��اء، ال���ذيَن با�يم��اِن قَھَ��روا الممالِ���َك وَعِمل��وا البِ��ّر، ون���الوا 
وا أفواهَ ا9ُسود، وا  المواِعَد وَسدُّ �يف، وتق�وَّ ةَ النَّاِر ونََجوا ِمن َحدِّ السَّ وأطفأوا قوَّ

اَء  ف���ي القِت���ال، وكَس���روا معس���َكراِت ا9جان���ب، ِم���ن ُض���عٍف وص���اروا أش���دَّ
بوا بت��وتيِر ا9عض��اِء . واس��تَرجَعت نس��اٌء أم��واتَھُنَّ بالقيام��ة وآخ��روَن ق��د ُع��ذِّ

والضرب، ولَ�م يَقبَل�وا النج�اةَ ليَحُص�لوا عل�ى قيام�ٍة أفض�ل، وآخ�روَن ق�د ذاق�وا 
ياَط والقيوَد أيضاً والسِّجن، نوا، ماتوا بَحدِّ السَّيف، ساُحوا ف�ي جل�وِد ُرِجموا، نُِشروا، امتُحِ  الھُزَء والسِّ

الغنِم والَمعز، ُمعِوزين، ُمضايقين، َجھودين، ولَم يُكِن العالُم مستَِحقَّاً لھُم، تائھيَن في البراري والجباِل 

َق وكھ�وِف ا9رض، فھ�ؤeِء كلُّھُ�م المش�ھوُد لھُ�م با�يم�اِن لَ�م ين�الوا الموِع�د، 9نَّ هللاَ ق�د س�بَ والمغاِوِر 
 �لكي e يُكَملوا بمعِزٍل عنَّافنَظَر لنا شيئاً أفضل، 

  
 )٢٥-١: ١(البشير  متىفصُل شريف من بشارة القديس :ا�نجيل

 
ويَعقوُب . وإِسحُق َولَد يَعقوب. فإِبراھيُم َولَد إِسحق . *ِمي�ِد يسوَع المسيِح ٱبن داُوَد ٱبِن إِبراھيم �

وَحصروُن َولَد . وفاَرُص َولَد َحصرون. َولَد فاَرَص وزارَح ِمن تامارويَھوذا  . *َولَد يَھوذا وإِخَوتَه
وَسْلُموُن َولَد بُوَعَز  *ونَْحُشوُن َولَد َسْلُمون . وَعِميناداُب َولَد نَْحُشون. وأَراُم َولَد َعِميناداب *أَرام 

يَسَّى َولَد داُوَد الَملِك وداُوُد الَملُِك و . *وُعوبيُد َولَد يَسَّى. وبُوَعُز َولَد ُعوبيَد من راُعوت. ِمـن راحاب
وآسا  *وأَبِيَّا َولَد آسا . وَرَحْبعاُم َولَد أَبِيَّا. وُسلَيَماُن َولَد َرَحْبعام . *َولَد ُسلَيماَن من التي كانت 9ُوِريَّا

يَّا. ويُوشافاطُ َولَد يُورام. َولَد يُوشافاط يَّا َولدَ  . *ويُوراُم َولَد ُعزِّ وآحاُز . ويُوآثاُم َولَد آحاز. يُوآثام وُعزِّ
ويُوِشيَّا َولَد يَُكنيا وإِخوتَهُ في  *وآُموُن َولَد يُوِشيَّا . ومنَسَّى َولَد آُمون. وِحِزقيَّا َولَد منَسَّى *َولَد ِحِزقيَّا 
. وَزُربَّابُِل َولَد أَبيھُود *َزُربَّابِل  وشأَْلتِيئِيُل َولدَ . ومن بعِد َج�ِء بابَِل يَُكنيا َولَد شأَْلتِيئِيل *َج�ِء بابِل 

وآكيُم َولَد . وصاُدوُق َولَد آكيم. وعاُزوُر َولَد صاُدوق *وأَلياقيُم َولَد عاُزور . وأَبيھُوُد َولَد أَْلياقيم
ُب َولَد يوُسَف رُجـَل ويَعقو . *وَمتَّاُن َولَد يَعقوب. وأَلِعاَزُر َولَد َمتَّان. وأَلِيھُوُد َولَد أَلِعاَزر *أَلِيھُود 

فكلُّ ا9َجياِل ِمن إِبراھيَم إِلى داُوَد أَربَعةَ عَشَر  *التي َمنھا ُولَِد يسوُع الذي يُدعى المسيح . مريم
 *وِمن َج�ِء بابَِل إِلى المسيِح أَربَعةَ عَشَر جي�ً . وِمن داُوَد إِلى َج�ِء بابَِل أَربَعةَ عَشَر جي�ً . جي�ً 

ا َمولِ  هُ ليُوُسَف ُوِجَدت ِمن قبِل أَن يَسُكنا معاً ُحبلى . ُد يسوَع المسيِح فكاَن ھكذاأَمَّ ا ُخِطبَت مريُم أُمُّ لمَّ
وِح القُُدس  يقاً ولَم يُِرْد أَن يَشھََرھا *مَن الرُّ ا. وإِذ كاَن يوسُف رُجلُھا ِصدِّ  . *عَزَم على تَخلِيَتِھا ِسّرً

ُر في ذلك إِذا بم e تََخْف أَن . يا يوسُف ٱبَن داُود. �ِك الربِّ قد تَراَءى له في الُحلِم قائ�ً وفيما ھو يُفَكِّ
وِح القُُدس . تَأُْخَذ ٱمرأَتََك مريم يِه يسوع *فإِنَّ الَمولوَد فيھا ھَو مَن الرُّ 9َنَّهُ ھو الذي . وستَِلُد ٱبناً فتَُسمِّ

ھا إِنَّ الَعذراَء تَحبَُل  *مَّ ما قاَل الربُّ بالنبيِّ القائِل وكاَن ھذا كلُّهُ ليَتِ  *يُخلُِّص شعبَهُ ِمن خطاياھُم 
انوئيل ا نھََض يوسُف مَن النَّوِم فَعَل كما أََمَرهُ م�ُك  *الذي تَرَجمتُه هللاُ معنا . وتَلُِد ٱبناً ويَُسمَّى ِعمَّ فلمَّ

اهُ يسوع. ولَم يَعِرْفھا حتَّى ولََدِت ٱبنھا البِكر *فأََخَذ ٱمرأَتَهُ . الربّ   �.فَسمَّ
  

قصة النجم العجيب وكيف رآه المجوس فى المشرق وكيف سافروا خلفه حتى 
وصلوا إلى قصر ھيرودس حيث سألوا عن مكان ميEد ملك اليھود حتى وصلوا 

 إلى حيث يوجد رب المجد يسوع المسيح فى بيت لحم
  

 نجم جديد: أو�
ى كوكب ا9رض، إن ظھور نجم جديد فى السماء يعنى وصول ضوءه إل

أثر النجم 9نه ربما يكون موقع النجم الحقيقى قد  وھذا يعنى أن ما نراه ھو
تغير قبل وصول ضوءه إلى كوكب ا9رض بعد رحلة سفر تقدر بالسنين 

فظھور ھذا النجم . الضوئية حسب مسافة كل نجم من كوكب ا9رض
ذا النجم قد إما أن ھ: من إثنين ىءديد فى كبد السماء يعنى شالغريب الج

أعده هللا منذ م�يين السنين ليصل ضوءه إلى كوكب ا9رض فى حينه 
ما يثبت تخطيط وھويرشد المجوس إلى بيت لحم، وليعلن مي�د المخلص 

أن ھذا النجم ظھر على مسافة صغيرة جداً من كوكب وأ. على مدى بعيد جداً من هللا لعملية الخ�ص
فمن . يلمسيح وھذا فى حد ذاته عمل معجزرب المجد يسوع اكان ظھوره مواكباً لمي�د وا9رض 

لُِننشْد نحن المؤمنين ونسجْد للكلمة،  ):خامسالاللحن (القيامة  طروبـاريـة -
+نه ارتضى أن يصعَد . ولوِد من العذراِء لخ;ِصناا+زلي9 مع ا7ِب والروح، الم

 بالجسِد على الصليب، ويحتمَل الموت، وُينِھَض الموتى بقيامِته المجيدة
  

خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البربر،  -
  واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك

 
المغارة، لتلَد الكلمَة الذي قبَل الدھور اليوَم العذراُء تأتي إلى : قنداق المي;د -

فاطربي أيتھا المسكونُة إذا سمعِت، ومّجدي مع : وKدًة تفوُق كلH وصفٍ 
 الم;ئكِة والرعاة، من شاَء أن يظھَر طف;ً جديداً، وھو اMلُه الذي قبل الدھور

 

  ٨٥ العدد – ٢٠١٠ رديسمب/كانون ا%ول ١٩ ا%حد
يسوع  أحد نسب:ا قبل المي�دأحد م – تقدمة عيد مي�د ربّنا يسوع المسيح بحسب الجسد
  المسيح

رة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصصصصــــــــنرشة العننرشة العننرشة العننرشة العن     
  النيابة البطريركيةتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  -  في الكويت

    



كما أن العجيب فى ھذا . كان دخل الغ�ف الجوى للكرة ا9رضية 9حترقوالمفروض أن ھذا النجم ل
الليل ليرشد المجوس عبر رحلة سفر طويلة، فھل كان ضوءه أقوى والنجم أنه ظل ظاھراً بالنھار 

  !نفسر أنھم كانوا يرونه خ�ل ترحالھم؟إe فكيف والقمر؟ ومن ضوء الشمس 
  يسير عكس الحركة الطبيعية للنجوم: ثانياً 

النجوم ھى  لشمس أوكأن اوتتحرك بالنسبة للسماء فيحدث أن نرى  تيفى الواقع أن ا9رض ھى ال
كأنھا وونجوم تبدوبناء على إتجاه دوران ا9رض فإن السماء بما فيھا من كواكب و. التى تتحرك
حلة ظل مرافقاً لروجم العجيب فقد ظھر فى أرض فارس أما ھذا الن. الغرب إلى الشرق تتحرك من

عكس وھوبھذا يتضح أن النجم كان يتحرك من الغرب إلى الشرق و. المجوس غرباً إلى بيت لحم
خط سير ومصادفة بحتة، فماذا عن حركة وفرضنا أن ظھور النجم ھوفل. الحركة الطبيعية للنجوم

  !ھذا النجم؟
  كان يتقدم المجوس فى سيرھم: الثاث

ما زال النجم وفكيف كانوا يستأنفون السير ! يستريحوا؟ويناموا وألم يتوقف ھؤeء المجوس ليأكلوا 
أيضاً لقد توقف ھذا النجم عن ! يسير بمواصلتھم السير؟ومعھم يرافقھم إن لم يكن يتوقف بوقوفھم 

فكيف . تقدمھم فى المسيرور حينما دخل المجوس قصر ھيرودس وواصل سيره حينما خرجوا السي
فى السماء حتى أنه لم يكن يسير عالياً وإفترضنا إن النجم كان كبيراً وأضف إلى ذلك ل! يكون ھذا؟

ضبطوا معدات الم�حة وبل أنھم رأوه فوق بيت لحم من مكانھم  -e يتقدم المجوس فى سيرھم و
فى السماء أن يشير والعلوبھذا الحجم الكبير وھوسافروا فى اتجاه النجم، فكيف له وصة بھم الخا

كيف لھذا النجم أن يحدد . ھى القرية الصغيرة جداً ومغارة صغيرة فى بيت لحم وتحديداً إلى بيت أ
ع يسو الطفلفكون ھذا النجم يشير إلى مكان محدد جداً حيث يوجد ! ھذا المكان بدقة متناھية؟

المسيح ھذا دليل على قربه من سطح ا9رض جداً مما يشير إلى إنه كان مرافقاً للمجوس طوال 
  .يتوقف معھموالرحلة يسير 

لعلماء مما سبق فنحن أمام ظاھرة فلكية غير طبيعية حدثت بصفة إستثنائية لتقود جماعة من ا
  !جد يسوع المسيحسوى رب الم يفمن يكون ھذا الصب. صغير يالوثنيين إلى حيث يوجد صب

  
  اUب بشارة أبو مراد مكرماً 

ة في الكنيسة الكاثوليكي ١٦البابا بينيديكتوس الـ هأعلن ٢٠١٠ديسمبر  ١٠في 
وقد قرعت اeجراس وارتفعت الصلوات في  .كمقدمة لتطويبه فإع�نه قديساً 

 ، وفي اديار الرھبانية لبنان -كنيسة دير المخلص الملقب بالعامر في جون
 .١٩٣٠يلية المخلصية التي كان ينتمي اليھا الراھب المتوفى في عام لباسا

" النھار"وقال الرئيس العام للرھبانية المخلصية اeرشمندريت جان فرج لـ
ھذه نعمة جديدة للبنان ولكنيسة الروم الكاثوليك وللرھبانية "مساء أمس 

ان كنيسة : "فواضا ".الباسيلية المخلصية، على أمل اع�نه طوباوياً فقديساً 
الدير حيث ضريح المكرم مفتوحة امام الجميع للص�ة ونيل البركات 

ودعا كل من تحصل له اعجوبة بشفاعة اeب ابو مراد ان يدلي بشھادته في اeديار التي ". بشفاعته
، رسم كاھناً في دير المخلص وخدم منطقة ١٨٥٣وابو مراد من مواليد زحلة عام  .تتبع الرھبانية

وعن دعواه لدى الدوائر الفاتيكانية  .١٩٣٠سنة، قبل ان يتوفى في عام  ٣٢قمر وجوارھا مدة دير ال
ان مجمع دعاوى "يشرح وكيل الرھبانية المخلصية في روما اeرشمندريت سليمان ابو زيد 

  وانتھت الدعوى وختمت  ١٩٨٣حزيران  ٨القديسين في روما وافقت على فتح دعوى تقديسه في 

ويشير اeب ابو زيد الى ان الوثائق الموجودة في  .١٩٩٣تشرين الثاني  ٢٦في  بأبرشية صيدا
الدعوى مستقاة من بعض شھود العيان وايضا من كتب عن اeب بشارة من اشخاص معاصرين 
خصوصا من اeب قسطنطين الباشا الذي عاصر اeب بشارة وھو تلميذه وكتب سيرة حياته بعد 

عين مجمع دعاوى القديسين الراھب الدومينيكاني  ١٩٩٤نيسان  ٢٢وفي  .وفاته بفترة قصيرة
أعد اeب افتيموس سكاف المخلصي  ١٩٩٨وفي ايار  .دانيال اواس مرافعا عن الدعوى في المجمع

واeب اولس ما يسمى بمجموعة من الوثائق التي تعّرف عن فضائل اeب بشارة وأنه عاش بشكل 
شباط  ١٠م تعيين اeب فؤاد نصر وھو مرافع الدعوى وفي ت ٢٠٠٤يتابع أبو زيد انه في  .بطولي
درست لجنة المستشارين التاريخيين الملف وصوت كل أعضائھا باeيجاب بأن اeب بشارة  ٢٠٠٤

عين مجمع دعاوى  ٢٠٠٩في  .برھن أنه عاش الفضائل بشكل بطولي واشتھر بسيرة قداسته
أخذت الملف مضافا اليه تقرير لجنة المستشارين القديسين في روما لجنة الخبراء ال�ھوتيين التي 

ولفت اeب أبو زيد انه عند اع�ن اeب بشارة ابو مراد مكرما سيقام  .التاريخيين لدرس الملف
احتفال في لبنان، eفتا الى ان ل�ب بشارة الكثير من الشفاءات ولكن لم يتم توثيقھا طبيا جميعا كما 

العام الماضي فيلما خاصا عن حياة أبو مراد عرض في صاeت يذكر ان الرھبانية انتجت  .يلزم
  .السينما وأشرف عليه اeب مي�د الجاويش

 ....مبارٌك هللا في قديسيه
     عبرة  و  قصة 

>>!!  الوصية <<  
. قصتي اليوم عن أٍب مكافح ومخلص، قضى س�نين عم�ره ف�ي عمل�ه المض�ني وھ�و تج�ارة الخض�ار

وعن�دما كب��ر الوال�د ق��رر أن . ه الث�ث�ة وعلمھ��م وجعلھ�م م��ن أحس�ن الن��اسك�ان أب��ا مثالي�ا، ربّ��ى أوeد
يوزع تركته على ا9بناء الث�ثة بالتساوي، فكتب لكل منھم نصيبه من الميراث، حتى أن�ه ق�ام بتقس�يم 

كم ك�ان عطوف�ا . المنزل الذي يقطنه، خوفا منه على أوeده وحرصا على عدم حصول خ�فات بينھم
ش�عر . أوeده بالسوء، فقد تنّصلوا منه، وكان كّل منھم يتجاھله ويرمي به على ا�خ�رمحبا وكم بادله 

ما أقصى ھذه ا9يام الت�ي . ا9ب المسكين بالذل والھوان فأوeده الذين رباھم وكبرھم يفعلون ھذا معه
ل فضاقت با9ب الدنيا حتى راح يشكي ھمه لصديق قريب، فما كان م�ن الص�ديق أن ق�ا! وصلنا إليھا

وال�دكم e ي�زال يمتل�ك ص�ندوقا كبي�را م�ن ال�ذھب : دع ا9مر لي ذھب الصديق ل�وeد وق�ال لھ�م: له
فتدافع ا9وeد على ا9ب كٌل منھم يح�اول ارض�اءه واستض�افته ف�ي . والمجوھرات ولم يوزعه عليكم

ي عليّ�ة ولما أصبح ا9ب على فراش الموت س�أله ا9بن�اء ع�ن مك�ان الص�ندوق فأج�ابھم إن�ه ف�. منزله
المنزل وھذا ھ�و مفتاح�ه، فلم�ا أخ�ذ ا9بن�اء المفت�اح ترك�وا وال�دھم يحتض�ر وذھب�وا بحث�ا ع�ن ال�ذھب 

لم يجدوا سوى ورقة واحدة فيھا جملة واح�دة . والمجوھرات، وعندما فتحوا الصندوق كانت الصدمة
روا بال�ذل والع�وز، e تقسموا أموالكم على أبن�ائكم وان�تم أحي�اء، ك�ي e ت�روا م�ا رأيت�ه وe تش�ع: ھي

فشعر ا9بناء بقسوتھم وعادوا ل�ب فوج�دوه ق�د ف�ارق الحي�اة، بالفع�ل نح�ن نع�يش حي�اة قاس�ية تعلمن�ا 
  .الكثير من العبر وھذه عبرة لكل أب ولكل ولد

  
  
  

 
 
 

  

س ديسمبر � يوجد قداس صباحا وسيكون قدا ٢٤يرجى التنويه بأن يوم الجمعة 
  مساءاً  ١١:٣٠العيد مساءاً في الساعة 

  
لنھيئ قلوبنا ونفوسنا وضمائرنا �ستقبال طفل المغارة فى قلوبنا وذلك بالتقرب 

  من سر ا�عتراف قبل العيد


