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  وأحاديث  ...
نتوقف ... ال بعيد ميالد إلهنا في الجسد 

 ميالد يوحنا المعمدان الذي يسبق المسيح 
بنه، يخبرنا اإلنجيل سينجلي كامالً بتجسد ا

تحدث ... " سميته بإسم جديد ونطق ابيه 
  ". اليهودية كلها

ر ومدى على ماذا تدو.  وأنا واحد منهم–
اسة  رأيت ان كثيرين يتحدثون في السي؟

كات والسوالق أو حتى في خصوصيات 
، وغالياً ما يكونوا بحالة ...ساوئهم أو في 

عن كل شيء ما عدا الحدث الخالصي الذي 
  ... كل انسان 

اديثنا التي اعتدنا عليها لنتفحص جدواها 

... !  
 وتدخل الى قلوبنا وقلوب السامعين البهجة 

  .... صنع حدث ما

 :جديد رعيتنا 
  : فلس األرملة

 وحنا المعمدان
ぁ              ص   
التعليم المسيحي في المدارس ساهمت رعيتنا بفلس األرملة في دعم 

  . ل.ل 166.000الرسمية بمبلغ 
 . مليون ليرة200تبلغ ميزانية التعليم المسيحي السنوية حوالي 

  
  
  
  
  

كانون األول الساعة العاشرة والنصف قداس األربعين  11األحد  
  .للمرحوم يوسف الياس حنا غنيمه

  
  
  
  
  . اء تزويدنا بمعلومات عن الوالدات الجديدة ألن هذه فرحة الرعيةرج
  
  
  
  

 :إنتقل الى رحمة اهللا تعالى
 المرحوم الياس قزما 
 المرحومة ساميه غريب 

  .                                         صلوا ألجلهم

نشرة اسبوعية تصدر عن رع
 األح– 4العدد 

  
  
  

 ...حدث 
فضمن مسيرتنا التصاعدية لإلحت
هذا األحد في الكنيسة عند حدث

الذي " حنان اهللا"نا ظهر حمع يو
انه بعد والدة يوحنا وختانه وت
الناس بجميع هذه األمور في جبال

الناس أردت ان ارصد أحاديث 
قربها من الحدث الذي يحتفى به
والقضايا اإلجتماعية أو في الن
بعضهم والتذمر من اآلخرين وم
انفعال بإختصار يتحدثون تقريباً 
حققه اهللا من اجلنا اليوم ومن أجل

ا األحد نتوقف عن أحتعالوا هذ
  ... وثمارها 

دعونا نتأمل في عمل اهللا وعظمته
لعلنا نجد مادة دسمة تمأل أحاديثنا
يوالسالم، وربما تساهم أحاديثنا ف

  

 :قداسات 
مولد يأحد 

 :صدى الكلمة 

   : والدات

 : وفيات 

  



 
  
  
  

ا الى ون الى المسيح من أصل يهودي أرادوا ان يعوديبدو أن بعض المهتدي 
يذكّرهم القديس بولس الرسول في رسالته ان ... أحكام الشريعة اليهودية 

 الذي يحرر ويدعم قوله هذا بما ورد في والشريعة تستعبد، أما المسيح ه
 .إسحق ابن الوعد وابن الجارية: التوراة عن ابناء ابراهيم

  
  
  

  انمولد يوحنا المعمد
فسمع جيرانها وأقاربها بأن . وأما أليصابات، فلما حان وقت والدتها وضعت ابناً

وجاؤوا في اليوم الثامن ليختنوا الطفل . الرب رحمها رحمة عظيمة، فرحوا معها
: قالوا لها". ال، بل يسمى يوحنا: "فتكلمت أمه وقالت. وأرادوا أن يسموه بإسم أبيه

وسألوا أباه باإلشارة ما يريد أن يسمى، ". إلسمبهذا ا ليس في قرابتك من يدعى"
فإنفتح فيه لوقته وانطلق لسانه . جبوا كلهمعفت" . إسمه يوحنا: "فطلب لوحاً وكتب
فاستولى الخوف على جيرانهم أجمعين، وتحدث الناس بجميع . فتكلم وبارك اهللا

 يحفظه في قلبهلك وكان كل من يسمع بذ. هذه األمور في جبال اليهودية كلها
  .فإن يد الرب كانت معه" ما عسى أن يكون هذا الطفل؟: "قائالً

  

   زكريانشيد 
تبارك الرب إله اسرائيل ألنه : " وامتأل أبوه زكريا من الروح القدس فتنبأ قال

إفتقد شعبه وافتداه فأقام لنا مخلصاً قديراً في بيت عبده داود كما قال بلسان انبيائه 
فأظهر . ن القديم يخلصنا من أعدائنا وأيدي جميع مبغضينااألطهار في الزم

رحمته آلبائنا وذكر عهده المقدس ذاك القسم الذي أقسمه ألبينا إبراهيم بأن ينعم 
علينا أن ننجو من أيدي أعدائنا فنعبده غير خائفين بالتقوى والبر وعينه علينا، 

نك تسير امام الرب لتعد وأنت ايها الطفل ستدعى نبي العلي أل. طوال أيام حياتنا
تلك رحمة من حنان إلهنا بما إفتقدنا . طرقه وتعلم شعبه الخالص بغفران خطاياهم

الشارق من العلى فقد ظهر للمقيمين في الظلمة وظالل الموت ليسدد خطانا لسبيل 
وأمام في البراري الى يوم ظهور . وكان الطفل يترعرع وتشتد روحه". السالم

  .أمره إلسرائيل

  
  
  
  

كما يسمونه هو عيد " عيد البربارة"يكاد يغيب عن بال الكثيرين ان 
  .اسمها بربارة قديسة

  
  من هي بربارة؟ وما عالقتها بما يحصل بمناسبة عيدها من تنكّر؟ 

  
لة وثنية ، توفيت امها وهي  في عائ230ولدت بربارة حوالي سنة 

ى السياسة ويهتم يتعاطصغيرة، فإهتم ابوها بتربيتها وكان أباها ثرياً 
كثيراً بعبادة اآللهة وارضاء األمبراطور لكن بربارة لم تكن مثل 

  . والدها بل كانت فتاة تحب المعرفة والعلم وتبحث عن الحقيقة
  

فلم تقنع بأصنام ابيها، والرب هداها بحبه الى معرفته فكرست حياتها 
  . له رافضة الزواج من أي شاب ودمرت أصنام ابيها

  
 والدها األمر ولما عجز إقناعها وترهيبها إقتادها للمحاكمة لم يتقبل

ل ابنته الوحيدة ألنها تأمام الوالي الوثني ووصل به حقده الى ق
  .رفضت التّخلي عن إيمانها بيسوع

  
  ما عالقتها باألقنعة؟

في الواقع مهرجانات التنكر ممارسة قديمة جداً انتشرت عند معظم 
حية وهي ليس لها أي أصل في المسيحية الديانات القديمة قبل المسي

بل جذورها وثنية، اليوم ربما التنكر والبهرجة ال تؤذي وال تفرح 
األطفال لكنها تصبح مؤذية جذاً إذا طغت على أعياد قديسينا لتحولها 

  .الى ممارسات وثنية مقنعة بظاهر ايماني
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 )66-57: 1 لوقا :إنجيل األحد 

  
  :ل بأحد األرقام التالية  لتزويدنا بأي نشاط جديد أو معلومة يرجى اإلتصا:مالحظة 

  03-913171األب جورج داغر على الرقم  
 03- 236335الخوري جان مارون الحلو  
 05- 600136مكتب الرعية  


