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1st Reading/ Judges 13: 2-24 

A reading from the book of Judges: Barikhmar  
And there was a certain man of Zorah, of the tribe of the Danites, whose name was 

Manoah; and his wife was barren and had no children. And the angel of the Lord ap-

peared to the woman and said to her, "Behold, you are barren and have no children; 

but you shall conceive and bear a son. Therefore beware, and drink no wine or strong 

drink, and eat nothing unclean, for lo, you shall conceive and bear a son. No razor 

shall come upon his head, for the boy shall be a Nazirite to God from birth; and he 

shall begin to deliver Israel from the hand of the Philistines." 

 The Word of Lord. .....Thanks be to God. 

A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians: Barekhmar. 
For this reason I, Paul, a prisoner for Christ Jesus on behalf of you Gentiles assuming 

that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you, 

how the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly. When 

you read this you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was not 

made known to the sons of men in other generations as it has now been revealed to his 

holy apostles and prophets by the Spirit; that is, how the Gentiles are fellow heirs, 

members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the 

gospel. Of this gospel I was made a minister according to the gift of God's grace which 

was given me by the working of his power. To me, though I am the very least of all the 

saints, this grace was given, to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ, 

and to make all men see what is the plan of the mystery hidden for ages in God who 

created all things.                   

             The grace and peace be with you all brothers. Amen. 

And he asked for a writing tablet, and wrote, "His name is John."  

2nd Reading /Ephesians 3: 1-21 

The idea of ritual: 

 We are invited this Sun-

day to think about the 

birth of John the Baptist 

and the message he 

preached. Let us take this 

opportunity to examine 

our actions and thoughts, 

make changes and act in 

accordance to the exam-

ple given to us by Jesus. 

Let us make the most of 

this time, before Christ-

mas, so that in the birth of 

Christ we can be ready to 

fully receive Jesus into 

our hearts. 

Gospel Reading/Luke 1:57-80 

A reading from the Holy Gospel  according to  Luke  

The time came for Elizabeth to have her child, , and she gave birth to a son. And her 

neighbors and kinsfolk heard that the Lord had shown great mercy to her, and they 

rejoiced with her. And on the eighth day they came to circumcise the child; and they 

would have named him Zechariah after his father, but his mother said, "Not so; he 

shall be called John." And they said to her, "None of your kindred is called by this 

name." And they made signs to his father, inquiring what he would have him called. 

And he asked for a writing tablet, and wrote, "His name is John." And they all mar-

veled. And immediately his mouth was opened and his tongue loosed, and he spoke, 

blessing God. And fear came on all their neighbors. And all these things were talked 

about through all the hill country of Judea; and all who heard them laid them up in 

their hearts, saying, "What then will this child be?" For the hand of the Lord was with 

him.         P: Glory be to God forever.. All: Glory be to Christ Our Lord 
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 امتحان الميالد      
يضعنا حدث التجّسد أمام امتحان لذاوتنا، فإما أن 

نحياه بالملء أو نكون كأهل قرية بيت لحم، الذين 

رفضوا استقبال والدة الرب في بيوتهم )راجع، 

(. إن اإلنتماء الى هللا الذي 7، 5؛ لو 52، 2مت

صار إنسان ا، هو المقياس الصحيح والسليم، لمدى 

ال  إلتزامك الفاعل سواء في المجتمع أو الكنيسة. 

شك بأن المغريات كثيرة والحاجات متنّوعة 

واإلهتمامات متزاحمة، أضف الى ضغط اإلعالم 

السياسي الموّجه، القادر أن يغيّر المجتمعات بطريقة 

ا الى أخذ قرار  ال يتصورها العقل. الميالد يدفعنا إذ 

جّدي لخياراتنا، أي العودة الى حقيقة التجّسد، القادر 

أن يُلهم خياراتنا إزاء األزمات التي تمّر بها 

إنسانيتنا. وهذا ما يجعلنا، نطرح من جديد أسئلة 

 كبيرة، على نوعية وجودة إنتمائنا الى إخوتنا البشر.

   الخوري جان بول الخوري

 ويسوع… ابتهاج أليصابات بزيارة مريم
 

 من تسابيح الميالد لمار أفرام السرياني

أّم “نبتهج مع أليصابات التي استقبلت مريم العذراء، متنبّئة بأنّها  

 ”!ربّها

أيّها الغير منظور، “العاقر )أليصابات( صرخت، وكأنها تقول: 

 وهبتني أن أرى ابنك!

 أيها الواحد المبارك يا َمن السماوات واألرض مملوءتان بك؛

 ”مبارك هو ثمرك الذي جعل الكرمة المجدبة تحمل عنقودا  )يوحنا(!

أين الملك الذي من أجله “جاء زكريا وفتح فاه المكرم، وكأنه يقول: 

 ولدت الصوت )يوحنا( الذي يكرز أمامه؟

 ”…السالم البن الملك الذي يستلم كهنوتنا أيضا !

هيرودس أيضا ، الثعلب الحقير، تسلّل كاألسد وربض، كالثعلب عوى 

)السيّد المسيح( الذي جاء ليملك حسب ” األسد“عندما سمع زئير 

 اإلنجيل!

سمع الثعلب أّن األسد كان شبال  رضيعا ، فّسن أسنانه لينقّض على 

 الطفل، ويبتلع األسد قبلما يكبر ويهلكه بنفخة منه.

هوذا كّل الخليقة صار أفواها  تنطق عنه: المجوس بتقدماتهم، والعاقر 

 بطفلها، والنجم المنير في الهواء.

هوذا ابن الملك، السماوات له انفتحت، والمياه هدأت، والحمامة 

دته، وصوت اآلب نادى كالرعد عاليا :   ”.هذا هو ابني الحبيب“مجَّ

هذه ”.أوصنا“المالئكة أعلنت عنه، واألطفال صرخوا إليه: 

 األصوات جميعها من األعالي ومن أسفل،

 الكّل يصرخ شاهدا  له.

أّما صهيون النائمة فلم يتبّدد نعاسها بصوت الرعود، لكن إذ قاومها 

 قامت وذبحته )على الصليب( ألنه أيقظها!

إّن زمن المجيء وقت تطهير وتنقية، كي ال يصبح الميالد عيداً دنيويّاً   :+:+:+  +:+:+:   
-البابا فرنسيس  -  

ولزمن … إّن المسيحّي يعتاد أحيانا  على اإليمان، وينسى حيويّته، ألننا عندما نعتاد عليه نفقد قّوة اإليمان، أي تجّدده 

ليست شجرة العيد التي ُولدت، بل يسوع … المجيء ثالثة أبعاد: الماضي والحاضر والمستقبل. إنّه بداية تنقية الذاكرة

المسيح الرب والمخلّص الذي أتى ليُنقذنا. ونحن نواجه دائما  خطر وميل جعل الميالد دنيويّا ، عندما يتوقّف الميالد عن كونه 

فيبقى … تأّمال  وعيدا  عائليّا  جميال  مع يسوع في وسطه، فيبدأ يصبح عيدا  دنيويّا  لشراء األغراض والهدايا وكّل ما يتبع

”الرب هنا منسيّا !  

واالستعداد للّقاء النهائي مع الرب، ” تنقية الرجاء“إّن زمن المجيء يساعد أيضا  على “وتابع الحبر األعظم شرحه قائال : 

وسيكون اللقاء بيننا وبينه لقاء ” كيف مّرت حياتك؟“ألّن هذا الرب الذي أتى إلى هنا سيعود. سيعود! وسيعود ليسألنا 

شخصيّا . أّما اللقاء الشخصّي مع الرب اليوم فنحصل عليه عبر اإلفخارستيا، ويمكننا أن نحظى بلقاء شخصّي مع الميالد 

”.لكن عندما يعود الرب، سنحظى بهذا اللقاء الشخصيّ … الذي حصل منذ ألفي عام  

إّن البُعد الثالث هو األكثر شيوعا  يوميّا : تنقية السهر. إّن السهر والصالة “ثّم ختم البابا عظته بالبُعد الثالث للميالد قائال : 

كلمتان لزمن المجيء، ألّن الرب أتى في القّصة إلى بيت لحم. وسيأتي في نهاية العالم، كما سيأتي عند نهاية حياة كّل منّا. 

”.وبانتظار ذلك، إنّه يأتي كّل يوم وفي كّل لحظة إلى قلبنا عبر وحي الروح القدس  



 من الرسالة بولس الّرسول الى أهل قولسي  يقول يا إخوة: بارك يا سيد )بارخمار(
ولهذا إني أنا بولس أسير يسوع المسيح بسببكم أيها الشعوب. إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة هللا 

التي أعطيت لي من أجلكم؛ أني بوحي أعلمت السر، كما كتبت لكم باإليجاز بحيث إنكم 

تستطيعون إذا قرأتم أن تفهموا معرفتي بسر المسيح الذي لم يعلم عنه بني البشر في أجيال 

أخرى كما أعلن اآلن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح؛ أن تكون الشعوب أبناء ميراثه وشركاء 

جسده والموعد الذي أعطي فيه باإلنجيل الذي صرت أنا خادمه على حسب موهبة نعمة هللا 

التي وهبت لي بعمل قوته. لي أنا أصغر القديسين جميعا وهبت هذه النعمة؛ أن أبشر في 

الشعوب بغنى المسيح الذي ال يفحص، وأوضح لكل أحد ما هو تدبير السر الذي كان منذ 

الدهور مكتوما في هللا خالق الجميع، لكي تعلم بواسطة البيعة حكمة هللا المتنوعة لدى الرئاسات 

والسالطين الذين في السماوات، التي أعدها منذ الدهور وأجراها في يسوع المسيح ربنا، الذي 

 فيه لنا الدالة والقربى بثقة إيمانه.

 لنعمة والسالم مع جميعكم يا أخوة آمينا

                   22-2: 31 القضاة سفر القراءة االولى/ 
 أنصتوا الى نبوة إشعيا:  بارخمار)بارك يا سيد(. 
وكان رجل من صدعة، من قبيلة دان اسمه منوح وكانت امرأته عاقرا ال تلد، فترآءى مالك ”

الرب للمرأة وقال لها: ها إنك عاقر ال تلدين ولكنك اآلن ستحملين وتلدين ابنا، فاحتفظي وال 

تشربي خمرا أو مسكرا وال تأكلي شيئا نجسا، ألنك ستحملين وتلدين ابنا ال يعلو رأسه موسى 

  . ألن الصبي يكون نذيرا هلل من الرحم وهو يبدأ بخالص إسرائيل من أيدي الفلسطينيين

 كالم الرب

  23-3: 1  القراءة الثانية/ أفسس

 :الفكرة الطقسية
تننندعنننوننننا صنننلنننوات هنننذا االحننند 
للتأمل في الحنرينة النمنعنطناة لنننا 
بيسوع المنسنينح ، فنالنحنرينة هني 
المسؤولة التي تبني وتسنعند ،ال 
تنننعننننننني النننفنننوضنننى النننتننني تنننهننندم 
وتنننننهنني كننل شننيء إنننهننا حننريننة 
االبننننناء النننننابننعننة عننن الننحننب ال 

 عن المنفعة أو الخوف.
لــنــصــك الــى كــالم ا  بشــوق 

 والتزام

خورنة مار توما 

الرسول الكلدانية 

 الكاثوليكية
كندا-هاملتون  

 نشرة األحد الثالث من البشارة

                 08-75: 3لوقا/ إنجيل اليوم

 إنجيل سيدنا يسوع المسيح  للقديس لوقا 
وحان زمان إليشباع لتلد فولدت ابنا، فسمع جيرانها وأقاربها أن هللا قد عظم رأفته لها ففرحوا 

معها، ولما كان اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وكانوا يدعونه بإسم أبيه زكريا، فأجابت أمه 

وقالت لهم: كال لكنه يدعى يوحنا، فقالوا لها: ليس أحد في عشيرتك يدعى بهذا االسم، ثم أشاروا 

إلى أبيه ماذا يريد أن يسميه، فطلب لوحا وكتب قائال: اسمه يوحنا. فتعجب الجميع، وفي الحال 

انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك هللا، فحل خوف على جميع جيرانهم وتحدث بهذا في كل جبل 

يهوذا، وكان جميع الذين سمعوا يفتكرون في قلوبهم قائلين: ما عسى أن يكون هذا الصبي. 

 المجد للمسيح ربنا الشعب : الكاهن :المجد   دائما         وكانت يد الرب معه.
  

 فطلب لوحاً وكتب قائالً: اسمه يوحنا
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