
 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –القديس جاورجيوس تصدرها رعية 

  
  ٢٠٠٧ آب ٥ األحد             ٢٩٢ العدد

  
  بعد العنصرةاألحد العاشر 

  د إفسغنيوس وتقدمة عيد تجّلي رّبنا وإلهنا يسوع المسيحوفيه تذآار القّديس الشهي
  

 )ولباللحن األ(نشيد القيامة 
الث، أيها املخلّص، جلنود، لكنك قُمت يف اليوم الثاهر حرسه ااحلجر ختمه اليهود، وجسدك الط إنّ

لقيامتك أيها املسيح، اد  اد: إليك، يا معطي احلياة لذلك قوات السماوات هتفت. واهبا للعاملِ احلياة
  .مللكك، اد لتدبريك، يا حمب البشرِ وحدك

  )رابعباللحن ال( تقدمة عيد التجلّينشيد 
قد أقبل ار السرور : ولنعيد جذلني لتقدمة العيد، وتف. لنسبِق، أيها املؤمنون، ونستقبل جتلّي املسيح  

  .يشرق ببهاء الهوتهاإلهلي، فإنّ السيد يرتقي جبل ثابور ل
  نشيد شفيع الكنيسة

  )السابعباللحن (للتجلّي القنداق 
جتلّيت أيها املسيح اإلله على اجلبل، وبقدر ما استطاع تالميذك شاهدوا جمدك، لكي يفهموا، إذا ما رأوك مصلوبا، أنك 

  .ويكرزوا للعامل أنك أنت حقا ضياءُ اآلب. تتألّم باختيارك

  )١٦-٩: ٤(لقديس بولس الرسول األوىل إىل أهل كورنثس فصل من رسالة ا
ألنا قد صرنا مشهدا للعامل . يا إخوة، إنّ اهللا قد أبرزنا حنن الرسل آخري الناس، كأنا جمعولون للموت  

. حنن ضعفاء، أما أنتم فأقوياء. حنن جهالٌ من أجل املسيح، أما أنتم فحكماء يف املسيح. واملالئكة والبشر



 

وحتى هذه الساعة جنوع ونعطش، ونعرى ونلطم وال قرار لنا، ونتعب . م مكرمون، أما حنن فمهانونأنت
قد صرنا كأقذار العامل، كأوساخٍ . يشنع علينا فنتضرع. ك، نضطهد فنحتملنشتم فنبارِ. عاملني بأيدينا

ألنه ولو كان . كأوالدي األحباءوال أكتب ذلك إلخجالكم، لكني أعظكم . يستخبثها اجلميع حتى اآلن
. لكم ربوات من املعلّمني يف املسيح، ليس لكم آباٌء كثريون، ألني أنا ولدتكم يف املسيح يسوع باإلجنيل

  .فأطلب إليكم أن تكونوا يب مقتدين

  )آ٢٣ –ب ١٤: ١٧(فصل شريف من بشارة القديس متى اإلجنيلي البشري 
يا سيد، ارحم ابين، فإنه يعترى يف رؤوس األهلّة : نسانٌ، فجثا له وقاليف ذلك الزمان، دنا إىل يسوع إ

. وقد قدمته لتالميذك فلم يستطيعوا أن يشفوه. فإنه كثريا ما يقع يف النار، وكثريا يف املاء. ويتألّم جدا
 أحتملكم؟ إيلّ به إىل أيها اجليل الغري املؤمن األعوج، إىل مىت أكون معكم، حتى مىت: فأجاب يسوع وقال

حينئذ دنا التالميذ إىل يسوع . وانتهره يسوع، فخرج منه الشيطان، وشفي الغالم من تلك الساعة. ههنا
فاحلق أقول لكم، لو . لعدم إميانكم: ملاذا مل نستطع حنن أن خنرجه؟ فقال هلم يسوع: على انفراد وقالوا

قولون هلذا اجلبل انتقل من هنا إىل هناك، فينتقل، وال يستحيل كان لكم إميانٌ مثل حبة اخلردل، لكنتم ت
: وإذ كانوا يطوفون يف اجلليل قال هلم يسوع. أما هذا اجلنس فال خيرج إالّ بالصالة والصوم. عليكم شيء

  .فيقتلونه، ويف اليوم الثالث يقوم. إنّ ابن اإلنسان مزمع أن يسلَم إىل أيدي الناس

  
  د الناصر وحسنني هيكلحديث بني مجال عب

جاع عبد الناصر، وطلب ... كان مجال عبد الناصر يف فندق هيلتون أثناء مؤمتر امللوك والرؤساء العرب
  .سندويش اجلبنة  البيضاء اليت يتناوهلا يف بيته

قلت لعبد الناصر إنّ الطعام الذي طلبه ليس النوع الذي جيب أن يطلبه يف فندق : قال حسنني هيكل
  وماذا يطلب الناس هنا؟: فسألين. لتونمثل هي



 

كنت أحاول أن أُداعبه، ولكنه : وأردف هيكل. مثالً، طبق ساملون مدخن وكأس من املارتيين: هيكل
  النار؟ أال خيشى هؤالء الذين يشربون أن يؤدي ذلك م إىل. إنك تتحدث اآلن عن اخلمرة: قال

  .وإنّ املهم هي تصرفات اإلنسان... كثري من الذنوبإنين أعتقد أنّ اهللا قد يتسامح يف : هيكل
  هل تؤمن باهللا؟): قال هيكل(سكت عبد الناصر برهة مثّ سألين 

  .قلت نعم، بالتأكيد أؤمن باهللا: هيكل
  وماذا حيدث بعد احلياة؟: عاد عبد الناصر وسأل

  .رمزيةولكني أعتقد أنّ اجلنة والنار ليسا سوى أشياء . لست أدري: قلت: هيكل
  .وأنّ هذا هو كلّ شيء... هل معىن ذلك أننا بعد املوت ننتهي: وسألين: هيكل
  .هذا هو كلّ شيء... قلت نعم: هيكل

  .ن باملرةهذا شيء غري مطمئ: قال عبد الناصر
  .وبعد هذا احلديث بثالثة أيام مات عبد الناصر

  
  أوناسيس واد الضائع

وعندما أصبح يف السادسة عشر من عمره سنة . ١٩٠٦كيا سنة ولد أوناسيس يف مدينة أزمري بتر
١٩٢٢م وأحرق ، احتلّ اجليش التركيللهرب إىل اليونان مع أبيه سوفوكل ... املدينة وهد فاضطر
  .أوناسيس

كان معه عشرين دوالرا فقط، ومل يكن يعرف اللغة  ١٩٢٣هاجر إىل بونس آيرس يف األرجنتني سنة 
  . اإلسبانية
  .س سنوات كان قد مجع مليونه األول من الدوالرات وأصبح بني األغنياءبعد مخ

تعاطى أعماالً واسعة وجتارات خمتلفة، مثّ أنشأ أسطوالً حبريا من حامالت وناقالت البترول، ومصانع يف 
 يف. يف األوروغواي مصانع. يف الربازيل شركة مواد غذائية. يف األرجنتني شركة حبرية. عدة بلدان



 

بىن قصورا يف مدينة مونته كارلو . الواليات املتحدة منشآت لصنع البواخر وأسطوالً من الطائرات اجلوية
  .وباريس ونيويورك

وارتبط امسه باسم شهريات النساء، كانت آخرهن زوجة الرئيس الراحل جون كنيدي اليت تزوجها سنة 
١٩٦٨.  

د: أصبح أوناسيس، بكلّ معىن الكلمة، الرجل الذهيبا من أكرب أغنياء . املال والشهرة واوصار واحد
  .العامل

وكان يتطلّع إىل ابنه ألكسندر الذي كان يرى فيه وريث . ذكر وأنثى: ولد ألوناسيس ابنان... ولكن
  .عرشه ومنطلق أمله يف اخللود

بنه الكسندر يف حالة ا: يف أحد األيام، وفيما كان على مائدة الطعام يف نيويورك، جاءه اتصال من أثيناو
  .خطر بعد حادثة طريان، وقد نقل إىل املستشفى يف أثنيا

طار أوناسيس إىل أثينا، ولكنه تلقّى وهو يف املطار خرب وفاة ابنه وكان ال يزال يف الرابعة والعشرين من 
  .عمره

لته ذهب أدراج وما جناه له ولعائ. كلّ شيء تصدع ودم. مات وريث العرش وباعث األمل يف اخللود
  .الريح

لقد . أب مظلوم يائس وبائس... مل يعد لشيء طعم يف حياته، ال لألساطيل وال للشركات وال للعمال
أدرك أنّ إمرباطوريته ستزول بزواله، وأنّ املال ال يكفي لتخليد اإلنسان، فهو بىن مصاحل ومل يشد 

  ...مستشفيات وال مؤسسات تفيد الناس
  .١٩٧٥ومات يف اخلامس عشر من آذار سنة . العضال، ودخل املستشفى وبدأ يشعر باملرض

ومل يعد أوناسيس سوى ذكرى . انتقل قسم من ماله إىل أرملته والقسم األكرب إىل ابنته كريستينا
  .وعربة

  .مل أعمل يف حيايت شيئًا مفيدا: عندما بلغ مرحلة املرض األخرية قال بأسف
 



 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –ديس جاورجيوس القتصدرها رعية 

  
  

  ٢٠٠٧ آب ١٢ األحد             ٢٩٣ العدد
  

  بعد العنصرةاألحد الحادي عشر 
  وفيه تذآار القّديسين الشهيَدين فوتيوس وأنيكيتوس

  
 )ثاينباللحن ال(نشيد القيامة 

زلت إىل املوت، أيها احلياة اخلالدة، أمت اجلحيم بسىن الهوتك ت من حتت الثّرى، صرخت وملّا أقمت األموا. ملّا ـن
  .أيها املسيح إهلنا، يا معطي احلياة، اد لك: مجيع قوات السماويني

  )سابعباللحن ال( عيد التجلّينشيد 
جتلّيت أيها املسيح اإلله على اجلبل، فأظهرت جمدك لتالميذك على حسبِ ما استطاعوا، فأضئ لنا أيضا   

  .فاعة والدة اإلله، يا معطي النور، اد لكحنن اخلطأة، بنورك األزيلّ، بش
  )رابعباللحن ال( القديسني الشهيديننشيد 

شهيداك يا رب، جبهادمها، ناال إكليل اخللود منك يا إهلنا، ألنهما أحرزا قوتك، فقهرا املضطهدين   
  .اوسحقا تشامخ األبالسة الواهي، فبتضرعاما، أيها املسيح اإلله، خلّص نفوسن

  نشيد شفيع الكنيسة
  )السابعباللحن (للتجلّي القنداق 

جتلّيت أيها املسيح اإلله على اجلبل، وبقدر ما استطاع تالميذك شاهدوا جمدك، لكي يفهموا، إذا ما رأوك مصلوبا، أنك 
  .ويكرزوا للعامل أنك أنت حقا ضياءُ اآلب. تتألّم باختيارك



 

  )١٢-ب٢: ٩(ل األوىل إىل أهل كورنثس بولس الرسو فصل من رسالة القديس
  واحتجاجي عند الذين يفحصونين هو هذا. يا إخوة، إنّ خامت رساليت هو أنتم يف الرب :ا لنا سلطانٌ أم

أن نأكل ونشرب؟ أما لنا سلطانٌ أن جنول بامرأة أخت، كسائر الرسل وإخوة الرب وكيفا؟ أم وحدي أنا 
غل؟ من يسعى يوما إىل احلرب والنفقة على نفسه؟ من يغـرس كرمـا وال   وبرنابا ال سلطان لنا أن ال نشت

يأكل من مثره؟ أم من يرعى قطيعا وال يأكل من لنب القطيع؟ ألعلّي أقول هذا حبسب البشـرية؟ أم لـيس   
ثريان؟ أم ألعلّ اهللا مه ال. ال تكُم الثور يف دياسه: الناموس أيضا يقول هذا؟ فإنه قد كُتب يف ناموس موسى

يقول ذلك من أجلنا بال مراء؟ بل إنما كُتب من أجلنا، ألنه ينبغي للحارث أن حيـرث علـى الرجـاء،    
إنْ كنا حنن قد زرعنا لكم الروحيات، أفيكون عظيمـا أن  . وللدائس على أمل أن يكون شريكًا يف رجائه

أفلسنا حنن أَوىل؟ لكنا مل نستعمل  حنصد منكم اجلسديات؟ إن كان آخرون يشتركون يف السلطان عليكم،
  .هذا السلطان، بل حنتمل كلَّ شيء لئالّ نعوق بشارة املسيح بشيء

  )٣٥- ٢٣: ١٨(من بشارة القديس متى اإلجنيلي البشري   فصل شريف
 فلما بدأ باحملاسبة،. يشبه ملكوت السماوات بإنسان ملك أراد أن حياسب عبيده: قال الرب هذا املثل

وإذ مل يكن له ما يويف، أمر سيده أن يباع هو وامرأته وبنوه وكلّ . قُدم إليه واحد عليه عشرة آالف وزنة
فتحنن سيد . يا سيد، متهل علي فأُوفيك كلَّ ما لك: فخر ذلك العبد وسجد له قائالً. ما له ويوىف عنه

ك العبد، وجد واحدا من رفقائه العبيد له عليه مئة وبعد أن خرج ذل. ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين
فخر رفيقه العبد على قدميه، وجعل يتضرع إليه . أوفين ما يل عليك: دينار، فأمسكه وأخذ خبناقه قائالً

فلما رأى . فلم يرِد، بل مضى وطرحه يف السجن حتى يويف الدين. متهل علي فأُوفيك كلّ ما لك: قائالً
: حينئذ دعاه سيده وقال له. ؤه العبيد ما كان، حزِنوا جدا، وجاؤوا فأعلموا سيدهم بكلّ ما جرىرفقا

أفما كان ينبغي أن ترحم أنت . أيها العبد الشرير، كلّ ما كان يل عليك قد تركته لك ألنك تضرعت إيلَّ
فهكذا يفعل . حتى يويف مجيع ما له عليه أيضا رفيقك كما رمحتك أنا؟ وغضب سيده ودفعه إىل اجلالّدين،

  .أيب السماوي بكم، إنْ مل تتركوا كلّ واحد منكم ألخيه زالّته من كلّ قلوبكم

  



 

  من تعاليم العظيم يف القديسني مكاريوس املصري
  تعليق مكاريوس جبور

فسأله . يا إخويتإذهبوا : كان األب مكاريوس الكبري يقول لتالميذه، عندما كانوا خيرجون من الكنيسة
أي (اطرحوا هذا : وأين نذهب خارج هذه الربية يا أبانا؟ فجعل أصبعه يف فمه وقال: أحدهم قائالً

  .ودخل بعد ذلك إىل قاليته وأغلق الباب وجلس). اللسان
  !كم خرب وخيرب لساننا بيوتنا وبيوت غرينا

: يل كلمة، كيف أخلص؟ أجابه األبيا أبت، قل : زار أحد التالميذ األب مكاريوس املصري وقال له
: فقال له. فمضى وشتمهم ورمجهم باحلجارة، مثّ عاد وأخرب األب عما فعل. أمضِ إىل القبور واشتم املوتى

وملّا صار الغد، مضى إىل . إذهب يف الغد وامتدحهم: قال له الشيخ. كالّ يا أبت: أمل يقولوا لك شيئًا؟ قال
فقال له . وعاد إىل األب وأخربه عما فعل... أيها الرسل والقديسون األبرار: القبور، وامتدح املوتى قائالً

أتفهم اآلن كيف أنك سخرت منهم فلم : فقال األب. كالّ: أمل يقولوا لك شيئًا أيضا؟ أجابه: األب
هكذا أنت، إذا أردت أن ختلص، عليك أن تكون كاألموات فال . جييبوك، وامتدحتهم، فلم يكترثوا لك

  .وأنت، إن فعلت هذا، ختلص. تكترث ملديح الناس أو ذمهم، متاما كما فعل األموات
وننسى قول الرب ا من مدح أو ذمماذا ينفع : "كم ننسى ذواتنا وننظر إىل ما يقوله اآلخرون عن

 "!اإلنسان لو ربح العامل كلّه وخسر نفسه
ا يقول ألمي أمقته، وفقري : هملّا كان األب مكاريوس يطوف مصر، مسع صبيين، لكنحيب ي، مثّة غينيا أم

وما معىن هذا الذي : فقال له تالميذه. فلما مسع األب هذا الكالم، تعجب جدا. ميقتين، إالّ أني أحبه
أما . يف احلقيقة، يا إخويت، ربنا هو الغين وحيبنا ولكننا ال نريد أن نسمع له: أدهشك يا أبانا؟ قال هلم

  .ونا، فهو فقري ويكرهنا، إالّ أننا حنبه وحنب نتانتهعد
كم من صديق كان باألمس، واليوم انقلب وصار عدوا، بينما صديقنا احلقيقي الوحيد وهو اهللا ال 

  !مكان له يف حياتنا



 

: قال األب أشعيا. أهرب من الناس: أجابه األب. قل يل كلمة: سأل األب أشعيا األب مكاريوس قائالً
  .معناه أن جتلس يف غرفتك وتبكي خطاياك: وما معىن اهلرب من الناس؟ قال األب مكاريوس

  !من منا حياول ولو ملرة أن يتذكّر عيوبه وسيئاته ويندم عليها بدالً من التلهي باالخرين
 تدنْ ال: فأجابين. قل يل كلمة: لقد توسلت إىل أيب قائالً: قال األب بفنوتيوس تلميذ األب مكاريوس

  .احفظ هذه، ختلص. أحدا وال تسِْء إىل أحد
دانوا: "قال الربوبكلّ أسف أصبحت حياتنا كلّها إدانة لآلخرين وقد أمهلنا "ال تدينوا لئالّ ت ،

  ".اخلشبة اليت يف أعيننا"
ع ملّا كنت طفالً كنت أرعى القطيع م: حدثنا األب بفنوتوس تلميذ األب مكاريوس أنّ مكاريوس قال

وال . وملّا كانوا يركضون، سقطت واحدة، فأخذا وأكلتها. فذهبوا ليسرقوا تينا. سائر األوالد الصغار
  .أزال، حتى اآلن، عندما أتذكّر ما فعلت، أجلس وأبكي

  !آه كم من اخلطايا جيب على كلّ واحد منا أن يبكي ندما عليها
ات يوم، مججمة إنسان ميت مرمية على كنت أسري يف الربية، فوجدت، ذ: قال األب مكاريوس

كنت رئيس : ومن أنت أيها اإلنسان؟ أجابتين اجلمجمة: قلت هلا. األرض، فحركتها بعصا النخيل لتكلّمين
أما أنت فتدعى مكاريوس حامل الروح القدس الذي يف كلّ . كهنة عند الوثنيني الذين بقوا يف هذا املكان

: قال مكاريوس. املوجودين يف اجلحيم وتصلّي من أجلهم، فيتعزون قليالًوقت ويف كلّ ساعة تشفق على 
فالنار . كما تبعد السماء عن األرض، هكذا هي النار حتتنا: وما مها التعزية والعقوبة؟ أجابت اجلمجمة

 تلفحنا من أمخص القدمني حتى الرأس، وال أحد منا يقدر أن يرى وجه اآلخر، ألنّ وجه كلّ واحد ملتصق
. هذه هي التعزية. وعندما تصلّي من أجلنا، يتمكّن الواحد منا أن يرى رفيقه بعض الشيء. بظهر اآلخر

مثّ . واحسرتاه على اليوم الذي فيه يولد اإلنسان إذا كانت هذه هي تعزية العقوبة: فبكى مكاريوس وقال
ومن هم : فقال القديس .العذاب األشد هو من حتتنا: وهل هناك عذاب أسوأ؟ أجابت اجلمجمة: قال

أما أولئك الذين عرفوه وأنكروه فهم . حنن قد رمحنا قليالً ألننا ال نعرف اهللا: اجلمجمة الذين هناك؟ قالت
  .الذين حتتنا



 

  .نعم بعد املوت سيكون للرب الدور يف تبكيت ضمائرنا إذا حنن مل نبكّت أنفسنا على هذه األرض
إجلس . أهرب من الناس: أجابه األب مكاريوس. قلْ يل كلمة: ائالًسأل األب أيو األب مكاريوس ق

  .ال حتب ثرثرة الناس ختلص. يف غرفتك وابك خطاياك
 من منا ال يتفوه كلّ يوم مبئات الكلمات اليت ال معىن هلا، واليت مبعظمها تكون خالية من احلشمة؟



 

  نشرة األحد
  لزوق مكاي –القديس جاورجيوس تصدرها رعية 

  
  

  ٢٠٠٧ آب ١٩ األحد             ٢٩٤ العدد
  

  بعد العنصرةاألحد الثاني عشر 
  وفيه تذآار القّديسين الشهداء أندراوس القائد 
  ورفاقه األلفين والخمس مئة والثالثة والتسعين

  
 )ثالثباللحن ال(نشيد القيامة 

ه، ووطئَ املوت باملوت، وصار لتفرحِ السماويات، وتبتهجِ األرضيات، ألنّ الرب صنع عزا بساعدملّا 
  .نا من جوف اجلحيم، ومنح العامل عظيم الرمحةبكر األموات، وأنقذَ

  )ولباللحن األ( عيد رقاد والدة اإللهنشيد 
فإنك انتقلت إىل احلياة مبا أنك . يف والدتك حفظت البتولية، ويف رقادك ما تركت العامل، يا والدة اإلله  

  .بشفاعتك تنقذين من املوت نفوسناو. أم احلياة
  نشيد شفيع الكنيسة

  )رابعالباللحن ( عيد رقاد والدة اإللهلالقنداق 
إنّ والدة اإلله اليت ال تكف عن الشفاعة والرجاء الوطيد يف النجدات، مل يضبطها قرب وال موت، بل مبا 

احلياة، نقلها إىل احلياة م ها أمأنةن يف مستودعها الدكَن سائم البتولي.  

  )١١-١: ١٥(فصل من رسالة القديس بولس الرسول األوىل إىل أهل كورنثس 



 

يا إخوة، أذكّركم اإلجنيل الذي بشرتكم به، وقبلتموه، وأنتم ثابتون فيه، وختلصون به أيضا إن حافظتم   
أنّ : ما قد تسلّمته أنا أيضا ألني سلّمت إليكم أوالً. عليه كما بشرتكم به، إالّ أن تكونوا قد آمنتم باطالً

املسيح مات من أجل خطايانا، على ما يف الكتب، وأنه قُرب، وأنه قام يف اليوم الثّالث، على ما يف الكتب، 
مثّ تراءى ألكثر من مخس مئة أخٍ معا، أكثرهم باقٍ حتى اآلن، وبعضهم . وأنه تراءى لكيفا مثّ لالثين عشر

ألني أنا أصغر . وآخر الكلّ تراءى يل أنا أيضا كأنه للسقط. ، مثّ جلميع الرسلمثّ تراءى ليعقوب. رقدوا
غري أني بنعمة اهللا صرت على ما . الرسل، بل لست أهالً ألن أمسى رسوالً، لكوين قد اضطهدت كنيسة اهللا

. بل نعمة اهللا اليت معيأنا عليه، ونعمته اليت يفّ مل تكن باطلة، بل تعبت أكثر من مجيعهم، ولكن ال أنا 
  .فسواٌء كنت أنا أم أولئك، هكذا نكرز وهكذا آمنتم

  )٢٦-١٦: ١٩(فصل شريف من بشارة القديس متى اإلجنيلي البشري 
أيها املعلّم الصاحل، ماذا أعمل من الصالح لتكون : يف ذلك الزمان، دنا إىل يسوع شاب وجثا له وقال

ولكن إن كنت تريد أن تدخل . اذا تدعوين صاحلًا، ما صاحلٌ إالّ واحد هو اهللامل: يل احلياة األبدية؟ فقال له
ال تقتل، ال تزن، ال تسرق، ال تشهد بالزور، أكرم : ما هي؟ قال يسوع: قال له. احلياة، فاحفظ الوصايا

كنفسك ك، أحبب قريبكصين بعد؟ هذه كلّها قد حفظتها منذ صباي، فماذا ينق: قال له الشاب. أباك وأم
إن كنت تريد أن تكون كامالً، فاذهب وبِع ما هو لك وأعطه للمساكني، فيكون لك : قال له يسوع

فقال . فلما مسع الشاب هذا الكالم، مضى حزينا، فإنه كان ذا مالٍ كثري. كنـز يف السماء، وتعال اتبعين
إنه : بل أقول لكم. يدخل ملكوت السماواتإنه يعسر على غين أن : احلق أقول لكم: يسوع لتالميذه

: فلما مسع تالميذه توا جدا وقالوا. ألسهل أن يدخل جملٌ يف ثقبِ إبرة من أن يدخل غين ملكوت اهللا
ذلك غري مستطاعٍ عند الناس، وأما عند اهللا : من يستطيع إذن أن خيلُص؟ فحدق إليهم يسوع وقال هلم

  .فكلّ شيء مستطاع

  
  موسى احلبشي وماتوي القديسنيعاليم من ت



 

أما الذي يقيم بني . إنّ من يهرب من الناس يشبه كرمة حان قطافها: قال األب موسى
  .الناس فيشبه احلصرم

ى ال يدينه يف شيء: قال األب موسى احلبشيينبغي للمرء أن ميوت عن قريبه حت.  
ر شرير قبل خروجه من اجلسد لكي ينبغي لإلنسان أن مييت نفسه عن كلّ أم: وقال أيضا

  .ال يسيء إىل أحد
: فقال له األخ. إذا مل يشعر اإلنسان يف أعماقه أنه خاطئ، ال يصغي إليه اهللا: وقال أيضا

إنّ من حيمل خطاياه لن : وما معىن قولك أن يشعر اإلنسان يف أعماقه أنه خاطئ؟ أجابه األب
  .يرى خطايا قريبه
وما معىن اتفاق : فقال األخ. تفق الصالة مع السرية، عبثًا يكون التعبإذا مل ت: وقال أيضا

أقصد أن ال نعمل ما نصلّي من أجله، إذ أنّ اإلنسان : الصالة مع السرية يا أبت؟ أجاب األب
 .عندما يتخلّى عن مشيئته، يتصاحل مع اهللا، واهللا يقبل صالته

  .مالً متعبا يف البدء ولكن ال يدومأريد عمالً خفيفًا ودائما ال ع: قال األب ماتوى
وأشعيا النيب، عندما رأى اهللا، . كلّما دنا اإلنسان من اهللا يرى كم هو خاطئ: وقال أيضا

  ).٥: ٦(قال عن نفسه إنه بائس ودنس 
ولكن ملّا . علّين أقوم بعمل صاحل: عندما كنت شابا كنت أقول يف نفسي: وقال أيضا

  .عمل صاحل البتة شخت، أيقنت أنه ليس يفّ
لكنه يبذر دون أن يعرف إن . الشيطان ال يعرف بأي هوى تستسلم النفس: وقال أيضا

وحيثما ير ميل النفس يقدم هلا بذار . كان سيجين أفكار الزىن، الثلب، وسائر األهواء األخرى
الشر.  



 

أكثر مما يذكره كيف يكون األسقيطيون قد حقّقوا : زار أحد اإلخوة األب ماتوى وسأله
حتى اآلن أنا أحب من : الكتاب، إذ أحبوا أعداءهم أكثر من أنفسهم؟ قال له األب ماتوى

  .حيبين، كنفسي
كلّ  اقطع من نفسك: أجابه األب. قل يل كلمة: سأل أحد اإلخوة األب ماتوى قائالً

 .أبك ونح، ألنّ الوقت قد اقترب. جدل



 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –س جاورجيوس القديتصدرها رعية 

  
  

  ٢٠٠٧ آب ٢٦ األحد             ٢٩٥ العدد
  

  بعد العنصرةاألحد الثالث عشر 
  وفيه تذآار القّديسين الشهيَدين أدريانوس وناتاليا

  
 )رابعباللحن ال(نشيد القيامة 

لن للرسلِ إنّ تلميذات الرب عرفن من املالك، بشرى القيامة البهيجة، ونبذنَ القضاَء على اجلدين، وقُ
  .لقد سلب املوت، وض املسيح اإلله، واهبا للعاملِ عظيم الرمحة: مفتخرات

  )رابعباللحن ال( القديسني أدريانوس وناتاليانشيد 
شهيداك يا رب، جبهادمها، ناال إكليل اخللود منك يا إهلنا، ألنهما أحرزا قوتك، فقهرا املضطهدين   

  .ي، فبتضرعاما، أيها املسيح اإلله، خلّص نفوسناوسحقا تشامخ األبالسة الواه
  نشيد شفيع الكنيسة

  )رابعالباللحن ( لعيد ميالد والدة اإلله الفائقة القداسة القنداق
إنّ يواكيم وحنة من عار العقم أطلقا، وآدم وحواَء من فساد املوت أُعتقا، مبولدك املقدس أيتها 

العاقر تلد والدة اإلله مغذّيةَ : ا، وقد أُنقذ من تبِعة الزالّت، صارخا إليكفله يعيد شعبك أيض. الطاهرة
  .حياتنا

  )٢٤- ١٣: ١٦(فصل من رسالة القديس بولس األوىل إىل أهل كورنثس 



 

وأطلب إليكم . لتكن أموركم كلّها مبحبة. يا إخوة، اسهروا، أثبتوا يف اإلميان، كونوا رجاالً، تشددوا
وة، مبا أنكم تعرفون بيت استفانا، إنه باكورة أكائية، وقد خصصوا أنفسهم خلدمة القديسني، أن أيها اإلخ

إني أفرح أيضا حبضور استفانا وفُرتناتس . تكونوا أنتم أيضا مطاوعني ملثل هؤالء، ولكلّ من يعاوم ويتعب
تسلّم عليكم كنائس . فاعرفوا مثل هؤالء .فأراحوا روحي وروحكم. وأَخائكُس، ألنهم سدوا ما أخللتم به

. يسلّم عليكم مجيع اإلخوة. آسية، يسلّم عليكم يف الرب كثريا أكيال وبرسكلّة، مع الكنيسة اليت يف بيتهما
إن كان أحد ال يحب ربنا يسوع . السالم خبطّ يدي أنا بولس. سلّموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة

. حمبيت معكم أمجعني يف املسيح يسوع. نعمة ربنا يسوع املسيح معكم". ماران أَثا. "املسيح فليكن مبسالً
  .آمني

  )٤٢-٣٣: ٢١(فصل شريف من بشارة القديس متى اإلجنيلي البشري 
إنسان سيد بيت غرس كرما، وحوطه بسياج، وحفر فيه معصرة، وبىن برجا، : قال الرب هذا املثل
فأخذ . فلما قرب أوان الثّمار، أرسل عبيده إىل الكرامني ليأخذوا مثاره. افروسلّمه إىل كرامني وس

فأرسل من جديد عبيدا آخرين أكثر من . الكرامون عبيده، فجلدوا بعضا وقتلوا بعضا، ورمجوا بعضا
أى الكرامون فلما ر. إنهم سيهابون ابين: ويف اآلخر أرسل إليهم ابنه قائالً. األولني، ففعلوا م كذلك

فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم . هذا هو الوارث، تعالوا نقتله ونستويل على مرياثه: االبن قالوا يف أنفسهم
إنه يميت أولئك األردياء أردء ميتة، : فإذا جاء رب الكرم، فماذا يفعلُ بأولئك الكرامني؟ قالوا له. وقتلوه

أَما قرأمت قطّ يف الكتب، إنّ : فقال هلم يسوع. ه الثمر يف أوانهويدفع الكرم إىل كرامني آخرين يؤدون إلي
  .من عند الرب كان ذلك، وهو عجيب يف أعيننا. احلجر الذي رذله البناؤون هو صار رأسا للزاوية

 




