
 

  ٢٠٠٧ آانون األّول ٢األحد            ٣٠٩العدد 
  

  األحد الثاني عشر بعد عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدس 
  وفيه تذآار القّديس النبي حبقوق

  
  )باللحن الثاني(نشيد القيامة 

زلت إلى الموت، أّيها الحياة الخالدة، أمتَّ الجحيم بسنى الهوتك األموات من تحت الّثرى، ولمّا أقمت . لمّا ـن
  .أّيها المسيحُ إلهنا، يا ُمعطي الحياة، المجدُ لك: صرخت جميعُ قوّات السماويّين

  )باللحن الثاني(نشيد النبي حبقوق 
  .إّننا نحتفل بتذآار نبّيك حبقوق، وبه نبتهُل إليك يا رّب، فخّلص نفوسنا

  نشيد شفيع الكنيسة
  )الثالث باللحن(القنداق لتقدمة عيد الميالد 

فاطربي : اليوم العذراء تأتي إلى المغارة، لتلَد الكلمة الذي قبل الدهور، والدة تفوق آّل وصف
أّيتها المسكونة إذا سمعِت، ومّجدي مع المالئكة والرعاة، من شاء أن يظهر طفًال جديًدا، وهو اإلله 

  .الذي قبل الدهور
  )١٧-١٠: ٦(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول إلى أهل أفسس 

إلبسوا سالح اهللا الكامل، لتستطيعوا مقاومة مكايد . يا إخوة، تشّددوا في الرّب وفي ُقدرِة قّوته
فإّن مصارعتنا ليست ضّد دم ولحم، بل ضّد السلطات، ضّد سائدي العالم، عالم ظلمة هذا . إبليس

الكامل، لتستطيعوا المقاومة  فلذلك ُخذوا سالح اهللا. الّدهر، ضّد قوى الشّر الروحّية في السماوّيات
لبسوا افانهضوا إًذا وشّدوا أحقاءآم بالحّق، و. في اليوم الشرير، حّتى إذا تمّمتم آّل شيء تثبتون
واحملوا فوق هذه آّلها ُترس اإليمان، الذي به . درَع البّر، وانعلوا أقدامكم باستعداد إنجيل السالم

واّتخذوا خوذَة الخالص وسيف الروح، الذي هو . تهبةتقدرون أن ُتطفئوا جميع سهام الشرير الُمل
  .آلمُة اهللا

  )٤٣- ٣٥: ١٨(فصل شريف من بشارة القّديس لوقا اإلنجيلّي البشير 
فلّما سمع . في ذلك الزمان، لّما اقترب يسوُع من أريحا، آان أعمى جالًسا على الطريق يستعطي

. يا يسوُع ابَن داود ارحمني: فصرخ قائًال. ناصرّي عابرالجمَع المجتاز، سأَل ما هذا؟ فُأخبَر بأّن يسوع ال
فوقف يسوُع وأمر . يا ابَن داود ارحمني: فجعل الُمتقّدمون يزجرونه ليسكت، أّما هو فكان يزداد صراًخا

: فقال له يسوع. يا سّيدي أن ُأبصر: ماذا ُتريد أن أصنع لك؟ فقال: فلّما قُرَب سأله قائًال. أن ُيقاد إليه



 

وإذا رأى الشعُب آلُّه ذلك، سّبحوا . حال أبصر وتبعه وهو يمّجُد اهللالوفي . إّن إيمانك قد خّلصك أبصر،
  .اهللا

  
  ِحكٌم وِعَبر

  .٣٣٢دفتر األب أناطوليوس آّحاله، صفحة 
  .َمن استحلى ِرضاعة الكذب عُسر ِفطاُمه: قال أحد الحكماء

  .تهالكذوب مّتهم وإن صدقْت لهجته ووضعْت حّج: وقال آخر
إذا اّتسم المرء بالكذب ُنسبت إليه شوارد الكذب المجهولة، وُأضيفت إلى أآاذيبه : وقال غيره

  .زيادات ُمفتعلة، فيصير مكذوًبا عليه، وُيجمع بين مضّرة الكذب عنه ومضّرة الكذب عليه
نجح أحد الرجال في أعماله نجاًحا عظيًما ففحص سّر نجاحه، فوجده محصوًرا في األسباب 

آان دائًما ُيحافظ على وعوده وعهوده، وآان دائًما يثق بنفسه ويعتمد على رّبه، وآان : اليةالت
إّنه يسعى ألن يكون األسبق في . حاصًرا آّل قواه في عمله، وآان ال يترك عمًال قبل إتمامه

  .فتأّمل وتعّلم من آيس غيرك فتكون ذا فطنة. وآان ال يغّش وال يكذب وال يخاصم. ِضعته
  ٣٣٣ صفحة

النميمة دناءة، والسعاية رداءة، وهما رأس الغدر، وأّس الشّر، فتجّنب سبلهما : قال أحد الفضالء
  .واحذر من أهلهما
  .النميمة تهدي إلى القلوب البغضاء: قال أرسطو

  ٣٣٨صفحة 
  .عاقل بال أدب آشجاع بال سالح: قيل

  ٣٣٩صفحة 
حياة بال عمل عبء ال . ناصع على الُجبنواالنتحار دليل . الغرام دليل الضعف في الرجل: قيل
  .ُيحتمل

  ٣٤١صفحة 
  .إذا طمحت إلى أشياء آثيرة أصبح الكثير قليًال

  .من يزرع الشوك يجب أن ال يمشي حافي القدَمين
  .االفتخار الكاذب يزهو ولكّنه ال ُيزهر

  ٣٤٥صفحة 
  .حاجة الكريم إلى اللئيم: الما السقم الذي ال ُيبرأ منه، والجرح الذي ال يندمل؟ فق: ُسئل إعرابّي

  ٣٤٩صفحة 
الغضب من غير سبب، وآالم من غير نفع، : سّتة أشياء ُتعرف في الجاهل: قال معاوية

  .والعطّية في غير موضعها، وإفشاء السّر، والثقة بكّل أحد، وقّلة معرفة الصديق من العدو



 

  ٣٥٠صفحة 
فإّنه يذهب بماء الحياء من ) شيًئا من أحد أي أن تطلب(يا بنّي إياك والسؤال : قال ُلقمان البنه

  .الوجه، وأعظم من هذا استخفاف الناس بك
  

  إلى الطامع في ُملك غيره
بنى أحد أآابر البصرة داًرا وآانت في جواره دار لعجوز، فقّدم لها مائتي دينار ليشتري دارها 

إّن القاضي سيحجز : فقيل لها .ويوّسع بها داره، فلم تقبل، مع أّن بيتها ال ُيساوي عشرين ديناًرا
لَم ال يحجز الذي ُيريد أن يشتري : فأجابت. عليك لرفضك مائتي دينار ما يساوي عشرين ديناًرا

  .٣٥١صفحة . بمائتي دينار ما يساوي عشرين؟ فأفحمت الجميع وبقيت الدار لها
 

  العدل في الحكم
صدقوا، : ما تقول؟ أجاب: الحاآمفقال . قّدم قوم رجًال إلى الحاآم واّدعوا عليه بألف دينار

أّيها الحاآم قد : فقالوا. ولكّني أرجو منهم أن ُيمهلوني ألبيع داري وإبلي وغنمي ثّم أوفيهم حّقهم
ها قد سمعت : فقال الرجل المديون للحاآم. آذب، وحّق خالق السماء إّنه ال يملك شيًئا مطلًقا

  .٣٥٢صفحة . بإطالق سراحهشهادتهم بإفالسي، فكيف يطالبونني؟ فأمر الحاآم 
  ٣٧٦صفحة 

  .الشعب الجاهل هو الذي يشتم َمن خدمه ويخدم َمن شَتمه
  أرسطو وتلميذه االسكندر المكدوني

إّن الناس إذا قِدروا أن يقولوا، قِدروا أن يفعلوا، فاحتِرس من أن يقولوا، : قال أرسطو لالسكندر
  .٣٩٧صفحة . تسَلم من أن يفعلوا



 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –القّديس جاورجيوس ا رعّية تصدره

  
  ٢٠٠٧ آانون األّول ٩األحد            ٣١٠العدد 

  
  األحد الثالث عشر بعد عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدس 

  وعيد حبل القّديسة حّنة أّم والدة اإلله
  
  )باللحن الثالث(نشيد القيامة 

َع عزًّا بساعِده، ووِطَئ الموت بالموت، لتفرِح السماوّيات، وتبتهِج األرضّيات، ألّن الرّب صن
  .وصاَر بكَر األموات، وأنقذنا من جوف الجحيم، ومنَح العالم عظيَم الرحمة

  )باللحن الرابع(نشيد عيد حبل القّديسة حّنة 
اليوم قيود الُعقم تنحّل، ألّن اهللا يستجيب يواآيم وحّنة، فيعدهما وعًدا جليًّا أن يِلدا على غير أمل 

إفرحي : هللا، التي ُولد منها غير المحصور نفسه، لّما صار إنساًنا، آمًرا المالك أن يهتف إليهافتاة ا
  ).ُتقال مّرتين. (يا ممتلئة نعمة، الرّب معك

  نشيد شفيع الكنيسة
  )باللحن الرابع(القنداق لعيد حبل القّديسة حّنة 
لدِت التي ولدِت الكلمة والدة تفوق اليوم ُتعّيد المسكونة لحبل حّنة الصائر بإذن اهللا، فإّنها و

  .الوصف
  )٢٧-٢٢: ٤(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول إلى أهل غالطية 

غير أّن الذي من األمة . أحدهما من األمِة واآلخُر من الُحرَّة: يا إخوة، ُولد إلبراهيم ابنان  
: ألّن هاتين هما العهدان. و رمزذلك إّنما ه. أّما الذي من الُحرَّة فبقّوة الموعد. ُولد بحسب الجسد

فإّن جبل هاجر أي جبل سيناء هو في ديار . أحدهما من طور سيناء يلُد للعبودّية، فهو هاجر
أّما أورشليم الُعليا فهي . ألّن هذه حاصلٌة في العبودّية مع أوالدها. العرب، وُيناسُب أورشليم الحالّية

إهتفي واصرخي أّيتها التي ال . تها العاقر التي ال تلدإفرحي أّي: فقد ُآتب. حّرة وهي أّمنا جميًعا
  .ألّن أوالد المهجورة أآثر من أوالد ذاِت البعل. تتمّخض

  )٢١- ١٦: ٨(فصل شريف من بشارة القّديس لوقا اإلنجيلّي البشير 
ليس أحد يوقد سراًجا فُيغّطيه بإناء أو يضعه تحت سرير، بل يضعه على منارة ليرى : قال الرّب

فتبّصروا آيف تسمعون ألّن َمن . فإّنه ليس خفّي إّال سُيظهر وال مكتوم إّال سُيعلم وُيشهر. اخلون النورالد



 

وأقبلت إليه أّمه وإخوته، فلم يقدروا على الوصول . له ُيعطي، وَمن ليس له، فالذي يظّنه له، ُينـزع منه
: فأجاب وقال لهم. ًجا ُيريدون أن يروكإّن أّمك وإخوتك واقفون خار: فُأخبر وقيل له. إليه بسبب الجمع

  .إّن أّمي وإخوتي هم الذين يسمعون آلمة اهللا ويعملون بها
  ترنيمة المناولة
  .سّبحوا الرّب من السماوات، سّبحوه في األعالي، هلّلوّيا

  .ابتهجوا، أّيها الصّديقون بالرّب، بالمستقيمين يليق التسبيح، هلّلوّيا
  

  حــمــار و لــكــنحــمــار و لــكــن
يام وقع حمار في بئر غائر، فأخذ يصرخ لساعات، بينما آان الفّالح يحاول التفكير حد األفي أ

وأخيًرا قّرر الفّالح أّن الحمار صار عجوًزا وأّنه لم يعد بحاجة إليه، . طريقة لتخليص حماره في
ّالح باستدعاء وأّن البئر ال بّد من أن ُتطّم على أّي حال، لذلك فال فائدة من إنقاذ الحمار، فقام الف

والوسخ في  فأمسك آّل منهم ِمْعَول وبدأ يسكب الرمل... لمساعدته في دفن البئر جميع جيرانه
وبعد لحظات هدأ الحمار ... يرسل صرخات عنيفة وعندما استنتج الحمار ما يحدث بدأ. البئر
  !رآه فحّدق الفّالح في أسفل البئر فتفاجئ مّما... تماًما

آان ينتفض ... يقوم الحمار بعمل شيء مدهش فيها الرمل من الِمْعَول ففي آّل مّرة ينسكب
  ...من الوسخ ويأخذ خطوة لألعلى فوق الطبقة الجديدة... ويسقط الوسخ في األسفل

والوسخ فوق الحمار، آان الحمار ينتفض ويأخذ خطوة  بينما الفّالح وجيرانه يلقون الرمال
 .وخرج، بينما انصدم واندهش الفالح وجيرانه لألعلى وبسرعة وصل الحمار لحافة البئر

 ... الفائدة المستفادة
وفكرة الخالص من البئر هي أن ال . ستلقي عليك الحياة باألوساخ، بجميع أنواع الرمل الوِسخ

في الحياة  آّل مشكلة تواجهنا... األوساخ تدفنك، ولكن أن تنفضها جانًبا وتأخذ خطوة لألعلى تدع
يجب فقط أن ال نتوّقف وال ... نستطيع الخروج من أعمق بئر... طو فوقهاهي حجرة يجب أن نخ

  ...انفضه جانًبا وخذ خطوة فوقه... وتذّآر... نستسلم أبًدا
  الرغبات

في أحد األيام خرج إمبراطور من قصره ليتمّشى آعادته في الصباح، فقابل شّحاًذا، فسأله 
 أنت تسألني آما لو آنت: ال لإلمبراطورما الذي ترغب فيه؟ ضحك الشّحاذ وق: اإلمبراطور

ُترى ما . بالطبع أنا أستطيع أن ُأشبع رغبتك: فأحّس الملك باإلهانة، وقال! تستطيع أن ُتشبع رغبتي
أنا سأجيب أّي طلبة : لذلك أصّر الملك وقال. فّكر مّرتين قبل أن َتِعد بأّي شيء: هي؟ فقال الشّحاذ

فما الذي يمكن أن ترغب به وال أستطيع أنا أن ُأعطيه لك؟ فقال  إّنني الملك، قوّي جدًّا،. تسألها
إّنها رغبة بسيطة جدًّا، هل ترى هذا الوعاء الفارغ أمامي؟ هل يمكنك أن تملئه بشيء ما؟ : الشّحاذ

ذهب هذا . إمأل وعاء الشحاذة هذا بالنقود: استدعى أحد معاونيه وقال له! بالطبع: فقال اإلمبراطور



 

فوضع نقوًدا أآثر، ثّم . ر بعض النقود ووضعها في وعاء الشحاذة، وإذ بها تختفيالمعاون وأحض
عاد ووضع نقوًدا أآثر، ولكّن اللحظة التي آان يضع فيها نقوًدا في وعاء الشّحاذ آانت تختفي 

 .فوًرا ويبقى وعاء الشحاذة دائًما فارًغا
. وهكذا تجّمع جمع غفير. ؤلوأخذت اإلشاعة تنتشر خالل التسا. اجتمع جميع َمن في القصر

حّتى لو فقدُت آّل المملكة، فأنا : ولكّنه قال لمعاونيه. وأصبحت هيبة اإلمبراطور محّل تساؤل
... الآللئ والجواهر واألحجار الكريمة. مستعّد لذلك، ولكن ال يمكن أن ُأهزم بواسطة هذا الشّحاذ

آّل (آّل شيء وضع فيه . ّنه بال قرارلقد بدأ وعاء الشحاذة آما لو أ. فرغت جميع آنوز الملك
وأخيًرا حلَّ المساء، والجماهير واقفة هناك في صمت . اختفى في لحظتها، ولم يعد يوجد) شيء
أنت . فقط أخبرني بشيء واحد: ثّم قال. سقط الملك عند أقدام الشّحاذ معترًفا بهزيمته. مهيب

شيء ُصنع وعاء الشحاذة هذا؟ ضحك من أّي . انتصرت ولكن قبل أن تترآنا، فقط أشبع فضولي
ولكّنه ببساطة ُصنع من الرغبة . ليس هناك سّر. إّنه مصنوع من العقل اإلنساني: الشّحاذ وقال

  .اإلنسانّية
... ُيغّير هذا المفهوم الحياة، فما هي الرغبة يا ُترى، وما هي الطريقة التي تعمل بها؟ إّنها إثارة

هناك شيء وشيك . أنت تشعر بأّنك ستحّقق ضربة آبرى. ةرجفة حلوة عظيمة، إحساس بالمغامر
تحصل على السيارة، ثّم يكون لك اليخت، وتمتلك المنـزل، وتتزّوج بامرأة، وفجأة ... الوقوع

ولكّنك ... ُترى ما الذي حدث؟ تقف السيارة فجأة في الطريق. يصبح الكّل بدون معنى مّرة أخرى
في حينها آنَت ثمًال بالرغبة التي امتلكتك عند . عليها فقط ال تتأّثر، فاإلثارة آانت في الحصول

  . شراء السيارة، حّتى إّنك نسيت فراغك الداخلي
واآلن الرغبة تحّققت، وها السيارة في الطريق، والزوجة في البيت، والمال في حسابك في 

أخرى، وهو يكاد يأآلك  وها أنت تشعر بالفراغ الداخلّي مّرة. البنك، ولكّن اإلثارة اختفت مّرة ثانية
وهذا . ومّرة أخرى تجد أّن عليك أن تخلق رغبة أخرى آي تهرب من هذه الهّوة المخيفة. ويبتلعك

وحياتك ُتثبت . ولكيفّية بقاء الواحد مّنا شّحاًذا. هو التفسير لكيفّية انتقال أحدنا من رغبة إلى أخرى
 .ا تحّقق الهدف، ستحتاج إلى رغبة أخرىألّنك عندم. ذلك المّرة تلو األخرى، آّل رغبة باطلة



 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  ٢٠٠٧ آانون األّول ١٦األحد            ٣١١العدد 

  
  األحد الرابع عشر بعد عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدس 

  أجداد رّبنا وإلهنا ومخّلصنا يسوع المسيح و وتذآار 
  والنبي حّجاي

  
  )باللحن الرابع(شيد القيامة ن

إّن تلميذات الرّب عرفن من المالك، ُبشرى القيامِة البهيجة، ونبذَن القضاَء على الجّدين، وُقلَن 
  .لقد ُسلَب الموت، ونهَض المسيُح اإلله، واهًبا للعالِم عظيم الرحمة: للرسِل ُمفتخرات

  )باللحن الثاني(نشيد النبي حّجاي 
  .نبّيك حّجاي، وبه نبتهُل إليك يا رّب، فخّلص نفوسناإّننا نحتفل بتذآار 

  )باللحن الثاني(جداد األنشيد القّديسين 
فالقّديسون يفتخرون بالمجد، ألّن . باإليمان بّررت األجداد، وبهم خطبت الكنيسة التي من األمم

  .خّلص نفوسنافبتضّرعاتهم، أّيها المسيح اإلله، . من زرعهم الثمرة المجيدة التي ولدتك بال زرع
  نشيد شفيع الكنيسة
  )باللحن الثالث(القنداق لتقدمة عيد الميالد 

فاطربي : اليوم العذراء تأتي إلى المغارة، لتلَد الكلمة الذي قبل الدهور، والدة تفوق آّل وصف
 أّيتها المسكونة إذا سمعِت، ومّجدي مع المالئكة والرعاة، من شاء أن يظهر طفًال جديًدا، وهو اإلله

  .الذي قبل الدهور
  )١١- ٤: ٣(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول إلى أهل آولّسي 
فأميتوا إًذا أعضاءآم التي . يا إخوة، متى ُأظهر المسيح حياُتنا، ُتظهرون أنتم أيًضا معه بمجد

فإّنه ألجل . على األرض، الزنى والنجاسة والهوى والشهوة الرديئة، والطمع الذي هو عبادة وثن
أّما اآلن، . وفي هذه أنتم سلكتم حيًنا إذ آنتم عائشين فيها. يحلُّ غضب اهللا على أبناء المعصية هذه

وال . فأنتم أيًضا اطرحوا الكّل، الغضب والسخط والُخبث، والتجديف والكالم القبيح من أفواهكم
لذي يتجّدُد وألبسوا اإلنسان الجديد ا. إخلعوا اإلنسان العتيق مع أعماله. يكذب بعُضكم بعًضا

للمعرفة على صورة خالقه، حيث ال يونانّي وال يهودّي، وال ختان وال قلف، وال أعجمّي وال 
  .أسكوتّي، وال عبد وال حّر، بل المسيح هو آّل شيء وفي الجميع



 

  )٢٤-١٦: ١٤(فصل شريف من بشارة القّديس لوقا اإلنجيلي البشير 
وأرسل عبده في ساعة العشاء . ا ودعا آثيرينإنسان صنع عشاًء عظيًم: قال الرّب هذا المثل

قد : فقال له األّول. فطفقوا آّلهم واحد فواحد يعتذرون. هلّموا فإّن آّل شيء قد ُأعّد: يقول للمدعّوين
قد اشتريت خمسة : وقال اآلخر. اشتريت حقًال، وال بّد لي أن أخرج وأنظره، فأسألك أن تعذرني

قد تزّوجت امرأة، ولذلك ال : وقال اآلخر. فأسألك أن تعذرني ألجّربها، فدادين بقر، وأنا ماٍض
خرج ُأ: حينئذ غضب رّب البيت وقال لعبده. فرجع ذلك العبد وأخبر سّيده بذلك. أستطيع أن أجيء

فقال . سريًعا إلى شوارع المدينة وأزّقتها، وأدخل المساآين والجدع والعميان والعرج إلى ههنا
خرج إلى الطرق ُأ: فقال السّيد للعبد. ما أمرت به وبقي أيًضا محّليا سّيد، قد ُقضي : العبد

إّنه ال يذوق عشائي أحد من : فإّني أقول لكم. واألسيجة واضطررهم إلى الدخول حّتى يمتلئ بيتي
  .فإّن المدعّوين آثيرون والمختارين قليلون. أولئك الرجال المدعّوين

  الصبّي والبيه
  ...يا بيه أنا جوعان يا بيه، لقمة عيش، هللا يا بيه: قال الصبّي الفقير المستعطي

  .التفت البيه ليرى صاحب الصوت الذي يناديه فوجده ولًدا مسكيًنا يستعطفه
ه  ًنا          ،جوعان : أجاب البي ا جوعك؟ حس ّد به ز تس د آسرة خب ذلك؟ وتري يس آ م أن    ...أل فهل تعل

دقيق ُيستخرج من القمح     دقيق ُيمكن استخراجه من الشعير       ولكنّ ... الخبز ُيصنع من الدقيق وال ال
ولكن بالطبع الخبز المصنوع من دقيق القمح    ... وفي بعض دول شرق آسيا يصنعونه من الشوفان

ع        . هو أجود األنواع ذا يجعل سعره يرتف ة وه ة معّين أّما القمح فيحتاج إلى تربة غنّية وظروف بيئّي
  .مّما يدعو الدولة لتدعيمه

  ...وبعدين أنا مش فاهم حاجة خالص... ا عاوز لقمة عيش آآلهاأن! يا بيه: أجاب الصبّي
  ...تعال معي المخبز القريب من هنا وسأريك شيًئا يعجبك... آه فهمت قصدك: أجاب البيه

ز     ا الخب سارا مًعا حّتى وصال إلى المخبز، ثّم اتجه الرجل مباشرة إلى الغرفة التي يصنعون فيه
  .ساحًبا وراءه الصبي الجائع

ا     .انظر إلى هذه الماآينات: البيهقال  ّل شيء هن إّن هذا المخبز هو أحدث مخبز في المنطقة، فك
ة، درجة الحرارة         ...ُيدار بالكمبيوتر رة المطلوب ة الخمي اء، آمّي ة الم وزن الدقيق، وزن الماء، آمّي

يًئا  هل ُتريد  ...المناسبة للتخمير والعجن، حّتى درجة حرارة الفرن يتحّكمون فيها بدّقة أن تعرف ش
  آخر؟

ي، مش أحشي    ... ال يا بيه، أنا نفسي اتسّدت: الولد آنت جوعان عاوز لقمة عيش أشبع بها بطن
  ...بيها مخي
  !رون العلم على اإلطالقعجًبا، بعض الناس ال يقدِّ: البيه

  ...وترك البيه الصبي الفقير ينظر إلى الخبز الساخن بحسرة ومشى في طريقه



 

ه أن  آثيًرا ما أرشدنا  الناس لطريق المسيح، ولكّن العالم اليوم ليس بحاجة إلى إرشاد بقدر حاجت
ا      . يرى المسيح فينا ل أن يلمسها فين ا عن الفضيلة، ب رى المسيح     . إّنه ال يريد آتاًب د أن ي الم يري الع
  .العالم يحتاج إلى أن يشبع من الخبز الحّي النازل من السماء. ويتذّوقه فينا ليشبع

في الكنيسة اليوم مظهرها المادّي وآثرة وسائل اإلعالم فيها، بقدر ما يهّمها أن تفوح  ليس المهّم
ا أن تعِ   ا تسلك طريقهم       منها رائحة المسيح الزآّية، ليس له در م اء بق ة اآلب القمص  ... ظ عن عظم

  بشوي آامل
  

  حقيقة أم منام
 ...و اليقظة في أحد األيام، آنت نائًما فى حجرتي، وآنُت في حالة ما بين الحلم

دًّا     ة ج ى     ! فتحت عينّي فوجدت نفسي في حجرة غريب ات الضخمة عل ّل   حجرة امتألت بالملّف آ
الشرآات   وآانت الملّفات آبيرة وقديمة مثل تلك التي ُتستخدم في . جدرانها من األرض إلى السقف

  .والمكتبات
  " عّز أصدقائيأ: "اقتربت من الحائط ألدقق النظر، وآان أّول ملف لفت نظري بعنوان 

ه،             ة في ى األسماء المكتوب دما تعّرفت عل ه بسرعة إذ ُصدمت عن ي أغلقت فتحته ألتفّحصه، ولكّن
رة وصغيرة    ... في حجرة ملّفات حياتي... وعندئذ عرفت أين أنا الي آبي ع أفع ّل  ... هنا ُآتبت جمي آ

  !ثانية في حياتي مسّجلة هنا
ديد ممزوج بحّب االستطال     ات    إنتابني شعور برعب ش اقي الملّف دأت أستكشف ب بعضها  . ع، وب

دم الشديد       ي بالن ذآريات وبعضها مألن ي ال د من عدم         ... أعاد ل ي آنت أنظر حولي ألتأّآ ى إّنن حّت
رة  ي الحج ي ف د مع ود أح ا  . وج ة، منه رة ومتنوع ت المواضيع آثي ا"آان ب قرأته أصدقاء "، "آت

ة     "... كت عليهانكت ضح"، "آلمات تعزية قلتها"، "أآاذيب قلتها"، "خنتهم ديد الدّق ان ش بعض آ وال
ا غضبان  "، "المرات التي صحت فيها في وجــه أخي"فى التبويب، مثل  تائم  "، "أشياء فعلتها وأن ش
ا آنت       بعضها أآثر... آانت المحتويات عجيبة". قلتها في سّري ّل مّم بعض اآلخر أق مّما أتوقع وال

  .أتمّنى
دي وقت ألآتب        آنت أتعّجب من آمّية الملّفات التي آت ان عن بتها في سنواتي العشرين، وهل آ

  .آانت األوراق مكتوبة بخّط يدي وتحمل إمضائي. ولكّنها الحقيقة! ما يقرب من المليون ورقة
ى     "... أغانى استمعت إليها"فتحُت ملًفا اسمه  ى إل م أصل حّت آان ممتلًئا عن آخره، لدرجة أّني ل

ه بسرعة   ًال م  ... نهايته، فأغلقت ا من       ال خج ًال أيًض ل خج ة األغاني فحسب، ب ذي    ن نوعّي الوقت ال
  .أضعته وأنا أستمع إليها

وان        ا أخر يحمل عن ذ رأيت ملفًّ ار شريرة  "عندئ م أرد أن     "... أفك رودة، ل  سرْت في جسدي ب
د        ... أعرف حجم الملّف فأخرجت ورقة واحدة فقط   ذه اللحظات ق ى ه م أطق أن أتصّور أن حّت ول

ا     فقّررت عند. ُسّجلت ا فيه ذه الحجرة بم ر ه ذه الحجرة وال أن      ! ئذ أن ُأدّم رى أحد ه ال ينبغي أن ي



 

ى    ا حّت م بوجوده ع        ... يعل م يتقّط دما ل ي فزعت عن ه ولكّنن ر، وحاولت تقطيع ّف األخي أخرجت المل
د ن حدي ه مصنوع م ورق وآأّن ائط، ... ال ى الح ندت رأسي عل ه وأس ى مكان ه إل د  أعدت دأت أتنّه ب

ّم الحظ  ... وأبكي  وان    ث ا آخر بعن ذين شهدُت للمسيح    "ت ملفًّ امهم  األشخاص ال ّف   "... أم ان المل آ
د الواحدة       ... جديًدا، وآأّنه غير مستعمل ى أصابع الي د عل دأْت  . فتحته فوجدت عدد األشخاص ُيع ب

ر   اء ُم دم،         ... دموعي تنساب، ثّم تحّولت إلى بك ّي وأخذت أبكي من الخجل والن ى رآبَت رآعت عل
  .بسرعة ثّم ُأخفي المفتاح ال بّد من أن ُأغلقها... جرة بعيون مملوءة دموعونظرت إلى الح

ا      ل أن آراه آتًي ّر قب د م ذه الحجرة    ... ال... ال أدري آم من الوقت ق دخل ه ده أن ي يسوع  ! ال أري
ذا رى ه ده أن ي ع ال أري دون الجمي رأ! المسيح ب ات ويق تح الملّف ذ يف دما أخ ه عن ي ... تطّلعت إلي وف

ات  وأ           اللحظ ب ألس ي، ذه ن حزن ر م ا أآث ُت حزًن ه رأي ى وجه ا ف ر فيه تطعُت أن أنظ ي أس الت
رارة من        ... لماذا يقرأ آّل ورقة؟ نظر إلّي بشفقة... الملّفات دأُت أبكي بم ُت رأسي وب ٍذ أحني وعندئ
ه      ... جاء إليَّ وانحنى لُيحيطني بيديه الحانيَتين... جديد رة ولكّن ياء آثي ي أش ول ل م  آان يمكن أن يق ل
ة   بل بدأت دموعه تنساب... يفعل وهو ُيربت عليَّ، ثّم نهض واّتجه إلى ملّفات أخرى، وأخرج ورق

ع  ا      تلو األخرى، و بدأ يوّق ّل واحدة منه ى آ ي صرخت  ... اسمه عل ذه    ... ال: ولكّن ذا، فه ال تفعل ه
م أجد سوى إمضاء      ... أعمالي النجسة ة ل ى الورق ا عل  : ولكن عندما نظرت إل دم   يسوع مكتوًب ا ب يه

  .قاني أحمر
ل آانت ناصعة البياض        ة، ب ى الورق ّم     ! لم يعد يوجد آالم آخر عل ع األورق، ث ذا بجمي فعل هك

ل   ع مثي ان منقط ي حن ين أحضانه ف ذني ب ول ... أخ ا أق ه وأن جدت أمام ٍذ س ّيدي، : عندئ ا س اآلن، ي
  ...سأآتُب أعمالي وفًقا ألقوالك



 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –س القّديس جاورجيوتصدرها رعّية 

  
  ٢٠٠٧ آانون األّول ٢٣األحد            ٣١٢العدد 

  
  رّبنا وإلهنا ومخّلصنا يسوع المسيحميالد األحد الذي قبل عيد 

  وهو أحد نسب رّبنا يسوع المسيح بحسب البشرّية 
  وفيه أيًضا تذآار القّديسين الشهداء العشرة الذين من آريت

  
  )باللحن الخامس(نشيد القيامة 

حن المؤمنين ونسجْد للكلمة، األزلّي مع اآلب والروح، المولود من العذراء لخالصنا، ألّنه لُننشد ن
  .ارتضى أن يصعد بالجسد على الصليب، ويحتمل الموت، وُينهَض الموتى بقيامته المجيدة

  )باللحن الثاني(نشيد القّديسين أنسباء الرّب يسوع 
الميذ الفتية القّديسون يبتهجون في ينبوع اللهيب ما أعظم مفاعيل اإليمان الباهرة، فيه آان الت

آأّنهم على ماء الراحة، ودانيال النبّي باَت يرعى األسود آالغنم، فبتضّرعاتهم، أّيها المسيح اإلله، 
  .خّلص نفوسنا

  )باللحن الثالث(نشيد القّديسين الشهداء العشرة 
. نفيسة، آللئ المسيح وساللة الشهداءلنكّرمنَّ آريت الجديرة باإلعجاب، التي أنبتت األزهار ال

فإّن هؤالء المغبوطين، وهم عشرة بالعدد، أخزوا جيش الشياطين الكثير الُعَدد، لذلك نال األآاليل 
  .شهداُء المسيح الثابتو العزم

  نشيد شفيع الكنيسة
  )باللحن الثالث(القنداق لتقدمة عيد الميالد 

فاطربي : لكلمة الذي قبل الدهور، والدة تفوق آّل وصفاليوم العذراء تأتي إلى المغارة، لتلَد ا
أّيتها المسكونة إذا سمعِت، ومّجدي مع المالئكة والرعاة، من شاء أن يظهر طفًال جديًدا، وهو اإلله 

  .الذي قبل الدهور
  )٤٠-٣٢؛ ١٠-٩: ١١(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول إلى العبرانّيين 

يم إلى أرض الميعاد نـزوله في بالد ُغربة، وسكن في أخبية مع يا إخوة، باإليمان نـزل إبراه
اسحق ويعقوب الوارثين معه للموعد نفسه، ألّنه آان ينتظر المدينة ذات األسس، التي صانعها 

وماذا أقول أيًضا؟ إّنه يضيق بي الوقت إن أخبرُت عن جدعون وباراق وشمشون . وبارئها اهللا
ء، الذين باإليمان قهروا الممالك وعملوا البّر، ونالوا المواعد، ويفتاح وداود وصموئيل واألنبيا



 

وسّدوا أفواه األسود، وأطفأوا قّوة النار ونجوا من حّد السيف، وتقّووا من ضعف وصاروا أشّداء 
وآخرون قد ُعذِّبوا . واسترجعت نساٌء أمواتهّن بالقيامة. في القتال، وآسروا ُمعسكرات األجانب

وآخرون قد ذاقوا الُهزء . الضرب، ولم يقبلوا النجاة ليحصلوا على قيامة أفضلبتوتير األعضاء و
ُرجموا، ُنشروا، امُتحنوا، ماتوا بحّد السيف، ساحوا في جلود الغنم . والسياط والقيود أيًضا والسجن

ولم يكن العالم مستحقًّا لهم، تائهين في البراري والجبال . والمعز، معوزين، ُمضايقين، مجهودين
فهؤالء آّلهم المشهود لهم باإليمان لم ينالوا الموعد، ألّن اهللا سبق فنظر لنا . والمغاور وآهوف األرض

  .شيًئا أفضل، لكي ال يكُملوا بمعزٍل عّنا
  )٢٥-١: ١(فصل شريف من بشارة القّديس مّتى اإلنجيلّي البشير 

ق، واسحق ولد يعقوب، آتاب ميالد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، فإبراهيم ولد اسح
ويهوذا ولد فارص وزارح من تامار، وفارص ولد حصرون، . ويعقوب ولد يهوذا وإخوته

وحصرون ولد آرام، وآرام ولد عّميناداب، وعّميناداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، 
ويّسى ولد داود . وسلمون ولد بوعز من راحاب، وبوعز ولد عوبيد من راعوت، وعوبيد ولد يّسى

وسليمان ولد رحبعام، ورحبعام ولد أبّيا، . وداود الملك ولد سليمان من التي آانت ألورّيا. الملك
وعزّيا ولد يوآثام، . وأبّيا ولد آسا، وآسا ولد يوشافاط، ويوشافاط ولد يورام، ويورام ولد عزّيا

مون ولد يوشّيا، ويوآثام ولد آحاز، وآحاز ولد حزقّيا، وحزقّيا ولد منّسى، ومنّسى ولد آمون، وآ
وبعد جالء بابل، يكنيا ولد شألتيئيل، وشألتيئيل ولد . ويوشّيا ولد يكنيا وإخوته في جالء بابل

ولد عازور، وعازور ولد صادوق، زرّبابل، وزرّبابل ولد أبيهود، وأبيهود ولد ألياقيم، وألياقيم 
ويعقوب ولد . لد متّان، ومتّان ولد يعقوبوصادوق ولد أآيم، وأآيم ولد أليود، وأليود ولد ألعازر، وألعازر و

  .يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح
فكّل األجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيًال، ومن داود إلى جالء بابل أربعة عشر 

لّما ُخطبت : أّما مولُد يسوع المسيح فكان هكذا. جيًال، ومن جالء بابل إلى المسيح أربعة عشر جيًال
مريم أّمه ليوسف ُوجدت، من قبل أن يسُكنا مًعا، حبلى من الروح القدس، وإذ آان يوسف رجلها 

وفيما هو ُيفّكر في ذلك إذا بمالك الرّب قد . صّديًقا ولم ُيرد أن يشهرها، عزم على تخليتها سرًّا
مريم، فإّن المولود فيها هو من ال تخف أن تأخذ امرأتك يا يوسف ابن داود، : تراءى له في الحلم قائًال

وآان هذا آّله ليتّم ما قال . الروح القدس، وستلد ابنًا فُتسّميه يسوع، ألّنه هو الذي يخّلص شعبه من خطاياهم
فلمّا نهض يوسف . ها إّن العذراء تحبل وتلد ابنًا وُيسّمى عمّانوئيل الذي ترجمته اهللا معنا: الرّب بالنبي القائل

  .ولم يعرفها حّتى ولدت ابنها البكر، فسمّاه يسوع. آما أمره مالك الرّب، فأخذ امرأتهمن النوم، فعل 
  
  
  
  



 

  السارق العجوز

جرت أحداث هذه القّصة فى نيويـورك عندما آان حاآًما ُيدعى الجارديا، وآان مشهوًرا 
ــف وفي أحد األيام وقف أمامه رجل عجوز مّتهم بسرقة رغي. بالحزم والعدل واإلنسانّية أيًضا

. جوًعا آان سيموت إّنه اضطّر ليسرق الخبز، ألّنه: وآان الرجل يرتجف خوًفا ويقول... خبز
بغرامة عشر دوالرات، وساد  أنت، إًذا، تعترف بأّنك سارق وأنا لذلك أعاقبك  :وقال له الحاآم

دوالرات أودعها فى  المحكمة صمت مليء بالدهشة، قطعه الحاآم بأن أخرج من جيبه عشر
هذه : الحاضرين وقال ثّم خاطب... ليجمع فى ذلك بين العدل والرحمة... المحكمة خزينة

الدوالرات العشرة ال تكفي، بل ال بّد من أن يدفع آّل واحد منكم عشر دوالرات ألّنه يعيش فى بلدة 
قبعته وأعطاها  وخلع القاضى... يجوع فيها رجل عجوز ويضطّر إلى أن يسرق رغيف خبز ليأآل

طيب خاطر وبلغت  سؤولين، فمّر بها على الموجودين وجمع غرامتهم التى دفعوها عنألحد الم
  . دوالر أعطاهم الحاآم للعجوز مع وثيقة اعتذار من المحكمة ٤٨٠

: آقول الرسول حقًّا يا أخوتي، إّننا نريد محّبة عملّية ولو بدون آالم ألّن الكلمات حينئذ ستصبح
المحّبة، هي أن نتوّقف عند  من أقصى الطعنات التى ُتوّجه إلى قلب إّن. نحاًسا يطّن أو صنًجا يرّن

... ال تتكّلم الشمس البّتة غير أّنها تنير العالم، وبصمت تعطي نورها آّل يوم. حّد المحّبة بالكالم
 .وذوبانها آى تضيء للغير، لكّنها تفعل ذلك فى صمت وآذلك الشمعة ال تتكّلم عن إحتراقها

 
 شجرة البلوط

إحدى الليالي هبّت ريح عالية على شجرة البلوط الضخمة فأخذت الريح جميع أوراقها من في 
وبينما آانت الريح . وظّلت الريح تخبط الشجرة بشّدة حّتى أعيتها تماًما. عليها، وترآتها عارية

  .تقلع أشجاًرا أخرى ظّلت شجرة البلوط صامدة لم َتِمل يميًنا أو يساًرا
ح أمام صمود الشجرة وذهبت تسألها آيف ظّلت صامدة رغم الضربات أخيًرا استسلمت الري
  .الشديدة التي تعّرضت لها

أوراقي، وتكسير على نـزع وانتزاع جميع  أنا أعلم بأّنك تقدرين: فقالت شجرة البلوط للريح
 بشّدة حّتى أخور، لكّن الذي ال تعلمينه هو أن لّي جذوًرا قوّية تمتّد بعض أعمدتي، وضرب جذعي

وأنِت ال ترينها، . في عمق األرض، هذه الجذور بدأت معي من يوم مولدي ومستمّرة حّتى اآلن
لقد آنت حّتى هذا اليوم ال أعرف شيًئا عن قّوة تحّملي . وال تستطيعين حّتى الوصول إليها

  .ولكن شكًرا لك، إذ لوالك لم أآن أبًدا سأعرف آم أنا قوّية. وصمودي
  .قوتي تكُمل في الضعفألّن : قال الرسول بولس



 

يا عزيزي حاول دائًما أن ترى الجانب المضيء في جميع تجارب حياتك القاسية لكي تعلم إذا 
وتعّلم دائًما ). آما آانت جذور الشجرة راسخة في األرض(آانت جذورك راسخة في المسيح أم ال 

قال الرسول . تعّلمك الكثير أيًضاأن تشكر اهللا على ضيقات حياتك فإّنها بالتأآيد تفيدك آثيًرا جدًّا، و
بل سيجعل مع التجربة أيًضا المنفذ . لكّن اهللا أمين وال يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون"بولس 

 ).١٣: ١٠آورنثس األولى " (لتستطيعوا أن تحتملوا



 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  ٢٠٠٧ آانون األّول ٣٠األحد            ٣١٣العدد 

  
  األحد الذي بعد عيد الميالد وهو أيًضا األحد الذي قبل عيد الظهور

   تذآار القّديس يوسف البتول خطيب والدة اإلله ويعقوب أخي الرّب وداود النبّي الملكوفيه أيًضا 
  والقّديسة الباّرة في الشهيدات أنيسيا والباّر زوتيكوس الكاهن عائل اليتامى

  
  )السادسباللحن (نشيد القيامة 

إّن القّوات المالئكّية ظهرْت عند قبرك، والحّراس صاروا آاألموات، ومريم وقفت عند القبر، 
ن فيا من قام َم. طالبًة جسَدك الطاهر، فسلبَت الجحيم ولم تَنلك بأذى، والقيَت البتول واهًبا الحياة

  .بين األموات، يا رّب المجُد لك
  )باللحن الرابع(نشيد عيد الميالد 

وا من    . الُدك أّيها المسيُح إلُهنا، قد أظهر نور المعرفة للعالممي ه تعّلم ألّن الساجدين للكواآب، في
  .يا رّب المجُد لك. الكوآب السجوَد لَك يا شمس العدل، وعرفوا أّنك المشرُق الذي من العالء

  )باللحن الثاني(نشيد القّديس يوسف 
د رأيَت العذراء حامًال، ومّجدَت مع الرعاة، وسجدَت فق. يا يوسُف بّشر داود جّد اإلله بالعجائب

  .فابتهل إلى المسيح اإلله في خالص نفوسنا. مع المجوس، وبالمالك ُأوحي إليك
  نشيد شفيع الكنيسة

  )باللحن الثالث(القنداق لعيد الميالد 
ئكُة مع الرعاة المال. واألرُض ُتقّدُم المغارة لمن ال ُيدنى منه. اليوم البتول تلُد الفائق الجوهر

ألّنه من أجلنا ُولد طفٌل جديٌد، وهو اإلله الذي قبَل . ُيمّجدون، والمجوس مع الكوآب يسيرون
  .الدهور

  ترنيمة الدخول
حلَف الرّب ولن ُيخِلف، أنت آاهٌن إلى األبد على رُتبة . من البطن قبَل آوآب الُصبح وَلْدُتك

  .، نحن المرّنمين لَك هّللوّيامن بين األمواتقام خّلصنا يا ابن اهللا، يا َمن . ملكيصادق
  .قّدوس اهللا، قّدوس القوّي، قّدوس الذي ال يموت ارحمنا: يرّتل النشيد المثّلث التقديس

  



 

  مالحظة توثيقّية هاّمة مفيدة للكهنة والمرّتلين وللجميع
قال بوجوب  اختلفت آراء التيبيكونات بشأن قراءة الرسالة واإلنجيل في هذا األحد، فمنها َمن

قراءة رسالة وإنجيل األحد الذي بعد عيد الميالد، ومنها َمن قال بوجوب قراءة رسالة وإنجيل 
  . األحد الذي قبل عيد الظهور، ونحن نضع االثنين تارآين للكهنة الخيار

آما اختلفت اآلراء بالنسبة إلى النشيد لوالدة اإلله بعد آالم التقديس، وقد وضعنا أرمس الميالد، 
آذلك األمر بالنسبة إلى ترنيمَتي المناولة وما ". إّنه واجب حقًّا أن نغّبطك"ويمكن للمرّتل أن ُينشد 

أو " ...أرسل اهللا"بعد المناولة، فيمكن للمرّتل أن ُينشد، قبل المناولة، الترنيمة الخاّصة بالميالد 
  ".نظرنالقد "، وبعدها يمكنه أن ُيرّتل نشيد الميالد أو "...سّبحوا الرّب"

  رسالة األحد الذي بعد عيد الميالد
  )١٩-١١: ١(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول إلى أهل غالطية 

ألّني لم أتسّلمه وال . يا إخوة، أعلمكم أّن اإلنجيل الذي ُبّشر به على يدي، ليس بحسب اإلنسان
ي مّلة اليهود آيف آنُت إذ قد سمعتم بسيرتي قديًما ف. تعّلمته من إنسان، بل بوحي يسوع المسيح

وأزيد إقباًال في مّلة اليهود على آثيرين من أترابي في . أضطهد آنيسة اهللا إلى الغاية وأدّمرها
فلّما ارتضى اهللا، الذي فرزني من جوِف أّمي . أّمتي، بكوني أفوقهم غيرًة على تقليدات آبائي

ساعتي لم ُأصِغ إلى اللحم والدم، وال ودعاني بنعمته، أن ُيعلن ابنه فّي ألبّشر به بين األمم، ل
. صعدُت إلى أورشليم إلى الذين هم رسٌل قبلي، بل سرُت إلى ديار العرب، ثّم رجعُت إلى دمشق

ولم أَر . فأقمُت عنده خمسة عشر يوًما. وبعد ثالث سنوات صعدُت إلى أورشليم ألزور بطرس
  .غيره من الرسل سوى يعقوب أخي الرّب

  بعد عيد الميالدإنجيل األحد الذي 
  )٢٣-١٣: ٢(فصل شريف من بشارة القّديس مّتى اإلنجيلّي البشير 

قْم فخِذ الصبّي وأمَّه : لّما نصرف المجوس، إذا بمالك الرّب يتراءى ليوسف في الحلم قائًال  
فقام . واهرْب إلى مصر، وآن هناك حّتى أقول لك، فإّن هيرودس ُمزمٌع أن يطلب الصبّي لُيهلكه

وآان هناك إلى وفاة هيرودس، ليتّم ما قال الرّب . لصبّي وأمَّه ليًال وانصرَف إلى مصروأخذ ا
حينئٍذ لّما رأى هيرودس أّن المجوس قد سِخروا به، غضب . من مصر دعوُت ابني: بالنبّي القائل

جدًّا، وأرسل فقتل آّل الصبيان الذين في بيت لحَم وفي جميع تخومها، من ابن سنتين فما دون، 
صوٌت ُسمَع : حينئذ تّم ما قيَل بإرميا النبّي القائل. على حسب الّزمان الذي تحّققه من المجوس

. راحيل تبكي بنيها وال ُتريد أن تتعّزى ألّنهم ليسوا في الوجود. بالّرامة، نوٌح وبكاٌء وعويل آثير
فخِذ الصبّي وأّمه  قْم: فلّما مات هيرودس، إذا بمالك الرّب يتراءى ليوسف في الحلم بمصر قائًال



 

فقام وأخذ الصبّي وأمَّه وجاء إلى أرض . واذهْب إلى أرض إسرائيل، فقد مات طالبو نفس الصبّي
ولّما سمع أّن أرآيالوس يملك على اليهودّية بدل هيرودس أبيه، خاف أن يذهب إلى . إسرائيل
ي مدينة ُتسّمى الّناصرة، وأتى وسكن ف. وُأوعز إليه في الحلم، فانصرَف إلى نواحي الجليل. هناك

  .إّنه ُيدعى ناصريًّا: ليتّم ما قيل باألنبياء
  رسالة األحد الذي قبل عيد الظهور

  )٨-٥: ٤(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 
يا ولدي تيموثاوس، تيّقظ في آّل شيء، إحتمل المشّقات، إعمل عمل المبّشر، َأوِف خدمتك،   

قد جاهدُت الجهاد الحسن، أتممُت سعيي، حفظُت . آلن أراق سكيًبا، ووقت انحاللي قد حضرألّني ا
اإليمان، إّنما يبقى إآليل البّر المحفوظ لي الذي سيجزيني به في ذلك اليوم الرّب الدّيان العادل، ال 

  .إّياي فقط، بل جميع الذين يحّبون ظهوره أيًضا
  إنجيل األحد الذي قبل عيد الظهور

  )٨-١: ١(صل شريف من بشارة القّديس مرقس اإلنجيلي البشير ف
هاءنذا أرسل مالآي أمام وجهك : َبْدُء إنجيل يسوع المسيح ابن اهللا، آما هو مكتوب في األنبياء

آان . أعّدوا طريق الرّب، واجعلوا سبله قويمة: صوُت صارٍخ في البرّية. ُيهّيئ طريقك قّدامك
وآان يخرج إليه آّل أهل بالد . يكرز بمعمودّية التوبة لغفران الخطايايوحّنا يعّمد في البرّية و

وآان . اليهودّية وجميع سّكان أورشليم، فيعتمدون منه جميعهم في نهر األردّن معترفين بخطاياهم
لباس يوحّنا من وبر اإلبل، وعلى حقَويه منطقة من جلد، وآان طعامه الجراد وعسل الَبّر، وآان 

أنا . إّنه يأتي بعدي َمن هو أقوى مّني، وأنا لسُت بأهٍل أن أنحني وأحّل سير حذائه: يكرز قائًال
  .عّمدتكم بالماء، وأّما هو فسيعّمدآم بالروح القدس

  )باللحن األّول(النشيد لوالدة اإلله 
  .عّظمي يا نفسي َمن هي أآرُم قدًرا وأرفع مجًدا من الجنود العلوّية

سَتغرًبا، فالمغارُة قد أضحْت سماًء، والبتوُل عرًشا شروبيميًّا، والمذوُد إّنني أشاهد سرًّا عجيًبا ُم
  .محالًّ شريًفا، اّتكأ فيه المسيح اإلله، الذي ال يسُعه مكان، فلنسّبحه معّظمين

  ترنيمة المناولة
  .أرسَل الرّب فداًء لشعبه، أوصى إلى األبد بميثاقه، هّللوّيا

  .في اآلعالي، هّللوّيا سّبحوا الرّب من السماوات، سّبحوا
 .يا َمن ولد في مغارة وُأضجع في مزود، وقام من بين األموات من أجل خالصنا: الحّل األخير

  
  



 

 هذا الرجل ضّمنى طوال الليل
وقعت أحداث هذه القّصة منذ حوالي خمس سنوات في الواليات المتحدة األمريكّية عندما دخل 

ته وفقد الزوج أعصابه وأخرج المسدس من درج مكتبه مع زوج أحد األزواج في مشاّداة آالمّية
ثّم أحّس األب بمدى جرمه وتسّرب اليأس إلى قلبه وسكنه . أمام عيَني االبنة وقتل زوجته وأّم ابنته

الطفلة التى آان عمرها  وقد جرى آّل هذا أمام عيَني. فوّجه المسدس إلى رأسه وقتل نفسه أبليس
  .ال يتعّدى الخمس سنوات آنذاك
وآانت المسؤولة عن . لأليتام إذ لم يكن لها أحد سوى أبيها وأّمها ثّم تّم وضع الطفلة فى ملجأ

تلك الطفلة قد عرفت قبًال  دار األيتام مسيحّية متدّينة فأخذت الطفلة الى الكنيسة يوم األحد ولم تكن
رت المسؤول أن وبعد القّداس أخذتها إلى مدارس األحد وأخب. أّي شيء عن المسيح أو الكنيسة

  . المسيحّية يكون صبوًرا معها ألّنها ال تعرف شئًيا عن
للمسيح  وإذ فّكر المسؤول بطريقة ُيخبر بها الطفلة عن يسوع، فأخرج من جيب قميصه صورة

رفعت يدها لُتجيب على سؤاله  ففوجىء بأّن الطفلة قد وسأل األطفال َمن منكم يعرف هذا الرجل؟
هذا هو الرجل الذى ضّمني طوال الليل : وقالت فوقفت الطفلة. لى السؤالفتعّجب وترآها ُتجيب ع

 .إلى حضنه في اليوم الذى مات فيه أبي وأّمي
 


