
 نشرة األحد
   زوق مكايل–القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  ٢٠٠٩ آانون الثاني ٤ األحد           ٣٦٥العدد 

  
  األحد السادس عشر بعد عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدس

وفيه تذآار القّديسين الرسل السبعين ) الغطاس(ور اإللهي وهو األحد الذي قبل عيد الظه
  وأبينا الباّر ثاوآتستوس رئيس دير آوآوموس في صقّلية

  
  )ّولباللحن األ(نشيد القيامة 

إّن الحجر ختَمه اليهود، وجسَدك الّطاهر حرَسه الجنود، لكّنك ُقمَت في اليوم الثالث، أّيها   
المجد : ذلك قّوات السماوات هتفَت إليك، يا ُمعطَي الحياةل. المخّلص، واهًبا للعالم الحياة

  .لقيامتك أّيها المسيح، المجد لملكك، المجد لتدبيرك، يا محّب البشر وحدك
  )باللحن الرابع(نشيد تقدمة عيد الظهور اإللهي 

سّيد اآل               . استعّدي يا زبولون، وتأّهبي يا نفثاليم      ا نهر األردن، ِقف واستقبل بطرب ال َت ي تي  وأن
فإّنه لّما رآآما عاريين ظهر   . إجذل يا آدم مع األّم األولى، وال تختبئا آما في الفردوس قديًما  . ليعتمد

  .لقد ظهر المسيح مريًدا أن يجدِّد الخليقة آّلها. لُيلبسكما الحّلة األولى
  )باللحن الثالث(نشيد للرسل 

  .غفران الزّالت لنفوسناأّيها الرسل القّديسون، إشفعوا إلى اهللا الرحيم، أن يهب 
  نشيد شفيع الكنيسة
  )باللحن الرابع(قنداق تقدمة عيد الظهور اإللهي 

فإّني أتيُت . ال تخف أن تعّمدني: اليوم وقف الرّب في مجاري األردن، وهتف بيوحّنا
  .ألخّلص آدم أّول َمن ُجِبل

  رسالة وإنجيل األحد الذي قبل عيد الظهور
  )٨-٥: ٤( الرسول الثانية إلى تيموثاوس فصل من رسالة القّديس بولس

يا ولدي تيموثاوس، تيّقظ في آّل شيء، إحتمل المشّقات، إعمل عمل المبّشر، َأوِف   
قد جاهدُت الجهاد الحسن، . خدمتك، ألّني اآلن أراق سكيًبا، ووقت انحاللي قد حضر

ي سيجزيني به في ذلك أتممُت سعيي، حفظُت اإليمان، إّنما يبقى إآليل البّر المحفوظ لي الذ
  .اليوم الرّب الدّيان العادل، ال إّياي فقط، بل جميع الذين يحّبون ظهوره أيًضا

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

بله        : صوُت صارٍخ في البرّية   . امكوجهك ُيهّيئ طريقك قدّ    وا س رّب، واجعل ق ال ّدوا طري أع
وآان يخرج إليه . آان يوحّنا يعّمد في البرّية ويكرز بمعمودّية التوبة لغفران الخطايا       . قويمة

ر األردّن       ي نه يعهم ف ه جم دون من ليم، فيعتم ّكان أورش ع س ة وجمي الد اليهودّي ل ب ّل أه آ
ان                وآان لباس . معترفين بخطاياهم  د، وآ ة من جل ه منطق  يوحّنا من وبر اإلبل، وعلى حقَوي

سُت            : طعامه الجراد وعسل الَبّر، وآان يكرز قائالً       ا ل ي، وأن إّنه يأتي بعدي َمن هو أقوى مّن
  .أنا عّمدتكم بالماء، وأّما هو فسيعّمدآم بالروح القدس. بأهٍل أن أنحني وأحّل سير حذائه

  حكمة
  دوني لكبير آهنة اليهود تبجيل اإلسكندر الكبير المك

  .١٩٣٣، أيلول ٩، العدد ١٤رسالة قلب يسوع، السنة 



نة   ول س ر       ٣٣٩ح كندر الكبي ّر االس شرق، م افر لل ه الظ اء فتح ي أثن يالد، وف ل الم  قب
اتح                دوم الف ر ق دى سماعهم خب افوا ل ة وخ الي المدين المكدونّي على مدينة أورشليم، فهاج أه

سماء        والتجأوا آّل إلى إلهه   . الشهير وآانت في    .  بالصلوات وتقديم الذبائح طلًبا للنجدة من ال
ود   ن اليه رة م ة آبي ليم جماع ة    . أورش ه الحبرّي بس حّلت م أن يل ة األعظ يس الكهن ّرر رئ فق

بالفعل، وبعد  . ويذهب وجميع آهنته إلى مالقاة االسكندر ليستعطفه من أجل المدينة المقّدسة          
م اهللا ه اس ور علي ه، المحف ًعا  أن وضع تاج ًدا مرّص ى صدره عق ه، ووضع عل ى رأس ، عل

اء        )رمز أسباط إسرائيل االثني عشر    (باثنَتي عشرة جوهرة     ه للق ، توّجه رئيس الكهنة وآهنت
ذا المشهد     إذ . الملك العظيم، فلّما رأه االسكندر، خّر على وجهه قّدامه، ودهش الجميع من ه

ذا اإلجالل  ي ه سبب ف أله عن ال شه وس د جي ّرأ قائ ةذاك تج رئيس الكهن يم ل فأجاب !  العظ
  .لم أسجد لهذا الكاهن، بل هللا، الذي هو عبده: االسكندر

  .هكذا ُيعّلمنا هؤالء الرجال العظماء دروًسا في التواضع وِآَبر األخالق
  المئوّية الثانية لوالدة لويس برايل

Louis Braille  
  إعداد مكاريوس جّبور

أن تكون األولى في إطالق صرخة آبرى "  األحدنشرة"في هذا اليوم بالذات يسرُّ إدارة 
ترغب من خاللها أن ينتشر الصوت في لبنان والعالم العربّي بأجمعه لالحتفال بالمئوّية 

فَمن هو ولماذا خّصصنا هذا العدد األّول من سنة . الثانية لوالدة الرجل العظيم لويس برايل
  . له٢٠٠٩

  .إّنه مخترع حروف القراءة للمكفوفين
، في ١٨٠٩صر لويس برايل النور في مثل هذا اليوم، الرابع من آانون الثاني سنة أب

- سيمون) Simon-René Braille(آان والده . بالقرب من باريس) Coupvray(بلدة آوبفريي 
 في آن، فقد آان يعمل في صناعة الجلود رينه من أصحاب المهن الجميلة والمتبعة

وفي أحد . وقبل أن يتجاوز ابنه الثالثة من عمره بدأ يصطحبه معه إلى المصنع. ودباغتها
األيام، وعندما آان لويس ال يزال في الثالثة من عمره، أخذ يلعب بمخرز آان والده 

ّدة أصّر على غرز يستعمله لثقب الجلد، وآكّل ولد يجهل خطورة مثل هذه األدوات الحا
المخرز بالجلد، وفيما آان يضغط بقّوة، ُأفلت المخرز من يده وأصاب إحدى عينيه ففقدت 
بصرها في الحال، وأصيبت األخرى بالتهاب حاّد أّدى فيما بعد إلى عماها، فَفقد الصبّي 

  .بصره بالكامل
وعلى الرغم من إصابته بالعمى، ُأرسل 

 فيها ما تعّلم من لويس إلى مدرسة البلدة، وتعّلم
وما أن بلغ العاشرة من عمره، . لغة وغيرها

حّتى حصل، بسبب نضجه وذآائه، على منحة 
دراسّية من معهد الشّبان المكفوفين في باريس 

)Institution des Jeunes Aveugles( فذهب إلى ،
وآان أول سؤال . العاصمة وإلتحق بالمعهد

آيف سوف : طرحه ابن العاشرة من العمر
  تعّلم القراءة والكتابة ألآون مثل اآلخرين؟ أ

في تلك الحقبة، آانت تقنّية تعليم المكفوفين تعتمد على طباعة آتب نافرة الحروف على 
وآانت الكتب ثقيلة، . ألواح من خشب يتلّمسها المكفوف وُيلّقنه أستاذه معنى آّل حرف فيها

اذه، ألّنها آانت تتطّلب جهًدا ووقًتا والقراءة بهذه الطريقة بطيئة ومتعبة للبمكفوف وألست



وعندما آان . حّتى يتلّمس آّل حرف ويتعّرف عليه ويصل الحروف ببعضها ليقرأ الكلمة
  . ينتهي من قراءة السطر ليصل إلى الذي بعده، ينسى محتوى السطر السابق

 في .على الرغم من الصعوبات برع لويس في هذا المعهد وتخّرج منه وُعّين فيه معّلًما
وفي سنة . تلك الفترة، راح يفّكر بطريقة أبسط وأسهل يستطيع من خاللها تعليم المكفوفين

 Charles(، قام بزيارة المدرسة الحربّية حيث تعّرف على شارل باربيه دو ال سيّر ١٨٢١
Barbier de la Serre ( الذي آان قد اخترع طريقة جديدة إليصال إشارات عسكرّية للجنود

أّما الطريقة فهي أن يضع القّواد على ورقة عدًدا من النقاط ال يتجاوز حّدها . في الظالم
  .ة، يتعّرف الجنود، من خالل لمسها، على األمر المعطى لهماألقصى اثنتا عشر نقط

قام لويس باستعمال الطريقة عينها، 
وبدأ . ولكّنها قّلص عدد النقاط إلى سّتة

بتعليم هذه الطريقة إلى بعض من 
ولكّنه عانى األمرَّين من ِقَبل . تالمذته

الكثرين مّمن استخّفوا بهذه الطريقة 
ه ثابر وبرهن واعتبروه مستحيلة، ولكّن

من خالل نجاح تالمذته على أّن طريقته 
  .أفضل وأسهل وأسرع

وابتكر لهذه الغاية طريقة . آما امتاز أيًضا بحّبه للموسيقى وبتعّلمه العزف على األورغ
وأآمل مسيرة . مشابهة يمكن من خاللها أن يتعّلم المكفوف العزف على اآلالت الموسيقّية

 في باريس ١٨٥٢ السّل، في السادس من آانون الثاني سنة عطائه إلى ساعة وفاته بمرض
  .باريس) Pantheon(حيث ُدفن في معبد 

غير أّن اهللا منحه، وهو على فراش الموت نعمة آبرى بأن اعُتمدت طريقته بتعليم 
  .ومن بعد وفاته، ُعّممت في أوروّبا ثّم في العالم أجمع.  رسميا في فرنساالمكفوفين

 



 نشرة األحد
   زوق مكايل–القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  ٢٠٠٩  آانون الثاني١١ األحد           ٣٦٦العدد 

  
   عشر بعد عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدسالسابعاألحد 

أبينا الجليل في القّديسين وفيه تذآار ) الغطاس( عيد الظهور اإللهي بعدوهو األحد الذي 
   األديارثاوذوسيوس الكبير رئيس

  
  ترنيمة الدخول
قام من ن خّلصنا يا ابن اهللا، يا َم. مبارك اآلتي باسم الرّب، الربُّ هو اهللا وقد ظهر لنا

  .، نحن المرّنمين لك هللوّيابين األموات
  )ثانيباللحن ال(نشيد القيامة 

مَت األموات من ولّما أق. لّما نـزلت إلى الموت أّيها الحياة الخالدة، أمتَّ الجحيم بسنى الهوتك  
  .أّيها المسيُح إلهنا، يا ُمعطي الحياة، المجُد لك: تحت الثرى، صرخت جميُع قّوات السماوّيين

  )ّولباللحن األ (عيد الظهور اإللهينشيد 
شهد     الوث، فإّن صوت    األردن، ظهر السجود للث   في اعتمادك يا رّب في نهر        ان ي اآلب آ

ة           ابًنا محبوًبا، والرو   لك، مسّمًيا إياك   ة الكلم د حقيق ة يؤّي ة حمام ا مَ   . ح بهيئ ار     في ن ظهر وأن
  .العالم، أّيها المسيح اإلله، المجد لك

  )مناباللحن الث ( القّديس ثاوذوسيوسنشيد 
. وبزفراِتك العميقة أثمرْت أتعابَك مئة ضعف. بسيول دموعَك أخصَب القفُر العقيم

فاشفع إلى المسيح . ثاوذوسيوس الباّر فصرَت للمسكونِة آوآًبا متأللًئا بالعجائب، يا أبانا
  .اإلله في خالص نفوسنا

  نشيد شفيع الكنيسة
  )باللحن الرابع(اإللهي قنداق عيد الظهور 

لقد .  للمسكونة يا رّب، ونورك قد ارتسم علينا، نحن مسّبحيك عن معرفةاليوم ظهرَت
  . أّيها النور الذي ال ُيدنى منه وظهرَتأتيَت

  ة بعيد القّديس ثاوذوسيوسالخاّصرسالة ُتقرأ ال
  )١٦-٧: ١٣( من رسالة القّديس بولس الرسول إلى العبرانّيين فصل

إنّ . تأمّلوا في عاقبة تصّرفهم واقتدوا بإيمانهم. يا إخوة، اذآروا مدّبريكم الذين آّلموآم بكلمة اهللا  
ريبة، فإّنه يحسن أن ال تنخدعوا بتعاليم متنوّعة وغ. يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الدهور

إّن لنا مذبحًا ال يحّق للذين يخدمون المسكن . يُثّبَت القلب بالنعمة، ال بأطعمة لم تنفع الذين جروا بموجبها
ألّن الحيوانات التي يدخل رئيس الكهنة األقداس بدمها عن الخطيئة، ُتحرق أجسامها . أن يأآلوا منه
فلنخرج إذًا إليه إلى .  الباب، ليُقّدس الشعب بدمه الخاّصلذلك يسوع أيضًا تأّلم خارج. خارج المحّلة

فلُنقرِّب به إذًا ذبيحة الحمد . خارج المحّلة حاملين عاره، ألّنه ليس لنا ههنا مدينة باقية، لكنّا نطلب اآلتية
ذه ال تنسوا اإلحسان والمؤاساة، فإّن اهللا يرتضي مثل ه. هللا آّل حين، وهي ثمر الشفاه المعترفة السمه

  .الذبائح
  ُيقرأ إنجيل األحد الذي بعد عيد الظهور اإللهي

  )٣٤- ٢٩: ١( من بشارة القّديس يوحّنا اإلنجيلي البشير فصل شريف



ال           ه فق بًال إلي سوَع مق ا ي ان، رأى يوحّن ك الزم ة      : في ذل ع خطيئ ذي يرف وذا حمل اهللا ال ه
ّي، ألّنه آان قبلي، وأنا لم أآن        هذا هو الذي قلُت عنه إّنه يأتي بعدي رجل قد تقّدم عل           ! العالم

إّني رأيُت الروح : وشهد يوحّنا قائًال. أعرفه، لكن لكي يظهر إلسرائيل جئُت أنا ُأعّمد بالماء
د          . مثل حمامة نازًال من السماء وقد استقّر عليه        وأنا لم أآن أعرف، لكّن الذي أرسلني ألعّم

ـزل      : بالماء هو قال لي    الروح             إّن الذي ترى الروح القدس ين د ب ذي ُيعمِّ ه هو ال ستقّر علي  وي
  .وأنا قد عاينُت وشهدُت أّن هذا هو ابن اهللا. القدس



 نشرة األحد
   زوق مكايل–القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  ٢٠٠٩  آانون الثاني١٨ األحد           ٣٦٧العدد 

  
   عشر بعد عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدسالثامناألحد 
الجليَلين في القّديسين أثناسيوس الكبير وآيرّلس رئيَسي أساقفة وفيه تذآار أبوينا 

  االسكندرّية
  

  )ثالثباللحن ال (نشيد القيامة
لتفرِح السماوّيات، وتبتهِج األرضّيات، ألّن الرّب صنَع عزا بساعِده، ووِطَئ الموت   

  .بالموت، وصاَر بكَر األموات، وأنقذنا من جوف الجحيم، ومنَح العالم عظيَم الرحمة
  )رابعباللحن ال (القّديَسين أثناسيوس وآيرّلسنشيد 

ا     ن يعاملن ا م ا، ي ه آبائن ا إل ل     ي ك، ب ا رحمت صِرف عّن دوام، ال ت ى ال ه عل سب رأفت بح
  .بتضّرعاتهم دّبر حياتنا بسالم

  )الثباللحن الث (آخر لهمانشيد 
 ، ودحضتما آّل تعليم فاسد، فغدوتما ظافَرينتألألتما بفعالكما في سبيل اإليمان القويم

مة، فُأّهلتما أن تجد وأغنيتما الجميع بالتقوى، وزّينتما الكنيسة زينة عظي. حامَلين الغنائم
  .المسيح اإلله الواهب الجميع عظيم الرحمة

  نشيد شفيع الكنيسة
  )باللحن الرابع(قنداق ال

يا نصيرة المسيحّيين التي ال ُتخزى، ووسيطتهم الّدائمة لدى الخالق، ال ُتعرضي عن 
خين إليك أصوات الخطأة الّطالبين إليك، بل بما أّنك صالحة بادري إلى معونتنا نحن الّصار

هلّمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى االبتهال، يا والدة اإلله المحامية دائًما عن : بإيمان
  .مكّرميك

  أثناسيوس وآيرّلسالخاّصة بعيد القّديَسين رسالة الُتقرأ 
  )١٦-٧: ١٣( من رسالة القّديس بولس الرسول إلى العبرانّيين فصل

إنّ . تأمّلوا في عاقبة تصّرفهم واقتدوا بإيمانهم. كلمة اهللايا إخوة، اذآروا مدّبريكم الذين آّلموآم ب  
ال تنخدعوا بتعاليم متنوّعة وغريبة، فإّنه يحسن أن . يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الدهور

إّن لنا مذبحًا ال يحّق للذين يخدمون المسكن . يُثّبَت القلب بالنعمة، ال بأطعمة لم تنفع الذين جروا بموجبها
ألّن الحيوانات التي يدخل رئيس الكهنة األقداس بدمها عن الخطيئة، ُتحرق أجسامها . يأآلوا منهأن 

فلنخرج إذًا إليه إلى . لذلك يسوع أيضًا تأّلم خارج الباب، ليُقّدس الشعب بدمه الخاّص. خارج المحّلة
فلُنقرِّب به إذًا ذبيحة الحمد . تيةخارج المحّلة حاملين عاره، ألّنه ليس لنا ههنا مدينة باقية، لكنّا نطلب اآل

ال تنسوا اإلحسان والمؤاساة، فإّن اهللا يرتضي مثل هذه . هللا آّل حين، وهي ثمر الشفاه المعترفة السمه
  .الذبائح

  )١٩- ١٢: ١٧( من بشارة القّديس لوقا اإلنجيلي البشير فصل شريف
ورفعوا  . ل ُبرص، ووقفوا من بعيد    في ذلك الزمان، فيما يسوع داخٌل إلى قرية استقبله عشرة رجا      

ا      : أصواتهم قائلين  م ارحمن ا رآهم قال لهم       . يا يسوع المعّل وفيما هم    . أمضوا وأروا الكهنة أنفسكم      : فلّم
ِرئ، رجع يمّجد اهللا بصوت عظيم، وخرّ على              . ذاهبون َطُهروا   ه قد َب ا رأى أّن وإّن واحدًا منهم، لّم



      أليس العشرُة قد َطُهروا، فأين التسعة؟        : فأجاب يسوع وقال  . اوجهه عند قدميه شاآرًا له، وآان سامري
 .ُقم وامِض، فإّن إيمانك قد خّلصك: ألم يوجد َمن يرجع ليمّجد اهللا، إّال هذا األجنبي؟ وقال له



 نشرة األحد
   زوق مكايل–القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  ٢٠٠٩  آانون الثاني٢٥ األحد           ٣٦٨العدد 

  
   عشر بعد عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدسالتاسعاألحد 

 رئيس أساقفة أبينا الجليل في القّديس غريغوريوس الكبير النـزينـزيوفيه تذآار 
  القسطنطينّية

  
  )رابعاللحن الب(نشيد القيامة 

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

  )ّولباللحن األ (غريغوريوس القّديسنشيد 
روح             إّن مزمار الهوتك الرعائي      اق ال قد ظهر على أبواق الخطباء، فإّنك إذ سبرت أعم

ه في خالص                    ى المسيح اإلل ُمنحت أيًضا روائع النطق، فاشفع، أّيها األب غريغوريوس، إل
  .نفوسنا

  نشيد شفيع الكنيسة
  )باللحن الرابع(قنداق ال

عن يا نصيرة المسيحّيين التي ال ُتخزى، ووسيطتهم الّدائمة لدى الخالق، ال ُتعرضي 
أصوات الخطأة الّطالبين إليك، بل بما أّنك صالحة بادري إلى معونتنا نحن الّصارخين إليك 

هلّمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى االبتهال، يا والدة اإلله المحامية دائًما عن : بإيمان
  .مكّرميك

  بعيد القّديس غريغوريوسالخاّصة رسالة ُتقرأ ال
  )٢: ٨-٢٦: ٧(إلى العبرانّيين القّديس بولس الرسول رسالة فصل من 

بارٌّ، ال شرَّ فيه، زآيٌّ، قد تنـّزَه عن الخطأة، : يا إخوة، آان ُيالئُمنا رئيُس آهنٍة مثُل هذا  
وصار أعلى من السماوات، ال حاجَة له أن ُيقّرَب آّل يوم مثَل رؤساِء الكهنِة ذبائَح عن 

. ه قضى هذا مّرة واحدة حين قّرَب نفسهألّن. خطاياه الخاّصِة أّوًال، ثّم عن خطايا الشعب
أّما آلمُة الَقَسِم التي بعَد الناموس، فُتقيُم االبَن . فإّن الناموس ُيقيُم أناًسا ُضعفاَء رؤساَء آهنة

ورأُس الكالِم في هذا الموضوِع أّن لنا رئيَس آهنٍة هذه صفُته، أي قد . مكّمًال إلى األبد
اوات، وهو خادُم األقداِس والمسكِن الحقيقّي الذي جلس عن يمين عرش الجالِل في السم

  .نصبه الرّب ال اإلنسان
  )١٠-١: ١٩( فصل شريف من بشارة القدّيس لوقا اإلنجيلي البشير  

في ذلك الزمان، آان يسوع يجتاز بأريحا، وإذا برجٍل اسمه زآّا، آان رئيسًا على العشّارين وآان                  
ا  ه آان قصير القامة    وآان يطلب أن يرى َمن هو يسو   . غني م يستطع بسبب الجمع ألّن ّدم . ع، ول فتق

فلمّا انتهى يسوع إلى الموضع، رفع   . مسرعًا وصعد إلى جمّيزٍة لينظره، ألّنه آان مزمعًا أن يجتاز بها     
ا       . يا زآّا أسرع انزل، فاليوم ينبغي لي أن ُأقيم في بيتكَ             : فقال له . طرْفه فرآه  ه فرًح . فأسرع ونزل وقبِل

ائلين       فلمّا   ه دخل ليحّل عند رجل خاطئ           : رأى الجميع ذلك تذمَّروا ق ا وقال ليسوع       . إّن ا  : فوقف زّآ ي
ة         يء، أردُّ أربع ي ش دًا ف ُت أح د غبن ُت ق والي، وإن آن صف أم ساآين ن ذا  أعطي الم ّيدي، هاءن س

 ابن البشر اليوم قد حصل الخالص لهذا البيت، ألّنه هو أيضًا ابن إبراهيم، فإنّ     : فقال له يسوع  . أضعاف
  .قد أتى ليطلب ويخّلص ما قد هَلَك



  
  حكم للقّديس جوفانّي بوسكو

  )دون بوسكو(
  .االعتراف والتناول: جناحان اثنان نطير بهما إلى السماء

  .رضّية لدى الرّبعتراف فعل تواضع من األفعال الم االاعترف للكاهن فإّن
  .ة لدى اهللالها مرضّيعمالنا الماّدّية فلنجع أردنا أن تزدهر أذاإ

  .زل نعمه إلى نفوسناـأعمال التقوى خيوط ترفعنا إلى اهللا وُتن
  . في السماءا الحقيقية التي ُتِعّد لنا مكاًناألعمال الصالحة هي الثروة

  .من أبى أن يتأّلم مع المسيح على األرض فلن يتمّتع معه في السماء
غي أن أآون وإن ذّموني قالوا فإن مدحوني قالوا ما ينب. مديح الناس وذّمهم سّيان عندي

  .ما أنا عليه
  .كاسخة فما من شيء في العالم يخيفإن آانت لك شجاعة اإليمان وقناعات ر

  .المماطلة في التوبة خطر على الخالص األبدي
  .المتواضع الوديع يحّبه اهللا والبشر
  . أن يساعدها في عمل الخيراالنفس سّيدة الجسد فمهّمة الجسد إًذ

  . حينعليكم أن ترفضوا أنانّيتكم آّليجب  ،كم ذات اعتبارلمتلكي تكون آ
  .لتكن أعمالك آّلها في حضرة اهللا

  .سيحّيتك من دون أن تعيشها رياء عظيممأن تجاهر ب
  .اا آثيرة؟ زوروه مراًر اهللا نعًمبكمأتريدون أن يه

التواضع ا همإّن ما ُيسِعده في هذا الدهر وفي اآلخرة . د األموال قلب اإلنسانال ُتسع
  .والمحّبة

  .آم تمّنيت لو اآتسبت قلوب الشباب ألقّدمها للرّب
  .كسروا شوآتهمت فاا شجعاًنآونوا إًذ. شرار على خوف اآلخرينتقوم جرأة األ

  .شّر الشرور الخطيئة
  .الئين فرًحالممتمن الشيطان يخاف 

  .سةالصبر مفتاح القدا
الهادئ، االعتدال في المأآل، النشاط الضمير : إذا أردت الصّحة والعمر الطويل الَزم

  .في الحياة، ِعْشرة الصالحين
  .ف قيمة األعمالالصالة تضاع
  . ايًس قّدصبح تا مطيًعنآ. حفظون وصاياهيبارك اهللا من ي

 آانت حسنة أّدت بنا ذافإ. ا طوال الحياةم غالًبالعادات التي ُتكتسب في سّن الشباب تدو
  . عليهاذا تعّودنا آانت سّيئة فالويل لنا إذاوإ. األبديبّشرتنا بالخالص إلى الفضيلة و

  .طريق القداسة تبدأ باألمور الصغيرة
  .م اهللا أعظملغ عطاؤنا فكرمهما ب

  . في القول وفي الفعل تربح قلوب الناس والنفوسا وديًع آنتذاإ. ةليّتسم آالمك بالمحّب
  .آم من نفس خّلصها المثاُل الصالح

صوموا أو أن يقوموا بأسفار طويلة في سبيل اهللا، وليس بُوسع ليس بوسع الجميع أن ي
ولكن بوسع الجميع أن يحّبوا اهللا ُآّلما أرادوا . الجميع أن يتصّدقوا بأموال طائلة على الفقراء

  .ذلك
  .ن التحّدث بحيث إّن جميع الذين تخاطبهم يصبحون أصدقاء لكأحس



  .المغفرة فعل نسيان أبدي
  .اصدك الثابتة وأنَت تقبل سّر التوبةد الشّرير عنك بمقأبع

استنجد بمالآك الحرس عند التجربة فهو راغب في نصرتَك أآثر من رغبتك في 
  .استنجاده
  . ز الكنوز نعمة اهللاـآن

  . نفسك عوض أن تبّرر نقائصكاسع إلى إصالح
  . وَحَمْتُه مريم ساعة مماته، بارآه اهللا في حياتهامى يتيًممن ح

  




