
 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –القديس جاورجيوس تصدرها رعية 

  
  

  ٢٠٠٧ متّوز ١ األحد           ٢٨٧ العدد
  

  لعنصرةاألحد الخامس بعد ا
  القّديَسين الصانَعي العجائب والزاهَدين في المال قزما وداميانوسوفيه تذآار أبوينا 

  
 )رابعباللحن ال(نشيد القيامة 

إنّ تلميذات الرب عرفن من املالك، بشرى القيامة البهيجة، ونبذنَ القضاَء على اجلدين، وقُلن للرسلِ 
  .ح اإلله، واهبا للعاملِ عظيم الرمحةلقد سلب املوت، وض املسي: مفتخرات

  )الثامنباللحن ( القديسنينشيد 
  .أيها القديسان الزاهدان يف املال، والصانعا العجائب، إفتقدا أسقامنا، جمانا أخذمتا، جمانا أعطيانا  

  نشيد شفيع الكنيسة
  )باللحن الرابع(القنداق 
هم الدائمة لدى اخلالق، ال تعرضي عن أصوات اخلطأة يا نصرية املسيحيني اليت ال تخزى، ووسيطت

هلمي إىل الشفاعة، : الطالبني إليك، بل مبا أنك صاحلة بادري إىل معونتنا حنن الصارخني إليك بإميان
  .وأسرعي إىل االبتهال، يا والدة اإلله احملامية دائما عن مكرميك

  )١٠- ١: ١٠(فصل من رسالة القديس بولس الرسول إىل أهل رومة 
فإني أشهد هلم أنّ فيهم غرية . خوة، إنّ ميلَ قليب وابتهايل إىل اهللا، مها ألجل إسرائيل لكي يخلُصواإيا 

. فإنهم إذ جهلوا بر اهللا، وطلبوا أن يقيموا برهم اخلاص، مل خيضعوا لرب اهللا. هللا، لكنها ليست عن معرفة



 

الناموس بأنّ اإلنسان  الذي من الرب فإنّ موسى يصف. ن يؤمنم ألنّ غاية الناموس هي املسيح للرب لكلّ
ن م ال تقلْ يف قلبك: وأما الرب الذي من اإلميان، فيقول عنه هكذا. هذه األشياء سيحيا فيها الذي يعمل

؟ لكن من بني األموات ن يهبط إىل اهلاوية، أي ليصعد املسيحزِلَ املسيح؟ أو مـيصعد إىل السماء، أي لين
ألنك إن اعترفت . ماذا يقول؟ إنّ الكلمة قريبة منك، يف فيك ويف قلبك، يعين كلمة اإلميان اليت نبشر ا

ألنه بالقلب يؤمن للرب، . بفمك بالرب يسوع، وآمنت يف قلبك أنّ اَهللا قد أقامه من بني األموات، ستخلُص
  .وبالفم يعترف للخالص

  )١٣: ٥: ٨(ة القديس متى اإلجنيلي البشري فصل شريف من بشار
الزمان، أتى يسوع إىل بقْعة اجلرجيِسيني، فاستقبله رجالن ما شياطني، خارجان من القبور  يف ذلك

ما لنا ولك يا : وإذا ما يصيحان قائلَني. يقو أحد على أن جيتاز من تلك الطريق شرسان جدا، حبيث مل
فأخذ . إىل ههنا قبل الزمان لتعذِّبنا؟ وكان على بعد منهما قطيع خنازير كثرية ترعى جئتيسوع ابن اهللا؟ أ

. إذهبوا: فقال هلم. إن كنت خترِجنا، فَائْذَنْ لنا أن نذهب إىل قطيع اخلنازير: الشياطني يتضرعون إليه قائلني
. ب عن اجلُرف إىل البحر، ومات يف املياهفإذا بقطيع اخلنازير كلّه قد وث. فخرجوا وذهبوا إىل قطيع اخلنازير

وإذا املدينة كلّها قد خرجت للقاء . أما الرعاة فهربوا ومضوا إىل املدينة، وأخربوا بكلّ شيء، وبأمر املُعترين
  .فركب السفينة وعرب وأتى إىل مدينته. فلما أبصروه طلبوا أن يتحول عن ختومهم. يسوع

  اجلندي اجلاهل
: ظ اجلنود يف جبهة القتال وهم يف خنادقهم، وإذا بأحد اجلنود يرفع صوته عاليا ويقولوقف كاهن يع

سر هذه البندقية كُوإذا كان موجودا فلي. ما نفع هذا الكالم اآلن، وما نفع هؤالء الناس، واهللا غري موجود
حكمة تن. بني يديته فوق اخلندق، وإذا برصاصة مذلك ورفع بندقي طلق من خندق األعداء قال اجلندي

  .وتصيب البندقية وتكسر وتصيب رأسه وتكاد تقضي على حياته
  
  



 

  قصة األب كولب
خالل فترة احلرب العاملية الثانية، أوجد الطغاة معسكرا أُطلق عليه اسم معسكر املوت وذلك لكثرة 

  .الضحايا الذين يقتلون فيه بعد أسرهم
لقي القبض، بدون ذنب على كاهن يدعى األب كولب، وساقه أُ ١٩٤١يف الثاين عشر من أيار سنة 

  .اجلنود إىل املعسكر حيث ضربوه حتى تفجر الدم من عروقه
هرب أحد :  أمضى األب كولب فترة شهرين ونيف يف املعتقل، ويف أواخر متّوز حدث أمر خطري

مل يتم العثور عليه، يقتل مكانه وكان قائد املعسكر قد أوصى بأنه إذا هرب أسري و. السجناء من املعسكر
كان اجلميع . يف تلك الليلة مل يستطع أحد من املعتقلني أن جيد إىل النوم سبيالً. مخسة وعشرون شخصا

  .خائفني وكلّ منهم ينتظر أن يقع خيار املوت عليه
ولطاملا رويت قصص مفزعة عن غرفة التعذيب يف هذا املعسكر حيث كان األسرى املسجونني 

رخون يف الليل صراخ الوحوش وهم يتلقّون من األمل والعذاب ما ال يوصف، ويتضرعون يف قلوم إىل يص
  .املوت ليأيت وخيلّصهم

وما هي إالّ . مل جنده: ويف الصباح، حضر اجلنود لدى القائد وقالوا له. مضت تلك الليلة شديدة احلزن
ظرين اللحظة الرهيبة أن خيتار القائد من بينهم الضحايا دقائق قليلة حتى اصطف مجيع السجناء يف الباحة منت

وكان املسكني الذي وقع عليه االختيار خيرج من الصف ... أنت، وأنت، وأنت: وقف القائد وبدأ. اجلدد
يا لشقائي لن أرى زوجيت : وإذا بأحد الضحايا يصرخ فجأة. وقد علته صفرة املوت وشحوب الوجه

وإذا بصوت القائد ينادي . ت عيون رفاقه بالدموع أمام هذا املشهد املؤملاغرورق! وأوالدي بعد اليوم
  .خذوهم إىل هناك أي إىل الغرفة املشؤومة حيث املوت احملتم

وإذا بأمر غريب حيدث فجأة، خرج أسري من بني رفاقه الذين مل يتم احلكم عليهم وانتصب جبرأة أمام 
قف مكانك أيها الوقح، ماذا تريد؟ إني : ئد مسدسه ويصرخ بوجهالقائد وقبل أن يتفوه ببنت شفة رفع القا

فدهش القائد وسأله وملاذا؟ أجاب ألنّ حيايت بعد اليوم لن . أريد أن أموت عوضا عن واحد من هؤالء



 

... وساد صمت عميق. ومن أنت؟ أجاب برزانة أنا كاهن كاثوليكي: فسأله القائد. يكون هلا منفعة كبرية
  .اذهب معه. مسكني أنت، لك ما أردت: دوى بعدها صوت القائد الذي صرخ مرت حلظات

وبعد أربعة عشر يوم من أشد أنواع . وسار األسرى إىل معتقل املوت أي إىل تلك الغرفة املشؤومة
  .وفُتح الباب وأُخرجت جثثهم. التعذيب إيالما صمتت أصوام

  .وى تطويب األب كولببدأت دع ١٩٤٨ويف الرابع والعشرين من أيار سنة 
يسوأغاثون ني أرسانيوس الكبريمن تعاليم القد  

قيل عنه إنه، طوال زمان حياته، ملّا كان جيلس للعمل اليدوي، كان جيعل يف حضنه مئزرة 
: وملّا مسع األب بيمني أنه رقد، دمع هو أيضا وقال. يلتقط ا الدموع اليت تنهمر من عينيه

ألنّ من ال يبكي نفسه . ب أرسانيوس، ألنك بكيت نفسك يف الدهر احلاضرهنيئًا لك أيها األ
  .فاإلنسان ال بد له أن يبكي، إما هنا طوعيا، أو هناك من العذابات. هنا، سيبكي هناك أبديا
: ما هي الفضيلة اليت تتطلّب تعبا أكثر من سواها يف احلياة يا أبت؟ قال هلم: سأله اإلخوة أيضا

ألنّ اإلنسان عندما يريد أن يصلّي إىل اهللا، . وين، ألني أعتقد أنه ال يوجد تعب كتعب الصالة إىل اهللاساحم
وأية حياة يسعى إليها اإلنسان ممسكًا . يسعى األعداء إليقافه، ألنهم يعرفون أنّ ال شيء يعيقهم كالصالة

  .النسمة األخريةإالّ أنّ الصالة حتتاج إىل جهاد يدوم حتى . ينال فيها راحة
  .قالوا عن األب أغاثون إنه أمضى ثالث سنني جاعالً يف فمه حجرا، حتى تعلّم أن يصمت

ألنّ هذه . لو كان ممكنا أن أجد أبرص أعطيه جسدي وآخذ جسده لكنت سعيدا: قال األب أغاثون
  .هي احملبة الكاملة

يبيع السالل، فوجد إنسانا غريبا مريضا مطروحا قيل أيضا عن األب أغاثون إنه نزل إىل املدينة ل -٢٧
واستأجر غرفة ليسكّنه . فمكث معه. ، مل يكن له من يعتين به)مرميا على قارعة الطريق(على األرض 

وهكذا بقي مع املريض ثالثة أسابيع . وكان يدفع بدل اإلجيار من عمل يديه تاركًا الباقي حلاجة املريض
  .عد ذلك عاد الشيخ إىل قالّيته بسالمب. حتى متاثل للشفاء



 

وكان . قبل أن يأيت األب أرسانيوس إىل آبائي، كانوا يقيمون مع األب أغاثون: قال األب دانيال -٢٨
وحدث أنّ تالميذه كانوا يغسلون السمار . األب أغاثون حيب األب إسكندر ألنه كان ناسكًا لطيفًا جدا

األخ إسكندر : فقال اإلخوة اآلخرون للشيخ. األب إسكندر يغسل جيدا وكان. يف النهر) نوع من النبات(
يا أخي إسكندر، أغسلها جيدا ألنها من : فأراد الشيخ أن يصلحهم فقال لألب إسكندر. ال يفعل شيئًا

 أتظن أنين ال أعرف: ولكن بعد حني عزاه الشيخ قائالً. فلما مسع األب إسكندر هذا الكالم حزن. كتان
  .أنك تقوم بعملك خري قيام؟ إالّ أنين فعلت بك هكذا لكي أصلح أفكارهم بطاعتك يا أخي

 



 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –القديس جاورجيوس تصدرها رعية 

  
  

  ٢٠٠٧ متّوز ٨ األحد           ٢٨٨ العدد
  
  بعد العنصرة األحد السادس

  القّديس العظيم في الشهداء بروآوبيوسوفيه تذآار 
  

 )امسباللحن اخل(يامة نشيد الق
لننشد حنن املؤمنني ونسجد للكلمة، األزيلّ مع اآلب والروح، املولود من العذراء خلالصنا، ألنه ارتضى أن يصعد 

  .باجلسد على الصليب، وحيتمل املوت، وينهض املوتى بقيامته ايدة
  )الرابعباللحن (الشهيد بروكوبيوس نشيد 

لَ إكليلَ اخللود منك يا إهلنا، فإنه أحرز قوتك، فقهر املُضطهِدين، وسحق جتبر شهيدك يا رب جبهاده نا  
  .فبتضرعاته، أيها املسيح اإلله، خلّص نفوسنا. األبالسة الواهي

  نشيد شفيع الكنيسة
  )باللحن الرابع(القنداق 

ال تعرضي عن أصوات اخلطأة  يا نصرية املسيحيني اليت ال تخزى، ووسيطتهم الدائمة لدى اخلالق،
هلمي إىل الشفاعة، : الطالبني إليك، بل مبا أنك صاحلة بادري إىل معونتنا حنن الصارخني إليك بإميان

  .وأسرعي إىل االبتهال، يا والدة اإلله احملامية دائما عن مكرميك

  )١٤- ٦: ١٢(فصل من رسالة القديس بولس الرسول إىل أهل رومة 



 

. لنا مواهب خمتلفة حبسب النعمة املعطاة لنا، فمن وهب النبوءة فليتنبأ حبسب مناسبة اإلميانإذ وة، إخيا 
ومن وهب اخلدمة، فليالزمِ اخلدمة، واملعلّم التعليم، والواعظ الوعظ، واملتصدق البساطة، واملُدبر االجتهاد، 

لشر، ملتصقني باخلري، حمبني بعضكم بعضا حبا كونوا ماقتني ا. ولتكن احملبة بال رئاء. والراحم البشاشة
أخويا، مبادرين بعضكم بعضا باإلكرام، غري متكاسلني باالجتهاد، حارين بالروح، عابدين للرب، فرحني 
بالرجاء، صابرين يف الضيق، مواظبني على الصالة، باذلني للقديسني يف حاجام، عاكفني على ضيافة 

  .باركوا وال تلعنوا. ذين يضطهدونكمباركوا ال. الغرباء

  )٨- ١: ٩(فصل شريف من بشارة القديس متى اإلجنيلي البشري 
فلما . فقدموا إليه خملّعا ملقًى على فراش. يف ذلك الزمان، ركب يسوع السفينة، وعرب وأتى إىل مدينته

هذا : قوم من الكتبة يف أنفسهم فقال . ثق يا بين، مغفورة لك خطاياك: رأى يسوع إميام، قال للمخلَّع
رون بالشر يف قلوبكم؟ ما األيسر أن يقال مغفورةٌ لك ملاذا تفكّ: فعلم يسوع أفكارهم فقال. جيدف

 وامشِ؟ ولكن لتعلموا أنّ ابن البشر له سلطان على األرض أن يغفر اخلطايا، حينئذ قال قُمخطاياك، أم أن ي
فلما رأت اجلموع تعجبوا، . فنهض ومضى إىل بيته. اشك واذهب إىل بيتكإض وامحل فر: قال للمخلَّع

  .وجمدوا اهللا الذي أعطى الناس سلطانا كهذا

يسوأمون أغاثون نيمن تعاليم القد  
قيل عن األب أغاثون إنه نزل إىل املدينة ليبيع السالل، فوجد إنسانا غريبا مريضا مطروحا على األرض 

واستأجر غرفة ليسكّنه وكان يدفع بدل . فمكث معه. ، مل يكن له من يعتين به)لى قارعة الطريقمرميا ع(
. وهكذا بقي مع املريض ثالثة أسابيع حتى متاثل للشفاء. اإلجيار من عمل يديه تاركًا الباقي حلاجة املريض

  .بعد ذلك عاد الشيخ إىل قالّيته بسالم
وكان األب . ب أرسانيوس إىل آبائي، كانوا يقيمون مع األب أغاثونقبل أن يأيت األ: قال األب دانيال

نوع (وحدث أنّ تالميذه كانوا يغسلون السمار . أغاثون حيب األب إسكندر ألنه كان ناسكًا لطيفًا جدا
األخ إسكندر ال : فقال اإلخوة اآلخرون للشيخ. وكان األب إسكندر يغسل جيدا. يف النهر) من النبات



 

. يا أخي إسكندر، أغسلها جيدا ألنها من كتان: فأراد الشيخ أن يصلحهم فقال لألب إسكندر. شيئًا يفعل
أتظن أنين ال أعرف أنك : ولكن بعد حني عزاه الشيخ قائالً. فلما مسع األب إسكندر هذا الكالم حزن

  .عتك يا أخيصلح أفكارهم بطاتقوم بعملك خري قيام؟ إالّ أنين فعلت بك هكذا لكي أُ
وملّا كان مير مبركب كان هو أول من حيمل . قالوا عن األب أغاثون إنه كان يهتم حبفظ كلّ الوصايا

وذلك ألنه كان مليئًا . وملّا كان اإلخوة يزورونه كان ميد هلم املائدة بيده بعد االنتهاء من الصالة. اذاف
: أما اإلخوة فكانوا يوقظونه قائلني. أيام فاحتًا عينيه دون حركة وملّا أوشك أن يرقد، ظلّ ثالثة. مبحبة اهللا

وأنت ختاف يا أبانا؟ قال : قالوا له. أنا واقف أمام حمكمة اهللا: أيها األب أغاثون، أين أنت اآلن؟ قال هلم
نت فكيف يل أن أعرف إذا ك. إالّ أنين إنسان. لقد فعلت قدر طاعيت وحاولت أن أحفظ وصايا اهللا: هلم

: ألست مقتنعا بأنّ أعمالك كانت حسب إرادة اهللا؟ قال الشيخ: قد أرضيت اهللا بأعمايل؟ قال له اإلخوة
وملّا أرادوا أن يسألوه . ألنّ حمكمة اهللا شيء وحمكمة الناس شيء آخر. لست مقتنعا بشيء حتى أقابل اهللا

فكانوا يرونه . وهكذا رقد بفرح. ني مشغولاعملوا يل معروفًا وال تتكلّموا اآلن، أل: أمرا آخر، قال هلم
 بدون صحوٍ: وكان يردد على الدوام. كان صاحيا يف كلّ شيء. يرحل عنهم كما يودع الواحد أحباءه

  .كثري ال يستطيع اإلنسان أن يتقدم وال يف فضيلة واحدة
قال له . طريق مقعدانزل األب أغاثون إىل املدينة ذات يوم ليبيع عمل يديه، فصادف على قارعة ال

اعمل يل معروفًا : قال له املقعد. إىل املدينة ألبيع عمل يدي: إىل أين أنت ذاهب؟ أجابه الشيخ: املقعد
ففعل . أنقلين إىل حيث تبيع عمل يديك: مثّ قال له املقعد ثانية. فقام ومحله إىل املدينة. وامحلين إىل هناك

: وملّا باع السالل قال له. ذا املقدار: بكم بعتها؟ قال له: املقعد وملّا باع السالل، قال له. كما قال له
وكان كلّما أراد أن يشتري للمقعد شيئًا يبيع سلّة جديدة، وكان املقعد طول . اشتر يل كعكة، فاشترى له

يته، وبعد أن باع كلّ السالل، هم بالعودة إىل قالّ. الوقت يسأله عن الثمن، والشيخ كان جييبه على سؤاله
اعمل يل معروفًا وانقلين إىل حيث : قال له املقعد. نعم: هل أنت ذاهب اآلن؟ قال له: فقال له املقعد

. مبارك أنت من الرب يا أغاثون يف السماء وعلى األرض: فقال املقعد. وجدتين، فحمله ونقله إىل مكانه
  .بهب الذي أتى جيرد كان مالك الروملّا رفع أغاثون عينيه مل جيد أحدا، ألنّ املقع



 

قال األب أمون لقد أمضيت أربع عشرة سنة يف األسقيط متضرعا إىل اهللا ليل ار أن مينحين القوة 
  .ألتغلّب على الغضب

وبعد قليل مر . أراد األب أمون أن يعرب النهر ذات يوم، فوجد أنهم يعدون املركب، فجلس جبانبه
: قال هلم الشيخ. تعال معنا: فقال الذين يف املركب لألب أمون. ابمركب آخر يف ذلك املكان ونقل الرك
ى متّ . أنا ال أصعد إالّ إىل مركب عموميوكان معه حزمة من اخلوص جلس حييكها ويفكّها من جديد حت

: ملاذا فعلت هكذا؟ أجام الشيخ: نية قائلنيفصنع له اإلخوة مطا. عد إليه وعربوهكذا ص. إعداد املركب
  .وهذا كان مثالً لنا لكي نسلك طريق الرب دوء وسكينة. ال أجاري أفكاريلكي 

وملّا أفاق من . فجلس لينام قليالً. ذهب األب أمون لزيارة األب أنطونيوس ذات يوم، فضلّ الطريق
مدالّة فالح له شيء مثل يد . هلك جبلتكأتضرع إليك أيها الرب إهلي أن ال ت: غفوته، صلّى إىل اهللا قائالً

  .من السماء كانت تدلّه على الطريق، فجاء إىل مغارة األب أنطونيوس
فأخرجه من القالّية وأراه . أنت تنوي أن تتقدم يف خمافة اهللا: تنبأ األب أنطونيوس عن األب أمون قائالً

رة؟ هل تكلّمت الصخ: مثّ قال له األب أنطونيوس. ففعل. اشتم هذه الصخرة واضرا: صخرة وقال له
لقد حدث هذا . هكذا أنت أيضا، ينبغي أن تبلغ إىل هذا القياس: قال له األب أنطونيوس. كال: أجاب 

د يعرف الشره لكثرة صالحه مل يعى أنا يف خمافة اهللا، حتم كثريوملّا صار أسقفًا . ألنّ األب أمون تقد
هذا ملّا رسم إشارة الصليب على . قبهماعا. فالن فعل هذا: أحضروا إليه عذراء محلت سفاحا، وقالوا له

ربما متوت وهي ذاهبة لتضع، أو ربما ميوت : بطنها طلب أن يعطوها ستة أزواج من الشراشف قائالً
أما هو فقال . ملاذا فعلت هذا؟ عاقبهما: فقال له الذين كانوا يتهموا. وليدها وال جتد ما تغطّى به لدفنها

أما أنا، فما عساين أقدر أن أفعل؟ وهكذا أطلقها، ومل . نها على وشك أن متوتأنظروا يا إخويت، إ: هلم
  .يتجاسر أن يدين أحدا

وحدث . أما الشيخ فتصرف كطفل. قالوا عن األب أمون إنّ بعض اإلخوة جاؤوا حيتكمون إليه ذات يوم
كم من : نا منها وناداها، قال هلافسمعها وملّا د. أنّ هذا الشيخ جمنون: فقالت. أنّ امرأة كانت تقف جبانبه

 األتعاب تكبدت يف الرباري لكي أكتسب هذا اجلنون، وبسببك سأفقده اليوم؟



 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –القديس جاورجيوس تصدرها رعية 

  
  

  ٢٠٠٧ متّوز ١٥ األحد           ٢٨٩ العدد
  
  بعد العنصرة األحد السابع

  األولى  وهو أحد آباء المجامع المسكونّية السّتة
  وفيه أيًضا تذآار القّديَسين الشهيَدين آيريكوس وأّمه يولطه

  
 )سادسباللحن ال(نشيد القيامة 

إنّ القوات املالئكية ظهرت عند قربك، واحلراس صاروا كاألموات، ومرمي وقفت عند القرب، طالبةً 
ن بني األموات، فيا من قام م. احلياةجسدك الطاهر، فسلبت اجلحيم ومل تنلك بأذى، والقيت البتول واهبا 

  .يا رب اد لك
  )باللحن الثامن(نشيد اآلباء 

أنت أيها املسيح إهلنا فائق اد، ألنك أقمت آباَءنا كواكب على األرض، وم هديتنا مجيعا إىل اإلميان   
  .فيا جزيل التحنن اد لك. احلقيقي

  )عالرابباللحن ( ين الشهيدنشيد 
شهيداك يا رب، جبهادمها، ناال إكليل اخللود منك يا إهلنا، ألنهما أحرزا قوتك، فقهرا املضطهدين   

  .وسحقا تشامخ األبالسة الواهي، فبتضرعاما، أيها املسيح اإلله، خلّص نفوسنا
  نشيد شفيع الكنيسة

  )باللحن الرابع(القنداق 



 

تهم الدائمة لدى اخلالق، ال تعرضي عن أصوات اخلطأة يا نصرية املسيحيني اليت ال تخزى، ووسيط
هلمي إىل الشفاعة، : الطالبني إليك، بل مبا أنك صاحلة بادري إىل معونتنا حنن الصارخني إليك بإميان

  .وأسرعي إىل االبتهال، يا والدة اإلله احملامية دائما عن مكرميك

  )١٥-٨: ٣(فصل من رسالة القديس بولس الرسول إىل تيطس 
يا ولدي تيطس، صادق القول، وأريد أن تقرر هذه األمور، حتى يكون الذين آمنوا باهللا ذوي اهتمامٍ 

نساب، أما املباحثات السخيفة واأل. فهذه هي احلسنةُ والنافعةُ للناس. يف القيام باألعمال الصاحلة
ورجل البدعة، بعد اإلنذار أوالً . باطلةواخلصومات واملماحكات على الناموس فاجتنبها، فإنها غرب نافعة و

مىت أرسلت . وثانيا، أعرض عنه، عاملًا أنّ مثل هذا قد زاغ، وهو يف اخلطيئة يقضي هو نفسه على نفسه
أما زيناس معلّم . ألني عولت أن أشتو هناك. إليك أرمتاس أو تيخيكس بادر أن تأتيين إىل نيكوبولس

زلُّس، فجهمها شيءالناموس وأبا أن يقوموا باألعمال الصاحلة . مها باعتناء لئالّ يعوزوليتعلّم ذوونا أيض
سلِّم على الذين يحبوننا يف . يسلّم عليك مجيع الذين معي. للحاجات الضرورية، حتى ال يكونوا بدون مثر

  .آمني. النعمةُ معكم أمجعني. اإلميان

  )١٩-١٤: ٥(يلي البشري فصل شريف من بشارة القديس متى اإلجن
وال يوقد سراج ويوضع . أنتم نور العامل، ال ميكن أن ختفى مدينةٌ قائمةٌ على جبل: قال الرب لتالميذه

ضيَء لكلّ موا أعمالكم . ن يف البيتحتت املكيال، بل على املنارة فيرام الناس، ليضئ نوركم قدهكذا فلي
إني مل آت . ال تظنوا أني أتيت ألنقض الناموس واألنبياء. لسماواتالصاحلة وميجدوا أباكم الذي يف ا

إنه إىل أن تزول السماء واألرض ال تزول ياٌء واحدةٌ أو نقطةٌ من : احلق أقول لكم. ألنقض بل ألمتّم
ه يدعى فكلّ من حيلُّ واحدةً من تلك الوصايا الصغرى ويعلّم الناس هكذا، فإن. الناموس حتى يتم الكلّ

  .ن يعمل ا ويعلّم، فهذا يدعى عظيما يف ملكوت السماواتوأما م. صغريا يف ملكوت السماوات

  نيمن تعاليم القديس



 

إنه قول أخ قد : ما هذا يا أبت؟ أجابه الشيخ: زار أحد الشيوخ األب أخيالّ، فرآه يتفل دما، فسأله
فصار الكالم دما يف فمي، فتفلته .  اهللا أن يرفعه عنيأحزنين، فجاهدت لكي ال أعلمه به وتضرعت إىل

  .واسترحت ونسيت ضيقي
ال ختف يا : "زرت بصحبة األب بيتيم األب أخيالّ فسمعناه يدرس اآلية التالية: كان األب أموى يقول
: ا وسألناوملّا طرقنا بابه فتح لن. وظلّ مدة طويلة يتأمل فيها). ٣: ٤٦تكوين " (يعقوب أن تذهب إىل مصر

وماذا أعمل : فقال. حنن من جبل النطرون: من أين أنتم؟ ففزعنا ومل نرد أن نقول له إننا من القاليل بل قلنا
لكم كونكم أتيتم من بعيد؟ فأدخلنا إىل قالّيته، فوجدناه حييك يف الليل احلبال، فرجوناه أن يقول لنا 

ا، ويف الواقع ال أحتاج إليها كلّها، إنما فعلت هذا من املساء حتى اآلن أيت عشرين باع: فقال: السبب
ملاذا مل تعمل عندما كنت قادرا على العمل؟ ألجل هذا أتعب وأعمل قدر : لئالّ يغضب اهللا ويقول يل

  .فغادرناه منتفعني. طاقيت
بعد و. كاملالك يا أبت: قبل كلّ شيء، كيف تراين اآلن؟ قال له: كان األب أموى يقول لألب أشعيا

ألنك لو قلت يل كلمة صاحلة تكون عندي . كالشيطان: واآلن كيف تراين يا أبت؟ أجابه: قليل، قال له
  .كالسيف

وعندما . وملّا أقام معه سبعة أيام مل جيبه الشيخ. قال األب بيمني إنّ أخا زار األب أموى طالبا منه كلمة
  .ي قد صارت جدارا مظلما بيين وبني اهللاأما أنا فخطايا. إذهب وانتبه لنفسك: شيعه قال له

: أجابه الشيخ. لقد أرسلين أيب يف خدمة وأخاف الزىن: جاء أخ من األسقيط إىل األب أمون وقال له
وذات يوم دخلت عليه فتاة عذراء وأغلقت . يا إله القوات، بصلوات أيب أعتقين: عندما تأتيك التجربة قل

  .للحال وجد نفسه على طريق األسقيط. إله أيب أعتقينيا : فقال هذا بصوت قوي. الباب
  .منذ أن حلّ علي إسم املسيح، مل خيرج من فمي كذب: قال األب أنوف

  .، لن جيد راحة البتة"أنا واهللا، فقط، يف العامل: "إذا مل يقل اإلنسان يف قلبه: قال األب ألونيوس
  . نفسيإذا مل أهدم كلّ شيء ال أستطيع أن أبين: وقال أيضا



 

فاجتمع . جاء أحد الوالة إىل األسقيط، وأراد أن جييب ضريبة من الرهبان كما يفعل مع أهل العامل
ال : فقال هلم األب أموناثا. اإلخوة كلّهم لدى األب أموناثا، واختاروا بعض اآلباء كي يرسلوهم إىل امللك

بوعني وبنعمة اهللا أنا وحدي سأتدبر حاجة بكم إىل مثل هذا التعب، بل اهدأوا يف قالّليكم وصوموا أس
وملّا مر أربعة عشر يوما غضب اإلخوة . فعاد اجلميع إىل قالليهم، والشيخ أيضا عاد إىل قالّيته. األمر

ويف اليوم . لقد أتلف الشيخ قضيتنا: وكانوا يقولون. وحزنوا جدا ألنهم مل يروا الشيخ قد حرك ساكنا بعد
فلما . كلّهم حسب االتفاق، فجاءهم الشيخ حيمل املرسوم موقّعا وخمتوما من امللكاخلامس عشر اجتمعوا 
صدقوين يا إخويت إني ذهبت هذه الليلة : مىت أحضرت هذا يا أبانا؟ أجام الشيخ: رأوا هذا تعجبوا قائلني

فلما . ومن مثّ عدت إليكم. مثّ توجهت إىل اإلسكندرية ووقّعته من الوالة. إىل امللك فكتب يل املرسوم هذا
 .فانتهت مشكلتهم ومل يعد الوايل يزعجهم. مسعوا هذا الكالم خافوا وخروا أمامه ساجدين



 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –القديس جاورجيوس تصدرها رعية 

  
  

  ٢٠٠٧ متّوز ٢٢ األحد             ٢٩٠ العدد
  
  بعد العنصرة األحد الثامن

  لرسل مريم المجدلّيةوفيه تذآار القّديسة المعادلة ا
  

 )سابعباللحن ال(نشيد القيامة 
يب، وأمرت رسلَك أن مالت الطالشيت بصليبك املوت، وفتحت للص الفردوس، وأبطلت نوح حا
  .يكرزوا مبشرين، بأنك قد قُمت أيها املسيح اإلله، ماحنًا العامل عظيم الرمحة

  )ولباللحن األ( القديسة مرمي ادليةنشيد 
. لقد تبعت املسيح الذي ولد من العذراء ألجلنا، يا مرمي ادلية الشريفة، وحفظت رسومه وشرائعه  

  فنعيد اليوم لتذكارك األقدس، وننال حلّ اخلطايا بصلواتك
  نشيد شفيع الكنيسة

  )باللحن الرابع(القنداق 
ق، ال تعرضي عن أصوات اخلطأة يا نصرية املسيحيني اليت ال تخزى، ووسيطتهم الدائمة لدى اخلال

هلمي إىل الشفاعة، : الطالبني إليك، بل مبا أنك صاحلة بادري إىل معونتنا حنن الصارخني إليك بإميان
  .وأسرعي إىل االبتهال، يا والدة اإلله احملامية دائما عن مكرميك

  )١٧-١٠: ١( كورنثسإىل أهل األوىل فصل من رسالة القديس بولس الرسول 



 

أُحرضكم باسم ربنا يسوع املسيح، أن تقولوا مجيعكم قوالً واحدا، وأن ال تكون بينكم وة، إخا ي
فقد أخربين عنكم، يا إخويت، أهل كَلْوة، أنّ بينكم . شقاقات، بل تكونوا ملتئمني بفكر واحد ورأي واحد

هل . نا لكيفا، أو أنا للمسيحأنا لبولس، أو أنا ألبولُس، أو أ: أعين أنّ كلّ واحد منكم يقول. خصومات
جتزأ املسيح؟ ألعلّ بولس صلب ألجلكم؟ أم باسم بولس اعتمدمت؟ أشكر اهللا أني مل أُعمد منكم أحدا سوى 

وما عدا ذلك ال . وقد عمدت أهل بيت استفانا. كرسبوس وغايوس، لئالّ يقول أحد إني عمدت بامسي
املسيح مل يرسلين ألعمد، بل ألبشر، ال حبكمة الكالم، لئالّ يبطل ألنّ . أعلم هل عمدت أحدا غريهم

  .صليب املسيح

  )٢٢-١٤: ١٤(فصل شريف من بشارة القديس متى اإلجنيلي البشري 
وملّا أقبل املساء، دنا إليه تالميذه . الزمان، أبصر يسوع مجعا كثريا، فتحنن عليهم وأبرأ مرضاهم يف ذلك
فقال . ملكان قفر، والساعة قد فاتت، فاصرف اجلموع ليذهبوا إىل القرى ويبتاعوا هلم طعاماإنّ ا: وقالوا له
ليس عندنا ههنا إالّ مخسة أرغفة : ال حاجة هلم إىل الذهاب، أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا له: هلم يسوع
خذ اخلمسة أرغفة مثّ أ. وأمر اجلموع أن تتكئ على العشب. إيلّ ا إىل ههنا: فقال هلم. ومسكتان

فأكل مجيعهم . والسمكتني، ونظر إىل السماء وبارك، مثّ كسر وأعطى األرغفة للتالميذ، والتالميذ للجموع
وكان اآلكلون حنو مخسة آالف رجل سوى . وشبعوا، ورفعوا ما فَضل من الكسر اثنيت عشرة قفّة مملوءة

رب حتى يصرف السفينة، ويسبقوه إىل الع وللوقت اضطر يسوع تالميذه أن يركبوا. النساء واألوالد
  .اجلموع

  من تعاليم القديسني
كنا نسري ذات يوم على شاطئ البحر، فعطشت وقلت لألب : قال األب ذوالس تلميذ األب بيساريوس

فصار ماء البحر عذبا . اشرب من ماء البحر: فلما صلّى الشيخ قال يل. أنا عطشان جدا يا أيب: بيساريوس
ملاذا : فلما رآين الشيخ أفعل هذا، قال يل. مثّ جعلت بعض املاء يف وعائي حتسبا للعطش بعد حني. تفشرب



 

اهللا : فقال الشيخ. ساحمين يا أبت ألني فعلت هذا خمافة من الظمأ بعد حني: مألت وعاءك ماء؟ فقلت له
  .هنا ويف كلّ مكان

أصمت وال تقارن نفسك : أعمل؟ أجابه الشيخ ماذا: سأل أخ، يقيم مع إخوة، األب بيساريوس قائالً
  .باآلخرين

حدثنا األب دانيال أنه كان هناك يف ابنة أحد القواد يف بابل شيطان، وكان ألبيها صديق راهب، فقال 
لكن إذا تضرعت إليهم، فإنهم . ال أحد يقدر أن يشفي ابنتك إالّ الرهبان املتوحدون الذين أعرفهم: له

عندما يأيت هؤالء إىل السوق، تظاهر وكأنك تريد : إالّ أننا سنعمل هذا. بداعي تواضعهمسريفضون طلبك 
فلما خرجا . أن تشتري سالهلم، وعندما يأتون ألخذ الثمن نطلب منهم أن يصلّوا لنا، وأعتقد أنها ستشفى
والسالل أيضا،  إىل السوق صادفا تلميذ أحد الشيوخ جالسا يبيع سالهلم، فحماله على الذهاب معهما

هذا ملّا بلغ إىل البيت، تقدمت الفتاة اليت ا شيطان ولطمته، فما كان منه إالّ أن أدار هلا اخلد . ألخذ الثمن
للحال طهرت . إنّ وصية املسيح خترجين! يا للعنف: فتعذّب الشيطان وصرخ قائالً. اآلخر عمالً بالوصية

إنه من املألوف أن يتداعى كربياء الشيطان : حدث، فمجدوا اهللا وقالوا فلما جاء الشيوخ أبلغوهم مبا. الفتاة
  .أمام تواضع وصية املسيح

وكانت . وذات يوم جاءت إىل القديس افرام امرأة زانية تريد أن جتربه بكلماا من أجل مجاع مشني
لناس مل يكن يراه يغضب تبغي يف حال رفضه طلبها، أن حتركه على األقلّ إىل الغضب، ألنّ أحدا من ا

لكن هذه . هلمي اآلن نفعل ما تريدين: فلما جاء إىل مكان يعج بالناس قال هلا. اتبعيين: قال هلا افرام. أبدا
كيف نقدر أن نفعل هذا أمام مجهور كهذا واقف هنا، ودون أن : بعد أن رأت اجلموع الكثرية، قالت له

من الناس فكم باألحرى ينبغي لنا أن خنْجل من اهللا الذي يفحص  إذا كنا نستحي: خنجل؟ فقال هلا افرام
  .فتركته املرأة لفرط خجلها، خائبة الظن. خفايا القلوب

فقط إجعل . كُل عشبا، البس عشبا، نم بني األعشاب: سأل أحدهم األب أفرببيوس عن احلياة، فقال له
  .قلبك من حديد



 

يستجيب صالته، عليه قبل كلّ شيء عندما ينهض للصالة وميد إنّ من يريد اهللا أن : قال األب زينون
  .وإذا ما فعل هذا فإنّ اهللا يستجيب لكلّ طلباته. يديه حنو اهللا، أن يصلّي أوالً من أجل أعدائه

هي عدم اإلميان بأنّ اهللا يهتم بك، واليأس من وعوده، : ما هي حمبة الفضة؟ قال: سئل األب أشعيا
  .والعظمة وحمبة االفتخار
  .هي جهلنا مجد اهللا وحسدنا القريب: وما هي املذمة؟ أجاب: سئل أيضا

لقد باعه . كال: قال له الشيخ. إخوته: من باع يوسف؟ أجابه أحد اإلخوة قائالً: قال األب يوحنا
، فجعله إنما صمت، فباع نفسه بالتواضع. وإن يعترض" إني أخوهم"ألنه كان يقدر أن يقول . تواضعه

  .تواضعه قائدا يف مصر
ملّا كنت أصغر سنا، كنت أقيم يف قالية يف مصر، فأمسكوين وجعلوين : قال األب مكاريوس عن نفسه

فجاء إيلّ إنسان تقي من أهل الدنيا كان يأخذ مني . وملّا مل أقبل، هربت إىل موضع آخر. كاهنا على القرية
من : فلما حبلت، سألوها. ذارى قد أُخذت بزلّة يف تلك القريةوحدث أنّ إحدى الع. عمل يدي وخيدمين
فخرجوا وأمسكوين وعلّقوا يف عنقي قدورا ساخنة وطافوا يب القرية وهم . الراهب: هو الفاعل؟ قالت
فضربوين حتى أوشكت أن أفارق . لقد أفسد هذا الراهب عذراءنا، خذوه، خذوه: يضربونين ويقولون

حتى مىت تضربون هذا الراهب األجنيب؟ وكان الذي خيدمين : أحد اآلباء فقال هلم وحدث أن جاء. احلياة
مثّ . أنظر إىل الناسك الذي كنت تشهد له، وعاين ما فعل: يسري ورائي خجالً ألنهم شتموه أيضا وقالوا له

عني واقطع هذا  تكلّم: فقلت خلادمي. لن نطلقه حتى نسمع أنه قد قطع عهدا بإعالتها: قال أهل الفتاة
بع هذه، وأعط مثنها : وملّا عدت إىل قالييت، أعطيته كلّ السالل اليت كانت عندي، وقلت له. العهد

مكاريوس، ها قد وجدت لنفسك زوجة، لذا ينبغي أن : أما أنا فجلست أقول يف نفسي. لزوجيت فتأكل
فلما حان وقت والدا، ظلّت أياما . ار تعيبوكنت أعمل الليل والنهار مقدما هلا مث. تعمل أكثر حتى تعوهلا

إنّ هذا حيدث يل بسبب التهمة اليت ألصقتها . أنا أعرف: ما هذا؟ قالت: عديدة تتألّم دون أن تلد، فقالو هلا
فجاء خادمي وأبلغين بفرح كبري، أنّ الفتاة مل . أما املذنب فهو الشاب الفالينّ. بالراهب وهو مني بريء



 

فلما . حتى اعترفت باحلقيقة كلّها، وأنّ كلّ القرية تريد القدوم إىل ههنا لإلعتذار والتوبةتقدر أن تلد 
  .وهذا هو السبب الذي من أجله أتيت إىل ههنا. مسعت هذا، ضت وهربت إىل األسقيط



 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –اورجيوس القديس جتصدرها رعية 

  
  

  ٢٠٠٧ متّوز ٢٩ األحد             ٢٩١ العدد
  
  بعد العنصرة األحد التاسع

  وفيه تذآار القّديس الشهيد آالينيكوس والقّديسة الشهيدة ثاوذوتي
  

 )ثامنباللحن ال(نشيد القيامة 
يا . فيا حياتنا وقيامتنا .احندرت من العالء أيها املتحنن، وقبلت الدفن ثالثة أيام، لكي تعتقنا من اآلالم

  .رب اد لك
  )رابعباللحن ال( القديس الشهيد كالينيكوسنشيد 

فإنه أحرز قوتك، فقهر املضطهدين، وسحق جتبر . شهيدك يا رب جبهاده نال إكليل اخللود منك يا إهلنا  
  .فبتضرعاته، أيها املسيح اإلله، خلّص نفوسنا. األبالسة الواهي

  )رابعباللحن ال( يسة الشهيدة ثاوذويتالقدنشيد 
يا عروسي، أنا أصبو إليك، وأجاهد يف طلبك، وأُصلب وأُدفن : نعجتك يا يسوع تصرخ بصوت عظيم

فتقبل كذبيحة ال عيب فيها من قدمت لك ذاا حبا . معك يف معموديتك، وأموت يف سبيلك ألحيا فيك
  .وسناومبا أنك رحيم، خلّص بشفاعتها نف. لك

  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

  )١٧-٩: ٣(رسول األوىل إىل أهل كورنثس فصل من رسالة القديس بولس ال
إني حبسب نعمة اهللا اليت أوتيتها، كبناء . يا إخوة، حنن عاملون مع اهللا، وأنتم حرث اهللا وبناء اهللا

فلينظر كلُّ أحد كيف يبين، إذ ال يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر . حكيم، وضعت األساس، وآخر يبين
فإن كان أحد يبين على هذا األساس، ذهبا أو فضة أو حجارةً مثينة، أو . غري املوضوع، وهو يسوع املسيح

وستمتحن النار . خشبا أو تبنا، فإنّ عمل كلّ واحد سيكون بينا، ألنّ يوم الرب سيظهره، إذ يعلَن بالنار
مله ومن احترق ع. فمن بقي عمله الذي بناه على األساس، فسينال أجرا. عمل كلّ واحد ما هو

روح اهللا ساكن أما تعلمون أنكم هيكل اهللا، وإنّ . فسيخسر، إالّ أنه سيخلَّص، ولكن كمن مير يف النار
  .ألنّ هيكل اهللا مقدس، وهو أنتم. فيكم؟ من يفسد هيكل اهللا يفسده اهللا

  )٣٤-٢٢: ١٤(فصل شريف من بشارة القديس متى اإلجنيلي البشري 
. سوع تالميذه أن يركبوا السفينة، ويسبقوه إىل العرب، حتى يصرف اجلموعيف ذلك الزمان، اضطر ي

وكانت السفينة يف . وعند املساء، كان وحده هناك. وملّا صرف اجلموع، صعد وحده إىل اجلبل ليصلّي
ويف اهلجعة الرابعة من الليل، أقبل يسوع حنوهم . وسط البحر تكدها األمواج، ألنّ الريح كانت معاكسة

. ومن املخافة صرخوا. إنه خيالٌ: فلما رآه التالميذ ماشيا على البحر، اضطربوا وقالوا. شيا على البحرما
يا رب، إن كنت أنت هو، : فأجابه بطرس قائالً. ثقوا، أنا هو، ال ختافوا: فللوقت كلّمهم يسوع قائالً
. سفينة، ومشى على املياه آتيا إىل يسوعفنـزل بطرس من ال. هلم: فقال. فمرين أن آيت إليك على املياه
وللوقت مد يسوع يده وأمسكه . يا رب جنّين: وإذ بدأ يغرق، صاح قائالً. لكنه ملّا رأى شدة الريح خاف

فجاء الذين كانوا يف السفينة، . يا قليل اإلميان لم شككت؟ وملّا ركبا السفينة، سكنت الريح: وقال له
  .وملّا عربوا، جاؤوا إىل أرض جنيصارت. حلقيقة أنت ابن اهللابا: وسجدوا له قائلني

  



 

  اية احلياة مع الكبار
  إعداد مكاريوس جبور

  
وإذا نظرنا إليها جبد . مل يغلط أتباع الفكر األفالطوينّ عندما شبهوا احلياة، منذ أجيال، بالظلّ واملنام

ة كوابيس متالحقة، ال ينهض املرء منها إالّ على وقع ليتها تكون جمرد منام، ألنها مبعظمها جمموع: نقول
  !كفى: الصراخ الذي يدوي يف أعماقه قائالً

أال تصبح احلياة جمموعة كوابيس متالحقة عندما تتحول املبادئ األساسية إىل جمرد حتديات؟ أال تشبه 
  بأنه ماثل أمام عرش الديان؟ احلياةُ املوت عندما جيد املرء نفسه فيها ماثالً أمام أناس يذكّرونه
ففي الدينونة لن حيسب ذلك الديان العادل . نعم، إنها تصبح هكذا، مع فارق بسيط وجوهري يف آن

لك وعليك خطايا شبابك وقلّة رشدك وضعف إميانك وعدم نضجك، ولن حياكمك على هفوات شعرت 
  .ا وتبت عنها، والديان هو التواب الرحوم

وعلى أرض الظالل، فكلّ شيء لك وعليك حمسوب، وكأنّ الزمان يتوقّف أو قد توقّف  أما هنا، يف
ملاذا ال : ولذلك سرعان ما تكتشف اجلواب على السؤال الرهيب. عند آخر محاقة ارتكبتها منذ سنوات

  توجد عدالة حتت الشمس؟
ء أن يتكلّم عن دميقراطية وهل ميكن للمر. ألنّ ال صفح وال مغفرة عند بين البشر: واجلواب هو التايل

يف غياب الصفح والغفران؟ واألسوء من كلّ ذلك أنّ البشر قد طوروا جدا أجهزة تصوير وتوثيق وحفظ 
أخطاء وهفوات بعضهم البعض، وباتت كلّ حماولة توبة ومصاحلة معدومة إذ إنك وفيما تكون حتاول 

ات حياتك اليت حفظوها لك منذ غابر الزمان إعالن مبادرة توبة وصفح، وتغيري، يفتحون أمامك ملفّ
  .ليهددوك فوات املاضي وقد أمهلوا ما لديك يف هذا املاضي من حسنات وجليل خصال

وقد سرى مفعول هذه العدوى يف عقول الكبار والصغار، وأصبحت حياتك حصارا دائما ال مهرب 
  .فيه ومنه إالّ باملوت أو االنعزال واالعتزال



 

ر، حيث اجلميع متساوون حتت وأمام أدناس اخلطيئة اجلَدية، وحتى هذه مل تغفر بعد، يف أرض البش
واألخطر من ذلك كلّه هو . يزداد، يف كلّ ثانية، عدد ضحايا الذين مل يصفح عنهم ولن يصفح إىل األبد
لون اآلباء حلماقة فاألبناء يعز. العزل الذي ميارسه الناس بعضهم على البعض اآلخر بدون هوادة وال رمحة

أتت منهم ولو مضت عليها سنوات، واآلباء ميسحون ذكر اإلخوة من أجل سوء تقدير يف توزيع املرياث، 
  ...اخل... والرفاق حيرقون الرفاق من أجل بعض من القبالت غري املرغوبة

  .الد اليونانويف ومع ذلك كلّه ال يربح اجلميع يتكلّمون عن الدميقراطية وهي أسطورة من خملّفات ب
وكلّ واحد مكتف بذاته وال يقبل التطور وال التأنيب، وال حتى توجيه املالحظة أو الدعوة إىل 

  .وكلّ واحد جياهر بأنه غري حمتاج إىل اآلخر. اإلصالح
وعندما يغلط الكبار، يف عصر انعدام املصاحلة والغفران، ال ... مجيعهم كبار، وكلّهم آهلة ومعصومون

أقلّه تكسب حفنة من كرامة، وحتافظ على ذرة حمبة، وتكتفي بالعزلة ... مك جمال إالّ لالعتزاليبقى أما
  .كبريا بني صغار

  البابا بيوس العاشر وأمه
كان البابا بيوس العاشر ابن موزع للربيد وقد أصبح كاهنا، فأسقفًا، مثّ بطريركًا على البندقية، فبابا 

  .باسم بيوس، فقديسا
وبعد أن انصرف . ندما سيم مطرانا، أراد أن يزور أمه العجوز يف مسقط رأسه، فذهب إىل بلدتهع

املهنئون وبقي هو وأمه وحيدين يف البيت القدمي، أشار إىل خامت األسقفية الرباق الذي كان يف إصبعه وقال 
  !أنظري كم هو مجيل: ألمه

يا : عتيق والرخيص الثمن الذي كان يف إصبعها، وقالت لهعندئذ أشارت أمه كذلك إىل حمبس الزواج ال
  !بين، تذكّر أنه لوال هذا احملبس ملا كان قد دخل اخلامت يف إصبعك

  
 




