
 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –جاورجيوس القديس تصدرها رعية 

  
  

  ٢٠٠٧ حزيران ٣األحد            ٢٨٣ العدد
  

  األحد األّول بعد العنصرة
  وفيه تذآار جميع القّديسين

  
 )امنباللحن الث(نشيد القيامة 

احندرت من العالء أيها املتحنن، وقبلت الدفن ثالثة أيام، لكي تعتقنا من اآلالم، فيا حياتنا وقيامتنا، يا 
  .كرب اد ل

  )باللحن الرابع(نشيد عيد مجيع القديسني 
أيها املسيح اإلله، إنّ كنيستك املتسربلة دماَء شهدائك الذين يف كلّ العامل، مثل بز وأرجوان، تف   

  .أرسل رأفتك على شعبك، وهب لرعيتك السالم، ولنفوسنا عظيم الرمحة: إليك بواسطتهم
  )باللحن الرابع(ي القنداق لتقدمة عيد اجلسد اإلهل

وليمة الرب ة، لنقبلَ بضمريٍ نقينقي يا مؤمنون، كآنية ئ اليوم القلوبا لتقدمة . لنهيمني تسبيحمقد
  .العيد

  )آ ٢:١٢إىل  ٣٣:١١(فصل من رسالة القديس بولس الرسول إىل العربانيني 
ا الرب ونالوا املواعد وسدوا أفواه األسود، يا إخوة، إنّ القديسني مجيعا باإلميان قد قهروا املمالك وعملو

وأطفأوا قوة النار وجنوا من حد السيف، وتقووا من ضعف، وصاروا أشداء يف القتال، وكسروا معسكرات 
وآخرين قد عذّبوا بتوتري األعضاء والضرب، ومل يقبلوا النجاة . األجانب، واسترجعت نساٌء أموان بالقيامة



 

حنوا، شروا امترمجوا ن. وآخرين قد ذاقوا اهلُزء والسياط والقيود أيضا والسجن. مة أفضلليحصلوا على قيا
ماتوا حبد السيف، ساحوا يف جلود الغنم واملعز، معوزين، مضايقني، جمهودين، ومل يكن العامل مستحقا هلم، 

هلم باإلميان، مل ينالوا املوعد  فهؤالء كلّهم املشهود. تائهني يف الرباري واجلبال واملغاور وكهوف األرض
فلذلك حنن أيضا إذ يحدق بنا مثل هذا . ألنّ اهللا قد سبق ونظر لنا شيئًا أفضل، لكي ال يكملوا مبعزلٍ عنا

واخلطيئة احمليطة بنا بسهولة، ولنسع بصربٍ يف امليدان املوضوع  ،السحاب من الشهود، فلنلقِ عنا كلِّ ثقل
  .إىل يسوع مبدئ اإلميان ومكمله أمامنا، جاعلني نظرنا

ى اإلجنيلييس متالبشري فصل شريف من بشارة القد  
  )٣٠-٢٧:١٩و  ٣٨ - ٣٢:١٠(

. ن يعترف يب قدام الناس، أعترف أنا أيضا به قدام أيب الذي يف السماواتكلّ م: قال الرب لتالميذه
ام أيب الذي وما قدام الناس، أنكره أنا أيضأللقي على . يف السماواتن ينكرين قد ي جئتوا أنال تظن

لقد جئت ألفرق اإلنسان عن أبيه، واالبنة عن أمها، والكنة . مل آت أللقي سالما بل سيفًا. األرضِ سالما
نتا ابنا أو ب بحن أَأبا أو أما أكثر مني فال يستحقّين، وم بحن أَم. وأعداء اإلنسان أهل بيته. عن محاا

ها حنن قد : فأجاب بطرس وقال له. ن ال يأخذ صليبه ويتبعين فال يستحقّينوم. أكثر مني فال يستحقّين
احلق أقول لكم، أنتم الذين تبعتموين : تركنا كلّ شيٍء وتبعناك، فما عسى أن يكون لنا؟ فقال هلم يسوع

م أيضا على اثين عشر عرشا، يف عهد التجديد، مىت جلس ابن اإلنسان على عرش جمده، جتلسون أنت
ن ترك بيوتا، أو إخوةً، أو أخوات، أو أبا، أو أما، أو امرأةً أو وكلّ م. وتدينون أسباط إسرائيل االثين عشر

وكثريون أولون يكونون آخرين، . بنني، أو حقوالً من أجل امسي، يأخذ مائة ضعف، ويرث احلياة األبدية
  .وآخرون يكونون أولني

  يمة المناولةترن
  .ابتهجوا، أيها الصديقون بالرب، باملستقيمني يليق التسبيح، هلّلويا



 

  
  احلياة أو املوت ببطء؟

Pablo Neruda ورترمجة مكاريوس جب  
وذاك الذي  وذاك الذي ال يستمع إىل املوسيقى، وذاك الذي ال يقرأ، ميوت ببطء ذاك الذي ال يسافر،

 .ال يعرف إجياد اللطف لعينيه
،ه اخلاصم حبهدا ميوت ببطء ذاك الذي يوذاك الذي ال يقبل املساعدة أبد.   

وذاك الذي ال يبدل البتة ما  ميوت ببطء ذاك الذي يصري عبدا للعادة ويكرر كلّ يوم الطرق عينها،
  يكرره،

  .أو ذاك الذي ال يتكلّم أبدا مع جمهول وذاك الذي ال خياطر بتغيري ألوان ثيابه،
وترمم  دوامة تلك العواطف اليت متنح النور للعيون،) ويتجنب( وت ببطء ذاك الذي يتجنب األمل،مي

  .القلوب اروحة
،ا يف العمل أو يف احلبر رأسه عندما يكون تعيسوذاك الذي ال يتكلّف  ميوت ببطء ذاك الذي ال يغي

يف حياته وإالّ وهرب فيها من النصائح وذاك الذي وال مرة واحدة  عناء املخاطرة لتحقيق أحالمه،
  .السديدة

 .تصرف فورا .غامر اليوم .عشِ اآلن
  .وال حترم نفسك من أن تكون سعيدا !ال تدع ذاتك متوت ببطء

  من تعاليم القديس أنطونيوس الكبري
إرفع التجارب فال : ال أحد يقدر أن يدخل ملكوت السماوات بدون جتارب، ألنه قال

  .خيلص أحد
ال تثق بربك وال تندم : ماذا أعمل؟ قال له األب: سأل القديس مبوا القديس أنطونيوس قائالً

  .وأمسك بطنك ولسانك. على أمر قد عرب



 

ترى : رأيت كلّ فخاخ العدو ممدودة على األرض، فقلت متنهدا: قال القديس أنطونيوس
  .التواضع: من ينجو منها؟ فسمعت للحال صوتا يقول

مثّة أناس أفنوا أجسادهم بالنسك، لكنهم ظلّوا بعيدين عن اهللا كوم مل يقتنوا : أيضاقال 
  .فضيلة التمييز
ألننا إذا رحبنا أخانا، فإننا نربح اهللا، وإذا ما . املوت واحلياة يعتمدان على القريب: قال أيضا

  .أعثرنا أخانا، خنطأ إىل املسيح
ية وحوشا مفترسة، فرأى األب أنطونيوس ميازح بلطافة بعض كان إنسان يصطاد يف الرب

أما األب فأراد أن يؤكّد له أن ينبغي علينا أن نتنازل بني الفينة واألخرى أمام . اإلخوة، فأعثر
مثّ . شده أيضا بقوة: فقال له ثانية. ضع سهما يف قوسك واشدده، فشده: اإلخوة، فقال له

هكذا : قال له األب. إذا شددته فوق القياس ينكسر: لصيادفقال ا. شده أيضا: قال له ثالثة
إذن ينبغي . احلال متاما يف عمل اهللا، إذا ما شددنا على اإلخوة فوق القياس ينكسرون بسرعة

. فلما مسع الصياد هذا الكالم، غادر منتفعا منه جدا. علينا أن نتنازل هلم بني احلني واآلخر
  .أماكنهم بعد أن تشددوا واإلخوة أيضا مضوا إىل

  كيف خلق اهللا الصحراء
بل كانت األرض  ،اهللا عندما خلق العامل مل خيلق الصحراء نّإة تقول أسطورة يف بالد العرب الصحراوي

. األرض وما فيها لكم: اهللا أوصى البشر وقال هلم لكن. ها خضراء ومليئة بالنباتات والورود والثماركلّ
ة تكونون فيها أشرارا، تذبل مر ويف كلّ. وا بعضكم بعضاهو أن تكونوا صاحلني وحتبما أطلبه منكم  كلّ

  .شجرة أو نبتة خضراء، وأُنزل أنا من السماء حبة رمل صغرية على األرض



 

فشتم أحدمها . ان على جملويف يوم من األيام، تشاجر بدوي. عاش البشر ردحا من الزمن صاحلني
زاد . مل يعر أحد ما جرى اهتماما. ة رمل تسقط على األرض، وحببابل أمامهماآلخر، وإذ بشجرة تذ

  .  من األشجار ووقعت حبات كثرية من الرمل على األرضلشجار بني البدويني واصفرت كثريا
. هذا هو مثر شركم وخطاياكم: ات؟ قال هلمما هذا يا إله القو: رأى البدو ما حصل فسألوا اهللا

ى لو كنا حت: ضحك البشر وقالوا. ن مل تتوبوا ذلك إىل أن تغمر الصحراء األرض بأكملها إوسأستمر يف
ا، فسنحتاج إىل ماليني السنني قبل أن يغمر الرمل وجه األرض كلهاأكثر رجال الدنيا شر...  واستمر
  .البشر يف غيهم وشرهم

ا جيوبو... ةوهكذا أصبحت تلك البالد صحراوياوأصبح سكّا ًا حبثا وشرقًا وغربا عن مشاالً وجنوب
 ...نقطة ماء أو عن شجرة خضراء



 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –القديس جاورجيوس تصدرها رعية 

  
  

  ٢٠٠٧ حزيران ١٠ األحد           ٢٨٤ العدد
  

  األحد الثاني بعد العنصرة
  وفيه تذآار القّديَسين الشهيَدين ألكسندروس وأنطونينا 

  د في رؤساء الكهنة تيموثاوس أسقف بروّساوالقّديس الشهي
  

 )ولباللحن األ(نشيد القيامة 
الث، أيها املخلّص، جلنود، لكنك قُمت يف اليوم الثإنّ احلجر ختمه اليهود، وجسدك الطاهر حرسه ا

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

  )باللحن األول(نشيد عيد اجلسد 
فنحن اآلن نسجد . إنّ املسيح، إذ أحب خاصته وإىل الغاية أحبهم، منحهم جسده ودمه مأكالً ومشربا  

سيح، اد حلنوك، اد لتنازلك، يا اد حلضورك، أيها امل: هلما بوقارٍ مكرمني، وتف إليه بورع قائلني
البشر وحدك حمب.  

  نشيد شفيع الكنيسة
  )باللحن الرابع(يد اجلسد اإلهلي لعالقنداق 

وال يكن اشتراكي أنا الشقي يف . أيها املسيح، ال تستنكف من تناويل اآلن اخلبز جسدك ودمك اإلهلي
  .بل فليصر يل للحياة األبدية اخلالدة. ونةأسرارك الطاهرة والرهيبة أيها السيد للدين



 

  )١٦-١٠: ٢(فصل من رسالة القديس بولس الرسول إىل أهل رومة 
د والكرامة والسالم لكلّ ميا إخوة، االً مثّ لليوناينّ ن يصنع اخلري، لليهوديإذ ليس عند اهللا حماباة . أو

ناموسٍ أيضا يهلكون، وكلّ الذين خطئوا  ألنّ كلّ الذين خطئوا وليس عندهم ناموس، فبدون. وجوه
ما . دانونوعندهم ناموس، فبمقتضى الناموس يعند اهللا، بل إن ه ليس السامعون للناموس هم أبرارألن

فإنّ األمم الذين ليس عندهم ناموس، حينما يعملون طبيعيا مبا هو يف الناموس، . العاملون بالناموس يربرون
ويظهرون عمل الناموس املكتوب يف قلوم، . هم ناموس، يكونون ناموسا ألنفسهمفهؤالء الذين ليس عند

وضمريهم شاهد، وأفكارهم تشكو وحتتج فيما بينها، يوم يدين اهللا سرائر الناس، حبسب إجنيلي بيسوع 
  .املسيح

  )٢٣-١٨: ٤(فصل شريف من بشارة القديس متى اإلجنيلي البشري 
يسوع ماشيا على شاطئ حبر اجلليل، أبصر أخوين، مسعان املدعو بطرس يف ذلك الزمان، فيما كان 

. إتبعاين فأجعلكما صيادي الناس: فقال هلما. وأندراوس أخاه، يلقيان شبكةً يف البحر، ألنهما كانا صيادين
يف  ين، يعقوب بن زبدى ويوحنا أخاه،ين آخروجاز من هناك، فرأى أخو. فللوقت تركا الشباك وتبعاه

وكان يسوع . وللوقت تركا السفينة وأبامها وتبعاه. فدعامها. سفينة مع أبيهما زبدى، يصلحان شباكهما
يطوف يف اجلليل كلّه، يعلّم يف جمامعهم، ويكرز ببشارة امللكوت، ويشفي كلّ مرضٍ وكلّ ضعف يف 

  .الشعب

  
  الطفل آندي

أة صغرية يف يف بلدة زراعيوفقري، يف العاشرة من عمره وامسه آنديصغري  وكالهوما، عاش صيب.. .
ن جيتاز طريقًأا وكان عليه يوميا سريعا خطرفيم على كنيسة يسلّ ا كي ميري فيها ها على يسوع ويؤد
أة قبل صالته الصباحيملدرسةإىل اه ن يتوج.. .ا بالكاهن ثومسن الذي كان ويف الكنيسة كان يلتقي دائم



 

حيباهتماما ويراقبه به كثري. إى حتقنعه بأن يعرب الطريق السريع معه كي الأه ن خطار ندي ألآض يتعر
 .السيارات

 الكاهن، ي صلواته دوء، ولكنىل الكنيسة، يتركه لوحده كي يؤدإندي عرب بآعندما يالكاهن، وكان 
. ..وله هذا الفىتن يعرف، وحياول مساع ما يقأدون بندي آا من ن خيتبئ قريبأ أحب ،ياميف يوم من األ

فيه مع  ي رفضت الغشا، ولكنا جدئًات كان سيامتحان الرياضي نّأنت تعلم بأ: ندي يقول ليسوعآوكان 
ي كل كثري، ولكنأن ه السنة يف زراعته وليس لدينا اآليب يعاين هذأ نّأكما . زميلي كان يلح علي بذلك نّأ
ه جائع نأشعر بأي وكنت ا منقريب هراي وجدت ولكن. ذلك ا علىشكرك جدأنا أكلت بعض اخلبز واملاء وأ

  .اا جدكن جائعأنا مل أا ليس كذلك؟ عمومأهذا مضحك . ا من خبزيطعامه جزًءإفقمت ب
ىل املدرسة إا للمشي حافي ضطرأما سورب. حذية لديخري من األهذا هو الزوج األ. انظر يا يسوع

صدقائي تركوها كي يعاونوا أ نّىل املدرسة ألإذهب أنا أ قلّبأس فعلى األ ولكن ال. رثّحذائي  نّا ألقريب
شيء  كانه. ملدرسةإىل ان تساعدهم كي يعودوا أرجوك يسوع أ. الزراعة يف هذا املوسم القاسيب هلهمأ
مل سوف يزول بعد األ نّبأس أل خرى وهذا شيء مؤمل ولكن الأة يب قد ضربين مرأ نّأنت تعرف أ. خرآ

ك كنت نأعتقد بأنا أ. ايضأووو هذه دماء هنا آن ترى كدمايت؟ أهل تريد . املك أبأنا أ قلّعلى األ. فترة
جل توفري الطعام أا من فهو فقط متعب وقلق جد. يبأرجوك يسوع ال تغضب على أ. تعرف بوجود الدم

 .ايضأجل دراسيت ألنا ومن 
هل . نيتا اليت معي يف الصفأك هذه الفتاة اجلميلة هنا. ين وقعت يف احلبنبأ ظنأ. على فكرة يسوع

أب تظنإ قلّعلى األ ،عجبها؟ على العمومأي سوف نأعرف بأي نأعجبك أي نجيب  وال ،انت دائمن أ علي
سبوع هل تعرف؟ عيد ميالدك سيكون األ ،هآ. لنت صديقي املفضأف. نتأين ا كي حتبا خمتلفًصبح شخصأ

اووو . ها ستكون مفاجأةولكن.  لكيتى ترى هديانتظر حت. انا مبتهج جدأبتهاج؟ ال تشعر باالأ. القادم
 .نذهب اآلأن أ علي. لقد نسيت
 .ةا الكاهن ثومسن وعربا الشارع سويندي قاصدآخرج 



 

ا ا لقد كان هذا الكاهن معجبعلىندي الذي كان يثابر آبالطفل جد الو للصالةا احلضور يوميث تحد
ميان والنقاء ووجهة يوم أحد كمثال مجيل على اإل مام الشعب يف كلّأوع، وكان الكاهن يذكره ىل يسإ

  .ا وفقره املدقعالصعبة جد هع ا على الرغم من ظروفة اليت يتمتجيابيالنظر اإل
خر كان آه كاهن حملّ دخل املستشفى، فحلّوقبل يوم واحد من عيد امليالد مرض الكاهن ثومسن وأُ

ي ندي وهو يصلّآا فذهب ورأى طفال، ويف ذلك اليوم مسع الكاهن اجلديد صوتالصرب على األقليل 
ويتحدث ليسوع كعادته، فسأله غاضبندي بكلّآخربه أ؟ فا ماذا تفعل هنا يا صيب ته مع الكاهن قص

ة كي خرجه خارج الكنيسأندي وسحبه عنوة وآن صرخ بوجه أ الّإثومسن، فما كان من الكاهن اجلديد 
يتفراس العيدغ هو للتحضري لقد. ب هذا حزنوسبندي ألا آلا كبرينته لعيد ميالد ه كان قد أحضر اليوم هدي

 .يصاهلا بسبب الكاهن اجلديد هذاإن من صديقه يسوع واليت مل يتمكّ
وصدمته ته حلمايتها فباغتته شاحنة كبرية يف لفلفة هدي ثناء عبوره لوحده الطريق كان هو مشغوالًأو

هئه الكثري من الناس وهو غارق بدماع حولفقتلته يف احلال وجتم. 
فحمله على ذراعيه وهو ينوح ويبكي عليه،  ا باجتاه الصيبظهر رجل بثياب بيضاء يركض مسرع ،فجأة

: جاب وهو يبكيأهل تعرف الفىت؟ ف: ندي البسيطة ووضعها قرب قلبه، فسأله الناس هناكآوالتقط هدية 
 .اجثة الفىت ومضى ا بعيد وهنا ض حامالً. لصديقي املفضهذا هو 

يهم ندي كي يعزآهل أىل بيت إه فاجأ باخلرب املفجع، فتوجىل كنيسته ليإيام عاد الكاهن ثومسن أوبعد 
ا هذا الشخص مل يقل هلم شيئً نّأب جاب األأف. ويسأهلم عن هذا الشخص الغريب ذي الثياب البيضاء

ه جلس حزولكنينا ووحيده يعرفه منذ زمن بعيدا يندب ابننا وكأن! 
وقام هو برفع شعر ابين عن وجهه . رجاءفقد ساد سالم غامر هذه األ. مر غريب حبضورهأوحصل 

وقبجاب الوالدأماذا قال؟ : فسأل الكاهن. ذنيه ببعض الكلماتأا يف له هامس :ا على اهلديةقال شكر .
 .عيك ستكون منأل. اراك قريبأس

ا كان يف داخلي فدموعي كانت دموع فرح، ا رائعولكن شعور ،لقد بكيت وبكيت :وأكمل الوالد
أ. وعندما غادر ذلك الرجل. مرستطع تفسري األأي مل ولكنحسست بسالم داخلي عجيب وبشعور حب 



 

ولكن اخربين يا . ابين هو يف السماء نّأعلم بأنا أ. ستطيع تفسري الفرح الذي كان يف قليبأنا ال أ. عميق
فأجهش الكاهن بالبكاء  ا يف كنيستك؟م معه ابين يومين كان هذا الشخص الذي تكلّة الكاهن محضر

 .يسوع م معابنك كان يتكلّ:  وارجتفت ركبتاه وهو يقول



 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –القديس جاورجيوس تصدرها رعية 

  
  

  ٢٠٠٧ حزيران ١٧ األحد           ٢٨٥ العدد
  

  الثالث بعد العنصرة األحد
  وفيه تذآار القّديسين الشهداء مانوئيل وصابيل وإسماعيل

  
 )ثاينباللحن ال(نشيد القيامة 

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

  )الرابعباللحن ( الشهداءنشيد 
فإنهم أحرزوا قوتك، فقهروا املضطهدين، . شهداؤك يا رب جبهادهم نالوا أكاليل اخللود منك يا إهلنا  

  .فبتضرعام، أيها املسيح اإلله، خلّص نفوسنا. وسحقوا جتبر األبالسة الواهي
  نشيد شفيع الكنيسة

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

هلمي إىل الشفاعة، : الطالبني إليك، بل مبا أنك صاحلة بادري إىل معونتنا حنن الصارخني إليك بإميان
  .ن مكرميكوأسرعي إىل االبتهال، يا والدة اإلله احملامية دائما ع

  )١٠- ١: ٥(فصل من رسالة القديس بولس الرسول إىل أهل رومة 



 

يا إخوة، إذ قد بررنا باإلميان، لنا سالم لدى اهللا بربنا يسوع املسيح، الذي نلنا به أيضا الدخول باإلميان 
نفتخر أيضا يف  وليس هذا فقط، بل. إىل هذه النعمة، اليت حنن مقيمون فيها، ومفتخرون يف رجاِء جمد اهللا

ة تة اهللا الشدائد، عاملني بأنّ الشدخزى، ألنّ حمبا، واالمتحان رجاًء، والرجاء ال يا، والصرب امتحاننشئ صرب
ألنّ املسيح، وحنن بعد ضعفاء، قد مات يف األوان عن . قد أُفيضت يف قلوبنا بالروح القدس املعطى لنا

أما اهللا فيربهن على حمبته . فلعلّ أحدا يقدم على أن ميوت عن صاحل وال يكاد أحد ميوت عن بار،. الكافرين
. لنا، بأنّ املسيح، وحنن بعد خطأة، قد مات عنا، فباألحرى كثريا إذ قد بررنا بدمه خنلص به من الغضب

  .ص حبياتهألنا إذا كنا قد صوحلنا مع اهللا مبوت ابنه وحنن أعداء، فباألحرى كثريا وحنن مصاحلون خنل

  )٣٣-٢٢: ٦(فصل شريف من بشارة القديس متى اإلجنيلي البشري 
ا. سراج اجلسد العني: قال الربرك كلّه يكون نيك بسيطة، فجسدك . فإنْ كانت عينوإن كانت عين

وإذا كان النور الذي فيك ظالما، فالظالم كم يكون مدهلما؟ ال . شريرة، فجسدك كلّه يكون مظلما
ال . فإنه إما يبغض الواحد وحيب اآلخر، أو يالزم الواحد ويرذل اآلخر. تطيع أحد أن يعبد ربنييس

ال تموا لنفسكم مبا تأكلون، ومبا تشربون، وال جلسدكم : فلهذا أقول لكم. تقدرون أن تعبدوا اهللا واملال
انظروا إىل طيور السماء، فإنها ال أليست النفس أفضل من الطعام، واجلسد أفضل من اللباس؟ . مبا تلبسون

أفلستم أنتم أفضل منها؟ وملاذا تمون . تزرع وال حتصد وال جتمع يف األهراء، وأبوكم السماوي يقوا
إنّ سليمان نفسه يف كلّ : وأنا أقول لكم. إنها ال تتعب وال تغزل. باللباس؟ تأملوا زنابق احلقل كيف تنمو

فإذا كان عشب احلقل الذي يكون اليوم، وغدا يطرح يف التنور، يلبسه اهللا  .جمده مل يلبس كواحدة منها
م علَفإنّ هذا كلّه تطلبه األمم، وأبوكم السماوي ي. إذن قائلني، ماذا نأكل، أو ماذا نشرب، أو ماذا نلبس

  .بل اطلبوا أوالً ملكوت اهللا وبره، وهذا كلّه يزاد لكم. أنكم حتتاجون إىل هذا كلّه

  قصة الفتاة إيريين
وأطلق . ، عاصمة الشرق القسطنطينية بقيادة حممد الثاين الفاتح١٤٥٣احتلّ العثمانيون األتراك، سنة 

  .السلطان يد جنوده وقواده يف املدينة وأمواهلا وسكّاا، ومل حيتفظ لنفسه إالّ باملباين العامة



 

أما من تبقّى . وكان األحياء حيسدون األمواتب وسلب وتقتيل السكّان، : كانت تلك كارثة هائلة
  .من السكّان فبيعوا عبيدا، وأضاع الكثريون ما بقي عندهم من إميان

. ووقعت بني األسرى املساكني فتاة تدعى إيريين، كان صيت مجاهلا قد وصل إىل مسامع السلطان
مل تصمد . إن دخلت يف دينه فطلب أن تحضر أمامه، ففُنت بسحرها، ووعدها بالزواج منها وبالعرش

  .اخلطوبة بينهما تومتّ. للتجربة، وخانت إمياا ومسيحها
فأراد أن يظهر أنه أعظم من أن تتحكّم . إنّ امللك يسمع خليبته املسيحية: وبدأ القواد يتهامسون قائلني

  ! فيه امرأة، وإنّ امرأة ختون أصلها ال ميكن أن حتب زوجها
وهكذا فعل، وخرجت إيريين تسطع زينة وتتألّق . اجلماهري واجليش ليتوجها ملكةفقرر أن يظهر أما 

هل تنكر : فوقف السلطان وسأهلا من جديد أمام اجلميع. وخرج هو أيضا وهي تنظر إليه مشدوهة. اًء
ها أن تتقدمه فوضع على رأسها تاجا، وطلب من. إمياا وتعتنق دينه؟ فأعلنت الشقية أمام اجلميع أنها تنكر

لكي يراها الناس، وملّا أصبحت أمامه استلّ برشاقة سيفه وقطع بضربة منه ذلك الرأس اجلميل فتدحرج أمام 
  .هكذا أضاعت إيريين مع إمياا وحياا أبديتها أيضا .قدميه
 

  الكبري القديس أرسانيوسمن تعاليم 
. صيا رب، عرفين كيف أخلُ:  اهللا قائالًعندما كان األب أرسانيوس يف البالط، كان يصلّي إىل - ١

  .صأرسانيوس أرسانيوس، اهرب من الناس ختلُ: فجاءه صوت يقول
أرسانيوس، : عندما انقطع أرسانيوس إىل حياة التوحد، صلّى الكالم نفسه، فسمع صوتا يقول له - ٢

  .اهرب واصمت واهدأ، ألنّ هذه هي جذور عدم اخلطيئة
صومعة األب أرسانيوس ذات يوم لكي حتزنه وملّا جاء الذين خيدمونه ووقفوا  اقتربت الشياطني من - ٣

. يا إهلي، ال تتركين لوحدي ألني مل أعمل الصالح أمامك: أمام باب قالّيته، مسعوه يصرخ إىل اهللا قائالً
  .لكن بصالحك وحمبتك أعطين أن أبدأ من جديد



 

باسا كلباسه، هكذا يف الكنيسة، مل يلبس أحد لباسا قالوا عنه إنه كما مل يلبس أحد يف البالط ل - ٤
  .أفقر من لباسه

كيف أننا، بالرغم من كلّ هذه التربية واحلكمة، ال منلك شيئًا : قال أحدهم لألب أرسانيوس - ٥
حنن ال منلك شيئًا من : صاحلًا، يف حني أنّ املصريني القرويني قد اقتنوا فضائل كثرية؟ أجاب األب القديس

  .ربية العامل، أما هؤالء املصريون فقد اقتنوا الفضائل بأتعامت
: عندما كان األب أرسانيوس يسأل شيخا مصريا عن أفكاره اخلاصة، قال له، وآخر كان قد رآه - ٦

ك وأنت تعن أفكارك؟ يا أبانا أرسانيوس، كيف أن لم اليوناينّ والروماينّ تسأل هذا الفالّح املصريتقن الع
إنين أُتقن التربية اليونانية والرومانية، لكني مل أتعلّم األجبدية البدوية اليت يعرفها هذا : أجاب األب القديس

املصري.  
زار ذات يوم رئيس األساقفة املغبوط ثيوفيلس، يرافقه أحد احلكّام، األب أرسانيوس وطلب منه أن  - ٧

حتى ولو قلت لكما كلمة، هل حتفظاا؟ فوافق : قليالًفأجابه أرسانيوس، بعد أن صمت . يسمعه كلمة
  .حيثما تسمعان بأرسانيوس ال تقتربا: فقال األب. االثنان على حفظها

ذات يوم، أراد رئيس األساقفة أن يزور أرسانيوس، فأرسل يستعلم إذا كان يفتح قالّيته، فأوضح  - ٨
فلما . ك، سأفتح للجميع عندئذ لن أُقيم حيث أناإذا أتيت، سأفتح لك، وإذا فتحت ل: له األب قائالً له

 .إذا كان ذهايب إليه سريغمه على اهلرب، لن أذهب إليه أبدا: مسع رئيس األساقفة هذا الكالم، قال
  
  
  
  
  
  

  نتشاجر ونفترق
  

  مكاريوس جبورإعداد 



 

  
كسر اجلليد وعيش نضرب موعدا لنلتقي، مثّ نلغيه، ونضرب آخر، مثّ مله، ونعاود الكرة حماولني 

ونلتقي، أو باألحرى تلتقي أجسادنا املائتة من شدة الضياع، وال . حلظات طفولة سرقت منا يف ليلة ليالء
جند شيئًا ليقوله أحدنا لآلخر، فننسحب بدون استئذان ويف داخلنا نار تريد أن تثور وحترق حتى 

  .الذكريات
ونلملم أشالء شبابنا الذين يسقطون الواحد تلو . ستغاثةومن حتت الركام والنار والدمار نرفع صرخة ا

  !اآلخر بدون أن نعرف من أخطأ هذا أم أبواه حتى قُتل
  .ومن وسط احلطام نغرف بارفة أحالما ممزقة كتب هلا أن متوت قبل أن تبصر النور
اس عندما قال ملَن وهناك، يف الطرف اآلخر من عامل غياهب النسيان، ومن على طُلل، صدق أبو النو

  :كان يبكي عليها
  واقفًا، ما ضره لو كان جلس    قل ملَن يبكي على طُلل درس،

  .هناك، يف الطرف اآلخر، نسمع الناعني هلويتنا خيطبون جمدا قد أفل، وجنما قد هوى، وتارخيًا قد لُعن
  .ماتواوالكلّ يعزي بشباب نرفض أن نقبل العزاء م ألننا نأىب أن يكونوا قد 

وآخرون وزعوا احلب . ومن على شرفات نوافذ قصورهم، هنا وهناك، يطلّون ليخشوا ما خيشوه
على دراجة  Deliveryوشعيب يبحث عن مسيحه لعلّ فتى يحضره إليه . باملعسول من الوهم وارحتلوا

  .نارية مع نفَس معسل
ليحميهم؟ وهل مثّة امتحانات يف املدارس  Securityوأبناؤنا من يجند هلم رجالً من رجال الـ 

  واجلامعات أهم وأصعب من هذا االمتحان؟
وعلى املسارح ترتفع القداديس فوق هامة مسيح مذبوح ماليني املرات، وينتظرون منه انتفاضة وقد 

املزينة  ، وقد صم اهللا آذنيه عن أدعيتنا"ستشيل الزير من البري"ساقهم العمى إىل االعتقاد بأنّ صلوام 
  .بأحلان من زيف ورئاء



 

يا شعيب ماذا فعلت بك ومبا كافأتين؟ قطعت أرزي املقدس لتجعل منه أعمدة من : ويصرخ وطين
وبروت غابايت لتحوهلا إىل جدران من اإلمسنت املسلّح، . وردمت حبري لتجعل منه ملتقًى للعشاق! دخان

  وهل يف لبناين إال املسلّح؟
وهنيئًا لفراعنة حولوا طرقي إىل . لك يا حضارة البيبسي شرط أن يكون دايتيصرخ لبنان، هنيئًا 

  .لواحات إعالنية ال مساحة فيها إالّ للفجور
رمحاك رب، وعفوك يا وطين، واغفري لنا أيتها اجلبال وقد عريناك من أجل حفنات من العملة 

  .عينا يسوعنا ومل نعرف أنه قاموساحمينا أيتها الكنائس واألجراس ألننا فيك ن. اخلضراء
وحولنا تراثهم إىل حانات ليلية . من أجل أجدادنا ارمحنا يا رب ألننا دنسنا قبورهم بأزهار اصطناعية

  .Americanaعلى 
 ،واو يا ربSorry شفى من آالمك" أبوس الواوا"، أرين جراحك لعلّيفت.  

ونلتقي . Bayوأودعك بالـ  Hayأن أُحيك بالـ ومن على هضبة اجللجلة أزفّك بالزجل بدالً من 
  .مثّ نتشاجر ونفترق لتبقى هذه قصة أناس ال جيمعهم سوى الغراب



 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –القديس جاورجيوس تصدرها رعية 

  
  

  ٢٠٠٧ حزيران ٢٤ األحد           ٢٨٦ العدد
  

  األحد الرابع بعد العنصرة
  ابق المجيد يوحّنا المعمدانوفيه تذآار مولد النبّي الكريم والس

  
 )ثالثباللحن ال(نشيد القيامة 

 بكر ئَ املوت باملوت، وصاره، ووطا بساعدعز صنع ات، ألنّ الربات، وتبتهجِ األرضيلتفرحِ السماوي
  .األموات، وأنقذنا من جوف اجلحيم، ومنح العامل عظيم الرمحة

  )الرابعلحن بال( النيب الكرمي يوحنا املعمداننشيد 
أيها النيب السابق يء املسيح، لسنا نستطيع حنن مكرميك بشوق أن مندحك كما حيق، فإنه مبولدك   

  .ايد املوقّر قد حلّ عقر أمك وبكَم أبيك، وكُرز للعامل بتجسد ابن اهللا
  نشيد شفيع الكنيسة

  )باللحن الرابع(القنداق 
ني اليت ال تعرضي عن أصوات اخلطأة يا نصرية املسيحيخزى، ووسيطتهم الدائمة لدى اخلالق، ال ت

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

  )٢٣-١٨: ٦(أهل رومة  فصل من رسالة القديس بولس الرسول إىل



 

فكما . أقول كالما بشريا من أجل ضعف جسدكم. م من اخلطيئة، استعبدمت للربعتقتيا إخوة، بعد أن أُ
ألنكم حني . مث، كذلك اآلن اجعلوا أعضاءكم عبيدا للرب للقداسةجعلتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة واإلمث لال

فأي مثرٍ حصل لكم حينئذ من األمور اليت تستحيون منها اآلن؟ . الربكنتم عبيدا للخطيئة، كنتم أحرارا من 
وأما اآلن وقد أُعتقتم من اخلطيئة واستعبدمت هللا، فتحوزون مثركم للقداسة، والعاقبة . إنما عاقبتها املوت

  .األنّ أجرة اخلطيئة موت، وأما موهبة اهللا فحياةٌ أبديةٌ يف املسيح يسوع ربن. حياةٌ أبدية

  )٨٠؛ ٧٦-٥٧؛ ٢٥- ١: ١(اإلجنيلي البشري  لوقافصل شريف من بشارة القديس 
إذ كان كثريون قد أخذوا يف سرد رواية األمور اليت جرت فيما بيننا، كما سلّمها إلينا الذين كانوا منذ 

ألول بتدقيق، أن البدء شهود عيان للكلمة مثّ خادمني هلا، رأيت أنا أيضا، بعد أن تتبعت مجيع األشياء من ا
كان يف أيام . أكتبها لك حبسب ترتيبها، أيها العزيز ثاوفليس، لتعرف صحة الكالم الذي وعظت به

وامرأته من بنات هرون امسها أليصابات، وكانا . هريودس ملك اليهودية كاهن امسه زكريا من فرقة أبيا
ين أمام اهللا، سائرين يف مجيع وصايا الربومل يكن هلما ولد، ألنّ أليصابات . وأحكامه بغري لوم كالمها بار
وبينما كان يكْهن يف نوبة فرقته أمام اهللا، أصابته القرعة . كانت عاقرا، وكانا كالمها قد تقدما يف أيامهما

وكان كلّ مجهور الشعب يصلّي خارجا يف وقت . على عادة اخلدمة املقدسة أن يدخل بيت الرب ويبخر
. فاضطرب زكريا حني رآه ووقع عليه خوف. فتراءى له مالك الرب واقفًا عن ميني مذبح البخور. التبخري

ال ختف يا زكريا، فإنّ طلبتك قد استجيبت، وامرأتك أليصابات ستلد لك ابنا فتسميه : فقال له املالك
أمام الرب، وال يشرب مخرا  فإنه سيكون عظيما. ويكون لك فرح وابتهاج، ويفرح كثريون مبولده. يوحنا

ويرد كثريين من بين إسرائيل إىل الرب . وال مسكرا، وسيمتلئ من الروح القدس وهو بعد يف بطن أمه
وهو يسري أمامه بروح إيليا وقدرته، لريد قلوب اآلباء إىل األبناء، والعصاة إىل حكمة األبرار، ويهيئ . إهلهم

. مب أعرف هذا؟ فإني أنا شيخ وامرأيت قد تقدمت يف أيامها: ل زكريا للمالكفقا. للرب شعبا مستعدا
وها إنك تكون . أنا جربائيل الواقف أمام اهللا، وقد أُرسلت ألكلّمك وأُبشرك ذا: فأجاب املالك وقال له

وكان . أوانه صامتا، فال تستطيع أن تتكلّم إىل يوم يكون هذا، ألنك مل تصدق كالمي الذي سيتم يف



 

فلما خرج مل يستطع أن يكلّمهم، فعلموا أنه قد . الشعب منتظرين زكريا متعجبني من إبطائه يف اهليكل
ومن بعد . وملّا متّت أيام خدمته مضى إىل بيته. أما هو فكان يشري إليهم وبقي أبكم. رأى رؤيا يف اهليكل

هكذا صنع يب الرب يف األيام اليت نظر إيلّ : أشهر قائلةتلك األيام حبلت أليصابات امرأته، فاختبأت مخسة 
فسمع جرياا وأقارا أنّ الرب قد . فلما متّ زمان وضعها ولدت ابنا. فيها ليصرف عني العار بني الناس

ه فأجابت أم. ويف اليوم الثامن جاؤوا ليختنوا الصيب، فدعوه باسم أبيه زكريا. عظّم رمحته هلا ففرحوا معها
مثّ أومأوا إىل أبيه ماذا يريد . ليس أحد يف قرابتك يدعى ذا االسم: فقالوا هلا. كالّ، بل يدعى يوحنا: قائلة

ويف احلال انفتح فمه ولسانه وتكلّم . فتعجبوا كلّهم. امسه يوحنا: فطلب لوحا وكتب فيه قائالً. أن يسمى
وكان . حدث ذا األمور كلّها يف مجيع جبال اليهوديةفحلّ خوف على مجيع جريام، وت. مباركًا اهللا

. ما عسى أن يكون هذا الصيب؟ وكانت يد الرب معه: مجيع الذين مسعوا بذلك حيفظونه يف قلبهم ويقولون
. مبارك الرب إله إسرائيل، ألنه افتقد وصنع فداًء لشعبه: وامتأل أبوه زكريا من الروح القدس وتنبأ قائالً

وكان الصيب ينمو ويتقوى . ، أيها الصيب نيب العلي تدعى، ألنك تسبق أمام وجه الرب لتعد طرقهوأنت
  .بالروح، وكان يف الرباري إىل يوم ظهوره إلسرائيل

  قصة العالم والنويتّ
 :، فسأله العالم)سائق الزورق(ركب عالم مصري يف زورق يقطع النيل، وأخذ يتحدث مع النويتّ 

لغة : وأكمل العالم. كالّ: علم الفلك؟ واجلواب أيضا: أردف العالم. كالّ: أتعرف علم احلساب؟ أجاب
  .كالّ: وجاءت األجوبة كلّها... اهلند؟ والطب؟ واهلندسة؟ و

  .يا لك من رجل مسكني تعس، إنك قد أضعت نصف حياتك: إذ ذاك تنهد العالم وقال للنويتّ
: فالتفت النويتّ وقال للعالم. هي إالّ زوبعة ب وتعرض الزورق مبن فيه للخطرمضت بضع دقائق، وما 
  .لقد أضعت كلّ حياتك: وكان جواب النويتّ. كالّ: أتعرف علم السباحة؟ أجابه

 
  من تعاليم القديس أرسانيوس الكبري



 

نّ أحد الشيوخ إ، )نفسهوربما كان يشري إىل (حدثنا القديس أرسانيوس عن إنسان : قال األب دانيال
فقاده . فنهض وخرج. تعال ألريك أعمال الناس: بينما كان جالسا يف قالّيته ذات يوم، جاءه صوت يقول

وكان حياول أن يرفع احلمولة، . الصوت إىل مكان وأراه إنسانا حبشيا يقطع حطبا وقد أعد محولة كبرية
وهكذا كانت . يقطع حطبا من جديد ويضيفه إىل احلمولة إالّ أنه، بدل أن ينقّص منها، كان. فلم يقدر

وملّا تقدم قليالً، أراه إنسانا يقف أمام بئر يستقي منها وينقل املاء إىل حفرة مثقوبة كانت . حاله ملدة طويلة
لى فرأى كاهنا ورجلني آخرين جالسني ع. تعال ألريك أمرا آخر: مثّ قال له. تنقل املاء إىل احلفرة األوىل

فأرادوا الدخول من البوابة، فلم . صهوة أحصنتهم وهم حيملون خشبة بالعرض، الواحد مقابل اآلخر
ومل يتضع الرجل الواقف خلف رفيقه لكي يدخل اخلشبة عرب البوابة . يقدروا، ألنّ اخلشبة كانت بالعرض

الذين حيملون نري الرب  هؤالء هم الناس: فقال له الصوت. وهكذا ظلّوا خارج البوابة. بشكل مستقيم
. هلذا ظلّوا خارج ملكوت اهللا. بكربياء، فلم يتضعوا ليصلحوا أنفسهم فيلجوا الطريق الضيق الذي للمسيح

والذي كان يقطع احلطب هو إنسان كثري اخلطايا، إالّ أنه، بدل أن يتوب، كان يضيف إىل خطاياه، خطايا 
أعماله الصاحلة، ألنه  دقَإنسان يعمل أعماالً صاحلة، إالّ أنه فَ والذي كان جير املاء من احلفرة هو. أخرى

لذا ينبغي على كلّ إنسان أن يتيقّظ يف أعماله لئالّ يتعب عبثًا. كان خيتلط بالشر. 
 




