
 نشرة األحد
   زوق مكايل–القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  ٢٠٠٨  تشرين الثاني٢ األحد           ٣٥٦العدد 

  
   بعد عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدساألحد السابع

ين الشهداء أآنذينوس وبيغاسيوس وإفثونيوس وألبيذفوروس وفيه تذآار القّديس
  وأنمبذسيوس

  
  )ثامنباللحن ال(نشيد القيامة 

فيا . انحدرت من العالء أّيها المتحّنن، وقبلَت الدفن ثالثة أيام، لكي ُتعتقنا من اآلالم  
  .يا رّب المجُد لك. حياتنا وقيامتنا

  )نياباللحن الث (لقّديسين الشهداءنشيد ل
ومقدَّسٌة المساآُن . مغبوطٌة األرُض التي أخصبتها دماؤآم، يا شهداء الرّب الظافرين  

فنسأُلكم أن . فإّنكم قد غلبتم العدّو في الميدان، وآرزتم بالمسيح بشجاعة. سادآمالتي قِبلت أج
  .تبتهلوا إليه، بما أّنه صالٌح، في خالص نفوسنا

  نشيد شفيع الكنيسة
  )باللحن الرابع(القنداق 

يا نصيرة المسيحّيين التي ال ُتخزى، ووسيطتهم الدائمة لدى الخالق، ال ُتعرضي عن 
لطالبين إليك، بل بما أّنك صالحة، بادري إلى معونتنا نحن الصارخين أصوات الخطأة ا

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

  )٨-١: ٤(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول إلى أهل أفسس 
ن تسلكوا بكّل تواضع ووداعة وطول أناة، آما يا إخوة، ُأحّرُضكم أنا األسير في الرّب، أ

يحقُّ للدعوة التي ُدعيتم بها، محتملين بعُضكم بعًضا بمحّبة، ُمجتهدين في حفِظ وحدة الروح 
ليس إّال جسٌد واحٌد وروٌح واحد، آما ُدعيتم إلى رجاء دعوتكم الواحد، ليس . برباط السالم

دة، وإلٌه واحٌد وأٌب واحٌد للجميع، هو فوق إّال ربٌّ واحٌد وإيماٌن واحد ومعمودّية واح
على أّن النعمة قد ُأعطَيت لكّل واحد مّنا على مقدار موهبة . الجميع وبالجميع وفي جميعكم

  .المسيح
  )٣١- ١٩: ١٦(فصل شريف من بشارة القّديس لوقا اإلنجيلي البشير 

نّعُم                 ّز، ويت بُس األرجوان والب ّي يل اخًرا       في ذلك الزمان، آان إنسان غن ا ف وم تنعًُّم ّل ي . آ
الُقروح              صاًبا ب ه ُم د باب ا عن شبع من         . وآان مسكيٌن اسمه لعازر مطروًح شتهي أن ي ان ي وآ

أتي وتلحس                              ًضا ت ل آانت الكالب أي م ُيعطه أحد، ب ّي، ول دة الغن سقط من مائ ذي ي الُفتاة ال
راهيم           . قروحه ى حضن إب ة إل ّي     . ثّم مات المسكين، فنقلته المالئك ن   ومات الغن ًضا، وُدف . أي

ازر في أحضانه                        د ولع راهيم من بعي رأى إب ذابات، ف يم في الع ه وهو في الجح . فرفع عيني
ّرَد               : فنادى قائالً  يا أبِت إبراهيم ارحمني، وأرسل لعازر ليغمس في الماء طرف إصبعه وُيب

ك،  تذّآر يا بني أّنك نلت خيراتك في        : فقال إبراهيم . لساني، ألّني ُمعّذب في هذا اللهيب      حيات
اه ذلك بالي ازر آ ّذب. ولع ت تتع ّزى وأن و يتع ّوة  . واآلن فه نكم ه ا وبي ه فبينن ذا آّل وق ه وف



ذين          ستطيعون، وال ال يكم ال ي عظيمة قد ُأثبتت، حّتى إّن الذين ُيريدون أن يجتازوا من هنا إل
ي خ    . أسألك إًذا يا أبِت أن ُترسله إلى بيت أبي          : فقال. هناك أن يعبروا إلينا    إّن ل مسة أخوة    ف

ذا             راهيم     . حّتى يشهد لهم، لكي ال يأتوا هم أيًضا إلى موضع العذاب ه ه إب ال ل دهم   : فق إّن عن
نهم سمعوا م اء، فلي ال. موسى واألنبي ن  : ق د م يهم واح ل إذا مضى إل راهيم، ب ِت إب ا أب ال ي

ام واحد م                    : فقال له . األموات يتوبون  إّنهم وال إن ق اء، ف سمعوا من موسى واألنبي م ي ن إن ل
  .األموات يقتنعون

  
  سيرة قّديس

  .من ترجمة وإعداد مكاريوس جّبور وماري روز قاصوف
  القّديس أنطوان ماري آالري

Saint Antoine-Marie Claret 
San Antonio Maria Claret 

  
ة          واحي مدين ى ن تعود أصول أسرته إل

لونا ن   . برش شرين م ث والع ي الثال د ف ول
اّلن       ١٨٠٧آانون األّول سنة      دة س ، في بل

)Sallent ( ا ة آاتلوني ة بمنطق الواقع
)Catalogne(    ن ة م رة مؤّلف ن أس ، م

شرة أوالد ي   . ع ل ف ده يعم ان وال وآ
ذلك     . الحياآة م آ بدأ دروسه صغيًرا، وتعّل

ّم ع . مهنة أسرته  ى     ث مل في الطباعة، حّت
ذه  الل ه ن خ ة اهللا م شر آلم شق ن ع

وعندما بلغ الثانية والعشرين من     . الوسيلة
وت،   ى الكهن دعوه إل اهللا ي ّس ب ره، أح عم

ك    ي في ة ف دخل اإلآليريكّي . )Vicq(ف
نة       ا س زال      ١٨٣٥وُرسم آاهًن ان ال ي ، وآ

  .في الثامنة والعشرين من عمره
شير في               إلى روما، ليط   ١٨٣٩ ثّم ذهب، سنة     اله للتب ان إرس شار اإليم لب من مجمع انت
فدخل الرهبانّية اليسوعّية، ولبس ثوب االبتداء، . غير أّن هدفه لم يتحّقق. أّي مكان في العالم

ّشر في        . فرجع إلى بلده  . ولكّنه عاد وترك بسبب سوء صّحته      وأمضى سّت سنوات يعظ وُيب
عبيّ         ى ش رة  منطقة آاتالونيا وجزر الكناري، فحاز عل فية        . ة آبي نع األش ة ُص . ومنحه اهللا نعم

  . وعرف أن يؤّسس جماعات عّدة تهتّم بما هو للروح
دنس          " أّسس جمعّية رسولّية ُعرفت باسم       ١٨٤٩سنة   ريء من ال ريم الب " مرسلي قلب م

)Congrégation des Missionnaires de Cœur Immaculé de Marie, ou 
Clarétins.(  

ا ١٨٤٩ي، تّم انتخابه سنة ونظًرا إلى نشاطه الرسول    .  أسقًفا على مدينة سانتياغو في آوب
باني    م اإلس ة تحت الحك ك الحقب ي تل ا ف ت آوب نة  . وآان باط س ي ش ى ١٨٥١وصل، ف ، إل



وفي هذه البالد الواسعة، وجب عليه أن . أبرشّيته، وباشر فوًرا بخدمة رعوّية منطقة النظير
عبة     ة ص ات اجتماعّي سام، وآف اطر ج ه مخ ل   : يواج ة والجه ر والعبودّي الزنى والفق ّم . آ ث

  .الطاعون والزالزل
ه       صطحًبا مع ل، م ب أو الكل رف التع م يع ّرات، ول ع م ا أرب ّيته آّله اء أبرش اب أرج ج

اة          . جماعة من المرسلين   ووضع آّل جهده في سبيل تقوية اإلآليريكّية ودعمها، وإصالح حي
روس شّجع الز . اإلآلي اعي، ف صعيد االجتم ى ال ا عل شورات  أّم ا، وأصدر من ة ودعهم راع

ه               ّي وتعليب اج الزراع ة        . خاّصة لهذه الغاية، ثّم أّسس مصنًعا لحفظ االنت ّل رعّي شأ في آ وأن
راء     دعم الفق وفير ل ة    . صندوق ت ذه الغاي د له شأ المعاه يم وإن وناضل من أجل   . وشّجع التعل

  .حقوق الكنيسة
ن األ سطه م ى ق ذا أن يحصل عل ل دؤوب آه ّد لعام ان ال ب ال وآ ين رج ة ب داء خاّص ع

سياسة ا أن  . ال ان آخره ال، آ اوالت اغتي ّدة مح ر، وتعّرض لع و اآلخ د تل ى التهدي دأ يتلّق فب
  .ُأصيب إصابة بالغة في وجهه

ى                     ّديس، أرسلت وأحضرته إل ذا األسقف الق ه ه وعندما بلغ مسامع ملكة إسبانيا ما يعاني
ا الخاصّ     بانيا ليكون معّرفه ذا في العاصمة مد  . إس دأ      فح ّيته وب ه في أبرش ا فعل د حذو م ري
  .يجول أرجاءها مبّشًرا وواعًظا

اريس              ١٨٦٨وعندما حصل االنقالب، سنة      ى ب ا إل ة، ُنفي معه ة الحاآم . ، وُأطيح بالملك
روا              ر فرونت ف ى دي سترسيان    ) Fontfroide(وفي العاصمة الفرنسّية لجأ إل ان السي للرهب

)cistercien (    بالقرب من ناربون)Narbone(         ع ، وبقي هناك حّتى رقاده بالرّب في الراب
نة  شرين األّول س ن ت شرين م وس  . ١٨٧٠والع ا غريغوري ات الباب ره آلم ى قب شت عل وُنق

  .أحببُت العدل وأبغضت اإلثم، ألجل ذلك أموت في النفي: السابع
ُتعّيد له الكنيسة . ١٩٥٠أعلنه البابا بيوس الثاني عشر قّديًسا في الثامن من أيار سنة 

  .الالتينّية وجمعّيته بشكل خاّص في الرابع والعشرين من تشرين األّول
 
 



 نشرة األحد
   زوق مكايل–القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  ٢٠٠٨ تشرين الثاني ٩ األحد           ٣٥٧العدد 

  
   بعد عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدساألحد الثامن

  ين الشهَدين أونيسيفورس وبرفيريوس والقّديس الباّرة مطروناوفيه تذآار القّديس
  

  )ّولباللحن األ(نشيد القيامة 
 الحجر ختَمه اليهود، وجسَدك الطاهر حرَسه الجنود، لكّنك ُقمَت في اليوم الثالث، أّيها إّن  

المجُد : إليك، يا ُمعطَي الحياة لذلك قّوات السماوات هتفت. المخّلص، واهًبا للعالِم الحياة
  .لقيامتك أّيها المسيح، المجُد لملكك، المجُد لتدبيرك، يا محّب البشِر وحدك

  )الرابعباللحن (ين  الشهيَدنشيد 
شهيداك يا رّب، بجهادهما، ناال إآليل الخلود منك يا إلهنا، ألّنهما أحرزا قّوتك، فقهرا   

المضطهدين وسحقا تشامخ األبالسة الواهي، فبتضّرعاتهما، أّيها المسيح اإلله، خّلص 
  .نفوسنا

  )باللحن الثامن (طرونانشيد للباّرة م
فقد أخذِت الصليب وتبعِت المسيح، . طروناأّيتها األّم مرة اهللا بتدقيق فيِك ُحفظت صو

فلذلك تبتهج روحِك . وعّلمِت بالعمل إهمال الجسد ألّنه زائل، واالهتماَم بالنفس ألّنها خالدة
  .أّيتها الباّرة مع المالئكة

  نشيد شفيع الكنيسة
  )باللحن الرابع(القنداق 

الدائمة لدى الخالق، ال ُتعرضي عن يا نصيرة المسيحّيين التي ال ُتخزى، ووسيطتهم 
أصوات الخطأة الطالبين إليك، بل بما أّنك صالحة، بادري إلى معونتنا نحن الصارخين 

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

  )١٩-٨ :٥(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول إلى أهل أفسس 
يا إخوة، اسلكوا آأبناء النور، فإّن ثمر الروح هو في آّل صالح وبّر وحّق، ُمختبرين ما 
هو مرضّي لدى الرّب، وال تشترآوا في أعمال الظلمة التي ال ثمر لها، بل بالحرّي وّبخوا 

بالّنور،  ُيعلن لكّن آّل ما ُيوبَّخ عليه. فإّن األفعال التي يفعلونها سرا يقبُح حّتى ذآُرها. عليها
استيقظ أّيها النائم وُقم من بين األموات، فُيضيء لك : لذلك يقول. ألّن آّل ما ُيعلن هو نور

فاحترصوا إًذا أن تسلكوا بحذر ال آُجهالء، بل آحكماء، ُمفتدين الوقت، ألّن األيام . المسيح
خمر التي فيها وال تسكروا من ال. لذلك ال تكونوا أغبياء، بل افهموا ما مشيئة الرّب. شريرة

الدعارة، بل امتلئوا من الروح، ُمتحاورين فيما بينكم بمزامير وتسابيح وأغاني روحّية، 
  .ُمرّنمين وُمرّتلين في قلوبكم للرّب

  
  



  )٥٦-٤١: ٨(فصل شريف من بشارة القّديس لوقا اإلنجيلي البشير 
ع،                    يس للمجم ائيروس، وهو رئ ساٌن اسمه ي د    في ذلك الزمان، دنا إلى يسوع إن ّر عن وخ

ألّن له ابنًة وحيدًة، لها نحو اثنتي عشرة        . ي يسوع وجعل يتضّرع إليه أن يدخل إلى بيته        قَدَم
ى الموت         د أشرفت عل ه           . سنة، ق ان الجموع يزَحمون ٌق، آ ا هو منطل ا     . وبينم رأًة به وإّن ام

ستطِ           ٌد  نزُف دٍم منذ اثنتي عشرة سنة، وآانت قد أنفقت معيشتها آّلها على األطّباء ولم ي ع أح
ه        دَب ثوب ه ومّست ُه ا    . أن يشفيها، دنت من خلف سوع  . وللوقت وقف نزف دمه ال ي من  : فق

ضايقَك  : َلَمسني؟ وإذ أنكر الجميع، قال بطرس والذين معه       يا معّلم، إّن الجموع تحيق بَك وت
ي                : ني؟ فقال يسوع  َسوتقول من لمَ   د خرجت مّن ّوٍة ق إّني شعرُت بق ٌد، ف ا  . قد لمسني واح فلّم

ة                            رأ ة عّل ه ألّي شعب آّل ام ال ه أم ه وأخبرت دًة وخّرت ل م تخف، جاءت مرتع ا ل ِت المرأة أّنه
سالم         : فقال لها . ته وآيف َبِرئت لساعتها   لمَس رأِك، اذهبي ب ا هو    . ثقي يا ابنة، إيمانِك أب وفيم

سمع ف. إّن ابنتَك قد ماتت، فال ُتتعب المعّلم: يتكّلم، جاء واحٌد من عند رئيس المجمع وقال له      
ه، إّال            . ال تخْف، آِمن فقط فتخُلص    : يسوع فأجابه  دخل مع ولّما جاء إلى البيت، لم يدْع أحًدا ي

ا       . بطرس ويعقوب ويوحّنا وأبا الصبّية وأّمها      ال . وآان الجميع يبكون ويلطمون عليه ال : فق
ة ل هي نائم ْت ب م تم ا ل وا، إّنه د ماتت. تبك ا ق م بأّنه ه لِعلمه وا يضحكون من ا. فجعل و أّم  ه

ائالً      ادى ق ومي     : فأمسَك بيدها ون ا صبّية ق أن              . ي أمر ب ا وقامت في الحال، ف فَرَجعت روحه
  .فَدِهش أبواها، وأوصاهما أن ال يقوال ألحٍد ما جرى. ُتعطى طعاًما

  
  سيرة قّديس

  .من ترجمة وإعداد مكاريوس جّبور وماري روز قاصوف
  القّديس أنطوان ماري آالري

Saint Antoine-Marie Claret 
San Antonio Maria Claret 

ا  د آّن ي ق بوع الماض ي األس ف
اة         وضعنا   سابق سيرة حي دد ال في الع

الري،     اري آ وان م ّديس أنط الق
د  ه ق ا أّن ن وذآرن د م رك العدي ت

شع ابع ال أّمالت ذات الط ل بالت ي، ننق
   .ىمنها هذا التأّمل المفعم بالتقو

  ربع ساعة أمام القربان المقّدس
  تأّمالت القّديس أنطوان ماري آالري

  
 أن تحّبني يكفيروريا، إلرضائي، أن تّتبع الكثير من اإلرشادات، ضليس 
  .أعّز صديق لكلو آنت تكّلم  آماببساطة آّلمني . آثيًرا
  ؟ مالديك ما تطلبه مّني من أجل شخص أ

.  وال تترّدد،له؟ اطلب بعزمألج ه اآلنأن أفعلب ترغبقل لي ما اسمه، وما 
خاطبني باألسلوب البسيط والصادق عينه الذي تخاطب به الفقراء آي تواسيهم، 

قل . والتائهين الذين ترغب بأن يعودوا إلى الطريق السليموالمرضى والمتأّلمين، 
  . عن آّل واحد منهمواحدة آلمة لي ولو 



  وأنت أال ترغب بشيء لك؟ 
ثّم،  ...، أو أناني، أو متقّلب، أو مهملمتكّبر نوًعا ماّنك إ بصراحة ُقل لي

 أو الكبير الذي تبذله آي تخرج من قليلاطلب مّني أن أساعدك في الجهد ال
آانت آثيرون من الصالحين الذين في السماء  ف.خجلت ال . أنت فيهمّماالوضع 

.  من عيوبهم،تدريجياروا، تحّر و... عينها، إّال أّنهم طلبوا بتواضعلديهم العيوب
، أداءالمهنّي خير ألجل تأدية واجبك ، وألجل صّحتكال تترّدد في أن تصّلي و
تتضّرع أرغب بأن و. إّني قادر على منحك، آّل ذلك. ألجل أعمالك أو دروسكو

. يخدمه ويسانده، بل األمر بموضوع تقديسكشرط أّال ُيعيق جل ذلك، أل إلّي
لك؟ ليتك تعلم آم ألج هعساي أن أفعلالذي ما و؟ ترغب ذا، ما بالذاتاليومو

  .أرغب بأن أساعدك
   ما؟ ، مشروع حاليا،لديكأ

 ؟ ماترغب ذا تفّكر؟ ماذا ما الذي يشغل بالك؟ بما.يماطرح مشروعك أما
 ؟رؤسائكك، أو أختك أو أصدقائك أو عائلتك أو يجل أخأل ه أستطيع أن أفعلالذي

بأن أآون ممّجًدا؟ ما يختّص بي أنا، أفال ترغب فيأّما ماذا تتمّنى أن تفعل لهم؟ 
 تحّبهم حبا الذين، الشّك في أّنك ما من أجل أصدقائك خيًراع أال تريد أن تصن

يلفت نظرك، بشكل  قل لي ما الذي ؟رّبما يعيشون بدون أن يفّكروا بيو ،آبيًرا
.  بين يديك لنيلهائل المتوّفرة اليوم؟ ما الذي تطوق إلى تحقيقه؟ ما الوسخاص،

تربحني في  أن أال تريد. أسباب الفشلعنه،فُأعطيك  أخبرني، فشل مشروعإذا و
  ؟ صّفك 

   أو بمزاج سّيء؟أتشعر بالحزن، 
 وجرحك في ، الذي أساء إليكوَمنيحزنك، الذي  ما ، بالتفصيلروي لي،أ

ما  آ، وسرعان ما سترى أّنك ستسامح الكّل،كّل شيءبأخبرني . الصميم وأهانك
أخائف  . المعّزية على برآتي، آمكافأة،ستحصل وستنسى آّل شيء، و،أنا فعلت

لعناية بين ذراَعي ا الِق بنفسكتشعر بحزن غير مبّرر يمّزق قلبك دائًما؟ أ؟ أنت
. برهةل ولن أترآك ولو، ه أرى آّل شيء وأسمع.اإللهّية، فأنا معك وإلى جانبك

 عنك اليوم، واابتعدقد نسوك و ،ماضي في ال،كونحّبآانوا ين هل تشعر بأّن َم
 يعودون إلى جوارك، م وأنا سأجعله،مصّلي من أجله. ن أنت السببو تكبدون أن

  .قداستكشرط أّال يشّكلوا عائًقا أمام 
  ؟ بهأليس لديك ما يفرحك وتريدني أن أشاطرك 

  اذا ال تسمح لي أن أشاطرك فرحتك؟لم
. لك تبتسم منذ آخر زيارة ليالذي واساك وجعن َملي  أروي. ألسُت صديقك

وصلتك أنباء ساّرة أورسالة، أم حصلت على لمسة أ، ساّرة معك مفاجأت حدثتأ
 ال مخرج أزق بدا لك في الماضيحنان، هل تجاوزت صعوبة أو خرجت من م

  . يكفيني أن تقول لي شكًرا يا إلهي هذا آّله من صنعي،له؟
  ني بشيء؟ أال تريد أن تعد



 نا لن، لكّن، بسهولة، أن نخدع ما شئنا من أناسستطيعلبك، نأنا أقرأ في عمق ق
عقدت العزم على عدم تعريض ذاتك هل :  بصراحةنيآّلم. نستطيع أن نخدع اهللا

أسهم ، وعن آّل آتاب بعكس المرتجى أمر عاد عليك التخّلي عنلخطيئة، ول
م سالصفو  عّكر وعلى الكّف عن االتصال بذلك الشخص الذي، مخّيلتك بتهييج
عتبره ذلك الشخص الذي طالما ا مع ولطيًفاعود ناعًما، ومحّبًبا ؟ هل ستنفسك
إلى عملك، وُعد اآلن إلى اهتماماتك المعتادة، . خزلك بشيءأّنه لمجّرد عدوا 

. اها مًعاأمضينهذه الدقائق الخمسة عشر التي  ك، وال تنَسسوعائلتك ودرو
 ةحّبم والخشوع الداخلّي و على الهدوء والتواضع، قدر ما استطعت،حافظ
  .القريب
  . أّمكفهي أيًضا ب أّمي أحِب
ؤه حبّ     مجّدًدا  ُعد   ر لروحي       بقلب مل سالم أآث ذ، ستجد    . أزود، واست  في    عندئ
  .يات جديدةعزتوجديدة  إحسانات حبا جديًدا و،آّل يومقلبي، 
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   بعد عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدساألحد التاسع

  الرسول مّتى اإلنجيليوفيه تذآار القّديس 
  

  )ثانيباللحن ال(نشيد القيامة 
ولّما أقمَت األموات من . الدة، أمتَّ الجحيم بسنى الهوتكلّما نـزلت إلى الموت أّيها الحياة الخ  

  .أّيها المسيُح إلهنا، يا ُمعطي الحياة، المجُد لك: تحت الثرى، صرخت جميُع قّوات السماوّيين
  )ثالثالباللحن (  قّديس مّتى اإلنجيليالنشيد 

ران الزّالت أّيها الرسول القّديس مّتى اإلنجيلي، إشفع إلى اهللا الرحيم، أن يهب غف  
  .لنفوسنا

  نشيد شفيع الكنيسة
  )باللحن الرابع( لدخول العذراء إلى الهيكل القنداق

إّن هيكل المخّلص األطهر، البتول الحجلة الوافرة الكرامة، وآنـز مجد اهللا المقّدس، 
المظّلة هذه : فيسّبحها مالئكُة اهللا. ُتدَخل اليوم إلى بيت اهللا، وُتدِخُل معها نعمة الروح اإللهّي

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

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

فلذلك ُخذوا سالح اهللا . لّدهر، ضّد قوى الشّر الروحّية في السماوّياتعالم ظلمة هذا ا
فانهضوا إًذا . الكامل، لتستطيعوا المقاومة في اليوم الشرير، حّتى إذا تمّمتم آّل شيء تثبتون

واحملوا . لبسوا درَع البّر، وانعلوا أقدامكم باستعداد إنجيل السالماوشّدوا أحقاءآم بالحّق، و
. ها ُترس اإليمان، الذي به تقدرون أن ُتطفئوا جميع سهام الشرير الُملتهبةفوق هذه آّل

  .واّتخذوا خوذَة الخالص وسيف الروح، الذي هو آلمُة اهللا
  )٣٧- ٢٥: ١٠(فصل شريف من بشارة القّديس لوقا اإلنجيلي البشير 

ه              ا   . في ذلك الزمان، أتى إلى يسوع واحد من علماء الناموس وقال ُمجّرًبا ل اذا    ي م، م معّل
أحبب  : ماذا ُآتب في الناموس، آيف تقرأ؟ فأجاب وقال    : فقال له . أعمل ألرث الحياة األبدّية   

سك       ك، وقريبك آنف ه  . الرّب إلهك بكّل قلبك وآّل نفسك وآّل قدرتك وآّل ذهن ال ل أجبت  : فق
ا   سوع     . بالصواب، اعمل ذلك فتحي ال لي سه فق ي نف أراد أن ُيزّآ سو    : ف اد ي ي؟ فع ن قريب ع وَم

ّم             : وقال ّروه وجّرحوه، ث ين لصوص، فع آان رجل منحدًرا من أورشليم إلى أريحا، فوقع ب
ت ّي ومّي ين ح وه ب صره  . مضوا وترآ ق، فأب ك الطري ي ذل دًرا ف ان منح ا آ اّتفق أّن آاهًن ف

ه                ّر ب سافًرا م ّم إّن سامريا م ان فأبصره وجاز، ث ذلك الويٌّ وافى المك ا رآه  . وجاز، وآ فلّم
ى    . نا إليه وضّمد جراحاته، وصّب عليها زيًتا وخمًراتحّنن، فد  ه إل ى ب وحمله على داّبته وأت

اعتِن بأمره، : وفي الغد أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال. فندق واعتنى بأمره



فأيُّ هؤالء الثالثة تحسُبه صار قريًبا للذي       . ومهما ُتنفق فوق هذا، فأنا أدفُعه لك عند عودتي        
  .امِض فاصنع أنت آذلك: فقال له يسوع. الذي صنع إليه الرحمة:  اللصوص؟ قالوقع بين

  
  سيرة قّديس

  .نعتذر هذا األسبوع عن سرد سيرة حياة أحد القّديسين بسبب ضيق الوقت

  ينأنواع المسيحّي
  )١: ٣رؤيا " (…ك حي وأنت ميتّنإ ،اسًما لك ّنإأنا عارف أعمالك "
ن  َم آّلين هو مسيحي حقيقي، وأّنين مسيحّي ولد من أبَون َم آّل أّنر البعض خطًأيتصّو

هناك  منا أّنآلمة اهللا تعّلأّن  غير… بالتالي المسيحي الحقيقييكون  في صغره اعتمدقد 
المؤمنون  - .ظاهريانون المتدّي - .باالسمون المسيحّي-: ينثالثة أنواع من المسيحّي

  .ونالحقيقّي
  باالسمون المسيحّي: ًالأّو

 يقول :واآتب إلى مالك الكنيسة التي في ساردس هذا" :هم الذين تقول عنهم آلمة اهللا
ك حي وأنت ّنإ ،اسًما لك ّنإأعمالك ا عارف الذي له سبعة أرواح اهللا والسبعة الكواآب أن

   )١: ٣رؤيا "(…ميت 
 اديسدهم يحضرون القأّنمن رغم البو. ا أموات روحيهم، ولكّناأحياء جسديهؤالء نعم، 

 ا،بالذنوب والخطايهم في نظر اهللا أموات لكّنالقربان المقّدس، آواجب أو آعادة، ويتناولون 
 " أجرة الخطيئة هي موتألّن"هللا هم أموات، إلى االنسبة ، وبيعبدون المال والشهواتفهم 

  ).٢٣: ٦ اروم(
  ظاهريانون المتدّي: اثانًي

 فاعرض عن .تهاهم منكرون قّوقوى ولكّنلهم صورة الت" :وهم الذين قال عنهم الكتاب
  .)٥: ٣تيموثاوس الثانية ( "…هؤالء

، وهم أبعد ما يكون في الظاهر  ويمارسون آّل، ويصومونة،يذهبون إلى الكنيسهؤالء 
ضة تظهر من قبور مبّي: "همّنإ  قال عنهم الرّبوقدة هذه الممارسات، عن عمق وفاعلّي

  .)٢٧: ٢٣ى مّت" ( نجاسةم أموات وآّلمملوءة عظاخارج جميلة وهي من داخل 
ين ق بين نوَع يسوع مثل العذارى الحكيمات والعذارى الجاهالت ليفّرولقد ضرب الرّب

 يحملن فالجاهالت آّن .ون، والمؤمنون الحقيقّيظاهرياهما المتدينون  .ينمن المسيحّي
 ختالف آّلال االظاهر، بلفال اختالف في . حملها الحكيماتتالتي عينها المصابيح 

عمة لقد آانت مصابيح الجاهالت فارغة من زيت ن .االختالف في جوهر هذه المصابيح
رياء المتدينين (هذا الرياء " :ذهبي الفمالا يس يوحّنالقّدقال . المسيح الذي يضئ في الظلمة

 ما لديهم، فهم ال يخدعون اآلخرين نين آّل يسلب المتدّياا خطيًرل لصيمّث) المظهريين
ن، وال هم أفضل من اآلخري، فيرون في أنفسهم أّن أيًضاما يخدعون أنفسهمحسب، وإّنف

  ".…يقبلون التعليم والنصح
  ونالمؤمنون الحقيقّي: اثالًث

 أن يصيروا أوالد ا الذين قبلوه فأعطاهم سلطاًنا آّلوأّم" : وهم الذين قاله عنهم الكتاب
 من اا رائًعاآلية نوًعونرى في هذه ، )١٢: ١ا يوحّن.." (.سمهااهللا أي المؤمنون ب

 يسوع المسيح  وهم الذين قبلوا الرّب،سمه، الذين هم أوالد اهللااين، هم المؤمنون بالمسيحّي
 إن سمع أحد صوتي وفتح الباب ،نذا واقف على الباب أقرعاءه" :وتبعوا قولهفي حياتهم، 

  .)٢٠: ٣رؤيا ( "...ى معه وهو معيأدخل إليه وأتعّش



مثل  ، بنوره فيها فيمألها بحضورهيء الذين فتحوا قلوبهم للمسيح ليدخل ويضهؤالء هم
 نور المسيح ة المسيح، فشّع بزيت النعمة وبمحّبّن امتألت قلوبهلواتيالعذارى الحكيمات ال

يسين القّد باء من اآلآثريونولنا في تاريخ آنيستنا المجيدة  …من قلوبهم، ومن حياتهم
أمثال شاول  ،ة اإليمان القلبين الظاهري إلى واقعّية التدّيالذين تحولوا من مسيحّي

وليديا بائعة األرجوان فتحت قلبها  ،يس بولس الرسول الذي صار فيما بعد القّديالطرسوس
لوا من البعد ن تحّو مّمونآثيرأيًضا هناك و ،)١٦أعمال (ة للمسيح فصارت مؤمنة حقيقّي

يس أغسطينوس، ين أمثال القّدين حقيقّيا مسيحّيوالزيغان عن اهللا إلى قبول المسيح فصارو
  .ة، وغيرهميسة مريم القبطّي، والقّدالحبشييس موسى والقّد
   نوع أنت؟خي الحبيب، ُترى من أّيأ

  آلمات لها معًنى
  .الجوهرة في نظر األعمى سيانالحصاة و

  . شيءهم ال يعرفون قيمة أّيلكّنو ، شيءالناس في عصرنا هذا يعرفون ثمن آّل 
  .يكسر العظامأحياًنا ه لكّنمن عظم، اللسان لم ُيصنع 

، عالية ال تسير وحدك منحني الظهر وسط هامات    لكيال تحمل األمس فوق ظهرك      
  .الموتى ال يعودون و.حياةا فاألمس موت وغًد

  . النهاية في محطة التساؤالتحّتى فسنظّل، ما دمنا نبحث عن الحقيقة
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  ٢٠٠٨ تشرين الثاني ٢٣ األحد           ٣٥٩العدد 

  
   بعد عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدساألحد العاشر

  وفيه تذآار القّديَسين غريغوريوس أسقف األآراغنتّيين وأمفيلوخيوس أسقف آونية
  

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

  .بالموت، وصاَر بكَر األموات، وأنقذنا من جوف الجحيم، ومنَح العالم عظيَم الرحمة
  )باللحن الرابع(نشيد عيد دخول والدة اإلله إلى الهيكل 

ص البشر، فإّن العذراء تظهر في هيكل اهللا           اليوم فاتحة مسّرة اهللا، ومقدَّمة التبشير بخال        
السالم عليك   : ببهاء، وتسبق وتبشِّر الجميع بالمسيح، فلنهتف إليها نحن أيًضا بصوت جهير          

  .يا آمال تدبير الخالق
  )رابعالباللحن (  قّديَسين غريغوريوس وأمفيلوخيوسالنشيد 

تصِرف عّنا رحمتك، بل يا إله آبائنا، يا من يعاملنا بحسب رأفته على الدوام، ال   
  .بتضّرعاتهم دّبر حياتنا بسالم

  نشيد شفيع الكنيسة
  )باللحن الرابع( لدخول العذراء إلى الهيكل القنداق

إّن هيكل المخّلص األطهر، البتول الحجلة الوافرة الكرامة، وآنـز مجد اهللا المقّدس، 
هذه المظّلة : فيسّبحها مالئكُة اهللا. ُتدَخل اليوم إلى بيت اهللا، وُتدِخُل معها نعمة الروح اإللهّي

  .السماوّية
  )١٩-١٢: ١(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول إلى أهل آولّسي 

الذي . يا إخوة، نشكر اهللا اآلب، الذي أّهلنا للنصيب الذي من إرث القّديسين في النور
لفداء بدمه مغفرُة الذي لنا فيه ا. أنقذنا من سلطان الظلمة، ونقلنا إلى ملكوت ابن محّبته

الذي هو صورُة اهللا غير المنظور، وبكُر آّل خليقة، إذ فيه ُخلق الجميع، ما في . الخطايا
السماوات وما على األرض، ما ُيرى وما ال ُيرى، عروًشا آان أم سيادات، أم رئاسات أم 

لمبدُأ وهو رأس جسد الكنيسة، هو ا. به وإليه ُخلق الجميع، وفيه يثّبُت الجميع. سلطات
  .والبكُر من بين األموات، لكي يكون هو األّول في آّل شيء

  )٢١- ١٦: ١٢(فصل شريف من بشارة القّديس لوقا اإلنجيلي البشير 
ل ذا المث رّب ه ال ال ائًال: ق سه ق ي نف ر ف ّي أخصبت ضيعته، فجعل يفّك سان غن اذا : إن م

ذا   : أفعل؟ فإّنه ليس لي موضٌع أخزن فيه غاللي؟ ثّم قال          ر         أفعل ه دم أهرائي وأبني أآب ، أه
ي  ي وخيرات ع غالل اك جمي زن هن ا، وأخ سي. منه ول لنف رة  : وأق رات آثي ِك خي س، ل ا نف ي

ه اهللا    . موضوعة لسنين آثيرة، فاستريحي وُآلي واشربي وتنّعمي       ال ل ذه        : فق ا جاهل في ه ي
 يغتني ألجل   فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا َمن يّدخُر لنفسه وال         . الليلة ُتطلُب منك نفُسك   

  .َمن له أذنان للسماع فليسمع: ولّما قال هذا صاح. هللا
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رة    ني ى أس ر إل ّديس ألبي ي الق تاد تم بولدش

)Bollstadt (ةاأل ي لمانّي ض اعتبر الت ا بع ه
ين  ة الدارس شهورةونبيل رون  م ا آخ ، واعتبره

رة  سكرّيةأس دمت ع ي  خ ل ف ن طوي ذ زم من
  .الجيش

ي   د ف ين ُول ة ) Lauingen(الوينغ بمنطق
ن     ١٢٠٦بافاريا األلمانّية حوالي سنة      نهم َم ، وم

  .١١٩٣قال إّنه ولد سنة 
ان  رّجح،  آ ا ُي ى م ده، عل ديًراوال دى إل م ح

 وآان لأللبير أخ    .في منطقته الفصائل العسكرّية   
ري   دعى هن ر ُي ل  آخ اآًرا دخ ة  ب ى الرهبانّي إل

  .الدومنيكانّية
ر،  ال ألبي ذ م ا من ّل م ى آ اره، إل ة أظف نعوم

بدراسة الظواهر  ولع   و .يمّت إلى الطبيعة بصلة   
ى آخر      الطبيعّية التي راح يالحقها      ان إل . من مك

شغل  ور بوان ة الطي ات مراقب ات والغاب .  والنبات
ه ال  ود إلي ي  ويع ضل ف ر  ف زال الكبي أريخ الزل ت

  .١٢٢٢الذي حدث في شمال إيطاليا سنة 
ى              ١٢٢٩التحق ألبير سنة     ا تعّرف عل ة للدراسة، وفيه ة الرهبانيّ  بجامعة بادوفا اإليطالّي

 غير أّنه وعلى الرغم من      .ولبس الثوب الرهباني فيها   فدخلها  الدومنيكانّية الحديثة التأسيس،    
م                      ة، وجد صعوبة آبرى في تعّل اجتهاده في العلوم الدنيونّية التي تلّقنها قبل دخول الرهبانّي

أس      .الالهوت دير              وإذ بدأ يي ة حاول الهرب من ال ة المتابع ان شديد        وب. من إمكانّي ه آ ا أّن م
ه وشّجعته         التعّبد للعذراء  راءت ل د ت ة       مريم، فق ى متابع الة  عل ه     شعر   و. الرس ّوة تدفع في  بق

هداخ ى  . ل ه حّت ة دروس ر بمتابع ه  وباش ى أتراب ّوق عل ة التف ى درج ا . وصل إل وصار ملم
  .، وقبل وفاته، لقب الكبير، واستحّق بجدارةبمختلف العلوم

سنوات   ين ال ر، ب ل ألبي ف ، ١٢٤٠ و١٢٣٤تنّق ي مختل اف اء ألماني ى  . أرج ل إل ّم ُأرس ث
وس   ال البكلوري ث ن اريس حي نة ب نة . ١٢٤٢س ها١٢٤٥وس ال ش ّرغ دة  ن دّرس متف م

  .لالهوت
ديرً  أصبح    ١٢٥٤-١٢٤٨وبين السنوات    دروس في        ام ا لل ه     عام روع رهبانّيت مختلف ف

ه       .بمنطقة آولونيا  ين تالمذت ويني،   ، وآان ب ا األآ ّديس توم ر      الق م ألبي ويني من ف  وسمع األآ
  .تحريم تعليمه ال يزال قائًماأولى الشروحات عن أرسطو الذي آان 

ى      ألآثر من أربعين ديًرا      رئيًسا إقليميا لرهبانّيته      ُعّين ١٢٤٥وسنة   في ألمانيا وصوًال إل
  .ورئس فيها اجتماعات عديدة شّجع فيها الحياة التأّملّية فزار معظم األديرة .فيّنا في النمسا



ة            أزمة التعليم  توإذ آان  ابوّي عن حرّي د ب ام وف  الحّر في الغرب بأوجها، انبرى ُيدافع أم
ا      .ممارسة التعليم في  الرهبانّية   ه الباب ع      وعّين سندروس الراب ي        ألك ات الت بعض الكتاب دّقًقا ل م

ّديس    حيث أصدر إذ ذاك نجده في روما   .آانت ممنوعة في عصره    ل الق ا  شرًحا إلنجي يوحّن
  .القّديس بولسسائل ور

 َمن خالل القسم الثاني من حياته، أثار ألبير نقلة نوعّية في الفكر المدرسي، إذ آان أّول
ويعود له الفضل بترجمة فكر أرسطو . حاول التوفيق بين الفلسفة اليونانّية والمسيحّية

 أرسطو بهدف مؤّلفات من العديدنشر مؤّلفات وبدأ ب. ووضعه ضمن مفردات مسيحّية
ولقد مّهد بذلك الطريق أمام  . اإليمان والالهوتعنلعقل والفلسفة ااستقالل فكرة فرض 

شرح ضع ألبير مصّنفات عّدة لو. المشروع الكبيرهذا  إلآماليني يس توما األآولقّدا
:  بأمانة عناوين الفيلسوف اليونانّي وتقسيماتهتتبعوقد امتازت جميعها بأّنها أرسطو 

. المنطق، الطبيعّيات، ما بعد الطبيعة، األخالق الكتاب العاشر، السياسة الكتاب الثامن
في السماء وفي : ات التاليةف عصره، وآانت له المؤّلفي مناقضة أهّم مجادالتانبرى ألبير و

 عشر ضّد ةالعالم، في النفس، في وحدة العقل ردا على ابن رشد، المسائل الخمس
الرشدّيين، وعدًدا من الشروح، ذات الطابع الالهوتّي المباشر، على أسفار العهدين القديم 

 لبطرس اللومباردّي، والخالصة والجديد، والخالصة في المخلوقات، وشرح آتاب األحكام
  . المنحولالالهوتّية؛ وأخيًرا، وفي عداد الكتابات الصوفّية، شروح على ديونيسيوس

نة و ي س ع ١٢٦٠ف سندروس الراب ا ألك ه الباب سبون ١٢٦٠ عّين ى راتي قًفا عل  أس
)Ratisbone( استقال ليعود إلى التعليم والوعظ، ولكّنه لم يلبث أن.  

ر   لعب   ون، و          دوًرا ها ألبي دا في مجمع لي ا ج ًرا    سعى م ين الكني        آثي َستين ألجل الوحدة ب
  .الشرقووجابت شهرته أرجاء الغرب  .األرثوذآسّية والالتينّية

افر سنة        اد وس ذه      ١٢٧٧وعلى الرغم من تقّدمه في السّن ع دافع عن تلمي اريس لي ى ب  إل
  .عوامبسّتة أ) ١٢٧٤(وصديقه توما األآويني الذي آان قد توّفي قبله 

نة  اني س شرين الث ي الخامس عشر من ت رّب ف ى ال ل إل ي .١٢٨٠انتق  ووضع جسده ف
دراوس في         ّديس أن ا   آاتدرائّية الق ا بألماني ا غريغوريوس الخامس عشر          . آولوني ه الباب أعلن

نة       ١٦٢٢طوباويا سنة    سة س ا للكني ًسا ومعّلًم . ١٩٣١، وأعلنه البابا بيوس الحادي عشر قّدي
شر سادس ع ي ال نة وف انون األّول س ن آ شر  ١٩٤١ م اني ع وس الث ا بي ه الباب فيًعا  أعلن ش

  .لدارسي العلوم الطبيعّية
  


