
 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  

  ٢٠٠٧ أيلول ٢األحد              ٢٩٦العدد 
  

  ابع عشر بعد العنصرةاألحد الر
  وفيه تذآار القّديس الشهيد ماماس، 

  وأبينا في القّديسين يوحّنا الصّوام بطريرك القسطنطينّية
  

 )باللحن الخامس(نشيد القيامة 
لُننشد نحن المؤمنين ونسجْد للكلمة، األزلّي مع اآلب والروح، المولود من العذراء لخالصنا، ألّنه ارتضى 

  .الصليب، ويحتمل الموت، وُينهَض الموتى بقيامته المجيدة أن يصعد بالجسد على
  )باللحن الرابع(نشيد القديس ماماس 

شهيُدك يا رّب بجهاِده ناَل إآليَل الخلوِد منك يا إلهَنا، فإّنه أحرَز قوَّتك، فقهَر الُمضطِهدين، وسحَق   
  .نفوسنا فبتضرُّعاِته، أّيها المسيُح اإلله، خّلص. تجبَُّر األبالسة الواهي

  )باللحن الرابع(نشيد القّديس يوحّنا الصّوام 
لذلك أحرزَت . لقد أظهْرتك حقيقة أعمالَك لرعّيتَك قانون إيماٍن ومثال وداعٍة ومعّلم قناعة  

فاشفع إلى المسيح اإلله في خالص . لى، وبالفقر الغنى، أّيها األُب رئيس الكهنة يوحّناباالّتضاع الُع
  .نفوسنا

  لكنيسةنشيد شفيع ا
  )رابعباللحن ال( لعيد ميالد والدة اإلله الفائقة القداسة القنداق

إّن يواآيم وحّنة من عار الُعقم ُأطلقا، وآدَم وحّواَء من فساد الموت ُأعتقا، بمولدك المقّدس أّيتها 
الدة اإلله ُمغّذيَة العاقر تلد و: فله ُيعيِّد شعبك أيًضا، وقد ُأنقذ من َتِبَعِة الزّالت، صارًخا إليك. الطاهرة
  .حياِتنا

  )٤: ٢إلى  ٢١: ١(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول األولى إلى أهل آورنثس 
يا إخوة، إّن الذي ُيثّبُتنا معكم في المسيح، وقد َمَسحنا، هو اهللا، الذي ختمنا أيًضا ومنحنا عربون 

اقي عليكم لم آِت أيًضا إلى آورنثس، ال أّما أنا فأستشهُد اهللا على نفسي، أّني إلشف. الروح في قلوبنا
وقد جزمُت بهذا في نفسي أن ال آتيكم . ألّنا نسوُد إيمانكم، لكّنا أعواُن فرحكم، ألّنكم ثابتون في اإليمان

ألّني إن غَممُتكم فَمن الذي يسرُّني غيُر َمن غَممُته أنا؟ وقد آتبُت إليكم بهذا عينه، لئّال . أيًضا مغموًما
وإّني لواثٌق بكم أجمعين، أّن فرحي هو فرُحكم . د قدومي غمٌّ ِمّمن آان ينبغي أن أفرح بهميناَلني عن



 

فإّني من شّدة الكآبة وَآَرب القلب، آتبُت إليكم بدموع آثيرة، ال لتغتّموا، بل لتعرفوا ما عندي . جميًعا
  .من فرط المحّبة لكم

  )١٤-٢: ٢٢(فصل شريف من بشارة القّديس مّتى اإلنجيلي البشير 
وأرسَل عبيَده ليدعوا . ُيشبَّه ملكوُت السماوات بإنسان ملك صنع عرًسا البنه: قال الرّب هذا المثل

قولوا للمدعّوين، ها : فأرسَل من جديد عبيًدا آخرين وقال. المدعّوين إلى الُعرس، فلم ُيريدوا أن يأتوا
ولكّنهم . يء مهّيأ، فهلّموا إلى الُعرسإّني قد أعددُت غدائي، ثيراني وُمسّمناتي قد ُذبحت، وآّل ش

تهاونوا، فذهب هذا إلى حقله الخاّص، وذاك إلى تجارته، والباقون قبضوا على عبيده فشتموهم 
حينئذ قال . فلّما سمع ذلك الملك غضب، أرسل جيوشه فأهلك أولئك القتلة، وأحرق مدينتهم. وقتلوهم
فاذهبوا إلى مفارق الطرق، وآّل َمن . ن فغيُر مستحّقينأّما الُعرس فُمَعّد، وأّما المدعّوو: لعبيده

فخرج أولئك العبيد إلى الطرق، وجمعوا آّل َمن وجدوا من أشرار . وجدتموه فادعوه إلى العرس
فلّما دخل الملُك لينظر المّتكئين، رأى هناك إنساًنا ليس عليه ُحّلة . وصالحين، فحَفل الُعرس بالُمّتكئين

حينئذ قال الملك . صاِح، آيف دخلَت إلى ههنا، وليس عليك ُحّلُة الُعرس؟ فسكت يا: فقال له. العرس
هناك يكون البكاء وصريف . أوثقوا يديه ورجليه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجّية: للخّدام
  .فإّن المدعّوين آثيرون، والُمختارين قليلون. األسنان

  من أقوال اآلباء القّديسين
لكي تتمّكن من الصالة بدون ارتباك، إذهب وبع آّل ما لك وأعطه للمساآين  :قال القّديس نيلوس

  .ثّم احمل صليبك وَأْنِكْر نفسك
  .إّن آّل ما تتأّمل فيه وأنت صابر، ستجني ثمره ساعة الصالة: وقال أيًضا
  .إذا أردت أن تصّلي آما يجب، ال ُتحزن أحًدا، وإّال فأنت تسعى عبًثا: وقال أيًضا
ال ترغب في أن تأتي األمور وفًقا ِلما تتمّنى، إّنما وفًقا لمشيئة اهللا، وهكذا تكون بدون : اوقال أيًض

  .اضطراب وال هّم ومسروًرا في صالتك
  .هنيًئا لإلنسان الذي يعتبر نفسه نفاية الكّل: وقال أيًضا

  .الكلب أفضل مّني، ألّن عنده محّبة، وال يأتي إلى دينونة أحد: قال القّديس آسنثيا
قالوا عن القّديس بيمن إّنه ُدعي لألآل رغًما عنه، فذهب وهو يبكي لئّال َيعَصى طلب أخيه 

  .فُيحزنه
  .ال تسكن في مكان ترى فيه ُأناًسا ممتلئين حسًدا ضّدك، وإّال توّقف تقّدمك: وقال أيًضا

ثياب الكثيرة آما أّن ال: سأل القّديس أشعيا القّديس بيمن عن األفكار النجسة، فقال األب بيمن
الموضوعة في خزانة، لمّدة طويلة، تهترئ، هكذا األفكار، إذا لم ُننفذها جسديًّا فإّنها مع الوقت 

  .تتالشى، أّي تهترئ
آما أّنه إذا وضع المرء ثعباًنا أو عقرًبا في وعاء، : وسأل غيره الشيء نفسه، فقال له القّديس بيمن

  .التي تخرج من الشياطين، فإّنها بالصبر تتالشى وتزوليموتان مع الوقت، هكذا األفكار الشريرة 



 

ما خطئُت، ال ُتبّكته وإّال : إذا خطئ اإلنسان ورفض االعتراف بخطيئته قائًال: قال القّديس بيمن
ال تحزن يا أخي، إّنما انتبه للمستقبل، فإّنك ُتنهض نفسه إلى : ولكن إذا قلت له. فأنت ُتثّبط من عزيمته

  .التوبة
  .الخبرة جميلة، ألّنها تجعل اإلنسان ممتحًنا أآثر: ًضاوقال أي

َمن يعّلم وال يعمل بما يقول، يشبه عين ماء تسقي وتروي وتغسل آّل شيء لكن ال : وقال أيًضا
  .تقدر أن تنّظف نفسها

إذا : بينما آان القّديس بيمن يطوف في مصر، صادف امرأة جالسة عند قبر تبكي بمرارة، فقال
هكذا اإلنسان، يجب . باهج هذه الدنيا، ال تقدر أن ترفع النَّوح عن نفس هذه المسكينةانسكبت آّل م

  .عليه أن يقتني النَّوح في قلبه على الدوام
. مثل هذا اإلنسان يتكّلم باستمرار. هناك إنسان يبدو صامًتا، لكّن قلبه يدين آثيرين: وقال أيًضا

  .هذا يعني أّنه ال يتكّلم البّتة بدون نفع. ّنه يلتزم الصمتوثّمة آخر يتكّلم من الصباح حّتى المساء، لك
فاقتاده القّديس . يا أبِت عندي أفكار آثيرة تعّرضني للخطر: جاء إنسان إلى القّديس بيمن وقال له

فقال له . يستحيل علّي القيام بهذا يا أبِت: فقال. أمدد صدرك وأمسك الرياح: إلى الهواء الطلق وقال له
  .ولكن بمقدورك أن تقاومها. ا آنت عاجًزا عن هذا، أنت ال تقدر أن تمنع األفكار عنكإذ: الشيخ



 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  

  ٢٠٠٧ أيلول ٩األحد              ٢٩٧العدد 
  

  األحد الخامس عشر بعد العنصرة
  وهو األحد الذي قبل عيد ارتفاع الليب الكريم والمقّدس 

  ه تذآار القّديسين الصّديَقين جدَّي المسيح اإلله يواآيم وحّنة وفي
  والقّديس الشهيد سفريانوس

  
 )باللحن السادس(نشيد القيامة 

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

  .األموات، يا رّب المجُد لك
  )باللحن الرابع( ميالد والدة اإلله الفائقة القداسةنشيد عيد 

ميالُدك يا والدة اإلله، بّشر بالفرح المسكونة آّلها، ألّنه منك قد أشرَق شمُس العدل المسيُح إلُهنا،   
  .ة، وأبطَل الموت، ومنَحنا الحياة األبدّيةفحلَّ اللعنة ووهَب البرآ

  )باللحن الثامن(نشيد القّديَسين يواآيم وحّنة 
  .إّننا نحتفل بتذآار جدَّيك الصّديَقين، وبهما نبتهُل إليك يا رّب، فخّلص نفوسنا  

  نشيد شفيع الكنيسة
  )رابعباللحن ال( لعيد ميالد والدة اإلله الفائقة القداسة القنداق

م وحّنة من عار الُعقم ُأطلقا، وآدَم وحّواَء من فساد الموت ُأعتقا، بمولدك المقّدس أّيتها إّن يواآي
العاقر تلد والدة اإلله ُمغّذيَة : فله ُيعيِّد شعبك أيًضا، وقد ُأنقذ من َتِبَعِة الزّالت، صارًخا إليك. الطاهرة
  .حياِتنا

  )١٨-١١: ٦(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول إلى أهل غالطية 
إّن جميَع الذين ُيريدون أن ُيرضوا بحسب الجسد . يا إخوة، ُأنظروا بأّي حروف آتبُت إليكم بيدي

ألّن المختونين أنفسهم . هؤالء ُيلزمونكم أن تختتنوا، وإّنما ذلك لئّال ُيضطهدوا من أجل صليب المسيح
أّما أنا فحاشى لي أن أفتخر إّال . مال يحفظون الناموس، لكّنهم ُيريدون أن تختتنوا ليفتخروا بأجسادآ

ألّنه في المسيح يسوَع ال . بصليب رّبنا يسوع المسيح، الذي به ُصلب العالم لي، وأنا ُصلبُت للعالم
وآّل الذين يسلكون هذه الطريقة، عليهم السالم . يستطيُع الختان شيًئا وال القلف، بل الخليقة الجديدة



 

. ُيعّنني أحد فيما بعد، ألّني حامل في جسدي سماِت الرّب يسوع فال. والرحمة، وعلى إسرائيل اهللا
  .آمين. نعمُة رّبنا يسوع المسيح مع روحكم أّيها اإلخوة

  )١٧-١٣: ٣(فصل شريف من بشارة القّديس يوحّنا اإلنجيلي البشير 
وآما . السماءلم يصعد أحٌد إلى السماء، إّال الذي نزل من السماء، ابُن البشر الكائُن في : قال الرّب

رفع موسى الحّية في البرّية، هكذا ينبغي أن ُيرفَع ابُن البشر، لكي ال يهلك آلُّ من يؤمن به، بل تكون 
هكذا َأَحّب اهللا العالم، حّتى إّنه بذل ابنه الوحيد، لكي ال يهلك آلُّ من يؤمن به، بل . له الحياُة األبدّية

  .اهللا ابنه إلى العالم ليديَن العالم، بل لُيخّلص به العالم تكون له الحياُة األبدّية، ألّنه لم ُيرسل
  آلمات من ذهب

 .صغاًرا، ويراها الناس صغيرة ال تكن آقمة الجبل ترى الناس
 .تقول ال يجب أن تقول آّل ما تعرف، ولكن يجب أن تعرف آّل ما

 .ال تبصق في البئر فقد تشرب منه يوًما
 لماذا سقطت؟: طت التفاحة إال واحد لم يقل ذلك، بل قالسق: عندما سقطت التفاحة قال الجميع

  الصديق الذي يستحق ليس من الصعب أن تضحي من أجل صديق، ولكن من الصعب أن تجد
  .التضحية

  يوجد شخص في العالم يشعر بأّنك العالم قد تشعر، في لحظة ما، بأّنك شخص في هذا العالم، بينما
 .بأسره

 .اعلم أّنك في المقّدمةإذا رآلك أحدهم من خلفك ف
 .ليتنا نكون مثل األسماء ال يغّيرنا الزمن

 .آّل شيء إذا آُثر رخص إال األدب فإنه إذا آُثر غال
 .الضمير صوت هادئ يخبرك بأّن أحًدا ينظر إليك

 .للذآاء حدود، لكن ال حدود للغباء 
 .طعنة العدّو ُتدمي الجسد، وطعنة الصديق ُتدمي القلب

 .، يكفيك شرف المحاولةحّتى ولو فشلت
 

  تحذير
وجده الصبّي مينا مكتوًبا على الفتة  توجد بطيخة واحدة مسمومة ال يعرفها إّال المزارع، هذا ما
إذ بدأ : ما هذا يا أبي؟ فأجابه الوالد: آبيرة بخّط والده المزارع، اندهش مينا مّما آتبه والده، فقال ألبيه

آيف تضع ُسمًّا يا أبي : فقال مينا. ويسرقونه، مستترين بالظالم يأتي اللصوص ليًال ثمر البطيخ يكبر،
: مينا. إّني لم أحقن أّي بطيخة بالسّم: بال ذنب؟ رّد الوالد فى البطيخة؟ فربما تموت عائلة أو عائالت

... الحقيقي للكذب أعلم أّنه ليس صدًقا ولكّنه ليس بالمعنى: الوالد! ما قد آتبته ليس صدًقا... إذن آسف
هل تخسر : مينا .تلك الكذبة إّنها آذبة بيضاء أنا لم أجد وسيلة أمنع بها اللصوص من السرقة سوى

 و جميع الكذبة... و أّما الخائفون وغير المؤمنين: أجل البطيخ؟ ألم يقل الرّب أبدّيتك يا أبي بالكذب من



 

ماذا : الوالد). ٨: ٢١يوحّنا رؤيا (فنصيبهم فى البحيرة المّتقدة بنار وآبريت الذى هو الموت الثاني 
لكّن المزارع صّمم على تثبيت اللوحة فى . ال تكذب يا أبي مهما آّلفنا األمر: مينا أفعل إًذا يا ابني؟

و بدأوا . ليًال ووجدوا اللوحة وجاء اللصوص. البطيخ حّتى ال يقترب إليه اللصوص مدخل حقل
حقن  فيما بينهم فى معرفة ما إذا آان المزارع واختلفوا هل بالحّق حقن البطيخة بالسم؟: يتساءلون

حزن مينا عندما وجد . و أخيًرا قرروا أن يترآوا الحقل لئّال يتسّمم أحد منهم... البطيخة بالسم أم ال
اآلن  لنا: الكاذبة فى مدخل حقل البطيخ، وعندما عاتب والده، قال له الوالد مبتسًما والده قد ثّبت اللوحة

رّبما تظّن بأّنها : أال ترى أّن خّطتي قد نجحت؟ رّد مينا... ترب اللصوص إلى الحقلأربعة أيام لم يق
في قلبي، وإّنه ال طريق  اهللا يعلم ما: رّد الوالد. نجحت، لكّنك أغضبت اهللا، مّما يحرمنا من برآاته

 لبيت ليجدعاد مينا إلى ا... وإذ عبر األسبوع .للخالص من هؤالء اللصوص إّال بهذه الكذبة البيضاء
ووضعوا ... لقد نزع اللصوص لوحتي: الوالد فأجاب والده حزيًنا جدًّا، فسأله عن سبب هذا الحزن

إن آانوا بالفعل ... ها أنا فى حيرة شديدة. توجد بالحقل بطخيتنان مسمومتان :لوحة جديدة آتبوا عليها
أو  تطيع أن أقوم ببيع البطيخلست أدرى ماذا أفعل؟ ال أس. بطيخة بالسّم أم يكذبون مثلي قد حقنوا

يا أبي بالكذب خسرت ماهو زمني و ما هو : أبيه عّلق مينا على آالم! لقد خسرت الحقل آّله... أآله
  ! لك بذات الكيل بزيادة هم آّيلوا... إذ آّيلت للناس آذًبا... أبدي

بالحّق، مهما آانت هب لي أن أنطق ! الحّق األبدي فال أستطيع أن أآذب قّط ساعدني ألقتنيك أّيها
  .أنطق بالحّق فأقتنيك أّيها الحّق األبدي .وال أنطق بالكذب مهما بدت مكاسبه تكلفته

 



 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  

  ٢٠٠٧ أيلول ١٦األحد              ٢٩٨العدد 
  

  األحد الذي بعد عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدس 
  ة العظيمة في الشهيدات أوفيمّية الجديرة بكّل مديحّديسوفيه تذآار الق

  
  ترنيمة الدخول

إرفعوا الرّب إلهنا واسجدوا لموطئ قدميه، فإّنه قّدوس، خّلصنا يا ابن اهللا، يا َمن قام من بين 
  .األموات، نحن المرّنمين لك هللوّيا

 )باللحن السابع(نشيد القيامة 
لفردوس، وأبطلت نوَح حامالِت الطيب، وأمرت رسَلك أن الشيَت بصليبك الموت، وفتحت للّص ا

  .يكرزوا مبّشرين، بأّنك قد ُقمَت أّيها المسيُح اإلله، مانًحا العالم عظيَم الرحمة
  )باللحن األّول(نشيد عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدس 

ْظ بقّوة صليبك خّلص يا رّب شعبك وبارك ميراثك، وامنْح حّكامنا الغلبة على األعداء، واحف  
  .رعّيتك

  )باللحن الرابع(نشيد القّديسة أوفيمّية 
يا عروسي، أنا أصبو إليك، وأجاهد في طلبك، وُأصلُب : نعجتك يا يسوع تصرُخ بصوت عظيم  

فتقّبل آذبيحة ال عيب فيها َمن قّدمت لك . وُأدفُن معك في معمودّيتك، وأموُت في سبيلك ألحيا فيك
  .أّنك رحيم، خّلص بشفاعتها نفوسناوبما . ذاتها حبًّا لك

  نشيد شفيع الكنيسة
  )رابعباللحن ال(عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدس ل القنداق

يا َمن ُرفع على الصليب طوًعا، أّيها المسيح اإلله، امنح رأفتك لشعبك الجديد الملّقب باسمك، فّرح 
اربيهم، لتكن لهم ُنصرُتك سالح سالم وشعار بقدرتك حّكامنا المؤمنين، مانًحا إّياهم الغلبة على مح

  .انتصار
  )٢١-١٦: ٢(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول إلى أهل غالطية 

يا إخوة، لِعلمنا بأّن اإلنسان ال ُيبّرُر بأعمال الناموس، بل إّنما باإليمان بيسوع المسيح، نحن أيًضا 
إذ لن يبّرر بأعمال الناموس أحٌد . ال بأعمال الناموسآمّنا بالمسيح يسوع، لكي ُنبرَّر باإليمان بالمسيح 

فإن آّنا، ونحن طالبون التبرير في المسيح، نوجد نحن أيًضا خطأة، أفيكون المسيح . من ذوي الجسد



 

ألّني بالناموس متُّ . فإن عدُت أبني ما قد هدْمُت، جعلُت نفسي متعّدًيا. خادًما للخطيئة؟ حاشى
وأنا حيٌّ، ال أنا بعد، إّنما المسيح حيٌّ فّي، وما أحياه . ّني مصلوٌب مع المسيحإ. للناموس، لكي أحيا هللا

  .اآلن في الجسد، إّنما أحياه في اإليمان بابن اهللا، الذي أحّبني وبذل نفسه عّني
  )١: ٩إلى  ٣٤: ٨(فصل شريف من بشارة القّديس مرقس اإلنجيلي البشير 

ألّن من أراد أن ُيخّلص نفسه . نفسه ويحمل صليبه ويتبعني من أراد أن يتبعني، فلُينكْر: قال الرّب
فإّنه ماذا ينفع اإلنسان لو ربح . ُيهلكها ومن أهلَك نفسه من أجلي ومن أجِل اإلنجيل فذاك يخّلصها

العالم آّله وخسر نفسه؟ أم ماذا يعطي اإلنسان فداًء عن نفسه؟ ألّن َمن يستحي بي وبكالمي في هذا 
وقال . خاطئ، َيستحي به ابن اإلنسان أيًضا متى أتى في مجد أبيه مع المالئكة القّديسينالجيل الفاسق ال

  .الحّق أقول لكم إّن بعض القائمين ههنا ال يذوقون الموت حّتى يروا ملكوت اهللا آتًيا بقّوة: لهم
  عبرة من الحياة

عة من اللصوص، بينما آان عائًدا من عمله في السيرك، في إحدى الليالي، هجمت عليه مجمو
فحاول مقاومتها، ولكّن اللصوص انهالوا عليه ضرًبا حّتى وقع على األرض، فانهالوا عليه رفًسا 

  .بأحذيتهم حّتى غاب عن الوعي، فاعتقدوا بأّنه قد مات، وترآوه ومضوا
ه اآتشفت الشرطة أمره فنقلته إلى المستشفى حيث تّم إسعافه، ولكّن المفاجأة الكبرى آانت في تشّو

  .وجهه تشّوًها تامًّا
ودارت األيام دورتها لتضع بثقلها على هذا الرجل الذي صار عاجًزا، إذ رفضت جميع الشرآات 

  .قبوله بسبب وجهه المشّوه، حّتى يأس من حياته وحاول االنتحار
وحدث في أحد األيام أّنه آان مارًّا بقرب إحدى الكنائس، فدخل إليها وجلس، وإذ الحظ الكاهن 

.  إذا آمنت بالسّيد المسيح فإّنه يستطيع أن يشفيك وُيغّير حياتك: ه، جلس معه وأخذ يشّجعه ويقول لهيأس
ثّم أرشده إلى طبيب مشهور تحّدث إليه وَقِبَل أن ُيجري له . فبدأ يصّلي ويواظب على حضور القّداس

حد، فشكر اهللا وعاش فرًحا، وُأجريت العملّية وتكّللت بنجاح لم يكن يتوّقعه أ. عملّية تجميل مّجاًنا
وعمل بإحدى الشرآات ثّم تزّوج، والحًقا بدأ بالتمثيل، وصار هذا الرجل مشهوًرا جدًّا وقّدم قّصة 

إّنه ميل ". آالم السّيد المسيح"وتتالت األفالم وصوًال إلى ". رجل بال وجه"حياته في فيلم عنوان 
  .جيبسون

ترّدد في وضع ثقتك باهللا، ألّنه وحده قادر على حّلها إذا أحاطت بك المشاآل من آّل صوب، فال ت
  .وإعطائك حياة أفضل

إذا تعّقدت المشاآل في حياتك واستمّرت مّدة طويلة فال تيأس ألّن اهللا قادر على أن يقّدم لك حالًّ ال 
  .يمكن أن تتوّقعه ويفوق آّل حّل

يًئا تقّدمه له آالتوبة على خطيئة إذا وجدَت أّن المشكلة بدون حّل، إبحث لعّل اهللا ينتظر منك ش
  .رّبما يكون هذا هو السبب في تعثُّر حّل مشكلتك... اقترفتها، أو صنع عمل رحمة لإلنسان

 



 

  من أقوال اآلباء القّديسين
يجب على اإلنسان أن يغُصب ذاته إلى آّل ما هو صالح، ولو آان : قال القّديس مكاريوس الكبير

فسه على الصدقة عندما يكون فقيًرا في العطاء، ويغصب نفسه على فيغُصب ن. رغًما عن ميول قلبه
الوداعة وعلى الشفقة وعلى اقتناء قلب رحوم عندما يرى نفسه قد جنحت إلى التسّلط، ويغصب نفسه 

  .على الصالة عندما يجد نفسه فارغة من ثمارها
لس وإذا جلست يصارعك إذا وقفت يصارعك لتج. الملل عدّو الصالة: قال القّديس يوحّنا السّلمي

  .لتّتكئ وإذا اّتكأت يصارعك لتنام
مثل السوس الذي ال . تسقط في األحزان آّل نفس ذليلة قليلة الثقة باهللا: قال القّديس باسيليوس الكبير

  .ًيصيب إّال اللّين من الخشب آذلك األحزان ال تقوى إّال على المسترخين من الناس
جميع الفضائل التي نقتنيها بالتعب، تضيع قليًال قليًال إذا آّنا  إّن: قال القّديس اسحاق السرياني

  .نتهاون في عملها
  بروق عقلّية

  بقلم األب الراحل غريغوريوس سليم
  .إحذر ثورة الكريم إذا جاع وصولة اللئيم إذا شبع

  .حياة من دون خيرات زوالها أفضل وأجمل
  .ملح بال ثمن ال ُيصلح الطعام

  .ء وآذلك األرض وما عليهاالربيع عطّية السما
  !من فرغ رأسه من روح اهللا مأله روح الشيطان، فحذاِر

  .الفقر والعدم أخوان
الناس في أجيالهم أشباح عابرة على شاشة الدنيا وفي حقيقة العالم هم آالغيوم المضمحّلة أمام 

  .شمس الصيف
ّق العالم وحقيقته الموزونة القلم مبرد روحانّي ينحت النفس وُيهّذب العقل وُيلقي نوًرا على ح

  .بميزان الروح والفكر األعظم موضًحا مسحة الحكمة والجمال في عناصر الكون بأسرها
قف مع الحّق، وامِش مع الحّق، وتكّلم آالم الحّق، واسكت سكوت الحّق، وآن دائًما من حزب 

  .ضّد ذلك إلى األبد الحّق المنسجم وطبيعة آائنات الوجود وحقائق السماء، عالًما أّن الشيطان
- ، المطبة الرشيدّية، آفرشيمارسالة الحياة إلى الحياة، مناجاة المجدسليم األب غريغوريوس، 

 .٦٤، صفحة ١٩٥٤لبنان، 



 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  

  ٢٠٠٧ أيلول ٢٣األحد              ٢٩٩العدد 
  

  لكريم والمقّدس األحد األّول بعد عيد ارتفاع الصليب ا
  وفيه تذآار الحبل بالنبّي الكريم والسابق المجيد يوحّنا المعمدان

  
 )باللحن الثامن(نشيد القيامة 

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

  )باللحن الرابع(لمعمدان نشيد النبّي الكريم يوحّنا ا
إفرحي أّيتها العاقر التي لم تلد من قبل، فها قد حبلِت حقًّا بَمن هو فجر الشمس، المزمع أن ُينير   

  .إّن الذي سيولد هو نبّي العلّي: المسكونة المبتالة بالعمى، إطرب يا زخرّيا واصرخ بداّلة
  نشيد شفيع الكنيسة

  )باللحن الرابع(القنداق 
المسيحّيين التي ال ُتخزى، ووسيطتهم الدائمة لدى الخالق، ال ُتعرضي عن أصوات يا نصيرة 

هلّمي إلى : الخطأة الطالبين إليك، بل بما أّنك صالحة بادري إلى معونتنا نحن الصارخين إليك بإيمان
  .الشفاعة، وأسرعي إلى االبتهال، يا والدة اإلله المحامية دائًما عن مكّرميك

  )٢٧-٢٢: ٤(قّديس بولس الرسول إلى أهل غالطية فصل من رسالة ال
غير أّن الذي من األمة ُولد . أحدهما من األمِة واآلخُر من الُحرَّة: يا إخوة، ُولد إلبراهيم ابنان

أحدهما : ألّن هاتين هما العهدان. ذلك إّنما هو رمز. أّما الذي من الُحرَّة فبقّوة الموعد. بحسب الجسد
فإّن جبل هاجر أي جبل سيناء هو في ديار العرب، وُيناسُب . لعبودّية، فهو هاجرمن طور سيناء يلُد ل

أّما أورشليم الُعليا فهي حّرة وهي أّمنا . ألّن هذه حاصلٌة في العبودّية مع أوالدها. أورشليم الحالّية
ألّن أوالد . ضإهتفي واصرخي أّيتها التي ال تتمّخ. إفرحي أّيتها العاقر التي ال تلد: فقد ُآتب. جميًعا

  .المهجورة أآثر من أوالد ذاِت البعل

  )١١-١: ٥(فصل شرِيف من ِبشارة القّديس لوقا اإلنجيلي البشير  
في ذلك الزمان، بينما آان يسوع واقًفا عند بحيرة َجّنيصارات، رأى سفينتين واقفتين عند البحيرة، 

سفينتين التي آانت لسمعان، وسأله أن فرآب إحدى ال. وقد انحدر منهما الصّيادون ليغسلوا الشباك



 

تقّدم إلى الَعْرِض : فلّما أنجز آالمه قال لسمعان. يتباعد قليًال عن الَبّر، وجلس يعّلم الجموع من السفينة
يا معّلم قد تعبنا الليل آّله ولم ُنصب شيًئا، ولكن بكلمتَك : فأجاب سمعان وقال له. وألقوا شباآكم للصيد

فأشاروا إلى . فعلوا ذلك حازوا من السمك شيًئا آثيًرا، فأخذت شبكتهم تتخّرق فلّما. ألقي الشبكة
فلّما . شرآائهم الذين في السفينة األخرى أن يأتوا لنجدتهم، فأتوا ومألوا السفينتين حّتى آادتا تغرقان

فإّن . ُأبُعد عّني يا رّب، فإّني رجٌل خاطئ: رأى ذلك سمعان بطرس خرَّ عند رآبتّي يسوع قائًال
وآذلك يعقوب ويوحّنا ابنا . الذهول قد اعتراه هو وجميع الذين معه بسبب صيد السمك الذي أصابوه

. ال تخف فإّنك من اآلن تكون صّياًدا للناس: فقال يسوع لسمعان. زبدى اللذان آانا شريكين لسمعان
  .ولّما بلغوا بالسفينتين إلى الَبّر، ترآوا آّل شيء وتبعوه

  ةترنيمة المناول
  .سّبحوا الرّب من السماوات، سّبحوه في األعالي، هّللوّيا

  .ِذآر الصّديق يدوم إلى األبد، ومن خبر السوء ال يخاف، هّللوّيا
  من الحياة

  أنطوان شكرلألديب الراحل 
  .الحياة أنشودة القلب، فَمن ُيحسن إنشادها يتصاعد قلبه نحو العالء وشخصّيته نحو المجد

اإلنسان َلشارآته في أعماله وزادت حياته جماًال بطهر موسيقاها وصدق  لو أِمَنت الطيور شّر
  .شعورها في اإلنشاد

لو أدرك البشر الراغبون في سبر أغوار الحياة وفي االطالع على أسرارها، لو أدرآوا مدى ما 
  .حّي نحلةتعرفه النحلة من هذه األسرار اللتمسوا من اإلله أن ُيبّدل بما يملكون من مال وسعادة، جنا

  .َمن ُيحيك األقمشة ال يستجديها من البائعين
  .آّلنا أقزام في أعمالنا أمام نور الشمس، وآّلنا جبابرة أمام ذواتنا

لو استطعُت لبذلُت آّل ما في وسعي ألمنع الخالف بين شخصين يربطهما هدف واحد وغاية 
  .واحدة

  .ليهالحلم الطاهر أقدس من الحياة، وأقدس من الحلم الشوق إ
  .الوحي حلقة تصل األبدّية بالحياة

يظّن البعض أّن ذآاء اإلنسان محصور في حفظ ما ُيطلب منه أو يسمعه أو ينقله عن غيره بأمانة، 
ولكّنهم لم يفّكروا في أّن الذآاء هو تجّسد الروح وتجّسمها في العمل الذي يؤّديه اإلنسان عن رغبات 

  .في أعماقه
  .ون سوى التوازنال ميزة للعاقل على المجن

  .من طبيعة المرء أن ينتقم بيومه من أمسه ومن أمسه بغده
  .أّيها المسرع، انتبه إّنك دوالب في عجلة الحياة

هؤالء هم الذين . من الناس َمن يرقصون في وحدتهم بدون طبول أو زمور وليس َمن ُينشد لهم
  .يفهمون الحياة بدون أساتذة



 

  .١٣- ١٠، صفحة ١٩٥٤عة االتحاد، حلب، ، مطبآراء وتأّمالتشكر أنطوان، 
  

  من أقوال اآلباء القّديسين
إذهب وعدُْ بعد ثالثة : ُترك لي إرث، ماذا أفعل به؟ قال له الشيخ: سأل إنسان القّديس بيمن قائًال

ماذا أقدر أن أقول لك يا أخي؟ إذا قلت : فمضى وعاد في الوقت المحّدد، فقال له الشيخ. أيام ألقول لك
وإذا قلت لك أعطها ألحد أنسبائك، لن يكون . ع المال على الكنيسة، هناك ينفقونها على الوالئملك وّز
فأنا ليس عندي رأي في . إذن، افعل ما تشاء. وإذا قلت لك أعطها للفقراء، تصبح بدون هّم. لك أجر

  .هذا
  .أمام آّل ألم يعتريك، النصر هو الصمت: وقال أيًضا
فإّنه ) ٣٧: ١٢مّتى " (بكالمك تتبّرر وبكالمك ُتدان"مرء القول المكتوب إذا تذّآر ال: وقال أيًضا

  .سرعان ما يؤثر الصمت
  .التشّتت هو بدء الشرور: وقال أيًضا

  .إذا استطاع اإلنسان أن يبني سماء جديدة وأرًضا جديدة، ال يمكنه أن يكون بدون هّم: وقال
  .، تماًما آالنَفس الذي يخرج من أنفهيحتاج اإلنسان إلى التواضع ومخافة اهللا: وقال أيًضا

عندما دخل إبراهيم أرض الميعاد، اشترى : ماذا أعمل؟ قال له: سأل إنسان القّديس بيمن قائًال
إّنه مكان : وما هو القبر يا أبِت؟ أجابه الشيخ: قال له األخ. لنفسه قبًرا، وألجل القبر ورث األرض

  .البكاء والنحيب
إنسان يقضي السنة آّلها وهو يمسك بفأس وال يجد : من إّن القّديس عمون قالوقال أيًضا القّديس بي
إّن : فقال. وهناك آخر خبير بقطع الشجر يوقع الشجرة بضربات معدودات. طريقة ليوقع الشجرة

  .الفأس هي التمييز
فلّما . وقال أيًضا إّنه بينما آان بعض اآلباء جالسين يأآلون، آان القّديس ألونيوس يقف للخدمة

لماذا لم ُتجب اآلباء عندما امتدحوك؟ : فقال له أحدهم على انفراد. فلم ُيجب بكلمة البّتة. رأوه امتدحوه
  .إذا أجبُتهم أآون قد قبلُت المديح: قال له األب ألونيوس

  .الناس في أغلب األحوال يتكّلمون، وفي القليل يعملون: وقال أيًضا
عندئذ ُيقطف الشهد والعسل مًعا، هكذا تطرد الراحة الجسدّية آما أّن الدخان يطرد النحل، : وقال

  .مخافة اهللا من النفس وتصّرفها عن العمل



 

  نشرة األحد
  زوق مكايل –القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  

  ٢٠٠٧ أيلول ٣٠األحد              ٣٠٠العدد 
  

  األحد الثاني بعد عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدس 
  يس الشهيد في رؤساء الكهنة غريغوريوس أسقف أرمينيا العظمىوفيه تذآار القّد

  
  )باللحن األّول(نشيد القيامة 

إّن الحجر ختَمه اليهود، وجسَدك الطاهر حرَسه الجنود، لكّنك ُقمَت في اليوم الثالث، أّيها المخّلص، 
المجُد لقيامتك أّيها المسيح، : لذلك قّوات السماوات هتَفت إليك، يا ُمعطَي الحياة. واهًبا للعالِم الحياة

  .المجُد لملكك، المجُد لتدبيرك، يا محّب البشِر وحدك
  )باللحن الرابع( غريغوريوسنشيد القّديس 

. شارآَت الرسل في أخالقهم، وخلفَتهم على آراسيِّهم، فوجدَت العمل ِمرقاًة إلى رؤية اإللهّيات يا ملَهَم اهللا  
. الشهيد في رؤساء الكهنة غريغوريوس، يا وجاهدَت عن اإليمان حّتى الدّم لذلك فصَّلَت بإحكام آلمة الحّق،

  .فاشفع إلى المسيح اإلله في خالص نفوسنا
  نشيد شفيع الكنيسة

  )باللحن الرابع(القنداق 
يا نصيرة المسيحّيين التي ال ُتخزى، ووسيطتهم الدائمة لدى الخالق، ال ُتعرضي عن أصوات 

هلّمي إلى : ل بما أّنك صالحة بادري إلى معونتنا نحن الصارخين إليك بإيمانالخطأة الطالبين إليك، ب
  .الشفاعة، وأسرعي إلى االبتهال، يا والدة اإلله المحامية دائًما عن مكّرميك

  )١١- ٦: ٩(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول الثانية إلى أهل آورنثس 
. َمن يزرع بالبرآات فبالبرآات أيًضا يحصديا إخوة، َمن يزرع بتقتيٍر يحصد أيًضا بتقتير، و

واهللا قادٌر . فليعِط آّل أحٍد آما نوى في قلبه، ال عن ابتئاٍس أو اضطرار، فإّن اهللا يحّب المعطي المتهّلل
أن ُيفيض عليكم آلَّ نعمة، حّتى إذا آانت لكم آلُّ آافيٍة آلَّ حين في آلِّ شيء، تفيضون في آّل عمٍل 

والذي يرزق الزارَع زرًعا وخبًزا . ّنه بدَّد وأعطى المساآين، فِبرُّه يدوم إلى األبدإ: صالح، آما ُآتب
للقوت، يرزقكم زرَعكم ويكثره ويزيُد غالل برِّآم، فتستغنون في آّل شيء، ألجل آلِّ سخاٍء خالٍص 

  .ينِشئ شكًرا هللا بواسطتنا
 
 



 

  )٣٦-٣١: ٦(فصل شريف من بشارة القّديس لوقا اإلنجيلي البشير 
فإّنكم إن أحببتم الذين . آما تريدون أن يفعل الناس بكم، آذلك افعلوا أنتم أيًضا بهم: قال الرّب

وإن أحسنتم إلى الذين ُيحسنون إليكم . يحّبونكم فأيُّ فضٍل لكم؟ فإّن الخطأة أيًضا يحّبون الذين يحّبونهم
الذين ترجون أن َتسَتوفوا منهم، فأيُّ وإن أقرضتم . فأيُّ فضل لكم؟ فإّن الخطأة أيًضا يفعلون ذلك بعينه

ولكن أحّبوا أعداءآم، وأحسنوا . فضل لكم؟ فإّن الخطأة أيًضا ُيقرضون الخطأة لكي يستوفوا الِمثل
وأقرضوا غير مؤّملين شيًئا، فيكون أجرآم آبيًرا، وتكونوا بني العلّي، ألّنه منعٌم على غير الشاآرين 

  .ّن أباآم رحيمفكونوا إذن رحماء آما أ. واألشرار
 

  حكمة أولى
وال يمكنك . ال يمكنك استرجاع الحجر بعد إلقائه: هناك دائًما أربعة أشياء ال يمكن إصالحها

وال يمكن استرجاع . وال يمكن استرجاع الفرصة بعد ضياعها. إسترجاع الكلمات بعد النطق بها
  .الشباب أو الوقت بعد أن يمضي

 
  حكمة ثانية

جاد في عمله، وآان يصيد في آّل يوم سمكة فتبقى في بيته ما شاء اهللا أن آان هناك صّياد سمك 
تبقى حّتى إذا لم يتبّقى شيء منها، ذهب إلى الشاطئ ليصطاد سمكة أخرى، وحدث في أحد األيام، 
. وبينما آانت زوجته تقطع ما اصطاده زوجها، إذ بها ترى أمًرا عجًبا، رأت داخل بطن السمكة لؤلؤة

! إّنها لؤلؤة! انظر ماذا وجدت: استدعت فوًرا زوجها وقالت له. طن السمكة؟ سبحان اهللالؤلؤة في ب
لؤلؤة في بطن السمكة؟ يا لِك من : أجابها الزوج. إّنها لؤلؤة: ما هي؟ فعادت وقالت له: أجاب الزوج

اللؤلؤة وذهب أخذ الصّياد . زوجة رائعة، أحضريها لعّلنا نقتات بها يومنا هذا ونأآل شيًئا غير السمك
إّنها ال ُتقّدر بثمن، ولكّني ال أستطيع : وبعد أن أراه إياها، أجاب البائع قائًال. بها إلى بائع اللؤلؤ

ولكّني . شراءها حّتى ولو بعُت بيتي ومحّلي وبيت جاري وجار جاري، ال يساوي آّل ذلك ثمنها
أخذ الصّياد اللؤلؤوة . شتريها منكأرسلك إلى شيخ الباعة في المدينة المجاورة لعّله يستطيع أن ي

اهللا اهللا يا أخي، : وذهب بها مسرًعا إلى البائع الكبير، وبعد أن أخبره القّصة وأراه اللؤلؤة، آان جوابه
ولكّني وجدُت لك حالًّ، اذهب إلى والي تلك المدينة فهو وحده قادر على ! إّن لؤلؤلتك ال ُتقّدر بثمن

ى باب قصر الوالي، ووقف ينتظر اإلذن له بالدخول ومعه آنـزه انطلق الرجل، ووصل إل. شرائها
: وعندما رأى الوالي اللؤلؤة صرخ. بعد حصوله على اإلذن، َمَثل أمام الوالي وأخبره قّصته. الثمين

إّني آل أعرف أن أقّدر لك ثمنها، ولكّني سأسمح لك بالدخول إلى خزنتي ! واهللا هذا ما أبحث عنه
: أجاب الصّياد. ا مّدة سّت ساعات وتأخذ منها ما تشاء، وهذا هو ثمن اللؤلؤةالخاّصة وستبقى فيه

فلتكن سّت ساعات، : أجاب الوالي. سّيدي لعّلك تجعلها ساعتين، فسّت ساعات آثيرة على صّياد مثلي
دخل الرجل إلى خزانة الوالي، وإذ به ينذهل من هول المشهد، غرفة آبيرة . وخذ من الخزنة ما تشاء

مة إلى أقسام ثالثة، قسم منها مليء بالجواهر، وقسم آخر يحتوي على فراش وثير لو نظر إليه مقّس



 

وقف الصّيد يحّدث . وقسم يحتوي على جميع ما يشتهي من األآل والشرب. نظرة لنام من الراحة
الثالث،  حسًنا سأبدأ بالطعام الموجود في القسم! إّنها آثيرة فعًال على فّالح بسيط الحال مثلي: نفسه

وهكذا فعل، . سآآل حّتى أمأل بطني لكي أستزيد من الطاقة فأحمل أآبر آمّية ممكنة من الجواهر
لماذا ال أستريح : وعند عودته نظر فرأى الفراش الوثير، فقال في نفسه. أمضى ساعَتين يأآل ويأآل

استلقى وُأخذ في نوم فذهب إلى الفراش و! قليًال وأنام بعد أن أآلُت وشبعت، فالنوم يزيدني طاقة
: أجاب. قم أّيها الصّياد الغبي، لقد انتهت المهلة: لم يمِض وقت طويل حّتى سمع صوًتا يناديه. عميق

تريد االستزادة من : أجابه الحاجب! أرجوآم لم أحصل على الفرصةالكافية: ماذا؟ وبدأ يصرخ
خذ ما ينفعك ويشتري لك المالبس ألم يكن بإمكانك أن تعمل بدًال من األآل والنوم، وتأ! الجواهر

هّيا اخرج . لكّنك أحمق مغّفل لم تفكر إّال في اللحظة التي أنت فيها! والطعام إلى أعوام وأعوام
  .وهكذا خسر الرجل اللؤلؤة من أجل لحظة عابرة من الشبع. خارًجا

. الي هي الدنياوتلك الخزانة عند الو. روحنا التي ال ُتقّدر بثمن. ليست تلك الجوهرة سوى روحنا
أّما الجواهر فهي األعمال الصالحة، وأّما الطعام . وما فعله الصّياد يعني ما نستغّله نحن من الدنيا

لقد منحك اهللا آنـًزا أآبر من جميع الكنوز وهو روحك، فإذا آانت . والنوم فهي الشهوات ومالذ الدنيا
قيمة على األرض قبل أن تخسر ما ال ُيقّدر  تافهة ومكتفية بما هو زائل، فإّنك ستخسر حّتى ما هو ذو

  .بثمن وهو السماء
  

  من تعاليم اآلباء القّديسين
هو َمن يعّلم قريبه أمًرا لم يبلغ هو إليه، : َمن هو المرائّي؟ فأجابه: سأل إنسان القّديس بيمن قائًال

  ).٣: ٧مّتى . (تولماذا تنظر إلى القذى في عين أخيك، وها هي الخشبة في عينك أن: ألّنه مكتوب
  .إّن شّر الناس يختبئ وراءهم: وقال أيًضا
أن يعّلم اإلنسان قريبه، فهذا من شأن الُصّم والعديمي األهواء، ألّنه ما قيمة اإلنسان إذا : وقال أيًضا

  .بنى بيت قريبه وهدم بيته
  ما حاجة اإلنسان إذا مضى إلى مهنة ولم يتعّلمها؟: وقال أيًضا

  .مخافة الرّب، والصالة، واإلحسان إلى القريب: هذه نافعة إّن الثالثة: وقال
  .عّلم فمك أن ينطق بمكنونات قلبك: قال

  .إّن الحرّية تقتل نفوس الكثيرين: هو نفسه قال
  .إّنما إذا أساء إليك أحد، أحسن إليه، ألّنك بذلك تضحد الشّر. الشّر ال يبطل الشّر أبًدا: وقال أيًضا
ونحن أيًضا، إذا أمسكنا . لّما عارك األسد، أمسك به من رقبته وللحال قتلهإّن داود : وقال أيًضا

  .بحلقنا وبطننا نغلب، باهللا، األسد غير المنظور
آيف نقتني : آيف أقدر أن أقتني مخافة اهللا؟ أجابه القّديس: سأل رئيس دير القّديس بيمن قائًال

 األطعمة الممّلحة؟مخافة اهللا وفي ديرك براميل من الجبن وصناديق مآلنة ب


