
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  "جاَء ليَرى َمن ھو يسوع"
  

  إنجيلك نور لحياتي: من كتاب
 

 
  

  
لكّن هللا لم يُمت؛ . نقول إن هللا قد مات؛ ف� ننشغل بعد به البتّة. نبحُث عن كلِّ شيء، ما عدا هللا

  ء البحث عنه؟لذا، أ; يستحّق تكبّد عنا. بالنسبة 7ُناٍس كثيرين اليوم، ھو مفقود
  

ما ھو جديد وما ھو قديم، ما ھو صعب وما ; نفَع له، ما ھو جيّد وما ھو : كلِّ شيءنبحُث عن 
لماذا ; نبحث عن هللا؟ أليس ھو . يمكننا القول إّن ھذا البحث ھو ما يميّز الحياة العصريّة. رديء

تستحّق بحثنا؟ أليس ھو حقيقة تستدعي معرفةً أفضل من تلك المعرفة اNسميّة المحضة " قيمة"
الشائعة؛ معرفةً أفضل من بعض التعابير الدينيّة الغريبة والخرافيّة التي يفترض بنا إّما إقصاءھا 
7نّھا خاطئة أو تنقيَتَھا 7نّھا ناقصة؛ معرفة أفضل من تلك التي تعتبر نفسھا مّطلعة وتنسى أّن هللا ھو 

" مسألة"ة أبديّة؟ أليس هللا كما يُقال سرٌّ ; يوَصف، وأّن معرفة هللا ھي بالنسبة إلينا مسألة حياة، حيا
نا عن كثب، وتؤثِّر على فكِرنا وضميِرنا وقدِرنا وحتًما على لقائنا الشخصي معه يوًما؟   تََمسُّ

  
أ; يكون هللا ُمختبئًا حتّى نضطّر إلى البحث عنه من خ�ل مسعًى مثير يكون حاسًما بالنسبة إلينا؟ 

    بحُث عنّا؟وماذا لو كان هللا نفُسه ھو الذي ي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 

   :القراءات ا نجيلية
   :المقدمة

  أنُذروا وأوفوا الربَّ إلھَنا، كلُّ الذيَن حولَهُ يأتوَن بھدايا
 هللاُ معروٌف في يَھوذا، واسُمهُ عظيٌم في إسرائيل

  
  )١٥-١٠: ٣(ديس بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس الق رسالةفصٌل من 

  
وس، إنََّك تَتَبَّعَت تَعليمي وسيَرتي وقَصدي، وإيماني وطُوَل أناتي ومحبَّتي يا ولدي تيموثا �

اضطھاداتي وآ;مي، تلَك التي أصابَتني في أنطاكيَةَ وإيقونيَةَ ولِْستََرة، وأيَّ اضطھاداٍت  وَصبري،
في المسيِح يسوَع  وقد أنقَذني الربُّ ِمن جميِعھا، وجميُع الذيَن يريدوَن أن يَحيوا بالتَّقوى. احتََملت

ا ا7شراُر والُمغووَن ِمَن النَّاِس فيَزدادوَن شّراً، ُمِضلِّيَن وُمَضلِّيَن، يُضطھَدون، وأنَت فاستمرَّ على  أمَّ
ن تعلَّمت، وأنََّك منُذ الطُّفوليَِّة تعرُف الكتَُب المقدَّسة، القادرةَ أن  ما تعلَّمتَهُ وآمنَت به، عاِرفاً ممَّ

 � .ماً للخ�ص، باNيماِن الذي بالمسيِح يسوعتُصيَِّرَك حكي
  

  )١٤- ١٠: ١٨( البشير لوقافصُل شريف من بشارة القديس :ا نجيل

بُّ ٰھذا ٱلَمثَل  �  *أََحُدھُما فَّريِسيٌّ َوٱsَخُر َعّشار . َرُج�ِن َصِعدا إِلى ٱلھَيَكِل ليَُصلِّيا . قاَل ٱلرَّ
7َِنّي لَسُت َكساِئِر ٱلنّاِس ٱلَخَطفَِة . أَللَّھُمَّ إِنّي أَشُكُرَك . فِسِه ٰھكذا فَٱلفَّريِسيُّ ٱنَتَصَب يَُصلّي في نَ 

تَينِ * َو; ِمثَل ٰھذا ٱلَعّشار . ٱلّظاِلميَن ٱلفاِسقيَن  ُر ُكلَّ ما ھَُو لي.  إِنّي أَصوُم في ٱ7ُسبوعِ َمرَّ  َوأَُعشِّ

بَل كاَن يَقَرُع َصدَرهُ . د َحتّى أَن يَرفََع َعينَيِه إِلى ٱلسَّماِء َولَم يُرِ . َوأَّما ٱلَعّشاُر فََوقََف َعن بُعٍد * 
ًرا دوَن ذاَك . أَقوُل لَُكم * أَللَّھُمَّ ٱغِفر لي أَنا ٱلخاِطئ . قائِ�ً  7َِنَّ ُكلَّ . إِنَّ ٰھذا نََزَل إِلى بَيِتِه ُمبَرَّ

 � َوَمن َوَضَع نَفَسهُ ُرِفع . َمن َرفََع نَفَسهُ ُوِضَع 

 

لُِننشْد نحن المؤمنين ونسجْد للكلمة، ): خامسالاللحن (القيامة  طروبـاريـة -
*نه ارتضى أن يصعَد . ا*زلي' مع ا%ِب والروح، المولوِد من العذراِء لخ�ِصنا

  الموتى بقيامِته المجيدة بالجسِد على الصليب، ويحتمَل الموت، وُينِھضَ 
  

ر، خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البرب -
  .واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك

  
يا نصيرة المسيحيين التي B ُتخزى، ووسيطتھم الدائمة لدى الخالق، : القنداق -

، بادري بل بما أنك صالحة. B ُتعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك
ھلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى . إلى معونتنا، نحن الصارخين إليك بإيمان

 .يا والدة اIله المحامية دائماً عن مكرميكِ . اBبتھال

  ٩٢ العدد – ٢٠١١ فبراير/شباط ١٣ ا�حد
  الفريسي والعشارأحد 

رة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصصصصــــــــنرشة العننرشة العننرشة العننرشة العن     
  طريركيةالنيابة البتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  -  في الكويت

    



 تذكار البار مارون الناسك -  ٢٠١١ فبراير ١٤اDثنين 

. عاش الباّر مارون الناسك في القرن الرابع والخامس في ضواحي حماة
و; شك انه ھو الذي كتب إليه القّديس يوحنا الذھبي الفم من منفاه سنة 

في القرن السادس، نرى بين حمص . ٤٢٣وانتقل إلى هللا فبل سنة . ٤٠٥
راً على اسمه، وھو دير في امتاز بتمسكه الشديد بما حّدده وحماة دي

. المجمع الخلقيدوني، ومناھضته ل�ضاليل التي حرمھا المجمع المذكور
آذار للقديس يوحنا مارون، رئيس  ٢إن الكنيسة المارونية تعيّد أيضاً في 

ھذا الدير والذي رفعه شعبه إلى الكرسي البطريركي اNنطاكي، أثناء 
، فكان أول ٧٤٢-٦٣٦الطويل الذي عاناه ھذا الكرسي بين سنة  الشغور

  . بطريرك للطائفة المارونية
فِصرَت . ِضعفٍ  وبزفراتَِك العميقة أثَمَرْت أتعابَُك مئَة . بسيوِل ُدموِعَك أخصَب القفُر العقيم

 .له في خ�ِص نفوِسناإلى المسيح اN فاشفَعْ . يا أبانا البار مارون. كوكباً ُمت�7ً بالعجائب  للمسكونةِ 
  

 )الرجال أربعة( حكمة العدد 

  فذلك عالم فاعرفوه*** رجل يدري ويدري أنه يدري
  فذلك غافل فأيقظوه*** ورجل يدري و; يدري أنه يدري

  فذلك جاھل فعلموه*** ورجل ; يدري ويدري أنه ; يدري
  فذلك أحمق فاجتنبوه*** ورجل ; يدري و; يدري أنه ; يدري

 
  

     عبرة  و  قصة
  

>>!!  أجذع قوي أم قلب خاٍو؟ <<   
   

كان��ت س��يدة عج��وز تع��يش ف��ي ك��وخ ص��غير أني��ق إل��ى جان��ب ش��جرة 
ا وكانت السيدة معجبة بھذه الشجرة، تتأملھا كل يوم، . سنديان كبيرة جّدً

ج��ذعھا الض��خم والع��ريض، أغص��انھا الكبي��رة والمتفرع��ة، وأوراقھ��ا 
نديان ھ��ذه تظل��ل ك��وخ الس��يدة كان��ت ش��جرة الس��. الكثيف��ة والخض��راء

العجوز خ�ل فصل الص�يف الح�ار، وتحمي�ه م�ن الري�اح القوي�ة خ��ل 
وكان��ت الس��يدة تتمن��ى ل��و أن ھ��ذه الش��جرة تبق��ى . فص��ل الش��تاء الق��ارس

لم تكن السيدة العج�وز تعل�م أن ص�راعاً . خضراء وتنمو لتحيا إلى ا7بد
أم ال��ثلج أم  الش��تاء أم ال��ريح: قوي��ا ك��ان ي��دور ح��ول م��ن ھ��و ا7ق��وى

ق�ال الش�تاء . الشمس؟، وأن شجرة السنديان كان�ت مرك�ز ھ�ذا الص�راع
إن��ه يس���تطيع أن ي��دمر ش���جرة الس��نديان عن���دما ين��زل المط���ر الغزي���ر 

ولكن بعد أن أنزل كل ما عنده . والشديد عليھا، فضحكت منه الريح والشمس والثلج وھزأت بقوته  

ثم جاءت الريح ونفخت بكل قوتھا، وصار . وقوةمن مطر، كانت شجرة السنديان أكثر اخضرارا 
نوء وعاصفة عنيفين وقويين ضربا الكوخ، أما شجرة السنديان فتشبثت بجذعھا القوي وثبتت في 

جاء دور الثلج، فرمى كل ما عنده من ثلوج بيضاء غطت . ا7رض، ولم ينكسر غصن واحد منھا
أرأيتم لقد تغلبت على : فقال الثلج. وراقالشجرة بكاملھا، ولم يعد با;مكان رؤية ا7غصان وا7

سوف نكتشف صحة ما تقول، قالت الشمس، وبسطت نور . الشجرة، ھا ھي جامدة من دون حراك
وفي خ�ل دقائق ذاب الثلج عن وجه ا7رض، وبانت شجرة السنديان . أشعتھا القوية على ا7رض

سيدة العجوز من رحلة إلى مرت أشھر عدة عادت بعدھا ال. نضرة وخضراء أكثر من ذي قبل
فجأة صرخت بصوت مرعب ومخيف إذ رأت شجرة السنديان مطروحة على . كوخھا الصغير

الريح أم الثلج أم المطر أم الشمس؟ حتما لم يكن : ماذا حصل؟ من كان السبب في سقوطھا. ا7رض
بعد أن قطعوا  فاستدعت على الفور الحطابين، الذين سرعان ما كشفوا عن السبب. أحدھا ھو السبب

كان الجذع من الخارج قويا . لقد وجدوا أن قلب الشجرة فارغ بعد أن أكله الدود. جذع الشجرة
وعندما تفحصت السيدة العجوز شجرة السنديان عن . ونضرا، أما من الداخل فكان خاوياً وضعيفا

اك تكاثرت قرب، وجدت ثقبا صغيرا في جانب الجذع حيث حفرت الدودة طريقھا إلى داخله، وھن
 . إلى آ;ف وآ;ف من الدود الذي أخذ يأكل من الشجرة إلى أن أصبح داخلھا فارغا

 
 ) ٣٢:٤أمثال ( "فوَق كّل تَحفُظ احفظ قلبك، 7ن منه مخارج الحياة : "يقول الكتاب المقدس

علينا أن نحرس نفوسنا من الداخل ونحفظھا أكثر من الخارج فإن خطية صغيرة قد تدخل وتتكاثر 
  .لتولد خطايا كثيرة أخرى، إلى أن تدمر الداخل كله وتفسد القلب

  
 
Email: melkite@safatmail.com 
Church Website: www.rcckw.com  
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تنعي الكنيسة وبكل حزن فقيدھا الغالي جورج القرى في قداس 
  وجناز خاص على راحة نفسه ونفس ابنه الطفل المرحوم جوزيف

  مساءا ٧الساعة  ٢٠١١فبراير  ١٣يوم اXحد 
  

مساءا في صالون  ٥تقبل التعازي قبل القداس ابتداءا من 
  الكنيسةوتتبع أيضا بعد القداس

  
  نتوجه بفائق التعازي إلى أھل الفقيد وزوجته وأوDده

  آمين. طالبين من هللا أن يقويھم ويعزيھم


