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 إذ يبدأ شهر كيهك، ما يشغل ا�ؤمن
 هو السهر � تسابيح "سبعة وأربعة"؛

حيث يشتّم الكل روائح اللقاء مع مخلّص الب�ية خ�ل تسبيح القلب والفكر

عشية خاصة  الكنائس،  من  كث�ٍ   � ك�  ا¡ديرة   � بالسهر  الشهر  هذا   يتسم 

السبت واستمرار التسبيح حتى قداس ا¡حد

 تُحسب قراءات أيام ا»حاد � هذا الشهر رحلة ا�ؤمن � صحبة أناس هللا نحو

اللقاء مع طفل ا�زود

صمت طفلة الهيكل

القديسة تقديم  بتذكار  الكنيسة  تحتفل  كيهك  ا¡ول من شهر  ا¡سبوع   خ�ل 

 العذراء مريم إ· الهيكل بأورشليم وهي ابنة ث�ث سنوات، ¡نها كانت نذيرة

حنة أمها  كانت  �ا  أنه  وذلك   الرب. 

كانت حزينة جًدا هي وزوجها  عاقرًا 

"يا وقالت:  فنذرت،  يواقيم،   القديس 

أقدمها فإ¾  Àرة،  أعطيتني  إذا   إلهي 

 نذًرا لهيكلك ا�قدس". فاستجاب الرّب

 ورزقها هذه القديسة، فأسمتها مريم. وبعد أن ربتها ث�ث سنوات مضت بها إ·

والنسك الفضيلة   � تنمو  وهي  العذارى،  مع  لتقيم  وقدمتها  الرّب   هيكل 

 والعبادة. فأقامت نحو ع�ة سنوات حتى جاء ملء الزمان الذي فيه يأÇ الرّب
٤
إ· العاÊ متجسًدا من هذه العذراء الطاهرة التي اختارها

 لعل من أهم الفضائل التي اقتنتها منذ طفولتها الصمت ا�قدس، حيث كانت

 تصمت بلسانها عن أحاديث العاÊ وما يجري فيه، لينشغل قلبها Ìعام�ت هللا

يكرر إذ   .Êالعا هذا  من  رحيلها  يوم  حتى  Íزمتها  التي  الفضيلة  هذه   معها. 

 اÑنجيÐ قوله عنها: "كانت تحفظ جميع هذا الك�م متفكرة به � قلبها" (لو٢:

 ١٩، ٥١). ما كان Òكن للقديسة مريم أن تحتمل ما نالته من نعم إلهية فائقة

أع�قها أÖار هللا تتأمل �  أن  تهبها نعمة هللا   Ê لو  
للس�ئي بالنسبة   حتى 

وعطاياه لها ولكل الب�ية

 تبقى هذه القديسة الفريدة قائدة �وكب الصامت
 � الرّب منذ طفولتها، حيث

 Í تقدر مباهج الحياة الزمنية وÍ تجاربها أن تسحب فكر ا�ؤمن عن التصاقه

بالرّب وØجيده عÙ تدب�ه العجيب ¡جل Øتعنا ب�كة أمجاده

 بالصمت ا�قدس تهيأت البتول أن تص� والدة اÑله، وبالصمت ا�قدس يتهيأ

ا�ؤمن ليكون هيكل هللا وروح هللا يسكن فيه (١ كو ٣: ١٦

 إن كان العاÊ يستقبل عيد مي�د السيد ا�سيح (الكريس�س) بالزينات وا¡نوار

منذ ا�قدس  بصمتها  مريم  القديسة  قدمته  ف�  والحف�ت.  ا�تبادلة   والهدايا 

طفولتها يفوق كل زينٍة وكل هديٍة وكل احتفال
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٤مكتبة دير الßيان: السنكسار ٢٠١٢، الجزء ا¡ول، كيهك ٣  

 يليق بنا � هذا الشهر ا�بارك أن نقيáم حياتنا: هل نستقبل مخلّص العاÊ � قلوبنا خ�ل الحديث الßّي الàيح معه، دونٍ

أن يعوقه أو تقاطعه ا¡حاديث الباطلة

 Ê تتوقف القديسة منذ طفولتها عن الجّدية � إØام رسالتها، وقد تجÙّ ذلك بوضوح عندما سمعت عن اليصابات نسيبتها

 أنها حبÙ بابٍن � شيخوختها. "فقامت مريم � تلك ا¡يام وذهبت بßعة إ· الجبال إ· مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا

 وسلمت عÙ اليصابات" (لو ١: ٣٩). بصمتها ا�قدس ارتكض الجن
 بابتهاٍج � بطن أمه (لو١: ٤١-٤٤)، وتحّول بيت الكاهن


ك� إ· بيت تسبيح يشèك فيه حتى الجن

 لنصمت مع القديسة مريم، ونحمل مسيحنا � قلوبنا، فيعمل روح الرّب بنا، حيث تص� لنا ا¡رض س�ًء متهللة. هذه هي

هدية الكريس�س التي يßُّ بها طفل ا�زود العجيب

صمت الكاهن الشيخ

 � ا¡حد ا¡ول من شهر كيهك يلتهب قلبنا شوقًا ��رسة ما Øتعت به نذيرة الرّب القديسة مريم منذ طفولتها، ك� نتمتع

بالصمت الذي اختëه الكاهن الشيخ زكريا وهو يتقبل البشارة بالحبل بيوحنا السابق، الذي يُعّد الطريق للرّب

الرّب التي قدمها له   حًقا كان صمت زكريا بسبب عدم تصديقه للبشارة 

 خ�ل جëائيل الواقف قدام هللا (لو ١: ٢٠). غ� أن هللا الصانع الخ�ات حوìل

 هذا التأديب لبنيان زكريا الكاهن ولن� خë هذه العطية التي ُوهبت له...

 حتى كل من سمع عن مي�د يوحنا تساءل: "أتُرى ماذا يكون هذا الصبي؟!"

(لو ١: ٦٦)، وشعروا أن يد الرّب كانت معه

 كان زكريا الكاهن � حاجة إ· هذا الصمت، فلم يجد فرصة للحديث حتى

الشهور هذه  زكريا   ïق كيف  تُرى  أقربائه.  ومع  اليصابات  زوجته   مع 

 التسع؟! Ê يكن أمامه سوى التسبيح الصامت، وقراءة ا¡سفار ا�قدسة والطلب الدائم ð ين� الرّب فكره، ويكشف له خطته

وأÖاره ونبواته مع م�رسة مطانياته وعبادته الظاهرة والخفية

 هكذا يليق بنا مع بداية شهر كيهك أن نطلب بلغة القلب قبل اللسان قائل
: "بنورك يا رّب نعاين النور" (مز ٣٦: ٩). òارس

 أصوامنا ومطانياتنا وصلواتنا وتسابيحنا ð ي�ق علينا طفل ا�زود، شمس الëّ، فندرك كل�ت النبي: "ولكم أيها ا�تقون

٤: ٢ �اسمي ت�ق شمس الëّ، والشفاء � أجنحتها" (م

موكب الصامتين

 تجسد كلمة هللا والحبل به ومي�ده � مزود ليس � بيت أحد الكهنة أو القيادات

الكنسية أو الزمنية، يدفعنا ل�نض�م إ· موكب الصامت
 العجيب

له ليسجدوا  الكنسية  والقيادات  الكهنة  يذهب   Êو Ìي�ده،  الهيكل  يحتفل   Ê 

 ويسبحوه، وساد السكون العاÊ. حتً� وقفت الطغ�ت الس�وية التي تعجز عن أن

تتفرس � Íهوته وأمجاده � صمت Íستقبال ا�خلّص

تُرى من هم أعضاء موكب الصامت
؟

 لقد ظهر م�ك الرّب ووقف بالرعاة البسطاء ومجد الرّب أضاء حولهم، وظهر بغتة

Ùوع ôا¡عا � õ ا�جد" :
 مع ا��ك جمهور من الجند الس�وي مسبح
 هللا، وقائل

ا¡رض الس�م وبالناس ا�ßّة" (لو ٢: ٩، ١٣-١٤

 Ê يظهروا لجمهور الكهنة أو الشعب، إòا للبسطاء الساهرين � عملهم بأمانة، وغالبًا ما كانوا مشتاق
 للقاء مع ا�سيìا

 ا�خلّص. لذا ما أن رأوا وسمعوا الس�ئي
 حتى انطلقوا إ· بيت لحم وهم يقولون: "لنذهب ا»ن... وننظر ا¡مر الواقع الذي

أعلمنا به الرّب" (لو ٢: ١٥)، وجاءوا مßورين. وكأن هؤÍء الرعاة قد انضموا إ· موكب ا��ئكة � هدوٍء دون دعاية

 وانضم أيًضا إ· ا�وكب ج�عة من ا�جوس يقودهم كوكب عظيم، وك� يقول القديس يوحنا الذهبي الفم، إنه م�ك جاء

عÙ شكل كوكب، فتحدث مع ا�جوس بلغتهم، لغة الفلك والكواكب

 Ê يذكر لنا اÑنجيليون شيئًا عن أحاديثهم � الطريق سواء مع بعضهم البعض أو مع

 الشعوب التي خرجت تنظرهم � دهشة؟! وكأن اÑنجيلي
 يدعوننا ل�نض�م إ·

 هذا ا�وكب الصامت. لسنا نتحدث بألسنتنا بل بقلوبنا وأفكارنا وعواطفنا ا�قدسة

Êوسلوكنا من جهة ا�لك مخلّص العا

 إذ بلغوا أورشليم Ê يرافقهم أحد من القà ا�ل÷ وÍ من رجال الهيكل، إòا ما كان

Ùع خوفًا  ارتباكهم  هو  الهيكل  قيادات  يشغل  وما  قتله،  هو  ه�ودس   يشغل 

فقدانهم سلطانهم وإيراداتهم


هلم ننضم إ· موكب الصامت

 هب ô يا رّب أن أنضم بنعمتك إ· موكب الصامت
، ¡نضم إ· نذيرتك القديسة

 مريم الطفلة فأجد راحتي � هيكل قدسك مع العذارى! ¡سلك ببساطة الطفولة، ف� تشغلني ملذات العاÊ، وÍ تقلقني

تجاربه! إذ أصمت � هيكلك، يتكلم قلبي معك، وتتكلم أنت أيها القدوس مع ضعفي

 ¡حفظ مع أمك كل ا¡مور متفكرًا بها � قلبي. بالصمت أنشغل بالثبوت فيك. أراك ساكًنا �ì عميًقا أعمق من عمقي، وعاليًا

� داخÐ أعÙ من علوي! ¡نضم إ· زكريا الكاهن الصامت. ف� يشغلني هو كلمتك وإع�ناتك اÑلهية

لن تأÖ¾ الحرفية القاتلة، بل أجد � كتابك فردوس الحرية، أقطف منه Àر روحك القدوس: الحب والس�م والوداعة والعفة

 أرتوي من ينابيع حبك الداøة الفيض! ¡رافق الرعاة البسطاء الساهرين بأمانة. فأرى الس�ء ليست ببعيدة عني وأسمع

،
 الطغ�ت الس�وية تتهلل لخ�ù. أنضم إ· خورس ا��ئكة وأØتع بالèنيمة الجديدة. اسمح ô أن أرافق ا�جوس ا¡ممي

التهبت قلوبهم شوقًا إليك، وساروا � الطريق يشهدون لك وقدموا لك ما Ê يقدمه الكهنة وال�ويون

تقود¾ نعمتك ف� أتعú من مقاومة ال�ير حتى إن كان ملًكا. وÍ أنتقد أحًدا حتى إن كان كاهًنا غ� مباٍل بخ�صك

ليصمت لسا¾، فيتكلم قلبي

وليصمت قلبي، فتتكلم يا أيها القدوس ّ�



 إذ يبدأ شهر كيهك، ما يشغل ا�ؤمن
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حنة أمها  كانت  �ا  أنه  وذلك   الرب. 

كانت حزينة جًدا هي وزوجها  عاقرًا 
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أقدمها فإ¾  Àرة،  أعطيتني  إذا   إلهي 

 نذًرا لهيكلك ا�قدس". فاستجاب الرّب

 ورزقها هذه القديسة، فأسمتها مريم. وبعد أن ربتها ث�ث سنوات مضت بها إ·

والنسك الفضيلة   � تنمو  وهي  العذارى،  مع  لتقيم  وقدمتها  الرّب   هيكل 

 والعبادة. فأقامت نحو ع�ة سنوات حتى جاء ملء الزمان الذي فيه يأÇ الرّب
٤
إ· العاÊ متجسًدا من هذه العذراء الطاهرة التي اختارها

 لعل من أهم الفضائل التي اقتنتها منذ طفولتها الصمت ا�قدس، حيث كانت

 تصمت بلسانها عن أحاديث العاÊ وما يجري فيه، لينشغل قلبها Ìعام�ت هللا

يكرر إذ   .Êالعا هذا  من  رحيلها  يوم  حتى  Íزمتها  التي  الفضيلة  هذه   معها. 

 اÑنجيÐ قوله عنها: "كانت تحفظ جميع هذا الك�م متفكرة به � قلبها" (لو٢:

 ١٩، ٥١). ما كان Òكن للقديسة مريم أن تحتمل ما نالته من نعم إلهية فائقة

أع�قها أÖار هللا تتأمل �  أن  تهبها نعمة هللا   Ê لو  
للس�ئي بالنسبة   حتى 

وعطاياه لها ولكل الب�ية

 تبقى هذه القديسة الفريدة قائدة �وكب الصامت
 � الرّب منذ طفولتها، حيث

 Í تقدر مباهج الحياة الزمنية وÍ تجاربها أن تسحب فكر ا�ؤمن عن التصاقه

بالرّب وØجيده عÙ تدب�ه العجيب ¡جل Øتعنا ب�كة أمجاده

 بالصمت ا�قدس تهيأت البتول أن تص� والدة اÑله، وبالصمت ا�قدس يتهيأ

ا�ؤمن ليكون هيكل هللا وروح هللا يسكن فيه (١ كو ٣: ١٦

 إن كان العاÊ يستقبل عيد مي�د السيد ا�سيح (الكريس�س) بالزينات وا¡نوار

منذ ا�قدس  بصمتها  مريم  القديسة  قدمته  ف�  والحف�ت.  ا�تبادلة   والهدايا 

طفولتها يفوق كل زينٍة وكل هديٍة وكل احتفال

 يليق بنا � هذا الشهر ا�بارك أن نقيáم حياتنا: هل نستقبل مخلّص العاÊ � قلوبنا خ�ل الحديث الßّي الàيح معه، دونٍ

أن يعوقه أو تقاطعه ا¡حاديث الباطلة

 Ê تتوقف القديسة منذ طفولتها عن الجّدية � إØام رسالتها، وقد تجÙّ ذلك بوضوح عندما سمعت عن اليصابات نسيبتها

 أنها حبÙ بابٍن � شيخوختها. "فقامت مريم � تلك ا¡يام وذهبت بßعة إ· الجبال إ· مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا

 وسلمت عÙ اليصابات" (لو ١: ٣٩). بصمتها ا�قدس ارتكض الجن
 بابتهاٍج � بطن أمه (لو١: ٤١-٤٤)، وتحّول بيت الكاهن


ك� إ· بيت تسبيح يشèك فيه حتى الجن

 لنصمت مع القديسة مريم، ونحمل مسيحنا � قلوبنا، فيعمل روح الرّب بنا، حيث تص� لنا ا¡رض س�ًء متهللة. هذه هي

هدية الكريس�س التي يßُّ بها طفل ا�زود العجيب

صمت الكاهن الشيخ

 � ا¡حد ا¡ول من شهر كيهك يلتهب قلبنا شوقًا ��رسة ما Øتعت به نذيرة الرّب القديسة مريم منذ طفولتها، ك� نتمتع

بالصمت الذي اختëه الكاهن الشيخ زكريا وهو يتقبل البشارة بالحبل بيوحنا السابق، الذي يُعّد الطريق للرّب
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 خ�ل جëائيل الواقف قدام هللا (لو ١: ٢٠). غ� أن هللا الصانع الخ�ات حوìل

 هذا التأديب لبنيان زكريا الكاهن ولن� خë هذه العطية التي ُوهبت له...

 حتى كل من سمع عن مي�د يوحنا تساءل: "أتُرى ماذا يكون هذا الصبي؟!"

(لو ١: ٦٦)، وشعروا أن يد الرّب كانت معه

 كان زكريا الكاهن � حاجة إ· هذا الصمت، فلم يجد فرصة للحديث حتى

الشهور هذه  زكريا   ïق كيف  تُرى  أقربائه.  ومع  اليصابات  زوجته   مع 

 التسع؟! Ê يكن أمامه سوى التسبيح الصامت، وقراءة ا¡سفار ا�قدسة والطلب الدائم ð ين� الرّب فكره، ويكشف له خطته

وأÖاره ونبواته مع م�رسة مطانياته وعبادته الظاهرة والخفية

 هكذا يليق بنا مع بداية شهر كيهك أن نطلب بلغة القلب قبل اللسان قائل
: "بنورك يا رّب نعاين النور" (مز ٣٦: ٩). òارس

 أصوامنا ومطانياتنا وصلواتنا وتسابيحنا ð ي�ق علينا طفل ا�زود، شمس الëّ، فندرك كل�ت النبي: "ولكم أيها ا�تقون

٤: ٢ �اسمي ت�ق شمس الëّ، والشفاء � أجنحتها" (م
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الكنسية أو الزمنية، يدفعنا ل�نض�م إ· موكب الصامت
 العجيب

له ليسجدوا  الكنسية  والقيادات  الكهنة  يذهب   Êو Ìي�ده،  الهيكل  يحتفل   Ê 

 ويسبحوه، وساد السكون العاÊ. حتً� وقفت الطغ�ت الس�وية التي تعجز عن أن

تتفرس � Íهوته وأمجاده � صمت Íستقبال ا�خلّص

تُرى من هم أعضاء موكب الصامت
؟

 لقد ظهر م�ك الرّب ووقف بالرعاة البسطاء ومجد الرّب أضاء حولهم، وظهر بغتة

Ùوع ôا¡عا � õ ا�جد" :
 مع ا��ك جمهور من الجند الس�وي مسبح
 هللا، وقائل

ا¡رض الس�م وبالناس ا�ßّة" (لو ٢: ٩، ١٣-١٤

 Ê يظهروا لجمهور الكهنة أو الشعب، إòا للبسطاء الساهرين � عملهم بأمانة، وغالبًا ما كانوا مشتاق
 للقاء مع ا�سيìا

 ا�خلّص. لذا ما أن رأوا وسمعوا الس�ئي
 حتى انطلقوا إ· بيت لحم وهم يقولون: "لنذهب ا»ن... وننظر ا¡مر الواقع الذي

أعلمنا به الرّب" (لو ٢: ١٥)، وجاءوا مßورين. وكأن هؤÍء الرعاة قد انضموا إ· موكب ا��ئكة � هدوٍء دون دعاية

 وانضم أيًضا إ· ا�وكب ج�عة من ا�جوس يقودهم كوكب عظيم، وك� يقول القديس يوحنا الذهبي الفم، إنه م�ك جاء

عÙ شكل كوكب، فتحدث مع ا�جوس بلغتهم، لغة الفلك والكواكب

 Ê يذكر لنا اÑنجيليون شيئًا عن أحاديثهم � الطريق سواء مع بعضهم البعض أو مع

 الشعوب التي خرجت تنظرهم � دهشة؟! وكأن اÑنجيلي
 يدعوننا ل�نض�م إ·

 هذا ا�وكب الصامت. لسنا نتحدث بألسنتنا بل بقلوبنا وأفكارنا وعواطفنا ا�قدسة

Êوسلوكنا من جهة ا�لك مخلّص العا

 إذ بلغوا أورشليم Ê يرافقهم أحد من القà ا�ل÷ وÍ من رجال الهيكل، إòا ما كان

Ùع خوفًا  ارتباكهم  هو  الهيكل  قيادات  يشغل  وما  قتله،  هو  ه�ودس   يشغل 

فقدانهم سلطانهم وإيراداتهم


هلم ننضم إ· موكب الصامت

 هب ô يا رّب أن أنضم بنعمتك إ· موكب الصامت
، ¡نضم إ· نذيرتك القديسة

 مريم الطفلة فأجد راحتي � هيكل قدسك مع العذارى! ¡سلك ببساطة الطفولة، ف� تشغلني ملذات العاÊ، وÍ تقلقني

تجاربه! إذ أصمت � هيكلك، يتكلم قلبي معك، وتتكلم أنت أيها القدوس مع ضعفي

 ¡حفظ مع أمك كل ا¡مور متفكرًا بها � قلبي. بالصمت أنشغل بالثبوت فيك. أراك ساكًنا �ì عميًقا أعمق من عمقي، وعاليًا

� داخÐ أعÙ من علوي! ¡نضم إ· زكريا الكاهن الصامت. ف� يشغلني هو كلمتك وإع�ناتك اÑلهية

لن تأÖ¾ الحرفية القاتلة، بل أجد � كتابك فردوس الحرية، أقطف منه Àر روحك القدوس: الحب والس�م والوداعة والعفة

 أرتوي من ينابيع حبك الداøة الفيض! ¡رافق الرعاة البسطاء الساهرين بأمانة. فأرى الس�ء ليست ببعيدة عني وأسمع

،
 الطغ�ت الس�وية تتهلل لخ�ù. أنضم إ· خورس ا��ئكة وأØتع بالèنيمة الجديدة. اسمح ô أن أرافق ا�جوس ا¡ممي

التهبت قلوبهم شوقًا إليك، وساروا � الطريق يشهدون لك وقدموا لك ما Ê يقدمه الكهنة وال�ويون

تقود¾ نعمتك ف� أتعú من مقاومة ال�ير حتى إن كان ملًكا. وÍ أنتقد أحًدا حتى إن كان كاهًنا غ� مباٍل بخ�صك

ليصمت لسا¾، فيتكلم قلبي

وليصمت قلبي، فتتكلم يا أيها القدوس ّ�

.

!

!

!

!

.

.(

.(

.



 إذ يبدأ شهر كيهك، ما يشغل ا�ؤمن
 هو السهر � تسابيح "سبعة وأربعة"؛

حيث يشتّم الكل روائح اللقاء مع مخلّص الب�ية خ�ل تسبيح القلب والفكر

عشية خاصة  الكنائس،  من  كث�ٍ   � ك�  ا¡ديرة   � بالسهر  الشهر  هذا   يتسم 

السبت واستمرار التسبيح حتى قداس ا¡حد

 تُحسب قراءات أيام ا»حاد � هذا الشهر رحلة ا�ؤمن � صحبة أناس هللا نحو

اللقاء مع طفل ا�زود

صمت طفلة الهيكل

القديسة تقديم  بتذكار  الكنيسة  تحتفل  كيهك  ا¡ول من شهر  ا¡سبوع   خ�ل 

 العذراء مريم إ· الهيكل بأورشليم وهي ابنة ث�ث سنوات، ¡نها كانت نذيرة

حنة أمها  كانت  �ا  أنه  وذلك   الرب. 

كانت حزينة جًدا هي وزوجها  عاقرًا 

"يا وقالت:  فنذرت،  يواقيم،   القديس 

أقدمها فإ¾  Àرة،  أعطيتني  إذا   إلهي 

 نذًرا لهيكلك ا�قدس". فاستجاب الرّب

 ورزقها هذه القديسة، فأسمتها مريم. وبعد أن ربتها ث�ث سنوات مضت بها إ·

والنسك الفضيلة   � تنمو  وهي  العذارى،  مع  لتقيم  وقدمتها  الرّب   هيكل 

 والعبادة. فأقامت نحو ع�ة سنوات حتى جاء ملء الزمان الذي فيه يأÇ الرّب
٤
إ· العاÊ متجسًدا من هذه العذراء الطاهرة التي اختارها

 لعل من أهم الفضائل التي اقتنتها منذ طفولتها الصمت ا�قدس، حيث كانت

 تصمت بلسانها عن أحاديث العاÊ وما يجري فيه، لينشغل قلبها Ìعام�ت هللا

يكرر إذ   .Êالعا هذا  من  رحيلها  يوم  حتى  Íزمتها  التي  الفضيلة  هذه   معها. 

 اÑنجيÐ قوله عنها: "كانت تحفظ جميع هذا الك�م متفكرة به � قلبها" (لو٢:

 ١٩، ٥١). ما كان Òكن للقديسة مريم أن تحتمل ما نالته من نعم إلهية فائقة

أع�قها أÖار هللا تتأمل �  أن  تهبها نعمة هللا   Ê لو  
للس�ئي بالنسبة   حتى 

وعطاياه لها ولكل الب�ية

 تبقى هذه القديسة الفريدة قائدة �وكب الصامت
 � الرّب منذ طفولتها، حيث

 Í تقدر مباهج الحياة الزمنية وÍ تجاربها أن تسحب فكر ا�ؤمن عن التصاقه

بالرّب وØجيده عÙ تدب�ه العجيب ¡جل Øتعنا ب�كة أمجاده

 بالصمت ا�قدس تهيأت البتول أن تص� والدة اÑله، وبالصمت ا�قدس يتهيأ

ا�ؤمن ليكون هيكل هللا وروح هللا يسكن فيه (١ كو ٣: ١٦

 إن كان العاÊ يستقبل عيد مي�د السيد ا�سيح (الكريس�س) بالزينات وا¡نوار

منذ ا�قدس  بصمتها  مريم  القديسة  قدمته  ف�  والحف�ت.  ا�تبادلة   والهدايا 

طفولتها يفوق كل زينٍة وكل هديٍة وكل احتفال

القمص تادرس یعقوب ملطي
كیهك ١٧٣٧ش

 يليق بنا � هذا الشهر ا�بارك أن نقيáم حياتنا: هل نستقبل مخلّص العاÊ � قلوبنا خ�ل الحديث الßّي الàيح معه، دونٍ

أن يعوقه أو تقاطعه ا¡حاديث الباطلة

 Ê تتوقف القديسة منذ طفولتها عن الجّدية � إØام رسالتها، وقد تجÙّ ذلك بوضوح عندما سمعت عن اليصابات نسيبتها

 أنها حبÙ بابٍن � شيخوختها. "فقامت مريم � تلك ا¡يام وذهبت بßعة إ· الجبال إ· مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا

 وسلمت عÙ اليصابات" (لو ١: ٣٩). بصمتها ا�قدس ارتكض الجن
 بابتهاٍج � بطن أمه (لو١: ٤١-٤٤)، وتحّول بيت الكاهن


ك� إ· بيت تسبيح يشèك فيه حتى الجن

 لنصمت مع القديسة مريم، ونحمل مسيحنا � قلوبنا، فيعمل روح الرّب بنا، حيث تص� لنا ا¡رض س�ًء متهللة. هذه هي

هدية الكريس�س التي يßُّ بها طفل ا�زود العجيب

صمت الكاهن الشيخ

 � ا¡حد ا¡ول من شهر كيهك يلتهب قلبنا شوقًا ��رسة ما Øتعت به نذيرة الرّب القديسة مريم منذ طفولتها، ك� نتمتع

بالصمت الذي اختëه الكاهن الشيخ زكريا وهو يتقبل البشارة بالحبل بيوحنا السابق، الذي يُعّد الطريق للرّب

الرّب التي قدمها له   حًقا كان صمت زكريا بسبب عدم تصديقه للبشارة 

 خ�ل جëائيل الواقف قدام هللا (لو ١: ٢٠). غ� أن هللا الصانع الخ�ات حوìل

 هذا التأديب لبنيان زكريا الكاهن ولن� خë هذه العطية التي ُوهبت له...

 حتى كل من سمع عن مي�د يوحنا تساءل: "أتُرى ماذا يكون هذا الصبي؟!"

(لو ١: ٦٦)، وشعروا أن يد الرّب كانت معه

 كان زكريا الكاهن � حاجة إ· هذا الصمت، فلم يجد فرصة للحديث حتى

الشهور هذه  زكريا   ïق كيف  تُرى  أقربائه.  ومع  اليصابات  زوجته   مع 

 التسع؟! Ê يكن أمامه سوى التسبيح الصامت، وقراءة ا¡سفار ا�قدسة والطلب الدائم ð ين� الرّب فكره، ويكشف له خطته

وأÖاره ونبواته مع م�رسة مطانياته وعبادته الظاهرة والخفية

 هكذا يليق بنا مع بداية شهر كيهك أن نطلب بلغة القلب قبل اللسان قائل
: "بنورك يا رّب نعاين النور" (مز ٣٦: ٩). òارس

 أصوامنا ومطانياتنا وصلواتنا وتسابيحنا ð ي�ق علينا طفل ا�زود، شمس الëّ، فندرك كل�ت النبي: "ولكم أيها ا�تقون

٤: ٢ �اسمي ت�ق شمس الëّ، والشفاء � أجنحتها" (م

موكب الصامتين

 تجسد كلمة هللا والحبل به ومي�ده � مزود ليس � بيت أحد الكهنة أو القيادات

الكنسية أو الزمنية، يدفعنا ل�نض�م إ· موكب الصامت
 العجيب

له ليسجدوا  الكنسية  والقيادات  الكهنة  يذهب   Êو Ìي�ده،  الهيكل  يحتفل   Ê 

 ويسبحوه، وساد السكون العاÊ. حتً� وقفت الطغ�ت الس�وية التي تعجز عن أن

تتفرس � Íهوته وأمجاده � صمت Íستقبال ا�خلّص

تُرى من هم أعضاء موكب الصامت
؟

 لقد ظهر م�ك الرّب ووقف بالرعاة البسطاء ومجد الرّب أضاء حولهم، وظهر بغتة

Ùوع ôا¡عا � õ ا�جد" :
 مع ا��ك جمهور من الجند الس�وي مسبح
 هللا، وقائل

ا¡رض الس�م وبالناس ا�ßّة" (لو ٢: ٩، ١٣-١٤

 Ê يظهروا لجمهور الكهنة أو الشعب، إòا للبسطاء الساهرين � عملهم بأمانة، وغالبًا ما كانوا مشتاق
 للقاء مع ا�سيìا

 ا�خلّص. لذا ما أن رأوا وسمعوا الس�ئي
 حتى انطلقوا إ· بيت لحم وهم يقولون: "لنذهب ا»ن... وننظر ا¡مر الواقع الذي

أعلمنا به الرّب" (لو ٢: ١٥)، وجاءوا مßورين. وكأن هؤÍء الرعاة قد انضموا إ· موكب ا��ئكة � هدوٍء دون دعاية

 وانضم أيًضا إ· ا�وكب ج�عة من ا�جوس يقودهم كوكب عظيم، وك� يقول القديس يوحنا الذهبي الفم، إنه م�ك جاء

عÙ شكل كوكب، فتحدث مع ا�جوس بلغتهم، لغة الفلك والكواكب

 Ê يذكر لنا اÑنجيليون شيئًا عن أحاديثهم � الطريق سواء مع بعضهم البعض أو مع

 الشعوب التي خرجت تنظرهم � دهشة؟! وكأن اÑنجيلي
 يدعوننا ل�نض�م إ·

 هذا ا�وكب الصامت. لسنا نتحدث بألسنتنا بل بقلوبنا وأفكارنا وعواطفنا ا�قدسة

Êوسلوكنا من جهة ا�لك مخلّص العا

 إذ بلغوا أورشليم Ê يرافقهم أحد من القà ا�ل÷ وÍ من رجال الهيكل، إòا ما كان

Ùع خوفًا  ارتباكهم  هو  الهيكل  قيادات  يشغل  وما  قتله،  هو  ه�ودس   يشغل 

فقدانهم سلطانهم وإيراداتهم


هلم ننضم إ· موكب الصامت

 هب ô يا رّب أن أنضم بنعمتك إ· موكب الصامت
، ¡نضم إ· نذيرتك القديسة

 مريم الطفلة فأجد راحتي � هيكل قدسك مع العذارى! ¡سلك ببساطة الطفولة، ف� تشغلني ملذات العاÊ، وÍ تقلقني

تجاربه! إذ أصمت � هيكلك، يتكلم قلبي معك، وتتكلم أنت أيها القدوس مع ضعفي

 ¡حفظ مع أمك كل ا¡مور متفكرًا بها � قلبي. بالصمت أنشغل بالثبوت فيك. أراك ساكًنا �ì عميًقا أعمق من عمقي، وعاليًا

� داخÐ أعÙ من علوي! ¡نضم إ· زكريا الكاهن الصامت. ف� يشغلني هو كلمتك وإع�ناتك اÑلهية

لن تأÖ¾ الحرفية القاتلة، بل أجد � كتابك فردوس الحرية، أقطف منه Àر روحك القدوس: الحب والس�م والوداعة والعفة

 أرتوي من ينابيع حبك الداøة الفيض! ¡رافق الرعاة البسطاء الساهرين بأمانة. فأرى الس�ء ليست ببعيدة عني وأسمع

،
 الطغ�ت الس�وية تتهلل لخ�ù. أنضم إ· خورس ا��ئكة وأØتع بالèنيمة الجديدة. اسمح ô أن أرافق ا�جوس ا¡ممي

التهبت قلوبهم شوقًا إليك، وساروا � الطريق يشهدون لك وقدموا لك ما Ê يقدمه الكهنة وال�ويون

تقود¾ نعمتك ف� أتعú من مقاومة ال�ير حتى إن كان ملًكا. وÍ أنتقد أحًدا حتى إن كان كاهًنا غ� مباٍل بخ�صك

ليصمت لسا¾، فيتكلم قلبي

وليصمت قلبي، فتتكلم يا أيها القدوس ّ�
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