Thy lips, O my bride drop as the honeycomb (Song 4:11)
The bride is the church which is full of the divine teachings and the words
of the Holy Scripture about which it has been said: "Your words were found,
and I ate them. And your word was to me the joy and rejoicing of my heart"
(Jeremiah 15:16). The bride is the soul united with Christ the Groom and
her words are as a honeycomb as it has been said: "Pleasant words are like a
honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones." (Proverbs 16:24)
The ideal bride is the holy Virgin. The words of the Virgin were few for

“Many daughters have done well,
But you excel them all.”
Proverbs 31:29

). Also St. Arsanios said: "I often spoke, and regretted
it but as for silence I never regretted it". In her speech, the Virgin was always
prudent and thoughtful.

). The Virgin's words were concise and
purposeful
). She said to the Lord only few powerful
words: "They have no wine." (John 2:3), and the miracle of transforming the
water to wine took place. The Virgin's words were for edification; she said to
the servants of the wedding of Cana of Galilee: "Whatever He says to you, do
J
proceed
). In her words the Virgin
was wise and slow to anger. She admonished her Son in gentleness and
patience saying: ".. Son, why have
J
J
). The Virgin's words were proceeding out of a heart full
of God's love; as she said: "..Behold the maidservant of the Lord" (Luke
treasure of
). Finally the holy Virgin
was discerning when to speak and when to keep silent
). When she was
found with a child of the Holy Spirit, Joseph her husband was minded to put
her away secretly (Matthew 1:18-19), but she kept silent until heavens
revealed to Joseph her innocence and holiness. Therefore my beloved
brethren let us learn from the manner of speech of our mother the Virgin for
"her lips drop as the honeycomb" and St. James teaches us saying: "
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Quiz !!!
† Mention with reference that
the Virgin also needed to be
saved?
†Mention with reference from
the Old Testament about a
Virgin bearing a Son and
about His name?
Answer of THE previous
ISSUE!!!
† God promised in (Ezek
36:27) saying. "And I will
put My Spirit in you".
† The presence of God's
Spirit everywhere is in
(Psalm 139:7-10).
Congratulations 
To Ricardo Emmanuel for the
Baptism of Mary Zharia on
August 19, 2018

"بنات كثيرات عملن فضال،

شفتاك يا عروس تقطران شهدا ً (نش )11:4

أما أنت ففقت عليهن جميعا"

العروس هي الكنيسة المملوءة بالتعاليم اإللهية و كالم الكتاب المقدس ألنه " ُوجد
كالمك فأكلته فكان كالمك لي للفرح ولبهجة قلبي" (أرميا  .)1١:1١العروس هي
النفس المرتبطة بالمسيح العريس وكالمها كالشهد ألن "الكالم الحسن شهد عسل
حلو للنفس وشفاء للعظام" (أمثال  .)٢4:1١العروس المثالية هي العذراء
القديسة .كان كالم العذراء قليالً ألن "كثرة الكالم ال تخلو من معصية أما الضابِط
شفتيه فعاقل" (أمثال  ،)1١:1١و قال القديس األنبا أرسانيوس معلم أوالد الملوك
" :كثيرا ً ما تكلمت فندمت أما عن السكوت فلم أندم قط" .كانت العذراء تتأنى
وتفكر قبل أن تتكلم ولذا "فكرت ما عسي أن تكون هذه التحية" (لوقا  )٢١:1ألن
الكتاب يقول" :أرأيت إنسانا ً عجوالً في كالمه الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء
به" (أمثال  .)٢١:٢١وكان كالم العذراء مختصرا ً وهادفا ً ألنه مكتوب "تفاح من
ذهب في مصوغ من فضة كلمة مقولة في محلها" (أمثال  .)11:٢١لقد قالت
ثالث كلمات للسيد المسيح "ليس لهم خمر" ( يوحنا  ،)٢:٢فحدثت المعجزة .و
كان كالم العذراء للبنيان ,قالت للخدام" :مهما قال لكم فإفعلوه" (يوحنا  )١:٢كما
قال معلمنا بولس الرسول ":ال تخرج كلمة ردية من أفواهكم بل كل ما كان صالحا ً
للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين" (أفسس  .)٢١:4وكانت العذراء
في كالمها حكيمة و بطيئة الغضب كما يقول معلمنا يعقوب الرسول" :إذا ً يا
إخوتي األحباء ليكن كل إنسان مسرعا ً في اإلستماع مبطئا ً في التكلم مبطئا ً في
الغضب" (يعقوب  ،)1١:1فالعذارء عاتبت إبنها في رقة و طول أناة قائلةً" :يا
بني لماذا فعلت بنا هكذا هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين" (لوقا  .)4::٢و كان
كالمها يصدر من قلب مملوء بمحبة هللا ،و ذلك كقولها" :هوذا أنا أمة الرب"
(لوقا  )٢::1و "تعظم نفسي الرب و تبتهج روحي باهلل مخلصي" (لوقا
 )4١:1،4٤ألنه مكتوب" :اإلنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالح"
(لوقا  .)4١:١و أخيرا ً كانت العذراء تعرف متي تتكلم و متي تصمت ألنه
مكتوب" :للسكوت وقت و للتكلم وقت" (جامعه  ،)٤:٢فحين أراد يوسف أن
يخليها سرا ً ظلت صامتةً إلي أن أعلنت السماء طهارتها .فهيا يا إخوتي نتعلم من
كالم امنا العذراء و شفتيها اللتين تقطران شهدا ً ألنه " :أن كان أحد ال يعثر في
الكالم فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كلالجسد أيضا ً" (يعقوب  .)٢:٢و لنطلب الي
هللا قائلين "إجعل يا رب حارسا ً لفمي .إحفظ باب شفتي" ( مزمور .)٢:141
القس يوسف شحاته

أمثال ٢١ :٢1

من أقوال القديس إغريغوريوس
عن السيدة مريم العذراء

النسخة 05

أم هللا اتحدت عقليا باهلل بدوام
الصالة والتأمل وفتحت طريقا ً جديدا
نحو السماء سمت به فوق
المبادىء والظنون الذى هو
الصمت العقلى الصمت القلبى وأما
مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكالم
متفكرة به فى قلبها.
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† مسابقه !!!
† أذكر بالشاهد متي طلبت السيدة
العذراء مقابلة السيد المسيح؟
شهرا قضته
† أذكر بالشاهد كم
ً
السيدة العذراء مع إليصابات في
حبلها؟
† تهنئه †
† لوائل ومني بمعمودية ماتيلدا في
 1١أغسطس ٢١1:

† حل مسابقه العدد السابق !!
† يعقوب بن زبدى ,واستشهد على يد هيرودس الملك (أع.)٢ :1٢
† كان شاول الطرسوسى في يهوديته تلميذًا لغماالئيل (أع.)٢ :٢٢

