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 مقّدمة
 

مباركررة مممكررة » سرر هّ  المي ورجّيررا  واألسرررار فرر  الكنيسررة األرثوذكسررّية به ررا   
لرررى دترررر الرررداترين فررر  حرررين يكمرررن «. اآلم واالبرررن والرررروح ال ررردسّ اآلن وكرررّ  أوان واه

أن  ترررد  أعمرررال المسررريحّيينّ سررروال اليررربلد أو الررردرس أو العمررر  أو الراحرررة...ّ فررر 
يكونرروا فرر  حمرررد مممكررة ص. نحررن نيررل مممكررة ص بكممررا  كثيرررد فهرر  مشررياة صّ 
حكم رررقّ ّيّو رررقّ ر و ّي رررقّ يدر رررقّ مجرررداّ نعم رررقّ لكّنهررراّ ببسررراطةّ حمرررورا الشخيرررّ  
ال ررّدوس. أن  حيررا فرر  ح ي ررة مممكررة ص يعنرر  أّنرره  حيررا فرر  حمررر ق ال ررّدوسّ بمعنررى 

 كّ  الظرو  ومن أج  كّ  األشيال.الذتول والفرح والشكران ف  
فررر  ترررذا السمسرررمة الدراسرررّيةّ سرررنة الررررّم  دراسرررا  ببمّيرررة لي ورجّيرررةّ ال ررر   بغررر  
 هرررررذيم المسررررريحّيين و ث ررررريفهمّ أروم مسررررراعدد المسررررريحّيين األرثوذكسرررررّيين المم رررررزمينّ 
الشررربام والبرررالغينّ كررر  ينمررروا فررر  المسررريح عبرررر الشرررهادد المر بطرررة بالك رررام الم رررّدس 

أعن  النيوص الببمّية الموّزعة عمرى « لي ورجّية»عبادد األرثوذكسّية. بدراسا  بيمّية وال
المي ورجيررررا السررررنوّية بمررررا فيهررررا  مرررره الم عّم ررررة باألعيرررراد واأليرررروام والمواسررررم المي ورجّيررررة 
األرثوذكسرررّية السرررنوّية المخ مفرررة. غالبرررال مرررا  شرررّك  ال را يررر  وال ررررالا  الببمّيرررة الخاّيرررة 

مررة. ونيخررذ عمررى سرربي  المثررال عيررد رفررع باألعيرراد  وحرردد اح فرراال  روحّيررة ممهلمررة وممهخ
اليميم الذي ي ع ف  الرابع عشر من أيمول من كّ  عرام. تنرا نريرد الكشرل عرن كنرز 
 عميم ال ينفذ من أج   غذية المسيحّيين األرثوذكسّيين و جديدتم الروحّ ّ أولاره الرذين 

 يرغبون بالعيش ف  حمرد ص الحّ .
مررا تررو مغررزة السررنة المي ورجّيررةل السررنة المي ورجّيررة طري ررة  رردريم عمررى اليرربلدّ 
ترر  نمرروذا عبرراددّ مرسرراد دعررم لحيرراد الكنيسررة. ولهررا مغررزة أعمرر  أيمررال. ي ررول األم 
جررورا فمورفسررك ّ وتررو التررو ّ  المررع طّيررم ص ثرررااّ إنهررا  عّممنررا أّن العبررادد إّنمررا ترر  

ا إلى محّب ق الفاديرة لنرا مرن طرير  حروادث وامرحة بمغر  اس جابة لندال ص الذي عّرفن
 ذرو ها ف  شخص يسوع المسيح وخدم ق.



(ّ ال   ال  عن   رذّكرال  اريخّيرال ف ر  anamnesisلمعبادد وجهان  ال ذّكر )باليونانّية 
ب  إعادد عيش الحوادث ال   نحي  ذكرتاّ والشكران الذي ي مّمن ال سربيح وال مجيرد. 

المي ورجّيرررةّ عنررردما  مرررع أمامنرررا أفعرررال ص الخبليرررّية العظيمرررة وح ي رررة لهرررذا فالسرررنة 
مممكرة ص فرر  وسرطناّ مررن دون ان طرراعّ   رّدس الررزمن والمرر ل الح ي رّ  لكرربل الرروجهين 
الشخيرررّ  والمشررر ره لحيا نرررا كمسررريحّيين. السرررنة المي ورجّيرررة أبعرررد مرررن أن  كرررون مجرررّرد 

مسريحّيين العااشرين فر  شرركة كروخود وأخروا ّ   ويم سنوّيّ ت  حياد الكنيسةّ حيراد ال
ف  وع  لمممكرة صّ م رذّكرين كامر  شرركة األنبيرال والرسر  وال ّديسرين وكرّ  شرعم ص 
عمرى األرض وفر  السرمالّ م ّجرددين بمحّبررة ص الخبليرّيةّ مسراعدين أحردتم اآلخرررّ 

سررم  وييرر  ص شرراتدين لبشررارد المسرريح الفرحررةّ ومن ظرررين  ح يرر  المممكررة اآل يررة بح
ن م نا فممرّم نمو »  (.8  54)رو « ألّننا إن عشنا فممرم نعيشّ واه

 ؤّكد العبادد األرثوذكسّية مركزّيرة المسريح فر  اإليمرانّ و ح فر  السرنة المي ورجّيرة 
بحمررور سررّر المسرريح فرر  حيرراد الكنيسررةّ و سررعى لجعرر  المسرريح الحررّ  ميرردر حيرراد 

ليسرر  أعيرراد السررنة األكثررر أتّمّيررة وال رر   ح فرر  بهررا  جديدّيررة لكررّ  مسرريحّ  أرثوذكسررّ . أ
الكنيسرررة ببشرررارد حيررراد المسررريح وخدم رررق  البشررراردّ مررريبلداّ دخولرررق الهيكررر ّ معمودّي رررقّ 
رسرال الرروح ال ردس فر  يروم   جّميقّ دخولق الظافرّ أسبوع اآلالمّ الفيحّ اليرعودّ واه

ن ررذّكر مو ررق وييام ررق ونسرر عيد العنيررردّ كّمهررا أعيررادال مبنّيررة عمررى العهررد الجديرردل ألسررنا 
أي يروم الررّم( وفر  كرّ  يرّداس « كيريراك »عيشهما كّ  أحردّ )األحرد باليونانّيرة يردعى 

إلهررّ ل أال نسررمع بشررك  مسرر مّر عررن  عمرريم المسرريح وعممررق عمررى األرضل ح ّررى أعيرراد 
 األنبيررال والرسرر  ووالرردا اإللررق وال ّديسررينّ  شررير إلررى مركزّيررة المسرريحّ الرررّم ومخّمررص

 الجميع.
ترررذا تررر  رسرررالة اإليمررران األرثوذكسرررّ  األساسرررّية  يحيرررا المسررريح ويرغرررم فررر  أن 
يكررون واحررردال معنررا فررر  وحررردد محّبررة م ّدسرررة. تررو ياارررد حيا نرررا والمح فرر  باألسررررار. ترررو 
الراع  اليالح الذي ال ي ابع الخرو  المااع ف   بر  يغرّذي أيمرال الخررا  ال ر  فر  

دالال ترر  نب غرر  أن نفرر ح يمو نررا لررقل ترر  نطمبررق بشررو  يطيعررق. ترر  اسرر عّدينا لنسررمع نرر
 كما يطمبنا تول



أريررد أن أنهرر  تررذا الم ّدمررة بيررورد المسرريح المطررارلد المرريخوذد مررن خا مررة العظررة 
لم ررّديس يوحّنررا الررذتبّ  الفررمّ وتررو م طررع أشررار إليررق األم جررورا فمورفسررك . ي يّمرر   55

محّبررة المسرريح لنرراّ ويحررّث المسرريحّيين ال ررّديس يوحّنررا فرر  ال سررم األخيررر مررن العظررة فرر  
عمرررى  مجيرررد المسررريح ألجررر  عطايررراا الروحّيرررة والماّدّيرررة ال ررر  ال  حيرررى. المسررريح إيررراا 
الذي غالبال مرا نهمر ّ ورّ مرا سرّريال ال نحرّمّ ألّنرق يطاردنرا باسر مرار ويسرعى إلرى  غييرر 

 ول حيا نا. يمع ال ّديس يوحّنا تذا الكمما  الرااعة ف  فم المسيح في 
ولكررن مرراذا سررييولل ألسرر  بهررذا الطري ررة ف رر  أظهررر  ذا رر  لكررنّ و هررا أيمررال »

مرررد . ل رررد أفرغررر  ذا ررر  مرررن المجررردّ و ركررر  أبررر    يلمررر . مرررن أجمكرررم بويررر  عمرررّ  وجو
ون ّ و رررديرون وجررروتكم عّنررر ّ و شرررماّزون مرررن ذكرررر  مررروجاررر  إلررريكمّ أنررر م الرررذين  رك

اسم  أنا أطمبكمّ أنرا أركرض ورالكرمّ ح ّرى أيبمركم إلرّ . أنرا وّحرد كم برذا   ور طر كم 
فررر  السررمال فررو  أمسرره بيرردكمّ وعمرررى األرض «. كمررون ّ اشررر ون »بهررا. وأيررول لكررم 

تررررذا  حرررر  أعرررران كم. أال يكفرررريكم أّنرررر  مررررمن  لكررررم الخرررربلص فرررر  السررررمالل أال يشرررربع 
م  بكرمّ  فخارسر ّيا(  لريس ف ر  ألخررغب كمل وأنزلّ أيمال وأيمرالّ إلرى األرض )فر  اإل

ّيراكم. إّننرر  أؤكرر  وأوكسرر إلررى أجرزال يررغيرد جررّدالّ ح ّرى يكررون انيررهاري  بر  ألنجرردل واه
وام زاج  وا حادي بكم أكثر اك ماالل. األشيال المّ حدد  ب رى مرمن خوايرهاّ لكّنر  أنرا 

 «.أريد أّي ش ل أن يفي  بيننا. أريد أن نكون كبلنا واحدال نوسج  بكم. ال 
سررريكون جاحررردال إن لرررم أشررركر زوج ررر  الخورّيرررة فرررو ين  عمرررى مرررا برررذل  مرررن جهرررد 
باي راحرررررررا  يّيمرررررررةّ و يرررررررحيحا  أسرررررررمو ّيةّ ويررررررررالد حسرررررررّن  الرررررررنّص فررررررر  المح ررررررروة 

 والمممون.
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 الرحمة إلى الفصح

 
 صالة

 باسم اآلب واالبن والروح القدس
 ح لي أبواب التوبة يا واىب الحياة، ألّن روحي تبتكر إلى ىيكل قدسك، افت

 آتيًا بييكل جسدي مدّنسًا بجممتو، لكن بما أنك متعطف، نّقني بتحّنن مراحمك.
 ترنيمة التوبة في َسَحر الصوم

 
 الصوم كرحمة

)اليرروم الكبيررر( وزمررن الفيررح )مررن الفيررح إلررى العنيرررد(  يعررد زمررن ال ريررودي
أكثررر أزمرران السررنة المي ورجّيررة األرثوذكسررّية أتمّيررة ومغررزة. يع بررر زمررن اليرروم الكبيررر 

رمز حيا نا فر   درمز حيا نا عمى األرض. بينما الف رد المم دد من الفيح إلى العنير 
ي ود إلى مجد الفيرح. فر   السماوا . الزمن األول زمن اس عداد وحّج ويعود روح 

 حين الزمن الثان  زمن فرح وشكران ويورد اح فال ال ين ه  ف  مممكة ص األبدية.
لكررررررررّ  مررررررررن الررررررررزمنين ك ابررررررررق المي ررررررررورجّ  الخرررررررراّص )ك ررررررررام ال ريررررررررودي وك ررررررررام 

 مارا  –البنديكس اري(ّ ويحوي تذان الك ابان كنوز ال ررانيم األرثوذكسرّية األكثرر غنرىل 
ل ررانيم واليرموا  ال ر   طرور  بشرك  خراّص مرن ال ررالا  اإلنجيمّيرةّ فو  ماا  من ا

 و ر ب  بحسم مواميع م نوعة كال وبة والغفران والييام واليبلد وال جّدد والفرح.
تررر  أنررر  م ررريلل مرررع بنيرررة اليررروم الكبيررررل  بررردأ أسرررابيع ال ريرررودي العشررررد بيحرررد 

عظرريم. لهررذاّ فونررق باإلمررافة الفريسرر  والعشررار و ن هرر  بالسررب  العظرريم مررن األسرربوع ال
إلى األر عين يومال من اليوم )س ة أسرابيع( تنراه ثبلثرة أسرابيع يبر  اليروم واألسربوع 

 العظيم ح ى يوم السب . آحاد الف رد الساب ة لميوم األر عة  عر  م 
 أحد الفريس  والعشارّ - 5
 أحد االبن الشاطرّ - 2



 أحد الدينونة )مرفع المحم(ّ - 3
 الغفران )مرفع الجبن(.أحد  - 4

وام نررراع عرررن بعرررض األطعمرررةّ مرررن يبررردأ اليررريامّ أيّ األكررر  باي يررراد و  ميررر  
 رردريجيال خرربلل ف رررد  هياررة اليرروم. ففرر  األسرربوع الررذي يمرر  أحررد الفريسرر  والعشررار ال 
نيروم يروم  األر عرال والجمعررة. وخربلل األسربوع الرذي يمرر  أحرد االبرن الشراطر نيرروم 

ة ف رر  بينمررا أحررد الدينونررة تررو اليرروم األخيررر المسررموح فيررق بيكرر  يرروم  األر عررال والجمعرر
المحررم. ونبرردأ بيكرر  السررمه والبرريض ومن جررا  الحميررم طرروال األسرربوع الررذي يميررق ح ررى 
أحد الغفرانّ حيث نيك  آلخر مرد مرن ترذا الطعرام المعررو  بالبيراض. ويبردأ اليريام 

ال يرارمال. فيروم الجسرد عرن ف  يوم االثنين الذي يمر  أحرد الغفرران. حيرث نبردأ يريام
الطعرررام ترررو شرررك  واحرررد مرررن اليررروم الكبيرررر. وترررو بررردون ييمرررة إذا كررران بررردون اليررروم 
الروحّ  عن الشرّر. فاليروم الروحرّ  ترو م اطعرة الخطيارة مرن خربلل ال وبرة وممارسرة 
مبرررادي إيجابيرررة كاليررربلد وال ررررالد اليومّيرررة مرررن الك رررام الم رررّدسّ والعبرررادد المن ظمرررةّ 

الم رروا رد ال ر    ررود إلرى ال جرردد الروحرّ . سررو    ررأ أكثررر عرن تررد  اليرروم والمناولرة 
 الكبير الح ال.

ره وأنرر   ن ظررر اليرروم الكبيرررل مرراذا يعنرر  لرره مررا ترر  مشرراعره وأفكرراره أو  يرروّ  -
 اليوم الكبيرل خذ بمع دياا  ل  يم  بهذا األسامة وسّج  أفكاره 

  ......................................................................................  
  ......................................................................................  

فيررحّ حّجررال روحّيررالّ زمررن  ن يررة و جررّددّ  ع بررر كامرر  ف رررد ال ريررودي رحمررة إلررى ال
يديمال البحرر  عبرانيون ية. وكما عبر الإعادد  يكيد ل حرّرنا من يوة الخطياة وال يم المادّ 

األحمرررّ ورحمرروا ألر عررين سررنة فرر  اليررحرالّ يبرر  دخررولهم أرض الميعررادّ تكررذا أيمررال 
نرررا الطبيعرررة نحرررن نسرررعى لنعبرررر طريررر  ال وبرررةّ خررربلل اليررروم الكبيرررر ح رررى ن رررره خمف

 الخاطاة ال ديمةّ وندخ  ف  حياد جديدد بواسطة نعمة المسيح ال اام.
ترر  يعنرر  تررذا أّن عطيررة الحيرراد الجديرردد ال رر  أخررذناتا فرر  المعموديررة  كررون أيرر  
أتمية بالنسبة إلينا ف  أزمنة أخرة من السنة وأكثر أتمية خبلل اليوم الكبيررل بردون 

موديررةّ عبورنررا مررن المررو  إلررى الحيرراد فرر  المسرريحّ جرردال إن والد نررا الجديرردد فرر  المع



ترر  داامررال أسررراس كرر  وجودنررا وميررردر ال ررود لكررر  نمررالنا وياعرردد كررر  آمالنررا. الحيررراد 
المسررريحية  عنررر  داامرررال فيرررحالّ اح فررراالل مسررر مرال بفررررح وشررركرانّ ح رررى وسررر  ال جرررارم 

 واليراعا  واآلالم.
نرراّ ونسررمم أنفسررنا لمحبررة العررالم لكررن أيمررال غالبررال مررا  بلمسررنا يررود الخطياررة و هزم

ألن ك  مرا فر  العرالم شرهود الجسرد وشرهود العيرون و عظرم »وك  ما ين م  إلى العالم  
 (.2/56يو  5« )المعيشة ليس من اآلم ب  من العالم

يعطينرررا اليررروم الكبيرررر الفريرررة لنعرررود ثانيرررة إلرررى المسررريرد اليرررحيحة. ويسررراعدنا 
 المسيح ونعّم ها.بطراا  عديدد خاية لنجدد حيا نا ف  

 يكمن تدفنا ف  تذا الف رد ف  ثبلث ن اط 
 ال جّدد بال وبة. - 5
  سجي  أولويا نا بحسم  عاليم السيد المسيح. - 2
  طوير حياد نامية ثاب ة وثاب ة باال حاد بالمسيح. - 3

 ووسائمنا من أجل ىذه الرحمة ثالث أيضًا:
 اليبلد / الحياد األسرارية. - 5
 الييام.  - 2
 األعمال اليالحة. - 3

 
. يخبرنررا تررذا الررنصّ الررذي تررو يسررم مررن موعظررة الجبرر ّ 58 - 6/5ايرررأ م ررى 

عن  عميم يسوع المسيحّ عن وجوا ثبلثة لمحياد المسيحية ال    شرك  مركزيرة اليروم. 
ماذا  كمم يسوع عمى عم  الخير )اليدية( واليبلد والييامل أوجز كر  مومروع فر  

 م طع 
 عن الصيام: عن الصالة: الصدقة:عن 

   
   
   
   



  ................................................... ماذا يعن   عميم يسوع بشك  عامل - 5
  ....................................................................................  
أي مررررن الوسرررراا  الررررثبلث البلزمررررة لرحمررررة اليرررريام )اليرررربلد واليرررروم واألعمررررال  - 2

 اليالحة( يعنيه أكثر من غيرا ولماذال
  ....................................................................................  
  ....................................................................................  
 إلى أي منها  ح اا إلى ممارس ق أكثرل ولماذال - 3

  ....................................................................................  
 كيل س نفذ ال عميمل بيية إس را يجية يياميةل - 4

  ....................................................................................  
 

 تأّمل
الحرزن »الح ي ة رحمة وحّجّ منذ اب دااهاّ منذ الخطود األولى ف  ف  اليوم تو 

ّ نرررة مررن بعيررد الغايررة األخيرررد. إنررق فرررح ال يامررة. إنررق دخررول «البلمررع والمشررر  لميرروم
بهال الممكو . تذا الرؤيةّ تذا ال ذّو  المسرب  لمفيرح ترو الرذي يجعر  حرزن اليروم 

تررذا الميرر  يرررد «. نبعررال روحيررال »م  مشررريال والمعررالّ وتررو الررذي يجعرر  مررن جهررردنا اليرريا
يكررون مظممررال وطررويبلل. ولكننررا طرروال الطريرر  نممررح فجرررال المعررال وسررريال يشررر  فرر  األفرر  

 «.فبل  حرمنا من تذا ال ريم يا محّم البشر»
 8اليوم الكبيرّ ألكسندر شميمنّ ص 
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 أحد الفريسي والعشار

 
 ال هياة فماذا ي ول لنالنسمع مث  الفريس  والعشار ف  األحد األول من 

مث ررل مح رررمّ لررق خرردما  جّمررى فرر  النظررام المدرسرر  وال ر ررويّ وخرردم كثيرررال فرر  
مرردارس األحررد كمرشررد ومشررر  عمررى ال عمرريم الرردين ّ أ ررى يررباح األحررد إلررى الكنيسررة 

أشرركره يررا رّمّ ألنرره أعطي نرر  والرردين   ّيررين حكيمررين ويررادرين عمررى »ويررّمى تكررذا  
ره مرررن أجررر  الفررررص ال ررر   ررروفر  لررر  طررروال حيرررا  . لرررم أبرررّدد  ر ي ررر  و ث يفررر . أشرررك

مرواتب  يرا رّم مثر  اآلخررين بر  اسر عمم ها بام يراز لخدمرة نفسر  والمج مرع. أنرا راض 
 «.بمكان  ف  المج مع وشاكر له عمى نجاح  الشخي 

يرا رّمّ »وف  ذله اليرباح عينرق أ رى برااع سرّيارا  خرردد إلرى الكنيسرة ويرّمى  
ول  الكنيسة. كيل يمكنن  أن أحّدثهل فين   عمم أنن  لرم أوفرر حيمرة أنا خج  من دخ

فرر  عممرر . وأخررذ  ميررزا  أنرراس كثيرررين. إن كرران لرر  رجررال فهررذا يعررود إلررى رحم ررهّ 
 «.وليس ل  أي فم  فيق. سامحن  يا رم وساعدن  ألبدأ من جديد

نردما عراد أيول لكمّ تذا الرج  )البااع( كران م بروالل فر  عينر  ص ع»يال يسوع  
 (.58/54)انظر لويا « إلى بي ق أكثر من اآلخر

 يدم كمما  الرّم يسوع أحيانال الناس األ  يالّ خيويال أولاه الرذين يع بررون 
المسررريحّ ح رررى اليرررومّ  يبررردو ممكرررو  ص ممكرررال حيرررريال لهرررم ويظنرررون أنفسرررهم نخبرررة ص. 

محا  بشررريةّ نمررعق غيررر مرريلو  ومثيرررال لبلمررطرام إذا كنررا نطمررم أن نفهمررق بميررط
مرررمن يوالبنررراّ ون عامررر  معرررق عمرررى أسررراس  يرررنيفنا ونماذجنرررا. بالح ي رررة كرررم أّن إلهنرررا 
غريررمف ف ررد ولررد فرر  مررذودّ ويرراد  الف رررال والمرمررى والمنبرروذينّ وخرردم ولررم يوخرردمّ 

 وأحّم الخطيد والزوان  والعشارينّ ويال إّنق أ ى ليخّمص الماّل وليس الباّرف
المسرريح يررد مرردح كررّ  العّشررارينّ وال أن نع  ررد أّنررق أدان كررّ   عمينررا أال نف رررض أنّ 

الفريسررّيين. فمرريس كرر  العّشررارين اع رفرروا بخطايرراتم أمررام صّ وال كررّ  الفريسرريين يررّموا 
مبررين أنفسهم. فون كان يسوع يد اس خدم ف  مثمق نموذجين من مج معرقّ فمي رول إن 



ف  يمو نرا. فال مرم الم كبرر والرامر  عرن نفسرق ص ال يعير ات مامال لمنماذا. ص ينظر 
د نفسق إنما تو مررذول عنرد صّ وال يهرّم ص أن يكرون الشرخص مح رمرال أو مرن  والممجّل
فارررة أو طب رررة راييرررة دينيرررة كانررر  أو اج ماعيرررة. مرررا يهرررّم ص إنمرررا ترررو ال مرررم الم وامرررع 

ّ بر  يعّبرر ب بعي رق الكمّيرة ال اام المنكسرّ الذي ال يمع اح جاجا  و بريرا  أمرام ص
 هلل ذبيحة عطرد لقّ ح ى ولو كان ف  نظر اآلخرين خاطاال.

مررردح الررررّم  وبرررة العشرررّار الم وامرررعة وأدان برررّر الفريسرررّ  الم كبرررر. ي حررردث ترررذا 
يامة رفيعرة لمجررد كرونهم مسريحّيين.  ي هم ذو فسالمسيحّيين الذين يع برون أن عن المث 

ال كّبر الفريسّ  واحد من أكثر األو ارة البغيمرة » يميه يال بهذا الخيوص   تيممو 
 «.المؤذية لممسيحّية

ن واجررررق فرررر  يررررورد الفريسررررّ  مررررع عرررررض يررررادم لخطياررررة المسرررريحّيةّ خطيا رررره 
ن بشرررك  لطيرررلّ إنمرررا ألننرررا  وخطيا ررر ّ وخطيا نرررا ال ررر  ار كبناترررا بشرررين مسررريحّي ناّ واه

 عطيناتا ام يازال غير مرٍض لمرّم.اع برناتا عبلمة فميمة لناّ وأ 
 ّ ال رالد اإلنجيمّية المخيية ل ّداس تذا األحد (54 – 58/51) ايرأ لويا

 (9لمن يال المسيح تذا المث ل )آية  -
  ....................................................................................  
 (52 - 55ما ت  فماا  الفريسّ ل )آية  -
  ......................................................................................  
 (53ما ت  يبلد العّشارل )آية  -
  ......................................................................................  
 (54مثال  الفريسّ  والعّشارل )آية ما العبرد ال   أعطاتا المسيح من  عارض  -
  ......................................................................................  

 ّ في  الرسالة ل ّداس تذا األحد.(55 – 3/51) ايرأ  يموثاوس
 (55 - 51ماذا  بع  يموثاوس والحظ ف  حياد بولس الرسولل )آية  -
  ......................................................................................  
 (55من أن ذ بولس الرسول من امطهادا  فظيعةل )آية  -
  ......................................................................................  



 (54عبلم يجم أن يثب   يموثاوسل )آية  -
  ......................................................................................  
 (55ما الذي  عّممق  يموثاوس منذ طفول قل )آية  -
  ......................................................................................  
مّمررا ال شررّه فيررق أّن الفريسررّ  المررذكور كرران يمررارس عررددال مررن الفمرراا . فمررا ترر   - 5

 العبلما  الخاطاة ف  يبل ق.
  ...................................................................................  
  ...................................................................................  

فرر  الرسررالة إلررى  يموثرراوس يعررّدد بررولس الرسررول عررددال مررن اليررفا  الحميرردد أو  - 2
 ال  ع بر كمما ق إلى  يموثاوس بّرال ذا ياللالفماا  الشخيّيةّ لماذا 

  ...................................................................................  
  ...................................................................................  

مرررثبلل( و كّمرررم كيرررل يمكنررره أن  55أو  52اخ رررر آيرررة مرررن الرسرررالة السررراب ة )آيرررة  - 3
  طّب ها ف  اليوم.

  ...................................................................................  
  ...................................................................................  

 تأمل
إّن يمرررم يررربلد العّشرررار ترررو نررردال مممرررول بالث رررة بيررربلح ص وحنانرررق. كررران ي رررول 

 ررّدد كممرا  المزمرور « ارحمن  يا ص»الكمما  األولى «. ارحمن  يا ص أنا الخاطئ»
ارحمنررر  يرررا ص بعظررريم رحم ررره وبحسرررم كثررررد »الرررذي ترررو أساسرررال مزمرررور ال وبرررة   51

يمررع تررذا الكممررا  عمررى فررم العّشررار ليجعمهررا  الح ي ررة أّن يسرروع«. رأف رره امررح مرريثم 
نموذجررال ليررموا نا االسرر رحاميةّ مم يررال مررولال كبيرررال عمررى شررخص المخّمررص ومررا يرغررم 
بق. ما يطمبق يسوع من الخاطئ ال اام )ومن كّ  واحد مّنرا( ترو أوالل  مره الث رة الغزيررد 

 المطم ة برحمة ص و حّننق.
 سنة الرم الط سية



 صالة
 منون لنمقت صوت الفريسّي المتشامخأييا المؤ 

 ولنغاير صالة العّشار الحسنة الخشوع
 وال نترّفع بأفكارنا بل ننخفض بذواتنا ونصرخ بخشوع:

 يا هللا اغفر لنا خطايانا
 َسَحر أحد الفريسّي والعّشار

*   *   * 
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 أحد االبن الشاطر

 صالة
الشــاطر لمــا فــّر مــن ســبيمنا يــا إخــوة أن نعــاين قــوة ىــذا الســّر. إن االبــن »

الخطيئـــة مســـارعًا وانتصـــب فـــي الحضـــرة األبويـــة. كيـــف أن األب الكامـــل صـــالحو 
 استقبمو مصافحًا، بل ومنحو أيضًا عالمات مجده.

لــتكن حياتنــا إذًا مســتحّقة ىــذا األب المحــّب، الــذي قــّدم المخمــص كذبيحــة مــن 
وبــدون الثــروة التــي حيــاتي كّميــا فــي أرضة غريبــة،  أجمنــا. لنصــّل لــو: إذ قــد بــّددت  

ا يـأعطيتني، مثل االبن الشاطر، أعود إليك أييـا الـرحيم ىاتفـًا اقبمنـي فـي التوبـة أي
 «.األب وارحمني

 
 

 محّبة األب
يشّبق ال ّديس سمعان البلتو ّ  الجديد  عاليم ر نا يسوع المسيح بيرندو  يح روي 

 رر ؤلأل مرريالل عنرردما مجموعررة مررن األلمرراس واليررايو  والحجررارد الثمينررة األخرررةّ ال رر  
 يوكشل الغطال.

ثخرررر  االبررررن الشرررراطر تررررو أحررررد تررررذا األحجررررار الثمينررررة األكثررررر لمعانررررال فرررر  تررررذا  مخ
اليرندو ّ ح رى يير  إننرا لرو أمرعنا كرّ   عرراليم المسريح ولرم يبر  لنرا سروة ترذا المثرر ّ 

 فوننا سنظّ  ندره جوتر رسالة المسيح.
 ركررق األم يرحرر  بسررهولةّ وأعطرراا لمرراذا أراد االبررن أن يغررادر منررزل أبيررقل لمرراذا 

حّيررر ق مرررن الميرررراث وترررو يعرررر  أّنرررق سرررو  يبرررّددتاّ لمررراذا لرررم ي بررر  االبرررن األكبرررر أن 
 فيق.  يمّ يشاره ف  فرح عودد أخيق سالمال وحّيالل يس حّ  تذا المث  ال وّيل عندا وال 

لرى بي رق. واألكثرر جاذبير ة يرّكز مث  االبن الشاطر عمى تارم يعود إلرى وعيرق واه
ت  يورد األم. فراالبن لرم يرجرع إلرى البير  بسربم حرّم أبيرق المجرانّ ّ وال ألّنرق يرّرر 

 بشجاعة السير عمى درم اليبلحّ ب  بسبم حاج ق الشخيّية إلى تذا البي .



لكّن حّم األّم البنيق االثنينّ اليعب  المراس ألسبام مخ مفةّ يشرّع فر  كامر  
كرربلل مررن  ّ حّبررال ال يطمررم مرا لذا ررق. إّنررق يحرمّ المثر . تررو يحررّم ابنيرق حّبررال غيررر مشرروط

ف ررر  بررر  بمعنرررى مرررادي جسررردي ولرررداّ جرررزل منرررقّ لررريس بمعنرررى كررربلل منهمرررا  ألنولديرررق 
روحرررّ  وشخيرررّ  أيمرررال. لرررو أّنرررق خسرررر واحررردال منهمرررا لخسرررر جرررزلال مرررن ذا رررق. ولرررو أّن 

  كررر  الثررران  ب ررر  غامررربال ومم عمرررال لكررران األم ب ررر   عيسرررال. محّبرررة األّم  دفعرررق لعمررر
شرر ل بومكانررق مررن أجرر  منفعررة أوالداّ مررن دون أن يحجررز حرررّي هم الشخيررّية. مررا مررن 

 ش ل يمكن أن يفعمق األوالد يمكن أن يويل محّب ق.
ما تذا اليورد الرااعرة لمحّبرة ص لكر ٍّ مّنراف المسريح يريرد أن يعّممنرا أّن ص محّبرة 

ممكنا أحيال بجانبق كيوالد أخّيرال وفرحق األييى وات مامق الم وّيد إنما يكمن ف  أن ي
 لق.

 ( مث  االبن الشاطر.22 - 55  55ايرأ )لو 
 (53ماذا فع  االبن األيغر بعدما حي  عمى حي ق من الميراثل )اآلية  -

 حي ق من الميراث   .................................................................. ل د 
 البي  ومعق المال   ....................................................................  و

  .............................................................................. وممى إلى
 (57ما الذي أعادا إلى ذا قل )اآلية  -
  ......................................................................................  
  ......................................................................................  
 (ل59 - 58) عابير( فّكر االبن بالعودد إلى البي  )بيية ميطمحا   -

 إلى السمال وأمامه  ................................................................ يا أب  
  ......................................... ولس .................................. بعد أن

  ............................................................................... اجعمن  كر
 (ل21ماذا كان جوام األّم عمى عودد ابنقل )اآلية  -

  ...................... ...................... عميق و ...................... عمى عن ق و
 (ل28كان جوام األّم عمى ابنق األكبر الغامم )اآلية كيل  -

 إليق.  ......................................... فر ................................... أبوا 



 (ل35ماذا كان جوام األّم البنق الغامم الم ذمرل )آية  -
  ................................................................................. يا ابن  

 
 ت  ي حدث ص إليه من خبلل كمما  تذا المث ل - 5
 ميوم الكبير الم ّدسلكيل يساعده تذا المث  عمى  حمير نفسه ل - 2
ترر  فيررره شرر ل ممرررا فرر  االبرررن األكبرررل )فّكرررر يمرريبلل بعبليا ررره مررع أفرررراد عاام ررره  - 3

 وكنيس ه(. ماذا يمكن أن  بلحظل
 
 

 فرح التوبة
ن رأ مث  االبن الشاطر ف  ف ررد ال هيارة لميروم الكبيرر ألّن ال وبرة أحرد موامريعق 
الرايسررة. فمررن خرربلل مثررال االبررن الشرراطرّ ومحّبررة األّم الحنررونّ  سررعى الكنيسررة ألن 
 رشرررردنا و حّثنررررا عمررررى ال وبررررة الح ي ّيررررةّ عمررررى سررررر االع رررررا  وعمررررى حيرررراد جديرررردد فرررر  

ممارسرررا  خارجيرررة مثررر  ان طررراٍع يررراٍس عرررن  المسررريح. لررريس اليررروم الكبيرررر مجررررد ف ررررد
الطعرررامّ بررر  أيمرررال مناسررربة لميررربلدّ ولم يمررر  الرررداخم  واالع ررررا  بالخطايررراّ والت ررردال 

فرر  األيرر  اليونرران    -مي انّيررا  -وتررذا مررا  عنيررق كممررة  وبررة  -ال مررمّ و جديررد الررذتن 
 «. غيير الذتن»

برر  بررالفرح. عنرردما عرراد  والغررّمّكيبررة بحسررم  عرراليم الّسرريد المسرريح ال  ررر ب  ال وبررة بال
االبررن الشرراطر إلررى أبيررق يررار  لررق عود ررق ميرردر فرررح عظرريم. فرروّن أبررااّ الررذي كرران كررّ  

أخرجرروا الحّمررة األولررى وألبسرروا »تّمررق ان ظررار ابنررقّ ركررض إليررق لييررافحق ويعان ررق وي ّبمررق. 
« فنيكرر  ونفرررحواجعمرروا خا مررال فرر  يرردا وحررذالل فرر  رجميررق. ويررّدموا العجرر  المسررم ن واذبحرروا 

(. وعنرررردما اي رررررم األم األكبرررر مررررن البيرررر  فررر   مرررره األمسررررية سررررمع 23 - 22  55)لرررو 
أيوا  الرريص والموسري ى  نبعرث مرن داخمرق. وترذا مرا أزعجرق. مرا ترو سربم ترذا الفررحل 

ألن ابنررر  ترررذا كررران مي رررال فعررراش وكررران » عّبرررر كممرررا  األم بفيررراحة أبمررر: عرررن الح ي رررة  
 (.24  55)لو « ماالل فووجد



عبلي نررا مررع ص ترر  عمررى تررذا المنرروال. فعنرردما نكررون بعيرردين عنررقّ يشرر ا  إلررى 
رجوعنا وين ظرنا. وعندما نعود إليقّ نسّبم لرق فرحرال عظيمرالّ عمومرال نحرن ال نيراحم 
ال وبة بالفرح. نجد ال وبة مؤلمة خيويال ف  اس حمرار خطايانراّ وعيو نرا وأخطاانرا. 

عنررد ص ترر  لحظررة فرررح عظرريمّ ألنهررا  عنرر  عررودد ابررن ولكررن يجررم أن نعمررم أّن ال وبررة 
وابنة إلى األم المحّم والمن ظر. ليس  ال وبة واجبال دينيال يجرم   ميمرق مرن أجر  صّ 
بررر  أمرررر يفيررردنا نحرررنّ لميرررمح نا. إّنهرررا وعررر  عررردم اسررر ح ايناّ واالع ررررا  المخّمرررص 

سر ح ال بعرد أن أودعرى يرا أبر  أخطري  أمامره ولسر  م»بخطاياناّ وث رة كاممرة بنعم رق  
(. مرن جه رقّ األم ال ينشرغ  بال عراط  معنرا بوجرق مر جّهمّ أو 25  55)لو « له ابنال 

بوذاللنررراّ بررر  ف ررر  ينشرررغ  باسررر  بالنا بمعان  نررراّ ب  بيمنررراّ وبرررالفرح معنرررا. كررر  السرررماوا  
  ب هج بعودد ابن )أو ابنة( مااع.

 الدرتم المف ود.( مث  الخرو  المااع ومث  51 - 4  55ايرأ )لو 
 تذا األمثال   كمم أيمال عمى فرح ال وبة.

 (ل6 - 5كيل عّبر الراع  عندما وجد الخرو  المااع ) -
 بي ق ودعا رفايق   ....................................................... كان فرحال ح ى إّنق

  ............................................................................ والجيران ياابلل 
 (ل9ماذا يال  المرأد ليدي  ها وجار ها ) -
  ......................................................................................  
  ......................................................................................  
 ما ت  العبرد ال   يدمها المسيح من تذا المث ل -
 (7)  ............................................................. يول لكم إنق تكذا يكون أ

 (51)  .............................................................. تكذا أيول لكم يكون 
بيي معنى  كون يية االبن الشاطر والدرتم المف ود والخرو  المااع ت  يير ه  -

 أن ل
  ......................................................................................  
  ......................................................................................  



ذا كان الجوام إيجابيال ما الرذي وجد رق مفيردال  - 5 ت  مارس  سّر االع را  ساب الل واه
 ف  نمّوه الروح ل

  ...................................................................................  
العمميررة ال رر   سرر طيع عممهررا ل ررذتم إلررى االع رررا  مررن خرربلل مرا ترر  الخطرروا   - 2

 موسم ال هياة لميوم.
  ...................................................................................  

 
 تأّمل

المدينررة )الكررورد( البعيرردد ال رر  ذتررم إليهررا االبررن المررال ترر  يررورد العررالم الررذي 
فيق نشراطا  البشررّ وح رى واجبرا همّ  ثيرر العرداود وال باعرد بيرنهم... إنهرا يرورد عرالم 

الررركض ورال الطعررام الررذي ال يشرربعّ والمررال الررذي ال يررروي  السررع  ورال الرروتمّ عررالم
 العطشانّ عالم ليس فيق ش ل.

*   *   * 
ال يوجررد شررفال لشرررور عيرررنا مررا لررم نعررد إلررى صّ ألن العررالم الررذي نحررن فيررق لرريس 
عالمررال عاديررالّ برر  أرضة مررااعة.... ي ررول ال ررديس أمبروسرريوس  الررذي يفيرر  نفسررق عررن 

عررن أرض آباارق وييرير غريبرال فر  تررذا العرالم. لكّننرا لسرنا غر ررال  المسريح يكرون فر  منفرى
وأجانررمّ نحررن مواطنررون مراف ررون لم ّديسررين وأليررحام ص  نكررون بعررض األحيرران بعيرردين 

 لكّننا ن  رم بدم المسيح.
 جورا بارويس

 
 الحرية: ِحْمل وعطّية

 جعر  كرّ   الحرية ت  الحم  األث   عمرى اإلنسرانف وتر  عطيرة ص األرفرع ال ر 
مركرررز المرررميرّ يشرررال وي رررّررّ يعمررر  الخيرررر فررر  العرررالم أو  -شرررخص عمرررى مثرررال ص 

 الشّرّ وح ى شريكال هلل أو م مّردال عميق.



  55)لرو « يا أب   أعطن  ال سم الذي ييريبن  مرن المرال»يال االبن األيغر  
ع كر  مرا ( فيعطاا األمف اخ بر االبن حري رق بطري  رق الخايرةّ كمرا يشرال ترو فبرا52

يممررره بعرررد أيرررام يميمرررةّ وجمرررع مالرررق وغرررادر البيررر  وذترررم إلرررى بمرررد بعيرررد حيرررث عررراش 
باسرر  بللّية  اّمررة. المرردتش أّن أبرراا  ركررق يررذتم. لررم يحرراول أن يويفررق. إذ أيررّر االبررنّ 
فمررن يسرر طيع األّم إاّل أن ي ررره لررق حرّي ررق ليعرريش حيا ررق تررو. تنرراه إرشررادّ نيررااحّ 

ابنررق كثيرررال )إلررى أييررى حررد(  ن يدعررق يررذتم. األم يحررمّ ومبررادي. لكررن أخيرررال يجررم أ
 ح ى إّنق ال ييبق لكرام ق. إّنق يكّرم عطّية الحرّيةّ ح ى لو ن ج منها ألمة البنق أو أذة.
ماذا  فعر  بعطيرة الحريرة ال ر  لرهل االبرن األيرغر  رره بير  أبيرق أراد أن يكرون 

ح ررى  -أموالررق ف رر  برر  إنسرراني ق  ال -حرررال لكّنررق وجررد نفسررق أسرريرال. ل ررد بررّدد مم مكا ررق 
وجرد  ّبردون ص ّوي  إلى حالة يريس روحرّ  ومرادّي. فر  سرعيق إلرى اسر  بللّية كاممرة

حفرد سودالّ جحيمرال مرن خررام الرنفس. وبفعر  اخ برارا لحري رق بشرك  اع براط ّ يرار 
 عبدال لنفسق أوالل ثم عبدال لؤلشيال ولآلخرين.

 لنص الذي ن رأا ف  أحد االبن المال.( تذا تو ا21 - 52  6كو  5ايرأ )
 (ل52« )ك  األشيال  ح  ل »ما تو جوام الرسول بولس عمى ال ول   -

  ................................................................ ك  األشيال  ح  ل  لكن 
 كيل ييل الرسول بولس أجسادنال -

 (55)  ..................................................................... أجسادكم ت  
 (59)  ....................................................................... جسدكم تو 

 (ل21كيل عمينا أن نس عم  جسدنا ) -
  ......................................................................................  
  ......................................................................................  
 

 
 تأّمل

ر فرر  الحيرراد الروحّيررة  ب رردر مررا يسرر خدم اإلنسرران حرّي ررق بالطري ررة تنرراه مبرردأ ال ي غّيرر
اليحيحةّ بمحّب ق ومشارك قّ بغفران وميالحةّ ب در ما ييربح ترذا اإلنسران حرّرال أكثرر. 



لكن ب در ما يس خدم اإلنسان حرّي ق بالطري رة الخاطارةّ بينانّيرة ويسراودّ بربل مبراالد و ردون 
ذا قّ ولمعالمّ ولؤلومراع البشررّية. الحرّيرة الح ي ّيرة تر  مرع ات مامّ ب در ما ييبح أسيرال ل

ص الررررذي وحرررردا يسرررر طيع أن يحّررنررررا مررررن ر اطررررا  مشرررريا نا الخايررررةّ ال رررر    ودنررررا إلررررى 
كرررو  2« )حيرررث يكرررون روح الررررّم حامررررالّ فهنررراه الحرّيرررة»االنحررررا  والسرررموه الخررراطئ. 

إذ جعمكررررم االبررررن أحرررررارال »رنررررا ( الحرّيررررة الح ي ّيررررة ترررر  بالمسرررريح الررررذي وحرررردا يحرّ 3  57
 (.36  8)يو « فبالح ي ة  كونون أحرارال 

 
 صالة

لقد ىجرتك أييا األب المحّب، فال تيممني وال تحرمني من ممكوتـك فمقـد أذلَّنـي 
الشــرير وأخــذ كــّل ثروتــي. وأضــعت، كــاالبن الشــاطر، النعمــة التــي أعطيتنــي. لكنــي 

وصارخًا: اجعمنـي كأحـد أجرائـك أييـا المسـيح يـا وعيت اآلن ذاتي وقمت عائدًا إليك 
نقـاذي مـن الشـرير،  من بسطت يديك الطاىرتين عمى الصميب مـن أجـل خالصـي، واا

 وألبسني ثانية لباسًا طاىرًا أييا األب المحّب، المجد لك.
 من يموا  أحد االبن الشاطر



4 
 أحد الدينونة
 )مرفع المحم(

 صالة
 آمين باسم اآلب واالبن والروح القدس.

ة. إالَم ال تنقطعين عن فعل الرذائل. حتَم تقيمـين  ويح لك أيتيا النفس المْسَودَّ
بالتواني. لم ال تتفطنين في ساعة الموت الرىيبة. لم ال تـرعبين بجممتـك مـن عـرش 

ـــ ـــك تنتصـــب لتوبيخـــك ص المفـــزِ المخّم ع. تـــرم بمـــاذا تحتجـــين أو تجـــاوبين إذ أفعال
ذًا قــد آن الزمــان يــا نفــس. فبــادري مدركــة وب يمــان اك. فــ ة إّيــتــكّ بوأعمالــك تطمبــك م

 نك أييا الراعي الصالح المحـبّ لكنني أعرف تحنّ  ،أخطأت اىتفي أخطأت إليك يا ربّ 
 فال تفصمني من الوقوف عن ميامنك ألجل غزارة مراحمك. .البشر

 غروم أحد الدينونة
 

 ة والدينونةالمحبّ 
غالبررال مررا ي ررردد مومرروعا المحّبررة والدينونررة جنبررال إلررى جنررم فرر  الك ررام الم ررّدس 

ن ررأ  . 57 – 4/56يرو  5وف  اليرموا  وال ررانيم المسريحّية. فر  رسرالة يوحنرا األولرى 
 عمى سبي  المثال 

ص محّبررة. فمررن أيررام فرر  المحّبررة أيررام فرر  صّ وأيررام ص فيررق. واك مررال المحّبررة »
 «.نا أن  كون لنا الطمينينة ليوم الدينونةبالنظر إلي
 ّ ن رأ (58 – 3/56يو ) وف 
فرروّن ص أحررّم العررالم ح ررى إّنررق جرراد بابنررق الوحيررد... فرروّن ص لررم يرسرر  ابنررق إلررى »

العالم ليدين العرالمّ بر  لريخّمص برق العرالم. مرن آمرن برق ال يردان ومرن لرم يرؤمن برق ف رد 
 «.دين



ر طررروال رررحخ ف ررررد اليررروم  رنيمرررة  وبرررة فيهرررا اع ررررا  إيمررران   نر ررر  فررر  يررربلد السخ
إذا  يررور  كثرررد أفعررال  الردياررة أنررا الشرر   »ويرربلد شخيرريةّ   ررول تررذا ال رنيمررة  

 «.فون  أر عد من يوم الدينونة الرتيم
كيل يمكن لرّم المحّبة واليبلح أن يكون رّم الدينونة أيمالل تر  مرن انسرجام 

لق دّيان ع  ادللف  يور ص كيم محّم واه
يجيم آبرال الكنيسرة عمرى ترذا السرؤال المحّيرر ب يكيرد أن ص ترو داامرال أم محرّم 
ويب ى داامال محّبال لكّ  إنسان  أخاطاال كان أم بارال. الثالوث ال دوس بطبيع رق يشرع مثر  
شرررمس روحّيرررة م وتجرررة بالمحّبرررة والنرررور والحيررراد. فخررربلل ترررذا الحيرررادّ كمرررا فررر  الحيررراد 

نف حررون عمررى صّ الررذين جعمرروا لررق مسرركنال فرر  يمررو هم. الررذين ار  رر  اآل يررةّ النرراس الم
يفا هم الروحّية يخ برون إشعاع محبة ص كغبطة وفرح ال يحكى عنهمراّ بينمرا الرذين 
فيررررموا أنفسررررهم عررررن صّ الررررذين سررررجنوا أنفسررررهم فرررر  أترررروااهم الخاطاررررة واألنانّيررررةّ ولررررم 

« ةسرروط محّبرر» رحبررة ص كنررار دينونررة كرريطررّوروا يررفا هم الروحّيررةّ يخ برررون إشررعاع م
 كما يسّميق ال ّديس اسح  السورّي.

ال يسررّبم ص الدينونررة أبرردال. تررو ال يعمررر  أبرردال أي أمررر حايررد أو منرر  م وال يهيرررئ 
ة وبطبيع ررق تررذا ال يسرر طيع أن يفعرر  الشررّر والح ررد أو مكانررال لمع ررام )جهررنم(. ص محّبرر
نم تمرا حال را الخطيارة والظربلم. الدينونرة ن راا  عرام  الدمار ألي إنسان. الدينونرة وجهر

ة ص الفاديرةّ نعررمّ تنراه دينونررةّ حالّيرة وأبدّيررة. لكننرا نحررن أنفسرناّ و وراد نرراّ عرن محّبرر
 من ندين أنفسنا.

 فماذا إذال عن الويل المخيل لجهنم ونارتا ف  الك ام الم ّدسل
نفّسرررا حرفيررال كيّنررق مكرران  تررذا الويررل إنمررا تررو  حررذير  يررويرّيّ ال يمكننررا أن

جغرافرّ  أو مرادّي خم ررق ص ليعايرم فيرق البشررر. بر  ترو نيررح و حرذير بواسرطة رسرراا  
والزيل والح د والذنم والغر ة واأللرم  ة ص  ن ج الشرّ وامحة وجّدية  الحياد خارا محبّ 

بررق النرراس و  بررع فرر  تررذا الرذاارر . الحيرراد بعيرردال عررن ص   ررود إلررى الظرربلم الررذي يعررّذم 
أنفسهم وبعمهم بعمرالّ الجحريم جهرنم روحيرة لرم يخم هرا ص بر  اإلرادد اإلنسرانّية ال ر  

ةّ لكرر   سررامح و  طهررر و  جررّدد و  حررّرر. نعررم  رررفض العررودد إلررى صّ الررذي تررو محّبرر
تناه دينونة. ولكن نحن الذين ندين أنفسنا باألفكار ال ر   ررد عمرى رأسرناّ برال يم ال ر  



رارا  ال   ن خذّ باألمور ال ر  ن روم بهراّ بطري رة عيشرنا عمرى ترذا األرض نحم ّ بال 
نمرررا ال  مرررموا فررروّن ص ال يوسرررخخ »وفررر  الحيررراد اآل يرررة. ي رررول برررولس الرسرررول   ر منرررقّ واه

 (.7/  6)غبل « يحيد اإلنسان ما يزرع
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المسيحّ مرن خربلل مثر  الدينونرة األخيرردّ أننرا نردخ  الفرردوس أو الجحريم  يعّممنا

بما نفعمق من  يمين حاجا  اآلخررين الروحّيرة والمادّيرة. فب ردر مرا يخردم واحردنا اآلخرر 
باسررم الرررم بواسررطة نعم ررقّ أو يخفرر  فرر  فعرر  تررذا األمرررّ نخ بررر مرايرر  الحيرراد الحرر  

اامرررة فررر  مرررا بعرررد ال برررر. ل رررد عممنرررا السررريد أو درجرررا  الحيررراد المظممرررة ال ررر   يرررير د
المسيح بمثالق و  عميمقّ أّن فماا  المسيحيين األساسّية ت  الطاعة األمينرة والخدمرة 

 .ال ة ص ولبعمنا بعملمحبّ 
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 األحيان.
  ...................................................................................  
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 تأّمل
مراكررز ل ح يرر  الحاجررا . فكرر  البشررر ة وممكررو  ص يمكررن اع بررار البيرر  والرعّيرر

ي ويررون إلررى غررذالّ وممجرري وحنرران ويبررول ورف ررة وكرامررة وسرربلم وترردول روحرر  ومررادي. 
ويد وتبنا المسيح ك  العطايا الداخمية المرورية والوساا  الخارجيرة لنجرد سرب   ريمين 

خررين كّ  حاجا نا بواسطة )المسيح(ّ و واسطة العاامة واأليرديال والكنيسرة والبشرر اآل
والخمي رررة. فمن بررر  بويمررران كرررّ  عطايررراا ولنسررر عممها بحسرررم محّب رررق فررر  خررردم نا واحررردنا 
لآلخرر. عنردما يخردم واحردنا اآلخرررّ فوننرا نخردم المسريح ذا ررق. عنردما نررة المسريح فرر  
اآلخرر فروّن عيوننررا   فر ح عمررى معرفرة يررّود المسريح المجررّددد فر  حيا نررا. نخ برر حمررور 

ليرق نري   ن  أحدّ يحفظ كبلمر  وأبر  يحّبرإن أحبّ »وسطنا  ممكو  ص الداخم  ف   ق واه
 (.54/23)يو « وعندا نجع  م امنا

 
 بدء الصوم

يوعرررر  أحرررد الدينونرررة األخيررررد أيمرررال بيحرررد مرفرررع المحرررم ألنرررق اليررروم األخيرررر الرررذي 
يسمح فيق بيك  المحم ح رى يرباح أحرد الفيرح الم ردس. فاليروم فعميرال يبردأ فر  اليروم 

ا األحرردّ حيررث يبرردأ االم نرراع عررن  نرراول المحررم ومشرر  ا ق وفرر  األسرربوع الررذي يمرر  تررذ
الررررذي يميررررق يبرررردأ االم نرررراع عررررن  نرررراول السررررمه والحميررررم والبرررريض ومشرررر  ا هما أيمررررال. 
فالكنيسرررة  حمرررّرنا  ررردريجيال لمبررردأ اليررروم الكبيرررر اليرررارم. فمرررا ترررو اليرررومل ومرررا ترررو 

 تد  وييمة اليومل
ي ررررول جررررورا كريسرررر اكيسّ « برررردأ روحرررر منررررافع اليرررروم كم»فرررر  حررررديث بعنرررروان 

البروفيسررور واألخيرراا  فرر  ال غذيررة فرر  مدرسررة ميررام  الطبيررة الجامعيررةّ معطيررال تررذا 
اليوم تو اإليبلل مرن كمّيرة الطعرام واالم نراع عرن أطعمرة »ال عريل البسي  لميوم  

ك شرل  كّمم البروفيسور جورا عن منافع اليوم الروحّية والجسدّية. وحاليرال ي«. محّددد
النرررراس منررررافع اليرررروم بعيرررردال عررررن المعرررران  الدينّيررررة. فاليرررروم الم رررروازن والرررردوري يفيررررد 
اإلنسان ف  مجاال  عديددّ فهو يخّفل من الوزن الزااد ويدّرم اإلنسان عمى امر بله 
مرررررب  الرررررنفس و اليرررررال يررررر حكم اإلنسررررران بكيانرررررق جسررررردّيال وعاطفّيرررررال. وبحسرررررم الررررردك ور 

% مررررن األوالد يعررررانون وزنررررال 55 ين األميررررركيين و% مررررن المرررررات45كريسرررر اكيس فررررون 



زاادال. ويري   الروزن الزاارد فر  غالبّي رق مرن أكر  زاارد لمشر  ا  المحروم ال ر   حروي كميرة 
 - 61عالية من الدتون والكولس رول. فاالس خدام السّيئ لمطعام ينر ج فر  أميركرا مرن 

انّ  يح راا إلرى حميرة % من األمراض المزمنة. وأتّمها مرض ال مم. الجسم اإلنسر71
يرررحيحة لكررر  يعمررر  بشرررك  سرررميم. ويرررد اك شرررل عممرررال ال غذيرررة أّن اليررريام الم ررروازن 
الم  يرررر عمرررى الفواكرررق والخمرررار والحبررروم أكثرررر يرررحّية وفااررردد مرررن األطعمرررة ال ررر  

  ح وي الدتون الث يمة.
 وأيوام الكنيسة األرثوذكسية ت  

 أسابيع محددد. ك  أر عال وجمعة عمى مدار السنة ما عدا بعض -
 اليوم الكبير. -
 األسبوع العظيم. -
 (5ه  24 - 2   55يوم الميبلد ) -
 آم( 54 - 5يوم السيدد ) -
 حزيران( 28يوم الرس  )االثنين الذي بعد أحد جميع ال ديسين إلى  -
 أيمول( 54عيد رفع اليميم المكّرم ) -
 (5ه  5برامون عيد الظهور اإلله  ) -
 آم( 29يوحنا المعمدان )عيد يطع رأس  -

ليس اليوم تدفال بحّد ذا ق ب  وسيمة لمهرد . فمريس عنرد المسريح  طعرامة محرّددة 
الررذي يخرررا مررن الفررمّ فمررن ال مررم ييرردرّ »طرراترة أو نجررسّ ف ررد يررال السرريد المسرريح  

(. لذله فون الييام عرن األطعمرة ترو نظرام 55/58)مّ ى « وتو الذي ينجس اإلنسان
حردة  ررانيم أحرد مرفرع المحرم روحّ  يجم أن يياح بق بالمررورد اليروم عرن الشرّر. واه

   ول 
 يا نفسي تأممي بما تصومين. فال تحتقري قريبك.

 أتمتنعين عن المأكل؟ فال تديني أخاك...
 لكي يقبمك المسيح من دون عوائق في ممكوتو

 من سخحخر األحد



 
 مالحظات في الصوم

ال الخ برار الشرركة مرع ص بشرك  يهد  اليوم عن األطعمة إلرى  حمريرنا روحّير
أعمرر . كرر  إنسرران مرّكررم مررن نفررس وجسررد. فغرردال روحرر  سررميم ونهررج يرريامّ  يسرريران 
سررروّية وي رررّوي الواحرررد منهمرررا اآلخرررر. فكمرررا أن منرررافع اليررربلد ليسررر  محيرررورد برررالنفس 
ف  ّ ب  ت  لمجسد أيمالّ كرذله اليروم عرن األطعمرة يفيرد ال الجسرد ف ر  بر  الرنفس 

يررروم واليررربلد يجعبلننرررا أكثرررر  حّسسرررال لحمرررور ص الشخيرررّ . ويرررد كررران أيمرررال. فال
األنبيرال ييرومون وييررّمون فر  األويرا  الهاّمررة مرن حيرا هم وتكررذا فعر  يسروع والرسرر  

 وال ديسين وآبال الكنيسة.
يجررم أن يرر ّم اليرروم بنررالل عمررى رغبررة ومشررياة شخيررية ال يسررريال. ال يح رراا ص 

كنرروع مرن ع ررام عمرى خطايانررا. ال نسر طيع أن نرردفع هلل  إلرى يرومنا. ونحررن ال نيروم
الثمن عن خطايانا ب  نس طيع أن نع رر  لرق بهرا لنم رى الغفرران. فاليريام برروح راغبرة 
وليس كمويل   ميم فريمرة دينّيرة يعنر  أننرا نحفرظ أتردا  اليريام داامرال أمامنراّ وتر  

ة ال نيروم ف ر  عّمرا نيكر  أن ننم  مب  النفس وأن ن ذكر ص وممكو ق. بهرذا الطري ر
بررر  ي عمررر  المومررروع بكمّيرررة الطعرررام ونوعّي رررق. اليررروم ترررو بسررراطة  ّأو ال نيكررر  الب ّرررة

األكرر . فرربل ن ررره الماارردد بمعرردد ث يمررةّ أو ن فررّنن برريلوان األطبررا . فب اؤنررا جررااعين يمرريبلل 
خبلل النهار ييرير  رذكيرال داامرال براهللّ فاع مادنرا عميرق  عرالى وبح ي رة كونرق الررم ترو 

(. باليروم واليربلد يكشرل 6/27)يرو « اد األبدّيرةطعامال يدوم إلى الحير»الذي يعطينا 
 ص نفسق لنا كطعام وشرام ح ي ّيين.
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 صالة
 باسم اآلب واالبن والروح القدس. آمين

لنسبق أييا األخوة فننقِّ ذواتنا لممكة الفضائل ألن ىا قد وافت جالبة لنا ثـروة 
الصــالحات مخمــدة نيضــات اآلالم مصــالحة األثمــة مــع الســيد. فمنســتقبميا بســرور 

دانـة ىاتفين إلى المسيح اإللـو: يـا مـن قـام مـن بـين األمـوات احفظنـا أبريـاء مـن اإل
 وحدك.نحن الممجدين إياك يا عديم الخطأ 

*   *   * 



5 
 أحد الغفران

 )مرفع الجبن(
 صالة

 باسم اآلب واالبن والروح القدس. آمين.
يــا رّب لقــد ابتعــدنا عــن الفــردوس قــباًل بســبب األكــل مــن العــود )شــجرة معرفــة 

صــي. مّ خالخيــر والشــر(، وأّمــا بعــود صــميبك وآالمــك فأدخمتنــا إليــو أيضــًا يــا إليــي وم
ـ قــاء الئـق، ونســجد لقيامتـك اإلليّيــة والفصـح الخالصــّي نا بـو لنــتمّم الصـيام بنفحصِّ

 بشفاعة والدتك الكمّية القداسة.
 سخحخر أحد الغفران

 
 الفردوس المفقود والمستعاد

ما تو شعوره عندما  ف د شياال مهّمالل ما ترو الشر ل األكثرر أتّمّيرة الرذي ف د رقل 
األكثررر حزنررالّ واألسرروأ الخسررارد »بحسررم يررول منسرروم إلررى ال ررّديس أنطونيرروس الكبيررر  
 «.بؤسالّ والمييبة األعظم لئلنسان ت  أال يعر  ص

يمكن لئلنسان أن يحّ  ّ خبلل حيا رقّ إنجرازا  كثيرردّ ويفررح بمبهجرا  عديردد. 
 ولكن ما ييمة تذا كّمها إذا ف د الشركة الشخيّية مع ص وكان منفيبلل عنقل

  قسررررريذي تا فررررال  ويمرررر  أنررررا الررررجمررررس آدم إزال الفررررردوس ونرررردم عريررررق من حبررررال و 
عررن المجرردّ ويحرر  أنررا الررذي بالسررذاجة حيررم    ررق بعيرردال ل أو  وأينع ررقّ الخديعررة الخبيثررة

عريانرررال اآلن وحررراارال. فيرررا أّيهرررا الفرررردوس لرررن أنرررال فررر  مرررا بعرررد نعيمرررهّ وال أعررراين رّ ررر  
لهرر  وخررال  ّ ألّنرر  سررو  أعررود إلررى األرض ال رر  منهررا أخررذ . فرريت ل إليرره أّيهررا  واه

 الرؤو  الم حّنن ارحمن  أنا الوايع.
 



 غروب أحد الغفران
درس ال رنيمررة ال اليررة ال رر   رشرردنا إلررى كيفيررة  طبيرر  موامرريع أحررد مرفررع الجرربن ا

 خبلل اليوم الكبير الم ب  
 ّلّما  ناول آدم من الميك  كمخالل طورد من الفردوس» 

 هلل.وأّما موسى فوّنق نّ ى بالييام حدي   نفسق ويار معينال 
 فيا أّيها ال اا ون إلى سكنى الفردوس تمّم نب عد عن المطاعم غير النافعة.

 ويا أّيها الراغبون معاينة ص تمّم نيوم األر ع عشرا  الموسوّية.
 ّتمّم نواظم اليبلد واالب هال بعزم طاتر خالص

 فنخمد آالم النفس ونطرد األورام الجسدّية.
ّي حيرث جمراتير المبلاكرة يسربّلحون الثرالوث غيرر بخّفة نحو المسمه العمو  فمنر  ل 

 المن سم بييوا  ال  ف رّ
 لننظر الجمال السّيدّي الفاا .

 فيا ابن ص المعط  الحياد أّتمنا تناه نحن المّ كمين عميه
أن نركض مع أجناد المبلاكة بوساا  األّم والد ه أّيها المسريح ورسرمه وشرهدااه 
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 غفران هللا
الغفررران تررو المومرروع الرررايس فرر  أحررد الجرربن الررذي يسررّمى أيمررال أحررد الغفررران 

مررن الشررعم  لتكررذا طمررم بطرررس الرسررو «. محررى خطايرراكم و رروا وارجعرروا )إلررى ص( ل و »
إن اع رفنرررا بخطايانرررا »(. أّمررا الرسرررول يوحّنررا فررريعّمم المسرريحّيين  3/59فرر  الهيكررر  )أع 

(. أّمرررا 5/9يرررو 5« )ا ويطّهرنرررا مرررن كرررّ  إثرررمفهرررو أمرررين وعرررادل ح ّرررى يغفرررر لنرررا خطايانررر
رررن  أخ »ال رررّديس إسرررح  السرررورّي فيحرررّث كررربّل مّنرررا   بررردموع إلرررى مخّمرررص  نفسررره ويررر لّ  ض  هل

العالم حّ ى يزي  الخطيارة مرن يمبرهّ ويبرّدد الظربلم الرداخمّ ّ وتكرذا  سر حّ  رؤيرة نرور 
 «.نعم ق



 )نسكيّا (
 ]شجاعة أمام ص[( 24 - 3/59يو  5) ايرأ

 (ل21كيل نعمم أّن ص أعظم من يمو نا وأّنق يعر  كّ  ش لل )آية  -
  ......................................................................................  
 (ل25م ى  كون لنا الشجاعة أو الث ة ف  حمرد ص )آية  -
  ......................................................................................  
 (ل23بماذا يويينا ص )آية  -
  ......................................................................................  
 (ل24ما ت  يامة من يطيع ويايا ص )آية  -
  ......................................................................... تو يثب  ف   
  ........................................................................ وص يحيا ف   

الجرربن ال رر   ريررد أن  ررذّكرنا بخبرررد انفيررال آدم عررن كثيرررد ترر   رررانيم أحررد مرفررع 
 صّ و  ودنا نحن المسيحّيين العابرين إلى ال وبة الحّ  

أتوسل إليك أّييا الصالح  ما قد فعمتو. ىمّم أّيتيا النفس الشقّية ابكي اليوم عمى 
بل  ،وال تيممني أّييا الصالح ،اإللو الضابط الكّل أن تترأف وترحم صنعة يديك

 أعدني إليك
 من  رانيم سخحخر أحد الغفران

بت عن مجدك وامتألت خزيًا وط رحت وتغرّ  ،لقد تجاوزت وصيتك يا رّب أنا الشقيّ 
 فارحمني يا رحوم أنا الذي عدمت خيرّيتك بعدل .أّييا المتحّنن ،من نعيم الفردوس

 من سخحخر أحد الغفران
ن أخطررري أحرررد فمنرررا شرررفيع عنرررد إ»المسررريح ترررو رجرررال الرررنفس الم وامرررعة وال اابرررة  

(. رجرال الغفرران ترذا 2 - 2/5يرو 5«. )اآلم يسوع المسيح البراّر وترو كّفرارد لخطايانرا
  عّبر عنق ال رنيمة ال الية المياغة بشك  يبلد شخيّية 

 أّييا المسيح المخّمص الصالح أنا واثق بغزارة مراحمك
 ةوبالدّم اإلليّي القاطر من جنبك الذي بو قّدست طبيع

 البشر وفتحت لمذين يعبدونك أبواب الفردوس التي أغمقيا آدم قديماً 



 من سخحخر أحد الغفران
 ّ النص اإلنجيمّ  الذي يو رأ يوم أحد مرفع الجبن.(25 – 3/54) ايرأ مّ ى

 (54ما تو البلزم لنا لك  يغفر ص لنا خطايانال )آية  -
  ......................................................................................  
 ماذا عن اليومل -

 (56)آية   ......................................................................ال  كونوا 
 (57)آية   ................................................................... م ى يم  

 (58من الذي يجم أن يعر  أّننا ياامونل )آية  -
  .......................................... ال ....................................... ب  

 (59ماذا يحي  ال محالة لؤلغنيال عمى األرضل )آية  -
  ......................................................................................  
 (21أين يجم أن نخزن كنوزنال )آية  -
  ......................................................................................  

 نا لبعض.ي كّمم الرّم يسوع عمى مغفرد ص لنا وعمى غفراننا بعم
 ماذا يعن  له الغفران ف  حيا هل - 5

  ...................................................................................  
نا السّيد المسيح عمى أن نيوم بالخفرالل مرا تر  ال جرارم أو األخطرار لماذا يحثّ  - 2

 المح ممة لمياامين ال   حّذرنا منها الرّم يسوعل
  ...................................................................................  

كيررل نفهررم كممررا  الرررّم عررن الغنررى فرر  اليررومل وأي نرروع مررن الغنررى )الكنرروز(  - 3
 زن ف  السمال خبلل اليوملنس طيع أن نخ

  ...................................................................................  
*   *   * 

 الوقت قد أتى
أحررد مرفررع الجرربن تررو اليرروم األخيررر الررذي يسررمح فيررق لنررا بيكرر  البرريض ومن جررا  
 الحيوانّ ونيوم عن المحم والسمه ومن جا  األلبان والبيض. ل د أ ى وي  اليوم.



 أصول الصوم الكبير
ف ررر  يبررر  الفيرررح )ف ررر   فررر  بررردل المسررريحّيةّ كررران المسررريحّيون ييرررومون يرررومين

الجمعة والسرب (. ثرّم الح رالّ يرار اليروم كامر  األسربوع الرذي يسرب  الفيرحّ والرذي 
فيررق يررعد الرررّم إلررى أورشررميم حيررث أل رر  ال رربض عميررقّ بعررد خيانررة يهرروذاّ ثررّم آالمررق. 
وف  ال رن الرابع ام رّد  ف ررد اليروم أر عرين يومرال إمرافة إلرى األسربوع العظريمّ  شرّبهال 

 (.2 - 5/ 4السّيد المسيح ف  البّرّية أر عين يومال )مّ ى بيوم 
اليوم ال اس  ف  ال  ميد المسيحّ  كان يعن  االم ناع عن الطعرام طروال اليرومّ 
أو  نررراول يميررر  مرررن المررريكوال  الجاّفرررة أو الخمرررار المسرررموية أو ال مرررح. وترررو يومرررارس 

لطبع أنظمررة اليرروم ال  طّبرر  حاليررال فرر  األديرررد ويّ بعررق بعررض المررؤمنين فرر  العررالم. بررا
عمرررى المرمرررى الرررذين فررر  المس شرررفيا  وعمرررى األّمهرررا  الحوامررر  واألطفرررال اليرررغار 
وبعض األوماع اليرّحّية الخاّيرة ال ر    طّمرم حمّيرة خاّيرة بوشررا  طبيرم. ولكرن 

 تذا كمق يور م بورشاد من األم الروحّ .
 

 اختيار مبدأ الصوم
وموا. وال ر يرررم الرررذي  فرمرررق الكنيسرررة كرررّ  المرررؤمنين األرثررروذكس يجرررم أن ييررر

حاليررال تررو االم نرراع عررن الطعررام والشرررام كمّيررالّ ح ّررى السرراعة الثانيررة عشرررد ظهرررالّ أّيررام 
االثنرررين والثبلثرررال واألر عرررال والخمررريس والجمعرررةّ وعررردم  نررراول المحرررم والسرررمه والبررريض 

بشرررررارد ومشررررر  ا  األلبررررران طيمرررررة أّيرررررام اليررررروم. ويسرررررمح ب نررررراول السرررررمه فررررر  عيررررردي ال
 والشعانين.

الربعض يم نعرون عررن الزير  أيمررالّ مرا عردا السررب  واألحردّ وتررذا ال ر يرم يّ بعررق 
الرتبررران فررر  األديرررردّ وبعرررض المرررؤمنين. طبعرررالّ أّي  شرررّدد زاارررد عرررن ال ر يرررم الكنسرررّ ّ 

 يجم أن يكون بورشاد من األم الروحّ  الشخيّ .
ى األوالد والمب داينّ يجرم أن كما أّن  ر يم كيفّية الدخول ف  اليوم بالنسبة إل

 يكون بورشاد األم الروحّ  الشخيّ .



بعرض  ررانيم أحرد مرفرع الجربن  رردعونا إلرى البردل باليروم الكبيرر كيبطرال يبرردأون 
سبايال. السبا  تو الحيراد الحامررد. والجراازد تر  ممكرو  ص. ال يبردأ األبطرال السربا  

برررة بررر  بوجررروا مشررررية. وتررراه بعرررض برررروح مرررعيفة بررر  برررروح حماسررريةّ وال بوجررروا مك ا
 األمثمة 

قد وافى الزمان الذي ىو بدء الجياد الروحّي والغمبة عمى الشـياطين والسـالح 
 الكامل لإلمساك وجمال المالئكة والدالة لدم هللا...

بجيـاد الصـوم  جـوا أّييـا المـؤثرون الجيـاد متمنطقـينانفتح ميدان الفضـائل فمِ 
ــر منصــدع، والصــالة  ــدّرع بالصــميب... ممتمكــين اإليمــان كســور غي الحســن... فمنت

 ة...ذكدرع والصدقة كخو 
 من سخحخر أحد الغفران

ــِق نفوســنا  ــة. لنن لنبــدأ موســم الصــيام بفــرح، ميّيئــين أنفســنا لممعركــة الروحّي
 ونطّير ذواتنا لمجياد الروحي.

 لنطّير نفوسنا ونغسل أجسادنا.
 ا نصوم عن الطعام، لنصم أيضًا عن كّل ىوًم شرير،وكم

 متيممين بفضائل الروح القدس.
 لنحفظ المحّبة حّتى نستحّق السجود آلالم المسيح إلينا

 وببيجة روحّية عظيمة نعاين قيامتو المقّدسة.
 ّ ال     رأ ف  تذا اليوم )أحد مرفع الجبن(.(54/4 - 53/55رو )ايرأ 

 ن مر  إلرى عرالم الظربلم وال ر  ينبغر  ال وّيرل عرن فعمهرال )آيرة ما ت  األمرور ال ر   -
53) 
  ...................................................................................  ال
  ...................................................................................  ال
  ...................................................................................  ال
 كيل نحّسن سموكنا كشعم يحيا ف  النورل -

 (54)آية   ........................................................................ البسوا 
  ............................................................................... ال  ينعوا



 (5)آية   ........................................................................... رّحبوا 
كيررل يجررم أن يعامرر  الررذين ييررومون والررذين ال ييررومون بعمررهم الرربعضل )آيررة  -

2) 
  ....................................................................... الذي ال ييك  شياال 

  ............................................................................... الذي بينما
 ما تو مخّططه لميوم تذا العامل - 5

  ...................................................................................  
  ...................................................................................  

 فّي  مخّططه تنا بما يخّص كبّل من تذا المبادي  - 2
  ............................................................................ اليبلد

  ............................................................... يرالد الك ام الم ّدس
  ............................................................ العبادد والمناولة الم ّدسة
  .............................................................. العطال وخدمة ال ريم

لماذا يجم اع برار اليروم موسرمال لمفررح أكثرر منرق موسرمال لمحرزنل كيرل نسر طيع  - 3
 عمى روح الفرح خبلل اليومل الحفاظ

  ...................................................................................  
  ...................................................................................  

 
 تأّمل

تذا وأّنكم عارفون الوي ّ إّنهرا »ي كّمم بولس الرسول مع  شخيّيال عندما ي ول  
)رو « اآلن سررراعة لنسررر ي ظ مرررن النررروم. فررروّن خبليرررنا اآلن أيررررم مّمرررا كررران حرررين آمّنرررا

53/55.) 
فريرررة أنرررا أعرررر  أّن كرررّ  سررراعة تررر  سررراعة يررررار. يمكرررن لكرررّ  سررراعة أن  كرررون 

لحيرراد جديررردد. لكرررن بسررربم نسررريان  واهتمرررال  وكسررم ّ ليسررر  كرررّ  سررراعة عنررردي سررراعة 
يرارّ وال كّ  ساعة ت  فرية لشركة مع المسيح أعمر . تكرذا نردال اليروم يررّن ب رّود 
ووعرررد  اسررر ي ظ مرررن النرررومف احمررر  سررربلح المسررريحف الررربس الجرررّددف السرررؤال الموّجرررق إلرررى 



رالّ م رى ناا منفس  تو  ت  أن  حّ  روحّيال أ ذا كن  ناامخ مل إذا كن  حّيال اشكر صّ واه
 نوي االس ي اظل إن لم يكن ف  اليوم الكبيرّ فم ىل ليساعدن  الرّم عمرى أن أمير  

 نفس  ال ديمة وأن أحيا ثانية ف  جّدد ييامة المسيح.
 

 صالة
 أّييا الرّب وسّيد حياتي أعتقني من روح البطالة والفضول

 البطال وحّب الرئاسة والكالم
 وانعم عمّي أنا عبدك الخاطئ

 بروح العّفة واتضاع الفكر والصبر والمحّبة
ليي  نعم، يا ممكي واا

 ىّب لي أن أعرف ذنوبي
 وأال أدين أخوتي

 ف ّنك مبارك إلى األبد. آمين
 يبلد ال ّديس أفرام السوريّ 

*   *   * 
 


