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مقدمة
ّ
«مباركررة مممكررة

ورجيررا واألسررار فر الكنيسررة األرثوذكسر ّرية به ررا
سر ه ّ المي ّ
اآلم واالبررن والررروح ال رردسّ اآلن وك ر ّ أوان هوالررى دتررر الررداترين» .ف ر حررين يكم ررن

ريحيينّ سر روال الي رربلد أو ال رردرس أو العمر ر أو ال ارح ررة ّ...فر ر أن
ت ررد أعم ررال المس ر ّ
يكون روا ف ر حم ررد مممكررة ص .نحررن نيررل مممكررة ص بكممررا كثي ررد فه ر مشررياة صّ
لكنه رراّ ببس رراطةّ حم ررورا الشخير ر
حكم ررقّ ّيّو ررقّ ر و ّي ررقّ يدر ررقّ مج ررداّ نعم ررقّ ّ
ّ
ال ر ّردوس .أن حيررا فر ح ي ررة مممكررة ص يعنر ّأنرره حيررا فر حمررر ق ال ر ّردوسّ بمعنررى
الذتول والفرح والشكران ف ك ّ الظرو ومن أج ك ّ األشيال.
ورجي ررةّ ال ر ر بغر ر
ررم د ارس ررا
ببمي ررة لي ّ
ّ
فر ر ت ررذا السمس ررمة الد ارس ر ّريةّ س ررنة ال ر ّ
ريحيين األرثوذكس ر ر ّريين المم ر ررزمينّ
ريحيين و ث ر رريفهمّ أروم مس ر رراعدد المس ر ر ّ
ه ر ررذيم المس ر ر ّ
الش رربام والب ررالغينّ كر ر ينمر روا فر ر المس رريح عب ررر الش ررهادد المر بط ررة بالك ررام الم ر ّردس

الموزعة عمرى
الببمية
ثوذكسية .بدراسا
والعبادد األر
ّ
ورجية» أعن النيوص ّ
بيمية «لي ّ
ّ
ّ
ورجير ررة
رنوية بمر ررا فيهر ررا مر رره الم عّم ر ررة باألعير رراد واألي ر روام والمواسر ررم المي ّ
المي ورجير ررا السر ر ّ
الخاي ررة
الببمي ررة
رنوية المخ مف ررة .غالبر رال م ررا ش ر ّرك ال ار ير ر وال ر ررالا
ّ
األرثوذكس ر ّرية الس ر ّ
ّ
ل
وممهمررة .ونيخررذ عمررى سرربي المثررال عيررد رفررع
باألعيرراد وحرردد اح فرراال
ّ
روحيررة ممهمررة خ
اليميم الذي ي ع ف الرابع عشر من أيمول من ك ّ عرام .تنرا نريرد الكشرل عرن كنرز
ثوذكسيين و جديدتم الروح ّ أولاره الرذين
المسيحيين األر
عميم ال ينفذ من أج غذية
ّ
ّ
ّ
يرغبون بالعيش ف حمرد ص الح .
ّ
ورجيررة طري ررة رردريم عمررى اليرربلدّ
ورجيررةل السررنة المي ّ
مررا تررو مغررزة السررنة المي ّ
تر نمرروذا عبرراددّ مرسرراد دعررم لحيرراد الكنيسررة .ولهررا مغررزة أعمر أيمرال .ي ررول األم
أن العبررادد ّإنمررا ت ر
طيررم ص ثررااّ إنهررا عّممنررا ّ
جررورا فمورفسررك ّ وتررو التررو ّ المررع ّ
محب ق الفاديرة لنرا مرن طرير حروادث وامرحة بمغر
عرفنا إلى ّ
اس جابة لندال ص الذي ّ
ذرو ها ف شخص يسوع المسيح وخدم ق.

يخيرال ف ر
(باليونانية  ّ)anamnesisال ال عن
ذكر
ّ
لمعبادد وجهان ال ّ
رذك الر ار ّ
ّ
ممن ال سربيح وال مجيرد.
ب إعادد عيش الحوادث ال نحي ذكرتاّ والشكران الذي ي ّ
ورجي ررةّ عن رردما م ررع أمامن ررا أفع ررال ص الخبلي ر ّرية العظيم ررة وح ي ررة
له ررذا فالس ررنة المي ّ
مممكرة ص فر وسرطناّ مررن دون ان طرراعّ ّردس الررزمن والمر ل الح ي ر لكرربل الرروجهين
ّ
ورجيررة أبعررد مررن أن كررون مجر ّررد
ريحيين .السررنة المي ّ
الشخي ر ّ والمش ر ره لحيا نررا كمسر ّ
ريحيين العااشرين فر شرركة كروخود وأخروا ّ
ويم
سنويّ ت حياد الكنيسةّ حيراد المس ّ
ّ
رذكرين كامر شرركة األنبيرال والرسر وال ّديسرين وكر ّ شرعم ص
ف وع لمممكرة صّ م ّ
بمحبررة ص الخبلي ّريةّ مسراعدين أحردتم اآلخرررّ
عمرى األرض وفر السرمالّ م ّجرددين ّ
شرراتدين لبشررارد المسرريح الفرحررةّ ومن ظ ررين ح ي ر المممكررة اآل يررة بحسررم ويي ر

ص

فممرم نمو » (رو .)8 54
ألننا إن عشنا فممرم نعيشّ هوان م نا
« ّ
ّ
ورجيرة
ؤكد العبادد األر
ّ
ثوذكسية مركزّيرة المسريح فر اإليمرانّ و ح فر السرنة المي ّ
ّ
بحمررور سر ّرر المسرريح ف ر حيرراد الكنيسررةّ و سررعى لجع ر المسرريح الح ر ميرردر حيرراد
ّ
أتمّيررة وال ر ح فر بهررا
ّ
جديديررة لكر ّ مسرريح ّ أرثوذكسر ّ  .أليسر أعيرراد السررنة األكثررر ّ
معمودي ررقّ
الكنيس ررة ببش ررارد حي رراد المس رريح وخدم ررق البش رراردّ م رريبلداّ دخول ررق الهيكر ر ّ
ّ
جّميقّ دخولق الظافرّ أسبوع اآلالمّ الفيحّ اليرعودّ هوارسرال الرروح ال ردس فر يروم
رذكر مو ررق وييام ررق ونس ر عيد
مبنيررة عمررى العهررد الجديرردل ألسررنا ن ر ّ
العني رردّ كّمهررا أعيررادال ّ

ررم) وفر كر ّ ي ّرداس
عيشهما ك ّ أحردّ (األحرد
ّ
باليونانيرة يردعى «كيريراك » أي يروم ال ّ
مر عررن عمرريم المسرريح وعممررق عمررى األرضل ح ّررى أعيرراد
إله ر ّ ل أال نسررمع بشررك مس ر ّ
ررم ومخّمررص
األنبيررال والرس ر ووالرردا اإللررق وال ّديسررينّ شررير إلررى مركزّيررة المسرريحّ الر ّ
الجميع.

تررذا ت ر رسررالة اإليمرران األرثوذكس ر األساسر ّرية يحيررا المسرريح ويرغررم ف ر أن
ّ
محبررة م ّدسررة .تررو يااررد حيا نررا والمح ف ر باألس ررار .تررو
يكررون واحرردال معنررا ف ر وحرردد ّ
الراع اليالح الذي ال ي ابع الخرو المااع ف بر يغر ّذي أيمرال الخر ار ال ر فر
عدينا لنسررمع نردالال تر نب غر أن نفر ح يمو نررا لررقل تر نطمبررق بشررو
يطيعررق .تر اسر ّ
كما يطمبنا تول

أريررد أن أنهر تررذا الم ّدمررة بيررورد المسرريح المطر ل
رارد المرريخوذد مررن خا مررة العظررة
يمر
 55لم ر ّرديس ّ
يوحنررا الررذتب ّ الفررمّ وتررو م طررع أشررار إليررق األم جررورا فمورفسررك  .ي ّ
ريحيين
يوحنررا فر ال سررم األخيررر مررن العظررة فر
محبررة المسرريح لنرراّ ويحر ّ
ال ر ّرديس ّ
رث المسر ّ
ّ
المادّيررة ال ر ال حيررى .المسرريح إيرراا
عمررى مجيررد المسرريح ألج ر عطايرراا
الروحيررة و ّ
ّ

ألنرق يطاردنرا باسر مرار ويسرعى إلرى غييرر
رمّ ّ
الذي غالبال مرا نهمر ّ ورّمرا س ّرريال ال نح ّ
يوحنا تذا الكمما الرااعة ف فم المسيح في ول
حيا نا .يمع ال ّديس ّ
«ولكررن مرراذا سررييولل ألس ر

يلم ر
وجار ر
اسم
بهررا.

بهررذا الطري ررة ف ر أظهررر ذا ر لكررنّ و هررا أيم رال
ذا ر مررن المجرردّ و رك ر

أب ر

وجمررد  .ل ررد أفرغ ر
 .مررن أجمكررم وبي ر عم ر ّ و
رمازون م ررن ذك ررر
عنر ر ّ و ش ر ّ
إل رريكمّ أنر ر م ال ررذين رك مر رون ّ و ررديرون وج رروتكم ّ
وحرد كم برذا ور طر كم
أنا أطمبكمّ أنرا أركرض ورالكرمّ ح ّرى أيبمركم إلر ّ  .أنرا ّ
وأيررول لكررم «كمررون ّ اشررر ون » .ف ر السررمال فررو أمسرره بيرردكمّ وعمررى األرض
لك ررم الخ رربلص فر ر الس ررمالل أال يش رربع ت ررذا

حر ر أع رران كم .أال يكف رريكم ّأنر ر م ررمن
رغب كمل وأنزلّ أيمال وأيمرالّ إلرى األرض (فر اإلفخارسر ّيا) لريس ف ر ألخر م بكرمّ

بر ألنجرردل هواّيراكمّ .إننر أؤكر وأوكسرر إلررى أجرزال يررغيرد جر ّردالّ ح ّرى يكررون انيررهاري
لكنر أنرا
وام زاج وا حادي بكم أكثر اك ماالل .األشيال الم ّحدد ب رى مرمن خوايرهاّ ّ

أي ش ل أن يفي بيننا .أريد أن نكون كبلنا واحدال».
ونسج بكم .ال أريد ّ
سرريكون جاحرردال إن لررم أشرركر زوج ر الخورّيررة فررو ين عمررى مررا بررذل مررن جهررد
باي ارحر ر ررا

والمممون.

ييمر ر ررةّ و ير ر ررحيحا
ّ

أسر ر ررمو ّيةّ وي ر ر ررالد حسر ر ر ّرن

رنص ف ر ر ر المح ر ر رروة
ال ر ر ر ّ

1
الرحمة إلى الفصح
صالة
باسم اآلب واالبن والروح القدس

ألن روحي تبتكر إلى ىيكل قدسك،
افتح لي أبواب التوبة يا واىب الحياةّ ،
آتياً بييكل جسدي مدّنساً بجممتو ،لكن بما أنك متعطف ،نّقني بتحّنن مراحمك.

سحَر الصوم
ترنيمة التوبة في َ

الصوم كرحمة

يعررد زمررن ال ريررودي (اليرروم الكبيررر) وزمررن الفيررح (مررن الفيررح إلررى العني ررد)

أتميررة ومغررزة .يع بررر زمررن اليرروم الكبيررر
ورجيررة األرثوذكسر ّرية ّ
أكثررر أزمرران السررنة المي ّ
رمز حيا نا عمى األرض .بينما الف رد المم دد من الفيح إلى العنيرد رمز حيا نا فر
وحج ويعود روح ي ود إلى مجد الفيرح .فر
السماوا  .الزمن األول زمن اس عداد ّ
حين الزمن الثان زمن فرح وشكران ويورد اح فال ال ين ه ف مممكة ص األبدية.
راص (ك ر ر ررام ال ري ر ر ررودي وك ر ر ررام
لكر ر ر ر ّ م ر ر ررن ال ر ر ررزمنين ك اب ر ر ررق المي ر ر ررورج ّ الخ ر ر ر ّ
البنديكس اري)ّ ويحوي تذان الك ابان كنوز ال ررانيم األرثوذكس ّرية األكثرر غنرى – مارا
ل
اإلنجيميرةّ
راص مرن ال ررالا
ّ
فو ماا من ال ررانيم واليرموا ال ر طرور بشرك خ ّ
جدد والفرح.
و ر ب بحسم مواميع م نوعة كال وبة والغفران والييام واليبلد وال ّ
ت ر أن ر

م رريلل مررع بنيررة الي رروم الكبيرررل برردأ أس ررابيع ال ريررودي العش ررد بيح ررد

الفريسر والعشررار و ن ه ر بالسررب

العظرريم مررن األسرربوع العظرريم .لهررذاّ فونررق باإلمررافة

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

 - 5أحد الفريس والعشارّ
 - 2أحد االبن الشاطرّ

 - 3أحد الدينونة (مرفع المحم)ّ
 - 4أحد الغفران (مرفع الجبن).
يب رردأ الي رريامّ أيّ األكر ر باي ي رراد و مير ر م ررن وام ن رراع ع ررن بع ررض األطعم ررةّ
رردريجيال خرربلل ف ررد هياررة اليرروم .فف ر األسرربوع الررذي يم ر أحررد الفريس ر والعشررار ال

نيروم يروم األر عرال والجمعررة .وخربلل األسربوع الرذي يمر أحرد االبرن الشراطر نيرروم
يرروم األر عررال والجمعرة ف ر بينمررا أحررد الدينونررة تررو اليرروم األخيررر المسررموح فيررق بيكر
المحررم .ونبرردأ بيك ر السررمه والبرريض ومن جررا

الحميررم ط روال األسرربوع الررذي يميررق ح ررى

أحد الغفرانّ حيث نيك آلخر مرد مرن ترذا الطعرام المعررو

بالبيراض .ويبردأ اليريام

ف يوم االثنين الذي يمر أحرد الغفرران .حيرث نبردأ يريامال يرارمال .فيروم الجسرد عرن
الطعررام تررو شررك واحررد مررن اليرروم الكبيررر .وتررو برردون ييمررة إذا كرران برردون اليرروم
الروح عن الش ّرر .فاليروم الروحر ترو م اطعرة الخطيارة مرن خربلل ال وبرة وممارسرة
ّ
ّ
اليومي ررة م ررن الك ررام الم ر ّردسّ والعب ررادد المن ظم ررةّ
مب ررادي إيجابي ررة كالي رربلد وال ر ررالد
ّ
ر أر أكثررر عرن تررد اليرروم
والمناولرة الم روا رد ال ر ررود إلرى ال جرردد الروحر  .سررو
ّ
الكبير الح ال.
ن ظررر اليرروم الكبيرررل مرراذا يعنر لرره

 مررا تر مشرراعره وأفكرراره أو ير ّروره وأنروسج أفكاره
اليوم الكبيرل خذ بمع دياا ل يم بهذا األسامة ّ
......................................................................................
......................................................................................

روحيرالّ زمررن ن يررة و جر ّرددّ
حج رال
ّ
ع بررر كام ر ف ررد ال ريررودي رحمررة إلررى الفيررحّ ّ
المادية .وكما عبر العبرانيون يديمال البحرر
حررنا من يوة الخطياة وال يم ّ
إعادد يكيد ل ّ

األحمرررّ ورحمروا ألر عررين سررنة فر اليررحرالّ يبر دخررولهم أرض الميعررادّ تكررذا أيمرال

نح ررن نس ررعى لنعب ررر طرير ر ال وب ررةّ خ رربلل الي رروم الكبي ررر ح ررى ن ررره خمفن ررا الطبيع ررة
الخاطاة ال ديمةّ وندخ ف حياد جديدد بواسطة نعمة المسيح ال اام.

أن عطيررة الحيرراد الجديرردد ال ر أخررذناتا فر المعموديررة كررون أير
تر يعنر تررذا ّ
أتمية بالنسبة إلينا ف أزمنة أخرة من السنة وأكثر أتمية خبلل اليوم الكبيررل بردون
جرردال إن والد نررا الجديرردد ف ر المعموديررةّ عبورنررا مررن المررو إلررى الحيرراد فر المسرريحّ

ت ر داام رال أسرراس ك ر وجودنررا وميرردر ال ررود لك ر نمررالنا وياعرردد ك ر آمالنررا .الحيرراد
المسرريحية عنر ر داام رال في ررحالّ اح فرراالل مسر ر م الر بفرررح وش رركرانّ ح ررى وسر ر ال ج ررارم

واليراعا

واآلالم.

لكررن أيم رال غالب رال مررا بلمسررنا يررود الخطياررة و هزمنرراّ ونسررمم أنفسررنا لمحبررة العررالم
وك ما ين م إلى العالم «ألن ك مرا فر العرالم شرهود الجسرد وشرهود العيرون و عظرم
المعيشة ليس من اآلم ب من العالم» ( 5يو .)56/2
يعطينررا اليرروم الكبيررر الفريررة لنعررود ثانيررة إلررى المسرريرد اليررحيحة .ويسرراعدنا
ونعم ها.
بطراا عديدد خاية لنجدد حيا نا ف المسيح ّ
يكمن تدفنا ف تذا الف رد ف ثبلث ن اط

جدد بال وبة.
 - 5ال ّ
 - 2سجي أولويا نا بحسم عاليم السيد المسيح.
 - 3طوير حياد نامية ثاب ة وثاب ة باال حاد بالمسيح.
ووسائمنا من أجل ىذه الرحمة ثالث أيضاً:

 - 5اليبلد  /الحياد األس اررية.
 - 2الييام.
 - 3األعمال اليالحة.

اي ر أر م ررى  .58 - 5/6يخبرنررا تررذا الررنصّ الررذي تررو يسررم مررن موعظررة الجب ر ّ
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 الصدقة:

عن الصالة:

عن الصيام:

 - 5ماذا يعن

عميم يسوع بشك عامل...................................................

....................................................................................
 - 2أي مر ررن الوسر رراا الر ررثبلث البلزمر ررة لرحمر ررة الير رريام (الير رربلد والير رروم واألعمر ررال
اليالحة) يعنيه أكثر من غيرا ولماذال
....................................................................................
....................................................................................
 - 3إلى أي منها ح اا إلى ممارس ق أكثرل ولماذال
....................................................................................
 - 4كيل س نفذ ال عميمل بيية إس ار يجية يياميةل
....................................................................................

تأمل
ّ

وحجّ منذ اب دااهاّ منذ الخطود األولى ف «الحرزن
اليوم تو ف الح ي ة رحمة ّ
البلمررع والمشررر لميرروم»ّ نرررة مررن بعيررد الغايررة األخيررد .إنررق فرررح ال يامررة .إنررق دخررول

ذو المسرب لمفيرح ترو الرذي يجعر حرزن اليروم
بهال الممكو  .تذا الرؤيةّ تذا ال ّ
مشررريال والمع رالّ وتررو الررذي يجع ر مررن جهرردنا اليرريام «نبع رال روحي رال» .تررذا المي ر يررد
يكررون مظممرال وطررويبلل .ولكننررا طروال الطرير نممررح فجر الر المعرال وسرريال يشررر فر األفر

محم البشر».
«فبل حرمنا من تذا ال ريم يا ّ

اليوم الكبيرّ ألكسندر شميمنّ ص 8

2
أحد الفريسي والعشار
نسمع مث الفريس والعشار ف األحد األول من ال هياة فماذا ي ول لنال
مث ررل مح رررمّ لررق خرردما

جّمررى فر النظررام المدرسر وال ر ررويّ وخرردم كثير الر فر

مرردارس األحررد كمرشررد ومشررر عمررى ال عمرريم الرردين ّ أ ررى يررباح األحررد إلررى الكنيسررة
رمّ ألنرره أعطي ن ر والرردين ّيررين حكيمررين ويررادرين عمررى
وي رّمى تكررذا «أشرركره يررا ّ
ر ي ر و ث يف ر  .أشرركره مررن أجر ر الفرررص ال ر رروفر لر ر ط روال حيررا  .لررم أب ر ّردد
رم مثر اآلخررين بر اسر عمم ها بام يراز لخدمرة نفسر والمج مرع .أنرا راض
مرواتب يرا ّ
بمكان ف المج مع وشاكر له عمى نجاح الشخي ».
رمّ
وف ذله اليرباح عينرق أ رى برااع س ّريا ار خرردد إلرى الكنيسرة ويرّمى «يرا ّ
أحدثهل فين عمم أنن لرم أوفرر حيمرة
أنا خج من دخول الكنيسة .كيل يمكنن أن ّ

فر عممر  .وأخررذ

مي ر از

أنرراس كثيررين .إن كرران لر رجررال فهررذا يعررود إلررى رحم ررهّ

وليس ل أي فم فيق .سامحن يا رم وساعدن ألبدأ من جديد».
يال يسوع «أيول لكمّ تذا الرج (البااع) كران م بروالل فر عينر ص عنردما عراد

إلى بي ق أكثر من اآلخر» (انظر لويا .)54/58

الرم يسوع أحيانال الناس األ يالّ خيويال أولاه الرذين يع بررون
يدم كمما
ّ
ممكررو ص ممك رال حي رريال لهررم ويظنررون أنفسررهم نخبررة ص .يبرردو المسرريحّ ح ررى اليررومّ
غيررر مرريلو

ومثير الر لبلمررطرام إذا كنررا نطمررم أن نفهمررق بميررطمحا

بشرريةّ نمررعق

أن إلهن ررا
مررمن يوالبنرراّ ون عام ر مع ررق عمررى أسرراس يررنيفنا ونماذجن ررا .بالح ي ررة كررم ّ
غريررمف ف ررد ولررد ف ر مررذودّ ويرراد الف ررال والمرمررى والمنبرروذينّ وخرردم ولررم ويخرردمّ

البارف
أحم الخطيد والزوان والعشارينّ ويال ّإنق أ ى ليخّمص
المال وليس ّ
و ّ
ّ
أن المسرريح يررد مرردح كر ّ ّ
عمينررا أال نف رررض ّ
العشررارينّ وال أن نع ررد ّأنررق أدان كر ّ
العشررارين اع رف روا بخطايرراتم أمررام صّ وال ك ر ّ الفريسرريين ي رّموا
الفريسر ّريين .فمرريس ك ر
ّ
مبررين أنفسهم .فون كان يسوع يد اس خدم ف مثمق نموذجين من مج معرقّ فمي رول إن

ص ال يعير ات مامال لمنماذا .ص ينظر ف يمو نرا .فال مرم الم كبرر وال ارمر عرن نفسرق
ل
الممجد نفسق إنما تو مررذول عنرد صّ وال يه ّرم ص أن يكرون الشرخص مح رمرال أو مرن
و ّ
فاررة أو طب ررة راييررة دينيررة كان ر أو اج ماعيررة .مررا يهر ّرم ص إنمررا تررو ال مررم الم وامررع
الكميرة
يعبرر ب بعي رق ّ
ال اام المنكسرّ الذي ال يمع اح جاجا و بري ار أمرام صّ بر ّ

هلل ذبيحة عطرد لقّ ح ى ولو كان ف نظر اآلخرين خاطاال.

ررم وبررة العش راّر الم وام ررعة وأدان بر ّرر الفريس ر الم كبررر .ي حرردث ت ررذا
مرردح الر ّ
ّ
ريحيين.
المث عن
المسيحيين الذين يع برون أنفسهم ذوي يامة رفيعرة لمجررد كرونهم مس ّ
ّ
كبر الفريس واحد من أكثر األو ارة البغيمرة
تيممو يميه يال بهذا الخيوص «ال ّ
ّ
لممسيحية».
المؤذية
ّ
ريحيةّ خطيا ر رره
ن واج ررق ف ر ر ير ررورد الفريسر ر ّ مر ررع عر رررض ي ررادم لخطيار ررة المسر ر ّ
ريحي ناّ هوان بش ررك لطي ررلّ إنم ررا ألنن ررا
وخطيا ر ر ّ وخطيا ن ررا ال ر ر ار كبنات ررا بش ررين مس ر ّ
ٍ
لمرم.
اع برناتا عبلمة فميمة لناّ وأعطيناتا ام يا الز غير
مرض ّ

اإلنجيمية المخيية ل ّداس تذا األحد
اي أر لويا ( ّ)54 – 51/58ال رالد
ّ
 لمن يال المسيح تذا المث ل (آية )9....................................................................................
 ما ت فماا الفريس ل (آية )52 - 55ّ
......................................................................................
العشارل (آية )53
 ما ت يبلد ّ......................................................................................
العشارل (آية )54
 ما العبرد ال أعطاتا المسيح من عارض مثال الفريس ّ و ّ......................................................................................
اي أر يموثاوس ( ّ)55 – 51/3في الرسالة ل ّداس تذا األحد.
 ماذا بع يموثاوس والحظ ف حياد بولس الرسولل (آية )55 - 51......................................................................................
 -من أن ذ بولس الرسول من امطهادا

فظيعةل (آية )55

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

 -عبلم يجم أن يثب

يموثاوسل (آية )54

......................................................................................
 -ما الذي عّممق يموثاوس منذ طفول قل (آية )55

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

أن الفريسر المررذكور كرران يمررارس عررددال مررن الفمرراا  .فمررا تر
ره فيررق ّ
ممررا ال شر ّ
ّ -5
ّ
العبلما الخاطاة ف يبل ق.
...................................................................................
...................................................................................
 - 2ف ر الرسررالة إلررى يموثرراوس يعر ّردد بررولس الرسررول عررددال مررن اليررفا
بر ذا يالل
الفماا
الشخييةّ لماذا ال ع بر كمما ق إلى يموثاوس ّال
ّ

الحميرردد أو

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

 - 3اخ ررر آي ررة م ررن الرس ررالة الس رراب ة (آي ررة  52أو  55م ررثبلل) و كّم ررم كي ررل يمكن رره أن

طب ها ف اليوم.
ّ
...................................................................................
...................................................................................

تأمل
العشررار تررو نرردال مممررول بالث ررة بيرربلح ص وحنانررق .كرران ي ررول
إن يمررم يرربلد ّ
ّ
رردد كممرا المزمرور
«ارحمن يا ص أنا الخاطئ» .الكمما األولى «ارحمن يا ص» ّ
 51ال ررذي ت ررو أساسر رال مزم ررور ال وب ررة «ارحمنر ر ي ررا ص بعظ رريم رحم رره وبحس ررم كثر ررد

العشررار ليجعمهررا
أن يسرروع يمررع تررذا الكممررا عمررى فررم ّ
رأف رره امررح مرريثم » .الح ي ررة ّ
نموذجرال ليررموا نا االسر رحاميةّ مم ي رال مررولال كبي ر الر عمررى شررخص المخّمررص ومررا يرغررم

منرا) ترو أوالل مره الث رة الغزيررد
بق .ما يطمبق يسوع من الخاطئ ال اام (ومن ك ّ واحد ّ
حننق.
المطم ة برحمة ص و ّ

سنة الرم الط سية

صالة

أييا المؤمنون لنمقت صوت الفريسي المتشامخ
ّ
العشار الحسنة الخشوع
ولنغاير صالة ّ

وال نترّفع بأفكارنا بل ننخفض بذواتنا ونصرخ بخشوع:
يا هللا اغفر لنا خطايانا
* * *

العشار
سحَر أحد الفريسيّ و ّ
َ

3
أحد االبن الشاطر
صالة

«ســبيمنا يــا إخــوة أن نعــاين قــوة ىــذا السـ ّـر .إن االبــن الشــاطر لمــا فـ ّـر مــن
الخطيئـــة مســـارعاً وانتصـــب فـــي الحضـــرة األبويـــة .كيـــف أن األب الكامـــل صـــالحو

استقبمو مصافحاً ،بل ومنحو أيضاً عالمات مجده.

ـب ،الــذي قـ ّـدم المخمــص كذبيحــة مــن
لــتكن حياتنــا إذاً مســتحّقة ىــذا األب المحـ ّ
أرض غريبــة ،وبــدون الثــروة التــي
ـل لــو :إذ قــد بـ ّـددت حيــاتي كّميــا فــي
ة
أجمنــا .لنصـ ّ
أعطيتني ،مثل االبن الشاطر ،أعود إليك أييـا الـرحيم ىاتفـاً اقبمنـي فـي التوبـة أييـا
األب وارحمني».

محبة األب
ّ

الجديد عاليم ر نا يسوع المسيح بيرندو يح روي

يشبق ال ّديس سمعان البلتو
ّ
ّ
مجموعررة مررن األلمرراس واليررايو والحجررارد الثمينررة األخرررةّ ال ر

ريال عنرردما
ر ؤلأل مر ل

ويكشل الغطال.
خمثخر ر االبر ررن الشر رراطر تر ررو أحر ررد تر ررذا األحجر ررار الثمينر ررة األكثر ررر لمعان ر رال ف ر ر تر ررذا
اليرندو ّ ح رى يير إننرا لرو أمرعنا كر ّ عرراليم المسريح ولرم يبر لنرا سروة ترذا المثر ّ
فوننا سنظ ّ ندره جوتر رسالة المسيح.
لمرراذا أراد االبررن أن يغررادر منررزل أبيررقل لمرراذا ركررق األم يرح ر بسررهولةّ وأعطرراا

حي ر ق مررن المي رراث وتررو يعررر ّأنررق سررو يبر ّرددتاّ لمرراذا لررم ي ب ر االبررن األكبررر أن
ّ
يم فيق.
يشاره ف فرح عودد أخيق سالمال ّ
وحيالل يس ح ّ تذا المث ال وّيل عندا وال ّ
يركز مث االبن الشاطر عمى تارم يعود إلرى وعيرق هوالرى بي رق .واألكثرر جاذبيرة
ّ
ألنرق ي ّررر
رم أبيرق المجران ّ ّ وال ّ
ت يورد األم .فراالبن لرم يرجرع إلرى البير بسربم ح ّ
الشخيية إلى تذا البي .
بشجاعة السير عمى درم اليبلحّ ب بسبم حاج ق
ّ

األم البنيق االثنينّ اليعب المراس ألسبام مخ مفةّ يش ّرع فر كامر
ّ
حم ّ
لكن ّ
رم كربلل مررن
حبرال غيررر مشرروطّ ّ
رم ابنيرق ّ
حبرال ال يطمررم مرا لذا ررقّ .إنررق يح ّ
المثر  .تررو يحر ّ

ولديررق ألن ك ربلل منهمررا ول ررداّ جررزل منررقّ ل رريس بمعنررى مررادي جس رردي ف ر ب ر بمعن ررى

أن
روح ر ّ وشخي ر ّ أيم رال .لررو ّأنررق خسررر واحرردال منهمررا لخسررر جررزلال مررن ذا ررق .ولررو ّ
األم دفعررق لعم ر ك ر
الثرران ب ر غامرربال ومم عم رال لكرران األم ب ر عيس رالّ .
محبررة ّ
شر ل بومكانررق مررن أجر منفعررة أوالداّ مررن دون أن يحجررز حررّي هم الشخير ّرية .مررا مررن
محب ق.
ش ل يمكن أن يفعمق األوالد يمكن أن يويل ّ

محبرة
لمحبرة ص لكر ٍّ ّ
منراف المسريح يريرد أن يعّممنرا ّ
أن ص ّ
ما تذا اليورد الرااعرة ّ
أخيرال
وفرحق األييى وات مامق الم وّيد إنما يكمن ف أن يممكنا أحيال بجانبق كيوالد ّ
لق.

اي أر (لو  )22 - 55 55مث االبن الشاطر.
 ماذا فع االبن األيغر بعدما حي عمى حي ق من الميراثل (اآلية )53ل د  ..................................................................حي ق من الميراث
و  ....................................................................البي

ومعق المال

وممى إلى..............................................................................
 ما الذي أعادا إلى ذا قل (اآلية )57......................................................................................
......................................................................................
 -بيية ميطمحا

فكر االبن بالعودد إلى البي
( عابير) ّ

()59 - 58ل

يا أب  ................................................................إلى السمال وأمامه
ولس  ..................................بعد أن .........................................
اجعمن كر ...............................................................................
األم عمى عودد ابنقل (اآلية )21ل
 ماذا كان جوام ّ ......................عميق و  ......................عمى عن ق و ......................
األم عمى ابنق األكبر الغامم (اآلية )28ل
 كيل كان جوام ّفر  ...................................أبوا  .........................................إليق.

األم البنق الغامم الم ذمرل (آية )35ل
 ماذا كان جوام ّيا ابن .................................................................................
 - 5ت ي حدث ص إليه من خبلل كمما

تذا المث ل

 - 2كيل يساعده تذا المث عمى حمير نفسه لميوم الكبير الم ّدسل

(فكررر يمرريبلل بعبليا رره مررع أف رراد عاام رره
 - 3ت ر فيرره ش ر ل ممررا ف ر االبررن األكبرررل ّ
وكنيس ه) .ماذا يمكن أن بلحظل

فرح التوبة

ألن ال وبرة أحرد موامريعق
ن أر مث االبن الشاطر ف ف ررد ال هيارة لميروم الكبيرر ّ
األم الحنررونّ سررعى الكنيسررة ألن
الرايسررة .فمررن خرربلل مثررال االبررن الشرراطرّ
ّ
ومحبررة ّ
وعم ررى حي رراد جدي رردد فر ر

رش رردنا و حثّن ررا عم ررى ال وب ررة الح ي ّي ررةّ عم ررى س ررر االع ر ر ار
راع ير ٍ
راس عررن
المسرريح .لرريس اليرروم الكبيررر مجرررد ف ررد ممارسررا خارجيررة مث ر ان طر ٍ
الطعررامّ ب ر أيم رال مناسرربة لميرربلدّ ولم يم ر الررداخم واالع ر ار

بالخطايرراّ والت رردال

انيررا  -فر األير اليونرران
ال مررمّ و جديررد الررذتن  -وتررذا مررا عنيررق كممررة وبررة  -مي ّ
« غيير الذتن».
السرريد المسرريح ال ررر ب ال وبررة بالكيبررة والغر ّرمّ بر بررالفرح .عنرردما عرراد
بحسررم عرراليم ّ
االبررن الشرراطر إلررى أبيررق يررار لررق عود ررق ميرردر فرررح عظرريم .فر ّ
رون أبررااّ الررذي كرران كر ّ

تمررق ان ظررار ابنررقّ ركررض إليررق لييررافحق ويعان ررق وي ّبمررق« .أخرج روا الحّمررة األولررى وألبسرروا
ّ

رذال ف ر رجميررق .وير ّردموا العج ر المسررمن واذبحرروا فنيك ر ونفرررح»
واجعم روا خا م رال ف ر يرردا وحر ل
(ل ررو  .)23 - 22 55وعن رردما اي رررم األم األكب ررر م ررن البير ر فر ر م رره األمس ررية س ررمع
أيوا الرريص والموسري ى نبعرث مرن داخمرق .وترذا مرا أزعجرق .مرا ترو سربم ترذا الفررحل

عبررر كممررا األم بفيرراحة أبمرر :عررن الح ي ررة «ألن ابن ر تررذا كرران مي رال فعرراش وكرران
ّ

فوجد» (لو .)24 55
ماالل و

عبلي نررا مررع ص ت ر عمررى تررذا المن روال .فعنرردما نكررون بعيرردين عنررقّ يش ر ا إلررى
نسبم لرق فرحرال عظيمرالّ عمومرال نحرن ال نيراحم
رجوعنا وين ظرنا .وعندما نعود إليقّ ّ
ال وبة بالفرح .نجد ال وبة مؤلمة خيويال ف اس حمرار خطايانراّ وعيو نرا وأخطاانرا.

أن ال وبررة عنررد ص تر لحظررة فرررح عظرريمّ ألنهررا عنر عررودد ابررن
ولكررن يجررم أن نعمررم ّ
المحم والمن ظر .ليس ال وبة واجبال دينيال يجرم ميمرق مرن أجر صّ
وابنة إلى األم
ّ
المخّم ررص

بر ر أم ررر يفي رردنا نح ررنّ لمي ررمح ناّ .إنه ررا وعر ر ع رردم اسر ر ح ايناّ واالع ر ر ار
بخطاياناّ وث رة كاممرة بنعم رق «يرا أبر أخطري أمامره ولسر مسر ح ال بعرد أن أودعرى

جهمّ أو
له ابنال» (لو  .)25 55مرن جه رقّ األم ال ينشرغ بال عراط معنرا بوجرق مر ّ
بوذاللنرراّ ب ر ف ر ينشررغ باس ر بالنا بمعان نرراّ ب بيمنرراّ وبررالفرح معنررا .ك ر السررماوا
ب هج بعودد ابن (أو ابنة) مااع.
المااع ومث الدرتم المف ود.

اي أر (لو  )51 - 4 55مث الخرو

تذا األمثال كمم أيمال عمى فرح ال وبة.

المااع ()6 - 5ل

عبر الراع عندما وجد الخرو
 كيل ّكان فرحال ح ى ّإنق .......................................................بي ق ودعا رفايق

والجيران ياابلل............................................................................
 -ماذا يال

المرأد ليدي ها وجار ها ()9ل

......................................................................................
......................................................................................
 -ما ت العبرد ال

يدمها المسيح من تذا المث ل

أيول لكم إنق تكذا يكون )7( .............................................................

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

المااع ت يير ه

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

ساب الل هواذا كان الجوام إيجابيال ما الرذي وجد رق مفيردال

سر االع ار
 - 5ت مارس
ّ
نموه الروح ل
ف
ّ
...................................................................................
 - 2مرا تر الخطروا

العمميررة ال ر

سر طيع عممهررا ل ررذتم إلررى االع ر ار

مررن خرربلل

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

تأمل
ّ

المدينررة (الكررورد) البعيرردد ال ر ذتررم إليهررا االبررن المررال تر يررورد العررالم الررذي
فيق نشراطا

البشررّ وح رى واجبرا همّ ثيرر العرداود وال باعرد بيرنهم ...إنهرا يرورد عرالم

السررع ورال الرروتمّ عررالم الررركض ورال الطعررام الررذي ال يشرربعّ والمررال الررذي ال يررروي
العطشانّ عالم ليس فيق ش ل.
* * *
ال يوجررد شررفال لشرررور عيررنا مررا لررم نعررد إلررى صّ ألن العررالم الررذي نحررن فيررق لرريس

أرض مررااعة ....ي ررول ال ررديس أمبروسرريوس الررذي يفي ر نفسررق عررن
عالم رال عادي رالّ ب ر
ة

لكننرا لسرنا غر ررال
المسريح يكرون فر منفرى عررن أرض آباارق وييرير غريبرال فر تررذا العرالمّ .
وأجانررمّ نحررن مواطنررون مراف ررون لم ّديسررين وأليررحام ص نكررون بعررض األحيرران بعيرردين
لكننا ن رم بدم المسيح.
ّ

وعطية
الحريةِ :ح ْمل
ّ

جورا بارويس

الحرية ت الحم األث عمرى اإلنسرانف وتر عطيرة ص األرفرع ال ر جعر كر ّ
شررخص عمررى مثررال ص  -مركررز المررميرّ يشررال وي ر ّرررّ يعم ر الخيررر ف ر العررالم أو
مردال عميق.
الشرّ وح ى شريكال هلل أو م ّ
ّ

يال االبن األيغر «يا أب

أعطن ال سم الذي ييريبن مرن المرال» (لرو 55

 )52فيعطاا األمف اخ بر االبن حري رق بطري رق الخايرةّ كمرا يشرال ترو فبراع كر مرا
يمم رره بع ررد أي ررام يميم ررةّ وجم ررع مال ررق وغ ررادر البير ر

وذت ررم إل ررى بم ررد بعي ررد حي ررث ع رراش

أن أبرراا ركررق يررذتم .لررم يحرراول أن يويفررق .إذ أير ّرر االبررنّ
امررة .المرردتش ّ
باسر ّ
بللية ّ
األم إالّ أن ي ررره لررق حرّي ررق ليعرريش حيا ررق تررو .تنرراه إرشررادّ نيررااحّ
فمررن يس ر طيع ّ

رم ابنررق كثي ر الر (إلررى أييررى حررد)
ومبررادي .لكررن أخي ر الر يجررم أن يدعررق يررذتم .األم يحر ّ
ألم البنق أو أذة.
يكرم ّ
ح ى ّإنق ال ييبق لكرام قّ .إنق ّ
عطية الحرّيةّ ح ى لو ن ج منها ة
ماذا فعر بعطيرة الحريرة ال ر لرهل االبرن األيرغر رره بير

أبيرق أراد أن يكرون

لكنررق وجررد نفسررق أسرري الر .ل ررد بر ّردد مم مكا ررق  -ال أموالررق ف ر ب ر إنسرراني ق  -ح ررى
ح ر الر ّ
بللية كاممرةّ بردون صّ وجرد
رادي .فر سرعيق إلرى اسر ّ
وي إلى حالة يريس روحر ّ وم ّ
حفرد سودالّ جحيمرال مرن خررام الرنفس .وبفعر اخ برارا لحري رق بشرك اع براط ّ يرار
عبدال لنفسق أوالل ثم عبدال لؤلشيال ولآلخرين.

اي أر ( 5كو  )21 - 52 6تذا تو النص الذي ن رأا ف أحد االبن المال.

 ما تو جوام الرسول بولس عمى ال ول «ك األشيال ح ل » ()52لك األشيال ح ل لكن ................................................................
 كيل ييل الرسول بولس أجسادنالأجسادكم ت

)55( .....................................................................

جسدكم تو )59( .......................................................................
 كيل عمينا أن نس عم جسدنا ()21ل......................................................................................
......................................................................................

تأمل
ّ

الروحيررة ب رردر مررا يسر خدم اإلنسرران حرّي ررق بالطري ررة
غيرر فر الحيرراد
ّ
تنرراه مبرردأ ال ي ّ
رر أكثرر.
بمحب ق ومشارك قّ بغفران وميالحةّ ب در ما ييربح ترذا اإلنسران ح ّال
اليحيحةّ ّ

بينانيرة ويسراودّ بربل مبراالد و ردون
لكن ب در ما يس خدم اإلنسان حرّي ق بالطري رة الخاطارةّ ّ

ات مامّ ب در ما ييبح أسي الر لذا قّ ولمعالمّ ولؤلومراع البشررّية .الحرّيرة الح ي ّيرة تر مرع

يحررنر ررا مر ررن ر اطر ررا مشر رريا نا الخاير ررةّ ال ر ر
ص الر ررذي وحر رردا يس ر ر طيع أن ّ
االنح ر ار

ودنر ررا إلر ررى

ررم حام ر الرّ فهنرراه الحرّيررة» ( 2كررو
والسررموه الخرراطئ« .حيررث يكررون روح الر ّ

يحررنر ررا «إذ جعمكر ررم االبر ررن أح ر ر ار الر
 )3 57الحرّير ررة الح ي ّير ررة ت ر ر بالمسر رريح الر ررذي وحر رردا ّ
فبالح ي ة كونون أح ار الر» (يو .)36 8

صالة

المحب ،فال تيممني وال تحرمني من ممكوتـك فمقـد َّ
أذلنـي
لقد ىجرتك أييا األب
ّ
ـل ثروتــي .وأضــعت ،كــاالبن الشــاطر ،النعمــة التــي أعطيتنــي .لكنــي
الشــرير وأخــذ كـ ّ

وعيت اآلن ذاتي وقمت عائداً إليك وصارخاً :اجعمنـي كأحـد أجرائـك أييـا المسـيح يـا
من بسطت يديك الطاىرتين عمى الصميب مـن أجـل خالصـي ،اوانقـاذي مـن الشـرير،
المحب ،المجد لك.
وألبسني ثانية لباساً طاى اًر أييا األب
ّ

من يموا أحد االبن الشاطر

4
أحد الدينونة
صالة

(مرفع المحم)
باسم اآلب واالبن والروح القدس .آمين

حتم تقيمـين
ويح لك أيتيا النفس ْ
إالم ال تنقطعين عن فعل الرذائلَ .
المس َوَّدةَ .
بالتواني .لم ال تتفطنين في ساعة الموت الرىيبة .لم ال تـرعبين بجممتـك مـن عـرش

المخّمـــص المفـ ِــزع .تـــرم بمـــاذا تحتجـــين أو تجـــاوبين إذ أفعالـــك تنتصـــب لتوبيخـــك
وأعمالــك تطمبــك مب ّكتـة ّإيـاك .فـ ذاً قــد آن الزمــان يــا نفــس .فبــادري مدركــة وب يمــان
المحـب
رب أخطأت ،لكنني أعرف تحّننك أييا الراعي الصالح
ّ
اىتفي أخطأت إليك يا ّ
البشر .فال تفصمني من الوقوف عن ميامنك ألجل غزارة مراحمك.

غروم أحد الدينونة

المحبة والدينونة
ّ

المحبررة والدينونررة جنب رال إلررى جنررم ف ر الك ررام الم ر ّردس
غالب رال مررا ي ررردد مومرروعا
ّ
ريحية .فر رسرالة يوحنرا األولرى  5يرو  .57 – 56/4ن ر أر
وف اليرموا وال ررانيم المس ّ
عمى سبي المثال

المحبررة
المحبررة أيررام ف ر صّ وأيررام ص فيررق .واك مررال
محبررة .فمررن أيررام ف ر
ّ
ّ
«ص ّ
بالنظر إلينا أن كون لنا الطمينينة ليوم الدينونة».
وف (يو  ّ)58 – 56/3ن أر
رون ص لررم يرسر ابنررق إلررى
رم العررالم ح ررى ّإنررق جرراد بابنررق الوحيررد ...فر ّ
«فر ّ
رون ص أحر ّ
العالم ليدين العرالمّ بر لريخّمص برق العرالم .مرن آمرن برق ال يردان ومرن لرم يرؤمن برق ف رد

دين».

إيم رران

الس ر خرحر طر روال ف ر ررد الي رروم رنيم ررة وب ررة فيه ررا اع ر ر ار
نر ر ر فر ر ي رربلد خ
ويرربلد شخيرريةّ ررول تررذا ال رنيمررة «إذا يررور كث ررد أفعررال الردياررة أنررا الش ر
فون أر عد من يوم الدينونة الرتيم».

رم الدينونة أيمالل تر مرن انسرجام
لرم
ّ
المحبة واليبلح أن يكون ّ
كيل يمكن ّ
ديان عادلل
محم هوالق ّ
ف يور ص كيم ّ

رم
يجيم آبرال الكنيسرة عمرى ترذا السرؤال
ّ
المحيرر ب يكيرد أن ص ترو داامرال أم مح ّ
محبال لك ّ إنسان أخاطاال كان أم با الر .الثالوث ال دوس بطبيع رق يشرع مثر
ويب ى داامال ّ
بالمحبررة والنررور والحيرراد .فخرربلل تررذا الحيررادّ كمررا ف ر الحيرراد
روحيررة م وتجررة
شررمس
ّ
ّ
اآل يررةّ النرراس المنف حررون عمررى صّ الررذين جعم روا لررق مسرركنال ف ر يمررو هم .الررذين ار ر
الروحية يخ برون إشعاع محبة ص كغبطة وفرح ال يحكى عنهمراّ بينمرا الرذين
يفا هم
ّ

األناني ررةّ ول ررم
في ررموا أنفس ررهم ع ررن صّ ال ررذين س ررجنوا أنفس ررهم فر ر أتر روااهم الخاطا ررة و ّ
محب رة»
يطر ّروروا يررفا هم
الروحيررةّ يخ برررون إشررعاع محبررة ص كنررار دينونررة كر ر «سرروط ّ
ّ

يسميق ال ّديس اسح السور ّي.
كما ّ
ال يسر ّربم ص الدينونررة أبرردال .تررو ال يعم ر أبرردال أي أمررر حايررد أو من ر م وال يهيررئ
محبرة وبطبيع ررق تررذا ال يسر طيع أن يفع ر الشر ّرر والح ررد أو
مكانرال لمع ررام (جهررنم) .ص ّ
الدمار ألي إنسان .الدينونرة وجهرنم تمرا حال را الخطيارة والظربلم .الدينونرة ن راا عرام
أبديررة .لكننرا نحررن
حاليرة و ّ
محبرة ص الفاديرةّ نعررمّ تنراه دينونررةّ ّ
أنفسرناّ و وراد نرراّ عرن ّ
من ندين أنفسنا.
فماذا إذال عن الويل المخيل لجهنم ونارتا ف الك ام الم ّدسل
كينررق مكرران
نفس ررا حرفي رال ّ
تررذا الويررل إنمررا تررو حررذير يرروير ّيّ ال يمكننررا أن ّ
رادي خم ررق ص ليعايرم فيرق البشررر .بر ترو نيررح و حرذير بواسرطة رسرراا
جغ ارفر ّ أو م ّ
الشر والزيل والح د والذنم والغر ة واأللرم
وامحة ّ
وجدية الحياد خارا ّ
محبة ص ن ج ّ
و بررع فر تررذا الرذاار  .الحيرراد بعيرردال عررن ص ررود إلررى الظرربلم الررذي يعر ّذم بررق النرراس
رانية ال ر
أنفسهم وبعمهم بعمرالّ الجحريم جهرنم روحيرة لرم يخم هرا ص بر اإلرادد اإلنس ّ
محب رةّ لك ر سررامح و طهررر و جر ّردد و حر ّررر .نعررم
رررفض العررودد إلررى صّ الررذي تررو ّ
تناه دينونة .ولكن نحن الذين ندين أنفسنا باألفكار ال ر

ررد عمرى أرسرناّ برال يم ال ر

نحم ّ بال ار ار

ال

ن خذّ باألمور ال ر ن روم بهراّ بطري رة عيشرنا عمرى ترذا األرض

رون ص ال ويس ر خرخر من ررقّ هوانم ررا
وفر ر الحي رراد اآل ي ررة .ي ررول ب ررولس الرس ررول «ال م ررموا ف ر ّ
يحيد اإلنسان ما يزرع» (غبل .)7 / 6
اإلنجيمية ألحد الدينونة.
اي أر م ّى ( ّ)46 – 35 /25ال رالد
ّ
 كيل سيكشل ابن ص نفسق ف نهاية األزمنةل (آية )35......................................................................................

 -من الذين سيج معون أمامقل (آية )32

......................................................................................
 ماذا سيفع آنذاهل (آية )32......................................................................................
 ماذا سي ول الممه لؤلبرارل (آية )34......................................................................................
 -لماذا يمنح الممه بركا

ممكو ق عمى األبرار ()36 - 35

كن

جااعال ..............................................................................

كن

غريب لا...............................................................................

كن

مريمال .............................................................................

كن
كن
كن

عطشانال ............................................................................
عريان لا..............................................................................
محبوس لا ............................................................................

 -كيل سيجيم الممه األبرار الذين يسيلونق «م ى رأيناه»ل (آية )41

......................................................................................
 ماذا سي ول آنذاه لمذين تم عمى اليسارل (آية )45......................................................................................
 بماذا سيجيم الممه عمى أسام هم الم حيردل (آية )45......................................................................................

 كيل س كون النهاية الميساوية لمدينونةل (آية )46......................................................................................
يعّممنا المسيحّ مرن خربلل مثر الدينونرة األخيرردّ أننرا نردخ الفرردوس أو الجحريم

الماديرة .فب ردر مرا يخردم واحردنا اآلخرر
بما نفعمق من يمين حاجا اآلخررين
الروحيرة و ّ
ّ
باسررم الرررم بواسررطة نعم ررقّ أو يخفر فر فعر تررذا األمرررّ نخ بررر م ارير الحيرراد الحر
أو درج ررا

الحي رراد المظمم ررة ال ر ر

ي ررير داام ررة فر ر م ررا بع ررد ال ب ررر .ل ررد عممن ررا الس رريد

األساسية ت الطاعة األمينرة والخدمرة
أن فماا المسيحيين
المسيح بمثالق و عميمقّ ّ
ّ
لمحبة ص ولبعمنا بعمال.
ّ
بشرّيةل

األساسية باع بارنا كاانا
 - 5ما ت حاجا نا
ّ
...................................................................................
 - 2عر ر ّردد بعر ررض الحاجر ررا
األحيان.

الوتمير ررة ال ر ر
ّ

يخر ررذ مكر رران الحاجر ررا

الح ي ّير ررة بعر ررض

...................................................................................
 - 3كيل نس طيع ح ي حاجا نا الح ي ّية وطرح الحاجا
الوتمية مامال
ّ
...................................................................................
ف البي ..........................................................................
عي ه..........................................................................
ف رّ
ف المج مع........................................................................

 - 4ما ت حاجا ه حاليالل

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

 - 5ما ت الحاجا

ال

س طيع ح ي ها لآلخرينل

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

تأمل
ّ

عي رة وممكررو ص م اركررز ل ح ي ر الحاجررا  .فك ر البشررر
يمكررن اع بررار البي ر والر ّ
ي ويررون إلررى غررذالّ وممجرري وحنرران ويبررول ورف ررة وك ارمررة وسرربلم وترردول روحر ومررادي.
ويد وتبنا المسيح ك العطايا الداخمية المرورية والوساا الخارجيرة لنجرد سرب

ريمين

ك ّ حاجا نا بواسطة (المسيح)ّ و واسطة العاامة واأليرديال والكنيسرة والبشرر اآلخررين
محب ررق فر ر خ رردم نا واح رردنا
والخمي ررة .فمن بر ر بويم رران كر ر ّ عطاي رراا ولنسر ر عممها بحس ررم ّ
لآلخرر .عنردما يخردم واحردنا اآلخرررّ فوننرا نخردم المسريح ذا ررق .عنردما نررة المسريح فر

رون عيوننررا فر ح عمررى معرفرة ير ّرود المسريح المجر ّرددد فر حيا نررا .نخ برر حمررور
اآلخرر ف ّ
يحبرق هواليرق نري
أحبن أحدّ يحفظ كبلمر وأبر
ّ
ممكو ص الداخم ف وسطنا «إن ّ
وعندا نجع م امنا» (يو .)23/54

بدء الصوم

ويعررر أحررد الدينونررة األخي ررد أيم رال بيحررد مرفررع المحررم ألنررق اليرروم األخيررر الررذي
يسمح فيق بيك المحم ح رى يرباح أحرد الفيرح الم ردس .فاليروم فعميرال يبردأ فر اليروم
الررذي يم ر تررذا األحرردّ حيررث يبرردأ االم نرراع عررن نرراول المحررم ومش ر ا ق وف ر األسرربوع

ال ررذي يمي ررق يب رردأ االم ن رراع ع ررن ن رراول الس ررمه والحمي ررم والب رريض ومشر ر ا هما أيم ر رال.

فالكنيسررة حمر ّررنا رردريجيال لمبرردأ اليرروم الكبيررر اليررارم .فمررا تررو اليررومل ومررا تررو
تد وييمة اليومل
فر ر ح ررديث بعنر روان «من ررافع الي رروم كمب رردأ روحر ر » ي ررول ج ررورا كريسر ر اكيسّ
البروفيسررور واألخيرراا فر ال غذيررة فر مدرسررة ميررام الطبيررة الجامعيررةّ معطيرال تررذا

كميرة الطعرام واالم نراع عرن أطعمرة
ال عريل البسي لميوم «اليوم تو اإليبلل مرن ّ
الجسدية .وحاليرال يك شرل
الروحية و
محددد» .كّمم البروفيسور جورا عن منافع اليوم
ّ
ّ
ّ
الدينير ررة .فالير رروم الم ر روازن والر رردوري يفير ررد
النر رراس منر ررافع الير رروم بعير رردال عر ررن المعر رران
ّ

ويدرم اإلنسان عمى امر بله
اإلنسان ف مجاال عديددّ فهو يخّفل من الوزن الزااد ّ
وعاطفير ر رال .وبحس ر ررم ال ر رردك ور
رديال
ّ
م ر ررب ال ر ررنفس و الير ر رال ير ر ر حكم اإلنس ر رران بكيان ر ررق جس ر ر ّ
كريسر ر اكيس ف ررون  %45م ررن المر ررات ين األمي ررركيين و %55م ررن األوالد يع ررانون وزنر رال

غالبي رق مرن أكر ازارد لمشر ا
زاادال .ويري الروزن ال ازارد فر
ّ
السيئ لمطعام ينر ج فر أميركرا مرن - 61
عالية من الدتون والكولس رول .فاالس خدام ّ
المحروم ال ر

حروي كميرة

أتمها مرض ال مم .الجسم اإلنسران يح راا إلرى حميرة
 %71من األمراض المزمنة .و ّ
ّ
أن الي رريام الم ر روازن
يررحيحة لكر ر يعم ر بش ررك س ررميم .ويررد اك ش ررل عمم ررال ال غذيررة ّ
رحية وفاارردد م ررن األطعم ررة ال ر ر
الم يررر عم ررى الفواك ررق والخمررار والحب رروم أكث ررر ي ر ّ
ح وي الدتون الث يمة.

وأيوام الكنيسة األرثوذكسية ت
 ك أر عال وجمعة عمى مدار السنة ما عدا بعض أسابيع محددد. اليوم الكبير. األسبوع العظيم. -يوم الميبلد (55
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 يوم السيدد ( 54 - 5آم) يوم الرس (االثنين الذي بعد أحد جميع ال ديسين إلى  28حزيران)المكرم ( 54أيمول)
 عيد رفع اليميمّ
 برامون عيد الظهور اإلله ( 5ه )5 عيد يطع رأس يوحنا المعمدان ( 29آم)رام مح ّردةد
ليس اليوم تدفال ّ
بحد ذا ق ب وسيمة لمهرد  .فمريس عنرد المسريح طع ة
راتر أو نجررسّ ف ررد يررال السرريد المسرريح «الررذي يخرررا مررن الفررمّ فمررن ال مررم ييرردرّ
طر ة
وتو الذي ينجس اإلنسان» (م ّى  .)58/55لذله فون الييام عرن األطعمرة ترو نظرام
روح يجم أن يياحبق بالمررورد اليروم عرن الش ّرر .هواحردة ررانيم أحرد مرفرع المحرم
ّ
ول
يا نفسي تأممي بما تصومين .فال تحتقري قريبك.
أتمتنعين عن المأكل؟ فال تديني أخاك...

لكي يقبمك المسيح من دون عوائق في ممكوتو

من خسحخر األحد

مالحظات في الصوم
روحيرال الخ برار الشرركة مرع ص بشرك
يهد اليوم عن األطعمة إلرى حمريرنا
ّ
مركررم مررن نفررس وجسررد .فغرردال روحر سررميم ونهررج يرريام يسرريران
أعمر  .كر إنسرران ّ
ّ
روية وي ر ّروي الواحررد منهمررا اآلخررر .فكمررا أن منررافع اليرربلد ليس ر محيررورد بررالنفس
سر ّ

ف ّ ب ت لمجسد أيمالّ كرذله اليروم عرن األطعمرة يفيرد ال الجسرد ف ر بر الرنفس

حسسر رال لحم ررور ص الشخير ر  .وي ررد ك رران
أيمر رال .فالي رروم والي رربلد يجعبلنن ررا أكث ررر ّ
ّ
الهامررة مرن حيرا هم وتكررذا فعر يسروع والرسر
األنبيرال ييرومون وييرّمون فر األويرا
ّ

وال ديسين وآبال الكنيسة.

رال عمررى رغبررة ومشررياة شخيررية ال يس رريال .ال يح رراا ص
يجررم أن ي ر ّم اليرروم بنر ل
إلرى يرومنا .ونحررن ال نيروم كنرروع مرن ع ررام عمرى خطايانررا .ال نسر طيع أن نرردفع هلل
الثمن عن خطايانا ب نس طيع أن نع رر لرق بهرا لنم رى الغفرران .فاليريام برروح راغبرة
اليريام داامرال أمامنراّ وتر

دينيرة يعنر أننرا نحفرظ أتردا
وليس كمويل ميم فريمرة ّ
عمرا نيكر
أن ننم مب النفس وأن ن ذكر ص وممكو ق .بهرذا الطري رة ال نيروم ف ر
ّ
ونوعي ررق .الي رروم ت ررو بس رراطة
بكمي ررة الطع ررام
ّ
أو ال نيكر ر الب ّررةّ بر ر ي عمر ر الموم رروع ّ
األكر  .فرربل ن ررره الماارردد بمعرردد ث يمررةّ أو ن فرّرنن برريلوان األطبررا  .فب اؤنررا جررااعين يمرريبلل

خبلل النهار ييرير رذكي الر داامرال براهللّ فاع مادنرا عميرق عرالى وبح ي رة كونرق الررم ترو

األبديرة» (يرو  .)27/6باليروم واليربلد يكشرل
الذي يعطينا «طعامال يدوم إلى الحيراد
ّ
ص نفسق لنا كطعام وشرام ح ي ّيين.
اي أر ( 5كو  ّ2/9 - /8يرالد أحد الدينونة.
 -بماذا يذكر الرسول بولس بخيوص اليوم عن األطعمةل (آية )8

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

 -إالم يجم أن نكون من بهين وياحين إذا يمنا أم الل (آية )9

......................................................................................
 -من تو الشخص الذي نعثّرا بيفعالنال (آية )55

......................................................................................
المسيحيينل (آية )52
 إلى من نخطئ عندما نخطئ إلى أخو ناّ
......................................................................................
 بم رراذا يني ررح الرس ررول ب ررولس ولم رراذاّ بخي رروص ّأال يي ررير الطع ررام س رربم خطيا ررةإلخو نال (آية )53

......................................................................................
 - 5ما ال يم ال

وجد ها ف اليومل

...................................................................................
 - 2م ررا االي ارح ررا العممي ررة ال ر ر رردم م ررن أجر ر م ررنهج ي رريام ثابر ر
ّ
وجبا اليوم ف البي ّ المدرسةّ المطعمّ ....ل

بخي رروص

...................................................................................
رص
 - 3كيررل يررر بررروح مسر ّ
خايررة كعيررد مرريبلدّ مناسرربة خر ّ
ريحية ف ر أومرراع ّ
يدي الّ أو عشال عم وما شابقل

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

صالة

باسم اآلب واالبن والروح القدس .آمين

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

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

5
أحد الغفران

(مرفع الجبن)
صالة

باسم اآلب واالبن والروح القدس .آمين.

رب لقــد ابتعــدنا عــن الفــردوس قــبالً بســبب األكــل مــن العــود (شــجرة معرفــة
يــا ّ
أمــا بعــود صــميبك وآالمــك فأدخمتنــا إليــو أيضـاً يــا إليــي ومخّمصــي.
الخيــر والشــر) ،و ّ
ِ
اإللييــة والفصـح الخالصــي
ـتمم الصـيام بنقــاء الئـق ،ونســجد لقيامتـك
ّ
ّ
فحصـنا بـو لنـ ّ
ّ
الكمية القداسة.
بشفاعة والدتك ّ

خسحخر أحد الغفران

الفردوس المفقود والمستعاد

أتمّيرة الرذي ف د رقل
مهمالل ما ترو الشر ل األكثرر ّ
ما تو شعوره عندما ف د شياال ّ
بحسررم يررول منسرروم إلررى ال ر ّرديس أنطونيرروس الكبيررر «الخسررارد األكثررر حزنرالّ واألسروأ
بؤسالّ والمييبة األعظم لئلنسان ت أال يعر ص».

يمكن لئلنسان أن يحّ ّ خبلل حيا رقّ إنجرا از كثيرردّ ويفررح بمبهجرا
الشخيية مع ص وكان منفيبلل عنقل
ولكن ما ييمة تذا كّمها إذا ف د الشركة
ّ

عديردد.

جمر ررس آدم إزال الفر ررردوس ونر رردم عرير ررق من حب ر رال وتا ف ر رال ويم ر ر أنر ررا ال ر رذي سر ررري ق

الخديعررة الخبيثررة وأينع ررقّ وأل ررق بعيرردال عررن المجرردّ ويحر أنررا الررذي بالسررذاجة حيررم

عريان رال اآلن وحرراا الر.

فيررا ّأيهررا الفررردوس لررن أنررال ف ر مررا بعررد نعيمررهّ وال أعرراين رّ ر
سررو أعررود إلررى األرض ال ر منهررا أخررذ  .فرريت ل إليرره ّأيهررا

ألن ر
هواله ر وخررال ّ ّ
حنن ارحمن أنا الوايع.
الرؤو الم ّ

غروب أحد الغفران

ادرس ال رنيمررة ال اليررة ال ر

رشرردنا إلررى كيفيررة طبير موامرريع أحررد مرفررع الجرربن

خبلل اليوم الكبير الم ب
طرد من الفردوسّ
لما ناول آدم من الميك كمخالل و
« ّ
فونق نّ ى بالييام حدي نفسق ويار معينال هلل.
أما موسى ّ
وّ

تمم نب عد عن المطاعم غير النافعة.
فيا ّأيها ال اا ون إلى سكنى الفردوس ّ
الموسوية.
تمم نيوم األر ع عش ار
ّ
ويا ّأيها الراغبون معاينة ص ّ
تمم نواظم اليبلد واالب هال بعزم طاتر خالصّ
ّ
الجسدية.
فنخمد آالم النفس ونطرد األورام
ّ

فمنر ل بخّفة نحو المسمه العمو ّي حيرث جمراتير المبلاكرة يس لّربحون الثرالوث غيرر
المن سم بييوا ال ف رّ
دي الفاا .
لننظر الجمال ّ
السي ّ
أتمنا تناه نحن الم ّكمين عميه
فيا ابن ص المعط الحياد ّ

األم والد ه ّأيها المسريح ورسرمه وشرهدااه
أن نركض مع أجناد المبلاكة بوساا
ّ
يديسيه».
وجميع ّ
نايش األسامة ال الية انطبليال من ال رنيمة

خسحخر أحد الغفران

من تو المنف من الفردوسل.............................................................
ّ
من الذي يمث العودد إلى صل............................................................
لماذا ونف آدم من الفردوسل..............................................................
لماذا ومنح موسى رؤية صل...............................................................

اليياميةل
ما تما الدافعان المذان ي وداننا ف رحم نا
ّ

 - 5الشو إلى .........................................................................
 - 2الرغبة بر............................................................................
ما الذي يساعدنا عمى الويول إلى تدفنال
لنمسه عن.........................................................................

لنكن كموسىّ ياامين.............................................................
لنحفظ .............................................................................
ولنخمع............................................................................
بمن يجم أن نمع رجالنال ........................................................

نعبر بواسطة اليبلد ال ر ع ّردنا
نعبر عن رجاانا بشركة
شخيية مع صل ّ
ّ
كيل ّ
الرم مس حّ ين لر...................................................................
ّ
من ي شفع فينا ف جهادنا الروح خبلل اليوم .....................................
ّ
 - 5ما األمور ال ّيمة ال ف د ها أو وجد ها ف حيا هل ..................................
...................................................................................
 - 2كيل كون مشاعره وأفكاره عندما شعر بالبعد عن صل............................
...................................................................................

 - 3كيل كون مشاعره وأفكاره عندما شعر بال رم من صل ...........................
...................................................................................
الشخيية مع ص خبلل اليومل
جدد شرك ه
 - 4ما ت الخطوا ال س خطوتا ل ّ
ّ
...................................................................................
...................................................................................

غفران هللا
الغف رران تررو المومرروع ال ررايس ف ر أحررد الجرربن الررذي يسر ّرمى أيم رال أحررد الغف رران
« و روا وارجعروا (إلررى ص) ل ومحررى خطايرراكم» .تكررذا طمررم بطرررس الرسررول مررن الشررعم
ريحيين «إن اع رفنررا بخطايانررا
أمررا الرسررول ّ
يوحنررا فرريعّمم المسر ّ
ف ر الهيك ر (أع ّ .)59/3
أمررا
فهررو أمررين وعررادل ح ّررى يغفررر لنررا خطايان را
ويطهرنررا مررن ك ر ّ إثررم» ( 5يرروّ .)9/5
ّ

منررا «أخن له رض نفسرره وي ر لّ برردموع إلررى مخّمررص
ال ر ّرديس إسررح السررور ّي فيحر ّ
رث ك ربلّ ّ
العالم ح ّى يزي الخطيارة مرن يمبرهّ ويب ّردد الظربلم الرداخم ّ وتكرذا سر ح ّ رؤيرة نرور
ّ
نعم ق».

(نسكيّا )

اي أر ( 5يو [ )24 - 59/3شجاعة أمام ص]

أن ص أعظم من يمو نا و ّأنق يعر ك ّ ش لل (آية )21ل
 كيل نعمم ّ......................................................................................
 -م ى كون لنا الشجاعة أو الث ة ف حمرد ص (آية )25ل

......................................................................................
 بماذا يويينا ص (آية )23ل......................................................................................
 ما ت يامة من يطيع ويايا ص (آية )24لتو يثب

ف .........................................................................

وص يحيا ف

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

رذكرنا بخب ررد انفيررال آدم عررن
كثيررد ت ر ررانيم أحررد مرفررع الجرربن ال ر ريررد أن ر ّ
صّ و ودنا نحن
ّ
المسيحيين العابرين إلى ال وبة الح ّ
الشقية ابكي اليوم عمى ما قد فعمتو .أتوسل إليك ّأييا الصالح
ىمم ّأيتيا النفس
ّ
ّ
الكل أن تترأف وترحم صنعة يديك ،وال تيممني ّأييا الصالح ،بل
اإللو الضابط ّ
أعدني إليك

من رانيم خسحخر أحد الغفران

وتغربت عن مجدك وامتألت خزي ًا وطرحت
رب أنا
الشقيّ ،
لقد تجاوزت وصيتك يا ّ
ّ
خيريتك بعدل
من نعيم الفردوسّ ،أييا المتحّنن .فارحمني يا رحوم أنا الذي عدمت ّ

من خسحخر أحد الغفران

المسرريح تررو رجررال الررنفس الم وامررعة وال اابررة «إن أخطرري أحررد فمنررا شررفيع عنررد
رار وترو كّفرارد لخطايانرا»5( .يرو  .)2 - 5/2رجرال الغفرران ترذا
اآلم يسوع المسيح الب ّ
شخيية
عبر عنق ال رنيمة ال الية المياغة بشك يبلد
ّ
ّ
ّأييا المسيح المخّمص الصالح أنا واثق بغزارة مراحمك
قدست طبيعة
وبالدم
اإلليي القاطر من جنبك الذي بو ّ
ّ
ّ
البشر وفتحت لمذين يعبدونك أبواب الفردوس التي أغمقيا آدم قديماً

من خسحخر أحد الغفران

اي أر م ّى ( ّ)25 – 54/3النص اإلنجيم الذي وي أر يوم أحد مرفع الجبن.
ّ
 -ما تو البلزم لنا لك يغفر ص لنا خطايانال (آية )54

......................................................................................
 ماذا عن اليوملال كونوا ( ......................................................................آية )56
م ى يم ( ...................................................................آية )57
 من الذي يجم أن يعر ّأننا ياامونل (آية )58ال  .......................................ب ..........................................
 ماذا يحي ال محالة لؤلغنيال عمى األرضل (آية )59......................................................................................

 -أين يجم أن نخزن كنوزنال (آية )21

......................................................................................
الرم يسوع عمى مغفرد ص لنا وعمى غفراننا بعمنا لبعض.
ي كّمم ّ
 - 5ماذا يعن له الغفران ف حيا هل
...................................................................................
السيد المسيح عمى أن نيوم بالخفرالل مرا تر ال جرارم أو األخطرار
 - 2لماذا يحثّنا ّ
الرم يسوعل
المح ممة لمياامين ال ح ّذرنا منها ّ

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

ررم عررن الغنررى ف ر اليررومل وأي نرروع مررن الغنررى (الكنرروز)
 - 3كيررل نفهررم كممررا الر ّ
نس طيع أن نخزن ف السمال خبلل اليومل
...................................................................................
* * *

الوقت قد أتى

أحررد مرفررع الجرربن تررو اليرروم األخيررر الررذي يسررمح فيررق لنررا بيكر البرريض ومن جررا

الحيوانّ ونيوم عن المحم والسمه ومن جا

األلبان والبيض .ل د أ ى وي

اليوم.

أصول الصوم الكبير

ريحيون ييررومون يررومين ف ر يب ر الفيررح (ف ر
ريحيةّ كرران المسر ّ
ف ر برردل المسر ّ
الجمعة والسرب ) .ث ّرم الح رالّ يرار اليروم كامر األسربوع الرذي يسرب الفيرحّ والرذي

ررم إلررى أورشررميم حيررث أل ر ال رربض عميررقّ بعررد خيانررة يهرروذاّ ثر ّرم آالمررق.
فيررق يررعد الر ّ
وف ال رن الرابع ام ّرد ف ررد اليروم أر عرين يومرال إمرافة إلرى األسربوع العظريمّ ش ّربهال

البرّية أر عين يومال (م ّى .)2 - 5 /4
السيد المسيح ف
بيوم ّ
ّ
اليوم ال اس ف ال ميد المسيح كان يعن االم ناع عن الطعرام طروال اليرومّ
ّ
أو نرراول يمير ر م ررن الم رريكوال الجاّف ررة أو الخمررار المس ررموية أو ال م ررح .وت ررو ويم ررارس
طب ر
حاليرال ف ر األدي ررد وي ّبعررق بعررض المررؤمنين فر العررالم .بررالطبع أنظمررة اليرروم ال ّ
األمه ررا الحوامر ر واألطف ررال الي ررغار
عم ررى المرم ررى ال ررذين فر ر المس ش ررفيا وعم ررى ّ
الخايرة ال ر
رحّية
وبعض األوماع الي ّ
ّ
تذا كمق وير م بورشاد من األم الروح .
ّ

خايرة بوشر ار
طّمرم ّ
حميرة ّ

طبيرم .ولكرن

اختيار مبدأ الصوم

كر ر ّ الم ررؤمنين األرث رروذكس يج ررم أن يير روموا .وال ر ي ررم ال ررذي فرم ررق الكنيس ررة
كميرالّ ح ّررى السرراعة الثانيررة عشررد ظهر الرّ ّأيررام
حاليرال تررو االم نرراع عررن الطعررام والشررام ّ

االثنررين والثبلثررال واألر عررال والخمرريس والجمعررةّ وعرردم نرراول المحررم والسررمه والبرريض
ومش ر ر ا
والشعانين.

األلبر رران طيمر ررة ّأير ررام الير رروم .ويسر ررمح ب نر رراول السر ررمه ف ر ر عير رردي البشر ررارد

الربعض يم نعرون عررن الزير

أيمرالّ مرا عردا السررب

واألحردّ وتررذا ال ر يرم ي ّبعررق

أي شر ّردد ازاررد عررن ال ر يررم الكنس ر ّ
الرتبرران ف ر األدي رردّ وبعررض المررؤمنين .طبع رالّ ّ
ّ
يجم أن يكون بورشاد من األم الروح الشخي .
ّ
ّ
كيفية الدخول ف اليوم بالنسبة إلى األوالد والمب داينّ يجرم أن
كما ّ
أن ر يم ّ
يكون بورشاد األم الروح الشخي .
ّ
ّ

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

بررروح مررعيفة ب ر بررروح حماسرريةّ وال بوجرروا مك ابررة ب ر بوجرروا مشرررية .وترراه بعررض
األمثمة
قد وافى الزمان الذي ىو بدء الجياد الروحي والغمبة عمى الشـياطين والسـالح
ّ
الكامل لإلمساك وجمال المالئكة والدالة لدم هللا...
انفتح ميدان الفضـائل فمِجـوا ّأييـا المـؤثرون الجيـاد متمنطقـين بجيـاد الصـوم
ـدرع بالصــميب ...ممتمكــين اإليمــان كســور غيــر منصــدع ،والصــالة
الحســن ...فمنتـ ّ
كدرع والصدقة كخوذة...

من خسحخر أحد الغفران

الروحيــة .لننـ ِ
ـق نفوســنا
مييئــين أنفســنا لممعركــة
ّ
لنبــدأ موســم الصــيام بفــرحّ ،
ونطير ذواتنا لمجياد الروحي.
ّ
لنطير نفوسنا ونغسل أجسادنا.
ّ
كل ىو ًم شرير،
وكما نصوم عن الطعام ،لنصم أيضاً عن ّ
متيممين بفضائل الروح القدس.
نستحق السجود آلالم المسيح إلينا
المحبة ح ّتى
لنحفظ
ّ
ّ
المقدسة.
روحية عظيمة نعاين قيامتو
وببيجة
ّ
ّ
اي أر (رو  ّ)4/54 - 55/53ال

 ما ت األمرور ال ر)53

أر ف تذا اليوم (أحد مرفع الجبن).

ن مر إلرى عرالم الظربلم وال ر ينبغر ال وّيرل عرن فعمهرال (آيرة

ال ...................................................................................
ال ...................................................................................
ال ...................................................................................

نحسن سموكنا كشعم يحيا ف النورل
 كيل ّالبسوا ( ........................................................................آية )54

ال ينعوا...............................................................................

رحبوا ( ...........................................................................آية )5
ّ
 كيررل يجررم أن يعام ر الررذين ييررومون والررذين ال ييررومون بعمررهم الرربعضل (آيررة)2

الذي ال ييك شياال .......................................................................

بينما الذي ...............................................................................
ططه لميوم تذا العامل
 - 5ما تو مخ ّ

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

يخص كبلّ من تذا المبادي
ططه تنا بما
في مخ ّ
ّ
ّ -2
اليبلد ............................................................................
يرالد الك ام الم ّدس ...............................................................
العبادد والمناولة الم ّدسة............................................................
العطال وخدمة ال ريم ..............................................................

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

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

تأمل
ّ

شخييال عندما ي ول «تذا و ّأنكم عارفون الوي ّ ّإنهرا
ي كّمم بولس الرسول مع
ّ
آمنررا» (رو
ممررا كرران حررين ّ
اآلن سرراعة لنس ر ي ظ مررن النرروم .فر ّ
رون خبليررنا اآلن أيرررم ّ

.)55/53

أن ك ر ّ سرراعة ت ر سرراعة ي ررار .يمكررن لك ر ّ سرراعة أن كررون فريررة
أنررا أعررر ّ
لحيرراد جديرردد .لكررن بسرربم نسرريان هواتمررال وكسررم ّ ليس ر ك ر ّ سرراعة عنرردي سرراعة

يرارّ وال ك ّ ساعة ت فرية لشركة مع المسيح أعمر  .تكرذا نردال اليروم يررّن ب ّرود
الموجررق إلررى
ووعررد اس ر ي ظ مررن النررومف احم ر سرربلح المسرريحف الرربس الجر ّرددف الس رؤال
ّ

نفس تو ت أن ح
روحيال
ّ
ّ
نوي االس ي اظل إن لم يكن ف

ناامرالّ م رى
حيال اشكر صّ هواذا كن
أم ناامل إذا كن
ّ
خ
الرم عمرى أن أمير
اليوم الكبيرّ فم ىل ليساعدن
ّ

جدد ييامة المسيح.
نفس ال ديمة وأن أحيا ثانية ف ّ

صالة
وسيد حياتي أعتقني من روح البطالة والفضول
الرب ّ
ّأييا ّ
وحب الرئاسة والكالم البطال
ّ
وانعم عمي أنا عبدك الخاطئ
ّ
المحبة
بروح الع ّفة واتضاع الفكر والصبر و ّ
نعم ،يا ممكي اواليي

ىب لي أن أعرف ذنوبي
ّ
وأال أدين أخوتي

ف ّنك مبارك إلى األبد .آمين
* * *

ي
يبلد ال ّديس أفرام السور ّ

