المؤلف األب ثيودور ستيليانوبولس
يية فر
الروحانية األر
بروفسور العهد الجديد و
ثوذكسية الشرر ّ
ّ
ّ
ينيررة ومعهررد اليررميم الم ر ّردس لستررو مس شررار
الكميررة الهّم ّ
ّ
اليوناني ر ررة
الديني ر ررة فر ر ر األبرش ر ر ّرية
الت ر ررو ل ر ررداارد ال ر ي ر ررة
ّ
ّ
ّ
الشمالية
ثوذكسية ف أميركا
األر
ّ
ّ
نيسان 5=<9

6
األحد األوؿ مف الصوـ
صالة

األرثوذكسية)
(أحد
ّ
باسـ اآلب واالبف والروح القدس .آميف

ػتمديف م أػػرة السطايػػا أييػػا المسػػي
لصػػورتؾ الطػػاىرة نسػػهد ّأييػػا الصػػال مسػ ّ
إلينػػا .ألنػػؾ بمكػػيرتؾ نسػػررت أف تصػػلد لػػج الصػػليب لتنهػػ الػػذيف سلقػػت مػػف
بودية اللدو .لذلؾ نصػرخ إليػؾ بكػكر .لقػد مػتت اللػف حرحػا يػا مسلصػنا إذ أتيػت

لتسلص اللالـ.

من يسد المساء ألحد األرثوذكسيّة

تمهيد المسي
يال راتم يبط معاير« :يسوع المسيح طبيب  .يسوع المسريح طعرام  .يسروع
ّ
المسيح ويودي» .والموضوع الرايس ف مرذك ار ال ّرديس يوحنرا كرونشر اد الروحيرة
عبر عنه الكمما ال الية:
وتو يديس روس ّ من ال رن ال اسع عشر ّ
يود يمب ونور ع م ّ .إنه يجذم يمب إلر ك ّرل
"الرم ّ
كل ش ء بالنسبة إل ّ ّإنه ّ
ش ر ء يررالحق وي ّويرره ويعطين ر أيض راح أفكررا احر حسررنة ّإنرره راح ر وفرح ر تررو إيمرران
وحب ّ .إنه طعام وشراب ّ .إنه اس مطاري ومكان سكن ".
ورجاا
ّ
ركررز األي ونررا وال ررانيل واليررموا والعبررادد والمي ورجيررا األرثوذكسر ّرية ان باتنررا
ّ

و رردون وير ر عمر ر المس رريح .عمر ر شيي رره وعمم رره اليسير ر ور و ّي رره الحاضر ررد.
ّ
رريية السر ّرر الرردايم لجمالهررا الم ر ّل
ويسر طيع المرررء أن ي ررول ّ
ريحية الشر ّ
إن يمررم المسر ّ
ّ
ميرردر عباد هررا الحّ ررة و عميمهررا المسر يل تررو مجيررد المسرريح الحر الررذي فيرره نعررر
ّ
اآلم ومنه ن م الروح ال دس.

ريحية ف ر حيا رريل لمرراذا ررذتم إل ر الكنيسررةل
لمرراذا ر ررد أن سررمي الطر ر المسر ّ
اك م بعض األسبام.
 لماذا أنا مسيح لّ
......................................................................................
......................................................................................
 لماذا أذتم إل الكنيسةل......................................................................................
......................................................................................
ألسراعد اآليرر ن عمر إ مرال

أيسيياح ألحيل عمر سرسم الشيير
ألعيش
ّ
ّ
أتميرة لكرون
مهمة لسبم كون مسيحياح لكرن السربم األكثرر ّ
حاجا هل ...كمها أسبام ّ
أمج ارد المسريح فر كرل مرا أنرا عميره ومرا أفعمره .وبالطر رة ذا هرا السربم
ّ
مسيحياح ترو أن ّ
مررع

المحميررة وأليرريل يرردايا
عي ر
ّ
أتميررة لررذتاب إل ر الكنيسررة لرريس ألدعررل ر ّ
األكثررر ّ
روحيرة فر يمبر  .السربم األكثرر أتميرة
األرثوذكس اآليرر ن وال ح ر ألم مري مشراعر
ّ
العامر ررة
ل ررذتاب إلر ر الكنيسر ررة ت ررو أن أجر ر ّرل المس رريح أن أ ّ
أمجر ررد م ررن ير ررسل العب ررادد ّ

العامة له.
والشهادد ّ
رذكر مر رردتش بمركزّر ررة
األحر ررد األول مر ررن الير ررول الكبير ررر أحر ررد األرثوذكسر ر ّرية مر ر ّ
المسريح فر الكنيسررة األرثوذكسرّرية .إنرره عيررد روحر فيرره يؤكررد األرثوذكسرّريون مررد أيررر
ّ
عم اع ار إيمرانهل بالمسريح وبعممره اليسير  .إنره يرول نعّمر المسريح فيره بال سربيح
و رانيل تذا األحد يد ثسثة مواضيع م رابطة:

ردد يموا
وال مجيدّ .
 - 5ان ظار أنبياء العهد ال ديل والشعم البار لمج ء المسيح بح اررد.
جسررد المسرريح الررذي تررو حضررور المسرريح الح ي ر ف ر ال ررار
ّ -6
ّ
الشييية.
وف حيا نا
ّ
 - 7فرح الكنيسة المش ري ف االع ار

وف ر الكنيسررة

بالمسيح ور و ي ه واإلعسن عنه و مجيد .

ف يم بعض من رانيل تذا األحد ال

عبر عن مجيد المسيح الفرح:
ّ

المكرمػػػوف الػػػذيف نظمػػػتيـ كػػػر لة
احرحػػػوا أييػػػا األنبيػػػاو
ن

حسػػػنا وظيػػػرتـ

باإليمػػاف أ مػػدة ميػػر متز ز ػػة وال متقلقلػػةت ألنكػػـ ظيػػرتـ وسػػار لليػػد المسػػي

توسلوا إليو ح سالمة اللالـ وسالص نأوسنا.
الهديد .واذا انتقلتـ إلج السماوات ّ

يسد غروم أحد األرثوذكسيّة

لنرتلض اليوـ أييػا المؤمنػوف بحبػور ىػاتأيف مػا أ هػب أحلالػؾ ّأييػا المسػي
قوتؾ يا مف صنلت ارتالحنا ووحاقنا.
و ظيمة ى ّ

إف اللنيسػػػة تبػػػتيه اآلف بػػػؾ يػػػا ستنيػػػا وسالقيػػػا الػػػذ
ػػب البكػػػر ّ
أييػػػا المحػ ّ
بمكيرتؾ الالرقة باهلل سّلصتيا مف ضاللة األصناـ وأقرنتيا بؾ بدمؾ اللر ـ متمتلػة

ممهدة ّإياؾ بأرح.
برحع األيقونات الكر أة
وتسبحؾ بييماف ّ
ّ
اي أر (يو )95 – 87/5يراءد تذا األحد اإلنجيمية:

من اسحار أحد األرثوذكسيّة

 -ما تو عنوان تذا الم طع ف ك ابي الم ّدسل

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

 ماذا يال فيميبس لنثناايلل (آية )89......................................................................................
 مر رراذا كر رران ج ر روام فيمير رربس عم ر ر كممر ررة نثنااير ررل «وتر ررل يير ررر ش ر ر ء ير ررالح مر ررنالنايرد»ل (آية )8:
......................................................................................
 -ما اع ار

إيمان نثناايل عندما شاتد يسوع المسيحل (آية =)8

......................................................................................
مجد المسيحل
 كي س طيع أن ّ......................................................................................
مجد العاامة المسيحية المسيحل
 كيّ
......................................................................................
المحمية المسيح بحيا ها ويدما هال
مجد الرعية
 كيّ
ّ
......................................................................................

أجام نثناايل يااسح« :أن

تأمف
ّ

ابن هللا! أن

ممي إسراايل!» (يو)8=/5

انظر كل ام أل

نفسه لمحال بفرح يفوق الوي

 ...انظررر كي ر

ي فررز و ررريص بسرررورل تكررذا نحررن أيض راح يجررم أن نفرررح بررذاي

وعان المسيح بكمما هل

الررذي جعمنررا مس ر ح ين أن نعررر ابررن هللا أن نفرررح ال بررالفكر وحررد بررل بكر ّرل أفعالنررا
أيض راح .ومرراذا يجررم أن يفعررل الررذين يفرحررونل أطعرره ...واعمررل إراد رره ...عنرردما يكررون

جااع راح لنطعمررهق وعنرردما يكررون عطشرراناح لنس ر هق فعنرردما عطيرره ك ر س مرراء ي بمرره ألنرره
المحم.
يحبي و دمة المحبوم مهما كان يغيرد كون عظيمة ف عين
ّ

ال ّديس يوحنا الذتب الفل
ّ
العظة العشرون ف إنجيل يوحنا

انتصار اإليماف

ن رريل فر أحررد األرثوذكسر ّرية ررذكار حررد ررار ي فر حيرراد الكنيسررة األرثوذكسر ّرية:
ّ
مهمر ررة ف ر ر اإليمر رران األرثوذكس ر ر الح ر ر
إعر ررادد اع بر ررار األي ونر ررا ( <87ل) كوسر رريمة ّ
ّ
ّ
والمعرراش .ررل تررذا االح فررال لممر ّررد األول ر ف ر ال سررطنطينية العررال <;< ل .ومنررذ ذلرري
الحين يار ذكا احر دااماح معروفاح عند الشعم المؤمن ب ذكار «ان يرار األرثوذكس ّرية».

مي ررز ت ررذا األح ررد بز رراح ي رراص باألي ون ررا
و ّ
الجوية.
اي أر يسد البداية لهذا الدرس ال
األسامة ال الية:

رردمها أي ون ررة المس رريح وسر ر

ر ي ررل

ثوذكسية وأجرم عمر
ت طروبارّة أحد األر
ّ

نعبر عن إيماننا بالمسيح بحسم ال رنيمةل
 كيّ
......................................................................................
 -كي

يوي

اليسص ف تذ ال رنيمةل

......................................................................................
 -اك م الجممة األييرد من ال رنيمة تنا:

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

ملنج األيقونات
كل أي ونا العذراء مر ل وال ّديسين معنيين.
حمل أي ونة المسيح كما ّ
ذكرنا األي ونا ب ّن يسيرنا الح ي ر ترو المسريح الحر رّنرا ال راال ترو
األوؿ :أ ّ
ّ
أمرره وكر ّرل
نفسرره يسرروع النايررر ّي الررذي يررار لحم راح ودم راح لك ر ي ودنررا إل ر السررماوا  .و ّ
منرا عنردتل
ال ّديسين ف الك م الم ّدسة وال ميد كانوا أناساح ح ي ّيين أيضراح كك ّرل واحرد ّ
عااس وأيارم وأيدياء وأعمال ومسؤوليا ومشاكل.
المس رريح ويديس رريه الع ررذراء م ررر ل األنبي رراء

رذكرنا أي ون ررا
والملنػػػػج الثػػػػان  :ر ّ
النساي األبرار ب ّننا بدورنا نن م إل عاامة هللا الواحدد.
الرسل الشهداء المع رفين ّ
ييين عمررل هللا بيرربر ومحبررة لينجررز ان يررا احر
مررن يررسل ت رؤالء الرجررال والنسرراء ال ررار ّ
روي .ييرة الك ررام
ردوياح عمر اليطيارة والشرر فر العرالل وليفر ح لنرا أبروام ممكو ره العم ّ
م ّ

الم ر ّردس ويي ررة الكنيس ررة تم ررا يي ررة هللا ال رردير العام ررل فر ر ش ررعبه م ررن أج ررل النعم ررة
والغف رران والح ر والمحبررة واليررسصّ .إنهررا ييررة إيمرران اح فررال إيمرران أغنيررة إيمرران
ان يار إيمان ف يمم ال جارم واآلالل.

ريحية .هللا
عيرة وفر كرل عاامرة مس ّ
و ابع ال ية اليول ف كل أرض فر كرل ر ّ
مجمعاح شعبه ف ممكو ه .إن األمثمة الساب ة وأبطرال اإليمران
ما يزال يعمل ف وسطنا ّ
يوحرردنا هللا كّمنررا ف ر المسرريح بنعمررة الررروح
السرراب ين ين مررون إلينررا ونحررن نن م ر إلرريهلّ .
ال دس.

ا تراؼ إيماف

إن ح ي ة يسينا وح ي ة ان ماانا إلر عاامرة هللا الواحردد يح فرل بهرا فر اع ر ار

ثوذكسية يسل ز اح األي ونا
عال ن وله ف أحد األر
ّ
إيمان ّ
الغروم .ون أر ف تذا االع ار اإليمان :
ّ

فر ال ّرداس أو فر يرسد

كمر ررا شر رراتد األنبير رراء وكمر ررا عّمر ررل الرسر ررل وكمر ررا س ر رّمم

المعّممون...

رص
الكنيسر ررة وكمر ررا نر ر ّ

يديسريه بالكممرا
لهذا نع ر بالمسيح إلهنا الح ي
ّ
ونبشرر بره ونك ّررل ّ
واألفكار وال ضحيا واألي ونا الم ّدسة.

والك ابرا

كيدال ح ي ّيين لرّنا.
يديسيه ونجّمهل ّ
نكرل ّ
إننا نعبد المسيح إلهاح ورّاح ونوير ّ .
تذا تو إيمان الرسرل! ترذا ترو إيمران اآلبراء! ترذا ترو إيمران األرثوذكس ّريين! ترذا

تو اإليمان الذي يمسي العالل ويحفظه!

ّإنن ررا ني ررم ح ر ر ّإنن ررا مه رردين وم ف ررويين بان ي ررا ار و ع رراليل وجه ررادا ال ّديس ررين
لمحبررة ورحمررة رارريس الكهنررة
الررذين ير ّردموا أنفسررهل ح ر المررو ني رّم لنكررون مس ر ح ين ّ

األول والعظ رريل نعنر ر ب رره المس رريح إلهن ررا الح ي ر ر بش ررفاعا وال رردد اإلل رره والمساك ررة وك ر ّرل
ّ
ال ّديسين .آمين.

األرثوذكسية
ا تراؼ إيماف أحد
ّ
بعررد يرراءد تررذا االع ر ار

ال سبيح وال مجيد ال الية:

روي رنيمررة
اإليمرران ّ نشررد الجويررة والمؤمنررون بيررو ير ّ
الصانع اللهارب اللظاـ وحدؾ.

أ ّ إلو ظيـ مثف إلينات أنت ىو
اي أر (عم  )84 – 76 6: - 68/55يراءد تذا األحد من الرساال.

 ما الذي جعل موس يرفض أن ييير ميرّاح عندما كبرل (آية )68......................................................................................

( .............................................................................آية )69
( .............................................................................آية )6:

 عدد بعض ان يا ار.)7; - 77

اإليمران ال ر أ ّمهرا ممروي ويضراد وأنبيراء العهرد ال رديل (آيرا

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

 -ما كان ميط هللا لهل ولنال (آية )84

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

عن عاامة هللا.

اي أر أيضاح (أفسس  )66 – 5=/6الم طع الذي ي حد
نشكل نحن المؤمنين اليول ومن تو المسريح بالنسربة إلر مرا نش ّركمهل (آيرة =5
 ماذا ّ)64 -

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

 -ما العمل الذي ي ابعه المسيح باس مرارل (آية )65

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

كل منا نحن شعم هللا ف مسكن هللال (آية )66
 م أيبن ّ......................................................................................

 - 5تل لديي أي ونة لممسيح ولشفيعيل ماذا عن ليل

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

عي ي جزءاح من يية ان يار اإليمران المسر مرد ال ر
 - 6كي كون أن وعاام ي ور ّ
ثوذكسيةل
ح فل بها ف أحد األر
ّ

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

 - 7كي ر يكررون أحررد األرثوذكسر ّرية أحررد اع ر ار
حيا يل

إيمرران ح ر ّ وال رزال ح ر ّ بالمسرريح ف ر

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

األيقونات رموز وليست أوثانا

نعبررر عررن إيماننررا بوسرراال مي مفررة :اليبررز اليمررر المرراء الموسرري
كمررا ّأننررا ّ
نعبررر أيضراح باألي ونرا  .األي ونرا رمرروز وليسر أوثانراح .إننرا نر ّروير
ورمروز أيرر تكرذا ّ

نوج رره ال ر ررويير
األي ون ررا ونح رمه ررا ولكنن ررا ال نعب رردتا .عنر ردما ن ر ّروير األي ون ررا
ّ
فجنن ررا ّ
واإلك ررال لممس رريح وال ّديسررين المرس ررومين عم ر األي ون ررة ولرريس لميش ررم أو األلر روان أو
الدتان.

روحية .إنها عمل نعمة هللا فر
ميكانيكية أو سحرّة بل
يود
ّ
ّ
يود األي ونا ّ
ليس ّ
رفاعية أولار رري
فعر ررل عبير ررر اإليمر رران الشيي ر ر ّ و واسر ررطة ير ررموا ال ّديسر ررين االس شر ر ّ
ال ّديسين الذين يعيشون ف مجد هللا.

عّممنا األي ونا

عن المسيح ويدم ه كما يبرنا عن ال ديسين وسرجل إيمرانهل.

عبرر رمزّراح عرن
ٍّّ
كفن م ّدس أع برر األي ونرا نوافرذ إلر السرموا  :ر رد األي ونرا أن ّ
الكر ررون الم جّم ر ر وان ير ررار اليمي ر ررة المف ر ررداد بر رردل المسر رريح .وبكممر ررا لم ر ر ّرديس يوحنر ررا
الدمش  :األي ونة أغنية ان يار كش
ّ

وشهادد ثاب ة الن يار ال ّديسين.

صالة:
الصانع اللهارب اللظاـ وحدؾ

أ ّ إلو ظيـ مثف إلينا أنت ىو
إف نلمة الحق قد أكرقت .تلؾ الت سبق رسميا بالظالؿ قديم ا
ّ
قد َك نمَلت اآلف ب اية الوضوح.
أل ف ىا اللنيسة تسربلت صورة المسي المتهسمة كز نة
حارقة الهماؿ حسب حارق رسـ مضرب الكيادةت
ماللة اإليماف المستقيـ ال أر .
نضف.
لل إذا ما ضبطنا أيقونة مف نلبده ونوّقره ال
ّ

حليتسربف بالسز الذيف ال يؤمنوف ىكذا .ألف سهودنا
المتهسد ىو مهد لنا.
تديفت ب ير تأليو أليقونة
بحسف ُّ
ّ
حلنصاححيا يا مؤمنوف ىاتأيف:
سّلص يا

كلبؾ وبارؾ ميراثؾ

من يسد غروم أحد األرثوذكسيّة

7
األحد الثان مف الصوـ
( يد القديس مر ور وس باالماس)
صالة

باسـ اآلب واالبف والروح القدس.
ّأييا المسي يا مف أكرقت نو ار للسالليف ح ظلمة السطايا
ح أواف اإلمساؾ أرنا يوـ آالمؾ الهليف لنيتف إليؾ
قـ يا

وارحمنا.

من اسحار األحد الثان من اليول

كف مّنا يتوؽ طبيليا إلج المفو للف مالبا ما يكلر بالأراغ.
ٍّّ
فالطالم غير ر ٍّ
محبطرة ممرا يبردو
اض رغل ّأنره يج هرد فر د ارسر ه .وس ّريدد البير
ا
له ررا أعم رراالح غي ررر ذا معنر ر وال ن هر ر  .والعام ررل يش ررعر بالمم ررل م ررن عمم رره الر ي ررم.

ردياح أو ع ّميراح .ورجرل األعمرال ال يشربع
والمر ض المضجع ف السر ر يي برر شرمسح جس ّ
من جن األر اح .ما العمل مع ترؤالء البشررل فكمهرل ي ش ّرويون إلر مرلء دايمر  .ومرع
ّأنهل يذويون نجاحا مع ولة ف حيا هل إال ّأنهل كّمهل جااعون إل ما تو أكثر.
ل د عّمل ال ديس غر غور وس باالماس (ال رن الرابع عشر) الذي ن يل ذكار فر

أن ت ررذا «األم ررر األكث ررر» ت ررو الحي رراد م ررع هللا .وك رران ت ررذا
األح ررد الث رران م ررن الي ررول ّ
ال ر ر ّرديس كستر ررو ّ و ارتر ررم وف ر ر مر ررا بعر ررد ك ر ررايس أسر ررايفة سر ررالونيي مثر رراالح ممهم ر راح

رك ررز عميم رره عمر ر أن رره باإليم رران والي ررسد واألسر ررار الكنس ر ّرية يسر ر طيع
لمعاي ررر ه .و ّ
ريحيون أن يي بررروا مشرراركة شييرّرية فر حيرراد هللا .يمكننررا اي يررار حيرراد ال ر ّرديس
المسر ّ

غر غور رروس وعممرره فر كمم ررين مف رراحي ين فر ال ميررد األرثوذكسر تمررا« :ال ّلرره» (أن
ّ
الهدواية» (اليسد المس مرد).
نيبح مثل هللا) و«
ّ

ما ىو التأّلو؟

كل األشياء ف هللا .تو اي برار اليرسص
ال ّله بحسم آباء الكنيسة تو ّ
جدد ّ
شييية ف «مجد هللا ويسحه الذا ّيين» ( 6بطرس .)7/5
كمشاركة
ّ
إن جّم ر ر المسر رريح (مر ررريس = )< - 6/والعني ر ررد (أعمر ررال  )8 - 5/6ورؤير ررة
ّ
ال ر ّرديس اسر ر فانوس (أعم ررال ; )9: - 99/تر ر أمثم ررة ع ررن «ال ّل رره» .ف عم رريل ال ر ّرديس

بولس عن ال جديد الدايم بواسرطة العريش فر المسريح والرروح (روميرة <55 - 54/ق
ّ
رماوية فر ر
 6كورنث رروس  )5< - 5;/7ع ررن غيي ررر أجس ررادنا األرض ررية إلر ر أجس رراد س ر ّ
ال يام ررة ( 5كورنث رروس  )99 - 95/59وع ررن المج ررد المسر ر بم لميمي ررة المح ررررد م ررن
ّ
الفساد والمو (روميرة < )65 - 5</فيره أمثمرة عرن «ال ّلره» .فال ّلره ترو ميطر هللا
الك ررون بكامم رره أن يي ررير

لمك ر ّرل ّإن رره مجي ررد الج ررنس البش ررر ّي واليمي ررة أيضر راح .ت ررد
مشابهاح لر «العّمي ة المش عمة» (يرو  ): - 5/7مم هباح بمجد هللا.

عطي ررة مدتش ررة لمحي رراد
ك ررذلي ل رريس ال ل رره مج ر ّررد ت ررد مطمر ر ب ررل ت ررو أيضر راح ّ
ديناميكي ررة ب رردأ م ررن ي ررسل ش رريص المس رريح وعمم رره الف ررداا  .فمكر ر ّرل
عممي ررة
الجدي رردد
ّ
ّ
ّ
بالمعمودي ررةّ .إن رره نعمررة هللا ال ر ر طم ررم أن ج ر ّرددنا
مسرريح أرثوذكسر ر يب رردأ «ال ّلرره»
ّ
ّ
ّ
العاديررة إلر السررموا  .فالمسرريح
دايميراح فر يررورد المسرريح و رفعنررا مررن أوضرراع الحيرراد
ّ
ّ
جسرنا إل السموا .

جسررد» مررا يم ر « :يررار اإللرره إنسرراناح
ك ررم ال ر ّرديس أثناسرريوس فر ك ابرره «ف ر ال ّ
لك ييير اإلنسان إلهاح».

ج رروتر ال جدي ررد المس رريح بواس ررطة نعم ررة هللا «المؤّله ررة» ت ررو أن نع ررر المس رريح
ّ
باإليمرران واليررسد و ن يررة ال مررم مررن الشرررور وأن ن ّحررد معرره ب ررود الررروح ال رردس وأن
نعبررد ونيدمرره بكر ّرل يمو نررا .حيرراد هللا المثمررد جررري إذاح فر كياننررا األرضر كمررا ني بررر
ّ
كل نعمة وح ّ .
ّ
سر المسيح الح ّ منبع ّ
اي أر (عم  )7/6 - 54/5يراءد األحد الثان من اليول

الرمل (آية )54
 ماذا يال هللا عن المسيح ّ......................................................................................
......................................................................................

غيرد باس مرارل (آية )56
 كي أي اارن المسيح مع اليمي ة الم ّ......................................................................................
......................................................................................
ما ت ل (آية )7

مسي بثبا باإليمان المسيح
 وجد أسبام ثسثة دعونا لم ّّ
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
اي أر أيضاح (مريس )56 – 5/6يراءد األحد اإلنجيمية:

يدموا إليه الرجل الميّمعل (آية )6
 ماذا كان يسوع يفعل عندما ّ......................................................................................
 -كي

أظهر الرجال األر عة الذين يحممون الميّمع إيمانهل أمال المسيحل (آية )8

......................................................................................
 -ماذا يال المسيح لمرجل الميّمعل (آية )9

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

 -كي

برتن المسيح م در ه عم غفران اليطايال (آية )55

......................................................................................
الممير رزد ال ر ر
 - 5ير ر الش ررمل م ررن الم رررض والي ررو  .ع ر ّردد بع ررض األم ررور
ّ
الشعور «بالشمل»ل

س رربم

...................................................................................
 - 6ت رل س ر طيع أن شرراري بيرردق حالررة أو حرراال
اليولل

جررد نفسرري فيهررا «مش ررموالح»

...................................................................................
 - 7ما ت الوساال ال
منهل

المسيحيون لك ن عال عمر «شرممنا» ون حررر
نممكها نحن
ّ

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

الهرادم مرع هللا) واحردد مرن أكثرر الوسراال

الفردية والمش ركة (الوير
عد اليسد
ّ
ّ
فعاليررة فر ال غّمررم عمر الرررو ين اليرروم واحررد أتر ّرل ط ارار سررام الميررول البشرررّة
ّ
ّ
مجرد يسد ف وي معين بل حياد اليسد.
وليس الم يود باليسد ّ
الهدواية».
اي اران ال ّديس غر غور وس باالماس يبرد «ال ّله» بممارسة «
ّ
سر ا حادنا باهلل» بحسم ال ّديس باالمراس .إن العسيرة برين
كمل ّ
«ف ّود اليسد ّ

لمهدواي ررة» .يوج ررد مي ررد روحر ر
«ال ّل رره» والي ررسد تر ر وراء الممارس ررة األرثوذكس ر ّرية «
ّ
كيفية اليسد ال بالشف ين وال بالع ل بل بال مم.
غن ّ حول ّ
ح ر ّرل اليررسد مسرراحة أساسر ّرية ف ر المررنها اليرريام  .وتررذا مررا يجعررل الكنيسررة
ّ
يود اليسد وال س ّرر « لهنرا» فر المسريح بواسرطة رديمها فريراح
سع ل وعي نا إل ّ
ّ

الياية ال الية:
لمعبادد يسل اليول بما فيها اليدل
ّ
القداس السابق تقديسػو :يرديل جرداح وفراا الجمرال واليشروع ي ر ل
ّ

مرن مزاميرر

كررون يررد ّدسر

ألن ال دسررا
ابيررة ويررموا ويسررم «السرراب ديسرره» ّ
ويرراءا ك ّ
ف األحد السراب إليام رهّ .إنره يرسد غرروم مرع ض ّررعا مرن يدمرة ال ّرداس وي رال
عادد يوم األر عاء والجمعة من أسابيع اليول الكبير.
ّ
مدي والدة اإللو :ييااد شعرّة مدح والدد اإلله و س ّربحها فر أر عرة وعشرر ن
جسرد .يدمرة
ظرل المرديح والردد اإللره مرر ل يادمرة س ّرر اليرسص
م طعاح .يع ّ
ويايرة ال ّ
ّ
المررديح ويررسد النررول اليررغر شر ّركسن يررسد جميمررة ف ر أيررال الجمعررة اليمسررة مررن
اليول الكبير.
صالة النوـ اللبرى :يدمة يسد المساء و حوي مزامير ويموا

أيال االثنين والثسثاء واألر عاء واليميس من أسابيع اليول الكبير.

و ار يرل فر

قػػانوف القػ ّػديس أنػػدراوس اللر تػ  :ييرريدد طو مررة (ماا ررا بير شررعر ّي مرّبررة فر
ّ
سررعة أوديررا «م رراطع») .ك بهررا ال ر ّرديس أنرردراوس الكر ر الدمش ر األيررل وعررالا
ّ
ّ
رادد ف ر األسرربوع األول مررن
فيهررا مواضرريع اليطياررة البشرررّة وال وبررة ورحمررة هللا أر ررل عر ح
اليول الكبير وف اليميس من األسبوع اليامس منه.

األحم إل يمبريل مرا اليرعام أو الفواارد ال ر
ّ - 5أية يدمة من المذكورد ساب اح ت
ّ
وجد ها ف ممارسة تذ اليموا ل
...................................................................................
...................................................................................
عهد ال يال بها وحدي أو مرع مجموع ري مرن أجرل
 - 6ما اليطوا ال س طيع أن ّ
أن عّمل تذ اليدل و عيشها و يبر عنهال

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

 - 7مررا اليط روا

ال ر

س ر طيع مجموع ري أن يررذتا مررن أجررل المشرراركة ف ر تررذ

اليدل أو ف بعضها يسل اليول الكبير.
...................................................................................
...................................................................................

اليدورية؟
ما ى
ّ

جمرع
الهدواية ف اليسد
كمن
ّ
ّ
الفرديرة .و عنر الكممرة «الهردوء» أمرال هللا أي ّ
حارد.
ركزتا ف حضرد هللا بواسطة يراءا
األفكار والمشاعر و ّ
ّ
روحية ويسد ّ

الهدوايررة وي ر تررادم مررع هللا طر ررة ركيررز روح ر ف ر حيرراد الشرريص الذا ّيررة.
ّ
ّ
رؤوليا ب رردر مررا ت ر طر ررة عش ررد شيير ّرية هلل منبررع جديررد
ليس ر تروب راح مررن المسر ّ
بمسؤوليا نا بجلهال وفاعمية.
يوم لك ن ول
ّ
ّ
ولكن كرل ييرعم الحيرول عمر السرسل واليرفاء ح ر ولرو لردياا يميمرة! يشربه
الذتن «عر رة يررود مغم رة» كمرا ك رم ناسري يرديل .جرري األفكرار فر وعينرا ويارجره.

و ج ررول ال ررذتن فر ر ا جات ررا مي مف ررة .والش ررعور بر ر ّن «أر ررد أن أعم ررل ت ررذا أو ذاي»
ي سعررم بنررا دوم راح .باي يررار نجررد يررعوبة ف ر الحفررا عم ر السرركون لك ر نكررون مررع

هللا.

بمررا ّأننررا نمررو بهررذ األفكررار والمشرراعر و برردو بيرردق ّأننررا غيررر يررادر ن عم ر
رجن
رجن ال ر رراءا
الروحي ررة والي ررسد فع ررل فعمه ررا فر ر يي رردتا وض رربطها ف ر ّ
ض رربطها ف ر ّ
ّ

يير رردتا وضر رربطها .ير رربح (الير ررسد

الروحير ررة والير ررسد فعر ررل فعمهر ررا ف ر ر
ال ر رراءا
ّ
الروحية) الوساال المجدية لك يرزداد ال ركيرز الروحر فينرا .كممرا يرموا نا
وال راءا
ّ
ّ
ويراءا نررا ال ر أ م ر برردون سرررعة وبعنايررة وات مررال عيررد الررذتن المش ر إل ر اليررسد
ثانية و ودنا در جياح إل حضرد هللا ميدر الحياد وال جديد.
اي أر مزمور = 56أحد المزامير ال

 -ما تو عنوان تذ المزمورل

أ أر ف ال داس الساب

ديسه:

......................................................................................
عسل يع مد مرّل المزمور ف حيوله عم غفران هللا (آية )7ل
ا
......................................................................................
رج مرّل المزمور من هللا (آية )8ل
 ماذا ي ّ......................................................................................
 لماذا نس طيع الوثوقبالرم (آية ;)ل
ّ
......................................................................................
اي أر أيضاح المزمور  78يا مة مزامير ال داس الساب

ديسه:

 -ما تو عنوان المزمورل

......................................................................................
الرم (آية )7ل
 لماذا ّنسبح ونباري ّ
......................................................................................
); - 8ل

الرم (آيا
 ما ت بعض ن اعل ّ......................................................................................
إالل يدعونا ياحم المزمور (آية <)ل
 ا......................................................................................
أي إنسان يهو الحياد» ي ول ياحم المزمور:
« ّ..................................)58( .................. )57( .......................
الرم ير م (آية <)5ل
 -ممن ّ

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

الرم (آية <)5ل
 من ييّمص ّ......................................................................................
وييلل

 - 5تل عندي وي تادم يوم مع هللال ماذا ي بر فيه من يعوبا
ّ
...................................................................................
...................................................................................

عمميرة حرول الوير
 - 6اذكرر أفكرا احر ّ
مع هللا.

والمكرران والطر رة المناسربين ل ضراء وير

تررادم

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

ممي رزد يمكنرري ال يررال بهررا ل برردأ أو مررارس وي راح تادا راح بشرركل
 - 7عر ّردد بعررض يط روا
ّ
ظل مع هللا اآلن يسل اليول الكبير.
يوم ّ ومن ّ
...................................................................................
...................................................................................

تأمف
ّ

اليررول أن يس ر عيد اإلنسرران إيمانرره أن يس ر عيد الحيرراد ومعناتررا اإلله ر وعم هررا

الم دس .إنه باالم ناع عن الطعال نك ش

حسود الحياد ون عّمل ثانيرة كير

هللا بفر ر رررح وعرفر ر رران لمجمير ر ررل .و«ب يفي ر ر ر » الموسر ر رري
الس ر ررطحية نك شر ر ر
اإلنسران  .نك شر

ال م ر ررة النهااي ر ررة لمعسي ر ررا

ترذا كمره ألننرا ببسراطة نك شر

ن بمهرا مرن

وال سر ر ررمية والثرث ر ر ررد والم ر ر رراءا

اإلنس ر ررانية والعم ر ررل اإلنس ر رران والف ر ررن
هللا نفسره وألننرا نعرود إليره وبره إلر

ومحب ه السم ناتية .وتكذا نرّنل ف اس احر الفيح:
كل ما أعطانا برحم ه
ّ
«إن الب اريررا ب سرررتا يررد اس ر وعب اآلن نررو احر السررماء واألرض ومررا ح ر الثررر
عي ررد إذاح اليمي ررة جميعه ررا ل يام ررة المس رريح ال ر ر به ررا ن ش ر ّردد»( .م ررن األودي ررة الثالث ررة
فم ّ
ل انون الفيح).

محم البشر.
فس حرمنا من تذا الرجاء يا ّ

من ك ام «اليول الكبير» لألم ألكسندر شميمن

8
األحد الثالث مف الصوـ
(السهود للصليب)

صالة

باسـ اآلب واالبف والروح القدس .آميف
يا رب يا مف بسطت يديؾ لج الصليب بيرادتؾ

متسكػػع ونحػػف الملػػوف هيػػدا باألص ػواـ والطلبػػات
أىلنػػا أف نسػػهد لػػو بقلػػب
ّ
ّ
ومحب للبكر.
واإلمساؾ بما أنؾ صال
ّ
أىلن ػ أف أنظػػر
أييػػا الػػرب اللل ػ ّ الرأحػػة أم ػ ن كثػػرة سطايػػا ب ػزارة مراحمػػؾ و ّ
أنؾ و ٌّاد للبكر.
نقية ح زمف اإلمساؾ ىذا بما ّ
صليبؾ وأصاححو بنأس ّ

مهد الصليب

من يسد الغروم

ي ررول ال ر ّرديس يوحنررا الررذتب الفررل« :إذا س ر لكل أحرردتل تررل عبرردون الميررمومل
ّ
ف ولر روا وي ررو كل مم ررؤ الف رررح ووج رروتكل ممؤت ررا الس ررعادد :أعب ررد اآلن ول ررن أ وير ر ع ررن

عباد ه» (العظة  98عم إنجيل م ّ ).
الفرررح والسررعادد ف ر المسرريح الميررموم وف ر يررميبه الميّمررص تمررا الموضرروعان
الرايسرران ف ر األحررد الثال ر

عن معنا كما يم :

يعبررر
مررن اليررول عيررد السررجود لميررميم .سنكسررار العيررد ّ

نعيرد لمسرجود لميرميم الكرر ل
"ف تذا اليرول الرذي ترو األحرد الثالر مرن اليريال ّ
معز راح وم ّوي راح ّإيانررا ليررذكرنا بررعالل ر نررا يسرروع
المحي ر  ...ي رردل اليررميم الكررر ل المحي ر
ّ

رجعنا ...نحررن مثررل الررذين يسررمكون فر طر ر شررااكة وعررد عنرردما
المسرريح ّ
ويعز نررا ويشر ّ
يعي رريهل الس ررير يجمس ررون يم رريسح حير ر يج رردون ش ررجرد حس ررنة الظ ررل ويسر ر ر حون وبع رردما

ي ر ّروون جيررداح يج ررازون ب ّيررة الطر ر  .تكررذا ونحررن فر زمرران اليرريال الررذي تررو كطر ر
شاسررعة م عبررة يررد أزرع اليررميم الحامررل الحيرراد فر الوسر مررن اآلبرراء ال ّديسررين مانحراح
ومنشطاح وميّففاح الذين يد كّموا وأعيوا إل كميل ب ّية سعيهل الم عم".
إيانا راح حة ّ

 بحسم تذا ال ذكار لماذا ين يم اليميم أمامنا ف تذا األحدل......................................................................................
 -وماذا يحد

عندما نسمي ف طر يعمل

......................................................................................
 لماذا وضع آباء الكنيسة اليميم ف وسطنا تذا األحدل......................................................................................
حثّنا الكنيسة ف وس اليول أن ن ابع السير إل تدفنا .و حاول أن رزرع فينرا

األمل بمجد اليميم .كما رّل ال ر يمة« :ليميبي يا سيدنا نسرجد ول يام ري الم ّدسرة
ررم وييام رره م ّحرردان جررداح فر ال ار يررل األرثوذكسر ّرية ففر
ّ
نمهػػد» نع بررر ّ
أن يررميم الر ّ
نور ال يامة ليس اليميم رمز ضحية وألل ف

بل رمز ان يار وحياد أيضاح .فحالمرا

المعامررل المجيررد
نشرراتد اليررميم نح فررل باالن يررار عم ر اليطياررة والمررو  .رؤيررة تررذا ا
لممسيح تو عسمة فرح ال حداد.
ألف المسػػي انبلػػث مػػف
مليػػديف لػػبطالف الهحػػيـ ّ
ىلػ ّػـ نسػ ّػب تسػػبيح ا هديػػدا ّ
الرمس مبيدا الموت ومسّلصا الهميع.

ىلـ أييا الكلوب لنػرتلض بملزحػة التسػابي ونبػتيه اليػوـ بالسػهود للصػليب
ّ
المبارؾ وحده الأارق المهد إلو آبارنا.
ممهديف المسي اإللو الذ نس ّمر ليوت ىو
ّ
َ
اي أر عبرانيين ( :/9 - 58/8رسالة األحد).

السحار
من يموا
ا

 من تو رايس الكهنة الذي اج از السماوا ل (آية )58......................................................................................
 ماذا ول اآلية ( )59عن رايس كهن نال......................................................................................
جر عم أن نعممه (آية )5:ل
 ما الذي ن ّأ......................................................................................
 ماذا سنجد وعم ماذا سنحيل من عرش هللا (آية )5:ل......................................................................................

اي ر أر أيض راح (روميررة  )55 - :/9وتررو م ط ررع يشرررح معن ر اليررميم .بالس ررجود

نمجررد مو رره اليسي ر
ليررميم المسرريح نحررن ّ
هللا.
كان حالنا عندما ما

 -كي

ّ

الررذي تررو ينبرروع غف رران وميررالحة مررع

المسيح من أجمنا (آية ):ل

......................................................................................
 ماذا أظهر هللا لنا من يسل مو ابنه (آية <)ل......................................................................................
 ماذا ينع هللا بنا من يسل مو ابنه (آية )54ل\......................................................................................
 ما تو جوابنا لما ينعه هللا بالمسيح (آية )55ل......................................................................................
-5ي

بكمما ي معن عيد السجود لميميم.

....................................................................................
 - 6كي

اليوميةل\
يل معن تذا العيد بحيا ي
ّ

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

تأمف
ّ

كما ّأنه عند حضور أحرد الممروي
عيررة .عم ر تررذ اليررورد رّنررا يسرروع المسرريح بمررا أنرره
ومب هج راح بررالظفر و فرررح معرره الر ّ
ع يررد بعررد يميررل أن ينشررر عمررل ظفررر عمر المررو ويحضررر بمجررد فر يررول ال يررال ير ّردل
يولجانه وعممه المموك

ردل عسم ره ويرولجانه ثرل يحضرر ترو فرحراح

أعن اليميم الكر ل ليمألنا بهجة وراحة عظيمرة و جعمنرا

عدين الي برال ترذا الممري بعرد م ّردد يسريرد ولمديحره واإلثنراء عميره ألجرل ظفرر عمر
مس ّ
أعدااه.

من سنكسار أحد السجود لميميم

وميمة
طية
الصليبّ :
ّ
ف تذا الوي

من العال ينشغل جميع الناس ب ر يم و يني

فوا يرتل من أجرل

جمرع الضررر بة الم ر برة عمرريهل .ويسارل منررا ال يكونررون فر يمر حرول جمررع المعمومررا

أن
السزمررة ومررلء األوراق المطموبررة و فررادي
رافية .فمرراذا لررو ّ
إمكانيررة دفررع ضرراام إضر ّ
ّ
ممث ررل لجن ررة الضر رراام ن رراد أح رردتل وي ررال ل رره« :ال مر ر ! أو اري رري الض ررر ّبية ووثاا رري
ظل وكر ّرل مررا عميرري فعمرره تررو أن وّيررع عم ر السررطر
الداعمررة يررد ر ب ر  .كر ّرل ش ر ء مررن ّ
المحددّ .أية عطية رااعة وغير م ويعة مي س كونل
ّ
عطيررة كهررذ  .عنرردما لررل كررن تنرراي إمكانيررة مررلء أوراق
يررميم المسرريح يشررابه ّ

كافيررة عّمر ب عمررال بشرررّة وعنرردما كانر البشرررّة مدانررة بر ارد ٍّ
ريل مررن المسر حيل
ين ضر ٍّ
كنرا
ولمرا ّ
دفعه محا هللا ا
الدين كّمياح وأعط منافع غير يابمة لإلزتراق بيرميم المسريحّ .
المسريح مرن أجمنرا (رو  )< - :/9ويك رم ال ّرديس

كنا يط حد ...ما
ولما ّ
يااسينّ ...
بولس ف مكان آير مس عمسح لغة المال وال جرارد« :وهللا اشر راكل ودفرع الرثمن» (5كرو

بدل كرر ل ..دل المسريح»
; .)67/ما تو الثمنل «ال بالفان من الفضة أو الذتم بل ٍّ

(5ب .)5= - 5</5

عبر تذ ال ر يمة عن الح ي ة ذا ها:
ّ
طلف هنبوت وحالوة البيلة
ورب المهد نس ّمر لج الصليب و ن
اليوـ ّ
سيد السليقة ّ
وك السػماو بػال يوـ لػبس ثػوب نىػزٍّو
ذاؽ سالًّ ومرارة وليس إلليالا مف كوؾ .الذ
ّ

ابية .الذ سلق اإلنساف بيػده نهلػد لػج ظيػره .الػذ سػربف السػماو
ونلط َـ مف يد تر ّ
ػػف بصػػػاقا وسػػػياطا وتلييػػػرات ولطمػػػا واحتمػػػف الهميػػػع ألهلػػػ ت إليػػػ
بالسػػػحابت َقبػ َ
ومنقذ أنا المقض ليو لل يسّلص اللالـ مف السديلة بما أّنو المتحّنف.
ّ
ليس سهسح عمينا أن نفهل ييمة آالل المسيح ال

من اسحار األحد

ال يس ح ها تو .ل رد ر ّلل بعمر

ذمر .ومن عم اليميم يّم ألبيه «اغفرر
وضراود بسبم يطياة البشرّ .لل بدون ّ
لهررل يررا أب ررا ّ
ألنهررل ال يرردرون مرراذا يفعمررون» (لررو  .)78/67م ر ضررر ا بغيررر ح ر ّ

العطيررة
عطيررة الحيرراد .تررذ
ّ
ومنحنررا نحررن ّ
وجررروح يطايانررا أشررفي ّ .
حمررل مو راح إجراميراح أ
حرر من اليطياة والحياد الجديدد لنا اليول.
المزدوجة ال ّ

يميم المسيح يعن ّأننا نس طيع العودد إلر هللا بال وبرة و ردون ضررورد مواجهرة
اديرن غيرر مرردفوع .نحرن م كرردون ّأننرا سررو نجرد نعمر حة وغف ارنراح مررن يبرل هللا ال يح ررا
أي ش ء ك يس ح المنافع النابعرة مرن اليرميم .برل يح را ببسراطة
المرء إل فعل ّ
إل أن ي بل بواسطة اإليمان نعمة اليميم عم األسس ال

فعمها هللا ف المسيح.

تذ ت البشارد الجديدد ميدر فرحنا وسعاد نا.

مررع تررذا نعمررة اليررميم ال س ر طيع أن أ بررل برردون اي بررال طر ر اليررميم أيض راح
كطر المسيح.
اإلنجيمية ألحد السجود لميميم.
اي أر م ّ < 5 - = - 78/ال راءد
ّ
كل من أراد السير مع يسوع (آية )78ل
 -ما ت األمور الثسثة ال أمزل ّ

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

كل العالل (آية )7; - 7:ل
 ما تو الش ء األثمن من ّ......................................................................................
عالميررة .مررا
 - 5أعر بعررض األمثمررة عررن السررع لميررسص أو ضررمان الحيرراد بمعررايير
ّ
األسبام الكامنة وراءتال
....................................................................................

 - 6أع ر ر بعر ررض أمثمر ررة عر ررن يسر ررارد (ف ر ر عير ررون العر ررالل) الحير رراد مر ررن أجر ررل المسر رريح
واإلنجيل .كي

كون اليسارد ر حاحل

....................................................................................
 - 7كي

يكون اليميم نعمة ف حيا يل

....................................................................................
 - 8كي

يكون لميميم مهمة ف حيا يل

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

تأمف
ّ

ن عّمل باك احر أن ننافس بعضرنا الربعض ومرع الوير

نبنر ط ارار الطبيعرة السرايطة

يررمة بعم ر  .ال نس ر طيع أن ننكررر ذوا نررا األنانيررة والرغبررة ف ر الحيررول عم ر كررل
الم ّ

األنانيرة الكثيفررة
حجرة وامر سي كر ّرل شرر ومجردّ .
إن روح الكبر راء و ّ
ام يراز ور رح ك ّرل ّ
حرض الزو عم الزوجة األخ ض ّرد
واإلرادد العنيدد
وراء تذ كّمها .تذ الروح ّ
كبرر مرن
أي ه الجار ّ
ضد جار وتكذا دواليي ن لل .ك م ال ّديس سرموان« :ي ر ّلل الم ّ
إمرا يميررل
شررور كثيررد» .يرد نسررمي طر نرا ونرر ح حججراح كثيررد لكننرا نجرد ّ
أن مررا ر حنرا ّ

ماعية لهرا جرذورتا
العاامية و
أو ال ش ء .وكثير من مشاكمنا
الزوجية واالج ّ
ّ
الشييية و ّ
ّ
ف مرضنا الروح .
ّ
أم ررا طر ر ر المس رريح طر ر ر الي ررميم فهر ر أن نغم ررم الش ر ّرر ب رراليير أن ن ررر ح
ّ
الني ررر بال ضر ررحية وأن نجر ررد الحير رراد الح ر ر ّ م ررن ير ررسل نك ر رران طبيع نر ررا الياطار ررة (ال
تررو

إن المف رراح إل ر يررود هللا المحر ّرررد إل ر األلررل الهرراد
طبيع نررا المف ررداد بالمسرريح)ّ .
حم ررل أيط رراء اآلي ررر ن وض ررعفا هل بمطر ر
«لر ر كن مش رريا ي» .ي ح ر ّردانا الي ررميم إلر ر
ّ
ويرربر .يعّممنررا اليررميم أن نكررون يررادر ن عمر غفرران السر ّرياا
ف ر الحيرراد .ل ررد مررا

المسرريح بسرربم مثررال واضررعه الفرراا

الكثيررد ال ر نيررادفها

لك ر يحيررا العررالل .تكررذا

كل يول لك نحيا ف المسيح ونشاري حيا ه مع اآلير ن.
نحن أنمي ذوا نا ّ
رتف ترتيلة الصليب
سّلص يا رب كلبؾ وبارؾ ميراثؾ...

صالة
ليػو المسػي ملػؾ

ىلـ يػا ملكػر المػؤمنيف نسػهد لللػود المحيػ الػذ بسػ
ّ
المهػػد يديػػو باستيػػارهت حرحلنػػا إلػػج السػػلادة القديمػػةت نحػػف الػػذيف ّرانػػا اللػػدو قػػديما
بواسطة الل ّذة وهللنا مف منأييف.
المكرـ موضو ا حلنسهد لو بييماف حرحيف
إذا ما كاىدنا اليوـ صليب المسي
ّ
يؤىػػف هميلنػػا
صػػلب ليػو بمكػػيرتو أف ّ
ونصػػاححو بكػػوؽ مبتيلػػيف إلػػج الػػرب الػػذ ن
للسهود للصليب اللر ـ وأف ندرؾ نيار القيامة سلوا مف نمداينة.

من اسحار األحد.

9
األحد الرابع مف الصوـ
صالة

القديس يوحّنا السّلم )
( يد ّ
باسـ اآلب واالبف والروح القدس.

ىلػ ّػـ نلمػػف ح ػ اللػػرـ السػ ّػرّ صػػانليف حيػػو أثمػػار التوبػػة وال نتلػػب باألطلمػػة
رب اللمػػف و يبنػػا
والمكػارب بػػف نحكػـ الأضػػارف بالصػػلوات واألصػواـ حبيػػذه يرتضػ ّ
الدينار الذ بو يأتد األنأس مف ديف السطيرة بما أّنو هز ف الرحمة وحده.
رب آميف
نسب لؾ ّ
لؾ ّ
نمهد لؾ نككر لج الدواـ يا ّ

إسالص

من يموا األحد الرابع من اليول

أب رررز ر ررانيل وير رراءا

األح ررد ال ارب ررع م ررن الي ررول موض رروع اإلي ررسص .فال رنيم ررة

عرراليل يسرروع« :اعمم روا ال لمطعررال البااررد بررل لمطعررال البرراي لمحيرراد

رردد يررد
أعررس ر ّ
أمررا
األبديررة الررذي يعطرريكل ابررن اإلنسرران ّ
ألن تررذا هللا اآلم يررد ي مرره» (يوحنررا ;6قّ .):
أن وعررد هللا بمباركررة
ال رراءد المي ررارد مررن الرسرراال (عب ررانيين  )74 - 57 ::ف يبرنررا ّ

اإلنجيميررة (مررر = )75 - 5; /ف مف نررا
أمررا ال رراءد
ّ
جميررع األمررل موثرروق بشرركل مطمر ّ .
رجن مثررال ال ر ّرديس
إل ر ضرررورد اإليمرران عنررد اإلنسرران لك ر ي مّ ر بركررة الرررم .وأيي ر احر فر ّ
ررم بواسررطة ال وبررة واليررسد واليررول
يوحنررا السررمم ّ يسررمو بنررا ّ
نعبررر عررن إيسيررنا لمر ّ
ريحية ال ر ودنررا إل ر ال جر ّردد الفيررح ( .الررذي تررو كر ّرل مررا
وممارسررة الفضرراال المسر ّ
ّ
يسع إليه اليول).
مرراذا كرران وعررد هللال عنرردما ظهررر إيمرران إب رراتيل برراهلل عبررر اس ر عداد ل ررديل ابنرره
إس ررح ذبيحر ر حة ( ك ررو ن  )58 - 5 :66أيس ررل هللا بر ر ن يعطي رره برك رره .و ش ررير الرس ررالة
ألباركني بركة ف كثرّني كثير احر» (عبررانيين:
الم روءد إل وعد هللا تذا إلبراتيل« :يااسح:
ّ

 58 ::انظر أيضاح كو ن  )5; :66ويرد ظهرر ترذا الوعرد مح راح فر ظهرور الشرعم
العبران ف
ّ

ار اليسص .وال جانم تذا الظهور وجد ك رام العهرد الجديرد أيضراح

معنر ر روحير راح فر ر وع ررد هللا ليب رراري جمي ررع األم ررل ي رردعو الرس ررول ب ررولس إبر رراتيل «أبان ررا

ألن
الروحر ر جميعر راح» وت ررو يعنر ر م« -جميعر راح» اليه ررود واألم ررل (رومي ررة ّ )56 - 55
الرسررول بررولس ي ررول« :ل يررير بركررة إب رراتيل لألمررل ف ر المسرريح يسرروع ل نررال باإليمرران

موعد الروح» (غسطية .)58 :7
اي ر أر (عب ررانيين  )57 ::ال رراءد المي رارد مررن الرسرراال لألحررد ال اربررع مررن اليررول
وعنوانها «وعد هللا األكيد» و بدأ باآلية .55
 ما الدرس المطموم من المؤمنين من يسل مثال وعد هللا إلبراتيل (آية )56ل......................................................................................
 ماذا فعل هللا من يسل وعد إلبراتيل (آية )57ل......................................................................................
 ما الذي أظهر هللا بوضوح كبير (آية ;)5ل......................................................................................
 ما ن ااا ح ي وعد هللا بالنسبة إلينا (آية =)5ل......................................................................................
 من تو أساس الرجاء اآلمن واألكيد (آية )64ل......................................................................................
اي أر أيضاح (رومية  )69 - 57 :8م طعاح آير ي كمل عم وعد هللا إلبراتيل.

عسل سس وعد هللا ولماذا (آية )5:ل
ا
......................................................................................
يشي بوعد هللا (آية =)5ل
 ما األسبام ال جعم إبراتيل ّ..................................................................................- 5
................................................................................. - 6
................................................................................. - 7
 بماذا كان إبراتيل واث اح ب ّود إيمانه (آية )65ل......................................................................................

 من أي بل عند هللا أيضاح ٍّّكبار أمامه (آية )68ل
......................................................................................
يظهر هللا يسيه.

ذكر أمثمة أير من الك ام الم ّدس حي
ّ -5
...................................................................................
اي بر إيسص هللا.

ذكر أمثمة من حيا ي حي
ّ -6
...................................................................................

تأمف
ّ

رحة ألمررر يعرود بالكّميررة إلر عمررل هللا.
ّ
إن ال ح ّررر مررن لعنررة اليطيارة و ّم ر الير ّ
فهرو ال يعطر منافعرره لجنسررنا فر تررذا الررزمن الحاضررر ف ر بررل يررد أعطاتررا سرراب اح .ال

رزود
يدفع هللا اآلن ع ام اليطايرا ال ر ار كب هرا أو أي ّ
هيرش الشرفاء ويشرعل األعضراء و ّ
بالوسرراال السزمررة بررل بالح ي رة يررد فعررل تررذا سرراب اح .فعررل عنرردما يررعد عم ر اليررميم
وم ررا وي ررال ح ر ر ع رراد حرّ ررة الج ررنس البش ررر ّي ل رره ويمر ر مجال رره وش رركمه و هير ر
كل ما نح اجه اآلن تو أن ن رم من العطايا وندنو منها.
أعضاؤ ّ

ال ّديس ن وال كاباسيسس
الحياد ف المسيح

أ ف دـ إيمان

لمحب ره
يحم هللا كس ّ
يحبنا لمرا نحرن عميره ويسرع ليجرذبنا ّ
منا بدون شروطّ .إنه ّ
ّ
محب رره لنررا .فرراهلل بطبيع رره
وي ودنررا إل ر ممكو رره .ومررا مررن ش ر ء يمكننررا عممرره لنوي ر
ّ

رجن إيررسص هللا لكر ّرل شرريص أمررر موثرروق برره بشرركل
محبررة» ( 5يوحنررا  )< :8لررذلي فر ّ
« ّ
ويع مررد عميرره مام راح ولررل ي طررع لنررا هللا وعرروداح واضررحة ف ر بررل ّممهررا بنجرراح
مطم ر أ
وسيس مر ف

ح ي ها.

وبالم ابل نس طيع يول األمر ذا ره عرن إيرسص البشرر هللل فمرع ّأننرا نعرر عرن
ري الغ ررامر
إي ررسص هللا وي ررد نك ررون ي ررد اي برن ررا شيي ر ّرياح أكث ررر م ررن م ر ّررد إالّ ّ
أن الش ر ّ
يس طيع ييردنا فر أويرا

حرجرة .وحالرة الرجرل الرذي جمرم ابنره الميرروع إلر يسروع

لك يشفيه ت نموذ مم از.

اإلنجيمية لألحد الرابع من اليول.
اي أر (مريس = )75 - 5; :ال راءد
ّ
الشر ر من اليرو (آية <)5ل
 -ما الذي منع الروح ّ

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

 -ما األمور الثسثة ال

يالها يسوع عن ن ص اإليمان (آية =)5ل

......................................................................................
أعن » (آية )67 - 66ل
 بماذا أجام يسوع الرجل الذي نادا « ّ......................................................................................
 ما الذي يمزل من أجل الشفاء (آية =)6ل......................................................................................
 - 5أع أمثمة مرن حيا ري عنردما اي برر الشركوي وتر

حراول الهيمنرة عمر إيمانري

الشيي .
ّ
......................................................................................
......................................................................................
 - 6ماذا عّمم

من تذ اليب ار ل

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

ما ىو اإليماف

يفعرل اإليمران ي ّرود
اإليمان فعرل الث رة موير أمانرة ويررار دايمر ّ برالوثوق براهللّ .
هللا فر ر حيا ن ررا ب ررال زال اإليم رران ن ررديل بعسي ررة شيي ر ّرية م ررع هللا وننفر ر ح عمر ر رردف

ريحيون األرثرروذكس فر العبررادد عمر إيررداع حيررا هل بررين يرردي المسرريح:
محب ره .يّمررح المسر ّ
ّ
«لنودع أنفسنا وبعضرنا بعضراح وكرل حيا نرا لممسريح اإللره» غالبراح مرا كران المسريح أثنراء
األرضية و عميمه يطمم اإليمان.
يدم ه
ّ
ودونها ف ك ابي:
اي أر الم اطع
ّ
اإلنجيمية ال الية ّ

م ّ <6ق = .............................................................................
مريس ........................................................................... 78 :9

يوحنا ............................................................................ 5 :58
يوحنا .......................................................................... 6; :64

القديسيف
إسالص ّ

عيرد
يظهر اإليسص هلل ف حياد ال ّديسين بشكل واضرح .فال ّرديس يوحنرا الرذي أي ّ
لرره ف ر األحررد ال اربررع مررن اليررول (ولرره عيررد ثاب ر ف ر الثسثررين مررن آذار) عرراش ف ر
أوايررر ال رررن السررادس ومطمررع ال رررن السررابع وسرريل راتبراح فر ديررر ال ديسررة كا ر نررا فر

امررة
جبررل سرريناء وتررو أحررد أيرردل األديررد األرثوذكسر ّرية .يضر معظررل حيا رره فر وحرردد ّ
مرد ف مكان ي ع يار الدير.
ويسد مس ّ
تناي وحسم ال ميد كّمل هللا مع موس ف مكان العّمي ة المم هبة وف ما بعرد
مرد واليررول الررداال
أعطررا هللا الويررايا .أيع بررر ال ر ّرديس يوحنررا مررثسح ّ
حي راح لميررسد المس ر ّ
تبانيررة األرثوذكسرّرية ولإليررسص الواثر الررذي ال ي عثررر هلل ولممكو ررهّ .لبر
والحيرراد الر ّ

نداء الطاعة ال

ال ساول أبداح عم

عاليل المسيح كما ول ال رنيمة ال الية:

الػرب ح ػادرت اللػالـ وال نػج والكػرؼ
البػار ّ
أييا األب ّ
القػديس سػملت صػوت إنهيػف ّ
اللف
واحتسبتيا كال ك و لذلؾ ىتأت نحو ّ
أحبوا
ّ

محبتو
حتهدوا نلمة أبدية ال ّ
تأضلوا كير ا ف ّ

القديسيف
لليما إذا واحج بمهده تصادحوا النياح مع هميع ّ

حبكأا تيـ ّأييا المسي احأظ وسّلص نأوسنا

من يسد الغروم لألحد الرابع من اليول
األييررد

أدع ال ّديس يوحنا لييير رايساح عم دير ال ّديسة كا ر نرا فر السرنوا
من حيا ره .ويرسل مري الف ررد وضرع ك ابره الشرهير «السرّمل اإللهر » وبسرببه أعرر فر

مررا بعررد بال ر ّرديس يوحنررا الس رّمم  .سرركم ال ر ّرديس يوحنررا ف ر تررذا الك ررام حكم رره ف ر
ّ
الكمال الروح واأليسير مرن يرسل حيراد ا حراد مرع هللا ذرود الطمرم البشرر ّي لمحيراد
ّ
ّ
الح ر ّ وال ح ي ر المطم ر  .عّمررل يسرروع سميررذ ف ر العظررة عم ر الجبررل« :كون روا كرراممين
حيويررة ال لمرسررل ف ر
كمررا ّ
أن أبرراكل السررماوي كامررل» (م ّ ر  )8< :9وير ّرية ّ
لممسيحيين كاف حة.
لمنساي والرتبان بل
ّ
ّ

ال تررو

مررا تررو الكمررال المسرريح ل ّأنرره ببسرراطة أن « عرريش مام راح كمررا عرراش يسرروع» (5
ّ
يوحنا .): :6
وحدانيررة اإليمرران ومعرفررة ابررن هللا إلر إنسرران
تكررذا «إلر أن نن هر جميعراح إلر
ّ
كامل عم يياس يامة ملء المسيح» (أفسس .)57/8
الكمال المسيح بالنسبة إلينا نحرن الرذين فر العرالل ال يكمرن فر ممارسرة يواعرد
ّ
المحبرة وال داسرة أي يرعود روحر فر
طرفرة برل نمرو فر
ّ
نسكية ّ
ّ
ياسية ف أشركال م ّ
ّ
يذنا إل حي حضور هللا ( كو ن <.)66 - 54/6
المسيح سّمل يع وم ال

اي ر أر (م ّ ر  )74 - 6; :55ف ر يررسد المسرريح الفرحررة تررذ ييبرنررا السر ّريد أيررن
نطمم الكمال المسيح ونجد .
ّ
كل ش ء (آية ;)6ل
 لمن سّمل هللا ّ......................................................................................
اإللهيان المذان لسبن (آية ;)6ل
 ما االم يازانّ
......................................................................................
 من الذين يدعوتل المسيح لممج ء إليه وبماذا يعدتل (آية <)6ل......................................................................................
 -كي

يي

المسيح نير وحممه (آية )74ل

......................................................................................
اي أر أيضاح (غسطية  )6 :: - 66 :9ير كمل الرسرول برولس فر ترذا الم طرع عرن

ثمار الكمال المسيح وطراا ه.
ّ
 -ما ت ثمار الروح ال دس (آية )66ل

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

 -ما األمر السزل اي بار يبل الكمال المسيح (ليكون اإلنسان لممسيح) (آية )68ل

......................................................................................
 من يجم أن يضب حيا نا (آية )69ل......................................................................................

 مررا ت ر ط ارا ر الكمررال المسرريح ال ر يويررينا بررولس الرسررول با ّباعهررا (- 9 :6:ّ
): :6ل
......................................................................................
 -ما ت أنواع األحمال ال

يحممها الناس ف أيامنال

......................................................................................
 -كي

يساعدنا المسيح عم حممهال أع أمثمة.

......................................................................................
 -كي

المسيحيينل
«نحمل بعضنا أث ال بعض» ونحن نسع لمنمو والكمال
ّ

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

من عاليل ال ّديس يوحنا السمم
ّ ّ

المسريح ترو الرذي يحراك المسريح فر الفكرر والكرسل والفعرل ب ردر مرا يسر طيع
ّ
الكاان البشر ّي مؤمناح بيحة وبس لول بالثالو ال ّدوس.
رردد ن رراظ احر دومر راح إلر ر الس ررماوا وم وّيعر راح الع ررون
ا ب ررع المس رريح ب رردون يمر ر أو ر ّ

منها.

ال أعررر فيم ررا يج ررم أن نعّم ررل اآلي ررر ن :لكررن عّم ررل نفس رري فر ر ك ر ّرل األحر روال .ال
بكل شجاعة.
كل يول ال ي سل بل يل وي ثانية ّ
س غرم من س وطي ّ
عنرردما يس ر طيع اإلنسرران أن يررر رذاامرره بدّيررة و رردون غطرراء محبررة الررذا

لررن

أي ش ء ف حيا ه.
يضطرم ثاني حة من ّ
رارد ح ر
الم حر ّررر مررن اليطياررة تررو الررذي ال ج ر ّ عينررا مررن دمرروع ال وبررة الحر ّ
أن المس رريح ي ررد أ ر ر إلي رره وأزاح حج ررر يس ررود يمب رره وح ر ّررر لع ررازر م ررن ر اط ررا
ي ررر ّ

يحيل شيااح.
اليطياة واالّ لن ّ
إذا كرران الررروح ال رردس تررو سررسل الررنفس فمررا مررن ش ر ء يمنررع حضررور فينررا مثررل

الغضم.

من ك ام «السمّل اإلله »
ّ

صالة:

وبالتنيػػدات التػ مػػف األ مػػاؽ
للبرّ ػػة ميػػر المثمػػرة بمهػػار دمو ػػؾ أمر ػػت.
ّ
أثمرت بأتلابؾ إلػج مرػة ضػلف .حصػرت كوكبػا للمسػكونة متتلرػا باللهارػب يػا أبانػا
البار يوحنا .حتك ّأع إلج المسي اإللو أف ينلـ ب أراف الزالت لنأوسنا.
ّ

طروبار ة ال ّديس يوحنا السمم
ّ ّ

01
األحد السامس مف الصوـ
القديسة مر ـ المصرّ ة
يد ّ

صالة

حأمهػده إلػو أبػ حأرحلػو أل ّنػو
ملينا وسات ار صار ل للسػالصت ىػذا ىػو إليػ
ّ
تمهد.
بالمهد قد ّ

أقػدـ
ّأييا المسي مف أيف أبتدئ أنوح لػج أحلػاؿ مػر الكػق ّ ؟ و ّأيػة أثمػار ّ
وقدم هلل دموع التوبة وامتنل مف اآلف حصا دا
ىلم يا نأس
ّ
لؾ ّأييا المسي ؟ ّ
ف سطاياؾ.
طوا هسد كّلو بالهراحت وأنػا اآلف
لقد كابيت الذ وقع بيف اللصوص لقد م ّ

ملقج مضروبا ومرضوضا.
ا
ىيػػةت التػ بملرحػػة والتػ ب يػػر
ػف سطايػػا الطو ّيػػة واللر ّ
أ تػػرؼ لػػؾ يػػا ّ
رب بكػ ّ
وحررنػػ مػػف نيػػر السطيرػػة بتحّننػػؾ ورحمتػػؾ امنحنػػ
ملرحػػةت حتلػػاؿ يػػا مسّلصػػ
ّ
ال أراف واكأن ت آميف.

ظمة حقيقية

مي ا ار من يانون ال وبة لم ّديس أندراوس (أس
يرّل ف األسبوع األول من اليول الكبير و ول اليميس اليامس منه
كر )

ما ت العظمةل تل عم المرء أن يطمم العظمرة كهرد ل كير

يشررع اإلنسران

ف الحيول عم العظمةل يال أحدتل:
«إذا أردت اللظمة حاطلب الحقيقة وسوؼ تهد االثنتيف»
عالا ال راءا

ابية
الك ّ

المييية لألحد اليامس مرن اليرول موضروع العظمرة
ّ
فالرسالة (عبرانيين = )58 - 55 :ر كّمل عمر ال ضرحية

عم ضوء اإليمان المسيح
ّ
ال ال يمكن ردير ييم هرا ال ر ي ّردمها المسريح مرن أجرل ال طهيرر مرن اليطيارة .بينمرا
عمرا يالره يسروع ل سميرذ وترل ذاتبرون
ال راءد
ّ
اإلنجيمية (مريس  )89 - 67 :54يبرر ّ
إل أورشميل حول آالمه اآل ية والعظمة الح ي ّية.

كان سميذ يسوع مه ّمرين بالعظمرة بالطر رة الم لوفرة لرد معظمنرا .كران يسروع
يكّممهل عن نهاية بشار ه  -آالمه ومو ه وييام ره  -لكرن يع روم و وحنرا ذتبرا برذتنهما
إل ال ركيز عم رؤية المجد.

كمررا ان ظررر اليهررود مج ر ء مممكررة هللا ب ر ّرود كانررا ي ويرران إل ر أيررذ أمكنررة الشررر
بجانم المسيح الجالس عم عرش المجد.
عندما سمع ال سميذ اآليرون ما أراد يوحنا ويع وم غضبوا بشدد.

سرري مبر ّرررل حسررد يفر ل ال نعررر بالضررب إن كرران مررن الممكررن اع بررار طمررم
ّ
أن الطم ررم رغب ررة
ال ممي ررذين إتانر ر حة لمعّممهم ررا ال ررذي ك رران عمر ر وش رري أن يي ررمم أو ّ
أن بعرض ال سميرذ انزعجروا بسربم آمرالهل بالمجرد.
غل آالمه .ومرن الممكرن ّ
جسيمة س ّ
فمماذا يحيل يع وم و وحنا عم الشر األعم يبمهلل

يفكر بمو ه عمر اليرميم
لكن يمم يسوع كان ف الذبيحة ال ف الشر  .كان ّ
ّ
ال بم ار م المجد .كل تو كبير تذا ال ضاد بين ذتن المسيح و فكير سميذ .
اي أر (مريس )89 - 76 :54

عسل كان يسوع يكّمل سميذ وتل ياعدون إل أورشميل (آية )76ل
ا
......................................................................................
 ماذا طمم يع وم و وحنا من يسوع (آية ;)7ل......................................................................................
 -ماذا عّمل المسيح سميذ حول العظمة (آية )88 - 87ل

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

 ما تو مثال يسوع بييوص العظمة (آية )89ل......................................................................................
اير أر (عبررانيين = )58 - 55 :حير
السماوية.
ف ال دس
ّ

مرد
رنص عمر يدمررة المسرريح المسر ّ
ير كّمل الر ّ

السماوية ولماذا (آية )56ل
 ما الذي أديمه المسيح إل ال دسّ
......................................................................................
 -ما ت ن ااا ذبيحة المسيح الكاممة (آية )58ل

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

 - 5م ررا ت ررو الف رررق ب ررين مفه ررول العظم ررة بحس ررم ع رراليل المس رريح ومفهومه ررا بحس ررم
العالميةل
ال عابير
ّ

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

األنانيةل
 - 6حاول أن ذكر أمثمة أير من يدمة المسيح اليالية من
ّ

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

 - 7ما الذي ن عّممه من مثال ال سميذ بييوص طمم العظمةل

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

تأمف
ّ

يمكررن اك شررا

العظمررة بال عامررل مررع كررل شرريص ك ر خ أو أي ر

األنانية.
بحم ييمو من
ّ
يدمة تذا الشيص ّ
العظمررة الح ي ّيررة يررزي ال ويعررا البشرررّة ال ر

وبالسررع إل ر

حيررل بسرربم الكبر رراء والمجررد

الباطل.

محب ررة المس رريح.
وح ررد الك ررل م ررن ي ررسل ي ررود ّ
ي ررالح العظم ررة الح ي ّي ررة و ح ر ّررر و ّ
المسيح ذا ه المثال األعم لمعظمة الح ي ّية تو الذي فر العشراء األييرر غسرل أرجرل
أرجمكررل ف ر ن ل يج ررم أن

سميررذ ويررال لهررل« :إن كن ر وأنررا الس ر ّريد والمعّمررل يررد غسررم
يغسل بعضركل أرجرل بعرض» (يوحنرا  )58 :57ل رد واضرع المسريح نفسره ح ر المرو

كل اسل لك يعر ك ّرل إنسران
عم اليميم «لذلي رفعه هللا أيضاح وأعطا اسماح فوق ّ
رم لمجد هللا اآلم» (فيميب .)55 - = :6
ّ
أن يسوع المسيح تو ّ

مللوت

مضر ر ال س ررل األعظ ررل م ررن الي ررول وير بر راح س ررنح فل ب ح ررد الش ررعانين واألس رربوع

ريامية والي ررس ّية فالكنيس ررة س ررع
العظ رريل و ّ
ألنن ررا ن رررم م ررن نهاي ررة ت ررذ الف ر ررد الي ر ّ
عطيرة
ل ّذكرنا بهدفنا الذي تو ممكو هللا كي يساعدنا اليول الكبير لنحيل عمر
ّ

ريحية المعاشررة ف ر اليررول ال ر
نوعيررة الحيرراد المسر ّ
الممكررو ل مررا ّ
ممكو هللا ف وسطنال

شررير إل ر حضررور

ي ين ررا جر روام فر ر
مؤسسررة عم ر اآليررا

رنيم ررة جميم ررة نر مه ررا فر ر األح ررد الي ررامس م ررن الي ررول وتر ر
(روميررة  5; :58مررريس  69 - 67 :54مزمررور ;6: - 7

يوحنا  5 = :55كورنثوس .)55 :54
ػر ونسػػكا مػػع القداسػػة لػػذلؾ ال يلهيػػا
«لػػيس مللػػوت طلام ػا وك ػرابات بػػف بػّا
كف مف يسزنوف كنػوزىـ حػ أيػد المسػاليفت حبيػذا يلّلػـ داود النبػ
األمنياوت للف ّ
بػالرب والسػالؾ حػ نػورهت
المتػنلـ
البارت ىو الذ يرحـ طواؿ النيار
قارالا ّ
إف الرهف ّ
ّ
ّ
ػرب
ىػػذا ال يلثػػر حيػػذا كّلػػو نكتػػب لو ظنػػا لل ػ مػػا نصػػوـ ونصػػنع اللػػالج حيمنحنػػا الػ ّ
السماويات».
األرضيات
وض
ّ
ّ

 -ما ت عسما

ذكيا اإلينوس لألحد اليامس من اليول

ممكو هللا بحسم ال رنيمة الساب ةل

......................................................................................
......................................................................................
اليوميةل
البار
ّ
 ما ت أعمال اإلنسان ّ......................................................................................
......................................................................................
 -ما تو تد

تذ النيااح المس اد من الك ام الم ّدسل

......................................................................................
......................................................................................
مهمران فبردونهما ال سر مر الحيراد نحرن ن كرل ونشررم م ّرر ين أو
الطعال والشررام ّ
ثررس ف ر اليررول .وعنرردما يحررين موعررد الطعررال فررنحن ال نفكررر ف ر مررا إذا نحررن ذاتبررون
لن كل أل ال .بل نجمس ببساطة ونبدأ ب نراول الطعرال .يسروع أكرل أيضراح .والرسرل أكمروا.

والرسرول بررولس الرذي يررال تررذ الكممرا عررن الممكرو الررذي تررو لريس طعامراح وشرراباح
أكررل أيض راح .مبرراركون تررل الررذين يطمبررون الطعررال الروح ر مثممررا يجوعررون إل ر الطعررال
ّ
المادي ويطمبونه.
ّ

م ررا أراد أن ي ول رره ب ررولس الرس ررول فر ر (رومي ررة  ); :58ت ررو أن الحي رراد الح ي ّي ررة

البر والسسل والفرح الذي يعطينا الرروح
ليس بوفرد الطعال والشرام ب در ما ت ف « ّ
ال دس».
يرح «لريس براليبز وحرد
غالباح ما عّمل المسيح تذ الح ي ة فف جار ه الثس
ّ
يحيررا اإلنسرران بررل بكررل كممررة يررر مررن فررل هللا» (م ّر  )8 :8وف ر ال طو بررا يررال:

«طررو لمجيرراع والعطرراش لمبررر ألنهررل أيشرربعون» (م ّ ر  ): :9و هررذا ير رردنا كمررا ير ررد
سميررذ أال نكررون منشررغمين بررجفراط بالطعررال والشررام .فهررو يع نر بنررا أكثررر ممررا يع نر

بعيافير السماء وزناب الح ل باألحر يجم أن كون األولوية عنردما« :اطمبروا أوالح
ممكو هللا و ر وتذ كمها زاد لكل» (م ّ .)77 ::
اي أر (رومية )67 - 57 :58

 اك م اآلية .......................................................................:57 ماذا يعن إيذاء األخ أو إحزانهل (اآلية )59......................................................................................
اآلية =5ل

إالل هد
 ا......................................................................................
 من تو السعيد بحسم اآلية 66ل......................................................................................
 ما ت اليطياة بحسم اآلية 67ل......................................................................................
 - 5راجع مبدأي الييام ما ت يعوبا يل ومما الذي حيم هل
ّ
...................................................................................
 - 6لمرراذا غالب راح يبعرردنا الطعررال والش ررام واالت مامررا
ممكو هللا أوالحل كي

ش نا تذ األمورل

األرض رّية األيررر عررن طم ررم

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

يومياح ل ذكري ب ولوية الممكو ل
 - 7ما ت اليطوا ال ن ول بها ّ
...................................................................................

القديس أندراوس اللر ت
القديسة مر ـ المصرّ ة و ّ
ّ

ّ

نح فرل فر األحرد اليرامس مرن اليررول بعيرد ال ّديسرة مرر ل الميررّة ال ر كانر
يديسرة .وعررادد أي ر أر يرانون ال ر ّرديس أنرردراوس الكر ر مسرراء اليمرريس
ياطارة ثررل يررار ّ
ّ
الررذي يسررب األحررد اليررامس .يحرروي تررذا ال ررانون كن ر احز مررن ال ار يررل ال ر رردعونا إل ر
ال وبررة .تررذان ال ديسرران معروفرران بمبرردأتما الروح ر وممارس ر هما لم وبررة تمررا مثرراالن
ّ
عبرر عنهرا ال ار يرل السراب ة «لريس ممكرو هللا طعامراح وشرراباح برل
ح ي ّيان لمح ي ة ال ر
ّ
ّبر وجهاد روح ويداسة».
ّ
نش ر ال ّديسررة مررر ل ف ر اإلسرركندر ة نش ر د منحرفررة وسررافر مر ّررد إل ر ال رردس
برردافع الفضررول ال ال ررو مراف ررة مجموعررة مررن الحجررا الررذين كررانوا ي يرردون ال رردس

فر عيررد اليررميم المكر ّررل ( 58أيمررول) واسر مر فر ضررسلها تنرراي سرراعية إلر جررذم
بعضهل
لكنهررا عنرردما حاولر ديررول كنيسررة ال يامررة الم ّدسررة منع هررا يررو
إلر اليطياررةّ .
غيررر منظررورد أكثررر مررن مر ّررد بينمررا كرران اآليرررون يررديمون بسررهولة أمامهررا اع بررر مررا
حيررل إشررارد شيير ّرية لهررا مررن هللا ف طع ر مررن ال مررم سررير ها السرراب ة و اب ر ف ر
يديسة.
ويرر غيير حيا ها .وعاش حياد
نسكية لمدد أر عين سنة ويار ّ
ّ
الحال ّ
ان م من اليطياة إل ال داسة بنعمة هللا .ي ع عيدتا ف األحد اليرامس «فيمرا

رررم نهايررة اليررول في ر ّرو الب ّ
طررالون واليط ر د بال وبررة م ّيررذين تررذ ال ّديسررة مررثسح
لهل» ي إحد ال ار يل مثال ات دااها بهذ الكمما :
ويررد

موحمررة ف ر أن رواع أدنرراس الزن ر
«يررا مررر ل الشررر فة المجيرردد ّإنرري كن ر برردءاح ا
ظه ررر الي ررول بال وب ررة عروسر راح لممس رريح اإلل رره لم ررا ض ررارع س رريرد المساك ررة وبس ررسح
اليميم الشي

السماوية».
الشياطين لذلي ظهر عروساح لممممكة
ّ

قنداؽ األحد السامس ح الصوـ

تبانيررة فر
أمررا ال ررديس أنرردراوس فكرران دمشر ّياح يضر سررنين طو مررة فر الحيرراد الر ّ
ّ
ال ردس ثررل اي يررر ليكررون أسر فاح عمر كر ر وكرران أحرد الشررعراء العظمرراء فر الكنيسررة

ويع بر يانون ال وبرة الكبيرر عممره األبررز بام يراز .وضرعه فر
أ

سرعة أجرزاء ونظرل فيهرا

محركة لم وبة و رفع أمثمرة
ماا ر يمة يراجع فيها ار العهد ال ديل والجديد .يس ه ّ
مسامررة مررن الك ررام الم ر ّردس مثررل بررؤس اليطياررة والرجرراء بالميررالحة مررع هللا .وي ررول
أن ال رانون الكبيرر أي ر أر بمناسربة «ان هراء اليرول الكبيرر ح ر ال ييرير
ك ام ال ر ودي ّ

الروحية».
المسيحيون كسال ومهممين جهادا هل
ّ
ّ
ذكرتل من الك ام الم ّدس وال ميدل
 - 5من تل أمثمة ال وبة واالت داء الذين ّ
...................................................................................
س طيع أن مهمنا عم الشعور بال وبةل

 - 6ما الح اا ال

...................................................................................
 - 7ما اليطوا

ال

س طيع أن فعمها ك

عر

حضي احر لمفيحل

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

ما ىو النسؾ؟

كرس
أش كممة نسي من الفعل اليونان الرذي يعنر ي م ّررن يجاترد يك فر برال ّ
مررن أجررل البطولررة .ويسر عمل الرسررول بررولس يررورد الميررارع عنرردما يشررير إلر در برره
الررذا «أنررا أركررض تكررذا ك ّنرره لرريس عررن غيررر ي ررين تكررذا أضررارم ك ر ّن ال أضرررم
ّ
اله رواء بررل أيمررع جسرردي وأس ر عبد ح ر بعرردما كرررز ل يررر ن ال أيررير أنررا نفس ر
مرفوضر راح» ( 5كورنث رروس = .)6; - 6: :نسر ر طيع أن ن رررجل كمم ررة نس رري ب ر ر « رردر م

روح » «جهاد روح ».
ّ
ّ
طرفررة
طبع راح يجررم أال ن شر ّردد بالنسرري إل ر حررد طبي ر أنظمررة در ّبيررة
ّ
يارجيررة م ّ
رص ك ّرل
جداح سهرانيا طو مة وانكا احر ذا ّياح م ّ
ك ن نمارس أيواماح ياسية ّ
شدداح بما يي ّ

أرضية .بل باألحر ي ضمن جوتر النسي يرراعاح فر يمو نرا برين الييرر والشرر
بركة
ّ
هللا والشيطان ممكو هللا ومممكة العرالل .إن ترد النسري وغاي ره تمرا الحيراد الجديردد
يو ه ت نعمة المسريح المي بررد فر
ف المسيح ويطوطه الرايسة ت عاليل المسيحّ .
بيايررة وفر اليررسد الشيير ّرية .النسري مطمرروم مررن الجميررع ولرريس مررن
األفيارسر يا
ّ
روحياح يسع بكامرل ذتنره ويمبره وأفعالره
كل مسيح ّ مدعو ليكون بطسح
ّ
الرتبان ف ّ .

أن ك ر ّرل األش ررياء
عم ر ي ررعيد ذا رره وعاام رره وجماع رره إلر ر
أولويررة ممك ررو هللا مؤمن راح ّ
ّ
الضرورّة سو أعط لنا حسنة من هللا.

صالة

يسل المجموعة إل اثن ين ويّموا بال ناوم:
ّ
اسػػمل يػػا سػػماو حػػأتللـ وأصػ أيتيػػا األرض لصػػوت تارػػب إلػػج

ّإياه

ارحمن يا

ومسػ ّػب

ارحمن

متررف واقبف ا تراح
الحار هدا
الليـ أصغ إل ّ بناظرؾ الرحيـ بما أنؾ ّ
ّ
ّ
ارحمن يا ارحمن
إّنػ محػػاا بلاصػػأة السطايػػات حامػػدد يػػدؾ لػ أييػػا اآلب المتحػػنف كمػػا مػػددتيا
لبطرس.
ارحمن يا

ارحمن

محبػػة األمػػور
بػػدالا مػػف التحػػرر مػػف الممتللػػاتت ّأييػػا المسلػػص سػػليت وراو ّ
المادية واآلف أنا أحمف حمالا ثقيالا
ّ
ارحمن يا

ارحمن

مترحمػ ا أييػا المسّلػص كػف رؤوحػ ا بػ ت ألنػو مػا مػف
كاللكار :كف
أصرخ إليؾ
ّ
ّ
أحد أسطأ مثل إليؾ مف أياـ آدـ كما أسطأت أنا
ارحمن يا

ارحمن

ارحمن يا

ارحمن

تحب الهنس البكرّ وترمب أف يسنلص الهميػعت حأ ػدن إليػؾ
ّأييا اآلب أنت ّ
واقبلن بالتوبة بصالحؾ الواسع
(الهميػػػع) المهػػػد لػػػوب واالبػػػف والػػػروح القػػػدس اآلف وكػػػف أواف والػػػج دىػػػر
الداىر ف آميف.

مي ا ار من يانون ال وبة الكبير

لم ّديس أندراوس الدمش

ّ

(أس

كر )

00
مف بيت نيا إلج أوركليـ
صالة

باسـ اآلب واالبف والروح القدس

ىلـ اليوـ ونحف يا هميع إسراريف الهديد أ ن اللنيسة الت مػف األمػـ نيتػف
َ
ألف ىػا مللػؾ
مع النب زسرّ ا :احرح هدا يػا ابنػة صػييوف نػاد يػا ابنػة أوركػليـ ّ
يواح إليؾ وديلا مسلصا ورالبا لج هحش حمار ابف أتاف.

وسػبحيو منكػدة أوصػنا حػ األ ػال
حليد كاألطأاؿ ضابطة بيػديؾ أمصػان اّ .
ّ
مبارؾ اآلت ملؾ إسراريف.
ٌ

مف بيت نيا

من يسد غروم أحد الشعانين

سبت للازر

مبش احر ومعّممراح وشرافياح فر ال رر
ورجية ن بع المسيح ّ
بفضل أغمم النيوص المي ّ
أما ف األسبوع العظيل فنر ار فر أورشرميل والبمردا المحيطرة
ونواح الجميل و
ّ
اليهودية ّ
عنيررا وتر بمرردد ررع إلر الشرررق مررن جبررل الز ررون حير

بهررا .أ ر المسرريح إلر بير
ٍّ
بعجيبة مذتمرة إذ أيرال لعرازر مرن المرو (يوحنرا  )88 - 5 :55وبعرد أن أمضر
يال

عنيرا يراد المسريح سميرذ فر موكرم ني ٍّرر

ال مرع أيرديااه فر منط رة بير
بضعة ّأي ٍّ
وتو يديل إل أورشميل من أجل االح فال بعيد الفيح ومن أجل مواجه ه األييررد مرع

يادد اليهود (م ّ  55 - 5 :55يوحنا .)5= :56 - 89 :55
عيد لهما الكنيسرة فر بردء
تذان الحدثان إحياء لعازر وديول أورشميل الظافر ّ
األسبوع العظيل بدءاح من سب

لعازر وأحد الشعانين .تذان العيردان لحظرا

مجررد ررانيل سررب
وم ّدمررة فرررح يبررل أيررال األسرربوع العظرريل الم ر ّردس اليشر ّ
روعية ّ
يود ييامة المسيح و وّيع ان يار عم المو بواسطة ييام ه.

ان يرار

لعررازر

إن المسريح الرذي ترو الحر ّ وفررح الك ّرل والنرور والحيرراد وييامرة العرالل ظهرر لمررذين
ّ
عم األرض.

الكل يفحاح إلهياح.
بيسحه ويار رسماح لم يامة مانحاح ّ
* * *

قنداؽ سبت النور

أييا المسي اإللو لما أقمت للازر مف بيف األموات قبف آالمػؾ حّققػت القيامػة

اللامة .لذلؾ ونحف كاألطأاؿ نحمف المػات ال لبػة والظأػر صػارسيف إليػؾ يػا مالػب
ّ
مبارؾ اآلت باسـ الرب.
الموت أوصنا ح األ ال
ٌ

طروبارّة سب لعازر و رّل أيضاح يباح أحد الشعانين
* * *

مف بيت نيا

يعنر ر اس ررل لع ررازر العب ررري بالمغ ررة العر ّي ررة «هللا يس رراعد» أو «هللا س رراعد» ك رران
رم مر ررا
لع ررازر ي رردي اح ليس رروع (ي ررو  )55 7 :55وج رراء فر ر اإلنجي ررل ّ
أن «يس رروع أح ر ّ

راني ه ر ر ثّر
وأي ه ررا م ررر ل ولع ررازر» (ي ررو  )9 :55فم ررذلي ل رريس بم رردتش ّ
أن يس رروع بجنس ر ّ
لحزن تذ العاامة وبك ياي حة و ّأنهل أعزاء إليه (يو .)79 :55
كررل كرران فرررح بي ر عنيررا عظيم راح بسرربم مرري العجيبررة! وت ر مجر ّررد ظر ٍّرل ل يامررة
المسرريح المجيررددق ل ررد عرراد لعررازر إلر حير ٍّ
راد عادير ٍّرة وعرراد فمررا ثانيررة أمررا المسرريح ف ررد
ٍّ
بمجد لنوٍّع فاا الطبيعة من الحياد ال فيها المو عادل ال ود كّمياح.
يال
الروحيررة ف ر
فسررر آبرراء الكنيسررة ييامررة لعررازر رمز راح أيض راح كعسمر ٍّرة ل يام نررا
ّ
ل ررد ّ
الحياد الحاضرد ف ماماح كما يال لعازر من ال برر و ح ّررر مرن ييرود ال برر (الكفرن) تكرذا

بالمعموديررة وال وبررة ييررر مررن ظررسل المررو الروح ر و حر ّررر مررن
أيض راح كررل مسرريح
ّ
ّ
ّ
جديدد ف المسيح.
حياد
ح
فيمنح ح
ر اطا اليطياة أ
اي أر (يوحنا  )89 - 5 :55الفيل اإلنجيم الذي أي أر ف سب لعازر.
ّ
 ماذا يال يسوع عن سبم مو لعازر (اآلية )8ل......................................................................................

 -ماذا يال يسوع لمر ا (اآلي ان )6: - 69ل

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

 -ماذا كان اع ار

مر ا اإليمان (اآلية ;)6ل

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

 -ماذا فعل يسوع يبل أن ي يل لعازر إل الحياد (اآلي ان )86 - 85ل

......................................................................................
اير ر أر (عبر ررانيين « :)< :57 - 6< :56ن ررص رس ررالة س ررب

لع ررازر» ت ررذا ال ررنص

يامية بالمسيح ف سموكنا اليوم .
يحثنا عم ال عبير عن ّ
جدد الحياد ال ا
ّ
المسيحيين أن يكونوا شاكر ن (آية <)6ل
 لماذا يجم عمّ

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

المسيحيون جا بعضهل البعض (اآليا
 كي يسميّ
......................................................................................
)7 6 5ل

لممسيحيين (آية )9 8ل
شييية
أيسيية
 اذكر بعض أمثمةّ
ّ
ّ
......................................................................................
المسيحيون ف يس هل (آية ):ل
 ماذا ي ولّ
......................................................................................
(آية <)ل

المسيحيين الثاب
 ما تو إيمانّ
......................................................................................
إيامة لعازر من المو ل ولماذال

 - 5ما الذي جد بار احز ف حد
...................................................................................
 - 6كير ر يمك ررن لحي رراد اإلنس رران أن ح ر ّررر م ررن ر اط ررا
جدد ال يامة»ل
اإلنسان « ّ

اليطيا ررة لكر ر يي ب ررر ت ررذا

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

 - 7أعد يراءد (عبرانيين  .)7 - 6 :57نرايش كير
حيا ي الذا ّية.

تأمف
ّ

سر طيع طبير ترذ اآليرا

فر

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

حررن يا رم»
« ّ
...................................................................................
...................................................................................

أحد الكلانيف
()0

كممررا

إن تررذا يررد أوضررع لسر وط وييررال كثيررر ن» (لررو  )78 :6ل ررد حّ ر
«تررا ّ
رد فعرل
سمعان الشي تذ ف يدمة يسوع
العمنية .فمل ي ري أحد ما ركه المسيح من ّ
ّ
عمي ر و ر ثير كبيررر بررين معايررر ه ل ررد أرسررل هللا يسرروع إل ر أولارري الررذين أ روا إليرره
بجيمان شافياح الشعم وغاف احر له ومعّمماح إيا .

واع ر بطرس به بهذ الكمما « :أنر ترو المسريح ابرن هللا الحر » (م ّر :5:
ّ
 .)5:كان يسروع الممسروح مرن هللا مممروءاح مرن الرروح ال ردس الرذي بشييره وكمما ره

أما بالنسربة إلر اآليرر ن الرذين لرل ير وا إليره بجيمران
وأفعاله بدأ فجر عير اليسصّ .
مهيج ر راح لمشر ررعم» (يوحنر ررا  )8< :55أو مسر رركوناح بالشر ررياطين (م ّر ر )66 :7
فكر رران « ّ
ومجر ّردفاح (م ّ ر = .)7 :وبم رردار مررا كرران النرراس ينجررذبون إليرره بم رردار مررا برردا مهر ّردداح

ألمن النظال الدين والسياس ف زمنه .عندما أ المسيح إلر أورشرميل لمم ّررد األييررد
ّ
ّ
فر ر ذرود يدم رره ك رران الج ررو ممم رروءاح باألم ررل واليي ررال بالحم رراس وبالع ررداود ب ررالفرح

وال و ر.

وكران الممرروي ويرادد الجيرروش ي رودون مواكررم النيرر فر مردن العررالل ال رديل فر

األبه ررة واألحي ررنة والجن ررود
مي ررز بالعر ررا ذا
ّ
مش ررهد ا ير ر ب ررال ّود والعظمر رة و ّ
واألس ررمحة والغن رراال .لك ر ّرن دي ررول المس رريح الظ ررافر إلر ر أورش ررميل ل ررل ي ض ررمن عسم ررا
وال إش ررارد ح ر ر إلر ر

رروّفر

يارجي ررة لم ررود والمج ررد .نج ررد فر ر األناجي ررل داامر راح يمشر ر
ّ
جميميررين بسررطاء وتررو اركررم
حيرران واآلن يررديل إلر أورشررميل مررع مجموعررة يرريادين
ّ
حمرا احر .يسر ل الررذتب الفررل فر إحررد عظا رره عررن تررذا الممري الررذي يررديل المدينررة وتررو
ّ
روي واألوالد
ارك ررم عمر ر حم ررارل ل ررد أ ر ر المس رريح باع ب ررار مم رري الس ررسل .الحش ررد العف ر ّ
حمسررون ي ر ّردموا ل رره اسر ر بال بط ر ٍّرل .وايب ررل يسرروع ت ررافهل الح ررار ك عبي ررر ف رررٍّح بممك رره
الم ّ
ٍّ
رادي وأوالد ح ر حادثررة أحررد الشررعانين
الروحر و وجررود ي ريادين وضررعاء وشررعم عر ّ

نبوءد النب زيرّا:
ّ
«ابتيه هدا يا ابنة صييوفت اىتأ يا بنت أوركليـ

ومنصور ووديعت
ادؿ
ىوذا مللؾ يأت إليؾت ىو
ٌ
ٌ
ورالب لج حمار و لج هحش ابف أتاف»

(زكر ا =)= :

اإلنجيميررة ألحررد الشررعانين .ييبرنررا تررذا الررنص
اير أر (يوحنررا  )5< - 5 :56ال رراءد
ّ
السر ارحر ألحرد الشررعانين ترو م ّر :65
ييرة ز ررارد المسريح األييررد لبير عنيررا (إنجيرل ا

.)5; - 59 55 - 5

 -مع من ناول يسوع العشاء ف بي

عنيا (اآلية )57ل

......................................................................................
ذمر يهوذا اإلسير وط (اآلية )9ل
 ماذا كان موضوع ّ......................................................................................
 ما المعن الرمز ّي الذي أعطا يسوع لدتن يدميه بالطيم (آية ;)ل......................................................................................
 ماذا يال المسيح عن الف راء وعن نفسه (اآلية <)ل......................................................................................
ط يادد اليهود ل ل لعازر (اآلية )55ل
 -لماذا ي ّ

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

 -كي

اس بل الجمع يسوع ف أورشميل (اآلية )57ل

......................................................................................
 ماذا ت فوا لممسيح (اآلية )57ل......................................................................................
 م فهل ال سميذ أن ديول المسيح الظافر تو ح ي لنبوءد زكرّا (اآلية )5:ل......................................................................................
اي ر أر أيض راح الرسررالة إل ر فيمب ر ( )= - 8 :8ي رراءد أحررد الشررعانين .يي ر

المسيحيين الفرح بان ظار المج ء الثان لممسيح.
النص موي
ّ
المسيحيين (اآلية )8ل
 ما تو أساس فرحّ

تررذا

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

المسيحيون مج ء المسيح (اآلي ان ): - 9ل
 كي يجم أن ين ظرّ
......................................................................................
 ما الذي يحفظ يمو نا وع ولنا ف المسيح (اآلية ;)ل......................................................................................
 بماذا يجم أن ف كر ع ولنا (اآلية <)ل......................................................................................
الرررم يسرروع« :الف رراء معكررل ف ر كررل حررين وأمررا أنررا فمس ر

فسررر كممررا
 - 5كي ر
ّ
معكل ف كل حين» (يو )< :56ل

......................................................................................
......................................................................................
 - 6يديل المسيح ف أحد الشعانين كممي .كي
ف حيا ي اليولل ف رعي يل

ر األمرر (كير

طبر مموكي ره):
ّ

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

داسلية للمسي الملؾ
سبرة
ّ
إن كان ر

الررنفس رغبرره ش ر اق إليرره ي رّم

رردد
ي رّم بررس ان طرراع و رردون ر ّ

ميررز رااحررة
وجرره بح ر اررد إل ر المسرريح الكممررة وفج ر د سررمع يررو الررذي ال أيررر وأ ّ
ّ
رجن منيررر ّي
ألوتي رره ف ر أعمرراق كيانهررا أمررر اي بررر كثيرررون مررن الررذين آمن روا بح ر ّ فر ّ
ّ
نش ر ت رواء حضررر ه تررو
الررنفس يم ر ن فج ر د بنعمررة
روحيررة و شررعر الررنفس وك ّنهررا ّ
ّ
الذي نشد و ول« :تذا تو الذي أطمبه الرذي أرغرم بره!» عنردما نيرّم أو ن ّمرل

شيااح ما من الك ام الم ّدس ...ف يمم طمبنا فج د ظهر لنا األسرار األسم .

ال ّديس أمبروسيوس
أعمال مي ارد ورساال

األسبوع اللظيـ

يه ر المؤمنررون ف ر أحررد الشررعانين رمزّ راح لممسرريح كممرري وتررل يحممررون أغيرران
النيي ررل فر ر أي ررديهل .وغالبر راح م ررا يجع ررل األرث رروذكس فر ر رعاي رراتل وري ررة النيي ررل بش رركل

يررميم ررذكي احر ب ر ن أحررد الشررعانين تررو برردء مرحمررة آالل المسرريح اليسير ّرية مررن أجررل
العالل .تو الذي ديل أورشميل بظفر ي ليمو  .ف حد الشعانين أيديمنا فر األسربوع
يمفية الفرح الظافر تذا ي
العظيل :فف
ّ
لممسيح كممي سو يشاتدونه ميموباح.

ردياح أولاري الرذين يه فرون
ظ ّرل اليرميم م ح ّ

راء اآلالل اليسير ّرية لممسرريح و رردعونا ك ر ن بررع
مجررد ررانيل أحررد الشررعانين مسر ح
ممكنا ف آالمه يسل األيال اآل ية:
بنرا إلر بوابرا

أتمية ف السنة ألنره ير
يع بر األسبوع العظيل األسبوع األكثر ّ
ممكررو هللا .ف ضررحية المسرريح االي يارّررة عم ر اليررميم عطينررا شرريرد الررديول إل ر
حضرد هللا .وفيما ن ذكر األيال األييرد لممسيح عم األرض نحيا ثانية لحظا
ّمر ر

آالمره

فر ر ال رررن األول م ر ّررد

مرد .ف ررالحواد اليسي ر ّرية ال ر ر
العظيم ررة بي ررموا مسر ر ّ
يبح ثانية ح اا لنا من يسل ار يل األسبوع العظيل ويموا ه ويدمه.
ف أحد الشعانين نس بل المسيح ف حيا نا كممي.

راء نشراتد كعرروس لمكنيسرة
راء وح ر الثسثراء العظريل مس ح
من أحد الشرعانين مس ح
يحض ررر غرف ررة
ال ررذي يحم ررل إكمي ررل الش رروي وعسم ررا آالم رره األي ررر وأيضر راح ال ررذي ّ

العرسية لعروس ه الكنيسة.
الفيح
ّ
فر ر األر عر رراء العظر رريل أنمسر ررح بالز ر ر

ول ذكار آالمه الويورد.

الم ر ّردس كجنر ررود لممسر رريح ف ر ر االس ر ر عداد

ررم لنح فررل بالعشرراء السر ّرر ّي
ف ر اليمرريس العظرريل نج مررع يررباحاح حررول ماارردد الر ّ
راء ن جرره بجيمرران مررن يررسل ي رراءد اثن ر عشررر م طع راح إنجيمي راح عررن لحظررا
معرره ومسر ح

عظيمررة مررن ن ازعرره ف ر الجثسررمانية ال رربض عميرره جر رره السررير ة الهررزء طر ر
الجمجمة اليمم والمو عم اليميم.

ف ر الجمعررة العظيمررة ن ر يررباحاح عنررد أيرردال اليررميم فن ر أر يدمررة السرراعا
ونب ر ي ظررين م طّمعررين يرروبه وبعررد الظهررر نعرراين إنرزال جسررد المسرريح عررن اليررميم

ودفنه من يسل اإلبيطافيون الذي يرمز إل ال برر وعنرد المسراء نج مرع بحرزن وفررح
فر آن لننشررد ررار ظ لرره تررو المرردفون رمز راح فر اإلبيطررافيون والررذي برره أيضراح نحيررل
باإليمان عم الحياد اليالدد.
فر يررباح السررب

العظريل ن رريل يدمررة ال يامررة األولر م ررويعين ان يررار المسرريح

ألني ر جميع األمل».
عم المو ومرنمين« :يل يا هللا واحكل ف األرض ّ
فر ر الفي ررح نح ف ررل ب يام ررة المس رريح المجي رردد و حطيم رره أبر روام الجح رريل وفر ر ح
السررماء فررانبما فجررر العيررر الجديررد عيررر اليررسص وأينع ر

بوابررا

الثمررار ال ر

كمحبة وسسل وفرح.
المحبة)
ني برتا أيضاح ف يدمة األغاب (ماادد
ّ
ّ
األسرربوع العظرريل تررو الكنررز المي ررورج األثمررن ف ر الكنيسررة األرثوذكسر ّرية فيررسل
ّ
ورجير ررا المدتشر ررة أنر رردع لنير ررير جر ررزءاح مر ررن مسر رريرد م ّدسر ررة لمر ررو المسر رريح
تر ررذ المي ّ
وييام رره لنشرراري آالمرره لنسرراعد ف ر حمررل اليررميم لنشرراتد يررمبه لنمررو معرره
العطيرة العظمر
لن بعه إل دفنره ولن رول إلر حيراد جديردد مممرواين مرن الرروح ال ردس.
ّ
جس رردد« .وال عم ررو وال عمر ر وال
ال ر ر ن م ات ررا فر ر األس رربوع العظ رريل تر ر محب ررة هللا الم ّ

يمي ة أير
=.)7

ردر أن فيرمنا عرن محبرة هللا ال ر فر المسريح يسروع ر نرا» (روميرة </

 - 5ماذا يعن لي األسبوع العظيلل

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

 - 6ما اليطوا

ال

نس طيع ال يال بها الي بار يود األسبوع العظيل بمماهل

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

 - 7كي

حضر رعي ي مؤمنيها من أجل أسبوع عظيل مم ء بالمعن ل

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

صالة

أمػا
ىا ىوذا الستف يأت ح نصف الليفت حطوبج لللبػد الػذ يهػده مسػتيقظ ات ّ

ػتحقت حػانظر يػػا نأسػ أال تسػت رق حػ النػػوـت
الػذ يهػػده مت ػػاحالا حيػو ميػػر مسػ ّ
وي َلػػق ليػػؾ سػػارج المللػػوتت وتسػػلم إلػػج المػػوت .بػػف كػػون منتبيػػة صػػارسة:
ن

قدوس أنت يا
قدوست ّ
قدوست ّ
ّ

ت مف أهف والدة اإللو ارحمنا.

من اسحار الي ن

