
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

  قبل الفصح ا�حد السادس – ا�حد ا�ول  من الصوم
  

  
  

  وھ������و ا&ح������د الس������ادس قب������ل الفص������ح وفي������ه نق������يم ت������ذكار تنص������يب ا�يقون������ات المقّدس������ة
، ضّد بدعة محطّم�ي ا�يقون�ات، وھ�ي آخ�ر ٧٨٧إنعقد المجمع المسكوني السابع في مدينة نيقية سنة 

وأعل��ن المجم��ع ش��رعيّة تك��ريم ا�يقون��ات . أكث��ر م��ن ق��رن بدع��ة اجتاح��ت الكنيس��ة الش��رقيّة وأدمتھ��ا
إI . فھ�و إذن تك�ريم نس�بي. المقّدسة، &ن ما يقّدم لھا من تكريم إنما يھدف هللا والقديسين الذين تم�ثّلھم

. أن الضOل الذي قضى عليه المجمع المسكوني عاد فذّر قرنه، وعاد مع�ه اIض�طراب إل�ى الكنيس�ة
وذورة، وق�د تس�لّمت مق�ّدرات ا�مبراطوريّ�ة إث�ر وف�اة زوجھ�ا ثيوفيل�وس س�نة فقامت اIمبراطورة ثي

ا للضOل٨٤٢ ي انعق�د مجم�ع محل� ٨٤٣وفي سنة . ، وأرادت أن تعيد السOم إلى الكنيسة، وتضع حّدً
وباليونانيّ��ة ا�يم���ان (ك��ل س��نة ب��ذكرى انتص��ار ا�يم��ان الق��ويم  لف��ي القس��طنطينيّة وق��ّرر اIحتف��ا

وم��ع ال��زمن، وI س��يّما ف��ي مجم��ع الفOخرن��ي س��نة . ، ف��ي ا&ح��د ا&ول م��ن الص��وم")ا&رثوذكس��ي"
، اتّسع معنى العيد، حتى شمل انتصار الكنيسة، ليس عل�ى بدع�ة محطّم�ي ا�يقون�ات المقّدس�ة ١١٦٦

فحسب، بل وعلى ا&باطيل كلھا، القديمة والحديث�ة، الت�ي س�حقتھا المج�امع المس�كونيّة وتع�اليم ا^ب�اء 
   .مين القديسينوالمعل

 
ويق�رأ مرس�وم مجم�ع . في الكنائس الكبرى، يقام طواف في آخ�ر ص�Oة الس�حر، با�يقون�ات المقّدس�ة

وتذكر أسماء أبطال ا�يمان القويم، تعليقًا ونضاIً واستشھاًدا، مشفوعةً بالبركات المثلّث�ة، . ٨٤٣سنة 
  .فيما تذكر أسماء أبطال الضOل مشفوعة باللعنات المثلثة

لصوم المقدس يعود ا�نسان إلى جماله ا&ول، إلى الجمال القديم، إلى صورة هللا ومثاله، كما خلقه با
  ).٢٦: ١تك " (أن هللا خلق ا�نسان على صورته كمثاله"في الفردوس حيث نقرأ 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  

   :القراءات ا�نجيلية
  

ٌد أسُمَك إلى الدھور مبارٌك أنَت أيھا الربُّ إلهُ آبائنا، وُمسبَحٌ    :المقدمة   وُمَمجَّ
  &نَك عادٌل في جميِع ما صنعَت بنا، وأعمالَُك كلھا ِصدٌق وطرقُك استقامة  

  
  )٤٠-٣٢، ٢٦-٢٤: ١١(الرسالة إلى العبرانيّين  من فصلٌ 

  
ا َكبَِر أبى أن يُدعى ابناً  يا�  إخَوة، با�يماِن موسى لمَّ

عِب هللاِ على Iبنِة فِرَعون، واختاَر المشقَّةَ مَع ش
التمتُِّع الوقتيِّ بالخطيئة، واعتبََر عاَر المسيِح ِغنًى 
 أعظَم ِمن كنوِز ِمصر، &نَّهُ كاَن ينظُُر إلى الثواب،
وماذا أقوُل أيضاً؟ إنَّهُ يضيُق بي الوقُت إن أخبَرُت 
َعن ِجدَعوَن وباراَق وَشمُشون، ويَفتاَح وداُوَد 

�يماِن قَھَروا الممالَِك وَصموئيَل وا&نبياء، الذيَن با
وا أفواهَ ا&ُسود،  وَعِملوا البِّر، ونالوا المواِعَد وَسدُّ
وا ِمن  ةَ النَّاِر ونََجوا ِمن َحدِّ السَّيف، وتقوَّ وأطفأوا قوَّ
اَء في القِتال، وكَسروا  ُضعٍف وصاروا أشدَّ
معسَكراِت ا&جانب، واستَرجَعت نساٌء أمواتَھُنَّ 

بوا بتوتيِر ا&عضاِء  وآخرونَ . بالقيامة قد ُعذِّ
والضرب، ولَم يَقبَلوا النجاةَ ليَحُصلوا على قيامةٍ 

ياَط والقيوَد أيضاً والسِّجن، ُرج ُ موا، نُِشروا، امتـِ أفضل، وآخروَن قد ذاقوا الھُزَء والسِّ ِحنوا، ماتوا ـ
ھودين، ولَم يُكِن العالُم مستَِحقَّاً بَحدِّ السَّيف، ساُحوا في جلوِد الغنِم والَمعز، ُمعِوزين، ُمضايقين، َمج

إن الحجَر ختمه اليھود، وجسَدك الطاھَر ): ا�ولاللحن (القيامة  طروبـاريـة -
. لكنَك قمَت في اليوم الثالث،  أيھا المخلص، واھبا للعالم الحياة. حرسه الجنود

. المجُد لقيامِتَك أيھا المسيح: لذلك قواُت السمواِت ھتفت إليَك، يا ُمعطَي الحياة
  المجُد لتدبيِرك، يا محب2 البشر وحَدك. المجُد لملِككَ 

 
ر، خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البرب -

  .واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك
  
<  يا نصيرة المسيحيين التي < ُتخزى، ووسيطتھم الدائمة لدى الخالق،: القنداق -

بل بما أنك صالحة، بادري إلى . ُتعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك
. ھلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى ا<بتھال. معونتنا، نحن الصارخين إليك بإيمان

 .يا والدة اDله المحامية دائماً عن مكرميكِ 

  ٩٦ العدد – ٢٠١١ مارس/أذار ١٣ا�حد 
  ا�يقونات المقدسة/ أحد ا�ورثوذوكسية  –ا�ول من الصوم حد ا�

رة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصصصصــــــــنرشة العننرشة العننرشة العننرشة العن     
  ةالنيابة البطريركيتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  -  في الكويت

    



لھُم، تائھيَن في البراري والجباِل والمغاِوِر وكھوِف ا&رض، فھؤIِء كلُّھُم المشھوُد لھُم با�يماِن لَم 
  �. ينالوا الموِعد، &نَّ هللاَ قد سبََق فنَظَر لنا شيئاً أفضل، لكي I يُكَملوا بمعِزٍل عنا

  )٥١-٤٣: ١( البشير يوحنارة القديس فصُل شريف من بشا:ا�نجيل
  

وكاَن فيلبُُّس ِمن بَيَت  *ْتبَْعني ٱفَقاَل لهُ . فوجَد فِيلبُّسَ . وفي الَغِد أَراَد يَسوُع الخروَج إلى الَجليل �
ى في فصاَدَف فيلبُُّس نَثَنائيَل فقاَل لَهُ إِنَّ الذي َكتَب َعْنهُ موس *َمدينِة أَْنَدَراُوَس وبُْطرَس . َصيدا

أَِمَن . فقاَل لهُ نَثَنائيلُ  *وھَُو يَسوُع بُن يوسَف الذي مَن النَّاِصَرة . النّاموِس وا&نبياُء قد َوَجْدناهُ 
ا. نظُرْ ٱتعاَل و. فقاَل لهُ فِيلبُّس. النَّاِصرِة يُمكن أَن يكوَن شْيٌء َصالحٌ  َرأَى يَسوُع نَثَنائيَل ُمْقبOًِ إِلَيِه  فلمَّ

. أَجاَب يَسوُع وقاَل لَهُ . فقاَل لهُ نَثَنائيُل ِمْن أَْيَن تَْعرفُني *بالَحقيقِة إِسرائيلِيٌّ I ِغشَّ فِيه قاَل عنهُ ھذا 
أَنَت . بُن هللاِ ٱيا ُمعلُِّم أَنَت ھو . أَجاَب نَثَنائيُل وقاَل لهُ  *قَْبَل أَْن يَدعَوَك فيلبُُّس وأَنت تحَت التِّينِة َرأَيتَُك 

إِنََّك َستُعايُن . نِّي َرأَيتَُك تحَت التِّينِة آَمْنتَ ي قُلُت لَك إِ ن&َ . أَجاَب يَسوُع وقاَل لَهُ  *يل ھو َملُك إِسرائ
ومOئكةَ هللاِ . إِنَّكم من ا^َن تََرْوَن السَّماَء َمْفتوحةً . وقال لهُ الحقَّ الحقَّ أَقوُل لكم *أَعظَم ِمن ھذا 

  �. َشرْبِن البَ ٱيَْصَعدوَن ويَنِزلوَن على 

  
 تذكار أبينا في القّديسين كيرلّس أسقف أورشليم – ٢٠١١مارس  ١٨الجمعة  
  

وقد رقّاه القّديس مكسيموس . ٣١٥و ٣١٣ولد القّديس كيرلّس في القدس أو في ضواحيھا بين سنة 
لفظ الخمس والعشرين عظة الباقية لنا  ٣٤٨وفي سنة . أسقف المدينة المقدسة إلى درجة الكھنوت

وفي السنة نفسھا انتخب خلفاً للقديس . تعّد بحّق أقدم مختصر منطقي للمعتقد المسيحيالتي منه، و
، نفى إلى طرسوس، إثر محاوIت ٣٥٨- ٣٥٧حول . مكسيموس على كرسي المدينة المقدسة

ثم عاد إلى كرسيّه بعد سينودس سلوقية سنة . متروبوليت قيصرية فلسطين اIريوسي اكاكيوس
أخيراً . ٣٦٢، وبقي في المنفى إلى سنة ٣٦٠سينودوس القسطنطينيّة سنة ونفي مجدداً بعد . ٣٥٩

عاد إلى كرسيّه بسعي القّديس مOتيوس رئيس أساقفة إنطاكية، بعد وفاة ا�مبراطور اIريوسي 
عندما ارتقى يوليانوس الجاحد إلى عرش ا�مبراطورية، وتفّجر حقده ضد المسيحية . كونستنسوس

بعد  ٧٠تشييد ھيكل سليمان في أورشليم الذي ھدمته جيوش تيطس سنة  ومؤسسھا، آمر أن يعاد
فأعلن ا&سقف القّديس إن . المسيح، على حساب خزينة الدولة، لكي يطفئ المسيحية في مقدسھا

". انه I يبقى فيه حجر على حجر إI وينقض" الساعة قد حانت لتـتحقق كلمة يسوع ونبوءة دانيال، 
ع، إذ فور أن بدأ العمل، اجتاحت المكان ھّزة أرضيّة عنيفة قضت على ما وھذا ما حدث في الواق

كان I يزال قائماً من جدران وأساسات، وعلى المساكن المـحيطة، وأخذت ا&رض تقذف الحجارة 
وعاد . من أساساتھا، فتراجع العملة وتحطمت عزيمة ا�مبراطور الشرير وخزي في حقده وكبريائه

كان عضواً في المجمع المسكوني الثاني . ٣٧٨بعد وفاة ھذا ا�مبراطور سنة  القّديس إلى كرسيّه
  . ٣٨٧وانتقل إلى هللا سنة . ٣٨١المنعقد في القسطنطينيّة سنة 

  
  )١١ - ٣:  ٥٨أشعياء (: معنى الصوم الحقيقي في الكتاب المقدس

  
ص�ومكم توج�دون مس�رة  ھ�ا انك�م ف�ي ي�وم .ذللنا انفس�نا ول�م تOح�ظ .تنظر يقولون لماذا صمنا ولم 3
ھ�ا انك�م للخص�ومة والن�زاع  4 .تس�خرون وبك�ل اش�غالكم لس�تم  .تص�ومون ولتض�ربوا بلكم�ة الش�ر 

يوم�ا ي�ذلل اIنس�ان  .مثل ھ�ذا يك�ون ص�وم اخت�ارهأ ٥. تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم في العOء

يوما مقبوIھل تسمي ھذا صوما و .نفسه يحني كاIسلة راسه ويفرش تحته مسحا ورمادا فيه  .لل�رب 
فك .ليس ھذا صوما اختاره حل قيود الشرأ  6   .عقد النير واطOق المسحوقين احرارا وقطع كل نير 

اذا رايت عريانا ان تكسوه  .بيتك ليس ان تكسر للجائع خبزك وان تدخل المساكين التائھين الىأ  7
تك سريعا ويسير برك حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صح 8 وان I تتغاضى عن لحمك

ان نزعت من  .تستغيث فيقول ھانذا .الرب حينئذ تدعو فيجيب ٩ .ومجد الرب يجمع ساقتك امامك
 وانفقت نفسك للجائع واشبعت النفس الذليلة يشرق 10 وسطك النير واIيماء باIصبع وكOم اIثم

دوام ويشبع في ويقودك الرب على ال 11 في الظلمة نورك ويكون ظOمك الدامس مثل الظھر
  .كجنة ريا وكنبع مياه I تنقطع مياھه الجدوب نفسك وينشط عظامك فتصير

  
     عبرة  و  قصة

  
  >> !! أشكر الرب على نعمه<< 

يروى أن بنتا فاقدة البصر، كرھت نفسھا &نھا عمياء وكرھت كل 
قالت الفتاة . شخص في الدنيا ما عدا حبيبھا الذي كان دائما بقربھا

وتبرع أحدھم . زوجك فقط في حال تمكنت من الرؤيةيوما سأت
بعينين لھا وعندما رأت حبيبھا سألھا ھل تتزوجينني؟ نظرت إليه 

فرفضت الزواج به ... فكانت المفاجأة إنه أعمى وھي لم تتوقع ذلك
رجاء اعتني كثيرا "اً وبعد أيام كتب اليھا مOحظة وتركھا باكي

  .. " .من قبل  فقد كانتا عينيّ . تي بعينيك يا حبيب
  ...ھكذا يعمل دماغ اIنسان في أغلب ا&حيان 

وكيف كان دائما من ھو الى جانبھم . قليلون جدا يتذكرون ما كانوا عليه من قبل. عندما تتغير منزلتنا
، فكر بالذين I يستطيعون وقبل ان تتلفظ بأي شيء غير لطيف من اليوم. في الحاIت اIكثر ألما

و قبل أن تنتقد ...!   أن تنتقد الطعام الذي تتذوقه، فكر بمن ليس لديھم شيء يأكلونه قبلو...! الكOم
وقبل أن تعترض على ! زوجتك أو زوجك فكر بمن يتضرع الى هللا للحصول على زوج أو زوجة 

، المسافة التي تقودھا بسيارتكوقبل أن تشكو من طول ! الحياة فكر بمن سبقك مبكرا الى السماء 
، فكر بمن ليس لديه وعندما تتعب وتشكو من عملك! امھميقطعون نفس المسافة على أقد فكر بمن

وعندما تبدأ أفكارك باحباطك، ارسم ابتسامة على وجھك ! وظيفة مثل وظيفتك وعاطل عن العمل
  ......!وفكر بأنك ما زلت حيا واشكر هللا على نعمه كلھا

  
   www.rcckw.com :الموقع اJلكتروني للكنيسة
  melkite@safatmail.com: اJيميل اJلكتروني للكنيسة

 
 
 
 
 
 
 
 

  مساءا ٧كل يوم أربعاء في الصيام الساعة " يا رب القوات"ص
ة 
  


