
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

بطريرك أنطاكية وسائر المشرق لل ٢٠١١من رسالة الصوم 
  لّحام غريغوريوس الثّالث+ ، وأورشليم   سكندريّةا�

  "كلمة هللا والصَّوم"

  
يِّد ب السَّ ب المجرِّ : أجابه يسوع قائ�ً . ُمْر أن تصير ھذه الحجارة خبًزا: "المسيح قائ�ً له  عندما جرَّ

ع   ولھذا فإنَّنا). ٤:٤متى " (ا>نسان، بل بكلِّ كلمٍة تخرج من فم هللا وحده يحيا  ليس بالخبز نشجِّ
ٍة في أيَّام وم  الجميع على قراءة كلمة هللا في الكتاب المقدَّس، وبخاصَّ وھذا ما ورد في التَّوصية . الصَّ

ينودس Mجل الشرق ٢رقم    :اMوسط  من توصيات السِّ
عويَّة وأساسھا؛ نتمنَّى أن تمتلكإنَّ كلمةَ هللا ھي روح الِخَدم "   . كلُّ أسرٍة الكتاب المقدَّس  الرَّ
ينودس على المثابرة اليوميَّة" ع آباء السِّ ل فيھا، Z سيَّما القراءة   يشجِّ على قراءة كلمة هللا والتأمُّ

بيَّة، وعلى خلق موقع ف المؤمنين شروحات وتفسيرات   الرَّ بيبلي على ا>نترنت، يضع بتصرُّ
م للكتاب المقدَّس في عھَديه القديم والجديد، وعلى وضع منھجيَّة   ثوليكيَّة، وعلى إعدادكا كتيِّب يُقدِّ

  .لقراءة الكتاب المقدَّس  سھلة
عايا على تنظيم" عون أيًضا اMبرشيَّات والرَّ ل فيھا، حّتى   ويشجِّ دورات بيبليَّة لشرح كلمة هللا والتأمُّ

ق في روحانيَّة ا  تتسنى ا>جابة على أسئلة لمؤمنين لخلِق جوٍّ من اMلفة مع الكتاب المقدَّس، والتعمُّ
سولي  الكتاب   ).هللا  التوصية حول كلمة" ( المقدَّس، واZلتزام في العمل الرَّ

  .صوٌم مشترك، وعيُد قيامٍة مشترك
. ٢٠١١عام وسنُعيِّد مًعا ھذا ال ٢٠١٠المسيحيِّين عيد القيامة مًعا العام   لقد عيَّد جميع

ينودس Mجل. ينتظرون أن نبقى نُعيِّد مًعا في المستقبل  والجميع الشرق اMوسط   ھذا مع العلم أنَّ السِّ
العمل على توحيد تاريخ : ٦  البند ٢٨التوصية (أوصى المسيحيِّين بأن يعملوا على التَّعيِّيد مًعا 

  ).اZحتفال بعيَدّي المي�د والفصح
  . س البطاركة والمطارنة الكاثوليك في لبنان، أكَّد على التوصية نفسھامجل  كما أنَّ اجتماع

لوات لكي يُلِھم. ھي المرشَّح القادم Mخذ القرار بالتَّعيِّيد مًعا  سوريا المسيح القائم   أطلب رفع الصَّ
  .إلى ما شاء هللا  والحّي في كنائسنا، رعاتنا اMحبَّاء لكي نبقى نحتفل بقيامته مًعا

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

   :القراءات ا2نجيلية
  

  الربُّ يؤتي شعبَه قوة ً، الربُّ يبارُك شعبه بالس�م     :المقدمة
  قّدموا للرب يا أبناء هللا، قّدموا للرب أبناَء الكباش       

  
  )٢٠-١٣: ٦(الرسالة إلى العبرانيين فصٌل من 

  
لهُ أن يُقِسَم بما ھَو يا إخوة، إنَّ هللاَ عنَد َوعِدِه >براھيم، إذ لَم يَُكن  �

Mباركنََّك بركةً وأكثَِّرنََّك تكثيراً، : أعظُم منهُ، أقَسَم بنفِسه، قائ�ً 
وھكذا إن تأنَّى ناَل الموِعد، وإنَّما النَّاَس يُقِسموَن بما ھَو أعظم 

ا شاَء هللاُ ) ِمنھُم( وتنقَضي كلُّ مشاجرٍة بينَھُم بالقََسِم للتَّثبيت، لذلَك لمَّ
ِل َعزِمه، توسََّط بقََسٍم، حتى أن يز يَد َوَرثَةَ الموِعِد بياناً لعَدِم تحوُّ

Zِن وZ يُمِكُن أن يُخلَِف هللاُ فيِھما، على  نحُصَل بأمرينِ  Z يتحوَّ
جاِء الموضوِع  ِك بالرَّ تعزيٍة قويَّة، نحُن الذيَن التجأنا إلى التمسُّ

وھَو يَدُخُل إلى . ٍة وراِسخةٍ أماَمنا، الذي ھَو لنا كِمرساٍة للنَّفِس أمين
ٍ◌ Mجلِنا، صائراً رئيَس  داِخِل الِحجاب، حيُث دَخَل يسوُع كسابِق

  �.كھنٍة إلى اMبِد على رتبِة َملكيصاَدق
 

  )٣٠-١٧: ٩( البشير مرقسفصُل شريف من بشارة القديس :ا2نجيل
  
 *بني بِه روٌح أَبَكم بٱقد أَتَيتَُك . معلِّميا . َدنا إِلى يسوَع إِنساٌن وسجَد لهُ قائ�ً . في ذلَك الزمان �

 *وقد قُلُت لتَ�ميِذَك أَن يُخِرجوهُ فلَم يَقِدروا . فيُزبُِد ويَصِرُف بأَسنانِِه ويَيبَس. وَحيثُما ٱعتَراهُ يَصَرُعهُ 
فأَتَْوهُ  *ھلُمَّ بِه إِليَّ . لُُكموحتَّى متى أَحتَمِ . إِلى متى أَكوُن ِعنَدُكم. أَيُّھا الجيُل غيُر الُمؤِمن. فأَجابَهُ قائ�ً 

ا رآهُ للوقِت صَرعهُ الروح. بهِ  ُغ ويُْزبِد . فلمَّ فسأََل أَباهُ منُذ َكم مَن الزماِن  *فسقََط على اMَرِض يتَمرَّ
شيئاً  لكْن إِِن ٱستطَعتَ . وكثيراً ما أَلقاهُ في النَّاِر وفي المياِه ليُھلَِكهُ  *منُذ ِصباه . فقال. أَصابَهُ ھذا

إن تلميذاِت الرب عرفَن من الم�ِك ): الرابعاللحن (القيامة  طروبـاريـة -
ين، وقلَن للرسِل مفتخر. ُبشرى القيامِة البھيجة : اتٍ ونبذَن القضاَء على الجد)

.لقد ُسلَِب الموت، ونھَض المسيُح ا5له، واھباً للعالِم عظيَم الرحمة  
 

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 . عن أصوات الخطأة الطالبين إليك ُتعريضي
. ھلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى ا?بتھال. معونتنا، نحن الصارخين إليك بإيمان

 .يا والدة ا5له المحامية دائماً عن مكرميكِ 

   ٩٩ العدد – ٢٠١١ أبريل/نيسان ٣ا�حد 
  شفاء المصروع – والثالث قبل الفصح من الصوم الرابعحد ا�

رة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصصصصــــــــنرشة العننرشة العننرشة العننرشة العن     
  ابة البطريركيةالنيتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  -  في الكويت

    



فصاَح أَبو  *إِِن ٱستطَعَت أَن تُْؤِمَن فكلُّ شيٍء ُممكٌن للُمْؤِمن . فقاَل لهُ يسوع *فتَحنَّْن علينا وأَِغْثنا 
بيِّ لساَعتِه بُدموٍع وقال ا رأَى يسوُع أَنَّ الَجْمَع  *فأَِعْن قِلَّةَ إِيماني . إِنِّي أُومُن يا ربّ . الصَّ فلمَّ

وُح اMََصمُّ اMَبَكم. ھََر الروَح النَِّجَس قائ�ً لهُ ٱنت. يتَباَدروَن إِليهِ  أَنا آُمُرَك أَِن ٱخُرْج منهُ وZ . أَيُّھا الرُّ
 *فصاَر كالميِِّت حتَّى قال كثيروَن إِنَّهُ قد مات . فصَرَخ وخَبَطهُ كثيراً وخَرَج منهُ  *تَُعد إِليِه ِمن بَعد 

ا دَخَل البَيَت سأَلَهُ ت�ميُذهُ على ٱنفِراد *فأَخَذ يسوُع بيَِدِه وأَنھَضهُ فقام  لماذا لَم نستَِطْع نحُن أَن . ولمَّ
وم . فقال لھم *نُخِرَجهُ  �ِة والصَّ ا خَرجوا ِمن  *إِنَّ ھذا الِجنَس Z يُمِكُن أَن يَخُرَج بشيٍء إZَِّ بالصَّ ولمَّ

  � .ولم يُكْن يُريُد أَن يَدرَي أَحد. ھُناَك ٱجتازوا في الَجليل
  

  ؟" الصوم"ما معنى كلمة 
  

تحوي الكثير من المعاني  بل ھي، إن كلمة صوم ليست مجرد ث�ثة أحرف نرددھا بشكل عفوي
 ،،والعبر

 ،،الھامة جداً في حياتنا اليومية ولكل حرف في ھذه الكلمة دZلته و قيمته
  ،،ة المرجوة منهأن نصل إلى الغايولكي نستطيع أن نعيش الصوم الحقيقي ونفھم فحواه و نقدر 

لنا في مسيرتنا الروحية علينا أن نفكر في ھذه المعاني والقيم ونحاول جھدنا لتطبيقھا ولتكون نوراً 
 .نحو الرب

 :ص
 ..في حياتنا المليئة بالكثير من المطبات  صبر نمتحنه  -
 ..ص�ة تنقي الروح و تھذبھا وتكون جواز سفر لنا للوصول إلى هللا -
 ..ت و مع ا�خر ومع هللاصداقة مع الذا -
 ..صمود في وجه كل تحدي في حياتنا -
 ..أفعال و أقوال تحاول جذبنا  وصمت عن، صمت داخلي للوصول إلى أعماقنا وسبرھا -
 ..ومع كثير من متطلبات الحياة،ومع الذات ، صراع مع الرغبات و الشھوات  -
 ..  في جميع ع�قاتيصدق مع نفسي ومع هللا و -
 :و
 ..عة أعيشھا في ع�قاتيودا -
 ..ومودة في مختلف ارتباطاتي با�خر  وئام -
  ..وZدة جديدة روحية تتحقق عندما أعرف كيف أعيش الصوم الحقيقي في حياتي -
  إلى ا�خرو إلى الذات على ضوء كلمة هللاووقت الرجوع إلى هللا  -

 :م 
 ..محبة � و ل�خر -
 .و مع ذاتيمصالحة مع هللا ومع أخي ا>نسان  -
 ..مخافة هللا في أعمالي و أفكاري -
 ..مشاركة ا�خر بما لدي -
 ..مساعدة المحتاج بحسب استطاعتي و قدراتي دون تمنين -
 ..مسيرة نحو هللا توصلني إلى النھاية السعيدة -
 ..مسؤولية تجاه نفسي و تجاه غيري -
  ..مجھود أبذله لكي أستمر في خطواتي بشكل صحيح -

 ..عيشھا لكي أختبر معنى الصبر الحقيقي محنة أ -
 ..مشيئة أسعى إلى تحقيقھا -
 ..موت يوصلني إلى القيامة مع يسوع المسيح -

   ،و عفة) فقر(فالصوم إذاً ھو إمكانية عيش حياة مسيحية حقيقية بما تشمله من طاعة و تجرد 
  .لمجابھة تيار ھذا العالم الحالي بما فيه من سلطة و مال

   
     عبرة  و  قصة

  
  >>! الكاھن والعقرب << 

  
جلس كاھن على ضفة نھر وراح يتأمل في الجمال المحيط به ويتمتم 
صلواته، لمح عقرباً وقد وقع في الماء وأخذ يتخبط محاوZ أن ينقذ 

قرر الكاھن أن ينقذه، مد له يده فلسعه العقرب . نفسه من الغرق
م تمضي سوى دقيقة فسحب الكاھن يده صارخا من شدة اMلم ولكن ل

واحدة حتى مّد يده ثانية لينقذه فلسعه العقرب سحب يده مرة أخرى 
على . صارخا من شدة اMلم وبعد دقيقة راح يحاول للمرة الثالثة

 Zولى وMمقربة منه كان يجلس رجل آخر ويراقب ما يحدث، فصرخ بالكاھن، لم تتعظ من المرة ا
قاذه للمرة الثالثة لم يأبه الكاھن لتوبيخ الرجل وظل يحاول حتى من المرة الثانية، وھا أنت تحاول إن

نجح في إنقاذ العقرب، ثم مشى باتجاه ذلك الرجل وربت على كتفه قائ� يا بني، من طبع العقرب أن 
  يلسع ومن طبعي أن أحب، فلماذا تريدني أن أسمح لطبعه أن يتغلب على طبعي؟

  
  

   www.rcckw.com :الموقع ا�لكتروني للكنيسة
  melkite@safatmail.com: ا�يميل ا�لكتروني للكنيسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

  مثل المكّرم ا)ب بشارة أبو مراد
م وم المباركة،   نفرُح أن نُقدِّ للجميع نموذًجا رھبانيًّا وكھنوتيًّا رائًعا في أيّام الصَّ

ًما في   ھو اھب المخلِّصي ا)ب بشارة أبو مراد الذي أُعلن مكرَّ الرَّ
�ة واLماتة والتقشُّف وممارسة الفضائل   إنَّه. ١٠/١٢/٢٠١٠ وم والصَّ مثاٌل للصَّ

  .اLنجيليَّة  المسيحيَّة والتطويبات
 


