
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

  قبل الفصح ا�حد السابع – الجبنأحد مرفع 
  

  
�حد السابع قبل الفصح، يدعى أحد مرفع الجبن، �نه اليوم ا�خير قبل الفصح الذي يسمح فيه بأكل ا

في ھذا ا�حد نقيم ذكر سقطة آدم وحواء أول الجبلة،  .ا�جبان ومشتقاتھا حسب النظام الكنسي القديم
وقد وضع اCباء ھذا التذكار قبل الصيام المقدس . النعيم بسبب ا�كلة المحرمةوطردھما من فردوس 

وقد سبق السيد المسيح فصام . لكي يبيّنوا كم عIج الصيام نافع لGنسان للتخلص من قباحة الشراھة
التقليد المسيحي المستند على سفر التكوين . أربعين يوماً ليعوض عن شراھة آدم ومخالفته وصية هللا

وسقطة آدم وحواء في الساعة السادسة حسب ). يوم الجمعة(يضع خلق اQنسان في اليوم السادس 
ولھذا فإن آدم الجديد أي السيد . التوقيت الروماني أي الساعة الثانية عشرة بالتوقيت الشمسي

المسيح، مات بالجسد على شجرة الصليب في وسط ا�رض على جبل الجلجلة، أيضاً في اليوم 
. وفي الساعة السادسة، كما تشير إلى ذلك صIة الساعة السادسة اليومية) أي يوم الجمعة(س الساد

يا من في اليوم السادس والساعة السادسة سّمر على الصليب الخطيئة التي : "حيث نصلي ھكذا
  ".مّزق أيضاً صك ز[تنا أيھا المسيح اQله وخلصنا. جسر عليھا آدم في الفردوس

رتبة الغفران، تلبية لطلب سيدنا ) خاصة في ا�ديار(من مساء ھذا ا�حد تقام في صIة الغروب 
إن غفرتُم للناس ذ[ّتھم، يغفر لكم أيضاً أبوكم : "يسوع المسيح في إنجيل ھذا ا�حد حيث نقرأ

) ١٥-١٤: ٦متى " (وإن لم تغفروا للناس ذ[تھم، فأبوكم أيضاً [ يغفر لكم ز[تكم. السماوي ز[تكم
ذه الرتبة يطلب المؤمنون السماح والمغفرة بعضھم من بعض ويتصافحون مرنّمين ترنيمة في ھ

ھذا ا�حد ھو افتتاح . وھكذا يدخلون متصافحين متسامحين ميدان الصيام". المسيح قام"القيامة 
فيه  لكون الرھبان كانوا" إثنين الراھب"ميدان الصيام الذي يبدأ غداً يوم اQثنين المدعو لدى العامة 

يغادرون أديارھم لكي ينسكوا في البراري وفي الصوامع والمغر منفردين متفّرغين للصوم والصIة 
طيلة مدة الصيام ا�ربعيني المقّدس، ويعودون إلى أديارھم يوم الجمعة قبل سبت لعازر وأحد 

  .الشعانين

كما . افظة عليه بتدقيقولذا شدد اCباء على المح. ويعتبر الصوم الكبير المقدس كعشر السنة كلھا
) قبل عيد الرسل في شھر حزيران(أوصوا بالتّقيد بباقي الصيامات ا�خرى، أعني صيام الرسل 

وقد وزعت ھذه . وصيام عيد الميIد المجيد) قبل عيد رقادھا في شھر آب(وصيام والدة ا[له 
. س ھو أجلّھا وأقدسھاإ[ أن الصوم ا�ربعيني الكبير المقد. الصيامات على مختلف فصول السنة

وقد سبق فمارس ھذا الصيام ا�ربعيني المسيح الرب وموسى كليم هللا وإيليا النبّي الحّي وجميع 
  .الذين أرضوا هللا

 
  .وأنا بالّصوم أجثو خاضعاً لصليٍب معه يحلو الصيام أبوانا سقطا في أكلٍة ضّد نھي هللا فاحتّل النّظام

سيح إلھنا، أھّلنا لنعيم الفردوس وارحمنا بما أنك محّب للبشر فبحنّوك الذي [ يوصف أيھا الم
  .آمين. وحدك

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 

   :القراءات ا�نجيلية
  

  موا لَملِِكنا رنِّموارنِّموا Qلِھنا رنِّموا، رنِّ      :المقدمة
  ھلِّلوا Qلِھنا بصوِت ا[بتھاج. يا جميَع ا�َمِم صفِّقُوا با�يادي

  )٤-١: ١٤(ديس بولس إلى رومة الرسالة القفصٌل من 
  

قد  إخوة، إنَّ الخIَص أقرُب إلينا اCَن مما كاَن حيَن آمنَّا، يا� 
فلنَخلَع إَذن أعماَل الظُّلمة، ونلبَْس . تناھى الليُل واقترَب النَّھار

لنَسلُكنَّ سلوكاً [ئقاً كما في النَّھار، [ بالقُُصوِف  أسلحةَ النُّور،
َمن كاَن  مضاِجِع والَعھَر، و[ بالِخصاِم والَحَسد،والسُّكر، و[ بال

َضعيفاً في اQيماِن فاقبَلوهُ بغيِر مباَحثٍة في اCراء، ِمَن النَّاِس َمن 
عيُف فيأكُل بُقُو[ً، فI يَزَدِر  ا الضَّ يعتقُد أنَّ لهُ أن يأكَل كلَّ شيء، أمَّ

ن يأكل، �نَّ هللاَ قد الذي يأكُل َمن [ يأكل، و[ يَِدِن الذي [ يأكُل مَ 
قَبِلَهُ، أنَت َمن أنَت يا َمن يَديُن عبَد غيِره؟ إنَّهُ لَِمو[هُ يَثبُُت أو 

 �.لكنَّهُ سيُثبُِّت �نَّ هللاَ قادٌر أن يثبِّتَه. يسقُط
  

انحدرَت من الع�ِء أيھا المتحنن، وقِبلَت ): الثامناللحن (القيامة  طروبـاريـة -
  جد لكالدفن ث�ثَة أيام، لكي تـُعِتقنا من ا#"م، فيا حياتنا وقيامتنا، يا رب الم

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

  .بقوة صليبك جميع المختصين بك
  

يا نصيرة المسيحيين التي " ُتخزى، ووسيطتھم الدائمة لدى الخالق، : القنداق -
بل بما أنك صالحة، بادري . " ُتعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك

ھلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى . ، نحن الصارخين إليك بإيمانإلى معونتنا
 .يا والدة اCله المحامية دائماً عن مكرميكِ . ا"بتھال

  ٩٥ العدد – ٢٠١١ مارس/أذار ٦ا�حد 
  أحد المغفرة – الجبنأحد مرفع 

رة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصصصصــــــــنرشة العننرشة العننرشة العننرشة العن     
  النيابة البطريركيةتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  -  في الكويت

    



  )٢١-١١: ٦( البشير متىفصُل شريف من بشارة القديس :ا�نجيل
ير . و[ تُدِخْلنا في تجِربة *يضاً لَمن أَساَء إِلينا وٱغفِر لنا ُذنوبَنا كما نَغفُِر نَحُن أَ  � رِّ نا ِمَن الشِّ لِكن نَجِّ
ھـور * إِن َغفَرتُم للناِس ز[َّتِِھم يَغفِْر لُكم . قال الربّ  *آمين . �َنَّ لك الُملَك والقُدرةَ والمجَد إِلى الدُّ

وإِذا  *نَّاِس ز[َّتِِھم فأَبوُكم أَيضاً [ يَغفُِر لُكم ز[َّتُِكم وإِن لَم تَغفِروا لل *أَيضاً أَبوُكُم السماويُّ ز[َّتُِكم 
الحقَّ أَقوُل . فإِنَّھُم يُنَكِّروَن ُوجوھَھُم ليَظھَروا للنَّاِس صائِمين. ُصمتُم فI تكونوا ُمَعبِّسيَن كالُمرائِين

ا أَنَت فإِذا ُصمَت  *نالُوا أَجَرھُم  إِنَّھُم قد. لُكم لئIََّ تظھََر للناِس  *ْأَسَك وٱغِسْل َوجھَك دھُْن رفٱأَمَّ
[ تَكنِزوا لُكم  *وأَبوَك الذي يَنظُُر في الُخفيَِة ھو يُجازيَك َعIنيةً . صائماً بل �َبيَك الذي في الُخفيَة

َدأ. ُكنوزاً على ا�َرض اِرقوَن ويَسِرقوَن . حيُث يُفسُد السُّوُس والصَّ زوا لُكم لكِن ٱكنِ  *وحيُث يَنقُُب السَّ
اِرقوَن و[ يَسِرقون . حيُث [ يُفِسُد سوٌس و[ َصَدأ. ُكنوزاً في السَّماء فإنَّهُ حيُث يَكوُن  *و[ يَنقُُب السَّ

 � َكنُزُكم ھُناَك يَُكوُن قَلبُُكم أَيضاً 
  
تذكار القّديسين الشھداء ا;ثنين  - ٢٠١١مارس  ٦ا�حد  

  وا�ربعين الذين في عموريّة
 

ء من كبار قواد الجيش البيزنطي في عھد اQمبراطور كان ھؤ[
وقعوا في أسر الجيوش العربية بعد إن سقطت عمورية . ثاوفيلوس

وسيقوا إلى دار ). ٨٣٨أيلول سنة  ٢٤(واحتلھا الخليفة المعتصم با� 
وإذ لم يستطع الو[ة العرب إقناعھم، [ بالوعود و[ ). بغداد(السIم 

عذبة، بان ينكروا المسيح، قطعت ھاماتھم المكرمة بالتھديدات و[ با�
  . ، في عھد الخليفة المتوكل٨٤٨في مثل ھذا اليوم من سنة 

  
 

  من أقوال اIباء عن الصHة بغير انقطاع
 إلتھاب سري داخلي بوقار، وھي  الصIة بI انقطاع ھى استمرار وجود ا[نسان فى حضرة هللا -١

[   فى ذلك ا�تون المستمر لكي" الصIةكلمات "إلقاء الخشب فى   على الدوام مع يقظة دائمة
  )الناسك ا�سقف ثيوفان (.ينطفئ 

د أن وحينئذ تج. نقطاع واجتھد فى صIتك وانت حتماً تصل إلى الشعور بحضرة هللابI ا صلي -٢
م على والسر فى كيف نداو  .يكمل في القلب من تلقاء ذاته بدون جھد  ترديد اسم هللا فى الصIة

 . فى مقدار حبنا ليسوع حباً شديداً صادقاً اميناً    الصIة بI انقطاع فى البدء ھو كائن
 فكرك بآياته وكلماته ؟ ھل قد م�انظر فى نفسك ھل تحب يسوع؟ ھل أنت مشغول به حقاً  -٣

معه  صال وتتحدثانف ھكذا النفس التى تعلقت بحبيبھا يسوع تثبت فيه على الدوام بI ؟ووعوده لك
  )١٧:  ٦كو١( معه روحاً واحداً  التصق بالرب قد صار أليس كل من . سراً فى حديث قلبي ملتھب

  )ا�سقف ثيوفان الناسك(
رنا وحديثنا أيضاً أن نقدم له كل أفكا  رادته وعليناهللا ونسلم ذواتنا Qكل شئ يجب أن نشكر  في -٤

  )ا�ب صاروفيم( .نستخدم كل شئ لمسرته الصالحة وأعمالنا محاولين أن
يسوع المسيح داوم معه حارساً قلبك من كل فكر يبعدك عنه بدوام ذكر . [ تفصل قلبك عن هللا -٥

   )الفميوحنا ذھبي ( .آخر سوى تمجيد المسيحالرب فى قلبك و[ يفكر فى شيء  حتى يتأصل اسم
ه أما بصوت مسموع أو الكلمات بفم ، مردداً كل من يثابر على صIة يسوع بI ملل وبوقار [ئق -٦

  مسيح ابن ليارب يسوع ا: "عقله ليشتغل مفكراً في معنى كلمات الصIة ھامساً بشفتيه، ويغلق على

رافضاً كل فكر آخر يعرض على ذھنه سواء للشر كان أو للخير فانه لن " هللا ارحمنى أنا الخاطئ
. لروحانية فى العقل والقلب ا  يطول به الوقت كثيراً إ[ ويعطى من الرب الرحوم تذوق الصIة

  )اغناطيوس ا�سقف(
رأسك واغلق عينيك وتصور نفسك ناظراً الى قلبك وانقل  احني. وصمتھدوء  اجلس وفي -٧

 "يارب يسوع المسيح ابن هللا ارحمني" منك وقل مع كل نسمة تخرج  أفكارك من عقلك الى قلبك 
و[ً أن تدع كل ا�فكار ا�خرى جانباً وكن قلھا بتحريك شفتيك ببساطة أو قلھا فقط فى عقلك محا

  )يسمعان الIھوت(. ھادئاً صبوراً وكرر ھذه الطلبة فى أحيان كثيرة 
  

     عبرة  و  قصة
  >>أبانا الذي في السموات<< 

أبانا : دخلت احداھن إلى الكنيسة للصIة كعادتھا، وجلست على أحد مقاعد الكنيسة وابتدأت بالصIة
انا ھنا �تلو  :نعم أنا ھو ماذا تريدين؟ قالت بذعرٍ  :وھنا سمعت صوتا يقول لھا .الذي في السموات

: تابعت السيدة صIتھا .أكملي الصIةف فأنا أراك تاتين كل يوم، اعر: الصIة الربانية، فقال لھا
ليتقدس أسمك، ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على ا[رض، وھنا قاطعھا مرة 

أحقا تريدين مشيئتي أن تتم على ا�رض؟ فكيف إذا [ تھتمي لھا في حياتك وتفعلين : قائI أُخرى
: مشيئتك أنت طوال الوقت بI مبا[ة؟ أكملي الصIة لنرى، رفعت السيدة عينيھا وقالت بنبرة حزن

بي مليئة بالمغريات نعم ولكن لم تطل:قال !الحياة مليئة بالمغريات ومن الصعب الوقوف أمامھا
: نا كفافنا أعطنا اليوم، وھنا قاطعھا مرة اخرى قائIخبز: وأخذت تكمل الصIة. أكملي معونتي قط،

دون رفع شكر بسيط �جل خبزك سبب معيشتك وتعترضين على ما عندك ولماذا كنت تتذمرين ب
نحن أيضا  أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر: الصIةأكملت السيدة . اليومي الذي لم ينفذ قط؟ أكملي الصIة

؟ لماذا تطلبين آخر مرة غفرتي �خيك أو جارتكمتى : للمذنبين إلينا، وھنا أيضا قاطعھا مجددا
ا ياك أمّ االغفران وأنت لم تغفري؟ أنا أرسلت ابني الوحيد ليمت بد[ عنك على الصليب غفرانا لخط

و[ تدخلنا في " عينيھا،والدموع ابتدأت تترقرق في أكملت السيدة . أكملي الصIة... أنت فلم تغفري
يھا دائما �نك كنت تقومين بما تمليه لأنت من كان يركض إ! أنا لم أدخلِك في تجربة قط " تجربة 

  .ب إرادتي في حياتكأو حتى طل لم تفكري يوماً قط باستشارتي. عليه إرادتك
  .بد آمينبل نجنا من الشرير �ن لك الملك والقوة والمجد من اCن وإلى ا�: أكملي الصIة

لقد نجيتك من شرور كثيرة ولكنك كنت مشغولة بأمور الحياة فلم تعيريني اھتمامك ولم : قال
لتصلي تكون أذني  عندما تأتي إليّ تي الصIة ھي اتصالك الشخصي بي ، تIحظي محبتي لك، يا ابن

دي صاغية لصIتك عندما تكون نابعة من القلب، الصIة ھي شركة معي وليس فرض، فI ترد
  .كلمات [ تفھمي معناھا أو تعنيھا من كل قلبك

أشكرك : وھنا ابتدأت السيدة بالبكاء ورفعت عينيھا نحو الصليب المعلق على حائط الكنيسة وقالت
مرة بموت ابنك على الصليب ومرة أخرى بجذبي إليك اغفر : أبي السماوي �نك فتشت عني مرتين

من الكنيسة وھي واثقة بأن أباھا السماوي راٍض عن لي أبتي واقبلني ابنة لك، خرجت السيدة 
  .صIتھا البسيطة ھذه �نھا كانت نابعة من القلب

  
   www.rcckw.com :الموقع ا;لكتروني للكنيسة

 
 

  ٢٠١١مارس  ٧ا)ب بطرس يتمنى لكم صياماً مباركاً يبدأ يوم ا�ثنين   
  


