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 إعـــــــداد

 نقـــوال طبليــة
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 ٔتوطئة

 
 

 اآلب واالبف والروح القدس، اإللو الواحد، آميف.باسـ 
لقد سمح لنا الرّب بنعمو الكثيرة، أف ننطمؽ مف جديد لنكمؿ ىذه السمسمة مف التعميـ 
الديني والتي ىي عصارة ثبلثة عقود مف العمؿ الممتـز في حقؿ الرّب الواسع والغنّي جدًا 

 بآف.
كثر مف عمر ومرحمة، إّنما ىي فعبًل إّف ىذه المواضيع، عمى بساطتيا وتكرارىا في أ

دورة طقسية طبيعية ال بّد مف التوّقؼ عندىا واالستفادة منيا في كّؿ سنّي حياتنا. فنغتني 
بالرب وبكنيستو المقّدسة وال نستغني عنيما. ال بّد أيضًا أف أذّكر أخوتي المسؤوليف بأّف 

ّنما بمقدار ما يطالعوف ويفتشوف ويسألوف  ىذه المواضيع ليست البرنامج النيائي، وا 
ويستنبطوف، ينيرىـ الروح ويغّذييـ فيمتؤلوا قداسة وحكمة وفيمًا، فيستحقوف حينيا قيادة 
خرافو المنتشرة ىنا وثّمة، ويسمعوف صوتو الحسف قائبًل: "كنت أمينًا عمى القميؿ فسأقيمؾ 

 .عمى الكثير".  والرّب معنا وفيما بيننا
ـّ إنجاز ىذا العمؿ ببَركة ص :مبلحظة )كرياكوس(،  احب الّسيادة، المطراف أفراـت

 متروبوليت طرابمس والكورة وتوابعيما لمّرـو األرثوذكس.

 
 
 

 ـةوال طبميــــنق
 0202بــــاط ش

                                                 

  
1
 طراف سمواف موسي )تعاونّية النور(مجع سمسمة "إيماننا في الكممة واأليقونة" لمرا  
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 الكنيسة )كمكان للعبادة(
 

في كّؿ رعّية ثمة كنيسة حيث نأتي جميعًا ِلعبادة اهلل، وىذا ىو اليدؼ األىـّ مف 
بناء الكنيسة: الكنيسة كبيرة وتتَّسع ِلكّؿ العائبلت التي تأتي ِلَتعُبد اهلل سويًَّة َكعائمٍة واحدة 

  كبيرة.
 
 
 
 
 

 
 

 ة أقساـ: وكّؿ كنيسة ُقسَّْمت إلى عدّ 
 
ؿ مرة إلى الكنيسة، تقؼ في مدخؿ مدخؿ الكنيسة -۱ : عندما تأتي األُـّ ِبِطفميا ألوَّ

الكنيسة حتَّى يأتي الكاىف وُيصمّْي ليا وعندئٍذ يقودىا باّتجاه وسط الكنيسة. وفي ىذا 
المكاف )أي المدخؿ( ُتضاُء الشُّموع أماـ أيقونات يسوع المسيح ووالدة اإللو 

ـَ أسماء والقدّْي سيف َكتعبير عف صمواتنا وُشكرنا ليـ، وىناؾ أيضًا نستطيع أف ُنقدّْ
أصدقائنا األحياء واألموات الذيف نريد أف ُنصمّْي مف أجميـ، وغالبًا ما نرى أيضًا 

 ُجرف الَمعموديَّة الذي فيو ُيعمَّد األطفاؿ.
 
". إّنو حيث يقؼ : ُيدَعى القسـ األوسط مف الكنيسة "صحف الكنيسةصحف الكنيسة -۲

أو يجمس الشَّعب أثناء الِخَدـ اإللييَّة، وعندما نكوف في ىذا القسـ نرى حولنا كّؿ 
األشياء التي ُتساعدنا عمى التَّفكير باهلل والصَّبلة: األيقونات الُمقدَّسة وُصَور عف 
 مراحؿ حياة يسوع المسيح أو حياة القدّْيسيف. ما ىي األيقونات التي توَجد في صحف

 الكنيسة عندنا؟ )حوار(
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: في كّؿ كنيسة مكاف ُمقدَّس جّدًا يدخؿ إليو الكاىف وُمساِعدوه ِبكثير مف الييػكؿ -۳
اإلحتراـ وُيدعى "الييكؿ". وىذا القسـ ُيصَعد إليو ِبَدَرجات بحيث ُيصبح أعمى قميبًل 

ىناؾ مف القسـ اآلخر. نحف ال نقدر كّمنا أف نعبر إلى الييكؿ ألّف الكاىف يقؼ 
وحده مف أجمنا وُيقدّْـ كؿَّ واحٍد مّنا وكؿَّ صمواتنا إلى اهلل. فيقرأ لنا كبلـ اهلل مف 
اإلنجيؿ، ويخرج مف الباب الُمموكي ِلُيعطينا المناولة فيما نقؼ نحف في الصؼّْ 

 بترتيٍب.
ويفصؿ الييكؿ عف صحف الكنيسة حاجٌز ُتعمَُّؽ عميو األيقونات وُيدعى  

ي وسط األيقونسطاس باٌب واسٌع ُيدعى "الباب الُمموكي" الذي نرى "أيقوِنسطاس". ف
مف خبللو المائدة الُمقدَّسة التي يقؼ أماميا الكاىف. نحف نأتي جميعًا إلى الكنيسة 
ِلُنبلقَي اهلل ونتكّمـ إليو. وأثناء كّؿ قداس إليي تكوف المائدُة المكاَف الذي يأتي اهلل فيو 

 ِلمقاِئنا.
 

ىكذا فإّف الكنيسة أي  اهلل"، ؿ "عائمةَ شكّْ جموع العائبلت( يُ ّف الشعب )مَ كما أ :خالصة
 ناء ىي بيت اهلل الذي يجمع كّؿ المؤمنيف.البِ 

 
 وح.مَّ في القاعة أو في البيت أو عمى ال رسـ كنيسة :ميتطبيق عم  

 
 

 



  ٗ   

 ام الكنيسةـأقس
 
  ..ّي.حَ  ريّ شَ د وبَ جامِ  يف: ماديّ ناءَ ف بِ الكنيسة مِ  ؼُ تتألَّ 
 

ة في في عميَّ  كانت الكنيسة األولىمنا: ما وصَ  أىُـّ . ناء الجامدعف البِ ىنا سنتكّمـ 
يوؼ قاـ في الكُ نرى الكنائس القديمة تُ  . ثَـّ (ٕٔ:ٕٔ)أعماؿ  مرقص اإلنجيمي أـّ  يِت بَ 

يانة رت الدّْ يداء )بسبب االضطيادات( وبعدىا عندما تحرَّ قابر الشُّ يس وفي مَ يامِ والدَّ 
  يداء.س عمى بقايا الشُّ ؤسَّ تُ الكنيسة ت حَ ير االضطيادات أصبَ ف نِ ة مِ يَّ المسيح
 

رؽ رمز و نحو الشَّ جِ ب(، تتَّ ميب )عمى األبواب والقبَ الصَّ بِ  ختوـٌ مَ  ٌس قدَّ مُ  الكنيسة مكافٌ  
 ص.خمّْ ور وانتظار المُ النُّ 

 
 :أشكالها 

. وىي (ٛ-ٚ-ٙ في)تكو  وفاف الخطيئةذة مف طُ نقِ مثؿ سفينة نوح المُ سفينة:  -۱
و  ميا.ف يدخُ ص مَ خمّْ ؤمنيف إلى ممكوت اهلل وتُ ؿ المُ تنقُ  باؾ مقى شِ تُ  أيضاً  منياْْ
 مة اإلليية(.مِ يا الكَ إلقائِ ة بِ شريَّ حمي البَ تَ ب لِ الرَّ 

ط توسَّ تَ  ،)بواسطتو دخؿ الخبلص الى العالـ( سيحيّ أداة الخبلص المَ صميب:  -۲
لى تَ ار ونور الشُّ نة النَّ سِ لأَ نطبلؽ إلى فوؽ كَ ة ترمز إلى اإلقبّ  ور ؿ النُّ بُّ قَ موع وا 

 (.بّ نكَ اإلليي المُ 
 –ة رة األرضيَّ الكُ ؿ بِ ثَّ مَ تجمع كّؿ العالـ المُ  –اهلل ىو البداية والنياية دائرة:  -۳

 .استمراريَّة الحياة في المسيح
 
  دمة.في أعمى الكنيسة جرس يدعو المؤمنيف إلى كّؿ خِ  

 

دخؿ )حيث المَ  ثَـّ  .(مدافف)الراقديف جمع بيف األحياء و ديمة تَ مف الخارج، الباحة الق 
ؤمنوف الكنيسة حيث يقؼ المُ  فُ حْ صَ موع. فَ يت والشُّ أيقونة صاحب الكنيسة مع الزَّ 

سيح يـ المَ التزامِ نيف بِ ؤمِ ر المُ كّْ ذَ ة الذي يُ عموديَّ المَ  رفُ حف جُ )في الصَّ . ويجمسوف
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يـ عمى دتِ ساعَ مُ ة لِ ريَّ شَ البَ حيطيف بِ يسيف المُ دّْ مقِ فة لِ مختَ يبو. وأيضًا األيقونات المُ موصَ 
ب يسوع أو ىا أيقونة الكاىف األعظـ الرَّ رُ صدَّ تَ رسي األسقؼ تَ مكوت وكُ ـ نحو المَ قدُّ التَّ 

 ؤمنيف(.وؽ والمُ مجَ صة لِ صَّ خَ موس المُ و باإلضافة إلى أمكنة الجُ تِ أحد تبلمذَ 
 

 ۱حاشية
 ر. صْ ة دوف حَ في الكنيسة األرثوذكسيّ  ائعةأشكاؿ الكنيسة ىي الشَّ  -۱
أو أكثر  مدفناً بلحظ داخميا نُ عند مَ أماـ بعض الكنائس أو  -۲

دمة ة التي سبقت لو الخِ عيَّ عمى األغمب يعود إلى كاىف الرَّ 
 فييا.  

ب يسوع في يقونة الرَّ أوضًا عف يسيف عِ دّْ نرى في بعض األحياف أيقونة أحد اآلباء القِ  -۳
موف مثّْ ( ألّف يوحنا وأمثالو يُ ـىبي الفَ يس يوحنا الذَّ دّْ قونة القِ سقؼ )مثبًل أيألُ رسي ادر كُ صَ 
  سة.دَّ ة المقُ سوليَّ ة الرَّ ينوتيَّ مطة الكَ السُّ 
 

 كرٌ ( وىو حِ ، اإلرتفاعرتقاءيف )اإلجتَ رَ دَ إليو بِ  صَعددس األقداس( يُ وأخيرًا الييكؿ )قُ 
يكؿ أيقونسطاس )أي حامؿ األيقونات، التي حف عف الييفصؿ الصَّ  .ذبحاـ المَ دَّ عمى خُ 

ئ نشِ ميب ىو اإلكميؿ ألّنو يُ صموبًا = الصَّ يـ الفادي مَ مُ مّْ كَ ه يُ اءَ يداء المسيح وأحبَّ ؿ شُ مثّْ تُ 
الباب المموكي في الوسط )أوسع( يدخؿ منو ممؾ  القيامة(. في األيقونسطاس ثبلثة أبواب:

مثابة الباب الضيؽ الذي يدخؿ منو بِ  فيمى الجانبَ جد، في اإلنجيؿ والقرابيف. والباباف عالمَ 
 ح األبدي(.رَ وأثقااًل تسبؽ الفَ  اً بصاعِ المؤمنوف إلى شركة المسيح )طريؽ المسيح تعني مَ 

يكؿ يا اليَ تُ معالـ )أيَّ تو لِ ب وأعطَ ت الرَّ ظَ فِ توؿ التي حَ والييكؿ يرمز أيضًا إلى البَ 
 .س...(دّْ قَ تَ المُ 

عمداف ، يوحنا المَ إلى اليميف: السَّيّْد ةبَ تَّ رَ عب وىي مُ سيرة الشَّ ـ مَ قدَّ تَ األيقونات تَ 
 )السابؽ(، المبلؾ جبرائيؿ )البشارة(.

لى اليسار: والدة اإللو، صاحب أو شفيع الكنيسة، المبلؾ جبرائيؿ )المبلؾ  وا 
اقبلت = لعذارى اإلى العَ  مموءة زيتًا )إشارةً ى القناديؿ المَ دلَّ تَ الحارس(. وأماـ األيقونات تَ 

 ريس(.قاء العَ مِ لِ  الكنيسة بأكمميا ساىرةً 
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 ۲حاشية
 امو.دَّ يدخؿ الييكؿ سوى خُ  عادًة ال -۱
عدودة( أو كثيفًا )عميو أيقونات يمكف أف يكوف األيقونسطاس بسيطًا )عميو أيقونات مَ  -۲

 جة األولى إلى مساحة الحائط.رَ الدَّ كثيرة ومختمفة(. وىذا يعود بِ 
روا بو وعاشوا لو فأقاميـ معو إلى جانبو شَّ قونا وبَ بَ ف سَ مَّ ذتو مِ تبلمِ  ىـسيح اء المأحبَّ  -۳

 في الممكوت.
 أف نستقبؿ ممؾ المجد. يا الممثموف الشاروبيـ"أيُّ كما نقوؿ في " -ٗ

مؾ وحولو = كما الم ؼّ حتَ في الييكؿ، في الوسط المائدة أو العرش )المبلئكة تَ 
دائمًا عمى  ًتَحضَّر اهلل التي ، كممةُ اإلنجيؿُ  ط المائدةَ يتوسَّ ( تحّوؿ القرابيفالحاشية، وحيث 

ناولة مُ ف بواسطة الكاىف، وخمفو بيت القرباف )فيو ذخائر لِ ؤمِ يتناوليا الشعب المُ و  المائدة
يرافيـ اروبيـ والسّ تاـ الشَّ سًا(. وفي الخِ قدَّ حتاجيف وأنبوبة الميروف وزيتًا مُ رضى والمُ المَ 

ؤمنيف مف خبلؿ الكممة )وكأّننا حيف عمى المُ  ؿّ طِ ب المُ الرَّ  طيـ صميبُ )المبلئكة( يتوسَّ 
ؤمنيف، نرى مف خبللو ومف خبلؿ ممُ نتطّمع إلى الكاىف خادـ المسيح وناقؿ الكممة لِ 

مف وجود االنديمنسي )عوض  دَّ عمى المائدة ال بُ  خبلصنا.صموب، لِ اإلنجيؿ االبف المَ 
 ميب.المسيح عف الصَّ إنزاؿ تمّثؿ  مى بقايا القديسيف،قطعة قماش تحتوي ع المائدة( وىي

غارة المَ رنا بِ كّْ ذَ ر تُ جَ ف حَ فرة عمى شكؿ مغارة مِ حُ المذبح؛  إلى يسار المائدة يوَجد
 مب أو أّيًا منيـ(.ي أو الصَّ رّْ بر، وفي المذبح أيقونة الميبلد أو العشاء السّْ والقَ 

 ضورىـ حوؿ المسيح ومعنا. حُ مزًا لِ يسيف رَ دّْ تحت المذبح بقايا القِ 
ـ فييا وذلؾ دَ الكنيسة قبؿ إقامة الخِ  سقؼ ُيكرّْساألُ  مف اإلشارة إلى أفَّ  دَّ أخيرًا ال بُ 

 س.قدَّ مُ  ماءٍ ة بِ دمة اإللييَّ األواني وأدوات الخِ  ُس دَّ قَ س، وتُ قدَّ يروف المُ المَ بِ 
 
 اتمالحظ
 ورًا.إلغاؤىا فَ  يمكف ،كرةفِ  ةـ أيّ يُّ فَ صعوبة في تَ  ةفي حاؿ وجود أيّ  

 اىتماـ يخمقيا المسؤوؿ فييـ.ف و عُّ مَ تَ بِ حتوياتو سـ مع مُ نة كّؿ قِ عايَ ف مُ ؤلوالد مِ لِ  دَّ ال بُ  
أو بواسطة الباوربوينت والصور  الكنيسة. داخؿشرح ىذا الموضوع ُينصح  

 التوضيحية.
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 حاشية

ع عند الحاجة عمى وزَّ تُ لِ  ت في عمبة خاصةظَ فِ ت وحُ سَ دّْ رابيف قُ ع القَ طَ ر ىي قِ خائِ الذَّ  -۱
 ائميف.رضى والسَّ المَ 

تثبيتو في اإليماف ولكي يكتسب د لِ عمَّ فؿ المُ الطّْ  سحِ مَ ؿ لِ ستعمَ يب يُ الطّْ  وأيروف المَ  -۲
 س.دُ وح القُ مواىب الرُّ 

 حة.ة األجنتَّ بلئكة ذوي السّْ وبيـ = المَ ار الشّ  -۳
 ف.عيُ ثيرو األَ يرافيـ = المبلئكة الكَ السّْ  -ٗ
خارج  ،بإذف األسقؼ ،اسائدة التي تسمح بإقامة القدَّ وض المَ نديمنسي أو عِ اإل -٘

 الكنيسة.
 رىا.ـ توفُّ دَ عَ يسيف وىذا يعود لِ في بعض الكنائس ال توجد بقايا قدّْ  -ٙ
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 اس اإللوي  القد  
 

  اس اإلليي.بلقي اهلل في القدّ نُ 
 .ناولةدمة المُ اس اإلليي ىو خِ القدّ 

 فيو نشكر اهلل؛
 كره عمى كّؿ ما أعطانا مف أشياء جميمة.نش

 اس اإلليي.ـ ىدايا هلل في القدَّ قدّْ نحف أيضًا نُ 
 بة.ناسِ خرى مُ مات أُ قدِ وتَ  وأمواؿٍ  مرٍ بٍز وخَ ًا مف خُ ـ ىدايا بسيطًة جدّ قدّْ نُ 

 و.حبُّ ـ نحف نُ ب نقوؿ لو كَ مرَّ عندما نقّدميا لِ 
 .لمسيحنا أيضًا، فإّنو أعطانا ابنو يسوع احبُّ اهلل يُ 

 صنا مف خطايانا.خمّْ يُ يسوع أتى لِ 
 عطينا الحياة الجديدة.ميب كي يُ مات عمى الصَّ 

 ،اس اإلليي ُيبارؾ اهلل ىدايانافي القدَّ 
 ًة عظيمًة: يعطينا ابنو يسوع،ىا إلينا ىديَّ عيدُ ويُ 
 اه بالمناولة.عطينا إيَّ يُ 

 ناولةالمُ ة اهلل بِ عندما نأخذ ىديَّ 
 لتي أعطاىا لنا يسوع المسيح،نأخذ الحياة الجديدة ا

 عطينا اهلل ىذه الحياة الجديدة فيجعمنا أوالده إلى األبد.يُ 



  ٜ   

 د ام الويكلـخ
 

ة، بَّ كـ يا أحِ ثمَ عوف مِ تطوّْ فوف )قندلفت( أو آخروف مُ وظَّ خّداـ الييكؿ ىـ أناس مُ 
وغيرىا،  موع والمبخرةيصًا، فيحمموف الشُّ صّْ يساعدوف الكاىف أثناء الخدمة اإلليية خِ 

موات تابعة الصَّ مُ ويساعدوف الكاىف في كّؿ أمر يطمبو، إذ يكوف عمى األغمب مشغواًل بِ 
 سة.قدَّ ـ المُ دَ ير الخِ ركيز عمى سَ والتَّ 

العمؿ الذي  رىـ بأفَّ كّْ ذَ باس يُ دمة، وىذا المّْ ًا أثناء الخِ باسًا خاصّ خّداـ الييكؿ يرتدوف لِ 
ندي الذي بيب أو الجُ ، تمامًا مثؿ الطَّ ٌس قدَّ مُ  عمؿٌ  يقوموف بو في الكنيسة، ىو عمؿ اهلل،

 دمتو.خِ يقـو بِ 
ـ يُ دـ يكوف في الييكؿ، لذا فَ أغمب وقتيـ خبلؿ الخِ  دًا، أفَّ موف جيّْ ّداـ الييكؿ يعمَ خُ 

يـ أدائِ  فِ سْ فوسيـ وحُ نفعة نُ مَ ة لِ روريَّ بلحظات الضَّ المُ د بِ يُّ قَ رص عمى التَّ الحِ  حريصوف أشدَّ 
 ف اهلل.كة مِ بارَ وعية المُ دمة الطَّ خِ في ىذه ال

 ميب.سـ إشارة الصَّ جود ورَ ب واحتراـ وسُ دَ أَ روج منو بِ خوؿ إلى الييكؿ والخُ الدُّ  -۱
ـ كّؿ ما يْ ركيز عمى فَ بًل( والتَّ اس مثَ دَّ دمة القُ بلة عبر الكتاب )خِ دمة الصَّ تابعة خِ مُ  -۲

 يجري.
طموب منيـ مبية المَ تَ اًل، ومف ثـ لِ متعّمـ أوَّ ىف، لِ راقبة الكابر مُ دمة أيضًا عَ تابعة الخِ مُ  -۳

 ممناولة إلخ...(.اخف لِ الماء السَّ  –خور تحضير البَ  –معة الشَّ  )إنارة
 مت التاـّ في الييكؿ، فالرّب ىو الذي يتكّمـ ونحف نسمع.الصَّ لتزاـ بِ اإل -ٗ
العمؿ )توزيع جزء مف العمؿ، لكي ينجح واجباتنا، كّؿ واحد يقـو بِ ىتماـ بِ اإل -٘

 األدوار(.
 ياوف بيا.جود( وعدـ التَّ سُ  –موس جُ  –طموبة )وقوؼ كات المَ رَ نتباه إلى الحَ اإل -ٙ
 غار.بار قبؿ الصّْ مكِ لِ  ةً دوَ اـ الييكؿ قُ دَّ ير عمى أف يكوف خُ السَّ  -ٚ

اًل، أوَّ  دوةً مف وجود مسؤوؿ عف الييكؿ، يكوف قُ  دَّ إلنجاح ىذه المبلحظات، ال بُ  
سموؾ وُحسف يذيب ساعد عمى تَ ّما يُ طبيقيا، مِ ة تَ ؤلوالد في كيفيَّ دًا لِ رشِ ًا مُ معمّْ ومُ 

إلى كافة قطاعات الحياة صواًل و انطبلقًا مف الكنيسة و  ،اآلف ذمن ،األوالد
 ومراحميا.
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 (۱) ةاني  ب  الة الر  ـالص  
 
مؿ وأوضح قاؿ في الكنيسة، ىناؾ صبلة ىي مف أجموات الكثيرة التي تُ ف بيف الصَّ مِ 
في حدنا ومع غيرنا في البيت و وَ وف، صبلة نتموىا لِ سيحيُّ موات التي يستعمميا المَ الصَّ 

ؽ بيا طَ نا يسوع المسيح ىو الذي نَ ربَّ  انية ألفَّ بّ بلة الرّ قاؿ ليا الصَّ المدرسة وفي الكنيسة. يُ 
 يمت فيو ىكذا.ى يذكر لنا الجّو الذي قِ واإلنجيمي متَّ  .بلوتياتِ وأوصانا بِ 

ذا وقاؿ: "وا  ميـ عمّْ فدنا إليو تبلميذه فأخذ يُ  ،دعَ وقَ  د الجبؿَ عِ موع صَ فمّما رأى يسوع الجُ 
ستجاب ليـ، ال يف، يظّنوف أّنيـ إذا أكثروا الكبلـ يُ يّْ نِ ثَ ثؿ الوَ ثًا مِ بَ طيموا الكبلـ عَ ـ فبل تُ تُ يمَّ صَ 

 وا أنتـ ىذه الصبلة:مُّ صَ فَ  ـ ما تحتاجوف إليو قبؿ أف تسألوه،أباكـ يعمَ  تتشّبيوا بيـ، ألفَّ 
ؾ كما في شيئتُ ف مَ كُ تَ كوتؾ، لِ مَ يأتي مَ ؾ، لِ س اسمُ قدَّ تَ يَ ماوات، لِ أبانا الذي في السَّ "
 (.۱۰-ٜ: ٙ... )متى "ماء كذلؾ عمى األرضالسَّ 

 ،اهلل ونشترؾ صبح أبناءَ ًا ألّننا بيا نُ دّ ة جِ يمَّ ات، أبانا، ىي مُ الذَّ ولى بِ األُ  إّف الكممةَ 
ّد ليا. وعندما نقوؿ "أبانا" هلل المحبة التي ال حَ يا ّد منستمِ ، في عائمة اهلل ونَ ما د  إلى حَ 

ّنو بؿ إ ،نعيش بيا فقط نا شريعةً عطِ لـ يُ حسب و نعني أّنو لـ يصنع العالـ الذي نعيش فيو فَ 
 ألّنو أبونا. نا أّي شخص آخر في العالـحبُّ ّما يُ مأكثر مّنا  بلِّ حّب كُ يُ 

مات مِ وؿ كَ قَ منا أف نقوؿ أبانا، ليس أبي، ألّننا عندما نصّمي ال نكتفي بِ مَّ عَ  يسوع المسيح
 ؼ أماـ اهلل كمّنا معًا كعائمة واحدة.قِ يـ، َفنَ حبُّ ف نُ نا هلل، بؿ نفّكر في جميع مَ بّْ عف حُ 

 
ماوات؟ إّننا ال نرى ... ما معنى ىذه الكممات؟ ما ىي السَّ أبانا الذي في السماوات

مؾ تِ كمماتنا ال تصمح إاّل لِ  مات ألفَّ مِ كَ يا بِ فَ صِ نا أف نَ عُ سَ ماوات اآلف، وال يَ لسَّ وال نعرؼ ا
كـ حُ تخضع لِ  ،األشياء التي نراىا ونممسيا، بؿ نعمـ فقط أّف ىناؾ نوعًا آخر مف الحياة

 اهلل.
ندما الناس، ع ماوات. ونعمـ أفَّ مف السَّ  رساِئؿاـ اهلل أي المبلئكة، يأتوف لنا بِ دَّ إّف خُ 

ماوي. عندما ة في ىذا العالـ السَّ يَّ يموتوف، تموت أجسادىـ فقط لكّف أرواحيـ تبقى حَ 
، إلى جانب العالـ الذي نراه حولنا، ونقوؿ: "أبانا الذي في السماوات" نقوؿ في الواقع أنّ 
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كّنو اآلف ل نراهاهلل، ال  آخر، عالـُ  مع جميع األشياء التي نستعمميا ونفعميا فيو، ىناؾ عالـٌ 
 حقيقي تمامًا مثؿ العالـ الذي نعيش فيو، والذي يدـو إلى األبد.

 
اًل، يف: أوَّ مرَ ر في أَ كّْ فَ ىذه الكممات تجعمنا نُ  سًا.قدَّ ف اسمؾ مُ كُ يَ لِ أي  "ليتقّدس اسمك"
س وجميع دُ وح القُ ر دائمًا أّف اسـ اهلل، اآلب، يسوع المسيح، الرُّ يجب عمينا أف نتذكَّ 

سة وعمينا أاّل نستعمميا دَّ قَ نستعمميا عندما نتحّدث عف اهلل، ىي كممات مُ مات التي مِ الكَ 
نا في تَ بّْ ثَ س بو ويُ دَّ قَ تَ نَ باستخفاؼ في أحاديثنا، وىي تعني أيضًا: "اجعؿ اسمؾ فينا لِ 

آلخريف، ير لِ طيعوف اهلل وتفعموف الخَ ًا وىادئًا، عندما تُ بّ حِ بلح". عندما يكوف قمبكـ مُ الصَّ 
ساتيا، دَّ قَ سًا في حياتكـ ومُ دَّ قَ حينذاؾ يكوف اسـ اهلل مُ رور، فَ الفساد والغُ  هؤ مميَ عندما ال 

 يف".سيحيّْ دعى "مَ وبيذا فقط نستحّؽ أف نُ 
 
كًا في قموبنا، نريد مِ اًل أّننا نريد اهلل مَ ممكوتؾ" نعني أوَّ  يأتِ ، لّما نقوؿ "لِ ممكوتك" يأت  "ل  

نريد أف يحكـ اهلل حياتنا، ممكوت اهلل ىو نحف ممكتو و ـ مَ ؾ يحكمِ المَ  و.مكوتَ نا مَ أف يكوف قمبُ 
 داء.عَ أكيد سُ التَّ سعيدة فإذا كاف فينا ىذا الممكوت، نكوف بِ  ممكةٌ مَ 

ات، عندما جاء يسوع المسيح عمى األرض، الذَّ كوت اهلل ليس فقط في قمبنا بِ مَ مَ  لكفَّ 
عنا أف نرى ىذه المممكة وال يسعنا أف سَ ال يَ  كًا ليـ.مِ قبمونو مَ ونو ويَ حبُّ مذيف يُ لِ  ممكةً د مَ أوجَ 
ئًا مِ متَ نا مُ ، لكف يحدث أحيانًا أّننا نشعر بيا دوف أف نعمـ ذلؾ، فإذا كاف قمبُ آلَخريف رييانُ 
وتناوؿ  ،عادةالسَّ بِ ذا نشعر ممكة لِ الفعؿ نعيش في تمؾ المَ اس نكوف بِ ة اهلل ومحبة النَّ محبَّ بِ 
 مى دخوؿ ممكوت اهلل.ساعدنا عس يقدَّ رباف المُ القُ 
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 (۲انية )ب  الة الر  ـالص  
 
، عندما نقوؿ ىذه الكممات نعني: ماء كذلك عمى األرض"ن مشيئتك كما في الس  ك  ت  "ل  

ب عمينا أف نقبؿ ريده اهلل. غالبًا ما يصعُ ليس كما أريده أنا بؿ كما يُ  شيءٍ  ؿُّ حدث كُ يَ "لِ 
روا في كّْ فَ وسعكـ أف تُ رغبو، ىؿ بِ نَ  ستغناء عف شيءٍ اإلما عندما تفرض عمينا يّْ إرادة اهلل، سِ 
 أمثاؿ أخرى؟

لكف ىذه الكممات تعني أيضًا أّننا نريد أف نفعؿ إرادة اهلل ال أف نقبميا فقط. إّننا 
 طيعو المبلئكة في السماء".سرعة، كما يُ ريدني اهلل أف أفعؿ، بإرادتي وبِ فعؿ ما يُ نقوؿ: "ألِ 

لكي نعيش، يمزمنا أف نأكؿ ونشرب، تمزمنا مبلبس  :اليوم" نا"خبزنا الجوهري أعط  
ـّ  ناية عندما نمرض في كثيرٍ ؼء في الشتاء وتمزمنا العِ وبيت، يمزمنا الدّْ  مف األحياف، نيت

ة )نوع خاص مف ظّنيا ضروريّ نا نَ نَّ كِ لَ  ،ًا لناة جدّ روريَّ كثيرًا بأشياء ليست في الواقع ضَ 
ة انيَّ بَّ بلة الرَّ و(. في الصَّ حبّ يو أو نوع الطعاـ الذي نُ مَّ قة ما لِ نة، طريعيَّ عبة مُ المبلبس، لُ 

منا مَّ سـ، عَ مجِ ذاء لِ الغِ  ضرورةِ نا، كَ حياتِ الفعؿ لِ نا يسوع أف نطمب فقط ما ىو ضروري بِ مَ مَّ عَ 
غاليف و في عممنا وغير مُ ساعدتَ منا، طالبيف مُ مزِ حصؿ عمى األشياء التي تُ نَ اهلل أف نعمؿ، لِ 

 نطمبو.في ما 
وسعنا أف نطمب خطئ، بِ عندما نُ  :ن لنا عميه"م  "واترك لنا ما عمينا كما نترك نحن ل  

يو في فِ نا ولـ نستطع أف نَ ضَ أقرَ  سامحنا تمامًا كما نطمب ذلؾ مف إنسافٍ إلى اهلل أف يُ 
َْ أصعُ يَ ـ، أّما نحف فَ رَ وكَ  ةٍ حبَّ مَ  ؿّْ كُ سامح بِ اهلل يُ  .دحدَّ الوقت المُ  سامح ف نُ ب عمينا كثيرًا

 كاف. كؿٍ شَ  يّْ أَ أحدًا أخطأ إلينا بِ 
نا من ج  جارب لكن ن  منا في الت  دخ  "ال ت  انية فيو: بّ بلة الرَّ قطع األخير في الصَّ أّما المَ 

ونطمب مف اهلل أف يسامحنا، إّنو يفعؿ ذلؾ بكّؿ  ونندـ عميو طأً . عندما نرتكب خَ رير"الش  
نا عمى أف نريد مُ حمِ نا ويَ دُ سعِ . وىذا يُ اؿّ بف الضّ ة اإلصَّ ة وعاطفة، كما فعؿ األب في قِ محبَّ 

صالح مع أّننا نعرؼ  قد يحدث ما يجعمنا نريد أف نفعؿ شيئًا غيرَ  حيف. ثَـّ أف نبقى صالِ 
بت لو رَّ يا خَ ختو ألنَّ أُ  عبةَ اؿ أّنو ال بّد مف أف يكسر لُ خَ ذلؾ. سمير قد يفقد أعصابو ويَ 

سانيا إلى الحقيقة، فيي تعتقد أّنيا ستقع في ورطة فيقودىا لِ  ليمى تخشى قوؿ و. أو أفَّ عبتَ لُ 
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أف  ، أيجربة"نفعمو. يقاؿ ذلؾ "تَ  ب. قد نعمـ أّف ما نفعمو ىو خطأ ومع ذلؾ نوّد لوذِ الكَ 
 ما ونعمـ أّنو يجب أاّل نقـو بو. ؿٍ مَ عَ نريد القياـ بِ 

 
 لؼ أمرَ خاِ ير لكي تُ رّْ الشّْ  وححواء أغراىا الرُّ  ة آدـ وحواء وكيؼ أفَّ صَّ ىؿ تتذّكروف قِ 

يرة وىو يجعمنا نرى األشياء عمى رّ األعماؿ الشّْ مقياـ بِ نا لِ بُ رّْ جَ رير ما زاؿ يُ الشّْ  وحَ اهلل؟ إّف الرُّ 
يذا اية. لِ مغَ ة لِ يَ غرِ عاسة تبدو مُ ب التَّ سبّْ عبًل والتي تُ دة فِ يا ويجعؿ األعماؿ الفاسِ قيقتِ ير حَ غَ 
 رير.ف الشّْ رنا مِ حرّْ جربة ويُ د عّنا التَّ بعِ انية أف نطمب مف اهلل أف يُ بّ ة الرَّ بلمنا الصَّ عمّْ بب تُ السَّ 
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 تقاللــاالس

 
ستقبلؿ، وقبؿ أف يد اإلعِ بِ وف بنانيُّ عاـ، نحتفؿ نحف المُّ  ف كؿّْ تشريف الثاني مِ  ۲۲في 

 ستقبلؿ؟ف ىذا العيد، سأقوؿ لكـ ما ىو اإلـ عتكمَّ نَ 
حاوؿ دائمًا يُ  ويُّ القَ ير، فَ رة الغَ يطَ ف سَ ص مِ مُّ خَ ة والتَّ يَّ رّْ ائي ىو الحُ ستقبلؿ يا أحبّ اإل

مة( ثِ ّرًا )أمحُ  حَ صبِ أف يُ  عيؼُ الضَّ  ة( فإذا استطاعَ ياتيّ مة حَ مثِ عيؼ )أَ يطرة عمى الضَّ السَّ 
 ّؿ يكوف قد ناؿ استقبللو.غِ ستَ المُ  ويّْ ـ القَ كْ ف حُ مِ َص ويتخمَّ 

 ستقبلؿ.ة اإلصَّ ـ قِ كُ رَ خبِ أُ أّما اآلف فاسمعوا كي 
قة بيف فرِ مة عف التَّ كمًا ظالمًا )أمثِ لبناف وتحكمو حُ  ركيا كانت تحتؿُّ تُ  أفَّ أنتـ تعمموف بِ 

ولى ة األُ رب العالميَّ ت تركيا في الحَ مَ انيزَ عب وادخاؿ الفساد في اإلدارة(. ولكف عندما الشَّ 
ببلدىـ بؿ ستمنحيـ االستقبلؿ إذ  حتؿَّ يا لف تَ يف بأنَّ بنانيّْ ت المُّ رَ بَ يا، أخَ مَّ حَ مَ  افرنس تْ وأتَ 

ىا إذ لـ عدِ وَ ِؼ بِ فرنسا لـ تَ  د. لكفَّ ماف البمَ ة يحكُ بنانيَّ كومة المُّ ة والحُ ستجعؿ رئيس الجميوريَّ 
عامًا أي  ۲٘يرات الوطف مّدة ـ وتستغّؿ خَ ىي تحكُ  تْ يَ قِ ة تحكـ بؿ بَ بنانيَّ لمُّ كومة اتجعؿ الحُ 
استقبلليـ بوف بِ طالِ وف أثناء ىذه المّدة يُ بنانيُّ ، وكاف المُّ ۱ٜٗ۳إلى سنة  ۱ٜ۱۱مف سنة 

 صمحتيا( ولـ تِؼ بوعدىا.يـ )مَ بَ مَ ي طَ بّْ مَ ف تُ كُ فرنسا لـ تَ  لكفَّ 
يخ بشارة الخوري ورئيس الحكومة رياض ة الشَّ ميوريَّ رئيس الج فؽَ اتَّ  ۱ٜٗ۳في عاـ 

ة بنانيَّ ت الحكومة المُّ بدأَ ة، فَ وَّ القُ ة ولو بِ يؿ االستقبلؿ مف الحكومة الفرنسيَّ مح عمى نَ الصُّ 
رئيس  تْ مَ ة واعتقَ رنسيَّ كومة الفَ الحُ  تْ ثارَ ة، فَ بلد دوف تنفيذ األوامر الفرنسيَّ تحكـ البِ 

تشريف الثاني  ۱۱اب، وكاف ىذا يـو وّ ومة وبعض الوزراء والنُّ ة ورئيس الحكميوريَّ الجُ 
 ا.في قمعة راشيّ  ۱ٜٗ۳

ت ة وسارَ بنانيَّ ف المُّ دُ ت المُ بَ أضرَ ة، فَ و الحكومة الفرنسيَّ تْ ما فعمَ بنانيوف لِ ثار المُّ 
 بَ ىَ يف، ذَ يّْ نسرَ نود الفَ بناني والجُ عب المُّ ت معركة عنيفة بيف الشَّ بَ شَ ع. نَ وارِ رات في الشَّ ظاىُ التَّ 
تشريف  ۲۲ى نيار ؾ حتَّ ت ىذه المعارِ يف، ودامَ بنانيّْ تمى المُّ مف القَ  كبيرٌ  يا عددٌ تُ حيَّ ضَ 

 ذَ فّْ نَ ة بأّنو يجب عمييا أف تُ ت الحكومة الفرنسيَّ كَ . ففي ىذا النيار أدرَ ۱ٜٗ۳الثاني عاـ 
بلد ورئيس الحكومة والوزراء البِ  راح رئيسسَ  تْ قَ طمَ ورة، فأَ الثَّ  ئَ دّْ يَ يف وتُ بنانيّْ ب المُّ طالِ مَ 
 ذلؾ عمى إعبلف استقبلؿ لبناف.ت بِ رَ جبِ وأُ 



  ٔ٘   

رًا في عيد دنا أحرالِ ائي فقد وُ ، أّما نحف أحبّ ستقبلِّ ىكذا نرى كيؼ أصبح لبناف مُ 
بوا ذّْ ستقبلؿ ولكف يجب عمينا أف ال ننسى بأّف آبائنا وأجدادنا وأبناء وطننا ىـ الذيف عُ اإل
تنا وندافع عف وطننا أف نحيا أحرارًا، وليذا يجب عمينا أف نحافظ عمى حريَّ  موا في سبيؿتِ وقُ 
 ونبقى نحف أحرارًا. بلِّ قِ ستَ يبقى مُ لِ 

 
 



  ٔٙ   

 تعترا  بالخط  ضييلةاإل
 

 ه جالسًا عمى مقعده.عًا فيما كاف والدُ سرِ دخؿ ناجي البيت مُ 
 "ما األمر؟" الوالد:
 ابةُ ت الطّ طارَ  كتور سعيد وفجأةً أماـ منزؿ أىؿ الدّ  ابةالطّ فاقي بِ ّنا نمعب أنا ورِ "كُ  ناجي:

 ".بنا جميعاً يرَ جاج، فَ ت الزُّ ّباؾ وكسرَ الشُّ ت بِ مَ طَ وارتَ 
 "ـ؟ولماذا ىربتُ " الوالد:
 ".وخفنا مف اإلىانة قاسيةٌ  كتور امرأةٌ الدّ  والدةَ  ألفَّ " ناجي:
 "وكـ واحدًا كنتـ؟" الوالد:
 ".خمسة عشر" ناجي:
ث، ـث تقوموا ّقوا الباب وتقولوا ليا ما حدَ شر جبانًا، لكف كاف يمكنكـ أف تدُ خمسة ع" الوالد:

 "جاج؟الزُّ  رَ ابة وكسَ الطّ  ف منكـ ضربَ ومَ ( تمعثـ ناجي عندىا...) باؾ.بإصبلح الشّ 
 ."أنا يا أبي" ناجي:
 ؿ النتيجة".سؤوؿ، وأنت تعرؼ وتعمـ أّننا متى أخطأنا نتحمَّ إذًا أنت المَ " الوالد:

 
عره ي شَ ب ناجوالده أف يرافقو في نزىة. رتَّ  ناجي وحاوؿ أف يعتذر، فطمب منو بكى

كتور سعيد. وما ارة التي انطمقت حتى توقفت أماـ منزؿ أىؿ الدّ يّ ه في السَّ والدَ  و ورافؽَ وثيابَ 
 .ابالبيارة ويقرع صبل حتى طمب الوالد مف ناجي أف ينزؿ مف السَّ إف وَ 
 "ولكف كيؼ؟" ناجي:
 ."نيي الموضوعتُ  وأنتَ  أنت بدأتَ " الوالد:

ُـّ الدكتور سعيد حيف فتحت كبيرة ؽ ناجي الباب وىو خائؼ، وكـ كانت دىشتو طرَ  أ
ابة منذ قميؿ الطّ  بًل وقاؿ: "أنا الذي ضربتُ جَ ناجي خَ  فاحمرَّ  شاشة.بَ تو بِ واستقبمَ  البابَ 

: "كـ أنت السّيدة جوابَ  انتظر ناجي اإلىانة، لكّنو استغربَ  ".اؾبّ زجاج الشّ  وكسرتُ 
تو رَ بادَ صحيحة". وىنا وصؿ الوالد، فَ  يت تربيةً ؾ تربَّ أنَّ  دَّ ، ال بُ يّ نَ ب وصادؽ يا بُ يذَّ مُ 

. وئِ طَ خَ يعترؼ بِ فسو لِ نَ بِ  ّرة يحضر ولدٌ ؿ مَ ، وىذه أوَّ بٌ يذَّ مُ  ولدٌ  ؾَ وؿ: "إّف ابنَ القَ دة بِ يّْ السَّ 
دؽ مزجاج وغيره أماـ الصّْ لِ  دة. ال قيمةَ يّْ ت السَّ دَّ ما رَ دقكُ ما وصِ كُ طفِ ما عمى لُ ركُ أشكُ 

الوالد ناجي  رَ دة، وفي طريؽ عودتيما إلى البيت ذكَّ يّْ واب السَّ جَ ح ناجي بِ رِ . فَ "واألخبلؽ
 ألّف اهلل يراه ويسمعو. ف ىـ حولو عميو أف يبقى صادقاً ع ورأى مَ يما سمِ اإلنساف مَ  أفَّ بِ 

 
 حّبو.ّؿ شيء وفي كّؿ مكاف ألّف اهلل يراه ويُ في ك فتى يسوع صادؽٌ  :التطبيق الحياتي



  ٔٚ   

 اتعةـالط  
 

يمة فصؿ جميؿ، يسبح فيو األوالد طِ  ّر في وسطيا نيرٌ يمُ  كاف وليد يعيش في قريةٍ 
، بيبمف الطَّ  أمرٍ بِ  ،ف السّْباحةع وليد كاف ممنوعاً  ؼ أفَّ دَ صَ  وفي أَحد األّياـ،يؼ. الصَّ 

باحة مع السّْ تسمح لو بِ و لِ قنع والدتَ مع ىذا حاوؿ وليد أف يُ ًا قبؿ فترة. و ألّنو كاف مريضًا جدّ 
باحة ـ السّْ دَ عَ ووعد منو بِ  و. ولكف بعد إلحاحٍ تِ حَّ رصًا عمى صِ حِ  وتْ عَ نَ افاقو، لكّنيا طبعًا مرِ 

 ج فقط.رُّ فَ سمحت لو بالذىاب مع رفاقو والتَّ 
ر، أّما اآلخَ  موَ باحة الواحد تِ السّْ ير وابتدأوا بِ ة النَّ فَّ اجتمع األوالد ومعيـ وليد عند ضِ 

شجيع التَّ بِ  ةً رَّ باحة معيـ، مَ السّْ جانبًا يتفّرج ولـ يخمع ثيابو. حاوؿ رفاقو إقناعو بِ  يَ قِ بَ وليد فَ 
. "ئبّل أمرض مف جديدزوؿ إلى الماء اآلف لِ تاؼ وىو يقوؿ: "ال يمكنني النُّ اليُ بِ  ثانيةً  ةً رَّ ومَ 
 دَّ احتَ ف "،باحة معنا، لماذا أتيت إذًا؟ ىؿ تيزأ بنا؟خاؼ، ال يريد السّْ إّنو ي"رونو: عيّْ أخذوا يُ  ثَـّ 

 متُ ما دُ "و قاؿ في نفسو: يو، لكنَّ نَ ذُ و في أُ أّنو كاف يسمع صوت أمّْ  ب. صحيحٌ ضِ وليد وغَ 
ف نزؿ ". وما إيؼ نفسي ولف تعرؼ أمّ شّْ نَ واحدة، ثـ أُ  طسةً س ثياب البحر سأنزؿ غَ ألبِ 

ى كاد يغرؽ، فأخذ ونو حتّ دُّ شُ سونو ويَ طّْ غَ الماء ويُ ونو بِ شُّ رُ رفاقو يَ ى أخذ إلى الماء حتّ 
َـّ بْ دوه عمى لُ اطئ وساعَ وه إلى الشَّ رُّ جَ يستنجد فَ  عًا سرِ مو مُ خَ عاد إلى بيتو الذي دَ  س ثيابو. ث
و تراش، فسألَ ا رأتو في الفِ و لمَّ ت أمُّ بَ عجَّ شغولة في المطبخ، وجمس في فراشو. تَ و مَ مُّ فيما أُ 

و ت جبينَ سَ ر، فبلمَ و قد تغيَّ وجيَ  و أفَّ ت أمُّ أف أرتاح". الحظَ  ه وأحببتُ زُّ تَّنَ ال فَ مِ  بتُ عِ فقاؿ: "تَ 
وأف يقوؿ  ب. ىنا حاوؿ وليد أف يعتذر لياطِ ه رَ شعرَ الحظت أفَّ و  رارةً لديو حَ  وعرفت أفَّ 

ُيطعيا. في ىذا بأّنو لـ أّنيا لف تعرؼ  أّنو كاف يظفّ لـ يكف يقصد أف يسبح و  ليا أّنو
يف أف يبقى وليد في الفراش أسبوعَ بِ  و بما حصؿ، فأمرِ تْ بيب وأخبرَ الطَّ بِ  األـّ  الوقت اّتصمتِ 

اإلنساف يجب أف يعرؼ دائمًا  و أفَّ و أمُّ تْ رَ ذكَّ يو. فَ ف ال يسمع كبلـ والدَ مَ يف، وىذا جزاء رَ آخَ 
 حّبوننا.يُ  أىمنا ألّنيـ و ونطيعَ نطيعَ أّف عمينا أف اهلل يرانا و  أفَّ 

 
اًل ألّنو خمقو طيع اهلل أوَّ فتى يسوع يُ  التطبيق الحياتي:

عّمميو ألّنيـ طيع أىمو ومُ يُ و و، حبُّ ويُ 
 حّبونو.يُ 



  ٔٛ   

 امحةـالمس
 

ؿ ذَ نْ بب فقاؿ: "منير أَ جاء كريـ يومًا مف المدرسة غاضبًا، فسألو والده عف السَّ 
وماذا تريد ". "يّ مَ يف عَ رِ ض اآلخَ حرّْ غمظ( ولد في المدرسة، إّنو يضحؾ مّني، ييزأ بي ويُ )أَ 

وىؿ ". "رىيَ ف ىو، غدًا سأضربو أماـ الجميع وسَ ف أنا ومَ ريو مَ سأُ "سأؿ الوالد.  "أف تفعؿ؟
 أجاب كريـ. "،طبعًا يا أبي" ".تريد أف تربح يا كريـ؟

وتتعاركاف وتتمّزؽ ثيابكما ىو أيضًا نير سيضربؾ مُ  تَ بْ إذًا إسمع يا كريـ: إف ضرَ "
اظر. يا بنّي، غدًا، ومنذ يزأ بكما الجميع، ال بؿ ستناالف فوقيا قصاصًا مف النَّ وي

يار، بالكبلـ شوشًا ميما قاؿ لؾ، وحاوؿ أف تتقّرب منو في النَّ ىادئًا وبَ  فْ الصباح، كُ 
ّي نَ نعـ! أجؿ يا بُ ": الوالد ب كريـ كبلـ والده فأجاب. استغرَ يافة والمُّطؼ"الجميؿ والضّْ 

 ."قولو لؾ وسوؼ ترىافعؿ ما أ
ثناف )كريـ ومنير( عداوتيما اإل وفي اليـو التالي فعؿ كريـ ما أوصاه بو والده، فنسيَ 

سميات أفضؿ التَّ تو بِ نعَ ويَ  منير ضيؼُ كريـ يُ وكاف فاؽ. الرّْ  زّْ عَ َأوظيرا أماـ الجميع كَ 
 أفضؿ األصدقاء.نير كريـ كَ ع مُ يار ودَّ )صديؽ، أخ(. وىكذا في نياية النَّ 

عندما عاد كريـ إلى المنزؿ، كاف والده في 
حًا مسرورًا، فسألو والده: "كيؼ كانت استقبالو، فوجده فرِ 

المعركة يا أبي...  ربحتُ فأجاب كريـ: " "المعركة اليوـ؟
أجاب  "،الحمد هلل"غض". سامحة وذىب البُ المُ  انتصرتِ 
اف يطالشَّ  ي أّنؾ بيذا تكوف قد غمبتَ نَ ؼ يا بُ أتعرِ "الوالد، 

ـ عمى ىذا داوِ  ؟حد أف ُيِحّب أو ُيَحبّ الذي ال يريد ألِ 
ؾ فالمحبة والمسامحة ىما خير األسموب في حياتِ 

 ."اإلنساف
 

 
و، بمف غيره ميما حصؿ، ألّف يسوع في قفتى يسوع ال يغضب م :التطبيق الحياتي

 فالمحبة تمؤل قمبو وفكره.  



  ٜٔ   

 ةحب  ـالم  
 

منزؿ، لذا فإّنو كاف يحمـ  ةَ بَّ و كانت رَ كاف عامبًل وأمُّ كاف منصور ولدًا فقيرًا، والده 
رات قطا –سيارات  –أف تكوف لديو ألعاب جميمة كغيره مف األوالد )طائرات دائمًا بِ 

و: "ماما، لماذا ال يشتري لي أبي بعض اـ سأؿ منصور أمَّ يّ أَ إلخ...( قبؿ عيد الميبلد بِ 
نا، تَ تعرؼ يا منصور حالَ  أنتَ "أجابت األـ:  "د؟ة األوالاأللعاب قبؿ عيد الميبلد مثؿ بقيَّ 

 –طعاـ  –باس ة )لِ روريَّ اريؼ الضَّ الكاد يستطيع تأميف الَمصوىو بِ  عامؿٍ والدؾ يشتغؿ كَ 
أجابت  "يّ نَ يا بُ  اهلل كريـٌ "سأؿ منصور.  "ومتى أحصؿ عمى ىذه األلعاب؟" ".ب إلخ...(تُ كُ 

يا ويقوؿ ليا: "ال مُ قبّْ الحظ منصور دموع أمو فقاـ يُ  موع.الدُّ عيناىا بِ  تْ قَ األـ فيما اغرورَ 
 ؿ لي اليدايا".رسِ ي إلى اهلل وىو يُ مّْ صَ أُ ي، سَ ني يا أمّْ تحزَ 

يف إلى البيت بعد أف دى عائدِ د جميؿ مع زوجتو وابنتو ىُ يّْ في ىذا الوقت كاف السَّ 
، فسألتو زوجتو: "أال د جميؿ عابساً يّْ ارتيـ باليدايا. ورغـ ذلؾ كاف السَّ مؤلوا صندوؽ سيَّ 

، فمِ حَ رِ ترى أّننا فَ  فأجابيا الزوج: "أال تعتقديف أّف اإلنساف ال  "حزيف؟ ـَ أنتَ تاف في ىذا اليـو
أف  وضروريّّ "وجة، الزَّ  تِ ، ردَّ "نعـ" ؟؟".حتاجيف؟ه طالما ىناؾ أناس مُ وحدِ يمكف أف يفرح لِ 

ريف أتذكُ " ".ف يمكف أف نساعد؟رأيؾ مَ لكف بِ  عطينا الكثير.نساعد غيرنا، ألّف اهلل أعطانا ويُ 
أعرؼ أّف "رّدت الزوجة،  "نعـ" ".عمؿ عندي؟ناطور في المَ أبا منصور الذي يعمؿ كَ 

بنة ىدى ". فتتدّخؿ اإلقة وأكيد أّنو سيفرح مع أىؿ بيتو إذا ساعدناىـأحوالو صعبة وضيّْ 
... فتعّجب "يا ليا التي اشتريتُ ضعًا مف اليدايمنصور بِ ـ لِ قدّْ يا أبي أف أُ  : "ما رأيؾَ قائمةً 

إلى الكنيسة  نعـ يا أبي، ىكذا إذا ذىبتُ "بنة: " اإل؟فوىؿ تقصديف ما تقولي"األب وقاؿ: 
 خوة يسوع.حتاجيف، إخوتي المُ ح مع إرَ الفَ نيار العيد أشعر بِ 
كبير وأرسمتيا  يا في كيسٍ تْ ة ألعاب ووضعَ ِعدَّ ييا بت ىدى مع والدَ تَّ وىكذا كاف، رَ 

حة منصور وأىمو رْ قدار فَ مِ  منصور ليمة العيد. وال يمكنكـ أف تتصّوروا يمنزؿ أبإلى 
 العالـ. ؿّْ كُ وا أف يكوف الفرح لِ منَّ ح الجميع في يـو العيد وتَ رِ وىكذا فَ  افتقاد اهلل ليـ.بِ 

 
 حبُّ حّب ألّف اهلل يسكف في قمبو، يُ فتى يسوع يُ  :التطبيق الحياتي

الفقراء  ةً ّؿ الناس خاصَّ حّب كوؿ والفعؿ، يُ القَ بِ 
 .  سّناً  رضى واألصغر منوحتاجيف والمَ والمُ 



  ٕٓ   

 (21 – 1:2)متى  الدـالمي  
 
ممكة(، فكاف عمى ة )المَ مبراطوريَّ اف اإلكّ إحصاء جميع سُ مبراطور الروماني بِ اإل رَ مَ أَ 

وسؼ حصى ىناؾ. وكاف ييُ لد فييا لِ مف المواطنيف أف يذىب إلى المدينة التي وُ  كّؿ واحدٍ 
ؤلعداد الكبيرة رًا لِ ونظَ  .ومريـ مف بيت الممؾ داود، فكاف عمييما أف يذىبا إلى بيت لحـ

 وأيضاً  ، أي بيت لحـ،طنيـ األصميّ ياجر إلى َمو يات والمَ ت مف مختمؼ الجِ مَ دِ التي قَ 
ًا، دا مكانًا يبيتاف فيو، إلى أف تحّنف عمييما أخير جِ اـ لـ يَ ّمة الفنادؽ في تمؾ األيّ قِ ِبسبب 
بيت في مغارة المَ مة عمى الوالدة، فسمح ليما بِ قبِ حاؿ مريـ المُ قمبو لِ  ؽَّ رَ  ،فندؽٍ  صاحبُ 

 واشي.توف فييا المَ يّْ بَ )زريبة( كائنة تحت الفندؽ، كانوا يُ 
طعانيـ مف راسة قُ ة، يتناوبوف عمى حِ يَّ رّْ عاة يسيروف في البَ وكاف في تمؾ الناحية، رُ 

حوليـ. فخافوا خوفًا  بّْ الرَّ  جدُ ّب، إذ أشرؽ مَ الرَّ  ففاجأىـ مبلؾُ  ة.يَّ الحيوانات البرّْ  رّْ شَ 
، في ٌص خمّْ لكـ اليـو مُ  دَ لِ عظيـ، وُ  حٍ رَ فَ ركـ بِ شّْ بَ شديدًا، فقاؿ ليـ المبلؾ: "ال تخافوا! إّني أُ 

مف المبلئكة  ميورٌ إلى المبلؾ جُ  ذود". وانضَـّ طًا في مِ مَّ قَ مدينة داود، ستجدوف طفبًل مُ 
ة". فقاؿ رَّ سَ اس المَ بلـ، وفي النَّ حوف اهلل قائميف: "المجد هلل في العمى! وعمى األرض السَّ بّْ سيُ 
ث"، وذىبوا فوجدوا مريـ ويوسؼ دَ بنا إلى بيت لحـ فنرى ىذا الحَ  َـّ مُ عضيـ: "ىَ بَ عاة لِ الرُّ 

 دوف اهلل.مجّْ ما سمعوا ورأوا وىـ يُ خبروف بِ ذود فسجدوا لو وانصرفوا وىـ يُ فؿ في المِ والطّْ 
ؽ وقالوا: شرِ جوس( مف المَ ماء)مَ كَ أورشميـ حُ إلى ـ دِ ولّما ولد يسوع في بيت لحـ قَ 

بر الممؾ الخَ  نسجد لو". فمّما بمغَ نا ئْ جِ و طالعًا فَ يود؟ فقد رأينا نجمَ ميَ د لِ لِ مؾ الذي وُ "أيف المَ 
د المسيح، فقالوا ولَ يُ  الشعب أيفيف( وَكَتَبَة جاؿ الدّْ األحبار )رِ  فاستخبرَ  ىيرودس اضطربَ 

جوس إلى بيت لحـ ىيرودس المَ  ثَ عَ بَ وحي ذلؾ إلى األنبياء". فَ لو: "في بيت لحـ فقد أُ 
ذىب أنا أيضًا روني ألِ موه أخبِ فؿ، فإذا وجدتُ حث عف الطّْ وا في البَ دُّ : "اذىبوا وجُ ليـ وقاؿ

 لو". وأسجدَ 
ذا النَّ المَ  فانصرؼَ  المكاف الذي فيو  غَ يـ حتى بمَ مُ دَّ عًا يتقوه طالِ جـ الذي رأَ جوس وا 

حوا فرحًا عظيمًا جدًا، ودخموا المغارة فرأوا فييا رِ جـ فَ فمّما أبصروا النَّ  فؿ فوقؼ فوقو.الطّْ 
 ّرًا.ورًا( ومُ خ)بَ  اناً ببًا ولُ وا إليو ذىَ يـ وأىدَ بَ يف ثـ فتحوا حقائِ دِ وا لو ساجِ جثَ و مريـ، فَ وأمَّ  فؿَ الطّْ 

َـّ  وا سالكيف طريقًا آخر إلى ى ىيرودس فانصرفمـ أاّل يرجعوا إلي الحُ إلييـ ف يَ وحِ أَ  ث
 ببلدىـ.
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 فوقامري الش  ـالس  
 

 (۳٧ -۲٥: ۱۰)لوقا 

 
وانيالوا  وهُ رُّ عَ صوص، فَ أيدي المُّ يف ب نازاًل مف أورشميـ إلى أريحا َفَوقع كاف إنسافٌ 

 يت.ومَ  ي  وا وتركوه بيف حَ مضَ  رب ثَـّ الضَّ عميو بِ 

 
 عنو ومضى، وكذلؾ جازَ  ماؿَ مف ذلؾ الطريؽ فرآه و  اً أحد الكينة كاف مارّ  فَّ فؽ أفاتَّ 

سافر، مُ  يّّ بو سامرِ  مرَّ  ماؿ عنو ومضى. ثَـّ ساعد الكاىف( في ذلؾ المكاف، فرآه فَ )مُ  يّّ الوِ 
َـّ يتًا وخَ عمييا زَ  بَّ راحو وصَ جِ  دَ ضمَّ عميو و  فرآه فأشفؽَ  إلى بو  و وحادَ تِ مو عمى دابَّ مَ حَ  مرًا ث

 فِ يف ودفعيما إلى صاحب الفندؽ وقاؿ: "اعتَ مره. وفي الغد أخرج دينارَ أَ واعتنى بِ  فندؽٍ 
ف ف كاف في رأيؾ، مِ مَ . فَ "يو أنا إليؾ عند عودتيدّْ ؤَ عمى ذلؾ أُ  يادةً زِ  أمره، وميما أنفقتَ بِ 

لسؤاؿ جؿ الذي طرح اصوص، فأجاب الرَّ قريب الذي وقع في أيدي المُّ  ،بلثة رجاؿىؤالء الثَّ 
 . فقاؿ لو يسوع: "اذىب فاعمؿ أنت أيضًا مثؿ ذلؾ". "حمةالرَّ مو بِ الذي عامَ "عمى يسوع: 

 
 

 كذلؾ تمثيمو. ،ئلفادةب األوالد عمى قراءة النص في اإلنجيؿ لِ يمكف تدري: مالحظة
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 (2٧ – 23: 3)متى  ي  ـوور اإللوالظ  
 

تزور لِ  تْ مريـ بأّنيا ستكوف والدة يسوع المسيح، ذىبَ  المبلؾُ  رَ شَّ عندما بَ  ،أّنو تذكروف
 ا".فؿ "يوحنّ يا أليصابات التي كانت ولدت الطّْ نسيبتَ 

 بَّ ف شَ اقع ما إبأّف يوحنا سيكوف شخصًا غير عادي، وفي الو بوءات تقوؿ وكانت النُّ 
بر ي، ويمبس المبلبس مف وَ رّْ ؿ البَ سَ راد والعَ حراء يغتذي مف الجَ يوحنا حتى لجأ إلى الصَّ 

جاعة والجرأة. وبعد أف نضج عاد إلى الشَّ  بَ ى يوحنا كثيرًا واكتسَ حراء صمَّ وفي الصَّ  اإلبؿ.
ظ الناس قائبًل: "توبوا فراف الخطايا ويعِ غُ ة لِ عموديَّ وبة والمَ التَّ  شاطئ األردف يدعو الناس إلى

ف كاف لديو ثوباف فقد اقترب ممكوت السموات". فسألو الناس: "ماذا نفعؿ؟" فأجابيـ: "مَ 
دوا عمى غيركـ، ال تأخذوا ما ف ال ثوب لو، ال تظمموا أحدًا، وال تعتَ ميقسميما بينو وبيف مَ فَ 

ظيروا أّنيـ تائبوف عف يُ أف يغتسموا في مياه األردف لِ  قاؿ ليـ يوحناكذلؾ ىو ليس لكـ". 
دعى ريرة التي فعموىا وأّنيـ يريدوف أف يكونوا أنقياء القمب. ىذا االغتساؿ يُ األعماؿ الشّْ 

بًل ىْ ف ىو أقوى مّني ولست أَ كـ بالماء ويأتي اآلف مَ دُ عمّْ ة. قاؿ يوحنا أيضًا: "أنا أُ المعموديَّ 
 س".دُ وح القُ الرُّ ـ بِ كُ دِ عمّْ ، ىو يُ حذائو يرَ سَ  ؿَّ ف أحُ ألِ 

ذ بو ردف، وكانت الجَ اس في نير األُ د النَّ عمّْ وذات يوـ، كاف يوحنا يُ  ماىير حولو، وا 
اس. اقترب يسوع مف يوحنا وطمب إليو أف يره مف النَّ غَ ير كَ يشاىد يسوع قادمًا إلى النَّ 

وح أّف يسوع ىو الرُّ يعمـ بِ يوحنا ع المسيح؟ إذ كاف د يسو عمّْ يوحنا أف يُ ه. كيؼ كاف لِ دَ عمّْ يُ 
قاؿ يوحنا ليسوع: فة. عموديَّ المَ و بِ سمِ يحتاج إلى غَ  يرٍ شرّ  عمؿٍ  لـ يفعؿ أيَّ  وأّنوابف اهلل، 

ؾ". دِ بؿ أنا الذي أحتاج إلى االعتماد عمى يَ  ال تحتاج إلى االعتماد عمى يديّ  "أنتَ 
ده في مَّ و يوحنا وعَ يجب أف يفعمو سائر الناس". فأطاعَ فأجابو يسوع: "أريد أف أفعؿ كّؿ ما 
اهلل ييبط كأّنو إذا بالسماوات قد انفتحت وروح الماء نير األردف، وعندما خرج يسوع مف 

ماء يقوؿ: "ىذا ىو ابني الحبيب الذي عنو مف السَّ  وصوتٌ  حمامة وينزؿ عمى ىامة يسوع
 يت".ضِ رَ 

الوث األقدس. إّف اهلل اآلب، الذي الثّ  رّْ إدراؾ سِ  اس عمىساعدة النّ مُ لِ  ثَ كّؿ ىذا حدَ 
وح ّنا والرُّ مِ  واحدٍ وصار كَ  دَ و البنو اإللو يسوع الذي تجسَّ بّْ ث عف حُ حدَّ العالـ، تَ  صنعَ 
ّر" إذ ال بف، يسوع. نقوؿ أّف الثالوث األقدس "سِ عمى اإللو اإل طَ الث ىبَ س األقنـو الثَّ دُ القُ 
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ساعدتنا عمى مُ ومع ذلؾ ىو ثبلثة أشخاص. لِ  ، إّف اهلل واحدٌ أحد يستطيع أف يفيمو تماماً 
ديرة، نرى ستَ مس: نحف نعمـ أّنيا مُ الشَّ و أحيانًا الثالوث األقدس بِ بّْ شَ يـ معنى ذلؾ، نُ فَ 

 فئيا ومع ذلؾ نعمـ أّنيا شمس واحدة.دِ ىا، ونشعر بِ ضوءَ 
رينا يَ حياة جديدة، واعتمد لِ قًا لِ رينا طرييُ بيننا لِ  عيَش يَ إّف يسوع المسيح، ابف اهلل، جاء لِ 

ة، والمعمودية تعني أّنكـ تبتعدوف عف عموديّ المَ نا الجديدة بِ أّنو عمينا جميعًا أف نبدأ حياتَ 
أّننا  زـٍ حَ يفصمنا عف اهلل. ففي االعتماد نبتعد عف الشّر ونقوؿ بِ  رَّ كّؿ ما ىو شّر ألّف الشَّ 

 نريد البقاء مع اهلل.
نقوؿ لو كبنا أعمااًل شريرة، نعود إلى اهلل لِ وارتَ ينا اهلل ثانيًة صَ ما عَ وبعد االعتماد، إذا 

 ؿ اهلل(.جُ منا ونطمب منو أف يغفر لنا، وىذا يكوف باالعتراؼ أماـ الكاىف )رَ دِ أّننا نَ 
 

 ادس مف كانوف الثاني.كرى اعتماد المسيح في السَّ ذِ تحتفؿ الكنيسة بِ 
سـ وأكثر. بعد أف  ۵ولو حوالي رات( طُ شَ )الحَ  غيرةيور الصَّ مف الطُّ  : نوعٌ رادالجَ  
ة وال راعيَّ حاصيؿ الزّْ ياجـ المَ ات ىائمة ويُ ميَّ كَ كاف يتواجد بِ  ؤكؿ.شوى ويُ ؼ كاف يُ ظّْ نَ يُ 

 يزاؿ موجودًا حتى اليوـ.
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 (۱۳-۱۰: ۱۱)لوقا  ارـش  والع   يسي  ر   الف  
 

عدىا ىو عيد سْ نة وأَ أكبر أعياد السَّ 
ف وت وقاـ مِ ب يسوع المَ مَ غَ  الفصح، يوـَ 

يد قاؿ لو "عِ صح يُ بيف األموات. الفِ 
األعياد" وحتى نستعّد ليذا العيد الكبير، 

ـو الكبير. دعى الصَّ ىناؾ فترة خاصة تُ 
ـو ىو الوقت الذي فيو نحاوؿ أف الصَّ 

ر قموبنا، أف طيّْ اهلل، أف نُ  مفنقترب 
نطمب إلى اهلل أف يغفر لنا، أف نندـ عمى 

 يرة التي ارتكبناىا.رّْ اؿ الشّْ كّؿ األعم
ة مف اإلنجيؿ قاطع خاصَّ اـ اآلحاد إلى مَ ـو الكبير، نستمع أيّ قبؿ أف يبدأ الصَّ 

ـ عمى مّْ صَ نا، ونُ وبة تعني أف نندـ عمى أخطائِ وبة. التَّ ـو والتَّ ـ معنى الصَّ يُّ فَ تساعدنا عمى تَ 
ـو مصَّ فيو أنفسنا لِ ر حضّْ د نُ ؿ أحَ صاعدًا. ىذا األحد ىو أوَّ ف اآلف فَ ر حياتنا مِ غيّْ أف نُ 
 ار.شَّ يسي والعَ رّْ ثنا عف الفَ حدّْ قطع اإلنجيمي الذي يُ تمى فيو المَ ويُ 

 و ِبِدّقة ةينيَّ عاليـ الدّْ يسي، أي رجؿ يتبع التَّ رّْ ىما فَ : أحدُ ياصم  ي  الن إلى الهيكل ل  ج  د ر  صع  
اريف في شَّ ار )تذكروف أّف العَ شَّ آلخر عَ س، واقدَّ كتوب في الكتاب المُ مَ  ما ىودًا كّؿ يعرؼ جيّْ 

 متى(. –ا كّ ثبًل: زَ مَ  اس،يـ النَّ كرىُ اـ يسوع كانوا ظالميف ويَ أيَّ 
عيف شِ اس الجَ النَّ  سائرِ كَ  ّني لستُ ألِ  ، أشكرؾَ َـّ يُ المَّ "ي: صمّْ دخؿ الفّريسي الييكؿ ووقؼ يُ 

ي دّْ ؤ يف وأُ تَ رَّ في األسبوع مَ  نا أصوـُ . فأقيف، وال كيذا العّشار الذي يقؼ ىناؾاسِ ميف الفَ الِ الظَّ 
ماء يو نحو السَّ أف يرفع عينَ  ؤْ جرُ يًا، ال يَ وِ زَ نْ ار وقؼ بعيدًا مُ شَّ العَ  . عمى أفَّ "ّمومي كُ خْ ر دَ شْ عُ 

 ارحمني أنا الخاطئ". َـّ يُ ه ويقوؿ: "المَّ درَ بؿ كاف يقرع صَ 
ع ومف ضَ نفسو اتَّ  ف رفعَ مَ ، فَ ت وأّما ذاؾ فبلمَ بِ وقاؿ ليـ يسوع "إّف صبلة العّشار قد قُ 

 فع".تَ ر او نفسَ  وضعَ 
 
مسمة(. ىذه مف  ۶راجع "التوجييات الروحية لفترة التريودي" )الجزء    السّْ
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 اطرـبن الش  اإل
 

 (۲٤-۱۱: ۱٥)لوقا 

 
 سيء إساءةً ف يُ مذيف كانوا معو وىي تنطبؽ عمى كّؿ مَ واىا يسوع لِ خرى رَ ة أُ ىذه قصَّ 

قد و  اإلحساف.بِ  قابؿ اإلساءةَ ذلؾ اإلنساف ذا القمب الكبير يُ  و، ولكفَّ بُّ حيُ  برى إلى إنسافٍ كُ 
قبؿ  لتذكيرنا بيا في مثؿ ىذا اليوـ مف كّؿ سنةة ىذه القصَّ أف تُقرأ سة قدَّ الكنيسة المُ رتََّبِت 

 .مف أجؿ منفعِتنا بدء الصـو وذلؾ
 

ى كّؿ ما يشاؤوف ألّف فة، يحصموف عمترَ مُ  ابناف وكانوا يعيشوف حياةً  ؿٍ جُ رَ كاف لِ 
يا، وكاف عندىـ ونَ بُّ رَ طعاف الماشية التي يُ وقُ  لدييـ مف المزرعة التي يممكونيار توفّْ الماؿ مُ 

ساعدة الوالد مُ يقـو عمى  يفالولدَ  يـ في البيت، وكاف عمؿُ دمتِ كثيروف يقوموف عمى خِ  ـٌ دَ خَ 
 في أعمالو.

، قاؿ أصغرُ  مف الماؿ  الذي يعود عميَّ  صيبَ ي النَّ نعطِ أ تِ بيو: "يا أبَ ىما ألِ ذات يـو
. "ميعنكـ بحياتي وعمَ  ّني أحّب أف أستقؿَّ ، كما وأحياة القرية والمزرعةعًا بِ رْ ذَ  قتُ ي ضِ ألنّْ 

إرادة ابنو  ذَ و لو، إاّل أف نفَّ تِ محبَّ و كثيرًا لِ صحَ نُ حاوؿ بعد أف  ،بّ حِ ف الوالد المُ فما كاف مِ 
 وأعطاه كّؿ ما طمبو.

 أّف الحياةَ  رَ حيث تصوَّ  بعيدٍ  األصغر كّؿ ما يخّصو وغادر بيتو إلى بمدٍ االبف  جمعَ 
 ةَ ذَّ د يرى سوى المَّ عُ إّياىا أبوه، ولـ يَ  وُ نَ قَّ كّؿ المبادئ التي لَ  يَ سِ ناسًا أشرارًا ونَ فصادؼ أُ  حموةٌ 

ضاعة الوقت.  وا 
ذا بأموالو قد نَ تِ رَ كْ ف سَ صحا االبف مِ   الحصوؿ عمى شيءٍ  د يتمّكف مفعُ ت ولـ يَ دَ فَ و وا 

إاّل  ـ يبَؽ أمامومَ وء، فَ سُ  يـ أصدقاءُ ه ألنَّ عنو أصدقاؤُ  د، غابَ جِ ـ يَ مَ فَ  عف عمؿٍ  َش فتَّ  يأكمو.
 عاية الخنازير.أحقر األعماؿ أال وىي رِ القبوؿ بِ 
إلى ىنا؟  يذا أتيتُ ألِ " رًا:سًا حائِ مبابو فجمس يائِ جِ و البؤس بِ فَّ نابو ولَ بِ  و الجوعُ ضَّ عَ 
لماذا " :ر في نفسوكَّ ففَ  ".ذيمة؟الرَّ  ارِ في تيّ  تُ قْ يرات والحياة الشريفة وانسَ الخَ  كؿَّ  تركتُ  لماذا

ؤلذىب جوعًا. فَ  عندىـ الخبز وأنا أكاد أموتُ  ؿُ ضُ فْ ـ عنده يَ دَ ال أتوّجو إلى أبي؟ الخَ 
ليؾ، ولستُ إلى السَّ  إني خطئتُ  تِ يا أبَ قائبًل: وألعتذر  ابنًا،  لؾَ  دعىبًل ألف أُ ىْ أَ  ماء وا 
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والدي؟ فعؿ   دُّ "ماذا سيكوف رَ  :ؼٌ خوّْ تَ ريؽ وىو مُ محاؿ أخذ الطَّ . ولِ "فاجعمني خادمًا عندؾ
ذ دنا االبف مف بيت أبيو لمحو والده المُ  ب فأسرع قّْ رَ تَ ىؿ سيتقّبمني أـ أّنو سيصرفني؟" وا 

ماء إلى السَّ  ي خطئتُ ، إنّ ِت بف: "يا أبَ مو طويبًل فقاؿ لو اإلبَّ نقو وقَ إليو، وألقى بنفسو عمى عُ 
ليؾَ  ـ دَ ناديًا الخَ ... غير أّف األب قاطعو مُ "دعى لؾ ابناً أف أُ أىبًل بعد اآلف  ولستُ  وا 

توا أيف وأيو نعمَ جمَ و خاتمًا وفي رِ عِ وألبسوه واجعموا في اصبَ  ةٍ مَّ حُ  ياتوا أفخرَ عوا فَ وقائبًل: "أسرِ 
د، جِ وُ فَ  يتًا فعاش وكاف ضاالِّ ابني ىذا كاف مَ ف واذبحوه فنأكؿ وننعـ ألّف مَّ سَ جؿ المُ بالعِ 

 جميعًا.  يفرحوففأخذوا 
 

 
 

 و.في اإلنجيؿ وأيضًا تمثيم صمكف قراءة النَّ يُ  

 
مسمة(.  ۶راجع "التوجييات الروحية لفترة التريودي" )الجزء    مف ىذه السّْ
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 وم الكبيرـالص  
 
 

تبدأ مرحمة جديدة مف حياتنا مع يسوع، وذلؾ بدخولنا في فترة "الصـو الكبير  غداً 
 الذي يستمر أربعيف يومًا وينتيي بػ "عيد الفصح المقّدس".

 
تغيير حياتنا السابقة رفقة يسوع لِ قـو بيا بِ نروحّية  ـو ىو رحمةالصَّ   ؟ا هو الصومفم  

ة عندما خاصَّ  ؛انّ ريدىا يسوع مِ حيحة كما يُ ة الصَّ وتجديدىا وذلؾ بأف نعيش الحياة المسيحيّ 
الخبلص ألجؿ  ،في صبلتو، إلى اهلل باً ة أربعيف يومًا عمى الجبؿ طالِ صّمى وصاـ مدّ 

 العالـ كّمو.
وبة، اهلل كما عّممنا يسوع وذلؾ بالمحّبة والصبلة والتَّ  مف ـو يعني أف نقتربَ فالصَّ 

نا ىكذا نقترب حتاج ومساعدتو، ألنَّ إنساف فقير ومُ  شاركة كؿّ ـو تعني مُ فالمحّبة في الصَّ 
تواضعة وحياتو بيف نجيؿ عف حياة يسوع ووالدتو الفقيرة المُ إلمنا اعمّْ أكثر مف اهلل كما يُ 

 بيـ. الفقراء والمحتاجيف ووصاياه لنا
 يالخ...( ألنَّ إات الحيواف )حميب، ألباف شتقَّ حـو ومُ عف أكؿ المّ  ـو ىو أف نمتنعَ والصَّ 

حـو يعني متناع عف أكؿ المّ إلا حتاجيف، وألفّ مفقراء والمُ في بمدنا لِ  ُمكِمفةمف األطعمة ال
مف جية بلـ بيف اإلنساف وأخيو اإلنساف ف جية، يتبعو السّ بلـ بيف اإلنساف والحيواف مِ السّ 

 بلـ الحقيقي مع اهلل.السّ  أخرى وأخيراً 
ف ال نأكؿ ونشرب كما يحمو لنا أويجب كذلؾ 

ـو ىو فترة الصَّ  ما نشتييو، ألفّ  عمى كؿّ  ونصرؼ ماالً 
ر ما وفّْ شاركو حياتو، ونُ نشعر فييا مع الفقير ونُ 

حتاجيف في مُ  نساعد بو أناساً صروفنا لِ نستطيعو مف مَ 
ؿ ونشرب ـو أي في عيد الفصح، لكي نأكُ نياية الصَّ 

كما أوصانا الرّب يسوع والقّديسوف. وما نجمعو  معاً 
ى "صندوؽ صـو سمَّ نضعو في صندوؽ خاص يُ 

 حتاج.ومُ  فقيرٍ  كؿّ شاركتنا لِ ر عف مُ المشاركة" وىو يعبّْ 
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ـو ليس لمجسد فقط أي عف األكؿ والشرب وغيره، بؿ يجب أف نبتعد عف كّؿ والصَّ 
أقوالنا  ر بالخير في كؿّ فكّْ ف نُ أدؽ، و ـ دائما بالصّْ ا : فيجب أف نتكمَّ ريده يسوع منّ ما ال ي

زعجنا أف إ، وأف نعترؼ بأخطائنا ونعتذر وعمبلً  وقوالً  كراً تواضعيف فِ وأعمالنا، وأف نكوف مُ 
منا يسوع والقّديسوف وىكذا يجب أف ىكذا عمَّ  سيء إلينا.سامح مف يُ أف نُ أو أسأنا إلى أحد و 

" أي نفعؿ خبلؿ ىذا الصـو المقّدس، وال يجب أف ننسى حفظ وتطبيؽ "صبلة الصّ  ـو
 صبلة التوبة(.  أيضاً  صبلة القّديس أفراـ السرياني )تسّمى

 ئاسة والكبلـالرّْ  قني مف روح البطالة والفضوؿ وحبّ يا الرب وسّيد حياتي أعتِ أيُّ  *
 .اؿالبطَّ 

 حّبة،بر والمَ العّفة واّتضاع الفكر والصّ روح أنا عبدؾ الخاطئ بِ  ـ عميَّ وأنعِ  *
 ؾلي أف أعرؼ ذنوبي وعيوبي وأف ال أديف أخوتي فإنَّ  بْ ليي ىَ ا  كي و نعـ يا ممِ  *

 بارؾ إلى األبد آميف.مُ 
 

 : مالحظات
  ِأعضاء الفرقة. ف كؿّ ماعي مِ لتزاـ جَ إؾ أي شترَ ـ مُ يجب الوصوؿ إلى قاس 
  لخ...إؿ عضو : منزؿ، مدرسة ياتي لكلتزاـ الحَ إلعطاء أمثمة عف اإيجب 
  ِّرة عف كيفية تطبيقو.عطاء آراء حُ ا  تو و ـو وأىميَّ تية يتحّسسوف الصَّ جعؿ الف 
 في قمبي نداء فَّ إ  :األناشيد 
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 آذار( ۲۱) تعيد األم  
 

بيع، صؿ الرَّ داية فَ ؟ وماذا يصادؼ؟ )بِ أيَّاـ ِبضعةبعد  نحتفؿوؼ بماذا س: مة أولىمقد  
 يعة(.بفصؿ عطاء الطَّ 

ـ ليا قدّْ اـ ونُ ثؿ ىذه األيَّ د ليا في مِ عيّْ ربيتنا، وكّؿ سنة نُ تَ ف يعتني بنا وبِ : مَ مة ثانيةمقد  
 كريـ؟اليدايا وتقاـ ليا الحفبلت والتَّ 

 " ماذا يعني لنا ىذا القوؿ؟ـّ نيا أُ لدّ ا: "مة ثالثةمقد  
 نا؟ـ لنا أمُّ دّْ قَ مت وتُ دَّ ماذا قَ  
 نا(.مِ لَ حنا وتتأّلـ ألِ فرَ تفرح لِ  –تسير ألجمنا  –تربيتنا  –حياة ت بإطبلقنا إلى المَ )ساىَ  
 محدود؟ىا البلّ يا عطاءَ لُ بادِ كيؼ نُ  
ىنا ال ننسى طاعة الرّب ألّمو:  .سعدىا(تحقيؽ كّؿ ما يُ  –اجتياد  –)طاعة واحتراـ  

 يساعدىا في أعماؿ المنزؿ إلخ... –كاف يسمع ليا 
 يف؟ ولماذا؟سبة لنا نحف المسيحيّْ النّْ ة بِ ثاليّ المِ  ـّ ف ىي األُ مَ  
يا الرّب يسوع تِ الدَ وِ يا أعطت العالـ "الحياة" بِ ع، ألنَّ جمَ ة أَ اإلنسانيَّ  ـّ )العذراء مريـ، أُ  

 ـّ أُ  ؿّْ كُ  ي( وأيضًا شفيعةَ حة حامِ الِ يا الصَّ تُ حة )أيَّ الِ الصَّ  ـّ األُ  ثاؿَ ت أف تكوف مِ قَّ فاستحَ 
 .يدة(معذراء وصـو السَّ ذور لِ مف خبلؿ النُّ ذلؾ ظ بلحِ نُ  .وفتاة

 تنا العذراء مريـ؟مَ ماذا عمَّ  
 ((۳۱-۳٧: ۱مرّب..." )لوقا لِ  ةٌ مَ بوؿ إرادة الرّب "أنا أَ اعة وقُ )الطَّ  
 ناسبة؟ما ىو شعورنا في ىذه المُ  
 )رأي كّؿ فتى وفتاة(. 
 مكننا مشاركة أّمنا في ىذه المناسبة؟كيؼ يُ  
 أيّْ اعة وعدـ إزعاجيا بِ ىا عمى الطَّ دُ عاىِ نُ  – لخاّص نا اصروفِ )نشتري ليا ىدية مف مَ  

ريد أُ  :يجب االنتباه إلى أّف اليدية ليست ىي اليدؼ: مبلحظة .رضي اهللال يُ  أمرٍ 
 ال ذبيحة(. رحمةً 

ذؿ والمحّبة، تساعدنا عمى طؼ والبَ مز العطاء اإلنساني والعَ رَ  األـّ  :ق الحياتييالتطب
لصالحة. نحف نطيعيا ألّنيا تعبت عمينا النمّو في الفضيمة واألعماؿ ا

 .دائماً  الخيرتنا وألّنيا تريد لنا مَ وتحمَّ 
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 ة األم  ـهدي  
 

ب اليدايا الجميمة، وجذَ بِ  مموءٍ مَ  سمير أماـ حانوٍت  وقؼَ 
صنوعًا عمى شكؿ فيؿ، فقاؿ في اي كاف مَ مشّ لِ  و إبريؽٌ انتباىَ 

ليا ىذه  ي، وما أحمى أف أبتاعنفسو: قريبًا يصادؼ عيد أمّ 
سف حُ في عيد ميبلدىا. ولِ  حفة الجميمة وأقّدميا ليا ىديةً التُّ 

قع فيو و كاف في ذات اليـو الذي يدفة أّف عيد ميبلد أمّْ الصُّ 
 يات.مَّ عيد األُ 

شراء ىذه ـز لِ ر الماؿ البلّ دبّْ ف اإلبريؽ فاحتار مف أيف يُ ثمَ  يُكف سمير يممؾلـ 
جة حوؿ سيِ التي تشّكؿ األَ  شجارّف األىد بأالبيت شا ربو إلىوفيما ىو يسير في دَ  اليدية.

عرض نفسي عمى أصحاب ريؽ، فقاؿ ألِ يا عمى الطَّ ت أغصانُ لَّ دَ ت وتَ رَ بُ بعض البيوت قد كَ 
سياج  تشابكة. والحظ أيضًا أفَّ عًا تمؾ الغصوف المُ طِ قتَ ـ ليـ ىذه األسيجة مُ ظّْ نَ ور فأُ الدُّ 

َمؿ عمى ترتيب يـ، فبدأ يصرؼ أوقات فراغو بالعَ حديقتيـ كاف في حاجة إلى تشذيب وتنظ
حصؿ عمى بعض ي و. وبيذا استطاع أفور جيرانِ دُ داره وبِ بِ  حيطُ جة التي كانت تُ يِ سْ األ

 ة.راء ىديّ شِ ريد لِ لو ما يُ  رَ الماؿ مف الجيراف وبو توفَّ 
ُْ يَ إلى ذلؾ الحانوت لِ  أسرعَ  ،روعمى األثَ  و، نَ حسَ ّمو إبريؽ الشاي الذي قد استَ بتاع أِل

 وزادَ  ع الحصوؿ عميو،في قمبو ألّنو لـ يستطِ  فَ زِ حَ ، فَ ده في مكانوجِ لـ يَ و ظّْ وء حَ سُ ولكف لِ 
و ت أمامَ قَ أف انبثَ  لبثنو وجد شخصًا آخر قد سبقو إليو. وما مَ ثَ  عَ زنو أّنو بعد أف جمَ ف حُ مِ 

الورود فقاؿ: لماذا  بُّ حو تُ ار. وكاف يعرؼ أّف أمَّ وىو في طريؽ عودتو إلى الدّ  جديدةٌ  فكرةٌ 
 ليا في عيدىا! ةٍ يا أمي فتكوف ىذه خير ىديَّ حبُّ بعض الورود التي تُ ار بِ الدَّ  ال أزرع حديقةَ 

تبلت يبيع األزىار فابتاع بعض شَ  و تّوًا إلى حانوتٍ وتوجَّ 
يا في الحديقة. وما كاف يـو عيدىا إاّل والحديقة سَ رَ الورود وغَ 
و إلييا عت أمُّ مة النامية، وتطمَّ ت الورود الجميشتبلتموج بِ 

تبلت في الورود! وىا أنا أعتبر ىذه الشَّ  بُّ حِ وقالت: "إني أُ 
 ي لؾَ بّْ حُ  ـ أفَّ عمَ ثمينة منؾ يا عزيزي! لكف إ ةً الحديقة ىديَّ 
 ة!"أرضيَّ  ةٍ يفوؽ كّؿ مادَّ 
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سوى ذلؾ  تيا ألميا، ولـ تكف اليديةىديّْ و ت أختُ مَ قدَّ  سمير ساعةَ لِ  فاجأةٌ ت مُ مَ وحصَ 
تاف، فقاؿ ىديَّ  ْـّ ؤلُ و. وىكذا اجتمعت لِ مّْ ألِ  يديوِ أف يُ ؼ سمير اإلبريؽ مف الشاي الذي تميَّ 

 ُْ ت قَ تي قد تحقَّ يَ منِ ي، وىا ىي أُ مّ ة ألِ ىذه اليديَّ  عتِ ابتَ  مسرور ألّنؾِ  دُّ و: أنا جِ ختِ سمير أِل
ـ ليا قدّْ نُ عالي يا أختي لِ تَ ، فَ ميا لياقدّْ أف أُ  أروـُ  ة التي كنتُ ي عمى اليديّ مّ أف حصمت أُ بِ 
 لنا! مخموؽٍ  زُّ عَ نا وأَ مُّ مبنا، فيي أُ نا وقَ الءَ نا ووَ بَّ ة حُ اإلضافة إلى اليدايا الماديَّ بِ 
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 (٤٤-۲٦: ۱)لوقا  ارةـشالب  
 

 فّْ را في السّْ بُ أوالد، وكَ قا بِ رزَ طيعة لو، لكّنيما لـ يُ حّبة هلل ومُ كاف يواكيـ وحّنة عائمة مُ 
 قّدماه هلل. أف يُ  نذرٍ ولود ووعدا بِ مَ بِ  اهلل ف عمييماف بأف يتحنَّ يآممِ 

موات صَ استجاب اهلل لِ  طويؿٍ  بعد زمفٍ 
ياىا مريـ مَّ سَ  ابنةٍ قا بِ زِ وطمبات يواكيـ وحّنة ورُ 

في الييكؿ )الكنيسة  عيَش تَ راىا لِ وكانا قد نذَ 
ة. شابَّ  حَ صبِ ى تُ حتّ  بّ الرَّ  خدـ بيتَ قديمًا( تَ 

 ت مريـ في الييكؿ.رَ بُ نوف وكَ ت السّ ضَ مَ 
 يواكيـ ماتَ  قاؿ أفَّ يا، ويُ وفّ والداىا العجوزاف تُ 

ذ َكُبَرت، اًل. و أوّ  أف تغادر الييكؿ  ياحاف لا 
ّف، في السّْ  ماً تقدّْ بًا ومُ بًل طيّْ جُ نة رَ الكيَ  وجدَ فَ 

 ب مريـ.طَ خَ اسمو يوسؼ، فَ 
 

بللة مريـ( وكاف يعيش في د )أي سُ عائمة الممؾ داو  بللةِ ارًا مف سُ كاف يوسؼ نجّ 
 .يوسؼ دوء في بيتِ سبلـ وىُ مريـ بِ  وعاشت اصرة.مدينة صغيرة اسميا النّ 

يا تُ بلـ عميؾ أيَّ وقاؿ ليا: "السَّ  فجأًة، فاقترب منيا مبلؾٌ ، ظير أماميا ذات يوـ
نى ىذا يذا الكبلـ وقالت في نفسيا: "ما معلِ  مريـ "، فاضطربتؾِ معَ  بُّ ، الرَّ عمةً ة نِ ئَ متمِ المُ 
ديف مِ ميف وتَ عند اهلل، فستحمِ  حظوةً  متِ بلـ؟" فقاؿ ليا المبلؾ: "يا مريـ ال تخافي قد نِ السَّ 

ت مريـ المبلؾ: ". فسألَ و انقضاءٌ مكِ مُ دعى ولف يكوف لِ يُ  يّْ مِ العَ  و يسوع، وابفَ ينَ سمّْ ابنًا وتُ 
... ؾِ مُ مّْ ظَ تُ  يّْ مِ ة العَ درَ وقُ  عميؾِ  حؿُّ دس يَ القُ  وحَ الرُّ  "كيؼ يكوف ذلؾ؟" فأجابيا المبلؾ: "إفَّ 

ب فميكف لي كما قمت". وانصرؼ الرَّ  مةُ اهلل". فقالت مريـ: "أنا خادِ  زُ عجِ فما مف شيء يُ 
 المبلؾ مف عندىا.

ه؟ يف آدـ وحواء لـ يقببل إرادة اهلل وكيؼ عصيا أمرَ لَ يف األوَّ خموقَ المَ  تذكروف كيؼ أفَّ 
ع أف تفيـ كبلـ دء ولـ تستطِ بَ ضطربة في الأّنيا كانت مُ  اهلل رغـ ت إرادةَ مَ بِ مريـ قَ  لكفَّ 
 صنا جميعًا.خمّْ ؾ، أطاعت اهلل وولدت يسوع المسيح الذي ىو مُ المبل
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 .يا أليصاباتزيارة نسيبتِ في الجبؿ لِ  فترة قصيرة، ذىبت مريـ إلى مدينةٍ وبعد ذلؾ بِ 
 يَ مّْ ىا الذي سُ نتظر مولودَ ت ،في ىذه األثناءكانت،  نًا مف مريـ ور سِ بوكانت أليصابات أك

 ثبلثيف سنة.د يسوع المسيح بعد ذلؾ بِ عمّْ فيما بعد يوحنا وىو الذي سوؼ يُ 
في  ؾُ نيف يتحرَّ ت بالجَ رَ بلـ حتى شعَ مقي السَّ وما إف سمعت أليصابات صوت مريـ تُ 

ساء لنّْ في ا أنتِ  كةٌ بارَ أعمى صوتيا: "مُ س فيتفت بِ دُ وح القُ الرُّ بطنيا، وامتؤلت أليصابات بِ 
 بَّ ـ نفسي الرَّ عظّْ ي؟" فقالت مريـ: "تُ بّْ رَ  َـّ ف أيف لي أف تأتيني أُ ، مِ ؾِ طنِ مرة بَ ثَ  كةٌ بارَ ومُ 

 وس" )لوقادُّ و قُ لي عظائـ واسمُ  صنعَ  القديرَ  صي، ألفَّ خمّْ اهلل مُ وتبتيج روحي بِ 
۱ :۲ٙ-ٜٗ) 

 اصرة.النّ  ثـ عادت بعدىا إلى بيتيا في ت مريـ عند أليصابات ثبلثة أشيرٍ مكثَ 
 عادةً  يوِ سمّْ نُ الذي مريـ و و المبلؾ لِ الذي أعمنَ  ارّ بأ السّ كرى النَّ ذِ سة لِ قدَّ الكنيسة المُ ُتعيّْد و 
 يـو الخامس والعشريف مف آذار. "عيد البشارة"

 
مسمة(.  ۶راجع "التوجييات الروحية لفترة التريودي" )الجزء    مف ىذه السّْ
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 (۱۱)يوحنا  لعازرـامة قي
 
ـو ييا الصَّ سمّْ ؿ مف الفترة التي نُ منا األسبوع األوَّ دخَ 
 ىو أسبوعُ  سابعٌ  أسبوعٌ  ة أسابيع يميوِ تَّ يدـو سِ وىو الكبير، 

اـ ىو الوقت الذي نتذّكر فيو األيّ  ىذا اآلالـ. أسبوع اآلالـ
عميو  بُض القَ  يَ لقِ ف حياة يسوع المسيح عندما أُ األخيرة مِ 

صح نحتفؿ ميب، وفي يـو الفِ لصَّ عمى ا وماتَ  بَ مِ وصُ  ـَ وكِ وحُ 
 ف بيف األموات.و مِ تِ قيامَ بِ 

يسوع المسيح  ـو الكبير، نتذّكر كيؼ أفَّ مصَّ بت مف األسبوع السادس لِ في يـو السَّ 
 جديدة. و لعازر حياةً أعطى صديقَ 
ا، وكاف يسوع تيو مريـ ومر ختَ دعى لعازر يعيش مع أُ يُ  بيت عنيا كاف شابّّ  في قريةِ 

ختاه ت أُ فأرسمَ  شديد، مرضٍ لعازر بِ  صيبَ أُ  يـو العائمة وغالبًا ما يزورىا. وذاتَ ىذه  حبُّ يُ 
و مريض" فقاؿ يسوع عندما بمغو الخبر: "ليس ىذا حبُّ إّف الذي تُ  ،ناإلى يسوع تقوالف: "ربَّ 

 تبلميذه: "إفَّ يف ثـ قاؿ لِ و يومَ في مكانِ  ثَ بِ ولَ  .اهلل" و مجدُ آلُ مموت، بؿ مَ لِ  المرض مرٌض 
ُْ و  قدَ يقنا لعازر ر صد ". نيضسينا إذا كاف راقدًا فَ و"، فقاؿ لو تبلميذه: "ربَّ ظَ وقِ أنا ذاىب أِل

. فقاؿ ليـ يسوع مُ قاد النَّ رُ  و لكّنيـ ظّنوا أّنو يقصدوكاف يسوع يعني موتَ  حًا: "قد مات وضِ ـو
 إليو". مضِ ي لـ أكف ىناؾ، فمنَ لكـ كي تؤمنوا، إنّ  رحمةً لذا، و لعازر 

في القبر منذ أربعة  يسوع، رأى أّف لعازر فمّما وصؿ
ا تعازي بو، فمّما سمعت مر بلف التَّ أياـ، وكانت أختاه تتقبَّ 

في  ت مريـ قاعدةً ستقبالو ولبثَ يسوع خرجت الِ  جيءِ مَ بِ 
 ما ماتَ ينا لَ رّب لو كنت ىَ يايسوع: "ا لِ تالبيت. فقالت مر 

تسألو  جميع ما عطيؾَ اهلل يُ  أعمـ أفَّ  أخي، ولكّني ما زلتُ 
ا: "أعمـ ت"، قالت لو مر إّياه". فقاؿ ليا يسوع: "سيقـو أخوؾِ 

ليا يسوع:  أّنو سيقـو في القيامة في اليـو األخير" فقاؿ
ف مات، َأتمَ  "أنا القيامة والحياة ؤمنيف ف آمف بي يحيا وا 

 اهلل".  ف بأّنؾ المسيح ابفُ أؤمِ  ربّ " قالت لو: "نعـ، يابيذا؟



  ٖ٘   

"، فقامت مريـ عمى نا وىو يدعوؾِ يُ ـ ىَ عمّْ ختيا مريـ تدعوىا "المُ إلى أ ت بعدىاذىبَ  ثَـّ 
ا. فمّما رأى األصدقاء ت، ولـ يكف يسوع قد وصؿ إلى القرية بؿ كاف حيث استقبمتو مر َجؿع

ؿ لحقوا بيا جَ ت وخرجت عمى عَ أّنيا قام ، لّما رأواونياعزُّ الذيف كانوا في البيت مع مريـ يُ 
المكاف الذي فيو يسوع ف وصمت مريـ إلى تبكي. فما إة إلى القبر لِ وف أّنيا ذاىبنُّ وىـ يظُ 

ما مات أخي". فمّما رآىا ىينا لَ  رّب، لو كنتَ يايو وقالت لو: "ت عمى قدمَ ارَتمَ ورأتو حتى 
قاؿ فَ ت عيناه عَ مَ دَ و و ت نفسُ يسوع تبكي ويبكي معيا األصدقاء الذيف رافقوىا، ارتعشَ 

الموت عنو،  يمنعَ  و أفوسعِ ا كاف بِ مَ بعضيـ قالوا: "أَ  و"، ولكفّ حبّ ما كاف يُ  الناس: "ما أشدَّ 
 ي األعمى؟".ينَ عَ  وىو الذي فتحَ 

ت مرثا دَ دَّ رَ تَ ر" فَ وحيف أتى يسوع إلى القبر الذي وضع فيو لعازر قاؿ: "ارفعوا الحجَ 
 مجدَ  يفَ رَ تَ  إف آمنتِ  ؿ لؾِ قُ ـ أَ لَ أَ اـ، فقاؿ ليا يسوع: "إذ كاف لعازر قد مات منذ أربعة أيّ 

لي،  استجبتَ  ؾَ ، ألنَّ ِت بَ ، يا أيو فقاؿ: "شكرًا لؾَ ر ورفع يسوع عندئٍذ عينَ اهلل؟" فرفعوا الحجَ 
ف أجؿ أولئؾ الناس الذيف ىذا مِ  تستجيب لي في كّؿ حيف ولكّني قمتُ  ؾَ أنَّ  متُ وقد عمِ 

 َـّ مُ يا لعازر ىَ ": وأعمى صوتِ بعد ذلؾ بِ  ني". وصاحَ أرسمتَ  قوف بي لكي يؤمنوا أّنؾ أنتَ حدّْ يُ 
منديؿ، فقاؿ جو بِ مفوؼ الوَ صائب، مَ العَ يف بِ جمَ يف والرّْ دَ شدود اليَ جًا"، فخرج لعازر مَ خارِ 

 عوه يذىب".وه ودَ مُّ يسوع: "حُ 
 ه ازدادَ أعداءَ  أفَّ إاّل يسوع المسيح، ف الذيف شاىدوا ىذه العجيبة بِ مِ  ف كثيرٌ مَ فآ
بو جميع الناس"، فعزموا منذ ذلؾ اليوـ  وشأنو، آمفَ ا قبؿ فقالوا: "إذا تركناه يـ عمَّ غضبُ 

 عمى قتؿ يسوع. 
 
مسمة(.  ۶راجع "التوجييات الروحية لفترة التريودي" )الجزء    مف ىذه السّْ

 
 
 
 



  ٖٙ   

 عانينـالش  
 

قاؿ لو أحد األحد األخير قبؿ الفصح يُ 
ر كيؼ أّف يسوع في ذلؾ اليـو نتذكَّ  عانيف.الشَّ 

و، غير ممكتَ يدخؿ مَ  ؾٍ مِ مَ كَ  صدقائوألِ  المسيح ظيرَ 
العالـ ويسوع لـ  ؾِ الِ مَ مَ ف كَ كُ كة لـ تَ ممَ ىذه المَ  أفَّ 
كُتو ىي َممَمكٌة ممَ مَ يف. فَ رِ موؾ اآلخَ كًا كالمُ مِ ف مَ يكُ 

ة التي سوؼ تدـو ماويَّ ف الحياة السَّ جديد مِ  نوعٍ مف 
ؾ، مِ بًا كالمَ ميـ راكِ شَ حيف دخؿ يسوع أورَ إلى األبد. 
 عطينا الحياةَ يُ نا لِ ف أجمِ مِ  ـ ويموتَ لَّ تأَ يَ إّنما أتى لِ 

 سائر المموؾ.عوب كَ ـ الشُّ حكُ يَ ة، وليس لِ األبديَّ 
وجيزة، وكاف ذلؾ قبؿ  فترةٍ يسوع أورشميـ بعد أف أقاـ لعازر مف بيف األموات بِ دخؿ 

وع ىو عيد الفصح. وبينما يسعندىـ  كبيرٍ  يدٍ عِ تفؿ فيو الييود بِ أسبوع مف األسبوع الذي اح
 شميـ حيث يقبضوف عميَّ صاعدوف إلى أورَ ر، قاؿ ليـ: "إّننا ي عشَ و مع االثنَ في طريقِ 

". ي ويصمبونني، وفي اليـو الثّ نِ ي ويجمدونَ نّْ روف مِ وت ويسخَ المَ بِ  موف عميَّ ويحكُ  الث أقـو
و ركبَ يَ لِ  حشٍ جَ بلميذ بِ بوا مف المدينة أتى اثناف مف التَّ رُ ولّما قَ ما كاف يقصد.  فمـ يفيـ أحدٌ 

روف أغصانًا مف ؿ آخَ ريؽ وحمَ يـ عمى الطَّ تَ يَ ردِ مف الناس أَ  كثيرٌ  طَ موع وبسَ دت الجُ شَ واحتَ 
مونو والذيف د، وكاف الذيف يتقدَّ يّْ مقونيا أماـ السَّ حوف بيا ويُ وّْ مَ ؿ يُ خْ ؼ النَّ عُ يتوف وسُ أشجار الزَّ 

 ".بّ الرَّ  سـِ ااآلتي بِ  ؾٌ بارَ ا في األعالي مُ نَّ وصَ يتبعونو ييتفوف: "أُ 
 

يتوف ونطوؼ حوؿ موع وأغصاف الزَّ أورشميـ نحمؿ الشُّ إلى خوؿ يسوع ر دُ كي نتذكَّ 
 جيد. الكنيسة، كأّننا نرافؽ يسوع إلى آالمو، لكي نقـو معو في يـو القيامة المَ 

 قاـبلثاء واألربعاء ال يُ ثنيف والثُّ اـ اإلففي أيّ  يوـ. ؿَّ ـ كُ دَ قاـ الخِ في أسبوع اآلالـ، تُ 
س دّْ ىا أف يتناولوا القرباف الذي يكوف قد قُ اس أثناءَ ف النّ ة يتمكَّ دمة خاصّ اس إليي بؿ خِ قدّ 

ح الناس مسَ يُ  دمة "بروجيزميني".دعى الخِ تُ  دمة.يذه الخِ لِ  َص صّْ خُ الذي و الّسابؽ يـو األحد 
 األربعاء مف أسبوع اآلالـ.   يوـِ  مساءَ  سقدَّ يت المُ الزَّ بِ 
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 اثنا عشر مقطعاً  يتمو الكاىفيمة و يسوع تمؾ المَّ ّكر كّؿ ما حدث لِ الخميس نتذ ةَ عشيَّ 
في يـو الجمعة، الذي  مب.حاكمة والصَّ العشاء األخير والمُ حوؿ جميعيا  دورت مف اإلنجيؿ
باح وحتى ة منذ الصَّ ـ خاصّ دَ قاـ خِ اس إليي، بؿ تُ قاـ قدّ معة العظيمة، ال يُ يدعى الجُ 

اس دّ قُ  ةِ قامنا الكنيسة نشعر باقتراب الفصح، بإور( تجعم. صباح السبت )سبت النُّ مساءال
المؤمنوف  يءُ ضِ جمة" وفييا يُ قاـ صبلة "اليَ مساء السبت أو يـو األحد باكرًا تُ رائع. و 
ة ثـ يخرج الجميع خارج الكنيسة فيقرأ دمة اإللييّ الخِ  معة الكاىف الذي يرأُس ف شَ يـ مِ شموعَ 

راتيؿ، األلحاف، الفرح، التَّ  "المسيح قاـ..."موف رتّْ وىـ يُ  اإلنجيؿ ويعود الجميع إلى الكنيسة
 قيامتو.يسوع بِ  انا إّياىإّنيا الحياة الجديدة التي وىبَ 
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 حـالفص
 
 

نزؿ  بَّ مبلؾ الرَّ  شديدة، ذلؾ بأفَّ  ت زلزلةٌ ثَ األحد حدَ  فجرُ  غَ بت وبزَ فمّما انقضى السَّ 
و أبيض رؽ وثوبُ كالبَ  هُ رُ ر فدحرجو وجمس عميو، وكاف منظَ جَ إلى الحَ  ماء وجاءَ مف السَّ 

ىـ شدِ إلى رُ  عادوادوا خوفًا منو وصاروا كاألموات. وعندما عَ س ارتَ رَ ا رآه الحَ مج. فممّ كالثَّ 
روا يوخ وبعدما تشاوَ فاجتمعوا ىـ والشُّ  ما حدثَ  ؿّْ كُ روا األحبار بِ أسرعوا إلى المدينة وأخبَ 

ذا نِ ونحف  وهُ قُ سرَ ه جاؤوا ليبًل فَ تبلميذَ  شيعوا أفَّ كثير وقالوا ليـ: "أَ  ماؿٍ نود بِ وا الجُ شَ رَ  ياـ، وا 
وىـ. نُ قَّ ذوا ما لَ ذوا الماؿ ونفَّ ع األذى عنكـ". فأخَ فْ ه ورَ ينا إرضاءَ لَّ وَ ر إلى الحاكـ، تَ بَ بمغ الخَ 
 (۱٘-۱: ۲۱)متى 
عف القيامة فيقوؿ:  رقسنا مَ ثُ حدّْ ويُ 

ة ليَّ جدَ ت مريـ المَ رَ ا انقضى السبت اشتَ ولمَّ 
 يفَ يأتِ يبًا لِ يعقوب وسالومة طِ  ُـّ أُ  ومريـ

إلى  فَ ئْ داة يوـ األحد جِ و، وفي غَ بنَ طيّْ يُ و 
مس وكاف يقوؿ الشَّ  عتِ مَ القبر وقد طَ 

ر لنا الحجَ  جُ دحرِ ف يُ "مَ  بعضٍ لِ  فَّ يُ عضُ بَ 
ر الحجَ  أفَّ  ورأيفَ  نظرفَ عف باب القبر" فَ 

بر القَ  فَ مْ خَ دَ ًا، فَ دَّ وكاف كبيرًا جِ  جَ حرِ قد دُ 
 ةً مَّ حُ  ًا جالسًا عف اليميف عميوف شابّ رْ أبصَ و 

 فَ بْ : "ال ترتعِ فَّ يُ فقاؿ لَ  ،فَ بْ فارتعَ  بيضاءَ 
 ب.مِ الذي صُ  الناصريَّ  يسوعَ  بفَ تطمُ  فَّ أنتُ 

ّنو طرس إبُ تبلميذه ولِ لِ  مفَ وقُ  بفَ فاذىَ  ،فيو عَ ضِ الذي وُ  عُ نا وىذا ىو الموضِ يُ ىَ إّنو قاـ وليس 
مف  فَّ ىُ ذَ ما أخَ لِ  رباتٍ بر ىاف القَ . فخرجف مِ ـكُ و ىناؾ كما َأنبأَ ونَ إلى الجميؿ فترَ  مكـيتقدَّ 
 (۱-۱: ۱ٙخائفات". )مر  فَّ كُ  فَّ ألّنيُ  شيءٍ أحدًا بِ  رفَ خبِ ش، ولـ يُ ىَ دَّ عدة والالرّْ 

ى ة إلجدليَّ ت مريـ المَ رَ كَّ نا عف القيامة ىكذا: "ويـو األحد بَ ثُ حدّْ يُ وأّما يوحنا الحبيب فَ 
ير إلى سمعاف السَّ  ِت ثَّ حَ عف القبر. فَ  زيؿَ قد أُ  رأت الحجرَ مًا، فَ يّْ خَ مُ  ؿْ لـ يزَ  بلـُ القبر والظَّ 
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مف القبر،  بَّ ذوا الرَّ و يسوع )أي يوحنا( وقالت ليما: "أخَ مميذ اآلخر الذي أحبَّ بطرس والتّْ 
 ير معًا، ولكفَّ سرعاف السَّ وال نعمـ أيف وضعوه" فخرج بطرس والتمميذ اآلخر إلى القبر يُ 

القبر فانحنى ولـ يدخؿ فأبصر األكفاف عمى  و إلىطرس، فوصؿ قبمَ ر سبؽ بُ التمميذ اآلخَ 
دخؿ القبر وأبصر األكفاف عمى األرض ه فوصؿ بعده، فرَ األرض، وكاف بطرس يقتفي أثَ 

دخؿ مقى عمى األكفاف. ثـّ ة ال مُ دَ عمى حِ  فٍ مفوفًا في مكاديؿ الذي كاف عمى رأسو مَ والمن
 ف ألّنيما لـ يكونا قد فيما بعدُ وآمَ  الذي وصؿ قبمو إلى القبر، فرأى )يوحّنا( مميذ اآلخرالتّْ 

 قيماف.مميذاف إلى حيث يُ التي تقوؿ: إّنو يجب أف يقوـ مف بيف األموات ثـ رجع التّْ  اآليةَ 
 يضٍ بِ  يف في ثيابٍ عمى القبر تبكي، فرأت مبلكَ  أّما مريـ المجدلية، فكانت قائمةً 

يف، فقاال ليا: "ما جمَ الرّْ  أس واآلخر عندما عند الرَّ ىُ يف حيث كاف جسد يسوع أحدُ جالسِ 
 تْ ي وال أدري أيف وضعوه". قالت ىذا ثـ التفتَ بّْ تيا المرأة؟" فأجابتيما: "أخذوا رَ أيَّ  يؾِ بكِ يُ 

تيا المرأة، أيَّ  بكيؾِ وراءىا فرأت يسوع واقفًا ولـ تعمـ أّنو ىو نفسو، فقاؿ ليا يسوع: "ما يُ 
 أنتَ  دي إذا كنتَ لضوء خفيفًا( فقالت لو: "سيّْ ي )كاف استانِ ت أّنو البُ ف تبحثيف؟" فظنَّ وعمَّ 

ـ" عمّْ و وقالت لو: "يا مُ تْ عرفَ خذه... فقاؿ ليا يسوع: "مريـ" فَ و آلِ ؿ لي أيف وضعتَ قُ و فَ قد أخذتَ 
ليكـ"،  فقاؿ ليا يسوع: "اذىبي إلى األخوة فقولي ليـ إّني صاعدٌ  ليي وا  إلى أبي وأبيكـ، وا 

)يوحنا  وأّنو قاؿ ليا ذاؾ الكبلـ. بَّ يا رأت الرَّ أنَّ بلميذ بِ لتَّ رت اة وبشَّ فرجعت مريـ المجدليَّ 
۲۰ :ٔ-۱۱.) 

ر، يجوع، شَ البَ  ، يعيش حياةَ ُس اإللو يتأنَّ  اريخ؛في التَّ  ثٍ حدَ  بُ وأغرَ  ىذا أعظـُ 
ؿ مَ حيف ويبكي مع الباكيف. ىذا اإللو مات ولكف مف أجمنا حَ رِ ـ، يفرح مع الفَ يعطش، يتألَّ 

 نًا.سكِ لنا الفردوس مَ  ،نعود أنقياءَ ميب لِ الصَّ  خطايانا معو عمى
الموت. لقد غمب يسوع  دُ ضعيفوف وأّما اإللو فيو سيّْ  رٌ نا بشَ ب عمينا ألنَّ يتغمَّ  الموتُ 

ننا أف مكِ يسوع المسيح يُ مات قبورنا، ونحف بِ مُ رًا بعد أف أنيضنا معو مف ظُ وقاـ ظافِ  الموتَ 
عادؿ الحياة وىؿ ىنالؾ ما يُ  .دًا في الفردوسدَّ جَ ونحيا مُ القيامة ب عمى الموت ونظفر بِ نتغمَّ 

 لذا يدعى الفصح عيد األعياد، وموسمو موسـ المواسـ. في الفردوس؟
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 سول تومــاالر  

 
 بعد الت ذكير بالفصح يطرح المسؤول السُّؤال التالي:

 
ىؿ يتذّكر كّؿ واحٍد منكـ ماذا حدث في تمؾ المَّيمة؟ )اطُمب مف الِفتية ُمراجعة 
أحداث القيامة، َسْمُيـ عّما إذا كانوا قد حَضروا أّيًا مف الِخَدـ اإللييَّة أثناء أسبوع اآلالـ 

 وفي يوـ الفصح، وكيؼ احتفموا ِبعيد الفصح في بيوتيـ(.
اٍت عديدًة ِلتبلميذه وأصدقائو وفي مناسباٍت بعد قيامة يسوع، ظيَر المسيُح مرَّ 

ُمتعدّْدة، فآَكَميـ وحدَّثيـ وأوضح ليـ الكثير مّما كانوا يجَيُموَنو وأطمَؽ تبلميذه إلى البشارة 
ؿ بعد الفصح يروي لنا كيفيَّة  نجيُؿ األحد األوَّ ُمَذكّْرًا إّياىـ ِبالصُّعوبات التي َسُيبلقوَنيا. وا 

 سيح ِلتبلميذه.ظيور السَّيّْد الم
أتتذكَّروف كيَؼ أفَّ مريـ الَمجدليَّة أسرعت في العودة إلى التبلميذ وقالت ليـ أّنيا 
، كاف التَّبلميذ ُمجَتِمعيف كّميـ في داٍر ُأغِمَقْت أبواُبيا خوفًا  رَأت يسوع؟ في مساء ذلؾ اليـو

ِىشوا وخافوا وتوىَّموا مف الييود. فجاء يسوع وقاـ في وسطيـ وقاؿ ليـ: "السَّبلـ لكـ"، فدُ 
ـُ في قموبكـ؟ ُأنُظروا إلى  ـَ ثاَرِت األوىا أّنيـ يَروف ُروحًا فقاؿ ليـ: "ما باُلكـ ُمضَطِربيف ول
وح ليس لو لحـٌ وال عظـ كما تروَف  َيديَّ وِرجَمّي، أنا ىو ِبنفسي، ُألُمسوني فَتحقَُّقوا، فإفَّ الرُّ

بوف، فقاؿ لي". قاؿ ىذا وأراىـ يَديو وِرجميو، غي ر أّنيـ لـ ُيصدّْقوا مف الَفَرح وظّموا يتعجَّ
، فأخذىا وأكميا ِبمرًأى منيـ. )لوقا  ليـ يسوع: "َألَديُكـ ما يؤَكؿ؟" فناولوه ِقطعَة سمٍؾ َمشوي 

۲ٗ :۳ٙ-ٗ۳) 
 

ثـ قاؿ ليـ ثانيًا: "السَّبلـ عميكـ! كما 
أرسمني اآلب ُأرسمكـ". قاؿ ىذا ونفخ فييـ 

وُح الُقدس، َمف غفرتـُ لو وقاؿ ليـ: "خُ  ذوا الرُّ
خطاياه ُتغفر لو، ومف أمسكتـ عميو الغفراف 

 ُيمَسؾ عميو". 
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إاّل أفَّ توما، أحد اإلثَني عَشر، لـ يُكف مع التَّبلميذ في ذلؾ المساء، فقاؿ لو 
و وطعنة التبلميذ حيف رَأوه: "لقد رأينا الرّب" فأجابيـ: إذا لـ ُأبصر أَثَر الِمسماَريف في يَدي

 الَحربة في جنبو وأضع إصَبعي مكانيا، ال أؤمف". 
وبعد ثمانية أّياـ، اجتمع التَّبلميذ في البيت مرًَّة ُأخرى وكاف توما معيـ، فجاء يسوع 
واألبواب ُمغمقة فقاـ وسطيـ وقاؿ: "السبلـ عميكـ"، ثـ قاؿ ِلتوما: "ىاِت إصَبَعؾ إلى ىنا 

ا في َجنبي وال تُكف ُمنِكرًا بؿ ُمؤِمنًا". فأجابو توما: "ربّْي فانُظر َيَديَّ وىاِت يَدؾ وَضعي
ليي"، فقاؿ لو يسوع: "آمنَت ألنَّؾ رأيَتني. فطوبى ِلمذيف يؤمنوف ولـ يَروا" )يوحنا  : ۲۰وا 

 (۳ٜ-۳ٙ: ۲ٗ، لوقا ۱ٜ-۳۰
َة توما، الرَّجؿ الذي َصُعَب عميو اإليماف إلى أف ساعده يسوع عمى ذلؾ،  إّف قصَّ

مفيٌد لنا ألّنو لـ َيَر أحٌد مّنا يسوع أبدًا لكّننا نؤمف بو، نؤمف بو ألّف ُأناسًا كثيريف َدرٌس 
ِممَّف رَأوا يسوع كتبوا عنو وأخبروا غيرىـ عنو. ىؤالء ىـ تبلميذ يسوع المسيح وُرُسُمو. 

ونحف وُتوَجد كتاباتيـ في الكتاب الُمقدَّس، في الجزء الثاني منو الذي ُيدعى العيد الجديد 
لى الرَّسائؿ.  نسمع كمماتيـ في كّؿ يـو أَحد عندما نستمع إلى تبلوة اإلنجيؿ الُمقدَّس وا 
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 مواسي تع  حادثة تلميذ  
  (.۳٥ -۱۳: ۲٤)لوقا 

ذا اثناف منيـ كانا مُ  يف تّْ شميـ سِ عف أورَ تبُعُد  ،بعيدةٍ  لى قريةٍ يف في ذلؾ اليـو إقَ مِ نطَ وا 
عف جميع ىذه  يما مع بعضٍ ماف بعضُ مواس، وكانا يتكمَّ يا عَ اسمُ  ،(كـ ۱۲) موةً غَ 
 تْ كَ مسِ و وكاف يمشي معيما، ولكف أُ إلييما يسوع نفسُ  اوراف َدناحَ يتَ وادث. وفيما ىما الحَ 
ذي تتطارحاف بو وأنتما ماشياف ما ىذا الكبلـ ال" :و، فقاؿ ليماعرفتِ يما عف مَ نُ أعيُ 

أورشميـ ولـ  غريٌب عف ىؿ أنتَ " :و كميوباس وقاؿ لوىما الذي اسمُ فأجاب أحدُ  ؟"يفعابسَ 
"تمؾ  :فقاال ؟"،وما ىي" :، فقاؿ ليما؟"اـت فييا في ىذه األيّ ثَ ـ األمور التي حدَ عمَ تَ 

وؿ أماـ اهلل وجميع عؿ والقَ ًا في الفِ ر دِ قتَ ًا مُ يّ بِ اصري الذي كاف إنسانًا نَ يسوع النّ ة بِ صَّ ختَ المُ 
ّنا نرجو أّنو وه ونحف كُ بُ مَ وت وصَ المَ  قضاءِ نا لِ امُ كّ و رؤساء الكينة وحُ مَ سمَ الشعب. كيؼ أ

 ثَ حدَ  أف ذنيصير لو ثبلثة أياـ مو اليـو إسرائيؿ. ولكف مع ىذا كمّْ  فديَ ع أف يَ زمِ ىو المُ 
 تيفَ ه أَ جسدَ  فَ دْ جِ باكرًا عند القبر، ولّما لـ يَ  إذ ُكفَّ  رَننايَّ ّنا حَ ساء مِ النّْ  إفَّ بعَض ذلؾ، بؿ 
مف الذيف معنا إلى القبر  ّي. ومضى قوـٌ و حَ قالوا إنَّ  مبلئكةٍ  رَ نظَ مَ  يفَ رأَ  يفَّ إنَّ  قائبلتٍ 

طيئا اف والبَ يّ بِ يا الغَ وه، فقاؿ ليما "أيُّ مـ يرَ ساء وأّما ىو فَ كما قالت النّْ  أيضاً  فوجدوا ىكذا
يذا ويدخؿ المسيح يتأّلـ بِ  ا كاف ينبغي أفَّ بو األنبياء. أمَ  ـَ جميع ما تكمَّ ي اإليماف بِ موب فالقُ 

ة بو في صَّ ختَ المُ  مف موسى ومف جميع األنبياء األمورَ ُيفسّْر ليما ابتدأ  ثـّ  ؟"إلى مجده
 .جميع الكتب

 تظاىرَ  يف إلييا فيماقَ مِ نطَ ثـ اقتربوا إلى القرية التي كانا مُ 
ث معنا مكُ "أُ  :يفماه قائمَ أبعد، فألزَ  إلى مكافٍ  ؽٌ مِ نطَ ّنو مُ أيسوع بِ 

ث معيما فمّما يمكُ اء وقد ماؿ النيار". فدخؿ لِ مسألّنو نحو ال
يما نُ وناوليما. فانفتحت أعيُ  رَ سَ وكَ  ؾَ بزًا وبارَ خُ  كأ معيما أخذَ اتَّ 

نا ف قمبُ كُ ـ يَ لَ أَ " :عضٍ بَ يما لِ وعرفاه ثـ اختفى عنيما. فقاؿ بعضُ 
 .؟"بتُ ريؽ ويوضح لنا الكُ منا في الطَّ كمّْ بًا فينا إذ كاف يُ يِ متَ مُ 

عيف ىـ والذيف معيـ مِ جتَ عشر مُ  عا إلى أورشميـ ووجدا األحدَ اعة ورجَ فقاما في تمؾ السّ 
راف بما حدث في خبِ وأّما ىما فكانا يُ  ".سمعافالرّب قاـ بالحقيقة وظير لِ  إفَّ " :وىـ يقولوف

  بز.سر الخُ ند كَ ريؽ وكيؼ عرفاه عالطَّ 
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 الـتعيد العم  

 
 

و خوتَ ـ إخدُ ج ويَ نتِ يعمؿ ويُ  ردٍ ّؿ فَ كُ بو تكريمًا لِ  ؿُ فَ حتَ يُ  يّّ مِ عالَ  عيد العماؿ عيدٌ  ولى:مة أ  قد  م  
دؿ بلـ والعَ مف السَّ  ة إلى مزيدٍ ريَّ شَ ويدفع البَ  يّْ ضارِ والحَ  قيّْ مُ الخُ  موّْ و، ويساىـ في النُّ ووطنَ 
 خاء.والرَّ 

 
و عِ صنَ في مَ  ضماره، العامؿُ في مِ  ردٍ فَ  تعاونًا بينيـ، كؿُّ  بُ ر تتطمَّ شَ البَ  حياةُ  ثانية:مة قد  م  

دة واحِ  ؽ عمييـ تسميةً طمَ ىؤالء يُ  و، إلخ... كؿُّ بِ ؼ وراء مكتَ وظَّ و والمُ قمِ في حَ  حُ والفبلّ 
 .عاـ ؿّْ ف كُ ار مِ ؿ مف أيّ ًا في األوّ يّ فى بيـ عالمِ حتَ ااًل ويُ مّ وف عُ دعَ يُ فَ 
 
 مة ثالثة:قد  م  

 مارىا؟ني باألرض لكي نأكؿ ثِ يعتف مَ  

 ياب لكي نرتدييا؟الثّْ  حيؾُ ف يَ مَ  

 جنا حتى نشفى؟الِ عواء ويُ لنا الدَّ  ؼُ صِ ف يَ مَ  

 بخ، ترتيب، إلخ...(؟ نزؿ )تنظيؼ، طَ ف يعمؿ في الممَ  

 ّمااًل.ي كّؿ ىؤالء؟ عُ سمّْ ماذا نُ  

 
ماوات اهلل السَّ  دء خمؽَ في البَ "تاب المقدس ؿ كما نقرأ في الكاهلل ىو العامؿ األوَّ 

"أبي يعمؿ وأنا أعمؿ" )يوحنا  :.. وفي العيد الجديد نرى الرّب يسوع يقوؿ"واألرض
٘:۱ٚ.) 

بوا "اذىَ -موا فييا يعمَ األرض لِ  ه إلى أقطارِ بًل تبلميذَ رسِ يسوع مُ  بَّ ثـ نرى الرَّ 
ييـ يدِ أَ ميف بِ زات وفي نفس الوقت عامِ عجِ مُ معيف لِ ريف وصانِ شّْ بَ مُ  -(۲۱:۱ٜمتى )ذوا.." ممِ وتَ 

ياـ( بولس )صانع الخِ  أيضاً سماؾ( و ي األادِ ندراوس ويعقوب ويوحنا )صيّ كما بطرس وأ
 ار(. جَّ وتوما )النَّ 
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أو  نيار دوف انقطاعٍ  منذ تكوينو نراه يعمؿ ليؿَ  ؿٍ تكامِ مُ  يافٍ كَ إذا نظرنا إلى اإلنساف كَ 
كي نعمؿ معو ونشاركو في ىذا  شيءٍ  مـ أف اهلل أعطانا كؿَّ ؽ نعمَ نطَ ف ىذا المُ مِ  ؼ.توقَّ 

دى اجتيادنا مَ بِ  طٌ رتبِ مُ ا الخبلص المسيحي فَ الكوف مف أجؿ خبلصنا وخبلص إخوتنا. أمّ 
 ءْ ىضِ ميُ ا وشيادتنا "فَ نخوتنا مف خبلؿ حياتؿ ىذا اإلندفاع إلى إمْ وحَ  بّ بلقاة الرَّ مُ واندفاعنا لِ 

)متى  "دوا أباكـ الذي في السماواتجّْ مَ الحة ويُ كـ الصَّ وا أعمالَ رَ يَ لِ  اـ الناسدّ ـ ىكذا قُ كُ نورُ 
٘:۱ٗ.) 

 ُأجَرَتو ف ال يعمؿ ال يأكؿ، فقط العامؿ يستحؽُّ مَ : الربّ  ننسى قوؿَ  يبقى أيضًا أالّ 
)يوحنا  كونو مف الحؽّ  محؽّ وصريح ويشيد لِ  نا واضحٌ عممَ  فَّ أيضًا إو  .(۱۰:۱۰)متى 

۳:۲۱.) 
 

لحظة وفيو  العالـ ويباركو في كؿّْ  اهللُ  الحياة، بو بارؾَ  ةُ نَّ العمؿ سُ  :ياتيالتطبيق الح
و اسمِ  ؿَ الي َحمْ التّ بِ  اآلب ونستحؽَّ  مشيئةَ  عمؿَ ا كي ننّ مِ  ؿ  كُ لِ  دعوةٌ 
 و.خبلصِ  يؿَ ونَ 
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 ارـا العش  ـزك  
 (۱۰-۱: ۱٤)لوقا 

 
 

الجديدة التي أتى بيا يسوع المسيح عندما عاش  ريقةَ نا الطَّ رأيابؽ، وضوع السَّ في المَ 
ب األربعة التي تُ نا في الكُ ى لروَ و تُ حياتِ  ةُ التي قاليا وكذلؾ قصّ  األشياءُ أي  ؛عمى األرض

ليي. ىؿ اس اإلدّ ة القُ دمما أقاـ خِ مَّ كُ  مف ىذه األناجيؿ عاً قطَ الكاىف مَ  . يتموى األناجيؿمَّ سَ تُ 
ؼ يحممو الكاىف خارج وكي ؟دوا كتاب األناجيؿ في الكنيسةشاىِ أف تُ مكنكـ روف أيف يُ تتذكَّ 
األناجيؿ  ىـرِ جديد. أَ يد المعَ لِ  كتاباً  األطفاؿيتموه عمى الشعب؟ )َأِر كيؼ و  ؟ب المموكيالبا

 األربعة(.

 
سوع نسمع كممات ي حياناً نة. أمف آحاد السَّ  دٍ حَ أ ؿّْ كُ نجيؿ لِ ة مف اإلد قراءة خاصَّ توجَ 

 لو. تْ يروي لنا عف األشياء التي حدثَ  المسيح نفسو وأحياناً 
ار الذي أراد أف يرى ا العشّ زكّ  ةَ صَّ ى ىذا األحد يروي قِ تمَ الذي يُ  نجيميُّ المقطع اإل

رائب وكاف الناس يدفعوف الضَّ  وماني،كـ الرُّ محُ لِ  يسوع. كانت فمسطيف آنذاؾ خاضعةً 
يف )أي الذيف ارِ شَّ وف عَ دعَ يُ  باةٍ جبى بواسطة جُ تُ لضرائب ىذه اكانت ة. ومانيّ محكومة الرُّ لِ 

الييود يجب أف  رؼِ و في عُ عب الييودي ألنَّ يف مف الشَّ مقوتِ وكاف ىؤالء مَ  .ر(شْ يأخذوف العُ 
ع الذي مَ مـ واليَ ضافة الى الظُّ اإلىذا بِ ، )الّروماف( آلخريفع لِ دفَ ضرائب منيـ وتُ  ىجبَ ال تُ 

يف ال بؿ كاف رئيسًا ارِ شَّ ريبة. وكاف زكا مف ىؤالء العَ تحصيؿ الضَّ باة لِ و الجُ سُ مارِ كاف يُ 
 عمييـ.
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و التي أخذ يتداوليا ظاتِ رضى وعِ ممَ و لِ فائِ ا كثيرًا عف يسوع وعف شِ ع زكّ مِ سَ 
 .وبو اهلل شعبَ  دَ ص الذي وعَ خمّْ يو المُ فه، إذا كاف يسوع ىذا، رّْ تساءؿ في سِ المواطنوف. فَ 

، سمع و  بًا أف يرى ريؽ طالِ لى الطَّ دينتو. فأسرع إمَ بِ  رّ مُ يَ يسوع المسيح سَ  أفَّ  ازكّ ذات يـو
صعدىا و كاف قصيرًا. فأسرع الى ُجمَّيزٍة و نّ حاـ، ألكثرة الزّ ـ يستطع لِ مَ ف ىو يسوع، فَ مَ 
وف عميو لُّ بوا وصاروا يدُ ة فتعجَّ بيانيَّ ا وىو يفعؿ ىذه األفعاؿ الصّْ لى زكّ يراه. نظر الناس إلِ 
 ظرَ الوحيد النَّ  وُ لذا كاف ىمُّ  عف ذلؾ، نيو شيءٌ مًا عمى أف ال يثمّْ صَ ا مُ ـ. كاف زكّ أصابعيبِ 
. فعندما وصؿ يسوع إلى طبلقاً إ عٍ غير متوقَّ  شيءٌ  فجأةً  لى يسوع. ثـ حدثَ إ ربٍ ف قُ ع
 ي سأزورؾ اليـو في بيتؾ".ؿ ألنّ جَ ؿ عمى عَ نزِ ا، إو وقاؿ: "يا زكّ فَ رْ جرة، رفع طَ الشَّ 

يسوع أف يأتي  مغاية.شًا وسعيدًا لِ ىِ ندَ جيب يسوع إذ كاف مُ ى أف يُ حتّ  الـ يقدر زكّ 
إلى بيتو.  عَ سرَ جرة وأإليو ويزوره في بيتو؟ ىذا لـ يخطر لو عمى باؿ. نزؿ عف الشّ نفسو 

 ر.آخَ  ـٍ و في عالَ نفسَ  رَ ليا وشعَ  دَّ ال حَ  ا سعادةٌ ت زكّ رَ مَ وما إف دخؿ يسوع البيت حتى غَ 
ؿ نعرؼ جميعًا جُ في بيت رَ  يؼٌ يسوع ىو ضَ  يف: "كيؼ أفَّ رِ مّْ ذَ تَ لوف مُ اس يقو وكاف النّ 

 مى الفقراءد، سأتصدَُّؽ عيسوع: "يا سيّْ ا وقاؿ لِ كّ ير وظالـ؟". فوقؼ ز و غير أميف وشرّ أنّ 
ذا كنتُ نِ بِ  أضعاؼ". ىكذا ظير  و أربعةَ له دُّ أحدًا في شيء، أرُ  قد ظممتُ  صؼ أموالي، وا 
نى، وال ر في الغِ كّْ فَ و ال يُ تْ ع في نفسو، وجعمَ مَ الطَّ  ؿَّ كُ  تْ قد أحرقَ  بةً متيِ مُ  اراً ن وكأفَّ  ا فجأةً زكّ 

. فقاؿ يسوع: مربّ لِ  يةً رضِ مُ  نةً سَ حَ  يرةً ير بعد ذلؾ سِ وبة والسَّ دامة والتَّ النَّ اه، بؿ فقط بِ في الجَ 
اليالؾ يذا البيت". ثـ أضاؼ: "ألف ابف االنساف جاء ليبحث عف حصؿ خبلٌص لِ "اليـو 

 صو". مّْ خَ يُ فَ 
ذا أراديّ نا مجيودًا جدّْ حدُ و إذا بذؿ ألنا أنّ  تُ ثبِ ا تُ ة زكّ قصَّ  فَّ إ أف يكوف  مف كؿّْ قمبو ًا وا 

 .معيش معولِ  حاضرٌ دائمًا  يسوعإّف مع يسوع ف
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 عودـالص  

 (٥3-3٦: 1٤)لوقا 
 

 
 

وع المسيح إلى أبيو في عاد يس عود". يوـَ دعى "الصُّ يُ  يدٍ عِ نحتفؿ في األسبوع القادـ بِ 
 ماء.السَّ 

شرح يه و ث تبلميذَ حدّْ طواؿ األربعيف يومًا بعد قيامة يسوع مف بيف األموات، كاف يُ 
 ةً عطييـ قوَّ يُ اهلل سَ  ىا قبؿ ذلؾ. قاؿ ليـ أفَّ ليـ بعض األشياء التي لـ يكونوا قد فيمو 

شميـ ورَ غادروا أيُ  ؿ ليـ أالّ فراف الخطايا. وقارضى وغُ فاء المَ اس وشِ يستطيعوف بيا تعميـ النّ 
 يتُ ولِ ني أُ و ليـ: "إّ كمماتِ  رُ ىـ بو وكانت آخِ دَ عَ س الذي وَ دُ وح القُ ف ينتظروا الرُّ س( وأدْ )القُ 
بف واإل اآلبِ  دوىـ باسـِ مّْ ـ وعَ مَ األُ  ذوا جميعَ ماء واألرض. فاذىبوا وتممِ في السَّ  مطافٍ سُ  كؿَّ 
لى اـ إنذا معكـ طواؿ األيّ ـ بو وىاءَ كُ وصيتُ ما أَ  ؿَّ ف يحفظوا كُ موىـ أدس وعمّْ القُ  وحِ والرُّ 

 ىر".انقضاء الدَّ 
)لوقا  كيـبارَ يو و ع يدَ يتوف ورفعنيا عمى جبؿ الزَّ  دعى بيتَ يُ  خرج بيـ إلى مكافٍ  ثَـّ 
عف  مامةٌ غَ  وُ تْ بَ جَ حَ  ى منيـ، ثَـّ رأً مَ فع بِ تر اعنيـ و  وبينما ىو يباركيـ انفصؿَ  (.ٕٗ:ٓ٘
يض وقاال: " بِ  بل ليـ في ثيابٍ ثَ قد مَ  ُجبلفرَ  ، إذإلى َعؿٍ  ةٌ صَ يـ شاخِ عيونُ  ـ، وبينماىأبصارِ 
ماء". ماء سيعود كما رأيتموه ذاىبًا إلى السَّ إلى السَّ  ـع عنكفِ يسوع ىذا الذي رُ  فَّ ... إ

 ساء.يسوع وغيرىا مف النّْ  ـّ ة مع مريـ أُ ميَّ قاموا في عُ شميـ حيث أورَ فرجعوا إلى أ
ه يسوع ا أرادَ عمّ  َص قُ بلميذ نَ عدد التَّ  فَّ و: "إولِ قَ خوة بِ بطرس اإل بَ اـ خاطَ وفي تمؾ األيّ 

َـّ الجَ  مفروج ييوذا خُ وذلؾ بِ  يجب أف نختار  ،قًا. وعميونْ ه شَ انتحارِ  ماعة وتسميمو يسوع ث
دًا معنا عمى قيامتو". يكوف شاىِ نا لِ بين كوث الربّ ف عاشوا معنا ورافقونا طواؿ مُ مَّ واحدًا مِ 

ـ ف يعمَ يا مَ  ،ناوا فقالوا: "ربَّ مّ ا. ثـ صَ يَّ تّْ يف: يوسؼ ومَ مَ جُ ميع باالقتراح واختاروا رَ الج رَّ سُ 
 مكافسالة دمة والرّْ الخِ بِ  يقوـَ يف لِ مَ جُ يف الرَّ ذَ ف ىَ مِ  ف اخترتَ ف لنا مَ يّْ قموب الناس أجمعيف، بَ 

 -۱٘: ۱)أعماؿ  سؿ.ًا مع الرُّ يَّ صِ حْ ا فأصبح مَ يّ تّْ مَ  ةُ رعَ ت القُ عوا فأصابَ ييوذا".  ثـ اقترَ 
۲ٙ.) 
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اهلل  رينا كيؼ ندخؿ ممكوتَ يُ عمى األرض لِ  وعاَش  إنساناً  دَ جسَّ يسوع المسيح تَ  فَّ إ
 ةٍ بارَ عِ أف نعيش. وبِ  نا يسوعريدُ ؼ يُ مونا جميعًا كيه عمَّ لى األبد. وتبلميذُ ونعيش معو إ

إذا كاف  رَ نَ ممكوت اهلل. لِ  بًل لكي نبمغَ بَ ؽ جنا نتسمَّ نا وكأنَّ ر إلى حياتِ ظَ مكننا النَّ خرى، يُ أُ 
 اهلل. )أمثمة( فؽ التي نقترب بيا مِ رُ في بعض الطُّ  روسعنا أف نفكّْ بِ 

 
مسمة(.  ٚراجع "التوجييات الروحية لفترة البنديكستاري" )الجزء   مف ىذه السّْ
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 رةـالعنص
 

 (22-2: 1)أتعمال  
 

بلميذ إلى مدينة أورشميـ الكبيرة. جع التَّ ماء، رَ يسوع المسيح إلى السَّ  دَ بعد أف صعِ 
الذي كاف  يسوع في انتظار الُمعزّْي ـّ يـ مريـ أُ ف فيمَ سوة بِ قاموا فييا جميعًا مع بعض النّْ وأ

 ىـ بو.دَ يسوع قد وعَ 
بلميذ معيد. وكاف التَّ اس الذيف جاءوا لِ النّ ت بِ وارع امتؤلَ والشَّ  قريبًا، األعيادِ  وكاف أحدُ 

ؤل جوانب مَ وَ  فةٍ عاصِ  ريحٍ كَ  يّّ وِ دَ  غتةً ماء بَ مف السَّ  ُسِمعَ ة بيت. فيَّ يـ في عمّ كمُّ يف عِ مِ جتَ مُ 
 منيـ ؿ  فوقؼ عمى كُ  تْ مَ انقسَ و  ف نارٍ يا مِ كأنَّ  نةٌ ت ليـ ألسِ يت الذي كانوا فيو. وظيرَ البَ 

 س.دُ وح القُ فامتؤلوا جميعًا مف الرُّ  سافٌ لِ  )أي التبلميذ(
ا كانوا عميو فيف عمّ مِ ختَ يـ أصبحوا مُ أنَّ ر بِ ثنا عشَ ؿ اإلسُ أي الرُّ بلميذ التَّ  شعرَ  وفجأةً 

يف عمى رِ اس حيث صاروا قادِ د إلى النّ يّْ موف تعاليـ السَّ وصِ أصبحوا يعرفوف كيؼ يُ َقببًل. فَ 
 غات التي كانوا يجيمونيا.المُّ موف بِ أّنيـ أخذوا يتكمَّ  ىحتّ  ،يمة يفيميا الجميعة سَ غَ مُ بِ التَّعبير 
وت الذي الصَّ  ويَّ عوا دَ يد فسمِ العِ حتفاؿ بِ ئلكثيروف جاؤوا لِ  ناٌس ف في المدينة أُ وكا

 غاتٍ موف لُ ويتكمَّ  ةٍ مَّ أُ  ؿّْ ف كُ وا مِ اس أتَ ة. وكاف ىؤالء النّ ميَّ عوا أماـ العُ يح واجتمَ الرّْ  وُ تْ بَ سبَّ 
بلميذ خبرىـ التَّ أة. فغاتيـ المختمفمُ موف بِ بلميذ يتكمَّ عديدة. فدىشوا كثيرًا عندما سمعوا التَّ 

و ماف وكيؼ أنَّ ف قديـ الزَّ وعود بو مِ عوب المَ ص الشُّ خمّْ عف يسوع المسيح، الذي ىو مُ 
وح الرُّ ي، زّْ بإرساؿ الُمعَ  و وعدَ ماء، وكيؼ أنَّ وقاـ مف بيف األموات وصعد إلى السَّ  بَ مِ صُ 
 كمة.ة والحِ عطييـ القوّ ؾ الذيف يتبعونو ويُ بارِ يُ دس، لِ القُ 

ؿ فقاؿ: سُ د الرُّ ف؟". فوقؼ بطرس، أحَ ذَ نوا وقالوا: "ماذا نفعؿ إاس وآمَ النّ  صغىوأ
 س". دُ وح القُ ـ عميكـ بالرُّ نعَ ر خطاياكـ ويُ غفَ تُ اسـ يسوع المسيح لِ منكـ بِ  د كؿّّ مِ يعتَ "توبوا ولْ 
دوا. ومنذ مَ يف ىناؾ فعموا كما قاؿ ليـ بطرس واعتَ عِ مِ جتَ اس الذيف كانوا مُ النّ  ؿُّ كُ فَ 

شيء. وغالبًا ما  دوف اهلل عمى كؿّ حمَ وف ويَ مُّ صَ واحدة. فكانوا يُ  مةٍ عائِ لؾ الحيف عاشوا كَ ذ
 شيءٍ  ؿ وكاف كؿُّ سُ وف إلى أقواؿ الرُّ صغُ س. ويُ قدَّ رباف المُ كانوا يذىبوف معًا ويتناولوف القُ 
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عمى  ست الكنيسةُ سَّ ىكذا تأ و.تَ حاجَ  ندوؽ العاْـّ يأخذ مف الصُّ  دٍ واحِ  كًا وكؿُّ رَ شتَ فيما بينيـ مُ 
 األرض.
يكونوا سواًل لِ رَ  . فاختار اثني عشرَ جديدة، عائمة الربّ  أ عائمةً أنشبف اهلل، يسوع، إ فَّ إ
س عف يسوع ابف اهلل، عف حياتو روا الناّ خبِ يُ د. وانتشروا في جميع أنحاء العالـ لِ دُ الجُ  القادةَ 

مقياـ س لِ دُ وح القُ مف الرُّ  ةً خاصَّ  ةً ر قوّ ثني عشَ تعاليمو. واهلل منح ىؤالء اإلوقيامتو و وموتو، 
 يف.جاؿ الدّْ اميا رِ دّ ة. والكنيسة تتناقميا يومًا بعد يوـ بواسطة خُ يمَّ يذه المَ بِ 

 



  ٘ٔ   

 ال ضرار من المقدور

 
 ي:تّ من حكايات س  
 باحٍ صَ  عزى. وكاف كؿّ و أسعد يرعى المِ سمُ إ فقيرٌ  جؿٌ ة، رَ ميّ بَ رى الجَ حدى القُ كاف في إ

ف مِ  رَ جِ و وضَ حياتَ  ؿَّ ى مَ خضر، حتّ العشب األ يايَ يرعِ روج الخصبة لِ و إلى المُ زاتِ عن يسوؽُ 
ف حياتو اـ مِ عنيا ثبلثة أيّ  غنيوِ و منيا ويُ ريحَ و أف يُ بّْ ف رَ يطمب مِ  ؽَ فِ طَ ضيعة، فَ و الوَ تِ ينَ مِ 

 .احة التي أشتييني الرَّ بَ يَ يا إليي أف تَ  قادرٌ  ليس غير، ويسألو تعالى قائبًل: أنتَ 
تو إلى مَ ة، وحمَ يَّ فِ خَ  ت إليو يدٌ دَّ إحدى األشجار، امتَ  ؿّْ بينما كاف نائمًا في ظِ  يوـٍ  وذاتَ 

 تَ يجيميا، فالتفَ  ف نومو، في أرضٍ حر. فاستفاؽ مِ و عمى شاطئ بَ تْ غريبة، ووضعَ  ببلدٍ 
 رَ عَ كبيرة. وفيما يجوؿ فييا، شَ  و، فنيض وسار ماشيًا حتى دخؿ مدينةً حولو فمـ يرى عنزاتِ 

يا عروضة فيو، وكمُّ مة المَ مًا، فوقؼ عنده ينظر إلى األطعِ طعَ ، ورأى قريبًا منو مَ قوي   وعٍ جُ بِ 
الغريب "فأجابو:  "ريد الغريب؟ماذا يُ "طعـ. فخرج إليو، وسألو: ه صاحب المَ ية فرآيّْ شَ مُ 

مدينة نحف في ىذه ال"و ال يممؾ نقدًا. فأجابو صاحب المطعـ: جوعاف يريد أف يأكؿ، ولكنّ 
ف الذي يرغب في األكؿ أف قد، وال يوجد معنا منو شيء، وكّؿ ما نطمبو مِ النَّ ال نتعامؿ بِ 

 ."ـ لو ما يشتييقدّْ ـ عمينا، فنُ مّْ سَ يُ 
 "بلـ عميؾ!السَّ "صاحب المطعـ: أسعد وقاؿ لِ  رَّ سُ فَ 

 ."ؿ وادخؿوعميؾ السبلـ تفضَّ "فأجابو: 
ع، بة، فأكؿ حتى شبِ مة واألشرِ و مف األطعِ ما طمب ـ لو كؿّ دّْ اعي أسعد، فقُ فدخؿ الرّ 

لو :  اط وقمتُ إلى خيّ  إذا ذىبتُ "صاحب المطعـ: وشرب حتى ارتوى، ثـ نيض وقاؿ لِ 
 "عطيني ثوبًا؟السبلـ عميؾ، فيؿ يُ 

 "طبعًا ..."فأجابو صاحب المطعـ: 
ـ؛ بلوعميؾ السَّ "اط: فأجابو الخيّ  "بلـ عميؾ!السّ "، وقاؿ لو: اطٍ فذىب أسعد إلى خيّ 

إذا ": سائبلً  هشكر نًا. فَ سَ و ثوبًا جديدًا حَ سَ ، فألبَ "أريد ثيابًا جديدة". قاؿ: "ب ما تشاءطمُ أُ 
 "طبعًا .."فأجابو:  "ذاًء؟عطيني حِ ّذاء يُ إلى الحَ  ذىبتُ 

ب ما طمُ بلـ! أُ وعميؾ السّ "و: ". فأجاببلـ عميؾالسَّ "فذىب إلى  الحّذاء وقاؿ لو: 
 ."تشاء
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 ذاء جديدًا.و حِ سَ . فألبَ "جديداً ذاء ريد حِ أُ "قاؿ: 
 صرٍ أماـ قَ  رَّ مَ و في المدينة، فَ جوالِ الجديد وعاد إلى تَ  ذاءَ اعي أسعد الحِ الرّ  َس بِ لَ 

ف ىذا القصر، مَ لِ "بيؿ: ري السَّ نتًا جميمًة، فسأؿ أحد عابِ ه بِ ذِ جميؿ، فرأى في إحدى نوافِ 
 "ة التي في نافذتو؟ف تكوف ىذه الصبيَّ ومَ 

ذىبت إلى الممؾ،  اراني إذتُ أَ "فسألو:  ."ابنتوة الممؾ، وىذه الصبيَّ  قصرُ  ىذا"ابو: فأج
 "بي؟مَ جيبني إلى طَ و، فيؿ يُ ني ابنتَ جَ وّْ زَ و أف يُ وسألتُ 

 ."طبعاً "فأجابو الرجؿ: 
 ؾَ مِ بلـ عميؾ يا مَ السَّ "سًا وقاؿ لو: صر وسار إلى حيث كاف الممؾ جالِ قفدخؿ إلى ال

 ."ؾَ ابنتِ  يدَ "اعي: الرّ  فأجابَ  "بلـ! ماذا تطمب؟وعميؾ السَّ "ؾ: مِ و المَ . فأجابَ "مافالزَّ 
 ."ىي لؾَ "قاؿ الممؾ: 

 بييا. ولكف لـ يأِت أسعد معيا، ذلؾ النيار، في قصر أ اعياىا، فنزؿ الرّ و إيَّ ثـ زوَّج
عيش ية والرّْ في البَ  د الحياةَ تعوَّ  و رجؿٌ ، ألنَّ قصرعود في الَ مف القُ  رٍ جَ ضَ ى شعر بِ المساء حتّ 

و غير طويمة، ألنّ  ةٍ زىَ الممؾ أف تأذف لو، فذىب في نُ  و ابنةَ زوجتَ  ؽ. فسأؿَ مْ في اليواء الطَّ 
أف ينتبو و بِ تْ وصَ يا أَ ت لو ولكنَّ نَ ذِ و. فأَ تِ في استطاعَ  برُ الصَّ  عود، ولـ يبؽَ مف القُ  تضايؽَ 

 و.نفسِ لِ 
جااًل ة، فرأى رِ يَّ فِ خَ ال و عميو اليدُ تْ خرج أسعد مف القصر ومشى حتى الشاطئ الذي ألقَ 

راف أس، واآلخَ ية الرَّ جِ بلف منيـ في جُ حر، رَ مقوىا في البَ يُ يت لِ مَ  مارٍ حِ  ةَ ثَّ وف جُ رُّ جُ يَ أربعًة 
يا في نوا مف إلقائِ ة إليو، وىكذا لـ يتمكَّ ثَّ منيما يجذب الجُ  فريؽٍ  ب، وكؿُّ نَ ية الذَّ جِ في 
لماذا تفعموف "ـ. فدنا منيـ وقاؿ ليـ: يمِ يْ ويضحؾ مف جَ  ـحر، فوقؼ أسعد ينظر إلييالبَ 

الّ  يةٍ مف جِ  ةَ ثَّ ىكذا؟ ينبغي أف تقذفوا الجُ  . فأجابوه: "حرىا في البَ ـ إلقاؤُ عميكُ  عَ نَ امتَ  واحدة وا 
 . ثـّ "يفضوليّْ مفُ نا لِ تِ في مدينَ  منا ماذا نفعؿ، وال مكافَ عمّْ ؾ يُ ثمَ مِ  ي  ولِ ضُ إلى فُ  ت بنا حاجةٌ ليسَ "

ذا عَ ـ وصفَ مني دنا منو واحدٌ  و، فجعؿ يفرؾ دًا تحممو وتطرحو بيف عنزاتِ يَ  سُّ جُ بو يَ و، وا 
 و إلى بيتو.عنزاتِ  ىو؟ ثـ ساؽَ  ـٌ يرى: أحالِ يو لِ عينَ 

رة غفِ ي ويطمب مف اهلل المَ صمّْ رعى، حيث جثا يُ نزاتو إلى المَ عَ باح نيض بِ وفي الصَّ 
اهلل  عنيو، فاستجابَ في ما ال يَ ؿ دخُّ و لف يعود إلى التَّ مو وأنّ عف عمَ  و تائبٌ نّ إويقوؿ 
ذا بِ صبلتَ  مؾ ودخؿ إلى زوجتو ه إلى المدينة، فذىب إلى قصر المَ عيدُ ة تُ فيَّ الخَ  اليدِ و، وا 
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 بّ حِ نا ال تُ مدينتَ  إفَّ "و، فقالت لو: تَ عمييا قصَّ  صَّ فقَ  "مس؟أَ  ليمةَ  أيف كنتَ "فسألتو: 
 ."ا ال يعنيؾؾ وال تسأؿ عمّ ؾ نفسَ ممُ يف. فأُ ضوليّْ الفُ 

روج في ريد الخُ و يُ زوجتو إنّ أسعد في القصر حتى المساء، فتضايؽ وقاؿ لِ  مكثَ 
تيف، فوجد  رـِ ت لو فخرج يمشي حتى وصؿ إلى كَ نَ ذِ د. فأَ حَ ض ألِ صيرة، ولف يتعرَّ ق نزىةٍ 
اضج في وقت اضج وغير النّ مًا يقطؼ تينًا، فنظر إليو، فرآه يقطؼ النّ رِ اـ، شيخًا ىَ الكرّ 

ماذا تفعؿ؟ أتقطؼ الناضج وغير الناضج "طع أف يممؾ نفسو، فصاح بو: معًا، فمـ يست
َـّ "أنا أعمـ ماذا أفعؿ"ـ: رِ فأجابو اليَ  "معًا؟ ذا باليَ عمى خدّْ  فعةٍ صَ بادر بِ  ، ث ة الخفيَّ  دِ ه، وا 

 ه إلى عنزاتو.عيدُ تُ 
ع عف قمِ و، ويُ وجتَ ع ز طِ و لـ يُ و ألنَّ ب نفسَ ؤنّْ ، يُ يموـٌ و، وىو مَ يمة في بيتِ ناـ أسعد تمؾ المَّ 

ؿ إلى اهلل أف يغفر يتوسَّ  عَ عنزاتو يرعاىا حيث ركَ  باح ساؽَ عنيو. وعند الصَّ ؿ في ما ال يَ دخُّ التَّ 
ذا بِ ف يعود إلى مِ و لده بأنَّ عِ و الثانية، ويَ تَ لو زلَّ  ضعو عند زوجتو، مو وتَ ة تحمِ يَّ فِ الخَ  دِ اليَ ثميا. وا 
 ـَ فأقسَ  "يف؟يّْ ضولِ وف الفُ حبّ أىؿ مدينتنا ال يُ  إفَّ  ؿ لؾَ ـ أقُ لَ أَ "و: ت لىا فقالَ ه، فأخبرَ مرِ و عف َأتْ فسألَ 
 نو.ؿ بعد في ما ليس مف شأو لف يتدخَّ ليا أنَّ 

نفسي يدفعو إلى الخروج مف القصر نزىتو اليومية، فسأؿ  دافعٍ بِ  سَّ حَ و عند المساء َأولكنَّ 
 مف شأنو. يتعاطى ما ليس أالّ تو بِ زوجتو أف تأذف لو، فأذنت لو وأوصَ 

دًا، وّْ دَ اف يأكؿ لحمًا مُ فرأى الفرّ  رفٍ ، وصؿ إلى فُ رٌ ه، وفيما ىو سائِ خرج أسعد يتنزَّ 
لى جَ  اف ما وعد بو اهلل وزوجتو، فسأؿ الفرَّ  ش منو ونسيَ ىِ جديد، فدُ  ي  رِ خروؼ طَ  حـُ و لَ نبِ وا 

و تو إلى عنزاتو في ثيابِ ة وأعادمقي سؤالو حتى تناولتو اليد الخفيَّ د يُ كَ لماذا يفعؿ ذلؾ؟ ولـ يَ 
ذا بو يرى مبلكًا يتراءى لو قائبًل: العتيقة، فنظر حوالَ  مؾ الجميمة المَ  بنتَ  إعمـ أفَّ "يو، وا 

طامع ي المَ وِ ذَ لِ  القناعة، وقبيحةٌ  فييا عيشةَ  ف أف يعيَش حسِ ف يُ مَ لِ  نيا، وىي جميمةٌ ىي الدُّ 
 ."الذيف ال يشبعوف مف ىذا العالـ
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