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مرفع اجلنب- طرد آدم وحواء من الفردوس
(01/03/2021)  (14/03/2021)  شرقيغربي

قنداق مرفع الجبن: ايها الهادي الى الحكمة. والرازق الفهم والفطنة. 
والمؤّدب الجهَّال. والعاضد المساكين شّدد قلبي وامنحه فهًما ايها 
السّيد. واعطني كلمًة يا كلمة اآلب. فها اني ال امنع شفَتيَّ من 

الُهتاف اليك. يا رحيم ارحمني انا الواقع.

الكآبة هي  إن  يبلبلها.  النفس ألنه  ُسْكر حقيقي يف 
ُسْكر أل-ا تطفئ نور العقل وتطمس النور فيه؛ واخلوف 
هو ُسْكر ألنه جيعلنا نرجتف دون مربِّر: «أنقذين يا رب 
من غضب أعدائي». (مز ٢/٦٣). بالعموم كل شهوة 

تزرع يف النفس االضطراب والبلبال، هي ُسْكر.
تأمل يف لعازر وهو يف حضن إبراهيم. أليس أن الصوم 
يوحنا  تأمل  اإلهلي...  بالفرح  السماء  يف  ينعم  جعله 
المعمدان. ما الذي جعله أعظم األنبياء.. تأمل يف بولس 
الرسول المصطفى ما الذي نقله إىل السماء الثالثة إالَّ 
الصوم... تأمل أخريًا يف المسيح سّيدك ورّبك. انه صام 

لكي يعلِّمنا أن الصَّوم هو طريق امللكوت.
إن الصوم هو الذي يقود القديسني إىل احلياة مع اهللا.

إن الصوم هو جناح الصالة لرتتفع إىل السماء وخترتق 
الصحة،  البيوت، حاضن  عماد  هو  اهللا...  عرش  إىل 

معلِّم الشباب، زينة الشيوخ، صديق األزواج...
إن الفضيلة ال تستقيم إالَّ بالنُّْسِك، ألن النسك يلجم 
الشهوات. والطعام ال ينفع اجلاهل هكذا قال سليمان 
هكذا قال  الحكيم. «ال ~تموا ألجسادكم مبا تأكلون»

السّيد املسيح أيًضا.
والفضيلة دوًما قُرَنت بالنسك والصوم. فموسى صام 
الرب...  مع  وتكلَّم  السماء  إىل  يوًما مث صعد  أربعني 
ودانيال صام واحًدا وعشرين يوًما مث صار يف الرؤيا... 
والفِتَية الثالثة مل تؤذهم نار األتون احملمي بسبب صومهم 
وصال~م... ويوحنا المعمدان أقام حياته كلها يف تقّشف 
وزهد وأعلن الرَّب للعامل نوع غذائه ولباسه. وهذا كان 

خيفيه للناس، ليكون لنا منه ِعَظة...

الطعام الضروري ألن هذا  بالصوم ترك  ولست أعين 
يؤدي إىل املوت. ولكن أعين ترك املأكل الذي جيلب لنا 

اللّذة ويسّبب متّرد اجلسد.
قد تكون هناك أشياء كثرية ليس فيها خطيئة ومع ذلك 
لنا  ربح  ذلك  يف  إذا كان  عنها  نتنّسك  أن  جيب 
ولآلخرين. «ِلذِلَك ِإْن َكاَن َطَعاٌم يـُْعِثُر َأِخي فَـَلْن آُكَل 
(١كو١٣/٨)  َأِخي.».  أُْعِثَر  لَِئالَّ  األََبِد،  ِإَىل  حلًَْما 
َشْيًئا  َوالَ  َمخْرًا  َتْشَرَب  َوالَ  حلًَْما  تَْأُكَل  الَ  أَْن  «َحَسٌن 
َيْصَطِدُم ِبِه َأُخوَك أَْو يـَْعثـُُر أَْو َيْضُعُف.». (رو ٢١/١٤).

اآلالم  عن كل  يتَغرَّب  الذي  هو  احلقيقي  الصائم 
اجلسدية وحىت الطبيعية.

(القديس باسيليوس الكبير)

الصوم هو قوت النفس، غذاء الروح، نظام املالئكة، 
التكفري عن اخلطيئة، الدواء الذي يُعطي اخلالص، زهرة 
الفضيلة، أساس الطهارة، هو الطريق املختصر للوصول 
إىل السماء. إن إيليا مل يرتفع على مركبة النار إالَّ ألنه 
لتلميذه  يرتك  مل  وهلذا  الصوم.  مركبة  على  أوًال  ارتفع 
صومه  على  شاهًدا  الذي كان  الثوب  إالَّ  أليشاع 
فخطا  بعد  فيَما  المعمدان  يوحنا  وظهر  وقطاعته. 
الطريق نفسه الذي اتّبعه إيليا. ففي الصحراء هو املبشِّر 
الـبَـّر ؛ وارتفع  بالصوم، فال يقتات إالَّ باجلراد وعسل 
بل  ليس كإنسان،  َإليه  ونُِظر  الطبيعة،  فوق  بالصوم 

كمالك.
إن خمالفة الصوم أغلقت الفردوس، والرجوع إىل الصوم 

يفتحه.                           
(القديس أمبروسيوس)

بعصيان آدم للمشيئة اإللهّية (بواسطة 
 ، اإللهّية  المعاينة  من  ُحرَِم  األكل) 
وانحَدَر من نعيم السماويات الى شقاء 
األرضيات،  َفجَلب بخطيَئِة ٱلعصياِن ، 
الموت والفساد للبشريّة جمعاء، إّال أن 
السموات  طأطأ  تحّننه  بعظيم  الرّب 
وانحدر ليعيد آدم الساقط الى النعيم 
قبل  أعّده  الذي  بالفداء  المفقود، 
الدهور: بالتجّسد، والصَّلب والقيامة ، 

والصعود، والمجيء الثاني الرهيب.  

فأْحَسُن َوجٍه في الَوَرى َوجُه ُمْحِسٍن     َوأْيَمـــُن َكــــفٍّ فيـــهــِم َكفُّ ُمنِعِم

َوقَيــَّــْدُت نَـْفســِــــي في َذرَاك مـَــَحبَّـــــٌة      َوَمْن َوَجَد اإلْحَساَن قَـْيًدا تَـَقيََّدا

يسوع

ـالبالغـ

املسيح املسيــــحنــــــــــور
Φ Ω Σ ΧΡΙΣΤΟΥ

يسوع

ـالبالبالغـالغ

املسيح املر
ΣΣ ΧΡΧΡ

وتذكار القدیسة البارَّة افدوكیَّة الشهیدة

بِك  ُحِفَظت  لقد  الثامن:  اللحن  على  للقديسة  االبوليتيكية 
الصورة التي ُخلقنا عليها حفظًا ُمدقـًَّقا ايتها األُم البارَّة افدوكيَّة. 
فانَِّك حملِت الصليب وتبعِت المسيح. وعملِت وعلَّمِت بان 
يُـتغاَضى عن الجسد النَُّه زائٌل فاٍن. ويُعتَنى بالنفس النها خالدة 

فلذلك تبتهج روحِك مع المالئكة.

Issue No :1533 السنة التاسعة والعشرون - عدد

بصليبك  حطمت  السابع:-  اللحن  على  القيامة  طروبارية 
وحولت نوح حامالت الطيب  ، الموت وفتحت للص الفردوس
بأنك قد قمت أيها المسيح  ، يكرزوا منذرين وأمرت رسلك ان

االله مانًحا العالم الرحمة العظمى .

طروباریة شفیع /  ـة الكنیسة ....

بدء الصوم الكبیر المقّدس
غًدا، یوم األثنین ٣/٢ شرقي، الواقع في ٣/١٥
غربي، هو:  بدء الصوم الكبیر المقدس  

جمعية  تتمّنى  الخالصّية  الروحّية  المناسبة  فبهذه 
األرثوذكسّية  الرومّية  كنيستنا  البناء  المسيح  نور 
صوًما واعتكافًا يُتّوج جهادنا الروحي الموضوع أمامنا 
ومحّبة  الّذات،  بنكران  المقرونة  الحقيقّية،  بالتوبة 
القريب؛ فالقديس بولس يوضح ذلك قائًال:«أَنَّه إْن 

أيًضا» (٢ يأكل  َفال  َيشَتِغل  َأْن  يُريُد  َأحٌد ال  كاَن 
تس١٠:٣)، فالذي يريد أن يأكل من حمل الفصح 
برغبٍة  يشتغل  أن  عليه  المقّدسة)  اإللهّية  (بالمناولة 
ونشاٍط لتنقية النفس من أدران الخطيئة، والسلوك 
في معارج الفضيلة، معتبًرا ُكّل شيٍء نفاية حتى يربح 
بنقاوة  النفس  تزدان  هكذا  (في٨:٣)،  المسيح 
الطهارة، فتصبح هيكًال لسكنى الروح القدس فيها. 

كّل ذلك بالتعاضد مع النعمة اإللهّية . آمين

ايوثينا السابع اللحن السابع



قوا باأليادي لوا الهلنا رتلو     يا مجيع األمم صفّ                   رتّ
فصل من رسالة القديس بولس الرسول اىل اهل رومية (١١:١٣-١٤ و ١:١٤-٤)

قد تناهى الليل واقترب النهار فلندَْع َعنَّا  ❈ ان خالصنا اآلن أقرب ممَّا كان حين آمنا يا إخوُة
النهار ال بالقصوف والسُّْكر  سلوًكا الئًقا كما في لنسلكنَّ ❈ أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور
تهتمُّوا  المسيح وال  يسوع  الربَّ البسوا  بل  ❈ بالخصام والحسد بالمضاجع والَعهر وال  وال 
❈ اآلراِء األيمان فاّتخذوُه بغير مباحثٍة في َمن كان ضعيًفا في ❈ بأجسادكم لقضاِء شهواتها

يأكل  الذي يزدِر فال شيٍء. أمَّا الضعيف فيأكل بقوًال ❈ يأكل كلَّ أّن لُه يعتقد أنَّ ِمَن الناس َمن
يا َمن تدين عبًدا  َمن أنت ❈ يأكل فأن اهللا قد ٱتََّخَذُه يأكل من ال َيِدن الذي يأكل وال من ال

يثّبتُه. على أن اهللا قادٌر يسقط. لكنَُّه َسُيثَـبَّت ألنَّ يثبت أو لموالُه أجنبي�ا. إنُّه

   
فص
ان خالصن يا إخوُة

آلباء الكنیسة العظامالرسالة شذرات عن الصوم -

أن يكون الصوم فقط امتناع عن األكل هذا حــطٌّ من 
كرامة الصوم. املطلوب يف الصوم ليس االنقطاع بواسطة 
الفم، بل االنقطاع عن شيء بواسطة العيون، واآلذان، 
واألرجل، واليد، وكل اجلسم. تصوم األيدي بالطهارة 
واألرجل  الرذيلة؛  والبخل وعمل  السرقة  واالبتعاد عن 
باإلبتعاد عن املشاهد احملرّمة؛ والعيون باالمتناع عن النظر 
إىل أي شيء يُغريها: إنَّ طعام العيون هو النظر، فإذا 
فُسد أبطَل خري الصيام، وإذا صُلَح نفع الصوم. وانه 
لغريب حًقا أن ميتنع اإلنسان عن مأكل، ليس فيه شّر 
لّذات  له  تسّبب  نظرات  ميتنع عن  وأن ال  ذاته،  حبّد 
حمرّمة. فإذا منعت عن فمك اللحم، إمنع بالوقت نفسه 
عن عينك ما يضرّها ويفسدها؛ إلزم أُذنيك بصوم قاٍس 
وذلك باالمتناع عن مساع النميمة واالفرتاء؛ قال الرب:

ابتِعد عن  ُكلِّ كالٍم شريٍر وخّداع، وأنت ال ترضى أبًدا، 
وال الكالم غري احلسن. وماذا ينفعك بأن متتنع عن أكل 

املغتاب  بلسانك  قريبك  إذا -شت  والسمك،  اللحم 
واملؤذي. 

(القديس يوحنا الذهبّي الفم)

ما معىن أن ننقطع عن أكل اللحم وحنن ال ننقطع عن 
أكل حلم قريبنا بالنميمة والغيبة؛ وما معىن أن نصوم عن 
األكل وحنن ال ننقطع عن األفكار الرديئة والزىن واحلقد 

والبغض.
اخلري  تأكل من شجرة  الفردوس: ال  الصوم يف  بدأ 
والشّر. وطُرد أبوينا األولني من الفردوس بسبب عدم 

الصوم. وبالصوم حنن ندخل امللكوت.
الصوم هو الذي يِلد األنبياء ويشّد الرجال بالعزم؛ هو 
الذي يفّقه املشرتعني وحيرس النفوس؛ هو أوىف صديق 
وأشّد سالح للشجعان األبطال، هو رياضة املصارعني 
الشهوة  ضّد  اجلهاد  يف  بالغلبة  الظفر  نيل  أجل  من 

واللّذات.
احذر أن تصوم فقط على اللحم وتفتكر أن هذا هو 
كل ما يُطلب منك. إن الصوم احلقيقي هو االمتناع 
 :٨ (أشعيا  إمث..»  عن كل  «ابعدوا  رذيلة:  عن كل 
٥/٤) وهو مغفرة كل إساءة للقريب؛ هو ترك الديون 
للمحتاجني: ال تصوموا لكي ختاصموا وترتافعوا لدى 

احملاكم.
إنك رمبا ال تأكل حلًما لكنك تنهش أخاك. إنك 
الشهوات  تلجم  ال  ولكنك  اخلمر  شرب  عن  متتنع 
احلمراء اليت تلتهب يف نفسك؛ إنك تنتظر حىت املساء 
لتأكل بعد الصيام، ولكنك تلبث كل النهار يف احملاكم 
الشهوة  تسكرهم  للذين  «الويل  املخاصمة،  ألجل 
الغضب هو  ان  وليس اخلمر...» (أشعيا ٢١/٥١) 

يَغِفر  تهم زالَّ للناس  غفرتم  إن الربُّ  قال 
تغفروا  وإن َلْم أيًضا ❈ لكم ابوكم السماوي
لكم  يغفر  ال أيًضا  فأَبوكم  تهم  زالَّ للناس 
ومتى ُصْمُتم فال تكونوا ُمعِبسين  ❈ تكم زالَّ
كالمراِءين، فأنَّهم  يـَُنكُِّرون وجوَهُهم ليظَهروا
قد إنَّهم  لكم  أقول  الحّق صائمين.  للناس 
ُصمَت َفإذا  انت  أمَّا  ❈ أجرهم أخذوا 

تظهر  لَئالَّ  وجهك  واغسل  رأسك  فادهن 
❈ الخفية  يجازيك عالنيًة يرى في الخفية. وأبوك الذي في ألَبيك الذي للناس صائًما َبْل
❈ السوس واآلكلة وينُقب السارقون ويسرقون يُفِسُد ال تكنزوا لكم كنوزًا على األرض حيُث
ينُقب السارقون وال وال آكلة وال سوٌس ال  يُفِسُد السماء حيُث لكن اكنزوا لكم كنوزًا في

تكون كنوزكم هناك تكون قلوبكم ألنه حيُث ❈ يسرقون

و

غفرتم إن الربُّ  قال 

اإلنجیـــل
ب ي ى  ر ب أل  ي ي   و  

يَغِفر  تهم زالَّ للناس  مم 

البشري رشيف من بشارة القديس متّى األنجييل فصلٌ
التلميذ الطاهر (متى ١٤:٦-٢١)

القديس  َأّما عدم المغفرة فهي  قتٌل لآلخر واننا اذ نفعل هذا نقطع انفسنا عن رحمة اهللا ومغفرته. وقال
:” من طرح الّضغينة وجد الغفران ومن تمسك بها ُحرَِم الرحمة “ وايًضا :” من يصلي  يوحنا السّلمي
وهو لم يغفر لقريبه يكون كمن يزرع في البحر“. لهذا فعمل الرحمة واجب كل مؤمن ” الن الدينونة ال 

رحمة فيها لمن ال يرحم “ ( يعقوب ٢: ١٣) . ”من يرحم قريبه فيقرض الرب “ ( امثال ١٩: ١٧) .


