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»افتقر ألجلكم وهو الغني لتغتنوا بفقره«
)2 كور 8 :9(

اإىل الإخوة الأجالء الأ�ساقفة واإىل الكهنة والرهبان والراهبات   
يف  الأعزاء  املوؤمنني  اأبنائنا  واإىل  وال�سمام�سة  املكر�سني  والأ�سخا�س 

اأبر�سية القد�س،

ال�سالم لكم من لدن ربنا ي�سوع امل�سيح!  

زمن ال�سوم هو زمن نعمة وجتّدد جلميع املعّمدين. ويدعونا   
الرب اإىل الرتداد بقلوب طّهرتها الندامة والتوبة، واأن نكون رحماء 

كما هو رحيم، واأن نك�رس خبزنا مع اجلائعني.

اأن  اأراَد  من  لكلِّ  جيٍل  كلِّ  يف  للتَّوبِة  ُفر�سًة  اهلَل  منَح  لقد   
، َلي�َس َهَواَي  بُّ يتوَب اإليه. وتكلََّم عن التَّوبِة قال: »َحيٌّ اأَنا َيُقوُل الرَّ
 .)11  :33 )حزقيال  َفَيحَيا«  َطِريِقِه  َعن  َيرِجَع  اأن  َبل  ِّيُر،  ال�رسِّ َيُوَت  اأن 
اإىَل  الأر�ِس  ِمَن  َخَطاَياُكم  ارتفَعْت  »لو  راأفٌة:  كلُّه  كالًما  اأ�ساَف  ثم 
وِح، ُثمَّ ُعْدُت  َماِء، َوَكاَنْت َحمَراَء َكالِقرِمّز، َواأكَثَ �َسَواًدا ِمَن املُ�سُ ال�سَّ
ِمثَل  َوَعاَمْلُتُكم  َلُكم  ل�سَتَجْبُت  اأَبَتاه،  يا  َقلِبُكم:  ُكلِّ  ِمن  َوُقْلُتم  اإَلَّ 

�ِس« )ر. هو�سع 14: 2؛ اأ�سعيا 1: 18 وتابع(.  �َسعِبي املَُقدَّ

ولهمية هذا الزمن، كتب قدا�سة البابا فرن�سي�س ر�سالة ق�سرية   
للعامل امل�سيحي نوجزها لكم ثم ننتقل بعدها اإىل نقاط عملية تخ�س 

م�سريتنا الروحية يف هذه الفرتة املقد�سة.
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اأواًل: اإر�ساد البابا فرن�سي�س

يتكلم قدا�سته عن ثالثة اأنواع من البوؤ�س ت�رسب الب�رسية بدون   
هوادة:

واملواد  الأ�سا�سية  احلقوق  من  احلرمان  وهو  املادي  البوؤ�س   -
والثقافة  والعمل  وال�سحة  واملاء  كالطعام  للعي�س  ال�رسورية 

والِعلم.

ي�ستعبد  الذي  لل�رس  ال�ست�سالم  وهو  الأخالقي:  البوؤ�س   -
الإن�سان للخطيئة والرذيلة. ويقع يف فخه كل من ي�ست�سلم 
ال�سيئة.  والعادات  واملُخدرات  والقمار  والفاح�سة  كر  لل�سُ
عليهم  وي�سعب  الرذيلة  على  ادمنوا  الأ�سخا�س  من  وكم 
اخلروج منها، ففقدوا كرامتهم ودخلوا يف درب النتحار 
البطيء. وهذا النوع من البوؤ�س ُي�سبب اأي�سًا دماراً اإقت�ساديًا 

للفرد واملجتمع. وهو مرتبط بالنوع الثالث من البوؤ�س.

يبتعد عن  الذي  الإن�سان  نريه  يرزح حتت  الروحي:  البوؤ�س   -
اهلل ويرف�س حّبه بحجة انه لي�س بحاجة اإىل نعمته وغفرانه.

عن  اأ�سكاله  بكافة  البوؤ�س  لتخفيف  نفعل  ان  يكن  وماذا   
الرب  مبثال  لنتمثل  اجلواب:  حبائله؟  يف  وقعوا  الذين  الأ�سخا�س 
ي�سوع الذي »افتقر لأجلكم وهو الغني لتغتنوا بفقره« )2 كور 8 :9(. 
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فيها  حثهم  كورنتو�س،  اأهل  اإىل  بول�س  ر�سالة  من  مقتب�سة  الآية  هذه 
على التربع ب�سخاء ملوؤمني اأور�سليم.

وملاذا يجب اأن يكون اأهل كورنتو�س كرماء مع اأهل القد�س؟   
ال�سبب لهوتي ويكمن يف مثال كرم و�سخاء الرب ي�سوع. فهو الغني 
افتقر كي نغتني بفقره. اإِفتقاره هو اإ�سارة اإىل جت�سده وتوا�سعه واختالطه 
فاأ�سبع  ال�سعفاء والب�سطاء والفقراء واملُهم�سني.  باخلطاأة وعطفه على 
اجلياع و�سفى املر�سى وعطف على الن�ساء والأطفال. وما زال يحنو 
ويقوينا.  لنا  ويغفر  ي�سفينا  زال  وما  ال�سبعة  الأ�رسار  خالل  من  علينا 
واأن  امل�سيح  ال�سيد  باأخالق  نتخلق  اأن  اي�سا  نحن  بول�س  منا  ويطلب 
نتعامل مع الآخرين كما تعامل هو معنا، بنف�س ال�سخاء، حانني على 

البوؤ�ساء الرازحني حتت وطاأة الفقر املادي واملعنوي والروحي.

زيارة البابا فرن�سي�س

يف 24، 25 و 26 اأيار القادم �سيحل قدا�سة البابا �سيفًا علينا   
و�سياأتي حاّجًا ُم�سليًا اإىل الأماكن التي باركها الرب مبيالده وعماده 
اإياننا  تقوية  الزيارة  هذه  من  وناأمل  وقيامته.  وموته  واآلمه  وكرازته 
لعملية  ودفعًا  الأديان  بني  ما  واحلوار  امل�سكونية  العالقات  وتعزيز 
ال�سالم بني الإ�رسائيليني والفل�سطينيني وتقوية العالقات بني الكر�سي 

الر�سول وكل من الأردن وفل�سطني واإ�رسائيل.

اإعدادنا لها واإ�سهامنا الروحي  الزيارة مثمرة بقدر  و�ستكون   
منكم  عدد  اأكرب  ندعو  الآن  ومنذ  النية.  هذه  عن  وال�سوم  بال�سالة 



6

عمان  �ستاد  يف  قدا�سته  به  �سيحتفل  الذي  القدا�س  يف  للم�ساركة 
الدول يف م�ساء 2014/5/24، ويف �ساحة كني�سة املهد يف �سباح 

2014/5/25. لن�ستقبل قدا�سته اأح�سن ا�ستقبال.

البابوات  فعل  كما  اجلليل  زيارة  من  قدا�سته  متكن  ولعدم   
ال�سابقون، فاإننا ندعو موؤمنينا يف اجلليل اإىل الن�سمام اإىل قدا�س بيت 
ال�سيد  ونائب  بطر�س  القدي�س  بايان وحمبة خليفة  ن�ستقبل  حلم حتى 

امل�سيح وان نقول له: »مبارك الآتي با�سم الرب«.
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ثانياً: ما هي مقّومات التوبة؟

َذكَر الف�سل ال�ساد�س من اإجنيل متى ثالث مقومات للتوبة هي   
ال�سوم وال�سدقة وال�سالة:

1( ال�سوم

مار�ست  وال�رس،  اخلطيئة  عن  الروحي  ال�سوم  اإىل  بالإ�سافة   

الكني�سة على مدار الع�سور ال�سوم والنقطاع عن بع�س اأنواع الطعام 
بهدف التكفري عن اخلطيئة، وتنقية النف�س وتدريب اإرادتنا املجروحة 

وال�سعيفة وكبح الكربياء.

اخلا�سة،  بطريقته  كل  املوؤمنني،  جميع  الإلهي  القانون  ُيلِزم   
بالقيام باأعمال التوبة، غري اأنه ولكي يّتحد اجلميع يف ممار�سة م�سرتكة 
لأعمال التوبة، ُتفر�س اأيام توبة خا�سة. وجرت العادة يف الكني�سة اأن 
تكون اأيام واأزمنة التوبة يف الكني�سة هي اأيام اجلمعة التي تذكرنا مبوت 

ال�سيد امل�سيح.

واليكم قانون ال�سوم والنقطاع يف اأبر�سية القد�س:  

ال�سوم يعني اأخذ وجبة رئي�سية واحدة يف النهار والكتفاء   )1
بالقليل يف الوجبتني الأُخريني وذلك ملوا�سلة العمل اليومي 

بدون اإنزعاج.
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يعني الإنقطاع المتناع عن اأكل اللحم والزفر.  )2

بلغوا  الذين  املوؤمنني  كل  ندعو  الأربعيني  ال�سوم  زمن  يف   )3
�سن الرابعة ع�رسة وحتى بداية ال�ستني اأن يار�سوا النقطاع 
ال�سوم - كما  الرماد وكل يوم جمعة من زمن  اأربعاء  يوم 
ندعو من بلغ �سن الثامنة ع�رسة من العمر وحتى ال�ستني اأن 
يكتفي، يومي اأربعاء الرماد واجلمعة العظيمة بوجبة رئي�سية 
واحدة وبالقليل يف الوجبتني الأُخريني )بند 1251 من جمموعة 

احلق القانوين(.

لكل يوم جمعة من ال�سنة طابع توبة. ومل يعد الزاميا ممار�سة   )4
اختيار  امللزم  من  اأنه  اإل  الأربعيني  الزمن  النقطاع خارج 

اأحد اأ�سكال الماتة اجل�سدية.

على الوالدين اأن ي�سهروا على تربية �سغارهم غري امللزمني   )5
)بند  الأ�سيلة  التوبة  معنى  على  والنقطاع  ال�سوم  بقانون 

.)1252

لهم  ت�سمح  مل  اإذا  ال�سابقة  القوانني  من  املر�سى  ُيعفى   )6
الظروف ال�سحية اأن ي�سوموا اأو اأن ينقطعوا ب�سبب ال�رسر 
الذي �سيلحق بهم. ويف هذه احلالة ليقدموا اآلمهم تقدمة 
مر�سية للرب. وينطبق ذلك على اية حالة جتعل ال�سوم �ساقا 

جدا. فال�سوم جعل لالن�سان ولي�س الن�سان لل�سوم.

رغم ان يوم الربعاء هو يوم عادي يف الغرب اإل اأنه اتخذ   )7
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يف ال�رسق طابع توبة لنه يذّكر بخيانة يهوذا. لذا نن�سح من 
اربعاء  يوم  اختياري كل  ب�سكل  النقطاع  يار�س  ان  يقدر 

على مدار ال�سنة كلها ول �سيما يف الزمن الأربعيني.

كل  اأثناء  اجل�سدية  الإماتة  مبمار�سة  كذلك  الكني�سة  تن�سح   )8
المتناع عن  اأخرى مثل  اأ�سكال  الأربعيني يف  ال�سوم  اأيام 
�سوم  وممار�سة  واحللويات  الروحية  وامل�رسوبات  التدخني 
ا�ستخدام  ومن  التلفزيون  م�ساهدة  من  كالتقليل  احلوا�س 
و�سائل التوا�سل الجتماعي بهدف توفري الوقت ملزيد من 

ال�سالة واملطالعات الروحية املُفيدة للنف�س.

ولنذّكر اأنف�سنا ان اأعمال املحبة هي خري ما يكن ان نقوم به   )9
يف هذه الفرتة. فما الفائدة من النقطاع عن اللحم اذا كنا 

نتخا�سم و»ننه�س حلم بع�سنا البع�س«؟

اأو  الإلهي  القدا�س  �سمن  �سواء  بالزواج،  الإحتفال  يف   )10
ينبه  ولكن  للعرو�سني،  الحتفالية  الربكة  مُتنح  خارجه، 

العرو�سان لطابع التوبة اخلا�س بزمن ال�سوم.

دقة 2( ال�سَ
ول يكتمل ال�سوم بدون ال�سدقة. فهما مبثابة اجلناحني للطري.   
فاإذا انك�رس اأحدهما ل ي�ستطيع الطائر اأن ُيحّلق فوق الأر�س. ومعنى 
اأ�سوم عنه ل بل من حاجتي كما فعلت  ما  للفقراء  م  اأقدِّ اأن  ال�سدقة 
ُق الأغنياُء واملُو�رِسون فقط، بل واأهُل الو�سِط  اأرملة الإجنيل. »فال يت�سدَّ
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خاِء يت�ساُوون  ا. فاإْن مل يكونوا مت�ساِوين باملقدرِة على ال�سَّ والفقراُء اأي�سً
اأقلَّه باملحّبِة«. )القدي�س لون الكبري العظة 6 يف ال�سوم( 

وت�سجيع  مري�س  فزيارة  مادية،  فقط  ال�سدقة  تكون  ول   
وُم�ساحلة  املغفرة  وممار�سة  والفاقدين،  احلزانى  وتعزية  حُمبط،  اإن�سان 
املتخا�سمني هي من اأعمال الرحمة الروحية التي اأدعوكم اإليها.»اأَلي�َس 
وُم الَِّذي اآَثْرُتُه؟ َحلُّ ُقُيوِد النَِّفاِق، َوَفكُّ ُرُبِط النِّرِي، َواإِطالُق  َهَذا ُهَو ال�سَّ
َ ِللَجاِئِع ُخبَزَك،  املَ�سحوِقنَي اأَحَراًرا، َوَك�رُس ُكلِّ ِنرٍي؟ اأَلي�َس ُهَو اأن َتك�رسِ
َوُه،  ن َتك�سُ ْيَت الُعرَياَن اأَ نَي املَطُروِديَن َبيَتَك، َواإَذا َراأَ َواأن ُتدِخَل الَباِئ�سِ

َواأَن ل َتَتَواَرى َعن حَلِمَك؟«. )ا�سعيا : 58: 7-6(

واأدعوكم ب�سكل خا�س اإىل الِقيام بتربع �سخي من اأجل اإخوتنا   
وال�سطهاد.  والعنف  والعط�س  اجلوع  من  ُيعانون  الذين  ال�سوريني 
وقد قرر جمل�س الكهنة يف القد�س ر�سد ملة الأحد الأول من ال�سوم 
لأجل هذه النية بينما قرر جمل�س الكهنة يف الأردن اأن تكون ملة ال�سينية 

يف يوم املري�س العاملي ل�سالح مركز ال�رسطان يف الأردن.

3( ال�سالة
ال�سوم  ممار�سـة  من  ُيِكننا  الذي  القـوي  املُحرك  هـي   

وال�سدقة.

يف  الأحد  قدا�س  يف  ُي�ساركون  الذين  ن�سبة  اأن  املوؤ�سف  من   
معظم  اأن  يعني  وهذا  احلالت.  معظم  يف   %25 تتعدى  ل  رعايانا 
املوؤمنني ل ُي�ساركون يف القدا�س ويتغيبون عن الإحتفال بيوم ال�سيِّد 
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الذي هو �سّيد الأيام، ويحرمون ذاتهم من �سماع كالم اهلل والتزود 
بالقربان الأقد�س، خبز املالئكة وزاد امل�سافرين.

»اإذا  ي�سوع:  الرب  ن�سيحة  ُيار�سون  الذين  قليلون  هم  وكم   
�سليت، ادخل حجرتك واأغلق عليك بابها و�سّل اإىل اأبيك الذي يف 

اخلفية واأبوك الذي يرى يف اخلفية يجازيك«. )متى 6: 6(

وكم هو جميل اأن تلتئم العائلة امل�سيحية يف كل م�ساء فتغلق   
الذي  الرب  مع  تتوا�سل  حتى  والراديو  والتلفزيون  الهاتف  اأجهزة 
ب�سالة  القيام  على  اأحثكم  معًا.  ُت�سلي  التي  العائلة  ويبارك  ُيحبنا 
والتاأمل  الإجنيل  من  ف�سل  قراَءة  و/اأو  الوردية  ال�سبحة  مثل  م�سرتكة 
م�سباح  »كلمتك  الكرية:  بالآية  عماًل  الآيات  بع�س  يف  ب�سمت 

لقدمي ونوٌر ل�سبيلي«.

ال  يكتمل  ل  البيت  ان  الذهب  فم  يوحنا  القدي�س  ويعترب   
اإذا  حتى  للبيت،  لِة  املكمِّ البناِء  ِقّمِة  مثَل  الَة  ال�سَّ »اجَعِل  بال�سالة: 
ّب، فت�ستقبُله فيه كفي ق�رٍس مَلكيٍّ رائع.«  اكتمَل بيُتك اأ�سبَح اأهاًل للرَّ
وي�سف القدي�س نف�سه ال�سالة الدائمة اي الحتاد امل�ستمر باهلل املحب 
الُة ومناجاُة اهلِل هي اخلرُي الأعظم،  واملحبوب بالعبارات التالية: »ال�سَّ
بروؤيِة  ت�ست�سيئان  اجل�سِد  عيَنْي  اأنَّ  وكما  اهلل.  مع  واحّتاٌد  كٌة  �رَسِ لأنّها 
ُف.  قُة يف اهلِل ت�ستنرُي بنوِره الذي ل ُيو�سَ النُّور، كذلك النَّف�ُس املُحدِّ
الَة النَّابعَة من القلب، ل ِمن عادٍة مّتَبعٍة، والتي ل  واأَعني بذلك ال�سَّ
ليَل نهار«.  َتبَقى وت�ستمرُّ  ُ على �ساعاٍت واأوقاٍت حمدودة، بل  ُتقت�رسَ

)ملحق، العظة 6 يف ال�سالة(
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ال�سليب.  درب  بريا�سة  رعايانا  حتتفل  ال�سوم  زمن  ويف   
وي�سرتك كثريون منكم يف هذه ال�سالة املوؤثرة. فواظبوا عليها، لأنها 
خري ا�ستعداد لالأ�سبوع املقد�س الذي فيه نحتفل بال�رس الف�سحي، اأي 

مبوت ال�سيد امل�سيح وقيامته املجيدة.

وبالإ�سافة اإىل درب ال�سليب اأدعوكم كي ُت�ساركوا يف دورة   
وحتى  فاجي  بيت  من  ابتداًء  القد�س  يف  �سنة  كل  تتم  التي  ال�سعانني 
كني�سة ال�سالحية، على ُخطى الرب الذي دخل القد�س ظافراً، على 
اإيقاع هتاف ال�سعب: »هو�سعنا لبن داوود«. وكان ذلك الظفر اإنباًء 

بانت�ساره على املوت يوم اأحد القيامة.

- الثالثية الف�سحية  

وتنتهي  الأ�رسار  خمي�س  يوم  تبتدىء  ال�سنة.  اأيام  اأقد�س  هي   
الحتفالت  هذه  يف  ي�ساركوا  اأن  باملوؤمنني  وُنهيب  الأحد.  م�ساء 

بورع وتقوى.

والكهنوت  القربان  �رسي  تاأ�سي�س  ذكرى  هو  اخلمي�س  يوم   
وغ�سل اأقدام التالميذ. ويف �سباح ذلك اليوم يكّر�س الأ�سقف الزيوت 
املقد�سة ويجدد الكهنة التزاماتهم الكهنوتية. انه يوم عيد لأنه الذكرى 
التاأ�سي�سية ل�رس الكهنوت العظيم. لذا نو�سي املوؤمنني اأن ي�سكروا اهلل 

على هذه النعمة واأن يعايدوا كهنتهم واأن ي�سّلوا لأجلهم.

يوم  اإنه  الرب.  موت  ذكرى  فهو  العظيمة  اجلمعة  يوم  اأما   
لأجلنا  ذاته  بذل  الذي  الرب  اأن  لياننا  بالرجاء  مليء  ولكنه  حزن 



13

على ال�سليب قد هزم املوت. ويف ذلك اليوم تقراأ الكني�سة اآلم ربنا 
اآلمه  امل�سيح يف مراحل  ت�سري مع  للقدي�س يوحنا كي  امل�سيح  ي�سوع 

اخلال�سية.

اأما يوم �سبت النور فيتم الحتفال به من خالل الع�سية الف�سحية   
التي هي اأم الع�سيات. وهي منذ القرون الأوىل ليلة عمادية بامتياز. يف 
العماد، وُي�سبح جرن املعمودية مبثابة  الليلة ُيكر�س الكهنة مياه  تلك 
القرب الذي يدخل فيه الطفل املر�سح للعماد كي يوت فيه عن اخلطيئة، 
فيقوم حلياة جديدة لنه ي�سبح »اإبنًا هلل« بالتبني وهيكاًل للروح القد�س 

وم�سكنا للثالوث ووارثًا للملكوت وع�سواً يف الكني�سة.

ايان  الليلة عن  تلك  اأولدهم يف  ُيعمدوا  اأن  الأهل  ون�سجع   
مبفاعيل العماد ولي�س ملجرد عادات اجتماعية.

4( رتبة التوبة اجلماعية وامل�ساحلة االأخوية
الإعرتاف  فري�سة  تتّمموا  باأن  الكني�سة  بو�سية  ونذكركم   
واملناولة على الأقل مرة واحدة يف ال�سنة ويف الزمن الف�سحي. ون�سجع 
املوؤمنني الذين انقطعوا عن العرتاف ملدة طويلة اأو ق�سرية اأن ي�ساركوا 
يف رتبة التوبة اجلماعية. ومزاياها ان ال�ستعداد لالإعرتاف يتم ب�سكل 
جماعي وعلى �سوء كلمة الرب مع توفر عدد اأكرب من الكهنة ل�سماع 

العرتافات. ولقد اأثبتت هذه الرتبة فاعليتها وجدواها.

ولكي تكون التوبة �سادقة ل بّد من ق�سد ثابت بالبتعاد عن   
الإن�سان  فينا  يوت  بحيث  جديد  درب  وب�سلوك  اخلطيئة  م�سببات 
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اإن�سان اخلطيئة، وُيولد الإن�سان اجلديد املخلوق على �سورة  القدمي، 
اهلل يف القدا�سة والرِبّ.

اأخوية  مب�ساحلة  يقرتن  مل  اإن  نفعًا  التوبة  �رسُّ  يجدي  ول   
اأبت  ال�سليب: »يا  ي�سوع على  الينا كما فعل  اأ�ساوؤا  َنغفر ملن  بحيث 
انقلبت  واإل  )لوقا 34:23(.  يفعلون«  ما  يعلمون  ل  لأنهم  لهم،  اإغفر 
اأكل  اإن�سان  الر�سول: »فاأي  باعتبار حتذير بول�س  املناولة دينوية علينا 
خبز الرب اأو �رسب كاأ�سه، ومل يكن اهال لهما، فقد اأذنب اإىل ج�سد 
الرب ودمه.... لأن من ياأكل وي�رسب وهو على خالف ال�ستحقاق، 
واأ�ساف  الرب«.  ج�سد  ييز  مل  اإذ  لنف�سه،  دينونة  وي�رسب  ياأكل  اإمنا 
بول�س الآية التالية: »فمن اأكل و�رسب وهو ل يّيز ج�سد الرب، اأكل 
و�رسب احلكم على نف�سه. ولذلك فيكم كثري من ال�سعفاء واملر�سى«.
ل  ومن  الإجنيل  �رسيعة  هي  املحبة  ان  نعم   )27،30،29 )1كورنث�س11: 

يحب اأخاه الذي يراه ل يقدر ان يحب اهلل الذي ل يراه. والعك�س 
هو �سحيح. والإجنيل املقد�س مليء بالآيات التي حتّر�س على املغفرة 
اأن  اأمام املذبح وذكرت هناك  وامل�ساحلة ومنها: »اإن قدمت قربانك 
اأوًل و�سالح  املذبح واذهب  اأمام  �سيئًا، فدع قربانك  لأخيك عليك 

اأخاك ثم ُعّد وقدم قربانك«. )متى 5: 24-23(
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خامتـة

منه  حت�سدون  روحيًا  وجتدداً  مباركًا  �سيامًا  جلميعكم  اأمتنى   
فرحًا و�سالمًا. كما اأطلب من الرب الذي اأحبنا وبذل ذاته من اأجلنا 
اأن يبارككم ويبارك عائالتكم ورعاياكم كل بركة روحية يف امل�سيح، 

واأن تتمكنوا يف نهاية الثالثية الف�سحية من اأن تهتفوا فرحني:

»امل�سيح قام حقاً قام«.




