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األحد الرابع من الصوم الكبیر المقّدس

                        الرّب يُعطي قُـَوًة لشعِبه        َقدِّموا للرّب يا ابناَء اهللا
                            فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانين (عب ١٣:٦- ٢٠)

❈قائًال:  يا إخوُة، إنَّ اهللا لمَّا وعد إبٰراهيم، اذ لم يمكن أن يُقِسم بما هو أعظم منُه، َأقسم بنفسِه
وإنَّما الناس يُقِسـمون بما هو  ❈ وذاك إذ تأَنَّى نال الموِعد ❈ ألُباركنَّك بركًة وُأكّثرنَّك تكثيًرا
فلذلك لمَّا شاَء اهللا أن يزيد َورَثة  ❈ أعظم منهم، وتنقضي كلُّ مشاجرٍة بينهم بالَقَسـم للتثبيت

(16/03/2020)  (29/03/2020) شرقيغربي

قنداق األكاثيستوس: اني انا مدينتك يا والدة االله أكتب لك رايات الغلبة يا جندية محامية وأقدم لك 
الشكر يا منقذة من الشدائد لكن بما أن لك العّزة التي ال تحارب أعتقيني من أصناف الشدائد حتى أصرخ 

اليك: افرحي يا عروًسا ال عروس لها.

الرسالة

إنَّ البريّة  طروبارية للبار يوحنا السّلمي على اللحن الثامن :
الجدباَء بهطل دموعك اخصبت. واتعـابك  الشاقَّة بتصعيد 
زفراتك اثمرت الى مئة ضعف. فاصبحت كوكًبا للمسكونة 
يتألأل بالعجائب يا ابانا البارَّ يوحنَّا. فتشفَّع الى المسيح االله 

في خالص نفوسنا.

وتذكار القدیس الشهید سبیُنس المصري، ویولیانوس، 
وابینا البَّار خریستودوُلس (عبد المسیح) الذي كان في جزیرة َبْطُمْس

ثالثون مقالة في سّلم الفضال وهو السُّّلم الى اهللا

وتذكار القدیس الشهید سبیُنس المصري، ویولیانوس، 
القدیس یوحنا السّلمي مؤلِّف كتاب ُسلَّم الفضاِئل

يستطيع اإلنسان أن يقدم ذبيحة دائمة غري متوقِّفة.
† إن تذكار اهللا طوال اليوم سوف حيفظنا من اخلطأ 
وسوف يقودنا (تذكار اهللا الدائم) بأن �تم أالَّ ُخنطىء 

يف أي ظرف من ظروف حياتنا ضّد اهللا .
أجلس  (الصباحية)  صلواتك  من  تنتهي  أن  بعد  †
وعقلك مازال مستنريًا بالصالة وابدأ بالتأمل يف أعمال 
اهللا وصفاته. يف كل يوم خذ صفة معينة ، وىف اليوم التايل 
صفة أخرى وهكذا وعندئذ سوف تدخل يف اكتشاف 
خطة اهللا وأعماله اخلالقة وبذلك سوف تتحرك قلوبنا 

ونفوسنا ملصدر الصالة.
† إن ثَِقل األفكار العاملية والشهوات حتاول أن جتذب 
النفس وُحتِدرها ألسفل ولكن هـذه التـدريبــات الثالثـة: 
(الصالة القصيرةـ  وتمجيد اهللاـ  والتأمل في أعمال اهللا 
وصفاته) سوف حتاول أن تفصل النفس تدرجيًيا عن 

األرضيات وشيًئا فشيًئا سوف تفصلها �ائًيا.
إذا جاهدت بشدة وبدون توقف عن الصالة وحبماس  †
دائم وبكل رجاء لكي تصل إىل أرض املوعد اليت هي 

حرارة الروح فأنك بالتأكيد سوف تنال ما تطلبه.
† إن التأمل يف اإلٰلهيات يولد خوف اهللا . وخوف اهللا 
هو إمتام فهم الكمال الغري حمدود ألعمال اهللا وممكن أن 

ندرك ذلك خالل الفكر والشعور .
إن الصالة ليست مظهرًا منارسه بعض الوقت فقط  †
ولكنها حاله ال تنقطع لعمل الروح مثل التنفُّس ودقات 

القلب اليت هي عمل ال ينقطع من أعمال اجلسد.
† من يصلي الصالة الدائمة كمن يعمل يف حضرة 
إنسان عظيم ومهم فإنه سوف يعمل خبوف وإنتباة حىت 

ال يتعثر يف أي شيء حىت لو كان مصرًحا له به .
† إنه من الصعب ومن املستحيل أيًضا أن تنجح يف 
الصالة إذا مل جتاهد وبنفس الوقت يف الفضائل األخرى.

† كم أنَّ ُكّل جزٍء (ترٍس) من األجزاء الداخلية للساعة 
بالرتوس  عالقته  ويف  ذاته  يف  سليًما  يكون  أن  جيب 
وأهدافنا  أعمالنا  يف  أيـًضا  النفس  يف  هكذا  األخرى 

اليمني أو  «جيب ان تكون سليمة» وال تنحرف حنو 
النفس  أجزاء  تتجه حنو اهللا وعندئذ تصري  بل  اليسار 

مقّدسة وكل عمل يصري سليًما وصحيًحا.
† كيف تصلي وأنت بدون ضبط النفس إذا ُأِصْبَت 
الضيق أو عدم السالم مع أي أحد أو  بالغضب أو 

تشتت فكرك بسبب اهلموم واإلشغاالت .
† إذا اعتربنا الصالة مثل رائحة العطر فأن الروح مثل 
القارورة . ومن الواضح بل واملستحيل أن تضع العطر ىف 
قارورة مملوءة بالثقوب؛ هكذا يستحيل ان تقتين الصالة 

إذا أعوزتك الفضائل الكثرية .
† إذا قارنا الصالة بالفضائل األخرى تظهر كأ�ا امللكة 

حيث ختدمها كل الوصيفات وتدعوها لكي تتبعها.
للشجرة  األوراق  مثل  واجلسداين  الروحاين  اجلهاد   †
واحلب هو األغصان واألميان هو السَّاق، والفضائل مبثابة 

اجلذور للشجرة.
هيكل  اليت متأل  تفتحت  اليت  الوردة  مثل  الصالة  †

النفس بالرائحة الذكيَّة طوال اليوم.
† التدريبات الثالثة لرتديد الصلوات :

أوًال: جيب أالَّ تبدأ يف الصالة إالَّ بعد أن �ىيء نفسك 
للصالة .

ثانًيا: جيب أالَّ تتلو صلواتك بال مباالة بل تفعل ذلك 
بانتباه وإحساس .

ثالثًا: جيب أالَّ ترجع إىل املشغوليات العادية للتوِّ بعد 
االنتهاء من الصالة .

تكاد أن تتوّقف الدینونة على أعمال الرحمة

باللحن الرابع: انَّ شهيدك يا ربُّ بجهاده ابوليتيكية للشهيد
نال منك اكليل عدم الَبلى يا إلهنا. فانُّه احرز قوَّتك فحطَّم
المَردة. وسحق بأس الشياطين الضعيف الواهي. فبتضرعاته

ايها المسيح خّلص نفوسنا.

طروباریة القیامة على اللحن الثامن:- انحدرت من
وقبلت الدفن ذا الثالثة األیام لكي ، العلو ایها المتحنن
. یا رب المجد لك تعتقنا من اآلالم فیا حیاتنا وقیامتنا

طروباریة شفیع /  ـة الكنیسة

ايوثينا الثامن اللحن الثامن
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حتى نحُصل بَأمَرْين ال يتحوَّالن وال يمكن َأن  ❈ الموعد بيانًا، لعدم تحوُّل عزمِه، توسَّط بالَقَسم
❈الذي  ُيْخِلف اهللا فيهما، على تعزيٍة قويٍَّة نحن الذين التجأنا إلى التمسُّك بالرجاِء الموضوع أمامنا
حيث دخل يسوع كسابٍق لنا،  ❈ هو لنا كمرساٍة للنفس َأمينٍة راسخة تدخل إلى داخل الحجاب

وقد صار على رتبة ملكيصادق رئيَس كهنٍة إلى األبد.

❈ في ذلك الـزمان دنا إلى يسوع إنساٌن وسجد له قائًال: يا معّلم، قد أتيُتك بابني به روٌح أبكم
❈ وحيثما أخذُه يصرعُه فُيزِبد ويصِرف بَأسنانِه َويَـْيَبْس. وقد سألُت تالميذك أن ُيخرجوُه فلم يقدروا

فأجابُه قائًال: أيُّها الجيل الغيُر المؤمن، إلى متى أكون عندكم؟ حتَّى متى َأحتملكم؟ َهُلمَّ بِه إليَّ. 
فسَأل أباُه: منذ كم من  ❈ فأَتَـْوُه بِه. فلمَّا رآُه للوقت صرعُه الروح فسقط على األرض يتمرَّغ ويُزِبد
❈وكثيًرا ما ألقاُه في النار وفي المياه لُيهلكُه. ولكن إن استطعَت  الزمان أصابُه هذا؟ فقال: منذ صباُه
❈ فقال لُه يسوع: إن استطعَت أن تؤمن فكلُّ شيٍء مستطاٌع للمؤمن ❈ شيًئا فتحنَّْن علينا وَأِغثْـنا
فلمَّا رَأى يسوع  ❈ فصاح أبو الصبّي من ساعتِه بدموٍع وقال: إنِّي ُأومن يا سيِّد، فَأِغْث عدم إيماني
أنَّ الجمع يتبادرون اليه، انتهر الروح النجس قائًال لُه: أيُّها الروح األبكم األصمُّ أنا آُمرك َأِن ٱخُرج 
فصرخ وخبطُه كثيًرا وخرج منُه، فصار كالميِّت حتَّى قال كثيرون انَُّه قد  ❈ منُه وال تَـُعْد تدخل فيِه
❈ولمَّا دخل بيًتا سألُه تالميذُه على انفراٍد: لماذا لم نستطع  مات❈فأخذ يسوع بيدِه وأنهضُه فقام
❈ فقال لهم: إنَّ هذا الجنس ال يمكن أن يخرج بشيٍء االَّ بالصالة والصوم ❈ نحن أن ُنخرِجُه؟
❈ فإنَّه ُكان يُعّلم تالميذُه ويقول  ولمَّا خرجوا من هناك اجتازوا في الجليل ولم يُرِْد أن يدري أحٌد

لهم: إنَّ ٱبن ٱلبشر ُيسَلم إلى أيدي الناس فيقتلونُه، وبعد أن يُقَتل يقوم في اليوم الثالث.

† كل من يتوكأ على عكاز الصالة ال تَـزِّل 
قدماه.... وحىت إذا زَلَّْت فهو لن يقع متاًما 

ألن الصالة َسَنٌد للسائر يف طريق التقوى .
الصالة هي أم كل الفضائل . فالصالة  †
حتفظ العفة وتربيها يف حضنها تُبطل الغضب 
وتُوبِّخ عليه . متنع ميول الكربياء واحلسد ، 
النفس ، وتسمو  تستدعى الروح ليحل يف 

بالنفس لرتتفع إىل السماء .
† العني الباكية هي جرن دائم ملعمودية التوبة 

والتجديد .

اسم يسوع سالح ، ال يوجد  †
سالح أقوى منه يف السماء وعلى 

األرض .
واستنارة  النفس  غذاءُ  الصالُة   †
وعالمة  اليأس  يقطع  وفأس  العقل 

الرجاء وتالشي الغم .
فوق  إىل  فكرك  لرتفع  إجتهد  †
وباحلري لتحبسه يف كلمات الصالة 
وترك  حداثته  بسبب  َضُعَف  وإن 

الصالة فأعده إليها من جديد ...

بعقله  يقرع  الصالة  أثناء  الذي  هو  اهللا  خادم  إن   †
السماوات ، فيما جسده بني الناس ...

اجعل صالتك بسيطة بالتَّمام ... ألن العشَّار واالبن  †
الضَّال قد تصاحلا مع اهللا جبملة واحدة .

† إذا أحسست حبالوة أو ختّشع يف لفظ من ألفاظ 
معنا  يصلي  احلارس  مالكنا  فإن  فيه،  فاثبت  صالتك 

حينذاك.
فاحتة الصالة أن نطرد اهلواجس اخلاطرة لنا باستغاثة  †
واحدة حال ظهورها. ومنتصفها أن حنصر فكرنا يف ألفاظ 
الصالة ومعانيها أما كماهلا فهو اختطاف عقلنا يف الرب.
† الصالة جسٌر الجتياز التجارب وسوٌر ىف وجه األحزان.

ال تقل بعد مداومتك طويًال على الصالة « أين مل  †
إذ أي خري ُيضاهي  انتفعت،  انتفع شيًئا » ألنك قد 

األلتصاق باهللا.
† َمْن يواصل عمًال يقوم به عندما حيني وقت الصالة 
أن  هي  اللصوص  أولئك  غاية  ألن  الشياطني،  ختدعه 

يسرقوا منا ساعة بعد أخرى.
نستدل على منفعة الصالة من اتفاق الشياطني على  †

إثارة العوائق لنا يف أوقات الصالة النظامية.
† هذا الشيطان يرصد األوقات أكثر من غرية ال سيِّما 
إذا مل نستطع أن نصلي طالبـني املعونة ضده فيوافق الذين 
مل يقتنوا بعد صالة قلٍب صادقـه فحينئذ تـنهـض الشياطني 
حملاربتنا، فاْجِر سريًعا واسترت يف جهة وارفع عيّين قـلبك إن 
أمكنك، وِإن مل ميكنك ذلك فارفع عينيك الظاهرتـني 
الرسم  �ذا  لـُتخزي  حتريك  من  خلًوا  يديك  واصلب 
عماليق وتقهره واهـتف إىل القادر أن يسلمك  (الصليب)
ليس بألفاظ حكمه ولـكن بألفاظ ذليلة منسحقه مبتـدئًا 
قـبل كل الوسائـل قائـًال:«ارحمني يأرب فأني ضعيف»

وحينئذ ختترب قدرة العلي.
الصالة يف جوهرها هي ِعْشرَة اإلنسان مع اهللا واالحتاد  †

به وأما يف فعلها فهي دعم الكون ومصاحلة اهللا .
اجلسديني.  مجيع  وقوت  املالئكة.  شغل  الصالة   †

والفرح املنتظر.
الصالة الدائمة هي رجوع العقل والقلب هللا باستمرار . †

† الصالة الدائمة تكون مصحوبة باحلرارة الداخلية (اليت 
يسكبها الروح فيها) .

الصالة الدائمة هي قمة الصالة اليت جيب أن تصل  †
اليها واهلدف الذي يصبو حنوه كل عمل من أعمال الروح.  
وهذا ما جيب أالَّ يغيب عن بالنا قط. وبدون ذلك فإننا 

نتعب بال فائدة يف عمل الصالة.
† الذي ينال (الصالة الدائمة) هو الذي يصري حقيقة 

رجل صالة .
جيب أن نصنع هنا على األرض ما تصنعه املالئكة  †
الصالة  على  نعتاد  أن  وجيب  السماء  يف  والقديسني 

املالئكية حيث يكون القلب يف حضرة اهللا.
† إن عمل الصالة مرضي عند اهللا حني تتعّمق يف كل 
كلمة من كلمات الصالة وأن ُتْدِخل معىن كل كلمة إىل 

قلبك وهذا هو فهم ما تقوله وعندئذ ختترب ما تفهمه .
† إن كثريين يستخدمون كتاب الصلوات لسنني عديدة 
ولكنهم مل يدركوا صالة القلب والسبب يف ذلك هو أن 
الوقت الوحيد الذي يرفعون فيه قلو�م هللا هو وقت ممارسه 
قانون الصالة يف الصباح فقط. ويظنون أن عالقتهم باهللا 
قد أُْكِمَلْت وأ�م قد أمتوا واجبا�م مث يقضون باقي وقتهم 
يف األعمال األخرى دون ان يرجعوا هللا. وحني يأيت املساء 

يظنون انه جاء الوقت لكي يرجعوا إىل اهللا.
† وحىت لو كان هلم تدبري حسن مع اهللا يف الصباح فأنه 
سوف يتبدَّد مع األعمال املتعددة اليت ميارسو�ا خالل 
اليوم وهذا هو السبب الذي جيعلهم بال رغبة ىف الصالة 
وقت املساء أل�م فقدوا ضبط النفس خالل اليوم وأصبحوا 
غري قادرين على االعتياد ولو لفرتة قصرية للشركة مع اهللا 

وهلذا فإن الصالة مل تعد سهله بالنسبة هلم.
وهذا هو اخلطأ الشائع الذي جيب أن نصلح من شأنه  †
وجيب على اإلنسان أن يرجع إىل اهللا ليس فقط وقت 
وبذلك  اإلمكان  قدر  على  اليوم  طوال  ولكن  الصالة 

أقوال عن الصالة - للقدیس یوحنا السّلمي

القدیس یوحما السّلمي

اإلنجیــل
فصٌل شريف من بشارة القديس مرقس اإلنجيلي البشير، التلميذ الطاهر(مر ٩: ١٧-٣١)


