
  

 150عذد             سعٍّزً
 

 َششح سعىٌّخ رصذس عٍ سعٍّخ يبس ضىيط صوق يكبٌم              

 

 2010ٍَسبٌ  4آراس و  28أحذ انشعبٍٍَ و أحذ انقٍبيخ 

 
ألشعانٌن دخول وخروج 

 
زمن الصوم وزمن أسبوع االالم وزمن القٌامة ثالث      

.  أزمنة تبدأ كل منها بعرس
س قانا الجلٌل عر: زمن الصوم 
عرس الشعانٌن : زمن اآلالم  
عرس اإلنبعاث : زمن القٌامة 

 
رحلة الصوم توصلنا إلى رحلة  
جدٌدة أكثر تركٌزا فً مشاركة 

. الرب ٌسوع فً آالمه وقٌامته
فً الشعانٌن ندخل مع ٌسوع  

ٌّة وبقٌامته  إلى أورشلٌم األرض
ٌّة  . نخرج معه إلى أورشلٌم السماو

ن نبّدل ثٌابنا بثٌاب جدٌدة ولذلك دخل ٌسوع إلى عالمنا لٌخلع فً عٌد الشعانً
وفً عٌد القٌامة نخلع من نفوسنا . عنا الثٌاب القدٌمة وٌلبسنا العهد الجدٌد 

الظلمة القدٌمة ونوشحها بالنور الجدٌد لذلك خرج ٌسوع من قبر عالمنا إلى 
. الملكوت كً ال ٌبقى فً طرٌقنا إلٌه سوى النور األبدّي 

سح يٍ انصىو يهؤهب اإلًٌبٌ اسك ٌب سّة أعٍبدَب ، ثعذ يسًة

. واِعًبل انصبنحخ 



أنخىسي ثىنس                                                            

انشٌفىًَ خىسي انشعٍّخ 

 الساليزيان ااآلباء قدمة الذاتت                              
 

  

تمّيز . االمبراطورية الفارسية القديمة المموك العظماء في احد" شاه عباس"كان 
  .شعبو الكبير في اإلمبراطورية العظيمة حكُمو بالقوة والنفوذ، كما تميز بالتواصل مع

أحوال الناس بعيًدا عن التقارير الرسمية،  ولما كان اإلمبراطور حريًصا عمى معرفة
اق، واالندساس بين العامة، واإلصغاء واألسو عمد إلى التخّفي، والتجول في الشوارع

 .معيم ألحاديثيم، والتحاور

ثيابو الممكية وارتدى ثياب عامل فقير، وتسّمل  وفي ليمة من الميالي خمع اإلمبراطور
. رجٌل فقير، يجمس فوق كومة من القش من القصر، ودخل غرفة صغيرة يعيش فييا

نيما لآلخر، فتبادال األحاديث م استقبل الرجل الفقير  يفو الغريب، واستراا كلّ 
حكيما محّبا، وفي نفس الوقت فقيرًا  انتعش قمب الرجل الفقير ألنو وجد صديقا. والنصائح

 .مثمو يقتات من حشيش األرض

خبٌز جاّف داكن المون، وكوز : ما لديو قام الرجل الفقير بواجب ال يافة، واح ر
 .ال يف ماء، وتناول مع  يفو عشاءىما المتوا ع، وانصرف

فكّرر اإلمبراطور الزيارة عدة مرات، . الرجمين تركت ىذه الزيارة أثًرا عظيما في قمب
الرجل الفقير بعض أوقاتو ثم ينصرف دون أن  وكان يأكل الرغيف األسمر، ويشارك

 .يفصح عن شخصيتو

أظّنك تحسب أّني : "الرجل الفقير وقال لو وفي إحدى الزيارات، نظر اإلمبراطور إلى
نظر الرجل الفقير إليو نظرة !" اإلمبراطور أنا: "فقال لو. لم يجب الرجل" فقير مثمك؟

نعم يا : "أجاب الرجل" فيمت ما أقول؟ ىل: "فقال اإلمبراطور. إعجاب ولم يقل شيئا
تطيع أن أجعمك من اطمب ما تشاء، أس اآلن: "قال اإلمبراطور". سيدي اإلمبراطور فيمت

أستطيع أن أقيمك حاكما عمى والية،  أغنى األغنياء، أستطيع أن أمنحك مدينة كاممة،
 ."اطمب

سيدي : "عندئذ قال الرجل الفقير .لم يطمب الفقير شيئا، فُدىش اإلمبراطور
رغم  –إنسان في اإلمبراطورية، لكنك  اإلمبراطور، تستطيع أن تمنح ىداياك الثمينة ألي

لقد منحتني . في الميالي الما ية ال تقدر اآلن أن تمنحَني اكثر مما منحتني –غناك 
حجرتي المظممة، كما تركت  ذاتك، إذ تركَت عرشك وقصرك ومجدك لتجمس معي في

طمبي . تمنحني أكثر من ذلك فماذا يمكنك أن. طعامك الممكي وأكمت من رغيفي اليابس
 ."الوحيد ىو أن ال تسحب مني صداقتك

 ..عزيزتي.. عزيزي

ممك توا ع ونزل من عمياء عرشو ..! آخر أال تذكرنا ىذه القصة وىذا الممك بممك
 !.. أن نطمب ليسكن في قموبنا الصغيرة ومنحنا كل شيء من غير

 ؟..فيل نرف و..! صداقتو أىذا الممك يطمب منا شيئًا واحدًا أن نقبال

 

  

 

       

        

 
  

 

 

يزى َعٍش انقٍبيخ ؟ 

( 9/9يزى )َذيب َقىو نُزجع انًسٍح ع

( 9/27يشقس)عُذيب ٌأخز ٌسىع ثٍذَب نُقىو يٍ يىد انخطٍئخ 

( 15/18نىقب )عُذيب َقىو نُزهت إنى ثٍذ اَة 

( 22/46نىقب )عُذيب َقىو نهصالح 

( 20/25نىقب )عُذيب َقىو نٍكىٌ نُب َصٍت فً اَخشح 

( 5/29ٌىحُب )عُذيب َقىو نهحٍبح اِثذٌّخ 

( 22/16أعًبل )َقىو نُعزًذ وَزطهّش عُذيب 

( 8/26يزى )نُضجش انخطٍئخ وَسكزهب عُذيب َقىو 

( 1/24يزى )عُذيب َقىو نُأخز يشٌى إنى ثٍزُب 

( 6/5سويب )عُذيب َقىو نُكىٌ عهى يثبل انشة انقبئى 

( 2/6أفسس )عُذيب َقىو نُجهس يعه فً يهكىره 

( 1/39نىقب )عُذيب َقىو نُحًم انًسٍح نُخشٌٍ 

 
 انخىسي جىصف سوكس                                   


