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بنعمِة اهلل
بطريرك انطاكية وسائر املرشق

وكاردينال الكنيسة اجلامعة

ادة املطارنة  إىل إخواننا السَّ
ني والرئيسات العاّمات والرؤساء العامِّ

والكهنة والّشاممسة والرهبان والراهبات،
وسائر أبناء كنيستنا املارونّية وبناهتا

يف لبنان والنطاق البطريركي وبلدان االنتشار األحّباء

السالم والربكة الرسولية

بعد معمودّيته يف هنر األردّن واعتالن  نا يسوع، حاالً  1.  ربُّ
أربعني  فصام  الرّبّية،  إىل  الّروح  »قاده  اإلهلّية،  بنّوته 
ليبدأ  استعداًدا  وذلك  جاع«1.  حّتى  ليلًة  وأربعني  يوًما 

1- 1متى 4: 2-1
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بشهوات  ثالًثا  إبليس  جّربه  هناك  اخلالصّية.  رسالته 
اهلل2.  لكالم  أمانته  بقّوة  عليها  فانترص  الّثالث،  احلياة 
للناس  ليحمل  واستعّد  وصام  يسوع  صّل  الرّبّية،  يف 
املجمع  دخل  اجلليل،  إىل  عاد  فلّم  وحمّبته.  رمحته  عطايا 
حتّققت  التي  أشعيا  نبوءة  الّشعب  عل  وقرأ  الّسبت،  يف 
فيه: »روُح الّرّب عيّل مسحني وأرسيل ألبّش املساكني، 
وأنادي لألرسى باحلّرّية، وللعميان بعودة البرص إليهم، 
الكبري  الّصوم  أصبح  وهكذا،  املظلومني«3.  وألحّرر 
األربعينّي مشاركة يف رّس بّرّية يسوع، القائمة عل ركائز 
بولس  ويدعوها  والّصدقة.  والّصوم  الّصالة  ثالث: 

الّرسول »الّزمن املقبول ويوم اخلالص«4.

        نتناول يف هذه الّرسالة الهوت الرّبّية، والّزمن املقبول، 
وتوجيهات راعوّية..

2- 2متى 4: 3-10: 1 يو: 2: 16
3- 3 لو 4: 18-14

4- 4 2 كور6: 2
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أّوالً، الهوت الرّبّية

2.  يف جنّة عدن أسكن اهلل اإلنسان األّول، آدم وحّواء امرأته. 
وبأهنرها  وثمرها،  احلسنة  بأشجارها  غنّاء  اجلنّة  وكانت 
األربعة التي تسقيها5. ولكن، بخطيئة هذا اإلنسان األّول، 
حتّولت اجلنّة إىل »أرض ملعونة تقتيض كّد اإلنسان وتعبه، 
وتنبُت له شوًكا وعوسًجا، وهو يأكل خبزه بعرق جبينه«6.

3.  لكّن رّس بّرّية يسوع، هو أّنه جاء حيّول بّرّية هذا العامل إىل 
ملكوت اهلل، »ملكوت احلقيقة واحلياة، ملكوت القداسة 
وهو  والّسالم«7.  واملحّبة  العدالة  ملكوت  والنّعمة، 
ملكوت يناقض بّرّية الكذب واملوت والنّجاسة واخلطيئة 
والّظلم والبغض والنّزاع. ولقد حّوهلا بقّوة احّتاده باآلب 
والّطاعة لكالمه، وبانتصاره عل جتارب إبليس، وبصومه 
وموته  آالمه  رسَّ  به  مستبًقا  وتواضعه،  جتّرده  عل  الّدال 

لفداء اجلنس البشّي.

5- تك 2: 15-8
6- راجع تك: 19-17

7- الدستور العقائدي »يف الكنيسة«، 36
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       وعندما أرسل تالميذه اإلثنَي عش بعد اختيارهم، قال هلم: 

إشفوا  اقرتب:  الّسموات  ملكوت  أّن  الّطريق  يف  وا  »بشرِّ

روا الربص، واطردوا الّشياطني«8. املرىض، أقيموا املوتى، طهرِّ

القدس،  الّروح  من  امتأل  وقد  املعمدان،  يوحنّا  4.  كذلك 

وهو جننٌي يف حشا أّمه، جاء يبشرِّ يف بّرّية اليهودّية ويقول: 

»توبوا! ملكوت اهلل اقرتب«. وعنه تنّبأ أشعيا أّنه »صوُت 

موا طريق  صارٍخ: يف الرّبّية – بّرّية اإلنسان واملجتمع- قورِّ

وكّل  يمتلئ،  واٍد  كّل  مستقيمة.  سبله  واجعلوا  الّرّب، 

والوعرة  تستقيم،  ة  املعوجَّ والّطرق  ينخفض،  وتلٍّ  جبٍل 

تصري سهاًل، فريى كّل بش خالص اهلل«9.

         هذا الكالم النّبوّي جمازّي إذ يدعو كّل إنسان إىل هتيئة قلبه 

هلل، وجيعل مسلكه مستقيًم. فيدعو الوضيع إىل االرتفاع، 

إىل  الّدنيا  شؤون  يف  والغرقان  الّتواضع،  إىل  واملتكرّب 

الّتحّرر. إّنه بذلك ينال خالص اهلل. يف الواقع، مّلا جاءت 

8- متى 10: 8-5
9- متى 3: 1-2؛ لو 3: 14-10
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اجلمهري النّادمة تسأل يوحنّا عّم جيب فعله، كانت أجوبته 
وَمن  له؛  ليس  من  فلُيعِط  ثوبان،  له  كان  »َمن  للجموع: 
كان له طعام فليتقاسمه مع اآلخرين؛ وجلباة الّضائب: 
ال جتمعوا أكثر ممّا ُفِرض لكم؛ وللجنود: ال تظلموا أحًدا، 

وال َتُشوا بأحد، واقنعوا بأجوركم«10.

يعني  بّرّية يسوع  الّدخول يف  رسَّ  أّن  5.  يّتضح من كّل ذلك 
اهلل.  غفران  ونعمة  النّدامة  بروح  حياتنا  جمرى  يف  الّتغيري 
الّداخلّية بم  بّرّية اإلنسان  فالرّبّية بمفهومها املجازّي هي 
فيها من نقائص وخطايا وعادات رديئة وأميال منحرفة، 
وكربياء وأنانّية وبغض وحقد وأفكار سوء. هذه قال عنها 

س باطن اإلنسان، ال ما يدخل فمه11. يسوع أهّنا تنجرِّ

        والرّبّية بمعنى جمازي آخر تعني الّدخول إىل عمق الّذات، 
بوقفٍة وجدانّيٍة أمام اهلل وصوت الّضمري والكالم اإلهلّي، 

من أجل اكتشاف امللتوي والعمل عل تقويمه.

*  *  *

10- لو3: 14-10
11- متى 15: 11
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ثانًيا، الّزمن املقبول

6.   »الّزمن املقبول الذي نرى فيه خالص اهلل« هو بامتياز زمن 
وقد  والّصوم.  والّصالة  الّصدقة  القائم عل  الكبري  الّصوم 
جعلها الّرّب يسوع جزًءا من عظة اجلبل، املعروفة بدستور 
احلياة املسيحّية، مع الرّتكيز عل الّروح التي تسود ممارستها12.

النّاس  ملديح  والتمًسا  تبّجًحا  تكون  ال     فالّصدقة 
يرى يف  الذي  »وأبوك  واخلفاء  بالّصمت  بل  ومكافأهتم، 

اخلفية جيازيك«.

  والّصالة ال تكون للّظهور أمام النّاس، بل بينك وبني اهلل 
الذي ال تراه عني »وأبوك الذي يرى يف اخلفية جيازيك«. 
ال  أهّنم  بحيث  كالوثنيرِّني  الكالم  برتداد  تكون  وال 
أنتم  أّما  بل إىل جمهول أصّم.  يوّجهوهنا إىل شخص حّي 
فصّلوا إىل أبيكم الذي يف الّسمء، الذي يعرف ما حتتاجون 

إليه قبل أن تسألوه.

12- راجع متى 6: 18-1
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بل  للنّاس،  إظهاًرا  كالح  بوجه عابس  يكون    والّصوم وال 
أنت، إذا صمت، إغسل وجهك وادهن رأسك حّتى ال يظهر 

للنّاس أّنك صائم »وأبوك الذي يرى يف اخلفية جيازيك«.

نموٌّ  وهو  اهلل،  ملكوت  وبنات  كأبناء  ننمو  الّثالثة،     هبذه 
متواصل كّل يوم، ويقتيض تغيرًيا مستداًما. ليس صدفة أّن 
زمن الّصوم الكبري يالمس جزًءا من فصل الّشتاء وجزًءا 
آخر من فصل الّربيع. فاألّول هو يف الّطبيعة فصل تعّرهيا، 
بوعي  وأنانّيته وعتيقه  ذاته  اإلنسان فصل جتّرده من  ويف 
خطاياه والنّواقص واإلقرار عنها بالنّدامة؛ والّثاين هو يف 
الّطبيعة فصل بروز براعم احلياة ومجال الّزهور الواعدة، 
املصاحلة  نعمة  بقّوة  قيامته حلياٍة جديدٍة  اإلنسان هو  ويف 

واملقاصد الّشخصّية اإلرادّية.

7.    زمن الّصوم الكبري هو زمن االنتصار عىل جتارب الّشيطان 
الّثالث:  العامل  بشهوات  الّرسول  يوحنّا  اخترصها  وقد 
إّن  احلياة«13.  وكربياء  العني،  وشهوة  اجلسد،  »شهوة 

13- 1 يو2: 16
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سّمه  كم   )44  :8 )يو  الكذب«  »أبو  وهو  بحيله  الّشيطان 

يوًما  أربعني  بعد  من  الّثالث  هبذه  الّرّب  جّرب  يسوع، 

وليلة من الّصالة والّصوم، وقد أهنكه اجلوع14.

  جّربه أّوالً بتحويل احلجر إىل خبز فيأكل، ألّنه ابن اهلل. إهّنا 

»شهوة اجلسد« الذي جيعل اإلنسان أسري حاجاته املاّدّية. 

أّما يسوع فانترص عل الّتجربة بتحّرره منها وارتباطه باهلل 

الذي يسّد كّل حاجة. فأجاب بالكالم اإلهلّي »ليس باخلبز 

وحده حييا اإلنسان، بل بكّل كلمة خترج من فم اهلل«.

ممالك  كّل  فيعطيه  »عبادته«  و  له  باخلضوع  ثانًيا    وجّربه 

الّدنيا التي مجيعها يف حوزته، وقد سّمه يسوع »سّيد هذا 

الذي  لكّن يسوع  العني«  »شهوة  إهّنا  )يو 14: 30(.  العامل« 

سبق و«أخل ذاته، ومل حيسب ألوهته غنيمة« )يف 2: 7( وأتى 

خاضًعا متاًما إلرادة اآلب اخلالصّية، وانترص عل الّتجربة 

بالكالم اإلهلّي: »للّرّب وحده تسجد، وإّياه وحده تعبد«. 

14- متى 4: 10-3
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والّرّب نفسه سيقول: »ال يمكنكم أن تعبدوا ربَّني: اهلل 
بون  املجرَّ أولئك  فليتشّجع   .)24  :6 )متى  واملال...« 
كرامتهم  أجل  من  وليتحّرروا  واملال،  النّاس  بعبادة 

وضمريهم.

إذ يرمي بذاته من عل جناح  ثالًثا بإظهار عظمته           وجّربه 
لئاّل  سيحملونه  اهلل  مالئكة  ألّن  األسفل،  إىل  اهليكل 
احلياة«.  »كربياء  إهّنا  مكتوب.  هو  كم  بحجر،  يصطدم 
لكّن الّرّب الذي أخفى الهوته يف ضعف ناسوته أجاب 

بكالٍم آخر من الكتاب: »ال جتّرب الّرّب إهلك«.

8.    زمن الّصوم الكبري هو زمن الّتغيري يف العالقات: 

كوسائل  واإلماتة  بالّصيام  الّذات  مع  العالقة  يف            تغيري 
اهلل  مع  العالقة  يف  وتغيري  واحلواّس.  اإلرادة  لرتويض 
بنّوتنا  وعيش  حياتنا،  جمرى  وتصحيح  والّتوبة  بالّصالة 
هلل وحفظ كرامتها. وتغيري يف العالقة مع النّاس بالّتصّدق 
يف  واألخوات  اإلخوة  جتاه  والّرمحة  املحّبة  وأعمل 
حاجاهتم، وباملصاحلة وطّي صفحة املايض مع من نحن 
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عل خالف ونزاع معهم. ولنسَع إىل إجراء املصاحلات يف 
العائالت واملجتمع. إّننا بذلك نرّمم األخّوة الّشاملة.

آيات  إلينا  تنقل  الكبري  الّصوم  زمن  آحاد  أناجيل    مجيع 
الّتغيري يف األشياء واألشخاص الذي أجراه الّرّب يسوع. 
املاء حيّوله مخًرا فائق اجلودة يف عرس قانا اجلليل؛ األبرص 
يطّهره؛ النّازفة منذ اثنتي عشة سنة يوقف نزيفها؛ املخلَّع 
آيات  كّلها  عينيه.  له  يفتح  واألعمى  شلله؛  من  حيييه 
املعربَّ  اخلاطي  اإلنسان  تغيري  هو  أسايّس  لتغيري  عالمات 
عنه يف َمَثل االبن الّضال، الذي بعد ندامته وتوبته وعودته 
»كان  عنه  وقال  أبوه  أبيه، صاحله  عند  بخطيئته  واإلقرار 

ميًتا فعاش وضاالً فوجد«. وكان الفرح والعيد!

املسيح،  فصح  أسبوع  ندخل  األربعيني  الّصوم  ختام    يف 
نحن،  فصحنا  رّس  يصبح  الذي  وقيامته  موته  رسُّ  وهو 
ي  رسَّ بنعمة  جديدة  حلياة  ونقوم  عتيقنا  عن  نموت  إذ 

املصاحلة والقربان.

*  *  *
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ثالًثا، توجيهات راعوّية

الّسنة  الّصوم هلذه  فرنسيس يف رسالة  البابا  9.    كتب قداسة 
أّن »زمن الّصوم الكبري هو عالمة االرتداد إىل اهلل بالّتوبة 
الّسّ  جتسيد  إىل  املسيحّيني  يدعو  والّصوم  والغفران. 
والعائلّية  الّشخصّية  حياهتم  يف  وعمليًّا  واقعيًّا  الفصحّي 
والّصالة  الّصيام  بواسطة  وبخاّصة  واالجتمعّية، 
والّصدقة« )عدد 3(. هذه الّثالثة تشّكل وحدة مرتابطة 

ومتكاملة تصدر كّلها من حمّبتنا هلل.

1. الّصوم الكبري والقطاعة والّصوم القربايّن

الّلحم  أكل  عن  قطاعة  من  به  يّتصل  وما  10.  بالّصوم، 
خطايا  من  ارتكبنا  عّم  نكّفر  إماتات،  ومن  والبياض، 
وزاّلت ونقائص وإمهال لواجب؛ ونتشّبه بصوم يسوع 
العامل؛ ونكتسب مناعة  ونشرتك يف آالمه من أجل فداء 
جتارب  عل  وننترص  الّذات؛  عل  والّسيطرة  لإلرادة 

الّشيطان وشهوات العامل.
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       يدوم الّصوم الكبري سبعة أسابيع، استعداًدا لعيد الفصح. 
يبدأ يف اثننَي الّرماد، وينتهي يوم سبت النّور ظهًرا. ويقوم 
عل االمتناع عن الّطعام من منتصف اللَّيل حتى الّساعة 
الّلحوم والبياض  القطاعة عن  الثانية عشة ظهًرا، وعل 

)احلليب ومشتّقاته والَبيض(.

واآلحاد  الّسبوت  أّيام  والقطاعة  الصوم  من  ح         ُيفسَّ
يوسف  مار  األربعني شهيًدا )9آذار(،  الّتالية:  واألعياد 
الرعّية.  وشفيع  آذار(   25( العذراء  بشارة  آذار(،   19(
أّما طيلة أسبوع اآلالم من االثنني إىل سبت النور فيبقى 

الّصوم والقطاعة إلزاميَّني.

         ُيعفى من الّصوم والقطاعة عل وجه عام املرىض والعجزة 
الّطعام  تناول  الّصحّي  واقعهم  عليهم  يفرض  الذين 
ليتقّووا وخصوًصا أولئك الذين يتناولون األدوية املرتبطة 
خاّصة  صّحّية  أوضاع  يف  هم  والذين  املزمنة  بأمراضهم 
ودقيقة، باإلضافة إىل املرىض الذين خيضعون لالستشفاء 
املؤّقت أو الّدورّي. ومعلوم أّن األوالد يبدأون الّصوم يف 
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أوضاعهم يف  اعتبار  مع  األوىل،  قربانتهم  تيل  التي  الّسنة 

إّيام الّدراسة.

مدعّوون  والقطاعة  الّصوم  رشيعة  من  املعفّيون           هؤالء 

لالكتفاء بفطور قليل كاٍف لتناول الّدواء.

        ونظًرا ملقتضيات احلياة وختفيًفا عن كاهل املؤمنني واملؤمنات، 

تبقى رشيعة القطاعة إلزامّية، يف األسبوع األّول من الّصوم 

الكبري، ويف أسبوع اآلالم، عل أن يعّوض َمن ال يستطيع 

االلتزام بالقطاعة بأعمل خري ورمحة.

2- صوم الرسولني بطرس وبولس والرسل االثنَي عرش

وقد  أخرى،  مناسبات  يف  القطاعة  الكنيسة  ومتارس    .11

حرصنا كاّلً منها بأسبوع بم لنا من سلطان. وهي اآلتية:

عش  االثنَي  والّرسل  وبولس  بطرس  الّرسوَلني         قطاعة 

)من 21 إىل 28 حزيران(، وقطاعة انتقال السّيدة العذراء 

 24 إىل   17 )من  امليالد  وقطاعة   ، آب(   14 إىل   7 )من 

كانون األّول(.
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        أّما قطاعة يوم اجلمعة فتبقى عل مدار الّسنة. ُيستثنى منها 

عيَدي  بني  الواقعة  اجلمعة  وأّيام  املرفع،  أسبوع  مجعة  يوم 

وُتستثنى  والّدنح.  امليالد  والعنرصة، وبني عيَدي  الفصح 

الّطفل  ختانة  الّتالية:  األعياد  فيها  تقع  التي  اجلمعة  أّيام 

يسوع )أّول كانون الثاين(، عيد مار أنطونيوس الكبري )17 

الثاين(، دخول املسيح إىل اهليكل )2 شباط(، عيد  كانون 

مار مارون )9 شباط(، عيد مار يوحنّا مارون )2 آذار(، عيد 

األربعني شهيًدا )9 أذار( عيد مار يوسف )19 آذار(، عيد 

بشارة العذراء )25 آذار(، عيد القديَسني الّرسوَلني بطرس 

عش)30  اإلثنَي  الّرسل  عيد  حزيران(،   29( وبولس 

حزيران(، عيد الّتجيّل )6 آب(، عيد إنتقال العذراء )15 

عيد  آب(،   29( املعمدان  يوحنا  رأس  قطع  عيد  آب(، 

املقّدس  الّصليب  إرتفاع  عيد  أيلول(   8( العذراء  ميالد 

)14 أيلول(، عيد احلبل بسّيدتنا مريم العذراء بال دنس )8 

كانون األّول(، عيد ميالد الرّب يسوع )25 كانون األّول(، 

عيد شفيع الّرعّية، عيد قلب يسوع.
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عن  اإلنقطاع  وهو  القربايّن،  بالّصوم  الّتذكري  ويبقى    .12

الّطعام إستعداًدا لتناول القربان األقدس خالل الذبيحة 

اإلهلّية، أقّله ساعة قبل بدء القّداس اإلهلي. هذا باإلضافة 

الّلباس  يف  واحلشمة  النّعمة  حالة  عل  املحافظة  إىل 

واخلشوع، واستحضار املسيح الرّب احلارض حتت شكيَل 

اخلبز واخلمر.

2- الّصالة والّتوبة والّرياضات الّروحّية

هو  يسوع،  بّرّية  رّس  يف  كمشاركة  الكبري  الّصوم  زمن     .13

العودة إىل اهلل  الّطقسّية، ألّنه زمن  الّسنة  زمن قوّي من 

وعرب  والّرعّية  العائلة  يف  واجلامعّية،  الفردّية  بالّصالة 

بالّتوبة عرب  إليه  والعودة  هة روحيًّا.  تقوّية موجَّ زيارات 

أوقات  تنظيم  الّرعايا  كهنة  من  فنطلب  املصاحلة.  رّس 

اعرتاف  لسمع  آخرين،  بكهنة  واالستعانة  إضافّية 

رعاياهم  أبناء  مجيع  يتمّكن  لكي  واملؤمنات،  املؤمنني 

وبناهتا من االحتفال بفصحّيتهم.
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من  اخلروج  هي  يسوع«  بّرّية  رّس  يف  »املشاركة  أّن    وبم 
بعض  إعطاء  ينبغي  اليومّية،  احلياة  ومهوم  العامل  ضجيج 
الوقت لسامع كالم اهلل سواء بالقراءة والّتاّمل الّشخيّص، 
أم بمتابعة الربامج الّروحّية التي تقّدمها وسائل اإلعالم 

والّتواصل االجتمعّي.

        أّما الوسيلة الفضل لعيش العودة إىل اهلل فهي الّرياضات 
إّننا نشّدد عل واجب املحافظة عل  الّروحّية يف الّرعايا. 
الّرياضة  تقترص  فال  وتعزيزه.  الّروحّي  الّتقليد  هذا 
الّروحّية يف زمن الّصوم الكبري عل عظة يوم اجلمعة، وال 
األسبوعّية  فالرياضة  األسبوع.  يف  ثالثة  أو  يومني  عل 
وتوّفر  اخلبز،  عن  الّصائمني  املؤمنني  اهلل  كالم  من  متأل 
ونيَل  واعية،  بندامة  بخطاياهم  االعرتاف  إمكانّية  هلم 
رّس  ببمرسة  إهّنم  معه.  واملصاحلة  اهلل  رمحة  من  الغفران 
مناعة عل  تقّدسهم وتعطيهم  التي  النّعمة  ينالون  الّتوبة 
مقاومة جتارب الّشيطان، وقّوة لالنتصار. هذا الواجب 

الكهنوتّية. يثّقل ضمئرنا 
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3- الّصدقة وأعامل املحّبة والّرمحة

14.   بالّصدقة، عرب أفعال املحّبة والّرمحة جتاه اإلخوة املعوزين، 

نعرّب عن صدق حمّبتنا هلل التي نجاهر هبا قوالً، عل ما جاء 

العامل،  خريات  له  كانت  »من  الّرسول:  يوحنّا  رسالة  يف 

ورأى أخاه حمتاًجا فأغلق قلبه عنه، فكيف تثبت حمّبة اهلل 

فيه؟ ال تكن حمّبتنا بالكالم أو بالّلسان بل بالعمل واحلّق« 

)1يو3: 18-17(.

من  عل  قلبنا  يفتح  ألّنه  الّصدقة،  عل  يساعدنا          الّصيام 

بالّسامرّي  الّتشّبه  عل  ويستحّثنا  واحلاجة،  العوز  يف  هم 

الّصالح الذي انحنى ملساعدة أخيه املتأمّل.

الّرعايا  يف  والّرمحة  املحّبة  خدمة  تنظيم  إىل  ندعو  لذا،    .15

تقتيض  اإلنساين  الّتضامن  فضيلة  وألّن  واألبرشّيات. 

فإّنا  حاجاهتم،  يف  وأخواتنا  إخوتنا  مساعدة  مجيًعا  منّا 

لبنان  كاريتاس  محلة  يف  الّتضامنّية  للمشاركة  ندعو 

جملس  بقرار  عماًل  نيسان(  آذار-29   2( الّسنوّية 
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هذه  إجراء  أقّر  الذي  الكاثوليك  واألساقفة  البطاركة 
مندوبو  هبا  يقوم  بحيث  الكبري،  الّصوم  خالل  احلملة 
املدارس  ويف  الكنائس،  وأمام  الّرعايا  يف  كاريتاس 
الّطرقات.  وعل  والبلدّيات،  واملؤّسسات  واجلامعات 
بحسب  منّا،  واحد  كّل  يستطيع  لكي  مناسبة  إهّنا 
يسوع:  الّرّب  دعوة  تلبية  قلبه،  به  جيود  وما  إمكانّيته 
فسقيتموين،  وعطشاًنا  فأطعمتموين،  جائًعا  »كنت 
ومريًضا  فآويتموين،  وغريًبا  فكسومتوين،  وعرياًنا 

فزرمتوين، ومسجوًنا فعدمتوين« )متى 25: 36-35(.

        وإّنا نعرّب عن تقديرنا لكّل مبادرات املحّبة الفردّية واجلمعّية، 
واألخوّيات  املدارس  هبا  تقوم  التي  تلك  والسّيم 
واملنّظمت الّرسولّية وسواها. فاهلل الذي يرى كّل هذا هو 

يعرف كيف يكافئ بفيٍض من نعمه وعطاياه. 
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اخلامتة

16.  يف ختام هذه الّرسالة، أرفع معكم الّصالة إىل اهلل، بشفاعة أّمنا 
وسّيدتنا مريم العذراء، وأبينا القّديس مارون، كي جيعل من هذا 
الّصوم املقّدس زمنًا مقبوالً لديه، إذ نعيشه بمكّوناته الّثالثة: 
الّصيام والّصالة والّصدقة. ونسأله تعاىل نعمة العبور، مع فصح 
املسيح، إىل حياٍة جديدة نجّدد هبا عالقاتنا مع اهلل وذواتنا ومع 
إخوتتنا وأخواتنا املحتاجني ومجيع النّاس. هذا ما نسأله أيًضا 
ألوطاننا: للبنان وبلدان الّشق األوسط لينعموا باالستقرار 
وازدهارها. تقّدمها  يف  لتستمّر  االنتشار  ولبلدان  والّسالم، 

         مع حمّبتي وصاليت وبركتي الّرسولّية.

بكركي، يف 2 آذار 2019،  عيد أبينا القّديس يوحنّا مارون.

مالحظة: ُيرجى من الّسادة املطارنة والّرؤساء العاّمني والّرئيسات العاّمات اإليعاز بالّتأمل 
يف مضام�ني ه�ذه الّرس�الة، والّرجوع إليه�ا يف مواعظ اآلح�اد ورياضات الّص�وم املقّدس.
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