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  ح القدس إله واحد آمينوبسم اآلب واالبن والر
 
  

أشكرك يا رب ألنك تقودني بيدك، تمأل قلبي من حبك، وتستخدمني بمجدك 
  .بحسب مشيئتك

  
بالدم واأللم ليسلب منا فرحنا بوحدة عيد الفصح ھذا  ٢٠١١لقد أطّل علينا عام 

واستمر مسلسل العنف والدم . العام بين جميع الطوائف المسيحية بحسب التقويم
ليشمل كل الشرق الذي أوصيتنا في رسالتك األخيرة أيھا الرب أن نحمله في 

تمّر بھا البالد، خاصة سورية قلوبنا التي عصرھا األلم للظروف القاسية التي 
مما ... » ما أجمل ھذا المكان فيه سأنشئ ملكي وسالمي  «الحبيبة التي قلت فيھا 

جعل الوفود األجنبية والعربية تمتنع عن القدوم لالشتراك معنا في فرح األعياد 
المجيدة، فعاشوا األلم معنا وبكوا لعدم حضورھم وعبّروا عن حبّھم لسورية 

سفھم لما يحصل فيھا واعدين مشاركتنا بالصالة والدعاء كي يعود معربين عن أ
األمن واألمان لسورية التي باركتھا قدماك عندما سارتا على ترابھا، كما باركھا 

  .نورك الذي أشرق على بولس، إلى أن باركتھا أّمك الطاھرة بظھورھا فيھا
  

  .وحّل األسبوع العظيم المقدس الذي كان بحق أسبوع اآلالم
  

  » األسرارخميس  « ٢٠١١نيسان  ٢١الخميس 
  

جرت العادة في مثل ھذا اليوم أن يعّج البيت بالمصلين منذ الصباح أمام أيقونة 
السيدة العذراء الكلية القداسة، أما اليوم، وإذ قد ألھمتنا يا رب، بأن نجّسد الجلجلة 

تخلو إال من  في وسط الدار من صنع األخ فواز الھزيم، فقد استيقظت ألجد الدار
ماذا تريد مشيئتك منّي أن أعمل يا رب؟ نظرت إلى .... ساكنيھا، ويا له من ألم

الصليب المرفوع وسط الدار أستجدي منه معرفة إرادتك، ودموعي تنساب على 
أن أضع رغبتي في  وكل ما أريد أنا عمله ھ « : وجھي وأنا أقول في نفسي

ب أكثر من المصلوب ألنه ينبوع خدمة الرب وخدمة اآلخرين بحّب وأن أقتر
  » .العطاء والحبّ 
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اجعلني يا رب أصغي إلى صوتك في ھذا الصمت، وافتح قلبي ألستقبل 
عطاءاتك المحبّة وأنسى ذاتي ألراك في وجه كل إنسان ألتقي به اليوم، لذا 

فيا نفسي، عانقي الصليب في آالمك فتجدي في ... أجدني في حاجة إلى السالم
، بحيث تصبح لهاإليمان با وحده وبعمالسالم القائم على ... المصلوب سالمك

ً لتأمالت روحيّة وصلوات عميقة أرفعھا إلى هللا  كل اآلالم التي أحتملھا ينبوعا
ليرفع عن ھذا البلد الحبيب كّل شر ومكيدة، ويمنح القائد الشاب الدكتور بشار 
األسد، كما يمنحه اآلن، حكمة ليست من ھذا العالم، ليعبر بھذا البلد بمعونة 

  ...الرب، إلى شاطئ األمان
  

  رسالة السيد المسيح ٢٠٠٤نيسان  ١٠وھنا أتذكر الرسالة األخيرة يوم السبت 
ارجعوا كّل واحد إلى بيته، ولكن احملوا الشرق في  : وصيتي األخيرة لكم  «

من ھنا انبثق نور من جديد أنتم شعاعه لعالم أغوته المادة والشھوة  ...قلوبكم
حافظوا على شرقيتكم، وال تسمحوا أن :  أما أنتم. أن يفقد القيم رة حتّى كادوالشھ
  »  .إرادتكم، حريتكم وإيمانكم في ھذا الشرقتسلب 

  
كيف ترانا نحافظ على شرقيتنا ؟  كيف نحافظ على وجودنا المسيحي فيه أي في 
ھذا الشرق الذي ولد يسوع وعاش فيه كإنسان، ھذا الشرق الذي باركته دماء 

ألجل ذلك ال بد من أن نعيش . للقيامة المجيدةالرسل والقديسين الشھداء والشھود 
إلى الشھادة  قيامة واحدة، شكالً ومضموناً، لذا نحن مدعوون في ھذا الشرق

التي يجب أن تكون شھادة مشتركة، ومدعوون إلى وحدة الكنيسة لنضمن دوام 
وجودنا في ھذا الشرق كما يجب أن نتمسك بشرقنا وأن نعيش فيه بكرامة 

فساعدنا يا رب لنكون شعاع ھذا . راسخ بالسيد المسيح له المجدوحرية وإيمان 
النور المتجدد، نور السيد المسيح، نور اإلنجيل، النور الذي أشرق على شاوول 

  .ساعدنا يا رب لنكون نوراً لھذا البالد وملحاً لھذا األرض. فجعله بولس الرسول
  

بالقداس اإللھي في في الساعة الثانية عشرة ظھراً احتفل األب بولس فاضل 
المنزل مع عدد كبير من المصلّين بحضور األب الياس زحالوي واألب الياس 

لم تظھر الجراح اليوم كما جرت العادة في السابق عندما يكون العيد . سلوم
واحداً، ولكني كنت أعيش اآلالم ذاتھا، وكنت أتحّملھا دون أن أدع مجاالً ألحد 

يا رب، أنت  ...مزوج بدمه، وأغمضت عينيّ تناولت جسد الرب الم. يالحظھا
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تتألم، ألنك ترى أبناءك الذين جبلتھم بمنتھى الحّب يبتعدون عنك، إنك تكلمنا، 
تعطينا إشارات وعالمات، ولكن لنا عيون وال ... ولكن لنا آذان وال نسمع

. تأتينا بآيات ولكننا نرفض اإليمان مع أن كل شيء يشير إلى حضورك... نرى
أم غيرنا وقد كنّا لھم شركاء بسبب ضعفنا  سببنا لَك األلم،من فھل نحن 

وكبريائنا وعجزنا وقلة إيماننا ؟ إلى متى تحتملنا يا رب وحتى متى تكون معنا ؟ 
... وال يمكن لحبك ھذا أن يتالشىإنك دائم البحث عنّا ألنك ما زلت تحبنا، 

وامنحنا الحكمة  فأعطنا قوة منك ننتصر بھا، ھبنا بركتك نسير على ھداھا،
  ...لنكتشف حبّك، ونسألك النعمة لنحافظ على ھذا الحب

  
  » الجمعة العظيمة « ٢٠١١نيسان  ٢٢الجمعة 

  

ً من ضعاف  ھي ُدعيت عظيمة ألن فيھا حصل الخالص للعالم، ولكن بعضا
نعم يا رب، لقد جعلتنا ... النفوس ھذا العام قد حّولوھا إلى جمعة ھلع وسفك دم

األليمة نعيش األلم الحقيقي الذي ال سالم فيه، فأين الناس الذي كان األحداث 
ً في االتحاد بك ونصلي بقلب واحد  البيت ال يتّسع لھم لكثرتھم ؟ نشترك معا
لتكون في وسطنا حسب وعدك، منعتھم األحداث من الوصول، فاقتصر 

لينا سالم ولم تھدأ ھجمة الشيطان لتفسد ع... الحضور على قلة تقطن الحّي نفسه
وفرح ھذا اليوم، فوقعت والدتي وكسرت ساقھا التي لم تكن قد شفيت بعد من 
كسر سابق، فاضطررت إلحضار سيارة اإلسعاف والذھاب معھا إلى 

كنت أحتمل آالم الجراح في جسدي بفرح  ييا رب، أنت تعلم أنن... المستشفى
ً بال فرح وال سالم ألم عدم حضور  الناس  ...وسالم، أما اليوم فأنا أحتمل آالما

للصالة، واأللم من أجل والدتي المتألمة، واأللم من أجل بلدي الذي يمّر بأوقات 
من أجل الحمل الذي على عاتق رئيسنا الشاب المؤمن  صعبة وكذلك كنت أتألم

ً مع رئيسنا وألھمه حكمة منك على  »  سورية هللا حاميھا «بأن  فيا هللا كن دائما
  .الدوام ليحافظ على المكان الذي فيه ستنشئ ملكك وسالمك

  
  » سبت النور « ٢٠١١نيسان  ٢٣السبت 

  

في الساعة السادسة مساًء احتفل األب بولس فاضل بالقداس اإللھي بحضور 
  ....لظروفاألب الياس زحالوي وقد حضر عدد كبير من المصلين رغم ا
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