ܚܰܕܒܫܰܒܰܐܰ
(Le Dimanche) Had B-Shabo
حـــاد بشــــــــابو (يـــوم األحـــد)
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي( :يوحنا )91-91 :5
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† التأمل األنجيلي :
وقدَ ُوضعَللناسَأنَيموتواَمرةَثمَبعدَذلكَالدينونةَ(عبََ)72َ:9ولكنَ

أيضَاً َل َدينونة َعلى َالذين َيؤمنون َبالمسيح َويتمسكون َبشريعته َألنهمَ

يستحقون َوقد َفداهم َالرب َيسوع َأن َينالوا َالحياة َاألبدية َمعهَ .نفوسهمَ

حتى َيوم َالقيامة َتكون َمع َالرب َفي َالفردوسَ ،ثم َالنفوس َواألجساد َالتيَ

ستنال َالمكافأة َمعَاً َألنها َعملت َأعمال َالبر َمعَاً َوآمنت َمعاًَ َ ،من َكانَ

دائمَاًَحتىَآخرَلحظةَمنَحياتهَمؤمنَاًَكانتَنفسهَمستحقّةَأنَتكونَفيَ
ومن َكان َشري َاًر َفيَ
الفردوس َمع َالمالئكة َتنتظر َبسعادة َيوم َالقيامةَ َ ،

لحظة َمغادرة َهذه َالحياة َنفسه َتكون َمع َاألبالسة َتتوقع َفي َكل َلحظةَ

مجيء َالرب َيسوع َلتكون َأيضَاً َمع َاألبالسة َفي َجهنم َوبئس َالمصيرَ

تتع ّذبَإلىَاألبدَ.فهذهَعبرةَلناَأنَلَنعرفَمتىَنغادرَهذهَالحياةَ.فيَ

آخر َنسمة َمن َحياتنا َإذا َتبنا َفننال َالسعادة َاألبديةَ ،ولكن َبما َأننا َلَ
نعرف َمتى َنغادر َهذه َالحياة َعلينا َأن َنكون َدائمَاً َفي َحالة َتوبةَ ،فيَ

حالة َنعمةَ ،في َحالة َاستعداد َلمجيء َربناَ،والرب َقالَ َ :يجب َأن َتكونواَ
لًَعديدةَفيَهذاَالموضوعَأنَنستيقظَروحيَاًَوأنَ
مستعدينَ،وأعطاناَأمثا َ
نستعد َلمالقاة َالربَ .إن َكنا َأحياء َعندما َيأتي َنالقيه َفي َالجوَ ،وان َكناَ

قدَمتناَسنقومَإنَكناَمثلماَقلناَأب ار َاًرَفيَهذهَالحياةَ،والَ ــَأبعدَاللّهَعناَ

وعنَأمواتناَهذهَالحالةَ ـ ـَإنَكناَأش ار َاًرَأنَنقومَقيامةَالدينونةَ.ماَأجملَ

ما َيقول َمار َأفرام َوهو َيطلب َمن َالرب َأنه َهو َيدينهَ ،المسيح َيدينهَ
وليسَأحدَ ٍ
ثانَ،ألنهَحتىَالرسلَسيجلسونَعلىَالكراسيَويدينونَ.لماذاَ

يطلب َهذا َالطلب؟ َألن َالمسيح َ ُج ّرب َمثلنا َفي َكل َشيء َما َعداَ

الخطيةَ ،ويعرف َأننا َضعفاء َوأننا َنخطئَ ،ولذلك َعندما َنطلب َمنهَ
المغفرة َيغفر َلناَ ،ألنه َيعرف َأننا َضعفاء َفإذا َداننا َفسيديننا َبالرحمة َأماَ

إذا َغيره َداننا َفيديننا َبالقسوة َونكون َبالعدل َليس َفقط َبالرحمةَ ،لذلكَ
نطلب َأيضَاً َأن َالرب َيديننا َوقد َجعل َاآلب َالدينونة َلالبن َليرحم َهؤلءَ

تجسدَوأنقذهمَوفداهمَبدمهَالكريم.
البشرَالذينَ ّ

ونحن َنحتفل َبالقداس َاإللهي َأيضَاً َذاكرين َموتاناَ ،هذا َالتعليم َأخذناهَ

أيضَاً َمن َأسفار َالعهد َالقديمَ .وليس َهذه َفقط َبل َتسلّمنا َنحن َأيضَاًَ
طقس َالقداس َاإللهي َوفيه َعلّمنا َيعقوب َالرسول َالذي َأعطانا َنافورتهَ
يعنيَطقسَالقداسَأنَنصليَألجلَالموتىَفنقول«َ:نذكرهمَليذكروناَهمَ

أيضَاً» َفهنا َُيظهر َالعالقةَ ،عالقة َالمحبة َالخالصة َالنقية َالمتبادلة َماَ
بين َالكنيسة َالمنتصرة َوالكنيسة َالمجاهدة َالتي َنحن َاآلن َفيها َوهيَ
لَّأنَ
تجاهدَضدَإبليسَوجندهََ.فنحنَنتعرضَدائمَاًَللتجاربَوليسَلناَإ َ

نلتجئ َإلى َالرب َلينقذنا َمنَهؤلءَونصلّي َألجل َموتانا َلكي َإذا َكانوا َقدَ

أخطأوا َخطايا َليست َللموت َهذه َلغة َالكتاب َيعني َليست َخطايا َمنَ
الكبائر َبل َزلت َالتي َلَنشعر َفيها َكما َيقول َصاحب َالمزامير َإن َكانواَ

قد َأخطأوا َهذه َالخطايا َالبسيطةَيغفر َاللّه َلهمَولنا َأيضَاًَ َ .عندما َنطلبَ
هذا َالشيء َنطلبه َلنا َولهمَ ،نذكرهم َليذكرونا َهم َأيضَاًَ ،يصلّون َألجلناَ
ويحضرون َالقداس َاإللهي َمعنا َأيضَاًَ .األبرار َواألتقياء َيحضرون َمعناَ

القداس َلذلك َالكاهن َعندما َيصرف َالمؤمنين َيقول َاألموات َمنكمَ
واألحياءَ ،ولذلك َعندما َترون َالكهنة َالذين َيعرفون َطقس َالقداس َاإللهيَ

جيدَاً َل َيقومون َبالطقوس َعلى َأنها َأشياء َروتينية َفقط َبل َيعرفون َأنهَ
الً َوليس َهناك َأحدّ َ ،إنما َيبخرونَ
يبخرون َنحو َإحدى َالجهات َمث َ
عندما َ ّ

ألرواح َالموتىَ ،التي َتصلي َمعناَ ،لكي َهي َأيضَاً َتنتعش َولكي َعنَ

طريقَالبخورَترفعَالصلواتَإلىَربناَ،الصالةَألجلناَنحنَالذينَلَنزالَ
فيَبيعةَالمسيحَالمجاهدةَوهمَفيَبيعةَالمسيحَالمنتصرةَ،انتصرواَعلىَ

إبليس َوصاروا َفي َالسماءَ ،أرواحهم َفي َالفردوسَ ،وتصلّي َمعناَ .هذهَ

أعجوبة َاألعاجيب َأيضَاً َأن َاللّه َسمح َأن َتكون َأرواحهم َفي َكل َمكانَ

وتصلي َمعنا َفي َالكنيسة َخاصة َعندما َنحتفل َبالقداس َاإللهي َلذلكَ

نذكر َموتانا َونطلب َمن َالرب َأن َيغفر َلهم َولنا َهذه َالزلت َوليؤهلناَ
واياهم َمع َأولئك َالذين َيسمعون َصوته َفي َاليوم َاألخير َإن َكنا َأحياءَ

وجاء َالمسيح َنصعد َمعه َفي َالجو َوان َكنا َأمواتَاًَتتحد َأجسادنا َبأرواحناَ

وأرواحنا َبأجسادنا َثم َنقوم َقيامة َالحياة َمع َالرب َيسوع َالمسيح َونرثَ

ملكوته َالسماويَ .رحم َاللّه َموتاكم َجميعَاً َأيها َاألحباء َوقد َ ُذكروا َعلىَ
أهلنا َواياكم َوهم َمعنا َأيضَاً َأن َنرث َملكوت َاللّه َفي َاليومَ
مذبح َالربَ ،و ّ

األخيرَحيثَيسمعَاألمواتَصوتَالربَويقومَاألحياءَالصالحونَقيامةَ
الحياةَلنرثَمعهَملكوتهَالسماويَبنعمتهَتعالىَآمينَ.
َ

مقطتفات َمن َعظة ََ :قداسة َالمثلث َالرحمات َالبطريرك َإغناطيوس َزكاَ
األولَعيواصَ،صلواتهَمعنا.
َ
َ

َ
َ

َ† األحد َالقادم َفي ََ 81شباط ََ 7181سيقام َجناز َ81وَ 01لراحةَ
المرحومة َتيريز َغبرو َزكوَ ،للفقيدة َالرحمة َالواسعةَ ،والتعازي َالحارةَ
ألولدها َجان َوبسام َ َونيللي َوجيما َزكو َولسائر َاألحفادَ ،ولعائالتهمَ
وألهلهمَجميعَاًَلهمَالصبرَوالعزاءَوالسلوانََ.
َ

َ

† لمتابعةَالنشرةَعبرَاألنترنيتَالرجاءَزيارةَموقعَالكنيسةَبإشرافَ
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