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أحد الموتى

التأمل اإلنجيلي:
تتعجبوا من هذا» كان الرب قد أعلن نفسه أنه القيامة والحياة ،أعلن نفسه
«ال ّ
أيضاً كما هو ،أنه يعطي الحياة للذين ماتوا أدبياً بارتكاب اآلثام ،وقال :تأتي
ساعة وهي اآلن التي يسمع فيها جميع األموات ـ أموات الخطية صوت ابن

اللّه كي ينالوا الحياة أي تُغفر خطاياهم ،وقال« :ال تتعجبوا من هذا» ،ثم
أعلن حقيقة إلهية هي معجزة المعجزات وال يمكن أن تكون معجزة في الكون
منذ بدئه وحتى في هذه األيام معجزة تشبهها هي قيامة الموتى .في عبارته
يوضح لنا عن الموت وعن القيامة في آن واحد «تأتي ساعة يسمع فيها جميع
ّ
الذين في القبور» ،عجبي كيف يسمع أولئك الذين ماتوا صوت ابن اللّه؟ في
هذا اليوم الذي تذكر فيها الكنيسة المقدسة الموتى المؤمنين كافة وتصلي

ألجلهم كما تسلّمت من آبائها ،في هذا اليوم المبارك نتأمل بالموت وبالقيامة

العامة .ما هو الموت يا ترى؟ لن نستطيع أن نعرف الموت ما لم نعرف من
هو اإلنسان وكيف ُخلق اإلنسان لكي نتمكن من معرفة كيفية موته ولماذا

مات؟ إن النفس الناطقة هي بشبه اللّه تعالى بما ُوهبت من ّبر وقداسة بل
أيضاً من قابلية االختراع واإلبداع ،واألهم من ذلك الخلود ،فهذه النفس هي
خالدة ال تموت ،يرجع الجسد إلى التراب كما كان وتعود الروح إلى اللّه باريها

ومعطيها وواهبها .هذا هو الموت إذاً! والنفس خالدة رغم أن اإلنسان عندما
سقط في الخطية فَ َق َد نِعم اللّه ومواهب عديدة سامية حتى في نفسه فَقَ َد
قصة أن يكون شبيهاً باللّه في موته إذاً يفقد اإلنسان هذه
القداسة ،فَ َق َد نسبياً ّ

الخطية،
النعم العظيمة .والروح تبقى خالدة على الرغم من سقوط اإلنسان في
ّ

ولكن هناك خلود لحياة أبدية سعيدة وهناك خلود لشقاء أبدي ولذلك فالرب

تتعجبوا من هذا» ال نتعجب ألنه هو القيامة
يسوع يقول في آية موضوعنا «ال ّ
والحياة ،ال نتعجب أن ُيحيي الموتى أدبياً الذين ماتوا في الخطية ،ال نتعجب
من هذا كله أنه قد نال من اآلب أن ُيحيي الموتى بل أيضاً قد نال من اآلب
أن يدين األحياء واألموات ،ال نتعجب من هذا ألنه تأتي ساعة وهي عجب

العجاب يسمع فيها جميع الذين في القبور صوته .إذن الذين في القبور ولئن
ُ
حية ولذلك يسمعون صوت
كانت أجسادهم قد صارت رميماً ولكن أرواحهم ّ
ابن اللّه ،ويقوم الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات
إلى قيامة الدينونة في مجيء الرب يسوع ولدينا ذلك اإليمان أي أن نؤمن به
مخلصاً ونقبله ونرضى أن نموت أيضاً ألجله وقد مات عوضاً عنا ومن

أجلنا.

بل تسلّمنا نحن أيضاً طقس القداس اإللهي وفيه علّمنا يعقوب الرسول الذي

أعطانا نافورته يعني طقس القداس أن نصلي ألجل الموتى نقول« :نذكرهم

ليذكرونا هم أيضاً» فهنا ُيظهر العالقة ،عالقة المحبة الخالصة النقية المتبادلة
ما بين الكنيسة المنتصرة والكنيسة المجاهدة التي نحن اآلن فيها وهي تجاهد
ضد إبليس وجنده ونصلّي ألجل موتانا لكي إذا كانوا قد أخطؤوا خطايا ليست

للموت هذه لغة الكتاب يعني ليست خطايا من الكبائر بل زالت التي ال نشعر
فيها كما يقول صاحب المزامير إن كانوا قد أخطؤوا هذه الخطايا البسيطة

يغفر اللّه لهم ولنا أيضاً .عندما نطلب هذا الشيء نطلبه لنا ولهم «نذكرهم

ليذكرونا هم أيضاً» يصلّون ألجلنا ويحضرون القداس اإللهي معنا أيضاً.

األبرار واألتقياء يحضرون معنا القداس لذلك الكاهن عندما يصرف المؤمنين

يقول األموات منكم واألحياء ،نرفع الصالة ألجلنا نحن الذين ال نزال في بيعة

المسيح المجاهدة وهم في بيعة المسيح المنتصرة ،انتصروا على إبليس

وصاروا في السماء ،أرواحهم في الفردوس تصلّي معنا لذلك نذكر موتانا
ونطلب من الرب أن يغفر لهم ولنا هذه الزالت وليؤهلنا واياهم مع أولئك الذين

يسمعون صوته في اليوم األخير إن كنا أحياء وجاء المسيح نصعد معه في

الجو وان كنا أمواتاً تتحد أجسادنا بأرواحنا وأرواحنا بأجسادنا ثم نقوم قيامة
الحياة مع الرب يسوع المسيح ونرث ملكوته السماوي .رحم اللّه موتاكم جميعاً

أهلنا واياكم وهم معنا أيضاً أن نرث
أيها األحباء وقد ُذكروا على مذبح الرب ،و ّ
ملكوت اللّه في اليوم األخير حيث يسمع األموات صوت الرب ويقوم األحياء

الصالحون قيامة الحياة لنرث معه ملكوته السماوي بنعمته تعالى آمين.
(مقتطف من كلمة للمثلث الرحمات البطريرك زكا األول عيواص)
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