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طروباریة القیامة على اللحن الثامن:- انحدرت من العلو ایها
تعتقنا من اآلالم فیا  وقبلت الدفن ذا الثالثة األیام لكي المتحنن

. یا رب المجد لك حیاتنا وقیامتنا
االبوليتيكية للقديس بنداليمون - على اللحن الثالث: أيُّها القديس الظافر 
في الجهاد والطبيب الشَّافي بنداليمون. تشفَّع إلى اإلله الرحيم أن 

ت لنفوسنا. طروباریة شفیع / ـــة الكنیسة .....يمنح غفران الزالَّ

َأحــد متَّى التاسع
تذكار القدیس بندالیمون الطبیب الشَّافي 

المسيح اإلله على الجبل، فعاَيَن تالميُذَك  أيُّها  َتَجّليَت  القنداق: 
مجَدك حسبما استطاعوا. حتَّى أنـَّهم لـمَّا أبَصروَك مصلوبًا أدرَُكوا أنَّ 
القدیس بندالیمون الطبیب الشَّافيموتك طوعي باختيارَك. وَكَرزوا للعالم بأنََّك أنَت ُشعاع اآلب حًقا   

فهًما في كلِّ شيٍء». وََكَأنَّ الرَّّب هو املعني بنعمته ليس 
فقط يف اجلهاد، وإمنا أيًضا يف الفهم.

بعدما حثَّه على الجهاد الرُّوحي في الرَّّب، ُمصلًيا من 
املسيح  السيِّد  له  َقدَّم  فهًما،  الرَّّب  يهبه  لكي  أجله 
غالب (٢  :١٢ (عب  ومكّمله  اإلميان  قائد  نفسه 

يسوع  أنَّ  ُأذكر  يقول:  إذ  الموت،  ومحطم  إبليس 
بين األموات  قام من  الذي من نسل داود قد  المسيح 
حّتى  اْلَمَشقَّاِت  فيِه  َأْحَتِمُل  إنجيلي،الذي  حسب  على 

القيود كمجرٍم، إالَّ أنَّ كلمة اهللا ال تُـَقـيَّد. (٨-٩).
قاَد السيِّد املسيح املعركة الروحية بنفسه ضّد الموت، 
فدخل إليه لكي يكسر شوكته يف عقر داره. فقد جتسَّد 
ال  وإذ  الموت،  إلى  بالجسد  يدخل  لكي  اهللا  كلمة 
يستطيع املوت أن حيبسه وال للفساد أن يقرتب إليه يقوم 
بسلطانه لكي يقيمنا معه، ويدخل بنا إىل احلياة اجلديدة 
الـُمقامة. يقول الرسول:«َفُدِفنَّا َمَعُه بِاْلَمْعُموِديَِّة لِْلَمْوِت، 
َحىتَّ َكَما أُِقيَم اْلَمِسيُح ِمَن األَْمَواِت، ِمبَْجِد اآلِب، هَكَذا 
َنْسُلُك َحنُْن أَْيًضا ِيف ِجدَِّة اْحلََياِة» (رو ٤:٦). لقد صار 
ابًنا لدود وخضع لآلب عوًضا عنا وقَِبل املوت بإرادته، 
حىت ُحنسب حنن طائعني ألبيه فننعم بقوة القيامة اليت له.

هذا هو موضوع كرازته، إذ يقول الرَّسول: «بحسب 
لقد  للموت.  الغالبة  الُمـقامة  بحياته  نَـْنعم  أن  إنجيلي»
أي  القيود كمذنٍب،  حىت  املشقات  السيِّد  احتمل 
كفاعل شٍر (يو٣٠:٣٠) مع أنه البَّار الذي ال يعرف 
خطية. قيَّدوه حسب اجلسد كمن هو حتت احلكم، 
لكنه هو واهب احلرية الذي ال يُـَقيَّد داخلًيا... «لِكنَّ 
َكِلَمَة اِهللا َال تُـَقيَُّد»، إذ ال ميكن للكلمة اإلهلي اخلالق

اخلادم  يُقيَّد  قد  يسوع  املسيح  يف  هكذا  يُـَقيَّد!  أن 
حسب اجلسد، لكن ال يقدر أحد أن يُقيِّد كلمة اهللا
تقييد  ميكن  اجلسد.  قيود  خالل  باألكثر  تُعلن  اليت 

أجسادهم، أمَّا شهاد]م للرَّب فال تتوقف.
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم:«أيدينا مقيَّدة وليس 
اللسان إالَّ اجلنب وعدم  يُقيد  لساننا، إذ ال يوجد ما 
اإلميان. فإذ ال يوجد هذان األمران فينا فإنه حىت وإن 

قُـيِّدنا بالسَّالسل فإن الكرازة باإلجنيل ال تُـَقيَّد... إYا 
أن  تقدر  ال  البشرية  القيود  وليس كلمتنا!  اهللا  كلمة 

تُـَقـيِّد كلمة اهللا.»
أعظم  مثاًال  المسيح  السيِّد  الرَّسول قدَّم  أن  بعد 
الحتمال اآلالم والقُيود من أجل خالصنا، عاد ليَقدِّم 
نفسه مثًال يقتدي أثر سيِّده، إذ يقول: فلذلك أنا أصبر 
على كّل شيٍء من أجل المختارين لكي يحصلوا هم أيًضا 
على الخالص الذي في المسيح يسوع مع المجد األبدي

.(١٠)
لقد احتمل سيِّدي املشقات من أجل خالصي، ومل 
يكن ممكًنا للقيود أن تُـَعطِّل عمله، وها أنا أحتمل بصرب 
معي  ينعموا  لكي  املختارين  إخويت  أجل  من  أيًضا 
باخلالص وتكون هلم معي شركة يف اHد األبدي. يقول 
القديس يوحنا الذهبي الفم: «انظر أيًضا هناك باعث 
آخر، إذ يقول إين ال أحتمل هذه األمور ألجل نفسي، 
وإمنا ألجل خالص اآلخرين. يف قدريت أن أعيش متحررًا 
من املخاطر وال أعاين شيًئا من هذه املشقات، لو كنت 
أهتم مبا هو يل وحدي. إذن ملاذا أحتمل هذه األمور؟ 
من أجل نفع اآلخرين كي ينالوا احلياة األبدية... إنه مل 
يقل ألجل أشخاص معينني وإمنا «ألجل املختارين». 
إن كان اهللا اختارهم فإنه يليق بنا أن حنتمل كل شيء 
أيًضا على اخلالص».  من أجلهم «لكي حيصلوا هم 
بقوله: «هم أيًضا» يعين أYم حيصلون على ما حنصل 
حنن أيًضا عليه، ألن اهللا اختارنا حنن أيًضا. وكما تأمل اهللا 
ألجلنا يليق بنا حنن أيًضا أن نتأمل ألجلهم.» لقد تأملَّ 
السيِّد عنَّا ُمقدًما آالمه هبة جمانّية أو نعمة نتمتع ³ا، أمَّا 
احلّب  فَـنَـُرد  عنَّا،  آالمه  مقابل  أجلهم  من  فنتأملّ  حنن 
الدَّين. لكننا  ، كمن يشتاق أن يفي شيًئا من  باحلبِّ
مهما قدمنا من أجل إخوتنا نبقى مدينني ملخلصنا بكل 

حياتنا.
أجلنا اهللا اخلالصي ونقبل آالمه من  بعمل  ننعم  إذ 
نتذوق عربون اHد األبدي، فتهون كل اآلالم والمشقات

من أجل متتع إخوتنا بذات اHد األبدي.

بّ      إستمع يا اهللا صويت يق بالرَّ دّ              يفرح الصِّ
                    فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية اىل تيموثاوس (٢تيمو ١:٢-١٠)

وما سمعتُه مّني لدى شهوٍد كثيرين  ❈ يا ولدي تيموثاوس تقوَّ في النعمة التي في المسيح يسوع
احتمل المشّقات كجنديٍّ صالٍح ليسوع  ❈ استودْعُه أُناًسا أَُمناَء ُكفوًءا ألّن يعّلموا آخرين أيًضا
وأيًضا إن كان  ❈ ليس أحٌد يتجنَّد فيرتبك بهموم الحياة. وذلك لُيرضي الذي َجـنََّدُه المسيح ❈
ويجب انَّ الحارث الذي يتعب أن  ❈ أحٌد يجاهد فال ينال اِإلكليل ما لم ُيجاهد جهاًدا شرع̂يا
ُأذكر أنَّ يسوع  ❈ إفهْم ما أقول فَـْليُـْؤِتَك الربُّ فهًما في كلِّ شيٍء ❈ يشترك في اإلثمار أوًال
الذي َأْحَتِمُل فيِه  المسيح الذي من نسل داود قد قام من بين األموات على حسب إنجيلي ❈
فلذلك أنا أصبر على كّل شيٍء من أجل  ❈ اْلَمَشقَّاِت حّتى القيود كمجرٍم، إالَّ أنَّ كلمة اهللا ال تُـَقـيَّد

المختارين لكي يحصلوا هم أيًضا على الخالص الذي في المسيح يسوع مع المجد األبدي.
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تيموثاوس ولدي يا
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يصادف يوم الجمعة القادم تذكار: زيّاح الصليب وبدء صوم العذراء والمكابّيون السبعة



فصٌل شریف من بشارة القدیس متَّى اإلنجیلي البشیر، اإلنجيل
متى ١٤: ٢٢-٣٤) التلمیذ الطاهر (

لُيرضي  وذلك  الحياة.  بهموم  فيرتبك  يتجنَّد  أحٌد  ليس 
الذي َجـنََّدُه. وأيًضا إن كان أحٌد يجاهد فال ينال اِإلكليل 
ما لم ُيجاهد جهاًدا شرع̂يا. يجب انَّ الحارث الذي يتعب 
أن يشترك في اإلثمار أوًال. إفهْم ما أقول فَـْليُـْؤِتَك الرَّبُّ 

فهًما في كلِّ شيٍء» (٣-٧)
ثالثة أمثلة للجهاد الروحي: يُقدِّم الرَّسول بولس
الجندي األمين لحساب َمِلِكِه (٣-٤) أ )

(٥) ب) المشترك في األلعاب الرياضّية
.(٦) ج) الحرَّاث

أ ) اجلندي الصاحل الذي يعتز بأمانته لبلده ورئيس 
دولته حيارب حلساب وطنه، هكذا املسيحي يف جهاده 
الرُّوحي حيارب كضد إبليس والخطية حتت قيادة رب 
«رئيس (قائد)  اHد نفسه الذي َجـنََّدُه. يدعوه الرَّسول
إبليس غلب  الذي  القائد  (عب١٠:٢)،  خالصنا» 

(رؤ ٨: ٣٧). على الصليب وال يزال يغلبه خاللنا
جنود  ُحنسب  أن  نستحقها  ال  عظيمة  إYا كرامة 
روحيني للرَّب، من أجله ]ون كل المشقات واآلالم. 
إذ قَِبلنا هذه اجلنديّة الروحّية يلزمنا أالَّ نرتبك بأعمال 
تليق  ال  ألYا  وإمنا  دنسة  ألYا  ال  اليومية،  احلياة 

بالـُمتجنِّدين الذين كرَّسوا ُكل حيا]م خلدمة الكلمة.
يناضل املتسابقون يف األلعاب الرياضية من أجل  ب)
يومية وميتنعون عن  تداريب  فيحتملون  نوال اإلكليل، 
بعض األطعمة وامللذات حىت ينعموا بالفوز. وحنن يلزمنا 
يسوع  مدربنا  شريعة  حسب  أي  قانونًيا،  جناهد  أن 
إن كثريين  حًقا  الروحّية.  بالنصرة  ننعم  لكي  املسيح، 
يتدربون  قانونًيا، وذلك كالذين  ليس  لكن  جياهدون، 
على األلعاب الرياضية بغري مدرب حكيم. هؤالء غالًبا 
ما يفشلون بل وقد يتطرفون يف إجتاه آخر مما يسبب هلم 
ضررًا صحًيا وفشًال يف املسابقات ونوال اإلكليل. هكذا 
بذاته، وإمنا حتت  ليس  باملؤمن أن جياهد، لكن  يليق 
وفكرها  بروح كنيسته  احلقيقي» «املدرِّب  سيِّده  قيادة 
يف  يسارًا  أو  مييًنا  ينحرف  ال  حىت  اآلبائي  اإلنجيلي 
تطرف أو مبالغة مما يفقده حياته على األرض وإكليله 

السماوي. حًقا إن اجلهاد واملشقة أو األمل أمور صعبة 
لكنها مىت كانت قانونية تصري ُمفرحة وُمبهجة. 

املصاعد  مزامري  القديس چيروم يف حديثه عن  يقول 
حيث يرتمن الالويون وهم يصعدون اخلمسة عشر درجة

الرَّب واقف  يا إنسان، فإن  الثقة  للهيكل: «ال تفقد 
على الدرجة اخلامسة عشر؛ إنه يراقبك ويعينك! فإن 
كنت على الدرجة األوىل وتبدو لك املسافة بني الدرجة 
األوىل واخلامسة عشر ال ميكن تسلقها فال تتطلع إىل 
الدرجات بل تطلع إىل الرَّب». فاجلهاد القانوين ُمؤمل 
للنفس سالًما خالل  يقدِّم  لكنه  أتعابًا،  مملوء  ُمفرح، 

وعضويتها في كنيسته. تطلعها للمدرب الحقيقي
ما  أو  القانوين  اجلهاد  أن  أمبروسيوس  القديس  ويرى 
(٥: ٧) إمنا يعين  دعاه الرَّسول أيًضا بالجهاد الحسن
بالُكليَّة هلذا العمل دون ارتباك بأموٍر  تكريس القلب 
أخرى، ذلك كمن يعمل لدى إمبراطور ال يليق به أن 
يرتبك بأعمال أخرى كالتجارة اليت وإن كانت ليست 

ُحمرَّمة لكنها تعين استهانة خبدمة إمبراطوره.
الَحرَّاث الذي يتعب من أجل الثَّمر، فإن كان  ج)
احلرَّاث هو أول من جياهد يف الزراعة إذ حيرث األرض، 
فإنه يستحق نصيبه يف الثمر، حىت وإن كان غريه قد 
َبَذَر وآَخـَر َحَصَد. هكذا يف جهادنا نعمل ويكون لنا 
مكافأة حىت وإن كان الثمر ال ُحيصد إالَّ بعد رحيلنا. 
لنحرث وغرينا يبذر أو يسقي أو حيصد فإن نصيبنا يف 

اإلمثار حمفوٌظ يف الرَّب.
هذه هي األمثلة الثالثة اليت قدمها الرَّسول ليشجع 
التزامنا  يؤكِّد  األوَّل  املثل  ففي  اجلهاد،  على  تلميذه 
باجلهاد من أجل امللك املسيح نفسه، ويف املثل الثاين

لنجاهد قانونًيا حسب شريعة الرَّّب، ويف الثالث جناهد 
من أجل الثمر حىت وإن كان متأخرًا.

أن  يقدر  ال  لكنه  أقول»،  ما  «إفهْم  يوصيه:  أخريًا 
الُقُدس  الرُّوح  يَفتح  مل  ما  ينبغي  الوصية كما  يفهم 
بصريته، هلذا َيَصلِّي الرَّسول من أجله: «فَـْليُـْؤِتَك الربُّ 

في ذلك الزمان اضطرَّ يسوع تالميذُه أن يدخلوا السفينة ويسبقوُه إلى العبر حتى يصرف الجموع 
❈ ولما صرف الجموع صِعد وحده إلى الجبل ليصّلي. ولمَّا كان المساء كان هناك وحدُه ❈

وكانت السفينة في وسط البحر تكدُّها االمواج ألن الريح كانت مضادًَّة لها ❈ وعند الهجعة 
الرابعة من الليل، مضى إليهم ماشًيا على البحر ❈ فلمَّا رآه التالميذ ماشًيا على البحر، اضطربوا 
وقالوا انَّه خياٌل، ومن الخوف صرخوا ❈ فللوقت كلَّمهم يسوع قائًال: ثقوا أنا هو ال تخافوا ❈

فأجابُه بطرس قائًال: يا ربُّ إن كنَت أنت هو فُمرني أن آتي اليك علـى المياه ❈ فقاَل: تعاَل. 
فنزل بطرس من السفينة ومشى على المياه آتًيا الى يسوع ❈ فلما رأى شدَّة الريح خاف، وإذ 
بدأ يغَرق صاح قائًال: يا ربُّ نّجني ❈ وللوقت مدَّ يسوع يدُه وَأمسك به وقال له: يا قليل االيمان 
لماذا شككَت؟ ❈ ولّما دخال السفينة سكنِت الريُح ❈ فجاء الذين كانوا في السفينة وسجدوا 

له قائلين: بالحقيقة أنت ابُن اهللا ❈ ولما عبروا جاؤوا إلى أرِض جنيسارت.
الجهاد في الخدمة:

بعد أن كشف الرسول عن «روح القوَّة» الذي يعمل 
يف حياة الرَّاعي خالل صليب ربنا يسوع املسيح، الروح

فينا،  الساكن  الُقُدس  الرُّوح  بواسطة  به  ننعم  الذي 
يتحدث هنا عن اجلهاد يف اخلدمة، موضًحا كيف حييا 
ولدي  «يا  أيامه:  كل  ُجماهًدا  القوَّة  بروح  اخلادم 
.(١) تيموثاوس تقوَّ في النعمة التي في المسيح يسوع»

يف  اخلادم  جهاد  عن  يتحدث  أن  الرَّسول  يود  إذ 
اهتمامه  ويف  الرَّّب،  يف َكْرِم  للعمل  آخرين  تَـْلَمَذْتِه 
باملماحكات  وقته  يفسد  أن  دون  اآلخرين  خبالص 
قدَّم     الـُمفسدة،  باخلصومات  سالمه  وحيطِّم  الباطلة 
النعمة اإلهلّية كسّر القوَّة يف اجلهاد. إنه يوصي تلميذه 
كابن روحي له أن يتقوَّى يف اجلهاد ال بالغرية البشريّة 
في  لنا  تُوهب  اليت  بالنعمة  وإمنا  الذايت  واحلماس 
المسيح يسوع ربنا. وإذ يطلب الرَّسول من تلميذه أن 
قانونًيا  جياهد  أن  يقدر  حىت  النعمة  يف  يتحصَّن 

يتحدث معه بِــرِقٍَّة وحمبٍة، إذ يقول له «يا ولدي».
ما أحوجنا أن تتشدَّد قوَّتنا بالنعمة: «تَـَقوُّْوا ِيف الرَّبِّ 

(أف٦: ١٠). حينما اعتمد الرَّسول ِة قُـوَّتِِه.» َوِيف ِشدَّ
بطرس على غريته البشريّة سقط يف اإلنكار بالرغم من 
اهللا نعمة  سندته  إذ  لكن  للجهاد،  الداخلي  ٱشتياقه 
محتمًال اآلالم بفرح. استطاع أن يشهد للسيد املسيح

تلمذة خدام ُجدد:
أُناًسا  استودْعُه  شهوٍد كثيرين  لدى  مّني  سمعتُه  «وما 

.(٢) أَُمناَء ُكفوًءا ألّن يعّلموا آخرين أيًضا»
ال تقف أمانة الرُّسول عند جهاده واهتمامه خبالص 
اآلخرين وال أن يُـتلمذ آخرين يهتمون بذات العمل، 
وإمنا يوّد أيًضا يف هؤالء التالميذ أن يُتلمذوا جيًال قادرًا 
القيادة  أو  الحقيقي،  الجهاد  هو  هذا  التعليم.  على 
الروحّية السليمة، وهو أن يقيم الرَّاعي تالميذ قادرين 
بدورهم أن يُتلمذوا أناًسا أكفاء قادرين على التلمذة.

إنه  المقدس،  التقليد  أو  للتسليم  مفهومنا  هو  هذا 
تلمذة غري منقطعة خالل األجيال لقبول وديعة اإليمان 

الحّي العملي بال انحراف.
الُجنديّة الروحّية:

المسيح.  ليسوع  صالٍح  المشّقات كجنديٍّ  «احتمل   


