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تذكار القدیَسْین المجیَدْین والرسولین الكّلي مدیحهما هامتي الرسل بطرس وبولس

األيوثينا الخامساللحن الرابع

طروباریة القیامة على اللحن الرابع:-
وطرحن  ِإنَّ تلميذات الرب تعلمن من المالك كرز القيامة البهج،
وخاطبن الرسل مفتخرات وقائالت: قد ُسبي القضية الجدية،

وقام المسيح االله مانًحا العالم الرحمة العظمى . ، الموت

طروباریة شفیع /  ـة الكنیسة ....
القنداق: يا شفيعة المسيحيين غير الخائبة، الواسطة لدى الخالق غير المردودة، ال تعرضي عن أصوات طلباتنا 
نحن الخطأة، بل تداركينا بالمعونة بما أنك صالحة، نحن الصارخين إليك بإيمان، بادري إلى الشفاعة وأسرعي 

في الطلبة يا والدة اإلله المتشفعة دائًما بمكرميك.

يا  الرابع:  باللحن   - وبولس  بطرس  للقديَسْين  االبوليتيكية 
َمْيِن في كراسي الرسل ومعلِّــَمي المسكونة. تشفَّعا الى سيِّد  ُمتقدِّ

الُكّل ان يمنح السَّالم ونفوسنا عظيم الرحمة.

على اإلنسان أن يردِّد على الدوام صالة: «ربي يسوع المسيح ابن اهللا 
الحّي ارحمني أنا الخاطئ» سواء أثناء عمله أو سيره أو أكله أو راحته 
حتى يتغلغل اسم ربنا يسوع المسيح في أعماق القلب ويحطم كبرياء 
الحية القديمة الرابضة في الداخل إلنعاش الروح. لذلك داوم بال انقطاع 
على ترديد اسم الرب يسوع حتى يحتضن قلبك فيصير اإلثنان واحًدا.

من اقوال القدیس یوحنا الذهبي الفم

الى ُكلِّ األرض خرج صوته      السماوات تذيع مجد ااهللا
فصٌل من رسالة القدیس بولس الرسول الثانیة الى اهل كورنثوس (٢١:١١-٩:١٢)

الرسالة
يا إخوة مهما يجترئ فيه أحٌد (أقول كجاهٍل) فأنا أيًضا أجترئ فيه ❈ أعبرانّيون هم فأنا كذلك. 
أإسرائليون هم فأنا كذلك. أذريّة ابراهيم هم فأنا كذلك ❈ أخّدام المسيح هم (أقول كمختّل العقل) 
فأنا أفضل. أنا في األتعاب أكثر وفي الَجْلد فوق القياس وفي السجون أكثر وفي الموت مرارًا ❈

نالني من اليهود خمس مّرات أربعون جلدًة اّال واحدة ❈ وُضربُت بالعصي ثالث مّرات. ورُجمُت 
مّرًة. وانكسرت بي السفينة ثالث مّرات. وقضيُت ليًال ونهارًا في العمق ❈ وكنُت في األسفار مّراٍت 
كثيرًة وفي أخطار السيول وفي أخطار اللصوص وفي أخطاٍر من جنسي وأخطاٍر من األمم وأخطار 
في المدينة وأخطاٍر في البريّة وأخطار في البحر وأخطاٍر بين اإلخوة الكذبة ❈ وفي التعب والكّد 

االعتراف باإليمان
ليـس اإلميـان فقـط يف القـلـب، انه ايًضا على اللسـان. 
«فكـل مـن يعتـرف يب قـدام النـاس َأعتـرف انا ايًضا به 
 .(٣٢  :١٠ (مىت  السمـوات»  يف  الذي  ايب  قـدام 
النـاس  قـدام  يُنكـرين  يقـابلـهـا ايضا قـول السيد: «من 
أُنكـره انـا ايًضا قـدام أبـي الـذي فـي السمـوات» (مىت 

.(١٠: ٣٣
يُقـّر  من  على  املـعـتـرف  صفـة  الكـنيـسـة  َأطـلـقـت 
مـات  واذا  التعـذيـب.  حتـت  املسيـح  اىل  بانتـمـائـه 
والظـاهـر  البـاطـن  بيـن  التطـابـق  هـذا  شهيـًدا.  ُيسمـّى 
اعتـرفـَت  «إن  اليـوم:  رسـالـة  فـي  بـولـس  عنـه  يُعبـّر 
بفمـك بالرب يسـوع وآمنـت بقـلبـك أن اهللا قـد أقـامـه 

مـن بيـن األمـوات فإنـك ختـلُـص».
شهادة الدم عندنا إلزامية فال حق لك بالكفر. أنت 
أن  الكنيسة  تؤمن  لذلك  دُمك.  يُراق  حىت  تشهد 
اّحتدوا  لكوiم  الدينونة  اىل  اهللا  يدعوهم  ال  الشهداء 

باملسيح اّحتاًدا كامًال.
قـد يظـّن بعـض النـاس أن عـدد املسيحييـن يقـّل مبـوت 
الذي  هو  العكس  استشهادهم.  طريق  عن  الكثيـرين 
بالبشـارة  لـيس  اهتـدوا  الذين  مـن  الكثيـرون  إذ  حصل 
ولكـن برؤيتهم قتـل السلطات الرومـانيـة وغيـر الـرومانية 
املـوت كـان  حتـى  املسيـح  أحـّب  َمن  للمسيحيني. 
اليـه  ينـضّم  وأنـه  بـإلـٍه حـّي  يـؤمـن  انـه  للـوثنييـن  يـوحـي 

باملـوت.

اليـهـا  جـاؤوا  امنـا  الشهـادة  فـي  ميـوتـون  الـذين كـانـوا 
بالتعـليـم، بالـبشـارة. آمنـوا حتـى مـاتـوا. جيًال بعد جيل 
كنـا منـوت وفـي كـل البـلـدان. االحتـاد السـوفيـاتـي قـتـل 
مطرانًا   ٢٥٠ بـ  بـدًءا  الشهـداء  مـن  املـؤلـفـة  األلـوف 
مـن  عددا  قتـل  هتلـر  آالف كـاهـن. كذلـك  وستـة 

املسيحـيـيـن.
إذا أُلقي القبض على املسيحّي بسبب من إميانه ال 
يهرب من االعرتاف. ولكن حيق له أن خيتفي. هذا 
ليس بنكران. اما اذا سأله احملّقق إن كان مسيحًيا فال 
بد له أن يعرتف والرب وعد بتقويته يف حالة الضعف 

او الشّك.
طبيعّي أن يُقتل املطران والكاهن اوًال ظن�ا من الظاملني 
ال  احلساب  هذا  ولكن  هكذا.  الرعية  يُبيدون  أiم 
يصّح. تنتعش الرعية مبوت القادة ويُدبّر اهللا كنيسته.

استعداًدا للشهادة اذا طُلبْت نتمّسك بكل كلمة من 
َمن  برز  اذا  حىت  وتثبتنا  �ا  لنتغّذى  يسوع  كلمات 
يضطهدنا جيدنا أقوياء، متأهبني لالعرتاف بيسوع رب�ا 

ومخّلًصا.
هم  الكتاب  ُيسّميهم  كما  الشهود»  «سحابة 
أساسنا يف السماء وهم يشّجعوننا على االقتداء �م. 
يُـثّبتوننا  الذين  الكبار  وإخوتنا  بيننا  األعظمون  اiم 

مبحبة املسيح.
† جاورجيوس مطران جبيل والبترون وما يليهما 
(جبل لبنان).
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فصٌل شریف من بشارة القدیس متَّى اإلنجیلي البشیر، اإلنجيل
متى ١٦: ١٣-١٩) التلمیذ الطاهر (

في ذلك الزمان لّما جاء يسوع إلى نواحي فيليبس سأل تالميذه قائال: َمن يقول الناس اني أنا ابن 
البشر؟ ❈ فقالوا: قوٌم يقولون انك يوحنا المعمدان، وآخرون انك ايليا، وآخرون انك ارمياء أو 
واحد من األنبياء ❈ قال لهم يسوع: وأنتم من تقولون اني هو؟ ❈ أجاب سمعان بطرس قائال: أنت 
المسيح ابن اهللا الحي ❈ فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان بن يونا. فإنَّه ليس لحٌم وال 
دٌم كشف لك هذا لكن أبي الذي في السموات ❈ وأنا أقول لك أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة 
سأبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها ❈ وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات ، فكل 
ما ربطَته على األرض يكون مربوطًا في السماوات، وكل ما حللَته على األرض يكون محلوال في 

السماوات.

شرح اإلنجيل
« لـّما سأل يسوع من يقول الناس اين انا؟ قالوا: قوم 
يوحنا املعمدان وآخرون ايليا وآخرون ارمياء او واحد 
من األنبياء. هذا اجلواب خطأ. مث أضاف يسوع: وانتم 

ليفكروا  الثاين  اياهم بسؤاله  انا داعيا  اين  تقولون  من 
اكثر وليفهموا ان اجلواب االول ادىن بكثري من احلقيقة. 
رأوا  الذين  اجلماهري  رأي  آخر غري  رأيا  منهم  يطلب 
من  ظهر  انسان  يسوع  ان  فظنوا  الفائقة  العجائب 

االموات كما قال هريودس ايَضا (مىت ١٤: ٢) .»

واألسهار الكثيرة والجوع والعطش واألصوام الكثيرة والبرد والُعري ❈ وما عدا هذه التي هي من 
خارٍج ما يتفاقم عليَّ كّل يوٍم من تدبير األمور ومن االهتمام بجميع الكنائس ❈ فَمن يضعف وال 
أضعف أنا، أو من ُيَشّكك وال أحترق أنا ؟ ❈ إن كان ال بّد من االفتخار فإّني أفتخر بما يخصُّ 
ضعفي ❈ وقد علم اهللا أبو ربّنا يسوع المسيح المبارك إلى األبد أّني ال أكذب ❈ كان بدمشق 
الحاكم تحت إمرة الملك الحارث يحرس مدينة الدمشقيين ليقبض عليَّ ❈ فُدلّيت من كّوٍة في 
زنبيل من السور ونجوت من يديه ❈ إنّه ال يوافقني ان أفتخر فآتي إلى رؤى الرّب وإعالناته ❈ اّني 
أعرف إنسانًا في المسيح منذ أربع عشرة سنة (أفي الجسد لسُت أعلم أم خارج الجسد لسُت 
أعلم، اهللا يعلم) اخُتطف إلى السماء الثالثة ❈ وأعرف أّن هذا االنسان (أفي الجسد ام خارج 
الجسد لسُت أعلم، اهللا يعلم) ❈ اخُتطف إلى الفردوس وسِمع كلماٍت سريّة ال يحّل إلنسان أن 
ينطق بها ❈ فمن جهة هذا أفتخر. وأّما من جهة نفسي فال أفتخر اّال بأوهاني ❈ فإّني لو أردُت 
االفتخار لم أكن جاهًال ألني أقول الحق. لكّني أتحاشى لئال يظّن بي أحٌد فوق ما يراني عليه أو 
يسمعه مّني ❈ ولئّال أستكبر بفرط اإلعالنات ُأعطيُت شوكًة في الجسد، مالك الشيطان ليلطمني 
لئال أستكبر ❈ ولهذا طلبُت إلى الرب ثالث مّرات أن تفارقني ❈ فقال لي: تكفيك نعمتي، ألّن 

قّوتي في الضعف ُتكمل ❈ فبكّل سرور أفتخر بالحرّي بأوهاني لتستقّر فّي قّوة المسيح.

التالميذ كأنه يقول  ًدا على  السؤال ُجمَدَّ طرح يسوع 
أصنع  ورأيتموين  دائما  رافقتموين  الذين  وانتم  هلم: 
من  بامسي.  عظيمة  اعماال  انتم  وصنعتم  العجائب 

تقولون اين انا؟.
حينئذ ماذا قال بطرس، الرسول االشد محاًسا، قائد 
جوق الرسل؟ عندما يسأل اجلميع جييب هو. عندما 
سأل يسوع رأي الشعب اجاب الكل على السؤال. 
وملا سأل رأي الرسل أسرع بطرس وسبقهم وقال: انت 

املسيح ابن اهللا احلي.
ماذا قال له يسوع؟ طوىب لك يا مسعان بن يونا فانه 
مل  لو  بالتأكيد،  هذا.  لك  دم كشف  وال  حلم  ليس 
يعرتف بطرس بيسوع انه حًقا مولود من اآلب نفسه ملا 
كان كالمه اعالنًا اهلي�ا... قد يبدو كالم بطرس للناس 
ومدح،  صداقة  للمسيح, كالم  ُحمب  شخص  كالم 
لكن يسوع أظهر من جعل الكلمات تطن يف نفس 
انه مع ان بطرس تكلم باحلّق، فانَّ  ليعلمكم  بطرس 
رأيًا  يعد  القول مل  ان  لتؤمنوا  ارشده  الذي  هو  اآلب 

بشري�ا وحسب بل عقيدة اهليَّة.
وملاذا مل يصرّح يسوع عن نفسه انه املسيح، بل أظهر 
ذلك بأسئلته جاعًال الرسل يعرتفون به انه ابن اهللا؟ ألن 
هذه الطريقة كانت أفضل يف ذلك الوقت ليؤمنوا به. 
أرأيتم كيف يعلن اآلب عن االبن واالبن عن اآلب؟ 
ألنه قال: «ليس احد يعرف اإلبن اال اآلب وال أحد 
يعرف اآلب اال اإلبن ومن أراد االبن ان يعلن له». ال 
ميكن اذن أن يعرَف أحٌد االبَن االَّ من اآلب كما ال 
ميكن ان يعرف احٌد اآلَب االَّ من االبن. بذلك يظهر 

اآلب واالبن اiما من اجلوهر ذاته ويف الكرامة ذا¢ا.
يونا  بن  مسعان  انت  املسيح:  قال  ماذا  ذلك  بعد 
سُتدعى صفا (صخرة) ألنك مذ أعلنَت اسم أيب، انا 
أّمسي َمن ولدك؛ اي كما انت ابن يونا انا ابن أيب. واالَّ 
- يسوع  ملا كان ضروريا ان يقول يسوع «انت بن يونا»
يعرف اسم والد بطرس - لكن املسيح اراد ان ُيشدِّد 
على انه هو ابن هللا كما بطرس ابن يونا اي من نفس 

انت  اقول لك:  وانا  أضاف:  لذلك  ولده  َمن  جوهر 
بطرس وعلى هذه الصخرة ابين كنيسيت، اي على ايمان 
اعترف بطرس. بذلك وّضح يسوع ان كثريين سيؤمنون 
ورفع روح بطرس وجعله راعًيا. « وأبواب اجلحيم لن 
تقوى عليها » وبالطبع لن تقوى علّي انا (اي املسيح)؛ 
لذلك ال تضطرب يا بطرس النك ستسمع قريبا اين 

سُأسَلم وسُأصلب.
مفاتيح  «واعطيتك  آخر:  شرفًا  يسوع  يذكر  مث 
ملكوت السموات». لكن ما معىن « اعطيتك »  اي 
كما اعطاين اآلب انا اعطيك. مل يقل: سأطلب من 
االب، بل قال انا سأعطيك مفاتيح السموات حىت 
ان كل ما ربطته على االرض يكون مربوطًا يف السماء 

وكل ما حللته على االرض يكون حملوًال يف السماء.
بالوعدين  بطرس  قاد  املسيح  يسوع  ان  أرأيتم كيف 
اللذين وعده �ما لريتفع بفكره ويعرف ان املسيح ابن 
اهللا. وعده بقدرة هي هللا وحده (مغفرة اخلطايا وتثبيت 
الكنيسة يف وجه اهلجمات واظهار صياد مسك اقوى من 
العامل كله) هذه كلها وعد يسوع  الصخر ولو حاربه 
باعطائها كما قال اهللا الرميا انه سيجعله مثل عامود 
حديد واسوار حناس ألُمة واحدة، اما بطرس فللعامل كله.

اسأل الذين يريدون ان يقللوا من كرامة االبن: ما هي 
العطايا االعظم: ما اعطى اآلب لبطرس ام ما اعطاه 
االبن؟ اآلب اعطى بطرس اإلعالن عن االبن واالبن 
اعطاه ان يزرع اعالن االب واالبن يف كل العامل. واعطى 
النسان مائت السلطة على كل شيء يف السموات، 
اعطاه مفاتيح السموات. وهو الذي مدَّ الكنيسة اىل كل 
العامل وقال عنها اiا اقوى من السموات « ألن السماء 
واألرض تزوالن وكالمي ال يزول». كيف جتعلون أدىن 

مرتبة من أعطى هذه العطايا وصنع هذه األشياء؟

القديس يوحنا الذهبي الفم 
العظة ٥٤ من شرح إنجيل متى

نقالً عن نشرة رعيتي االحد ٢٨ حزيران ١٩٩٢/العدد ٢٦


