
األيوثينا العاشراللحن الرَّابع

جمعية نور المسيح
580 327 914 رقم:

NOUR ALMASIH / Light of Christ
Registered Society.  No. 580 327 914  (19/10/2020)  (01/11/2020) شرقيغربي

يسوع

ـالبالغـ

املسيح املسيــــحنــــــــــور
ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

يسوع

ـالبالبالغـالغ

املسيح املر
ΣΣ ΧΡΧΡ

طروباریة شفیع / ـــة الكنیسة .....

يي

أحد لوقـــا الثَّالث

إنَّ شهيَدك يا ربُّ  أبولیتیكیة للشهید على اللحن الرابع:
بجهاِدِه ناَل منك أكاليل عدم الَبلى يا الهنا. فأنّه احرز قّوتك 
الواهي.  الضعيف  الشياطين  بْأس  وسحَق  المَرَدة  فحطَّم 

فبتضرُّعاته ايها المسيح خلص نفوسنا.

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.

تذكار  القدیس یوئیل النبي، والقدیس ُأوَّاراس الشهید 
طروباریة القیامة على اللحن الرابع:-

وطرحن  ِإنَّ تلميذات الرّب تعلمن من المالك كرز القيامة البهج،
وخاطبن الرسل مفتخرات وقائالت: قد ُسبي القضية الجدية،

وقام المسيح االله مانًحا العالم الرحمة العظمى . ، الموت

سبًبا يف تعذيبه.
هذا يا أحبائي جنده ليس فقط يف العهد القدمي ولكن 

يف العهد اجلديد أيًضا. 
لقد تضرع الروح النجس إىل الرَّب حني كان خيرجه 
من الرجل، أن يسمح له بالدخول إىل قطيع اخلنازير. 
أمل يكن يف مقدور الرب أن يأمرهم بعدم االقرتاب من 
هذه املخلوقات؟ ألنه لو مل تكن للّرب إرادة أن يسمح 
هلم بذلك،ما كان هلم أن يعرتضوا على ملك السموات 
إهلّي  وبتدبٍري  ما  لسرٍّ  بذلك،  مسح  أنه  إالَّ  واألرض. 
فائق. لقد مسح لألرواح بالذهاب إىل اخلنازير، ليظهر 
حياة  حيبون  الذين  أولئك  على  سلطانًا  للشيطان  أن 

اخلنازير (لو٨).
فهل يسمع الرّب للشياطيِن وال يسمع للرسول؟ بل 
باألحرى لنقل ما هو حّق باألكثر: أن اهللا قد استجاب 
للرسول ومل يستجب للشياطيِن. لقد حقَّق هلم إراد�م، 

بينما أكمل للرسول خريه وصحته الروحانية. 
إتفاًقا مع ذلك، جيب أن نفهم أنه حني ال يستجيب 
اهللا ملا نريده، فأنه يعطينا ما هو مناسب خلالصنا. ماذا 
لو طلبتم ما يؤذيكم، والطبيب يعلم أنه يسبب ضررًا 
لكم؟ ال جيوز القول: أن الطبيب ال يسمع لكم، حني 
تطلبون ماء مثلًجا على سبيل املثال. أنه يعطيه لكم 
أن  عن  ميتنع  ولكنه  خلريكم،  مناسًبا  إن كان  حاًال 
يعطيكم إياه إن كان ذلك يضركم. أمل يهتم بسؤالكم؟ 
أم باحلري استجاب خلريكم حىت حني خالف إرادتكم.

إًذا يا أخويت لتكن فيكم احملبة، لتسكن فيكم ولتطمئن 
قلوبكم. وعندما ال يُعطي لكم األشياء اليت تسألون من 
تعلمون  أنه قد مسع لكم، لكنكم ال  تأكَّدوا  أجلها، 
ذلك. كثريون أخذوا يف أيديهم ما كان سبًبا إليذائهم، 
وعن هؤالء يقول الرسول: «ِلذِلَك َأْسَلَمُهُم اهللاُ أَْيًضا ِيف 
بـَْنيَ  َأْجَساِدِهْم  ِإلَهانَِة  النََّجاَسِة،  ِإَىل  قُـُلوِ�ِْم  َشَهَواِت 

َذَواِ�ِِم.» (رو٢٤:١) .
شخص يطلب أموال كثرية، تُعطى له لضرره. حني مل 
يكن له أموال مل يكن خياف شيء، ومبجرد أن امتلكها 

صار فريسة لشيء أقوى. أمل ُيسمع لضرره ذاك الذي 
طلب ما يفتش عنه اللصوص؟

تعّلموا إًذا كيف تطلبون من اهللا أن يفعل ما يراه خٌري 
اعرتفوا مبرضكم  لطبيب.  أنفسكم  تأمتنون  لكم، كما 
العالج. فقط متسكوا  الذي حيدِّد وسائل  واتركوه هو 
جيًدا باحملبة. رمبا أراد أن يستعمل القطع أو الكّي. إذا 
أخذمت تصرخون ومل يسمع لكم أثناء القطع أو الكّي، 
حتت الضيقات، هو يعلم إىل أي مدى يدُب فيه التعفن 
لكنه  يديه،  تسحبوا  أن  تريدون  أنتم  اآلن  والفساد. 
يستعمل العالج ويتعمَّق يف اجلرح، فهو يعرف إىل أي 
حبسب  لكم  يسمع  ال  هو  يذهب.  أن  جيب  مدى 
صحتكم  خيص  فيما  لكم  يسمع  لكنه  رغبتكم، 

وشفائكم.
تأكَّدوا يا اخويت إن ما قاله الرسول صحيح: «وََكذِلَك 
الرُّوُح أَْيًضا يُِعُني َضَعَفاتَِنا، ألَنـََّنا َلْسَنا نَـْعَلُم َما ُنَصلِّي 
َألْجِلِه َكَما يَـْنَبِغي. َولِكنَّ الرُّوَح نَـْفَسُه َيْشَفُع ِفيَنا بِأَنَّاٍت 
الَ يُـْنَطُق ِ�َا. » (رو٢٦:٨). ما معىن أن الرُّوح القدس 
يشفع يف القديسني، إالَّ احملبة ذا�ا  اليت يسكبها الرُّوح 
فيكم؟ ألجل ذلك يقول الرسول نفسه «َألنَّ َحمَبََّة اِهللا 
َقِد اْنَسَكَبْت ِيف قُـُلوبَِنا بِالرُّوِح اْلُقُدِس اْلُمْعَطى لََنا.» (رو 
اليت  اليت تئن. احملبة ذا�ا هي  ٥:٥). احملبة ذا�ا هي 
ُتصلي. واليت أمامها ال ميكن أن يسّد أذنيه ذاك الذي 

سكبها يف القلوب. 
لتطمئن قلوبكم. دعوا احملبة تسأل، وآذان اهللا صاغية 
لكم. ليس ما تريدون هو الذي يتحقَّق بل ما هو مفيد 
لكم. لذلك يقول يوحنا: « َوَمْهَما َسأَْلَنا نَنـَاُل ِمْنُه، ألَنـََّنا 
َحنَْفُظ َوَصايَاُه، َونـَْعَمُل اَألْعَماَل اْلَمْرِضيََّة أََماَمُه.» (١يو 
«فيما  أوضحنا  اآلية كما  هذه  فهمتم  إذا   .(٢٢:٣
يتعلق خبالصنا» ال تكون هناك مشكلة. ولكن إذا مل 
يكن األمر «ألجل خالصنا»، تكون هناك مشكلة، 
جتعلكم تتهمون بولس الرسول (الذي مل ُيستجاب له). 
« َوَمْهَما َسأَْلَنا نَنـَاُل ِمْنُه، ألَنـََّنا َحنَْفُظ َوَصايَاُه، َونـَْعَمُل 

اَألْعَماَل اْلَمْرِضيََّة أََماَمُه.» (١يو ٢٢:٣). آمني

القدیس یوئیل النبي

كان القّديس أّوراس جنديًا يف اجليش الروماين يف  القدیس ُأوَّاراس الشهید (٣٠٧+):
مصر أيام اإلمبراطورين ذيوكليسيانوس ومكسيميانوس، وكان مسيحًيا متسرتًا. وقد اعتاد أن 
يزور املسيحيني املسجونني، ليًال، وخيدمهم. ومع أنه كان يتمىن أن يكون يف عدادهم لكن 

الشجاعة كانت تنقصه وكان يأمل من ذلك ويعجب من هؤالء األبطال ويغبطهم.
وحدث أن جيء بسبعة مسيحيني مًعا وألقي �م يف السجن. هؤالء توّطدت معرفة  أّوراس

�م إىل أن رقد أحدهم بالرَّب قبيل تقدميهم للمحاكمة.
وملا جاؤوا �م أمام احلاكم نظر إليهم ورآهم ستة ال سبعة فسأل: « ولكن هؤالء ستة فأين 
السابع؟»، فتحرّكت نفس أّوراس الذي كان واقًفا ينظر بني الناظرين، فانربى قائالً: « أنا هو 

السابع!».
وقف احلاكم مدهوًشا إزاء جسارة هذا اجلندي. وبعدما كّلمه كمن ال حيمل بادرته على حممل 
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اإلنجيل

يقول «مهما  بصعوبة شديدة حني  أحاطنا  قد  هنا 
سألنا»: إذا مل تلمنا قلوبنا واجابتنا أمام اهللا أن احلّب 

احلقيقي فينا، فمهما سألنا ننال منه. 
فيما يتعلق بالرسول بولس، ما هو الشّر الذي ميكن أن 
يكون يف قلبه؟ أمل حيب األخوة؟ أمل حيمل يف داخله 
شهادة ضمريه أمام اهللا؟ أال حيمل بولس يف قلبه جذور 
هو  من  الصاحلة؟  الثمار  مجيع  عنها  تنبت  اليت  احملبة 
اإلنسان اRنون الذي ميكنه أن يقول غري ذلك؟ لكننا 
جند أن هذا الرسول قد سأل ومل يأخذ. هو نفسه يقول: 
«َولَِئالَّ أَْرَتِفَع ِبَفْرِط اِإلْعالَنَاِت، أُْعِطيُت َشوَْكًة ِيف اجلََْسِد، 
َمَالَك الشَّْيطَاِن لِيـَْلِطَمِين...مْن ِجَهِة هَذا َتَضرَّْعُت ِإَىل 
الرَّبِّ َثَالَث َمرَّاٍت أَْن يُـَفارَِقِين. فَـَقاَل ِيل: َتْكِفيَك نِْعَمِيت، 

َألنَّ قُـوَِّيت ِيف الضَّْعِف ُتْكَمُل» (٢كو٧: ١٢-٩).
الشيطان.  مالك  يفارقه  بأن  طلبته  اهللا  يستجب  مل 

ملاذا؟
ألنه مل يكن ذلك يف مصلحته. 

إًذا وبالتايل، لقد مسع اهللا له فيما يتعلق خبالصه، بينما 
مل يسمع له فيما يتعلق برغبته. 

العظيم الذي نستودعه  أعلموا يا أحبائي هذا السّر 
إليكم، حىت ال يتوه منكم حينما تكونون يف جتربة:

يسمع اهللا للقديسني كل حني فيما يتعلق خالصكم. 
ُيسمَّع هلم دائما فيما خيص خالصهم األبدي.

هذا هو ما يشتاقون إليه، وصلواتنا دائًما تستجاب إذا 
تعلقت �ذا األمر. 

ليتنا إًذا منّيز بني طرق اهللا يف ٱستجابة الصالة. ألنَّنا 
جند البعض ال يستجيب اهللا لرغبا�م ولكن يستجيب 
فيما خيص خالصهم، بينما جند أيًضا البعض يستجيب 
خالصهم.  خيص  فيما  يستجيب  وال  لرغبا�م  اهللا 

الحظوا هذا التصنيف. 
تذكروا مثال الرجل الذي مل يسمع له اهللا طلبته يف 
رغبته اخلاصة، ولكن مسع له فيما يتعلق خبالصه. امسعوا 
الرسول بولس كيف كانت استجابة اهللا له متوقفة على 
خالصه. اهللا نفسه أوضح له ذلك: «تكفيك نعميت، 

ألن قويت يف الضعف تكمل».
يا بولس تضرعت، وصرخت، صرخت ثالث  أنت 
مرات. وأنا قد مسعت صراخك من املرة األوىل. مل أحّول 
أذين عنك، لكين أعلم ما أفعله. أنت تريد الشفاء حىت 
أنا أعلم الضعف الذي  يفارقك األمل الذي تئن منه. 

أنت ُمثقَّل به. 
إًذا، هذا رجل مسع اهللا له ألجل خالصه، ومل يسمع 

له فيما يتعلق برغبته اخلاصة. 
أين جند أناًسا مسع اهللا هلم فيما يتعلق برغبا�م، ومل 
يسمع فيما يتعلق خبالصهم؟ هل ميكن أن جند ذلك؟ 
هل نفرتض شخص فاسد األخالق مسع اهللا لرغبته ومل 

يسمع فيما يتعلق خبالصه؟
إذا أعطيتكم مثاًال لشخص ما، رمبا تقولون: «أنك 
حتكم عليه أنه شرير، لكنه يف احلقيقة بار. إن مل يكن 
بارًا ما كان استجاب له اهللا».  لذلك سأقدم مثاًال ال 

يشّك أحٌد يف شرِّه.
لقد طلب الشيطان أن جيرب أيوب، واستجاب اهللا 
يَـْفَعُل  «َمْن  أن   : الشيطان  عن  تسمعوا  أمل  لسؤاله. 
اخلَِْطيََّة فَـُهَو ِمْن إِبِْليس» (١يو٣: ٨َ)؟. ليس ألنه خلقه 
بل لكون اخلاطئ يتشبه به. أمل يقل عنه: «وََملْ يَـْثُبْت ِيف 
احلَْقِّ ألَنَُّه لَْيَس ِفيِه َحٌق.» (يو ٨: ٤٤)؟. أليس هو 
احلية القدمية، الذي عن طريق املرأة قدَّم لإلنسان األول 
السّم ليشربه (تك٣)؟ والذي أيًضا يف حالة أيوب أبقى 
زوجته حىت ميكنه أن جيربه بواسطتها بدًال من أن تكون 

سبب راحته وتعزيته. 
لقد سأل الشيطان ألجل رجل قديس لكي جيربه، 

واستجاب اهللا له. 
ومل  اجلسد،  شوكة  تفارقه  أن  ألجل  الرسول  وسأل 

يستجب اهللا له.
لكن الرسول قد مسُِع له أكثر من الشيطان. ألن اهللا 
مسع الرسول بطريقة حتقق خالصه رغم أنه مل يعطه طلبه. 
ومسع اهللا لرغبة الشيطان ولكن ألجل دينونته. لقد سلَّم 
أيوب إىل يدي الشيطان ليجربه، ليكون احتماله وتزكيته 

في ذلك الزمان كان يسوع منطلًقا الى مدينٍة اسمها ناين، وكان كثيرون من تالميذِه وجمٌع غفيٌر 
منطلقين معُه ❈ فلمَّا قَـُرَب من باب المدينة إذا ميٌِّت محموٌل وهو ابٌن وحيٌد ألمِِّه وكانت أرملًة 
وكان معها جمٌع كثيٌر من المدينة ❈ فلمَّا رآها الربُّ تحنَّن عليها وقال لها: ال تبكي ❈ ودنا ولمس 
النعش (فوقف الحاملون). فقال: أيُّها الشابُّ لك أقول ُقْم ❈ فاستوى الميِّت وبدأ يتكلَّم فسلَّمُه 

الى أمِِّه ❈ فأخذ الجميَع خوٌف ومّجدوا اهللا قائلين: لقد قام فينا نبيٌّ عظيٌم وافتقد اهللا شعبُه.

فصٌل شریف من بشارة القدیس لوقا االنجیلي البشیر 
( التلمیذ الطاهر ( لوقا ١١:٧-١٦

«أَيـَُّها اَألِحبَّاُء، ِإْن َملْ تَـُلْمَنا قُـُلوبـَُنا، فَـَلَنا ثَِقٌة ِمْن َحنِْو اِهللا. َوَمْهَما َسأَْلَنا نَـَناُل ِمْنُه، ألَنـََّنا َحنَْفُظ َوَصايَاُه، َونَـْعَمُل 
اَألْعَماَل اْلَمْرِضيََّة أََماَمُه.» (١يو٢١:٣-٢٢).

ــ المغبـــوط أغسطینوس إستجابة الصالة ـ 

. كلُّها بحكمٍة صنعت     باركي يا نفسي الربَّ ما اعظم اعمالك يا ربُّّ
فصٌل من رسالة القدیس بولس الرسول الى أهل غالطیة (١٦:٢-٢٠) الرسالة

يا إخوُة، اذ نعلم أنَّ اإلنسان ال يُبرَّر بأعمال الناموس بل إنَّما باإليمان بيسوع المسيح، آمنَّا نحن 
أيًضـا بيسوع المسيح لكي نُبرَّر باإليمان بالمسيح ال بأعمال الناموس اذ ال يُبرَّر بأعمال الناموس 
أحٌد من ذوي الجسد ❈ فإن كنَّا ونحن طالبون التبرير بالمسيح ُوجدنا نحن أيًضـا خطأًة، أفيكون 
المسيح اَذْن خادًما للخطيئة؟ حاشى ❈ فإّني إن عدُت أبني ما قد هدمُت أجعل نفسي متعّديًا 
❈ ألني بالناموس متُّ للناموس لكي أحيا هللا ❈ مع المسيح ُصلبُت فأحيا، ال أنا، بل المسيح 
يحيا ِفيَّ. وما لي من الحياة في الجسد أنا أحياُه في إيمان ابن اهللا الذي أحبَّني وبذل نفسُه عّني.

اجلد ورآه معرتفاً ثابًتا على موقفه، ثارت عليه ثائرته وأمر 
به أوًال. وإذ ا¿ال عليه اجلالد ضربًا، نظر إىل رفاقه الستة 
الباقني وسأهلم الصالة إىل الرَّب اإلله من أجله. وحاملا 
رفع الستة أيديهم إىل السماء أحّس  أّوراس بيد تعينه 
مرارة  وحتّولت  عليه،  املنصّبة  اجللدات  قّوة  وتعطل 
العذاب، بنعمة الروح القدس، إىل عذوبة، فبات صابرًا 

على اآلالم بفرح.
واستمر اجلالدون، على هذا النحو، ميعنون يف تعذيبه 

إىل أن أسلم الروح.

أما رفاقه الستة فقطعت هاماتهم جميًعا.
مث أن اجلند ألقوا جبثمان أّوراس يف حفرة، فجاءت امرأة 
املولد، امسها كليوبرتا، ورفعته سرًا وخبأته يف  فلسطينية 
من  طلبت  اجليش،  أرملة ضابط يف  وإذ كانت  بيتها. 
احلاكم إذنًا أن تنقل رفات زوجها إىل فلسطني، فأذن 
هلا، فقامت وأخذت بقايا القديس أّوراس وذهبت إىل 
قرية اسمها عدرا قريبة من قمة ثابور حيث بنت كنيسة 
على اسم أّوراس أودعت فيها بقاياه ذخرية حّية. ويقال 

أنه ظهر هلا مرارًا عديدة هناك.


