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مرفع الّلحم- الدينونة األخيرة
وتذكار وجود ِرَمم الّشهداء القديسين التي كانت في أمكنة افجانيوس

(22/02/2021)  (07/03/2021) شرقيغربي

إذا اتيَت يا اهللا على  قنداق مرفع اللحم:
األرض بمجٍد فترتعد منك البرايا باسرها. ونهر الّنار يجري أمام عرشك والصُُّحف تُفتح. والخفايا 

ُتشَهر. فنّجني حينئٍذ من النار التي ال ُتطفأ. وَأّهلني للوقوف عن يمينك ايها الديّان العادل

رسالة األحد

تعالوا قبل أن أبدأ بالدينونة ألنين إن أغلقت األبواب 
وجلست كي أدين فال أرحم، وهلذا قدَّمت بإيضاٍح مَثل 
العذارى الجاهالت اللوايت مل يكن يف مصباحهن زيت 
الحّق فانطفأ وأُغلق باب قصر العرس وملا طرقنه أجا7ن 

العريس من الداخل: «ما أعرفكّن» (مىت ٢٥: ١).
وهكذا يا إخوة، فال نضيع وقت االصالح، ولنثـّبت 
نفوسنا باألعمال الصاحلة واإلحسان! وليملك كل منا 
ما حيتاج إىل احلياة األبدية ولنبتعد عن األعمال الفاسدة

ولنزيِّن نفوسنا بالَعفاف والطهارة ولنتمّسك بتلك اللؤلؤة 
الفائقة الثمن وهي اإليمان الطاهر قبل أن تنتهي حياتنا 
العاملية.  امللذات  وكل  البشري  اjد  ونور  العامل  ويُباد 
ولنرِض الديّان ألنه يقول: «اين ال أَُسرُّ مبوت من ميوت 
 :١٨ (حزقيال  واحيوا»  فارجعوا  الرب:  السيِّد  يقول 
٣٢)، فلو شاء موت اخلاطئ ملا قال ما ذُِكْر. هو يريد 
أن يرحم ولذلك حيّذر. إنه يشفق ليثبت وينىبء لكي 

حيّولك عن اخلطر احلقيقي، فانه ِإْن هدَّد يريد النجاة، 
وِإْن سكت يقصد القصاص، وهذا نعلمه من األمثال. 
فإن اهللا حني هدَّد أهل نينوى رمحهم وحني سكت عن 
أهل سادوم أهلكهم. انه أعدَّ األكاليل لنا اذا مل جنلب 
العذاب لنفوسنا. انه يريد إلغاء اجلحيم، وإقفال سجن 
أن  يريد  الشيطان.  على  الظلمة، وصّب كل غضبه 
يجلس لَيدين ال ألجل قصاص البشر بل لكي يعطي 
على  فلنقبل حبرارة  فإن كان سّيدنا هكذا  األكاليل. 
كالمه مملوئني رأفة ومصغني لكلماته: تعالوا تعلموا مين 
ألين وديع ومتواضع القلب كي نستحق أن نسمع صوته 
املرغوب: «تعالوا يا مباركي أيب رثوا امللكوت الُمعّد لكم 
منذ تأسيس العامل» (مىت ٢٥: ٣٤) ونستحق أن نسّر 
به بنعمة المحب البشر سيدنا يسوع المسيح الذي له 
المجد مع اآلب والروح القدس إلى دهر الداهرين. 

آمين.

س التي كانت في أمكنة افججانييووسس قدييسيينن التييي كانت فييي أمكند

في یوم الدینونة المخوف، ینال األبرار األكالیل السماویة 

الربُّ بني ادَّ الربُّ      أدباً وتسبحتي يت                    قوّ
                    فصل من رسالة القديس بولس الرسول األوىل اىل اهل كورنثس (١كو٨:٨-٣١ وَ ١:٩-٢)

❈ ولكن أنظروا  يقّربنا إلى الّله. النَّا إن أكلنا ال نزيد وإن لم نأكل ال ننقص إن الطعام ال يا إخوُة
بيت االوثان  يا من له العلم مّتكًئا في ❈ النَّه إن رآك أحٌد للضُّعفاء يكون سلطانكم هذا معثرًة أن ال

ولكن ما هي عالمة مجيئه بحيث ال يمكن ألي 
المسيح:  يقول  وحينئٍذ  تماثَلها؟  أن  أخرى  قوة 
فهذه  اإلنسان!  ابن  عالمة  السماء  في  تظهر 
ِحليُة  هي  بالمسيح  الخاصة  الحقيقية  العالمة 
الَملك  تسَبق  بالنور  التَحَمت  الصليب.  عالمة 
نظره  عند  لكن  قديًما،  ُصِلَب  الذي  ُتظهر  وهي 
اليهود الذين َدسُّوا له الدسائس وضربوه، يقَرعوَن 
صدورَهم وهم صارخون: هذا هو الذي ضَربوه. 
هؤالء ُهُم الذين بَصقوا في وجهه... هذا هو الذي 
رَبطوه... هذا هو الذي صلبوه بعد أن هزُأوا به! 
أين المفرُّ من وجهه ومن غضبه؟.. ولكنَّ أجواق 
المالئكة ستحوطُهم فال يستطيعون الفرار في أّي 

مكان.

إنَّ الصليَب سُيخيُف به أعداَءه ولكْن سُيفرُح 
وتأَلَّموا  بشَّروا  والذين  آمنوا  الذين  أصدقاءه 
سيعرفُه  الذي  ذلك  سعيًدا  يكون  أال  ألجله. 
المسيح في هذا اليوم أنَّه من أخصَّائه ألنه سوف 
ال يحتقر عبيَده األُمناء؟ فالملُك في قدرته ومجده 
تحوطُه مالئكته يجلس عن يمين اآلب، ولكي ال 
يختلط مختاروه مع أعداء اهللا؛ سُيرسل مالئكته 
ويجمع هؤالء المختاريَن بصوت أبواٍق مدوِّيٍة من 
أقاصي األرض. إنَّ اهللا لم يحتقر لوطًا ولو كان 
فإنه  األبرار  يحتقُر جمهرَة  فكيف  الوحيد،  البارَّ 
يا  تعالوا  المالئكة:  جمَعهم  الذي  لهؤالء  يقول 
مباركي أبي رثوا الُملك المعد لكم منذ انشاء 

العالم.

الدينونة األخرية - للقديس كريلس األورشليمي

طروبارية القيامة على اللحن السادس:-
إن القوات المالئكية ظهروا على قبرك الموقر 
ومريم وقفت عند والحراس صاروا كاألموات،
القبر طالبة جسدك الطاهر فسبيت الجحيم ولم
وصادفت البتول مانًحا الحياة . فيا ، تجرب منه

يا رب المجد لك . من نهض من األموات

االبوليتيكية للشهداء على اللحن الرابع:
منك  نالوا  بجهادهم  ربُّ  يا  ُشهداَءك  انَّ 
احرزوا  فانَّهم  الهنا.  يا  الَبلى  عدم  اكاليل 
بأس  وسحقوا  الَمَرَدة  فحطَّموا  قوَّتك 
فبتضرعاتهم  الواهي.  الضعيف  الشياطين 

ايها المسيح خّلص نفوسنا
طروباریة شفیع /  ـة الكنیسة ....

ايوثينا السادس اللحن السادس

يسوع

ـالبالغـ

املسيح املسيــــحنــــــــــور
Φ Ω Σ ΧΡΙΣΤΟΥ

ue No :1532 عدد -

يسوع

بـالبالغـ

املسيح املر
ΣΣ ΧΡΧΡ



الضعيف  ❈ فيهلك بسبب علمك اَألُخ على أكل ذبائح األوثان وهو ضعيٌف يتقوَّى ضميرُه أفال
إنّما  ضعيفٌة ❈ وهكذا إذ تخطئون إلى األخوة وَتجرحون ضمائرهم وهي مات المسيح ألجله الذي
فال آكل لحًما إلى االبد لئالَّ أشّكك  يشّكك أخي ❈ فلذلك إن كان الطعام تخطئون إلى المسيح
الرَّب في يسوع المسيح ربّنا. ألستم أنتم عملي أنا ُحًرا. أما رأيُت أنا رسوًال. ألسُت ❈ ألسُت أخي

الرب هو أنتم في خاتم رسالتي إليكم النَّ رسوٌل ❈ وإن لم أكن رسوًال  إلى آخرين فاّني

ماذا ینفعنا في یوم الدینونة الرهیب - للقدیس یوحنا الذهبي الفم
ال المجد وال الِغَنى وال الشُّهرة العالمّية ينفعنا يف يوم 
الدينونة الّرهيب، بل تتميم الوصايا املقرتن حبفظ حقيقة 
العقائد. فال تنَس ذلك قطًعا وال تنزع خمافة اهللا من قلبك 
واعلم أن نفسنا بال ريب يف يد اهللا تعاىل، فهو يطيل 
حياة َمن يشاء، ويقصِّر حياة َمن يشاء، ألنه هو القائل: 
«أنا أُميت وأُحيي وليس من يدي خملص» (تثنية ٣٢: 
٣٩)، «فمخيف هو الوقوع يف يدي اهللا احلي» (عب 
١٠: ٣١)، «كلنا حنن البشر تراب، رماد، زهر، كأل، 
غبار، ظل، دخان، رؤيا، نعيش ولكن ال منلك احلياة. 
جنسنا  على  فيها  ُحِكَم  اليت  اللحظة  تلك  يف  ألنه 
البشري كله: ألنك تراب وإىل تراب تعود» (خروج ٣: 
أثبَت علينا الموت والفساد َوُحِكَم على الجميع  .(١٩
غًدا.  يموت  واآلخر  اليوم  يموت  الواحد  بالموت. 
أصلنا من التراب وسنعي إليه بعد جزء من الزمن. كلٌّ 

يموت. الملوك والعامة والرؤساء والمرؤوسون!

يَُطوبَّوَن يف  الصاحلات  فعلوا  الذين  أن  فقط  «َتذَكَّر 
قيامة  الرهيب إىل  الدينونة  يوم  املمات ويف  احلياة ويف 
احلياة األبدية، وأما الذين عملوا السيئات، فقد تَـْنَصبُّ 
وتكون  الحياة  هذه  في  واللعنات  الشتائم  عليهم 
(يو ٥: ٢٩)، «تعالوا تعلموا مين  قيامتهم قيامة دينونة»
«أنا  (مىت ١١: ٢٩)،  القلب»  ومتواضع  وديع  ألين 
أتكلم ليس حسب ما أنا بل أتكلم حبسب رمحيت. اين 
احب الرمحة أكثر من السلطة! أنا ملك الكل أتكلم 
معك فما أعظم قويت. ولكن ال أريد أن أقهر ضعفك 
باقتداري. أنا ال أقول تعالوا تعلَُّموا مين ألين سّيد اخلليقة 
وإهلها الذي ينظر إىل األرض فيجعلها ترجتف، «الذي 
باملكيال»  األرض  تراب  وكاَل  بالشرب  السموات  قاس 
(اش ٤٠: ١٢)، «لكن تعالوا تعلَُّموا مين ألين وديع 

ومتواضع القلب». أنا وديع: ألنك أنت أخطأت وأنا 
حتّملت اجلَْلَد. أنا متواضع باختياري. أنا السّيد جئت 
الذين كانوا تحت يد العبودية. هم ضربوين  ِألَُخلَِّص 
على وجنّيت. العبيد صلبوين وأنا املخلص. لكين مل أنظر 
إىل هذا كله بل كنت ُأصلي إىل أيب قائًال:«يا أبتاه اغفر 
هلم أل¦م ال يعلمون ماذا يفعلون» (لوقا ٢٣: ٣٤)، 
«إذن تعالوا تعّلموا مين ألين وديع ومتواضع القلب». أنا 
أطلب منكم نشاطًا وال أخجل أن أطلب من عبيدي 
وأتوسل إليهم كي ال اضطر إىل قصاصهم. تعالوا تعلموا 
مين الوداعة قبل أن تروا الُمخيف منِّي! تعالوا فاينِّ اآلن 
قليل  اآلن، وبعد  أنا مشفق  أُدينكم.  وسريًعا  ابرئكم 
سأنطق بالحكم عليكم. أنا رحوم اآلن، وبعد قليل 
أكون ديانًا حًقا. تعالوا تعّلموا مين ألين وديع ومتواضع 
القلب! أحترتمون تواضعي أو تخشون اقتداري؟ تعالوا 
وتداركوا ظهور وجهي باالعرتاف ألن وداعيت حمدودة 
بوقت معروف! فاحلياة احلاضرة هي وقت ظهور طول 
أنايت فقط، هكذا يقول السّيد: سيأتي وقت حين تغلق 
ينفع  ال  حين  وقت  سيأتي  َورَْأفَِتي،  رحمتي  أبواب 
الخاطئ ذرف الدموع، يأيت وقت حني صوت البوق 
يعلن عن جميئي الثاين إذ تطري املالئكة فوق األرض كلها 
وحتضر إىل الدينونة ربوات من األموات وحينئٍذ يوضع 
الرئاسة  ترافقين  العلوية،  القوات  العرش، وأنا آيت على 
والقدرة أينما سرت، وإذ ذاك أنوار ملكويت تضيء العامل 
بأسره، فتفتح األعمال األرضية أمام كل فرد ويكافأ كل 
من متّم الناموس بدقة، ويلفظ الحكم الشديد على 
الشياطين إذ يقف الُمدان وليس له إالَّ أعماله فتلومه 

أفكاره وحيُكم ضمريه عليه.
عندئٍذ تصغي األرواح الشريرة لكالم الديّان والنار 
تنتظر حكمه. فال تفيد الصارخ وقتئٍذ كلمة ارحم! إذن 

وجميع  مجدِه في ٱلبشر  ٱبن  جاء  متى  الربُّ  قال 
عرش  على  يجلس  فحينئٍذ معه  ٱلقديسين  ٱلمالئكة 
مجده  ❈ وُتجمع اليه كل االمم فُيميِّـُز بعضهم من بعٍض

الخراف من الجداء ❈ ويُقيُم الخراف  يمّيز الراعي كما
الملك  يقول  حينئٍذ  ❈ يساره  يمينه والجداء عن عن
رِثوا ٱلُملك ٱلمعدَّ ابي يا مبارَكي تعالوا للذين عن  يمينِه
جعــــــــُت فاطعمــتــمـونـي  انشاء العالم  ❈ ألنـــــي لكم منُذ
فآويتموني❈ وُعريانًا  غريًبا وكنُت وعطشـــــُتفسقيتموني
ومريًضا فعدتموني ومحبوًسا فأتيتم اليَّ  ❈  فكسوتموني
متى رأيناك جائًعا  يجيبه الصّديقون قائلين يا ربُّ حينئٍذ
غريًبا رأيناك ومتى   ❈ او عطشان فسقيناك   فأطعمناك 

فآويناك او ُعريانًا فكسوناك  ❈ ومتى رأيناك مريًضا او 
محبوًسا فأتينا اليك ❈ فُيجيب الملك ويقول لهم: الحقَّ

هؤالء  اقول لكم بما انَّكم فعلتم ذلك بأحد اخوتي
يا مالعين الى النار  يساره: اذهبوا عّني يقول ايًضا للذين عن الصغار فبي فعلتموه  ❈ حينئٍذ
وكنُت فلم تسقوني ❈  وعطشُت فلم ُتطعموني ُجعُت االبديّة الُمَعدَّة إلبليس ومالئكته ❈ الّني

هم ايًضا  يجيبونُه ومريًضا ومحبوًسا فلم تزوروني ❈ حينئٍذ وُعريانًا فلم تكسوني غريًبا فلم تؤووني
غريًبا او ُعريانًا او مريًضا او محبوًسا ولم نخدمك او متى رأيناك جائًعا او عطشاَن قائلين: يا ربُّ

لم  اقول لكم بما أنَّكم لم تفعلوا ذلك بأحد هؤالء الصغار فبي ُيجيبهم قائًال: الحقَّ   ❈ حينئٍذ
والصديقون الى الحياة االبدية . تفعلوهُ  ❈ فيذهب هؤالء الى العذاب االبدي

ٱلبشر ٱبن  جاء  متى  الربُّ  قال 

اإلنجیـــل
 
 

 
 

 
 

 

 

ف شش ٱل ٱ

البشیر شریف من بشارة القدیس مّتى األنجیلي فصٌل
التلمیذ الطاهر (متى ٣١:٢٥-٤٦)

وها أنا
آتي سریًعا 

وُأجرتي معي، 
ُألجازي َُكلَّ واحٍد

كما یكون عمله، 
أنا األلف والیاُء، 
البدایة والنهایة،
األول واآلخر
(رؤ ١٢:٢٢)

المسیح الَدیَّان لألحیاء واألموات


