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ع
أحد لوقـــا الَخاِمسشرر

ِإنَّ تلميذات الرّب تعلمن من  طروباریة القیامة على اللحن الرابع:-
وخاطبن الرسل وطرحن القضية الجدية، المالك كرز القيامة البهج،

وقام المسيح االله مانًحا العالم  الموت، مفتخرات وقائالت: قد ُسبي
الرحمة العظمى .

وتذكار القدیسین قزما وذمیاُنوس 
الماقتي الفضة، واّمهم البارّة ثاودوتي

افتقدا أمراضنا أيـُّها القديسان  طروبارية القديَسْين-على اللحن الثالث:
الماقتا الفضة والصانعا العجائب؛ فقد أخذُتما مجانًا فاعطيانا مجانًا

طروباریة شفیع /  ـة الكنیسة ...
الواسطة لدى  الخائبة،  يا شفيعة المسيحيين غير  القنداق: 
الخالق غير المردودة، ال تُعرضي 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.

هي االكتفاء واالنطواء واالستغناء، إن مل تصل إىل 
حدود االستغالل.

اللحظة  فمن  «العادة».  فهو  الثالث  السبب  أما 
األوىل اليت صادف فيها هذا الغينُّ الفقَري ملقًى على 
بابه وقّرر فيها أن يرتكه وأالَّ يْأبه به، من تلك اللحظة 
منت لديه هذه العادة وهي أن يقبل خطيئته دون أن 
ذاته  قَِبَل  لقد  الفقير.  لهذا  الصارخ  الحضور  يوّخبه 
ذلك  وبواقع  بواقعه  قَِبَل  لقد  ٱلشفقة،  هكذا كعدمية 
الفقري. هذا القبول صار عادة مل تسمح له وال حلظة 
بأن يُعيد احلسابات، ويسأل نفسه ولو ملرّة هل مبدؤه 
يف احلياة صحيح، وهل عدم إقامة أي اعتبار للمسألة 
اليت أمامه سليم؟ هل كّل ذلك حقيقة أم خدعة؟ هل 
كّل ذلك صالح أم خطيئة؟ لقد صارت هذه اخلطيئة 
واقعنا  نعتاد  عندما  الغين.  هذا  ناظري  أعمْت  عادًة 

غير الصالح يصبح مقبوًال لدينا!
وآنذاك حنتاج فعًال لبوق ينذرنا أو ملن يوقظنا. وهنا 
تأيت الكلمة اإللهّية اليت تصدم قشور العادة وتكشف 

فالكلمة  النعيم.  معاين  وتبدل  اجلهل  بطالن  بنورها 
القريب،  عن  اآلخر،  عن  مسؤولني  جتعلنا  اإلهلّية 
وتذكرنا أن اهللا أرسلنا َعَملًة يف حميطنا مسؤولني وليس 
مع  واملسُؤولة  الـُمِحبَّة  إنَّ عالقتنا  بل  مبالني، ال  غري 
هذا احمليط هي اليت ستديننا، هي اليت ستعطينا القيمة 
اللذة في  اإللهّية تجعل  الكلمة  اإلهلّي.  املنظور  يف 
العطاء وليس في األخذ. وجتعل حفظ الوصايا أحلى 
من العسل. والكلمة اإلهلّية هي العُدّو األّول للعادة! 
الكلمة بوق دائم ينادي بالتوبة ويقود إىل اليقظة ويعيد 

يف داخلنا احلسابات.
لذلك جوابًا على متّين الغين، بعد أن فات األوان، َنَصَح 
يسوع األحياء قبل موEم أن يسمعوا ملوسى واألنبياء أي 
للكلمة اإللهّية اليت عندنا. وهذا النّص اإلجنيلّي الذي 
اليوم هو الكلمة اإللهّية اليت تكشف بضوئها  مسعناه 
حقيقة الِغَىن وتضع اآلخر يف طريقنا مسؤولّية وحتّدد لنا 
فيه معىن السعادة. الكلمة اإللهّية، وهذا النّص، صوت 

صارخ يدعونا دائًما إلى التوبة. آميـن

أََلْم يُنكر بطرس المسيح ثالث مرات؟ أََلْم ينكره في المرة الثالثة بَقسم؟ 
كل ذلك خوفًا من كالم الجارية. ثم ماذا؟ هل احتاج بطرس لسنوات 
ليندم؟ أبًدا. في الليلة ذاتها وقع وقام، ُجرح ووجد الدواء، مرض وُشفي. 
كيف؟ بأي طريقة؟ ألنه بكى من األلم (متى ٢٦: ٧٥)... وبعد أن سقط 
الى الحضيض -ألنَّ ال أسوأ من النكران-، بعد ان صنع شًرا عظيًما، 
ارتفع ُمَجدًَّدا إلى مكانته األولى َلمَّا سّلمه السيِّد رعاية الكنيسة. وأهم من 
كل شيء، بّين لنا انه يحّب الرَّّب أكثر من كل الرسل. قال له المسيح: 
«أتحبني أكثر من هؤالء؟» (يوحنا ٢١: ١٥)... مع انه ارتكب أفظع 
الخطايا، انظر إلى أي درجة من الثقة ارتفع ُمَجدًَّدا. وأنت ال تغرق في 

ألن ما هو أفظع من الخطيئة أن تبقى في الخطيئة. االنحطاط بسبب خطاياك.

األفظع من الخطیئة هو ان نبقى في الخطیئة
للقدیس یوحنا الذهبّي الفم.

وقد وضع اهللا في الكنيسة أناًسا: أّوًال رسًال ثانًيا ❈ يا إخوة أنتم جسد المسيح وأعضاُؤُه أفراًدا
ألعلَّ الجميع  ❈ أنبياء ثالثًا معّلمين ثّم قّواٍت ثّم مواهَب شفاٍء، فإغاثاٍت فتدابيَر فأنواع ألسنٍة
ألعلَّ للجميع  ❈ رسٌل، ألعلَّ الجميع أنبياُء. ألعلَّ الجميَع معلّمون، ألعّل الجميع صانعو قّوات

القدیسان قزما وذمیاُنوس

یصادف یوم الثالثاء 
القادم ١١/٣ شرقي، 

الواقع في ١١/١٦ غربي، 
تذكار نقل رفات  القدیس 
جوارجیوس الالبس حّلة 

الَظفر، إلى مدینة اللد

 

الرَّب قد صنع العجائب في أرضه.     سبقُت فابصرُت الرَّب أمامي في ُكلِّ حين، ألنَّه عن يميني لكي ال أتزعزع.
فصٌل من رسالة القدیس بولس الرسول األولى الى أهل كورنثوس (٢٧:١٢-٣١ ، ١:١٣-٨)



اإلنجيل
: كان إنساٌن َغِنيٌّ يلبس األُرجوان  قال الرُّبُّ
والـبَــزَّ ويتنعَّم كل يوٍم تنعًُّما فاخًرا ❈ وكان 
مسكيٌن اسمُه لعازر مطروًحا عند بابِه مصابًا 
بالقروح ❈ وكان يشتهي أن يشبع من الفتات 
بل كانت  الغنّي،  مائدة  من  يسقط  الذي 
مات  ثمَّ   ❈ قروحُه  وتلحس  تأتي  الكالب 
المسكين فنقلتُه المالئكة إلى حضِن إبراهيم، 
ومات الغني أيًضا فُدفن ❈ فرفع عيَنيِه في 
الجحيم وهو في العذاب فرأى إبراهيم من 

بعيٍد ولعازر في حضنِه ❈ فنادى قائًال: با أبِت إبراهيم ارحمني وأرِسْل لعازر ليُـَغمِّس طَرف ٱصبعِه في 
الماِء ويبّرد لساني ألنِّي ُمعذٌَّب في هذا اللهيب ❈ فقال إبراهيم: تذكَّْر با ابني أنَّك نلت خيراتك في 
حياتك ولعازر كذلك بالياُه، واآلن فهو يتعزَّى وأنت تتعذَّب ❈ وعالوًة على هذا كلِِّه فبيننا وبينكم 
هوٌَّة عظيمة قد أُثْـِبَتت حتى إنَّ الذين يريدون أن يجتازوا من هنا إليكم ال يستطيعون وال الذين هناك 
أن يعُبروا إلينا ❈ فقال: َأسأُلك إَذْن يا أبِت أن تُرسلُه إلى بيت أبي ❈ فإّن لي خمسة إخوٍة حتَّى 
يشهد لهم لكي ال يأتوا هم أيًضـا إلى موضع العذاب هذا ❈ فقال له إبراهيم: إنَّ عندهم موسى 
واألنبياَء فليسمعوا منهم ❈ قال: ال يا أبِت إبراهيم، بل اذا مضى إليهم واحٌد من األموات يتوبون ❈

فقال له: إن لم يسمعوا من موسى واألنبياِء، فإنَّهم وال إن قام واحٌد من األموات ُيصّدقونه.

يستخدم الرَّّب هذا املثل، واملثل ليس حدثًا وإّمنا تعليم 
املتناقضة.  الصور  من  يسوع  ُيكثر  املثل  ويف  مباشر. 
ويف  شيء.  يف كلِّ  متاًما  متعاكسان  مشهدان  فهناك 
مرحلتني من الزمن، يف زمن احلياة احلاضرة العابرة، ويف 

احلياة األبدية.
موEما  بعد  الفقري  ووضع  الغين  وضع  بني  التناقض 
مهيب، ويدعونا فعًال للتأمل يف أسباب هذا االنقالب 
اآليت.  وبني  الدهر  هذا  بني  األمور  يف  واالنعكاس 
فالفقري هو يف أحضان إبراهيم (النعيم) أما ذاك فمن 
بعيد ينظر إليه. الفقري ينعم باألحضان وذاك معّذب يف 
اللهيب. هذا يتعّزى وذاك يتعّذب... هذه الصورة عن 
املفارقة الضخمة تزرع يف ذهننا السؤال عن غرابة احلدث 
أن الغّين وهو حّي مل يلحظ اجلزء األّول من التناقضات، 
أي الفارق الضخم بينه وبني الفقري. الغين عاش يف عامله 

ومل يلتفت لعامل عكسه بالتمام، عامل الفقري.
ملاذا وقع الغّين lذه احلالة من «عدم الحّس»؟ كم 
وكان  وختمته  رفاهّيته  يف  وهو  وخرج  دخل  مرّة  من 
يصطدم lذا الفقري الذي مل حيصل على أدىن حقوق 
الوجود يف احلياة، ومل خيلق هذا الفارق يف داخله أي 
هذا  جعلت  اليت  عديدًة  األسباُب  تكون  قد  سؤال! 
الغين ال حيّس بلعازر الفقري ولكن ال بُدَّ أّن أّمهها ثالثة:

أّولها «الجهل»: فالغّين هذا كان جيهل مصدر أمواله 
وغايتها. كان قد كّون ِلَذاتِِه مفهوًما خاطًئا عمَّا هو بني 

يديه، وعن سبب السعادة يف احلياة، كان بكلمة أوضح 
جاهًال لحقيقة األمور. ال بُدَّ أنّه مل يكرتث lذا الفقري 
املطروح على بابه ألنه باألساس يؤمن أنّه ال حقَّ للفقري 
مباله هو. وأّن كّل إنسان مسُؤول عن ذاته، وكّل فرد 
له احلّق أن يالحق ويتابع حياته  حيصد ما زرع، وأنَّ 
متجنّـًبا حياة اآلخر. إّ�ا صورة تنطبق متاًما على حياة 
جمتمعاتنا اليوم: «وهل أنا مسؤول عن أخي»؟ هذه 
املقّدس  الكتاب  يف  قاتل  لسان  على  وردت  عبارة 
وليست عبارة للسان األخ! كان هذا الغين جيهل أن اهللا 
قريبه،  إىل  والتفاتته  هو  نظرته  من خالل  إليه  سينظر 

الذي تركه اهللا له يف حميطه وجواره.

والسبب الثاني أن هذا الغّين كان «يتنّعم» كّل يوم 
تنّعًما فاخرًا. إن حياة التنّعم هذه تسلب من اإلنسان 
الذي  اإلنسان  أيًضا.  ذاته  وإىل  اآلخر؛  إىل  االنتباه 
قد  يكون  «التنّعم»  يف  حلياته  األمجل  الصورة  حيّدد 
الوثن مكان اهللا واستغىن بذلك عن اهللا  نصب هذا 
والقريب. اللّذة عموًما تستأثر باإلنسان وجتعله أناني�ا 
يسعى لذاته ويستهلك من أجل ذلك كّل آَخَر حوله. 
كثري من الناس ال يشعرون مبآسي اآلخرين إالَّ عندما 
قبضة  تعصرهم  عندما  أو  ُمـّرها  احلياة  من  يذوقون 
من  لُِتَحرَِّرنَا  احلياة  يف  اخلريات  أُعطيت  الشدائد. 
يصفه  الفاخر كما  التنّعم  أنَّ  إالَّ  احلاجة،  عبوديّة 
التنّعم  اللّذة. إّن أُوَىل مظاهر  اإلجنيل يستعبدنا حلّب 

اإلحساس اإلنسانـّي
بین الموت والحیاة

المطران بولس یازجي
مطران حلب واالسكندرون وتوابعهما للرُّوم اُألرثُوذكس

«كان إنسان غنٌي.. 
وكان مسكیٌن اسمه 
لعازر مطروًحا عند 

بابه»

وانن 
انن 
صابًاا 
تت 
تت 
تت 
م،، 
فيي 
مننن  

ف عه ٱص طَف لَُغمِّ لعازر وأرسْل ارحمن اه إب أبت

فصٌل شریف من بشارة القدیس لوقا اإلنجیلي البشیر، 
لوقا ١٦: ١٩-٣١) التلمیذ الطاهر (

ولكن تنافسوا في  ❈ مواهب الشفاء، ألعلَّ الجميع ينطقون باأللسنة، ألعلَّ الجميع يترجمون؟
إن كنُت أنطق بألسنة الناس والمالئكة ولم  ❈ ا المواهب الُفضلى وأنا أريكم طريًقا أفضل جد�
وإن كانت لي النبّوة وكنت أعلم جميع  ❈ تكن فّي المحّبة فإنّما أنا نحاٌس يطنُّ أو صنٌج يرنُّ
األسرار والعلَم كلَُّه، وإن كان لي اإليمان كّلُه حّتى أنقَل الجباَل ولم تكن فّي المحّبة فلست 
وإن أطعمُت جميع أموالي وأسلمت جسدي ُألحرَق ولم تكن فّي المحّبة فال أنتفُع  ❈ بشيء
وال تأتي قباحًة  ❈ المحّبة تتأّنى وترفق، المحّبة ال تحسد، المحّبة ال تتباهى وال تنتفخ ❈ شيًئا
وتحتمل  ❈ وال تفرح بالظلم بل تفرح بالحّق ❈ وال تلتمس ما هو لها وال تحتّد وال تظّن السوء

كّل شيء وتصّدق كّل شيء وترجو كّل شيء وتصبر على كّل شيء. المحّبة ال تسقط أبًدا.


