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مقدمة لنيافة األنبا ماركوس
" ُي ْخ ِرُج ِم ْن َك ْن ِزِ
اتَ ،يتَ َكَّم ْم
ق
ت
ع
و
ا
د
د
ج
ه
َ
َ
ُ
اء" (متَٖٔ " ..)ٕ٘ :وِا ْن َم َ
ُ
ُ َ َ
َب ْع ُد" (عبٔٔ.)ٗ :
بعمم متنوع ومتسع مع تفاسير كثيرة ودقيقة َّ
تعممنا من أبينا مثمث
الرحمات نيافة الحبر الجميل سيدنا األنبا بيشوي ومازلنا نتعمم من
كنوز عممو ومعرفتو الغزيرة في مجموعة من الكتب تصدر عن
موضوعات مختمفة من عظات وتعاليم لسيدنا المطران األنبا
بيشوي يقوم بتجميعيا واعدادىا لمطباعة والنشر األميات راىبات
دير القديسة العفيفة دميانة؛ وذلك لنستنشق منيا عطر رائحة
كاتبيا ،و ِمن عممو الغزير ،وما َّ
عمم بو طوال نصف قرن ىي
سنوات خدمة نيافتو وذلك وفاء وعرفانا بتعب نيافتو في تعمير
الدير واعادة الحياة الرىبانية بو واالىتمام بالحياة الروحية داخل
الدير بأبوة حانية ورعاية كاممة حتى أصبح الدير من أكبر وأقدم
األديرة األثرية لمراىبات في كنيستنا القبطية األرثوذكسية.
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نطمب من ربنا يسوع المسيح أن يكون إلصدار ىذه الكتب الفائدة
المرجوة لكل َمن يق أر وينيل منيا.
بصموات وشفاعات القديسة العذراء مريم والقديسة العفيفة دميانة
واألربعين عذراء وبصموات قداسة البابا المعظم األنبا تواضروس
الثاني أطال هللا حياتو وحفظو لمكنيسة ولشعبو.

األنبا ماركوس
أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري
ورئيس دير القديسة دميانة
أبريل ٕٓٔ2م
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مقدمة
صارت القيامة ىي مصدر العبور من اليزيمة إلى النصرة كما

عَّممنا مطراننا الحبيب وأبينا الغالي مثمث الرحمات نيافة األنبا

بيشوي أن أفراح القيامة تعمل في اإلنسان الذي ذاق حبلوة
النصرة مع السيد المسيح ،فالقيامة ما ىي إالَّ االنتصار عمى

الخطية والموت؛ فنحيا في ِج َّدة الحياة .ونرتفع عن مستوى
الخطية والمادة واألنانية والكبرياء .وقد رأينا في حياة نيافتو قوة

القيامة ومجدىا وحريتيا ..ومع إشراق فجر القيامة يشرق عمينا
نور تعاليم نيافتو في ىذا الكتاب "القيامة والعبور" ُمجمعا من

عظات نيافتو لينير أمامنا الطريق ،ولترتفع أفكارنا وعقولنا إلى
السمائيات..
لتعمل قوة القيامة في حياتنا لنحيا باستمرار حياة النصرة والغمبة
عمى الجسد ،العالم ،والشيطان ،وننجو من الحزن واليأس وقطع

الرجاء واليزيمة.
ِ
نقدم جزيل الشكر من عمق قمبنا ألبينا نيافة األنبا
وال يفوتنا أن ّ
ماركوس الذى لمحبتو وتقديره ألبينا نيافة األنبا بيشوى شجعنا
ويشجعنا لكى نخرج كتاباتو الممموءة تعاليما نافعة وتعزيات إلى
3
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النور لكى ينتفع منيا الجميع ،بصموات قداسة البابا المعظم األنبا
تواضروس الثاني وشريكو في الخدمة الرسولية أبينا المحبوب
األسقف المكرم نيافة األنبا ماركوس أطال الرب لنا حياتيما سنينا
عديدة وأزمنة مديدة.
راىبات دير الشييدة دميانة ببراري بمقاس
عيد القيامة المجيد
أبريل ٕٓٔ2م

4

القيامة والعبور

فصح جديد وعبور جديد

يقول معِّممنا بولس الرسول في رسالتو األولى إلى أىل كورنثوس:
ِ
َن خ ِميرة ِ
ين ُكَّم ُو؟ ِإذا َنُّقوا ِم ْن ُك ُم
صغ َيرة تُ َخ ّم ُر اْل َع ِج َ
"أََل ْستُ ْم تَ ْعَم ُمو َن أ َّ َ َ َ
ِ
ِ
ونوا َع ِجينا َج ِديدا َك َما أ َْنتُ ْم َف ِط ٌير .أل َّ
َن
اْل َخم َيرَة اْل َعتيَق َة ِل َك ْي تَ ُك ُ
ِ
ِ
َجِمَناِ .إذا ِل ُنعِّي ْد َل ْيس ِب َخ ِم ٍ
يرة َعِتيَق ٍة
يح َق ْد ُذِب َح أل ْ
ص َحَنا أ َْيضا اْل َمس َ
َ
َ
َ
فْ
يرة َّ
ال ِب َخ ِم ِ
ير ِ
بل ِ
الش ِّر َواْل ُخ ْب ِث َب ْل ِبَف ِط ِ
ص َواْل َح ِّق" (ٔكو٘:
اإل ْخ َ
َو َ
َ
...)ٛ-ٙ
كان شعب بني إسرائيل ال يأكمون الخمير في أيام الفصح لمدة

سبعة أيام ،وكانوا في ىذه األيام يأكمون فطيرا ،فالخمير يرمز
إلى الخطية كما ذكرنا في رسالة معِّممنا بولس الرسول األولى

إلى أىل كورنثوس التى يسترجع فييا ذكريات الفصح الييودي،
ِّ
ويذكرىم لماذا كانوا يأكمون الفطير في أيام الفصح وال يأكمون

مختمر .فقد ورد في سفر الخروجَ " :س ْب َع َة أََّيا ٍم تَ ْأ ُكُمو َن َف ِطيرا.
ا
خبز
ا
ير ِم َن
َك َل َخ ِم ا
اْلَي ْوَم األََّو َل تَ ْع ِزُلو َن اْل َخ ِم َير ِم ْن ُب ُيوِت ُك ْم َفِإ َّن ُك َّل َم ْن أ َ
ِ ِ ِ
ط ُع ِتْم َك َّ
يل...
اْلَي ْو ِم األََّو ِل ِإَلى اْلَي ْو ِم َّ
الساِب ِع تُْق َ
النْف ُس م ْن إ ْس َرائ َ
ِ
ِ
َجَن َاد ُك ْم ِم ْن
َوتَ ْحَف ُ
ظو َن اْلَفط َير ألَِّني ِفي َى َذا اْلَي ْو ِم َع ْيِنو أ ْ
َخ َر ْج ُت أ ْ
ض ِ
ظو َن ى َذا اْليوم ِفي أ ِ
يضة أََب ِدَّية"
ف
ح
ت
ف
ر
ص
م
ُ
َ
َ
َ
َجَيال ُك ْم َف ِر َ
َ
ْ
ْ
أ َْر ِ ْ َ
َْ َ
(خرٕٔ.)ٔ٘،ٔٚ :
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نشبو حياة اإلنسان كميا بسبعة أيام؛ فمقد خمق هللا
 يمكننا أن ِّ
العالم كمو في ستة أيام واستراح في اليوم السابع َّ
وقدسو .فكما
كان بني إسرائيل ال يأكمون
خمير في سبعة أيام الفصح ىكذا
ا

يجب أن تكون حياة اإلنسان كميا خالية من خمير الخطية كما
يقول معممنا بولس الرسول"َ :نُّقوا ِم ْن ُك ُم اْل َخ ِم َيرَة اْل َعِتيَق َة" التي ىي
اإلنسان العتيق ،يقصد طريقة الحياة األولى.
إن المعمودية تعطينا طبيعة جديدة ،وبالرغم من أن القديس
عمدين لكنو يقول ليمَ" :نُّقوا
بولس الرسول يتحدث إلى مؤمنين ُم َّ
ِمْن ُك ُم اْل َخ ِم َيرَة اْل َعِت َيقةَ"...
لذلك ًجب غلى ؤلاوصان أن ًالحظ هفصه باشخمزار

لئال ًدخل خميرالخطُت ئلى حُاجه ،فػُد الفصح -غُد اللُامتً -جب
أن ًكىن خالُا مً الخطُت ،والشز ،والخبث،
لكي ٌصخطُؼ ؤلاوصان أن ٌػُد الفصح
وٍأكل فصحا حلُلُا...
"ِإذا ِل ُن َعِّي ْد

ال ِ
ِ
ص
اإل ْخ َ

ال ِب َخ ِم ِ
يرة
َل ْي َس ِب َخ ِم َيرٍة َعِتيَق ٍة َو َ
َ
ق"" .اإلخبلص" يعني أن
َواْل َح ِّ

َّ
الش ِّر َواْل ُخ ْب ِث َب ْل ِبَف ِط ِ
ير
يتأمل اإلنسان بإخبلص
ّ

يتأمل دعوتو بإخبلص،
في الوعود التي قدميا في المعمودية ،و ّ
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ويعرف قيمة العطية التي ناليا كابن هلل ،ويكون م ِ
خمصا لما ُو ِعد
ُ

بو وما َوعد بو ىو أيضا؛ فقد قطع عمى نفسو عيدا في
المعمودية أالَّ يرجع إلى الخطية مرة أخرى وأن يكون عدوا

لمشيطان حيث جحده رافضا أعمالو الشريرة.
 الفصح يرمز إلى القيامة ،وحينما ُذبح خروف الفصح في
مصر استطاع شعب إسرائيل أن ينجو من اليبلك بدم الخروف؛

عبر عنيم المبلك الميمك ،وعبروا ىم من أرض مصر إلى
َ
أرض كنعان ،وعبروا أيضا البحر األحمر .وكممة بصخة
( )Passoverتعني عبور ،فالفصح ىو العبور .وكما أن الفصح
يختص بيوم الخبلص العظيم الذي ُذبح فيو السيد المسيح عمى

الصميب ىكذا الفصح أيضا يختص بقيامتو ألن القيامة ىي
أيضا عبور..

اللُامت كان فيها الػبىر مً الحزن ئلى الفزح،
ومً الظلمت ئلى الىىر،
مً اللبراإلاظلم ئلى هىر اللُامت العجُب.
اللُامت هي اهخلال مً ألارض ئلى الصماء.
الصُد اإلاصُح بلُامخه مً ألامىاث
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صػد ئلى الصماواث حصدًا
وأغطاها أن هزجفؼ بللىبىا ئلى ًمين الػظمت
في ألاغالي حُث هى حالض.

القيامة والعبور من املوت إىل جدة احلياة
عيد الفصح ىو العبور من حياة الخطية إلى حياة النعمة ،العبور

من الموت إلى جدة الحياة .القديس غريغوريوس النزينزي يخاطب
ِ
كرى ،لكنو يخاطبو مخاطبة حقيقية
الفصح ليس بكونو عيدا أو ذ َ
ألن فصحنا ىو السيد المسيح ،فيقول" :يا أييا الفصح العظيم
ط ِير كل العالم أخاطبك كما أُخاطب حيا ،يا كممة
القدوس يا ُم َ
هللا ،أييا النور ،والحياة ،والحكمة ،والقدرة ،أنا أتيمل بكل

أسمائك ،اُضبط فينا طغيان الجسد ،وارفع عنا عندما ُندان

ونْقَبل في المساكن األبدية ،ىناك
أمامك ،عندما نبمغ مرامنا ُ
ِ
بتقديم قرابين شكرنا لك عمى مذبحك المقدس" (عظة
أيضا ُنسرع ّ
القديس غريغوريوس رقم ٘ٗ ،العظة الثانية عن القيامة ،الفقرة

ٖٓ).
الفصح ىو عبور وليس مجرد احتفال ،وعيد القيامة وفترة
الخمسين المقدسة التي نحتفل بيا بعد عيد القيامة ليست مجرد
لبس المبلبس الجديدة أو أكل األطعمة أو األفراح الخارجية؛ ألن
8
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يعيدوا عيدا حقيقيا بتسبيح
الذين ىم لممسيح يسوع يستطيعون أن ِّ
قموبيم ،ألن هللا ال يقبل تسبيح الخطاة ،فأفراح القيامة ىي أفراح
النصرة .يقول القديس أثناسيوس الرسولي" :رغم أن األشرار

يأتون إلى العيد ويحفظونو ويستحسنونو ويدخمون وسط جماعة

القديسين في الكنيسة إال أن هللا ال يقبميم" (رسالة القديس
أثناسيوس الفصحية رقم  ٚلعام ٖٖ٘ ،الفقرة ٗ).

القيامة والعبور من اهلزمية إىل النصرة
القيامة ىي إعبلن الحياة األبدية؛ الحياة الجديدة لئلنسان ،وىي
العبور بطبيعتنا من الموت ،وامكانية االنتصار عمى الموت

واالنتصار عمى سمطان المادة وسمطان العالم ،بل ىي أيضا
التحرر من كل معاناة ىذا الزمان الحاضر ،وانطبلق طبيعتنا من
ىبوطيا ومعاناتيا إلى مجدىا وفرحيا وانتصارىا وتحررىا من كل
تم في شخص السيد المسيح
رباطات الخطية والموت ،وكل ىذا ّ
حمل خطايا البشرية ودَفنيا في القبر ،ثم قام حيا من
الذي َ
األموات.
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عمينا أن نعيش في حياة العبور باستمرار ،حيث يعبر اإلنسان
الخاطئ من حياة الخطية إلى حياة النعمة ،ويعبر اإلنسان البار
من فضيمة إلى فضيمة ،إلى أن يعبر إلى حياة أبدية ال تزول.
حقا إن أبناء ىذا الجيل أحكم من أبناء النور (انظر لو.)ٛ :ٔٙ
يعتز أبناء جيمنا بعبور أكتوبر ويرددون عبارة روح أكتوبر العظيم
وروح العبور من اليزيمة إلى النصرة ومن اليأس إلى الرجاء
والقوة ،والعبور من الخراب إلى التعمير ،مجرد عبور زمني بسيط

لو ىذا المجد فكم يكون مجد القديسين في عبورىم من الموت
إلى الحياة بقوة ذاك الذي قام من األموات وداس الموت بموتو
وأعطى الحياة لمذين في القبور!!

القيامة ىى الفصح والعبور الذي نعتز بو ،وكل إنسان مسيحي
يحيا اآلن بروح العبور والفصح ،يقول مع بولس الرسول:
"ألَع ِرَفو ،وُقَّوة ِ
ال ِم ِوُ ،متَ َشِّبيا ِب َم ْوِت ِو" (فيٖ)ٔٓ :
ي
ق
امِت ِوَ ،و َش ِرَك َة آ َ
َ
ْ ُ َ َ َ
ِ
يقدم قوة قيامتو قبل شركة آالمو...
ونبلحظ ىنا أنو ّ

 ؤلاوصان الذي ًلبل روح الػبىر في حُاجه ال ًلبل ئطالكا أن
ًبلى في حُاة الخطُت ،ال ًلبل أن ًلف غىد فضُلت واحدة
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فلط أو في مصخىي روحي مػين ،ال ًلبل أن ًكخفي بلدر مػين
مً الخمخؼ باهلل لكً غىده روح جدفػه ئلى الخلدم باشخمزار.
 روح الفصح ججػل ؤلاوصان ًحخلز ألامىر اإلاادًت الزمىُت،
وال ًحب أمىر هذا الػالم ولكً ٌػبر مً محبت الػالم ئلى محبت
الصماء ،وهذه هي املحبت الحلُلُت.
 ؤلاوصان الذي مشاغزه وروحه وحُاجه حشخاق ئلى الصماء
ٌصخطُؼ أن ًزر ملكىث هللا ،أما ؤلاوصان اإلاىحدر بػىاطفه
وكلبه واشدُاكاجه هحى ألارض فهذا ال ًمكً أن ًزر ملكىث
هللا ،ولى فخح له باب اإلالكىث ال ٌصخطُؼ أن ًدخله ألهه لِض
غىده روح الػبىر.
في مثل الغني ولعازر قال أبونا إبراىيم لمغنيَ" :ب ْيَنَنا َوَب ْيَن ُك ْم ُىَّوةٌ
عِ
يم ٌة َق ْد أُ ْثِبتَ ْت" (لو  .)ٕٙ :ٔٙفمم تكن لدى الغني روح
ظ
َ َ
اليوة العميقة التي تفصل األشرار عن
العبور التي تعبر بو ىذه َّ

ممكوت هللا فبقي في تمك اليوة.

القيامة والعبور وقوة التغيري
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َّ ِ
ين ِفي
َح َّب َخ َّ
اصتَ ُو الذ َ
هللا الكممة المتجسد الذي "ِإ ْذ َك َ
ان َق ْد أ َ
انتصرت محبتو عمى
َحَّب ُي ْم ِإَلى اْل ُم ْنتَ َيى" (يؤٖ)ٔ :؛
َ
اْل َعاَل ِم أ َ
الصميب .أراد السيد المسيح أن يحرر اإلنسان من محبتو لذاتو.

فمشكمة اإلنسان ىي األنانية ،وأنو يحب نفسو ،ومشغول بنفسو.
أما عمى الصميب فقد َّبين لنا السيد المسيح من الناحية اإلنسانية،

كيف يمكن أن يضحي اإلنسان بحياتو من أجل اآلخرين .فقد
أخذ السيد المسيح طبيعتنا البشرية لكي يحررىا من األنانية،

ولكي يعبر بنا من محبة األنا إلى التضحية بالنفس حبا في
اآلخر ،من أجل ذلك يقولِ" :ب َي َذا َق ْد
َجِمَناَ ،فَن ْح ُن َي ْنَب ِغي َلَنا
َو َ
ض َع َنْف َس ُو أل ْ
ِ
اإل ْخَوِة" (ٔيوٖ .)ٔٙ :فبالمسيح يصبح اإلنسان الذي كان يحب
اك
َع َرْفَنا اْل َم َحَّب َة :أَ َّن َذ َ
َج ِل
أْ
َن َن َ
وسَنا أل ْ
ض َع ُنُف َ

نفسو ،يستطيع أن يضحي بيا .ألنو عمى الصميب انتصرت
المحبة ،إذ أن التضحية بالنفس ىي أسمى درجات الحب ،وفي
القيامة انتصرت الحياة ...الحياة الغالبة لمموت.

أراد الصُد اإلاصُح أن ًىلل طبُػخىا
وَػبربها مً حالت ألاهاهُت ئلى حالت الخضحُت،
أي أن ٌػبر بها ئلى ئشزاكت املحبت،
وكاهذ اللُامت هي الىدُجت الطبُػُت الشخلبال
12
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طاكت الحب الجبارة الهائلت اإلاػطاة لىا مً هللا،
ٌ
"ألن هللا محبت" (ً1ى،)8 :4
وهللا أًضا هى واهب الحُاة،
فالذي ٌصخلبل غطُت الحب
فاهه جللائُا ٌصخلبل غطُت الحُاة.
فلما غبرالصُد اإلاصُح بىا مً حالت ألاهاهُت
ئلى حالت البذل والػطاء واملحبت،
أغلىذ حالت اهخصارالحب هذه بىاشطت اللُامت.
وىنا نتساءل متى انتصر الحب؟ ىل انتصر عمى الصميب أم
انتصر في القيامة؟ وربما تصعب إجابة ىذا السؤال؛ ألن

الصميب انتصار والقيامة انتصار ،لكن الفرق بين االنتصارين
أن الصميب انتصار داخمي والقيامة انتصار خارجي .فإذا

داخميا عن طريق التضحية ،يقدر
استطاع اإلنسان أن ينتصر
ً
داخميا بقبول
خارجيا عن طريق القيامة .إذا انتصر
أن ينتصر
ً
ً

خارجيا حينما يتكمل .إذا استطاع أن
الصميب ،يقدر أن ينتصر
ً
ُي َكمل بإكميل الشوك يستحق أن ُي َكمل بأكاليل النصرة عمى
انت َصْر َت عمى
الموت ،ألنو ما ىو الموت؟ ىو األنانية .فإذا َ
انت َصَر ْت المحبة ،وانتصار المحبة ىو الحياة الجديدة،
األنانية َ
13
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والحياة الجديدة ىي القيامة .الذي لم ينتصر من الداخل ال
يقدر أن ينتصر من الخارج.

لكي جخخبراللُامت في حُاجك وجحزرك مً محبت الػالم
البد أن جفخح كلبك ملحبت الصُد اإلاصُح الفائلت،
وججزي مؼ الخالمُذ لخبحث غً ٌصىع اللائم
وٍكىن لدًك الزغبت الحارة أن جفزح بزؤٍخه.

القيامة والعبور إىل ما هو أفضل
كل شيء إذا ُكسر من الصعب أن يعود إلى حالتو األولى ،وأي
شيء إذا فسد أحيانا يكون من الصعب إصبلحو ،إالَّ الحياة مع
هللا ممكن أن تبدأ من جديد في كل يوم ..ىمم فمنبدأ بداء حسنا.
َّللا عندما يتدخل ليس فقط يعيد إصبلح الحالة ولكنو يستطيع
َّ
بإمكانيات ضخمة جدا أن يرفع اإلنسان إلى حالة أفضل بكثير

مما كان عميو قبل أن يخطئ...

14
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يوجد فرق بين شخص يبيع أبديتو وآخر مشغول بالتفكير في
أبديتو ،حتى ولو كانت لو بعض الضعفات البشرية ،لكنو يمتصق

وي ِج ُّد في إثرىا حتى ينال المواعيد.
َّ
باَّلل ويطمب البركة ويسعى َ
َّللا لئلنسان بعض التأديبات لعبلج ضعفاتو لكي ينتبو
وقد يعطي َّ

َكو ُن َل ُو
لنفسو ويتوب ،مثمما قال َّ
َّللا في القديم عن سميمان" :أََنا أ ُ
اس وِبضرب ِ
أَبا وىو ي ُكو ُن ِلي ابناِ .إن تَعَّوج أُؤِّدبو ِبَق ِ
ض ِ
يب َّ
ات
ْ َ َ َ ُْ
َ ْ
الن ِ َ َ َ َ
َ َُ َ
ال تُْن َزعُ ِم ْن ُو" (ٕصم.)ٔ٘،ٔٗ :ٚ
َبِني َآد َمَ ،وَل ِك َّن َر ْح َمِتي َ

الذي يفكر في الميراث األرضي لن يحصد شيئا ،لذا يقول
معِّممنا بولس الرسول في رسالتو إلى العبرانيين عن أب اآلباء

ض اْلمو ِع ِد َكأََّنيا َغ ِريب ٌة ،س ِ
ان تَ َغ َّرب ِ
ِ ِ
ِ
اإليم ِ
اكنا ِفي
َر
أ
ي
ف
ْ
َ
َ
َْ
َ
َ
إبراىيم" :ب َ
ِخَيا ٍم مع ِ
وب اْلَو ِارثَ ْي ِن َم َع ُو ِل َي َذا اْل َم ْو ِع ِد َع ْيِن ِو ،ألََّن ُو
ق
ع
ي
و
اق
ح
س
إ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ََ ْ َ َ
َكان ي ْنتَ ِظر اْلم ِدين َة َّالِتي َليا األَساساتَّ ،الِ
َّللا"
ي
ت
ص ِان ُع َيا َوَب ِارُئ َيا َّ
َ َ ُ َ َ
َ َ ُ
َ
َ
(عبٔٔ.)ٔٓ ،ٜ :

باللُامت جفجزث الحُاة الجدًدة وجفجزصبح حدًد..
أشزق نهارحدًد غلى البشزٍت.
اللُامت الحلُلُت لِصذ فلط أن هإمً بلُامت ٌصىع اإلاصُح
ئهما هي اشتراكىا مػه في كُامخه
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وجحزرها مً اإلاىث ومً الخطُت.
ما أعجب حكمت الصُد اإلاصُح :مً اإلاىث جىلد الحُاة،
مً ألالم ًىلد املجد ،مً الاجضاع جأحى الكزامت.
َّللا أن ُي َحِّول َمبلمح الضعف البشري إلى أمجاد؛
لقد استطاع َّ
َّللا
لكي نفيم أن الضعف الذي سقطت فيو البشرية سوف ُي َحِّولو َّ

اآلب بإرسال ابنو الوحيد متجسدا ألجل خبلص العالم؛ حتى
ُيعطي الذين آمنوا بو البنوة ََّّلل ويعطييم أن يصيروا ورثة كما
يقول معممنا بولس الرسولَ" :فِإ ْن ُكَّنا أ َْوالَدا َفِإَّنَنا َوَرثَ ٌة أ َْيضا َوَرثَ ُة
يح" (رو ..)ٔٚ :ٛورثة الحياة األبدية.
َّ
َّللا َوَو ِارثُو َن َم َع اْل َم ِس ِ
وىذه بعض النقاط كأمثمة لقدرة هللا في تحويل مالمح الضعف

البشري إلى أمجاد وقوة:

َّللا ليخِّمصو فمم ُيرجعو لجنة
 عندما سقط اإلنسان تدخل َّ
عدن التي بين النيرين ،ولكنو وعد إن الذين سينالون الخبلص
سيذىبون لممكوت السماوات حيث عرش اآلب السماوي.
فمعممنا بولس الرسول يقول َ"وَل ِك ْن َل ْي َس َكاْل َخ ِطَّي ِة َى َك َذا أ َْيضا
اْل ِيَب ُة" (رو٘.)ٔ٘ :
16
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ك ِفيك اْلج ِ
يع
م
 قال بطرس الرسول لمسيد المسيحَ " :وِا ْن َش َّ َ َ ُ
ك أَبدا" (مت ،)ٖٖ :ٕٙفقال لو "ِإَّنك َقبل أ ِ
يح
َفأََنا الَ أ ُ
َ َْ ْ
َن َيص َ
َش ُّ َ
ِ
الديك تُْن ِكرِني ثَبلَ َث م َّر ٍ
ات" (مت ،)ٚ٘ :ٕٙأما ىو فقال لو
ّ ُ ُ
َ
ال أ ُْن ِك ُر َك" (مت.)ٖ٘ :ٕٙ
وت َم َع َك َ
اض ُ
ط ِرْر ُت أ ْ
" َوَل ِو ْ
َم َ
َن أ ُ

ال
ولكنو أنكر السيد المسيح ثبلث مرات ..لكن بعد القيامة "َق َ
َلو الرب أَيضا ثَ ِانية" :يا ِسمعان بن يونا أَتُ ِحُّبِ
ال َل ُو:
ق
"
ي؟
ن
َ
َ َ َْ ُ َْ ُ َ
ُ
ْ
َ
"َنعم يا ر ُّب أ َْنت تَعَمم أَِّني أ ِ
ع َغَن ِمي" (يؤٕ:
ق
"
ك
ب
ُح
ُّ
َ
ال َل ُوْ " :ار َ
َ
َْ َ َ
َ
َ ْ ُ
 .)ٔٙبعد ىذه العبارة ظل بطرس طوال حياتو يتذكر الحنان
الذي تعامل بو السيد المسيح معو عندما رده إلى رتبتو
الرسولية مرة أخرى.

 شك التبلميذ في السيد
ِف َّي ِفي ى ِذ ِه َّ
المْيَم ِة ألََّن ُو
َ
ِ
الرِعَّي ِة" (مت:ٕٙ
اف َّ
خ َر ُ
وعندما قام من األموات

الر َّب" (يوٕٓ.)ٕٓ :
َّ

ال َل ُي ْم َي ُسوعُُ :كُّم ُك ْم تَ ُش ُّكو َن
المسيح "َق َ
الر ِ
اعي َفتَتََب َّد ُد
وب :أَِّني أ
َض ِر ُب َّ
ْ
َم ْكتُ ٌ
َ
ٖٔ) ،لكنو ترَّفق بضعفيم البشري،
بل ِمي ُذ ِإ ْذ َأرَُوا
يقول الكتابَ" :فَف ِرَح التّ َ

يكن موجودا مع التبلميذ عندما ظير ليم
 توما الرسول لم ُ
السيد المسيح يوم أحد القيامة وقالِ" :إن َلم أُب ِ
ص ْر ِفي َي َد ْي ِو أَثََر
ْ ْ ْ
ير وأَضع ِإصِب ِعي ِفي أَثَ ِر اْلمس ِ
ِ
ام ِ
َض ْع َي ِدي ِفي
ير َوأ َ
اْل َم َسام ِ َ َ ْ ْ
ََ
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َج ْنِب ِو الَ أُو ِم ْن" (يوٕٓ .)ٕ٘ :فظير ليم السيد المسيح في
األحد التالي لمقيامة ومعيم توما الرسول وقال لو" :ى ِ
ات
َ
ِ
ِ
ِ
ض ْع َيا ِفي َج ْنِبي َوالَ
صِب َع َك ِإَلى ُىَنا َوأ َْبص ْر َي َد َّي َو َىات َي َد َك َو َ
إْ
وماَ :رِّبي َوِاَل ِيي" (يوٕٓ:
َج َ
تَ ُك ْن َغ ْي َر ُم ْؤ ِم ٍن َب ْل ُم ْؤ ِمنا" أ َ
اب تُ َ
.)ٕٛ-ٕٚ
مثمما قال قداسة البابا شنوده الثالث –نيح هللا نفسو ونفعنا
بصمواتو -في قصيدة القيامة:
ُقم حطم الشيطان ال
بشر الموتى وُقل
ُقم ِّ
واغفر لبطرس ضعفو
واكشف

جراحك

تُبق
ُغفرت

ُمقنعا

لدولتو

بقية

لكم تمك الخطية

وامسح

دموع

توما

فرْيَبتَو

المجدلية
قوية

يشك وكانت ريبتو قوية ولكن عندما
ىنا يوضح أن توما كان ُ
أتى إليو السيد المسيح أزال الشك الذي كان في نفسو.
 ظير السيد المسيح بعد القيامة لمتبلميذ ال لكي يموم تشتتيم
بسبب أحداث الصمب المؤلمة جدا؛ بل جاء لكي ُي َضمد

الجروح ويعالج الوضع حتى ولو كان أحيانا ُيعاتب ...مثمما
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ِ
ونا أَتُ ِحُّبِني؟" (يؤٕ:
ان ْب َن ُي َ
قال بعد قيامتو لبطرسَ" :يا س ْم َع ُ
 .)ٔٙعتاب رقيق ولكنو َّ
رده إلى رتبتو مرة أخرى.
ِ
يم ِان ِي ْم َوَق َس َاوَة
 عندما ظير السيد المسيح لمتبلميذ َ"وَّب َخ َع َد َم إ َ
ُقُموِب ِيم ألََّنيم َلم ي ِ َّ ِ
ظ ُروهُ َق ْد َق َام" (مر...)ٔٗ :ٔٙ
ين َن َ
ص ّد ُقوا الذ َ
ْ ُْ ْ ُ َ
اى ْم َي َد ْي ِو َوِر ْجَم ْي ِو" (لوٕٗ )ٗٓ :لكي يؤكد ليم أنو
وبخيم أي "أ ََر ُ
بل ُم َّال ِذي
صمب وىو الذي قام ،وقال ليم " َى َذا ُىَو اْل َك َ
ىو الذي ُ
كَّممتكم ِب ِ
ال ب َّد أَن يِت َّم ج ِ
َّ
وب
م
و
َن
أ
م
ك
ع
م
د
ع
ب
ا
َن
أ
و
و
َ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
يع َما ُىَو َم ْكتُ ٌ
ْ
ُ
َ َ ُ
َ ُُْْ َ َ َ َ ْ
اء واْلم َز ِ
وس موسى واأل َْنِبي ِ
عِّني ِ
ِ
ام ِ
ير ِح َينِئ ٍذ َفتَ َح ِذ ْىَن ُي ْم
ام
ن
ي
ف
َ
َ
ُ َ َ َ َ َ
ُ
ِلَيْف َي ُموا اْل ُكتُ َب" (لوٕٗ .)ٗ٘-ٗٗ :أي أعطاىم عطية فائقة
لمطبيعة لكي يفيموا الكتب واألسفار والنبوات الكثيرة التي قيمت
عنو واألحداث الكثيرة التي حدثت في العيد القديم...
صمب السيد المسيح ،وجدنا التبلميذ قد أغمقوا عمى
 عندما ُ
ِ
اب ُم َغَّمَقة
أنفسيم ،فيقول معممنا يوحنا الرسولَ " :وَك َانت األ َْبَو ُ
بل ِمي ُذ مجتَ ِم ِعين ِلسب ِب اْمخو ِ
ف ِم َن اْلَي ُيود" (يو
ان التَّ َ
َح ْي ُث َك َ
ُْ
َ ََ
َْ
ٕٓ )ٜٔ :لكنيم ظموا محتفظين بوالئيم لمسيد المسيح ،ولم
ينضموا لمييود الذين صمبوه .لذلك عندما ظير ليم السيد

المسيح بعد القيامة وىم خائفون قال ليم" :سبلَ ٌم َل ُك ْمَ .فَف ِرَح
الر َّب" (يوٕٓ .)ٕٓ :أعطاىم عطية السبلم
بل ِمي ُذ ِإ ْذ َأرَُوا َّ
التّ َ
19
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"إيريني باسي"  Irhnh paciوىي العبارة التي يقوليا الكاىن
دائما في أول الصموات الكنسية.
ال َل ُي ُم:
ال َى َذا َنَف َخ َوَق َ
كما أعطاىم موىبة الكينوت " َوَل َّما َق َ
َم َس ْكتُ ْم
ا ْقَبُموا ُّ
الرو َح اْلُق ُد َس َم ْن َغَف ْرتُ ْم َخ َ
ط َاياهُ تُ ْغَف ُر َل ُو َو َم ْن أ ْ
ط َاياهُ أ ُْم ِس َك ْت" (يوٕٓ ،)ٕٖ ،ٕٕ :ىذه النفخة ىي موىبة
َخ َ
اآلب أ ُْرِسُم ُك ْم أََنا"
الكينوت .كما قال ليمَ " :ك َما أ َْرَسَمِني
ُ
(يوٕٓ ،)ٕٔ :ولكن لن أرسمكم فارغين؛ سأرسمكم كي تغفروا
خطايا البشر بحسب الموىبة المعطاة لكم " َم ْن َغَف ْرتُ ْم َخ َ
ط َاياهُ
ط َاياهُ أ ُْم ِس َك ْت" (يوٕٓ ،)ٕٖ :بالطبع
َم َس ْكتُ ْم َخ َ
تُ ْغَف ُر َل ُو َو َم ْن أ ْ

عن طريق االعتراف ،ومن ىذا المنطمق قاموا بسيامة أساقفة
وقسوس وأصبحت ىناك خبلفة رسولية في الكنيسة.
استشيد آباؤنا الرسل ونالوا إكميل الشيادة ،والشيادة تعني أنيم
شيدوا بقيامة السيد المسيح من األموات ،وألنيم يؤمنون
بالقيامة فيم ال يخافون من الموت .حتى أن معِّممنا بولس

الرسول قد قالِ" :لي ْ ِ
اك
َكو َن َم َع اْل َم ِس ِ
َن أ َْن َ
طِم َق َوأ ُ
اء أ ْ
يحَ .ذ َ
اشت َي ٌ
َ
ض ُل ِج ِّدا" (فئ .)ٕٖ :إن الذي يخاف من الموت ليس
أَ ْف َ

لديو إيمان بالحياة األبدية ،أو ليس لديو إيمان أنو سيقوم
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بجسد نوراني ُممجد ويرث الممكوت؛ لذلك عندما شيد التبلميذ
لمقيامة وايمانيم بالتجسد والفداء صاروا شيداء.

القيامة والعبور من اهلاوية
اإلنسان الضائع الذي سقط في فخ إبميس ،وسقط تحت الغضب
اإلليي كان يحتاج إلى َمن يخِّمصو .كقول الربِ " :م ْن َي ِد اْل َي ِاوَي ِة
أَ ْف ِدي ِي ْم" (ىؤٖ.)ٔٗ :
وكان األمر يحتاج إلى َمن يسحق سمطان الموت وييزم طغيانو،
ويحتاج إلى َمن يستطيع أن يحرر المسبيين ويخِّمصيم من أسر
إبميس وينقذىم من الغضب اإلليي.
َّللا آالف السنين جاء السيد المسيح وأتَّم
وبعد تمرد اإلنسان عمى َّ

المصالحة .ىل كان اإلنسان يدرك كم كانت خطيئتو مسيئة؟!

المحب؟! وأنو البد لكي
وكم أحزَنت خطايا البشر قمب َّ
َّللا ُ
تنصمح األمور أن يشعر اإلنسان بخطيئتو ،وليس مجرد الشعور
بأنو أخطأ فقط ،لكن البد أن يعرف مقدار خطيئتو والى أي مدى
قد وصَمت ،وماذا فعَمت.
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عندما ظير السيد المسيح لتبلميذه بعد القيامة كان يردد عبارة:
" َسبلَ ٌم َل ُك ْم" (يوٕٜٓٔ :؛ لوٕٗ .)ٖٙ :إنو سبلم المصالحة مع
وعبر عنو بعد القيامة
َّ
َّللا بالفداء الذي صنعو عمى الصميبَّ ،
المجيدة ..السبلم الناشئ عن غفران الخطايا التي تزعج القمب

وتقمق الضمير.

يكن كافيا أن ُيصمب السيد المسيح فقط لكن كان يجب
ولكن لم ُ
أن تعمن المصالحة بالقيامة .كانت الكنيسة حزينة وفي كآبة كما
"ما َى َذا اْل َكبلَ ُم َّال ِذي
قال السيد المسيح لتممي َذي عمواسَ :
ان عاِبسي ِن؟ َفأَجاب أَحدىما َّال ِ
ان ِب ِو وأ َْنتُما م ِ
ِ
ط َارَح ِ
اس ُم ُو
ي
ذ
ي
اش
تَتَ َ
ُ
َ َ َ َ َ َْ
ْ
َ َ َ َُ
َكْميوباس :ىل أ َْنت متَ َغ ِرب وح َدك ِفي أ ِ
ور
ُ َ ُ َْ َ ُ ّ ٌ َ ْ َ
ُم َ
ُ
يم َوَل ْم تَ ْعَم ِم األ ُ
ُورَشم َ
ِِ
َّالِتي حدثَ ْت ِف ِ
ال:
ال َل ُي َماَ :و َما ِى َي؟ َفَقا َ
ََ
ييا في َىذه األََّيامِ؟ َفَق َ
َ
َّ ِ
ص ُة ِبيسوع َّ ِ
ان ِإ ْن َسانا َنِبِّيا ُمْقتَِد ار ِفي اْلِف ْع ِل
اْل ُم ْختَ َّ َ ُ َ
الناص ِرِّي الذي َك َ
واْلَقو ِل أَمام هللاِ وج ِ
الش ْع ِ
يع َّ
اء اْل َك َيَن ِة
س
ؤ
ر
و
م
م
َس
أ
ف
ي
ك
.
ب
م
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
ََ
َ ْ
ْ
َ
َ ُ
ََ
اء اْلمو ِ
وح َّكامنا ِلَقض ِ
صَم ُبوهَُ .وَن ْح ُن ُكَّنا َن ْر ُجو أََّن ُو ُىَو اْل ُم ْزِم ُع
و
ت
َ ُ َُ َ
َْ َ َ
أَن يْف ِدي ِإسرِ
بلثَ ُة أََّيا ٍم ُم ْن ُذ َح َد َث
ائ
يلَ .وَل ِك ْن َم َع َى َذا ُكِّم ِو اْلَي ْوَم َل ُو ثَ َ
ْ َ َ َْ َ
َذِل َك" (لوٕٗ.)ٕٔ-ٔٚ :
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لقد أ ِ
ُعمَنت المصالحة عندما أعمن السيد المسيح أنو قام ِمن
تمت عمى الصميب ،لكنيا أ ِ
ُعمَنت عندما
األموات .فالمصالحة َّ

أعمن السيد المسيح لتبلميذه أنو قام من األموات وظير ليم ،كما
نق أر في اإلنجيل بحسب معِّممنا لوقا اإلنجيمي" :وِ
يما ُى ْم َيتَ َكَّم ُمو َن
ف
َ َ
ِ
ِِ
بل ٌم َل ُك ْمَ .ف َج ِزُعوا
ال َل ُي ْمَ :س َ
ِب َي َذا َوَق َ
ف َي ُسوعُ َنْف ُس ُو في َو َسطي ْم َوَق َ
ين
ضَ
ظُّنوا أََّن ُي ْم َن َ
َو َخا ُفوا َو َ
ال َل ُي ْمَ :ما َباُل ُك ْم ُم ْ
ط ِرِب َ
ظ ُروا ُروحاَ .فَق َ
ظ ُروا َي َد َّي َوِر ْجَم َّيِ :إِّني أََنا ُىَو.
ط ُر أَ ْف َك ٌار ِفي ُقُموِب ُك ْم؟ اُْن ُ
َوِل َما َذا تَ ْخ ُ
ام َك َما تََرْو َن ِلي.
ظ ُروا َفِإ َّن ُّ
الرو َح َل ْي َس َل ُو َل ْح ٌم َو ِع َ
ُج ُّسوِني َو ْان ُ
ظٌ
و ِحين َقال ى َذا أَراىم يدي ِو وِرجَمي ِ
ص ِّد ِقين ِم َن
م
ر
ي
غ
م
ى
ا
م
ن
ي
ب
و
.
و
َ
َ
َ َ َ َ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ ْ َ َْ َ ُ ْ ْ ُ ُ َ
اْلَفرِح ومتَع ِجبون َقال َليم :أ ِ
ام؟ َفَن َاوُلوهُ ُج ْزء ِم ْن
ع
ط
ا
ن
ي
ى
م
ك
د
ن
َع
َ
ُ
ْ
َ
َ
ٌَ
َ َ ُ َ ُّ َ َ ُْ
ْ َُ
ِ
ِ
ام ُي ْم" (لوٕٗ:
َخ َذ َوأ َ
َس َم ٍك َم ْش ِوٍّي َو َش ْيئا م ْن َش ْيد َع َس ٍلَ .فأ َ
َك َل ُق َّد َ
 ...)ٖٗ-ٖٙلقد كان صمب السيد المسيح جريمة ارتكبتيا
البشرية ،ولو لم يُقم السيد المسيح ،ما كانت البشرية ستفيم
المصالحة حتى لو كان قد َّ
وفى الدين .كما قال مثمث الرحمات
قداسة البابا شنودة الثالث -نيح هللا نفسو ونفعنا بصمواتو" :-إن
السيد المسيح بموتو عمى الصميب حل مشكمة الخطية ،وبقيامتو

حل مشكمة الموت" .ونستطيع أن نقول عمى نفس السياق أن

السيد المسيح بموتو عمى الصميب َّ
وفى الدين الذي كان عمينا،
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وبقيامتو أعمن أن اآلب َقِب َل المصالحة .ويوضح ىذا المثال
التالي :إذا كان شخص يميو بمسدس ،فقتل أباه عن طريق
الخطأ ،سيظل يبكي ويصرخ ويقول" :إني لن أسامح نفسي وأنا
مرتكب جريمة قتل" .ولن يستريح ضميره ويطمئن إالَّ عندما يجد
أباه يفتح عينيو ويقول لو" :يا ابني أنا حي" .كذلك السيد المسيح

مات فعبل ،لكنو عندما قام من األموات ،أرجع األمل والرجاء
ألنو أعمن الحياة الجديدة.
أرسل اآلب كممتو متجسدا ،وبمشورتو وعممو السابق سمح أن
َّللا
ُيصَمب الكممة فداء عن البشرية ،لكي يتمم المصالحة بين َّ

واإلنسان ،ثم أقامو من األموات ناقضا أوجاع الموت ،لكي ُيعمن
تما .كما قمنا في المثال التوضيحى أنو
أن الفداء والمصالحة قد َّ
َّللا قد سامحو ،البد أن يقوم أبوه..
لكي يعرف الذي قتل أباه أن َّ

إن مشيد الصميب ال يمكن أن تنساه البشرية ،سوف تظل
دائما ،وتتكمم عن السيد المسيح الذي فتح يديو عمى
تتذكره ً
الصميب من أجل أن ييبيا الحياة .ولكن لكي ال تشعر أنيا
أجرمت في حقو وتعيش حزينة عند الصميب؛ قام من بين
حيا ،لكنو احتفظ بالجراحات ألن الجسد الذى
األموات وظير ً
مات ودفن ىو الجسد القائم من األموات .وىكذا قال معممنا
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طاياَنا وأُ ِ
بولس الرسولَّ " :ال ِذي أُسِمم ِ
ِ
َ
َج ِل َتْب ِر ِيرَنا"
ق
خ
ل
ج
أ
ن
م
َ
َ
ْ
يم أل ْ
ْ
َ َ َ
ْ َ
(رو.)ٕ2 :4
غفر بدم السيد
عندما يشعر الشخص بخطيئتو ويتوب عنيا وتُ َ
المسيح ،ال يقول إنو لن يسامح نفسو عن ىذه الخطية ،ألننا
نؤمن أن دم السيد المسيح يغسل الخطية .ال بد أن تؤمن أن " َد ُم
ط ِّي ُرَنا ِم ْن ُك ِّل َخ ِطَّي ٍة" (ٔيو ٔ ،)ٚ :وأن
ع اْل َم ِس ِ
يح ْابِن ِو ُي َ
َي ُسو َ
تشعر بفرحة الخبلص وتردد مع المرنم قائبلُ " :رَّد ِلي َب ْي َج َة
خبلَ ِ
ص َك" (مزٔ٘ .)ٕٔ :فعمى قدر ما ينبغي لئلنسان الذي
َ
ِ
يقدم توبة،
يخطئ أن يوبخ نفسو ويتذكر الدينونة ومخافة َّ
َّللا ،و ّ
ويعترف ،ويتناول من األسرار المقدسة ،ويعيش حياة التوبة عمى
َّللا قد سامحو وغفر لو.
قدر ما ينبغي ،عميو أيضا أن يثق أن َّ

غىدما ًخىب ؤلاوصان جىبت حلُلُت؛
ًجد أمامه هللا الحىىن
الذي ًخفف مً أحماله وأحزاهه التي هخجذ بصبب خطاًاه
باغخبارأن هللا هى الذي وفى غىه الدًً.
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الغفران في المسيحية ليس غفرانا ببل ثمن ،بل ىو غفران مدفوع
الثمن .والذي دفع الثمن ىو السيد المسيح بدافع محبتو لكي
يخجل الخطاة من ىذا الحب العجيب...
عندما جاء الجنود الرومان ليقبضوا عميو في ليمة صمبو قال ليم:
طُمبو َن؟ َفَقاُلوا :يسوع َّ ِ
ابَ :ق ْد ُقْم ُت َل ُك ْم ِإِّني أََنا
َُ َ
"م ْن َت ْ ُ
َج َ
الناص ِر َّي .أ َ
َ
ال ِء َي ْذ َى ُبو َنِ .لَيِت َّم اْلَق ْو ُل َّال ِذي
ُىَوَ .فِإ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْ
ونِني َف َد ُعوا َى ُؤ َ
طُم ُب َ
َقاَلوِ :إ َّن َّال ِ
طيتَِني َلم أُىِمك ِ
َحدا" (يو.)ٜ-ٚ :ٔٛ
أ
م
ي
ن
م
َع
أ
ين
ذ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
ُْ َ
ْ
واألمر ال يقتصر عمى أن يترك الجنود الرومان التبلميذ ،بل
وكأن السيد المسيح يقول ليم :أنا سأفدييم من يد الياوية ،ومن
الموت أخمصيم (أنظر ىو ٖٔ )ٔٗ :وأنا سأموت عوضا عنيم.
أحضر الييود المرأة التي أُمسكت وىي تزني في ذات الفعل،
الن ِ
ِ َّ
ص َانا
اموس أ َْو َ
وسى في ُ
وجاءوا بيا إلى السيد المسيح وقالواُ " :م َ
ِِ
أ َّ ِ
ان ِم ْن ُك ْم
ول أ َْن َت؟" فقال ليمَ " :م ْن َك َ
َن م ْث َل َىذه تُْرَج ُمَ .ف َما َذا تَُق ُ
بل َخ ِطَّي ٍة َفْمَي ْرِم َيا أَ َّوال ِب َح َج ٍر" (يو )ٚ-٘ :ٛفألقوا كميم الحجارة
ِب َ

وذىبوا.

ىل السيد المسيح ىنا كسر شريعة موسى؟ بالطبع ال .ونجده
يقول لممرأة" :يا ام أرَة أَين ىم أُوَلِئك اْلم ْشتَ ُكو َن عَمي ِ
َما َد َان ِك
أ
؟
ك
َْ
َ ْ َ ُ ْ َ ُْ
َ
َ ُ
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ِ
ال َل َيا َي ُسوعُ :و َال أََنا أَ ِديُن ِك.
َحٌد؟ َفَقاَل ْت :الَ أ َ
أَ
َح َد َيا َسّي ُدَ .فَق َ
ا ْذ َىِبي َو َال ُت ْخ ِطِئي أَْي ًضا" (يو )ٔٔ ،ٔٓ :ٛوبالرغم من أن السيد
المسيح ببل خطية ولو الحق أن يرجميا ،لكنو قال :ال .أنا
سأحمل خطيتيا ،كما قال عنو إشعياء النبيَ " :ح َم َل َخ ِطَّي َة
ِ
ِ
َكِث ِ
ض َع
ين" (أشٖ٘ )ٕٔ :وأيضا َّ
ين َو َشَف َع في اْل ُم ْذنِب َ
ير َ
"الر ُّب َو َ
عَمي ِو ِإ ْثم ج ِم ِ
يعَنا" (أشٖ٘.)ٙ :
َْ َ َ

لُدىا هكىن مصخػدًً وشاهزًٍ
وال هدصاهل مؼ أهفصىا،
لكي هإهل إلايرار الحُاة ألابدًت،
ألن الجهاد الزوحي ًحخاج ئلى ًلظت ،وزلت في مىاغُد اَّلل.
فال هخاف وال وصتهً بالحزب..
وهظل طىال حُاجىا وئلى آخزلحظت مً غمزها
في هذه الُلظت اإلاصخمزة..
والزب ٌػطُىا وػمت.
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القيامة والعبور إىل الشناويات
إن مكان اإلنسان الحقيقي قبل السقوط كان في جنة عدن ،وبعد
ىذا سيكون في الفردوس ثم في ممكوت السماوات .فاألرض
بالنسبة لنا موضع غربة ،والذين ىم لمرب يحيون عمى األرض

وكأنيم في السماء ،يشتاقون إلى سرعة االنطبلق من ىذا العالم
اك َي ُكو ُن َقْم ُب َك أ َْيضا" (مت .)ٕٔ :ٙ
"ألََّن ُو َح ْي ُث َي ُكو ُن َك ْن ُز َك ُىَن َ

والذين رقدوا عمى الرجاء قبل المسيح كانوا مسبيين في الجحيم
إلى أن أتى السيد المسيح وأصعدىم.
َّللا وىو سائر في غربة ىذا العالم
شيء جميل جدا أن شعب َّ

َّللا وعنايتو فتصبح أنظارىم متطمعة نحو
يشعر بحضور َّ
السماويات مع شركة السمائيين والمبلئكة .ونحن نقول في

ذكصولوجية باكر التي تُقال في التسبحة اليومية" :نسجد لآلب
واالبن والروح القدس .السبلم لمكنيسة بيت المبلئكة" .فالمبلئكة

صاعدون ونازلون في القداس اإلليي وفي صموات العشية
وباكر.
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يقول معِّممنا بولس الرسول في رسالتو إلى أىل كولوسي:
ين مع ُو ِفي اْلم ْعم ِ
ودَّي ِةَّ ،الِتي ِفييا أ ِق ْمتُ ْم أ ْيضا م َع ُو ِبِإيم ِ
ان
" َم ْد ُفوِن َ َ َ
َ
َ
َ
َ ُ
عم ِل هللاَِّ ،ال ِذي اَقامو ِمن األَمو ِ
ات" (كوٕ.)ٕٔ :
َ ُ َ َْ
ََ

َّ
ومن يتّحد بو -
في المعمودية نتحد بموت وقيامة السيد المسيح َ
بموتو وقيامتو– يتحد بو في صعوده إلى السماء ،ويعيش حياة
النصرة الروحية .إننا في المعمودية قد صرنا متحدين مع الرب
بشبو موتو وبشبو قيامتو (اُنظر رومية  .)ٙفنحن في المعمودية
ين َم َع ُو ِفي
ننال شركة الموت مع المسيح وقوة القيامة معو " َم ْد ُفوِن َ
اْلم ْعم ِ
ودَّي ِةَّ ،الِتي ِفييا أ ِق ْمتُ ْم أ ْيضا م َع ُو ِبِإيم ِ
ان َع َم ِل هللاَِّ ،ال ِذي
َ
َ
َ
َ ُ
أَقامو ِمن األَمو ِ
ات" (كوٕ.)ٕٔ :
َ ُ َ َْ

القيامة المقصودة ىنا ىي قيامة الحياة في البر والنصرة عمى
الخطية .كما قال معممنا بولس الرسول عن هللا" :وَل ِكن ش ْك ار ََِّّللِ
َ ْ ُ
َّال ِ
ودَنا ِفي مو ِك ِ
يح ُك َّل ِح ٍ
ظ ِي ُر ِبَنا
ن
ب
ق
ي
ي
ذ
ص َرِت ِو ِفي اْل َم ِس ِ
ينَ ،وُي ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َْ
ْ
َرِائ َح َة م ْع ِرَفِت ِو ِفي ُك ِّل م َك ٍ
ان" (ٕكوٕ.)ٔٗ :
َ
َ
ق
فَا ْطلُبُوا َما فَ ْو ُ
ِ
يح
"َفِإ ْن ُك ْنتُ ْم َق ْد ُق ْمتُ ْم َم َع اْل َم ِس ِ
يح َفا ْ
طُم ُبوا َما َف ْو ُقَ ،ح ْي ُث اْل َمس ُ
َج ِال ٌس َع ْن َي ِم ِ
ين هللاِ" (كوٖ.)ٔ :
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إن اتحادنا بالسيد المسيح القائم من األموات يجعل فكرنا سماويا،
فنشترك مع المبلئكة في التسابيح والصموات عمى سمم يعقوب.
الكنيسة فكرىا سماوي ،كما قال معممنا بولس الرسول "َفِإ َّن ِس َيرتََنا
السماو ِ
نحن ِىي ِ
ات" (فيٖ .)ٕٓ :وبما أن سيرتنا فوق في
ي
ف
َّ
ََ
َُْ َ
السماوات فكل سموك حسب الجسد يكون مرفوضا .نحن نشعر
أننا غرباء ونزالء عمى األرض ،ألن الوالدة الجديدة تجعمنا
غرباء ،إنما الذي لم يولد الوالدة الجديدة ال ُيعتَبر غريبا عمى
أنعم لنا بالميبلد الفوقاني؛ فوالدتنا
األرض ،ألن هللا في المعمودية َ
َحٌد ِفي
من الماء والروح جعمتنا مولودين من فوقِ" ،إذا ِإ ْن َك َ
ان أ َ
يح َف ُيَو َخِميَق ٌة َج ِد َيدةٌ" (ٕكو٘ .)ٔٚ :وعممية الخمق الجديد
اْل َم ِس ِ
طتنا َن َسبا جديدا فأصبح انتسابنا لمسماء وليس لؤلرض،
ىذه أع َ
وأصبح وجودنا عمى األرض غربة ،كما قال السيد المسيح:
"َل ْي ُسوا ِم َن اْل َعاَل ِم َك َما أَِّني أََنا َل ْس ُت ِم َن اْل َعاَلمِ" (يو،)ٔٙ :ٔٚ
ِ
الش ِّر ِ
ير"
َن تَ ْحَف َ
ظ ُي ْم ِم َن ِّ
َن تَ ْأ ُخ َذ ُى ْم م َن اْل َعاَل ِم َب ْل أ ْ
َل أ ْ
َسأ ُ
"َل ْس ُت أ ْ
(يو.)ٔ٘ :ٔٚ
تبدأ عالقة اإلنسان مع هللا حينما يطرح عنو مشيئة الجسد
َما ُك ُّل َّال ِ
ين َقِ
وه
م
ب
ذ
ليتبع مشيئة الروح؛ وفي ذلك يقول الكتابَ " :وأ َّ
ُ
َ
ُ
َّللاِ
َي اْلمؤ ِمنون ِباس ِم ِوَّ .ال ِ
طانا أَن ي ِ
ِ
ين
ذ
أ
ص ُيروا أ َْوالَ َد َّ
َع َ
َ
ُ
َ
ُْ
َفأ ْ
ط ُ
اى ْم ُسْم َ ْ َ
ْ
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ال ِم ْن َم ِش َيئ ِة
ُوِل ُدوا َل ْي َس ِم ْن َد ٍم َو َ
َّللاِ" (يؤ .)ٖٔ-ٕٔ :ينبغي
َّ

ال ِم ْن َم ِش َيئ ِة َر ُج ٍل
َج َس ٍد َو َ
أن ينتمي اإلنسان إلى

َب ْل ِم َن
مممكة

السماء لكي يستحق أن يكون شريكا في الميراث األبدي وينال

الموعد.

الىفىس التي هي للزب ،حػِش في هذا الػالم في أهين
وفي شىق مصخمزلالهطالق للحُاة ألابدًت
حُث الحُاة مؼ الصُد اإلاصُح.
ئن الػالمت الحلُلُت للزهد في الػالم،
هي الاشدُاق لالهطالق مً هذا الػالم.
يقول معممنا بولس الرسول" :أَنتُم َّال ِ
َم َام ُع ُيوِن ُك ْم َق ْد
أ
ين
ذ
َ
َ
ُْ
يسوع اْلم ِ
صُموبا" (غلَٖ .)ٔ :من يريد أن
م
م
ك
ن
ي
ب
يح
س
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ْ َ ْ
َُ ُ َ
النعمة والبركة في حياتو عميو أن ُيثَِّبت نظره نحو السماويات،
ُرِس َم
يأخذ

لكن َمن ينظر إلى األرضيات لن يأخذ البركة.
فمينظر كل إنسان إلى نفسو :إلى أي مدى ىو منشغل بالتسبيح
والصبلة؟!

إلى أي مدى أفكاره مشغولة باألمور السمائية؟!
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إلى أي مدى ِّ
يكون صداقة مع المبلئكة والقديسين؟!
إلى أي مدى يستفيد الناس من رؤيتو ،ومن سماع حديثو ،ومن
الجموس معو؟! وىل كمماتو ممسوحة بمسحة الروح القدس كما
ِ
ِ
ِ
ان
يقول الكتاب " َ
ال تَ ْخ ُرْج َكم َم ٌة َرِدَّي ٌة م ْن أَ ْفَواى ُكم َب ْل ُك ُّل َما َك َ
ان ،حسب اْلحاج ِةَ ،كي يع ِطي ِنعمة ِل َّ ِ ِ
ص ِالحا ِلْم ُب ْنَي ِ
ين" (أف
مسامع َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
ْ

ٗ .)ٕٜ :إلى أي مدى ىو متحرر من عبودية الّمذات الحسية

من الشيوات العالمية بحيث يسمك بطريقة روحية حسب الوصية

وكل ما يفعمو يفعمو لمجد هللا.

القيامة والعبور من خالل اإلفدارستيا
ِ
يجدد مفعول
إن إمكانية النصرة عمى الخطية متاحة لكل من ّ
موتو وقيامتو مع السيد المسيح من خبلل سر التوبة واالعتراف،
واالتحاد بالمسيح في سر اإلفخارستيا .إن ثباتنا في الرب يكون

نعيد
عن طريق اإلفخارستيا ،لذلك
فمنعيد بالشكر األبديِّ .
ِّ
جديدا مع
إفخارستيا في ىذا الزمان بنتاج الكرمة ،ثم نشربو
ً
ً

أبديا عمى محبتو ،ىناك في الراحة
المسيح حينما نشكره ًا
شكر ً
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األبدية حيث إشراقة الحياة الجديدة عندما ال يكون ىناك زمن
فيما بعد.
إن الحياة المسيحية كميا تدور حول فكرة الذبيحة ،ومنذ آدم إلى
مجيء السيد المسيح اىتَّم هللا بالذبائح .بالطبع ليست مسرة هللا

في الذبائح الحيوانية عمى اإلطبلق حيث يقول الكتاب" :ذبيحة
أت ِلي جسدا؛ بمحرقات وذبائح لمخطية
وقربانا َلم تُ ِرْد ،ولكن َّ
ىي َ
لم تسر" (عب ٓٔ٘ :؛ أنظر مزٓٗ .)ٙ :لكن كل ظبلل العيد
القديم والذبائح التي ُق ِّدمت كانت تؤكد فكرة أن ىناك ذبيحة
حية تستطيع أن تعطي الحياة لمذين يقبمونيا.
خالدة ،ذبيحة َّ
الذين يتساءلون قائمين لماذا كان ينبغي أن ُيصمب السيد المسيح؟
نسأليم ولماذا كانت كل الذبائح منذ خمقة اإلنسان إلى ىذا اليوم
إالَّ ألن ىذه الذبائح كميا تشير إلى الذبيحة الحقيقية ،التي ىي
ذبيحة السيد المسيح نفسو الممتدة عبر كل األجيال فوق

تطير كل خطايا العالم .إنيا ذبيحة إليية،
الزمن ،وتستطيع أن ّ
غير خاضعة لمزمن ،وغير خاضعة لممكان .ولكنيا فوق الزمان
والمكان ،ومن خالليا نستطيع أن نفيم كل طقوس ذبائح العيد

القديم وشرائعيا.
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لقد ترك لنا السيد المسيح ذكرى موتو المحيي في سر
اإلفخارستيا ،وأوصى تبلميذه قائبلِ" :
صَن ُعوا َى َذا ِل ِذ ْك ِري" (لوٕٕ:
ا
ْ
 ،)ٜٔلنتذكر محبتو عمى الدوام.
ما ىو التذكار؟ التذكار ىو تذكار ُحبو ،تذكار موتو عمى
الصميب ،كما نقول في القداس اإلليى "في كل مرة تأكمون من

ىذا الخبز وتشربون من ىذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون

بقيامتي وتذكروني إلى أن أجئ" .ففي كل صبلة قداس يكون دم
حاضر في الكأس ،لذلك قال " ِ
ىذ ِه اْل َك ْأ ُس ِىي
ا
السيد المسيح
َ
ِ َّ ِ
ِ
ك َع ْن ُك ْم" (لو ٕٕ.)ٕٓ :
اْل َع ْي ُد اْل َجد ُيد ِب َدمي الذي ُي ْسَف ُ
إننا نعيش العيد الجديد ليس كتذكار انتيى؛ ولكن كتذكار حي
اصَن ُعوا َى َذا ُكَّم َما َش ِرْبتُ ْم ِل ِذ ْك ِري" (ٔكؤٔ:
قائم ممتد .لذلك قالْ " :
ٕ٘).
َكْمتُ ْم َى َذا
وقد شرح القديس بولس الرسول ىذا وقال "َفِإَّن ُك ْم ُكَّم َما أ َ
اْلخبز و َش ِربتُم ى ِذ ِه اْل َك ْأس تُ ْخِبرون ِبمو ِ
َن ي ِ
الر ِ
ِ
يء"
ج
أ
ى
ل
إ
ب
ت
َّ
َ
ْ
ُ َْ َ ْ ْ َ
ّ
َ
ُ َ َْ
َ َ
(ٔكؤٔ .)ٕٙ :لذلك نقول إنو تذكار حي وليس مجرد تذكار

رمزي؛ ىو امتداد لذبيحة الصميب .فنحن ُن ْخبر بموت الرب؛ ألن
ذبيحة الصميب تكون حاضرة بالفعل في وسطنا أي جسد الرب
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ودمو .فإذا كان دم السيد المسيح الذي ُسفك عمى الصميب ىو
نفسو الذي يكون
حاضر في القداس؛ فميس ىناك تذكار أقوى من
ا
ونخبر بموت الرب عندما نشرب من ىذه الكأس ألننا نؤمن
ذلكُ .
أن ما بداخل الكأس ىو دم حقيقي .وال يمكننا أن ُنخبر بما لم نره

ونختبره .فالذين أخبروا بالقيامة؛ ىم شيود القيامة ،والذين

يخبرون بموت الرب؛ ىم شيود موتو .لذلك فنحن ُنخبر بموت
الرب وقيامتو وأيضا بمجيئو الثاني ،ألننا نختبر ىذه األمور
اختبار حقيقيا في سر التناول المقدس.
ا

القداس هو سله يعقوب
ينبغي أن نعمم أن القداس ىو سمم يعقوب المنصوب عمى
األرض ورأسو يمس السماء ،إذ نصمي في القداس ونقول" :فيما

نحن أيضا نصنع ذكرى آالمو المقدسة وقيامتو من األموات
وصعوده إلى السماوات وجموسو عن يمينك أييا اآلب وظيوره
الثاني اآلتي من السماوات المخوف والممموء مجدا" ..أي أننا في
القداس نتذكر الصمب والقيامة والصعود والمجيء الثاني؛ لذلك
فالقداس ىو سمم يبدأ من عمى األرض انطبلقا من فكرة التجسد
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والفداء والصمب والقيامة ،ثم ينطمق بنا نحو السماويات .ومن

يحضر القداس وال يشعر بأنو قد ُرفع لمسماء يكون قد حضر ولم
ي ِ
ستفد شيئا.
عندما ندخل إلى الكنيسة لحضور القداس البد أن نعمم أن ىذه
لحظات سماوية سنقضييا في شركة مع السمائيين ،ووسيمة تنقمنا

من األرض إلى السماء حيث نبدأ في تذوق حبلوة الحياة األبدية؛

َّللا من خبلل القداس يجعمنا نتذوق عربون الممكوت ونشتاق
ألن َّ

لمسماء .فمننيض من الظممة األرضية ونتطمع نحو النور المشرق
من العبلء.
وعربون الممكوت ليس ىو فقط أن نأكل جسد السيد المسيح،
لكنو أيضا أننا حينما نأكمو تنشط فينا عوامل االتحاد مع السيد
المسيح في موتو وقيامتو وصعوده إلى السماء .فبالتناول من

جسد السيد المسيح يعمن اإلنسان موتو عن الخطية ،كما يعمن
قيامتو في حياة البر والفضيمة .وأيضا بالتناول نتحد مع السيد
المسيح في صعوده إلى السماوات لكي نعيش في شركة مع
السمائيين.
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فبل تقف في الكنيسة موقف المتفرج من ىذا السر ..أعني ال
أمور سماوية تحدث ،لكن البد أنك تصل
ا
تقف متفرجا لتشاىد
من خبلل اتحادك بالسيد المسيح إلى شركة حقيقية في
السماويات ألنك اتحدت بالسيد المسيح الصاعد إلى السماء.

وأيضا عندما نتذكر في القداس مجيئو الثاني فيذا يعني أننا
نتخطى المرحمة الحالية التي ىي صعوده إلى السماء ،إلى
المستقبل الذي ىو مجيئو الثاني واستعبلن الممكوت األبدي.

فالقداس ىو عربون الممكوت؛ ألنو ينقمنا من الزمن الحاضر إلى

الزمن اآلتي ..وجسد الرب ودمو ىو عربون الحياة األبدية.

إن وقت القداس يختمف عن أي وقت آخر ألن ىذه لحظات
لمن لو عين تبصر وقمب يفيم .ولكن مشكمتنا أننا نرتبك
سماوية َ
بأمور ثانوية وننسى الجوىر ،فننشغل باالىتمام بشكميات العبادة
مثل الوقوف أو السجود أو الشورية أو الشمعة ..إلخ ،وننصرف
عن الجوىر ،فنحرم أنفسنا من التمتع بالسماويات .ىذه ليست
دعوة لبلستيانة بالطقوس بل دعوة لبلنطبلق من الحرف إلى
الروح.

القيامة والعبور إىل حياة الفرح الروحي
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الر ِّب
المسيحية في جوىرىا ىي حياة الفرح الروحي ِ"ا ْف َر ُحوا ِفي َّ
ُك َّل ِح ٍ
ول أ َْيضا ا ْف َر ُحوا" (فيٗ .)ٗ :والسيد المسيح قال
ين َوأَ ُق ُ
"ح ْزَن ُك ْم َيتَ َحَّو ُل ِإَلى َف َرٍح" (يو ،)ٕٓ :ٔٙوقال أيضا
لتبلميذه ُ
َحٌد َف َرَح ُك ْم ِم ْن ُك ْم"
وب ُك ْم َو َ
َ"وَل ِكِّني َسأ ََر ُ
اك ْم أ َْيضا َفتَْف َرُح ُقُم ُ
ال َي ْن ِزعُ أ َ
(يو.)ٕٕ :ٔٙ
وبى ِلْم َح َزَانى ألََّن ُي ْم
ولكن الفرح في المسيحية يأتي بعد الحزن " ُ
طَ
َن اْل ُح ْزَن
َيتَ َع َّزْو َن" (مت٘ ،)ٗ :وىذا نراه في حياة التوبة" ..أل َّ
َّال ِذي ِبحس ِب م ِش َيئ ِة هللاِ ي ْن ِشئ تَوبة ِ
صِ
بل ٍ
ام ٍة" (ٕكو :ٚ
د
ن
بل
ب
خ
ل
َ
َ
َ
َ
َ
ُ ُ َْ
َ
ََ َ

ٓٔ) .فاإلنسان يحزن عمى خطيتو ثم يفرح بالرجوع إلى أحضان
َّللا .يقضي اإلنسان فترة معينة في ندامة وألم وم اررة ونوح وبكاء
َّ

ثم يأتي الفرح ..تماما مثمما حدث في أحزان الصميب .فقد قال
السيد المسيح َ"نْف ِسي َح ِز َين ٌة ِج ِّدا َحتَّى اْل َم ْو ِت" (مت،)ٖٛ :ٕٙ
ألنو في ذلك الوقت كان يحمل خطايا العالم كمو .فقد كان حزينا
تحول إلى فرح
بسبب سقوط اإلنسان وفجوره ،ولكن الحزن َّ

بالقيامة .وبالمثل فمرحمة التوبة ىي شركة مع السيد المسيح في
أحزانو في بستان جثسيماني ،ولكن حزن التوبة ال يدوم واالَّ تفقد

المسيحية معناىا وقوتيا ،فالدعوة إلى ىذا الحزن ىي دعوة إلى
حزن مؤقت ،أما الدعوة إلى الفرح فيي دعوة دائمة .وينبغي أالَّ
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يأتي الفرح إالَّ مع النصرة والرجاء والنقاوة وحياة القداسة ،أما

الفرح مع الخطية والسقوط والتياون ،فيو ليس فرحا روحيا وليس
َّللا.
من َّ
اإلنسان الذي يبكي عمى خطاياه ويشعر بالندامة الحقيقية ىو
أما اإلنسان الذي
الذي يستحق أن يفرح بالتوبة والنصرة والقيامةَّ .

ال يشعر بوخز في ضميره بسبب الخطية ،وال بكآبة قمب بسبب

خيانتو لمسيد المسيح ،فكيف يستحق أن يسمع ُحكم البراءة أو
ال
ال َس َ
التبرير؟ فبلبد أن يقترن الفرح بالنقاوة ألنو مكتوب " َ
بل َم َق َ
َش َرِار" (إش.)ٕٕ :ٗٛ
َّ
الر ُّب ِلؤل ْ

ؤلاوصان الذي ٌصزع ئلى الفزح
بدون أن ٌػبر وادي الحزن والدمىع،
فاهه ًفلد كىة الثباث في الفزح الجدًد الذي هاله.
ألهه غلى كدرجذللىا أمام اَّلل بصبب خطاًاها
غلى كدرما وػطى ئمكاهُت الفزح الدائم.
إن اإلنسان الذي يفرح فرحا روحيا ال يستطيع أحد أن ينزع فرحو

َحٌد َف َرَح ُك ْم
منو ،كما قال ربنا يسوع المسيح لتبلميذه"َ :و َ
ال َي ْن ِزعُ أ َ
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ِم ْن ُك ْم" (يو ،)ٕٕ :ٔٙأما الذي يفرح بأمور العالم ،فعندما يفقدىا
يفقد معيا فرحو وسبلمو.
من ضمن عبلمات امتبلء اإلنسان من الروح القدس أن يكون
الرو ِح َف ُيَو َم َحَّب ٌة َف َرٌح َسبلَ ٌم"
َما ثَ َم ُر ُّ
داخمو فرح دائم ال ُينزع َ"وأ َّ
الر ِّب ُك َّل ِح ٍ
ين"
(غل٘ .)ٕٕ :وعندما يقول الرسول ِ"ا ْف َر ُحوا ِفي َّ
(فيٗ ،)ٗ :فيذا ليس تصريحا لكل إنسان أن يفرح حتى لو كان
الر ِّب" ،إنما يقصد
يعيش في حياة الخطية ،ألن عبارة ِ"ا ْف َر ُحوا ِفي َّ
بيا :انتصروا فافرحوا بالنصرة .فيو ىنا يأمرنا أن نصل إلى
َّللا .أما اإلنسان
الفرح الحقيقي الذي يأتي من دوام العشرة مع َّ

الذي ال يعيش في التوبة فبل يحق لو أن يفرح ،بل عميو أن ُيسرع

إلى الحزن والندامة عمى خطيتو ،ويدوم فييما حتى يشعر
َّللا قد طمأنو .وىنا يبدأ نور الرجاء أن يشرق في
بالتعزية وأن َّ

قمبو ،ويتسمل إلى قمبو الفرح الروحي الحقيقي.
فمنعيد حقا بقيامة السيد المسيح من األموات طارحين كل أحزان
ّ
العالم الحاضر ألن الحياة قد أظيرت (انظر ٔ يو ٔ.)ٕ :

ًيبغي أن هفزح ووصزبلُامت الزب مً ألامىاث،
وهدرك أنها كىة دافػت حػمل في حُاجىا آلان
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ولِصذ مجزد جذكار،
وأن اللُامت واكؼ وػِشه وهخمخؼ به
وهحخفل به أًضا في حُاجىا الداخلُت؛
حُىما هطلب مً هللا اإلاػىهت لكي ما هيخصزغلى الخطُت ووػِش
حُاة اللداشت وحُاة الىصزة.
لُبارك الزب حُاجكم،
وأفزاح اللُامت جمأل كلىبكم
وأهىئكم حمُػا بػُد اللُامت املجُد
وإللهىا املجد دائما أبدًا أمين.

41

