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قبرك،
 طروبـاريـة القيامة )اللحن السادس( :إن القوا ِت المالئكية ظھرت على ِ
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وقفت عن َد القبر ،طالبة ً جسدَك الطاھر .فسلبتَ
اس صاروا كاألموات ،ومري َم
والحرَّ َ
ً
َ
والقيتَ
بين األموات ،يا
من
م
قا
من
فيا
.
الحياة
ا
واھب
ل
البتو
بأذى،
ك
ـنل
ت
ولم
الجحي َم
َ
َ
َ
ِ
ربُّ المج ُد لك.
 خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البربر ،واحفظ بقوةصليبك جميع المختصين بك.
 القنداق :يا نصيرة المسيحيين التي ال ُتخزى ،ووسيطتھم الدائمة لدى الخالق ،الُتعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك .بل بما أنك صالحة ،بادري إلى معونتنا،
نحن الصارخين إليك بإيمان .ھلمي إلى الشفاعة ،وأسرعي إلى االبتھال .يا والدة
اإلله المحامية دائما ً عن مكرميكِ .
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ل شريف من بشارة القديس لوقا البشير )(56-41 :8
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 8نوفمبر  -محفل مق ّ
القوّات التي ال جسد لھا

المالئكة "أرواح خادمة ،ترسل للخدمة من اجل المزمعين أن يرث وا الخ الص" )عب رانيين .(14:1
فھم حراس البشر ،أفراداً وشعوباً ،ومرشدوھم ،ومنفّذو ارادة ﷲ فيھم .وھم الذين يرفعون ص لواتنا
إل ى ﷲ ،ويع اينون ك ل ح ين وج ه اآلب ال ذي ف ي الس ماء .وھ م الق ائمون عل ى خدم ة العل ّي ف ي
الليتورجية السماوية ،المرّنمون حول ع رش الج الل بالتس بيح لمثل ث التق ديس .ت ذكر الكنيس ة عل ى
وجه التخصيص اس م اثن ين م نھم :ھم ا جبرائي ل )أي "ق وة ﷲ"( وميخائي ل )أي" م ن مث ل ﷲ؟"(،
الن الكتاب االلھي يذكرھما .نع رف م ن الكت اب ايض ا ً أن ع دد المالئك ة يف وق ك ل احص اء ،وانھ م
يؤلفون تس ع جوق ات :الس رافيم والش روبيم والع روش والس يادات والق وات والرئاس ات والس الطين
ورؤساء المالئكة والمالئكة.
الذھبي الفم رئيس أساقفة القسطنطينيّة
ديسين يوحنّا
 13نوفمبر – تذكار أبينا في الق ّ
ّ

من أقواله في ظھور الروح القدس بھيئة حمامة:

ٌ
أليف طاھر .وبما أن
لماذا ظھر الروح القدس بشكل حمامة؟ الحمامة حيوان
الروح القدس ھو روح وداع ٍة ،لذلك تراءى بشكل حمامة .ومن ناحية أخرى ،ھذا
يذكرنا بقص ٍة تاريخيةً قديمة ،عندما غمر الطوفان كل المسكونة ،وكاد الجنس
البشري أن يفنى ،كانت الحمامة الطائر الذي بيﱠن بوضوح نھاية الغضب اإللھي،
كخبر مفرح يعلن السالم العام .كل ذلك كان
حاملة في منقارھا غصن زيتون،
ٍ
رسما ً لما سيحدث الحقا ً .كانت حالة الناس أبشع بكثير من حالتھم الحاضرة ،وكانوا يستحقون
عقابا ً أكبر .فلكي ال تيأس أنت اآلن ،يذ ﱢكرك ھنا بتلك الحادثة القديمة :حين كان الرجاء مفقوداً،
ُوجد حلﱞ وإصال ٌح .كان الطوفان في ذلك الوقت تأديباً ،وأما اآلن فقد جاء الحل عن طريق النعمة

والعطية الجزيلة .لذلك ظھرت الحمامة ،ال تحمل غصن زيتون ،ولكنھا تشير إلى الذي سيخلص
ت صالحة؛ ألنھا ال تُخرج إنسانا ً من الفلك ،بل تقود بظھوره
من ك ﱢل الشدائد ،وتبسط أمامنا رجوا ٍ
المسكونة كلھا إلى السماء .ال تحمل غصن زيتون بل البن ﱠوة للبشر كلھم .
اآلن ،وقد أدركت قيمة العطية ،ال تحسب أن قيمة الروح ناقصةٌ ،بسبب ظھوره بشكل حمامة.
أسمع البعض يقول إنه كما يختلف اإلنسان عن الحمامة كذلك يختلف المسيح عن الروح؛ إذ ظھر
المسيح بصورة طبيعتنا اإلنسانية ،بينما ظھر الروح القدس بصورة حمامة .فبم نجيب عن كل
ذلك؟ إن ابن ﷲ اتﱠخذ طبيعة اإلنسان ،بينما الروح القدس لم يأخذ طبيعة الحمامة .لذلك لم يقل
اإلنجيلي إن الروح ظھر "بطبيعة حمامة" بل قال "بشكل حمامة" .ولم يظھر الروح بعد ذلك بھذا
الشكل ،الحقيقةُ شي ٌء والتدبير شي ٌء ،التنازل شي ٌء ،والظھور العابر شي ٌء آخر .
من أقواله في معمودية الروح القدس

"فقال لھم ھل أخذتم الروح القدس لما آمنتم فقالوا له :ال بل ما سمعنا
أنه يوجد رو ٌح قدسٌ * قال :فبأية معمودية اعتمدتم فقالوا :بمعمودية
يوحنا *فقال بولس إن يوحنا ع ﱠمد بمعمودية التوبة قائالً للشعب أن
يؤمنوا بالذي يأتي بعده أي بالمسيح يسوع* فلما سمعوا اعتمدوا باسم
الرب يسوع ووضع بولس يديه عليھم فح ﱠل الروح القدس عليھم"
)نص رسالة اليوم( .كل من يجھل الروح القدس يجھل يسوع المسيح .
كان يوحنا يعلﱢم أن المسيا ينبغي أن يأتي "توبوا فقد اقترب ملكوت
السموات" .ثم يع ﱢمد كل من التزم حياة توبة في سبيل تھيئة نفسه
القتبال المسيا اآلتي .يقول" :اآلن وضعت الفأس على أصل الشجر.
فكل شجرة ال تصنع ثمراً جيداً تقطع وتلقى في النار .أنا أعمدكم بماء
التوبة .ولكن الذي يأتي بعدي ھو أقوى مني...ھو يعمدكم بالروح القدس والنار" )مت(11-10:3
بھذه األقوال يبيﱢن المعمدان أن األمر يتطلﱠب فقط استعداداً حسناً ،أي توبة واعترافا ً وإيماناً ،وليس
بالضرورة أتعابا ً وأعراقا ً .وبعد أن أظھر الفارق الشاسع بينه وبين المسيح بدأ يذ ﱢكر قلة أھمية
معموديته نسبة إلى معمودية المسيح وأنه ال يمكن أن يقدﱢم لھم سوى اإلرشاد إلى التوبة
واالعتراف .لم يقل "بماء الغفران" بل قال "بماء التوبة" .وعن معمودية المسيح قال "سيعمدكم
بالروح القدس" يقصد غنى النعمة أي :مغفرة الخطايا ،رفع اللعنة ،الصالح ،التقديس ،الخالص،
التبني ،األخوة .ھذا كله تتضمنه مواھب الروح القدس الغزيرة .لم يقل سيعطيكم الروح بل قال
سيعمدكم )سيغطسكم( بالروح القدس ونار مما يكشف عن قوة النعمة .من المحتمل أن تالميذ
يوحنا جاءوا إلى أفسس من منطقة لم تصل إليھا الكرازة بالمسيح .كان يوحنا يكرز بمعمودية
التوبة )أع .(24:13لم يقل بولس لھم إن معمودية يوحنا ليست بشيء بل قال إنھا ال تكفي وليست
كاملة .فقال :معمودية يوحنا ھي معمودية التوبة وليست معمودية غفران الخطايا ،مرشداً إياھم إلى
مقام أسمى ،وموضحا ً أن معمودية يوحنا لم تكن تمنح غفران الخطايا ألن الغفران الكامل يأتي من
المعمودية باسم الرب يسوع والروح القدس.
ل مديح
 14نوفمبر – تذكار الق ّ
ديس الرسول فيلبّس الجدير بك ّ

كان الرسول فيلبس من بيت صيدا ،على ضفاف بحيرة طبرية في الجليل .وھو مواطن للرسولين
اندراوس وبطرس .وقد دعاه يسوع في الجليل ،بعد عمادته في االردن .وھناك تقليد يرجع إلى اقدم
العصور ،ويذكره اوسابيوس المؤرخ ،بأن بلدة ايرابوليس من اعمال فريجية ،تحوي رفاقه.

قصة

و

عبرة

>> السيارة الرياضية أو اإلنجيل !! <<
كان شابا من أسرة ثرية و اقترب موعد تخرجه من الجامعة
و كان يحلم منذ شھور عديدة بسيارة رياضية فارھة رآھا في
أحد المعارض و لعلمه أن والده لديه من األموال ما يمكنه به
شراء كل ما يريد ،فقد أبدى له رغبته الشديدة في امتالك ھذه
السيارة .و انتظر الشاب يوم تخرجه بفارغ الصبر منتظراً أي
عالمة من والده تفيد انه اشترى له سيارة أحالمه .وأخيراً أتى اليوم الذي طال انتظاره و استدعى
األب ابنه في مكتبه الخاص و قال له كم ھو فخور به و كم يحبه و كم ھو ابن بار ثم أعطاه علبه
مغلفة على شكل ھدية جميلة.
اخذ الشاب الھدية بمزيج من الدھشة و خيبة األمل و فتحھا فوجد انجيل مغلف بغالف من الجلد
الفاخر و عليه أول حروف اسمه بالذھب .غضب الشاب و صرخ بمرارة في أبيه" :على الرغم
من كل أموالك كل ما تقدمه لي ھو مجرد انجيل؟" .وترك اإلنجيل و اندفع خارجا و لم يعد .لم
يتصل الشاب بأبيه لمده طويلة جدا و مرت سنوات طويلة و تزوج الشاب و ك ّون أسرة جميلة و
نجح في عمله و امتلك منزل رائع و ذات يوم فكر في والده و أدرك انه قد تقدم به السن جدا و
ربما يكون محتاج إليه في شيخوخته فقال أقوم و اذھب إليه .و لكن قبل أن ينفذ قراره وصلت إليه
برقيه تخبره بوفاة والده و بأنه قبل وفاته قد نقل إليه كل أمالكه .انطلق الشاب مسرعا إلى بيت أبيه
و ما أن دخل حتى امتأل قلبه بحزن و ندم شديد.
وفى مكتب والده وجد اإلنجيل الذي تركه منذ سنين كما ھو .فتحه و الدموع تسيل من عينيه و بدأ
يقلب في صفحاته و بينما كان يتصفحه سقط من غالف اإلنجيل شئ معدني ارتطم باألرض و
انحدرت دموعه كالسيل على خديه عندما رأى انه به مفتاح السيارة الرياضية التي كان يحلم بھا و
على ميدالية المفتاح بطاقة عليھا عنوان المعرض و تاريخ يوم تخرجه من الجامعة و عبارة
"الثمن مدفوع بالكامل".
كم من مرة ضيعنا من بين أيدينا نِعم و بركات أعطاھا ﷲ لنا لمجرد أنھا أتت من طريق غير الذي
نتوقعه...؟؟؟

ي أبوكم الذي في
"فإن كنتم و أنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطايا جيدة فكم بالحر ّ
السماوات يھب خيرات للذين يسألونه" )متى (11 :7
تعلن أخوية أم المعونة الدائمة عن معرضھا الخيري في بيت لوزان من
 22نوفمبر لمدة ثالث أيام .حضور رعيتنا يشجع األعمال الخيرية
فال تترددوا بحضوركم ومساعداتكم،،،
يعلن مركز التعليم المسيحي عن حفلة البربارة يوم الجمعة  4ديسمبر في
قاعة السفارة اللبنانية
حضور أوالد التعليم في كنيستنا مع أھلھم فقط

