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أحد ما بعد الصليب – قراءة إنجيل العيد
بصليبك الموت ،وفتحتَ للصِّ الفردوس ،وأبطلتَ
 الطروبـاريـة )اللحن السابع(  :الشيتَِ
ِّ
ك أن يكرزوا مبشرين بأنك قد قمتَ  ،أيھا المسي ُح اإلله،
نو َح حامال ِ
ت الطيب ،وأمرتَ رس َل َ
ً
مانحا العالم عظي َم الرحمة
 خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البربر ،واحفظ بقوة صليبكجميع المختصين بك

 القنداق )على اللحن الرابع( :يا َمن ُرفِع على الصليب طوعاً ،أيھا المسي ُح اإلله ،امنحْك ملو َكنا المؤمنين .مانحا ً إياھم الغلب َة على
رأف َتك
لشعبك الجدي ِد المل َّقب باسمِك .فرّ ح بقدر ِت َ
ِ
وشعار انتصار
سالح سالم
ك
َ
َ
صر َت َ
محاربيھم .لتكن لھم ُن َ
القراءات اإلنجيلية

لموطئ قدمي ِه ،فإنﱠهُ ق ﱡدوس
ارفعوا الربﱠ إلھَنا واسجدوا
ِ
فلترتجف األرض
فلتسخَط ال ﱡشعوب .ھ َو جالسٌ على ال ﱢشيروبيم
الربﱡ قد ملَكَ
ِ
ِ

ل من رسالة القديس بولس الرسول األولى إلى أھل كورينثوس )(24-18 :1
فص ٌ

 gيا إخوة ،ﱠ
ب عن َد الھالِكينَ َجھالة ،وأ ﱠم عندَنا
إن كلِمةَ الصلي ِ
نحنُ المخلﱠصينَ فھ َي ق ﱠوةُ ﷲ ،ألنﱠهُ قد ُكتِب :سأبي ُد ِحكمةَ
الحُكما ِء وأر ُذ ُل فَھ َم الفُھَماء ،أينَ الحكيم؟ أينَ الكاتِب؟ أينَ
يس ﷲُ قد َجھﱠ َل ِحكمةَ ھذا العالَم؟ فإنﱠهُ
ِمحجا ُج ھذا ال ﱠدھر؟ ألَ َ
بالحكمة،
ف ﷲَ ِ
يعر ِ
إذ كانَ العالَ ُم ،وھ َو في ِحكم ِة ﷲ ،لَم ِ
ص بجھال ِة ال ِكراز ِة الذينَ يؤ ِمنون ،أنﱠ
َحسُنَ لدى ﷲِ أن يخلﱢ َ
اليھو َد يسألونَ آيةً ،واليونانيﱢينَ يَطلبونَ ِحكمة ،أ ﱠما نحنُ
بالمسيح َمصلوباًَ ،ش ﱠكا ً لليھو ِد و َجھالةً لليونانيﱢين ،أ َما
َكر ُز
فن ِ
ِ
ً
ُ
وحكمة ﷲg.
لل َمدع ﱢوين ،يَھودا ويونانيﱢين ،فالمسي ُح ق ﱠوةُ ﷲِ ِ
ديس يوحنّـا -6 :19
اإلنجيل:
فصل شريف من بشارة القديس متّى  1:27إنجيل القـ ّ
ُ
35-30 ،28-25، 20-13 ، 11

ب على يسو َع ليُميتُوه * في ذلك
 gفي ذلك ال ﱠزمان .تشا َو َر ُرؤَسا ُء الكھَنَ ِة جميعا ً و ُشيو ُخ الشع ِ
ُ
س قائِلين .إِصلِبهُ.
الزمان .تشا َو َر ُرؤَسا ُء الكھَنَ ِة وال ﱡشيو ُخ على يسو َع ليُھلِ ُكوه .وذھَبوا إِلى بيالط َ
اصلِبهُ .فقال لھم بيالطُسُ .خذوهُ أَنتُم وٱصلِبوه فإِنﱢي ال أَج ُد في ِه ِعلﱠة * أَجابَهُ اليھود .إِ ﱠن لنا ناموساً.
َوجبُ الموت .ألَنﱠه ج َع َل نف َسهُ ٱبنَ ﷲ * فل ﱠما س ِم َع بيالطُسُ ھذا الكال َم ٱزدا َد
ب
ِ
وبح َس ِ
ناموسنا ھو ُمست ِ
َ
َ
ً
الوالي ِة وقا َل ليسوعِ .من أيـن أنت .فلَم يَ ُر ﱠد يسو ُ
ع علي ِه َجوابا *
دار ِ
خَوفا ً * ودَخ َل من جدي ٍد إِلى ِ
ُ
جاب
فقا َل له بيالطُس .أَال تُكلﱢ ُمني .أَما تَعلَ ُم أَ ﱠن لي سُلطانا ً أَن أَصلِبَكَ ولي سُلطانا ً أَن أطلِقَك * فأ َ َ
خر َج
ي ِمن
سلطان لو لم يُعطَ ل َ
ك ِمن فَوق * فل ﱠما س ِم َع بيالطُسُ ھذا الكال َم أَ َ
يسوع .ما كانَ لكَ عل ﱠ
ٍ
وبالعبرانيﱠـ ِة َج ْب َعثا * وكانت
وض ٍع يُقا ُل له لِيتُ ْستُروتُـس.
يسوع .ث ﱠم
َ
ِ
جلس على ُكرس ﱢي القَضا ِء في َم ِ
َ
ُ
ُ
َ
ص َرخوا .إِرف ْعهُ.
صح وكانَ نح ُو الساع ِة السادسة.
فقال لليَھود .ھ َُوذا َملِككم * أ ﱠما ھُم ف َ
َ
تَھيِئَةُ الفِ ِ
َ
َ
َ
ليس لنا ملِ ٌ
يصر * حينئ ٍذ
ك غي ُر قَ َ
جاب رُؤَسا ُء الكھَنَةَ .
صلبُ ملِ َك ُكم .أ َ
صل ْبهُ .قا َل لھم بيالطُس .أأ ِ
إِ ِ
َ
َ
َ
وض ِع ال ُمس ﱠمى
أَسل َمهُ إِلي ِھم ليُصلب .فأخَذوا يسو َع وم َ
ضوا ب ِه * فخر َج وھو حا ِم ٌل صليبَهُ إِلى ال َم ِ
وض َع الجُم ُج َمة .وبال ِعبرانيﱠ ِة يُس ﱠمى الج ُْل ُجلَة * َح ُ
ين م َعهُ ِمن ھُنا ومن ھُنا ويسو َع
يث َ
َم ِ
صلَبوهُ وآ َخ َر ِ
ُ
ً
ُ
الناصريﱡ
ع
يسو
.
ه
في
.
ﱠليب
ص
ال
على
ه
ع
ض
وو
ا
ُنوان
ع
ط
بيال
وكتب
*
سط
الو
المكتوبُ
ُ
سُ
وكانَ
َ َ َ
َ
ِ
ِ
في َ
َ
َ
ً
ب في ِه يسو ُ
ملِ ُ
وض َع الذي ُ
ع كان قريبا ِمنَ
صلِ َ
ك اليَھود * .وھذا ال ُعنوانُ َ
قرأهُ كثي ٌر منَ اليھود .أل ﱠن ال َم ِ
ً
ً
ب يسو َع أُ ﱡمهُ .وأُ ُ
ﱠ
ﱠ
خت
صلي
د
عن
ة
ف
ق
وا
وكانت
*
ﱠة
ي
ومان
والرﱡ
ة
ي
واليونان
ة
ي
بران
ع
بال
ا
مكتوب
.
المدينة
َ
وكانَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أُ ﱢم ِه مري ُم التي ل َكالوبُا .ومري ُم ال ِمجدَليﱠة * فل ﱠما رأَى يسو ُ
ع أُ ﱠمهُ والتﱢلمي َذ الذي كانَ ي ُِحبﱡهُ واقفا ً قال
ألُ ﱢمه .يا ٱمرأَة .ھُ َوذا ٱبنُ ِك * ﱠم قا َل للتﱢلمي ِذ .ھذه أُ ﱡمك .و ِمن تلك الساع ِة أَخ َذھا التﱢلمي ُذ إِلى بَيت ِه الخاصّ .
ع أَ ﱠن ك ﱠل شي ٍء قد ت ّم .فلِ َكي يتِ ﱠم الكتابُ قال .أَنا عَطشان * .وبع َد ھذا رأَى يسو ُ
* وبعد ھذا رأَى يسو ُ
ع
ْ
أَ ﱠن ك ﱠل شي ٍء قد ت ﱠم .فأَما َل رأ َسهُ وأَسلَ َم الرﱡ وح * ﱠم إِذ كان يو ُم التﱠھيِئَة .فلئالﱠ تَبقى األَجسا ُد على
ت كانَ عظيما ً * .فجا َء الجُن ُد و َك َسروا ساقَ ِي األَ ﱠو ِل وساقَ ِي
ب في السبت .ألَ ﱠن يو َم ذل َ
ك السب ِ
الصلي ِ
َ
لكن واحداً
كسـروا ساقَيه * ﱠ
ُلب م َعهُ * وأَ ﱠما يسو ُ
اآل َخ ِر الذي ص َ
ع فل ﱠما ٱنتَھَوا إِلي ِه ورأوهُ قد مات .لم يَ ِ
ت َد ٌم وماء * والذي عايَنَ َش ِھ َد و َشھادتُهُ ح ّ
ق g
منَ الجُن ِد فت ََح َجنبَهُ ب َحربةَ .
فخر َج لل َوق ِ
الثالثاء  14أيلول  – 2010عيد رفع الصليب المقدس في العالم كله

يخبرنا التاريخ الكنسي أن القديسة ھيالنة ،والدة اإلمبراطور قسطنطين الكبير ،وجدت بالقرب من
الجلجلة ،الصلبان الثالثة التي مات عليھا المسيح الفادي واللصان رفيقاه .وأن األسقف مكاريوس
األورشليمي اھتدى إلى تمييز صليب المخلص عن الصليبين اآلخرين بفضل أعجوبة ت ّمت على يده،
إذ أنه أدنى الصلبان الواحد تلو اآلخر من امرأة كانت قد أشرفت على الموت ،فلم تشفَ إال عندما
لمست صليب السيد له المجد.
بقي العود الكريم في كنيسة القيامة حتى  4أيار سنة  ،614حيث أخذه الفرس بعد احتاللھم المدينة
المقدسة وھدمھم كنيسة القيامة .وفي سنة  628انتصر اإلمبراطور ھرقليوس على كسرى ملك
فارس وأرجع الصليب الكريم إلى المدينة المقدسة .في كنيسة القيامة اليوم يكرّم الموضع الذي
وجدت فيه القديسة ھيالنة الصليب الكريم .وھذا الموضع كان في عھد السيد له المجد حفرة كبيرة
في األرض ،ردمھا مھندسو قسطنطين الملك وأدخلوھا في تصميم الكنيسة الكبرى بمثابة معبد ،ھو
في الواقع مغارة كبيرة تحت سطح األرض

في القرن السابع نقل جزء من الصليب الكريم إلى رومة ،وقد أمر بعرضه في كنيسة المخلص،
ليكون موضع إكرام المؤمنين ،البابا الشرقي سرجيوس األول).(701-687
أن لعيد الصليب األھمية الكبرى والمحل الممتاز في سلسلة األعياد على م ّر السنة الطقسية ،سواء
في ذلك الشرق والغرب .ھو تجديد ليوم الجمعة العظيمة في أسبوع اآلالم .غير انه بينما يعيش
المؤمنون في يوم الجمعة العظيمة ذكرى الفداء بدم المسيح وموته على الصليب ،بوصفه حدثا ً
تأريخيا ً .تذكرنا الكنيسة المقدسة في الفرض اإللھي برموز العھد القديم التي تشير إلى الصليب،
وأھمھا :شجرة الفردوس ،علﱠة ھالكنا ،بينما الصليب ھو آلة خالصنا ،وفلك نوح التي ما خلص بھا
سوى األبرار ،بينما الصليب يشمل الجميع ،خطأة و أبراراً ،في فدائه .ويعقوب الذي صلّب يديه
ليبارك حفيديه ،ابني يوسف .وموسى الذي م ّد يديه وفتح بھما في البحر األحمر طريقا ً إلسرائيل،
وحلّى بالعود مياه م ّرة  ،وضرب الصخرة بعصاه فتفجﱠرت منھا المياه حياةً للشعب ،وصلّى فاتحا ً
ذراعيه ،لينتصر الشعب اإلسرائيلي على عماليق .وعصا ھارون التي أورقت :والحية النحاسية:
ووقوف الشعب في شكل صليب حول تابوت العھد ،إلى غير ذلك من الرموز.
بُعد الصليب ،لم يعد األلم ،في حياة اإلنسان ،ذلك القدر الغاشم الذي يسحقنا ويثيرنا .بعد الصليب
أصبح األلم محنة الحب ،وتشبھا ً بالفادي ،وتنقيةً من الخطيئة ،واشتراكا ً بفداء البشر ،وسبيل اإلنسان
إلى قمة مجد السماء.
كلمة الراعي لألب بطرس غريب

أيھا األبناء األحباء ،أكتب إليكم في ھذه األسطر وقلبي مفعم بالمحبة نحوكم فرداً فرداًّ .
إن ك ّل واح ٍد
من أعضاء أسرتنا الكنيسة الغالية ھو ٌ
ابن عزيز له من ّي كل المحبة والعناية واالھتمام ،وبنعمة ﷲ،
أشعر بعاطفة أبوية تش ّدني إلى الجميع وتجعلني أحرص كل الحرص على خير الك ّل ونجاحه ،تماما ً
كما يحرص األب على أبنائه ويجھد نفسه في سبيلھم جاعال خيرھم وھناء عيشھم فوق كل ّ اعتبار.
أريد لكم السعادة ،وأريد لكم معرفة الحكمة التي تؤدي إلى ھذه السعادة .أريد لكم معرفة الحكمة
اإللھية التي في المسيح يسوع والتي بدونھا ال حياة مستدامة وال خالص ،كما وأريد لكم معرفة
أحكام الحياة البشرية المجدية والتي تساعد اإلنسان على تحقيق ذاته والعيش بأمان وطمأنينة ،وھي
في أساسھا نابعة من الحكمة اإللھية التي أرادت أن يكون ابن شاطر ،إنسانا ً كائنا ً طيبا ً عامالً وحراً
على صورة ﷲ تعالى خالقه.
تردني كل يوم أخبار متنوعة عن كنيستنا منھا ما يسرّ ،ومنھا ما يقلق ويحزن وأنتم أعلم الناس بأنني
أولي الكنيسة اھتماما خاصا .وأعتبر أن مستقبل األسرة والمجتمع والكنيسة يرتكز على األجيال
الصاعدة إن كانت عائالتنا صحيحة وقوية وصالحة ومؤمنة با ممارسة للعبادة وملتزمة بواجباتھا
الدينية والمھنية فالبد أن يكون المستقبل مشرقا ً .وإن كانت الكنيسة متقاعصة وضعيفة العزم لھا
وال عنفوان حائرة وبدون القرار فإن الويل كل الويل للغد اآلتي ولذلك أود أن أنادي الجميع
وأدعوھم إلى الوعي واليقظة.
أنادي أخيرا ال آخرا كل فرد من أفراد الرعية التوجه دائما إلى الكنيسة .رغم إذا كان يوجد خالف
أو تعب ،أو تقصير فاليد الواحدة ال تقدر عمل شيء ،وخاصة أدعوا األھل كي يكونوا الوالدين في
متابعتھم وعطفھم ومربين في حرصھم على االرشاد والتوعية والتھذيب مقدمين ألوالدھم وللمجتمع

كما للمسن من خالل تصرفاتھم وتعاملھم صورة المعلم االمثل الذي يعطي كل انسان كبير كان أم
صغيرا شيخا أم فتى رجال أم امرأة ملء القامة التي تجعل منه انسانا بالغا تتألق فيه صورة ﷲ
وتسطع على محياه اشعاعات محبة المسيح الحي في كل المؤمنين به المخلصين من بني البشر.
قصة و عبرة
>> الناسك على الصليب !! <<
رغب الناسك العجوز مرة أن يخرج من منسكه الصغير ويقصد الكنيسة
الكبيرة القريبة من منسكه أسوة بالمؤمنين الكثر الذين يزورونھا ويطلبون
من الرب .ركع الناسك أمام الصليب الكبير القائم في وسط الكنيسة وقال:
"يا رب ،أريد أن أتألم معكّ ،
ھال أعطيتني مكانا ألكون على الصليب بدال
منك؟" .تفاجأ الناسك بصوت المصلوب يقول له" :سأحقق لك طلبك بشرط
أن تعدني بالبقاء صامتا ً تماما ً طالما أنت على الصليب".
قبِ َل الناسك بالشرط وأخذ مكان المصلوب دون أن يالحظه أحد .وصل
رجل غني فصلّى وغادر ناسيا ً محفظته المليئة بالمال الوفير .فبقي الناسك
صامتا ً .وأتى بعده رجل فقير ،وبينما كان يصلي الحظ المحفظة المليئة
بالنقود على األرض .فوجدھا وأخذھا ومشى.وبقي الناسك صامتا ً.
ثم أتى شاب ليطلب الحماية في سفره بالباخرة ألنه ذاھب إلى بالد بعيدة .وفيما كان الشاب المسافر
يصلي وصل الرجل الغني يبحث عن محفظته فاتھم الشاب بسرقتھا وبدأ بالصراخ والشتائم وھدد
باستدعاء الشرطة التي أتت واحتجزت الشاب.
ً
لم يستطع الناسك البقاء صامتا ً فنطق بالحقيقة وسط ذھول الجميع .فركض الغني مسرعا وراء
الفقير ،والشاب مسرعا ً وراء الباخرة لئال تفوته .عندما فرغ المزار من الحجاج أتى الرب إلى
الناسك وقال له" :انزل لست مؤھالً أن تكون مكاني ألنك لم تبقى صامتا ً".
أجاب الناسك" :ولكن يا رب ،ھل يجب أن أبقى صامتا ً أمام مشكلة كھذه؟"
ً
فأجاب الرب" :كان يجب أن يضيّع الغني ماله ألنه سيصرفه في عملية قذرة جدا .وكان على الفقير
أن يأخذه ألنه بحاجة ماسّة له .أما المسافر ،فلو بقي في الحجز لكانت السفينة التي ستغرق في
عرض البحر قد فاتته وبقي على قيد الحياة".
كم نتسرع مراراً في أحكامنا ،ونلجأ إلى منطقنا ،وننسى أن الرب يرانا بمنطق مختلف لكنه أكثر
أمانا ً وأوسع آفاقا ً.
فھو القائل على لسان النب ّي إشعياء " :ألن أفكاري ليست أفكاركم وال طرقكم طرقي ،ألنه كما

علت السموات عن االرض ھكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم"
 يبدأ مركز التعليم في الخميس  7أكتوبر  -2010يرجىالتسجيل عند السكرتيرة ميرنا
 يعلن مركز التعليم المسيحي عن الدورة التأھيلية مع األختوردة مكسور لمن يرغب بالحضور ،من الخميس  30سبتمبر إلى
السبت  2أكتوبر في الكنيسة من  4:30م حتى  9م

