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مرفع الّلحم- الدينونة األخيرة
انع العجائب وتذكار القدیس الشهید في الكهنة خرالمبوس الصَّ

(10/02/2020)  (23/02/2020) شرقيغربي

قنداق مرفع اللحم: إذا اتيَت يا اهللا على األرض بمجٍد فترتعد منك البرايا باسرها. ونهر الّنار 
يجري أمام عرشك والصُُّحف تُفتح. والخفايا ُتشَهر. فنّجني حينئٍذ من النار التي ال ُتطفأ. وَأّهلني 

نللوقوف عن يمينك ايها الديّان العادل. و و

الرسالة

والنار  الديّان  لكالم  الشريرة  األرواح  تصغي  عندئٍذ 
تنتظر حكمه. فال تفيد الصارخ وقتئٍذ كلمة ارحم! إذن 
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 أجاJن 

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

بتلك  ولنتمّسك  والطهارة  بالَعفاف  نفوسنا  ولنزيِّن 
أن  قبل  الطاهر  اإليمان  وهي  الثمن  الفائقة  اللؤلؤة 
وكل  البشري  اoد  ونور  العامل  ويُباد  حياتنا  تنتهي 
َال  يقول: «َألينِّ  الديّان ألنه  ولنرِض  العاملية.  امللذات 
فَاْرِجُعوا   ، الرَّبُّ السَّيُِّد  يـَُقوُل  َميُوُت،  َمْن  ِمبَْوِت  ُأَسرُّ 
َواْحيـَْوا.» (حزقيال ٣٢:١٨)، فلو شاء موت اخلاطئ 

ملا قال ما ذُِكْر. هو يريد أن يرحم ولذلك حيّذر. إنه 
يشفق ليثبت وينىبء لكي حيّولك عن الخطر الحقيقي، 
فانه ان هّدد يريد النجاة، وان سكت يقصد القصاص، 
وهذا نعلمه من األمثال. فإن اهللا حني هّدد أهل نينوى 
رمحهم وحني سكت عن أهل سادوم أهلكهم. انه أعدَّ 
األكاليل لنا اذا مل جنلب العذاب لنفوسنا. انه يريد إلغاء 
اجلحيم، وإقفال سجن الظلمة، وصّب كل غضبه على 
الشيطان. يريد أن يجلس لَيدين ال ألجل قصاص البشر

بل لكي يعطي األكاليل. فإن كان سيِّدنا هكذا فلُنقبل 
لكلماته: ومصغني  رأفة  مملوئني  على كالمه  حبرارة 

، َألينِّ َوِديٌع َوُمتـََواِضُع اْلَقْلِب» كي نستحق  «تَـَعلَُّموا ِمينِّ
أن نسمع صوته املرغوب: «تـََعاَلْوا يَا ُمَبارَِكي َأِيب، رِثُوا 
.» (مىت ٢٥:  اْلَمَلُكوَت اْلُمَعدَّ َلُكْم ُمْنُذ تَْأِسيِس اْلَعاملَِ
البشر سيدنا  بنعمة احملب  به  ٣٤) ونستحق أن نسّر 
يسوع املسيح الذي له اoد مع اآلب والروح القدس إىل 

دهر الداهرين آمني.

الم الصانعع العججائبب نة خ ي الكههنة خررالمببووسس الصانعع اي الك

الّا ا ا ا ا ال ك ف األ
في يوم الدينونة المخوف، ينال األبرار األكاليل السماوية 

بّ      إستمع يا اهللا صويت يق بالرَّ دّ                    يفرح الصِّ
                    فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية اىل تيموثاوس (٢تيمو ١:٢-١٠)

وما سمعتُه مّني لدى شهوٍد كثيرين  ❈ يا ولدي تيموثاوس تقوَّ في النعمة التي في المسيح يسوع
احتمل المشّقات كجنديٍّ صالٍح ليسوع  ❈ استودْعُه أُناًسا أَُمناَء ُكفوًءا ألّن يعّلموا آخرين أيًضا
وأيًضا إن كان  ❈ ليس أحٌد يتجنَّد فيرتبك بهموم الحياة. وذلك لُيرضي الذي َجـنََّدُه المسيح ❈

ولكن ما هي عالمة مجيئه بحيث ال يمكن ألي 
المسيح:  يقول  وحينئٍذ  تماثَلها؟  أن  أخرى  قوة 
تظهر في السماء عالمة ابن اإلنسان! فهذه العالمة 
عالمة  ِحْلَيُة  هي  بالمسيح  الخاصة  الحقيقية 
وهي  الَملك  َتْسَبق  بالنور،  التَحَمت  الصليب. 
ُتظهر الذي ُصِلَب قديًما، لكن اليهود الذين َدسُّوا 
له الدسائس وضربوه، حينما ينظروا الى الصليب، 
الذي  هو  هذا  صارخون:  وهم  صدورَهم  يقَرعوَن 
هو  هذا  ورَبطناه...  وجهه،  في  وبَصقنا  ضربناه، 
الذي صلبناه بعد أن هزأنا به! أين المفرُّ من وجِهِه 
ومن غضِبِه؟.. ولكنَّ أجواق المالئكة ستحوطُهم 

فال يستطيعون الفرار في أّي مكان.

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

.» (مىت ٢٥: ٣٤) اْلُمَعدَّ َلُكْم ُمْنُذ تَْأِسيِس اْلَعاملَِ

الدينونة األخرية - للقديس كريللس األورشليمي

الثالث:- اللحن  على  القيامة  طروبارية 
ألن  األرضيات  وتبتهج  السماويات  لتفرح 
الموت  ووطىء  بساعده  عز&ا  صنع  الرب 
وانقذنا من وصار بكر األموات ، بالموت،
جوف الجحيم ومنح العالم الرحمة العظمى .

االبوليتيكية للقديس على اللحن الرابع:
المغبوط  الحكيم  خرالمبوس  يا  ظهرَت  لقد 
ومصباًحا  يتزعزع  ال  المسيح  لكنيسة  عموًدا 
العالم  في  تألأل  قد  النور.  دائم  للمسكونة 
األوثان  عبادة  َظَالم  َوَمَحَق  باالستشهاد. 
في  المسيح  الى  بَدالٍَّة  فتشفَّع  الحالك، 

خالصنا.
طروباریة شفیع /  ـة الكنیسة ....

ايوثينا الثالث اللحن الثالث
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ويجب انَّ الحارث الذي يتعب أن  ❈ أحٌد يجاهد فال ينال اِإلكليل ما لم ُيجاهد جهاًدا شرعي&ا
ُأذكر أنَّ يسوع المسيح  ❈ إفهْم ما أقول فَـْليُـْؤِتَك الربُّ فهًما في كلِّ شيٍء ❈ يشترك في اإلثمار أوًال
الذي َأْحَتِمُل فيِه اْلَمَشقَّاِت  الذي من نسل داود قد قام من بين األموات على حسب إنجيلي ❈
فلذلك أنا أصبر على كّل شيٍء من أجل المختارين  ❈ حّتى القيود كمجرٍم، إالَّ أنَّ كلمة اهللا ال تُـَقـيَّد

لكي يحصلوا هم أيًضا على الخالص الذي في المسيح يسوع مع المجد األبدي.

للقدیس یوحنا الذهبي الفم ماذا ینفعنا في یوم الدینونة الرهیب -
ال المجد وال الِغَنى وال الشُّهرة العالميَّة ينفعنا يف يوم 
حبفظ  املقرتن  الوصايا  تتميم  بل  الرَّهيب،  الدينونة 
حقيقة العقائد. فال تنَس ذلك قطًعا وال تنزع مخافة 
اهللا  يد  يف  ريب  بال  نفسنا  أن  واعلم  قلبك  من  اهللا 
َتعاَىل، فهو يطيل حياة َمن يشاء، ويقصِّر حياة َمن 
يشاء، ألنه هو القائل: «أَنَا أُِميُت َوُأْحِيي... َولَْيَس 
ُهَو  «خمُِيٌف  (تثنية٣٩:٣٢)،  ُخمَلٌِّص.»  َيِدي  ِمْن 
اْلُوُقوُع ِيف َيَدِي اِهللا احلَْيِّ!» (عب٣١:١٠)،كلنا حنن 
دخان،  ظل،  غبار،  زهر، كأل،  رماد،  تراب،  البشر 
تلك  يف  ألنه  احلياة.  منلك  ال  ولكن  نعيش  رؤيا، 
البشري كله:  جنسنا  على  فيها  ُحِكَم  اليت  اللحظة 
«ألَنََّك تُـرَاٌب، َوِإَىل تُـرَاٍب تـَُعوُد» (تك١٩:٣). أثبَت 
باملوت.  اجلميع  على  َوُحِكَم  والفساد  املوت  علينا 
من  أصلنا  غًدا.  ميوت  واآلخر  اليوم  ميوت  الواحد 
الزمن. كلٌّ ميوت.  بعد جزء من  إليه  الرتاب وسنعى 

امللوك والعامة والرؤساء واملرؤوسون!

«تذكر فقط أن الذين فعلوا الصاحلات يَُطوبَّوَن يف 
احلياة ويف املمات ويف يوم الدينونة الرهيب إىل قيامة 
احلياة األبدية، وأما الذين عملوا السيئات، فقد تنصبُّ 
عليهم الشتائم واللعنات في هذه الحياة وتكون قيامتهم 
َوِديٌع  َألينِّ   ، ِمينِّ «تَـَعلَُّموا  (يو٢٩:٥)،  دينونة» قيامة 
ليس  أتكلم  «أنا  (مىت٢٩:١١)،  اْلَقْلِب»  َوُمتـََواِضُع 
حسب ما أنا بل أتكلم حبسب رمحيت. اين احب الرمحة 
فما  معك  أتكلم  الكل  ملك  أنا  السلطة!  من  أكثر 
أعظم قويت. ولكن ال أريد أن أقهر ضعفك باقتداري. 
أنا ال أقول تعالوا تعّلموا مينِّ ألين سيِّد اخلليقة وإهلها 
«َمْن َكاَل  ترجتف،  فيجعلها  األرض  إىل  ينظر  الذي 
ِبَكفِِّه اْلِمَياَه، َوقَاَس السََّماَواِت بِالشِّْربِ، وََكاَل بِاْلَكْيِل 

تَـَعلَُّموا  تعالوا  «لكن  (اش١٢:٤٠)،  اَألْرِض»  تـُرَاَب 
أنا وديع: ألنك  اْلَقْلِب».  َوُمتـََواِضُع  َوِديٌع  ، َألينِّ  ِمينِّ
متواضع  أنا  اجلَْلَد.  حتّملت  وأنا  أخطأت  أنت 
باختياري. أنا السّيد جئت ألخّلص الذين كانوا حتت 
يد العبودية. هم ضربوين على وجنّيت. العبيد صلبوين 
بل كنت  هذا كله  إىل  أنظر  مل  لكين  املخلِّص.  وأنا 
َال  ألَنـَُّهْم  َهلُْم،  اْغِفْر  قائًال:««يَاأَبـََتاُه،  أيب  إىل  ُأصلي 
يـَْعَلُموَن َماَذا يـَْفَعُلوَن»» (لوقا ٣٤:٢٣)، «إذن تعالوا 
، َألينِّ َوِديٌع َوُمتـََواِضُع اْلَقْلب». أنا أطلب  تَـَعلَُّموا ِمينِّ
منكم نشاطًا وال أخجل أن أطلب من عبيدي وأتوسل 
إليهم كي ال اضطر إىل قصاصهم. تعالوا تعّلموا مين 
اآلن  فاينِّ  تعالوا  مّني!  الُمخيف  تروا  أن  قبل  الوداعة 
قليل  وبعد  اآلن،  مشفٌق  أنا  ُأدينكم.  وسريًعا  ابرئكم 
قليل  وبعد  اآلن،  رحوم  أنا  عليكم.  بالحكم  سأنطق 
، َألينِّ َوِديٌع َوُمتـََواِضُع  أكون ديَّانًا حًقا. تعالوا تَـَعلَُّموا ِمينِّ
اْلَقْلب! أحترتمون تواضعي أو تخشون اقتداري؟ تعالوا 
وتداركوا ظهور وجهي باالعرتاف ألن وداعيت حمدودة 
بوقٍت معروف! فاحلياة احلاضرة هي وقت ظهور طول 
أنايت فقط، هكذا يقول السّيد: سيأتي وقت حين تغلق 
أبواب رحمتي ورأفتي، سيأتي وقت حين ال ينفع الخاطئ 
ذرف الدموع، يأيت وقت حني صوت البوق يُعلن عن 
فوق األرض كلها وحتضر  مجيئي الثاني إذ تطري املالئكة
إىل الدينونة ربوات من األموات وحينئٍذ يوضع العرش، 
وأنا آيت على القوات العلويَّة، ترافقين الرئاسة والقدرة 
أينما سرت، وإذ ذاك أنوار ملكويت تضيء العامل بأسره، 
فتفتح األعمال األرضية أمام كل فرد وُيكافأ كل من متَّم 
الناموس بدقة، ويـُْلَفظ الحكم الشديد على الشياطين إذ 
يقف الُمدان وليس له إالَّ أعماله فتلومه أفكاره َوَحيُْكم 

ضمريه عليه.

وجميع  مجدِه قاَل الربُّ متى جاء ٱبن ٱلبشر في
عرش  على  يجلس  فحينئٍذ معُه  ٱلقديسين  ٱلمالئكة 
من  بعضهم  فُيميِّـُز  األُمم  اليِه ُكلُّ  وُتْجَمع  ❈ مجدهِ  
ويُـقيُم ❊❈ الخراف من الجداِء يمّيز الراعي بعٍضكما
يقول حينئٍذ ❈ يسارِه يمينه والجداَء عن الخراف عن

رِثُوا  أَِبي ُمَبارَِكي يا  تعالوا يمينِه عن للذين  الملك 
جعـــــُت ألنــِّـــي ❈ انشاِء العاَلم لكم منُذ ٱلُملك ٱلُمَعدَّ
غريًبا وكنُت فسقيتموني وعطشـــــُت فَأطعمــتــمـونـي 

ومريًضا فعدتموني  وُعريانًا فكسوتموني ❈ فآويتموني
الصّديقون  ُيجيبُه  حينئٍذ ❈ اليَّ فأتيتم  ومحبوًسا 
متى رأيناك جائًعا فَأطعمناك او عطشاَن  قائِلين: يا ربُّ
ُعريانًا او  فآويناك  غريًبا  رأَيناك ومتى  ❈ فسقيناك

فأَتينا  او محبوًسا  مريًضا  رأيناك  ومتى  ❈ فكسوناك
هُؤالء  اقول لكم بما انَّكم فعلتم ذلك بَأحد اخوتي فُيجيب الملك ويقول: لهم الحقَّ ❈ اليك
يا مالعين الى النار  يسارِه: اذهبوا عنِّي يقول ايًضا للذين عن حينئٍذ ❈ الصغار فبي  فعلتموُه
وكنُت ❈ فلم تسقوني وعطشُت فلم ُتْطِعُموِني ُجعُت الّني ❈ االبديَّة الُمَعدَّة ِإلبليس ومالئكته
هم  يجيبونُه حينئٍذ ❈ ومريًضا ومحبوًسا فلم تزوروني وُعريانًا فلم تكسوني غريًبا فلم تُـْؤُووِني
غريًبا او ُعريانًا او مريًضا او محبوًسا ولم  او متى رأيناك جائًعا او عطشاَن ايًضا قائِلين : يا ربُّ
اقول لكم بما أنَّكم لم تفعلوا ذلك بأحد هُؤالء الصغار  ُيجيبهم قائًال: الحقَّ حينئٍذ ❈ نخدمك

والصديقون الى الحياة االبديَّة . فيذهب هُؤالء الى العذاب االبدي ❈ لم تفعلوُه فبي

لكي يحصلوا هم أيضا على الخال

قاللََ الربُّ متى جاء ٱبن ٱلبش
ف ُ ٱل ك ال ٱل

اإلنجیـــل
ع ع ح ي

د ف شش ٱل ٱ

البشري رشيف من بشارة القديس متّى األنجييل فصلٌ
التلميذ 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)


