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 الراعي كلمة
  وتسلحوا بسالح اهللا الكامل

  واألبناء األحباء،اإلخوة 
يبدأ صوم الفصح حبسب اآلباء، حبسب حياة الرهبان، ثالثة أيام 
ال يتناولون فيها ال طعام، وال ماء، يفعلون هذا فقط ليعلنوا هللا بأم 
بالفعل قد تركوا كل شيء وتبعوه، وماتوا عن أهوائهم، عن ملذام، 

ا الدهر. عن أطايب احلياة اليت يركض ورائها الذين هم أبناء هذ
ومطبقني كالم الرسول بولس: "لنسلكن سلوكاً الئقاً كما يف النهار"، 

حيرضنا الرسول بولس أن نلبس أسلحة النور. ملاذا يريدنا أن نلبس  وبه
أسلحة النور؟ كلكم تعرفون أنه يف املعمودية، نقول متضرعني اىل اهللا: 

إجعله خروفاً ناطقاً "إجعله جندياً جديداً يف مملكة ربنا يسوع املسيح، 
ح جندياً يف مملكة صبيف رعيتك املقدسة". وبالتايل اإلنسان املؤمن ي

  يسوع املسيح. 
حنن نعيد يف هذه الكنيسة للقديس الشهيد ثاوذورس. نعيد يف هذا 
الشهر، للقديسني الواحد واالربعون من عمورية، وهي مدينة كبرية 

 أَصدق سيفبو متام الشاعر: "الواليت فتحها املعتصم، الذي وقتها قال أ
"، معروفة احلادثة، واللَّعبِ دجالْ بينِ احلَد حده يف  الكُتبِ من إِنبِاًء

هناك واحد واربعون شهيداً طُلب منهم أن يغيروا إميام بيسوع 
املسيح، مل يقبلوا. كما كان اجلنود يبذلون دماءهم حلماية املدينة 

ويقاتلون بكل شجاعة، ومستعدين أن يبذلوا الغايل  احملاصرة،
والرخيص ألجل ثبات األمن والسالم حبسب معطيات السلطة الزمنية 
اليت كانوا خيدمون. وعندما جاء دورهم أن خيدموا، وأن جياهدوا، وأن 

 شجاعة، مع يضحوا، وأن يقدموا لربنا يسوع املسيح، قدموا، وبكل
بغداد، وأبقوهم شهوراً بني الوعيد أم أسروا، وأتوا م اىل 

  اإلحسان والعذاب. ال اإلحسان أثر فيهم والترهيب، ما بني
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فيهم. حىت يغيروا رأيهم، وال العذاب أثر 
اإلحسان والعذاب يف خدمة ربنا يسوع 
املسيح، ال ميكن أن يفْرقان عن بعضهما 
البعض. ألننا ال خناف ممن يقتل اجلسد، 
بل ممن له أن يلقي اجلسد والروح يف نار 
جهنم، يعين اإلنسان كله، أي أن خناف 

  اهللا.
نعيد يف هذا الشهر للقديسني األربعني 

، هكذا هم الذين إستشهدوا يف سبسطيا
املؤمنون، اإلنسان الصائم هو إنسان 
مضحي، هو إنسان رجال، هو إنسان ال 
خيضع لألهواء ، ولعادات إجتماعية، وملا 
يراه من هنا وهناك، وما يسمعه. اإلنسان 
املؤمن هو إنسان صوام، إنسان ال يقتدي 
باآلخرين، ال يقلّد اآلخرين، بل يسعى يف 

، وهو املؤثر، النهاية أن يكون هو القدوة
وهو صانع احلاضر واملستقبل. والذي 
يستطيع أن يصحح أيضاً املاضي بأن حيض 
الناس حبياته وسلوكه على التوبة. اإلمتناع 
عن الطعام والشراب بالنسبة اىل اإلنسان 
املؤمن هو أدىن درجات سلم الفضيلة، 
وهو أول ما يتكلم عنه القديس يوحنا 

الساعي اىل السلّمي، يتكلم عن اإلنسان 
القداسة الذي يبدأ بالتخلص من أشياء 
هذا العامل وممتلكاته، يضعه بالدرجة 
األوىل، أو الساعي أن يصعد اىل الدرجة 
األوىل. إذا صام الواحد منا عن السيجارة، 
يقول أنا أصوم!، إذا كان يعمل عمل سيئاً 
ويف الصوم ال يعمله، يقول أنا صائم! إنه 

بيعية، إنه مل يدخل مل يدخل باألشياء الط
على املرحلة األوىل ما بني الدرجة األوىل 
واألرض، إنه مل يرفع رجله ليصعد، لكن 
كيف اإلنسان الصوام الذي يعرف أن 
الصوم هو ليس صوم الطعام، بل هو 
إشارة إليه، ألن الصوم هو صوم القلب، 
ليس فقط صوم اللسان. انا ال أتكلم على 

لس. هذا كالم أحد، انا ال أسرق، ال أخت
أوالد صغار ، األوالد الصغار هم الذين 
يقولون أنا ال أعمل هذه.. يدافعون عن 
أنفسهم. اإلنسان الكبري يتكلم عن 
جناحات، يتكلم شهادات، ويكون قد 
حقق شيئاً يف حياته. يتكلم عن أشياء 
يفتخر بأن يقدمها للناس كفتح جديد. 
ويف احلياة الروحية لكل شخص هناك 

هامة ميكنه أن يفتخر ا أمام اهللا  فتوحات
ومالئكته. أن يفتخر أمام البشر مجيعاً، أن 
يتكلم، وينصت إليه الناس، ينصت إليه 
البشر يقولون وميجدون اهللا بسبب أعماله. 
هذا يعين أن اإلنسان يتجند ليسوع 
املسيح. ماذا يعين يتجند؟ أنه جندي 
جديد ليسوع املسيح ربنا. ماذا يعين 

جديد؟ اجلندي العادي يتعلم فنون جندي 
القتال ليذهب اىل احلرب. إما ان يكون 
على املدفعية، او على الدبابات، أو 
بالطريان، او بالصواريخ، إما مشاة او 
جموقل اىل ما هنالك من أشياء حبسب 
اجليش الذي يف هذا العامل. عليه أن 
يتدرب عليها جيداً ليستخدمها يف املعركة 

  ا. وعند احلاجة هل
وأيضاً املؤمنون يف جتندهم ليسوع 
املسيح، يتسلحون بأسلحة البِر. ماذا 
يهمين إن كان أحد ما عنده مال الدنيا 
كلها، وال يعرف كيف حيافظ على هذه 
النعمة، ويستخدمها ألجل خالصه، 
وخالص الذين من حوله. يأيت مئة لص 

هم مئة طريقة وطريقة دولص، وعن
ح. أريد أن لسرقتها فتذهب مهب الري

أسأل كم شخص فقد ماله بسبب القمار، 
عادة واحدة أفقرت الناس. نفس الشيء 
يف احلياة الروحية، اإلنسان الذي يأخذ 
كل النعم اإلهلية باملعمودية، إذا مل يكن 
عنده السالح، وطرق الدفاع الصاحلة، 



القادر على استعماهلا على اهلجوم على ما 
اليت يعطيه ميكن أن يرتع منه هذه النعم 

إياها اهللا له باملعمودية، اليت يعطيها اهللا له 
باملناولة، وقراءة الكتب املقدسة، والكلمة. 
يأيت اللص عدو البشر، الشرير الشيطان، 

أكياسه، ويبدأ بتفريغها  وخيرق لهإبليس، 
شيئاً فشيئاً بطريقة ذكية، وبدون إنتباه من 

  صاحبها.
؟ طريقتنا حنن، ملاذا نريد أن نصوم

حنن منتنع عن األشياء اليت حنبها كثرياً. من 
قال لك إذا أنت إمتنعت عن األكل، تزيد 
أو تنقص. من قال لك إذا مل متتنع عن 
األكل، تزيد أو تنقص. اهللا ال حياسب 
على الطعام والشراب، ألن الرسول بولس 
يقول لنا: "اجلوف لألطعمة، واألطعمة 

تايل، للجوف، واهللا يبيد هذه وتلك". وبال
الصوم عن الطعام، هو عبارة عن مترين 
احلواس لطاعة الكلمة اإلهلية. ميرن 
اإلنسان ذاته أن يكون قوياً، ليس له سيد 
إال يسوع املسيح. ال الطعام، وال املال، 
وال العادات اإلجتماعية. سيده وحده 
يسوع املسيح. ختيلوا أن هناك جمتمعاً ال 

ال متسلطاً عليه يرى يف الدنيا له سيداً، و
إال يسوع املسيح. هذا اتمع يكون 
جمتمعاً ملكوتياً، كما يف السماء، كذلك 
على األرض. ألن هل هناك شيء ضد 
شريعة يسوع املسيح. بولس الرسول 
يقول: "هذه ليس من ناموس ضدها"، 
يعين ليس من شريعة ضدها. فأنت عندما 
 تبدأ بالتمرن على احلياة الروحية بالصوم،

عليك أن ال تعترب أنك قد وصلت اىل 
شيء، بل أن تسمع قول ربنا يسوع 
املسيح يقول لك: "مهما فعلتم فقولوا حنن 
عبيد بطّالون". جيب على اإلنسان أن يبقى 
موأَخذاً نفسه، وعاتباً، إذا مل يستطع 
الوصول اىل حمبة يسوع املسيح، يعين أن 

حيب يسوع املسيح،  بقدر حمبة يسوع 
له، على قدر حمبة اهللا له. عند ذلك املسيح 

يستطيع أن يقول أنه يعيش حياة روحية، 
ويتأكد ذلك له يف كشوفات، وإعالنات، 
ورؤى، وحضور قدسي من عامل 
السموات كما حيدث مع القديسني. 
عندئذ يستطيع اإلنسان أن يقول: باحلقيقة 
قد قطعت أشواطاً يف هذه احلياة، ولكن 

الني. ألنه أين هو ما زلت من العبيد البطّ
من  ال ائية اهللا يف كل خري، ألنه خملوق 
على صورته ومثاله. فالصوم، هو صوم 
كياين، ليس فقط صوم عن الطعام، بل هو 
صوم كياين، كما يقول الرسول بولس: 
"لست أنا أحيا، املسيح حييا فيا". وإذا 
وصلنا أن ندرك هذا أننا بكالمنا، 

طعامنا،  ومع  وبتعاملنا مع الناس، ومع
عاداتنا، ويف وظائفنا ويف كل مكان، 
نفكّر ماذا يريد يسوع املسيح اآلن. ممتلكاً 
هذا الفكر، الشعور علينا، يعين باحلقيقة 
نستطيع أن نقول مع الرسول بولس: 
"لست أنا أحيا، املسيح حييا فيا" يكون 
املسيح قد حصنين، فيكون املسيح هو 

يريد أن  الذي أظهره أمام عامل شرير
  يأخذنا اىل اهلاوية، واىل حياة الشر.

جهاد الصوم ككل جهاد روحي 
، سيف اإلميان، بِرحيتاج اىل أسلحة ال

  خوذة الروح، درع الصدق والثبات...
أسأل اهللا أن يعطينا مجيعاً أن ندخل 
يف هذا اجلهاد وحنن بالفعل موطدين 
العزم، وقد لبسنا هذه األسلحة اليت أعطانا 

 لكي نستخدمها يف اإلنتصارات إياها اهللا
والفتوحات الروحية، لكي نبقى رعية 
واحدة لراع واحد الذي هو مباركنا، 

  وهو مقدسنا يسوع املسيح آمني.
  يليوساسب                         

  وتوابعها طران عكارم                     



  طروباریة اللحن الثاني
أيها احلياة الذي  عندما احندرت اىل املوت،

ال ميوت، حينئذ أمت اجلحيم بربق الهوتك، 
وعندما أقمت األموات من حتت الثرى، صرخ 
حنوك مجيع القوات السماويني: أيها املسيح االله 

     املعطي احلياة اد لك.
  غریغوریوس طروباریة القدیس

، وسند الكنيسة يا كوكب الرأي املستقيم 
ومعلمها، يا مجال املتوحدين ونصرياً ال يحارب 
للمتكلمني بالالهوت، غريغوريوس العجائيب، 

بتهل على إفخر تسالونيكية وكاروز النعمة 
  الدوام يف خالص نفوسنا.

  
  (باللحن الثامن) القنداق

ين أنا عبدك ياوالدة االله، أكتب لك إ
دم لك الشكر رايات الغلبة يا جندية حمامية، وأق

كمنقذة من الشدائد، لكن مبا أن لك العزة اليت 
ال تحارب أعتقيين من صنوف الشدائد حىت 

  أصرخ إليك افرحي يا عروساً ال عروس هلا.
  

  ٣:  ٢ - ١٠:  ١عبرانیین الرسالة:
  أنت یا رب تحفظنا وتسترنا 

أنت  خلصني یا رب فإن البار قد فني    
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 األسقف ايليا طعمةحماضرة يلقيها سيادة 

  اجلزيل االحترام،
  .هل من تناقض بني العلم والدينبعنوان: 

  
تنظمها مجاعة النور املقدس، وذلك يوم 



 اخلامسةالساعة  ٣/٤/٢٠١٦األحد الواقع فيه 
  منيارة. –يف كنيسة رقاد السيدة بعد الظهر 


