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 القمص يعقوب حنا         فى محضر الرب    

 قراءة معاصرة لظهورات القيامة     

 0202الخمسين المقدسة مايو                             

 .املنَتج األول، باكورة الشهود /22

 ثانى عشر

 عند رجمه للقديس اسطفانوس الشهيد األول 
 

وِح أ "  ا هَُو فََشَخَص إِلَى السََّماِء َوهَُو ُمْمتَلٌِئ ِمَن الرُّ مَّ

اْلقُُدِس، فََرأَى َمْجَد هللاِ، َويَُسوَع قَائًِما َعْن يَِميِن هللاِ. 

هَا أَنَا أَْنظُُر السََّماَواِت َمْفتُوَحةً، َواْبَن اإِلْنَساِن »فَقَاَل:

 ( 55و  55:  7" ) أع «. قَائًِما َعْن يَِميِن هللاِ 

 

الممتلئئئئ مئئئن الئئئروح القئئئدس، أول امت انئئئات اإليمئئئان    

يئئدا المسئئيب لتئئى يتئئر  لنئئا فئئى اإلنجيئئ  أونجئئب بجئئدا  . 

وعالمة وعدا: أنا معتم كئ  والتنيسة دلي  حضو ا معنا 

 األيام إلى انقضاء الدهر. 
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وعئئدم ايابئئ  عئئن مشئئ د ى منئئا حتئئى لئئو كئئان مسئئتن     

هئو ابئن هللا. ، التنيسة ولئن يترك ئا و لم يفا ق فالسماء، 

األمنئئاء الممتلنئئون بئئالروح  لتئئن لئئن يتمتئئ  ب ئئ ا المجئئد إ 

 القدس.

 

 ما أعظم ه ا الش يد المبا  ، الش يد األول    

! و حئ    Prototype اا عينة اختبا ، العينة األولئى أ

أن التنيسئئة فئئى مجمئئ  القديسئئين بالقئئداس اإلل ئئى  لقبئئ : 

و عنئى الشئ يد األول، العينئة األولئى   برو و مئا  يروس

والتجربئئئة األولئئئى للمنئئئت  المسئئئي ى التئئئا   والشئئئاهد 

وقد نج ت التجربة ونفعت الش اد  و سجلت فى  ،للقيامة

 !  ا يخ الشعوب!

 ة طريق الترا   واأللم ، حام  الشعلة، فا  ً 

 .على أول بقعة  ت ر  اال ى ك  هم   فع  الرايةحام  

  

  را  يا حبيى اسطفانوس؛ كيف كان اإليمان عند ؟ 

 كيف  رجمت الوعود إلى حيا ؟ 

 ا يوم سمع ا الرس  من فم الرب م  انك لم  تن موجودً 



 ./ املنتج األول، باكورة الشهود22  3قراءة تأملية معاصرة لظهورات القيامة 

 برام انك لم  تن  لمي ا أو  سو  ب  شماسا  خدم موائد! 

لتن  اإليمان ال ى   ركت بئ  التنيسئة و ت ئر  بئ  حتئى 

 مطلقا.    اآلن وبدون    يمتن ا  ال ركة

 هت ا ف مت يا ب 

اإليمئئان عطيئئة حيئئة وقئئو  حركئئة فعالئئة لئئو  مسئئك ب ئئا 

  .اإلنسان

 

 أشتر   بى يسوع 

يا مئن بسئرعة أتبئت لتالميئ   وللتنيسئة دليئ  حضئو   

 وانك معنا ك  األيام ، في ا

 ا عن يمين العظمة ا قائمً ها هو اسطفانوس يرا  حيً 

    فيستمد منك القو  والمعونة ويتم  ش اد

نظئئر إليئئك فئئى قلبئئ  و ئئ كر وعئئود  فاسئئتنا ت ب ئئير   

  .و ى  فى السماء

 ليتنا نفع  مثل  فى ى منا، 

 ننظر إليك ونت كر وعود  

أنفسئنا فئى حبئك،  أضئعنالنرا  ونش د بت  قئو  حتئى لئو 

 فلن   لك لألبد، ب  ست فظ ا أنت لنا لل يا  األبدية. 
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  ؛عوض اللغة التى نتتلم ب ا اآلن يا  ب

 ،لغة الخوف والرعب والت ديد

 لغة القو  الجسدية وادوات ال ماية المادية؛ 

 ع ا وستين وبندقية ! 

 

 علمنا اإليمان يا  ب، * 

 ا ا منت رً ج ب عيوننا إليك لترا  قائمً أ

  .مألنا من  وحك كما مألت اسطفانوسإ

 

واذكئئر يئئا  ب كئئ  مضئئط دينا، كئئ  مقاومينئئا، بئئا ك م 

  ،واافرل م

 ه ا التى يفعلون ا فينا ، ل م خطاياهم   قم 

  ،ف م مساكين أسلموا عقول م للشر

 مساكين القلوب لم يعرفو ، 

 إل  ه ا الدهر أعمى عيون قلوب م  

 انتظر الوقت يا  ب ال ى اطلب ل م ه ا بت  قلبى 

   أخفى عليك،    لت أطلب من و اء قلبى 
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طلئب أطلب وقلبى كل  مرا  مما أ ى وأعئرف، ولتنئى أ

متعلما منك أو  ومن ش يد  األول المبئا   اسئطفانوس 

  . 

 أطلب ألن ه ا مشينتك 

 ان  تون ى منا واسطة إيمان هؤ ء المساكين 

 أطلب كما علمنى بولس  سولك وش يد  أيضا :

 

َل ُك ِّ َشْيٍء، َأْن ُ َقاَم َطلِبَاٌت َوَصَلَواٌت " َفَأْطُلُب َأوَّ

رَ  اٌت أَلْجِ  َجِمي ِ النَّاسِ، أَلْجِ  اْلُمُلوِ  َواْبتِ َاَ ٌت َو ََشتُّ

ِ يَن هُْم فِي َمْنِ بٍ، لَِتْي َنْقِضَي َحيَاً  ُمْطمَنِنًَّة  َوَجِمي ِ الَّ

هَاِدَئًة فِي ُك ِّ َ ْقَوى َوَوَقا ٍ، أَلنَّ هَ ا َحَسٌن َوَمْقبُوٌل َلَدى 

ِ َنا هللاِ، الَِّ ي يُرِيُد َأنَّ َجِميَ  النَّ  اسِ يَْخُلُ وَن، َوإَِلى ُمَخلِّ

 ( 4 – 1:  2 ى  1)  َمْعرَِفةِ اْلَ قِّ يُْقبُِلوَن.

 


