




لقاء حول ظهور النور فـي �سبت الفرح

     فـي جل�صة عائلية بعد االحتفال بعيد القيامة املجيدة، الذي كان ُيدعى » عيد الف�صح 

امل�صيحي « �صاألت الفتاة ال�صغرية اآن )حّنة( : ملاذا يظهر النور فـي �صبت النور من قرب امل�صيح 

ولي�س فـي اأحد القيامة؟

اأجابت والدتها �صو�صنة : اإذ جت�صد كلمة اهلل و�صار اإن�صاًنا لُيخّل�صنا ب�صلبه، مات باإرادته 

فـي نهاية اجلمعة العظيمة. مع بدء ال�صبت انطلقت نف�صه اإىل الهاوية، فاهتزت اأ�صوارها، 

وا�صتقبله الراقدون الذين ماتوا وكانوا يوؤمنون مبجيء امل�صيح املُخّل�س. انطلقت نفو�س 

اأطفال بيت حلم الذين قتلهم هريود�س ومعهم االآباء ابراهيم واإ�صحق ويعقوب وعائالتهم 

واملوؤمنون من ن�صلهم واأيوب البار واأمثاله فـي موكٍب عظيم ي�صم الباليني يقدمون ال�صكر 

والت�صبيح. 

تهللت كل القوات ال�صمائية من مالئكة وروؤ�صاء مالئكة و�صاروبيم و�صريافيم وغريهم. فـي 

ا اإلهًيا  منظر جميل ورائع، الكل كانوا ي�صبحون املخل�س بت�صبحة جديدة، اإذ راأوا ما كان �صًرّ

خمفًيا عنهم. ده�صوا ملحبة اهلل لبني الب�صر الذين �صاروا كمالئكة اهلل وقد ان�صموا اإىل 

خور�س املالئكة للت�صبيح.

ا نفرح فـي �صبت الفرح ونتغنى بت�صابيح املوؤمنني الذين عا�صوا فـي العهد القدمي  نحن اأي�صً

والعهد اجلديد. فظهور النور فـي يوم ال�صبت يدعونا اأن نهنئ الراقدين بتمتعهم بالقيامة 

قبلنا، ونح�صب فرحهم فـي يوم ال�صبت بداية لفرحنا يوم االأحد.



هوؤالء  مع  ال�صعفاء  اخلطاة  نحن  �صنن�صم  ال�صماء  فـي  هل  اأمي،  يا  اخربيني   : مارك 

امل�صبحني مل�صيحنا امل�صلوب القائم من االأموات؟ 

�سو�سنة : ملاذا تقول هذا يا مارك ؟ اجنيلنا معناه » االأخبار ال�صارة «. فهو يدعونا اأن نلتقي 

ح القلوب بالتوبة.  مع م�صيحنا مفِرّ

مارك : األي�صت التوبة تعني احلزن على خطايانا ؟ 

ح القلوب، ففي مثال االبن الراجع  �سو�سنة : التوبة هي رجوع اإىل خمل�صنا ال�صماوي مفِرّ

اإىل اأبيه )لوقا 15(، عاد االبن اإىل اأبيه حزيًنا على خطاياه ومتهلاًل باأبيه الذي انطلق اإليه 

وح�صنه وقَبّله، ودخل به اإىل البيت ليجد وليمة عظيمة اأعدها اأبوه له. فالتائب مثل داود 

ا تتدفق من عينيه اإذ يرى ويلم�س  النبي كان يبكي على خطاياه وكانت دموع الفرح اأي�صً

حب اهلل له !

ملاذا كل هذه الت�سابيح فـي �سبت النور؟ 

�آن : الحظت يا اأبي اأننا فـي �صبت الفرح ن�صبح بت�صابيح كثرية الأنا�س فـي اأجيال متعددة مثل 

مو�صى النبي، وحنة اأم �صموئيل، وحبقوق النبي، ويونان النبي، وحزقيا ملك يهوذا، وابنه 

من�صى الذي كان اأ�صّر ملوك يهوذا ملدة اأكرث من خم�صني عاًما وتاب فـي اآخر اأيامه، واإ�صعياء 

و�صعت  ملاذا   ... كثريون  وغريهم  ال�صيخ،  و�صمعان  النبي،  و�صليمان  النبي،  واإيليا  النبي، 

الكني�صة كل هذه الت�صابيح؟

ا فـي  الأب دانيال : و�صعت الكني�صة هذه الت�صابيح الأ�صخا�ٍس فـي اأجياٍل متنوعة، واأي�صً

ظروف خمتلفة، رجال ون�صاء، لكي جتعلنا دائًما فـي رجاء بدون ياأ�س مهما كانت خطايانا 

ما دمنا نطلب نعمة اهلل وحبه ونوؤمن فـي جدية اأنه غافر اخلطايا، وجناهد كاأبناء واثقني 

فـي حمبة اأبينا ال�صماوي.

مارك : كيف يفرح كل املوؤمنني، خا�صة اإذا ظلمهم النا�س اأو �صايقوهم اأو اأ�صيبوا مبر�ٍس 

�صديد؟ 





الأب دانيال : هلم نرى كيف يريدنا ربنا اأن نعي�س متهللني به على الدوام. انظر عندما 

جتلى ال�صيد امل�صيح اأمام بطر�س ويعقوب ويوحنا على جبل تابور، راأوا ال�صيد امل�صيح كله نور 

حتى �صقطوا على االأر�س، وكان معه مو�صى النبي الذي عانى الكثري من ال�صعب فـي الربية 

حتى طلبوا قتله هو واأخيه هرون الكاهن، كما ظهر اإيليا النبي الذي كانت امللكة اإيزابيل 

وزوجها امللك اأخاب يطلبان قتله، ُترى كيف كان حال مو�صى واإيليا وهما مع ال�صيد امل�صيح 

املنري ببهاٍء عظيم فـي جتليه ؟!

مارك : حتًما كان نور امل�صيح منعك�ًصا عليهما، وكانا يتحدثان معه بفرٍح �صديد عن ما 

�صيقدمه امل�صيح للب�صرية ب�صلبه وقيامته. 

دانيال : وماذا كان حال بطر�س ويعقوب ويوحنا ؟ 

مارك : لقد طلب بطر�س لنف�صه وليعقوب وليوحنا من الرّب املنري: » جيد يا رّب اأن نكون 

ها هنا « )مت 17: 4(، فالثالثة ا�صتهوا اأن يعي�صوا اإىل االأبد على اجلبل مع ال�صيد امل�صيح 

ومو�صى واإيليا. 

دانيال : هل كان يفكر مو�صى واإيليا فـي الذين كانوا يريدون قتلهما؟ 

مارك : حتًما اإن ما كان ي�صغلهم هو ال�صكر والت�صبيح لهذا املُخّل�س املنري، الذي يهبهم 

انعكا�س جمده عليهما. 

ا نتاأمل قلياًل فـي العامل، لكن ال�صماء ترحب بنا، والرّب ومالئكته  دانيال : ونحن اأي�صً

ينتظروننا بفرٍح.





�سالة من�سى بني الت�سابيح

اآن : يقول الكتاب املقد�س عن من�صى بن حزقيا امللك ال�صالح اأنه اأ�صّر ملوك يهوذا. قيل عنه 

اإنه اأ�صل ال�صعب ليعملوا اأقبح من االأمم الذين طردهم الرّب من اأمام بني اإ�صرائيل )2 مل 

ا يهوذا يخطئ باأ�صنامه « )2 مل21: 17( ؟ 21: 9(، » وجعل اأي�صً

�صو�صنة : حًقا ق�صى من�صى اأغلب ُملكه الذي ا�صتمر 55 عاًما ميار�س �صروًرا خطرية، لكنه 

فـي اأواخر حياته تاب، وجاء فـي �صالته الواردة فـي الرتجمة ال�صبعينية للعهد القدمي : 

»االآن اأحني ركبتي قلبي، واأطلب من �صالحك. اأخطاأت يا رّب اأخطاأت، واآثامي اأنا عارفها. 

ولكن اأ�صاأل واأطلب اإليك يا رّب اغفر يل، وال تهلكني باآثامي ... الأنك اأنت اإله التائبني ... 

فاأ�صبحك يف كل حني كل اأيام حياتي، الأنك اأنت هو الذي ُت�صبح لك كل قوات ال�صماوات، ولك 

املجد اإىل االأبد اآمني «. 

     لقد �صار من�صى �صاهًدا عجيًبا هلل غافر اخلطايا، مراحمه اأعظم من كل اخلطايا. كل من 

يتطلع اإليه ال يياأ�س مطلًقا من مراحم الرّب. 



ت�سبحة الثالثة فتية القدي�سني

مارك : ملاذا ن�صبح هلل بت�صبحة الثالثة فتية القدي�صني الذين كانوا يتم�صون فـي و�صط النار 

وهم متهللني، وت�صمي الكني�صة هذه الت�صبحة الهو�س الثالث. نرددها كل يوم، اأما فـي �صبت 

النور فلها حلن رائع يردده حتى االأطفال ال�صغار وهم متهللني، يقولون :

د، واملتعايل علي االأدهار  » �صبحوه جمدوه، زيدوه علواً اإىل االأبد رحمته، فهو املُ�صَبّح، واملَُمَجّ

اإىل االأبد، واإىل االأبد رحمته «.

�صو�صنة : اإننا نردد هذه الت�صبحة كل يوم الأن الكني�صة تك�صف لنا اأن ظلم االأ�صرار حتى ولو 

له اهلل اإىل م�صدر فرح وتهليل، الأن النار �صارت للفتية كاأنها  �صدر عن اأباطرة وملوك، يحِوّ

ا  ندى رقيق ولطيف. راأى االمرباطور فـي النار الذي اأعدها حلرق الثالثة فتية �صخ�صً

ي�صاحبهم، قال عنه اإنه �صبيه بابن االآلهة.

يليق بنا اأال نخاف من اأية �صيقة مهما كانت �صديدة،

لها لفرح قلوبنا وجمدنا االأبدي.  فاهلل يحِوّ



�سالة ختامية

وقفت االأ�صرة كلها لل�صالة، وقام الفتى ال�صغري بال�صالة قائاًل : 

ح قلوبنا. ن�صكرك يا رّب، الأنك مفِرّ

حت الطغمات ال�صماوية، الأنك حطمت الهاوية،  ب�صليبك فَرّ

ووهبتنا اأن نتمتع بالفردو�س. 

ب بنا.  مل نعد نخاف املوت، اإذ نراك ترِحّ

وتده�س املالئكة اأننا نن�صم اإليهم. 

نعمتك ت�صندنا، حتى اإن كنا فـي و�صط النار.

ن�صبحك مع الثالثة فتية القدي�صني. 

نعتذر لك عن كل اأخطائنا و�صرورنا. 

هب لنا اأن نتقد�س ونتمتع برّبك !

مبوتك حتّول الراقدين يف الهاوية اإىل خور�س للت�صبيح. 

نردد باحلقيقة مع الر�صول بول�س : 

» اأقمتنا من موت اخلطية، 

واأجل�صتنا فـي بهجة ال�صماوات. « 

اأحببتنا، ونحن ن�صتاق اأن نراك !

نعم، تعال �صريًعا اأيها الرّب ي�صوع. اآمني.








