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  . وكلَّ آٍن وإىل دهر الداهرين، آمني القدس، اآلنَ والروحِ واالبنِ لآلبِاجملُد

  
 اوحُيي ُتكَِل م من أمكنٍة خمتلفٍةدُتوافَ إذ َت، الشريفكم يف هذا العيِدعايَدوددُت أن أُ  

 هذا ِةشفاَعسوا بِم وتتقدَّكُوا يف صالِترُّستِح وَت، يف الصالة البارِد اجلوِّ رغَم،هذه الليلةَ
  . يف الكهنة الشهيِد، احلمطوريِّ يعقوَب، العظيميسِالقدِّ

 .ة بالتربَيختصُّ ما َي، واإلجنيل يف الرسائلِ اليت مسعناها اليوَم،ين يف القراءاتُتلِفوُي
 وأن ، أبيه تأديَبلَِمحَت أن َي عليِه،غالً ال َن، ابًنا أصيالًكونَ أن َيريُد الذي ُي إنَّ يقولُُهفإنَّ
والذي . هَتنوَّ ُبَقحقِّ وأن ُي،ا يليق كَمُه واجَبَيؤدِّ أن ُي هبذه الطاعِةَسي يتمرَّكًَعا ِل طاِئكونََي
  نفَسحملُ ال َي، بأصيل أي ليَس، نغلٌَوُه فَ،با الذي ال يتأدَّ أمَّ. ابٌن أصيلَوُه فَ، أبوهُهُبدِّؤُي

  واملنظرِ إىل اجلمالِ وليَس، إىل اإلميان، إىل العقيدةشُري وهنا ُي. اليت ألبيهالصفاِت
  الربِّ صفاِت حيملُ، الربِّ بتأديبُِب الذي يتأدَّ أنَّ ذلَك.ةى الوراثيَّ األخَروالصفاِت

 ،م من العاملم لسُتأنُت" . خارًجا عن اجملتمع، اجملتمعيف  أن يعيَش يقدُر وبذلَك.هاكُميتِلو
 ُنمِك ال ُي فاملسيحيُّ.مكُبسلوِكوم كُعقِلبِ زونَكم تتميَّ لكنَّ،"م من العاملكُي اخترُتمع أنِّ
 ،ة األنانيَّمونَقدِّ ُي،ات الرتَومونَقدِّ ُي، الشهوات لَكمونَقدِّ ُي الناُس. العامل أهلََهشابِأن ُي
 ، هذا اجملتمعخالَفي ُتكَ ِل، الربِّ بتأديبُِب تتأدَّ.س هبذا التمرُّ تكونَ أالََّك عليوأنَت
  .سقدَّ ُم إىل جمتمعٍ مساويٍَّيِقوترَت

نا  أنَّجُد َن، اليومسيحيِّنا املَِعنا يف جمتَم حياِت مَعُهُعسَم الذي َننا هذا النصَّرَّاإذا ما ق
 على سونَ وال يتمرَّ،ِه بِونَُد وال يتقيَّ، باإلجنيلقونَ يتخلَّةً الني عامَّسيحيِّ املَ أنَّ ذلَك.لخنَج

 ستوى الفكرِ ُمُض وينخِف،ة والقداَس الشهادةُقلُّ وهلذا َت. عنهعيدونَهم َب لكنَّ،ُمتربَِّني
ها وال لُبِطها وُيذُ يأُخُه ألنَّ، النعمةةَلَي فاِعُد يفِق،سةقدَّ املُةَ اإلستناَرُدفِق َيُه ألنَّ،اإلنساينِّ



 ُس ويتمرَّ، نعمةعمةً فوَق نِ الربَِّن ِمذُ يأُخُه فإنَّ، وصايا الربِّ حسَبُستمرِّا املُ أمَّ.هالُفعُِّي
 بلغََي ِل،هالةً يف حياِتا فعََّهلُجَع وَي، معهالُ يتفاَع كيَف، هذه النعمةُرطوِّ ُيكيَفيف أيًضا وأيًضا 

  . الرّبُهها لَ اليت شاَءالقداسةَ
 ،نة اآلوِ يف تلَكِهحياِت بِحيطُت ُت اليت كاَنِة اإلجتماعيَّ الظروِف رغَم، يعقوبيُسالقدِّ

ٍة شهيَّ بِ والصعوباِت اآلالَملَ اقتَب ولذلَك،د السيِِّة على حمبَّ احلدوِدًسا إىل أبعِدتمرِّ ُمكانَ
 َول ما ُهقَبم َي لَ. اإلميان سوَءُه لَُمقدِّ الذي ُيجتمعِ املُ خاللِن ِمجاةَ النَّلِقَبم َي ولَ،بفرحٍو
 . حقيقةًُفعرِ َيُه بل ألنَّ، ال عن أنانيٍة وكربياء،ى أن يتحدَّلَبِ بل قَ،هِعَمجَتٌد يف ُمساِئ

 هو أن  احلقيقيَّ اإلميانَ ألنَّ، اهللا مَع خربةٌُه أي لَ،"ُفعرَِي"  هذا الفعلَا نقولُوعندَم
فوا  ال يتعرَّ،"وكيعرفُ" . املسيح يسوَع،لتهي أرَس الذَك وابَن احلقيقيُّ اإللُه أنَتعرفوَكَي

 أي ، عليهُف يتعرَُّه لكنَّ. اإلهليَّ الفكَر أن يستوعَب ال يقدُرشريُّ الَب فالعقلُ. بالعقلعليَك
  الكتبِسة وقراءِةقدَّ املُ األسرارِ ومن خاللِ الصالِة من خاللِةٌ وحياتيَّةٌ عمليَّ له خربةٌصبُحُت

   .ةاإلهليَّ
  والتشنيَع،ى املوت حتَّ والصعوباِتالً اآلالَمِمحَت ُم، اجلنان ثابَت،يُس القدِّذا عاَشهك

 فال ،ا املسيحيُّ أمَّ.ير الشرَِّن ِمُه منشأَ ألنَّ،ه هو ذاُت الفكَر فإنَّ.امنا يف أيَّى اليوَمَركما َن
 يف ،ه يف عمِل،ه يف بيِت، يومكلَّ  اخلطيئةَُض ويرفُ،ه يف جهاِدُت يثُبُه لكنَّ، بالشّر الشرَّلُقابُِي

 ح بأن تكونَسَم مل َي اَهللا إنَّ. شهيًدا أن يكونَستطيُع ذاك َي عنَد. الناس مَعِه وتعامِلِهجتارِت
  من أجلِموَت يومٍ على أن َن كلَُّسا نتمرَّ ولسَن،عفاءنا ُض ألنَّ ذلَك،ةً مستمرَّاإلضطهاداُت

 يُر الشرِّثاَرأو نا لَ ألنَّ،رمحنا َي لذلَك.هِت عن حمبَّبتعديَن ُم، يف خطايانا فنستمرُّ. املسيحِةحمبَّ
 يَنرنا قادلُجَعنا وَيُدِع الذي َيَو ُه،هِتَمحَر بُِقِثنا َن لكنَّ.ا واحٌد منََّتَبا ثََم لَ، علينااضطهاًدا

 قبلُ ال َي،ه حبِّفرِطل ِلال َب ،ه حبِّفرِةَو بُِه إنَّ.سنا ونتقدَّ يف جهاِدستمرَّى َن حتَّ،هِتعَمنِنا بِمدُّوَي
قداًرا  ِم إليِها نقترُب عندَم.نا ينتظُرُه فإنَّ.س وأن نتقدََّصخلُنا أن َنريُد بل ُي،كهلَأن َن
  .سنا املقدَّ يف جهاِدنا ثابتَنيلَجَعنا وَيَنيحتِضسرًعا ِلي إلينا ُمواِف ُي،صغًريا

ى تكونوا حقيقةً يف  حتَّ،ه وتعاليِمِهخالِق وعلى أسِقدَّ املُوا على الكتابِربُّوا وَتُتفاثُب
وا ُغ وأن تبلُ،سقدَّ املُ الشهادِةوا إلكليلِلُم أن تؤهَّكُ ويف هنايِت، شهوًدا لهِةم اليوميَّكُحياِت



 هلم ُدنِش ُن والذيَن، يومم كلَُّه لَُدعيِّ ُنيسني الذيَن القدِّ مَعحَنيرِ فَ، السماواتملكوَت
  .مهِثِلِم كََسم ونتقدَُّهماثلَُن ِلَسى نتحمَّ حتَّ،األناشيد
 عملٍ صاحلٍ طانا إىل كلِّل ُخسهِّ وُي، بنا مجيًعا احلمطوريُّ يعقوُبيُس القدِّعِشفَفلَي

ها ُمقدِّ رغبٍة ُي شهوٍة وكلَّ كلَّريَنِقحَت ُم،اهض رِحسبِ بُِك ونسلُِه بتأديبُِب فنتأدَّ،ي الرّبرِضُي
  . آمني،هِت إىل حمبَّرتفعَني ُم،ن هذا العامل ِم،د السيِّا قالَ كَم،خِلي ننَسكَ لنا ِلُمالعالَ

  
  د بندالميوناألرمشندريت املتوحِّ

  رئيس الدير                                                                        


