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اعلموا انكم شعب اهلل المختار المقتنى, والمملكة الطاهرة, والبيعة المبتاعة, وثمنها هو دم كريم زكي,  أحبائي

( خافضيجب عليكم ان تسمعوا من مسكنتي. وها انا خاضع )قد بذله السيد المسيح, عن كل واحد منكم. ف

فيما انا سالقيه ( على ضعفي تصبروارأسي الخاطئة, تحت اقدامكم الطاهرة, وارجوا ان تطيلوا روحكم )

عليكم, مما فيه خالص نفسي الخاطئة, وخالص نفوسكم البارة.                                                  

( ونحن فيه الشبيه باورشليم السمائيةأبائي واخوتي واوالدي, عما قد حواه هذا الموضع المقدس ) اسمعوا يا

( ونفس مشتاقة لقبول بذار التعليم.        بذهن واعكمالئكة وبشر سمائية. اسمعوا لضعفي بقريحة خالصة )

, باركوه يا جميع الشعوب, فان سبحوا الرب يا جميع االمماسمعوا ما قاله داود النبي العظيم في االنبياء )

على مسكنتي ان (. اعلموا انه يجب 2-1:117رحمته سابقة علينا, وحق الرب يدوم الى االبد...مزمور 

(. ومهما انتم متمسكون بالحق الحاضر, لكني اراه حقا الكهنوتاقومكم بالتذكرة ما دمت في هذا المسكن )

                 معاني كتب اهلل لكم ولتفهموا مخاقة اهلل, وتثبتوا فيها.واجبا على ان ابالغ في تعليمكم, وتفسير 

 اهلل( مخافة) يا ابن االنسان: اني اقمتك حارسا لشعبي, لتعلمه خشيةكما قال اهلل تعالى لحزقيال النبي )

مه. فان , انذار الخاطئ ليرجع عن اث(من الكاهن)ومراقبته وان هلك احد بخطيته, اخذت دمه من بين عينيك 

 , والخاطئ يموتت نفــســـكيرجع خلص اه, وان لــــــــمرجع خلصت انت والخاطئ, بوعظك اي

, وسائلة من حضراتكم, ومتضرعة نحوكم ومحرضة (. فمسكنتي االن داعية لكم19-17:3.حزقيال باثمه.

اس واالعتكاف على المحبة لمحبتكم ان تثبتوا في مخافة اهلل, والرجوع اليه, واالبتعاد عن كل الخطايا واالدن

الروحية للقريب والغريب. واتركوا الحقد والزموا الصفح عمن اساء اليكم والزموا التواضع, الذي به يبلغ 

(. 7:5الطوبى للرحماء فانهم يرحمون..متي االنسان الى حد الكمال والمحبة للجميع, وللمساكين الن )

                                                         د المقدرة.والمثابرة على اقتناء فضيلة الصفح, والعفو عن

( الن تسبحته واجبه عليهم لكونه اخرجهم من العدم الى سبحوا الرب يا جميع الشعوبواما قول النبي )

( فالنكم انتم احد الشعوب التي اختارها اهلل تعالى, وجب علينا باركوه يا جميع الشعوبالوجود. وقوله )

  وعليكم تسبيحه وتمجيده وتقديسه, على ما فعل معنا, من احساناته علينا.

 

 

 

 



( الجسد الطاهر وهذا الدم الكريم الزكي( فاعلموا ان هذا الحق هو هذا )وحق الرب يدوم الى االبدواما قوله )

حق, الذي وهذا هو ال (.55:6ان جسدي مأكل حق, ودمي مشرب حق..يوحنا النه قال بفمه الطاهر المقدس )

(. فبهذا 8:34ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب..مزمور يدوم الى االبد. ومن يأكله يحيا الى االبد. وقال داود )

 (له المجدوكما ان قوله ) ( ومستطعم ومذاقه طيب.على المذبحالقول اثبت داود النبي ان الرب منظور  )

ونشرب دمه اباح لنا ان ناكل جسده  جسدي ماكل حق, ودمي مشرب حق)

ومن ذلك يجب لنا اتصال حياتنا االبدية به  .(الحقيقيين, وليس مجازيا, وال استعارة وال كناية

                           , فال يلزمنا اذا ان نتاحر عن اكل جسده وشرب دمه.وهو يثبت فيناونثبت فيه, 

ان المستقيم ان من اكل من هذا الخبز, الذي اعلموا هذا, يا اوالد البيعة المقدسة, الثابتين على صخرة االيم

( وشرب من هذه الكاس, الذي صار ضعفيصار لحما, بواسطة حلول الروح القدس عليه, بصالة مسكنتي )

   . الى جوهر جسد ودم المسيحدما, بحلول الروح القدس ايضا, وانتقل من طبيعة الخبز والخمر, 

ت له المالئكة العلوية: الشاروبيم والسارافيم, واعطته تسبحة ومن يثبت في المسيح, وثبت المسيح فيه, سبح

الغلبة على عدوه, كما اعطت السيد المسيح تسبحة الغلبة على الشيطان عدونا, عندما غلبه وملك عليه.       

االبدية ( التي اعدها لنا اهلل, عظيما هكذا, وترشدنا الى الحياة الغذاء الروحي)فان كان مقدار هذه الذخيرة )

                            فما بالنا نتوانى ونتكاسل عن هذه الحياة االبدية, ونتشاغل عنها باالمور الفانية؟!!.

 جسد سيدناافهموا واصغوا الذهانكم وتحققوا بان هذا القربان )الموضوع االن على قدس القديسين( هو, 

صاعدا الى السماء,  ورابعا في القبر, وثالثا على الصليب, وثانيا بالمزود, اوالالذي كان  ,ودمه

                                                                                           وجالسا على كرسي مجده.

مـــــــــن اكل جسد ربنا, وشرب من دمه, بدون استحقاق, فقد اذنب الى جسد ربنا وقال بولس الرسول )

 فلذلك كثر فيكم المرضى, الذي يموت فجأة.ويضيف الرسول بقوله ) (.29-27:11ورنثوس ك1ودمه..

(.              ر االلهية, لينال الحياة االبديةفليمتحن كل احد نفسه, ان كان مستعدا, لالقتراب من هذه االسرا

لئال ياكل ويشرب ( الرب مائدة) فال يتقدم اليها( غير مستعد) وان كان يختبر نفسه, ويعرف انه ليس اهال)

وال يلزمه ايضا ان يتقدم الى هذه المائدة  (.دينونة لنفسه, ويجلب على نفسه الموت االبدي والجحيم االزلي

الروحانية والضحية االلهية, وقلبه فيه غش, أو مكر, أو بغض, أو حقد على اخيه, أو يكون شتيم أو سارق, 

ذكور, وال هو ممن هومستمر على ممارسة خطية شنيعة, ومن أو زان, وال سكير, وال نمام, وال مضاجع 

                                           فليدن من هذه المائدة الرهيبة.علم انه ليس فيه هذه الصفات القبيحة, 

واني برئ من ذنبه, وخطيته على رأسه. والمسيح شاهد عليه, بما قلته له. وهو الحاكم العادل بيني وبينه 

ليوم الدينونة الني نصحته ووعظته.                                                                              

 واعلموا ان احد القديسين, قد اتعب نفسه, في النسك وسأل اهلل في تناول القربان المقدس. فظهر له عامود 

 

 

 



 ان كنت تعرف نفسك انك مثل( يقول له )مالكاديا )نور عظيم, ممتدا من االرض الى السماء, وسمع منا

كما قيل أيضا عن احد القديسين انه تناول القربان  (.عامود النور هذا,فتقدم وتناول من القربان المقدس

اجالال له. فمن هنا نعلم يا اخوتي مقدار قداسة هذا  المقدس وظل مدة ستين سنة ال يبصق على االرض

السر, الذي من ياكله بدون استحقاق فان الرب يدينه. ولذلك يجب علينا جميعا ان نمتحن ذواتنا ونجهد انفسنا 

                                                      في الحصول على درجة الكمال وااليمان المسيحي الحقيقي.

علكم اهلل صديقين وكتب اسمائكم جميعا في سفر الحياة االبدية وجعلكم كالشجرة المغروسة على ينابيع ج

 المياه, واقامكم عن يمينه يوم الدين, ويعدكم ضمن زمرة االباء القديسين والشهداء المكرمين, أمين.

 

 الشماس يوسف نورو


