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 عيد جميع القديسين

  

نَتِظم كنيسة املسيح في ثالثة أجزاء، وهي
َ
 :ت

 ( كنيسة األرض املجاهدة، 1

 ( كنيسة السماء املمّجدة، 2

ة.3
ّ
 ( وكنيسة املطهر املتأمل

ا وثيًقا ببعضها البعض. فنحُن على األرض نتوق إلى املجد  
ً
وترتبط هذه الكنائس الثالث إرتباط

 "املزمع أن يأتي،  
ُ
"  سيمسُح هللا كّل دمعٍة من عيونناونسعى إلى بلوغ امللكوت في الّسماء، حيث

لكي يرحمها هللا. وتقوم  4/  21، و17/  7)رؤيا   املطهرّية"  "النفوس  إخوتنا  ي ألجل 
ّ
ُنصل بينما   ،)

تين:  قين على نقطتين أساسيَّ هداء، على مثال مار جرجس، واألبرار والّصدّيِ
ّ
 عالقتنا مع الش

  

في ُه    (1 مثلهم  ونكبر  جهادهم  من  م 
ّ
نتعل لكي  فضائلهم  ونتأّمل  طاهم، 

ُ
خ نتبع  لنا،  مثاٌل  م 

 .الفضيلة

ون من أجلنا، نحُن كنيسة األرض وأيًضا كنيسة املطهر، أمام عرش    (2
ّ
هم شفعاٌء لنا، ُيصل

 (.14/ 7، و9-1/ 4)رؤيا   الحمل في كّل حين

  

اسالقّديس هو َمن عاش إنجيل املسيح، فصار ه
ّ
ا، مفتوًحا للن  حيًّ

ً
. فمار شربل و بدوره إنجيال

 " املتفانية هلل، صار  بجهاده ومحّبته   ،
ً
ُمفرحةمثال لذا  ُبشرى خالص  ن عرفه. 

َ
مل إنجيل(  )أي   "

الذي  لإلنجيل،  قراءتنا  عن  تختلف  ال  يسين،  القّدِ لِسير  الكلمة  فُمطالعتنا  هللا  حضور  هو 

بيننا ماألسرارّي  الكنيسة  إعتادت  وقد  القّديسين.  سير  تعليم  القديم  حياة   ن  ُبشرى  كأّنها 

 . جديدة، وطريقة خالص

  

جديدة: روحّية  طريق خالص  طّورت   ،
ً
مثال يسوع  الطفل  تريزا  يسة  الّصغيرة فالقّدِ .   الطريق 

  وهكذا صارت مسيرة حياتها على األرض، أي جهادها وعيشها للفضائل اإلنجيلّية،
ً
صارت إنجيال

ا جديًدا إلنجيل املسيحجديًدا، أو بالحرّي  
ً
الّسابق، يوحّنا بولس  تأوين البابا  . وعلى ما يشرح 

قبل   الثاني، فهمه من  يسهُل  بشكٍل  املسيح،  إلنجيل  تأويٌن  ليس سوى  الكنيسة   عمل 
ّ

فإن
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عالم اليوم. وهذا أيًضا عمل كّل قديس، وكّل مسيحي، وهو أن يفهم ُبشرى الخالص باملسيح،  

 .سهويعيشها في مجتمعه، فيقّد 

  

هكذا عاش ومات الشهيد الكبير جرجس، الذي صار للكنيسة مصدر إلهاٍم في أّيام اإلضطهاد  

هادة لإلله الحّق، يسوع الحّي.
ّ
 ُيحتذى على طريق القداسة والش

ً
 الحالكة، ومثال

في   الحمل،  عرش  أمام  متواصل  بشكٍل  أجلنا  من  ون 
ّ
ُيصل لنا.  شفعاٌء  أيًضا  هم  والقّديسون 

  
ّ
الّسماء. وما العجائب التي ال تحص ى على مدى التاريخ، والتي صنعها هللا بشفاعة قّديسيه إال

يسين كونهم شفعاء لنا أمام هللا الحّي.   برهانا على دور القّدِ

  

. ونتيجة  اإليمان باهلل إّن غاية كّل أعجوبة، أو آية )بحسب مفهوم مار يوحّنا اإلنجيلّي( إّنما هي

 
ّ
(، فيكون لنا الخالص والحياة  6|14باع املسيح، الطريق الوحيد إلى اآلب )يوحّنا  اإليمان هي ات

ا فإّن غاية كّل أعجوبة أو نعمة نحصل عليها بشفاعة أي قّديس هي 31|20األبدّية )يوحنا  
ً
(. إذ

 أن نتقّرب من هللا، ونزداَد إيماًنا به، فيكون لنا الخالص باعتناقنا املشورات اإلنجيلّية. 

أ"  
ّ

أعضاء  إن هم  فالقّديسون  يتورجّية. 
ّ
الل حياتنا  في  هاّمة  ات 

ّ
محط هي  القّديسين  عياد 

ينتهي لن  رباط حّب  في  الّرّب  وجه  يعاينون  الّسماء،  في  املنتصرة  نجم،  الكنيسة  )بيار.  )أ.   "

  ر.م.م.(. 

ذين أتّموا جهادهم على األرض وانتصروا فشاركوا هللا في مجده ا 
ّ
ألزلّي.  القّديسون هم املعّمدون ال

 عالقة أخّوة، فنحن وهم إخوة في املسيح 
ً
وعالقتنا معهم ال تقوم فقط على إكرامهم، بل هي أّوال

ي، أو أشارك في القّداس اإللهّي، أدخل في شركة مع كّل 
ّ
رأس الكنيسة الواحدة. فكّل مّرة أصل

هداء واملعترفين واألبرار عبر التاريخ
ّ
يسين، والش  . الكنيسة، أي مع كّل القّدِ

  

اإلنجيل،   وعيش  الّصالة  على  يحملوننا  اإليمان،  في  الكبار  إخوتنا  بمثابة  هم  يسون  والقّدِ

ويحملون صلواتنا، وحاجاتنا وتسبيحنا وشكرنا إلى هللا. وتكون شفاعتهم مقبولة بقدر ما أطاعوا 

منه.   اقترابهم  بقدر  في ملكوت هللا  وتكُبُر عظمتهم  األرض.  على  في حياتهم  يسة مريم  هللا  فالقّدِ

األقرب من   ألّنها  واملعترفين،  هداء 
ّ
والش املالئكة  يسين، وسلطانة  القّدِ أعظم  ، هي 

ً
مثال العذراء 

عرش هللا، وقد حملته في أحشائها، ورافقته حّتى الّصليب، وجمعت كنيسته الخائفة بصالة، في  

 إنتظار الّروح القدس. 


