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 يف اية)٤٦-٣١:٢٥مىت (           نص الدينونة األخري 
فنحن هنا لسنا أمـام مثَـل. ة اية العامل               خطب
، بل أمام)الوكيل األمني ؛ العذارى العشر(كسائر األمثال 

صورة نبوية عن الدينونة األخرية، فإنه يكشف بوضوح ما
امللك ليدين كليأيت املسيح يف جمد     : سيحدث يف الدينونة  

  .إنسان على ما قام به من أعمال الرمحة أو ما مل يقم به
       إن الزمن سينتهي، وايته ال تعين تدمرياً وال إبـادة
.له بل تعين استعادة ما هو إجيايب وتصفية كل ما هو سليب           
على بيدر امللكوت يفصل امللك القمح عن الزؤان، أمـام

فالدينونة تطـال كـل. بهذا امللك حتتشد مجيع الشعو    
األمم دون تفرقة بني مسيحي وغري مسيحي، فعمل الرمحة

  . هو دستور كل البشر
       ومن هم هؤالء الصغار؟ هم كل إنسـان معـذَّب

  إن اهللا يعطي كل واحـد نصيبه،. يصعد جلجلته وحيداً

فاجللوس عـن الـيمني     
يعين املشـاركة باـد     
الذي تتمتع به األلوهة،    

لسون يشـاركون   واجلا
امللك مبجده وسـلطانه    
ألن كل ما فعلوه ألحد     
  األخـوة الصغـار إمنا

أما اجللوس عـن اليسـار. فعلوه مع امللك املستتر فيهم    
فيعين اخلزي واهلالك األبدي، فالدينونة تزرع األبديـة يف
قلب الزمن، وحتول احلب الزهيد أكان كأس ماء بـارد

...طيها أم بسمة لقـاء    نسقيه باسم اهللا أم لقمة عيش نع      
يطلقها الكتـاب" اذهبوا عين يا مالعني   "وكلمة ملعون   

...)٢٩:١١تـث   (على الذين مل يعرفوا الرب ومل خيـدموه         
فيسوع احملتجب يف األخوة الصغار يدعونا إىل إعادة النظر

  .يف مواقفنا وتصرفاتنا
  
  

  

  ملطران ميت شابا متوكه                          ا
  رئيس أبرشية بغداد للسريان الكاثوليك                 

 إذ أن المالئكة تكون أصالً إحاطة شخصية للكلمة التي فاه بها اآلب وأرسلها إلـى              

  . هذه، هذه الكلمة تصبح في الشخص كلمة تقال وتُسمع

أما اختالفهم عن البشر فيجب أن نفهمه كنوع خاص لواقع مشترك بين المالئكة والبشر، وهذا الواقـع يجـد                   

من هنا نفهم أن نعمة المالئكة هي نعمة المسيح، وإن المسـيح هـو رأس   . كماله بواسطة النعمة في كلمة اهللا 

، إن المالئكة تراقبنا كما هي رجال مهمـات  )٩:٤كو  ١(يدنا الشعبي البسيط، يقول بولس الرسول       وتقل. المالئكة

يكلّفهم اهللا دائماً في رسالة خاصة من أجل البشر، كما لهم مهمة إرشاد المؤمنين في طريق الحياة وسط اآلالم                   

  .اتهم ولكن بالمسيح وليس خارج عنهواالضطهادات وحراس

كلما تزايدت المادية في العلم أكثـرت مـن رسـم           :" بيرن جونز اإلنكليزي يقول    وختاماً كتب الرسام  

  ".المالئكة إذ تظل أجنحتها شاهدة لخلود النفس في وجه الذين يعترفون بذلك

                                                                      ÕjäÜaó 


