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طروبارية القيامة على اللحن الخامس:-
لآلب المساوي لنسبح نحن المؤمنين ونسجد للكلمة،

العذراء  من  المولود  االبتداء.  وعدم  فياألزلية  والروح 
يعُلَو على الصليب  وارتضى بالجسد ان لخالصنا ألنه ُسّر

ويحتمل الموت وينهض الموتى بقيامته المجيدة .
األبوليتيكية لوالدة اإلله - على اللحن الثامن:

لقد وهبِت مدينتِك ثوب جسدك وزنَّاره حرزًا منيًعا يا والدة 
بكرامة  فإنـَُّهَما  الظليل.  الـَبَشر  وستر  البتوليَّة  الدَّائمة  اإلله 
ِبِك  والزَّمان  الطبيعة  ألن  بالِـيَـْيِن.  غير  لَِبثَا  زرٍع  بال  والدتك 
يتجدَّدان. فلذلك نبتهل نحُن إليِك أن تمنحي مدينتك السَّالم 

ونفوسنا عظيم الرَّحمة. 
طروباریة شفیع / ـــة الكنیسة .....

َأحــد متَّى الرابع عشر

القنداق:إنَّ يواكيم وحنَّة قد تخلَّصا من عار العقرة، وآدم وحواء قد تحرَّرا من بلى الموت، بمولِدك المقدَّس 
ية حياتنا. يا طاهرة. فَلُه يعيِّد شعبك لتخّلصه ِبِه من طائلة الزَّالت. صارًخا: إنَّ العاِقر ولدت والدة اإلله مغذِّ

تذكار وضع زنَّار والدة اإلله الكلیِّة القداسة الـُمَكرَّم

القدیس كوزماس الواعظ والُمبشِّر
والشهید في الكهنة

بابتهاٍل: خلِّصي  إليِك  اإللهّي، وتهتف  تُـَعيِّد بحبوٍر لوضع زنَّارك  الكنيسة  إنَّ  النقيِّة  البتول  القنداق:أيَّتها 
الجميع من اغتصاب األعداء، واسَحِقي تشاُمخ البرابرة الَكَفَرة. وَدبِّري حياتنا لنعمل مشيئة الرَّّب اإللهيَّة

قنداق تذكار وضع زنَّار والدة اإلله حسبما يذكره التيبيكون ص ٢١٠

الرسالة
تُـَعظُِّم نَفِسَي الرَّب    ألنـَّهُ نَـظَـَر إىل تَـواُضِع أََمـِتِه

فَـصٌل من رسالة القديس بوُلس الرَّسول إلى العبرانيين (عب ١:٩-٧)  

أوقا�ا ورأفته يف مجيع أعماله، ال تغفل هذه النصوص 
اإلشارة باملقابل إىل أّن اخلالص يبقى اهلدف األساسّي 
تتكّرر  هنا  من  البشر.  ابن  تأّنس  أجله  من  الذي 
التوّسالت على مثال: «بارك يا رّب أعمال يديك، وأّهلنا 
أن نقضي مدار السنة حسًنا»، و «سّهْل أعمال أيدينا، 
وامنْحنا يا اهللا غفران زالّتنا». غاية األوقات واألزمنة ال 
تقتصر على هذه احلياة الدنيا وحسب، بل تطول احلياة 

اآلتية اليت ال يدوم سواها.
ويف هذا اليوم تقرأ الكنيسة يف القّداس اإلهلّي النّص 
١٦:٤) لوقا الرسول  القّديس  من  املستّل  اإلجنيلّي 

-٢٢) الذي يرد فيه أّن السّيد املسيح أتى إىل الناصرة 
«حيث كان قد ترّىب»- للمناسبة يسوع نشأ وتـرّىب يف 
الناصرة اجلـليلّية الفلسطيـنيـّـة ال يف اهلند، أو سواها من 
بـلدان الشرق األقـصى، كما يـحـلـو للمخيّـالت املنحرفة 
أن تعتقد وترّوج من دون أّي أساس تارخيّي أو كتاّيب - 
ودخل إىل اrمع، فقرأ النّص املسيحاّين اآليت من سفر 
الكنيسة يف صالة غروب  تقرأه  والذي  النّيب،  إشعياء 
َمسَحين،  ذلك  وألجل  علّي،  الرَّّب  روح  «إّن  العيد: 
القلوب،  املساكني، وأشفي منكسري  وأَرسَلين ألُبّشر 
وأنادي للمأسورين بالتخلية وللعميان بالبصر، وأُْطلق 
املقبولة»  الرّب  بسنة  وأكرز  اخلالص،  إىل  املهشَّمني 
للجمع  قائًال  يسوع  الرّب  وختم   .(١-٢  :٦١)
على  تُليت  اليت  الكتابة  هذه  ّمتت  «اليوم  احلاضر: 

مسامعكم».
يسوع  الرّب  فيه  يعلن  الذي  اإلجنيلّي  النّص  هذا 
من كّل  اهلدف  لنا  يـوجز  بـامللكوت  بـشارتـه  انـطالق 
أن  فبـعد  املسيح.  بـيسوع  تـّم  الذي  اخلالصّي  التدبـري 
بـالروح  املمسوح  الرّب»،  «مسيح  أنـّه  يسوع  يـعلن 
واليت  تـنـتظره،  اليت  املهاّم  يـعّدد  عـليه،  املستقّر  القدس 
يـمكن اخـتـزاهلا أيًضا بالطوباويّات املذكورة يف املوعظة 
المساكين،  تبشير   :(١-١٢  :٥ (مّىت  اجلبل  على 
وتعزية المستضَعفين والمعَذبين في األرض، وشفاء 
العميان والمخّلعين والصّم والبكم والبرص... وقـبل 

أن يـختم بـتأكيده على تـحّقق هذه الوعـود القديـمة يف 
الساعة ذا�ا اليت يقرأ فيها النّص على سامعيه، يصرّح 
«َسنة  بـ  الكرازة  ستكون  األساسّية  رسالته  بأّن  عالًيا 

الرَّّب المقبولة».
ما معىن أن تكون pاراتنا وليالينا املرتاكمة «مقبولة»؟

الرّب يسوع هو خالق األزمنة واألمكنة كاّفًة قد صار 
إنسانًا ليعيد اإلنسان واخلليقة كّلها إىل اهلدف األصلّي 
الذي من أجله ُصنعا، إىل الشركة معه واحلياة األبديّة. 
يف املقابل، يالقي اإلنسان هذه الدعوة اإلهلّية بالتلبية 
من خالل تقديس الزمن واملكان املوجود فيه كلٌّ من 
املؤمنني. وذلك يتّم من خالل عيش أيّامنا يف التقّرب 
إليه بالصلوات واألصوام. ولكن أيًضا يف تقاسم خريات 
هذه الدنيا، وعدم احتكارها واالستئثار lا. وهذا يعين 
الروحّي،  تـقّدمنا  قائـًما على  نـجاحنا  أن يكون معيار 
وعلى احملّبة اليت نـكّنها بعضنا لبعض، ال عـلى جين املال 
هنا،  مـن  دنـيـوّي سواه.  أمر  أّي  على  أو  وتـكديـسه، 
يـكون املسيـح وتـعاليـمه احملـور الذي تـدور حـوله حياتـنا، 
نستـمـّد منه النـور فنـعكسه على إخوتنا املرميـني أمـامـنا 

بــدون اخــتــيار مـنـّا وال تــفـضيـل ألحــد على آخـر.
أفسس: أهل  إلى  رسالته  في  بولس الرَّسول  يقول 

«فانظروا إًذا أن تسلكوا حبذر ال كجهالء، بل كحكماء 
 .(١٦-  ١٥:٥) شريرة»  األيّام  فإّن  الوقت،  مفتدين 
حياة اإلنسان يف هذا الزمان العابر عابرة، لذلك عليه أن 
يفتدي زمنه، أي أن يشرتيه، والثمن معروف ليس حباجة 
إىل تأويالت أو تنظريات كثرية. االقتداء باملسيح الذي 
افتتح الزمن اجلديد، العهد اجلديد، هو الطريق السوّي 
قول  على  تعليقه  ويف  األبديّة.  احلياة  إىل  يؤّدي  الذي 
املسيح يف ما خيّص «سنة الرَّّب املقبولة» يقول القّديس 
الزمن  أّن  إيريناوس أسقف ليون (+٢٠٢) ما معناه 
الذي  الزمن  الثاين هو  املسيح وجميئه  تأّنس  الواقع بني 
يُنضج فيه الرّب مثار التاريخ، أي القّديسني. ليس من 
طموح يسعى إليه المسيحّي كّل حياته األرضّية أسمى 
من أن يكون قّديًسا متأللًئا في سماء الملكوت اآلتي.

يا إخوة إّن العهد األول كانت له أيًضـا فرائض العبادة والقدس العالميُّ ❈ ألنه ُنصَب المسكن 
وكان وراء الحجاب الثاني  ❈ األول الذي يقال له الُقدس وكانت فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة



مقدمة: يف التسليم الكنسّي أنَّ والدة اإلله الكلية 
القداسة أعطت ثوبيها قبل رُقادها إىل امرأتني يهوديـَّتني 

فقريتني سبق هلما أن خدمتاها قبل رقادها. 
هاتان املرأتان حفظتا، بعناية كبرية، الربكة اليت انتقلت 
من جيل إىل جيل إىل أن وصل أحد الثوَبني إىل رجلني 
يدعيا غالبيوس وكانديوس ، وكان ذلك زمن اإلمرباطور 

الون األّول. 
وضع الرجالن الثوب في كنيسة سّيدة بالشيرن (عيدها 

في 2  تموز) في القسطنطينّية. 
 زنار والدة اإلله: أّما زنّار والدة اإلله الذي ُوجد 
بطريقة جمهولة املصدر يف أبرشّية زيال، القريبة من أماسيال 
في هيلينوبونتوس، فقد جرى نقله أيًضا إلى القسطنطينّية 
العام  (حوايل  األّول يوستنيانوس  األمبراطور  زمن  في 
عن  البعيدة  غير  خالكوبراتيا  وأُودع كنيسة  530 م)

كنيسة الحكمة المقّدسة (آچيا صوفّيا). 
آب: يف حوايل العام 888م وحني  قصة عيد 31

فصٌل شریف من بشارة القدیس متَّى االنجیلي البشیر، اإلنجيل
مت: ٢٢: ٢- ١٤) التلمیذ الطاهر (

قال الرَّبُّ هذا المَثل: يُـشِبه مـلكوت السماوات انـسانـًا ملكـًا صنع عرًسا البـنـِه ❈ فارسل عبـيـدُه 
قـولوا  وقـال:  عبـيًدا آخرين  ايـًضا  فأرسل   ❈ يـأتوا  أن  يـُريـدوا  فلم  العرس  الى  المدعـّويـن  ليـدعوا 
ـنـاتـي قد ُذبـَِحت وكلُّ شيٍء ُمهيّـأ ❈ فهلمُّـوا الى  للمدعـويـن هوذا غـدائي قد أعـددتُُه، ثـيـرانـي ومسمَّ
العرس ❈ ولكنَّهم تـهاونـوا، فـذهب بـعضهم الى حـقلِه وبـعضهم الى تـجارتِه ❈ والباقـون قبضوا على 
عبـيدِه وشتـموهم وقـتـلوهم ❈ فلمَّا سمع الملك غـضب وارسل جـنودُه فأهلـك اولئك الَقَتلة وأحرق 
مديـنـتهم ❈ حينئٍذ قال لعبيدِه: امَّا العرس فَـُمَعدٌّ وامَّا المدعوُّون فلم يكونوا مستحّقين ❈ فاذهبوا الى 
مفارق الطُّرق وكلُّ َمن وجدتـموُه فادعوُه الى العرس ❈ فخـرج اولئـك العبـيد الى الطرق فجـمعوا كلَّ 
َمن وجـدوا من أشراٍر وصالحين، فحَفل العرس بـالمتَّكئيـن ❈ فلمَّا دخل الملك لينـظر المتـَّكئين رأى 
هناك انسانًا لم يـكن البًسا لباس العرس ❈ فقال له: يا صاِح كيف دخلَت الى ههـنا وليـس عـليـك 
لبـاس العرس. فصمت ❈ حيـنئٍذ قال الملـك للُخدَّام: أوثِـقوا يــديـِه ورجـليِه وخـذوُه واطـرحـوُه في 
إكلیل السنةالظـلمة البـرَّانـِيَّة، هناك يـكون البكاُء وصريـف االسنـان ❈ ألن المدعـّويــن كثيــرون والمختـاريـن قلـيـلون.

شهر  من  األّول  وليس  أيلول،  شهر  من  األّول  يف 
ابتداء  األرثوذكسّية  الكنيسة  تعّيد  الثاين،  كانون 
وللكنيسة  اجلديدة.  السنة  رأس  أي  «اإلندكتيون»، 
واملواسم  األعياد  تتضّمن  اليت  العباديّة  روزنامتها 
واالحتفاالت، والطقوس والصلوات واألصوام املّتصلة 
بفرح  واألوقات  احملطّات  هذه  حييون  واملؤمنون  lا. 
عارم، إذ ينتظروpا بشوق وهلفة فائقني، وال سّيما عيدا 
أصله  «إندكتيون»  ولفظ  اrيدان.  والفصح  امليالد 
يفرضها  ضريبة كان  وهو  «احلد»،  ومعناه  روماّين، 
اإلمرباطور الروماّين على رعاياه يف سبيل دعم امليزانّية 

العسكريّة لدولته، وكانت ثابتة ملّدة مخسة عشر عاًما. 
ولكون شهر أيلول يف املشرق هو شهر احلصاد ومجع 
هذه  تسديد  فيه  تعّني  و«املونة»،  والغالل  املواسم 

الضريبة حيث يتوافر املال املتوّجب هلا.
اليوم من  ُتكثر يف صلوات هذا  الكنيسة  لذلك جند 
الطلبات املتضّرعة إىل اهللا بأن يبارك بصالحه «إكليل 
السنة» و«فاحتة هذه السنة وخامتتها»، وأن ينقذ مدينته 
- وما من مدينة ليست مدينته - من كّل مضرّة... غري 
أّن الطلب يتجاوز األمر املاّدّي إىل التوبة القلبّية، فاملراد 
القوت  بل  وحسب،  اجلسدّي  القوت  ليس  احلقيقّي 
السماوّي. فبعد أن تذكر النصوص العباديّة ُحسن صنيع 
يف  واألمثار  األمطار  إرسال  من حيث  البشر،  مع  اهللا 

وفيه مستوقد البخور من الذهب وتابوت العهد المغّشى  المسكن الذي يقال له قدس األقداس ❈
ومن  ❈ بالذهب من كل جهة،  فيه ِقسُط المّن من الذَّهب وعصا هرون التي أفرخْت، ولوحا العهد
وحيُث كان ذلك  ❈ فوقه كاروبا المجد المظلالن الغطاء. وليس هنا مقام الكالم في ذلك تفصيال
واما الثاني فإنما يدخله  ❈ مهيَّأ هكذا فالكهنة يدخلون إلى المسكن األول كّل حين فيتّمون الخدمة

رئيس الكهنة وحدُه مّرة في السنة ليس بال دم يقّربه عن نفسه وعن جهاالت الشعب.

األمبراطور الون  كانت زوجة 
املدعّوة  الحكيم،  الّسادس 
شديًدا  مرًضا  مريضة  زويي، 
بتأثري الّروح الخبيث، أُعلمت 
أpّا  معها  حصلت  رؤيا  يف 
زنّار  بوضع  الّشفاء  ستنال 

والدة اإلله عليها.
األمبراطور فّك  للحال   

أختام الّصندوق الذي احتوى 
اإلرث الّثمين الذي يحوي الّزنّار المقّدس ليجده lيªا 
جديًدا كما لو حيك العشّية. وجبانب الزّنّار كانت وثيقة 
تشري، بدّقة، إىل الّتاريخ الذي جرى فيه نقل الزّنّار إىل 
يف  وضعه  نفسه  األمرباطور  أّن  وكيف  القسطنطينّية 

الّصندوق وختمه بيديه. 
الزُّنّار بإكرام  شديد وسّلمه إىل  قّبل اإلمبراطور الون
رأس  على  البطريرك  وضعه  إن  وما  بالَيد.  البطريرك 
اإلمبراطورة حّىت ُشفيت من مرضها على الفور فٱنذهل 
كل احلاضرين ملا شاهدوه وّجمدو اجلميع الرَّب يسوع 
المسيح المخّلص مكرمين والدة اإلله الكّلية القداسة. 

أُعيد الزّنّار إىل الّصندوق بعدما اشتملته 
اإلمرباطورة خبيطان من َذهب.

الزنار في جبل آثوس: من املتناقل 
- 1187)  Asen أّن القيصر البلغاري

إسحق  األمرباطور  قهر  ـا  لـمَّ  ،(1196
(1190م)، استأثر بالّصليب الثّاني آنج

الذي كان فيه جزء من الزنّار املقّدس، 
الّنهر لئال يتدّنس.  ألقاه يف  وإّن كاهًنا 
األمير  فقّدمه  الّصرب  استعاده  هذا 
(1389م) إىل دير فاتوبيذي، في جبل  القّديس لعازر

آثوس حيث ال يزال حمفوظًا إىل اليوم.
يعبق الزُّنّار بالطيِّب الزكي  رائحة طيب من الزِّنّار:

وجيري به عدد كبري من العجائب.
خالصة: هذا الزّنّار الذي شّد األحشاء العفيفة اليت 
جتسَّد فيها الرَّّب اخلالق، هو تعزية لكل مؤمن يطلب 
التي هي أكرم من الشيروبيم  القداسة  الكلية  شفاعة 
وأرفع مجًدا بغير قياٍس من السيرافيم، التي ولدت كلمة 

اهللا فإياك نـَُعظِّم يت أم الّنور . 

ار والدة اإلله نَّ ���تذكار وضع زُ ���


