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طروباریة القیامة على اللحن السادس:-
والحراس  الموقر  قبرك  على  ظهروا  المالئكية  القوات  إن 
جسدك  طالبة  القبر  عند  وقفت  ومريم  صاروا كاألموات،
وصادفت البتول  الطاهر فسبيت الجحيم ولم ُتجرب منه،
يا رب المجد لك . مانًحا الحياة. فيا من نهض من األموات
األبوليتيكية لتقدمة عيد ميالد العذراء - على اللحن الرابع:

اهللا.  فتاة  لنا  توَلد  داود  ُصلب  ومن  َيسَّى  جذر  من  اليوم 
فالخليقة كلُّها تبتهج متجدِّدة بها، والسَّماء واألرض تفرحان 
. وحنَّة تُـَعيِّد  مًعا. فيا قبائل األمم سّبحوها. فإنَّ يواكيم ُيَسرُّ

صارخة: إنَّ العاقر تَِلد والدة اإلله ُمغذِّية نفوسنا.  
طروباریة شفیع / ـــة الكنیسة .....

َأحــد َما َقبَل َرفع الصلیب الكریم المحیي

القنداق لتقدمة عيد ميالد العذراء - على اللحن الرَّابع: إنَّ المسكونة بموِلِدِك الموقَّر قد توشَّحت 
عقليlا بُحلَّة الرُّوح الغير الهيولي. فتهتف بسروٍر قائلًة: إفرحي أيتها العذراء يا َفخر المسيحيّـين.

وتقدمة عيد مولد والدة اإلله الكليِّة القداسة، وتذكار القديس صوزن الشهيد

القدیس كوزماس الواعظ والُمبشِّر
والشهید في الكهنة

                     َخـلِّص يا رّب شعبك وبارك ميراثك     إليَك يا ربُّ أصرخ إلهي
فصل من رسالة القدیس بولس الرسول  إلى أهل غالطیة (غال ١١:٦-١٨)

الرسالة   
يا إخوُة، انظروا ما أعظم الكتابات التي كتبُتها اليكم بيدي ❈ انَّ كلَّ 
الذين يريدون ان يُرُضوا بحسب الجسد يُلزمونكم ان َتختتنوا، وانَّما ذلك 
هم  يختتنون  الذين  ألنَّ   ❈ المسيح  صليب  أجل  من  ُيضَطهدوا  لَئالَّ 
ليفتخروا  تختتنوا  أن  يريدون  إنَّما  بل  الناموس  يحفظون  ال  أنفسهم 

بأجسادكم ❈ امَّا أنا فحاشى لي أن أفتخر ِإالَّ بصليِب ربِّنا يسوع المـسيح الذي بِه ُصِلَب العاَلم 

( )
كلللََّّ 
كك 
همم 
روواا 

العالََ ُصلَب به الذي

مبُخالفة وصّية واحدة. َوَخرََج من الفردوس اىل الَقفر، 
ومن التَشبُّه باملالئكة اىل التشبُّه باحليوانات. ومن امللك 
اىل العبودية، ومن الكرامة اىل اهلوان. فماذا عَسى يكون 
ا َخاَلَف  ُمعد�ا لنا، ألنَّ ذلك وإن كاَن َتعدَّى الوصيَّة امنَّ
االمر فقط، النَُّه مل يوَجد فاِسًقا وال َسارِقًا وال َخاِطًفا 
وال َغاِصًبا وال َكاِفرًا، وال َتعدَّت ُخمالفتُه لالضرار بأحٍد 
من املخلوقات غري ذاتِه، وقد ُعوِقَب عقوبًة هذا ِعَظُم 
ونسلب  ربِّنا،  أوامر  ُخناِلف  الذين  حنُن  ِمقدارها.وأمَّا 
وُنصاِحب  والكربياء،  احلَسَد  ونرتكب  غرينا،  اموال 

الُفسَّاق والسّكريين، فكيف يكون حالنا.
فإن قلَت وما هي املخالفة املوجودة عندنا اآلن. قلُت 

أَال تسمع قول سيِّدك إنَّ َمن َنَظَر اىل امرأة واشتهاها 
أِحبُّوا  بِه  للمؤمنني  يَـُقل  مل  أو  قلبه.  يف  dا  َزَىن  فقد 
من  على  َوَصلُّوا  ُمبغضيكم،  اىل  واحِسُنوا  أعداءَكم 
لُه  الواحد فحوِّل  َلَطَمَك على َخدَِّك  يطردكم.  وَمن 
اآلخر. َوَمن َأَخَذ ثوبك َفدَع لُه رداَءك. واذا قلَت وما 
هي املخالفة املوجودة عندنا هلذه الوصايا. أقول لَك: 
وما هي الوصيَّة اليت مل نوَجد ُخمالفني هلا إالَّ قليًال من 
املؤمنني. واذا مل نوَجد هكذا طائعني نكون بالضرورة 
ُخمالفني. فسبيلنا ان نتيقَّظ من نومنا وننهض من غفلتنا 

ونقرع باب رمحة اهلنا الذي لُه ا�د اىل األبد. آمني

(صلوات ميالد العذاء مريم)
 «اليوم اإلله المستقّر على األرائك العقلّية، قد َسَبَق فهيَّأ له عرًشا ُمقدًسا على األرض، الذي ثّبت  السموات 
بحكمٍة قد أنشأ بمحّبتِه للبشر سماًء حّية، ألنّه من أصل غير مثمر أنبت لنا أُّمُه غصًنا حامًال الحياة. فيا إله 

المعجزات، ويا رجاء الذين ال رجاء لهم يا رّب المجد لك».
هذا هو يوم الّرب فابتهجوا أيُّها الشعوب، ألنُّه هوذا خدر الّنور وسفر الحياة قد وردت من الحشا. وإذ أنَّ 
الباب المّتجه نحو المشارق قد ُولدت، فهي تنتظر دخول الكاهن العظيم، وهي وحدها أدَخلت المسيح إلى 

المسكونة لخالص نفوسنا».
« اليوم األبواب العقيمة تُفتح ويأتي باب بتولي إلهي. اليوم ابتدأت النعمة تُثمر ُمظهرة للعالم أُّم اإلله التي لها 

تقترن األرضيات بالسماويات لخالص نفوسنا».
«اليوم حّنة العاقر تَِلد فتاة اهللا، السَّاِبق انتخابها من بين جميع األجيال لُسكنى المسيح اإلله ... إلتمام التدبي 

اإللهي، التي بها ُأعيَدت جبلتنا نحُن األرضيين وَتَجّدَدنا من الفَساد إلى حياٍة خالدة».
« يا والدة اإلله أنِت الفردوس السرّي إذ أّنِك أنبِت المسيح بغير فالحة، الذي منه ُنِصَبت في األرض شجرة 

الصليب الحاملة الحياة. فاآلن إذ نسجد له مرفوًعا َلِك نـَُعظِّم»

« إن الَغنّي عبُد ُمعرَُّض للخسارة، يعطي فرصة لكل 
من يودُّ أن يُلحق به األذى، أما الذين ال يملكون 

شيًئا، فال يخشون ُمصادرة أمالكهم أو تغريمهم.
فالمسيح  شجاًعا،  المرء  يجعل  الفقر  فإذا كان 
ُشجعانًا  يكونوا  بأن  فقراء، وطالبهم  تالميذه  أرسل 

بواسل. الفقراء أشدَّاء، وليس ثّمة ما ُيسيء إليهم،

أّما الَغنّي فيمكن السيطرة عليه من كل جهة.
أمَّا  حباًال كثيرة،  وراءه  َيجرُّ  بمن  اإلمساك  َسهل 

اإلمساك بالعاري فصعب.
هكذا يحدث للَغنّي: خدم، ذهب، حقول، وآالف 

من االهتمامات والضرورات تسيطر عليه بسهولة»
القديس يوحنا ذهبي الفم 



إنَّ الكنيسة منذ الِقَدم، تُـَعـيِّد لميالد والدة اإلله. ففي 
القرن الرَّابع َشيَّدت القديسة هيالنة المعادلة الرُّسل كنيسة 
بإسم العذراء. َوُعمَِّم هذا العيد يف القرن اخلامس. فأَلََّف 
نشائد   (٤٤٧-٤٤٩) أناطوليوس القسطنطنّية  بطريرك 

له.
 .(٦٦٠-٧٤٠) األخريطيشي أندراوس  القديس  أمَّا 
فقد َوضع ِعظَتـَْني وقانونًا جاء فيه: «إنَّ العامل كّله حيتفل 
بطريرك  من  كلٌّ  وضع  مثَّ  امللكة».  العذراء  مبيالد 
يوحنا  والقديس  السَّابع) (القرن  القسطنطينية سرجيوس
ترانيم  الستوديتي  ويوسف  (٦٧٥-٧٤٩) الدمشقي

خاصة dذا العيد.
املصادر  إىل  سابًقا،  أشرنا  العيد، كما  هذا  ويستند 
األبوكريفّية. لكن التقليد الَكَنِسي حاَفَظ على املعلومات 
اليت ُتساهم يف إظهار احلقيقة الكتابيَّة والعقائديَّة أي أنَّ 
ا، كما تقول األناجيل عن يوحنا  َّpمرمي من َنسل داود وأ
المعمدان، َحظَِيت هي أيًضا بوالدة عجائبيَّة. ُحـلَّت 
والدcا حّنة من الَعقر فأجنبت العذراء املختارة اليت َستُـَقدِّم 
الطبيعة البشريَّة لكلمة اهللا. ووالدة العذراء اليت أعلنها 
املالك لوالَديها بعد فرتة طويلة من العقر، كما والدة يوحنا 

املعمدان، جتد هلا جتسيًدا ُمسبـًَقا يف العهد القدمي.
لكن والدة والدة اإلله هي أكثر من جتسيد ُمسَبق، ألنَّ 
طبيعتنا ذاcا خسرت مع القديسة حّنة عقرها وباَشَرت 
حبمل نتائج النعمة. إنَّ والدة العذراء العجائبيَّة ليست 
نتيجة عمل إهلي إعتباطي حطََّم اهللا به التسلسل التارخيي 
اإلهلّي  التدبري  مراحل  من  مرحلة  لكنها  الطبيعي، 
اخلالصّي السَّاهر على سالمة العامل والعامل على حتضري 

جميء الكلمة.
لذلك كان ال بُّد للكنيسة أن تُـَعـيِّد للَحَدث اجللل: 
والدة اليت سوف تكون مبلء اختيارها «قصر الملك 
الذي فيه يتّم السّر الكامل التحاد طبيَعتّي المسيح» 

(في صالج الغروب).
إلدخال  يتقدَّم»  البتولّي  والباب  يُفَتح  العاقر  «الباب 
املسيح إىل العامل. هذا العيد ُمرتبط إًذا باملسيح أيًضا، وبه 

نُـَعـيِّد ِلسّر جميئه.
األدب  يف  إشارة،  أيّة  َترِد  مل  أنّه  ُيالحظ،  وكما 
األبوكريفي، كما يف التقليد وليتورجيا العيد، إىل «احلبل 
بال َدنس» الذي حدَّدته عقائدي�ا الكنيسة الكاثوليكّية 

سنة ١٨٦٨، ممّا يؤكِّد حقيقة اإليمان األرثوذكسي.

اذا كان ربّنا لُه ا�د حيثّنا على اإلميان به واملسارعة اىل 
العمل بوصاياُه ويوِضح لَنا ِعَظم حمّبته لنا، َوَبَذَل نفسه 
ألجل خالصنا وارسالُه من اآلب حلياتنا؛ ويضرب لنا 
األمثال على ذاته باحليَّة النحاسيَّة، وحيّضنا على السلوك 
يف نور اعماله الفاضلة، واالبتعاد عن ظلمة اهلالكني. 
فأيُّ ُعذٍر يكون لنا عندُه اذا ُوِجدنَا متغافلني وتاركني 
فقد  تعاىل  االهتمام واالجتهاد يف خالصنا. وأمَّا هو 
فعل ُكل ما يليق جبوِدِه العميم، وكثرة حتنُّنه على جنسنا. 
وكما أنَّ األطباء اذا رأوا جراحات ا�روحني ودبّروا هلا 
املراهم واالضمدة والذرورات كما جيب، فقد ارتفعت 
عنهم املالمة. واذا تكرَّه ا�اريح من مداواcم وَتَضجَّروا 
من األدوية احلادَّة اليت تنقي جراحاcم، فاألحرى dم 
َسَبًبا  وتصري  وُتَدوِّد  وتننت  اجلراحات  تلك  تعّفن  ان 

لفساد االعضاء كّلها.
كذلك اقول عن األطباء الروحيِّني اpّم مىت فعلوا ما 
واهتمُّوا  واملواعظ  والتعاليم  الُكتب  قراءة  عليهم  جيب 
مبداواة االنُفس كما ينبغي فقد ختلَّصوا من طائلة اللوم. 
وامَّا الذين يسمعون تعاليمهم ويفهمون معاين أقواهلم 
وال يقبلوpا ويتَضجَّرون من املداوة ويبادرون اىل انتزاع 
ا  َّpفإ قروحهم،  عن  والذرورات  جراحاcم  عن  املراهم 
االعضاء  اىل  فسادها  وَيسري  َوُتَدوِّد  تننت  حينئٍذ 
احملتاج  َقطع االعضاء  اىل  األمُر  َأحَوَج  السليمة. وُرمبا 

اليها يف قيام احليوة.
وأمَّا الذين يسمعون التعاليم برغبٍة ونشاٍط وحيتملون 
م يفرحون  َّpِحدَّة املراهم املنّقية والذرورات االكَّالة، فا
بكمال صحتهم وسالمة أعضائهم. وامسع يا هذا قول 
اهللا على لسان حزقيال النّيب حيُث يقول يا ابن االنسان 
كلِّم شعبك وناشد عشرية ابيك وُقل هلُم اذا نزل احلرب 
جيعلونه  منهم  َرُجٍل  على  فليتَّفقوا  بغَتًة  األرض  بأهل 
البوِق  ينفخ يف  اتاهم،  قد  العدوَّ  اذا رأى  رقيًبا، حىت 

َع منهم صوت البوق ومل يَتَحفَّظ كما  ُمنذرًا َهلُم. وَمن مسَِ
َع  ينبغي وادرََكُه العدوُّ َوقُِتل َفَدمُه يكون يف ُعُنِقِه. وان مسَِ
رأى  اذا  وامَّا  اهلَالك.  ِمَن  نفسُه  خلََّص  فقد  وَحتفََّظ 
الرَّقيُب العدوَّ قد َهَجَم ومل يَنُفخ بالبوق ومل يُنذرهم كما 
َدمُه  وامَّا  باِمثِه  يُقَتل  اّمنا  منهم  يُقَتل  َمن  َفُكل  ينبغي، 

فُيطَلب من الرقيب.
طريِقِه  عن  لريجع  اخلاطىء  انذرَت  اذا  انَت  وهكذا 
الردّي ومل يرجع، فذلك اخلاطىءُ ميوت بامثِه. وامَّا انَت 
فقد خلَّصَت نفسك. ويقول رّب األرباب انّه ال يسرُّين 
لتحَىي  ان يرجع ويتوب  أَُسرُّ  بل  بامثه  موت اخلاطىء 
نفسُه. فارجعوا عن طُرُقكم االوىل الرديَّة وال متوتوا يا بين 
اىل  َرِجَع  اذا  يُنجيِه  البــار ال  بِـرَّ  فإنَّ  بامثكم،  اسرائيل 
عن  َرِجَع  اذا  باِمثِه  يـَُؤاَخذ  ال  األثيم  اخلطيئة. وكذلك 
اخلطيئة تائًبا. وان قلُت للبار انَّك حتَىي مثّ َرِجَع عن ِبرِّه 
، وفـََعَل االمث فإينِّ ال أذكر لُه شيًئا من برِِّه بل ميوت 
بإِمثِِه. واذا قلُت لالثيم اّنَك متوت وَرِجَع عن امثه وعَمَل 
الربَّ والعدل وساَر بوصايا احليوة ومل يأمث فانَُّه حيىي وال 

ميوت وال ُتذَكر لُه مجيع اخلطايا اليت عملها قدميًا.
فينبغي لنا ان نكون دائًما متيّقظني متحّذرين خائفني 
من اهلنا، متأهبني لقتال اعدائنا ُمبعدين الذين يقصدون 
اغواءنا. فإنَّ اهللا ملا َخَلَق ابانا األّول َخَلَق الجله انواع 
واسكَنُه  واملعادن،  والنباتات  واالشجار  احليوانات 
فردوس النعيم، وكلَّله با�د والكرامة والبسه ُحَلل البهاء 
واجلمال. وجعلُه مسلطًا ونبًيا وملًكا. فلما اَكَل وشبع 
مدخًال  الشيطان  وَجَد  ينبغي  يتيقَّظ كما  ومل  وغفل 
حملاربته وسبيًال إلغوائِِه، فاصطاَدُه مبُخالفة أمر خاِلِقِه. 
وحني َسَقَط يف املخالفة َوَوَقَع يف وهدة الرذيلة طُرَِد من 
فردوس النعيم َوُسِلَبت منه األكاليل والُـُحَلل واردية ا�د 
والبهاء، وأُخرَِج اىل ارض الشَّقاء والغربة والّذل واهلوان 
واالتعاب الشديدة. فاذا كان هذا كّله قد َجَرى عليه 

الخليقة  الَقَلف بل  الختان بشيٍء وال  المـسيح يسوع ليس  ❈ ألنَُّه في  للعالم  لي وأنا ُصلبُت 
❈ وكلُّ الذين يسلكون بحسب هذا القانون فعليهم سالٌم ورحمٌة، وعلى اسرائيِل اِهللا  الجديدة
❈ فال يجلْب عليَّ أحٌد أتعابًا في ما بعُد فإنِّي حامٌل في جسدي ِسماِت الرَّّب يسوع ❈ نعمة 

ربنا يسوع المسيح مع روحكم أيـُّها اِإلخوة، آمين.

اإلنجيل
: لم يصعد احٌد إلى السماِء إالِّ الذي نزل من السماِء، ابن البشر  قال الرَّبُّ
الذي هو في السماِء ❈ وكما رَفع موسى الحيَّة في البّريـِّة، هكذا ينبغي ان يُرفع 
ابن البشـر ❈ لكي ال يهلك كلُّ من يُـؤمن به بل تكون لُه الحياة األبديَّة ❈ ألنـَُّه 
هكذا َأَحبَّ اهللا العالم حتَّى بذل ابنُه الوحيد لكي ال يهلك كلُّ من يؤمن به بل 

تكون له الحياة األبديَّة ❈ فإنَُّه لم يرسل اهللا ابنُه الوحيد إلى العاَلم ليدين العاَلم بل ليخلِّص به العاَلم.

فصٌل شریف من بشارة القدیس یوحنَّا االنجیلي 
البشیر، التلمیذ الطاهر ( يو: ٣: ١٣- ١٧)

عظة اإلنجيل - للقديس يوحنا الذهبّي الفم

شرررر 
رفعععع 
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 بل 


