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الخامس وجعله عيًدا إِلزامي�ا يف كل الكنيسة البابوية سنة 
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ليتورجية العيد :
الكنيسة  يف  اهليكل  إىل  السيِّدة  لدخول  التعييد  ان 
الرومّية األرثوذكسّية يتتاىل ستة ايام من اليوم العشرين 
من تشرين الثاين إىل يوم اخلامس والعشرين منه حيث 
الصلوات واالناشيد اليت تصف باسهاب دخول السيِّدة 
إىل اهليكل وتبني امهية العذراء ودورها يف جزء من تدبري 
التجسُّد سّر  يف  اهللا  مقاصد  حيث  اخلالصي،  اهللا 
السّر. لمريم لتكون خادمة لهذا تتضمن دعوة منذ االزل

لذلك نقرأ يف هذا العيد عدة قراءات تتمحور حول 
احلكمة واهليكل واملظلة السماوية حيث جند يف القراءة 
األوىل من سفر اخلروج (٤٠) احلديث عن تكريس موسى

ملسكن خيمة االجتماع ومأل جمد الرب املسكن … ِألَنَّ 
السحابة حلَّت عليه ، والسحابة يف فكر وتعليم الكنيسة 

تشري إىل مريم البتول التي هي َمَقٌر لحضرة اهللا.
الثانية (٣ملوك: ٨:١-١١) تتمحور حول  والقراءة 
مأل  السحاب  ان  حيث  للهيكل  سليمان  تكريس 

اهليكل حبضور الرَّب .
(٤٣:٢٧-٤٤:٥) النيب  حزقيال  من  الثالثة  القراءة 

حيث يتكلم عن اهليكل املنغلق اذ يقول: « فنظرت واذا 
مبجد الرب قد مأل بيت الرَّب» إًذا مريم هي املسكن يف 
فكر الكنيسة واالجنيل (الروح القدس يايت عليك وقوة 
العلي تظّللك) كما ان الصلوات متجدها لطهارfا الفائقة 
إىل  استناًدا  امللكة»  «األُم  و  الربايا»  «ملكة  وتصفها 
الكتاب والتقليد والليتورجيا، وأَول اشارة جاءت يف سفر 
َوبـَْنيَ  بَـْينـَـِك  َعَداَوًة  :«َوَأَضُع  اهللا  قال  حيث  التكوين 
اْلَمْرأَِة، َوبـَْنيَ َنْسِلِك َوَنْسِلَها. ُهَو َيْسَحُق رَْأَسِك، َوأَْنِت 
َتْسَحِقَني َعِقَبُه.» (تكوين١٥:٣). فهذه املرأة املنتصرة 
على الشّر والسَّاحقة لرأس الشيطان تسمو على كل 
اهللا  ابن  يأخذ  منها  انفسهم،  املالئكة  وعلى  اخلليقة 
املتجسِّد جسده وذه االمومة تصبح مريم ملكة العالم.

العذراء  مريم  املقدس  الكتاب  اآلباء ومفسرو  ُيصور 
يمين يسوع الملك تسأله يف حاجات  ملكة جالسة عن

ابنائها (مز٤٤ -١٠) .
قد فهمت الليتورجية الّرومّية (البيزنطية) هذه احلقيقة 
َوطَـبَّقته على شخص مريم العذراء حيث تتذكر هذه 
من  جزء  تضع  اذ  اإلهلية  الذبيحة  fيئة  يف  احلقيقة 
لوالدة  واكراًما  تذكارًا  تضعه  احلمل  ميني  عن  القربانة 
مريم  لشخص  املمثل  اجلزء  هذا  نضع  وعندما  اإلله 
العذراء يقول الكاهن: «قامت امللكة من عن ميينك 
موشَّحة بثوٍب ُمَذهَّب». مبا انَّ يسوع املسيح هو ملك

امومتها  بالوالدة وبالفداء، والعذراء هي ملكة بسبب 
ابنها  اإلهلية وباشرتاكها يف جزء من سّر اخلالص مع 
امللك اصبحت علة خالصنا بعد اهللا، ومبا ان الكلمة 
يوًما  يتجسد  ان  االبدية  مبقاصده  فحدَّد  االزيل سبق 
خلالص وحمبة العامل سبق واختار أمَّه قبل كل األجيال 
ومن بني سائر النساء اختارها لتكون على األرض عرًشا 

ُمَقدًَّسا وَمْسِكًنا للمسيح اخلالق.
هلذا العيد امهية كربى، ملا فيه من الفائدة واملوعظة فانه 
يبني لنا املثل االعلى لالميان والتقوى يف شخص البارَّْين 
يواكيم وحنة ويعطينا درًسا ممتًعا ومفيًدا لنعرف كيف 
الفضيلة والتقوى وخوف  kذب االوالد ونربيهم على 
اهللا. وان لنا يف مثال العذراء مرمي اكرب درًسا وموعظة 
للطهارة والعفاف واالتكال على اهللا. تربية االوالد جيب 
ان تقوم على االميان والتقوى وان نبث فيهم خوف اهللا 

َألن خمافة اهللا أساس كل عمل يف اإلنسان .
الفكرة االساسية يف هذا املوضوع هي ان مريم العذراء

ُكـرَِّست إىل خدمة الرَّب منذ اول حلظة حياfا لتكون 
اِإلناء املصطفى فيأيت املسيح منها، النور الذي على املرء 
ان يهتدي به والطريق الصحيح الذي من يسلكه يأمن 
الكنيسة  fيئنا  «وهكذا  اَألِمني.  امليناء  إىل  الوصول 
املقدسة لظهور اهللا يف اجلسد منذ ظهور والدته الكلية 

القداسة يف هيكل اهللا .» 

وتذكار ابوینا القدیسین غریغوریوس أسقف أقراغنتینة وأمفیلوخیوس أسقف ایقونة

دخول سيِّدتنا والدة اإلله 
الدائمة البتولية مريم إلى الهيكل

یصادف یوم الثالثاء القادم تذكار القدیسة كاترینا العظیمة
 في الشهیدات، والقدیس مركوریوس

صقلّيا  جزيرة  ُمدن  إحَدى  إقراغنتينة  يف  غريغوريوس  القديس  ُوِلَد 
(سيسيليا) على عهد الملك يوستينيانوس رينوتميتس (أي األجدع) يف حنو 

سنة ٦٨٥ وكان أبواه خاريُطن وثاودوتي َتِقيَّني َحَسين العبادة.
بالُنسك  صبائه  منذ  واشتهر  من كبادوكية،  فكان  أمفيلوخيوس  وأمَّا  
واملعارف اإلهلّية، ويف سنة ٣٤٤ ارتَقى إىل درجة األسقفّية، فجاَهَد ببسالة 
الرُّوح الُقُدس، وقاَوَم أنَصار  ضّد تجديف أفنوميوس ومكدونيوس ُمحارب
آريوس، وحَضَر إىل ا¸مع الثاين املسكوين املـنعقد يف القسطنطينية على 

سنة ٣٨١ الذي اجتمع  عهد ثادوسيوس الكبير
فيه مئة ومخسون أبًا، مثَّ َرَقَد بسالم سنة ٣٩٥

وقد َوَصَل إىل شيخوخة متناهية.
طروباریة القیامة (باللحن األول): إنَّ الحجَر لما ُخِتَم ِمن اليهود. 
وَجَسَدَك الطاِهَر ُحِفَظ ِمَن الُجند. ُقمَت في اليوِم الثالِث أيّها المخّلص.

القديسان
أمفيلوخيوس وغريغوريوس



فصٌل شریف من بشارة القدیس لوقا اإلنجیلي البشیر، 
التلمیذ الطاهر ( لوقا ١٦:١٢-٢١) اإلنجيل

تُـَعـيُِّد الكنيسة االرثوذكسية املقدسة يف احلادي والعشرين من تشرين الثاين من كل سنة لتذكار والتذكر دخول 

والداها  فقد كان  اهليكل.  إىل  العذراء  مرمي  سيدتنا 
يواكيم وحنة بارين امام اهللا . 

لذلك ملا اكملت الثالثة من عمرها َقدََّمَها ابواها إىل 
اهليكل وفاًء لنذرمها لتخدم الرَّب يف اهليكل وترتىب فيه . 
وكان رئيس الكهنة حسب الناموس يقبل املنذورين للرَّب

ويباركهم يف اهليكل. ان مريم قُـدَِّمت إىل قدس االقداس 
أي إىل املوضع الذي مل يكن الحد احلق بالدخول إليه 
إالَّ رئيس الكهنة وذلك مرة واحدة يف السنة بعد صوم 
طويل وصالة يوم التطهري ومعه الدم املضحَّى عن نفسه 
(زكريا) الكهنة  رئيس  وكان   . الشعب  خطايا  وعن 

يتعجب من ذلك ويقول يف نفسه : َالبُدَّ ان يكون هلذه 
القديس  وصف  املستقبل.  يف  عظيم  شأن  االبنة 
ايرنيموس حياfا يف اهليكل:(انَّ العذراء املغبوطة عاشت 
منذ طفولتها مع غريها من جنسها باحتشام فائق، ومن 
الصباح حىت التاسعة kارًا كانت تنتصب للصالة، ومن 
الساعة الثالثة حىت التاسعة كانت تتمرن على االشغال 
اليدوية وعلى القراءة . ومن الساعة التاسعة كانت تعود 

إىل الصالة حىت يأتيها املالك بالطعام املألوف) .
نقيَّة  هادئة  اهليكل  ِمحَى  يف  حياfا  هكذا كانت 
كالسَّماء يف حالة صفاء ولكن حنو السنة التاسعة من 
ابويها  بفقداkا  األرض  على  اول حزن  ذاقت  اقامتها 
اهلَرَِمْني ، فتويف يواكيم عن مثانني سنة ومل تبطئ حنة
مرمي انَّ  إالَّ  أيًضا.  اذ قضت حنبها  السن  الطاعنة يف 

عرفت انَّ ال شيء بعد يربطها باالرض، فاستسلمت 
بكامل قلبها هللا وحده وعلَّلت نفسها برغبة واحدة وهي 
البقاء أََمٌة للرَّبِّ خاضعة أبًدا ملشيئته حىت kاية حياfا ، 
الروح  حيث كان  اهليكل  يف  معيشتها  على  مواظبة 
القدس يهيِّء فيها مسكنا هللا الكلمة بارتضاء اهللا اآلب.

تاريخية العيد : 
هذا العيد ليس له أُُسٌس كتابية اذ مل تذكر االناجيل 
القانونية شيًئا عن قَـْبل والدfا للمسيح، ورمبا كان ذلك 
النـَّه كان يَـْصُعب ان يتضمن اإلجنيل كل حادثة جرت 

سواء يف حياة السيِّدة أو حياة السيِّد يسوع، فاالنجيلي 
ِإْن  َيُسوُع،  َصنـََعَها  أَُخُر َكِثريٌَة  «َوَأْشَياءُ  يقول:  يوحنا 
ُكِتَبْت َواِحَدًة َواِحَدًة، فَـَلْسُت أَُظنُّ أَنَّ اْلَعاَملَ نَـْفَسُه َيَسُع 
اْلُكُتَب اْلَمْكُتوبََة.» (يو٢٥:٢١). ولكن هناك كتابات 
ُنِسَبت إىل بعض الرسل تتضمن اخبار عن حياة السيِّدة 
والسيِّد منها اإلجنيل الذي يُـْنَسب إىل الرسول يعقوب 
الصغير اخي الرّب بالجسد،ُكـِتَب يف القرن الثاين وُنِشَر 
يف القرن السادس، يتميز هذا الكتاب عن باقي االناجيل 
االبوكريفا (apocryphes) الَّالشرعيGة، باسلوبه الكتايب 
ورصانته وسهولة سرد االخبار وروح التقوى اليت تتخّلله. 
قد استشهد به اقليمس االسكندري مرارًا واوريجانوس

بدخول  أيًضا واقتبس غريغورُيس النزينزي اقواله مبا يتعلق
السيِّدة إلى الهيكل ووالدة المسيح في المغارة . واستلهم 
السيِّدة،  دخول  لعيد  واالناشيد  االشعار  واضعوا  منه 
وكذلك كاتبوا االيقونات اليت متثل حوادث حياة السيِّدة 

والسيِّد اليت جاء ذكرها يف هذا الكتاب.
إالَّ انَّ هناك بعض اشارات أو شهادات حول هذا 
ليفوريوس  االسقف  يذكره  اذ  االول  القرن  من  العيد 
 ، ايرونيموس  يذكره  الرابع  القرن  يف  وايًضا  االنطاكي 
القرن  يف  القسطنطينية  بطريرك  جرمانوس  والقديس 
ُحدَِّد  ِملَ  بالضبط  انَّنا ال ميكن ان نعرف  السابع، إالَّ 
تاريخ هذا العيد يف ٢١تشرين الثاين َلعلَّ يف هذا اليوم 
من سنة ٥٤٣ ُكرَِّست الكنيسة اجلديدة للسيِّدة على 
اسم دخول السيِّدة إىل اهليكل يف القسطنطينية . مث مع 
الزمن حتول عيد التدشني إىل عيد الدخول أو رمبا ذكرى 
جتديد هذه الكنيسة. ان مواعظ بطريرَكْي القسطنطينية 
واندراوس  الثامن القرن  يف  وطراسيوس  جرمانوس 
الكريتي يف اواخر القرن السابع (عظاته الثالث الشهيرة عن 
العيد)، ويف القرن التاسع نظم جاورجيوس النيقوميدي 
وباسيليوس المكدوني نشائد وتراتيل ال تزال الكنيسة 

ترتلها حىت اآلن. 
أُْدِخَل هذا العيد إىل الغرب سنة ١٥٧٢ على يد البابا 
سكستوس  البابا  واتى  عشر،  الحادي  غريغوريوس 

سنكسار دخول سیِّدتنا والدة اإلله الدائمة البتولیة مریم إلى الهیكل

قال الرَّب هذا المثل: إنسان غنّي َأخصبت أرُضه ❈ ففّكر في نفسه قائًال: ماذا أصنع فإنه ليس 
لي موضع أخزن فيه أثماري ❈ ثم قال: َأصنع هذا. أهدم أهرائي وأبني أكبر منها وأجمع هناك كل 
غالتي وخيراتي ❈ وأقول لنفسي: يا نفس إن لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، فاستريحي 
وُكلي واشربي وافرحي ❈ فقال له اهللا: يا جاهل، في هذه الليلة ُتطلب نفسـك منك. فهذه التي 
َأعددتها لمن تكون؟ ❈ فهكذا من يّدخر لنفسه وال يستغني باهللا ❈ ولما قال هذا نادى: من له 

ُأذنان للسمع فليسـمع.

يا إخوة، اسلكوا كأوالٍد للنور❈ فإن ثمر الروح هو في كل صالح وبّر وحق ❈ مختبرين ما هو 
مرضّي لدى الرب ❈ وال تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل باألحرى وّبخوا عليها ❈ فإن 
األفعال التي يفعلونها سّرا يقبح ذكرها أيًضا ❈ لكن كل ما يوّبخ عليه يُعلن بالنور❈ فإنَّ كل ما يُعلن 
هو نوٌر ❈ ولذلك يقول: استيِقْظ أيها النائم وُقم من بين األموات فيضيء لك المسيح ❈ فانظروا 
إًذا أن تسلكوا بحذٍر ال كجهالء، بل كحكماء ❈ مفتدين الوقت فإن األيام شريرة ❈ فلذلك ال 
تكونوا أغبياء بل افهموا ما مشيئة الرَّب ❈ وال تسكروا بالخمر التي فيها الدعارة بل امتلئوا بالروح 

❈ مكّلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحّية، مرنمين ومرتلين في قلوبكم للرَّب.

لتكن يا رب رحمتك علينا    ابتهجوا ايها الصديقون بالرب
فصٌل من رسالة القدیس بولس الرسول إلى اهل أفسس (٨:٥-١٩) الرسالة

االبوليتيكية لعيد الدخول: إنَّ اليوم مقّدمة مسرَّة اهللا وبدء الكرازة بخالص 
البشر. فإنَّ العذراء قد ظهرت فيه في هيكل اهللا. تبشِّر الجميع بالمسيح. 

فلنهتفنَّ نحوها بصوٍت جهيٍر قائلين: السالم عليك يا اتمام تدبير الخالق
يا إله آبائنا الصانع بنا دائًما ما  أبوليتيكية للقديسين- على اللحن الرابع:
تقتضيه وداعتك، ال تصرف رحمتك عنَّا بل بتضّرعاتهم دبّر حياتنا بسالم.

طروباریة شفیع /  ـة الكنیسة ....

القنداق لدخول السّيدة:
الرّب  بيت  الى  ُتدَخل  اليوم 
العذراء هيكل مخلصنا الطاهر. 
وكنز  الفاخر.  النفيس  وخدرُه 
مجد اهللا الشريف. ُمْدِخلَـًة معها 
اإللهي.  بالرُّوح  التي  النعمة 
فإنـَّها  اهللا.  مالئكة  فُتسبحها 

خباء سماوي.

ماِنًحا العالَم الحياة. لذلَك قُـّواُت السماوات. هتفوا إليَك يا واِهَب الحياة. المجُد 
لقياَمِتَك أيها المسيح. المجُد ِلُملِكَك. المجُد لتدبيِرَك يا ُمحبَّ البشِر َوحدك.


