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حطمت  السابع:-  اللحن  على  القیامة  طروباریة 
نوح  وحولت  ، الفردوس للص  الموت وفتحت  بصليبك 
بأنك  ، يكرزوا منذرين حامالت الطيب وأمرت رسلك ان
قد قمت أيها المسيح االله مانًحا العالم الرحمة العظمى .

تذكار القدیس نكتاریوس أسقف المدن الخمس 
والشهیدین أنیُسفورس وبرفیریوس القدیسین 

وُأمنا البارة مطرونة

ابوليتيكية  للشهيدين، على اللحن الرَّابع: إنَّ شهيَدْيك يا 
ربُّ بجهادِهما ناال منك اكاليل َعدم البَـَلى يا إلهنا. فإنـَّهما 
الشياطين  بأس  وَسَحَقا  الـَمَردة.  فحطَّما  قُـوَّتك  أحَرزَا 
الضعيف الواهي. فبتضرعاتهما أيها المسيح خّلص نفوسنا.

طروبارية أمنا البارة مطرونة، على اللحن الثامن: لقد ُحِفَظت 
ِبِك الصورة التي ُخِلقنا عليها ِحفظًا ُمَدقًقا أيتها األم البارة 
مطرونة. فإنَِّك َحملِت الصليب وتَبعِت المسيح. َوَعِملِت 
وَعلَّمِت بأن يُتغاَضى عن الجسد ألنهه زاِئٌل فاٍن، ويُعتَنى 

بالنفِس ألنَّها خادة. فلذلك تبتهج روحك مع المالئكة.
طروبارية شفيع/ ـة الكنيسة ....

القنداق- لدخول سيدتنا والدة اإلله إلى 
الهيكل:

اليوم ُتدَخل إلى بيت الرَّب العذراء هيكل 
ُمخلصنا الطَّاهر، وخدره النفيس الفاخر، 
وَكنز مجد اهللا الشريف. مدخلة معها النعمة 
التي بالرُّوح اإللهّي. فتسبحها مالئكة اهللا. 

فإنَّها خباٌء سماوي.

إليهم هذه املرأة وأنفقت كل معيشتها عليهم هم تعاليم 
باألكثر  أهلبت  الفالسفة  «تعاليم  يقول:  إذ  الفالسفة، 
اجلوع للحّق دون أن تشبعه...»، أما ملسة هدب ثوبه 

(مر ٥: ٢٧) فهي صرخة القلب املؤمن.
ثالثًا: إن كان الرَّب قد شفى هذه املرأة نازفة الدم، فإن 
هذا الشفاء كلفه احلب الباذل، إذ يقول اإلجنيلي: «التفت 
يسوع بني اجلمع شاعرًا يف نفسه بالقوة اليت خرجت منه، 
وقال: من ملس ثيايب؟» مل يكن األمر جمرد ملسة هدب 
ثوب لكن «قوة خرجت منه» هذا ال يعين خسارة أو 
فقدان إمنا التهاب حب انطلق حنوها، كما نشعل فتيلة من 
شعلة نار، فالشعلة ال يصيبها ضرر أو فقدان، إمنا تقدم 
«قوة» املسيح السيِّد  قدم  لقد  للغري.  عندها  من  نارًا 

انطلقت خالل صليبه لتشفي النفوس املريضة، إنه يقدم 
عطاًء داخلًيا حقيقًيا، وبذًال فائًقا سحب قلب الكنيسة 
متاًما، فيقول الرسول: «الذي بذل نفسه ألجلنا لينقذنا من 
العامل احلاضر الشرير، حسب إرادة اهللا وأبينا» (غل ١: 
٤)، ويقول السيِّد نفسه: «أنا هو الراعي الصاحل، والراعي 

الصاحل يبذل نفسه عن اخلراف» (يو١٠: ١١).
«احلق كله» مسعته يقول هلا  رابًعا: إذ قالت املرأة للسيِّد
«يا ابنة»، وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: دعاها 
«ابنة» ألmا َخُلصت باإلميان، فإن إمياننا باملسيح جيعلنا 
بالقادر أن يهب خالًصا وترمجت  له. لقد آمنت  أبناء 
به  لتلتقي  اجلماهري  وسط  حنو  بانطالقها  عملًيا  إمياmا 
خالل هدب ثوبه... أعلنت إمياmا حًيا فتمتعت بعمل 

السيد املسيح فيها.
إقامة ابنة يايرس:

إن كان يايرس كرئيس جممع قد ذهب بنفسه إىل السيِّد 
املسيح الذي حسب ا8مع كخارج عن ديانته ال جيوز 
ليهودي ُمخِلص أن يتعامل معه، وجاء لريمتي عند قدمي 
معلم متجول طالًبا منه املعونة، فقد متتع يايرس بدخول 
السيِّد إىل بيته ومعه ثالثة من تالميذه، وكأن بيته قد صار 

هيكًال مقدًسا حيل فيه رب السماء نفسه!
مل يدخل السيِّد إىل الصبية ومعه مجوع كثرية، ألنه أراد أن 
يؤكد أن ليس للجميع أن يتمتعوا بقوة القيامة بل للذين 

يريدوmا ويشتاقون إليها. مل يكن إقامة الصبية استعراًضا 
لعمل فائق معجزي، إمنا كان كشًفا عن السيِّد املسيح 

كواهب القيامة خيتربه من يلتصق به ويتتلمذ على يديه.
دخل السيِّد إىل البيت ليجد مراسيم اجلنازة قد بدأت 
مع  مبرارة  البعض  ويصرخ  ثيا�م،  األقرباء  يشّق  حيث 
الناي، وجيز البعض شعرهم. وسط  ضربات حمزنة على 
هذا املنظر الكئيب قال: «ملاذا تضجون وتبكون؟ مل متت 
الصبية لكنها نائمة». لقد ماتت يف نظر الناس الذين ال 
يستطيعون أن يردوا هلا احلياة، أما بالنسبة له فهي نائمة 
إن أراد يوقظها يف الوقت الذي يشاءه. على أي األحوال 
ضحكهم  يصري  حىت  عليه،  يضحكون  السيِّد  تركهم 

وأنه أقامها. شهادة حق أنها ماتت
أمسك السيِّد املسيح بيد الصبية. وكما يقول القديس 
أمبروسيوس: «فليمسكين الكلمة ويدخلين إىل حجاله، 
ليبعد عين روح الشّر وحيوطين بالروح احمليي، ليأمر فُيعَطى 

يل فآكل اخلبز السماوي الذي هو كلمة اهللا.»
تُـْعَطى  أن  «وقال  العبارة،  على  اآلباء  من  رَكزَّ َكثري 
حقيقة  بل  خياًال  تكن  مل  إقامتها  أن  لتأكيد  لتأكل»، 
ملموسة. يف هذا يقول القديس جيروم: «عندما كان يقيم 
أحًدا من األموات يأمر بتقدمي طعام له حىت ال يُظن أن 
القيامة وهم.» ويقول القديس أمبروسيوس: «متت مراسيم 
بكلمة  سريًعا  الروح  عادت  وقد  املوت،  لتأكيد  اجلنازة 
الرب، وقام اجلسد منتعًشا،وأُعطى طعاًما لتصدق شهادة 

احلياة .»
أخريًا فقد سبق فرأينا أن املغبوط أغسطينوس. يرى يف 
حاالت اإلقامة اليت وردت يف األناجيل املقدسة تشري إىل 
إقامة النفوس من موت الخطية. الصبية ابنة يايرس اليت 
كانت على سريرها تشري إىل النفس امليتة خبطية الفكر 
الداخلي ومل متارسها عملًيا بل كامنة يف بيتها، والشاب 
ماتت  اليت  النفس  ميثل   (١٤-١٥ (لو٧:  األرملة  ابن 
العمل  أو  القول  إىل  الفكر  من  انتقلت  اليت  بالخطية 
وظهرت خالل السلوك خارج بيتها، وأخريًا إقامة لعازر 
بعد أربعة أيام (يو ١١) تشري إىل إقامة النفس اليت ماتت 

خالل ممارستها للخطية كعادة مستمرة يف حيا¾ا.

ویصادف یوم السبت القادم ١١/١٥ش  
١١/٢٨ غ  بدء صوم المیالد المجید.

يصادف في هذا اليوم األغّر الذكرى الخامسة عشرة
 لتتويج غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيُلس الثالث 

بطريرًكا على كرسّي البطريركّية األورشليمّية

القدیس نكتاریوس



اإلنجيل
في ذلك الزمان دنا إلى يسوع إنساٌن اسمُه يايُرس، وهو رئيٌس للمجمع، وَخـرَّ عند َقدَمْي يسوع 
وطلب اليه أن يدخل إلى بيتِه ❈ ألنَّ لُه ابنًة وحيدًة لها نحو اثنتي عشرة سنًة قد َأشرفت على 
الموت. وبينما هو منطلٌق كان الجموع يزحمونه ❈ وإنَّ امرَأًة بها نزُف دٍم منذ اثنتي عشرة سنًة، 
وكانت قد أنفقت معيشتها كلَّها على األطبَّاِء، ولم يستطع أحٌد أن يشفيها ❈ دَنت من خلفه ومسَّت 
ُهدب ثوبِه، وللوقت وقف نزف دمها ❈ فقال يسوع: من لمسني؟ واذ أنكر جميُعهم، قال بطرس 
والذين معه: يا معّلم انَّ الجموع يضايقونك ويزحمونك وتقول من لمسني؟ ❈ فقال يسوع: إنـَُّه قد 
لمسني واحٌد، ألّّني علمُت َأنَّ قوًَّة قد خرجت مّني ❈ فلمَّا رأِت ٱلمرأة أنـَّها لم َتخَف، جاَءت 
مرتعدًة وخرَّت لُه وَأخبرت أمام كّل الشعب أليِّة علٍَّة لمستُه وكيف بَـرَِئت للوقت ❈ فقال لها: ثِـقي 
يا ابنة، إيماُنِك أَبْـَرَأِك، فاذهبي بسالم ❈ وفيما هو يتكلَّم جاَء واحٌد من ذوي رئيس المجمع وقال 
لُه: ِإنَّ ٱبنتك قد ماتت، فال تُتعب المعّلم ❈ فسمع يسوع فأجابُه قائًال: ال تَـَخْف. آِمن فقط فتبرأ 
هي ❈ ولمَّا دخل البيت لم يدَْع أحًدا يدُخل إالَّ بطرس ويعقوب ويوحنَّا وأبا الصبيَّة وأُمَّها ❈ وكاَن 
الجميع يبكون ويلطمون عليها. فقال لهم: ال تبكوا، إنـَّها لم تَـُمْت ولكنَّها نائمة ❈ فضحكوا 
عليِه لعلمهم بأَنـَّها قد ماتت ❈ فأََمسك بيدها ونادى قائًال: يا صبيَّة قومي ❈ فرجعت روُحها 
وقامت في الحال، فأمر أن تُعطى لتأكل. فَدِهَش أبواها، فأوصاهما أن ال يقوال ألحٍد ما جرى.

عظة اإلنجیل - حسب آباء الكنیسة
لقاء السّيد المسيح مع يايرس:

قبول  إن كان شفاء جمنون كورة اجلدريني يكشف عن 
األمم لعمل السيد املسيح، وموقف رعاة اخلنازير هناك 

يعلن عن موقف ا8مع اليهودي الرافض للمخلص، فإن 
اإلجنيلي مل يسدل الستار عند هذا احلد، بل قدم لنا قصة 
ملتحمة  اليهودي  يايرس رئيس ا8مع  ابنه  الصبية  إقامة 
بقصة شفاء نازفة الدم، ليعلن أنه بعد شفاء األمم (نازفة 
الدم) يتمتع اليهود باخلالص يف آخر األزمنة، إذ يقبلون 

السيد املرفوض منهم قبًال ويقومون كهذه الصبية. يقول  
القديس أمبروسيوس:

شخص  يف  ا8مع  ترك  املسيح  أن  قلنا  أن  ﴿سبق 
اجلدريني، إذ خاصته مل تقبله (يو١١:١)، أما حنن فقبلناه، 
قبلنا ذاك الذي ُكنا ننتظره، فلم يرفض من كانوا ينتظرونه.

 لقد كان لرئيس ا8مع ابنة وحيدة وكان يطلب شفاء 
ا8مع الذي قد أوشك على املوت، ألن املسيح تركه. تُرى 
من يكون رئيس ا8مع هذا سوى الناموس! من أجله مل 
يهمل الرَّب ا8مع mائًيا بل حفظ شفاء الذين مل يؤمنوا 
منهم. وبينما كان كلمة اهللا مسرًعا حنو ابنة هذا الرئيس 
اليت  املقدسة  الكنيسة  متتعت  إسرائيل،  بيت  ليخلص 
اجتمعت من األمم باخلالص الـُمعد لآلخرين. جاء كلمة 
اهللا لليهود فجذبه األمم، أصحاب الناموس مل يؤمنوا به بل 
آمن به أوًال اآلخرون، الذين هم كتلك املرأة اليت أنفقت 
كل معيشتها على األطباء، إذ خسر شعوب األمم كل 
مواهبهم الطبيعية وبدَُّدوا مرياثهم من احلياة... اقرتبت منه 
باإلميان وباحلكمة عرفت أmا نالت الشفاء. هكذا فعلت 
شعوب األمم املقدسة اليت آمنت بالرّب، وخجلت من 
باحلكمة  واتزرت  باإلميان...  وتقدمت  فرتكتها  خطيتها 
فأدركت الشفاء وتشجعت لتعرف أmا اغتصبت ما هو 

ليس هلا.
ملاذا جاءت من ورائه؟ ألنه مكتوب: «وراء الرب إهلكم 
تسريون، وإياه تتقون، ووصاياه حتفظون» (تث ١٣: ٤).

وما معىن أن تكون ابنة الرئيس على وشك املوت يف سن 
الثانية عشر فقد يشري هذا األمر إىل ا8مع فإنه إذا (صار 
قوة  هو  الواحد  ضعف  الكنيسة؟  اقرتبت  القوة  فاقد) 
(رو١١:  لألمم»  اخلالص  صار  «بزلتهم  ألن  اآلخر، 
١١)، وmاية الواحد هو بداية لآلخر، ال بداية بالطبيعة إمنا 
إلسرائيل  جزئًيا  حصلت  قد  املعصية  «ألن  باخلالص، 

ليدخل ملء األمم» (رو ١١: ٢٥).﴾
هذا وكلمة «يايرس» تعين «املستنري»، فإن كان يايرس

اليت  اليهودية  األمة  إىل  تشري  وابنته  الناموس،  إىل  يشري 

سقطت حتت املرض حىت أوشكت على املوت، فإmا ال 
تستطيع أن تنعم بالقيامة من هذا املوت ما مل تتمتع بروح 
االستنارة ويقودها الناموس ال إىل احلرف القاتل، وإمنا إىل 

ذاك القادر أن يقيم من األموات.
شفاء نازفة الدم:

أوًال: يقول القديس يوحنا الذهبي الفم أن هذه املرأة مل 
جتسر أن تقرتب من املخلص عالنية، وال أن تأيت إليه من 
أمامه ألmا حسب الشريعة ُحتسب جنسة، فجاءت من 
القديس يكمل  ثوبه.  ُهُدَب  لتلمس  وجتاسرت  ورائه 

حديثه فيقول أmا شفيت ال من أجل هدب الثوب يف 
ذاته وإمنا من أجل إمياmا.

الثوب رمزًا ملعلمنا  املغبوط أغسطينوس يف هدب  يرى 
بولس الرسول الذي دعا نفسه «آخر الكل»، فبكرازته 
التقت الشعوب األممية بالسيِّد املسيح ومتتعت باخلالص 
حسب  السيِّد  تشاهد  مل  اليت  الشعوب  هذه  اإلهلي، 
القديس  به  الذي كرز  باإلميان  جاءت  لكنها  اجلسد 

بولس لتتالمس معه من ورائه وتتمتع بالشفاء.
يعلِّق القديس أمبروسيوس على هذا التالمس بقوله:

 ﴿إن كنا ندرك عظمة ابن اهللا ميكننا أن نفهم أننا ال 
نستطيع إالَّ أن نلمس هدب ثوبه، أما على ثوبه فال نقدر 
أن نبلغه. إن أردنا أن نربأ، فلنلمس باإلميان هدب ثوبه من 
ورائه، فإن اهللا ال حيتاج إىل أعني يرى �ا إذ ليس له احلواس 
اجلسدية، إمنا فيه معرفة كل األشياء. طوىب ملن يلمس ولو 

هدب ثوب الكلمة إذ من يقدر أن حيويه؟
كان كل عرباين يلتزم بعمل أربعة أهداب لثوبه حسب 
الوصية (عد ١٥: ٣٨-٤٠)، ويصنع عليها عصابة من 
إمساجنوين، إشارة إىل أنه من شعب اهللا املختار. فإن كان 
عصابة  به  األرض  مع  يتالمس  الذي  الثوب  ذيل 
إمساجنونية أي مساوية، فإن هذا يعين أنه يليق باإلنسان يف 
العرباين  لإلنسان  بالنسبة  هذا  مساويًا!  يكون  أن  كليته 
بوجه عام أما السيِّد المسيح فهو ابن اهللا السماوي إن 

تالمسنا معه إمنا نلتقي برب السماوات نفسه!
ثانًيا: يرى املغبوط أغسطينوس أن األطباء الذين التجأت 

فصٌل شریف من بشارة القدیس لوقا اإلنجیلي البشیر، 
لوقا ٨: ٤١-٥٦) التلمیذ الطاهر (

الرّب يعطي قّوة لشعبِه       قّدموا للرّب يا أبناء اهللا
فصٌل من رسالة القدیس بولس الرسول الى أهل أفسس (١٤:٢-٢٢) الرسالة

يا إخوة، إن المسيح هو سالُمنا، هو جعل اإلثنين واحًدا ونقض في جسده حائط السياج الحاجز 
اي العداوة ❈ وأبطل ناموس الوصايا في فرائضه لِـَيْخُلَق االثنين في نفسه إنسـانًا واحًدا جديًدا 
بإجرائه السـالم ❈ وُيصالح ِكَلْيهما في جسد واحٍد مع اهللا في الصليب بقتله العداوة في نفسه 
❈ فجاء وبّشركم بالسالم، البعيِديَن منكم والقريبين ❈ ألنَّ به لنا ِكلينا التوصُّـَل إلى اآلب في 
روح واحد ❈ فلستم غرباَء بعد ونُزالَء بل مواطني القديسين وأهل بيت اهللا ❈ وقد بُنيتم على 
أساس الرسل واألنبياء، وحجر الزاوية هو يسوع المسيح نفسه ❈ الذي به يُنسَّق البنيان كلُّـه 

فينمو هيكًال ُمَقدًَّسا في الرب ❈ وفيه أنتم أيًضـا تُبنـَْون مًعا مسكًنا هللا في الروح.


