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يي

أحد لوقـــا الثَّامن

طروباریة القیامة على اللحن الثامن:-
وقبلت الدفن ذا الثالثة األيام لكي انحدرت من العلو ايها المتحنن

. يا رب المجد لك تعتقنا من اآلالم فيا حياتنا وقيامتنا

طروباریة شفیع /  ـة الكنیسة ...

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

سماوي.

 :٢١) منكم»  يُنـزع  اهللا  «ملكوت  أو   ،(٢٨  :٢٣)
٤٣)، أو «أبناء امللكوت يُطرحون خارًجا» (٨: ١٢)، 
أّما يف الدينونة فسيكون «حّظ سادوم وعامورة أفضل 

من حظّه» (١٠: ١٥).
يف  واستعماًال  تداوًال  األكثر  اإلجنيل  هو  مّىت  إجنيل 
القرنني األّولني من عمر الكنيسة، أي يف احلقبة املمتّدة 
من القّديس إغناطيوس األنطاكّي إلى القّديس إيريناوس 
(+٢٠٢). هو كتاب اجلماعة األوىل اليت  أسقف ليون
اليت  احلقيقة  بالدفاع عن  لسّيدها  أمينة  تبقى  أن  تريد 
الهراطقة.  الكذبة وبعض  الفّريسّيون واألنبياء  حاربها 
وال ننسى أّن مّتى نفسه، باإلضافة إىل كونه رسوًال، كان 
اجلماعّية  الناحية  على  فشّدد  وراعًيا،  وواعظًا  معّلًما 
الكنيسة  يف  ُوضع  إجنيله  أّن  جند  لذلك  للكنيسة. 
الذين َحييون إميا�م يف  املؤمنني  وللكنيسة، وأنّه إجنيل 

تقليد كنسّي حّي.
إشعيا:  نبوءة  من  ُمسَتّل  باستشهاد  مّىت  إجنيل  يبدأ 
«ُهَوَذا اْلَعْذرَاُء َحتَْبُل َوتَِلُد ابـًْنا، َوَيْدُعوَن اْمسَُه ِعمَّانُوئِيَل» 
الَِّذي تـَْفِسريُُه: َاهللاُ َمَعَنا.» (مّىت٢٣:١)، وينتهي بتأكيد

للرّب يسوع القائم من بني األموات متّوًجا به وصّيته 
األخرية لتالميذه بقوله: «وهاءنذا معكم طوال األيّام 

اآليتني  هاتني  من   .(٢٠:٢٨) الدهر»  منتهى  إىل 
األساسّية  اخلالصة  أّن  نستنتج  واخلتامّية  االفتتاحّية 
إلجنيل مّتى هي اليت تقول لنا: إّن اهللا حاضر معنا عرب 
شخص الرّب يسوع اإلله املتجّسد واملصلوب والقائم 
احلضور  هذا  أّن  أيًضا  لنا  ويّتضح  األموات.  بني  من 
يُعاش عرب العبادات وعرب التزام الكنيسة بشؤون الناس 
وقول كلمة احلّق والشهادة: «أنتم ملُح األرض، أنتم 

نوُر العامل».
املسيح يسوع  بالرّب  الرسول مّىت  القّديس  عرّفَنا 

وبتعـاليمه وعجائبه واألحداث اليت جرت معه. وعرّفنـا 
باملسيـح اإلنسان التارخيّي، ولكن أيًضا باملسيح ابن اهللا
«أنت املسيح ابن اهللا احلّي». وعندما ختم مّىت األزّيل:

القائلة: «وهاءنذا معكم طوال األيّام إىل  باآلية  إجنيله 
منتهى الدهر»، إّمنا أراد أن يذّكرنا أّن صعود املسيح إىل 
السماء ال يعين البّتة غيابه عن احلضور وسط أحّبائه. 
ينقلنا مّىت من حضور املسيح اجلسدّي إىل حضور املسيح

يف الكنيسة اليت هي جسده. وهكذا أيًضا ينقلنا متَّى، 
بيسوع املسيح، من احلصريّة اليهوديّة الضّيقة إىل املهّمة 
اجلوهريّة للتالميذ: «فاذهبوا وتلِمذوا كّل األُمم معّمدين 

إيّاهم باسم اآلب واالبن والروح القدس» (٢٨: ١٩).

وقف صبّي صغير أمام أحد مناجم الفحم ينتظر. 
سأله حارس المنجم: ”ماذا تفعل هنا؟“.

 أجابه الصبّي: ”إني أنتظر أبي“. 
قال الحارس: ”لن يمكنك أن تتعّرف عليه وسط 
قّبعات  يرتدون  سيخرجون. كلهم  الذين  الرجال 
من  الفحم.  غبار  من  سوداء  ووجوههم  متشابهة 

األفضل أن تعود الى بيتك“.
أجابه الصغير بمنتهى البراءة: ”ولكن أبي يعرفني!“.

 كان يعلم انه لن يتعّرف على أبيه، لكّنه كان يعلم 
أيًضا ان أباه سيعرفه. ثقة الصبي الصغير بأبيه عظيمة: 

مستحیل أن ال یراه أبوه. 
هل عندنا مثل ثقة الصبّي الصغير ونحن 
واقفون امام اهللا اآلب الذي نُناديه: أبانا؟

هل نحن متأكدون أنه يعرفنا ويرعانا ويعتني 
بنا وال يُهملنا؟

«َما اْلَمْنـَفَعةُ يَا ِإْخَوِتي ِإْن قَاَل َأَحٌد ِإنَّ َلهُ إِيَمانًا َولِكْن لَْيَس َلهُ َأْعَماٌل، َهْل يَـْقِدُر اِإليَماُن َأْن ُيَخلَِّصُه؟   ِإْن َكاَن َأٌخ َوُأْخٌت 
ُعْريَانـَْيِن َوُمْعَتازَْيِن ِلْلُقوِت اْليـَْوِميِّ، فَـَقاَل َلُهَما َأَحدُُكُم:«اْمِضَيا ِبَسالٍَم، اْسَتْدِفَئا َواْشبـََعا» َولِكْن َلْم تُـْعُطوُهَما َحاَجاِت 

اْلَجَسِد، َفَما اْلَمنـَْفَعُة؟  هَكَذا اِإليَماُن أَْيًضا، ِإْن َلْم َيُكْن َلهُ َأْعَماٌل، َميٌِّت ِفي َذاتِِه» (رسالة يعقوب ٢: ١٤-١٧)

لكي

سة ....

ّب العذذر
 الشريفف
فإنـَّها خخب

ررراءءءءء 
ففف.. 
القدیس الشهیدبباااءءءءءٌٌٌٌ 

فیلومنوس الحدیث

تذكار القدیس متى البشیر، والقدیس الشهید فیلومینوس من أخوّیة 
القبر المقدَّس الذي كان في بئر یعقوب - نابلس (نیابولیس)

ابوليتيكية  للبشير متَّى، على اللحن الثالث:
ت  أيـُّها الرَّسول القديس متَّى، تشفَّع إلى اإلله الرحيم أن يمنح غفران الزالَّ

لنفوسنا.

القدیس متَّى البشیر
التلمیذ الطاهر

يصادف يوم الجمعة القادم عيد دخول سيِّدتنا والدة اإلله الدائمة البتولية مريم إلى الهيكل



اإلنجيل
في ذلك الزمان فيما يسوع ُمجتاٌز رأى انسانًا جالًسا على مائدة الجباية اسمه متى فقال له اتبعني. 
فقام وتبعه ❈ وفيما كان متكًئا في البيت اذا بعشارين كثيرين وخطأة جاءوا واّتكأوا مع يسوع 
وتالميذه ❈ فلما نظر الفريسيون قالوا لتالميذه: لماذا معلمكم يأكل مع العشارين والخطأة؟ ❈

فلما سمع يسوع قال: ال يحتاج األصحاء إلى طبيب لكن ذوو األسقام ❈ فاذهبوا واعلموا ما هو 
اني أُريد رحمة ال ذبيحة، ألني لم آِت َألدعو ِصّديقين بل خطأة إلى التوبة.

يف  (عيده  الرسول  مّتى  القّديس  إجنيل  إلينا  وصل 
السادس عشر من شهر تشرين الثـانـي) باللغـة اليـونـانيـّـة. 
واسم مّتى وارد يف لـوائـح الرُّسل اإلثين عشر كّلها (مّىت 
١٠: ٣ ومرقس ٣: ١٨ ولوقا ٦: ١٥ وأعمال الرسل 
١: ١٣)، وهـو مّىت العّشار الذي دعاه الرّب يسوع، 
يُعلن   .(٩  :٩ (مّىت  اجلباية  مائدة  إىل  جالًسا  وكان 
أّن يسوع هو المخّلص الموعـود به في  إنجيل مّتى
العهد القديم، ويتوّجه إىل اليهود أّوًال مثّ إىل الوثنّيني. 
وهذا المخّلص أعظم من موسى واألنبياء كافـًَّة الذي 
السماء  يف  سلطان  من  له  مبا  تعاليمهم  يكمل  جاء 
وعلى األرض، كما جاء يبّشر مبلكوت اهللا الذي هو 

غاية عمل الرّب اخلالصّي.

يشري أسلوب مّتى إىل أّن َكاتبه مسيحّي من أصل 
اليهوديّة  القديم والتقاليد  يهودّي، فهو يعرف العهد 
ويتوّجه بكتابته إىل مجاعة مسيحّية من أصل يهودّي. 
واسًعا،  استعماًال  القدمي  العهد  باستعمال  ميتاز  وهو 
وباستشهاده به على الطريقة اليهوديّة اليت كانت تتقّيد 
باحلرف الذي تعتربه مقّدًسا، كمثل تكراره اآلية: «ليتّم 
ما قيل على لسان النّيب...». واألرجح أن يكون واضع 
الذي حافظ على  باليونانّية أحد تالميذ مّىت  اإلجنيل 
روح معّلمه، وقد دّونه بني عاَمي ٨٠ و٩٠ للميالد، 
القّديس  يذكره  حيث  (سورية)  أنطاكية  يف  وذلك 
إغناطيوس األنطاكّي يف بداية القرن الثاين، وحيث كان 

املسيحّيون قد جلأوا بعد خراب أورشليم.
لذلك، يؤّكد مّتى أنَّ المسيح مل يأِت ليُبطل الشريعة بل 
َواِحَدٌة ِمَن  يـَُزوُل َحْرٌف َواِحٌد أَْو نـُْقَطةٌ  لُيكملها: «الَ 
النَّاُموِس َحىتَّ َيُكوَن اْلُكلُّ.» (٥: ١٧-١٨). املسيح

روًحا  عليها  فأضفى  إىل كماهلا،  بالشريعة  لِيَـْبـلُـَغ  جاء 
جديًدا، هو شريعة احملّبة. شريعة موسى ما تزال قائمة، 
غري أّن الرّب يسوع دعا إىل النظر إليها بعيون ُمغايرة، عرب 
منظار احملّبة. فمتَّى يقّدم املسيح بكونه املعّلم الوحيد، وهو 
 ،(٢٩:١١) مّين»  «تعّلموا  والقدوة:  والنموذج  املثال 
«قيل لكم، أّما أنا فأقول.» (٢١:٥). من هنا، يعود مّىت

إىل التأكيد على التناقض القائم ما بني اليهوديّة واملسيحّية 
علماء الشريعة اليهوديّة والمسيح. الناشئة، ما بني

صحيح أّن إجنيل مّىت تَوجَّه إىل اليهود، غري أّن نقمته 
فبينما  منه.  األوىل  اآليات  منذ  واضحة  تبدو  عليهم 
نرى  واملسرّة،  الفرح  لوقا حيمل  إجنيل  ميالد يسوع يف 
يسوع الطفل يهّدده شعبه يف شخص هيرودس فيلجأ 
الوثنّيني  ا�وس  ذكر  نغفل  أن  دون  من  اهلجرة،  إىل 
وإكرامهم للطفل على العكس ممّا فعله به شعبه. إًذا، 
إجنيل مّىت أكثر من سواه يُندِّد بعلماء اليهود وكهنتهم: 
الـُمراؤون»،  والفرّيسّيون  الكتبة  أيّها  لكم  «الويل 
ويهّددهم بسوء املصري: «ها إّن بيتكم ُيرتك لكم خرابًا» 

إنـجــیــــــل
القّدیس مّتى الرسول

ایقونة من دیر پانتوكراتر
الجبل المقّدس، آثوس، الیونان

لَتُكن يا ربُّّ رحمتك علينا      ابتهجوا أيُّها الصّديقون بالرّبالرسالة
فصٌل من رسالة القدیس بولس الرسول األولى الى أهل كورنثوس (٩:٤-١٦)

يا إخوُة إّن اهللا قد أَبرزَنا نحن الرسل آِخري الناس 
كأنَّنا مجعولون للموت، ألنَّا قد صرنا َمْشَهًدا للعالم 
والمالئكة والبشر ❈ نحن ُجهَّاٌل من أجل المسيح، 
أنتم فحكماُء في المسيح. نحن ضعفاء وأنتم  امَّا 
ٰهذه  وإلى   ❈ ُمهانون  ونحن  ُمَكرَُّمون  انتم  أقوياُء. 
الساعة نحن نجوع ونعطش ونعرى ونُلَطم وال قرار 

لنا ❈ ونتعب عاملين. ُنشَتم فُنباِرك، ُنضطَهد فنحتمل ❈ ُيشنَّع علينا فنتضرَّع. قد صرنا كأقذار 
َأِعظكم  وإنـَّما  ٰهذا  َأكتب  ُألخجلكم  ولسُت   ❈ اآلن  إلى  الجميع  يستخبثها  وكَأوساٍخ  العاَلم 
كأوالدي األحــــبَّاء ❈ ألنه ولو كان لكم ربوة من المرشدين في المسيح ليس لكم آباٌء كثيرون، 

ألني أنا ولدُتكم في المسيح يسوع باإلنجيل ❈ فَأطلب اليكم ان تكونوا ُمقتدين بي.

للقدیس مّتى

يهودي  للمسيحيين من أصل  مّتى مكتوب  إنجيل 
ولليهود ليفهموا أن إخالصهم للعهد القديم يقودهم 
اهتدوا  اذا  االَّ  يكتمل  إيمانهم ال  وان  المسيح  الى 
المتضّمن  الناموس  إلى  اليهود  فٱستناُد  بالمعمودية. 
في التوراة أي الكتب الموسويّة الخمسة (التكوين، 
الخروج، الالويين، العدد، تثنية االشتراع) جعل من 
سيناء) (جبل  الجبل  إلى  صعد  الذي  النبّي  موسى 

من اهللا. ُمتلّقي الشريعة
غير أن القديس مّتى يُظهر في إنجيله بما ال يقبل 
الجدل أنَّ يسوع المسيح بات المشترع الُمطَلق في 

العهد الجديد إذ أوَصل االشتراَع إلى كماِله حين لم 
إلى  «صعد  بل   (17  :5 (متى  الناموس  ينُقض 
الخمسة  الموسويّة  الكُتب  وكّمل   (1 :5) الجبل» 
موسى  تلّقى  تلّقاها كما  ما  التي  الخمس  بمواعظه 
الشريعة، بل «فتح فاه» (5: 2) وسّلم الشريعة إلى 
والمواعظ  موسى.  إلى  اهللا  سّلمها  كما  التالميذ 
الجبل  على  الموعظة  التالية:  هي  الخمسة 
التالميذ  إرسال  موعظة   ،(5-7 (اإلصحاحات 
الكنسّية  الموعظة   ،(13) الملكوت  أمثال   ،(10)

(18)، الحديث اُألخروّي (24-25).

فصٌل شریف من بشارة القدیس متَّي اإلنجیلي البشیر، 
متى ٩: ٩-١٣) التلمیذ الطاهر ( للقدیس مّتى


