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أيها المسيح االله المحب  قنداق الدخول (باللحن األول):
البشر وحده. يا من بوالدته قدَّس مستودع العذراء . وبارك 

إحفظ  فخلصنا.  نحن  وتداركنا  البركة.  الئق  سمعان  يدي
سالم اثناء الحروب. وأّيد الملوك الذين احببتهم. رعيتك في

بي جي

ار الفرييس والعشّ

ب 
 

ظ 
س قائد اجليش. القديس ثاودورُ

اخلفيّ  أخطر من داود أباه عدو�ا وسَعى إىل قتله. العدّو
بشكل خيتلف عن الشيطان الذي وال العدّوالظاهر،
اخلاطىء فإّن لذلك  أّوًال.  ا¢بول  من  َضِحَك حّية 
ُيالم أّما اخلاطىء املتخّفي فُيدان. األّول الُمعَلنيُبـَــرَّر،
الكذب ميلك  يزال فال اآلخر  أّما  السّيء، لفعله 

عن التربير اإلهلّي.  والباطَل،ولذلك أُبِعَد
بطرس  يقول  حمّبته كما خالل  من  ُحيدَُّد املختار
يقول بولس الرسول يف رسالته األوىل وكما الرسول يف
رسالته إىل أهل أفسس ورسالته إىل أهل كولّسي. أّما

احلقد فهو مشجوب بالكلّية.
لذلك أدرك العّشار خطيئته فَـُغِفَرت له وحترَّر منها،
رحبها اليت احلياة  هي حزقيال.  النّيب يقول  حييا كما
فلم يُدرك أّما الفريسّي ، يقول ناتان داود كما كان

بعيًدا عن احلياة. خطيئته ولذلك بقي
اإلجنيل: «إنسانان  يف أخرى ملا وَرَد لننتبه جّيًدا مرًّة
واآلخر عّشار َصِعدا إىل اهليكل ليصلّيا الواحد فرّيسي
الذين لألشخاص  منوذج  الفرّيسي (لو١٠:١٨).   «
منوذج للمتكّربين ، يربُِّرون أنفسهم وحيتقرون اخلاطئني
لكي بالعّشار  الرّب واستعان  الرّب.  أراده  هكذا  ،

ُيصّلون  الذين التائبني، للخاطئني  منوذًجا  يكون 
يعّلم  وذلك لكي بالكلّية، بقلب منسحق  ويعرتفون 

ويحّبوا التواضع. يكرهوا الكبرياء اجلميع أن

هذا املثل أن الّرب (أو العدل) ويبّني املسيح جلي�ا يف
عندما ولكن  اهللا.  من  اإلنسان  تقّرب  فضيلة كبريٌة

اإلنسان إىل القعر: هذا ما حصل  يقوُد يرافقه الكربياء
الظلم  اهلالك.  يف وَسَقَط أُدين  ولذلك  الفريسّي مع 
واخلطيئة منبوذان وُمزدرى 4ما ويُبعدان اإلنسان عن 
يربّر اإلنسان  شّر. أّما التواضع فهو اهللا أكثر من أّي
بالتوبة واإلعرتاف وجيعله مستحق�ا للخالص ويقرّبه من 
َوأصبح بُــرِّر  لذلك  العّشار.  عليه  اهللا:هذا ما حَصَل

جديرًا باخلالص.

التواضع عند القديس أنطونيوس الكبير
القديس األنبا أنطونيوس في بدء رهبنته، كان يجلس على حافة القرية 
لكي  امرأة  أتت  األيام  أحد  وفي  هناك.  النساك  من  الفضيلة  يتعلم 
تستحم في النهر، وبدأت تخلع مالبسها أمامه. فقال لها «يا امرأة، أما 
تستحين أن تتعري أمامي وأنا راهب؟!» فقالت له في استهزاء « من 
قال إنك راهب؟! لو كنت راهًبا، لدخلت إلى البرية الجوانية. ألنَّ هذا 
إلى  أنطونيوس  األنبا  فاستمع  الرهبان».  لسكنى  يصلح  ال  المكان 
إجابتها في ٱتضاٍع شديد، واعتبر أنها رسالة من اهللا إليه على فمها. 

وفعًال ترك المكان ودخل إلى البرية الجوانية .

رية 
ككي 
ما 
من 
ذا 
لى 
ها. 

المتشامخ.  الفريسّي  كالم  من  لنهربّن  التريوذي: قنداق 
ولنتعلمنَّ تواضع العّشار. هاتفين بزفراٍت حارّة الى المخّلص. 

اغفر لنا ايها الحّنان وحدك 
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طروبارية القيامة على اللحن الرابع:- ان تلميذات الرب 
القضية  وطرحن  ، البهج القيامة  المالك كرز  من  تعلمن 

ُسبي قد  وقائالت.  مفتخرات  الرسل  وخاطبن  ، الجدية
وقام المسيح االله مانًحا العالم الرحمة العظمى . ، الموت

طروبارية عيد دخول السيِّد الى الهيكل على اللحن األّول:
منِك  النه  نعمًة.  الممتلئة  العذراء  اإلله  والدة  يا  إفَرِحي 
الذين في الظالم.  تنير  الهنا  البّر المسيح  اشرقت شمس 
على  بحملك  الصّديق  الشيخ  ايها  انت  وابتهج  فافرح 

ذراَعْيك محّرر نفوسنا ومانحنا البعث والقيامة.
طروبارية الشهيد ثاودوُرس على اللحن الرابع:

السماوي  الملك  جندية  في  بارًعا  جميًال  جندي~ا  اصبحَت  لقد 
الحقيقية. يا ثاودوُرس الظافر في الجهاد. فانَّك تقلَّدت اسلحة 
االيمان. وبارزت صفوف الشياطين بحصافة عقٍل فاْفنـَيتها وظهرت 
ُمجاهًدا يحمل راية الَنصر. فلذلك نغّبطك نحن عن ايماٍن دائًما.

طروباریة شفیع /  ـة الكنیسة ......

ايوثينا الرَّابع اللحن الرَّابع



يهوذا ارض في الهنا     الّله معروٌف                           صلُّوا واوفوا الربَّ
   فصل من رسالة القدیس بولس الرسول الثانیة الى تیموثاوس (١٠:٣-١٥)
ومحبتي وأناتي وايماني وقصدي وسيرتي تيموثاوس انَّك قد استقريت تعليمي يا ولدي
انطاكية وايقونة وِلسترة. وايَّة اضطهاداٍت في وما اصابني وآالمي ❈ واضطهاداتي وصبري
يعيشوا بالتقوى في يريدون ان ❈ وجميع الذين من جميعها وقد انقذني  الربُّ احتملُت

ُمِضلِّين  شر~ا  فيزدادون  الناس  من  والمغُوون  األشرار  أما   ❈ ُيضطهدون يسوع المسيح
❈ وانك منذ الطفولية وأيقنت به عالًما ممن تعّلمت انت على ما تعلَّمتُه ❈ فاستمّر وُمَضلِّين

يسوع . تعرف الكتب المقّدسة القادرة ان تصّيرك حكيًما للخالص بااليمان بالمسيح

            
   فص
تيموثاو يا ولدي

الرسالة

اإلنجیـــل
واآلخر عّشاٌر هذا المثل. انسانان صِعدا الى الهيكل ليصّليا احدهما فّريسي قال الربُّ

لست كسائر  اشكرك الّني اّني الّلهمَّ نفسه هكذا:  في واقًفا يصلي الفريسيُّ فكان  ❈

االسبوع مرَّتين  اصوم في ❈ فاّني الناس الَخطفة الظالمين الفاسقين وال مثل هذا العّشار
بل الى السماِء يرفع عينيِه ان ولم  يُِرْد ❈ أّما العّشار فوقف عن بُعٍد ما هو لي واعّشر كلَّ

هذا نزل الى بيته مبرَّرًا  ❈ اقول لكم انَّ انا الخاطىء قائًال اللَُّهمَّ  ارحمني يقرع صدرُه كان
ارتفع.  اتَّضع وَمن وضع نفسُه من رفع نفسُه كلَّ دون ذاك.النَّ

شریف من بشارة القدیس لوقا االنجیلي فصٌل
البشیرالتلمیذ الطاهر( ١٨ : ١٠ - ١٤)

والعّشار هو مبثابة تدريب سابق و�يئة  َمَثُل الفريسّي
هو أساس  يُريدون ٱقتناء التواضع املقّدس الذي للذين
يتوّطد بناء بيت  4ا هذه الفضائل اليت كل الفضائل،
من  يهربوا  أن يُريدون  وللذين السموات، ملكوت 
يُبِعد الذي التكّرب  هذا  اهللا، ِمن  املمقوت  التكّرب 
ال الذي َمن  املسيحّية.  الفضائل  عن كّل اإلنسان 

كربياء  أيًضا  يُبِغض  وال وتوبته  العّشار  َعْوَدة  حيسد 
التواضع ُمرتبط بالمسيح بينما  خصوًصا وأّن الفرّيسي،

والكّليالكبرياء. التكربُّ مرتبط بالشّيطان المتباهي

املالئكة  لقد َجَعل التكّرب من لوسيفورس املتقّدم يف
آدم جّدنا األّول من  َطَرَد شيطانًا. التكربُّ هو الذي
ورفع  الكراسي عن  املقتدرين  «َحطَّ الفردوس،  
يُعطي الرب يُقاوم املتكّربين، املتواضعني» ، «الرّب
أسَقط الذي هو  التكّرب  هذا  للمتواضعني»، نعمته 
قلبه ليس إله». هو الذي «قال اجلاهل يف فرعـون،

إهلك تسجد وإيّاه  «للرّب قضى على نبوخذنصَّر ،
الواحد تعُبد». «ال تصنع لك متثاًال منحوتًا» وْحَدُه
ُيصبح عنده اهلوى واآلخر يعرب عنه، يصيبه املرض ّمث
ُيصيب حّواس ثانية. احلقيقة أّن الكربياء مرض عادًة

تدفع ُخميفة  وضربة  املريض 
اإلنسان إىل اهلالك.

جبل  إىل  يصعد  «َمن
اليدين  الطاهر  الرّب؟ 

مل الذي القلب  والنقّي
حيمل نفسه إىل الباطل» (
كانت  هكذا  مز٢٣). 

النعمة  ندى  فهيطردت  وتكّربها، صور  جهالة 
فأصبحت أرًضا يابسة. وتعلمون هذا جّيًدا ممّا مسعتم 
ِمن أقوال ومن ِخْبـرَِتُكم اخلاّصة: املتكّرب ال يشعر حباجة
ضعف). لذلك هو قاٍس ُتَكمِّل (كّل إىل نعمة اهللا اليت
وجاف. تنقصه احلرارة احمليية والرطوبة الُمنعشة. فيه

يابسة. شجرة يصنع الشيطان عّشه كما يف
غذاء اجلمال املسيحّي. التواضع هو بكلمة واحدة 
هو أساس التقوى ومبدأها وهدفها. هو نقض األهواء

مع  التواضعيتالزم  اإلميان.  جذور  الندى يف وصيانة 
إرمياء وسليمان، قال  اإلمث كما  تطرد  اليت اهللا  خمافة 
ألّن: «بدء احلكمة خمافة الرّب». جيعل التواضع من
جيعل التكّرب من الفريسي ّ العّشار كارزًا بالّروح بينما
رّمانة  مثل  هو  الـُمرائي إّن حق�ا  باطًال.  يرّن ِصنًجا 
وبغري  أنّه عفٌن هو بطيخ مجيل من اخلارج إّال ، صدوم

َطعم من الداخل.
أخاف أن  يقول: «إّين كان القديس إسحق السوري

أتكّلم عن اهللا نفسه». أتكّلم عن التواضع كأّين
ويشّبه القّديس دوروثاوس احملّبة بسقف البيت ألّ�ا 
أّما التواضع فيشّبهه بالسور ألنّهيصون  تاج الفضائل،

كل فضيلة مبرافقته إيّاها.
صعد باجلسد والنفس.  العّشار إىل اهليكل، َصِعَد

أيًضا إىل اهليكل باجلسد والنفس.  الفريسّي كما َصِعَد
األّول صعد ونفسه نازلة مع تواضعه، واآلخر نزل ألّن

يصعد على  نفسه كانت ُمتعالية مع تكّربه. األّول كان
يقود إىل الــفـردوس، درجات داود ويتبع الطريق الذي

نازًال يف يسري  واآلخـر كـان  
إىل  الذييؤّدي الطريق 
لوسيفورس رئيس الكبرياء. 
ُسّلم على  َصِعدَ   األّول 
اآلخر بينما سَقَط الفضيلة،
من واقرتب  الفضيلة  من 

الشرور.
الذين قليلون هم  ولكن  ، اهليكل يدخلون  كثريون
املتكّرب ال اهللا.  لبيت  فيه كو�م مستحّقني  يشرتكون 
احملّبة ال جّو يبقى يف احملّبة. وكل من ال جّو يبقى يف
يوحنا اإلنجيلّي. أّما كل  يقول حضن اهللا كما يبقى يف
ويكون  فيه، واهللا  اهللا  فيسكن يف احملّبة  يبقى يف من
يدخلون يف يقول بولس الرسول. الذين هيكًال هللا كما

يعمل اهللا فيهم.. وينري اهللا فقط  هيكل اهللا هم الذين
«حيُثيكون  داود.  يقول  كما والصغار  األطفال 
يقول سليمان؛ كما احلكمة» توجد  هناك  املتواضع 

العمل. اإلميان ومن جهٍة احلكمة من جهٍة
وهو  لذلك  الفرّيسي.  عند  ناقصة  احلكمة  كانت 
الداخل فهو ناكٌر يشكر اهللا ظاهري�ا فقط. أّما يف ُمرائي
حيفظ الوصّية: «أحبب قريبك كنفسك» لنعمته. ال

تبدو حسنة كونه ملينسب الفضيلة  «أشكرك» كلمته
وسيماس  نبوخّذنّصر  يعتقد  كما كان نفسه، إىل 
وآدم إّنلوسيفوريوس املسيح).  انكر  (عندما  وبطرس 

يفتخر مبا ليس  مثل هذا التكّرب. كان الفريسّي وقعا يف
خاسره  فهو  شيًئا  وإن كانميلك  ألنّه  فعًال، عنده 

بسبب كربيائه.
ليس لديه أّي يعرتف بأّن ميلك شيًئا أن للذي ينبغي
«لن ألنّه بطّال» يقول: «أنا عبٌد له أن شيء. وينبغي

حّي». يتربّر أمامك أّي
يزدري.حق�ا  حيّب ومن ال ، يدوس احملّبة يتواضع من ال
وبعد بعده احلسد، خطيئة. يأيت أن الكربياء مصدر كّل
الملك أبشالوم  رأى  الكربياء، بسبب  القتل، احلسد 

ارتفع.  اتضع ومن وضع نفسه من رفع نفسه كل دون ذاك.الن

� ا ا ّا ال ال َل
ااململالالئئككة  َعلل االلتككّرب من لوسيفورس ااململتققددم يفيف للققدد جََ

أل َ كُّ ً
كككك ااملململالال يفيف ّّّ قق ااملململ ف ل ككككّّ االل ََلل َ للقق

لنقتني فضيلة التواضع ، ونزدري رذيلة الكبرياء

ُكن كالّنخل عن األحقاد ُمرتفًعا    يُرَمى بحَجٍر فَيرمي أطَيب الثمر


