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القنداق باللحن الثامن:
ولئن كنت قد انحدرت الى القبر ايها العديم ان 
يكون مائًتا. إالَّ أنَّك حطَّمَت قوَّة الجحيم وقمَت 
حامالت  وللنسوة  اإلله.  المسيح  ايها  غالًبا 
الطيب قلَت افرحَن ولُرسلك وهبت السالم. يا 

مانح الواقعين القيام.

م )ر ) ( ) يري ر

اَألحد الثاني بعد الفصح ـــ المعروف بأحد حامالت الطِّیب 
والقدیسین یوسف الرَّامي ونیقودیموس

كان القرب حمفورًا يف صخرة أي مؤسًَّسا على اإلميان 
باهللا الثابت.

ال يستطيع كل أحد أن ُيَكفِّن املسيح، لذا فالنساء 
التقيَّات بقني من بعيد، لكنهنَّ كن ينظرن بعناية أين 
ُوضع حىت يأتني إليه بالطيب ويسكبنه. ومع ذلك ففي 

حمبتهن ُكنَّ آخر من ترك القرب وأول من رجعن إليه.﴾
أخريًا فإن دفن السيِّد املسيح بواسطة يوسف الرامي 
ميثل خربة روحانية تقويّة يليق بنا أن نعيشها كل يوم. 
١) فيوسف هذا جاء من الرَّامة يقال أeا راماتيم صوفيم

صم ١: ١) ، وملا كانت كلمة «رامة» يف العربية تعين 
مرتفعة، فإنه ال يستطيع أحد أن يتمتع �ذا الشرف ما 
مل يأِت من املرتفعات السماوية، أي يكون من الرَّامة، 
إذ  نشأته،  ومكان  له  السماوية كموطٍن  باحلياة  ينعم 
كيف حيمل على يديه جسد الرَّب ما مل يكن له السَِّمة 

الروحانية السماوية.
بكوننا  حياتنا  إالَّ  حنمله  الذي  اجلسد  هذا  هو  ما 
النقاوة  يف  أي  الكّتان،  يف  ُنَكفُِّنها  جسده  أعضاء 
احلقيقية، ونطّيبها برائحة املسيح، وندخل �ا إىل السيِّد 
املسيح نفسه، كما يف داخل الصخرة، فتحمل حياتنا 
املالئكة، كما كان  صحبة  يف  وتكون  قيامته،  قوة 

املالئكة يف قرب السيِّد.
الحجر المدحرج:

أغلق القديس مرقس الستار عن مرمي ا£دلية ومرمي أم 
يعقوب ويوسي ومها تنظران من بعيد أين ُوضع جسد 
القيامة لنرامها مع سالومي حيملن  الرَّب، وانفتح ستار 
من  فإن  جسده،  ليدهنَّ  القرب  حنو  منطلقات  حنوطًا 
يلتقي مع الرَّب يف َصْلِبًه ويرافقه طريق األمل حىت الدفن 

حيَِّق له التمتع ببهجة قيامته.
يرى القديس أمبروسيوس، أن السيِّد املسيح قام بعد 
انتهاء يوم السبت مع نسمات بداية األحد. كأن النسوة 
وقد محلن الطيب وانطلقن حنو القرب ميثلن كنيسة العهد 
اجلديد اليت انطلقت من ظلمة حرف السبت إىل نور 
على  ُمشرقًا  الّرب  مشس  بعريسها  تتمتع  األحد،  ُحرِّية 

النفوس املؤمنة، محطًما الظلمة.

يقول القديس جيروم: ﴿بعد عبور حزن السبت أشرق 
على كل  األولوية  له  صارت  الذي  السعادة  يوم  اآلن 
األيام، عليه أشرق النور األول،وقام الرَّب غالًبا الموت.﴾

إن كان "السبت" يشري إىل الراحة حتت ظلِّ الناموس، 
القائم من  يقدم رمزًا للراحة احلقيقيِّة يف املسيح يسوع 
األموات، فقد انتظر الرَّب eاية السبت ليقوم يف بداية 
إليه.  املرموز  وانطالق  الرمز  eاية  معلًنا  اجلديد،  اليوم 
لذلك كتب القديس  أثنـاسيوس الكبير عن عيد الفصح:

﴿عيد الفصح هو عيدنا... ومل يعد بعد لليهود، ألنه قد 
انتهى بالنسبة هلم، واألمور العتيقة تالشت. واآلن جاء 
شهر األمور اجلديدة الذي فيه يلزم كل إنسان أن حيفظ 
العيد ُمطيًعا ذاك الذي قال: «احفظ شهر أبيب (األمور 
(تث ١٦: ١).﴾ الجديدة) واعمل فصًحا للرَّب إهلك»

يُـَفكِّْرَن يف اجلند  النسوة حنو القرب ومل يكن  انطلقت 
أن  قبل  القرب  تركن  اخلتم، ألeن  يف  وال  للقِرب  احلرَّاِس 
يذهب اليهود إىل بيالطس يطلبون حراسة القرب وختمه، 
إمنا ُكنَّ يُـَفكِّْرَن يف احلجر: «من يدحرج لنا احلجر عن 
الصليب أحداث  أمام  الُكل  نسى  لقد  القرب؟»  باب 

يف  يفكرن  النسوة  لذلك كانت  قيامته،  َأْمَر  المرعبة 
احلجر الذي يغلق باب القرب، ومل يُـَفكِّْرَن يف ذلك القادر 

أن يقوم والباب ُمْغَلٌق!
واملعاصر  جبالة  أسقف  سفريانوس  القديس  يعلق 

للقديس يوحنا الذهبي الفم، على هذا احلجر فيقول:
﴿ما هو هذا احلجر إالَّ حرفية الناموس الذي ُكتب 
على حجارة، هذه احلرفية جيب دحرجتها بنعمة اهللا عن 
القلب حىت نستطيع أن ننظر األسرار اإلهلية، ونتقبَّل 
مغلقتان،  وعيناك  خمتوم  قلبك  الـُمحيي؟  اإلجنيل  روح 

هلذا ال ترى أمامك �اء القرب املفتوح واملتسع!﴾
يقول األنبا بولس البوشي: ﴿قام الرب واحلجر خمتوم 
على باب القرب، وكما ُولد من البتول وهي عذراء كنبوة 
(حز ٤٤: ١-٣). وأما دحرجة املالك للحجر  حزقيال
عن باب القرب، فلكي تعلن القيامة جيًدا، لئال إذا بقي 

احلجر خمتوًما، ُيظن أن جسده يف القرب.﴾

Issue No :1542 السنة التاسعة والعشرون - عدد

اهللا المحب الرحوم أطلق بِنفِسِه الجسد 
الهالك،  عبودية  من  وحرَّره  أسرِِه،  من 
العبودية المرَّة المميتة، ومنحه الخلود في 
األبدية. بذلك منح الجسد البشري عطية 
األبدية المقدسة، فجعله خالًدا غير مائٍت 

إلى األبد.
        القدیس اكلیمندوس االسكندري

طروباریة القیامة باللحن الخامس:- المسيح قام من 
الحياة  ووهب  بالموت.  الموت  ووطىء  األموات  بين 

للذين في القبور (ثالثًا)

يسوع

ـالبالغـ

املسيح املسيــــحنــــــــــور
ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

sue No :1542 عدد -

يسوع

ـالبالبالغـالغ

املسيح املر
ΣΣ ΧΡΧΡ

وتذكار القدیسین تیموثاوس وماڥره الشهیدین
والقدیس بیتروس العجائبي أسقف أرغوس وناڥبلیو

اللحن 
الثاني

ايوثينا
الرابع

طروباریة القیامة على اللحن الثاني:- عندما انحدرت
يموت حينئذ أمتَّ الجحيم ال أيها الحياة الذي الى الموت،
الثرى، تحت  من  األموات  أقمت  وعندما  الهوتك ببرق 
صرخ نحوك جميع القوات السماويين : أيها المسيح االله

الحياة المجد لك . معطي
أنزل  التقي  يوسف  إن  الثاني): (باللحن  االحد  طروبارية 
جسدك الطاهر من على خشبة الصليب. ولّفُه بكتِّاٍن نقّي 
مع طيوٍب. وشيَّعُه فَـَوَضَعُه في قبٍر جديد لكنك قمت لثالثة 

أيام يا رب. مانًحا العالم عظيم الرحمة.

قد قام، ليس هو ههنا آدم الجديد واهب الحياة

طروباریة: شفیع/ــة الكنیسة

القديس بيتروس العجائبيالشهيدان تيموثاوس ومافره



                        قُــَوِتي َوَتسِبَحتي الربُّ    اَدبًا ادَّبِني الربُّ
                    فصل من اعمال الرسل القدیسین االطهار (أع ١:٦-٧)

في تلك األيام لّما تكاثر التالميذ حدث تذمُّـٌر من اليونانيين على العبرانيين بأنَّ أراملهم ُكنَّ يـُْهَمْلَن 
فدعا االثنا عشر جمهور التالميذ وقالوا: ال َيْحُسن أن نترك نحن كلمة اهللا  ❈ في الخدمة اليوميَّة
َفٱنْـَتِخُبوا أيُّها اِإلخوة منكم سبعة رجاٍل مشهوٍد لهم بالفضل ممتلئين من الرُّوح  ❈ ونخدم الموائد
❈ ونواظب نحن على الصالة وخدمة الكلمة ❈ الُقُدس والحكمة فُنقيمهم على هذه الحاجة

فَحُسَن الكالُم لدى جميع الجمهور. فاختاروا ِإستفاُنس رَُجًال ممتلًئا من االيمان والرُّوح الُقُدس 
وأقاموهم أمام الرسل.  ❈ وفيلبس وبروخوُرس ونيكانور وتِيُمن وبَـْرِمناس ونيقوالوس دخيًال أنطاكًيا
وكانت كلمة اهللا تنمو وعدد التالميذ يتكاثر في أورشليم جد�ا.  ❈ فصّلوا ووضعوا عليهم األيدي

وكان جمٌع كثيٌر من الكهنِة يُطيعون اإليمان.

رسالة  األحد 

في ذلك الزمان جاَء يوسف الذي من الرَّامة، مشيٌر تقيٌّ، وكان هو أيًضا منتظًرا ملكوت اهللا. َفٱجتَـَرَأ 
سريًعا،  هكذا  مات  قد  أنَُّه  بيالطس  فاستغرب  ❈ يسوع جسد  وطلب  بيالطس  على  ودخل 
ولما عرف من القائد، وهب الجسد ليوسف ❈ واستدعى قائد المَئة وسأله: هل له زمان قد مات؟

فاشترى كتَّانًا وأنزله ولفَُّه في الكتَّان ووضعُه في قبٍر كان منحوتًا في صخرٍة ودحرج حجًرا على  ❈
ولـمَّا انقضى السبُت  ❈ وكانت مريُم المجدلية ومريُم ُأّم يوِسي تنظران أين ُوضع ❈ باب القبر
وبّكرَن جد�ا في أول  ❈ اشترت مريم المجدلية ومريم ُأمُّ يعقوب وسالومة حنوطًا ليأتين ويدهنَُّه
وُكنَّ يُقْلَن في ما بينهنَّ: من يدحرج لنا الحجر عن  ❈ األسبوع وأتيَن القبر وقد طلعت الشمس
فلمَّا دخلَن القبر رأيَن شاب�ا  ❈ ا فتطلَّعَن فرأين الحجر قد ُدحرج ألنه كان عظيًما جد� ❈ باب القبر؟
فقال لهنَّ: ال تـنذهـلَن. أتطلبَن يسوع الناصريَّ  ❈ جالًسا عن اليمين البًسا ُحلًَّة بيضاَء فانذهلَن
فاذهبَن وقلَن لتالميذِه  ❈ المصلوب؟ قد قام، ليس هو ٰههنا. هوذا الموضع الذي وضعوُه فيِه
فخرجن سريًعا وفَررَن من القبِر وقد  ❈ ولبطرَس إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونُه كما قال لكم

أخذتهنَّ الرِّعدة والدََّهش، ولم يُقلَن ألحٍد شيًئا ألنـَُّهنَّ ُكّن خائفاٍت.

فصٌل شریف من بشارة القدیس مرقس اإلنجیلي البشیر، اإلنجيــل
التلمیذ الطاهر (مرقس ١٥: ٤٣-٨:١٦)

قبل  اجلسد  إنزال  من  بُدَّ  ال  كان 
هو  الصلب  يوم  ألنه كان  الغروب، 
أن  اليهود  اعتاد  إذ  «االستعداد»، 
يُلقِّبوا يوم اجلمعة باالستعداد، إذ فيه 
يستعدون ليوم السبت للراحة. يف هذا 
اليوم ُصلب السيِّد، يف اليوم السادس. 

يف  ليسرتيح  أيام  ستة  يف  اخلليقة  اهللا كل  أعد  فكما 
خليقته يف  ُجمَدًِّدا  الصليب  على  ارتفع  هكذا  السابع، 
الراحة  سّر  إىل  خبليقته  ليدخل  السادس  اليوم  ذات 

احلقيقية.
لعل َصْلب السيِّد يف اليوم السادس، يوم االستعداد، 
يعلن التزامنا حنن فيه أن حيملنا الصليب إليه ماُدمنا يف هذا 
العامل ِبَكْون حياتنا كلها هي يوم االستعداد. نبقى معه 
على الصليب حىت النفس األخري، فإذا ما َغرَُبْت حياتنا 
الزمنّية أرسل إلينا مالكه، وكأنه بيوسف الرامي ليسرتيح 

جسدنا قليًال حىت يقوم ثانية يف يوم الرَّب العظيم.
مل يسمح الرَّب أن ُيكفِّنه التالميذ حىت ال يقوم اال_ام 
بأeم سرقوه دون دفنه، بل َكفَّنُه رجٌل شريٌف بارٌّ. وقد 

تأكد الكل من دفنه حينما ُختم القبر.
السيِّد  تكفني  على  أمبروسيوس  القديس  يعلق 
ولفه  بالطيب  المسيح  جسد  الباّر بالقول:﴿َكفََّن 
بالطيب! الّرب هو لباس الكنيسة (جسد املسيح) والرباءة 
هو مجاهلا. فٱْلَبْس أنَت أيًضا جسد الرَّب ِمبَْجِده فتكون 
باملّر  ادهنه  َفَكفِّنُه مبلء الهوته،  مبوتِِه  آمنَت  إن  بارًا! 

واحلنوط رائحة املسيح الذكية. (٢ كو ٢: ١٥).

رمبا  جديٍد،  بكَفٍن  يوسف  َكفََّنُه 
رآها  اليت  اجلديدة  املالءة  هو  كان 
بطرس نازلة من السماء وقد حوت 
(أع  ودوا�ا  األرض  حيوانات  كل 
�ا  تكفَّنت  فقد   .(١١  :٤٠
الشعوب  ووحدت  سريًا  الكنيسة 
املختلفة يف شركة إمياeا؛ ُوضع يف قٍرب جديٍد، يف قِرب 
يوسف إذ مل يكن للمسيح مقربة خاصة به، ألن القرب 
يُقام من أجل الذين يتعرضون لقانون املوت، أما غالب 

املوت فليس له مقربة ُملًكا له.
املختلف عن موت  له طابعه اخلاص  المسيح  موت 
عامة البشر، لذا ال يُدفن مع آخرين، بل يُدفن يف القرب 
ُوجد  لكنه  البشرية  بكل  احتد  الرَّب  فَِبَتَجسُِّد  وحده. 
بعض االختالف. شا�نا يف ميالده، لكنه اختلف عنا 

يف احلبل به من العذراء.
قربه؟ يف  المسيح  ُوِضَع  الذي  ٰهذا  يوسف  هو  من 

بالتأكيد هو ذاك الباّر الذي سلَّم للمسيح مقربته ليجد 
ابن اإلنسان أين يسند رأسه (لو ٩: ٥٨) وهناك يسرتيح.

احلنجرة هي قرب مفتوح (مز١١:٥)، هذه هي حنجرة 
اإلنسان عدمي اإلميان الذي ينطق بكلمات ميتة، لكنه 
يُوجد قرب يف أعماق اإلنسان حيفره الباّر لُِيْدِخَل كلمة 

اهللا يف قلوب األمم باإلميان.
يُوضع حجر على القرب حىت ال يكون مفتوًحا، ألنه 
َمَىت ُكفَِّن املسيح جيًِّدا يف نفوسنا يجب حفظه بعناية كي 

ال نفقده.

من تفسیر آباء الكنیسة عن دفن السّید المسیح
 
 
 
 
 
یوسف ونیقودیموس ُینزالن جسد المخّلص    

 الطبيعة البشرية الشاملة - للقديس غريغوريوس النيصصي
... هل يتَّفُق عرضنا مع احلقيقة؟ هذا ما تعرفه احلقيقة ذا_ا. أمَّا حنن فهاك تقريًبا ما َخيطُر على بالِنا.

أُردِّد أوًال ما ذُكر أعاله: يقول اهللا «لنصنع اإلنسان على صورتِنا ومثالِنا». فُيفهم من هنا أن صورَة اهللا تتمُّ يف 

جمموع الطبيعة اإلنسانية. مل يكن آدم ُخِلَق بعُد ألنَّ آدَم حبسب حرفيَّة الكلمة يف األراميَّة يعين «الطِّني= أََدَمه».
فاإلنسان إذن، املخلوق على صورة اهللا، هو الطبيعة جبملتها. وهذا ما يتَّسُم بالشَّبِه اإلهلي. وقد َخلَقِت االنسان 
حكمُة اهللا القادرة على كل شيء، بنوع أنه ال يكون جزًءا من الكلِّ بل الطبيعة جبملتها اليت ُوِجَدْت مرًة واحدة. 
ألنَّ َمن بيده حدود كل شيء، كما يقول الكتاب، والذي يعرُف كل شيء حىت قبل مولده، كان يعرف ما 
سيصل إليه من العدد تكاثر اجلنس البشري. وكان يرى أيًضا ما سيحُدُث فينا، وكيف َسـنَـْنَحطُّ إىل حالٍة دنيا 
(ساقطة). وإذ خنسر بخطيئتنا رتبة َشرفنا اخلاص اليت كنَّا �ا مماثلين للمالئكة، سُنحصى مع اخلالئق الدنيا. 

عندئٍذ أضاف إىل صورته شيًئا من البهيمية. (عن تكوين اإلنسان، ٢٢)


