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طروبارية شفيع / ـــة الكنيسة .....

جميدة من بني األموات وحبياة أبدية يف السماوات مع 
املالئكة.

كل هذا حصل وحيصل بسبب جتّسد ابن اهللا بواسطة 
الرُّوح الُقُدس من العذراء الفائقة الطهارة وبشفاعتها كأّم 
اهللا. ما أكرب اإلكرام والتعظيم الذي نالته البشرية من 
اليت  هي  أل�ا  اإلله  والدة  القديسة  العذراء  خالل 
استحقت التجديد والبنوة هللا وهي نفسها أيًضا وبسبب 
تواضعها الالمتناهي وِعَظِم نقاو�ا وقداستها استحقت 

أن تكون أم اإلله-اإلنسان!
إ�ا كانت وستبقى دائًما الشفيعة األقوى واحملامية عن 
جنس املسيحيني أمام ابنها وإهلها! هي رجاؤنا الذي ال 

خييب، وهي اليت تصرف عنا غيوم غضب اهللا العادل، 
وتفتح لنا أبواب الفردوس العريق بشفاعتها القادرة، وتثّبت 

عروش امللوك وحتفظها من االضطراب مدى الدهر.
هي أنقذت وال زالت تنقذ روسيا آالف املرّات منذ 
البدء ولغاية اآلن، لقد عظّّمت العذراء روسيا وّجمد�ا 
وثّبتتها وال زالت، هي كفيلة اخلطأة التائبني يف اخلالص. 
واملديح  والطلبات  بالصلوات  املسيحيون  إليها  يتوّجه 
والتمجيد والشكر، وبواسطتها ّمتت وتتّم يف الكنيسة 
عجائب ال عدد هلا وتأثريها املفيد يف كل أحناء العامل.

لنحتفل إًذا بعيد ميالد الفائقة القداسة العذراء مريم 
مزيّنين أنفسنا بكل الفضائل المسيحية. آمين.

أحد ما َقْبَل َرفع الصلیب الكریم المحیيمسسس

يا ربُّ صليَب صالحَك  اليَك  انـَّا نستشفع  للتقدمة- االبوليتيكية 
الُمحيي الذي وهبتَناُه نحن الغير المستحّقين. فبَوساطة والدة االله 

احفظ الملوك ومدينتك في سالٍم وطمْأنينة يا محبَّ البَشر وحدُه
لقد الثاني:-  اللحن  على  القيامة:  لتجديد كنيسة  االبوليتيكية 
اوضحَت جمال مسكن مجدك السفلي االقدس يا ربُّ ِمْثَل بهاِء
الَجَلد العلوي. فبشفاعة والدة االله ثبّـتُه الى دهر الداهرين. وتقبَّل
طلباتنا التي نواصل تقديمها اليَك فيِه. يا حياة الجميع وقيامتهم

لقد ظهرت  الرابع:-  اللحن  القيامة: على  لتجديد كنيسة  قنداق 
الكنيسة سماًء كثيرة االنوار تنير كلَّ المؤمنين. ونحُن في وقوفنا اآلن 

فيها نصرخ قائلين: ثبِّت يا ربُّ هذا البيت

وتذكار تجدید (اي تكریس او تدشین) كنیسة القیامة المقّدسة. وتقدمة عید 
رفع الصلیب الكریم المحیي. وتذكار القدیس كرنیلیوس قائد المئة الشهید

طروبارية القيامة على اللحن الخامس:   لنسبح نحن المؤمنين ونسجد
للكلمة. المساوي لآلب والروح في األزلّية وعدم اإلبتداء. المولود
من العذراء لخالصنا. ألنَّه ُسرَّ وارتضى بالجسد أن يعلَو على الصليب

ويحتمل الموت، ويُنهض الموتى بقيامته المجيدة. أذكر  الصليب  بعالمة  ذاتك  ترشم  حينما  ✙

شهواتك  تصلب  أن  بقوته  تستطيع  أنك  دائًما 
المخلص (هوذا حمل اهللا  وخطاياك على خشبة 

الذي يرفع خطية العالم) (يو٢٩:١)..
الشهوة  إخماد  قوة  الصليب  في  أن  عالـًما 

وإبطال سلطان الخطيئة برحمة المصلوب عليه.
✙حينما ترفع نظرك إلى خشبة الصليب المعلقة 
فوق الهيكل أذكر مقدار الحب الذي أحبنا به اهللا 
حتى بذل ابنه حبيبُه لكي ال يهلك كل من يؤمن به.

فأينما ُوِجَد الصليب ُوِجَدت المحبة؟ ألنه هو 
وقهر  الموت  غلب  وِبَها  ُحب�ا  المملوءة  العالمة 

الهاوية واستهان بالخزي والعار واأللم!

فإذا رأيت الكنيسة مزدانة بصلبان كثيرة فهذا 
عالمة امتالئها الحب الكثير نحو جميع أوالدها.

حينما يبارك الكاهن أو األسقف ويرشمك  ✙

بالصليب المقدس افرح واقبل ذلك كبركة من يد 
السيِّد المسيح، طوبى لمن قَِبَل رسم الصليب على 

رأسه بإيمان.
✙ إن الشياطين ترتعب من منظر الصليب وحتى 
من مجرد اإلشارة به باليد ألن السيِّد المسيح ، 
ظفر بالشيطان وكل قواته ورآساته على الصليب 
فصارت  علًنا.  وفضحهم  رآساتهم  من  وجردهم 
عالمة الصليب تذكيًرا لهم بالفضيحة وإشارة إلى 

العذاب المزمع أن يُْطَرُحوا فيه.

من أقوال القدیس یوحنا كرونستادت عن الصلیب

أنه مدهش بالحق وغير مدرك كيف أن قوة المسيح 
تحّل في رسم الصليب إلطفاء الحريق وطرد الشياطين 
وتسكين اآلالم وشفاء المرضى، ولكنه سّر غير ُمْدَرك. 
وأيًضا إذا كانت قوة يسوع المسيح حاله في كل مكان 
وتستطيع أن تدعو األشياء غير الموجودة إلى الوجود. 
أي تخلقها من العدم خلًقا فباألولى أو باألسهل أن تحّل 

أو  المرضى  من  الموجودة  األشياء  لتغيير  القوة  هذه 
الفساد إلى الحياة والصحة بإشارة الصليب الُمحيي.

في  الشفاء كائنه  قوة  أن  الناس  يظن  لئال  ولكن 
الخشب أو الذهب المصنوع منه الصليب أو في مجرد 
لفظ االسم فقط، صارت قوته وفاعليته متوقفة ومحدودة 
القدیس یوحنا كرونستادت على الذين يؤمنون فقط.  

يقول اآلباء أنَّ الذي يرسم ذاته بعالمة الصليب في عجلة بال 
اهتمام أو ترتيب، فإن الشياطين تفرح به. أمَّا الذي في روية 
إلى بطنه ثم من كتفه  بالصليب من رأسه  وثبات يرسم ذاته 

األيمن إلى األيسر فهذا تحّل علية قوة الصليب الظافرة. 
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اإلنجيل

َخـلِّص يا رّب شعبك وبارك ميراثك     إليَك يا ربُّ أصرخ إلهي
فصل من رسالة القدیس بولس الرسول  إلى أهل غالطیة

(غال ١١:٦-١٨)
الرسالة

أيها اإلخوة واألخوات إننا اليوم نعّيد حمتفلني مبيالد 
الفائقة القداسة العذراء مرمي من أبوين عاقرين، يواكيم 
وحنة التقيِّين. قد أقّرت الكنيسة هذا العيد منذ القرون 
األوىل لـإلميـــان املسيـــحي. هـذا احلـدث الـذي نعـّيد لـه 
– والدة الفتاة المختارة من اهللا – جلب الفرح لكل 
العامل ألن اإلله-اإلنسان يسوع املسيح، الذي أشرق 
منها، أبطل اللعنة اجلامثة على اجلنس البشري الـُمتعدي 
الربكة اإلهلية وداس  واملنبوذ، وأحدر على هذا اجلنس 
هكذا  األبدية.  احلياة  الناس  ووهب  البشري،  املوت 

تستوضح الكنيسة املقدسة سبب هذا الفرح.
َحزَِن والدا العذراء الفائقة البتولية طويًال بسبب عقرمها 
وكانا يصّليان وقًتا طويًال وِحبْرَقٍة هللا لكي حيّل عقرمها 
وكانا  اخلطايا،  على  اهللا  من  عقابًا  يُعترب  الذي كان 
لكي  والصدقة  الرمحة  أعمال  من  الكثري  يصنعان 
يستعطفوا اإلله الرحيم، َوَصبَـرَا على تعيريات أقربائهما. 
وبأعمال  املنقطعة  غري  الصالة  ويف  الضيقة  هذه  ويف 
باحملبة  وأكثر  أكثر  والتهبا  بالرُّوح  تنقيا  هكذا  الرمحة 
واألمانة هللا وtذا الشكل صارا متأّهلني بالعناية اإلهلية 
للميالد املبارك لالبنة الفائقة الربكات املختارة من بني 

مجيع األجناس لتكون أّم الكلمة املتجسد.
إن اهللا يأيت مبختاريه إىل ا|د والغبطة من خالل طريق 
ضّيق وكرب، حيث أن والدة اإلله بالجسد قد تنّبأ هلا 
سمعان الشيخ بأن السيف سيجوز يف نفسها وبأ�ا 
ستخترب حزنًا شديًدا يف نفسها أثناء حياة ابنها األليمة، 
وذلك لُتعلن أفكار من قلوب كثرية (لو ٢: ٣٤-٣٥).

ألن  اهللا،  خمتاري  مجيع  طريق  وَكِرٌب  َضيٌِّق  هو  كم 
الذي هو عدو اهللا والبشر  العالم  ورئيس هذا  العامل 
يضيِّق على أُناس اهللا إىل أقصى حّد، واهللا نفسه يسمح 

بأن ميّروا يف الطريق الضّيق، ألنه يساعدهم على السعي 
إىل اهللا وبأن يلقوا باتكاهلم عليه وحده.

لكن لنتوجَّه بأنظارنا من احلزن إىل الفرح. ما هو الفرح 
الذي يقّدمه لنا ميالد والدة اإلله؟ لنفّسر بالتفصيل 
الطروبارية الكنسّية اليت تشرح أسباب فرح العيد. من 
ابنها  البتولية ومن خالل  الدائمة  مريم  والدة  خالل 
حتت  واليت  املنبوذة  البشرية  تصاحلت  وإلهها  الوحيد 
اللعنة مع خالقها الذي أخطأت إليه وازدرت به، ألن 

المسيح صار وسيط املصاحلة (رو:١٠:٥-١١).
البشرية حتّررت من اللعنة واملوت األبدي واستحقت 
الطبيعة  يف  والتأمت  واحتدت  السماوي  اآلب  بركة 
إليها كرامتها  أُعيدت  االلتئام  هذا  وبسبب  اإلهلية 
األوىل، حبسب تعبري الرتتيلة الكنسّية. استحق اإلنسان 
املرذول سابًقا بنوة اآلب السماوي، َوَأَخَذ وعًدا بقيامة 

يا إخوُة، انظروا ما أعظم الكتابات التي كتبُتها 
ان  يريدون  الذين  انَّ كلَّ   ❈ بيدي  اليكم 
يُرُضوا بحسب الجسد يُلزمونكم ان َتختتنوا، 
صليب  أجل  من  ُيضَطهدوا  لَئالَّ  ذلك  وانَّما 
المسيح ❈ ألنَّ الذين يختتنون هم أنفسهم 
أن  يريدون  إنَّما  بل  الناموس  يحفظون  ال 
أنا  امَّا   ❈ بأجسادكم  ليفتخروا  تختتنوا 
فحاشى لي أن أفتخر ِإالَّ بصليِب ربِّنا يسوع 

المـسيح الذي بِه ُصِلَب العاَلم لي وأنا ُصلبُت للعالم ❈ ألنَُّه في المـسيح يسوع ليس الختان 
❈ وكلُّ الذين يسلكون بحسب هذا القانون فعليهم سالٌم  بشيٍء وال الَقَلف بل الخليقة الجديدة
ورحمٌة، وعلى اسرائيِل اِهللا ❈ فال يجلْب عليَّ أحٌد أتعابًا في ما بعُد فإنِّي حامٌل في جسدي 

ِسماِت الرّب يسوع ❈ نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أيـُّها اِإلخوة، آمين.

: لم يصعد احٌد إلى السماِء إالِّ الذي نزل  قال الربُّ
من السماِء، ابن البشر الذي هو في السماِء ❈ وكما 
رَفع موسى الحيَّة في البّريـِّة، هكذا ينبغي ان يُرفع ابن 
البشـر ❈ لكي ال يهلك كلُّ من يُـؤمن به بل تكون لُه 
الحياة األبديَّة ❈ ألنـَُّه هكذا َأَحبَّ اهللا العالم حتَّى 
بذل ابنُه الوحيد لكي ال يهلك كلُّ من يؤمن به بل 
ابنُه  فإنَُّه لم يرسل اهللا   ❈ الحياة األبديَّة  له  تكون 
الوحيد إلى العاَلم ليدين العاَلم بل ليخلِّص به العاَلم.

 
 
 
 
 
 
 

فصٌل شریف من بشارة القدیس یوحنَّا االنجیلي 
البشیر التلمیذ الطاهر ( يو: ٣: ١٣- ١٧)

( )
 
 
 
 
 
 
 
 

عظة في میالد العذراء مریم
للقدیس یوحنا كرونستادت  

رقاد والدة اإلله، يوم الثالثاء  صاَدف تذكار
المنصرم ٨ ايلول ش، الواقع في ٢١ ايلول غ


