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األحد الذي بعد الظهور اإللهي

الذين نحن  علينا  نــورك  وارتسم   . ربُّ يا  للمسكونة اليوم  ظهرَت  لقد  الرابع : اللحن  على  القنداق 
يدنى منه. ال يسبحونك عن معرفة قائلين. لقد أتيت وظهرت أيها النور الذي

األيوثينا التاسعاللحن السادس

طروباریة القیامة على اللحن السادس:-
والحراس  الموقر  قبرك  على  ظهروا  المالئكية  القوات  إن 
ومريم وقفت عند القبر طالبة جسدك الطاهر  صاروا كاألموات،
مانًحا  البتول  وصادفت  منه، ُتجرب  ولم  الجحيم  فسبيت 

يا رب المجد لك . الحياة . فيا من نهض من األموات

ة، والبار دومتیانوس اسقف ملطیة  وتذكار القدیس غریغوریوس أسقف نیصَّ

باعتماِدَك يا رّب في  طروبارية الظهور اإللهي - على اللحن األّول :
نهر األردن ظهرت السجدة للثالوث، ألن صوت اآلب تقدَّم لَك 
ًيا إياَك ابًنا محبوبًا، والروح بهيئة حمامة، يؤيِّد  بالشِّهادة، ُمسمِّ
حقيقة الكلمة. فيا من ظهرت وأنرت العالم أيـُّها المسيح اإلله 

المجد لك.
أبوليتيكية للقديس والبار - على اللحن الرابع : يا اله آبائنا الصانع 
بل  عنَّا.  رحمتك  تصرف  ال  وداعتك.  تقنضيه  ما  دائًما  بنا 

بتضرعاتهم دبّر حياتنا بسالٍم.

الوسائل الفّعالة ليحمل الشعب على احتقار األشياء العاملية احلاضرة ويسمو بأفكاره إىل السماوات اآلتية. إذن 
امللذات، ولنتبع االعتدال. فالكنيسة حتتفل بعيد اعتماد  إثر السابق معّمد املسيح. ولنرتك اإلفراط يف لَِنِسر يف

آن واحد. جيوز أن جنمع بني التوبة وامللّذات يف على اختالف طبقاتنا. فال لتدعونا إىل التوبة، املسيح،
يوحنا املعمدان. فاذا مل نستطع أن حنيا حياة قاسية كحياته، طعام ولباس ومأوى يؤيد هذا القول، وان ما

وان كانت  كأ|ا على األبواب، ألننا ~ا |ىيء انفسنا للدينونة، املدن والقرى، فالتوبة واجبة مع السكن يف
العامل كله. ينتهي ألن لكل حياة بشرية |اية كما جيوز لنا التهاون بالتوبة، فال غري قريبة، الدينونة

به ومعه ليكن  يسوع املسيح الذي نتمىن احلصول عليها بنعمة وحمبة ربنا لنستحق اخلريات السماوية اليت
الوحدة مع الرُّوح الُقُدس مدى دهور الدهور. آمني. ا�د والكرامة والقدرة لآلب يف

 انتم الذين باملسيح أعتمدمت املسيح قد لبستم، أصبحتم على صورة املسيح ابن اهللا، ألن اهللا، الذي اختارنا لنكون 
أبناءه بالتبين، جعلنا على صورة جسد املسيح ا�يد. بعدما صعد املسيح من املاء، حّل الرُّوح الُقُدس عليه. كذلك 
انتم، عندما خرجتم من حوض املياه املقدسة قبلتم مسحة املريون، وهي صورة حقيقية ملسحة املسيح. لقد ُمسح 
املسيح بزيت البهجة الروحي، اي بالرُّوح الُقُدس، وقد مسي «زيت البهجة»، النه أصل البهجة الروحانية. اما انتم، 

فُمسحتم بالدهن وصرمت اصحاب املسيح.
ال يظن احد أن العماد ليس االَّ نعمة مغفرة اخلطايا، مثل معمودية يوحنا الذي كان مينح مغفرة اخلطايا، إمنا هو 
أيًضا صورة آلالم املسيح. لذلك قال الرسول بولس: «ام جتهلون اننا كل من اعتمد ليسوع املسيح اعتمدنا ملوته 
فُدِفّنا معه باملعمودية للموت حىت كما أُقيم املسيح من االموات مبجد اآلب هكذا نسلك حنن ايضا يف جدة احلياة» 
(رومية ٦: ٣-٤). ويضيف «النه قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصري ايًضا بقيامته» (رومية ٦: ٥). انتبه 
لكلمات الرسول، انه ال يقول: «النه قد صرنا متحدين معه مبوته»، بل «بشبه موته»، الن املسيح مات فعًال، اما 

حنن فموتنا شبه موته وآالمنا شبه آالمه، لكن خالصنا مل يكن شبه خالص، بل خالصا حقيقي�ا.
عندما تعمدمت اقتادوكم اىل املعمودية، كما ُمحل املسيح من الصليب اىل القرب. وُسئل كل واحد منكم: «هل تؤمن 
باسم اآلب واالبن والرُّوح الُقُدس؟»، فأدليتم ~ذا االعرتاف اخلالصي. مث ُغّطسُتم يف املاء ثالث مرات وخرجتم 
(الموت)، وملا خرجتم منه، أصبحتم كمن هو يف وضح  منه. انتم ُغّطسُتم يف املاء كأنكم دخلتم الليل المظلم

النهار (الحياة)، يف اللحظة نفسها ُمتُّم وُولدمت. وأصبح هذا املاء قربكم وأُمكم يف زمن واحد.
قبل دخولكم جرن املعمودية، خلعتم رداءكم، فأصبحتم ُعراة مقتدين يف ذلك باملسيح الذي كان عريانًا على 
الصليب. وهي ايًضا صورة خللعكم االنسان القدمي وكل أعماله. ملا نزعتم ثيابكم ُمسحتم بالزيت، وأصبحتم شركاء 

يف الزيتونة البستانية «يسوع المسيح». ُقطعتم من الزيتونة الربية، ولُقِّحُتم يف الزيتونة البستانّية.
المعمودية هي انعتاق األسرى، وموت الخطيئة والميالد الثاني، ثوب النور وطابع مقدس ال يُمحى، ومركبة الى 
السماوات، وبهجة الفردوس وعربون الملكوت وعطية التبني. ليكن إيمانكم راسًخا ال يتزعزع. هيئوا قلوبكم لتقّبل 
السماوية  لالسرار  مستحقين  اهللا  يجعلكم  لكي  الصالة  على  ثابروا  المقدسة.  االسرار  في  والمشاركة  التعاليم 
الخالدة. اذا مرَّت في بالكم فكرة شريرة، فاذكروا الدينونة فَتْخُلصوا. إنصرفوا الى قراءة الكتاب المقدس حتى 

يتحول ذهنكم عن أباطيل الملذات.

عظة عن المعمودیة - للقدیس كیرّلس األورشلیمي

طروبارية شفيع / ــيعة الكنيسة ...

 قصة الطوفان سّر، محتوياتها كانت مثاًال لألمور العتيدة أن تتم، الفلك هو الكنيسة، 
ونوح المسيح، والحمامة الروح القدس، وغصن الزيتون هو الصالح اإللهي. كما كان 
الفلك في وسط البحر حصًنا لمن في داخله، هكذا ُتخّلص الكنيسة الهالكين. الفلك 
يُعطي حصانة أما الكنيسة فتفعل ما هو أعظم. كمثال احتوى الفلك الحيوانات غير 
العاقلة وحفظها، أما الكنيسة فأدخلت البشر الذين يسلكون بغير تعقل ولم تحصنهم 
فحسب وإنما أيًضا غّيرت طبيعتهم.                     القدیس یوحنا الذهبي الفم

الظهور اإللهي



                                      لتكن   يا رب رحمتك علينا      ابتهجوا أيها الصديقون بالرب
     فصل من رسالة القديس بولس الرسول اىل اهل افسس (٧:٤-١٣)

يقول لمَّا صِعد الى  فلذلك ❈ منَّا ُأعطيت النعمة على مقدار موهبة المسيح واحٍد يا اخوة لكّل
❈ صِعد هل هو االَّ انَّه نزل أوًال الى اسافل االرض فكونُه ❈ الُعَلى سبى سبًيا واعطى الناس عطايا
وهو قد اعطى ان ❈ ايًضا فوق السماوات كّلها ليمأل كل شيىٍء صِعَد نزل هو الذي فذاك الذي

تكميل  ألجـل  ❈ ومعّلمين رعاًة والبعض  مبّشرين  والبعض  انبياَء والبعض  ُرسًال  البعض  يكون 
جميعنا الى وحدة االيمان ومعرفة  الى ان ننتهي ❈ القديسين ولعمل الخدمة وبُنيان جسد المسيح

إلى مقدار قامة ملِء المسيح كامٍل ابن الّله الى انساٍن
البشري رشيف من بشارة القديس متى األنجييل                                                         فصلٌ

                                                       التلميذ الطاهر ( متى ١٢:٤-١٧ )  

يُلقي اىل اجلليل»(١٢:٤) ...وننسحب. فليس من العار أن ال ٱنصرَف يوحنا قد ُأسِلَم، يسوع بأن «ولمَّا مسع
إمنا العار هو عدم الوقوف برجولة، ملاذا انصرف؟ ليعّلمنا أيًضا بأالَّ نذهب إىل مواجهة  اخلطر، املرء بنفسه يف
ينسحب إىل كفرناحوم ليعّلمنا هذا بالتايل وليهّدىء حَسَد يُلقى فيه. أنه املكان  عندما التجارب ، بل أن ُخنْلي
املسكونة للحال، معّلمي ومسارًعا إىل اإلمساك بتالميذه، (مّىت١٤:١٤،أشع ١:٩-٢)، اليهود متّمًما النبؤة

أل|م كانوا ساكنني هناك حبسب مهنتهم.
حالة كان فيها على وشك الرحيل إىل  كّل يعطون الفرصة للسّيد يف امنا أرجوكم أن تنتبهوا كيف كان اليهود

السجن. ولكي وبإلقائه يف (يوحنا املعمدان) سابقه جليل األمم بالتآمر ضّد يقحمون املسيح يف األمم. هكذا
على األسباط كلـهم بشـكل خـفي، يدّل يتكّلم عن األمة اليهودية بواسطة جزء وال املسيح ال يُرينا القديس مّىت أنَّ
الشعب  عرب األردن جليل األمم، ميـّيز ذلـك املكـان قائـًال:«أرض زبولون وأرض نفتاليم طريق البحر، الحظو كيـف
وإّمنا آثام الناس وفجورهم.  هنا ما هو حمسوس، «الظالم» بـ يعين نورًا عظيًما». إنه ال الظلمة أبصَر اجلالس يف
يتــكّلم عـن نــــور أو تتعّلم أنــه ال عليهم نور». ولكي كورة املوت وِظالله أشرَق هلذا أضاف أيًضا «اجلالسون يف

اإلنجيل 

الرسالة

وترك الناصرة ❈ يوحنا قد ُأسلم انصرف الى الجليل يسوع انَّ ذلك الزمان لّما سمع في
ما ليتمَّ ❈ تخوم زبولون ونفتاليم على شاطىء البحر في كفرناحوم التي فسكن في وجاَء
القائل: ارض زبولون وارض نفتاليم طريق البحر عبر األردن جليل االمم قيل بأشعياء النبي

اشرق  بقعة الموت وظاللِه الظلمة أبصر نورًا عظيًما والجالسون في الشعب الجالس في ❈
يكرز ويقول توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. يسوع ابتدأ ومنذإٍذ ❈ عليهم نور

الفم يوحنا الذهبي تفسير األنجيل للقديس

ويسّمي مكان آخر بكلمة  «حقيقي» (يو٩:١)، يعّرب عنه يف والذي عظيًما»، «نورًا يسّميالنور فإنه ظالم حّسّيني،
وليس هم أنفسهم الذين كانوا أظهر نفسه هلم من األعايل، على أّن اهللا هو الذي الموت». وحىت يدّل «ظّل الظالم

يركضـــوا ُهــم إىل النـور أوًال. إذ  أشرق النــور وســـطع من تلقاء ذاته ومل أي يقول هلم  «أشرق نور»، يطلبون وجيّدون،
هلذا جلسوا وقد أدركتهم الظلمة وهم عاجزون حىت عن  يرجون حىت اإلنعتاق، ال ، احلقيـقة «فيظلمة» كـان البشـر يف

الوقوف.
زمان؟  أي ذلك الزمان» يكرز ويقول:توبوا ألنه قد اقرتب ملكوت السموات»،«من يسوع «من ذلك الزمان إبتدأ
وأية ضرورة كانت ليوحنا املعمدان عندما  يبّشرهم السيد منذ البداية، مل سبٍب السجن. ألي يوحنا يف بعد إلقاء أي
له أيًضا أنبياء مثل اآلباء. هلذا السبب قال  أّن أي كانت أعمال املسيح تشهد له بذلك؟.حىت تتعّلموا أيًضا ُمسّوه،
قد تذرّع به  يرتك فرصة لليهود اخلازين؛ وهو دافٌع ُتدعى» (لو٧٦:١). وحىت ال العلي نيب أيها الصيب زكريا: «وانَت
فيقولون  يأكل ويشرب، فيقولون فيه شيطان. جاء إبن اإلنسان يشرب، يأكل وال يوحنا ال املسيح نفسه قائًال: «جاء
للعشارين واخلطأة. احلكمة تربّرت من بنيها» (مىت ٨،١١، ١٩؛ لو ٣٥:٧). حمٌب وشرّيب مخر، أكوٌل هوذا إنساٌن

يتعّلق باملسيح وليس املسيح نفسه. ألنه إن كان اليهود قد قالوا،  آخر أوًال ما يقول شخٌص وأيًضا كان ضروريًا أن
شهادتك ليست حًقا » (يو١٣:٨) ؛ فإن  حىت بعد الشهادات والرباهني الكثرية والعظيمة مًعا: «أنت تشهد لنفسك،
يبّشر  مل شيء سيحجمون عن قوله؟ هلذا السبب، فأي يوحنا شيًئا، يقول لنفسه أوًال بدون أن أتى السّيد نفسه وشِهَد
السجن. لئال تنقسم اجلموع ~ذه الطريقة. هلذا أيًضا  يوحنا املعمدان يف يوحنا وال صنع عجائب حىت أُلقي السيد قبل
يسوع،  وجتذ~م عجائبه. يعهد ~ذه الوسيلة باجلموع إىل لكي (يو٤١:١٠)، يوحنا أية عجيبة على اإلطالق يصنع مل
وبعد سجنه وحىت بعد هذه التحفظات االهلية كانوا مطبوعني بالغرية من املسيح وكان الناس يوحنا قبَل وكذلك تالميذ

من هذه  أي لن تكـون علـيـه العـاقبـة لـو مل  حيدث فما الـذي يســـوع ، هو المسيـــح. يوحنـــا، ال يكـون أن يشّكون يف
يسوع ببشارة الملكوت. االمور؟.لذلك بعدها ابتدأ

وأنه الديَّان العادل  حذائه، سَري ُحيلَّ أن يستحقُّ وقال إنه ال سبَق يوحنا مقدار اتضاع ابن اهللا، يبّني لنا لكي
حىت إذا رأيتموه آتًيا اىل  يُفيض نَِعم الرُّوح الُقُدس على كل الناس، وأنه كالÐ حبسب أعماله، حياِسُب الذي
ميانعه قائًال: «انا احملتاج  أخذ يوحنا أمامه، عندما شاهَدُه هذا االتضاع. وعلى هذا، يف ال َترون مهانًة العماد،
على املعتمدين أن يقضي وكان يسوع كان عماد التوبة، عماد ومبا أنَّ إيلَّ ؟  » إىل أن أعتمد منك وأنت تأيت

دعاه أمام  إىل عماده على هذه النيَّة، يأِت يوحنا ويُبنيِّ لليهود أن املسيح مل يستدرك فلكي يعرتفوا خبطاياهم،
ميحو كل خطايا اجلنس  ميحو خطايا العامل. ألن َمن كان له السلطان أن الشعب: «حمل اهللا»  واملخلِّص الذي
خيرج إليه أهل بلد اليهودية وأورشليم  يكون هو نفسه بريًئا من اخلطأ. «وكان بأوىل حجة أن يقتضي البشري،
جعل  املسيح؟ كيف  عمَّد  من  تأثري  قوة  أرأيتم  (مر٥:١) خبطاياهم»  معرتفني  األردن  |ر  يف منه  فيعتمدون 
هيئة إنسان، يوحنا يف يضطرب ويعرتف خبطاياه؟ حًقا كان املشهد عجيًبا عند اليهود إذ رأوا الشعب اليهودي

يتكلم عن احلروب وال عن القتال وال عن  يتكلم جبسارة. مل وعلى وجهه نعمة خاصة، أعماًال عجيبة، جيري
والوباء وال عن فتح مدينة واالستيالء عليها وال عن أشياء عاديـة  النصر والظفر الدنيويني وال عن ويالت اجلوع
المسـيح يستعمل عـن جهنـم. كـان سـابق ، عـن العـذاب عـن ملكـوت اهللا، عامليـة. بـل تكـلم عـن السماوات،

يسوع ببشارة الملكوت. ور؟.لذلك بعدها ابتدأ

ادل ال الدَّان أنه ذائه َ ُحيلَّ أن قُّ ت ال إنه قال َق اهللا ا اتضاع قدا نا لنا ّني ك
الفم يوحنا الذهبي عن  يوحنا المعمدان  -  للقديس


