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

سالم اثناء الحروب. وأيّد الملوك الذين احببتهم. سمعان الئق البركة. وتداركنا نحن فخلََّصنا. إحفظ رعيتك في

كريٌم بين يدّي الرَّّب موت أبراره      بماذا نكافىء الرَّّب على ُكّل ما أعطانا
فصٌل من رسالة القدیس بولس الرسول إلى العبرانیین (١٧:١٣-٢١)

الرسالة
يا إخوة أطيعوا مدبّريكم واخضعوا لهم فإنّهم َيسهرون على نفوسكم َسَهر من سُيعطي حسابًا 
حّتى يفعلوا ذلك بسرور ال آنّين، ألّن هذا غير نافع لكم ❈ صّلوا من أجلنا فإنّا نثق بسرور بأّن 
لنا ضميًرا صالًحا فنرغب في أن ُنحسن التصّرف في كّل شيء ❈ وأطلب ذلك بأشّد إلحاح 
الخراف  راعي  األموات  بين  من  أعاد  الذي  السالم  وإله   ❈ وقت  أسرع  في  إليكم  ُأرّد  حّتى 
العظيم بدم العهد األبدّي ربّنا يسوع ❈ ُيكّملكم في كّل عمل صالح حّتى تعملوا بمشيئته عامًال 

فيكم ما هو مرضّي لديه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى ابد اآلبدين. آمين.
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األبوليتيكية للقديس أنطونيوس الكبير - على اللحن الرابع:
لقد اقتديَت بإيليا الغيور في الطرائق. واقتفيَت آثار المعمدان 
في ُسُبلِه القويمة ايـُّها اَألب انطونيوس، فعمَّرَت البريَّة واصبحَت 
في  اإلله  المسيح  الى  فتشّفع  بصلواتك.،  المسكونة  تَؤيِّد 

طروباریة شفیع /  ـة الكنیسة...خالص نفوسنا

ايوثينا العاشر اللحن السابع

- مىت ُيصِلح هذا الراهب من شأنه
- كيف حييا يف التواين يف مكان مقّدس كهذا، متأله  

نفوس القديسني.
- كم أخجل من تصرفات هذا الرّاهب، حينما اتى 

اىل الدير زائٌر مهم !
- إّن بقعة سوداء تــَُلطِّخ جبيننا، ملاذا يسكت الرئيس 

عنه، وال يأمر بطرده ..
هكذا كان يتذّمر الرهبان من سلوك زميلهم .. وهكذا 
ظَّنوا به الّسوء، ومتّنوا أْن يفارقهم، وجاءت السَّاعة اليت 
فقد  العامل كّله،  بل  ال  الدير،  املتواين  هذا  فيها  يرتك 

َمِرَض مرًضا شديًدا، وهو اآلن يف النزع األخري !
عساهم  عاد�م،  حوله، كحسب  الّرهبان  واجتمع 
مراحل  يف  يتعّلموه  أن  عليهم  فات  درًسا  يتعّلمون 
احلياة الرهبانّية، ودهش الرهبان، فقد حسبوا أن يروا 
شأن كل  املوت،  من  وخائًفا  منزعًجا  املتواين  زميلهم 
خاطىء، لكنهم رأوا الفرح يرتسم على وجهه، وهدوٌء 
عظيم يسوده، فطََلَب منه الرهبان أت ُخيربهم عن سّر 
الفرَح الغامر الذي يلّفه، وتوّسلوا اليه كثريًا، ففتح فاه 

وقال كلماته األخرية:
- نعم يا آبائي املكّرمني لقد انفقُت حيايت كّلها يف 

والتواين،  الَكَسل  يف  حيايت  وَأضعُت  الواجب،  غري 
ولكن حدث اآلن وأنا اجتاز ساعة املوت، ان َدَخَل 

َعَليَّ المالك وبيده كتاب خطاياي وبادرين قائًال:
- أتعرف كتاب َمن هذا ، امللّطخ بالوحل ؟!

- أجبته:
نعم اعلمه متاًما، انا الذي صنعته بنفسي وبإراديت.

ولكن في رجاٍء قُلُت للمالك ، وفي تـََوسُّل:
ما  راهًبا،  صرُت  منذ  ولكّين  عملي،  فعًال  هو  هذا 
ِدنُت أحًدا من الناس، او ازدريُت بأحد، وال ِمنُت ويف 

قَليب ِحقٌد على أحد !
والتفت الرّاهب إىل زمالئه وهو يردف قائًال:

وأنا أرجو أن يكّمل ِيفَّ اهللا َوعده «ال تدينوا كي ال 
ُتدانوا .. أُتركوا ُيرتَك لكم» ...إنّه الحّق .. حق انجيل 

ربنا يسوع المسيح.
حفظي  بسبب  خطاياي  املالك كتاب  َمزََّق  للحال 

هلذه الوصّية.
.. وإذ فَـرََغ الرّاهب من الكالم، أسَلم الّروح.

هام£ا  درًسا  وتعّلموا  ا،  جد£ الرهبان  األخوة  وانتفع 
وسّبحوا اهللا خاشعني.

و- مىت ُيصِلح هذا الراهب من شأنه الَكَسل  يف  حيايت  وَأضعُت  الواجب،  غري 

على فراش الموت - ال ُتدینوا كي ال ُتدانوا

طروباریة القیامة على اللحن السابع:-
وحولت  حطمت بصليبك الموت وفتحت للصِّ الفردوس،
بأنك  ، يكرزوا منذرين نوح حامالت الطيب وأمرت رسلك ان

قد قمت أيها المسيح االله مانًحا العالم الرحمة العظمى .



اصرخ الهي يا ربُّ يا رب شعبك وبارك ميراثك   اليك                          خلص
فصل من رسالة القديس بولس الرسول األولى الى تيموثاوس (١٥:١-١٧)
الى العالم  يسوع انّما جاَء المسيح قبوٍل. أنَّ بكّل الكلمة وجديرٌة هي تيموثاوس صادقٌة يا ولدي
انا اوًال كلَّ يسوع المسيح فيَّ لُيظِهر الجل هذا رُحمُت لكّني ❈ ليخّلص الخطاة الذين اوَّلهم انا

يُرى اهللا  وال فساٌد يعروُه ال فلملك الدهور الذي ❈ للحياة االبديّة مثاًال للذين سيؤمنون بِه أَناٍة
الحكيم وحده الكرامة والمجد الى دهر الدهور. آمين.

               

تيموثاوس ص يا ولدي
رسالة األحد

اإلنجیـــل

استقبلُه الى قريٍة يسوع داخٌل ذلك الزمان فيما في
ورفعوا اصواتهم  ❈ ووقفوا من بعيٍد بُرٍص عشرة رجاٍل
يسوع المعّلم ارحمنا. فلمَّا رآهم قال لهم:  يا قائلين
منطلقون  هم  وفيما  أنفسكم.  الكهنة  وأروا  امضوا 
رجع قد بَِرىَء واحًدا منهم لمَّا رأى انَُّه وانَّ ❈ َطَهـُروا

عند  على وجهِه َوَخرَّ ❈ عظيم يمّجد اهللا  بصوٍت
❈ ؟ فأين التسعة ؟ يسوع وقال: أليس العشرة قد َطَهـُروا فاجاب ❈ شاكًرا لُه وكان سامريـ�ا قدميِه
وامِض. ايمانك قد خلَّصك ُقْم وقال لهُ  : ❈ يرجع ليمّجد اهللا االَّ هذا األجنبي ؟ يوجد َمن ألم

شريف من بشارة القديس لوقا األنجيلي فصٌل
البشير التلميذ الطاهر ( لو ١٢:١٧-١٩)

به ننعم على الصداقة  قوة الكنيسة، أن اإلميان هو سّر
هذا اإلميان ليس ِحكرًا لشعٍب ما أو أمة معينة إمنا  اإلهلية،
عندما  هو ُمَقدٌَّم لكل البشرية. هذا ما أوضحه لنا اإلجنيلي
يطلبون  حّدثنا عن لقاء السيِّد املسيح بعشرة رجال بُرص
أنفسكم  أروا  «اذهبوا  أمرهم:  عندئذ  يرمحهم، أن منه 
فعاد إليه واحد منهم للكهنة، وفيما هم منطلقون َطَهُروا،
أن سواه  دون  فاستحق  سامريًا، وكان  له  الشكر  يقدم 

ويالحظ يف يسمع: قم وامض إميانك خلصك» (آية ١٨)
قصة تطهري هؤالء الرجال الربص اآليت:

ذهابه إىل أورشليم اجتاز يف يقول اإلجنيلي: «ويف أوًال:
وسط السامرة واجلليل. وفيما هو داخل إىل قرية استقبله 

فوقفوا من بعيد» (ع ١١-١٢). عشرة رجال برص،
كانت أنظار السيِّد املسيح تتجه إىل أورشليم لكنه اجتاز 
فإن كانت أورشليم هي وسط اجلليل والسامرة، عملًيا يف

فقد جاء إىل خراف إسرائيل  مركز عبادة الشعب اليهودي،
وأيًضا  للسامرة، جتاهل  دون  لكنه  يرّدها، لكي الضالة 
يَــَودُّ صداقة  أنه يوجد عدد كبري من األمم، للجليل حيث

الكل!
مدينته  أي أورشليمه، حنو  ُمتحرًكا  املسيح  السيِّد  يبقى 
غري املصنوع  حيث اهليكل السَّماوية أو ملكوته األبدي
ينطلق إىل هناك حامًال أعضاء جسده من كل أمة  باليد،

من السامرة واجلليل. ولسان،

فإنه حبسب  التقى بالعشرة رجال الربص خارج القرية،
يسكن األبرص وسط احمللة أو داخل  الشريعة املوسوية ال
املـديـــنة أو القريـــة إمنـــا خــــــارج األســـوار أو وســـــط الــقـبــــور،
يكون مكشوفًا ويغطي ورأسه « ويكون مشقوق الثوب،
مما ، جنس» (ال١٣: ٤٥- ٤٦) وينادي: جنس، شاربيه،

يكشف  حيث حيمله هذا الطقس من معىن، على ما يدّل
عن بشاعة نجاسة الخطيئة وحتطيمها لإلنسان وحرمانه 

من الشركة مع اجلماعة املقدسة. هؤالء الرجال العشرة
» صارت خالل الخطيئة حمرومة من ميثلون البشرية اليت
خارج األسوار يفعداوة  تسكن كما يف الشركة املقدسة»
وقد  عليها...  جناستها  حتمل  والسمائيني، السماء  مع 
من  إلينا  نزل  إذ  القرية  خارج  املسيح  السيِّد  Çم  التقى 
بنا وحيملنا على كتفيه،  ويدخل بنا ليلتقي مساواته كغريٍب

إىل مقادسه السماوية.
لكنهم  وقف هؤالء الرجال بأجسادهم من بعيد، ثانًيا:

رفعـــوا صــوتًا، قائــلـــني: إذ اقرتبوا إليـــــه جـــًدا باإلميــــــــــان،
من  ُحرموا  (ع١٣). كربٍص ارمحنا»  املعلم  «يايسوع،
يشهدوا بأعينهم املعجزات  ورمبا مل الُسكىن وسط الناس،
لكنهم باإلميان  إمنا مسعوا عنها، صنعها السِّيد املسيح، اليت
بينما رأى كثري من الفريسيني  اقرتبوا منه جًدا ونالوا تطهريًا،
والصدوقيني السيِّد املسيح وشاهدوا أعماله الفائقة وبعدم 

اإلميان حرموا أنفسهم من صداقته.
لريوا  الكهنة  إىل  يذهبوا  أن املسيح  السيِّد  أمرهم  ثالثًا:
يكملها، أنفسهم هلم؛ ليؤكد أنه ما جاء لينقض الشريعة بل
للكهنة اليهود دليًال ماديًا على قدرته على  يعطي وكي

لعلهم يعجز عنه الناموس، األمر الذي اإلبراء والتطهري،
هذا التصرف أيًضا يؤمنون أن نعمته تفوق الناموس. ويف

يعلم اخلدام  كما يوجهنا السيِّد املسيح للخضوع للكنيسة،
فرصة للذين تطهروا يعطي روح التواضع. ومن جانب آخر

يقدموا ذبيحة شكر هللا. أن
إذ  يتوقعه أحد فإن واحًدا من العشرة، حدث ما مل رابًعا:
مقدًما العبادة  ميجد اهللا بصوت عظيم، رجع رأى أنه ُشفي
إذ خرَّ على وجهه عند رجليه شاكرًا  والشكر للمخلص،
لذا  يرجعوا إليه، بينما التسعة اليهود مل وكان سامريًا، له،

قال السيِّد املسيح : «أليس العشرة قد َطَهُروا؟ فأين التسعة؟ 
غري هذا الغريب اجلنس؟  جمًدا هللا يرجع ليعطي يوجد من أمل
إميانك خلصك  » (ع١٧-١٨) . مث قال له: قم وامِض،

نال العشرة تطهري اجلسد أما هذا الغريب اجلنس فاغتصب 
بحياة اإليمان العملية المترجمة بالشكر والعبادة الحقيقية

خالص نفسه وتطهيرها.
هؤالء العشرة برص  يرى املغبوط أغسطينوس يف خامًسا:
يقبلوا اإلميان املستقيم  يشريون إىل الذين مل إذ معىن رمزيًا،
خارج  يقيمون  هؤالء ومبتدعين، كهراطقة  يسلكون  بل
توبة  قّدموا  فإن  الكنيسة، شركة  من  ُحيَْرُمون  إذ املدينة،
يسأهلم  وتالقوا مع السيِّد خالل الرجوع إىل اإلميان احلّق،
يعودوا إىل شركة الكنيسة أي أن يُروا أنفسهم للكاهن،

. لتَـْقبَـَلُهم و�بـَُهم حال£
يعودوا بينما واحد فقط سامري أما أن تسعة منهم مل

يسجد أمام السّيد حىت األرض ويقدم ذبيحة شكر ُممجًدا 
عودة الهراطقة يكفي ميكننا أن نفسِّره بأنه ال فهذا اهللا،

مع  بالقلب  عود�م  يلزم  إمنا بالشِّفاة، أو  نظريًا  لإلميان 
ألن  خالصه، ميثل اإلنسان اجلاّد يف العمل. فالسَّامري
يقظًا وحارًسا  فمن كان «حارس»، معناها «سامري» كلمة
بروح  للرَّّب  يتقدم  نفسه خالص  على  الُقُدس  بالرُّوح 
ويشكره على فيض حمبته  االنسحاق فيسجد له بتواضٍع،
(والسّيد  الكنيسة. شركة جسده املقدس أي قبلته يف اليت
المسيح قَِبَل هذا السجود ألنّه اهللا المتجّسد إله من إله نور 

من نور، وهو ضابط الكّل).
يرى املغبوط أغسطينوس أن الشاكر له هو واحد فقط 
يكون فيها جيب أالَّ إشارة إىل أن كنيسة املسيح واحدة،

انقسام .
رسالته  يف األسكندري أثناسيوس  القديس  لنا  يقّدم 
يُعترب مثًال حي£ا الفصحّية السادسة: «هذا األبرص السامري
يتعّلق بواهب العطيّــة تكشف عن قلٍب   حلياة الشكر اليت
الـــــــرّب يقـــــول: {أحــَبَّ إذ ، أكثـــر مــن العطيّـة ذا�ا   (اهللا)
اآلخرين مـــن  َغِضـَـب  بينـمــــا ، الُشكر قّدم  الــــذي ذاك 
انشغلوا بل  املخّلص  يعرفوا  مل ألÔم  املعروف، ناكري 

طّهرهم }. بتطهريهم من البَـَرص أكثر من الذي

ِض و م و ي ع ر ن و م

به ننعم عللى اللصدااققةة  قوة االلككنيسةة، أن اإلإلمياان هو سّر
إمنا نة مع أمة أو ما لشعب ًا حك ل اإلميان هذا ة، اإلهل

فوقفوا من بعيد» (ع ١١-١٢). عشرة رجال برص،
تاز ا لكنه شل أ إىل ه تت امل ِّد ال أنظا اكانت

عظة اإلنجيل المقّدس - تطهير العشرة برص


