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طروباریة القیامة على اللحن الرابع:-
وطرحن  ِإنَّ تلميذات الرّب تعلمن من المالك كرز القيامة البهج،

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

طروبارية القديس افتيُخس - على اللحن الرَّابع:
لقد شاركَت الرُّسل بالطرائق، وخلفتهم في ُسدَّة الرئاسة، يا متأّله 
اللّب أفتيُخس الشهيد في الكهنة. فوجدَت بالعمل المصعد إلى 
النظر، وجاهدَت عن اإليمان حتَّى الدَّم. فتشّفع إلى المسيح 

اإلله في خالص نفوسنا. 
طروباریة شفیع / ـــة الكنیسة .....

َأحــد متَّى الثالث عشر

القنداق:إنَّ يواكيم وحنَّة قد تخلَّصا من عار العقرة، وآدم وحواء 
قد تحرَّرا من بلى الموت، بمولِدك المقدَّس يا طاهرة. فَلُه يعيِّد 
شعبك لتخّلصه ِبِه من طائلة الزَّالت. صارًخا: إنَّ العاِقر ولدت 

والدة اإلله مغذِّية حياتنا.

تذكار القدیس افتیُخس الشهید تلمیذ یوحنا الالهوتي
والقدیس الشهید في الكهنة وشفیع التعلیم كوزماس الجدید، والقدیس دیونیسیوس االیچیني

القدیس افتیُخس
تلمیذ القدیس یوحنا الالهوتي

القدیس كوزماس الواعظ والُمبشِّر
والشهید في الكهنة

أن يذهب أّوًال إىل أسقف المحّلة ألخذ بركته. مثّ يُرسل، 
من  تصريح  على  للحصول  تالميذه  بعض  ذلك،  بعد 
الّسلطة العثمانّية المحّلية. بلغ، ذات يوم، قرية من قرى 
ألبانيا تدعى كوليكونتاسي، فعلم أّن حاكم املنطقة، قورت 
باشا، يقيم غري بعيد من هناك، يف بريايت. ورغم الّنصائح 
القّديس أن يذهب بنفسه  اليت وّجهها إليه احمليطون به، قّرر
الّسلطة  المحّلية للحصول على تصريح  المفّوضّية  إىل 
املدنّية، فقيل له إّن األمر صدر بتحويله إىل كورت باشا. 
فهم كوزما أّن الوقت حان له أن يتوِّج عمله بالشهادة، 

فشكر اهللا الذي أّهله ملثل هذا الّشرف.
رافقه سبعة  الّتايل، 24 آب سنة 1779 م،  اليوم  يف 
جنود بحّجة أنّهم يريدون أخذه إلى الباشا. ولكن، بعد 
باسو نهر  بقرب  توّقفوا  الطريق  يف  الّسري  من  ساعتني 

وأخربوه أنّه ُحكم عليه بالموت. امتأل فرًحا وشكر اهللا مثّ 
بارك بعالمة الّصليب أربع جّهات األرض ورفع صالة من 
أجل خالص كّل املسيحّيني. ولـّما أّمت ما رغب فيه رفض 

يقيِّدوا يديه لكي حيفظهما يف شكل صليب. ولـّما  أن 
شنقوه مل يبِد أيّة مقاومة. هكذا أسلم الّروح بتمجيد. كان 

قد بلغ اخلامسة والّسّتني.
دوه جسده يف النهر. بعد ثالثة أيّام اكتشفه  ألقى جالَّ
إثر صالة، وكان كأنّه واقف حّي.  امسه مرقص،  كاهن 
(أنظر األيقونة في الصفحة األولى) أخرجوه من املاء وبعد أن 
ألبسوه ثيابه الرّهبانّية واروه الّثرى بإكرام. وقد جرت عند 
1813 عّدة. سنة  ذلك، عجائب  بعد  وبرفاته،  ضرحيه 

عمد علي باشا، الذي على يوانينا، والذي كان كوزما قد 
تنّبأ له مبستقبل جميد، إىل بناء كنيسة ودير بقرب الّضريح

وقّدم جمجمته، يف علبة من فّضة، إىل زوجته املسيحّية 
فاسيليكي.

للّشهداء ورسوًال جديًدا.  أميراً  الّشهيد  كوزما  اعُترب 
هكذا أكرمه الّشعب من وقت استشهاده. لكْن مل تُعَلن 
البطريركّية  من   ،1961 العام يف إالَّ  رمسي¦ا  قداسته 

المسكونّية.

الرسالة

يا إخوُة اسهروا، اثبتوا على اإليمان، كونوا رجاًال، تشدَُّدوا ❈ ولتُكْن أموركم كلُّها بالمحبَّة ❈
وقد خّصصوا  أخائية  باكورُة  إنّه  ِإستفاناس،  بيت  تعرفون  أّنكم  بما  اإلخوة  أيـُّها  اليكم  وأطلب 

ما أعظم أعمالك يا رّب كلَّـها بحكمٍة صنعت   باركي يا نفسي الربَّ
فصل من رسالة القديس بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس (١كور ١٣:١٦-٢٤)

القدیس كوزماس الواعظ والُمبشِّر
والشهید في الكهنة



القدیس كوزماس اإلیتولّي الجدید
ُولد القديس كوزماس يف قرية صغرية من قرى إيتوال، ميغاداندرون، من أبرشّية أرتا. 

كان ذلك حوايل العام 1714 م.
أنشأه أبواه، وكانا بسيَطني َتِقـيــَّني، يف خمافة اهللا وحمّبة الكتب املقّدسة. 

حوايل سّن العشرين أقام في الجبل المقّدس، آثوس، تلميًذا يف األكادميّية امللحقة 
بدير فاتوبيذي، حيث تلّقى العلم من معّلم مشهور امسه أفجانيوس بولغاريس.

غري أّن ردود الفعل اليت أثارها تأسيس هذه املؤّسسة اليت أخذت تبّث روح األنوار 
من  وسواه  بولغاريس  أجربت  األرثوذكسّية،  قلعة  قلب  عشر) يف  الثّامن  (القرن 
املعلِّمني الشهريين على مغادرة آثوس، فاحنّطت، سريًعا، حال األكادميّية (1759). 

هذا كان للفىت كوزما إشارة إىل الّتدبري اإلهلّي، فقد ختّلى عن فكرة الّدراسة واخنرط في الحياة الّرهبانّية في دير فيلوثيو
حيث أّهلته غريته وجهاداته النسكّية وتقواه للّسيامة الكهنوتّية، بعد قليل من اقتباله الّنذور الرّهبانّية.

منذ فتّوته كانت للمغبوط رغبة جاحمة يف نشر كلمة اهللا َحْوَلُه لدرجة قال معها: «إّن هاجس خالص إخوته كان يتآكله 

تلك  يف  الداخل».  من  بالّشجرة  الّدودة  تفعل  كما 
األوقات العصيبة من تاريخ الّشعب اليوناينّ املقهور، كان 
جهل أساسّيات اإلميان والثّقافة املسيحّية يؤّدي إىل إمهال 
األخالق واحنطاطها حبيث كانت الكرازة باإلجنيل تفرض 
نفسها كحاجة وال أحلّ. لكّنه َوفق ما بثّه يف نفسه تعليُم 
احلياة  يف  خيوض  أن  كوزما  يشأ  مل  القّديسين،  اآلباء 
الرسولّية من ذاته. َرِغَب يف أن يعرف ما إذا كانت هذه 
مشيئة اهللا ، ففتح يوًما، الكتاب املقّدس عفًوا ووقع على 
هذا القول للّرسول المصطفى بولس: «ال يطلّنب أحد ما 
 .(24 (1 كو 10: لنفسه بل كّل واحد ما هو لآلخر»

على هذا استنار بكلمة اهللا.
وبعدما استمزج آراء اآلباء الروحّيني يف اجلبل املقّدس، 
البطريرك  القسطنطينّية طلًبا لإلذن والربكة من  توّجه إىل 
م). كما رغب يف أن  1761 – 1757) سيرافيم الثّاني
يتابع هناك بعض دروس اخلطابة لدى أخيه، األرشمندريت 
خريسنثوس، الذي أضحى، فيما بعد، مدير األكادميّية 

البطريركّية مثّ مدرسة ناكسوس.
باشر الّرسول اجلديد عمله البشارّي يف كنائس نواحي 
القسطنطينّية، مثّ توّغل يف املناطق الغربّية من اليونان وعاد 
إىل القسطنطينّية. بعد ذلك اعتزل لبعض الوقت يف آثوس

 (1780 – 1774) مثّ أعطاه البطريرك صفرونيوس الثّاين
للسّكان  تعزية  الّسيكالديس  أرخبيل  يف  ليبّشر  الربكة 
الـُمحبطني إثر إخفاق حماولة الّتمّرد اليت أثار�ا روسيا سنة 
1775 م. من هناك عاد ليختلي يف األديرة ُمكمًِّال من 
سبعة عشر عاًما. لكّن حمّبة  اإلقامة في الجبل المقّدس
إىل  املرّة  هذه  املغادرة،  إىل  أخرى،  مرّة  دفعته،  إخوته 
تسالونيكي حيث أقام لبعض الوقت يف برييا مثّ جال يف 
كّل مقدونية جيمع حشوًدا من املؤمنني الذين أصغوا إليه 

بنخس قلب.
من كافالونية توّجه إىل جزيرة زاكنثوس مثّ إىل كورفو ومن 
هناك عرب إىل األبريوس حيث كانت املسيحّية يف حال 
من الّشقاء. غرضه كان أن يثبِّت اإليمان األرثوذكسّي

وإذ  لإلسالم.  السّكان  اقتبال  دون  وحيول  الّشعب  يف 
أعانت القّديس كوزما نعمة اهللا، صنع يف تلك الّنواحي 

عجائب حيث ال زالت أصداء أعماله البشاريّة ترتّدد إىل 
تقومي  من  مبواعظه،  بعيد،  حّد  إىل  متّكن،  وقد  اليوم. 

أخالق املسيحّيني.
كالمه كان بسيطــًا، يف متناول اجلميع، يستعني بالّصور 
والّتعابري املستعارة من احلياة اليومّية. لكْن، كان كالُمه، 
أيًضا، ُمشبًعا بالوداعة والّسالم والفرح الذي وحده الّروح 
سامعيه  نفوس  يف  تتغلغل  أقواله  ُيسبغه. كانت  القدس 
فيقتبلو ا، للحال، بغرية مبثابة تعبري عن مشيئة اهللا. وإذ مل 
تكن هناك كنائس تسع اجلموع فإّ م كانوا جيتمعون إليه 
يف اهلواء الطلق، على منرب متنّقل، بقرب صليب كبري غرزه 
نبًعا لألشفية وختفيًفا   بعد رحيله،  يف األرض، مثّ صار، 
لآلالم اجلسديّة والّروحّية. كان يعّلم املسيحّيني أن يعيشوا 
وفق وصايا المسيح وأن حيفظوا األحد، الذي هو يوم 
الكنيسة  إىل  ليذهبوا  مشاغلهم  جانًبا  طارحني  الّرّب، 
وُيصغوا إىل كلمة اهللا. حيثما عربها كان يؤّسس املدارس. 
هذه كانت مهّمة أساسّية يف اعتباره. يف هذه املدارس كانوا 
أقنع  املقّدسة.  والكتب  اليونانّية  اللغة  ّجمانًا،  يتعّلمون، 
وتوزيع  لإلحسان  لديهم  الفائض  بأن خيّصصوا  األغنياء 
كتب الّتقوى والّصلبان واملسابح وحّثهم، أيًضا، على أن 

يقّدموا للكنائس أجرانًا للمعمودية لتعميد األوالد.
كان هناك مجع يُعّد ألفني إىل ثالثة آالف يتبعونه حيثما 
ألبانيا.  ذهب حبيث شّكلوا جيًشا حقيقي¦ا للمسيح يف 
كانوا ينظرون إليه باعتباره أخنوخ أو النبّي إيلّيا أتى ليبّشر 
بفجر زمن جديد. قَـْبل أن يباشر كرازته كان يقيم خدمة 
الرباكليسي لوالدة اإلله. مثّ، بعد أن  أو  الغروب  صالة 
يتكّلم، كان يرتك ملا يقرب من الخمسين كاهًنا، رافقوه، 
أن يتابعوا عمله يف قبول اعرتافات املؤمنني وإقامة صالة 

الزّيت ومناولة الّشعب وزيارة كّل مؤمن شخصي¦ا.
ومع أّن تعليم القّديس مل تكن له نكهة جدلّية بل احنصر 
يف تعليم الفضائل اإلجنيلّية، ورغم أنّه لـّما مَثل أمام الباشا

يف يوانينا عامله هذا األخري بالكثري من اإلكرام، فإّن بعض 
اليهود أغاظهم أن يُنَقل الّسوق من األحد إىل الّسبت. 

وقد سعى هؤالء لدى الباشا إىل التخّلص من كوزما.
اعتاد قّديس اهللا، كّلما بلغ موضًعا رغب يف الّتبشري فيه، 

أنفسهم لخدمة القديسين ❈ أن تخضعوا أنتم أيًضـا لمثل هؤالِء ولكلِّ َمن يُعاون ويتعب ❈ إني 
َفِرٌح بحضور إستفاناس وفُـْرتوناُتس وأخائكوس ألّن نقصانكم هُؤالِء قد جبروُه ❈ فأراحوا روحي 
وأرواحكم. فاعرفوا مثل هُؤالِء ❈  ُتسّلم عليكم كنائس آسية. ُيسّلم عليكم في الرَّّب كثيًرا َأكيال 
وْبرسكلَّة والكنيسة التي في بيتهما ❈ ُيسّلم عليكم جميع اإلخوة. سّلموا بعُضكم على بعٍض بقبلٍة 
مقّدسة ❈ السالم بيدي أنا بولس ❈ إن كان أحٌد ال يحبُّ ربَّنا يسوع المسيح فليكن مفروزًا. 

❈ نعمُة ربّنا يسوع المسيح معكم ❈ محبَّتي مع جميعكم في المسيح يسوع، آمين. ماران أَثا

فصٌل شریف من بشارة القدیس متَّى االنجیلي البشیر، 
مت: ٢١: ٣٣- ٤٢) التلمیذ الطاهر (

قال الرَّبُّ هذا المثل: إنساٌن ربُّ بيٍت غرَس كرًما وَحّوطه بسياٍج وحفر فيه معصرًة وبنى برًجا 
وسلَّمه إلى َعَملٍة وسافر ❈ فلّما قَـُرَب أوان الثمر أرسل عبيدُه إلى الَعَملة ليأخذوا ثمرُه ❈ فأخذ 
العمَلة عبيدُه وجلدوا بعًضـا وقتلوا بعًضـا ورجموا بعًضـا ❈ فَأرسل عبيًدا آخرين أكثر من األّولين 
فصنعوا بهم كذلك ❈ وفي اآلخر َأرسل اليهم ابنه قائًال: سيهابون ابني ❈ فلمَّا رأى العملُة االبَن 
قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث. هلمَّ نقتلُه ونستولي على ميراثِه ❈ فأخذوُه وأخرجوُه خارج 
الكرم وقتلوُه ❈ فمتى جاَء ربُّ الكرم، فماذا يفعل بأولئك العمَلة ؟ ❈  فقالوا له: إنَّه يُهلك 
أولئك األردياِء أردأ هالٍك وُيسّلم الكْرم إلى عملٍة آخرين يؤّدون لُه الثمر في أوانِه ❈ فقال لهم 
يسوع: أَما قرأتم قطُّ في الكتب إنَّ الحجر الذي رذله البّناؤون هو صار رأًسـا للزاوية؟. ِمن ِقَبل 

الرَّّب كان ذلك وهو عجيب في َأعُيِنَنا.

اإلنجيل


