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أحد لوقـــا الرَّابع
وأحد آباء المجمع المسكوني السَّابع في نیقیة ضد محاربي األیقونات

وتبتهج السماويات  لتفرح  الثالث:- اللحن  على  القيامة  طروبارية 
وصار ألن الرَّّب صنع عزPا بساعده ووطىء الموت بالموت، ، األرضيات

وانقذنا من جوف الجحيم ومنح العالم الرحمة العظمى . بكر األموات،

وتذكار القدیسین بروُفس وتراُخس واندرونیُكس الشهداء.

هذا  أمهّية  على  شّددوا  أّ�م  الـُمتجسِّد. كما  الرّب 
التجّسد الذي به صار اهللا معروفًا من البشر. هم رأوه 

وجًها لوجه، ُصورَتُه انطبعت يف ذهنهم.
مل يفهم ُمضطهدو األيقونة أن «اإلكرام هو للنموذج 
األصلّي وليس للصورة، للخالق وليس للمخلوق، وأما 
وحدها».  اإلهلّية  بالطبيعة  تليُق  فهي  احلقيقّية  العبادة 

فصارت  طويل،  صراع  بعد  التوضيح  َوجب  لذلك 
األيقونة ُخالصة التعليم األرثوذكسّي: كتاب الذين ال 
ومنها  املقّدس،  الكتاب  أحداث  نفهم  #ا  يقرأون، 
نستشّف سرية القّديسني، وأمامها نقف خبشوع ونصّلي 
بتواضع للجاِلس على العرش السماوّي، الضابط الكّل 

واجلزيل الرمحة.

هجج
صارر

اءءء....

قنداق اآلباء باللحن الثامن:لقد تأيدت وحدة اإليمان في الكنيسة بكرازة الرسل وتقرير اآلباء للعقائد. 
ولما كانت الكنيسة قد لبست ثوب الحّق المنسوج من الكالم الالهوتي الموحى به من العالِء. فهي 

تُـَفصُِّل  كلمة الحق باستقامٍة وتعتقد اعتقاًدا صحيًحا بسّر ُحسن العبادة العظيم.

ابوليتيكية  لآلباء  (باللحن الثامن): إِنَِّك فائق التمجيد ايها المسيح الهنا. 
يا َمن أقاَم آباَءنا القديسين على األرض مثل كواكب ثاقبة. وِبِهم هدانا 

طروباریة شفیع /  ـة الكنیسة ....جميًعا الى اإليمان الصادق. فيا جزيل التحنن المجد لك.

القنداق: يا شفيعة المسيحيين غير الخائبة، الواسطة لدى الخالق غير المردودة، ال تعرضي عن أصوات 
طلباتنا نحن الخطأة، بل تداركينا بالمعونة بما أنك صالحة، نحن الصارخين إليك بإيمان، بادري إلى 

الشفاعة وأسرعي في الطلبة يا والدة اإلله المتشفعة دائًما بمكرميك.

قصة
الروسي  الكاتب  يشرح 
فالديمير سولوفييف (١٨٥٣

يف  الكنيسة  سّر   (١٩٠٠-
الطريق  قصة له عن صياد ضّل 
يف غابة كثيفة. وبينما هو جالس 
إىل جذع شجرة يفكر يف أَْمرِِه، 
أَ�كها  وقد  به  متّر  بعجوٍز  اذا 
عن  وُحتّدثه  واجلوع،  اإلعياء 

مأوى أمني يف قلب الغابة ميكنه أن يقضي الليل فيه 
مث يتبّني طريقه مىت طلع الفجر.

ثوبًا  ترتدي  فرآها  العجوز  إىل  الشاب  نظر 
الفضة  خيوط  تُزركشه  نفيسة  مادة  من  منسوجا 
والذهب ولكنه باٍل وممزق وملّطخ. عرضت العجوز 
على الصياد أن تقوده إىل املأوى األمني شرط ان 

حيملها عرب �ر قريب من هناك.
مل يصّدق صاحبنا ما قالته العجوز، لكنه كان 
الضعف،  من شدة  تقع  رآها  وإذ  القلب،  طيب 
محلها على كتفيه فبدت له ثقيلة كأ�ا كيس ملح، 
وكاد يرزح حتت العبء. لكنه واصل السري يف املاء 
حىت بدأ محله خيّف خطوة خطوة. ووصل بالعجوز 
اليابسة  على  يلقيها  يكد  املقابلة. ومل  الضفة  إىل 
باحلجارة  متأللئة  حسناء  صبية  إىل  حتولت  حىت 

قادت  مث  واحلُلّي.  الكرمية 
الصبية الشاب إىل قصر يفيض 
من  مثلها  عيناه  تَر  مل  بكنوز 
قد خطر على  يكن  قبل، ومل 
فنسي  #ائها.  مقدار  باله 
وأهله  وبيته  ومشقاته  الغاب 

ولبث يف القصر ال يغادره.
مث قال سولوفييف لسامعيه: 
الكنيسة تبدو لنا كالعجوز يف 
قصتنا وحنن تائهون يف غابة أعمالنا، يف سراديب 
نفوسنا. ما من شيء يف مظهرها اخلارجي يُغرينا. 
تقاليد جوفاء ال  ا�ا مثقلة مبا حنسبه ألول وهلة 
إْن  اليومية. ولكننا  معىن هلا وال عالقة هلا حبياتنا 
تَـرَْكَنا قلوبنا تتكلم، َوقَِبْلَنا عبء االلتصاق #ا عرب 
�ر احلياة اجلارف، يتحّول قُبحها #اًء وفقرها ِغًىن 
وإعياؤها بلسًما شافًيا. املهم أن حنمل نريها علينا 
ونُقبل لنتعلم منها ألن نريها هّني ومحلها خفيف. 
ا�ا تتحول إىل ملكة مزيّنة ببهاء السيِّد الذي ال 
فوق  إىل  قلوبنا  يف  نرفعها  تُعلمنا كيف  يوصف، 
التاريخ لتتقدس وُتشفى عند  فنحملها عرب كثافة 
أعمالنا عن  التاريخ ويزول غبار محأة  عرش سيد 
ثيا#ا. إذ ذاك ُحنَْمل يف شركتها إىل ما مل تره عني 
ومل تسمع به اذن (١كورنثوس ٢: ٩) ومنكث يف 

بيت اآلب منسح ماء الذهب عن ُحمَـيَّاَها.

 

 
 
 
 
 

Issue No :1512 السنة الثامنة والعشرون - عدد

نقل رفات القديس سابا 
من البندقية في إيطاليا 
(من مطار ِڤنيتسيا) إلى 
كنيسة القيامة،ومنها 

الى ديره العامر بتاريخ  
١٠/١٣ ش ، ١٠/٢٦غ 

سنة ١٩٦٥

غًدا یوم اإلثنین ِذكرى إعادة رفات القدیس سابا المتقّدس  
من البندقّیة  الى دیره العامر حصن الرومیَّة األرثوذكسیَّة



أحد آباء الَمجمع الَمسكونّي الساِبع
أن  اإلهلّية، كما  املعرفة  يف  يزيد  التواُضع  يف  التقّدم 
ما  فبقدر  التواضع.  يف  يزيد  اإلهلّية  املعرفة  يف  التقّدم 
املقدار  تأثري األمور اخلارجّية علينا، #ذا  نتخّلص من 
حنصل على السالم الداخلي ونِلج إىل أعماق قلبنا. ِجند 
ُسلًَّما حنو السماء، #ا نصل حنن أيًضا إىل اهللا، فيفتح 
أعيُـَننا ونُدرك أمورًا هي بالنسبة إىل اآلخرين أمٌر يعُجز 
وصفه أو فهمه. أمل يقل الرّب لتالميِذه «َلُكْم َقْد أُْعِطَي 
أَْن تَـْعرُِفوا َأْسرَاَر َمَلُكوِت اِهللا، َوأَمَّا لِْلَباِقَني فَِبَأْمثَال، َحىتَّ 
إِنـَُّهْم ُمْبِصرِيَن الَ يُـْبِصُروَن، َوَساِمِعَني الَ يَـْفَهُموَن.» (لوقا 

.(٨: ١٠
القّديس  املعرفة اإلهلّية إًذا هي عطّية مساويّة، وحبسب
إسحق السوري: «باالّتضاِع تُعَطى الـَمواِهب». فالتواُضع 
إّمنا  وحماورته،  اهللا  رفقة  فقط  ليس  يهَبنا  الَصالة  مع 
وبشكٍل خاص، معرفته الشخصّية. هذه اخلربة الكلّية 
احلالوة تُؤتينا #جًة نكاد نتطاير #ا ِعشًقا إهليwا. نعاين 
آِهلة  فأكثر  أكثر  ُنصبح  الفرديّة،  حياتنا  يف  اهللا  جمد 
جاِمعون،  مسكونّيون،  أشخاٌص  أننا  نُدرِك  بالنعمة، 
نَفرح مع اجلميع وَنشُكر على كّل شْي. َحنتضن يف قلبنا 
كّل اخلليقة، الطبيعة البشريّة مجعاء، اجلميع، حنملهم 
بآالمهم،  اهللا،  أمام  أجلهم  من  بصالتنا  وُحنضرهم 

مبشاكلهم، بأمراضهم، بأحزا�م وقلقهم، فال منّيز «ال 
عبًدا وال حرّا، ال رجل أو امرأة»، وال نصطدم مع أحد، 
واخلصومات  واألنساُب  الغبيَّة  الـُمباحثات  «وأّما 
واملنازعاُت النَّاموسّيُة فنجتِنُبها، ألّ�ا غري ناِفعٍة، وباطلٌة» 

(تيطس ٣: ٩).
هذا هو مبدأ اإلميان واحلياة األبديّة: «أن يعرِفوك» 
(يوحنا ١٧: ٣). هذا ما أراده كّل آباء الكنيسة الذين 
دافعوا حىت الشهادة عن استقامة الرأي، وصّوبوا التعليم 
الِتباٍس أو هرطقة. عاشوا  بعيًدا عن أي  حنو اجلوهر، 
نَِعِمِه،  عليهم  الرّب  فأغَدق  التواضع،  ولبسوا  الصالَة 
وجتّلى للعامل يف سري�م ومن خالل تعاليمهم اليت َهَدْت 
ومل تزل َ�دي الكثريين، إن أرادوا. بالتواضع صاروا آباء 
لذلك  باملسيح».  «َوَلدونا  الرسول  وكبولس  روحيني، 
اجتمعوا سبع مّراٍت وثّبتوا اإليمان الواحد، للكنيسة 

الواحدة والجامعة والمسكونّية.
وأما اآلباء ا�تمعون يف خامتة ا�اِمع املسكونّية، ا�مع 
السابع الـُمنعقد يف نيقَية سنة ٧٨٧م، فقد أّكدوا التعليم 
دستور  السابقة:  املسكونّية  ا�امع  عن كّل  الصادر 
اإلميان بالثالوث القّدوس ذي اجلوهر الواحد، وألوهّية 
يف  اإلله  والدة  ومكانة  القدس،  الروح  وألوهّية  االبن، 
العقيدة األرثوذكسّية، وطبيعَيت املسيح اإلهلّية واإلنسانّية 
املّتحدتني من دون امتزاٍج أو تشّوش، متاًما كما مشيَئَيت 

مبارٌك انَت يا ربُّ اله آبائَِنا      ألنََّك عدٌل في كّل ما صنعت بنا
فصٌل من رسالة القدیس بولس الرسول الى تیُطس (٨:٣-١٥) الرسالة

يا ولدي تيُطس، صادقٌة هي الكلمة، وإيِّاها ُأريد ان تُـَقرِّر حتَّى يهتمَّ الذين آمنوا باِهللا في القيام 
باألعمال الحسنة. فهذه هي األعمال الحسنة والنافعة ❈ امَّا المباحثات الهَذيانيَّة واألَنسـاب 
والخصـومات والمماحكات الناموسيِّة فاجتنْبها، فانَّها غير نافعٍة وباطلٌة ❈ َورَُجُل الِبدعِة، بعد 
اِإلنذار مرًَّة وُأخرى، َأْعِرض عنُه ❈ عاِلًما انَّ َمن هو كٰذلك قد اعتسف وهو في الخطيَئة يقضي 
بنفِسه على نفِسه ❈ ومتى أرسلُت اليك َأْرِتماس أو تيخيكوس فبادر ان تَْأتيَِني إلى نيكوبوِلس 
َتْشِييِعِهَما  في  فاجتهْد  وأَبُـلُّوس  الناموس  معّلم  زيناس  امَّا   ❈ هناك  ُأشتِّي  ان  قد عزمُت  ألنِّي 
َبيـْن لَئالَّ يُـْعِوْزُهـَما شيٌء ❈ وليتعلَّم ذوونا ان يقوموا باألعمال الصالحة للحاجات الضروريَّة  ُمـَتَأهِّ
حتَّى ال يكونوا غير مثمرين ❈ يسّلم عليك جميع الذين معي ❈ سّلم على الذين يحبُّوننا في 

اإليمان. النعمة معكم أجمعين، آمين. 

فصٌل شریف من بشارة القدیس متَّى اإلنجیلي البشیر، 
متى ٥: ١٤-١٩) التلمیذ الطاهر ( اإلنجيل

فصٌل شریف من بشارة القدیس لوقا اإلنجیلي البشیر، 
لوقا ٨: ٥-١٦) التلمیذ الطاهر ( اإلنجيل

قال الربُّ لتالميِذه: أنتم نور العالم. ال يمكن ان تخفى مدينٌة واقعٌة على جبٍل ❈ وال يوَقد سراٌج 
ويوَضع تحت المكيال لكن على المنارة لُيضيَء لجميع الذين في البيت ❈ هكذا فلُيضْئ نورُُكم 
قدَّام الناس ليروا أعماَلُكم الصالحَة ويمّجدوا أباُكُم الذي في السموات ❈ ال تَـظُـنُّوا أَني أتيت 
ألحلَّ الناموَس واألنبياء ❈ اني لم آت ألحلَّ لكن ألَُتمِّم ❈ الحقَّ أقول لكم: انَّه إلى ان تزوَل 
السماُء واألرُض ال يزوُل حرٌف واحٌد أو نقطٌة واحدة من الناموِس حتَّى يتمَّ الكلُّ ❈ فكلُّ َمن 
يحلُّ واحدًة من هذِه الوصايا الصغار ويعّلم الناس هكذا فإنَُّه يُدعى صغيًرا في ملكوت السموات. 

وامَّا الذي يعمل ويعّلم فهذا يُدَعى عظيًما في ملكوت السموات.

قال الربُّ هذا المَثل: خرج الزارع ليزرع زرعُه ❈ وفيما هو يزرع سقط بعٌض على الطريق فُوِطَئ 
وأكلتُه طيور السماِء ❈ والبعض سقط على الصخر فلمَّا نبت يبس ألنـَُّه لم تكن له رطوبٌة ❈

وبعٌض سقط بين الشوك فنبت الشوك معُه فخنقُه ❈ وبعٌض سقط في األرض الصالحة فلمَّا نبت 
أثمر مَئة ِضْعٍف ❈ فسألُه تالميذُه: ما عسى ان يكون هذا المَثل؟. فقال: لكم قد ُأعطي أن تعرفوا 
أسرار ملكوت اهللا. وأما الباقون فبأمثاٍل لكي ال ينظروا وهم ناظرون وال يفهموا وهم سامعون ❈

وهذا هو المثل: الزرع هو كلمة اهللا ❈ والذين على الطريق هم الذين يسمعون ثمَّ يأتي ِإبليس 
وينزع الكلمة من قلوبهم لَئالَّ يؤمنوا فيخُلصوا ❈ والذين على الصخر هم الذين يسمعون الكلمة 
ويقبلونها بفرٍح ولكن ليس لهم أصٌل، وانَّما يؤمنون إلى حيٍن وفي وقت التجربة يَـْرَتدُّون ❈ والذي 
سقط في الشوك هم الذين يسمعون ثمَّ يذهبون فيختنقون بهموم هذه الحياة وغناها وملذَّاتها، فال 
يأتون بثمٍر ❈ وامَّا الذي سقط في األرض الجّيدة فُهم الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في 

قلٍب جّيٍد صالح ويُثمرون بالصبر ❈ ولمَّا قال هذا، نادى َمن لُه ُأذنان للسمع فليسمْع.

انَّه في الحادي عشر من هذا الشهر ان اتَّفق  في اإلنجيل الشريف الذي مع الكاهن (ص٢٣٢و٢٣٣)، تنبيٌه:
ان يكون احًدا او في أوَّل احد يأتي بعدُه تُرتَّل خدمة اآلباء الثالث مَئة والخمسين اصحاب المجمع السابع 
المسكوني ، وفيه بعد قراءة الفصل االنجيلي المعيَّن في الجداول اآلتية لهذا األحد (انجيل خرج الّزارع ليزرع) 
إنجيل اآلباء﴾. ١) إنجيل خرج الزارع ليزرع  و ٢) يُـقرأُ الفصل التالي: قال الرّب لتالميذه انتم نور العالم .﴿ يُقرأ:


