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أحد لوقـــا اثاني

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.

تذكار ابینا القدیس ایروثاوس اسقف اثینا تلمیذ بولس الرسول

االبوليتيكية للقديس على اللحن الرابع:-
لقد تعلَّمت الصالح. وكنَت في جميع االحوال متيقظًا. ذا 
نيٍَّة صالحة سالم الضمير على ما يليق برجال الكهنوت. يا 
ايروثاوس الشهيد في الكهنة. فتلقَّنت عن اإلناء المصطَفى 
وأْتممَت  االيمان  حفظت  ثمَّ  بها.  يُنَطق  ال  التي  االسرار 
الشوِط َعَلى استقامٍة. فتشفَّع الى المسيح االله في خالص 

نفوسنا

من انحدرت  الثامن:- اللحن  على  القیامة  طروباریة 
وقبلت الدفن ذا الثالثة األيام لكي ، العلو ايها المتحنن

. يا رب المجد لك تعتقنا من اآلالم فيا حياتنا وقيامتنا

فََأْطُلُب إِلَْيُكْم أَيـَُّها اِإلْخَوُة ِبرَأَْفِة اِهللا أَْن تـَُقدُِّموا َأْجَسادَُكْم 
ُتَشاِكُلوا هَذا  َذبِيَحًة َحيًَّة ُمَقدََّسًة َمْرِضيًَّة ِعْنَد اِهللا.. َوالَ 
الدَّْهَر، َبْل تَـغَـيَّـُروا َعْن َشْكِلُكْم بَِتْجِديِد أَْذَهاِنُكْم، لَِتْخَتِربُوا 
َما ِهَي ِإرَاَدُة اِهللا: الصَّاحلَُِة اْلَمْرِضيَُّة اْلَكاِمَلُة.» (رو ١٢).

أعمالنا  تزدهر  به  اهللا،  يسرُّ  خاصة  العمل  هذا  ألن 
بٱستحقاقات عظيمة فنحصل على احسانات اهللا. Rذا 
العمل فقط (أي باإلستشهاد)، إخالصنا وتقدير إمياننا 
املوقر، يُردُّ للرَّبِّ من أجل كل عطاياه النافعة العظيمة، إذ 
أن الرُّوح الُقُدس يُعلن ويشهد يف املزامري: «مباذا أُردُّ للرب 
من كل حسناته يل؟ كأس اخلالص أتناول وباسم الرب 
أدعو ... عزيٌز يف عيين الرب موت أتقيائه» (مز ١١٤).

من ال يتناول بسرعة وبشكل راغب كأس اخلالص؟ 
من ال جياهد بفرح وٱبتهاج حنو هذه الغاية اليت Rا يُعيد 
شيًئا لسّيده الرَّّب؟ من ال يستقبل بشجاعة وثبات موتًا 
من  مبشاهدتنا  الذي  عينيه،  يف  عزيزًا  الرَّّب،  عند  مثيًنا 
العالء يستحسن عملنا، حنن الذين نتمىن خوض النزاع 
من أجل أمسه؟ هو يُعضد اجلهاد، هو ُيكلِّل املنتصرين، 
ويرد مبكافأة نابعة من صالحه وغناه األبوي كل ما دبره 

هو ذاته، مكرًما كل ما أجنزه بنفسه فينا.
إذ أننا بواسطة الرَّّب نغلب، وبالتغلُّب على العدو نأيت 
إىل الظفر يف اجلهاد األعظم، إذ أن الرَّّب يؤكِّد ويُعلِّم يف 
ِمبَا  أَْو  تَـْهَتمُّوا َكْيَف  َفالَ  َأْسَلُموُكْم  َفَمَىت  قائًال:  إجنيله 
تـََتَكلَُّموَن، ألَنَُّكْم تُـْعَطْوَن ِيف تِْلَك السَّاَعِة َما تَـَتَكلَُّموَن ِبِه 
َألْن َلْسُتْم أَنْـُتُم اْلُمَتَكلِِّمَني َبْل ُروُح أَبِيُكُم الَِّذي يَـَتَكلَُّم 
ِفيُكْم.» (مت١٠). وأيًضا يقول: « َفَضُعوا ِيف قُـُلوِبُكْم أَْن 
تَـْهَتمُّوا ِمْن قَـْبُل ِلَكْي َحتَْتجُّوا، َألينِّ أَنَا أُْعِطيُكْم َفماً  الَ 
يُع ُمَعاِنِديُكْم أَْن يـَُقاِوُموَها» (لو ٢١). َوِحْكَمًة الَ يـَْقِدُر مجَِ

الشجعان  املسيح  جنود  يا  األمور،  هذه  كل 
متمِّمني  املؤمنني،  ألخوتنا  أبلغتموها  قد  واملخلصني، 
باألعمال ما سبق وعلمتموه بالكلمات، لذا على وشك 
وتكونوا عظماء يف ملكوت السموات، إذ أن الرَّّب قد 
ِيف  َعِظيًما  يُْدَعى  َفهَذا  َوَعلََّم،  َعِمَل  َمْن  «َوأَمَّا  وعد: 
بتتبع  أنه  والنتيجة  (مت٥).  السََّماَواِت»  َمَلُكوِت 
الشعب  متنوعة من  بالشهادة جمموعة  أْعَرتَف  مثالكم، 

بطريقة مماثلة معكم، ومثلكم ُيكلَّلون، منضمني إليكم 
برباط احلبِّ الشديد، غري منفصلني عن أساقفتهم ال يف 
هذا  يف  ينقصن  ال  والعذارى  املناجم.  يف  وال  السجن 
الستني املائة على مثار  فيه مت إضافة مثار  الذي  العدد، 

األكليل  حنو  املضاعف  ا�د  وتقدَّم  (مت١٣)، 
جتاوزوا  عظيمة،  بشجاعة  أيًضا،  والفتيان  السماوي. 
الذي  املبارك  القطيع  أن  ٱعرتافهم، حىت  بثناء  أعمارهم 
الستشهادكم يتزيَّن بكال اجلنسني ومن خمتلف األعمار.

أي محاسة وقوة تظهر اآلن يف ضمريكم املنتصر، أيها 
األخوة األحباء، أي مسّو للعقل، أي ٱغتباط للمشاعر، 
أي ٱنتصار يف القلب، إذ أن كل واحد منكم يقف على 
مقربة من املكافأة اليت وعد Rا اهللا، كل واحد منكم آمن 
أسري  جبسد  املنجم  يدخل  احلساب،  بيوم  يتعلق  فيما 
حًقا لكن بقلب منتصر، عاملــًا أن املسيح حاضرًا معه، 
ويبتهج عند مشاهدته صرب وحتمُّل ُخدام املسيح، الذين 

يتقدمون خبطواته ويتبعونه حنو املمالك األبدية!
بكل فرح تنتظر يوم رحيلك املبارك، وكل حلظة توشك 
اإلستشهاد  مبكافئات  تُعجل  العامل،  ترك  على  فيها 
واملساكن السماوية، وبعد هذا الظالم الذي يف العامل على 
وشك أن تبصر النور األكثر إشراقًا، وأن حتصل على جمد 
يشهد  واجلهادات، كما  اآلالم  من كل  بكثري  أعظم 
الرسول ويقول: «فَِإينِّ َأْحِسُب َأنَّ آَالَم الزََّماِن اْحلَاِضِر َال 

تُـَقاُس بِاْلَمْجِد اْلَعِتيِد َأْن ُيْستـَْعَلَن ِفيَنا» (رو ٨: ١٨).
وألن نطقُكم اآلن يف الصالة له فعالية أكثر بال شك، 
يف  أسرع  اإلضطهاد  وقت  يف  املقدمة  والتضرعات 
اإلستجابة، لذا أطلبوا بلهفة واسألوا لكي يسمح التنازل 
حىت  والشهادة،  باإلعرتاف  أيًضا  حنن  فيكملنا  اإلهلي 
حيّررنا اهللا من هذه الظلمة ومن خداعات العامل بشكل 
آمن وجميد أيًضا معكم، حىت حنن املربوطني هنا برباط 
احلبِّ والسَّالم - الذين وقفنا حبزم ضد إصابات اهلراطقة 
أن  مماثلة  بطريقة  أيًضا  الوثنيني - ميكننا  وٱضطهادات 
األخوة  أيها  السماوي.  امللكوت  يف  معكم  نبتهج 
أنكم خبري،  ثقة  أنا على  الرَّّب،  املباركني يف  الشجعان 

ودائًما ويف كل مكان تذكروننا، الوداع. 

صـلُّوا واوفوا الربَّ الهنا     اهللا معروٌف في ارض يهوذا
فصل من رسالة القدیس بولس الرسول الثانیة الى أهل كورنُثس

(٢ كورنُثس ١٦:٦-١٨ ، ١:٧)
الرسالة

يا إخوُة أنتم هيكل اهللا الحيِّ كما قال اهللا: إنِّي سأسُكن فيهم وَأسيُر في ما بينهم وأكون لهم إلًها 
ويكونون لي شعًبا  ❈ فلذلك اخرجوا من بينهم واعتزلوا يقول الربُّ وال تمسُّوا نجًسا ❈ فَأقبلكم 
وَأكون لكم أبًا وتكونون أنتم لي بنين وبناٍت يقول الربُّ القدير ❈ وإذ لنا هذه المواِعد أيـُّها 

األحبَّاُء فلُنطّهر أنفسنا من كل أدناس الجسد والروح وُنكمل القداسة بمخافة اهللا.



بكم كذلك  الناس  يفعل  أن  تريـدون  : كما  الربُّ قال 
افعلوا انتم بهم ❈ فإنَّكم إن َأحببتم الذين يحبونكم فأيَُّة 
ِمنٍَّة لكم.؟ فإن الخطأة ايًضا ُيحبُّون الذين ُيحبّــونهم ❈

ِمنٍَّة لكم.؟  واذا َأحسنتـم الى الذين ُيحسنون إليكم فأيَُّة 
فإن الخطأة أيًضا هكذا يصنعـون ❈ وإن أقرضتم الذين 
ترجون أن تستوفوا منهم فأيَُّة ِمنٍَّة لكم؟ فإن الخطأة ايًضا 

يُقرضون الخطـأة لكي يستوفوا منهم المْثل ❈ ولكن َأحبُّوا َأعداءَكم، وَأحسنوا وأقرضوا غير 
مؤّملين شيًئا فيكون أجركم كثيـًرا وتكونون بني العلّي، فإنَُّه ُمنعـٌِم على غير الشاكرين واألشرار ❈

فكونوا رَُحماَء كما أنَّ أباكم هو رحيٌم.

فصٌل شریف من بشارة القدیس لوقا االنجیلي البشیر 
التلمیذ الطاهر ( لوقا ٣١:٦-٣٦ )

تحیَّة أبدیة للشهداء
بقلم القدیس كبریانوس األسقف 
والشهید - (رسالة كتبت عام ٢٥٧م)

وأيًضا  األساقفة،  زمالئه   ... إىل  كبريانوس  من 
زمالئه الكهنة والشمامسة وسائر األخوة، املوضوعني 
يف املناجم، شهداء اهللا، اآلب القدير، ويسوع املسيح 

ربنا وإهلنا وخملصنا .. حتيَّة أبدية.
بالفعل  واملباركني، جمدكم  احملبوبني  األعزاء  أيها األخوة 
لوال حدود  وأعانقكم،  ألراكم  بنفسي  آيت  أن  يتطلب 
ُمبعًدا بسبب اإلعرتاف  أيًضا  تبقيين  اليت  املقّررة  املكان 
إليكم،  نفسي  أُظهر  أستطيع،  ما  بقدر  لكن  باألسم. 
وبالرغم من أن ا�يء إليكم باجلسد واحلركة غري متاح يل 
إالَّ أنين آيت إليكم يف احملبة ويف الروح، ُمعبِّـرًا عن نفسي 
ُمعَتربًا  وأجمادكم،  بفضائلكم  ُمبتهًجا  فيها  أ²لل  برسالة 
نفسي شريًكا معكم يف وحدة احملبة إن مل يكن يف آالم 

اجلسد.
هل من املمكن أن أمكث صامًتا وأقمع صويت عندما 
أعلم بأمور جميدة كثريه - َكرََّمُكم Rا التنازل اإلهلي -

األعزاء  بأصدقائي  تتعلق 
البعض منكم  أن  إذ  احملبوبني. 
قد ذهب بالفعل - من خالل 
تتميم ٱستشهادهم - الستالم 
أكاليل ٱستحقاقهم من الرَّّب؟ 
والبعض اآلخر مازال ميكث يف 
املناجم  أو  السجن  جماهل 
من  ُمظهرين  والسالسل، 
أمثلة  عذابا²م  تأجيل  خالل 
من  ُمتقدمني  األخوة،  وتعضيد  لتقوية  عظيمة  ومناذج 
خالل مشقة العقوبات حنو ألقاب وٱستحقاقات أعظم، 
على وشك أن حتصلوا عليها مع املكافئات يف ا�ازاة 

السماوية، إذ أن أيام الضيقات اآلن معدودة.
حًقا أنين ال أتعجب أن هذه األمور قد حدثت إليكم، 
قد  الرَّّب  لكون  املباركني واألكثر شجاعة،  األخوة  أيها 
أجتذبكم هكذا - حبسب ٱستحقاق تقواكم وإميانكم -

امسه  متجيد  شرف  طريق  عن  املهيبة  األجماد  قمة  حنو 
يف كنيسته  مزدهرين  دائًما  الذين كنتم  أنتم  بالشهادة، 
يف  براءة  بثبات:  الرَّّب  وصايا  متممني  ُمعاش،  بإميان 

إجتهاد يف  ٱتضاع،  تأدب يف  حمبة،  تفاهم يف  بساطة، 
التدبري، يقظة يف مساعدة املنهك، رمحة يف رعاية الفقراء ، 
اإلنضباط.  شدَّة  يف  متييز  احلّق،  عن  الدفاع  يف  ثبات 
وخشية أن يكون أي شيء ناقًصا يف منوذج الصالح فيكم 
- حىت مع اعرتافكم يف الوقت احلاضر بالصوت وبآالم 
اإلستشهاد  حنو  األخوة  عقول  حتثون  نراكم   - اجلسد 
املقدس، بإظهار أنفسكم قادة يف الشجاعة، حىت حينما 
يتبع القطيع رعا²م، ويقلدون ما يقوم به قاد²م، يتوَّجون 

ويكلَّلون مبكافئات طاعة متساوية بواسطة الرَّّب.
ولكونكم أوًال ُضربتم ضربًا ُمربًحا بالقضبان، وأصبتم 
بعقوبات من هذا القبيل، فدخلتم إىل البدايات األوىل يف 
مسرية ٱعرتافكم، هذا ليس باألمر الذي نتأسف عليه. 
إذ أن اجلسد املسيحي الذي رجاؤه الكامل يتعلق خبشبة 
يُدرك  املسيح  وخادم  الضربات.  من  يفزع  ال  الصليب 
اإلكليل،  حنو  باخلشبة  فينجذب  خالصه،  سّر  ومييز 
لكونه قد ٱفُتِدَي حلياٍة أبدية عن طريق خشبة الصليب.

وما هو يف احلقيقة يثري الدهشة، هو أنكم أنتم َأَواني 
الذهب والفضة قد متَّ إرسالكم للمنجم، أي ملنبع ومنزل 
الذهب والفضة، ما مل تكن طبيعة املناجم قد تغريت، 
واملواقع اليت كانت قبًال ُمعتادة أن تعطي الذهب والفضة 
صارت على العكس تستقبلها؟! لقد وضعوا أيًضا أغالل 
يف أقدامكم وربطوا أعضائكم املباركة - هياكل اهللا - 
بسالسل ُمهينة، كما لو أن الروح ميكن ربطها أيًضا مع 
اجلسد، أو ذهبكم ميكن تلويثه بلمسة احلديد. بالنسبة 
ألناس مكرسني هللا، يقدمون شهادات إميا¿م بفضائلهم 
وتقواهم، هذه ليست سالسل بل ُحلّي، إذ أ¿ا ال تضم 

أقدام املسيحيني للعار بل متجدهم لنوال اإلكليل.
آه أيتها األقدام، املقيَّدة بسرور، اليت ُحترَّر ال بواسطة 

عامل بل بواسطة الرَّّب!
حنو  تنقاد  اليت  بسرور،  املقيَّدة  األقدام،  أيتها  آه 

الفردوس خالل هذه الرحلة احملمودة!
آه أيتها األقدام املقيدة اآلن يف هذا العامل، لكي تصري 

ُحـرَّة على الدوام أمام اهللا!

آه أيتها األقدام املتباطئة بقيود وأغالل لفرتة من الزمن 
للمسيح يف  بسرعة  اجلري  أنَِّك على وشك  إالَّ  فقط، 

رحلة جميدة!
لتحتجزكم الوحشية البغيضة اخلبيثة هنا يف قيود وسالسل 
تصلون  سوف  سريع  بشكل  أنكم  إالَّ  تريد،  ما  بقدر 

مللكوت السموات بعيًدا عن األرض وهذه العقوبات.
اجلسد ال يُدّلل يف املناجم بسرير ووسادات، لكنه يُدّلل 
بواسطة إنعاش املسيح وعزاءه. أعضائكم املتعبة، املنهكة 
مع  االستلقاء  لكن  األرض،  على  تستلقي  باألعمال، 
بال  َقِذرَة  اجلسدية  أعضائكم  بعقاب.  ليس  املسيح 
محامات، َبِشَعة بغبار وأوساخ، لكن اخلارج ملوث بوسخ 
جسدي أما الداخل فطاهر بنقاء روحي. اخلبز نادر الوجود 
لكن «لَْيَس بِاْخلُْبِز َوْحَدُه َحيَْيا اِإلْنَساُن، َبْل ِبُكلِّ َكِلَمٍة َختْرُُج 
الذي  ألولئك  ناقص  اللباس  (لو٤:٤).  اِهللا»  َفِم  ِمْن 
ينغصهم الربد، لكن ذاك الذي يلبس السّيد املسيح يكتسي 
ويتزين بوفرة. شعر الرأس النصف حملوقة يقف منتصًبا، 
لكن لكون املسيح هو رأس اإلنسان، فكل ما هو ضروري 

يُناسب حسًنا هذه الرأس الصامدة من أجل اسم الرَّّب.
العاهات  هذه  تُعّوض كل  سوف  وعظمة  Rاء  بأي 
اجلسدية! إذ ما أجمد وما أكرم املكافأة األبدية اليت Rا 
القصرية،  الدنيوية  العقوبات  هذه  مسات  تتغيري  سوف 
وفًقا لكلمات الرسول املبارك: «الرَّّب .. َسيُـغَـيِّـُر َشْكَل 
َجَسِد تَـَواُضِعَنا لَِيُكوَن َعَلى ُصوَرِة َجَسِد َجمِْدِه» (يف ٣).

أحد  يشعر  أن  جيب  ال  األحباء،  األخوة  أيها  لكن 
بفقدانه لعمل من أعمال التقوى، حلقيقة أن الفرصة غري 
متاحة اآلن أمام كهنة اهللا لتقدمي التقدمات واإلحتفال 
بالذبيحة اإلهلية. إذ أنكم حتتفلون حًقا وتقدمون ذبيحة 
هللا جميدة ومثينة ومرحبة جًدا لكم، أنتم الذين على وشك 
احلصول على مكافأة اجلوائز السماوية، إذ أن الكتاب 
القلب  منسحق،  روح  هللا  «الذبيحة  يقول:  املقدس 

املنكسر واملتواضع ال يرذله اهللا» (مز ٥٠).
أنتم تقدمون هذه الذبيحة هللا، حتتفلون Rذه الذبيحة بال 
توقف ليل ¿ار، إذ ُجعلتم ذبائح هللا، مظهرين أنفسكم 
ويقول:  الرسول  ينصح  دنس، كما  بال  مقدسة  ذبائح 

اإلنجيل


