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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.

طروبارية القيامة على اللحن الثاني:- عندما انحدرت الى الموت ،
الجحيم ببرق الهوتك يموت حينئذ أمتَّ ال أيها الحياة الذي

نحوك جميع  الثرى صرخ  من تحت  األموات  أقمت  وعندما 
الحياة المجد لك . القوات السماويين: أيها المسيح االله معطي

األبوليتيكّية لإلنجيلّي لوقا -  على اللحن الثالث:- أيـُّها الرسول 
يمنح غفران  أن  الرَّحيم  اإلله  إلى  لوقا، تشفَّع  البشير  القديس 

الزالت لنفوسنا.

القنداق لإلنجيلّي لـوقا، على اللحن الرابع:-
فأنرَت مع  تلميًذا لكلمة اهللا.  لقد ِصرَت 
إنجيل  وبكتابتك  كّلها.  األرض  بولس 
الجهل  قتام  طردَت  اإلٰلهي،  المسيح 

الحالك.

(لوقا ١٠: ٢١). إّ�ا وجهة يسوع منذ  املسرّة أمامك»
خرج من حضن اآلب وإىل أن يعود إليه. إليه استعاد كّل 
شيء، وإليه يستعيدنا اآلن. هذا هو فرحه بنا والذي 
يريد أن يبقى فرحنا. فهل حنن، بالعمق، فرحون مبا يريده 
يسوع لنا؟ هل ملسنا طبيعة االختبار األّول يف خدمتنا 
(الفرح بالنعمة)، وانتبهنا إىل ضرورة االختبار الثاين يف 
الظروف  هل  خالصنا)؟  سبيل  يف  (اجلهاد  حياتنا 
احلاضرة هنا ومثّة قد كشفت لنا وجَهي امليدالّية يف حياتنا 
ثنايا  فتنري  لنا نورًا ونارًا بآن،  حبيث نأخذ كالم الرّب 

خدمتنا وحترق الُزؤان فينا؟

يا رّب، كيف يل أن أضّم صالتك هذه إّيل؟ كيف يل 
تشري  الذين  والفهماء»  «الحكماء  مصاّف  أترك  أن 
اقتبلوا  الذين  «األطفال»  أولئك  من  فأصري  إليهم، 
«مسرّة اآلب»؟ أعِطين إًذا من هذا التواضع الذي عرفه 
الرسل فيك وتعّلموه منك، فال أَتيــــــه عنك، وال أصري 
مرذوًال أمام عيَنيك كّل مرّة أرذلك فيها وأنا حامل امسك 

وأقوم خبدمتك.
+ سلوان
مطران جبيل والبترون وما يليهما
الرسول، (جبل لبنان) لبولس  تتلمَذ  ُمثَّ  أنطاكية، وكان طبيًبا،  البشري مبدينة  لوقا  القديس  ُوِلَد 

وصحبه يف أسفاره، وبتحريضه أَلََّف إجنيله باللغة اليونانّية بعد مىتَّ ومرقس حنو سنة 
٦٠ للمسيح، ُمثَّ أَلََّف كتاب أعمال الُرسل، وجعل ِكَال املؤلَفْني هدية لثاوفيُلس الذي 
كان على رأي البعض واِيل أخائّية. ولـمَّا بلغ من الُعمر ما ينيف على ٨٠ سنة توِيفَ 
يف أخائّية نفسها، ورمبا كان ذلك يف مدينة برتا من أُمَّـهات مدن األيالة املذكورة، أمَّـا 
العالمة املختصة بأيقونته، فهي صورة الثور وهو ثالث احليوانات األربعة الرمزيَّة اليت 
رآها حزقيال النّيب (حزقيال ١٠:١)، وذلك ألنَّ بشارته تبتدئ من التكلُّم عن العبادة 

يف الشريعة القدمية اليت كانت الثريان أغلب ما ُيَضحَّى فيها من احليوانات.

Issue No :1566 السنة التاسعة والعشرون - عدد

أحد لوقـــا الثَّالث

إذا أخذنا ما نطلبه، أو لم نأخذه، يجب أن نبَقى في الصالة. ليتنا نشكر 
ليس فقط حينما نأخذ ولكن حينما ال نأخذ أيًضا. ألنَّنا ال نعرف ما هو 
الصالح لنا، بل اهللا. لذا فيجب علينا أن نعتبر األخذ وعدم األخذ نعمة 
متعادلة ونشكر اهللا من أجل هذه وتلك. (القدیس یوحنا الذهبّي الفم)

الهرم المعكوس
عند األرشمندريت صفروني

يعرض األب صفروين - في كتابه عن القديس سلوان -
الكوين  الوجود  أنَّ  يقول:  المعكوس».  «الهرم  نظرية 

الوضعي هو مثل الهرم:
يف القمة جيلس أقوياء األرض، الذين ميارسون السيادة 
على األمم، ويف قاعدته الُسفلى يقف مجاهري الشعب. 
««أَنْـُتْم تَـْعَلُموَن أَنَّ ُرَؤَساَء األَُمِم َيُسوُدونَـُهْم، َواْلُعَظَماَء 
روح  لكن   .(٢٥ (مت٢٠:  «.. َعَلْيِهْم.  يَـَتَسلَّطُوَن 
اإلنسان بالطبيعة - الطبيعة غري الساقطة املعطاة من اهللا 
فهي  لذا  الرُّوح،  وحريَّة  والعدالة  باملساواة  تطالب   -

ليست راضية عن هذا «الوجود الهرمي».
لذا، ماذا فعل الرَّّب؟

أخذ هذا الهرم وعكسه، ووضع نفسه يف القاع، صائرًا 
رأًسا للهرم. أخذ على عاتقه ثقل الخطيئة، ثقل عجز 
ووهن العامل بأكمله. لذا من تلك اللحظة، من يستطيع 
العقل  يفوق  عدله  أنَّ  إذ  معه؟  حماكمة  يف  الدخول 

اإلنساين.
وكشف الرَّّب طريقه لنا، فأظهر لنا أنه ال أحد ميكنه 
أن يتربَّر إالَّ من خالل هذا الطريق، لذلك كل خاصته 
لكي  أسفل  إىل  منحدرين  يتقدموا  أن  عليهم  جيب 

يتحدوا به، أي برأس الهرم المعكوس، ألن شذا الرُّوح 
الُقُدس يوجد هناك، حيثما توجد قوَّة احلياة اإللهية. 

رفقاؤه  لكن  لوحده،  الهرم  المسيح حيمل  السيَّد  إنَّ 
هذا  محل  يف  ويتشاركون  إليه  يأتون  وقديسونه  ورسله 
الوزن معه. ولكن حىت ولو مل يكن هناك أحد غريه، هو 
يستطيع محل الهرم لوحده، ألنه قوّي بشكل ال نهائي، 
لكنه حيب مشاركة كل شيء مع أحبائه. إذن بانتباهنا 
هلذا األمر، من الضروري جد�ا للشخص املسيحي أن 
جيد الوسيلة للنزول واهلبوط، أي طريق اإلتضاع الذي 
هو طريق الرَّّب، حىت يكون رفيًقا للمسيح مؤسس هذه 

املسرية.
َيُسوَع  اْلَمِسيِح  ِيف  الَِّذي  اْلِفْكُر  هَذا  ِفيُكْم  «فَـْلَيُكْن 
أَْيًضا: الَِّذي ِإْذ َكاَن ِيف ُصورَِة اِهللا، َملْ َحيِْسْب ُخْلَسًة أَْن 
ِِهللا. لِكنَُّه َأْخَلى نَـْفَسُه، آِخًذا ُصورََة َعْبٍد،  َيُكوَن ُمَعاِدالً 
َصائِرًا ِيف ِشْبِه النَّاِس. َوِإْذ ُوِجَد ِيف اْهلَْيَئِة َكِإْنَساٍن، َوَضَع 
(يف  الصَِّليِب.» َمْوَت  اْلَمْوَت  َحىتَّ  َوأَطَاَع  نَـْفَسُه 

.(٥:٢-٨

القادم،  الجمعة  یوم  یصادف 
تذكار الرسول یعقوب أخي الّرب 

أول رؤساء أساقفة أورشلیم



اإلنجيل

اّختذ يسوع مناسبة عودة التالميذ السبعني من مهّمتهم 
يكون  أن  أراد  لديه  سّرّي  فرح  على  الضوء  ليسّلط 
نصيبهم ونصيبنا بآن. إليكم كيفّية حتقيق هذه الغاية 

واالمتحان الذي يعرتض طريق التلميذ خادم اإلجنيل.
كان يسوع قد أرسل تالميذه أمامه ليهّيئوا له طريقه، 
فعاد هؤالء إليه وقّدموا له تقريرًا عّما أجنزوه وقد اعرتIم 
الشيطان: «يا رّب،  اقتدارهم على دحر  الدهشة من 
حّىت الشياطني ختضع لنا بامسك»، وكان يسوع نفسه 
شاهًدا على ذلك: «رأيُت الشيطان ساقطًا مثل الربق 
هذه  و١٨). كانت   ١٧  :١٠ (لوقا  السماء» من 
خربIم األوىل يف معاينة النعمة العاملة فيهم وdم واليت 
سبق يسوع ومنحهم إيّاها: «أعطيكم سلطانًا لتدوسوا 
يضرّكم شيء» وال  العدّو  قّوة  وكّل  والعقارب  احلّيات 

(لوقا ١٠: ١٩). واحلقيقة أنّه كان هلم كّل احلّق يف أن 
يغتبطوا ويتهّللوا، فهم بذلك يسريون يف إثر املعّلم الذي 
(لوقا ٤: ٣٢ و يتكّلم «بسلطان» ويعمل «بسلطان»

٣٦)، وها هو يعطيهم هذا «السلطان».
لتالميذه يسوع شرح  األّول،  االختبار  هذا  بعد 

االختبار احلقيقّي الذي عليهم اجتيازه، والذي من دونه 
ال قيمة لالختبار األّول، مهما اّتسم بآيات «النجاح»، 
حبال فصلهم عن الغاية منه. فما هو، يا تُرى، احملّك 
احلقيقّي للنجاح بالنسبة إىل يسوع؟ إليكم الوجهة اليت 
ختضع  األرواح  أّن  dذا  تفرحوا  «ال  للتالميذ:  يرمسها 
يف  ُكتبت  أمساءكم  أّن  باحلرّي  افرحوا  بل  لكم، 
السماوات» (لوقا ١٠: ٢٠). لقد وّجههم حنو قبلة كّل 
شيء وغايته. فكتابة االسم يف السماء هي تعبري جمازّي 
يُراد منه أن نكون حيث يكون يسوع: «حيث أكون أنا 
منذ  (يوحّنا ١٢: ٢٦).  أيًضا يكون خادمي» هناك 
هو  املكان  هذا  بات  اآلب،  ميني  عن  يسوع  جلس 

خاّصتنا أيًضا. أََوليس اآلب «أبانا»؟

يف هذا السبيل، شّق يسوع أمام تالميذه طريق كرازته 
اليت أعلن لنا فيها إرادَة اآلب وعمل بيننا أعماله؛ ورفع 
الصالة أمامنا وعّلمنا أن نعمل مثله؛ وأحّبنا حّىت املنتهى 
وأوصانا بأن نتمّثل مبحّبته لنا؛ وغفر لنا خطايانا ورجانا 
أن مننح هذا الغفران لكّل من أساء إلينا. فالسري يف إثر 
بني  حي�ا  إجنيًال  التلميذ  ُيَصريِّ  املنوال  هذا  على  املعّلم 
إخوته وأترابه، بالقول والفعل، وجيعل كرازة يسوع تستمّر 
ُرسل  بعد جيل، كَخْري  أمامه، جيًال  إيّانا  إرساله  عرب 
فال  االبن.  «ِشَيم»  بـ  ويتمثّلون  اآلب  إرادَة  يعكسون 
وبيننا:  بينه  التماهي  هذا  يسوع  جيعل  أن  يف  عجب 
«الذي يسمع منكم يسمع مّين، والذي يرذلكم يرذلين، 
(لوقا ١٠: ١٦). إنّه  والذي يرذلين يرذل الذي أرسلين»
التماهي من جهة املسؤولّية املوكلة إلينا، وأيًضا من جهة 
«السلطان» املمنوح إلينا و«اهلويّة» الرسولّية اليت محّلنا 
إيّاها. هكذا يضعنا يسوع على قدم «املساواة» معه، يف 
األتعاب الرسولّية والثمار اإلهلّية، إذ جيعلنا شركاءه يف 

ا�د والكرامة اليت له من اآلب.
هو  والكرامة  املسؤولّية  يف  التماهي  هذا  قائل:  ُربَّ 
ميدالّية ذات وجَهني. فعلى الوجه الثاين من امليدالّية نقرأ 
ما  إذا  الرسولّية  الرتبة  هذه  حيملون  لـَمن  قاسًيا  حتذيرًا 
أمهلوها ومل يلتصقوا حق�ا بيسوع. ساعتها ينطبق على 
قد رذل  يكون  يرذله  َمن  أَن  بشأن  يسوع  قول  هؤالء 
الذي أرسله. أّما على وجه امليدالّية، فنقرأ حقيقة أخرى، 
الرسولّية،  معزّية ومنعشة بآن: لسنا وحدنا يف مهّمتنا 
فيسوع يوّحد نفسه بنا فيها، إن كّنا معاونني له على قدر 

طاقتنا وبذلنا لذواتنا وعلى قدر التصاقنا به.
حّىت نفهم هذه احلقيقة، يرمينا يسوع يف حضن اآلب، 
الذي أسلم نفسه إليه يف الكرازة وعلى الصليب. هذا 
وصلنا يف الدعاء الذي رفعه أمام الرسل السبعني يف �اية 
السماء  رّب  اآلب،  أيّها  «أمحدَك  dم:  اجتماعه 
والفهماء  احلكماء  عن  هذه  أخفيَت  ألّنك  واألرض، 
وأعلنتها لألطفال. نعم أيّها اآلب، ألن هكذا صارت 

قال الرَّّب لتالميذه: من سمع منكم فقد سمع مّني. ومن رذلكم 
فقد رذلني. ومن رذلني فقد رذل الذي أرسلني ❈ فرجع السبعون 
بفرٍح قائلين: يا رّب إّن الشياطين أيًضـا تخضع لنا باسمك ❈

فقال لهم: إّني رأيت الشيطان ساقطًا من السماء كالبرق ❈ وها 
أنا أعطيكم سلطانّا أن تدوسوا الحّيات والعقارب وقّوة العدّو كّلها، 
وال يضرّكم شيء ❈ ولكن ال تفرحوا بهذا أّن األرواح تخضع لكم، 
بل باالحرى افرحوا بأّن أسماءكم ُكتبت في السماوات ❈ وفي 
تلك الساعة تهّلل يسوع بالرُّوح وقال: َأعترُف لك يا أبِت رّب 
السماء واألرض ألّنك َأخفيت هذه عن الحكماء والعقالء وكشفتها 

لألطفال. نعم يا أبِت ألّنك هكذا ارتضيت.

فصٌل شریف من بشارة القدیس لوقا االنجیلي البشیر 
( التلمیذ الطاهر ( لوقا ١٦:١٠-٢١

الرسالة
يا إخوة اسلكوا بحكمة من جهة الذين في الخارج مفتدين الوقت ❈ وليكن كالمكم كّل حين ذا 
ُلطف ُمصلًحا بملح حّتى تعلموا كيف ينبغي لكم أن تجاوبوا كلَّ واحٍد ❈ جميع أحوالي سُيعلمكم 
بها تيخيكوس األخ الحبيب والخادم األمين والعبد معي في الرَّّب ❈ الذي بعثته إليكم لهذا بعينه 
ليعرف أحوالكم ويعّزي قلوبكم  ❈ مع أُنيسيمس األخ األمين الحبيب الذي هو منكم. فَـُهَما 
يُعلمانكم باألحوال ٰههنا ❈ يسّلم عليكم َأرسترُخس األسير، ومرقس ابن أخت برنابا الذي أخذتم 
في حّقه وصايات، فإذا َقِدَم إليكم فاقبلوه ❈ ويسوع المسّمى ُيْسُتس الذين هم من أهل الختان 
❈ هؤالء وحدهم معاونّي في ملكوت اهللا وهم قد صاروا لي تعزية ❈ يسّلم عليكم أبَـْفراس الذي 
هو منكم وهو عبٌد للمسيح مجاهٌد كّل حيٍن ألجلكم في الصلوات لكي تثبتوا كاملين تاّمين في 
مشيئة اهللا كّلها ❈ فإّني أشهد له بأّن له غيرًة كثيرًة ألجلكم وألجل الذين في الالذقّية والذين في 
في  الذين  اإلخوة  على  سّلموا   ❈ وديماس  الحبيب  الطبيب  لوقا  عليكم  يسّلم   ❈ إيرابوليس 
الالذقّية وعلى نمفاس والكنيسة التي في بيته ❈ ومتى تُليت الرسالة عندكم فاعتنوا بأن تُتلى في 
كنيسـة الالذقّيين أيًضـا، وأن تتلوا أنتم تلك التي من الالذقّية ❈ وقولوا ألرخّبس تأّمل الخدمة التي 
تسّلمتها في الرّب حّتى تُتّمها ❈ السالم بيدي أنا بولس ❈ اذكروا قيودي. النعمة معكم، آمين.

إلى ُكل األرض خرج صوته     السماوات تذيع مجد اهللا
ميدالّية التلميذ ذات الوجَهينفصٌل من رسالة القديس بولس الرسول الى أهل كولوسي (٥:٤-١١ و ١٤-١٨)


