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March 17, 2019 

First Sunday of Great Lent 

(Sunday of Orthodoxy) 

ألحد األّول من الصوم               ا 
  أحد األرثوذكسيّة

 THE SYNAXARION  

 On March 17 in the Holy Orthodox Church, we commemo-
rate the Venerable Alexios the “Man of God”; Patrick, bishop of 
Armagh and enlightener of Ireland; Venerable Theosteriktos the 
Confessor of the Pelecete Monastery; and Venerable Makarios of 
Kalyazin.  

On this same day, the First Sunday of the Fast, we make re-
membrance of the restoration of the holy and venerable Icons, 
which took place through the ever-memorable Sovereigns of Con-
stantinople, Michael and his mother, Theodora, during the patriar-
chate of Saint Methodios the Confessor.  

Verses 

 I rejoice, as I see them fittingly reverence                                   
The icons formerly unfittingly banished.  

This restoration was accomplished in the year 842. Theo-
dora’s husband was an iconoclast. After his death, Theodora vener-
ated an icon of the Theotokos in front of Patriarch Methodios. The 
other faithful in the church did the same, venerating all the icons, 
considering them to be representations of their original elements, 
not idols. Theodora prayed to God to forgive her husband during 
the first week of Great Lent; and on the First Sunday of the Fast, 
she led the way in hanging up the icons to adorn the churches. O 
invariant Icon of the Father, through the intercessions of Thy holy 
Confessors, have mercy on us. Amen.  



THE FIRST ANTIPHON 

The Lord is King, and hath clothed Himself with 
majesty. The Lord is robed; He is girded with 
strength. For He has established the world so that it 
shall never be moved. 

  

Refrain: Through the intercessions of the Theoto-
kos, O Savior, save us. 

  

Who can utter the mighty acts of the Lord? Who 
can cause all his praises to be heard? Let the re-
deemed of the Lord say so, whom He hath re-
deemed from the hand of the enemy. (Refrain) 

  

Glory… Both now… (Refrain) 

  

الرَّبُّ َقد َمَلَك، َوالَجالَل َلِبَس. َلِبَس الرَّبُّ الُقوََّة وَتَمْنَطَق 
 َها. أَلنَُّه َثبََّت الَمْسُكوَنَة َفال َتَتَزْعَزع.بِ 

 ِبشفاعاِت والدِة اإلله، يا ُمَخلِ ُص خلِ ْصنا. )الالزمة(

ن َمدْن َذا الَّدِذي َُِّخبِ دُر  ُُ َعدْن َعَاداِِِا الدرَّبِ  َمْن َذا الَِّذي ُيَحددِ 
َُدددددْا  ََدددددَذا َمْفِدُِّّددددوا الددددرَّبِ  الَِّذِّددددَن اْفَتَدا ـْ  بَجِميددِ  َمَداِِِحددِهن ِلَيُقدددد

 )الالزمة(ِمدددْن َأِّْدددددِدي اأَلْعَداِء. 

َـّ أوان......  )الالزمة( المْجُد ..... اآلَن وُك

THE SECOND ANTIPHON 

Let them praise the Lord for His mercies, and for 
His wonderful works to the children of men. 

  

Refrain: Save us, O Son of God, Who art risen 
from the dead; who sing to Thee. Alleluia. 

  

Let them exalt Him in the congregation of the peo-
ple, and praise Him in the seat of the elders. 
(Refrain) 

  

The eyes of the Lord are upon them that fear Him, 
upon them that hope in His mercy; to hear the 
groaning of the prisoners, to loose the sons of the 
slain. (Refrain) 

  

Glory… Both now… O, only begotten Son and 
Word of God… 

  

وا ِللرَّبِ  ِبَمَراِحِمِه َوِبَعَجاِِِبِه ِلَبني الَبَشر.  َفْلُيِقرُّ

َخلِ ْصنا يا اْبَن هللِا، يا َمْن قاَا ِمْن َبِِّن األْموات، )الالزمة( 
ََِللوييا. ـُ َلَك.   إْذ ُنَرتِ 

ُِّوِ..  ُعوِب َوْلُيَسبِ ُحوُه في َمْجِلدِس الدشُّ ِلُيَعاِ ُموُه في َمْجَمِ  الشُّ
 )الالزمة(

ى لَ عَ  ُلونَ كَّ وَ تَ َِّ  ، الَِّذِّنَ هُ َخاُفونَ َِّ  ِإلى الَِّذِّنَ  ي الرَّب ِ نَ ِّْ عَ  ا ِإنَّ ََ 
. ِلَيْسَمدددددَ  َأِنِّددددَن الُمْعَتَقِلِّددددَن َوَيُفددددكَّ َأْبَندددداَء الَمدددداِِِتَِّن. هِ ِتددددمَ حْ رَ 

 )الالزمة(

َـّ أوان......  )الالزمة( المْجُد ..... اآلَن وُك

THE THIRD ANTIPHON 

Let the heavens and the earth praise Him. This is 
the day which the Lord hath made; let us rejoice 
and be glad in it. O Lord my God, I will give 
thanks unto Thee forever. 

َماَواُت َواأَلْرض ََُو الَِّْوُا الَِّذي َصَنَعُه .  ِلُتسبِ ْحُه السَّ َََذا 
ـْ َوْلَنْفَرْح ِبِه. أَ  ُد ِإلى مَ حْ أَ  اكَ ِإيَّ   ِإَلِهيَها الرَّبُّ ُِّّ الرَّبُّ َفْلَنَتَهلَّ

 د.بَ األَ 



(           4القديس يعقوب )اللحن  طروبارية     Troparian of St. James 

 بما أنك تلميذ للرب تقبلت االنجيل ايها الصديق، وبما أنك شهيد فأنت غير مردود،

وبما  أنك أخ لإلله  فلك الدالة، وبما أنك رئيس  كهنة فلك الشفاعة، فابتهل الى  المسيح اإللة  أن يخلص نفوسنا.   

As a Disciple of the Lord, thou didst receive the Gospel, O just one; as a martyr thou dost possess 

what is infinite; as a brother of God, thou hast boldness before Him, and as a hierarch thou canst 

make entreaty. Beseech Christ God, that our souls be saved. 

During the Little Entrance, after the third antiphon, chant the apolytikion below. 

APOLYTIKION OF THE FIRST SUNDAY OF GREAT LENT IN TONE TWO 

Thy pure image do we venerate, O good One, 

asking forgiveness of our sins, O Christ our God; 

for by Thine own will Thou didst ascend the Cross 

in Thy body, to save Thy creatures from the 

bondage of the enemy. Thou hast verily filled all 

with joy, since Thou didst come, O our Savior, to 

save the world. 

اِلُح، طاِلبَِّن ُغْفراَن  َرِة َنْسُجُد أُِّّها الص  َِ ِلصوَرِتَك الطا
الَخطايا أُِّّها الَمسيُح إلُهنا، ألنََّك َقِبْلَت أْن َترَتِفَ  بالَجَسِد 
َي الذَِّن َخَلْقَت ِمْن ُعبوِديَِّة   لِِّب َطْوعًا، ِلُتَنجِ  على الصَّ
َـّ َفَرحًا يا  . ِلذِلَك َنهِتُف إليَك ِبُشْكٍر: َلَقْد َمََلَْت الُك الَعُدو 

 ُمَخلِ َصنا، إْذ أَتَِّْت ِلُتَخلِ َص العاَلا.

THE EISODIKON (ENTRANCE HYMN) OF ORDINARY SUNDAYS 

Come, let us worship and fall down before Christ. 
Save us, O Son of God, Who art risen from the 
dead; who sing to Thee. Alleluia. 

  

َلِهنا  ََُلمُّوا َخلِ ْصنا يا اْبَن   .ِلَنسُجْد وَنْرَكْ  للَمِسيِح َمِلِكَنا وا 
هللا يا َمْن َقاَا ِمْن َبِِّْن اأَلْموات، َنْحُن الُمَرتِ لَِّن َلك. 

 ََِللوييا.

RESURRECTIONAL APOLYTIKION IN TONE ONE 

While the stone was sealed by the Jews, and the 
soldiers were guarding Thy most pure body, Thou 
didst arise on the third day, O Savior, granting life 
to the world. For which cause the heavenly powers 
cried aloud unto Thee, O giver of life. Glory to 
Thy Resurrection O Christ, glory to Thy kingdom, 
glory to Thy providence, O Thou Who alone art 

the lover of mankind. 

َر ُحِفَظ ِمَن إنَّ الحَ  َِ َجَر لمَّا ُخِتَا ِمَن الَِّهوِد، وَجَسَدَك الطَّا
ُِ أُِّّها الُمَخلِ ُص، ماِنحًا العاَلَا  الُجْنِد، ُقْمَت في الَِّْوِا الثَّاِل
َب الَحياة:  َِ َََتُفوا إليَك يا وا ماوات،  الَحياة. ِلذِلَك ُقوَّاُت السَّ
الَمْجُد ِلِقياَمِتَك أُِّّها الَمسيح، الَمْجُد ِلُمْلِكَك، الَمْجُد ِلَتْدبِِّرَك، 

 يا ُمِحبَّ الَبَشِر َوْحَدك.

APOLYTIKION OF THE FIRST SUNDAY OF GREAT LENT IN TONE TWO 

Thy pure image do we venerate, O good One, 

asking forgiveness of our sins, O Christ our God; 

for by Thine own will Thou didst ascend the Cross 

in Thy body, to save Thy creatures from the 

bondage of the enemy. Thou hast verily filled all 

with joy, since Thou didst come, O our Savior, to 

save the world. 

اِلُح، طاِلبَِّن ُغْفراَن  َرِة َنْسُجُد أُِّّها الص  َِ ِلصوَرِتَك الطا
الَخطايا أُِّّها الَمسيُح إلُهنا، ألنََّك َقِبْلَت أْن َترَتِفَ  بالَجَسِد 
َي الذَِّن َخَلْقَت ِمْن ُعبوِديَِّة   لِِّب َطْوعًا، ِلُتَنجِ  على الصَّ
َـّ َفَرحًا يا  . ِلذِلَك َنهِتُف إليَك ِبُشْكٍر: َلَقْد َمََلَْت الُك الَعُدو 

 ُمَخلِ َصنا، إْذ أَتَِّْت ِلُتَخلِ َص العاَلا.



 
 

 
 

KONTAKION FOR SUNDAYS IN GREAT LENT IN TONE EIGHT 

To thee, the Champion Leader, do I offer 
thanks of victory, O Theotokos, thou who hast 
delivered me from terror; but as thou that hast 
that power invincible, O Theotokos, thou alone 
can set me free: from all forms of danger free 
me and deliver me, that I may cry unto thee: 
Hail, O Bride without Bridegroom. 

  

إني أنا عبُدِك يا والدَة اإلله* أْكُتُب لِك راياِت الَغَلَبة* 
ْكَر َكُمْنَقَذٍة ِمَن  ُا َلِك الشُّ يا ُجْنِديًَّة ُمحاِمَيًة* وُأَقدِ 
داِِد* َلِكْن ِبما أنَّ لِك الِعزََّة التي ال ُتَحاَرب*  الشَّ
أْعِتِقِّني ِمْن ُصنوِف الشداِِد* َحت ى أْصُرَ. إليِك: 

 إْفَرحي يا َعروسًا ال َعروَس َلها.

THE EPISTLE  (Sunday of Orthodoxy) 

Blessed art Thou, O Lord, the God of our fathers. 

For Thou art just in all that Thou hast done for 
us. 

The Reading from the Epistle of St. Paul to the 
Hebrews. (11:24-26, 32-40) 

Brethren, by faith Moses, when he was 
grown up, refused to be called the son of Phar-
aoh’s daughter, choosing rather to share ill-
treatment with the people of God than to enjoy the 
fleeting pleasures of sin. And what more shall I 
say? For time would fail me to tell of Gideon, 
Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel 
and the prophets; who through faith conquered 
kingdoms, enforced justice, received promises, 
stopped the mouths of lions, quenched raging fire, 
escaped the edge of the sword, won strength out 
of weakness, became mighty in war, and put for-
eign armies to flight. Women received their dead 
by resurrection. Some were tortured, refusing to 
accept release that they might rise again to a bet-
ter life. Others suffered mocking and scourging, 
and even chains and imprisonment. They were 
stoned, they were sawn in two, they were killed 
with the sword; they went about in skins of sheep 
and goats, destitute, afflicted, ill-treated—of 
whom the world was not worthy—wandering 
over deserts and mountains, and in dens and caves 
of the earth. And all these, though well attested by 
their faith, did not receive what was promised, 
since God had foreseen something better for us, 
that apart from us they should not be made per-
fect. 

  

 مُباَرٌك أنَت يا ربُّ إلهُ آباِنا   

ـ ِ ما َصنَعَت ِبنا  ألنََّك عاِدٌل في ُك

صصوْ   لصص   صصالْة القصصديْس رصصولَس الِر * َفصصٌل م ْمصصٌن ِر
 الْعٌرراْنيين

دددا َكُبدددَر أبدددى َأْن ُِّدددْدَعى اْبندددًا  يدددا إْخدددَوُة، باإليمددداِن موسدددى لمَّ
قاَء مددَ  َشددْعِب هللِا علددى التََّمتُّددِ   اِلْبَنددِة ِفرَعددوَن* ُمْختددارًا الددشَّ
الَوْقِتيِ  بالخطَِِّدِة* وُمعتَدبرًا عداَر المدسيِح ِغدنًى أعَادَا ِمدْن 
ُكُنوِز ِمصَر، ألنَُّه َنَادَر إلدى الثَّدواِب* ومداذا أقدوُل أيد ًان 
إنَّددُه َيددد ُِّق بدددَي الَوقدددُت إْن أْخَبدددْرُت َعدددْن ِجدددْدَعوَن وَبددداراَ  
ـَ واألنبيددددداِء* الدددددذَِّن  وَشمدددددُشوَن وَيْفتددددداَح وداوَد وَصدددددموِِّ
، وَندددالوا المواِعدددَد،  باإليمددداِن َقَهدددروا الَممالدددَك، وَعِمُلدددوا الِبدددرَّ
َة الندداِر، وَنَجددْوا ِمددن َحدددِ   وا أفددواَه اأُلُسددوِد* وَأطفددةوا ِحدددَّ وَسدددُّ
اَء فدي الَحدرِب،  ْوا ِمدن َ دْعٍف، وَصداُروا أِشددَّ ِِّف، وَتَقدوَّ السَّ
وَكددددَسروا ُمَعددددسَكراِت األجانددددِب* وَأَخددددَذْت ِنددددساٌء أمددددواَتُهنَّ 
بالقياَمِة. وُعدذِ َب آخدروَن بَتوِتدِِّر األعد اِء والدَ رِب، ولدا 
* وآَخدددُروَن  ـَ َيقَبلدددوا بالنََّجددداِة، لَيحدددَصُلوا علدددى ِقياَمدددٍة َأْفدددَ 
جَن* وُرِجُمددددوا،  ذاُقددددوا الُهددددزَء والَجْلددددَد والُقُِّددددوَد أيدددد ًا والددددسِ 
وُنِشُروا، وامُتِحُنوا، وماُتوا ِبَحدِ  الدسِِّف، وَسداُحوا فدي ُجلدوِد 
َُدددْا ُمْعدددَوزوَن ُمدددَ اَيُقوَن َمجُهدددودوَن*  وَلدددْا  َغَنددٍا وَمِعدددٍز، و
َيُكددددِن العدددداَلُا ُمددددسَتِحقًَّا َلُهددددْان وكددددانوا تدددداِِِهَِّن فددددي الَبددددراري 
والِجبدددددداِل، والمغدددددداِوِر وُكُهددددددوِف األرِض* فهدددددد الِء ُكلُُّهددددددا 
مددشهودًا َلُهددْا باإليمدداِن، َلددْا َِّنددالوا الَمْوِعددَد* ألنَّ هللَا سددبَق 

، أْن ال َيْكُمُلوا بدوِنَنا. ـَ  فَنَاَر لنا شًِِّا أفَ 



THE GOSPEL 

(Sunday of Orthodoxy) 

The Reading from the Holy Gospel accord-
ing to 

St. John. (1:43-51) 

At that time, Jesus decided to go to 
Galilee. And He found Philip and said to him, 
“Follow Me.”  Now Philip was from Bethsai-
da, the city of Andrew and Peter. Philip 
found Nathanael, and said to him, “We have 
found Him of Whom Moses in the Law and 
also the Prophets wrote, Jesus of Nazareth, 
the son of Joseph.” Nathanael said to him, 
“Can anything good come out of Nazareth?” 
Philip said to him, “Come and see.” Jesus 
saw Nathanael coming to Him, and said of 
him, “Behold, an Israelite indeed, in whom is 
no guile!” Nathanael said to Jesus, “How do 
you know me?” Jesus answered him, “Before 
Philip called you, when you were under the 
fig tree, I saw you.” Nathanael answered 
Him, “Rabbi, Thou art the Son of God! Thou 
art the King of Israel!” Jesus answered him, 
“Because I said to you, I saw you under the 
fig tree, do you believe? You shall see greater 
things than these.” And Jesus said to him, 
“Truly, truly, I say to you, you will see heav-
en opened, and the angels of God ascending 
and descending upon the Son of man.” 

َفٌل م َشريفم ْمٌن ْبشاَرْة الْقّديْس يوحّنا اإلٌنجيْليّْ 
 (51-1:43) الَبشير، والتلميْذ الطاْهر.

ـِ فوجَد  في ذلَك الزَّماِن، أراَد يسوُع الُخروَج إلى الجلِّ
فِّلبُّدددَس فقددداَل َلدددُه: اْتَبْعدددني* وكددداَن فِِّلبُّدددُس ِمدددْن َبِّدددَت 
صددِّدا ِمددْن َمدِّنددِة َأْندددَدراوَس وُبْطددُرَس* فوَجددَد فِِّلبُّدددُس 
، فقدداَل لددُه: إنَّ الدددذي َكتَددَب َعندددُه موسددى فدددي  ـَ َنَثناِِّدد
دو يدسوُع بدُن ِّوسدَف  النَّاُموِس واألنبياِء َقْد َوَجْدناُه، َو
: أِمدَن الناِصدَرِة  ـُ الذي ِمدَن النَّاِصدرة.* فقداَل َلدُه َنَثناِِّد
ُيْمِكدددُن َأْن َيكدددوَن َشدددْيٌء صددداِلٌحن* َفقددداَل َلدددُه فِِّلبُّدددُس: 
ـَ ُمقِبداًل إليدِه، فقداَل  َتعاَل َواْنُاْر.* َفدَرأ  َيدسوُع َنَثَناِِّد
ددًا ال ِغدد َّ فيددِه. * فقدداَل لددُه  َُددَوذا إْسددراِِّليُّ حقَّ عنددُه: 
: ِمددْن أِّددَن َتعِرُفددنين أجدداَب يددسوُع، وقدداَل لددُه:  ـُ َنَثَناِِّدد
ـَ أْن َِّددددُعَوَك فِِّلبُّدددُس وأندددَت َتْحدددَت الت َِّندددِة رأِّتُدددَك*  َقبددد
ـُ وقاَل لُه: يدا معلِ دُا، أندَت اْبدُن هللِا، أندَت  أجاَب َنَثَناِِّ
* أجاَب يسوُع وقداَل لدُه: ألن دي ُقْلدُت َلدَك  ـَ َمِلُك إسراِِّ
إن ددي َرَأِّْتُددَك َتْحددَت التِّنددِة آمنددَتن إنَّددَك َسددُتعاُِّن أعَاددَا 
ِمْن َذا.* وقاَل لُه: الَحقَّ الَحقَّ أقوُل لُكْا، إنَُّكْا ِمدَن 
َماَء َمفُتوَحددًة، ومالَِِكددُة هللِا َيددصَعدوَن  اآلَن تَددَرْوَن الددسَّ

 وَيْنِزلوَن على اْبِن الَبَشِر.

The Divine Liturgy of St. Basil the Great continues as usual with the following variables. 

ST. BASIL LITURGY MEGALYNARION 

In thee rejoiceth, O full of grace, all creation: 
the angelic hosts, and the race of men, O hal-
lowed Temple and noetic paradise, glory of 
Virgins, of whom God was incarnate and be-
came a little child, even our God Who is be-
fore all the ages; for He made thy womb a 
throne, and thy body He made more spacious 
than the heavens. In thee rejoiceth, O full of 
grace, all creation; and it glorifieth thee. 

  

ـَ  إنَّ الَبرايا ِبَةسِرَا، َتفدَرُح ِبدِك يدا ُممَتِلَِدًة ِنعَمدًة: َمحاِفد
ـُ الُمَتَقددددِ س،  الَمالَِِكددِة، َوَأجنددداَس الَبدددَشر. َأَُِّّتهدددا الَهيَكددد
والِفددرَدوُس الن دداِطُق، َفخددُر الَبتوِليَّددِة َمددرَيا، الددتي ِمنهددا 
ـَ  َد اإلَلدددُه، وصددداَر ِطفددداًل، َوَدددَو إَلُهندددا الدددذي َقبددد َتَجدددسَّ
ـَ َبطَنددِك  َور.أِلَنَّددُه َصددَنَ  ُمددسَتوَدَعِك َعرًشددا، َوَجَعدد الدُّ
ماوات. ِلددَذِلَك يددا ُممَتِلَِددًة ِنعَمددًة، َتفددَرُح  َأرَحددَب ِمددَن الددسَّ

ُدكِ  ُـّ الَبرايا َوُتَمجِ   .ِبِك ُك



House Blessings 

To arrange a visitation or  

House Blessing from Fr.  

NABIL FINO, please call  205-705-
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الرجاء االتصال باألب نبيل فينو 
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Or Elias Ward 574-238-4673 
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ينتهي األسبوع األّول من الصوم األربعينّي متّوًجا بأحد األرثوذكسيّة. يشير كتاب التريودي                أحد األرثوذكسيّة
إلى إقامة زيّاح في الكنيسة وحولها باأليقونات المقدّسة في ختام صالة السحر، حيث تُقرأ مقّررات المجمع المسكونّي 

. وذلك لنتذّكر إعادة رفع األيقونات في الكنائس، في األحد األّول من الصوم في العام ٧٨٧السابع الذي انعقد في نيقية العام 
، بناًء على قرار األمبراطورة ثيوذورة، التي نفّذت مقّررات المجمع المذكور، ووضعت حدًّا لحرب األيقونات التي حدثت ٨٤٨

 .٨٤٨إلى  ٨١٨، ومن ٧٨٧إلى  ٧٨٧على مرحلتين من 

ُعقدت المجامع المسكونيّة السبعة للردّ على تعاليم خاطئة، رّوج لها ملوك أو أساقفة أو كهنة. في هذا السياق ردّ المجمع السابع 
على هرطقة تحطيم األيقونات التي بدأها بعض أباطرة القسطنطينيّة الذين نفوا اإلكليروس المعارضين لرأيهم وحبسوهم 

وعذّبوهم. ومثل باقي المجامع استند المجتمعون في قرارهم إلى أقوال من سبقوهم من آباء الكنيسة. وشّكلت كتابات القدّيس 
يوحنّا الدمشقّي األساس الذي استند إليه آباء المجمع السابع. فالقدّيس الذي عاش في دمشق تحت سلطة الدولة اإلسالميّة، بعيدًا 
عن متناول أباطرة القسطنطينيّة، استطاع أن يؤلّف عددًا من المقاالت في وجوب تكريم األيقونات داحًضا حجج أصحاب هذه 

 البدعة.

كان المنادون بتحطيم األيقونات يرّوجون لمعتقدهم باالستناد إلى الوصيّة التي وردت في العهد القديم والتي تحّرم رسم صور هلل. 
في العهد القديم لم يكن »فبيّن الدمشقّي خطأهم موضًحا أنّهم برفضهم رسم صور المسيح فإنّهم يرفضون تجّسده. إذ يقول 

تصوير هللا ممكنًا، ألنّه لم يكن قد اتّخذ جسدًا وال شكالً. أّما اآلن، وبعد أن ظهر هللا بالجسد وعايش البشر، فإنّني ارسم صورة 
يردّد هذا التعليم  .«هللا الذي يمكنني أن أراه، والذي أصبح مادّة من أجلي، ولن أنقطع عن احترام المادّة التي اكتمل بها خالصي

الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي »(، هو نفسه ١٤: ١)يوحنّا  «الكلمة صار جسدًا»صدى كلمات الكتاب المقدّس، ألّن 
(. وردًّا على من يقول إّن المسيحيّين يعبدون الخشب واأللوان وّضح ١: ١يوحنّا ١) «رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه، ولمسته أيدينا

 .«نحن المسيحيّين نسجد لأليقونات، للمرسوم ال للمادّة، ونقدّم التكريم ولكن لمن هم مرسومون عليها»قدّيسنا أنّنا 

من حيث »قدّيسون آخرون شاركوا الدمشقّي في آرائه منهم ثيوذورس الستودينّي، الذي نقل عنه آباء المجمع قوله عن المسيح 
إنّه ولد من اآلب غير القابل للوصف، فال يمكن أن يكون للمسيح صور. أّما من حيث إنّه ولد من أّم عذراء، قابلة للوصف، فله 

 .«صور

رسم صور السيّد والعذراء والمالئكة والقدّيسين، تقليد قديم ويشدّدون على  «تقليد»وقال المجتمعون في قرارات المجمع إّن 
ضرورة الحفاظ على هذا التقليد لما فيه من منفعة. فهو أّوالً يظهر تجّسد الكلمة ويؤّكد عليه. وثانيًا يساعد الناس الذين ينظرون 

إلى األيقونات على تذّكر األصل والتشبّه به واالقتداء بالقدّيسين. ثّم شدّد المجتمعون على ضرورة أن تُعلّق األيقونات في 
الكنائس والبيوت كما يعلّق الصليب الكريم. كما أوصوا بضرورة أن تُكّرم األيقونات، من دون عبادتها، فالعبادة مختّصة 

 بالطبيعة اإللهيّة وحدها.

عيدنا هذا اليوم ال يقتصر على المجمع السابع، ففي صالة السحر تذّكر الكنيسة أبناءها بالمجامع المسكونيّة السبعة وبمقّرراتها. 
وفيه نتذّكر أيًضا اآلباء الذين شاركوا في هذه المجامع لتثبيت اإليمان الصحيح حتّى وصل إلينا. فدورنا أن نتعلّم منهم استقامة 

الرأي لكي نستحّق أن ندعى أبناًء لهؤالء اآلباء. فهم بصلواتهم وأصوامهم وقراءاتهم وتضحياتهم استحقّوا أن يدعوا آباًء للكنيسة. 
وهكذا نحن أيًضا علينا أن نقيم عالقة شخصيّة مع الكلمة المتجّسد، عالقة قوامها الصالة والصوم والمعرفة والتقوى. عالقة تبدأ 

 بالتواضع )كالعّشار( وتمّر بالتوبة )كاالبن الشاطر( لتصل إلى صنع الرحمة )خراف اليمين(.

ال تبتعد القراءة اإلنجيليّة عن موضوع اإليمان. فالرسول نثنائيل، الذي يدعوه فيلبّس إلى اتّباع المسيح، يعترض على حديث 
فيلبّس إذ يقول إّن المسيح ال يأتي من الناصرة. وهذا االعتراض يأتي من معرفة هذا الشاّب بالكتب المقدّسة. هذا تقوله القراءة 

( التي تعني أّن ٤٤: ١)يوحنّا  «وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس واألنبياء»مّرتين، األولى نجدها في دعوة فيلبّس نفسه 
 التلميذين كانا يبحثان معًا عن المسيح، وأنّهما معًا يعرفان ما كتبه موسى وباقي األنبياء عن هذا المنتظر.

تعني أنّه كان يقرأ في أسفار العهد  «تحت التينة»اإلشارة الثانية نجدها في جواب الرّب يسوع نفسه. فالتلميح إلى وجود نثنائيل 
القديم. فالمعلّمون اليهود في أيّام المسيح كانوا يفّضلون الجلوس تحت شجرة التين لكي يدرسوا التوراة. فعندما كانوا يقولون 

أّما السبب في هذا االختيار فألّن شجرة التين ترمز إلى اليهود  .«تأّمل في الكتب المقدّسة»فهم كانوا يعنون  «جلس تحت التينة»
؛ وارتباط ذلك بدخول يسوع ١٤-١١: ١١؛ مرقس ٨٨-١٨: ٨١؛ متّى ٩-٧: ١٨في الكتاب المقدّس )راجع مثل التينة عند لوقا 

 إلى أورشليم(.

مهّمتنا نحن المؤمنين المحتفلين بهذا التذكار تقوم على أن نحمل المسيح في فكرنا وقلبنا وتصّرفاتنا إلى كّل الناس. ندعوهم إلى 
رؤية المسيح يعيش معنا وفي ما بيننا. نحمل إليهم إيمانًا أرثوذكسيًّا وصل إلينا من آبائنا القدّيسين: أن نصبح نحن أيقونات لهؤالء 

 (.٤٧: ١)يوحنّا  «تعال وانظر»اآلباء. نطلق عاليًا، لكّل من حولنا في البلدة والضيعة والمدينة، نداء فيلبّس لنثنائيل 





My St. James 

My Church,  

My community, 

Myself,  

Together in 

Christ  



 

تذكار القديس الكسيوس رجل هللا                                          

( من أبوين تقيين مقربين من البالط 083ولد القديس الكسيوس في روما أواخر القرن الرابع )

االمبراطوري أبوه أفيميوس من أشراف رومية ومن أبرز أعضاء مجلس الشيوخ، أمه أغيا من 

ساللة الملوك الرومانيين، كانت التقوى المسيحية تزين بيتهم الذي كان ملجأ للفقير واليتيم ومالذاً 

لكل مظلوم. وقد رزقا بابنهما بعد أيام طويلة من العقر فأحسنا تربيته. فنبغ في العلوم والفصاحة 

والفلسفة، وكانت نفسه تصدو الى الكمال فعكف على طلب الفضيلة وترويض نفسه على التقوى، وقد أظهر له القديس بولس 

في رؤيا وقال له ان يستجيب ألمر الرب مهما كلف االمر ذلك قارئاً له اآلية )من أحب أباً وأماً أكثر مني فال يستحقني(. 

فلما صار شاباً أراد أبواه ان يزوجاه واختاروا له عروساً وحدّدوا حفل الزفاف. ولكنه في ليلة وقد مآل الشوق لحياة النسك 

والتوحد، انفرد بعروسه وقدّم لها هدية ثمينة قال لها: )حافظي على هديتي هذه وليكن هللا بينك وبيني حتى تكمل إرادته(. 

وعند انتهاء المراسيم، خرج على متن إحدى السفن فبلغ مدينة لالذقية وعاش فيها ومكث في مغارة بجانب المرفأ القديم 

سنة. وفي تلك االثناء أرسل  71تسمى )عين السنتيلكس(. ومن ثم الى الرها بقي عند باب كنيسة مكّرسة لولده اإلله مدة 

والداه خداماً للبحث عنه في كل الالد ومنهم أتى الى مدينة الرها ودخلوا كنيسة العذراء فلم يعرفوه ِلما كان عليه من الفقر 

والمسكنة، أما هو فقد بقي مالزماً الكنيسة فاعتنى بأمره وكيل الكنيسة وأسكنه في الدير. يوماً ما تراءت والدة اإلله لخادم 

الكنيسة وطلبت منه ان يكرم )رجل هللا( بما يليق به. فلما أدرك الكسيوس ا، أمره انفضح وبات عرضة إلجالل وتوقير 

الناس قام وعاد الى الالذقية ومنها انطلق على ظهر إحدى السفن الى طرطوس )مدينة بولس الرسول(. غير ان األهوية 

أتت بتدبير من هللا فاندفعت السفينة باتجاه روما. فتأكد ان ما حدث هو من تدبير هللا فعاهده ان يعيش متنكراً على أبواب 

والديه فدخل روما فقيراً وأتى قصر والديه فتحركت عواطفه واضطرب قلبه لكنه تذكر نذور الرب واآلم المسيح وفقره 

وذلّه فتجلد وصبر، ثم رأي والده خارجاً من القصر وقد تجعد لوجهه وارتسم عليه الحزن واألسى فتجلد وطلب منه صدقة 

فأعطاه وتابع سيره ولم يعرفه، وكذلك رأي أمه وعروسه تخرجان فمد يده وطلب منهما صدقة فأحسنا إليه ولم تعرفاه ايضاً 

ولبث على باب الحديقة نظر الى أحب الناس إليه في دنياه ويصبر على كتمان سره، وفي احدى األيام تقدم الى أبيه طالباً 

منه ان يسمح له بمأوى في احدى زوايا القصر ليقضي هناك بقّي أيامه. وقال له القديس ألبيه: )إن الرب يعوض عليك 

وينظر اليك، وإذا كان لك في بالد الغربة من تحّن إليه فهو يرده إليك(. فآثر كالم الكسيوس في قلب أبيه، وذكر أبنه البعيد، 

فمنحنه مسكناً تحت الدرج يأوي إليه على ما كان عليه من نسك وأصوام وعبادات وتواضع وسهر وصلوات فاستقبله عبيد 

عاماً يكابد سوء المعاملة دون تذمر  71أبيه وجعلوه يهزؤون به ويذيقونه ُمّر اإلهانات وبقي رجل هللا عن باب منزل والديه 

بل يفرح ألنه كان قد بلغ من حب هللا مبلغاً عظيماً. ولما تكمّل بالقداسة أوحى هللا إليه أن أيامه قد دنت وامره ان يكتب سيرة 

م. أراد هللا 443حياته ليّرف أبويه به بعد وفاته فطلب ورقاً وحبراً وكتب سيرة حياته ثم أسلم الروح والريشة في يده سنة 

ان يُشّرف عبده وخالل االحتفال بالذبيحة اإللهيه يوم أحد فُسمع صوٌت في الكنيسة يقول: )تعالوا الّي يا جميع المتعبين 

والثقيلين االحمال وأنا أريحكم(. فارتاع الحضور، ثم سمعوا الصوت ثانية يقول: )اذهبوا وابحثوا عن رجل هللا فانه يصلي 

ألجل مدينة رومية(، ذاع الخبر في رومية وأخذ الناس يسألونه من يكون هذا الرجل البار. وفيما كان أسقف رومية يرأس 

خدمة القداس اإللهية في كنيسة القديس بطرس وبحضور االمبراطور وحشد من الناس، وإذا بصوت يتردد في الهيكل معلناً: 

)ابحثوا عن رجل هللا الذي صلى ألجل المدينة وألجلكم ألنه ها هو قد فارق الحياة(. وتردد صوت من جديد ان رجل هللا 

موجود في منزل أفيميوس )والد القديس(. فركض الجميع الى بيته ليروا ما االمر وإذا بعبيده يقولون له لقد مات هذا 

الصباح الفقير الغريب الذي أويته تحت الدرج ووجدنا في يده ورقاً مطوياً لم نستطع أخذه منه وفي تلك الساعة وصل 

االسقف وصلى وطلب من الجثة ان تفتح يدها فانفتحت اليد وسلمته الورقة، وما كاد يأتي على قراءة ما فيه حتى صرخ 

أفيميوس يا ولدي الكسيوس وانطرح عليه يقبله ويذرف الدموع السخيّة وكذلك والدته وعروسه. ما نتعلمه من حياة هذا 

القديس: )ان األيام تزول والدنيا تفنى... وان األبدية هي المسعّى وهللا هو الغني الحقيقي الذي ال يُسلْب... تحتفل كنيستنا 
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