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 األّول   توماس  باسيليوس  مار   الغبطة  صاحب  األجالء:  إخوتنا  إلى  الخيرية  واألدعية  الرسولية  البركة   نهدي
  والقسوس   الخوارنة  الروحيين  أبنائنا  وحضرات  وقارهم،  الجزيل  المطارنة  النيافة  وأصحاب  الهند،  مفريان

  األرثوذكسي   السرياني  شعبنا  أفراد  ولفيف   الفاضالت،  والشماسات  الموقرين  والشمامسة  والراهبات  والرهبان
  ومار   الرسل   هامة  بطرس  ومار  اإلله  والدة  مريم  العذراء  السّيدة  بشفاعة  يةالرّبان  العناية  شملتهم   المكّرمين،

 .آمين والقّديسين، الشهداء وسائر  المنبجي فيلوكسينوس
 

 :نقول  العزيزة، خواطركم تفقد  بعد 
  كانت   التي  الفاسدة  والتعاليم  الهرطقات   ضد    تجاهد   فوجدها  الشرق،  في  هللا  كنيسة  على  الخامس  القرن   أطل  

  على وتؤث ر  العلن  إلى  تظهر المختلفة  البدع  الفترة  تلك في  بدأت   أبنائها.  إيمان   وإضعاف  الكنيسة   تقسيم  تحاول
  الكنيسة   جسم   تنهش   ت نكا  التي  والتحز بات   السياسي ة   باألطماع  مدعَّمة  بينهم  االنقسامات   وتغذ ي  الروحي ين  القادة

  زمان   كل    في  الكنيسة   إلى  ترسل  اإللهية  العناية  ولكن  واالنقسام.  الشرخ   وتفاقم  المؤمنين.  بين  العداوات   وتخلق
  فكانت   إليهم.  المسل م  الرسولي  اإليمان  روح  بحسب   السليم  والتعليم  القويم  اإليمان  على  أبناءها  يثب تون   أتقياء  رجاالا 

  الظروف،   هذه  في  الفائلة.  والهرطقات   المضل لة  البدع  أمواج  تنكسر  حيث   الحق    صخرة  على  ثابتة  ترتفع  الكنيسة
اء   نبراس    وهج   برز    المنبجي. فيلوكسينوس  مار وهو أال السريانية، كنيستنا علماء  من عظيم   وض 
ِلد    )أي   سنايا""أخ  اسمه   وكان  الخامس،  القرن   من   الثاني   الربع   في  العراق   في  باجرمي  كورة  من  تحل  بلدة  في  و 

  واليونانية   السريانية  اللغة  آداب   تعل م  حيث   كبرئيل(  مار   )دير  قرتمين  دير  دخل  صباه،  ميعة  في  الغريب(.



  كاهناا،   وسيم  تره ب   ثم    والالهوتية.  الفلسفية  دراساته  فيها  وأتم    الرها  مدرسة  إلى  انتقل  ثم    الدين،  علوم   وصنوف
 أي  فيلوكسينوس وسم اه مطراناا  فرسمه منبج أبرشية أسقفي ة ثانيال بطرس البطريرك إليه أسند  ،485 العام وفي

  الغرباء. محب  
ا  معل ماا  ساعَدْيه،  عن   فيلوكسينوس  مار  شم ر ا،  ومرشدا   واإليمان   السمحة  العقيدة  على   المؤمنين  مثب تاا   وناصحا

ماا  برئ   فما   القويم.  عزل  إلى   ىسع  بل   اإليمان،   لمسائ  في   ي حابِ   لم  وفعالا.  قوالا   به،  ي حتذى  مثاالا   نفسه   مقد 
  وعقيدتهم،   اآلباء  تعاليم  حماية  في  الصدارة  مكان  فاحتل    شأنهم.  وسما  رتبهم  علت   مهما  وحرمانهم،  المهرطقين

  كان   هللا  أن    إال  عزيمته،  وإخماد   حماسه  إيقاف  عديدة  مر ات   حاولوا  الذين  اإليمان  خصوم  وجه  في  وصموده
يه يسنده    ة.السامي رسالته ليتابع ويقو 

  للرهبان   النصائح  فيه  يسدي  المسيحي  الكمال  سيرة  في  انفيسا   اكتابا   وأل ف  والمقاالت،  الرسائل  فحب ر  قلمه  جاد 
  صقل   الذي  ونسكه  زهده  نستشف    ومنها  األهواء.  ومعالجة  الرذائل  ومقاومة  المسيح   للسي د   التتلمذ   طريقة   عن 

 الكنيسة.  في  ارائدا  دوراا له جعل مم ا تقواه   صورة ودعم الفذ ة شخصيته
  وهم ته   الوق ادة  غيرته  وعكست   العقيدة  صفو  على  انطَوْت   التي  العديدة  رسائله  خالل  من  شت ى  مواضيع  طال

  خصوم   مزاعم  وسف هت   الحق    اإليمان  عن  زاغوا  الذين  بالرهبان  ند دت   التي  فمنها  الكنيسة.  دعائم  تثبيت   في  العالية
، ا  كتاباته  فكانت   والِعبر.  والدروس   والجداالت   الشروح  احتَوت   التي  ومنها  الحق  ا  المضللين  على  ردا  وتفنيدا

  في   يخل دها   َمن   واحتاجت   وقته  في  اشتهرت   التي  الالهوتية  للتساؤالت   وقاطعاا  شافياا  وجواباا  والبدع،  للهرطقات 
  الكتب.

  حياته   في  يكتبه   ما  تطبيق  عن  الالهوتية  المصن فات   كتابة   عبر  اإليمان  عن   الدفاع  في  الدائم  انشغاله  يثِنه  لم
  الصحيحة.   والتعاليم  المقد سة  للكتب   معرفتنا  في  الثبات   في  هي  إليه  بالنسبة  الحقيقية  الحكمة  كانت   إذ   الروحية،

ا:  المجال  هذا  في  كتب   وقد  دا   الخطأ   عند  ن ظهر  أن  هذا:  من  أفضل  آخر  عمل  العالم  هذا في  لنا  ليس  "حقاا  مؤك 
ا  وكذلك  ي عَرف،  هذا  ففي  حكيم،  ثم ة  كان   إن  ن غَلب.  وال  نفسنا  قو ة  بسالة  الصغير،  أو  الجسيم   السيرة   ذو  أيضا

 وال  خدمة  ال  ذلك:  يساوي   شيء  ال  والحكماء.  المقد سة  والكتب   والطبائع  الكتب   معرفة  قو ة  هي  فهذه  الم دهشة،
 معرفة." وال سلوك

ة   (بلغاريا)   ثراقية  في  فيلبوبولي  إلى  518  عام  ن ِفي    بفالغونية   في   غنغرة  إلى  ثم    سنوات،  الخمس   تقارب   لمد 
  عام  األول  كانون   من  العاشر  في  واستشهد   الدخان  لكثرة  فاختنق  فرن   فوق   ضيقة  غرفة  في  ح ِبس  حيث   (تركيا)

  .المقدسة الكنيسة له وعي دت  ،523



  وي المئ  اليوبيل  عامَ   2023  العام  نعلن  أن  لنا  يطيب   استشهاده،   على  عام  وخمسمائة  ألف    مرور  بعد   اليوم،
نا المنبجي. فيلوكسينوس مار  القد يس لرقاد  عشر الخامس ا  كنيستنا، أبناء نحث   أن هذا بمنشورنا ويسر    إكليروسا
  جهاده   من  العبر  وأخذ   المنبجي  فيلوكسينوس  مار  العظيم  القديس  هذا  ذكرى   إلحياء  السنة   هذه  يكر سوا  أن  وشعباا،
  كنيستنا   سماء  في  نوره  شع    منيراا  كوكباا  كان  إذ   المسيح،  عيسو   بربنا  باإليمان  التمسك  سبيل  في  العذاب   وتحم له

   .والعالم الكنيسة تاريخ  صفحات   على نور من بأحرف الروحي جهاده أمجاد  وسج ل  األرثوذكسية السريانية
  وأرثوذكسي ته   العظيم   القد يس  هذا  سيرة   تتناول  التي  الكتب   بعض   بنشر  البطريركية   ستقوم   اليوبيل،  هذا  وبمناسبة

م  كما  والنسكي.  الالهوتي  فكره  وعن  عنه  والدراسات   والندوات   العلمية  المؤتمرات   تنظيم  عن   فضالا    قناتنا   ستقد 
ة  برامج  (TV Suboro)  سوبورو  البطريركية   الكبير.   الالهوتي  وإرثه  وكتاباته   المنبجي  فيلوكسينوس  مار  عن  خاص 

  المنبجي   فيلوكسينوس   مار  سيرة  تتناول  التي  واللقاءات   الندوات   إقامة  على  العالم  في  أبرشي اتنا  جميع  نحث    كذلك،
 . العريق الالهوتي السرياني  تراثنا إغناء في الثمينة مساهمته إلبراز  النفيسة ومؤلفاته

 األحب اء،  أي ها
 ليرعوا  المنبجي  فيلوكسينوس  مار  القديس  الذكرى   كصاحب   صالحين  برعاة  كنيسته  على  يجود  الذي  الل ـه  نشكر
  أتباعها   وشج ع  عليها  القضاء  أعدائها  محاولة  من  وقاها  العصيب   الزمن  ففي  القويم.  اإليمان  على  ويثب توهم  خرافه
  األبرار. واآلباء األطهار الرسل من تسل مته كما األرثوذكسي اإليمان جوهرة صيانة على
كه  الروحي  بجهاده  إذاا  لنقتدِ    يذكره   الذي  المجد  إكليل  لنستحق    عنها،  نحيد   فال  الرسولية  اإليمانية  بالعقائد   وتمس 

 البر  إكليل لي وضع قد  وأخيراا  اإليمان حفظت  السعي  أكملت  الحسن الجهاد  جاهدت  »قد  بقوله: بولس الرسول
  تي   2)   أيضاا«  ظهوره  يحبون   الذين   لجميع  بل  فقط  لي  وليس  العادل  الديان  الرب   اليوم   ذلك  في   لي  هيهب  الذي

يسون   اآلباء   هم  هؤالء  (.8و7  :4  والضيقات.   المشق ات   محتملين  المسيح  إلنجيل  يحق    كما   عاشوا  الذين  القد 
  ومار   مريم  العذراء  السيدة  شفاعةب  جميعاا  لكم  بركة    سبب   اليوبيل  هذا  إحياء  يكون   أن   هللا  إلى  ضارعين  نصل ي

ا  دائماا  تشملكم  الرب    ونعمة  كاف ةا،  يسينوالقد    والشهداء  المنبجي  فيلوكسينوس  .ܘܫܪܟܐ  ܕܒܫܡܝܐ  ܘܐܒܘܢ. آمين  أبدا
 

 دمشق  في البطريركية  قاليتنا عن صدر
 وعشرين واثنتين ألفين سنة األول كانون  شهر من العاشر في

 المنبجي  فيلوكسينوس مار عيد والمصادف
 لبطريركيتنا  التاسعة السنة وهي

 


