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Sunday 20thMay 2018 
Sunday of the Commemoration of the Holy Fathers of the First Ecumenical Council  

SERVICE VARIATIONS 

TROPARION OF THE RESURRECTION (TONE 6) APOLYTIKON OF THE ASCENSION (TONE 4) 

When Mary stood at your grave, looking for your sacred body, 

angelic powers shone above your revered tomb. And the soldiers 

who were to keep guard became as dead men. You led Hades captive 

and were not tempted thereby. You did meet the Virgin and did give 

life to the world, O You, Who are risen from the dead, O Lord, glory 

to You. 

You ascended in glory, O Christ our God, and gladdended Your 

disciples with the promise of the Holy Spirit, and they were assured 

by the blessing that You are the Son of God and Reedemer of the 

world.  

APOLYTIKION OF THE HOLY FATHERS IN (TONE 8) TROPARION—ST NICHOLAS (TONE 4) 

You, O Christ, are our God of exceeding praise Who did 

establish our holy Fathers as luminous stars upon earth, and 

through them did guide us unto the true Faith, O most merciful 

One, glory to You.  

The truth of your dealings, our father and bishop Nicholas, showed 

you to your flock as a standard of faith, as the image of gentleness, 

and as a teacher of self-discipline. By lowliness you attained to the 

heights, by poverty to great riches. Therefore, we beseech you, pray 

to Christ our God for the salvation of our souls.  

Confession is available by appointment with Father John and Father Roumanos. Please feel free to contact them.  

See www.stnicholaspunchbowl.org.au for the Holy week Service Booklets and more. 

KONTAKION OF THE ASCENSION (TONE 6) 

When You had fulfilled your dispensation for our sakes, uniting things on earth with the Heavens, You did ascend in glory, O Christ 

our God, departing not hence, but remaining inseparable from us and crying unto them that love You: I am with you, and no one can 

be against you. 

The Reading from the Acts of the Apostles. (20:16-18, 28-36)  

Blessed art Thou, O Lord, the God of our Fathers. For Thou art just in all Thou hast done.  

In those days, Paul had decided to sail past Ephesus, so that he might not have to spend time in Asia; for he was hastening to be at               

Jerusalem, if possible, on the day of Pentecost. And from Miletus he sent to Ephesus and called to him the elders of the church. And when 

they came to him, he said to them: “Take heed to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers, to care 

for the church of God which he obtained with the blood of his own Son. I know that after my departure fierce wolves will come in among 

you, not sparing the flock; and from among your own selves will arise men speaking perverse things, to draw away the disciples after 

them. Therefore, be alert, remembering that for three years I did not cease night or day to admonish everyone with tears. And now I            

commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are 

sanctified. I coveted no one’s silver or gold or apparel. You yourselves know that these hands ministered to my necessities, and to those 

who were with me. In all things I have shown you that by so toiling one must help the weak, remembering the words of the Lord Jesus, 

how He said, ‘It is more blessed to give than to receive.’” And when he had spoken thus, he knelt down and prayed with them all.  

The Reading from the Holy Gospel according to St. John. (17:1-13)  

At that time, Jesus lifted up His eyes to heaven and said, “Father, the hour has come; glorify Thy Son that the Son may glorify Thee, since 

Thou hast given Him power over all flesh, to give eternal life to all whom Thou hast given Him. And this is eternal life, that they know 

Thee the only true God, and Jesus Christ Whom Thou hast sent. I glorified Thee on earth, having accomplished the work which Thou 

gavest Me to do; and now, Father, glorify Thou Me in Thy own presence with the glory which I had with Thee before the world was 

made. I have manifested Thy Name to the men whom Thou gavest Me out of the world; Thine they were, and Thou gavest them to Me, 

and they have kept Thy word. Now they know that everything that Thou hast given Me is from Thee; for I have given them the words 

which Thou gavest Me, and they have received them and know in truth that I came from Thee; and they have believed that Thou didst 

send Me. I am praying for them; I am not praying for the world but for those whom Thou hast given Me, for they are Thine; all Mine are 

Thine, and Thine are Mine, and I am glorified in them. And now I am no more in the world, but they are in the world, and I am coming to 

Thee. Holy Father, keep them in Thy Name, which Thou hast given Me, that they may be one, even as We are one. While I was with 

them, I kept them in Thy Name, which Thou have given Me; I have guarded them, and none of them is lost but the son of perdition, that 

the scripture might be fulfilled. But now I am coming to Thee; and these things I speak in the world, that they may have My joy fulfilled 

in themselves.”  



WEEKLY ANNOUNCMENTS  

              ORDINATION OF A DEACON 

On Sunday the 27th of May at 9:30 am at   

St. Nicholas Punchbowl. His Eminence  

Metropolitan Basilios Kodseie will lay his  

hands on brother Phillip Saba ordaining him to 

the rank of the  diaconate. 

Axios! Worthy! Moustahek! 

QUOTE OF THE DAY 

UPCOMING TALKS 

Date: Sunday 20th May 

Topic: The Two Hands of God  

Speaker: Jason Israel 

 

Date: Sunday 27th May 

Topic: Praying the Trinity 

Speaker: Fr John El Karaan 

Bible Studies is held at the church house every 

Thursday night at 7:15pm. 

DONATION DETAILS  

St Nicholas General Account   

(for pledges and donations) :  

 

.BSB 062 141  

.AC 10026336  

St Nicholas School Building Fund  

(for Tax deductible  donations) :  

 

.BSB 062 301  

.AC 1038 4475  

FATHERS OF THE 1ST COUNCIL 

The heresiarch Arius was a Libyan by race and a protopresbyter of the Church of Alexandria. In 

315, he began to blaspheme against the Son and Word of God, saying that He is not true God, 

consubstantial with the Father, but is rather a work and creation, alien to the essence and glory 

of the Father, and that there was a time when He was not. This frightful blasphemy shook the 

faithful of Alexandria. Alexander, his Archbishop, after trying in vain to correct him through 

admonitions, cut him off from communion and finally in a local council deposed him in the year 

321. Yet neither did the blasphemer wish to be corrected, nor did he cease sowing the deadly 

tares of his heretical teachings; but writing to the bishops of other cities, Arius and his followers 

requested that his doctrine be examined, and if it were unsound, that the correct teaching be de-

clared to him. By this means, his heresy became universally known and won many supporters, so that the whole Church was 

soon in an uproar. Therefore, moved by divine zeal, the first Christian Sovereign, Saint Constantine the Great, the equal to 

the Apostles, summoned the renowned First Ecumenical Council in Nicaea, a city of Bithynia. It was there that the shepherds 

and teachers of the Church of Christ gathered from all regions in the year 325. All of them, with one mouth and one voice, 

declared that the Son and Word of God is one in essence with the Father, true God of true God, and they composed the holy 

Symbol of Faith up to the seventh article (since the remainder, beginning with "And in the Holy Spirit," was completed by 

the Second Ecumenical Council). Thus they anathematized the impious Arius of evil belief and those of like mind with him, 

and cut them off as rotten members from the whole body of the faithful. Therefore, recognizing the divine Fathers as heralds 

of the Faith after the divine Apostles, the Church of Christ has appointed this present Sunday for their annual commemora-

tion, in thanksgiving and unto the glory of God, unto their praise and honour, and unto the strengthening of the true Faith. 

The Holy Martyr Thalleleus 

Pay attention carefully. After the sin comes 

the shame; courage follows repentance. Did 

you pay attention to what I said? Satan    

upsets the order; he gives the courage to sin 

and the shame to repentance.  

+ St. John Chrystotom  

Saint Thalleleus was from the region of Lebanon in Phoenicia, the son of Berucius, a Christian 

bishop; his mother’s name was Romula. Raised in piety, he was trained as a physician. Because of 

the persecution of Numerian, the Saint departed to Cilicia, and in Anazarbus he hid himself in an 

olive grove; but he was seized and taken to Aegae of Cilicia to Theodore, the ruler. After many tor-

ments he was beheaded in 284. Saint Thalleleus is one of the Holy Unmercenaries.  

Antiochian Orthodox Stewards are taking 

registrations now for children ages 8 years 

and above ! 

For more details please call Antoinette on 

0412260564 



 أحد آباء المجمع المسكوني األول 

 القديس أثناسيوس الكبير 

. األول الذي انعقد في القرن الرابع ميالدي ويٌعرف بمجمع نيقية على إسم المدينة التي ُعقد فيها في تركيّا الحاليّة"  المسكوني"هو المجمع   :تعريف

أّول ما يظهر في هذا المجمع أن .  رئسه اسقف أوسيوس اسقف قرطبة او افسافيوس اسقف انطاكية وحضر افتتاحه اإلمبراطور قسطنطين الكبير

م، كانت ظاهرة جليًّا على أجساد كثيرين من اآلباء الذين أتوا ٣١٣عالمات االضطهادات التي أوقفها القدّيس قسنطنطين الكبير في مرسوم ميالنو 

فأعضاؤهم المشّوهة او المبتورة وآثار الجروح والضرب والجلدات شهدت أن اإليمان .  من كنائس العالم ليشهدوا للمسيح الحّي والغالب على الدوام

 –ت بقيالحّي الذي دّونوه في نيقية كان محفوًظا في قلوبهم وعقولهم ومكتوبًا على صدورهم وفي صبر أجسادهم وال يَخفى على أحد أن هذه اآلالم 

اس اثناسيوس، الذي رافق األسقف ألكسندروس اإلسكندري إلى المجمع  –وسوف تبقى  رفيقة القدّيسين الشاهدين، ولعل أبرز شهادة لها هي أن الشمَّ

وهو من يعرف  كان بطل نيقية، وقد نُفي بعد تَرأسه سدّة البطريركيّة في اإلسكندريّة خمس مرات، وبقي خارج كنيسته ما يزيد على العشرين سنة،

الهدف .  أُسقفًا معظمهم من الشرق ٣١٣م حضره حوالى ٣٠٣من أيّار عام  ٠٢بدأ مجمع نيقية جلساته في ال  :إلتئام المجمع . بالقديس أثناسيوس الكبير

لكنيسة ن ااألساسي إللتئام المجمع هو إدانة هرطقة كاهن ليبي عاش في اإلسكندريّة اسمه آريوس كانت قد انتشرت بقّوة، وكانت مخالفة تماًما إليما

أنكر آريوس ألوهية االبن فزعم بأنّه كان وقت لم يكن  :هرطقة آريوس.  الحقيقي، إذ قامت على جعل الّرب يسوع المسيح مخلوقًا ورفضت ألوهيّته

وبهذا يُصبح الّرب يسوع المسيح .  االبن فيه موجودًا، وادّعى أن االبن أّول مخلوقات هللا وِمْن ُصْنِعِه، كما أن الروح القدس من ُصْنعِ االبن أيًضا

ماذا تريد اإلنسانيّة من إلٍه بقي في سماواته؟ وعلى أي حٍب إلهّي كنّا سنتكلّم لو لم :"  وهنا يٌطرح السؤال.  مخلوقًا وبالتالي ال اتّحاد بين هللا واإلنسان

دحض هرطقة آريوس وإعالن اإليمان المستقيم، أي أن المسيح إله حقيقي مولود من اآلب قبل كل الدهور   -  :أعمال المجمع وقوانينهيتجّسد هللا؟ 

وبالروح "صياغة الجزء األّول من دستور اإليمان الذي نتلوه في القدَّاس اإللهي، أي لغاية   -.  نور من نور إله حق من إله حق.  وغير مخلوق

أي أن المسيح هو من جوهر اآلب "  هومووسيوس"تبنّي عبارة   -.  م في القسطنطينيّة٣٣١، الذي أستكمل في المجمع المسكوني الثاني عام "القدس

بما أن االبن هو من جوهر : "مما قاله آباء المجمع.نفسه، واستعمال هذه اللفظة في دستور اإليمان للشهادة على طبيعة الّرب يسوع المسيح اإللهيّة

تحديد   -.  تأكيد المعموديّة وتبنّي كثير من الصلوات  -". اآلب، فاالبن إله كما أن اآلب إله، وتاليًا يجب القول إن المسيح هو من جوهر واحد مع اآلب

ول بدر د أتعيين تاريخ عيد الفصح، وإقرار القاعدة التي كانت تعتمدها كنيسة اإلسكندريّة لالحتفال بالعيد، وبحسبها يقع عيد الفصح يوم األحد بع

وضع تنظيمات إداريّة فسنَّ عشرين قانونًا كنسيًا، منها تثبيت رفعة الكراسي الكبرى الثالث   -(.  حساب شرقي)آذار  ٠١يلي االعتدال الربيعي في 

، وقرر أن يحتل كرسي أُورشليم مكانة الشرف الرابعة على أن يبقى خاضعا لمتروبوليت قيصرية (٦قانون )رومية واإلسكندرية وأنطاكية :  وهي

 .لم يأِت مجمع نيقية على ذكر القسطنطينية ألن مدينتها دُشنت بعد المجمع بخمس سنوات :مالحظة. فلسطين

بات تعليمه فاعالً طيلة حياة الكنيسة حتّى .  لقد تََحلَّى بجرأة كبيرة في الدفاع عن إيمان نيقية.  هو أبو األرثوذكسيّة
الذي شّدد على ألوهيّة المسيح، الهوته حول تجّسد  523دفاعه عن مجمع نيقية :  يستند إرثه إلى قواعد ثالث.  اليوم

ً لخالصنا وكتابته حياةَ القّديس أنطونيوس الكبير أبي الّرهبان . 293ولد القّديس أثناسيوس الكبير سنة   .الكلمة أساسا
ً لم يكن فيه اإلبن موجوداً .  تتلمذ على يد البطريرك ألكسندر يقول .  خالف مع آريوس الذي كان يّدعي أّن هناك وقتا

أدين أريوس في مجمع اإلسكندريّة فلجأ إلى صديقه  523سنة .  آريوس هكذا إّن يسوع المسيح كان خليفة اآلب
ابن هللا الوحيد المولود من اآلب قبل "أُعلن الّرّب يسوع المسيح  523في مجمع نيقية سنة . إفسافيوس أسقف نيقوديمية

كان أثناسيوس ...  كّل الدهور نوًرا من نور إلًها حقًّا من إله حّق، مولوًدا غير مخلوق، مساِويًا لآلب في الجوهر
 523في الفترة ما بين المجمعين نيقية .  حاضراً كشّماس مع األسقف اإلسكندر، كان في الثالثين من عمره

المساوي لآلب في الجوهر :  ، دافع عن العبارة"وقف ضّد العالم بكامله"ُعرف أثناسيوس رجالً  583والقسطنطينية 
homousios  .ولم تنتصر  575توفّي سنة .  لقد تابع القّديس صراعه مع آريوس وأتباعه ولذلك نفي خمس مّرات

يشّدد القّديس أثناسيوس على :  في التجّسد :الهوته.  في عهد اإلمبراطور ثيوذوسيوس 583عقيدته نهائيًّا إاّل في المجمع المسكونّي الثاني سنة 
. هذا دفع هللا إلى أن يتجّسد ويموت كإنسان.  يحتاج هذا األخير إلى معونة إلهيّة، وال بّد من أن يُقهر الموت.  إعادة اللّحمة مع هللا التي خسرها آدم

بطرس  2" )لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة اإللهيّة: "هكذا يستطيع أن يشترك في الطبيعة اإللهيّة بحسب قول القّديس بطرس في رسالته الثانية
هذا باشتراك اإلنسان بقوى هللا غير "  ال بّد أن يصير هللا إنساناً لكي يُصبح اإلنسان إلهاً،: "عن هذه الحقيقة عبّر القّديس أثناسيوس بقوله(.  4:  3

القضاء على الموت، شفاؤنا :  إّن الهوت القّديس أثناسيوس يفّسر قاعدة الخالص في المفهوم األرثوذكسيّ .  المخلوقة، وهكذا يستطيع أن يخلص
. الاّلهوت الغربّي يفّسر الخالص عن طريق مفهوم القّديس أوغسطين الذي يعرض حالًّ عادالً لحالة اإلنسان الساقطة.  من األهواء وتألّه اإلنسان

  .لخطيئة آدم satisfactionمثالً إّن موت المسيح قد حقّق إرضاًء  Anselmيقول الهوت 

 



 

 8848000885األب رومانوس البابا       8858800100 -األب جان قرعان : كهنة الكنيسة 

 النشرة األسبوعية 
 كنيسة القديس نيقوالوس األنطاكية األرثوذكسية 

2018 العشرون من أيار  

 أحد آباء المجمع المسكوني األول  

في ذلك الزمان رفع يسوع عينيه إلى السماِء وقال يا أبت قد أتت 

ً على كل .  الساعة مّجد ابنك ليمجدك ابنك أيضاً، كما أعطيته سلطانا

بشر ليعطي كل َمن أعطيته له حياة أبدية، وهذه هي الحياة األبدية أن 

أنا قد .  يعرفوك أنت اإلله الحقيقي و الذي أرسلته يسوع المسيح

دْتُك على األرض واآلن .  قد أتممت العمل الذي أعطيتني ألعمله.  مجَّ

مجدني أنت يا أبت عند بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، 

هم كانوا لك .  قد أعلنت اسمك للناس، الذين أعطيتهم لي من العالم

وأنت أعطيتهم لي وقد حفظوا كالمك، واآلن علموا أن كل ما أعطيته 

وهم قبلوا .  ألن الكالم الذي أعطيته لي أعطيته لهم.  لي هو منك

ً أني منك خرجت وآمنوا أنك أرسلتني، أنا من أجلهم .  وعلموا حقا

ال أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتهم لي، ألنهم .  أسأل

ِجدُْت فيهم، .  كل شيء لي هو لك وكل شيء لك هو لي.  لك وأنا مُّ

أيها .  وأنا آتي إليك.  وهؤالِء هم في العالم.  ولست أنا بعد في العالم

الذين أعطيتني ليكونوا واحداً كما .  األب القدوس احفظهم باسمك

إن الذين .  نحن، حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم باسمك

أعطيتهم لي قد حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إال ابن الهالك ليتم 

وأنا أتكلم بهذا في العالم ليكون .  الكتاب، أما اآلن فإني آتي إليك

 .فرحي كامالً فيهم

 

يقققام ققداس صةبةاحةا  8::0أيار الساعةة  48يوم األحد الواقع فيه ال

أرمقلقتقه نقورا .  وجناز لراحة نفس المرحوم اسحق اللقققيقس مقن دده 

 Jezelleمنصور، أوالده  مايكل وبول اللقيس وعيالهما، نقيقققوالس 

خاله الفقريقد نقجقار وعقائقلقتقه،  Steve Rodriquesثزوجة وعائلتها

عائلة المرحوم جورج نجار، عقائقلقة القمقرحقوم إبقراهقيقم :  اوالد خاله

نجار، نعيم، بسام وداني نجار وعيالهم، أليسار زوجة حنا سمعان حنا 

بطرس وجورج منصور وعيالهما، تمام، يقوال، :  وعائلتها اوالد حميه

جاكلين وتريز وعيالهموعموم عائالت اللقيس، منصور، نجار، حنقا، 

وعموم أهقالقي بقلقدتقي دده وحقرديقن فقي  Rodriques ابو شديد، و

 فليكن ذكره مؤبدا  . الوطن والمهجر 

  

 اللحن السادس  -طروبارية القيامة 

اَس صاروا كاألموات.  ظهروا على قبِرَك الموقّر.  إنَّ القواِت المالئكيّة فسبَيَّت القجقحقيقَم ولَقْم  .  ومريَم وقفَت ِعند القبِر طالبةً َجَسدََك الطاهر.  والحرَّ

ْب ِمنها  .        يا ربُّ المجدُ لك. فيا َمْن قاَم من بيِن األموات. وصادفَت البتوَل مانحاً الحياة. تُجرَّ

 اللحن الرابع  -طروبارية الصعود 

.لقد صعدت بمجٍد أيها المسيُح إلهنا وفّرحت تالميذك بموعِد الروح القدس إذ أيقنوا بالبركِة أنك انت ابن هللا المنقذُ العالم  

 

 اللحن الثامن  -طروبارية اآلباء 

يسيَن على األرِض كواكَب المعة، وبِهْم ّهدّْيتَنا جَ  اً إلى اإليماِن الحقيقي،يا جزيُل ميعأنت أيُّها المسيُح إلُهنا الفائُق التَسبيح، يا َمْن أَسْسَت آباَءنا القدِّ

حمِة المجدُ لَك  .الرَّ

 اللحن السادس -قنداق الصعود  

وَجعَلَت الذيَن على األرِض ُمتحديَن . لما أتَْمْمَت التدبيَر الذي من أجِلنا 

بل  . منفِصٍل من مكانٍ  غيرَ . صِعدَت بمجٍد أَيُّها المسيُح إلهنا. بالسماوّيين

.أنا معُكم وليَس أحدٌ عليكم. ثابتاً بغيِر افتراٍق وهاتفاً بأحبّائِكَ   

 طروبارية القديس نيقوالوس اللحن الرابع 

ً لإليمان وصورةً للَوداعة  لقدْ أْظهرتَْك أْفعاُل الحّقِ لرعيّتِك، قانونا

ً ِلإلمساك، أيّها األُب ورئيُس الكَهنِة نيقوالوس، ِلذلَك أَحرْزَت  وُمعلِّما

بالتَواُضعِ الِرْفعة وبالَمْسَكنِة الِغنى، فتشفّْع إلى الَمسيحِ اإلله أْن يُخلَّص 

 نفوَسـنا

  

في تلك األيام ارتأى بولس أن يتجاوز أفسس في البحر لئالّ يعرض لقه 

ألنقه كقان يقعقجقل حقتقى يقكقون فقي أورشقلقيقم يقوم .  أن يُبطئ في آسيا

فمن ميليتقس بقعقل إلقى أفسقس فقاسقتقدعقى كقهقنقةَ .  العنصرة إن أمكنه

احذروا ألنفسكم لجميع الرعية القتقي .  فلما وصلوا إليه قال لهم. الكنيسة

. أقامهم الروح القدس عليها أساقفة لترعوا كنيسة هللا التي اقتناهقا بقدمقه

فإني أعلم هذا أنه سيدخل بينكم بعد ذهابي ذئاب خاطفة ال تشفقق عقلقى 

ومنكم أنفسكم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ُمقلقتقويقة لقيقجقتقذبقوا . الرعية

لذلك اسهروا متذكرين أني لمدة ثالث سنين لم أكقفقف .  التالميذ وراءهم

ليالً ونهاراً أن أنصح كل واحد بدموع، واآلن استودعكم يا إخقوتقي هللا 

إنقي .  وكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتمنحكم ميراثاً مع جميع القديسقيقن

وأنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات .  لم أشته فّضةَ أو ذهَب أو لباَس أحدٍ 

في كل شيء بينت لكم أنه هكذا ينبغقي .  الذين معي خدمتها هاتان اليدان

فقإنقه ققال إن .  أن نتعب لنساعد الضعفاء وأن نتذكر كالم القرب يسقوع

العطاء هو مقبوٌط أكثر من األخذ، ولما قال هذا جثا علقى ركقبقتقيقه مقع 

 .جميعهم وصلّى

 سيامة شماس إنجيلي 
بوضع يد صاحب السيادة المتروبوليت باسيليوس الجزيل اإلحترام 
ستتم سيامة األخ فيليب سابا شماساَ انجيلياَ خالل خدمة القداس اإللهي 

بانشبول   -ايار في كنيسة القديس نيقوالوس  27يوم األحد  الواقع فيه 
 ...  Axios... مستحق. صباحا  9:53الساعة 

 
 عن مكتب دار المطرانية األنطاكية في سيدني  

 
 سبت األموات 

صةبةاحةا  9:33الساعةة  2338أيار  22السبت القادم الواقع فيه  يوم
قداس و جناز لجميع اللذين رقةدوا بةالةرب عةلةى رجةاء الةقةيةامةة  يقام

والحياة األبدية  نرجو من المؤمنين الذين يريدون أن يذكروا أمةواتةهةم 
                   .فليكن ذكرهم مؤبدا. أن يسجلوا األسماء كي نؤمن القربان للتقدمة 

  الرسالة اإلنجيل المقدس 

 فصل من أعمال الرسل القديسين األطهار فصل شريف من بشارة القديس يوحنا اإلنجيلي البشير


