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 نبذة عن سرية القديس لوقا البشري

 

نطاكية  قَِبل الإميان املس يحي دون أأن يهتّودو  ،،أأمميًا من أأصول يواننية ومل يكن هيوديً  1اكن الإجنييل لوقا من اإ

ليه يف رسالته اإىل كولويس  ه (34: 4كولويس )ويعلّل ادلارسون ذكل بأأن الرسول بولس حني أأشار اإ ،مل يضمُّ

يَُسوُع املدعو مثل أأرسرتخس ومرقس ابن أأخت براناب و ( 33-31: 4كولويس)اإىل من مه من أأهل اخلتان 

 . يسطس

أأنه رمس أأيقوانت عديدة الرشيف جاء يف التقليد ،ورّسامًا،(34: 4كولويس ) 2اكن القديس لوقا طبيباً 

ليه وينس بون س يدة العذراءلل     .البعض أأنه اكن أأحد الس بعني رسول ويرى ،لها أأيقونة أأّول اإ

رتبط القديس لوقا ابلقديس بولس رسول الأمم بصداقة قوية، ففي سفر الأعامل أأقلع الإجنييل لوقا مع الرسول  اإ

الرحةل التبشريية  13-31: 31أأعامل )نيابوليس، ومن هناك اإىل فيليببولس من تراوس اإىل ساموترايك مث اإىل 

ومرة أأخرى يف رحةل الرسول بولس التبشريية الثالثة عند رجوعه تبعه الإجنييل لوقا من فيلىب اإىل (. الثانية

واكن معه يف  ،(11: 82أأعامل)كام نراه مرافقًا هل يف روما عند الأرس (. 17: 5،83: 81أأعامل )أأورشلمي 

ذ يقول يف رسالته الوداعية ثنان ،(33: 4تميوثيوس  8)"...لوقا وحده معي" :حلظاته الأخرية، اإ هكذا ارتبط الإ

 (.34: 4كولويس )"الطبيب احلبيب: "اكن يدعوه الرسول بولسوأأيضًا يؤكد ذكل أأن معًا،

نتقل بسالم اإستشهد  أأنّه تتلكّم املصادر بعض،لوقا القّديس رقد مىت ول أأين ل متاماً  نعرف ل يف أأو اإ

قلمي يف جنوب اليوانن)أأخائية يف ات من معره يالامثنين   .عىل أأغلب الإعتقاد (البلبونيس جزيرة ش به يف اإ

 الشهادات التارخيية عىل أأن الرسول لوقا اكن رسامًا لأيقوانت وادلة الأهل: 

  يف اإجنيل موجود يف مكتبة  33هل تعود للقرن تُضهر الرسول لوقا يرمس وادلة الإ أأقدم أأيقونة موجدوة

 :اً وأأيض.جامعة هارفارد

  وأأيقونة يف نفس ادلير تعود ءموجود يف دير القديسة اكترينا يف سينا 31أأيقونة يف اإجنيل يعود للقرن،

 .3822للعام 

  35أأيقونة يف أأجنيل موجود يف الفتياكن يعود للقرن. 

  متحف موجودة يف  35أأيقونة من كريت تعود للقرنRecklinghaysen  أأملانيايف. 

  دير خريسالينينوتيساسيف  34أأيقونة تعود للقرن Χρυσαλινιώτισσας يف قربص. 

  يف متحف بينايك 3511/3518للأعوام أأيقونة تعود Μπενάκη اليوانن-يف أأثينا. 

                                                
 .801،ص8991األرثوذكسية، والتعليم الثقافة األولى،األردن،جمعية ،الطبعة"األول الجزء"القديسين سير نينو،من شفيق لياسا 1

2 Σωτήριος Δεσπότης, «Ο Λουκάς ως Ιστορικός και Ευαγγελιστής», Σύναξη,τ/χ. 801 (2001),σελ. 4-16. 

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_130.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_130.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_130.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_130.html
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  يف دير فيلنرثوبينون 3548للعام أأيقونة تعود Φιλανθρωπινών  مدينة يفIoannina- 

 .اليوانن

 الكس ندروس مجموعة) 31تعود للقرن اليوانن تعود  -أأيقونة يف معرض الفنون الوطين يف أأثينا 

 (.سوتسو

 38اليوانن،تعود للقرن  -أأيقونة يف املتحف البزينطي يف أأثينا ( مجموعةLoverdos .) 

  38اجلبل املقدس تعود للقرن  –أأيقونة يف دير خالندري. 

 أأيقونة يف دير فانريومينيس Φανερωμένης 3815تعود لعام  يف جزيرة ساملينا اليوانن. 

 جزيرة زاكينثوس اليوانن(ايطاليا)موجودة يف املتاحف البزينطية يف البندقية أأيقوانت،. 

  يف كنيسة العذراء الميني موجودة أأيقوانتΠαναγίας Δεξιάς ويف دير اليوانن-يف تسالونييك،

عذراء كيكوس يف قربص ،وغريها من الأيقوانت اليت تؤكد التقليد الكنيس بأأن القديس لوقا اكن 

يقوانتراسامً   .للأ

 والسؤال هنا ،ملاذا رمس الرسول لوقا أأيقوانت لوادلة الإهل؟

الأس باب كثرية وأأحد أأمهها عىل الأرحج أأنه عندما كتب أأجنيهل اإىل ثيوفيلوس،أأراد ثيوفيلوس صور توحض 

وبيدها (الأوىل)ونة وادلة الإهليقأأ أأشاكل أأبطال الأميان ذلكل رمس هل 

هبا،واكن بأأماكنه رمس هذه الأيقونة الرب،لأنه اكن عىل معرفة قوية 

وغريها لتشديد أأميان ثيوفيلوس وغريه من املؤمنني عىل حسب ما 

 .س نقوهل لحقاً 

رمغ أأنه التقليد بنسب أأكرث من س بعني أأيقونة اإىل الرسول لوقا و 

ىل أأنه من املؤكد أأنه رمس فقط   :أأيقوانت ومه 1اإ

η Παναγία -أأيقونةةة العةةذراء القائةةدة أأو املرشةةدة  .3

Οδηγήτρια : تعتةةةةرب أأول أأيقونةةةةة روهةةةةا الرسةةةةول

يسةة رتهل يف خدمةةة البارل،وشةةاهد عةةىل ذكل مةةا نُةة3لوقةةا

بهتةةةةال اإىل وادلة  أأو لتصةةةةمت شةةةةفاه ال ةةةةري  "  الإهل الإ

املةةةؤمنني اذليةةةن ل يسةةةجدون ليقونتةةةِك املةةةوقّرة قائةةةدة 

العميةةةةةان الةةةةةيت صةةةةةّورها لوقةةةةةا البشةةةةةري اللكةةةةةي 

                                                
3 Κωνσταντίνος Δ. Καλοκύρης, Η Θεοτόκος εις την εικονογραφίαν Ανατολής και Δύσεως. Θεσσαλονίκη: 
Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1972, σελ.61. 
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   .القديس لوقا هذه الأيقونة بوجود الس يدة العذراء،وحبسب التقليد رمس "الطهر

يف البدايةةةةة اكنةةةةت الأيقونةةةةة يف فلسةةةةطني ومةةةةن مث أ رسةةةةلت اإىل القسةةةةطنطينة يف عهةةةةد املةةةة     

وخاصةةةتًا أأرسة  البزينطينةةةني،واكن لهةةةذه الأيقونةةةة ورع شةةةديد مةةةن  يةةةع الأابطةةةرة 4ثيوذوسةةة يوس الثةةةاين

هنةةةةةةاك الأيقونةةةةةةة  وبقيةةةةةةة،Παλαιολόγων البليولوغةةةةةةوس ،وأأرسةΚομνηνώνالكومنينيونيةةةةةةة 

ختفةةةت بعةةةد سةةةقو  القسةةةطنطينية عةةةام  ،ونسةةةطة طبةةة  3554تعمةةةل الكثةةةري مةةةن املع ةةةزات حةةةىت اإ

الأصةةةةل عةةةةن هةةةةذه الأيقونةةةةة يففوجلةةةةة اإىل اليةةةةوم يف اجلبةةةةل املقةةةةدس أ ثةةةةوس يف اليةةةةوانن،يف ديةةةةر 

 .كسينفونتوس

الميةةةني تُشةةةري اإىل  القائدة،لأنةةةه بيةةةدهيا وُيةةةت الأيقونةةةة ابملرشةةةدة أأو

السةةةة يد املسةةةة يت ودأ ةةةةا ترشةةةةدان اإىل طريةةةة  اخلةةةةالص والرجةةةةاء 

 .احلقيقي

 Παναγία η -5أأيقنونة العذراء النعش املقدس .8

Αγιοσορίτισσα : ُعترب هذه الأيقونة مضن الأيقوانت ت

ذ حبسب التقليد الرشيف بعد رقاد  اليت مل تُصنع بيد برشية،اإ

نتقالها  ابجلسد اإىل السامء،طلب الرسل س يدتنا وادلة الأهل واإ

أأن يرمس هلم وجه وادلة الإهل،وابلفعل بدء  6من الرسول لوقا

نهتى  الرمس مبع زة  كامل )الرسول لوقا برمس الأيقونة لكن اإ مت اإ

لهىي ،اكنت الأيقونة يف البداية يف أأورشلمي (الأيقونة بتدخل اإ

اليت اكن  9Chalkoprate 8سة،وُحفظت يف كني  7ومت نقلها يف القرن اخلامس اإىل القسطنطينة

بواسطة ثالث أأشطاص من ،وبعدها بس نوات مت نقل الأيقونة اإىل روما هبا الزانر املقدس لوادلة الإهل

                                                
4 ames Hall, A History of Ideas and Images in Italian Art, p.91, 1983 

5 Καλοκύρης, Κωνσταντίνος Δ. (1972). Η Θεοτόκος εις την εικονογραφίαν Ανατολής και Δύσεως. 
Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, σελ. 10. 
6 Μ. Καζαμία-Τσέρνου, Ὁ Ναός τῆς Θεοτόκου τῶν Χαλκοπρατείων καί ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς 
Ἁγιοσορίτισσας, σελ. 93, ὑποσημ. 822, Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα Θεολο-γικῆς Σχολῆς, Ἀνάτυπο, τόμος 83, 
Θεσσαλονίκη 2003. 
7 Πρόκειται γιά τό κείμενο τοῦ Θεοδώρου Ἀναγνώστου (6ος αἰώνας) «ὅτι ἡ Εὐδοκία τῇ Πουλχερίᾳ τήν εἰκόνα 
τῆς Θεομήορος, ἥν ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς καθιστόρησεν, ἐξ Ἱερο-σολύμων ἀπέστειλεν», Θεοδώρου 
Ἀναγνώστου, Ἐκλογαί ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστο-ρίας, Α΄, P.G. 16, σελ. 865. Βλ. André Grabar, Martyrium. 
Recherches sur le culte des reliques et l’art chrétien antique, Collége de France, ΙΙ, Paris 1943–1946, σελ. 348. 
Vladimir Koudelka, Le monasterium Tempuli et la fondation dominicaine de San Sisto, AFP 31, 1961, σελ. 14-
15.  Τοῦ ἰδίου, Una icona  d’ Oriente nel cuore dell’ Occidente Cristiano, σελ. 141. Μ. Καζαμία-Τσέρνου, Ὁ 
Ναός τῆς Θεοτόκου τῶν Χαλκοπρατείων καί ἡ εἰκόνα τῆς Πανα-γίας τῆς Ἁγιοσορίτισσας, σελ. 93, ὑποσημ. 
122, Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς, Ἀνάτυπο, τόμος 83, Θεσσαλονίκη 2003. 
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،اذلي (أأسقف روما) 10عهد القديس غري وريوس اذليلوغوس أأصل يوانين، ووصلت اإىل روما

 .القسطنطينية يواننينياكنت تربطه عالقة ب 

هلها،ومالمت يف هذه الأ مالمت الس يدة العذراء  بهنا واإ ايضًا القلقل يقونة يه مالمت املترضعة اإىل اإ

نقطاع عىل اجلنس البرشي،لأ  الأيقونة اإىل الأن ، ا يه س ند وعاجلدة شعهبا،وتترضع هلم بدون اإ

عتقاد أأنه الأيقونة )،11Santa Maria del Rosarioيف كنيسة يففوظة يف روما  وهناكل اإ

نسطة عن الأيقونة الأصلية اليت أأختفت يف القرن السادس بسبب حرب  املوجودة حاليًا يف روما

 (.الأيقوانت

 :  12أأيقونة العذراء الرامحة الكيكوس ية .1

اإحدى أأيقوانت وادلة الإهل الفائقة القداسة اليت  يه

 -صورها الرسول القديس لوقا الإجنييل وّويت الرامحة

Ελεούσα لأن وادلة الإهل مصورة فهيا مبهتةل اإىل

هلها من أأجل خالص اجلنس البرشياإ   .بهنا واإ

الكيكّوس ية نس بة اإىل هذِه الأيقونة ابلرامحة تسم  

جبل كيكوس القامئ يف الشامل ال ريب من جزيرة 

ويشهد التقليد الرشيف لكنيستنا الأرثوذكس ية ،قربص

املقدسة أأن القديس لوقا الإجنييل بعدما رمس هذه 

الأيقونة وبعد أأن ابركهتا وادلة الإهل بنفسها،بعث هبذه 

الأيقونة اإىل مرص اإىل املس يحيون الأتقياء املقميون 

عند  املس يحيةهناكل واذلين يريدون أأن يتعلموا احلياة 

                                                                                                                                                  
8 Νικηφόρου Καλλίστου, P.G. 841, 48 ἑξ. 
9 Τά Χαλκοπρατεῖα ἦταν συνοικία τῆς Κωνσταντινουπόλεως κείμενη πλησίον τῆς Ἁγίας Σοφίας. Κλήθηκε ἔτσι, 
διότι ἀπό τῶν χρόνων τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἔκειτο σέ αὐτή ὁ ἔμβολος (στοά), ὅπου βρίσκονταν τά 
ἐργαστήρια τῶν Χαλκοπρα-τείων, βλ. Νικολάου Καλομενοπούλου, Χαλκοπρατεῖα, Μεγάλη Ἑλληνική Ἐγκυ-
κλοπαίδεια, τόμος 24ος , σελ. 433, ἐκδ. Πυρσός, Ἀθῆναι 8934. Πάτρια Κωνσταντινου-πόλεως ΙΙΙ, 32, Scriptores 
Oroginum Constantinopolitanum (ἔκδ. ΤH. Preger), σελ. 226-227. 
10 Vladimir Koudelka, Una icona  d’ Oriente nel cuore dell’ Occidente Cristiano, σελ. 840 :  «Quest’ ultimo 
descrisse una tradizione sulla prezenza dell’ icona a Roma già nell’  anno 590, nel tempo di papa Gregorio 
Magno (590-604)». 
11 formerly in S. Agata in Trastevere, moved to San Sisto Vecchio and hence also known as "Madonna of San 
Sisto", and finally to Santa Maria del Rosario in 1931. 
12 http://monikykkou.org.cy/  

http://monikykkou.org.cy/
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 .جنييل،مؤسس كريس الأسكندريةالقديس مرقس الإ 

وملا أأراد مس يحيو مرص أأن . بقيت يف مرص زمااًن طويالً ( الكيكوس ية)فالأيقونة الرامحة اليت ويت فامي بعد 

حتدم عندمه، بعد الكثري من الَصعاب وصلت الأيقونة اإىل القسطنطينية  هيربوها بسبب الإجلدهاد اذلي اإ

براطورية الزبنطية) مرباطوري حىت عهد حيث بقيت هذه الأيقونة يف البال  الإ  021نة س  حوايل  (عامصة الإ

ُ (. 3332 – 3128)مرباطور الكس يوس كومنينوس الإ  اإىل جزيرة العجائبية قلت هذه الأيقونة ويف ت  الفرتة ن

 .قربص
 

 :نتقال الأيقونةاإ قصة 

ليصطاد فضّل  Μανουὴλ Βουτουμίτηςمانوئيل فوتومييت  13اتف  أأن خرج مرة وايل قربص

وهو راهب اكن يعيش حياة النسك يف اجلبل اذلي " أأشعياءيف جبالها وصادف الراهب الش يخ  الطري 

 ،يف التنكر والتواجلع وهو يصيل ولكن الراهب هرب منه رغبةً "أأش يد عليه فامي بعد دير عذراء كيكوس

بأأحد أأنواع "ولكن مل يلبث الويل مانوئيل أأن أأصيب . فطارده الوايل وجدله جدلًا أألاميً جدًا عادًا هروبه أأهانة

فاعتقد أأنه قصاص هل عىل قساوة ترصفه مع الراهب أأشعياء  "ن يُعاجله منهأأ حد أأ الشلل اذلي مل يس تطع 

بهتاًل اإىل هللا حىت مين م ىك الوايل فطلب من جنوده اإحظار الراهب اإىل رسير أأمله وعند وصول الراهب ب

 . عليه ابلشفاء وطلب الصفت من الراهب وللوقت انل الشفاء

لهىي لتنقل الأ  منا اكن بتدبري اإ يقونة ولكن قبل هذه اللقاء أأويت الراهب أأشعياء يف الرؤي أأن ما حدث هل اإ

مل يُساعد الوايل يف نقل الأيقونة  و اإنمرباطور يف القسطنطينية اإىل جزيرة قربص مبساعدة الوايل من بال  الإ 

 . فال صفت عنه

مرباطور اإىل جزيرة غبته يف نقل الأيقونة من بال  الإ فعندما طلب الوايل الصفت  ابكيًا أأخربه الراهب بر 

ن هذهِ ! عفوًا أأهيا الأب: قربص فارتعب الوايل قائالً  مفن أأان حىت أأجتارس أأن أأقول . املهمة تفوق طاقيت اإ

 .!؟هو من هذا القبيل لالإمرباطور ما 

 :فأأجابه الراهب البار

ن أأردت أأن تنال الصفت ف ذا أأمتمته أأحرزت وادلة الإهل معينة كل. معل هذااإ اإ  .فاإ

نرصفا أأ فصليا و . القسطنطينيةفوعد الوايل بأأن يساعد يف هذه املهمة ما أأمكنه وسأأل الراهب أأن يصاحبه اإىل 

مرباطور بأأمر الأيقونة واعتذر الإ  ل جيرؤ أأن خياطب وانقىض وقت طويل والوايل مانوئيل. بزينطةاإىل 

نتظار . للراهب بأأنه خيىش أأن يزجع القيرص بسؤاهل وبأأنه يتحني هل الفرصة املالمئة اذلي بال ومّل الراهب الإ

متام وعده وبسؤاهل الإ وعزم عىل العودة اإىل برية قربص وأأحلّ عىل الو  جدوى مرباطور عن الفرصة ايل بوجوب اإ

                                                
 .كانت قبرص في ذالك وقت جزء من اإلمبراطورية البيزنطية13
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رادة وادلة الإهل الفائقة القداسةاملالمئ فلام عاد الراهب الش يخ أأشعياء اإىل قربص حزينًا لفشل . ة لتحقي  اإ

 :سفرته وع يف نومه صواًت يعزيه قائالً 

ليك رسيعًا كام يعمل الرب وكام ! ل حتزن أأهيا الش يخ ن أأيقونة وادلة الإهل العجائبية الفائضة ابلنعمة س تصل اإ اإ

 .  ة القداسةيريض السلطانة الفائق

ن مبا أأعطاه الوايل مانوئيل م. فتقوى الراهب التقي هبذا الكشف ورشع يف بناء كنيسة الثالوث الأقدس

مرباطور الوحيدة احملبوبة بنفس املرض اذلي أأصيب به الوايل مانوئيل بنة الإ اإ واتف  أأن أأصيبت . املال

يومئذ يف  مانوئيلالوايل وحدث أأن اكن . مبرارةمرباطور بال عزاء وبىك راتب الأطباء يف تعافهيا وحزن الإ وا

  :هل فلام رأأى الامرباطور ذكل قال. مرباطور يبيكالقرص وبىك ملا نظر الإ 

حينئذ رأأى مانوئيل أأن الفرصة مالمئة فقال  بنيت؟أأحد أأن يعزيين فيدلين عىل عالج لإ أأميكن أأن ل يس تطيع 

 :هل

ولو مل يساعدين الرب بصلوات الراهب أأشعياء ملت من . قربصاإين عانيت هذا ادلاء يف جزيرة ! أأهيا امل 

رادة هللا والعذراء وادلة الإهل أأن تُ وهذا الراهب الش يخ أأوصاين أأن أأخربك بأأنه يُ . زمان طويل طل  لزمك ابإ

. شف هل عن هذا يف الرؤيالأيقونة املقدسة اليت يف بالطك اإىل جزيرة قربص اإىل دير الراهب الش يخ كام كُ 

ذا أأ  رادة هللا هذهوهذا الراهب جاء معي ليُ . نت مل تفعل هذا فابنتك ل تتعاىففاإ ولكن ملا . علن كل بواسطيت اإ

 .تراه مناس ياً فامعل أأنت ما . مل أأجرس أأن أأقول كل هذا لهمناس بة،ومل أأجد فرصة 

رادة وادلة الإهل ورصخ ابكياً مرباطور هذا الالكم حزن وتعهد أأن يمتفلام وع الإ  ذا : م اإ رادتِك اإ أأيهتا  اكنت هذه اإ

ليك من أأ فأأان ! ؟العذراء وادلة الإهل فهل أأقدر أأان املسكني أأن أأعارض مش يئتك ي س يديت وسلطانيت بهتل اإ

 . طل  أأيقونتك الرشيفة اإىل جزيرة قربصس تعداد اتم أأن أ  اإ وأأين لعىل . نيت من هذا ادلاءاإ خفليص . لك نفيس

جناز وعده فعاقبه هللا بنفس املرض وأأمر أأهمر  بأأن ينسخ هل نسطة  الرسامنيفتعافت ابنته برسعة وتباطأأ هو ابإ

ل أأن وادلة الإهل ظهرت هل يف النوم وهتددته قائهل. عن الأيقونة لريسلها اإىل قربص  :اإ

بطاء اإىل اجلزيرة اإىل الراهب أأشعياء مرباطور بعد هذا جيرس الإ فمل  ،دع أأيقونتك ههنا وأأرسل أأيقونيت بال اإ

كرام عظمي اإىل قربص ابعثًا اإىل الراهب أأشعياء . أأن ميسك الأيقونة عنده جفهز للحال سفينة وأأرسلها علهيا ابإ

 . بمكية من املال لبناء الكنيسة وأ مرًا وايل اجلزيرة بأأن يساعده يف لك يشء

لراهب أأشعياء عىل جبل كيكّوس كنيسة وش يد ا. وما أأن بل ت الأيقونة اجلزيرة حىت متت هبا جعائب كثرية

لوادلة الإهل وجلع فهيا أأيقونهتا املقدسة وبىن صوامع للرهبان وعني هلم رئيسًا ووجلع هلم قانواًن وهيأأ نفقات 

 . معيش هتم

ولكرثة ما متجدت به هذه الأيقونة من املع زات أأصبت املس يحيون وغري املس يحيني يؤمنون بقدرهتا املنعمة 

لهيا  .اكن املبتلون ابلأمراض والأحزانمن لك م فيتوافد اإ
 


