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 الراعي كلمة
  اإلخوة واألبناء األحباء،

يسوع: إننا نتحضر من اليوم فصاعداً للدخول يف أسرار يا 
صومك، وأسرار صومك هي معلنات حمبتك جلنس البشر منذ أن 
خلقتنا. علمتنا يا صانع السماء واألرض أن الصوم حباجة ألسس 
متتلك علينا شخصنا. لقد جعلتنا أنقياء طاهرين وأوصيتنا أن نصوم 

لربكات جماناً وكنا أنئذ بال هم وبال لك. كان ذلك ملَّا أعطيتنا كلَّ ا
سقطة وليس بأتعاب اجلسد كي ال يفتخر أحد. بل منك أيها األب 

  الرحوم والرؤوف.
أنت جابلنا وعارف مقدار إمكانياتنا يف مواجهة الشر يا بريئاً من 
كلّ شر. تلك هي إرادتك دائماً أن منتلك فردوسك جماناً. فمهما 

  عل ألتعابنا مثاراً.جاهدنا فأنت الكرمي الذي جت
أعلنت يا سيدي بكلمتك املدونة يف عهدك اجلديد أن بدء كلِّ 
جهاد ناجح جيب أن نعبئه ونغلّفه لكي ال يستطيع عدو كل شر أن 
خيلصنا إياه. وعلمتنا يا سيد املتواضعني أن النجاح احملفوظ املثمر هو 

خيشون إنكساراً املرتكز على قاعدة ثابتة من التواضع فاملتواضعون ال 
وال خيافون سقوطاً ألم وهم يف حضيض النظرة اىل أنفسهم حاسبني 
مجيع الناس أفضل منهم جتعلهم يا سيدي جالسني على قمم امللكوت. 
لقد بات العامل يعرف أنك أنت خالصه وتعاليمك تقوده اىل كلِّ 
صالح جعلته هدفاً لبنائه ويتمىن الكل أن حيصلوا على كل ما حدوته 
إلسعادنا وخالصنا. وجعلت املدعوين كثريين ومتنيت وعملت لكي 

الشاخمة باألنانية والكربياء ترتطم  يبقوا مجيعاً على الدعوة لكن الرؤوس
 الولوج اىل خدر بعوارض وعتبات امللكوت فتتكسر وترتد عن

 

  ٢٠١٦شباط  ٢١  ألحدا
        ٨ العدد

  
  
      

  
  أحد الفريسي والعشار

  
  اخلامس نلحال

  اخلامسة اإليوثينا 
  التريوديكطافاسيات 
  

  األسبوع أعیاد
 : تيموثاوس البار.٢١/٢
: وجود عظام الشـهداء  ٢٢/٢

  الذين يف أفجانيوس.
ــقف ٢٣/٢ ــوس أس : بوليكرب

  أزمري.
وجود هامـة السـابق   : ٢٤/٢

املعمـدان للمـرة األوىل   يوحنا 
  والثانية.

طاراسيوس رئيس أساقفة : ٢٥/٢
   القسطنطينية.

برفرييوس اسقف غـزة.  : ٢٦/٢
  فوتيين السامرية.
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عرسك األبدي وحدهم الذين نسوا 
أنفسهم ولغريك ال يلقون باالً ألم على 
علم أكيد أنك قد جعلت الكلَّ يف بالك 
ويف حمطِّ إهتمامك يعربون أبوابه 
وساحاته. إنين أخاطبك يا سيدي ألنين 
هكذا أمتىن أن تكون العالقة بيننا ولكن 
كلُّ األشياء تسود علي ومتنع سيادة أبوتك 
احملبة للسالم أن تسود على نفسي املشوشة 

  وشخصييت غري املرتبة.
أنا أعرف من الواقع واحلقيقة املاثلة 
أمام ناظري وأمام أنظار مجيع الناس أنك 
سيدنا وإهلنا وبرهنت على ذلك بالتواضع 
الذي ال يستطيع أن يصل اىل أدىن 

أي منا. فكنت األقوى ألنك مستوياته 
أبطلت الذي ساد على البشرية وكنت 
أمل اخلالص هلذا نطلب إليك أن تستلم 
عنا ذواتنا ومتشي معنا طريقنا وكأنك 
متشيها عنا. يا من مشيت عنا طريق التوبة 
إليك ولكي ندرك بالربكات وبأسرار 
معلناتك كم نظلم أنفسنا عندما نريد هلا 

امل. إجعلنا يا نبع الفضائل احلياة يف هذا الع
كلّها عشارين يف ملكوتك لنرد من 
العشار القاسي الكذاب وأبو الكذاب 
الذي ال يظلم يف العشر فقط بل يظلم يف 
الكل. وهو نبع الشرور مجيعاً وعلّة النقص 
يف كل طرق اخلري ألنه خسر التواضع 
وكان به قادراً أن يستوعب فضاءات 

ونسترد كل  ملكوتك. بك وحدك نغلبه
ما ظلمنا به أضعافاً مضاعفة. وتصري 
أواخرنا أفضل من أوائلنا معلنني أننا 
تواضعاً تواضعنا للرب فسمع لنا وجعل 

شيوخنا يرون أحالماً وشبابنا ينظرون 
رؤى وامللكوت ال يكون على الرجاء 
فأنت امللكوت الذي حلَّ بيننا وخيم يف 

ن خيمة كخيامنا اليت ا نتقدس. وم
تواضعه نستقي نعم الفضائل والتخلي لكي 

  يصبح كلُّ الكون شريكاً يف احملبة آمني.      
  

  يليوساسب                         
  وتوابعها طران عكارم                     
 
  

  طروباریة اللحن الخامس
لنسبح حنن املؤمنني ونسجد للكلمة، 
املساوي لآلب والروح يف األزلية وعدم 

بتداء، املولود من العذراء خلالصنا ألنه سر اإل
باجلسد أن يعلو على الصليب وحيتمل املوت، 

  وينهض املوتى بقيامته ايدة.
   

  قنداق التریودي 
لنهربن من كالم الفريسي املتشامخ، 
ونتعلم تواضع العشار بالتنهدات هاتفني إىل 
  املخلص: ارمحنا أيها احلسن املصاحلة وحدك!. 

         
  ١٥- ١٠:٣تیموثاوس ٢ الرسالة:

ََھنا ِل َْوفوا الربَّ إ ُوا َوأ   َصل
َْرِض یھَوذا   هللاُ َمْعروٌف في أ
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  ١٤-١٠:١٨ا لوقاإلنجیل: 
قال      

   
     
      
    



       
      


 
       

 
 

  تدبیر إلھي
كان جان واحدا من الشباب الذين حيبون 
اخلدمة يف الكنيسة، وخباصة االهتمام بالفقراء. 
فأخذ يهتم بعدد كبري منهم، ويفتقدهم 
باستمرار، ويعتين بكلّ فرد منهم على قدر 
طاقته ووقته. أحب صديقنا هذه اخلدمة كثريا، 

باحلب ومتسك ا، فصارت له ينبوعا يرويه 
  اإلهلي، ويقربه إىل اهللا أكثر فأكثر.

واعتاد جان أن يذهب، أحيانا، إىل مناطق 
خمتلفة، البعيد منها والقريب، ليقوم خبدمته، 
فكان يسافر بكلّ حمبة وفرح غري حاسب 
للتعب حسابا. وذات يوم، طلب منه كاهن 

الرعية أن يذهب إىل منطقة بعيدة ليقضي فيها 
  خالله فقراء املنطقة وشباا. أسبوعا يتفقّد

وفعالً أطاع صديقنا أباه الروحي، وسافر 
على الفور مصطحبا معه الئحة بأمساء العائالت 
اليت سيهتم بأفرادها. التقى الشاب هناك 
بأصدقاء له اعتادوا أن يساعدوه يف عمله، 
فقضى وإياهم أياما مجيلة مباركة ينتقلون من 

ائلة إىل عائلة، متفقّدين بيت إىل بيت ومن ع
 املرتفعة، ولكن ين خادمني رغم حرارة اجلومعز

  حمبته خلدمة إخوته احملتاجني أنسته كلّ تعب.
ويف ليلة عودته إىل بلدته، زار عائلة أحد 
أصدقائه، اليت ما إن علمت بأنه سيفارقهم يف 
صباح اليوم التايل، حتى رجته أن يأخذ مبلغا 

له إىل أسرة حمتاجة، وكتبوا له من املال، ويوص
العنوان بالتفصيل على الظرف الذي به 
املساعدة املالية. وعندما قرأ جان العنوان وجده 
يف حي جماور له، ورحب جدا بتوصيل 
الظرف، وخباصة عندما علم أنّ رب األسرة قد 
انتقل إىل دار اخللود، ومل يترك لزوجته وأوالده 

  يف احتياج شديد.أي شيء يعوهلم وهم 
عاد جان إىل مرتله، وانشغل بأمور احلياة، 
ونسي الظرف الذي كان قد وضعه يف حقيبته 
اخلاصة الصغرية. وفيما كان راكبا، يف أحد 
األيام، سيارة أجرة متوجها لزيارة صديق له، 
تعطّلت السيارة، فجأة، ونزل السائق وهو 

ال تقلق  يقول له: "ينبغي تغيري الدوالب، ولكن
سوف أبدله بأقصى سرعة ممكنة". وهنا تضايق 
صديقنا قليالً، إذ كان على موعد هام مع 
صديقه، وال يريد أن يتأخر عليه، فرفع بصره 
إىل السماء معاتبا اهللا وقائالً: "يارب، أنت تعلم 
بأني مستعجل، فلماذا مسحت بأن تتعطّل 

  السيارة؟ أرجوك ساعدنا، ودبر أمرنا".
ل الشاب، ووقف ينتظر وهو يراقب نز

السائق كيف يستبدل الدوالب، ويصلّي له كي 
يؤازره الرب، وينتهي من عمله بالسرعة 
املطلوبة، واتفق وقوفه إىل جوار بيت يف الطابق 
األرضي. فسمع من النافذة املفتوحة صوت 



امرأة تصلّي وتقول: "أنت تعرف، يا رب، أنّ 
ا األوالد قبل ذهام آخر لقمة يف البيت أكله

إىل املدرسة، وليس لدي مال أشتري به ما 
يقتاتونه، وال يوجد آخر غريك معني أللتجئ 
إليه. فارمحين، يا ربي، أنا وأوالدي، ودبر 

  أمورنا".
كانت املرأة تبكي وتصلّي حبرارة من كلّ 
قلبها، فتأثر صديقنا جدا. وتذكّر الظرف الذي 

أسرع خيرج الظرف من أعطته إياه األسرة، ف
حقيبته. ويا للعجب!! إذ وجد أنّ العنوان 
املكتوب على الظرف هو نفسه عنوان البيت 

  الذي يقف أمامه اآلن!!!!!
خجل من نفسه جدا لتقصريه يف توصيل 
املساعدة املالية، وشكر اهللا الذي عطّل السيارة. 
وأسرع يدخل إىل الشقّة اليت أمامه ليعطي 

لغ، ويقص عليها كلّ ما حدث معه، األرملة املب
وليطمئنها بأنّ اهللا ال ميكن أن ينسى أوالده يف 
احتياجام حتى ولو كان هناك تقصري من 

  البشر.
انصرف جان، وقد غمره فرح عظيم، إذ 
أعاد االبتسامة هلذه األرملة وأوالدها والسالم 
إىل نفوسهم، وازدادت ثقته باهللا الذي يعتين 

  كلّ مكان ويسمع صراخهم. باحملتاجني يف
  

أحباءنا، ال بد أن يسمعنا اهللا باهتمام 
شديد، وهو، ال شك، سيتدخل لينقذنا من أي 
مشكلة، أو ظرف صعب حنن فيه. فلنصلّ، 
فقط، بثقة، إذ قد ينشغل عنا البشر احمليطون 
بنا، ألنهم كلّهم ضعفاء مثلنا، ولكن إهلنا 

نا، فهو يشعر بكلّ القوي احلنون قادر أن يعتين ب
احتياجاتنا، وسيدبرها بسرعة أكثر مما نظن أو 

 نتوقّع. إنه أبونا السماوي الذي حيبنا كثريا.
 
  

  من أقوال اآلباء
 

: "ما هي أعظم الفضائل؟" سئل شيخ +

فقال: "اذا كانت الكربياء أشر اخلطايا حىت أا 
، فمن أهبطت طائفة من السماء إىل األرض

البديهي أن يكون االتضاع احلقيقي املقابل هلا 
ألعظم الفضائل، اذ هو يرفع اإلنسان من 
األعماق إىل السماء، وقد طوبه اهللا قائالً: 

أي - "مغبوطون أولئك املساكني بالروح 
 فإن هلم ملكوت السموات. -املتضعني بقلوم

  
: "إن خامت املسيحي الظاهر قال شيخ+ 

ة الباطن هو االتضاع، فهذا هو الصليب، وخامت
  مثل صليب الرب، وذاك مثل خلقه".

االتضاع هو شجرة احلياة، اليت ال ميوت -
  آكلوها.
االتضاع هو أرض حاملة للفضائل، فإن -

  هي عدمت الفضائل، فالبكمال قد هلكت".
 

: "تواضع قال القديس موسى األسود+ 
القلب يتقدم الفضائل كلها، والكربياء هي 

  الشرور كلها".أساس 
 

: "ما هو سئل شيخ من الرهبان+ 
  االتضاع؟"

فقال: "إنه عمل كبري إهلي، وطريقة متعبة 
للجسد، وان تعد نفسك خاطئاً وأقل الناس 

  كلهم".
  فقال له األخ: "وكيف أكون أقل الناس؟"

أجابه الشيخ: "ذلك بأن ال تنظر إىل 
خطايا غريك، بل تنظر إىل خطاياك، كما تسأل 

  ائماً أن يرمحك".اهللا د
 
  :قال القديس برصنوفيوس+ 

قال األباء ان الفضائل الثالثة اآلتية جليلة 
جداً ومن يقتنيها يستطيع أن يسكن يف وسط 
الناس ويف الرباري وحيثما أراد. وهي: أن يلوم 
اإلنسان نفسه، ويقطع هواه، ويسري حتت كل 
خليقة. فاملتضع كائن يف أسفل والذي هو يف 

قع ومن ذلك يتبني أن املتعايل هو أسفل لن ي
  الذي يسقط بسرعة.


