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 الراعي كلمة
  األحباء،أيها اإلخوة واألبناء 

الكنيسة فرضت القوانني الرسولية فرضاً. إن اإلنسان الذي ال 
يصوم، بعد النصيحة األوىل والثانية والثالثة. أنا ال أتكلم عن قوانني 

. هذه القوانني الرسولية أي كيف عاش ١٧٠٠أو  ١٩٠٠جاءت سنة 
الرسل مع الرب يسوع له اد دونوه. كيف عاشت الكنيسة من 

هداء قبل أن يستشهدوا ودونوه يف حيام األول، ماذا كتب الش
اليومية، حياتاً للكنيسة وللمؤمنني كتبوه. من ميتنع عن صوم الفصح 
بعد النصيحة األوىل والثانية والثالثة بدون عذر. هناك كرب عقل، ليس 
كل الناس تؤخذ بنفس الوضع. هناك إنسان مريض تتركه يعيش 

احلرف. احلرف يقتل والروح  ويكمل توبته، أم تقول له ال؟ أنت عبد
حيي. هذه احلرية يف الكنيسة. احلرف يقتل، ولكن حىت أنت ال تقتل 
يف عبودية األشياء واملادة، قالت لك أنت ال تستطيع أن تنسجم مع 
هذا اجلسم املؤمن بيسوع املسيح الذي هو كنيسته، جسده السري أي 

اماً فأنت إنسان أنتم، كما يقول الرسول بولس. إذا كنت إنساناً صو
قبضاي تقول ال، يعين ال. هل هنالك أسخف من شخص يقول أنين 
ال أستطيع أن أترك السيجارة. قد يكون عظيماً، لكن ال يستطيع أن 
يترك سيجارته، أين هو اإلنسجام يف شخصيته. ليس هناك إنسجام. ال 
 تسيء الظن، بعد النصيحة األوىل والثانية والتنبيه الثالث بدون عذر

  هذا يطرد من اجلماعة، يفصل من اجلماعة. 
الذي ال يصوم يصبح مثل الزاين، مثل السارق، مثل اللص ومثل 
  منكر اإلميان. هؤالء كلهم ال حتكم عليهم الكنيسة، ولكن ال
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يستطيعون العيش مع اجلماعة، ولكن يترك 
أمرهم اىل اهللا. الكنيسة ال تأخذ مكان اهللا 
يف احلكم، وتقول له أنت ذاهب اىل 
جهنم، أو أنت اىل النار. ال. اهللا هو احلر 
الوحيد الذي يشاء ويفعل ما يشاء ألن منه 

يوم األحد نبع احلياة. نفس الشيء الصالة 
عندنا فرض. الرسول بولس الذي قال: 
"أنا لست حراً" كان يقول: "الويل يل إن 
مل أبشر". أريد أن أسأل سؤاالً من منكم 
يبشر أوالده يف البيت. من منكم يقول 
ألوالده قبل أن يذهبوا اىل النوم تعالوا 
لنصلي أبانا الذي... أو أي شيء آخر، 

مع آبائنا، من؟. هذه نعرفها مع أجدادنا و
ولكن ال أعرف إذا ما كان إخوتنا 
يفعلوا. أسأل من. الرسول بولس يقول: 
"ألست أنا حراً، كل شيء حيق يل" ليس 
كل شيء يبين لكن هناك أشياء يفعلها 
الناس عن اضطرار، تخرجهم من الباب 
الضيق اىل رحابة اإلميان، اىل رحابة 
األخالق، اىل رحابة احملبة، اىل إتساع 

لتشارك مع اآلخرين بأشياء كثرية فيجد ا
  ذاته منتصراً على ما هو صغري. 

إذاً، كل واحد منا جيب عليه أن 
يقول: ألست أنا رسوالً. إذا كنت أنا 
رسول والعامل مينعين أن أمارس رسولييت 
فهل أنا حر؟. إذا كنت أنا رب عائلة 
ولست قادراً مع أوالدي أن أعلمهم على 
ما هو صحيح فهل أنا حر؟ أال يتسلطون 
هم علي. أسئلة كثرية يطرحها اإلنسان 

بسيطة هي الصوم. أول ما  وتبدأ من أشياء
تريد أن تدرب نفسك لتصري قبضاي، 
يعين ال ختاف، جيب أن تدرب نفسك أن 
متتنع عن بعض األشياء، وبوقت معني 
كرامة، وحمبة هللا الذي يعطيك أن تصبح 

أنت لك احلياة من ذاتك، وأن تصبح حراً 
بتفكريك، وعملك أنت. أنت تصبح أنت 

اً من يف جمتمعك وجمتمعك معك أحرار
كل شيء. مىت تصبح احلرية حرية ذاتية، 
واإلنسان ال ينتبه مىت، عندما يتعود عليها 
ويتذوقها، يتذوق أطايبها، يتذوق مثارها، 
يعيش يف جنائنها، عند ذلك ال يريد أن 
يتركها كما يقول ابن عريب املتصوف 
الشهري: "من جرح باجلرح العيسوي، 

إن  فجرحه ال يندمل أبداً". ال أعرف
دخلت يف ذهنكم هذه: من جرح يعين 
جبرح املسيح، جرح العيسوي. من جرح 
مبحبة املسيح فجرحه ال يندمل أبداً. يعين 
من يتذوق احلرية بأبعادها احلقيقية ال يعود 
يريد أن يتخلى عنها، ولو خسر العامل 
كله. من عاش القداسة اليت بدوا ليس 
 من حرية، وهي ما تؤدي إليها األعمال
الصاحلة من صوم وصالة وعطاء وتعاون، 
هذا اإلنسان عندما تلمس النعمة قلبه عند 
ذلك ال يعود يفكر بالصوم تصبح الدنيا 
كلها عنده صوم إن وجدت، وإن مل 
توجد. يصبح هو يف مكان اعلى ينظر اىل 
نفسه عن ماذا كان يفكر، وما اهلم الذي 

  كان حيمله.
وة أنا أسأل اهللا أن يعطينا هذه الق

وهذه املفاهيم بنعمته لكي نعيش الطرق 
يف العبادة اليت تؤدي اىل احلرية له اد، 

  ولكم صوماً مباركاً آمني.      
  يليوساسب                         

  وتوابعها طران عكارم                     
 

  طروباریة اللحن األول
، وجسدك إن احلجر ملا ختم من اليهود

من اجلند، قمت يف اليوم الثالث  الطاهر حفظَ



أيها املخلص، ماحناً العامل احلياة. لذلك قوات 
السماوات هتفوا اليك يا واهب احلياة، اد 
لقيامتك أيها املسيح، اد مللكك، اد لتدبريك 

   .يا حمب البشر وحدك
  

  طروباریة 
  (باللحن الثاني) األحد األول من الصوم

أيها الصاحل، لصورتك الطاهرة نسجد 
مستمدين مغفرة اخلطايا أيها املسيح إهلنا   ألن 
مبشيئتك سررت أن تصعد باجلسد على 
الصليب لتنجي الذين خلقت من عبودية العدو 
ولذلك تف إليك بشكر لقد مألت الكل 

  فرحاً يا خملصنا اذ أتيت لتخلص العامل.
  

  (باللحن الثامن) القنداق
أكتب لك  ين أنا عبدك ياوالدة االله،إ

رايات الغلبة يا جندية حمامية، وأقدم لك الشكر 
كمنقذة من الشدائد، لكن مبا أن لك العزة اليت 
ال تحارب أعتقيين من صنوف الشدائد حىت 

  أصرخ إليك افرحي يا عروساً ال عروس هلا.
  

  ٤٠-٢٤:١١عب الرسالة:
  مبارك أنت یا رب الھ آبائنا

يا   ألنك عدل في كل ما صنعت بنا     
      
     
      
       


    
      
     


 
     
     

     



      



        
 
 

 في  ٥٢-٤٤:١یواإلنجیل     

      
      

   
      
     
       
      


  

      


       



     

 
 

  األیقونة
يقونة هى تعبري عن عقيدة الكنيسة األ

 ومفتاح لفهم العقائد الكنسية.
عالن األيقونة ليست جمرد فقط تبسيط لإل 

يف متناول البسطاء  اًاإلهلى، وجعل اإلميان شعبي
  أو اجلهالء.

إا سر وهى طريقة الهوتية دف إىل  
إا تصوير صادق  تناول احلقائق الكنسية.

إخالء  : أال وهىللمعجزة اليت مازالت هى سراً



   اهللا وارتفاع اإلنسان.
نة يشهد بأن االرتباط بني العقيدة واأليقو

مستقالً لكنه فن  اًفردي اًة ليس فنرسم األيقون
كنسى. ألن هذا الرسم، ال يعبر عن أفكار 
وآراء دينية، وخيال عقيدى وإبداع لفنان لكنه 

  يصور ويظهر اإلميان الشامل للكنيسة.
إن رسم األيقونات يف األرثوذكسية ليس  

املتدين ألن جمرد فن "ديىن"، أو حماولة اإلنسان 
فن  ضوع إبداع ديىن. إنهعن مو اًيعبر فني

الهوتى، فهو فن يعرب عن احلقيقة الالهوتية، 
واحلياة اجلامعة والتعاليم األخالقية الكنسية، 
املتعلقة بالعقيدة والتعاليم الروحية والعبادة. 

فن يعتمد على اخلربة الالهوتية وتقليد  إنه
     .الكنيسة

أن رسم األيقونة هو مبثابة خروج من عامل 
فى بذاته، فاأليقونة نافذة تطل من معتم ومكت

الواقع البشرى واألرضى على اإلمكانيات غري 
احملدودة لسر اهللا والعامل السماوى: فإا تظهر 
حضور اد غري املوصوف لألبدية العتيدة يف 
حاضرنا على األرض، تصور ظهور املسيح 

  والكنيسة السماوية وسط اتمع البشرى.
 واخلليقة تصور حقيقة ملكوت اهللا 

اجلديدة بطريقة واضحة وتقدم عامل التجلي 
والتأله، والنور غري املخلوق وتعلن عن شفافية 
وجتلي املادة بواسطة احتاد املخلوق مع غري 

  املخلوق.
 والرسام يف هذا االطار جيعل ذاته خادماً
هللا، إذ ينمو يف جذور التقليد الكنسى، إذ هو 

ل تطلع حنو خيضع أفكاره لإلعالن اإلهلى ولك
الكمال السماوى األخري وهو يضع عمله يف 

   خدمة الكنيسة واحتياجاا.
الفنان العادى الذي يتناول موضوعات 
دينية يعرب فقط عن مشاعره وهو يستخدم املادة 
اليت يف متناول يديه لكى يكشف ما يف ذاته. 
ومهما كان مدى قانونية تعبريه يف التكوين 

كن أن يكون له أى اإلبداعى الفىن، فال مي
  موضع يف عبادة الكنيسة.

رسام األيقونة فهو مثل الكاهن أمام  أما 
املذبح، جيب أن يقدم كل كيانه يف خدمة اهللا، 
ومثل الكاهن ال ينبغى أن يفرض شخصيته أو 
يستخدم فنه كوسيلة ليعرب عن فرديته. رسم 

األيقونة هو دياكونية (خدمة كنسية) تتطلب 
دس. إن رسالة وخدمة الرسام من اخلادم أن يتق

تتشابه مع رسالة وخدمة الكاهن: "الواحد 
جسد املسيح ودمه واآلخر  يقدس إلظهار

 .يصوره"
 
        سیامة شماس جدید 

      على مذبح الرب             
 بربكة اهللا 

  ووضع يد صاحب السيادة
  املتروبوليت باسيليوس منصور 

    اجلزيل اإلحترام
تتم سيامة األخ بيار نظري اجلرب مشاساً 
إجنيلياً على مذبح الرب، وذلك اليوم السبت 

الساعة اخلامسة بعد  ٢٠١٦آذار  ٢٦الواقع فيه 
 –القديس جاورجيوس الظهر يف كنيسة 

  عيدمون.
ندعو للشماس اجلديـد خبدمـة كرميـة    

  ومباركة وحبياة مليئة باحملبة والفضيلة.
            

 أحادیث الصوم
املتروبوليت بربكة صاحب السيادة + 

  راعي األبرشية، باسيليوس منصور
تتشرف حركة الشبيبة األرثوذكسية 
بدعوتكم للمشاركة يف سلسلة من أحاديث 

 الصوم:
  .ملاذا نصوم؟ :احلديث األول -

باسيليوس املتروبوليت  سيادة يلقيه 
  منصور اجلزيل اإلحترام.

آذار  ٢٠. من الصوماألول يف األحد 
القديس بعد الظهر يف كنيسة  امسةلساعة اخلا

  .بينو – ثاودورس
التوبة سر الوالدة  :الثايناحلديث  -
  .اجلديدة

غريغوريوس قدس األرمشندريت يلقيه 
  .اسطفان احملترم

آذار  ٢٧. من الصومالثاين يف األحد 
ميالد بعد الظهر يف كنيسة  اخلامسةلساعة ا

  .تلعباس –السيدة العذراء 


