
 
 
 
 
 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ّــار األرثوذكسیة   نشرة رعائیة أسبوعیة تصدرھا أبرشیة عكـ

  www.akkarorthodox.com عنوان مطرانیة عكار على اإلنترنت: 
  www.alsalamonline.comعبر االنترنت  -  FM 95.1 -90.30رادیو السالم عبر الموجة 

 الراعي كلمة
   اإلخوة واألبناء األحباء،

  الكالم يف التقليد اإلجتماعي الشرقي
ها حنن نعود سوية اىل زمننا العادي بعد أن إمتألنا من أنوار 
القيامة ايدة، وسطع الروح يف أفئدتنا. لقد عدنا لنتدارس معاً 
الشؤون والشجون على صفحات النشرة الكنسية، واليت إعتدنا أن 

  نسلط الضوء على ما يهمنا من مواضيع. 
ي كيف يتكلمون، واليوم سنتكلَّم عن الكالم عند الشرقيني، أ

ومىت يكون كالمهم إجيابياً، ومىت يكون سلبياً، ويف أي وقت 
يتكلمون مع هذا أو ضد ذاك، وما تأثري اتمع والتربية على أنواع 
الكالم، واحلديث عند الشخص الواحد، ومباذا يتأثر كل واحد منا، 

  وما هو الكالم املقبول عند اهللا.
لذي حصل عليه كلّ واحد. إن الكالم يعكس املدى التربوي ا

فإذا كان مثقفاً جاء كالمه حاوياً الثقافة، وحمتويات ما طالعه، وثبت 
ومواضيعها، ويزداد الكالم رصانة بقدر التربية  الكتبيف فكره من 

العالية اليت حيصل عليها اإلنسان يف بيته أو مع رفقته. نسمع الكثري 
ال تدخلها  أبنائهم كيمن اآلباء واألمهات احلريصني على أمساع 

الة، وتثبت يف أذهام، ويف ثقافتهم، وحرصاً منهم على كلمات بطّ
عدم إستعماهلا. وتأكيد على أمهية الكالم يف التعريف عن اإلنسان 
وشخصيته. مرة تظاهر أمام احلكيم سقراط شاب بثياب جديدة 

ن ومرأى حسن، فقال له سقراط الفيلسوف: "تكلَّم حىت أراك". وحن
نعلم األمثلة الكثرية اليت يشدد فيها اتمع على نوعية اإلنسان من 

قال أحدهم: "ما سقط من عيين أحد إال بعد أن تكلَّم".  .كالمه
  وألمهية الكالم وتفوقه على كل العلوم، قال أحد احلكماء العرب:

  

  ٢٠١٦أیار  ٨  ألحدا
        ١٩ العدد

  
  
      

  

  توما الرسول أحد 
    عيد القديس يوحنا اإلجنيلي
      املسيح قام حقاً قام

  للعيد نلحال
  للعيد اإليوثينا 

        الفصحكطافاسيات 
  األسبوع أعیاد

جتديد قيامة املسيح وتفتـيش  : ٨/٥
يوحنـا  القديس تومـا الرسـول.   

  القديس أرسانيوس الكبري. اإلجنيلي.
: اشعياء النيب. خريسـتوفورس  ٩/٥

  الشهيد.
  : مسعان الغيور الرسول.١٠/٥
موكيوس الشهيد. كريلّـس  :١١/٥

  ومثوديوس.
. إبيفانيوس أسقف قـربص :١٢/٥

  أساقفة القسطنطينية.جرمانس رئيس 
  .غليكريية الشهيدة :١٣/٥
إيسيذورس املستشـهد يف  : ١٤/٥
  .خيو
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"ال يدخل من هذا الباب من مل يتعلم 
احلساب". إذاً ال يكفي أن يتكلَّم 
اإلنسان، ويدخل يف املواضيع بل عليه أن 
يكون صاحب ذهن ذي ترتيب، ويعطي 
األقوال معانيها اليت حتملها من خالل 

  توارد ترتيبها.
وكما أن اتمعات اإلجيابية تعلِّم 
اإلنسان الكالم اإلجيايب، هكذا اتمعات 

  السلبية تعلِّم اإلنسان الكالم السليب. 
يولد الطفل عندنا، وبعد أن يستطيع 

. نبدأ بتعليمه "ماما" و "باباـ "النطق ب
كلمات ال نرضاها من الكبار ألي واحد 

ل حىت بتنا نربر ذلك السوء (شتيمة الطف
رمحة)، وبدالً من أن نعلمه أن يبارك، 
نعلمه أن يلعن ويشتم، وبدالً من أن نعلمه 
كلمات محيدة نقلب عنده مفاهيم الفرح، 
ونعلمه أن يتلفظ بالكلمات اليت خيجل من 
نطقها الكثريون، وكلما زاد الطفل يف 
تردادها نزداد حنن بالتعبري عن سرورنا، 

وال نشعر  ضرراً، وهلذا عندما نكرب ال نرى
  بالسوء من تردادها.
 والتسابب بني تشامتونرى أن ال

حىت احلديث يف أمور  ،الشباب والرجال
خاصة وغري الئقة، بني النساء ال جترح 
مشاعر أحد. مع أنه، كما أن بعض 
األعمال هلا خصوصيتها املطلقة، هكذا 
جيب أن يكون للكالم خصوصية املطلقة 
يف كثري من األحيان. فما حتدث به 
زوجتك، ال ميكنك أن حتدث به أياً كان، 

دث به وما حتدث به األطفال، ال حت
ال حتدث  ،الرجال. وما حتدث به صديقك
  به املسؤول عنك، وهلما جرا.

ولكن هناك ناحية يتقاطع فيها الناس 
مجيعاً مع بعضهم، وخاصة يف هذا 

الشرق، وهو يعاين من اإلنقسامات على 
كافة الصعد، وال يغيب عنه أي نوع 
منها. فيه اإلنقسامات الدينية، واحلزبية، 

ة، والقومية، واملذهبية، والطائفية، والعائلي
وتزيد على ذلك اإللتفات حول الزعامات 
يف ما يقال العبادة الشخصية. وإذا غابت 
هذه ينقسم الناس بني احلارة الغربية 

والتحتا. ويشكل  اوالشرقية، واحلارة الفوق
الناس النظرة السلبية جتاه مضاديهم. وقد 

ع. صار ذلك عادة تقييم أي موضو
وكذلك تلقي اآلراء حول األشخاص 
واملواضيع. فالصراع نتيجة اإلنقسامات 
املتعددة أرخى بظالله على فكر الناس 
بشكل عادي جتاه خمالفيهم. فيظن من 
 قد كُِسر هيقول كالماً طيباً مبن خيالفه أن
وتزلزلت أركان موقفه وموقعه. حىت أن 
البعض يضطرون إذا ما مدحوا شخصاً 

آخر أن يؤكدوا أن اآلخر ليس أقل  أمام
  عندهم ممن ميدحون.

ولكن األدهى من كل هذا إصرار 
الناس على القول السليب فيما يرونه 
إجيابياً، ومهما كانت إجيابيته وجناحاته. 
مثالً بالرغم من كل العمل اهلائل الذي 
تقوم به الكنيسة اإلنطاكية يف شىت 

إلهتمام ااالت الروحانية والعمرانية، وا
رين بشؤون املواطنني املقيمني واملهج

واملهاجرين على حد سواء. نسمع كالماً 
سلبياً حول الكنيسة يراد به الشر والسوء 
من قبل البعض، ويردده البعض ببغائياً بال 
ترو وبال حبث وال تأمل، إما ألننا ال نريد 
أن نتعب أنفسنا يف الدفاع عن الذين 

ال نريد أن نقف يف  يعملون خرياً، أو
املواجهة مع من بالكذب يسيؤون إىل 
إجيابيات الكنيسة، وكثرياً ما تدخل 



فيقيس  .املصلحة الشخصية يف ذلك
اإلنسان الشيء مبجمله مبقاييس املصلحة 

  وجوراً. ماً وشقاًءاجلزئية فيصور الدنيا ظال
  أيها اإلخوة واألبناء األحباء،

ب، ولنغين م أطفالنا الكالم املهذّلنعلّ
أذهام باألحاديث اإلجيابية عن هذا أو 

لكي يزداد صحة وعافية، وال نودع  ،ذاك
  يف قلبه البغض واحلقد والسوء.

مه كيف ال يتلقى ويقبل ما يتلقاه لنعلّ
على عالّته، بل لنأخذ بيده ليصبح هو 
املسؤول عن تكوين فكره وموقفه فلن 
يستطيع عند ذلك أن يسيطر عليه أحد. 

كون مشاركاً يف األمور اإلجيابية وسي
والبناء، وتزداد حريته وقوة شخصيته، 

ا يقول. ومسؤوليته عم  
نعم سنب على كل كلمة بطّالة حاس

نتفوه ا. فاملسؤولية اإلجيابية يف الكالم 
  منجاة يف هذه الدنيا، ومكافأة يف اآلتية.

أطلب من الناهض من بني األموات 
كلَّ شيء جديداً. أن جيعل يف حياتكم 

    ونعمته لتحفظكم باحملبة والتوفيق.
  يليوساسب                         

  وتوابعها طران عكارم                     
  
  

  طروباریة القیامة
، ووطئ املوت املسيح قام من بني األموات

  باملوت، ووهب احلياة للذين يف القبور.
  

  طروباریة أحد توما
خمتوماً أشرقت منه أيها اذ كان القرب 

احلياة، وملا كانت األبواب مغلقة، وافيت 
التالميذ، أيها املسيح اإلله قيامة الكل، وجددت 

  لنا م روحاً مستقيماً حبسب عظيم رمحتك.
  طروباریة القدیس یوحنا االنجیلي

أيها الرسول املتكلم بالالهوت حبيب 
، املسيح اإلله، أسرع وأنقذ شعباً عادم احلجة

ألن الذي تنازل أن تتكىَء على صدره يقبلك 
متوسالً، فإليه ابتهل أن يبدد سحابة األمم 

  املعاندة، طالباً لنا السالمة والرمحة العظمى.
  

  القنداق
ولئن كنت نزلت إىل قرب يا من ال ميوت، 
االّ أنك درست قوة اجلحيم، وقمت غالباً أيها 
 املسيح االله، وللنسوة حامالت الطيب قلت
افرحن، ولرسلك وهبت السالم، يا مانح 

  الواقعني القيام.
 

  ٧- ١:  یو١الرسالة:
هاىل كلِّ االرض خرج صوت  
 يذ ال   السماوات تذيع جمد اهللا   

      
      

     
      

       
     

      

        



 
 

 لما     ٣١ – ١٩:  ٢٠یوحنا اإلنجیل     
     
      
       
      



      
 
      
     
     

 

      
        

      

       

   

        
      
      
       
       

 
 

  فترة البندیكستاري
إنها الفترة املمتدة من أحد الفصح 
وحىت أحد العنصرة. معناها بالعربية الفترة 
اخلمسينية ألنها تستمر مخسني يوماً. احملطَّة 

  األهم فيها هي مخيس الصعود.
يف األسبوع األول بعد الفصح حتتفل 
الكنيسة بالقيامة، وذلك بإقامة قداس إهلي 
على مدار أيام األسبوع وحىت السبت. 
واملميز يف هذه اخلدم أنها تتمحور كلُّها 
حول القيامة. أبواب اهليكل تبقى مفتوحةً 
وذلك إشارةً إىل أنَّ املسيح مبوته وقيامته فتح 

ننا. ذلك احلاجز الذي احلاجز بني اهللا وبي
نشأ نتيجة عصياننا هللا. يف هذا األسبوع 
يمنع الزواج أيضاً ألنَّ الكنيسة تكون متهلِّلةً 
حلدث القيامة، وبالتايل ال جمال لإلحتفاالت 

الشخصية. إنَّ حدثَ القيامة يطغى على كلِّ 
وهذا األسبوع يسمى - األحداث األخرى 

  أيضاً بأسبوع التجديدات.
األحدان األوالن يف فترة  أما

البنديكستاري (أحد توما وأحد حامالت 
الطيب)، فهما بِمثابة تأكيد وتثبيت للقيامة. 
واآلحاد الثالثة التالية (املخلَّع والسامرية 
واألعمى)، فهي تدور يف مواضيعها حول 
املاء الذي هو واسطةٌ لنقل الروح القدس إلينا 

أو رش البيوت يف  (كما يف املعمودية مثالً
عيد الغطاس...). 

 

       روسیا رحلة الى    
  تقوم مطرانية عكار وتوابعها

  للروم األرثوذكس 
 –زاغورسك  –برحلة اىل روسيا: موسكو 

  سان بطرس برج
متوز  ٢٩ – ٢٢يف الفترة الواقعة بني 

٢٠١٦  
اإلنطالق من دار املطرانية اىل املطار 

  املطار.والعودة اىل دار املطرانية من 
وهي تتضمن كل املصاريف: وسائل 

، والطعام النقل، اإلقامة يف فنادق أربعة جنوم
 وما يتبع ذلك.

$ (غرفة ١٩٠٠الشخص الواحد:  كلفةت
  لشخصني).

 حزيران  ١٥: آخر مهلة للتسجيل
٢٠١٦.   

(وتسديد كامل املبلغ للمعلنني مسبقاً 
حزيران  ٥عن رغبتهم باملشاركة 

٢٠١٦.(  
 – ٦٩٠٠١٢/٠٦: االتصالللمراجعة 

٦٩٣١٩٦/٠٦  
  األماكن حمدودة. مالحظة:

  


