
 
 
 
 
 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ّــار األرثوذكسیةنشرة رعائیة أسبوعیة    تصدرھا أبرشیة عكـ

  www.akkarorthodox.com عنوان مطرانیة عكار على اإلنترنت: 
  www.alsalamonline.comعبر االنترنت  -  FM ٩٥٫١ -٩٠٫٣٠رادیو السالم عبر الموجة 

 الراعي كلمة
  األحباء،اإلخوة واألبناء 

يورد الرسول بولص من أعمال الرسل هذه اآلية الكرمية، واليت 
تعد من اآليات األساسية يف العقيدة املسيحية، فيقول: "إحذروا 
ألنفسكم وجلميع الرعية اليت أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا 

  كنيسة اهللا اليت إقتناها بدمه".
هللا الذي اقتىن الكنيسة بدمه تؤكد هذه اآلية بصريح العبارة أن ا

  هو ربنا يسوع املسيح. وهذه اآلية تأكيد على إثبات ألوهيته.
وقد أكَّد امع املسكوين األول على هذه العقيدة اليت تسلمتها 
الكنيسة من اآلباء القديسني األولني اغناطيوس االنطاكي، واقليموس 

شفاعاً عن الرسل  الروماين وغريهم، وأخذوا هذه العقيدة مكتوبة أو
القديسني الذين عاينوا الرب وملسوه ومسعوه ولذلك بشروا به 
وخبالصه بكل شجاعة استطاعت أن تقويهم على احلديد والنار 

  وصعوبات االضطهادات.
اآليات الدالة على أن الرب يسوع املسيح هو إله تام، مل يكن 

  زمن، مل يكن هو فيه  مساوٍ لآلب يف اجلوهر. 
سائله يقول لنا الرسول بولص: "أن ملء الالهوت يف إحدى ر

حلَّ به جسدياً". ويوحنا الالهويت يقول يف اإلجنيل: "أن الكلمة كان 
عند اهللا منذ البدء، والكلمة اهللا. به صار كل شيء وبغريه مل يصر 

  شيء".
من التعابري اليت ال ينتبه اىل معناها العميق هي اآلية األخرية يف 

صنع  املسيح قد الهويت واليت يقول فيها: "أن ربنا يسوعإجنيل يوحنا ال
 آيات كثرية لو كتبت واحدة فواحدة ملا ظننت العامل يسع الصحف

املكتوبة". فكل األنبياء صنعوا آيات حمدودة ويف أوقات معدودة، أما 
  واآليات والرباهني بدون ربنا يسوع املسيح فكان يعمل العجائب
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  العاشرة اإليوثينا 

                                    )٢العنصرة (كطافاسيات 
  األسبوع أعیاد

ــري :١٢/٦ ــوس املص أنوفري
  البار. بطرس اآلثوسي البار.

 أكيلينا الشهيدة.:١٣/٦
ــيس  : ١٤/٦ ــوس رئ مثودي

أساقفة القسطنطينية. أليشـع  
  النيب.
ــار.  :١٥/٦ ــوس الب ايرونيم

    .عاموص النيب
  تيخن أسقف أماثوس.: ١٦/٦
ايســافروس الشــهيد  :١٧/٦

ورفقتــه. مانوئيــل وصــابل 
  وامسعيل الشهداء.

ــديوس الشــهيد ١٨/٦ : الون
  ورفقته.

  

http://www.akkarorthodox.com
http://www.alsalamonline.com


توقف. أال يقول لنا اإلجنيلي مىت: "فذاع 
خربه يف سوريا كلها، فقدموا إليه كل من 
كان به سوء من املعذبني بأمراض وأوجاع 
خمتلفة والذين م شياطني والذين 
يصرعون يف رؤوس األهلة واملخلعني 
فشفاهم". هذه اآلية تقابل آية يوحنا 

اليت دوا يف آخر إجنيله.  الالهويت
واإلجنيلي يوحنا يقول يف رسالته األوىل: 
"أن كل من يقول أن ربنا يسوع املسيح 
مل يتجسد حقيقة فهو ضد املسيح". 
وكذلك يف اآلية األخرية من إجنيل مىت 
قال الرب لتالميذه: "إذهبوا وتلمذوا مجيع 
األمم... وهأنذا معكم اىل إنقضاء الدهر"، 

إنساناً مائتاً ينتظر يوم الدينونة  فلو كان
كغريه ملا استطاع أن يقول: "ها أنذا 
أكون معكم اىل إنقضاء الدهر". فاهللا 
وحده مع الناس اىل إنقضاء الدهر وبعد 

  إنقضاء الدهر.
يسوع املسيح املتجسد هو كلمة اهللا، 
وكلمة اهللا وجود ذايت أي جوهري من 

يف ذات جوهر اآلب. واهللا منه الكلمة 
حركة أبدية، ومل يكن اهللا يف زمنٍ من 
األزمان بدون كلمة، ولن يكون يف زمن 
من األزمان بدون كلمة. وهو بسيط غري 
مركب، وهلذا فكلمته ليست ككلمات 
البشر بل كلمة اهللا، يرسلها فال تعود إليه 
خائبة بل تكون قد فعلت وخلقت، فكلمة 

  اهللا فعل.
هللا  ومن يقول بأنه كان زمن مل تكن

فيه كلمة كمن يقول أنه حدث على اهللا 
حادث فاكتمل عرب الزمن، وهذا القول 
ينفي عنه صفة الكمال والتمام يف كل 

  زمان ومكان وبالتايل فليس هو اهللا.
  اإلخوة واألبناء األحباء،

طوائف تعمل بني ظهرانينا ورعايانا 
حتاول أن دم إميانكم بأن يسوع املسيح 

جسد، ويريدون أن هو كلمة اهللا املت
ينكروا أنه قد غلب املوت، ويقولون بأن 
املالك ميخائيل قد سرق جسده. أشياء 
كثرية يريدون من وراء طرحها على 
مسامع املؤمنني أن حيرفوهم عن عقيدة 
خالصهم. من يستطيع أن خيلِّص البشر 
غري اهللا؟ ألنه ال أحد ميكنه أن جيعلهم 

   اهللا.كاملني ويف النصرة الكاملة غري
إفرحوا أيها اإلخوة األحباء بإميانكم 
الكامل بربنا يسوع املسيح، والذي به 

  نصري كاملني متأهلني مللكوت الفردوس.
كل واحد منكم مسؤول عن هذا 
اإلميان، ومسؤول عن اإلجابة عنه لكل 
من يسألنا. علينا أن نسلّمه ألوالدنا من 

  بعدنا.
الكنيسة مقتناة بالدم الكرمي الذي إذا 
تناولناه مع اجلسد الطاهر أي األسرار 
املقدسة نثبت بربنا يسوع املسيح ونفوز 
باحلياة األبدية، وال يتسلّط علينا املوت 
الثاين. وكلما تناولنا األسرار املقدسة 
بتعمق وإميان كلما ازدادت عقائد اإلميان 

وأدركنا  وضوحاً يف أذهاننا وحياتنا
باحلقيقة واخلربة ما قاله القديس أثناسيوس 
بطريرك األسكندرية: "إن اهللا صار إنساناً 
لكي يصري اإلنسان إهلاً". وكان هم اآلباء 
يف جممع نيقية أي امع املسكوين األول 
أن يقولوا: "أن خالصنا تام ألن يسوع 
املسيح هو إله تام من إله تام". له اد اىل 

  آمني. األبد 
  يليوسباس                         

  وتوابعها مطران عكار                     



  روباریة اللحن السادسط  
ان القوات املالئكية ظهروا على قربك 
املوقر، واحلراس صاروا كاألموات، ومرمي 
وقفت عند القرب طالبة جسدك الطاهر، فسبيت 

ماحناً اجلحيم ومل جترب منها، وصادفت البتول 
احلياة فيا من قام من بني األموات، يا رب اد 

  لك.
    

  طروباریة اآلباء
أنت أيها املسيح إهلنا الفائق التسبيح، يا 

نا القديسني على األرض ءمن أسست آبا
كواكب منرية، وم هديتنا مجيعاً إىل اإلميان 

  احلقيقي، أيها اجلزيل الرمحة اد لك.
  

  طروباریة الصعود
مبجد أيها املسيح إهلنا، وفرحت  صعدت 

تالميذك  مبوعد الروح القدس اذ أيقنوا بالربكة 
  أنت ابن اهللا منقذ العامل.

  
  قنداق الصعود

ملا أمتمت التدبري الذي من أجلنا، وجعلت 
الذين على األرض متحدين بالسماويني، 
صعدت مبجد أيها املسيح إهلنا، غري منفصل من 
مكان، بل ثابت بغري افتراق، وهاتف بأحبائك: 

  أنا معكم فليس أحد عليكم.  

  ٣٦-٢٨و  ١٨-١٦:  ٢٠أعمال لرسالةا
  مبارٌك أنَت یا ربُّ إلھَ آبائنا

في   فإنَك عدٌل في كّلِ ما صنعَت بنا    
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  تعال أیھا الرب یسوع
عيدنا اخلميس املاضي لصعود ربنا وإهلنا 
وخملصنا يسوع املسيح اىل السماء. ومسعنا 

نفرد إباركهم و - رتفع اىل السماء إنه أكيف 
 .)٥١:٢٤عن تالميذه وأصعد اىل السماء (لو

رتفع وتالميذه ينظرون وأخذته سحابة عن إ
) وبقوا شاخصني اىل ٩:١أعينهم (أعمال

  ).١٠:١السماء وهو منطلق (أعمال
فتقد البشر يف أرضهم، إإن الرب يسوع 

"أمتَّ كل التدبري" الذي صممه خلالص اإلنسان 
وكانت غاية تدبريه هذا أن جيعل "الذين على 

مث صعد مبجد  ،األرض متحدين بالسماويني"
نه ال ينفصل عن أحبائه بل يؤكد الكنه أكد 

هلم على الدوام قائالً: "أنا معكم وليس أحد 
  عليكم".
هم، أن نبقى شاخصني اىل السماء من امل

لينا معونة إمن حيث تبادر  ،حيث "يأيت عوننا"
ان الرب أيانا دائماً ولكننا ال نعترب إاهللا املنقذة 

مل يتركنا، - غادرنا وتركنا نتخبط لوحدنا 
 -سننظر بأعني إمياننا به وسنراه كما أكد لنا

سنراه يف الكلمة اإلهلية اليت نرجو أن تدخل يف 
عماق نفسنا، سنراه يف اإلجتماع الشكري أ

الذي يتم يف كل قداس إهلي وحنن ملتفون حول 
مائدته السماوية لنتحد جبسده ودمه الكرميني 

أي مجيع -فتحيا نفوسنا، سنراه يف اإلخوة 
ألنه هو الذي فك أغالل قوقعتنا على  - الناس

واذا التفتنا اليه سنقول له: أنت معنا  أنفسنا،
تعال أيها الرب  -ا فلن خناف أبداً كما وعدتن

  يسوع. آمني.
     

    دورات في اللغة اإلنكلیزیة  
 –يعلن املعهد املهين األرثوذكسي العايل 

  ،عكار –الشيخطابا 

اللغة عن بدء دورات مستمرة يف 
للمبتدئني والراغبني من كافة اإلنكليزية 

األعمار واملستويات العلمية طيلة أيام السنة 
املهنيات واجلامعات والراغبني يف السفر لطالب 

  اىل اخلارج بأسعار مدروسة جداً.
  .٢٧/٦/٢٠١٦+ الدورة األوىل تبدأ يف 

قراءة،  + الدورات تشمل: حمادثة، إصغاء،
  كتابة.
  حيصل الطالب على الشهادة من

 املعهد عند إنتهاء كل مرحلة بنجاح.
 ١٠٥٠٣٨/٠٣+ لإلستعالم والتسجيل: 

– ٤١٧٨٠٢/٠٣. 
  

       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 

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

، 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: للمراجعة االتصال

٦٩٣١٩٦/٠٦  
  األماكن حمدودة. مالحظة:


