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 الراعي كلمة
  اإلخوة واألبناء األحباء

وندخل يف  ،املرحلة النهائية من صوم السيدة العذراء غُار غد نبلُ
ه من قيمٍ وقداسة ثلّمأي يف كثافة حضورها الشخصي بيننا مبا ت ،عيدها

  ورؤى.
ومل يكن هذا احلضور غائباً عنا وعن إجتماعاتنا. ففي الكثري من 

جيتمع الناس لتالوة صالة  ،الرعايا والكنائس الصغرية على أسم العذراء
العذراء القادرة بشفاعاا عند إبنها وإهلها يسوع املسيح أن خاصة ب

 ،وترفدنا بالكثري من الشفاءات والتعزيات ،متدنا بالكثري من العجائب
ة على من ولَألن هلا الدالة الوالديدة الذي صار جسداً. ته، الكلمة اإلهلي

ذه الوالدة ندعوها والدة اإلله. أو والدة الرب أو السيد أو بالكثري و
  من األلقاب اليت ندعوها ا مرادفة (هللا). 

يقول الرسول بولس "أنه ال يستطيع أحد أن يقول أن يسوع 
س بأنواره دومن ال يضيء الروح القُ ،املسيح رب إال بالروح القدس"

حياته وذهنل ما أتى به اإلجنيله وكيانبأن الكلمة  ،ه ال يستطيع أن يتقب
وحلَّ بيننا. اإلميان ذه العقيدة تتطلب  ، قد صار جسداًالذي هو اهللا

ي قلوبناقلباً نقياً قابالً، ويوصإذا مسعنا  ،ينا الرسول بولس أن ال نقس
فالقلب القاسي الذي ال يتجاوب مع النداء جيعل الكيان  ،صوته

نكر الشخص. والقلب يف علم الالهوت هو ه يوالذهن والفكر كلّ
  ركز الداللة على التجاوب مع احلضور اإلهلي.مركز التفكري وم

من يعترف بأن املسيح هو اهللا يستطيع أن يعترف بأن  ،وهلذا
عتراف األول. إن عتراف مرتبط باإلالعذراء هي والدة اإلله. فهذا اإل

نسطوريوس مل يستطع أن يتفوه بكلمة والدة اإلله ألنه كان ممتلئاً 
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فاً وكربياًء وتعصباً، وخطابه حنو امللك لَص
 فقد ظهر ،أركاذيوس خري دليل على ذلك

يف خطابه عدمي الرمحة جتاه الناس. فقد 
االمرباطور أن يبيد مجيع من  طلب

وبعدها  ،مبملكة قوية هدعمث و ،اهلراطقة
مبلكوت السماوات. فقد جترأ هذا 

ع على العذراء مرمي بالرغم دبطريرك املبتال
من شهادة اإلجنيل بأن أليصابات قد 

وهي حامل بالسيد له  ،اعترفت بالعذراء
قائلة بعد أن امتألت بالروح القدس  ،اد

"من أين يل هذا أن تأيت أم ريب إيلَّ"، 
وبالروح القدس قالت العذراء "تم ظّع

نفسي الرب وتبتهج روحي باهللا 
بين مجيعخملصي... فها منذ اآلن تطو 

األجيال". إذاً بالروح القدس يعترف 
أنه  ،اإلنسان إعترافاً كامالً بيسوع املسيح

شخص واحد بطبيعتني كاملتني إهلية 
وبالروح القدس أيضاً يعترف  ،وإنسانية

اإلنسان بأن العذراء هي أيضاً والدة اإلله 
 بدون مواربة وال فتور. إذا استطاع أن

  يسمع للروح القدس.
يف أيامنا  رأيها اإلخوة األحباء تكثُ

ة. حىت هذه ما يسمى بالعبادات املرميي
وكأن العبادة  ،صارت عند أغلب الناس

مة للسيدة العذراء بانفصال عن مقد
نا يسوع ونعين بذلك رب ،شخصٍ آخر

وهذا التكرمي املتطرف غري  ،املسيح
دس وال وال يقول به الروح الق ،صحيح

يها يوصي به. ألن الصلوات اليت نصلّ
جندها  ،هة لشخص العذراء دائماًموج

بل  ،بن. وليس فقط بالصلواتمرتبطة باإل

ومن يسمع للروح ويعترف  ،وباأليقونة
بالعذراء والدة اإلله آخذاً هذه العبارة بكل 
معانيها ميأله الروح القدس بالرضى 

  والسعادة والسرور.
رس اإلنسان من وهذا االعتراف حي
اليت جتول بني  ،الوقوع يف اهلرطقات

وتقتنص النفوس  ،ظهرانينا منذ مدة
يع واهلرطقات ال للهالك. هذه البدع والش
وال لألشخاص  ،تقيم للحياة الروحية وزناً

كذلك ال  ،جدوا فيها أبطاالًالذين و
تعطيهم وزناً بل ومن مجلتهم السيدة 

وال  ،ال يليق يوجهون هلم كالماً ،العذراء
ميكن أن خيرج من فم أو ذهن من عنده 
ذرة من احلياة الروحية. نطلب اىل الرب 

 دجِويرحم بالدنا لكي ن ،اإلله أن يرمحنا
والسالم بني  ،مجيعاً احملبة لبعضنا البعض

البشر بشفاعات والدة اإلله الكلية القداسة 
  آمني.

  كل عام وأنتم خبري
  
  يليوسباس                          
  وتوابعها مطران عكار                     
  
  

  روباریة اللحن السابعط
املوت، وفتحت للص حطمت بصليبك 

الفردوس، وحولت نوح حامالت الطيب، 
وأمرت رسلك أن يكرزوا، بأنك قد قمت أيها 

  املسيح اإلله، ماحناً العامل الرمحة العظمى.
  

  (اللحن الرابع)تقدمة الرقاد  طروباریة
تقدموا واستبشروا أيها الشعوب مصفقني 
باأليدي، واجتمعوا اليوم بشوق فرحني، وهلّلوا 



مجيعكم بابتهاجٍ، ألن أم اإلله مزمعة أن ترتفع 
من األرض اىل السموات مبجد، فلنمجدها 

  بالتسابيح دائماً مبا أا والدة اإلله.
  

  (اللحن الرابع)تقدمة الرقاد قنداق 
املسكونة تسبق مبتهجة سرياً، يف  اليوم

تذكارك ايد يا والدة اإلله، وتصرخ حنوك 
أيتها البتول فخر  كهاتفة بسرور: السالم علي

  املسيحيني. 
  

١٧ -  ١٠: ١كورنثوس ١الرسالة 
  الر ب یعطي قوة لشعبھ
يا    قدموا للرب یا أبناء هللا     

       
      
 
    
        

     
      
       
      
     
       

     
      

 
 

  ٢٣ – ١٤:١٤متى اإلنجیل
 يف

  

     
  

      
       

 
      


    
      
      
     


 
  

  مالعذراء مریأعیاد والدة اإللھ 
للعذراء مرمي يف الكنيسة األرثوذكسية 
مكانة رفيعة ومميزة يف الليتورجية وحياة 

  :املؤمنني، وهلا مخسة أعياد
أيلول )، عيد دخوهلا إىل  ٨عيد ميالدها (

)، عيد دخول السيد إىل  ٢ت ٢١اهليكل (
آذار )،  ٢٥شباط )، عيد بشارا ( ٢اهليكل (

  ).آب ١٥وعيد رقادها (
وهنا ال بد من االنتباه أنه حتى األعياد 
املرتبطة بالعذراء مرمي هي يف األصل مرتبطة 
بالرب يسوع وتسمى سيدية، الرتباطها 
بالسيد، وهذا سببه أنّ الالهوت يف الكنيسة 
األرثوذكسية مرتبط بالرب يسوع ويتمحور 

   .حوله ألنه هو احملور
عيد : لكما للعذراء مرمي أعياد أخرى مث

كانون األول) ويأيت  ٢٦جامع لوالدة اإلله (
بعد عيد امليالد مباشرةً، وضع زنار العذراء 

متوز)، ينبوع ٢آب)، وضع ثوب العذراء ( ٣١(
احلياة (اجلمعة األوىل بعد الفصح)، املديح 
الكبري (اجلمعة من األسبوع اخلامس من 

 .مالصو
 

ذنان للسمع، فلیسمع ُ  َمن لھ أ
الشبان املسافرين خارج يحكى أن أحد 

دولته، أرسل إىل أمه رسالةً يطلب منها أن 
ختتار له فتاةً مؤدبةً من معارفها وختطبها له، 

  حىت تصبح عروساً له بعد عودته.
فاختارت األم فتاةً جامعيةً مؤدبة، وتعمل 
يف وظيفة، ووافقت الفتاة مبدئياً، وأرسلت األم 

  .إلبنها معلومات عن الفتاة وعنواا



ويف أحد األيام وصلت رسالة من العريس  
إىل الفتاة، حوايل مخسة عشر صفحةً. فنظرت 
الفتاة بسرعة إىل األوراق الكثرية وقالت يف 

  نفسها: سأقرأها فيما بعد ألنين مشغولة اآلن.
ومرت األيام والفتاة يف كل مرة تتشجع 
لقراءة الرسالة، تنشغل إما بالرد على اهلاتف أو 

املرتل أو بالذّهاب مع صاحباا وهكذا  بأعمال
يف كل مرة تقول: سأقرأها عندما يقترب موعد 

  جميئه.
ويف أحد األيام دق جرس الباب يف بيت 
الفتاة، وملا فتحت الباب وجدت شاباً وسيماً ذا 
هيبة واحترام، يدخل القلب من أول نظرة، 

  فسأهلا: هل أنت فالنة؟
الشاب:  فقالت: نعم ومن أنت؟ فقال 

هذه أول غلطة، لو كنت قد قرأيت رساليت، 
لعرفتين ألنين وصفت لك نفسي جيداً يف 

  الرسالة.
فخجلت الفتاة وقالت: وملاذا مل ختربين 

  أنك قادم؟ لكُنت استقبلتك يف املطار!
رد العريس: وهذه ثاين غلطة ،ألنين 
أخربتك يف الرسالة عن موعد رجوعي باليوم 

  والساعة.
ت الفتاة مرتبكة: تفضل، أين تحب فقال

  أن جتلس؟ وماذا تحب أن تشرب؟
فأجاب العريس: هذه ثالث غلطة، ألنين  

  أخربتك بكل هذه املعلومات يف رساليت.
وأضاف: أنت ال تصلحني ألن تكوين 
عروساً يل ألنك مل تمي حىت لقراءة رساليت 

.لك  
وغادر العريس املرتل، وانتاب الفتاة موجةً 

  ن البكاء والندم، بعد فوات األوان.م
  
  اهلدف من القصة:+ 
  يد املسيح الذي خطب(العريس) هو الس

لنفسه شعب الكنيسة (الفتاة)، وأرسل هلم 
الكتاب املقدس (الرسالة)، والشعب دائماً 
مشغول عن قراءة الكتاب املقدس حبجة مشاغل 
ومهوم احلياة الكثرية، مع العلم أم يقرأون 

شرات الكتب يف دراستهم وعملهم وكتب ع
لتسليتهم، ويبقى أهم كتاب يف احلياة والذي 
 الً على أمل أن يتسعؤجص النفوس، يبقى مّخلي

  العمر لقراءته قبل جميء العريس.
  

  من له أُذنان للسمع، فليسمع...

      قداس عید رقاد السیدة  
    وكرمس في رعیة التلیل       

    بربكة ورعاية
سيادة املتروبوليت باسيليوس منصور 

    اجلزيل االحترام
 ١٠تقيم رعية التليل كرمسها السنوي من 

. كل يوم من الساعة ٢٠١٦ منه/ ١٤آب اىل 
  مساء. الثامنة

رمس معرض للكتب الدينية، يتخلل الك
ألعاب هوائية، واملونة املرتلية، ومأكوالت، و

   .ليةئوسهرات عا ،وترفيهية
رقادة  اإلهلي مبناسبة عيد قداسويقام ال

آب عند  ١٤ار االحد الواقع فيه  والدة االله
يتم  وبعد القداس، مساء السادسة الساعة

الطواف بأيقونة رقاد والدة اإلله يف القرية حىت 
يف التربك منها يتم ، حيث الصغرية الكنيسة

   .مع التراتيل والصلوات ،باحة الكنيسة
  نأمل تشريفكم                           

 
      عشاء خیري فني ساھر  
 

املتروبوليت بربكة صاحب السيادة 
  ،باسيليوس منصور اجلزيل االحترام

  
تتشرف مجاعة النور املقدس بدعوتكم 

  حلضور:
  عشائها اخلريي الفين الساهر

  حيييه املطرب جورج خنل
لبناء جممع القديس الذي يعود ريعه 

كرم عصفور (دار راحة  – باسيليوس الكبري
  للمسنني)

حيث يتم سحب تومبوال على سيارة سوين 
٢٠١٧  

 ١٤/٨/٢٠١٦: يوم األحد الواقع فيه الزمان
  الساعة الثامنة والنصف مساء.

 –القنطرة  –: مطعم األرجوان املكان
  منيارة.

 ٢٠١٦آب  ١٠اإلتصال قبل  للتأكيد:
 – ٤١٢٨٢٢/٧٠ – ٦٩١٢٨٨/٠٦اتف: ه

٥٤٩٧٤٨/٠٣  
  ل.ل٤٠٠٠٠: لبطاقةسعر ا


