
 
 
 
 
 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ــار األرثوذكسیة ّ   نشرة رعائیة أسبوعیة تصدرھا أبرشیة عكـ

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

  غبطة عظة 
  البطریرك یوحنا العاشر

  2017في رأس السنة المیالدیة 
  أيها األحبة،

معها سنو حياتنا. وها حنن على عتبة تكر اليوم سبحة األيام وتكر 
عامٍ جديد نفتتحه اليوم كما دوماً بالصالة. حنن اليوم لنجدد العهد مع 
رب نفوسنا يسوع املسيح أن نكون له وحده. حنن هنا لنفرش نفوسنا 
مهداً لذاك الذي توسد املزود قبل ألفي عام ونرفع طرفنا إىل ذاك الطفل 

ناً ومراً كنوز قلوبنا، حمبةً وتواضعاً وصرباً. حنن اإلهلي ونقدم له ذهباً ولبا
هنا لنغترف من وجهِه مياه التعزية يف حمننا ولنتلقّف من ضعة مغارته بيارق 

  الرجاء واألمل وسط مغاور وكهوف ضيقاتنا.
هو عام جديد نرنم فيه لرب األزمان وسيدها. هو عام جندد فيه 

لرجاء وسط كل ضيقٍ وشدة. يف النفس والقلب. ونتسربل فيه أجنحة ا
مثل هذا اليوم من كل عام، يرنو اإلنسان إىل خالقه ويصبو إليه متلمساً 
حضوره يف باطن النفس والقلب البشري ويسأل رب الزمان وسيد 

  األوقات أن يلمس قلبه ويضع يده يف حياته. 
يأيت رأس السنة بعد أسبوع من عيد امليالد، وهذه الفسحة قد تكون 

عاةً ألن يقول كل واحد منا يف نفسه: انظر أيا إنسان وتأمل ميالد مد
يسوع املسيح. ضعه نصب عينك ومتعن به وقرر واحكم إذا ما كنت تريد 
من هذا امليالد أن يكون فاحتة جتدد وميالد روحي لك. يسوع املسيح ال 

الده يقتحم حياتك وال يغصب نفسك. أنت مدعو يف الفسحة ما بني مي
وبدء السنة اجلديدة أن تتأمل إذا كنت ترغب أن ختتم قلبك ذا املولود 
اجلديد وجتعل من ميالده ميالدك به وميالده فيك. فهو إذ يولد يف املغارة 
 يطرقعلى الباب وينتظر أن تفتح له أنت ،ويضطجع يف املزود خارج احمللة

و ال يريد قلباً متكلّفاً مغارة قلبك ليدخل ويضطجع يف كل ثنايا كيانك. ه
 دأن يكون هو بذاته سي ل وإذا ما قررتوال استقباالً ملوكياً. فكّر وتأم
  حياتك، فعندها وافه وافتح له باب سنتك وامضِ عقدك معه. فهو ال
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  ختانة ربنا يسوع املسيح باجلسد
      عيد القديس باسيليوس الكبري

  الثالث نلحال
  السادسة اإليوثينا 

                       مزدوجة لظهوركطافاسيات ا
  األسبوع عیادأ

:ختانة ربنا يسوع املسيح. 1/1
باسيليوس الكبري رئيس أسـاقفة  

القـديس   كبادوكيـة. قيصرية 
ــد  غريغوريــوس الرتيــرتي وال

  القديس غريغوريوس الالهويت.
:سلفسترس بابـا روميـة.   2/1

سريافيم ساروفسكي البار. تقدمة 
  الظهور اإلهلي.

:مالخيا النيب. غورديـوس  3/1
  الشهيد.

: تذكار جـامع للرسـل   4/1
  السبعني. ثيوكتيستوس البار.

ــاس  5/1 ــوس وثيون : ثيومببت
سنكليتيكي البـارة.  الشهيدان. 

  برامون الظهور اإلهلي.
  :  الظهور اإلهلي املقدس.6/1
: تذكار جامع للنيب السابق 7/1

  يوحنا املعمدان.



بل يريدنا حنن أن نطلبه يقتحم القلب عنوةً ال 
وأن نبادر إليه متاماً كما بادر هو واحندر من 
علياء مسائه ليستوطن ما بني طينتنا وجبلتنا اليت 

  اعتراها الفساد.
ورسالة اليوم وقديس اليوم مها خري دليلٍ 
أنّ الرب ال يقتحم حياة أحد وال يأسرها بل 

ه ينتظر من اآلخر أن يدرك ومبلء احلرية أنَّ حيات
من املسيح وأنْ يؤسر من تلقاء ذاته بذاك الطفل 
اإلهلي البسيط الذي بذر تعليمه حمبةً يف كل 
الدنيا. باسيليوس الكبري، الذي نعيد له اليوم، 
أخذت مبجامع قلبه الفلسفة وعلوم الدنيا 
اخلطابية. أُشبع منها لكنه مل يغرق يف حبائل 

وكأن به الغرور وال يف ترهات العامل الباطلة. 
استمع لصوت بولس الرسول الذي مسعناه يف 
اليوم يف مطلع رسالته إىل أهل كولوسي: 
"إياكم أن خيبلكم أحد بالفلسفة وبغرورٍ باطل. 
وليس حسب املسيح". باسيليوس الكبري درس 
الفلسفة اليونانية وتزود من كل علوم الدنيا. 
لكن شباك صيادي اجلليل بالنسبة له كانت 

شباك مفوهي أثينا وكلمة اإلجنيلي أقوى من 
البسيط حفرت يف قلبه أكثر من فصاحة 
اخلطباء، فتملّكَت قلبه وانقلب كيانه وانعجن 
بالرب على رغم تزوده بكل علوم الدنيا ومنها 
الفلسفة اليت استعان واستفاد منها أميا فائدة. 
وهكذا إذاً، مضى قديسنا مكرساً حياته للرب 

حياته بدمغته فأمسى واحداً من أعظم  وخامتاً
  آباء وقديسي الكنيسة.

يطلُّ العام اجلديد وسوريا اجلرحية تدخل 
عامها السادس من األزمة. يطل وحنن ندفع من 
دماء أبنائنا ليبقى الوطن. كل محم اإلرهاب 
وكل شظايا التكفري انصبت على أرضنا وهي 

. هذا الغريبة عنها. يكفينا دماً ويكفينا خراباً
البلد سيبقى واحداً موحداً وستعود إىل أحضانه 
كل أراضيه كما عادت حلب. دعوتنا اليوم إىل 
تعزيز جهود املصاحلة فيه ومتتني أسس العيش 
الواحد. ودعوتنا أيضاً إىل القوى الكربى إىل 
املبادرة إىل رفع احلصار االقتصادي اخلانق الذي 

ميهم من حيرم الكل من لقمة العيش بينما ال حي
وابل القذائف اليت تنهال على رؤوس اآلمنني 

  ألن سوق السالح مفتوحة على مصراعيها. 
إن ما تشهده املنطقة ليدعو اجلميع إىل 

وقفة حق وتأمل. كفانا إرهاباً وكفانا دماًء. 
حنن كمسيحيني يف هذا الشرق ندفع كغرينا 
ضريبة ما جيري. وحنن هنا لنسمع الصوت من 

مسيحيي مصر هي دماؤنا وبيوت  جديد: دماء
مسيحيي العراق بيوتنا وحنن أخوة التاريخ 
واجلغرافية مع مسلمي هذا الشرق ومع كل 
أطيافه ومكوناته، أقليات كانوا من حيث العدد 
أو أكثريات. وهنا ومن جديد نضع برسم العامل 
كله واملنظمات واحلكومات قضية مطراين 

نا كمسيحيني حلب اليت ختتصر شيئاً من معانات
مشرقيني واليت تعترب حبق طعنة الباطل يف جسد 
احلق. نضع برسم اجلميع قضية املطرانني يوحنا 
إبراهيم وبولس يازجي املخطوفني منذ ما 
يقارب الثالث سنني ونصف. ويب باجلميع 
النظر إىل هذا امللف اإلنساين والعمل اجلاد على 

  إطالقهما مع كل املخطوفني.
وم من هذا املكان املقدس، من صالتنا الي

أجل لبنان. ودعوتنا أن يبقى هذا البلد موئالً 
للمواطنة والعيش املشترك بني كل األطياف. 
ندعو اجلميع إىل احلفاظ على ميثاقية هذا البلد 
ترمجةً للعيش الواحد واملواطنة واخلروج من 
املنطق الفئوي الطائفي إىل بوتقة الوطن الذي 

ود كل أبنائه ومن كل يسمو بتضافر جه
الفئات. نشكر اهللا أن األيام األخرية أت فراغ 
رئاسة اجلمهورية ونصلي ونأمل أن تسفر األيام 
القادمة عن تبني قانون جديد لالنتخاب وإجراء 
االنتخابات النيابية يف موعدها وذلك حفاظاً 
على املؤسسات الدستورية ورأفةً باملواطن الذي 

عابه ضريبة غالية. إن التوافق يدفع من صحته وأت
يف القضايا الكربى اليت م هذا البلد هو مناطٌ 
بتقبل منطق احلوار اجلاد واعتماده دوماً حللحلة 

  كل العقد وامللفات.
ونتوجه ألبنائنا يف الوطن وبالد االنتشار 
بسالمٍ ميالديٍ بطفل املغارة وبركة رسولية من 

 بطرس كنيسة أنطاكية، كنيسة الرسولني
وبولس. بارك اهللا عائالتكم وأوالدكم 
 .وأرضية مساوية وأعطاكم من لدنه كل نعمة
سالم ميالدي ألهلنا الصامدين يف أكثر من 
بقعة من هذي األرض. سالم للثابتني يف الرجاء 
وسط كل ما جيري من اضطرابٍ وضيق 

  معيشة. 



يا يسوع يا من هدأ العاصف هدئ 
يسوع يا من اتخذ طينتنا  عاصف ضيقاتنا. يا

اجلها بنورك وأفض عزاءك يف قلبنا. يا يسوع 
يا من شفى أسقام الناس اشف جراح نفوسنا. 
رد املخطوفني واسِ املهجرين أعطنا سالمك 
وارمحنا وارحم عاملك، فإنك مبارك إىل األبد 

  آمني.
  وكلّ عام وأنتم خبري.

                           
 ثاللحن الثالطروباریة 

لتفرح السماويات وتبتهج األرضيات، ألن 
الرب صنع عزاً بساعده، ووطئ املوت باملوت، 
وصار بكر األموات، وأنقذنا من جوف 

      .اجلحيم، ومنح العامل الرمحة العظمى
  (اللحن األول) ختانة الربطروباریة    

أيها الرب اجلزيل التحنن، إنك وأنت إله 
صورة بشرية بغري  حبسب اجلوهر قد اختذت

استحالة، وإذ أمتمت الشريعة تقبلت باختيارك 
ختانة جسدية، لكي تنسخ الرسوم الظلية وتزيل 
قناع أهوائنا. فاد لصالحك، اد لتحننك، 

  اد لتنازلك الذي ال يوصف أيها الكلمة.
  

  طروباریة                
  (اللحن األول) القدیس باسیلیوس   

األرض القابلة أقوالك، ذهب اىل كل 
صوتك ايها األب البار، اليت ا كما يليق باهللا 
شرعت وأعلنت طبيعة الكائنات، وثقفت 
أخالق البشر، يا ذا الكهنوت امللوكي 
باسيليوس، فتشفع اىل املسيح اإلله يف خالص 

  نفوسنا.
  

  (اللحن الثالث)قنداق ختانة الرب 
زالّت  إن سيد الكل حيتمل اإلهانة، فيخنت

البشر مبا أنه صاحلٌ، ومينح اليوم اخلالص للعامل، 
فيبتهج يف األعايل رئيس كهنة اخلالق، املتوشح 

  بالضياء، مسار املسيح اإلهلي باسيليوس.
  

  12- 8:2كولوسي:  الرسالة:

  فمي يتكلّم باحلكمة وقليب يهذّ بالفهم

يا  امسعوا هذا يا مجيع األمم
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  ـــــــاتــــــالتقویم
 :لتقومي الروماين القدمي+ ا

كانت الدولة الرومانية تستخدم تقوميا 
يتألف من عشرة أشهر، ومنه جاءت تسمية 

 -أكثر األشهر، مث استخدموا تقوميا مشسي 
يوما  355قمري حيث أن طول السنة فيه 

شهرا وعدد األيام يف  12وعدد األشهر 
ة ، وهذا يوافق السن30و 29األشهر بني 

القمرية، مث يف السنة التالية هلا يضاف شهر 
يوما على التعاقب فيكون  23أو  22طوله 

 يوما. 378أو  377طول السنة الكبيسة 
وتكون متوسط حصيلة دورة أربع 

) تساوي 355+377+355+378(
وهو ما يعادل طول السنة  366.255

الشمسية، ويعزى هذا التقومي لإلمرباطور نوما 
كن هذا التقومي طاله التالعب، الروماين، ول

فجعلوا بعض الشهور اليت مسيت على أمساء 
يوما على حساب الشهور  31القياصرة 

األخرى، وكان عد السنني يبتدأ من سنة 
تأسيس مدينة روما عاصمة اإلمرباطورية. وهي 

  ق.م. 753سنة 
  

 Julian:  التقومي اليولياين+ 
Calendar   بيوليوس هذه التسمية مرتبطة

ق.م ليدخل  46قيصر الذي فرضه يف سنة 
ق.م. املوافق لسنة  45دخل حيز التنفيذ عام 

  ألنشاء روما. 709
حياول التقومي اليولياين حماكاة السنة 

يوما مقسمة  25و 365الشمسية ويتكون من 
  شهرا. 12على 

ملا احتلّت اإلمرباطورية الرومانية مصر 
صريني الفراعنة استفاد الرومان من علوم امل

الفلكية، فقام يوليوس قيصر بتعديل التقومي 
الروماين القدمي باالستعانة بأحد الفلكيني 
اإلسكندريني يدعى سوسيجنيو، وقد متثّل 

يوما  365تعديله يف جعل السنة العادية 
يوما، وتكون سنة كبيسة كلّ  366والكبيسة 

أربع سنوات، وجعل عدد أيام األشهر الفردية 
يوما، عدا شهر  30يوما والزوجية  31

ويف  28فيكون يف السنة العادية  شباط 
  .29الكبيسة 

عن التقومي  16استعيض منذ القرن 
  اليولياين (لعدم دقته) بالتقومي الغريغوري .

استمر استخدام التقومي اليولياين يف 
الكنائس األورثوذكسية حىت القرن العشرين إذ 

اد التقومي املعدل عام قامت هذه الكنائس باعتم
  م.1923

وحىت  1900ينشأ بني التقوميني منذ عام 
يوما ،إذ يتأخر ا  13فارقًا قدره  2099عام 

  التقومي اليولياين عن التقومي الغريغوري.
: ال يزال هذا التقومي مستخدما يف مالحظة

  أديرة جبل آثوس.
  
  التقومي امليالدي:+ 

ولياين مبين كان عد السنني يف التقومي الي
على التقومي الروماين القدمي الذي يعترب سنة 
إنشاء مدينة روما عاصمة اإلمرباطورية الرومانية 

ق.م ، مث ويف  753بداية للتاريخ وهو سنة 
منتصف القرن السادس دعا الراهب األرمين 
ديونيسيوس اكسيجونوس إىل وجوب أن يكون 

راهب ميالد املسيح هو بداية التقومي وجنح هذا ال
م  532يف دعوته، فأصبح عد السنني منذ سنة 

 753يعتمد على سنة ميالد املسيح، وهي سنة 
  منذ تأسيس روما على حساب ديونيسيوس.

   
  التعديل الغريغوري:+ 

الحظ غريغوريوس الثالث عشر بابا روما 
أن يوم االعتدال الربيعي  (القرن السادس عشر) 

بفارق آذار،  21آذار بدالً من  11وقع يف 
عشرة أيام، فكلّف الراهب اليسيوس ليليوس 

فتم االتفاق على  ليقوم بتعديل التقومي اليولياين.
سنة وأن تكون  400حذف ثالثة أيام كلّ 

) 100السنة القرنية (اليت هي من مضاعفات 
) 400سنة بسيطة إالّ إذا قبلت القسمة على (

 4بدون باقٍ، وهكذا نام الناس يوم اخلميس 
م واستيقظوا يوم اجلمعة 1582األول تشرين 



  م.1582تشرين االول  15


