
 
 
 
 
 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ــار األرثوذكسیة ّ   نشرة 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
  اإلخوة واألبناء األحباء،

من اجلمل اليت ميكن للناس أن يتخذوها دستوراً يف حيام قول 
كد ؤربنا يسوع املسيح: "مهما فعلتم قولوا حنن عبيد بطالون". وي

بعض اآلباء القديسني الذين عملوا بتعاليمهم، وركزوا على خلق 
وكيانه وعمله وتطوره، أن اإلنسان مل يستخدم من عقله إال  اإلنسان

مبقدار (نسبة) كوب املاء اىل البحر. هذا إمياناً منهم أن اهللا قد أعطى 
اإلنسان كرامة تفوق كل الكرامات حىت املالئكة، هذا إن أراد 
اإلنسان أن يكون صاحب هذه الكرامات. وكما نرى يف أيامنا هذه 

ند مستوى معين بل يتقدم باضطراد. وحبسب ما فالعلم ال يتوقف ع
يؤكده القديس غريغوريوس أخ القديس باسيليوس، أن اإلنسان خالّق 

  قد يصل عمله اىل صنع إنسان.
يف احلياة الروحية أيضاً اإلنسان متطور وال يتوقف عند حالة 
 معينة. يقول الرسول بولص: "جنم ميتاز عن جنمٍ بلمعان"، قال ذلك يف

  معرض كالمه عن القديسني والقداسة ومراتبها.
بهم وطغمام، العظيم يف تتسمي الكنيسة القديسني حبسب مرا

الشهداء، العظيم يف اآلباء، أقمار الكنيسة، آباؤها األبرار، معلموا 
وتفوقهم عل بعضهم  ،الربية. ويعترف الذين تقدسوا مبراتب بعضهم

قف من خالل العمل على الفضيلة ق القدسي الذي ال يتوبالسيف هذا 
  عم اإلهلية.نالستيعاب ال

هبان اىل جاره، وكان قد حاز على مرة جاء واحد من شيوخ الر
مقدسة من مرتبة معينة فلما وقف أمام بابه خرج تلميذ الشيخ  عمٍنِ

  يدعو األب للدخول، ولكن الباب مل يفتح هلم. فقال الزائر للتلميذ
   

  ٢٠١٧ آذار ٥  ألحدا
        ١٠ العدد

  
  
      

  
  األحد األول من الصوم
  (أحد األرثوذكسية)

  
  

  الرابع نلحال
  الرابعة اإليوثينا 

  التريوديكطافاسيات 
  

  األسبوع أعیاد
: قونن الشـهيد. مـرقس   ٥/٣

   الناسك البار.
الذين يف  ٤٢الشهداء الـ: ٦/٣

  البار أركاديوس. عمورية.
ــرام :٧/٣ ــيالوس وأفـ باسـ

ــاثوذوروس  ــانيوس وأغ وإفج
وإلبيذيوس وكابينت وإثرييـوس  
ــة أســاقفة  الشــهداء يف الكهن

  شرصونة. . بولس البسيط.
ــقف  ٨/٣ ــوفيالكتس أس : ثي

  نيقوميدية املعترف.
ــون  ٩/٣ ــون األربع : القديس

  املستشهدون يف سبسطية.
: صــفرونيوس بطريــرك ١١/٣

  أورشليم.
  


