
 
 
 
 
 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
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 

  كلمة الراعي
  اإلخوة واألبناء األحباء،

يا يسوع: إننا نتحضر من اليوم فصاعداً للدخول يف أسرار 
صومك، وأسرار صومك هي معلنات حمبتك جلنس البشر منذ أن 
خلقتنا. علمتنا يا صانع السماء واألرض أن الصوم حباجة ألسس 
متتلك علينا شخصنا. لقد جعلتنا أنقياء طاهرين وأوصيتنا أن نصوم 

كان ذلك ملَّا أعطيتنا كلَّ الربكات جماناً وكنا أنئذ بال هم وبال لك. 
سقطة وليس بأتعاب اجلسد كي ال يفتخر أحد. بل منك أيها األب 

  الرحوم والرؤوف.
أنت جابلنا وعارف مقدار إمكانياتنا يف مواجهة الشر يا بريئاً من 

فمهما كلّ شر. تلك هي إرادتك دائماً أن منتلك فردوسك جماناً. 
  جاهدنا فأنت الكرمي الذي جتعل ألتعابنا مثاراً.

أعلنت يا سيدي بكلمتك املدونة يف عهدك اجلديد أن بدء كلِّ 
جهاد ناجح جيب أن نعبئه ونغلّفه لكي ال يستطيع عدو كل شر أن 
خيلصنا إياه. وعلمتنا يا سيد املتواضعني أن النجاح احملفوظ املثمر هو 

ابتة من التواضع فاملتواضعون ال خيشون إنكساراً املرتكز على قاعدة ث
وال خيافون سقوطاً ألم وهم يف حضيض النظرة اىل أنفسهم حاسبني 
مجيع الناس أفضل منهم جتعلهم يا سيدي جالسني على قمم امللكوت. 
لقد بات العامل يعرف أنك أنت خالصه وتعاليمك تقوده اىل كلِّ 

الكل أن حيصلوا على كل ما حدوته صالح جعلته هدفاً لبنائه ويتمىن 
إلسعادنا وخالصنا. وجعلت املدعوين كثريين ومتنيت وعملت لكي 

والكربياء ترتطم  يبقوا مجيعاً على الدعوة لكن الرؤوس شاخمة باألنانية
بعوارض وعتبات امللكوت فتتكسر وترتد عن الولوج اىل خدر 

  يلقون باالًأنفسهم ولغريك ال  عرسك األبدي وحدهم الذين نسوا
  

  2017 شباط 5  ألحدا
        6 العدد

  
  
      

 
          أحد الفريسي والعشار

  الثامن نلحال
  احلادية عشرة اإليوثينا 

                                        دخول السيدكطافاسيات 
  األسبوع عیادأ

  : أغاثي الشهيدة.5/2
: اليان احلمصي الشـهيد.  6/2

بوكلس أسقف إزمري. فوتيـوس  
  بطريرك القسطنطينية. 

برثينيـــوس أســـقف : 7/2
 ملبساكون. لوقا البار.

: ثيوذورس قائد اجلـيش.  8/2
  زخريا النيب.

: نيكيفورس الشهيد وداع 9/2
  دخول السيد إىل اهليكل.

: خــراملبس الشــهيد يف 10/2
  الكهنة

:فالســيوس الشــهيد يف 11/2
  الكهنة. ثيوذورة امللكة.

  



ألم على علم أكيد أنك قد جعلت الكلَّ 
يف بالك ويف حمطِّ إهتمامك يعربون أبوابه 
وساحاته. إنين أخاطبك يا سيدي ألنين 
هكذا أمتىن أن تكون العالقة بيننا ولكن 

األشياء تسود علي ومتنع سيادة أبوتك كلُّ 
احملبة للسالم أن تسود على نفسي املشوشة 

  وشخصييت غري املرتبة.
أنا أعرف من الواقع واحلقيقة املاثلة 
أمام ناظري وأمام أنظار مجيع الناس أنك 
سيدنا وإهلنا وبرهنت على ذلك بالتواضع 
الذي ال يستطيع أن يصل اىل أدىن 

نا. فكنت األقوى ألنك مستوياته أي م
أبطلت الذي ساد على البشرية وكنت 
أمل اخلالص هلذا نطلب إليك أن تستلم 
عنا ذواتنا ومتشي معنا طريقنا وكأنك 
متشيها عنا. يا من مشيت عنا طريق التوبة 
إليك ولكي ندرك بالربكات وبأسرار 
معلناتك كم نظلم أنفسنا عندما نريد هلا 

إجعلنا يا نبع الفضائل احلياة يف هذا العامل. 
كلّها عشارين يف ملكوتك لنرد من 
العشار القاسي الكذاب وأبو الكذاب 
الذي ال يظلم يف العشر فقط بل يظلم يف 
الكل. وهو نبع الشرور مجيعاً وعلّة النقص 
يف كل طرق اخلري ألنه خسر التواضع 
وكان به قادراً أن يستوعب فضاءات 

رد كل ملكوتك. بك وحدك نغلبه ونست
ما ظلمنا به أضعافاً مضاعفة. وتصري 
أواخرنا أفضل من أوائلنا معلنني أننا 
تواضعاً تواضعنا للرب فسمع لنا وجعل 
شيوخنا يرون أحالماً وشبابنا ينظرون 
رؤى وامللكوت ال يكون على الرجاء 

فأنت امللكوت الذي حلَّ بيننا وخيم يف 
خيمة كخيامنا اليت ا نتقدس. ومن 

ضعه نستقي نعم الفضائل والتخلي لكي توا
  يصبح كلُّ الكون شريكاً يف احملبة آمني.      

  يليوسباس                         
                        وتوابعها طران عكارم                     
  
    
طروباریة اللحن الثامن 

حندرت من العلو يا متحنن، وقبلت الدفن إ
ذا الثالثة األيام، لكي تعتقنا من اآلالم، فيا 

  حياتنا وقيامتنا يا رب اد لك.
  

  طروباریة دخول السید إلى الھیكل
افرحي يا والدة االله العذراء املمتلئة نعمة، 
ألنه منك أشرق مشس العدل املسيح اهلنا، منرياً 
الذين يف الظالم، سر وابتهج أنت أيها الشيخ 

ك املعتق نفوسنا، على ذراعي الصديق، حامالً
  واملانح ايانا القيامة.

  
  قنداق دخول السید إلى الھیكل     

يا من مبولدك أيها املسيح االله للمستودع 
البتويل قدست وليدي مسعان كما الق باركت، 
ولنا أدركت وخلّصت، احفظ رعيتك بسالم 
يف احلروب، وأيد املؤمنني الذين أحببتهم، مبا 

  وحدك حمب للبشر.أنك 
     

  15-10:3تیموثاوس 2 الرسالة:
ََھنا ِل َْوفوا الربَّ إ ُوا َوأ   َصل

َْرِض یھَوذا ُ َمْعروٌف في أ   هللا
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  مفردات من إنجیل ھذا األحد

: هم فئة متدينة من اليهود الفريسيون+ 
كهنة وغري كهنة. تشري الكلمة باألرامية على 
االعتزال واالبتعاد عن اخلاطئني. يعلّمون التوراة 
بدقّة، ويؤمنون بالقيامة والثواب والعقاب 
وباملالئكة عكس الصدوقيني. كانوا يتوقعون 

  إسرائيل حبسب مفهومهم. جميء املسيا خملّص
يتباهون بتعليم وحفظ الشريعة عن ظهر 

قلب وتطبيقها حرفيا، أي شريعة موسى، 
وأداء  حفظ السبت من الوصايا العشر  من

  العشور يف التوراة.
عيبهم أنهم كانوا متشددين يف تطبيق 
حرف الشريعة دون روحها الذي هو الرمحة، 

أن "كان ينبغي  وهذا مأخذ الرب عليهم:
  ).٢٣:٢٣تعملوا هذه وال تتركوا تلك" (مىت 

ولكن كانوا أغلبيتهم يتكبرون على الناس 
ويتباهون بسلطتهم ويركضون وراء املال 
واملناصب واملراكز واملكاسب الرخيصة وال 
 ايشعرون مع الشعب وخاصة مع الفقراء. كانو

يعيبون على يسوع خمالطة اخلطأة، وانتهاك 
   شريعة السبت.

استحقّوا التوبيخ من الرب يسوع بقوة 
وشبههم بالقبور املكلّسة، أي من اخلارج بيضاء 

  اللون ومن الداخل مليئة بالعفن.
  .: بولس الرسول كان فريسيامالحظة - 

من كلمة عشر. وقد ذُكر  :العشارون+ 
) ٣٠:٢٧يف العهد القدمي (مثلًا عند الالويني 

ون عشر ما كانوا أي يعط   تأدية العشر للرب.
يكسبون من غلّات وخريات للمحتاجني 
واملساكني. ولكن مع الرب يسوع مل يعد 

  للعطاء حدود.
كان العشارون جيبون الضرائب املفروضة 
من السلطات الرومانية على الشعب اليهودي، 
وكانوا عدميي الرمحة وظاملون يأخذون اكثر ما 

ة من حيق هلم لذا كانوا جينون أرباحا طائل
وظيفتهم هذه، كانوا حمتقرون جدا من قبل 
الناس وهم بدورهم مل يكونوا حيترمون الشريعة 

  وبالتايل ال يطبقوا.
مىت كان عشارا وكذلك  :مالحظة - 

  زكّا.
كان ممارسا عند اليهود حبسب   :الصوم* 

  شريعتهم.
معروف يكل سليمان كونه  :اهليكل* 

ه أورشليم . هو الذي بناه أول مرة. مكان
 فع بالذهب والنحاس ودصإشتهر جبماله إذ ر

  خبشب األرز.



كان يف اهليكل قسمان رئيسيان: القسم 
الرئيسي االول ال يدخله إلّا الكهنة ويقال له 
القدس، والقدس بدوره مقسوم إىل قسمني 
أيضا األول للكهنة مجيعهم واآلخر يدعى قدس 

هنة مرةً يف األقداس ال يدخله إال عظيم الك
السنة. إما القسم الرئيسي الثاين خمصص لليهود 
دون سواهم. كما كان يوجد خارج اهليكل 

   أروقة مفتوح بعضها لغري اليهود.
اهليكل هو املكان الوحيد  :مالحظة - 

فيه الذبائح عن   الذي كان اليهود يقدمون
خطاياهم، وكان يفرض على كلّ يهودي أن 

ةً يف السنة.يزور اهليكل أقلّه مر  
  

 سمي مسیحيا
ن الرسول بطرس أالتلميذ: هل صحيح 

 مسه مسعان، وأن يسوع مساه بطرس؟إكان 
املرشد: نعم هذا صحيح. يسوع مساه 

) ان 42: 1بطرس. نقرأ يف االجنيل (يوحنا 
نت مسعان بن يونا (يعين "أيسوع قال لتلميذه: 

نت تدعى صفا (يعين صخرة) الذي أيوحنا). 
. ومسى "و صخر)أتفسريه بطرس (يعين حجر 

 "ابين الرعد"يسوع بطرس ويعقوب أخاه 
). يسأل القديس يوحنا الذهيب 17: 3(مرقس 

تغيري االسم هذا؟ الفم يف إحدى عظاته: ملاذا 
ن يسوع هو نفسه الرب الذي أوجييب: ليبين 

سم زوجته براهيم واإسم ابرام ومساه أغير 
ساراي اليت مساها سارة كما مسى آخرين يف 

 العهد القدمي.
التلميذ: لكننا اآلن يف العهد اجلديد؛ وهل 

 يضا؟أيغير يسوع األمساء يف زمننا 
املرشد: ال، ألنه أعطانا امسه. يكمل 
القديس يوحنا الذهيب الفم يف عظته: اآلن لنا 
 اسم أعظم من كل األمساء. امسنا مسيحيني.
جيعلنا هذا االسم ابناء اهللا، اصدقاء اهللا، احباء 
اهللا. حنن جسد واحد معه. هل من اسم آخر 
جيعلنا حارين يف اقتناء الفضائل، ميألنا محاسة 
 ويدفعنا لعمل اخلري. لننتبه اذن وال نصنع شيئاً

ال يليق ذا االسم اجلميل العظيم، املرتبط باسم 
قائد كبري يسوع املسيح نفسه. من حيمل اسم 

له  او اسم شخصية مميزة يعترب ذلك شرفاً
بامسه. كيف حنن  ويسعى ليبقى جديراً

و شخص أباألحرى؟ حنن ال حنمل اسم قائد 
بارز، بل حنمل اسم الرب يسوع املسيح. كيف 

جله، حىت أال نكون مستعدين لكل شيء من 
  حياتنا؟
 

  معاني الكلمات اللیتورجیا
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  .والدة اإلله
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