
 
 
 
 
 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ــار األرثوذكسیة ّ   نشرة رعائیة أسبوعیة تصدرھا أبرشیة عكـ
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 الراعي كلمة



 أيها اإلخوة واألبناء األحباء،

ح هلا ألن كل إنسان يطلب  ،يف اآلية كلمات تلذُّ للنفس وتر
ح حلنان والدته  ،احلنان من هللا وحىت من اآلخرين من أمثاله. فالطفل ير
والرجل حلنان إمرأته وخاصة  ،واملرأة حتتاج حلنان زوجها ،وعطف والده

وقسوة التعامل مع الناس. ففي كثري من  ،بعد عودته من عمل النهار
ة يف قلب اإلنسان وتعامالته ّ واحلنان أقلُّ  ،األحيان حيلُّ احلنان مكان احملب

ة ولكنّه أفعل يف املشاعر. حنن نقول يف صالتنا عن ربنا نق ّ ً من احملب اء
من يف كل وقت ويف   ،يسوع املسيح أنَّه حمب البشر ولكن نقول أيضًا "

كل ساعة... اجلزيل التحنن... ويرحم اخلطأة" الرمحة هي النتيجة 
ة للحنان. ّ   العملي

ذه ومسع من يبدو أن ربنا يسوع املسيح قد كان منفرداً مع تالمي
ُ هناك وهلذا تبدأ اآلية بكلمة فلما خرج من خلوته، إذًا الذي  ،الناس أنَه

دعاه للخروج من املكان الذي كان فيه هو اجلمع الكثري الذي أحاط 
  ويبدو أن منظر البؤس والتعب على وجوههم قد أثـَّرَ فيه. ،ملكان

نه كان لو ١٣:١٤يف اآلية (مت حده ) تربير ملا حدث مع يسوع 
ولكن الناس  ،ألنه بعد مقتل يوحنا ذهب اىل مكان قفٍر وانفرد فيه

وعادة يف  ،عرفت به فتبعته. إذاً ربنا يسوع املسيح كان منفرداً عن الناس
ة ودخل يف  ،إنفراده كان يستسلم للصالة ّ ومن عرف الصالة معرفة حقيقي

 ً . ،أسرارها ميتلئ قلبه حنا   ويزداد هو لطفًا ووداعة وحقًا
  

  

  ٢٠١٧تموز  ٣٠  ألحدا
        ٣١ العدد

  
  
      

  

          بعد العنصرة الثامناألحد 
  بعالسا نلحال
  الثامنة اإليوثينا 

                                  التجليكطافاسيات 
  األسبوع أعیاد

ـــلوانس  :٣٠/٧ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــيال وســـــ ـــــ ــــــ ـــــ سـ
  وأندرونيكوس

س الصّديق.٣١/٧   :افذوكيمُ
ـــــــرمي. ١/٨ ليب الكـــــــ ــ ـــــ ح الصـــــــ : ز

ــابيون الســـبعة وأمهـــم  الشـــهداء املكـ
بدء صوم  سلموين ومعلمهم لعازر.

 السيدة.
: نقـــل عظــــام اســــتفانوس أول ٢/٨

  الشهداء ورئيس الشمامسة.
ـــــاتوس ٣/٨ ــــــ ــــ ـــحاقيوس ودمل ـــــ : اســـــــ

  وفافتس األبرار.
:الفتية السـبعة الشـهداء الـذين ٤/٨

  يف أفسس.
ـــي. افســـغنيوس ٥/٨ : تقدمـــة التجل

ــــــوس  ــة أم غريغوريــــ ــــــ ــ ــــــهيد. نون الشــــ
  الالهويت.

  



  اإلخوة واألبناء األحباء،
يقول كتاب أعمال بطرس الرسول أن 
احلنان أو الرمحة هو اجلانب األنثوي من 
م اإلنسان  ِ ة إذ يوجد سبب ما ليقّد ّ احملب

  حمبته.
وبناء عليه نفهم متامًا ما قام به هللا جتاه 

الذين سقطوا يف وهاد الفساد وأدراج البشر 
اخلطيئة. ففي مكان آخر يقول اإلجنيل أنَّ 
ربنا يسوع املسيح قد رآهم منطرحني كغنم 
ال راعي هلم فتحنن عليهم. حنان هللا أي 

ة اخللق ّ وخاصة  ،حمبته للبشر قادته اىل عملي
خلق اإلنسان ليكون شريكًا يف ملكوت 

طيئة. السموات وينقذه من بؤسه وبؤس اخل
يف سر التوبة واإلعرتاف إنعطاف هائل من 
قبل اإلنسان املخلوق على صورة هللا ومثاله 
لديه كمّ هائل من احلنان وهو ما نسميه 

  عاطفة.
نقول عن إنسان أنه عاطفي أي 
يتصرَّف حبنان جتاه الناس. وهنا جيب أن 
ننتبه أن العاطفة ال تكون بال تفكري عقلي 

قاد من العاطفة ال بل التفكري العقلي امل
يكون جامد بال إحساس. اإلنسان 
ر  ته أما الذي يفّكِ ّ العاطفي ميارس إنساني

ويف كثري  ،فقط بعقله  فهذا اإلنسان جامد
من األحيان يكون فاقداً إلنسانيته. فيعامل 

ت ً على حسا ومثل  ،الناس بعقله وبناء
هذا اإلنسان ال يدخل القلوب بل يبقى 

بن الشاطر ملا عاد خارجها. يف مثل اإل
يئة اليائس  الولد الضال وكانت عودته 
والفقري حتنن عليه أبوه بعد أن رآه يف تلك 

ة. ّ   احلالة املزري
تمع البشري على  إن الرمحة تقود ا

على درب اخلالص  الطريق الصحيح وتضعه
والقيامة. فعامل يعتمد على العقل سينتهي 

قل واحلنان لدمار أما العامل املعتمد على الع
هو عامل الرجاء أو املنتظر (الرمحة واحلق 
تالقيا) الذي تتوق إليه كلّ النفوس ولن 

  يوجد فيه أشرار وال دمار وال استغالل.
الرمحة واحلنان يعطيان لعاملنا طعماً 
ما ال حيتمل. الرمحة واحلنان ينقذان  بدو
الناس من كوارث ومن خطا عظيمة تقيهم 

  صدمات الشرير.
من املمكن أن يعرب غضب هللا  كان

عن صدوم وعمورة لو وجد فيهما عشرة 
من األبرار نتيجة حلنان ابراهيم ورأفته 

  وخماطبته هللا.
لبعد عن هللا واملر  إن الشعور اهلائل 
على نفوس النساك جعلهم يشفقون على 

وهلذا يصلون اىل هللا أن يعطيه فكر  ،الشرير
التوبة وأن جيربه على قبوله. إن احلنان 

  احلقيقي هو الذي يقود اىل العمل األقوم.
  يليوسس                          
  وتوابعها مطران عكار                     
  
  
  

  روباریة اللحن السابعط
املوت، وفتحت للص حطمت بصليبك 

لت نوح حامالت الطيب، وأمرت الفردوس،  وحوّ
نك قد قمت أيها املسيح  رسلك أن يكرزوا، 

  اإلله، ماحنًا العامل الرمحة العظمى.
  

  قنداق التجلي
جتليت أيها املسيح االله على اجلبل، 
وحسبما وسع تالميذك شاهدوا جمدك، حىت 
ً، يفطنوا أن آالمك طوعًا  عندما يعاينوك مصلو

حلقيقة ختيارك، ويكرزوا ل لعامل أنك أنت 



  شعاع اآلب.
  

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


     




        
      
 

      
     
    
      

      

 
 

  ٢٣ – ١٤:١٤متى اإلنجیل
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  صالة قانون البراكلیسي
نس وعلى ك  هو من نظم الراهب ثيوسنري
وقد جرت ، رأي البعض من نظم ثيوفانس

أن يطوف  العادة يف األجيال األوىل املسيحية
خبشبة الصليب الكرمي  الشعب القسطنطيين

اىل  من أول آب القسطنطينية يف شوارع مدينة
املدينة و حفظها من  لتكريس ،منه ١٤

كان وخاصة من رمد العيون الذي  ، األمراض
الشعب بكثرة يف هذا  ممكن أن يتفشى يف

  .الشهر
 كان البطريرك واملؤمنون يدخلون كنيسة

 والدة االله يتلون اىل شفيعتهمف صوفيا جياآ
االبتهال اخلشوعي الرباكليسي الذي يتلى  هذا
م و ويصومون الص، الضيقات خاصة يف

  السيدة. مو املعروف بص
الرباكليسي من أروع  قانون صالة عتربيو 

ألمر  ية،النصوص الليتورج وهذا ليس 
العذراء مرمي حتتل مكانة فريدة  نإف، الغريب

وقد نُظم الكثري يف مدحيها  ا،ليتورجيليف ا
 و حفظت هذه اخلدمة يف، واستشفاعها

 قانون وهناك صالة ،كتاب السواعي
رتل ي ذيوال لصغري الرباكليسي املعروف

ة يف أحيا بعد صالة الغروب على مدار السن
 آخرو ، أعياد القديسني وكذلك يف ،األديرة
م ير  أيضًا  لكبري لتناوب مع الصغري أ تل 

  .م السيدةو ص
  

  
 سرّ ال

التلميذ: أمسع كثريا يف الكنيسة كلمة 
التجسد، سرّ اخلالص،  سر يقولون”. سرّ “

عن املعمودية واملناولة. ما ” األسرار“ويقولون 
خفيّ  هو شيء  هل معىن السر يف الكنيسة؟

  ال يفهمه كل الناس؟



املرشد: اذا فتحَت القاموس جتد أن كلمة 
باح  سرّ تعين ما هو خفي، ما ُ به، ما يعرفه  الي

البعض دون اجلميع، أما يف املسيحية فالسر 
لعقل، احلقيقة اإلهلية  هو ما يفوق اإلدراك 
لفهم العقلي بل  اليت يشرتك فيها املؤمنون ال 

ول ان كل ما يتعّلق بنعمة الروح القدس. نق
جلسد من مرمي العذراء  : والدته  ملسيح سرّ
، سرّ  وموته وقيامته من بني األموات سرّ

لعقل،   عندما اخلالص. فهم  ُ نقول أنه ال ي
فهذا ال يعين أنه ال ميكن فهمه. 

إلميان بيسوع املسيح  فهم ميكن سرّ اخلالص 
وبعيش خربة هذا اإلميان، مبمارسته يف 

فهم   عنيته . هذا ماالكنيسة ُ عندما قلت ي
القدس. قال الرسول بولس يف   الروح بنعمة

)، ٢٧-٢٥: ١( كولوسي رسالته اىل أهل
ألجلكم “عندما كان يشرح أنه خادم اإلجنيل 

السر املكتوم منذ الدهور ”: “لتتميم كلمة هللا
الدهور  منذ السر اخلفيّ ”. لقّديسيه قد أُظهر

  سه.الذي ظهر هو يسوع املسيح نف
  التلميذ: هل هو سرّ ألن هللا مل يره أحد؟

م آبـاء الكنيسة والالهوتيون  املرشد: يتكّل
ل ما هو غري  مّ عن سر اخلالص وعن 
منظور. لكنهم يشرحون أنه، وإن كان إهلنا إله 
، إالّ أنه أعلن عن ذاته كشخص بيسوع  خفيّ
املسيح كما يقول الرسول بـولس يف آخر 

) ٢٦-٢٥: ١٦ة (الرسالة اىل أهل رومي
إعالن  حسب الكرازة بيسوع املسيح“...

ا يف األزمنة األزلية  السر الذي كان مكتومً
ولكن ظهر اآلن وأُعلم به مجيع 

أن السر ال يعين بعض  اخلالصة ”.األمم
املعتقدات السرية املمنوعة عن الناس واليت ال 
يعرفها إال خنبة قليلة. هذا ليس اإلميان 

. بتجسده و  موته وقيامته، أعلن لنا املسيحيّ
ا الرسل والذين أتوا  الرب كل حقيقة، وبّشر 
من بعدهم اىل يومنا هذا، وجندها يف اإلجنيل 

  ونعيشها يف الكنيسة.
  خفي؟ التلميذ: هل يبقى شيء سري

املرشد: ما يبقى سرا، ما دمنا يف احلياة 

علن لنا يف امللكوت عندما  ُ على األرض، ي
و هللا من جمد اىل جمد نصري يف حركة دائمة حن
  نتأمل سر حياة الثالوث.

  
  
      قداس عید رقاد السیدة  

    وكرمس في رعیة التلیل       
    بربكة ورعاية

سيليوس منصور  سيادة املرتوبوليت 
    اجلزيل االحرتام

تقيم رعية التليل كرمسها السنوي من 
. كل يوم من ٢٠١٧ منه/ ١٤آب اىل  ١٠

  مساء. الثامنةالساعة 
رمس معرض للكتب الدينية، يتخلل الك

ألعاب هوائية، واملونة املنزلية، 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
يقونة رقاد والدة اإلله يف القرية حىت  الطواف 

يف التربك منها يتم ، حيث الصغرية الكنيسة
   .مع الرتاتيل والصلوات ،حة الكنيسة

  مل تشريفكم                         
  
 جدید المعھد المھني األرثوذكسي  

يعلن املعهد املهين األرثوذكسي التابع 
وتوابعها عن إقامة دورات لتعلم ملطرانية عكار 

اللغة اإلنكليزية على مدار السنة، حيصل 
الطالب فيها على شهادة إنتهاء من كل 

  مرحلة.
  ١٠٥٠٣٨/٠٣لإلستعالم: 

 


