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 الراعي كلمة
  اإلخوة واألبناء األحباء،

ِّدة  مبناسبة اخلامس عشر من شهر آب أتقدَّم يف عيد إنتقال السي
ذا العيد  ِمها أو حيتفل  ت املعايدة من كلِّ إنسان يكرّ مسى آ العذراء 
ِّدون مجيعًا عن وعي أو غري وعي  ي شكل من األشكال. املعي البهيج 
م ولو ليوم  بة حيا م يتشاركون املعايدة ويكسرون ر يدركون شيئاً أ

.واح ثري حمبتهم لليت صارت أمنا مجيعًا   د حتت 
لون حياة من استحقت أن تصبح  وكثريون يف بالد ويف العامل يتأمّ
والدة لإلله إذ ولدت اإلله واإلنسان معاً. وإذ نقول هذا ال يعين أن 
طبيعة املسيح اإلهلية هي منها بل نؤكد أن ربنا يسوع املسيح هو ذاته إله 

بل به من الروح القدس كما قال مىت اإلجنيلي يف  وإنسان منذ حلظة احل
خذ إمرأتك مرمي ألنَّ  كالم املالك مع يوسف اخلطيب "ال ختف أن 

  املولود فيها إمنا هو من الروح القدس...)
حيدثنا اإلجنيل عنها قليالً وال يظهرها يف سياق كالمه عن الرب 

ة من عمله البشاري. يظهرها يف إع الن السر الذي وعمله يف مراحل هامّ
  قبل الدهور كقابلة لتنفيذ األمر اإلهلي "ها أنذا أمة للرب".

خذه اىل اهليكل   تمُّ به وبعالقته مع هللا. إذ  ة ليسوع  ّ يظهرها مربي
كل عام وكانت قد أمتت كل مقتضيات الشريعة عند والدة األوالد. 

ن. هربت به اىل مصر وحتملت عناء الغربة والفقر وقد يكون احلرما
هليكل بعد أن عانت ما عانته من البحث عنه عندما كان يف  والتقته 
ِ اليهود وتريد أن تعيده اىل  عمر الثانية عشرة. جندها ختاف عليه من شرّ

بشارته. وخرج بني الناس حيدثهم عن اخلالص وحمبة  البيت بعد أن أعلن
  هللا. وجندها عند أقدام املخّلِص على اجللجلة حتت

 

  ٢٠١٧ آب ٢٠  ألحدا
        ٣٤ العدد

  
  
      

  

          بعد العنصرة احلادي عشراألحد 
  الثاين نلحال

  احلادية عشرة اإليوثينا 
                    رقاد السيدةكطافاسيات 

  األسبوع أعیاد
  : صموئيل النيب.٢٠/٨
، والشـهداء تداوس الرسول :٢١/٨

  سي وأوالدها.
ـــــــهيد ٢٢/٨ ـــــ ـــاثونيُكس الشــ ـــــ : أغــــــ

  ورفقته.
لــوبُّس الشــهيد. وداع رقــاد  :٢٣/٨

  السيدة.
ـــــهيد يف ٢٤/٨ ـــــ ـــيس الشـــ ــــــ : افتيخــــ

  . قزما اإليتويل.الكهنة
ـــاوس ٢٥/٨ ـــودة جســــــد برثلمـــ : عـــ

  الرسول. تيطس الرسول.
ا ٢٦/٨ ــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــوس ونتاليـــ ـــــ ــــــ ــــ ن : أدر

  الشهيدان.
  



الصليب تكابد آالمًا فظيعة بسبب ما حلَّ 
ء   بنها يف ذلك الوقت. وكما يقول اآل

 كانت أول من ذاقت فرح القيامة.
وهنا يتساءل الكثريون ملاذا مل يذكر 
اإلجنيليون ذلك. السبب كي ال يتخذها 

أنَّ ذلك من أضغاث اليهود حجة ويقولوا 
أحالم الوالدة. تركوا احلديث عن القيامة 
لآلخرين حىت للجنود لكي يكون شهود 

  اخلرب أكثر إقناعًا مبا ال يقبل الشك.
شاركت يف البشارة مع الرسل يف 
أورشليم وخارج أورشليم، يف آسيا الصغرى، 
وكانت حجة إقناع للفالسفة ومرجعاً أهم 

 تدوينه عن حياة من مراجع لوقا اإلجنيلي يف
  املسيح وأحداث مرحلة الطفولة.

رزاً لقد  كان ظهورها يف قا اجلليل 
أخرجت الناس من احلرج وأمرت اخلدام أن 

مهما قال لكم “يسمعوا كلمة املسيح 
، وقد مسع املسيح هلا بعد أن لقبها ”فافعلوه

ملرأة وحنن نعلم كالم سليمان احلكيم عن 
لبيت املرأة الفاضلة اليت  تم بكل الناس 

ن. لفقري واجلوعان واملعتاز والعر   و
يعلمنا هذا العيد أن أفضل األفراح اليت 
ذه املناسبة هي فرح روحي نعيشه  نقيمها 
يف الكنيسة واملناولة، وفرح األعمال الصاحلة 
الذي ندخله اىل قلوب الناس الذين 
سيمجدون أ الذي يف السماوات. 

للرسول بولس أن ال  طائعني وسامعني
لسكر والقصوف واخلالعة.   تكون أعياد 

فيا من هي مثال الطاعة كوين لنا 
واسطة عند ابنك واهلك وخملصك يسوع 
املسيح لكي يرسل علينا نعم الروح القدس 

فيهدئ آالمنا املتنوعة ويزيل أسقام نفوسنا 
ويقوي ضعفنا فنسري على دربِك لعلَّ 

  ومالذاً.  السماء تصبح لنا مسكناً 
  يليوسس                          

  وتوابعها مطران عكار                     
      

  طروباریة اللحن الثاني
، أيها احلياة الذي عندما احندرت إىل املوت

ال ميوت، حينئذ أمت اجلحيم بربق الهوتك، 
وعندما أقمت األموات من حتت الثرى، صرخ 

السماويني: أيها املسيح اإلله حنوك مجيع القوات 
د لك.   معطي احلياة ا

  
طروباریة رقاد السیدة 

يف ميالدك حفظت البتولية وصنتها، ويف 
رقادك ما أمهلت العامل وتركته  والدة االله، 
ألنك انتقلت اىل احلياة، مبا أنك أم احلياة، 

  فبشفاعاتك أنقذي من املوت نفوسنا.
  

قنداق رقاد السیدة 
والدة االله اليت ال تغفل يف الشفاعات، ان 

 ٌ والرجاء غري املردود يف النجدات، مل يضبطها قرب
ا أم احلياة، نقلها اىل  وال موٌت، ولكن مبا أ

  احلياة الذي حلَّ يف مستودعها الدائم البتولية.
  

  ١٢- ٢: ٩ورنثوس ك١الرسالة
َِحتي الربُّ      تي َوتَْسب ُوَّ   ق
َدَّبَني  ،أدباً أ َْم یُسلمني الربُّ  يا   وإلى الَمْوِت ل     

     
     
      
     

       
      



 
       
    

       



     
       
    


     
 

  
ّى اإلنجیل  ٣٥-٢٣: ١٨مت
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  ناإلى شباب
١-   ِّ صباحًا  يف الصالة : صل

، حىت ولو تلوت صالة واحـدة فقط حىت  ً ومساء
ولو لـدقيقة أو دقيقتني، لكن حاول أن تتلوها 
برتكيز كامل على الكلمات، طارداً من ذهنك  

 -كل اإلنشغاالت األخرى، مصليًا حبرارة قلب
ُشعر يف القلب،  -ولو ضعيفة  فالـدفء فعليا ي

رأ ألننا إمنا نصلي، وقبل كل شيء، بقلوبنا. إق
اإلجنيل حينما تستطيع، لكن يوميًا على األقل 
آية أو آيتني واجتهـد أن تطبق ما تقرأه على 
حياتك، على عيشك على مفهومك للعامل الـذي 
حولك، هـذا جيعلك تفهم ما تقرأه إمنا هو كلمة 
هللا احلية املوجهة خصيصًا لك . إقرأ دائما من 
ريخ  عمل روحي، من سرية قـديس، من 

سة . وهناك لكل واحـدة من هـذه النقاط الكني
  املتنوعة اليت ذُكرت شروحات كثرية ممكنة .

العالج األكثر فعالية ضـد   -٢
ء هو أن تعيش يف طاعة أهلك  الكرب
وأصـدقائك ومرشـدك الروحي. إجعل نفسك يف 
وضع إصغاء، منتبها لنصائح اآلخرين وآرائهم . 

ر اليت ال تكن مسرعا يف تصـديق حقيقة األفكا
يت إىل ذهنك .كن أكثر بساطة مع الناس 
م وأفكارهم اليت قـد  واآلخرين، ال تشك بكلما
حتوي بعض املعاين اخلاصة أو الغامضة . ال 
تتهرب من بعض األلعاب، من اإلبتهاج، من 



تمع.    ا
صلِّ ما أمكنك : " رب، امنحين الصرب، 

ة، الكرم، التواضع، الطها رة، الطيبة، طول األ
الطاعة ... " لعل هللا يساعـدك لتحصل على 
مثار الروح القـدس األوىل اليت هي احملبة والفرح 
ة . كن صبوراً يف أحزانك  والسالم وطول األ
فحىت املخلوقات الـدنيا ال تعيش بـدون أمل، 

  والرجل األكثر نبالً هو الـذي يتأمل أكثر .
 

  اللّص الَشُكور
 فمللقدیس یوحنا الذھبي ال

ماذا فعل اللص ليستحق أن ينتقل من 
الصليب اىل الفردوس؟ فيما كان بطرس ينكر 
املسيح، كان اللص الشكور يشهد له من 
ّخ بطرس،  على الصليب. ال أقول هذا ألوب
أقوله ألبّني مروءة اللص. مل يهتمّ اللص 
جلموع حول الصليب يصرخون ويشتمون 

ضعه ويهزأون ومل يلتفت اليهم. مل يهتمّ لو 
ميان لكل ذلك  البائس على الصليب. نظر 
ا نفسه بني يديه  م واضعً مث التفت اىل املعّل

اذكرين  رب مىت أتيت يف “وقال: 
  ).٤٢: ٢٣(لوقا ” ملكوتك

ا مثال اللص، وال نستحيي  ً ال نضع جانب
ا لنا. الرب مل يستحِي به بل  ان نتخذه معلمً
 جعله أول من يدخل اىل الفردوس... مل يقل

تعال اتبعين “له يسوع كما قال لبطرس: 
). مل يقل ٤:١٩(مىت ” للناس فأجعلك صيادًا 

مىت جلس ابن “له ما قال لالثين عشر: 
االنسان على كرسيّ جمده جتلسون انتم ايًضا 
ا تدينون أسباط إسرائيل  ً على اثين عشر كرسي

). مل مينحه اي ٢٨: ١٩(مىت ” االثين عشر
مه. مل يره اللص لقب، مل يصنع العجائب اما

يقيم املوتى ويطرد الشياطني، مل يرَ البحرَ يطيع 
ا للص عن امللكوت،  أمره. مل يقل املسيح شيئً
ومع ذلك شهد اللص له امام الكل واستحّق 

 .ان يرث امللكوت

  
  معاني أسماء القدیسین

+ القديس مكسيموس: األسم يعين: 
  العظيم جداً.             

األسم يعين: دين هللا، + القديس دانيال: 
  قضاء هللا، هللا قضى.

+ القديس مكاريوس: األسم يعين: 
  املغبوط.           

+ القديس مرتينوس: األسم يعين: 
  شهودي، او مقاتل او حمارب.

: األسم يعين: ربة، سيدة.   + القديسة مر
دلية: مادلني. األسم  + القديسة مرمي ا

  برج"“يعين 
ٍم، مثمر.+ القديس أفرام: األ   سم يعين: 

ين يعين:  + القديسة اوفيميا:االسم يو
  احلسنة الصيت.             

ين ويعين:  + القديسة مطرونة: االسم يو
  السيدة.

ين والتيين  + القديس بطرس: االسم يو
  ويعين: صخرة.           

ين ويعين:  + القديس بولس: االسم يو
  الصغري، الذي يّكف.

  تيين يعين: ضعيف.األسم الال
+ القديس يوحنا، حنا: االسم عربي 

  ويعين:حنان هللا، عطية هللا.
ين  سيل: االسم يو سيليوس،  + القديس 

كي، ملك أو عاهل. َل   ويعين: مَ
  + نوح: االسم عربي ويعين: راحة.

+ آدم: االسم عربيي ويعين: من الرتاب 
  (ترايب)، من األرض (أرضي).

 eve+ حواء: إفلني مشتق من حواء 
االسم عربي ويعين: حياة. 


