
 
 
 
 
 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
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 

 الراعي كلمة
  للحوار ةكلم

ْن ؟ ْن ترك مَ   مَ
  اإلخوة واألبناء األحباء

ام الكنيسة   م  إ البتعاد عن حياة يكثر يف هذه األ كمؤسسة، 
ا من حياة قدسيَّة نرُّدها إىل املاضي، ولكن على  الناس. أو عن انسحا
ة تدغدغ أحالمنا، ومتأل ساحات وميادين  ّ وي األغلب هي فكرة طو
ا كانت يف املاضي. ولكنها يف احلقيقة آمال تنتصب   أذهاننا وكأ

  كنموذج نتمىن حتقيقه.
قع على عاتق الشماس واخلوري فهل صحيح أن املسؤولية ت

واملطران، وهل هؤالء مقصرون يف عملهم وتنفيذ ما عليهم القيام به. 
د، يقول: "مهما فعلتم قولوا حنن عبيد بطالون"، وعلى هذا  السيد له ا
 ً لتقصري جر األساس مهما صار من إجيابيات، ومهما حتقق نشعر 

  على اآلية والوصية السيدية.
العمل الكنسي يف الوقت احلاضر. وجود املؤسسات من اجيابيات 

اليت ترعى شؤون املؤمنني يف كثري من األمكنة. وقد تتفاوت نسب 
وجودها بني رعية وأخرى، وبني أبرشية واخرى. بينما كان وجود هذه 
تم لشأن  دراً، وكانت حتت سلطة جلان ال  املؤسسات يف السابق 

ا ال تستطيع استيعاب أماين  اجلماعة. ويعرتض عمل هذه املؤسسات أ
تمع املدين،  ت ا ن من مكو مجيع املؤمنني وحتقيقها. ألن الكنيسة مكوّ
تمع من أقل وأضعف  ويف كثري من األحيان يكون املؤمنون يف ا
ا مل تليب  ة هذه املؤسسات، أل ّ ته. ال يرحم كثريون من أبناء الرعي مكو

م، اما يف العداء واما يف  الصداقة. وتنطلق األلسن، سليطة، ال طلبا
ت املغرضة. حىت  اهلا وتبدأ الدعا ترحم يف حق الكنيسة وعملها وعمّ
  ليظن اإلنسان أن هذه املؤسسة أو تلك من املؤسسات

  

  ٢٠١٧ آب ٢٧  ألحدا
        ٣٥ العدد

  
  
      

  

          بعد العنصرة عشر الثايناألحد 
  لثالثا نلحال
  األوىل اإليوثينا 

                                    الصليبكطافاسيات 
  األسبوع أعیاد

ـــــــار.٢٧/٨ ــــــــــيمن البـــــــــ ــــــــــــانوريوس  : بــــــ فــــ
  الشهيد.

  : موسى احلبشي البار.٢٨/٨
  قطع رأس يوحنا املعمدان. :٢٩/٨
ئنا: ٣٠/٨ األجالء يف القديسني  آ

الكسندرسويوحنا وبولس اجلديد 
  رؤساء أساقفة القسطنطينية.

ر والدة اإلله.٣١/٨   : وضع ز
: ابتداء السنة الطقسية. مسعان ١/٩

العمودي البار. أيثاال الشهيد. النسوة 
ون الشماس.  األربعون ومعلمهم عمّ
االخوة الشهداء كاليسيت وإفودُس 

ون. عيد وارموجانيس. يشوع بن ن
جامع لوالدة االله يف مياسينا. اليوم 

  األرثوذكسي للبيئة.
 : ماما الشهيد. يوحنا الصائم٢/٩

  بطريرك القسطنطينية
  



التابعة للكنيسة أو مجيعها هي لبلد عدو أو 
  مؤسسة تريد دمار جمتمعاتنا.

أيها األخوة األحباء، مؤسسات 
الكنيسة هي لكم وعلى الغالب ليست 
منكم. وإلجيادها مل حترك األغلبية ساكناً ومل 
تتحمل مسؤولية، وأيضًا هناك تفاوت يف 
صدقية هذا الكالم وحتميله للناس حبسب 

ة. ّ   املناطق والنوعي
كلنا نسمع عن املاضي. أن من يريد 

يصبح كاهنًا أو اكلرييكيًا كان اختياره  ان
جيري على أساس العطاله عن العمل. أي 
العاطل عن العمل وصاحب الصوت 
اجلميل (هاتو اعملوه خوري تيعيش)، بينما 
منا هذه أغلب الكهنة أصحاب  يف أ
شهادات جامعية، البل شهادات جامعية 
نوعية ومرموقة. وأغلبهم يف أبرشيتنا 

ك ال تريدون تغيري الصورة موظفون. ومع ذل
ة القدمية عن الكاهن اليت ورثناها من  ّ النمطي

  زمن غابر.
يف املاضي كنا نتكلم عن بعض الكهنة 
لطريقة  م ال يعرفون فتح الكتاب  أ
منا هذه  الصحيحة، أليس الكهنة يف أ

  أحسن حاالً مبا ال يقاس.
يف جمال العمل الرعائي املباشر. مل يعد 

ون يف العمل اخلدمايت الكهنة حمجوز 
رات  لز الليتورجي، بل يقوم الكهنة 
لدور  لدور التعليمي،  الرعائية، 
االجتماعي، وعلى األغلب يف كثري من 
األحيان واألحداث واألمكنة يبكون مع 
الباكني ويفرحون مع الفرحني، ويصبحون  

  كالً للكل لريحبوا الكلَّ للكنيسة.
من كان الكاهن يعيش يف املاضي 

أرضه إن وجدت، وما يقدمه املؤمنون من 
 ً ا، وكانت أحيا أعشار املواسم يف أوقا

زائدة عن حاجته. اليوم حتاول الكنيسة هي 
تم مبعيشة املؤمنني، وتقدم هلم  أن 
الوظائف وتساعد الكثريين منهم يف تربية 
ال أغلب  أبنائهم. واخنرطت يف هذا ا

لبها إىل األبرشيات حىت وصل األمر يف أغ
تكثيف االهتمام بشؤون األرض والبقاء،  
ترى هل يهتم املؤمنون بشؤون الكنيسة و 

  شؤون اجلماعة على ذات املستوى.
لنسبة للمنطلقات يف التعامل، حترص 
الكنيسة بشكل عام،  للحفاظ على 
بتة. فما هي  املؤمنني من منطلقات 
املنطلقات الثابتة عند املؤمنني للحفاظ على 
ا  وجودهم يف الكنيسة وتفاعلهم مع معطيا
رخيهم وحاضرهم  لإلبقاء على هويتهم و

  ومستقبلهم.
خياف األكلرييكيون على املؤمنني 
ويسعون جاهدين للحفاظ على مصاحلهم 
وحقوقهم. هل يعمل املؤمنون بذات 

  املستوى؟!
ي  مثالً يف الضيقات أال يقبلون 

م يف مجاعه أخرى تقدم هلم أفضل مما عنده
الرعية وخري مثال على تصرّف البعض يف 
احلروب الدائرة واليت حدثت يف املاضي 
البعيد والقريب. ميكن أن نستسيغ نقد 
املؤمنني يف حال التقصري املقصود ولكن 
النقد اجلارح يزداد حىت عند اجلهاد احلسن 
ة وخدمة  ّ واخلدمة الطيبة ألجل الرعي

  ىل أنّه عارف.ألفرادها، ليثري الناقد االنتباه إ
ق  م ترينا هشاشة تعّل جتارب هذه األ
لكرامات واألخالق، بينما تعمل  الناس 
الكنيسة بقدر املستطاع للحفاظ على  
كرامات الناس وأخالقهم. ويتساوى احملتاج 
وغري احملتاج يف النق والنقد، وكأن العطاء 

  من حق اجلميع.



  ،أيها اإلخوة واألبناء األحباء
م. الكهنة  أبناؤكم، تربية جمتمعا

يعيشون يف كثري من األحيان  ما تعلموه يف 
م، وال يرتكون ذلك بل يستمرون عليه  بيو
ويطبقونه يف التعامل معكم ويف خدمة 
دوا على اآلحاد واألعياد  ة، وإن تعوّ ّ الرعي
الكربى. سيبقون على ذلك يف خدمتهم 
رون من العِشرة احلسنة للخدام   وقد يتطوّ

  ّدين.ا
أهم ما نسمعه من الناس يتمركز حول 
ء الكاهن وعائلته  معيشة الكاهن، فأقر

هاً  ذا مرتب عايل. أما بقية  وأهله يريدونه مرّف
الرعية يتسألون يف ألف سؤال وسؤال 
تيهم األموال  ويظنون أن الكاهن واملطران 
م  ّ اضة غزيره ويف بعض األحيان يظنون أ ّ في

هللا! يف كرسينا إمنا هم موظفون. ال و
ر  االنطاكي أغلب املطارنة ورؤساء األد
ضعاف أضعاف  والكهنة املتبتلني ضّحوا 
ما حيصلون عليه من الرعية وفقدوا السالمة 
يف العمل نتيجة للتذمر وعدم االعرتاف 
إلجيابيات وقد يكون ذلك إما بتحريض 
ية أو أحزاب ملحدة أو  من مجعيات سرّ

ء العكر ولألسف طوائف تقتنص يف املا
يوجد بني املؤمنني من ميسكون معول 
الكالم والنقد اجلارح ويعملون على هدم 
ت الرعية إما بسبب اخلوف من  معنو
النهضة احلاصلة أو حفاظًا على مكانة 
تطبيقًا للمثل القائل "هذا حصرم رأيته يف 

  حلب".
أيها اإلخوة واألبناء األحباء، يل كالم 

ال  وقد وصلت إىل القناعة كثري يف هذا ا
التامة أن املؤمنني ينزعون لالبتعاد عن 
الكنيسة ليس بسبب األخطاء فقط بل 
مه عن احملبة  ن ما تعّل م قد اقتنعوا  أل

واإلخالص والعائلة والتضامن واألخوة 
ملعروف والنهي عن األخالق  واألمر 
السيئة مل يعد من متطلبات العصر احلديث 

س يرفضون العفة، الذي صار فيه النا
خلطيئة، يطلبون التعرّي  ويفاخرون 
ويفاخرون به بدل احلشمة. صارت 
أخالقيات اإلميان مطلوبة من اآلخرين وال 
يطلبها الشخص من ذاته ليس الكثريون هم 
الذين يطلبون احلكمة من الكتب املقدسة 
بل يريد حىت املؤمنني العاملني أن يصبحوا 

طرح على حكماء حبسب هذا العامل. أ
حمبتكم سؤاالً، هل العمل الكنسي أفضل 
حاالً يف هذه األزمنة  مما كان عليه يف 
املاضي؟ فمن انسحب من حياة اآلخر 

  الكنيسة أم الناس؟!
كلمة سأقوهلا: الناس ينسحبون من 
اإلميان وحياته، فيبتعدون عن الكنيسة 
لرغم  والصالة ومل تعد الكنيسة قضيتهم 

ية الكنيسة الدائمة. من أّن الناس هم قض
إننا يف هذا الشرق نصارع صراعًا حاد 
لالبتعاد عن أنفسنا حتت جناحي رمحة هللا 

ولكننا قد وصلنا إىل انفصام يف  ،وحمبته
احلياة والتوجه ولن يوحد مع أنفسنا إال 
حلياة  يسوع املسيح وحده بدمه الكرمي و
د مع أبيه وروحه القدوس،  معه له ا

  ونعمته لتكن مع مجيعكم آمني.
  يليوسس                          

  وتوابعها مطران عكار                     
      

  ریة اللحن الثالثطروبا
ت ، ألن وتبتهج األرضيات لتفرح السماو

ملوت،  الرب صنع عزاً بساعده، ووطئ املوت 
وصار بكر األموات، وأنقذ من جوف اجلحيم، 

  .ومنح العامل الرمحة العظمى



  
قنداق میالد السیدة 

ان يواكيم وحنة قد ُأطلقا من عار العقر، 
املوت، مبولدك وآدم وحواء قد أُعتقا من فساد 

د شعبِك، اذ  ّ املقدس أيتها الطاهرة، فله أيضًا يعي
قد ختّلص من وْصمة الزالت، صارخًا حنوِك، 

  .العاقر تلد والدة اإلله املغذية حياتنا
  

  ١١- ١:١٥كورنثوس ١الّرسالة
ِّلوا إللِھنا َرتِّلوا   رت

ِّقوا باألیادي يا  یا جمیَع األَمِم َصف    
      
      
 
       
      



      
      

       

     
   


       

 
 

  ٢٦- ١٦:١٩متى اإلنجیل
في       


      

       



     

  
      
      
      


      


      

      
     
      
     
       

 
 

  الصالة
 القدیس یوحنا السلمي

كل من يتوكأ على عكاز الصالة ال تزل 
وحىت إذا زلت فهو لن يقع متاما ألن قدماه.... 

  الصالة سند للسائر يف طريق التقوى.
فالصالة  الصالة هى أم كل الفضائل. 

  حتفظ العفة وتربيها يف حضنها.
تبطل الغضب وتوبخ عليه . متنع ميول 
ء واحلسد ، تستدعى الروح ليحل يف  الكرب

لنفس لرتتفع إىل السماء .   النفس ، وتسمو 
ية هى جرن دائم ملعمودية التوبة العني الباك

  والتجديد.
اسم يسوع سالح ، ال يوجد سالح أقوى  

  منه يف السماء وعلى األرض.
الصالة غذاء النفس واستنارة العقل وفأس 

  يقطع اليأس وعالمة الرجاء وتالشى الغم.
حلرى   إجتهد لرتفع فكرك إىل فوق و

لتحبسه يف كلمات الصالة وإن ضعف بسبب 
  ترك الصالة فأحده إليها من جديد.حداثته و 

إّن خادم هللا هو الذي أثناء الصالة يقرع 
  .سماوات ، فيما جسده بني الناسبعقله ال


