
 
 
 
 
 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ــار األرثوذكسیة ّ   نشرة رعائیة أسبوعیة تصدرھا أبرشیة عكـ
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  والعامل بني حمبتنا 
الصالة هي فّن الفنون، جتمع بني السهولة والصعوبة يف آٍن واحد. كلنا 

ننا حنب هللا، وحنن صادقون، ولكن ٍ ما. من منا ُصلٌب يف  نقول  إىل حّد
؟ من منا ال ينكسر حديثه مع هللا إذا ما ضجر أو تعب أو متلمل؟  حمبته 
احملبة الصادقة ليست صادقة يف املواقف بل يف املسرية. الصدق يف اللحظات 

ولكن ليس بكاٍف. الصدق ال يربز إال على مدى الزمن. حيتاج  ،جيد
ن ُميحص حمبتنا  الصدق إىل الزمن كي ينجلي، والزمن بدوره هو الكفيل 

ننا حنبهم. ال أحد منا يرضى مبحبوب حيبه قليالً  ن نَدَّعي  ِمَ ، إذ على الفور ل
حلري هللا، كيف ميكن أن ننادي  دَّعي يف حمبته لنا، فكم  ننبذه ككاذب ومُ
ألفعال قد رتبناه يف آخِر  لشفاه، يف حني أننا  ونقول أننا حنب هللا 

  هتمامتنا. إ
أمام التعب، أمام الضجر، أمام اإلحباط، أمام الروتني، أمام املشاكل 

نعود نصلي أو نؤجل صالتنا وتبقى أبواب الصالة يسقط هللا من حياتنا، فال 
ب الواجب، لكنها  موصدة، ويف أحسن األحوال نكتفي بصالة قليلة من 
سرعان ما تذوي و تذبل. يف جمتمع استهالكي مييل الكل فيه إىل الراحة 
وإشباع الرغبات، تتشوه احملبة. إذ، ومن دون أن نشعر، ترتبط حمبتنا برغباتنا 

شباعها.  ا، تتوافر لدى الرغبة دائمًا و ا وجدَّ وبسبب غزارة املنتجات ووفر
املوضوع املالئم اجلديد لكي تشتهيه وتسعى إليه يف كل مرة. تعمل هذه 
ا. وهكذا يقضي اإلنسان سنني  اآللية كدوامة، تسحب كل من يعلق 
ئ عطشه بعطش أكرب من دون أن يرتوي. الشص الذي  ُطفِ ، ي نهكًا حياته مُ

شباع رغبته. وهلذا فمن ميزات ابن جمتمع  علق فيه، هو التصاق حمبته 
ل وال يفرح وإذا تساءلنا  ملاذا؟ ألن  كل وال يشكر، أن حيّصِ اإلستهالك أن 
يرى أن هناك الكثري من األشياء اليت مل حيصل عليها بعد، فلماذا عليه أن 

  د .يشكر أو أن يفرح، طاملا أن رغبته مل حتصل على كل شيء بع
تمع اإلستهالكي فهي "النفس   وهلذا، إذا أرد توصيف  "نفس" ابن ا

الفاقدة الشبع"، وهو التوصيف ذاته الذي ينطبق على يهوذا اخلائن. هلذا إذا 
تمع؟ أغلب س هذا ا لنسبة إلينا أ   تساءلنا من هو هللا 

  
 

  ٢٠١٧ ایلول ٣  ألحدا
        ٣٦ العدد

  
  
      

  

      بعد العنصرة عشر الثالثاألحد 
  الرابع نلحال
  الثانية اإليوثينا 

                                    الصليبكطافاسيات 
  األسبوع أعیاد

: الشهيد أنثيموس. ٣/٩
القديسة  البار ثيوكتيستس.

فيفي. نقل عظام القديس 
  نكتاريوس.

بيال٤/٩ أسقف  : الشهيد 
. أنطاكية وتالميذه الثالثة

  والنيب موسى.
  : زكر النيب.٥/٩
: عجيبة املالك ٦/٩

  .ميخائيل
احد قبل رفع  :٧/٩

 الشهيد صوزن.الصليب. 
تقدمة ميالد  البارة كاسياين.

  السيدة.
  : ميالد والدة اإلله.٨/٩
: جدا اإلله يواكيم ٩/٩

نوس. وحنة.الشهيد   اسبري
  



الظن أن هللا استحال إىل إله خادم لرغباتنا، 
تنا، وطبعًا يبقى  يرتتب عليه أن يليب مشتها
لوهيته وتسبيحنا له رهن جوابه  اعرتافنا 
وردوده على احتياجاتنا. وإذا حاول الواحد 
ن جيعل من هللا اإلله  منا كسر هذه املنظومة 

ْد احلبيب، فسو  ف يتواجه بظواهر عدة مل يعتَ
عليها من قبل. ومنها كيف ميكن أن حنب هللا 
أكثر من ذواتنا، أن نرغب  أكثر من العامل 
لطبع ليس  ومن راحة العامل، وأن نعيش هذا؟ 
يف مواقف أو حلظات فا حبيب ال يرضيه 
رضينا حنن أصالً. وهلذا  ُ الفتات، الذي ال ي

يسة صباحًا داعيًا إ عندما يقرع جرس الكن
إىل الصالة، نضعف أمام التعب أو إذا ما 
غلبنا النعاس، أو أمام اإلهتمامات الكثرية أو 
املشاكل العديدة، فال نعود نصلي، وإذا صلينا 
ال نستمر يف الصالة، وقد نقطع صالتنا 
وخنرج من الكنيسة، فا ليس عوين يف 
ضيقي، وأ من عليه أن أواجه هذه 

ت لوحدي، ويف أفضل حال قد الص عو
أطلب مساعدة اآلخرين ولكن ليس هللا، وإذا 
لشفاه فقط.  حدث وطلبنا هللا، فهذا حيدث 
ً قد  ال نواجه  مشاكلنا بل لوحد وأحيا

ا اآلخرين.    نُشرك 
عند أي اعتالل صحي بسيط قد نتوقف 
عن الصوم، وأكثر من هذا قد نكسر صومنا 

بة طع ام الصوم املتقشف واململ. أمام ر
ن هللا حمبة  والعذر األكرب الذي قد نتذرع به 
والدقة يف التفاصيل الصغرية ليست سوى 
فريسية ال متت بصلة إىل احلياة الروحية 
الصحيحة. أمام هكذا منطق يف التفكري قد 
نَّ الرؤ يف البداية صحيحة ولكن  جنيب 

يقة حمبة، املعاجلة هي اخلاطئة. فا يف احلق
ولكن حمبته كتساهل وجتاوز، وبكلمة أدق،  
كرمحة، هي مع حمبيه، أي مع الذين بذلوا 
الغايل والرخيص من أجله،  وليس مع البخالء 
. هللا حمبة، يف أن حنبه حنن،  يف حمبتهم 
وليس أن تسهو حمبته على مظاملنا وكسلنا 
ورخاوتنا. أما التفاصيل الصغرية اليت قد نتربم 

كاملداومة على الصالة والصوم، فهي   منها
مبثابة األمانة اليت وضعها هللا بني أيدينا والوزنة 
ا بشكل  اليت رتبها على مقاسنا كي نتدرب 
ت أصعب  جيد استعدادًا فيما بعد ملستو

لطبع أكرب، فلماذا نتذمر منها؟   وأكاليل 
النسك املسيحي واحد ولكنه يعرف 

رجي ونسك درجتني أو مرحلتني. نسك خا
داخلي، نسك املمارسات والعبادة، ونسك 
القلب واملخدع الداخلي. نسك ظاهر ونسك 
ِب للثاين وال  درّ خفي. النسك األول هو مُ
ألول. نسك  ميكن أن نصل للثاين إال مروراً 
املمارسات مفيد والزم، ولكن فقط كمرحلة 
أو حمطة من أجل الوصول إىل نسك القلب، 

لواحد منا، ميكنه آنذاك أن حبيث إذا ما بلغه ا
يتحرر من النسك األول. فما يراه هللا وما 
يريده هو نسك القلب وليس نسك املظاهر. 
ءٍ وخديعة الكسل  ولكن كثريًا ما يتسرب بر
والرخاوة واليأس بني كال النسكني ويضرب 
ألول وحيرفنا كلياً عن مسرية النسك،  الثاين 

ُشدد أي بعيدًا عن هللا. مبعىن، كثري  ًا ما ي
الكسل على أمهية نسك القلب ومسوه 
مشككًا بنسك املمارسات، انطالقًا مما يعرتي 
مسرية ذاك األخري من ضعفات أو أخطاء أو 
ختبُّط، هي طبيعية جدًا طاملًا أننا حنن املبتدئني 
ال نزال بعد يف مرحلة تعليمية وتدريبية. 
ء إىل طلب النسك  وبذلك يدفعنا بكل ر

ن دون األول، وبذلك خنسر كّالً من األمسى م
  النسكني ونفقد هللا.  

صعوبة التحدي تكمن يف الراحة اليت 
مييل إليها اإلنسان. العامل يقدم راحة وهللا 
يقدم راحة، ولكن شتان الفارق بني اإلثنني. 
راحة هللا يسبقها التعب بينما راحة العامل 
 يلحقها التعب. الرغبة اإلنسانية تبتغي الراحة
ولكنها ال تريد التعب وال األمل وهلذا فهي متيل 
إىل راحة العامل. ختدعها راحة العامل بسبب 
ا تشقى  عنصر "السهولة" الذي فيها، رغم أ
ا راحة  جم عن أ فيها. "شقاء" راحة العامل 
فسد الراحة  ُ من أجل الراحة. وهذا مبدأ ي



فقدها معناها. الراحة الصحيَّة هي  ُ تلفها وي ُ وي
ح ألننا متعبون وليس ال يت يسبقها التعب. نر

ملزيد، فاملزيد ليس سوى مخول وكسل.   طمعاً 
اض "الرغبة" يف تغيري خيارها من العامل إىل  إ
ازفة  هللا ال خيلو من اجلنون يف أن جنازف. وا
 " هي جمازفة "التعب" لكن  "التعب مبا هو 

الشقاء" أوالً، واليت وكثرياً ما يدفعنا إليها، "
الذي خنتربه من بعد التلذذ براحة العامل. إنَّ 
النفس البشرية مفطورة على نبذ األمل، وهلذا  
كثريًا ما يستحيل "أمل الشقاء" أو "أمل الفراغ" 
الذي يستتبع متتعنا بلذة ما مادية، قوة تدفعنا 
إىل نبذ تلك املتع جتنبًا ملا تُلحقه بنا من أمل، 

و أصيل، أال وهو وأن ننشد عوض عنها ما ه
هللا. فمن ملس عشق هللا قلبه يستحيل عليه أن 
ي عشق مادي آخر. ومن صلَّى  يستبدله 
، ال ميكنه إال أن يصلي يف كل  مرة واحدة حقًا

  مرة. 
ولكن ماذا يعين أن حمبتنا ملتصقة بلذائذ 
هذا العامل؟ هذا ليس سوى دليل على أنَّ  

كمله يتفاعل بكليته، ومن دو  ن هللا، كياننا 
ْن  مع مهوم هذا العامل واهتماماته ومشاكله. فمَ
التصق بتلبية لذة ما، هو شخص يف األساس 
نتهك من قبِل مهوم هذا العامل  ُ ُستنزف وي ي
ومشاكله، اليت بدورها تُلقي به يف واحات  
، حبيث إذا ما مضى  ُ ه ِرَ كاذبة من الراحة تُغرّ

ا أتعابه  لّطِف  ُ أو إليها طمعًا بتعزية ما، ي
أحزانه أو ضجره، سرعان ما تُغرقه أكثر وأكثر 
يف اإلحباط والعدمية. هلذا حىت ننجح يف أن 
جنعل هللا موضوعًا لرغبتنا، علينا أن جنعله حموراً 
لكل حياتنا. وهنا علينا أن نعلم، أنه هللا قد ال 
لضرورة عنا أحزاننا ومتاعبنا ومشاكلنا  ينزع 

عيننا على محلها ُ واحتملها."  ولكنه حتمًا ي
اِل،  ِي اَألْمحَ يل الثَّقِ َني وَ ِب عَ تـْ يعَ اْلمُ َ  َمجِ َيلَّ ا ِإ وْ اَل تـَعَ

 . ُكمْ أََ أُِرحيُ ُكمْ وَ يْ ِِريي َعَل وا ن ُل ِْمحِ ،  ا ِينّ وا مِ لَّمُ تـَعَ وَ
اَحةً  تَِجُدوا رَ اِضعُ اْلَقْلِب، فـَ وَ تـَ مُ يٌع وَ دِ َألِينّ وَ

ُفوِسُكمْ  نـُ ِ   ".ل
"افتدو الوقت إنَّ مقولة الرسول بولس 

م شريرة"، ليس فقط ألن الزمن ال  ألنَّ األ

يعرف التوقف ويسحب الكل معه إىل املوت، 
ألحرى  بل أيضًا ألن مواجهة الذات أو 
اإلختيار ما بني العامل وهللا هي املواجهة 
األصعب والتحدى األقسى على األطالق، 
وهذا ما جيب أن نتدرب عليه حىت نتذوق 

مللء يف أكاليل حمبة هللا ً من هذه احلياة و  بدء
  ملكوته السماوي، آمني.    

  األرمشندريت يعقوب اخلوري          
      

  طروباریة اللحن الرابع
ن من املالك الكرز  إن تلميذات الرب تعلمّ
لقيامة البهج، وطرحنا القضية اجلدية، وخاطنب 
الرسل مفتخرات وقائالت: ُسيب املوت وقام 

  ماحنًا العامل الرمحة العظمى.املسيح اإلله، 
  

قنداق میالد السیدة 
ان يواكيم وحنة قد ُأطلقا من عار العقر، 
وآدم وحواء قد أُعتقا من فساد املوت، مبولدك 
د شعبِك، اذ  ّ املقدس أيتها الطاهرة، فله أيضًا يعي
قد ختّلص من وْصمة الزالت، صارخًا حنوِك، 

  .العاقر تلد والدة اإلله املغذية حياتنا
  

  ٢٤- ١٣:  ١٦كو  ١ الرسالة
  ما أعظم أعمالك یا رب كلھا بحكمة صنعت

 يا  باركي یا نفسي الرب   
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  ٤٢-٣٣:  ٢١متى  نجیلاإل
 قالَ      
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 مولد والدة اإللھ
د الكنيسة يف ت ّ أيلول ملولد مرمي من  ٨عي
وحنة. مرمي وردت من يواكيم وحنة بنعمة  يواكيم

لسن، لكنها ختص العامل كله،  هللا ومها متقدمان 
ا هي اليت ولدت املسيح اإلله، خمّلص العامل.  أل
هلذا السبب جند اخلدمة الليتورجية، يف هذا اليوم، 
لتهليل والفرح واحلبور. "هذا هو يوم  مشبعة 

ت بشائر الرب فتهللوا  شعوب"، "اليوم ظهر 

بتداء خالصنا إالفرح لكل العامل"، "اليوم حدث 
  شعوب...".

ذا كانت عطية هللا، مرمي، ختص اخلليقة إو 
سرها، فإن يواكيم وحنة مها صورة هذه اخلليقة 

ن سقط آدم وحواء يف أاليت بقيت يف العقر منذ 
كان هناك، يف كل هذه الفرتة،   املعصية. طبعاً 

ولكن، وحده الرب يسوع ِصّديقون أرضوا هللا، 
املسيح يف طبيعته البشرية،  يعمل يف كل حني ما 
يرضي اآلب. هلذا السبب قال عنه اآلب: "هذا 
هو ابين احلبيب الذي به ُسررت، له امسعوا (مىت 

كيواكيم   عقيماً  اً ا كان العامل عاقر إذ). ٥: ١٧
وحنة كما تقول احدى ترانيم الَسَحر: " 

مرة اليت برزت من العاقر للعجب الباهر فإن الث
شارة خالق الكل وضابطهم قد أزالت عقم 

 العامل....".
وكما ان يواكيم وحنة صورة العامل العقيم،  
كذلك مرمي صورة العامل اجلديد املخصب، صورة 
الكنيسة. كالمها نعمة من عند هللا. فنحن 

بصورة تلقائية، عن احنالل عقر يواكيم  نتحّدث،
عتبارمها شيئاً  وحنة واحنالل عقر ،  واحداً  طبيعتنا 

هلنا، ومن  ا  كما نتحدث عن والدة مرمي "اليت 
" كأن األمرين واحد.  املوت جنو

لرب إ ليلنا هلا هو فرح  ن فرحنا مبرمي و
ا،   ليل له. ال قيمة ملرمي يف ذا يسوع املسيح و
ا. املسيح  كما ان البشرية كلها ال قيمة هلا يف ذا

م احلياة، كما جيعل أهو الذي جعل مرمي 
ما ننساه  مر كثرياً أالكنيسة ينبوع احلياة. هذا 

ا ا قائمة يف ذا . الكنيسة فنتعامل مع مرمي وكأ
ي مرمي والدة اإلله. كل الرتانيم  األرثوذكسية تسمّ
بنها،  يف الكنيسة ال تذكر مرمي إال مقرونة 
خملص نفوسنا. كل اخلليقة حتيا اذا ما أضحت 

للمسيح، على غرار سكىن الرب يسوع  مسكناً 
حشاء مرمي. كما ان كل اخلليقة تزهو أيف 

دة وتتمجد اذا ما كانت أيقونة للمسيح وشاه
  له.


