
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وشرة رػائيت أسبىػيت تصدرها أبرشيت ػكـّــار األرثىذكسيت
 www.akkarorthodox.com ػىىان مطراويت ػكار ػلى اإلوتروت: 

 www.alsalamradio.comػبر االوتروت  -  FM 95.1 -90.30راديى السالم ػبر المىجت 

 البطريرن يىحىا الؼاشر كلمت
 8ٕٔٓيف رأس السنة ادليالدية 

 
 أيها اإلخوة،

من بركات طفل ادلغارة نطل عليكم وعلى العامل إطاللة احملّبة، ومن 
يسوع إىل البشرية مجعاء اليت ربطت مزود بيت حلم زاُد زلّبٍة من الطفل 

  .اترخيها مبيالده
 يف رأس السنة ادليالديّة،

دعوتنا أن نَْذكر ذاك الطفل البهّي يسوع ادلسيح الذي اكتسح 
 .البشريّة مبحّبتو

دعوتنا اليوم أن نْذكر رسالتو السماويّة اليت سكبها ادلالئك يف 
 :مسامع الرعاة

 .السالم ويف الناس ادلسّرةاجملد هلل يف العال وعلى األرض 
إن رلد هللا يف عاله يزدان ويقًتن ابلسالم على األرض، ورلده تعاىل 
  .ينعكس وينجلي سالمًا ومسرّة وفرحًا يف قلوب البشر

رلد هللا يعتلن على األرض عندما تستضيء النفوس ومعها الوىاد 
 .واجلبال واألودية ببشرى احملّبة لكل الناس

 .تع يف السالم ورلده تعاىل فرُح أخي اإلنسانرلد هللا قلوب تر 
 .رلد هللا وسروره ىو أن يكون السالم يف األرض

رلده ىو أن أرى يف اآلخر فردوسي، وأن ينجلي حّّب خلالق 
 .حّباً ألخي يف اإلنسانّية السموات

وإذ نبتدئ سنتنا اجلديدة، يطيب لنا أن أأتّمل وإّّيكم كيف مجع 
انة الّرّب ابجلسد وذكرى القّديس ابسيليوس اليوم الكنسّي ذكرى ِخت
 .رئيس أساقفة كبادوكّية

اليوم يقًتن تواضع الّرّب بعظمة ابسيليوس الكبري أحد أكرب آابء 
 .القرن الرابع
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    2 الؼدد
  

 عيد الظهور اإلهليبعد  األحد
        تذكار جامع للنيب السابق يوحنا املعمدان

 السادس نلحال
 التاسعة اإليوثينا 

                                           )الثانية(الظهور كطافاسيات 
 األسبىع ػيادأ
 : تذذذذذذذذذذذذذكار  ذذذذذذذذذذذذامع للنذذذذذذذذذذذذّبٔ/7

 السابق يوحنا ادلعمدان.
:دومنيكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة البذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارة. ٔ/8

  اور يوس اخلوزيّب البار.
 : بوليافكتس الشهيد.ٔ/9
: غريغوريذذذذذذذذذذذذوس أسذذذذذذذذذذذذقف ٔ/ٓٔ

نيصذذذذذذي. دوميتيذذذذذذذانوس أسذذذذذذذقف 
 مليطة. مركيانوس الكاىن.

. البذذار : البذار ييودوسذيوسٔ/ٔٔ
   فيتاليوس.

: تتيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاٍل وإفسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتايبا ٔ/ٕٔ
الشذهيداتن. فيلذوسوس األنطذذاكي 

 د.الشهي
:  إرمذذيُلس واسذذًتاتونيُكس ٔ/ٖٔ

 الشهيدان.
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اليوم جتمع الذكرى تواضع الّرّب 
وادلختنت حسب شريعة تلك األّّيم ادلتنازل 

وتواضَع القّديس ابسيليوس الذي شرب من 
  .َمعني الفلسفة لكّنو تدرّع إبجنيل الصّيادين

بتواضعو اقتبل الّرّب ِختانة اجلسد 
وبتواضعو قِبل  ليسمو ابلبشر إىل الفردوس،

ابسيليوس ِختانة الفكر ابلتواضع والتقوى 
 . ليسمو برعّيتو شكرانً 

و مسح يسوع الرسل بروحو بتواضع
و علهم صيادي الناس، وابلتواضع مسح 
ابسيليوس ذاتو وأضاف إىل العلوم العادلية 

 .إجنيل اخلالص فأنبضو يف قلوب كثريين
ىو التواضع إذًا الذي خيتبئ اليوم بني 
يناّي ىذا اليوم اجلليل. وكأن الكنيسة تقول 
دلسيحّي ىذا اليوم: إن ختمك ابدلسيح 

 .ما تسلك يف التواضعيكتمل عند
 .وادلثال واضح  لي

اإللو يّتضع ليسمو جببلتو كّلها وليصبغ 
البشريّة واترخيها ابمسو وقّديسو العظيم 
ابسيليوس ادللتحف بكل علوم الدنيا، 
يّتضع على مثال سّيده، ويفتح إبجنيلو 
قلوب الناس يف كبادوكية وادلسكونة، وينشر 

 .عبق قداستو إىل  يل فجيل
القّديس ابسيليوس الكبري الذي نعّيد 
لو اليوم مثالنا لنطّعم ادلعرفة النظريّة ابلتقوى 

 .والتواضع
ىو مثالنا لنغرس التواضع يف ُذرى 
ادلعرفة، ونشتل روح االجنيل واحملّبة يف قلب  

 .كّل الىوٍت تنظرييّ 
وما أحو نا إىل مثال ابسيليوس يف 
 زمن تغلي فيو وسائل التواصل اال تماعي
وغريىا ابلنظرّّيت احملض، وتفتقر يف آن معًا 
ويف من األحيان إىل وداعة ابسيليوس 
وبساطة أولئك الرسل اجلليليني وتقواىم، 
وىم الذين اكتسحوا العامل بقّوة احملّبة وخفر 

 .التواضع كما ببالغة األقوال والالىوت

حنن على فاحتة عام  ديد نصّلي أن 
ريح الذي يعرب حيمَل اخلرَي ذلذا الشرق اجل

 . لجلة آالٍم ستنتهي بفجر القيامة
صليب الشرق من صليب ادلسيح، 
ونزيف الشرق ومن ضمنو ىجرة أبنائو ىو 

 .حربٌة تنخز  نب ادلسيح إىل أّيمنا
ورلد الشرق ادلسيحّي ىو من رلد 
شهادة ادلسيحيني ليسوع ادلسيح، وىي 
شهادة حياة وشهادة زلّبة وأصالة وعراقة 

 .خ يف األرضإديان ورسو 
حنن يف مطلع عام  ديد وقلبنا 
وصالتنا وخبورن من أ ل السالم يف سورّي 

 .الواحدة ادلوّحدة
نصّلي أن جيد منطق ادلصاحلة سبياًل 
إىل قلوب اجلميع، وأن يعلو صوت السالم 
على قعقعة احلرب والعنف واإلرىاب 

 .والتكفري
لقد آن للحروب أن هتدأ وأن ينعم 

 .إنساننا ابلسالم
لقد آن الوقت أن يُرفع احلصار 
االقتصادي الذي يستهدف األبرّيء يف 

 .لقمة عيشهم
ليس من ماضينا وال من حاضرن كّل 

 .ما شهدنه من عنف وإرىاب وخطف
وما خطف مطراٍل حلب يوحنا ابراىيم 
وبولس ّيز ي، والتكّتم ادلريب عن 
 .مصريمها، سوى لطخِة عاٍر يف  بني احلق

من أ ل لبنان  صالتنا من دمشق
 .وخريه واستقراره

صالتنا من أ ل أن يبقى وطنًا للسالم 
وادلواطنة احلق والعيش ادلشًتك بني كّل 

 .أطيافو
ومن ىنا دعوتنا لصون احلياة الدستوريّة 
فيو، والتزام ا راء االستحقاقات يف أواهنا 
ومنها االنتخاابت النيابّية، وتّشجيع منطق 

زمات احلوار للخروج من سائر األ



 .ومنعكساهتا
صالتنا ودعاؤن من أ ل خري وسالم 

 .ىذا الشرق بكّل بلدانو
صالتنا من أ ل فلسطني وشعبها 

 .اجلريح وقدسها بكل مقدساهتا
صالتنا من أ ل مدينة الصالة اليت 
أتىب وأنىب أن تكون سلعة يف سوق 

 .ادلصاحل
القدس ىي زلّجتنا من كّل األدّين إىل 

 .رمحانّية هللا
نا من أ ل العراق ومصر وكّل صالت

 .بقعة من الشرق
ألبنائنا يف الكرسي األنطاكي يف الوطن 
وبالد االنتشار، سالٌم ابدلسيح يسوع، 
وبركٌة رسولّية من كرسّي الرسولني بطرس 

 .وبولس، ومعايدة من القلب إىل القلب
فلُيدم هللا مرامحو يف قلوبكم ويعِطكم 

 .من َمعينو كّل بركة ونعمة
ر لإلعالم ادلرئي وادلسموع الذي والشك

نقل من دمشق صوت سالٍم وقرابَن تسبيٍح 
لرّب السموات وأسكنو يف مسامع وقلوب 

 .الناس
أعطنا ّي طفل ادلغارة سالم ادلالئكة 

 .وفرح الرعاة
وأىّلنا أن نرًّل لك يف ادلوسم ادليالدّي 
احلاضر، ونضم صوتنا  وقاً واحداً مع نظم 

 :التسابيح قائلني
ىلّموا ّي مؤمنون، نفتح كنوز القلب "

بنشاط، ونقّدم للمسيح أعمااًل صاحلة، 
إدياًن ور اًء وزلّبًة مبثابة الذىب واللبان 

اجملد "وادلر. ىاتفني حنوه بصوت ادلالئكة: 
هلل يف األعايل، وعلى األرض السالم، ويف 

 ".الناس ادلسرة، للّرب اآليت ليخّلصنا
 .ور آمنيلو اجملد والرفعة أبد الدى

 
 

 
 طروباريت اللحه السادس  

ان القوات ادلالئكية ظهروا على قربك ادلوقر، 
واحلراس صاروا كاألموات، ومرَل وقفت عند القرب 
طالبة  سدك الطاىر، فسبيت اجلحيم ومل جتّرب 
منها، وصادفت البتول ماحنًا احلياة فيا من قام 

 من بني األموات، ّي رب اجملد لك.
 

 المديس يىحىا المؼمدانطروباريت 
الصديق ابدلديح، فأنت أيها السابق  تذكار

تكفيك شهادة الرب، ألنك ظهرَت ابحلقيقة 
أشرف من كل األنبياء، اذ قد استأىلت أن 
تعّمد يف اجملاري َمن قد ُكرز بو، ولذلك  اىدَت 
عن احلق مسروراً، بّشرت الذين يف اجلحيم ابإللو 

العامل، وادلانح إّين  الظاىر ابجلسد، الرافع خطيئةَ 
 الرمحة العظمى.

 
 

 طروباريت الظهىر اإللهي

ابعتمادك ّي رب يف هنر األردن، ظهرت 
السجدة للثالوث، ألن صوت اآلب تقدم لك 
ابلشهادة، مسميًا اّيك ابنًا زلبوابً، والروح هبيئة 
محامة، يؤيد حقيقة الكلمة، فيا من ظهرت 

 اجملد لك.وأنرت العامل، أيها ادلسيح االلو 
   

 لىداق الظهىر اإللهي

اليوم ظهرت للمسكونة ّي رب، ونورك قد 
ارتسم علينا، حنن الذين نسبحك مبعرفة قائلني: 
  لقد أتيت وظهرت، أيها النور الذي ال يُدٌل منو.

 8-9: 91أعمال  الرسالة:

 يفرح الصديك بالرب

 استمغ يا هللا لصىتي
تؾك األوام حدث إذ كان أبؾوس  في 

كورنٌوس أن بولس اجًاز يف الـواحي يف 
العالقة وجاء إىل أفسس. فوجد بعضًا من 
الًالمقذ *فؼال هلم هل أخذمت الروح 



الؼدس ملا آمـًم. فؼالوا له ال بل ما مسعـا 
بأنه ووجد روح قدس *قال فيأوة معؿودوة 
أعًؿدمت. فؼالوا مبعؿودوة ووحـا *فؼال 

ائاًل بولس إن ووحـا عّؿد مبعؿودوة الًوبة ق
لؾشعب أن وؤمـوا بالذي وأتي بعده أي 
باملسقح وسوع *فؾؿا مسعوا اعًؿدوا بادم 
الرب وسوع *ووضع بولس ودوه عؾقفم 
فحلَّ الروح الؼدس عؾقفم. فطػؼوا وًؽؾؿون 
بؾغات ووًـيأون *وكانوا كؾفم حنو اثين 
عشر رجاًل *ثم دخل اجملؿع. وكان 
جياهر مدة ثالثة اذفر وػاوضفم ووؼـعفم 

 مبا خيًص مبؾؽوت اهلل.
 

 43- 91:  9يوحنّا  اإلجنيل:

ذلك الزمان رأى ووحـا وسوع  في 
مؼياًل القه فؼال هوذا محل اهلل الذي ورفع 
خطقىة العامل *هذا هو الذي قؾت عـه إنه 
وأتي بعدي رجل قد صار قيؾي ألنه 
مًؼدمي *وأنا مل أكن أعرفه. لؽن لؽي 

أعؿد باملاء وظفر الدرائقل، لذلك جىت أنا 
*وذفد ووحـا قائاًل إني رأوت الروح مٌل 
محامة قد نزل من السؿاء وادًؼر عؾقه 
*وأنا مل أكن أعرفه لؽن الذي أردؾين 
ألعؿد باملاء هو قال لي إن الذي ترى الروح 
وـزل ووسًؼر عؾقه هو الذي وعؿد بالرح 
الؼدس *وأنا قد عاوـت وذفدت انَّ هذا 

 هو ابن اهلل.
 

 الرب يسىع المسيحألماب 
لّرب يسوع ادلسيح اإللو الكامل والرنسان ل

الكامل لو عّدة ألقاب مذكورة يف الكتاب 
ادلقّدس. نستعرض يف ىذه الفقرة ىذه األبقاب 
مع شروحات تساعد كّل مؤمن على التعّرف 
أكثر على عمق التدبري اإلذلّي ولإلنسان والىوتو 

 .و إنسانً يف خالص البشريّة بتجّسد هللا وصريورت
 لسّيد:+ ا

لقب سّيد يف العهد اجلديد ىو نفسو الّرّب 
 Κύριοςأي 

ىذا يظهر واضًحا يف مقارنة بسيطة بني 
 ىذه اآلّيت:

بعد نزول الّرّب يسوع من اجلبل، إذا أبرص 
ّي سّيد إن أردت »قد  اء وسجد لو قائاًل: 

 (.8:ٕ)مت « تقدر أن تطّهرٍل
ادلناداة "ّي سّيد" يف اللغة األصلّية للعهد 

اليت نفسها  Κύριεاجلديد أي اليوننّية ىي 
 "ّي رب".

فإذا ر عنا إصحاًحا إىل الوراء، جند يف 
اإلصحاح السابع الّرّب يسوع ادلسيح يقول يف 

ليس كّل من يقول يل: ّي “»عظتو على اجلبل: 
رب ّي رب يدخل ملكوت السماوات. بل الذي 

)مت ” إرادة أيب الذي يف السماوات يفعل
ٕٔ:7.) 

ّي ربّنا يسوع ادلسيح، أنت وحدك تسود 
 على حياتنا ألّنك وحدك السّيد وإذلنا إىل اآلبد.

 + املخلص:
اسم يسوع أو يشوع أو يهوشع، يف اللغة 

 العربيّة، يعين "يهوه خيّلي".
ىو يتأّلف من كلمتني: يهوه وتعين  

كينونة "ىيو"، و"شع" الكائن، إذ أتيت من فعل ال
  الذي ىو فعل اخلالص.

والّرّب يسوع يسوع ادلسيح ىو ادلخّلي  
 الوحيد وال سلّلي غريه.

ىذا حتديًدا ما قالو ادلالك ليوسف خطيب  
فستلد ابًنا وتدعو امسو ”مرَل يف العهد اجلديد: 

يسوع ألنّو خيّلي شعبو من خطاّيىم". )مىت 
ٕٔ:ٔ.) 
اللغة اليوننّية مالحظة: كلمة سلّلي يف  

 .ρ    ىي سوتري 


