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  َرعّيـتي
 

 الراعي آلمة
 مسحائي تمّسوا ال

 العهد في الرب مسحاء آلمة يـسوع الرب جانـب الى). ٥:١٠٥ مـزمور( “مسحائي تـمّسوا ال”
 . اإللهيـّة بـالنـعمة ُمسح َمن وآل والنـبي المـلك على ُتـطلق آانت القديم

 وبـنوع المقّدس، بالميرون اهللا مسحه من على إطالقها يمآن عامة بصورة الجـديـد العهد في
 تجعل التـي هي النـعمة إذ القدس الروح من مسحـة الآهنوتّية الرسالة ألن واألساقـفة الآهنة على خـاص
 .أسقًفا او قًسا او شماًسا رجال

 واذا. الفعل او بالقول إآليريآي على تعتدوا أّال يريد ،“مسحائي تمّسوا ال”: الآتاب قال فاذا
 الى قصاصه يصل قد القديمة، القوانين في عنها منصوًصا جسيمة خطيئة ارتآب الآاهن ان افترضنا
 ان له يجوز وال األسقفّية، من المقّدس المجمع يجّرده مطرانا، المرتآب آان واذا. الآهنوت من التجريد
 .إلهّية خدمة يمارس

 إغناطيوس القديس قال حسبما- ألنه وإجالله احتـرامـه فـعـلـيك الآـهـنـوت فـي البـاقي امـا
 من تآّرم آذلك المسيح، صورة لآونها أمامها وتسجد األيقونة تحترم فآما. المسيح أيقونة هو -األنطاآي

 .للمسيح صديًقا لست فأنت المسيح صورة ُتآّرم لم فاذا الآهنوت، في صورته على آان
 فله التقديـس أعـمال بـآل ويـقوم ويـنـاولك يـعمــّدك أن ُأعطي َمـن ولآن خاطئ، بــشر آل
 يـنصحك، ان له آما تـنصحه، ان لك وانت. سوء من فيها وبـما صالح من فيـها بما وحرآاتـه طبـائعـه
 يآتسب ان تحب ألنك مقاما منه أعـلى آان لمـن تشـآوه يـمتثل لم واذا األمر، اقتضى اذا النصح وتـآّرر
 .واحدة رعّية له ونصير المسيح من جميعا لنقترب أخوي حوار فيها الرعائّية الحياة. فيه تراها ال فضائل

 ينقلها. فيك ينشئها ال هو. مصدرها يسوع الرب التي النعمة اليك يحمل والمطران الآاهن آان أيا
 تواضع بآل جديد من وتنصحه وتهدأ هذا تقتبل سلوك بسوء صدمك واذا قدوة، لك يصير واحيانا اليك
 .يرتدع حتى

 بذلك ألنك تغيظه ان او نميمة بحّقه ترتآب ان او بوجهه تصرخ او تهينه ان لك يجوز ال ولآن
 .نفسه اهللا على تعتدي

 اهللا باسم تـآّلم اذا اإللهي السلطان مفـّوض انه. ذاتـه في سلطان له ليس األسقف او والآاهن
 السلطة خالف انه رأيت اذا اال تطيع أن وعليك يأمرك، ان له اإللهّية، بالقّوة متسّلًحا. وهـدوء بتـواضع
 ال وانت قّوته، وحدها اإللهّية الآلمة ألن لتعاتبه اليه تذهب هدوئك، عند. وحقد نزق عن وتآّلم اإللهية
 .الآلمة تطيع ولآّنك بشًرا تطيع



 يقوم ال فهيًما، او تقيًّا آان ومهما. مرسوم غير ألنه أسقًفا او آاهنا نفسه يرتجل أن ألحد حق وال
 اإللهّية بالآلمة اال احدا يجابه أن إلآليريآي يحّق وال. إلهًيا تفويًضا يحمل ال اذ المطران او الآاهن مقام
  .بشيء ليس وحدها بشرّيته في أحًدا ألن

 .وباإلخوة بالمسيح وتوّحدنا تشفي وحدها التي المحبة هذا آل ورأس
  

 )لبنان جبل(يليهما وما والبترون جبيل مطران جاورجيوس
  
  

 ١٠- ١:٢تيموثاوس ٢: الرسالة
 آثيرين شهود لدى مني سمـعَته وما. يـسوع المسيح في التي النـعمة في تـقوَّ تـيموثاوس ولدي يا
. المسيح ليسوع صالح آجندّي المشّقـات احتـمل. ايًضا آخـرين يـعّلموا ألن آفـًؤا أمنـاء أنـاًسا استوِدعـْه

 اإلآليل ينال فال ُيجاهد احد آان ان وايًضا. جّنده الذي ليرضي وذلك الحياة، بهموم فيرتبك يتجّند أحد ليس
. أقول ما افهْم. اوال اإلثمار في يشترك أن يتعب الذي الحارث أن ويجب. شرعًيا جهاًدا ُيجاهد لم ما

 على األموات بين من قام داود نسل من الذي المسيح يسوع أن اذآْر. شيء آل في فهًما الرب فلُيؤِتَك
 على أصبر أنا فلذلك. ُتقيَّد ال اهللا آلمة أن اال آُمجرم، القيود حتى المشّقات فيه أحتمل الذي إنجيلي حسب
 المجد مع يسوع المسيح في الذي الخالص على ايًضا هم يحصلوا لآي المختارين اجل من شيء آل

 .األبدي
 

 ٨- ١:٩ متى: اإلنجيل
 قّدموه سرير على ملًقى بمخلع فإذا. مدينتـه إلى وجاء واجتاز السفينـة يسوع دخل الزمان ذلك في

 في الآتبة من قوم فقال. خطاياك لك مغفورة بنّي، يا ثق: لـلمخلع قال إيمانهم، يسوع رأى فلما. إليه
 يقال أأن األيسر، ما قلوبآم؟ في بالشر تفآرون لـماذا: فقال أفآارهم يسوع فعلم. يجّدف هذا: أنفسهم
 أن األرض على سلطان لـه البشر ابن أن تعلموا لآي ولآن فامِش؟ قم يقال أن أم خطاياك، لك مغفـورة
 نظـر فلمــا. بيتـه إلى ومضى فقام. بيتك إلى واذهب سريرك احمل قم:  للمخلع قال حينئذ الخطايا، يغفر

 .آهذا سلطانا الناس أعطـــى الـــذي الـلـــه ومّجدوا تعّجبوا الجموع
 

 الشافي يسوع
 سلطانه وجوه من وجه األمراض شفاء على قدرته. وأعماله تـعـليمـه في يـسوع سلـطان يـظـهـر

. شيء آّل على والقدير العطايا نبع وإّنه. المعّلم إّنه. منه تنبع السّيد قدرة أّن السلطان هذا ومعنى. اإللهّي
. مصدره إلى ويرفعنا مصدره، على ليدّلنا فإّنما السماء، نحو عينيه يرفع المواقف عضب في رأيناه وإن
 فيسوع. فيه ليست ألوهة عوَن يستمطر أّنه نفهم أن يجوز فال بشرّيته، من بدافع يفعل إّنه بعض قال وإن
 ).٢١: ١٧ ،١١و ١٠: ١٤ ،٣٨: ١٠ يوحّنا( فيه أباه وإّن أبيه في إّنه). ٣٠: ١٠ يوحّنا( أبيه مع واحد

 التي القديمة الآتب يحّقق فعله ما أّن المعاني هذه خير ومن. خالدة معاٍن الشفاء على يسوع لقدرة
 ال صفحات على أشواقها وآتبت شخصيّـًا، فيه الرّب يـأتي الذي اليوم إلى البشرّية تاقت لقد. عليه تآّلمت
 مجيء ضوء على وفهمنا،. المنتظر يومه عالمات من عالمة والمرض الخطيـئة من شفاؤنا وآان. تبلى
 أراد، بمن ارتباط عالمة الوجهة، هذه من الشفاء،. وحـده له نآـون أن مراده أسمى أّن الوحيد، اهللا ابن
 على قادًرا حقًّا، أحببناه إن أمر، من وليس أتى، فالرّب. به ونرتـبط بنا يرتبط أن إلينا، المبارك مجيئه في



 أوجـَدنا، الرّب أّن يعلم فبعضنا. نحن وجـودنا قـّصة شفـاء أّي خبر يجعل وهذا. وبينه بيـننـا يـفصل أن
. السبب هي آانـت خطيئـتنا. ونموت ونـتأّلم ونـمرض نتغّرب أن مشيئته تآن لم. األبد إلى لنـحيـا

 قّصتنا ويـآتب عيوبنا، ليمـحو الرّب، وجـاء. منه بعيًدا وفصلتنا باهللا، عالقتنا شّوهت التي هي خطيئتـنا
 .جديد من

. يسوع أتّمها التي األشفية وصف في" آيات" أو" آية" لفظة الالهوتّيين آبار استحلى لقد هنا، من
. مرض آّل طاعُتها تشفي التي المآتوبة اآلية معنى معناها يوافق األمراض، شفاء بها يراد التي واآلية،
 قاله بما معنّيون آّلنا أّننا تعني اآلية. عينه للهدف شفى فإّنه أباه، يرضي ما لنا ليآشف عّلم الرّب آان فإن

 يجترح. جميًعا ليخاطبنا أمًرا، الرّب يقول. غيره دون من واحًدا تخّص آية من ليس إذ. وعمله يسوع
 ليبّين ويعمل، يقول آخر، بآالم أي،. اقترب قد ملآوته وأّن تحّققت، قد أشواقنا أّن جميًعا ليرينا معجزة،

 بثقة يرّدد، أن يمآنه اهللا بقدرة يؤمن إنسان آّل وهآذا. شخصيًّا حبًّا مّنا واحد آّل يحّب يحّبنا، أّنه لنا
 الرّب أّن بـاعتقاده قـلبه ويـعمـّر عـمًال، أو آالمـًا اآليـة إلى يصغي. أنا يحّبني الرّب أّن آبيرين، واعتزاز

 .آية بعدها ما التي اآلية هي اهللا محّبة أّن يروا أن إلى الآبار آباءنا دفع ما هذا ولرّبما. يحّبه
 من ليشفيهم المتأّلمين الناس عن باحًثا األرض يجول الرّب الجديد العهد آّتاب صّور عندما
 ففي. األخير ملآوته في أعضاء يريدنا الرّب أّن يبّينوا أن هّمهم آان ذآرنا، ما جانب فإلى أمراضهم،
 من يعانون زالوا ما الذين الناس، أّن يعني هذا هل. وموت وبآاء وحزن مرض من ليس الملآوت

 في حياتهم؟ سبيل لهم وتضيء وانطواءهم، عزلتهم تقتحم خاّصة عالمة إلى يحتاجون ال أمراضهم،
 العالمة،. وآمنوا ،قرأوا. وآمنوا رأوا،. المنوال هذا على أجيالهم، مدى على المسيحّيون، يفّآر لم الواقع،
 جعلنا، إّنه أو ملآوته، في معه يريدنا الرّب إّن لتقول شيء، آّل لتقول آافية، آانت الآتب، سّجلتها التي
. اآتماله ننتظر زلنا ما آّنا وإن حّل، لقد. بيننا المسيح بحلول الملآوت حّل لقد. ملآوته في اآلن، منذ

 أبيه، إلى ممّجًدا المسيح رجوع بعد بلى،. معه نآون وأن نفسه المسيح سوى ليس المنتَظر فالملآوت
 الذي هذا، ولآّن. شياطين اخرجوا. برًصا شفوا. موتى أقاموا. مذهلة معجزات آثيرون مسيحّيون اجترح
 الرّب سمح ،)١٢: ١٤ يوحّنا( منه أعظم ويعملون يعملونه سوف عمله ما بأّن لتالميذه الرّب َوْعَد يحّقق

 لم أّننا يعني دقيق، بآالم وهذا،. وفينا وبيننا معنا زال ما أّنه: تنفعنا التي الخاّصة العالمة لنا ليبّين بإتمامه،
 التي المعجزة آمال هو هذا. الحّي المسيح حضور من نحيا أن إلى بل ُتقنعنا، معجزات إلى نحتاج نبَق

 .األبد وإلى واليوم أمس إليها نحتاج
). ٥: ٥٣ إشعيا( ِبُجْرِحِه شفاه سّيما وال اإللهّي، بسلطانه شفاه المسيح بأّن يؤمن من هو المسيحّي

 ليطفر ويصّدق، إلهه، بدم المآتوب شفائه خبر يقرأ أن يآفيه الحيرة، فراش على أوجاعه طرحته ومن
 .الوجود آّل هو ملآوٍت إلى قلبه

 
 بنداليمون القديس

 الرابع القرن من نيقوميذيا في ولد الذي بنداليمون، الشافي للقديس اليوم المقدسة الآنيسة تعّيد
 يطلب يآن لم الذين بالمرضى العناية على مضاعفة بغيرة أآّب طبيبا، آان ألنه. بندوالون والداه ودعاه
 وحّرر المحتاجين على ميراثه وّزع. عـّلة آّل شافيـا األرض الى اآلتـي بـالمسيح يـؤمـنوا أن سوى منهم
 الباطل العالم هذا غنى آل من أسمى الحق اإلله جهة من والتقوى االيمان ان القديس واعتبر. عبيده

 .وآراماته
 بالنار جراحه آويت ثّم حديد من بأظافر جنباه وُمّزق قائمة الى فُأوِثق للتعذيبات القديس تعّرض

 .بأذى هذه تمّسه فلم للوحوش ُألقي. معيًنا يسوع الرب له فآان



 يا”: له يقول صوًتا سمع النار، في جسده وإلقاء رأسه بقطع الملك امر اذ الموت، الى الطريق في
 اآلن من. مـعّد وإآليلـك لك، مفـتوحة السمـاء أبواب هي هـا لك، اآلن ُتـعطى قلبك شهوة أميًنا، خادًما
 بـعد، اسـمك، يـُدعى ال لذلك. لألبالسة وهلًعا للمرضى وطبـيـًبا نللمجّربـي وعوًنا للبائسين ملجأ تـصير

 ذلك من العجـائـب بـرفاته تـجري تـزل ولم. رأسه قـطع جرى ذلـك إثـر. “بـنداليـمون بل بـندوالون،
 .اآلن الى الوقت

 
  دفتًرا اإلنجيل

 سيريالنآا، من وقورة سّيدة وهي البيت، صاحب خادمة فأتتهما. منزله في صديقه صديـق زار
 يبـارآني اهللا بأن أشعر. اهللا من نعمة الخادمة هذه: لزائره المضيف فقال. وخرجت قهوة، بفنجاَني
. القّديسين بصور تعّج غرفتها إّن. الراحة أو العمل، أوقات في تـصّلي، تـنفّك ال فهي. بوجودها وعائـلتي

 أو الآتـب إدخـال يـمنع بلدنا بـأّن ظنـّت لبنان، الى بـمجيئها َعِلمت عندما أنـّها، فيها، آثيًرا يدهشني وما
 .يومّيا فيه تـقرأ وهي. معها وحمـلته دفـتر، الى بلّغتها، آّله، الجديد العهد فنقلت المسيـحّية، األغـراض

 ونحن، فيه، لتـقرأ دفـتر على بـجملته، الجديد، العهد تـآتب امرأة: وقال الزائـر، الخبـر هذا صعق
 الخادمة السّيدة هذه ذّآرْتني لقد: أردف ثم! يخّصه إنجيال يملك ال شعبنا وبعض شيئا، نقرأ ال بمعظمنا،

 ينسخ والآتابة القراءة ُيحسن من آّل آان اذ. بالدنا الطباعة تدخل أن قبل قديما أجدادنا يفعله آان بما
 .الغابر الزمان مجاهدات من السّيدة هذه: وتابع. لغيره ينسخه آان وبعضهم يده، بخّط إنجيله

 معارفه، من آاهًنا صديقه، على ضيًفا آان الذي الـرجل، فـقصد. الزيـارة هذه على يـومان مّر
 آان آاهن األّول أمس توّفي لقد: الآاهن له قال وآالم، سالم وبعد. للمسّنين الراحة دور أحد يدير وآان
 الغرفة، دخال ولّما. بالتأآيد زائره أجابه رؤيتها؟ تريد فهل. امؤسستنا مآتبته وترك الدار، هذه في نازًلا
 على الموجودة الحروف قراءة يحسن لم سميًآا، آتاًبا الزائر وجد فيها، موضوعة المآتبة آانت التي
 لم. السيريالنآّية باللغة مقّدس آتاب إّنه له؟ قال الآتاب؟ وهذا اللغة، هذه ما: الآاهن فسأل. غالفه
 قلت؟ ماذا: الآاهن له قال. صاحبة الآتاب لهذا إّن: ظاهر بتأّثر له وقال أذناه، سمعته ما الزائر يصّدق
 الرجل سّلمها ذاته اليوم وفي. لها إّنه: فقال. دفتر الى الجديد العهد نقلت التي الخادمة الفتاة قّصة فأخبره

 !أجلها من ن،لبنا في اهللا، أوجده ما
 

 األخبار
 النورية سيدة دير

 آخدة) (سابقا ريما( بورفيرّيا األخت ُرسمت األبرشية راعي جاورجيوس المطران سيادة ببرآة
 النورية سيدة دير في وذلك الرهبنة في مبتدئة) سابًقا ديانا( آاترينا واألخت) الآبير المالئآي اإلسآيم
 المالئآة رئيس دير رئيس) آرياآوس( افرام االرشمندريت يد على ٢٠٠٨ تموز ١٢ السبت نهار

 مع) صافيتي( جورج االرشمندريت الدير رئيس اإللهي القداس في اشترك). بقعاتا( بسآنتا نهر ميخائيل،
 .عديدين ومؤمنين وراهبات أنطونينا األم وحضور الآهنة من عدد

 
 اليابان في األرثوذآسية
 توجد ال لآن شخص، آالف بعشرة أرثوذآسيون انهم يصّرحون الذين اليابانيين عدد ُيقدَّر
 الى اليابان في األرثوذآسية الآنيسة تأسيس يعود. ناشطة رعية ٦٧ اليابان في. لهم دقيقة إحصاءات

 .هاآودات مدينة في الروسية القنصلية اطار ضمن آنيسة اول نشأت عندما ١٨٥٩ سنة



 وسعى عشر التاسع القرن من الثاني النصف خالل نشط الذي نيقـوالوس القديس عمل ابتدأ هناك
 وبّشر الطقسية والآتـب اإلنجيل ترجم اليابانية، الـلغة تـعّلـم ان بعد. اليابـانية األرثوذآسية الآنيسة لقيـام

 يسميها التي طوآيو وسط في القيامة آاتدرائية وأهمها الآنائس وبنى البالد انحاء آل في باألرثوذآسيـة
 .١٩٧٠ سنة قداسته أعلَنت. له احتراما "دو نيآوال" اليابانيـون

 
 بلغاريا

 ريال دير في الماضي أيار في البلغارية األرثوذآسية للآنيسة السادس الموّسع المجمع ُعقد
 ثم. والعلمانيين الآهنة من األبرشيات ومندوبي المطارنة آل ومشارآة مآسيموس البطريرك برئاسة
 . الالهوت ومعاهد األديرة عن مندوبون اليهم انضم

 تواجه التي الآنيسة نـهضة الى تسعى مشاريع بحثوا شخص ٢٠٠ نحو المجتمعين عدد آان
 والتدريب الرعائية بالحياة المتعلقة الصعوبات الى بـاإلضافة الشيـوعيـة، زمن من الخروج في صعوبات
 منـاصرو ١٩٩٢ سنة منـذ فيـها يتـنازع معـّقدة أزمة من تـعاني البلغاريـة الآنيـسة فـإن الالهوتـي،
 سنـة انـُتـخب قد سنـة ٩٣ يـبلغ الذي مآسيـموس البـطريـرك آان. ومنـاهضوه مآسيـموس البـطريـرك

 . الشيوعية السلطات بموافقة ١٩٧١
 على عملت لجان عنه وانبثقت ١٩٩٧ سنة انعقد قد الشيوعية سقوط بعد األول المجمع آان
 من سلسلة إجراء تطلب اقتراحات وقدمت سنوات عشر مدة واألبرشيات البطريرآية مستوى

 اقراح رفض لآنه العام، الآنيسة نظام مواد بعض في النظر إعادة على المجمع وافق. اإلصالحات
 اقتراح المجمع رفض آما. وممتلآاتها الآنيسة اموال ادارة مهمتها األبرشيات في مؤسسات تـأسيس
: المتوفرة اإلحصاءات حسب. الثابتة لألعيـاد اليولياني التقويم الى بالعودة طالبوا الذين المندوبين بعض
 يزيد ال ديرا ١٢٠و رعية ٢٦٠٠ آلها تضم المهجر، في وابرشيتان ،أبرشية ١١ البلغارية الآنيسة في
 .الرسمية الجامعات إطار ضمن لالهوت ومعهدين وإآليريآيـتين المئتين، على وراهبـاتها رهبانها عدد
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