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َ20آبَََََََََNo 425ََََََ2017َ/األحدَاألولَبعدَانتقالَالعذراء َ

الخرينَانَابنيَزبدىَهماَاللذانَ
† التأمل اإلنجيليَ:قولَالنجيليينَ َ
تقدماَاليهَ.والقولنَصحيحانَمعهماَكيَيعز ازَطلبهماَحتىَيحوزَالقبولَ

وربما َاستحيا َمن َتفردهما َبتقديم َالطلبَ .اما َالسبب َفي َطلبتهما َهذهَ

فلنهما َكانا َمكرمين َاكثر َمن َرفاقهما َلذلك َقصدا َان َينال َهذه َالطلبةَ
بواسطة َكرامتهماَ ،ل َلنه َكان َيعلم َمرادها َسألها َولكنه َتشبه َبأبيه َالذيَ

سأل َآدم َاين َانتَ .وطلبت َلبنيها َالتقدم َفي َالجلوس َعلى َالكرسي َمعَ
كونَ َابناها َيعلمان َانهما َمكرمان َاكثر َمن َغيرهم َمن َالرسل َولكنهمَ
خشوا َتقديم َبطرس َعليهماَ .وكانوا َيظنونَ َان َملكوت َهللا َمحسوسة َوانهاَ

ستظهرَفيَالحالَابانَبقولهَ“َلَتعلمانَ“َانهماَيطلبانَهذهَالطلبةَعنَ

غيرةَانسانيةَوانَملكوتَالسماواتَتفوقََافكارهمَوانهاَاسمىَشرفَاًَوأجلَ

قد َاًر َوان َعقول َالعلويين َل َتقدر َان َتحدهاَ .وقد َسمى َالموت َمعموديةَ
تنويهَاًَعنَالتطهيرَوالغفرانَالمزمعَانَيظهرَمنَموتهَللخلئقَأجمعََ.

لً َولكنه َيفرح َأخي َاًرَ .والمعمودية َهيَ
وقد َسماه َكأسَاً َلن َالكأس َيسكر َأوَ

التغرب َعن َالعالميات َ(.كأسي َتشربانها) َاي َستقتلن َمن َاجل َبشارتيَ

فتموتا َألجلي َوبهذه َتتشبهونَ َبي َمستحقين َالشهادة َعنيَ .وقد َأشركهمَ

معه َبقوله َكأسي َتشربانها َفاني َمزمع َان َاموت َوأشرب َالكأس َفكونواَ
مستعدين َانتم َايضَاً َلشربهَ .وكانه َيقول َلهما َانكما َتطلبان َمني َمكافأةَ

الجلوس َفي َاكرم َموضع َواما َانا َفاتكلم َعن َالجهاد َوالموت َالذيَ

ستصادفانه َلن َهذا َالزمان َليس َزمان َالمكافأة َبل َزمان َالخوفَ
والمخاطراتَ ،وقولهَ :أما َجلوسكم َعن َيميني َ“ َأي َان َهذه َالموهبة َلَ

تعطى َبالطلب َول َتمنح َعلى َسبيل َالطلقَ .لكنها َتعطى َمكافأة َللذينَ
نالوا َاتعابَاً َومشقات َفي َهذا َالعالم َمن َاجل َاسمي َوليس َالمراد َبقوله َ“َ

ليسَليَانَاعطيهَ“َانهَعاجزَعنَذلكَبلَالمرادَهناَانَهذهَالعطيةَلَ

لً َال َللذين َاستحقوها َبالعمال َالصالحةَ .ثم َنقول َل َيجلسَ
تعطى َعد َ

احد َعن َيمينه َو َشماله َل َالرسل َوالقديسين َول َالملئكة َلن َالجلوسَ
خاص َبه َوحده َويتضح َذلك َمن َقول َبولس َالرسول َمشي َاًر َالى َاكرامَ

المخلص َ“ َلمن َمن َالملئكة َقال َقط َاجلس َعن َيميني َحتى َاضعَ
اعدداءكَموطئَاًَلقدميكَ(عبََ)13َ:1وأماَعنَالبنَكرسيكَياَهللاَالىَ

دهر َالدهور َ(عب ََ )8َ :1فاذَاً َليس َمن َيجلس َولكنه َجارىَ َابني َزبدىَ
حسب َظنهما َوهما َل َيعرفان َذلك َالكرسي َالشريف َول َيدركان َالجلوسَ
عن َيمين َاآلبَ .وانما َغاية َما َأراد َان َيكونَ َلهما َالكرام َالول َفافهمهمَ

المسيح َان َقتلهما َوموتهما َلجله َليسا َبكافيين َان َيحلهما َفي َالمحلَ

الول َلن َقد َيوجد َمن َيحوز َمع َالستشهاد َفضائل َاوفر َمنهماََ ،وانَ
مجرد َمحبته َلهما َاكثر َمن َرفقائهما َل َتجيز َلهما َالتقدم َعلى َمنَ

يفوقهما َبالفضائلَ .ولم َيقل َذلك َظاه اًَر َلكن َرم َاًز َلئل َيكدرهمَ .وقوله َ“َ

للذين َاعد َلهم َمن َقبل َأبي َ“ َأي َللذين َقد َاظهروا َذواتهم َمستحقينَ
بواسطة َالعمال َالصالحةَ ،وقوله َمن َابي َل َينفي َانه َمن َالبن َلنَ

العطاء َمخصوص َبه ََواضح َمن َقوله َ“ َلن َمهما َعمل َاآلب َيعملهَ
البنَكذلكَ(يوََ)19:َ5ومنَقولهَ“َقدَاعطىَكلَالدينونةَللبنَ،وقالَ

له َالمجد َ(ليس َلي َان َاعطيه) َلكي َيشوقهم َان َيكونوا َمجتهدين َفيَ
لًَ .هكذاَ
العمال َالصالحةَ .فهو َل َيحجم َعن َتتويجهما َعج َاًز َبل َعدد َ

السيد َالمسيحَعمل َمع َابني َزبدىَ.وليس َمن َشأن َالبطال َالجلوس َمعَ

الملك َالمنتصر َعن َيمينه َوشماله َولكن َالكاليل َمحفوظة َللغالبينَ
والمنصورين َ.غضبوا َعليهما َلما َسمعوا َتوبيخ َالمسيح َلهماَ .ولن َالرسلَ

جميعهم َلم َيكونوا َكاملين َقبل َالصليب َفيعقوب َويوحنا َابتليا َبمرضَ
الكبرياء َوالمجد َالباطل َوالعشرة َابتلوا َبمرض َالحسد َولكنهم َشفوا َبعملَ

الصليب َمن َتلك َالمراضَ .قوله َدعاهم َيفيد َانه َدعاهم َللمصالحةَ .لنَ

الخوينَكاناَيسألنهَوهماَمتجنبينَعنَالبقيةَ.وبقولهَرؤساءَالممَالخَ.
يَ
نبههم َتنبيهَاً َان َل َيطلب َاحدهم َالتصدر َفي َمقدمة َالخرين َكما َيجر َ

عند َالمم َهنا َيعرفهم َان َالكبير َهو َمن َيخدم َالصغير َكما َفعل َواقامَ
نفسه َقدوة َلهمَ .كأنه َيقول َلهم َأنا َملك َالقوات َالعلوية َقد َصرت َانسانَاًَ
وقبلت َالحقارة َواآللم َوالموت َفدية َلخلص َاعدائي َافل َتقبلونَ َانتم َانَ
تضعواَانفسكمَلَفديةَمنَاجلَالغيرَبلَلتكسبواَالرفعةَلنفسكم.
َ

† َالسبت َفي ََ 12آب ََ 2017تم َإكليل َالشاب َيوسف َجرجور َعلىَ
اآلنسة َميراي َقوميَ ،ألف َمبروك َللعروسين َمتمنين َلهما َحياة َزوجيةَ

سعيدةَمكللةَبمخافةَهللاَوالبنينَالصالحين.

ن َفيلوسكا َعلىَ
† َالسبت َفي ََ 19آب ََ 2017تم َإكليل َالشاب َإميرسو َ
اآلنسة َميريان َإدوار َحناَ ،ألف َمبروك َللعروسين َمتمنين َلهما َحياةَ

زوجيةَسعيدةَمكللةَبمخافةَهللاَوالبنينَالصالحين.

† قداس وجنازَ :األحد َفي ََ 20آب ََ 2017سيقام َقداس َوجناز َلراحةَ

المرحوم َجورج َفاخوريَ ،وذلك َلمرور َسنة َعلى َوفاتهَ ،للفقيد َالرحمةَ

الواسعةَ ،ولزوجته ََوأولده َوأحفاده َولسائر َأفراد َالعائلة َواألهل َجميعَاً َلهمَ
الصبرَوالعزاءَوالسلوانَ .
َ

† اليوم َاألحد َفي ََ 20آب ََ 2017إقتبلت َسر َالعماد َالمقدس َالطفلةَ

پيرلَابنةَعزبزَعاصيَوميسَسليمَ.تهانيناَللمعتمدةَوذويهاَ،وليحلَنورَ

الربَيسوعَفيَحياتهاَمدىَالدهرَ .
َ

† لمتابعةَالنشرةَعبرَاألنترنيتَالرجاءَزيارةَموقعَالكنيسةَبإشراف َ
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