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النص اإلنجيلي( :لوقا )15-7 :14
اختَاروا اْلمتَّ َك ِ
وَق ِ
آت األُوَلى ِق ِائالً
ين َمثَالًَ ،و ُه َو ُيالَ ِح ُ
ال لْل َم ْد ُع ِو َ
ظ َك ْي َ
َ َ
ف ْ ُ ُ
َلهم« :متَى د ِع ِ
ِ
َح ٍد ِإَلى ُع ْر ٍ
ئ ِفي اْل ُمتَّ َكِإ األََّو ِلَ ،ل َع َّل
ُْ َ ُ َ
س َفالَ تَتَّك ْ
يت م ْن أ َ
ِ َّ ِ
ِ ِ
أْ ِ
َع ِط
ك :أ ْ
ول َل َ
ك َي ُكو ُن َق ْد ُدع َي م ْن ُهَ .ف َيأْت َي الذي َد َع َ
َك َرَم م ْن َ
اك َواِيَّاهُ َوَيُق َ
ِ ٍِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يت
ئ ِب َخ َجل تَأ ُ
ْخ ُذ اْل َم ْوض َع األَخ َير َب ْل َمتَى ُدع َ
َم َك ًانا له َذاَ .فح َينئذ تَْبتَد ُ
ير ،حتَّى ِإ َذا ج َّ ِ
ِ
َفا ْذهب واتَّ ِك ِ
ِ
ول
اء الذي َد َع َ
َْ َ ْ
ئ في اْل َم ْوض ِع األَخ ِ َ
اك َيُق ُ
َ َ
ِ ٍِ
َلك :يا ِ
ِِ
ِ
ين
ام اْل ُمتَّكئ َ
يقْ ،ارتَف ْع ِإَلى َف ْو ُق .ح َينئذ َي ُكو ُن َل َ
صد ُ
ك َم ْجٌد أ َ
َ َ َ
َم َ
ِ
ِ
ك أل َّ
ال
َن ُك َّل َم ْن َي ْرَف ُع َنْف َس ُه َيتَّض ُع َو َم ْن َي َ
َم َع َ
ض ُع َنْف َس ُه َي ْرتَف ُع» َوَق َ
أَيضا لَِّل ِذي دعاهِ« :إ َذا صنعت غداء أَو ع َشاء َفالَ تَدع أ ِ
ك َوالَ
ًْ
اء َ
ََُ
ْ ُ ْ
َصدَق َ
َ َ ْ َ ََ ً ْ َ ً
َغِني ِ َّ
ِ
ضاَ ،فتَ ُكو َن
وك ُه ْم أ َْي ً
ك َوالَ اْل ِج َير َ
اء ،ل َئال َي ْد ُع َ
اء َ
ِإ ْخ َوتَ َ
ان األ ْ َ َ
ك َوالَ أَْقرَب َ
ِ
ِ
ِ
ع ،اْل ُع ْرَج،
ين ،اْل ُج ْد َ
ص َن ْع َت ض َياَف ًة َف ْادعُ :اْل َم َساك َ
َل َ
ك ُم َكاَفاةٌَ .ب ْل إ َذا َ
ُّ
ك تُ َكاَفى ِفي
وك ،ألََّن َ
وبى ِإ ْذ َل ْي َس َل ُه ْم َحتَّى ُي َكاُف َ
اْل ُع ْم َيَ ،ف َي ُكو َن َل َ
ك الط َ
ِقي ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
وبى
ال َل ُهُ « :
ك َواحٌد م َن اْل ُمتَّكئ َ
امة األ َْب َرِار»َ .فَل َّما َسم َع ذل َ
طَ
ين َق َ
ََ
ِ
ْكل خب ًاز ِفي مَل ُك ِ
ِ
وت للا».
ل َم ْن َيأ ُ ُ ُ ْ
َ
 21أب2016/

No 375

األحد السادس عشر بعد القيامة

التأمل اإلنجيلي:
كان الرب يسوع قد الحظ خالل دخوله بيت الفريسي ،كيف راح الضيوف

يسعون بكل براعة ،للحصول على المتكآت األولى حول المائدة .كانوا

احدا من هؤالء الضيوف،
يطلبون المقامات الرفيعة واإلكرام .كان الرب و ً
إال أن هذا لم يمنعه من التكلم بصراحة وبصدق .لذا ،جعل يحذرهم من
هذا الشكل من حب الظهور وتعزيز الذات .كان عليهم متى ُد ُعوا إلى
عشاء ،أن يتكئوا في الموضع األخير ،ال في المتكإ األول .فإذا طلبنا

دائما احتمال إنزالنا إلى درجة أدنى ،مع ما
المركز األول ألنفسنا ،فهناك ً
يرافق ذلك من خجل .لكن ،في حال تواضعنا ًّ
حقا أمام للا ،لن يبقى لدينا

تبعا له ،وهو االتجاه إلى فوق .فالرب يسوع علم
سوى اتجاه واحد نتحرك ً
أن ترفيعنا إلى مقام ٍ
عال يبقى أفضل من استيالئنا على هذا المقام ،لكي
نعود ونتخلى عنه كرًها .فهو نفسه مثالنا الحي في نكران الذات ،لقد وضع

نفسه ،ومن ثم رفعه للا .فإن كل من يرفع نفسه ،سيضعه للا .كان رئيس
الفريسيين ،وال شك ،قد دعا مشاهير المحلة إلى هذه المأدبة .وقد الحظ

أيضا عدم حضور أي من الفقراء
الرب يسوع ذلك على الفور .كما استوقفه ً
والمساكين بينهم .لذا اغتنم هذه الفرصة إلعالن أحد أعظم المبادئ في

المسيحية ،وهو ضرورة أن نحب غير المحبوبين ومن ليس بوسعهم أن

يردوا لنا صدى معروفنا معهم .فالناس عادة يدعون أصدقاءهم واخوتهم

دائما على أمل أن يعود هؤالء ويدعوهم بدورهم .ال
وجيرانهم األغنياءً .
حياة إلهية .أما اإلحسان إلى المساكين
يقتضي التصرف بهذا الشكل
ً
والجدع والعرج والعمي فهو ظاهرة خارقة للطبيعة بكل تأكيد .وعند للا

مكافأة خاصة للذين ُيظ ِهرون محبة لهذه الفئات من الناس .ليس بوسع
هؤالء الضيوف أن يكافئونا ،لكن للا نفسه وعد بمكافأتنا في قيامة األبرار.

أيضا في الكتاب المقدس بالقيامة األولى ،واإلشارة هنا
وهذه القيامة تُعرف ً

هي إلى قيامة جميع المؤمنين الحقيقيين .وعلى كل حال ،أعرب الرب،

في معرض رده على هذا الضيف ،عن أسفه على لجوء العديد من
المدعوين إلى االحتماء وراء مختلف أنواع األعذار الغبية والسخيفة لتبرير
تقاعسهم عن تلبية هذه الدعوة الرائعة لهم إلى أكل خبز في ملكوت للا.

عظيما ودعا ضيوًفا كثيرين.
وهكذا صور للا وكأنه إنسان صنع عشاء
ً
جاهزا ،أرسل عبده لينقل إلى الضيوف المدعوين
وبعد أن أصبح العشاء
ً

أن كل شيء قد أُعد .وهذا إنما يذكرنا بالحقيقة العظمى أن الرب يسوع

أكمل عمل الفداء فوق الجلجثة ،كما أن هذا العمل الذي تممه الرب يشكل
األساس لدعوة اإلنجيل .اعتذر أحد المدعوين عن المجيء ألنه اشترى
حقالً ،وكان يريد أن يخرج وينظره .وفي الواقع ،كان ينبغي له أن يكون قد

خرج ونظره قبل شرائه .وعلى كل حال ،كان يولي األمور المادية أهمية
المِلك وال
أكثر من الدعوة المباركة .قال سليمان الحكيم« :ال تتفاخر أمام َ
تقف في مكان العظماء ألنه خير أن يقال لك :ارتفع هنا من أن تُ َّ
حط في
ُ ٌ
ُ
ُ
أته عيناك» (أمثال  .)7 ،6:25ألن كل َم ْن يرفع
حضرة الرئيس الذي ر ُ
نفسه يرتفع .فاالتضاع يلي االرتفاع الذاتي وأما
وم ْن يضع
ُ
ُ
نفسه يتضع َ
نفسه هو
نفسه .والمسيح
لم ْن وضع
ُ
ُ
االرتفاع الحقيقي من قبل للا فيكون َ

المستكبرين وأما
قدوة لنا في ذلك« .وتسربلوا بالتواضع ألن للا ُيقاوم ُ
فيعطيهم نعمة» (بطرس األولى  )5:5وطالبين الموضع األخير
المتضعون ُ
ُ
عاليا ال في العالم وال في
مقاما ً
كما عمل المسيح .ال يجوز لنا أن نطلب ً
الكنيسة بل يليق بنا أن نلتفت دائما إلى المقام الذي حافظ ِ
عليه ابن للا
ً
وهو في وسط الناس ونقتفي خطو ِ
اته.

 +السبت في  13أب  2016تم إكليل الشاب ميشيل شمعون على اآلنسة
مليكا كوسيت الفاليي ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة زوجية

سعيدة مكللة بمخافة للا والبنين الصالحين.

 +اليوم األحد  21آب  2016يقام قداس وجناز لمرور أربعين يوما على

وفاة المرحوم أديب توماكي آحو ،نقدم التعازي لزوجته شفيقة وألوالده

وأحفاده وعائلته وألهله لهم جميعاً الصبر والعزاء والسلوان.
 +اليوم األحد  21آب  2016يقام قداس وجناز لمرور سنة على وفاة

المرحوم عبدو عبد النور ،نقدم التعازي لزوجته سعاد وألوالده وأحفاده

وعائلته وألهله لهم جميعاً الصبر والعزاء والسلوان.

 +السبت في  10أيلول  2016تتشرف جمعية سيدات كنيسة مار يعقوب

للسريان األرثوذكس في مونتريـال بدعوتكم لحضور المهرجان التراثي

السرياني يؤديه كورال الكنيسة بقيادة :األب كميل اسحق ،وستقدم خالله
أطيب األطعمة السريانية العريقة ،مع مفاجآت سارة للجميع .سعر البطاقة

 .$20الرجاء الحجز المسبق مع أعضاء لجنة السيدات.

 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

