ܚܰܕܒܫܰܒܰܐܰ
)Had B-Shabo (le dimanche
حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي ( :متى )15– 24 :42
ِ
«ِاسهروا إِ ًذا ألََّن ُكم الَ تَعَلم ِ
اعلَ ُموا
اع ٍة َيأْتِي َرُّب ُك ْمَ .و ْ
ون في أََّية َس َ
ْ ُ َ
ْ
ْ َُ
يع َيأْتِي الس ِ
ف َر ُّ
ق ،لَ َس ِه َر
ب ا ْلَب ْي ِت ِفي أ ِّ
َي َه ِز ٍ
َّار ُ
ه َذا :أََّنهُ لَ ْو َع َر َ
ِ
ع ب ْيتَه ي ْنقَب .لِ ِ
ين ،ألََّنهُ ِفي
ذل َ
ك ُك ُ
ونوا أ َْنتُ ْم أ َْي ً
َولَ ْم َي َد ْ َ ُ ُ ُ
ضا ُم ْستَع ِّد َ
ِ
س ٍ
ون َيأْتِي ْاب ُن ِ
اِ ْن َس ِ
ين
َ َ
ان .فَ َم ْن ُه َو ا ْل َع ْب ُد األَم ُ
اعة الَ تَنُُّن َ
ا ْلح ِك َِّ
ِّدهُ َعلَى َخ َد ِم ِه ِل ُي ْع ِطَيهُ ُم الطَّ َع َام ِفي ِحينِ ِه؟
امهُ َسي ُ
يم الذي أَقَ َ
َ ُ
ِ َِّ
ِّدهُ َي ِج ُدهُ َي ْف َع ُل ه َك َذا! اَْل َح َّ
ق
وبى لِذلِ َ
اء َسي ُ
طُ َ
ك ا ْل َع ْبد الذي إِ َذا َج َ
يع أَموالِ ِه .و ِ
ِ
ِ ِ
ك ا ْل َع ْب ُد
لك ْن إِ ْن قَا َل ذلِ َ
أَقُو ُل لَ ُك ْم :إَّنهُ ُيق ُ
َ
يمهُ َعلَى َجم ِ ْ َ
ِ
ِ
ِِ
الرِد ُّ ِ
يد
َّ
ب ا ْل َعبِ َ
ومهُ .فََي ْبتَِدئُ َي ْ
ض ِر ُ
ي في َق ْلبهَ :سيِّدي ُي ْبطئُ قُ ُد َ
ِّد ِ
ك ا ْل َع ْب ِد ِفي َي ْوٍم
ب َم َع ُّ
ذل َ
الس َك َارىَ .يأْتِي َسي ُ
اءهُ َوَي ْأ ُك ُل َوَي ْش َر ُ
ُرفَقَ َ
الَ ي ْنتَ ِنره وِفي ساع ٍة الَيع ِرفُها ،فَي َقطِّعه وي ْجع ُل َن ِ
ص َيبهُ َم َع
َ َ
َ ْ َ ُ ُ ُ ََ َ
َ ُُ َ
ِ
َسَن ِ
ان.
ينُ .هَنا َ
ك َي ُك ُ
ا ْل ُم َرائ َ
ص ِر ُير األ ْ
اء َو َ
ون ا ْل ُب َك ُ
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أحد الكهنة المنتقلين

التأمل اإلنجيلي:
ألنهم ال يعرفون اليوم وال الساعة .فإذا علم اِنسان
ينبغي للناس أن يسهروا ّ
فسيستعد حتى لو كان ال يعرف الوقت بالتحديد.
سيتعرض للسرقة،
بأن بيته
ّ
ّ
ّ
وسيأتي ابن اِنسان عندما يكون قدومه غير منتنر لدى البشر .لذا يجب أن

يكون شعبه على أهبة االستعداد .في الفصل السابق يتكلم الرب عن وجوب
السهر على الجميع بالننر إلى عدم معرفتهم ساعة مجيئه حتى أنه عندما

يجيء ال ُيفاجئهم كلص وأما هنا فيذكر بنوع خاص الذين لهم مركز خدمه في
بيته مدة غيابه .فقصده بإقامة البعض في خدمه خاصة أن يعطوا أهل بيته
وي مارسوا خدمتهم باعتبار مسئوليتهم لسيدهم العتيد أن يرجع
المناسب ُ
الطعام ُ
ويحاسبهم فالعبد األمين الحكيم ُيكمل خدمته هكذا ويحنى برضى السيد الذي
ُ
عنيما ،فانه ُيقيمه على جميع أمواله« .ولكن إن قال ذلك العبد
اء
ُ
سيجازيه جز ً
ً
الرديء في قلبه الخ» توجد هنا حقيقة أخرى هي أنه يمكن أن يكون واحد
نتسبا إليه كعبد ويتغافل عن سرعة مجيئه فإذ ذاك يبتدئ يتسلط على العبيد
ُم ً
ويعاشر العالم «ألن الذين ينامون فبالليل ينامون والذين يسكرون فبالليل
رفقائه ُ

يسكرون» (تسالونيكي األولى  .)5:7ال يقول عن العبد الرديء أنه أنكر رجوع
ثم استولى عليه روح
سيده بل أنه قال في قلبه «سيدي ُيبطئ قُدومه» ومن َّ
هذا العالم وخالف قول الرب السابق «فال يكون هكذا فيكم».
وأما من جهة تخصيص هذا المثل الخطير فنقول  :أوالً -إن غايته العنمى

دائما.
هي إيضاح الخدمة األمينة للرب في غيابه من حيث انتنار مجيئه ً

سبق وحذرهم من الروح الناموسي كفعلة عاملين بحسب اتفاق رسمي في كرم
لواحد أجنبي عنهم ليست لهم معه شركة .وأما هنا ُفيشجعهم على األمانة
والسهر واالجتهاد إذ أن موضع خدمتهم هو بيت سيدهم .وان كانوا أمناء في

أيضا من الفكر في القلب أنه
القليل ُيقيمهم ًا
ويحذرهم وايانا ً
أخير على الكثيرُ .
ُيبطئ قُدومه.

يحا هنا أن العبد قال في قلبه أوالً
ثانيا -ال شك في أن الرب يذكر صر ً
ً
ويعاشر
«سيدي ُيبطئ قُدومه» ومن َّ
ثم أخذ يترأس على الذين هم داخل البيت ُ
المثل
العالمين من خارج .ولكن مع هذا كله ينبغي لنا أن نذكر أن المراد بهذا َ

المطيع الذي يجب
ليس فريقًا من األشخاص بل وصف الخدمة نفسها والروح ُ
أن يتصف به الخادم في أي وقت كان.
إننا ال نزال في تجربة شديدة عندما نق أر هذا المثل وخالفه من األمثال أن

أشخاصا وننن أننا نقدر أن ندل عليهم ونقول هؤالء عبيد أمناء وأما
نتصور
ً
أولئك فهم ممن ُيمثلهم الرب بالعبد الرديء .وبالحقيقة ُنحاول أن ُنقيم أنفسنا

مقام قُضاة لنحكم .ولكن ليس هذا هو العمل الالئق بنا ،ألن اهلل أعطانا كلمته
لتجعلنا نحكم على أنفسنا ال على اآلخرين .تود قلوبنا الخائنة أن تفتخر عندما

شيئا من الصفات الممدوحة وننن أننا من الصف الممتاز
نرى في أنفسنا ً
ونأخذ ُنفتش على الذين ال توجد فيهم هذه الصفات .فينبغي أن نحترس من
ذلك كل االحتراس ،فمن صفات الخدمة الحقيقية أن الخادم يشعر بمسئوليته

تذكر أنه ال بد أن يرجع
الشخصية للرب أن يعتني بأمور السيد وقت غيابه ُم ًا
ويحاسبه على وكالته .وليس ُمراد كالمنا المعرفة التعليمية أو العقلية بحقيقة
ُ

ونعلمه لآلخرين بغيرة شديدة بينما
مجيء الرب فانه يمكن لنا أن نقر بذلك ُ
ليست أفكارنا وحياتنا ُمرتبة بموجبة .ومن الجهة األخرى فال شك أنه قد كان
للرب عبيد كثيرون خدموه بأمانة كل واحد حسب طاقته مع أن معرفتهم بكيفية

جدا .ولكنهم كانوا يحبون نهوره العادل ووانبوا على
مجيئه كانت قليلة ً
خدمتهم له نانرين إلى وقوفهم كعبيد أمامه لتقديم حسابهم .وال بد أن ُنكرر

المحاسبة ليس عند الموت بل عند نهور المسيح .ولكنهم لم
القول أن وقت ُ
عبيدا أردياء بل لعدم وجود اِيمان القلبي فيهم .إن سوء
يهلكوا لكونهم
ً
الشرير فهو
أما العبد ّ
تصرفهم كعبيد يزيد عذابهم ولكنه لم ُيسبب هالكهمّ .
سيده .فيبتدئ يضرب
المؤمن
االسمي الذي ال يتأثّر سلوكه بانتنار مجيء ّ
ّ
ًّ
مستعدا
بأنه ليس
وينهره سلوكه هذا ّ
العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارىُ .

للملكوت .لذلك عندما يأتي الملك سيعاقبه ويجعل نصيبه مع المرائين ،حيث
ويصرون أسنانهمُ .ينهر الكثيرون من دعاة اِيمان عداوة لشعب
يبكي الناس
ّ
وتضامنا مع األشرار .وهم بذلك ُي ّبينون ّأنهم ال ينتنرون رجوع المسيح،
الرب
ً
ّ
عوضا عن البركة.
األمر الذي سيجلب عليهم دينونة
ً
 +اليوم األحد يقام قداس وجناز لمرور أربعين يوم على وفاة المرحوم يوسف
بشارة نصر اهلل توفي في حمص عن عمر 44عام أثر جلطة قلبية نقدم

التعازي الحارة لشقيقته سناء ولزوجها صبحي بشارة ولكل األهل واألقارب
الصبر والسلوان.

 +األحد القادم  57شباط يقام جناز األربعين للمرحومة أنجيل آحو توفيت
في السويد ّعن عمر  ٥7نقدم التعازي الحارة ألبنتها السيدة صباح آحو
ولزوجها السيد صبحي آحو ولكل األهل واألقارب الصبر والسلوان.

المجلس الملي:
 +بمناســبة عـيـد الـحـب ،جمعية السـيدات ت ـدعـوكـم لـقـضـاء س ـهـرة مـمـتـعـة فـي
مـطـعــم  Monotبتـمام الس ــاعة الـتاس ـعـة والنـصـف ،من مسـاء يـوم الجـمعة

الـواقـع في  51شـبـاط  5157سعـر البطاقة  11دوالر على العنوان التالي:
1308 Boul.Cure Labelle, Laval.
 +نحيطكم علماً بأن النادي العائلي يعود ليستأنف نشاطه في السبت األول
مساء فندعو أبناء وبنات الرعية للحضور
من كل شهر الساعة 5:11
ً
واالشتراك بهذا اللقاء في صالة مار يعقوب النصيبيني على هنري بوراسا.
 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

