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† النص اإلنجيلي( :لوقا )84-12: 21
ف ،أَيُّها ا ْلقَ ِطيع الص ِ
َّغ ُير ،أل َّ
يعوا َما لَ ُك ْم
َن ُي ْع ِطَي ُك ُم ا ْل َملَ ُك َ
َن أََبا ُك ْم قَ ْد ُسَّر أ ْ
وت .بِ ُ
«الَ تَ َخ ْ َ
ُ
َعطُوا ص َدقَةِ .ا ْعملُوا لَ ُكم أَ ْكياسا الَ تَ ْفَنى و َك ْن از الَ ي ْنفَ ُد ِفي السَّماو ِ
ب
اتَ ،ح ْي ُ
َوأ ْ
ث الَ َي ْق َر ُ
َ
ْ َ
َ
َ
ََ
َ
ِ
ون َقلُْب ُك ْم أ َْيضا« .لِتَ ُك ْن
ون َك ْن ُزُك ْم ُهَنا َ
وس ،ألََّنهُ َح ْي ُ
َس ِار ٌ
ك َي ُك ُ
ث َي ُك ُ
ق َوالَ ُيْبلي ُس ٌ
ِ
طقَة و ُس ُر ُج ُك ْم ُموقَ َدة ،وأ َْنتُ ْم ِمثْ ُل أَُن ٍ
ِّد ُه ْم َمتَى َي ْرجعُ ِم َن
ون َسي َ
أْ
اس َي ْنتَظ ُر َ
َحقَ ُ
َ
اؤ ُك ْم ُم َم ْن َ َ
ِ َِّ
ِ ِ
ا ْل ُع ْر ِ
اء
وبى ألُولَئِ َ
اء َوقَ َر َ
ون لَهُ ل ْل َوْقت .طُ َ
ك ا ْل َعبِيد الذ َ
ع َي ْفتَ ُح َ
ين إِ َذا َج َ
سَ ،حتَّى إِ َذا َج َ
ِ
ين .اَْل َح َّ
ق َوُيتْ ِكُئهُ ْم َوَيتَقَ َّد ُم َوَي ْخ ُد ُمهُ ْمَ .وِا ْن
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إَِّنهُ َيتَ َم ْنطَ ُ
َسي ُ
ِّد ُه ْم َي ِج ُد ُه ْم َساه ِر َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ك ا ْل َعبِ ِيد.
وبى ألُولَئِ َ
أَتَى في ا ْلهَ ِزي ِع الثَّاني أ َْو أَتَى في ا ْلهَ ِزي ِع الثَّالث َوَو َج َد ُه ْم ه َك َذا ،فَطُ َ
ِ
ِ ِ
اع ٍة َيأْتِي الس ِ
ف َر ُّ
ع
ق لَ َس ِه َرَ ،ولَ ْم َي َد ْ
َّار ُ
اعلَ ُموا ه َذا :أََّنهُ لَ ْو َع َر َ
َوِاَّن َما ْ
ب ا ْلَب ْيت في أَيَّة َس َ
ونوا أ َْنتُم إِذا مستَ ِع ِّدين ،ألََّنه ِفي س ٍ
ون َيأْتِي ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ان».
ب .فَ ُك ُ
َ َ
ُ
َب ْيتَهُ ُي ْنقَ ُ
اعة الَ تَظُُّن َ
ُْ َ
ْ
الر ُّ
ط ُر ُسَ« :ي َار ُّ
ب« :فَ َم ْن
ال َّ
ال لَهُ ُب ْ
ب ،أَلََنا تَقُو ُل ه َذا ا ْل َمثَ َل أ َْم لِْل َج ِمي ِع أ َْيضا؟» فَقَ َ
فَقَ َ
ُهو ا ْلو ِكي ُل األ َِمين ا ْلح ِك َِّ ِ
ِّدهُ َعلَى َخ َد ِم ِه لُِي ْع ِطَيهُ ُم ا ْل ُعلُوفَةَ ِفي ِحينِهَا؟
يمهُ َسي ُ
يم الذي ُيق ُ
ُ َ ُ
َ َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
َّ
وبى لذل َ
اء َسي ُ
يمهُ
طُ َ
ك ا ْل َع ْبد الذي إ َذا َج َ
ِّدهُ َيج ُدهُ َي ْف َع ُل ه َك َذا! با ْل َحق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إنهُ ُيق ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
علَى ج ِمي ِع أَموالِ ِه .و ِ
لك ْن إِ ْن قَا َل ذلِ َ
َ
َ
ومهُ ،فََي ْبتَدئُ
ك ا ْل َع ْب ُد في َق ْلبهَ :سيِّدي ُي ْبطئُ قُ ُد َ
َ
َْ
ض ِر ِ
ك ا ْل َع ْب ِد ِفي َي ْوٍم الَ
ِّد ذلِ َ
ب َوَي ْس َك ُرَ .يأْتِي َسي ُ
يَ ،وَي ْأ ُك ُل َوَي ْش َر ُ
َي ْ ُ
ب ا ْلغ ْل َم َ
ان َوا ْل َج َو ِار َ
ِِ
ِ
ي ْنتَ ِظره وِفي س ٍ
ك ا ْل َع ْب ُد
ينَ .وأ َّ
َما ذلِ َ
َ َ
اعة الَ َي ْع ِرفُهَا ،فََي ْقطَ ُعهُ َوَي ْج َع ُل َنص َيبهُ َم َع ا ْل َخائن َ
َ ُُ َ
ير .و ِ
ضر ِ
ِِ
ِ
ِِ
َِّ
لك َّن الَِّذي الَ
بح َس ِب إِ َر َادته ،فَُي ْ َ ُ
الذي َي ْعلَ ُم إِ َر َادةَ َسيِّده َوالَ َي ْستَع ُّد َوالَ َي ْف َع ُل َ
ب َكث ا َ
طلَ ِ
ق ضرب ٍ
ِ
ُع ِط َي َكثِ ا
ب َقِليل .فَ ُك ُّل َم ْن أ ْ
اتُ ،ي ْ
ب م ْنهُ
ير ُي ْ ُ
ض َر ُ
َي ْعلَ ُمَ ،وَي ْف َع ُل َما َي ْستَح ُّ َ َ َ
ونهُ بِأَ ْكثََر.
ونهُ َكثِ ا
ير ُي َ
طالُِب َ
َكثِ ٌيرَ ،و َم ْن ُيوِد ُع َ
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أحد الموتى المؤمنين

† التأمل اإلنجيلي :في اآليات السابقة دعوة السيد ألوالده أال يقلقوا فاهلل يعول
أوالده ويهتم بهم .ال تخف :من الغد أو من قلة الغذاء والكساء ،فإن كان اهلل
قد ُسَّر أن يعطيكم الملكوت فهل يبخل عليكم بالجسديات .القطيع الصغير:
فالمدعوون كثيرون والمنتخبون قليلون ،الذين يخلصون هم قليلون .وهم قطيع
صغير لقلة عددهم وسط عالم كبير وأعداء كثيرين أشداء .وهم قطيع صغير

لقلة إمكانياتهم البشرية .ألن أباكم :ربما هم بل حول وال قوة في العالم ،لكن
أنظر ألبيهم الذي سر بهم ،وماذا أعد لهم؟ الملكوت .والحظ أن عدد المؤمنين
في القطيع الصغير معروف عدده ال يهلك منه أحد /بل هو معدود واحدا
فواحدا (رمزيا هم  351وهم 311خروف لو ضل أحدهم يذهب الراعي ليفتش
َّ
وصدق أن اهلل
عليه حتى يجده) فهو راعي وهو أب .بيعوا ما لكم :من آمن

أعد له الملكوت سيبيع بسهولة األرضيات ،ويعطي صدقة فيكنز له كن از

سماويا حيث يثق أنه ذاهب هو ينقل بهذا أمواله إلى بنك السماء حيث هو

ذاهب .ومن هذه اآلية نفهم استحالة الجمع بين كنزين إذ ال يمكن أن يتوزع
القلب بين إثنين اهلل والمال .بهذا يتوقف المسيح عن الكلم في الماديات
وينتقل للروحيات .وقوله بيعوا ال تعني أن نبيع كل شيء ونفتقر بل أن نتوقف
عن التعلق بها أو االعتماد عليها .أن نفهم بقلوبنا تفاهتها ،فلنا أب سماوي هو

يعولنا .أكياسا ال تفني= االتكال على اهلل هو كمن له كيس ال يفنى ما فيه من

نقود .فاهلل مصدر ال نهائي لكل ما يحتاجه أوالده .ولكن هذا لمن اهتم أن
يكون له كنز في السموات :أي تكون حياته سماوية وتكون أمواله لخدمة

المحتاجين.

لتكن أحقاءكم ممنطقة :ثياب الشرقيين طويلة ،واذا لم يتمنطقوا تعوقهم ثيابهم
عن العمل والرحيل ألنها تشتبك بأقدامهم .إذا المعنى الروحي أال يرتبك

المؤمن بالمعوقات العالمية التي تعوقه عن الخدمة وعن انتظار الرب بفرح،
ويكون هذا بضبط النفس عن االسترسال في الشهوات واالنغماس في ملذات
الدنيا ،واالهتمام بحياة الفضيلة واألعمال الصالحة .إذا هي اعتبار الجسد

ميت عن ملذات العالم والخطية (كو( )5:1جهاد سلبي) وعمل أعمال بر
وخدمة (جهاد إيجابي) فمن باع العالم أي لم يعد يهتم به يسهل عليه تركه.
ط حزام الوسط فوقه فيشد قامة
أحقاؤكم :مفردها ُحق وهو ُحق الفخذ الذي ُي ْرَب ْ
اإلنسان ويرفع ملبسه فوق األرض ويجعله بهذا مستعدا للمشي والرحيل.

سرجكم موقدة :يحتاج اإلنسان في الليل لسراج موقد يسير به في الظلم .لئل
يصيب اإلنسان ما أصاب العذارى الجاهلت .وهذا إشارة لضرورة عمل

الرحمة وسط ليل هذا العالم .ينتظرون سيدهم متى يرجع :إشارة للمجيء
الثاني ،أو ساعة االنتقال .ساهرين :ساهر على أن يكون مصباحه مملوءا
بالزيت كالعذارى الحكيمات وساهر على أوالده وبيته ،والخادم ساهر على

كنيسته حتى ال يخطف عدو الخير أحد أوالده ،ساه ار أن يؤدي خدمته بأمانة.

وكل إنسان يكون ساه ار على أن تكون عبادته بأمانة ،والساهر يأخذه رب

المجد للمجد .وقد يكون العبيد إشارة لطاقات اإلنسان (الجسدية والروحية) التي
ينبغي أن تكون في خدمة السيد المسيح .يتمنطق ..ويخدمهم :ال والئم في
السماء ولكن المعنى هو ال شيء من البركات والمجد في السماء لن ينعم به
المسيح علينا .هو يتمنطق ليخدم الذين سبقوا وتمنطقوا في العالم .وهو يمنطق
حقويه استعدادا للدينونة وفيها يكرم الساهرين ،ويحكم على األشرار .وعربون
هذا هو الفرح والسلم اللذان يحيا فيهما أوالد اهلل اآلن على األرض .ولكن

قوله يتمنطق ويخدمهم هو إعلن عن محبة المسيح واشتياقه الشديد أن يرى
أوالده معه في السماء وفي المجد ،فمن أكرمه على األرض سيكرمه المسيح
في السماء "أنا أكرم الذين يكرمونني" (3صم )11:3الهزيع الثاني أو :اليهود
يقسمون الليل إلى أربعة ُهزع .ويقسمون ْعمر اإلنسان ألربعة أقسام (الطفولي/
الشباب /الرجولة /الشيخوخة) وأشار هنا إلى الليل الذي يشير لفترة وجودنا
ع فقط .وقد يكون الهزيع الرابع هو:
على األرض .ولكنه أشار لثلثة ُه ُز ْ
الطفولة :فالطفل غير مسئول عن تصرفاته وال يعاقب على خطاياه فيها.
الشيخوخة :حتى ال نؤخر توبتنا لسن الشيخوخة "أذكر خالقك أيام شبابك"

(جا )3:33والمعنى هو االهتمام بالسهر وسط ليل هذا العالم .وهو يشبه أن
الموت يأتي كلص فجأة دون انتظار .فإن لم يبررنا دم المسيح فسنظل هناك
لألبد ،فل شيء يفوق دم المسيح قادر أن يبرر.
† لجنة السيدات :بمناسبة قدوم الصوم األربعيني الذي يلي يوم أحد قانا
الجليل الواقع في  31آذار  3132تدعوكم لجنة السيدات إلى إقامة غداء

المحبة (كتل) بعد القداس اإللهي بصالة مار يعقوب للسريان األرثوذكس على
هنري بوراسا الساعة  1:11بعد الظهر .ثمن البطاقة  $31للحجز واالستعلم
يرجى االتصال بالسيدة آريا حناوي على الرقم  438-406-0823والسيدة
منال ملعب على الرقم 514-758-6679 :شاكرين اهتمامكم ومشاركتكم.

† االشتراكات السنوية :نحثكم ونذكركم بدفع اشتراكاتكم السنوية لكل عائلة
منتسبة لكنيستنا السريانية ،ونشجعكم على المبادرة بتسديد التزامكم تجاه بيت
الرب ،وليس بالضرورة أن يدفع  $351كامل ،بل كل عائلة حسب طاقتها،
بارككم الرب وزادكم من نعمه وخيراته.
† صدى السريان :يسر أخوية صدى السريان للشباب ان تعلمكم بإقامة حفل
غداء بعيد القيامة المجيد بعد القداس اإللهي مباشرة في مطعم ليالي بيروت،

اتظروا المزيد من التفاصيل في األيام القليلة القادمة وشك ار.
† أوراق الضرائب :لجميع االخوة الذين يرغبون بتقديم أوراق الضرائب لسنة
 3132ال سيما لذوي الدخل المحدود ومن القادمين الجدد الرجاء االتصال

باألب كميل اسحق  5322323331أو مع االخت كاترين حنا
.2122212153
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

