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ق إِلَى أ ِ
و ِحين تَ َّم ِت األََّيام الرتِفَ ِ
يمَ ،وأ َْر َس َل
ت َو ْجهَهُ لِ َي ْنطَلِ َ
اع ِه ثََّب َ
َ َ
ُ ْ
ُ
ُور َشل َ
ِ ِ
ِ
ِّين َحتَّى ُي ِع ُّدوا لَهُ َفلَ ْم
ام َو ْج ِهه ُر ُسالً ،فَ َذ َه ُبوا َوَد َخلُوا قَ ْرَيةً للسَّام ِري َ
أَ
َم َ
َن و ْجهه َكان متَّ ِجها َن ْحو أُور َشلِيمَ .فلَ َّما أرَى ذلِ َ ِ ِ
ك تْلمي َذاهُ
َ
َي ْقَبلُوهُ أل َّ َ َ ُ َ ُ ً
َ ُ َ
يد أَن َنقُو َل أَن تَْن ِز َل َنار ِمن السَّم ِ
وحَّنا ،قَاالََ « :ي َار ُّ
اء
ْ
ب ،أَتُِر ُ ْ
وب َوُي َ
َي ْعقُ ُ
ٌ َ
َ
ِ
ِ
ت َو ْانتَهَ َرُه َما َوقَا َل« :لَ ْستُ َما
ضا؟» فَاْلتَفَ َ
فَتُ ْفن َيهُ ْمَ ،ك َما فَ َع َل إِيلَّيا أ َْي ً
ان لَم يأ ِ
َن ْاب َن ِ
تَ ْعلَ َم ِ
َي ُرو ٍح أ َْنتُ َما! أل َّ
ك أ َْنفُ َس
ان ِم ْن أ ِّ
ْت لِ ُي ْهلِ َ
اإل ْن َس ِ ْ َ
ِ
ِ ِّ
ِ
الن ِ
َّ
ون ِفي
ض ْوا إِلَى قَ ْرَي ٍة أ ْ
ص» .فَ َم َ
يما ُه ْم َسائ ُر َ
اسَ ،ب ْل لُي َخل َ
ُخ َرىَ .وف َ
ك أ َْي َنما تَم ِ
ق قَا َل لَه و ِ
الطَّ ِري ِ
ضي» .فَقَا َل لَهُ َي ُسوعُ
اح ٌدَ « :يا َسي ُ
ِّد ،أَتَْب ُع َ َ ْ
َُ
ور السَّم ِ
َما ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
 «:لِلثَّ َعالِ ِب أ َْو ِج َرةٌَ ،ولِطُُي ِ
ان َفلَ ْي َس
اء أ َْو َك ٌارَ ،وأ َّ
َ
ِ
ِّدْ ،ائ َذ ْن لِي
آلخ َر«:اتَْب ْعنِي» .فَقَا َلَ « :يا َسي ُ
ْسهُ»َ .وقَا َل َ
لَهُ أ َْي َن ُي ْسن ُد َأر َ
ِ
ِ
ِ
ون
أْ
َن أ َْمض َي أ ََّوالً َوأ َْدف َن أَبِي» .فَقَا َل لَهُ َي ُسوعَُ « :د ِع اْل َم ْوتَى َي ْدف ُن َ
وت ِ
ب وَن ِاد بِملَ ُك ِ
ض ا:
اه ْمَ ،وأ َّ
الل»َ .وقَا َل َ
َما أ َْن َ
َم ْوتَ ُ
آخ ُر أ َْي ً
َ
ت فَا ْذ َه ْ َ
لك ِن ْائ َذن لِي أ ََّوالً أَن أُوِّد َ َِّ
ِّد ،و ِ
ين ِفي َب ْيتِي» .فَقَا َل
«أَتَْب ُع َ
ْ
ع الذ َ
ْ َ
ك َيا َسي ُ َ
اث وي ْنظُر إِلَى اْلور ِ
ِ ِ
اء
َح ٌد َي َ
لَهُ َي ُسوعُ« :لَ ْي َس أ َ
ََ
ضعُ َي َدهُ َعلَى اْلم ْح َر َ َ ُ
وت ِ
يصلُح لِملَ ُك ِ
الل».
َ ْ ُ َ
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التأمل اإلنجيلي:
جي ًدا.
كان زمن صعود يسوع إلى السماء قد اقترب .وكان هو يعرف ذلك ّ

مفر من الصليب .لذا انطلق بعزم نحو
أن ال َّ
ومن جهة أخرى ،علم ْ
أورشليم غير ٍ
آبه لكل ما ينتظره هناك .وفي الطريق ،لم ترحب إحدى القرى

متوجهًا إلى أورشليم ،وكانت
للسامريين بابن الل .فسكانها عرفوا أنه كان
ّ
رب
العداوة على أشدها بين السامريين واليهود .كانوا غير مستعدين لقبول ّ
المجد ،وذلك بسبب تعصُّبهم الطائفي ،وتحي ُِّزهم ،وكبريائهم العرقية .أسخط

تصرفهم هذا يعقوب ويوحنا ،حتى عرضا أن يطلبا أن تنزل نار من السماء
ُّ
وتفني هؤالء القوم .لكن يسوع سارع إلى انتهارهم .فهو لم ِ
يأت ليهلك أنفس

الرب المقبولة ،كما أن يوم النقمة
الناس بل ليخلِّص .كانوا يعيشون في سنة ّ
إللهنا لم يكن قد حضر بعد .لذا كان يجدر بهم أن يتّ ِسموا بالنعمة ،ال
بالرغبة في األخذ بالثأر واالنتقام .يطالعنا في هذه األعداد ،ثالثة أشخاص

يوضحون لنا ثالثة من أبرز العوائق
استعدادا للتلمذة ليسوع ،وهم
ُيبدون
ً
ّ
التي تمنع أي اتّباع قلبي للرب .فالرجل األول كان واثقًا برغبته في اتّباع
بتهور في
يسوع حيثما توجَّه .فهو لم ينتظر حتى يدعوه الرب ،بل اندفع ُّ

ومتحم ًسا أكثر من الالزم ،وغير آبه للثمن
هذا االتجاه .كان واثقًا بنفسه،
ّ
ِّ
ألو َل
المترتب على تصميمه هذا .كما أنه لم يكن يعرف معنى ما يقولّ .
كأن ال عالقة له بما صرح به الرجل .لكنه كان له،
وهلة ،بدا جواب يسوع ْ
في الواقع ،ارتباط وثيق به .فيسوع أراد أن يقول له ما معناه” :هل تعي

تماما ماذا يعني اتّباعي؟ إنه يعني التخلي عن الكثير من مباهج هذه
ً
الحياة ،ومن وسائل الراحة فيها .فأنا ال أملك أي بيت هنا .كما أن هذه

إن وسائل الراحة الطبيعية
األرض ال تقدم لي أي شكل من الراحة ،حتى ّ
ينعم بها الثعالب والطيور أكثر َّ
مني .فهل أنت على استعداد التّباعي ،حتى
لو اضطرك ذلك إلى التخلي عن تلك األمور التي يرى معظم الناس أنها

من حقوقهم المكتسبة؟“ .وعندما نق أر أن ابن اإلنسان ليس له أين يسند

رأسه ،نميل إلى اإلشفاق عليه .وقد علق أحدهم على هذا بالقول” :ليس

ي بك أن تشفق على نفسك ،إذا
الرب في حاجة إلى شفقتك عليه .بل حر ُّ
ّ
الرب“ .هذا
كنت تملك بيتًا يعيقك عن االرتقاء إلى المرتفعات التي قصدها ّ
الرجل ،ال نعود نسمع أي شيء عنه .وكل ما يمكننا افتراضه عنه هو أنه

لم يكن على استعداد للتخلّي عن بعض مباهج هذه الحياة التّباع ابن الل.
سمع الرجل الثاني دعوة المسيح له إلى اتباعه .كان على استعداد لتلبية

هذه الدعوة .إال أنه أراد تتميم شيء ما ّأوالّ .لقد كان يريد أن يمضي ويدفن
ال».
سيد ،ائذن لي أن أمضي (أنا) أو ً
جي ًدا« :يا ّ
أباه .ولنالحظ كالمه ّ

وبكلمة أخرى” ،يا سيد ..،أنا أوالً“ .فهو دعا يسوع ربًّا ،إال أنه جعل رغائبه

ومصالحه الشخصية أوالً .فاللفظتان ”رب“ ،و”أنا ..أوالً“ ،هما متناقضتان
تماما ،األمر الذي يحتم علينا اختيار الواحدة أو األخرى .كما أن المسألة
ً
تبقى هي نفسها ،سواء أكان األب قد مات ،أو إذا ارتأى ابنه مالزمة البيت

إلى حين يموت :كان لديه شيء ما يقدمه في األهمية على دعوة المسيح

إظهار االحترام لألب الميت أو الذي
تماما،
ُ
له .إنه ألمر مشروع ،بل سليم ً
سمح لشخص ما أو شيء ما بمنافسة المسيح على
يحتضر .لكن ما إن ُي َ
يتحول ذلك الشخص أو األمر إلى
احتالل المكانة األولى في الحياة حتى ّ
إن هذا الرجل كان لديه شيء آخر يقوم به ،كالوظيفة
خطية .وقد نقول ّ
وبخه الرب على ُّ
تردِده بهذه
مث ً
الرب بالتمامّ .
ال ،وقد منعه ذلك من اتّباع ّ

الكلمات« :دع الموتى يدفنون موتاهم وأما أنت فاذهب ِ
وناد بملكوت الل».

فباستطاعة الموتى روحيًّا أن يدفنوا الموتى جسديًّا ،إال أنه ليس بمقدورهم

الرب يسوع أنه متى وضع يده على محراث
أن يكرزوا باإلنجيل .فأجابه
ّ
التلمذة ،فعليه عدم النظر إلى الوراء ،واالّ ال يعود يصلُح لملكوت الل.
مجزأة ،كما أنه يجدر بهم
فتالميذ المسيح يجب أالّ يكونوا أصحاب قلوب ّ

أالّ يعتمدوا على المشاعر الخيالية .فال اعتبارات عائدة إلى العائلة أو

سمح لها بتحويلهم عن
الصداقة ،مهما كانت مشروعة ّ
بحد ذاتها ،يجب أن ُي َ
التسليم الكامل للرب.
 +السبت في /11أيار 1015/إقتبل سر العماد المقدس أدريانو إبن لورين
صاروخان ودافيد سانجس ،نهنئ أهله وليحل نور الرب يسوع في حياته.

 +اليوم األحد يقام قداس وجناز لمرور أربعين يوم على وفاة المرحومة
ألبيرة دولباني عبد النور توفيت في حلب عن عمر  16عام  ،نقدم التعازي

الحارة ألخوتها جورجيت وجورج وكميل وألبير ومنى عبد النور ولكل األهل
واألقارب الصبر والسلوان.

 +األحد القادم في  12أيار 1015سيقام الجناز السنوي لراحة المرحومة
ملكة طوشان زوجة المرحوم لحدو حنا ،أبناءها وبناتها جوزيف أنطوان،
ليلى حياة ،صباح ،سمر ،ونها حنا يدعونكم لإلشتراك بالصالة معهم على

روحها الطاهرة .للفقيدة الرحمة الواسعة ،ولكل األهل واألقارب الصبر
والسلوان.

المجلس الملي:
 +في كل يوم السبت تقام دورة تدريبية إلنشاء كورال للصغار وتعليم اللغة
السريانية ،من عمر  5سنوات ولغاية  11سنة ،ومن الساعة  1::0ولغاية

 2بعد الظهر في صالة مار يعقوب النصيبيني على هنري بو ارسا ،نشكر
األهل على تشجيعهم ونتمنى التوفيق والنجاح للدورة ولكل العاملين بها.

بتداء من تاريخ 1:
 +نعلمكم عن إفتتاح دورة لتعليم اللغة السريانية للكبار إ ً
مساء في صالة مار يعقوب على هنري
آذار يوم االثنين الساعة السابعة
ً
بوراسا ،التسجيل عند السيد يعقوب طباخ .51221:1101

