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ال لَهُ ْمَ «:م ْن قَبِ َل ه َذا اْل َولَ َد
امهُ ِعْن َدهَُ ،وقَ َ
فَ َعِل َم َي ُسوعُ ِف ْك َر َقْلبِ ِه ْمَ ،وأ َ
َخ َذ َولَ ًدا َوأَقَ َ
ِ
ِ
اس ِمي َي ْقَبلُنِيَ ،و َم ْن قَبِلَنِي َي ْقَب ُل الَِّذي أ َْر َسلَنِي ،أل َّ
يعا ُه َو
َن األ ْ
بِ ْ
َص َغ َر في ُك ْم َجم ً
اح ًدا ي ْخ ِرج َّ ِ
ال«:يا معلِّم ،أرَْينا و ِ
ِ
اس ِم َك
ُ ُ
اب ُي َ
أج َ
يما»فَ َ
الشَياط َ
َي ُك ُ
ين بِ ْ
ون َعظ ً
وحَّنا َوقَ َ َ ُ َ ُ َ َ َ
ال لَهُ َي ُسوعُ «:الَ تَ ْمَن ُعوهُ ،أل َّ
َن َم ْن لَْي َس َعلَْيَنا
فَ َمَن ْعَناهُ ،ألََّنهُ لَْي َس َيتَْبعُ َم َعَنا» .فَقَ َ
ق إِلَى أ ِ
ِِ
ِ
ِ
يمَ ،وأ َْر َس َل
َّت َو ْجهَهُ ِلَيْنطَلِ َ
الرتِفَاعه ثَب َ
فَهُ َو َم َعَنا»َ .وح َ
َّام ْ
ُ
ُور َشل َ
ين تَ َّمت األَي ُ
ِ ِ
ِ
ِّين َحتَّى ُي ِع ُّدوا لَهَُ .فلَ ْم َي ْقَبلُوهُ أل َّ
َن
َم َام َو ْج ِهه ُر ُسالًَ ،ف َذ َهُبوا َوَد َخلُوا قَ ْرَي ًة للسَّام ِري َ
أَ
ِ ِِ
و ْجهه َكان متَّ ِجها َن ْحو أ ِ
وحَّنا،
وب َوُي َ
يمَ .فلَ َّما َأرَى ذل َك تْلمي َذاهُ َي ْعقُ ُ
َ ُ
َ َُ َ ُ ً
ُور َشل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قَاالََ«:ي َار ُّ
َّماء فَتُ ْفنَيهُ ْمَ ،ك َما فَ َع َل إِيليَّا
َن َنقُ َ
ب ،أَتُِر ُ
ول أ ْ
يد أ ْ
َن تَْن ِز َل َن ٌار م َن الس َ
ال«:لَ ْستُ َما تَ ْعلَ َم ِ
َي ُرو ٍح أَْنتُ َما! أل َّ
َن ْاب َن
ان ِم ْن أ ِّ
ت َو ْانتَهَ َرُه َما َوقَ َ
ضا؟» فَاْلتَفَ َ
أَْي ً
ان لَم يأ ِ
ِ ِّ
ِ
الن ِ
ْت ِلُي ْهلِ َك أَْنفُ َس َّ
ُخ َرى.
ض ْوا إِلَى قَ ْرَي ٍة أ ْ
ص» .فَ َم َ
اإلْن َس ِ ْ َ
اسَ ،ب ْل لُي َخل َ
ِّد ،أَتْبع َك أَْيَنما تَم ِ
ِ
ِ
ِ
ون ِفي الطَّ ِري ِ
ض ي» .
ق قَ َ
يما ُه ْم َسائ ُر َ
ال لَهُ َواح ٌدَ«:يا َسي ُ َ ُ
َ ْ
َوف َ
ور السَّم ِ
َما ْاب ُن ِ
اإلْن َس ِ
ال لَهُ َي ُسوعُ «:لِلثَّ َع ِال ِب أ َْو ِج َرةٌَ ،ولِطُُي ِ
ان َفلَْي َس
اء أَ ْو َك ٌارَ ،وأ َّ
فَقَ َ
َ
َن أَم ِ
ِ
ِ
ض َي
آلخ َرْ «:اتَب ْعنِي»َ .فقَ َ
ْسهُ»َ .وقَ َ
الَ«:يا َسي ُ
ال َ
لَهُ أَْي َن ُي ْسن ُد َأر َ
ِّد ،اْئ َذ ْن لي أ ْ ْ
ِ
ب
اه ْمَ ،وأ َّ
أ ََّوالً َوأ َْد ِف َن أَبِي» .فَقَ َ
ت فَا ْذ َه ْ
َما أَْن َ
ون َم ْوتَ ُ
ال لَهُ َي ُسوعَُ «:د ِع اْل َم ْوتَى َي ْدفُن َ
وت ِ
ِّد ،و ِ
وَن ِاد بِملَ ُك ِ
َن
الل»َ .وقَ َ
ال َ
لك ِن اْئ َذ ْن لِي أ ََّوالً أ ْ
آخ ُر أَْي ً
َ
ضا« :أَتَْب ُع َك َيا َسي ُ َ
َ
ال لَه يسوعُ«:لَْيس أَح ٌد يضع ي َده علَى اْل ِم ْحراثِ
ِ
ِ
ِ
َّ
أ َُوِّد َ
َ َ َ َُ َ ُ َ
ع الذ َ
ين في َبْيتي»َ .فقَ َ ُ َ ُ
َ
وت ِ
اء يصلُح لِملَ ُك ِ
ِ
ِ
الل».
َوَيْنظُ ُر إلَى اْل َوَر َ ْ ُ َ
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التأمل اإلنجيلي:
ولدا إليه ،وأوضح أن كل من يقبل ولداً باسمه ،يكون بذلك قد قبله هو
أحضر ً
شخصياً .إن المحبة الحقيقية تكمن في االهتمام ،بدافع المحبة ،بالصغار
وبالضعفاء وبكل من يتجاوزهم العالم .لذا ،فإن يسوع بقوله« :إن األصغر

بالتشبه باألصغر بين أوالد الل.
عظيما فاألمر يتعلق
جميعا هو يكون
فيكم
ّ
ً
ً
واإلشارة في ِكلتا الحالتين هي إلى ضرورة التحلَّي بالتواضع ،وذلك على غرار
شخص المخلِّص نفسه .ولذا وجب على كل تلميذ االحتراز من هذا الميل إلى
االحتكار ،والى حصر القوة والمكانة الروحية بشخصه وحده .فقال له يسوع:
«ال تمنعوه ألن من ليس علينا فهو معنا» .إ ًذا ،ال مجال البتة التخاذ موقف

الحياد في ما يتعلق بشخص المسيح وبعمله .وهنا كان زمن صعود يسوع إلى

أن ال
جي ًدا .ومن جهة أخرى ،علم ْ
السماء قد اقترب .وكان هو يعرف ذلك ّ
مفر من الصليب .لذا انطلق بعزم نحو أورشليم غير ٍ
آبه لكل ما ينتظره هناك.
َّ
يطالعنا في هذه األعداد ،ثالثة أشخاص ُيبدون استعداداً للتلمذة ليسوع ،وهم
يوضحون لنا ثالثة من أبرز العوائق التي تمنع أي اتّباع قلبي للرب .فالرجل
ّ

األول كان واثقًا برغبته في اتّباع يسوع حيثما َّ
توجه .فهو لم ينتظر حتى يدعوه
بتهور في هذا االتجاه فيسوع أراد أن يقول له ما معناه” :هل
الرب ،بل اندفع ُّ
تعي تماماً ماذا يعني اتّباعي؟ إنه يعني التخلي عن الكثير من مباهج هذه
الحياة ،ومن وسائل الراحة فيها .فأنا ال أملك أي بيت هنا .فهل أنت على

استعداد التّباعي ،حتى لو اضطرك ذلك إلى التخلي عن تلك األمور التي يرى
معظم الناس أنها من حقوقهم المكتسبة؟ سمع الرجل الثاني دعوة المسيح له
إلى اتباعه .كان على استعداد لتلبية هذه الدعوة .إال أنه أراد تتميم شيء ما
سيد ،ائذن
جيداً« :يا ّ
ّأوالّ .لقد كان يريد أن يمضي ويدفن أباه .ولنالحظ كالمه ّ
ال .فتالميذ المسيح
لي أن أمضي (أنا) أوالً» .وبكلمة أخرى” ،يا سيد ،أنا أو ً
مجزأة فال اعتبارات عائدة إلى العائلة أو
يجب أالّ يكونوا أصحاب قلوب ّ
بحد ذاتها ،بل بتحويلهم عن التسليم الكامل
الصداقة ،مهما كانت مشروعة ّ

أما العبارة «يصلح لملكوت الل» فال تشير إلى الخالص بل إلى
للربّ .
الخدمة .فالمسألة هنا ال تتعلق بدخول الملكوت ،بقدر ما تتعلق بالخدمة داخل
الملكوت ،بعد دخوله ..وهكذا تكون قد اتّضحت لنا من اختبار هؤالء الرجال
الثالثة عوائق للتلمذة - 0 :وسائل الراحة المادية - 5 .الوظيفة أو العمل.

 - 3العائلة واألصدقاء .ينبغي أن يملك المسيح وحده على القلب ،من دون
أي منافس .وكل أشكال المحبة أو الوالء األخرى .يجب أن تأتي في المرتبة
الثانية.

 +في  4أكتوبر  5102انتقل إلى األخدار السماوبة المأسوف عليه المرحوم

الشاب فادي فرانكول عن عمر يناهز  74عاماً أثر مرض عضال ،للفقيد
الرحمة الواسعة والبنته جاكلين ولزوجته كارولين توكمجي وعائلتها ،وشقيقته

لينا فرانكول خياط وعائلتها ولجميع آل فرانكول وتوكمجي وخياط وتوما وسائر
األهل واألقارب الصبر والعزاء والسلوان.
 +اليوم األحد في  00أكتوبر  5102يقام جناز األربعيني لراحة المرحومة
روزيت زفارو مراد للفقيدة الرحمة الواسعة ولزوجها جوزيف مراد وأبنائها براين
وريما ،واخوتها جاك ،جاكلين ،وألبير ،وفؤاد وعائالتهم جميعاً الصبر والعزاء

والسلوان.

 +اليوم األحد في  00تشرين األول  5102إقتبل سر العماد المقدس مينا
وليحل نور الرب يسوع في
إبن مايكل شمعون وسارة ملكي ،نهنئ أهلها
ّ
حياتها.

مركز قنشرين للتربية المسيحية:

 +تحت شعار :فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنة
ويمجدوا اباكم الذي في السموات (متى  )01 :2وببركة ورعاية نيافة المطران

ايليا باهي ،يسر مركز قنشرين للتربية المسيحية االعالن عن افتتاح نشاطه
التعليمي كل يوم سبت من الساعة الحادية عشرة الى الساعة الثانية .من عمر

 2سنوات الى  05سنة .رسم االشتراك  31دوالر .االماكن محدودة ،لذا نحثكم
لتسجيل اوالدكم في اقرب فرصة 1لالستعالم ،يرجى االتصال باألب كميل
إسحق ( )2071540551أو باالخت كاترين حنا ( .)2073350424الرب
يحفظكم ويبارك بيوتكم.
 +يسر كنيستنا أن تعلن عن بدء تسجيل االطفال للمناولة االحتفالية ،كما

سنعلمكم الحقاً بعد االجتماع مع األهالي عن بدء الدورات التعليمية وتحضير

االوالد ليوم المناولة .للتسجيل يرجى االتصال باألب كميل إس ـ ــحق
(.)2071540551

المجلس الملي:
 +تعلن اللجنة الدينية الثفافية وادارة مدرسة اللغة السريانية والكورال للصغار

موسمها الدراسي لدورة  5101 - 5102وذلك كل يوم سبت من الساعة
الثانية وحتى الرابعة بعد الظهر في صالة مار يعقوب النصيبيني على بوليفار
هنري بوراسا ـ للتسجيل يرجى مراجعة كل من األب كميل إس ـ ــحق

( )2071540551وال ــسيد جان (نبيل) بابا (.)2074131113
 +كما تعلن الدينية الثقافية عن بدء دورة اللغة السريانية للكبار كل يوم إثنين
مساء وذلك أيضاً في صالة مار يعقوب
من الساعة السابعة وحتى التاسعة
ً
النصيبيني على بوليفار هنري بوراسا .للتسجيل يرجى مراجعة كل من األب
كميل إس ـ ــحق ( )2071540551وال ــسيد جان (نبيل) بابا(.)2074131113

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

