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النص اإلنجيلي( :مرقس )44-12: 4
ِ
ِ
ت َّالس ِر ِ
ير؟َّ
ال َّأَوَّ َّتَح ََّ
ت َّال ِمك َي َِّ
وض ََّع َّتَح ََّ
ثُمَّ َّقَ ََّ
ال َّلَهُمََّ «َّ :هلَّ َّ ُيؤتَى َّبِس َراجَّ َّلُي َ
أَلَي َّ ِ
وض َّع َّ َعلَى َّالم َن ِ
ارَّ
ص ََّ
لَ َّ ُيظهَُرَ َّ ،وَّ
س َّ َشيءَّ َّ َخ ِفيَّ َّ َّ
ارة؟ َّألَن َّهُ َّلَي ََّ
لَ َّ َ
َ
َ َ
س َّلُي َ َ
ال َّلَهَُُّمَّ:
ان َّلِلسم ِعَ َّ ،فل َيس َمعَّ» َّ َوقَ ََّ
َحدَّ َّأُ ُذ َن َِّ
نَّ .إِنَّ َّ َك ََّ
وما َّإِلَّ َّلُِيعلَ ََّ
ان َّأل َ
َمكتُ ً
اد َّلَ ُكمَّ َّأَيُّهَاَّ
ل َّلَ ُكمَّ َّ َوُي َزَُّ
ون َُّي َكا َُّ
ل َّالِذي َّبِ َِّه َّتَ ِكيلُ ََّ
ون! َّبِال َكي َِّ
«انظُُروا َّ َما َّتَس َم ُع ََّ
الس ِ
س َّلَ َّهُ َّفَالِذي َّ ِعنََّدَّهُ َّ َسُيؤ َخَُّذَّ
طىَ َّ ،وأَما َّ َمنَّ َّلَي ََّ
ام ُع ََّ
ونَّ .ألَنَّ َّ َمنَّ َّلَ َّهُ َّ َسُيع َ
ار َّ َعلَى َّاألَر ِ
ضَّ،
اللَ َّ :كأَنَّ َِّإن َس ًانا َُّيل ِقي َّالبِ َذ ََّ
وت َّ َِّ
ال«َّ :ه َك َذا َّ َملَ ُك َُّ
ِمن َّهُ»َ َّ .وقَ ََّ
فَّ ،ألَنََّّ
ار َّ َيطلُ َّعُ َّ َوَين ُموَ َّ ،و ُه ََّو َّ َّ
لً َّ َوَنهَ ًاراَ َّ ،والبِ َذ َُّ
وم َّلَي َّ
ام َّ َوَيقُ َُّ
َوَي َن َُّ
لَ َّ َيعلََُّم َّ َكي َ
آلن َّ ِفيَّ
لً َّ َن َباتًاَّ ،ثُمَّ َّ ُسنُبلًَّ ،ثُمَّ َّقَم ًحا َّ َم ََّ
ض َّ ِمنَّ َّ َذاتِهَا َّتَأتِي َّبِثَ َمرََّّ .أَوَّ
األَر ََّ
اد َّقَدََّّ
ص ََّ
ل َّال ِمن َج ََّ
ت َُّيرِس َُّ
ك َّالث َم ُرَ َّ ،فلِل َوق َِّ
لَ َّ .وأَما َّ َمتَى َّأَد َر ََّ
السُّنُب َِّ
ل َّألَنَّ َّال َح َ
ي َّأَص َغ َُّر َّ َج َِّمي َِّعَّ
ض َّفَ ِه ََّ
ل َّ َحب َِّة َّ َخرَدلَ َّ ،متَى َّ ُزِرَعتَّ َّ ِفي َّاألَر َِّ
ض ََّر»ِ َّ .مث َُّ
َح َ
لكنَّ َّمتَى َّ ُزِرعتَّ َّتَطلُ َّع َّوتَ ِ
ضَّ .و ِ
الب ُذ َِّ ِ
ِ
ير َّأَك َب ََّر َّ َج ِمي َِّعَّ
ص َُّ
َ
ُ
َ
ُ َ
ور َّالتي َّ َعلَى َّاألَر َّ َ
ِ
اء َّأَنَّ َّتَتَ َآوىَّ
ور َّالس َم َِّ
يع َّطُُي َُّ
ص ًانا َّ َكبِ َيرةًَ َّ ،حتى َّتَستَ ِط ََّ
الُبقُولَ َّ ،وتَص َن َّعُ َّأَغ َ
ل َّ ِ
ان َّ ُي َكلِّ ُمهُمَّ َّ َحس َب َما َّ َك ُانواَّ
هذَِّه َّ َك ََّ
ت َّ ِظلِّهَا»َ َّ .وبِأَمثَال َّ َكثِ َيرةَّ َّ ِمث َِّ
تَح ََّ
ِ
انَّ
ونَّ َمثَلَّلَمََّّ َي ُكنََُّّي َكلِّ ُمهُمََّ َّ.وأَماَّ َعلَىَّان ِف َرادََّّفَ َك ََّ
ونَّأَنََّّ َيس َم ُعواَ َّ،وبِ ُد َِّ
يع ََّ
َيستَط ُ
ِّرَِّلتَلَ ِم ِيذَِّهَّ ُكلََّّ َشيءَّ.
ُيفَس َُّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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† التأمل اإلنجيلي  :إن َّكان َّالسيد َّالمسيح َّقد َّجاء َّإلى َّالعالم َّليخدمَّ

مجدا َّلذاتهَّ ،لكن َّل َّيمكن َّلمجده َّأنَّ
العالم َّبحبه َّالعملي َّدون َّأن َّيطلب َّ ً
بعيدا َّعن َّحب َّالظهور َّأو َّطلبَّ
يختفيَّ .لقد َّوضع َّلنا َّخطة َّالعملً َّ ،

الكرامات َّالزمنيةَّ ،لكننا َّفيما َّنحن َّنعمل َّهكذا َّبروحه َّيتمجد َّفينا َّعلنيةَّ،
إذ َّيقول"َّ :هل َُّيؤتى َّبسراج َّليوضع َّتحت َّمكيال َّأو َّتحت َّالسرير؟َّ َّأليسَّ
مكتوماَّ
ليوضع َّعلى َّالمنارةَّ .ألنه َّليس َّشيء َّخفي َّل َّيظهرَّ ،ول َّصار َّ
ً

تباعا َّبعد َّشرحه َّمثل َّالزارع َّوالبذورَّ
إل َّليعلن" َّ ً
أولَّ :جاء َّهذا َّالقول َّ ً
لتلميذهَّ .لعل َّالسيد َّأراد َّأن َّيقول َّلتلميذه َّأن َّكلماته َّ"سراج َّمنير"َّ
يسمعها َّالعامة َّوفي َّغير َّإدراك َّروحي َّل َّينتفعون َّبهاَّ ،إذ َّيخفونها َّكماَّ

تحت َّمكيال َّأو َّتحت َّالسريرَّ ،أما َّهم َّفقد َّأقامهم َّمنارة َّللعالمَّ ،تحملَّ

السراج َّاإللهي َّليضيء َّفي َّالعالمَّ .يقول َّاألب َّثيؤفلكتيوسَّ :يحث َّالربَّ
قائل َّلهم َّبأنه َّكماَّ
نورَّفي َّحياتهم َّكما َّفي َّأحاديثهمًَّ َّ ،
تلميذه َّأن َّيكونوا َّ ًا

ضوءَّاً َّهكذا َّالكل َّيتطلع َّإلى َّحياتكمَّ .لذلك َّيجب َّأنَّ
أن َّالسراج َّيعطي َّ َّ
تكونوا َّمجتهدين َّفي َّممارسة َّالحياة َّالصالحةَّ ،ل َّتجلسوا َّفي َّالزواياَّ ،بلَّ

اجاَّ .فإن َّالسراج َّيعطي َّضوءَّاً َّليس َّعندما َّ ُيوضع َّتحت َّسريرَّ،
َّ
كونوا َّسر ً
بلَّعلىَّمنارةَّ.هكذاَّليوضعَّهذاَّالنورَّعلىَّالمنارةَّ،أيَّيقومَّعلىَّالحياةَّ

الصالحة َّالساميةَّ .ل َّيوضع َّالسراج َّتحت َّمكيال َّأي َّتحت َّأشياء َّتدخلَّ
الحلقَّ ،ول َّتحت َّسرير َّأي َّالكسلَّ .فإنه َّليس َّإنسان َّيطلب َّملذات َّفمهَّ
ثانياَّ:إنَّكانتَّكلمةَّاللَّ
ويحبَّالتراخيَّيمكنَّأنَّيضيءَّعلىَّاآلخرينً َّ.

هي َّنور َّيجب َّأن َّيشرق َّعلى َّالكلَّ ،فإننا َّإن َّوضعناه َّتحت َّمكيال َّأوَّ
تحت َّالسريرَّ ،نحجب َّعمله َّعن َّاآلخرينَّ .ما َّهو َّالمكيال َّإل َّالمقاييسَّ

البشرية َّالزمنية َّالتي َّتُفقد َّاإلنسان َّإيمانه َّبالل َّالعامل َّفوق َّكل َّالحدودَّ
متهاوناَّباألبديةَّ.بمعنىَّ
البشريةَّ،وماَّهوَّالسريرَّإلَّالجسدَّالذيَّيتراخىَّ
ً

اجا َّيرتفع َّبنا َّفوق َّكل َّفكرَّ َّزمنيَّ َّوفوق َّكلَّ
آخر َّلنقبل َّكلمة َّالل َّفينا َّسر ً
شهوات َّالجسد! َّثالثًاَّ :رأينا َّفي َّمقدمة َّهذا َّالسفر َّأن َّالسيد َّالمسيح َّكماَّ
سرهَّالحقيقيَّبطرقَّمتنوعةَّ،اآلنَّيظهرَّأنَّهذاَّاإلخفاءَّإنماَّيكونَّ
يخفيَّ ّ

سر َّإنجيله َّفي َّالحقيقة َّلم َّيستطع َّحتىَّ
سر َّالمسيح َّأو َّ َّّ
إلى َّحينَّ ،فإن َّ َّّ

التلميذَّإدراكهَّإلَّبعدَّقيامتهَّوارسالهَّروحهَّالقدوسَّليذكرهمَّبكلَّماَّقالهَّ

لهم َّ(يوََّّ)62َّ:41ويعلمهمَّكل َّشيء َّ(يوََّّ )62َّ :41لذلك َّيقول َّالرسولَّ
سر َّالل"َّ :أعلنه َّالل َّلنا َّبروحهَّ ،ألن َّالروح َّيفحص َّكل َّشيء َّحتىَّ
عن َّ َّّ

أعماق َّاللَّ ،ألن َّ َمنَّ َّمن َّالناس َّيعرف َّأمور َّاإلنسان َّإل َّروح َّاإلنسانَّ

أيضا َّأمور َّالل َّل َّيعرفها َّأحد َّإل َّروح َّالل" َّ(َّ 4كو ََّّ:6
الذي َّفيهَّ ،هكذا َّ ً

َّ )44-41يقول َّالقديس َّديديموس َّالضرير[َّ :يستحيل َّأن َّينال َّأحد َّنعمةَّ
ابعاَّ :يقولَّ
الل َّما َّلم َّيكن َّله َّالروح َّالقدسَّ ،الذي َّفيه َّكل َّعطايا َّاللَّ .ر ً
مكتوما َّإل َّليعلنَّ .بالكيل َّالذي َّبهَّ
الرب"َّ :ألنه َّليس َّشيء َّخفي َّوصار َّ
ً
سيعطىَّ،وأماَّمنَّ
تكيلونَُّيكالَّلكمَّويزادَّلكمَّأيهاَّالسامعونَّ،ألنَّمنَّلهَّ ُ

ليس َّلهَّ ،فالذي َّعنده َّسيؤخذ َّمنه"َّ .ما َّنزرعه َّهنا َّإياه َّنحصدَّ ،فإن َّزرعناَّ
فساداَّ
السماويات َّننعم َّبأمجادها َّمز ًادا َّعليهاَّ ،وان َّجمعنا َّالتراب َّننال َّ ً
امتدادا َّلحياة َّاختارها َّاإلنسان َّلنفسهَّ،
مضاعفًاَّ .فاألبدية َّليست َّإل َّ ً
وعاشها َّفي َّأعماق َّقلبه"َّ ،من َّله َّ ُيعطى َّفيزدادَّ ،وأما َّمن َّليس َّله َّفالذيَّ
عنده َّسيؤخذ َّمنه"َّ ،بمعنى َّآخر َّمن َّاختار َّالغنى َّالروحي َّيزداد َّغنىَّ،

فقرَّ .اليهود َّفي َّجحدهم َّللرب َّحتىَّ
ومن َّأهمل َّفي َّحياته َّالروحية َّيزداد َّ ًا

ما َّلديهم َّقد َّ ُسحب َّمنهمَّ،وأما َّالذين َّقبلوا َّالرب َّفازدادوا َّنعمة َّفوقَّنعمةَّ.

في َّحياتنا َّالروحية َّإن َّرفضنا َّعمل َّالل َّحتى َّما َّنلناه َّبالطبيعة َّأوَّ
الناموس َّالطبيعي َّ ُينزع َّمناَّ ،أما َّالذي َّباإليمان َّيجاهد َّفإنه َّينال َّبركاتَّ
فائقةَّبجانبَّماَّتمتعَّبهَّخللَّالطبيعةَّالتيَّوهبهَّاللَّإياها.

† َّاليوم َّاألحد َّفي ََّّ َّ 64تشرين َّاألول ََّّ 6142يقام َّصلة َّجناز َّالسابعَّ
والخامس َّعشر َّواألربعين َّلراحة َّالمأسوف َّعلى َّشبابه َّالمرحوم َّراميَّ
بحاديَّ ،للفقيد َّالرحمة َّالواسعة َّولزوجته َّالسيدة َّعفاف َّإبراهيم َّوأولدهَّ

وأخيه َّجاك َّبحادي َّوزوجته َّرنا َّإبراهيم َّووالديه َّوأخواله َّوعائلتهمَّ،

ولجميعَّاألهلَّالصبرَّوالعزاءَّوالسلوان.
َّ

† َّاليوم َّاألحد َّفي َََّّّ 64تشرين َّاألول ََّّ 6142يقام َّصلة َّالجناز َّلمرورَّ
سنة َّلراحة َّالمرحوم َّحناَّعبد َّالحد َّدوليَّ ،للفقيد َّالرحمةَّالواسعةَّولزوجتهَّ

السيدةَّهندَّزكوَّوأولدهَّعبادةَّ َّوڤي ارَّ َّوفاديَّوعائلتهمَّ،واخوتهَّنعيمَّوجورجَّ
وسهام َّدولي َّوأصهاره َّوأحفادهَّ ،ولجميع َّاألهل َّلهم َّالصبر َّوالعزاءَّ
والسلوان.

َّ

† لجنة للشبابَّ :يعلن َّالمجلس َّالملي َّعن َّتشكيل َّلجنة َّللشباب َّجديدةَّ
الترشيحاتَّبدأتَّاعتبا َّاًرَّمنَّيومََّّ7تشرينَّاألولَّإلىََّّ64منَّهذاَّالشهرَّ

آخر َّيوم َّلقبول َّالترشيحاتَّ ،فمن َّهو َّفوق ََّّ 42سنة َّويجد َّلديه َّالوقتَّ
والخبرة َّليكون َّفي َّحقل َّالشبيبة َّالكنسي َّيرجى َّتقديم َّترشيحه َّإلى َّاألخَّ

جاكَّبرصومَّأوَّاألبَّكميلَّإسحقَّ.514-927-1220.
َّ

† المناولة الحتفاليةَّ :نعلن َّلجميع َّاألهالي َّاألحباء َّعن َّبدأ َّتسجيلَّ
أولدكم َّلتحضيرهم َّروحيَّاً َّللمناولة َّالحتفاليةَّ ،للتسجيل َّوللمزيد َّمنَّ

المعلوماتَّالتصالَّمعَّاألبَّكميلَّإسحق.514-927-1220.
َّ
َّ
َّ

† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشرافَّ
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

