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ظر ! ما ِ
احٌد ِمن تَالَ ِم ِيذ ِه« :ي ِ
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وحَّنا َوأَْن َد َرُاو ُس َعَلى ْان ِف َرٍادُ « :ق ْل َلَنا َمتَى
اه اْل َهْي َك ِلَ ،سأََل ُه ُب ْ
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ط ُر ُس َوَي ْعُق ُ
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َي ُكو ُن ه َذا؟ َو َما ه َي اْل َعالَ َم ُة عْن َد َما َيت ُّم َجم ُ
ِ
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ِ ُّ
ِِ
ينِ :إِني أََنا
ولْ «:ان ُ
اسمي َقائل َ
َحٌدَ .فِإ َّن َكث ِ َ َ َ
ظ ُروا! الَ ُيضل ُك ْم أ َ
َيُق ُ
ْ
ِ
هو! وي ِ
َخب ِار حر ٍ
ٍ
ضُّلو َن َكِث ِ
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َن تَ ُكو َ َ ،ولك ْن َلْي َس اْل ُمْنتَ َهى َب ْع ُد .ألَن ُه تَُق ُ
ٍ
اكن ،وتَ ُكون مجاعات واض ِطراباتِ .
ِ ِ
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َم ِ َ َ ُ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ ٌ
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ِ
ون ُك ْم ِإَلى َم َج ِال َسَ ،وتُ ْجَل ُدو َن ِفي
األ َْو َج ِ
اعَ .ف ْان ُ
ظ ُروا ِإَلى ُنُفوس ُك ْم .ألََّن ُه ْم َسُي َسلِ ُم َ
ٍ
ِ
ٍ ِ
ِ
َن ُي ْك َرَز
َجلِيَ ،ش َه َاد ًة َل ُه ْمَ .وَيْنَبغي أ ْ
ام ُوالَة َو ُمُلوك ،م ْن أ ْ
َم َجام َعَ ،وتُوَقُفو َن أ َ
َم َ
اإلْن ِج ِ
أََّوالً ِب ِ
ال تَ ْعتَُنوا ِم ْن َقْب ُل ِب َما
يل ِفي َج ِم ِ
وك ْمَ ،ف َ
وك ْم لُِي َسلِ ُم ُ
يع األ َُممَِ .ف َمتَى َسا ُق ُ
َّ
اع ِة َفِبذلِ َك تَ َكَّل ُموا .أل َْن َل ْستُ ْم
ُع ِطيتُ ْم ِفي ِتْل َك َّ
تَتَ َكل ُمو َن َوالَ تَ ْهتَ ُّمواَ ،ب ْل َم ْه َما أ ْ
الس َ
ِ
ِِ
َب َوَل َد ُه،
ين َب ِل ُّ
الرو ُح اْلُق ُد ُسَ .و َسُي ْسلِ ُم األ ُ
َخ أ َ
أَْنتُ ُم اْل ُمتَ َكلم َ
اه ِإَلى اْل َم ْوتَ ،واأل ُ
َخ ُ
ِ
ضين ِمن اْلج ِم ِ ِ
ِ
َج ِل
ون ُه ْمَ .وتَ ُك ُ
وم األ َْوالَُد َعَلى َو ِالدي ِه ْم َوَيْقُتُل َ
يع م ْن أ ْ
ونو َن ُمْب َغ َ َ َ
َوَيُق ُ
ِ َّ ِ
ِ
ص.
صِب ُر ِإَلى اْل ُمْنتَ َهى َفه َذا َي ْخُل ُ
اسميَ .ولك َّن الذي َي ْ
ْ
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التأمل اإلنجيلي:

يعطينا البشير مرقس تقري اًر مختص اًر عن الحديث النبوي لربنا يسوع
المسيح فوق جبل الزيتون ،فهو األكثر الثالثة اختصا اًر إال أنه يذكر
بعض التفاصيل الدقيقة التي لم ترد في البشائر األخرى وهو أن الذين
كان لهم االمتياز أن يسمعوا هذا الحديث هم بطرس ويعقوب ويوحنا

وأندرواس إذ أخذهم على انفراد ،ويذكر الرب في هذا الحديث وقت هدم
الهيكل والعالمات التي ستحدث عند إتمام هذا ،ويحذرهم ليسهروا لئال

يأتي أي إنسان ويضلهم .وورد هذا التحذير في البشائر الثالث ،ويتميز

إنجيل مرقس بأن تحذيرات الرب وتعاليمه لتالميذه تأتي مناسبة لمواجهة
ظروف خدمتهم بعد صعوده إلى السماء .ويتكلم الرب هنا كخادم هللا
الكامل والنبي الذي يعطي تالميذه كل ما له أهمية ليس فقط لنفوسهم بل

لعملهم كخدام ،ويحذرهم الرب من المسحاء الكذبة المضلين ،ويخبرنا
التاريخ أن مسحاء كذبة كثيرين قاموا في إسرائيل خالل األربعين سنة

التالية للصليب .رفض المسيح الحقيقي من معظم أهل أورشليم ولذلك

كان من اليسير أن يقعوا فريسة للمسحاء الكذبة حتى جاء تيطس

الروماني وأخرب أورشليم .ويقول الرب "فإذا سمعتم بحروب وأخبار

حروب فال ترتاعوا .ألنها ال بد أن تكون .وليس المنتهى بعد .وهذا القول

سيكون وصفاً لحالة العالم المستمرة منذ موت الرب وقيامته إلى مجيئه
الثاني .وهي نتيجة طبيعية لرفض رئيس السالم ،ولكن ليس معنى هذا
أنها عالمة من عالمات النهاية ،وحين نتتبع التاريخ بكل دقة نجد أن ما

قاله الرب حدث حرفياً -حدثت قالقل ،وحدت قيام أمة على أمة،

ومجاعات وأوبئة ومخاوف" .ألنهم سيسلمونكم إلى مجالس وتجلدون في

مجامع .عندما نرجع إلى سفر أعمال الرسل نجد أن هذه األقوال النبوية

تحققت تماماً بالنسبة لرسل المسيح وتالميذه األولين ،اضطهدوا ووقفوا
أمام مجامع اليهود ،ومات الكثيرون في طريق الشهادة للرب .وعندما

كانوا يتكلمون أمام المجامع والملوك والرؤساء كانوا يعملون ذلك بقوة

الروح القدس الذي كان يضع الكالم في أفواههم .وال يذكر البشير مرقس

األقوال التي ترينا خراب أورشليم على يد تيطس الروماني ،ويختم بالقول

"وتكون أورشليم مدوسة من األمم حتى تكمل أزمنة األمم" وقد تم هذا وال

تزال هذه المدينة حتى اآلن تحت سلطان األمم ،وسوف تحدث رجسة

الخراب في وقت الضيقة العظيمة .وان كان حصار أورشليم في المرة
األولى على يد تيطس الروماني قد نجح ،ولكن في حصارها في نهاية

الضيقة العظيمة فإن الرب سوف يظهر إلبادة المحاصرين كما ورد في

(اش  ،29 ،28زك  .)14ويصف البشير مرقس الضيقة العظيمة وكيف
أن الحكومات القائمة تتزعزع إذ يقول "ونجوم السماء تتساقط والقوات
التي في السموات تتزعزع"" .وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بهما
أحد وال المالئكة الذين في السماء وال االبن إال اآلب" .استخدمت العبارة

التي نطق بها ربنا يسوع المسيح أنه حتى االبن ال يعرف ساعة رجوعه
إلنكار حقيقة الهوته ولكن المقصود بها أن الرب أخذ مكان التواضع

كعبد وهذا هو سبب ورودها في إنجيل مرقس فقط وهذا ال يؤثر على

حقيقة الهوته" .انظروا اسهروا وصلوا ألنكم ال تعلمون متى يكون الوقت

" وكلمة "السهر" مناسبة لكل خادم في غياب سيده .كان هو الخادم

الساهر الذي يؤدي عمله المعطى له من اآلب بطريقة كاملة مرضية
أمامه .وهو يريد أن يحفظ عبيده في روح الخدمة والسهر حتى مجيئه

ظاه اًر بالقوة والمجد لكي يكافئ كل واحد على خدمته.

 +في  8أيلول  2015انتقل إلى األخدار السماوية المرحوم عبدو
عبدالنور عن عمر يناهز  82عاماً ،للفقيد الرحمة الواسعة وألرملته
السيدة سعاد كبرئيل وأبنائه عطية ،كنعان ،جورج ،منير ،جوزيف ،وناديا

وعائالتهم جميعاً الصبر والعزاء والسلوان.
 +يوم السبت في  12أيلول  2015تم خطوبة الشاب المهذب يوسف

ميري قومي .نهنئ الخطبين سائلين هللا
جرجور على اآلنسة المصون ا
أن يباركهما ويحفظهما إلى أن يبلغا يوم عرسهما .ألف مبروك.

المجلس الملي:
 +في األسبوع الماضي عاشت رعيتنا أياماً رائعة من الفرح والسرور
بزيارة قداسة بطريركنا المعظم مار إغناطيوس أفرام الثاني ونلنا بحضوره

بيننا البركة الرسولية التي أفاضت فينا روح المحبة والتجديد بين جميع
أفراد طائفتنا المباركة ،ونحن كمجلس ملي نتوجه بالشكر لنيافة مطراننا

الجليل مار أثناسيوس إيليا باهي وكاهن رعيتنا الموقر األب كميل اسحق
ٍ
اء روحياً أو معنوياً
اللذين لم يبخال بأي جهد إلنجاح زيارة قداسته سو ً
وكذلك مؤسسات الطائفة :لجنة السيدات ،لجنة الشباب ،كورال الكبار
وكورال الصغار وتعليم اللغة السريانية وجميع أفراد الطائفة الذين شاركوا

بمعظم الفعاليات من لحظة وصول قداسته من استقبال وأمسية وحفل
استقبال وقداس إلهي.
 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

