ܚܰܕܒܫܰܒܰܐܰ
(le dimanche) Had B-Shabo
حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي( :مرقس )13-13: 31
اَلسَّماء واألَرض تَُزوالَ ِن ،و ِ
َما
لك َّن َكالَ ِمي الَ َي ُزو ُلَ .وأ َّ
َ ُ َ ْ ُ
َ
َح ٌدَ ،والَ اْل َمالَئِ َكةُ
ك اْلَي ْوُم َوتِْل َ
ذلِ َ
َّاعةُ فَالَ َي ْعلَ ُم بِ ِه َما أ َ
ك الس َ
اء ،والَ االبن ،إِالَّ
الَِّذين ِفي الس ِ
اآلب .اُْنظُُروا! ِا ْسهَُروا
ُ
ُْ
َ
َ
َّم َ
و ُّ
ان
تَ .كأََّن َما إِ ْن َس ٌ
ون اْل َوْق ُ
ون َمتَى َي ُك ُ
صلوا ،ألََّن ُك ْم الَ تَ ْعلَ ُم َ
َ َ
طان ،ولِ ُك ِّل و ِ
اح ٍد
يدهُ ُّ
َع َ
ُم َس ِافٌر تََر َ
طى َعبِ َ
ك َب ْيتَهَُ ،وأ ْ
َ
السْل َ َ َ
َن َي ْسهََرِ .ا ْسهَُروا إِ ًذا ،ألََّن ُك ْم الَ
اب أ ْ
صى اْلَب َّو َ
َع َملَهَُ ،وأ َْو َ
ِ
ِ
ون َمتَى َيأْتِي َر ُّ
ف اللَّْي ِل ،أ َْم
ص َ
تَ ْعلَ ُم َ
اء ،أ َْم ن ْ
َم َس ً
ب اْلَب ْيت ،أ َ
ِ
ِ َّ ِ
صياح ِّ ِ
ِ
ِ
اما!
صَب ً
َ َ
الديك ،أ َْم َ
احا .لَئال َيأْت َي َب ْغتَةً فََيج َد ُك ْم نَي ً
اسهَُروا».
َو َما أَقُولُهُ لَ ُك ْم أَقُولُهُ لِْل َج ِم ِ
يعْ :
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األحد األول بعد عيد الصليب

التأمل اإلنجيلي:
الرب على اليقين المطلق لكل من نبواته .فسماء الجو وسماء
شدد
ّ
ّ
ستتم كل كلمة خرجت
النجوم تزوالن ،واألرض نفسها سوف تزول .لكن ُّ
الرب يسوع« ،وأما ذلك اليوم ،وتلك الساعة ،فال يعلم
من فم الرب .قال ّ
بهما أحد وال المالئكة الذين في السماء ،وال االبن ،إالّ اآلب» .من

المعروف أن هذه اآلية استخدمها أعداء اإلنجيل إلثبات ّادعاءاتهم بأن
إنسانا ذا معرفة محدودة مثلنا .وكذلك استخدمها بعض
يسوع لم يكن إالّ
ً
المؤمنين المخلّصين ولكن المحمولين بريح التعاليم الخاطئة ،ليبينوا أن
يسوع أخلى نفسه من الصفات المميزة لأللوهية عندما دخل إلى العالم

الرب يسوع ،وما يزال،
بصفة إنسان .وكال التفسيرين خاطئ .فقد كان
ّ
إنسانا والهًا معاً .كانت له كل الصفات المميزة لأللوهية ،وكل صفات
ً
اإلنسان الكامل .ومع أن ألوهيته كانت محجوبة في جسد بشري ،فقد

الرب يسوع فيه إلهاً .فكيف يمكن
كانت موجودة .ولم يوجد وقت لم يكن ّ
أن نقول إنه ال يعرف وقت مجيئه الثاني؟ نرى أن مفتاح الجواب هو في

ُّ
الرب يسوع،
ط
يوحنا « 02 :02العبد ال يعلم ما يعمل سيده» فلم ُيع َ
باعتباره العبد الكامل ،أن يعرف زمن مجيئه ثانيةً (يو21 :05؛ )8 :01

فهو يعرفه طبعاً ،لكونه اهلل .لكنه كعبد ،لم ُيعط أن يعرف ذلك ليعلنه
إنكار لمعرفة المسيح غير المحدودة ،لكنه ببساطة
ًا
لآلخرين ،ليس هذا
تأكيد ّأنه لم يكن له في تدبير الفداء البشري «أن يعرف األزمنة واألوقات
الرب يسوع أنه
التي جعلها اآلب في سلطانه» (أع )1 :0لقد عرف
ّ

وكثير ما تحدث عن مجيئه الثاني ،ولكن لم ُيعيَّن له ،في
ًا
سيعود ثانية،
وظيفته كابن ،أن يقرر موعد رجوعه ،هكذا كان بإمكانه أن يحجبه عن

أتباعه بهدف الترقّب والشوق الدائمين .يختتم الفصل بتحريض على

السهر والصالة في ضوء رجوع الرب ،فإن حقيقة كوننا نجهل الوقت

المعيَّن تحتم علينا أن نكون مستعدين دائماً .توجد حالة مشابهة لهذا
التعليم في الحياة اليومية ،فقد يغادر اإلنسان بيته في رحلة طويلة ِ
ويودع
أيضا بأن يترقب رجوعه .لذا شبه
تعليماتِه
خادمه ،ويوصي الحارس ً
َ
الرب يسوع نفسه بذلك الرجل المسافر .فهو قد يرجع في ّأية ساعة من

الليل .ويجب أالّ يكون شعبه نياماً ،وهم الذين يخدمون كحراس في

الليل ،لذلك يترك هذه الوصية لكل شعبه فيقول« ،اسهروا!» وهكذا
حرض الرب على السهر والصالة ألننا ال نعلم الساعة التي تتم بها تلك
األمور وكان يجب علينا في كل نوع من خدمتنا ان نكون أُمناء ولكن ما

يقولهُ لنا يقولهُ للجميع اسهروا ،وهذا هو تنبيه وتحذير لنا فقد ُدعينا
إلنتظار الرب وال نعلم متى يعود لئال يجدنا نائمين .فلنطلب منهُ تعالى
ِ
ِ
لمالقاته ونسلك
نعمته في قلوبنا كي ننتظر مجيئهُ بأشواق حارة
ان يسبغ
ِ
قدومه وال نمل من االنتظار.
في سبيل يحملنا على الفرح دائماً عند ذكر
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 اعتبا ار من  ٣تشرين األول

(اكتوبر) ،من الساعة الحادية عشرة الى الساعة الثانية .من عمر 2

سنوات الى  05سنة .رسم االشتراك  ٣1دوالر .االماكن محدودة ،لذا
نحثكم لتسجيل اوالدكم في اقرب فرصة 1لالستعالم ،يرجى االتصال

باالب كميل اسحق ( )2021510551او باالخت كاترين حنا

( .)202٣٣50121الرب يحفظكم ويبارك بيوتكم.

 +اليوم األحد  51أيلول  5102يحتفل بالذبيحة اإللهية نيافة الحبر
الجليل المطران مار يوستينوس بولس سفر النائب البطريركي في زحلة
والبقاع نتمنى له زيارة مكلله بالصحة والتوفيق والنجاح.

 +اليوم األحد  51أيلول  5102يقام قداس وجناز لراحة المرحومة فلاير
بركات زوجة المرحوم فيكتور نزها لمرور سنة على وفاتها ،للفقيدة

الرحمة الواسعة ،وألوالدها ولكل األهل واألقارب الصبر والسلوان.

 +يوم الخميس في  01أيلول  5102انتقل إلى األخدار السماوية
المرحوم الشماس األفدياقون توما ملكي عن عمر يناهز  11عاماً ،للفقيد
الرحمة الواسعة وألبنائه جوزيت ،وجيرارد ،وايليان وأخوته قرياقس وجورج

وسميرة وعائالتهم جميعاً الصبر والعزاء والسلوان.

 +يوم الجمعة في  00أيلول  5102انتقلت إلى األخدار السماوية
المرحومة روزيت زفارو مراد عن عمر يناهز  12عاماً ،للفقيدة الرحمة

الواسعة ولزوجها جوزيف مراد وأبنائها براين وريما ،واخوتها جاك،
جاكلين ،وألبير ،وفؤاد وعائالتهم جميعاً الصبر والعزاء والسلوان.
 +يوم السبت في  01أيلول  5102تم إكليل الشاب دافيد دايم على
اآلنسة ميشلين عبد اهلل ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة زوجية
سعيدة مكللة بمخافة اهلل والبنين الصالحين.

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

