ܚܰܕܒܫܰܒܰܐܰ
(Le Dimanche) Had B-Shabo
حـــاد بشــــــــابو (يـــوم األحـــد)
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي( :متى )35-23: 18
ِ
ِ
وت الس ِ
يدهَُ .فلَ َّما
ب َعبِ َ
لِذلِ َك ُي ْشبِهُ َملَ ُك ُ
َّم َاوات إِ ْن َس ًانا َمل ًكا أ ََر َاد أ ْ
َن ُي َحاس َ
َ
ِ
ْابتَ َدأَ ِفي اْلمحاسب ِة قُ ِّدم إِلَ ْي ِه و ِ
اح ٌد َم ْدُي ٌ
ون بِ َع ْش َرِة آالَف َوْزَنةَ .وِا ْذ لَ ْم َي ُك ْن لَهُ
ُ َ ََ َ
َ
ِ
ام َأرَتُهُ وأ َْوالَ ُدهُ و ُك ُّل َما لَهُ ،وُيوفَي َّ
الد ْي ُن.
َم َر َسي ُ
ِّدهُ أ ْ
َن ُي َباعَ ُه َو َو ْ
َما ُيوفي أ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
يع .فَتَ َحنَّ َن
فَ َخ َّر اْل َع ْب ُد َو َس َج َد لَهُ قَائِلًَ :يا َسي ُ
ِّد ،تَ َمهَّ ْل َعلَ َّي فَأُوف َي َك اْل َجم َ
الد ْين .ولَ َّما َخرج ذلِ َك اْلع ْب ُد وج َد و ِ
طلَقَهُ ،وتََر َك لَهُ َّ
اح ًدا
ِّد ذلِ َك اْل َع ْبِد َوأَ ْ
َسي ُ
ََ
َ ََ َ
َ َ
َ
ِِ
ِ
ِ
َخ َذ بِ ُعُن ِق ِه قَائِلً:
ونا لَهُ بِ ِم َئ ِة ِد َينار ،فَأ َْم َس َكهُ َوأ َ
ان َم ْدُي ً
م َن اْل َعبِيد ُرفَقَائهَ ،ك َ
ب إِلَ ْي ِه قَائِلً :تَ َمهَّ ْل
أ َْوِفني َما لِي َعلَْي َك .فَ َخ َّر اْل َع ْب ُد َرِفيقُهُ َعلَى قَ َد َم ْي ِه َو َ
طلَ َ
ِ
ِ
ضى َوأَْلقَاهُ ِفي ِس ْجن َحتَّى ُيوِف َي
يعَ .فلَ ْم ُي ِرْد َب ْل َم َ
َعلَ َّي فَأُوف َي َك اْل َجم َ
َّ
صوا َعلَى
انَ ،ح ِزُنوا ِج ًّداَ .وأَتَ ْوا َوقَ ُّ
الد ْي َنَ .فلَ َّما َأرَى اْل َعبِ ُ
اؤهُ َما َك َ
يد ُرفَقَ ُ
ال لَهُ :أَيُّها اْل َع ْب ُد ا ِّ
لشِّر ُيرُ ،ك ُّل
ِّدهُ َوقَ َ
َسيِِّد ِه ْم ُك َّل َما َج َرى .فَ َد َعاهُ ِح َينئِذ َسي ُ
َ
ِ
ذل َك َّ
ضا
الد ْي ِن تََرْكتُهُ لَ َك ألََّن َك َ
ان َي ْن َب ِغي أََّن َك أ َْن َ
طلَ ْب َ
ت أ َْي ً
ت إِلَ َّي .أَفَ َما َك َ
ِ
ِ
َّ
ِّ
ين
ب َسي ُ
تَْر َح ُم اْل َع ْب َد َرِفيقَ َك َك َما َرح ْمتُ َك أ ََنا؟َ .و َغض َ
ِّدهُ َو َسل َمهُ إِلَى اْل ُم َعذبِ َ
ِ
ِ
ي َي ْف َع ُل بِ ُك ْم إِ ْن لَ ْم
َّم ِاو ُّ
َحتَّى ُيوِف َي ُك َّل َما َك َ
ان لَهُ َعلَ ْيه .فَه َك َذا أَبي الس َ
َخ ِ
احد أل ِ
تَتْرُكوا ِمن ُقلُوبِ ُكم ُك ُّل و ِ
يه َّزالَتِ ِه».
ْ
ْ
ُ
َ
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ِّ
الشرير .أوًال :يشبه
† التأمل اإل نجيلي :مثل الملك المترفق والعبد ّ
ملكوت السماوات بإنسان ملك ،وكما يقول العلمة أوريجينوس[ :ملكوت

حدا
السماوات هذا هو ابن اهلل ،عندما صار في شكل جسد
الخطية ،متّ ً
ّ
ثانيا :العشرة آالف وزنة التي ِا ْستَدانها
بالناسوت فصار
ً
إنسانا مل ًكاً .

اإللهية .فإن كان رقم ُ 01يشير إلى
اإلنسانّ ،إنما هي كسر الوصايا
ّ
وصية يكسر الناموس كله ،وأما رقم
الوصايا العشرة ،ومن أخطأ في
ّ
لألبدية ،فإن رقم  010111يعني أن اإلنسان مدين بكسر
فيشير
ّ
ُ 0111
الزمنية .يقول القديس
وصايا ِبدين ال يقدر أن يفيه َعبر حياته
ّ
أغسطينوس[ :يلزمنا أن ِّ
نؤكد أنه كما أُعطى الناموس في عشر وصايا،
فإن العشرة آالف وزنة تعني كل الخطايا التي اُرتكبت في حق الناموس.
ما كان يمكن لإلنسان أن يفي الدين اإللهي ،فصدر األمر ببيعه هو

الوصية
شيئا .إن كسر
وزوجته وأوالده وكل ماله ،لعلّه يقدر أن يفي ً
ّ
الداخلية
اإللهية قد دفع اإلنسان ليفقد كل شيء ،يفقد نفسه  -أي روحه
ّ
ّ
التي أصابها الموت األبدي بحرمانها من اهلل مصدر حياتها ،ويفقده

زوجته -أي جسده المرتبط به -ويلزم أن يعوله ويربِّيه ،فصار الجسد
دنسا ،مثقّل بشهوات فاسدة قاتلة ِّ
تثقل النفس وتفسد الفكر
الصالح ً
تحولت خلل
فيشيرون إلى المواهب
ّ
أما األوالد ُ
والحواسّ .
المتعددة التي ّ

أما كل
ّ
الخطية من آالت ّبر هلل إلى أداة إثم تعمل لحساب الشيطان؛ ّ
وفضة ونحاس إلخ .األمور التي وان
ماله فيعني ممتلكاته من ذهب
ّ
كانت صالحة في ذاتها لكنها خلل فساد اإلنسان صارت معثرة له .يرى

القديس جيروم أن الزوجة هنا هي "الغباوة" ،فكما أن الحكمة هي زوجة
اإلنسان البار كقول الكتاب "قل للحكمة ِ
أنت أختي ...لتحفظك من المرأة

األجنبية من الغربية ِ
الشرير زوجته
ّ
الملقة بكلمها" (أم  )5-4 :7فإن ّ
َ

الشريرة" التي
"الغباوة" .ويرى القديس أغسطينوس في الزوجة "الرغبة ّ
شره
تلتصق
الشريرة .وكأن اإلنسان في ّ
بالشرير ،فتلد أبناء هم أعماله ّ
ّ

الشريرة ،وعن
الديان
ّ
يقدم لدى ّ
ً
حسابا عن زوجته ،أي رغبته أو إرادته ّ
تحنن الملك على المدين فلم يتمهَّل
أوالده ،أي
الشريرة .لقد ّ
تصرفاته ّ
ّ
مما يسأل وفوق ما يفهم ،إذ
عليه فحسب كطلبه ،وانما أعطاه أكثر ّ
حر هو زوجته وأوالده ،وترك له ما لديه وعفا عنه الدين .كان هذا
أطلقه ًا
ظانا أنه يقدر أن يفي ،ولم يعلم أنه عاجز كل
المسكين يطلب اإلمهال ً

العجز في تحقيق هذا األمر مهما طال الزمن ،لهذا أطلقه السيِّد إلى

حرية
المج ّ
الحرية خلل الصليب تارًكا له كل الدين بنعمته ّ
انية .وهبه ّ
ّ
مقد ًسا له.
مقد ًسا مواهبه وكل ما يملكه ،ليصير بكلّيته ّ
النفس والجسدّ ،
الحرية كمن هو بل دين يحمل
كان يمكن لهذا العبد أن يعيش هكذا في ّ
مقد ًسا ،غير أن المعطِّل الوحيد الذي أوقف هذه النعم ونزعها
كل شيء ّ
مما كان عليه هو ِانغلق قلبه على أخيه الذي كان
عنه ّ
ليرده إلى ّ
أشر ّ
مدينا له بمائة وزنة ،أي بدين بشري تافه ،ألن رقم  011تُشير إلى
ً
الجماعة في هذا العالم .مهما ارتكب اإلخوة في حقّناّ ،إنما نكون دائنين
لهم بمائة وزنة ،إن كان هذا هو حال البشرّية التي تئن من أجل عدم
ضده ،ليس شيء
تنازل اإلنسان ألخيه عن أخطائه التي سبق فارتكبها ّ

يجعل النفس حكيمة بحق ووديعة ومترفّقة مثل تذكار خطايانا على
جدا عندما ترى من أوالدها
الدوام .فماذا يكون قلب الكنيسة التي تحزن ً
إلهية ونِعم
من ال يصفح ليخسر في غباوة ما تمتّع به من عطايا ّ
السمائيين ،وقلب اهلل نفسه الذي يطلب أن
انية .بل هذا ما يحزن قلب
ّ
مج ّ
ّ
يجد صورته ومثله فينا! لقد أ ّكد لنا السيِّد أن نغفر ُليغفر لنا" :هكذا أبي
السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد ألخيه زالته".

† يوم السبت في  92أيلول  9102إقتبلت سر العماد المقدس جوزفين
أنا ماريا إبنة كراسيا ويوسف باهيني ،نهنئ أهلها وليحل نور الرب يسوع

المسيح في حياتها.

† األحد في  7تشرين األول  9102سيقام جناز األربعين لراحة كل من

المرحومين المرحوم عبد المجيد تكوز والمرحومة منى طبولي ،للفقيدين

الرحمه الواسعة والهلهم وعائلتهم ولسائر األقارب التعازي الحارة والصبر
والسلوان وطول البقاء.

† لجنة السيدات :نظ اًر إلنتهاء مدة خدمة لجنة السيدات الحالية
والمشكورة على أتعابها ،يسر المجلس الملي بقبول ترشيحات السيدات

اللواتي هن من الطائفة وتتوفر لديهن إمكانية للمشاركة بفعاليات وأنشطة

المناسبات الروحية واإلجتماعية لدورة مدتها سنتان ،بشرط أن تكون

السيدة المرشحة قد سددت عائلتها االشتراك السنوي المحدد لكل عائلة،
فمن لديها الرغبة بهذه الخدمة المباركة ألجل الكنيسة وأبنائها ،الرجاء

اإلتصال بالسيدة سحر بريخان  514-812-1314وشك اًر.

† رحلة دينية إلى األراضي المقدسة :يسرنا أن نعلن عن رحلة دينية
إلى األراضي المقدسة بمرافقة األب كميل اسحق وذلك في  01تشرين

الثاني  9102عن طريق الشركة السياحية في بيت لحم Pilgrims

 .Angles Tours & Travelللستعلم والحجز الرجاء االتصال
باألب كميل إسحق على الرقم التـالي 514-927-1220:وشك اًر.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

