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

النص اإلنجيلي( :متى )15-25: 51

ِ
ثَُّم َخ َرَج َي ُسوعُ ِم ْن ُه َن َ
ام َأرَةٌ
ص َر َ
ص ْي َد َ
ور َو َ
ف إِلَى َن َواحي ُ
اك َو ْان َ
اءَ .وِا َذا ْ
صَ
َك ْن َعانَِّيةٌ َخ ِار َجةٌ ِم ْن تِْل َك التُّ ُخ ِ
ِّدَ ،يا
ت إِلَ ْي ِه قَائِلَةْ «:ار َح ْمنِيَ ،يا َسي ُ
ص َر َخ ْ
وم َ
ِ
طلَُبوا
ونةٌ ِج ًّدا»َ .فلَ ْم ُي ِج ْبهَا بِ َكِل َمة .فَتَقَ َّد َم تَالَ ِمي ُذهُ َو َ
ْاب َن َد ُاوَد! ا ْب َنتِي َم ْجُن َ
ال«:لَم أُرس ْل إِالَّ
ِ
ِ ِِ
َج َ
اء َنا!» فَأ َ
اصرْفهَا،ألََّنهَا تَص ُ
إِلَ ْيه قَائل َ
ينْ «:
اب َوقَ َ ْ ْ َ
يح َوَر َ
إِلَى ِخر ِ
ِّد،
اف َب ْي ِت إِ ْس َرائِ َ
ت لَهُ قَائِلَةَ «:يا َسي ُ
ت َو َس َج َد ْ
يل الضَّالَّ ِة» .فَأَتَ ْ
َ
ِ
ِ
ط َرَح لِْل ِكالَب».
ين َوُي ْ
اب َوقَ َ
ال«:لَ ْي َس َح َسنا أ ْ
َج َ
أَعِّني!» فَأ َ
َن ُي ْؤ َخ َذ ُخ ْب ُز اْل َبن َ
ِّد! واْل ِكالَب أ َْيضا تَْأ ُك ُل ِمن اْلفُتَ ِ
ات الَِّذي َي ْسقُطُ ِم ْن
فَقَالَ ْ
ُ
َ
تَ «:ن َع ْمَ ،يا َسي ُ َ
ِ ِ
ِِ
ام أرَةَُ ،ع ِظ ٌ ِ
يم ُان ِك!
اب َي ُسوعُ َوقَ َ
َج َ
َمائ َدة أ َْرَبابِهَا!» .ح َينئذ أ َ
ال لَهَاَ « :يا ْ َ
يم إ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّاع ِة .ثَُّم ْانتََق َل َي ُسوعُ ِم ْن
ين» .فَ ُشف َيت ْاب َنتُهَا م ْن تْل َك الس َ
ل َي ُك ْن لَك َك َما تُِريد َ
ِ
ِِ
اك.
ص ِع َد إِلَى اْل َجَب ِل َو َجلَ َس ُه َن َ
ُه َن َ
اء إِلَى َجانب َب ْح ِر اْل َجليلَ ،و َ
اك َو َج َ
ِ
ون،
اء إِلَ ْي ِه ُج ُموعٌ َكثِ َيرةٌَ ،م َعهُ ْم ُع ْرٌج َو ُع ْم ٌي َو ُخ ْر ٌس َو ُش ٌّل َو َ
ون َكث ُير َ
آخ ُر َ
فَ َج َ
ِ
َّب اْل ُج ُموعُ إِ ْذ َأر َْوا اْل ُخ ْر َس
وه ْم ع ْن َد قَ َد َم ْي َي ُسوعَ .فَ َشفَ ُ
َوطَ َرُح ُ
اه ْم َحتَّى تَ َعج َ
ِ
ِ
َّ
ون ،و ُّ
ونَ .و َم َّج ُدوا إِلهَ
ونَ ،واْل ُع ْم َي ُي ْبص ُر َ
ُّونَ ،واْل ُع ْرَج َي ْم ُش َ
الش َّل َيصح َ
َيتَ َكل ُم َ َ
يل.
إِ ْس َرائِ َ
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أحد شفاء إبنة الكنعانية

التأمل اإلنجيلي:
كان الوقت يقترب لكي يقدم الرب خدمته لألمم في الجليل حيث فاضت

النعمة والحق اللذان كان ممتلئا بهما إلى بعض األفراد في األمم كما نرى

في هذه األعداد .كان نور ابن اهلل يشرق على الجميع ،وقد رأت هذه
الكنعانية نوره ،ورأت في شخصه رجاء إسرائيل ،بل رأت رجاء لكل الذين

يتقدمون إليه .كان الرب كما سجل البشير مرقس قد انسحب من بين الناس

محاوال االختفاء ،ولكنه لم يستطيع بسبب تلك الشهادة العظيمة من

المتوسلين المحتاجين الذين تبعوه .وهنا طلبته هذه المرأة وبتوسلها الملح
نالت رحمة ووجدت نعمة وعونا في حينه .لقد سمعت عنه هذه المرأة

الغريبة وأتت إليه كهيكل اهلل الحقيقي وأجيبت إلى طلبها .كانت هذه المرأة

أما ،ومشاعر األمومة تكاد تمزقها من األلم عند رؤيتها آالم ابنتها التي
كان بها روح نجس .ونشاهد في األناجيل االهتمام العظيم الذي يعطيه

الرب لمشاعر األمومة واألبوة في العائالت ،وبين القليل من معجزات الرب
المسجلة نجد أن الرب استمع إلى :أم من أجل ابنتها ،أب من أجل ابنته

(متى  )01-61 :9أب من أجل ابنه (متى  )61-61 :61خادم الملك

من أجل ابنه (يو َ )33-11 :1والدين من أجل أوالدهم (لو ،63 :61
 )61قائد مئة من أجل خادمه (لو  )62-0 :1وجميل أن يلجأ اآلباء
واألمهات إلى الرب لحفظ أوالدهم أو شفائهم من الشر ،وال شك أن الرب

قادر على الحفظ والشفاء من الشرور كما من األمراض الجسدية .ونرى هنا

امرأة تلجأ إلى الرب ،وكانت قد سمعت عنه قبل تاريخ هذه الحادثة إذ نق أر

"فخرج خبره للوقت في كل الكورة المحيطة بالجليل" (مر  )01 :6وأتت هذه

الم أرة إليه لتراه ،وخرت عند قدميه .وسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها
صارخة إليه "يا سيد أعني" (متى  )03 :63البنون والكالب .كانت حالة
المرأة الفقيرة محركة للعواطف ،وال شك أنه كان عند الرب رحمة عظيمة

ولكن مقترنة مع الحق والبر .إن الرب يسوع مع امتالئه بالعطف على

الغرباء والنعمة المتجهة إليهم ،كان ممتلئا بطريقة مماثلة بالحق .لم تكن
المرأة صاحبة حق بسبب حاجتها ،وكان يجب أن تتعلم أن أملها الوحيد

يكمن في رحمة اهلل وكان عليها أن تتقدم على أساس النعمة السماوية.

كانت هناك حقيقة لم يأت األوان إلعالنها وهي أنه "ال فرق إذ الجميع

أخطأوا وأعوزهم مجد اهلل" (رو  )03 :3ألنه ال فرق بين اليهودي واليوناني

ألن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به" (رو  )60 :62ولكن
في وقت ربنا يسوع كانت الحدود ال تزال موضوعة ،لذلك قال الرب للمرأة

"دعي البنين أوال يشبعون ألنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح

للكالب" وكان الرب بهذا الجواب يتصرف في انسجام مع المخطط اإللهي.
وضعت كلمات الرب المرأة في مواجهة أمرين :هل تقبل هذه الحدود
المعينة من اهلل في طريق معامالته مع الناس ،وعندئذ تنال البركة؟ أم
ترفضها فتحرم من هذه البركة؟ وقبلت المرأة في حالتها الذليلة ذلك التعبير

بكل ما يحمله من معان إذ دخلت كلمة اهلل إلى قلبها وطرحت جانبا كل
الكبرياء مقتنعة أنها مرفوضة خارج إسرائيل وال يوجد أي دعوى مقررة على

المسيا من األمم .وقد أظهر جواب المرأة ما في قلبها ،إذ اعترفت أن البنين

لهم حق سابق وينبغي أن يشبعوا أوال ،ولكنها وثقت أيضا أن الرب يسوع
كمرسل من اهلل قادر أن يقدم لها المعونة مع أنها أممية ،بل أيضا في

الصالح والكرم الفائض منه فهناك فتات تسقط من المائدة المحملة

بإحسانات السيد ،ومن هذه الفتات تأكل الكالب التي تحت المائدة .حتى
حين طلبته امرأة أممية جاءت إليه من حدود صور وصيداء .أما في إنجيل

متى فتأتي النقط التي توضح تصرفه كالملك -6 :خاطبته المرأة كابن

داود -0 .ظل صامتا في البداية -3 .رغب التالميذ في أن ترسل بعيدا.

 -1أشار الرب إلى خدمته المتجهة إلى خراف بيت إسرائيل الضالة-3 .

مدح الرب إيمان المرأة العظيم ولم تكن المائدة التي نصبها ،حيث تساقط
منها فتات النعمة المرأة أممية جائعة ،وطلبت بتوسل أن يسمح لها السيد

أن تأكل منه .تواضع فريد ،األمر الذي جعلها في عيني الرب عظيمة

اإليمان ،معطية مجدا هلل.

 +اليوم األحد  3نيسان  0261إقتبل سر العماد المقدس الطفل وليم إبن
دافيد يوسف وميليسا ألبانسي ،نهنئ أهله وليح ّل نور الرب يسوع في حياته.

المجلس الملي:
 +في ي ـ ـوم الســبت الـواقع في  9نيسان  0261الساعة السابعة مساء تدعـوكم
لجنة السيدات في كنيستنا إلى مأدبة ع ـشـاء (سـ ــمك ܢܽܘܢ݀ܶـ݀ܶـܐ) في مرك ــز

الكنيـســة عـلى ه ـنـري بـو ارســا بمناسبة انتصاف الصوم األربعيني ،سعر

البطاقة

 20 $وسيتخلل العشاء عدد من المفاجآت ،للحجز واألســتعالم

الـرجاء األتـصال مع األخوات :زي ـنـة م ـلــكي ) (514-992-8065وريما

كورية ).(514-554-8188

مساء تتشرف
 +من مساء يوم السبت في  61نيسان  0261الساعة السابعة
َ
جمعية سيدات كنيسة مار يعقوب للسريان االرثودكس في مونتريـال بدعوتكم
لحضور المحاضرة الثقافية الطبية بعنوان  :أمراض القلب الشائعة أسبابها،

أعراضها،عالجها والوقاية منها ،يلقيها االختصاصي بأمراض القلب الدكتور

الجراح رؤوف أياس ،في مركز كنيستنا على هنري بوراسا.
 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

