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حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
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† النص اإلنجيلي( :لوقا )20–9:11
طُلُبوا تَ ِج ُدواِ ،ا ْق َرُعوا ُيْفتَ ْح َل ُك ْم .أل َّ
َن ُك َّل
ط ْوا ،اُ ْ
اسأَُلوا تُ ْع َ
َوأ ََنا أَُق ُ
ول َل ُك ُمْ :
طُل ُب َي ِج ُدَ ،و َم ْن َيْق َرعُ ُيْفتَ ُح َل ُهَ .ف َم ْن ِم ْن ُك ْم،
ْخ ُذَ ،و َم ْن َي ْ
َل َيأ ُ
َم ْن َي ْسأ ُ
يه حجرا؟ أَو سمك ًة ،أََفيع ِط ِ
ِ
يه َحَّي ًة
َبَ ،ي ْسأَُل ُه ْابُن ُه ُخ ْب ًزا ،أََفُي ْع ِط َ َ ً ْ َ َ َ
َو ُه َو أ ٌ
ُْ
السمك ِة؟ أَو ِإ َذا سأََله بيض ًة ،أََفيع ِط ِ
يه َعْق َرًبا؟ َفِإ ْن ُك ْنتُ ْم َوأ َْنتُ ْم
َ ُ َْ َ
ُْ
َب َد َل َّ َ َ ْ

ط َايا َجِي َد ًةَ ،ف َك ْم ِباْل َحرِ
اآلب
طوا أ َْوالَ َد ُك ْم َع َ
َن تُ ْع ُ
أْ
َش َرٌار تَ ْع ِرُفو َن أ ْ
ِي ُ
َِّ ِ
السم ِ
َّ ِ ِ
ان ُي ْخ ِرُج
اءُ ،ي ْع ِطي ُّ
ين َي ْسأَُل َ
ون ُه؟» َوَك َ
الرو َح اْلُق ُد َس للذ َ
الذي م َن َّ َ
ُخ ِرَج َّ
َخ َر ُس،
الش ْي َ
َش ْي َ
ان تَ َكَّل َم األ ْ
َخ َر َسَ .فَل َّما أ ْ
ان ذلِ َك أ ْ
طُ
ط ًاناَ ،وَك َ
الشي ِ
ِ
ِ
ول َرِئ ِ
اط ِ
ين
َفتَ َع َّج َب اْل ُج ُموعَُ .وأ َّ
يس َّ َ
َما َق ْوٌم م ْن ُه ْم َفَقاُلوا«:ب َب ْعَل َزُب َ
يخ ِرج َّ ِ
طَلبوا ِم ْنه آي ًة ِمن َّ ِ
ون ُهَ .ف َعلِ َم
ين»َ .و َ
الس َماء ُي َج ِرُب َ
ُ َ َ
الش َياط َ
آخ ُرو َن َ ُ
ُْ ُ
ال َل ُه ْمُ «:ك ُّل َم ْمَل َك ٍة ُم ْنَق ِس َم ٍة َعَلى َذ ِات َها تَ ْخ َر ُبَ ،وَب ْي ٍت
أَْف َك َارُه ْمَ ،وَق َ
ان َّ
ضا َي ْنَق ِس ُم َعَلى َذ ِات ِه،
الش ْي َ
ُم ْنَق ِس ٍم َعَلى َب ْي ٍت َي ْسُق ُ
ان أ َْي ً
طُ
طَ .فِإ ْن َك َ
َف َكيف تَ ْثبت ممَل َكتُه؟ ألََّن ُكم تَُقوُلونِ :إِني ِببعَلزبول أُخ ِرج َّ ِ
ين.
َ
الش َياط َ
ْ َ ُُ َْ ُ
َْ َُ َ ْ ُ
ْ
َفِإن ُكنت أَنا ِببعَلزبول أُخ ِرج َّ ِ
اؤُك ْم ِب َم ْن ُي ْخ ِر ُجو َن؟ لِذلِ َك
الش َياط َ
ينَ ،فأ َْب َن ُ
ْ ْ ُ َ َْ َُ َ ْ ُ
بع هللاِ أُخ ِرج َّ ِ
ِ
ِ ِ
ين َفَق ْد
َص ِ
ُه ْم َي ُك ُ
الش َياط َ
ونو َن ُق َ
ْ ُ
ضاتَ ُك ْم! َولك ْن إ ْن ُك ْن ُت بأ ْ
وت هللاِ.
أَْقَب َل َعَل ْي ُك ْم َمَل ُك ُ
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أيضا ضرورة أال نفشل أو
† التأمل اإلنجيلي :وهذا المثل يعلمنا ً
ُنصاب باإلحباط في صلواتنا :استمروا في الطلب .استمروا في السؤال..
استمروا في القرع  ..ذلك ألن فعل األمر في صيغة الحاضر في

اليونانية ،يوحي باالستمرار .فتارًة يستجيب هللا صلواتنا أول ما نسأله،
وطور ال يستجيبها أال بعد مواصلتنا الطلب على مدى فترة طويلة من
ًا
فأحيانا ،عندما تكون القلوب ضعيفة،
الزمن .هللا يستجيب الصلوات:
ً
غالبا ما يلزم
يمنح هللا المؤمنين تلك العطايا التي يطلبونها منه .لكن ً
صنفا أعمق من الراحة ،إذ يثق بصمت هللا عندما
اإليمان أن يتعلم
ً
يمتنع عن الكالم؛ ذلك ألن الذي اسمه محبة يعطي األفضل ألوالده.

أمينا،
فالنجوم قد تحترق وتفنى ،وحتى الجبال تزول ،أما هللا فيبقى ً
أيضا ،على ما يبدو،
ومواعيده ً
أبدا صادقة .إنه قوتنا .وهذا المثل يعلم ً
عن درجات متزايدة في اللجاجة ،تتدرج من الطلب ،إلى السؤال ،إلى

القرع وهو يعلم إن كل من يسأل يأخذ ،وكل من يطلب يجد ،وكل من
دائما ما
يقرع ُيفتح له .إ ًذا لنا هذا الوعد بأنه عندما نصلي ،يعطينا هللا ً
نطلب ،بل قد يعطينا حتى ما هو أفضل من ذلك .فاالستجابة بالنفي،
تعني أنه على علم بأن طلبنا ربما ال يكون األفضل لنا .فامتناعه عن
االستجابة في هذه الحال ،يبقي أفضل من منحنا طلبنا .النعمة .فاهلل لن

طعاما.
يه أز بنا بإعطائنا أشياء غير صالحة لألكل ،عندما نطلب منه
ً

آالما
فإذا سألناه سمكة ،لن يعطينا عقرًبا ،أي ما بوسعه أن يسبب لنا ً
حادة .ال ِ
يقدم األب البشري عطايا مضرة ،مع كونه صاحب طبيعة
خاطئة .لكنه يعرف أن يعطي أوالده عطايا جيدة .فكم بالحري يكون
أبونا الذي من السماء على استعداد إلعطاء الروح القدس للذين

يسألونه”.من الجدير ذكره أن الروح القدس هو العطية التي انتقاها الرب

بصفتها أكثر ما نحتاج نحن إليها ،وأكثر ما يرغب هو في منحنا إياها“.

وعندما تكلم الرب يسوع بهذه الكلمات ،لم يكن الروح القدس قد أُعطي
بعد ،ونحن يجدر بنا أال نصلي لكي ُنعطى الروح القدس كشخص يأتي
ليسكن داخلنا ،وهذا بالطبع صحيح .فالروح القدس هو روح القوة التي
تً ِ
مكن المؤمن من العيش في الحياة المسيحية « .فكم بالحري أبوكم الذي

من السماوات يهب خيرات للذين يسألونه» .رد الرب على تهمة أنه كان
ُيخرج الشياطين ببعلزبول الساكن فيه على زعمهم ،وهكذا ابتدأ الرب أوالً
بتذكيرهم بأن كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب ،وبأن كل بيت منقسم

على ذاته يسقط .فلو أنه كان مجرد أداة في يد الشيطان إلخراج

الشياطين ،لكان الشيطان من جراء ذلك يحارب أعو َانه .ومن السخافة
الظن أن الشيطان سيقاوم نفسه بهذا الشكل ،معرقالً بذلك مخططاته
بعضا من مواطنيهم كانوا
ثانيا ،قام الرب بتذكير منتقديه بأن ً
الخاصةً .
في ذلك الوقت عينه يخرجون األرواح الشريرة .فإن كان هو يفعل ذلك
أيضا يعتمدون القوة عينها .وإن كان
بقوة الشيطان ،فيستتبع ذلك أنهم هم ً
يسوع يعمل ويتصرف بقوة الشيطان ،فإنه يلزم مخرجي الشياطين

أصحاب التبعية اليهودية أن يتكلوا على هذه القوة نفسها .وكانت إدانة

أيضا .أما التفسير الصحيح فهو أن
الرب تعني بطبيعة الحال إدانتهم ً
الرب يسوع كان يخرج الشياطين بإصبع هللا .وماذا عنى بهذه العبارة

«بإصبع هللا؟» «ولكن إن كنت أنا بروح هللا أُخرج الشياطين فقد أقبل
عليكم ملكوت هللا» .لذا نستخلص من هذا أن أصبع هللا هو نفسه روح

هللا .فالرب يسوع الحاضر هناك لصنع عجائب كهذه ،كان البرهان
القاطع على أن الرئيس والحاكم الذي مسحه هللا ،قد ظهر ًّ
حقا على

مسرح التاريخ.

† اليوم األحد في  27آب  2017إقتبل سر العماد المقدس الطفلة عماد
كارين ابنة فادي كورية ونانسي صغير .تهانينا للمعتمدة وذويها ،وليحل
نور الرب يسوع في حياتها مدى الدهر.
† Dear youth, our next Spiritual Discussion Night with
Father Kamil Ishak will be held on Saturday the 2nd of
September at 7:00 PM at our Church Hall on HenriBourassa. The topic will be "The 7 Sacraments of the
Church: Part 4 - Communion". Please prepare for the
discussion by looking up some Bible verses on the
topic! After the discussion, we will enjoy some
fellowship, games and snacks. Remember to bring
!your Bibles! Tawdi Sagi
† لقاء الشبيبة الروحي :أحبائنا الشباب والشابات ،لقائنا الروحي القادم
مع األب كميل إسحق واألب في مساء يوم السبت  2أيلول بتمام

الساعة  7مساء بقاعة كنيستنا على هنري بوراسا .وسيكون الموضوع:
أسرار الكنيسة السبعة الجزء  – 4سر المناولة القربان المقدس" .يرجى
التحضير للمناقشة من خالل البحث في آيات الكتاب المقدس حول هذا
الموضوع! وبعد ختام لقائنا الروحي ومن خالل محبتنا األخوية في الرب

يسوع المسيح ،سنقضي وقتاً ممتعاً مع بعضنا البعض ونتناول بعض

رجاء ليكن األنجيل المقدس الخاص بكم مرافقاً لكم
الضيافات الخفيفة.
ً
في إجتماعاتكم الروحية وشك اًر.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

