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النص اإلنجيلي (متى  14 :2ـــ )23
ُمه َليالً و ْانصر ِ ِ
اك ِإَلى َوَف ِاة
َخ َذ َّ
ام َوأ َ
ان ُهَن َ
صَروَ َك َ
الصِب َّي َوأ َّ ُ ْ َ َ َ َ
ف إَلى م ْ
َفَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الر ِب ِب َِّ
صَر َد َع ْو ُت
يل ِم َن َّ
ه ُير ُ
النب ِي اْلَقائل« :م ْن م ْ
ود َس .ل َك ْي َيت َّم َما ق َ
ِ
ٍِ
َن اْلمجوس س ِخروا ِب ِه َغ ِ
ض َب ِج ًّداَ .فأ َْرَس َل
ْابني»ِ .ح َينئذ َل َّما َأرَى ه ُير ُ
ود ُس أ َّ َ ُ َ َ ُ
الصبي ِ َّ ِ
وَقَتل ج ِميع ِ
ين ِفي َب ْي ِت َل ْح ٍم َوِفي ُك ِل تُ ُخو ِم َهاِ ،م ِن ْاب ِن َسَن َت ْي ِن
ان الذ َ
َْ
َ َ َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ان الذي َت َحَّقَق ُه م َن اْلم ُج ِ
َفما ُدو ُنِ ،ب َحسب َّ
الزَم ِ
يل ِبِإ ْرِمَيا
وس .ح َينئذ َت َّم َما ق َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يل
ص ْو ٌت ُسم َع في َّ
اء َو َع ِو ٌ
يل َكث ٌيرَ .راح ُ
امةَ ،ن ْوٌح َوُب َك ٌ
الر َ
النب ِي اْلَقائلَ « :
ِ
ِ
َن تَتَع َّزى ،ألََّنهم َل ْيسوا ِبموج ِ
ات
ين»َ .فَل َّما َم َ
تَ ْبكي َعَلى أ َْوالَد َها َوالَ تُ ِر ُ
ود َ
ُ ْ ُ َْ ُ
يد أ ْ َ
ِ
ظهر ِفي حْل ٍم ِليوس ِ ِ
ك َّ ِ
الُ « :ق ْم
صَر َق ِائ ً
ود ُسِ ،إ َذا َم َ
ه ُير ُ
ال ُ
ُ ُ ُ َ
الرب َق ْد َ َ َ
ف في م ْ
َّ ِ
ُمه وا ْذهب ِإَلى أَر ِ ِ ِ
ين َك ُانوا
َو ُخ ِذ َّ
يل ،ألََّن ُه َق ْد َم َ
ات الذ َ
ْ
الصِب َّي َوأ َّ ُ َ َ ْ
ض إ ْسَرائ َ
ُمه وجاء ِإَلى أَر ِ ِ ِ
َخ َذ َّ ِ
طُلُبو َن َنْفس َّ ِ
يل.
َي ْ
ام َوأ َ
ْ
َ
ض إ ْسَرائ َ
الصب َّي َوأ َّ ُ َ َ َ
الصب ِي»َ .فَق َ
ِ
َن أَرِخيالَوس يمِلك عَلى اْليه ِ ِ ِ
ِ
ِ
ود َس
ضا َع ْن ه ُير ُ
ودَّية عَو ً
َولك ْن َل َّما َسم َع أ َّ ْ ُ َ َ ْ ُ َ
َُ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ف ِإَلى
اف أ ْ
َن َي ْذ َه َب ِإَلى ُهَن َ
صَر َ
أَِبيهَ ،خ َ
اكَ .وإِ ْذ أُوح َي إَل ْيه في ُحْلمٍْ ،ان َ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
يل
ال َل َها َناصَرةُ ،ل َك ْي َيت َّم َما ق َ
َنَواحي اْل َجليل َوأ ََتى َو َس َك َن في َمد َينة ُيَق ُ
اءِ« :إَّنه سي ْدعى ن ِ
ِباأل َْنِبي ِ
اص ِرًّيا»
ُ َُ َ َ
َ
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األحد األول بعد الميالد

† التأمل اإلنجيلي:
يالحظ القديس يوحنا الذهبي الفم أن المالك لم يقل عن القديسة مريم
"امرأتك" ،بل قال "أمه" ،فإنه إذ تحقق الميالد وزال كل مجال للشك .صارت
القديسة منسوبة للسيد المسيح ال ليوسف .لقد أراد المالك تأكيد أن السيد

المسيح هو المركز الذي ُننسب إليه .يرى القديس أوغسطينوس أن النفس
التي ترتبط بالسيد المسيح خالل اإليمان الحي العامل بالمحبة تحمله فينا
روحيا كما حملته
روحيا ،وكأنها قد صارت له كالقديسة مريم التي حملته
ً
ً
بالجسد! لماذا هرب السيد المسيح إلى مصر؟ أوًال :الهروب إلى مصر
يمثل حلقة من حلقات األلم التي اجتازها القديس يوسف بفرٍح ،فإن كان
الوحي قد شهد له بالبر ،فإن حياة البر تمتزج باآلالم دون أن يفقد المؤمن

سالمة الداخليُ .يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على كلمات المالك
قائال[ :لم يتعثر يوسف عند سماعه هذا ،وال قال :هذا أمر
ليوسفً ،

صعب ،ألم يقل لي إنه يخلص شعبه ،فكيف ال يقدر أن يخلص نفسه،
بل نلتزم بالهروب ،ونقطع رحلة طويلة ،ونقطن في بلد آخر؟ فإن هذا

شيئا من هذا ،ألنه رجل إيمان! بل وال سأل
يناقض ما وعدت به! لم يقل ً
عن موعد رجوعه ،إذ لم يحدده المالك ،بل قال له" :وكن هناك حتى أقول
ومطيعا يحتمل هذه التجارب بفرح .هكذا
خاضعا
لك" .لم يحزن بل كان
ً
ً
يمزج هللا الفرح بالتعب ،وذلك مع كل الذين يتقونه ...مدبًار حياة األبرار

بمزج الواحدة باألخرى .والتزم يوسف أن يهرب إلى مدينة أخرى ،هذه هي

صورة الحياة التقوية الحقيقية ،هي مزيج مستمر من الضيقات مع األفراح،
روحيا ،فبالضيق نتزكى أمام هللا،
يسمح بها الرب ألجل تزكيتنا ومساندتنا
ً
وبالفرح نمتلئ رجا ًء في رعاية هللا وعنايته المستمرة .هروب السيد المسيح

من الشر أكد حقيقة تجسده ،وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم[ :لو أنه
إنسانا .هروبه كممثل للبشرية
منذ طفولته المبكرة أظهر عجائب لما ُحسب ً
روحيا أساسه عدم مقاومة الشر بالشر ،كانت مصر رائدة
منهجا
يقدم لنا
ً
ً
العالم األممي ،فكانت بفرعونها تُشير في العهد القديم إلى العبودية،
بخصوبة أرضها تُشير إلى حياة الترف ومحبة العالم .كان يمكن للسيد أن
يلتجئ إلى مدينة في اليهودية أو الجليل ،لكنه أراد تقديس أرض مصر،

مذبحا له .في هذا يقول إشعياء النبي:
ليقيم في وسط األرض األممية
ً
"هوذا الرب راكب على سحابة خفيفة سريعة ،وقادم إلى مصر ،فترتجف
أوثان مصر من وجهه ،ويذوب قلب مصر داخلها .هكذا قدم السيد المسيح

فيض نعم في مصر لتكون سر بركة للعالم كله ،إذا باألطفال العبرانيين

عمال ك ارزًيا وشهادة حق أمام
ُيقتلون بال ذنب .لقد قدم هؤالء األطفال ً
العالم كله ،فإنهم يمثلون كنيسة العهد الجديد التي حملت بساطة الروح
كاألطفال ،إذ انطلق األطفال كأبكار لينعموا بالوحدة مع الحمل اإللهي

أينما ُوجد .عبور أطفال بيت لحم إلى فوق يمثلون كنيسة األبكار كموكب
روحي مقدس يتقدمهم المصلوب البكر.
† قداس رأس السنة المباركة:
سيقام قداس رأس السنة وختانة الرب وتذكار مار غريغوريوس وباسيليوس
يوم الثالثاء في  1كانون الثاني في الساعة  1:30ظه اًر في كنيسة سانت
مكسيم في الفال ،كل عيد ميالد مجيد ورأس سنة مباركة بالمحبة والخير

والسالم للكنيسة المقدسة ورعاتها وخدامها ومؤمنيها وللعالم أجمع.

† حفلة رأس السنة :يسر المجلس الملي أن يعلن إقامة حفل آخر إضافي
لرأس السنة للذين لم يتمكنوا من االشتراك بالحفلة األولى التي اكتمل

عددها ،لذا سيقام حفل آخر في صالتنا على هنري بوراسا فمن يرغب
الحضور والمشاركة الرجاء االتصال بالس ـ ـيد شـ ـ ـ ـمعون صليبا على الرقم:

 514-449-954علمًا أن ثمن الدخول للحفل مع بطاقة اليانصيب هو
 $ 25ولكل شخص له الحق أن يجلب معه طعامه ومشروبه لتلك الليلة

فنحث كل من يرغب الحضور حجز بطاقته بأسرع وقت وشك اًر لتشجيعكم

ومساهمتكم.

† االشتراكات السنوية :نحثكم ونذكركم بدفع اشتراكاتكم السنوية لكل عائلة
منتسبة لكنيستنا السريانية ،ونشجعكم على المبادرة بتسديد التزامكم تجاه بيت

الرب ،وليس بالضرورة أن يدفع  $150كامالً ،بل كل عائلة حسب طاقتها،
بارككم الرب وزادكم من نعمه وخيراته.

† صدى السريان :يسر أخوية صدى السريان للشباب ان تعلمكم بافتتاح
النادي السرياني لموسم الشتاء  ٢٠١٩وذلك في ثاني يوم جمعة من كل

شهر ،الساعة السابعة مساء .نتمنى من الجميع المشاركة والحضور.

† تقويم الكنيسة لعام  :2019اليوم تستطيعون الحصول على تقويم
الكنيسة الذي تصدره النيابة البطريركية السريانية األرثوذكسية في كندا.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

