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حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
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النص اإلنجيلي( :متى )02-02 :11
َِّ
بَ « :وْي ٌل
صنِ َع ْ
ِح َينئٍِذ ْابتَ َدأَ ُي َوب ُ
ت ِفيهَا أَ ْكثَُر قُ َّواتِ ِه ألَنَّهَا لَ ْم تَتُ ْ
ِّخ اْل ُم ُد َن التي ُ
ت ص ْي َدا! ألََّنه لَو صنِع ْ ِ
ِ
ِ
ور
ورِز ُ
ت في ُ
ُ ْ ُ َ
ين! َوْي ٌل لَك َيا َب ْي َ َ
صَ
لَك َيا ُك َ
الرم ِاد .و ِ
ات اْلمصُنوعةُ ِفي ُكما ،لَتَابتَا قَِد ِ
لك ْن
َ
اء اْلقُ َّو ُ َ ْ َ
ص ْي َد َ
َو َ
ً
َ
يما في اْل ُم ُسو ِح َو َّ َ َ
الد ِ
احتِ َماالً َي ْوَم ِّ
ين
ون لَهُ َما َحالَةٌ أَ ْكثَُر ْ
اء تَ ُك ُ
ص ْي َد َ
ور َو َ
أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ َّن ُ
صَ
ِ
ِم َّما لَ ُكما .وأ َْن ِت يا َك ْفرَناحوم اْلمرتَِفعةَ إِلَى الس ِ
ين إِلَى اْلهَ ِاوَي ِة.
َّماء! َستُ ْه َبط َ
َ َ ُ َ ُْ َ
َ
َ َ
ت إِلَى اْليوِم و ِ
ات اْلمصُنوعةُ ِف ِ
ألََّنه لَو صنِع ْ ِ
لك ْن
يك لََب ِق َي ْ
ت في َس ُدوَم اْلقُ َّو ُ َ ْ َ
ُ ْ ُ َ
َْ َ
الد ِ
احتِ َماالً َي ْوَم ِّ
ين ِم َّما
ون لَهَا َحالَةٌ أَ ْكثَُر ْ
أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ َّن أ َْر َ
وم تَ ُك ُ
ض َس ُد َ
ب السَّم ِ
ِ
ِ ِ ِ
اآلب َر ُّ
اء
اب َي ُسوعُ َوقَ َ
ال« :أ ْ
َح َم ُد َك أَيُّهَا ُ
َج َ
لَك» .في ذل َك اْل َوْقت أ َ
َ
اء واْلفُهم ِ
ِ
َخفَ ْي َ ِ ِ
طفَ ِ
واأل َْر ِ
ال َن َع ْم
َعلَ ْنتَهَا لِألَ ْ
ض ،ألََّن َك أ ْ
اء َوأ ْ
ت هذه َع ِن اْل ُح َك َم َ َ َ
َ
ِ
ام َكُ .ك ُّل َش ْي ٍء قَ ْد ُد ِف َع إِلَ َّي ِم ْن
أَيُّهَا
اآلب ،أل ْ
ُ
َن ه َك َذا َ
َم َ
ص َارت اْل َم َس َّرةُ أ َ
َّ
ف االبن إِالَّ
االب ُن
ف
َح ٌد َي ْع ِر ُ
اآلب إِال ْ
َ
اآلبَ ،والَ أ َ
ُ
أَبِيَ ،ولَْي َس أ َ
َح ٌد َي ْع ِر ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ين َوالثَِّق ِيلي
َو َم ْن أ ََر َاد ْ
االب ُن أ ْ
يع اْل ُمتْ َعبِ َ
َن ُي ْعل َن لَهُ .تَ َعالَ ْوا إلَ َّي َيا َجم َ
ِ
َّ
َحم ِ
يح ُك ْمِ .ا ْح ِملُوا نِ ِ
الَ ،وأ ََنا أ ُِر ُ
يري َعلَ ْي ُك ْم َوتَ َعل ُموا مِّني ،ألَِّني َوِديعٌ
األ ْ َ
اضع اْل َقْل ِب ،فَتَ ِج ُدوا راحةً لُِنفُ ِ
ِ
َن نِ ِ
وس ُك ْم .أل َّ
يف».
ِّن َو ِح ْملِي َخ ِف ٌ
يري َهي ٌ
َ َ
َو ُمتََو ُ
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التأمل اإلنجيلي:
المسؤولية معه .لقد ابتدأ بكورزين وبيت صيدا.
كلما عظم االمتياز عظمت
ّ
وكانت هذه المدن قد سمعت توسالت المحبة من اهلل المخلِّص ،لذلك فإن

صور وصيداء تكون لهما حالة أكثر احتماالً يوم الدين مما لكورزين وبيت
صيدا .إن الخطية الوحيدة التي تؤدي بالناس إلى الجحيم ،هي رفضهم

الخضوع ليسوع المسيح .قليلة هي المدن التي نالت عناية مثل كفرناحوم.

الجنسي ،هذا االمتياز ،لكانت قد
فلو كان لسدوم الشريرة ،عاصمة الشذوذ
ّ
تابت وأ ِ
ولكن امتياز كفرناحوم كان أعظم ،لذلك كان
ُنقذت من الهالك.
ّ
ولكن كفرناحوم أهملت يوم
على شعبها أن يتوب ويعترف بالرب بسرور.
ّ

افتقادها .كانت خطية سدوم في الضالل واالنحراف عظيمة ،وحيث يذاع

اإلنجيل ،وحيث ال عذر إال لعدد قليل من الناس؛ إن ُوجدوا .كانت في ّأيام
الرب يسوع أربع مدن كبيرة في الجليل :كورزين وبيت صيدا وكفرناحوم

وطبرّية .وقد نطق الرب بالويالت على المدن الثالث األولى منها ،ولكن
ليس على طبرّية .فماذا كانت نتيجة ذلك؟ تد ّمرت كورزين وبيت صيدا
أن موقعها أصبح غير معروف ،وموقع كفرناحوم ليس
ًا
تدمير كام ً
ال حتى ّ
محد ًدا ،فكيف تفاعل مع عدم توبتهم؟ ليس بالم اررة وال بالسخرية وال بالحقد
ّ

ألنه ال يمكن لشيء
ي رفع صوته إلى اهلل بالشكر ّ
وال باالنتقامّ ،
ولكنه بالحر ّ
رب السماء واألرض،
أن يف ّشل مقاصده
اإللهية وقال« :أحمدك ّأيها اآلبّ ،
ّ
ألنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها لألطفال» فالذين يحسبون
ّ

أنفسهم ّأنهم حكماء وفهماء لدرجة ّأنهم ال يدركون حاجتهم للمسيح ،يُبتلون
إلهي .كل شيء قد دفع إلى المسيح من أبيه« .وليس أحد
بالعمى كقضاء ّ

الرب يسوع هنا يوجِّه دعوة شاملة إلى جميع
يعرف االبن إال اآلب» .و ّ
فإن أولئك
المتعبين والثقيلي األحمال ليأتوا إليه للراحة .وبكلمات أخرى ّ
َ
ألن
صاّ .
الذين يختارهم ليعلن لهم اآلب ،هم أولئك الذين يثقون به ربًّا ومخلّ ً

أن الراحة
اإليمان بيسوع المسيح تسبقه التوبة إلى اهلل .وأنا أريحكم .الحظ ّ
ؤخذ باالستحقاقَ .إنها ”راحة الخالص“
عطية ،فهي ال تُكتَسب وال تُ َ
هنا هي ّ
بأن المسيح أكمل عمل الفداء على صليب الجلجثة.
التي تأتي من التحقّق ّ

تحمله
ّإنها ”راحة الضمير“ التي تأتي بعد التحقُّق من ّ
أن جزاء الخطية قد ّ
مرة واحدة والى األبد «احملوا نيري عليكم» .وهذا
المسيح إذ دفع الثمن ّ
يعني إخضاع النفس لمشيئته ،وتسليم القيادة في حياتنا لرب الحياة

يدربنا في
مني» .وبينما نعترف بربوبيَّته في كل مجاالت حياتناِّ ،
«وتعلّموا ّ

ألني وديع ومتواضع القلب» .المعلّم الصالح وديع ومتواضع ،على
طرقهّ « .
ومتكبرين .والذين يحملون نيره يتعلّمون
يسيين الذين كانوا قساة
ّ
الفر ّ
عكس ّ
كيف يأخذون المركز األصغر« .فتجدوا راحةً لنفوسكم» .ليست الراحة هنا
راحة الضمير ،بل راحة القلب التي نلقاها عندما نأخذ مركز االتضاع أمام

أيضا الراحة التي يختبرها اإلنسان في خدمة المسيح
اهلل واإلنسان ،وهي ً
إن
عندما ّ
يكف عن تعظيم نفسه« .ألن نيري ّ
هين وحملي خفيف» .نعم ّ
ولكن هذا ال يعني ّأنه ال توجد مشاكل أو تجارب أو متاعب
حمله خفيفّ ،
نتحملها
المسيحية؛ بل يعني ّأنه ليس علينا أن
تتوجع في الحياة
ّ
أو قلوب ّ
ّ

عبودية ،بل هي حرّية كاملة .فالنير هو رباط رقبة
وحدنا ،فخدمته ليست
ّ
احدا من االثنين ،وهو يريد أن
الثنين والرب يسوع نفسه يريد أن يكون و ً
سر السالم واالنتصار في الحياة
يشترك في متاعب أعمالنا المزعجةّ .
إن ّ
المسيحية يكمن في خلع طوق الذات وقبول نير المسيح المريح.
ّ

 +اليوم األحد في  0حزيران  1725يقام قداس وجناز لمرور سنة على
وفاة المرحومة ماري سرياني زوجة السيد هاني مراد ،للفقيدة الرحمة

الواسعة ،ولزوجها وابنها جورج ولكل األهل واألقارب الصبر والسلوان.

 +تسر كنيسة مار افرام السرياني في شيربروك بدعوتكم للمشاركة في

مبارة
مهرجانها السنوي (ماردين أوبن) هذا االحتفال السنوي هو عبارة عن ا
كولف تنتهي بتوزيع الجوائز في نهاية المهرجان خالل حفل عشاء والذي

ُيقام هذه السنة بتاريخ  1725/8/8رسم االشتراك  $55لالستفسار والحجز
819-580-258 - 819-432-8133 - 514-467-8460
مركز قنشرين للتربية المسيحية:

 +تحت شعار :ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب (مز  )43 :8وبرعاية نيافة

يسر مركز قنشرين للتربية
المطران ايليا باهي وبإشراف المجلس المليّ ،
المسيحية اإلعالن عن المخيم الصيفي لمدة أسبوعين من  15حزيران
ولغاية  27تموز ،من الساعة  5الى الساعة  3بعد الظهر ،من عمر 5

الى  21سنة .رسم االشتراك  277دوالر للطفل .إن العدد محدود ،لذا
نشجعكم ونحثكم لتسجيل أوالدكم في أقرب فرصة من خالل االتصال

باالخت كاترين حنا .5234412050

المجلس الملي:
 +األحد في  23حزيران  1725وبمناسبة عيد األب تقيم جمعية السيدات

في صالة كنيستنا على هنري بوراسا بعد القداس مباشرة (باربكيو )BBQ

ندعوا الجميع للمشاركة واألحتفال سوية بهذا اليوم الجميل.

بتداء كل يوم اثنين الساعة
 +تستمر دورة تعليم اللغة السريانية للكبار إ ً
مساء في صالة مار يعقوب على هنري بوراسا ،التسجيل عند السيد
السابعة
ً
يعقوب طباخ .5233444474

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

