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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 )33-24 :10

ِ
ِ
ض َل ِم ْن َسي ِِّد ِه َي ْك ِفي
ض َل م َن اْل ُم َعلِِّمَ ،والَ اْل َع ْب ُد أَ ْف َ
«لَ ْي َس التِّْلمي ُذ أَ ْف َ
ِ
ون َك ُم َعلِّ ِم ِهَ ،واْل َع ْب َد َك َسي ِِّد ِه .إِ ْن َك ُانوا قَ ْد لَقَُّبوا َر َّ
ب اْل َب ْي ِت
التِّْلمي َذ أ ْ
َن َي ُك َ
ِِ
وم لَ ْن
َب ْعلَ َزُبو َل ،فَ َك ْم بِاْل َح ِر ِّ
ي أْ
وه ْم .أل ْ
َه َل َب ْيته! فَالَ تَ َخافُ ُ
َن لَ ْي َس َم ْكتُ ٌ
ف .اَلَِّذي أَقُولُهُ لَ ُك ْم ِفي الظُّْل َم ِة قُولُوهُ ِفي
ُي ْستَ ْعلَ َنَ ،والَ َخ ِف ٌّي لَ ْن ُي ْع َر َ
الن ِ
ُّ
السطُو ِحَ ،والَ تَ َخافُوا
ادوا بِ ِه َعلَى ُّ
ونهُ ِفي األُ ُذ ِن َن ُ
ورَ ،والَِّذي تَ ْس َم ُع َ
ِ
ِ
ِ َِّ
وهاَ ،ب ْل
َن َي ْقتُلُ َ
ون أ ْ
ون اْل َج َس َد َولك َّن ا َّلن ْف َس الَ َي ْقد ُر َ
ين َي ْقتُلُ َ
م َن الذ َ
ِ
َخافُوا بِاْلح ِر ِّ ِ َِّ
ك َّ
الن ْف َس َواْل َج َس َد ِكلَ ْي ِه َما ِفي
َن ُي ْهِل َ
ي م َن الذي َي ْقد ُر أ ْ
َ
س؟ وو ِ
ان بِ َفْل ٍ
اع ِ
ور ِ
اح ٌد ِم ْنهُ َما الَ َي ْسقُطُ َعلَى
ان ُي َب َ
َجهََّن َم .أَلَ ْي َس ُع ْ
صفُ َ
ََ
ِ
ِ
َّ
األ َْر ِ
ض بِ ُد ِ
يعهَا
ون أَبِي ُك ْمَ .وأ َّ
ور ُرُؤوس ُك ْم َجم ُ
َما أ َْنتُ ْم فَ َحتى ُش ُع ُ
ِ
ص ِاف َير َكثِ َيرٍة! فَ ُك ُّل َم ْن
صاةٌ .فَالَ تَ َخافُوا! أ َْنتُ ْم أَ ْف َ
ض ُل م ْن َع َ
ُم ْح َ
ف بِي قُ َّد َام النَّ ِ
ضا بِ ِه قُ َّد َام أَبِي الَِّذي ِفي
َعتَ ِر ُ
َي ْعتَ ِر ُ
اس أ ْ
ف أ ََنا أ َْي ً
الن ِ ِ
ات ،و ِ
السَّماو ِ
لك ْن َم ْن ُي ْن ِك ُرني قُ َّد َام َّ
ضا قُ َّد َام أَبِي
اس أ ُْنك ُرهُ أ ََنا أ َْي ً
َ
ََ
الَِّذي ِفي السَّماو ِ
ات.
ََ
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التأمل اإلنجيلي:
دائما من ضرورة احتمال المعاملة السيئة .فإذا كان
يتحيَّر تالميذ الرب ً
الرب يسوع
يسوع هو المسيح فلماذا يتألم أتباعه بدالً من أن يحكموا؟ يعالج ّ
في اآليتين  25 ،24ارتباكهم ويجيبهم َّ
مذك ًار إياهم بعالقتهم به .فقد كانوا
تالميذه وهو معلمهم؛ هم عبيده وهو السيد؛ ُهم أهل بيته وهو رب البيت
فالتلمذة تعني اتباع المعلم وليس التفوق عليه .ويجب أالَّ يتوقع الخادم أن
المكرم بعلزبول (وكان
يعامل بأفضل من السيد .فإذا دعا الناس رب البيت
َّ
من آلهة العقرونيين ،وقد استخدم اليهود اسمها كناية عن الشيطان) ،فسوف

يصبُّون على أفراد أهل البيت إهانات أعظم .إ ًذا ،تنطوي التلمذة على

االشتراك مع السيَّد في مرفوضيَّته .أشار الرب على أتباعه ثالث مرات بأن

انتصار لألعداء عليهم ،فالرب
ًا
ال يخافوا .أوالً ،ينبغي أال يخافوا مما يبدو
مجيدا في يوم قريب .حتى ذلك الوقت كان اإلنجيل ما
انتصار
ًا
سينتصر
ً

نوعا ،لكن بعد قليل ينبغي للتالميذ أن يذيعوا
يزال
مكتوما وتعاليمه مخفيَّة ً
ً
سر أي على انفراد.
بجرأة رسالة المسيح التي ما تزال حتى اآلن تُعلَن لهم ًّا
ثانيا ،ينبغي أال يخاف التالميذ من غضب الناس المهلك .فأسوأ ما يمكن
ً
أن يفعله الناس هو أن يقتلوا الجسد .وموت الجسد ليس أكبر مأساة
يواجهها المسيحي ،إذ يعني أن نكون مع المسيح «وذاك أفضل ًّ
جدا» .إنه

خالص من الخطية والحزن والمرض واأللم والفناء؛ وعتبة االنتقال إلى

المجد األبدي .فأسوأ شيء يمكن أن يفعله البشر باإلنسان هو بالحقيقة

أفضل شيء يمكن أن يحصل ألوالد اهلل .وينبغي أالّ يخاف التالميذ من

الناس بل أن يهابوا اهلل الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في َّ
جهنم.
فهذه أعظم خسارة :االنفصال األبدي عن اهلل ،وعن المسيح ،وعن الرجاء.

فإن الموت الروحي خسارة ال يمكن أن تقاس ،وهالك ينبغي تجنُّبه مهما
كان الثمن .يمكن للتالميذ أن يثقوا بعناية اهلل بهم وسط البلوى المحرقة.

ويعلِّمنا الرب يسوع هذا األمر من مثل العصفور الذي ال يُنسى .كان اثنان
من هذه الطيور الرخيصة يباعان بفلس ،ومع ذلك ال يموت واحد منها

بدون (إرادة) اآلب ،أو بغير علمه أو ُخفي ًة عنه .وكما قال أحدهمَّ ” :
إن اهلل
اهتماما شخصيًّا بالعصفور
يحضر جنازة كل عصفور“.إن اهلل الذي يهتم
ً
الصغير ،يعلم بدقَّة عدد شعور رأس كل واحد من أوالده .وبضع شعر ٍ
ات

ُّ
أقل قيمةً من العصفور .وهذا يرينا أن شعبه ذو قيمة في عينيه أفضل من
عصافير كثيرة ،فلماذا يخافون؟ في ضوء االعتبارات السابقة ،أليس من

المنطقي أن يعترف تالميذ المسيح به قدام الناس بال خوف؟ فكل عار
وخزي يحتملونه سيكافأ بكثرة في السماء عندما يعترف الرب يسوع بهم أمام

أبيه الذي في السماوات .إن االعتراف بالمسيح هنا يتضمن الوالء بوصفه
ِّ
معا .وقد قادت هذه الحقيقة
الرب والمخلص ،واالعتراف به قوالً وفعالً ً
معظم التالميذ إلى اعترافهم المطلق بالرب بواسطة االستشهاد .أما إنكار
قابل باإلنكار قدام اهلل في السماوات .وانكار
فسي َ
المسيح على األرض ُ
المسيح بهذه الصورة يعني رفض اإلقرار بمطالبه في حياة كل منا .فالذين

عبَّرت حياتهم عن َّأنهم ال يعرفونه إلنكارهم اليومي والدائم ،فسوف يسمعونه
يقول لهم في النهاية« :ال أعرفكم».

 +السبت في /13حزيران 2015/إقتبل سر العماد المقدس صاموئيل إبن
سارة ودمينك بوكرجي ،نهنئ أهله وليحل نور الرب يسوع في حياته.
مركز قنشرين للتربية المسيحية:

 +تسر كنيسة مار افرام السرياني في شيربروك بدعوتكم للمشاركة في
مهرجانها السنوي (ماردين أوبن) هذا االحتفال هو عبارة عن مبارة كولف

تنتهي بتوزيع الجوائز في نهاية المهرجان خالل حفل عشاء والذي ُيقام

سنوياً بتاريخ  2015-08-08رسم االشتراك  . $95لإلستفسار والحجز
.819-580-258 - 819-432-8133 - 514-467-8460

 +تحت شعار :ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب (مز  )34 :8وبرعاية نيافة

يسر مركز قنشرين للتربية
المطران ايليا باهي وبإشراف المجلس المليّ ،
المسيحية اإلعالن عن المخيم الصيفي لمدة أسبوعين من  29حزيران
ولغاية  10تموز ،من الساعة  9الى الساعة  4بعد الظهر ،من عمر 5

الى  12سنة .رسم االشتراك  100دوالر للطفل .إن العدد محدود ،لذا
نشجعكم ونحثكم لتسجيل أوالدكم في أقرب فرصة من خالل االتصال

باالخت كاترين حنا .5143321757

المجلس الملي:
 +األحد في  14حزيران  2015وبمناسبة عيد األب تقيم جمعية السيدات

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

ندعوا الجميع للمشاركة واألحتفال سوية بهذا اليوم الجميل ،لنقدم أسمى
أيات التهاني القلبية والتمنيات الطيبة بعيد األب المبارك سائلين اهلل أن

يعيده على كل اآلباء األجالء بالصحة والعافية والخير والمحبة والسالم
ولكل اآلباء الذين رحلوا من هذه الدنيا الرحمة الواسعة في ملكوت السموات

 +تقوم لجنة السيدات برحلة سياحية ترفيهية روحية الى غرب مونتلاير وذلك
يوم السبت الواقع في  / 4تموز 2015/في الساعة الثامنة والنصف
صباح ًا إنطالقاً بالباص من صالتنا على هنري بوراسا وتتضمن الرحلة :
St-Anne de Belle vu, Sanctuaire Notre Dame Lourdes
سعر التكلفة (Sucerie De La Montagne )38 $

العودة الساعة السادسة بعد الظهر  ،والتسجيل عند السيدات :
ن ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـا حـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـا 5149097760

فكتوريا كومري 4387953595

س ـحر ب ـريخان 5148121314
وف ـ ـاء نـ ـدور 5143853305

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

