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النص اإلنجيلي( :لوقا )22 – 22 :12
وَقال لِتَالَ ِم ِيذ ِهِ «:م ْن أ ِ
ْكُلو َنَ ،والَ
ول َل ُك ْم :الَ تَ ْهتَ ُّموا لِ َح َي ِات ُك ْم ِب َما تَأ ُ
ْ
َجل ه َذا أَُق ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ض ُل م َن الل َب ِ
اس.
ض ُل م َن الط َعامَِ ،واْل َج َسُد أَْف َ
لْل َج َسد ِب َما َتْل َب ُسو َن .اَْل َح َياةُ أَْف َ
َمُلوا اْل ِغ ْرَب َ َّ
تَأ َّ
صُدَ ،وَل ْي َس َل َها َم ْخ َدعٌ َوالَ َم ْخ َزٌنَ ،وهللاُ
ان :أَن َها الَ تَ ْزَرعُ َوالَ تَ ْح ُ
ِ
ِ
ي ِقيتُهاَ .كم أ َْنتُم ِباْلح ِرِي أَْفضل ِمن ُّ
الطُي ِ
َن
اهتَ َّم َيْقد ُر أ ْ
ور! َو َم ْن م ْن ُك ْم ِإ َذا ْ
َ ُ َ
ُ َ ْ ْ َ
ِ
ي ِزيد عَلى َق ِ ِ ِ
ِ
ِ
َص َغ ِر،
امته ذ َر ً
َ َ َ
اعا َواح َد ًة؟ َفإ ْن ُك ْنتُ ْم الَ تَْقد ُرو َن َوالَ َعَلى األ ْ
َ
َمُلوا َّ
ف تَ ْن ُمو :الَ تَ ْت َع ُب َوالَ تَ ْغ ِزُل،
َفلِ َما َذا تَ ْهتَ ُّمو َن ِباْل َب َو ِاقي؟ تَأ َّ
الزَناِب َق َك ْي َ
ِ
لكن أَُقول َل ُكمِ :إَّنه والَ سَليمان ِفي ُك ِل مجِد ِه َكان يْلبس َكو ِ
اح َد ٍة ِم ْن َها.
َو ْ
ُ ْ ُ َ ُ َْ ُ
َْ
َ ََُ َ
َّ ِ
ط َرُح َغًدا ِفي التَُّّن ِ
ور ُيْلِب ُس ُه
وجُد اْل َي ْوَم ِفي اْل َحْق ِل َوُي ْ
َفِإ ْن َك َ
ان اْل ُع ْش ُب الذي ُي َ
هك َذاَ ،ف َكم ِباْلح ِرِي ُيْلِبس ُكم أ َْنتُم َيا َقلِيلِي ِ
اإليم ِ
طُلُبوا أ َْنتُ ْم َما
ان؟ َفالَ تَ ْ
هللاُ َ
ْ َ
ُ ْ ْ
َ
ْكُلون وما تَ ْشربون والَ تَْقَلُقواَ،فِإ َّن ِ
َما أ َْنتُ ْم
هذ ِه ُكَّل َها تَ ْ
ُم ُم اْل َعاَلمَِ .وأ َّ
َُ َ َ
طُلُب َها أ َ
تَأ ُ َ َ َ
طُلبوا مَل ُكوت هللاِ ،و ِ
ِِ
هذ ِه ُكُّل َها
َفأَُب ُ
اجو َن ِإَلى هذهَ .ب ِل ا ْ ُ َ َ
وك ْم َي ْعَل ُم أََّن ُك ْم تَ ْحتَ ُ
َ
ِ
الص ِغ ُير ،أل َّ
َن ُي ْع ِط َي ُك ُم
يع َّ
َن أ ََب ُ
اك ْم َق ْد ُس َّر أ ْ
ُّها اْلَقط ُ
تَُزُاد َل ُك ْم« .الَ تَ َخ ْف ،أَي َ

وت.
اْل َمَل ُك َ
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التأمل اإلنجيلي:
إن من أعظم األخطار المحدقة بالحياة المسيحية أن يمسي اقتناء الطعام
والمالبس هو الهدف األساسي واألول من وجودنا .وهكذا نحيل عمل هللا

إلى مرتبة ثانوية ُدنيا ،وذلك بسبب اضط اررنا إلى االنشغال بكسب المال
في سبيل الحصول على هذه األشياء .أما تركيز العهد الجديد بالمقابل،

فهو على أن يكون لقضية المسيح المكانة األولى في حياتنا ،وذلك قبل

الطعام ،وقبل اللباس .يلزمنا إ ًذا العمل باجتهاد على تأمين احتياجاتنا
الراهنة ،ومن ثم على خدمة الرب ،واثقين به تعالى ألجل المستقبل .هذه
هي حياة اإليمان .والرب يسوع بدعوته لنا إلى عدم االهتمام بالطعام

وباللباس لدرجة القلق ،لم يقصد أنه َيتَحتَّم علينا الجلوس بكسل ،منتظرين
حتى تُ َسَّد عنا هذه الحاجات الضرورية .فالمسيحية ال تشجع على الخمول

والكسل .إنما كان يعني ،بكل تأكيد ،أننا في معرض تحصيلنا للمال ألجل
ضرورات الحياة ،علينا أن نحترز من جعل هذه األمور تكتسب أهمية أكثر

من الالزم .فالحياة تنطوي على ما هو أهم من الطعام ومن اللباس .لذا فإن
كل االعتبارات األخرى المتعلقة براحتنا الشخصية أو مظهرنا ،يجب

إخضاعها لهذا الغرض المجيد الوحيد الذي هو تعريف الناس بهذا الملك.

استعان الرب يسوع بالغربان كمثال للطريقة التي بها يعتني هللا بخالئقه.
فهذه الطيور ال تقضي حيواتها في سعي دؤوب وشديد االهتياج للحصول

على الطعام ،ولتأمين احتياجات المستقبل .لكنها تعيش ساعة فساعة
ِ
يوما فيوم.
باالتكال على هللا ،وهللا هو الذي يوفر لها ما تحتاج إليه ،وذلك ً
ِفل َم نقضي حياتنا إ ًذا في بناء مخازن أكبر؟ ثم سأل يسوع« :ومن منكم إذا

اعا واحدة؟» .وهذا يظهر غباء القلق حول
اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذر ً
ال .فما من أحد يقدر إذا اهتم
أمور ال سيطرة لنا عليها البتة ،كالمستقبل مث ً

أن يزيد أي شيء على طول قامته ،أو على طول حياته( .الكلمة «قامته»،

أيضا بالعبارة ”طول حياته“) .وان كان الحال هكذاِ ،فل َم القلق إ ًذا
قد تترجم ً
بشأن المستقبل؟ إنما حري بنا أن نستخدم كل قوتنا ووقتنا في خدمة
المسيح ،وأن نترك المستقبل له .كان التالميذ يؤلفون
صغير من
ًا
قطيعا
ً
الخراف العاجزة عن الدفاع عن نفسها ،والمرسلة إلى عالم م ٍ
عاد .فصحيح
ُ
أن ليس لديهم أية وسائل منظورة لدعمهم أو للدفاع عنهم ،إال أن هذه

الجماعة المحتقرة من الشبان كانت سترث الملكوت من المسيح .كما أنه
سيأتي يوم فيه يملكون معه على كل األرض .وفي ضوء هذا ،جعل الرب
يشجعهم على عدم الخوف .فإن كان اآلب قد ذخر لهم كل هذه األمجاد،

ألن يقلقوا خالل سيرهم الذي سيؤدي بهم إلى السماء.
فال داعي لهم ْ
 +اليوم يقام جناز األبعين لراحة المرحومة عطية مقصود أم فواز زوجة
المرحوم كرمو كنعو توفيت يوم الجمعة الفائت في ألمانيا عن عمر يناهز

 ٩٨للفقيدة الرحمة الواسعة وألهلها وآل كنعو الصبر والسلوان.
المجلس الملي:

 +يدعو المجلس الملي جميع أبناء الكنيسة لحضور حفل أرس السنة
الميالدية بتاريخ  6024/26/12والتي ستقام بصالة كنيسة يسوع المخلص
للروم الملكيين الكائنة على بوليفارد أكادي في مونتريـال.

 +يوم السبت  6024/20/62إبتدأت دورة لتدريب وانشاء كورال للصغار

وتعليم اللغة السريانية ،من عمر  2سنوات ولغاية  26سنة ،ومن الساعة

 6:10ولغاية  4بعد الظهر في صالة مار يعقوب النصيبيني على هنري
بو ارسا ،نشكر األهل على تشجيعهم ونتمنى التوفيق والنجاح للدورة ولكل

العاملين بها .

 +في مساء يوم األحد  6024/22/21ببركة األب كميل اسحق واشراف
المجلس الملي تم لقاء التعارف وحفل الكوكتيل لشباب وشابات كنيستنا
وذلك في صالة مار يعقوب النصيبيني على هنري بوراسا في جو من

األخوة والمحبة والفرح .افتتح األب كميل اإلجتماع بالصالة الربانية ،ثم

وبمشاركة الشاب الغيور جان بيير شمعون الذي كان له دور فعال في

إنجاح هذا اللقاء ،تداول المجلس والشباب في مواضيع تخص مستقبل
كنيستنا في مونتريـال ،وبعدها قامت الشبيبة بانتخاب لجنة شباب جديدة

قوامها  22شاباً وشابة على الشكل التالي:

كبرييال إسكندر :رئيسة .مينا حنا :نائباً للرئيس .جاك اسحق :أميناً
ال .ماري لين حنا :سكرتي ًار ثانيًا.
للصندوق .ميرنا بيتو :سكرتي ًار أو ً
واألعضاء :ماري كاثرين أوزجليك ،جان أوزجليك ،أماندا شمعون ،كارين
إبراهيم ،تيلكا بابا ،كريستيان إيشوع ،كريست حنا ،نور أبو القصب ،بهنام

دنحو ،دومينيك حنا ،نينوس صومي.

وخالل اللقاء أجري يانصيب على  Mini iPadففاز بالجائزة الشاب مينا

حنا .نهنئ جمعية الشباب السريانية الجديدة ونتمنى لهم التوفيق والنجاح

والخير فأنتم مستقبل كنيستنا وتقدمها وازدهارها ،ليكون عملكم مثم اًر ونابعاً
من روح المحبة والرجاء واإليمان بالرب يسوع المسيح .

مساء سيبدأ النادي
 +إعتبا ار من السبت  6024/22/ 2الساعة 0:10
ً
العائلي وبإشراف لجنة السيدات بإستقبال أبناء الكنيسة في صالة مار
يعقوب النصيبيني على هنري بوراسا.

 +تعلن لجنة السيدات عن إقامة حفل عائلي بتاريخ  6024/26/2الساعة
مساء بمناسبة عيد البربارة وذلك في صالة مار يعقوب النصيبيني
0:10
ً
على هنري بوراسا وثمن البطاقة  60دوالر للشخص الواحد .نتمنى من

الجميع المشاركة.

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

