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النص اإلنجيلي (متى)8:-5:83
َما أ ََنا فَأَقُو ُل لَ ُك ْم :الَ تُقَ ِاو ُموا
يلَ :ع ْي ٌن بِ َع ْي ٍن َو ِس ٌّن بِ ِس ٍّن َوأ َّ
س ِم ْعتُ ْم أََّنهُ ِق َ
َّ
ضاَ .و َم ْن أ ََر َاد
الش َّرَ ،ب ْل َم ْن لَ َ
ط َم َك َعلَى َخ ِّد َك األ َْي َم ِن فَ َح ِّو ْل لَهُ َ
اآلخ َر أ َْي ً
الرَداء أ َْيضا ومن س َّخر َك ِميالً و ِ
أَن ي َخ ِ
اح ًدا
اص َم َك َوَيأ ُ
ْ ُ
ْخ َذ ثَ ْوَب َك فَاتُْر ْك لَهُ ِّ َ ً َ َ ْ َ َ
َ
َع ِط ِه ،ومن أَر َاد أَن ي ْقتَِر ِ
ب َم َعهُ اثَْن ْي ِنَ .م ْن َسأَلَ َ
ك فَأ ْ
فَا ْذ َه ْ
ََْ َ ْ َ َ
ض م ْن َك فَالَ تَُرَّدهُ
َما أ ََنا فَأَقُو ُل لَ ُكم :أ ِ
ِ
يل :تُ ِح ُّ
َحبُّوا
ض َع ُد َّو َكَ .وأ َّ
َس ِم ْعتُ ْم أََّنهُ ِق َ
ب قَ ِر َيب َك َوتُْبغ ُ
ْ
ضي ُكم ،وصلُّوا أل ْ َِّ
َح ِسُنوا إِلَى م ْب ِغ ِ
ين
اء ُك ْمَ .ب ِارُكوا الَ ِعنِي ُك ْم .أ ْ
أْ
َج ِل الذ َ
ْ َ َ
َع َد َ
ُ
ونوا أ َْب َناء أَبِي ُكم الَِّذي ِفي السَّماو ِ
ِ
ات،
ون إِلَْي ُك ْم َوَي ْ
ون ُك ْم ،لِ َك ْي تَ ُك ُ
ط ُرُد َ
ُيس ُيئ َ
َ
ُ
ََ
ِِ
ينَ ،وُي ْم ِط ُر َعلَى األ َْب َرِار
فَِإَّنهُ ُي ْش ِر ُ
ق َش ْم َسهُ َعلَى األَ ْش َرِار َوالصَّالح َ
َِّ
َّ ِ ِ
َج ٍر لَ ُك ْم؟ أَلَ ْي َس
ُّون ُك ْم ،فَأ ُّ
َي أ ْ
ين ُي ِحب َ
ين .ألََّنهُ إِ ْن أ ْ
َح َب ْبتُُم الذ َ
َوالظالم َ
ضل
ط ،فَأ َّ
ك؟ َوِا ْن َسلَّ ْمتُ ْم َعلَى إِ ْخ َوتِ ُك ْم فَقَ ْ
ون ذلِ َ
َي فَ ْ
ون أ َْي ً
ضا َي ْف َعلُ َ
اْل َع َّش ُار َ
ِِ
ين َك َما
ون ه َك َذا؟ فَ ُك ُ
ون أ َْي ً
ونوا أ َْنتُ ْم َكامل َ
ضا َي ْف َعلُ َ
ون؟ أَلَْي َس اْل َع َّش ُار َ
ص َن ُع َ
تَ ْ
ات هو َك ِ
َن أَبا ُكم الَِّذي ِفي الس ِ
ام ٌل.
َ
أ َّ َ ُ
َّم َاو ُ َ
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التأمل اإلنجيلي8
َع ْي ٌن بِ َع ْي ٍن" .هذا هو الناموس الصرف  -وهو عادل بالمطلق (خروج :12
 .)14وبالمحاكمة استنادًا إلى هذا المعيار ،تصبح حالة كل إنسان ميئوساً
منها" .الَ تَُق ِاوموا َّ
الش َّر" .لقد تعامل اهلل مع أوالده برحمة ونعمة .ولذلك فإنه
ُ
اء أ َْيضًا".
يتوقع منهم أن ُيظهروا نفس الرحمة نحو اآلخرينَ " .فاتْ ُر ْك َلهُ ِّ
الرَد َ
كان هذا فوق ما يتطلبه الناموس .عندما تسود رحمة المسيح على قلب

المرء فإنه يستطيع أن يحتمل خسارة كل شيء بدون استياء" .فَا ْذ َه ْ
ب َم َعهُ
اثَْن ْي ِن" .كانت آداب الكياسة في تلك األيام تتطلب بشكل عادي من المرء
أن يذهب ميالً ليدل أو يرشد مساف اًر تائهاً أو متأخ ًار .ولكن النعمة تسير
ال تَُرَّدهُ" .على تلميذ المسيح أن يكون مثل معلّمه  -مستعداً
الميل الثانيَ " .ف َ

للتواصل .قد ال يكون في حالة ُيفترض عليه فيها أن يعطي كل ما يُطلب
ٍ
إنسان كما يرغب ،بل عليه أن يكون مستعداً ألن
منه ،أو أن ُيقرض كل
يل :تُ ِح ُّ
ب
يستجيب ،قدر اإلمكان ،لطلبات المعونة والمساعدةَ " .س ِم ْعتُْم أََّنهُ ِق َ
ِ
بانيين
ض َع ُد َّو َك" .إن الرب يسوع
صحح الوضع الخاطئ للر ّ
ّ
قَ ِر َيب َك َوتُْبغ ُ
ووضع ناموسه الكامل للمحبة ،حتى نحو أعداء المرء .فبمعاملتنا الحسنة

لهم وصالتنا ألجلهم ,نتغلب على الشر بطريقة مسيحية .مهما كانت سيئة
معاملة اآلخرين لنا ،علينا أن نسعى لنساعدهم .علينا أن نبارك من

يلعنوننا ،وأن نكون لطفاء حتى ولو أظهروا لنا البغضاء ،وأن نصلّي من
أجلهم حتى عندما يضطهدوننا ويسعون ألذيتنا .هذه هي رحمة اهلل

تسيرهم
بالتطبيق
العملي ،كما تُرى في حياة المؤمنين الخاضعين له الذي ّ
ّ
روح المسيح .هل يبدو هذا معيا اًر عالياً ال يستطيع اإلنسان الخاطئ أن
ِّ
المتجدد يستطيع أن يفعل ما يعجز عنه
يبلغه؟ إنه كذلك .ولكن اإلنسان
اإلنسان الطبيعيِ" .ل َكي تَ ُكونُوا أ َْب َناء أَبِي ُكم الَِّذي ِفي السَّماو ِ
ات" .هذا يعني,
َ
ُ
ََ
ْ

طالما أننا نطيع وصايا الرب المعطاة هنا ،فإننا نُظهر حقيقة أننا أوالد أبينا
السماوي ،الذي يمطر رحماته على األبرار والظالمين على ٍّ
حد سواء وعلينا
أن نسلك مثله .إنها الطبيعة اإللهية ,التي يشارك كل مؤمن فيها ( 1بطرس

 ،)4 :2هي التي تمكنه من أن يقارب الشخصية المرسومة في هذه
َِّ
َج ٍر لَ ُك ْم؟" .حتى الناس األشرار
ُّون ُك ْم َفأ ُّ
َي أ ْ
ين يُ ِحب َ
الموعظةِ" .إ ْن أ ْ
َح َب ْبتُُم الذ َ
يقدروا أولئك الذين يظهرون لهم التقدير .أما
يحبون خاصتهم ،ويمكن أن ّ
أولئك الذين يتبعون الرب ،فعليهم أن يحبوا كل الناس ،حتى أعداءهم.
ات ُهو َك ِ
َن أَبا ُكم الَِّذي ِفي السَّماو ِ
ِِ
ام ٌل" .هذا كما ٌل
"فَ ُك ُ
ونوا أ َْنتُ ْم َكامل َ
ين َك َما أ َّ َ ُ
َ
ََ
للتحيز والمحاذاة ,وبالتالي تمثّ ٌل بذاك الذي ال يقبل
بمعنى الغياب الكامل
ّ

الوجوه (أعمال  ,)44 :20بل يجود بأفضاله على األبرار واألشرار على
ٍّ
حد سواء .إن خيرة بركات اهلل هي ألولئك الذين يُظهرون نفس الروح من
الحنو تجاه اآلخرين ،الذين ُي َرون في كامل امتالئهم
التبجيل له ،والوداعة و ّ
في ربنا المبارك ،كما سلك على هذه األرض في أيام حياته الجسدية

(عبرانيين  .)7 :5ومن هنا ،ومن هنا فقط ،فإن ذاك البعيد عن تناول

اإلنسان الطبيعي يتحقّق في أولئك الذين اقتبلوا حياة وطبيعة جديدتين
بإيمانهم بالمسيح ُمخلِّصاً لهم .ما من ظروف معاكسة يمكن أن تُ ِقلق صفاء

قرون بسلطانه على حياتهم آمين.
أولئك الذين يعرفون الرب والذين يُ ّ

 +اليوم جناز األربعين لراحة نفس المرحوم جوزبف سرياني الذي توفي
في بيروت عن عمر  98عام وهو والد السيد غسان سرياني .للفقيد
الرحمة وألهله وذويه من بعده الصبر والسلوان.

 +األحد الماضي تم إكليل الشاب ميشيل زكو على اآلنسة تانيا خوري
ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة زوجية سعيدة مكللة بمخافة اهلل

والبنين الصالحين.

 +مركز قنشرين للتربية المسيحية8
بتوجيه واشراف نيافة المطران إيليا باهي راعي األبرشية ،وتحت

شعار":يسوع المسيح هو هو أمساً واليوم والى األبد.(".عبرانيين ،)24:9
تدعوكم أسرة مركز قنشرين للتربية المسيحية إلرسال أطفالكم إلى

اجتماعاتها الروحية والتربوية الجديدة ،والتي ستبدأ يوم السبت  4تشرين

األول  .1024وتستمر كل سبت من الساعة  22صباحاً حتى الساعة
 1من بعد الظهر في صالة كنيستنا ـ ـ هنري بوراسا أعمار األطفال من

 5ولغاية  21سنة ،ورسم االشتراك السنوي فقط  .$ 15للتسجيل ولمزيد
من المعلومات االتصال باألخت كاترين حنا .524-441-2757

المجلس الملي8

 +يتشرف المجلس الملّي بدعوة جميع أبناء رعية كنيسة مار يعقوب

النصيبيني للسريان األرثوذكس في مونتريـال إلى (لقاء محبة وتعارف)

وذلك يوم األحد  7أيلول  1024بعد القداس مباشرة في صالة المطرانية

على هنري بوراسا ،حيث سيقام بهذه المناسبة حفل شواء ()BBQ

تم تأجيله إلى هذا الموعد الجديد بسبب مسيرة
والدعوة مجانية .وقد ّ
الشموع التي أقيمت في  .1024/9/14فأنتم مدعوون إخوتنا لتناول

طعام الغذاء في هذا اليوم على ّنية االجتماع واالنضواء مع إخوتكم
المؤمنين في ظل كنيستنا المباركة وفي ظل عناية وبركة فادينا الحبيب
التبرع لمساعدة أبناء شعبنا في
يسوع .هذا وسيوضع صندوق لمن يود ّ
كل من سوريا والعراق عن طريق البطريركية الجليلة في دمشق.

تم
 +أبلغنا المجلس الملي أنه وبعد لقاء لجنة المجلس مع لجنة السيدات ّ
تحديد موعد النتخابات لجنة جديدة للسيدات بتاريخ  14أيلول .1024

لذا نرجو من الجميع المشاركة في الترشح وفي اإلنتخابات.

