ܚܰܕܒܫܰܒܰܐܰ
(Le Dimanche) Had B-Shabo
حـــاد بشــــــــابو (يـــوم األحـــد)
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي( :متى )22–2 :12
"ولَ َّما قَربوا ِمن أ ِ
اءوا إِلَى َب ْي ِت فَا ِجي ِع ْن َد َجَب ِل َّ
الزْيتُ ِ
ون،
ُُ
يم َو َج ُ
ْ ُ
ُور َشل َ
َ
ِ
ِح َينئِ ٍذ أ َْر َس َل َي ُسوعُ تِْل ِمي َذ ْي ِن قَائِالً لَهُ َما" :ا ْذ َه َبا إِلَى اْلقَ ْرَي ِة الَّتِي
ام ُك َماَ ،فلِْل َوْق ِت تَ ِج َد ِ
ان أَتَاناً َم ْرُبوطَةً َو َج ْحشاً َم َعهَا ،فَ ُح َّال ُه َما
َم َ
أَ
ِ ِ
الر ُّ
اج إِلَ ْي ِه َما.
َح ٌد َش ْيئاً فَقُوَلَّ :
ب ُم ْحتَ ٌ
َوأْت َياني بِ ِه َماَ .وِا ْن قَا َل لَ ُك َما أ َ
ِ ِ ِ
ان ه َذا ُكلُّهُ لِ َك ْي َيتِ َّم َما ِقي َل بِالنَّبِي" :قُولُوا ِل ْب َن ِة
َفلْل َوْقت ُي ْرسلُهُ َما" .فَ َك َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ان و َج ْح ٍ
ش ْاب ِن
ص ْه َي ْو َنُ :ه َوَذا َمل ُكك َيأْتيك َوديعاًَ ،راكباً َعلَى أَتَ ٍ َ
َم َرُه َما َي ُسوعَُ ،وأَتََيا بِ ْاْلَتَ ِ
ب التْل ِمي َذ ِ
أَتَ ٍ
ان
ان" .فَ َذ َه َ
ان َوفَ َع َال َك َما أ َ
واْل َج ْح ِ
ض َعا َعلَ ْي ِه َما ثَِي َابهُ َما فَ َجلَ َس َعلَ ْي ِه َماَ .واْل َج ْمعُ ْاْلَ ْكثَُر
شَ ،وَو َ
َ
صاناً ِم َن َّ
فَ َر ُشوا ثَِي َابهُ ْم ِفي الطَّ ِري ِ
الش َج ِر
ون قَطَ ُعوا أ ْ
قَ .و َ
آخ ُر َ
َغ َ
َِّ
َِّ
وها ِفي الطَّ ِري ِ
ين تَبِ ُعوا َك ُانوا
َوفَ َر ُش َ
ين تَقَ َّد ُموا َوالذ َ
قَ .واْل ُج ُموعُ الذ َ
يصر ُخون" :أُوصنَّا ِل ْب ِن َداوَد! مبار ٌ ِ
ُوصنَّا ِفي
اسِم َّ
َ َْ َ
ك ْاْلتي بِ ْ
الرب! أ َ
َ
ُ َُ َ
ْاْلَعالِي!" .ولَ َّما َد َخ َل أ ِ
يم ْارتَ َّج ِت اْل َم ِد َينةُ ُكلُّهَا قَائِلَةًَ " :م ْن ه َذا؟"
َ
ُ
ُور َشل َ
َ
ِ
فَقَالَ ِت اْلجموعُ" :ه َذا يسوعُ َّ ِ َِّ ِ
اصرِة اْل َجلِ ِ
يل"
َُ
النب ُّي الذي م ْن َن َ
ُُ
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أحد الشعانين

† التأمل األنجيلي :
رأينا موكبه موكباً يختلف عن مواكب من دخل أورشليم قبله من الفاتحين
واْلنبياء والكهنة ،فهو كاهن إلى اْلبد على رتبة ملكي صادق ،وهو

الذبيحة اإللهية في آن واحد ،كان موكبه موكباً متواضعاً ،وهتف التالميذ
وتبعهم جمهور غفير قائلين (آوشعنا) مبارك اْلتي باسم الرب ،فالمسيح

يعرف أنهم كانوا بحاجة إلى خالص روحي لينالوا الفداء بذلك الذي

صنع المعجزات ،ليكون هو ذبيحة عن الخطاة ،دخل الرب إلى أورشليم،

والجمهور استقبله بفرح عظيم دخل الهيكل وطهّر بسلطانه اإللهي،
ويقول لهم« :لئن سكت هؤلء فالحجارة تنطق» .وذكرهم بنبوة داود القائلة

«من أفواه اْلطفال والرضع هيأت تسبيحاً» ولم يكمل اْلية القائلة
«لتسكيت عدو ومنتقم» فإن اْلطفال والرضع الذين نطقوا بقوة الروح
القدس في ذلك الحين ،إنما أرادوا أن يعلنوا للشعب كله أن يسوع الذي

دخل أورشليم متواضعاً قد انتظرته اْلجيال ليملك على آل إسرائيل إلى

اْلبد .كما كان قد بشر المالك والدته عندما حبل به فيها من الروح

القدس .ترك يسوع المدينة عائداً إلى بيت عنيا وفي اليوم التالي جاء
ليتأمل التينة التي كانت أوراقها خضراء ،ولكنها لم تحمل ثم اًر وهي تمثل

تلك اْلمة التي ولئن ظهرت زاهية بكل تقاليدها ،ولكنها كانت قد تركت

الرب فجاءها من ينادي «اصنعوا ثما اًر تليق بالتوبة» .وهذا درس خالد

لنا في هذا اليوم أل نظهر فقط بكل هذه المظاهر ،مظاهر البهجة في
عيد كهذا بل أن نحتفل بالتوبة أي بالعودة إلى اهلل ،أل نكون كالتينة

أوراقنا خضراء ولكن ل تحمل شجرتنا ثم اًر طيباً كما يريده منا الرب
يسوع .بعيد الشعانين هذا أيها اْلحباء ونحن نبتهج بأطفالنا ،اْلطفال
والرضع نريدهم أن يكونوا كنارات للروح القدس ل فقط بالترتيل والترنيم

والتهليل وقول اْلوشعنا لبن داود مبارك اْلتي بسم الرب ،بل أيضاً
باْلعمال الصالحة لنهتم بتنشئتهم التنشئة المسيحية الصالحة لينموا

بالنعمة والقامة لدى اهلل والناس كي يصنعوا ثما اًر تليق بالتوبة ،ولكي
يستحقوا في اليوم اْلخير أن يستقبلوا المسيح يسوع ل في أورشليم

اْلرضية ،بل في أورشليم السماوية يوم يأتي ثانية لدينونة العالمين
ليكونوا في عداد الصالحين الحالة التي أتمناها لي ولكم بنعمته تعالى

آمين.

† في  26آذار  2102رقد على رجاء القيامة المرحوم سليم ناشف

أوغلو ،للفقيد الرحمة الواسعة ،والتعازي الحارة لزوجته نايال وأولده
أوزجان وليندا ولسائر اْلهل واْلقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان.

† في  26آذار  2102رقدت على رجاء القيامة المرحومة أنجيل

طاشجي شربجي إلى مثواها اْلخير ،للفقيدة الرحمة الواسعة ،والتعازي

الحارة ْلولدها عبود ،صوفي ،أنطوان ،داني ،پول ،ونويل وعائالتهم
ولسائر اْلحفاد واْلهل واْلقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان.
† لكل من يرغب في عمل أوراق الضرائب (أوراق التكس) لعام 2102

من ذوي الدخل المحدود والقادمين الجدد اإلتصال مع الب كميل اسحق

 )514) 927-1220أو مع اْلخت كاترين حنا .(514) 990-7051

ܐܘܫܥܢܐܰܠܒܪܗܰܕܕܘܝܕ܆ܰܒܪܝܟܰܕܐܬܐܰܒܫܡܗܰܕܡܪܝܐܰ
أوشعنا البن داود .مبارك اآلتي باسم الرب

برنامج الصلوات والقداديس ألسبوع اآلالم والقيامة المجيدة لعام 1028

لكاتدرائية مار يعقوب للسريان األرثوذكس في مونتريـال ــــ كندا
الساعة
التاريخ
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جميع القداديس والصلوات تقام في كنيسة سان مكسيم في الفال
Programme de la Semaine Sainte et Dimanche de Pâques 2018
Du la Cathédral Syriaques Orthodoxes à Montréal
Date
Heure
Fête des Rameaux

12h30

)La Semaine Sainte (Nahire

20h00

Prières

20h00

Messe du Jeudi Saint

20h00

Jeudi 5 Avril

20h00

Vendredi 6 Avril

PÂQUES

21h00

Samedi 7 Avril

PÂQUES, Célébration Pascale

12h30

Dimanche 8 Avril

Vendredi Saint. Célébration de la
Crucifixion

Dimanche 1 Avril
Lundi 2, Mardi 3
et Mercredi 4 Avr

Toutes les prières et les Masses seront à l’église St-Maxime, Laval

ندعوكم للمشاركة في كل المراسم لتنالوا النعمة والبركة من ربنا يسوع المسيح
وكل عام وأنتم بألف خير وسالم.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

