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

النص اإلنجيلي( :متى )11–1 :21
ِ
ُورَشلِيم و َجاءوا ِإَلى َب ْي ِت َفا ِجي ِع ْن َد َجَب ِل َّ
الزْيتُو ِن،
َ"وَل َّما َق ُرُبوا م ْن أ ُ َ َ ُ
ِ
ِ ٍِ
ِ َِّ
ِِ ِ ِ
ِ
ام ُك َما،
َم َ
ح َينئذ أ َْرَس َل َي ُسوعُ تْلمي َذ ْين َقائالً َل ُه َما" :ا ْذ َهَبا إَلى اْلَق ْرَية التي أ َ
َفلِْلوْق ِت تَ ِج َد ِ
ط ًة َو َج ْحشاً َم َع َهاَ ،ف ُح َّال ُه َما َوْأِتَي ِاني ِب ِه َماَ .وإِ ْن
ان أَتَاناً َم ْرُبو َ
َ
ِ ِ
ان
َحٌد َش ْيئاً َفُقوََلَّ :
اج ِإَل ْي ِه َماَ .فلْلَوْقت ُي ْرِسُل ُه َما"َ .ف َك َ
الر ُّب ُم ْحتَ ٌ
ال َل ُك َما أ َ
َق َ
ِ
النِب ِيُ" :قولُوا َِلبن ِة ِ
ِ
ُّ ِ
يل ِب َّ
ص ْهَي ْو َنُ :هَوَذا َملِ ُك ِك
َْ
ه َذا ُكل ُه ل َك ْي َيت َّم َما ق َ
ِّ
ان"َ .ف َذهب ِ
ِ
ِ ِ ِ
ان و َج ْح ٍ
التِّْل ِمي َذ ِ
ش ْاب ِن أَتَ ٍ
ٍ
ان َوَف َع َال
ََ
َيأْتيك َوديعاًَ ،راكباً َعَلى أَتَ َ
ان واْل َج ْح ِ
ِ ِ
ض َعا َعَل ْي ِه َما ِثَي َاب ُه َما
شَ ،وَو َ
َم َرُه َما َي ُسوعَُ ،وأَتََيا ب ْاْلَتَ َ
َك َما أ َ
َفجَلس عَلي ِهما .واْلجمع ْاْل َْكثَر َفرُشوا ِثيابهم ِفي َّ
آخ ُرو َن
الط ِر ِ
يقَ .و َ
ُ َ
َ َ َ ْ َ َ َْ ُ
َ َُْ
َّ ِ
الشج ِر وَفرُشوها ِفي َّ
ِ
الط ِر ِ
ين تََقَّد ُموا
َق َ
ط ُعوا أ ْ
يقَ .واْل ُج ُموعُ الذ َ
صاناً م َن َّ َ َ َ َ
َغ َ
َّ ِ
ين تَِبعوا َك ُانوا َيصر ُخو َن" :أُوصَّنا َِل ْب ِن َداوَد! مَبار ٌ ِ ِ
اس ِم
ُ ُ َ
ْ َ
َوالذ َ ُ
ك ْاْلتي ب ْ
َ
الر ِب! أُوصَّنا ِفي ْاْلَعالِي!" .وَل َّما د َخل أ ِ
يم ْارتَ َّج ِت اْل َم ِد َين ُة ُكُّل َها
َ
َّ ِّ
َ َ َ ُ
َ
ُورَشل َ
النِب ُّي َّال ِذي ِمن ن ِ
َق ِائَل ًة" :م ْن ه َذا؟" َفَقاَل ِت اْل ُجموعُ" :ه َذا َيسوعُ َّ
اص َ ِرة
ْ َ
ُ
ُ
َ
اْلجِل ِ
يل"
َ
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أحد الشعانين

† التأمل اإلنجيلي :
نسمي يوم دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس "أحد الشعانين" وهو بداية
أسبوع اْلَلم المقدس واْلحد السابع من الصوم الكبير واْلخير قبل عيد

الفصح المجيد أي عيد القيامة .كما يسمى هذا اْلحد أيضًا "أحد السعف"

والسعف في اللغة العربية هي أغصان النخيل ،وهو كما يذكر بعض
مبارك
المؤرخين كان عيدا للمسيحيين يعرف باسم عيد الشعانين .هوشعنا َ

الرب ملك إسرائيل" .هذا ما هتف به أهل أورشليم عندما دخل
اْلتي باسم ِّ
الرب يسوع إلى مدينتهم برفقة تالميذه وأتباعه راكب ًا على ظهر جحش ابن
أتان .دخل بمحبة ووداعة دون سالح ومسلحين ،ودون أبهة وجاه ومرافقين،

ودون حراس ومراسيم .دخل بتواضع مبش اًر بالسالم والتوبة والرجاء .ما
فداء عن اإلنسان
دخل المدينة ليحارب وينتقم ويحكم ويحاكم ،بل ليقدم ذاته ً

حتى يغفر له خطيئته اْلصلية .الفاتحون والعظماء والحكام كانوا في
اْليام الغابرة يدخلون إلى المدن بكبرياء وتعالي واستكبار ممتطين
اْلحصنة أو واقفين على عربات تجرها اْلحصنةْ ،لن الحصان في مفهوم

أما يسوع
العالم القديم كان يجسد معاني الحرب والعنف والقتل واَلستكبارِّ .

توقف في بيت عنيا
فدخل بوداعة وتواضع وفرح .وقبل أن يدخل أورشليم ِّ

حيث كان يسكن لعازر الذي أقامه من القبر مع شقيقتيه مريم ومرتا،.

ودخول يسوع إليها قبل أورشليم هو عالمة لقبوله الفقر وإفراغ الذات .فهو

الفقير الذي افتقر ْلجلنا وجاء ليقيم بين الفقراء ،وليقيم الفقراء ويدخلهم

ملكوته .احتفال المسيح في مدينة القدس كان يختلف كل اَلختالف :هو
ملك السالم قبل كل شيء ،حوله َل جيش وَل سيوف وَل صوت سالسل

اْلسرى بل صفوف من الناس ومن اَلطفال كانوا يصرخون بفرح هوشعنا

َلبن داود مبارك اْلتي باسم الرب .رموز أحد الشعانين :كلمة الشعانين:

خلص ،أنقذ
"هو شعنا ،أو "أوصنا" جذر الكلمة العبري-اْلرامي يعني ِّ

(مخلص) فهي ترد في المزمور  118في اْلية  25فتعني هكذا امنح
الخالص يا رب امنح النصر" .إن مجيء المسيح هو خالص للعالم".
اغصان (السعف) النخل وأغصان الزيتون :كان الناس يلوحون بأغصان

النخل عالمة للفرح ،وقد اختلط النخل بأغصان الزيتون وكأن روح النصر
قد امتزجت بروح السالم .سعف النخيل هي شعار للمدح وتعني اَلنتصار.

فقد كان الرب قادماً لالنتصار على الموت بالموت ،وأغصان الزيتون تشير
إلى نبوات العهد القديم التي تفرش لنا طريق دخول المخلص إلى قلبنا،

وشجرة الزيتون هي شجرة السالم في حين أن زيتها في العهد القديم اعتبره
مقدسًا وكان يمسح به الملوك عالمة للخلود واْلبدية.

† اليوم اْلحد في  21نيسان  2019اقتبل سر العماد المقدس الطفل أندرو
ابن لميس ونزار حنا ،نهنئ أهله وليحل نور الرب يسوع في حياته.
† صدى السريان :يسر اخوية صدى السريان للشباب وبالتعاون مع شركة
نينار بروداكشن ان تعلمكم بإقامة حفل غداء عيد القيامة لرعية مار يعقوب
يوم العيد بعد القداس مباشرة في مطعم ليالي بيروت .سعر البطاقة 45

دوَلر .وكهدية ْلطفالنا اْلحباء يسرنا أن نعلمكم بالحصول على سعر
مخفض لألطفال بعمر من خمس سنوات وحتى عشر سنوات  25دوَلر

للطفل ،كما نعلمكم بتوفر حضانة لألطفال بعمر  5سنوات وما دون بسعر

 15دوَلر للطفل متضمنة وجبة وبرنامج العاب وتسالي لألطفال.
لالستعالم :مع كارلوس تشيكو  (438) 929-2616أو كنان نوركو

 (514) 604-4302أو سمر مقديس .(514) 465-6008

برنامج الصلوات والقداديس ألسبوع اآلالم والقيامة المجيدة لعام 2019
لكاتدرائية مار يعقوب للسريان األرثوذكس في مونتريال

الساعة
 12:30ظهرا

التاريخ
اْلحد  21نيسان
اَلثنين 22والثالثاء 23واْلربعاء 24

مساء
08:00
ً
مساء
08:00
ً

الخميس  25نيسان

مساء
08:00
ً
مساء
08:00
ً

اْلحد  28نيسان

 12:30ظهرا

الجمعة  26نيسان
السبت  27نيسان

 9:00ليالً

قداس الشعانين
الناهيرة
صلوات اآلالم
خميس اْلسرار
الجمعة العظيمة
قداس القيامة
قداس القيامة

جميع القداديس والصلوات تقام في كنيسة سان مكسيم في الفال
Programme de la Semaine Sainte et Dimanche de Pâques 2019
Date
Heure
Fête des Rameaux

12h30

)La Semaine Sainte (Nahire

20h00

Prières Semaine Sainte

20h00

Messe du Jeudi Saint

20h00

Jeudi 25 Avril

20h00

Vendredi 26 Avril

PÂQUES

21h00

Samedi 27 Avril

PÂQUES, Célébration Pascale

12h30

Dimanche 28 Avril

Vendredi Saint. Célébration de la
Crucifixion

Dimanche 21 Avril
Lundi 22 Mardi 23
et Mercredi 24 Avr

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

ندعوكم للمشاركة في كل المراسم الروحية 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

