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

† النص اإلنجيلي( :مرقس  1 :8ـ )10

ِ ِ
ْكلُو َن،
ان اْل َج ْم ُع َكِث ًا
ير ِجًّداَ ،وَل ْم َي ُك ْن َل ُه ْم َما َيأ ُ
في تْل َك األََّيا ِم ِإ ْذ َك َ
دعا يسوع َت َ ِ
ُشِف ُق َعَلى اْل َج ْم ِع ،أل َّ
اآلن
ال َل ُه ْمِ« :إِني أ ْ
َ َ َُ ُ
َن َ
المي َذهُ َوَق َ
ص َرْفتُ ُه ْم
َل ُه ْم َثالَ َث َة أََّيا ٍم َي ْم ُكثُو َن َم ِعي َوَل ْي َس َل ُه ْم َما َيأ ُ
ْكلُو َنَ .وِإ ْن َ
ِإَلى بيوِت ِهم ص ِائ ِمين يخ ِورو َن ِفي َّ
ِ
الط ِر ِ
يق ،أل َّ
اءوا
َ َُ ُ
ُُ ْ َ
َن َق ْو ًما م ْن ُه ْم َج ُ
ِ
ِ
ِمن ب ِع ٍيد» َفأَجابه َت َ ِ
ال ِء
هؤ َ
َحٌد أ ْ
َن ُي ْشِب َع ُ
َ َُ
ْ َ
يع أ َ
المي ُذهُ«:م ْن أ َْي َن َي ْس َتط ُ
ُخ ْب ًاز ُهَنا ِفي اْلَب ِرَّي ِة؟» َف َسأََل ُه ْمَ « :ك ْم ِع ْنَد ُك ْم ِم َن اْل ُخ ْب ِز؟»
َن َيتَّ ِكئُوا َعَلى األ َْر ِ
الس ْب َع
َخ َذ َّ
ضَ ،وأ َ
َم َر اْل َج ْم َع أ ْ
َفَقالُواَ «:س ْب َعةٌ» َفأ َ
ٍ
ال ِمي َذهُ ِل ُيَقِد ُمواَ ،فَقَّد ُموا ِإَلى اْل َج ْم ِع.
طى َت َ
َع َ
ُخ ْب َزات َو َش َك َر َوَك َس َر َوأ ْ
السم ِكَ ،فبارك وَقال أَن يَقِدموا ِ
وَكان معهم َقِل ِ ِ
هذِه
َ َ ََُْ ٌ
ََ َ َ َ ْ ُ ُ
يل م ْن ص َغ ِار َّ َ
الل.
ال ِت اْل ِك َس ِرَ :س ْب َع َة ِس َ
ض َ
ضاَ .فأ َ
َكُلوا َو َشِب ُعوا .ثُ َّم َرَف ُعوا َف َ
أ َْي ً
ِ ٍ
ِ
السِف َين َة
ص َرَف ُه ْمَ .وِلْل َوْق ِت َد َخ َل َّ
َوَك َ
ان اآلكلُو َن َن ْح َو أ َْرَب َعة آالَف .ثُ َّم َ
مع َتالَ ِم ِيذِه وجاء ِإَلى َنو ِ
احي َدْل َم ُانوثَ َة.
ََ
َ
ََ َ
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† التأمل اإلنجيلي :لم يرد أن يصرفهم صائمين لئال يخوروا في الطريق،
إذ يليق بمن يستمع الك ارزة أن يجد كلمة تعزية ،لئال بسبب جوعهم

وحرمانهم من طعام الحق يسقطون تحت ثقل متاعب الحياة .إن كان هذا

الخبز يشير إلى كلمة الك ارزة ،فإن بعض الدارسين يرون في رقم ( 7سبع

خبزات) إشارة إلى السبعين رسوًال الذين قاموا بالك ارزة بين األمم ،وإلى
السبعة شمامسة (أع  )3 :6غير أن كثير من اآلباء يرون في رقم  7إشارة
إلى أعمال الروح القدس في كنيسة المسيح ،وكأن هذا الخبز الذي هو

كلمة الك ارزة هو عطية الروح القدس للمؤمنين في كنيسة المسيح .بمعنى

آخر الروح القدس العامل في الكنيسة خاصة خالل األسرار السبعة يقدم

حية وفعاله وعملية في حياتنا لتدخل بنا إلى الكمال .يقول
لنا كلمة هللا َّ

القديس أغسطينوس :السبع خبزات تعني أعمال الروح القدس السبعة،

واألربعة آالف رجل هي الكنيسة المؤسسة على األناجيل األربعة ،والسبعة

دائما.
سالل من الفضالت هي كمال الكنيسة ،فإنه بهذا الرقم ُيرمز للكمال ً

ويقول األب ثيؤفالكتيوس :رقم  7يشير إلى الروح القدس الذي يكمل كل
شيء ،بعد إشباع الخمسة آالف رجل على يدي التالميذ عوض أن ينشغل

الفريسيون بهذا العمل الفائق ليروا فيه تحقيًقا للنبوات ،إذ جاء المسيا ووهب
تالميذه أن يقدموا بركته للجماهير فتشبع ،أروا في أيديهم أنها دنسة ألنها

لم تتطهر بالماء قبل األكل حسب تقاليد اليهود .األيدي التي تمتعت بعطية

هللا لتقدم ما يشبع الجماهير وتجمع بالبركة فضالت كثيرة كانت في أعينهم
دنسة ،واآلن إذ أكد لهم أنه المسيا مشتهى األمم ومتمم النبوات بإشباع

أربعة آالف أخرى عوض أن يعيدوا النظر فيما فعلوه ازدادوا جهالة ،إذ
طلبوا منه آية من السماء لكي يجربوه .لقد أراد السيد المسيح أن يدخل بهم

دما نفسه المن الحقيقي النازل من السماء الواهب
إلى السماء عينها ،مق ً

حياة أبدية (يوحنا  )6لكنهم لم يطلبوا الشبع ،بل طلبوا عالمة منظورة في
الطبيعة للجدال والمقاومة .وهم في هذا لم يستطيعوا أن يميزوا بين مجيء

السيد المسيح األول لتقديم الخالص للعالم كله خالل محبته الفائقة ،وقد

كان التالميذ في حاجة إلى تعليم السيد المسيح لينزع عنهم خمير الفريسيين

وخمير هيرودس ،فتنفتح أعينهم لمعاينة الرغيف الواحد السري ،يسوع

المسيح ربنا .إذ كان التالميذ لم يزالوا غير قادرين على إدراك مفهوم الطعام

الروحي والتعرف على السيد المسيح خبز الحياة ،لذلك عندما سألهم أن
يتحرزوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس ارتبكوا ،قدم لهم سبعة أسئلة
تكشف عن جراحاتهم ،وتدخل بهم إلى الفهم الروحي ،وتذكرهم بالرموز

أيضا يسألهم أن يمعنوا النظر في
والنبوات التي تتحقق اآلن قدامهم .و ً
معجزتي إشباع الجموع ليفهموا أنه "خبز السماء" المشبع للنفوس.
† البارحة السبت في  10آب  2019تم إكليل الشاب راني خوري على
اآلنسة شيرين حداد ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة زوجية سعيدة
مكللة بمخافة هللا والبنين الصالحين.

† اليوم األحد في  11آب  2019اقتبل سر العماد المقدس الطفلة ليونا
ريما ابنة بيرنا اسكندر وكيني خلف ،نهنئ أهلها وليحل نور الرب يسوع

في حياتها.

† باربكيو عائلي :تـدعوكم لجنة السيدات للمشاركة بالغداء العائلي
(مشاوي_باربكيو) اليوم األحد  11آب الساعة  3بعد القداس بصالة
المطرانية على هنري بوراسا .سعر البطاقة للكبار  $20وللصغار $15
مشاركتكم تفرح قلوبنا.

† نشاط رياضي :يعلن المجلس الملي عن قيام يوم نشاط رياضي ،كرة
قدم ومباريات وتسلية ومأكوالت في شهر آب يعلن عن تاريخه الحقًا الدعوة

عامة نرجو من الجميع الحضور والدعم للمشاركة في المباريات من عمر

ثماني سنوات وما فوق الرجاء االتصال مع الشاب دافيد كورية على رقم
الهاتف  514-561-3406أو الشاب جود بربر على رقم الهاتف
التالي 438-835-5143للراغبين بالمساعدة بتنظيم هذا النشاط الرجاء
االتصال مع السيدة بوال كورية على رقم الهاتف .514-660-2414

† قداس في ريغو :يعلن المجلس الملي عن رحلة كنسية دينية في الباص
للمشاركة في قداس عيد إنتقال العذراء في كنيسة العذراء في ريغو في

األحد القادم الساعة  PM 12:30وذلك في  18آب  2019سيكون
إنطالق حافالت النقل من مركز صالة مار يعقوب على هنري بوراسا ،في

الساعة  AM 10:00والعودة PM 5:00 :يتخلل الرحلة نزهة للمنطقة،

وجلبكم للطعام والمشروبات ،رسوم النقل $10 :للشخص الواحد .للحجز

عند الدفع قبل  12آب مع السيدة بوال كورية  514-660-2414واألخت

جورجيت حنا  438-994-6211وإليكم عنوان كنيسة انتقال العذراء :

Notre Dame (Rigaud) Autoroute 40 Ouest/West, Sortie 12

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

