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† النص اإلنجيلي( :مرقس  53 :01ـ )53
ل َلََناَ
َن َتَ ْف َع ََ
يد َأ َْ
نَ «:يا َ ُم َعلِّ ُمُ َ ،ن ِر َُ
وحَّنا َ ْاب َنا َ َزْبِدي َقَائِلَْي َِ
َوتَقَ َّدََم َإِلَ ْي َِه َ َي ْعقُ َُ
وب َ َوُي َ
َع ِط َناَ
لَلَ ُك َما؟»َفَقَا َ
َنَأَ ْف َع ََ
انَأ َْ
يد َِ
لَ َماَطَلَ ْب َنا»َ.فَقَ ََ
ُك ََّ
الَلَهُ َماَ «:ما َذاَتُِر َ
لََلَ َهُ«:أ ْ
س َو ِ
أَ ِ
ال َلَهُ َماَ
ك»َ .فَقَ ََ
ك َ ِفي َ ََم ْجِد ََ
ن َ َي َس ِار ََ
اآلخ َُر َ َع َْ
ن َ َي ِمينِ ََ
احدَ َ َع َْ
ك َ َو َ
ْ
َن َ َن ْجل ََ َ
ِ
ْس َالَّتِيَ
َن َتَ ْش َرَبا َاْل َكأ ََ
ان َأ َْ
يع َِ
طلَُب َِ
عُ«:لَ ْستُ َما َتَ ْعلَ َم َِ
َي ُسوَ
ان َ َما َتَ ْ
انَ .أَتَ ْستَط َ
َن َتَصطَبِ َغا َبِ ِّ ِ َِّ
لَ َلَ َهَُ:
بغُ َبِهَا َأ ََنا؟» َفَقَا َ
َصطَ َ
الص ْب َغ َة َالتي َأ ْ
أَ ْش َرُبهَا َأ ََناَ َ ،وأ َْ ْ
ْس َالَّتِي َأَ ْش َرُبهَا َأ ََنا َفَتَ ْش َرَبانِهَاَ،
َما َاْل َكأ َُ
ال َلَهُ َما َََي ُسوَ
يعُ»َ .فَقَ ََ
« َن ْستَ ِط َ
عُ«:أ َّ
وب ِّ ِ َّ ِ
نَ
نَ َي ِمينِيَ َو َع َْ
وسَ َع َْ
َماَاْل ُجلُ َُ
صطَبِ َغ َِ
َصطَ َ
انَ َ.وأ َّ
ََ
بغَُبِهَاَأ ََناَتَ ْ
الص ْب َغ َةَالتيَأ ْ
ينَأ ِ
ُعََّدَلَهَُْم»َ َ.ولَ َّماَ َس َِم ََعَاْل َع َش َرَةَُ ْابتَ َدأُواَ
لََّلِلَِّذ ََ
ُع ِط َي َهَُإِ َ
سَلِيَأ َْ
َي َس ِاريَ َفلَ ْي ََ
َنَأ ْ
ونَ
الَلَهَُْم«َ:أ َْنتَُْمَتَ ْعلَ ُم ََ
عَُ َوقَ ََ
اهَْمَ َي ُسوَ
لَ َي ْعقُ ََ
َج َِ
ونَ ِم َْ
َي ْغتَاظُ ََ
نَأ ْ
وحَّناَ.فَ َد َع ُ
وبَ َوُي َ
ونَ
اء ُهَْم َ َيتَ َسلَّطُ ََ
ون َ ُرَؤ َس ََ
ين َُي ْح َسُب ََ
أَنََّ َالَِّذ ََ
ونهُ ْمَ َ ،وأَنََّ َ ُع َ
اء َاأل َُمَِم َ َي ُس ُ
ود َ
ظ َم َ
ِ
ص َ ِ
اد َأ َ ِ
ونَ
يماَ َ ،ي ُك َُ
ل َ َم َْ
ن َه َك َذا َ ِفي ُكَْمََ .ب َْ
لَ َ َي ُك َو َُ
َعلَ ْي ِهَْمَ .فَ َ
ن َأ ََرََ ْ
َن َ َي َ
ير َفي ُكَْم َ َعظ ً
َن َي ِ
نَ
يع َ َع ْب ًداَ .ألَنََّ َ ْاب ََ
ون َلِْل َج ِم َِ
ير َ ِفي ُكَْم َأ ََّولًَ َ ،ي ُك َُ
ص ََ
ن َأ ََرََ
لَ ُكَْم َ َخ ِاد ًماَ َ ،و َم َْ
اد َأ َْ َ
ِ
نَ َكثِ ِ
ين».
ير ََ
لَ َنَْف َس َهَُ ِف ْد َي َةًَ َع َْ
لَلِ َي ْخِدََمَ َولِ َي ْبِذ ََ
ْتَلُِي ْخ َدََمََب َْ
ضاَلََْمَ َيأ َِ
اإل ْن َس َِ
انَأ َْي ً

َ
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† التأمل األنجيلي :
بدأ َاإلعلن َعن َالطريق َالصعب َبالكشف َعن َالوصية َالصعبةَ ،ثمَ

أعلنَلهمَعن َالحاجة َإلىَاحتضانَاألطفالَوالضعفاء َبالحبَالروحيَ

أيضا َتحدث َعن َالتخليَ ،ليس َفقط َعن َمحبة َالمالَ ،وانماَ
العمليَ ،و ً
حتى َعن َالعلقات َالقرابية َإن َصارت َعثرة َفي َالطريقَ .واآلن َفإنَ

أخطرَصعوبةَتواجهَالخدامَهيَالتخليَعنَحبَالرئاسات.

يقول َالقديس َيوحنا َالذهبي َالفم[َ :إذ َسمع َالتلميذ َالمسيح َيتكلم َعنَ

ملكوتهَكثيراَظنوا َأنَملكوتهَيقومَقبلَموتهَ،واآلنَإذَهوَيتحدثَعنَ
ً

َمقدماَ .جاءه َالتلميذان َليتمتعا َبكرامات َالملكوتَ].
َمعلنا َلهم َعنه
موته ً
ً
كماَيقولَ[سؤالَالمسيحَلهماَ:ماذاَتريدانَليسَعنَجهلَمنهَلألمرَ،
وانماَليلزمهماَباإلجابةَ،فيفتحَالجرحَويقدمَلهَالدواءَ].

أجابهما َالسيد"َ :لستما َتعلمان َما َتطلبان"َ .يقول َالقديس َيوحنا َالذهبيَ

الفم[َ :كأنه َيقول َلهما َأنكما َتتحدثان َعن َالكرامات َبينما َأتكلم َأنا َعنَ

الصراعات َوالمتاعبَ .إنه َليس َوقت َالمكافأة َاآلن َبل َهو َوقت َالدمَ

والمعارك َ(الروحية) َوالمخاطرَ ،لذلك َأضاف"َ :أتستطيعان َأن َتشرباَ

الكأسَالتيَأشربهاَأناَ،وأنَتصطبغاَ(تتعمدا)َبالصبغةَالتيَأصطبغَبهاَ
أنا؟"َ[َ.لقدَسحبهماَمنَطريقَسؤالهماَإلىَاللتزامَبالشركةَمعهَلتزدادَ
َ
غيرتهماَ ].يقول َاألب َثيؤفلكتيوس[َ :لقد َقصد َبالكأس َوالصبغةَ

(المعمودية)َالصليبَ،الكأسَهيَالجرعةَالتيَنتقبلهاَبواسطتهَبعذوبةَ،
والمعموديةَهيَعلةَتطهيرناَمنَخطاياناَ.وقدَأجاباهَبغيرَإد اركَقائلينَ

له"َ:نستطيع"َ،إذَحسباهَيتحدثَعنَكأسَمنظورةَوعنَالمعموديةَالتيَ
كانَاليهودَيمارسونهاَالتيَهيَالغسلتَقبلَاألكلَ].

لقدَتسرعاَفيَاإلجابةَكماَيقولَالقديسَيوحناَالذهبيَالفم َإذَظناَأنهماَ

َفوراَ ،لذلك َأجابهما"َ :أما َالكأس َالتي َأشربها َأناَ
ينالن َكرامة َالملكوت ً
فتشربانهاَ،وبالصبغةَالتيَأصطبغَبهاَأناَتصطبغانَ.وأماَالجلوسَعنَ
يمينيَوعنَيساريَفليسَليَأنَأعطيهَإلَللذينَأ ِ
ُع َد َلهم"َ[َ.]04-93

َأيضاَ ،لكن َأمرَ
وكأنه َيقول َلهما َستنعمان َباآللم َمعي َوالستشهاد
ً

تمتعكما َبأمجاد َالملكوت َفهو َأمر َإلهي َيوهب َلكما َل َحسب َفكركماَ

الماديَإنماَحسبَخطةَاهللَالخلصيةَ.فيَقولهَ"ليسَليَأنَأعطيهَإلَ
للذين َأعد َلهم" َيعلن َدور َاآلب َفي َيوم َالرب َالعظيمَ ،إذ َهما َيعملنَ

معاَ ...يقول َالقديس َيوحنا َالذهبي َالفم[َ :مع َأنه َهو َالذي َيدينَ ،لكنهَ
ً
يظهرَبهذهَالعبارةَبنوتهَاألصليةَ].

يقول َاإلنجيلي"َ :ولما َسمع َالعشرة َابتدأوا َيغتاظون َمن َأجل َيعقوبَ

ويوحنا"َ ،فقدَدفعتهمَالمشاعرَالبشريةَإلىَالحسدَ.هذاَهوَالمرضَالذيَ

يوجهه َعدو َالخير َبين َالخدام؛ َحب َالرئاسات َوالكرامة َالزمنيةَ .لهذاَ

ادَأنَيصيرَفيكمَعظيماَ،يكونَلكمَ
"دعاهمَيسوعَ،وقالَلهمَ...َ:منَأر
ً
َ،يكونَللجميعَعبداَ."...
خادماَ،ومنَأرادَأنَيصيرَفيكمَأوًل
ً
ً
َ

† في ََ 2آب ََ 2402انتقل َإلى َرحمته َتعالى َالمرحوم َفايز َجرجسَ

جبوري َبشيخوخة َصالحةَ ،للفقيد َالرحمه َالواسعة َوالتعازي َالحارة َلزوجتهَ
جوليت َوأبنائه َجورج َوباولو َوكلوديا َوعائلتهم َوألحفادهَ ،ولسائر َاألهلَ
واألقاربَلهمَالصبرَوالعزاءَوالسلوانَوطولَالبقاءَ.
َ

† يوم َاألحد َفي ََ 02آب ََ 2402إقتبل َسر َالعماد َالمقدس َدومنيك َإبنَ
شيرينَخليلَوايليَيعقوبَ،نهنئَأهلهَوليحلَنورَالربَيسوعَفيَحياتهَ.

† يومَاألحدَفيََ02آبََ2402إقتبلَسرَالعمادَالمقدسَصاموئيلَإبنَ
كارمنَرياَودانيَشربجيَ،نهنئَأهلهَوليحلَنورَالربَيسوعَفيَحياتهَ.

َ

† َاليوم َاألحد َفي ََ 03آب ََ 2402يقام َقداس َوجناز ََ 01وَ 04لراحةَ
المرحومَجورجَسليمَزاڤاروَ،للفقيدَالرحمةَالواسعةََوالتعازيَالحارةَلوالدتهَ

ماري َ َولزوجته َساريمي َوأولده َفي َبلغاريا َوالسويدَ ،ولشقيقته َكارولينَ

زاڤارو َحشمة َبمونتريـالَ ،وكاتيا َزاڤارو َخجودريان َوكرستين َزاڤارو َمرقةَ
بالسويدَ،ولسائرَاألهلَواألقاربَالصبرَوالعزاءَوالسلوانَوطولَالبقاء.

† اليوم َاألحد ََ 03آب ََ 2402إقتبلت َسر َالعماد َالمقدس َإميلي َإبنةَ
جيزيلَمسعوديَوزهيرَحنوشَ،نهنئَأهلهاَوليحلَنورَربناَفيَحياتهاَ.

† َاألحد َالقادم َفي ََ 22آب ََ 2402سيقام َقداس َوجناز َلراحة َالمرحومَ

عبود َقس َإبراهيم َلمرور َ01وَ َ 04ولراحة َالمرحوم َپيير َسيوريَ

لمرور َسنة َعلى َوفاتهَ ،للفقيدين َالرحمة َالواسعة َ َولعائلتهم َوأهلهمَ

َوأقاربهمَالصبرَوالعزاءَوالسلوانَوطولَالبقاء.
 † BBQباربكيو (مشاوي):

في َيوم َاألحد َالقادم َبتاريخ ََ 22آب ََ 2402يتشرف َالمجلس َالملي َبعدَ
القداس َوعلى َأرض َمار َيعقوب َفي َهنري َبوراساَ ،بدعوتكم َلقضاء َيومَ

ممتع َمع َأبناء َالرعية َفيه َسيقدم َوجبة َغداء َمشاويَ َ BBQباربكيوَ،

سعر َالبطاقةَ $04َ :للكبار َوَ $1للصغارَ .يتخلل َالغداء َلوحاتَ

َوعروض َفنية َللموسيقى َوالدبكة َمن َتقديم َشبيبة َالكنيسةَ ،فنتمنى َمنَ
رجاء َالحجز َقبل َيومَ
الجميع َالمساهمةَوالحضور َكبا َاًرَوشبيبةَوصغا اًرًَ َ ،
َ24منَهذاَالشهرَمعَكلَمنَالسادةَََََ:

نبيلَزكوََََََ- 514-575-2455عبودَزكوََََ514-562-8313

ََوبسامَطوشانَََ514-730-2192شك َاًرَلتشجيعكمَومشاركتكمَ.
َ

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

