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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( :متى  24 :13ـ )35

ِ
ع َزْرًعا َجِي ًدا
وت َّ
آخَر ِق ِائ ً
َق َّد َم َل ُه ْم َم َث ً
ال َ
الس َم َاوات ِإ ْن َس ًانا َزَر َ
الُ«:ي ْشِب ُه َمَل ُك ُ
الناس ِنيام جاء عد ُّوه وزرع زوانا ِفي وس ِط اْل ِحن َ ِ
ِ
ِِ ِ
ضى.
ْ
يما َّ ُ َ ٌ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ً
طة َو َم َ
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في َحْقلهَ .وف َ
ظ َهَر َّ
طَل َع َّ
يد َر ِب
صَن َع َث َمًراِ ،ح َينِئ ٍذ َ
َفَل َّما َ
اء َعِب ُ
النَب ُ
ان أ َْي ً
الزَو ُ
ات َو َ
ضاَ .ف َج َ
ِ
:يا َسِي ُد ،أََل ْي َس َزْرًعا َجِي ًدا َزَر ْع َت ِفي َحْقِل َك؟ َف ِم ْن أ َْي َن َل ُه
اْلَب ْيت َوَقاُلوا َل ُه َ
َن َن ْذ َه َب
ال َل ُه ْمِ :إ ْن َس ٌ
َزَو ٌ
يد أ ْ
يد :أَتُ ِر ُ
ال َل ُه اْل َعِب ُ
ان َع ُدٌّو َف َع َل ه َذاَ .فَق َ
ان؟َ .فَق َ
ونجمعه؟ َفَقالَّ ِ َ :
ِ
ط َة م َع َّ
الزَو ِ
وه َما
ان َوأ َْنتُ ْم َت ْج َم ُع َ
ون ُهَ .د ُع ُ
ََ ْ َ َ ُ
َ
ال! لَئال َتْقَل ُعوا اْلح ْن َ َ
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ط َة َف ْ
ان َو ْ
َْ
السماو ِ
ِ
ات َحَّب َة َخ ْرَدل
َم ْخَزني»َ .ق َّد َم َل ُه ْم َمثَالً َ
آخَر َقائالًُ«:ي ْشِب ُه َمَل ُك ُ
وت َّ َ َ
ور .و ِ
ِ
ِِ ِ
لك ْن َمتَى َن َم ْت
َص َغ ُر َج ِم ِ
َخ َذ َها ِإ ْن َس ٌ
أَ
ان َوَزَرَع َها في َحْقلهَ ،وه َي أ ْ
يع اْلُب ُز ِ َ
السم ِ
ول ،وَت ِ
َكبر اْلبُق ِ
اء َتأِْتي َوَت َت َآوى ِفي
ص ُير َش َجَرًةَ ،حتَّى ِإ َّن ُ
َف ِه َي أ ْ َ ُ ُ
طُي َ
ور َّ َ
َ
َغ ِ
ِ ِ
وت َّ
ال َل ُه ْم َم َث ً
امَأرَةٌ
الس َم َاوات َخم َيرًة أ َ
ال َ
آخَرُ«:ي ْشِب ُه َمَل ُك ُ
َخ َذ ْت َها ْ
صان َها»َ .ق َ
أْ َ
ُّ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َكي ِ
ال َد ِقيق َحتَّى ْ
يع» .ه َذا ُكل ُه َكل َم ِبه َي ُسوعُ
َو َخَّبأ َْت َها في َثالَ َثة أ ْ َ
اخ َت َمَر اْل َجم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اْلجمو َ ِ
ِ
يل ِب َّ
النِب ِي اْلَق ِائ ِل:
َمثَالَ ،وب ُِدون َمَثل َل ْم َي ُك ْن ُي َكل ُم ُه ْم ،ل َك ْي َيت َّم َما ق َ
ع بأ ْ
ُُ
«سأَ ْفتَح ِبأَمثَال َف ِمي ،وأ َْن ِطق ِبم ْكتُ ٍ
ات م ْن ُذ تَأ ِْس ِ
يس اْل َعاَل ِم».
َ ُ ْ
وم ُ
َ ُ َ َ
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† التأمل اإلنجيلي :لم يقل السيد "وفيما الزارع نائم جاء عدوه وزرع
زو ًانا ،إنما قال "فيما الناس نيام" .وكأن هللا يسهر على كرمه ،ويهتم به،
لكن الكرامين إذ ينامون يتسلل العدو إلى الكرم .إنه يحترم اإلرادة اإلنسانية
ويأتمنها ،فإذ يسلم الكرم للكرامين يطلب سهرهم ،فيعمل فيهم على الدوام

وال يقدر العدو أن يلقي بالزوان ،لكن إن ناموا لحظة يتسلل العدو .لم يقل
السيد "جاء عدوهم" ،إنما "جاء عدوه" فالعدو ال يقصد الكرامين بل صاحب

الكرم .العامل الحقيقي ضد الكرم هو إبليس عدو هللا نفسه ،حتى في
مضاداته لنا يقصد هللا نفسه الساكن فينا .أنها حرب بين هللا وإبليس ،بين

النور والظلمة ،ليس لنا عدو غير إبليس نفسه ومالئكته األشرار المقاومين

لعمل هللا فينا .أما النوم هنا فال يعني نوم الجسد الطبيعي ،وإنما التراخي

واإلهمال أو نسيان هللا في العمل الرعوي كما في الجهاد الروحي ،فالراعي
ينام حينما يبذل كل الجهد في رعايته خالل "األنا" ،فيحسب نفسه المسئول

األول عن الكرم ،فيختفي هللا لتُعلن الذات البشرية .الزوان إلى الهرطقات
التي تدخل الكنيسة خلسة ،خاصة في غفلة روحية من الرعاة .لئال بإهماله.

يأتي إنسان عدو ويلقي بالزوان أي تعليم الهراطقة .بال شك ألن العاملين
نيام ،مع أنه كان يلزم أن يكونوا ساهرين حتى يحفظوا ثمار البذار الصالحة

لكي تنموُ .يشير إلى األشرار بوجه عام الذين يحملون شكلية العضوية
الكنسية دون روحها وحياتها .هكذا ينصحنا السيد أال ننشغل بنزع الزوان،

إنما نتركه حتى يأتي وقت الحصاد ،فيرسل هللا مالئكته كحصادين
يجمعونه ويحرقونه .وأما الحنطة فيجمعونها إلى ملكوته ِعَوض أن ندين
حقا في المثل
األشرار .لهذا قدم مثل حبة الخردل لينزع عنهم هذا القلقً .

بذار
األول يحدثنا عن عمل هللا في ملكوته بكونه الزارع الذي يقدم ذاته ًا
حية داخل القلب ،وفي المثل الثاني يحدثنا عن التزامنا باليقظة من عدو

سر ليملك العدو على القلب ِعوض المسيا
الخير الذي ُيلقي الزوان ًا
المخلص .حبة الخردل والمسيح المتألم  :إن كان ملكوت السماوات المعلن

مصلوبا،
في داخلنا يعلن عن حلول السيد المسيح في داخلنا .نقبله فينا
ً

قائما من األموات ،نحمل شركة آالمه فينا لننعم بقوة قيامته ،متمثلين بشبه
ً
موته ،فإن حبة الخردل التي تُدفن في الحقل هي المسيح المتألم الذي ُيدفن

فينا بسحقه قدم لنا جسده طعاما روحيا ،ذبيحة َّ
حقة واهبة التقديس! .إنه
ً
ً
َحبة الخردل ،نمت في بستان القبر إلى شجرة عظيمة .لم يكن إال َحبة

حين مات وشجرة عندما قام .كان بذرة في تواضع جسده وشجرة في قوة
عظمته !...في هذه الفروع تجد الطيور راحتها ،ألن النفوس النقية إذ ترتفع
بأجنحة نعمته تجد في كلماته راحتها من الهموم األرضية والتعزية من
قالقل الحياة الحاضرة.

† السبت في  17آب  2019اقتبل سر العماد المقدس الطفلة أميليا ابنة

أماندا شمعون وجورج قومي ،نهنئ أهلها وليحل نور الرب يسوع في حياتها.

† األحد في  18آب  2019اقتبل سر العماد المقدس الطفلة ليا ابنة ماري
ليز روا احمراني وفادي حنان ،نهنئ أهلها وليحل نور الرب يسوع في

حياتها.

† الجمعة في  23آب  2019اقتبل سر العماد المقدس الطفل عمانوئيل
ماران آثا ابن تيريز خرموش إيلي قاسو جيتو ،نهنئ أهله وليحل نور الرب

يسوع في حياته.

† السبت في  24آب  2019اقتبل سر العماد المقدس الطفل جيفري ابن
كوليت ملكي وفادي بهني ،نهنئ أهله وليحل نور الرب يسوع في حياته.
† في  17آب  2019انتقل الى األخدار السماوية المرحوم جورج حنا
القس عن عمر يناهز  68عاماً للفقيد الرحمة الواسعة ،ولزوجته مها طبولي

وألبنائه روال ،فرج ،وسهيلة ،وألخوته عبود وميشيل وألحفاده ولسائر
األصهار ولسائر األحفاد واألهل جميعاً التعازي الحارة والصبر والسلوان.

† اليوم األحد في  25آب  2019يقام قداس وجناز لمرور سنة على وفاة
المرحوم جان حنا القس ،للفقيد الرحمة الواسعة ،وألوالده ،ميرنا وجوزيف

وساندي ،وأخوته سلوى وفرج وأديب وعائالتهم ولسائر األحفاد واألهل
جميعاً التعازي الحارة والصبر والسلوان.

† اليوم األحد في  25آب  2019تم إكليل الشاب جورج ضاحي على
اآلنسة بيت ار الرمحين ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة زوجية
سعيدة مكللة بمخافة هللا والبنين الصالحين.

ال بعيد الصليب المقدس تحيي فرقة كورال
† عيد الصليب المقدس :إحتفا ً

كنيسة ما يعقوب بمونتريال حفل ديني اجتماعي في صالتنا على هنري

بوراسا يوم السبت  14ايلول ،يتخلل االحتفال مفاجات ونشاطات ترفيهية
وتراتيل خاصة بالمناسبة وإيقاد شعلة الصليب المقدس بمشاركة االب كميل
اسحق وفرقة الكورال والشماسة انتظرونا وسنوافيكم بالتفاصيل الحقًا.

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

