ܚܰܕܒܫܰܒܰܐ ܰ
(le dimanche) Had B-Shabo
حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي( :متى )27-18: 21

ِ ِ
ان ر ِ
ظ َر َش َج َرَة ِت ٍ
ين َعَلى
َوِفي ُّ
اعَ ،فَن َ
اج ًعا ِإَلى اْل َمد َينة َج َ
الص ْب ِح ِإ ْذ َك َ َ
ِ ِ
يق ،و َج ِ
َّ ِ ِ
ال َل َها«:الَ َي ُك ْن
يها َش ْيًئا ِإالَّ َوَرًقا َفَق ْ
طَ .فَق َ
اء إَل ْي َها َفَل ْم َيج ْد ف َ
الطر َ َ
ِمن ِك ثَمر بعد ِإَلى األَب ِد!»َ .فيِبس ِت ِ
الت َين ُة ِفي اْل َح ِالَفَل َّما َأرَى التَّالَ ِمي ُذ
ْ ٌَ َ ْ ُ
َ
َ َ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ال
ذل َك تَ َع َّجُبوا َقائل َ
ينَ « :ك ْي َ
َج َ
ف َيِب َست الت َين ُة في اْل َحال؟»َفأ َ
اب َي ُسوعُ َوَق َ

ُّ
ِ
َم َر
يم ٌ
ول َل ُك ْمِ :إ ْن َك َ
َل ُه ْم« :اَْل َح َّق أَُق ُ
ان َوالَ تَ ُشكو َنَ ،فالَ تَْف َعُلو َن أ ْ
ان َل ُك ْم إ َ
ِ
ط ِرْح ِفي اْلَب ْح ِر
الت َين ِة َفَق ْ
ضا ِله َذا اْل َجَب ِلْ :انتَِق ْل َو ْان َ
طَ ،ب ْل ِإ ْن ُقْلتُ ْم أ َْي ً
طلُبونه ِفي َّ ِ
ِ
اء ِإَلى
ين تََناُل َ
الصالَة ُم ْؤ ِمن َ
َفَي ُكو ُنَ .وُك ُّل َما تَ ْ ُ َ ُ
ون ُه»َ .وَل َّما َج َ
ِ ِِ
اْله ْي َك ِل تََقَّدم ِإَل ْي ِه رَؤساء اْل َكهَن ِة و ُشُيو ُخ َّ
ينِ« :بأ ِ
َي
الش ْعب َو ُه َو ُي َعل ُمَ ،قائل َ
ُ َ ُ َ َ
َ
َ
طٍ
ال
اك ه َذا ُّ
السْل َ
َع َ
ُسْل َ
طَ
ان تَْف َع ُل ه َذا؟ َو َم ْن أ ْ
ط َ
َج َ
ان؟» َفأ َ
اب َي ُسوعُ َوَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول َل ُك ْم أََنا
َل ُه ْمَ « :وأََنا أ َْي ً
َسأَلُ ُك ْم َكل َم ًة َواح َد ًةَ ،فإ ْن ُقْلتُ ْم لي َع ْن َها أَُق ُ
ضا أ ْ
ِ
طٍ
ضا ِبأ ِ
وحَّناِ :م ْن أ َْي َن َك َان ْت؟ ِم َن
َي ُسْل َ
أ َْي ً
ان أَ ْف َع ُل ه َذاَ :م ْع ُمودَّي ُة ُي َ
ِ
السم ِ
ِ
ِِ
الن ِ
اء أ َْم ِم َن َّ
ينِ«:إ ْن ُقْلَناِ :م َن
اس؟» َفَف َّك ُروا في أ َْنُفس ِه ْم َقائل َ
َّ َ
َّ ِ
الن ِ
ول َلَناَ :فِل َما َذا َل ْم تُ ْؤ ِمُنوا ِب ِه؟ َوِا ْن ُقْلَناِ :م َن َّ
اف ِم َن
اسَ ،ن َخ ُ
الس َماءَ ،يُق ُ
َن يوحَّنا ِع ْند اْلج ِم ِ ِ
َّ ِ
ع َوَقاُلوا«:الَ
َج ُابوا َي ُسو َ
يع م ْث ُل َنِب ٍي»َ .فأ َ
َ َ
الش ْعب ،أل َّ ُ َ
طٍ
ول َل ُك ْم ِبأ ِ
ان أَ ْف َع ُل ه َذا.
َي ُسْل َ
ال َل ُه ْم ُه َو أ َْي ً
ضاَ «:والَ أََنا أَُق ُ
َن ْعَل ُم»َ .فَق َ
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التأمل اإلنجيلي:

يلعن المسيح التينة لمجرد عددم وجود ثم اًر فيها وذلك واضح من القول

النه لم يكن وقت التين " إذ أن المسألة وقعت في شهر نيسان وهو وقت
االزهار ال الثمار .قال قوم ان المسيح لعن الشجرة النها كانت تشير الى

الناموس الذي لم يكن فيه ثمرة ليقدم للمسيح .وقال غيرهم انها اشارة الى

كنيسة اليهود اما نحن فنقول انه كان يوجد ثمرة في الناموس وفي كنيسة
اليهود ولو كانت قليلة فان االثني عشر رسوالً واالثنين وسبعين مبش اًر
وبولس الرسول واليهود الذين آمنوا بسيدنا هؤالء جميعهم ثمرة الناموس

وكنيسة اليهود .ونتساءل هنا اي مناسبة بين سؤال سيدنا مع سؤال الكتبة

والكهنة ولكنا اذا امعنا النظر نرى بين السؤالين مناسبة عظيمة فان
الكتبة والكهنة اذا اجابوه انها من السماء فيقول لهم لماذا ما آمنتم بكالمه

ألنه عني كان يكرز وقد قال انه لم يكن مستحقاً ان يحل سيور حذائي.
ولو آمنت باقوال يوحنا لكنتم تعرفون باي سلطان اعمل هذه االعمال.
وان أجابوه انها من الناس خافوا من ان ينتقض عليهم الجمع في كل
مكان الحتقارهم اعمال هللا جل شأنه .وكاني بهم قد أروا ان المسيح

أفحمهم بسؤاله فراوغوا في الجواب قائلين ال نعرف .أما سيدنا فلم يقل
وأنا ايضاً ال أعرف ولكن وال انا اقول لكم ولم يشأ أن يجيبهم ألجل
ملعنتهم ،فانهم كانوا كاالشجار العديمة الحياة ينطقون وال يدركون
والواجب علينا بدالً من أن نعترض أن نتعجب ونمجد الخالق ونسبحه

على أنعامه تعالى.

 +اليوم األحد في  30آب  2015تم إكليل الشاب المهذب كين خلف
على اآلنسة بيرنا إسكندر ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة

زوجية صالحة مكللة بمخافة هللا والبنين الصالحين.

المجلس الملي:
 +برنامج زيارة قداسة بطريركنا المعظم مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك
أنطاكية وسائر المشرق والرئيس األعلى للكنيسة السريانية األرثوذكسية في

العالم( .ما بين  06-02أيلول )2015
 األربعاء 2 :أيلول 2015

 :13:15وصول قداسته إلى مطار دورفال .
 15:00إلى  :15:30صالة الشكر في مركز األبرشية .

 19:30إلى  :21:30الترحيب بقداسته في مركز األبرشية بمشاركة رجال
الدين من الكنائس الشقيقة ،أطفال مركز قنشرين للتعليم المسيحي ،أطفال
مدرسة اللغة السريانية والتراتيل ،أعضاء الكورال والشمامسة ،أعضاء لجان

الكنيسة ،أبناء رعية الكنيسة.

 الخميس 3 :أيلول 2015

زيارة قداسته لكنيسة القديس مار أفرام في شيربروك .
 الجمعة 4 :أيلول 2015

 :13:30مؤتمر صحفي :فندق الشيراتون ،الفال .

 :20:00مأدبة عشاء في فندق شيراتون الفال ،سعر التذكرة  85دوالر.
 السبت 5 :أيلول 2015

 :13:00اجتماع في مركز األبرشية مع لجنة شباب الكنيسة .

 :18:30 - 14:00غداء باربكيو سعر التذكرة :الكبار  $ 15واألطفال $ 8
 األحد 6 :أيلول 2015

 :14:00االحتفال بالقداس اإللهي في كنيسة سانت  -ماكسيم في الفال نرجو
أن تجمعنا هذه الزيارة المقدسة اليوم بأعداد كبيرة بإيمان ومحبة لالحتفال

والترحيب بقداسة بطريركنا المحبوب .تحيات المجلس الملي لكنيسة مار
يعقوب النصيبيني  .للحجز والحصول على البطاقات:

يرجى االتصال بالسيد جيلبرت كرياكوس على الرقم 514-825-6409 :

+ La visite de notre Patriarche Moran Mor Ignatius
Aphrem II, Patriarche d’Antioche et tout l'orient et
chef suprême de l’Église Syriaque Orthodoxe dans le
monde. Se déroulera du 2 au 6 Septembre 2015.
 Mercredi, le 2 septembre 2015:
13h15 : Arrivée de sa Sainteté à l'aéroport Dorval
15h00 - 15h30 : Prière de Remerciement au centre
communautaire
19h30 - 21h30: Accueil au Centre communautaire:
Clergés des autres églises, les enfants de l’école de
samedi et Dimanche, les membres de chorale, les
membres des comités et Les paroissiens de l’église.
 Jeudi, le 3 septembre 2015 :
Visite de sa Sainteté à Saint-Éphrem, Sherbrooke.
-Vendredi, le 4 septembre 2015 :
13h30 : Conférence de Presse : Hôtel Sheraton Laval
20h00 : Banquet à l'hôtel Sheraton Laval.
Prix du Billets 85$*
 Samedi, le 5 septembre 2015 :
13h00 : Rencontre au centre communautaire avec les
Jeunes de l’Église Saint-Jacques
14h00-18h30 : Dîner communautaire
Prix du Billets : Adulte 15$* Enfant 8$
 Dimanche, le 6 septembre 2015 :
14h00 : Célébration de la messe divine à l’Église
Saint–Maxime à Laval Que cette visite bénie nous
réunit en grand nombre par la bonne foi, pour
célébrer la bienvenue de notre Patriarche bien-aimé.
Cordialement. Le conseil d’administration de l’Église
Saint-Jacques. Pour les Billets, veuillez svp contacter :
Mr Gilbert Kiriakos au : 514-825-6409

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

