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

† النص اإلنجيلي( :متى )25-19: 1
ُم ُه
هك َذاَ :ل َّما َك َان ْت َم ْرَي ُم أ ُّ
أ َّ
ع اْل َم ِسي ِح َف َك َان ْت َ
َما ِوالَ َدةُ َي ُسو َ
ط ِ
الرو ِح
َن َي ْجتَ ِم َعاُ ،و ِج َد ْت ُحْبَلى ِم َن ُّ
فَ ،قْب َل أ ْ
وس َ
َم ْخ ُ َ
وب ًة ل ُي ُ
ِ
َن ُي ْش ِه َرَها ،أ ََرَاد
ان َب ًّاراَ ،وَل ْم َي َش ْأ أ ْ
ف َر ُجلُ َها ِإ ْذ َك َ
وس ُ
اْلُق ُدسَ .ف ُي ُ
تَخلِيتَها ِس ًّار .ول ِكن ِفيما هو متََف ِكر ِفي ِ
هذِه األ ُُم ِ
ك
ورِ ،إ َذا َمالَ ُ
َ ْ َ َُ ُ ٌ
ََْ
ِ
ِ
َّ
ف ْاب َن َد ُاوَد ،الَ
الر ِب َق ْد َ
وس ُ
ظ َه َر َل ُه في ُحْل ٍم َقائالًَ :
«يا ُي ُ
تَخف أَن تَأْخ َذ مريم ام أرَتَك .أل َّ َّ ِ
ِ ِِ ِ
يها ُه َو ِم َن
َ ْ ْ ُ َ ْ ََ ْ َ َ
َن الذي ُحب َل به ف َ
ِ
ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
ص
ُّ
اس َم ُه َي ُسو َ
ع .ألََّن ُه ُي َخل ُ
سَ .ف َسَتل ُد ْاب ًنا َوتَ ْد ُعو ْ
ِ
ِ
ِ
طاياهم» .وه َذا ُكُّله َك ِ
الر ِب
يل ِم َن َّ
ُ َ
ان ل َك ْي َيت َّم َما ق َ
َش ْعَب ُه م ْن َخ َ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِب َّ
اس َم ُه
النِب ِي اْلَقائ ِلُ :
اء تَ ْحَب ُل َوَتل ُد ْاب ًناَ ،وَي ْد ُعو َن ْ
«ه َوَذا اْل َع ْذ َر ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ف ِم َن
استَ ْيَق َ
وس ُ
يل» الذي تَْفس ُ
ع َّم ُانوِئ َ
يرهُ :اَهللُ َم َعَناَ .فَل َّما ْ
ظ ُي ُ
َّ
ام َأرَتَ ُهَ .وَل ْم َي ْع ِرْف َها َحتَّى
ك َّ
الر ِبَ ،وأ َ
َم َرهُ َمالَ ُ
َخ َذ ْ
الن ْو ِم َف َع َل َك َما أ َ
ِ
ِ
ع.
اس َم ُه َي ُسو َ
َوَل َدت ْابَن َها اْلب ْك َرَ .وَد َعا ْ
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أحد وحي يوسف البار

† التأمل األنجيلي :الخطبة عند اليهود :كقول الكتاب عن يوسف أنه
رجلها وعن العذراء أنها امرأته (آيات  )20-19هي خطبة بمثابة زواج،

معا ويعرفا بعضهما .وهذا هو الوضع
ويجب أن تمر فترة زمنية حتى يسكنا ً
الذي حملت فيه العذراء بالمسيح .فإن حملت المخطوبة عند اليهود ال
يعتبر هذا زنا بل مخالفة اجتماعية بسيطة .وألن المخطوبة عند اليهود

تعامل كالمتزوجة فعقوبة زنا المخطوبة مع غير خطيبها هو الرجم
(تث )24-23:22المسيح ولد من عذراء ،فهو ال يوجد في أحشاء إال
أحشاء عذراوية ال تعرف خطية وترفض أن تقترن بشهوات هذا العالم.
عجيب هو صمت العذراء التي كتمت سرها حتى عن رجلها يوسف ،فهذا

درس لنا في البعد عن المجد الباطل وفي إنكار الذات .بل في تأمل عن

العليقة والنار داخلها وهي ال تحترق ،نفهم هذا عن العذراء التي لم تنتفخ
بالعطية التي نالتها ،فالكبرياء تحرق صاحبها .عجيب أيضاً تسليمها األمر

هلل ليدافع عنها في موضوع حملها دون أن تدافع عن نفسها .قبل أن
يجتمعا وجدت حبلى (حيث أن المسيح لم يكن من زرع بشر فهو لم يحمل

الخطية األصلية (مز +5:51رو )12:5وبهذا يمكن أن يموت ال عن
نفسه بل عن البشرية فهو بال خطية وغير وارث للخطية األصلية بدأت

من القرن الرابع إساءة فهم هذه اآلية وقيل أن تفسيرها هو أن يوسف اجتمع

مع العذراء بعد الوالدة ،والهدف إنكار دوام بتولية السيدة العذراء .ظهرت

عالمات الحمل على العذراء فكان أمام يوسف أحد اختيارين -1 :أن

يحاكمها أمام الشيوخ فترجم حسب الشريعة -2.يطلقها أمام شهود بدون

علة حتى ال يشهرها (تث )1:24وهذا ما انتواه يوسف .وهو كان يجب
عليه أن يتخذ أي قرار من االثنين ،فالساكت على الخطية كأنه قد اشترك

فيها .وهو فضل استخدام الرحمة عن العدل .لم يكن من الممكن أن يصدق

إنسان قصة الميالد العذراوي إن لم يكن بظهور مالئكي مثل هذا .وهنا
نرى درس في التسليم من العذراء فهي ألقت رجاءها على هللا فأظهر برها

كالشمس .متفكر فلنتروى قبل أن نحكم على أحد .يا يوسف ابن داود هذا
تذكير بأن داود هو أبو المسيح بالجسد ،أو أن المولود هو المسيا ابن داود

ناويا أن يخرجها .يسوع
المنتظر .أن تأخذ أي تحفظها في بيتك فهو كان ً
هذا يخلص شعبه شعبه أي كل من يقبله سواء يهود أو أمم من خطاياهم
هو يستطيع أن يخلص القلب من محبة الخطية وسلطان الخطية وقوتها،
وهو يخلصنا من عقوبة الخطية ويصالحنا مع هللا اآلب ،وأن عشنا في

حضرة هللا اآلب تهرب الخطية.
† قداس عيد الميالد المجيد وقداس رأس السنة المباركة:

سيقام قداس عيد الميالد في  25كانون األول يوم األربعاء الساعة 12:30

ظه اًر ،وقداس رأس السنة وختانة الرب وتذكار مار غريغوريوس وباسيليوس

يوم األربعاء في  1كانون الثاني في الساعة  1:30ظه اًر في كنيسة سانت
مكسيم في الفال ،كل عيد ميالد مجيد ورأس سنة مباركة بالمحبة والخير

والسالم للكنيسة المقدسة ورعاتها وخدامها ومؤمنيها وللعالم أجمع.
عنوان كنيسة سانت مكسيم:

3700 Boul. Levesque Ouest. Laval, H7V 1E8. QC.
† المناولة االحتفالية :نعلن لجميع األهالي األحباء عن بدأ تسجيل أوالده

للمناولة االحتفالية من عمر  9سنوات فمافوق ،للمزيد من المعلومات
والتسجيل مع األب كميل إسحق ) (5149271220وشك اًر.

† أمسية ميالدية :برعاية نيافة المطران مار أثناسيوس إيليا باهي راعي
األبرشية وبقيادة األب كميل اسحق للسريان األرثوذكس في مونتريال،

ندعوكم جميعاً لنعيش سوية ميالد الرب يسوع بترانيم وأناشيد روحية يقدمها
كورال السيدة العذراء مريم ومار يعقوب النصيبيني باإلشتراك مع براعم من

أطفالنا الصغار وأطفال التعليم الديني مستقبلين ومرنمين وهاتفين لطفل

المغارة (مرحباً أهالً يسوع) وذلك في الساعة السادسة مساء يوم السبت
في  21ديسمبر  2019يتخلل األمسية ترانيم وسكتشات ميالدية ،وهدايا
لألطفال يقدمها البابا نويل .ندعو الجميع للحضور والمشاركة بهذا

األحتفال الروحي الرائع لنعيش سوية أجواء الميالد بروح اإليمان الواحد

والرجاء الصالح والمحبة األلهية التي منحنا إياهم رينا يسوع المسيح بميالدة

وتجسده من أجل خالص البشرية جمعاء .مكان األمسية بكنيستنا الجديدة:
7 Boul. Desjardins O. Ste Thèrese. J7E 1C9.

† حفلة رأس السنة :تدعـوكـم رعية مار يعقوب ،إلى قضاء حفلة ليلة

مساء،
رأس السنة الميالدية في  31كانون األول  2019االساعة التاسعة
ً
في صالة الروم الكاثوليك الملكيين على 10025 Boul. L’Acadie :

وبمشاركة  DJناثر للموسيقى ،وبأطيب المأكوالت من مطعم ليالي بيروت.

لألطفال دون  5سنوات مجاناً بدون مقعد ،واالطفال دون  10سنوات 50

دوالر بمقعد ،وسعر البطاقة للكبار  $ 90و $115 VIPللكبار والصغار،
وبإمكان الراغبين إحضار المشروبات معهم .للحجز واالستعالم نبيل زكو
 514-575-2455أو بسام طوشان .514-730-2192
لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف

األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

