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

النص اإلنجيلي( :لوقا )52 – 40 :2
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ان
ان الطْفل َي ْنمو َوَيتََق َّوى ،م ْم َتلئا ح ْك َمةَ ،وَك َان ْت ن ْع َمة للا َعَل ْيهَ .وَك َ
َوَك َ
ان ك َّل س َنة ِّإَلى أورَشلِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
أ ََب َواه َي ْذ َه َب ِّ
ص ِّحَ .فَل َّما َبَل َغ ِّس َّن الثَّ ِّانَي َة
يم في عيد اْلف ْ
َ
َ
ع ْشرة ،ص ِّعدوا ِّإَلى أورَشلِّيم َكاْلعاد ِّة ِّفي اْل ِّع ِّيد .وبعد ْانِّته ِّ
َّام اْل ِّع ِّيدَ ،ر َج َعا،
اء أَي ِّ
َ ََ
َََْ َ
َ ََ َ
ان .و ِّ
ِّ
ِّ
وَب ِّقي َّ ِّ
ظَّناه َب ْي َن
لكَّنه َما ِّإ ْذ َ
يمَ ،وه َما َل َي ْعَل َم ِّ َ
الصبي َيسوع في أورَشل َ
َ َ
ان ع ْنه بين األََق ِّار ِّب واْلمع ِّار ِّ
ار م ِّسيرَة يوم و ِّ
ِّ ِّ
ف.
احد ث َّم أ َ
َخ َذا َي ْب َحثَ ِّ َ َ ْ َ
َ ََ
الرَفاقَ ،س َا َ َ َ ْ َ
َوَل َّما َل ْم َي ِّج َداهَ ،ر َج َعا ِّإَلى أورَشلِّيم َي ْب َحثَ ِّ
ان َع ْنهَ .وَب ْع َد ثَالَثَ ِّة أَيَّام َو َج َداه ِّفي
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ط َرح َعَل ْي ِّه ِّم األ َْسئَل َةَ .و َجميع
ين َي ْستَمع ِّإَل ْي ِّه ْم َوَي ْ
اْل َه ْي َك ِّلَ ،جالِّسا َو ْس َ
ط اْلم َعلم َ
اَّل ِّذين س ِّمعوه ذ ِّهلوا ِّمن َفه ِّم ِّه وأ ِّ ِّ
ِّ
«يا
ْ ْ َ ْ
َج ِّوَبتهَ .فَل َّما َأرََياه ده َشاَ ،وَقاَل ْت َله أمهَ :
َ َ
ضايَِّق ْي ِّن!»
ب َن َّي ،لِّ َما َذا َع ِّمْل َت ِّب َنا َ
وك َوأ ََناَ ،ن ْب َحث َع ْن َك متَ َ
هك َذا؟ َفَق ْد كَّنا ،أَب َ
َفأَجابهماِّ :
«ل َما َذا ك ْنت َما تَ ْب َحثَ ِّ
ان َعِّني؟ أََل ْم تَ ْعَل َما أ َّ
َن أَكو َن ِّفي َما
َن َعَل َّي أ ْ
ََ َ
ِّ
َيخص أَِّبي؟» َفَل ْم َيْف َه َما َما َقاَله َله َما .ث َّم َن َزَل َم َعه َما َوَر َج َع ِّإَلى َّ
الناص َرِّة،
ِّ ِّ
ِّ
َما
ور كَّل َها ِّفي َقْلِّب َها .أ َّ
َوَك َ
ان َخاضعا َله َماَ .وَك َان ْت أمه تَ ْحَفظ هذه األم َ
يسوعَ ،ف َكان يتََق َّدم ِّفي اْل ِّح ْكم ِّة واْلَقام ِّة ،وِّفي ِّ
الن ِّ
الن ْع َم ِّة ِّع ْن َد للاِّ َو َّ
اس.
َ َ
َ
َ َ َ َ
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† التأمل األنجيلي :كانت حكمة الرب يسوع تفوق سنوات عمره آنذاك،

ول عجب في ذلك ألنه ظل متصال باآلب السماوي .وقد قال يعقوب في

رسالته " :وإن كان أحد منكم بحاجة إلى الحكمة فليطلب من للا الذي

يعطي الجميع بسخاء" ﴿يع  ﴾1:5فكذلك نحن يمكن أن ننمو في الحكمة،

كالرب يسوع ،بالسير مع للا .وكان المعتاد أن يسافر المحتفلون بالعيد في

قوافل ،خوفا من اللصوص .وكان من المعتاد أن يبقى األطفال مع النساء

في المقدمة أما الرجال فيحمون المؤخرة .ولعل صبيا في الثانية عشرة من

عمره كان له أن يسير مع أي من المجموعتين .لذلك ظن يوسف أنه من
جماعة المقدمة ،وحسبت مريم أنه في مؤخرة القافلة .لكن عند رحيل القافلة
بقى يسوع في أورشليم مستغرقا في النقاش مع القادة الدينيين والمعلمين.

كانت مدرسة الهيكل ،وهي أشبه بالندوات ،ومما لشك فيه أن المسيح
اآلتي كان موضوعا جدي ار بالمناقشة" .ألن كل إنسان كان يتوقع مجيء
المسيح" ﴿لو  ﴾3:15وكان يسوع تواقا لالستماع إليهم ولطرح األسئلة

عليهم .ولم يكن صغر سنه بل عمق فهمه هو الذي أذهل أولئك المعلمين.
هذه أول إشارة تدل على إدراك يسوع لدوره بصفته ابن للا .وبرغم أنه كان

يعرف أباه الحقيقي إل أنه لم يرفض األبوين األرضيين .فعاد إلى الناصرة
معهما وعاش تحت سلطانهما لثمانية عشر عاما أخرى .إن أبناء للا ل

يحتقرون العالقات البشرية ول المسئوليات األسرية .فإن كان ابن للا قد
أطاع أبويه األرضيين ،فكم بالحري ينبغي علينا أن نكرم أفراد عائالتنا! لم
يفهم يوسف ومريم ما قصده الرب يسوع عن بيت اآلب .ولم يدركا أنه كان

يميز بين األب األرضي واآلب السماوي .ومع أنهما عرفا أنه ابن للا

لكنهما لم يفهما مضمون رسالته.

† اليوم األحد في  29ديسمبر  2019يقام قداس وجناز لمرور  15و40

يوم على وفاة المرحوم مطانس عبدو دنهش ،الذي توفي بصدد بشيخوخة

صالحة ،للفقيد الرحمة الواسعة ،والتعازي الحارة ألبنه رافع دنهش وزوجته
سعاد الخليل ،ولسائر األخوة واألخوات ولعائالتهم وألهلهم جميعا لهم
الصبر والعزاء والسلوان.

† اليوم األحد في  29ديسمبر  2019يقام قداس وجناز لمرور  15و40
يوم على وفاة المرحوم جرجس يوسف طراد ،الذي توفي بفيروزة بشيخوخة

صالحة ،للفقيد الرحمة الواسعة ،والتعازي الحارة لحفيدته شذا النور وزوجها

أنطوان عجرم ،ولسائر األخوة واألخوات ولعائالتهم وألهلهم جميعا لهم
الصبر والعزاء والسلوان.

† تهنئة من القلب :باسم راعي األبرشية المطران أثناسيوس إيليا باهي

واألب كميل اسحق كاهن الرعية يتقدمون بالتهاني القلبية المباركة بعيد
ِّ
األفاضل كهنة األبرشية
الميالد المجيد ورأس السنة المباركة لسائر األباء
والشعب السرياني العزيز وألبناء رعيتنا المباركة كاتدرائية القديسة مريم

العذراء ومار يعقوب الصيبيني ،وإلى المجلس الملي ،ولجنة السيدات،

والكورال والشمامسة ،والشبية ،واللجنة الرياضية ،ولجان التعليم الديني

واألولد ولكل اللجان العائلية العاملة في كنيستنا المباركة ،سائلين الطفل
غامر إياكم بوافر ِّن َع ِّمه وبركاته ،أعاده
ا
اإللهي أن يجزل الرب لكم الثواب،
للا عليكم جميعا بالخير والبركة ووفقنا جميعا لما فيه بناء الكنيسة ومجد
اسمه القدوس .كل عام وأنتم بخير.

† تقويم الكنيسة لعام  :2020اليوم تستطيعون الحصول على تقويم
الكنيسة الذي تصدره النيابة البطريركية السريانية األرثوذكسية في كندا.
فنحثكم على أخذه من الكنيسة لمعرفة أعيادنا الكنيسة وللبركة المنزلية.

† قداس رأس السنة المباركة :ندعوكم للمشاركة ونيل بركة قداس رأس

السنة وختانة الرب وتذكار مار غريغوريوس وباسيليوس يوم األربعاء في

 1كانون الثاني في الساعة  1:30ظه ار في كنيسة سانت مكسيم في
لفال ،كل عيد ميالد مجيد ورأس سنة مباركة بالمحبة والخير والسالم

للكنيسة المقدسة ورعاتها وخدامها ومؤمنيها وللعالم أجمع.
† حفلة رأس السنة :تدعـوكـم رعية مار يعقوب ،إلى قضاء حفلة ليلة

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

وبمشاركة  DJناثر للموسيقى ،وبأطيب المأكولت من مطعم ليالي بيروت.

لألطفال دون  5سنوات مجانا بدون مقعد ،والطفال دون  10سنوات 50

دولر بمقعد ،وسعر البطاقة للكبار  $ 90و $115 VIPللكبار والصغار،
وبإمكان الراغبين إحضار المشروبات معهم .سارعوا في حجز بطاقاتكم.
† االشتراكات السنوية :نحثكم ونذكركم بدفع اشتراكاتكم السنوية لكل عائلة
منتسبة لكنيستنا السريانية ،ونشجعكم على المبادرة بتسديد التزامكم تجاه

بيت الرب ،وليس بالضرورة أن يدفع  $150كامال ،بل كل عائلة حسب
طاقتها ،بارككم الرب وزادكم من نعمه وخيراته.
لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف

األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

