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

† النص اإلنجيلي( :لوقا )71–7 :71
ات ،و ِ
وقَا َل لِتَالَ ِم ِيذ ِه«:الَ يم ِكن إِالا أ ِ
لك ْن َوْي ٌل لِلاِذي تَأْتِي
ْ
ُْ ُ
َن تَأْت َي اْل َعثََر ُ َ
َ
بِو ِ
ِ ِ
حى َوطُ ِرَح ِفي اْل َب ْح ِرِ ،م ْن
اس َ
طتِ ِه! َخ ْيٌر لَهُ لَ ْو طُ ِّو َ
َ
ق ُعُنقُهُ ب َح َجر َر ً
ِ
ِ
ك
َخ َ
طأَ إِلَ ْي َ
ِّغ ِار ا ْحتَ ِرُزوا أل َْنفُ ِس ُك ْمَ .وِا ْن أ ْ
هؤالَ ِء الص َ
أْ
َن ُي ْعث َر أ َ
َح َد ُ
ك س ْبع م ار ٍ
اغ ِف ْر لَهُ .وِا ْن أ ْ ِ
ات ِفي
َخو َ
اب فَ ْ
ك فَ َوب ْ
أُ
ِّخهَُ ،وِا ْن تَ َ
َخطَأَ إلَْي َ َ َ َ
َ
ك س ْبع م ار ٍ
ِ
اغ ِف ْر
ب ،فَ ْ
ات ِفي اْل َي ْوِم قَائِالً :أ ََنا تَائِ ٌ
اْل َي ْوِمَ ،وَر َج َع إلَ ْي َ َ َ َ
ِ
ِ
الر ُّ
الر ُس ُل لِ الر ِّ
ان
يم َان َنا!» .فَقَا َل ا
لَهُ».فَقَا َل ُّ
يم ٌ
ب«:لَ ْو َك َ
ان لَ ُك ْم إ َ
بِ «:زْد إ َ
ِم ْث ُل حاب ِة َخرَدل ،لَ ُك ْنتُم تَقُولُون لِ ِ
هذ ِه اْل ُج ام ْي َ ِزةْ :ان َقلِ ِعي َو ْان َغ ِرِسي ِفي
َ
َ
ْ
ْ
ِ
ث أ َْو َي ْرَعىَ ،يقُو ُل لَهُ إِ َذا
يع ُك ْمَ « .و َم ْن ِم ْن ُك ْم لَهُ َع ْب ٌد َي ْح ُر ُ
اْل َب ْح ِر فَتُط ُ
ِ
ِ
َع ِد ْد َما أَتَ َع اشى
يعا َواتا ِك ْئَب ْل أَالَ َيقُو ُل لَهُ :أ ْ
َد َخ َل م َن اْل َح ْقل :تَقَ اد ْم َس ِر ً
بِ ِه،وتَم ْنطَ ْق و ْ ِ ِ
ب
بَ ،وَب ْع َد ذلِ َ
ك تَْأ ُك ُل َوتَ ْش َر ُ
اخد ْمني َحتاى آ ُك َل َوأَ ْش َر َ
َ َ
َ
ض ٌل ألَانه فَع َل ما أ ِ
ك أ َْنتُ ْم
ُم َر بِ ِه؟ الَ أَظُ ُّنَ .كذلِ َ
ت؟فَهَ ْل لِذلِ َ
ك اْل َع ْب ِد فَ ْ
أ َْن َ
ُ َ َ
ُمرتُم بِ ِه فَقُولُوا :إِاننا عبِ ٌ ا
ِ
ا
ون ،ألَنا َنا
َ َ
أ َْي ً
يد َبطالُ َ
ضاَ ،متَى فَ َعْلتُ ْم ُكل َما أ ْ ْ
ِ
ب َعلَ ْي َنا».
ان َي ِج ُ
إِان َما َعمْل َنا َما َك َ
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† التأمل األنجيلي :

لعل الرب يسوع كان يوجه تحذيره هذا إلى رؤساء اليهود الذين كانوا

يعلّمون الناس طرقهم الخاصة في النفاق ﴿انظر مت  ﴾51:32لقد

كانوا ينشرون نظاماً شري اًر .إن من يعلّم اآلخرين عليه مسئولية خطيرة
﴿يع .﴾1:3

إن التوبيخ ال يعني أن نشير إلى كل خطية نراها ،بل معناه أن ننبه
اإلنسان إلى الخطية بقصد أن يرجع إلى اهلل والى شركة المؤمنين .وحين

تشعر أن عليك أن توبخ إنساناً مسيحياً على خطية معينة راجع سلوكك

وتصرفاتك أوالً قبل أن تفتح فمك بكلمة واحدة معه .واسأل نفسك ،هل

تحب ذلك اإلنسان؟ وهل أنت مستعد للغفران؟ فما لم يكن التوبيخ مرتبطاً

بالغفران فلن ينتفع منه اإلنسان الخاطيء.

كان سؤال التالميذ هنا سؤاالً وجيهاً ﴿لو  ﴾3::2فقد أرادوا اإليمان
الالزم لعمل ما يطلبه منهم الرب يسوع .لكنه لم يجبهم مباشرة ،فاإليمان

ليس شيئاً "ُيقتنى" .وليس مقدار اإليمان بأهم من موضوعه وأصالته ،فما
هو اإليمان؟ اإليمان اعتماد كلي على اهلل واستعداد لعمل إرادته .وليس

اإليمان شيئاً ُيعرض لآلخرين .فهو طاعة كاملة ومتضعة إلرادة اهلل،
واستعداد مطلق لتنفيذ كل ما يدعونا إليه .والتصديق باهلل كلي القدرة.
حية وتنمو .ومثل هذه الحبة الضئيلة
إن حبة الخردل صغيرة جداً لكنها ّ
الدقيقة يمكن لقدر بسيط من اإليمان الصحيح باهلل أن يترعرع وينمو.

وهو يبدأ في الخفاء في األول ثم بعد ذلك يبدأ في االنتشار أوالً تحت

األرض ثم بعد ذلك فوقها ليكون مرئياً للجميع .ومع أن كل تغيير يحدث

يتم بصورة تدريجية وغير مدركة وغير محسوسة إال أن هذا اإليمان

سرعان ما يعطي نتائج عظيمة .ولسنا بحاجة إلى مزيد من اإليمان،

فقدر ضئيل منه ,كحبة دقيقة ،يكفي ،هذا لو كان حياً ونامياً وفعاالً.

إن أطعنا اهلل فلم نعمل إال الواجب علينا .ومهما كان صالحنا فليس هذا

ديناً على اهلل .كما أننا لن ننال مكافأة عندما ال نعمل الخطية ،فهذا
أيضاً واجب علينا .هل تشعر أحياناً بأنك تستحق مكافأة بسبب خدمتك
هلل؟ إن الطاعة واجبة علينا ،وليست تطوعاً أو تفضالً منا.

† يوم الجمعة في  6تموز  5038إقتبلت سر العماد المقدس الطفلة ليا

ابنة ديانا عبد النور وطوني بشارة ،نهنئ أهلها وليحل نور الرب يسوع
في حياتها.
† البارحة يوم السبت في  :تموز  5038تم إكليل الشاب سعد دنحو
على اآلنسة حنان الجبرائيل ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة

زوجية سعيدة مكللة بمخافة اهلل والبنين الصالحين.

† اليوم األحد في  8تموز  5038تقتبل سر العماد المقدس الطفلة إيما
إبنة تانيا خوري وميشيل زكو ،نهنئ أهلها وليحل نور الرب يسوع في

حياتها.
† رحلة الى مدينة كيبك:
تقيم جمعية السيدات رحلة إلى مدينة كيبك سعر البطاقة  $ 12تتخلل

زيارة كنيسة سانت آن والشالالت في كيبك ،ونعلن أنه قد إكتمل عدد
باصين وليس هناك أخد مكان واحد إضافي وسيكون التجمع الساعة

السادسة والنصف صباحاً واالنطالق من صالة الكنيسة الساعة السابعة

صباحاً يوم السبت الواقع في  31تموز  5038وسيغرم من يتأخر عن

الموعد  320دوالر إضافي تدفع لشركة النقل.
† المجلس الملي:

حضرات أبنائنا الروحيين األحباء في رعية مار يعقوب النصيبيني في
مونتريـال المحترمين.

بعد البركة والدعاء نقول:

بلغ عدد المرشحين لعضوية المجلس الملي  9مرشحين ،وحيث أن العدد لم
يتجاوز  35مرشحاً ،ألغينا االنتخابات ولجأنا بدالً عنها إلى طريقة التعيين.

نعين أبناءنا الروحيين اآلتية أسماؤهم أعضاء في المجلس الملي الجديد
لذا ّ

لمدة سنتين من تاريخه ،وهم بحسب الترتيب األبجدي للكنية :غسان أسيو،
سحر بريخان ،طوني توما ،ماري حجار ،جان خوري ،يعقوب دنحو،
عبود زكو ،نبيل زكو ،جان پيير شمعون.

وليكتمل عدد أعضاء المجلس الملي  35عضواً ،نفتح الباب لتعيين
ثالثة أعضاء آخرين أيضاً .فمن يرغب بذلك من الذين تنطبق عليهم

نقرر تعيينه.
شروط المرشحين ،نرجو أن يراجعنا لندرس طلبه وبعدها ّ
هذا ما اقتضى ،ونسأل اهلل تعالى أن يوفق أبناءنا الروحيين األفاضل
أعضاء المجلس الملي الجديد في خدمتهم لما فيه خير الكنيسة ،والنعمة

معكم جميعاً.

مونتريـال في  8تموز 5038

 +المطران أثناسيوس إيليا باهي
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
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