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

† النص اإلنجيلي( :متى )20–1:15

ِحينِئ ٍذ جاء ِإَلى يسوع َكتَب ٌة وَف ِر ِ
يسيُّو َن َّال ِذين ِمن أُورَشلِ ِ ِ
ين« :لِ َما َذا َيتَ َعَّدى
يم َقائل َ
َُ َ َ َ
َ ْ ُ َ
َ َ َ
تَالَ ِمي ُذ َك تَْقلِ َيد ُّ
اب
الشُيو ِخَ ،فِإَّن ُه ْم الَ َي ْغ ِسُلو َن أَْي ِدَي ُه ْم ِح َين َما َيأ ُ
َج َ
ْكُلو َن ُخْب ًزا؟» َفأ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َّ
صى
ال َل ُه ْمَ «:وأَْنتُ ْم أَْي ً
َوَق َ
ضا ،ل َما َذا تَتَ َعد ْو َن َوصَّي َة هللا ب َسَبب تَْقليد ُك ْم؟ َفإ َّن هللاَ أ َْو َ
ِ
َما أَْنتُ ْم َفتَُقوُلو َن:
ُما َفْلَي ُم ْت َم ْوتًاَ .وأ َّ
ُم َكَ ،و َم ْن َي ْشِت ْم أًَبا أ َْو أ ًّ
اك َوأ َّ
َقائالً :أَ ْك ِرْم أََب َ
ِِ
ِ
ُم ُهَ .فَق ْد
ان ُه َو َّال ِذي تَْنتَِف ُع ِب ِه ِمِنيَ .فالَ ُي ْك ِرُم أََباهُ أ َْو أ َّ
ال ألَِبيه أ َْو أُمهُ :ق ْرَب ٌ
َم ْن َق َ
طْلتُم و ِ
ِ
صَّي َة هللاِ ِب َسَبب تَْقلِ ِيد ُك ْم! َيا ُم َر ُ ن
اء َق ِائالً:
أَْب َ ْ َ
اؤو َ ! َح َسًنا َتَنَّبأَ َعْن ُك ْم إ َش ْعَي ُ
َيْقتَ ِرب ِإَل َّي ه َذا َّ
َما َقْلُب ُه َف ُمْبتَ ِعٌد َعِني َب ِع ًيدا
الش ْع ُب ِبَف ِم ِهَ ،وُي ْك ِرُمني ِب َشَف َتْي ِهَ ،وأ َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َايا َّ
ن
ال
َوَباطالً َي ْعُب ُد َ
الناس» ثُ َّم َد َعا اْل َج ْم َع َوَق َ
يم ه َي َو َ
ونني َو ُه ْم ُي َعل ُمو َ تَ َعال َ
َلهم«:اسم ُعوا وا ْفهمواَ .لْي َس ما َي ْد ُخل اْلَفم ُيَن ِج ُس ِ
انَ ،ب ْل َما َي ْخ ُرُج ِم َن اْلَف ِم
اإلْن َس َ
َ
ُُ ْ َ َ َ ُ
ُ َ
ِ
ه َذا ُيَن ِج ُس ِ
ان» ِح َينِئ ٍذ َتَقَّد َم تَالَ ِمي ُذهُ َوَقاُلواَل ُه« :أَتَ ْعَل ُم أ َّ
ين َل َّما
َن اْلَف ِريسِي َ
اإلْن َس َ
ِ
الُ «:ك ُّل َغ ْر ٍ
الس َم ِاو ُّي ُيْقَل ُع.
س َل ْم َي ْغ ِرْس ُه أَِبي َّ
َج َ
َسم ُعوا اْلَق ْو َل َنَف ُروا؟» َفأ َ
اب َوَق َ
طِ
ان َق َاد ُة ُع ْمَي ٍ
ان ِكالَ ُه َما
َع َمى َي ْسُق َ
وه ْمُ .ه ْم ُع ْمَي ٌ
َع َمى َيُق ُ
ود أ ْ
ان أ ْ
انَ .وإِ ْن َك َ
اُ ْت ُرُك ُ
َّ
ِ
ِ
ٍ
ال َي ُسوعَُ «:ه ْل
اب ُب ْ
في ُحْف َرة»َ .فأ َج َ
ال َل ُهَ « :فس ْر َلَنا ه َذا اْل َمَث َل»َ .فَق َ
ط ُر ُس َوَق َ
ِِ
ين؟ أَالَ تَْف َه ُمو َن َب ْع ُد أ َّ
َن ُك َّل َما َي ْد ُخ ُل اْلَف َم
اآلن َغْي ُر َفاهم َ
ضا َحتَّى َ
أَْنتُ ْم أَْي ً
ضي ِإَلى اْلجو ِ
يم ِ
َما َما َي ْخ ُرُج ِم َن اْلَف ِم َف ِم َن اْلَقْلب
ف َوَيْن َد ِف ُع ِإَلى اْل َم ْخ َرِج؟ َوأ َّ
َْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان،أل َْن م َن اْلَقْلب تَ ْخ ُرُج أَْف َك ٌار ش ِر َيرةٌَ :قْت ٌلِ ،زنى،
اك ُيَنج ُس اإلْن َس َ
َي ْص ُد ُرَ ،وَذ َ
ً
ورَ ،تج ِديف ِ
ِ
ِ
.هذِه ِهي َّالِتي تَُن ِج ُس ِ
َما األَ ْك ُل
انَ .وأ َّ
ف ْس ٌق ،س ْرَق ٌةَ ،ش َه َاد ُة ُز ٍ ْ ٌ
اإلْن َس َ
َ
ِبأَْي ٍد َغْي ِر م ْغسوَل ٍة َفالَ ُيَن ِج ُس ِ
ان».
اإلْن َس َ
َ ُ
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† التأمل اإلنجيلي:

نعود ونرى هنا مقاومة رؤساء الدين ليسوع المسيح .لم يرد الرؤساء
العظام في أورشليم أن يتخلوا عنه .فعاد قوم منهم وقصدوه وهو في
نواحي الجليل واشتكوا له على تالميذه لمخالفتهم بعض األقوال المسلمة

بتقليد من القدماء«.تقليد الشيوخ» إن التقليد هو أعظم مانع عند الناس

لقبولهم الحق .فأولئك الكتبة والفريسيون أتوا من أورشليم مركز األباطيل
والبغض للحق وبنوا شكواهم على أساس من تقليد الشيوخ« .فإنهم ال

يغسلون أيديهم ،أما اإليمان فال ُيبطل الوصية بل ينفذها لكن بعامل
المحبة بقوة الروح القدس«.فقد أبطلتم وصية هللا بسبب تقليدكم» أولا -أن
وصية هللا هذه تطلب من األوالد أن يخدموا والديهم مقدمين لهم كل نوع
وماديا في اإلعالة وقت الحاجة.
أدبيا في الطاعة واالحترام،
ً
من اإلكرام ً
ثانيا -إن رؤساء اليهود كانوا قد ابتدعوا طريًقا بها يتخلص األوالد من
ا
القيام بواجباتهم للوالدين .فمن أراد أن يستعفي مما يجب عليه من هذا

القبيل قال ألبيه أو أمه ،قربان هو الذي تنتفع به مني .ومعنى هذا

القول :أنه قد كرس للرب كل ما كان والداه مزمعين أن ينتفعا به منه .ثم

مقدار من الدراهم لخزانة الرب فيعفى من القيام بواجباته للوالدين.
ًا
يعطي
وبذلك أهان شريعة هللا ونفع ديانة الكهنة والكتبةُ .يحب اإلنسان أن يعمل

بحسب إرادته وشهوته .فيستصعب القيام بالواجبات التي ترتبت له من
ِقبل هللا .وحينئذ نعتبر تقليد الشيوخ ونهمل أقوال هللا .الفرائض والطقوس

تماما .وال
الدينية تُرضينا وتطمئن قلوبنا ونحن تابعون إرادتنا وشهواتنا ً
ُيخفى أن غسل أيدينا أيسر علينا من تطهير قلوبنا ،واالقتراب إلى هللا
بالفم أيسر من السجود له بالروح والحق .فال نتطهر إال بالحق .وأما

التعاليم التي هي وصايا الناس فإنما تبعدنا عن هللا «طهروا نفوسكم في

بعضا
طاعة الحق بالروح للمحبة األخوية العديمة الرياء .فأحبوا بعضكم ً
من قلب طاهر بشدة .مولودين ثانية ال من زرع يفنى بل مما ال يفنى

بكلمة هللا الحية الباقية إلى األبد» (بطرس األولى )23 ،22:1

«اتركوهم .هم عميان قادة عميان الخ» أن قول الرب هذا ُيظهر إلى أية
درجة كان الرياء والعمى قد استوليا على إسرائيل ورؤسائهم .فكان القادة
معا ُمتقدمين إلى حفرة .لم يكن هناك شيء ُمبهم في قول
المنقادون ً
وُ
الرب البتة ولكنه ظهر كأنه َمثل حتى للتالميذ .فوبخهم الرب على عدم

فهمهم .ثم أوضح لهم معناه البسيط .ممارسة الطقوس والفرائض ولو
ِ
ترتبت في األول من قبل هللا ال تقدر أن تستر شرور القلب عن نظرهُ
ويلهيه
المدقق .ولكن اإلنسان من اعوجاجه ُيمارس األشياء الخارجية ُ
ُ

ذلك عن االطالع على ما هو في داخله .وبذلك يزيد اإلثم الذي ُيحاول
أن يخفيه .االقتناع بخطايانا أمام هللا هو أصل كل بر .فإ ًذا ال اعتبار

طلع على أفكاره ونيَّاته .وماذا يصدر
وي َ
لها عند هللا الذي يفحص القلب َ
من القلب؟ تصدر منه «أفكار شريرة قتل زنى فسق سرقة شهادة

فه؟ (إرميا
تجديف» .فحًقا القلب أخدع من كل شيء وهو َنجيس َم ْن يعر ُ
 .)9:17ومن أعظم مراحم هللا لنا أن ُيبلغنا الحق ويكشف به أفكار
قلوبنا ونياتها .وإذ ذاك نرى أننا كنا أبناء المعصية وبالتبعية أبناء
أيضا .ال شك أن اإليمان عطية هللا إذ أنه تعالى يعمل خفي ًة
الغضب ً
في قلوبنا ويجعلنا نشعر بشقاوة حالتنا وحاجتنا الشديدة إلى رحمته ثم
عونا.
يتحول بنا إلى الثقة فيه كالمصدر الوحيد الذي ُيمكننا أن نجد منه ً
جدا مما نطلب أو نفتكر ولكنه يعمل معنا بحكمة حتى ُينمينا
نعم وأكثر ً

ويعلمنا مشيئته الصالحة الكاملة
روحيا حيث يمتحن إيماننا لكي يزداد ُ
ً
أيضا.
المتنوعة ً
ُ
ومعامالته ُ
وطرقه ُ

† يوم السبت في  15تموز  2017تم إكليل الشاب المهذب زكي زكو

على اآلنسة المصون روال جبور ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما

حياة زوجية صالحة مكللة بمخافة هللا والبنين الصالحين.
† اليوم األحد في  16تموز  2017إقتبلت سر العماد المقدس الطفلة
إيليانا إبنة ليليان المعلولي وبسام طوشان .تهانينا للمعتمدة وذويها،
وليحل نور الرب يسوع في حياتها مدى الدهر.

† اليوم األحد في  16تموز  2017إقتبل سر العماد المقدس الطفل
كيڤن آڤي إبن نوار عبي وعماد الياس .تهانينا للمعتمد وذويه ،وليحل نور
الرب يسوع في حياته مدى الدهر.

† األحد  23تموز  2017سيقام قداس وجناز  15و 40يوم على وفاة
المرحوم الشماس فريد زكو ،نقدم التعازي لزوجته سهام بدرية وإخوته
وعائالتهم وأهلهم لهم جميعاً الصبر والعزاء والسلوان.
† األحد  23تموز  2017سيقام قداس وجناز  15و 40يوم على وفاة
المرحومة جورجيت زمرود سكاب ،نقدم التعازي ألبنها سليم سكاب
وعائلته وأهله لهم جميعاً الصبر والعزاء والسلوان.
† جميعة السيدات :مساء يوم السبت في  29تموز  2017الساعة

مساء تتشرف جمعية السيدات بدعوتكم لحضور المحاضرة
السابعة
ً
الثقافية الطبية بعنوان :أمراض الجلد ومشاكل التجميل ،أعراضه ،عالجه
والوقاية منه ،تلقيها اإلختصاصية باألمراض الجلدية الدكتورة سناء

نصرهللا ،في مركز كنيستنا على هنري بوراسا.

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

