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

† النص اإلنجيلي (لوقا )62-51 :9

ِِ
ِ
طلِق ِإَلى أ ِ
ِ
ِ
يمَ ،وأ َْرَس َل
الرِتَفاعه ثَب َ
َوح َ
َّام ْ
ُ
َّت َو ْج َه ُه لَي ْن َ َ
ُورَشل َ
ين تَ َّمت األَي ُ
أَمام وج ِه ِه رسالًَ ،ف َذهبوا ودخُلوا َقري ًة لِ َّ ِ
ِين َحتَّى ُي ِعُّدوا َل ُهَ .فَل ْم
َُ َ َ َ
لسام ِري َ
َْ
َ َ َ ْ ُُ
ِ ِِ
َن وجهه َكان متَّ ِجها َنحو أ ِ
وب
يمَ .فَل َّما َأرَى ذل َك تْلمي َذاهُ َي ْعُق ُ
َيْقَبلُوهُ أل َّ َ ْ َ ُ َ ُ ً ْ َ ُ
ُورَشل َ
السم ِ
ِ
ِ
اء َفتُْفِنَي ُه ْم،
َوُي َ
وحَّناَ ،قاالََ« :يا َر ُّب ،أَتُ ِر ُيد أ َْن َنُق َ
ول أ َْن تَْنزَل َن ٌار م َن َّ َ
ِ
الَ« :ل ْستُما تَ ْعَلم ِ
ان ِم ْن أ ِ
َي
َك َما َف َع َل ِإيليَّا أ َْي ً
ضا؟» َفاْلتََف َت َو ْانتَ َه َرُه َما َوَق َ
َ
َ
ان َلم يأ ِ
ِ ِ
َن ْاب َن ِ
الن ِ
ْت ِلُي ْهِل َك أ َْنُف َس َّ
ُرو ٍح أ َْنتُ َما! أل َّ
ص».
اإل ْن َس ِ ْ َ
اسَ ،ب ْل لُي َخل َ
ٍ
ِ
ِ
يق َقال َله و ِ
ِ
َّ ِ
احٌد:
ض ْوا ِإَلى َق ْرَية أ ْ
َف َم َ
يما ُه ْم َسائ ُرو َن في الطر ِ َ ُ َ
ُخ َرىَ .وف َ
ِ
ِ
ال َل ُه َي ُسوعُ« :لِلثَّ َعالِ ِب أ َْو ِج َرةٌ،
« َيا َسي ُد ،أ َْتَب ُع َك أ َْيَن َما تَ ْمضي»َ .فَق َ
ور َّ ِ
اء أَو َك ٌار ،وأَ َّما ْاب ُن ِ
اإل ْنس ِ
طُي ِ
ان َفَل ْي َس َل ُه أ َْي َن ُي ْسِن ُد َ ْأر َس ُه».
َولِ ُ
الس َم ْ
َ
َ
وَقال آلخرْ « :اتبعِني»َ .فَقال« :يا سِيدْ ،ائ َذن لِي أَن أَم ِ
ضي أََّوالً َوأ َْد ِف َن
ْ
َ َ َ ُ
َْ
َ َ ََ
ْ ْ َ
ِ
ِ
َما أ َْن َت َفا ْذ َه ْب
اه ْمَ ،وأ َّ
ال َلهُ َي ُسوعَُ « :د ِع اْل َم ْوتَى َي ْدفُنو َن َم ْوتَ ُ
أَبي»َ .فَق َ
ون ِاد ِبمَل ُك ِ
وت للاِ» .وَقال آخر أَيضا« :أ َْتبعك يا سِيد ،و ِ
لك ِن ْائ َذ ْن لِي
َ َ َُ ْ ً
َُ َ َ َ ُ َ
ََ َ
أََّوالً أَن أُوِدع َّال ِذ ِ ِ
َحٌد َي َ
ْ َ َ َ
ال َلهُ َي ُسوعَُ« :ل ْي َس أ َ
ض ُع َي َدهُ
ين في َب ْيتي»َ .فَق َ
ظر ِإَلى اْلور ِاء يصلُح لِمَل ُك ِ
ِ ِ
وت للاِ».
َعَلى اْلم ْح َراث َوَي ْن ُ ُ
ََ َ ْ ُ َ
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† التأمل اإلنجيلي :
الرب يسوع لم يكن لديه مثل تلك األحقاد فأرسل قدامه بعض الرسل ليعدوا

ال في إحدى قرى السامريين .لكن السامريين رفضوا استقبال أولئك
له منز ً

المسافرين اليهود .عندما رفضت القرية السامرية استقبال تالميذ يسوع ,لم

يرد التالميذ أن يكتفوا بنفض الغبار من أقدامهم ﴿لو  ﴾9:5لكنهم أرادوا
االنتقام بأن يطلبوا من للا أن تنزل نار من السماء وتلتهم هذه القرية ،كما

فعل للا مع مدينتي سدوم وعمورة الشريرتين ﴿تك  ﴾19ونحن أيضًا قد
نحس بالرغبة في االنتقام ،حين يرفضنا الناس أو يهزؤون بنا .لكن ال بد
أن نتذكر أن االنتقام والدينونة هلل وحده ،وينبغي أال نتوقع منه أن يستخدم

سلطانه لتنفيذ ثأر شخصي لنا .ماذا يريد الرب يسوع منا؟ إنه يريد منا
التكريس الكامل له ،وليس االلتزام الجزئي ،فليس من الممكن أن ننتقي

ونختار بعضًا من أفكار يسوع ونتبع ما نريد .فيجب علينا أن نقبل الصليب

مع اإلكليل ،الدينونة مع الرحمة كما يجب علينا أن نحسب حساب التكلفة،

ونكون مستعدين للتنازل عن كل شيء آخر نعتمد عليه ليعطينا األمان.
وإذ نركز عيوننا على المسيح ينبغي أال نسمح ألي شيء آخر أن يجرفنا

عن أسلوب المعيشة الذي يراه للا صالحاً وحقيقياً .االلتفات إلى الوراء

يدل على حالة قلوبنا بحيث أنها ليست
ليس
ألنه ُّ
ممدوحا في كلمة للا ُ
ً
ِ
وخدمته .ال َّ
يوما ما.
الر ِب
مسرورة ومرتضية بطريق َّ
بد أن تلحق القلب ً
بد أن ير َّ
قلبه وراء فال َّ
تد إلى الوراء .قال الرسول عن بعض
فكل من كان ُ

ثم التفتوا إلى الوراء .إذ الجميع
الخدام الذين رافقوهُ بغيرة حسنة في األول َّ
يطلبون ما هو ألنفسهم ال ما هو ليسوع المسيح ،يطلب منا أن نثبت إلى
النهاية بدون ُّ
التردد الناتج من َّقلة اإليمان.

† اليوم األحد في  2حزيران  2019يقام جناز  40لراحة المرحومة ناديا
ملكو قصير ،للفقيدة الرحمة الواسعة ولزوجها منير قصير وألوالده واألخوة

واألحفاد ولعائلتهم وألهلهم جميعًا لهم الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.
† اليوم األحد في  2حزيران  2019يقام جناز  40لراحة المرحوم جرجس
الياس زينو ،للفقيدة الرحمة الواسعة ،وألبنه يعقوب وزوجته ريما زينو

ولسائر األبناء واألخوة واألحفاد ولعائلتهم وألهلهم جميعاً لهم الصبر والعزاء

والسلوان وطول البقاء.

† ندعو أبناء رعيتنا المباركة الى القداس اإللهي األول في كنيستنا الجديدة
كنيسة السيدة العذراء مريم ومار يعقوب النصيبيني ،بمناسبة عيد الصعود
وذلك في يوم األحد في  9حزيران الساعة  11صباحًا ،الدعوة عامة
للجميع ،لنجتمع سوية تحت سقف واحد ،لنشكر الرب على نعمه وعطاياه،

وليباركنا في عملنا ومشروعنا الجديد بترميم وصيانة وتكريس كنيسة للرب
بما يليق بتمجيد اسمه القدوس .على العنوان التالي:
7 Boul. Desjardins O. Sainte-Therese
QC. J7E 1C9.
† تدعوكم لجنة السيدات للمشاركة لحضور محاضرة بعنوان المنهج الجديد
للتربية الجنسية في مدارس كندا ،يلقيها الدكتور رؤوف أياس يوم السبت

 8حزيران  2019بصالتنا على هنري بوراسا ،الدعوة مجانية وللجميع.

† لكل أبناء الكنيسة المباركين وبرعاية الرب وعنايته يقدم األب كميل
اسحق كاهن الرعية خدماته الروحية بكل محبة وإكرام ،وفي كل وقت

وحين يرحب باتصاالتكم معه مباشرة وخاصة لمن يرغب بزيارة مرضاه
كر ومباركًا
ومناولتهم أو مباركة وتكريس بيوتكم العامرة بالحب واإليمان ،شا ًا
كل من تعاون ويتعاون معه في خدمته الرعوية لخير الكنيسة وتقدمها،

على الرقم ) .(514-927-1220كما يستقبل رسائلكم على البريد
االلكتروني:

)(Fatherkamil@hotmail.com

† نرجو من المؤمنين الكرام عند االنتهاء من تحديد موعد االكليل أو

المعمودية مع حضرة كاهن الكنيسة األب كميل اسحق الموقر ،مراجعة

سكرتير الكنيسة السيد يعقوب طباخ المحترم لتسديد رسوم هذه الخدمات

قبل إجرائها والسيد يعقوب يستقبلكم على الرقم ) (514-463-6606كما

يستقبل رسائلكم على البريد االلكتروني(secretariatstjacques@outlook.com):

وتكريماً ألتعاب خدمات األب الكاهن تقدم عطاياكم له شخصياً ،وشك اًر لتعاونكم.

† رحلة دينية سياحية الى األرضي المقدسة وماردين وطور عبدين من 6
أكتوبر الى  22منه سعر البطاقة مع األوتيل والفطور والعشاء مع التنقالت

وفي از الى تركيا  4800$أما األراضي المقدسة لوحدها  .3200$للمزيد
من المعلومات الرجاء االتصال على الرقم ).(514-927-1220

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

