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

† النص اإلنجيلي( :لوقا )53–36 :24
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ِ
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ال َل ُه ْمَ « :س َ
يما ُه ْم َيتَ َكل ُمو َن ِبه َذا َوَق َ
ف َي ُسوعُ َنْف ُسهُ في َو ْسط ِه ْمَ ،وَق َ
َوف َ
ال َل ُه ْمَ « :ما َبالُ ُك ْم
ظُّنوا أَنَّ ُه ْم َن َ
َل ُك ْم!» َف َج ِزُعوا َو َخاُفواَ ،و َ
وحاَ .فَق َ
ظ ُروا ُر ً
ظ ُروا َي َد َّي َوِر ْجَل َّيِ :إِني أ ََنا ُهَو!
ِك ْم؟ اُْن ُ
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ضَ
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ُم ْ
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ِ
ِ
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ظ ُرواَ ،فإِ َّن ُّ
الرو َح لَ ْي َس لَ ُه لَ ْحم َو ِع َ
ُج ُّسوِني َو ْان ُ
ظام َك َما تََرْو َن لي» َوح َ
ين َق َ
ه َذا أَراهم يدي ِه وِرجَلي ِه .وبي َنما هم َغير م ِ ِ ِ
ِ
ال
صدقين م َن اْلَف َرِحَ ،و ُمتَ َعج ُبو َنَ ،ق َ
َ ُ ْ ََ ْ َ ْ ْ َ َْ َ ُ ْ ْ ُ ُ َ
طعام؟» َفناوُلوه ج ْزءا ِمن سم ٍك م ْش ِوٍي ،و َشي ًئا ِمن َشهدِ
ِ
َ ْ ْ ْ
هه َنا َ َ
َل ُه ْم« :أَع ْن َد ُك ْم ُ
ََ ُ ُ ً ْ ََ َ
ال َل ُه ْم« :ه َذا ُهَو اْل َكالَ ُم َّال ِذي َكَّل ْمتُ ُك ْم ِب ِه َوأ ََنا
َخ َذ َوأ َ
َع َسلَ .فأ َ
ام ُه ْمَ .وَق َ
َك َل ُقَّد َ
ِ ِ
يع ما ُهو م ْكتُوب َعِني ِفي َن ِ
وسى
َب ْع ُد َم َع ُك ْم :أَنَّ ُه َ
اموس ُم َ
ُ
ال ُبَّد أ َْن َيت َّم َجم ُ َ َ َ
ِ
ِ ٍِ
اء واْلم َز ِ
ِ ِ
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ام ِ
هك َذا ُهَو
ال َل ُه ْمَ « :
ير» .ح َينئذ َفتَ َح ذ ْه َن ُه ْم ل َيْف َه ُموا اْل ُكتُ َبَ .وَق َ
َواأل َْنب َي َ َ
َن اْلم ِسيح يتَأََّلم ويُقوم ِمن األَمو ِ
ِ
ات ِفي اْل َيْومِ
َم ْكتُوبَ ،و َ
ان َي ْن َبغي أ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َ
هك َذا َك َ
َْ
ِ
ِ
يع األ َُممُِ ،م ْبتََدأً ِم ْن
ط َايا لِ َج ِم ِ
اس ِم ِه ِبالتَّْوَب ِة َو َم ْغ ِف َ ِرة اْل َخ َ
الثَّالِثَ ،وأ ْ
َن ُي ْك َرَز ب ْ
ِ
ِِ
أ ِ
ِ ِ
ِ ِ
يموا ِفي َم ِد َين ِة
ُ
يمَ .وأ َْنتُ ْم ُش ُهود لذل َكَ .و َها أ ََنا أ ُْرس ُل إلَ ْي ُك ْم َمْوع َد أَبيَ .فأَق ُ
ُورَشل َ
ِ
أ ِ
َخ َر َج ُه ْم َخ ِار ًجا ِإَلى َب ْي ِت َع ْن َياَ ،وَرَف َع
َعالِي» َوأ ْ
يم ِإَلى أ َْن ُتْل َب ُسوا ُقَّوًة م َن األ َ
ُ
ُورَشل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُصع َد ِإَلى َّ
الس َماءَ .ف َس َج ُدوا لَهُ
يما ُهَو يَُب ِارُك ُه ُمْ ،انَف َرَد َع ْن ُه ْم َوأ ْ
َي َد ْيه َوَب َارَك ُه ْمَ .وف َ
ورجعوا ِإلَى أ ِ
وك ُانوا ُك َّل ِح ٍ
ين ِفي اْل َه ْي َك ِل ُي َس ِب ُحو َن َويَُب ِارُكو َن
يم ِبَف َرٍح َع ِظيمٍَ ،
ُ
ََ َ ُ
ُورَشل َ
ِ
ين.
هللا .آم َ
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عيد صعود الرب للسماء

† التأمل اإلنجيلي  :عيد الصعود المجيد يرفع قلوبنا وأفكارنا وارواحنا
الى السماء حيث المسيح جالس عن يمين االب .فنحن نشكر هللا الذي

أقام طبيعتنا واصعدها الى السماء .ونسأله ان يقيمنا من الكسل والتعلق
باإلرضيات الي سمو الفكر وارتفاعه عن كل محبة أو شهوة غريبة عن

محبة هللا ،فنحن مدعوين الى حياة السمو والفضيلة والبر لنرتفع مع من
صعد ليقيمنا ويرفعنا الى مرتبة البنوة والحياة السمائية .نصلى ونطلب
من الرب ان ينظر بعين الرأفة والمحبة الى كل نفس في الكنيسة رعاة
ورعية وان يصعد بالدنا من الفساد والتعصب والجهل وعدم األمان الى

حياة السالم والتقدم والمعرفة والنور ويقوى أيماننا به للننتظر بفرح مجئية

الثاني .تتويج لعمل السيد المسيح الخالصي  ...ان عيد الصعود المجيد
يمثل تتويجا للعمل الخالصي الذى فعله السيد المسيح من أجلنا

ولخالصنا في العهد الجديد فلقد صعد الرب الى أعلى السموات بالجسد

البشرى القائم كجسد روحاني نوراني ممجد  ،واصعد طبيعتنا البشرية

معه الى السماء  ،وانتهت مرحلة اخالء الذات التدبيري من اجل خالص
جنس البشر وبصعود المخلص تمجد االبن الكلمة واستحقت البشرية

نعمة ومواهب وثمار الروح القدس ،ان االحتفال بعيد الصعود المجيد

هو تقليد رسولي كما جاء في تعاليم االباء الرسل (من أول اليوم من

الجمعة االولى أحصوا أربعين يوما إلى خامس السبوت ثم أصنعوا عيد
لصعود الرب الذى اكمل فيه كل التدبيرات وكل الترتيب وصعد إلي

االب الذى أرسله وجلس عن يمين القوة (دسق  .)31لقد استقبلت
المالئكة وكل قوات السماء المخلص بما يليق به من أكرام وسجود ونحن
نتمثل بالمالئكة ونفرح مع االباء الرسل بصعود الرب الى السموات ،أن

يسوع المسيح الذي ارتفع عنا إلى السماء سيأتي هكذا ليدين العالم ويأخذ

االبرار للحياة الدائمة معه ونحيا معه كمالئكة بأجساد نورانية روحية
ممجده كما أخبرت المالئكة ابائنا الرسل القديسين في يوم صعود الرب

الي السماء {ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون واخذته سحابة عن اعينهم.

وفيما كانوا يشخصون الى السماء وهو منطلق إذا رجالن قد وقفا بهم

بلباس ابيض .وقاال ايها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون الى

السماء ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سياتي هكذا كما

رأيتموه منطلقا الى السماء} (أع  )11-9 :1نعم سيأتي للدينونة ويكافئ

األبرار ويعاقب األثمة {فان ابن االنسان سوف يأتي في مجد ابيه مع

مالئكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله} (مت  .)27 :16ولهذا
فنحن نعد أنفسنا بالتوبة الدائمة وثمار األعمال الصالحة منتظرين سرعة

مجيء ربنا يسوع المسيح.

† اليوم األحد في  9حزيران  2019اقتبل سر العماد المقدس ميال ابنة
روزيال ارو واستيفن مسو .تهانينا للمعتمدة وألهلها ،يحل نور الرب يسوع
في حياتها مدى الدهر.

† األحد في  16حزيران  2019وكالمعتاد في كل عام تحيي كنيسة مار
يعقوب في مونتريال ذكرى شهدائنا السريان (سيفو) الذين ضحوا بأرواحهم

الغالية .بعد القداس اإللهي مباشرة على بارك هنري بوراسا وتقاطع أكادي.

† لكل أبناء الكنيسة المباركين وبمعونة الرب ورعايته يعلن األب كميل
اسحق كاهن الرعية بأنه بكل محبة وإكرام كان ومازال يستقبل اتصاالتكم

معه مباشرة لمن يرغب بزيارة مرضاه ومناولتهم أو مباركة وتكريس بيوتكم

كر ومباركاً كل من تعاون ويتعاون معه في
العامرة بالحب واإليمان ،شا اً

خدمته الرعوية لخير الكنيسة وتقدمها ،على الرقم ).(514-927-1220
كما يستقبل رسائلكم على البريد االلكترونيFatherkamil@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 األراضي المقدسة وماردين وطور عبدين من 6
أكتوبر الى  ،22سعر البطاقة مع الفندق والفطور والعشاء مع التنقالت

يتضمن الفي از الى تركيا  $4800اما الرحلة الى األراضي المقدسة لوحدها
 ،$3200للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال مع األب كميل اسحق
على الرقم.514-927-1220 :

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

