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† النص اإلنجيلي( :لوقا )17– 12 :05
ِ
وَك َ ِ ِ
صاَ .فَل َّما َأرَى
ان في إ ْح َدى اْل ُم ُد ِنَ ،فإ َذا َر ُج ٌل َم ْمُل ٌ
وء َب َر ً
َ
طَل َب ِإَل ْي ِه َق ِائالًَ « :يا َسِي ُدِ ،إ ْن أ ََرْد َت
ع َخ َّر َعَلى َو ْج ِه ِه َو َ
َي ُسو َ
ِ
ط ِه َرِني»َ .ف َمَّد َي َدهُ َوَل َم َس ُه َق ِائالً« :أ ُِر ُيد،
َن تُ َ
تَْقد ْر أ ْ
ِ
ول
َفا ْ
صاهُ أ ْ
ط ُه ْر!»َ .ولِْل َوْقت َذ َه َب َع ْنهُ اْل َب َر ُ
َن الَ َيُق َ
صَ .فأ َْو َ
ض وأ َِر نْفسك لِْل َك ِ
أل ٍ ِ
ط ِه ِ
ك
اه ِنَ ،وَق ِد ْم َع ْن تَ ْ
ير َ
ام ِ َ َ َ َ
َ
َحدَ .بل « ْ
َكثَ َر.
وسى َش َه َاد ًة َل ُه ْم»َ .ف َذاعَ اْل َخ َب ُر َع ْن ُه أ ْ
َم َر ُم َ
َك َما أ َ
َفاجتَمع جموعٌ َكِثيرةٌ لِ َكي يسمعوا وي ْشَفوا بِ ِه ِمن أَمر ِ
اض ِه ْم.
ْ َْ
َ ْ َْ َُ َُ ْ
ْ َ َ ُُ
َما هو َف َكان يعتَ ِزل ِفي اْلبر ِاري وي ِ
َح ِد األََّيامِ
صليَ .وِفي أ َ
َ َْ ُ
ََ َ ُ َ
َوأ َّ ُ َ
يسُّيو َن ومعلِمو َن لِ َّلنام ِ ِ ِ
َكان يعلِم ،وَكان َف ِر ِ
ين َو ُه ْم
وس َجالس َ
َ َُ ُ َ َ
ُ
َ َُ ُ
يل واْليهوِدَّي ِة وأُورَشلِ
َق ْد أَتَوا ِم ْن ُك ِل َقري ٍة ِم َن اْلجلِ ِ
يمَ .وَك َان ْت
َ
َْ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
الر ِب لِ ِشَف ِائ ِه ْم.
ُقَّوةُ َّ
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أحد تطهير األبرص

† التأمل اإلنجيلي :اعتُبر هذا المرض منذ القديم رم اًز للخطيئة ونجاستها،
حتى ُس ِمي الشفاء منه "تطهي اًر" .كما اعتبروه إعالن غضب ّللا على
المصاب
الخطاة .لذلك كان هذا المرض هو الوحيد الذي يفرضون على ُ
جازى
إن دخل بلدًا ُي َ
به أن يعتزل عن جميع الناس ،حتى عن أهل بيته ،و ْ
بأربعين جلدة .وكانوا يعتبرون األبرص كأنه ميت ،يتنجس من يلمسه.

وكان األبرص مجبو اًر أن يمارس فروض الحداد من تمزيق ثيابه ،والكشف

عن رأسه ،وتغطية فمه ،كان المسيح يوماً يزور إحدى المدن عندما أتاه

رجل مصاب بهذا المرض ،كانت هيئته كئيبة ورأسه محلوقًا مكشوفًا ،وثيابه

ممزقة ،وصوته أجش من تأثير المرض في حنجرته ،وهو يصرخ تحذي ًار
للجميع" :نجس! نجس!" .وجهه بشع من اهتراء أنفه وأذنيه وشفتيه وجفنيه،

خر
ألنه كما يقول البشير" :مملوء برصاً" .فلما رأى هذا األبرص المسيح َّ

على وجهه وسجد له .يدهشنا إيمان هذا األبرص اليائس ،ونحار في أمره
كيف َّ
أردت تقدر أن
تولد فيه هذا اإليمان؟ حيث قال" :يا سيد ،إن
َ
تطهرني" .وفي َل ْمس المسيح لألبرص أعلن أن ّللا محبة ،وأنه يضع المحبة
ِ
ِ
يح ًة" (متى  )12:7فأبهج هذا
قبل الطقوس ،فقد قالِ" :إني أ ُِر ُ
يد َر ْح َم ًة َال َذب َ
ٍ
بلمسة منه ،ثم زاده ابتهاجاً ومأل قلبه وفمه شك اًر لما
األبرص المسكين
َ
أزال شكوكه بخصوص إرادته أن يشفيه بقوله" :أريد فاطهر" .هاتان
صيرتا األبرص إنسانًا جديدًا في الخارج وفي الداخل .من الواجب
الكلمتان َّ

على هذا الرجل اليهودي أن يخضع دون ُّ
فألح عليه
تردد للنظام الموسويَّ .
المسيح أن يسرع بالذهاب إلى الكهنة في أورشليم ،ليحصل على الشهادة

التي تعلن براءته ،وتعيد له كامل حقوقه بين شعبه .فقال له" :اذهب ِأر

نفسك للكاهن ،نعم إن كنا قد نلنا شفائنا من مرض الخطيئة بنعمة المسيح،

فلنعمل على أن نكون مؤمنين خاضعين ممتثلين ألمر المسيح.

† اليوم في  17آذار  2019تحتفل الكنيسة المقدسة بذكرى عيد القديس
مار أفرام السرياني والشهيد مار ثيودوروس ،نتشفع ببركة صلواتهما لترافقنا

بأيام صومنا المبارك ،أعاده هللا علينا وعليكم باليمن والخير والسالم .كما
نهنئ كل من يحمل اسم هذين القديسين ،وخاصة قداسة بطريركنا المعظم
مار أغناطيوس أفرام كريم الثاني ربنا يحفظه ألعوام عديدة بالصحة

والعافية ويزيده حكمة وقوة ليرعى كنيسة المسيح ويقودها إلى بر األمان

واإليمان والرجاء والمحبة لخالص النفوس.

† اليوم األحد في  17آذار  2019اقتبل سر العماد المقدس الطفل جيمس
ابن كريم داود وميانا قومي ،نهنئ أهله وليحل نور الرب يسوع في حياته.
† اليوم األحد في  17آذار  2019يقام قداس وجناز الثالث والسابع لراحة
المرحومة أليس كساب حلوجي ،للفقيدة الرحمة الواسعة والتعازي الحارة

ألبنائها ايلي ماري ،ساميا ،جورج ،جورجيت ،كالديس ،وجان

حلوجي ولعائالتهم ولسائر األحفاد واألهل واألقارب لهم الصبر والعزاء
والسلوان.

† اليوم األحد في  17آذار  2019يقام قداس وجناز لمرور سنة على

وفاة المرحومة أنجيل طاشجي شربجي ،للفقيدة الرحمة الواسعة ،والتعازي

الحارة ألوالدها عبود ،صوفي ،أنطوان ،داني ،پول ،ونويل ولعائالتهم

ولسائر األحفاد واألهل واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان.

† صدى السريان :يسر اخوية صدى السريان للشباب ان تعلمكم بعقد
محاضرة بعنوان "المبادئ االساسية للنظام الضريبي "وذلك يوم السبت
الواقع في الثالث والعشرين من شهر آذار  ٢٠١٩الساعة السابعة والنصف

مساء .في صالة كنيستا على هنري بوراسا الضيف المحاضر المحاسب

جورج صايغ .تتضمن المحاضرة فترة للرد على كافة االسئلة المتعلقة

بالموضوع .نتمنى من الجميع الحضور والمشاركة.

† صدى السريان :يسر اخوية صدى السريان للشباب وبالتعاون مع شركة
نينار بروداكشن ان تعلمكم بإقامة حفل غداء عيد القيامة لرعية مار يعقوب
يوم العيد بعد القداس مباشرة في مطعم ليالي بيروت .سعر البطاقة ٤٥

دوالر .سعر البطاقة لألطفال بعمر من خمس سنوات وحتى عشر سنوات

 ٣٠دوالر للطفل ،كما نعلمكم بتوفر حضانة لألطفال بعمر  ٥سنوات وما

دون بسعر  ١٥دوالر للطفل متضمنة وجبة وبرنامج العاب وتسالي
لألطفال .لالستعالم :مع كارلوس تشيكو  (438) 929-2616أو كنان

نوركو  (514) 604-4302أو سمر مقديس .(514) 465-6008
† أوراق الضرائب :لجميع االخوة الذين يرغبون بتقديم أوراق الضرائب
لسنة  2018ال سيما لذوي الدخل المحدود ،ومن القادمين الجدد ،من

فضلكم االتصال باألب كميل اسحق  (514) 927-1220أو مع السيدة

كاترين حنا . (438) 990-7051

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

