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† النص اإلنجيلي( :مرقس )12–1 :2
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ِ
ِ
اج َت َم َع
وم أ َْي ً
ضا َب ْع َد أََّيامٍَ ،ف ُسم َع أََّن ُه في َب ْيتَ .وِلْلَوْقت ْ
ثُ َّم َد َخ َل َكْفَرَن ُ
اح َ
ابَ .ف َكان يخ ِ
َكِثيرو َن حتَّى َلم يع ْد يسع والَ ما حول اْلب ِ
اطُب ُه ْم ِباْل َكِل َم ِة.
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ِ
ِ
ِ ِِ
َن َيْق َت ِرُبوا ِإَل ْي ِه ِم ْن
وجا َي ْحمُل ُه أ َْرَب َعةَ .وإِ ْذ َل ْم َيْقد ُروا أ ْ
اءوا ِإَل ْيه ُمَقدم َ
ين َمْفُل ً
َو َج ُ
َّ ِ
ان
انَ .وَب ْع َد َما َنَقُبوهُ َدَّل ُوا َّ
َج ِل اْل َج ْم ِعَ ،ك َشُفوا َّ
الس ِر َير الذي َك َ
ف َح ْي ُث َك َ
السْق َ
أْ
ط ِجعا َعَل ْي ِهَ .فَل َّما أرَى َيسو ُ ِ
ال ِلْل َمْفُلوِجَ« :يا ُبَن َّي،
اْل َمْفُلو ُج ُم ْ
َ
ضَ ً
يم َان ُه ْمَ ،ق َ
عإَ
ُ
ِ
ِِ
ِ
ين ُيَف ِك ُرو َن ِفي
ورة َل َك َخ َ
اك َجالس َ
ان َق ْوم م َن اْل َك َتَبة ُهَن َ
اك»َ .وَك َ
ط َاي َ
َم ْغُف َ
هك َذا ِب َتج ِاديف؟ من يْق ِدر أَن ي ْغِفر خ َ ِ َّ
ُقُلوب ِ
هللا
ِه ْمِ« :ل َما َذا َي َت َكلَّ ُم ه َذا َ
َ َ َْ َ ُ ْ َ َ َ
ط َايا إال ُ
ِ ِ
وح ِه أََّنهم يَف ِكرو َن َ ِ
ع ِبر ِ
ِِ
ال
ُْ ُ ُ
َو ْح َدهُ؟» َفلْلَوْقت َش َعَر َي ُسو ُ ُ
هك َذا في أ َْنُفسه ْمَ ،فَق َ
َن يَق ِ
ورة
َل ُه ْمِ« :ل َما َذا تَُف ِك ُرو َن ِبه َذا ِفي ُقُلوب ُ
ال لْل َمْفُلوِجَ :م ْغُف َ
ِك ْم؟ أَُّي َما أ َْي َس ُر ،أ ْ ُ َ
طاياك ،أَم أَن يَقالُ :قم و ِ
ش؟ و ِ
ام ِ
لك ْن لِ َكي َت ْعَل ُموا أ َّ
َن
احم ْل َس ِر َير َ
َل َك َخ َ َ َ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ
ك َو ْ
َ
ْ
الب ِن ِ
ط ًانا َعَلى األ َْر ِ
اإل ْن َس ِ
ال ِلْل َمْفُلوِجَ« :ل َك
َن َي ْغِفَر اْل َخ َ
ان ُسْل َ
ض أْ
ْ
ط َايا»َ .ق َ
ِ
أَ ُقولُ :قم و ِ
ِ
الس ِر َير
ام ِلْلَوْق ِت َو َح َم َل َّ
احم ْل َس ِر َير َ
ُ ْ َ ْ
ك َوا ْذ َه ْب إَلى َب ْيت َك!»َ .فَق َ
ِ
ِِ
ِ َّ ِ
ينَ « :ما َأرَْيَنا ِم ْث َل ه َذا
هللا َقائل َ
يع َو َم َّج ُدوا َ
َو َخَرَج ُق َّد َام اْل ُكلَ ،حتى ُبه َت اْل َجم ُ
َق ُّ
ط!».
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† التأمل اإلنجيلي :أن مرقس يصر على ربط المعجزة بإيمان الرجال
األربعة ،وذلك من خالل تهميش دور المريض ،فهو ال يأخذ المبادرة ،ال

يطلب ،ال يتكلم وال يشكر حتى ،بل يحمل سريره ويمشي ،بينما األهمية
كلها تعطى إليمان األشخاص الذين حملوا المريض الى يسوع ،هو البعد

الكنسي يبغي مرقس إظهاره ،دور الجماعة هو حمل األكثر ضعفًا وفق ًار
ومرضاً أمام يسوع الشافي والغافر .أنما هذه المغفرة ال يمكن أن نلمسها
ونؤكدها ،بل هي موضوع إيمان وثقة باهلل الغافر ،أما المغفرة فمرئية
نكر .أما الشفاء الجسدي فتم من أجل إيمان
ومحسوسة وال ُيمكن أن تُ َ
الجماعة الحاضرة ،كإعالن لقدرة المسيح فوق الخطيئة وفوق أثار الخطيئة
كلها :الموت والمرض واأللم .إن يسوع يبدأ جملته ويقولِ " :فل َكي َتعَلموا

نسان له سلطان ي ِ
ابن ِ
اإل ِ
أ َّ
الخطايا في األَرض" وال ُيكمل شفهياً،
غف ُر ِبه َ
َن َ
َ
ُ
إنما تتميم معنى مع يقوله يتم عملياً من خالله توجهه للكسيح بقولهُ " :ق ْم
اشك واذهب ِإلى ِ
ِ ِ
بيت َك" .هو عالمة مشاركة الكنيسة كلها ألم
َفاحم ْل فر َ َ َ َ ْ
المريض والصالة من أجله والعمل على شفائه .وعلى اهتمامنا لوجوده في

حياتنا ،هي إعالن دائم أننا بحاجة اليه ،وأن صداقته ومحبته أساسيان

بالنسبة لنا ،فوجودنا يكون تافهاً وفارغاً إن غاب يسوع عن حياتنا .عائلتنا،

أصدقاؤنا ،رفاق عملنا ،هم كلهم أصدقاء يمكنهم أن يحملوني الى المسيح

صديقهم المريض فنال
إن سمحت لهم بذلك ،لقد حمل األصدقاء األربعة
َ
الشفاء ،وهكذا إيماننا اليوم ،نحمل عالمنا المريض ونضعه أمام المسيح،

نحمل شك إخوتنا وقلة إيمانهم ،ونجعلهم يمجدون هللا حين يرون فرح
الشفاء الذي نلناه من يد السيد .ابن اإلنسان له السلطان أن يغفر الخطايا

على األرض اليوم ،إن الرب قد أعطانا سر التوبة للشفاء الداخلي ،فال
نغلق أبواب قلوبنا أمامه ،بل لنفتح له المجال ليعمل فينا ،من خالل الكاهن

العامل باسمه وبشخصه ،وهكذا نكون مثل هذا الكسيح ،نقف أمام
الجماعة ،معلنين بتوبتنا ،وبشهادتنا للمسيح في صمت حياتنا اليومية،

هللا من خاللنا ويعلن "ما رأينا مثل هذا في
عظمة عطية هللا ،فيمج َد
العالم َ
ُ
حياتنا".
† اليوم األحد في  24آذار  2019يقام قداس وجناز لمرور سنة على
وفاة المرحومة زهيدة حنوش كنعو للفقيدة الرحمة الواسعة وألوالدها وجيه
ومفيد وراشيل وراغدة .ولعائالتهم ولسائر األحفاد واألهل واألقارب لهم
الصبر والعزاء والسلوان.

† األحد القادم في  31آذار  2019سيقام قداس وجناز لمرور  40يوم
على وفاة المأسوف على شبابه المرحوم راي كنعو ،للفقيد الرحمة الواسعة

ولوالديه السيد رياض كنعو وأنطوانيت موراليان ولشقيقته ريموند وزوجها
ألفريد بخيت ،ولجميع األهل الصبر والعزاء والسلوان.

† األحد القادم في  31آذار  2019سيقام قداس وجناز لمرور  40يوم
على وفاة المرحومة جورجيت يعقوب بحادي أسيو للفقيد الرحمة الواسعة
وألبنائها حكمت ،غسان ،سهام ،وسحر ،وسليفي ،وعائالتهم وأشقاؤها
وأهلها جميعًا لهم الصبر والسلوان والعزاء.
† األحد القادم في  31آذار  2019سيقام قداس وجناز لمرور  40يوم
على وفاة المرحومة مارين عبد المسيح قريو للفقيدة الرحمة الواسعة وألبنتها
حنان اسحق وزوجها بسام طوشان ولسائر األبناء واألحفاد واألهل واألقارب
لهم الصبر والعزاء والسلوان.

† األحد القادم في  31آذار  2019سيقام قداس وجناز لمرور سنة على
وفاة المرحوم جان عالف للفقيد الرحمة الواسعة ،وألخوته جورج
وفكتوريا عالف ،ولعائالتهم ولسائر األحفاد واألهل واألقارب لهم الصبر
والعزاء والسلوان.

† 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 45

دوالر .وكهدية ألطفالنا األحباء يسرنا أن نعلمكم بالحصول على سعر
مخفض لألطفال بعمر من خمس سنوات وحتى عشر سنوات  25دوالر

للطفل ،كما نعلمكم بتوفر حضانة لألطفال بعمر  5سنوات وما دون بسعر

 15دوالر للطفل متضمنة وجبة وبرنامج العاب وتسالي لألطفال.
لالستعالم :مع كارلوس تشيكو  (438) 929-2616أو كنان نوركو

 (514) 604-4302أو سمر مقديس .(514) 465-6008

† صدى السريان :بمناسبة منتصف الصوم الكبير يسر أخوية صدى
السريان أن تعلمكم بإقامة معرض للمأكوالت الصيامية يوم األحد السابع

من نيسان  2019بعد القداس اإللهي في صالة مار يعقوب على هنري

بوراسا ،حيث يبدأ البيع الساعة الثالثة والربع ظه ًار ،المعرض عبارة عن
مشروع خيري تقدم فيه الوجبات الصيامية من األشخاص المتبرعين لتباع
ويعود الريع للكنيسة ،فعلى الراغبين في التبرع بالوجبات التواصل مع فريدا

طاشجي  (514) 817-5688أو كنان نوركو (514) 604-4302
شاكرين لكن حسن تعاونكم.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

