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Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس

ِ
ِ
ون
َ ُتَالَمي ُذهُ َي ْقطف
 لماذا:الفريسيين

)5–1 :6  (لوقا:النص اإلنجيلي

ُّ اجتَ َاز َب ْي َن
ان
ْ َوِفي الس َّْب ِت الثَّانِي َب ْع َد األ ََّو ِل
َ  َو َك.الزُروِع
ال لَهُ ْم قَ ْوٌم ِم َن
َ َ فَق.ونهَا بِأ َْيِدي ِه ْم
َ ون َو ُه ْم َي ْف ُرُك
َ ُالس ََّنابِ َل َوَي ْأ ُكل
ِ
ِ ِ ِ
َما قَ َأرْتُ ْم
َ َج
َ ون َما الَ َيح ُّل ف ْعلُهُ في السُُّبوت؟ فَأ
َ ُتَ ْف َعل
َ  «أ:اب َي ُسوعُ َوقَا َل لَهُ ْم
َِّ
ِ
َِّ
ف َد َخ َل
َ ين َك ُانوا َم َعهُ؟ َك ْي
َ ين َجاعَ ُه َو َوالذ
َ  ح،َوالَ ه َذا الذي فَ َعلَهُ َد ُاوُد
ِ بيت
َِّ َ َع
 الَِّذي الَ َي ِح ُّل،ضا
َ اهلل َوأ
ْ  َوأ،َخ َذ ُخ ْب َز التَّ ْقِد َم ِة َوأَ َك َل
َ َْ
ً ين َم َعهُ أ َْي
َ طى الذ
ِ
ِ  «ِإ َّن ْاب َن:ال لَهم
ِ اإل ْن َس
ُّ ان ُه َو َر
.ضا
ْ َأَ ْكلُهُ ِإالَّ لِْل َكهََن ِة فَق
ً ب الس َّْبت أ َْي
ْ ُ َ َط» َوق
l arriva, un jour de sabbat appelé second-premier, que

Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples
arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir

froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent:
Pourquoi faites-vous ce qu`il n`est pas permis de faire

pendant le sabbat? Jésus leur répondit: N`avez-vous pas lu
ce que fit David, lorsqu`il eut faim, lui et ceux qui étaient

avec lui; comment il entra dans la maison de Dieu, prit les
pains de proposition, en mangea, et en donna à ceux qui

étaient avec lui, bien qu`il ne soit permis qu`aux
sacrificateurs de les manger? Et il leur dit: Le Fils de
l`homme est maître même du sabbat.
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التأمل اإلنجيلي:
النقية التي تُطحن
السر العظيم الزرع الذي ينمو ،الحنطة الطاهرة ّ
هذا هو ّ
النقية
وتُعجن وتُخبز لتكون جسد المسيح ،والكرمة التي تُعطينا الخمرة الطاهرة ّ
أي دم السيد المسيح ،إذاً عندما أعطتنا العذراء مريم بحلول الروح القدس

المتجسد،
وجَبل من دمها جسداً كامالً هو جسد المسيح يسوع ،اإلله
عليها َ
ّ
بارك الزروع
أعطتنا أيضاً َّ
وتبارك السنابل وأيضاً
َ
سر القربان المقدس أن تُ َ

نحتفل
ونحن عندما
األطهرين،
ُ
َ
تبارك الكرمة ليكون ذلك جسد المسيح ودمهُ
ُ
َ
بتذكار بركة العذراء مريم للزرع وبركتها للسنابل نرى النعمة العظيمة التي
سر القربان المقدس،
حلَّت علينا ،إذ منحنا الرب َّ
َ
ونشرب دمهُ
َ
لنأكل جسدهُ
ٍ
يتحول هذا
نحن فيه ،واذ أكلنا َّ
َ
ليثبت هو فينا ـ كما قال لنا ـ ونثبت ُ
أي طعام ّ

نحن إلى
الطعام إلى أجسادنا ،ولكن عندما نتناول القربان المقدس
َّ
نتحول ُ
ِ
وليس
نعمة القربان بالذاتُ ،فنصبح حقاً ثابتين بالمسيح ،والمسيح ثابت فيناَ ،
أكل جسده وشرب دمه ،لهُ الحياة األبديَّة،
هذا فقط ،فقد َو َعدنا الرب أن من َ
رقد بالرب
بعد أن يكون قد َ
ويقيمه في اليوم األخير ،أي ينال الحياة أيض ًا َ
مؤمناً بالرب ِ .
َّ
بعد أن
هذه النعمة العظيمة أحبائي نذكرها دائماً،
ونتقدم دائماً َ
ُ
ِ
َّ
ُنطهِّر أنفسنا ،نتقدم إلى هذا القربان المقدس لنشعر أننا قد اتحدنا مع المسيح،

َّ
أصبح معروفاً لدى المؤمنين
روحي ًا وجسدي ًا ،وهذا أمر
ونكون مستعدين لذلك
َ
ثم بالصيام القرباني الذي
كافةً ،أن يكون االستعداد الجسدي بنظافة الجسدَّ ،
ِ
اء صباحاً أن
شفقةً على المؤمنين سمحت الكنيسة المقدسة ل َمن يتناول دو ً
يصوم فقط ثالث ساعات ،أما البقيَّة ِ
فمن نصف الليل ،هذا االستعداد

قلبهُ من كل شائبة
الجسدي .أما االستعداد الروحي فهو أن ُينقِّي اإلنسان َ
حيث أنها سمحت
ويعترف االعتراف التام ،وباالعتراف أيض ًا تساهلت الكنيسة ُ
ٍ
حيث تُتلى صالة قبل
بإذن من مطران األبرشيَّة أن يكون االعتراف عام،
ُ

يتأمل اإلنسان بما اقترفهُ من ٍ
َّ
ومن يعتقد أنهُ لم
ذنب
االعتراف
وحيث َّ
ُ
وخطيةَ ،
ُيخطئ فيكون قد أخطأ حتى في هذا األمر ،ويندم على كل ما
صدر منهُ
َ

الخطية حتى أن يقبل الموت وال يعود إلى الخطيَّة،
ويحتِّم َّأنهُ ال يعود إلى
ّ
ُ
ٍ
الحلَّة من الكاهن الشرعي ويتناول القربان المقدس على مسؤوليتِ ِه
حينئذ يأخذ َ

التامة ،وعندما يتناول المؤمن أو المؤمنة القربان المقدس يعني ذلك يتناول
كل ٍ
جسد المسيح ودمهُ .نسأ ُل الرب اإلله في هذا العيد وفي ِّ
أحد أن يؤهلنا
لنشترك في سر جسد المسيح ِ
ودم ِهِ ،لنثبت في المسيح ويثبت المسيح فينا

ِ
سيحييهم الرب
وليس هذا فقط بل أيض ًا نستحق أن نكون في عداد أولئك الذين ُ
في اليوم األخير ويدخلوا معهُ ملكوت السماء الحالة التي أتمناها لي ولكم
بنعمتِ ِه تعالى آمين.
 +في يوم السبت الواقع في  7أيار  6102رقدت على رجاء القيامة المرحومة
بسيمة منصور شماس ارملة المرحوم فوزي شماس ،للفقيدة الرحمة الواسعة،

وألوالدها جورج وزوجته نجاة وطوني وزوجته ميراي وجاك وعائالته وجورجيت
وزوجها الدكتور حنا حردو وفيروز وزوجها عبد األحد كنعو عطية وزوجها

عزيز سعيد وميرنا وزوجها جورج رباط ولجميع أحفادها ،وألخواتها ،ولجميع
األهل واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان.
 +اليوم األحد  01أيار  6102اقتبلت سر العماد المقدس الطفلة إليسيا ابنة
وليحل نور الرب يسوع في حياتها.
نادر خزوم وبتول صارجي ،نهنئ أهلها
ّ

 +نشكر مساعي السيد ادمون دوداق في جمع تبرع بمبلغ (01111عشرة
آالف دوالر) من مؤسسة الجالية اليهودية:

La Fondation Communautaire Juive de Montréal
Mr. & Mrs. Sol J. Polachek

شكر خاص لهذه للمؤسسة ورئيسها التي يرأسها السيد صول بولجيك

وزوجته .ويضاف هذا التبرع الى التبرعات األخرى وهدفها مساعدة القادمين

الجدد من سوريا ،فشك اًر لكل من ساهم ويشترك بهذا العمل اإلنساني الرائع

بارك اهلل في عطاياكم ومنحكم مزيد من التوفيق والنجاح بالصحة والعافية

والعمر المديد.

 +لجنة السيدات :لكنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس تتشرف بدعوة
سيدات الطائفة لحضور لقاء محبة في صالة مار يعقوب على هنري بوراسا،

بهدف زيادة التقارب وبتبادل اآلراء يتخلله عشاء ومفاجآت سارة وذلك بتاريخ

مساء ،الدعوة عامة ولكن يرجى
 62أيار  6102الساعة السابعة والنصف
ً
الحجز المسبق مع أعضاء لجنة السيدات .سعر البطاقة.$ 01 :
 +انتخابات المجلس الملي:

نظ اًر القتراب انتهاء الدورة االنتخابية للمجلس الملي الحالي في شهر حزيران
 6102يدعوكم نيافة المطران ايليا باهي راعي األبرشية إلى انتخابات المجلس
الملي لدورة انتخابية جديدة لمدة سنتين ،وذلك يوم األحد الموافق  06حزيران

 6102بعد القداس مباشرة وحتى الساعة السادسة مساء في صالة كنيستنا

على هنري بوراسا .لذا تُقبل طلبات الترشيح ممن تنطبق عليه شروط الترشيح،
اعتبا ًار من تاريخ  06أيار وحتى الساعة السادسة من يوم  4حزيران 6102
وتُسلم خطياً لسكرتير المجلس السيد عبد األحد قومي.

 +اجتماع للجمعية العمومية:
األحد بتاريخ  62أيار  6102يدعو المجلس الملي لجميع أبناء كنيسة مار
يعقوب النصيبيني لعرض مشاريعه التي قام بها خالل دورته الحالية ،وذلك في
مساء الدعوة عامة وشك اًر.
صالة مار يعقوب على هنري بوراسا الساعة 2::1
ً
 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

