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† النص اإلنجيلي( :لوقا )26–15 :9
ق إِلَى أ ِ
و ِحين تَ َّم ِت األََّيام الرتِفَ ِ
يمَ ،وأ َْر َس َل
ت َو ْجهَهُ لِ َي ْنطَلِ َ
اع ِه ثََّب َ
َ َ
ُ ْ
ُ
ُور َشل َ
ِ ِ
ِ
ِّين َحتَّى ُي ِع ُّدوا لَهَُ .فلَ ْم
ام َو ْج ِهه ُر ُسالً ،فَ َذ َهُبوا َوَد َخلُوا قَ ْرَيةً للسَّام ِري َ
أَ
َم َ
َن و ْجهه َكان متَّ ِجها َن ْحو أُور َشلِيمَ .فلَ َّما أرَى ذلِ َ ِ ِ
ك تْلمي َذاهُ
َ
َي ْقَبلُوهُ أل َّ َ َ ُ َ ُ ً
َ ُ َ
يد أَن َنقُو َل أَن تَْن ِز َل َنار ِمن السَّم ِ
وحَّنا ،قَاالََ «:ي َار ُّ
اء
ْ
ب ،أَتُِر ُ ْ
وب َوُي َ
َي ْعقُ ُ
ٌ َ
َ
ِ
ِ
ت َو ْانتَهَ َرُه َما َوقَا َل«:لَ ْستُ َما تَ ْعلَ َم ِ
ان
ضا؟»فَاْلتَفَ َ
فَتُ ْفن َيهُ ْمَ ،ك َما فَ َع َل إِيلَّيا أ َْي ً
ان لَم يأ ِ
َن ْاب َن ِ
الن ِ
ك أ َْنفُ َس َّ
َي ُرو ٍح أ َْنتُ َما! أل َّ
اسَ ،ب ْل
ِم ْن أ ِّ
ْت لُِي ْهلِ َ
اإل ْن َس ِ ْ َ
ِ
ِ ِّ
ِ
ون ِفي الطَّ ِري ِ
ق قَا َل
ض ْوا إِلَى قَ ْرَي ٍة أ ْ
ص» .فَ َم َ
يما ُه ْم َسائ ُر َ
لُي َخل َ
ُخ َرى َوف َ
ك أ َْي َنما تَم ِ
لَه و ِ
ضي» .فَقَا َل لَهُ َي ُسوعُِ«:للثَّ َع ِال ِب
اح ٌدَ « :يا َسي ُ
ِّد ،أَتَْب ُع َ َ ْ
ُ َ
ور السَّم ِ
َما ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
أ َْو ِج َرةٌَ ،ولِطُُي ِ
ان َفلَ ْي َس لَهُ أ َْي َن ُي ْسنِ ُد
اء أ َْو َك ٌارَ ،وأ َّ
َ
ِّدْ ،ائ َذن لِي أَن أَم ِ
ض َي أ ََّوالً
آلخ َر«:اتَْب ْعنِي» .فَقَا َلَ «:يا َسي ُ
ْسهُ َوقَا َل َ
ْ
َأر َ
ْ ْ
ِ
ِ
ت
اه ْمَ ،وأ َّ
َما أ َْن َ
ون َم ْوتَ ُ
َوأ َْدف َن أَبِي» .فَقَا َل لَهُ َي ُسوعَُ «:د ِع اْل َم ْوتَى َي ْدفُن َ
وت ِ
ِّد ،و ِ
ب وَن ِاد بِملَ ُك ِ
لك ِن
ضا« :أَتَْب ُع َ
الل»َ .وقَا َل َ
آخ ُر أ َْي ً
َ
ك َيا َسي ُ َ
فَا ْذ َه ْ َ
ِ
ع الَِّذ ِ
ِ
َح ٌد
َن أ َُوِّد َ
ْائ َذ ْن لي أ ََّوالً أ ْ
ين في َب ْيتي» .فَقَا َل لَهُ َي ُسوعُ«:لَ ْي َس أ َ
َ
وت ِ
اء يصلُح لِملَ ُك ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الل».
َي َ
ضعُ َي َدهُ َعلَى اْلم ْح َراث َوَي ْنظُ ُر إلَى اْل َوَر َ ْ ُ َ
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† التأمل اإلنجيلي:
كان زمن صعود يسوع إلى السماء قد اقترب .لذا انطلق بعزم نحو
أورشليم غير ٍ
آبه لكل ما ينتظره هناك .يطالعنا في األنجيل ،ثالثة
استعدادا للتلمذة ليسوع ،ومن أبرز العوائق التي تمنع
أشخاص ُيبدون
ً
اتّباع الرب هي .الرجل األول كان واثقًا برغبته في اتّباع يسوع حيثما
توجَّه .هذا الرجل ،ال نعود نسمع أي شيء عنه .وكل ما يمكننا افتراضه

عنه هو أنه لم يكن على استعداد للتخلّي عن بعض مباهج هذه الحياة

التّباع ابن الل .سمع الرجل الثاني دعوة المسيح له إلى اتباعه .كان
على استعداد لتلبية هذه الدعوة .إال أنه أراد تتميم شيء ما ّأوالّ .لقد كان

سيد ،ائذن لي أن
جي ًدا« :يا ّ
يريد أن يمضي ويدفن أباه .ولنالحظ كالمه ّ
أمضي (أنا) أوالً» .وبكلمة أخرى” ،يا سيد ...أنا أوالً“ .فهو دعا يسوع

ربًّا ،إال أنه جعل رغائبه ومصالحه الشخصية أوالً .فاللفظتان ”رب“،

يودع
تماما .والرجل الثالث .كان يريد أن ّ
و”أنا ..أوالً“ ،هما متناقضتان ً
أفراد عائلته أوالً .وهذا الطلب هو ِّ
بحد ذاته معقول وصحيح ،غير ّأنه
حتى اللياقات المألوفة في الحياة ،تصبح مغلوطة وشريرة إذا ما ُوضعت

الرب يسوع أنه متى وضع يده على
قبل الطاعة الفورية والكاملة .فأجابه ّ
محراث التلمذة ،فعليه عدم النظر إلى الوراء ،واالّ ال يعود يصلُح لملكوت

مجزأة ،فنحن نجد
الل .فتالميذ المسيح يجب أالّ يكونوا أصحاب قلوب ّ
في شخص الرب يسوع وفي عمله كفايتنا لدخول الملكوت .وهكذا تكون
قد اتّضحت لنا من اختبار هؤالء الرجال الثالثة عوائق للتلمذة- 0 :
وسائل الراحة المادية - 7 .الوظيفة أو العمل - 3 .العائلة واألصدقاء.
ينبغي أن يملك المسيح وحده على القلب ،من دون أي منافس .وكل

أشكال المحبة أو الوالء األخرى .يجب أن تأتي في المرتبة الثانية.

† يوم السبت في  71أيار  7102اقتبلت سر العماد المقدس الطفلة
جوليا إبنة هنيبال قمر وميرنا قاطرجي .تهانينا للمعتمدة وذويها ،وليحل
نور الرب يسوع في حياتها مدى الدهر.
† يوم األحد في  70أيار  7102اقتبلت سر العماد المقدس الطفلة
كلوي إبنة مالك كنعو وجنين بوشاهين .تهانينا للمعتمدة وذويها ،وليحل

نور الرب يسوع في حياتها مدى الدهر.

† مسيرة إنسانية :اللجنة الثقافية لصدى السريان تدعوكم للمشاركة في
المسيرة اإلنسانية ضد اإلبادة الجماعية في المستقبل" وذلك في  72أيار
 .7102نريد أن نعلن للعالم أجمع أنه على الرغم من ذبح أجدادنا نحن

ما زلنا دائماً ملتزمين بإيماننا المسيحي وكنيستنا السريانية المقدسة ،واننا
مستعدون للتسامح ،شرط أن ال ننسى شهداءنا أبدا ،سيكون تجمعنا في

مركزنا على هنري بوراسا في الساعة  01:11صباحاً ،حيث سنتناول

بعض المأكوالت الخفيفة مع القهوة ،وستوزع الفتات وقمصان سيفو لهذه
المناسبة ،يجب علينا الحضور بأكبر عدد ممكن لنعطي أفضل تأثير

لذكرى أرواح شهدائنا األبرار ولنحمل رسالتهم المقدسة ألجيالنا القادمة،

لنذكر أن دماءهم لن تسفك عبثاً ،وتكريمهم دائماً واجب مقدس علينا،

سنواصل المسيرة حسب البرنامج الحكومي من الساعة 07:31 PM

حتى الس ـ ـ ـاعة  03:31 PMمركز اإلنطالق والتجمع على العنوان
التالي:

Pavilion de La Paix du Musseé des Beaux-Arts de
Montreal, (MBAM) Corner of Sherbrook and Bishop
will march until Place du Canada.

† لقاء الشبيبة الروحي :أع ازءنا الشباب ،ندعوكم إلى لقائنا الروحي

القادم مع األب كميل إسحق يوم السبت الواقع في  72أيار بتمام الساعة
مساء بقاعة كنيستنا على هنري بوراسا .وسيكون الموضوع :أسرار
2
ً
الكنيسة السبعة الجزء  – 3سر اإلعتراف" .يرجى التحضير للمناقشة من
خالل البحث عن بعض آيات الكتاب المقدس حول هذا الموضوع! وبعد

رجاء
المناقشة ،سوف نتمتع مع بعضنا باأللعاب والوجبات الخفيفة.
ً
جلب األنجيل الخاص بكم وشك اًر.
† يعاود مركز تعليم اللغة السريانية والكورال لألطفال نشاطه بإشراف
السيدة سوزي دوداق وبمساعدة كل من :هيد ار نعوم ،فريدة طاشجي،
وجان أوزجليك .تبدأ الدروس الساعة الثانية ظه اًر من كل سبت.

التسجيل يرجى اإلتصال بالسيدة سوزي دوداق على رقم الهاتف 514-

) )290-3139وشك اًر لتعاونكم.

† جميعة السيدات :تعلن أنه في يوم األحد الواقع في  00حزيران
 7102تدعوكم إلى غداء المحبة األبوية بمناسبة عيد األب في صالتنا
على هنري بوراسا وبعد القداس مباشرة ،سعر البطاقة  03دوالر،
البطاقات تباع مع لجنة السيدات ،سارعوا إلى حجز بطاقاتكم بالسرعة

الممكنة وشك اًر.

† جميعة السيدات :تعلن عن إفتتاح النادي العائلي كل يوم سبت من
مساء،
كل أول شهر في مركز صالتنا على هنري بوراسا الساعة السابعة
ً
يتخلل اللقاء برامج ترفيهية مأكوالت ومشروبات خفيفة ،الدعوة عامة
ومجانية فأهالً وسهالً بكم جميعاً.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

