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(le dimanche) Had B-Shabo
حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

† النص اإلنجيلي( :لوقا )26 – 18 :9
ِ
وِفيما هو ي ِ
ان التَّالَ ِمي ُذ َم َع ُهَ .ف َسأََل ُه ْم ِق ِائالًَ «:م ْن
صلي َعَلى ْانف َراد َك َ
َ َ َُ ُ َ
ِ
آخ ُرو َن:
انَ .و َ
وحَّنا اْل َم ْع َم َد ُ
َج ُابوا َوَقالواُ «:ي َ
ول اْل ُج ُموعُ أَني أََنا؟» َفأ َ
تَُق ُ
ِ
ِإيلِيَّا .و ن ِ ِ ِ
ال َل ُه ْمَ «:وأ َْنتُ ْمَ ،م ْن
َ َ
ام»َ .فَق َ
آخ ُرو َ  :إ َّن َنبيًّا م َن اْلُق َد َماء َق َ
ِ
ِ
يح هللاِ!» َف ْانتَ َه َرُه ْم
اب ُب ْ
الَ «:مس ُ
َج َ
تَُقوُلو َن أَني أََنا؟» َفأ َ
ط ُر ُس َوَق َ
ِ
ِ
اإل ْنس ِ
َحدَ ،ق ِائالًِ«:إَّن ُه َي ْنَب ِغي أ َّ
ان
صى أ ْ
َن الَ َيُقولُوا ذل َك أل َ
َن ْاب َن َ
َوأ َْو َ
َّ ِ
الشيو ِخ ورؤس ِ
ِ
ُّ
اء اْل َك َهَن ِة َواْل َكتََب ِةَ ،وُيْقَت ُل،
َيتَأَل ُم َكث ًيراَ ،وُي ْرَف ُ
ض م َن ُ َ ُ َ َ
وِفي اْلَيو ِم الثَّالِ ِث َيُقوم».وَقال لِْلج ِم ِ ِ
َن َيأِْتي
َحٌد أ ْ
يع«:إ ْن أ ََرَاد أ َ
ُ َ َ َ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
صلِ َيب ُه ُك َّل َي ْومَ ،وَي ْتَب ْعِنيَ .فِإ َّن َم ْن
َوَرائيَ ،فْل ُي ْنك ْر َنْف َس ُه َوَي ْحم ْل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َجِلي َفه َذا
أ ََرَاد أ ْ
ص َنْف َس ُه ُي ْهل ُك َهاَ ،و َم ْن ُي ْهل ُك َنْف َس ُه م ْن أ ْ
َن ُي َخل َ
َّ
ُي َخلِصها .ألََّن ُه ما َذا َي ْنتَِفع ِ
َهَل َك َنْف َس ُه
اإل ْن َس ُ
بح اْل َعاَل َم ُكل ُهَ ،وأ ْ
ان َل ْو َر َ
ُ
ُ َ
َ
أ َْو َخ ِس َرَها؟ أل َّ
استَ َحى ِبي َوِب َكالَ ِميَ ،فِبه َذا َي ْستَ ِحي ْاب ُن
َن َم ِن ْ
ِ ِ ِِ ِ
ان متَى جاء ِبمج ِدِه ومج ِد ِ
ِ
ين.
اآلب َواْل َمالَئ َكة اْلقديس َ
اإل ْن َس ِ َ َ َ َ ْ َ َ ْ
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أحد تقديس الكنيسة

† التأمل اإلنجيلي :تقديس الكنيسة أو تجديد الكنيسة

للكنيسة معنيان  ،مادي وروحي  ،فالمادي هو البيت الذي يخصص لعبادة

هللا  ،أما الروحي فهو جماعة الموؤمنين الذين يعبدون هللا بالروح والحق،

وبالنظر إلى هذا فإننا حين نقول تقديس البيعة وتجديد البيعة ،نقصد

المعنين فتقديس البيت ،يتم بالصلوات المفروضة وبالميرون المقدس ،على

حين أن تقديس المؤمنين ذلك يتم بسر العماد المقدس ،وكما ال يجوز
إعادة تقديس ذلك البيت كذلك ال يجوز إعادة تقديس المؤمنين أيضاً ،أما
تجديد البيعة المادي ،فيتم بالترميم والصلوات المفروضة ،على حين أن

تجديد الروحي في المؤمنين يتم بسر التوبة واإلعتراف ،وكما يستأنف
تجديد البيعة وترميمها كلما ط أر عليها حادث قوض بناءها بعد تقديسها،

كذلك يجب إستئناف سر التوبة كلما إرتكب المؤمن خطيئة ،كي يطهر

ضميره من الخطايا الروحية والجسدية جملة وكما أن العماد ضروري

لتقديس المؤمن وشرط ال فرار منه لحصول على الخالص األبدي ،كذلك

والتوبة ضرورية لتجديد خالصة إذا إتفق وكبا في حمأة الخطيئة بعد
عماده ،قال ايرونيموس  :إن التوبة خشبة ثانية أي كما إذا إنكسرت سفينة

في البحر ال يوجد ملجأ لركابها للهرب من الهالك ،إال إذ أمسكوا مصادفة
بخشبة ما هكذا إن لم يلتجىء األنسان إلى خشبة التوبة بعد أن يفقد بر

العماد ،ال شك في أن حبل رجائه مقطوع من الخالص .وعيد التجديد هذا

مارسته كنيسة العهد القديم في الخامس والعشرين من كانون األول ،لذكرى
تجديد هيكل أورشليم كما سبق فرسمه يهوذا المقابي الكاهن العظيم سنة

 165ق.م بعد أن طهر الهيكل الذي دنسه الملك انطيوخوس أبيفانا
السلوقي وقد ذكره يوحنا اإلنجيلي بقوله :وكان عيد التجديد بإورشليم وكان
شتاء .والمؤمن يفقد صورته القدسية بارتكابه الخطيئة فال سبيل إلى التحول

إليها إال بالتوبة الحقيقة ،والتوبة الحقيقية هي التي يأتيها اإلنسان بإختياره

يإيمان أكيد ورجاء وطيد بيسوع المسيح ،نادماً على فعله الذميم ،وشاع اًر

بجريمته ذلك قدام هللا وبإبتعاد هللا عنه بعدل .وهذه التوبة يجب أن يقرنها
التائب على إصالح سيرته ،وواعداً صادقاً أن ال يعود إلى الخطيئة ،وأن
يضع حداً لألمور الماضية وتتأجج في قلبه المحبة الصادقة هلل اآلب كبنين
صالحين نحو أبيهم السماوي ويبتعد بكليته عن الرذيلة ،ويحب القريب

محبة أخوية خالصة بال رياء ،وأن يحب حتى األعداء ،ومسالماً إن أمكن
جميع الناس إن أمكن.

† اليوم األحد في  5نوفمبر  2017يقام جناز لراحة المأسوف عليه
المرحوم إبراهيم مريكي الذي توفي في السويد أثر مرض عضال ،لمرور

 15و 40يوم على وفاته ،للفقيد الرحمة الواسعة ولشقيقه السيد حنا مريكي
وزوجته سامية صباغ وأوالدهم ولسائر أفراد العائلة واألهل جميعاً لهم

الصبر والعزاء والسلوان.

† اليوم األحد في  5نوفمبر  2017يقام جناز لراحة المأسوف على شابها
المرحومة إنعام شهرستان لمرور سنة على وفاتها ،للفقيدة الرحمة الواسعة

ولوالدتها يوالند شمي وإلخوتها مسعود ونهلى وسمير ولسائر أفراد العائلة

واألهل جميعاً لهم الصبر والعزاء والسلوان.

† في  12نوفمير  2017سيقام جنار لراحة المأسوف عليه المرحوم پيير

سيوري لمرور 15و  40يوم على وفاته ،للفقيد الرحمة الواسعة ،والتعازي
الحارة لزوجته سامية تنورجي وأوالده عبدو وزوجته النا الحمصي ،وجورج

وزوجته ميراي أنطون ،وأحفاده پيير وانطوني ،ولعائالتهم وألهلهم جميعاً

لهم الصبر والعزاء والسلوان.

† ألن من يرتل يصلي مرتين :يعلن كورال مار يعقوب عن رغبته بإنضمام

أبناء الكنيسة من الشبيبة وسيتم التدريب خالل منهاج معين لصلوات
ليتورجيىة القداس والترانيم المتضمنة خالله ،بإشراف السيدة شاميرام صليبا
وتدريب اآلنسة أوميدا نعوم ومساعدة شماسات الكورال ،الرجاء التسجيل
لدى ملفونيثو شاميرام صليبا  (514) 458-229أوميدا نعوم شاميرام

.(514) 553-0907

† عيد البربارة :تدعو جميعة السيدات إلى حفل خاص يجمعهن في جو
من األخوة والمحبة والفرح وذلك في مطعم  Monotفي مساء يوم الجمعة

في  1ديسمبر ،الساعة التاسعة مسا ًء ،سعر البطاقة للشخص  $30الحجز
مسبقاً مع السيدة مها حنا القس  (514) 651-5021وشك اًر.

† رأس السنة :تدعوكم رعية مار يعقوب للسريان األرثوذكس للمشاركة

معنا في إستقبال العام الجديد  2018مع  DJناثر ،أسعار البطاقات

( 70 -80دوالر لكبار) ومن عمر  3الى  10سنوات  $45يمكنكم
إحضار المشروبات الكحولية معكم أما المشروبات الغازية والبيرة موفرة

للبيع من قبل اللجنة لضمان تقديمها مبردة ،والحضانة لالطفال مؤمنة

برسم  ،$15للحجز واإلستعالمات األتصال مع كل من :عبد األحد قومي

 - 438-888-4336مها الق ـ ـس - 514-651-5021صبا شـ ـ ـ ـهدا
 - 514-883-8937صليبا شمعون .514-449-9543
المكان ثانوية الڤال سنيور أكاديمي:

Laval Senior Academie, 2323 Boul. Daniel Jonson
Laval, H7T 1H8 QC.

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

