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

† النص اإلنجيلي( :لوقا )55 – 5 :1
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
َكان ِفي أَي ِ
ام َأرَتُهُ ِم ْن
َّام ِه ُير ُ
ود َس َملك ا ْلَيهُوِديَّة َكاه ٌن ْ
َ
اس ُمهُ َزَك ِريَّا م ْن ف ْرقَة أَبِيَّاَ ،و ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع
َم َام اهللَ ،سال َك ْين في َجم ِ
يص َاب ُ
ون َو ْ
هار َ
اس ُمهَا أَل َ
َبَنات ُ
ات َو َك َانا كالَ ُه َما َب َّارْين أ َ
ام ِه بِالَ لَوم .ولَم ي ُك ْن لَهما ولَ ٌد ،إِ ْذ َك َان ْ ِ
َح َك ِ
الر ِّ
ات َع ِاق ًارَ .و َك َانا
ص َايا َّ
ب َوأ ْ
يص َاب ُ
ْ َْ َ
ت أَل َ
َو َ
َُ َ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
اد ِة
ب َع َ
َم َام اهللَ ،ح َس َ
كالَ ُه َما ُمتَقَ ِّد َم ْي ِن في أَيَّامه َما .فََب ْيَن َما ُه َو َي ْكهَ ُن في َن ْوَبة ف ْرقَته أ َ
ِ
ور َّ
ان ُك ُّل ُج ْمهُ ِ
الر ِّ
الش ْع ِب
َن َي ْد ُخ َل إِلَى َه ْي َك ِل َّ
َص َابتْهُ ا ْلقُْرَعةُ أ ْ
ب َوُيَب ِّخ َر َو َك َ
ا ْل َكهَُنوت ،أ َ
ي ُّ
ين َم ْذَب ِح ا ْلَب ُخ ِ
ب َو ِاقفًا َع ْن َي ِم ِ
ت ا ْلَب ُخ ِ
الر ِّ
ورَ .فلَ َّما
ك َّ
ور .فَ َ
ظهََر لَهُ َمالَ ُ
ون َخ ِارًجا َوْق َ
صل َ
ُ َ
ف َيا َزَك ِريَّاَّ َ ،
ك
اض َ
َن ِط ْلَبتَ َ
ف .فَقَا َل لَهُ ا ْل َمالَ ُ
ك«:لَ تَ َخ ْ
ب َوَوقَعَ َعلَْي ِه َخ ْو ٌ
َرآهُ َزَك ِريَّا ْ
ط َر َ

ِ
ت ،وام أرَتُ َ ِ
ِ
اج،
ون لَ َ
ات َستَلِ ُد لَ َ
ك فََرٌح َو ْابتِهَ ٌ
يص َاب ُ
ك ْابًنا َوتُ َس ِّميه ُي َ
وحَّناَ .وَي ُك ُ
ك أَل َ
قَ ْد ُسم َع ْ َ ْ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
الر ِّ
ب،
َم َام َّ
بَ ،و َخ ْم ًار َو ُم ْسك ًار لَ َي ْش َر ُ
ون بِ ِولَ َدتهَََّ ،نهُ َي ُك ُ
ون َسَي ْف َر ُح َ
َو َكث ُير َ
يما أ َ
ون َعظ ً
الرو ِح ا ْلقُ ُد ِ
سَ .وَي ُرُّد َكثِ ِ
الر ِّ
ب
يل إِلَى َّ
ُم ِه َي ْمتَلِئُ ِم َن ُّ
ط ِن أ ِّ
َو ِم ْن َب ْ
ين ِم ْن َبنِي إِ ْس َرائِ َ
ير َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
صاةَ إِلَى
وب َ
امهُ بِ ُرو ِح إِيليَّا َوقَُّوتِه ،لَي ُرَّد قُلُ َ
اآلباء إِلَى اَ َْبَناءَ ،وا ْل ُع َ
َم َ
إلهه ْمَ .وَيتَقَ َّد ُم أ َ
ِ
ِ
ِّئ لِ َّلر ِّ
َعلَ ُم ه َذا،
ب َش ْعًبا ُم ْستَ ِع ًّدا» .فَقَا َل َزَك ِريَّا لِ ْل َمالَ ِكَ «:ك ْي َ
ف أْ
ف ْك ِر اَ َْب َر ِار ،ل َك ْي ُيهَي َ
ِ
ِ
ََِّني أََنا َش ْي ٌخ و ِ
ك َوقَا َل لَهُ«:أََنا ِج ْب َرائِي ُل
اب ا ْل َمالَ ُ
َج َ
ام َأرَتي ُمتَقَ ِّد َمةٌ في أَيَّامهَا؟» فَأ َ
َْ
ِ
ت تَ ُكون ص ِ
َن
ك َوأَُب ِّش َر َ
ت َُ َكلِّ َم َ
ا ْل َو ِاق ُ
ك بِه َذاَ .و َها أ َْن َ
ف قُ َّد َام اهللَ ،وأ ُْرِس ْل ُ
امتًا َولَ تَ ْق ِد ُر أ ْ
ُ َ
تَتَ َكلَّمِ ،إلَى ا ْليوِم الَِّذي ي ُكون ِف ِ
ص ِّد ْق َكالَ ِمي الَِّذي َسَيتِ ُّم ِفي َوْقتِ ِه».
يه ه َذاَََّ ،ن َ
َ ُ
ك لَ ْم تُ َ
َْ
َ
ِ
ان َّ
طائِ ِه ِفي ا ْلهَْي َك ِلَ .فلَ َّما َخ َرَج لَ ْم َي ْستَ ِط ْع
ين ِم ْن إِ ْب َ
الش ْع ُ
ين َزَك ِريَّا َو ُمتَ ّع ِّجبِ َ
ب ُم ْنتَظ ِر َ
َو َك َ
َن ي َكلِّمهم ،فَفَ ِهموا أََّنه قَ ْد أرَى رؤيا ِفي ا ْله ْي َك ِل .فَ َكان يو ِمئ إِلَْي ِهم وبِقي ص ِ
امتًاَ .ولَ َّما
ُ َ ُ َْ
َ ُ ُ ْ ََ َ َ
َ
أ ْ ُ َ ُْ
ُ
َّام حبِلَ ْ ِ
ت أَي ِ ِ ِ
ِ
ت
ضى إِلَى َب ْيتِ ِهَ .وَب ْع َد تِْل َ
ام َأرَتُهَُ ،وأ ْ
َخفَ ْ
يص َاب ُ
ك اََي ِ َ
َّام خ ْد َمته َم َ
ت أَل َ
ات ْ
َكملَ ْ ُ
ب ِفي اََي ِ
الر ُّ
َّام الَّتِي ِفيهَا َنظَ َر إِلَ َّي،
َن ْف َسهَا َخ ْم َسةَ أَ ْشهُر قَائِلَةً« :ه َك َذا قَ ْد فَ َع َل بِ َي َّ
الن ِ
ع َع ِاري َب ْي َن َّ
اس».
لَِي ْن ِز َ
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أبيا،
† التأمل اإلنجيلي :زكريا (أي اهلل يذكر) كان
ً
كاهنا من فرقة ّ
التي هي واحدة من اَربع والعشرين فرقة في كهنوت اليهود ،كما أقامها

داود .فك ّل فرقة كانت تُدعى إلى نوبتها لتقوم بالخدمة في الهيكل
مرتين بالسنة .كان
بأورشليم على مدى أسبوع من السبت إلى السبت ّ
إن امتياز الدخول إلى المكان المقدس في الهيكل
الكهنة كثيرين ،حتى ّ
مرة .وأليصابات (أي قَ َس ُم
كان يقع على واحد منهم مرة بالعمر ،ورّبما ول ّ

مكر َس ْين سال َكين بموجب العهد القديم
اهلل) كانت اليصابات وزوجها ّ
تقيين ّ
ولدا من اهلل ولم يحصل على إجابة
معنويًّا وطقسيًّا .ولطالما طلب زكريا ً
ِ
كثير ما ُيجرب إيماننا إذ يتمهل علينا ونحن ُنصلي
طلبته َن اهلل ًا
بلجاجة وبذلك ينقي قلوبنا ويدربنا على الخضوع لمشي ِ
ُّ
ويعدنا لقبول
ئته
ُ
ُ
ِ
أيضا أن يختار الوقت
البركة المطلوبة من يديه بشكر .ولهُ السلطان ً
والظروف التي بها ُيجيب طلباتنا .في المشهد كاهن وأناس منهمكون
الرب
بالصالة ،وهل من مشهد أكثر مالءمةً لرؤيا إلهية؟ فظهر له مالك ّ
واقفًا عن يمين المذبح ،موضع الخظوة .في البدء خاف زكريا ،إذ لم َي َر

معلنا له أن
لكن المالك طمأنه بأخبار مفرحة ً
قط واحد من أترابه مال ًكاّ .
الرب“)
سميه يوحنا (أو ”نعمة
اليصابات زوجته
ستنجب له ً
ّ
ابنا ُ
ُ
وي ّ
ابتهاجا له ،سيكون بركة لكثيرين .هذا الولد
فرحا و ً
وفضالً عن كونه ً

عظيما
الربّ .إنها ،ول شك ،العظمة الحقيقية .يكون
يكون
عظيما أمام ّ
ً
ً
مسكر
ًا
خمر (نِتاج الكرمة) ول
للرب ،فال يشرب ًا
مكر ًسا ّ
َنه ،أولا يكون ّ
ِ
عظيما بفضل مواهبه الروحية ،إذ يكون
ثانيا ،يكون
(نتاج الحبوب) ا
ً
أمه .هذا ل يعني أن يوحنا يكون
ً
ممتلئا من الروح القدس وهو في بطن ّ
إن روح اهلل َي ُّ
ِّ
حل فيه ليفرزه لخدمة
صا أو
متجد ًدا قبل ولدته ،بل ّ
مخلّ ً
عظيما بفضل
معينة أل وهي إعداد الطريق أمام المسيح .ثالثاا ،يكون
ّ
ً

الرب؛
ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى
دوره بوصفه سابقًا للمسيحّ ،
ّ
يرد الشعب
وهكذا تكون خدمته شبيهة بخدمة ايليا النبي الذي حاول أن ّ
سيرد يوحنا ،بواسطة ك ارزته،
إلى عالقة صحيحة باهلل من طريق التوبة.
ّ
الرب عند
في سبيل تهيئة جمع من المؤمنين يكونون
ّ
مستعدين لمالقاة ّ

عما يختلج في خلده من شكوك ومخاوف لم
ظهوره .وهكذا ّ
عبر بسؤاله ّ
يكن زكريا يستطيع أن يسلك في خطوات ِ
أبيه إبراهيم الذي َّ
صدق وعد
اهلل حالً بدون ُّ
تردد فإنهُ أخذ ينظر إلى المصاعب التي من شأنها أن
ِ
عليه أن يخضع لكالم اهلل
تمنع تتميم ما قيل من المالك .كان يجب
ِ
أيضا إن كان اهلل يتنازل من
ُم ً
تيقنا أن ما وعد به هو قادر أن يفعلهُ ً
ِ
تأديبا
لُطفه ُليكلمنا فعلينا أن نقبل ول نسأل .كيف أعلم هذا؟ فاستوجب ً
ض ِرب بالصمت َّ
فظل صامتًا إلى
ولسانهُ الذي نطق بكالم عدم اإليمان ُ

ِ
َّ
لتسبيحه .وهكذا عدم اإليمان ُيطبق الشفتين إلى
أن اهلل حلهُ واستخدمهُ
فيرجع النطق بالشهادة والتسبيح كان الشعب منتظرين
أن يرجع اإليمان ُ

في الخارج ،وقد عيل صبرهم َنه ،عادة ،ل تستغرق تقدمة البخور وقتًا
طويالً .وعندما خرج زكريا كانت لغته اإليماء ،فأدرك الشعب أنه قد رأى

رؤيا في الهيكل.

† في  51نوڤمبر  7152انتقل إلى اَخدار السماوية المرحوم حنا
عبدالحد دولي عن عمر  27عام للفقيد الرحمة الواسعة ولزوجته السيدة
هند زكو وأولده عبادة وڤي ار وفادي وعائالتهم ،واخوته نعيم وجورج وسهام

دولي وأصهاره وأحفاده ،ولجميع اَهل لهم الصبر والعزاء والسلوان.

† اَحد اليوم في  51نوفمبر  7152يقام قداس وجناز لراحة المرحوم
صومي قومي لمرور سنة على وفاته ،للفقيد الرحمة الواسعه ولزوجته
وأولده وأصهاره وأحفاده ،ولجميع اَهل 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

† كورال األطفال :للراغبين بمشاركة أولدهم في ك ـورال الكنيـس ـ ـة من
عمر  1سنوات حتى  57سنة ،التسجيل لدى سوزي دوداق

 1517111511وسيساعد بالتدريب كل من جان أوزجيليك ،فريدة

تاشجي ،هيد ار نعوم ،سمر مقديس ،وذلك يوم السبت الساعة 51:11

صباحا ولغاية  55:51يليها التعليم المسيحي مباشرة  ...دعوا الكنيسة
تمتأل أفواها تسبح اهلل...
† عيد البربارة :تدعو جميعة السيدات إلى حفل خاص يجمعهن في جو
من اَخوة والمحبة والفرح وذلك في مطعم  Monotفي مساء يوم

الجمعة في  5ديسمبر ،الساعة التاسعة مسا ًء ،سعر البطاقة للشخص
 $11الحجز مسبقاً مع السيدة مها حنا القس (514) 651-5021
نرغب في إعالمكم أنه إذا لم يتم في اَسبوع القادم حجز البطاقات

المستوفاة فسوف يلغى الحفل لعدم حضور العدد الكافي إلقامة هذا
النشاط وشك اًر.
† لمتابعة النشرة عبر اَنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
اَب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

