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حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

† النص اإلنجيلي( :مرقس )23–14:7
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† التأمل اإلنجيلي:

أدان الرب تقاليد اليهود التي كانت مفروضة على الشعب من الرؤساء

الدينين مثل ضاللة التطهير من النجاسات الروحية بوسائل مادية .ونرى
اختالفاً هاماً بين المعلمين الكذبة والمعلم الحقيقي الرب يسوع المسيح،
"ليس شيء من خارج اإلنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه .ما يدخل إلى
اإلنسان من مأكوالت إنما لحفظ جسده وتغذيته وال تنجسه ،ألن األكل ال

يدخل إلى القلب بل إلى الجوف .كان الرب يعرف جيدًا نبع الفساد الذي
في اإلنسان .أتى التالميذ إلى الرب وحدهم في البيت قائلين أن الفريسيين

نفروا بسبب كالمه عن الغسل .الملكوت ليس أكالً وشرباً .نقاوة القلب
"جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس اإلنسان" .كان جهاد

الفريسيين عقيماً في غسالتهم الطقسية لأليدي والجسم ،ناسين أن تلك

النجاسة األدبية نابعة من القلب وال يمكن تطهيرها بالغسل بالماء .والرب
يقول في تعليمه الخاص بملكوت السموات "طوبى ألنقياء القلب ألنهم

يعاينون هللا" (متى  )8 :5كان ينبغي أن يعلم اليهود أن التطهير يجب أن

يكون للقلب ،وذلك بواسطة كلمة هللا بعمل يهوه كما يقول حزقيال "وأرش

عليكم ماء طاه اًر فتطهرون .من كل نجاستكم ومن كل أصنامكم أطهركم.

وأعطيكم قلباً جديداً وأجعل روحاً جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من

لحمكم وأعطيكم قلب لحم" (حز  )26 ،25 :36والماء رمز لكلمة هللا.

كما أشار الرب إلى تأثير كلماته عليهم "أنتم اآلن أنقياء لسبب الكالم الذي

كلمتكم به" (يو  )3 :15وبالرغم من تعاليم الرب هذا عن بطالن
الممارسات الطقسية للتطهير فقد سقط بعض المسيحيين في مصيدة

االعتماد عليها في التطهير ،ولذلك قال الرسول بولس لتيطس محذ اًر "ال
يصغون إلى خرافات يهودية ووصايا أناس مرتدين عن الحق .كل شيء

طاهر للطاهرين وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهر بل قد

تنجس ذهنهم أيضاً وضميرهم" (تيطس  )15 ،14 :1أعلن الرب لتالميذه
أن ملكوت هللا الذي أتى ليؤسسه ملكوت روحي وليس جسدي .ومؤسس
ليس على األمور الزمنية مثل الطعام والشراب ،بل على حقائق روحية

تؤثر على الحياة الداخلية ،وعلى عالقة اإلنسان باهلل .وحالة القلب في
نظر هللا هي التي لها األهمية العظمى .لقد حررنا من الفرائض التي

توصي بعدم اللمس أو الذوق أو الجس التي هي حسب وصايا وتعاليم
الناس.
† المرحوم پيير سيوري وصل إلى مونتريال كندا يوم الجمعة في  ٢٢أيلول

ومباشرة نقل من المطار إلى المستشفى بحالة إسعاف وعلى أثرها توفي
يوم االربعاء  ٢٧أيلول أثر مرض عضال عن عمر  ٦٥عام ،وإلجراءات

الصيانة في كنيسة سانت مكسيم ،سيتم تشييع جثمانه في كنيسة مار أفرام
للسريان الكاثوليك يوم األثنين  2أكتوبر الساعة  ،12:00 PMللفقيد

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.

† اليوم األحد في  1أكتوبر  2017يقام قداس وجناز  15و 40يوم لراحة
نفس المرحوم ميشيل كرو توفي في جاكسنفيل فلوريدا عن عمر  68عام

للفقيد الرحمة الواسعة في ملكوت السموات ،والتعازي القلبية لزوجته كالينا
وأوالده روال وروز وكالوديا وزوجها الدكتور رامي مانشوكيان ،وإلخوته

يعقوب ،أنطوانيت ،وپيير كرو ،وعائالتهم وأهلهم لهم جميعاً الصبر والعزاء
والسلوان.

† اليوم األحد في  1أكتوبر  2017إقتبل سر العماد المقدس الطفل

توماس ميشيل إبن شانت كبرئيل وجوليا الپيير .تهانينا للمعتمد وذويه،

وليحل نور الرب يسوع في حياته مدى الدهر.

† األحد في  8أكتوبر  2017سيقام قداس وجناز  15و 40يوم لراحة

المرحوم أديب عينسنجي ،نقدم التعازي لزوجته ڤيرجين كبابة وأوالده كابي
وجولي وعائالتهم ،للفقيد الرحمة الواسعة ،ولجميع األهل لهم الصبر والعزاء

والسلوان.

† جمعية السيدات :تقيم في  ٢٢أكتوبر بعد القداس مباشرة في صالتنا
على هنري بوراسا غداء شمبورك سعر البطاقة للكبار والصغار  ١٠دوالر

للشخص الواحد ،الرجاء حجز البطاقات مسبقاً مع عضوات جميعة

السيدات وشك اًر.

† المناولة االحتفالية :األهالي األحباء نعلن لكم عن بدأ تسجيل أوالدكم

لتحضيرهم روحياً للمناولة اإلحتفالية ،للتسجيل وللمزيد من المعلومات
اإلتصال مع األب كميل إسحق على الرقم (.)514-927-1220

† The Jr Youth Elections: will be held on October 1 at our
Community Center right after the Mass, please supply your
demand to any member of the board of trustees; to be eligible you
must be a member of our church, between the age of 18 and 22.

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

