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(Le Dimanche) Had B-Shabo
حـــاد بشــــــــابو (يـــوم األحـــد)
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي( :متى )21-5: 21
أ ََو َما قَ َأرْتُ ْم ِفي التَّ ْوَرِاة أ َّ
َن ا ْل َكهََنةَ ِفي الس َّْب ِت ِفي ا ْلهَ ْي َك ِل
ت وهم أ َْب ِرياء؟ و ِ
ظ َم ِم َن
َع َ
لك ْن أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ َّن ههَُنا أ ْ
الس َّْب َ َ ُ ْ َ ُ َ
يح ًة ،لَ َما َح َك ْمتُ ْم َعلَى
َفلَ ْو َعلِ ْمتُ ْم َما ُه َو :إِِّني أ ُِر ُ
يد َر ْح َمةً الَ َذبِ َ
ِ
األ َْب ِري ِ
اء! فَِإ َّن ْاب َن ِ
اإل ْن َس ِ
ان ُه َو َر ُّ
ف
ص َر َ
َ
ب الس َّْبت أيضا" .ثم ْان َ
ِم ْن ُهَنا َ
اء إِلَى مجمعهم واذا إِ ْن َس ٌ
ان َي ُدهُ َيابِ َسةٌ ،فَ َسأَلُوهُ
ك َو َج َ
اإل ْبراء ِفي السُّب ِ
ِِ
ِ ُّ
وت؟» لِ َك ْي َي ْشتَ ُكوا َعلَ ْي ِه .فَقَا َل
ُ
قَائل َ
ينَ « :ه ْل َيحل ِ َ ُ
وف و ِ
َي إِ ْنس ٍ ِ
اح ٌد ،فَِإ ْن َسقَطَ ه َذا ِفي
ان م ْن ُك ْم َي ُك ُ
لَهُ ْم« :أ ُّ َ
ون لَهُ َخ ُر ٌ َ
الس َّْب ِت ِفي ُح ْفرٍة ،أَفَما ُي ْم ِس ُكهُ وُي ِقيمهُ؟ فَ ِ
ض ُل
ان َك ْم ُه َو أَ ْف َ
اإل ْن َس ُ
َ
َ ُ
َ
وف! إِ ًذا ي ِح ُّل ِفع ُل ا ْل َخ ْي ِر ِفي السُّب ِ
ِمن ا ْل َخر ِ
وت!» ثَُّم قَا َل
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ِ
لِ ِ
إل ْن َس ِ
ُخ َرى َفلَ َّما
انُ « :م َّد َي َد َ
يح ًة َكاأل ْ
ك»َ .ف َم َّد َهاَ .ف َع َ
اد ْ
صح َ
ت َ
ِ ِ
ِ
ف
ص َر َ
َخ َرَج ا ْلفَِّريسُّي َ
ون تَ َش َاوُروا َعلَ ْيه ل َك ْي يهلكوه فعلم َي ُسوعُ َو ْان َ
ِ
ِ
َن الَ
ِم ْن ُهَنا َ
اه ْم أ ْ
ص ُ
كَ .وتَبِ َعتْهُ ُج ُموعٌ َكث َيرةٌ فَ َشفَ ُ
يعاَ .وأ َْو َ
اه ْم َجم ً
ظ ِه ُروهُ.
ُي ْ
ون
ُي َدِّن ُس َ
ا ْلهَ ْي َك ِل!
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السيد أن يرتفع بهم إلى ما فوق المفهوم
† التأمل اإلنجيلي  :أراد ّ
الحرفي للسبت كاشفًا لهم أنه حتى في السبت كان اهلل يسمح بأمور تبدو
أما قرأتم
فيتها َّ
في حر ّ
محرمة؛ من ذلك :أوًالّ :
تصرف داود النبي والملكّ " :
ما فعله داود حين جاع هو والذين معه .كيف دخل بيت اهلل وأكل خبز

التقدمة الذي لم يح ّل أكله له وال للذين معه بل للكهنة فقط" .إن كان أكل
ّ
التقدمة خاص بالكهنة وحدهم (ال  )9-5 :42فإن داود النبي
خبز
ّ
للوصية ( 1صم  )6-1 :41لكن اهلل
كاسر
ًا
يحسب من الجانب الحرفي
ّ
الداخلية للقلب .لم
الخارجية ،وانما في الغاية
ال ينظر للعمل في مظهره
ّ
ّ

اخيا ،ولكن لم يكن أمامه طريق آخر
متهاونا
يكن داود
ً
ّ
بالوصية وال متر ً
ثانيا:
فلم ُيحسب بأكلِه هو ومن معه من هذا الخبز كاسرين
ّ
للوصيةً .

أما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل
ّ
تصرف الكهنةّ " :
ِّ
يدنسون السبت وهم أبرياء .ولكن أقول لكم أن ههنا أعظم من الهيكل"

إن كان الكهنة في العهد القديم لم يتوقّفوا عن العمل يوم السبت ،بل كان
المتعبدون،
العمل يتزايد ،إذ تُكثر بالتقدمات والذبائح في ذلك اليوم ويكثر
ّ
تدنيسا
لحسبت
كانوا يقومون بأعمال لو قام بها إنسان خارج الهيكل ُ
ً
للسبت ،فمن أجل كرامة الهيكل وتحقيق رسالته لم يتوقّف هؤالء عن

إهماال في حق الهيكل .هذا بخصوص الهيكل
العمل ،بل ُيحسب توقّفهم
ً
السيد نفسه الساكن في الهيكل قد ح ّل على األرض،
القديم فماذا إن كان ّ
أال يصير سبتنا الحقيقي هو العمل الدائم لحساب رب الهيكل؟ إذن

جسدية تنبع عن توقُّف عن العملّ ،إنما هو راحة
فالسبت ليس راحة
ّ
وسر راحتنا.
تصدر عن عملنا المستمر بالمسيح يسوع رّبنا رب الهيكل ّ
ثالثًا :ما جاء في هوشع النبي (" )6 :6فلو علمتم ما هو ،إني أريد

رحمة ال ذبيحة ،لما حكمتم على األبرياء .فإن ابن اإلنسان هو رب

أيضا" لقد وضع الرب جذور الفكر الروحي لمفهوم العبادة
السبت
ً
والطقس في العهد القديم بالقول" :إني أريد رحمة ال ذبيحة ،ومعرفة اهلل
أهمية يلتزم بها
أكثر من محرقات" (هو  .)6 :6فمع ما للذبيحة من ّ
شعب اهلل ،لكن اهلل ال يريد الشكل الخارجيّ ،إنما ما تحمله الذبيحة من

المحبة والرحمة .لم يكن هذا التساؤل من أجل المعرفة ،وانما
سر
ّ
ّ
دفاعا عن نفسه،
أما هو فأجابهم ليس
ًا
ً
هاما لهّ .
استنكار لتصرفاته واتّ ً
محدثًا إياهم بر ٍ
قة ُليثير فيهم
وانما بقصد الدخول بهم إلى معرفة ملكوتهّ ِّ ،
أي إنسان منكم يكون له خروف واحد،
روح الشفقة والحنان ،إذ قالّ " :
فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ فاإلنسان كم هو

أفضل من الخروف .إ ًذا يح ّل فعل الخير في السبوت" ُيقال إن رئيس
السيد
المجمع قد سقط له خروف في حفرة في نفس اليوم وأقامه ،وكأن ّ

معلنا له أن اإلنسان أفضل من الخروف.
يوبخه ً
قد أراد أن ّ
† اليوم األحد في  7تشرين األول  4112اقتبل سر العماد المقدس
باتريك ابن مريم أيلو وجوني داود ،نهنئ أهله وليحل نور الرب يسوع

المسيح في حياته.

† اليوم في  7تشرين األول  4112يقام جناز  15و 21لراحة المرحوم
فريد كورية ،للفقيد الرحمة الواسعة ،ولزوجته ناديا حداد وألوالده فادي،
إيلي ،نانسي كورية ولسائر األصهار واألحفاد ،ولعائالتهم وألهلهم جميعاً

التعازي الحارة والصبر والسلوان.

† اليوم في  7تشرين األول  4112يقام جناز األربعين لراحة المرحومة
منى طبولي ،للفقيدة الرحمة الواسعة ،ولشقيقاتها مها وميادة وملك ولسائر
األصهار واألحفاد ،ولعائالتهم وألهلهم جميعاً التعازي الحارة والصبر
والسلوان.

† اليوم في  7تشرين األول  4112يقام جناز األربعين لراحة المرحوم
عبد المجيد تكوز ،للفقيد الرحمة الواسعة ،ولزوجته ماري قاطرجي
وألوالده جورجيت ،جورج ،ريمون ،بهية ،كراسيا ،سيلفا ،جاكلين ،ولسائر

األصهار واألحفاد ،ولعائالتهم وألهلهم جميعاً التعازي الحارة والصبر
والسلوان.

† مركز قنشرين :بنعمة ربنا يسوع المسيح وببركة ورعاية نيافة المطران
ايليا باهي ،يعلن مركز قنشرين للتعليم المسيحي عن افتتاح دورته لعام
 4119-4112وذلك في  6تشرين االول (أكتوبر) في كل يوم سبت

من الساعة  11ونصف الى الساعة  4بعد الظهر .نستقبل أوالدكم من

عمر  5الى  11سنوات .رسم االشتراك  ٥5دوالر للطفل .لالستعالم
والتسجيل ،يرجى االتصال باألب كميل اسحق ()512-947-1441
او مع األخت كاترين حنا ( .)2٥2-991-7151وسالم اهلل الذي يفوق

كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع.
† لجنة السيدات :نظ اًر النتهاء مدة خدمة لجنة السيدات الحالية
والمشكورة على أتعابها ،يسر المجلس الملي بقبول ترشيحات السيدات

اللواتي هن من الطائفة وتتوفر لديهن إمكانية للمشاركة بفعاليات وأنشطة
المناسبات الروحية واالجتماعية لدورة مدتها سنتان ،بشرط أن تكون

السيدة المرشحة قد سددت عائلتها االشتراك السنوي المحدد لكل عائلة،
فمن لديها الرغبة بهذه الخدمة المباركة ألجل الكنيسة وأبنائها ،الرجاء

االتصال بالسيدة سحر بريخان  514-812-1314وشك اًر.

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

