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

† النص اإلنجيلي( :متى )21–5:21

ِ ِ
ِ
أ ََو َما قَ َأرْتُ ْم ِفي التَّْوَرِاة أ َّ
ون
َن اْل َكهََنةَ في الس َّْبت في اْلهَ ْي َك ِل ُي َدِّن ُس َ
ت وهم أ َْب ِرياء؟ و ِ
َعظَ َم ِم َن اْلهَ ْي َك ِل! َفلَ ْو
لك ْن أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ َّن ههَُنا أ ْ
الس َّْب َ َ ُ ْ َ ُ َ
يد ر ْحمةً الَ َذبِيحةً ،لَما ح َكمتُم علَى األ َْب ِري ِ
ِ
ِ
اء!
َ
َ َ ْ ْ َ
َ
َعل ْمتُ ْم َما ُه َو :إِّني أ ُِر ُ َ َ
ِ
فَِإ َّن ْاب َن ِ
اإل ْن َس ِ
ان ُه َو َر ُّ
ك
ف ِم ْن ُه َنا َ
ص َر َ
ب الس َّْبت أ َْي ً
ضا» .ثَُّم ْان َ
ِِ
ينَ «:ه ْل َي ِح ُّل
اء إِلَى َم ْج َم ِع ِه ْمَ ،وِا َذا إِ ْن َس ٌ
ان َي ُدهُ َيابِ َسةٌ ،فَ َسأَلُوهُ قَائل َ
َو َج َ
اإل ْبراء ِفي السُّب ِ
َي إِ ْن َس ٍ
ان ِم ْن ُك ْم
وت؟» لِ َك ْي َي ْشتَ ُكوا َعلَ ْي ِه .فَقَا َل لَهُ ْم«:أ ُّ
ُ
ِ َُ
وف و ِ
اح ٌد ،فَِإ ْن َسقَطَ ه َذا ِفي الس َّْب ِت ِفي ُح ْف َرٍة ،أَفَ َما
َي ُك ُ
ون لَهُ َخ ُر ٌ َ
اإل ْنسان َكم هو أَ ْفض ُل ِمن اْل َخر ِ
ِ
ِ
ِ
وف! إِ ًذا َي ِح ُّل ِف ْع ُل
َ
َ ُ
ُي ْمس ُكهُ َوُيق ُ
يمهُ؟ فَ َ ُ ْ ُ َ
اْل َخ ْي ِر ِفي السُّب ِ
وت!» ثَُّم قَا َل لِ ِ
ت
إل ْن َسا ِنُ «:م َّد َي َد َ
ك» فَ َم َّد َها َف َع َ
اد ْ
ُ
ِ
ِ
ون تَ َش َاوُروا َعلَ ْي ِه لِ َك ْي ُي ْهلِ ُكوهُ،
يحةً َكاأل ْ
صح َ
ُخ َرىَ .فلَ َّما َخ َرَج اْلفَِّريسُّي َ
َ
ِ
ِ
ِ
يعا.
ف ِم ْن ُه َنا َ
ص َر َ
كَ .وتَبِ َعتْهُ ُج ُموعٌ َكث َيرةٌ فَ َشفَ ُ
اه ْم َجم ً
فَ َعل َم َي ُسوعُ َو ْان َ
ِ
ِ
ِ
اء َّ
النبِ ِّي اْلقَائِ ِل:
َن الَ ُي ْ
اه ْم أ ْ
ص ُ
ظ ِه ُروهُ ،ل َك ْي َيت َّم َما قي َل بِِإ َش ْع َي َ
َوأ َْو َ
ت بِ ِه َن ْف ِسي .أَضع ر ِ
وحي
اي الَِّذي ْ
اختَْرتُهَُ ،حبِيبِي الَِّذي ُس َّر ْ
« ُه َوَذا فَتَ َ
َُُ
ِ
ِ
َعلَ ْي ِه فَُي ْخبِ ُر األ َُم َم بِاْل َح ِّ
َح ٌد ِفي
يحَ ،والَ َي ْس َمعُ أ َ
ق .الَ ُي َخاص ُم َوالَ َيص ُ
َّ
ص ْوتَهُ.
الش َو ِارِع َ
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† التأمل اإلنجيلي:

يدنسون السبت بذبحهم الحيوانات
بأن الكهنة ّ
لقد ذ ّكر يسوع الفريسيين ّ
أيضا بواجبات أخرى في خدمتهم ،ومع ذلك
وتقديمها كذبائح ،والقيام ً
أن الكهنة كانوا
كانوا أبرياء ألنهم انشغلوا في خدمة اهلل .عرف الفريسيون ّ
يدنسوه ،فلماذا إ ًذا كانوا ينتقدون
يشتغلون كل سبت في الهيكل دون أن ّ
التالميذ الذين عملوا ما عملوه في حضور من هو أعظم من الهيكل؟

شيئا) أعظم
إن ههنا ( ً
ويمكن أن نق أر جواب المسيح لهم بهذه الطريقةّ « :
من الهيكل» .والمقصود بالشيء هو ملكوت اهلل ،الحا ّل في شخص

ولكن الفريسيين لم يفهموا قلب اهلل البتة ،ففي هوشع  6 :6قال
الملك.
ّ
اهلل« :إني أريد رحمة ال ذبيحة» ،وهو بذلك يضع الشفقة قبل الطقوس،
يفضل أن يرى شعبه يقطف السنابل في يوم السبت ليشبع جوعه،
وهو ّ
على حفظ اليوم بطريقة صارمة مثل هذه لفرض ضيق على الجسد .فلو

ولكنهم كانوا يحرصون
أدرك الفريسيون هذا األمر ،لما دانوا التالميذّ .
الخارجية ،ويضعونها فوق مصلحة اإلنسان .وأضاف
الشكليات
على
ّ
ّ

أيضا» فهو الذي
المخلّص قائالًّ « :
فإن ابن اإلنسان هو رب السبت ً
َّ
المؤهل إلعطاء معناها
أسس الشريعة في المقام األول ،لذلك فهو
ّ
يقدم في عرض سريع
الحقيقي .يبدو هنا
وكأن متى ،متعلّ ًما من الروحّ ،
ّ
أسماء الرب يسوع ووظائفه الكثيرة :فهو ابن اإلنسان ،ورب السبت،
وعبدي ،وحبيبي ،وابن داود ،وأعظم من الهيكل ،وأعظم من يونان،

وأعظم من سليمان .وهو يفعل هذا لكي يظهر شناعة خطية رفضه وعدم

إعطائه حقوقه .وقبل التقدم إلى الحادثة التالية ،وهي شفاء يسوع لليد

اليابسة يوم السبت ،نتوقف ُلن ِّ
المختص
قصير للتعليم الكتابي
ًا
عرضا
قدم
ً
ّ
تسعا من الوصايا العشر مكررة في العهد الجديد،
بالسبت .هذا واننا نجد ً

ال كناموس بل كتعاليم للمسيحيين الذين يعيشون تحت النعمة .والوصية

يوص بها المسيحيون في العهد الجديد ،هي الخاصة
الوحيدة التي لم
َ
المسيحي ال يمكن أن ُيدان إذا لم
أن
بالسبت ،بل بالحري يعلّم بولس ّ
ّ
المسيحية هو اليوم األول
المميز في
يحفظ السبت (كو )06 :7إن اليوم
ّ
ّ
من األسبوع؛ فقد قام الرب يسوع من األموات في ذلك اليوم ،وقد اعتاد

التالميذ األولون أن يجتمعوا في ذلك اليوم ليكسروا الخبزُ ،معلنين موت
الرب وقيامته (أع.)2 :71
† السبت في  2أكتوبر  7102تم إكليل الشاب الياس حنان على اآلنسة
ماري أبو عبداهلل ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة زوجية سعيدة

مكللة بمخافة اهلل والبنين الصالحين.

† اليوم األحد في  8أكتوبر  7102يقام قداس وجناز  01و 01يوم
لراحة المرحوم أديب عينسنجي ،نقدم التعازي لزوجته ڤيرجين كبابة
وأوالده كابي وجولي وعائالتهم ،للفقيد الرحمة الواسعة ،ولجميع األهل

لهم الصبر والعزاء والسلوان.

† اليوم األحد في  8أكتوبر  7102إقتبلت سر العماد المقدس الطفلة
إيلينا إبنة فرج حنا القس ورشا حنا .تهانينا للمعتمدة وذويها ،وليحل نور

الرب يسوع في حياتها مدى الدهر.

† جمعية السيدات :تقيم في  77أكتوبر بعد القداس مباشرة في صالتنا
على هنري بوراسا غداء شمبورك سعر البطاقة للكبار والصغار 01
دوالر 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

† مركز قنشرين للتعليم المسيحي :تحت شعار« :ال تهتموا بشي بل في
كل شي بالصالة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى اهلل» (فيلبي

 ،)0:6بنعمة ربنا يسوع المسيح وبرعاية نيافة المطران ايليا باهي ،يعلن

مركز قنشرين للتعليم المسيحي عن افتتاح دورته لعام 7108-7102

وذلك في  70تشرين االول (أكتوبر) في كل يوم سبت من الساعة

 00:١1الى الساعة  7بعد الظهر .نستقبل أوالدكم من عمر  1الى 01
سنوات .رسم االشت ارك للطفل  ١1دوالر ،لالستعالم والتسجيل :االتصال
مع األب كميل اسحق ( )100-٧72-0771أو مع األخت كاترين

حنا ( )0١8-٧٧1-2110وسالم اهلل الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم
وأفكارهم في المسيح يسوع.
† The Syriac Echo brotherhood is proud to announce the return
of the )Syriac Nadi Night( on Saturday October 14. 2017, at
7:00 PM. We welcome all our families and we promises lots of
fun and surprises for our opening night.

† صدى السريان :تفخر أخوية صدى السريان بإعالن عن إفتتاح
مساء ،ندعو جميع
النادي السرياني في  00أكتوبر  7102الساعة 2
ً
العائالت والشبيبة لالنضمام إلينا حيث نلتقي مع بعضنا بأخوة ومحبة
وهناك مفاجآت سارة ستقدم في هذه المناسبة.

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

