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كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي( :متى )12-1: 23
ِ
ِ
ِ
وسى
ِح َينِئ ٍذ َخا َ
ط َب َي ُسوعُ اْل ُج ُمو َ
ع َوتَالَمي َذهُ َقائالًَ « :عَلى ُك ْرس ِي ُم َ
احَف ُ
َن تَ ْحَف ُ
َجَل َس اْل َكتََب ُة والفريسيون فكل َما َقاُلوا َل ُك ْم أ ْ
ظوهُ َف ْ
ظوهُ
ِ
َع َمالِ ِه ْم الَ تَ ْع َملُوا ،ألََّن ُه ْم َيُقولُو َن َوالَ
َوا ْف َعلُوهَُ ،ولك ْن َح َس َب أ ْ
ِ
ِ
ون َها
ض ُع َ
َح َماالً ثَقيَل ًة َعس َرَة اْل َح ْم ِل َوَي َ
َيْف َعلُو َنَ .فِإَّن ُه ْم َي ْح ِزُمو َن أ ْ
َكتَ ِ
َن ُيح ِرُك َ ِ ِ
الن ِ
اف َّ
صِب ِع ِه ْمَ ،و ُك َّل
َعَلى أ ْ
اسَ ،و ُه ْم الَ ُي ِر ُيدو َن أ ْ َ
وها بإ ْ
أَعمالِ ِهم يعملُ َ ِ
ظ َرُهم َّ
ص ِائَب ُه ْم
اسَ :ف ُي َع ِر ُ
الن ُ
ضو َن َع َ
ْ َ ْ َْ َ
ون َها ل َك ْي تَْن ُ ُ
ِ
اب ِثَياِب ِه ْمَ ،وُي ِحبُّو َن اْل ُمتَّ َكأَ األََّو َل ِفي اْل َوالَِئمِ،
َوُي َعظ ُمو َن أ ْ
َه َد َ
ام ِع ،والتَّ ِحي ِ
واْلمجالِس األُوَلى ِفي اْلمج ِ
َّات ِفي األَسو ِ
َن
اقَ ،وأ ْ
ََ
َ ََ َ
َْ
َ
َي ْد ُع َو ُهم َّ
َما أ َْنتُ ْم َفالَ تُْد َع ْوا َسِي ِدي ،أل َّ
َن
اسَ :سِي ِدي َسِي ِدي! َوأ َّ
الن ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يعا ِإ ْخ َوةٌَ .والَ تَ ْد ُعوا َل ُك ْم أًَبا َعَلى
ُم َعل َم ُك ْم َواحٌد اْل َمس ُ
يحَ ،وأ َْنتُ ْم َجم ً
ِ
ِِ
اكم و ِ
األ َْر ِ
ض ،أل َّ
ين،
احٌد َّال ِذي ِفي َّ
الس َم َاواتَ .والَ تُ ْد َع ْوا ُم َعلم َ
َن أََب ُ ْ َ
ِ
ِ
أل َّ ِ
َكَب ُرُك ْم َي ُكو ُن َخ ِاد ًما َل ُك ْمَ .ف َم ْن َي ْرَف ْع
يحَ .وأ ْ
َن ُم َعل َم ُك ْم َواحٌد اْل َمس ُ
ِ
ض ْع َنْف َس ُه َي ْرتَِف ْع.
َنْف َس ُه َيتَّض ْعَ ،و َم ْن َي َ
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† التأمل اإلنجيلي  :اضطر ِ
الويالت أمام الجموع
السيد أن ُيعلن ُ
تحذير لشعبه لئال ُيعثرهم
ًا
تشهير بالكتبة والفريسيين ،وإنما
ًا
والتالميذ ليس
بتصرفاتهم ،أما من جانب الخدام فيليق بهم أن يهتموا أن تكون
هؤالء
ُّ
ختما لكلماتهم ،حتى ال تتحول عظاتهم وتوجيهاتهم إلى "فلسفة
أعمالهم ً
نظرية" .لهذا يقول القديس يوحنا الذهبي الفم[ :ما أسوأ أن نكون فالسفة
في الكلمات ال في األعمال .يقول ِ
السيد" :فإنهم يحزمون
أحماال ثقيلة
ً
الحمل ،ويضعونها على أكتاف الناس وهم ال يريدون أن يحركوها
عسرة َ

بإصبعهم" .الوصية في ذاتها ليست مستحيلة وال ثقيلة ،وإنما إذ تصدر
ثقيال عسر الحمل ،قد
مال ً
عن معلمين ال يجاهدون فيها يجدها الشعب ِح ً

حزمها المعلمون ،ال ليحملوها مع الشعب ،وإنما ِ
ليثقلوا بها كاهل
اآلخرين ،أما هم فال ِ
يفكرون حتى في مجرد تحريكها بإصبعهم .وعلى

ِ
العكس فإن ذات الوصية إذ يقدمها معلمون مختِبرون
ومجاهدون يفرح
بها الشعب ويتسابقون على ِحملها معهم .هذا ما فعله ِ
السيد المسيح
نفسه ،فإنه إذ رأى البشرية تتسابق على الكراسي فيحزمون إلخوتهم

أحماال ثقيلة وهم ال يريدون أن يحركوها بإصبعهم ،إذا به يترك كرسي
ً

مجده لينزل وسط شعبه يحمل أثقالنا ويكمل الناموس عنا ،فيصير النير

خفيفا .بينما ترك هؤالء المراؤون الوصايا اإللهية لغيرهم
هيًنا والحمل
ً
ِامتدت يدهم للعمل ال في تنفيذ الوصية وإنما في المظهريَّة التي يراها
الناس ،فال يفكر في أمور حياته الداخلية وال في خالص نفسه ،فال

منشغال بالجمال الزمني
يمكن أن يرتفع بذهنه إلى السماويات ،إنما يبقى
ً
والمديح الباطل .إنما يطلب ما هو لمجده الباطل .فإن ِ
السيد المسيح إذ
حامال طبيعتنا ،إنما يريد أن تكون بصيرتنا منفتحة
نزل إلينا على أرضنا
ً
نحو السماء ال األرض ،وعالقتنا بالجميع ،وخاصة القادة الروحيين ،ال

ترتبط باألرض بل بالسماء ،نتمتع بهم في المسيح يسوع ربنا ،فال نعرف

ِ
أرضيين جسديين خارج المسيح ،إنما نعرفهم
لنا سادة أو آباء أو معلمين
كروحيين فيه .خارج المسيح يفقد الكاهن أبوته الروحية ،وتصير دعوته
مختفيا وراء هللا
اغتصابا ،أما في المسيح فيحمل أبوة هللا ألوالده،
ًأبا
ً
ً
نفسه ،فيقدم لهم ما هو هلل ال ما هو لذاته .وما قلناه عن األبوة نكرره
بخصوص دعوة القادة الروحيين "معلمين" ،فقد َّ
حذرنا ِ
السيد" :ال تدعوا

معلمين ألن معلمكم واحد المسيح" ،ال لنفهمها حر ًفيا ،وإنما لكي ال نقبل
ٍ
مباشر لنا ،لم يقصد إلغاء
ًا
إنسان تعليمه الذاتي ،فال ندعوه معل ًما
من
األلقاب بمفهوم حرفي قاتل ،لكنه أراد أن نلتقي بالقادة الروحيين خالله

شخصيا ،نقبلهم فيه كروحيين سماويين ،وال نرتبط بهم خالل التملق
ً
والمجامالت .لهذا ِ
يكمل" :وأكبركم يكون
خادما لكم ،فمن يرفع نفسه
ً
يتضع ومن يضع نفسه يرتفع.
† اليوم في  14تشرين األول  2018يقام جناز  15و 40لراحة المرحوم
سعيد جورج هداية ،للفقيد الرحمة الواسعة ،ولزوجته نورما لطوف وابنته

كراسيا هداية وزوجها رفيق فهدي ،ولسائر األخوة واألهل واألحفاد،
ولعائالتهم جميعاً التعازي الحارة والصبر والسلوان.

† لجنة للشباب :يعلن المجلس الملي عن تشكيل لجنة للشباب جديدة

الترشيحات بدأت اعتبا اًر من يوم  7تشرين األول إلى  21من هذا الشهر
آخر يوم لقبول الترشيحات ،فمن هو فوق  18سنة ويجد لديه الوقت

والخبرة ويكون عفي حقل الشبيبة الكنسي ليقدم ترشيحه لي أو لألخ جاك

برصوم أو مع األب كميل إسحق.514-927-1220.

† المناولة االحتفالية :نعلن لجميع األهالي األحباء عن بدأ تسجيل

أوالدكم لتحضيرهم روحياً للمناولة االحتفالية ،للتسجيل وللمزيد من

المعلومات االتصال مع األب كميل إسحق.514-927-1220.

† مركز قنشرين :بنعمة ربنا يسوع المسيح وببركة ورعاية نيافة المطران

ايليا باهي ،يعلن مركز قنشرين للتعليم المسيحي عن افتتاح دورته لعام

 ٢٠١٩-٢٠١٨وذلك في  ٦تشرين االول (أكتوبر) في كل يوم سبت

من الساعة  ١١ونصف الى الساعة  ٢بعد الظهر .نستقبل أوالدكم من

عمر  ٥الى  ١٠سنوات .رسم االشتراك  ٣٥دوالر للطفل .لالستعالم

والتسجيل ،يرجى االتصال باألب كميل اسحق ()514-927-1220
او مع األخت كاترين حنا ( )438-990-7051وسالم هللا 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 ،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

