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

النص اإلنجيلي( :لوقا )11 – 1 :19

ِ
يس
ثَُّم َد َخ َل َو ْ
اجتَ َاز في أ َِر َ
اس ُمهُ َزَّكاَ ،و ُه َو َرئِ ٌ
يحاَ .وِا َذا َر ُج ٌل ْ
ِ
ِ
ع َم ْن ُه َوَ ،ولَ ْم َي ْق ِد ْر
ا،و َ
َن َي َرى َي ُسو َ
ب أْ
طلَ َ
ين َو َك َ
ل ْل َع َّش ِار َ
ان َغنًّي َ
صير ا ْلقَ ِ
ِ
ِ
ص ِع َد إِلَى
امة .فَ َرَك َ
م َن ا ْل َج ْم ِع ،ألََّنهُ َك َ
ض ُمتَقَ ِّد ًما َو َ
ان َق َ
َ
ِ
اء
َن َي ُم َّر ِم ْن ُهَنا َ
ان ُم ْزِم ًعا أ ْ
ُج َّم ْي َزٍة ل َك ْي َي َراهُ ،ألََّنهُ َك َ
كَ .فلَ َّما َج َ
َّ
َي ُسوعُ إِلَى ا ْل َم َك ِ
ع
انَ ،ن َ
َس ِر ْ
ظ َر إِلَى فَ ْو ُ
ق فَ َرآهَُ ،وقَا َل لَهَُ«:يا َزكا ،أ ْ
ِ ِ
ِ
َن أ َْم ُك َ
َس َر َ
َو ْان ِز ْل ،ألََّنهُ َي ْنَبغي أ ْ
ع َوَن َز َل َوقَبِلَهُ
ث ا ْلَي ْوَم في َب ْيت َك» .فَأ ْ
ِِ
يت
فَ ِر ًحاَ .فلَ َّما َأرَى ا ْل َج ِميعُ ذلِ َ
ينِ« :إَّنهُ َد َخ َل لَِيبِ َ
ك تَ َذ َّم ُروا قَائل َ
ِع ْن َد رجل َخ ِ
بَ «:ها أََنا َي َار ُّ
ف َزَّكا َوقَا َل لِ َّلر ِّ
ُع ِطي
اط ٍئ» .فَ َوَق َ
ب أْ
َُ
ف أَموالِي لِ ْلمس ِ
ِ
اك ِ
َح ٍد أ َُرُّد أَ ْرَب َعةَ
ت قَ ْد َو َش ْي ُ
ينَ ،وِا ْن ُك ْن ُ
ت بِأ َ
ن ْ
ََ
ص َ َْ
َضع ٍ
ص لِه َذا ا ْلَب ْي ِت ،إِ ْذ
اف» .فَقَ َ
ص َل َخالَ ٌ
ال لَهُ َي ُسوعُ :ا ْلَي ْوَم َح َ
أ َْ
ِ ِ
َن ْاب َن ِ
اإل ْن َس ِ
يم،أل َّ
ب
اء لِ َك ْي َي ْ
طلُ َ
ُه َو أ َْي ً
ان قَ ْد َج َ
ضا ْاب ُن إ ْب َراه َ
ِّ
ص َما قَ ْد َهلَ َك».
َوُي َخل َ
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التأمل اإلنجيلي:

غنيا ،ولكن
هنا نرى
ً
ئيسا للعشارين كان ً
إنسانا إسر ً
ائيليا آخر إذ كان ر ً
مكرما حتى عند الفريسيين
الغنى المحصل بخيانة الوطن لم يكن
ً
المحبين للمال ،ونرى في زكا بداءة عمل النعمة إذا ابتدأ اآلب يعمل ِ
فيه

حتى يأتي ِ
به إلى المسيح ،وطلب أن يرى يسوع َم ْن هو .اهلل يحث
اإلنسان على الطلب ثم يجعل بعض صعوبات في طر ِ
يقه المتحان
ِ
إيمانه فإن كان العمل من اهلل فال بد أن اإليمان يتقوى بما كان من شأنه
أن يصده عن االجتهاد .كل شيء يمرن إيماننا يزيدهُ إذا صبرنا ،فلما
متقدما وصعد إلى جميزة لم يكن عملهُ من األعمال
ركض زكا
ً
المستظرفة في أعين الناس وربما ضحكوا ِ
عليه لما التفتوا إلى رجل غني

على هيئة كهذه ولكن مع ذلك كان عملهُ أثمن عند اهلل من الغنى الوافر
المكنوز في ِ
مزمعا أن يمر من هناك.
بيته النه كان
ً
يليق بنا أن نقول من مثلك يا رب مخلص الناس! فإنه سبقه في طر ِ
يقه
َْ
ُ
ُ
الر َّ
ب حاالً أن زكا أحد
وانتظر حتى وصل إلى حيث كان .فميَّز َّ
ِ
ِ
ِ
باسمه
المجتذبين إليه من اآلب والتفت إليه في الوقت المناسب ودعاهُ
ُ
ِ
ِ
وأخبرهُ بأنهُ عازم أن يمكث كضيف في بيته .فكان الجواب إليمانه أكثر
فرحا .حصل التذمر من
مما كان يمكن لهُ أن ينتظر .فأسرع ونزل وقبلهُ ً
المعتدين ببر أنفسهم بحسب عادتهم حين دخل يسوع إلى بيت ذلك

َّ
الرعي األمين يفتش على الخراف الضالة ونرى
العشار الشهير ،ولكن ا

هنا فرح الخروف الضال بعد أن ُوجد ،كما قيل سابقًا عن زكا أنهُ أسرع
ِ
ِ
الر ِّ
أيضا.
ًا
ونزل وقبلهُ بفرح
مسرور بحضور َّ
ب في منزله بل في قلبه ً
ِ
لنفسه أصدقاء من مال الظلم بدون تعليم صريح،
فوقف زكا وأخذ يصنع
دخول النور ينبه ضمائرنا على الظلم الذي ارتكبناهُ ويحملنا على

ِ
إصالحه على قدر ما يمكننا كما أنهُ يفرح قلوبنا ويجعلنا كرماء في
أيضا .فقال لهُ يسوع اليوم حصل خالص لهذا البيت إذ هو
العطاء ً
أيضا ابن إبراهيم .فالخالص قد دخل البيت بدخول المسيح وقد حصل
ً
ِ
ِ
ثم ابتدأ يظهر األثمار الدالَّة على حقيقة ما جرى
عليه زكا
بقبوله المسيح َّ
ِ
الر ُّ
بناء على أن زكا
ثم صرح له َّ
كما قد رأينا َّ
ب أن الخالص حصل لبيته َ
تبرهن أنه ابن إبراهيم .يعني كان ِ
فيه إيمان صحيح مبرهن كإيمان أبي
ُ
المؤمنين ،ألن ابن اإلنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك.
قرأت لك:

يا دانيال عبد اهلل الحي ،هل إلهك الذي تعبده دائماً قدر على أن

ُينجيك من األسود؟ (دانيال .)01 :6
مكتوب عن إلهنا أنه (اهلل الحي) ،فهل نتذكر هذه الحقيقة في حياتنا

المطلقة،
اليومية؟ إن اهلل هو اآلن كما كان منذ األزل ،له نفس القوة ُ
ونفس المحبة المخلصة نحو الذين يحبونه ويخدمونه ،وانه يعمل من

أجلهم كما عمل من أجل غيرهم منذ آالف السنين .ذلك ألنه اهلل الحي

الذي ال يتغير .إذاً كم يجب أن تكون ثقتنا فيه عظيمة في كل وقت وال
سيما في شدائدنا .إن الذخيرة الروحية التي ترفع المؤمن إلى مستوى ِ
عال
هي اليقين بأن الرب يسوع حاضر معه كل حين حضو اًر فعلياً .فهو

معي كل الطريق .نعم ويعطيني سالماً.

 +األحد  1014/10/11اقتبل سر العماد المقدس الطفل كريم ابن
جيسن وروزة موسى ،نهنئ أهله وليحل نور الرب يسوع في حياته.

المجلس الملي:

 +يدعو المجلس الملي جميع أبناء الكنيسة لحضور حفل أرس السنة
الميالدية بتاريخ  1014/11/11والتي ستقام بصالة كنيسة يسوع

المخلص للروم الملكيين الكائنة على بوليفارد أكادي في مونتريـال.

 +يوم السبت  1014/10/12سيبدأ التدريب إلنشاء كورال الصغار
وتعليم اللغة السريانية ،من الساعة  1:10ولغاية  4بعد الظهر في صالة
مار يعقوب النصيبيني على هنري بوراسا ،فعلى الراغبين تسجيل أطفالهم
الذين تتراوح أعمارهم ما بين  11-2سنة االتصال باألب كميل إسـحق

أو كل من الس ـ ـادة :جان (نبيل) بابا  214 391 9661 :أو فهمي
صومي . 815 855 0850

 +يدعو المجلس الملي جميع شباب وشابات الكنيسة الجتماع تعارف
وكوكتيل "نبيذ وجبنة للبالغين ومشروب صحي بارد للشباب" من أجل
تشكيل جمعية شبان جديدة وذلك في مساء يوم األحد  19تشرين األول

مساء يتخللها يانصيب على  Mini iPadكجائزة ألحد
الساعة السابعة
ً
الحاضرين  ،فنرجو من جميع الشباب الحضور والمشاركة بما فيه تقدم
وازدهار الكنيسة المقدسة .
+ On Sunday October 19th, at 7:00 pm, the Board of
Directors is inviting all our youth to a ‘Chesse and Wine
Reunion’ at our Community Center to elect a new Youth
Committee. Soft drinks will be served for teenagers. Do not
miss this special reunion with other youth, and the chance
to win the Mini IPad tombola. You are all welcome.
+ Le dimanche 19 octobre, rassemblement des jeunes au
centre communautaire Syriac Orthodoxe. Ne manquez pas
cette belle occasion de vin et fromage afin de faire
connaissance avec d’autres jeunes et d’avoir la possibilité
de gagner un mini iPad. Nous vous souhaitons tous la
!bienvenue

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

