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

† النص اإلنجيلي( :لوقا  15 :14ـ )24

ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ْك ُل ُخ ْب ًاز ِفي
ال َل ُهُ « :
وبى لِ َم ْن َيأ ُ
َفَل َّما َسم َع ذل َك َواحٌد م َن اْل ُمتَّكئ َ
طَ
ين َق َ
ِ ِ
ِ
يما َوَد َعا َكِث ِ
ين،
ال َل ُه «ِإ ْن َس ٌ
ير َ
َمَل ُكوت هللا»َ .فَق َ
اء َعظ ً
ان َ
صَن َع َع َش ً
وأَرسل عبده ِفي س ِ
ِ
اء لِيُق ِ
ين :تَ َعاَل ْوا أل َّ
َن ُك َّل َشي ٍء
ول لْل َم ْد ُع ِو َ
َ َ
اعة اْل َع َش َ َ
َ ْ َ َ ََْ ُ
ْ
َقد أ ُِع َّد َفابتَدأَ اْلج ِميع ِب أر ٍ ِ ٍ
اشتََرْي ُت
ال َل ُه األََّو ُلِ :إِني ْ
ْ
َْ َ ُ َ
ْي َواحد َي ْستَ ْعُفو َنَ .ق َ
ِِ
آخ ُر:
َخ ُرَج َوأ َْن ُ
َحْقالًَ ،وأََنا ُم ْض َ
َن أ ْ
ال َ
َسأَلُ َك أ ْ
طٌّر أ ْ
َن تُ ْعفَينيَ .وَق َ
ظ َرهُ .أ ْ
ِ
اشتََرْي ُت َخ ْمس َة أ َْزوا ِج َبَق ٍر ،وأََنا م ٍ
َن
ِإِني ْ
َسأَُل َك أ ْ
اض أل َْمتَحَن َها .أ ْ
َ َ
َ
َ
ِِ
آخرِ :إِني تَ َزَّو ْج ُت ِبام أرٍَةَ ،فلِذلِ َك الَ أَْق ِدر أ ْ ِ
يء.
ُ
َْ
ال َ ُ
تُ ْعفَينيَ .وَق َ
َن أَج َ
ِ
ِ ٍِ ِ
ِ ِِ
ال
َفأَتَى ذلِ َك اْل َع ْب ُد َوأ ْ
َخَب َر َسي َدهُ بذل َك .ح َينئذ َغض َب َر ُّب اْلَب ْيتَ ،وَق َ
ِِ
اخ ُرْج َعا ِجالً ِإَلى َشَو ِارِع اْل َم ِد َين ِة َوأ َِزَّقِت َهاَ ،وأ َْد ِخ ْل ِإَلى ُهَنا
لِ َع ْبدهْ :
ِ
ِ
ص َار َك َما
ين َواْل ُج ْد َ
اْل َم َساك َ
ع َواْل ُع ْرَج َواْل ُع ْم َيَ .فَق َ
ال اْل َع ْب ُدَ :يا َسي ُدَ ،ق ْد َ
السِيد لِْلعب ِد :ا ْخرج ِإَلى ُّ
الط ُر ِق
ضا َم َك ٌ
وج ُد أ َْي ً
ُْ
ال َّ ُ َ ْ
َم ْر َتَ ،وُي َ
انَ .فَق َ
أَ
ِ ِ
السي ِ
ِ
ِ
ات وأَْل ِزمهم ِب ُّ ِ َّ
ول َل ُك ْمِ :إنَّ ُه
َو َ َ
ئ َب ْيتي،ألَني أَ ُق ُ
الد ُخول َحتى َي ْمَتل َ
اج َ ْ ُ ْ
ِ
ِ ِ
الرج ِ
ين َي ُذو ُق َع َش ِائي».
ال اْل َم ْد ُع ِو َ
َل ْي َس َواحٌد م ْن أُولئ َك ِ َ
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† التأمل اإلنجيلي :إنسان صنع عشاء اإلنسان هو هللا اآلب .دعا هللا

طعاما
عظيما هو وليمة سمائية ،ليست
يريد أن الجميع يخلصون .عشاء
ً
ً
وشرًابا ،بل سعادة سماوية يذوق المدعوون بعض أطايبها الروحية كعربون
هنا على األرض من مائدة اإلفخارستيا هو صنع هذا العشاء بموت ابنه

على الصليب .ويسميها عشاء إذ تعطي في آخر العمر ،فال سعادة تفوقها.

ودعا كثيرين الدعوة وجهت أوًال لليهود ولما رفضوها وجهت لألمم .وأرسل

عبده هو المسيح الذي أخذ صورة عبد .ألن كل شيء قد أعد لقد تم الفداء
والتصالح ،وانفتحت أبواب السماء لإلنسان بعد أن غفر المسيح خطايا

البشر بدمه .وحصل البشر على التبني .ابتدأ الجميع أغلب اليهود رفضوا

المسيح ،ولكن قلة آمنت به مثل نيقوديموس .يستعفون يختلقون األعذار،

النغماسهم في الزمنيات والشهوات ،وانحدار الفكر نحو األمور المادية.

وكم مرة دعانا هللا للتوبة واعتذرنا .وكم مرة دعينا للكنيسة واعتذرنا .والحظ
أخير أرسل ابنه .والحظ
أن هللا أرسل أنبيائه للشعب اليهودي يدعوهم و ًا
األعذار الت ي قيلت ،فهي إنما تعبر عن أنهم منغمسين في الدنيا ،لقد
ألهتهم الدنيا عن خالص أنفسهم ،أموالهم ومقتنياتهم صارت شغلهم الشاغل

وابتعدوا عن هللا ،وانشغلوا باألسباب الدنيوية عن خالص نفوسهم .األول:

نجده يصطنع الضرورة أنا مضطر هذا لم يشتري األرض بل باع نفسه
لألرض ،هو صار أرضي ونسى أنه غريب على األرض ،وإنهمك في

األرضيات .هذا مثل من يشغله عمله العمر كله وال يعطي وقتًا هلل .الثاني:

ماض هو تمسك بإرادته العنيدة ورأيه الخاص ،والحظ أن عذره
يقول أنا
ٍ

غير منطقي ،فمن يشتري بقر يمتحنه قبل الشراء وليس بعده .وامتحان

صباحا وليس وقت العشاء .الثالث :المتزوج حديثًا يعفيه الناموس
البقر يتم
ً

من الخروج للحرب وليس عن خالص نفسه وهل هذا عذر ،فلماذا ال يأتي

هو وعروسه معه ليقدس هللا هذه الرابطة الجديدة .قد يشير هؤالء الثالثة
لرفض اليهود للمسيح بسبب اهتمامهم باألرضيات وجمع األموال وحسدهم

للمسيح إللتفاف الناس حوله ،وعنادهم .لكنهم مازالوا يشيرون لكل واحد

منا من الذين يهملون دعوة المسيح لهم للخالص .فلنذوق عشاء عرس

الخروف فالخالص مقدم للجميع لكل من يقبل إليه ،وفي قول الرب "أتعشى
معه وهو معي" ...فأتعشى معه تشير للعربون الذي نحصل عليه هنا على
األرض من شبع بشخص المسيح.

† اليوم األحد في  1أيلول  2019اقتبل سر العماد المقدس الطفلة رومي
ابنة ميشلين هللا ودافيد عبدايم ،نهنئ أهلها وليحل نور الرب يسوع في

حياتها.

† األحد القادم في  8أيلول  2019سيقام قداس وجناز لمرور سنة على

وفاة المرحوم فريد كورية  ،للفقيد الرحمة الواسعة ،والتعازي الحارة لزوجته
ناديا حداد وألوالده فادي ،إيلي ،نانسي كورية ولسائر األصهار واألحفاد،

ولعائالتهم وألهلهم جميعاً لهم الصبر والعزاء والسلوان.

† قطف التفاح :تقيم لجنة السيدات لكنيسة ما يعقوب بمونتريال رحلة
عائلية لقطف التفاح  Apple Pickingوذلك يوم السبت الموافق 21

ايلول رسم االشتراك  13دوالر للكبار  8دوالر للشباب  Adultsواالطفال

دون عمر  12مجاناً للحجز واالستعالم عند لجنة السيدات.

† عيد الصليب المقدس :تحتفل رعية مار يعقوب النصيبيني في مونتريال
بعيد الصليب يوم السبت  14أيلول في صالتنا على هنري بوراسا ،بمشاركة
األب كميل اسحق أنتم مدعوين لقضاء يوم عائلي ممتع ابتدأ من الساعة
الثانية بعد الظهر وتناول ماكوالت شهية ،يتخلل االحتفالية تراتيل وأناشيد
من وحي المناسبة ،مسابقات ولوحات دبكة فلكلورية من تراثنا السرياني

ومسرحية قصيرة عن أحداث إكتشاف خشبة الصليب المقدس .وفي الختام
سيتم إضاءة شعلة الصليب وتقديم الهريسة باللحم مجانيا لكل

الحضور.

† Nous sommes ravis de nous rassembler pour célébrer
le jour de la trouvaille de La Croix. Ce, le 14 Septembre
2019 à notre Salle Henri Bourassa, Avec la participation
de Abouna Kamil Ishak, Venez passez la journée avec
nous dès 2h PM. Le programme sera chargé, plusieurs
concours, mini sketch, prières musique folklorique et
bien sûr les délices typiques en plus d’une épluchette de
blé d’Inde seront au rendez-vous, n'y manquez pas nous
comptons sur votre présence.

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

