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

النص اإلنجيلي( :لوقا )35-26: 14
ِ
ِ
ام َأرَتَ ُه َوأ َْوالََدهُ َوإِ ْخ َوتَ ُه
ض أََباهُ َوأ َّ
«ِإ ْن َك َ
َحٌد َيأْتي ِإَل َّي َوالَ ُي ْبغ ُ
ان أ َ
ُم ُه َو ْ
وأ ِ ِ
ِ
َن َي ُكو َن لِي ِتْل ِمي ًذاَ .و َم ْن الَ
َ َ
ضاَ ،فالَ َيْقد ُر أ ْ
َخ َواتهَ ،حتَّى َنْف َس ُه أ َْي ً
ِ
ِ
ِ
ِ
َن َي ُكو َن ِلي ِتْل ِمي ًذاَ .و َم ْن
صلِ َيب ُه َوَيأْتي َوَرائي َفالَ َيْقد ُر أ ْ
َي ْحم ُل َ
ِ
َن َي ْبِني ُب ْر ًجا الَ َي ْجِل ُس أََّوالً َوَي ْح ِس ُب َّ
النَفَق َةَ ،ه ْل
م ْن ُك ْم َو ُه َو ُي ِر ُيد أ ْ
َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ َّ
َن ُي َك ِم َل،
اس َوالَ َيْقد َر أ ْ
ع ْن َدهُ َما َيْل َزُم ل َك َماله؟ لَئال َي َ
َس َ
ض َع األ َ
َفيبتَِدئ ج ِميع َّ ِ
ِ ِِ
ين :ه َذا ِ
ان ْابتََدأَ َي ْبِني
اإل ْن َس ُ
ين َي ْه َأزُو َن ِبهَ ،قائل َ
الناظ ِر َ
َْ َ َ ُ
ِ
ِ
آخ َر ِفي
َن ُي َك ِم َلَ .وأ ُّ
َي َملِ ٍك ِإ ْن َذ َه َب لِ ُمَق َاتَلة َملِ ٍك َ
َوَل ْم َيْقد ْر أ ْ
حر ٍب ،الَ يجلِس أََّوالً ويتَ َشاور :هل يستَ ِطيع أَن يالَ ِقي ِبع َشرِة آالَ ٍ
ف
َْ
ََ َُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ
َْ ُ
َّ ِ ِ
َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ين أَْلًفا؟ َوإِال َف َما َد َام ذلِ َك َبع ًيداُ ،ي ْرِس ُل سَف َارةً
الذي َيأْتي َعَل ْيه ِبع ْش ِر َ
اح ٍد ِم ْن ُكم الَ ي ْتر ِ
لصْل ِحَ .ف َكذلِك ُك ُّل و ِ
يع أ َْم َوالِ ِه،
َل َما ُه َو لِ ُّ
ْ َُُ
َ
ك َجم َ
َوَي ْسأ ُ
َ
الَ يْق ِدر أَن ي ُكو َن لِي ِتْل ِمي ًذا« .اَْل ِمْلح جِيٌد .و ِ
لك ْن ِإ َذا َف َس َد اْل ِمْل ُح،
َ ُ ْ َ
ُ َ َ
ِ
صلُ ُح أل َْر ٍ
ون ُه َخ ِ
ار ًجاَ .م ْن
ض َوالَ لِ َم ْزَبَل ٍةَ ،فَي ْ
ط َر ُح َ
صَل ُح؟ الَ َي ْ
َفب َما َذا ُي ْ
َل ُه أُ ُذَن ِ
لس ْم ِعَ ،فْلَي ْس َم ْع».
ان لِ َّ
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† التأمل األنجيلي :إذ كانت الجموع تلتف حوله ،وتسير وراءه ،يعلن

ِ
السيد لهم مفهوم "الصداقة معه" وااللتفاف حوله والسير وراءه .إنه ال يطلب
المظهر الخارجي المجرد ،إنما يطلب اللقاء القلبي أوًال حينما يرفض القلب
أال يدخل أحد فيه ال األب وال األم وال االبن ..إال عن طريق الصديق

األعظم يسوع المسيح .حتى نفوسنا ال نحبها خارج هللا! هذا هو مفهوم

عمليا ببغض كل عالقة
مترجما
الحب الحقيقي ،أال وهو قبول الصليب
ً
ً
خارج محبَّة هللا .بمعنى آخر إن كنت أبغض أبي وأمي وأبنائي وإخوتي

أيضا أن
حتى نفسي ،إنما لكي أتقبلهم في دائرة حب أعمق وأوسع ،وال ً
ُنستعبد لها ،وإنما ُنخضع الطبيعة ،ونكرم خالق الطبيعة ،فال نتخلى عن
هللا بسبب حبنا للوالدين" .ومن ال يحمل صليبه ،ويَّأتي ورائي ،فال يقدر

أن يكون لي تلمي ًذا" .فهو ال يطالبنا بطبيعة البغضة لآلخرين ،وإنما بقبول
الموت اليومي عن كل شيء من أجل هللا ،فنحمل معه الصليب بال

انقطاع ،ال خالل كراهيتنا لآلخرين أو حتى أنفسنا ،وإنما خالل حبنا الفائق
هلل الذي يبتلع كل عاطفة وحب! يقول القديس يوحنا الذهبي الفم أن ِ
السيد

صليبا من خشب لنحمله كل يوم وإنما أن نضع الموت
ال يطالبنا أن نضع
ً
نصب أعيننا ،مثال بناء البرج لنحسب حساب نفقة البرج الروحي الشاهق

العلو ،ونتعمق في ذلك َّ
مقدما بحرص ...لنأخذ في اعتبارنا أوًال األخطاء

بصورة واضحة ،فنحفر ونزيل الفساد ونفايات الشهوات حتى يمكننا أن

القوية فوق التربة الصلبة التي لصدرنا
نضع أساسات البساطة والتواضع َّ

الحي ،أو بالحري توضع األساسات علي صخر اإلنجيل ،بهذا يرتفع برج
الفضائل الروحيَّة ،فإنه ال يكفي حجر واحد لعمل البرج ،هكذا ال تكفي
وصيَّة واحدة لكمال النفس ،إنما يلزمنا أن نحفر األساس وكما يقول الرسول

نضع حجارة من ذهب وفضة وأحجار كريمة ( 1كو  )12 :3يقول القديس

برجا
غريغوريوس أسقف نيصص :ليتنا إذن ونحن نود أن تكون نفوسنا ً

شامخا يعلو نحو السماء ،أو َّ
مقدسا للرب أن نجلس مع أنفسنا لنحسب
ً
النفقة ،أال وهي "اإليمان الحي العامل بالمحبَّة" .هذا اإليمان المعلن بحملنا
لصليب الرب .هو يبدأ معنا العمل ،ألننا إنما نحمل صليبه هو .وهو الذي

يرافقنا طريق الصليب الكرب ،ألنه قد اجتازه ،وحده وال يقدر أحد أن يعبر
ِ
افعا إيَّانا إلى بهجة
فيه ما لم يختف داخله .وهو الذي يكمل الطريق ،ر ً
قيامته .بدون قبول الصليب نحمل اسم المسيح دون حياته فينا ،ويكون لنا

قوته ،فالمؤمن ال يتكل على ذاته ،وال بره الذاتي ،وال
منظر الصليب دون َّ

إمكانياته وإن سر الغلبة فهو ترك كل شيء ،ليحيا فينا الرب المسيح.

† اليوم األحد في  15أيلول  2019سيقام قداس وجناز لمرور  40يوم

على وفاة المرحوم عيسى داود ،للفقيد الرحمة الواسعة ،ولشقيقه جوزيف

عيسى وابنته مارلين عيسى ،ولعائالتهم ولسائر األحفاد واألهل جميعاً
التعازي الحارة والصبر والسلوان.
† اليوم األحد في  15أيلول  2019سيقام قداس وجناز لمرور سنة على

وفاة المرحوم عبد المجيد تكوز ،للفقيد الرحمة الواسعة ،والتعازي الحارة

لزوجته ماري قاطرجي وألوالده جورجيت ،جورج ،ريمون ،بهية ،كراسيا،
سيلفا ،جاكلين ،ولسائر األصهار واألحفاد ،ولعائالتهم وألهلهم جميعاً لهم

الصبر والعزاء والسلوان.

† اليوم األحد في  15أيلول  2019إقتبل سر العماد المقدس الطفلة

ميليسا ابنة ساندي هزاري ورامي سركيس ،نهنئ أهلها وليحل نور الرب

يسوع في حياتها.

† اليوم األحد في  15أيلول  2019إقتبل سر العماد المقدس الطفلة

صوفيا ابنة ماري خياط وعبود ملوح  ،نهنئ أهلها وليحل نور الرب يسوع

في حياتها.

† 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.

† عودة كشاف مار يعقوب :يدعو المجلس الملي الشباب والشابات من
عمر  17سنة وما فوق ،مع خبرة كشفية أو بدون أي خبرة كشفية الراغبين
إلنضمام إلى قيادة فوج مار يعقوب الكشفي الجديد .الرجاء األتصال بالسيد
جان خوري على رقم الهاتف 514-573-7239 :وشك اًر.

† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف

األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.comcom

