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

النص اإلنجيلي( :لوقا )35-26: 41
ِ
ض أ ََباهُ َوأ َّ
َح ٌد َيأْتِي إِلَ َّ
ام َأرَتَهُ َوأ َْوالَ َدهُ َوِا ْخ َوتَهُ
ي َوالَ ُي ْبغ ُ
ان أ َ
«إِ ْن َك َ
ُمهُ َو ْ
ِ
وأ َ ِ ِ
ون لِي تِْل ِمي ًذاَ .و َم ْن الَ
ضا ،فَالَ َي ْقد ُر أ ْ
َخ َواتهَ ،حتَّى َن ْف َسهُ أ َْي ً
َن َي ُك َ
َ
ِ
ِ
ِ
ي ْح ِم ُل ِ
ون لِي تِْل ِمي ًذاَ .و َم ْن ِم ْن ُك ْم
صل َيبهُ َوَيأْتي َوَرائي فَالَ َي ْقد ُر أ ْ
َ
َن َي ُك َ
َ
ِ
ِ
يد أ ِ
ب َّ
النفَقَةََ ،ه ْل ِع ْن َدهُ َما
َو ُه َو ُي ِر ُ ْ
َن َي ْبن َي ُب ْر ًجا الَ َي ْجل ُس أ ََّوالً َوَي ْحس ُ
ِ ِ ِ ِ َّ
ِ
ِ
ِ
اس َوالَ َي ْقد َر أ ْ
َيْل َزُم ل َك َماله؟ ل َئال َي َ
َس َ
ض َع األ َ
َن ُي َك ِّم َل ،فََي ْبتَدئَ َجميعُ
ِ
ِ
ِ ِِ
َّ ِ
َن
ان ْابتَ َدأَ َي ْبني َولَ ْم َي ْقد ْر أ ْ
ين :ه َذا ا ِإل ْن َس ُ
ُون بِه ،قَائل َ
ين َي ْه َأز َ
الناظ ِر َ
ي َك ِّم َل .وأ ُّ ِ ٍ
آخ َر ِفي َح ْر ٍب ،الَ َي ْجلِ ُس أ ََّوالً
ب لِ ُمقَاتَلَ ِة َملِ ٍك َ
َي َملك إِ ْن َذ َه َ
ُ
َ
ويتَ َشاور :ه ْل يستَ ِطيع أَن يالَ ِقي بِع َش ِرة آالَ ٍ
ف الَِّذي َيأْتِي َعلَْي ِه
ََ َُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ
ِ
يداُ ،ي ْرِس ُل ِسفَ َارةً َوَي ْسأَ ُل َما ُه َو
ا؟وِاالَّ فَ َما َد َام ذلِ َ
ك َب ِع ً
بِع ْش ِر َ
ين أَْلفً َ
ِ
ِِ
اح ٍد ِم ْن ُكم الَ يتْر ُ ِ
ك ُك ُّل و ِ
َن
لِ ُّ
لصْل ِح .فَ َكذلِ َ
ك َجميعَ أ َْم َواله ،الَ َي ْقد ُر أ ْ
َُ
ْ
َ
ِ
ي ُكون لِي تِْل ِمي ًذا« .اَْل ِمْلح جي ٌ ِ
صلَ ُح؟
ُ َ
َ َ
ِّدَ .ولك ْن إِ َذا فَ َس َد اْلمْل ُح ،فَبِ َما َذا ُي ْ
ونه َخ ِارجا .من لَه أُ ُذ َن ِ ِ
صلُ ُح أل َْر ٍ
َّم ِع،
ض َوالَ لِ َم ْزَبلَ ٍة ،فََي ْ
ً َْ ُ
ط َر ُح َ ُ
الَ َي ْ
ان للس ْ

َفْل َي ْس َم ْع».
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† التأمل اإل نجيلي :إذ كانت الجموع تلتف حوله ،وتسير وراءه ،يعلن

السيِّد 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 اهلل!

عمليا
مترجما
هذا هو مفهوم الحب الحقيقي ،أال وهو قبول الصليب
ً
ً
ببغض كل عالقة خارج محبَّة اهلل .بمعنى آخر إن كنت أبغض أبي
وأمي وأبنائي واخوتي حتى نفسي ،إنما لكي أتقبلهم في دائرة حب أعمق

أيضا أن ُنستعبد لها ،وانما ُنخضع الطبيعة ،ونكرم خالق
وأوسع ،وال ً
الطبيعة ،فال نتخلى عن اهلل بسبب حبنا للوالدين" .ومن ال يحمل صليبه،

ويَّأتي ورائي ،فال يقدر أن يكون لي تلمي ًذا" .فهو ال يطالبنا بطبيعة

البغضة لآلخرين ،وانما بقبول الموت اليومي عن كل شيء من أجل اهلل،
فنحمل معه الصليب بال انقطاع ،ال خالل كراهيتنا لآلخرين أو حتى

أنفسنا ،وانما خالل حبنا الفائق هلل الذي يبتلع كل عاطفة وحب! يقول

صليبا من خشب
القديس يوحنا الذهبي الفم أن السيِّد ال يطالبنا أن نضع
ً
لنحمله كل يوم وانما أن نضع الموت 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 نضع أساسات البساطة

الحي ،أو بالحري
والتواضع القويَّة فوق التربة الصلبة التي لصدرنا
ّ
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  .)11 :3يقول

القديس غريغوريوس أسقف نيصص :ليتنا إذن ونحن نود أن تكون

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

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

فالمؤمن ال يتكل على ذاته ،وال بره الذاتي ،وال إمكانياته وان ّسر الغلبة
فهو ترك كل شيء ،ليكون اهلل هو الكل في الكل ،والتسلَّح بالملح الجيد،
أي الوصايا اإللهيَّة كما يقول القديس كيرلس الكبير ،التي هي لخالصنا،
فإن احتقرنا كلمة اهلل ووصاياه تتحول حياتنا إلى الفساد فال نصلح

لشيء.

† في  11أيلول  1112انتقل إلى رحمته تعالى المأسوف على شبابه
المرحوم جان حنا القس ،للفقيد الرحمة الواسعة ،وألوالده ،ميرنا وجوزيف
وساندي ،وأخوته سلوى وفرج وأديب وعائالتهم ولسائر األحفاد واألهل

جميعاً التعازي الحارة والصبر والسلوان.

† اليوم األحد في  11أيلول  1112يقام جناز 11و 01لراحة المرحوم
فايز جرجس جبوري ،للفقيد الرحمه الواسعة ولزوجته جولييت وأبنائه
جورج وباولو وكلوديا وعائالتهم وألحفاده ،ولسائر األهل واألقارب

التعازي الحارة والصبر والسلوان وطول البقاء.

† األحد في  13أيلول  1112سيقام جناز 11و 01لراحة المرحوم

عزيز إبراهيم مشهور ،للفقيد الرحمه الواسعة وألخيه جورج مشهور
وزوجته عايدة قندلفت وألوالده رامي وصالح ولملى وعائلتهم ولسائر

األهل واألقارب التعازي الحارة والصبر والسلوان وطول البقاء.
† رحلة دينية إلى األراضي المقدسة:

يسرنا أن نعلن عن رحلة دينية إلى األراضي المقدسة بمرافقة األب كميل
اسحق وذلك في نهاية شهر تشرين الثاني  1112عن طريق الشركة

السياحية في بيت لحم  .Pilgrims Angles Tours & Travelمدة

الرحلة  11ليالي في القدس بتكلفة قدرها $ 1111للشخص الواحد
تتضمن بطاقة السفر والتنقل بالباص لزيارة كل األماكن السياحية

المقدسة والتبرك منها والنوم في الفندق مع فطور وعشاء ،باإلضافة إلى
وجبة غداء ليومين خالل الرحلة ،علماً أن العدد المطلوب للرحلة هو 11

شخصاً .لالستعالم والحجز الرجاء االتصال باألب كميل إسحق على
الرقم التـالي ،514-927-1220:ولمزيد من المعلومات أو للتأمين

الصحي لمن يرغبون بذلك يرجى االتصال بالسيد هاني مراد على الرقم
التالي514-726-4441 :

لذا نرجو التشجيع والمشاركة بأسرع وقت وشك اًر.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

