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النص اإلنجيلي( :متى )22-1: 12
ِ
ب إِلَ َّي ه َذا َّ
ب
الش ْع ُ
اء قَائلًَ :ي ْقتَ ِر ُ
َيا ُم َر ُاؤ َ
ون! َح َس ًنا تََنَّبأَ َع ْن ُك ْم إِ َش ْع َي ُ
يدا .وب ِ
ِ
ِ
بِفَ ِم ِهَ ،وُي ْك ِرُمني بِ َشفَتَْي ِهَ ،وأ َّ
اطلً
َما َقْل ُبهُ فَ ُم ْبتَع ٌد َعِّني َبع ً َ َ
ونني وهم يعلِّمون تَعالِ ِ
الن ِ
ص َايا َّ
اس».ثَُّم َد َعا اْل َج ْم َع َوقَا َل
يم ه َي َو َ
َي ْعُب ُد َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ
ِّس ِ
انَ ،ب ْل َما
اإل ْن َس َ
لَهُ ُمْ «:
اس َم ُعوا َوا ْفهَ ُموا .لَ ْي َس َما َي ْد ُخ ُل اْلفَ َم ُي َنج ُ
ِ
ِ
ِّس ِ
ان»ِ .ح َينئِ ٍذ تَقَ َّد َم تَلَ ِمي ُذهُ َوقَالُوالَهُ:
اإل ْن َس َ
َي ْخ ُرُج م َن اْلفَم ه َذا ُي َنج ُ
ِ
ِ
«أَتَ ْعلَ ُم أ َّ
اب َوقَا َلُ «:ك ُّل
َج َ
ِّين لَ َّما َسم ُعوا اْلقَ ْو َل َنفَُروا؟»فَأ َ
َن اْلفَِّريسي َ

ِ
َغ ْر ٍ
وه ْمُ .ه ْم
َّم ِاو ُّ
ي ُي ْقلَعُ .اُتُْرُك ُ
س لَ ْم َي ْغ ِر ْسهُ أَبي الس َ
َع َمى َي ْسقُطَ ِ
ُع ْم َي ٍ
ان
َع َمى َيقُ ُ
ود أ ْ
ان أ ْ
انَ .وِا ْن َك َ
َّ
ط ُر ُس َوقَا َل لَهُ« :فَس ِّْر لََنا ه َذا اْل َمثَ َل» فَقَا َل
اب ُب ْ
ُح ْف َرٍة».فَأ َج َ
ِِ
ون َب ْع ُد أ َّ
َن
َي ُسوعَُ «:ه ْل أ َْنتُ ْم أ َْي ً
ين؟ أَالَ تَ ْفهَ ُم َ
اآلن َغ ْي ُر فَاهم َ
ضا َحتَّى َ
ضي ِإلَى اْلجو ِ
ُك َّل ما ي ْد ُخ ُل اْلفَم يم ِ
َما َما
ف َوَي ْن َد ِفعُ ِإلَى اْل َم ْخ َرِج؟ َوأ َّ
َ َ
َ َْ
َْ
ِ ِ
ِ
ِّس ِ
َن ِم َن
ص ُد ُرَ ،وَذا َ
ان،أل ْ
اإل ْن َس َ
َي ْخ ُرُج م َن اْلفَم فَم َن اْل َقْلب َي ْ
ك ُي َنج ُ
ِ
ادةُ ُز ٍ
ِ
ور،
نىِ ،ف ْس ٌ
قِ ،س ْرقَةٌَ ،شهَ َ
اْل َقْلب تَ ْخ ُرُج أَ ْف َك ٌار شِّر َيرةٌ :قَ ْت ٌل ،ز ً
تَ ْج ِد ٌ ِ ِ ِ َّ ِ
ِّس ِ
َما األَ ْك ُل بِأ َْي ٍد َغ ْي ِر َم ْغ ُسولَ ٍة
انَ .وأ َّ
اإل ْن َس َ
يف هذه ه َي التي تَُنج ُ
ِّس ِ
ان».
اإل ْن َس َ
فَلَ ُي َنج ُ
ان
ُع ْم َي ٌ
ِكلَ ُه َما
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ادةُ
قَ َ
ِفي

األحد الثاني بعد عيد الصليب

† التأمل األنجيلي :

كثير قبل قبوله
ما أعجب ما قاله القديس أغسطينوس الذي قاوم الرب ًا
كرس كل طاقاته لحساب الملك
اإليمان بفلسفته ودنس حياته ،والذي ّ
المسيح عندما تعرف عليه ،فإنه يرى في المقاومين ِ
للكتاب والهراطقة
ّ
كنا نعيش بتقوى ،إذ يقول:
أنهم يدفعوننا باألكثر إلى معرفة األسرار ،إن ّ

المقدسين فائدة الهراطقة ،هذه التي حسب تدبير اهلل
لتلحظوا أيها اإلخوة ّ
نافعا .فبينما ترتد تدابيرهم
الذي يستخدم حتى هؤالء األشرار
استخداما ً
ً

تد إليهم الخير الذي ُيخرجه اهلل منهم .تقليد الشيوخ في
إليهم ال ير ّ
اضحا بين نوعين من التقليد :آخر ،كالمثال
ًا
دراستنا للتقليد رأينا
تمييز و ً
الشخصية وضع قادة اليهود
السيد المسيح .فألجل المنفعة
الذي ّ
ّ
قدمه ّ
كس ًار للناموس اإللهي .كأن
ّ
وصية تحمل مظهر العطاء الظاهري وتخفي ْ
بحجة أن ما
يستطيع االبن أن َيحرم والديه من حقوقهما ،فل يعولهما ّ
ِ
وصية إكرام الوالدين ويكون كمن
فيكسر
بانا هلل،
يدفعه لهما ّ
يقدمه قر ً
ّ
سب باللسان ،إذ يحرمهما من حق
شتمهما بأعماله ،وهذا أقسى من ال ّ
الحياة الكريمة ،ويدخل بهما إلى ضنك العيش تحت ستار العطاء

محبين للمال (لو  )41 :6فتظاهروا بجمعه
يسيين كانوا ّ
الفر ّ
للهيكل .بأن ّ
للعطاء للفقراء ،حارمين الوالدين من عطايا أوالدهم .هذا من جانب ومن

الشكليات في العبادة
جانب آخر ّ
فيات و ّ
قدموا في تقليدهم بعض الحر ّ
التدين دون الروح
والسلوك ،ال هدف لها سوى حب الظهور بثوب
ّ

الحي .وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم :إن كان ُيحسب
الداخلي
ّ
خطير أال يكون لألعمى قائد (يرشده) فكم باألكثر إن أراد األعمى
ًا
أمر
ًا
السيد أن يمسك الجماهير البسيطة بيده ويدخل بهم
أن يقود غيره .أراد ّ
سر الحياة والقداسة ال يكمن في األعمال
إلى الحياة
ّ
الداخليةُ ،ليدركوا أن ّ

الداخلية .إنه لم يتجاهل ما يدخل الفم
الخارجية الظاهرة ،وانما في الحياة
ّ
ّ
المعلن
تماماّ ،
لكنه ليس هو الذي ُينجِّس ،بل ما في داخل اإلنسان و ُ
ً

األولين الداخلي
خلل ما يخرج من الفم .عندما ّ
تنجس قلب األبوين ّ
اهتما ال بعلج الداخلّ ،إنما بستر جسديهما في الخارج ،كمن ُيزّين بيته
ّ
ِ
المنهار عوض معالجة أساساته .هكذا اهتم قادة اليهود بغسل األيدي
ُ
يهتموا بما يصدر عن قلوبهم من
قبل الطعام حتى ال ّ
يتنجسوا ،ولم ّ
ياء وادانة .لهذا قال" :أتركوهم"
نجاسات تظهر خلل كلماتهم المملوءة ر ً
السيد في التخلِّي عنهم ،إ ّنما أراد حرمانهم من
الترك هنا ال يحمل رغبة ّ
الجماهير التي بالغت في تقديم الكرامات لهم ،ففقدوا تواضعهم ،وأصيبت

قلوبهم بالعمى الروحي .إنهم في حاجة إلى الترك كي يختلوا بأنفسهم

الروحية ،فقادوا العميان
ويدركوا أنهم عميان ،اختلسوا كراسي القيادة
ّ
بقلبهم األعمى ليسقط الكل في حفرة الجهل والظلمة.

† تسجيل االطفال لتحضيرهم للمناولة األحتفالية:
يرجى من كل عائلتنا السريانية الذين لهم أوالد لتحضيرهم للمناولة
األحتفالية بأخذهم دروس التعليم الديني أثناء القداس األلهي يوم األحد،

تسجيل أسماء أوالدكم مع األب كميل اسحق ليتسى بذلك معرفة العدد

المناسب ألقامة األحتفال الديني بالمناولة المباركة ،وشك اًر لمساهمتكم
ومشاركة أوالدكم.

† اليوم األحد في  32أيلول  3142يقام جناز 41و 11لراحة المرحوم
عزيز إبراهيم مشهور ،للفقيد الرحمه الواسعة وألخيه جورج مشهور
وزوجته عايدة قندلفت وألوالده رامي ،صلح ،ولملى وعائلتهم ولسائر

األهل واألقارب الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.

† اليوم األحد في  32أيلول  3142يقام جناز 41و 11لراحة المرحومة
جوزفين نعيم جزدان ،للفقيدة الرحمه الواسعة وإلبنتيها سوسن وسهير

وأشقائها حنا ،فايز ،ليلى ،نوال ،حنان ،سهام جزدان وعائلتهم ولسائر
األهل واألقارب الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.
† اليوم األحد في  32أيلول  3142يقام جناز 41و 11لراحة المرحومة
مارين مركي زوجة المرحوم حنا شهرستان ،للفقيدة الرحمه الواسعة وللسيد

حنا مركي وعائلته ولسائر األهل واألقارب الصبر والعزاء 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  3142عن طريق الشركة السياحية في بيت لحم
 .Pilgrims Angles Tours & Travelمدة الرحلة  41ليالي في

القدس بتكلفة قدرها $ 3611للشخص الواحد تتضمن بطاقة السفر
والتنقل بالباص لزيارة كل األماكن السياحية المقدسة والتبرك منها والنوم

في الفندق مع فطور وعشاء ،باإلضافة إلى وجبة غداء ليومين خلل
الرحلة ،علماً أن العدد المطلوب للرحلة هو  11شخصاً .للستعلم

والحجز الرجاء االتصال باألب كميل إسحق على الرقم التـالي:

 ،514-927-1220ولمزيد من المعلومات أو للتأمين الصحي لمن

يرغبون بذلك يرجى االتصال بالسيد هاني مراد على الرقم التالي:

 514-726-4441لذا نرجو التشجيع والمشاركة بأسرع وقت وشك اًر.

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

