ܚܰܕܒܫܰܒܰܐܰ
(le dimanche) Had B-Shabo
حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي( :متى )11-5: 16
ِ
ْخ ُذوا ُخ ْب ًازَ .وقَا َل لَهُ ْم
َن َيأ ُ
اء تَالَمي ُذهُ إِلَى اْل َع ْب ِر َن ُسوا أ ْ
َولَ َّما َج َ
ِ
ِّين والص ُّ
َي ُسوعُْ «:انظُُرواَ ،وتَ َح َّرُزوا ِم ْن َخ ِم ِ
ِّين».
َّدوِقي َ
ير اْلفَِّريسي َ َ
ِِ
ِ
ِ
ْخ ْذ ُخ ْب ًاز».فَ َعِل َم َي ُسوعُ
ين« :إِنَّ َنا لَ ْم َنأ ُ
فَفَ َّك ُروا في أ َْنفُس ِه ْم قَائل َ
ِ
وقَا َل لَهم« :لِما َذا تُفَ ِّكر ِ
ِِ ِ
يم ِ
ان أََّن ُك ْم
ُ َ
ُْ
ون في أ َْنفُس ُك ْم َيا َقليلي اإل َ
َ
َ
ون َخ ْم َس
لَ ْم تَأ ُ
ْخ ُذوا ُخ ْب ًزا؟ أ َ
ون؟ َوالَ تَ ْذ ُك ُر َ
اآلن الَ تَ ْفهَ ُم َ
َحتَّى َ
َخ ْذتُم؟ والَ س ْبع ُخ ْب َز ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ات
ُخ ْب َزات اْل َخ ْم َسة اآلالَف َو َك ْم قُفةً أ َ ْ َ َ َ
األَربع ِة اآلالَ ِ
ون أَِّني لَ ْي َس
َخ ْذتُ ْم؟ َك ْي َ
ف َو َك ْم َّسالً أ َ
ف الَ تَ ْفهَ ُم َ
َْ َ
ِ
َن تَتَ َح َّرُزوا ِم ْن َخ ِم ِ
ِّين
َع ِن اْل ُخ ْب ِز قُْل ُ
ت لَ ُك ْم أ ْ
ير اْلفَِّريسي َ
والص ُّ
َن َيتَ َح َّرُزوا ِم ْن
ِّين؟» ِح َينئِ ٍذ فَ ِه ُموا أََّنهُ لَ ْم َي ُق ْل أ ْ
َّدوِقي َ
َ
ِ
ِ
ِِ
ِّين والص ُّ
َخ ِم ِ
ِّين.
َّدوِقي َ
ير اْل ُخ ْب ِزَ ،ب ْل م ْن تَ ْعليم اْلفَِّريسي َ َ
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األحد الثاني بعد عيد الصليب

التأمل اإلنجيلي:

الرب في الطرف الشرقي للبحيرة ،نسوا أن
ولما انطلق التالميذ لمالقاة
ّ
ّ
مح ّذ ًار ّإياهم
يأخذوا معهم ًا
الرب عندما ّ
تحدث إليهم ّ
خبز .لذلك أساؤوا فهم ّ

فظنوه يقول لهم” :ال تذهبوا إلى قادة
يسيين و ّ
وقيينّ ،
الصد ّ
الفر ّ
من خمير ّ
اليهود من أجل تزويدكم بالطعام“! فانشغالهم بمسألة الطعام جعلهم

درسا
ومادي للكلمات التي قصد بها
يتطلّعون إلى تفسير حرفي
ّ
ّ
الرب ً
أن
روحيًّا لهم.
استمر التالميذ في قلقهم على نقص الطّعام عندهم مع ّ
ّ
الذي أشبع خمسة اآلالف وأربعة اآلالف كان يسير معهم .وهكذا اضطر

الدرس الذي أراد أن
أما ّ
ّ
الرب إلى مراجعة معجزتي اإلشباع معهمّ .
يعلّمهم ّإياه عن حسابات اهلل وموارده فهو ّأنه كلّما قلّت الموارد التي في
كمية الطّعام
حوزة المسيح كلّما ازداد عدد الّذين أشبعهم ،وازدادت بالتّالي ّ

الفاضل عنهم .فعندما لم يكن عنده إالّ خمسة أرغفة وسمكتين ،أشبع
ولما كان
خمسة آالف رجل وفضل عنهم اثنتا عشرة قفّة من الطّعامّ .
كمية أكبر من األرغفة والسمك ،أشبع أربعة آالف رجل وفضل
لديه ّ
بتصرفه فهو
عنهم سبعة سالل من الطّعام .فعندما نضع مواردنا القليلة
ّ
لكميتها” :فالقليل يزداد ًّ
جدا إذا كان اهلل
بمقدوره مضاعفتها باطّراد
عكسي ّ
ّ

أحيانا إلى استعمال كلمتين مختلفتين ُهما
داخالً في الحساب“ .وقد أُشير
ً
«القُفَّة» و «الس ّل» في حادثتّي إشباع الخمسة اآلالف ثم األربعة
اآلالف .وكانت القُفَّة صغيرة و ُّ
كبير .فالسالل السبعة في هذه
السل ًا
الواقعة احتوت على كميَّة من الطعام أكبر ِ
مماَّ ُرِفع في االثنتي عشرة
َّ
ِ
فيم القلق بشأن
قفة في الواقعة السالفة .ومهما يكن ،فالعبرة تبقى هيَ :
الجوع والحاجة ونحن على ار ٍ
تباط بالكائن اإللهي الذي ال َّ
لقوته وال
ُ
حد ّ
ّ
الرب يشير إلى الخبز في حديثه عن خمير
حصر لموارده ،لم يكن
ّ

تميز به
يسيين و ّ
شر التعليم وفساد السلوك الذي ّ
الصد ّ
الفر ّ
وقيين ،بل إلى ّ
ّ
الرياء بحسب لوقا  .0 :05ففي الوقت
الفر ّ
يسيين هو ّ
هؤالء .وخمير ّ

بأدق التفاصيل في كلمة اهلل ،كانت طاعتهم له
تمسكهم ّ
الذي أعلنوا فيه ّ
أما خمير
شر
ألن دواخلهم امتألت ًّا
خارجية
ً
ّ
ّ
وسطحيةّ ،
وفساداّ .

متحرري
تحرروا فكريًّا ،نظير أمثالهم من
وقيين فهو
ّ
ّ
الصد ّ
ّ
العقالنية .فقد ّ
ك واإللحاد.
هذا العصر ،صانعين ألنفسهم نظاماً
تميز بالش ّ
الهوتياً ّ
ّ

النفس والعقاب
وهكذا أنكروا وجود المالئكة واألروا وقيامة الجسد وخلود ّ
األبدي .فخمير التشكيك هذا ينتشر كالخميرة في العجين إذا تهاون المرء
ات ،و ِ
ات! فَالَ ب َّد أ ِ
معه .وْي ٌل لِْلعالَِم ِمن اْلعثَر ِ
لك ْن َوْي ٌل لِذلِ َك
ُ ْ
َ
َ ََ
َن تَأْت َي اْل َعثََر ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
اإل ْن َس ِ
ان الذي بِه تَأْتي اْل َعثَْرةُ!

مركز قنشرين للتربية المسيحية:
 +تحت شعار :فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم
الحسنة ويمجدوا اباكم الذي في السموات (متى  )01 :2وببركة
ورعاية نيافة المطران ايليا باهي ،يسر مركز قنشرين للتربية

المسيحية االعالن عن افتتا نشاطه التعليمي كل يوم سبت اعتبا ار

من  ٣تشرين األول (اكتوبر) من الساعة الحادية عشرة الى الساعة
الثانية .من عمر  2سنوات الى  05سنة .رسم االشتراك  ٣1دوالر.

االماكن محدودة ،لذا نحثكم لتسجيل اوالدكم في اقرب فرصة1

لالستعالم ،يرجى االتصال باألب كميل إسحق ()2021520551
أو باالخت كاترين حنا ( .)202٣٣50222الرب يحفظكم ويبارك
بيوتكم.

المجلس الملي:
 +تعلن اللجنة الثفافية وادارة مدرسة اللغة السريانية والكورال

للصغار موسمها الدراسي لدورة  5101 - 5102وذلك كل يوم
سبت من الساعة الثانية وحتى الرابعة بعد الظهر في صالة مار
يعقوب النصيبيني على بوليفار هنري بوراسا ـ للتسجيل يرجى

مراجعة كل من األب كميل إسـ ـ ـحق ( )2021520551والـ ـسيد
جان (نبيل) بابا (. )20221٣111٣
 +كما نعلن عن بدء دورة اللغة السريانية للكبار كل يوم إثنين من
مساء وذلك أيضاً في صالة مار
الساعة السابعة وحتى التاسعة
ً
يعقوب النصيبيني على بوليفار هنري بوراسا .للتسجيل يرجى
مراجعة كل من األب كميل إسـ ـ ـحق ( )2021520551والـ ـسيد

جان (نبيل) بابا (. )20221٣111٣

 +اليوم األحد  51أيلول  5102يقام قداس وجناز لراحة المرحوم
شكري كومري لمرور سنة على وفاته ،للفقيد الرحمة الواسعة،

وألوالده وعائلته ولكل األهل واألقارب الصبر والسلوان.

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

