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ُّون ٍالَّ ِذ ٍ ِ
ع ٍ َكتَبةٍ ٍوَفِّر ِ
ِح َينئِذٍ ٍ َج ٍَ ِ
ين"ٍ :لِ َما َذا ٍَيتَ َع َّدىٍ
يم ٍقَائِِل ٍَ
ُور َشلِ ٍَ
يسي ٍَ
َ
ين ٍمنٍ ٍأ ُ
اء ٍإلَى ٍَي ُسوٍَ َ َ
يد ٍ ُّ
ابٍ
َج ٍَ
ون ٍأَي ِدَيهُمٍ ٍ ِح َين َما ٍَيأ ُكلُ ٍَ
لَ ٍَيغ ِسلُ ٍَ
الشُيو ِخٍ ،فَِإَّنهُمٍ ٍ ٍ
ك ٍتَقِل ٍَ
تَالَ ِمي ُذ ٍَ
ون ٍ ُخب ًزا؟" ٍفَأ َ
نٍ ٍو ِ
ِ
َّ
صى ٍ
الل ٍبِ َسَببٍتَقلِ ِيد ُكم؟ٍفَِإنٍٍَّ ٍ
صَّي ٍَةٍ ٍِ
َوقَ ٍَ
الٍلَهُمٍَ ":وأَنتُمٍ ٍأَي ً
اللٍَأَو َ
ضاٍ،ل َما َذاٍتَتَ َعدو ٍَ َ
ونٍ:
َما ٍأَنتُمٍ ٍفَتَقُولُ ٍَ
الًٍ :أَك ِرمٍ ٍأََب ٍَ
قَائِ ٍ
ُما ٍ َفلَي ُمتٍ ٍ َموتًاٍ .ى َوأ َّ
ُم َكَ ٍ ،و َمنٍ ٍَيشتِمٍ ٍأًَبا ٍأَوٍ ٍأ ًّ
اك ٍ َوأ َّ
ُم ٍهٍُ .دٍٍ
ُم ٍِهٍ :قُرَبانٍ ٍ ُه ٍَو ٍالَِّذي ٍتَنتَِف ٍعُ ٍبِ ٍِه ٍ ِمنِّيٍ .فَالٍَ ٍُيك ِرٍُم ٍأََب ٍ
ال ٍألَبِ ٍِ
َمنٍ ٍقَ ٍَ
اهٍُأَوٍ ٍأ َّ
يه ٍأَوٍ ٍأ ِّ
ِِ
طلتُمٍ ٍو ِ
الًٍ:
اء ٍقَ ِائ ٍ
ون! ٍ َح َسًنا ٍتََنَّبأَ ٍ َعن ُكمٍ ٍِإ َشعَي ٍُ
اؤ ٍَ
صَّي ٍَة ٍ ٍِ
الل ٍبِ َسَبب ٍتَقليد ُكمٍ! ٍَيا ٍ ُم َر ُ
أَب َ َ
ي ٍه َذا ٍ َّ
يداٍ.
الشع ٍُ
ب ٍِإلَ ٍَّ
َيقتَ ِر ٍُ
ب ٍبِفَ ِم ِهَ ٍ ،وُيك ِرُمني ٍبِ َشفَتَي ِهَ ٍ ،وأ َّ
َما ٍ َقلُب ٍهُ ٍفَ ُمبتَ ِعدٍ ٍ َعنِّي ٍَب ِع ً
وب ِ
ص َايا ٍ َّ
الٍ
اس"ٍ .ثٍَُّم ٍ َد َعا ٍال َجم ٍَع ٍ َوقَ ٍَ
الن ٍِ
يم ٍ ِه ٍَ
ون ٍتَ َعالِ ٍَ
ونني ٍ َو ُهمٍ ٍُي َعلِّ ُم ٍَ
اط ٍ
الً ٍَيعُب ُد َ
ََ
ي ٍ َو َ
سٍ ِ
ن ٍالفٍَِمٍ
ج ٍ ِم ٍَ
انٍَ ،بلٍ ٍ َما ٍَيخ ُرٍُ
ل ٍالفٍََم ٍُيَن ِّج ٍُ
س ٍ َما ٍَيد ُخ ٍُ
لَهٍُُم":اس َم ُعوا ٍ َوافهَ ُمواٍ .لَي ٍَ
اإلن َس َ
ان"ِ ٍ .ح َينئِذٍ ٍتَقَ َّدٍم ٍتَالَ ِمي ُذٍه ٍوقَالُوالَ ٍه"ٍ :أَتَعلٍَم ٍأَنٍَّ ٍالفَِّر ِ
سٍ ِ
ِّين ٍلَ َّماٍ
يسي ٍَ
اإلن َس ٍَ
ه َذا ٍُيَن ِّج ٍُ
ُ
ُ
َ
ُ َ
ِ
ي ٍُيقلَ ٍعٍُ.
َّم ِاو ٍُّ
الُ ":ك ٍُّ
اب ٍ َوقَ ٍَ
َج ٍَ
َس ِم ُعوا ٍالقَو ٍَ
ل ٍَنفَ ُروا؟" ٍفَأ َ
ل ٍ َغرسٍ ٍَلمٍ ٍَيغ ِرس ٍهُ ٍأَبي ٍالس َ
ان ٍ ِكالَ ُه َماٍ
ود ٍأَع َمى ٍَيسقُطَ ٍِ
ان ٍأَع َمى ٍَيقُ ٍُ
ادٍةٍُ ُعمَيانٍَ ٍ .وِانٍ ٍ َك ٍَ
وهمٍُ ٍ .همٍ ٍ ُعمَيانٍ ٍقَ َ
اُت ُرُك ُ
عَُ ":هلٍ ٍأَنتُمٍٍ
ال ٍَي ُسوٍ
ل"ٍ .فَ َق ٍَ
ال ٍلَ ٍهَُ "ٍ :فسِّرٍ ٍلََنا ٍه َذا ٍال َمثَ ٍَ
س ٍ َوقَ ٍَ
اب ٍُبط ُر ٍُ
ِفي ٍ ُحف َرةٍ"ٍ .فَأَّ َج ٍَ
ل ٍالفٍَم ٍيم ِ
ِِ
ضي ٍ
ون ٍَبعٍُد ٍأَنٍَّ ٍ ُك ٍَّ
لَ ٍتَفهَ ُم ٍَ
ين؟ ٍأَ ٍ
ضا ٍ َحتَّى ٍ ٍَ
ل ٍ َما ٍَيد ُخ ٍُ َ َ
أَي ً
اآلن ٍ َغي ٍُر ٍفَاهم َ
ن ٍال َقلب ٍَيص ُد ُرٍ،
ن ٍال َفٍِم ٍفَ ِم ٍَ
ج ٍ ِم ٍَ
َما ٍ َما ٍَيخ ُرٍُ
إِلَى ٍال َجو ٍِ
ف ٍ َوَين َد ِف ٍعُ ٍِإلَى ٍال َمخ َرِج؟ٍَ ٍأ َّ
ِ
سٍ ِ
ِ
نىِ ٍ ،فسقٍ،
ن ٍال َقلب ٍتَخ ُرٍُ
انٍ ،ألَنٍ ٍ ِم ٍَ
اك ٍُيَن ِّج ٍُ
َوَذ ٍَ
اإلن َس َ
ج ٍأَف َكارٍ ٍشِّر َيرةٍٍ :قَتلٍ ،ز ً
ادٍةُ ٍ ُزورٍ ،تَج ِديفٍِ ٍ .
سٍ ِ
ل ٍبِأَيدٍٍ
ألَ ٍك ٍُ
َما ٍا ٍ
اإلن َس ٍَ
ي ٍالَّتِي ٍتَُن ِّج ٍُ
هذٍِه ٍ ِه ٍَ
انَ ٍ .وأ َّ
ِسرقَةَ ٍ ،شهَ َ
سٍ ِ
ان".
اإلن َس ٍَ
َغي ٍِرٍ َمغ ُسولَةٍٍفَالٍٍَُيَن ِّج ٍُ
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التأمل اإلنجيلي:
عالقةٍبغسلٍطقسيٍ
كانٍللسؤالٍالذيٍطرحهٍالفريسيونٍعلىٍالربٍيسوعٍ
ٍّ

معينٍلأليدي ٍوضعهٍشيوخٍاليهودٍوليسٍاللٍ ،وفرضوهٍعلىٍكلٍيهوديٍ
ِ
اٍيتَ َع َّدىٍ
ليتحررٍمنٍالنجاسةٍ،ولذلكٍسألوه"ٍ:ل َما َذ َ
قبلٍأنٍيتناولٍالطعام ٍ ّ
يد ُّ
خ"ٍ .فأجابهم ٍالرب ٍعن ٍسؤالهم ٍبسؤال ٍآخرَ "ٍ :وأَنتُمٍ
ٍالشُيو ٍِ
تَالَ ِمي ُذ َك ٍتَقلِ َ
ٍلما َذاٍتَتَع َّدون ٍو ِ
ِ
صَّيةَ ٍاللَّ ِه ٍبِ َس َب ِب ٍتَقِل ِيد ُكم؟"ٍ.ثمٍيذكرٍنصٍالوصيةٍ
أَيضاً َ
َ َ َ
ك"؛ ٍوأيضاً ٍالدينونة ٍالتي ٍيفرضهاٍ
ُم ٍَ
ٍوأ َّ
الناموسية ٍالتي ٍتبدأ ٍبـ ٍ"أَك ِرم ٍأ ََب َ
اك َ
الناموس ٍوالمتعلقة ٍبأولئك ٍالذين ٍيلعنون ٍأباهم ٍأو ٍأمهم ٍكما ٍتوجد ٍفيٍ

خروجٍٍ.7ٍ:12بينماٍكانواٍيعترفونٍبتكريمهمٍلكلمةٍاللٍ،إلٍأنهمٍجعلوهاٍ
بالٍتأثيرٍبسببٍأحدٍتقاليدهمٍالخاصةٍ،والتيٍبهاٍجعلواٍمنٍالممكنٍأليٍ
ٍ،إنٍكانٍقدٍكر َس ٍأغراضهٍُللربٍبقولهٍ
إنسانٍأنٍيتجاهلٍحاجاتٍوالديه
َّ

ٍيفتَرض ٍفي ٍالوالدين ٍألٍ
لوالديه"ٍ :إنه ٍقُرَبانٍ"ٍ -أي ٍ"تقدمة"ٍ .فعندها ٍكان ُ

يطالبواٍبهذهٍاألغراضٍ،وهكذاٍأجازواٍخداعاً ٍعدمٍإكرام ٍالوالدينٍوأبطلواٍ

تحو َل ٍالرب ٍيسوع ٍإلىٍ
وصية ٍالل ٍٍواستبدلوها ٍبوصايا ٍالبشرٍ .بعدها ٍ َّ

الجموعٍوشرحٍلهمٍأنهٍليسٍالطعامٍالذيٍيدخلٍإلىٍالفمٍيجعلٍاإلنسانٍ
ِ
ِ
ٍيتَ َكلَّ ُم ٍالفٍَُم"ٍ(ٍ.)44ٍ:21
نجساًٍ،بلٍماٍيخرجٍمنٍفمه"ٍ،من ٍفَضلَة ٍال َقل ِب َ
ثمٍطلبٍالرسولٍبطرسٍمنٍالربٍتفسي اًرٍلهذاٍالكالمٍ،فأجابهٍالربٍأنهٍماٍ
ٍيمر ٍعبر ٍعملية ٍالهضمٍ
ٍيؤ َكلٍ .إن ٍالطعام ٍّ
من ٍنفس ٍبشرية ٍتتنجَّس ٍبما ُ
إلىٍالجسدٍولكنهٍلٍيؤثرٍعلىٍروحٍأوٍنفسٍاإلنسانٍ،وانماٍماٍيصدرٍ

نجسٍ
من ٍالقلب ٍ(أي ٍروح ٍاإلنسان) ٍ ٍويتم ٍالتعبير ٍعنه ٍبالكالم ٍهو ٍما ٍي ٍّ
اإلنسان ٍبالفعلٍ ،ألن ٍله ٍعالقة ٍبكل ٍنهج ٍالتفكيرٍ .وماذا ٍيصدر ٍمنٍ

القلب؟ٍتصدرٍمنهٍ«أفكارٍشريرةٍقتلٍزنىٍفسقٍسرقةٍشهادةٍتجديف»ٍ.

جيسٍمن ٍيعرفهُ؟ٍ(إرمياٍٍ.)7:27
اٍالقلبٍأخدعٍمنٍكلٍشيءٍوهوٍن
فحقً
َ
َ

فلنحفظٍقلوبناٍأيٍإنسانناٍالداخليٍأيهاٍاألحباءٍمنٍالخطيةٍكماٍجاءٍبسفرٍ
قٍ ُك ِّلٍتَحفُّظٍاحفَظٍ َقلب َكٍأل َّ ِ
اة"ٍ.
ٍم َخ ِارَجٍال َح َي ٍِ
األمثالٍ("ٍ:)14ٍ:4فَو َ
َ
َ
َنٍمنهُ َ
ٍ+ننعيٍإليكمٍوفاةٍالمرحومةٍزكيةٍحجارٍالتيٍتوفيتٍفيٍحلبٍعنٍعمرٍ
ٍ77عامٍشقيقةٍاإلخوةٍٍ:وديعٍٍ،الياسٍٍ،جوزيفٍٍ،سعادٍٍ،وروزةٍحجارٍ
واألحدٍالقادمٍسيقامٍجنازٍاألربعينٍلراحةٍنفسهاٍ،للفقيدةٍالرحمةٍالواسعةٍ

وألهلهاٍالصبرٍوالعزاءٍوالسلوانٍ.

 ٍ +ننعيٍإليكمٍوفاةٍالمرحومةٍإميليٍقريوٍالتيٍتوفيتٍفيٍكالغيريٍألبيرتاٍ
عن ٍعمر ٍيناهز ٍٍ 77زوجة ٍالمرحوم ٍحنين ٍحجار ٍٍ ،للفقيدة ٍالرحمةٍ
الواسعةٍوألولدهاٍوأحفادهاٍوأهلهاٍالصبرٍوالعزاءٍوالسلوانٍٍ.

 +يومٍالسبتٍالماضيٍٍ 27أيلولٍتمٍإكليلٍالشاب ٍرانيٍألبيرٍزكو ٍعلىٍ
الشابة ٍرانيا ٍإدوار ٍهازاريٍ .نهنئ ٍالعروسين ٍوأهلهم ٍونتمنى ٍلهما ٍحياةٍ
سعيدةٍمكللةٍبمخافةٍاللٍوالبنينٍالصالحينٍ.

 +اليومٍاألحدٍيقامٍريستالٍصالةٍألجلٍالسالمٍفيٍالشرقٍاألوس ـط ٍبديرٍ
الالتينٍسانتٍسكرمنت ٍاألورشليمي ٍفيٍالساعةٍالثالثةٍبعدٍالظهرٍعلىٍ

العنوانٍالتاليٍ.500 Avenue Du Mont Royal Eٍ:تشتركٍفيٍهذهٍ
الصالةٍكنيستناٍالسريانيةٍممثلةٍبترانيمٍيؤديهاٍكاهنٍرعيتناٍاألبٍالفاضلٍ

كميل ٍإسحق ٍ ٍومرّنمين ٍآخرين ٍمن ٍالكنائس ٍالشقيقة ٍالقبطية ٍواألرمنيةٍ

ٍوالكاثوليكيةٍوالملكيةٍوالالتينيةٍ،الدعوةٍمجانيةٍوعامةٍللجميعٍ.
مركز قنشرين للتربية المسيحية:

بتوجيهٍواشرافٍنيافةٍالمطرانٍإيلياٍباهيٍراعيٍاألبرشيةٍ،وتحتٍشعارٍ:
ٍواٍلى ٍاألبد.(".عبرانيينٍٍ،)24:7
"يسوع ٍالمسيح ٍهو ٍهو ٍأمسٍاً ٍواليوم ٍ
تدعوكم ٍأسرة ٍمركز ٍقنشرين ٍللتربية ٍالمسيحية ٍإلرسال ٍأطفالكم ٍإلىٍ

اجتماعاتهاٍالروحيةٍوالتربويةٍالجديدةٍ،والتيٍستبدأٍيومٍالسبتٍٍ 4تشرينٍ

األولٍٍ.1024وتستمرٍكلٍسبتٍمنٍالساعةٍٍ 22صباحاً ٍحتىٍالساعةٍ
ٍ 1منٍبعدٍالظهرٍفيٍصالةٍكنيستنا ٍـ ــٍهنريٍبوراسا أعمارٍاألطفالٍمنٍ

ٍ5ولغايةٍٍ21سنةٍٍ،ورسمٍالشتراكٍالسنويٍفقطٍٍ.$ 12للتسجيلٍولمزيدٍ
منٍالمعلوماتٍالتصالٍباألختٍكاترينٍحناٍٍ .224-441-2727

المجلس الملي:

 +مساء ٍاألربعاء ٍٍ 14أيلول ٍوبناء ٍعلى ٍلجنة ٍتفعيل ٍالجمعيات ٍإجتمعٍ
األبٍكميلٍاسحقٍوالمجلسٍالمليٍبنخبةٍمنٍسيداتٍالكنيسةٍحيثٍٍدارٍ
ٍ
الحديث ٍعن ٍكيفية ٍتشكيل ٍلجنة ٍجديدة ٍللسيدات ٍوبالتحضير ٍلجتماعٍ

يتمٍالتعارفٍعلىٍ
موسعٍيحضرهٍأكبرٍعددٍممكنٍمنٍنساءٍالكنيسةٍحيثٍ ٍّ
ٍّ
بعضهمٍالبعضٍوتداولٍاألفكارٍوانتخابٍجمعيةٍرسميةٍللسيداتٍاللواتيٍ
ٍ
يجدن ٍأنفسهن ٍمستعدات ٍللخدمة ٍفي ٍحقل ٍالكنيسة ٍوذلك ٍفي ٍٍ 7تشرينٍ

مساء ٍفي ٍصالتنا ٍعلى ٍهنري ٍبوراساٍ ،فنناشد ٍكلٍ
األول ٍالساعة ًٍ ٍ 7:40

سيدات ٍكنيستنا ٍالغيارى ٍللحضور ٍوالمشاركة ٍبهذا ٍاإلجتماع ٍالمهم ٍلخيرٍ
ومستقبلٍكنيسةٍمارٍيعقوبٍالنصيبينيٍفيٍمونتريـال.

 +يدعو ٍالمجلس ٍالملي ٍجميع ٍشباب ٍوشابات ٍالكنيسة ٍإلجتماع ٍتعارفٍ
وكوكتيلٍمنٍأجلٍتشكيلٍجمعية ٍشبانٍجديدة ٍوذلك ٍفيٍمساءٍيومٍاألحدٍ

مساء ٍفنرجو ٍمن ٍجميع ٍالشبابٍ
ٍ 27تشرين ٍاألول ٍالساعة ٍالسابعة ٍ ًٍ

الحضورٍٍوالمشاركةٍبماٍفيهٍتقدمٍوازدهارٍالكنيسةٍالمقدسةٍ.

يزورناٍفيٍصالتناٍعلىٍ
مساءٍ ٍ،
 +يــومٍالخميسٍٍ1024/20/1الساعةًٍ ٍ7
يٍبوراساٍالسـيدٍبولٍكالركٍٍPaul Clarkeالمسؤولٍالمباشرٍلشؤونٍ
هنر ٍ

الالجئينٍبمونتريـالٍ .ندعوكمٍجميعاً ٍإلىٍهذاٍاللقاءٍالمهمٍلإلستفسارٍعنٍ

كيفيةٍكفالةٍعائالتناٍالسريانيةٍالىٍكنداٍ.

