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

النص اإلنجيلي( :لوقا )73-52: 01
وِإ َذإ َن ِ
َع َم ُل
ام ُي َجِّرُبهُ قَائِلاَ «:يا ُم َعلِّ ُمَ ،ما َذإ أ ْ
ُ
اموس ٌّي قَ َ
َ
ام ِ
وب ِفي َّ
ف
إأل ََبِدَّيةَ؟»فَقَ َ
وسَ .ك ْي َ
ال لَهَُ «:ما ُه َو َم ْكتُ ٌ
إلن ُ
إلر َّ ِ
ال«:تُ ِح ُّ
له َك ِم ْن ُك ِّل َقْلبِ َكَ ،و ِم ْن ُك ِّل َن ْف ِس َكَ ،و ِم ْن ُك ِّل قُ ْد َرتِ َك،
ب َّ
َوقَ َ
بإ َ
ال لَهُ« :بِالصَّو ِ
تِ .إ ْف َع ْل
ك».فَقَ َ
َو ِم ْن ُك ِّل ِف ْك ِر َكَ ،وقَ ِر َيب َك ِم ْث َل َن ْف ِس َ
َج ْب َ
إب أ َ
َ
عَ « :و َم ْن ُه َو
ه َذإ فَتَ ْح َيا َ ».وأ َّ
َن ُي َبِّرَر َن ْف َسهُ ،قَاَ َل لِ َي ُسو َ
َما ُه َو فَِإ ْذ أ ََر َإد أ ْ
ان َكان َن ِازالا ِمن أ ِ
يحا،
اب َي ُسوعُ َوقَ َ
يم إِلَى أ َِر َ
َج َ
قَ ِريبِي؟»فَأ َ
ال« :إِ ْن َس ٌ َ
ْ ُ
ُور َشل َ
ص ٍ
ض ْوإ َوتََرُكوهُ َب ْي َن َح ٍّي َو َم ْي ٍت.
وص ،فَ َع َّرْوهُ َو َج َّرُحوهَُ ،و َم َ
فَ َوقَ َع َب ْي َن لُ ُ
ق ،فَرآه وج َاز مقَابِلَه .و َك ِ
َن َك ِ
اهانا َن َز َل ِفي تِْل َك إلطَّ ِري ِ
ض أ َّ
ي
ذل َك الَ ِو ٌّ
فَ َع َر َ
َُ ََ ُ ُ َ
لك َّن س ِ
ان جاء وَنظَر وج َاز مقَابِلَه .و ِ
ِ
ام ِريًّا
أ َْي ا
َ
ضا ،إِ ْذ َ
ص َار ع ْن َد إْل َم َك ِ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ
مس ِاف إر جاء إِلَ ْي ِه ،ولَ َّما رآه تَحنَّن ،فَتَقَ َّدم وضم َد ِجر ِ ِ
ص َّ
ب َعلَ ْيهَا
َ َ ََ َ َ
َ َُ َ َ
إحاتهَ ،و َ
َُ ا َ َ
إعتََنى بِ ِهَ .وِفي إْل َغِد
َزْيتاا َو َخ ْم ارإَ ،وأ َْرَك َبهُ َعلَى َدإبَّتِ ِهَ ،وأَتَى بِ ِه إِلَى فُْن ُدق َو ْ
طاهما لِص ِ
اح ِب إْلفُْن ُد ِ
إعتَ ِن بِ ِه،
قَ ،وقَ َ
ضى أ ْ
ال لَهُْ :
َخ َرَج ِد َين َارْي ِن َوأ ْ
لَ َّما َم َ
َع َ ُ َ َ
ِ َّ ِ
ت أَ ْكثَر فَ ِع ْن َد رُج ِ
ص َار
يك .فَأ َّ
وعي أُوِف َ
هؤالَء إلثلَثَة تََرى َ
َي ُ
ُ
َو َم ْه َما أ َْنفَ ْق َ َ
وص؟ »فَقَ َ َِّ
َِِّ
ُّ
ص ِ
إلر ْح َمةَ» .فَقَا َل
ص َن َع َم َعهُ َّ
ال« :إلذي َ
قَ ِر ايبا للذي َوقَ َع َب ْي َن إلل ُ
إص َن ْع ه َك َذإ».
ب أ َْن َ
لَهُ َي ُسوعُ« :إ ْذ َه ْ
ت أ َْي ا
ضا َو ْ

أل َِر َ
ث إْل َح َياةَ
اب
َج َ
تَ ْق َأرُ؟ »فَأ َ
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أحد إلسامري إلصالح

التأمل اإلنجيلي:
وصية إلمحبة ،فنرإها أنها من أهم إلوصايا إلمسيحية ،إلمحبة هي زبدة
نتوقف عند
ّ
إلوصايا ،من تمسَّك بالمحبة يكون قد أكمل وصايا إلرب كافة ،إلمحبة إلتي إعتبرتها
إلمسيحية أسمى صفة في إلكون «اللّه محبة» لكن «من هو قريبي؟» إلسؤإل إلذي

سأله إلفريسي للرب يسوع وإألجدر به أن يسأل أنا قريب من؟ ويضرب لنا إلرب

يسوع مثلا فيقول :رج ٌل كان نازالا من أورشليم إلى أريحا ،في إلطريق صادفه

حي وميت ،وصادف
لصوص سلبوه أموإلهّ ،
عروه وأخذوإ ثيابه وضربوه وتركوه بين ّ
أن كاهن ا كان نازالا في تلك إلطريق سمع تنهدإت إنسان وصرإخه وهو يتألم ويستنجد
ولكن إلكاهن لم ِ
يبال وكأنه لم يسمع شيئ ا ،له أذنان غير سامعتين ،إستمر في

طريقه ،ثم جاء إللوي ،هذإ أيض ا سمع وتقدم ونظر ولكنه أيض ا عبر ،ثم نرى
إلسامري عندما يسمع ّأنات هذإ إإلنسان إلساقط بين إللصوص ،لم يسأل إلسامري
وضمد جرإحاته بزيت
عن دينه ،وعن جنسه أو قوميته بل نزل عن دإبته وجاء
َّ

وخمر ،وحمله على دإبته .فقد إعتنى بعدوه إليهودي وأخذه إلى فندق ودفع عنه
دينارين وأوصى صاحب إلفندق بأن يعتني به ومهما صرف فعندما يعود يوفيه.

يسأل إلرب إلناموسي قائلا« :من صار قريب ا للساقط بين إللصوص؟» لم يرد
إلناموسي أن يقول «ذلك إلسامري» بل قال إلذي صنع معه إلرحمة .فقال له إلرب

يسوع« :إذهب أنت أيض ا وإصنع كذلك» لترث ملكوت إللّه إلذي أعده إلرب لنا ،ال
نستطيع أن نرثه باإليمان فقط ألن إإليمان بدون أعمال ميت ،حتى ويجب أن نعلم

أننا ال ندإن على ما فعلناه من شر فقط بل أيض ا على ما لم نفعله من خير ،عندما
يدعونا إنسان ال بلسانه بل بحاله أن نسعفه ،نعضده ،نساعده ،فعلينا أن نقوم بذلك

إن كنا نريد أن نرث ملكوت إللّه ،هذه هي أعمال إلمحبة.

المجلس الملي:

مساء تتشرف جمعية
 +من مساء يوم إلسبت في  01نيسان  0101إلساعة إلسابعة
َ
سيدإت كنيسة مار يعقوب للسريان إألرثوذكس في مونتريـال بدعوتكم لحضور
إلمحاضرة إلثقافية إلطبية بعنوإن :أمرإض إلقلب إلشائعة أسبابها ،أعرإضها ،علجها
وإلوقاية منها ،يلقيها إالختصاصي بأمرإض إلقلب إلدكتور إلجرإح رؤوف أياس ،في
مركز كنيستنا على هنري بورإسا.

الئحة المتبرعين لمساعدة القادمين السوريين
Dons reçus pour les réfugiés
Nb Nom

CAN

US

1

9303-5566 Québec Inc (1)

500.00

2

Abdelnour Joseph

200.00

3

Apotex (2)

4

Bahadi Mazen

100.00

5

200.00

7

Bogos Suzie
Doudak Ghassan & Marina
Sandy
Festi-Fêtes (1)

8

Genatec (1)

500.00

9

Georges Lousin Lolée

10

12

Georges Yasmine
Hannawi Hikmat & Doudak
Mouna (3)
Hannouche Jalal

13

Inconnus

1 370.00

14

Jamp Pharma (2)

1 000.00

15

Le groupe Jean Coutu Inc. (2)

16

Louli Malaké

100.00

17

Louli Michel

1 000.00

18

Nihmeh Naim

19

Ozcelik Mary-Catherine

270.00

20

Pharmascience Inc. (2)

750.00

21

23

Pro-Doc Ltée (2)
Souvenir Home & School
Committee
The sign of the Theotokos (4)

24

Tokan Inc (1)

500.00

25

Touchan Falak & Jihad Maida

500.00

26

UPS Canada (5)

27

Wardé May

150.00

28

Zako Nabil

250.00

6

11

22

Total

1 000.00

500.00
500.00
50.00
400.00
1 500.00
60.00

10 000.00

500.00

2 500.00
1 156.55
1 205.00

1 000.00

25 761.55

2 000.00 $

& Remerciement à MM. Fadi, Feras Kano
Antoun Kanou pour leur effort dans la levée
de fonds
Remerciement à M. Marc Kano & Mme
Rouba Youssef pour leur effort dans la
levée de fonds
Remerciement à M. Edmond Doudak pour
son effort dans la levée de fonds
Remerciement à M. Yacoub Tabbakh pour
son effort dans la levée de fonds
Remerciement à M. Nouri Eichou pour son
effort dans la levée de fond

)(1

)(2
)(3
)(4
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 +نشكر جميع إلذين تبرعوإ من شركات وأشخاص للمساهمة في مساعدة
إخوتنا إلقادمين إلجدد من سوريا ونطلب من إهلل أن يباركهم جميعا
ويزيدهم من خيرإته وعطاياه ،كما نحث كل من يرغب أن يساعد أو

يساهم في جمع إلتبرعات وإلعطايا إلخوتنا إلمحتاجين كي نشعرهم
بمحبتنا وإهتمامنا بهم أن يتصل بنا بأسرع وقت ولكم منا جزيل إلشكر

وإلتقدير وإلمحبة وكافأكم إهلل أضعاف عطاياكم وتبرعاتكم ومنح إلجميع

إلصحة وإلعافية وإلتوفيق وإلنجاح ،للمساعدة وإلتبرع إلرجاء إالتصال:

باألب كميل إسحق  514-927-1220أو باألخ يعقوب طباخ

.514-463-6606

 +لمتابعة إلنشرة عبر إألنترنيت إلرجاء زيارة موقع إلكنيسة بإشرإف
إألب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

