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النص اإلنجيلي (يوحنا )13-13 :4
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أَرسْلتُ ُكم لِتَ ْحص ُدوا ما لَم تَتْعبوا ِف ِ
ون تَ ِعُبوا َوأ َْنتُ ْم قَ ْد
يهَ .
ُ َ ْ َُ
آخ ُر َ
َْ ْ
َد َخْلتُ ْم َعلَى تَ َعبِ ِه ْم».
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األحد الثالث بعد القيامة

† التأمل األنجيلي :
الطعام الذي كان الرب يسوع يتحدث عنه لم يشمل فقط دراسة الكتاب
المقدس ،والصالة وحضور الكنيسة وحسب .فإننا نتغذى أيضاً بعمل
مشيئة اهلل والمسـاعـدة علـى أن يتمـم اهلل عمله لخالص البشر ،فإننا ال
نتغذى فقط بما يدخل جوفنا بل أيضاً بما نقدمه من أجل اهلل.

أحياناً يتعلل المسيحيون ويعتذرون عن الشهادة بحجة أن أهلهم أو
أصدقاءهم غير مستعدين لإليمان .إال أن الرب يسوع يعلن األمر

بصراحة ووضوح ،أن حولنا حصاداً مستم اًر ينتظر جمعه وحصده.

فاحرص أال يجدك الرب يسوع تتلمس األعذار .تلفت حولك ،وستجد

أناساً مستعدين لسماع كلمة اهلل.

إن األجر الذي يقدمه الرب يسوع هو فرح العمل من أجله ورؤية حصاد

المؤمنين .إن من يبذر ال يرى عادة سوى البذور أما الحاصد فيرى
مكافأة عظيمة هي الحصاد .أما في عمل يسوع فإن كال منهما يجازى
برؤية المؤمنين الجدد يدخلون إلى ملكوت المسيح .إن عبارة" :فغيركم

تعبوا" ﴿ ﴾8::4قد تشير إلى أنبياء العهد القديم أو يوحنا المعمدان.

† يوم السبت في  84نيسان  8024اقتبل سر العماد المقدس جاكوب
إبن ماري كلود وريشارد وردة .تهانينا للمعتمد وذويه ،وليحل نور الرب
يسوع في حياته مدى الدهر.

† يوم السبت في  84نيسان  8024اقتبل سر العماد المقدس ديزموند
إبن روال بريخو وأندرو كنعو .تهانينا للمعتمد وذويه ،وليحل نور الرب
يسوع في حياته مدى الدهر.

† اليوم األحد في  82نيسان  8024اقتبل سر العماد المقدس أليس
إبنة إيزابيل بورنية وكيفن طورفان .تهانينا للمعتمدة وذويها ،وليحل

نور الرب يسوع في حياتها مدى الدهر.

† األحد القادم في  6أيار  8024س ُيقام الجناز السنوي لراحة
المرحومة جانيت طورنجي ،إخت السيد جورج بويجي .للفقيدة
الرحمة ،ولزوجها وأوالدها ولعائلتها وألهلها جميعاً لهم الصبر

والعزاء والسلوان وطول البقاء.

† اإلشتراكات السنوية :نحثكم ونذكركم بدفع إشتراكاتكم السنوية
لكل عائلة منتسبة لكنيستنا السريانية ،وليس بالضرورة أن يدفع

 $250كامالً ،بل كل عائلة حسب طاقتها ،وسوف نعلن لكم قريباً
عن برنامج النشاطات اإلجتماعية لموسم الربيع وصيف 8024

بارككم الرب وزادكم من نعمه وخيراته وعطاياه الوافرة.
\\

† إنتخاب المجلس الملي:
نظ اًر إلقتراب انتهاء الدورة االنتخابية للمجلس الملي في شهر تموز

 8024فإن نيافة المطران ايليا باهي راعي األبرشية وعمالً بأحكام
نظام المجالس الملية الموحد يدعوكم إلى انتخابات المجلس الملي
لدورة انتخابية جديدة لمدة سنتين ،مع ضرورة أخذ العلم بإن طلبات

الترشيح ممن تنطبق عليه شروط الترشيح ،ويجد في نفسه الكفاءة

لخدمة الكنيسة.

شروط الترشيح بحسب الفقرة ب من المادة الخامسة من نظام

المجالس الملية:

يرجى ممن يريد الترشح لعضوية المجلس الملي من الجنسين مراعاة

الشروط التالية:

 2ـ ـ أن يكون سريانياً أرثوذكسياً.

 8ـ ـ أن يكون متمتعاً باألخالق الحسنة.

 :ـ ـ أن يكون عضواً في الكنيسة لثالث سنوات .على األقل.

 8ـ ـ أن يكون عمره  85سنة على األقل ،على أال يتجاوز السبعين عاماً.

 5ـ ـ أن ال يكون عضواً في أي تنظيم سياسي غير قانوني أو منظمات
تتعارض مع قوانين الكنيسة السريانية األرثوذكسية الجامعة.

 6ـ ـ أن ال يكون عضواً عامالً في أي من مجالس مؤسسات األبرشية.
 7ـ ـ أن ال يكون موظفاً في مؤسسات األبرشية.

 4ـ ـ أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية آلخر سنتين.

أما الناخب من الجنسين فيجب أن يراعي الشروط التالية بحسب الفقرة
ج من المادة الخامسة:

 2ـ ـ أن يكون سريانياً أرثوذكسياً.

 8ـ ـ أن يكون عضواً في الكنيسة لسنة واحدة على األقل.
 :ـ ـ أن يكون عمره  24سنة على األقل.
 8ـ ـ أـن يكون متمتعاً باألخالق الحسنة.

 5ـ ـ أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية للسنة األخيرة.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

