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أحد وحي يوسف البار

التأمل اإلنجيلي:
يوسف يسمع ويرى هذه الرواية ،ويدخل في أقسى صراع بشري بين

العقل والقلب ،والعاصفة التي هبت عليه جعلته في دوامة تمزق نفسه
تمزيقاً ! إن الكلمة يشهرها في القول " :فيوسف رجلها إذ كان با اًر ولم
يشأ أن يشهرها فالحدث أعلى من كل مفهوم يواجهه الذهن البشري .إن

قلبه يصدق كل حرف وكل كلمة من العذراء الطهور التي عاشت كالزهرة

البيضاء النادرة الجمال أمام الناصرة واألجيال كلها ،وهو يعلم أنها ال
يمكن أن تكذب ،هي تقول الصدق ،وتعيشه مهما كلفها من أعباء

وتبعات ،لكن عقله يتمزق ،فإذا كانت العذراء نفسها تقول  ":كيف يكون

هذا وأنا لست أعرف رجالً فماذا يمكن أن يقول الرجل الذي لم ير
الرؤيا ولم يسمع صوت المالك ! والصعوبة تبلغ أقصاها في أن الرجل

رغم فقره العميق ،كان على استعداد أن يعيش "با اًر" شريفاً أمام اهلل
والناس إلى حد الموت ،وهو ال يقبل أي مهادنة أو تردد في طاعة

صوت اهلل وشريعته ،مهما كان هذا على حساب عواطفه وقلبه ،وهل

يعقل أن يعرفها يوسف وهو يعلم طهرها ونقاءها وهو يعلم أنها ُبشرت

من المالك بأن تلد ،تحبل وتلد ابناً هو يسوع مخلص العالمين وليس هذا

نبوة إشعياء النبي عنه
فقط بل يسوع الذي ُدعي أيضاً عمانوئيل بحسب ّ
في القرن الثامن قبل الميالد بقوله« :ولكن يعطيكم السيد نفسه آية»
فسر هذه اللفظة عمانوئيل السريانية قائالً عمانوئيل
اإلنجيل المقدس ّ
الذي تفسيره اللّه معنا ودعي عمانوئيل اللّه معنا أي أن يكون اللّه معنا
ونكون أيضاً نحن معه وبذلك إذا آمنا بالرب يسوع ايماناً متيناً نرى
أنفسنا حتى في الشدة ،في التجارب ،في كل وضع من أوضاع هذه

عنا أبداً آمين .
الحياة ،نرى أنفسنا أننا مع اللّه وأن اللّه معنا وال يتخلى ّ

المجلس الملي:
 +يدعـوكـم المجـلـس المـلي إلى قضاء ليلة رأس السنة الميالدية في كاتدرائية يسوع
المخلص للروم الملكيين  10025 Boul. L’Acadieوذلك يوم الخميس في 13

مساء يرجى اإلسراع في شراء البطاقات وحجز
كانون األول  2015الساعة التاسعة
ً
األمكنة مع أعضاء المجلس الملي وشك اًر.
 +تذكر اللجنة الثفافية وادارة مدرسة اللغة السريانية والكورال للصغار ببدء موسمها
الدراسي لدورة  5132 - 5132وذلك كل يوم سبت من الساعة الثانية وحتى الرابعة
بعد الظهر في صالة مار يعقوب النصيبيني على بوليفار هنري بوراسا للمزيد من

المعلومات ،يرجى مراجعة كل من األب كميل إس ـ ــحق ( )2321523551وال ــسيد
نبيل بابا (.)2322111221
 +كما أنه تستمر اللجنة الثقافية بإعطاء دوراتها للغة السريانية للكبار كل يوم إثنين
مساء وذلك أيضاً في صالة مار يعقوب
من الساعة السابعة وحتى التاسعة
ً
النصيبيني على بوليفار هنري بوراسا فمن يرغب باألنضمام للدورات ،يرجى مراجعة

كل من األب كميل إس ـ ــحق ( )2321523551وال ــسيد نبيل بابا ()2322111221

 +األحبة أبناء الرعية  .كما تعلمون جميعا ،قريبا سيصل إخوتنا وأخواتنا الالجئون
من سوريا ويجب البدء بالتحضيرات قبل وصولهم ،والبند األهم أن يكون لدينا جمع

من األثاث واألجهزة المنزلية التي سيتم تقديمها لألسر المحتاجة .يرجى االتصال بنا
لمن يرغب بالتبرع بأي أثاث أو أجهزة منزلية أوأدوات المطبخ ،نحن ال نجمع
المالبس في الوقت الحالي ،ما عدا القفازات واألوشحة فنحن بحاجتها من اآلن .لقد
قمنا بتوفير ما يلزم لنقل ما يتوفر في بيوتكم إلى مستودعات تمكنا من تحضيرها إذ
لدينا الشاحنات وعربات النقل .ونشكر أي جهد يمكن أن يساعدنا على نقل هذه

العناصر عند الحاجة .يما يرتبط بأماكن السكن فلم نحرز تقدم يذكر ونرحب بأية
مساعدة بهذا الخصوص .كما أننا نسعى لتوفير فرص عمل للقادمين الجدد وان لدى
أحدكم أية إمكانية سواء توفير فرصة أو المساعدة بتوفيرها فيرجى إعالمنا ونكون
من الشاكرين .هناك العديد من البنود التي يجب تحضيرها ونحن في حاجة إلى كل

،من يستطيع المساعدة لكن المطلوب حاليا االسم ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني
 لالتصال.باإلضافة إلى المنطقة التي يمكن أن تتم المساعدة فيها

:إللكتروني

البريد

طريق
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أو

232-221-2212

:طباخ

يعقوب

 أية مساعدة مهما صغرت فهي مفيدة وأملنا فيjack.tabbakh@gmail.com
 لذا نرجو التكرم بالمساعدات المادية والبشرية لمساعدة القادمين،مساعدتكم لنا كبير
.الجدد كواجب إنساني وديني وأخالقي مع جزيل الشكر للجميع
+ Beloved parishioners. As you all know, soon our brothers and sisters
coming from Syria will be here. We would like to get organised before they
arrive, first item will be the gathering of furniture and appliances so we can
offer them to the families in need. Please contact us to donate any furniture,
appliances, kitchen ware, we are not collecting clothes for the time being, but
gloves and scarves would be appreciated. Physical help is needed to transport
all the items from your homes to the warehouse that we were able to
arrange; we have truck and vans for transport. Please let us know if you can
help us move these items when needed. With respect to housing
accommodations, we don’t have any solid progress, so any help is greatly
appreciated. We will be seeking jobs for the new comers; please let us know
if you or someone you know might be looking for help, to keep us in mind.
There are many items to be prepared, so we need all who can and are willing
to help, just give us your name, phone number and e-mail, plus which area
you can help. You may contact Yacoub Tabbakh: (514) 463-6606 or by email: jack.tabbakh@gmail.com Any little help counts, so please be
generous by giving stuff or by helping out, it’s our duty, may God bless

+ Chers paroissiens (paroissiennes) Comme vous le savez, nos proches vont

arriver bientôt de la Syrie, et nous voulons les accueillir les bras ouverts.
Nous avons réussi un entrepôt pour recevoir vos dons de meubles, appareils
électriques, articles de cuisine etc. Nous avons les camions pour le transport
mais nous sollicitons votre aide pour le transport. Contactez-nous pour
inscrire vos noms dans la liste d’aidants. Nous n’avons toujours pas de lieu
d’accommodation pour les gens qui en auront besoin donc vos offres,
indications ou suggestions sont les biens bienvenus. L’emploi s sera des
premières préoccupations des nouveaux arrivés, tout indication et support
sera apprécié. Tout effort ou aide compte et nous avons plus que jamais
besoin d’unir nos forces et travailler à fronts uni, contactez-nous pour nous
indiquer comment et vous pouvez aider. C’est la moindre obligation de
chacun de nous. Vous pouvez écrire ou appeler Yacoub Tabbakh: (514) 4636606 ou e-mail:

jack.tabbakh@gmail.com, que dieu nous bénisse
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