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(Le Dimanche) Had B-Shabo
حـــاد بشــــــــابو (يـــوم األحـــد)
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

† النص اإلنجيلي( :مرقس )14–03 :9
ان ُي َعلِّ ُم
اجتَ ُازوا اْل َجلِ َ
َو َخ َرُجوا ِم ْن ُه َن َ
اك َو ْ
يلَ ،ولَ ْم ُي ِرْد أ ْ
َن َي ْعلَ َم أ َ
َح ٌد،ألََّنهُ َك َ
تَالَ ِمي َذهُ وَيقُو ُل لَهم«:إِ َّن ْاب َن ِ
الن ِ
اإل ْن َس ِ
ان ُي َسلَّ ُم إِلَى أ َْيِدي َّ
ونهَُ .وَب ْع َد
اس فََي ْقتُلُ َ
ُْ
َ
ِ
ِ
ِ
َن
وم في اْل َي ْوِم الثَّالث»َ .وأ َّ
َما ُه ْم َفلَ ْم َي ْفهَ ُموا اْلقَ ْو َلَ ،و َخافُوا أ ْ
أْ
َن ُي ْقتَ َل َيقُ ُ
ان ِفي اْل َب ْي ِت َسأَلَهُ ْم«:بِ َما َذا ُك ْنتُ ْم
اء إِلَى َك ْف ِرَن ُ
ومَ .وِا ْذ َك َ
َي ْسأَلُوهَُ .و َج َ
اح َ
تَتَ َكالَم ِ
اجوا ِفي الطَّ ِري ِ
يما َب ْي َن ُك ْم ِفي الطَّ ِري ِ
ق؟» َس َكتُوا ،ألََّنهُ ْم تَ َح ُّ
ق
ُ َ
ون ف َ
ادى االثَْن ْي َع َش َر َوقَا َل
َعظَ ُم .فَ َجلَ َس َوَن َ
ضهُ ْم َم َع َب ْعض ِفي َم ْن ُه َو أ ْ
َب ْع ُ
لَهم«:إِ َذا أَر َاد أَح ٌد أَن ي ُكون أ ََّوالً فَي ُكون ِ
َخ َذ
آخ َر اْل ُك ِّل َو َخ ِاد ًما لِْل ُك ِّل» .فَأ َ
َ ُ
َ َ ْ َ َ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال لَهُ ْمَ « :م ْن قَبِ َل َواح ًدا م ْن أ َْوالَد
ض َنهُ َوقَ َ
امهُ في َو ْسط ِه ْم ثَُّم ْ
احتَ َ
َولَ ًدا َوأَقَ َ
ِ
اس ِمي َي ْقَبلُنِيَ ،و َم ْن قَبِلَنِي َفلَْي َس َي ْقَبلُنِي أ ََنا َب ِل الَِّذي أ َْر َسلَنِي».
م ْث َل ه َذا بِ ْ
ِ
ِ
ِِ
ِّ
اس ِم َك َو ُه َو لَ ْي َس
َج َابهُ ُي َ
فَأ َ
وحَّنا قائالًَ «:يا ُم َعل ُمَ ،أرَْي َنا َواح ًدا ُي ْخ ِرُج َش َياط َ
ين بِ ْ
َيتَْب ُع َنا ،فَ َم َن ْع َناهُ ألَنَّهُ لَ ْي َس َيتَْب ُع َنا» .فَقَ َ
ال َي ُسوعُ« :الَ تَ ْم َن ُعوهُ ،ألََّنهُ
ِ
يص َنع قُ َّوةً بِ ِ
ول َعلَ َّي َش ًّار .أل َّ
َن
َن َيقُ َ
يعا أ ْ
ْ
اسمي َوَي ْستَطيعُ َس ِر ً
َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
يح ،فَاْل َح َّ
َعلَ ْي َنا فَهُ َو َم َع َنا .أل َّ
ق
اسمي ألََّن ُك ْم لْل َمس ِ
ْس َماء بِ ْ
َن َم ْن َسقَا ُك ْم َكأ َ
أَقُو ُل لَ ُكم :إَِّنه الَ ي ِ
َج َرهُ.
ضيعُ أ ْ
ْ ُ ُ
َح ٌد
لَ ْي َس أ َ
َم ْن لَ ْي َس
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† تذكار الرسولين المعظمين بطرس وبولس :أما بطرس فهو سمعان
بن يونا وهو اخو اندراوس .هو من أجاب للرب قائالً :الى من نذهب يا

رب وكالم الحياة االبدية عندك"؟ وكان متحمساً للدفاع عن معلمه فقال

ليسوع" :اني مستعد ان أمضي معك الى السجن وحتى الى الموت" .ثم
نكر الرب ثالث مرات قبل صياح الديك .وهكذا كان .ولكن بطرس عاد

فندم على خطيئته وكان عند صياح الديك يذرف الدموع مدة حياته كلها.

ان بطرس هو اول من تبع المسيح واعترف به .وكان اميناً الس ارره وقد

رافقه في جميع مراحل حياته .وقد جعله الرب زعيماً للرسل ورئيساً على

كنيسته .وأعطاه مفاتيح ملكوت السماوات .وما لبث ان قبض نيرون

عليه وسجنه ،ثم امر بصلبه ،ولعمق تواضعه ،أبى أن ُيصلَب إِال
َّ
منكساً .صالته معنا .آمين .أما الرسول العظيم بولس ،الذي ُج َّن بمحبة

المسيح ،فبعد أن كان أشد مضطهد للكنيسة ،قد حمل لواء االنجيل عالياً
وطاف به العالم مقتحماً االخطار ،ب اًر وبح اًر ،ال يهاب الموت في سبيل

َمن بذل نفسه الجله .فكان آية عصره وسيبقى على االجيال ،بأعماله
الجبارة ورسائله الرائعة التي غيرت وجه األرض ،كان يمقت ويضطهد
كل من يخالف شريعة موسى .لذلك ساهم في رجم اسطفانوس رفيقه اول

الشهداء .وكان يالحق المسيحيين ويسوقهم الى السجون .وفيما هو
ماض الى دمشق في هذه المهمة ،اذا نور من السماء قد سطع حوله
فسقط على االرض وسمع صوتاً يقول له :شاول ،شاولِ ،ل َم
تضطهدني؟ ".فقال :من انت ،يا سيدي؟ "قال" :انا يسوع الذي انت
مكفوف البصر ،ال يأكل وال يشرب (اعمال
تضطهده .فلبث ثالثة ايام،
َ
 ،)11-1 :9وأرسل الرب إليه تلميذاً اسمه حننيا فوضع عليه يديه

فأبصر واعتمد .وكان اهتداؤه العجيب سنة  53للميالد .جلد ورجم

بالحجارة م ار ار وانكسرت به السفينة في البحر مرات عديدة .تعرض
ألخطار هائلة ولم يهدأ عن التبشير ،قبض عليه نيرون في روما وألقاه

في السجن ،وحكم بقطع رأسه ،وكان ذلك سنة  76للميالد .صالتهما
وصالة سائر اآلباء الرسل معنا.آمين.

† اليوم األحد في  1تموز  8112قداس وجناز لراحة المرحومة خاتون
عبد األحد الياس لمرور  01يوماً على وفاتها ،للفقيدة الرحمة الواسعة

والتعازي الحارة البنها حنا جرجس وزوجته جينا بري وأوالدهم ولسائر
األهل واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.
† رحلة الى مدينة كيبك :تقيم جمعية السيدات رحلة إلى مدينة كيبك
سعر البطاقة  $ 53تتخلل زيارة كنيسة سانت آن والشالالت في كيبك

لالستعالم والحجز مع لجنة السيدات واالنطالق من صالة الكنيسة
الساعة السابعة صباحا يوم السبت الواقع في  10تموز .8112

† المجلس الملي :في  5تموز  8112يوم الثالثاء الساعة السابعة

مساء يدعو المجلس إلى إجتماع عام ألبناء الطائفة ،حيث سيقدم
ً
الميزانية السنوية وسيعرض موج اًز لفترة خدمتهم للعام الماضي ،نرجو

منكم تلبية الدعوة والحضور والمشاركة وشك اًر.

† إنتخاب المجلس الملي :نظ اًر القتراب انتهاء الدورة االنتخابية للمجلس
الملي في أواخر شهر تموز  8112فإن نيافة المطران إيليا باهي راعي

األبرشية وعمالً بأحكام نظام المجالس الملية الموحد يدعوكم إلى
إ نتخابات المجلس الملي لدورة انتخابية جديدة لمدة سنتين ،وذلك يوم
األحد الموافق  2تموز  8112من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساء

في صالة كنيستنا ،هنري بوراسا .مع ضرورة أخذ العلم بإن طلبات

الترشيح ممن تنطبق عليه شروط الترشيح ،ويجد في نفسه الكفاءة لخدمة

الكنيسة تُسلم خطياً إلى أمين سر المجلس الملي السيد يعقوب دنحو،
علماً أن آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو تمام الساعة السادسة من
مساء يوم األحد  1تموز  8112في صالة كنيستنا ،هنري بوراسا.

شروط الترشيح بحسب الفقرة ب من المادة الخامسة من نظام المجالس الملية:

يرجى ممن يريد الترشح لعضوية المجلس الملي مراعاة الشروط التالية:
 1ـ ـ أن يكون سريانياً أرثوذكسياً.

 8ـ ـ أن يكون متمتعاً باألخالق الحسنة.

 5ـ ـ أن يكون عضواً في الكنيسة لثالث سنوات .على األقل.

 0ـ ـ أن يكون عمره  83سنة على األقل ،على أال يتجاوز السبعين عاماً.

 3ـ ـ أن ال يكون عضواً في أي تنظيم سياسي غير قانوني أو منظمات
تتعارض مع قوانين الكنيسة السريانية األرثوذكسية الجامعة.

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

 2ـ ـ أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية آلخر سنتين.
على الناخب أن يراعي الشروط التالية بحسب الفقرة ج من المادة الخامسة:

 1ـ ـ أن يكون سريانياً أرثوذكسياً.

 8ـ ـ أن يكون عضواً في الكنيسة لسنة واحدة على األقل.
 5ـ ـ أن يكون عمره  12سنة على األقل.
 0ـ ـ أـن يكون متمتعاً باألخالق الحسنة.

 3ـ ـ أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية للسنة األخيرة.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

