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كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

† النص اإلنجيلي( :مرقس )13–4:6
ِ ِ
طِن ِه َوَب ْي َن أَ ْق ِرَب ِائ ِه
ام ٍة ِإالَّ ِفي َو َ
َفَق َ
ال َل ُه ْم َي ُسوعَُ« :ل ْي َس َنب ٌّي بالَ َك َر َ
ِِ
ِ
ِ
اك َو َ
َوِفي َب ْيته»َ .وَل ْم َيْقد ْر أ ْ
صَن َع ُهَن َ
ال ُق َّوًة َواحَد ًةَ ،غ ْي َر أََّنهُ
َن َي ْ
ِ
ِ
ِِ
ِ
يم ِان ِه ْم.
ضى َقليل َ
ض َع َيَد ْيه َعَلى َم ْر َ
َو َ
ين َف َشَف ُ
اه ْم َوَت َع َّج َب م ْن َعَد ِم إ َ
ط َة ُي َعِل ُمَ .وَد َعا اال ْثَني َع َش َر َو ْاب َتَدأَ
وف اْلُق َرى اْل ُم ِحي َ
ص َار َي ُ
ط ُ
َو َ
ْ
اح َّ
الن ِج َس ِة،
ط ًانا َعَلى األ َْرَو ِ
اه ْم ُسْل َ
َع َ
ُي ْرِسُل ُه ُم ا ْثَن ْي ِن ا ْثَن ْي ِنَ ،وأ ْ
ط ُ
وأَوصاهم أَن الَ يح ِملُوا َشيًئا لِ َّ
لط ِر ِ
ط ،الَ ِم ْزَوًدا
صا َفَق ْ
َ ْ َ ُْ ْ
ْ
َْ
يق َغ ْي َر َع ً
ال نحاسا ِفي اْل ِمن َ ِ
ونوا م ْش ُد ِ
ين ِبِن َعالَ ،والَ
َو َ
ْ
ود َ
طَقة َب ْل َي ُك ُ َ
ال ُخ ْب ًاز َو َ ُ َ ً
يْلبسوا َثوبي ِن وَقال َلهم« :حيثُما دخْلتُم بي ًتا َفأ َِقيموا ِف ِ
يه َحتَّى َت ْخ ُرُجوا
َ َ ُ ْ َْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َْ
ُ
ِ
ِ
اك
اكَ .وُك ُّل َم ْن الَ َيْقَبلُ ُك ْم َوالَ َي ْس َم ُع َل ُك ْمَ ،ف ْ
اخ ُرُجوا م ْن ُهَن َ
م ْن ُهَن َ
و ْانُفضوا التُّر َّ ِ
ِ
ول َل ُك ْم:
َ ُ
َ َ
اب الذي َت ْح َت أ َْرُجل ُك ْم َش َه َاد ًة َعَل ْي ِه ْمَ .اْل َح َّق أَُق ُ
ض سدوم وعمورة يوم ِ
ِ
الد ِ
ن
احِت َماالً ِم َّما
ين َحاَلةٌ أَ ْكثَ ُر ْ
َس َت ُكو ُ أل َْر َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ
ِ ِ
ِِ
َخ َرُجوا
وبواَ .وأ ْ
ص ُاروا َي ْك ِرُزو َن أ ْ
َن َيتُ ُ
لتْل َك اْل َمد َينة»َ .ف َخ َرُجوا َو َ
ِ
ٍ
اط ِ
ضى َكِث ِ
ين َف َشَف ْو ُه ْم.
ير َ
ين َكث َيرًةَ ،وَد َه ُنوا ِب َزْيت َم ْر َ
َشَي َ
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† التأمل اإلنجيلي :سبق فرأينا أقرباؤه يأتون إليه ليمسكوه قائلين :إنه مختل
العقل ،لقد جاء إليهم بالرغم من معرفته أنهم يحتقروه ويهاجموه ...من

جانبه يفتح قلبه بالحب حتى لرافضيه ،وإن كان ال ُيلزم رافضيه بقبوله
قسر! لقد تعثروا واستخفوا بأمره لسببين هما أصله العائلي وعمله كنجار
ًا
أو عامل ،إذ يقول اإلنجيلي" :كثيرون بهتوا قائلين :من أين لهذا هذه؟ وما

هذه الحكمة التي أعطيت له حتى تجرى على يديه قوات مثل هذه؟ أليس
هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسى ويهوذا وسمعان؟ أو ليست

أخوته ههنا عندنا؟ فكانوا يعثرون به .فقال لهم يسوع :ليس نبي بال كرامة

أيضا في الكتاب :هانذا
إال في وطنه وبين أقربائه وفي بيته" "لهذا ُيتضمن ً

يما والذي يؤمن به لن يخزى...
ًا
أضع في صهيون حجر زاوية
مختار كر ً
فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر صدمة

وصخرة عثرة ،الذين يعثرون غير طائعين للكلمة ،األمر الذي ُجعلوا له"
المأساة التي عاش فيها هؤالء األقرباء أنهم بسبب نظرتهم المادية فقدوا ما
تمتع به الغرباء ،فقدوا تمتعهم بالسيد المسيح ونوال بركة أعماله ،إذ قيل":

ولم يقدر أن يصنع هناك وال قوة واحدة ،غير أنه وضع يديه على مرضى

قليلين فشفاهم .وتعجب من عدم إيمانهم ،وصار يطوف القرى المحيطة

يعلم" لقد تعجب السيد في م اررة ألن عدم إيمانهم حرمهم منه ومن أعماله،

إذ ال يعطي السيد الشفاء إال لمن يريد ولمن يؤمن ،بهذا أعلن لنا أن من

ليس له محبة نحو قريبه يلزمه أال يقبل عمل الك ارزة بأية وسيلة ما الكنيسة

هي بيت المحبة لن تستطيع أن تكرز في العالم ما لم تحمل روح الحب

مباركا كل عمل مهما
في خدامها وكل شعبها .خالل هذا الحب يتمجد هللا
ً

صغيرا ،وبدون المحبة تفقد الخدمة كل طاقتها وثمارها .يرى البعض
بدا
ً
أن السيد المسيح منع تالميذه من حمل أي شيء حتى العصا من أجل

يضا أو
الكمال ،لكنه سمح بها من أجل الضعف كأن يكون الكارز مر ً
مزودا وال
شي ًخا ضعيف الجسم يحتاج إلى عصا يرتكز عليها .ال يحملوا
ً

نحاسا في المنطقة" ،ليكون الرب نفسه هو طعامهم وشرابهم
خبز وال
ًا
ً
وغناهم .لعل المزود يشير إلى ثقل أتعاب هذه الحياة ،والخبز إلى مباهجها،
أما النحاس في المنطقة فيشير إلى دفن المواهب ،وكأنه ال يليق بالكارز

وقد اهتم كطبيب روحي بخالص إخوته أن يرتبك بثقل هموم هذه الحياة،

وال تجتذبه ملذاتها ،كما ال يليق به دفن مواهبه التي تقبلها من يدي خالقه.
كما أن النار ال تثبت في الماء هكذا معرفة هللا ال تثبت في القلب المشتبك

بشهوات العالم ليس من رذل العالم بالكمال إال ذاك الذي تتقد فيه نارك
دائما يا رب.
ً

† السبت في  6تموز  2019اقتبل سر العماد المقدس الطفل جورج ابن
شرين خوام ورامي مشهور ،نهنئ أهله وليحل نور الرب يسوع في حياته.
† السبت في  6تموز  2019تم إكليل الشاب رزوق إبراهيم على اآلنسة
كلي از دال ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة زوجية سعيدة مكللة

بمخافة هللا والبنين الصالحين.

سيقام جناز  40لراحة المأسوف على
† اليوم األحد في  7تموز ُ 2019
شبابه المرحوم رامي اسحق للفقيد الرحمة الواسعة ،ولوالدته إيفون باشورة،
وأخوته األب كميل اسحق ،كبرئيل ،جورج ،فادي ،ريما ،وألوالدهم

وعائالتهم وأحفادهم وألهلهم جميعًا لهم الصبر والعزاء والسلوان وطول
البقاء.

سيقام جناز لمرور سنة لراحة المرحوم
† اليوم األحد في  7تموز ُ 2019
عبود قس إبراهيم للفقيد الرحمة الواسعة ،ولزوجته ماري مراد ،وأخته ليلى

القس ،وعائالتهم وأحفادهم وألهلهم جميعاً لهم الصبر والعزاء والسلوان

وطول البقاء.

† رحلة دينية سياحية الى األراضي المقدسة ،سعر البطاقة للشخص الواحد
مع الفندق والفطور والعشاء مع التنقالت  .$3200للمزيد من المعلومات
الرجاء االتصال مع األب كميل اسحق على الرقم.514-927-1220 :
† نشاط رياضي :تعلن هيئة الكنيسة عن قيام يوم نشاط رياضي ،كرة قدم
ومباريات وتسلية ومأكوالت في شهر آب يعلن عن تاريخه الحقًا الدعوة

عامة نرجو من الجميع الحضور والدعم للمشاركة في المباريات من عمر

ثماني سنوات ومافوق الرجاء االتصال مع الشاب دافيد كورية على رقم
الهاتف  514-561-3406أو الشاب جود بربر على رقم الهاتف
التالي 438-835-5143للراغبين بالمساعدة بتنظيم هذا النشاط الرجاء
االتصال مع السيدة بوال كورية على رقم الهاتف .514-660-2414
† يتوفر لدينا عمل كونسيرج للكنيسة ،عمل بدوام كامل مع امكانية توفير
شقة صغيرة  .2 2/1العمل يتضمن * :الحفاظ على الكنيسة وكافة
االمالك نظيفة * .اثناء الشتاء يجب التأكد من أن كل المداخل واالدراج

نظيفة وخالية من الجليد والثلج...الخ .نرجو ممن لديه االهتمام التواصل

مع يعقوب طباخ على الرقم 514-463-6606 :ولكم جزيل الشكر.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

