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

† النص اإلنجيلي( :لوقا )51–4 :8

ِ َِّ
ِ
اءوا
َفلَ َّما ْ
اجتَ َم َع َج ْمعٌ َكث ٌير أ َْي ً
ضا م َن الذ َ
ين َج ُ
ِ
بِ َمثَلَ « :خ َرَج َّ
يما ُه َو
الزِارعُ لِ َي ْزَر َ
ع َزْرَعهَُ .وف َ
ق ،فَ ْان َداس وأَ َكلَتْه طُيور السَّم ِ
الطَّ ِري ِ
َّخ ِرَ ،فلَ َّما
اءَ .و َسقَ َ
آخ ُر َعلَى الص ْ
ط َ
َ َ ُ ُُ
َ
آخر ِفي و ْس ِط َّ
ت َج َّ
ت
الش ْو ِك ،فََن َب َ
َن َب َ
ف ألََّنهُ لَ ْم تَ ُك ْن لَهُ ُرطُ َ
وبةٌَ .و َسقَطَ َ ُ
َ
م َعهُ َّ
آخ ُر ِفي األ َْر ِ
الش ْو ُ
ك َو َخ َنقَهَُ .و َسقَطَ َ
ض الصَّالِ َح ِةَ ،فلَ َّما َن َب َ
ت َ
ص َنعَ
َ
ادى«:من لَه أُ ْذ َن ِ ِ
ضع ٍ
ِ ِ
ف» .قَ َ
ال ه َذا َوَن َ
َّم ِع َفْل َي ْس َم ْع!» فَ َسأَلَهُ
َْ ُ
ثَ َم ًار م َئةَ ْ
ان للس ْ
ال«:لَ ُكم قَ ْد أ ْ ِ
ِِ
ِ
َن
ون ه َذا اْل َمثَ ُل؟» فَقَ َ
ُعط َي أ ْ
ينَ «:ما َع َسى أ ْ
َن َي ُك َ
تَالَمي ُذهُ قَائل َ
ْ
وت ِ
ِ
اهلل ،وأ َّ ِ ِ
تَع ِرفُوا أَسرار ملَ ُك ِ
ين الَ
ين فَبِأ َْمثَالَ ،حتَّى إَِّنهُ ْم ُم ْبص ِر َ
َما لْل َباق َ
ْ
َْ َ َ
َ
الزرعُ هو َكالَم ِ
ِِ
ِ
َّ
اهلل،
ين الَ َي ْفهَ ُم َ
ونَ ،و َسامع َ
ُي ْبص ُر َ
ُ
ونَ .وه َذا ُه َو اْل َمثَ ُلَ ُ ْ :
ِ ِ
َِّ
َِّ
ين َعلَى الطَّ ِري ِ
يس َوَي ْن ِزعُ اْل َكلِ َمةَ ِم ْن
ين َي ْس َم ُع َ
ق ُه ُم الذ َ
َوالذ َ
ون ،ثَُّم َيأْتي إِْبل ُ
ِ َّ
َِّ
َِّ
ين َمتَى َس ِم ُعوا
ين َعلَى الص ْ
َّخ ِر ُه ُم الذ َ
صواَ .والذ َ
ُقلُوبِ ِه ْم ل َئال ُي ْؤ ِمُنوا فََي ْخلُ ُ
ي ْقبلُون اْل َكلِمةَ بِفَرٍح ،و ِ
ون إِلَى ِح ٍ
ينَ ،وِفي
َص ٌل ،فَُي ْؤ ِمنُ َ
ََ َ
هؤالَء لَ ْي َس لَهُ ْم أ ْ
َ َ َ ُ
َِّ
ط ب ْين َّ ِ
َِّ
ِ
ِ
ون ،ثَُّم
الش ْوك ُه ُم الذي َن َي ْس َم ُع َ
ونَ .والذي َسقَ َ َ َ
َوْقت التَّ ْج ِرَبة َي ْرتَ ُّد َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ون ِم ْن ُهم ِ
ون ثَ َم ًار.
وم اْل َح َياة َو ِغ َن َ
اها َولَذاتهَاَ ،والَ ُي ْنض ُج َ
ون فََي ْختَنقُ َ
َي ْذ َهُب َ
ُ
َِّ
ض اْلجي َ ِ
َِّ ِ
ونهَا ِفي َقْل ٍب
ون اْل َكلِ َمةَ فََي ْحفَظُ َ
َوالذي في األ َْر ِ َ
ين َي ْس َم ُع َ
ِّدةُ ،ه َو الذ َ
ِ
جيٍِّد ِ
َّب ِر.
ون بِالص ْ
َ
صال ٍحَ ،وُيثْم ُر َ
َ
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إِلَ ْي ِه ِم ْن ُك ِّل َمِد َين ٍة ،قَا َل
ض َعلَى
َي ْزَرعُ َسقَ َ
ط َب ْع ٌ

األحد الثامن بعد القيامة

† التأمل األنجيلي :
لماذا سمح الزارع لبعض البذار الثمينة أن تسقط على الممرات في

الطريق ،أو على الصخر أو بين الشوك؟ ليست هذه ،طبعاً ،صورة زارع

غير مسؤول يبعثر بذاره بطريقة عشوائية .فالزارع يستخدم الطريقة

المعروفة والمقبولة للبذر باليد في حقل كبير ,فهو ينثر حفنات البذور في

كل الحقل ,ويهدف بذلك إلى إلقاء أكبر قدر ممكن من البذار في
األرض الجيدة والتربة الصالحة .إال أن هناك حتماً فاقداً في البذور حيث
يسقط بعضها في تربة أقل جودة وأقل انتاجاً من غيرها .إن فشل بعض
البذار في إنتاج محصول ال يرجع إلى خطأ من الزارع األمين أو في

البذار فالنتائج تعتمد على حالة التربة التي سقطت فيها البذار .فإن
مسئوليتنا أن ننثر البذار ﴿رسالة اهلل﴾ لكن ينبغي أال نستسلم أو نيأس

حين تفشل جهودنا .تذكر أنه ليست كل بذرة تسقط على أرض صالحة.
لماذا لم تفهم الجموع كلمات الرب يسوع؟ ولذلك لم يريدوا التعمق في

كلمات يسوع .لقد كان مثل الزارع واألرض صورة دقيقة عن تجاوب

الناس مع أمثاله.اإلنسان الصلب كالصخر ،مثل رؤساء اليهود الدينيين،
يرفض أن يؤمن برسالة اهلل .أما اإلنسان الذي يشبه األرض الحجرية،
أما اإلنسان الذي يشبه األرض الجيدة فهو يتبع المسيح مهما كانت

التكاليف.

† اليوم األحد  3حزيران  8102يقام قداس وجناز لراحة المرحوم عبد
المسيح مراد لمرور  01و 01يوم على وفاته ،للفقيد الرحمة الواسعة،

والتعازي الحارة لزوجته تيريز ناصيف وإلخوته وأخواته ماري ،جوزيف،
شمس ،مراد ،كابي ،سليم ،وبديع مراد ولسائر األهل واألقارب لهم

الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.

† اليوم األحد  3حزيران  8102يقام قداس وجناز لراحة المرحوم حفيظ
أسعد نجار لمرور  01و 01يوم على وفاته ،للفقيد الرحمة الواسعة،

والتعازي الحارة لزوجته إنعام شاهين وابنه بسام نجار وزوجته ربا الياس،
ولسائر األخوة واألهل واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان وطول

البقاء.

† األحد القادم  01حزيران  8102سيقام قداس وجناز لراحة المرحوم
الشماس فريد حنا زكو ،لمرور سنة على وفاته ،للفقيد الرحمة الواسعة،

والتعازي الحارة لزوجته سهام بدرية وإخوته وعائالتهم وأهلهم لهم جميعاً

الصبر والعزاء وطول البقاء.

† األحد القادم  01حزيران  8102سيقام قداس وجناز لراحة المرحومة
فهيمة دنحو لمرور  01يوماً على وفاتها .للفقيدة الرحمة الواسعة
والتعازي الحارة ألخيها بهنام دنحو ولزوجته وأوالده يوسف وأنطوان ووعد

وسعد دنحو ،ولسائر األهل واألقارب لهم الصبر والعزاء وطول البقاء.
إنتخاب المجلس الملي:
نظ اًر القتراب انتهاء الدورة االنتخابية للمجلس الملي في أواخر شهر

تموز  8102فإن نيافة المطران ايليا باهي راعي األبرشية وعمالً بأحكام
نظام المجالس الملية الموحد يدعوكم إلى انتخابات المجلس الملي لدورة

انتخابية جديدة لمدة سنتين ،وذلك يوم األحد الموافق  2تموز  8102من
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 ابتداء من يوم األحد
 03أيار  8102إلى أمين سر المجلس الملي السيد يعقوب دنحو ،علماً

أن آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو تمام الساعة السادسة من مساء
يوم األحد  0تموز  8102في صالة كنيستنا ،هنري بوراسا.

شروط الترشيح بحسب الفقرة ب من المادة الخامسة من نظام

المجالس الملية :يرجى ممن يريد الترشح لعضوية المجلس الملي من
الجنسين مراعاة الشروط التالية:

 0ـ ـ أن يكون سريانياً أرثوذكسياً.

 8ـ ـ أن يكون متمتعاً باألخالق الحسنة.

 3ـ ـ أن يكون عضواً في الكنيسة لثالث سنوات .على األقل.

 0ـ ـ أن يكون عمره  81سنة على األقل ،على أال يتجاوز السبعين عاماً.

 1ـ 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.

 2ـ ـ أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية آلخر سنتين.

أما الناخب من الجنسين فيجب أن يراعي الشروط التالية بحسب الفقرة

ج من المادة الخامسة:

 0ـ ـ أن يكون سريانياً أرثوذكسياً.

 8ـ ـ أن يكون عضواً في الكنيسة لسنة واحدة على األقل.
 3ـ ـ أن يكون عمره  02سنة على األقل.
 0ـ ـ أـن يكون متمتعاً باألخالق الحسنة.

 1ـ ـ أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية للسنة األخير.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

