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كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

† النص اإلنجيلي( :متى )24–01 :01
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ِ
َّ
صاةَ .فالَ تَ َخافُوا! أ َْنتُ ْم
َوأ َّ
يعهَا ُم ْح َ
ور ُرُؤوس ُك ْم َجم ُ
َما أ َْنتُ ْم فَ َحتى ُش ُع ُ
ِ
الن ِ
ف بِي قُ َّد َام َّ
ف
َعتَ ِر ُ
ص ِاف َير َكثِ َيرة! فَ ُك ُّل َم ْن َي ْعتَ ِر ُ
اس أ ْ
أَ ْف َ
ض ُل م ْن َع َ
ات ،و ِ
أ ََنا أ َْيضا بِ ِه قُ َّدام أَبِي الَِّذي ِفي السَّماو ِ
لك ْن َم ْن ُي ْن ِك ُرني قُ َّد َام
ً
َ
َ
ََ
اس أ ُْن ِكره أ ََنا أ َْيضا قُ َّدام أَبِي الَِّذي ِفي السَّماو ِ
َّ
ات« .الَ تَظُُّنوا أَِّني
ً
الن ِ ُ ُ
َ
ََ
ت ألُْل ِقي َسالَ ًما َعلَى األ َْر ِ
ت ألُْل ِق َي َسالَ ًما َب ْل َس ْيفًا
ضَ .ما ِج ْئ ُ
ِج ْئ ُ
َ
ُمها ،واْل َكَّنةَ ِ
ِ َّ ِ ِ
ق ِ
يه ،و ْ ِ َّ
ض َّد
ت ألُفَِّر َ
فَِإِّني ِج ْئ ُ
اإل ْن َس َ
االب َنةَ ضد أ ِّ َ َ
ان ضد أَب َ
ِِ
اء ِ
اإل ْن َس ِ
َح َّ
ُما أَ ْكثََر ِمِّني
ب أ ًَبا أ َْو أ ًّ
ان أ ْ
َح َماتِهَاَ .وأ ْ
َه ُل َب ْيتهَ .م ْن أ َ
َع َد ُ
ِ ِ
َح َّ
ب ْاب ًنا أ َِو ْاب َنةً أَ ْكثََر ِمِّني فَالَ َي ْستَ ِحقُّنِيَ ،و َم ْن
فَالَ َي ْستَحقُّنيَ ،و َم ْن أ َ
ِ
ِ ِ
ْخ ُذ ِ
يعهَا،
صل َيبهُ َوَيتَْب ُعني فَالَ َي ْستَحقُّنيَ .م ْن َو َج َد َح َياتَهُ ُيض ُ
الَ َيأ ُ َ
َجلِي َي ِج ُد َهاَ .م ْن َي ْقَبلُ ُك ْم َي ْقَبلُنِيَ ،و َم ْن َي ْقَبلُني
َض َ
اع َح َياتَهُ ِم ْن أ ْ
َو َم ْن أ َ
ِ
َِّ
ْخ ُذَ ،و َم ْن
َج َر َنبِ ٍّي َيأ ُ
اسِم َنبِ ٍّي فَأ ْ
َي ْقَب ُل الذي أ َْر َسلَنيَ .م ْن َي ْقَب ُل َنبًِّيا بِ ْ
ِّغ ِار
َي ْقَب ُل َب ًّا
هؤالَ ِء الص َ
َج َر َب ّار َيأ ُ
اسِم َب ّار فَأ ْ
ْخ ُذَ ،و َم ْن َسقَى أ َ
ار بِ ْ
َح َد ُ
ِ
ِ
اسِم تِْل ِميذ ،فَاْل َح َّ
ْس َماء َب ِارد فَقَ ْ
ط بِ ْ
َكأ َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم إَّنهُ الَ ُيضيعُ
َج َرهُ».
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† التأمل األنجيلي  :لم يأت الرب يسوع لينشر السالم الذي يغطي كل
االختالفات العميقة من أجل الوفاق السطحي ،فالبد أن ينشب الصراع،
وتثور الخالفات بين من يريدون أن يتبعوا المسيح ،والذين ال يريدون ،قد

يفرق االلتزام المسيحي بين األصدقاء واألحباء .ولم يكن الرب يسوع ،في

قوله هذا ،يشجع عصيان الوالدين ،أو الصراع في البيت ،بل بالحري

أراد أن يبين أن وجوده يستلزم ق ار اًر ،وحيث إن البعض سيتبعونه،

والبعض اآلخر لن يتبعوه ،فالبد أن ينشب الصراع .فحالما نحمل صليبنا

ونتبعه ،فإن قيمنا وأخالقياتنا وأهدافنا وغاياتنا المختلفة ،البد أن تفصلنا

عن اآلخرين .يجب أال تهمل عائلتك ،كما يجب أال تهمل دعوتك العليا،
إذ يجب أن يكون هلل األولوية المطلقة في حياتك .يدعونا المسيح إلى
رسالة أسمى من الحصول على الراحة والهدوء في هذه الحياة ,فمحبة

العائلة وصية من وصايا اهلل ،ولكن هذه المحبة يمكن أن تكون لخدمة

الذات ،ومبر اًر لعدم خدمة اهلل أو إنجاز عمله .لكي نحمل صليبنا ونتبع

المسيح ،يلزم أن نطرح عنا كل الهموم واألولويات األخرى ،فالتمسك

بهذه الحياة يمكن أن يجعلنا نخسر المسيح في هذا العالم والعالم اآلتي.

وكلما زادت محبتنا لما تمنحه هذه الحياة ﴿اللهو ،السلطة ،الشهرة ،األمن

المالي﴾ اكتشفنا أنها أشياء ال قيمة لها في الحقيقة ،لذلك فأفضل طريق
لالستمتاع بالحياة ،هي أن ال نتمسك باألطماع األرضية ،وهذا يحررنا

فنستطيع أن نتبع المسيح, ،محبتنا هلل تقاس بكيفية معاملتنا لآلخرين.
وكأس الماء البارد ألحد الصغار العطاش ،هو مثال طيب للخدمة

الخالية من األنانية ،فالطفل الصغير ال يمكنه عادة ،أو ال يريد ،أن يرد
الجميل ،ولكن اهلل يالحظ كل عمل صالح نعمله أو ال نعمله ،كما لو
كان هذا العمل موجها له هو .فهل هناك شيء ،تستطيع أن تقوم به بال

أنانية من أجل شخص آخر اليوم؟ حتى وان كان ال يراك أحد ،فلن
يذهب عملك هذا سدى ،فالبد أن يراه اهلل.

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

والتعازي الحارة لزوجته سهام بدرية وإخوته وعائالتهم وأهلهم لهم جميعاً

الصبر والعزاء والسلوان.

† اليوم األحد  01حزيران  8102يقام قداس وجناز لراحة المرحومة
فهيمة دنحو ،لمرور  01و 01يوم على وفاتها ،للفقيدة الرحمة الواسعة
والتعازي الحارة ألخيها بهنام دنحو ولزوجته وأوالده يوسف وأنطوان ووعد

وسعد دنحو ،ولسائر األهل واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان.
† األحد القادم في  07حزيران  8102سيقام قداس وجناز لراحة
المرحومة المرحومة زهيدة حنوش ،لمرور  01و 01يوم على وفاتها،
للفقيدة الرحمة الواسعة وألوالدها وجيه وزوجته وفاء طوسي ،وراشيل

وزوجها فهمي بريخو ،وراغدة ومفيد وزوجته كراسيا كلور ،ولسائر األهل
واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.

† إنتخاب المجلس الملي :نظ اًر القتراب انتهاء الدورة االنتخابية للمجلس
الملي في أواخر شهر تموز  8102فإن 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  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 إبتداء من يوم األحد  01أيار  8102إلى أمين سر

المجلس الملي السيد يعقوب دنحو ،علماً أن آخر موعد لقبول طلبات
الترشيح هو تمام الساعة السادسة من مساء يوم األحد  0تموز 8102

في 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.

 1ـ 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.
على الناخب أن ي ارعي 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.
 1ـ ـ أن يكون عمره  02سنة على األقل.
 0ـ ـ أـن يكون متمتعاً باألخالق الحسنة.

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

