ܚܰܕܒܫܰܒܰܐܰ
(le dimanche) Had B-Shabo
حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي( :لوقا )73–25 :10

وِإ َذإ َن ِ
َع َم ُل أل َِر َ
ث إْل َح َياةَ
ام ُي َجِّرُبهُ قَائِلاَ «:يا ُم َعلِّ ُمَ ،ما َذإ أ ْ
ُ
اموس ٌّي قَ َ
َ
ال لَه«:ما هو م ْكتُ ٌ ِ
ِ
ام ِ
اب
وسَ .ك ْي َ
َج َ
ف تَ ْق َأرُ؟» فَأ َ
وب في إلنَّ ُ
إأل ََبدَّيةَ؟» فَقَ َ ُ َ ُ َ َ
إلر َّ
ال« :تُ ِح ُّ
ب إِلهَ َك ِم ْن ُك ِّل َقْلبِ َكَ ،و ِم ْن ُك ِّل َن ْف ِس َكَ ،و ِم ْن ُك ِّل قُ ْد َرتِ َك،
ب َّ
َوقَ َ
ال لَهُ« :بِالصَّو ِ
تِ .إ ْف َع ْل
َو ِم ْن ُك ِّل ِف ْك ِر َكَ ،وقَ ِر َيب َك ِم ْث َل َن ْف ِس َك» .فَقَ َ
َج ْب َ
إب أ َ
َ
عَ « :و َم ْن ُه َو
ه َذإ فَتَ ْح َيا»َ .وأ َّ
َن ُي َبِّرَر َن ْف َسهُ ،قَاَ َل لِ َي ُسو َ
َما ُه َو فَِإ ْذ أ ََر َإد أ ْ
ان َكان َن ِازالا ِمن أ ِ
يحا،
يم إِلَى أ َِر َ
َج َ
قَ ِريبِي؟» فَأ َ
اب َي ُسوعُ َوقَا َل« :إِ ْن َس ٌ َ
ْ ُ
ُور َشل َ
ص ٍ
ض ْوإ َوتََرُكوهُ َب ْي َن َح ٍّي َو َم ْي ٍت.
وص ،فَ َع َّرْوهُ َو َج َّرُحوهَُ ،و َم َ
فَ َوقَ َع َب ْي َن لُ ُ
َن َك ِ
اهانا َن َز َل ِفي تِْل َك إلطَّ ِري ِ
ض أ َّ
ي
ق ،فَ َرآهُ َو َج َاز ُمقَابِلَهَُ .و َكذلِ َك الَ ِو ٌّ
فَ َع َر َ
لك َّن س ِ
ظر وج َاز مقَابِلَه .و ِ
ص َار ِع ْن َد إْل َم َك ِ
ام ِريًّا
أَ ْي ا
َ
ان َج َ
ضا ،إِ ْذ َ
اء َوَن َ َ َ َ ُ ُ َ
مس ِاف إر جاء إِلَ ْي ِه ،ولَ َّما رآه تَحنَّن ،فَتَقَ َّدم وضم َد ِجر ِ ِ
ص َّ
ب َعلَ ْيهَا
َ َ ََ َ َ
َ َُ َ َ
إحاتهَ ،و َ
َُ ا َ َ
إعتََنى بِ ِهَ .وِفي إْل َغِد
َزْيتاا َو َخ ْم ارإَ ،وأ َْرَك َبهُ َعلَى َدإبَّتِ ِهَ ،وأَتَى بِ ِه إِلَى فُْن ُدق َو ْ
َعطَاهما لِص ِ
لَ َّما مضى أ ْ ِ
اح ِب إْلفُْن ُد ِ
إعتَ ِن بِ ِه،
قَ ،وقَ َ
ال لَهُْ :
َ َ
َخ َرَج د َين َارْي ِن َوأ ْ ُ َ َ
ِ َّ ِ
ت أَ ْكثَر فَ ِع ْن َد رُج ِ
ص َار
يك .فَأ َّ
وعي أُوِف َ
هؤالَء إلثلَثَة تََرى َ
َي ُ
ُ
َو َم ْه َما أ َْنفَ ْق َ َ
وص؟» فَقَ َ َِّ
َِِّ
ُّ
ص ِ
ال
ص َن َع َم َعهُ َّ
إلر ْح َمةَ» .فَقَ َ
ال« :إلذي َ
قَ ِر ايبا للذي َوقَ َع َب ْي َن إلل ُ
إص َن ْع ه َك َذإ».
ب أ َْن َ
لَهُ َي ُسوعُ« :إ ْذ َه ْ
ت أ َْي ا
ضا َو ْ
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أحد إلسامري إلصالح

التأمل اإلنجيلي:

بني ٍة سيئة « :أنه
ووجه إليه سؤإالا ّ
نرى هنا إلناموسي كيف جاء إلى يسوع ّ
ليجرب إلرب يسوع» «ماذإ أعمل ألرث إلحياة إألبدية ،فيقول له :ماذإ
قام ِّ
تقرأ؟ فيختار هذإ إلناموسي آيتين من سفري إللويين وإلتثنية عن إلمحبة،

محبة إللّه من كل إلقلب وكل إلنفس وكل إلقدرة وكل إلفكر .ومحبة إلقريب
مثل إلنفس ،فقال له يسوع« :بالصوإب أجبت إفعل هذإ فتحيا» .نتوقف عند

وصية إلمحبة ،فنرإها أنها من أهم إلوصايا إلمسيحية ،إلمحبة هي زبدة
ّ
إلوصايا ،من تمسَّك بالمحبة يكون قد أكمل وصايا إلرب كافة ،إلمحبة إلتي
إعتبرتها إلديانة إلمسيحية ،أسمى صفة في إلكون إذ قال فيها إلرسول

يوحنا« :إللّه محبة» (2يو )8 :4بل أيضا إن أحببت إللّه ستنعكس محبتي

للّه لمن خلقه إللّه على شبهه كمثاله وهو إإلنسان إلذي هو قريب أخيه

إإلنسان ،إن قريب إليهودي بحسب تعليم آباء إليهود كان إليهودي فقط،

متعصبين جدإا لجنسهم وقوميتهم ،كانوإ شعبا يبغض بقية
فاليهود كانوإ
ّ
إلشعوب ،ويسمونهم كلبا ،فيبدأ إلرب يسوع بضرب مثل إلسامري إلصالح:

إنسان كان نازالا من أورشليم إلى أريحا في إلطريق صادفه لصوص سلبوه

ال
حي وميت ،وصادفه أو ا
أموإلهّ ،
عروه وأخذوإ ثيابه وضربوه وتركوه بين ّ
إستمر في طريقهما دون تقديم أي عمل رحمة،
إ
كاهن ثم بعده الوي وإالثنان
أخي اإر يأتي إنسان سامري ،لم يسأل إلسامري عن دينه ،وعن جنسه أو

وضمد جرإحاته بزيت وخمر ،وعصب
قوميته بل نزل عن دإبته وجاء
َّ
جروح هذإ إإلنسان وحمله على دإبته .وأخذه إلى فندق ودفع عنه دينارين

وأوصى صاحب إلفندق بأن يعتني به ومهما صرف فعندما يعود يوفيه.

ونحن إليوم حتى وإن دعينا مسيحيين فاالسم ال ينقذنا من إلعقاب يوم

إلدينونة عن كل عمل صالح لم نفعله .فعلينا أن نقوم بذلك إن كنا نريد أن
نرث ملكوت إللّه ،هذه هي أعمال إلمحبة .آباؤنا في تفسيرهم إلرمزي لهذإ

إلمثل يقولون أن جنسنا إلبشري كان ساقطا بين إللصوص .إلموت وإلخطية

مروإ
وإبليس ،وأن إلكهنة وإلشرإئع من إآلباء وتقديم إلذبائح وإألنبياء وإلكهنة ّ
على هذإ إلساقط بين إللصوص فلم يتمكنوإ من أن يساعدوه حتى جاء

غريب إلجنس ،إلمسيح يسوع ربنا إلذي وإن كان البسا جسدنا فهو إبن

إلسماء ،إبن إللّه إآلب جاء هو بنفسه ،ولبى ندإء إلساقط بين إللصوص

ولين وعقم جرإحاتنا بدم قلبه وزيت رحمته وأخذنا إلى إلفندق إلى
ودإوى ّ
كنيسته إلمقدسة دإفعا عنا دينارين سر جسده ودمه إألقدسين ،هذإ بتفسير

إلدينارين ،وهو سيدفع عنا ويدفع دإئما ألنه يريدنا أن نكون معافين روحيا
وجسديا ،ويوفي بمجيئه إلثاني كل من يعتني بنا روحيا وجسدياَّ .
أهلنا إلرب

جميعا لنقتدي بالسامري إلصالح لنستحق أن ننال إلطوبى إلتي أعطاها

إلرب «للرحماء ألنهم يرحمون» آمين.

 +إليوم إألحد  11آذإر تحتفل كنيستنا إلسريانية إلمقدسة في إلعالم بجناز
إلسنة لرقاد إلمثلث إلرحمات أبينا إلبطريرك مار إغناطيوس زكا إألول

عيوإص ،نفعنا إلرب ببركة صلته ،وبارك كل من يشارك بإحياء هذه

إلذكرى .ليكن ذكره مؤبدإا.

 +أصدر قدإسة سيدنا إلبطريرك مار إغناطيوس أفرإم إلثاني كريم ق إر اإر
بطريركيا برفع إلحرمان عن إلخوري جوزيف ترزي ورعية مار يعقوب
إلسروجي في كاليفورنيا وقبول طلبهم بالعودة إلى أحضان إلكنيسة تحت

إدإرة إلبطريركية ،على أن يكونوإ تحت إدإرة نيافة إلحبر إلجليل إلمطرإن
مار إقليميس أوجين قبلن حالما تكتمل إجرإءإت إنضمامهم إلى أبرشية

إلنيابة إلبطريركية في غربي أميركا في إلقريب إلعاجل.

 +بتاريخ  1025/3/21وعلى رجاء إلقيامة إنتقلت إلى رحمته تعالى
إلمرحومة ماري عيسى أسعد زوجة إلسيد آحو كبرئيل للفقيدة إلرحمة

إلوإسعة  ،ولعائلتها وألبنائها وأهلها إلصبر وإلعزإء وإلسلوإن.

 +إليوم إألحد يقام قدإس وجناز لرإحة إلمرحوم بشير ججي لمرور أربعين

يوم على وفاته للفقيد إلرحمة إلوإسعة ،ولعائلته وأهله إلصبر وإلعزإء

وإلسلوإن.

مركز قنشرين للتربية المسيحية:

 +تحت شعار :ذوقوإ وإنظروإ ما أطيب إلرب (مز  )34 :8وبرعاية نيافة

يسر مركز قنشرين للتربية
إلمطرإن إيليا باهي وبإشرإف إلمجلس إلمليّ ،
إلمسيحية إإلعلن عن إلمخيم إلصيفي لمدة أسبوعين من  12حزيرإن
ولغاية  20تموز ،من إلساعة  2إلى إلساعة  4بعد إلظهر ،من عمر 5

إلى  21سنة .رسم إالشترإك  200دوالر للطفل .إن إلعدد محدود ،لذإ
نشجعكم ونحثكم لتسجيل أوالدكم في أقرب فرصة من خلل إالتصال

باالخت كاترين حنا .5243312151

 +إعلن :لإلخوة ذوي إلدخل إلمحدود لمساعدتهم في تتميم أورإق إلضرإئب

لسنة  1024مجانا ،يرجى إالتصال باالب كميل إسحق 5242112110

أو باالخت كاترين حنا .5243312151
المجلس الملي:

بتدإء من تاريخ 13
 +نعلمكم عن إفتتاح دورة لتعليم إللغة إلسريانية للكبار إ ا
مساء في صالة مار يعقوب على هنري
آذإر يوم إالثنين إلساعة إلسابعة
ا
بورإسا ،إلتسجيل عند إلسيد يعقوب طباخ .5244434404

 +في  18من شهر آذإر إلحالي يقيم إلمحامي جان بيير شمعون ندوة
حول إلوصية وإلوالية في حالة إلعجز ،وذلك في في صالة مار يعقوب

إلنصيبيني على هنري بورإسا .في تمام إلساعة  .22:30إلدعوة عامة.

 +لمتابعة إلنشرة عبر إألنترنيت إلرجاء زيارة موقع إلكنيسة بإشرإف
إألب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

