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النص اإلنجيلي (لوقا  25 :10ـ ـ )37
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أحد السامري الصالح

التأمل اإلنجيلي :هذا المثل نرى أن هذا السامري عندما يسمع أنات
هذا اإلنسان الساقط بين اللصوص ،لم يسأل السامري عن دينه ،وعن

وضمد جراحاته بزيت وخمر،
جنسه أو قوميته بل نزل عن دابته وجاء
َّ
وحمله على دابته .الكاهن لم يفتكر بهذا اإلنسان وظن أنه قد أتم عمله

في الهيكل ولم يعلم ولم يتذكر ما قاله الرب في الكتاب المقدس .أريد
رحمة ل ذبيحة( ،هو ،6 :6مت )13 :9وكذلك الالوي لم يفكر بقول

الكتاب المقدس .أما هذا اإلنسان السامري فقد اعتنى بعدوه اليهودي
وأخذه إلى فندق ودفع عنه دينارين وأوصى صاحب الفندق بأن يعتني به

ومهما صرف فعندما يعود يوفيه .يسأل الرب الناموسي قائالً« :من

صار قريباً للساقط بين اللصوص؟» لم يرد الناموسي أن يقول «ذلك
السامري» بل قال الذي صنع معه الرحمة .فقال له الرب يسوع« :إذهب
أنت أيضاً واصنع كذلك» لترث ملكوت للا الذي أعده الرب لنا ،ل
نستطيع أن نرثه باإليمان فقط ألن اإليمان بدون أعمال ميت ،حتى وإن
دعينا مسيحيين فالسم ل ينقذنا من العقاب يوم الدينونة عن كل عمل
صالح لم نفعله .وأن نحمل في قلبنا وفكرنا ونفسنا محبة المسيح وأن
نخدمه .آباؤنا في تفسيرهم الرمزي لهذا المثل يقولون أن جنسنا البشري

كان ساقطاً بين اللصوص .الموت والخطية وإبليس ،وأن الكهنة والشرائع
من اآلباء وتقديم الذبائح وموسى وهارون وبقية من جاء من اآلباء
واألنبياء والكهنة مروا على هذا الساقط بين اللصوص فلم يتمكنوا من أن
يساعدوه حتى جاء غريب الجنس ،المسيح يسوع ربنا الذي وإن كان

لبساً جسدنا فهو ابن السماء ،ابن للا اآلب جاء هو بنفسه لخالصنا،
أهَّلنا الرب جميعاً لنقتدي بالسامري الصالح لنستحق أن ننال الطوبى

التي أعطاها الرب «للرحماء ألنهم يرحمون» (مت )7 :5آمين.

 سيقام قداس وجناز لمرور أربعين2017  نيسان2  األحد القادم في+
يوم لراحة المرحومة شفيقة خويس إمرأة المرحوم سعيد وردة للفقيدة
، نورما، جيزيل، جوزيف، ميشيل، الرحمة الواسعه وألولدها منى،وفاتها

. ولجميع األهل الصبر والعزاء والسلوان، وأحفادها،ماي
 يقام قداس وجناز لمرور سنة لراحة2017  األحد القادم في نيسان+
المرحوم سيمون شربجي للفقيد الرحمة الواسعة ولزوجته أنجيل طاشجي
 ولجميع األهل واألقارب لهم الصبر والعزاء،وألولدها وأحفادها وأخوته

.والسلوان

) لجنة السيدات في كنيستنا تدعوكم إلى غداء نصف الصوم (سمك+
 في مركز كنيستنا2017  آذار26 وذلك بعد قداس اليوم مباشرة األحد

 والتسجيل لدى جمعية. دولر$ 20  ثمن البطاقة.على هنري بوراسا
.السيدات
+ The Youth Committee would like to invite all in our Church
to a Falafel Night Saturday April 1st at 7:30 PM, at our Church
Hall on Henri-Bourassa! Prices will be 7$ for a falafel
sandwich, a drink and dessert, or 10$ for 2 sandwiches, a drink
and dessert. Tickets will be sold at the door, and for more
information, please contact Aboud Abdalnour at (438) 9987587. Thank you for supporting our youth!
+ Dear youth, due to Father Kamil's restricted time, our next
Spiritual Discussion Night will only be among the youth. It will be
held EXCEPTIONALLY ON SUNDAY April 2nd AT 8 PM at our
Church Hall on Henri-Bourassa, and we would like to reflect
among ourselves the topic of: "Easter and the egg: What
importance does Christ's death and Resurrection have for us".
After the discussion, we would like to take the time to get to know
one another and enjoy some food. Please remember to bring your
Bibles!
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اجدون)
برعاية نيافة الحبر الجليل مار أثناسيوس إيليا باهي وبقيادة  :األب كميل
اسحق أحيت جوقة مار يعقوب للسريان األرثوذكس في مونتريـال أمسية
تراتيل روحية بمناسبة عيد البشارة واآللم والقيامة المظفرة األمسية

األولى أقيمت البارحة مساء يوم السبت  25آذار عيد البشارة الساعة

اء في كنيسة مار برصوم في تورونتو أونتاريو واألمسية
السابعة مسـ ـ ً
مساء في
الثانية ستقام في الثامن من نيسان السبت الساعة السابعة
ً
كاتدرائية المخلص للروم الملكيين على العنوان التالي الدعوة مجانية:
10025 Boul. L’Acadie Montreal, QC. H4N 2S1

 +اعالن حفلة عيد الفصح بمناسبة عيد القيامة المجيد وبكامل الفرح
تعلن أخوية صدى السريان المنطلقة حديثا في كنيسة مار يعقوب

للسريان األرثوذوكس في مونتريـال ،عن اول نشاط لها وبحضور خاص
للفنانة السريانية القادمة من بلجيكا روزالينا شمعون والفنان المحبوب
شادي نداف .والمقام في مطعم ليالي بيروت المصادف في  16نيسان
 2017الساعة التاسعة مساء وبسعر  $40للشخص الواحد و $20

لألطفال من  5الى  12سنة .للراغبين بوضع أطفالهم بحضانة المطعم
وذلك بقيمة  $15للطفل (الرجاء التواصل مع إدارة المطعم) للحجز
والستعالم الرجاء التصال بالسيد صليبا شمعون على الرقم :

) (514-449-9543تتمنى لكم أخوية صدى السريان قيامة مجيدة.
 +لمتابعة النشرة عبر األنترنت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

