ܚܰܕܒܫܰܒܰܐ ܰ
(Le Dimanche) Had B-Shabo
حـــاد بشــــــــابو (يـــوم األحـــد)
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النص اإلنجيلي (لوقا )62-51 :9
ِِ
ِ
طلِق ِإَلى أ ِ
ِ
ِ
ام
الرِتَفاعه ثَب َ
َوح َ
َّام ْ
ُ
َّت َو ْج َه ُه ل َي ْن َ َ
ُورَشلي َمَ ،وأ َْرَس َل أ َ
َم َ
ين تَ َّمت األَي ُ
لس ِ
ام ِريِي َن َحتَّى ُي ِعُّدوا َل ُهَ .فَل ْم َيْقَبُلوهُ ألَ َّن
َو ْج ِه ِه ُرُسالًَ ،ف َذ َهُبوا َوَد َخلُوا َق ْرَي ًة لِ َّ
ِ ِِ
وجهه َكان متَّ ِجها َنحو أ ِ
وحَّنا،
وب َوُي َ
يمَ .فَل َّما َأرَى ذل َك تْلمي َذ ُاه َي ْعُق ُ
َ ْ َ ُ َ ُ ً َْ ُ
ُورَشل َ
َن تَْن ِزَل َن ٌار ِم َن ال َّس َما ِء َفتُْفِن َي ُه ْمَ ،ك َما َف َع َل
ول أ ْ
َقاالََ «:ي َار ُّب ،أَتُ ِر ُيد أ ْ
َن َنُق َ
ِ
الَ«:ل ْستُما تَ ْعَلم ِ
ان ِم ْن أَ ِي ُرو ٍح أ َْنتُ َما!
ِإيليَّا أ َْي ً
ضا؟» َفاْلتََف َت َو ْانتَ َه َرُه َما َوَق َ
َ
َ
ان َلم يأ ِ
ِ ِ
َن ْاب َن ِ
الن ِ
ْت لُِي ْهلِ َك أ َْنُف َس َّ
أل َّ
ض ْوا ِإَلى
ص»َ .ف َم َ
اإل ْن َس ِ ْ َ
اسَ ،ب ْل ل ُي َخل َ
ٍ
ِ
ِ
يق َقال َله و ِ
ِ
َّ ِ
احٌدَ « :يا َسِي ُد ،أ َْت َب ُع َك
َق ْرَية أ ْ
يما ُه ْم َسائ ُرو َن في الطر ِ َ ُ َ
ُخ َرىَ .وف َ
السم ِ
ِ
ال َل ُه َيسوعُ«:لِلثَّ َعالِ ِب أ َْو ِج َرةٌ ،ولِ ُ ِ
اء أ َْوَك ٌار،
أ َْي َن َما تَ ْمضي»َ .فَق َ
َ
طُيور َّ َ
ُ
ِ
ِ ِ
آلخ َرْ «:ات َب ْعِني».
َوأ َّ
ال َ
ْس ُه»َ .وَق َ
َما ْاب ُن اإل ْن َسان َفَل ْي َس َل ُه أ َْي َن ُي ْسنُد َأر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ال َل ُه َي ُسوعَُ «:د ِع
الَ «:يا َسِيُد ،ا ْئ َذ ْن لي أ ْ
َن أ َْمض َي أ ََّوالً َوأ َْدف َن أَبي»َ .فَق َ
َفَق َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
آخ ُر
اه ْمَ ،وأ َّ
ال َ
اْل َم ْوتَى َي ْدفُنو َن َم ْوتَ ُ
َما أ َْن َت َفا ْذ َه ْب َوَناد ب َمَل ُكوت للا»َ .وَق َ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ين ِفي َب ْيِتي».
ضا« :أ َْت َب ُع َك َيا َسِيُدَ ،ولك ِن ا ْئ َذ ْن لي أ ََّوالً أَ ْن أَُودعَ الذ َ
أ َْي ً
َفَقال َله يسوعَ«:ليس أَحد يضع يده عَلى اْل ِمحر ِ
ظ ُر ِإَلى اْل َوَرِاء
اث َوَي ْن ُ
َ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ٌ َ َ ُ ََ ُ َ
َْ
يصُلح لِمَل ُك ِ
وت للاِ».
َْ ُ َ
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األحد الخامس بعد القيامة

عيد السيدة العذراء لبركة السنابل وتذكار مار إسحق

† التأمل األنجيلي :
الرب يسوع لم يكن لديه مثل تلك األحقاد فأرسل قدامه بعض الرسل

ليعدوا له منزالً في إحدى قرى السامريين .لكن السامريين رفضوا استقبال

أولئك المسافرين اليهود .عندما رفضت القرية السامرية استقبال تالميذ
يسوع ,لم يرد التالميذ أن يكتفوا بنفض الغبار من أقدامهم ﴿لو ﴾9:5

لكنهم أرادوا االنتقام بأن يطلبوا من للا أن تنزل نار من السماء وتلتهم

هذه القرية ،كما فعل للا مع مدينتي سدوم وعمورة الشريرتين ﴿تك ﴾19

ونحن أيضاً قد نحس بالرغبة في االنتقام ،حين يرفضنا الناس أو
يهزؤون بنا .لكن ال بد أن نتذكر أن االنتقام والدينونة هلل وحده ،وينبغي
أال نتوقع منه أن يستخدم سلطانه لتنفيذ ثأر شخصي لنا .ماذا يريد الرب

يسوع منا؟ إنه يريد منا التكريس الكامل له ،وليس االلتزام الجزئي ،فليس
من الممكن أن ننتقي ونختار بعضاً من أفكار يسوع ونتبع ما نريد.

فيجب علينا أن نقبل الصليب مع اإلكليل ،الدينونة مع الرحمة كما يجب

علينا أن نحسب حساب التكلفة ،ونكون مستعدين للتنازل عن كل شيء
آخر نعتمد عليه ليعطينا األمان .وإذ نركز عيوننا على المسيح ينبغي أال

نسمح ألي شيء آخر أن يجرفنا عن أسلوب المعيشة الذي يراه للا

دل
صالحاً وحقيقياً .االلتفات إلى الوراء ليس
ممدوحا في كلمة للا ألن ُه ي ُّ
ً
الر ِب
على حالة قلوبنا بحيث أنها ليست مسرورة ومرتضية بطريق َّ
ِ
قلبه وراء فال بَّد أن
يوما ما .فكل من كان ُ
وخدمته .ال َّبد أن تلحق القلب ً
ير َّتد إلى الوراء .قال الرسول عن بعض الخدام الذين رافقوهُ بغيرة حسنة

ثم التفتوا إلى الوراء .إذ الجميع يطلبون ما هو ألنفسهم ال ما
في األول َّ
هو ليسوع المسيح ،يطلب منا أن نثبت إلى النهاية بدون ُّ
التردد الناتج
من َّقلة اإليمان.

† عيد األم :بهذه المناسبة الدينية العزيزة علينا جميعاً نتقدم بالتهاني لكل
من يحمل اسم سيدة العالمين العذراء مريم ومن له عالقة مع األسم.

وبمناسبة عيد األم نقدم الطوبى واإلكرام لوالدة اإلله مريم القديسة ومن
خاللها نعيد كل األمهات ونقدم لهن أجمل باقة ورد من قلوبنا ونقول كل

عام وأنتن بألف خير وسالم ،واألمهات اللواتي غادرنا هذه الحياة الرحمة

الواسعة مع األبرار والقديسين في ملكوت السموات.
† اليوم األحد في  13أيار  2018إقتبلت سر العماد المقدس الطفلة

كاسند ار ابنة كارمن زكو وأنطوني كارفيللو ،نهنئ أهلها وليحل نور الرب
يسوع في حياتها.

† اليوم األحد في  13أيار  2018يقام قداس وجناز لراحة المرحومة

جورجيت يوسف جرجس داراوي ،للفقيدة الرحمة الواسعة وألبنتها ريما
موسى زينو وعائلتها ولشقيقتها سعاد حجار والعائلة وأوالدهم وعائلتهم

وأهلهم جميعاً لهم الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.
إنتخاب المجلس الملي:

نظ اًر القتراب انتهاء الدورة االنتخابية للمجلس الملي في أواخر شهر

تموز  2018فإن 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  8تموز  2018من

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
 13أيار  2018إلى أمين سر المجلس الملي السيد يعقوب دنحو ،علماً

أن آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو تمام الساعة السادسة من مساء

يوم األحد  1تموز  2018في 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:

 1ـ ـ أن يكون سريانياً أرثوذكسياً.
 2ـ ـ أن يكون متمتعاً باألخالق الحسنة.

 3ـ ـ أن يكون عضواً في الكنيسة لثالث سنوات .على األقل.
 4ـ ـ أن يكون عمره  25سنة على األقل ،على أال يتجاوز السبعين عاماً.
 5ـ 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.
 8ـ ـ أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية آلخر سنتين.

أما الناخب من الجنسين فيجب أن يراعي الشروط التالية بحسب الفقرة

ج من المادة الخامسة:

 1ـ ـ أن يكون سريانياً أرثوذكسياً.
 2ـ ـ أن يكون عضواً في الكنيسة لسنة واحدة على األقل.
 3ـ ـ أن يكون عمره  18سنة على األقل.

 4ـ ـ أـن يكون متمتعاً باألخالق الحسنة.
 5ـ ـ أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية للسنة األخيرة.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

