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

† النص اإلنجيلي( :لوقا )30–18:18
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† التأمل األنجيلي :ان المسيح نظر لهذا الرجل وأحبه " ألنه فاحص

القلوب والكلى .وانه كان مولعاً بالمجد الباطل وانه كان يقصد نيل المدح

من المسيح و لذلك فتح الحديث بالثناء عليه طمعاً في ان يقابله بالمثل

فيمدحه ولكن المسيح عرف ما في قلبه وعارضه قائالً لماذا تدعوني
صالحاً كأنه يسأله لماذا تملقني النك ستتذمر على لشورى عليك ان توزع

مقتناك ولسائل يسأل من اين عرف ذاك الفتى ان يسأل عن حياة االبد اذ

ال موسى وال االنبياء كرزوا بحياة االبد؟ فنجيب انه قد تعلمها من مخلصنا

حين كان يصرخ قائالً ان من يؤمن بي فله حياة االبد .لم يخل نفسه من
الصالح بقوله هذا فانه هو الذي قال عن نفسه انا هو الراعي الصالح
والراعي الصالح يبذل نفسه عوض الخراف وكذلك لم ينفي الصالح عن

بني البشر النه قال “ الرجل الصالح من كنزه الصالح يخرج الصالحات
(مت  " )35 : 12وقوله فاحفظ الوصايا اي الناموس فبقوله " ان كنت
تريد " سلمه الرادته  .وبقوله " بع كل شيء " عرفه بالوصايا التي تؤدي

الى طريق الكمال ثم عرفه بمكافأة االنتصار فقال " فيكون لك كنز " وهذا
جزاء الغلبة  .وقد سماه كن اًز ولم يقل الحياة الن الكالم كان عن المقتنى.

وكأنه يقول له ان المال الذي يؤخذ منك ويعطى للمساكين لم تفقده بل

يزداد كالذخيرة التي ال يشوبها نقص فما أعظم محبي البر .يذهب القديس

كيرلس انه يعني بالجمل هنا الحبل الغليظ الذي يقام في نصف البناء

فيوضع عليه االخشاب من الجانبين .وآخرون ال يودون تأويله بغير الجمل

المعتاد كما هو مدلول الكلمة اليونانية اضطرب التالميذ المساكين شفقة

منهم على حالة العامة النهم أروا الناس جميعاً يحبون المال فهم بعيدون
عن الملكوت .فنظر اليهم يسوع أي عزاهم وازال عنهم الخوف أي كل ما

هو عند الناس غير ممكن فعند للا ممكن ولكن ال يجوز لك ان تأخذ هذا

القول حجة لالبتعاد عن الملكوت النه ابتعاد عن غير الممكن بل عليك

ان تطرح المقتنى وتبتعد عن الشهوة وتطلب من للا فيعينك وتكون مستحق

الحياة( .مقتبس من تفسير األنجيل للقديس مار ديونيسيوس يعقوب ابن
الصليبي)
† اليوم األحد في  20أكتوبر  2019يقام قداس وجناز األربعبن يوم لراحة
المرحوم جان خوري ،وللمرحوم رامي بحادي لمرور سنة على وفاتهما،

للفقيدين الرحمة الواسعة ولعائالتهم ولجميع األهل واألخوة الصبر والعزاء

والسلوان.

† مركز قنشرين للتعليم المسيحي :تحت شعار :عظم الرب العمل معنا

وصرنا فرحين مزمور  126:3بنعمة ربنا يسوع المسيح وببركة ورعاية
نيافة المطران ايليا باهي ،يعلن مركز قنشرين للتعليم المسيحي عن افتتاح

دورته لعام  2020-2019وذلك في  19من شهر تشرين االول (أكتوبر)
في كل يوم سبت من الساعة  10:30الى الساعة  1:00بعد الظهر

نستقبل اوالدكم من عمر  10-5سنوات ،رسم االشتراك  35دوالر للطفل.

لمريد من المعلومات واالستعالم والتسجيل يرجى االتصال مع األب كميل
اسحق ( )5149271220أو مع األخت كاترين حنا ()4389907051
نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم.

† عودة كشاف مار يعقوب :يدعو المجلس الملي الشباب والشابات من

عمر  17سنة وما فوق ،مع خبرة كشفية أو بدون أي خبرة كشفية الراغبين

إلنضمام إلى قيادة فوج مار يعقوب الكشفي الجديد .الرجاء األتصال بالسيد

جان خوري على رقم الهاتف )5145737239( :وشك اًر.

† المناولة االحتفالية :نعلن لجميع األهالي األحباء عن بدأ تسجيل أوالده

للمناولة االحتفالية من عمر  9سنوات فمافوق ،فالرجاء االتصال هاتـفياً
بأسـرع وق ــت باألب كميل إسحق .5149271220.وشك اًر.

† اللجنة الرياضية :تعلن لجنة سيدات المحبة الرياضية ،ولجنة السيدات،

عن إقامة مشروع بيع حلويات عيد الميالد ...المتضمن :كليجا ..معمول..

غريبة ..وكعك بيانسون ..واحتمال زيادة انواع اخرى .وذلك في صالتنا

على شارع هنري بوراسا ،بتاريخ  8-7-6من شهر كانون االول .نتمنى
الدعم من الجميع لهذا العمل الطوعي .للتسجيل ومزيد من المعلومات

االتصال بالسيدات( :آريا حناوي ( )4384060823صبا شهدا

( )5148838937جينا زكو  )5149632499وتسجيل الطلب عندهم.

مع الرجاء دفع القيمة خالل أسبوع من تسجيل الطلب .يغلق باب تسجيل

الطلبات في  24تشرين الثاني .أعياداً مجيدة تتمناها لكم سيدات الطائفة
واعواما مباركة .مع الشكر الكبير لكل من يساند كنيستنا المقدسة.

† لجنة السيدات :في يوم األحد  24نوفمبر  2019وإحتفاالً بعيد القديسة

الشهيدة بربارة تدعوكم لجنة سيدات مار يعقوب للسريان األرثوذكس

للمشاركة بطعام المحبة بعد القداس األلهي مباشرة الساعة  3:00 PMفي

صالتنا على هنري بوراسا سعر البطاقة  20دوالر نتشرف بإستقبالكم
وحضوركم.

† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

