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آية العدد :ال تخف ألني أنا معك( .اشعيا .)41 :14

االجتماع السنوي لمؤسسات الكنيسة – أيلول 2102

حكمة العدد :تعلمت أن أعطي ،ليس ألني املك الكثير ،بل ألني اعرف
إحساس من ال يمتلك شيئا.
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األحد الحادي والعشرون بعد القيامة

ال لَه ْم أ َْيضا َمثَال ِفي أََّنه َي ْن َب ِغي
النص اإلنجيلي (لوقا  8 :81ـ َ :)1وقَ َ
ِِ
ان ِفي َمِد َين ٍة قَ ٍ
صلَّى ك َّل ِح ٍ
أْ
ين َوالَ ي َم َّل ،قائالَ " :ك َ
َن ي َ
اض الَ َي َخاف اهللَ
ت تَأْتِي إِلَ ْي ِه قَائِلَة:
ان ِفي تِْل َك اْل َمِد َين ِة أ َْرَملَةَ .و َك َان ْ
َوالَ َيهَاب إِ ْن َساناَ .و َك َ
ان .و ِ
ص ْفنِي ِمن َخ ِ
أ َْن ِ
ِ
ال ِفي
لك ْن َب ْع َد ذلِ َك قَ َ
ْ
صمي!َ .و َك َ
ْ
ان الَ َي َشاء إلَى َزَم ٍ َ
َن ِ
َج ِل أ َّ
هذ ِه
َن ْف ِس ِهَ :وِا ْن ك ْنت الَ أ َ
َهاب إِ ْن َسانا ،فَِإِّني أل ْ
َخاف اهللَ َوالَ أ َ
األَرملَةَ ت ْزِعجنِي ،أ ْن ِ
الرب:
ال َّ
صفهَا ،لِ َئالَّ تَأْتِ َي َدائِما فَتَ ْق َم َعنِي!"َ .وقَ َ
َْ
يه ،الص ِ ِ
صف اهلل م ْختَ ِار ِ
اضي الظْلِم .أَفَالَ ي ْن ِ
"اسمعوا ما يقول قَ ِ
ين إِلَ ْي ِه
َْ َ َ
َّارخ َ
صفهم س ِريعا! و ِ
ار ولَ ْيال ،وهو متَمهِّل علَ ْي ِهم؟ أَقول لَكم :إَِّنه ي ْن ِ
لك ْن َمتَى
ْ َ
ْ
َ ْ
َ َ َ
َ
َنهَ ا َ
َّ ِ ِ
اء ْابن ِ
ان َعلَى األ َْر ِ
اإل ْن َس ِ
ض؟".
يم َ
َج َ
ان ،أَلَ َعله َيجد اإل َ
تعليق على اآلية االنجيلية:
إنها آية معزية تدخل الطمأنينة إلى النفس إن سمعناها من فم المخلص

الحي الذي يحاول باستمرار أن يبث الراحة والسالم في حياتنا من خالل
عمل روحه القدوس ليعلمنا أنه معنا دائما ،وال يتركنا في شدة أو تجربة

أو حتى أوقات فرح نعيشها .إنها قاعدة مفصلية في حياتنا أن نثق دائما
بوجود الرب معنا ،وبرعايته وعنايته التي تظللنا ،مما يساعدنا على
التحرر من كل خوف أو قلق ،أو على األقل شعورنا بوجود اهلل معنا
يمنحنا القوة والقدرة على االحتمال والنظر للمستقبل بتفاؤل ألن الشدة

ستزول ،وبركات الرب ستفيض.


قصة العدد :اإلناء الفخاري

كان العروسان مغرمان بشراء األواني الفخارية الثمينة واألثرية .في

رحلتهما إلى أوروبا ،ذهبا إلى متجر خاص باألثريات .لفت نظر

العروس إناء فخاري ثمين ،ونادت عريسها وهي تقول :لم َأر في حياتي
مثل هذا الجمال الرائع .يا لصانعه من فنان رائع! صمت اإلناء قليال ،ثم

قال لها :أال تعرفين إني كنت حفنة من تراب ،ولكن أمسك بي سيدي
ووضع علي ماء وصار يعجنني .كنت أصرخ :أتركني على األرض،

لماذا تعجنني بهذا العنف؟ نظر إلي سيدي وهو يبتسم قائال :ليس بعد!

شعرت بم اررة وقلت :ماذا يفعل بي بعد؟ وضعني في دوالب الفخار،
وصار يحركه بقوة ،شعرت كأن األرض كلها تدور حولي .وصرت

أصرخ :كفى ،كفى ،فإني أشعر بدوار شديد .إني أموت .ارحمني .هز
سيدي رأسه وهو يبتسم ويقول :ليس بعد! أمسك بي وصار يتأمل في،
واذ به يضعني في الفرن ،وكانت الح اررة مرتفعة للغاية ،لم أختبر مثلها

قط .قلت له :لماذا تحرقني بالنار؟ صرخت :افتح لى باب الفرن .كفى.
بعد فترة فتح الباب ورأيت على وجهه ابتسامة وهو يقول :ليس بعد.

أمسك بي من جديد واذ به يضرب بالفرشاة ليرسم علي أشكاال جميلة،

لكن رائحة األلوان صعبة للغاية .أحسست بحالة قيء شديد .قلت له:
كفى .إني ال أحتمل رائحة األلوان" .أما هو فهز رأسه وقال :ليس بعد.

كدت أموت وهو يمسك بي ليضعني ثانية في الفرن ليثبت األلوان ويغير

من طبيعتي .كانت ح اررة الفرن مضاعفة .توسلت إليه أال يضعني فيه،
لكنه أصر .كنت أتطلع إليه وأنا أبكي .أما هو فكان يرد :ليس بعد.

فتح الباب وحملني من الفرن ،ووضعني على الرف حتى أبرد .بعد قليل
قدم لى مرآة وقال لي" :يا حفنة التراب المتألمة انظري!" دهشت حين
رأيت نفسي في هذا الجمال الباهر .قلت له :لست أنا!

"سيدتي العروس ،ال تخافي من األلم ،فإن سيدك يدخل معك في طريق
اآلالم .لو تركك بدون أن يعجنك تصيرين ترابا بال قيمة .وان لم يحملك

إلى دوالبه الفخاري ،تصيرين قطعة طين بال شكل .إن لم يدخل بك إلى

الفرن ،تجفين وتتشققين .إن لم يل ِ
ق باأللوان برائحتها الصعبة ال تحملين

صو ار جميلة .إن لم تدخلي الفرن ثانية فلن تستحقي أن تكوني في مركز

رائع محوطة بالمجد .لتصرخي معي قائلة" :مرحبا بمدرسة األلم ،مرحبا
بمدرسة األمجاد األبدية" .وهذا ما يؤكد عليه الرسول بولس :إن كنا نتألم

معه لكي نتمجد أيضا معه( .رومية .)41 :8

 +بحسب تقويم كنيستنا السريانية صادف يوم البارحة السبت  8أيلول
عيد والدة السيدة العذراء .كل عام وأنتم بخير.
 +تتوقف لقاءات دراسة الكتاب المقدس ابتداء من بعد غد الثالثاء 44

أيلول بسبب سفر نيافته إلى سوريا ولبنان لحضور اجتماعات المجمع
المقدس .على أن تعود االجتماعات يوم الثالثاء  1تشرين األول.1141

 +في الحسكة تم إكليل الشاب عماد الياس على اآلنسة نوار عبي.
تهانينا للعروسين وذويهما ،وبالرفاء والبنين.

 +اليوم األحد يقام جناز السنة للمرحومة فكتوريا هندي باطري .للفقيدة

الرحمة ،ولعائلتها الصبر والسلوان.

 +اليوم األحد يقام جناز السنة للمرحومة شاميرام توما جبرائيل .للفقيدة

الرحمة ،ولعائلتها طول البقاء.

 +لقاء المؤسسات :ببركة حضور نيافة المطران أقام المجلس الملي
مساء االثنين الماضي لقاء المؤسسات الدوري الذي حضره :المجلس

الملي -لجنة السيدات -لجنة الشباب – جوقة الترانيم -أخوية العائلة-
حاد بشابو -المحاسب .وبعد صالة البداية وكلمة نيافته المختصرة عن
محبة المسيح التي تجمعنا وتدفعنا للخدمة في حقل الكنيسة ،تحدث األخ

جاك بدرية نائب رئيس المجلس تاله حديث لمندوب عن كل مؤسسة

عرض من خالله لمحة عن واقع المؤسسة وأنشطتها ،تخلل اللقاء عرض

لبعض األفكار البناءة من الحضور(طبع كتاب القداس لألطفال وتعليمه

إياهم من خالل المؤسسات -إقامة لقاء برعاية المجلس الملي للتحاور
من مهتمين ومختصين حول سبل تنفيذ بعض المشاريع واألفكار

المطروحة باستمرار مثل عمار الكنيسة وبناء مدرسة أو روضة وغيرها-

تأسيس أخوية ثانية للعائلة تضم الراغبين باالنضمام ،ويفضل لو يكون
هناك أخوية للعائالت التي صار أوالدها في سن المراهقة)...

 +برعاية نيافة المطران ايليا باهي تقيم أخوية العائلة في كنيستنا
احتفالية اليوم العائلي الثاني ،وذلك يومي  41-41أيلول .1141

اليوم األول يخصص لألطفال مع مجموعة ألعاب مميزة في أرض
الكنيسة إضافة إلى طعام الغداء وهدية رمزية .واليوم الثاني للعائالت
يفتتح بالغداء " شمبورك"  ،يليه أمسية مرتلة يحييها األب الفاضل كميل

اسحق وجوقة الكنيسة تحت عنوان" :رسالة سالم" وهي مشاركة رمزية

إلخوتنا المتألمين في سوريا .للمزيد من التفاصيل وشراء البطاقات لدى

اإلخوة :فهد رزق اهلل ـ ـ جوني توما ـ ـ بسام زكو .بطاقة لقاء األطفال يوم
السبت ثمنها  .$41وغداء األحد للكبار ( $)41والصغار (.$)1

 +ليلة األحد الماضي أقامت أخوية العائلة مخيما لليلة واحدة ألعضاء
األخوية في صالة الكنيسة .اللقاء الذي حضرته معظم عائالت األخوية

تخلله عدة فقرات أمتعت الصغار الذين حاولت أسرة األخوية من خالل
هذا النشاط أن تزرع لديهم فكرة أن الكنيسة بيتهم الذي يحتضنهم ويجب

أن يبادلوه الحب ،كما صلوا معا قبل الطعام وقبل النوم ،وتناولوا الطعام
معا ،وعادوا إلى منازلهم فرحين متمنين تكرار التجربة.
رسالة محبة

إلى جوقة مار يعقوب النصيبيني للترانيم في كنيستنا التي تستعد بإشراف

كاهن رعيتنا األب الفاضل كميل اسحق لألمسية المرتلة التي تنظمها

أخوية العائلة في عيدها الثاني تحت عنوان :رسالة سالم .توجهها جوقتنا
مع باقي أفراد الرعية إلى أهلنا المتألمين في سوريا.

هذه األمسية ستكون مختلفة نوعا ما من ناحية تنظيمها وفقراتها ،لذلك
نشجعكم على الحضور والتفاعل معها للمساهمة في نجاحها.

حاد بشابو تقدر جميع الجهود المبذولة ،وتتمنى لجوقتنا دوام النجاح .
صور حلوة في كنيستي

 +كل شخص خدم الكنيسة في فترة من الفترات ،وال يزال على استعداد
اليوم أيضا لتقديم أي خدمة تنفع أبناء الكنيسة.

 +العائالت واألفراد الذين يواظبون بفرح وشوق على حضور اجتماعات

الكتاب المقدس مساء كل ثالثاء.

 +الذين يحضرون القداس ويتناولون من جسد ودم الرب األقدسين وهم
مستعدون بالقلب التائب ،وصوم الجسد لساعتين على األقل.

صور غير مثالية في كنيستي

 +من يدخلون إلى الكنيسة ويتصافحون ويتبادلون األخبار لدقائق قد
تطول ،ويتجاهلون أنهم في الصالة .

 +من يحضرون إلى الكنيسة في المناسبات فقط لكنهم ال يتورعون عن

االنتقاد السلبي الهدام ،والذي ال يهدف إلى البناء والتطوير.

 +من يوقفون سياراتهم خارج الكنيسة في أماكن غير مسموح بها.
فقرة للتأمل:

ال تشتكي من األيام ،فليس لها بديل.

وال تحزن على الدنيا ،مادام آخرها الرحيل.

واجعل ثقتك باهلل ،ليس لها مثيل.

وعشها في شكره ،تجد كل ما فيها جميل.

سريانيات :جوقة مار افرام السرياني(عن موقع البطريركية)
يهمنا أن نعلن إلى جميع المهتمين بالترانيم واأللحان الكنسية السريانية،
عن تخصيص صفحة لجوقة مار أفرام السرياني البطريركية على موقع

اليوتوب ،تحتوي على أهم أعمال الجوقة البطريركية .يمكن متابعتها من

خالل الرابط التالي:

www.youtube.com/channel/UC9B0TT5jfkGzJGc8JbCdcFw

 +بلغت واردات الصينية يوم األحد  1أيلول(.$)4111

عيد ومواعيد

بقلم :األخت منى أسمر لولي

كلنا نعيش في هذه الحياة تحت سماء واحدة ،وماء يروينا ويحيينا.
ها نحن نعيش بزمن متسارع في أحداثه وتطوراته ،وهو لن يعود إلى

الوراء .ويمر الزمان بليله ونهاره ،وكل شيء يتغير .المشاعر تشيب
والصوت يشيخ والزمن يرسم تجاعيد .حتى العناوين تتغير ومثوانا األخير

على مرور األيام والسنين عنوانه يضيع ،واألسماء تنتسى لألجيال

التالية ،فمن منا يذكر اسم جد جده .فكفى ننظر لبعضنا بعضا بعيون
ترابية واضعين النظارة بدرجات رؤيا مختلفة مستمدة من كل مقاييس

عوامل البيئة والتربية والمفاهيم والقيم ،ولكل بيت رؤية وتربية مختلفة.

وفي نهاية رحلة الحياة ينطفئ نور العيون ،وتبقى النظارة ذكرى لعيون

رحلت ،وقد أصبحت بمثابة خيال في طريق النسيان .والروح تتغرب ولها
نسأل :من أنت؟ ومن أنا؟ نحن الغريب والقريب ترضي أناس وتخسر

أناس ،ومن الذي يستطيع أن يرضي الحق ويرضي الناس .فتعال نلتقي
عند الصليب بنظرة محبة يسوع الثابتة التي ال تتغير كيقين الفجر ،ولنا

مع كل إشراقة شمس ترسل تحيتها الصباحية لكل البشرية نور صباح

وأمل جديد وعيد ووعود ومواعيد من الرب يسوع مخلصنا المحبوب.

ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب ،وطوبى للرجل المتوكل عليه (مز)81 :8

Today’s Bible reading (Luke 18: 1-8):
Then He spoke a parable to them, that men always ought to pray
and not lose heart, saying: “There was in a certain city a judge who
did not fear God nor regard man. Now there was a widow in that
city; and she came to him, saying, ‘Get justice for me from my
adversary.’ And he would not for a while; but afterward he said
within himself, ‘Though I do not fear God nor regard man, yet
because this widow troubles me I will avenge her, lest by her
continual coming she weary me.’” Then the Lord said, “Hear what
the unjust judge said. And shall God not avenge His own elect who
cry out day and night to Him, though He bears long with them? I
tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the
Son of Man comes, will He really find faith on the earth?”
Comment on Today’s Verse:
“Do not fear, for I am with you” (Isaiah 41:10)
It is a comforting verse and fact from the Lord who keeps
comforting us, sending His peace in our lives through the work of
His Holy Spirit. He wants to let us know that He is always with us,
and will never leave us neither when a calamity strikes nor when
our life is filled with happiness. We have to trust the Lord, and
trust that He is with us. Knowing that he always care for us will
free us from all fear and anxiety. Knowing that God is with us
gives us the power to go through difficulties with the hope that He
will help us through it.
Story of the Day: The Clay Pot
A newly-wed couple loved collecting ancient and expensive
pottery. On their honey moon, they went to Europe, where they
visited a pottery shop. There the wife found an immaculate ceramic
pot, and called her husband saying: “Look how gorgeous this piece
is! Its creator is such an artist!”
The pot answered back: “Don’t you know that I was a chunk of
dust, but my master grabbed me and poured water on me, and
started kneading me. I was yelling and asking him to put me down
and stop hurting me. But my master looked back and said, with a
smile: ‘Not yet’.
I became very upset and thought to myself: what next?! He put me
on a wheel, and started turning me here and there. I felt like the
earth is shaking and turning around me. I screamed: ‘Stop it, I’m

dizzy and sick, stop it, have mercy on me; I’m dying.’ He shook
his head, smiled once again and said: ‘Not yet’.
He carried me to an extremely hot oven, with the flames burning
within it. ‘Why are you burning me?’ I cried, “Open the oven
door; I am burning here. Enough is enough!” After a while, he
opened the oven door, took a look and said: ‘Not yet’.
After a bit, he took me off the oven, and brought a brush and
started dipping it in some ink and rubbing it on me. The smell of
the ink was so strong and I became sick. I was about to vomit when
I said ‘stop it, I cannot take it anymore, the smell of the ink is
terrible!’ He shook his head once again and said: ’Not yet!’
I was about to die when he took me once again into the scorching
oven to fix the colours on me. I begged him not to put me through
this once more, but he insisted. I wept begging him, but all he did
was mumbling: ‘Not yet!’
He opened the oven door, and put me aside to cool down.
Afterward, he brought a mirror and put it in front of me and said:
‘You chunk of useless ugly sand, look at yourself!’ I was
extremely surprised of what I saw in the mirror and said: ‘That
can’t be me’
Dear bride, do not fear pain, for your Lord is going to be with you
throughout. If he leaves you without kneading, you will be a hunk
of useless sand. If he does not put you on His pottery wheel, you
will be shapeless mass of mud. If he does not put you in the oven,
you will dry out and break. If he does not stain you with the nasty
smelling ink, you will never look beautiful as you are. If you do
not go into the oven again, you will never keep this beauty!
This is what St. Paul tells us: “if indeed we suffer with Him, that
we may also be glorified together”. (Roman 8:17)
+ According to our Syriac church’s calendar, yesterday September
8th was the memory of the birth of Virgin Mary.
+ Because His Eminence the Archbishop is leaving for Syria and
Lebanon to attend the Holy Synod, there will be no bible study
meetings starting from next Tuesday September 11th until God
willing he is back and shall resume the meeting on October 2nd,
2012.
+ Mr. Imad Alyas and Miss. Nawar Abbi got married in Al-Hasaka
recently. We congratulate the newly-wed and their families, and
wish them a life full of blessings.

+ Today the Sunday is the annual memorial service for the late
Mrs. Victoria Hindi Batri. We pray for patience and long life for
her family.
+ Today the Sunday is the annual memorial service for the late
Mrs. Shamiram Toma Gabriel. We pray for patience and long life
for her family.
+ Meeting of the Church Institutions: With the auspices of his
Eminence the Archbishop, the Board of Directors held last
Monday the periodic meeting of our church’s institutions, which
included: The Board of Directors, the Ladies Auxiliary, Youth
Committee, the Choir, the Family Fraternity, Had-Bshabo, and the
church’s accountant. The meeting started off with a prayer and a
word from His Eminence on the love of Christ that gathers us and
drives us to serve at church. This was followed by a series of
speeches, started with one by Mr. Jack Badrieh, the vice president
of the Board of Directors, followed by a speech by a representative
from each of the institutions, in which they gave a general view of
the activities of their institutions. A number of ideas were put
forward by the attendees, such as printing a children’s version of
the holy mass, and teaching it to children, holding a meeting with
specialists to discuss projects like building a church, a school or a
kindergarten, and finally starting a new family fraternity to include
those interested in joining, especially those with teenage children.
+ With the auspice of His Eminence Archbishop Elia Bahi, the
Family Fraternity is holding a second family day celebration on
15-16 September. The first day is dedicated for kids to include
games on the church’s land, with a lunch meal and a small gift.
The second day will be for the whole family, starting with a lunch,
followed by an evening of praise and worship held by Rev. Fr.
Kamil Ishak and the church’s choir. The theme will be “A Message
of Peace” to support our brothers and sisters in Syria. For more
details and for tickets please contact Fahad Rizkallah, Johnny
Toma, and Bassam Zakko. Tickets for children’s day on Saturday
are $10. Tickets for Sunday are $10 for adults and $7 and children.
+ Last Sunday, the Family Fraternity held a one-night camping at
the church’s hall. The meeting was attended by most of the
member families, and included a number of activities that were
entertaining to everybody including the children. The main aim
around the last meeting was to make the children feel that the
church is their second home indeed, which they have to love. All

attendees prayed together before sharing the meal and before going
to bed, and they all ate together. The experiment was successful,
and they all wished to repeat it again.
+ The plate collection for Sunday September 2nd was $1004.
A Message of Love:
To St. Yacoub of Nisibis Choir of our church, as they prepare
under the supervision of Rev. Fr. Kamil Ishak to perform at the
praise and worship night arranged by the Family Fraternity on its
second anniversary, themed as “Message of Peace”. This evening
will be dedicated for our suffering brothers and sisters in Syria.
Being something that you may not have experienced before, we
encourage you all to attend and participate in this evening. Had
Bshabo would like to thank all of those who helped arranging this
special event.
Beautiful Images from my Church
+ the parishioners who have served the church in one way or
another in the past, and are still willing to serve in any way they
can.
+ the families and individuals who continuously attending the bible
study evenings.
+ the people who participate in the holy mass and obtain the holy
Eucharist after repenting and fasting for at least 2 hours, preparing
themselves by heart and body to have the body and blood of Jesus
Christ.
Imperfect Images from my Church
+ Individuals who enter the church shake hands and chat for
minutes ignoring the fact there is a prayer going on.
+ people who attend church, but on occasions only, yet they do not
stop to negatively criticize the church.
+ people who park their cars at inappropriate spots.
Syriacs: Choir of Mar Aphram the Syriac (quoted from the
Patriarchal website)
We would like to inform all of those interested in the Syriac
church’s hymns and songs that a YouTube page for the Choir of
Mar Aphram the Syriac has been established. This page will
include the best performances by the choir. You can find it in:
http://www.youtube.com/channel/UC9B0TT5jfkGzJGc8JbCdcFw

مخيم أخوية العائلة في صالة الكنيسة

