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حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

† النص اإلنجيلي( :لوقا )8–1:18
صلَّى ُك َّل ِح ٍ
ين
َوقَ َ
ضا َمثَالً ِفي أََّنهُ َي ْنَب ِغي أ ْ
ال لَهُ ْم أ َْي ً
َن ُي َ
ِِ
ان ِفي َم ِد َين ٍة قَ ٍ
ال
اف اهللَ َو َ
اض الَ َي َخ ُ
َوالَ ُي َم َّل،قائالًَ «:ك َ
ت تَأْتِي
ان ِفي تِْل َ
ك اْل َم ِد َين ِة أ َْرَملَةَ .و َك َان ْ
َيهَ ُ
اب إِ ْن َس ًاناَ .و َك َ
ص ْفنِي ِم ْن َخ ِ
إِلَْي ِه قَائِلَةً :أ َْن ِ
ان الَ َي َشا ُء إِلَى
صمي!َ .و َك َ
ْ
ان .و ِ
اف
لك ْن َب ْع َد ذلِ َ
َخ ُ
ت الَ أ َ
ك قَا َل ِفي َن ْف ِس ِهَ :وِا ْن ُك ْن ُ
َزَم ٍ َ
َن ِ
َج ِل أ َّ
هذ ِه األ َْرَملَةَ تُْزِع ُجنِي،
اب إِ ْن َس ًانا،فَِإِّني أل ْ
اهللَ َوالَ أ َ
َه ُ
أ ُْن ِ
اس َم ُعوا
صفُهَا ،لَِئالَّ تَأْتِ َي َدائِ ًما فَتَ ْق َم َعنِي! َوقَا َل َّ
الربْ «:
ف اهلل م ْختَ ِار ِ
ِ
ِ
ِ
يه،
َما َيقُو ُل قَاضي الظْلم .أَفَالَ ُي ْنص ُ ُ ُ
الص ِ ِ
ار َولَْيالًَ ،و ُه َو ُمتَ َمهِّل َعلَْي ِه ْم؟ أَقُو ُل
ين إِلَْي ِه َنهَ ًا
َّارخ َ
ِ
ِ
اء ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ان،
يعا! َولك ْن َمتَى َج َ
لَ ُك ْم :إَِّنهُ ُي ْنصفُهُ ْم َس ِر ً
َّ ِ ِ
ان َعلَى األ َْر ِ
ض؟».
يم َ
أَلَ َعلهُ َيج ُد اإل َ
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† التأمل اإلنجيلي :للصالة موضع عظيم ًّ
جدا في كلمة اهلل ألنهُ
تعالى قد أعلن ذاتهُ للبشر وهو في الضعف والتجربة وجعل الصالة
الواسطة التي بها يستمدون منهُ النصرة على التجارب والتعزية في
المداومة على الصالة االنفرادية هي من واجباتنا
األحزان .ونرى أن ُ
كمؤمنين .وان كان الباب ُمغلقًا بحسب الظاهر فذلك المتحان إيماننا
ويعطينا قدر ما
فقط ألنهُ ُيحب أننا نقرع ونلج ثم بعد تجربة إيماننا يقوم ُ

المتضمن في هذا الفصل فيذكر الصالة باعتبار
نحتاج ،وأما في المثل ُ
الظلم علينا من الخارج .ففحوى المثل أنهُ ينبغي لنا أن ُنصلي في كل
حين وال ُن َّ
مل .ال يخفى أننا في تجربة الملل في الصالة بعد مواظبتنا
خصوصا إذا َّ
اشتد علينا الضيق من الخارج وما رأينا
عليها إلى حين.
ً
يحا حاالً لطلباتنا .نستنتج أن اهلل ليس يقصد أن ُيجيبنا في ما
جو ًابا صر ً
ِ
كقوله :ألن كل َم ْن
ويجيب.
طلبنا مع أنهُ قد أكثر المواعيد بأنهُ يسمع ُ
أيضا :ال تهتموا بشيء
وم ْن يقرع ُيفتح لهُ .و ً
وم ْن يطلب يجد َ
يسأل يأخذ َ

بل في كل شيء بالصالة والدعاء مع الشكر لتُعلَم طلباتكم لدى اهلل.

أشد حالة الضعف بأرملة مظلومة من خصم وأما
فيصور ّ
(فيلبي ُ .)4:6
القاضي الذي كانت ترفع دعواها ِ
إنسانا ُمتصفًا بأنهُ ال يخاف
لديه فكان
ً
إنسانا وكان ال يشاء أن ينصفها إلى زمان ولكن فيما بعد
اهلل وال يهاب
ً

دائما وتُزعجهُ بلجاجتها.
اعتمد على أنهُ يحكم في دعواها لئال تأتي ً
بالمقابلة مع اهلل غير أن الرب قصد أن ُيظهر الفرق
فقاضي الظلم ُ

العظيم بين هذا اإلنسان الجالس في موضع الحكم لهُ قدرة أن ينصف أو
أبدا بل يحكم
يظلم كما يشاء وبين اهلل الذي لهُ القدرة وال يشاء الظلم ً
بالحق وينصف المظلومين .وأما الخصم فعبارة عن إبليس إله هذا الدهر

الذي ال يكف عن أن ُيتعب ُمختاري اهلل ويظلمهم ولكن لهم ملجأ يمكنهم

أن يلتجئوا ِ
إليه في كل حين .اصحوا واسهروا ألن خصمكم كأسد زائر

لتمسا َم ْن يبتلعهُ هو .فقاوموهُ راسخين في اإليمان عالمين أن
يجول ُم ً
نفس هذه اآلالم تُجرى على اخوتكم الذين في العالم (بطرس األولى

 .)9 ،5:8ال شك بأن الشعور بضعفنا يزداد مع اشتداد الضيق ونرى

معا ولكننا نتعلم أن نصبر هلل عالمين أنهُ
األبحار تعج وأمواجها تتالطم ً
فوق الجميع ونكف عن أعمالنا وحكمتنا ُمنتظرين المعونة منهُ .اهلل لنا

عونا في الضيقات ،ولكن َمتَى جاء ابن اإلنسان أَلعلهُ يجد
ملجأ وقوةً .
ِ
فيقرن قلَّة اإليمان
اإليمان على األرض؟ حيث أشار إلى مجيئه ثانيةًُ ،
مع المثل الذي ُيعلن أمانة اهلل وصدقهُ في إجابة الصالة .فمع أن اهلل
يحب أن يجيب مختار ِ
يه وأوجب على الناس أن ُيصلوا في كل حين وال
ُ
يملوا فال يوجد كثيرون يفعلون هكذا .وهذا مثال جميل لحالتنا كبنين في

فنظهر التواضع
بيت أبينا كما ال يخفى عند المسيحي الخبير بمحبة اهللُ .
لبر اهلل وقبولنا محبتهُ وبالتمتع بكل بركة روحية في
الصحيح بالخضوع ّ
السماويات في المسيح يسوع.
† جمعية السيدات :تعلن عن محاضرة عن "العقارات :ش ارؤها
واستئجارها" لألخصائي السيد جورج زكو وذلك مساء يوم السبت في 72
أيلول  7102في صالة مار يعقوب على هنري بوراسا الساعة 7:30

 ،PMالدعوة عامة ومجانية.

† المناولة االحتفالية :األهالي األحباء نعلن لكم عن بدأ تسجيل أوالدكم
لتحضيرهم روحياً للمناولة اإلحتفالية ،للتسجيل وللمزيد من المعلومات
اإلتصال مع األب كميل إسحق على الرقم (.)514-927-1220

† The Jr Youth Elections: will be held on October 1 at our
Community Center right after the Mass, please supply your
demand to any member of the board of trustees; to be eligible
you must be a member of our church, between the age of 18 and
22.

الكين َجهالة ،وأما عندنا نحن
† )فأنَ كلم َة الصليب ع َ
اله َ
ند َ
ين فه َي قوة الل) 1كور .18 :1
المخلص َ

بمناسبة عيد إكتشاف الصليب المقدس تدعوكم لجنة صدى السريان

لحضور القداس اإللهي بكنيسة سانت مكسيم الساعة  PM07.21يوم

 11أيلول  7111وبعده مباشرةً سيقدم غداء المحبة (لحم بعجين،
والهريسة الحنطية) في صالة مار يعقوب على هنري بوراسا على روح

المرحوم الخوري عيسى طباخ ،وعلى روح المرحوم وديع حجار ،فلنغتنم

هذه الفرصة المباركة للتبرع للكنيسة .ثم بعد الغداء ستقدم اللجنة

بمشاركة الشبيية مسرحية (قصة إكتشاف الصليب المقدس) وسينتهي

اإلحتفال بإشعال النار إحتفاالً بعيد إكتشاف الصليب المقدس في ساحة

الصالة .نتمنى من الجميع المشاركة ونطلب من اهلل أن يحفظ عائالتكم
بصليبه المقدس .أما التحضيرات لهذا اليوم فستبدأ بإجتماع ولقاء خاص

في  11ايلول بيوم عيد الصليب الساعة  PM 2.21في صالة الكنيسة
للتحضير على أنغام تراتيل عيد الصليب القدس ببركة ومشاركة األب
كميل اسحق ،لذلك نطلب مساعدة الكل وخاصة كبار السن والشبيبة،
وشك ار لكم جميعاً.

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

