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ان اْل َعالَ ُم في ح ْك َمة اهلل لَ ْم َي ْع ِرف اهللَ بِاْلح ْك َمةْ ،
ِ
ين بِ َجهَالَ ِة اْل ِك َرَازِة .أل َّ
ون َآيةً،
َن اْل َيهُ َ
اهللُ أ ْ
ود َي ْسأَلُ َ
ص اْل ُم ْؤ ِمن َ
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اْل َج َسد ،لَ ْي َس َكث ُير َ
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ون أَ ْق ِوَي َ
ِ ِ
ِ ِ
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اءَ .و ْ
اختَ َار اهللُ ُ
ي األَ ْق ِوَي َ
اء اْل َعالَم لُي ْخ ِز َ
ض َعفَ َ
ي اْل ُح َك َم َ
اْل َعالَم لُي ْخ ِز َ
ِ
اء اْل َعالَِم واْلم ْزَدرى و َغ ْير اْلمو ُج ِ
ود،لِ َك ْي الَ َي ْفتَ ِخ َر
ود لُِي ْب ِط َل اْل َم ْو ُج َ
اهلل أ َْدن َي َ
َ ُ َ َ َ َْ
يح يسو َ َِّ
ِ
ٍ
ُّ ِ
ص َار لََنا ِح ْك َمةً ِم َن
ع ،الذي َ
امهَُ .و ِم ْنهُ أ َْنتُ ْم بِاْل َمس ِ َ ُ
َم َ
ُكل ذي َج َسد أ َ
ِ
الرب».
وبَ «:م ِن ا ْفتَ َخ َر َفْل َي ْفتَ ِخ ْر بِ َّ
اء َحتَّى َك َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
اسةً َوِف َد ً
اهلل َوبًِّار َوقَ َد َ
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عيد إكتشاف الصليب المقدس

التأمل اإلنجيلي:

إن الموت على الصليب كان مرتبطًا بفكرة كل ما هو ُمخجل وعار.
والكالم عن الخالص فقط من طريق آالم إنسان مصلوب ،وموته كان
من شأنه أن يثير في أفكار اليونانيين كل االزدراء .لقد كان اليونانيُّون

” ُع َّشاق حكمة“ (وهو المعنى الحرفي للكلمة ”فالسفة“) .ولم يكن هناك
في رسالة اإلنجيل ما يستهوي تباهيهم بالمعرفة .وأما عند الذين
يخلصون ،فاإلنجيل هو قوة اهلل .والحقيقة الخطيرة هي أنه يوجد فئتان

من الناس ،أولئك الذين يهلكون وأولئك الذين يخلصون .وليس من فئة
يؤدي
بين بين“ .فالناس قد يحبُّون حكمتهم البشرية ،لكن اإلنجيل وحده ّ
” َ
إلى الخالص.
إن األلفاظ :جهال ،وضعفا ،وأقوياء ،هي كلها على صيغة الجمع لغير

العاقل ومقصد الرسول بولس بها أن يوضح بهذه األلفاظ البالغة ،الفرق

العظيم بين الوسائط البسيطة التي يستخدمها اهلل وبين األشياء المحسوبة
ٍ
جسد أمامهُ .فإنهُ قد
عالية وفعالة عند الناس .لكي ال يفتخر كل ذي
سلك مسل ًكا من ِ
شأنه أن يناقض أفكار الناس ويضعهم في التراب .يود
اإلنسان دائما أن يفتخر بشيء من ِ
نفسه ،ولكن ليس الفتخارِه موضع مع
ً
صليب المسيح .فاهلل المطلق السلطان قد اختار أن يرسل ابنهُ الوحيد
بضعف وا ٍ
ٍ
ثم قام من األموات.
صلب
هانة َّ
إلى العالم ف ُ
فالمسيح يكفينا من اآلن إلى أن ندخل المجد األبدي فمن الغباوة أن
ِ
حكمته كأنها تنفعنا أقل نفع أمام اهلل .وان كان
نلتفت إلى قوة اإلنسان أو
األمر كذلك فأين االفتخار؟ بل كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر

بالرب .نبارك الرب في كل حين وبه تفتخر نفوسنا ونعلي اسمه معاً

آمين.

 +يوم السبت الماضي  9أيلول اقتبل سر العماد المقدس الطفل أدريان
إبن كلود شمعون وماري آن .نهنئ أهله وليحل نور الرب يسوع في

حياته مدى الدهر.

 +يوم األحد الماضي  20أيلول اقتبل سر العماد المقدس الطفل نيقوال

نهنئ أهله وليحل نور الرب يسوع في حياته
ابن وداني وكارمن شربجيّ .
مدى الدهر.
 +اليوم األحد يقام جناز األربعين لراحة نفس المرحوم أسمر أسمر والد
السيد شمعون أسمر الذي توفي في هولندا عن عمر يناهز  55عام
للفقيد الرحمة الواسعة وألبنائه وأهله الصبر والسلوان.

 +اليوم األحد جناز األربعين لراحة نفس المرحوم ألبير خواجة المتوفي
في ألمانيا عن عمر  ٥٦عاماً .وهو شقيق السيدة مادلين زوجة السيد

سهيل كنعو .نقدم التعازي لزوجته ماري ابراهيم وأبنائه ديلمون وبيالدر
وتكالت وعديله إيلي صليبا وطوني ماركاري وعائلة إيليا ابراهيم.

 +اليوم األحد يقام جناز المرحوم غفرائيل أنطون الذي توفي في سوريا
عن عمر يناهز  55عاماً .للفقيد الرحمة الواسعة والتعازي البنه السيد

معن أنطون وزوجته غادة زكو والعائلة.

 +في إيطاليا وفي األسبوع الماضي إنتقلت إلى األخدار السماوية
بشخيوخة صالحة المرحومة منيرة موسى أسو زوجة المرحوم جورج بدرو

ووالدة السيد مالك بدرو زوج السيدة جورجيت أفرام  -للفقيدة الرحمة
الواسعة وألهلها الصبر والسلوان.

مركز قنشرين للتربية المسيحية:

بتوجيه واشراف نيافة المطران إيليا باهي راعي األبرشية ،وتحت
شعار":يسوع المسيح هو هو أمساً واليوم والى األبد.(".عبرانيين ،)2::5

تدعوكم أسرة مركز قنشرين للتربية المسيحية إلرسال أطفالكم إلى

اجتماعاتها الروحية والتربوية الجديدة ،والتي ستبدأ يوم السبت  4تشرين
األول  .1024وتستمر كل سبت من الساعة  22صباحاً حتى الساعة
 1من بعد الظهر في صالة كنيستنا ـ ـ هنري بوراسا أعمار األطفال من

 5ولغاية  21سنة ،ورسم االشتراك السنوي فقط  .$ 15للتسجيل ولمزيد
من المعلومات االتصال باألخت كاترين حنا .524-::1-2757
المجلس الملي:

 +بطاقة شكر من المجلس الملي إلى جميع أبناء رعية كنيسة مار
يعقوب النصيبيني للسريان األرثوذكس في مونتريـال الذين ساهموا بإنجاح
العمل من جهود بذلوها أو مساعدات مالية أو مادية وكذلك لجميع

الحضور ويتأمل بمشاركات أوسع في المناسبات القادمة.

 +يوم أمس ،السبت ،وبمباركة نيافة راعي األبرشية المطران إيليا باهي
توجه وفد من المجلس برئاسة السيد إدمون دوداق إلى أميركا للقاء قداسة
ّ
البطريرك مار إغناطيوس أفرام كريم الثاني لتقديم التبريكات وكذلك

التبرعات التي ُجمعت بمناسبات عدة من أجل مساعدة إخوتنا في كل
من سوريا والعراق.

 +يتشرف المجلس الملي بدعوة الشباب إلجتماع تحضيري من أجل
تحديد موعد إلنتخابات لجنة شبابية وذلك بتاريخ  29أيلول الساعة

مساء ويرجو من جميع الشباب المشاركة.
السابعة والنصف
ً
تم
 +أبلغنا المجلس الملي أنه وبعد لقاء لجنة المجلس مع لجنة السيدات ّ
تحديد موعد النتخابات لجنة جديدة للسيدات بتاريخ  14أيلول .1024
لذا نرجو من الجميع المشاركة في الترشح وكذلك في اإلنتخابات.

