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التأمل اإلنجيلي:
التامة الشاملة الكاملة ،كلّها تعلن حقيقة قيامة
البراهين
ّ
الحسية والفرائض ّ
المسيح من بين األموات ،هذا القبر الفارغ ،هذه األكفان الموضوعة
بانتظام ،هذا مالك من المالئكة نزل هناكُ ،ب ِّش َرت النسوة أنهن قد جئن
يطلبن المسيح المصلوب ،ليس هو ههنا ولكنه قد قام كما قال .كما أعلن

ذلك لرسله أنه يتألّم ويموت ،حقّاً مات وأنه يقوم في اليوم الثالث ،قام
وتتوضح كالشمس في رابعة النهار ،قام وظهر خمس
وحقيقة القيامة تنجلي
ّ
للمجدلية ،ظهر لتلمي َذي عمواس،
مرات بيوم قيامته للنسوة حامالت الطيب،
ّ
ّ

لبطرس ،للتالميذ جميعاً في العلّية مساء ذلك اليوم ظهر واألبواب كانت
مغلقة .عندما كان الرب يسوع خالل تدبيره العلني بالجسد ،يظهر للناس
منا إن آمن به وقَبِل الفداء
بجسده المقدس الذي سيكون لكل واحد ّ
والخالص بالمسيح وسلك في الحياة بموجب شريعة المسيح سيكون في

األبدية على ملء قامة المسيح في ذلك الجسد ،ويكون شاباً مثلماً كان

المجردة إالّ عندما يريد الرب يسوع
المسيح شاباً وهذا الجسد ال نراه بالعين
ّ
أن ُيرى من الناس ،ظهر في العلية ونفخ في وجوههم ،أعطاهم بل أ ّكد

عليهم سلطان غفران الخطايا وحلّها ،أعطاهم مفاتيح السماء بعد أن كانوا
مضطربين بل خجلين ألنهم هربوا عندما كان في بؤرة آالمه وصلبه كان

واحدهم أن زعيمهم بطرس قد أنكره ثالث مرات قبل أن صاح الديك مرتين.

ظنوه خياالً.
اطمأنت نفوسهم ،خافوا ّأوالًّ ،
سالماً أعطاهم وبذلك ارتاحت و ّ
تتجسد وترعب الناس ،لكن السيد
كان اليهود يؤمنون أن نفس الموتى أحيانًا
ّ

مسوني أنا هو ،الخيال
هلمواّ ،
المسيح أراهم يديه ورجلَيه وجنبه ،قال لهمّ :
ليس له لحم وعظام .المسكين توما لم يكن معهم ،لنضع أنفسنا مكان توما

لست مع
أال يمتلئ قلبنا حزناً وكآبة ويأساً :لماذا شاء الرب أن يظهر وأنا ُ
خبروه بكل ذلك بما قاله المسيح عن نفسه وأنه أراهم
إخوتي التالميذّ ،

جروحاته التي ُج ِرح فيها .قال :إن لم أضع إصبعي في موضع المسامير،
ك
يكرر توما ذلك وأضع َّ
مرت األيام الثمانية ،فش ّ
يدي في جنبه ال أؤمنّ .

توما الرسول هو طريق إلى اإليمان ،فآمن توما أيضاً أن المسيح اإلله وهو

الرب وهو اإلله ربي والهي ويعطف عليه الرب بلطفه إذًا يا توما أمنت
فطوبى للذين لم يروا وآمنوا طوبى ألجيال المسيحية كافة ،وكما قام المسيح

من بين األموات كذلك نقوم نحن أيضاً في جدة الحياة .فهو الذي مات وقام

من بين األموات بقوته الذاتية وارادته اإللهية وفي هذا ليكن عيد القيامة

عيداً مباركاً عليكم أيها األحباء ( .بتصرف عن عظة :للمثلث الرحمات
البطريرك إغناطيوس زكا األول عيواص)

 +اليوم األحد في  32نيسان  3271اقتبل سر العماد المقدس الطفل
وليم إبن إيزابيل فيلمان وبيتر مارينا .تهانينا للمعتمد وذويه ،وليحل نور

الرب يسوع في حياته مدى الدهر.

 +اليوم األحد في  32نيسان  3271اقتبل سر العماد المقدس الطفالن
التوأم زكاري وجوشوا أوالد روبير وردة وديانا صليبا .تهانينا للمعتمدين

وذويهما ،وليحل نور الرب يسوع في حياتهما مدى الدهر.

 +األحد القادم في  22نيسان 3271

سيقام قداس وجناز لراحة

المرحوم إيليا جرجس جبوري لمرور سنة على وفاته ،للفقيد الرحمة

الواسعه ولزوجته وأوالده وأسهرته وأحفاده ،ولجميع األهل لهم الصبر
والعزاء والسلوان.

 +األحد القادم في  22نيسان  3271سيقام قداس وجناز لراحة المرحوم
يوسف يعقوب بهني لمرور أربعين يوم على وفاته ،للفقيد الرحمة الواسعه

ولزوجته وأوالده وأسهرته وأحفاده ،ولجميع األهل لهم الصبر والعزاء

والسلوان.

 +جميعة السيدات:
تعلن الجمعية لكنيسة مار يعقوب النصيبيني عن إفتتاح النادي العائلي كل

سبت من أول شهر في مركز صالتنا على هنري بوراسا يتخلل اللقاء برامج
ترفيهية واول سبت سيفتتح النادي في السادس من شهر أيار عام 3271
مساء ،الدعوة عامة ومجانية فأهالً بكم جميعاً.
الساعة السابعة
ً

+ Dear youth: our next Spiritual Discussion Night with Father

Kamil Ishak will be held on Saturday the 29th of April at 7 PM
at our Church Hall on Henri-Bourassa. The topic will be: "The
seven Sacraments of the Church: Part 2" Confirmation
Sacrament. Please prepare for the discussion by looking up
some Bible verses on the topic! After the discussion, we will
enjoy some fellowship games and snacks. Remember to bring
!your Bibles

 +اعزائنا الشباب والشابات :ندعوكم الى مناقشة روحية مع األب كميل
اسحق وذلك يوم السبت  32أبريل في  72:22في قاعة كنيستنا على هنري

بوراسا .سيكون الموضوع عن :أسرار الكنيسة السبعة  :الجزء الثاني سر
الميرون المقدس (التثبيت) .يرجى االستعداد للمناقشة عن طريق البحث في

آيات الكتاب المقدس حول هذا الموضوع! وبعد اللقاء فإننا سوف نتمتع بعض
الزمالة واأللعاب والوجبات الخفيفة .تذكركم أن تجلبوا معكم الكتاب المقدس
الخاص بكم وشك اًر لكم!
إبتداء من يوم
 +يعاود مركز تعليم اللغة السريانية والكورال لألطفال نشاطه
ً
السبت الواقع في  32نيسان  3271بإشراف السيدة سوزي دوداق وبمساعدة
كل من :هيد ار نعوم ،فريدة طاشجي ،وجان أوزجليك .تبدأ الدروس الساعة
الثانية ظه اًر من كل سبت .التسجيل يرجى اإلتصال بالسيدة سوزي دوداق
على رقم الهاتف  )514-290-3139) :وشك اًر لتعاونكم.

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

