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حـــاد بشــــــــابو (يـــوم األحـــد)
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

† النص اإلنجيلي( :لوقا  27 :9ـ )36

ِ ِ ِ
ًّ
ههَنا َق ْوما الَ َي ُذوُقو َن اْل َم ْو َت َحتَّى َي َرْوا
ول َل ُك ْم :إ َّن م َن اْلقَيا ِم ُ
َحقا أَُق ُ
ِِ
ِ
وحَّنا
َخ َذ ُب ْ
وت هللا"َ .وَب ْع َد ه َذا اْل َكالَ ِم ِبَن ْح ِو ثَ َمانَية أَيَّامٍ ،أ َ
َمَل ُك َ
ط ُر َس َوُي َ
ويعُقوب وص ِعد ِإَلى جبل لِيصلِيِ .فيما هو ي ِ
ص َار ْت َه ْيَئةُ َو ْج ِه ِه
ََْ َ َ َ َ
صلي َ
َ َ ُ َ َ َ َُ ُ َ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
وسى
اس ُه ُم ْبَيضا الَمعاَ .وإِ َذا َر ُجالَن َي َت َكل َمان َم َع ُهَ ،و ُه َما ُم َ
ُمتَ َغي َرةَ ،ولَب ُ
ِ َّ ِ
ٍ
َّ
وإِيلِيَّا ،اَ َّلل َذ ِ
ان َعِتيدا أ َْن
ان َ
ظ َه َار بِ َم ْجدَ ،وتَ َكل َما َع ْن ُخ ُرو ِجه الذي َك َ
َ
ي َك ِمَله ِفي أ ِ
ان م َعهُ َف َك ُانوا َق ْد تَثََّقُلوا ِب َّ
َّ ِ
الن ْومِ.
َما ُب ْ
يمَ .وأ َّ
ُ ُ
ُ
ط ُر ُس َوالل َذ َ
ُورَشل َ
ِ
ِ ِ
ظوا َأرَْوا م ْج َدهُ ،و َّ ِ
يما ُه َما ُيَف ِارَق ِان ِه
استَْيَق ُ
َفَل َّما ْ
الر ُجَل ْين اْلَواقَف ْين َم َع ُهَ .وف َ
َ
َ
ِ
ع"َ :يا ُم َعلِ ُمَ ،جِيٌد أ َْن َن ُكو َن ه ُهَناَ .فْلَن ْصَن ْع ثَالَ َث
ال ُب ْ
ط ُر ُس لَي ُسو َ
َق َ
احدة ،وِإليلِيَّا و ِ
ِ
ِ
ِ
اح َدة"َ .و ُهَو الَ َي ْعَل ُم َما
ظ َّ
َم َ
َ
وسى َو َ َ
الَ :ل َك َواح َدةَ ،ول ُم َ
َيُق ُ ِ
ظَّلَل ْت ُه ْمَ .ف َخاُفوا ِع ْن َد َما َد َخُلوا
ول ذلِ َك َك َان ْت َس َح َاب ٌة َف َ
يما ُهَو َيُق ُ
ولَ .وف َ
ِ
السحاب ِة .وصار صوت ِمن َّ ِ ِ
ِ
ِ
يب.
في َّ َ َ َ َ َ َ ْ ٌ َ
الس َح َابة َقائال":ه َذا ُهَو ْابني اْل َحب ُ
َما ُه ْم َف َس َكتُوا َوَل ْم
الص ْو ُت ُو ِج َد َي ُسوعُ َو ْح َدهَُ ،وأ َّ
ان َّ
اس َم ُعوا"َ .ولَ َّما َك َ
َل ُه ْ
يخِبروا أ ِ ِ
ِ ٍ ِ
ص ُروهُ.
ُْ ُ َ
َحدا في تْل َك األَيَّا ِم ب َش ْيء م َّما أ َْب َ
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† التأمل اإلنجيلي:

التجلي في حياة المسيح :التجلي بالمعنى الحرفي

معناه التحول من حالة الى حالة .وفي انجيل متى ولوقا تغير وجه يسوع .اما
في انجيل مرقس ،فلم َيعد ليسوع وجه .إنه هللا ،وفي بياضه كالشمس يمتزج
العاَلم"
"نور َ
معها نقاوة نور هللا .وفي هذا الصدد قال الرب يسوع عن نفسه إنه ُ
حدث بالغ االهمية في حد ذاته لشخص
(يوحنا  )12 :8وعليه فإن التجلي
ٌ
يسوع ،حيث يكشف أن يسوع هو "ابن هللا" و"ابن االنسان ،عبد هللا المتألم .كان
موسى ُيمثل الشريعة ،وإيليا ُيمثل االنبياء وبظهورهما داللة ان يسوع هو إتمام
الشريعة ووعود االنبياء .ولم يكن يسوع مجرد واحد من االنبياء ،بل ابن هللا

المتسامي المقام الذي
الوحيد الذي يفوق كل سلطانهم وقوتهم .إنه االبن الحبيب ُ

يملك مجد هللا نفسه .التجلي في حياة الرسل :لعب التجلي دو ار هاما ليس فقد
في حياة يسوع بل في التنشئة الروحية للرسل .في التجلي عرفوا الرسل الرب

أما في الجسمانية فعرفوه إنسانا
يسوع الها ،إذ عاينوه متجليا بطبيعته اإللهيةَّ ,
يتع َّذر على التالميذ أن
تاما إذ عاينوه ملتحفا بالضعف البشري ,وحيث كان َ
يفهموا لماذا اختار معلمهم طريق اآلالم والموت (متى  )22 :16ومن هذا
ِ
الشك عار الصليب من ِ
قلوب
ئيسي من التجلي إزال َة
المنطلق كان
الهدف الر ُّ
ُ
ِ
ِ
ِ
وجالل كرامته
مشاهدتهم مسبقا مجد المسيح القائم
فبعد
التالميذ
بسبب الصليبَ .
َ
المخفي ِة لن يضطرب إيمانهم عندما يرون َّ
سيتحملُها طوعا ،وال
مذل َة اآلال ِم التي
َّ
ُ
َ
َ
َ
عار فال يتزعزع إيمانهم بسبب ذل آالمه طوعا
يخجلون من آالمه ،وال يعتبروها ا

على الصليب .كشف يسوع لرسله من خالل التجلي كيانه العميق ومهمته
اإللهية؛ فأراهم هللا شيئا من مجد ابنه كي يساندهم عند اشتراكهم في سر

الصليب ،ويسلحهم بقوة وثبات يسمحان لهم بحمل صليبهم الخاص بدون خوف.
ِ
ِ
ص َبرنا َمَلكنا َم َعه " ( 2طيموتاوس )1-11 :2
" إذا ُم ْتنا َم َعه َحيينا َم َعه وإِذا َ
التجلي في حياة المسيحي والكنيسة :ولعب التجلي أيضا دو ار هاما في رجاء

حياة كل مسيحي وحياة الكنيسة .حيث أراد الرب أن تكون كنيسته المقدسة مبنية

على أساس الرجاء ،حتى يفهم أعضاء جسد المسيح أي تحوالت تحدث في
داخلهم ،بما أن كل واحد منهم مدعو إلى المشاركة في مجد الرب المتجلي.
يريد الرب أن يكشف مجده لنا ،نحن تالميذه األحباء .والواقع يكشف ان التجلي
هو رؤية سابقة لمجد السماء ِ
ويؤسس الرجاء .حيث َّ
ان المجد الذي رآه التالميذ

على الجبل المقدس ما هو إال رؤية سابقة للمجد الذي أعده المسيح التباعه بعد
عناء هذه الدنيا .ويعلق أحد المفسرين " لم يكن بهاء الالهوت بل كان مجد
الناسوت الكامل الذي هو بال خطيئة وان الرب في تلك اللحظة كان مستعدا

للرجوع الى السماء بدون الموت ولكنه للمرة الثانية ولى ظهره للسماء لكي يشترك
كانسان فكمل في سر الموت البشري" .الحياة الحقيقية هي بمثابة حياة إنسانية

ُمغلفة بالمجد ،يسكنها الرب .وهذه الحياة يمنحه الرب للمؤمنين به .إذ أصبح
المسيحيون بالعماد شركاء في سر القيامة ،الذي كان التجلي رم از له ،فإنهم
مدعوون منذ اآلن ان يتجلوا على الدوام ،أكثر فأكثر ،بقوة الرب ( 2قورنتس :3

 )18انتظا ار لتجليهم الكامل مع أجسادهم يوم مجيء المسيح الثاني المجيد "
ِ
ِ
َّ
ِ
المجيد بما َله ِمن
الحقير َ
الذي ُ
في َ
سي َغِي ُر َه َيئةَ َج َسدنا َ
صورة َج َسده َ
جعلُه على ُ
درة ي ِ
خض ُع ِبها لِ َنْف ِسه ُك َّل شيء"(فيلبي  )21 :3وذلك خالل مشاركتهم آلالم
ُق َ ٍ ُ
َ
الحاض ِر ال تُ ِ
ِ
َن آالم َّ
عاد ُل
الزَم ِن
المسيح كما جاء في تعليم بولس الرسول "أَرى أ َّ َ
الم َّ
سيتَ َجَّلى فينا" ( رومة  )18 :8فنحن ال نبلغ قمة المجد إال بالتضحية
َ َ
جد الذي َ
معه " وإِذا
والصليب .هكذا يلتحم الصليب بالمجد ،فمن يتألم معه يتمجد أيضا ُ
شارْكناه في ِ
آالمه ،نُ ِ
شارُكه في َم ْج ِده أَيضا"(رومة .)17:8
َ

† باربكيو عائلي :تـدعوكم لجنة السيدات للمشاركة بالغداء العائلي
(مشاوي -باربكيو) يوم األحد  11آب الساعة  3بعد القداس بصالة
المطرانية على هنري بوراسا .سعر البطاقة للكبار  $20وللصغار $15
مشاركتكم تفرح قلوبنا.

† اليوم األحد في  4آب  2019تم إكليل الشاب جورجيوس آدم على
اآلنسة ندى عزيز ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة زوجية سعيدة
مكللة بمخافة هللا والبنين الصالحين.

† نشاط رياضي :يعلن المجلس الملي عن قيام يوم نشاط رياضي ،كرة
قدم ومباريات وتسلية ومأكوالت في شهر آب يعلن عن تاريخه الحقا الدعوة
عامة نرجو من الجميع الحضور والدعم للمشاركة في المباريات من عمر
ثماني سنوات وما فوق الرجاء االتصال مع الشاب دافيد كورية على رقم
الهاتف  514-561-3406أو الشاب جود بربر على رقم الهاتف
التالي 438-835-5143للراغبين بالمساعدة بتنظيم هذا النشاط الرجاء
االتصال مع السيدة بوال كورية على رقم الهاتف .514-660-2414
† قداس في ريغو :يعلن المجلس الملي عن رحلة كنسية دينية في الباص
للمشاركة في قداس عيد إنتقال العذراء في كنيسة العذراء في ريغو في

الساعة  PM 12:30وذلك في  18آب  2019سيكون إنطالق حافالت
النقل من مركز صالة مار يعقوب على هنري بوراسا ،في الساعة 10:00

 AMوالعودة PM 5:00 :يتخلل الرحلة نزهة للمنطقة ،وجلبكم للطعام
والمشروبات ،رسوم النقل $10 :للشخص الواحد .للحجز عند الدفع قبل

 12آب مع السيدة بوال كورية  514-660-2414واألخت جورجيت حنا
 438-994-6211وإليكم عنوان كنيسة انتقال العذراء في ريغو وهو :

Notre Dame (Rigaud) Autoroute 40 Ouest/West, Sortie 12
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

