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† النص اإلنجيلي( :لوقا  27 :9ـ )36
ِ ِ ِ
ًّ
هه َنا َق ْوما الَ َي ُذوُقو َن اْل َم ْو َت َحتَّى َي َرْوا
ول َل ُك ْم :إ َّن م َن اْلق َيا ِم ُ
َحقا أَُق ُ
ِ ِ
ِ
وحَّنا
َخ َذ ُب ْ
وت هللا"َ .وَب ْع َد ه َذا اْل َكالَ ِم ِب َن ْح ِو ثَ َمان َية أَيَّامٍ ،أ َ
َمَل ُك َ
ط ُر َس َوُي َ
ويعُقوب وص ِع َد ِإَلى جبل لِيصلِيِ .فيما هو ي ِ
ص َار ْت َه ْي َئةُ
صلي َ
َ َُ ُ َ
ََْ َ َ َ
ََ ُ َ َ
ِِ ِ
ِ
اس ُه ُم ْب َيضا الَ ِمعاَ .وإِ َذا َر ُجالَ ِن َيتَ َكَّل َم ِ
ان َم َع ُهَ ،و ُه َما
َو ْجهه ُمتَ َغي َرةَ ،ول َب ُ
ِ َّ ِ
ٍ
َّ
وسى َوإِيلِيَّا ،اَ َّلل َذ ِ
ان
ان َ
ظ َه َار ِب َم ْجدَ ،وتَ َكل َما َع ْن ُخ ُرو ِجه الذي َك َ
ُم َ
طرس و َّ
عِتيدا أَن ي َك ِمَله ِفي أ ِ
الل َذ ِ
ان َم َع ُه َف َك ُانوا َق ْد تَثََّقُلوا
يمَ .وأ َّ
ْ ُ ُ
َ
ُ
َما ُب ْ ُ ُ َ
ُورَشل َ
ِ
ِ
ِب َّ
يما ُه َما
ظوا َأرَْوا َم ْج َدهَُ ،و َّ
استَْيَق ُ
الن ْومَِ .فَل َّما ْ
الر ُجَل ْي ِن اْل َواقَف ْي ِن َم َع ُهَ .وف َ
ِِ
ِ
ِ
ص َن ْع
ال ُب ْ
ط ُر ُس ل َي ُسوعَ"َ :يا ُم َعل ُمَ ،جِيٌد أ ْ
َن َن ُكو َن ُ
ُيَف ِارَقانه َق َ
هه َناَ .فْل َن ْ
اح َدة ،وِإليلِيَّا و ِ
اح َدة ،ولِموسى و ِ
الَ :لك و ِ
اح َدة"َ .و ُه َو الَ َي ْعَل ُم
ثَالَ َث َم َ
َ
َ
َ ُ َ َ
ظ َّ َ َ
ما َيُق ُ ِ
ظَّلَل ْت ُه ْمَ .ف َخاُفوا ِع ْن َد َما
ول ذلِ َك َك َان ْت َس َح َاب ٌة َف َ
يما ُه َو َيُق ُ
ولَ .وف َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َح َابة َقائال":ه َذا ُه َو ْابني
ص ْو ٌت م َن َّ
َد َخُلوا في َّ
ص َار َ
الس َح َابةَ .و َ
ِ
َما ُه ْم
الص ْو ُت ُو ِج َد َي ُسوعُ َو ْح َدهَُ ،وأ َّ
ان َّ
اس َم ُعوا"َ .وَل َّما َك َ
اْل َحب ُ
يبَ .ل ُه ْ
َفس َكتُوا وَلم ي ْخِبروا أ ِ ِ
ِ ٍ ِ
ص ُروهُ.
َ ْ ُ ُ َ
َحدا في تْل َك األَيَّا ِم ب َش ْيء م َّما أ َْب َ
َ
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† التأمل األنجيلي :

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 شمس يمتزج معها نقاوة نور هللا .قال الرب يسوع
العاَلم" (يو .)12 :8وقد ظهرت هذه الميزة في التجلي
"نور َ
عن نفسه إنه ُ
حيث سطع نور مجده اإللهي .التجلي يكشف أن يسوع هو ابن هللا .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 الوحيد الذي يفوق كل سلطانهم وقوتهم .إنه االبن الحبيب
المتسامي المقام الذي يملك مجد هللا نفسه .ويذكرنا صوت االب اآلتي
ُ
من الغمام بثالث نبوات من العهد القديم :األولى ،تخص المسيح وبنوته

وم َوَلدتُ َك" (مزمور  )7 :2واألخرى تتعلق
اآللهة "أ َ
َنت ْابني وأَنا َ
الي َ
"ه َوذا َع ِبد َي َّالذي
ب"عبد هللا" واختياره كما جاء على لسان النبي اشعيا ُ
تاري َّالذي ر ِ
ض َيت عنه َنْفسي" (إشعيا  )1 :42والثالثة يعلن
أ ُ
َ
َعضُده ُم ْخ ِ َ
فيها عن موسى جديد ُيقيم َل َك َّ ِ
له َك َنِبيًّا ِم ْثلي ِمن َو ْس ِط َكِ ،من
الر ُّب إ ُ
ُ
ِ
تك ،فَله تَ ْس َمعون( ،تثنية " )15 :18فالسماع له هو في الواقع
خو َ
إ َ
السماع للكلمة الذي صار جسدا ،والذي يرى فيه المؤمن مجد هللا (يوحنا
 )14 :1وهكذا اظهر التجلي ان فكرة المسيح المتألم لم تكن مناقضة

إلعالن العهد القديم ،بل كانت ُمطابقة تماما لشهادة الشريعة واالنبياء
الذي كان موسى وايليا يمثالنهم ومطابقة لشهادة اآلب السماوي .وفي
تمم يسوع الكتب (لوقا  )46 -44 :24ونبواتها عنه .إذ
هذا المشهد َّ

يحقق يسوع "الخروج" الجديد وينبئ بهذا الحدث مجد يسوع في القيامة

التجلي يكشف رؤية سابقة لمجد السماء ويؤسس الرجاء .فان المجد الذي

رآه التالميذ على الجبل المقدس ما هو إال رؤية سابقة للمجد الذي أعده
المسيح التباعه بعد عناء هذه الدنيا .ويهدف التجلي ايضا لتأسيس

الرجاء إذ يفهم جميع أعضاء الكنيسة ،التي هي جسد المسيح السري ،أن
هذا التحول سيتم فيهم يوما ،ألن األعضاء هم موعودون بالمشاركة في

المجد الذي أشرق في الرأس وهو المسيح .والرب نفسه قال في كالمه
س في مَل ِ
عن هذا المجدِ :
"الصِديقو َن ُي ِش ُّعو َن ِح َين ٍئذ َّ
كالشم ِ
كوت أَبي ِهم"
ْ
َ
َن آالم َّ
(متى )43 :13والرسول بولس أكد من جهته" :أَرى أ َّ
الزَم ِن
َ
ِ
ِ
عادل الم َّ
سيتَ َجَّلى فينا" (رومية  .)18 :8وكتب
الحاض ِر ال تُ ُ َ َ
جد الذي َ
ِ
ظ َه َر
مع
ِ
المسيح في هللا .فِإذا َ
أيضا" :ألََّنكم قد ُمتُّم َ
وحياتُكم ُمحتَجب ٌة َ
ِ ٍِ
الم ْجد"
المسيح َّالذي هو َحياتُكم ،تَ َ
ُ
ظ َهرو َن أَنتُم أَيضا ع َندئذ َ
معه في َ
(قولسي.)4-3 :3

† في  30تموز  2018إنتقل إلى رحمته تعالى المأسوف عليه المرحوم

عبود قس إبراهيم ،للفقيد الرحمه الواسعة والتعازي الحارة لزوجته ماري
مراد وعائلتها ولشقيقته ليلى قس إبراهيم سكر وعائلتها ولسائر األهل

واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.

† يوم السبت في  4آب  2018تم إكليل الشاب يوسف غسان نعمة
على اآلنسة روان سليم توما ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة
زوجية سعيدة مكللة بمخافة هللا والبنين الصالحين.
† اليوم األحد في  5آب  2018يقام قداس وجناز 15و 40لراحة

المرحوم شفيق جرجس زكو ،للفقيد الرحمة الواسعة والتعازي الحارة
البنائه جورج ومها ودوريس وكرم ،وعائالتهم وأوالدهم ولسائر األهل
واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.

† يوم األحد في  5آب  2018إقتبل سر العماد المقدس الطفل لوقاس

إبن ماليكا وميشيل شمعون ،نهنئ أهله وليحل نور الرب يسوع في حياته

صوم السيدة العذراء :يبدأ صوم السيدة العذراء هذا العام يوم الثالثاء 7

آب لمدة  5أيام ثم نحتفل بعيد بركتها للكروم وانتقالها بالجسد إلى
السماء يوم األحد في  12آب .تقبل هللا صومكم وصلواتكم ببركة
وشفاعة أمنا السيدة العذراء مريم.

† المجلس الملي :يعلن عن رحلة كنسية في الباص للمشاركة في قداس
عيد إنتقال العذراء في كنيسة العذراء في ريغو في الساعة PM 12:30

وذلك في  12آب  2018سيكون إنطالق حافالت النقل من مركز صالة

مار يعقوب على هنري بوراسا ،في الساعة  AM 9:30والعودة5:30 :
 PMيتخلل الرحلة نزهة للمنطقة ،وجلب الطعام والمشروبات ،وإذا كنتم

ترغبون بعمل المشاوي ،يرجى إحضار الوسائل الخاصة لهذا الغرض
علما أن األمكنة محدودة في حافالت النقل ،فيرجى تحديد كمية

المبردات والحقائب عن طريق تجميع وسائل الرحلة معا قدر اإلمكان.

رسوم النقل $10 :للشخص الواحد .الحجز عند الدفع قبل  6آب.

)Autoroute 40 Ouest/West, Sortie 12 Notre Dame (Rigaud

†  BBQباربكيو (مشاوي) :يوم األحد بتاريخ  26آب  2018يتشرف

المجلس الملي بعد القداس وعلى أرض مار يعقوب في هنري بوراسا،
بدعوتكم لقضاء يوم ممتع مع أبناء الرعية فيه سيقدم وجبة غداء

مشاوي  BBQباربكيو $10 ،للكبار و $5للصغار .يرجى الحجز مسبقا

شاكرين تشجيعكم ودعمكم.

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

