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النص اإلنجيلي( :يوحنا )11-1: 1
ِ
ِفي اْلب ْد ِء َكان اْل َكلِمةُ ،واْل َكلِمةُ َك ِ
ان اْل َكلِ َمةُ اهللَ .ه َذا
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ان ع ْن َد اهللَ ،و َك َ
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ِ ِ
َك ِ
انَ ،وبِ َغ ْي ِرِه لَ ْم َي ُك ْن َش ْي ٌء ِم َّما
ان في اْل َب ْدء ع ْن َد اهللُ .ك ُّل َش ْيء بِه َك َ
َ
ِ
َكان ِف ِ
ِ
يء ِفي
يه َك َان ِت اْل َح َياةَُ ،واْل َح َياةُ َك َان ْ
َ
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وحنَّا.
ان إِ ْن َس ٌ
اس ُمهُ ُي َ
الظْل َمةَ ،والظْل َمةُ لَ ْم تُ ْد ِرْكهَُ .ك َ
ان ُم ْر َس ٌل م َن اهلل ْ
ور ،لِ َكي يؤ ِمن اْل ُك ُّل بِو ِ
اء لِ َّ
اد ِة لَِي ْشهَ َد لِ ُّلن ِ
اسطَتِ ِه .لَ ْم َي ُك ْن
لشهَ َ
ْ ُْ َ
ه َذا َج َ
َ
ي الَِّذي ُينِ ُير ُك َّل إِ ْن َس ٍ
ان ُّ
ورَ ،ب ْل لِ َي ْشهَ َد لِ ُّلن ِ
ُه َو ُّ
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ور اْل َح ِق ِيق ُّ
ورَ .ك َ
الن ُ
الن َ
ِ
ِ
ان ِفي اْل َعالَِمَ ،و ُك ِّو َن اْل َعالَ ُم بِ ِهَ ،ولَ ْم َي ْع ِرْفهُ اْل َعالَ ُم.
آت ًيا إِلَى اْل َعالَمَ .ك َ
َِّ
ِِ
اه ْم
اءَ ،و َخاصَّتُهُ لَ ْم تَ ْقَبْلهَُ .وأ َّ
َع َ
ين قَبِلُوهُ فَأ ْ
ط ُ
َما ُك ُّل الذ َ
ِإلَى َخاصَّته َج َ
ِ
َي اْلمؤ ِمُنون بِ ِ ِ َِّ
ِ
ين ُولِ ُدوا لَْي َس
ُسْلطَ ًانا أ ْ
اسمه .اَلذ َ
َن َيص ُيروا أ َْوالَ َد اهلل ،أ ِ ُ ْ َ ْ
ِمن َدٍم ،والَ ِمن م ِش َيئ ِة جس ٍد ،والَ ِمن م ِش َيئ ِة رجل ،ب ْل ِمن ِ
اهلل.
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َ
ْ َ
ْ َ
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َ
ِ
ص َار َج َس ًدا َو َح َّل َب ْي َن َناَ ،وَأرَْي َنا َم ْج َدهَُ ،م ْج ًدا َك َما لِ َو ِح ٍيد ِم َن
َواْل َكل َمةُ َ
ِ
وءا نِ ْع َمةً َو َحقًّا.
اآلبَ ،م ْملُ ً

 18كانون األول

No 392 6102 /
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التأمل اإلنجيلي:
في ذلك األزل السحيق "كان الكلمة" بال أي تحديد لبدء وجود كما يقول

"به كل شيء كان" ولماذا يسمى الكلمة؟ يقول الرسول بولس في مستهل
الرسالة إلى العبرانيين "اهلل بعدما كلم اآلباء باألنبياء قديماً بأنواع وطرق
عبر
كثيرة كلمنا في هذه األيام األخيرة في ابنه" .أي أن االبن هو الذي ّ
عن اهلل "اهلل لم يره أحد قط .االبن الوحيد الذي هو في حضن اآلب هو

خبر" أي أعلنه ،هو الذي جعل اهلل غير المدرك عند البشر مدركاً
ّ
ومفهوماً -األمر الذي يعمله أيضاً الكتاب المقدس "كلمة اهلل" التي تعبر
عن فكر اهلل ومشيئته ،تعلن كماله وتكشف قلبه ،وهذا هو ما عمله أقنوم

"الكلمة" إذ كشف لنا كل شيء عن اهلل فكره ومشيئته ومحبته ونعمته
وقدرته وحكمته" .والكلمة كان عند اهلل" :وهذا هو التعبير الثاني ويرينا

أقنوميته المتميزة .وكلمة "أقنوم" كلمة سريانية يقابلها في العربية كلمة

"شخص" وقد استعملت الكلمة السريانية بدل العربية ألن كلمة "شخص"
تفيد الشخصية المتميزة المنفصلة ،ولكن كلمة أقنوم تفيد الشخصية

المتميزة المتحدة ،ولذلك فهي أقرب كلمة للتعبير عن أقانيم اهلل الثالثة.
والذي يرينا هذه األقنومية المتميزة كلمة "عند" التي وردت في هذا التعبير

وهي تعنى أن الكلمة كان في محضر اهلل وفي شركة معه ،وال يقول
الرسول يوحنا أن الكلمة كان عند اآلب بل "الكلمة كان عند اهلل" ألن

كلمة "اهلل" تطلق أيضاً على الروح القدس ،أي أن الكلمة كان عند اآلب
وعند الروح القدس ،وفي شركة معهما" .وكان الكلمة اهلل" :هذا التعبير

الثالث ،ليس الكلمة مخلوقاً لكنه في جوهره اهلل رغم أنه ليس وحده هكذا
بل في وحدته مع أقنومي اآلب والروح القدس .كان االبن قبل كل شيء

وكل شيء به خلق" .بغيره لم يكن شيء مما كان" أي لم يشترك معه

أحد في خلقها ،وخلقها من ال شيء "لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر"

"وكانت الحياة حياة الناس" بل "كانت الحياة نور الناس" وذلك ألن الحياة
هي من نصيب الذين يؤمنون فقط .فالحياة هي المسيح نفسه ألن الحياة

لقب من ألقاب المسيح "الحياة األبدية التي كانت عند اآلب وأظهرت لنا"

ومعنى كلمة "يوحنا" نعمة يهوه أو نعمة الرب .وهذه مهمة كل خادم

للمسيح أن يشهد للنور ،يبعد األنظار عن نفسه لكي تتجه كلها للمسيح.
لكن هل النور يحتاج إلى شهادة؟ لكن كل من يقبل ويؤمن بالشهادة
تستنير عيناه ويرى المسيح الذي هو النور الحقيقي .فهو النور الثابت
والكنيسة كجماعة والمؤمنون كأفراد يعكسون نور المسيح بقدر ما يكونون

أمامه وفي شركة معه .إذاً المسيح هو النور الحقيقي الذي ينير كل
إنسان أتى إلى العالم وليس معنى هذا أن المسيح يعطي النور الروحي

لكل إنسان في هذا العالم ،وهؤالء الذين قبلوه ولدوا من اهلل وهذا هو
الجانب اإللهي واذ ولدوا من اهلل أخذوا مركزهم كأوالد اهلل ،والوالدة
الجديدة تعني خليقة جديدة أي طبيعة روحية جديدة من خالل سر

المعمودية .جاء ابن اهلل مملوءا نعمة ،تلك النعمة التي جعلت العشارين
والخطاة يريدون االقتراب منه لكي يسمعوه ،وجاء أيضاً مملوءاً حقاً ،كان
البشر محتاجين إلى الحق بسبب ظلمة أفكارهم وتجنبهم عن حياة اهلل،

جاء مملوءا مما كان البشر يحتاجون إليه.

 +في  06ديسمبر  6102انتقل بشيخوخة صالحة الى األخدار
السماوية المرحوم جورج فاخوري ،للفقيد الرحمة الواسعة ولزوجته نبيهة

لولي وألوالده شارل وزوجته جاكلين لولي وعيسى وزوجته أوصنا
فاهيجيان وأحفاده استيفاني وجينيفر وأليكسا ولسائر أفراد العائلة واألهل

جميعاً لهم الصبر والعزاء والسلوان.

 +اليوم األحد في  01ديسمبر  6102يقام قداس وجناز لراحة المرحومة
جورجيت بيطار ،لمرور أربعين يوم على وفاتها نقدم التعازي ألبنائها
وبناتها ،وأصهرتها وأحفادها ،ولسائر عائالتهم وأهلهم جميعاً .فليلهمهم

اهلل الصبر والعزاء والسلوان.

 +األحد في  01ديسمبر يقام قداس وجناز المرحوم جرجس حنا تنورجي
لمرور سنة على وفاته نقدم التعازي ألبنائه وبناته ،وأصهرته ،وأحفاده،

ولسائر عائالتهم وأهلهم جميعاً .فليلهمهم اهلل الصبر والعزاء والسلوان.

 +المجلس الملي  :يدعـوكـم إلى قضاء حفلة ليلة رأس السنة الميالدية

مساء ،في صالة الروم
في  10كانون األول  6102االساعة التاسعة
ً
الكاثوليك الملكيين على العنوان التالي10025 Boul. L’Acadie :

سعر البطاقات يتراوح مابين  $ 57 $ 01للكبار وللصغار $ 01
الرجاء حجز بطاقاتكم وأماكنكم بأسرع وقت ممكن وشك اًر لتشجيعكم

ومساهمتكم.

 +خبر هام  :للطالب القادمين الجدد الذين يواجهون صعوبة في
الرياضيات أو في الكيماء والفيزياء نقدم لهم خدمات مجانية لمساعدتهم،

فمن يهمه األمر االتصال (لتعلم الرياضيات) مع األخ أنطوان

سلمان 514-260-4449 :أو (لتعلم الفيزياء والكيماء) مع األخ وجان
دكرمنجي 514-515-0087 :وشك اًر.
 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

