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حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي( :يوحنا )21-13: 3
اء إِالَّ الَِّذي َن َز َل ِمن السَّم ِ
ولَ ْيس أَح ٌد ص ِع َد إِلَى السَّم ِ
اءْ ،اب ُن
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َ َ َ َ
َ
َ
ان الَِّذي هو ِفي الس ِ
ِ
اإل ْن َس ِ
وسى ا ْل َحَّي َة ِفي
َّماءَ « .و َك َما َرفَ َع ُم َ
َ
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ِ
ِ
َن ُي ْرفَع ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ك ُك ُّل َم ْن
ان،لِ َك ْي الَ َي ْهلِ َ
ا ْلَبِّرَّية ه َك َذا َي ْنَبغي أ ْ
َ
ِ
ِ
َح َّ
ب اهللُ ا ْل َعالَ َم
ون لَهُ ا ْل َحَياةُ األََبدَّيةُ .ألََّنهُ ه َك َذا أ َ
ُي ْؤ ِم ُن بِه َب ْل تَ ُك ُ
ِ
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يد ،لِ َك ْي الَ َي ْهلِ َ
َحتَّى َب َذ َل ْابَنهُ ا ْل َو ِح َ
ك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن بِهَ ،ب ْل تَ ُك ُ
ِ ِِ
ِ
ِ
ين ا ْل َعالَ َم،
لَهُ ا ْل َحَياةُ األََبدَّيةُ .ألََّنهُ لَ ْم ُي ْرس ِل اهللُ ْابَنهُ إِلَى ا ْل َعالَم لَيد َ
ِ
َِّ
ِ
ِ
انَ ،والَِّذي الَ ُي ْؤ ِم ُن قَ ْد
ص بِه ا ْل َعالَ ُم .اَلذي ُي ْؤ ِم ُن بِه الَ ُي َد ُ
َب ْل لَي ْخلُ َ
ِدين ،ألََّنه لَم يؤ ِمن بِاسِم اب ِن ِ
اهلل ا ْلو ِح ِيد .و ِ
هذ ِه ِهي َّ
ونةُ :إِ َّن
ُ ْ ُْ ْ ْ ْ
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َ
َ
َ
َ
الن ِ
اس الظُّْل َمةَ أَ ْكثََر ِم َن ُّ
ب َّ
ُّ
َح َّ
ور،
اء إِلَى ا ْل َعالَِمَ ،وأ َ
الن ُ
ور قَ ْد َج َ
الن َ
أل َّ
ت ِشِّر َيرة.
َع َمالَهُ ْم َك َان ْ
َن أ ْ
الن ِ
ورَ ،والَ َيأْتِي إِلَى ُّ
ُّ
ور
الن َ
ا ْل َح َّ
الن ِ
ق فَُي ْقبِ ُل إِلَى ُّ
ورِ ،ل َك ْي
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ِ ِ
أل َّ
ض
َن ُك َّل َم ْن َي ْع َم ُل السَّيِّآت ُي ْبغ ُ
َّ
َما َم ْن َي ْف َع ُل
َع َمالُهَُ .وأ َّ
لَِئال تَُوَّب َخ أ ْ
ظهر أَعمالُه أََّنها بِ ِ
اهلل َم ْع ُمولَةٌ».
تَ ْ َ َ ْ َ ُ َ
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التأمل اإلنجيلي:

هكذا ينبغي أن يرفع ابن اإلنسان" .ولكن يذكر في ع  61شيئا ال يتعلق

بحاجة اإلنسان بسبب شره وفساده ،بل يعلن أم ار يتعلق باهلل ،فيعلن

محبة اهلل .إن إعالن طبيعة اهلل التي هي محبة يرى في بذل ابنه" .في
هذا هي المحبة ليس ألننا نحن أحببنا اهلل بل ألنه هو أحبنا وأرسل ابنه

كفارة لخطايانا" (6يو  )62 :2هذه هي طبيعة اهلل .ونرى هنا عدة أمور

تخص محبة اهلل -6 :هي محبة حدثت في الماضي .فال يقول الرب أن

اهلل "يحب" العالم بل "أحب العالم" والمقصود هنا ليس أنه يحبنا اآلن

ألننا نحن أوالده ،بل أحبنا قبل أن نصبح أوالده ،وجاء في رو " 8 :5اهلل
يبين محبته لنا ألنه ونحن بعد خطاة مات المسيح ألجلنا" -4 .مقاييس
هذه المحبة غير محدودة والذي يرينا ذلك كلمة اهلل "هكذا" ليس لها

عرض وال طول وال عمق وال علو -هي محبة فائقة المعرفة -3 .مدى
هذه المحبة ليس اليهود فقط بل العالم كله -2 .هي محبة باذلة ،لقد بذل

ابنه ألن المحبة الحقيقية ال تطلب ما لنفسها -5 .والى أي مدى البذل
والعطاء؟ بغير حدود -بذل ابنه الوحيد حتى الموت -1 .قصد هذه

المحبة -لكي ال يهلك كل من يؤمن به -7 .ليس قصدها سلبيا فقط "ال
يهلك" بل أيضا إيجابيا "تكون له الحياة األبدية" .وتستمر اإلعالنات
اإللهية في تدرجها إذ يقترن مع محبة اهلل إعطاء الحياة األبدية لكل من
يؤمن باالبن ،وهكذا نرى الرب هنا يوضح أن الذي يولد من اهلل في

المعمودية يحصل على الحياة الجديدة ،وهذه الحياة األبدية ليست حياة
تمتد إلى األبد فحسب ،بل هي حياة اهلل نفسه التي تمكن النفس التي

تعطى هذه الحياة من أن تكون لها شركة وعالقة مع اآلب واالبن .لكن
اآلب في محبته للخطاة بذله ألجلهم ،وعمل المسيح على الصليب عمل

غير محدود القيمة -فيه الكفاية لكل العالم -إذ لم يرسل أبنه إلى العالم

ليدين العالم بل ليخلص به العالم ،ثمر البر أن هناك عمال حقيقيا في
اإلنسان الذي يقبل النور ،يأتي المرة بعد األخرى إلى كلمة اهلل التي هي

سراج ونور للسبيل ،فهذا دليل على أن األعمال المعمولة اإللهية في

مصدرها وليس من ثمار الخطية .واألعمال اإللهية بواسطة الشخص

الذي يقبل إلى النور تحمل نقش وصورة اهلل عليها كالعملة ،والنقش هو

اإليمان "من يقبل شهادته فقد ختم أن اهلل صادق".

 +اليوم األحد يقام قداس وجناز لراحة المرحومة إيڤون بيطار زوجة
المرحوم ميشيل عيسى ،للفقيدة الرحمة الواسعة  ،وألوالدها ناديا ،جان،
جورج ،أنيس ،وماري ولجميع األهل لهم الصبر والعزاء والسلوان.

 +في يوم األحد  67كانون الثاني  4261انتقلت إلى األخدار السماوية
المرحومة جورجيت صقر زوجة السيد بولس صايغ أوالدها عازار ،ماريا،
ايلي ،دونيل ،وشقيقاتها جانيت ،أنجيل ،وشميرام وعائالتهم ،للفقيدة

جورجيت صقر الرحمة الواسعة ولزوجها وأوالدها وأحفادها وأخوتها

وعائالتهم واألهل جميعا لهم الصبر والعزاء والسلوان.
 +األحد القادم في  36كانون الثاني  4261تحتفل كنيستنا المقدسة بعيد
تقدمة الطفل يسوع للهيكل وعيد مار شمعون الشيخ ،ندعو الجميع لنيل
بركة هذا العيد ونعمه األلهية لخالص النفوس.

المجلس الملي:
 +في يوم السـبت  32كانون الثاني  4261الساعة السابعة مساء
تدعوكم لجنة السيدات لحضور المحاضرة الثقافية الطبية بعنوان
الكولسترول :عالجه والوقاية منه ،تلقيها الصيدالنية نيللي كومري ،وذلك
في مركز األبرشية على هانري بوراسا ،الدعوة عامة.

 +في يوم السبت  6شباط  4261الساعة السابعة مساء وفي مركز
صالتنا على هنري بوراسا ،تتشرف جمعية السيدات لكنيسة مار يعقوب
النصيبيني بدعوتكم إلى لقاء تعارف ومحبة يجمعنا مع إخوتنا القادمين

الجدد وذلك بهدف زيادة أواصر اللحمة والمحبة والتقارب بين أبناء
الكنيسة الواحدة لنعمل معا يدا بيد من أجل رفع شأن كنيستنا السريانية
والعمل على سد إحتياجات الجميع ،أملنا كبير بمشاركتكم وحضوركم هذا

اللقاء األخوي الذي به تغمرنا الفرحة بلقائكم السعيد وشك ار.

 +في يوم الجمعة  64شباط  4261مساء ،تتشرف جمعية السيدات
بدعوتكم لحضور حفلها بمناسبة عيد (الفالنتاين الحب) وذلك في مطعم
السلطان وسيتخلل الحفل كثير من المفاجآت السارة ،للحجز واألســتعالم

الرجاء األتصال مع الـ ـسيدات

وماري زكو .438-345-6177

ريما عيسى 514-554-8188

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