ܚܰܕܒܫܰܒܰܐ ܰ
)Had B-Shabo (le dimanche
حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي( :يوحنا )47– 30 :5
ِ
أَنا َ ِ
ِ
ِ
ال
ونِتي َع ِادَل ٌة ،ألَِني َ
ينَ ،وَد ْي ُن َ
َ
ال أَ ْقد ُر أ ْ
َس َم ُع أَد ُ
َن أَ ْف َع َل م ْن َنْفسي َش ْيًئاَ .ك َما أ ْ
طلُب م ِش َيئِتي بل م ِش َيئ َة ِ
َش َه ُد ِلَنْف ِسي َف َش َه َادِتي
اآلب َّالِذي أ َْرَسَلِنيِ« .إ ْن ُك ْن ُت أ ْ
َْ َ
أَ ْ ُ َ
ِ
َعَل ُم أ َّ
َن َش َه َادتَ ُه َّالِتي َي ْش َه ُد َها ِلي ِهي
َل ْي َس ْت َحًّقاَّ .الذي َي ْش َه ُد ِلي ُه َو َ
آخ ُرَ ،وأََنا أ ْ
َ
ان ،و ِ
ِ ِ
ِ ِ
لكِني
َح ٌّق .أ َْنتُ ْم أ َْرَسْلتُ ْم ِإَلى ُي َ
وحَّنا َف َشه َد لْل َح ِقَ .وأََنا الَ أَ ْقَب ُل َش َه َاد ًة م ْن إ ْن َس ٍ َ
ِ
ِ
ِ
َن تَْبتَ ِه ُجوا
اج اْل ُموَق َد اْل ُمن َيرَ ،وأ َْنتُ ْم أ ََرْدتُ ْم أ ْ
صوا أ َْنتُ ْمَ .ك َ
ان ُه َو الس َر َ
أَ ُق ُ
ول ه َذا لتَ ْخلُ ُ
َن األَعم َِّ
َما أَنا َفِلي َشهادةٌ أَع َ ِ
ِب ُن ِ
وحَّنا ،أل َّ
ط ِاني
َع َ
اع ًةَ .وأ َّ َ
ال التي أ ْ
ََ ْ
ورِه َس َ
ظ ُم م ْن ُي َ
َْ َ
ِِ
ِ َِّ
ِ
َع َمُل َها ِهي َت ْش َه ُد ِلي أ َّ
اآلب َق ْد
ال ِب َع ْين َها التي أََنا أ ْ
اآلب أل َُكمَل َها ،هذه األ ْ
َن َ
ُ
َع َم ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ُّ
َّ
ِ
ص ْرتُ ْم
أ َْرَسَلنيَ .و ُ
ص ْوتَ ُه َقطَ ،والَ أ َْب َ
اآلب َنْف ُس ُه الذي أ َْرَسَلني َي ْش َه ُد ليَ .ل ْم تَ ْس َم ُعوا َ
يك ْم ،أل َّ
َن َّالِذي أ َْرَسَل ُه ُه َو َل ْستُ ْم أ َْنتُ ْم تُ ْؤ ِم ُنو َن ِب ِه.
َه ْيَئتَ ُهَ ،وَل ْي َس ْت َل ُك ْم َكِل َمتُ ُه ثَاِبتَ ًة ِف ُ
ِ
ظُّنو َن أ َّ
اة أََبِدَّي ًةَ .وِه َي َّالِتي تَ ْش َه ُد ِليَ .والَ
َفِت ُشوا اْل ُكتُ َب ألََّن ُك ْم تَ ُ
يها َحَي ً
َن َل ُك ْم ف َ
اس َلست َأ ْقبل ،و ِ
الن ِ
َن تَأْتُوا ِإَل َّي ِلتَ ُكو َن َل ُك ْم َحَياةٌَ « .م ْجًدا ِم َن َّ
لكِني َق ْد
تُِر ُيدو َن أ ْ
ْ ُ َُ َ
ِ
ِِ
ِ
ونِني.
اس ِم أَِبي َوَل ْستُ ْم تَْقَبُل َ
َع َرْفتُ ُك ْم أ ْ
َن َل ْي َس ْت َل ُك ْم َم َحَّب ُة هللا في أ َْنُفس ُك ْم .أََنا َق ْد أَتَْي ُت ب ْ
ِ
آخر ِباس ِم َنْف ِس ِه َف ِ
ِ
َن تُ ْؤ ِمنُوا َوأ َْنتُ ْم تَْقَبلُو َن َم ْجًدا
ذل َك تَْقَبلُ َ
ف تَْقد ُرو َن أ ْ
ون ُهَ .ك ْي َ
إ ْن أَتَى َ ُ ْ
َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
له اْلو ِ
ٍ
ظُّنوا أَِني
احِد َل ْستُ ْم تَ ْ
ون ُه؟ «الَ تَ ُ
طلُ ُب َ
َب ْع ُ
ض ُك ْم م ْن َب ْعضَ ،واْل َم ْج ُد الذي م َن اإل َ
ِ
َّ ِ
ِ
اؤ ُك ْم .ألََّن ُك ْم َل ْو
أْ
وج ُد َّالِذي َي ْش ُك ُ
َش ُك ُ
وسى ،الذي َعَل ْيه َر َج ُ
وك ْم ِإَلى اآلبُ .ي َ
وك ْم َو ُه َو ُم َ
ُكنتُم تُصِد ُقون موسى َل ُكنتُم تُ ِ
ونِني ،ألََّن ُه ُه َو َك َت َب َعِنيَ .فِإ ْن ُك ْنتُ ْم َل ْستُ ْم
صد ُق َ
ْْ َ
ْْ َ َ ُ َ
تُ ِ
ال ِمي؟».
صِد ُقو َن َك َ
صد ُقو َن ُكتُ َب َذ َ
اكَ ،ف َك ْي َ
ف تُ َ
َ
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األحد الثالث بعد الدنح

التأمل اإلنجيلي:
يرينا هذا العدد أن االبن سيباشر الدينونة بحسب فكر اآلب وليس

باالستقالل عنه وذلك ألن قصد هللا أن ينفذ سياسته بواسطة اإلنسان ،واذ

فشل اإلنسان األول بسبب العصيان والسقوط فقد جاء المسيح ،اإلنسان

الثاني ،وأظهر الطاعة المطلقة هلل وهو الذي سينفذ الدينونة .وال يجوز أن
تنسب للرب مشيئة كاهلل ومشيئة أخرى كإنسان ،ألنه ال يوجد أدنى أساس
لذلك في كلمة هللا ألن المسيح وهو إنسان على األرض كانت مشيئته هي

ذات مشيئة هللا ،وكان يتكلم ويعمل باعتبار نسبته لآلب ،فكان يريد ويشاء

كل ما تعين بحسب إرادة أبيه فعدم إظهار قدرته مثالً في تجربة الشيطان

عندما طلب منه أن يجعل الحجارة خب ًاز ناتج عن طاعته وليس عن عدم

قدرته ،فهو ال يتصرف في الدينونة أو في أي شيء آخر باالستقالل عن
هللا" .ودينونتي عادلة" :ألنها دينونة هللا نفسه وكما يسمع يدين ألنه يفعل

كل شيء بسلطان هللا .يعتبر هذا الكالم صحيحاً بالنسبة لإلنسان العادي,

ولكنه ال ينطبق على ابن هللا ألن اإلنسان العادي ال تصدق شهادته إن لم
يؤيدها واحد أو اثنان آخران كما يقول الناموس "على فم شاهدين أو ثالثة

تقوم كل كلمة" وتطبيق هذا الكالم على ابن هللا فيه إهانة السمه".ال يقدر

االبن أن يعمل من نفسه شيئاً إال ما ينظر اآلب أن يعمل" أي أن االبن ال
يعمل شيئاً باالستقالل عن اآلب .وكذلك األمر في هذا العدد إذ يريد أن
يقول :أن االبن ال يشهد لنفسه باالستقالل عن اآلب ،ولو كان األمر كذلك

فشهادته ليست حقًا .الذي يشهد للرب يسوع هو اآلب وليس يوحنا المعمدان
كما يظن البعض ،والذي يؤيد هذا ما جاء في يوحنا "أنت تشهد لنفسك

شهادتك ليست حقًا أجاب يسوع وقال لهم وان كنت أشهد لنفسي فشهادتي
حق .لست وحدي بل أنا واآلب الذي أرسلني .وأيضاً في ناموسكم مكتوب
أن شهادة رجلين حق .أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي اآلب الذي

أرسلني" .يذكر الرب يسوع اليهود أنهم حين أرسلوا إلى يوحنا إرسالية
(يو )11 :1فشهد يوحنا للحق ولم يقل أن يوحنا شهد له ،واعترف يوحنا في
هذه الشهادة أنه ليس المسيح بل صوت صارخ في البرية ،وأن بينهم قائم

الذي ال يعرفونه أتى بعده وصار قدامه .يرينا هذا العدد الرب يسوع يعتمد

على شهادة يوحنا المعمدان ولكنه يشير إلى شهادته للحق ،ألن شهادة
يوحنا المعمدان كان لها مفعول مؤثر لخالصهم ,كانت شهادة رحمة أرسله

هللا ألن الحياة األبدية إنما هي في اإليمان بالمسيح الذي تتكلم عنه هذه

الكتب .فاألعمال ترينا قوة الروح القدس وشهادة اآلب ،أما الكتب فهي تتكلم

عن المسيا أقنوم االبن.

"تشهد لي" لم يكن اليهود يريدون أن يأتوا باإليمان للمسيح ليس بسبب
نقص البراهين على أنه المسيا وأنه ابن اآلب ،بل بسبب التواء إرادتهم

واعوجاجها ،كان يعرف أن ليس لهم محبة هللا في أنفسهم وكان هذا سبب

عدم إقبالهم إليه باإليمان ،وهذا هو الحال اآلن مع الذين يرفضون اإليمان
بالمسيح "النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور ألن

أعمالهم كانت شريرة" ،ليست فيهم محبة هللا .وكل من لم يقبل المسيح من

الشعب الذي سيكون موجودًا على األرض بعد اختطاف الكنيسة ،سوف
يخضع لذلك الشخص .في هذا إن العظماء كالفقراء تمامًا معرضون
لألمراض واألحزان ،وكثرة األموال ليس في مقدورها أن تمنع أو تزيل

المرض .كان الغرض الرئيسي لهؤالء اليهود أن ينالوا مدحاً وكرامة من
الناس وال يطلبون الكرامة التي تأتي من هللا للمؤمن بالمسيح الذي قال "إن

أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني".

 +اليوم األحد يقام قداس وجناز لمرور أربعين يوم على وفاة المرحومة

صبيحة حنا حداد توفيت في الحسكىة عن عمر07عام نقدم التعازي ألبنتها

هيلدا وزوجها السيد سمير قس موسى وألهلها وذويها الصبر والسلوان .

المجلس الملي:
 +إعتبا ًار من يوم السبت  1715/71/10استؤنف تدريب كورال الصغار
وتعليم اللغة السريانية ،من الساعة  1::7ولغاية  4بعد الظهر في صالة
مار يعقوب النصيبيني على هنري بوراسا ،فعلى من كان مسجل بهذا

النشاط المتابعة وااللتحاق به ،كما نستقبل المنتسبين الجدد.

 +األحد في  1شباط  1715السـ ــاعة الثالثة بعد الظهر بعد القداس

اإللهي ،وتحت إشراف المجلس الملي ،تدعو جمعية السيدات لعقد
إجتماعها النصف السنوي العام لسيدات الكنيسة السريانية في صالتنا على

هنري بوراسا ،لعرض وتبادل األراء والمشـ ـ ـاريع المسـ ـ ـتقلبية للكنيسة وخالله
يقدم غداء مجاناً للجميع فنرجو من ترغب الحضور من س ـ ـيدات الطائفة
تأكيد حضورها مع سـ ـ ـكرتيرة الجمعية السـ ـيدة س ـحر بـريخان على رقم

الـ ـه ـاتف . 514 211 1:14 :

 +بمناســبة عـيـد الـحـب ،جمعية السـيدات ت ـدعـوكـم لـقـضـاء س ـهـرة مـمـتـعـة
فـي مـطـعــم  Monotبتـمام الس ــاعة الـتاس ـعـة والنـصـف ،من مسـاء يـوم

الجـمعة الـواقـع في  1:شـبـاط  1715سعـر البطاقة  :7دوالر على العنوان
التالي 1308 Boul.Cure Labelle, Laval.

 +نحيطكم علمًا بأن النادي العائلي يعود ليستأنف نشاطه في السبت األول
مساء فندعو أبناء وبنات الرعية للحضور
من كل شهر الساعة 0::7
ً
واالشتراك بهذا اللقاء في صالة مار يعقوب النصيبيني على هنري بوراسا.
 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

