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† النص اإلنجيلي( :يوحنا )62–41 :41
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ونهُ لَْي َس لِي َب ْل لِ ِ
آلب الَِّذي أ َْر َسلَنِي.
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َما اْل ُم َعِّزيُّ ،
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بِ ْ
ب
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ُع ِطي ُك ْم أ ََنا .الَ تَ ْ
ُع ِطي ُك ْم .لَ ْي َس َك َما ُي ْع ِطي اْل َعالَ ُم أ ْ
لَ ُك ْمَ .سالَ ِمي أ ْ
ب.
وب ُك ْم َوالَ تَْرَه ْ
ُقلُ ُ
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أحد العنصرة حلول الروح القدس

† التأمل اإلنجيلي:

ما معنى عيد العنصرة وكيف نعيشه؟ نحتفل بعيد العنصرة الذي يختتم الزمن

عيد العنصرة عيد
ويعتبر ُ
يوما من أحد القيامةُ .
الفصحي بعد خمسين ً
ميالد الكنيسة في القدسّ ،أم الكنائس كلّها ،ألنها كنيسة القيامة وكنيسة

الروح القدس .تعلّم الكنيسة األولى أن المسيح الذي مات وقام وصعد

تمم عمله بإفاضة الروح على جماعة
الى السماء وتمجَّد عن يمين اآلب ّ
الرسل يوم العنصرة (أعمال  )27 -72 :7وعليه تُش ّكل العنصرة إكمال
الفصح والصعود .ويذكرنا هذا العيد بحلول الروح القدس على الرسل
والتالميذ اآلخرين الذين كانوا مجتمعين للصالة مع مريم العذراء في

العلية .وكانت عدد الجماعة نحو مئة وعشرين شخصاً (أعمال الرسل

 .)01-01 :0كان أوالً عيداً زراعياً ،ثم أخذ يعني ،فيما بعد ،ذكر
حادث العهد التاريخي .وأخي اًر أصبح هبة الروح ،معلناً إنشاء العهد

الجديد على األرض .عنصرة لفظة عربية مأخوذة من العبرية עצרה
(عتصيرت) ومعناها اجتماع أو احتفال .واما التسمية اليونانية للعيد
πεντεκοστεν

“البند ُكستين”،

واالنكليزية

Pentecost

اي

“الخمسين ،يحتفل به اليهود به في حضرة اهلل مع جميع أهل البيت ومع
الفقراء .وبعد دخولهم ارض كنعان كان يحتفل اليهود بهذه االعياد في

الهيكل .اما في المفهوم المسيحي في العهد الجديد فيشير عيد العنصر

الى مواصلة التجلّيات اإللهية في العهد القديم بحلول الروح القدس.
يوضح بطرس الرسول أن العنصرة تحقق مواعد” اهلل :ففي األيام

“األخيرة سوف يعطى الروح للجميع” (يوئيل  1 -0 :2حزقيال :23

يعمد
 )72وسبق يوحنا المعمدان وتنبأ بحضور ذلك الذي كان مزمعاً أن ّ

بالروح القدس (مرقس  .)1:0وقد ثبَّت يسوع بعد قيامته هذه المواعيد:

تعمدون بالروح القدس بعد أيام قليلة ” (أعمال  )1 :0في يوم الخمسين
“ َ
بعد الفصح حين كان كثيرون قد أتوا إلى أورشليم واجتمعوا بمناسبة عيد
تم إنجاز وعد ربنا والهنا ومخلّصنا يسوع المسيح بإرسال الروح
العنصرة ّ
القدس على التالميذ األطهار (اعمال .)01-0:7

في عيد العنصرة يجب أن نكون مستعدين لكي على مثال الرسل نؤدي
الشهادة بقيامة الرب يسوع ونب ّشر به بمؤازرة الروح القدس .فعيد العنصرة

ٍّ
تحد كبير ودعوة ملحة موجهة إلى كنيسة اليوم في العالم .وعليه اإليمان
بعيد العنصرة يقتضي الشهادة والتبشير العلني .ال مجال للمسيحي أن

الرب
يف ّكر بأن اإليمان أمر فردي .اإليمان هو القرار بأن نكون مع
ّ
لنعيش معه .ألنه إذا كان الروح فينا ،يمكننا أن نصبح جنود المسيح في
جاذبية هذه الحركة على ثالثة عوامل :الثقة
خدمة الكنيسة” .تستند
ّ
المستمرة
بالكنيسة والشغف بكلمة اهلل واألسرار المقدسة ،وبالصالة
ّ
والفرحة .عندما جاء بيننا ،وهبنا يسوع الحياة اإللهية التي تحول وجه

قدوس
األرض وتجعله جديداً ،فلنسبح اهلل ونمجده مع الكنيسة قائلينّ “ :
قدوس اهلل
اهلل اآلب الذي أبدع كل شيء باالبن ومؤازرة الروح القدسّ .
قدوس اهلل
االبن الذي به عرفنا اآلب وأتى الروح القدس إلى العالمّ .

الروح القدس المعزي الذي ال يموت .المنبثق من اآلب والمستريح في

االبنّ .أيها الثالوث القدوس المجد لك” .وبشفاعة رسلك القديسين أفض
المقدسة
وثبتنا في إيمان الكنيسة الواحدة الجامعة
ّ
علينا روحك ّ
القدوس ّ

الرسولية .ولنصلي مع الطوباوية أيها الروح القدس ،ألهمنا حبك األلهي
ّ
والى طريقك أرشدنا وباركينا ومن كل شر ،ومن كل خداع ،ومن كل
خطر إحرسنا .لكي يفيض روحه القدوس علينا أجمعين ،هاتفين“ :أرسل
َّ
فيتجدد وجه األرض آمين.
روحك أيها المسيح،

† قداس وجناز :األحد القادم في  00حزيران  7102سيقام قداس
وجناز لراحة المرحوم سليمان عزيز لحدو لمرور أربعين يوم على وفاته،

للفقيد الرحمة الواسعه وألخيه سيمون لحدو ولعائلته ،ولجميع األهل لهم
الصبر والعزاء والسلوان.
† سيفو اإلبادة السريانية :يوم األحد في  01حزيران  7102سنحتفل
بذكرى اإلبادة السريانية سيفو بإقامة قداس إلهي وجناز لراحة نقوس
وأرواح شهدائنا المؤمنين األبرار معبرين أوالً عن حبنا لشهدائنا األبرار

الذين رحلوا عنا وثانياً مستنكرين ما حدث قبل مئة عام وما زال يحدث

اليوم في شرقنا المتألم من قتل وتهجير وتشريد آلالف العائالت
المسيحية من منازلهم وكنائسهم ،الرحمة الواسعة لشهداء الكنيسة األبرار

والعزة والبركة والسالم لسائر المسيحين المؤمنين في العالم شملتهم عناية

الرب وحفظتهم آمين.

† جميعة السيدات :تدعوكم يوم األحد الواقع في  00حزيران 7102

إلى غداء المحبة األبوية بمناسبة عيد األب في صالتنا على هنري
بوراسا وبعد القداس مباشرة ،سعر البطاقة  01دوالر ،البطاقات تباع مع

لجنة السيدات ،سارعوا في حجز بطاقاتكم بأسرع وقت وشك اًر.

† جميعة السيدات :تعلن عن إفتتاح النادي العائلي يوم السبت األول
مساء،
من كل شهر في مركز صالتنا على هنري بوراسا الساعة السابعة
ً
يتخلل اللقاء برامج ترفيهية مأكوالت ومشروبات خفيفة ،الدعوة عامة
ومجانية فأهالً وسهالً بكم جميعاً.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

