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النص اإلنجيلي( :يوحنا )41–4 :41

"الَ تَضطَ ِرب ُقلُوب ُكم .أ َْنتُم تُؤ ِمنون بِ ِ
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ضاَ ،وتَ ْعلَ ُم َ
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ِّد ،لَس َنا َنعلَم أ َْين تَ ْذهب ،فَ َك ْي َ ِ
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ف الطَّ ِر َ
َن َن ْع ِر َ
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وماَ " :يا َسي ُ ْ ْ ُ َ َ ُ
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اآلب إِالَّ
َّ
َح ٌد َيأْتِي إِلَى ِ
يق واْل َح ُّ
ق َواْل َح َياةُ .لَ ْي َس أ َ
لَهُ َي ُسوعُ" :أ ََنا ُه َو الط ِر ُ َ
ونهُ َوقَ ْد
اآلن تَ ْع ِرفُ َ
بِي .لَ ْو ُك ْنتُ ْم قَ ْد َع َرْفتُ ُمونِي لَ َع َرْفتُ ْم أَبِي أ َْي ً
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ِ
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ت تُ ْؤ ِم ُن أَِّني أ ََنا ِفي ِ
اآلب ِف َّي؟
ت :أ َِرَنا
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اآلب؟ أَلَ ْس َ
ف تَقُو ُل أ َْن َ
اآلب َو َ
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ِ
ِ
اْل َكالَم الَِّذي أُ َكلِّم ُكم بِ ِه لَس ُ َّ ِ ِ
اآلب اْل َح َّ
ال ِف َّي ُه َو
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ْ
ُ ْ
ُ
َّ
ِ
ِ
ص ِّدقُونِي لِ َس َببِ
ِ
ِ
َع َم َ
َي ْع َم ُل األ ْ
ص ِّدقُوني أَِّني في اآلب َو َ
اآلب ف َّيَ ،وِاال فَ َ
الَ .
َعم ِ
ق اْل َح َّ
ال َن ْف ِسهَا .اَْل َح َّ
َع َما ُل الَّتِي أ ََنا
ق أَقُو ُل لَ ُك ْمَ :م ْن ُي ْؤ ِم ُن بِي فَاأل ْ
األ ْ َ
ظم ِم ْنهَا ،ألَِّني َم ٍ
اض إِلَى أَبِي.
ضاَ ،وَي ْع َم ُل أ ْ
أْ
َع َملُهَا َي ْع َملُهَا ُه َو أ َْي ً
َع َ َ
االب ِن .إِ ْن َسأَْلتُ ْم َش ْيًئا
َّد
اس ِمي فَذلِ َك أَ ْف َعلُهُ لِ َيتَ َمج َ
اآلب بِ ْ
ُ
َو َم ْه َما َسأَْلتُ ْم بِ ْ
اس ِمي فَِإِّني أَ ْف َعلُهُ.
بِ ْ
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التأمل اإلنجيلي:
ما أعجب أناة الرب ولطفه! فإن كلمة اهلل هي كلمة الحق ألن محورها
وجوهرها شخص الرب يسوع ،وتعلن اآلب واالبن والروح القدس ،وتكشف

لنا أيضًا حالة اإلنسان في خرابه وفساده وظلمته .وكما أن المسيح هو

الحق خارجياً ألنه لنا حقيقة كل شيء فإن الروح القدس هو الحق داخلياً،

أي القوة الباطنية التي تعيننا على التعرف بالمسيح واالستمتاع بكل ما فيه
أو بكل ما يعطيه كما أنه القوة التي تعنينا على معرفة حقيقة كل شيء

آخر" .الحياة" -ال يمكن أن يكون المسيح هو الطريق والحق دون أن يكون
الحياة أيضا ،فهو يشترك مع اآلب في إحياء األموات ،هو مصدر الحياة

"فيه كانت الحياة" (يو  )4 :0بدون المسيح يظل اإلنسان ميتاً بالذنوب
والخطايا كما هو ميت بالنسبة هلل ،ميت بالنسبة لألمور الروحية والسماوية،

لكن من يؤمن بالمسيح ينتقل من الموت إلى الحياة "وأما أنا فقد أتيت

لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل" (يو " .)01 :01ليس أحد يأتي إلى

اآلب إال بي .وجواب الرب لفيليبس لم يكن إال تعبي ًار عن األسف الذي كان
شعر به "أنا معكم زماناً هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس" كان في قوله هذا

توبيخ لفيليبس .ولكنه توبيخ مملوء بالعطف .والقول "الذي رآني رأى اآلب"

ال يرينا أن الرب قد أظهر اآلب فقط ،بل أيضًا وحدته مع اآلب .واألعمال
التي يستطيع المؤمنون عملها والتي وعدهم الرب بها هي من نفس نوع

أعماله ،مثال ذلك األعمال التي عملها الرسول بولس وذكرها في قوله "أنا

ولدتكم في المسيح يسوع بواسطة اإلنجيل" ثم األعمال التي قام بها الرسول

بطرس إذ آمن اآلالف بواسطة موعظة واحدة .هذه األعمال خير تأييد لقول
ربنا المبارك أن األعمال التي كان المؤمنين سيعملونها بعد انطالقه أعظم

من أعماله ،إذ نق أر عن الرسول بطرس أن ظله كان يشفي المرضى وعن

الرسول بولس أن مآزر ومناديل كانت تؤخذ عن جسده لتشفي المرضى ،إن

عمل الرب يسوع العظيم قد تم ليس في حياته على األرض بل في موته

وقيامته .وفي الطلب باسم المسيح يتضمن استخدام سلطان اسمه وقيمته
وكرامته لدى اآلب في رفع الطلبات ،ويمأل القلب بالثقة في اهلل .كان الرب
ال يزال يشجع ويعضد تالميذه لكي ال يضطربوا بسبب تركه لهم إذ قال لهم

أنه سيتركهم لكي يعد لهم مكاناً ،ومتى أعد المكان سوف يأتي ليأخذهم إليه

كما أنه سيعطيهم القوة لكي يعملوا أعماله وأعظم منها أيضاً .وها هو أيضاً

يعطيهم عرش النعمة.

 +في هذه األيام الجميلة يزورنا في مونتريـال صاحبا النيافة الجليالن مار
كريسوستوموس ميخائيل شمعون مطران المؤسسات البطريركية الخيرية في

(العطشانة ،لبنان) والمطران مار برثلماوس نثنائيل يوسف النائب البطريركي
ألبرشية الخليج العربي ،ففيما نرحب بهما أجمل ترحيب نتمنى لهما إقامة

سعيدة ومثمرة مع األهل واألصحاب.
 +السبت في األحد  4حزيران  6102تم إكليل الشاب سهيل رشو على

اآلنسة نايس يوسف ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة زوجية سعيدة
مكللة بمخافة اهلل والبنين الصالحين.

 +اليوم األحد  5حزيران  6102اقتبل سر العماد المقدس الطفلة راين ابن
وليحل نور الرب يسوع في حياته.
هاني مقدسي ورنيم خليل ،نهنئ أهله
ّ

 +اليوم األحد  5حزيران  6102اقتبلت سر العماد المقدس الطفلة كارين ابنة
وليحل نور الرب يسوع في حياتها.
ايلي فريك وتيريز سقايم ،نهنئ أهله
ّ

 +اليوم األحد  5حزيران  6102يقام قداس وجناز لمرور أربعين يوم على
وفاة المرحوم جرجس جورج (تنورجي) للفقيد الرحمة الواسعة وألوالده وألحفاده،
ولجميع األهل واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان.

 +اليوم األحد  5حزيران  6102يقام قداس وجناز لمرور سنة على وفاة

المرحومة جورجيت جولو عيسى ،وجناز لراحة المرحومة مدلين عيسى ملكي
زوجة السيد بيير ملكي لمرور سنتين على وفاتها ،للفقيدتين جورجيت ومدلين

الرحمة الواسعة وألوالدهما وألحفادهما ،ولجميع األهل واألقارب لهم الصبر
والعزاء والسلوان.
 +لجنة الشباب :لكنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس في مونتريـال تدعو

جميع الشباب القادمين الجدد المتراوح أعمارهم ما بين بين  55-01سنة الى
رحلة لمدينة كيبك في شهر حزيران الحالي الموافق  64و 65بعيد سان يوحنا
المعمدان  St Jean Baptisteالتكلفة رمزية واالماكن محدودة .للحجز يرجى
االتصال باألخ عبود زكو على الرقم .514- 663-7529 :

 +المجلس الملي :يعلن عن افتتاح مخيم صيفي ألطفالنا يبدأ من  4حتى

 05تموز ،فنحث من لديه الوقت للعمل والمساعدة والخدمة في هذا المخيم،

يرجى االتصال بالسيد يعقوب طباخ  514-463-6606وسوف نزودكم
بالتفاصيل حول المخيم في األسابيع القادمة وشك اًر.

 +انتخابات المجلس الملي :نظ اًر القتراب انتهاء الدورة االنتخابية للمجلس

الملي الحالي في شهر حزيران  6102يدعوكم نيافة المطران ايليا باهي راعي
األبرشية إلى انتخابات المجلس الملي لدورة انتخابية جديدة لمدة سنتين ،وذلك

يوم األحد الموافق  06حزيران  6102بعد القداس مباشرة وحتى الساعة

السادسة مساء في صالة كنيستنا على هنري بوراسا .لذا تُقبل طلبات الترشيح
ممن تنطبق عليه شروط الترشيح ،اعتبا اًر من تاريخ  06أيار وحتى الساعة

السادسة من يوم  4حزيران  6102وتُسلم خطياً لسكرتير المجلس السيد عبد
األحد قومي.
 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

