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النص اإلنجيلي( :لوقا )36–63 :42
َّ
ِ
ال لَهُ ْمَ « :سالَم
ف َي ُسوعُ َن ْف ُسهُ ِفي َو ْس ِط ِه ْمَ ،وقَ َ
ون بِه َذا َوقَ َ
يما ُه ْم َيتَ َكل ُم َ
َوف َ
وحاَ .ف َقا َل َلهُ ْمَ « :ما َبالُ ُك ْم
ظنُّوا أََّنهُ ْم َن َ
َل ُك ْم!» َف َج ِزُعوا َو َخافُواَ ،و َ
ظ ُروا ُر ً
ي َوِر ْجلَ َّيِ :إِّني أ ََنا
ينَ ،وِل َما َذا تَ ْخطُ ُر أَ ْف َكار ِفي ُقلُوبِ ُك ْم؟ اُْنظُُروا َي َد َّ
ضَ
ُم ْ
ط ِربِ َ

ِ
ِ
ين
ُه َو! ُجسُّونِي َو ْانظُُروا ،فَِإ َّن ُّ
الرو َح لَ ْي َس لَهُ لَ ْحم َو ِعظَام َك َما تََرْو َن لي»َ .وح َ
اهم ي َد ْي ِه وِر ْجَل ْي ِه .وب ْي َنما ُهم َغ ْير م ِ ِ
ون،
َق َ
ص ِّدقين م َن اْل َف َرِحَ ،و ُمتَ َعجِّبُ َ
ََ َ ْ ُ ُ َ
ال ه َذا أ ََر ُ ْ َ َ
ال لَهم« :أ ِ
َع ْن َد ُك ْم ههَُنا طَ َعام؟» فَ َن َاولُوهُ ُج ْزًءا ِم ْن َس َم ٍك َم ْش ِويٍَّ ،و َش ْيًئا ِم ْن
قَ َ ُ ْ
امهُ ْمَ .وَقا َل َلهُ ْم« :ه َذا ُه َو اْل َكالَ ُم الَِّذي َكلَّ ْمتُ ُك ْم بِ ِه
َش ْهِد َع َسلَ .فأ َ
َخ َذ َوأَ َك َل قُ َّد َ
ِ
وأ ََنا بع ُد مع ُكم :أََّنه الَ ب َّد أ ِ ِ
ام ِ
وس
َ َْ ََ ْ ُ ُ ْ
َن َيت َّم َجميعُ َما ُه َو َم ْكتُوب َعِّني في َن ُ
ِ
ِ
ِ ٍِ
اء واْلم َز ِ
ِ ِ
ام ِ
ال لَهُ ْم:
بَ .وقَ َ
ير» .ح َينئذ فَتَ َح ذ ْه َنهُ ْم ل َي ْفهَ ُموا اْل ُكتُ َ
ُم َ
وسى َواأل َْنب َي َ َ
َن اْلم ِسيح يتَأَلَّم ويقُوم ِمن األَمو ِ
ِ
ات
«ه َك َذا ُه َو َم ْكتُوبَ ،وه َك َذا َك َ
ان َي ْن َبغي أ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ
ِِ
ِ
يع األ َُمِم،
اس ِم ِه بِالتَّ ْوَب ِة َو َم ْغِف َرِة اْل َخطَ َايا ِل َج ِم ِ
في اْل َي ْوِم الثَّالثَ ،وأ ْ
َن ُي ْك َرَز بِ ْ
ِ
م ْبتَ َدأً ِمن أُور َشِليم .وأ َْنتُم ُ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
يموا
شهُود لذل َكَ .و َها أ ََنا أ ُْرس ُل إَل ْي ُك ْم َم ْوع َد أَبيَ .فأَق ُ
ْ ُ َ َ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ َر َجهُ ْم َخ ِارًجا ِإلَى
َعالي»َ .وأ ْ
َن تُْل َب ُسوا قُ َّوةً م َن األ َ
يم ِإلَى أ ْ
في َمد َينة أ ُ
ُور َشل َ
ِ
ِ
ِ
ُص ِع َد ِإلَى
يما ُه َو يَُب ِارُكهُ ُمْ ،انفَ َرَد َع ْنهُ ْم َوأ ْ
َب ْيت َع ْن َياَ ،وَرفَ َع َي َد ْيه َوَب َارَكهُ ْمَ .وف َ
اء .فَسج ُدوا َله ورجعوا إَِلى أ ِ
السَّم ِ
يم بِ َف َرٍح َع ِظ ٍيم ،و َك ُانوا ُك َّل ِح ٍ
ين ِفي
ََ
ُ ََ َ ُ
ُ
َ
ُور َشل َ
ِ
ين.
اْلهَ ْي َك ِل ُي َسب ُ
ون اللَ .آم َ
ون َوُي َب ِارُك َ
ِّح َ
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عيد صعود الرب للسماء

التأمل اإلنجيلي:
وملموسا له لحم وعظام .كان
جسدا حقيقيًّا
كان جسد قيامة الرب يسوع
ً
ً
جسدا
تغير إذ لم يعد ُعرضة للموت .إن
ً
الجسد نفسه الذي ُدفن ،لكنه ّ
َّ
الرب يسوع من دخول الغرفة واألبواب مغلَّقة (يو:61
َّدا كهذا م ّكن
ممج ً

 .)01هذا ما فعله الرب في ليل ذلك األحد األول .رفع التالميذ عيونهم
ونظروه ،كما أنهم سمعوه يقول« :سالم لكم» .استولى عليهم الذعر والهلع

ِّ
لظنهم بأنه روح .ولم يبدأوا بفهم ما يجري إالّ بعد أن أراهم آثار آالمه في
ٍ
أيضا كان ما يحصل أروع من أن يُ َّ
صدق .ثم أكل
يديه وفي رجليه .وعندئذ ً
وشيئا من شهد عسلُ ،ليظهر لهم أنه
الرب أمامهم بعض السمك المشوي
ً
كان حقًّا يسوع بنفسه .هذا مختصر تعليمه لهم كما أُلهم لوقا بأن يدرجهُ.
فال يذكر ذهابه إلى الجليل وظهور ِ
اته للتالميذ هناك وحسب ظاهر الكالم
ُ
الوارد هنا كنا نستنتج أن الرب نطق ِ
ال صعد إلى
به في تلك الليلة وحا ً

السماء ،ولكن في لوقا نفسهُ يخبرنا بأنهُ أراهم نفسهُ حيًّا ببراهين كثيرة بعد
المختصة بملكوت
يوما ،ويتكلم عن األمور ُ
ما تألم وهو يظهر لهم أربعين ً
تماما جميع ظهورات الرب
الل إلى خالف ذلك مما يدل على أنهُ عرف ً
ِ
ِ
بإنجيله.
وكلماته ،فإ ًذا الوحي قادهُ ألدراج ما يوافق مقصدهُ المخصوص
أيضا
وقلت ً
آنفا أنهُ يقصد ليس أن يحقق لنا حادثة القيامة فقط بل ُيرينا ً
قيامته ال سيما إنساني ِ
ِ
َّته ولطفهُ واقترانهُ مع
بعض صفات المسيح بعد
ِ
تالميذه في حالة القيامة وصدور بشارة النعمة منهُ ،وذلك كلهُ مبني على ما
ِ
ِ
حياته .وقال لهم هذا هو الكالم
وكالمه لهم مدة
ورد لهم في ُكتب األنبياء
الذي كلمتكم ِ
به وأنا بعد معكم أنهُ ال َّ
بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني
في ناموس موسى واألنبياء والمزامير ،وها أنا أُرسل إليكم موعد أبي فأقيموا

في مدينة أُورشليم إلى أن تلبسوا قوةً من األعالي معلوم أن موعد اآلب هو
الروح القدس .فيوصيهم هنا بأن يمكثوا في أُورشليم إلى أن يأتيهم الروح

القدس من السماء بموجب وعد اآلب ليُعطيهم قوةً لتقديم شهادتهم في
أُورشليم والعالم أجمع .الحصول على الميالد الثاني من فوق ال يمنحنا قوةً
ونرى هنا أن فتح األذهان لفهم كلمة الل ليس بقوة في حد ِ
ذاته .ولكن

اإلنسان المسيحي ال يقدر أن ُيتمم خدمتهُ للرب من أي نوع كان في هذا
جميعا هو الذي يمنحنا القوة
المعطى لنا
ً
العالم بدون قوة .والروح القدس ُ
الم َّمجد
للسلوك والخدمة،
ً
المنتصر على الموت و ُ
جميعا مقترنون مع المسيح ُ
جنسا جديدًا :أنهُ أُصعد إلى السماء ألن الوحي ُيراعى
في السماء فصرنا ً

ارتفاعهُ كإنسان بحيث أن الل أصعدهُ ومجدهُ .وأما في بعض المواضع
األخرى في (أفسس  )1 ،4:8مثالً فقيل :أنهُ صعد بحيث اإلشارة إلى
ِ
مجده الشخصي .فسجدوا لهُ ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم .صارت لهم
اآلن عالقة جديدة مع السماء حيث سبقهم الرب .وقعوا في حيرة وحزن
س ّمر على الصليب ثم مات وضمنتهُ األرض ألنهم ظنوا أنهم
شديد لما ُ
ِ
فقدوهُ إلى األبد ولكنهم فرحوا ًّ
صعوده إذ قبلتهُ السماء ألنهم شعروا
جدا يوم
بأنهم مرتبطون ِ
أيضا
به هناك ولو ذهب عنهم فلم يفقدوهُ نعم وليس ً
بعيدا ً
قربنا
قرب السماء إلى األرض هكذا صعودهُ إليها َّ
ألنهُ كما أن نزولهُ قد َّ

ويباركون الل .فاضت قلوبهم
إليها .وكانوا ك ّل حين في الهيكل ُيسبحون ُ
أيضا فتفرح قلوبكم وال
ًا
وفرحا إذ تم فيهم وعد المسيح .ولكني سأراكم ً
سرور ً
ينزع أحد فرحكم منكم (يوحنا .)66:02
+

في  5حزيران  6102انتقل الى رحمته تعالى بشيخوخة صالحة

المرحوم إيليا جرجس جبوري للفقيد الرحمة الواسعة ولزوجته ليلى جقي
التعازي الحارة وألوالده جورج وزوجته كولشاد دارودي ،وطوني وزوجته لينا
شهرستان ،وابنتيه جينا وزوجها جالل حنوش ،وروال وزوجها وائل باسيل

ولكل األحفاد واألخوة واألخوات ولسائر أفراد العائلة ولجميع األهل واألقارب

لهم الصبر والعزاء والسلوان.

 +في  01حزيران  6102تعلن جمعية السيدات بمناسبة عيد األب عن

إقامة حفل باربكيو ،بعد القداس اإللهي الساعة الثالثة ظه ًار في صالتنا
على هنري بوراسا سعر البطاقة لكبار  $ 05وللصغار  $ 01الرجاء

الحجز مع أعضاء لجنة السيدات وشك ًار.

 +المجلس الملي :بتاريخ  8حزيران  6102أغلقت أبواب الترشيح
لعضوية المجلس الملي ،وحيث أنه قد تقدم عشرة مرشحين فقط ،فال يوجد

احتياج لالنتخابات .وفيما يلي أسماء أعضاء المجلس الملي الجديد وهم:

عبد األحد قومي ،جلبير قرياقس ،جان خوري ،جوزيف شمعون ،غسان
أسيو ،يعقوب طباخ ،سحر بريخان ،فؤاد زافارو ،يعقوب دنحو ،إدمون

دوداق.

 +بمناسبة عيد الشهداء ستتم الصالة ووضع إكليل ورد لراحة شهدائنا
األبرار بعد القداس اإللهي مباشرة في بارك آكادي وهنري بوراسا فندعو
الجميع للمشاركة ورحم الل شهداءنا األبرار.

 +المجلس الملي :يعلن عن افتتاح مخيم صيفي ألطفالنا يبدأ من  8حتى
 05تموز ،والى اآلن ليس لدينا من يرغب للعمل والمساعدة والخدمة في

هذا المخيم ،وحتى لن نضطر ألغاء هذا المشروع الحيوي لألطفال لذا
نطلب وآلخر نداء للراغبين في العمل والذي من خالله سيستفيدون أيضاً،

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

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

