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التأمل اإلنجيلي:
أي لن أترككم كغنم بال راع في عالم مضاد ،عاجزين عن الدفاع عن
أنفسهم ،متروكين لرحمة الغرباء ،أتى إليهم بعد قيامته من األموات ،وأتى

إليهم أيضاً عند مجيء الروح القدس وسكناه في المؤمنين كأفراد وكجماعة،
حيث يصبح في مقدورنا بالروح القدس التمتع بالرب يسوع ونراه ونتحقق
حضوره معنا ،وال ينبغي أن ننسى أنه حاضر معنا بالهوته في كل مكان

"ها أنا معكم كل األيام إلى انقضاء الدهر" (مت  )61 :62وقال الرسول

بولس في غال " 61 :6المسيح يحيا في"" ،المسيح فيكم رجاء المجد" (كو

 .)62 :9آخر مرة رأى فيها العالم الرب يسوع كانت على الصليب ،وبعد
قيامته لم يظهر سوى لخاصته ،رآه المؤمنون به في ذلك الوقت ورآه
التالميذ عند صعوده إلى السماء وظلوا شاخصين إليه حتى أخذته سحابة

عن أعينهم ،ونحن نراه اآلن باإليمان بعد أن جلس على عرش اهلل ،نراه
مكلالً بالمجد والكرامة (عب  .)1 :6وسن اره عند مجيئه وستستمر رؤيتنا له
ألننا سنكون كل حين معه عندما يأتي مع السحاب ليأخذنا إليه حيث

ستنظره كل عين والذين طعنوه (رؤ " .)2 :9إني أنا حي فأنتم ستحيون"-
إن الحياة األبدية التي نلناها باإليمان بالمسيح ال يمكن ألحد أن يأخذها منا

إن ثبتنا في المسيح ألننا اتحدنا معه .في ذلك اليوم أي يوم حضور الروح
القدس ليسكن في المؤمنين حيث يتحقق للمؤمنين النسبة الكائنة بين اآلب

واالبن وأنهما واحد في الالهوت .وأعطى لنا في هذا األصحاح أن نرى
العالقة بين اآلب واالبن معلنة في سبع صور -9 :الرب يسوع هو الطريق

إلى اآلب (ع  -6 .)2هو إعالن اآلب (ع  -3 .)1هو في اآلب واآلب
فيه (ع  -4 .)91أعماله هي أعمال اآلب (ع  -5 .)91رغبته أن يمجد

اآلب (ع  -2 )93الذي يحب االبن فاآلب يحبه (ع  -2 .)69كالمه هو
كالم اآلب (ع " .)64وأنتم في" -والمحبة التي يتكلم عنها الرب هنا ليست

هي النابعة من العواطف اإلنسانية ولكن المحبة اإللهية التي انسكبت في
قلوبنا بالروح القدس ،ومحبة الرب التي يقصدها بالقول "ويحبه أبي وأنا

أحبه" ليست محبته للعالم بل محبته الخاصة لشعبه .وهذه المحبة الخاصة
ال يمكن إدراكها إال على قدر اقترابنا منه ووجودنا في الشركة معه .الشركة

التي تعتمد على طاعتنا لوصاياه "وأما شركتنا نحن فهي مع اآلب ومع ابنه
يسوع المسيح" ( 9يو  )3 :9فإظهار ذاته ال يتحقق إال بوجودنا في هذه

الشركة .إن الرب يسر بروح الطاعة لكل حق يظهر للنفس وما أعظم
البركة المؤسسة على حفظ كالم الرب ألن الرب ال يظهر ذاته للشخص

الذي يحفظ كالمه فحسب كما في حفظ الوصايا بل يقول "يحبه أبي واليه
تأتي وعنده نصنع منـزالً" .أي يكون للمؤمن شركة مع اآلب واالبن في قوة

الروح القدس ،ويشعر أن اآلب قريب منه وبروح التبني يصرخ قائالً "يا أبا

اآلب" ونجده عندنا حاض ًار سامعًا .وفي الشركة مع اآلب واالبن يوجد الفرح
الكامل ،فالواسطة الوحيدة لتعليمنا هي الروح القدس .والروح القدس يذكرنا

بكل ما قاله لنا ربنا يسوع " ،إن سالم العالم تافه وغير ثابت ،يتكلم كثي اًر

عن السالم وهو ممتلئ بالحروب وسفك الدماء "ألنه حينما يقولون سالم

وأمان حينئذ يفاجئهم هالك بغتة كالمخاض للحبلى فال ينجون" ( 9تس :5

 .)3إن المسيح يعطينا ما هو له ،ونستطيع في الشركة معه أن نتمتع بكل
ما كان يتمتع به هو من سالم .والعالم ال يقدر أن يعطي بهذه الكيفية التي
يعطي بها المسيح ألنه ال يمتلك السالم ،وحين يعطينا المسيح السالم فإن

هذا ال ينقص من سالمه شيئاً" .ال تضطرب قلوبكم وال ترهب" -كان السالم
هو خاتمة األمور التي شجع الرب بها تالميذه ،حيث يقول "ال تضطرب

قلوبكم" ويضيف أيضاً القول "وال ترهب" أي ال ينبغي أن تكون قلوبهم
خائفة .ففي هذا اليوم أيها األحباء الذي هو عيد حلول الروح القدس على

التالميذ ،نضرع إلى اهلل ليمألنا بثمر روحه القدوس ويسكب علينا مواهبه.

 +اليوم األحد  91حزيران  6192يقام قداس وجناز لمرور أربعين يوم
على وفاة المرحومة نعيمة مارديني أرملة المرحوم نعوم أبو القصب ،للفقيدة
الرحمة الواسعة وألوالدها وأحفادها وأخوتها ،ولجميع األهل واألقارب لهم

الصبر والعزاء والسلوان.

 +اليوم األحد في  91حزيران  6192تعلن جمعية السيدات بمناسبة عيد

األب عن إقامة حفل باربكيو ،بعد القداس اإللهي الساعة الثالثة ظه اًر في
صالتنا على هنري بوراسا سعر البطاقة لكبار  $ 95وللصغار $ 91

الرجاء الحجز مع أعضاء لجنة السيدات وشك ًار.

 +المجلس الملي :بتاريخ  1حزيران  6192تم اجتماع كاهن ومجلس
كنيستنا مع كاهن ومجلس كنيسة سانت مكسيم ،وتقرر إلغاء أجار صالة

كنيسة سانت مكسيم بعد القداس النشغالها بنشاطات أخرى تهم رعيتهم،

لذلك لن يسمح لنا استخدام القاعة بعد نهاية هذا الشهر ،أما الكنيسة فيجدد
عقد أجارها لسنة أخرى ،لذا نحث الجميع الحترام شروط العقد والتزامنا
بالنطاقة والنظام داخل وخارج الكنيسة وشك اًر.

 +المجلس الملي :تود كنيستنا إقامة المخيم الصيفي ألطفالنا من  1حتى
 5آب  ،6192والى اآلن ليس لدينا من يرغب للعمل والمساعدة والخدمة

في هذا المخيم ،وحتى ال نضطر إلى إلغاء هذا المشروع الحيوي لألطفال

لذا نوجه النداء األخير للراغبين في العمل والذي من خالله سيستفيدون
أيضاً ،ويرجى 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

