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حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي( :يوحنا )66-53 : 6
ال لَهُ ْم َي ُسوعُ« :أ ََنا ُه َو ُخ ْب ُز اْل َح َياةَ .م ْن ُي ْقب ْل إلَ َّي فَالَ َي ُجوعَُ ،و َم ْن ُي ْؤم ْن
فَقَ َ
ون.
بي فَالَ َي ْعطَ ُ
ش أ ََب ًدا َولكِّني ُقْل ُ
ت لَ ُك ْم :إَّن ُك ْم قَ ْد َأرَْيتُ ُمونيَ ،ولَ ْستُ ْم تُ ْؤمُن َ
اآلب فَإلَ َّي ُي ْقب ُلَ ،و َم ْن ُي ْقب ْل إلَ َّي الَ أُ ْخر ْجهُ َخارًجا .ألَِّني
ُك ُّل َما ُي ْعطيني ُ
َع َم َل َمش َيئتيَ ،ب ْل َمش َيئةَ الَّذي أ َْر َسلَني.
َّماء ،لَ ْي َس أل ْ
قَ ْد َن َزْل ُ
ت م َن الس َ
َوهذه َمش َيئةُ اآلب الَّذي أ َْر َسلَني :أ َّ
ف م ْنهُ َش ْيًئا،
َعطَاني الَ أ ُْتل ُ
َن ُك َّل َما أ ْ
َن هذه هي َمش َيئةُ الَّذي أ َْر َسلَني :أ َّ
يمهُ في اْل َي ْوم األَخير .أل َّ
َن ُك َّل
َب ْل أُق ُ
َ
يمهُ في اْل َي ْوم
َم ْن َي َرى ْ
االب َن َوُي ْؤم ُن به تَ ُك ُ
ون لَهُ َح َياةٌ أ ََبدَّيةٌَ ،وأ ََنا أُق ُ
ال«:أ ََنا ُه َو اْل ُخ ْب ُز الَّذي َن َز َل
ون َعلَ ْيه ألََّنهُ قَ َ
ان اْل َيهُ ُ
ود َيتَ َذ َّم ُر َ
األَخير» .فَ َك َ
ف ،الَّذي َن ْح ُن
وس َ
َّماء»َ .وقَالُوا« :أَلَ ْي َس ه َذا ُه َو َي ُسو َ
ع ْب َن ُي ُ
م َن الس َ
اب
ون بأَبيه َوأ ِّ
ُمه؟ فَ َك ْي َ
ف َيقُو ُل ه َذا :إِّني َن َزْل ُ
َج َ
َّماء؟» فَأ َ
َعارفُ َ
ت م َن الس َ
َن ُي ْقب َل إلَ َّي إ ْن لَ ْم
َي ُسوعُ َوقَ َ
َح ٌد أ ْ
يما َب ْي َن ُك ْم .الَ َي ْقد ُر أ َ
ال لَهُ ْم«:الَ تَتَ َذ َّم ُروا ف َ
َّ
وب في
يمهُ في اْل َي ْوم األَخير .إَّنهُ َم ْكتُ ٌ
َي ْجتَذ ْبهُ ُ
اآلب الذي أ َْر َسلَنيَ ،وأ ََنا أُق ُ
ِّ
ين م َن الل .فَ ُك ُّل َم ْن َسمعَ م َن اآلب َوتَ َعلَّ َم
ون اْل َجميعُ ُمتَ َعلم َ
األ َْنب َياءَ :وَي ُك ُ
َّ َّ
ُي ْقب ُل إلَ َّي .لَ ْي َس أ َّ
اآلب.
اآلب إال الذي م َن الل .ه َذا قَ ْد َأرَى َ
َح ًدا َأرَى َ
َن أ َ
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األحد العاشر بعد القيامة

التأمل اإلنجيلي:
كان الواقفون أمامه في عمى روحي فلم يفهموا أقواله ،كانوا ال يزالون

يفكرون في حاجات الجسد ،ورغم هذا يستمر الرب في إعالناته العجيبة

الضرورية للحياة الروحية التي ال يمكن االستغناء عنه روحياً ،وكل من ال
يتغذى به يموت روحياً هو الطعام الروحي الضروري للجميع وفي متناول

الجميع .وكما أن الخبز هو طعامنا اليومي الالزم ألجسادنا ،كذلك المسيح

ينبغي أن نتغذى به يوميا لئال تصير حياتنا اليومية الروحية إلى ضعف.

وكما أن الخبز هو الطعام المشبع الذي ال نمل منه أبدا ,قد نمل من أكل

أطعمة أخرى بصفة مستمرة األمر الذي ال يمكن أن يحدث مع الخبز,

هكذا األمر من الناحية الروحية مع المسيح .والى أن يصل إلينا الخبز فهو
ينمو في سنابل القمح التي يجب أن تقطع وتدرس وتطحن إلى دقيق
وتشوى بالنار وعندئذ يصل إلينا الخبز مناسبا لحياتنا ،هكذا كان األمر مع

المسيح إذ قطع من أرض األحياء وسر الل أن يسحقه بالحزن ،سحق من

أجل آثامنا وشوي بنيران العدالة اإللهية ،ذاب قلبه كما يذوب الشمع أمام
اللهيب ،أخذ مكاننا هناك فوق الصليب محتمال دينونة خطايانا وهكذا

أصبح خب اًز مناسباً لنا ،مناسباً لحياتنا الروحية ،خبز الحياة .ويتكلم الرب
عن نفسه كخبز الل الواهب حياة للعالم أي لجميع الذين يؤمنون به في هذا

العالم ،أما في التعبير "من يقبل إلى" فيعني به األفراد .وفي هذا العدد يرينا

أن الرجاء في الل "كل ما يعطيني األب فإلي يقبل"وهو ليس وهما بل
تأكيدا .فإن األب يعطي الكثيرين لالبن ،وهؤالء يقبلون إلى االبن باإليمان،

وهنا نرى حق االختيار ،واالختيار ال يعفي اإلنسان من المسؤولية ألن

الرب يقول أيضا "ومن يقبل إلي ال أخرجه خارجاً "كل شخص يقبل إلى

الرب فالرب يقبله .فإن كان ال فضل للذين يعطيهم األب أن يقبلوا لالبن،
ألن الباب مفتوح أمامهم "ومن يقبل إلي"أي إنسان إلي .إذا كان األمر

كذلك فلن يخرجنا خارجاً" .كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم ،وهنا ينبغي
أن نعرف أن مشيئة االبن النابعة من محبته هي في انسجام تام مع مشيئة

األب ألن الل محبة ،ومشيئة الل هي نشاط المحبة ،وفي هذا نرى األب
واالبن في اتحاد تام االبن يكرس نفسه لكي يتمم الخالص الذي من الل

لإلنسان.

 +بتاريخ  6حزيران  1025تم إكليل الشاب جوزيب بيسي على اآلنسة
ريما زكو  ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة زوجية سعيدة مكللة
بمخافة الل والبنين الصالحين.

 +بتاريخ  21حزيران  1025تم إكليل الشاب جوليان داالتي على
اآلنسة فاديا نصر الل  ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة زوجية
سعيدة مكللة بمخافة الل والبنين الصالحين.

 +في  25حزيران  1025انتقل إلى األخدار السماوية المرحوم إيليا حنا
جبوري عن عمر يناهز  77عاماً ،للفقيد الرحمة الواسعة وألرملته السيدة

ليلى جبوري وبناته جينا ونينا ودينا وابنهم الدكتور جوني وعائالتهم ولجميع

آل جبوري وكنعو الصبر والعزاء والسلوان.

 +في  25حزيران  1025إنتقلت إلى األخدار السماوية المرحومة جورجيت

كولو عن عمر يناهز  12عاماً ،للفقيدة الرحمة الواسعة وألوالدها ماري

ولطفي ومراد وعائالتهم وأهلهم الصبر والعزاء والسلوان.

 +اليوم األحد في  12حزيران  1025يقام قداس وجناز لراحة المرحومة
أديبة باطري التي توفيت في حلب عن عمر يناهز  00عاماً ،للفقيدة

الرحمة الواسعة ،وإلبنتها هدى بربر ولكل األهل واألقارب الصبر
والسلوان.

مركز قنشرين للتربية المسيحية:

 +تسر كنيسة مار افرام السرياني في شيربروك بدعوتكم للمشاركة في
مهرجانها السنوي (ماردين أوبن) هذا االحتفال هو عبارة عن مبارة كولف

تنتهي بتوزيع الجوائز في نهاية المهرجان خالل حفل عشاء والذي ُيقام

سنوياً بتاريخ  1025-00-00رسم االشتراك  . $15لإلستفسار والحجز
.819-580-258 - 819-432-8133 - 514-467-8460

 +تحت شعار :ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب (مز  )43 :0وبرعاية نيافة

يسر مركز قنشرين للتربية
المطران ايليا باهي وبإشراف المجلس المليّ ،
المسيحية اإلعالن عن المخيم الصيفي لمدة أسبوعين من  11حزيران
ولغاية  20تموز ،من الساعة  1الى الساعة  3بعد الظهر ،من عمر 5

الى  21سنة .رسم االشتراك  200دوالر للطفل .إن العدد محدود ،لذا
نشجعكم ونحثكم لتسجيل أوالدكم في أقرب فرصة من خالل االتصال

باالخت كاترين حنا .5234412757

المجلس الملي:
 +تقوم لجنة السيدات برحلة سياحية ترفيهية روحية الى غرب مونتلاير وذلك
يوم السبت الواقع في  / 3تموز 1025/في الساعة الثامنة والنصف
صباح ًا إنطالقاً بالباص من صالتنا على هنري بوراسا وتتضمن الرحلة :

St-Anne de Belle vu, Sanctuaire Notre Dame Lourdes
سعر التكلفة (Sucerie De La Montagne )40 $

العودة الساعة السادسة بعد الظهر  ،والتسجيل عند السيدات :
ن ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــا حـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــا 5231017760

ســحر ب ـريخان 5230212423

فكتوريا كومري 3407154515

وفـ ــاء ن ــدور 5234054405

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

