ܚܰܕܒܫܰܒܰܐܰ
(Le Dimanche) Had B-Shabo
حـــاد بشــــــــابو (يـــوم األحـــد)
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي (يوحنا )11-11 :3
ق اْل َح َّ
اَْل َح َّ
ك :إَِّن َنا إَِّن َما َنتَ َكلَّ ُم بِ َما َن ْعلَ ُم َوَن ْشهَ ُد بِ َما َأرَْي َناَ ،ولَ ْستُ ْم
ق أَقُو ُل لَ َ
ِ ِ
ف
ون ،فَ َك ْي َ
ون َشهَ َ
ت ُقْل ُ
ادتََنا .إِ ْن ُك ْن ُ
ت لَ ُك ُم األ َْرضَّيات َولَ ْستُ ْم تُ ْؤ ِمُن َ
تَ ْقَبلُ َ
اء إِالَّ
السم ِ
ِ
َح ٌد َ ِ ِ
ون إِ ْن ُقْل ُ
َّم ِاوَّيات؟ َولَ ْي َس أ َ
تُ ْؤ ِم ُن َ
صع َد إلَى َّ َ
ت لَ ُك ُم الس َ
ان الَِّذي هو ِفي السَّم ِ
الَِّذي َن َز َل ِمن السَّم ِ
اءْ ،اب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
اءَ « .و َك َما
َ
َ
َ
َُ
ِ
ِ
ِ
َن ُي ْرفَع ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ان ،لِ َك ْي
وسى اْل َحَّيةَ في اْل َبِّريَّة ه َك َذا َي ْن َبغي أ ْ
َرفَ َع ُم َ
َ
ِ
ون لَهُ اْل َح َياةُ األ ََب ِدَّيةُ .ألََّنهُ ه َك َذا
الَ َي ْهلِ َ
ك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن بِه َب ْل تَ ُك ُ
َح َّ
ك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن
يد ،لِ َك ْي الَ َي ْهلِ َ
ب اهللُ اْل َعالَ َم َحتَّى َب َذ َل ْاب َنهُ اْل َو ِح َ
أَ
ِ
ون لَهُ اْل َح َياةُ األ ََب ِدَّيةُ .ألََّنهُ لَ ْم ُي ْرِس ِل اهللُ ْاب َنهُ إِلَى اْل َعالَِم
بِهَ ،ب ْل تَ ُك ُ
ِ
َِّ
ِ
ِ
ِِ
انَ ،والَِّذي
ص بِه اْل َعالَ ُم .اَلذي ُي ْؤ ِم ُن بِه الَ ُي َد ُ
ل َيد َ
ين اْل َعالَ َمَ ،ب ْل ل َي ْخلُ َ
الَ يؤ ِمن قَ ْد ِدين ،ألََّنه لَم يؤ ِمن بِاسِم اب ِن ِ
اهلل اْلو ِح ِيد .و ِ
هذ ِه ِه َي
ُ ْ ُْ ْ ْ ْ
َ
ُْ ُ
َ
َ
َّ
ب َّ
ونةُ :إِ َّن ُّ
َح َّ
اس الظُّْل َمةَ أَ ْكثََر ِم َن
الد ْي ُن َ
اء إِلَى اْل َعالَِمَ ،وأ َ
الن ُ
ور قَ ْد َج َ
الن َ
ِ ِ
الن ِ
ُّ
ت ِشِّر َيرة .أل َّ
ور ،أل َّ
ض
َع َمالَهُ ْم َك َان ْ
َن أ ْ
َن ُك َّل َم ْن َي ْع َم ُل السَّيِّآت ُي ْبغ ُ
َّ
َما َم ْن َي ْف َع ُل اْل َح َّ
الن ِ
ورَ ،والَ َيأْتِي إِلَى ُّ
ُّ
ق
َع َمالُهَُ .وأ َّ
ور لِ َئال تَُوبَّ َخ أ ْ
الن َ
ظهر أَعمالُه أََّنها بِ ِ
فَي ْقبِ ُل إِلَى ال ُّن ِ ِ
اهلل َم ْع ُمولَةٌ».
ُ
ور ،ل َك ْي تَ ْ ََ ْ َ ُ َ
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األحد الرابع بعد القيامة

† التأمل األنجيلي :
إن يوحنا ينفي ما ارتسم في أذهان الناس من أن الكتاب المقدس يصور
اهلل كالديان الغاضب الذي ينتظر ليهلك البشر بسبب خطاياهم ،لكن
المسيح أظهر بكل جالء أن اهلل أحب الخطاة إذ بذل ابنه الوحيد ألجلهم

يؤيد ذلك القول "في هذا هي المحبة ليس ألننا نحن أحببنا اهلل بل ألنه
هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا" (1يو  )11 :4هذه هي طبيعة اهلل.
ونرى هنا عدة أمور تخص محبة اهلل -1 :هي محبة حدثت في

الماضي .فال يقول الرب أن اهلل "يحب" العالم بل "أحب العالم" والمقصود
هنا ليس أنه يحبنا اآلن ألننا نحن أوالده ،بل أحبنا قبل أن نصبح أوالده،

وجاء في رو " 8 :5اهلل يبين محبته لنا ألنه ونحن بعد خطاة مات
المسيح ألجلنا" -2 .مقاييس هذه المحبة غير محدودة والذي يرينا ذلك

كلمة اهلل "هكذا" ليس لها عرض وال طول وال عمق وال علو -هي محبة
فائقة المعرفة -3 .مدى هذه المحبة ليس اليهود فقط بل العالم كله-4 .
هي محبة باذلة ،لقد بذل ابنه ألن المحبة الحقيقية ال تطلب ما لنفسها.

 -5والى أي مدى البذل والعطاء؟ بغير حدود بذل ابنه الوحيد حتى
الموت -6 .قصد هذه المحبة لكي ال يهلك كل من يؤمن به -7 .ليس

قصدها سلبيا فقط "ال يهلك" بل أيضا إيجابيا "تكون له الحياة األبدية،
وهذه الحياة األبدية ليست حياة تمتد إلى األبد فحسب ،بل هي حياة اهلل
نفسه التي تمكن النفس التي تعطي هذه الحياة من أن تكون لها شركة

وعالقة مع اآلب واالبن .إن اهلل يقدم هنا نموذج الحب الحقيقي أساس
كل عالقات المحبة .وقد دفع اهلل الثمن حياة ابنه ،أغلى ثمن يمكن

دفعه ،وقد قبل الرب يسوع عنا عقابنا ودفع ثمن خطايانا ،وبعد ذلك قدم

لنا الحياة الجديدة التي اشتراها من أجلنا .لنواصل الصالة ونشرك

اآلخرين في محبة مخلصنا لتكون محبتنا كمحبته.

† في يوم األحد الماضي  22نيسان  2118رقد على رجاء القيامة

المرحوم عبد المسيح مراد ،للفقيد الرحمة الواسعة ،والتعازي الحارة لزوجته
تيريز ناصيف وألخواته وأخواته ماري ،جوزيف ،شمس ،مراد ،كابي،

سليم ،وبديع مراد ولسائر األهل واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان
وطول البقاء.
† البارحة يوم السبت في  5أيار  2118تم إكليل الشاب شمعون قس
حنا على اآلنسة ديانا بريمو ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة
زوجية سعيدة مكللة بمخافة اهلل والبنين الصالحين.

† اليوم األحد في  6أيار ُ 2118يقام الجناز السنوي لراحة المرحومة
جانيت طورنجي ،للفقيدة الرحمة الواسعة ،ولزوجها وأوالدها ولشقيقها

السيد جورج بويجي ،ولعائلتها وألهلها جميعا لهم الصبر والعزاء والسلوان
وطول البقاء.

\\

† إنتخاب المجلس الملي:
نظ ار إلقتراب انتهاء الدورة االنتخابية للمجلس الملي في شهر تموز

 2118فإن نيافة المطران ايليا باهي راعي األبرشية وعمال بأحكام نظام
المجالس الملية الموحد يدعوكم إلى انتخابات المجلس الملي لدورة

انتخابية جديدة لمدة سنتين ،مع ضرورة أخذ العلم بإن طلبات الترشيح

ممن تنطبق عليه شروط الترشيح ،ويجد في نفسه الكفاءة لخدمة الكنيسة
وشك ار.

شروط الترشيح بحسب الفقرة ب من المادة الخامسة من نظام

المجالس الملية:

يرجى ممن يريد الترشح لعضوية المجلس الملي من الجنسين مراعاة

الشروط التالية:

 1ـ ـ أن يكون سريانيا أرثوذكسيا.
 2ـ ـ أن يكون متمتعا باألخالق الحسنة.

 3ـ ـ أن يكون عضوا في الكنيسة لثالث سنوات .على األقل.
 4ـ ـ أن يكون عمره  25سنة على األقل ،على أال يتجاوز السبعين عاما.

 5ـ ـ أن ال يكون عضوا في أي تنظيم سياسي غير قانوني أو منظمات
تتعارض مع قوانين الكنيسة السريانية األرثوذكسية الجامعة.

 6ـ ـ أن ال يكون عضوا عامال في أي من مجالس مؤسسات األبرشية.
 7ـ ـ أن ال يكون موظفا في مؤسسات األبرشية.

 8ـ ـ أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية آلخر سنتين.

أما الناخب من الجنسين فيجب أن يراعي الشروط التالية بحسب الفقرة
ج من المادة الخامسة:

 1ـ ـ أن يكون سريانيا أرثوذكسيا.

 2ـ ـ أن يكون عضوا في الكنيسة لسنة واحدة على األقل.
 3ـ ـ أن يكون عمره  18سنة على األقل.
 4ـ ـ أـن يكون متمتعا باألخالق الحسنة.

 5ـ ـ أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية للسنة األخيرة.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

