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النص اإلنجيلي( :يوحنا )61–6 :61
ن ْالمج ِ
لَْتَعْثُرواْ .سيخ ِرج َ ِ
ِ ِ
َّ
ام ِعَْ ،بلْ ْتَأتِيْ
ون ُكمْ ْم َْ َ َ
َُ ُ
«قَدْ ْ َكلمتُ ُكمْ ْبه َذا ْل َكيْ ْ ْ ُ
ون ْه َذاْ
للَ ْ .و َس َيف َعلُ َْ
اعةْ ْ ِفيهَا ْ َيظُنْ ْ ُكلْ ْ َمنْ ْ َيقتُلُ ُكمْ ْأََّن ْهُ ْ ُيقَ ِّدُْم ْ ِخد َمةْ ْ ِْ
َس َ
لَْعرفُونِيِ ْ.
لكِّنيْقَدْْ َكلَّمتُ ُكمْْبِه َذاْ َحتَّىْإِ َذاْ
بِ ُكمْْألََّنهُمْْلَمْْ َيع ِرفُواْ َْ
اآلبْ َوْ َ َ
ن ْالبِ َد َاي ِْةْ
ون ْأَِّني ْأ ََنا ْ ُقلتُْهُ ْلَ ُكمَْ ْ .ولَمْ ْأَ ُقلْ ْلَ ُكمْ ْ ِم َْ
َّاع ْةُ ْتَذ ُك ُر َْ
اء ِْ
ت ْالس َ
َج َ
سْ
اآلن ْفَأ ََنا ْ َماضْ ْإِلَى ْالَِّذي ْأَر َسلَنِيَ ْ ،ولَي َْ
َما ْ َْ
ألَِّني ْ ُكن ُْ
ت ْ َم َع ُكمَْ «ْ .وأ َّ
ضي؟ ْ ِ
ن ْتَم ِ
لَْ
ت ْلَ ُكمْ ْه َذا ْقَدْ ْ َم ْ
لكنْ ْألَِّني ْ ُقل ُْ
َحدْ ْ ِمن ُكمْ ْ َيسأَلُنِيْ :أَي َْ
أَ
ن ْ ُقلُوب ُكمْ ْ ِ
قْ ،ألََّن ْهُْ
ل ْلَ ُكُْم ْال َح َّْ
لكِّني ْأَقُو ُْ
قْ :إَِّن ْهُ ْ َخيرْ ْلَ ُكمْ ْأَنْ ْأَنطَلِ َ
ال ُحزُْ َ
لَ ْيأتِي ُكْم ْالمعِّزيْ ،و ِ
إِنْ ْلَمْ ْأَن َِ
ت ْأُرِسلُ ْهُ ْإِلَي ُكمَْ ْ .و َمتَىْ
لكنْ ْإِنْ ْ َذ َهب ُْ
طلقْ ْ ْ َ ُ ُ َ
َ
َما ْ َعلَىْ
ك ْ ُي َب ِّك ُْ
اء ْ َذا َْ
َج َْ
ونةْْ :أ َّ
ت ْال َعالََْم ْ َعلَى ْ َخ ِطَّيةْ ْ َو َعلَى ْبِرْ ْ َو َعلَى ْ َديُن َ
َماْعلَىْبِرْْفَلَِّنيْ َذ ِ
لَْ
اهبْْإِلَىْأَبِيْ َوْ
لَْ ُيؤ ِم ُن َْ
َخ ِطَّيةْْفَلََّنهُمْْ ْ
ونْبِيَ ْ.وأ َّ َ
ين«ْ.إِنَّْْ
يسْه َذاْال َعالَِْمْقَدْْ ِد َْ
ونةْْفَلَنَّْْ َرئِ َْ
تََروَننِيْأَيضاَ ْ.وأ َّ
َماْ َعلَىْ َديُن َ
ِ
ل ْلَ ُكمْ ،و ِ
ِ
ون ْأَنْ ْتَحتَ ِملُواْ
يع َْ
لكنْ ْ ْ
ور ْ َكثِ َيرةْ ْأَيضا ْألَقُو َْ
ُم ا
لَ ْتَستَط ُ
ل ي ْأ ُ
َ
اآلن.
َْ

ْ
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التأمل اإلنجيلي:
كانْالتالميذْ،علىْاألرجحْ،متعلقينْ،همْأيضاْ،برجاءْالشعبْاليهوديْ،
بأن ْالمسيا ْسيأتي ْلتأسيس ْمملكتهْ ،ولكسر ْالنير ْالروماني ْعنهمْ .لكنْ

عوضا ْعن ْذلكْ ،أخذ ْالرب ْيحدثهم ْعن ْموتهْ ،وقيامتهْ ،ورجوعه ْإلىْ

السماءْ .كما ْأن ْالروح ْالقدس ْسيأتيْ ،وينطلق ْالتالميذ ْللشهادة ْللمسيحْ،
مكابدين ْمن ْجراء ْذلك ْالبغضة ْوالضطهادـ ْكان ْاإلخراج ْمن ْالمجامعْ
ُيعتبر ْفي ْنظر ْمعظم ْاليهود ْمن ْأسواْ ْاألمور ْالتي ْقد ْتصيبهمْ .إلْ ْأنْ

هذا ْالمصير ْكان ْمن ْنصيب ْاليهود ْالذين ْأصبحوا ْمن ْتالميذ ْالربْ
يسوعْ.فاإليمانْالمسيحيْكانْمكروهاْ،حتىْإنْالذينْسعواْلمحوهْ،كانواْ

يظنونْأنهمْبذلكْيرضونْاللْ.كانْاإلخفاقْفيْإدراكْألوهيةْالمسيحْهوْ

أساس ْالمشكلةْ .فاليهود ْرفضوهْ ،وبفعلهم ْهذاْ ،رفضوا ْقبول ْاآلبْ .عادْ
الرب ْمن ْجديدْ ،ينبه ْالتالميذ ْمسبقاْ ،حتى ْل ْيتزعزعوا ْمن ْجراء ْهذهْ
الضيقاتْلدىْحصولهاْ.فكانْمنْالضروريْأنُْيعدهمْلماْكانْينتظرهمْ

في ْالمستقبلْ .ألنهم ْكانوا ْمهتمين ْبمستقبلهم ْأكثر ْمن ْاهتمامهم ْبمستقبلْ
الربْ .فالصليب ْوالقبر ْكانا ْبانتظار ْالربْ ،فيما ْكان ْينتظرهم ْتحملْ
الضطهاد ْفي ْخدمتهم ْللمسيحْ .وهكذا ْمل ْالحزن ْقلوبهم ْعلى ْضيقاتهمْ

أكثر ْمما ْعلى ْتلك ْالتي ْسيعانيها ْالربْ .لكنْ ،لن ْيتركهم ْمن ْدونْ
مساعدة ْوتعزيةْ .فهو ْسيرسل ْإليهم ْالروح ْالقدس ْليعزيهمْ .كما ْأنه ْكانْ

من ْمصلحة ْالتالميذْ ،ولخيرهمْ ،أن ْيأتي ْالمعزيْ .فهو ْيعززهم ْبالقوةْ،
ويمنحهم ْشجاعةْ ،ويعلمهمْ ،ويجعل ْالمسيح ْحقيقة ْثابتة ْبالنسبة ْإليهمْ

أكثر ْمن ْأي ْوقت ْمضىْ .إلْ ْأن ْهذا ْالمعزي ْلن ْيأتي ْإلْ ْبعد ْأن ْيكونْ
موجوداْ
الربْيسوعْقدْعادْإلىْالسماءْوتمجدْ.كانْالروحْالقدسْبالطبعْ ْ

فيْالعالمْقبلْذلكْ،الروحْالقدسْ،سيبكتْالعالمْعلىْخطيةْ،وعلىْبرْ،

وعلى ْدينونةْ .وهذا ْيعنيْ ،في ْنظر ْالكثيرينْ ،أنه ْيجعل ْداخل ْالخاطيْ

الفرد ْوعيا ْلهذه ْاألمورْ .لذاْ ،فالروح ْالقدس ْهو ْهنا ْعوضا ْعن ْالمسيحْ
المرفوضْ .وهذا ْإنما ْيثبت ْذنب ْالعالمْ .الروح ْالقدس ْيبكت ْالعالم ْعلىْ

جدير ْباإليمان ْبهْ ،والروحْ
خطية ْإخفاقه ْفي ْاإليمان ْبالمسيحْ .كان ْ ا

القدس ْيشهد ْلحقيقة ْأن ْالمسيح ْكان ْعلى ْحقْ ،والعالم ْعلى ْخطأْ.
ْوحضور ْالروح ْالقدسْ ،يبكت ْالعالم ْأيضا ْعلى ْالدينونةْ .فلنمتليء ْمنهْ
فيعطيناْحياةْأبديةْآمينْ.
ْ

 +اليوم ْاألحد ْفي ْْ 7أيار ْْ 0277اقتبلت ْسر ْالعماد ْالمقدس ْالطفلةْ
كارينا ْابنة ْپول ْْازڤارو ْ ْونادين ْحمويْ .تهانينا ْللمعتمدة ْوذويهاْ ،وليحلْ
نورْالربْيسوعْفيْحياتهاْمدىْالدهرْ.
ْ +مسيرة إنسانية لقد ْماتوا ْمن ْأجل ْأن ْنحافظ ْنحن ْعلى ْمسيحيتناْ
وسريانيتناْ ،ولم ْيعرف ْالعالم ْأجمع ْأن ْأجدادنا ْذبحوا ْومازال ْشعبنا ْيذبحْ

المسيرة ْالمحددة ْمنْ
ْ
في ْأوطاننا ْفنطلب ْمن ْكل ْسرياني ْأن ْيشارك ْفي ْ
قبل ْالسلطات ْالكندية ْمن ْأجل ْاإلنسانية ْوكل ْالشعوب ْالتي ْاضطهدتْ

سابقاْ ْوتضطهد ْاآلن ْوذلك ْفي ْْ 07أيار ْمن ْهذا ْالشهرْ ،ومطلوبْ
وجودنا ْنحن ْكسريان ْبشكل ْقوي ْوفعْالْ .هذه ْفرصة ْكي ْنقول ْللعالم ْانناْ

ماْزلناْباقينْ ْوسنبقىْوأبوابْالجحيمْلنْتقوىْعلىْكنيستناْ.

 +يعاود مركز تعليم اللغة السريانية والكورالْللطفالْنشاطهْإبتداءْْمنْ
يوم ْالسبت ْالواقع ْفي ْْ 02نيسان ْْ 0277بإشراف ْالسيدة ْسوزي ْدوداقْ
وبمساعدة ْكل ْمنْ :هيد ار ْنعومْ ،فريدة ْطاشجيْ ،وجان ْأوزجليكْ .تبدأْ

الدروس ْالساعة ْالثانية ْظه اْر ْمن ْكل ْسبتْ .التسجيل ْيرجى ْاإلتصالْ
بالسيدة ْسوزي ْدوداق ْعلى ْرقم ْالهاتف ْْ )514-290-3139)ْ :وشك اْرْ

لتعاونكمْ.

ْ+جميعة السيدات تعلنْعنْإفتتاحْالناديْالعائليْيومْالسبتْاألولْفيْ
الشهرْفيْمركزْصالتناْعلىْهنريْبوراساْالساعةْالسابعةْمساءْ،يتخللْ

اللقاءْبرامجْترفيهيةْومأكولتْ،الدعوةْعامةْومجانيةْفأهالْْبكمْجميعاْْ.
ْ

+ Announcement for Mother’s Day Festivities Syriac
Echo: Fraternity requests your presence for mother’s day
Celebrations Date: May 14 Location: our Community
Center located 4375 Henri Bourassa. The Holy Mass
Time: at 10:30 held at the Community Center. Activities
after Mass: Manakish al Saj, Inflatable Games for Kids and
Adults. Music, Mini Presentations for Mothers. Mother /
Kids Contests, our new Folklore Dance Group, Chants.
Menu: Manakish, Labneh, Sausages, Shish Tawouk, Kafta.
Prices will be Announced on sight. Cover Charge: 2 $
Adult. Maximum 5 $ per family (includes coffee). Please
contact us if you wish to help or be part of this event.
 +إحتفال عيد األم :تقيم ْأخوية ْصدى ْالسريان ْاحتفال ْعيد ْاألم ْبتاريخ ْْ71
سيحتفلْبالقداسْاإللهيْعندْالساعةْ
أيارْفيْمركزْالرعيةْعلىْهنريْبوراساُْ ْ.
ْ 72:02صباحاْ ْفي ْصالة ْمار ْيعقوبْ ،وبعد ْالقداس ْستقام ْاألنشطة ْمثلْ

تقديم ْمناقيش ْعالصاجْ ،اللبنةْ ،سوسيجْ ،شيش ْطاووقْ ،كفتةْ .ألعاب ْنفخْ
للطفال ْوالكبارْ .موسيقىْ ،عروض ْللمهات ْوللطفال ْ ْومسابقاتْ ْ ،ولوحاتْ
من ْالفولكلور ْالسرياني ْْوالهتافات ْالجديدةْ .،وكثير ْمن ْالمفاجآت ْالسارةْ :رسمْ

الدخول ْللحتفال ْللشخص ْالواحد ْْ $ْ 0للكبارْ ،وْ $ْ 5كحد ْأقصى ْللعائلةْ
(متضمنةْالقهوة)ْ.يرجىْالتصالْبناْإذاْكنتمْترغبونْفيْالمساعدةْوالمشاركةْ
فيْهذاْالنشاطْ.أهالْْوسهالْْبكمْجميعاْ.
ْ

 +لمتابعةْالنشرةْعبرْاألنترنيتْالرجاءْزيارةْموقعْالكنيسةْبإشرافْ
ْاألبْكميلْإسحقْْwww.SyrianOrthodoxChurch.com

