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النص اإلنجيلي( :يوحنا )31–24 :20
َح ُد االثَْن ْي َع َش َر ،الَِّذي ُيقَا ُل لَهُ التَّْوأ َُمَ ،فلَ ْم َي ُك ْن َم َعهُ ْم
أ َّ
وما ،أ َ
َما تُ َ
ِ
الر َّ
ب!» .فَقَا َل
ون« :قَ ْد َأرَْي َنا َّ
اء َي ُسوعُ .فَقَا َل لَهُ التَّالَ ِمي ُذ َ
اآلخ ُر َ
ح َ
ين َج َ
صر ِفي ي َد ْي ِه أَثَر اْلمس ِ
ِ
ام ِ
صبِ ِعي ِفي أَثَِر
يرَ ،وأ َ
َ
َض ْع إِ ْ
َ ََ
لَهُ ْم« :إِ ْن لَ ْم أ ُْب ْ
ِ
ِ ِ
اْلمس ِ
ِِ ٍ
ام ِ
ان
يرَ ،وأ َ
َض ْع َيدي في َج ْنبِه ،الَ أُو ِم ْن»َ .وَب ْع َد ثَ َمان َية أََّيام َك َ
ََ
ِ
ِ
اب ُم َغلَّقَةٌ،
اء َي ُسوعُ َواأل َْب َو ُ
تَالَمي ُذهُ أ َْي ً
وما َم َعهُ ْم .فَ َج َ
ضا َداخالً َوتُ َ
ف ِفي اْلوس ِط وقَا َل« :سالَم لَ ُكم!» .ثَُّم قَا َل لِتُوما« :ه ِ
ات
َوَوقَ َ
َ
َ ٌ ْ
َ
َْ َ
صر ي َديَّ ،وه ِ
ِ
ض ْعهَا ِفي َج ْنبِيَ ،والَ
ات َي َد َ
صبِ َع َ
ََ
ك َو َ
ك إِلَى ُه َنا َوأ َْب ْ َ
إِ ْ
وما َوقَا َل لَهَُ « :ربِّي َوِال ِهي!».
َج َ
تَ ُك ْن َغ ْي َر ُم ْؤ ِم ٍن َب ْل ُم ْؤ ِم ًنا» .أ َ
اب تُ َ
َِِّ
ِ
آمُنوا َولَ ْم
قَا َل لَهُ َي ُسوعُ« :ألََّن َ
آم ْن َ
ت! طُ َ
وبى للذ َ
ين َ
وما َ
ك َأرَْيتَني َيا تُ َ
ات أ َ ِ
يروا» .وآي ٍ
ب ِفي ه َذا
ص َن َع َي ُسوعُ قُ َّد َام تَالَ ِم ِيذ ِه لَ ْم تُ ْكتَ ْ
ََ ْ َ َ
ُخ َر َكث َيرةً َ
ع هو اْلم ِسيح ابن ِ
َما ِ
اْل ِكتَ ِ
ت لِتُ ْؤ ِمُنوا أ َّ
اهلل،
ابَ .وأ َّ
هذ ِه فَقَ ْد ُكتَِب ْ
َن َي ُسو َ ُ َ َ ُ ْ ُ
ِ
اس ِم ِه.
َولِ َك ْي تَ ُك َ
آم ْنتُ ْم َح َياةٌ بِ ْ
ون لَ ُك ْم إ َذا َ
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األحد الجديد

التأمل اإلنجيلي:
ال في نفس
بعد ثمانية أيام أي في يوم األحد التالي كان تالميذه أيضاً داخ ً

الظروف السابقة  -األبواب مغلقة ،والشيء الوحيد الذي كان مختلفاً أن توما

كان معهم ،فجاء يسوع وقال "سالم لكم" والسالم هنا خاص برد نفس توما
وعدم وجود شخص متشكك في قيامة الرب وسط الجماعة .كان مجيئه في

هذه المرة من أجل توما ،يقول لتوما "هات اصبعك إلى هنا" ،سيكون األمر
نعمة متنازلة مع البقية ،مع أولئك الذين يطلبون عالمات وأدلة قبل أن يؤمنوا،
سيقفون عندئذ خجلين أمام الدليل الظاهر .وسيكون لهم عند رجوعه سالم.
تغير توما في لحظة ،وتحول الشخص المتشكك إلى ساجد ،ولم يعد هناك

ضرورة لكي يضع توما إصبعه في أثر المسامير أو يده في جنب الرب ،زالت
شكوكه تماماً وحلت محلها كلمات اإليمان بالرب المقام .ويخاطبه ليس كالسيد

فقط بل كاهلل إلهه ،وكما كان األمر مع توما هنا إذ اعترف بالهوته اعترافاً

كامالً هكذا سيكون األمر مع البقية في الملكوت " وهنا يبرز غرضان –

أولهما وأهمها  -مجد شخص الرب "أن يسوع هو المسيح ابن اهلل" ،والثاني

"لتكون للمؤمنين حياة باسمه" .وان كانت رؤية األشياء التي رآها التالميذ
امتيا اًز عظيماً ولكن اإليمان بغير رؤية أفضل ،والنعمة تعطي الذين لم
يستطيعوا أن يروا أو يسمعوا حياة جديدة.

ܡܫܝܚܐ ܩܡ ܫܪܝܪܐܬܝ ܩܡ .المسيح قام حقا قام

 +في يوم الثالثاء الواقع في  3أيار  6102انـ ـتـ ـق ـ ـل إلى األخـ ـ ـدار
الس ـ ـ ـ ـ ـماوي ـ ـة المرحوم جوزيف حجار ،للفقيد الرحمة الواسعة ،ولزوجته السيدة
مرسيل كبابة وألوالده جورج وميري وجيمي وأحفاده ،وإلخوته الياس وسعاد

وروزه ،ولجميع األهل واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان.
 +لجنة السيدات :لكنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس تتشرف بدعوة
سيدات الطائفة لحضور لقاء محبة بهدف زيادة التقارب وبتبادل اآلراء يتخلله

عشاء ومفاجآت سارة وذلك بتاريخ  62أيار  6102الساعة السابعة والنصف
مساء ،الدعوة عامة ولكن يرجى الحجز المسبق مع أعضاء لجنة السيدات.
ً
سعر البطاقة.$ 05 :
انتخابات المجلس الملي:

نظ اًر القتراب انتهاء الدورة االنتخابية للمجلس الملي الحالي في شهر حزيران
 6102يدعوكم نيافة المطران ايليا باهي راعي األبرشية إلى انتخابات المجلس
الملي لدورة انتخابية جديدة لمدة سنتين ،وذلك يوم األحد الموافق  06حزيران
 6102بعد القداس مباشرة وحتى الساعة السادسة مساء في صالة كنيستنا
على هنري بوراسا .لذا تُقبل طلبات الترشيح ممن تنطبق عليه شروط الترشيح،
اعتبا ًار من تاريخ  06أيار وحتى الساعة السادسة من يوم  5حزيران 6102
وتُسلم خطياً لسكرتير المجلس السيد عبداألحد قومي .علماً بأننا سنوافيكم
بشروط الترشيح واالنتخاب في العدد القادم وأيضاً في الدعوة التي سنرسلها
إلى أبناء الرعية على عنوانهم البريدي كما جرت العادة.

 +تأمل في عيد األم :هو عيدك يا قديسة مريم ،ألنه عيد أمي ،وعيد كل أم.

كل ّأم مثال األمومة ودرسها األسمى؟
أما أعطت ّ
ومن أحق منك بالتفاتة يا ّ
أحق منك بالشكر ،يوم عيد األم هذا ،أنت التي صرت أم يسوع ،و ّأم إخوة
من ّ

كل ّأم
حب ،منه نهلت أمهات الكون بأسره .مريم ،مثال ّ
يسوع؟ أمومتك نبع ّ
أحبت ففتّشت عن
أحبت فرّبتّ ،
أحبت فولدتّ ،
أحبت فحملتّ ،
أحبت فقبلتّ ،
ّ

أحبت فعلّمت ،وفي مدرستها كان االبن ينمو
ابن أضاعته يوم زارت أورشليمّ ،
أحبت فأطاعت اهلل فيما خطّطه في حياة وحيدها،
بالقامة والحكمة والنعمةّ ،
عطية
أحبت فقبلت ّ
أحبت فقبلت سيف األلم الحارق يخترق قلب األم العذبّ ،
ّ
كل ّأم قدوتها األجمل :بك تتعلم أمنا
اهلل ،كلمة اهلل ومخلّص العالم .بك تجد ّ
كيف تقبل هبة اهلل في حياتها جنيناً ،من حنانك تتعلّم كيف تحمي ابن لم
تتعلم
ألنه مثل يسوع في حشاك ،غير منظور ،ولكنه ح ّي .بك
تشاهده بعدّ ،
ّ
ألنك إلى األبد تحملين قلب األم .األم القلقة على مصير
األم كيف ترّبيّ ،

ابنها ،األم المرّبية تقتدي بك ،تتطلع الى بيت الناصرة ،تراك قرب يسوع ،وتراه
كل ّأم،
النمو .يا مثال ّ
ينمو بالقامة وبالحكمة والنعمة ،وتتعلم منك خدمة هذا ّ

عطية اهلل ال تنمو ناقصة ،ال تنمو بالقامة فقط ،ال تنمو
أمهاتنا أن
ّ
علّمي ّ
أمهاتنا أن ال بد لصورة اهلل
بالحكمة والمعرفة فقط ،بل بنعمة اهلل أيضاً ،علّمي ّ
األم ،مدرسة مريم؟
في أبنائهن أن تنمو ،ويسطع فيهم جمال ّ
الروح .مدرسة ّ
بهن يرى األبناء قيمة الخدمة
أمهاتنا ّأنهن مدرسة العطاء أيض ًاّ ،
علّمي ّ
أنانية
أمهاتنا مدارس
ّ
والعطاء ،واألمل ،والعزاء .ال تسمحي أن تضحي ّ
كل ّأم مريم
وانغالق عن صراخ اآلخرين ،بل كوني أنت المثال ،واجعلي من ّ
هم إخوته ،ويشارك في الخالص
أخرى ،فيصبح ّ
كل ابن مسيحاً آخر ،يحمل ّ

أماً وقفت تحت الصليب تنظر ابنها الوحيد
الّذي جاء ابنك يصنعه .مريم ،يا ّ
يموت ،تقاسمه األلم ،مساميره اخترقتها هي ،جرح قلبه هو جرحها ،عطشه
تمنت لو تأخذ
زادها ألماً .تنظر اليه يموت ،وهي عاجزة عن الحراك :لكم ّ
يتم،
ألمه ،فقلبها قلب ّأم ،وايمانها إيمان ّأم .علمت أن خالص الكون ها هو ّ

ولكن الخالص كان قاسياً على قلب أم الحنان والرحمة .مريم ،كم من ّأم فقدن
أبناً أو ابنة؟ كم من ّأم تعاين اوالدها يتألّمون تحت صليب المرض؟ كم من ّأم

تحل مكان ابن يتألّم أو ابنة تنازع؟ مثلك ،ذاك المساء ،عند
تتمنى لو
ّ
ّ
أكبادهن،
الجلجلة ،يقفن باكيات ،مجروحات القلب والكيان ،يقاسمن فلذات
ّ

كل األمهات:
األمهات الجيدات بل ّ
أمي ّ
أمي مريمّ ،
وكل ّأم .ال فقط ّ
أكل اليك ّ
كوني أنت حنان األم في قلب أوالدها ،وكوني لها الضارعة الشافية .أمي

أمهات ،يحملن
أمهات رحلن الي بيت اآلب ،ه ّن مثلك ّ
مريم ،صلّي من أجل ّ
األم .وقولي البنك الرب القدوس :هم مثلي
عطف األم ،شوق األم ،وقلق ّ
لهن مخلصاً رحوماً ،فحبه األبوي ينير لهن درب الخالص.
أمهات ،فليكن ّ
ّ
(كل عام وكل أم بألف خير وسالم عيد مبارك)

 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
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