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النص اإلنجيلي( :يوحنا )85–74 :60
ق اْل َح َّ
اَْل َح َّ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْمَ :م ْن ُي ْؤ ِم ُن بِي َفلَهُ َح َياةٌ أ ََبِدَّيةٌ .أ ََنا ُه َو ُخ ْب ُز اْل َح َي ِاة.
الن ِازُل ِمن السَّم ِ
آباؤ ُكم أَ َكلُوا اْلم َّن ِفي اْلبِّري ِ
َّة َو َماتُوا .ه َذا ُه َو اْل ُخ ْب ُز َّ
اء،
َ
َ
َُ ْ
َ
َ
لِ َكي َي ْأ ُك َل ِم ْنهُ ِ
وت .أ ََنا ُه َو اْل ُخ ْب ُز اْل َحي الَِّذي َن َز َل ِم َن
ان َوالَ َي ُم َ
اإل ْن َس ُ
ْ
الس ِ
َح ٌد ِم ْن ه َذا اْل ُخ ْب ِز َي ْح َيا إِلَى األ ََبِدَ .واْل ُخ ْب ُز الَِّذي أ ََنا
َّماء .إِ ْن أَ َك َل أ َ
َ
ِ
ِ
ُع ِطي ُهو َجسِدي الَِّذي أ َْبِذلُهُ ِم ْن أ ْ ِ
ود
اص َم اْل َيهُ ُ
أْ
َجل َح َياة اْل َعالَم» .فَ َخ َ
َ َ
بعضهم بعضا قَائِِلينَ « :ك ْي َ ِ
َن ُي ْع ِط َي َنا َج َس َدهُ ِل َن ْأ ُك َل؟» فَقَا َل
ف َي ْقد ُر ه َذا أ ْ
َ ْ ُ ُْ َ ْ ً
َ
ق أَقُو ُل لَ ُكم :إِ ْن لَم تَْأ ُكلُوا َج َس َد ْاب ِن ِ
ق اْل َح َّ
لَهُ ْم َي ُسوعُ« :اْل َح َّ
اإل ْن َس ِ
ان
ْ
ْ
وتَ ْشربوا َدمهَ ،فلَ ْيس لَ ُكم حياةٌ ِفي ُكم .من ي ْأ ُك ُل جسِدي وي ْشر ِ
ب َدمي َفلَهُ
َ َ ََ َ ُ
ْ َْ َ
َ ْ ََ
َ َُ َ ُ
حياةٌ أَبِدَّيةٌ ،وأ ََنا أ ُِقيمه ِفي اْليوِم األ ِ
َخ ِ
ير ،أل َّ
َن َج َسِدي َم ْأ َك ٌل َحق َوَد ِمي
ُُ
ََ َ
َْ
َ
ت ِف َّي وأ ََنا ِف ِ
يهَ .ك َما
ب َد ِمي َيثُْب ْ
َم ْش َر ٌ
ب َحقَ .م ْن َي ْأ ُك ْل َج َسِدي َوَي ْش َر ْ
َ
ِ
اآلب اْل َحي ،وأ ََنا َحي بِ ِ
اآلب ،فَ َم ْن َي ْأ ُكْلنِي فَهُ َو َي ْح َيا بِي .ه َذا ُه َو
أ َْر َسلَني ُ
َ
اْل ُخ ْب ُز الَِّذي َن َز َل ِمن الس ِ
اؤ ُك ُم اْل َم َّن َو َماتُواَ .م ْن َي ْأ ُك ْل
َ
َّماء .لَ ْي َس َك َما أَ َك َل َآب ُ
َ
ه َذا اْل ُخ ْب َز فَِإَّنهُ َي ْح َيا إِلَى األ ََبِد».
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التأمل اإلنجيلي:
تتكرر هذه العبارة ألنها جوهر بشارة الخالص ،ولكنهنا ليست هنا دعوة

للخاطئ لكي يؤمن وعندما يؤمن به وتبعا لذلك يمتلك الحياة األبدية بمجرد
إيمانه .هذا التعبير األول من تعبيرات سبعة تبدأ بالقول "أنا هو" وهذه

التعبيرات هي " -0 :أنا هو نور العالم " (يو"-1 )01 :8أنا هو الباب"

(يو"-3 )9 :01أنا هو الراعي الصالح" (يو"-4 )00 :01أنا هو القيامة

والحياة" (يو"-5 )15 :00أنا هو الطريق والحق والحياة" (يو-6 )6 :04

"أنا الكرمة الحقيقية" (يو )00 :05وهو نفسه اهلل الظاهر أمامهم .والتعبير
"أنا هو خبز الحياة"يعني أنه هو الغذاء الضروري للخاطئ لكي يحيا وال

يهلك ويشبع قلبه الخاوي .نرى هنا توسيعا للمعنى الذي ورد في (ع)48

"أنا هو خبز الحياة" .إذ يرينا هنا إحدى صفات هذه الحياة  .لقد عمل الرب

مقارنة بين نفسه كخبز الحياة وبين المن الذي أكله إسرائيل في البرية ،

أكل اإلباء المن في البرية وماتوا .لم يستطع المن أن يغير قلوبهم وسقطت

جثثهم في الفقر (عب )01 :3لكن الذي يأكل من خبز الحياة يحيا إلى

األبد ،أي ينال حياة أبدية تبدأ من لحظة إيمانه وتستمر إلى األبد .فالذين
يتغذون بالمسيح باإليمان "ال يموتون" أي ال يواجهون الموت الثاني .كانت

هذه المخاصمة بين اليهود وبعضهم البعض لكن كان الرب يسوع متنبها

لها ربما قال البعض أن الكالم غير معقول أن يعطينا جسده لنأكله فهموا
كالمه فهما حرفيا ويعني هذا الموت بذل جسده وسفك دمه ،األمر الذي
ينبغي أن يتغذى به الشخص أي يؤمن إيمانا قلبيا أن جسد الرب بذل على

الصليب ألجله ،وأن دمه سفك ألجله .ونالحظ هنا أنه يتكلم عن نفسه
كابن اإلنسان ألنه ما كان ممكنًا أن اهلل االبن يتألم حتى الموت لو لم

يتجسد ،وفي تجسده اتخذ لقبا جديداً ابن اإلنسان .باذالً جسده وسافكاً دمه

ألجلنا .لهذا نرى أن القيامة في اليوم األخير قد تأسست على بذل جسد

المسيح وسفك دمه والتغذي بهما ،وهذا ما يفعله المؤمن من خالل إيمانه
بموت الرب لخالصه واالشتراك بسر القربان المقدس .قد يؤمن الشخص
إيمانا قويا بأمور أخرى ومع ذلك ينحدر إلى الهالك األبدي وذلك ألنه لم
يؤمن بالمسيح مائتا ألجله على الصليب .في هذا العدد والعدد التالي نرى

تأثيرات أكل المسيح أو اإليمان بحقيقة موت المسيح وأول تأثير على

اإلنسان الخاطئ هو أنه ُيستحضر باإليمان بالمسيح إلى الوحدة مع المسيح
حيث يتمتع بالشركة الحبيبة معه ،وتسير كلمة الثبات بصفة عامة إلى
الشركة مع المسيح المقام من األموات .وكلمة "يأكل" تفيد االستمرار في

األكل" ,وشرب" تفيد االستمرار في الشرب وهي حالة المؤمن الدائمة
باعتبار إيمانه الدائم ببذل الجسد وسفك الدم "فما أحيا اآلن في الجسد فإنما

أحياه في اإليمان .إيمان ابن اهلل الذي أحبني وأسلم نفسه ألجلي" (غال:1

 .)11يتحدث االبن ليس عن وجوده األزلي كأحد أقانيم الالهوت بل كاالبن
المتجسد النازل من السماء ،والتعبير "وأنا حي باآلب" أي أنه يحيا حياته
هنا باالعتماد على اآلب ،لقد أخلى نفسه آخذا صورة عبد ,وبذلك دخل إلى

دائرة الخضوع لآلب ،وهكذا كل من يؤمن بالمسيح ينبغي أن يكون خاضعاً

له خضوعاً مطلقاً ،فما أكثر الذين يجرون اآلن وراء طعام الجسد ،ويهملون
اإلقبال إلى المسيح لكي ينالوا الحياة األبدية.

عــيـد

أم

ســــــعــيــد

Happy Mother’s Day

مركز قنشرين للتربية المسيحية:
 +تحت شعار :ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب (مز  )34 :8وبرعاية
يسر مركز قنشرين
نيافة المطران ايليا باهي وبإشراف المجلس المليّ ،

للتربية المسيحية اإلعالن عن المخيم الصيفي لمدة أسبوعين من 19

حزيران ولغاية  01تموز ،من الساعة  9الى الساعة  4بعد الظهر ،من

عمر  5الى  01سنة .رسم االشتراك  011دوالر للطفل .إن العدد
محدود ،لذا نشجعكم ونحثكم لتسجيل أوالدكم في أقرب فرصة من خالل

االتصال باالخت كاترين حنا .5043310151
المجلس الملي:

 +في كل يوم السبت تقام دورة تدريبية إلنشاء كورال للصغار وتعليم
اللغة السريانية ،من عمر  5سنوات ولغاية  01سنة ،ومن الساعة
 1:31ولغاية  4بعد الظهر في صالة مار يعقوب النصيبيني على هنري
بو ارسا ،نشكر األهل على تشجيعهم ونتمنى التوفيق والنجاح للدورة ولكل

العاملين بها.
بتداء من تاريخ
 +نعلمكم عن إفتتاح دورة لتعليم اللغة السريانية للكبار إ ً
مساء في صالة مار يعقوب على
 13آذار يوم االثنين الساعة السابعة
ً
هنري بوراسا ،التسجيل عند السيد يعقوب طباخ .5044636616

 +نحيطكم علماً بأن النادي العائلي يعود ليستأنف نشاطه في السبت

مساء فندعو أبناء وبنات الرعية
األول من كل شهر الساعة 1:31
ً
للحضور واالشتراك بهذا اللقاء في صالة مار يعقوب النصيبيني على
هنري بوراسا.

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

