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األحد الثاني بعد القيامة

† المثّلث الرحمة من مواليد الموصل في العراق عام .1930التحق بمعهد مار

أفرام الالهوتي (بالموصل آنذاك) عام  ،1945ونال منه دبلوم في الالهوت

وتعين معّل ًما للغة السريانية في المدراس التابعة لكنيستنا في مدينة
عامّ ،1951
تير لمطرانية حلب سنة  1952بتاريخ
ثم ُعّين سكر ًا
القامشلي السوريةّ ،

 ،1953/2/16ألبسه المثّلث الرحمة مار ديونيسيوس جرجس بهنام اإلسكيم
كاهنا بتاريخ
ثم
ً
الرهباني ،وفي ،1954/12/14رسمه ّ
شم ً
اسا إنجيليًّاّ ،
. 1956/3/25انتقل للخدمة في الدار البطريركية حتّى صيف العام التالي،
ثم لرعية
حيث ُنقلت خدماته ألبرشية الموصل ،وبعدها ألبرشية حلب من جديدّ ،
عين
السيدة العذراء في برج حمود بلبنان ،حيث خدم أكثر من سنة ،إلى أن ّ

معتمدا بطريركيًّا في الهند عام  .1964بتاريخ  ،1972/1/9رسمه المثّلث
ً
قاصدا رسوليًّا للهند
الرحمات البطريرك مار أغناطيوس يعقوب الثالث مطرًانا
ً

وسماه تيموثاوس .عام ،1977انتُخب مطرًانا ألبرشية السويد وبريطانية ،حيث
ّ
وثم لكندا .وفي الدورة
ثم ّ
تعين ً
نائبا بطريركيًّا ألسترالياّ ،
خدم عشر سنواتّ ،

قدم المثّلث الرحمة
المقدس المنعقد من 10إلى 12أيلول ّ ،2008
العادية للمجمع ّ

عدة
صحية .للمثّلث الرحمة مؤّلفات ّ
استقالته بسبب ّ
تقدمه في ّ
السن وألسباب ّ
طبع منها :سالح المؤمن باللغتين السريانية والعربية ،نبذة عن تاريخ لكنيسة في
ُ
الهند بلغة المليالم .وخالل وجوده في الهند أصدر مجّل ًة باسم أخبار من شي
ٍ
صحف ومجالّ ٍت
ما .وله العديد من المقاالت والقصائد السريانية المنشورة في
المقدسة
مختلفة .صفات للمثّلث الرحمات وهي غيرته الكبيرة
ومحبته للكنيسة ّ
ّ
وتجرده وعدم تعّلقه بالقنية
وحماسته للدفاع عن المواقف والمبادئ التي يؤمن بها؛ ّ

ومحبته للكنيسة
بأن هللا سيهتمّ به حتى آخر يوم من حياته
والمال وإيمانه الكامل ّ
ّ
في الهند حيث خدم في ٍ
ٍ
الحق،
وثبتهم في اإليمان
وقت
صعب ّ
فشدد المؤمنين ّ
ّ
المقدسة ووالئهم للكرسي الرسولي األنطاكي .سائلين هللا أن
وبمحبتهم للكنيسة ّ
ّ
المقدسة
ومقدمين التعازي للكنيسة ّ
ينعمه في ملكوته صحبة األبرار الصالحينّ ،
ّ
مؤب ًدا.
وألصحاب النيافة المطارنة وعائلة المثّلث الرحمات .رحمه هللا وليكن ذكرهُ ّ

† النص اإلنجيلي (يو)14-1 :21

ان
َب ْع َد ه َذا أَ ْ
ط َبرَّي َةَ .
ضا َي ُسوعُ َنْف َس ُه للتَّالَميذ َعَلى َب ْحر َ
ظ َه َر َ
هك َذاَ :ك َ
ظ َه َر أ َْي ً
طرس ،وتُ َّ
َّ
يل َّالذي م ْن َق َانا اْل َجليلَ ،و ْاب َنا
س ْم َع ُ
ال َل ُه الت ْوأ َُمَ ،وَنثََنائ ُ
وما الذي ُيَق ُ
ان ُب ْ ُ ُ َ َ
ط ُر ُس« :أ ََنا
ان ُب ْ
َزْبديَ ،وا ْث َنان َ
ال َل ُه ْم س ْم َع ُ
آخ َران م ْن تَالَميذه َم َع َب ْعضه ْمَ .ق َ

صي ََّد»َ .قالُوا َل ُهَ « :ن ْذ َه ُب َن ْح ُن
أَ ْذ َه ُب ألَتَ َ
لْلوْقت .وفي تْلك َّ
اللْيَلة َل ْم ُي ْمس ُكوا َش ْيًئا
َ
َ
َ
َّ
ان
الشاطئَ .ولك َّن التَّالَمي َذ َل ْم َي ُك ُ
ال َل ُه ْم َي ُسوعَُ « :يا غْل َم ُ
ونوا َي ْعَل ُمو َن أََّن ُه َي ُسوعَُ .فَق َ
أََلع َّل ع ْن َد ُكم إ َداما؟» .أَج ُابوه« :الَ!» َفَقال َلهم« :أَْلُقوا َّ
السف َينة
الش َب َك َة إَلى َجانب َّ
َ
َ ُ
ْ ً
َ ُْ
السف َين َة
ضا َم َع َك» َف َخ َر ُجوا َوَد َخلُوا َّ
أ َْي ً
ف َي ُسوعُ َعَلى
ان ُّ
َوَل َّما َك َ
الص ْب ُحَ ،وَق َ

وها م ْن َك ْث َرة
األ َْي َمن َفتَج ُدوا»َ .فأَْلَق ْواَ ،وَل ْم َي ُع ُ
ودوا َيْقد ُرو َن أ َْن َي ْجذ ُب َ
َّ
الر ُّب!» َفَل َّما
ط ُر َسُ « :ه َو َّ
ان َي ُسوعُ ُيحُّب ُه ل ُب ْ
ذل َك التّْلمي ُذ الذي َك َ
ان ُع ْرَي ًاناَ ،وأَْلَقى َنْف َس ُه في اْل َب ْحر.
ط ُر ُس أََّن ُه َّ
ُب ْ
الر ُّب ،اتَّ َزَر بثَْوبه ،ألََّن ُه َك َ
السفينة ،ألََّنهم َلم ي ُكونوا بعيدين عن األَرض إالَّ
التَّالَمي ُذ َ ن
اءوا ب َّ َ
ُْ ْ َ ُ َ َ َ
ْ
اآلخ ُرو َ َف َج ُ

ال
َّ
الس َمكَ .فَق َ
ان
َسم َع س ْم َع ُ
َما
َوأ َّ

َن ْح َو
ظ ُروا َج ْم ًار
م َئتَ ْي ذ َار ٍعَ ،و ُه ْم َي ُج ُّرو َن َش َب َكةَ َّ
الس َمكَ .فَل َّما َخ َر ُجوا إَلى األ َْرض َن َ
الس َمك َّالذي
ال َل ُه ْم َي ُسوعُ « َق ّد ُموا م َن َّ
وعا َو َس َم ًكا َم ْو ُ
َم ْو ُ
ض ً
ض ً
وعا َعَل ْيه َو ُخ ْب ًزاَ .ق َ
طرس وج َذب َّ
الش َب َك َة إَلى األ َْرضُ ،م ْم َتل َئ ًة َس َم ًكا
صع َد س ْم َع ُ
أ َْم َس ْكتُ ُم َ
ان بُ ْ ُ ُ َ َ َ
اآلن» َف َ
َّ
ال َل ُه ْم َي ُسوعُ:
َكب ًيرا ،م َئ ًة َوثَالَثًا َو َخ ْمس َ
ينَ .و َم ْع هذه اْل َك ْث َرة َل ْم تَتَ َخ َّرق الش َب َكةَُ .ق َ
« َهُل ُّموا تَ َغ َّد ْوا!» َوَل ْم َي ْج ُس ْر أَ َحٌد م َن التَّالَميذ أ َْن َي ْسأََل ُهَ :م ْن أ َْن َت؟ إ ْذ َك ُانوا َي ْعَل ُمو َن
ظ َه َر
أََّن ُه َّ
اه ْم َو َكذل َك َّ
الس َم َك .هذه َم َّرةٌ ثَالثَةٌ َ
َع َ
اء َي ُسوعُ َوأ َ
َخ َذ اْل ُخ ْب َز َوأ ْ
ط ُ
الر ُّب .ثُ َّم َج َ
ام م َن األ َْم َوات.
َي ُسوعُ لتَالَميذه َب ْع َد َما َق َ

† التأمل اإلنجيلي  :هنا نجد المسيح يظهر لسبعة من التالميذ يقوى إيمانهم
ليصنع منهم كارزين .ومن هم السبعة؟ بطرس الذي أنكر وتوما الذي تشكك
وابنا زبدي اللذان كانا يريدان الجلوس عن اليمين واليسار في ملك زمني تصوروه
للسيد ،وطلبا نا اًر تنزل على من رفض المسيح .ونثنائيل الذي تصور أنه لن
يخرج شيء صالح من الناصرة وهنا نسمع أنه من قانا الجليل .نرى هنا هذه

الجماعة تذهب لصيد السمك!! (هي حالة من عدم الفهم لبطرس ومن معه،

ماذا يعملون بالضبط بعد ترك المسيح لهم )لقد دعا الرب بطرس أوال قائالً أترك
صيد السمك وأنا أجعلك صياد ناس أي كارز وخادم للبشارة .ولكنه هنا تساءل

كيف يعيش ويأكل مع التكريس ،والمسيح الذي دعاه غائب مختفى وهو ال يراه

معه ستة آخرين،
اآلن بالجسد .ولذلك عاد بطرس لمهنته السابقة ليأكل وجذب ُ
منهم نعرف أربعة أسماء ذكرها الكتاب ،لذلك اتخذت السمكة رم اًز للمسيحيين
في أوائل عصور المسيحية .أضف أن السمك يعيش في البحر وال يغرق وال

يموت مثال للمؤمن يعيش في العالم الذي يشبهه الكتاب بالبحر وال يموت.

والسمك له زعانف يسير بها عكس تيار الماء .والمؤمن له قوة النعمة يسير بها
عكس تيار شهوات العالم.

†

نرجو من المؤمنين الكرام عند االنتهاء من تحديد موعد االكليل أو المعمودية

مع حضرة كاهن الكنيسة األب كميل اسحق الموقر ،مراجعة سكرتير الكنيسة
السيد يعقوب طباخ المحترم لتسديد رسوم هذه الخدمات قبل إجرائها والسيد
يعقوب يستقبلكم على الرقم ) (514-463-660كما يستقبل رسائلكم على البريد

االلكتروني:

)(secretariatstjacques@outlook.com

وتكريماً ألتعاب خدمات األب الكاهن تقدم عطاياكم له شخصياً ،وشك اًر لتعاونكم.

† To all our beloved parishioners: We would like to inform you about the
new procedures for services such as weddings and baptisms. Please set
the dates with reverend Kamil Ishak, then get in touch with the church’s
secretary Mr. Yacoub Tabbakh, by phone (514-463-6606) Or email
(secretariatstjacques@outlook.com) to book the service, and to settle the
due fees required by the church. We thank you in advance for following the
correct procedures. However, your gifts for the services offered by the
Reverend Priest, may be presented to him personally. Thank you for your
cooperation.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

