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

النص اإلنجيلي (يوحنا )21-11 :3

ول َل َكِ :إَّنَنا ِإَّن َما َنتَ َكَّل ُم ِب َما َن ْعَل ُم َوَن ْش َه ُد ِب َما َأرَْيَناَ ،وَل ْستُ ْم
اَْل َح َّق اْل َح َّق أَُق ُ
ِ ِ
ف
تَْقَبُلو َن َش َه َادتََناِ .إ ْن ُك ْن ُت ُقْل ُت َل ُك ُم األ َْرضيَّات َوَل ْستُ ْم تُ ْؤ ِمُنو َنَ ،ف َك ْي َ
السم ِاوي ِ
اء ِإالَّ
السم ِ
َّات؟ وَل ْيس أَحٌد ِ ِ
ِ
ِ
صع َد إَلى َّ َ
َ َ َ َ
تُ ْؤم ُنو َن إ ْن ُقْل ُت َل ُك ُم َّ َ
ِ ِ َّ ِ
السم ِ
َّال ِذي ن َزل ِمن َّ ِ
ِ
اءَ« .و َك َما َرَف َع
َ َ َ
الس َماءْ ،اب ُن اإل ْن َسان الذي ُهَو في َّ َ
ِ
هك َذا َي ْنَب ِغي أ َْن ُي ْرَفع ْاب ُن ِ
اإل ْنس ِ
ان ،لِ َك ْي الَ
وسى اْل َحَّي َة ِفي اْلَب ِريَّة َ
َ
َ
ُم َ
ِ
َح َّب
َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِبه َب ْل تَ ُكو ُن َل ُه اْل َحَياةُ األََب ِدَّي ُة .ألََّن ُه َ
هك َذا أ َ
هللاُ اْل َعاَل َم َحتَّى َب َذ َل ْابَن ُه اْلَو ِح َيد ،لِ َكي الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِهَ ،ب ْل
ْ
ِِ
ِ
ين اْل َعاَل َم،
تَ ُكو ُن َل ُه اْل َحَياةُ األََبدَّيةُ .ألََّن ُه َل ْم ُي ْرِس ِل هللاُ ْابَنهُ ِإَلى اْل َعاَل ِم لَيد َ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ين،
انَ ،والذي الَ ُي ْؤ ِم ُن َق ْد د َ
ص ِبه اْل َعاَل ُم .اَلذي ُي ْؤ ِم ُن ِبه الَ ُي َد ُ
َب ْل لَي ْخلُ َ
ألََّنه َلم يؤ ِمن ِباس ِم اب ِن هللاِ اْلو ِح ِيد .و ِ
ون ُةِ :إ َّن ُّ
هذِه ِهي َّ
ور َق ْد
الد ْي ُن َ
ُ ْ ُْ ْ ْ ْ
الن َ
َ
َ
َ
الناس ُّ
ج ِ
الن ِ
َكثَ َر ِم َن ُّ
ور ،أل َّ
َع َماَل ُه ْم
الظْل َم َة أ ْ
َن أ ْ
َح َّب َّ ُ
اء إَلى اْل َعاَلمَِ ،وأ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ض ُّ
َك َان ْت ِش ِر َيرًة .أل َّ
ورَ ،والَ َيأْتي ِإَلى
َن ُك َّل َم ْن َي ْع َم ُل َّ
الس ِيآت ُي ْبغ ُ
الن َ
الن ِ
َما م ْن َيْف َع ُل اْل َح َّق َفُيْقِب ُل ِإَلى ُّ
الن ِ
ُّ
ور ،لِ َكي
ور لَِئالَّ تَُوب َ
َّخ أ ْ
َع َمالُ ُهَ .وأ َّ َ
ْ
َع َمالُ ُه أََّن َها ِباهللِ َم ْع ُموَلةٌ».
تَ ْ
ظ َه َر أ ْ
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األحد الرابع بعد القيامة

† التأمل اإلنجيلي  :إن يوحنا ينفي ما ارتسم في أذهان الناس من أن
الكتاب المقدس يصور هللا كالديان الغاضب الذي ينتظر ليهلك البشر

بسبب خطاياهم ،لكن المسيح أظهر بكل جالء أن هللا أحب الخطاة إذ بذل

ابنه الوحيد ألجلهم يؤيد ذلك القول "في هذا هي المحبة ليس ألننا نحن

أحببنا هللا بل ألنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا" (1يو )10 :4

هذه هي طبيعة هللا .ونرى هنا عدة أمور تخص محبة هللا -1 :هي محبة
حدثت في الماضي .فال يقول الرب أن هللا "يحب" العالم بل "أحب العالم"
والمقصود هنا ليس أنه يحبنا اآلن ألننا نحن أوالده ،بل أحبنا قبل أن

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

ذلك كلمة هللا "هكذا" ليس لها عرض وال طول وال عمق وال علو -هي

محبة فائقة المعرفة -3 .مدى هذه المحبة ليس اليهود فقط بل العالم كله.

 -4هي محبة باذلة ،لقد بذل ابنه ألن المحبة الحقيقية ال تطلب ما لنفسها.
 -5وإلى أي مدى البذل والعطاء؟ بغير حدود بذل ابنه الوحيد حتى الموت.
 -6قصد هذه المحبة لكي ال يهلك كل من يؤمن به -7 .ليس قصدها
سلبياً فقط "ال يهلك" بل أيضاً إيجابيًا "تكون له الحياة األبدية ،وهذه الحياة
األ بدية ليست حياة تمتد إلى األبد فحسب ،بل هي حياة هللا نفسه التي

تمكن النفس التي تعطي هذه الحياة من أن تكون لها شركة وعالقة مع

اآلب واالبن .إن هللا يقدم هنا نموذج الحب الحقيقي أساس كل عالقات

المحبة .وقد دفع هللا 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.

† األحد الماضي في  19أيار  2019اقتبل سر العماد المقدس كرستيان
ابن شذا النور وأنطوان عجرم .تهانينا للمعتمد وألهله ،وليحل نور الرب

يسوع في حياته مدى الدهر.

† األحد الماضي في  19أيار  2019اقتبلت سر العماد المقدس أنجلينا

ابنة كينانة الخوري وسعد هللا جدعون ،تهانينا للمعتمدة وألهلها ،وليحل

نور الرب يسوع في حياتها مدى الدهر.

† اليوم األحد في  26أيار  2019تم إكليل الشاب أنطوني موني على
اآلنسة رنا ملوح ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة زوجية سعيدة
مكللة بمخافة هللا والبنين الصالحين.

† األحد القادم في  2حزيران  2019سيقام جناز  40لراحة المرحوم
جرجس الياس زينو ،والمرحومة ناديا ملكو قصير ،للفقيدين الرحمة
الواسعة ،ولسائر األبناء واألخوة واألحفاد ولعائلتهم وألهلهم جميعًا لهم
الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.

† ندعو أبناء رعيتنا المباركة الى القداس اإللهي األول في كنيستنا الجديدة
كنيسة السيدة العذراء مريم ومار يعقوب النصيبيني ،بمناسبة عيد الصعود
وذلك في يوم األحد في  9حزيران الساعة  11صباحًا ،الدعوة عامة
للجميع ،لنجتمع سوية تحت سقف واحد ،لنشكر الرب على نعمه وعطاياه،

وليباركنا في عملنا ومشروعنا الجديد بترميم وصيانة وتكريس كنيسة للرب
بما يليق بتمجيد اسمه القدوس .على العنوان التالي:

7 Boul. Desjardins O. Sainte-Therese
QC. J7E 1C9.

† تدعوكم لجنة السيدات للمشاركة في الفطور الموسمي في يوم السبت 1
حزيران  2019الساعة  10صباحًا بحضوركم الفطور بيكون أحلى سعر
البطاقة  $ 10الحجر مع لجنة السيدات.

† تدعوكم لجنة السيدات للمشاركة لحضور محاضرة بعنوان المنهج الجديد
للتربية الجنسية في مدارس كندا ،يلقيها الدكتور رؤوف عياس يوم السبت

 8حزيران  2019بصالتنا على هنري بوراسا ،الدعوة مجانية وللجميع.

† لكل أبناء الكنيسة المباركين وبرعاية الرب وعنايته يقدم األب كميل
اسحق كاهن الرعية خدماته الروحية بكل محبة وإكرام ،وفي كل وقت

وحين يرحب باتصاالتكم معه مباشرة وخاصة لمن يرغب بزيارة مرضاه
كر ومباركًا
ومناولتهم أو مباركة وتكريس بيوتكم العامرة بالحب واإليمان ،شا ًا
كل من تعاون ويتعاون معه في خدمته الرعوية لخير الكنيسة وتقدمها،

على الرقم ) .(514-927-1220كما يستقبل رسائلكم على البريد
االلكتروني :

)(Fatherkamil@hotmail.com

† 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 ) (514-463-6606كما

يستقبل رسائلكم على البريد االلكتروني(secretariatstjacques@outlook.com):

وتكريماً ألتعاب خدمات األب الكاهن تقدم عطاياكم له شخصياً ،وشك اًر لتعاونكم.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

