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حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي( :يوحنا )21–11 :3
ول َل َكِ :إَّن َنا ِإَّن َما َنتَ َكلَّم ِب َما َن ْعَلم َوَن ْش َهُد ِب َما َأرَْي َناَ ،وَل ْستُ ْم تَْقَبُلو َن
اَْل َح َّق اْل َح َّق أَُق ُ
ُ
ُ
ِ ِ
ف تُ ْؤ ِمُنو َن ِإ ْ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 َ
َّات؟ وَليس أَحد ص ِعد ِإَلى َّ ِ ِ َّ َّ ِ
السم ِاوي ِ
السم ِ
ِ
اء،
َ ْ َ ٌَ َ َ
الس َماء إال الذي َن َزَل م َن َّ َ
ُقْل ُت َل ُك ُم َّ َ
ِ
ان َّالِذي هو ِفي َّ ِ
ِ
اإل ْنس ِ
هك َذا
وسى اْل َحيَّ َة ِفي اْل َب ِريَّة َ
َُ
الس َماء« َوَك َما َرَف َع ُم َ
ْاب ُن َ
ِ
َن ُي ْرَفع ْاب ُن ِ
اإل ْنس ِ
ان ،لِ َكي الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِه َب ْل تَ ُكو ُن َل ُه
َي ْن َبغي أ ْ
َ
َ
ْ
َح َّب هللاُ اْل َعاَل َم َحتَّى َب َذ َل ْاب َن ُه اْل َو ِح َيدِ ،ل َك ْي الَ
اْل َح َياةُ األ ََبِدَّي ُة .ألََّن ُه َ
هك َذا أ َ
َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِهَ ،ب ْل تَ ُكو ُن َل ُه اْل َح َياةُ األ ََبِدَّي ُة .ألَنَّ ُه َل ْم ُي ْرِس ِل هللاُ ْاب َن ُه
ِ
ِ
َّ ِ
ِِ
ِ
ان،
ص ِبه اْل َعاَل ُم .اَلذي ُي ْؤ ِم ُن ِبه الَ ُي َد ُ
ِإَلى اْل َعاَل ِم ل َيد َ
ين اْل َعاَل َمَ ،ب ْل ل َي ْخُل َ
و َّالِذي الَ يؤ ِمن َقد ِدين ،ألَنَّه َلم يؤ ِمن ِباس ِم اب ِن هللاِ اْلو ِح ِيد .و ِ
هذ ِه ِهي
ُْ ُ ْ َ
ُ ْ ُْ ْ ْ ْ
َ
َ
َ
َ
الناس ُّ
ون ُةِ :إ َّن النُّور َق ْد ج ِ
الظْلم َة أَ ْكثَ َر ِم َن النُّ ِ
َّ
ور،
الد ْيُن َ
َح َّب َّ ُ
اء إَلى اْل َعاَلمَِ ،وأ َ
َ
َ
َ َ
َن ُك َّل من يعمل َّ ِ ِ
ض ُّ
َع َماَل ُه ْم َك َان ْت ِش ِر َيرًة أل َّ
أل َّ
ورَ ،والَ َيأِْتي
َن أ ْ
السيِآت ُي ْبغ ُ
الن َ
َ ْ َْ َ ُ
َما م ْن َيْف َع ُل اْل َح َّق َفُيْقِب ُل ِإَلى ا ُّلن ِ
الن ِ
ِإَلى ُّ
ور ،لِ َكي
ور لِ َئالَّ تَُوب َ
َّخ أ ْ
َع َماُل ُهَ .وأ َّ َ
ْ
َع َماُل ُه أََّن َها ِباهللِ َم ْع ُموَل ٌة.
تَ ْ
ظ َه َر أ ْ
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التأمل اإلنجيلي:
الرب المسيح هو نفسه هللا ،كان يعرف الطبيعة اإللهية كل المعرفة ،وقد
أتى كإنسان ليعلن ذلك لإلنسان ،لكن اإلنسان لم يقبل هذه الشهادة ،ألن

شهادة الرب يسوع أعلنت اآلب ،وفقط هو الذي قيل عنه هذا القول "ليس
أحد صعد إلى السماء إال الذي هو نـزل من السماء" الذي نـزل هو نفسه

الذي صعد ،الذي نـزل هو هللا ،والذي صعد هو هللا -الذي يمأل كل شيء

"وهو ابن اإلنسان الذي في السماء" ولم يقل الرب "ابن الذي كان في

السماء" بل "ابن الذي هو في السماء" -ما كان ممكن أن يقال عنه هذا
لو لم يكن هو هللا الذي يمأل السماء واألرض .والحية التي رفعها موسى

(سفر العدد  )9 -6 :21كانت نحاسية ،وكلمة حية تشير إلى الخطية،
والحية النحاسية كانت خالية من السم وهي في هذا رمز للرب الذي كان

خالياً من الخطية ،هكذا الرب يسوع المسيح فأنه جعل خطية ألجلنا وهناك
حيث رفع على الصليب دينت الخطية في جسده .في هذا هي المحبة ليس

ألننا نحن أحببنا هللا بل ألنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا" (1يو

 )10 :4هذه 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 -4 .هي محبة باذلة ،لقد بذل ابنه ألن المحبة الحقيقية ال
تطلب ما لنفسها -5 .والى أي مدى البذل والعطاء؟ بغير حدود -بذل

ابنه الوحيد حتى الموت -6 .قصد هذه المحبة -لكي ال يهلك كل من

يؤمن به -7 .ليس قصدها سلبياً فقط "ال يهلك" بل أيضاً إيجابياً "تكون

له الحياة األبدية".

 +اليوم األحد  29أيار  2016اقتبل سر العماد المقدس الطفلة ماريتا
ابنة نضال كبابة ومنار بصمجي ،نهنئ أهلها وليحل نور الرب يسوع في
حياتها.
 +اليوم األحد  29أيار  2016يقام قداس وجناز لمرور أربعين يوم على
وفاة المرحوم سيمون شربجي للفقيد الرحمة الواسعة ولزوجته أنجيل
طاشجي وألوالدها وأحفادها وأخوته ،ولجميع األهل واألقارب لهم الصبر
والعزاء والسلوان.

 +اليوم األحد  29أيار  2016يقام قداس وجناز لمرور سنة على وفاة
المرحومة جوزفين جورج زكو للفقيدة الرحمة الواسعة وألوالدها وأحفادها
ولجميع األهل واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان.
 +لجنة السيدات :لكنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس تتشرف بدعوة

سيدات الطائفة لحضور لقاء محبة في صالة مار يعقوب على هنري

بوراسا ،بهدف زيادة التقارب وبتبادل اآلراء يتخلله عشاء ومفاجآت سارة

مساء ،الدعوة
وذلك بتاريخ  28أيار  2016الساعة السابعة والنصف
ً
عامة ولكن يرجى الحجز المسبق مع أعضاء لجنة السيدات .سعر البطاقة:
.$ 15

 +اجتماع للجمعية العمومية :اليوم األحد  29أيار  2016يدعو المجلس
الملي لجميع أبناء كنيسة مار يعقوب النصيبيني لعرض مشاريعه التي قام

بها خالل دورته الحالية ،وذلك في صالة مار يعقوب على هنري بوراسا

مساء الدعوة عامة وشك اًر.
الساعة 6:30
ً
 +المجلس الملي يعلن عن افتتاح مخيم صيفي ألطفالنا يبدأ من  4حتى
 15تموز ،فنحث من لديه الوقت للعمل والمساعدة والخدمة في هذا المخيم،
يرجى االتصال بالسيد يعقوب طباخ  514-463-6606وسوف نزودكم
بالتفاصيل حول المخيم في األسابيع القادمة وشك اًر.

 +انتخابات المجلس الملي :نظ اًر القتراب انتهاء الدورة االنتخابية للمجلس

الملي الحالي في شهر حزيران  2016يدعوكم نيافة المطران ايليا باهي
راعي األبرشية إلى انتخابات المجلس الملي لدورة انتخابية جديدة لمدة

سنتين ،وذلك يوم األحد الموافق  12حزيران  2016بعد القداس مباشرة

مساء في صالة كنيستنا على هنري بوراسا .لذا
وحتى الساعة السادسة
ً
تُقبل طلبات الترشيح ممن تنطبق عليه شروط الترشيح ،اعتبا اًر من تاريخ

 12أيار وحتى الساعة السادسة من يوم  4حزيران  2016وتُسلم خطياً
لسكرتير المجلس السيد عبد األحد قومي.

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

