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يد التَّ ْج ِد ِيد ِفي أُور َشِليم ،و َك ِ
ان َي ُسوعُ َيتَ َم َّشى ِفي اْلهَْي َك ِل ِفي
ان ِع ُ
ان شتَاءَ .و َك َ
ُ َ َ َ
َو َك َ
ِروا ِ
ت
احتَا َ
ود َوقَالُوا لَهُ« :إِلَى َمتَى تُ َعلِّ ُ
ط بِ ِه اْلَيهُ ُ
ان ،فَ ْ
ق أَْنفُ َسَنا؟ إِ ْن ُكْن َ
ق ُسلَْي َم َ
َ
ِ
ون.
َج َابهُ ْم َي ُسوعُ «:إِِّني ُقْل ُ
أَْن َ
يح فَ ُق ْل لََنا َج ْه ًار» .أ َ
ت اْل َمس َ
ت لَ ُك ْم َولَ ْستُ ْم تُ ْؤ ِمُن َ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
َعملُها بِ ِ
ون ألََّن ُك ْم
اَأل ْ
اسم أَبِي ه َي تَ ْشهَ ُد ليَ .ولكَّن ُك ْم َل ْستُ ْم تُ ْؤ ِمُن َ
َع َما ُل التي أََنا أ ْ َ َ ْ
ِ ِ
َع ِرفُهَا فَتَتَْب ُعنِيَ .وأََنا
ص ْوتِيَ ،وأََنا أ ْ
لَ ْستُ ْم ِم ْن ِخ َرِافيَ ،ك َما ُقْل ُ
ت لَ ُك ْم خ َرافي تَ ْس َمعُ َ
َحد ِم ْن َي ِدي .أَبِي الَّ ِذي
ُع ِطيهَا َحَياةً أََب ِدَّيةًَ ،ولَ ْن تَ ْهلِ َك إِلَى األََب ِدَ ،والَ َي ْخ َ
أْ
طفُهَا أ َ
ِ
َع َ ِ
َع َ ِ
ف ِم ْن َي ِد أَبِي .أََنا
َن َي ْخ َ
ط َ
َّاها ُه َو أ ْ
أْ
َحد أ ْ
طاني إِي َ
ظ ُم م َن اْل ُك ِّلَ ،والَ َي ْقد ُر أ َ
ِ
ِ
واآلب و ِ
َع َماالً
احد» .فَتََن َاو َل اْلَيهُ ُ
َج َابهُ ْم َي ُسوعُ «:أ ْ
ضا ح َج َارةً لَي ْر ُج ُموهُ .أ َ
ود أَْي ً
َ ُ َ
َي عمل ِمْنها تَرجم َ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َج َابهُ
ونني؟» أ َ
َ ْ ُُ
َكث َيرةً َح َسَنةً أ ََرْيتُ ُك ْم م ْن عْند أَبي .ب َسَبب أ ِّ َ َ
َج ِل تَ ْج ِد ٍ
اْليه ُ ِِ
ت
َج ِل َع َمل َح َس ٍنَ ،ب ْل أل ْ
ين «:لَ ْسَنا َن ْر ُج ُم َك أل ْ
يف ،فَِإَّن َك َوأَْن َ
ود قَائل َ
َُ
ِ
ِ
ت
اموس ُك ْم :أََنا ُقْل ُ
َج َابهُ ْم َي ُسوعُ« :أَلَْي َس َم ْكتُ ً
إِْن َسان تَ ْج َع ُل َن ْف َس َك إِلهًا» أ َ
وبا في َن ُ
ِ
ِ َّ ِ
إَِّن ُكم آلِهة؟ إِ ْن قَ َ ِ
َن
ص َار ْ
ت ِإلَْي ِه ْم َكلِ َمةُ اهللَ ،والَ ُي ْم ِك ُن أ ْ
ال آلهَة ألُولئ َك الذ َ
ين َ
ْ َ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ون لَهُ :إَّن َك
ُ
وب ،فَالذي قَد َسهُ
ض اْل َم ْكتُ ُ
ُيْنقَ َ
اآلب َوأ َْر َسلَهُ إلَى اْل َعالَم ،أَتَقُولُ َ
ِ
ال أَبِي فَالَ تُ ْؤ ِمُنوا
َع َم َ
تُ َج ِّد ُ
َع َم ُل أ ْ
ت أْ
ت َل ْس ُ
ت :إِنِّي ْاب ُن اهلل؟ إِ ْن ُكْن ُ
ف ،ألَنِّي ُقْل ُ
بِي .و ِ
َعم ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ال ،لِ َك ْي تَ ْع ِرفُوا
ت أْ
لك ْن إِ ْن ُكْن ُ
َع َم ُل ،فَإ ْن لَ ْم تُ ْؤمُنوا بي فَآمُنوا باأل ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َوتُ ْؤ ِمُنوا أ َّ
اآلب ف َّي َوأََنا فيه».
َن َ
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أحد تجديد البيعة

التأمل اإلنجيلي:
أعطى الرب يسوع سلطان نشر بشارته اإلنجيلية إلى رسله «اذهبوا إلى العالم
كله واكرزوا للخليقة جمعاء من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن» .وقال

لهم أن يعمدوا باسم اآلب واالبن والروح القدس ،فالتوبة أمر ضروري لكل من
يريد أن يكون تابعاً للمسيح يسوع وليعتمد كل واحد منكم باسم يسوع المسيح

فتنالوا المغفرة أنتم وبنوكم .الرسول بولس يقول عنهم أنهم رقدوا على رجاء
مجيء المسيح يسوع واعتبروا أنفسهم غرباء عن هذه الحياة وعندما جاء

المسيح وصلب عوضاً عنا ومات ونزل إلى الهاوية بشر أولئك بل أيضاً

أقامهم ومنحهم نعمة الخالص ألنهم كانوا قد آمنوا به وانتظروا مجيئه واشتهوا

أن يروه وماتوا ورقدوا قبل أن يأتي فهو قد أحياهم وقبل توبتهم وكافأهم عن
كل ما كانوا يؤمنون به لذلك نرى أننا نحن قد نلنا نعمة عظيمة من اهلل ألننا
قد أصبحنا في عداد أولئك الذين افتداهم المسيح بدمه الكريم أصبحنا ضمن

ملكوت اهلل .ملكوت اهلل كان في السابق في الكتابة أو بالفطرة أما ملكوت اهلل
يقول لنا الرسول بولس ملكوت اهلل في داخلكم هذا هو العهد الجديد لذلك

نحتفل بتجديد الكنيسة العهد الجديد هو كما تنبأ ارميا عن شعب بني إسرائيل
أنه يأتي يوم اهلل ال يحتاج أن يعطينا شريعة مكتوبة بل يجعل شريعته في
ضمائرنا .كيف يكون هذا؟ بوساطة الروح القدس بالذات فحق للرسول بولس
أن يقول ملكوت اهلل في داخلكم .ملكوت اهلل على األرض هو الكنيسة المقدسة
بالذات وهذه الكنيسة التي هي شرعاً عروس المسيح والمسيح رأسها وهي

جسده .هذه الكنيسة بواسطة الروح القدس تتمسك باإليمان ألن الروح يعلمها
كل شيء ويفهمها كل شيء والروح أيضاً يذكر رؤساءها وأيضاً مؤمنيها بما

قاله المسيح لهم فنجدد عهدنا مع الرب في أحد تجديد الكنيسة ونرى أن علينا

أن نكون أعضاء أحياء في الكنيسة المقدسة ال فقط باالسم نكون أعضاء
المسيح .جسد المسيح هو الكنيسة علينا أن نكون أحياء بالمسيح وان قطعنا

أنفسنا نكون ك الغصن الذي يقطع من الكرمة ييبس ويلقى في النار علينا أن

الحي
نشعر أن وجودنا على األرض في عداد المؤمنين بالمسيح يسوع ابن اهلل
ّ
وأن نتمسك بشريعته أيضاً نكون أنقياء نكون في حالة التوبة دائماً لكي

نستحق بعد عمر طويل عندما ننتقل من هذه الحياة أن نكون في عداد أولئك

الذين تتألف منهم كنيسة األبكار في السماء فنرث مع الرب يسوع ملكوته إلى

األبد في السعادة آمين.

 +اليوم األحد يقام قداس وجناز األربعين لراحة المأسوف عليه المرحوم

الشاب فادي فرانكول ،وجناز السنوي لراحة والده المرحوم جورج فرانكول،
للفقيدين الرحمة الواسعة مع األبرار والصالحين ،وألبنة المرحوم فادي

جاكلين وللزوجته كارولين توكمجي وعائلتها ،وشقيقته لينا فرانكول خياط
وعائلتها ولجميع آل فرانكول وتوكمجي وخياط وتوما وسائر األهل واألقارب

الصبر والعزاء والسلوان.

 +في يوم األربعاء  4نوفمبر  5102انتقلت إلى األخدار السماوية
المرحومة جاندارك شمعون زوجة المرحوم سمعان شاهو عن عمر يناهز
 97عامًا ،للفقيدة الرحمة الواسعة وألوالدها جوني وجسي وزوجها كميل
الخوري وأحفادها زينة وندى وعائالتهم جميعاً الصبر والعزاء والسلوان.

 +يسر كنيستنا أن تعلن عن بدء تسجيل االطفال للمناولة االحتفالية ،كما

سنعلمكم الحقاً بعد االجتماع مع األهالي عن بدء الدورات التعليمية

وتحضير األوالد ليوم المناولة .فنطلب من لديها الوقت والخبرة في

المساعدة الرجاء االتصال باألب كميل إس ـ ــحق (.)2047590551

المجلس الملي:
 +تعلن جمعية السيدات أنه بعد العطلة الصيفية يعود النادي العائلي

بإفتتاح أبوابه في كل أول سبت من أول الشهر فإعتبا اًر من يوم السبت في

 9نوفمبر  5102سوف يفتتح النادي العائلي في مركز صالة مار مار

يعقوب على هنري بوراسا نرجو التشجيع والحضور ويفضل الحجز مسبقاً

للنادي وشك اَر .

 +تعلن اللجنة الثفافية وادارة مدرسة اللغة السريانية والكورال للصغار
موسمها الدراسي لدورة  5102 - 5102وذلك كل يوم سبت من الساعة

الثانية وحتى الرابعة بعد الظهر في صالة مار يعقوب النصيبيني على
بوليفار هنري بوراسا ـ للتسجيل يرجى مراجعة كل من األب كميل إس ـ ــحق

( )2047590551وال ــسيد نبيل بابا (.)2049757225

 +كما تعلن اللجنة الثقافية عن بدء دورة اللغة السريانية للكبار كل يوم

مساء وذلك أيضاً في صالة مار
إثنين من الساعة السابعة وحتى التاسعة
ً
يعقوب النصيبيني على بوليفار هنري بوراسا للتسجيل يرجى مراجعة كل
من األب كميل إس ـ ــحق ( )2047590551وال ــسيد نبيل بابا

(.)2049757225

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

