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النص اإلنجيلي( :يوحنا )83 – 22 :01
ِ
ِِ
وكَان ِ
ص ُل ِّ
سوعَُيتم َّشىَفيَ
َع ُ
يدَالتَّ ْجديدَفيَأُورشليمَ،وكانَف ْ
َالشتاءَ.وكانَي ُ
لَ،فيَروا ِ
ِ
ود َوأخ ُذواَيقُولُون َل َهُِ“َ:إلىَمتىَ
اله ْيك
َسل ْيمانَ.فأحاط َبِ ِه َاليهُ ُ
ق ُ
ِ
ِ
ِ
سوعَ:
تُْبقيَنُفُوسناَحائرة؟َِإ ْن َ ُك ْنتَأ ْنت َالمسيحَ،ف ُقْلهَُلناَصراحةَ”َ.أجابهُمَي ُ
مَ،لكنَّ ُكمَالَتُؤ ِم ُنونَ.أأل ْعما ُل َالَّتِيَأ ْعملُهاَأناَبِٱسِم َأبِ ِ
“ ُقْلتُه َل ُك ِ
يَهي َت ْشه ُدَ
ُ
ْ
ْ
مَمن ِ
ِ
ِ
ِ
َخرِافيِ َ .خرِافي َت ْسمعُ َص ْوتِيَ ،وأناَ
ليَ .لكنَّ ُكم َالَتُ ْؤ ِم ُنونَ ،ألنَّ ُكم َل ْستُ ْ
ُع ِطيهاَحَياة َأبِديَّةَ،فل ْن َت ْهِلك َأبداَ،ول ْن َي ْخطفهاَ
أ ْع ِرفُهاَ،وِهيَتتْب ُعنِيَ.وأناَأ ْ
اَهو َأ ْعظم ِ
أح ٌد ِ
َمن َال ُك ّلَ،والَي ْقِد ُر َأح ٌدَ
َم ْن َيِديَ.أبِيَالَّذيَأ ْعطانِيَِإيَّاه ُ
ُ
َ،من َجِد ٍيد ِ
احد”َ.فأخذ َاليه ُ ِ
اَمن َيِد َاآلبَ.أناَواآلب َو ِ
ِ
َ،حجَارةَ
ود ْ
ُ
أ ْن َي ْخطفه ْ
ُ
مَمن ِ
ِ
ِ
ِ
َع ْنِد َاآلبَ،فأليَِّ
سوع“َ:أ ْعماال َحسنة َكثيرة َأرْيتُ ُك ْ
لي ْر ُج ُموهَ.قال َلهُمَي ُ
الَلعم ٍلَحس ٍنَنرجمكَ،ب ْل ِ
َم ْنهاَترجمونِي؟”َ.أجابهَاليهودِ “َ:
عم ٍل ِ
َلت ْجِديفَ.
ُ ُ
ْ ُُ
ْ ُُ
سوع“َ :أما َ ُكتِب َفيَ
ألَّنكَ ،وأ ْنت َإِ ْنسانَ ،ت ْجع ُل َن ْفسك َِإلها”َ .أجابهُم َي ُ
ت َِإنَّ ُكم ِ
َآلهة؟ َفِإذا َكان ِت َالتَّْوراةُ َت ْد ُعو َآلِهة َأُولئِك َالَِّذينَ
ت ْوراتِ ُكمَ :أنا َ ُقْل ُ
َالكتابَ،فك ْيف َتقُولُون ِ
ت َِإل ْي ِهمَكِلمةَُاهللَ،والَيم ِكن َأن َي ْنقض ِ
َليَ،أناَ
صار ْ
ُْ ُ ْ ُ
َّ
اَٱب ُن َاهلل؟َ
َاآلب َوأ ْرسلهُ َِإلىَالعالمَ:أ ْنت َتُج ِّدف؛َألنِ ِّي َ ُقْل َُ
تَ:أن ْ
َالذيَق َّدسهُ ُ
ت َأ ْعملُهاَ ،وِا ْنَ
ت َال َأ ْعم ُل َأ ْعمال َأبِيَ ،فال َتُص ِّدقُونِيَ ،أ َّما َِإذا َ ُك ْن ُ
ِإ ْن َ ُك ْن ُ
الَ،لكيَتع ِرفُواَوتُؤ ِم ُنواَأ َّن َاآلب ِ
ُك ْنتُمَالَتُص ِّدقُونِيَ،فص ِّدقُو ِ
َف َّيَ
اَهذ ِه َاأل ْعم َِ
ْ
ْ
وأِّنيَفيَاآلب”.
َ
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أحد تجديد الكنيسة

التأمل اإلنجيلي:

كالم َالرب َيسوعَفي َإنجيل َاليوم َقالهَفي َرواقَهيكلَسليمانَبمناسبةَ
ُخذَعيدَتجديدَالبيعةَ،أيَالكنيسةَ.تجديدَ
عيدَالتجديدَفيَأورشليمَ.منهَأ
ُ
هيكلَسليمانَفيَاورشليمَهوَعيدَتطهيرهَعلىَيدَيهوذاَالملكَ،منَبعدَ

َدنسه َالملك َانطيوخوس َبإقامة َشعائر َالعبادة َالوثنية َفيه َحسبَ
أن ّ
األعيادَ،ونجسَالمقدسَ
ينيةَ.فاستباحَحرمةَالسبوتَو
ّ
عاداتَاألممَالهلّ ّ
واألقداسَ ،وبنى َمذابح َوهياكل َومعابد َلألصنام َوذبح َالخنازيرَ

السكيب َعن َالمقدسَ
والحيوانات َالنجسةَ ،وأبعد َالمحرقات َوالذبيحة َو ّ

َواَخوته َعلى َجيشَ
واألقداس(1مكَ .)14-11َ :1انتصر َيهوذا َ

انطيوخوسَفيَمعركةَعماوسَ،وطهّرواَعلىَيدَكهنةَالَعيبَفيهمَمنَ
ّ

ذوي َالغيرة َعلى َالشريعة َواالقداسَ ،فبنوا َمذبحا َجديداَ ،وصنعوا َآنيةَ
َثمَ
جديدة ّ
َمقدسةَ ،وأدخلوا َالمنارة َومذبح َالبخور َوالمائدة َإلى َالهيكلّ ،

َالمحرقات َالجديدَ .وكان َذلكَ
َ
قدموا َذبيحة َبحسب َالشريعة َعلى َمذبح
ّ
ثمَكانَتطهير ٍ
َثانَللهيكلَعلىَ
سنةََ161ق.مَ1(.مكََ.َ)24-14َ:1
ٌ
َيخرج َمنه َالذين َيبيعون َويشترونَ،
يد َالرب َيسوعَ ،عندما َدخله َوبدأ ُ
وقلب َطاوالت َالصيارفة َومقاعد َباعة َالحمامَ .وكان َيعلّم َويقول َلهمَ:

َيدعى َلجميع َاالمم؟ َوانتم َجعلتموهَ
“أليس َمكتوبا َأن َبيتي َبيت َصالة ُ
مغارةَللصوص!”(مرّ َ .)14-12َ:11إنهَبذلكَدافع َعنَحرمةَبيتَاهللَ
وقدسيتهَ،ضدَكلَإفراطَ،حفاظا َعلىَالشريعةَوكالمَاالنبياء(أشََ:26

4؛ َأر ََ .)11َ :4بهذه َاآلية َيختصر َالرب َيسوع َتعليمه َعن َالهيكلَ
ينَنبويتينَمترابطتين“َ:الصالةَلجميعَاألمم”َ.ماَيعنيَأنَبيتَاهللَ
بكلمت
ّ

هوَللصالةَحيثَيلتقيَجميعَالناسَلعبادةَاهللَالواحدَوالوحيدَ.الهيكلَ

المنفتحَلصالةَجميعَالناسَ،علىَاختالفهمَوتنوعهمَ،هوَصورةَالكنيسةَ
ّ

الجامعة َالتي َتقارب َجميع َشعوب َاألرضَ ،وتحاورهم َوتصلّي َمعهمَ.
وأصبحتَالكنيسةَسكنىَاهللَالواحدَوالمثلثَاألقانيمَ،اآلبَينبوعَالمحبةَ،

َالمتجسد َيسوع َالمسيح َشعاعهاَ ،والروح َالقدس َساكبها َفيَ
واالبن
ّ
القلوبَّ َ .
َعمانوئيلَ ،إلهنا َمعناَ .عيدَ
إن َالمسيح َأعطى َاهلل َللعالم َفكان ّ

تجديدَالكنيسةَيعنيَتجديدَهذاَاإليمانَباهللَوبالكنيسةَالمقدسةَالواحدةَ
ّ

ةَماديةَ،بلَ
والجامعةَ.لكنَالكنيسةَبيتَاهللَ،ليستَفقطَالبيتَمنَحجار ّ
َحية َهم َالمؤمنون َوالمؤمناتَ
هي َالهيكل َالروحي َالمؤلّف َمن َحجارة ّ
بالمسيحَ،الذيَكتبَعنهَبطرسَالرسولَبقوله“َ:وبماَأنكمَقدَاقتربتمَمنَ

الربَ،وهوَالحجرَالحيَالمرذولَعندَالناسَ،والمختارَعندَاهللَ،فكونواَ

حياَ ،لتصيروا َجماعة َكهنوتيةَ
َحيةَ ،بيتا َ
َرو ّ
َمبنيينَ ،كحجارة ّ
أنتم َأيضا ّ

سةَ،فتقربواَذبائحَروحيةَمرضيةَهللَبيسوعَالمسيح”(1بطَ.)2-1َ:4
مقد
ّ
ّ
ويذهبَبولسَالرسولَإلىَأبعدَمنَذلكَمعلّما َأنَكلَمؤمنَهو َهيكلَ

َأنكم َهيكل َاهللَ ،وأن َروح َاهللَ
اهللَ ،فيكتب َألهل َكورنتسَ :أما َتعلمون ّ
َهيكلَاهللَمقدسَ،وهوَ
اهللَ،ألن
يسكنَفيكم؟َفمنَيهدمَهيكلَاهللَيهدمه َ
ّ
ّ

أنتم”(1كور.)14-16َ:3

 +األحد َفي ََ 4111/11/4اقتبل َسر َالعماد َالمقدس َدافيد َابن َجونَ
زكو َ َوكارول َسكرَ ،نهنئ َأهله َوليحل َنورَالرب َيسوعَفي َحياتهَمدىَ
الدهر.
َ

المجلس الملي:

َرس َالسنةَ
 +يدعو َالمجلس َالملي َجميع َأبناء َالكنيسة َلحضور َحفل َأ
الميالدية َبتاريخ ََ 4111/14/31والتي َستقام َبصالة َكنيسة َيسوعَ

المخلصَللرومَالملكيينَالكائنةَعلىَبوليفاردَأكاديَفيَمونتريـال الحجزَ

عند َأعضاءَالمجلسَالمليَ َوقدَتمَتحديدَأسعارَالبطاقاتَعلىَالشكلَ
اللتاليَ:

َ52دوالرَللشخصَالواحدَلطاوالتَالمسرحَ
َ41دوالرَللشخصَالواحدَلبقيةَالطاوالتَ

َ32دوالرَلألطفالَلغايةََ11سنواتَمنَالعمرَ

 +في َيوم َالسبت ََ 4111/11/42ابتدأت َدورة َلتدريب واَنشاء َكورالَ
للصغار َوتعليم َاللغة َالسريانيةَ ،من َعمر ََ 2سنوات َولغاية ََ 14سنةَ،
َومن َالساعة ََ 4:31ولغاية ََ 1بعد َالظهر َفي َصالة َمار َيعقوبَ

النصيبيني َعلى َهنري َبو ارساَ ،نشكر َاألهل َعلى َتشجيعهم َونتمنىَ

التوفيقَوالنجاحَللدورةَولكلَالعاملينَبهاََ.
َ
َ

 +نحيطكم َعلماَ َبأن َالنادي َالعائلي َبدأ َبإستقبال َأبناء َوبنات َالرعيةَ
إعتباراَمنََ 4111/11/5فيَصالةَمارَيعقوبَالنصيبينيَعلىَهنريَ
بوراساَنشجعَالجميعَالحضورَواإلشتراكَوشك ارََ.
َ

َ +تعلن َلجنة َالسيدات َعن َإقامة َحفل َعائلي َبتاريخ ََ4111/14/6
الساعة ََ 4:31مساء َبمناسبة َعيد َالبربارة َوذلك َفي َصالة َمار َيعقوبَ
النصيبينيَعلىَهنريَبوراساَوثمنَالبطاقةََ 41دوالرَللشخصَالواحدَ.

نتمنىَمنَالجميعَالمشاركةَ.

َ +لمتابعةَالنشرةَعبرَاألنترنيتَالرجاءَزيارةَموقعَالكنيسةَبإشرافَ
األبَكميلَإسحقَwww.SyrianOrthodoxChurch.com

