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

† النص اإلنجيلي( :يوحنا )83 – 22 :01

يد التَّ ْجِد ِيد ِفي أُور َشِليم ،و َك ِ
ان َي ُسوعُ َيتَ َم َّشى ِفي
ان ِع ُ
ان شتَاءَ .و َك َ
ُ َ َ َ
َو َك َ
اْلهَ ْي َك ِل ِفي ِروا ِ
ق
احتَا َ
ود َوقَالُوا لَهُ« :إِلَى َمتَى تُ َعلِّ ُ
ط بِ ِه اْل َيهُ ُ
ان ،فَ ْ
ق ُسلَ ْي َم َ
َ
ِ
ت
َج َابهُ ْم َي ُسوعُ« :إِِّني ُقْل ُ
ت أ َْن َ
أ َْنفُ َس َنا؟ إِ ْن ُك ْن َ
يح فَ ُق ْل لََنا َج ْه ًار» .أ َ
ت اْل َمس َ
اسِم أَبِي ِه َي تَ ْشهَ ُد لِي.
َع َما ُل الَّتِي أ ََنا أ ْ
ون .اَأل ْ
لَ ُك ْم َولَ ْستُ ْم تُ ْؤ ِمُن َ
َع َملُهَا بِ ْ
ِ ِ
ِ
ون ألََّن ُك ْم لَ ْستُ ْم ِم ْن ِخ َرِافيَ ،ك َما ُقْل ُ
َولكَّن ُك ْم لَ ْستُ ْم تُ ْؤ ِمُن َ
ت لَ ُك ْم خ َرافي تَ ْس َمعُ
ُع ِطيهَا َح َياةً أ ََبِدَّيةًَ ،ولَ ْن تَ ْهلِ َك إِلَى
َع ِرفُهَا فَتَتَْب ُعنِيَ .وأ ََنا أ ْ
ص ْوتِيَ ،وأ ََنا أ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظ ُم م َن
َع َ
َع َ
َّاها ُه َو أ ْ
َحد م ْن َيدي .أَبِي الَّذي أ ْ
طاني ِإي َ
األ ََبدَ ،والَ َي ْخطَفُهَا أ َ
ف ِمن يِد أَبِي .أ ََنا واآلب و ِ
ِ
احد» .فَتََن َاو َل
َحد أ ْ
َن َي ْخطَ َ ْ َ
اْل ُك ِّلَ ،والَ َي ْقد ُر أ َ
َ ُ َ
ِ
ِ
َع َماالً َكثِ َيرةً َح َس َنةً أ ََرْيتُ ُك ْم
اْل َيهُ ُ
َج َابهُ ْم َي ُسوعُ« :أ ْ
ضا ح َج َارةً ل َي ْرُج ُموهُ .أ َ
ود أ َْي ً
وننِي؟» أَجابه اْليه ُ ِِ
ين:
ِم ْن ِع ْنِد أَبِي .بِ َس َب ِب أ ِّ
َي َع َمل ِم ْنهَا تَْرُج ُم َ
ود قَائل َ
َ َُ َُ
َج ِل تَ ْجِد ٍ
ت إِ ْن َسان
يف ،فَِإَّن َك َوأ َْن َ
َج ِل َع َمل َح َس ٍنَ ،ب ْل أل ْ
«لَ ْس َنا َن ْرُج ُم َك أل ْ
تَ ْجع ُل َن ْفس َك إِلها» أَجابهم يسوعُ« :أَلَ ْيس م ْكتُوبا ِفي َنام ِ
ت
وس ُك ْم :أ ََنا ُقْل ُ
َ َ ً
َ َ ُْ َ ُ
َ
َ
ً
ُ
ت إِلَي ِهم َكلِمةُ ِ
ِ َِّ
إَِّن ُكم آلِهة؟ إِن قَ َ ِ
اهللَ ،والَ ُي ْم ِك ُن
ْ
ال آلهَة ألُولئ َك الذ َ
ين َ
ْ َ
ص َار ْ ْ ْ َ
َِّ
ِ
ون لَهُ:
أْ
ُ
وب ،فَالذي قَ َّد َسهُ
ض اْل َم ْكتُ ُ
َن ُي ْنقَ َ
اآلب َوأ َْر َسلَهُ إِلَى اْل َعالَم ،أَتَقُولُ َ
ِ
ال أَبِي
َع َم َ
إَِّن َك تُ َج ِّد ُ
َع َم ُل أ ْ
ت أْ
ت لَ ْس ُ
ت :إِِّني ْاب ُن اهلل؟ إِ ْن ُك ْن ُ
ف ،ألَِّني ُقْل ُ
فَالَ تُؤ ِمُنوا بِي .و ِ
َعم ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ال،
تأْ
لك ْن إِ ْن ُك ْن ُ
ْ
َع َم ُل ،فَإ ْن لَ ْم تُ ْؤمُنوا بي فَآمُنوا باأل ْ َ
َ
َن اآلب ِف َّي وأ ََنا ِف ِ
ِل َك ْي تَ ْع ِرفُوا َوتُ ْؤ ِمُنوا أ َّ
يه».
َ
َ
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أحد تجديد الكنيسة

† التأمل اإلنجيلي  :تحتفل كنيستنا السريانية االرثوذكسية اليوم بأحد
تجديد الكنيسة .فبعد عيد تقديس الكنيسة الذي كان في االحد الماضي

يليه مباشرةً أحد تجديد الكنيسة .فالمؤمن بعد المعمودية ونوال نعمة
الروح القدس يصبح كل شيء فيه جديدا وهو مطالب بنبذ العادات
والتصرفات غير المسيحية ورميها خارجاً والمحافظة الدائمة على تجديد
َحد
ان أ َ
حياته مع اهلل ومع الناس ويقول مع القديس مار بولس" :إِذاً إِ ْن َك َ

ِ
تُ .ه َوَذا اْل ُك ُّل قَ ْد
ِفي اْل َم ِس ِ
ضْ
يح فَهُ َو َخلِيقَة َجِد َ
اء اْل َعتيقَةُ قَ ْد َم َ
يدة .األَ ْش َي ُ
ص َار َجِديداً"(2كو  )71 :5فبعد تقديس المؤمن بالمعمودية تأتي الحياة
َ
الجديدة له مع الرب يسوع .ولذلك بعد عيد تقديس الكنيسة يأتي عيد

تجديد الكنيسة .واآلباء ُيعرفون الكنيسة بأنها جماعة المؤمنين بالرب
ومقَ َدس
يسوع المسيح .ولذلك كل مؤمن داخل هذه الجماعة هو قديس ُ

ومبارك من اهلل وذلك عندما اعتمد وقبل المسيح ربا ومخلصا له .يعلمنا
ُ
الكتاب المقدس أن المؤمن بالمسيح هو قديس بل وحتى جسده هو هيكل

برسها الذي هو السيد المسيح له المجد.
هلل .إذاً هو كنيسة حية ،مباركة أ
وسأوضح هاتين النقطتين اي كيف أن المؤمن بالمسيح هو قديس وهو

بذات الوقت هيكل هلل .فكل انسان يقبل الرب يسوع مخلصاً والهاً وينال
سر المعمودية المقدسة ويسير بموجب تعاليم الكتاب المقدس يصبح

قديسا هلل الن الروح القدس يسكن بداخله .والروح القدس كما تعرفون هو
االقنوم الثالث من الالهوت وهو اهلل بذاته فنحن نقول باسم االب واالبن

والروح القدس االله الواحد امين ،هم إله واحد ،وعندما يسكن بداخلك

الروح القدس فان روح اهلل بذاته هو من يسكن بك .يقول الكتاب
ِ
ِ
ِ
َحد
ان أ َ
ون أََّن ُك ْم َه ْي َك ُل اهلل َوُرو ُح اهلل َي ْس ُك ُن في ُك ْم؟ إِ ْن َك َ
َما تَ ْعلَ ُم َ
المقدس" :أ َ
َن هي َك َل ِ
ِ
اهلل ُمقَ َّدس الَِّذي أ َْنتُ ْم ُه َو" (7كو
ُي ْف ِس ُد َه ْي َك َل اهلل فَ َسُي ْف ِس ُدهُ اهللُ أل َّ َ ْ

 )71- 71 :3إذاً انت هيكل هلل وروح اهلل يسكن بداخلك (بالمعمودية).
كل واحد فينا هو كنيسة صغيرة حية بالمسيح يسوع .وهيكل اهلل هو
المكان الذي يحبه اهلل ويحضر فيه ويقدسه ويمنح فيه المواهب ،وهذا ما

يحصل في الكنيسة التي هي بيت اهلل ،وكذلك في االنسان المؤمن بالرب

يسوع المسيح ،عندما يسكن فيه روح اهلل ويقدسه ويباركه ويعطيه

المواهب! قد يستغرب المسيحي عندما نقول له انت قديس باعتبار ان
مفهوم القداسة عند أغلب الناس هي المؤمن الذي يعمل المعجزات من

شفاء المرضى الى اخراج الشياطين...الخ .لكن ايها االحباء القداسة هي

المعاش.
ان نعيش االنجيل ببساطته وبمعنى آخر القديس هو االنجيل ُ
فحياتك مع المسيح باستقامة وصبرك على كل مغريات الخطيئة هي

حياة قداسة .فالمعجزات هي مواهب يمنحها اهلل لبعض المؤمنين لكن
ليست هي مقياسا للقداسة .فأي معجزة صنعها القديس يوحنا المعمدان
حتى دعي قديسا؟؟ هل شفى مرضى او أخرج شياطين ..انه لم يفعل

ذلك .قداسته كانت بانه عاش حياته بحسب وصايا اهلل ،حياةً ُملؤها
القداسة والطهارة .لذلك قال عنه الرب يسوع" :اَْل َح َّ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :لَ ْم َيقُ ْم
اء أ ْ ِ
النس ِ
ود ِ
وحَّنا اْل َم ْع َم َد ِ
ان" (مت  )77:77وبما
َعظَ ُم م ْن ُي َ
َب ْي َن اْل َم ْولُ ِ َ
ين م َن ِّ َ
ومقَ َدسين .فانه في هذا اليوم المبارك وهو أحد
اننا بالمسيح قديسين ُ

تجديد الكنيسة ُمطالبين بان نجدد هيكل جسدنا وايماننا بالرب يسوع
المسيح .فكل كنيسة مثل كنيستنا هذه تحتاج بعد طول زمان الى تجديد
وترميم وتصليح وتنظيف ،هذا عن كنيسة مصنوعة من الحجر؟ اما

الكنيسة التي من البشر فأنها هي ايضا تحتاج الى تجديد وتنظيف لكي

تكون اهال لسكن الروح القدس؟ القديس مار بطرس الرسول يقول":
َكأَوالَِد الطَّاع ِة الَ تُ َش ِ
اكلُوا َشهَواتِ ُكم السَّابِقَةَ ِفي َجهَالَتِ ُك ْمَ ،ب ْل َن ِظ َير اْلقُ ُّد ِ
وس
َ
ْ
َ ُ

ِ ِ
ونوا
ين ِفي ُك ِّل ِس َيرٍة .ألََّنهُ َم ْكتُوبُ :ك ُ
الَِّذي َد َعا ُك ْمُ ،ك ُ
ونوا أ َْنتُ ْم أ َْيضاً ق ِّديس َ
ِ ِ
ين ألَِّني أ ََنا قُ ُّدوس"( .بقلم األب الربان أنطونيوس لحدو).
ق ِّديس َ

† اليوم األحد في  77نوڤمبر  2172يقام قداس وجناز لراحة المرحوم

أرتين مكرديش لمرور سنة على وفاته ،للفقيد الرحمة الواسعة وألوالده
يعقوب ،عبد ،ماري ،إليزابيت ،والياس وأصهاره وأحفاده ،ولجميع األهل

الصبر والعزاء والسلوان.

† اليوم األحد في  77نوڤمبر  2172يقام قداس وجناز لراحة المرحومة
تيريز غبرو لمرور سنة على وفاتها ،للفقيدة الرحمة الواسعة وألوالدها

جان وبسام ونيللي وجيما زكو ولسائر األحفاد ،ولعائالتهم وألهلهم جميعاً

الصبر والعزاء والسلوان.

† عيد البربارة :تدعو جمعية السيدات جميع أبناء الرعية في جو من
األخوة والمحبة والفرح وذلك في مساء يوم السبت في  2ديسمبر ،الساعة

الثامنة مسا ًء ،سعر البطاقة للشخص  $21الحجز مسبقاً إلقامة هذا
النشاط وبحضوركم يتم سرورنا وشك اًر.

† حفلة رأس السنة :يدعو المجلس الملي ابناء الرعية لالحتفال بسهرة
أرس السنة الجديدة بصالة (كنيسة المخلص  )St- Sauveurبمشاركة
 DJناثر للموسيقى ومطعم ليالي بيروت بأطيب المأكوالت .الحضانة
مؤمنة لألطفال دون  5سنوات برسم  21دوالر مع وجبة طعام وسعر

البطاقة  711/25واالطفال دون  71سنوات  51دوالر ،و711
دوالر VIPونعتذر عن بيع المشروبات الكحولية ،وبإمكان الراغبين

إحضارها معهم .نتمنى تشجيعكم فاألماكن محدودة للحجز واالستعالم:
نبيل زكو  514-575-2455أو بسام طوشان .514-730-2192
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

