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

النص اإلنجيلي (يو)02-81 :02
َخبر ِت التَّالَ ِمي َذ أََّنها أر ِ
ِ
الر َّ
َت َّ
اء ْ
بَ ،وأََّنهُ
فَ َج َ
َ َ
ت َم ْرَي ُم اْل َم ْج َدلَّيةُ َوأ ْ َ َ
ِ
ه َذا .ولَ َّما َك َان ْ ِ
ُسُبوِعَ ،و َك َان ِت
ت َعشيَّةُ ذل َك اْل َي ْوِمَ ،و ُه َو أ ََّو ُل األ ْ
َ
ث َكان التَّالَ ِمي ُذ م ْجتَ ِم ِعين لِسب ِب اْل َخو ِ
َّ
ف ِم َن اْل َيه ِ
اء َي ُسوعُ
َ ََ
ُم َغلقَةً َح ْي ُ َ
ودَ ،ج َ
ُ
ْ
ُ
اه ْم َي َد ْي ِه َو َج ْن َبهُ،
ال لَهُ ْمَ :سالَم لَ ُك ْم َولَ َّما قَ َ
ف ِفي اْل َو ْس ِطَ ،وقَ َ
َوَوقَ َ
ال ه َذا أ ََر ُ
الر َّ
ال لَهُ ْم َي ُسوعُ أ َْيضاًَ :سالَم لَ ُك ْم! َك َما أ َْر َسلَنِي
فَفَ ِرَح التَّالَ ِمي ُذ إِ ْذ َأر َْوا َّ
ب .فَقَ َ
ِ
ُ
اآلب أ ُْرسلُ ُك ْم أ ََناَ .م ْن َغفَ ْرتُ ْم َخطَ َاياهُ تُ ْغفَُر لَهَُ ،و َم ْن أ َْم َس ْكتُ ْم َخطَ َاياهُ
َح ُد االثَْن ْي َع َش َر ،الَِّذي ُيقَا ُل لَهُ التَّ ْوأ َُمَ ،فلَ ْم َي ُك ْن
ت لكم .أ َّ
أ ُْم ِس َك ْ
وما ،أ َ
َما تُ َ
ِ
ِ
الر َّ
ال لَهُ ْم:
ون :قَ ْد َأرَْي َنا َّ
ب فَقَ َ
اء َي ُسوعُ .فَقَ َ
ال لَهُ التَّالَمي ُذ اآل َخ ُر َ
َم َعهُ ْم ح َ
ين َج َ
ير ،وأَضع إِصبِ ِعي ِفي أَثَِر اْلمس ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ام ِ
ير،
إِ ْن لَ ْم أ ُْبص ْر في َي َد ْيه أَثََر اْل َم َسام ِ َ َ ْ ْ
ََ
َّام َكان تَالَ ِمي ُذه أ َْيضاً َد ِ
وأَضع يِدي ِفي ج ْنبِ ِه ،الَ أُو ِم ْن .بع َد ثَمانِي ِة أَي ٍ
اخالً
َْ َ َ
َ
َ ََْ
َ
ُ
ف ِفي اْل َو ْس ِط َوقَا َلَ :سالَم
اب ُم َغلَّقَةَ ،وَوقَ َ
اء َي ُسوعُ َواأل َْب َو ُ
وما َم َعهُ ْم .فَ َج َ
َوتُ َ
صر ي َديَّ ،وه ِ
ِ
ِ
لَ ُكم .ثَُّم قَ َ ِ
ات َي َد َك
ََ
صبِ َع َك إِلَى ُه َنا َوأ َْب ْ َ
وماَ :هات إِ ْ
ْ
ال لتُ َ
ِ
ال لَهُ:
وما َوقَ َ
َج َ
ض ْعهَا في َج ْنبِيَ ،والَ تَ ُك ْن َغ ْي َر ُم ْؤ ِم ٍن َب ْل ُم ْؤ ِمناً .أ َ
َو َ
اب تُ َ
َربِّي َوِال ِهي.
ال لَهَا
قَ َ
اب
األ َْب َو ُ

 81نيسان /

No 460 0281

األحد الجديد

† التأمل األنجيلي :
البنوة هلل
يسمى باألحد الجديد ألنة زمن وميالد جديد بتاريخ البشرية زمن ّ
األخوة بين البشر زمن الفداء والمصالحة بثقافة المحبة والرحمة
و ّ
والمتجليتين بذروتهم في شخص المسيح .ويسمى إيضا (بأحد توما)
سمى (األحد الجديد) وهو واحد من األعياد السيدية الصغرى؛ ألنه
ُ
وي َ
ذكرى تثبيت الخالص ،فاليوم األول للقيامة واليوم الثامن لهما وحدتهما

الحميمة؛ إذ بعد ثمانية أيام (أوكتاف القيامة) أي بعد سبعة أيام نعيِّد
رمز للشك؛ بل
يعد ًا
بأحد توما في األحد التالي ألحد للقيامة؛ ألن توما لم ُ
ليقين القيامة .ألحد الجديد أي األحد األول بعد القيامة (ثامن يوم بعد
القيامة) إذ بقيامة الرب من األموات (األشياء العتيقة قد مضت هوذا

الكل قد صار جديدا) ( 2كو  )71 :5فيه ظهر الرب بعد قيامته مرة
أخرى لتالميذه واألبواب مغلقة كما سبق أن ولد من العذراء مريم

وبتوليتها مختومة ،وكما قام من بين األموات بقوة الهوتية والقبر مختوم.

ومن الشخصيات البارزة هنا في هذا الظهور توما أحد تالميذه ،إذ كان

معهم هذه المرة فأراد السيد المسيح أن يزيل شكوكه لذا أول شيء أراه

قائال( :ربى والهي) كما ظهر ألتنين
اثر المسامير والحربة فللوقت آمن ً
من تالميذه كانا منطلقين الى قرية عمواس وساره معهم طوال الطريق

كما ظهر لبعضهم على بحر طبرية وأكل معهم سمكا وهذا ماعدا
ظهوراته ألخرى طيلة األربعين يوما قبل صعوده إلى السماء ،السيد

المسيح لم يوبخ توما أو ينتهره في شكه هذا ولكن في حنو واشفاق نظر
إليه ووهبه قوة اإليمان (ألنه يريد أن جميع الناس يخلصون والى معرفة

الحق يقبلون 7 .تى  )5 :2سمح اهلل لتوما أن يضع يده في جنبه فكم

أيضا
كان موضع الحربة متسعا حتى يكفى الن يضع توما يده فيهً ..
يلمس اثر الجراح التي للمسامير في يديه ورجليه ليزيل شكوكه فيعترف

قائال (ربى والهي) إن شك توما كان ذا أهمية ،فالسيد
من عمق قلبه ً
ساطعا
هانا
المسيح أبقى اثر المسامير والحربة ،ومازالت لتكون بر ً
ً
وستظل تؤكد أن االبن الكلمة هو الذي صلب وقبر ثم قام .بجانب هذا
أيضا
نستطيع أن نقول انه ال يكفى أن يكون الرب معنا ولكن أن نحس ً
بوجوده فينا كل حين ،فلقد كان مع تلميذه .إن مسيحنا القائم يأتي إلينا

في خوفنا وش ّكنا؛ ليداوي ويشفي كل عاطفة سطحية وكل تساؤل وكل
ويسمعنا
جزع وارتداد ،يمنحنا سالمه وأجوبته؛ عندما يط ّل بوجهه علينا ُ
محوالً كل شك إلى ُح ّجة إيمان؛ ليس فقط ببراهين
المفرح؛
ِّ
صوته ُ
فلسفية؛ بل ببرهان قطعي ُمعاش حسب اإلنجيل؛ نعيشه في ِعلّيتنا؛ في
خفاء؛ معاينين عظمته الفصحية ،ويكون هو لنا حياتنا كلنا ورجاءنا كلنا
وشفاءنا كلنا وخالصنا كلنا وقيامتنا كلنا والحياة الجديدة التي وهبها سيدنا
المسيح وعبورنا من عبودية الخطيئة الى التحرر والحرية .أحد نبدأ زمنآ
جديدآ نطبع به حياتنا العائلية واالجتماعية والكنسية .في إنجيل اليوم،

يختبر القديس توما حقيقة الرحمة اإللهية ،تلك الرحمة التي لها وجه

ملموس ،وجه يسوع ،يسوع القائم من بين األموات .إن قراءةُ َمثَل األب
رجاء
في ألنها تمنحني دائما
في دائما تأثي ار كبيرا ،تؤثر َّ
الرحيم تترك َّ
ً

كبي ار .فكروا في ذاك االبن األصغر الذي كان يحيا في بيت األب ،كان
محبوبا؛ وبرغم ذلك أراد نصيبه من الميراث؛ يذهب بعيدا ،وينفق كل

البعد عن أبيه؛ وعندما لمس القاع،
شيء ،فيصل إلى الحد األقصى في ُ
نسي
شعر بالحنين لدفء البيت األبوي وقرر العودة .واألب؟ هل كان قد َ

االبن؟ ال ،مطلقا .كان هناك ،يراه من بعيد ،كان ينتظره كل يوم ،وكل

لحظة :فقد بقي دائما في قلبه ٍ
كابن ،حتى وان كان قد تركه ،حتى وان
كان قد بدد كل ميراثه ،أي حريته؛ إن األب لم يتوقف للحظة في التفكير

به ،بصبر وبمحبة ،برجاء وبرحمة ،وعندما لمحه من بعيد ركد نحوه

للقائه وعانقه بعطف ،عطف اهلل ،ولم يقل له حتى كلمة عتاب :إنه عاد!

إن هذه هي فرحة األب .ففي عناق االبن هذا توجد كل فرحته :لقد عاد!
فاهلل ينتظرنا دائما ،وال يتعب ابدا .لقد اظهر لنا يسوع أناة اهلل الرحيمة
هذه لكي نستعيد دائما الثقة ،والرجاء .إن اهلل يرد على ضعفنا بالصبر
وفي هذا يكمن سبب ثقتنا ،ورجائنا .إن صبر اهلل يجب أن يجد

فينا شجاعة العودة إليه .فطوبى للذين لم يروا وآمنوا طوبى ألجيال
المسيحية كافة.

† يوم السبت في  71نيسان  2078اقتبل سر العماد المقدس كايل
ألبيرت إبن سينتيا والياس قومي .تهانينا للمعتمد وذويه ،وليحل نور الرب
يسوع في حياته مدى الدهر.
† اليوم األحد في  75نيسان  2078اقتبل سر العماد المقدس هنري
شربل إبن ماريا وأفرام نعوم .تهانينا للمعتمد وذويه ،وليحل نور الرب
يسوع في حياته مدى الدهر.
† اإلشتراكات السنوية :نحثكم ونذكركم بدفع إشتراكاتكم السنوية لكل عائلة
منتسبة لكنيستنا السريانية ،وليس بالضرورة أن يدفع  $750كامالً ،بل كل

عائلة حسب طاقتها ،وسوف نعلن لكم قريباً عن برنامج النشاطات
اإلجتماعية لموسم الربيع وصيف  2078بارككم الرب وزادكم من نعمه
وخيراته وعطاياه الوافرة.

† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
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