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

النص اإلنجيلي( :لوقا )66-75: 1
وأ َّ ِ
ات فَتَ َّم َزَم ُانهَا لِتَلِ َد ،فَ َولَ َد ِت ْاب ًناَ .و َس ِم َع ِج َيرُانهَا
يص َاب ُ
َما أَل َ
َ
الر َّ
اؤ َها أ َّ
ب َعظَّ َم َر ْح َمتَهُ لَهَاَ ،ففَ ِر ُحوا َم َعهَاَ .وِفي اْل َي ْوِم
َن َّ
َوأَ ْق ِرَب ُ
الصبِ َّي ،وس َّموه بِاسِم أَبِ ِ
َّ ِ
يه َزَك ِرَّيا.
اءوا لِ َي ْختُِنوا
َّ
َ َ ُْ ْ
الثام ِن َج ُ
وحنَّا».فَقَالُوا لَهَا«:لَ ْي َس
ت ُّ
أمهُ َوقَالَ ْ
َج َاب ْ
ت«:لَ! َب ْل ُي َس َّمى ُي َ
فَأ َ
أَح ٌد ِفي ع ِشيرتِ ِك تَس َّمى بِه َذا السِم» .ثَُّم أَومأُوا إِلَى أَبِ ِ
يه،
َ
ْ
َ
َ َ
َْ
َن يس َّمى .فَطَلَب لَوحا و َكتَ ِ ِ
َما َذا ُي ِر ُ
اس ُمهُ
َ ًْ َ َ
ب قائلًْ « :
يد أ ْ ُ َ
ب اْل َج ِميع .وِفي اْل َح ِ
ال ْانفَتَ َح فَ ُمهُ َولِ َس ُانهُ َوتَ َكلَّ َم
وحَّنا» .فَتَ َع َّج َ
ُي َ
ُ َ
ث بِ ِ
هذ ِه
َوَب َار َ
ف َعلَى ُك ِّل ِج َيرانِ ِه ْمَ .وتُ ُح ِّد َ
ك اللَ .فَ َوقَ َع َخ ْو ٌ
ِ
ِ ِ
األُم ِ ِ ِ ِ
ِّ ِ ِ
ور َجميعهَا في ُكل ج َبال اْل َيهُودَّية ،فَأ َْوَد َعهَا َجميعُ
ُ
ِِ
َّام ِع ِ
ِ
الصبِ ُّي؟»
ون ه َذا َّ
ين«:أَتََرى َما َذا َي ُك ُ
ين في ُقلُوبِ ِه ْم قَائل َ
الس َ
الر ِّ
ب َم َعهُ.
ت َي ُد َّ
َو َك َان ْ
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أحد ولدة يوحنا المعمدان

التأمل اإلنجيلي:
نعيد
يعا ،في حدث إطلق اسم
ّ
يوحنا على هذا الطفل الذي ّ
لندخل ،سر ً
لميلده اليومّ .أول ما نلحظه ،في هذا الحدث ،هو وجود أناس عديدين

الجو
(الجيران واألقارب) حول هذين األبوين الشيخين اللذين ُرزقا طفلًّ .
فرح ،ويبدو حدث الولدة (أو إطلق السم على الطفل) كما لو ّأنه عيد من

أن شيخين قد أنجبا؟ رّبما.
األعياد الكبرى التي يحتفلون بها .هل سبب ذلك ّ
أما في العمق ،فلوقا ،الذي يصوغ الخبر ،يستبق
أوُ :
فلنجب :في الظاهرّ .

الحقيقي والعيد
سيهيئ الطريق لمجيء الفرح
أن هذا الطفل هو الذي
ّ
ّ
ّ
سمى
الحقيقي ( ّ
ثم نلحظ ّ
أن الحاضرين أرادوا جميعهم أن يُ ّ
الرب يسوع)ّ .
ّ
ترض أن ُيعطى الطفل اسم
لكن أليصابات لم َ
الطفل على اسم أبيه ،زكرّياّ .
يوحنا" .فاعترضوا هم ،وقالوا لها" :ليس في
سمى
والدهّ .
ّ
وردت" :بل يُ ّ
عشيرتك َم ْن يدعى بهذا السم" .هذا يضيء على طاعة أليصابات وزكرّيا
تحنن .لقد رأى زكرّيا ،بما أنشده
يوحنا الذي يعني :الل ّ
واصرارهما على اسم ّ
أن الل قد تذ ّكر حنانه على العالم
في احتفال ذلك اليوم المفرحّ ،
كلّه .هذا يفوق ،بما ل يقاس ،ما أراده الجيران واألقارب الذين لم يسمعوا
ابتهاجا ،ويفرح
فسم ِه
مثله ما قاله الملك له ،أيِّ " :
ّ
يوحنا .وستلقى فرًحا و ً
الرب ،فعطاء الل الجديد،
عظيما أمام
ألنه سيكون
بمولده أناس كثيرونّ .
ّ
ً

يوحنا (المعمدان) ،سيهبنا ّإياه الل بابنه الوحيد الذي سيأتي
الذي سيمهّد له ّ
جميعا نحن الضائعين والحيارى والذين
عنا
من "مشارق العلى" ،ليبحث ّ
ً

يوحنا طفلً في بطن عاقر ،ليُعلن زمان البداءة
يفتقرون إلى حنانهُ .ك ّون
ّ
سيتجدد
الجديدة .عندما يكبر ،فرسالته ،التي هي صورةٌ عن العالم الذي
ّ

الرب الذي سيهبنا اللُ فيه
بمجيء المخلّص مضمونها كلّها أن يشير إلى ّ
قرر أن يقيم ،كلّيًّا ،في ابنه اآلتي،
ً
حنانا ما بعده حنان ،أي إلى الل الذي ّ
ُمه شيخين طاعنين في
أيضا .لقد كان أبو
ّ
وتاليا ،بنعمته ،فينا ً
ً
يوحنا وأ ّ

يتجدد شبابها؟ فالل،
السن .هل هذه دللة على البشرّية التي تنتظر أن
ّ
ّ
ومستودع زوجته ،قال فيهما ما أراده لنا .لم ُينجبا
الذي أحيا قدرةَ هذا الشيخ
َ
مسكرا،
خمر ول
الرب ،ولن يشرب ًا
ألنه سيكون
طفلً عاديًّاّ ،
عظيما أمام ّ
ً
ً
ويرد كثي ًار من بني إسرائيل إلى
أمهّ ،
ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن ّ
وقوته ،ليعطف بقلوب اآلباء على
الرب إلههم ،ويسير أمامه بروح ّ
ّ
إيليا ّ
متأهًبا" فعطاء
في ّ
شعبا ّ
عد ّ
للرب ً
األبناء ،ويهدي العصاة إلى حكمة األبرارُ ،

يوحنا (المعمدان) ،سيهبنا ّإياه الل بابنه الوحيد
الل المتجدد ،الذي سيمهّد له ّ
جميعا نحن الضائعين
عنا
الذي سيأتي من "مشارق العلى" ،ليبحث ّ
ً
والحيارى والذين يفتقرون إلى حنانه .بل "الصوت" الذي سينادي بافتقاد الل

عجزتنا ،ويهبنا ،بابنه ،حياةً جديدةً،
قرر أن ُيلغي ك ّل خطيئة ّ
لنا ،الل الذي ّ
شبابا ل
عهدا
ً
ً
جديدا ،يقول فيهّ :إنني ّ
بت هنا ،فيكم ،لتستقوا من حناني ً
أبدا.
ينقضي ،وتفرحوا ً

 +اليوم األحد يقام قداس وجناز األربعين لراحة المرحومة جاندارك

شمعون زوجة المرحوم سمعان شاهو ،للفقيدة الرحمة الواسعة وألولدها
جوني وجسي وزوجها كميل الخوري وأحفادها زينة وندى وعائلتهم
جميعاً الصبر والعزاء والسلوان.

المجلس الملي:
 +يدعـوكـم المجـلـس المـلي إلى قضاء ليلة رأس السنة الميلدية في
كاتدرائية يسوع المخلص للروم الملكيين 10025 Boul. L’Acadie

مساء
وذلك يوم الخميس في  10كانون األول  2015الساعة التاسعة
ً
يرجى اإلسراع في شراء البطاقات وحجز األمكنة مع أعضاء المجلس

الملي وشك اًر.

 +تدعو جمعية السيدات كل عائلت الكنيسة لإلنضمام إلى النادي
العائلي الذي أفتتح أبوابه في كل أول سبت من كل أول الشهر في مركز

صالة مار مار يعقوب على هنري بوراسا نرجو التشجيع والحضور

ويفضل الحجز مسبقاً للنادي وشك اَر.
 +تذكر اللجنة الثفافية وادارة مدرسة اللغة السريانية والكورال للصغار
ببدء موسمها الدراسي لدورة  5106 - 5102وذلك كل يوم سبت من
الساعة الثانية وحتى الرابعة بعد الظهر في صالة مار يعقوب النصيبيني

على بوليفار هنري بوراسا للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة كل من
األب

كميل

إس ـ ــحق

(.)2022111661

()2021520551

وال ــسيد

نبيل

بابا

 +كما أنه تستمر اللجنة الثقافية بإعطاء دوراتها للغة السريانية للكبار
مساء وذلك أيضاً في
كل يوم إثنين من الساعة السابعة وحتى التاسعة
ً
صالة مار يعقوب النصيبيني على بوليفار هنري بوراسا فمن يرغب
باألنضمام للدورات ،يرجى مراجعة كل من األب كميل إس ـ ــحق

( )2021520551وال ــسيد نبيل بابا (.)2022111661

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

