ܕܒܫܒܐܳ
ܰܚ ܰ
(le dimanche) Had B-Shabo
حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

† النص اإلنجيلي (لوقا )08 – 75 :1

ب ع َّ
وأ َّ ِ
يص َابات فَتََّم َزَمانهَا ِلتَلِ َد ،فَ َولَ َد ِت ْابناَ .و َس ِم َع ِج َيرانهَا َوأَ ْق ِرَباؤ َها أ َّ
ظ َم
َن َّ
الر َّ َ
َما أَل َ
َ
الصبِ َّي ،وس َّموه بِاسِم أَبِيهِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َرْح َمتَه لَهَاَ ،ففَ ِرحوا َم َعهَاَ .وِفي اْلَي ْوِم الثام ِن َجاءوا لَي ْختنوا َّ
ََ ْ ْ
َحد ِفي
ت ُّ
أمه َوَقاَل ْ
َج َاب ْ
وحَّنا" .فَ َقالوا َلهَاَ" :لْي َس أ َ
ت" :لَ! َب ْل ي َس َّمى ي َ
َزَك ِريَّا .فَأ َ
ِ
ِ ِ
ب لَ ْوحا
َن ي َس َّمى .فَ َ
السِم" .ث َّم أ َْو َمأوا ِإلَى أَبِيهَ ،ما َذا ي ِريد أ ْ
طلَ َ
َعش َيرتِك تَ َس َّمى بِه َذا ْ
و َكتَ ِ ِ
َّب اْل َج ِميع .وِفي اْل َح ِ
ال ْان َفتَ َح فَمه َوِل َسانه َوتَ َكلَّ َم
وحَّنا" .فَتَ َعج َ
اسمه ي َ
َ َ
ب قائلْ " :
َ
ور ج ِم ِ
وبار َك الل .فَوقَع َخوف علَى كل ِجيرانِ ِهم .وتحد َ ِ ِ
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ََ َ
َ َ َ ْ
َ ْ َ
ِِ
َّام ِع ِ
ِ
ِ
ال اْليه ِ ِ
ين" :أَتََرى َما َذا َيكون ه َذا
ِجَب ِ َ
ين في قلوبِ ِه ْم قَائل َ
وديَّة ،فَأ َْوَد َعهَا َجميع الس َ
الرو ِح اْلقد ِ
سَ ،وتََنَّبأَ قَائِل:
َّ
الرب َم َعهَ .و ْامتَلَ َزَك ِريَّا أَبوه ِم َن ُّ
ت َيد َّ
الصبِ ُّي؟" َو َك َان ْ
الر ُّ
صَن َع ِف َداء ِل َش ْعبِ ِهَ ،وأَقَ َام لََنا قَْرَن َخلَص ِفي
"مَب َارك َّ
ب ِإله ِإ ْسَرائِ َ
يل ألََّنه ا ْفتَقَ َد َو َ
يس َِّ
ِِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
ين ه ْم مْنذ َّ
الد ْه ِرَ ،خلَص ِم ْن
ين الذ َ
َبْيت َداوَد َفتَاهَ .ك َما تَ َكل َم بِ َفم أَْنبَِيائه اْلقد َ
ِ
َع َدائَِنا و ِم ْن أَْيِدي ج ِم ِ ِ ِ
صَن َع َرْح َمة َم َع َآبائَِنا َوَي ْذكَر َع ْه َده اْلم َق َّد َس،
أْ
َ
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ِ
ِ
ف ِإلْبر ِ
َِّ
ين ِم ْن أَْيِدي
اه َيم أَبِ َينا :أ ْ
َن ي ْعطَيَنا ِإَّنَنا بِلَ َخ ْوف ،مْنقَذ َ
اْلقَ َس َم الذي َحلَ َ َ
َع َدائَِناَ ،نعبده بِ َق َداسة وبِر ق َّدامه َج ِميع أَي ِ
الصبِ ُّي َنبِ َّي اْل َعلِي
ت أَيُّهَا َّ
أْ
َّام َحَياتَِناَ .وأَْن َ
ْ
َ
َ
َ َ
الرب ِلت ِع َّد طرقَهِ .لت ْع ِطي َش ْعَبه َم ْع ِرفَةَ اْل َخلَ ِ
ص
َم َام َو ْج ِه َّ
ت ْد َعى ،ألََّن َك تَتَقَ َّدم أ َ
َ
ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
بِم ْغِف ِرة َخطَاياهم ،بِأ ْ ِ
يء
َح َشاء َرْح َمة ِإل ِهَنا التي بِهَا ا ْفتََق َدَنا اْلم ْشَرق م َن اْل َعلَء .ليض َ
َ ْ
َ َ
ِ
ِ ِ
علَى اْلج ِال ِس ِ
ُّ ِ ِ ِ
ط ِري ِ
لِم".
ق َّ
الس َ
امَنا ِفي َ
َ
َ َ
ين في الظْل َمة َوظلَل اْل َم ْوت ،ل َك ْي َي ْهد َ
ي أَ ْق َد َ
ان ِفي اْلَبَرِاري ِإلَى َيوِم ظه ِِ
يل.
َما َّ
ان َيْنمو َوَيتَقََّوى بِ ُّ
أ َّ
وره ِإل ْسَرائِ َ
الرو ِحَ ،و َك َ
الصبِ ُّي فَ َك َ
ْ
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† التأمل اإلنجيلي :لندخل ،سريعا ،في حدث إطلق اسم يوحنا على
هذا الطفل الذي نعيد لميلده اليوم .أول ما نلحظه ،في هذا الحدث،

هو وجود أناس عديدين (الجيران واألقارب) حول هذين األبوين الشيخين

اللذين رزقا طفل .الجو فرح ،ويبدو حدث الولدة (أو إطلق السم على
الطفل) كما لو أنه عيد من األعياد الكبرى التي يحتفلون بها .هل سبب
ذلك أن شيخين قد أنجبا؟ ربما .أو :فلنجب :في الظاهر .أما في العمق،

فلوقا ،الذي يصوغ الخبر ،يستبق أن هذا الطفل هو الذي سيهيئ الطريق
لمجيء الفرح الحقيقي والعيد الحقيقي (الرب يسوع) ثم نلحظ أن
الحاضرين أرادوا جميعهم أن يسمى الطفل على اسم أبيه ،زكريا .وهذا،
تدخل يستكمل حضورهم ،يضيء على إرادتهم (أو رأيهم في ما جرى)

فزكريا اسم يعني :الرب يتذكرَ .يظهر الحاضرون أنهم يتحركون خارجيًّا.
ما أرادوه ،ل يبتعد عن أن شيخين قد أنجبا .هل اختيارهم اسم زكريا يدل

ترض أن يعطى
على إيمانهم بعجائب الل؟ ربما .لكن أليصابات لم
َ
الطفل اسم والده .وردت" :بل يسمى يوحنا" .فاعترضوا هم ،وقالوا لها:
"ليس في عشيرتك َم ْن يدعى بهذا السم" .وهذا اعتراض يفسر العادة
السائدة في ذلك الزمـان :كان كـل طفـل يولـد يعطى اسما من عائلته.
وحلًّ للجدال ،طلبوا تدخل والده .أشاروا إليه .فطلب لوحا (أي أشار هو

إليهم ،أيضا ،بأن يأتوه بلوح) وكتب عليه السم الذي لفظته زوجته.
كتب" :اسمه يوحنا" .هل هذه مصادفة أو معجزة؟ ل هذه ول تلك .هذه

طاعة ،أي زكريا وأليصابات (التي يعني اسمها :إلهي أَقسم) أتيا من أمر

الملك الذي سمع في الهيكل! على إيقاع ذكر اسم يوحنا" ،انحلت عقدة
لسان أبيه وشهد بكلم لم يكن له أن ينطقه من قَْبل ،بكلم أقفل فمه إلى
أن يحين موعده ،بكلم نبوي يخبر عن مشروع الل الجديد والمجدد.

فتكلم ،وبارك الل الذي سيسير أمامه يوحنا ،ليعد طريقه ،ويعلم شعبه
الخلص بغفران خطاياهم .واعتبرها" :تلك رحمة من حنان إلهنا ،بها
افتقدنا الشارق من العلى" (لوقا  )68 -67 :1هذا يضيء على طاعة

أليصابات وزكريا واصرارهما على اسم يوحنا الذي يعني :الل تحنن .لقد
رأى زكريا ،بما أنشده في احتفال ذلك اليوم المفرح ،أن الل قد تذكر
حنانه على العالم كله .هذا يفوق ،بما ل يقاس ،ما أراده الجيران
واألقارب الذين لم يسمعوا مثله ما قاله الملك له ،أي" :فسم ِه يوحنا.
وستلقى فرحا وابتهاجا ،ويفرح بمولده أناس كثيرون .ألنه سيكون عظيما

خمر ول مسكرا ،ويمتلئ من الروح القدس وهو
ا
أمام الرب ،ولن يشرب

كثير من بني إسرائيل إلى الرب إلههم ،ويسير أمامه
في بطن أمه ،ويرد ا
بروح إيليا وقوته ،ليعطف بقلوب اآلباء على األبناء ،ويهدي العصاة إلى

حكمة األبرار ،فيعد للرب شعبا متأهبا" (لوقا 16 -1::1؛ قابل مع:
ملخي  3: ::و )32فعطاء الل الجديد ،الذي سيمهد له يوحنا

(المعمدان) سيهبنا إياه الل بابنه الوحيد الذي سيأتي من "مشارق العلى"،
ليبحث عنا جميعا نحن الضائعين والحيارى والذين يفتقرون إلى حنانه.

كل شيء بدأ في الهيكل (وفق إنجيل لوقا) هذه بداءة تنهي زمانا ،وتفتح
زمانا جديدا .تفتح زمان الل الذي كانت مشيئته ،دائما ،أن يكون شعبه
هيكله (1كورنثوس  )17 ::أي "محرابه" الذي كان ظلًّ لسكناه الجديد

(فينا) .إعدادا لهذا ،كون يوحنا طفل في بطن عاقر ،ليعلن زمان البداءة
الجديدة .عندما يكبر ،لن يشير إلى هيكل قديم .لن يدعو الناس إلى أن
يتوبوا إلى مسكن صنعته أيد بشرية .فرسالته ،التي سيتهيأ لها "بإقـامته

في البراري" (لوقا  )88 :1التي هي صورة عن العالم الذي سيتجدد
بمجيء المخلص (إشعيا  6-1 ::1 ،11 ::3مزمور ):1 :186

مضمونها كلها أن يشير إلى الرب الذي سيهبنا الل فيه حنانا ما بعده
حنان ،أي إلى الل الذي قرر أن يقيم ،كليًّا ،في ابنه اآلتي ،وتاليا،
بنعمته فينا أيضا .لقد كان أبو يوحنا وأمه شيخين طاعنين في السن .لم

ينجبا طفل عاديًّا ،بل "الصوت" الذي سينادي بإفتقاد الل لنا ،الل الذي

قرر أن يلغي كل خطيئة عجزتنا ،ويهبنا بابنه حياة جديدة

† المناولة االحتفالية :نعلن لجميع األهالي األحباء عن بدأ تسجيل
أولدكم لتحضيرهم روحيا للمناولة الحتفالية ،للتسجيل وللمزيد من

المعلومات التصال مع األب كميل إسحق.514-927-1220.
† حفلة رأس السنة:

يدعو المجلس الملي ابناء الرعية للحتفال بسهرة أرس السنة الجديدة

بصالة (كنيسة المخلص  )St- Sauveurبمشاركة  DJناثر للموسيقى
ومطعم ليالي بيروت بأطيب المأكولت .الحضانة مؤمنة للطفال دون 1

سنوات برسم  38دولر مع وجبة طعام وسعر البطاقة 188/81
والطفال دون  18سنوات  18دولر ،و 188دولر VIPونعتذر عن بيع

المشروبات الكحولية ،وبإمكان الراغبين إحضارها معهم .نتمنى تشجيعكم

فاألماكن محدودة للحجز والستعلم :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

