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النص اإلنجيلي( :يوحنا )11– 1 :2

َّ ِ ِ
ان عرس ِفي َق َانا اْلجِل ِ
اك.
يلَ ،وَك َان ْت أ ُُّم َي ُسو َ
ع ُه َن َ
َوِفي اْل َي ْو ِم الثالث َك َ ُ ْ ٌ
َ
ِ
ضا َيسوعُ وتَالَ ِمي ُذهُ ِإَلى اْل ُع ْر ِ
سَ .وَل َّما َف َرَغ ِت اْل َخ ْم ُرَ ،قاَل ْت
َوُدع َي أ َْي ً ُ َ
ِ
ِ
ام َأرَةُ؟
أ ُُّم َي ُسو َ
ع َل ُهَ« :ل ْي َس َل ُه ْم َخ ْمٌر»َ.ق َ
ال َل َها َي ُسوعَُ « :ما لي َوَلك َيا ْ
ِ
ْت ساعِتي بع ُد» َ.قاَل ْت أ ُّ ِ
ال َل ُك ْم َفا ْف َعُلوهُ»
َل ْم تَأ َ َ َ ْ
ُم ُه لْل ُخ َّدامَِ « :م ْه َما َق َ
ِ
ان ِم ْن ِحج ٍ
ط ِه ِ
َج َر ٍ
ير
اكَ ،ح َس َب تَ ْ
ارة َم ْو ُ
وع ًة ُه َن َ
ض َ
.وَك َان ْت ستَّ ُة أ ْ
ََ
َ
ٍ
اْليهوِد ،يسع ُك ُّل و ِ
امألُوا
احد ِم ْ
ط َرْي ِن أ َْو ثَالَثَ ًة َق َ
ََ ُ
َُ
ال َل ُه ْم َي ُسوعُْ « :
َ
ان ماء»َ .فمأل َ ِ
اآلن َوَق ِد ُموا
استَُقوا َ
األ ْ
ُوها إَلى َف ْو ُق .ثُ َّم َق َ
ال َل ُه ُمْ « :
َ
َج َر َ َ ً
َّ ِ
ِإَلى َرِئ ِ
اء اْل ُمتَ َح ِو َل
يس اْل ُمتَّ َكِإ»َ .فَق َّد ُمواَ .فَل َّما َذ َ
اق َرِئ ُ
يس اْل ُمت َكإ اْل َم َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
استََق ُوا
َخ ْم ًراَ ،وَل ْم َي ُك ْن َي ْعَل ُم م ْن أ َْي َن ه َي ،لك َّن اْل ُخ َّد َام الذ َ
ين َك ُانوا َقد ْ
ِ
َّ ِ
ال َل ُهُ « :ك ُّل ِإ ْن َس ٍ
ان ِإَّن َما
يس اْل ُمت َكإ اْل َع ِر َ
اء َعل ُمواَ ،د َعا َرِئ ُ
يس َوَق َ
اْل َم َ
ض ُع اْل َخ ْم َر اْل َجِي َد َة أََّوالًَ ،و َمتَى َس ِك ُروا َف ِح َينِئ ٍذ ُّ
َما أ َْن َت َفَق ْد
الدو َن .أ َّ
َي َ
أَبَقيت اْلخمر اْلجِيدة ِإَلى اآلن!»ِ .
هذِه ِبداي ُة اآلي ِ
ات َف َعَل َها َي ُسوعُ ِفي
ْ ْ َ َ َْ َ َ َ
َ
َ
ََ
َق َانا اْلجلِ ِ
آم َن ِب ِه تَالَ ِمي ُذهُ.
يلَ ،وأَ ْ
َ
ظ َه َر َم ْج َدهَُ ،ف َ
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أحد أعجوبة قانا الجليل

† التأمل األنجيلي :
في بداية زمن الصوم الكبير ،تقدم لنا الليتورجيا إعجوبة عرس قانا
الجليل ،فنتبين من خاللها الزمن المسيحاني ،أي زمن حضور يسوع

المخلص ،ونعلم كم هو مع اإلنسان ،وكم هو مع العائلة ،وما معنى

الصوم بالنسبة إلينا ،وكم عظيمة وجديرة باإلكرام أم يسوع( .حضور هللا

مع اإلنسان) إنجيل بداية زمن الصوم يتكلم عن عرس ،وعن ٍ
خمر ِ
فائق

الجودة ،بوفرة غير عادية .أليس في ذلك تناقض؟ هو تبيان حلول أزمنة
الخالص ،وتبيان حضور يسوع مع اإلنسان لكي يهبه هذا الخالص .هو

يبارك حياة اإلنسان بحضوره ويعلمه أنه معه ،وأنه مع الفرح في الحياة:

مع فرح العرس ،واألعياد ،والهدايا والزينة في األعياد ،والوالدة ،وذكرى

الوالدة ،وذكرى الزواج ،وعند النجاح في المدرسة ،وعند النجاح في
ٍ
مضن عن عمل يؤمن
الجامعة ،وعند الحصول على وظيفة بعد تفتيش

العيش الكريم .إنه يفرح بمجرى الحياة العادية ،التي تعطي اإلنسان

فرحا .وإن هذا الفرح ،هو ضمن احترام تعاليمه ،ألن احترام هذه التعاليم
ً
هي التي تعطي الفرح الحقيقي والدائم .وأن المسيحية هي التي تعترف
باهلل الخالق ،الذي "رأى أن ذلك حسن" ،عندما كان يخلق .فال شيء

سيئ في حد ذاته ،بل إن اإلنسان هو الذي يعرض األمور في حياته

ألن تتشح بالسوء له ولغيره ،ألنه ينظر إليها أو يستعملها بشكل غير

جيد ،ال يتالءم مع قصد هللا في الخليقة ،وبالتالي يسيء إلى كل إنسان.

حكما سلبيًّا على الطعام أو عما
من هنا ،ضرورة الصوم .فالصوم ليس ً
ينقطع عنه اإلنسان ،بل هو الوسيلة الجيدة والضرورية ،التي بين الرب

فعاليتها ،لكي يستطيع اإلنسان أن يرى اإلنسان اآلخر ويرى المادة،
بعين نيرة .فال يطلق العنين لنزعة تملك اآلخر وتملك المادة ،ليجعل من

نفسه ربًّا ،ويؤمن حياته من خالل تخضيع اآلخر وتخضيع المادة.
عندما يصوم المؤمن ،يريد بذلك ،أن يعترف أن الهام بالنسبة إليه ،هو

أيضا هو إرادته إكتشاف كيفية هذا
حضور المسيح في حياته ،والهام ً
الحضور .في بداية الصوم ،نتوق إلى رؤية ذلك الذي أحبنا حتى الموت
والقيامة ،ويحبنا على الدوام ،يشاركنا في مرافق حياتنا اليومية .يريدنا أن

نفرح ،ضمن تعاليمه ،ألن في تعاليمه الفرح الحقيقي .يريدنا أن نمارس

الصوم وكل عمل تقوي تعلمنا إياه الكنيسة ،لكي نستطيع أن نكتشف
فعالً حضوره في حياتنا ولكي نقيم األمور وفق قصد هللا فيها ،فلنثق باهلل
وبكلمته التي نعرفها من الكتاب المقدس والكنيسة .إن هللا محبة

كل عائلة) إن تأملنا في حضور يسوع مع كل
لنا(.ضمانة الفرح في ّ
حاضر في عرس في قانا الجليل .إنه
ًا
خاصا ،إذ نراه
إنسان ،يأخذ منحى ًّ
يبارك كل إنسان ،ولكنه هنا يبارك عائلة جديدة .فسر الزواج مبارك
عنده ،ويريد أن يبقى الفرح في كل عائلة .من خالل عرس قانا الجليل،

تعلم كل عائلة أن ضمانة بقاء الفرح فيها ،هو حضور المسيح .قد

ينقص الخمر ،أو يجف ،أي عنصر الفرح في العائلة ،لسبب من

األسباب .لكن حضور المسيح يضمن عودة الفرح إلى العائلة .فاإلنجيل
الذي تأملنا فيه اليوم ،دعوة إلى كل عائلة لكي تبقي حضور المسيح فيها

دائما ،مهما يكن من أمر .فالحياة الروحية هي
فعاالً ،فيبقى الفرح فيها ً
الحضور قرب المسيح الحاضر مع اإلنسان ومخلصه( .مريم العذراء)
تظهر لنا شفيعة قديرة عند يسوع .تكرمها صلواتنا وتصفها بالحنونة.
فنهرع إليها ونلتجئ إلى حمايتها عندما نجابه مصاعب الحياة .كالمها

إلى يسوع ،وكالم يسوع إليها عند أقدام الصليب ،تأكيد لنا بمنزلتها
المميزة عند ابنها ،ابن هللا .وتعطينا السنة الليتورجية فرصة التأمل

بأمومتها وبمنزلتها ،مرات عديدة .وإنها رمز حواء الجديدة ،أي أم

األحياء باإليمان بابنها .وهي كذلك ،ألنها اتحدت بنوع مميز باهلل .فهي
قد حازت على النعمة لحضور ابن هللا في حشاها ،وهي بذلك مثال لكل

مؤمن يتجدد بحضور هللا فيه .وإن مريم هي رمز الكنيسة ،شعب هللا
الجديد .إنها أم التلميذ الذي كان يسوع يحبه (يو  .)26 /19بذلك،

نلتجئ إلى الكنيسة لنستكشف إرادة يسوع ،من خالل الكتاب المقدس

ومن خالل التعاليم التي تعطينا إياها .تعلمنا آية قانا الجليل أن الرب

دائما في حياتنا ،وأن أزمنة الخالص تتحقق بحضوره .فلنفعل ما
يرافقنا ً
يقوله لنا ،فنتيقن أن فيض الخيرات في حياتنا أمر أكيد.
† اليوم األحد في  18شباط  2018إقتبلت سر العماد المقدس الطفلة

كالرين ابنة روزي مارينا ويوسف عجمو ،نهنئ أهلها وليحل نور الرب
يسوع في حياتها.

† اليوم األحد يقام جناز األربعين لراحة نفس المرحومة تيريز غبرو
زكو ،للفقيدة الرحمة الواسعة ،والتعازي الحارة ألوالدها جان وبسام ونيللي

وجيما زكو ولسائر األحفاد ،ولعائالتهم وألهلهم جميعاً لهم الصبر والعزاء

والسلوان.

† األحد القادم في  25شباط  2018سيقام قداس وجناز لمرور سنة
لراحة المرحومة شفيقة خويس إمرأة المرحوم سعيد وردة للفقيدة الرحمة

الواسعه وألوالدها منى ،ميشيل ،جوزيف ،جيزيل ،نورما ،ماي ،وأحفادها،

ولجميع األهل الصبر والعزاء والسلوان.

† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
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