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النص اإلنجيلي( :متى )17-1: 3
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عـ ـيـد الــدنــح األلـ ـه ــي

التأمل اإلنجيلي:
الرب يسوع المسيح هو بال خطيئة يخضع اليوم للمعمودية على يد يوحنا
المعمدان الذي شعر أنه هو بنفسه من كان بحاجة باألحرى ألن يعتمد

اآلن ألََّنهُ َه َك َذا
على يد الرب يسوع للتوبة" .فأجاب َي ُسوعُ َوقَ َ
ال لَهُ« :ﭐ ْس َم ِح َ
ِ ٍِ
غب
َيِل ُ
َن ُن َك ِّم َل ُك َّل بِر» .ح َينئذ َس َم َح َلهُ" .لكأن يسوع كان يقول" :أر ُ
يق بِ َنا أ ْ
أن أخضع لهذه كعربون وداللة على أني أتيت ألحقق كل مطالب عرش
المحقَّة بالنيابة عن الخطاة" .عيد ِّ
الظهور
نح :كلمة سريانية ،تعني
الد ُ
َ
اهلل ُ
االعتالن واإلشراق ،عيد اعتماد الرب يسوع في نهر األردن من يوحنا
و
َ
المعمدان ،وبدء ظهوره للعالم .يذكر لنا التاريخ الكنسي ان الكنيسة المقدسة
كانت تعيد عيدي الميالد والغطاس معا في عيد واحد حتى القرن الرابع

الميالدي وكانت تسميه "االبيفانيا" أي الظهور االلهي على أساس أن

الميالد والعماد يؤديان معا مضمونًا واحداً وهو" :إعالن الهوت السيد

المسيح" ورأت الكنيسه بعد ذلك فصل كل عيد عن االخر لتعطيه أهمية

أكثر ،إن المعمودية هي موت وقيامة مع المسيح وبواسطها يولد والدة
جديدة .يسوع المسيح لم يكن محتاجا لمغفره الخطايا حيث هو الوحيد في

العالم أجمع بال خطية وهو الذي قال "من منكم يبكتني على خطيه " (يو 8
 .) 61 :وقال عنه بيالطس "لست أجد فيه عله واحدة " (يو )38 :68
فاعتمد يسوع المسيح في نهر االردن وهو غير محتاج الي المعمودية ولكنه

اعتمد لكي يؤسس هذا السر العظيم والن المعمودية هي ميالد جديد ويأخذ

االنسان من خالل المعموديه نعمه التبني (غال  - 5 : 6اف )5 : 6

لذلك في نهر االردن اثناء معمودية السيد المسيح اعلن اهلل االب عن
الهوت االبن وانه في االبن ننال نعمه التبني .قال السيد المسيح " كما انك

انت ايها االب في وانا فيك ليكونوا هم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم انك

ارسلتني (يو  )06 : 61اعتمد المسيح ايضا لكي يقدس الماء ويفتح ابواب

السماء " ،االن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح " ( غال : 3

 ) 01ودخل اهلل في شركة جديدة مع البشر ،في شخص ابنه يسوع المسيح
المعتمد ،بصفته رأس البشرية جمعاء ،وأعلن عن طبيعته أنه مثلث االقانيم
وواحد في الجوهر فاالبن كان متجسدًا وقائما في نهر االردن واالب ينادي
من السماء" :هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت " ،والروح القدس بشكل

الحبرية .فالدنح
حمامه أتى واستقر عليه يمسحه بطابع الملكية والنبوءة و َ

إذن هو عيد ظهور سر يسوع الناصري للعالم بصفته المسيح ابن اهلل
الحقيقي ،وظهور سر الثالوث األقدس اآلب واالبن والروح القدس ،في ٍ
آن

سر به
معًا .لقد وجد اآلب مسرته في التأمل بكمال ابنه .وانه ليريدنا أن ُن َّ
أيضاً .ما أجمل سر المعمودية ،إنه لنعمة عظيمة أعطانا إياها الرب فيها

تغفر خطيتنا الموروثة من جدنا آدم ،وأيضاً جاعالً منها باباً للدخول إلى

المسيحية ورحماً روحية تلد أبناء روحيين لآلب السماوي واخوة لفادينا وربنا
والهنا يسوع .افرحوا بها أيها األحباء وال تؤخروا أوالدكم عن نوالها واحفظوا

لها قدسيتها وال تقرونها بالحفالت الصاخبة حيث الرقص واألغاني واأللبسة

التي قد ال لتخلو من الخطية ونساوم فيها على حياة القداسة ،القداسة التي
بدونها لن يرى إنسان وجه اهلل .وكل عام وانتم بخير.

 +اليوم األحد في  3كانون الثاني 0261إقتبل سر العماد المقدس ميري
وأنجلينا بنات إبراهيم خوري وروزي توما ،نهنئ أهلهما وليحل نور الرب

يسوع في حياتهما.
المجلس الملي:

 +تدعوكم لجنة السيدات لحضور المحاضرة الثقافية الطبية بعنوان

الكولسترول :عالجه والوقاية منه ،تلقيها الصيدالنية نيللي كومري ،وذلك

مساء في مركز
بتاريخ  32كانون الثاني سنة  0261الساعة السابعة
ً
األبرشية على هانري بوراسا ،الدعوة عامة.
 +األحبة أبناء الرعية  .كما تعلمون جميعا ،قريبا سيصل إخوتنا وأخواتنا
الالجئون من سوريا ويجب البدء بالتحضيرات قبل وصولهم ،والبند األهم
أن يكون لدينا جمع من األثاث واألجهزة المنزلية التي سيتم تقديمها لألسر

المحتاجة .يرجى االتصال بنا لمن يرغب بالتبرع بأي أثاث أو أجهزة منزلية

أوأدوات المطبخ ،نحن ال نجمع المالبس في الوقت الحالي ،ما عدا

القفازات واألوشحة فنحن بحاجتها من اآلن .لقد قمنا بتوفير ما يلزم لنقل
ما يتوفر في بيوتكم إلى مستودعات تمكنا من تحضيرها إذ لدينا الشاحنات

وعربات النقل .ونشكر أي جهد يمكن أن يساعدنا على نقل هذه العناصر

عند الحاجة .يما يرتبط بأماكن السكن فلم نحرز تقدم يذكر ونرحب بأية
مساعدة بهذا الخصوص .كما أننا نسعى لتوفير فرص عمل للقادمين الجدد

وان لدى أحدكم أية إمكانية سواء توفير فرصة أو المساعدة بتوفيرها فيرجى

إعالمنا ونكون من الشاكرين .هناك العديد من البنود التي يجب تحضيرها
ونحن في حاجة إلى كل من يستطيع المساعدة لكن المطلوب حاليا االسم

ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني ،باإلضافة إلى المنطقة التي يمكن أن تتم

المساعدة فيها .لالتصال يعقوب طباخ 566-613-1121 :أو عن طريق

البريد إللكتروني jack.tabbakh@gmail.com :أية مساعدة مهما
صغرت فهي مفيدة وأملنا في مساعدتكم لنا كبير ،لذا نرجو التكرم

بالمساعدات المادية والبشرية لمساعدة القادمين الجدد كواجب إنساني

وديني وأخالقي مع جزيل الشكر للجميع.

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

