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

النص اإلنجيلي( :لوقا )22 – 15 :3
ِ
ِ
ِ
ِ
وإِ ْذ َك َ َّ
ِ
وحَّنا
يع ُيَفك ُرو َن في ُقُلوبِه ْم َع ْن ُي َ
ان إلش ْع ُب َي ْنتَظ ُرَ ،وإْل َجم ُ
َ
َلعَّله إْلم ِسيح،أَجاب يوحَّنا إْلج ِم ِ ِ
ِ ٍ
ال«:أَنا أ ِ
اء ،و ِ
لك ْن
يع قائ ً َ َ
َ ُ َ ُ َ َ ُ َ
َ َ
ُعم ُد ُك ْم ب َم َ
َّ ِ
ِِ
ِ
ور ِح َذ ِإئ ِه.
َهالً أ ْ
َيأْتي َم ْن ُه َو أَ ْق َوى مني ،إلذي َل ْس ُت أ ْ
َح َّل ُس ُي َ
َن أ ُ
الرو ِح إْلُق ُد ِ
س َوَن ٍ
ارَّ .إل ِذي َرْف ُش ُه ِفي َي ِد ِهَ ،و َس ُيَن ِقي
ُه َو َس ُي َع ِم ُد ُك ْم ِب ُّ
َما ِ
إلت ْب ُن َف ُي ْح ِرُق ُه ِبَن ٍ
ال
َب ْي َد َرهَُ ،وَي ْج َم ُع إْلَق ْم َح ِإَلى َم ْخ َزِن ِهَ ،وأ َّ
ار َ
ِ
ظ َّ
َما
تُ ْ
إلش ْع َب َوُيَب ِش ُرُه ْم .أ َّ
ان َي ِع ُ
طَفأُ»َ .وِبأ ْ
اء أ َ
ُخ َر َكث َيرٍة َك َ
َشَي َ
ِ
َّخ ِم ْنه لِسب ِب ِهيروِديَّا ِ ِ
ُّس
يس ُّ
ه ُير ُ
إلرْب ِع َفِإ ْذ تََوب َ ُ َ َ
إم َأرَة فيُلب َ
ُ
ود ُس َرِئ ُ
ْ
َخ ِ
ور َّإلِتي َك ِ
أِ
يع ُّ
إلش ُر ِ
ود ُس َيْف َعُل َهاَ ،زَإد ه َذإ
يهَ ،ولِ َسَب ِب َج ِم ِ
ان ه ُير ُ
َ
ِ
ِ
إعتَ َم َد
ضا َعَلى إْل َج ِم ِ
أ َْي ً
وحَّنا في إلس ْج ِنَ .وَل َّما ْ
يع أََّن ُه َحَب َس ُي َ
ج ِميع َّ
صلِي ْإنَفتَ َح ِت
ضاَ .وِإ ْذ َك َ
إعتَ َم َد َي ُسوعُ أ َْي ً
إلش ْع ِب ْ
َ ُ
ان ُي َ
ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ
ام ٍة.
اءَ ،وَن َزَل َعَل ْي ِه ُّ
َّ
إلرو ُح إْلُق ُد ُس ب َه ْيَئة ج ْسميَّة م ْثل َح َم َ
إلس َم ُ
ِ
وَكان صوت ِمن َّ ِ ِ
ِ
يبِ ،ب َك
َ َ ٌَْ َ
إلس َماء َقائالً« :أ َْن َت ْإبني إْل َحب ُ
ُس ِرْر ُت».
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التأمل اإلنجيلي:
إن يوحنا إلمعمدإن بإنكار ذإته بدإ جليًّا ،إذ كان بوسعه ،ولو لبعض
غفير من إالتباع.
جمهور ًإ
ًإ
إلوقت ،أن يزعم أنه إلمسيا ،فيجذب ورإءه
عظيما بينه وبين إلمسيح ،مبيًنا أن معموديته
لكنه ،بالمقابل ،أظهر فرًقا
ً
هي خارجية وحسية ،فيما معمودية إلمسيح هي دإخلية وروحية .كذلك

أن لست أهالً أن أحل سيور حذإئه .تكون معمودية إلمسيح
فقد أوضح ْ
بالروح إلقدس ونار .ذلك أن خدمته ستكون ذإت شقين :أوالً ،يعمد
إلمسيح إلمؤمنين بالروح إلقدس ،وهو إلوعد بما سيحصل في يوم

ثانيا ،يعمد بنار.
إلخمسين حين يعتمد إلمؤمنون إلى جسد إلمسيحً .
يتضح من إلعدد  71أن إلمعمودية بنار هي معمودية إلدينونة ،حيث
ُيشبَّه إلرب بمذري إلحنطة ،إذ عندما يذري إلحنطة في إلهوإء يقع إلتبن
جمع ومن ثم ُيحرق .عندما كان يوحنا يتكلم إلى جمع
على إلجوإنبُ ،
في َ
من إلمؤمنين وغير إلمؤمنين ،أتى على ذكر معمودية إلروح إلقدس

وهنا) .ولكن عندما كان يتكلم إلى مؤمنين
ومعمودية إلنار (متُ 77 :3
فقط (مر ،)5 :7لم ِ
يأت على ذكر معمودية إلنار (مر .)8 :7وذلك ألن
إلمؤمن إلحقيقي لن يجتاز بمعمودية إلنار إلبتة .في هذإ إلوقتُ ،ي ِعُّد لوقا
عدته لكي يحول إألضوإء عن يوحنا إلى إلرب يسوع .لذلك فإنه يلخص
في هذه إألعدإد ما تبقى من خدمة يوحنا لينقلنا على إألثر إلى حبس
علما أن يوحنا قد أُلقي فعليًّا في إلسجن بعد
يوحنا على يد هيرودسً .
شهرإ .أما هيرودس فقد توبخ من يوحنا ألنه زنى بامرأة
نحو ثمانية عشر ً
أخيه .وهكذإ وصلت شرور هيرودس إلى ذروتها حين حبس يوحنا في

إلرب يسوع
إلسجن .وإذ خبا نجم يوحنا تألق نجم إلرب يسوع .لقد إبتدأ ُّ
خدمته إلعلنية حين كان في نحو سن إلثالثين ،وقد بدأها بالمعمودية في

نهر إألردن .ثمة نقاط هامة حول هذه إلمعمودية - 7 :كان إألقانيم

إلثالثة في إلمكان :يسوع؛ إلروح إلقدس؛ إآلب - 2 .لوقا وحده يذكر أن
يسوع كان يصلى إبان معموديته ،وهذإ إألمر يتفق معه هدف لوقا إلذي
ِ
دإئما على هللا إآلب .كانت
يقدم إلمسيح بوصفه إبن إإلنسان ،متكالً ً
معمودية يسوع وإحدة من إلمناسبات إلثالث إلتي فيها تكلم هللا من
إلسماء بشأن خدمة إبنه إلحبيب .فعلى مدى ثالثين سنة كانت عينا هللا
مرإقبتين إلحياة إلكاملة بالناصرة ،ثم أتى تقريره تعالى يقول« :بك

سررت» .بعد هذإ إلحدث تكلم إآلب عالنية ِ
مرتين من إلسماء :إألولى
ُ

كانت على جبل إلتجلي حين إقترح بطرس أن يصنع ثالث مظال (لو:9

 .)35وإلثانية حين جاء أناس يونانيون يطلبون أن يروإ يسوع (يو:72
 )28قد وصلنا إلى بدإية حياة إلمسيح إلجهارية على إألرض .كاد

إلمنير ينطفئ ،ولكن إلنور إلحقيقي عتيد أن ُيشرق .ولما إعتمد
إلسرإج ُ
جميع إلشعب أي جميع إلذين أصغوإ لصوت يوحنا ،جاء يوحنا في
أنه طلب إلبر إلعملي من إسرإئيل ،فجميع إلذين
طريق إلبر :يعني ُ
إنتبهوإ إعترفوإ بخطاياهم وإبتدأوإ يأتون باألثمار إلالئقة بالتوبة .فهؤالء
ينضم إليها لكي يقودها
صاروإ إآلن إلخرإف إلتي شاء إلمسيح أن
َّ
صوته كرإعيها إلخاص إلحنون .وكان هؤالء قد دخلوإ من باب
ويسمعها
ُ

منه ،أما في أثناء
إلمعمودية للتوبة ،إلباب إلوحيد إلممكن لهم إلدخول ُ
عماد إلرب يسوع إلمسيح ،إنفتحت إلسماء ونزل ِ
عليه إلروح إلقدس بهيئة
جسميَّة مثل حمامة .فحلول إلروح إلقدس على يسوع كان بالنظر إلى
ِ
مسحه هللا بالروح إلقدس وإلقوة؟
خدمته .يسوع إلذي من إلناصرة ،كيف
ُ
خيرإ ،ويشفي كل ُمتسلط علي ِهم إبليس؛ ألن هللا كان
إلذي جال يصنع ً

أيضا َمتَّى  .)28:72وكان صوت
معه (أعمال إلرسل 38:73؛ إنظر ً
ُ

سررت .فنرى في حادثة
إلحبيب ،بك
من إلسماء قائالً :أنت إبني
ُ
ُ
يحا للثالوث أي إآلب وإالبن وإلروح إلقدس.
معمودية إلمسيح
ً
إعالنا صر ً

وال ُيخفى على إلقارئ إلمسيحي ،أن هذإ إلتعليم من إلعقائد إألساسية
إليماننا إلمسيحي .نعم ،إننا ال نقدر أن
ُ
ندركه بالعقل ،ولكننا قد قبلناهُ
بإيمان في إلقلب ،كما هو مطلوب منا في أقوإل إلوحي ،فال يجوز أن

ألنه ليس
نجعله موضوع بحث عقلي
كأنه في قبضة عقل إإلنسان؛ ُ
ُ
ُ
مستندإ على كالم هللا ال على
فليقبله باإليمان
يقبله
كذلك ،فمن أرإد أن
ً
ُ
ُ

أيضا أن نتحاجج مع إلناس كأننا نريد أن نقنعهم
حكمة إلناس ،وال يجوز ً
إلمحاجات إنما تسبب إلخصام وإلهدم وال ينتج منها
غما عنهم؛ ألن
َّ
ر ً

شيئا إن لم يكن قد أُعطي من
إإليمان في إلقلب .ال يقدر إنسان أن يأخذ ً
َ
إلسماء (يوحنا  )21:3فاآلب شهد بصوت مسموع من إلسماء لنسبة
ِ
يسوع ِ
كابنه إلحبيبُ .يقال هنا« :أنت إبني … إلخ» على سبيل
إليه
إلمخاطبة ألن إلكالم متجه ليسوع ،وأما في َمتَّى فيقال« :هذإ هو إبني
ُ

ألنه وإرد هناك كشهادة جهاريَّة من إآلب لشعبه عن
إلحبيب … إلخ»ُ .
جدإ
أنه كان أعظم ً
هذإ إلشخص إلجليل إلوإقف في وسطهم ،كإنسان مع ُ
ِ
بمجده إلذإتي فهو إألقنوم إلثاني فادي إلبشرية ومخلصها.
من إإلنسان

المجلس الملي:

 +نحيطكم علماً بأن إلنادي إلعائلي يعود ليستأنف نشاطه في إلسبت

إبتدإء من يوم إلسبت إلقادم في 2375/37/73
إألول من كل شهر
ً
مساء فندعو أبناء وبنات إلرعية للحضور وإالشترإك بهذإ
إلساعة 1:33
ً
إللقاء في صالة مار يعقوب إلنصيبيني على هنري بورإسا.
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