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النص اإلنجيلي( :يوحنا )11-01 :2
َّ ِ ِ
ان ُعر ٌس ِفي قَ َانا اْل َجلِ ِ
ك.
ع ُه َنا َ
ت أ ُُّم َي ُسو َ
يلَ ،و َك َان ْ
َوِفي اْل َي ْوِم الثالث َك َ ْ
ِ
ضا َي ُسوعُ وتَالَ ِمي ُذهُ إِلَى اْل ُع ْر ِ
ت
سَ .ولَ َّما فَ َرَغ ِت اْل َخ ْم ُر ،قَالَ ْ
َوُدع َي أ َْي ً
َ
ِ
ِ
ام َأرَةُ؟
أ ُُّم َي ُسو َ
ع لَهُ«:لَْي َس لَهُ ْم َخ ْمٌر».قَا َل لَهَا َي ُسوعَُ «:ما لي َولَك َيا ْ
ِ
ُمهُ لِْل ُخ َّد ِامَ «:م ْه َما قَا َل لَ ُك ْم فَا ْف َعلُوهُ».
ت أ ُّ
اعتِي َب ْع ُد» .قَالَ ْ
لَ ْم تَأْت َس َ
ان ِم ْن ِح َج ٍ
ط ِه ِ
َج َر ٍ
ير
ب تَ ْ
وعةً ُه َنا َ
َو َك َان ْ
ت ِستَّةُ أ ْ
كَ ،ح َس َ
ض َ
ارة َم ْو ُ
َ
اْليهوِد ،يسع ُك ُّل و ِ
امألُوا
اح ٍد ِم ْ
ط َرْي ِن أ َْو ثَالَثَةً قَا َل لَهُ ْم َي ُسوعُْ «:
َُ
ََُ
َ
اآلن َوقَ ِّد ُموا
ُوها إِلَى فَ ْو ُ
ان َما ً» .فَ َمأل َ
استَقُوا َ
الَ ْج َر َ
ق .ثَُّم قَا َل لَهُ ُمْ « :
إِلَى َرئِ ِ
يس اْل ُمتَّ َكِإ اْل َما َ اْل ُمتَ َح ِّو َل
يس اْل ُمتَّ َكِإ» .فَقَ َّد ُمواَ .فلَ َّما َذ َ
اق َرئِ ُ
ِ
َِّ
ِ
ِ
ِ
استَقَ ُوا
َخ ْم ًراَ ،ولَ ْم َي ُك ْن َي ْعلَ ُم م ْن أ َْي َن ه َي ،لك َّن اْل ُخ َّد َام الذ َ
ين َك ُانوا قَد ْ
ِ
يس َوقَا َل لَهُُ « :ك ُّل إِ ْن َس ٍ
ان إَِّن َما
يس اْل ُمتَّ َكِإ اْل َع ِر َ
اْل َما َ َعل ُمواَ ،د َعا َرئِ ُ
ِّدةَ أ ََّوالً ،و َمتَى َس ِك ُروا فَ ِح َينئِ ٍذ ُّ
ت فَقَ ْد
ون .أ َّ
ضعُ اْل َخ ْم َر اْل َجي َ
َما أ َْن َ
َي َ
الد َ
َ
هذ ِه بِ َدايةُ اآلي ِ
ِّدةَ إِلَى اآلن!»ِ .
ات فَ َعلَهَا َي ُسوعُ ِفي
ت اْل َخ ْم َر اْل َجي َ
أ َْبقَ ْي َ
َ
َ
َ
قَ َانا اْل َجلِ ِ
آم َن بِ ِه تَالَ ِمي ُذهُ.
يلَ ،وأَ ْ
ظهَ َر َم ْج َدهُ ،فَ َ
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عرس قانا الجليل

التأمل اإلنجيلي:
"لما جا مل الزمان أرسل اهلل ابنه" وهذا ما نراه أيضاً حيث نرى حفلة
زواج فرغت فيها الخمر ،والخمر في الكتاب المقدس رمز للفرح "خمر تفرح

قلب اإلنسان" (مز )31 :321وكانت اليهودية بنظامها الديني ال تزال

موجودة ولكنها لم تكن تستطيع تقديم تعزية لإلنسان .كما نرى ست أجران

فارغة ،وكان يوضع الما للتطهير ،ونرى فيها (رم اًز لليهودية) النقص.
وكانت الجران فارغة كإسرائيل تمامًا .وكانت الحاجة ماسة إلى المسيح
وهكذا يأخذ بأبصارنا إلى المسيح الذي هو المصدر الوحيد للفرح "وفي

اليوم الثالث -من الناحية التاريخية -اليوم الول :هو شهادة يوحنا
المعمدان عن ربنا المبارك (يو )02 :3واليوم الثاني :هو بداية خدمة الرب

يسوع عندما خرج إلى الجليل ودعا فيلبس (يو  )10 :3واليوم الثالث :هو

عرس قانا الجليل .أما من الناحية الرمزية فاليوم الثالث يشير إلى قيامة
الرب من الموات وارتفاعه إلى المجد حيث يعمل اآلن من أجل الكنيسة

ويجمعها إليه ،وبالروح القدس يتحدا بنفسه إذ هو الرأس وهي جسده .فاليوم

يرد الشعب القديم ليملك عليهم.
الثالث هنا يشير إلى الملكوت حيث ّ
"وكانت أم يسوع هناك" وكان حاض اًر أيضاً مع الرب تالميذه الذين ارتبطوا
به قبل العرس ،وهم يشيرون على الكنيسة التي ارتبطت به قبل مجي

وقت البركة للشعب القديم والعرس الذي هو حفل زواج يرجع بنا على سفر

التكوين ،لن اهلل قديماً بارك الزواج في الجنة ،وهو يباركه ويصادق عليه
بحضوره هنا .أن حضور الرب ضروري لكل زواج سعيد ،وكلمات أم يسوع

انه "ليس لهم خمر" يرينا غياب حقيقة الهوته عنها ،وأنه اهلل الظاهر في

الجسد "كلي المعرفة" ،مالي ولك يا امرأة" :كان قول الرب هذا لمه عتاباً
مؤسساً على المحبة ،فهمت هي هذا لنها كانت تعرف حنان قلبه ،لذلك

قالت للخدام مهما قال لكم فافعلوا" .لم تأت ساعتي بعد" :هذه الساعة هي

ساعة ملكه ،ويشير الخمر إلى الفرح وهذا يرينا أن اهلل يسر بأن يستخدم
الناس في أعمال نعمته العجيبة والذين يستخدمهم اهلل هم خدامه ،ويشير

الما على كلمة اهلل المطهرة " ،أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه

لجلها لكي يقدسها مطه ًار إياها بغسل الما بالكلمة ،وكلمة "قانا" التي
معناها اقتنا أو ش ار تذكرنا بالدم الذي دفعه الرب لكي تعم الفراح

الكنيسة والشعب القديم ،كل في دوره "عالمين أنكم قد أفديتم ال بأشيا تفنى
بفضة أو ذهب ....بل بدم كريم كما من حمل بال عيب وال دنس دم

المسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم" .دعا رئيس المتكأ العريس ،ولكن
كان العريس الحقيقي هو الرب يسوع الذي في كل مكان يدعى إليه
كالضيف يصبح هو المضيف ،ويحضر ال لكي يأخذ بل لكي يعطي

المؤمنين في البرية أوالً ،ثم بعد ذلك الميراث الموعود ،الصليب أوالً ثم بعد
ذلك اإلكليل ،اآلالم ،ثم المجاد ،إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضًا معه«.

 +البارحة يوم السبت في  30آذار  0231تم إكليل الشاب الدكتور جورج
قس برصوم على اآلنسة شاما زكو ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما
حياة زوجية سعيدة مكللة بمخافة اهلل والبنين الصالحين.

 +الحد القادم سيقام قداس وجناز الربعين لراحة المرحوم غسان غزال
الذي توفي في بيروت اثر جلطة قلبية عن عمر يناهز  11عام ،زوجته
كارولينا بابيني وأوالده مايا وكريستيان ،والداه الياس غزال وس ـ ـيده بـرصوم

إخوته سيمون وسعيد وندى والكسي ،للفقيد غسان غزال الرحمة الواسعة
ولعائلته وأوالده وأخوته وعائالتهم والهل جميعًا لهم الصبر والع از

والسلوان.

المجلس الملي:
 +إعالن :لإلخوة ذوي الدخل المحدود والقادمين الجدد لمساعدتهم في تتميم

أوراق الضرائب لسنة  ،0231أيام الثالثا والخميس والجمعة من الساعة 1
بعد الظهر الى الساعة  8مسا في صالة مار يعقوب على هنري بوارسا،

يرجى االتصال باالب كميل اسحق  1312023002أو باالخت كاترين حنا

 1182222213لحجز الموعد.
 +نعلن برنامج جديد لتعليم اللغة الفرنسية للقادمين الجدد من سوريا ،ولكل من
هو مهتم في تعلم اللغة الفرنسية ،ستفتتح دورة لتعليم اللغة الفرنسية وتقسم الى

فئتين ،يبدآن اعتبا ار من  01فبراير ،الفئة الولى بوم الثالثا والخميس من
الساعة  1الى  2مسا ً والفئة الثانية الربعا والجمعة أيضاً من الساعة 1
الى  2مسا ً في صالة مار يعقوب على هنري بوراسا .لألستعالم الرجا
التصال مع السيد يعقوب طباخ ( )1311111121والسيد عبود زكو

( )1311112102والنسة زينة ملكي (.)1312208211

 +تذكر اللجنة الثفافية وادارة مدرسة اللغة السريانية ببد موسمها الدراسي

لدورة  0231وذلك كل يوم سبت من الساعة الثانية وحتى الرابعة .كما أنه
تستمر اللجنة الثقافية بإعطا دوراتها للغة السريانية للكبار كل يوم إثنين من

الساعة السابعة وحتى التاسعة مسا ً وذلك أيضاً في صالة مار يعقوب
النصيبيني على بوليفار هنري بوراسا فمن يرغب بالنضمام للدورات ،يرجى
مراجعة كل من الب كميل إس ـ ــحق ( )1312023002وال ــسيد نبيل بابا

(.)1312212111
 +لمتابعة النشرة عبر النترنيت الرجا زيارة موقع الكنيسة بإشراف
الب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

