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النص اإلنجيلي( :لوقا )52 – 11 :1
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ََ
ُسم َع ْ َ ْ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
الر ِّ
بَ ،و َخ ْم ًار
َم َام َّ
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ير َ
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صاةَ إَلى ف ْك ِر األ َْب َرِار ،ل َك ْي يُهَي َ
ام َأرَتِي
ُم ْستَ ِع ًّدا» .فَ َق َ
ال َزَك ِريَّا ِلْل َمالَ ِكَ «:ك ْي َ
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َوْقته»َ .و َك َ
ِ
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بِ َي َّ
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ظ َر ِإلَ َّيِ ،ل َي ْن ِز َ
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أحد بشارة زكريا

التأمل اإلنجيلي:

إن أبوي يوحنا المعمدان عاشا ّإبان ُمْل ِك هيرودس الكبير الشرير على
أبيا ،التي هي واحدة
اليهودية ،وزكريا (أي اهلل يذكر) كان ً
كاهنا من فرقة ّ

من األربع والعشرين فرقة في كهنوت اليهود ،وأليصابات (أي قَ َس ُم اهلل)
أيضا من ساللة الكهنوت ،ساللة هارون .كانت اليصابات وزوجها
كانت ً
مكر َس ْين سال َكين بموجب العهد القديم معنويًّا وطقسيًّا .هذان كانا
ّ
تقيين ّ
بال ولد ،األمر الذي ال يخلو من العار بنظر اليهود .واذ وقعت عليه

الرب واقفًا عن يمين
القرعة ّ
ليبخر في المكان المقدس .فظهر له مالك ّ
معلنا له
لكن المالك طمأنه بأخبار مفرحة ً
المذبح ،في البدء خاف زكرياّ .

سميه يوحنا .وفضالً عن كونه
أن اليصابات زوجته
ستنجب له ً
ابنا ُ
ُ
وي ّ
عظيما أمام
ابتهاجا له ،سيكون بركة لكثيرين .هذا الولد يكون
فرحا و ً
ً
ً
عظيما ألنه ،أوالً يكون
الربّ .إنها ،وال شك ،العظمة الحقيقية .يكون
ّ
ً

عظيما بفضل مواهبه
ثانيا ،يكون
ًا
للرب ،فال يشرب
مكر ًسا
ّ
خمرً .
ّ
ً
إن روح
الروحية ،إذ يكون
ً
أمهّ .
ممتلئا من الروح القدس وهو في بطن ّ
اهلل َي ُّ
معينة أال وهي إعداد الطريق أمام المسيح.
حل فيه ليفرزه لخدمة ّ
ويرد كثيرين من
ثالثًا ،يكون
عظيما بفضل دوره بوصفه سابقًا للمسيحّ ،
ً
الرب؛ وهكذا تكون خدمته شبيهة بخدمة ايليا النبي
بني إسرائيل إلى
ّ

يرد الشعب إلى عالقة صحيحة باهلل من طريق التوبة،
الذي حاول أن ّ
أيضا قلوب األوالد العصاة
سيرد يوحنا ،بواسطة ك ارزته،
وهنا
ّ
ّ
وسيرد ً
المتمردين إلى حكمة األبرار .وبكالم آخر ،سيناضل في سبيل تهيئة

الرب عند ظهورهّ .إنها
مستعدين لمالقاة
جمع من المؤمنين يكونون
ّ
ّ
لخدمة جليلة ،جديرة ِّ
الرب يسوع
أن يوحنا ّ
لكل ّ
يتقدم أمام ّ
منا .واذ نعلم ّ
ك في قول المالك ،فقد فَقَ َد القدرة على
أن زكريا ش ّ
ّ
مهيًّئا له الطريق ،وبما ّ

التكلّم ،ويبقى صامتًا إلى أن يولد الولد .وهكذا عدم اإليمان ُيطبق
فيرجع النطق بالشهادة والتسبيح .كان
الشفتين إلى أن يرجع اإليمان ُ
الشعب منتظرين في الخارج ،وعندما خرج زكريا كانت لغته اإليماء،

فأدرك الشعب أنه قد رأى رؤيا في الهيكل .واذ انتهت مدة خدمة زكريا

تنبأ له
الكاهن في الهيكل ،ذهب إلى بيته ،ولكنه بقي صامتًا كما ّ
المالك .وعندما حبلت أليصابات أخفت نفسها خمسة أشهر ،لكنها كانت
عار ُع ْق ِمها.
الرب التفت إليها َ
فرحة ألن ّ
ون َزع َ
 +في يوم األحد بتاريخ  31نوفمبر  6132يقام قداس وجناز لمرور أربعين
يوم لراحة المرحوم توما جرمي نقدم التعازي لزوجته أيتان وبناته ليندا،
وسما ،وميلدا ،وألصهرته ،وأحفاده ،ولسائر عائالتهم وأهلهم جميعاً.

فليلهمهم اهلل الصبر والعزاء والسلوان.

 +المجلس الملي  :يدعـوكـم إلى قضاء حفلة ليلة رأس السنة الميالدية

الساعة التاسعة مسا ًء ،في صالة الروم الكاثوليك الملكيين على العنوان
التالي 10025 Boul. L’Acadie :سعر البطاقات يتراوح مابين $ 01
 $ 57للكبار وللصغار  $ 01الرجاء حجز بطاقاتكم وأماكنكم بأسرع وقت
وشك اًر لتشجيعكم ومساهمتكم.

 +نهنئ جمعية السيدات الجديدة :التي تشكلت بالتزكية َّ
وهن( :مها القس

رئيسة) (نجاح زكو نائبة رئيس) (منال ملعب أمينة السر) (أوليڤيا خوري
محاسبة) أعضاء :فهيمة تنورجي ،ماري حنان ،آمال قومي ،ماري

زكو ،جينا زكو ،ماريت شاهان .ويقومون بأول نشاط لهن بمناسبة عيد
البربارة بعد استالمهن فتدعوكم لقضاء سهرة ممتعة عائلية في صالة مار
يعقوب على هنري بوراسا بتاريخ  1ديسمبر  6132سعر البطاقة للكبار

 $ 67وللصغار  $ 37الدعوة عامة وشك ًار.

+ Our youth: are invited to attend a meeting with

Father Kamil Ishak on Saturday, November 26th at 7 pm
at our Church Hall on Henri-Bourassa. The purpose of
our meeting will be to share our spiritual concerns and

questions as youth with Abouna. He would like to hear
and note the issues we face as youth in our daily lives,
to prepare a Spiritual Discussion Night for the youth that

would start next year. We humbly ask and encourage all
the youth to come to the meeting, as it would be the

best time to seek answers and help to any questions
that might dwell in your hearts.

 +جمعية الشباب :كنيسة مار يعقوب :توجه دعوة عامة لكل الشباب
والشابات إلى اإلجتماع مع األب كميل اسحق في يوم السبت  62نوفمبر

مساء في قاعة الكنيسة على هنري بوراسا ،اجتماعنا سيكون
الساعة 5
ً
لتبادل التساؤالت الروحية مع أبونا .وانه يود أن يسمع ويشارك القضايا التي
نواجهها كشباب واآلراء واألفكار التي نعيشها في حياتنا اليومية ،من أجل

إعداد مناقشة روحية أنجيلية للشباب ووضع برنامج للعمل يبدأ في العام

المقبل .نحن بكل تواضع نطلب ونشجيع جميع الشباب أن يحضروا هذا
االجتماع ،فهو الوقت المناسب لطرح أسئلتكم التي تراود قلوبكم وشك ًار.

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

