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النص اإلنجيلي( :لوقا )32-5: 1

ِ ِ ِ
ودس مِل ِك اْلَيه ِ ِ ِ
ِ ِ
َك ِ
ام َأرَتُهُ ِم ْن
َ
وديَّة َكاه ٌن ْ
اس ُمهُ َزَك ِريَّا م ْن ف ْرَقة أَ ِبيَّاَ ،و ْ
ُ
ان في أَيَّام ه ُ
ير ُ َ َ
الهما ب َّاري ِن أَمام ِ
ِ
ِ
ِ
يع
اهللَ ،س ِال َك ْي ِن ِفي َج ِم ِ
يص َاب ُ
هار َ
ون َو ْ
اس ُمهَا أَل َ
َبَنات ُ
اتَ .و َك َانا ك َ ُ َ َ ْ َ َ
ال َلوم .وَلم َي ُك ْن َلهما وَل ٌدِ ،إ ْذ َك َان ْ ِ
ب وأ ْ ِ ِ
ات َع ِاق ًارَ .و َك َانا
ص َايا َّ
يص َاب ُ
ت أَل َ
َو َ
َح َكامه بِ َ ْ َ ْ
َُ َ
الر ِّ َ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
َم َام اهللَ ،ح َس َ
كالَ ُه َما ُمتَقَ ِّد َم ْي ِن في أَيَّام ِه َماَ .فَب ْيَن َما ُه َو َي ْكهَ ُن في َن ْوَبة ف ْرقَته أ َ
ِ
َع َ ِ
ان ُك ُّل ُج ْمهُ ِ
الر ِّ
ور
َن َي ْد ُخ َل ِإلَى َه ْي َك ِل َّ
َص َابتْهُ اْلقُ ْرَعةُ أ ْ
ب َوُيَب ِّخ َر َو َك َ
ادة اْل َكهَُنوت ،أ َ
الشع ِب ي ُّ
ب َو ِاق ًفا َع ْن َي ِم ِ
ت اْلَب ُخ ِ
الر ِّ
ين َم ْذَب ِح
ك َّ
ورَ .ف َ
ظهَ َر لَهُ َمالَ ُ
ون َخ ِارًجا َوْق َ
صل َ
َّ ْ ُ َ
اْلَب ُخ ِ
ف َيا
كَ «:
ال َلهُ اْل َم َ
اض َ
ال ُ
فَ .ف َق َ
ب َوَوَق َع َعَل ْي ِه َخ ْو ٌ
ال تَ َخ ْ
ورَ .فَل َّما َرآهُ َزَك ِريَّا ْ
ط َر َ
ات س َتِل ُد َل َك ْابًنا وتُس ِّم ِ
ِ
َزَك ِريَّا ،أل َّ
وحَّنا.
َن ِطْلَبتَ َك َق ْد ُس ِم َع ْ
يه ُي َ
َ َ
يص َاب ُ َ
ام َأرَتُ َك أَل َ
تَ ،و ْ
ِ
ِِ
ِ
الر ِّ
ب،
َم َام َّ
ون لَ َك فَ َرٌح َو ْابتِهَ ٌ
ون بِ ِوالَ َدته،ألََّنهُ َي ُك ُ
ون َسَي ْف َر ُح َ
ير َ
َوَي ُك ُ
اجَ ،و َكث ُ
يما أ َ
ون َعظ ً
الرو ِح اْلقُ ُد ِ
سَ .وَي ُرُّد َكثِ ِ
ين ِم ْن
ُم ِه َي ْمتَِلئُ ِم َن ُّ
ط ِن أ ِّ
بَ ،و ِم ْن َب ْ
َو َخ ْم ًار َو ُم ْس ِك ًار الَ َي ْش َر ُ
ير َ
اآلب ِ
الر ِّ
اء ِإلَى
يل ِإلَى َّ
َبنِي ِإ ْس َرائِ َ
وب َ
امهُ بِ ُرو ِح ِإ ِيليَّا َوقُ َّوتِ ِهِ ،لَي ُرَّد ُقلُ َ
َم َ
ب ِإل ِه ِه ْمَ .وَيتَ َق َّد ُم أ َ
ِ
ِ
ِ
ِّئ ِل َّلر ِّ
ال َزَك ِريَّا
ب َش ْعًبا ُم ْستَ ِع ًّدا»َ .ف َق َ
األ َْبَناءَ ،واْل ُع َ
صاةَ ِإَلى ف ْك ِر األ َْب َرِار ،ل َك ْي ُيهَي َ
َعَلم ه َذا ،ألَِّني أََنا َش ْي ٌخ وام أرَِتي متَ َق ِّدمةٌ ِفي أَي ِ
اب
ِلْل َم َ
ال ِكَ «:ك ْي َ
َج َ
َّامهَا؟» َفأ َ
َ َْ
ُ َ
ف أْ ُ
ِ
ت ألُ َكلِّ َم َك َوأَُب ِّش َر َك بِه َذاَ .و َها
اْل َم َ
ك َوَق َ
ال ُ
ال َلهُ«:أََنا ِج ْب َرائِي ُل اْل َو ِاق ُ
ف قُ َّد َام اهللَ ،وأ ُْرِسْل ُ
َن تَتَ َكلَّمِ ،إلَى اْلَيوِم الَِّذي َي ُكون ِف ِ
ت تَ ُكون ص ِ
يه ه َذا ،ألََّن َك لَ ْم
أ َْن َ
امتًا َوالَ تَ ْقِد ُر أ ْ
ُ
ُ َ
ْ
َ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ َِّ
ان َّ
ين ِم ْن
الش ْع ُ
ين َزَك ِريَّا َو ُمتَ ّع ِّج ِب َ
ب ُم ْنتَظ ِر َ
ص ِّد ْق َكالَمي الذي َسَيت ُّم في َوْقته»َ .و َك َ
تُ َ
َن ُي َكلِّ َمهُ ْمَ ،ف َف ِه ُموا أََّنهُ َق ْد َأرَى ُرْؤَيا ِفي
ِإ ْب َ
طائِ ِه ِفي اْلهَْي َك ِلَ .فلَ َّما َخ َرَج لَ ْم َي ْستَ ِط ْع أ ْ
اْله ْي َك ِلَ .ف َكان ُيو ِمئ ِإَل ْي ِهم وَبِقي ص ِ
ضى ِإَلى َب ْيتِ ِه.
امتًاَ .وَل َّما َك ِمَل ْ
َّام ِخ ْد َمتِ ِه َم َ
َ
ُ ْ َ َ َ
َ
ت أَي ُ
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أحد بشارة زكريا

التأمل اإلنجيلي:
قدم البخور ارتعب حيث رأى مالكاً عن
دخل زكريا أمام مذبح البخور وعندما ّ
سمعت وامرأتك أليصابات
يمين مذبح البخور ،ال تخف يا زكريا ألن طلبتك قد َ

وتسميه يوحنا أي الحنان والرحمة ،ويقول عن هذا المولود أنه
ستلد لك ابناً
ّ
يكون عظيم ًا أمام اللّه ،خم ًار ومسك اًر ال يشرب ويذ ّكره بأن له رسالة سامية هي

لتقبل ماشيحا الذي سيأتي لخالص البشرّية .زكرّيا رغم أنه
يهيئ ال ّشعب ّ
أن ّ
كان يعرف كل ما حدث في العهد القديم من عالمات في ظهور المالئكة،
بدءاً من ابراهيم أبي اآلباء الذي كانت امرأته سارة عاق اًر وبشيخوختها ،كانت

قد بلغت تقريباً مائة سنة ،حبلت وولدت اسحق ألنه هكذا كانت إرادة اللّه ،مع
هذا شك زكريا :كيف يكون لي هذا وأنا شيخ وأليصابات عبرت في أيامها.

سببت له العقاب ،فحكم عليه المالك أن يبقى صامتاً حتّى يرى بأم
شكوكه ّ
عينه الحدث الذي سيتم بميالد ابنه يوحنا المعمدان .ويقول له المالك :أنا

مدة وجود
جبرائيل الواقف أمام اللّه ،أُرسلت ألخبرك وأب ّشرك بهذا .وحيث أن ّ

زكريا في الهيكل قد طالت ،استبطأه ال ّشعب ،خاصةً وأن أجراس حلته
الكهنوتية قد صمتت ،إذن توقفت حركة زكريا ،فهل يا ترى قد ضربه مالك

أتم زكريا وضع البخور خرج
الرب في الهيكل!؟ واستبطأ الشعب زكريا ولما ّ
حي ًا .واذ لم يستطع زكريا أن
من الهيكل ،فرآه الشعب وفرحوا ألنه كان ما يزال ّ
ينطق ببنت شفة أي بكلمة واحدة ،أشار إليهم بأنه قد رأى رؤيا في الهيكل.

دون هذه الحوادث وقد اتّبع
لوقا البشير كان طبيباً وكان
ّ
منطقياً عندما ّ
بأمس الحاجة إلى
التسلسل المنطقي في سردها ،فهو يذ ّكرنا بأمور نحن
ّ

أتم نوبته بإيمانه أن ما سيحدث سيحدث طالما
معرفتها فيقول عن زكريا أنه ّ
مدة ثمانية أيام ثم ذهب إلى بيته،
فأتم نوبته أي خدمته في ّ
المالك ب ّشره بهّ ،
مدة خمسة أشهر ،وفي
وعرف امرأته معرفة زواج فحبلت وبقيت مختفيةً ّ

الشهر السادس أُعلن حبلها ،ألن المالك جبرائيل نفسه عندما َّ
بشر العذراء

المدعوة عاق اًر أي أليصابات .ليس
مريم قال لها :هذا هو الشهر السادس لتلك
ّ

عند اللّه أمر عسير ،ألن اللّه عندما يريد أن يحدث شيء ،يحدث وهو خالقنا
وهو رازقنا وهو المعتني بنا ومجيب طلباتنا وصلواتنا .الدرس الذي نتعلّمه من

حادثة بشارة المالك لزكريا عن حبل اليصابات ووالدتها يوحنا ما قاله اإلنجيل

مكملين
المقدس عن زكريا وأليصابات ،كانا َّ
بارين يقول الكتاب المقدس ،وكانا ّ
شريعة اللّه وأحكامه ،وأمر آخر عندما نصاب ببلية ـ ال سمح اللّه ـ أن

نمل أبداً أن نقتدي
نصطبر
ونتحملها ونطلب من اللّه ولئن تأخرت اإلجابة ،ال ّ
ّ
تحمال عار العقر الذي كان يعد في أيامهما
بزكريا وأليصابات حيث أنهما ّ

بارين
وبرهما فكانا ّ
عقاباً من اللّه  ،ولكن اللّه نظر إلى إيمانهما وصبرهما ّ
فاستجاب لهما في الوقت الذي شاء اللّه أن تكون االستجابة .فالرب هو الذي
ويعين الوقت الذي تُستجاب
يرحم ،الرب هو الذي يلهم ،الرب هو الذي يحتّم ّ
نكمل
فيه صلواتنا بشفاعة زكريا وأليصابات وجميع القديسين .ليعطنا الرب أن ّ

شرائعه األدبية وفرائضه تعالى ،لنكون مقبولين لديه تعالى وليستجيب طلباتنا

التي تؤول إلى خالص نفوسنا ونعمته تشملكم دائماً أبدًا آمين.
 +في يوم السبت  01نوفمبر

 5102إقتبل سر العماد المقدس مايكل

وليحل نور الرب يسوع في
ألكسندر إبن الياس قورو وفان تران  ،نهنئ أهله
ّ
حياته.
 +اليوم األحد في  02نوفمبر يقام قداس وجناز األربعين لراحة نفس المرحوم
كورية عبد األحد الذي توفي في بلجيكا عن شيخوخة صالحة نقدم التعازي

ألبنه جميل عبد األحد ولسائر األهل واألقارب الصبر والعزاء والسلوان.
 +يسر كنيستنا أن تعلن عن بدء تسجيل االطفال للمناولة االحتفالية ،كما
نعلمكم عن بدء الدورات التعليمية وتحضير األوالد ليوم المناولة إعتبا ًار من

 55نوفمبر  5102فنطلب من لديها الوقت والخبرة في المساعدة الرجاء
االتصال باألب كميل إس ـ ــحق ()2011520551

المجلس الملي:
 +تعلن جمعية السيدات أنه بعد العطلة الصيفية يعود النادي العائلي بإفتتاح
أبوابه في كل أول سبت من كل أول الشهر في مركز صالة مار مار يعقوب
على هنري بوراسا نرجو التشجيع والحضور ويفضل الحجز مسبقاً للنادي

وشك اَر.

 +وتعلن جمعية السيدات عن حفلتها السنوية بمناسبة عيد البربارة التي ستكون
في صالتنا على هنري بوراسا بتاريخ  2شهر القادم يوم السبت يتخلل الحفل
مفاجآت وهديا قيمة  ،سعر البطاقة  $ 52الرجاء الحجز ضروري.
 +كما تعلن جمعية السيدات عن إقامة محاضرة طبية تحت عنوان سرطان
الثدي عند الرجال والنساء يوم السبت الساعة السابعة مساء بتاريخ  50نوفمبر
تقدم المحاضرة الدكتورة ميرنا أبو عبدو فنرجو الحضور واإلستفادة من هذه

المحاضرة القيمة.

 +تعلن اللجنة الثفافية وادارة مدرسة اللغة السريانية والكورال للصغار موسمها

الدراسي لدورة  5102 - 5102وذلك كل يوم سبت من الساعة الثانية وحتى
الرابعة بعد الظهر في صالة مار يعقوب النصيبيني على بوليفار هنري بوراسا
ـ للتسجيل يرجى مراجعة كل من األب كميل إس ـ ــحق ()2011520551

وال ــسيد نبيل بابا (.)2012151225
 +كما تعلن اللجنة الثقافية عن بدء دورة اللغة السريانية للكبار كل يوم إثنين
مساء وذلك أيضاً في صالة مار يعقوب
من الساعة السابعة وحتى التاسعة
ً
النصيبيني على بوليفار هنري بوراسا للتسجيل يرجى مراجعة كل من األب
كميل إس ـ ــحق ( )2011520551وال ــسيد نبيل بابا (.)2012151225
 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

