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لمسیح للقدیس یوحنااقراءة من إنجیل ربنا یسوع 
  

آلُب، َقْد َأیَُّھا ا«: َوَلمَّا َأْنَھى َیُسوُع َھَذا اْلَحِدیَث َرَفَع َعْیَنْیِھ َنْحَو السََّماِء، َوَقاَل 17
َفَقْد َأْوَلْیَتُھ السُّْلَطَة َعَلى َجِمیِع اْلَبَشِر، 2َمجِِّد اْبَنَك، ِلُیَمجَِّدَك اْبُنَك َأْیضًا، ! َحاَنِت السَّاَعُة

وَك َأْنَت َواْلَحَیاُة اَألَبِدیَُّة ِھَي َأْن َیْعِرُف3. ِلَیْمَنَح َجِمیَع الَِّذیَن َقْد َوَھْبَتُھْم َلُھ َحَیاًة َأَبِدیًَّة
َأَنا َمجَّْدُتَك َعَلى اَألْرِض، 4. َیُسوَع اْلَمِسیَح: اِإللَھ اْلَحقَّ َوْحَدَك، َوالَِّذي َأْرَسْلَتُھ

َفَمجِّْدِني ِفي َحْضَرِتَك اآلَن، َأیَُّھا اآلُب، ِبَما َكاَن ِلي 5. َوَأْنَجْزُت اْلَعَمَل الَِّذي َكلَّْفَتِني
. َتْكِویِن اْلَعاَلِمِمْن َمْجٍد ِعْنَدَك َقْبَل

َوَقْد . َكاُنوا َلَك، َفَوَھْبَتُھْم ِلي. َأْظَھْرُت اْسَمَك ِللنَّاِس الَِّذیَن َوَھْبَتُھْم ِلي ِمَن اْلَعاَلِم6
َألنِّي َنَقْلُت ِإَلْیِھِم 8َوَعَرُفوا اآلَن َأنَّ ُكلَّ َما َوَھْبَتُھ ِلي َفُھَو ِمْنَك، 7َعِمُلوا ِبَكِلَمِتَك، 

ْلَوَصاَیا الَِّتي َأْوَصْیَتِني ِبَھا، َفَقِبُلوَھا، َوَعَرُفوا َحّقًا َأنِّي َخَرْجُت ِمْن ِعْنِدَك، َوآَمُنوا َأنََّك ا
.َأْنَت َأْرَسْلَتِني

 َلْسُت ُأَصلِّي اآلَن ِمْن َأْجِل اْلَعاَلِم، َبْل ِمْن َأْجِل الَِّذیَن. ِمْن َأْجِل ھُؤَالِء ُأَصلِّي ِإَلْیَك9
َوُكلُّ َما ُھَو ِلي َفُھَو َلَك، َوُكلُّ َما ُھَو َلَك َفُھَو ِلي؛ َوَأَنا َقْد 10. َوَھْبَتُھْم ِلي، َألنَُّھْم َلَك

. ھُؤَالِء َباُقوَن ِفي اْلَعاَلِم؛ َأمَّا َأَنا َفَلْسُت َباِقیًا ِفیِھ، َألنِّي َعاِئٌد ِإَلْیَك11. َتَمجَّْدُت ِفیِھْم
. ْلُقدُّوُس اْحَفْظ ِفي اْسِمَك الَِّذیَن َوَھْبَتُھْم ِلي، ِلَیُكوُنوا َواِحدًا، َكَما َنْحُن َواِحٌدَأیَُّھا اآلُب ا

َفالَِّذیَن َوَھْبَتُھْم ِلي، َرَعْیُتُھْم، َوَلْم َیْھِلْك . ِحیَن ُكْنُت َمَعُھْم، ُكْنُت َأْحَفُظُھْم ِفي اْسِمَك12
َأمَّا اآلَن َفِإنِّي َعاِئٌد ِإَلْیَك، َوَأَتَكلَُّم ِبَھَذا َوَأَنا 13. ِك، ِلَیِتمَّ اْلِكَتاُبِمْنُھْم َأَحٌد ِإالَّ اْبُن اْلَھال

َأْبَلْغُتُھْم َكِلَمَتَك، َفَأْبَغَضُھُم اْلَعاَلُم َألنَُّھْم 14. َبْعُد ِفي اْلَعاَلِم، ِلَیُكوَن َلُھْم َفَرِحي َكاِمًال ِفیِھْم
. َوَأَنا َال َأْطُلُب َأْن َتْأُخَذُھْم ِمَن اْلَعاَلِم، َبْل َأْن َتْحَفَظُھْم ِمَن الشِّرِّیِر15 .َلْیُسوا ِمَن اْلَعاَلِم

َقدِّْسُھْم ِباْلَحقِّ؛ ِإنَّ َكِلَمَتَك 17. َفُھْم َلْیُسوا ِمْن َأْھِل اْلَعاَلِم َكَما َأنِّي َلْسُت ِمَن اْلَعاَلِم16
َوِمْن َأْجِلِھْم 19. ِني َأْنَت ِإَلى اْلَعاَلِم، َأْرَسْلُتُھْم َأَنا َأْیضًا ِإَلْیِھَوَكَما َأْرَسْلَت18. ِھَي اْلَحقُّ

.َأَنا ُأَقدُِّس َذاِتي، ِلَیَتَقدَُّسوا ُھْم َأْیضًا ِفي اْلَحقِّ
  

  اإلھداء
  

الى احبتي الذین عملت معھم في كل كنیسة أینما كانوا، اقدم الجزء 
  .األول من كتابي الجدید

ن الرب ان یمنح لھم المعرفة، ویباركھم، ویقوي ایمانھم، ارجو م
  . كل حین، ویتقدسوا بالحقبھ ویحفظھم من الشریر، ویفرحوا 

  األب حبیب ھرمز
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  المقدمة
  

، حاد واألعیاد والتذكاراتبعد سنوات من الكرازات في قدادیس اآل  
  . زات أو تسجیلھاطلب الكثیر من المؤمنین االحتفاظ بالكرا

  
عندما كنا في بغداد خالل سنوات الحروب المؤلمة كثیرا ما كّنا   

ما كّنا حضیر لتاللیًال ألجل انقطاع التیار الكھربائي المستمر نستغل فترة 
عادة كنا نزور العائالت عصرا . نكرز بھ خالل ساعات العمل الراعوي

فترة ین على البقاء لومساء، ولكن بسبب ما حصل في ھذا البلد كنا مجبر
الطویل في الكنیسة بعد حلول الظالم خشیة تعرضنا إلى اعتداءات المساء 

من تھدید وخطف وسلب ونھب كما حصل معنا ومع واإلرھابیین اللصوص 
  . العدید من اآلباء

  
 العشرات من األخوة واألخوات في اإلستفادة من وتلبیة لطلب

 معتمدین على قصاصات تھا صیاغ قررنا إعادةشروحات النصوص اإلنجیلیة
 تتضاعف كل سنة ألنھ كل مرة نختار نقطة فكریة حتفظ بھاكنت اورق 

   .ننطلق منھا لشرح النص
  

ر التأملي إن شروحات نصوص الكتاب المقدس تتنوع حسب المحو
 لذلك ھناك اشكال عدیدة من الشروحات لكل نص الذي ینطلق منھ الكاتب،

 اي قصد ،الل التركیز على محور النصیمكن شرح النص من خ. كتابي
الكاتب، ویمكن من خالل الھدف الكامن في بدایتھ او في نھایتھ، وقد نعتمد 

  . على الكلمة األكثر تكرارًا او على كلمة واحدة فقط
  

. نحاول دائما ابراز الجانب اإلیجابي الدافع للتفاؤل وتجنب التشاؤم
عویین الى ابراز دور نعمة اهللا یبدو ھذا واضحًا في الكرازة، حیث نحن مد

لدینا دعوة لتمجید . في حیاتنا، وكم نحن مدعویین للشكر على ھذه النعمة
نحن في رحلة العمر نسیر خلف یسوع . الرب في حیاتنا المفرحة رغم اآلالم

نزرع بذور ملكوت السماوات من اآلن رغم أنھ سیصعد بنا الى جبل الجلجلة 
  . أنھ ال قیامة دون صلیبحیث الصلیب، ویجب ان نعلم 
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 ریاضة روحیة في عالم الكتاب المقدس ھو بمثابة الجزء األولھذا 

  .محاوًال تأوینھ لیتناسب وحیاتنا الیوم ورابطًا بین قراءات العھد القدیم والجدید
  

 الذین كانت افكارھم وال ء الكنیسةآبامن الضروري ان نھتم بكتابات   
 الروحیین في القرون  كنیستنا المشرقیة قادةزالت خبزنا الیومي ومنھم

وا لنا ھذه النصوص ئالرھبان الذین ھیمن  نفكریمالو،  المیالدیة األولى
  .اإلیمان بالتدبیر اإللھيالرائعة والتي یربطھا خیط سري ھو 

  
تدور حول حیاة ربنا یسوع مقدسة تقسم سنتنا الطقسیة الى مواسم 

المجید،  ه ومیالد،البشارةاسم المسیح، تتضمن صلوات وتأمالت خالل مو
ثم ،  هوصعودالمجیدة،  تھ وقیامھ، وآالمھ وصومھ في نھر األردن،وشروق

 وموسم الصیف، والنبي ایلیا، وأسابیع الصلیب، وموسى، ، فترة الرسل
 نرجو من القراء ان یقرأوا النص قبل التأمل من .واخیرا موسم تقدیس الكنیسة

  .لمقدسخالل مرافقة نسخة من الكتاب ا
  

 في الكتاب المقدس األب كوب المخلصي،  اتذتنا من أسناقد استفدل  
 ومن الدراسات الكتابیة الحدیثةفي كلیة بابل الحبریة، لالھوت اساتذة او

المھتمة بالمعاقین ) السفینة(وخصوصًا افكار األخ جان فانییھ مؤسس جماعة 
حي للیسوعیین في عقلیًا، واألب الراھب المرحوم ھنري نوون المرشد الرو

الوالیات المتحدة، وغیرھم من شھود اإلیمان في عصرنا الحاضر والذین 
  .،  فالشكر لھمنذكرھم في مفردات الكتاب

  
مار ات بغداد عمومًا و على الكتابة، وألبناء خورناعنشكرًا لمن شّج   

 في لندن جماعة الخدمة النشطینخصوصًا وكذلك في بغداد كوركیس 
 في طباعة النصوص في بغداد ولندن، راجیا من الرب ان خصوصًا من ساھم

   .یساعدنا كي نكمل الجزء الثاني
  

ختامًا یسّرنا استقبال مالحظاتكم كي نستفاد منھا في الجزء الثاني   
.وشكرا

  
  2009 لندن آیار – مؤلفال
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  جدول القراءات
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  الموسم األول  .1

  االحد االول من البشارة
  25 – 1: 1لوقا 

9  

  11  56 – 26: 1لوقا   االحد الثاني   .2
  11  56 – 26: 1لوقا   عید تھنئة مریم العذراء  .3
  13  80 -57: 1لوقا   االحد الثالث  .4
  15    مار یوسف رمز االمانة  .5
  17  25-18: 1متى    االحد الرابع  .6
  الموسم الثاني  .7

   المیالد المجیدعید
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  27  38 – 22: 2لوقا   عید دخول الرب الى الھیكل  .9

10.  
  س السنةأر/ عید ختانھ الرب
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  52+40+21: 2لوقا 
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  45  42 – 29: 1یوحنا    االحد الثالث  .17
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  56  11 – 1: 1مرقس   االحد الثامن  .23
  57  46 – 31: 25متى   تذكار الموتى  .24

  
  شكر وتقدیر

  

ي الجالیة الشكر والتقدیر لكل من أسھم ویساھم في نشر وسائل یقدم راع
اإلعالم المسیحیة خصوصًا كتیبات الصالة، ولیبارك الرب كل مساھمة لدعم 

  .العمل الكنسي
  

  2010-2004 ة الكلدانیةكنیسمنشورات المن 
  

) عدد101صدر (تصدر كل شھرین : القیثارةمجلة .1
)ترجمة (مرافقة اآلخر لجان فانییھ.2
)نشر(قصة حیاة الطوباوي أنیبال للمرحوم األب یوسف حبي .3
 مع الشماس مسعود ترجمة(الشجاعة للصالة للمترابولیت انطوان بلوم .4

)النوفلي
)إعادة طبع ()صدیقي الوفي(الصالة الیومیة .5
6.The Little Flock المتحدة الرسالة الكلدانیة في المملكة)Eng.(
) أعداد20صدر (غة اإلنكلیزیة نشرة شھریة بالل: میسوبوتیمیا.7
)لغة إنكلیزیة(القراءات الطقسیة اثناء القداس حسب السنة الطقسیة .8
ي صالة الصباح حسب الطقس الكلدان.9

10.Morning Prayer according to the Liturgy of the 
Eastern Church

)اعداد(صلوات صوم الباعوثة .11
)اعداد (الرحمة اإللھیة.12
)لغة عربیة (یتورجیة المشرقیةصلوات للمساء حسب الل.13

14.Evening Prayer according to Liturgy of the Eastern 
Church

)نشر( الوردیة المقدسة حسب القدیس بیو.15
)تألیف وترجمة واعداد( مجال للروح .16

17.Should be Praised Forever
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  األولم ــالموس
  البشارة

  

  األولاألحد 
  یوحنا المعمدان

15 – 1 :1 قالوطالع 

  
اإلھتمام منصب على عندما نتمعن في ھذا النص، نالحظ إن   

ھیكل سلیمان في  (اھم حدث في الھیكل) أي یوحنا(ھو  و،یوحنا
 فإذا كان یوحنا الذي .لدیانة الیھودیةل ًارمزالھیكل  حیث كان ،)أورشلیم

  ؟الھیكل، فكم باألحرى المسیحھذا  ابن شھد للمسیح ھو
  

والدة  عن عدیدةشارات  واعالماتوجود في النص نالحظ   
 ،تتكرر في الكتاب المقدس إشارة ، وھذهأمھ عجوز ، منھا، كونیوحنا

ھو عالمة من  ،إذًایوحنا  .مفروز هللا ال للبشرالولید إن الغرض منھا و
بالضبط  ، قمة العھد القدیم الذي ھوبمثابة ایلیا النبيھو یوحنا ھنا . اهللا

  .مثلما یسوع ھو قمة العھد الجدید
  

 حسب حنانأي یھوه ( تبدأ بیوحنا ياإلنجیلمقدمة النص إن   
ن كل بشارة في حیاتنا ال تفعل الى أوھي إشارة لنا ) اللغة العبریة

: 86مزمور (رؤوف ورحمن ومفعولھا إال عندما نؤمن إن اهللا حنان 
  .اهللا قاسإن فمن الصعب إعالن البشارة لمن یتصور ) 15

  
أن نجدد أیماننا الى ننا مدعون إ فیلمثلما جدد یوحنا إیمان إسرائ  

 أن نسعى إلى افكارنا وافعالنا؛ونحرر أنفسنا من العتائق والبالیات في 
فلیست كنیستنا أولم ال،  . یوحناشھد  ماعیش حیاة تشھد للمسیح مثل
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 ،أشكال عدیدة حسب المواھببھي الشھادة و ؟اءدكنیسة الشھ
   .نھناك شھادة بالدم او الشھادة بعرق الجبیف

  
 ولكن ،بریة مثل یوحناالفي ھو صوت صارخ صوتنا ربما 
فموسم . الذكرى توقظ فینا الرجاء: یقول البابا بندكتس. لنمتلئ بالرجاء

الكلمة اإللھیة  میالد رة ھو موسم الذكرى، ذكرى فترة تسبقالبشا
  .حیث تحقق الرجاء بیسوع المسیحالمخلصة 

  
إتباع إلى یھود لدعو ا یكان یوحنا؟  الیومنتعلم من یوحناماذا 

 ألنھ آمن أن الحقیقة ومحبة القریب تكمن في حیاة وأقوال یسوع، یسوع
    .ودفع ثمن ذلك بإستشھاده في السجن بقطع الرأس

  
 أي إن نحول ،دائمًا ان نسیر خلف یسوع ىلإكمؤمنین نطمح 

الدائرة مركز حالة اإلنسان القدیم األناني الذي یضع ذاتھ في من أنفسنا 
حالة عیش اإلیمان في اإلنسان الجدید حیث إلى ، ھیث یسیر الناس حولح

  .یسیر في رحلة العمر خلف یسوع مرافقًا اخوتھ في جماعة الكنیسة
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   من البشارةاألحد الثاني
  

 مع الیصاباتالعذراء لقاء مریم 
  )ویقرأ ایضًا في عید تھنئة مریم العذراء بعد میالد یسوع(

  56 -26: 1لو 
  

  ما اھمیة ودور اإلصغاء الى كلمة اهللا في حیاتنا؟
  
أن : تیموثي رادكلیف(م یقول رئیس الرھبنة الدومنیكیة في العال  

  یوحناتحركلقد  ).لنا وجود عندما تكون لنا صلة وعالقة مع اآلخرین
تمثل الشعب العذراء  مریم .وھو جنین في بطن أمھ بفعل روح البنوة

  .المصغيیمثل إبن العھد القدیم المعمدان المؤمن، ویوحنا 
  

تذكر نا نطوبى للتي آمنت، فأن:  تقولالیصاباتنسمع عندما   
كانت مصغیة وسامعة ریم یف أن مإبراھیم بكلمة اهللا، وكابینا إیمان 
   . وحكمتھكلمة اهللالأمینة 

  
حسن ونحن الیوم بحاجة إلى األیمان بالكلمة أوال من خالل 

لَِّذي \ُطوَبى ِلِإلْنَساِن :  تقول الحكمة في سفر األمثال.اإلصغاءالسماع و
َألنَّ َمْن 35. َد َمَصاِریِعي َحاِفظًا َقَواِئَم َأْبَواِبيَیْسَمُع ِلي َساِھرًا ُكلَّ َیْوٍم ِعْن

  )35-34: 8أم  (لرَّبِّ\ْلَحَیاَة َوَیَناُل ِرًضى ِمَن \َیِجُدِني َیِجُد 
  

إلى اعظم نبي في عندما بدأ یوحنا برسالتھ كان الیھود یصغون   
والیصابات ویوحنا  ومثلما كانت مریم . حسب قول الربالعھد القدیم

 عمیقًا مركزه  روحیًام ویخوضون اختبارًابھو ھذه األمور في قلونحفظی
، ھكذا نحن نصبح مؤھلین الختبار روحي یسوع الكلمة والحكمة اإللھیة

فھو الكلمة ، نضع یسوع دائما الھدف مصغین إلیھباطني عمیق یجعلنا 
.البشرمع اإللھیة التي تكلم بھا اهللا 
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  نشید مریم
  

   تعظم نفسي الرب
  55-46: 1لو 

  
تقول األم تیریزا انھ من الخطر  ؟ مریمالى ماذا یدعونا نشید

 ولكن باألحرى ألجل اهللا، ألجل المسیح، ،القیام بعمل ألجل العمل
  .وحینذاك سنقوم بھ بطریقة اجمل

   
یكشف، یشتت، یخلع، : في كل لحظةیعمل اهللا حسب النشید،   

اة تتفاعل في   وھذه كلھا أفعال تشیر إلى حی.یرفع، یشبع، یصرف
    .الواقع بحركة تاریخیة لخدمة تدبیره اإللھي

أن عیش اإلیمان یتطلب التفكیر جدیا بالثالوث اإللھي الواضح 
ختبرت ، وھو أن اهللا قدوس وقدیر ورحوم،  فھو قدوس ا مریمفي نشید

وھي الفتاة  -نھا  قدیر ألنھ مّكاهللا ھو ؛مریم قداستھ بحملھا الكلمة
ھو رحوم لصبره و ؛ض ھذا االختبار الروحي الھائلمن خو -الضعیفة 

.العظیم علینا

 .یدعونا إلى التوبة واالنفتاح إلى القیم المسیحیة الجدیدةالنشید 
ھي ھو نشید یحول أفكارنا لتجدد أسلوب حیاتنا، ألن مریم العذراء 

نموذج للفتاة الفقیرة المتواضعة القابلة لمشیئة اهللا،  فھي أوال تمدح اهللا 
  . الذي رأى اإلنسان قد أنحرف فتجسد وصار أنسانًا

  
خالصك أیھا اإلنسان : أنھا تقول؟ فماذا تقول لنا أمنا مریم الیوم  

إن "یقول القدیس لویس ماري . ھي أمنا واب یسوع أبونا .باتباعي وابني
  ." من لیست مریم امھ لیس اهللا أباه
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  لبشارةمن ا األحد الثالث
  

  البنوة هللا
  66-57: 1لو 

  
  ما ھو ھدف المؤمن من تسمیة یسوع بإبن اهللا؟ 

طلق ی . جذور وثنیة، في الماضي القدیم،ابن اهللا كان لمصطلح  
ابناء الحضارات المصریة، ات مفردات لغضمن ) إبن اإللھ(مصطلح 

لكن بالتأكید لیس بالمعنى الوارد في العھد و ،والبابلیة، والرومانیة
ادات في بدایة المسیحیة ھو إن طھضلعل أحد أسباب اال .الجدید

المسیحیین قالوا عن یسوع كونھ ابن اهللا في وقت كان اإلمبراطور 
  .الروماني یعتبر نفسھ ابن اهللا

  
شعب بني إسرائیل رمز ل ھو )ابن اهللا(نقرأ في سفر الخروج أن 

من " :ھوشع نقرأسفر في وكذلك ). 4:22خر(المحبوس في مصر
أنا " :قال اهللا لداودفي سفر الملوك فقد اما  .)11:1 ("مصر دعوت ابني

 عن في المزمور السابعنقرأ . )مل 2 ("أكون لھ أبا، ھو یكون لي أبنا
مسح  عند رتلیكان ھذا المزمور ." بني، أنا الیوم ولدتكاأنت ": ھاهللا قول

روحیة عكس ما كان نبوءة كانت ھذه و .تتویج الملك على بني إسرائیلو
 كبیر اآللھھت القدیمة من أن الملك ھو ابن من بھ أبناء الحضاراؤی

   .بالجسد
  

كانت من دواعي انتشار اإلعالن  ،من اآلیاتھذه وغیرھا 
یجدر  (هللابن ھو كلمة اهللا أن یسوع ب ،بعد القیامةاإلیماني بین الناس 
 اما ، بالیونانیة أي إلھ)ثیوس(یطلق لیسوع كلمة بالمالحظة ھنا أنھ 

 اي علینا التمییز بین . التي ادغمت فصارت اهللا أي اإللھ)أوثیوس(لآلب 
معرفة المؤمنین بیسوع كونھ حضور كامل هللا على األرض اي 

 وبین معرفتھم للربوبیة اإللھیة اي الطبیعة اإللھیة والذي ،)عمانوئیل(
  .)طلب مّنا یسوع ان نصلي الیھ مطلقین علیھ لقب أبانا
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لقب إبن اهللا ھویة الشخص حامل الى  ثم تتكرر اإلشارات  
قول الرب عن في مثل الكرامین القتلة، و ، نقرأ عن ھذاالعھد الجدیدفي 

،  بیسوعاألرواح النجسةاعتراف ابن اإلنسان اآلتي بمجده العظیم، و
  . وغیرھممن بولس الرسولآخر یوحنا المعمدان، واعتراف و
  

 اي ال یمكن لكن لوقا یربط بین ابن اهللا والحبل بالروح القدس  
نحن نؤمن ان  .فة كون یسوع ابن اهللا اال من خالل عیش المحبةمعر

الحب اإللھي دفع اآلب السماوي لیتجسد في رحم مریم العذراء لیصیر 
  .نًا مثلنا بقوة روحھ القدوساانس
  

 بونا،ة وأصدقاء لیسوع، ویكون اهللا ان نكون اخوأدعوتنا الیوم   
بقوة مثل ة بل نحاربھا الذي حررنا بابنھ كي ال نكون عبیدا للخطیئذلك 
إن : " یقول القدیس توما اإلكویني.نكون جمیعا أبناء اهللا بالروحو الرب

ولكن بیسوع نتعلم كیف نرتبط " ھو ارتباط بإلھ مجھول ارتباطنا باهللا
  .بأب محب نسعى كي نكون ابناء لھ الى األبد
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  مار یوسف رمز االمانة
  

. أمانة المربيتكرس الكنیسة عید مار یوسف لإلحتفال ب
كان یسوع ومریم امانة لدى مار یوسف، فكیف نستفاد من العید في 

رسالتنا كأمناء على جیلنا الحالي والقادم؟ 

األمانة من آمین وھي كلمة عبریة تعطي معنى األمن واألمان، وھي 
وكي نبقى نتذكرھا ونھتم . داللة على تمتع المربي بالثبات والثقة برسالتھ

والرب ذكرھا عدة مرات كي . ا كلما نصلي الصالة الربیةبھا، نرددھ
. یؤكد ان تعلیمھ ھو الھي حقًا، وھي آخر كلمة في قانون اإلیمان

عیش األمانة یمنحنا الفرح كما اكد القدیس أوغسطینوس في القرن 
الخامس، وھي شرط اساسي في حیاة الفرد، وال رسالة لمن لیس امینًا 

  . في عملھ
  

ر یوسف یسوع الطفل للعالم كشھادة حیة تظھر قوة لقد اعطى ما
احترم الماضي العبري في حیاتھ، واحترم الحاضر الجدید مع . الحقیقة

  . یسوع ومریم، فاستحق ان یحتضن بذرة المستقبل

شھادتھ كعضو في عائلة مقدسة، ھي بسبب قوة الروح القدس في إن 
: المیت كما قال الربقلوبھم، لذلك شھادتھ لیست كشھادة ابناء العالم 

وكما قال القدیس یوحنا في سفر الرؤیا . دعوا الموتى یدفنون موتاھم
كون كل من ال یؤمن بالمسیح لھو میت، وھذا ما نردده كل یوم جمعة 

  .في صالة الصباح الكلدانیة
  

ھناك اشخاص اقویاء بسبب القوة الخارجیة ألبناء العالم التي تسنده وھي 
ولكن مار یوسف كان قویا بسبب . ى قیم مادیة فاسدةقوة كاذبة مبنیة عل

ما في داخلھ من روح ثقة بحملھ األمانة وھو یصلي المزامیر كما ورد 
   ".الرب راعي فال یعوزني شيء" : 23في المزمور 
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األمانة لتعلیم من : األربع وھيحقق مار یوسف شروط القداسة 
لمقدس، وعیشھ سبقھ خصوصًا التوراه واألنبیاء وحكمة الكتاب ا

بمقتضى ذلك التعلیم، والمشاركة في احتفاالت شعبھ المضطھد، 
  .والمداومة على الصالة

  
لدینا دعوة للتأمل في أمانتنا تجاه ذواتنا وعائالتنا واعضاء كنیستنا 

كم انا امین للمسیح؟ : ھذا یتم من خالل فحص ضمیر یومي. والعالم
  یاتي؟كیف ساكون امینا في الفترة الباقیة من ح

مثل مار یوسف لدینا دعوة للمثاقفة والمداومة على الغذاء الروحي في 
الكتاب المقدس، ان نشارك بنشاط في احتفاالت جماعاتنا الكنسیة الحاملة 
للرجاء في عالم افضل، المداومة على الصالة وربط حبنا هللا مع حبنا 

ب كما قال اال یحب قریبھ ال محبة الھیة في قلبھ وھو كذمن ن إ .للقریب
  .اإلنجیلي یوحنا
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  الرابع من البشارةاألحد 
  

  ثمرة الروح القدسالمولود ھو یسوع 
  25-18: 1متى 

  
    ھ؟نحتفل ب ، ماذا یعني؟ ولماذاسر التجسد

  
وذلك سر تجسد اهللا بیسوع، وتجسد یسوع المسیح بالكنیسة إنھ 

ن ھذا إ ؟ن األوائلبعد تأسیسھا من قبل الروح القدس وبأیدي القدیسی
  .یعني أن الكنیسة تتمتع بما یتمتع بھ التجسد األول من نعم

  
ھكذا احب اهللا : "قال الرب .، صالحنا اهللا بالمسیحفي التجسد

العالم حتى بذل إبنھ الوحید كي ال یھلك كل من یؤمن بھ بل تكون لھ 
 ھو تجدید اإلنسان وقیامتھ، ،بین اهللا والبشرحب ھو عھد ".الحیاة األبدیة

نجد یفترض ان  لذا ففي الكنیسة .و أعالن أن یسوع أخ للبشریةھ
لعالقات، والقیامة من لوتجدید ھم المصالحة بین األخوة، والعھد بین

  .السقطات، والحیاة الجماعیة
  
ولكن من ھي الكنیسة؟ ھي العائلة أوال، والجماعة المحلیة في   
 فما معنى ،المسیح لوھیة وانسانیةإنؤمن ب ؛نحن امام تساؤالتف .الخورنة
 ھل معناه ان  بینھما؟لماذا الربطو ھل ھو حل وسط؟ ؟ إذًاالتجسد

ھ عیب فلماذا رائ اهللا ان كل شي ھو فیولو كان  الدنیوي فیھ عیب؟
 ھل ؟جل اصالح الدنیويھل التجسد ھو أل؟ و)سفر التكوین (حسن جدا

  .الخیر والشرأو ؟ مثًالنفھمھ من جھة النور والظلمة 
  

 ، والحدث بھ التزام، صار تعني حدث.ر جسداكلمة صا
.  وكلمة لحم اعمق من معنى لحم جسد االنسان،غایتھ التحریرواإللتزام 

   .بینناالكلمة وھكذا تسكن التحام حالتین،  تعني لحام اي وجود إنھا
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. بذرة التجسد األولىولیھوه العھد مسكنًا خیمة تعتبر 
  اوًال، الھي یتوج عبور سیناءھو حضوراذًا التجسد نستطیع القول إن 

   . وثالثًااقوال االنبیاءثانیًا، وھیكل سلیمان ثم 
  
نزاع بین المادة  بسبب الااللم المستمرالتجسد یرافقھ لكن و

د لحقیقة ضعف البشر یھو تجسالتجسد .  االرضي والسماوي،والروح
   . وخالین من نعم الروح،ءنھم بدون حضور اهللا الشيلكو

  
إن اهللا صار إنسانًا كي یصیر اإلنسان : "دیسینحد القأقال 

ھنا عظمة السر، اي ھدف التجسد ان یتحول إبن آدم القدیم الى " إنسانًا
   .إبن اهللا الجدید بالتبني كي یحیا الى األبد
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  البشر المحبوبون
  
    بماذا تتمیز المسیحیة عن بقیة األدیان؟ 

  
فسھ یأتي إلى ھو إن اهللا نإن ما یمیز المسیحیة من بقیة األدیان،  

 في الدیانات األخرى یعتبر اهللا دائما ذلك البعید،  .اإلنسان،  ال العكس
 ونحن .وراة واألنبیاء والكتابات أحیاناالتھذا ما نالحظھ في .. .العالي،

كثیرا ما نلجأ إلى ھذا األسلوب الوصفي في صلواتنا لكوننا سامیون 
 عن علو اآللھة وعبودیة الناس لھ من حیث ورثنا افكارا بابلیة وآشوریة

 في فما ھو الھدف من ھذا االقتراب نحو اإلنسان. خالل الملوك
  ؟ المسیحیة

   
یقول (اهللا جاء عندنا واخلى ذاتھ واخذ صورة عبد، وبعد القیامة 

.  كل ھذا لنؤمن اننا محبوبون. انھ سیأتي لیجعل مقامھ عندنا)الرب
إن كونك غیر : "تقول األم تیریزا. وكونھ یریدنا ابناء لھ بالمحبة

مرغوب فیھ، غیر محبوب، غیر معتنى بھ، منسي من قبل الجمیع، إنھ 
  ". لجوع عظیم اعظم من الجوع الى الطعام

  
كان حضوره المقدس في الماضي من خالل عمود النار لیًال   

الرب حاضر في ف ، الیومأما ،خیمة العھدمن خالل  ثم ،والغمامة نھارُا
 23ھذا لطیبتھ كما قال مار أفرام في نشیده رقم  .ن المقدسالقربا

  "ألن طیبتك دفعتك لتنزل الینا والى رداءتنا: " الخاص بالمیالد
  

عندما فكر المؤمنین حول حضور اهللا بینھم وقد ھیأ یسوع 
 . والدرھم المفقود غیرھا،تحدث عن االبن الشاطر،  ومثل المائة نعجة

  . بالروحلھي كي یولد اإلنسان الجدیدكلھا نتیجة لعظمة الحب اإل
  

جعلھ حقیقة عیش  اإلنسان الجدید، بالتجسد یدعونا الى ان 
 ان نجعل النور باعمالنا .في ابائنا واجدادناوجدناه واقعیة الیوم كما 

 ھذا یعني السعي للوحدة كما قال . كجواب لحب اهللا لناوافعالنا وافكارنا
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االلھي ( دكما وّحو ،)17یوحنا " (الیكونوا واحد"الرب 
قائم مقام مثل  المسیحي الى ان یصیرھدف ھذا التوحید ی . معًا)واالنسان

علینا واألم بربة البیت، ھكذا رب بیت ، وكما ندعو األب في البیت باهللا
  .ان نطابق اقوال ایماننا بالتجسد الى افعال

  
 إلى نبذ العدوانیة والبغض فيھي  ، ونحن في العالم،لذا دعوتنا

 والتحلي ،، والتغلب على سلبیات الحیاة العامة والخاّصةالعالقات
في الیوم العظیم مثلما الرب كي یجمعنا ھذا . بصفات أخوة المسیح

.جمعنا الیوم
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  الثانيالموســم 
  المیالد

  
  أفكار ) 1( 

  20- 1: 2لوقا 
  

ة ھي  الكنیس،بالنسبة لناو. ھو عید العائلةفي بریطانیا عید المیالد 
نحتفل بموسم المیالد ونحن تحت سقف الكنیسة، الخیمة . عائلتنا الكبیرة

العروس التي اختارھا ھي كنیسة المسیح  .التي تضمنا جمیعًا كاألم
 :لتالمیذه قال الرب . یشع في العالمنور دومًاھي و ،وفداھا بدمھ

الرجاء نعلن الحیاة بالمسیح ورسالتنا أن و .اإلتباع یعني الحیاة. اتبعوني
  .لھذا العالم المضطرب

  
أن لسرد قصة میالد یسوع المسیح مضمون تبشیري،  ففي وسط 
. اللیل یولد النور،  وألن یسوع اعظم من األنبیاء فقد مھد مالك لیبشره

   .للرعاة،  للعاقر،  لشمعون الشیخولمن؟ 
  

بل بشرى العالم فقط ان مركز قصة المیالد أخیرا لیست یسوع 
في ال في قلوب المتواضعین المؤمنین ا السالم ال یولد إوھذ .بالسالم

  .ال باب لھ، المذود التي معاني المذود
  

سقف خیمة المسیح نكون اصدقاء تحت إن اتباعھ یتطلب ان 
من اعترف بي قدام الناس ( الى الشھادة للعالم كما قال الرب ،الكبیرة

   .)اعترف بھ قدام ابي الذي في السماوات
  

ھو خروج من . ركنا محیطنا الضیق الى المحیط واسعتجمعنا ھو ت
وحضورنا ھو اعالن اننا محبوبون . الشرنقة الضیقة الى الفضاء الالمتناھي
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بالمسیح،  نرید ان ننمو معا كسنابل كلنا اخوة . وال یوجد منبوذ بیننا
  .حنطة تعطي القمح للجائعین

  
لبعض، اعالن ھدفنا من اإلحتفال معًا ھو اعالن االنتماء لبعضنا ا

ایمان الواحد باآلخر، واالحتفال باالیمان من خالل الحاننا وطقوسنا الجمیلة، 
 أن نصعد المجد هللا بدل .ومقاسمة االیمان بكسرنا الخبز مع المحتاجین

.جل یسوع اآلیةالمالئكة أل
  

العالم المادي یریدنا منقسمین كي یضعف الكنیسة، قال القدیس 
 والصق باالرض من ، كبریاء من الطاووساالنسان اكثر: "غرینیون
اكثر شراھة من و ، واكثر حسد من االفعى،وسیالت  وابشع من،الضفدع
  ". القصبة واضعف من  ، واكسل من السلحفاة، واشرس من النمر،الخنزیر

  
كما قال  سنة ألن ابنائھا كانوا واحدًا 2000ولكن المسیحیة دامت 

عید المیالد یعلمنا العیش . لیھمالمسیح، ھذا رغم الضغوط الخارجیة ع
أن نصلي . معًا لمقاسمة ھموم الشیخ، والمریض، والمحتاج، والطفلوااللتقاء 

 ان نعلن الحب بمفھومھ المسیحي الحي .ان نصغي الواحد لالخر. ونعمل معًا
 حب اتباع المسیح حیث الروح القدس حاضر بیننا ؛حب العالم المیت ال

  .توصف نات الأیتحدث ب
  
جعلنا خمیرة في یسوع الطفل إ  یا:نقولذا نقول للطفل اإللھي؟ ما

 ،انك انت مركز اھتمامنا العالم، سالمب ال ك وفرحك نحیا بسالم؛عجنة العالم
   . الوفي انت صدیقنا،انت الطریق والحق والحیاة

  
نقل  ل.كن صیادي بشر فلن، بطرسمارالمسیح بشبكة روح نا تلقد صاد

تعال احرث قلوبنا وازرع فیھا قیمك ال مار أفرام، كما قطفل یسوع روح الل
كون اقالما صغیرة بیده لیكتب رسائل حب لكل العالم نن إ دعوتنا. العظیمة

  . كما قالت األم تیریزا
  

 فنكون حقا رعاة ،نتعلم التجرد مثل الرعاةفي موسم المیالد 
وا  نكون ملوكا على انفسنا كما كان الملوك الذین زار،لجیلنا الجدید

 ننفتح الواحد ، نسھر على رعایانا كما كان الرعاة ساھرون،المسیح
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 نسعى نحو نجمنا الساطع ،ابوابلالخر كما كانت المغارة بدون 
  .یسوع كما سعى المنجمون المجوس القادمون من بالد ما بین النھرین

  المیالد) 2(
   

في احتفاالت عید المیالد نرى ماذا نالحظ في فترة المیالد؟ 
اقتراب األفراد إلى بعضھم العالقة الحمیمیة،   وحدة،  وحدة العائلة، ال

 الطفل اإللھي،  وبساطتھ البعض،  تقویة األیمان من خالل االقتراب من
  .وتواضعھ

  
المغارة ھي مدرسة تعلمنا القداسة عندما نحترم الطبیعة ونعیش     

. امور الحیاة سطحیات ھاوبذلك ال تھمنا أمام ،البساطة ونقوي روحانیتنا
ن بحاجة إلى رجال ونساء یحولون روحیة المیالد إلى حضور بیننا نح

 فنرى من خالل وجوھھم طفل المغارة یعلنون أمنیات الطفل ،كل یوم
  .كل المؤمنین. لجماعة المؤمنین

  
ففي المیالد لیسوع أھمیة،  للرعاة أھمیة،  لمریم أھمیة،  لمار   

. ھو آیة نحفظھ في قلوبنا كمریمالخ لكن المھم إن یسوع ... یوسف
  .تذكرنا بالعنایة اإللھیة،  برجاء اهللا في عالم افضل

  
نحتفل بعید المیالد ونحن نعیش وسط مجتمع مادي الیبالي 

بدأ نقل نعلم أنھ في بدایة الرسالة المسیحیة وعندما . بالروحانیات
 العالم الوثني، وادخلوا الحرارة الى جسد  الرسل، حاورالبشرى

  . اآلخر للحرب دائما لغزو ةالمستعد. ةالمسلحات المبراطوریا
  

كان العالم الوثني القدیم مصاب بالعقم ّألن الفكر العالمي كان 
یقال . تائھًا في من یختار لیعبد من بین االف االلھة التي تخبط فیھا ابناؤه

من .  إلھًا فقط لدى الكلدان واآلشوریین والفرس2300انھ كان ھناك 
  . النجوم والكواكببینھا
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حرارة روحانیة المسیح وروحنتھ نتیجة كان ذلك الدفء 
لقد نجحوا في مھمتھم، ثم اعادوا الكّرة مع . للعالم المادي المیت

االمبراطوریة البیزنطیة، ونجحوا ایضا،  وادخلوا حرارة وروحانیة 
   .المسیح عندما عمذوا كل البالد، ال بل كل العالم القدیم

  
الدعوى لندخل حرارة المسیح . نا نفس الدعوة االلھیةالیوم لدی

اوروبا التي تقطع  .الى جسد اوربا البارد المترنح تحت ثقل الخطیئة
عندما كتب ف. لكنیسة والكتاب المقدس الذي رباھا اا عن أمھاجذورھ

المسیحیون االوائل أدبھم الدیني، وصّلوا، وصاموا، كانوا یھدفون أمرًا 
فكتبوا باقالمھم، وبحیاتھم، . تقدیم الشكر للمخلصواحدًا، أال وھو 

قدموا شھادات . كتبوا باقوالھم، وبافعالھم، بسیرھم المقدسة. وبدمھم
یقول القدیس یعقوب السروجي في  .محبة حیة ستبقى خالدة الى االبد

المحتال بخصوصیتھ، وبذكائھ لم  حكیم القلب اصطاد(میمره السادس 
  )كیف حبسھ) المحتال(یعرف 

  
 وتقدیم الشكر .كل ما قام بھ اباؤنا واجدادنا ھو تقدیم الشكرإن 

 ، في الرعاة،مل في المغارةأ ان نت؛لیس بالكالم فقط بل بعیش االنجیل
 ،الصالةو ، والسھر،اي ان نمتلك روحانیة المغارة والرعاة في البساطة

دیس تقو ،اكتشاف العالقة مع الطبیعةو ، نحو اآلخراالنفتاحو ،التراتیلو
في التركیز على االساسي و ،الرعایةو ،الحنانو ،الحمیمیةو ،كل شيء

  . سالم القلب، واخیرًاموازنة العقل مع العاطفةو ،محبة المعرفةو ،الحیاة
  
  

  األحد األول من المیالد
  

  23-1:متى
  

 وحسب التقویم . سنة69عاش ھیرودس یعتقد العلماء أن 
 بعد  قبل المیالد الرابعةالسنةھیرودس في الروماني  الشمسي مات 

 ھذا یعني ان یسوع ولد قبل المیالد بحوالي .قتل أطفال بیت لحمجرائم 
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ھیرودس بقتل اطفال بیت لحم كان ، ألنھ یعتقد عندما امر سنین) 6(
  فماذا كان یرید متى من ھذا النص؟. عمر یسوع سنتین

  
بین ربط المن كتابة النص قصد یمتى االنجیلي كان یحتمل إن 

كتابة إنجیل  سنواتھذا اذا علمنا أنھ . ھیرودس والمجوسویسوع الدة و
 تكانو.  سنة بعد القیامة40اي حوالي ) م75 و 70(تراوحت بین متى 

تحطم ھیكل (مھمة حضاریة وتاریخیة ثالثة محاور آنذاك ھناك 
الحضارة وتأثیر قبول ، م68 اورشلیم على ید طیطس القائد الروماني

  المشتركة الیونانیةالرومانیة، والحضارة المسیح لرسالة فارسیةال
   .)الرافضة لھ
  
ان یسوع سیخلق نزاع مع  ، في بدایة االنجیلان یقولد متى ارا
لقد  .)األممیین ( ومصالحة مع من قبلوه)الیھود والرومان (رافضیھ

 .نوالوثنیالمجوس  ولكن قبلھ ،الرومانكذلك و الیھوديرفضھ شعبھ 
 الوحیدة الموجودة في الكتاب )مجوس(كلمة ر إن من الجدیر بالذك((

   )).المقدس ھي في سفر دانیال وكان یقصد بھا المنجمون البابلیون
  

لت افي ھذا النص تأكید على رموز حیاتیة كانت وال زیوجد 
المقدمان لیسوع مر البخور والذات تعبیر رمزي في حیاتنا، اقصد 

اشارة الى ان المسیح ھي  و.من جزیرة العربھذه كانت تستقدم . الطفل
  .م من جمیع االممالمنتظر سیكّر

  
ولدینا في الكتاب . حتى باالحالمفي كل لحظة، اهللا یخاطبنا 

 فيیوسف ، و)سفر التكوین(أبینا یعقوب  المقدس إشارات منھا حلم
  . ایضًاالضمیر والیوم نعتقد أن الحلم ھو صوت .البان وحلم ،مصر

  
 وھذا ما ، من الضیقلھاربینأ امصر ملجكانت كثیرا ما 
 ،موسىو ،یعقوبلوط، و: ھمومن. قدسفي الكتاب المنالحظھ بإستمرار 

  .، ومار یوسفیاربعام
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خروج بني اسرائیل من مصر، لكن من المھم تذكر و
بني القدیم لخروج المن مصر اشارة الى ألن خروج العائلة المقدسة 

ل بان یسوع الخارج ان یقومتى  یرید .اسرائیل على ید موسى من مصر
  . موسى الجدید، فھو شعب بني اسرائیللمن مصر ممثل لك

إشارة الى راحیل  ، ھيمتىاإلنجیلي المذكورة من قبل راحیل 
م شمال اسرائیل التي تم اجالء سكانھا  رمز أل، وھي31سفر ارمیا في 

ھكذا قال : "حصلت مأساة راحیل في بیت لحم في أیام. بسبب الحرب
ع في الرامة نوح بكاء مر راحیل تبكي على اوالدھا و الرب صوت سم

  ). 15: 31( "تابى ان تتعزى عن اوالدھا النھم لیسوا بموجودین

  الى ماذا یدعونا النص الیوم؟ 
التبشیر ب االیمان ،یمان بالحوار مع مثقفي العالمإللدینا دعوة ل

 عبر ان یسوع ھو حضور اهللاو ،التاریخ مدرسة نتعلم منھا الكثیربكون 
  ).موسى الجدید(التاریخ 

  
 ، المنفتح،اذا میالد المسیح ھو رمز حي لمیالد االنسان الجدید

ھو رمز . بالتكاملوخر باآلوالمؤمن بالسالم و ،المتساميو ،الناضجو
 .المحترم لالنسانیة المجروحة بسبب السیاسین القتلةو الشافي لإلنسان

م لما حصلت الكثیر من االحاللوال . وبالعائلة ،االیمان بالمصالحة
ھذه ھي فرص رائعة لتقویة حیاتنا . االستكشافات العالمیة وغیرھا

   .الروحیة
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   عید دخول الرب الى الھیكل
   )1( شمعون الشیخعید 

  )38 - 22: 2لو (
  

  شموع في قداس ھذا العید؟ اللماذا نحرص على حمل 
  

ذا  الخاص بھ اثناء القداسًاعوشم نافي كنائسحمل نإعتدنا أن 
بعید شمعون واإلحتفال عادة ھذه الان نربط بین من الضروري . العید

تأمل في لل ھذا. اكرام الشیخ والشیخة في المسیحیةضرورة و ،الشیخ
 وكیف ، واالحتفال داخل بیت اهللا، والسنة الجدیدة،عالقة ذلك بالزمن

  .عل من اعیاد میالدنا مناسبة لذلكنج
  

ثم  )افسا( الكلمة تلفظاصًال و. باآلرامیة )ساوا(نقول للشیخ 
  فتصبح ساوا)و( او الفاء تتحول الىولكن الباء . )سابا(صارت 
 )ش(صبح ی باالرامي )س( حرف كلفي اغلب األحیان . بالسورث

معجم في  وكلمة شاب  بالعربي شاُب)ساوا(ـ ف. بالعربي وبالعكس
ُب أو  ألن الشخص یشتي بالجدید للعالمأكل من یھي من شّب أي المنجد 

  .ینمو
  

كان شابا النھ قدم یسوع للعالم عبر الھیكل  ،إذًاشمعون الشیخ 
 وھذه دعوة لكل من یعتقد انھ شیخ .فاستحق ان یحل علیھ الروح القدس

  .كي یعلم انھ ال زال شابًا اذا استطاع جلب الجدید الى العالم
  

كان نادرا ان یحل الروح القدس على اشخاص في العھد القدیم 
  . على االنبیاء وبعض االشخاص من رجال ونساءحّلحیث 

  
 جدید من ، عندما یاتي بالجدید من الفكرًا؟متى یكون الشیخ شاب

   . جدید من العطاء،  جدید من الحماسة، جدید من االفعال، القلب
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ان المصلي ھو عطیة من اهللا ھنا ھو ما یقولھ لنا االنجیل 
كذلك ، رنا كم ان الحیاة ثمینةیذكالذي مثلما الطفل ھذا  ،خوتھ البشرأل

  .الشیخ یذكرنا كم الحیاة ثمینة
     

لماذا انا حي؟ : سؤالالشیخ في الحضارة الغربیة دائما یطرح 
أسقف (النینوي اسحق القدیس األسقف  تطرق الیھا قدیما سؤالوھذه ال

 ، المیالدي7ق في عن بعض الشیوخ في كنیسة المشرق ) الموصل
) د جماعات السفینة المھتمة بالمعاقین عقلیًامرش(جان فانیھ یطرحھ و

ھي درب المعاناة النھ مثلما الطفل ضعیف كذلك الشیخوخة : یقولحیث 
  .الشیخ ضعیف

  
 - الذي یضع الموت نصب اعینھ -لمعاناة الشیخ یوجد جواب  ال

 المسیح لم یتغلب على الموت اال من خالل قوة الحب .بالمسیح اال
وقدیما قال الروحاني . تموت المحبة ال: لس العظیمة كما قال مار بو
  .لذلك المحبة ال تموتابن المحبة ھو الحب : المشرقي یوحنا الدالیاثي

  
بالمحبة والحب وفق النظرة الدائم حتفال إللھي دعوتنا 
 بل كل ایامنا المفروض ان تكون فقطیوم النحتفل  المسیحیة وان ال

  . وزمنًا مقدسًامحبة وحباحتفاالت 
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تأمل ثان
  

 .لشیخ وقار كبیر في الكتاب المقدسلو ،رمز الحكمةھو الشیخ   
نرى في العدید من اللوحات الفنیة إن الفنان رسم شخص اآلب السماوي 

دور كبیر في تأیید لذلك نقول أن شمعون ساوا لھ . بصورة شیخ كبیر
  .البشرى السارة، وشیخنا الیوم یؤید یسوع في حدیثھ مع أمنا مریم

  

معاني كثیرة، فھو یعني بدایة األبدیة حقا ویعني ) الشیخ(لمةلك  
 یذكرنا إنھ. البر مثل أبینا إبراھیم، وھو عالمة الحصول على الخبرة

بضرورة الرزانة، وتقدیم االحترام، ألنھ یحمل حكمة العمر وخبرة 
 ویمكن التعمق اكثر باالطالع على ،الحیاة، فھو الشخص المتزن والفطن

 الھوت ضمن افكاریدخل الموضوع  صحیح .وسفر الرؤیاسفر دانیال 
 على رف، ولكن نستفاد من رؤیة الشیخ بیننا كي نعالكشفیات والنھایات

 كما قال "لحظات العمركل ضروري اإلستفادة من "األقل كم ھو 
  .الروحاني ھنري نوون

  
الشیخ یربط الخالص بالرمح، أي شمعون  ،نا اعالهفي نّص  

 مریم فقط بل كل من یسیر خلف ابنھاأمنا ة تدفعھا ال یعتبر الرمح ضریب
إال إشارة حسب طقسنا المشرقي اثناء القداس  وما إشعال الشمعة .یسوع

إلى ھذا المفھوم، حیث إن ذوبانھا في ید المصلي تعلیم لھ كي یشعر 
بعمق بضرورة قیامھ بتنویر الوسط الذي یحیا بھ حتى لو اقتضى ذلك 

   .ضربة رمح ونزف دم
  

دراك ذلك إ ولكن نستطیع ،صعب الفھم على البعضھذا قد یبدو 
أین األمان لكن إذا علمنا إن اصل األیمان ھو قبول األمان بالمؤمن بھ، و

؟ إنھا نتیجة ضربة رمحھو االمان في األیمان ھل  ف؟في اتباع یسوع
عني االنتصار على أصنام العالم، وعلى فساد ت الكنھ! لمعادلة صعبة

 انھ یعني القبول . وبدع وسحر وشعوذة العالم،تقالید العالم و،العالم
. والخصوبة تعني موت الحبة كي تنمو لتصبح سنبلة،بالخصوبة
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  الواعیةالطاعة  )1(: عید ختانة الرب
  52+40+21: 2لوقا ؛ 25-18: 1متى 

  
 في موضوع لة الطاعة الواعیةأمن الضروري االنتباه إلى مس ھل  

 من متطلبات العھد إن عملیة الختان ھي على جیلاإلنیؤكد  ؟ختان یسوع
ثم یسوع ھ مثلما حصل لختنالذكر أي یتم تطھیر بالطاعة للناموس ف ،القدیم

ولكن  .حسب شرائع بني اسرائیل المتوارثةألنھ بكر، ھذا  تقدیمھ إلى الھیكل
عالقة االبن باألب، وھي بین عالقة ال وھو ، أالمر آخراإلنجیلي یحولنا الى أ

  . على فھم الخالصذواتنا واآلخرین كي نساعد ھذا. يئلفي سلوكنا العامة مھ
  

، منھم كثیرین یستصعبون الطاعة وكأنھا تقیید لحریتھمالیوم، ال
خصوصًا المتأثرین باإلفرازات السلبیة للحضارة المادیة التي تجتاح العالم منذ 

إن . ھاجرینفترة طویلة، حیث منحت اإلنفالت والمؤثر سلبیا على بعض الم
الفیلسوف موضوع الطاعة صار مزعجًا لمن تأثر بالمادیة كما كان یقول 

ھؤالء . "أنا أرید إذًا أنا موجود: "الوجودي سارتر في ستینات القرن الماضي
   .عیا النبيش احسب ونال ینظرو ون عن السماع ویعمونیصم

  
إلنسان باالقتراب من اوإن متطلبات الشریعة ال تفھم إال بالمحبة،    

إن  .روحیا عبر المبادرات المختلفة،  حیث یحیا اإلنسان بسالم القلب
 حیث نا،ناحضأضع الجمر في اإلقتراب الروحي نحو قریبي ربما یشبھ و

ذلك ألن عیش المحبة یعني  .نتیجة لعیش المحبة في المجتمعنا ستحترق مالبس
صلیبھ ویتبعني من ال یحمل : " حمل صلیب الطاعة لتعالیم المسیح الذي قال

تكون نتیجة قبولنا لشریعة الطاعة الواعیة ھكذا ). 23: 9لوقا " (فال یستحقني
الشریعة ادت ف. نفس المصیرفي نشترك معھ حیث س ھلمسیح،  إن نكون معل

  . الى تقسیم جسد المسیح للمؤمنین بھ
  

 ثم ،ھا في السھولتبعثریقوم ب. لزارعتقدم الطاعة لحبوب القمح إن 
عناقید العنب  تجمع مع العنب في الكرمة؛ وكذا الحال ،بح خبزاتطحن لتص

م لبناء قّستھكذا نحن سن، و ھكذا نفھم طاعتنا.من مختلف التالل لتعصر خمرا
الجماعة، فتتحول طاعتنا إلى عطاء فیكون الرجاء أقوى، والفرح أقوى،  

  .والمحبة أقوى
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  ن والمحبةالختا )2(
  

    ماذا یرمز الختان في حیاتنا؟ 
لقد كان . "انك لي یا إسرائیل ":یقول اهللا على لسان النبي اشعیا

الختان الختان عالمة انتماء إلى شعب اهللا، ولكن في بشارة بولس صار 
  .شيء قیاسا إلى األیمان والمحبة ال
  

 لكن بنو إسرائیل تركوا ، لقد آمن إبراھیم واكمل حیاتھ بالمحبة
.  بمعناه الظاھري كعالمة جسدیةوالتصقوا) التكریس هللا(جوھر الختان 

 ختان القلب بالروح طلبو ،النبي ارمیاختان القلب دعا الى كان قد 
وبعد قرون وعندما حل ملئ الزمان، اخیرا، . والحق كي نولد مرة ثانیة

  .صحح الرب یسوع المعادلة
  

 ولكن ،كان التالمیذ حول یسوع یحیون بمحبة في فلسطین
من الھند ( فبشروا العالم لیختنوه كلھ ، الحببفضل األیمان بالقیامة ولد

   .عبر الیونان والرومان) إلى أسبانیا
  

د الحب فنقول مع ِللذلك فعالمة الختان ھي المحبة التي تّو
 إلیك یشتاق جسدي في ارض یابسة ال ماء :)63(في المزمور المزمر 

سھ ھكذا یتحول ختان الجسد إلى ختان كل كیان اإلنسان لیكرس نف .فیھا
  .لرسالة المسیح الحي

  
كما لو كان یتبع یسوع خطوة خطوة ، ھالمؤمن قد ختن قلبإن   

یندھش و ،الرب في مركز حیاتھ) اي المؤمن(ضع ی حیث ،یدور حولھ
الروحاني المشرقي كان یؤكد كما المؤمن ویفرح في حیاة المحبة ھذه 

عطي تفعل؟ آه لحبك یا إلھنا، ماذا ی"في كتاباتھ ) 8ق(یوحنا الدالیاني 
ذاتك أنت عالمًا، ومأكًال ومشربًا وأفراحًا للذین تركوا عالمھم وبغضوا 

  ). 23المیمر "(أفراحھ
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  الرحمةتكریس لعیش  الختان )3(
  

لقد عرفنا اهللا  .أي أحشاء) راحامیم(ن كلمة الختان بالعبریة ھي إ
تھ ، وشتان ما بین رحم ألنھ روح لیس ذكر وال انثىأمكبالمسیحیة كأب أو 

والرحمة  .ورحمة الناس،  فھي رحمة مجانیة، وغیر محدودة،  وللجمیع
  .النابعة من عالقة الجنین في األحشاء مع أمھ

  
 حیث یقول الكتاب أن اهللا رحیم ، ھي أول صفة إلھیةالرحمة

ورؤوف بینما ال یطلق الكتاب صفة الرحمة على اإلنسان أال مرة واحدة فقط 
َنْسُلُھ 2. ِل اْلُمتَِّقي الرَّبَّ، اْلَمْسُروِر ِجدا ِبَوَصاَیاُهُطوَبى ِللرَُّج ()112مز (

َرْغٌد َوِغًنى ِفي َبْیِتِھ، َوِبرُُّه 3. ِجیُل اْلُمْسَتِقیِمیَن ُیَباَرُك. َیُكوُن َقِویا ِفي اَألْرِض
ُھَو َحنَّاٌن َوَرِحیٌم . ُنوٌر َأْشَرَق ِفي الظُّْلَمِة ِلْلُمْسَتِقیِمیَن4. َقاِئٌم ِإَلى اَألَبِد

   ).َوِصدِّیٌق
  

من الصالح كثیرا ما تحدث یسوع عن الرحمة، وربما مثل السامري   
 رمز لحنان ورحمة اهللا الذي نقتدي بھ،  ویجعلنا السامرين إ. ابرزھا

     .ةمرتبطین بھ كارتباط الجنین بالرحم عبر المشیم
عندما ظھر یسوع للقدیسة فوستینا البولونیة بعد الحرب العالمیة   

إن شعلة . أعلني للعالم عن حبي ورحمة قلبي...ابنتي الحبیبة: "األولى، قال
  ."رحمتي تحرقني، وأرید أن اسكبھا على النفوس

  
لفة  فكم ھي رائعة األ،عالمة لأللفةھي الرحمة  و.من یرحم یبارك  

ھذه الرحمة المملؤة حنانا بحاجة إلى التعلم  .داخل البیتبین األب واألم 
   .نجیل المقدسوالمثاقفة والتلمذة لإل

  
عندما ال نقبل أن یكون الشخص المقابل لوحده،  فمثلما نحیا الرحمة 

اعتناء اهللا بنا من األھمیة اكثر من ھ  وشّب،المسیح ھو أقرب ألینا من أي إنسان
 ھكذا نحن مدعوون إلى اإلیمان باآلخر ، طفلبالعصفور الذي في یداعتنائھ 

. ھكذا نكون قد ختّنا قلوبنا حقًا لتكرس للرب وحده.واحترامھ ومحبتھ
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  األحد الثاني من المیالد
  

  الخالصیسوع صخرة 
  52 - 21: 2لو 

  
  ورغبة .أي إلھي صخرتي" ایلي شوعي" یسوع تعني كلمة    

ھو الذي احبھم  بان یسوع اإلنجیلي لوقا كانت أن یتقدم الناس لیؤمنوا
 اسمھ یدعى :المخلص، وھكذا نالحظ إن المالك یقول لمریم العذراء

  . یسوع
  

كانت الصخرة مھمة جدًا للمقاتل أیام احداث العھد القدیم حیث   
  .یحتمي بھا للتخلص من سھام العدو وكي ال یراهیحبھا وكان المقاتل 

  
بیسوع لخالص الجل فھم طبیعة األیمان نقول انھ مرتبط با  
التي بواسطتھا ننال المحبة لنا ووالصخرة رمز لقوة المسیح ، صخرتنا

   .نساني تستغرق طیلة عمر المؤمنإ عملیة نمو ، وھيالحریة والشفاء
  

 سنة منذ أبینا ابراھیم 1800مثلما انتظرت البشریة اكثر من 
 اذلكي تنال الخالص كذلك نحن بحاجة إلى عدم االكتفاء باحتفال العم

مثل بمحبة ان یكون معنا الى المنتھى، ثابتین  -وكما یقول الرب-فقط بل 
ر إلى المنتھى صبمن ھذا یتطلب الصبر، . الغصن في الكرمةتعلق 

لقد وجدت تقاطعًا في الحیاة، إنھ إن " م تیریزا تقول األ. فذاك یخلص
  ." انت احببت حتى اآللم سوف لن ھناك مزید من األلم، بل حب فقط

    
 نعیش الخالص نحن بحاجة إلى رحمة اهللا ونعمتھ التي تفتح كي  
للروح المخلص وھو نار محرقة فأحیانا أشبھ الخالص المحبة قلوبنا 

بمصیر الشمعة التي یتحقق الھدف منھا عندما تمنح النور لآلخرین 
  .ولكن حینذاك تكون قد ذابت وخلصت
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  الثالثالموســم 
  موسم الدنح

   عید التضامنعید الدنح
  17 - 1: 3متى 

  
بریة الیھودیة ھي جزء من  ماذا یعني اإلشراق في حیاتنا؟

 ا النھة الیونانیتالسلطاقبل  فیھا عائالت مضطھدة من تالیھودیة عاش
كانت حركة عصیان ، والنتیجة جبرھم على العمل یوم السبتت تكان

 نحن ، یقولونانھم كانوألھو ذلك سبب إن  .وقتل ومشاكل مع الحكومة
 استمرت الحالة الى وقت . االستعمار الیونانيعكس العدل والحق نعرف

  .قاسیة وكانت حیاتھم ،االحتالل الرومانيكان یسود یسوع حیث 
  

بینما حسب  ، حسب المعنى الیوناني تعني تغیر العقلیةالتوبة
   .ري واالرامي تعني العودة في الطریق بدون شروطبالمفھوم الع

  
 من یوم العماذ ومن  مفتتح سریًا، كما نقول دائمًا،والملكوت

 العماذ ھو فصل بین الحنطة والتبن كما یقول یوحنا وھذا .خالل الكنیسة
  . یتطلب ان یصطف المسیحي مع الخاطئ إنھ ؛یتطلب الكثیر

  
ع ـن مـو تضامـى االردن ھـل الـن الجلیــوع مـــنتقال یسفإإن 

ن ـالعصاة والمظلومیث ـة حیـة الیھودیـى بریـي الـتأیوحنا ی .یوحنا
ھنا  ،ن یرفضون العمل یوم السبتـلطات والذیـن السـن مـوالمطاردی

 فعندما یقول یسوع لیوحنا یحسن ان تتم كل ؛تي یسوع لیتضامن معھمأی
  ب ة لآلـــــمانألاإن اي  .بر

تتطلب االمانة التضامن رغم ومن المعمودیة تبدأ السماوي 
  .االضطھادات
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شروق شمس  یشرق ویعلن ،معھمحي عندما یتضامن المسی
وشروق  .ًاشروقأي شرق دنحا آرامیًا ھي من دنح الدنح فكلمة . المسیح

ولدینا .. اعمالكم ویمجدوا اباكم السماويالناس لیروا اعمال المؤمن ھي 
فبین . في تاریخنا مئات االدلة على امانة كنسیتنا للمسیح اولھا كوخي

 طیسفون أو –سالیق ( الفارسي اكواخ العمال قرب قصر اإلمبراطور
بنى اساقفتنا األوائل مقر كنیسة )  جنوب بغداد بعدة أمیالالمدائن حالیا

  . في القرون األولىالمشرق
  

 ھذا یتم بالتضامن .مانة للرسالةلأل  في ذكرى الدنحةدعولدینا 
خبز ( في كتابھ  الروحاني نووینما كتبھحسبمع حافات الكنیسة الستة 

 الجوع :ھناك نرىف ،حیث یذكر جماعات مسیحیة مھمشة) لرحلة الحیاة
ن جسدیا یالمعاقأو  ،الطفولة المجروحةأو  ،الى الخبز والى الحقیقة

المرضى بامراض أو  ،المسجونین جسدیا او عقلیا او نفسیاأو  ،وعقلیا
   .، أو الشیوخ والعجزةمختلفة

  
إنھا دعوة لنا كي نحمل في قلوبنا روحیة یسوع ویوحنا   

علینا وعلى كل یشرق نور المسیح  كي اوكل اباؤنا اینما كّنلمعمدان ا
  . ویمجدوهالبشر

  
  

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


!!!!

35

  العماد :عید الدنح
  17- 1: 3متى 

  
ا ننإ ف–في احتفال العماذفیما بعد أخرین  أو نعمذ –عندما نعتمد   

 العماذ ھو توحید ،  ھنا. تحتفل معًاكجماعةفي الكنیسة نكون حاضرین 
ھذا العضو الجدید . عضو جدیدلاستقبال كونھ   إضافة إلى،لجماعةل

كما حصل لنا عندما  في جرن المعمودیةیموت س بجماعة الكنیسة
 على ھذایحصل .  كما قمنا نحن بعد عماذناالمسیحوسیقوم ب. اعتمدنا

  .سبقنا وقامیسوع المسیح  مثلما رجاء القیامة
  

بالمسیح  ألننا اعتمدنا ،ب السماويھو إعالن لإلیمان باآلالدنح 
نحن نعتمد معمودیة التوبة وغفران الخطایا،  .وحل علینا الروح القدس

   .لذلك نعتق من األسر ونصبح أحرار بالمسیح
  ، عملیة خلع اإلنسان القدیم، وارتداء الجدید ھي :المعمودیة

  ، مشاركة في خصوبة المسیحھي 
  ، استقبال نعمة الروح القدسھي 
  ، حیاة في قلب اهللاھي 
  ، بة الخالصبواھي 
  ، إعالن الندامة على أیام العبودیةھي 
  ، تجلي الثالوثھي 
  ، تضامن الھي  مع أبناء آدمھي 

  .فرح واحتفال بالحیاةوھي 
  

یجب على المؤمنین ان ال یقلقوا " یقول الالھوتي الدومنیكي ایكھارت 
فنحن ال نتقدس ...كثیرا بخصوص اعمالھم، بل بخصوص ھویتھم

، ألن األعمال ال تقدسنا بل  عندما نعملحرى بمن نحنباعمالنا بل باأل
من ھنا نصل الى نتیجة بخصوص العماذ أال " نحن الذین نقدس اعمالنا

 یتطلب ھذا األمر الوفاء. وھي أن العماذ یمنح لنا ھویة نقدس بھا اعمالنا
  . لعھد المعمودیة
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  األحد األول من الدنح
  یسوع المعلم

  30 - 14:  4لو 

  
م؟ كیف الیوم ماذا نعّل. مرة) 20(ا یسوع كمعلم حوالي یذكر لوق  

أسئلة كثیرة تواجھنا في الخورنة ... م؟م؟ أین نعّلم؟ لمن نعّلم؟ متى نعّلنعّل
م تعالیم،  وسیرة،  وایمان،  وصبر،  ومحبة،  واضطھاد،  إننا نعّل

  .واالم،  وموت،  وقیامة الرب
  

یموس وكان رئیس عندما زاره نیقاد. یسوع ھو المعلم األعظم  
من ھنا صار التعلیم واإلھتمام بالعلم من واجباتنا . یا معلم: للیھود قال لھ

  .األساسیة لیزودنا بالغذاء الروحي واإلنساني لبناء شخصیتنا المسیحیة
  

التعلیم ھو إنارة، من ھنا نرى كیف ان الكنائس اھتمت بالنص   
 في عید القدیس هتقرأحیث الكنیسة المارونیة  ومنھا ،لھذا السبب

 كان مار أفرام . النور، حیث التعلیم نور وشافي للبصیر اي)نوھرا(
 أما العلم فاكتسبھ بال ،أقتن الذھب بمقدار: قالیبجل المعلم ألنھ یعلم، 

  .فیورث الراحة و النعیم ألن الذھب یكثر اآلفات أما العلممقدار
  

النبي اشعیا ربما كانت السنة التي قرا بھا یسوع ھذا النص من   
اهللا وسط نور في المجمع ھي سنة یوبیلیة،  وقد كانت خطتھ نشر إعالن 

  .  ثم العالم كلھ)الخراف الضالة(شعبھ أوال 
  

لقد توارث أھل الناصرة األیمان والتدین والعادات والتقالید 
 ھذا .وصعب علیھم التحول والتغییر والتجدید،  لذلك لم یكونوا مقتنعین

ا عندما ال نصدق وجود العدید من الفطریات والجراثیم حالنا أحیانھو 
 وال تقبل الدواء الن في كل دواء مرارة الحقیقة عندما ،تنخر أجسامنا

التھرب من كون یسوع تكشف واقعنا المریض، فرغب أھل الناصرة في 
فحاولوا وكونھ المسیح المنتظر، قد كشف عن امراضھم الروحیة 
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إلقائھ من على وذلك من خالل تلھ محاولة ق بھالتخلص بسرعة من
  ). 29: 4لوقا (سطح الجبل 

  
أھل الناصرة كانوا حقیقة یبغون مسیحًا آخر، مسیحًا حامل 

یفتح عیون  روحيمعلم ھو یسوع ان  في وقت السالح لیحارب الرومان
  .مثل قادة العالم العمیانال البشر 

  
ید من العدفي وقت یوجد منیرین لذلك نحن بحاجة إلى معلمین   

 طلب من امالرسول عند  لنتذكر بولس .المعلمین الكذبة في العالم
سمة ھي  الرعایة .وس أن یسمع مذلة شعبھ وصراخ اخوتھثیامطی

  .اساسیة من سمات المعلم
    

إن العالم الیوم فیھ الكثیر من أصوات اإللحاد والوثنیة والتدین 
  .ون المسیحالسطحي وعبادة العادات،  وھو بحاجة إلى معلمین یلبس
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  األحد الثاني من الدنح 
  في البدء كان الكلمة

  28 – 1: 1یوحنا 
  

 .؟ نعم بالتأكیدن االولین خبرة قیامة یسوعی المسیحیھل كان لدى
 ، فھو لیس انسان فقط،حيھو ھذه الخبرة جعلتھم یؤمنون ان المسیح و

  .ولكن فیھ حضور كلي هللا
  

كانت . ةیونانیوثقافة اصل ل یوحنا للمسیحیین من لقد كتب إنجی
وكیف ، بوحدانیة اهللاتمیل الى اإلیمان فلسفة افالطون وارسطو ثقافة و

  ).بالیونانیة الكلمة -اللوغوس (والناس تعرفھ من خالل ،  ظھر للناسھان
  

نستطیع  ال ،، أي الھ بشر)اهللا معنا(ھذا یجعلنا نعي معنى إن 
. الفالسفةاألساطیر و نسقط في متاھةسال إ و،دون إنسان اهللا تصور

كلمة تجسدت في لحم .  سنة2000لكننا، بیسوع، امام حدث حصل قبل 
  .ودم، كلمة خلّصت اإلنسان من طبیعتھ القدیمة

  
الكلمة تخلق، والخلق كشف هللا، فمثلما نعرف اإلنسان من 

أي (جسدا اهللا أخذ كیف أعمالھ، كذلك تساعدنا الخلیقة أن نعرف اهللا و
  ).جسد یسوع
  
وجعلھ یوحنا افتتاحیة ، الف المسیحیون االولون ھذا النشید لقد

ة للمسیحیین ذوي الثقافة  اوال لیقدم البشرى الساّر:لالنجیل السباب كثیرة
 امثانیا لیوازن بین الوالدة الروحیة بالمسیح والوالدة الجسدیة . الیونانیة

لكاتب حیث یقول اسفر التكوین كانت منذ البدء لتذكرنا ب ى االولتدام
ھكذا المؤمنون ). ..فقال اهللا لیكون نور... في البدء(

 ولكن من مشیئة ،من مشیئة لحم كما من ادم بالمسیح ھم خلیقة جدیدة ال
  .اهللا ولدوا
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 ِفي اَألْزِمَنِة ،ِإنَّ اَهللا" العبرانیین یقول كاتب الرسالة الى 
 الَِّذیَن َنَقُلوا ِإْعَالَناٍت ُجْزِئیًَّة ِبُطُرٍق اْلَماِضَیِة، َكلََّم آَباَءَنا ِبِلَساِن اَألْنِبَیاِء

َأمَّا اآلَن، ِفي َھَذا الزََّمِن اَألِخیِر، َفَقْد َكلََّمَنا ِباالْبِن، 2. َعِدیَدٍة َوُمَتَنوَِّعٍة
  )2-1: 1" (!الَِّذي َجَعَلُھ َواِرثًا ِلُكلِّ َشْيٍء، َوِبِھ َقْد َخَلَق اْلَكْوَن ُكلَُّھ

  
دعوة للتامل في كل الكتابات من سفر التكوین والى  النص فیھ

یقصد ، فإنھ  بھ كانت الحیاة، فعندما یقول أناألنبیاء في العھد القدیم
. یوم خلق االرضلھي جوھر اإلال في ًاجعل یسوع حاضرلقد  .یسوعب

سفر فإنھ یذكرنا بخلق النور في الحیاة نور للناس وعندما یذكر ان 
   . مثلما لم یقبلوا األنبیاء الذین ألجلھم جاء لم یقبلوه ولكن الیھود،التكوین

  
موجود وممجد أزلیًا ومن خالل مخلوقاتھ، واعظمھا اهللا  

 المسیح الیوم: األفیلیةتقول القدیسة ترازیا  .اإلنسان الذي اختاره للتجسد
 ،الكلمة تعبیر عن خبرة حیاة.  یداك ایھا اإلنسانلیس لھ یدان ولكن

 ، فإنھاالكلمة الناستجمع عندما فنا ام ال ؟ فیھل تجسد اهللا فحیاتنا ستقرر 
  .تذكر الناس بنعمة اهللایمكن  أن كلمة ال.  بینھمتزید المحبة
  

الیوم نحن والمسیح أشبھ باألغصان في الشجرة،  نحیا بالنسغ 
، مدعوون ایضًا للتغني الصاعد والنسغ النازل ونكشف وجوده معنا

   .ا كل یومبالكلمة المحییة في قلوبن
  

 . ولیًال ھي المسیح بالقول والفعل صباحًاكلمتنادعوتنا ان تكون 
سماع االنجیل او ؛  فنحتاج اوال الى السماع، تتغلغل بنا تدریجیاالكلمة

القراءة الروحیة ف لروحانیین،ل فیھ كتابات لآلباء او اي كتاب روحي جید
. ھي تجسد متواصل للكلمة
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  لآلب السماويلبنوة ا: الدنحاألحد الثاني من  
  1: 2 – 1: 1یو 

  

إنجیل یتمیز انجیل یوحنا عن البقیة بانھ ما ھو ھدف التجسد؟ 
كان  .النسرطائر یوحنا بالى حد ان الفنانین شّبھوا اإلنجیلي روحاني 

 ان المؤمن الیفھم یسوع من الجانب االرضي فقط او المادي ھدف یوحنا
  .بل الروحاني

  
 المؤمن المعتمد على ، فإنن الكلمةعندما نقول في البدء كا

ھل  ؟ كان متى؟)في البدء(معنى   مثال ما.ئًاالعلوم االرضیة لن یفھم شی
ولكن بالروح نفھم انھ مثلما   ال نعلم،؟ سنة10000 ام 1000قبل 

 كلمة حكى بھا اهللا مع بني البشر في نھایة الزمان ویسوع الحي الیوم ھ
ھذا  .ان الھ المسیحین ھو الھ الناس اي بمعنى اخر .كذلك ھو في البدء

لھة تحیا لوحدھا والبشر تصور الشعوب الوثنیة ان اآلت تكان مالیس ك
حیث ھناك في اإلنجیل، ھذا قد تم ترجمتھ الى واقع فعلي إن  .عبید لھا

   . حیاة وموت،افعال نور وظالم
  

یذكرنا بخیمة وھذا  . الن یسوع سكن بیننا؟لماذا ھذا التحول
، ممجدةال الورشلیم السماویة ًاصارت الكنیسة رمزحیث قدیم العھد ال

حّلت فوق االولى النعمة (نعمة بدل نعمة  نقول .ھذا یتم بالنعمة والحقو
كل ھذا كي الناس تؤمن ان اهللا ھو ) یسوعھي الثانیة وجبل سیناء 

  . ابوھم
 أنھ كان اتاتورك مؤسس تركیاقرأت في احد الكتب القدیمة عن 

من أروقة ي رواق فومرة كان یمشي .  مسیحیة ألوالدهلدیھ مربیة
دعا اتاتورك . م اوالده الصالة الربیةفإذا بھ یسمع المربیة تعّلقصره، 

 فتعجب وفرح وطلب منھا ،المربیة واستفسر منھا عن مصدر الصالة
   .ان تھتم بتعلیم اوالده صالة األبانا رغم انھم كانوا مسلمون

ف الرب التي المن اھم اھدھو لبنوة إن ترسیخ مفھوم األبوة وا
  . وضعھا على عاتقنا

  

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


!!!!

41

  الماضي والحاضر
  30 - 20: 11 متى 

  مدن وملوك خطاة
  

د               ذا األح ص ھ ي ن دة ف دنًا عدی رب م سوع      . یذكر ال رف ی د ع لق
ة  وریزین(مدین دس،       )ك اب المق ي الكت ذكر ف م ت ث ل ود،  حی ن التلم  م

احوم    ر ن رب كف ة ق ت المدین ت  .وكان یدا كان ور وص ا  ص دینتان نالت  م
ي  اشعیا والنبي الدینونة من قبل     ال،   النب ھ      حزقی د ان ى ح د ال رب یزی وال

وین   ( الرب قد یترحم على مدینة سدوم       یعلن ان    فر التك ا   ) س ر منھم  .اكث
بعض             دى ال ودة ل ة الموج  شیر وی  ،في كالم الرب اعتراف علني بالخطیئ

  .یرالتفكالتوبة ووسائل ھي من المسح والرماد الرب الى أن 
  

اب                 ي الع ورط ف ب الت ة وتجن ة الروحی ى الطفول رب إل یدعونا ال
شف اهللا ھ ك ار،  فإعالن ال، الكب دیم،  لألطف د الق ي العھ ذوره ف ھ ج ان ل ك

م   الى اطفال بالجسد مثل صموئیل، ودانیال الذي   قد یشیر   وھو   شف حل ك
، ) دانیال الفصل الثاني (نبوخذنصر لدانیال الفتى حینما عجز حكماء بابل

زي، أي        وق ن          د یشیر الى المعنى الرم ل م ضروري لك اء ال راءة والنق الب
   .یقبل المسیح في حیاتھ

  
اله؟      ا ورد أع ل م ن ك ستنتج م اذا ن ات م ود مقارن ستنتج وج : ن

ة   ،خطیئة وتكفیر  ة ورجول ر  ، طفول ي وحاض خ ...  ماض ا  ال ات   إنھ مقارن
دعوا  یع  ت رورة توس ى ض الع،  وال ل،  واالط تنبا التأم ة،  واس ط التوب

د            .العبر سان الجدی اة اإلن سیح لحی ة الم رام     .  كلھا وفق رؤی ار أف ول م : یق
شفاء                . یسوع ھو طبیبنا  " دنا ال ذا وج ده، ھك ى ی دء، عل ي الب وكما ُخلقنا ف
  "بھ

ل                لنعلن الحرب على الخطیئة،  وھذا ال یتم إال بالمثاقفة،  والتأم
راءة والن     ث الب ة حی ق روح الطفول سعي لخل رب،  وال الم ال ي ك اءف ، ق

  .لحرب والدمارل أو ،للمؤامراتجال بعد ال موحیث 
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  شفیع الخدام ذكرى استشھاد اسطیفانوس
  

  ھل الشماس ھو من یخدم اسرار الكنیسة بالكالم فقط؟   
تقلید كنسي مستوحى من ككلمة تعني الخدمة، وھي الشماسیة  .الجواب كال

اإلنسان لُیخَدم بل لم یأت إبن : الذي قال یسوع قتداًء بسفر أعمال الرسل وا
    .لیخُدم

  
 من عة على سبي الرسلتم وضع ایدالرسل  سفر أعمال حسب

،  ومنھم  بسبب الحاجة الكبیرة لعملھمالمؤمنین كي یكونوا شمامسة
 بعد إن توفرت بھم شروط الشھادة الحسنة،  تم ذلك. اسطیفانوس وفیلبس

شرح الكتاب والحكمة واألیمان والقوة والشجاعة وقول الحق وقراءة و
  .المقدس

  
 ولكن شماسات ،عبر تاریخ الكنیسة ال فقط شمامسة ذكوركان لدینا   

الشماس او . ، ألن المعنى ھو شخص متطوع للخدمة حسب الموھبةإناث
  . الشماسة ینال البركة من األسقف من خالل رتبة صالة

  
عندما نتأمل في صلوات طقس الرسامة،  نجد تأكید على دور و

الدعوة باسم الرب بین الشعوب وھذا یفترض كونھ یعرف لغة الشماس في 
الشعب،  وھم بدورھم یفھمون ماذا یقول،  أي یعیش الكل في جو منفتح فیھ 

في وادي خادم أو الخادمة تواصل مع الناس ال القطیعة،  بحیث یكون ال
  .والشعب في وادي آخر

  
ھذا  .یناولة الالتقدم في الوعي بأھمیة الرسالة الموك الى نحن بحاجة  

ن الحصاد كثیر والمواھب الروحیة كثیرة بحیث یمكن لرب العائلة أو ربة أل
الخ إن یعلن اإلنجیل ویخدمھ في ... البیت أو الطالب أو العامل أو الموظف

نكون امناء حیاتھ،  وان یتقدم في الخدمة،  الن كل خادم ھو شماس،  وھكذا 
  .  الملكوتلعھد اإللھي آلبائنا ونساھم في بناءل

ال تنتظر احدًا یقودك كي تخدم، كن خادمًا واعمل " تقول األم تیریزا 
یتم ھذا ھي ال تدعو الشماس الى العمل فقط بل ان  ". اقرب األشخاص الیك

.ھالصالة والتضرع والشكر وھي من أساسیات عملبمقرونًا 
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  تذكار مار یوحنا المعمدان
  مودة القریب للعریس

  29- 14: 6مرقس 
  

ھذا ألنھ  ل یمكن ربط تعلق یوحنا بالرب عالمة عیش المحبة؟ھ  
نحن نالحظ اثناء التحضیر  .اعتبر دوره شبیھًا بدور القریب للعریس

لألعراس كم من مودة بین القریب والعریس قبل واثناء وبعد اإلحتفال 
ختبر اة حقیقیة مع اهللا،  فقد كانت حیاة یوحنا المعمدان،  حیا. بالعرس

 ثم قضاھا في ،  في البریة حیث استقبل الوحية بدأت أوالحیاة عملی
  .حوارات مع الناس ویسوع

  
نحن نطمح إلى أن نختبر ذات األمور،  وبحوار من القلب إلى   

حیث ال یخلو لقاء حیاتي دون أن . القلب یمنحنا الحب والسالم والفرح
نا یھدف إلى أن نكون محبوبین نعیش بسالم وفرح عبر كلماتنا واحكام

یقول رئیس الرھبنة الدومنیكیة في العالم  .وقراراتنا ونظرات عیوننا
الحب یساعدني كي اعرف الحقیقة والحقیقة تساعدني كي (ردیكلیف 

  ).احب
  

كم نعیش المحبة والسالم والفرح،  كم : والسؤال المطروح ھو
ا نحب؟ وكم نحیا بسالم القلب؟ وكم نفرح بالمسیح؟ وعلى كل واحد مّن

  كون إذا استقبلت المسیح اآلن؟ أكیف س: ل نفسھأن یسأ
  

 وفي ،لقد كانت عالقة یوحنا بیسوع عالقة القریب والعریس
 فلنحاول أن نستحضر .العرس نعیش ساعات المحبة والسالم والفرح

كل كرر صباحا  حیث تعلن المحبة، لنعالمات العرس في حیاتنا الیومیة
). محبتكرفني في الصباحع( 143 :مزیوم اآلیة من 
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  األحد الثالث  من الدنح 
  42- 29: 1یوحنا 

     
كثیرا ما نرتبك عندما نتحدث عن حضور اهللا كثالوث في   

اال توجد احداث انجیلیة یتجلى فیھا؟ الجواب نعم . الكتاب المقدس
میة كما تتجلى حت. في نص ھذا األحدالثالوث األقدس یتجلى  .بالتأكید

  .لمسیحیةعالقتھ المصیریة بالوحدة ا
  

یتكلم مشیرًا إلى ھو كلمات یوحنا المعمدان، في  یتجلى الثالوث
 ویشھد ،نازًال إلى یسوعالقدس  رأى الروح  حیث)اآلب( أرسلھ يلذا

  . انھ ابن اهللا
  

الوحدانیة، والذي یفعل فعلھ في الواحد والثالوث تعبیر عن 
لذي آمن بھ ھو اآلب واألبن والروح القدس،  األب اأال ویوحنا ھو واحد 

الھ إسرائیل، وھو المتحدث الذین شھدوا أنھ  واألنبیاء من قبلھ ،یوحنا
 .العامل في قلبھ ویحرك أحشائھھو ذاتھ  و،إلى یوحناالقدوس بروحھ 

  .جل اإلنسانمتجلیة أل واالبن الكلمة ال، والروح حیاة،اآلب یدبر
  

 اإلنسان،  :نا الثالوث إلى الوحدة، حیث نحیا كوحداتودعی  
 الجسد : والثالثة مرتبطة مع بعضھا تمثل ایضًا.العائلة،  المجتمع

 اإلنسان بجسده ال یحیا بكرامة .الحیاة الممكنة،  والتدبیروالبشري،  
  . وال تدبیر للعائالت إال ضمن مجتمع لھ رأس،وسعادة إال ضمن العائلة

  
إن یسوع أختیر، وبورك  "): نوون(یقول الروحاني األمریكي   
عطي وعاش رحلة مقدسة كرحلة یوحنا في البریة ونحن الیوم وحطم وا

ن بشرط كوننا كمختارون،  مباركون،  محطمون،  معطون للعالم ول
 ".جماعة كواحد مثلما تجتمع حبات الحنطة لتكون قرص الخبز
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    األحد الرابع من الدنح
  الدعوة

  51 - 43: 1یو 
     

، فالى للعالمى العظم العطیة ھوإلى اتباع یسوع،  ھي دعوتنا  
   نحن مدعوون؟ ماذا

 مھ الھدف من وجودواحققی كيیعیش البشر وفق ثالثة مستویات 
من یحیا حیاة الجاھل عابد الخشب  -حسب النبي اشعیا  -  ھناك .اإلنساني

) كاھنًا(رًا بوالذھب المنحوت،  وھناك من یعبد الجسد المیت حتى لو كان َح
  .یح الحي إلى األبدیقدم ذبیحة،  وھناك من یتبع المس

  
فالمعروف إذا رجعنا إلى قصة أبینا . تعلیم حي لنا) نثنائیل(وحادثة   
أي بعد شجاره (نھ بعد أن غشى أخیھ عیسو وتحول اسمھ فیما بعد فإیعقوب،  
  . إلى إسرائیل، اصبح رمزًا للیھودي الحیال والغشاش) مع المالك

  
ولكن ال غش فیھ حیث ولكن قناعة الرب بنثنائیل ھي انھ إسرائیلي   
 ھي رمز لموضع تعلیم معلمي ة ویلحق بیسوع، والتینةالتینشجرة سیترك 

الشریعة الیھودیة حیث تتمتع بتكرار أوراقھا الخضراء العریضة لموسمین في 
   . وإمكانیتھا لمنح الظل للجالسین تحتھا،السنة

  
لمقصود كلمة تعني لغویا عطیة اهللا، واونثنائیل (یقول الرب لنثنائیل 

المریح وتعالى یك رساترك معلمك وك):  بطریقة رمزیةھو كل واحد منا
 یعقوبأبینا  ا اترك موضع المناقشات والجدال الذي أصر علیھأي .اتبعني

فأنت عطیة اهللا، وبھذا . سر في طریقياي ، وتعال اتبعني، )سفر التكوینفي (
حة كما رأى االتباع سیحصل لك ما حصل لیعقوب حیث سترى السماء مفتو

   .)12: 28تك  (یعقوب السلم السماوي
  

ابن اإلنسان،  أي إن معرفتك لیسوع ال تجعلھا یصف الرب نفسھ ب
؛ إبن الخ بل أكثر األلقاب تواضعًا.... تستند على كونھ ابن اهللا،  أو المسیح

 تقول األم تیریزا، إن العدید من األشخاص ال یفھمون دعوتنا، إن .اإلنسان
. اإلنسانمحبة یسوعدعوتنا ھي 
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الخامس من الدنح األحد
  اللقاء مع نیقودیمس 

  النور والظالم
  21 -  1: 3یوحنا 

  
لماذا نقرأ ھذا النص إثناء اإلحتفال بسر المعمودیة؟ 

  
  ولكن الیھود ال.التالمیذ، یؤمن یاتاآلالرب یفعل عندما 

نھ كان أبدلیل بالرب جزئیا إیمانًا نیقادیموس كان إن ایمان  !نیؤمنو
ثالثة  فیطرح امام الرب ،یحاور یسوع محاوال الوصول الى القناعة بھ

 الحق الحقیسوع  وكل مرة یقول لھ ، اجوبةبثالثةاقوال والرب یجاوبھ 
  ).أو آمین آمین (...اقول

  
في تقویة ایمانھ بیسوع المسیح، الرغبة نیقادیموس كانت ل

یسوع لكن . دفنةالفي حتى بعد الصلب حیث یشارك الرغبة واستمرت 
فمثلما یسوع  .في للشخص اذا لم یحصل لدیھ تحولتك یقول ان االیات ال

ولد من اب سماوي ھكذا كل مؤمن بحاجة الى والدة روحیة بعد الوالدة 
  .حینھافي  ھاملم یفھس ونیقادیم ولكن .من الجسد

  
 والریح ،نقرا كثیر من ایات العھد القدیم تتحدث عن البنوة هللا 
رھا الرب ھي نفسھا الروح الن الكلمتین تكتب بالعبریة بنفس التي یذك
  .، وھي داللة للروح القدس الذي سیقبلھ المؤمنوناالحرف

  
عندما یولد الشخص والدة ثانیة، سیمنحھ الروح القدس المواھب 

الروح للمؤمن مثل النفس للجسد، . وھي نعم مجانیة تعطي ثمارًا للعالم
  .سد ان یحیافبدون النفس ال یستطیع الج

  
، والحق عكس یؤكد على اھمیة النور عكس الظالمالرب 

 لكن الرب اراد من الداخل یریدھا الناس من الخارج، فاالیات .الباطل
اي ان یدخل نوره الى عمق االنسان ثم یخرج من االنسان الصالح 
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إن " الكاثولیكي رومانو كواردیني  یقول الالھوتي األلماني .والحقیقة
ولس مثل یسوع یربط اإلیمان بالعماذ، فھو سر الوالدة الجدیدة القدیس ب

.الذي یظھر تجسد اإلیمان الكامل
  

فحسب االنجیل من یتعرف على نور المسیح ویتركھ یفعل الشر 
أي  (العدل: النور واضح في عیش الفضائل مثل..النھ یبغض النور

، الحكمة و.)یطال اإلفراط وال التفر (االعتدال، والثبات، و)احقاق الحق
، الشفقة، والجودة، والشجاعة، و)السعي لزیادة المعرفة (الفھمو
القدرة  (الصبر، والسالم، واالحترام، والمعرفة، والفرح، واالحتشامو

ارشاد ، و)بناء الشخصیة (التثقف، والسیطرة على الذات، و)على التحمل
، لمحبةا، والتعلیم، و)الغیرة على كلمة اهللا (الضالین والمتشككین

ع في الكتاب المقدس حیث ی وھذه كلھا لھا مواض.الصالة، والغفرانو
   .اكد علیھا الرب مرارًا

  
 ان نور المسیح یبدو واضحًا اھمیة الـتأمل في النص یوم العماد؛

 .باب یسوع یبقى مفتوحف ، خطاةا الرجاء مھما كّنناابدي یعطیھو نور 
ھو المسیح فقتداء بالمسیح لدیھ الرغبة في اإلوالذي معمذ اللغیر حتى 

مثلما كان اسحق ابن ابراھیم نموذج للذبیحة الجسدیة و .خالصة الحب
  .تمنح الخالص لكل مؤمنیسوع ابن اهللا في ذبیحة ابدیة 
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  صوم  الباعوثة 
  

الباعوثة صوم لثالثة ایام تتخللھا صلوات مفروضة واعمال دینیة یقوم بھا 
وتخلیدا لذكرى حوادث حرجة . ن الزالتالمؤمنون تكفیرا عما فرط منھم م

ومن ھذه الباعوثات . وازمنة شدیدة طرأت على ھذه البلدان في عابر االجیال
  .ثالثة في الكنیسة الكلدانیة 

  
وكانت مقتصرة على صوم بسیط ثالثة ایام ابتدًا . باعوثة مار زیعا.1

 .من االثنین الذي یلي عید المیالد، وقد وضعت اكراما للقدیس زیعا
وذكرا لباعوثة اقامھا القدیس لثالثة ایام بالصوم والصالة، فنجا 
الشعب بصالواتھ من وباٍء وبیل كان قد تفشى في االبرشیات الثمانیة 

  .ففتك بسكانھا فتكا ذریعا. من بالد اثور
اي العذارى فتقع في ) دوثوالثا ( اما الباعوثة الثانیة ویقال لھا .2

نشأت ھذه الباعوثة في اول امرھا . دنحاالثنین االول الذي یلي عید ال
اذ بلغ الى الملك عبد . في دیر العذارى الواقع بین الموصل وباجرمي

الملك ابن الولید ان في ھذا الدیر نساء ذوات جمال، فأمر الملك 
واذا بلغ ھذا االمر للعذارى، . بحملھن الیھ لیختار منھن زوجات لھ

ق ذلك الملك طارق فقتلھ في فطر. قمَن لیلتھن یصلین ویستكفین شره
.لیلتھ، لذلك یصوم المسیحیون الصوم المعروف بصوم العذارى

اما الباعوثة الثالثة االوفر شھرة فھي باعوثة نینوى وتصادف االثنین .3
ولھذه الباعوثة شأن عظیم عند الكلدان منذ . الخامس لسابوع الدنح

لون عن كل القدیم فكان الرؤساء والمروؤسون صغاًرا وكبارًا یتخ
وكانت . شغل في ھذه االیام الثالثة، وینقطعون الى البر والتوبة

الكنائس والمعابد تغص بالمؤمنین وتضیق بھم االدیرة على رحبھا، 
اذ تتقاطر الیھا الجماھیر الغفیرة من كل صوب وصوب إلقامة 
الفرائض الدینیة والرتب المخصصة بھذه االیام تكفیرا عما اقترفوه 

وتستغرق تلك الصلوات معظم النھار .  بالتوبة النصوحمن الذنوب
.وقسما معتبرًا من اللیل
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كانت علیھ من االھمیة والتخشع في اما الیوم فال تقل الباعوثة عما 
بخصوص اإلنقطاع عن األكل فحدث عنھا والحرج، فاذا . القرون الحالیة

ألنفسھم كان كثیرون یخالفون وصیة االصوام بدون مبرر فھم ال یبحثون 
واالغرب من ذلك ان عددا . نقض صیام الباعوثة مھما كلفھم االمر

الیحصى من رجال ونساء یطوون الباعوثة صیاما الى یومنا ھذا 
  .والیتناولون الطعام من مساء االحد الى صباح الخمیس

  
ولنأت االن الى ذكر االسباب الداعیة الى تنظیم ھذه الباعوثة فنقول، ان 

لوضعھا كانت احیاء ذكر توبة اجدادنا في نینوى واثور الغایة االولى 
وقد وضع اباؤنا اسم نینوى لھذه الباعوثة النھا . على ید النبي یونان

  . نشأت الول مرة في جھات نینوى واثور
  

اال ان كتبة الكلدان یروون في اصل الباعوثة علال اخرى، من ذلك ما 
 من البطریرك یوحنا ابن  الیلیا اسقف دمشق نقالالنوامیسجاء في كتاب 

)  م905 الى سنة 900( البطریركیة من سنة السدةایشوع الذي تبّوأ 
وكان ابو العباس الفضل بن سلیمان قد سألھ عن سبب صوم العذراء 
وسبب صوم نینوى ثالثة ایام وھو من العھد العتیق، وذكر لھ ما نقلھ الیھ 

نة الكوت حالیا یعتقد ان كشكر ھي مدی(احد الشیوخ من اھل كشكر 
كلم كانت اسقفیة لھا مطران، وشعبھا كان بعیدا 180جنوب بغداد حوالي 

الذین لم یكونوا ) عن ابرشیة نینوى حیث یبدو انھ ال یصوم صوم نینوى
  .یصومون صوم نینوى 

  
.  مستعارمان االسم الواقع ھو اس: اجابھ البطریرك المذكور ما یأتي

عدك اهللا، في زمن من االزمنة السابقة اس(والسبب الحقیقي ھو ما نشرحھ 
موت جارف أتى على اكثر )  كركوك حالیًا–باجرمي (حدث في بالد 

وكان علیھم اسقف یسمى . الناس في ذلك البلد في فترة قصیرة
. فسمعت الرعیة ما امر بھ. سبریشوع، فجمع رعیتھ القامة الباعوث

ل مثلھ، من فطام واجتمعوا وعملوا الباعوثة على احسن ما یكون من عم
فلما ولي . االطفال واالغنام ولبس المسوح، فرفع اهللا ذلك الغضب عنھم

امر بعمل ھذا الباعوث، وھكذا ) حفظنا اللھم بصلواتھ(مار طیماثاوس 
   .بقى ھذا الصوم الى یومنا ھذا

  بغداد1983ب المرحوم فرنسیس دقاق األعن 
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  سفر یونان

  
إنھ سفر یبشر . الرب استشھد بھسفر یونان ھو سفر مھم الى حد أن 

بالمسیح، اراد ان یكشف لبني اسرائیل وأھل نینوى طبیعة اهللا الحنونة 
ھذا الحال صدم الیھودي العادي المؤمن باهللا . والرؤوفة والرحومة والصبورة

  . العادل والمعاقب للمسيء والوثني
  

. السفر مكتوب بعد انھیار الحضارة اآلشوریة وتحولھا الى تراب
فھو مكتوب في القرون االخیرة قبل المیالد حیث الیھود خائفین من االنفتاح 

االول : یتضمن سفر یونان قسمین .على الوثنیین بعد التجارب الفاشلة سابقا
بسبب القاسیة بحق أھل نینوى رسالة اهللا للبشر، والثاني عدم تحقق النبؤة 

بة اهللا، ویونان یمثل شعب الفكرة ھي التوبة، والتوبة مقرونة بمحو. رحمة اهللا
المسافرین في نینوى وأي اھل (بني اسرائیل المتعصبین الرافضین للوثنیین 

  .أما البحر فھو رمز للموت) السفینة
  

الشعب االسرائیلي یذكرنا . یونان بقایین الذي قتل أخیھ ھابیلیذكرنا 
هللا جبل یستلم كلمات االبالعجل الذھبي الذي صاغوه عندما كان موسى فوق 

 بنو إسرائیل رفضوا صوت النبي آنذاك وفضلوا حیث) سفر الخروج (العشر
یطیع اهللا  یونان ال یھتم بخالص اھل نینوى وال ف.العجل على انتظار موسى

. )الخروعةونبتة  ،الموتو مثل طاعة البحر،(في وقت تطیع الطبیعة هللا 
  .یفھم رحمة اهللا یؤید عدالة اهللا والیونان 

  
الرب ف ،الحب الشموليأي . السفرھو تحقیق لھدف المسیح یسوع 

أخرى  وجلب امثلة ،)32-11: 29لوقا  (تذكر یونان في حدیثھ عن ایة یونان
ھو یونان جدید كما قال  الرب المسیح . التائباالبن الضالمَثل ثل مشابھة ِم

؛ االول نكر طبیعة اهللا عكس یونان )اي یسوع(ھو و .القدیس ھیرونیموس
االول دعا للعدالة واالنتقام، الثاني الرحمة . رالثاني بّش. حتجالجدیدة وا

السفر یمھد الطریق ربما  .ر بالموت، الثاني بالحیاةاالول بّش. والغفران
. منفتح نحو الغرباءفالسفر ؟ قبول روحانیة جدیدة تدریجیًالتحویل الیھود الى 
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سفر یونان . واعتبار الغریب نجسورافض للروح القومیة الضیقة للیھود 
  .الفعالة إلنقاذ اآلخرینیكشف عن المحبة 

  الباعوثة والتوبة
  

 .وطلب الرحمة االلھیةوالغفران تركز صلوات الباعوثة على التوبة 
الذي صفور  مثل الع)11( مورمزكما في ال بتاكید االتكال على الرب أتبد

   .یسكن في الجبل اعلى االشجار
  

قطون في  االشرار یس ولكن،في قلوب البشر الرب یعرف ما
ن حالة العالم فیقول لم یبقى انسان عر یعّبلصالة الباعوثة والمصلي . فخاخھم
 اصبح الغشو ،السیاسیون یكذبونف .االزدواجیةولكذب  حیث ینتشر اصالح

  . وغیرھاالقوة ھي الحقو ظاھرة متفشیة،
  

 ،ن االیام تمر بسرعةلباعوثة منا التامل في مصیرنا ألتطلب صالة ا
إنھا  .لنسجد امام الصلیب الن اشعتھ تنور على المسكونة فینور حیاتنا :تقولف

عمالھم تفسد ، فأتحذرنا من مخالفة الوثنین والكفار النھم سیسرقون ایماننا
  .الجسد والنفس

  
 .نصفي قلوبنا  وال،نصفي الماء قبل ان نشربھ: یقول مار نرسيو

  وال، نفلح التربة.نعمل ضمیر  وال، نصنع االت،ننقي بصرنا نغسل ایدینا وال
 .رفض الشریعةن و،ندرب البھائم .لیمق ونبقى بال ت، نقلم البساتین.نفلح سلوكنا

  .نخشى الشر  والد،نخشى امراض الجس
  

ن ة ألیصالة جماعال .الجماعیةالتوبة ة فصالة الباعوثة فیھا ص
 في ألن الخطیئة الجماعیة مثل العدوى تنتشر ،الخطیئة لھا طابع جماعي

  .الناس وتفسد المجتمع
  

 عندما االعتراف الفردي النھا تصدر عن فردالباعوثة تتطلب 
فلدینا دعوة ان نصرخ الى الرب كما صرخ یونان . یرفض عیش المحبة

دعوت من ضیقي الرب فاستجابني، صرخت من جوف الھاویة : ونقول
قة مع اهللا توبة ایام الباعوثة ھي طلب اعادة النظام الى العال. فسمعت صوتي

ھذه العالقة نحن . كما طلبھا یونان ومنھا جاء اسمھا باعوثة اي الطلب
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وكما كان ابوه ینتظره . اإلبن الشاطرقطعناھا ونحن نعیدھا كما اعادھا 
. كذلك في توبتنا ینتظرنا اآلب السماوي

  
  الباعوثة والغفران

  
د  حیث یؤك)35 -  23: 18(متى نتأمل في ایام الباعوثة بإنجیل 

  . على الغفران
  

لم یكن الغفران مجانا قبل بشارة یسوع،  بل كان یؤكد الیھود على   
ومع ذلك فقد حدث تغییر في موقفھم أیام یسوع حیث كان الحاخام . انتقام اهللا

أن یغفر لزوجتھ والعكس  خاللھایفرض عددًا من المرات یجب على الزوج 
یة عددًا من المرات المقررة بالعكس وكذلك األوالد، فكان لكل مدرسة حاخام

  .للغفران
  

 فقد علمنا ، وطبیعتھ وعوقھ ھو اإلنسانادراكھ اإللھي لمإلكن یسوع ب  
  .ة أشبھ بما بین األب المحتضن البنھقإن العال

  
 أي سبق بالعربیة،  )شبقاو شوق ( باآلرامیة ھي )أغفر(إن كلمة   

 ً یانا وال تنظر إلیھا،   یا رب اسبق خطایانا أي تقدم على خطا:وتعني حرفیا
وھذا ھو عیش الغفران الذي یفترض بنا أن نحیاه،  أي أجعل إساءة أخي 

قد یصعب علینا الغفران الن و ."اغفروا یغفر لكم: " كما قال الربخلفي
 كما )یكتب باستقامة في خطوط متعرجة(تعالى ھو أفكارنا لیست أفكار اهللا،  ف

لیسقط علیھم جمر  " 140 في المزمور نقرأ. تقول القدیسة ترازیا االفیلیة
 ولكن ".ملتھب، ولیطرحوا الى النار والى غمرات اللجج، فال ینھظوا ایضًا

   .ھذا ال یدعونا الى الیأس بل اإلقتداء بالرب وقدیسیھ
  

ونحن الیوم وسط حالة من العیش المضطرب بسبب الحروب   
مل في المعاني العمیقة التاوالھجرة واإلعالم الملحد والقلق بأمس الحاجة إلى 

لصلوات الباعوثة التي كتبت في فترات عانى خاللھا آباؤنا من شتى اشكال 
المرض والظلم، ولم یكونوا لیقاوموا لوال الوحدة الداخلیة والغفران وعیش 

.المحبة بین ابناء الكنیسة
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  األحد السادس من الدنح 
  32: 3–  22: 3 یو 

   سماع وعمل: اإلیمان  

لیس من شطارة منھ مجانیة، إنھ مة من اهللا أو ھبة األیمان نع
ن دوره یوحنا المعمدان فرحًا ألكان . إنھ دعوة للشراكة معھ تعالى .المؤمن

 نفسھ بصدیق ھ یسوع المسیح،  فشبفي التمھید للبشارة قد انتھى بإعالن
   . فھو خادم سیعمل خلف الكوالیس،العریس الشاھد والواثق مما یشاھد

طوبى لالنسان الذي یسمع " )34: 8(  في سفر األمثالیقول الحكیم
 ھكذا كان یسوع ".لي ساھرا كل یوم عند مصاریعي حافظا قوائم ابوابي

   .بالنسبة لیوحنا؛ شاھد یسھر بثقة كي ینال منھ المعرفة اإللھیة

یسوع الذي یحیا فینا عبر روحھ الساكن نشھد بثقة لوالیوم نحن أیضا 
عالمة قبولنا ھذه ھي . یسوع كي یزورنا ویتعشى عندنافتح الباب ل لقد .فینا

... قیم الحیاة،  والرحمة،  والمحبة والسالم: لحمل قیم یسوع التي مات الجلھا
ھكذا فمثلما یشھد التاریخ إعالن یسوع،  فإن بواسطتنا سیشھد انھ حي . الخ

ت،  فانھم اآلن،  لذلك مثلما یرى الناس أعمالنا ویمجدوا أبانا الذي في السماوا
  .یمكن أن یروا یسوع مصلوبًا الیوم بسببنا

    
 كان األسقف الثالث على انطاكیة بعد بطرس ،القدیس اغناطیوس  

. بطریقة وحشیة في رومااستشھد . الرسول في بدایة القرن الثاني المیالدي
: 7فیالدلفیة  ("اقتدوا انتم بالمسیح كما اقتدى ھو بأبیھ": قال في احدى رسائلھ

2.(  
  

وھذا یتطلب . انھ ینبغي لنا أن ننقص وھو یزیدالمعمدان أكد یوحنا   
االعتراف المستمر وذكر موت وقیامة الرب ومجیئھ الثاني، فاألول الماضي،  

والن األھم في حیاتنا ھو اآلن،  لذلك . والثاني الحاضر والثالث المستقبل
  .علینا عیش القیامة الیوم في القول والفعل
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  ع من الدنحاألحد الساب
  13: 8 – 28:  7متى 

  البرص؟
  

  في سفر األحبار .ئیلكان الشخص األبرص نجسًا لدى بني إسرا  
ال یتوقع الشفاء،  بل یشق ثیابھ ویكشف ى األبرص أنھ یجب ان إشارة إل

نھ یخالف التوراة،  إأنا نجس، وإال ف: رأسھ ویغطي شاربیھ ویصیح قائًال
 یسوع طالب ألبرص یتجرأ ویتقدم إلىلكن ھذا ا .ویخرج خارج الجماعة

  . ذین حولھ یائسینالشفاء في وقت كان ال
  

إسرائیل الذي عندما طلب منھ ملك آرام شفاء نعمان ملك لدینا موقف 
نھ ال شفاء  أل علینااألبرص،  قال إن ھذا الملك اآلرامي یرید شن الحرب

سماوي،   یسوع یكمل مشیئة األب الولكن. )مل 2 (–في اسرائیللألبرص 
  . وھذه آیة من آیاتھ،ویكمل ما ینقص

  
كان ال یسمح ألي شخص أن یلمس األبرص،  ولكن ھذا المریض   

الى ھذا ولكن أدى  .ا حصلمھ، وھذا شفیكان مملوًء من الرجاء بأن یسوع سی
    . وتقالید الیھودیسوعصدام بین موقف 

  
لج كي نعا": بھذا الصدد) راؤول فوللرو(یقول المعتني بالبرص 

 على الرغم من انھم  ، ھذاالبرص علینا المغامرة بمحبة من ال نحبھم الیوم
أن نفكر بأحوال من ال یفكرون اإلعتناء باألبرص یعني  .1"مصابون بالبرص

من خالل بأحوالنا،  وأن نقبل األلم كي نخففھ،  وأن ننتبھ إلى البرص الذھني 
  .ننااذھأفسد ت  التيرفض األفكار التسلطیة

   
) 3: 11(ل مار بولس في رسالتھ الثانیة الى أھل قورنثیةیقو

  ِبَمْكِرَھا، َھَكَذا ُتْفَسُد َأْذَھاُنُكْم َعِناَءْلَحیَُّة َحوَّ\ا َخَدَعِت َمِكنَِّني َأَخاُف َأنَُّھ َكَلَو3(
لدینا دعوة أن نكون وسیلة شفاء لآلخرین بیسوع . .)ْلَمِسیِح\لَِّتي ِفي \ْلَبَساَطِة \

. ربناالمسیح
  

                                                          
1!!! ! ! ! !! ! !!!!!! !!!!!ƒ!! Š! !!!!Ÿ!!!! !!!ƒ!! !!! ! ! !¿! !! ! !!! !! !! ! !!!! ! !!
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  األحد الثامن من الدنح
  رسالة یوحنا في البریة وموقفھ من یسوع

  11-1: 1مرقس 
  

لقد توفق آباؤنا المشرقیون كثیرا في وضعھم للقراءات الطقسیة   
على مدار السنة، وقراءات الیوم مھمة للدخول في موسم الصوم الكبیر، 
 .حیث ال نستطیع فھم دنح الرب إال بالصوم ومواجھة التجارب

لیس األھم معرفة إن یوحنا یعمذ ویسوع یعتمذ بخصوص نص الیوم، 
  .المعمدان ھو مقدمة لیسوعیوحنا  ولكن كون ،على یده
    

 مدینة بوابة، ولكل لإن لكل كتاب مقدمة، ولكل بیت مدخل، ولك
 یعتبر المعمدان المدخل والمقدمة ،لیسوعبالنسبة انسان ھویة، ولكن 

  .والتعریف
  

ل شيء ممكن أن یعمل التلمیذ ك ):یھوشوع(مھ اس حاخامیقول   
عكس ھذا القول ال فقط المعمدان لكن یوحنا  .لمعلمھ، عدا أن یخلع نعلیھ

لیتواضع ویخلع نعلي یسوع ولكنھ یقول انھ ال یستحق أن یحل سیور 
 وھذا أھم ما في االستعداد للصوم وھناك تتحول بریتنا إلى ،الحذاء

  )بشارة(جیل بكلمة لذلك یبدأ اإلن .فردوس سعید
  

من القرن السابع ) شمعون طیبوثة(الروحاني المشرقي حسب 
 فیوحنا تخلص من .إن فائدة بریة حیاتنا ھي للتخلص من التشویش

 وصار اعظم نبي في العھد القدیم ،التشویش في البریة ونھر األردن
  .)3: 40( یبشر بیسوع كما كتب إشعیا بشھادة یسوع

    
مثلما نعد لكل . جل اإلعداد كما قال األنبیاءكل ھذا الجھد ھو أل  

للرب ألنھ بحاجة الى مھمة في طریق الحیاة، ھكذا یجب ان نعد الطریق 
 یتم ھذا بتحولنا الباطني أوال ثم .جھودنا كي ننقل البشرى لآلخرین

  .اإلنطالق في بریة الحیاة واإلقتداء بیوحنا والرب
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  جمعة الموتى
  46 -31: 25متى 

كم تثقفنا في الكتاب المقدس؟ كم اھتممنا ...راجعة الذاتمناسبة لم
  بحافات الكنیسة المنسیة؟

  
ة،         یش بالمحب لوك الع ھ س ن اتباع ھ م رب طلب صر ال د اخت  لق

  .فاعتبر محبة اهللا أول الوصایا،  التي تشبھھا ھي محبة القریب
  
إننا في مسار الحیاة سندان على :" ویقول القدیس یوحنا الصلیبي  

رب    ،والن المحبة ككالم ال تنفع إن لم تكن بالعمل        " ة  المحب ر ال  فقد اعتب
ل    ن یعم شر    م ن الب ل اب و عم سماوات    لھ وت ال ي ملك یم ف ا  ،عظ ذا م  وھ

  . نسمیھ نحن بعیش األیمان أو حمل الصلیب أو نیر المسیح على أكتافنا
  

والصلیب ھنا تقاطع العالقة األفقیة مع الناس مع المعمودیة التي 
اس     وھذین البعدین األفقي والعمودي یخلقان تقاطعًا أل      مع اهللا    ا الن ن رض

إذن .  وكثیرًا ما یؤدي اتباعنا لیسوع إلى رفض الكثیر لنا   ،غایة ال تدرك  
  .ھناك ربط محكم للعالقة الشخصیة مع اهللا مع العالقة مع القریب

  
رب   ات   ی ال ق معطی یش وف و الع الص وھ ًا للخ رطًا مھم دد ش ح

ال  الكتاب المقدس  ل   ب القول . قول والعم الل      ،ب ن خ ده   م ة    تأكی ى المثاقف عل
ول          یث نالحظ في كالمھ اإللھي أنھ       ح فر منح ا،  وس سفر زكری استعان ب

سان  ،اسمھ احنوخ األول    وسفر حزقیال،  وھذا یعني انھ في أیام ابن اإلن
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راءات     ابعون ق اس یت ن الن م یك ة  ل اء والحكم وراة واألنبی ط،  الت  فق
سمیھ ي ن ب الت ن الكت ة ( ا ولك ذه ) منحول ضا،  وھ ي أی ي ھ ة ف ان رغب

   2.نكون مثقفین روحیًا
  

ي    و ة ھ روطھ العملی ائع،    ش ا الج ذكیرنا بأخین الل ت ن خ م
  . والعطشان، والغریب، والمریض، والمسجون

  
ور      ا ون صباح لخطان ة اهللا م ان، فكلم شرطان متالزم ذان ال ھ

سبیلنا ر  .ل ول المزم ا ا "یق ضك فإنھ ل بفرائ ي ألعم ت قلب واب أمل لث
  ). 119مز "(لألبد

  
ال ب   ي  اإلحتف وتى ھ ة الم روریة جمع ضًا ض ل ای بة للتأم ومناس

ا      ألوالتفرغ للصالة والتضرع    ضمیر  الفحص  و ن أحبائن دین م ، جل الراق
ل      ائھم            . وكیف ربطوا بین القول والعم ن اخط تفادة م ا لإلس وة لن ا دع إنھ

   .كي ال نعثر نحن ایضًا
  

ان حیاتنا القصیرة ھنا : "وون یقول الروحاني الیسوعي ھنري ن
ى        . تعلى االرض تزرع االزما    وات ألنتھ ة االم اك قیام ن ھن م تك و ل فل

ى االرض   شھ عل يء نعی ل ش ا   . ك ذي یحبن ؤمن ان اهللا ال ا ان ن ف لن كی
ى االرض             ى عل مجانًا؛ سیدع افراح واحزان حیاتنا تذھب سدى، وتتالش

ذ   حبنا یبزوال اللحم والعظم الفانیین؟ ال، ان اهللا    رط من من دون قید أو ش
ع      ًا م ل تمام ا فع سادنا ـ كم سمح الج ھ ان ی د، وال یمكن ى االب االزل وال
ي             ضي ف ا ـ  ان تنق ن اجلن سد م ذي تج صنا ال ھ ومخل سیح  ابن سوع الم ی

  ".الدمار االخیر
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