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 األحد الثالث من زمن البشارة
 60:1ُيوَحنَّا" لو ُيدَعى "َبل  

 االب شموئيل مقدس 
 

الطقسية والليتورجية الى االجواء التي   قراءاتهافي االسبوع الثالث من زمن البشارة، تنقلنا الكنيسة من خالل 
العوامل البشرية التي  لنا الدروس حول وتحاول ان تستخلص  لمجيء يسوع المسيح، تسبق التدبير االلهي

 .بشرى الخالص واستقبال  تسهم في انطالق 
، وااليمان  لسماع صوت الرب البشرية  على اهمية لغة االصغاء واالنصات  هذا االسبوع،  قراءات  وترتكز

وكيف   18سفر التكوين  ، قراءة من حول ذلك هامتين فتضعنا الكنيسة بين قراءتين، واالستسالم لمشيئة هللا
وبين انجيل لوقا من ان امرأته سارة سوف تلد ابنًا، وكيف ضحكت في قلبها،  ،ابراهيم ،ثالث رجالبشر 

 .صمت ابيهفترة و  من اليصابات  حول والدة يوحنا المعمذاناالصحاح االول 
  

من اجل نصات لسماع صوت الرب،  لألصغاء واإل،  هللا  الدعوة والمبادرة دائما من، و البشرية مدعوة  إن
 بعد التزامه الصمت   صمت زكريا  والدة يوحنات  انتشالها من الخطيئة، فكسر الصوت الذي سيعمل على  تمييز  

 . (18:1ك ألنه شكك بكالمه )لوبأمر المال
اسمه    وان دالالت شاملة ومنفتحة ال منغلقة على فئة معينة،  ،  الصوت الصارخ في البرية،  رسالة يوحنا

فأعطى ذلك ،  ابيهتوقعات االهل واالقارب الذين ارادوا تسميته على اسم  لجاء مخالفًا  ،  الغريب الذي اطلق عليه
، وهذا نتاج  الص للخاالمم والشعوب    جميع   وشموليتها بين  ، اآلتي،االنطباع الحقيقي لرسالة المسيح االرضية

 . ثمرة تسليم الذات بصورة كاملة هلل والثبات في سبيله
 

كالم هللا   رتبة  كنيسة المشرق   ثلألحد الثالتتناول  في قداس  زمن البشارة،   القراءات التالية  ، من 
  وعلينا قبوله خالصا  والتي تكشف لنا كيف الرب بمبادراته يزرع وينتج من أرض جوفاء غير صالحة للزرع  

 الشكر تجاهه لكي تكمل هذه الرسالة وهو الجواب الذي علينا تقديمه: تقديم و 
 .25-2:13  الُقضاة/ 20 -1:18تكوين 

 نهاية.  -1:3 أفسسالرسول الى رسالة بولس 
 نهاية.  -57:1لوقا 
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جاَش َقْلبي ِبطيِ ِب الَكالم. ذلك الذي من قبل وجود العالم. وقبُل  بلحن َعدال َتيِتْن.  ترتيلة الباساليق.  ترجمة:  
الذي ال ُيدَرك وال ُيَحدُّ من الَمخلوقين، َصَنَع  . ذلك  هو هللا الحي والقاِئمث لألَزلِ دصورتا.    الَشمِس موجوٌد إسَمُه.

دوَن أن تتَغَير. ُوِلَدْت الَبتول ِبَقداَسٍة  هَتدبيَرُه في ناُسوَتَنا. ألن الطبيعة االلهية التي أخذت الطبيعة البشرية َتبعت
 هو ُمَخلِ ُص العالم. المسيح ُقدرة هللا وِحكَمِتِه. لهذا ِعنَدما َنسُجُد فإننا لإلبن الواحد َنعَتِرُف الذي

 
ل مريم البتول بشخص يسوع  التجسد هو سٌر عظيم فيه حل ت الطبيعة االلهية في تلك البشرية من خال

بل بالعكس أرجعتها الى المجد الذي    ر )أي المسيح الٌه كامٌل وإنساٌن كامٌل(المسيح، ولكن دون انتقاص او تغيي
( ألن المسيح غلب العالم والخطيئة التي  27:1 ومثاله )تك  كانت عليه قبل الخطيئة والمخلوقة على صورة هللا

 . (33:16فيه )يو 
 
 
 
 
 
 
 

 ي كان َخفيًَّا.  لكتابة عل الَوَرَقِة الِسرُّ الذ َقَلُم الروُح َلَوَح بَيد الَنبي داود، وبدأ باَقلثا. ترجمة: 
 اإلنسان، وبدأ البشر يصورون األمثلة الروحانية.  في صورة صورة َتَجلِ ياِته الخاِلقُ  َرَسمَ 
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وهو الذي كشف عن هذه    لنزول الى أعماق االنسان من خالل يسوعا  هللا في  مبادرةب  ت تحقق  أن البشارة      
  . خاتمًا إياها باالالم والصلب والموت والقيامة المجيدة واخيرا صعوده وارساله الروح المعز ي   بالوحي  المبادرة

وعلى هذه الشهادة انطلق الرسل الى ارجاء المعمورة االربعة مبشرين بكلمة الرب واصبحوا مهندسي بناء االنسان  
   (. 19:4الروحي وصيادي البشر )متى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  على مثال َعصا هارون   جاَش َقْلبي ِبطيِ ِب الَكالم. ُيْنُمو من َمدينِتِه َكُعْشَب األرِض.الجلَسِة.  تراتيل  ترجمة:  
َرُجٍل   الَبتول بدون   َنَما، هكذا ،، ألن ذلك الذي َلم ُيزَرُع وَلم ُيسقى الَبتول أيها الالمؤمن، هكذا َحبلْت الذي أثَمرَ 

الذي أظَهَر ثمرًا عجائبيًا، وُقدَرِة الَعل ي أتت وَحلَّْت على الُممتِلَئِة    َحَبَلْت بأمر هللا. ذلك العصا  ودوَن مشارَكته 
يا   ِنعمًة، وأُِهَلْت لُتوِلَد َيسوع المسيح ُمخَلص العالم، ذلك الذي َلُه َنسُجُد قائليَن: َعظيُم يا َرب ي ِسرُّ َتدبيَر ِنعَمَتكَ 

  َك.ضاِبط الُكل  المجُد لَ 
وأظهرت ثمرًا وبين حبِل َمريم دون    وَنَمْت   في هذه الترتيلة مقارنة رائعة بين عصا هارون التي إخَضر ْت 

 موسي  دخل  الغد   وفي"يسوع "مريم لوالدة  حبل و النبوءات الخاصة ب  وتعتبر إحدىمشاركة رجل ووالدة يسوع،  
 . ( 8:17 عدد " )لوزا وأنضجت  زهرا وأزهرت  فروخا أفرخت  قد  الوي  لبيت  هارون  عصا  وأذا الشهادة خيمة الي
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ا سالمًا َمليئًا  ِعنَدما ًأرِسَل ِجبرائيل ِمن ِعنَد اآلب َصوَب َمرَيم، َوَقع في ُأُذَنيه.  لتراتيل الجلسة  الَمجَدلة  ترجمة
ما قال: السالُم َعَليِك أيَُّتها الُمْمَتِلَئُة ِنعَمًة، َرب ي َمَعِك يا إْبَنِة الماِئتيَن، ألنه سَيجُبَل فيِك روحًا، وهو  بالِوئاِم ِعند 

الماِئتيَن ِمن إس يَتحرر  وِبِه  للَخالِئق،  الِوئام  الذي  تَثَمرًا َيصنع  الَمْجُد لآلب  قاِئليَن:  َلُه  ونَعَتِرُف  الَموَت،  ْعَباِد 
 . أْرَسَلكَ 

 
من والدته مرورا بحياته واالمه وموته    شارة واضحة إلى اكتمال التدبير االلهي بيسوعإحالل السالم إ

واصبح    اويين واالرضيين،بين السم  حيث صنع المصالحةة للمائتين من سلطان الموت،  الحري  هومنحوقيامته  
وحُ   اأُلُموِر،  ِبهِذهِ   َلهُ   ُشُهودٌ   َوَنْحنُ التالميذ شهودًا على ذلك، " "  ُيِطيُعوَنهُ   ِللَِّذينَ   هللاُ   أَْعَطاهُ   الَِّذي   َأْيًضا،  اْلُقُدُس   َوالرُّ

 (. 32:5)أع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نا.  الرَدة.  الَمدراش.ترجمة  رها بَحْبِل َيسوَع ُمَخِلصَّ  المجُد للذي أرَسَل، مالٌك َصوَب َمرَيم، وَبشَّ
َسِمَع الناُس أمرًا َجديدًا، ِبَحْبِل إبَنُة اإلنساِن، التي َتَربَّْت َبيَن الناِس. ُحنَطٌة دوَن َزرٍع، ُدِفَن في طبيعتها  األبيات:  

دوَن    حُبليَن وَتلدين. َمتى َحصَلت هذه وُسِمَعْت ساِبقًا، َتلُد الَبتوالِت أبناءً الماِئتة. َخميَرُة الَحياِة، قال )المالك(: َست
 ُمشاَرَكٍة. 
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ر َمثال اإلنسان، على َلوِح أحشاِءِك، وَيثُمر ِمنِك، ُغْصُن اإلعُجوَبِة، وهو   قاَل: ُقدَرُة الَعِليِ  َتُحلُّ َعَليِك، لُيَصوِ 
 أمٌر َيسيٌر ِلِحكَمِتِه، فكما َخَلَق آَدم وِمن ِضلعِه َخَلق َحو اٌء، َيستيطُع أن َيخُلَق فيِك َجنينًا دون مشارَكٌة.  

، فقد َقبلْت الزرع الذي َحلَّ على مْسَمِعها: ها  دأْت َتكِشف َلُه َحقيقُة ِفكَرها الرُجل صاِدٌق بُوعوِدِه، وبَ رأْت الَصبيَّةُ 
: لَيكتمل بالحدث بشارُة َكِلماِتَك، ولَيحلَّ في أحشائَي، ِمثاُل َبني آَدم.    أنا اَمُة الَربِ 

ة لمريم، استقبالها المالك وسماع كالمه وردة فعلها في هذا المدراش التعليمي تجسيد كامل لحدث البشار       
واستفسارها عن كيفية اتمام الحدث منطلقًة من وضعها االجتماعي واخيرا طمأنتها وثقتها بكالم المرسل واعالنها  

...". سببا إلكتمال التدبير ال ر التاريخ وصارَ الجواب الذي غيَّ   خالصي "ها أنا أَمُة الَربِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َتَفَقْدَت ْانتَشلَتني. َمَرَضْت وأنت َشَفيَتها. وهدأتها وِبوفَرٍة أغَنيَتها.    أِلَنَّكَ   َربُّ   يا  أَعظِ ُمكَ بأيلين دإْتِخذ.  ترتيلة الليل.  
، المولود الذي ُشوِهَد ِمْنَك، ذلك الذي في يوم بشارِتِه أَحلَّ وأبَطَل ذلك الَصوت الذ  ي  َربِ ي الَخليَقَة باإلبِن الَحقِ 

َحكم على ِجنَسنا، الى الُتراب َتعود يا آدم ألنَك أخطأَت، وجعل الجموع الروحانية التي إبتعدت من ِخدَمَتنا  
ريَن، ونادوا لنا َجميعا بالتجدد قائليَن: ُبشرى َلُكم أيُّها الماِئتيَن الذي َفَسدتَُّم، ها َقد َوَصل إَليُكم الُمَخل ِ  َص  ُمَبشِ 

َرُكم، ِمن اآل   ن َسبِ حوا دون إنقطاع للمسيح ُمخلِ ص العاَلم.لُيَحرَّ
 

الموت الذي حكم على    سلطة، من خالل بطالن  في تاريخ الخالص   أهمية البشارة  تشرح هذه الترتيلة
بالرجوع الى التراب بسبب الخطيئة، كذلك عودة الروحانيين )المالئكة( لخدمة   جنس البشرية من خالل آدم 

 البشرية من خالل يسوع المسيح رغم الفساد الذي حَل بالبشرية.  


