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عيد ختانةِ الربِّ يسوعَ العنوان األحد

١صفحة

  (لو ٢: ٢١)
بَلَ بِهِ  الكُ قَبلَ أَنْ يُحْ اهُ الـمَ مَّ ا سَ وع"، كمَ يَ "يَسُ مِّ بِيّ، سُ َ الصَّ نتَ َّامٍ لِيُخْ َي انِيَةُ أ َّتْ ثَمَ َّا متَ ٢١  وملَ

ن. في البَطْ

مقدّمة 
في اليوم األوّل من كلّ سنة حتتفلُ الكنيسة بعيد ختانة الرّبّ يسوع، وفيه يُكرَّسُ   
ريعة، متضامنًا مع شعبه كلّ التّضامن. في هذا اليوم  فلُ اإللهي للربّ بحسب الشّ الطّ
الم احلقيقيّ هو ثمرة املصاحلة مع اهللاِ  الم العاملي، لنتذكّر بأنّ السَّ ا نحتفلُ بيوم السَّ أيضً

ا على من حولِه.  ، ومن كان في سالمٍ مع ربّهِ ومع ذاتِهِ سيفيضُ سالمً وبالتّالي مع الذّاتِ

شرح اآليات
بَلَ بِهِ  الكُ قَبلَ أَنْ يُحْ اهُ الـمَ مَّ ا سَ وع"، كمَ يَ "يَسُ مِّ بِيّ، سُ َ الصَّ نتَ َّامٍ لِيُخْ َي انِيَةُ أ َّتْ ثَمَ َّا متَ ٢١  وملَ

ن. في البَطْ
رُ على آيةٍ واحدةٍ (لو ٢١/٢)، لكنّها  صحيحٌ أنّ إجنيلَ عيدِ اخلتانةِ في اللّيتورجيّةِ يقتصِ  
لُ في جسدِه  َّه ابنُ شعبِه ويحمِ قُّ الدَّرسَ رغمَ إيجازِها. فختانةُ الرّبِّ تأكيدٌ على أن تستحِ
ريعةُ (راجع متى ٣: ١٥). لكنَّ األهميّةَ  َّ كما تقتضيه الشّ َّا البِر ْهِ قدْ أمتَ عالمةُ العهدِ، وأنّ والِدَي

 . فلِ في هذا اخلبرِ هي لالسم الذي سيُعطى للطِّ
اسمُ يسوعَ يعني "اهللا يخلّص" واالسمُ كما هو معلومٌ في الكتابِ املقدّسِ ال يدلُّ فقط 
فُ هويّتَه  لُها. فاسمُ يسوعَ يكشِ ا على الرّسالةِ التي سيحمِ ا يدلُّ أيضً خصِ وإمنَّ على الشَّ
لُ  من سيحمِ هو   ،(٢١  /١ (متى  من خطاياهم"  الذي سيخلّصُ شعبَه  "هو   : املسيحانيّةَ

، ال بل هو اخلالصُ بذاتِه.  اخلالصَ

خالصة روحيّة
ها له، متعلّقني  ، لنكرِّسَ َّبِّ في بدايةِ هذ العامِ اجلديدِ، دعوةٌ لنجدِّدَ ختانةَ قلوبِنا للر  
نُ بدايةً جديدةً،  نةِ يعلِ نا األكيدُ. اليومُ األولُّ من السّ نا الوحيدُ وسالمُ َّه خالصُ فيه وحدَه ألن
ا   صريحً إعالنًا  تْ  أصبَحَ إذا  إالّ  احلقيقيَّ  المَ  السّ حتملَ  ولنْ  جديدةً  تكونَ  لن  البدايةُ  وهذهِ 

هِ.   ، أي خلالصِ ا السمِ يسوعَ وواضحً
" (خر ٣٣/  جدَكَ ، و"أَرِني مَ َّبَّ في العهدِ القدميِ " (تك ٣٢/ ٣٠) سألَ يعقوبُ الر كَ رِّفْني اَسمَ "عَ
، هذه  َّرُ في صلواتِ املزاميرِ ا صرخةٌ تتكر " هي أيضً ك يا ربّ ، "أرِنا وجهَ َّبِّ ١٨) صرخَ موسى للر
بيسوعَ  هِ.  باسمِ ومناداتِهِ  هِ  وجهِ ورؤيةِ  اهللاِ  معرفةِ  في  االنسانِ  رغبةَ  فُ  تكشِ رخاتُ  الصَّ
تناديَه  أنْ  قادرةً  ا  أيضً وصارَتْ  مجدَه  وتُعايِنُ  اهللاِ  وجهَ  ترى  أنْ  على  قادرةً  البشريّةُ  صارَتِ 
َتِ  لُ االنسانُ بلقاءٍ وحوارٍ معَ اهللاِ بيسوعَ تصاحلَ هِ. هذا هو اخلالصُ احلقيقيُّ عندما يدخُ باسمِ

لَّتْ بينَنَا.    دَتْ وحَ َالصُ حقيقةً جتَسَّ البشريّةُ معَ اهللاِ فصارَ اخل
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