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حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي( :لوقا )83-62: 1
ك ِمن ِ
ِ
َّاد ِ ِ
الشه ِر الس ِ
اهلل إِلَى مِد َين ٍة ِم َن اْل َجلِ ِ
وِفي َّ
يل
س أ ُْرس َل ِج ْب َرائي ُل اْل َمالَ ُ َ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
اصرةُ،إِلَى ع ْذراء م ْخطُ ٍ ِ
ِ
ف.
وس ُ
َ
وبة ل َرُجل م ْن َب ْيت َد ُاوَد ْ
ْ
اس ُمهُ ُي ُ
اس ُمهَا َن َ
َ ََ َ
ِ
ِ
الَ «:سالٌَم لَك أَيَّتُهَا اْل ُم ْن َع ُم
ك َوقَ َ
اس ُم اْل َع ْذ َراء َم ْرَي ُم .فَ َد َخ َل إِلَ ْيهَا اْل َمالَ ُ
َو ْ
النس ِ
ِ ِ
ِ
َعلَ ْيهَا! اَ َّلر ُّ
ت ِم ْن
اضطَ َرَب ْ
اء»َ .فلَ َّما َأرَتْهُ ْ
ب َم َعكُ .م َب َارَكةٌ أ َْنت في ِّ َ
ت «:ما عسى أَن تَ ُكون ِ
ك:
ال لَهَا اْل َمالَ ُ
هذ ِه التَّ ِحيَّةُ!» فَقَ َ
َكالَ ِم ِهَ ،وفَ َّك َر ْ
ْ
َ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين
«الَ تَ َخافي َيا َم ْرَي ُم ،ألََّنك قَ ْد َو َج ْدت ن ْع َمةً ع ْن َد اهللَ .و َها أ َْنت َستَ ْحَبل َ
ع .ه َذا ي ُكون ع ِظيما ،و ْابن اْلعلِ ِّي ي ْدعى ،ويع ِط ِ
ِِ
يه
ين ْابًنا َوتُ َس ِّم َينهُ َي ُسو َ
َوتَلد َ
َ ُ َ ً َ َ َ ُ َ َُ ْ
ِ
اإلله ُكرِس َّي َداوَد أَبِ ِ
الر ُّ
َّ
وب ِإلَى األ ََبِدَ ،والَ
يهَ ،وَي ْملِ ُ
ك َعلَى َب ْيت َي ْعقُ َ
ب ِ ُ ْ
ُ
ت
ت َم ْرَي ُم لِْل َمالَ ِك َ «:ك ْي َ
ون لِ ُمْل ِك ِه نِهَ َايةٌ» .فَقَالَ ْ
ون ه َذا َوأ ََنا لَ ْس ُ
ف َي ُك ُ
َي ُك ُ
ك َوقَ َ
اب اْل َمالَ ُ
ال لَها« :اَ ُّلرو ُح اْلقُ ُد ُس َي ِح ُّل َعلَ ْي ِكَ ،وقُ َّوةُ
َع ِر ُ
أْ
َج َ
ف َرُجالً؟» فَأ َ
ود ِم ْن ِك ي ْدعى ابن ِ
ِ ِِ
ِ
اهللَ .و ُه َوَذا
وس اْل َم ْولُ ُ
اْل َعل ِّي تُظَلِّلُكَ ،فلذل َك أ َْي ً
ُ َ َْ
ضا اْلقُ ُّد ُ
ِ ِ
أَلِيصاب ُ ِ ِ ِ
وختِها ،وه َذا ُهو َّ
الش ْه ُر
ات َنس َيبتُك ه َي أ َْي ً
ََ
َ
ضا ُحْبلَى ب ْاب ٍن في َش ْي ُخ َ َ َ
َّادس لِتِْل َك اْلم ْدع َّوِة ع ِاقرا،ألََّنه لَيس َشيء َغير مم ِك ٍن لَ َدى ِ
ِ
ت
اهلل».فَقَالَ ْ
ُ َْ
الس ُ
ْ ٌ َْ ُ ْ
َ ُ َ ً
ِ
الر ِّ ِ
ضى ِم ْن ِع ْنِد َها
َمةُ َّ
ب .ل َي ُك ْن لي َكقَ ْولِ َك» .فَ َم َ
َم ْرَي ُمُ « :ه َوَذا أ ََنا أ َ
ك.
اْل َمالَ ُ
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أحد بشارة العذراء

التأمل اإلنجيلي:
ما أروع منظر المالك جبرائيل وهو داخل إلى البيت البسيط الذي كانت

تقطنه العذراء مريم في مدينة الناصرة ،ليبشرها بالحبل اإللهي ،وكانت
األرض مضطربة على أثر اللعنة التي أصابتها منذ سقوط اإلنسان

بالخطية .ألن اللّه رحيم كما انه عادل ،ورحمة اللّه كانت الوازع ال نزال
الوحي واإللهام على المختارين من اآلباء واألنبياء .فكان الرجاء بخالص
اإلنسان سبب عزاء لألتقياء الذين عاشوا مع اهلل ،وهم ينتظرون مجيء

المخلص ،مشتهى األمم ورجاء األجيال .ويوضح النبي أشعيا الذي استشهد

سنة  696قبل الميالد ،أن تلك المرأة هي عذراء ،إذ قال «ولكن يعطيكم
السيد نفسه آية .ها العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه

عمانوئيل»(اش :7

 .)01واشترك المالئكة بإعالن هذه المواعيد ،وعين اللّه تعالى جبرائيل أحد
رؤساء المالئكة ومعنى اسمه «جبار اللّه» وهو الواقف قدام اللّه

(لو )09 :0

قد عينه اللّه ليكون مالك سر التجسد اإللهي ،فوقف جبرائيل قدام العذراء

مريم ،وهي تصلي في بيت بسيط كانت تقطنه في الناصرة ،فحياها بإكرام

ال لها« :سالم لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك ،مباركة أنت في
الئق ،قائ ً

النساء .ويقول آباؤنا الميامين إن العذراء كانت حين بشرها المالك بالحبل
اإللهي ،منفردة جاثية تصلي بح اررة ليقرب الرب موعد ارسال المخلص

الذي بشر به األنبياء عبر الدهور وتاقت إلى قدومه الشعوب واألجيال.

هذه الفتاة النقية الطاهرة والعفيفة القديسة مريم اختارها اللّه والدة البنه

الوحيد في سر تجسده اإللهي .فاختارها اهلل أماً البنه الوحيد الحبيب .وعلى

الرغم من فقرها المدقع ،ومسكنتها ،ويتمها ،وجهل الناس بها واياها ،فقد
كانت محاطة بالعناية الربانية ،وكانت عين اللّه ترعاها ،واهلل فاحص
القلوب والكلى يعرفها حق المعرفة فهي في عينه تعالى صفوة الخليقة ،وقد

اختارها منذ البدء ،وأوحى إلى أنبيائه فذكروها بنبواتهم ،فهي من ذرية داود

(لو )1 :2

وكذلك خطيبها يوسف

البار(مت )21 :0

وهي المرأة التي نسلها

(مت )22 :0

فهي والدة اإلله .وبهذا

(المسيح) يسحق رأس الحية ،وهي العذراء التي تحبل وتلد ابنًا ويدعون
اسمه عمانوئيل الذي تفسيره اللّه معنا

سلمت مريم إرادتها بيد اهلل ،وهذا هو اإليمان بل هذه هي الحكمة الحقيقية

السامية أن يسلم اإلنسان إرادته بيد اهلل .ليقول للرب صادقاً «لتكن

مشيئتك» وحالما فاهت العذراء بعبارة« :فليكن لي كقولك» حل عليها الروح

القدس فطهرها ،ونقاها وقدسها .كما حل نار الالهوت في أحشائها ،وجبل

ابن اللّه له جسداً كامالً من جسدها اتحد به اتحاداً أقنومياً طبيعياً ،فولدته
العذراء مريم وهي عذراء قبل الوالدة وفي الوالدة وبعد الوالدة ،واستحقت أن
تدعى والدة اإلله ألنها ولدت اإلله المتجسد وكانت والدته عجيبة كما كان

الحبل به عجيباً فريداً .ال غرو من أن للعذراء مريم في عمل الخالص دو اًر
مهمًا ،فهي والدة المخلص ومربيته ،وقد صارت لنا وللعالم أجمع مثاالً
يحتذى بالطهر والنقاء والتمسك بشريعة اللّه وأحكامه وفرائضه من صوم

وصالة .وبحسب طقسنا السرياني في ختام صلواتنا صباح مساء وفي كل
صالة قائلين :السالم عليك يا مريم العذراء الممتلئة نعمة ،الرب معك
مباركة أنت في النساء ،ومبارك ثمرة بطنك يسوع« :يا مريم القديسة يا والدة

اللّه صلي من أجلنا نحن الخطاة اآلن وفي ساعة موتنا آمين.

 +في يوم األربعاء الماضي  01نوفمبر  2102انتقلت إلى األخدار
السماوية المرحومة منى كنعو قورو زوجة المرحوم سعيد قورو عن عمر
يناهز  61سيوضع جثمانها في صالون Darche :اليوم األحد من الساعة

مساء على العنوان
 2بعد الظهر حتى  2ومن الساعة  7إلى الساعة 01
ً
الـتـالي 7679 Boulevard Tachereau, Brossard, J4Y 1A2 :
وستقام مراسيم دفنها في نفس الصالون يوم األثنين في  22نوفمبر الساعة

 00:21صباحاً ،للفقيدة الرحمة الواسعة وألوالدها إيلي ونانسي ومايكل
وأحفادها وجميع إخوتها وأهلها وعائالتهم جميعاً الصبر والعزاء والسلوان.

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  $ 22الرجاء الحجز ضروري.

 +تعلن اللجنة الثفافية وادارة مدرسة اللغة السريانية والكورال للصغار موسمها

الدراسي لدورة  2106 - 2102وذلك كل يوم سبت من الساعة الثانية وحتى
الرابعة بعد الظهر في صالة مار يعقوب النصيبيني على بوليفار هنري بوراسا

للتسجيل يرجى مراجعة كل من األب كميل إس ـ ــحق ()2019270221
وال ــسيد نبيل بابا (.)2017929662

 +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 ( )2019270221وال ــسيد نبيل بابا (.)2017929662
 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

