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كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

النص اإلنجيلي( :لوقا )65-93: 1
ِ ِ
ِ
ت بِسرَع ٍة إِلَى اْل ِج َب ِ
ال إِلَى َمِد َين ِة َيهُوَذا،
ام ْ
ت َم ْرَي ُم في تْل َك األَيَّام َوَذ َه َب ْ ُ ْ
فَقَ َ
اتَ .فلَ َّما س ِمع ْ ِ
ِ
ات َسالَ َم
ت َزَك ِريَّا َو َسلَّ َم ْ
َوَد َخلَ ْ
يص َاب ُ
يص َاب َ
ت َب ْي َ
ت أَل َ
َ َ
ت َعلَى أَل َ
طنِها ،وامتَأل ْ ِ
مريم ارتَ َكض اْلجنِ ِ
الرو ِح اْلقُ ُد ِ
س،
ات ِم َن ُّ
يص َاب ُ
َْ ََ ْ َ َ ُ
َت أَل َ
ين في َب ْ َ َ ْ
النس ِ
ِ ِ
اء َو ُم َب َارَكةٌ ِه َي
ص ْو ٍت َع ِظ ٍيم َوقَالَ ْ
ص َر َخ ْ
تُ «:م َب َارَكةٌ أ َْنت في ِّ َ
ت بِ َ
َو َ
ِ
طنِ ِك! فَ ِمن أ َْين ِلي ه َذا أ ِ
ص َار
ثَ َم َرةُ َب ْ
ْ
َن تَأْت َي أ ُُّم َربِّي إِلَ َّي؟ فَهُ َوَذا ح َ
ْ َ
ين َ
اج ِفي ب ْ ِ
ِ
ِِ ِ
وبى لِلَّتِي
ين بِ ْابتِهَ ٍ
ص ْو ُ
طني فَطُ َ
َ
ت َسالَمك في أُ ُذ َن َّي ْارتَ َك َ
ض اْل َجن ُ
َ
الر ِّ
ت َم ْرَي ُم«:تُ َعظِّ ُم َن ْف ِسي
يل لَهَا ِم ْن ِقَب ِل َّ
َن َيتِ َّم َما ِق َ
ب» .فَقَالَ ْ
آم َن ْ
ت أْ
َ
ِ
ِ
ِ
الر َّ
َمتِ ِه .فَهُ َوَذا
ض ِ
َّ
،وتَْبتَ ِه ُج ُروحي بِاهلل ُم َخلِّصي ،ألََّنهُ َنظَ َر إِلَى اتِّ َ
اع أ َ
بَ
ِ
ال تُطَ ِّوبنِي ،أل َّ ِ
َج َي ِ
اآلن َج ِميعُ األ ْ
اس ُمهُ
ُ
ُم ْن ُذ َ
ص َن َع بِي َعظَائ َمَ ،و ْ
َن اْلقَد َير َ
ونه .ص َنع قُ َّوةً بِِذر ِ
َج َي ِ
وس،ور ْحمتُهُ إِلَى ِج ِ
ال ِللَِّذ َ َّ
ت
اع ِهَ .شتَّ َ
يل األ ْ
َ
ين َيتقُ َ ُ َ َ
قُ ُّد ٌ َ َ َ
ِِ
ِ
ِ
اْلمستَ ْكبِ ِر ِ
ين.
اء َع ِن اْل َك َراس ِّي َوَرفَ َع اْل ُمتَّضع َ
َ
ُْ
ين بِف ْك ِر ُقلُوبِ ِه ْم .أ َْن َز َل األَع َّز َ
ف األ ْ ِ
ٍ
يل فَتَاهُ لَِي ْذ ُك َر
ض َد ِإ ْس َرائِ َ
ص َر َ
ينَ .ع َ
اء فَ ِارِغ َ
َغن َي َ
أَ ْش َب َع اْل ِج َياعَ َخ ْي َرات َو َ
ِ ِ
َّ
ت َم ْرَي ُم ِع ْن َد َها
يم َوَن ْسلِ ِه إِلَى األ ََبِد» .فَ َم َكثَ ْ
َر ْح َمةًَ ،ك َما َكل َم َآب َ
اء َنا .إل ْبراه َ
ت إِلَى َب ْيتِهَا.
َن ْح َو ثَالَثَ ِة أَ ْشهُ ٍر ،ثَُّم َر َج َع ْ
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أحد زيارة العذراء

التأمل اإلنجيلي:
لم يخبرنا الوحي لماذا زارت مريم اليصابات في ذلك الوقت .ربما تفاديًّا

من الفضيحة التي ستظهر ،ال محالة ،حين ُيستعلن وضعها .فإذا كان
هذا االحتمال صحيحاً ،وأيضاً لكي تقدم الخدمة لنسيبتها إليصابات

المتقدمة في العمر ،فكان ترحيب اليصابات بمريم وكياستها أمران

ستحبان مضاعفاً .حالما سمعت اليصابات صوت مريم ،ارتكض
ُم ّ
الجنين في بطنها .إنها حركة ال إرادية وغريبة تصدر من جنين ُمعِّد

المسيا .وامتألت اليصابات من الروح القدس ،أي أنه
الطريق تجاه جنين
ّ
طا كالمها وسلوكها .ثمة أشخاص ثالثة في
سيطر عليها ،ضاب ً
األصحاح األولُ ،ذكر أنهم امتألوا من الروح القدس :يوحنا المعمدان؛

اليصابات؛ زكريا .إن واحدة من عالمات الحياة الممتلئة من الروح

روحية .فال عجب أن نقع
أغاني
ّ
القدس هي التكلّم بم ازمير وتسابيح و ّ
على ثالث تسابيح في هذا األصحاح ،وعلى تسبحتين في األصحاح
الثاني؛ لك ّل منها عنوانها :تحية اليصابات تسبحة التعظيم ،تسبحة
باركة؛ المجد هلل في األعالي ،لقد خاطبت اليصابات مريم بالروح
الم َ
ُ

أي أثر للحسد ،بل بهجة
قائلةُّ « :أم رّبي» .لم يكن في قلب اليصابات ّ
إن الطفل في أحشاء مريم سيكون ربَّها؛ ومريم هي مباركة بين
وفرح ،إذ ّ

بالمسيا .كذلك فإن ثمرة بطنها هي
الحَبل
ّ
النساء إذ ّإنها تتمتّع بامتياز َ
أيضاً مباركة ،ألنها ستلد َمن هو ُّ
رت اليصابات
الرب والمخلِّص .واذ ذ َك ْ

ُّ
حال سماعها صوت مريم ،طمأنت مريم أيضاً
تحرك جنينها الالإرادي َ
افر ومنتظَ ُرها حاصالً .وهكذا فإيمانها ليس
إلى أن جزاء إيمانها سيكون و ًا
لما ُوعد .إن ”تسبحة التعظيم“ تشبه إلى ٍّ
حد
عبثًا ،ألنها ستلد ً
ابنا وفقًا َ
حنة التي وردت في صموئيل األول .أوالً ،تعظّم مريم الرب
بعيد تسبحة ّ

تطوبني –
ألجل ما صنع بها تقول في الجزء األخير ّ
إن جميع األجيال ّ
أي تدعوها مباركة .ال غرو من أن للعذراء مريم في عمل الخالص دو اًر
مهماً ،فهي والدة المخلص ومربيته ،وقد صارت لنا وللعالم أجمع مثاالً
يحتذى بالطهر والنقاء والتمسك بشريعة اللّه وأحكامه وفرائضه من صوم

وصالة .ففي هذا اليوم وفي كل يوم نطوبها ونتشفع بها .ونقتدي بالمالك
جبرائيل وباليصابات وبعض القديسين مقتبسين منهم العبارات المقدسة

لنحييها بحسب طقسنا السرياني في ختام صلواتنا صباح ومساء وفي كل

صالة قائلين ومرددين مع القديسة اليصابات :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 الخطأة

اآلن وفي ساعة موتنا آمين.
المجلس الملي:

 +يدعـوكـم المجـلـس المـلي إلى قضاء ليلة رأس السنة الميالدية في
كاتدرائية يسوع المخلص للروم الملكيين 10025 Boul. L’Acadie

مساء
وذلك يوم الخميس في  10كانون األول  2015الساعة التاسعة
ً
يرجى اإلسراع في شراء البطاقات وحجز األمكنة مع أعضاء المجلس

الملي وشك اًر.

 +كما تعلن 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.

 +تدعو جمعية السيدات كل عائالت الكنيسة لإلنضمام إلى النادي
العائلي الذي أفتتح 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.
 +تذكر اللجنة الثفافية وادارة مدرسة اللغة السريانية والكورال للصغار
ببدء موسمها الدراسي لدورة  2102 - 2102وذلك كل يوم سبت من
الساعة الثانية وحتى الرابعة بعد الظهر في صالة مار يعقوب النصيبيني

على بوليفار هنري بوراسا للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة كل من
األب

كميل

إس ـ ــحق

(.)2022919221

()2029220221

وال ــسيد

نبيل

بابا

 +كما أنه تستمر اللجنة الثقافية بإعطاء دوراتها للغة السريانية للكبار
مساء وذلك أيضاً في
كل يوم إثنين من الساعة السابعة وحتى التاسعة
ً
صالة مار يعقوب النصيبيني على بوليفار هنري بوراسا فمن يرغب
باألنضمام للدورات ،يرجى مراجعة كل من األب كميل إس ـ ــحق

( )2029220221وال ــسيد نبيل بابا (.)2022919221

 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

