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

النص اإلنجيلي( :لوقا )56 – 39 :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 ْ ِ
ِ
ِ
الرو ِح
ات ِم َن ُّ
يص َاب ُ
َم ْرَي َم ْارتَ َك َ
ض اْل َجن ُ
َت أَل َ
ين في َب ْ َ َ ْ
النس ِ
ِ ِ
ِ
اء َو ُم َب َارَكةٌ
ص ْو ٍت َع ِظ ٍيم َوقَالَ ْ
ص َر َخ ْ
تُ «:م َب َارَكةٌ أ َْنت في ِّ َ
ت بِ َ
،و َ
اْلقُ ُدس َ
ِ
ِ
ِهي ثَمرةُ ب ْ ِ ِ ِ
ص َار
َن تَأْتِ َي أ ُُّم َربِّي إِلَ َّ
طنك! فَم ْن أ َْي َن لي ه َذا أ ْ
َ ََ َ
ي؟ فَهُ َوَذا ح َ
ين َ
اج ِفي ب ْ ِ
ِ
ِِ ِ
وبى لِلَّتِي
ين بِ ْابتِهَ ٍ
ص ْو ُ
طنيفَطُ َ
َ
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 ِ
َّ
بَ ،وتَْبتَ ِه ُج ُروحي بِاهلل ُم َخلِّصي،ألََّنهُ َنظَ َر إِلَى اتِّ َ
اع أ َ
َن اْلقَِدير ص َنع بِي ع َ ِ
َج َي ِ
ال تُطَ ِّوُبنِي ،أل َّ
اآلن َج ِميعُ األ ْ
اس ُمهُ
َ
ُم ْن ُذ َ
ظائ َمَ ،و ْ
َ َ َ
ونه .ص َنع قُ َّوةً بِِذر ِ
َج َي ِ
وس ،ور ْحمتُهُ إِلَى ِج ِ
ال لِلَِّذ َ َّ
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 إِ ْ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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زيارة العذراء لنسيبتها إليصابات

التأمل اإلنجيلي:

من هنا إلى آخر اإلصحاح الثاني نرى عدة تسبيحات أساسها األعظم يسوع
الذي حبل ِ
به في ُمستودع القديسة العذراء .وهذا من األمور الالئقة فإنهُ إن
ُ
ِ
بخالئقه من المالئكة األطهار ومن
كان اهلل يتنازل أن يظهر في الجسد يليق
ِ
محبته
البشر األتقياء الكبار والصغار أن يفرحوا ويتهللوا .لم يشأ إلهنا أن ابن
يدخل هذا العالم بدون أن يصير لهُ االلتفات الالئق بشأن حادثة عظيمة
كهذه .وكان ذلك داللة على قصد اهلل أن يجعل خالئق ِ
يديه مسرورة وسعيدة.

كيف ال واهلل الخالق هو المحبة عينها .وأما التجسُّد فهو فعل أعظم من
الخليقة األولى وبالحقيقة نرى في الفصل األول من إنجيل لوقا أن اهلل آخذ
ِ
ثم
شاء واتخذ
جسدا؛ فمن َّ
ً
ُسس لخليقة أخرى جديدة بذات ابنه الذي َ
بوضع األ ُ
أيضا ألن الحزن ال
حدث فرح في السماء واألرض .إن ظهر اهلل ،ظهر الفرح ً
ِ
أتقيائه .أال يليق بأن قلوبنا الضعيفة
يمكث أمامهُ ،فإن حضورهُ يزيلهُ من قلوب
جميعا في
أيضا؟ الشيوخ واليصابات واألحداث واألطفال اشتركوا
تفرح وتتهلل ً
ً
تلك األفراح التي كانت أغنى وأحلى مما أُختلج في صدور المالئكة حين

ُسس األرض ،نعم ،نحن نعلم أن األفراح على الخليقة األولى انتهت
ُوضعت أ ُ
فيما بعد بل أُبدلت باألنات فإن اإلنسان بادر إلى إفساد عمل اهلل ولكن الخليقة
ِ
مالئكته .كان
نفسها صدرت من يد الخالق في حالة ُمبهجة تستخرج تسبيحات
بعض األتقياء ينتظرون خالص شعب اهلل ولكن لم تزل المصاعب تتكاثر
مركز
على إيمانهم .نعم ،كانت بقية منهم في أرضهم ،وكانت أورشليم والهيكل ًا
ٍ
شيء يدل على أن اهلل ُمزمع أن
الجتماعهم وعبادتهم ولكن لم يكن بينهم أقل
يفتقدهم حاالً وبغتةً كما جرى حتى كالم األتقياء في ُّ
تشكراتهم يظهر أن اهلل

ِ
كعادته
مالزما المذبح
افتقدهم في أعظم مذلَّ ٍة .وقد رأينا أن زكريا الكاهن كان
ً
والقديسة العذراء مريم كانت في بيتها في الناصرة في األحوال البشرية المعتادة
أيضا صفة جميلة من صفات أولئك الخدام
حين ظهر لهما مالك اهلل ونرى ً
السماويين فجبرائيل المعيَّن أن يقف أمام اهلل استطاع أن يقف عند المذبح في

ٍ
أيضا للعذراء بفقرها بدون ُّ
ترد ٍد ألن اختالف
الهيكل بدون خلسة ،ولكن ظهر ً
األحوال البشرية ال يجعل فرقًا عند مالئكة اهلل في إجراء خدمتهم .وأما من

جهة مضمون تسبحة إليصابات فنرى أنها امتألت من الروح القدس على
ِ
حلوله على األنبياء ،فنسبت البركة للقديسة مريم العذراء ،وثمرة بطنها،
سبيل

وحسبت حضور أُم ربها إليها كرامة عظيمة .من الجهة الواحدة لم تسجد
ٍ
بوداعة ،وفرحت بالنعمة التي وجدتها
للعذراء مريم ومن األخرى تصرفت
نسيبتها قدام اهلل .كانت إليصابات بحسب االمتيازات البشرية أكرم من العذراء
مريم بحيث أنها امرأة كاهن ولكنها أظهرت الوداعة الكاملة إذ أكرمت العذراء
كأُم ربها وأعطتها المقام المعيَّن لها من اهلل .وأعطت الطوبى للتي آمنت أن
ثم أخذت العذراء مريم تسكب ُّ
تشكراتها من
يتم ما قيل لها من قبل الربَّ .

فرحا .فتعترف باهلل أي إله إسرائيل كمخّلصها الذي نظر
الممتلئ ً
فيض قلبها ُ
ومتواضعة كإناء ُمستعد
إلى اتضاعها .نعم كانت القديسة مريم العذراء تقيَّة ُ

ليد اهلل ،ولكننا نرى أنها كانت عظيمة قدامهُ على قدر ما سترت نفسها .لو
عظَّمت نفسها لخسرت مقامها ،ولكنها لم تفعل هكذا ،فإن نعمة اهلل حفظتها
ِ
بنعمته الخصوصية نحوها،
فأقرت مريم
تماما بواستطهاَّ .
لكي تُظهر عجائبهُ ً
شيئا الستحقاقها .فكلما اختفى اإلناء
ولكنها نسبت كل شيء للنعمة ولم تنسب ً
ِ
ص ُدق
الضعيف ظهر مجد الذي كان يعمل به .فلنالحظ أن هذا المبدأ نفسهُ َي ْ
جميعا باعتبار كوننا آنية لخدمة إلهنا ألنهُ كلما تبرهن ضعف اآلنية
علينا
ً
تطوبها،
ظهرت قُُّوة اهلل بها أكثرَّ ،
أقرت القديسة العذراء أن جميع األجيال ّ
ٍ
لشيء منها بل ألن القدير الذي اسمهُ قُ ُّدوس قد صنع بها عظائم.
ولكن ليس
فأعظم كر ٍ
امة للخليقة أن تكون إناء لمشيئة الخالق .ألن الكتاب ُيعلَّمنا أننا
نقدم العبادات الدينية إلحدى الخالئق
للرب إلهنا نسجد واياهُ وحدهُ نعبد وال ّ
التطويب
يطوب أُم ربنا ،ولكن يوجد فرق عظيم بين
ّ
مهما كان .كل مسيحي ّ

طوبى لها باعتبار الحادثة العظيمة التي شاء اهلل وأجراها
والسجود .نقولّ :
فيطوبنا أن كنا نسمع كالم اهلل ونحفظهُ« .وفيما هو
بواستطها ،وأما الرب نفسهُ ّ

يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت لهُ :طوبى للبطن الذي حملك
طوبى للذين يسمعون كالم اهلل
والثديين اللذين رضعتهما ،أما هو فقال :بل ّ

ويحفظونهُ» (لوقا  )12 ،11:22رجعت مريم في تسبيحتها إلى مواعيد اهلل
تممها .ال ُيخفى أن هذا يتم في وقت الملكوت ألن
لآلباء و َّ
أقرت بأنهُ قد َّ
إسرائيل رفضوا مسيحهم فلم يقدر أن يأتيهم بهذه البركات في ذلك الوقت.
هكذا عمل مع أ ِ
َمتيه التقيتين ونرى أن قلوبهما انفعلت من النعمة وفرحت بتلك

اال فتقادات العجيبة من فوق فقبلتا في مخبأهما زيارات المحبة وتحققتا عظمة
بد أن يكمل العمل الذي ابتدأ ِ
اهلل وجودته واثقتين ِ
فيه أنهُ ال َّ
به .بعد أن مكثت
ُ
ّ
مريم عند اليصابات ثالثة أشهر ،رجعت إلى بيتها في الناصرة ،إذ لم تكن قد
وموضعا لتجريح
موضعا لشكوك جيرانها
تزوجت عند ذاك صارت مريم
ً
ً
ّ
يبررها ،استطاعت أن تصبر على االنتظار.
سمعتها .وبما أن اهلل يقدر أن ّ
المجلس الملي:

 +يدعو المجلس الملي جميع أبناء الكنيسة لحضور حفل أرس السنة الميالدية

بتاريخ  1122/21/12والتي ستقام بصالة كنيسة يسوع المخلص للروم
الملكيين الكائنة على بوليفارد أكادي في مونتريـال الحجز عند أعضاء
المجلس الملي وقد تم تحديد أسعار البطاقات على الشكل اللتالي 28 :دوالر

للشخص الواحد لطاوالت المسرح 11 ،دوالر للشخص الواحد لبقية الطاوالت،

 18دوالر لألطفال لغاية  21سنوات من العمر.
 +في كل يوم السبت تقام دورة تدريبية إلنشاء كورال للصغار وتعليم اللغة

السريانية ،من عمر  8سنوات ولغاية  21سنة ،ومن الساعة  1:11ولغاية 2

بعد الظهر في صالة مار يعقوب النصيبيني على هنري بو ارسا ،نشكر األهل

على تشجيعهم ونتمنى التوفيق والنجاح للدورة ولكل العاملين بها.
 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

