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† 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 لِي 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 َّ
الر ِّ
ب،
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
َ
ِ
اع أ ِ ِ
وحي بِاهلل م َخلِّ ِ
وتَْبتَ ِهج ر ِ
اآلن
صي ،ألََّنهُ َن َ
ظ َر ِإلَى اتِّ َ
َمته .فَهُ َوَذا ُم ْن ُذ َ
َ ُ ُ
ض ِ َ
ُ
ِ
ال تُطَ ِّوبنِي ،أل َّ ِ
َج َي ِ
وس،
َج ِميعُ األ ْ
ُ
اس ُمهُ قُ ُّد ٌ
ص َن َع بِي َعظَائ َمَ ،و ْ
َن اْلقَد َير َ
ونه .ص َنع قُ َّوةً بِِذر ِ
َج َي ِ
ور ْحمتُهُ إِلَى ِج ِ
ال لِلَِّذ َ َّ
ت
اع ِهَ .شتَّ َ
يل األ ْ
َ
ين َيتقُ َ ُ َ َ
ََ َ
ِِ
ِ
ِ
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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أحد زيارة العذراء ألليصابات

نموذجا لما يجب أن
† التأمل اإلنجيلي :زيارة مريم ألليصابات تعطي
ً
تكون عليه زياراتنا ،فنحن نرى هنا مريم وأليصابات في فرح يسبحان اهلل

عوضا عن جلسات الشكوى والتذمر .وهنا مريم تحمل في
على عطاياه،
ً
داخلها المسيح القدوس وتذهب لتقدم خدمة ألليصابات ،ويا ليتنا نحمل
مسيحنا داخلنا ونذهب لنقدمه لكل إنسان ،وهذا ما سيفرحنا ويفرح من

نزورهم .وبركات الزيارة ظهرت في الحال إذ ارتكض الجنين في بطن

أليصابات كما رقص داود أمام تابوت العهد .ومن بركات الزيارة المباركة

امتالء أليصابات بالروح القدس ،واحساس الجنين يوحنا بمجيء المسيح.
وابتهاج يوحنا في بطن أمه يشير للثمر الروحي الداخلي في النفس ،فالجسد

يشترك مع النفس في هذا الثمر .وابتهاج الجنين في بطن أمه أليصابات

كان المتالئه من الروح القدس.

وبينما كان العالم كله يجهل كل شيء عن البشارة للقديسة مريم ،إذ
بأليصابات تعلن أمومة مريم لربها ،بالرغم من عدم وجود أية ظاهرة لهذا

الحدث اإللهي .واألمر المدهش أن شهادة أليصابات بأمومة العذراء لربها
تمت بمجرد إصغاء أليصابات لسالم مريم .وكان هذا بسبب الساكن في
أحشاء مريم والذي أعطاها نعمة في كالمها .من أين لي هذا؟! إنها فرصة

إلي .هي تنطق بالروح ،واال فكيف
عظيمة لي ال أستحقها ،أن تأتي أم ربي َّ
عرفت أن حركة الجنين في بطنها عالمة ابتهاجه ،وكيف عرفت بحمل
العذراء ومن هو الذي في بطنها؟ انطلقت أليصابات تسبح ،وانطلقت

أيضا .لقد تحولت الزيارة إلى مستوى تسبيح مالئكي،
العذراء تسبح اهلل هي ً
يمجد اهلل ويعلن أس ارره الفائقة .ونالحظ أن الكتاب لم يقل عن العذراء مريم
أنها امتألت من الروح القدس كما قيل عن أليصابات ،ألن العذراء كانت قد

متجسدا .أما أليصابات
امتألت وظلت مملوءة ،بل اهلل نفسه في أحشائها
ً
وقتيا ،وحينما حل عليها تنبأت .ونالحظ أنه
فحلول الروح القدس عليها كان ً

كما كان العصيان والسقوط بامرأة ،كان الخالص بامرأة.

تعظم نفسي الرب :هل يزداد اهلل ويتعظم بتسبيح بشر؟! حاشا .ولكن إذ

بهاء فينا ،واذ نخطئ تصغر الصورة وتبهت .مريم
نتقدس تزداد صورة الرب ً
هنا ترد تعظيم أليصابات لها إلى اهلل .تبتهج روحي باهلل مخلصي :فالعذراء
تحتاج الخالص كسائر البشر .نظر إلى اتضاع أمته :لقد أدركت العذراء

سر تمتعها بالنعمة اإللهية أال وهو االتضاع .بينما خسر عدو الخير مركزه

خالل الكبرياء .جميع األجيال تطوبني :العذراء أدركت عظم العطية التي

تسابيحا للعذراء مريم
نالتها وبسببها تطوبها األجيال .وها الكنيسة مملوءة
ً
وفقا لنبوءتها .فهي عذراء تجلى في حياتها عمل اهلل الخالصي .نرى فيها
ً
نعمة اهلل الفائقة التي وهبت للبشرية .ص َنع قَُّوةً ِب ِذر ِ
اع ِه :الذراع هو إشارة
َ َ
َ
ين :المستكبرون هم
للمسيح يسوع .وكان عمله وفداءه قوياًَ .
ستَ ْك ِب ِر َ
شتَّ َت ا ْل ُم ْ
إبليس وجنوده ،واليونان بفالسفتهم ،واليهود غير المؤمنين والرومان بقوتهم

الغاشمة .فإبليس هبط للذل والمسكنة ،واليهود تشتتوا في العالم كله .أَ ْن َز َل
اس ِّي ورَفع ا ْلمتَّ ِ
َعَّزاء ع ِن ا ْل َكر ِ
ِ
ين :األعزاء من مالئكة أشرار وبشر
ض ِع َ
األ َ َ
َ
ََ َ ُ
أنزلهم اهلل من كبريائهم ،والفريسيون نزلوا من على كراسيهم .ورفع اهلل

ش َب َع
المؤمنين وأعطاهم سلطاناً أن يدوسوا الحيات والعقارب (لو )91:91أَ ْ
ِ
ٍ
اء فَ ِ
ين :لقد استمتع اليهود قبل المسيح
ص َر َ
ا ْل ِج َي َ
ارِغ َ
ف األَ ْغن َي َ
اع َخ ْي َرات َو َ
بشبع روحي من ناموس اهلل وشريعته والهيكل وسطهم ،وبسبب كبريائهم

وحسدهم صاروا فارغين إذ رفضوا المسيح .بينما األمم الذين كانوا قبالً
يل فَتَاهُ بإرسال المسيا
س َرِائ َ
فارغين وجياع أشبعهم المسيح إذ آمنواَ .ع َ
ض َد إِ ْ

من نسل اليهود ،واسرائيل هنا ليست إسرائيل المتشامخة الرافضة للمسيح،

بل إسرائيل الروحي الذين هم نسل إبراهيم باإليمان .وهناك قلة من اليهود
قبلوا المسيح .وهناك قلة ستؤمن في األيام األخيرة( .عبِ .)9::1ل َي ْذ ُك َر
َر ْح َم ًة :اهلل يذكر رحمته ويذكر مواعيده إلبراهيم .وذكر الرحمة هو أساس

الفداء .ونالحظ في آية ( )91أن العذراء تصف اهلل بالقدير والقدوس ،وفي
آية ( )01تصفه بالرحمة .فالقدير من مراحمه تجسد ليفدينا ويشتت

الشياطين ويكسرهم.

المناولة االحتفالية:
نعلن لجميع األهالي األحباء عن بدأ تسجيل أوالدكم لتحضيرهم روحياً

للمناولة االحتفالية ،للتسجيل وللمزيد من المعلومات االتصال مع األب
كميل إسحق.514-927-1220.

† عيد البربارة:

تدعو جميعة السيدات جميع أبناء الرعية في جو من األخوة والمحبة
والفرح وذلك في مساء يوم السبت في  8ديسمبر ،الساعة الثامنة مسا ًء،

سعر البطاقة للشخص  $11الحجز مسبقاً إلقامة هذا النشاط
وبحضوركم يتم سرورنا وشك اًر.

† حفلة رأس السنة:

يدعو المجلس الملي ابناء الرعية لالحتفال بسهرة أرس السنة الجديدة

بصالة (كنيسة المخلص  )St- Sauveurبمشاركة  DJناثر للموسيقى
ومطعم ليالي بيروت بأطيب المأكوالت .الحضانة مؤمنة لألطفال دون 0

سنوات برسم  11دوالر مع وجبة طعام وسعر البطاقة 911/80
واالطفال دون  91سنوات  01دوالر ،و 911دوالر VIPونعتذر عن بيع

المشروبات الكحولية ،وبإمكان الراغبين إحضارها معهم .نتمنى تشجيعكم

فاألماكن محدودة للحجز واالستعالم :نبيل زكو  514-575-2455أو
بسام طوشان .514-730-2192

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

