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النص اإلنجيلي( :لوقا )83 – 62 :1
الس ِاد ِ ِ ِ ِ
ك ِم َن هللاِ ِإَلى مِد َين ٍة ِم َن اْلجلِ ِ
وِفي َّ
يل
الش ْه ِر َّ
يل اْل َمالَ ُ
َ
س أ ُْرس َل ج ْب َرائ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ط ٍ ِ
ِ
ف.
وس ُ
اء َم ْخ ُ َ
وبة ل َرُجل م ْن َب ْيت َد ُاوَد ْ
ْ
اس ُم ُه ُي ُ
اس ُم َها َناص َرةُ ،إَلى َع ْذ َر َ
ِ
الَ «:سالٌَم َل ِك أَيَّتُ َها اْل ُم ْن َع ُم
اس ُم اْل َع ْذ َراء َم ْرَي ُمَ .ف َد َخ َل ِإَل ْي َها اْل َمالَ ُ
ك َوَق َ
َو ْ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ط َرَب ْت ِم ْن
اض َ
َعَل ْي َها! اَ َّلر ُّب َم َعكُ .م َب َارَك ٌة أ َْنت في الن َساء»َ .فَل َّما َأرَْت ُه ْ
ِِ
ِ ِ َّ ِ
ك« :الَ
َكالَمهَ ،وَف َّك َر ْتَ «:ما َع َسى أ ْ
ال َل َها اْل َمالَ ُ
َن تَ ُكو َن هذه التحَّي ُة!» َفَق َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ين َوَتلد َ
تَ َخافي َيا َم ْرَي ُم ،ألََّنك َق ْد َو َج ْدت ن ْع َم ًة ع ْن َد هللاَ .و َها أ َْنت َستَ ْحَبل َ
ابنا وتس ِمينه يسوع .ه َذا يكون ع ِظيما ،وابن اْلعلِ ِي يدعى ،ويع ِط ِ
الر ُّب
يه َّ
ًْ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ
َ ُ ُ َ ً َ ْ َ َ ُْ َ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب ِإَلى األ ََبِدَ ،والَ َي ُكو ُن
له ُك ْرس َّي َد ُاوَد أَِبيهَ ،وَي ْمل ُ
اإل ُ
ك َعَلى َب ْيت َي ْعُق َ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ف
ف َي ُكو ُن ه َذا َوأ ََنا َل ْس ُت أ ْ
َع ِر ُ
ل ُمْلكه ن َه َاي ٌة»َ .فَقاَل ْت َم ْرَي ُم لْل َمالَكَ « :ك ْي َ
ال َلها« :اَ ُّلرو ُح اْلُقُد ُس َي ِح ُّل َعَل ْي ِكَ ،وُق َّوةُ اْل َعلِ ِي
اب اْل َمالَ ُ
َج َ
َرُجالً؟»َفأ َ
ك َوَق َ
ِ
ظلُِل ِكَ ،فلِذلِك أَيضا اْلُقُّدوس اْلمولُ ِ ِ
ِ
ات
تُ َ
يص َاب ُ
ُ َْ ُ
َ ًْ
ود م ْنك ُي ْد َعى ْاب َن هللا َو ُه َوَذا أَل َ
ِ ِ ِ
ِ ٍ ِ
وخِتها ،وه َذا ُهو َّ
الس ِاد ُس
الش ْه ُر َّ
َنس َيبتُك ه َي أ َْي ً
َ
ضا ُحْبَلى ب ْابن في َش ْي ُخ َ َ َ
لِِتْل َك اْل َم ْد ُع َّوِة َع ِاق ًرا،ألََّن ُه َل ْي َس َشي ٌء َغ ْي َر ُم ْم ِك ٍن َل َدى هللاِ»َ .فَقاَل ْت َم ْرَي ُم:
ْ
ِ
ِ
ِ
«هوَذا أ ََنا أَم ُة َّ ِ ِ
ك.
الر ِب .ل َي ُك ْن لي َكَق ْولِ َك»َ .ف َم َ
ضى م ْن ع ْند َها اْل َمالَ ُ
َُ
َ
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أحد بشارة العذراء مريم

التأمل اإلنجيلي:

بعد ظهور المالك لزكريا (أو بعد حبل اليصابات بستة أشهر) ،قصد جبرائيل

إلى مريم العذراء الساكنة في مدينة الناصرة في منطقة الجليل .كانت مريم

مخطوبة لرجل اسمه يوسف ،وأما تحية جبرائيل لمريم فتُناسب البشارة التي
أنعم عليها نعمة خصوصية إذ اختارها أن
أُستخدم لتبليغها لها بحيث أن هللا َ
أته
تكون َّأم المسيح بالجسد وكان ذلك بركة عظيمة ً
جدا كما ال ُيخفى .فلما ر ُ
ِ
كالمه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحيَّة .كان المالك قد
اضطربت من

سلم عليها بكالم غير معتاد أن ُيسمع يدل على أنها ُمزمعة أن تكون مباركة،
معناه
َّرت من جهة
بهما غير َّ
مفصل فتحي ْ
ُ
ومختارة بين النساء ،ولكن ُه كان ُم ً
ِ
وجدت نعمة عند
أيضا .فقال لها المالك ال تخافي يا مريم ،ألنك قد
وخافت ً
ِ
زمعا أن يستخدمها
ابنا
هللا وها أنت ستحبلين وتلدين ً
ُ
وتسمينه يسوع .كان هللا ُم ً
ِ
تعين لها اسم االبن
جدا ألجل إجراء
مقاصده األزلية ،ثم َّ
بطريقة عجيبة ً
اسمه الشخصي
تلده ،وأما معنى يسوع فهو مخلص .وهذا
ُ
المزمعة أن ُ
ُ

تدل على
ألقابا أخرى ،ولكنها ُّ
كالمولود من مريم .ال ُيخفى أن ُ
له أسماء و ً
ِ
أمجاده اإللهية ،والوظائف التي اتخذها .هذا يكون
عظيما وابن العلي ُيدعى،
ً
ويعطيه الرب اإلله كرسي داود ِ
ِ
أبيه .ويملك على بيت داود إلى األبد وال يكون

ِ
ِ
ِ
وعظمته
مجده
يصفه باعتبار
لملكه نهاية .يجب أن نالحظ أن هذا الكالم إنما
ُ
كملك فقط .كان يجوز للقديسة مريم العذراء أن تسأل عن كيفية تتميم هذا
ِ
نفسه لما سأل سؤاالً مثل
تأديبا على
الوعد باعتبار حالتها وأما زكريا فجلب ً
ِ
إيمانه وأما مريم فقبلت كالم المالك ،ولم تكن
ألنه إنما صدر من عدم
هذا ُ
لست أعرف
مرتابة بأن يكون لها ابن بل إنما سألت كيف يكون هذا وأنا ُ
رجالً .فبادر المالك وجاوبها عن كيفية إجراء هذا العمل العظيم الخارق
ُ
ِ
أيضا الُقُّدوس
العادة .الروح القدس ُّ
يحل عليك ُّ
وقوة العلي تُظللك .فلذلك ً
المولود ِ
عقليا في هذا
منك ُيدعى ابن هللا .ال يجوز لنا أن نبحث بحثًا
ً
التجسد من األفعال اإللهية التي
الموضوع بل إنما نقبل ما أُعلن باإليمان فإن
ُّ

من الضرورة تفوق عقولنا .يكفينا أن نعلم أن هللا أجراهُ كما أجرى عمل الخليقة
نفسها .وقوله :الُقُّدوس المولود ِ
منك يعني ناسوت المسيح .فاألُقنوم الثاني من
ُ
الثالوث األقدس هو الذي أتخذ جسدا فكان في مجد الثالوث قبل ولم يزل فيهِ
ً
بعد ذلك .هذا جوهر إيماننا المسيحيُ -يدعى ابن هللا -يعني يكون ابن هللا.
وقد زاد المالك على ما تكلم ِ
به سابًقا في (عدد  )23حيث صرح بعظمة
ِ
ِ
شخصه كابن هللا .ثم
ونسبته للعلي ،وأما هنا يتكلم عن حقيقة
المسيح كملك،

يبشر العذراء مريم بما جرى مع أليصابات نسيبتها ألجل تعزيتها ،وتقوية
إيمانها ،وان هللا في الحادثتين عمل بموجب قدر ِ
شيء غير ممكن
ته التي ليس
ٌ
َم ُة الرب ليكن لي كقولك .فباإليمان خضعت
لديها .فقالت مريم :هوذا أنا أ َ
جدا وقبلت أن تكون الواسطة لتتميم مقاصد هللا.
ضوعا جميالً ً
لكلمة هللا ُخ ً
ينبغي أن نالحظ الفرق بين والدة يوحنا وبين والدة الرب يسوع مع أن كليهما
فولد يوحنا كابن موعد نظير إسحق إذ تداخل هللا ُمداخلة
ُولدا بقوة هللاُ .
خصوصية في خليقة ِ
يديه وأعطى إليصابات قدرة طبيعية في وقت غير

مولودا بقوة
ُمنتظر كما كان قد عمل مع سارة ،وأما الرب يسوع فأتى كابن هللا
ً
الروح القدس بطريقة خارقة للطبيعة بل فوقها لم يسبق لها مثيل .كان األول

ابنا المرأة عاقر ،وأما الثاني فابن عذراء  -وذلك اختالف عظيم! كان ابن
ً
المخلص،
إليصابات من الذين يحتاجون إلى الخالص ،وأما ابن العذراء فهو ُ
الم ِقدس .فإ ًذا والدة يوحنا من إليصابات التقية
األول كان ُم َّقد ًسا ،والثاني هو ُ
العاقر ليست من األمور التي ُيتَ ْع َّج ْب منها .وأما الرب يسوع فهو وحدهُ ُولد من
أنه
عذراء والوحي يعلمنا تكرًا
أنه إنما أشترك في اللحم والدم هكذا لكي ُيبرهن ُ
ار ُ
طبيعته أعظم من البشر .فامتاز عن غيرِه بكيفية و ِ
ِ
الدته .فلنتأمل في تلك
بذات

ِ
لطفه نحونا أخذ
سبحانه وتعالى الذي من
الحوادث السامية ،ونسجد هلل
ُ
بإجرائها .فإن ابن القديسة مريم العذراء ما هو إال هللا وقد ظهر في الجسد.
حقا إن كل كالم ي ِ
ًّ
قصر عن التعبير عن عظمة هذا السر ،كم كان خضوعها
ُ
مباركاً ،إذ َّ
سلمت أمرها هلل ،لكي ُيجر َي مشيئته العجيبة في حياتها.

 +في يوم  3182/88/81تم تشيع جثمان الراحل المرحوم وديع حجار إلى
مثواه األخير بشيخوخة صالحة ،وكان لفراقه أثر بالغ بين األوالد واإلخوة

واألهل واألقارب ،للفقيد الرحمة الواسعة وألوالده واخوته وأحفاده الصبر

والسلوان.

 +في يوم  3182/88/33بارك األب كميل اسحق خطوبة الش ـاب الخلوق
كيني خلف على اآلنسة المصون بيرنا إسكندر ،تهانينا للخطيبين وأهلهم
وعقبال الفرحة الكاملة.
المجلس الملي:
 +يدعو المجلس الملي جميع أبناء الكنيسة لحضور حفل أرس السنة الميالدية

بتاريخ  3182/83/28والتي 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 18 :دوالر للشخص
الواحد لطاوالت المسرح 01 ،دوالر للشخص الواحد لبقية الطاوالت 28 ،دوالر
لألطفال لغاية  81سنوات من العمر.
 +في كل يوم السبت تقام دورة تدريبية إلنشاء كورال للصغار وتعليم اللغة
السريانية ،من عمر  8سنوات ولغاية  83سنة ،ومن الساعة  3:21ولغاية 2

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

على تشجيعهم ونتمنى التوفيق والنجاح للدورة ولكل العاملين بها.
 +تعلن لجنة السيدات عن إقامة حفل عائلي بتاريخ  3182/83/6الساعة

مساء بمناسبة عيد البربارة وذلك في صالة مار يعقوب النصيبيني على
0:21
ً
هنري بوراسا وثمن البطاقة  31دوالر للشخص الواحد .نتمنى من الجميع

المشاركة.

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

