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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 ُ َ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ف.
وس ُ
اء َم ْخطُ َ
وبة ل َرُجل م ْن َب ْيت َد ُاوَد ْ
ْ
اس ُمهُ ُي ُ
اس ُمهَا َناص َرةُ،إِلَى َع ْذ َر َ
واسم اْلع ْذر ِ
الَ «:سالٌَم لَ ِك أَيَّتُهَا اْل ُم ْن َع ُم
ك َوقَ َ
اء َم ْرَي ُم .فَ َد َخ َل إِلَ ْيهَا اْل َمالَ ُ
َ ُْ َ َ
النس ِ
ِ ِ
ِ
َعلَ ْيهَا! اَ َّلر ُّ
ت ِم ْن
اضطَ َرَب ْ
اء»َ .فلَ َّما َأر َْتهُ ْ
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 ِ
اْلعِل ِّي تُ َ ِ ِ ِ
اهللَ .و ُه َوَذا
وس اْل َم ْولُ ُ
ظلِّلُكَ ،فلذل َك أ َْي ً
ُ َ َْ
ضا اْلقُ ُّد ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وختها ،وه َذا ُهو َّ
ِ
الش ْه ُر
يص َاب ُ
ات َنس َيبتُك ه َي أ َْي ً
أَل َ
َ
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 مريم

التأمل اإلنجيلي:

ِ
رأينا المالك جبرائيل ُيعلن َّ
وطنه
أن اهلل قد حتَّ َم بإعادة اإلنسان إلى
األول إلى فردوس النعيم ُي ِّ
بشرهُ بأن المخلص سيأتي ،المخلص الذي
ِ
أخبر عنهُ األنبياء
ِ
بوحي السماء ،الذي عندما سقطَ
أُعل َن في النبوات و َ
تلك
الخبر من السماء بل
أعلن اهلل في َ
َ
اإلنسان في الخطيئة جاءهُ
ُ

اللحظات أن نسل المرأة يسحق رأس الحية أي إبليس وهذا النسل ال

إبن
ليس َ
األنسال كما يقول الرسول بولس َ
كان المسيح بالذات الذي َ
اإلنسان فقط بل و َلد من إمرأة بدون زرِع رجل .جبرائيل يعلن ِ
هذه
ُ
ُ
الحقيقة في إشعياء َّ ِ
فيعلن إشعياء نبوةً عظيمة
أن هذه المرأة هي بتولُ ،

وتلد إبناً
َ
قبل أن يأتي جبرائيل إلى دانيال ويقول« :هوذا العذراء تحبل ُ
وتدعوهُ عمانوئيل الذي تفسيرهُ اهلل معنا» .أخي اًر نرى جبرائيل الذي
سميناه مالك العهد الجديد مالك التجسُّد نراه في ٍ
بيت بسيط كما يقول
َّ ُ
أن ِ
طقسنا السرياني َّ
هذه العذراء كانت تصلي ،كانت مخطوبة لرجل
إسمهُ يوسف ،العذراء بخالف ما يقول بعضهم لم تكن قد نذرت
البتولية ألنهُ لم يكن في ذلك الزمان نذور كهذه وكانت كل فتاة في
إسرائيل تتمنى أن تتزوج وتتمنى أن يولد منها المخلِّص الذي ُيخلِّص
العالم لذلك لم يكن هناك نذور بتولية أبداً ،العذراء كانت ربيبة الهيكل،

اختير من اهلل أن يكون خطيباً للعذراء مريم وكان البد أن
ويوسف
َ
يكون خطيب لها لكي يصون ِ
هذه العذراء من الناس الظالمين الذين
ٍ
بعدئذ عندما ولدت الرب يسوع اتَّهموها أيضاً إتهاماً باطالً ،لذلك أيها

األحباء يوسف كان حارساً لبتولية العذراء ،والعذراء عندما بشرها

المالك أعطاها السالمَّ ،
حياها :بالسالم المالئكي والعذراء تسأل

كيف يكون هذا وأنا ال أعرف رجالً؟ فيشرح لها :الروح القدس
السؤالَ ،
عليك وقوة العلي تُظلِّلُ ِك لذلك فالقدوس المولود ِ
ِ
منك ُيدعى إبن
يح ُّل
ُ
ّ
اهلل ،حاالً العذراء قالت :ليكن لي كقولك .كل نعمة ننالها من ربنا إذا
لم نقبلها بإرادتنا ال نستحقها فتزول عنا ،فلو لم تكن العذراء مريم

بإرادتها وتقول بكل وضوح أنها قبلت بهذا األمر ليكن لي كقولك لَما

سر التجسد من العذراء .نرى كل ذلك ونؤمن مع العذراء مريم
كان ُّ

ونؤمن أنها كانت تحفظ الكالم بقلبها ألنها كانت في صالة مستمرة
مع اهللِ .
هذه هي العذراء مريم التي تعلَّمنا من المالك أن ُنعطيها

بعد ذلك هوذا منذ اآلن تُعطيني الطوبى
وهي نفسها قالت َ
الطوبى َ
جميع األجيال َّ
صنع بي َعظائم واسمهُ قدوس ورحمتهُ إلى
ألن القدير
َ

كرُر
جيل األجيال للذين يتَّقونهُ.
فنحن ُنحيِّييها في ختام كل صالةُ ،ن ِّ
ُ
السالم الذي قاله لها المالك جبرائيل السالم ِ
لك يا مريم الممتلئة نعمة
ُ
معك مباركة ِ
الرب ِ
أنت في النساء ،فهذا اليوم يوم البشارة أو أحد

لتقبل سر التجسد اإللهيِ ،
ِّىء عقولنا جميعاً ُّ
هذه
البشارة الذي ُيهي ُ
العقيدة السامية أساس ِّ
كل العقائد المسيحية .ليكن هذا اليوم مباركاً
عليكم أحبائي ليمأل الرب ِ
فيه وفي كل يوم قلوبنا باإليمان َّ
بأن اهلل

ظهر بالجسد و َّ
قبل الوالدة وفي الوالدة
أن العذراء التي كانت عذراء َ
َ
ِ
هي تكون شفيعة لنا في حياتنا
َ
وبعد الوالدة ،هذه العذراء الممتلئة نعمة َ
عند مماتنا كما ُنصلي السالم ِ
لك يا مريم ونطلب منها أن تكون
وحتى َ

معنا وتُقوينا في ساعة موتنا ومغادرتنا ِ
هذه
ُ
ِ
عم
الرهيبة نحتاج إلى َمن ُيصلي ألجلنا ون َ
العذراء مريمِ .لتُبارككم السماء بصالة العذراء مريم آمين.

تلك الساعة
الحياة في َ
َمن ُيصلي ألجلنا هو

† 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  $20الحجز 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 5

سنوات برسم  20دوالر مع وجبة طعام وسعر البطاقة ٠00/85
واالطفال دون  ٠0سنوات  50دوالر ،و ٠00دوالر 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

