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النص اإلنجيلي( :لوقا )65-93: 1
ال ْإِلَى ْ َمِد َين ِْة ْ َيهوَذاْ،
َّام ْ َوَذ َْه َبتْ ْبِسرَعةْ ْإِلَى ْال ِج َب ِْ
ك ْاألَي ِْ
امتْ ْ َمرَيمْ ْ ِفي ْتِل َْ
فَقَ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
يص َاباتْْ َسالََْمْ
يص َاب َْ
َوَد َخلَتْْ َبي َْ
اتَ ْ.فلَ َّماْ َسم َعتْْأَل َ
تْ َزَك ِريَّاْ َو َسل َمتْْ َعلَىْأَل َ
ِ
ِ
مريْم ْارتَ َك ْ ِ ِ
سْ،
ح ْالقد ِْ
الرو ِْ
يص َاباتْ ْ ِم َْ
ن ْ ُّ
َ
ض ْال َجنينْ ْفي ْ َبطنهَاَ ْ ،وامتَألَتْ ْأَل َ
َ ََ
ت ْ ِفي ْ ِّ
يْ
اء ْ َوم َب َارَكةْ ْ ِه َْ
الن َس ِْ
صوتْ ْ َع ِظيمْ ْ َوقَالَتْ«:م َب َارَكةْ ْأَن ِْ
ص َر َختْ ْبِ َ
َو َ
ارْ
ص َْ
ي ْأُّْم ْ َربِّي ْإِلَ َّي؟ ْفَه َوَذا ْ ِح َْ
ن ِْلي ْه َذا ْأَنْ ْتَأتِ َْ
ك! ْفَ ِمنْ ْأَي َْ
ثَ َم َرةْ ْ َبطنِ ِْ
ين ْ َ
ِ
ِ
ِ
ي ْارتَ َك ْ ِ
وبى ْلِلَّتِيْ
ك ْ ِفي ْأذ َن َّْ
صوتْ ْ َسالَ ِم ِْ
ض ْال َجنينْ ْبِابتهَاجْ ْفي ْ َبطني ْفَط َ
َ
َ
الربِّْ»ْ .فَقَالَتْ ْ َمرَيمْ«ْ :ت َعظِّمْ ْ َنف ِسيْ
يل ْلَهَا ْ ِمنْ ْ ِقَب ِْ
آم َنتْ ْأَنْ ْ َيتَِّْم ْ َما ْ ِق َْ
ل ْ َّ
َ
ِ
ب،وتَبتَ ِهجْ ْر ِ
َمتِ ِْهْ .فَه َوَذاْ
ض ِْ
وحي ْبِ ِْ
َّ
الل ْم َخلِّصيْ ،ألََّنهْ ْ َنظَ َْر ْإِلَى ْاتِّ َ
اع ْأ َ
الر َّ َ
ص َن َْع ْبِي ْ َعظَائِ َمَ ْ ،واسمهْْ
ال ْتطَ ِّوبنِيْ ،ألَنَّْ ْالقَِد َْ
ألَج َي ِْ
اآلن ْ َج ِميعْ ْا ْ
منذْ ْ َْ
ير ْ َ
ونهْْ .ص َن ْع ْق َّوةْ ْبِِذر ِ
تْ
اع ِْهَ ْ .شتَّ َْ
ال ِْللَِّذ َْ
يل ْاألَج َي ِْ
ق ُّدوسَ ْ ،وَرح َمتهْ ْإِلَى ْ ِج ِْ
ين ْ َيتَّق َ
َ
َ َ
ي ْورفَ ْع ْالمتَّ ِ
ِ
ل ْاأل ِ
ينْ.
ض ِع َْ
اء ْ َع ِْ
َع َّز َْ
ين ْبِِفك ِْر ْقلوبِ ِهمْْ .أَن َزَْ
المستَكبِ ِر َْ
ن ْال َكَْراس ِّْ َ َ َ
يل ْفَتَاهْ ْلَِيذك َْرْ
ضَْد ْإِس َرائِ َْ
اء ْفَ ِارِغ َْ
ف ْاألَغنَِي َْ
ص َر َْ
أَش َب َْع ْال ِج َي ْ
ينَ ْ .ع َ
اعَ ْ َخي َراتْ ْ َو َ
رحمةَ ْ ،كما ْ َكلَّْم ْآباء َناِ ْ .إلبر ِ
يم ْ َوَنسلِ ِْه ْإِلَى ْاأل ََبِْد»ْ .فَ َم َكثَتْ ْ َمرَيمْ ْ ِعن َد َهاْ
اه َْ
َ َ َ َ
َ َ
ْْإِلَىْبيتِهاْ.
الَثَِْةْأَشهرْ،ثَّْمْ َر َج َعت
َنح َْوْثَ ْ
َ َ
ْ27تشرينْالثانيْْْْNo 389ْ6102ْ/أحدْزيارةْالعذراءْإلليصابات

التأمل اإلنجيليْ :
طوبى ْللتي ْآمنتْْ ،فلما ْسمعت ْأليصابات ْسالم ْمريم ْْ ...قالت ْمباركةْ
أنتْفيْالنساءْومباركةْهيْثمرةْبطنكْْ...فطوبىْللتيْآمنتْأنْيتمْماْ
ِْ
قيل ْلها ْمن ْ ِقَبل ْالربْ ْ ،لقد ْنالت ْالعذراء ْمريم ْمن ْأليصابات ْتطويباْْ

مثلثاْْ :فأولاْ :بمجرد ْأن ْدخلت ْمريم ْإلى ْبيت ْزكريا ْالكاهنْ ،وسمعتْ
أنتْفيْ
أليصاباتْسالمهاْ،حتىْصرختْبصوتْعظيمْوقالت"ْ:مباركةْ ِْ

النساء"ْ.وكمْأنعشتْهذهْالعبارةْنفسْمريمْوهيْتستمعْإلىْالعبارةْذاتهاْ
للمرة ْالثانيةْ ،فإنها ْهي ْنفسها ْالتي ْكان ْجبرائيل ْالمالك ْقد ْقالها ْلهاْ.
إلي؟"ْ.
ثانيا"ْ :مباركة ْهي ْثمرة ْبطنكْ .فمن ْأين ْلي ْهذا ْأن ْتأتي ْأم ْربي ْ َّ

الحظ ْأنه ْوهو ْما ْزال ْجنيناْ ْتدعوه ْأليصابات ْْرباْْ ْ .ثالث ا"ْ :فطوبى ْللتيْ
آمنت ْأن ْيتم ْما ْقيل ْلها ْمن ْ ِقَبل ْالرب"ْ .لقد ْعرفت ْأليصابات ْأن ْماْ
حدث ْ َلرجلها ْمن ْعدم ْالنطقْ ،كان ْسببه ْعدم ْإيمانهْ .واآلن ْبالمقابلة ْمعْ

ذلكْتقولْأليصاباتْلمريمْالوديعةْوالبسيطةْ"طوبىْللتيْآمنت"ْ.نعمْإنْ
كان ْعدم ْإيمان ْزكريا ْقد ْتوبَّخ ْمن ْالسماءْ ،فها ْأليصابات ْالممتلئة ْمنْ

الروح ْالقدس ْتمدح ْإيمان ْمريمْ ،وكم ْنق أر ْفي ْأسفار ْالعهد ْالقديم ْمنْ

قصص ْرجال ْونساء ْ"مشهود ْلهم ْباإليمان" ْوباإليمان ْنالوا ْالمواعيدْ
(عبْ)00وبينْهذاْالجمهورْالمباركْنجدْاسمْأمناْالقديسةْمريمْالعذراءْ
يلمعْ .فال ْغرابة ْأن ْتصرخ ْأليصابات ْبصوت ْعظيم ْقائلة ْ"طوبى ْللتيْ

آمنتْ ".واآلن ْأنعرف ْشيئاْ ْعن ْهذا ْاإليمان ْالثمين؟ ْأنعرف ْشيئاْ ْعنْ
إيمان ْمختاري ْاللْ .قال ْالرسول ْيعقوب ْإن ْالل ْاختار ْفقراء ْهذا ْالعالمْ
أغنياء ْفي ْاإليمانْ ،ذلك ْأن ْالذهب ْالذي ْيلمع ْاآلنْ ،لن ْينفع ْفي ْالعالمْ
اآلخرْ ،أما ْاإليمان ْفسيلمع ْهناك ْوينفعْ ،ألنه ْبدون ْإيمان ْال ْيمكنْ

إرضاء ْاللْ .في ْخالل ْزياراتنا ْلبيوت ْبعضنا ْالبعض ْيجب ْأن ْنتحلىْ

بروح ْالمحبة ْوالمساعدة ْاألخوية ْوالوداعة ْوالتقوى ْوأن ْنبشر ْبملكوت ْاللْ

أي ْال ْيجب ْأن ْيكون ْحديثنا ْمع ْبعضنا ْالبعص ْكحديث ْالعالم ْغيرْ
المؤمن ْبالرب ْيسوع ْالمسيح ْبل ْيجب ْأن ْنتحدث ْعن ْملكوت ْالل ْالذيْ
يبدأ ْأوال ْفي ْداخل ْوقلوبنا ْوبيوتنا ْوعائالتنا ْوأن ْال ْأن ْنتكلم ْبالشر ْعلىْ

أحدْبلْأنْنزرعْبذورْالمحبةْواإليمانْوالرجاءْفيْقلوبْأوالدناْوكنائسناْ
ومجتمعاتناْ ،ليرضى ْالل ْعلينا ْوعندما ْتنتهي ْالحياة ْهناْ ،لنبدأ ْالتي ْالْ

تنتهيْ ،والتي ْنريد ْأن ْنربحها ْكمؤمنين ْحقيقين ْوأن ْال ْنخسر ْالملكوتْ
بعد ْفوات ْاألوانْ ،هذا ْهو ْاإليمان! ْعندئذ ْتصبح ْهذه ْالعبارة ْالتي ْقيلتْ

ألمناْالعذراء ْمريمْ"طوبى ْللتي ْآمنت" ْوقول ْالرب ْالذي ْقاله ْبعد ْقيامتهْ

من ْاألموات ْ"طوبى ْللذين ْآمنوا ْ(يو )62ْ :61ربحْاَ ْحقيقيا ْوارئاْ ْأبدياْْ
نملك ْبه ْمعه ْفي ْملكوته ْالسماوي ْالذي ْأفراحه ْال ْتزول ْوال ْتننهي ْحيثْ

لم ْتره ْعين ْولم ْيخطر ْعلى ْقلب ْبشر ْما ْأعدته ْالل ْلمختاريهْ ْ .وفي ْهذاْ
اليوم ْلنحييها ْبحسب ْطقسنا ْالسرياني ْقائلينْ :السالم ْعليك ْيا ْمريمْ

العذراء ْياْممتلئةْنعمةْ ،الرب ْمعك ْمباركة ْأنت ْفي ْالنساءْ ،ومبارك ْثمرةْ
بطنك ْسيدناْيسوع ْالمسيحْ .يا ْقديسة ْمريمْيا ْوالدة ْاللّه ْصلي ْمن ْأجلناْ
نحنْالخطاةْاآلنْوفيْساعةْموتناْآمينْ.

 +السبتْفيْْ62نوفمبرْْ6102تمتْخطوبةْالشابْالمهذبْزكيْزكوْ
على ْاآلنسة ْالمصون ْروال ْجبوريْ .نهنئ ْالخطبين ْسائلين ْالل ْأنْ
يباركهماْويحفظهماْإلىْأنْيبلغاْيومْعرسهماْ.ألفْمبروكْ.

 +اليومْاألحدْبتاريخْْ62نوفمبرْْ6102يقامْقداسْوجنازْلمرورْالثالثْ
واألربعين ْلراحة ْالمرحومة ْبهيجة ْحنا ْالقس ْزوجة ْالياس ْمنيرجيْوشقيقةْ

كل ْمن ْاألخوة ْجورج ْوميشيل ْحنا ْالقس ْنقدم ْالتعازي ْلعائلتها ْواخوتهاْ
وأوالدهاْ ْوسائرْعائالتهمْوأهلهمْجميعاْْ.فليلهمهمْاللْالصبرْوالسلوان.

ْ

 +جمعية السيدات الجديدةْ :في ْأول ْنشاط ْلها ْبمناسبة ْعيد ْالبربارةْ
تدع ْوكم ْلقضاء ْسهرة ْممتعة ْعائلية ْفي ْصالة ْمار ْيعقوب ْعلى ْهنريْ

بوراسا ْبتاريخ ْْ ْ 3كانون ْاألول ْْ 6102سعر ْالبطاقة ْللكبار ْْ$ْ 62
وللصغارْْ$ْ02الدعوةْعامةْوشك اْر.

 +جمعية الشباب ْْ :في ْْ 01كانون ْاألول ْْ 6102تدعوكم ْإلى ْطعامْ
الفطور ْالمجاني ْللذين ْيبلغ ْعمرهم ْْ 22سنة ْفما ْفوق ْوذلك ْفي ْصالةْ
كنيسة ْمار ْيعقوب ْالنصيبيني ْعلى ْهنري ْبوراساْ ،يتخلل ْالفطورْ
مسابقات ْومباريات ْمختلفةْ ،رجاءْ ْأن ْيكون ْالحجز ْمسبقاْ ْلمعرفة ْالعددْ

لدى ْكل ْمن ْاألخوةْ :أنطون ْكنعــو ْْ ْ 438-887-6359ونبيل ْزكوْْ
ْ.514-575-2455

ْ +جوقة الكورال ْْ :في ْْ 01كانون ْاألول ْْ 6102كانون ْاألول ْْ6102
وبعدْالقداسْمباشرةْتدعوْجميعْأطفالْالكنيسةْمنْعمرْْ01سنواتْفماْ

دونْ،إلىْريسيتالْالميالدْْوحفلةْالباباْنويلْفيْمركزْصالةْمارْيعقوبْ
على ْهنري ْبوراساْ ،الرجاء ْتسجيل ْأسماء ْأطفالكم ْ ْلدى ْاآلنسـ ـ ـة ْزيناْ

مـلكيْْْْْ514-992-8065وشك اْرْ.

 +المجلس الملي  :يدعـوكـم ْ ْإلى ْقضاء ْحفلة ْليلة ْرأس ْالسنة ْالميالديةْ

في ْْ 30كانون ْاألول ْْ 6102االساعة ْالتاسعة ْمساءْ ،في ْصالة ْالرومْ

الكاثوليك ْالملكيين ْعلى ْالعنوان ْالتاليْ10025 Boul. L’Acadieْ ْ :

سعر ْالبطاقات ْيتراوح ْمابين ْْ $ْ 22ْ $ْ 21للكبار ْوللصغار ْْ$ْ 01
الرجاء ْحجز ْبطاقاتكم ْوأماكنكم ْبأسرع ْوقت ْممكن ْوشك اْر ْلتشجيعكمْ
ومساهمتكمْ.

ْ+لمتابعةْالنشرةْعبرْاألنترنيتْالرجاءْزيارةْموقعْالكنيسةْبإشرافْ
ْْاألبْكميلْإسحقْwww.SyrianOrthodoxChurch.com

