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نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .تأملنا اليوم هو في نشيد القديسة مريم أم ربنا يسوع كما
هو مكتوب في إنجيل لوقا االصحاح األول وااليات  46الى  .55اليكم قراءته باسم ربنا يسوع.
ِ
َّ ِ
ِ
الر َّ
َمتِ ِه .فَهُ َوَذا
ض ِ
ت َم ْرَي ُم :تُ َعظِّ ُم َن ْف ِسي َّ
فَقَالَ ْ
ب َ 47وتَْبتَ ِه ُج ُروحي بِالله ُم َخلِّصي  48ألََّنهُ َنظَ َر إِلَى اتِّ َ
اع أ َ
َن اْلقَِدير ص َنع بِي ع َ ِ
اسمهُ قُ ُّدوس  50ور ْحمتُهُ إِلَى ِج ِ
َج َي ِ
ال تُطَ ِّوُبنِي  49أل َّ
يل
اآلن َج ِميعُ األ ْ
َ
ُم ْن ُذ َ
ََ َ
ظائ َم َو ْ ُ
َ َ َ
َع َّزاء ع ِن اْل َكر ِ
ِ
ت اْلمستَ ْكبِ ِر ِ
ِ ِِ
َجي ِ َِِّ
اس ِّي
ين َيتَّقُ َ
ين بِف ْك ِر ُقلُوبِ ِه ْم 52 .أ َْن َز َل األ َ َ
األ ْ َ
َ
ال للذ َ
ص َن َع قُ َّوةً بِذ َراعهَ .شتَّ َ ُ ْ
ونهَُ 51 .
َ
ف األ ْ ِ
ٍ
ِِ
يل فَتَاهُ لِ َي ْذ ُك َر َر ْح َمةً
ض َد إِ ْس َرائِ َ
ص َر َ
ين 53 .أَ ْش َب َع اْل ِج َي َ
ينَ 54 .ع َ
اء فَ ِارِغ َ
َوَرفَ َع اْل ُمتَّضع َ
َغن َي َ
اع َخ ْي َرات َو َ
ِِ ِ
َّ
يم َوَن ْسلِ ِه إِلَى األ ََبِد.
َ 55ك َما َكل َم َآب َ
اء َناِ .ل ْب اره َ
الى هنا قراءة كلمة اهلل

هذا نشيد القديسة مريم .رفعته خالل زيارتها لنسيبتها أليصابات زوجة زكريا الكاهن والتي كانت حبلى

بالنبي يوحنا وكانت في شهرها السادس وفي شيخوختها .وزيارة مريم لها كانت بعدما أعلن المالك جبرائيل
ِّد َن ْف َسهُ ُي ْع ِطي ُك ْم
لمريم أنها ستحبل وتلد إبنا وتسميه يسوع .كان هذا إتمام قول اهلل بالنبي إشعياءَ :ولَ ِك َّن السَّي َ
ِ
يل .الذي معناه :اهلل معنا .أما إعالن المالك فيقول
اس َمهُ ِع َّم ُانوئِ َ
اء تَ ْحَب ُل َوتَل ُد ْابناً َوتَ ْد ُعو ْ
َآيةًَ :ها اْل َع ْذ َر ُ
ف واسم اْلع ْذر ِ
ِ
ِ
الكتاب أن اهلل أرسلَه إِلَى ع ْذراء م ْخطُ ٍ ِ
اء َم ْرَي ُم .فَ َد َخ َل إِلَ ْيهَا
َ
وبة ل َرُج ٍل م ْن َب ْيت َد ُاوَد ْ
اس ُمهُ ُي ُ
ْ
وس ُ َ ْ ُ َ َ
َ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َم َعكُ .م َب َارَكة أ َْنت في ِّ
الَ :سالَم لَك أَيَّتُهَا اْل ُم ْن َع ُم َعلَْيهَا .اَ َّلر ُّ
الن َساء.
ك َوقَ َ
اْل َمالَ ُ
ون َهِذ ِه التَّ ِحَّيةُ؟ المالك
َت المالك وسمعت َكالَ ِم ِه .ففَ َّك َر ْ
ت لَ َّما َأر ْ
اضطَ َرَب ْ
مريم ْ
ت في نفسها َما َع َسى أ ْ
َن تَ ُك َ
ال لَها :الَ تَ َخ ِافي يا مريم ألََّن ِك قَ ْد وج ْد ِت نِعمةً ِع ْن َد ِ
اهلل .بشرها بأنها َستَ ْحَبل َوتَلِد ْابناً َوتُ َس ِّميه
ََ
عرف ذلك فَقَ َ َ
َْ
َ َ ْ َُ
ع .ه َذا ي ُكون ع ِظيماً و ْابن اْلعلِ ِّي ي ْدعى والَ ي ُك ِ ِ ِ ِ
تتحير بسبب هذا الخبر ولم
ون ل ُمْلكه نهَ َاية .مريم لم ّ
َي ُسو َ َ َ ُ َ
َ َ َ ُ َ َ َ ُ
اب :اَ ُّلرو ُح
َع ِر ُ
ت لِْل َمالَ ِكَ :ك ْي َ
تشك لكن كيف يحدث هذا فقَالَ ْ
تأْ
ون َه َذا َوأ ََنا لَ ْس ُ
َج َ
ف َرُجالً؟ والمالك أ َ
ف َي ُك ُ
ود ِم ْن ِك ي ْدعى ابن ِ
ِّ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ُّ
اهلل .هذه بشارة مفرحة
وس اْل َم ْولُ ُ
ُ َ َْ
اْلقُ ُد ُس َيحل َعلَ ْيك َوقُ َّوةُ اْل َعل ِّي تُظَللُك َفل َذل َك أ َْيضاً اْلقُ ُّد ُ
عم الشعب كله .المالك جبرائيل يعلن أن القدوس المولود من مريم المنعم عليها هو إبن اهلل.
عظيمة ت ّ
وقال المالك ليس لدى اهلل وعد يستحيل عليه إتمامه .وانتظر المالك جواب مريم حتى عبرت عنه بفرح

وقالت بإيمان في اهلل :ها أنا عبدة الرب ،ليكن لي كما تقول .ثم انصرف المالك من عندها .وفي تلك

ِ
األيام قامت وذهبت مسرعة لبيت زكريا .ولَ َّما س ِمع ْ ِ
طنِهَا
ين ِفي َب ْ
يص َاب ُ
ات َسالَ َم َم ْرَي َم ْارتَ َك َ
ض اْل َجن ُ
ت أَل َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
وامتَ ََل ْ ِ
ٍ
الرو ِح اْلقُ ُد ِ
تُ :م َب َارَكة أ َْنت في ِّ
الن َساء َو ُم َب َارَكة ه َي
ات ِم َن ُّ
ص ْوت َعظيم َوقَالَ ْ
ص َر َخ ْ
يص َاب ُ
ت بِ َ
س َو َ
َت أَل َ
َْ
طنِ ِك .وقالت ايضا :طُ َِّ ِ
الر ِّ
ب .في حضرة الرب إبتهاج
يل لَهَا ِم ْن ِقَب ِل َّ
ثَ َم َرةُ َب ْ
َن َيتِ َّم َما ِق َ
آم َن ْ
ت أْ
َ
وبى للتي َ
وحي بِاللَّ ِه م َخلِّ ِ
ب وتَْبتَ ِهج ر ِ
صي.
ت َم ْرَي ُم :تُ َعظِّ ُم َن ْف ِسي َّ
وفرح وسالم .قَالَ ْ
الر َّ َ ُ ُ
ُ
مريم تمجد اهلل وتشهد أن الرب هو مخلصها وأنها خادمته .وهي حامل بمخلص العالم الذي سيكشف
للعالم أنه هو المخلص وأن اهلل هو أبوه وأنه هو يعطينا الحق أن نكون من أوالده .الودعاء يسمعوا
الر َّ
الر ِّ
ب ت ْفتَ ِخ ُر نفوسهم من أجل رحمته وخالصه الن ال مثل الرب
اسم اهللُ وبِ َّ
ون وي َعظِّ ُمون َّ
ب ُ
فََي ْف َرُح َ
ويعـلّوا ْ
خدام اهلل في
إلهنا وال مثل أعماله النه عظيم وصانع العجائب .مريم ابتهجت بنفس الروح الذي كان في ّ
يك لِي ُق ْل كل حين م ِحبُّو َخالَ ِ
ِ
ِ
ِ
ص َك َيتَ َعظَّ ُم
العهد القديم مثل داود عندما قال :ل َي ْبتَ ِه ْج َوَي ْف َرْح بِ َك َجميعُ طَالبِ َ َ
ُ
الر ُّ
الر ُّ
ت َيا إِلَ ِهي الَ تُْب ِطئ .ونحن نقول :باركي يا
َما أ ََنا فَ ِم ْس ِكين َوَبائِس َّ
َّ
ب .أ َّ
ب َي ْهتَ ُّم بِي َع ْونِي َو ُم ْن ِقِذي أ َْن َ
نفسي الرب وال تنسي كل حسناته .حتى عند كثرة همومي في داخلي تبتهج نفسي بتعزيات الهنا .الرب ال

ينس وعوده .إنه أمين .ال يغير كلمته.

اع أ ِ ِ
َج َي ِ
ال تُطَ ِّوُبنِي .في نظرة
اآلن َج ِميعُ األ ْ
مريم سبحت الرب وقالت :ألََّنهُ َنظَ َر إِلَى اتِّ َ
َمته .فَهُ َوَذا ُم ْن ُذ َ
ض ِ َ
ط َعلَيهم
ِّت َخطَواتهم ِفي َكلِ َمتِه لئال َيتَ َسلَّ ْ
ت إِلَى طالبه وي ْر َحمهم ويثَب ْ
اهلل الحنان والرحمة للخالص .اهلل يْلتَِف ْ
ِ
تطوبها وتكرمها
اِلثْم .مريم نالت مسؤولية عظيمة وقبلتها بتواضع وفرح .لهذا جميع األجيال في كل زمان ّ
بإحترام من أجل طاعتها وتواضعها النها حملت إبن اهلل .تذكر نعمة اهلل الذي ينظر الى المتواضعين وهو
ِ
اء .هو الذي
قوته في الضعف .اهلل ي ْختَ َار ُ
ي األَ ْق ِوَي َ
اء العالم لُي ْخ ِز َ
ض َعفَ َ
يرفعهم في حينه .الن الرب ّ
يكمل ّ
َن قُ َّوتِي ِفي الضُّع ِ
يك نِ ْع َمتِي أل َّ
ف تُ ْك َم ُل.
قال للرسول بولس :تَ ْك ِف َ
ْ

ِ
ت اْلمستَ ْكبِ ِر ِ
ِ ِِ
اء َع ِن
َ
ص َن َع قُ َّوةً بِذ َراعهَ .شتَّ َ ُ ْ
ين بِف ْك ِر ُقلُوبِ ِه ْم .أ َْن َز َل األَع َّز َ
السيدة مريم أنشدت حقيقة نبوية فقالتَ :
َّ ِ ِ
ِ
قوون بأشرارهم وجرائمهم
اْل َك َراس ِّي َوَرفَ َع اْل ُمتضعين .مع أننا نرى اِلثم ينمو وينتشر في العالم واألقوياء يت ّ
إال أن قضاء اهلل قد صدر ومريم تنشد ايضا هذه الحقيقة .وأما حكم اهلل فهو أن كل من يرفض أن يؤمن
حنة أم النبي صموئيل التي قالت ايضا:
بإبن اهلل الوحيد مصيره هو العذاب االبدي .نشيد مريم يشبه نشيد ّ
الر َّ
َع َما ُل .ونحن نسمع أقوال القديسة مريم ونسمع أقوال رجال ونساء اهلل ونقول
َّ
ب إِلَه َعلِيم َوبِ ِه تُ َ
وزُن األ ْ
ِ
ِ ِ
الر ُّ ِ
وري و َخالَ ِ
بفرح وايمان :اَ َّلر ُّ
ب؟
اف؟ َّ
َخ ُ
صي ِم َّم ْن أ َ
ص ُن َح َياتي م َّم ْن أ َْرتَع ُ
بح ْ
ب ُن ِ َ
ف األ ْ ِ
ٍ
اء
ص َر َ
ونشيد مريم هو دعوة للثبات في االيمان والرجاء النها تقول :أَ ْش َب َع اْل ِج َي َ
َغن َي َ
اع َخ ْي َرات َو َ
بر ورجاءا وخالصا بإبنه يسوع المنتصر على الشيطان وعلى العالم وعلى
ين .أكيد اهلل أشبعنا ّا
فَ ِارِغ َ

الموت .فال يشمت بنا أحد بكالم بالغة واِلغراء وال يخوفنا بتهديداته الن طرق ِ
اِل ْن َس ِ
نقية وهو
ان تظهر ّ
اح والقلوب .في يسوع الذي و ِ
الر ُّ
ضع لسقوط كثيرين وقيام كثيرين
ب َوزن األ َْرَو ِ
يفتخر ِفي َع ْي َن ْي َن ْف ِس ِه َولكن َّ
ُ
يل فَتَاهُ لِ َي ْذ ُك َر َر ْح َمةً َك َما َكلَّ َم
ض َد إِ ْس َرائِ َ
في إسرائيل وفي كل مكان .مريم تنشد هذه الحقيقة وتقول اهلل َع َ
آب ِِ ِ
يم َوَن ْسلِ ِه إِلَى األ ََبِد .إسرائيل فتاه.
َ َ
اء َنا ِل ْبراه َ
وعد إبراهيم وداود .اهلل افتدى إسرائيل والعالم بيسوع الذي يقول
اهلل اختاره ليجعل المخلص يأتي منه كما ّ
في االنجيل :النه هكذا أحب اهلل العالم حتى بذل إبنه الوحيد لكيال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له

الحياة .ونفتخر باهلل الذي بررنا ومحى جميع خطايانا وصالحنا مع نفسه كما هو مكتوب :فَِإ ْذ قَ ْد تََب َّرْرَنا
ع اْلم ِس ِ َِّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ص َار لََنا ُّ
يم ِ
يم ِ
ان إِلَى َهِذ ِه ِّ
الن ْع َم ِة
يح الذي بِه أ َْيضاً قَ ْد َ
الد ُخو ُل باِل َ
ان لََنا َسالَم َم َع اهلل ب َرب َِّنا َي ُسو َ َ
باِل َ
ِ ِ ِ
ط ب ْل َن ْفتَ ِخر أ َْيضاً ِفي ا ِّ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ين
ون َوَن ْفتَخ ُر َعلَى َر َجاء َم ْجد اهلل َولَ ْي َس َذل َك فَقَ ْ َ
لضيقَات َعالم َ
يم َ
ُ
التي َن ْح ُن فيهَا ُمق ُ
َن محَّبةَ ِ
ِ
ِ
الض َ ِ
أ َّ
َن ِّ
ت ِفي ُقلُوبَِنا
اء َو َّ
اهلل قَِد ْان َس َك َب ْ
ص ْب اًر َوالص ْ
اء الَ ُي ْخ ِزي أل َّ َ َ
الر َج ُ
َّب ُر تَْزك َيةً َوالتَّْزك َيةُ َر َج ً
يق ُي ْنشئُ َ
الرو ِح اْلقُ ُد ِ
طى لََنا.
بِ ُّ
س اْل ُم ْع َ
نشيد مريم هو أعظم أناشيد الكنيسة وهو معروف بإسم :منيفيكا .النشيد الرائع .الفريد .وهو مرتبط بإعالن

ميالد يسوع وعيد الفصح الذي فيه صلب إبن اهلل الذي ولد كإنسان ليكون مثلنا في جميع األمور ،سوى

في الخطية ،ليحررنا من سلطان الظالم وينقلنا الى ملكوت نوره العجيب .ويسوع المسيح إبن اهلل أكمل

شريعة موسى واالنبياء نيابة عنا وحسب مشيئة اهلل له .فكان طائعا حتى الموت ،موت الصليب .والقديسة

مريم أم إبن اهلل من جهة الجسد التي حملته وولدته واعتنت به مع اهلل في صباه نظرت اليه وهو يتألم
مسم ار على خشبت العار من أجل خطايانا جميعا.

ت السَّم ِ
يسوع .ما أعظمه .لَ ْيس بِأ ٍ
اء ف ّدمه اهلل للبشر به يجب
اسم َ
آخ ُر تَ ْح َ
ص أل ْ
َ َ
َن لَْي َس ْ
َحد َغ ْي ِرِه اْل َخالَ ُ
َ
ص .يسوع .رجاء المساكين والمتواضعين والمضطهدين من اجل البر .فهو يغفر جميع الخطايا
أْ
َن َن ْخلُ َ
مهما كانت .لكل من يتوب ويدعو اهلل بإسمه .الن ُد ِفع له كل سلطان في السماء وعلى األرض .فيه يليق
االيمان والرجاء والمحبة النه هو أحبنا حتى للصليب .وهو رائد االيمان ومكمله وهو سالمنا النه يقول:
سالما أترك لكم .سالمي أعطيكم .ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا .فال تضطرب قلوبكم وال ترتعب.
ِ
َّ ِ ِّ ِ
ِ
الر َّ
ين .ونعمة ربنا يسوع
نعم .ونقول مثل القديسة مريم :تُ َعظِّ ُم َن ْف ِسي َّ
ب َوتَْبتَ ِه ُج ُروحي بِالله ُم َخلصي .آم َ
المسيح ومحبة اهلل أبينا وشركة الروح القدس معكم كل يوم .آمين.

