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ومرحبا بكم إخوتي في االستماع لعظة اليوم وهي من   من هللا أبينا والرب يسوع المسيحلكم نعمة وسالم 

اليكم  . 55الى   46في إنجيل لوقا االصحاح األول وااليات  ت جاءالقديسة مريم أم ربنا يسوع كما  ترنيمة
 َفَقاَلْت َمْرَيم :   .المسيح باسم ربنا يسوع اهقراءت  

 

ي الرَّبَّ ت   م  َنْفسِّ ي َعظ ِّ ِّ م َخل ِّصِّ ي بِّاَّللَّ وحِّ َوَذا م ْنذ  اآلَن َجمِّيع  اأَلْجَيالِّ   َوَتْبَتهِّج  ر  ألَنَّه  َنَظَر إَِّلى ات َِّضاعِّ َأَمتِّهِّ. َفه 
ب نِّي يَر َصَنَع   ت َطو ِّ يَن َيتَّ  بِّي َعَظائَِّم َواْسم ه  ق دُّوس  أَلنَّ اْلَقدِّ يلِّ اأَلْجَيالِّ لِّلَّذِّ َصَنَع ق وًَّة  ق وَنه .ــ َوَرْحَمت ه  إَِّلى جِّ

ْم. هِّ. َشتََّت اْلم ْسَتْكبِّرِّيَن بِّفِّْكرِّ ق ل وبِّهِّ َراعِّ ريَِّن  َأْنَزَل  بِّذِّ يَن.اْلم ْقَتدِّ عِّ ي ِّ َوَرَفَع اْلم تَّضِّ َياَع َخْيَراٍت َأْشَبَع الْ  َعنِّ اْلَكَراسِّ جِّ
يَن. ْبرا   ،َكَما َكلََّم آَباَءَنا َعَضَد إِّْسَرائِّيَل َفَتاه  لَِّيْذك َر َرْحَمةً  َوَصَرَف اأَلْغنَِّياَء َفارِّغِّ يَم َوَنْسلِّهِّ إَِّلى اأَلَبدِّ ِلِِّّ  .هِّ

 

 ذا نشيدة القديسة مريم أم  ربنا يسوع إبن هللا ه
 

أن أخبرها المالك جبرائيل أنها ستحبل بالروح القدس وتلد ابنًا   ماهذه الترنيمة بعد رفعت لقديسة مريم ا
يَبت  أن المالك أخبرها و العلي.  ي ْدَعى اْبَن هللاِّ و ق دُّوس  وهو وتسميه يسوع  ْبَلى  ها َنسِّ َألِّيَصاَبات  هَِّي َأْيضًا ح 

ادِّس  لِّتِّْلَك رها هْ هي في شبِّاْبٍن فِّي َشْيخ وَختَِّها وَ  أَلنَّه  َلْيَس َشْيء  َغْيَر  المالك: قال . و اْلَمْدع وَّةِّ َعاقِّراً السَّ
 .  م ْمكٍِّن َلَدى هللاِّ 

 

.  في السن ينمتقدموهما  ليصابات كانت عاقر ومن قوة هللا أصبحت حبلى من زوجها الكاهن زكرياأ
وبعد هذا  .  َلَدى هللاِّ َلْيَس َشْيء  َغْيَر م ْمكِّنٍ ومريم هي عذراء أصبحت حبلى ومن الروح القدس. بالحق 

. َفَقاَمْت َمْريَ  َها اْلَماَلك  ْندِّ . لَِّيك ْن لِّي َكَقْولَِّك. َفَمَضى مِّْن عِّ م  فِّي تِّْلَك األَيَّامِّ  َقاَلْت َمْرَيم : ه َوَذا َأَنا َأَمة  الرَّب ِّ
َبالِّ  ْرَعٍة إَِّلى اْلجِّ ْندَ . و َوَذَهَبْت بِّس   ث مَّ َرَجَعْت إَِّلى َبْيتَِّها. تخدمها  َنْحَو َثاَلَثةِّ َأْشه رٍ أليصابات   َمَكَثْت َمْرَيم  عِّ

 وهو النبي يوحنا المعمدان.  َوَأمَّا َألِّيَصاَبات  َفَتمَّ َزَمان َها لَِّتلَِّد َفَوَلَدتِّ اْبناً 
 

موضوع  كان . والخالص خالصهب ت ْبَتهجاوَ  ت الرب عظمو  تعمل إرادتهو هللا خدم  لت حياتهاضعت و  ريمم
إله  المخلص منذ القديم هللا عرف نفسه كفي وقته. االن  بشارة األنبياء القديسين منذ القديم الى أن حققه هللا 

مثال  نشد الملك داود ن أعدائهم. م الرب  خالص ينتظرون في العهد القديم   المؤمنينكان جميع ف ؛الخالص 
ْب لِّي َيا يقول:  69في مزموره  ْب َوْجَهَك  اْسَتجِّ مَِّك اْلَتفِّْت إَِّليَّ َواَل َتْحج  َربُّ أَلنَّ َرْحَمَتَك َصالَِّحة . َكَكْثَرةِّ َمَراحِّ

نِّي. ي. ف كََّها بَِّسَببِّ أَْعَدائِّي اْفدِّ ْب لِّي َسرِّيعًا. اْقَترِّْب إَِّلى َنْفسِّ يقًا. اْسَتجِّ َك أَلنَّ لِّي ضِّ وهذا ما كان   َعْن َعْبدِّ
  . حتى لما يسمح أنأبدا دهو وعما ينسى هللا حتى جاء تمام الزمان فأرسل إبنه مولود من إمرأة. هللا يعمله 
 هم.  يكرميرفعهم و هللا  فمن هناك  محن ويسقطوا في أدنى مستوياتهم في حياتهمالفي  يكونوا أتقياءه

 

مثل سارة زوجة   ،هللا بمنحهن أطفاالً  هنات وباركراق اع  اللواتي كن   مؤمنات خبرنا الكتاب المقدس عن نساء ي
النبي   وحن ة أم  ؛ ت إبنها إسحاق من زوجها إبراهيم وهما في شيخوختهمالرب عليها فحملالتي أنعم اإبراهيم 
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  خالصهونساء أخريات باركهن هللا وصرن قنات ل التي كانت أيضا عاقر حتى بارك هللا رحمها. صموئيل
 كلالذي كان في  هللا بنفس الروح القدس عظمت أيضا  مريم و . معمدانال أليصابات والدة يوحناحتى الى 

 :  نشدت قائلةمثال حن ة أم  صموئيل نساء هللا في العهد القديم. 
 

زَّتِّي بِّهِّ ا يَر الرَّب ِّ  ،ْبَتَهَج َقْلبِّي بِّالرَّب ِّ َوَسَمْت عِّ َك إِّْذ َلْيَس ق دُّوس  َنظِّ ر  َعَلى أَْعَدائِّي أَلن ِّي َفرِّْحت  بَِّخاَلصِّ َأْفَتخِّ
َنا. . كما  والمحبة خالص هللا ينير الوجوه بالفرح واالبتهاج والشجاعة َواَل ي ْوَجد  َمْن ي َماثِّل َك َوَلْيَس َصْخَرة  َكإَِّلهِّ
أبنه الحبيب فصار هو ترنيم  د و في وعالرب دخلنا أ ،سيح إبن هللاصار معنا أيضا. منذ أن آمنا بيسوع الم

ْج َوَيْفَرْح بَِّك َجمِّيع  َطالِّبِّيَك. لَِّيق ْل َأَبدًا   داود: ثلونقول م. له المجد  فرحنا ومخلصناإنتصارنا ومدحنا و  لَِّيْبَتهِّ
 . َك: َيَتَعظَّم  الرَّبُّ بُّو َخاَلصِّ َأمَّا َأَنا َفمِّْسكِّين   . وقال أيضا: 40مزموره هذه أقوال الملك والنبي داود في م حِّ

ئ. . الرَّبُّ َيْهَتمُّ بِّي. َعْونِّي َوم ْنقِّذِّي َأْنَت. َيا إَِّلهِّي اَل ت ْبطِّ  َوَبائِّس 
 

كما هو   لجميع الشعوب أعد  الخالص هللا هللا المخلص. فس الروح القدس عمل فيهم يعمل اليوم. فهو  ن
وفًا مكتوب:  يَرةِّ مِّْن َأْجلِّك مْ َمْعر  َنةِّ اأَلخِّ َر فِّي اأَلْزمِّ يسِّ اْلَعاَلمِّ َوَلكِّْن َقْد أ ْظهِّ ذ فجر الخليقة  منو . َسابِّقًا َقْبَل َتْأسِّ

وهذا ما عمله بإبنه في الجسد. يسوع إبن هللا  . ليسحق رأس الشيطان هللا أنه يرسل المخلص من امرأة أعلن 
موت ليقضي على من له سلطة الموت، أي إبليس، ويحرر من  في اللحم والدم وهكذا تمكن أن يشترك ا

 . هللويا. المجد هلل مخلصنا.  كان الخوف من الموت يستعبدهم طوال حياتهم. نعم
 

 ،ها أنا عبدة الرب : بوعي فقالت  الرب في خدمة الموافقة نفسها بكامل  ت ضعوا و لها  هللاخبر   سمعت ريم م
ر  يص ستولكنها  .ةً ماوآمنت وبفضل نعمة هللا أصبحت أكثر النساء كر سمعت ريم . مليكن لي كما تقول

راه وهو في عمره  ة ست عجيبالذي حملته في بطنها بطريقة   ذاك القدوسألنها سترى   آالمااألكثر أيًضا 
  المخلص. الرب مخلصها. إال أنها االن تعبر عن إبتهاجها في هللا  لى صليب.سنة مسمرا ع 33حوالي 

لَّه  َفَقْد  ،اَل َتَخاف وا: والدة يسوعرعاة ليلة لالمالك  هكذا قال ايضا ْعَب ك  يٍم َيع مُّ الشَّ ر ك ْم بَِّفَرٍح َعظِّ َفَها َأَنا أ َبش ِّ
َد م َخل ِّص  ه َو  يَنةِّ َداو  لَِّد َلك م  اْلَيْوَم فِّي َمدِّ يح  الرَّبُّ و  بعدما أن بشر المالك القديسة مريم أن القدوس  . اْلَمسِّ
 . المخلص  هو الرب مسيح  اليسوع شهد أن المولود منها يدعى إبن هللا العلي، االن ي

 

يهلك كل من يؤمن    لكيالكل الناس النه هكذا أحب هللا العالم حتى بذل إبنه الوحيد ل المفرح ا خبر هللاذ ه
رسل النبي يوحنا المعمدان  أواحد حقق وعدين.  وقت في نسى وعوده  ماهللا . به بل تكون له الحياة االبدية 

د الطريق للمسيح ها أنا أرسل رسولي فيمهد كما قاله بالنبي مالخي في القرن الخامس قبل يسوع:  ليمه 
ه    إشعياء في القرن الثامن من قبل:ب . وأرسل هللا المسيح كما تنبأ به الطريق أمامي ي ِّد  َنْفس  م  السَّ يك  َوَلكِّْن ي ْعطِّ

مَّان وئِّيلَ   َها اْلَعْذَراء  َتْحَبل  َوَتلِّد  اْبنًا َوَتْدع و اْسَمه   ،آَيةً  ألَنَّه  ي ْوَلد  َلَنا َوَلد  َوي ْعَطى َلَنا اْبن  َيْحمِّل   . وقال أيضا: عِّ
ي اً  يرًا َأبًا َأَبدِّ يرًا إَِّلهًا َقدِّ يبًا م شِّ اَلمِّ. الر َِّياَسَة َعَلى َكتِّفِّهِّ َوي ْدَعى اْسم ه  َعجِّ يسوع لم يأت من نفسه. هللا   َرئِّيَس السَّ



. فهو كلمة هللا في الجسد. وله يشهد جميع األنبياء أن كل من يؤمن به، ينال  السماءهو الذي أرسله من 
 بإسمه غفران الخطايا. كان يسوع المسيح عند هللا ولكنه بقدرة العلي صار بشرا مثلنا، سوى في الخطيئة. 

 

ْبَرائِّيل   اْلَماَلك  َل أْرسبشرنا االنجيل أن هللا ي اْلم ْنَعم   َأيَّت َها  َساَلم  َلكِّ   :لها َفَقالَ  َمْرَيم   ااْسم هَعْذَراَء   إَِّلىأيضا جِّ
َساَءَلْت . هذا أمر غير طبيعي. فَ ْضَطَرَبْت لَِّكاَلمِّ اْلَماَلكِّ مريم ا. َأْنتِّ فِّي الن َِّساءِّ م َباَرَكة  . َالرَّبُّ َمَعكِّ  .َعَلْيَها

هِّ َنْفَسَها َما َعَسى َأْن َتك وَن  يَّة  َهذِّ ْنَد هللاِّ َوها   َفَقاَل َلَها اْلَماَلك : اَل َتَخافِّي َيا؟ التَّحِّ َمْرَيم  َفإِّنَّكِّ َقْد نِّْلتِّ نِّْعَمًة عِّ
وعَ  يَنه  َيس  يَن اْبنًا َوت َسم ِّ يمًا َواْبَن اْلَعلِّي ِّ ي ْدَعىَيك ون   إِّنَّه   ؛َأْنتِّ َسَتْحَبلِّيَن َوَتلِّدِّ ال يمكن   الذيعمل هللا هذا  .َعظِّ

 خطة هللا بيسوع كانت الخالص به. تحقيقه. مسيرته و غي ر أو ت هألي قوة أن توقف
 

ادِّسِّ ها فِّي َشْهرِّ  هي نسيبتها أليصابات أن  ا المالك جبرائيلهأخبر م ث َمْرَيم   فِّي تِّْلَك اأَليَّامِّ َقاَمْت و . السَّ
َبالِّ  َسمَِّعْت َساَلَم َألِّيَصاَبات   وغيرَفَدَخَلْت َبْيَت َزَكرِّيَّا َوَسلََّمْت َعَلى َألِّيَصاَباَت.  َوَذَهَبْت م ْسرَِّعًة إَِّلى اْلجِّ

َل َبْطنَِّهاَقَفَز اْلَجنِّين  و  ،َمْرَيمَ  َواْمَتََلَْت َألِّيَصاَبات  مَِّن  لصوة مريم الطيب أم يسوع إبن هللا  اْبتَِّهاجاً َقَفَز . َداخِّ
يٍم َوَقاَلْت: م َباَرَكة  َأْنتِّ َبْيَن الن َِّساءِّ  وحِّ اْلق د سِّ َوَصَرَخْت بَِّصْوٍت َعظِّ ْن َأْيَن لِّي   ،َوم َباَرَكة  َثَمَرة  َبْطنِّكِّ  ،الرُّ َفمِّ

ْن قَِّبلِّ الرَّب ِّ َهَذا: َأْن َتْأتَِّي إَِّليَّ أ مُّ َرب ِّي؟  وعظ مت مريم هللا  . َفط وَبى لِّلَّتِّي آَمَنْت َأنَّه  َسَيتِّمُّ َما قِّيَل َلَها مِّ
 خادمته.  ألَنَّه  َنَظَر إَِّلى ات َِّضاعِّ َأَمتِّهِّ.  هام َخل ِّصِّ رب بِّال  ةَتهِّجبروحها مب 

 

يَر ا يَن َيتَّ  َعَظائَِّم َواْسم ه  ق دُّوس    هاَصَنَع بِّ هو ْلَقدِّ يلِّ اأَلْجَيالِّ لِّلَّذِّ َشتََّت  ؟ هللا  مذا صنع ق وَنه .ــَوَرْحَمت ه  إَِّلى جِّ
ْم. اْلكِّْبرَِّياء  . لكنه ال يعرف أن وأنه على حق بفكره أنه مهمالمتكبر يعظم نفسه   اْلم ْسَتْكبِّرِّيَن بِّفِّْكرِّ ق ل وبِّهِّ

ق وطِّ   سارنكااليسبق  وحِّ بعد َوالسُّ ْثمِّ نَ   ماف. َتَشام خ  الرُّ ْد ع مَّاَل اِلِّ يشِّ َسرِّيعًا ي ْقَطع ون ِلِّ ْحسِّ ْثَل اْلَحشِّ ْم مِّ   .نَّه 
رِّ الرَّبَّ َواْصبِّْر وَ  َن الَّذِّي ما اتَّكِّْل َعَلى الرَّب ِّ َواْفَعلِّ اْلَخْيَر. اْسك نِّ اأَلْرَض َواْرَع اأَلَماَنَة. اْنَتظِّ َيْنَجح   َتَغْر مِّ

وَن الرَّبَّ ه ْم َيرِّث وَن اأَلْرَض. .ي ْقَطع ونَ  همأَلنَّ   رارشاالومن فِّي َطرِّيقِّهِّ  ر  يَن َيْنَتظِّ   الَّذِّ
 

صرفهم فارغين.  و  مناصبهمن م وأنزلهم  همدد هللا ب األغنياء و  الجبابرةو ن ي لمتكبر تذكر هذه الحقيقة، أن ا ريمم
  همأشبعرفعهم هللا و م الذين ه المحقورين و و  الجياعو  ن و ضعواالمتتذكر كذلك و .. يسوع المسيح هو المقياس.

هللا  . ِلبراهيم ونسله إلى األبد و  همتذكر الرحمة كما تكلم إلى آبائ، شعبههللا ما نسى  .صهمل  وخ من خيراته
  :هللا ِلبراهيمأن منه يجي النسل الذي تتبارك فيه جميع شعوب األرض. هكذا قال ِلبراهيم  الوعود أوفى ب

َكَأنَّه   فِّي اأَلْنَسالِّ َكَأنَّه  َعْن َكثِّيرِّيَن، َبْل َوفِّي َنْسلَِّك  قال: ما. قِّيم  َعْهدِّي َبْينِّي َوَبْيَنَك َوَبْيَن َنْسلَِّك مِّْن َبْعدِّكَ أوَ 
ٍد  يح  َعْن َواحِّ  . الَّذِّي ه َو اْلَمسِّ

 

بها هاَنَظَر إَِّلى ات َِّضاعِّ  هللاذكرت أن ن الروح القدس مريم فهمت هذه الحقيقة و م في نظرة هللا الرحمة  .  وطو 
َعْيَنا   ْثم .اِلِّ  همَيَتَسلَّْط َعَليلئال  هفِّي َكلَِّمتِّ  همَثب ِّْت َخَطواتوي همْرَحميو ى طالبيه إِّلَ بوجهه ْت ـفِّـ ْلتَ والخالص. هللا ي

يقِّيَن َوأ ذ َناه   علىالرَّب ِّ  د ِّ َع َومِّْن ك ل ِّ ل الص ِّ ْم. َصَرخ وا َوالرَّبُّ َسمِّ هِّ َراخِّ َأْنَقَذه ْم. َقرِّيب  ه َو الرَّبُّ مَِّن  ضيقاتهمص 
قِّي رِّي اْلق ل وبِّ َوي َخل ِّص  اْلم ْنَسحِّ . ناْلم ْنَكسِّ وحِّ هللا التفت الى مريم وأعطاها مسؤولية عظيمة وهي قبلتها   الرُّ



ب  زمانجميع األجيال في كل إبتهاج. لهذا بتواضع و  ت إبن هللا  حملنها من أجل طاعتها الها وتكرمها تطو 
م و وي َيْفَرح ونَ وَ  ن لودعاء يسمعو ا. في بطنها اطاهر جد  مريم الذي عاش ألف سنة من  داود .  الرَّبَّ   ن َعظ ِّ

ْج َوَيْفَرْح بَِّك َجمِّيع  َطالِّبِّيَك لَِّيق ْل : يناشدنا أيضا في مزاميره يقولقبل  َك َيَتَعظَّم   كل حين لَِّيْبَتهِّ بُّو َخاَلصِّ م حِّ
ئ. . َأمَّا َأَنا َفمِّْسكِّين  َوَبائِّس  الرَّبُّ َيْهَتمُّ بِّي َعْونِّي َوم ْنقِّذِّي َأْنَت َيا إَِّلهِّي اَل ت ْبطِّ    أمين. الرَّبُّ

 

  الذي فيه صلب إبن هللاعيد الفصح بو وهو مرتبط بإعالن ميالد يسوع أناشيد الكنيسة  أعظم هوشيد مريم  ن
  َس بَِّأَحٍد َغْيرِّهِّ اْلَخاَلص  َليْ . ما أعظمه. يسوع نا من سلطان الظالم وينقلنا الى ملكوت نوره العجيب.خلصلي

َماءِّ  رجاء المساكين والمتواضعين  يسوع.  .َنْخل َص َأْن  مه هللا للبشر به يجب د  فأَلْن َلْيَس اْسم  آَخر  َتْحَت السَّ
لصليب.  الموت، موت ا حتىنا ب أحهو فهو يغفر جميع الخطايا مهما كانت. . البروالمضطهدين من اجل 

سالما أترك لكم. سالمي أعطيكم. ليس كما يعطي العالم  يقول:  وهو سالمنا النه ومكمله االيمانرائد هو 
ي الرَّبَّ مريم:  معونقول . نعم. ال ترتعب أعطيكم أنا. فال تضطرب قلوبكم و  م  َنْفسِّ ِّ   ت َعظ ِّ ي بِّاَّللَّ وحِّ َوَتْبَتهِّج  ر 

ي  نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة هللا وشركة الروح القدس معكم كل يوم. آمين.  و  .آمِّينَ . م َخل ِّصِّ
 
 


