
  

 رهبانية بنات مرمي الكلدانيات
 العـدد ………………        علوية  2151ص. ب. :        
 التاريخ ……………….        الكرادة الشرقية ـ بغداد ـ العراق   

 7190002 - 7190001تلفون:     
   مع مريم نحو االعالي

 ( 38:1"هاءنذا أمة للرب فليكن لي حسب قولك" )لوقا 

 ها أديرة الرهبانية ورساالتأخواتي المباركات في كل 

 سالم الرب معكّن جميعا  

وبينما نحن نستعد لحلول عيد    ،قها عليناد  يغبركات التي  كل النعم والقبل كل شيء، أشكر الرب على  
برياضة   أن نقوم  كعادة كل سنة  علينا  دنس،  على قلوبنا جميعًا، عيد أمنا العذراء مريم المحبول بها بال  عزيز

نية كل  على    وم وصالة رافقها صيروحية   الرهبانية وعلى  امنا حيوخدمتها  لتعكس في حياتها  منا    أخت نية  اة 
الرهبانية  نية وعلى  العذراء بكل سالم وفرح  .نجاح مشاريعنا  العيد  نستقبل  ان    ،لكيما  ننسى  نستمر في وان ال 

   .صالتنا لكيما الرب يزيل هذا المرض " فايروس كورونا" من البشرية

كيف    تعلمنلو   ،لهاالمالك  وصمتها امام بشارة    ئهافي إصغا  ،في حياة مريم  يزات اخواتي العز   اً مع  لنتأمل
مكانا لدخول   وبناقلوكيف نوسع في    ،معهصحيحة    روحية  وكيف ندخل في عالقة  ،ي الى نداءات الرب نصغ
أن يتكلم يسمح هلل  صمت ونعمل بشكل    أن نعيش حياةفيه. إن التفكير العميق في حياتنا وتكريسنا يجعلنا    النور

 ،العذراء  ُأمنا  الذي رافق  م التي قلناها للرب التخلو من ان نكون معفيات من هذا االضطراب ع  ن الن  إ    .فينا  يعملو 
المالك   قال  مثلما  مريم""  لها ولكن  يا  تخافي  في    هكذا  ال  هللا  وصعوبات   ،حياتنايدخل  مفاجآت  تنسجها  التي 

ا كما قال  ، يقول لنلهذا السبب ربما    أو  أة،ي هكانت غير م  ، حتى لوحياتنافي  . يدخل هللا  اً جديد   اً ويعطيها مذاق
ْعِف  الى اهل قورنثية  الثانية  يقول مار بولس في رسالته  .تخافي"  اللمريم " ِتي ِفي الضَّ : »َتْكِفيَك ِنْعَمِتي، أَلنَّ ُقوَّ

م التي قالتها ع  الن    إن.  (9:12)    َليَّ ُقوَُّة اْلَمِسيحِ ي، ِلَكْي َتِحلَّ عَ ِبُكلِّ ُسُروٍر َأْفَتِخُر ِباْلَحِريِّ ِفي َضَعَفاتِ ُتْكَمُل«. فَ 
تعلمنا  )  38:    1(ءنذا أمة للرب فليكن لي حسب قولك" لوقا  اهلمشيئة هللا "    كلياً   لمت للمالك واستسالعذراء  مريم  

يم الكلي تنا. هذا النعم والتسليا كليًا الرادته القدوسة في كل يوم من أيام ح  كل ثقتنا باهلل وأن نستسلم  ان نضع
المق االنجيل  يقول  كما  مسرعة  تذهب  ان  فرح  وبكل  دفعها  تبالي لمريم  ان  دون  اليصايات  نسيبتها  الى  دس 

قلبها قبل   كما حملته فيئها  كلمة في احشابل فرحها كان كامنًا في انها تحمل ال  ،كالم الناسببمشقات الطريق و 
ابها الى نسيبتها هأسست مريم انطالقها وذ   . لقد لذات رة الدعوة، وترك امغام ع  با وتكشف لنا شجاعة اتالبشارة.  

ل على مشروع. لقد نظمت عالمها ال لتجاوب على الحاجات األساسية للحياة، ب ال على مخاوف، بل    اليصابات 
أ هي  األساسية  الحاجة  أّن  على  ال نلتبرهن  يمكننا  وأنه اله ال  إلهّي،  دون سّر  بالخب  عيش من  العيش   ز يمكننا 

 .هللا، وان سر الحياة يتخطانا دائماً  فم وحده، بل بكل كلمة تخرج من
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ستقبال ما  بل على إرادة ا  ،تقوم على أنانية التامل في ذاتها أو في مشاعرها  مريم ال   ُأمنا  إّن روحانية
هللا كلمة  بتأثير  حواليها،  ايحدث  في  والرغبة  في،  ال  لمشاركة  يكشفه  الذي  الحياة  السّر  تتغدى  ال  لها.  مالك 

هاب من دون تعب نحو ما ُيعطي عمقًا، ومعرفًة ، وغًنى الروحية فقط بالتامل الذاتي للنفس ومراجعتها، بل بالذ 
" وبقيت لحياتنا، نحو صراعات ولقاءات  تتجلى وتنكشف في عالقاتنا.  التي  ، في بحث مستمر عن وجود هللا 

ثل تابوت قدوس  إسرائيل في مسيرته نحو اورشليم:" ولم يشأ داود أن يمال (. تمامًا م 56:  1وقا  لة اشهر" )ثالث
بتابوت الرب إلى مدينة داود. فأخذه الى بيت عوبيد أدوم  الجتّ ي. فبقي تابوت الرب في   بيت عوبيد أدوم إليه 

 اذن الهدوء(. من الضروري  11-10  :6صموئيل    2الجّتي ثالثة اشهٍر، فبارك الرب عوبيد أدوم  وكل بيته" )  
. يصور أوريجنس انطالق مريم وذهابها بسرعة الى اليهودية، نزول هللا إلى طرقات العالم، لفهم الكلمة  واالنتظار 

أن يحمل من    ،د (، هذه  هي رسالة كل ُمعم  10:3" ) الخروج  حمل الكلمة األزلي" كصورة سامية لكل مؤمن:
 نسانية.مع الكلمة نحو ملء اإلفي مسيرة  ن يحمله، وأن يكو 

بها ونخدمهم    همتدعونا نحن أيضا ان نحمل كلمة هللا في قلوبنا ونسرع الى خدمة اخوتنا واخواتنا لنبشر 
العذراء امنا  مثال  رهباني  .على  وشفيعة  بامنا  اصغافلنقتدي  في  الىتنا  وحملها  ئنا  هللا  فرح   كلمة  بكل  لالخرين 

احتف  وليكن  االومجانية.  بهذه  بنوتنا  نا  عالمة  ب لمناسبة  تعالى  هلل  تسهرأاعطانا    هنأوامتناننا  وعلى   مًا  علينا 
   احتياجاتنا ووضعنا تحت حمايتها وشفاعتها القديرة.

ترافقكنَّ وبركة الرب    ،ا  وكل عام وانتنَّ بالف خيرعيد أمنا العذراء المحبول بها بال دنس مبارك علينا جميع
 دوما . 
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