
عيش حر""  

تعرفها مالتي لالعذراء   

 

كم من تعاليم ضد هللا تعلمناها عن القديسة العذراء مريم بعيداً عن كلمة هللا ، ولكن اليوم 

 لكي نتعلم ما يقوله الكتاب عنها.دعوة 

 

 ط األشرارمحيرغم  قداسة .1

 

؟ أَِمَن النَّاِصَرةِ يُْمِكُن أَْن يَُكوَن َشْيء  »فَقَاَل لَهُ نَثَنَائِيُل: تَعَاَل »قَاَل لَهُ فِيلُبُُّس:« َصاِلح 

 46: 1يوحنا  .«َواْنُظرْ 

 

بُّ َمعَِك. ُمبَاَرَكة  أَْنِت فِي »فَدََخَل إِلَْيَها اْلَمالَُك َوقَاَل: َسالَم  لَِك أَيَّتَُها اْلُمْنعَُم َعلَْيَها! اَلرَّ

 28: 1لوقا  «.الن َِساءِ 

 

 خضوع رغم كالم األشرار  .2

 

ِ. ِليَُكْن ِلي َكقَْوِلكَ »فَقَالَْت َمْريَُم:  ب  قا لو .فََمَضى ِمْن ِعْنِدَها اْلَمالَكُ  .«ُهَوذَا أَنَا أََمةُ الرَّ

1 :38 

 كالم الناس هو المحور األساسي في عالقتنا الروحية مع هللا

 

 أم وتربية أبنها في حياة اإليمان .3

 

ْت أَيَّاُم تَْطِهيِرَها، َحَسَب َشِريعَِة ُموَسى، َصِعدُوا بِِه إِلَى أُوُرشَ  ا تَمَّ ُموهُ َولَمَّ ِليَم ِليُقَد ِ

ب    22: 2لوقا . ِللرَّ

ا َكانَْت لَهُ اثَْنتَا َعْشَرةَ َسنَةً َصِعدُوا إِلَى أُوُرَشِليمَ   42: 2لوقا  .َكعَادَةِ اْلِعيدِ  َولَمَّ

 

 مثال للقدوة واإلحترام .4

 

هُ: ا أَْبَصَراهُ اْندََهَشا. َوقَالَْت لَهُ أُمُّ ، ِلَماذَا»فَلَمَّ فَعَْلَت بِنَا هَكذَا؟ ُهَوذَا أَبُوَك َوأَنَا ُكنَّا  َيا بُنَيَّ

 48: 2لوقا  «!نَْطلُبَُك ُمعَذَّبَْينِ 

 

 

 

 وجهت الناس إلى يسوع ألنه أعظم إختيار .5

 

هُ ِلْلُخدَّاِم:  5: 2يوحنا  .«َمْهَما قَاَل لَُكْم فَاْفعَلُوهُ »قَالَْت أُمُّ

 

معجزة تحويل الماء إلى مريم المطوبة  يسة اً لماذا لم تفعل القدهل تسألت يوم

 خمر بنفسها؟

 لماذا؟ - أرادت أن توجه قلوب وأنظار البشر إلى المسيح المخلص

 

 هو األلف والياء  هألن 
 

ُل َواآلِخرُ   13: 22رؤيا  .«أَنَا األَِلُف َواْليَاُء، اْلبِدَايَةُ َوالن َِهايَةُ، األَوَّ
 

 الوحيد ألنه هو المخلص 
 

السََّماِء، قَدْ أُْعِطَي بَْيَن  َولَْيَس بِأََحٍد َغْيِرِه اْلَخالَُص. ألَْن لَْيَس اْسم  آَخُر تَْحتَ 

 12: 4أعمال  .«النَّاِس، بِِه يَْنبَِغي أَْن نَْخلُصَ 

 

 ألنه هو وحده الشفيع 
 

َ يَا أَْوالَِدي، أَْكتُُب إِ  أََحد  فَلَنَا َشِفيع  ِعْندَ اآلِب،  لَْيُكْم هذَا ِلَكْي الَ تُْخِطئُوا. َوإِْن أَْخَطأ

 1: 2يوحنا  1 .يَُسوُع اْلَمِسيُح اْلبَارُّ 
 

 ألنه وحده سامع الصالة 
 

الَةِ، إِلَْيَك يَأْتِي ُكلُّ َبَشرٍ   2: 65مزمور  .يَا َساِمَع الصَّ

 

 ألنه وحده الديان 

 

ًما  ألَنَّهُ أَقَاَم يَْوًما ُهَو فِيِه ُمْزِمع  أَْن يَِديَن اْلَمْسُكونَةَ  بِاْلعَدِْل، بَِرُجل قَدْ َعيَّنَهُ، ُمقَد ِ

 31: 17أعمال  .«أَقَاَمهُ ِمَن األَْمَواتِ  ِلْلَجِميعِ إِيَمانًا إِذْ 

 

 

 

 

 


