Sunnuntain 24.03.2019- Luuk. 1 :26-38. Aihe : Herran palvelijatar- Lukukappaleet : Ps,
113:1-8; Jes. 7:10-14; Room. 9:2-8
يوم االحد  -2019 .03 .24إنجيل لوقا  .38-26 :1الموضوع :خادمة الرب .قراءات إضافية :مزمور  8-1 :113؛
إشعياء  14-10 :7؛ روما 8-2 :9

نعمة وسالم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح للجميع .كيف أصبحت مريم حامالً بيسوع وهي عذراء؟ هذا
هو تأملنا اليوم في إنجيل لوقا ،االصحاح األول واالعداد  26الى  .38اليكم قراءة النص باسم يسوع:
الشه ِر َّ ِ
ِ ٍ ِ
س أُرِسل ِجبرِائيل اْلمالَ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
اء
الساد ِ ْ َ ْ َ ُ َ ُ
َوِفي َّ ْ
ك م َن هللا إَلى َمد َينة م َن اْل َجليل ْ
اس ُم َها ال َناص َرةُ .إَلى َع ْذ َر َ
ِ
ِ
ط ٍِ ٍ ِ
الَ :سالَ ٌم َل ِك أَيَّتُ َها
اس ُم اْل َع ْذ َراء َم ْرَي ُمَ .ف َد َخ َل ِإَل ْي َها اْل َمالَ ُ
وس ُ
َم ْخ ُ َ
ك َوَق َ
فَ .و ْ
وبة ل َرُجل م ْن َب ْيت َد ُاوَد ْ
اس ُم ُه ُي ُ

ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َن
اض َ
ط َرَب ْت م ْن َكالَمه َوَف َّك َر ْت َما َع َسى أ ْ
اْل ُم ْن َع ُم َعَل ْي َها! اَ َّلر ُّب َم َعكُ .م َب َارَك ٌة أ َْنت في الن َساءَ .فَل َّما َأرَْت ُه ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ين
ك :الَ تَ َخافي َيا َم ْرَي ُم ألَنَّك َق ْد َو َج ْدت ن ْع َم ًة ع ْن َد هللاَ .و َها أ َْنت َستَ ْحَبل َ
ال َل َها اْل َمالَ ُ
تَ ُكو َن َهذه التحَّي ُةَ .فَق َ

اإلَله كرِسي داود أَِب ِ
وتلِِدين ابناً وتس ِمينه يسوع .ه َذا يكون ع ِظيماً وابن اْلعلِ ِي يدعى ويع ِط ِ
يه.
يه َّ
الر ُّب ِ ُ ُ ْ َّ َ ُ َ
ََ َ ْ ََُ َُ َُ َ َ َُ ُ َ
َ ْ َ َ ُْ َ َ ُ ْ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ف َي ُكو ُن َه َذا َوأ ََنا َل ْس ُت
وب ِإَلى األ ََبد َوالَ َي ُكو ُن ل ُمْلكه ن َه َاي ٌةَ .فَقاَل ْت َم ْرَي ُم لْل َمالَكَ :ك ْي َ
َوَي ْمل ُك َعَلى َب ْيت َي ْعُق َ

أَع ِرف رجالً؟ َفأَجاب اْلمالَك :اَ ُّلروح اْلُقدس ي ِح ُّل عَلي ِك وُق َّوة اْلعلِ ِي تُ َ ِ ِ ِ ِ
ود ِم ْن ِك
وس اْل َم ْولُ ُ
َ َ َ ُ
ُ ُُ َ
ظلُلك َفل َذل َك أ َْيضاً اْلُقُّد ُ
َْ َ ُ َ
ْ ُ َُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ٍ ِ
ِ
وخِتها و َه َذا ُهو َّ
الس ِاد ُس لِِتْل َك
الش ْه ُر َّ
يص َاب ُ
َ
ات َنس َيبتُك ه َي أ َْيضاً ُحْبَلى ب ْابن في َش ْي ُخ َ َ َ
ُي ْد َعى ْاب َن هللاَ .و ُه َوَذا أَل َ
ِ
ِ ِ
ٍِ
َّ
الر ِب .لِ َي ُك ْن لِي َكَق ْولِ َك.
َم ُة َّ
اْل َم ْد ُع َّوة َعاق اًر .ألَن ُه َل ْي َس َش ْي ٌء َغ ْي َر ُم ْمكن َل َدى هللاَ .فَقاَل ْت َم ْرَي ُمُ :ه َوَذا أ ََنا أ َ
هذه كلمة هللا
كان شعب إسرائيل يعيش في إنحطاط وظالم روحي شديد .هللا ما أرسل لهم أي نبي ألكثر من ربع مئات
عام حتى أرسل يوحنا المعمدان .خالل تلك الفطرة الزمانية ،أحزاب دينية كثيرة ،مثل الفريسيين ،تكونت.
الشعب كان يعرف وعد هللا في إرسال المسيح لهم .لكن ما كانوا يعرفوا الوقت .وأكثر من واحد قام ضد
الرومان معتب ار نفسه هو المسيح المحرر .االمبراطورية الرومانية كانت تحكم في كل األرض .وضعوا
سالمهم في االمبراطورية سموه سالم روما؛ التجارة كانت مزدهرة ،على ال ُع ْمَلة صورة القيصر؛ الطرق
كثيرة ،اليونانية هي اللغة الرسمية في االمبراطورية .الحضارة الرومانية وقوتها وصلوا الى أعلى قمة بشرية
مع إنحطاط أخالقي .وسلطان الشيطان كذلك كان انطلق أكثر .وعبادة هللا الحق في الهيكل بردت.

ِ
ففي ذاك الوقت أرسل هللا ابنه كما هو مكتوب :لما ج ِ
َّ
الزم ِ
ام َأرٍَة َم ْوُلوداً
ان أ َْرَس َل هللاُ ْاب َن ُه َم ْوُلوداً م ِن ْ
اء م ْل ُء َ
َ َ
النام ِ
َّ
وس .قبل هذا ،هللا أرسل المالك جبرائيل أوال الى كاهن في أورشليم إسمه زكريا .كان هو وزجته
تَ ْح َت ُ
أليصابات صادقين أمام هللا ولكن لم يكن لهما ولد الن أليصابات كانت عاق ار و ِكالَ ُه َما ُمتََقِد َم ْي ِن ِفي السن.
لما ظهر المالك ،زكريا اضطرب واستولى عليه الخوف .فقال له المالك :ال تخف يا زكريا ألن طلبـك قد
ِ
ِ ِ
ام َأَرةُ زكريا
يص َاب ُ
ات ْ
سمع وزوجتك أليصابات ستلد لك ابنا وأنت تسميه يوحناَ .وَب ْع َد تْل َك األَيَّا ِمَ ،حبَل ْت أَل َ
َش ُه ٍر.
َخَف ْت َنْف َس َها َخ ْم َس َة أ ْ
َوأ ْ

س جاء ِجبرِائيل اْلمالَ ِ
ِ ِ
ِِ
الس ِاد ِ
اء مريم وهي مخطوبة ليوسف ِم ْن
شه ِرها َّ
َْ ُ َ ُ
َوِفي ْ
ك م َن هللا إَلى ال َناص َرةُ إَلى ال َع ْذ َر َ
َب ْي ِت َد ُاوَد .عجيب .أليصابات العاقر العجوز تحبل من زوجها زكريا وتسمي إبنها يوحنا على قول المالك؛
والعذراء المخطوبة ستحبل من الروح القدس وتسمي إبنها يسوع ،كما قال المالك .هذا عمل من هللا القدير

الذي افتقد شعبه ليحرره من عبودية الخطية كما حرر آبائهم قديما من العبودية عند فرعون في مصر.
منذ القديم هللا بشر شعب إسرائيل بأنبيائه أنه يرسل لهم الفادي .قال لهم سابقا كيف يولد وأين يولد .ولما
جاء الوقت ليتمم فيه وعده أرسل مالكه بهذا الخبر العظيم .دخل المالك عند العذراء وحياها بأجمل تحية.
ِ ِ ِ
النس ِ
ِ
ِ
اء .من يقول لها هذه التحية الفريدة ولمذا
َسالَ ٌم َلك أَيَّتُ َها اْل ُم ْن َع ُم َعَل ْي َها ،اَ َّلر ُّب َم َعكُ ،م َب َارَك ٌة أ َْنت في َ
ط َرَب ْت .واالضطراب طبيعي يحير ويحرك األفكار .حتى طمأنها المالك كما
اض َ
يخاطبها هكذا؟ مريم ْ

ام َك ِش َب ُع ُس ُرور والحياة.
َم َ
يطمئن هللا االنسان كل حين بقوله :ال تخف .هللا هو الذي يعطي السالم .أ َ
َن تَ ُكو َن َهِذِه التَّ ِحَّيةُ؟
والحياة هي التي بشر بها االن مريم الطاهرة وطمأنها عندما كانت تَفكر َما َع َسى أ ْ

ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ْابناً َوتُ َس ِم َين ُه
ين َوَتلد َ
فقال لها المالك :الَ تَ َخافي َيا َم ْرَي ُم ألََّنك َق ْد َو َج ْدت ن ْع َم ًة ع ْن َد هللا َو َها أ َْنت َستَ ْحَبل َ
ِ
اس ُة
ع .يا له من خبر عظيم .هللا يتمم ما قاله بالنبي إشعياء :ألََّن ُه ُيوَلُد َل َنا َوَلٌد َوُن ْع َ
َي ُسو َ
طى ْابناً َوتَ ُكو ُن الرَي َ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
لسالَ ِم الَ ِن َه َاي َةَ ،عَلى
اسِت ِه َولِ َّ
يس َّ
اس ُم ُه َعجيباً ُمشي اًر إَلهاً َقدي اًر أَباً أ ََبدياً َرِئ َ
َعَلى َكتفه َوُي ْد َعى ْ
السالَ ِم؛ لُن ُمو رَي َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ض َد َها ِباْلح ِق واْلِب ِر ِم َن َ ِ
ص َن ُع َه َذا.
ُك ْرِس ِي َد ُاوَد َو َعَلى َم ْمَل َكته لُيثَِبتَ َها َوَي ْع ُ
اآلن إَلى األ ََبدَ ،غ ْي َرةُ َرب اْل ُجُنود تَ ْ
َ َ
قلت ،لما كان اليهود ينتظرون مسيحا قويا يكون هو الملك محرر األرض بالقوة؛ المالك يخبر مريم أنها
أعطاه كل السلطان ِإَلى األ ََبِد َوالَ َي ُكو ُن
واالن المالك يبشرها أنها هي نالت هذه

الر ُّب ِ
اإلَل ُه
ستحبل من الروح القدس وتلد إبنا وتسميه يسوع الن َّ
لِ ُمْل ِك ِه ِن َه َاي ٌة .أكيد أن مريم كانت تعرف وعد هللا إلبراهيم وداود.
ك أجاب :اَ ُّلرو ُح
النعمة من هللا ليتم بها وعده .لكن كيف يمكن تحبل وهي عذراء؟ قالت للمالك .واْل َمالَ ُ
اْلُقدس ي ِح ُّل عَلي ِك وُق َّوة اْلعلِ ِي تُ َ ِ ِ ِ ِ
ود ِم ْن ِك ُي ْد َعى ْاب َن هللاِ .عظيم .الملوك
وس اْل َم ْوُل ُ
ُُ َ
ظلُلك َفل َذل َك أ َْيضاً اْلُقُّد ُ
َْ َ ُ َ

واالمراء يولدون في القصور .والعظماء في بيوت والديهم ،أما إبن هللا فهو سيولد من عذراء فقيرة مخطوبة
نجار.
ا
لشاب إسمه يوسف الذي كان
لكن ،ننظر قليال الى اإلعالن :إبن هللا؟ من األول الذي أعلن هذه الحقيقة؟ المالك جبرائيل الواقف أمام
سيحبل به في البطن وأنه الملك وإبن هللا العلي .المالك
هللا الشاهد األمين .هو الذي أعطى االسم للذي
َ
بشر القديسة مريم أن الروح القدس يحل عليها .مالحظة :هذا الكلمة :يحل ،أستعملها االنجيل لما تعمد

الرو ُح اْلُقُد ُس َن َزَل َعَل ْي ِه ِب َه ْي َئ ٍة
اء ْانَفتَ َح ِت ليسوع َوأن ُّ
يسوع على يد يوحنا المعمدان .يقول الكتاب أن َّ
الس َم ُ
ِجس ِمي ٍ
ِ
َّة ِم ْث ِل حمام ٍة واستقر ،أي حل عليه ،وَكان صوت ِمن َّ ِ ِ
ِ
يب ِب َك ُس ِرْر ُت.
َ َ ٌَْ َ
الس َماء َقائالً :أ َْن َت ْابني اْل َحب ُ
ْ
ََ َ
ونفس الفعل :حل ،نراه على التالميذ في يوم الخمسين .الروح القدس حل عليهم بعد قيامة يسوع من

ِ
يع ِم َن
امتَألَ اْل َجم ُ
الموت وبعد صعوده الى السماء ،يقول الكتاب أن الروح القدس حل على تالميذ يسوع َو ْ
الرو ِح .واالن المالك يقول للقدسية مريم أن الروح القدس يحل عليها وقدرة العلي تظللها لذلك القدوس
ُّ
المولود منها يدعى إبن هللا .الرب االله في نعمته ومحبته لم يترك االنسان وخليقته لعدو الحياة والموت.
الرب أعد الخالص قبل تأسيس العالم وأعلنه في هذا الزمان األخير فأَرسل ابنه ِفي ِشب ِه جسِد اْلخ ِطي ِ
َّة
ْ ََ َ
ْ َ َ َْ ُ
ِ ِ
ان اْل َخ ِطَّي َة ِفي اْل َج َسِد الن الخطية مع الموت دخلت عن طريق الجسد بعصيان آدم.
َج ِل اْل َخطيَّة ف َد َ
َوأل ْ
يسوع لم يلد من راجل وإمرأة وإال فيكون وارث الخطية مثلنا جميعا .إنه مولود من هللا غير مخلوق كما قال

ِ
ُخِبر ِمن ِجه ِة َقض ِ
اء َّ ِ
ال لِي :أ َْن َت ْابِني .أ ََنا اْل َي ْوَم َوَل ْدتُ َك .وأعلن هللا
الرب ايضا في المزاميرِ :إني أ ْ ُ ْ َ َ
الربَ .ق َ
ِ
ِ
يكم َّ ِ
اء تَ ْحَب ُل َوَتلُِد ْابناً
السيُد َنْف ُس ُه َآي ًةَ :ها اْل َع ْذ َر ُ
قديما بإشعياء أن المخلص يأتي من عذراء فقالَ :وَلك ْن ُي ْعط ُ ُ

ِ ِ
يل .الذي تفسيره :هللا معنا .إسم يسوع معناه :هللا مخلص .هللا المخلص معنا .عجيب
اس َم ُه ع َّم ُانوئ َ
َوتَ ْد ُعو ْ
اء أُع ِطي بين النَّ ِ ِ ِ
إسم الربَ .ليس ِبأَحٍد َغي ِِره اْلخالَصَ .ليس اسم آخر تَحت َّ ِ
ص.
اس ِبه َي ْن َبغي أ ْ
َ ُ ْ َ ْ ٌ َُ ْ َ
الس َم ْ َ َ ْ َ
َْ َ ْ
َن َن ْخُل َ

لكن ،كثيرون يقولون أن هللا لم يلد ولم يولد وأن يكون في جسد إنسان هذا مستحيل .صحيح هذا مستحيل
ولهذا عمله هللا ألَنَّ ُه َل ْي َس َشي ٌء َغ ْي َر ُم ْم ِك ٍن َل َدى هللاِ فهو عمله ليظهر بره ومحبته وغفرانه للخالص لكل
ْ
من يؤمن .هللا هو واحد في الكلمة والروح .من أجل محبته اقترب الينا وكلمنا بإبنه الكلمة المتجسد .إنه
يسوع المسيح الذي خرج من هللا وحبل به في العذراء .مشكل االنسان هو روحي أوال ال يمكن أن يحله
بالدين والعلم ،إنما بااليمان في الذي وحده انتصر على إبليس والموت وأنار الحياة والخلود باالنجيل.
طالما الشخص يرفض نعمة هللا هذه فهو يبقى محبوس في هموم الدنيا وهي تزيد تتكاثر عليه دون رجاء.

الر ِب ،لِ َي ُك ْن
مذا فعلت مريم بعد حديثها مع المالك؟ آمنت بخطة هللا لها وقالت بتواضع ومحبة :أ ََنا عبدةُ َّ
لِي كما تقول .وِفي ِتْل َك األَيَّا ِم َقام ْت وَذهب ْت ِبسرع ٍة ِإَلى اْل ِجب ِ
ال ِإَلى َمِد َين ِة َي ُهوَذا َوَد َخَل ْت َب ْي َت َزَك ِريَّا
َ َ ََ ُ ْ َ
َ
َّ
ِ
َش ُه ٍر لتخدمها وتساعدها .وخدمة االخرين هي صفة
بقي ْت ِع ْن َد َها َن ْح َو ثَالَثَ ِة أ ْ
يص َاب َ
ات و َ
َو َسل َم ْت َعَلى أَل َ
ان أَيضاً َلم يأ ِ
َن ْاب َن ِ
يسوع المسيح له المجد الذي قال :أل َّ
ْت لُِي ْخ َد َم َب ْل لِ َي ْخِد َم َولِ َي ْبِذ َل َنْف َس ُه ِف ْد َي ًة َع ْن
اإل ْن َس ِ ْ
ْ َ
َكِث ِ
ين .هذا هي خطة هللا منذ القديم :فداء االنسان الضال بالمسيح .فهو لم يرسل إبنه ليكون دينا على
ير َ
األرض ويحكم على العالم ،بل أرسل هللا إبنه ليخلص العالم به .من يؤمن باالبن ،فله الحياة األبدية .ومن
يرفض أن يؤمن باالبن ،فلن يرى الحياة .بل يستقر عليه غضب هللا.
ومسك الختام من قول الرب كما جاء في الرسالة الى فيلبي :فليكن فيكم هذا الفكر الذي هو أيضا في
المسيح يسوع .إذ إنه وهو الكائن في هيئة هللا لم يعتبر مساواته هلل خلسة أو غنيمة يتمسك بها ،بل أخلى
نفسه متخذا صورة عبد صائ ار شبيها بالبشر وإذ ظهر بهيئة إنسان أمعن في االتضاع وكان طائعا حتى
الموت ،موت الصليب .لذلك أيضا رفعه هللا عاليا وأعطاه االسم الذي يفوق كل اسم لكي تنحني سجودا
السم يسوع كل ركبة سواء في السماء أم على األرض أم تحت األرض ولكي يعترف كل لسان بأن يسوع
المسيح هو الرب لمجد هللا اآلب .أمين فآمين.

