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وهي عذراء؟ هذا بيسوع حاماًل مريم أصبحت نعمة وسالم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح للجميع. كيف 
 . اليكم قراءة النص باسم يسوع:38الى  26في إنجيل لوقا، االصحاح األول واالعداد ليوم اهو تأملنا 

 

اِدِس ُأْرِسَل  ْهِر السَّ َعْذَراَء  َناِصَرُة. ِإَلىالِجْبَراِئيُل اْلَماَلُك ِمَن هللِا ِإَلى َمِديَنٍة ِمَن اْلَجِليِل اْسُمَها َوِفي الشَّ
: َساَلٌم َلِك َأيَُّتَها َمْخُطوَبٍة ِلَرُجٍل ِمْن َبْيِت َداُوَد اْسُمُه ُيوُسُف. َواْسُم اْلَعْذَراِء َمْرَيُم. َفَدَخَل ِإَلْيَها اْلَماَلُك َوَقالَ 

َرْت َما َعَسى َأْن ْلُمْنَعُم َعَلْيَها! َالرَّبُّ َمَعِك. ُمَباَرَكٌة َأْنِت ِفي النِ َساِء. َفَلمَّا َرَأْتُه اْضَطَرَبْت ِمْن َكاَلِمِه َوَفكَّ ا
ًة ِعْنَد هللِا. َوَها َأْنِت َسَتْحَبِليَن َتُكوَن َهِذِه التَِّحيَُّة. َفَقاَل َلَها اْلَماَلُك: اَل َتَخاِفي َيا َمْرَيُم ألَنَِّك َقْد َوَجْدِت ِنْعمَ 

ْرِسيَّ َداُوَد َأِبيِه. َوَتِلِديَن اْبنًا َوُتَسمِ يَنُه َيُسوَع. َهَذا َيُكوُن َعِظيمًا َواْبَن اْلَعِليِ  ُيْدَعى َوُيْعِطيِه الرَّبُّ اإِلَلُه كُ 
 ِلُمْلِكِه ِنَهاَيٌة. َفَقاَلْت َمْرَيُم ِلْلَماَلِك: َكْيَف َيُكوُن َهَذا َوَأَنا َلْسُت َوَيْمِلُك َعَلى َبْيِت َيْعُقوَب ِإَلى اأَلَبِد َواَل َيُكونُ 

وُح اْلُقُدُس َيِحلُّ َعَلْيِك َوُقوَُّة اْلَعِليِ  ُتَظلِ ُلِك َفِلَذِلَك َأيْ  وُس اْلَمْوُلوُد ِمْنِك أَْعِرُف َرُجاًل؟ َفَأَجاَب اْلَماَلُك: َالرُّ ضًا اْلُقدُّ
ْهُر ُيدْ  اِدُس ِلِتْلَك َعى اْبَن هللِا. َوُهَوَذا َأِليَصاَباُت َنِسيَبُتِك ِهَي َأْيضًا ُحْبَلى ِباْبٍن ِفي َشْيُخوَخِتَها َوَهَذا ُهَو الشَّ السَّ

. ِلَيُكْن ِلي َكَقْوِلَك. اْلَمْدُعوَِّة َعاِقرًا. أَلنَُّه َلْيَس َشْيٌء َغْيَر ُمْمِكٍن َلَدى هللِا. َفَقاَلْت َمْرَيُم: ُهَوَذا َأَنا   َأَمُة الرَّبِ 

 هذه كلمة هللا
 

هللا ما أرسل لهم أي نبي ألكثر من ربع مئات روحي شديد.  المظو  كان شعب إسرائيل يعيش في إنحطاط
نت ،مثل الفريسيين ،كثيرةأحزاب دينية  ،خالل تلك الفطرة الزمانية. حتى أرسل يوحنا المعمدان عام . تكو 

د ضأكثر من واحد قام ما كانوا يعرفوا الوقت. و  لكن. لهم إرسال المسيحفي هللا عرف وعد الشعب كان ي
وضعوا . األرضكل في حكم ت تكاناالمبراطورية الرومانية  .المسيح المحررهو  هفسنالرومان معتبرا 

الطرق القيصر؛ صورة  ةُعْملَ على الكانت مزدهرة، التجارة ؛ سالم رومام وه راطورية سبفي االم همسالم
تها الرومانية  الحضارة. االمبراطوريةالرسمية في اللغة  هياليونانية  ،ثيرةك بشرية  أعلى قمةلى ا واوصلوقو 

 ت.بردل كفي الهيوعبادة هللا الحق  .أكثر طلقان كانكذلك الشيطان طان وسل .إنحطاط أخالقيمع 
 



اْبَنُه َمْوُلودًا ِمِن اْمَرأٍَة َمْوُلودًا َأْرَسَل هللُا  َجاَء ِمْلُء الزََّمانِ  كما هو مكتوب: لما أرسل هللا ابنهالوقت ذاك في ف
الى كاهن في أورشليم إسمه زكريا. كان هو وزجته أوال المالك جبرائيل أرسل هللا قبل هذا،  .َتْحَت النَّاُموسِ 

َمْيِن ِفي عاقرا و كانت ليصابات الن أ لم يكن لهما ولد أليصابات صادقين أمام هللا ولكن . السنِكاَلُهَما ُمَتَقدِ 
ك قد ـزكريا ألن طلب قال له المالك: ال تخف ياف اضطرب واستولى عليه الخوف. زكريا ،مالكال ظهرلما 

 زكريا ةُ َحِبَلْت َأِليَصاَباُت اْمَرأَ  ،َوَبْعَد ِتْلَك اأَليَّامِ . سمع وزوجتك أليصابات ستلد لك ابنا وأنت تسميه يوحنا
  .ا َخْمَسَة َأْشُهرٍ َوَأْخَفْت َنْفَسهَ 

 

اِدِس  هاَوِفي شْهرِ  ِمْن مخطوبة ليوسف وهي  مريمَعْذَراَء ال َناِصَرُة ِإَلىالِجْبَراِئيُل اْلَماَلُك ِمَن هللِا ِإَلى  جاءالسَّ
؛ على قول المالكيوحنا مي إبنها ستزكريا و زوجها عجوز تحبل من العاقر أليصابات العجيب. . َبْيِت َداُودَ 
القدير من هللا عمل . هذا وتسمي إبنها يسوع، كما قال المالك ستحبل من الروح القدسالمخطوبة والعذراء 
. كما حرر آبائهم قديما من العبودية عند فرعون في مصررره من عبودية الخطية حقد شعبه ليالذي افت

لما و أنه يرسل لهم الفادي. قال لهم سابقا كيف يولد وأين يولد. منذ القديم هللا بشر شعب إسرائيل بأنبيائه 
 . وحي اها بأجمل تحيةالعذراء  عنددخل المالك ا الخبر العظيم. فيه وعده أرسل مالكه بهذ مجاء الوقت ليتم  

 

من يقول لها هذه التحية الفريدة ولمذا ُمَباَرَكٌة َأْنِت ِفي النِ َساِء.  ،َالرَّبُّ َمَعكِ  ،ْلُمْنَعُم َعَلْيَهاَساَلٌم َلِك َأيَُّتَها ا
طمأنها المالك كما حتى . األفكارحي ر ويحرك يطبيعي  واالضطراب .اْضَطَرَبْت مريم خاطبها هكذا؟ ي

حياة. وال ِشَبُع ُسُرورَأَماَمَك . الذي يعطي السالمهللا هو : ال تخف. بقوله كل حينيطمئن هللا االنسان 
 ؟َفك ر َما َعَسى َأْن َتُكوَن َهِذِه التَِّحيَّةُ كانت ت وطمأنها عندما بشر بها االن مريم الطاهرةالتي هي الحياة و 
يَنُه َوَها َأْنِت  اَل َتَخاِفي َيا َمْرَيُم ألَنَِّك َقْد َوَجْدِت ِنْعَمًة ِعْنَد هللاِ : المالك قال لهاف َسَتْحَبِليَن َوَتِلِديَن اْبنًا َوُتَسمِ 

َياَسُة : إشعياءبالنبي  يتمم ما قالهيا له من خبر عظيم. هللا . َيُسوعَ  أَلنَُّه ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى اْبنًا َوَتُكوُن الرِ 
اَلمِ َعَلى َكِتِفِه َوُيْدَعى اْسُمُه  اَلِم اَل ِنَهاَيةَ  ؛َعِجيبًا ُمِشيرًا ِإَلهًا َقِديرًا َأبًا َأَبِدي ًا َرِئيَس السَّ َعَلى  ،ِلُنُموِ  ِرَياَسِتِه َوِللسَّ

 بِ  اْلُجُنوِد َتْصَنُع َهَذا.َغْيَرُة رَ  ،ُكْرِسيِ  َداُوَد َوَعَلى َمْمَلَكِتِه ِلُيَثبِ َتَها َوَيْعُضَدَها ِباْلَحقِ  َواْلِبرِ  ِمَن اآلَن ِإَلى األََبدِ 
 

ها ؛ المالك يخبر مريم أناألرض بالقو ةملك محرر هو اليكون قويا لما كان اليهود ينتظرون مسيحا قلت، 
اأَلَبِد َواَل َيُكوُن ِإَلى  أعطاه كل السلطانالرَّبُّ اإِلَلُه إبنا وتسميه يسوع الن وتلد  ستحبل من الروح القدس

هذه نالت أنها هي يبشرها واالن المالك وعد هللا إلبراهيم وداود. تعرف أكيد أن مريم كانت  ِلُمْلِكِه ِنَهاَيٌة.
وُح أجاب اْلَماَلكُ و  قالت للمالك.؟ عذراءتحبل وهي لكن كيف يمكن  .وعده بها م  تيلهللا من نعمة ال : َالرُّ

وُس اْلَمْوُلوُد ِمْنِك ُيْدَعى اْبَن  الملوك عظيم.  .هللاِ اْلُقُدُس َيِحلُّ َعَلْيِك َوُقوَُّة اْلَعِليِ  ُتَظلِ ُلِك َفِلَذِلَك َأْيضًا اْلُقدُّ



سيولد من عذراء فقيرة مخطوبة فهو إبن هللا  أماوالديهم،  بيوتالعظماء في و قصور. اليولدون في واالمراء 
 . اكان نجار الذي وسف لشاب إسمه ي

 

المالك جبرائيل الواقف أمام الذي أعلن هذه الحقيقة؟  األولمن ؟ إبن هللا :عالناإلالى ن، ننظر قليال لك
به في البطن وأنه الملك وإبن هللا العلي. المالك  لللذي سيحبَ  أعطى االسمالذي  وههللا الشاهد األمين. 

، مالحظة. هاعلي الروح القدس يحل  بشر القديسة مريم أن   لما تعم د االنجيل اهأستعمل: هذا الكلمة: يحل 
َماءُ أن  . يقول الكتابعلى يد يوحنا المعمدانيسوع  وُح اْلُقُدُس أن وَ  يسوعلاْنَفَتَحِت  السَّ ِبَهْيَئٍة َنَزَل َعَلْيِه الرُّ

َماِء َقاِئاًل: َأْنَت اْبِني اْلَحِبيُب ِبَك ُسِرْرتُ  ،تقر، أي حل  عليهواس ِجْسِميٍَّة ِمْثِل َحَماَمةٍ    .َوَكاَن َصْوٌت ِمَن السَّ
 

قيامة يسوع من بعد عليهم الروح القدس حل  في يوم الخمسين.  نراه على التالميذ، لفعل: حل  ونفس ا
اْلَجِميُع ِمَن َواْمَتأَل يسوع صعوده الى السماء، يقول الكتاب أن الروح القدس حل  على تالميذ بعد و الموت 

وحِ  القدوس لذلك  واالن المالك يقول للقدسية مريم أن الروح القدس يحل عليها وقدرة العلي تظللها. الرُّ
في نعمته ومحبته لم يترك االنسان وخليقته لعدو  الحياة والموت.  الرب االلهالمولود منها يدعى إبن هللا. 

َأْرَسَل اْبَنُه ِفي ِشْبِه َجَسِد اْلَخِطيَِّة ه في هذا الزمان األخير فنوأعل بل تأسيس العالمق خالصال أعد  الرب 
 ن طريق الجسد بعصيان آدم.الن الخطية مع الموت دخلت ع َداَن اْلَخِطيََّة ِفي اْلَجَسدِ فَوأَلْجِل اْلَخِطيَِّة 

 

من هللا غير مخلوق كما قال مولود لخطية مثلنا جميعا. إنه ارث او من راجل وإمرأة وإال فيكون م يلد يسوع ل
. َقاَل ِلي: َأْنَت اْبِني. َأَنا اْلَيْوَم َوَلْدُتَك.في المزامير:  ايضا الرب وأعلن هللا  ِإنِ ي ُأْخِبُر ِمْن ِجَهِة َقَضاِء الرَّبِ 

يِ ُد َنْفُسُه آَيًة: َها اْلَعْذَراُء َتْحَبُل َوَتِلُد اْبنًا : فقال يأتي من عذراءبإشعياء أن المخلص قديما  َوَلِكْن ُيْعِطيُكُم السَّ
عجيب  . الذي تفسيره: هللا معنا. إسم يسوع معناه: هللا مخلص. هللا المخلص معنا.َوَتْدُعو اْسَمُه ِعمَّاُنوِئيلَ 

َماِء َلْيَس ِبَأَحٍد َغْيِرِه اْلَخاَلُص. إسم الرب.   .ِبِه َيْنَبِغي َأْن َنْخُلَص أُْعِطَي َبْيَن النَّاِس َلْيَس اْسٌم آَخُر َتْحَت السَّ
 

هذا مستحيل صحيح . مستحيل هذا أن يكون في جسد إنسانيولد و أن هللا لم يلد ولم كثيرون يقولون لكن، 
لكل  محبته وغفرانه للخالصو  بر ه ليظهرفهو عمله  ألَنَُّه َلْيَس َشْيٌء َغْيَر ُمْمِكٍن َلَدى هللاِ هللا  عملهولهذا 

إنه . مة المتجسدالكل اقترب الينا وكل منا بإبنهمحبته أجل من هو واحد في الكلمة والروح. هللا . من يؤمن
 يمكن أن يحله ال أوالهو روحي مشكل االنسان في العذراء. وحبل به من هللا خرج الذي يسوع المسيح 

. باالنجيل والخلودالحياة  رأناو إبليس والموت وحده انتصر على ، إنما بااليمان في الذي بالدين والعلم
 وهي تزيد تتكاثر عليه دون رجاء. في هموم الدنيا محبوس يبقى هو ف هذهيرفض نعمة هللا الشخص طالما 



 

ِلَيُكْن  ،ُة الرَّب ِ عبدَأَنا بتواضع ومحبة:  تبخطة هللا لها وقال تديثها مع المالك؟ آمنمذا فعلت مريم بعد ح
َوَذَهَبْت ِبُسْرَعٍة ِإَلى اْلِجَباِل ِإَلى َمِديَنِة َيُهوَذا َوَدَخَلْت َبْيَت َزَكِريَّا َقاَمْت  ِفي ِتْلَك األَيَّامِ و  .كما تقولِلي 

صفة خدمة االخرين هي و . وتساعدها تخدمهال ْت ِعْنَدَها َنْحَو َثاَلَثِة َأْشُهرٍ بقيَ و  َوَسلََّمْت َعَلى َأِليَصاَباتَ 
ِفْدَيًة َعْن أَلنَّ اْبَن اإِلْنَساِن َأْيضًا َلْم َيْأِت ِلُيْخَدَم َبْل ِلَيْخِدَم َوِلَيْبِذَل َنْفَسُه  :المسيح له المجد الذي قاليسوع 
ن دينا على  .َكِثيِرينَ  هذا هي خطة هللا منذ القديم: فداء االنسان الضال بالمسيح. فهو لم يرسل إبنه ليكو 

من يؤمن باالبن، فله الحياة األبدية. ومن  األرض ويحكم على العالم، بل أرسل هللا إبنه ليخلص العالم به.
 .بن، فلن يرى الحياة. بل يستقر عليه غضب هللايرفض أن يؤمن باال

 

الذي هو أيضا في فليكن فيكم هذا الفكر  قول الرب كما جاء في الرسالة الى فيلبي: من ختاممسك الو 
بل أخلى ، إذ إنه وهو الكائن في هيئة هللا لم يعتبر مساواته هلل خلسة أو غنيمة يتمسك بها المسيح يسوع.

وإذ ظهر بهيئة إنسان أمعن في االتضاع وكان طائعا حتى  نفسه متخذا صورة عبد صائرا شبيها بالبشر
لكي تنحني سجودا  االسم الذي يفوق كل اسملذلك أيضا رفعه هللا عاليا وأعطاه  الموت، موت الصليب.

ولكي يعترف كل لسان بأن يسوع  السم يسوع كل ركبة سواء في السماء أم على األرض أم تحت األرض
 . فآمين أمين المسيح هو الرب لمجد هللا اآلب.

 

 


