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السالم عليكم .عظتنا اليوم هي من إنجيل لوقا االصحاح االول وااليات  39الى  .45وأنا أق أر من
كتاب الحياة الترجمة التفسيرية .وإليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح:
الَ ،ق ِ
وِفي ِتْل َك األَيَّامَِ ،قام ْت مريم وَذ َهب ْت مس ِرَع ًة ِإَلى اْل ِجب ِ
اص َدةً ِإَلى َم ِد َين ٍة ِم ْن ُم ُد ِن َي ُهوَذاَ .ف َد َخَل ْت
َ
َ َ ْ َُ َ َ ُ ْ
َ
ِ
َّ
ات سالم مريمَ ،قَف َز اْلجِنين َد ِ
ِ
ِ
طِن َها.
اخ َل َب ْ
يص َاب َ
َ ُ
اتَ .وَل َّما َسم َع ْت أَل َ
َب ْي َت َزَك ِريَّا َو َسل َم ْت َعَلى أَل َ
يص َاب ُ َ َ َ ْ َ َ
س وهتَفت ِب ٍ ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
النس ِ
وامتَأل ْ ِ
ِ
اء َو ُمَبا َرَك ٌة
ات ِم َن ُّ
يص َاب ُ
َْ
ص ْوت َعال َقائَلةُ :مَب َارَك ٌة أ َْنت َب ْي َن ِّ َ
الرو ِح اْلُق ُد َ َ َ ْ َ
َت أَل َ
طِن ِك؛ َف ِمن أَين لِي ه َذا ،أَن تَأِْتي ِإَل َّي أ ُُّم رِبي؟ َفِإَّنه ما ِإن وَقع صوت س ِ
الم ِك ِفي أُ ُذَن َّي َحتَّى
ثَ َم َرةُ َب ْ
ْ َْ
َ
َ ِّ
ُ َ ْ َ َ َْ ُ َ
ْ َ
ِ
َِِّ
ِ
ِ
الر ِِّب.
يل َل َها ِم ْن ِقَب ِل َّ
ين ْابِت َهاجاً ِفي َب ْ
طِني؛ َف ُ
َقَف َز اْل َجن ُ
طَ
آمَن ْت أََّن ُه َسَيت ُّم َما ق َ
وبى للتي َ
هذه كلمة هللا
ِ ِ
يل الى كاهن إسمه زكريا كان دخل هيكل
في بداية هذا االصحاح نق أر أن هللا
أرسل اْل َم ُ
الك ج ْب َرائ ُ
َ
ِ
ين َم ْذَب ِح اْلَب ُخ ِ
الرب ليحرق البخورَ .وَل َّما َرآهُ َو ِاقفاً َع ْن َي ِم ِ
ف .فقال
اض َ
ورَ ،زَك ِريَّا ْ
ط َر َب َوَوَق َع َعَل ْيه َخ ْو ٌ
ِ ِ
َن ِطْلبتَك َق ْد س ِمع ْت وام أرَتُك أَلِيصاب ُ ِ
وحَّنا.
له المالك :الَ تَ َخ ْ
ف َيا َزَك ِريَّا أل َّ َ َ
ُ َ َ َْ َ َ َ
ات َسَتل ُد َل َك ْابناً َوتُ َس ِّميه ُي َ
ِ
ِ ِ
الس ِاد ِ
س أ ْرس َل هللا
َش ُه ٍرَ .وِفي شهرها َّ
َخَف ْت َنْف َس َها َخ ْم َس َة أ ْ
ام َأرَتُ ُه َوأ ْ
يص َاب ُ
ات ْ
َوَب ْع َد تْل َك األَيَّا ِم َحبَل ْت أَل َ
ط ٍ ِ ٍ
ِ ٍ ِ ِِ
َّ ِ ِ
ك ِج ْب َرِائ ِ
اس ُم
اْل َمالَ ُ
وس ُ
اء َم ْخ ُ َ
ُ
ف وْ
وبة ل َر ُجل ْ
يل إَلى َمد َينة باْل َجليل ْ
اس ُم ُه ُي ُ
اس ُم َها الناص َرةُ إَلى َع ْذ َر َ
ِ
الر ُّب َم َع ِكُ ،مَب َارَك ٌة أ َْن ِت َب ْي َن
الم لك أَيَّتُ َها اْل ُم ْن َع ُم َعَل ْي َهاَّ ،
اْل َع ْذ َراء َم ْرَي ُمَ .ف َد َخ َل اْل َم ُ
الك َوَق َ
ال َل َها َس ٌ
الك َفساءَلت نْفسها ما عسى أَن تَ ُكون ِ
ِِّ ِ
طرب ْت لِ َكال ِم اْلم ِ
هذِه التَّ ِحَّي ُة.
َ
َ َ ْ َ ََ َ ََ ْ
الن َساء .طبعا مريم ْ
اض َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ين
ال َل َها :ال تَ َخافي َيا َم ْرَي ُمَ ،فِإَّنك َق ْد نْلت ن ْع َم ًة ع ْن َد هللاَ .وها أ َْنت َستَ ْحَبل َ
واْل َم ُ
الك طمأنها بحالوة َوَق َ
ِِ
ِ
عِ .إَّن ُه ي ُكو ُن َع ِظيماً و ْاب َن اْلعلِ ِي ي ْد َعى .هذا خبر ًّ
محير.
ين ْابناً َوتُ َس ِّم َين ُه َي ُسو َ
َوَتلد َ
حقـا جميل ولكنه ِّ
َ ِّ ُ
َ
َ
ِ ِ
ال؟ وجواب المالك يشهد أن يسوع هو
ف َر ُج ً
ف َي ْح ُد ُث َه َذا َوأََنا َل ْس ُت أ ْ
َع ِر ُ
فَقاَل ْت َم ْرَي ُم لْل َمالكَ :ك ْي َ
ظِّلِلُ ِك لِذلِ َك
َج َاب َهاُّ :
الرو ُح اْلُق ُد ُس َي ِح ُّل َعَل ْي ِك َوُق ْد َرةُ اْل َعلِ ِِّي تُ َ
بالحق مولود من هللا من روحه القدوسَ .فأ َ
ِ
أَيضاً َفاْلُق ُّدوس اْلمولُ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ات
يص َاب ُ
ُ َْ ُ
ْ
ود م ْنك ُي ْد َعى ْاب َن هللا .وقال المالك جبرائيل لمريمَ :ها ه َي َنس َيبتُك أَل َ
أ َْيضاً َق ْد َحِبَل ْت ِب ْاب ٍن ِفي ِسِِّنها اْلمتََق ِِّدم ِة و َه َذا ُهو َّ
الس ِاد ُس لِِتْل َك َّالِتي َك َان ْت تُْد َعى َع ِاق اًر.
الش ْه ُر َّ
َ
َ ُ َ َ

ِ
ِ
ِِ
الر ِِّب .لَِي ُك ْن لِي َك َما
َم ُة َّ
وأضافَ :فَل ْي َس َل َدى هللا َو ْعٌد َي ْستَح ُ
ام ُهَ .فَقاَل ْت َم ْرَي ُمَ :ها أََنا أ َ
يل َعَل ْيه إ ْت َم ُ
الك ِم ْن ِع ْن ِد َها .أول مالحظة هي أن المالك هو الذي أعطى إسم يسوع
ف اْل َم ُ
ص َر َ
تَُق ُ
ول .ثُ َّم ْان َ

لمريم وأنه مولود من هللا بالروح القدس .وإسم يسوع معناه هللا مخلص .وهذا االسم المبارك مستعمل
ِ
ويو ِم َن ِب ِه ِفي اْل َعاَل ِم .وهذا الخبر أظهر كل غنى نعمة هللا لمريم
بلغات مختلفة ويكرز ِبه َب ْي َن األ َُم ِم ُ
ِ
َم ُة
التي على ُرْتَبة كل المؤمنين القديسين في العهد القديم أظهرت إيمانها في الرب وقالتَ :ها أََنا أ َ
َّ ِ ِ ِ
ول.
الر ِّب .لَي ُك ْن لي َك َما تَُق ُ
في تلك األيام حقق هللا وعده الذي أعلنه منذ بداية الخليقة وقطعه إلبراهيم وأعطاه بأنبيائه القديسين
ِ
ِ
ِ
ِ
يكم َّ ِ
يل.
اس َم ُه ع َّم ُانوِئ َ
اء تَ ْحَب ُل َوَتل ُد ْابناً َوتَ ْد ُعو ْ
السِّي ُد َنْف ُس ُه َآي ًةَ :ها اْل َع ْذ َر ُ
وبالنبي إشعياءَ :وَلك ْن ُي ْعط ُ ُ
ِِ ِ
طى ْابناً َوتَ ُكو ُن ِِّ
وتنبأ أيضا :ألََّن ُه ُيوَل ُد َلَنا َوَلٌد َوُن ْع َ
اس ُم ُه َع ِجيباً ُم ِشي اًر ِإَلهاً
ِّ
اس ُة َعَلى َكتفه َوُي ْد َعى ْ
الرَي َ
ِ
ِ
نبوات كثيرة في الكتاب المقدس على المسيح ،كما كتبه لنا
يس َّ
َقدي اًر أَباً أََبدِّياً َرِئ َ
السالَ ِم .وهناك ِّ
الرسول بطرس :وكم فتش األنبياء قديما وبحثوا عن هذا الخالص! فهم تنبأوا عن نعمة هللا التي
كان قد أعدها لكم أنتم واجتهدوا لمعرفة الزمان واألحوال التي كان يشير إليها روح المسيح الذي
كان عامال فيهم عندما شهد لهم مسبقا بما ينتظر المسيح من آالم وبما يأتي بعدها من أمجاد.
َن ُك َّل من يؤ ِمن ِب ِه ينال ِب ِ ِ
نعم ،للرب يسوع ي ْشهد ج ِميع األ َْنِبي ِ
اء أ َّ
ط َايا .وبالنسبة
ان اْل َخ َ
اسمه ُغْف َر َ
َ
َ َُ َ ُ
َ ْ ُ ْ ُ ََ ُ ْ
ليوحنا المعمدان فكان أيضا متنبأ عنه أنه يسبق المسيح .هللا قال بالنبي مالخي في القرن الخامس
قبل المسيح :هَئن َذا أُرِسل مالَ ِكي َفيهِيئ َّ
الط ِريق أَم ِ
امي .والدة يوحنا هذا أيضا كانت بطريقة إلهية.
ُ َ ِّ ُ
َ َ
ََ ْ ُ َ
ِ ِ
َن ِطْلبتَه َق ْد س ِمع ْت وام أرَتُه أَلِيصاب ُ ِ
وحَّنا.
َ َ
والمالك جبرائيل أخبر َزَك ِريَّا أ َّ َ
ات َسَتل ُد َله ْابناً َوُي َس ِّميه ُي َ
ُ َ َ َْ
ِطْلَبتَ َك َق ْد ُس ِم َع ْت .هللا هو سامع الصلوات المرفوعة ليه من قلب مخلص بصبر رغما طيلة الزمان.
اع .يعلمنا الروح القدس .وزكريا كان يصلي كل يوم .من جهة المالك .الكتاب
ط ٍ
صُّلوا ِبالَ ْان ِق َ
َ
المقدس لم يعلمنا أبدا أن المالك من هللا القدوس يضغط على نبي ويأمره يذكر كالم غير معقول.
بل ،لما الشخص يرى مالك من الرب فهو يخاف والمالك من الرب دائما يحييه بسالم ويطمئنه

بقوله :ال تخف .النه يأتي من هللا القدوس بخبر مفرح والكتاب المقدس يعلمنا من هم المالئكة وما
هي خدمتهم .أما الناس فيصدقوا الخرافات.

ِ
ص ِِّد ُق ُك َّل َكلِ َم ٍة َوالعاقل َي ْنتَِب ُه ِإَلى
صادق سليمان الحكيم في سفر االمثال حيث يقول :اْل َغب ُّي ُي َ
ِ
ط ُر ُق اْل َم ْو ِت .الكتاب المقدس
ط ِريق تَ ْ
يم ًة َولكن َع ِاقَبتُ َها ُ
ط َو ِات ِه .والناس تسير في َ
َخ َ
ظ َه ُر لهم ُم ْستَق َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ص.
يع ُه ْم أ َْرَواحاً َخاد َم ًة ُم ْرَسَل ًة من هللا لخ ْد َمة الذ َ
ين َي ِرثُون اْل َخالَ َ
يعلمنا أن المالئكة هم َجم ُ
ِ
ِ
تم زمانها لتلد فولدت ابنا.
بالنسبة ألَل َ
يص َابات ف َحبَل ْت كما أعلنه المالك جبرائيل لزكريا زوجها ولما ِّ
وزكريا طلب لوحا وكتب فيه :اسمه يوحنا .وانفتح فم زكريا في الحال وانطلق لسانه فتكلم مباركا
هللا .ويوحنا كان آخر أنبياء هللا القديسين ولم يأت بعده آخر من هللا الحي القدوس .ويوحنا ظهر
حسب إرادة الرب ليهيئ الطريق للمسيح فكان ينادي الناس للتوبة وااليمان بالمسيح اآلتي من
بعده .وكان يعمدهم في نهر األردن .لهذا سمي المعمدان .أليصابات كانت امرأة كبيره في السن
وكانت عاقر .ومريم كانت فتاة وعذراء .واالثنتين صارتا حامل بقوة هللا ونعمته .هللا هو صانع
المستحيل النه إله المستحيل .كما قال المالكَ :ل ْي َس َشي ٌء َغ ْي َر ُم ْم ِك ٍن َل َدى هللاِ.
ْ
ِ
الر ِِّب .فهو أرسل يسوع المسيح الملك
يل َعَلى َّ
الرب يكمله دائما بالتمام ما يبدأه .ال شيء َي ْستَح ُ
المنتصر الى االبد ليصلح حياتنا ويغيرها الى ما يرضى به هللا اآلب .هذا ما أشار اليه الرسول
بولس في رسالته الى روما يقول :وإننا نعلم أن هللا يجعل جميع األمور تعمل معا ألجل الخير
لمحبيه المدعوين بحسب قصده .ألن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم أيضا ليكونوا مشابهين صورة
طر ِ
ِ
اف األ َْر ِ
ابنه ليكون هو البكر بين إخوة كثيرين .المجد للرب ِإَل ُه َّ
ض الَ َي ِك ُّل
الد ْه ِر َّ
الر ُّب َخال ُق أَ ْ َ
صُ ،ي ْع ِطي اْل ُم ْعِيي ُق ْد َرةً َولِ َع ِدي ِم اْلُقَّوِة ُي َكِثُِّر ِش َّد ًة.
َوالَ َي ْعَياَ ،ل ْي َس َع ْن َف ْه ِم ِه َف ْح
ٌ
َ
ومريم َقام ْت متشجعة بكلمة المالك جبرائيل وَذ َهب ْت مس ِرَع ًة ِإَلى اْل ِجب ِ
ال وال شيء أوقفها .خبر
َ
َ َ ُْ
َ
المالك يرِّن في قلبها وأفكارها في أليصابات وهي مسرعة لمشاركة خبر هللا معها .والفرح غير
ِ
ِ
ِ
ين
يص َاب َ
المها َقَف َز اْل َجن ُ
ات َسم َع ْت َس َ
المتشارك يبقى ناقص .وفرح مريم كان عظيما حتى أن َل َّما أَل َ
ال َق ِائَل ٍة :مبارَك ٌة أ َْن ِت بين ا ِِّلنس ِ
طِنها وامتَأل ْ ِ
س و َهتََف ْت ِبصو ٍت َع ٍ
ِ
اء
ات ِم َن ُّ
يص َاب ُ
َُ َ
َْ
في َب ْ َ َ ْ
الرو ِح اْلُق ُد َ
َْ َ َ
َت أَل َ
طِن ِك؛ َف ِمن أَين لِي ه َذا ،أَن تَأِْتي ِإَل َّي أ ُُّم رِبي؟ َفِإَّنه ما ِإن وَقع صوت س ِ
الم ِك ِفي
َو ُمَب َارَك ٌة ثَ َم َرةُ َب ْ
ْ َْ
َ
َ ِّ
ُ َ ْ َ َ َْ ُ َ
ْ َ
ِ
َِِّ
ِ
ِ
الر ِِّب.
يل َل َها ِم ْن ِقَب ِل َّ
ين ْابِت َهاجاً ِفي َب ْ
طِني؛ َف ُ
أُ ُذَن َّي َحتَّى َقَف َز اْل َجن ُ
طَ
آمَن ْت أََّن ُه َسَيت ُّم َما ق َ
وبى للتي َ
ِ
ِ
ين قفز وهذا زاد في فرح أليصابات.
يص َاب ُ
ات سمعت َسالَ َم َم ْرَي َم واْل َجن ُ
غير أَل َ

يوحنا جنين في بطن أمه عرف صوت ِّأم ربنا يسوع .وحدث كل هذا من الروح القدس النه حيث
يكون الروح هناك يكون السالم والفرح والضمان والحرية والمحبة.
ظ ُم
ومريم اعتبرت نفسها خادمة الرب .وَقاَل ْت :تُ َع ِِّ
مريم الرائع هو مكتوب بأكمله في هذا االصحاح

اَّللِ مخِّلِ ِ
ِ
الر َّب وتَبتَ ِهج ر ِ
صي .ونشيد
وحي ِب َّ ُ َ
َنْفسي َّ َ ْ ُ ُ
وأصبح من أعظم ترانيم الكنيسة .فبقيت مريم مع

أليصابات نسيبتها تخدمها حتى ولدت يوحنا .وكانت مريم خادمة هللا الذي أرسل مالكه بخبر

يعم كل الشعب أنها ستحمل إبن العلي .ونرى مالك الرب أوال مع زكريا ثم مع مريم وأيضا
عظيم ِّ
مع يوسف خطيب مريم؛ وكذلك مع رعاة بعد والدة يسوع .قال لهم :الَ تَ َخا ُفواَ .ف َها أََنا أَُب ِِّش ُرُك ْم ِبَف َرٍح
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َع ِظي ٍم َي ُكو ُن ِل َج ِمي ِع َّ
الر ُّب.
يح َّ
الش ْع ِب ،أََّن ُه ُولِ َد َل ُك ُم اْلَي ْوَم في َمد َينة َد ُاوَد ُم َخِّل ٌ
ص ُه َو اْل َمس ُ
وكل هذا كان من هللا اآلب .ومريم ،من طاعتها لكلمة هللا جعلت الرب يضع كلمته في بطنها.
والمسيح وهو كلمة هللا االزلي كان عند هللا ومع هللا منذ البدء .شهد له يوحنا فهتف قائال :هذا هو
الذي قلت عنه :إن اآلتي بعدي متقدم علي ألنه كان قبل أن أوجد .والمسيح نفسه قال عند مجيئه
إلى هذه األرض :إن الذبائح والتقدمات ما أردتها ،لكنك أعددت لي جسدا بشريا .والرب يسوع هو

خلص االنسان الضال الخاطئ ويعطينا
إبن هللا مولود من هللا غير مخلوق ظهر في الجسد لي ِّ

الهدف الحقيقي لحياتنا كما يريده هللا .هو نور العالم جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله .أما الذين
قبلوه ،أي الذين آمنوا باسمه ،فقد أعطاهم الحق أن يكونوا أوالد هللا.

وأما العالم ففضل الظالم الن أعماله هي سيئة وهو يتمرغن ويتمتع في الفساد وما يحب يعرف أنه
عدو هللا والحياة .الى اليوم االنسان يستنتج كل المأساة من أعماله.
محبوس تحت سيطرة إبليس ِّ
والكارثة التي ضربت العالم أخي ار هو فيروس كورونا الذي يقتل اآلالف من الناس كل يوم وزرع

ورق التواليت .االنسان مرتبك بهموم
الرعب واالنعزال وجعلهم يركدون الى األسواق لشراء الطعام وأ ا

الحياة حتى ولو فات قرب المسيح فما يعرفه النه مشغول بهموم الحياة وال بما هللَ .ه َك َذا كنا َن ْح ُن
اص ِرين ُكَّنا عِبيداً لِمب ِاد ِ
أَيضاًَ :ل َّما ُكَّنا َق ِ
ىء اْل َعاَل ِم .وَل ِك ْن َل َّما َجاء تَمام َّ
الزَم ِ
ان ،أ َْرَس َل هللاُ ْابَن ُه َوَق ْد
َ
َ
ْ
ََ
َ
َ َُ
لش ِر ِ
لش ِر ِ
ولِد ِم ِن ٍ
ِ ِ
ِ
ُولئك اْلخ ِ
اض ِع ِ
ِ ِ
ام
يعة لِ ُي َح ِِّرَر ِباْل ِف َداء أ َ َ
َُ
َ
ام َأرَة َوَك َ
ين ل َّ َ
ان َخاضعاً ل َّ َ
يعة َفَنَن َ
ْ
ال َجميعاً َمَق َ
أَبن ِ
اء هللاِ .نعم .المجد هلل أبينا برينا يسوع مخلصنا.
َْ

ِ
ِ ِ
الر ِب ،سِبحوا اسم َّ ِ ِ
ِ
َهِّلِلُ َ ِ
َّح
اس ُم َّ
الر ِِّب ُمَب َاركاً م َن َ
اآلن َوإَِلى األََبد ،ل ُي َسب ْ
الرب ،لَي ُك ِن ْ
وياَ .سِّب ُحوا َيا َعب َيد َّ ِّ َ ِّ َ ْ َ
السماو ِ
ِباس ِم َّ ِ ِ
ِ َّ
الشم ِ ِ
ات؛
الر ُّب ُمتَ َسا ٍم َعَلى َج ِم ِ
ِهاَّ ،
س إَلى َم ْغ ِرب َ
الر ِّب م ْن َم ْشرِق ْ
ْ
يع األ َُممَِ ،و َم ْج ُدهُ َف ْو َق َّ َ َ
السماو ِ
ِِ ِ
الس ِ
ِ
اك ِن ِفي األ ِ
ِِ ِ
ات
َم ْن ُه َو َن ِظ ُير َّ
الر ِِّب ِإَل ِهَنا َّ
َ
َعالي؟ اْل ُمط ِّل م ْن َعْلَيائه إَلى أ ْ
َسَف َل لَي َرى َّ َ َ
َشر ِ
ِ ِ
اب و َّ ِ
ِ ِ ِ
ِِ ِ
ين ِم َن التُّر ِ
اف َش ْعِب ِه؛ َي ْرُز ُق
ض ،اْل ُمقي ِم اْلم ْسك َ
َواأل َْر َ
الراف ِع اْلَبائ َس م ْن اْل َم ْزَبَلة ل ُي ْجل َس ُه َم َع أ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ويا.
ُم ًا َسع َيدةًَ .هِّلُل َ
َ
العاق َر أ َْوالداًَ .ي ْج َعُل َها أ ِّ
الرج ِ
الرج ِ
ِ
اإليم ِ ِ
ِ ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
اء ُك َّل ُس ُر ٍ
اء ِبُقَّوِة ُّ
سِ .ن ْع َمةُ
آمين َوْلَي ْم َأل ُ
ان لتَ ْزَد ُادوا في َّ َ
ْك ْم ِإَل ُه َّ َ
ور َو َسالَ ٍم في َ
يع ُكمِ .
ِ ِ
ِ
آمين.
ع اْل َم ِسي ِح َو َم َحَّب ُة هللاِ َو َش ِرَك ُة ُّ
َرِّبَِنا َي ُسو َ
الرو ِح اْلُق ُدس َم َع َجم ْ

