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اليوم  ومرحبا بكم إخوتي في االستماع لعظة . َساَلٌم َوَمَحبٌَّة َمَع ِإيَماٍن ِمَن هللِا اآلِب َوالرَّبِ  َيُسوَع اْلَمِسيحِ 
الى   26لوقا، االصحاح األول واالعداد  نجيلإكما يبشرنا  راء مريمذ والموضوع يتعلق بحمل يسوع من الع
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اِدِس  ْهِر السَّ َعْذَراَء  َناِصَرُة. ِإَلىالُأْرِسَل ِجْبَراِئيُل اْلَماَلُك ِمَن هللِا ِإَلى َمِديَنٍة ِمَن اْلَجِليِل اْسُمَها َوِفي الشَّ
يَُّتَها  : َساَلٌم َلِك أَ َمْخُطوَبٍة ِلَرُجٍل ِمْن َبْيِت َداُوَد اْسُمُه ُيوُسُف. َواْسُم اْلَعْذَراِء َمْرَيُم. َفَدَخَل ِإَلْيَها اْلَماَلُك َوَقالَ 

كََّرْت َما َعَسى َأْن  اْلُمْنَعُم َعَلْيَها! َالرَّبُّ َمَعِك. ُمَباَرَكٌة َأْنِت ِفي النِ َساِء. َفَلمَّا َرَأْتُه اْضَطَرَبْت ِمْن َكاَلِمِه َوفَ 
ْدِت ِنْعَمًة ِعْنَد هللِا. َوَها َأْنِت َسَتْحَبِليَن  َتُكوَن َهِذِه التَِّحيَُّة. َفَقاَل َلَها اْلَماَلُك: اَل َتَخاِفي َيا َمْرَيُم أَلنَِّك َقْد َوجَ 

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

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

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

 هذه كلمة هللا 

لم الرب . صمت  أكثر من أربعمائة عام بعد إلى إسرائيل  هخبر األولى التي يرسل فيها هللا المرة هي هذه 
 ات قو من  إحتاللفوضى و رتباك و وقع في إالشعب اليهودي و  .خالل هذه الفترة الطويلة بين يأيرسل 

  اليهود كان أهلية. حرب  شلت نا اهذ باإلضافة إلى و  .ثورات وانتفاضات وقمعأدى إلى  مماوثنية أجنبية 
هذه  هناك آية في سفر األمثال تصف   .مدعين أنهم المسيح الموعود قاموا ن يكثير و  .ينتظرون المسيح

ْعبُ لة تقول: الحا وعدين في نفس  حقق هللا  ، فإنيلو الطالوقت  ذاك رغم لكن . َحْيُث اَل ُرْؤَيا َيْجَمُح الشَّ
 . ومجيء المسيح نفسه سيحالمعمدان ليعد الطريق للمظهور يوحنا  :الوقت 

ببداية   وعن يوحنا المعمدان، يقول لوقا في. َأْرَسَل هللُا اْبَنُه َوَقْد ُوِلَد ِمِن اْمَرأَةٍ  َلمَّا َجاَء َتَماُم الزََّمانِ مكتوب: 
. َفاْضَطَرَب َزَكِريَّا َلمَّا َرآهُ َواْسَتْوَلى َعَلْيِه  كرياِ ز مه سإلكاهن َظَهَر َماَلٌك ِمْن ِعْنِد الرَّبِ  أن االصحاح  هذا

َوَأْنَت  َك َأِليَصاَباُت َسَتِلُد َلَك اْبناً ــَوَزْوَجتُ  َزَكِريَّا، أَلنَّ ِطْلَبَتَك َقْد ُسِمَعْت  اَل َتَخْف َيااْلَخْوُف. َفَقاَل َلُه اْلَماَلُك: 
يِه ُيوَحنَّا َمْخُطوَبة ِلَرُجٍل   ت التي كان َعْذَراَء َمْرَيمُ ال أْرسَل ِجْبَراِئيُل اْلَماَلُك ِإَلى هللايبشرنا االنجيل أن و . ُتَسمِ 

  .أم الرب  تكون اختارها ل  هللا وبشرها بأعظم خبر. أن ِمْن َبْيِت َداُوَد اْسُمُه ُيوُسُف.



ألف  ؤكد وعد هللا الذي قطعه لداود ي  النهعظيمة   ةمهم له تصريحلا اهذ  ."بيت داود"ذكر  علىظة حمال
ساللة الملك   وادمر  مأنه  فتخرون ي أعداء إسرائيل كانواهذا والن  ،أن مملكته ستدوم إلى األبد سنة من قبل 

 الرب . ممتاريخ االفي أيضا و  إسرائيل يتحكم في تاريخ شعب هللا قرون قبل مجيء يسوع. في الحقيقة  داود 
 وهو من ذرية داود. ابقا س هللا  لنهعأ كما يولد المخلص إتمام وعده. وقت بشري يصل مع لاتاريخ الجعل 

اِدسِ : الكتاب يقول و  ْهِر السَّ أْرسَل ِجْبَراِئيُل  حمل أليصابات بيوحنا المسمى المعمدان، هللا ل، أي َوِفي الشَّ
بهذه  . كِ َالرَّبُّ َمعَ  ،َساَلٌم َلِك َأيَُّتَها اْلُمْنَعُم َعَلْيَهاَوَقاَل: َفَدَخَل ِإَلْيَها بخبر الرب المفرح. َعْذَراَء ليبشر الاْلَماَلُك 

يُه َيُسوَع. من الروح القدس َسَتْحَبل ها وبشرها أن المالك القديسة مريم التحية طمأن حدث هذا َوَتِلِد اْبنًا َوُتَسمِ 
اِدسِ  هاْهرِ شِفي لما كانت أليصابات    ينمتقدمكليهما ا كانو عاقًرا يا اهن زكر زوجة الكَأِليَصاَباُت كانت . السَّ

 .  على قول المالك  يوحناعطوه إسم أ و ت ابنها ولد و من زوجها  أليصابات وبقوة هللا حملت  .سنلفي ا

.  ه يسوعسمي وتلد إبنا وت  ستحبل من الروح القدسوبشرها المالك أنها ف سليو مخطوبة نت اكالعذراء ومريم 
لما كان رب. أَلنَُّه َلْيَس َشْيٌء َغْيَر ُمْمِكٍن َلَدى ال الرب أمر من هذا هللا منذ القديم. و ه  لليتم ما قا وهكذا كان

هم الفادي بطريقة ما كانوا  سل ل أر ؛ هللااألرض بالقو ةملك محرر اليكون بطال اليهود ينتظرون مسيحا 
  ؟عذراءتحبل وهي  كيف يمكن لكن . واالنبياء وعد هللا إلبراهيم وداود تعرف أكيد أن مريم كانت وها. قعيتو 

وُس اْلَمْوُلوُد اْلَماَلكُ أجابها  وُح اْلُقُدُس َيِحلُّ َعَلْيِك َوُقوَُّة اْلَعِليِ  ُتَظلِ ُلِك َفِلَذِلَك َأْيضًا اْلُقدُّ     ِمْنِك ُيْدَعى اْبَن هللاِ : َالرُّ
 

  اْضَطَرَبْت ِمْن َكاَلِمِه َوَفكََّرْت َما َعَسى َأْن َتُكوَن َهِذِه التَِّحيَّةُ  ، مريممعت صوتهسو  المالك جبرائيل َلمَّا َرَأْت 
بالحق   هذا عمل. يدعى إبن هللا العليذي تصير مريم حبلى به هو قدوس و شهد أن الالمالك جبرائيل و 

روح القدس فقال: النبي إشعياء أعلنا بال تتحقق اآلن.نة  سإشعياء التي مضى عليها سبع مئة نبوءة عظيم. 
َياَسَة َعَلى َكِتِفهِ  َوُيْدَعى اْسُمُه َعِجيبًا، ُمِشيرًا، ِإَلهًا َقِديرًا، َأبًا َأَبِدي ًا،   أَلنَُّه ُيْوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُيْعَطى َلَنا اْبٌن َيْحِمُل الرِ 

اَلمِ   ومحبة هللا لنا. الغفران والخالص. والنعمة واللحق و  مالسالالذي جاءنا ب عليبن الأ يسوع   إنه. َرِئيَس السَّ

َوَتْبَتِهُج ُروِحي   ُتَعظِ ُم َنْفِسي الرَّبَّ قالت:  46ابتداءا من العدد ت في نشيدها في هذا االصحاح، مريم قال
َوَرْحَمُتُه ِللَِّذيَن َيتَُّقوَنُه ِجياًل َبْعَد   َفِإنَّ اْلَقِديَر َقْد َفَعَل ِبي ُأُمورًا َعِظيَمًة، ُقدُّوٌس اْسُمهُ قم قات: ِباهلِل ُمَخلِ ِصي. 

حتى  ابدا  أحبائهال ينسى الذي هلل آمين. المجد  ي ِنيَّاِت ُقُلوِبِهْم.ِجيٍل. َعِمَل ِبِذَراِعِه ُقوًَّة؛ َشتََّت اْلُمَتَكبِ ِريَن فِ 
  هللا أبونا .طهارةالى الحق والصالح وال سيقودنا بروحه القدو و من الشرير  نافظفهو يح. ناعلي عندما يتأخر  

  فهو ال  .وقوات الظالم الظلمفي الوقت المناسب. الرب يعلم ان العالم خاضع للشر و عمله دائًما يعمل 
َفُهَو اَل ُيِريُد أَلَحٍد ِمَن النَّاِس  يقول الكتاب، نَّى َعَلْيُكْم، َوَلِكنَُّه َيَتأَ يبطئ في إتمام وعده، كما يضنه البعض. 

مرتبط  رجوعه و كالم الرب هذا يتعلق برجوع الرب.  .َبْل ُيِريُد ِلَجِميِع النَّاِس َأْن َيْرِجُعوا ِإَلْيِه َتاِئِبينَ  ،َأْن َيْهِلكَ 



ال أحد كان  و  شديد وخوفكانت تعيش في إنحالل روحي س النا. حالة العالم ما تغيرت  .األولبظهوره 
ال أحد يش في الفجور والتجديف والخوف. و الناس تع . كذلك اليوم، ص لالمخ يح سيعرف متى وأين يولد الم

 يعرف متى يعود الرب في مجده. 

  خالص ال أعد  الرب . وخوف الموت  عدو  الحياةالضال في قبضة في نعمته ومحبته لم يترك االنسان  هللا
َداَن اْلَخِطيََّة  فَوأَلْجِل اْلَخِطيَِّة  الخطيةَأْرَسَل اْبَنُه ِفي َجَسِد ه في هذا الزمان األخير فن وأعل بل تأسيس العالمق

من هللا غير مخلوق  ولود مهو لخطية مثلنا. إنه  ارث ان و امن راجل وإمرأة وإال فكلد و م ييسوع ل .ِفي اْلَجَسدِ 
وأعلن   َأَنا اْلَيْوَم َوَلْدُتَك. ،َقاَل ِلي: َأْنَت اْبِني ،ِإنِ ي ُأْخِبُر ِمْن ِجَهِة َقَضاِء الرَّب ِ في المزامير:  كما قال الرب 

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

َماِء أُْعِطَي َبْيَن النَّاِس ِبِه  َلْيَس ِبَأَحٍد َغْيِرِه اْلَخاَلُص. نعم. إسم الرب. هو عجيب   َلْيَس اْسٌم آَخُر َتْحَت السَّ
ونحن ال  وغير المسـتـقر الشرير ونحن اليوم نحتاج أن يكون هللا معنا في هذا العالم  .َيْنَبِغي َأْن َنْخُلَص 

ين يقي د االنسان ويسي ره وال نريد العلمانية  بال  وااللحاد الذي يترك االنسان في خطاياه  نريد أي دين الن الد 
َماِء َغْير لنارجاء. ليس  َلْيَس  أَلنَّ   مستحيلهللا صنع ال ه.ِفي اأَلْرِض َأَحدًا َمعَ نا نريد َوَلسْ الرب  ِفي السَّ

  . يسوعب  جميع الناسلمحبته وغفرانه و  عدالته ظهرأفهو  ؛َشْيٌء َغْيَر ُمْمِكٍن َلَدى هللاِ 

 .كما تقولِلَيُكْن ِلي  ُة الرَّب ِ عبد َأَنا بتواضع ومحبة:  ت وقال ت آمن ؟المالك  بشرهاما مذا فعلت مريم بعد 
   في بطنها الطاهر.إبن هللا حملتوافق وترضى بالقديسة مريم  المجد هلل على نعمة خالصه. فهو جعل 
أظهرت خدمتها  و ها حبلى. مذا يقوله الناس لما يشوفو وال لحظة وضعت نفسها في خدمة هللا وما فكرت 

َوَذَهَبْت ِبُسْرَعٍة ِإَلى اْلِجَباِل َوَدَخَلْت َبْيَت َزَكِريَّا َوَسلََّمْت  ِفي ِتْلَك اأَليَّامِ َقاَمْت ها أليصابات النها َنِسيَبتِ ل يضاأ
المسيح  يسوع صفة  خدمة االخرين هي و  وتساعدها  تخدمهال ْت ِعْنَدَها َنْحَو َثاَلَثِة َأْشُهرٍ بقيَ و  َعَلى َأِليَصاَباتَ 

َوَكاَن    ِفي ااِلتِ َضاعِ َأْمَعنَ  َوِإْذ َظَهَر ِبَهْيَئِة ِإْنَسانٍ  َصاِئرًا َشِبيهًا ِباْلَبَشرِ  ُمتَِّخذًا ُصوَرَة َعْبدٍ  َأْخَلى َنْفَسهُ ي الذ 
ِليِب. ِلَذِلَك َأْيضًا َرفََّعُه هللُا َعاِلياً  ِلَكْي   َوأَْعَطاُه ااِلْسَم الَِّذي َيُفوُق ُكلَّ اْسمٍ  َطاِئعًا َحتَّى اْلَمْوِت، َمْوِت الصَّ

َماِء َأْم عَ  َتْنَحِنَي ُسُجودًا اِلْسِم َيُسوَع ُكلُّ ُرْكَبةٍ  َوِلَكْي َيْعَتِرَف ُكلُّ  َلى اأَلْرِض َأْم َتْحَت اأَلْرضِ َسَواٌء ِفي السَّ
   ِلَمْجِد هللِا اآلِب. ِلَساٍن ِبَأنَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح ُهَو الرَّبُّ 

من يسوع المسيح منبع   هوآمنت القديسة مريم مثلما آمن إبراهيم بالرب قديما وحسب له برًّا وااليمان 
الَِّذي  الحي  المنتصر. هللا هللَا إيماننا هو بإبنه  نَّ وهذا خبر مفرح عظيم إلِ . االيمان ورائد االيمان ومكم له 

َمْعِرَفِة َمْجِد هللِا اْلُمَتَجلِ ي ِفي   َأَمَر َأْن ُيْشِرَق ُنوٌر ِمَن الظَّاَلِم ُهَو الَِّذي َجَعَل النُّوَر ُيْشِرُق ِفي ُقُلوِبَنا إِلْشَعاعِ 



. ِلَيُكِن اْسُم الرَّبِ  ُمَباَركًا ِمَن اآلَن َوِإَلى اأَلَبِد.   َهلِ ُلوَيا. َسبِ ُحوا َيا .َوْجِه اْلَمِسيحِ  ، َسبِ َحوا اْسَم الرَّبِ  َعِبيَد الرَّبِ 
ْمِس ِإَلى  َماَواِت.  ِلُيَسبَّْح ِباْسِم الرَّبِ  ِمْن َمْشِرِق الشَّ َمْغِرِبَها. الرَّبُّ ُمَتَساٍم َعَلى َجِميِع اأُلَمِم، َوَمْجُدُه َفْوَق السَّ

َماوَ  اِكِن ِفي اأَلَعاِلي؟ اْلُمِطلِ  ِمْن َعْلَياِئِه ِإَلى َأْسَفَل ِلَيَرى السَّ اِت َواأَلْرَض.  َمْن ُهَو َنِظيُر الرَّبِ  ِإَلِهَنا السَّ
التَُّراِب، َوَيْرَفُع اْلَباِئَس ِمْن اْلَمْزَبَلِة، ِلُيْجِلَسُه َمَع َأْشَراِف َشْعِبِه. َيْرُزُق الَعاِقَر َأْواَلدًا.   ُيْنِهُض اْلِمْسِكيَن ِمنَ 

 آمين.   َيْجَعُلَها ُأم ًا َسِعيَدًة. َهلِ ُلوَيا.

 

 


