أساسيات الدرس

من هو يسوع؟

درس :2المسيا المنتظر والميالد المعجزي
أمر تريده بشدة لمدة طويلة! فأنت تعرف أنه قادم،
جدا أن تنتظر ًا
من الصعب ً
لكنك ال تعرف متى أو كيف سيأتي وهذا يمكن أن يسبب التوتر الشديد .وبالتأكيد
أخير  ،هل يمكن أن تفوتها؟
ستحرص أال تفوت الفرصة عندما يتحقق ماتريده ًا
األسوأ هو أن تنتظر وتنتظر ثم تكتشف أنها كانت موجودة أما عينيك وأنت ال تدري!

لقد انتظر شعب إسرائيل مجئ المسيا
المنتظرلقرون كثيرة .وتوقعوا أن يأتي
باحتفال عظيم .مع ذلك كان مجئ
هادئا ،ومعجزًيا ،وبطريقة
المسيا الفعلي ً
غير متوقعة ،لدرجة أنه لم يالحظه
أحد.

تمأل النبوات التي تتحدث عن المسيا المنتظرالصفحات ،طوال العهد القديم.
مشير ،
ًا
عجيبا
وكان الناس يعرفون عن الشخص الذي سيأتي أنه سيكون «
ً
أبديا  ».كانوا يعرفون أنه سيولد من نسل داوود وكانوا يعرفون
إلهًا ًا
قدير ً ،أبا ً
إن قراءة قصة ميالد المسيح
في إنجيل متى هو أمر مفيد
جداً  ،ومعضد لإليمان،
فيردد متى مرًارا :لإليمان،
ُّ
ان ِل َك ْي َيتِ َّم َما
«و َه َذا ُكلهُ َك َ
َ
ب بِ َّ
الر ِّ
النبِ ِّي» (متى
يل ِم َن َّ
ِق َ
)22 :1

أنه سيؤسس مملكة ولرياسته ال نهاية.

يمكننا أن نتوقع من هذا الوصف فقط ،أن المسيا كان سيولد في قصر
طا بالحاضرين والمعلنين عن الحدث الملكي .لكنه ولد في
ملكي محا ً

إسطبل وكان الحاضرون هم رعاة بسطاء.

موضوعا للنبوات .إن قرأة
أيضا
كان ميالد المسيح ً
ً
هادئا ،وكانت تفاصيله ً
جدا ،ومعضد
تسجيل قصة ميالد المسيح في إنجيل متى هو أمر مفيد ً

ُّ
ب بِ َّ
الر ِّ
النبِ ِّي»
يل ِم َن َّ
ان ِل َك ْي َيتِ َّم َما ِق َ
«و َه َذا ُكلهُ َك َ
لإليمان ،فيردد متى مرًاراَ :
(متى  )22 :1كل التفاصيل موضحة من اسمه ،لمكان والدته ،وهروبه
لمصر ،وذبح هيرودس لألطفال األبرياء ،وأكثر من ذلك ،كلها مذكورة في
العهد القديم وتمت بدقة في تفاصيل ميالد يسوع.
وبالنظر لدقة التفاصيل التي تحققت ،يمكن أن نتخيل أن الناس الحظوا
أن ميالد المسيح هو مجئ المسيا المنتظر ،لكن الظروف لم تبدو وكأنهم
الحظوا ذلك ،لذلك لم يدرك كثير منهم ما حدث.
إن عدد النبوات التي تحققت فقط هو أمر معجزي في حد ذاته ،لكن هناك
تفاصيل أخرى تحيط بميالد يسوع وتخبرنا بأكثر قصة معجزية.
لقد زار المالك فتاة شابة اسمها مريم قال لها أنها ستحمل وتلد يسوع.
جدا لمريم ألنها كانت كلمات
كان يمكن أن تكون رسالة المالك مألوفة ً
ِِ
ِ
ِ
ين ْابًنا
ين َوتَلد َ
مشابهة للنبوة المكتوبة في إشعياء َ « .9و َها أ َْنت َستَ ْحَبل َ
ِ
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ع َه َذا َي ُك ُ
ون َعظ ً
ِ
َداوَد أَبِ ِ
وب ِإلَى األََب ِد
يه َوَي ْمِل ُ
ك َعلَى َب ْيت َي ْعقُ َ
ُ
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ي ْدعى ويع ِط ِ
ب ِ
الر ُّ
اإللَهُ ُك ْرِس َّي
يه َّ
ُ َ َُ ْ
ون ِل ُمْل ِك ِه نِهَ َايةٌ»( .لوقا :1
َوالَ َي ُك ُ

كان لدى مريم اإليمان لتصدق أن المسيا سيأتي ولن يكون لملكه نهاية.
والسؤال الذي كان لديها هو عن حالتها ،وليس عن ألوهية يسوع.
لقد سألت «كيف يكون هذا وأنا عذراء؟» .وأجاب المالك أن الطفل
سيأتي من اهلل اآلب .من المؤكد أن الميالد العذراوي هو أمر غامض!

ظلِّلُ ِك َفِل َذِل َك
ك« :اَ ُّلرو ُح اْلقُ ُد ُس َي ِح ُّل َعلَ ْي ِك َوقُ َّوةُ اْل َعِل ِّي تُ َ
اب اْل َمالَ ُ
َج َ
فَأ َ
ود ِم ْن ِك ي ْدعى ابن ِ
اهلل( ».لوقا )35 :1
وس اْل َم ْولُ ُ
أ َْي ً
ُ َ َْ
ضا اْلقُ ُّد ُ
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لم يكن هناك أية عالقة غير الئقة بين اهلل ومريم .ولم يقم أي أحد
بعمل طائش .لقد حدث هذا الحمل بمعجزة .وظلت مريم عذراء حتى
ميالد يسوع ،ولذلك فهذا الطفل ،المولود من الروح القدس ،هو
قدوس! وبالتالي كان الطفل يسوع كامل القداسة كما أن اهلل اآلب قدوس،
أيضا كإنسان كامل .هذا األمر هو معجزة وأمر غامض ال يمكن أن
ولقد ولد ً
تستوعبه بالكامل عقولنا المحدودة.
لكن ماذا عما قالته النبوة أن المسيا سيأتي من نسل داوود؟ كان يوسف
خطيب مريم ،من نسل داوود .وكونه األب األرضي ليسوع ،وزوج مريم
أعطى نسل يوسف ليسوع ،المنصب األرضي الشرعي
ليكون من نسل داوود (أنظر متى .)1
لقد تحققت كل نبوة متعلقة بمجئ المسيا بميالد يسوع .ال توجد مساحة في
جدا التي تحققت.
هذا الدرس لنتأمل في النبوات الكثيرة ،بل والكثيرة ً
مع ذلك ،فيمكن أن تكون هذه التفاصيل القليلة كافية لتثير فضولك وتحرك
إيمانك.
لم يسبق أن خالف اهلل وعوده .وقراءة ما سجل عن ميالد المسيح في إنجيل
متى البد وأن تكون قد زادت من الرجاء واإليمان في قلبك بينما تشاهد أمانة
اهلل اآلب وهو يفي بكلمته .لقد كانت لديه خطة من البداية وكتبها في نبوات
متمما كل النبوات ،بشكل
العهد القديم لنراها كلنا ونتوقعها .ثم ولد يسوعً ،
فريد ،وعجيب.
وبالنسبة للناس الذين لم يالحظوا مجيئه ،لم تكن المشكلة هي قلة األدلة.
لكن كانت أنهم كانوا متوقعين تحقق النبوات بشكل مختلف .فلقد ولد أمام
شيئا
أعينهم ملك الملوك ،وهم لم يالحظوه ألنهم كانوا يبحثون ،ويتوقعون ً

آخر.

عيونا ترى ما يفعله ،وثقة في طرقه .ياليتنا ننتظر تحقيق
يا ليت اهلل يهبنا ً
وعوده دون وضع توقعاتنا كأولوية قبل ما يريد اهلل أن يفعله .لنكن حذرين!
دائما يفي بكالمة ويعمل إرادته .فدعونا ال نفوتها!
فاهلل ً
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كل نبوة متعلقة بمجئ
المسيا تمت بميالد يسوع..
ال توجد مساحة في هذا
الدرس لنتأمل في النبوات
الكثيرة جداً التي تحققت.مع
ذلك ،فيمكن أن تكون هذه
التفاصيل القليلة كافية لتثير
فضولك وتحرك إيمانك.

مراجعة

•لم يسبق أن خالف هلل وعوده .وقراءة ما يسجل عن ميالد المسيح في
إنجيل متى البد وأن تكون قد زادت من الرجاء واإليمان في قلبك بينما
تشاهد أمانة اهلل اآلب وهو يفي بكلمته .لقد كانت لديه خطة من البداية
وكتبها في نبوات العهد القديم لنراها كلنا ونتوقعها.
•نفذ هذه الخطة أشخاص أحبوا اهلل مثل مريم ،التي اختيرت لتكون أم
يسوع ويوسف خطيب مريم وهو والد يسوع بالتبني على األرض.
متمما كل النبوات التي تحدثت عنه.
•ولد يسوع ،بشكل منفرد ،وعجيبً ،

شارك برأيك

• ِ
اقض وقتًا لتق أر إنجيل متى خالل هذا الشهر والحظ عدد المرات التي
يشير فيها للنبوات التي تحققت .وتأمل دقة ما يسجله الكتاب ،وافرح
دائما .
بالرب الذي يفي بوعوده ً

•البد أن تمألنا قصة مجئ المسيا المنتظر باإليمان العميق! فعندما تفكر
في الصالة التي تنتظر إجابتها ،أو وعود كلمة اهلل التي تنتظرهاِّ ،
صل

ﻤراﺠﻊ آ�ﺎت اﻟكتﺎب اﻟمﻘدس ﺤسب"

عالما أنك تصلي إلله ال يمكن أن يكذب ،وال يمكن أن
بإيمان عظيم ً
يمنعه أحد عما ينوي أن يفعل .ما الذي تصلي ألجله اليوم؟
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