Sunnuntai 24.12.2017 (Viikko 51)- Matteus 1: 18-24. Aihe: Herran syntymä on lähellä
Sunday 24.12.2017 (Week 51)- Matthew 1: 18-24. Subject: The birth of the Lord is near.

يوم األحد  - 2017 .12 .24الموضوع :والدة الرب قريبة .إنجيل متى 24 -18 :1
نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .وبمناسبة ذكرى والدة مخلصنا يسوع أتمنى لكلم أحبائي

عيد مبارك سعيد .أما عظتنا اليوم فهي من إنجيل متى واإلصحاح األول االعداد  18الى  .24اليكم

القراءة باسم الرب يسوع المسيح.

ُمه م ْخطُ ِ
ت ُحْبَلى ِم َن
ع اْل َم ِس ِ
أ َّ
َن َي ْجتَ ِم َعا ُو ِج َد ْ
وس َ
ت َه َك َذاَ :ل َّما َك َان ْ
يح َف َك َان ْ
َما ِوالَ َدةُ َي ُسو َ
ف َقْب َل أ ْ
َ
وب ًة لُي ُ
ت َم ْرَي ُم أ ُّ ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ار ولَم َي َش ْأ أ ْ ِ
الروِح اْلقُ ُد ِ
يما ُه َو ُمتََف ِّكٌر ِفي
ُّ
وس ُ
ف َر ُجلُ َها ِإ ْذ َك َ
سَ .فُي ُ
ان َب ًّا َ ْ
َن ُي ْشهَرَها أََر َاد تَ ْخلَيتَ َها س ّاًرَ .ولَك ْن ف َ
ٍ ِ
ِ
ِِ
ُم ِ
الر ِّ
ك
ك َّ
ب قَ ْد َ
امَأرَتَـ ـ َ
ور ِإ َذا َمالَ ُ
ف ْاب َن َد ُاوَد الَ تَ َخ ْ
وس ُ
َن تَأ ُ
ف أْ
ظ َهَر لَهُ في ُحْلم قَائالًَ :يا ُي ُ
ْخ َذ َم ْرَي َم ْ
َهذه األ ُ
ِ
ِ ِِ ِ
أل َّ َِّ
ِّ
الروِح اْلقُ ُد ِ
ص َش ْعَب ُه ِم ْن
يها ُه َو ِم َن ُّ
اس َمهُ َي ُسو َ
سَ .ف َستَـ ـ ـل ُد ْابناً َوتَ ْد ُعو ْ
ع ألََّنهُ ُي َخل ُ
َن الذي ُحب َل به ف َ
ِ
ُّ
ب بِ َّ
الر ِّ
يل ِم َن َّ
َخ َ
ان ِل َك ْي َي ِت َّم َما ِق َ
ط َاي ُ
اس َمهُ
ون ْ
اء تَ ْحَب ُل َوَتل ُد ْابنًا َوَي ْد ُع َ
اه ْمَ .و َه َذا ُكلهُ َك َ
النبِ ِّيُ :ه َوَذا اْل َع ْذَر ُ
َّ
ِ
َِّ
ِ
ف ِم َن َّ ِ
الر ِّ
امَأرَتَ ُه.
ك َّ
َمَرهُ َم َ
استَْي َق َ
ال ُ
وس ُ
ب َوأ َ
ع َّم ُانوئِي َل ،الذي تَ ْفس ُيرهَُ :الل ُه َم َعَناَ .فَل َّما ْ
ظ ُي ُ
َخ َذ ْ
الن ْوم َف َع َل َك َما أ َ
هذه كلمة اهلل
المالك يدعو يوسف إبن داود .من البداية المالك يعلن أن يوسف هو من نسل داود الملك والنبي الذي

عاهده اهلل أن مملكته تكون أبدية ،وكان الرب يشير الى المسيح الملك الذي يأتي من السماء .ونفس الوعد

أعطاه اهلل إلبراهيم قبل داود أن جميع شعوب األرض تتبارك بنسل إبراهيم ،والرب كان يشير الى المسيح
ِ
يعهُ ْم
الفادي .ثم الوعد بأنبيائه لبني إسرائيل ليبشروهم بالمخلص .ورتّب اهلل شريعته بمالئكته الذين َجم ُ
َج ِل الذين َي ِرثُون اْل َخالَص .وفي منام االنسان ،اهلل يتكلم له في داخله .ولما
أ َْرَواحاً َخ ِاد َمةً ُم ْر َسلَةً ِلْل ِخ ْد َم ِة أل ْ
ٍ
ِ
ف ْاب َن َد ُاوَد الَ
وس ُ
جاء الوقت ظهر مالك الرب ليوسف لينزع منه االرتباك والخوف فقال له في ُحْلمَ :يا ُي ُ
ِ ِِ ِ
ك أل َّ َِّ
الروِح اْلقُ ُد ِ
س.
يها ُه َو ِم َن ُّ
امَأرَتَـ ـ َ
تَ َخ ْ
َن تَأ ُ
ف أْ
ْخ َذ َم ْرَي َم ْ
َن الذي ُحب َل به ف َ
كان يوسف بالتأكيد حزين وخائب االمل وقلبه منكسر .حبيبته حامال بطريقة غير مفهومة .يوسف إنسان

طيب صالح والحب ما ينظر الى الشر والفضيحة .ما العمل؟ مشى بحزنه الى فراشه وكأنه يقارن النوم
ٍ
ِ
ف .بهذه التحية للسالم واإلطمئنان
ف ْاب َن َد ُاوَد الَ تَ َخ ْ
وس ُ
بالموت .فظهر له المالك في ُحْلم وقال لهَ :يا ُي ُ
ْخ َذ َم ْرَي َم
توجه مالك الرب ليوسف .وأكد له أنه إبن داود له الشرف والكرامة .وقال لهَ :
ال تَ َخ ْ
َن تَأ ُ
ف أْ
ِ
ِ ِِ ِ
ك أل َّ َِّ
ِّ
الروِح اْل ُق ُد ِ
ص َش ْعَبهُ ِم ْن
يها ُه َو ِم َن ُّ
امَأرَتَـ ـ َ
اس َمهُ َي ُسو َ
سَ .ف َستَ ـ ـل ُد ْابنًا َوتَ ْد ُعو ْ
ع ألََّنهُ ُي َخل ُ
ْ
َن الذي ُحب َل به ف َ

الص اهلل
اه ْم .المالك ذكر حتى االسم :يسوع .وهذا االسم الجميل العظيم معناه :اهلل مخلصَ .خ َ
َخ َ
ط َاي ُ
وبُ ،نور ِإ ْع َ ِ
يع ُّ
الش ُع ِ
يل قد ظهر.
َع َددهُ قُ َّد َام َو ْج ِه َج ِم ِ
ُمِم َو َم ْجدًا ِل َش ْعبِه ِإ ْسَارِئ َ
الَِّذي أ ْ
َ
ال ٍن لأل َ
ُّ
ب بِ َّ
الر ِّ
النبِ ِّي إشعياءُ :ه َوَذا
ان ِل َك ْي َيتِ َّم َما ِقي َل ِم َن َّ
الحياة ظهرت في النعمة والحق للسالمَ .و َه َذا ُكلهُ َك َ
ِ
اس َمهُ ِع َّم ُانوئِي َل الَِّذي تَ ْف ِس ُيرهَُ :اللَّ ُه َم َعَنا .لكن مذا نفهم من هذا الكالم؟
ون ْ
اء تَ ْحَب ُل َوَتل ُد ْابناً َوَي ْد ُع َ
اْل َع ْذَر ُ

ولمذا اختار اهلل هذه الطريقة إلرسال كلمته ليتجسد في بطن إمرأة؟ يسوع هو الموعود وحبل به من الروح

القدس النه من اهلل ال من امرأة ورجل حتى ال يكون وارثا خطية آدم مثلنا نحن البشر .فهو القدوس من
ت َو ْح ِدي أل َّ
اآلب َم ِعيَ .ق ْد َكلَّ ْمتُ ُك ْم بِ َه َذا
اهلل القدوس .يسوع المسيح نفسه قال في إنجيل يوحناَ :وأََنا َل ْس ُ
َن َ
ي سالَمِ .في اْلعالَِم سي ُكون لَ ُكم ِ
ِ
ت اْل َعالَ َم .واسم يسوع هو ايضا
ون لَ ُك ْم ِف َّ
ض ٌ
يق َولَ ِك ْن ثِقُوا :أََنا قَ ْد َغلَ ْب ُ
لَي ُك َ
ٌ
َ ََ ُ ْ

عمانوئيل الذي معناه :اهلل معنا .أعطانا هو كلمته الحية والفعالة ليكون فينا سالم الن المسيح غلب العالم

عدو الحياة وغلب الموت .بالمسيح وحده لنا السالم مع اهلل وهبة الحياة .بااليمان
كما غلب الشيطان ّ
ض ُل.
ون َلنا أَ ْف َ
بإسمه والمحبة له .لهذا ظهر في العالم .لتكون لنا َحَياةٌ َوِلَي ُك َ

والروح القدس هو روح اهلل وروح المسيح وهو يسكن في كل من يقبل المسيح ربا ومخلصا في حياته .به
َّ
يد الَّ ِذي ُه َو ِفي
َح ٌد قَطَُّ .ا ِال ْب ُن اْل َو ِح ُ
ننادي اهلل أبا يا أبانا والروح يشهد مع أرواحنا أننا أوالد اهلل .اَللهُ لَ ْم َيَرهُ أ َ
ض ِن ِ
اآلب ُه َو َخبََّر .لهذا الغرض أرسل اهلل إبنه الوحيد في جسد إنسان ليرفع خطايانا ويعرفنا اهلل بالحق
ِح ْ
أتم قوله كما هو مكتوبَ :وَل ِك ْن َل َّما
للحياة اإللهية فينا .اهلل الذي أخبر منذ فجر الخليقة أنه يرسل المخلص ّ
وس ِلي ْفتَِد َِّ
ِ
ام ِ
اء ِم ْل ُء َّ
ت َّ
ت َّ
الزَم ِ
ال
وس ِلَنَن َ
ين تَ ْح َ
امَأرٍَة َم ْولُوداً تَ ْح َ
ي الذ َ
ام ِ َ َ
َج َ
ان ،أ َْر َس َل اهللُ ْابَنهُ َم ْولُوداً م ِن ْ
الن ُ
الن ُ
التََّبِّن َي .بهذا نرى أن اهلل يتحكم في الوقت وهو القادر أن يغير األزمنة واألحوال وأن التاريخ ال يسير عبثا
نحو المجهول ،إنما يسير بحسب خطة اهلل لخالص من له االيمان بيسوع المسيح.
ويسوع المسيح ولد كطفل .نور في عالم الخيال واألوهام والظالم .والمالئكة شهدت له .والمالئكة هي
خدام اهلل يرسلها للذين يريثون الخالص .المالئكة ايضا تحفظ وتقود وتُ ْسنِد وتشدد .والمالك قال ليوسف
ِ ِِ ِ
ْخ َذ مريم ام أرَتَـ ـه أل َّ َِّ
الروِح اْلقُ ُد ِ
س .وقال له :فَ َس َتِل ُد ْابناً َوتَ ْد ُعو
يها ُه َو ِم َن ُّ
أال َي َخ ْ
ف أْ
َن الذي ُحب َل به ف َ
َن يأ ُ َ ْ َ َ ْ َ
ِّ
اه ْم .هذا أمر اهلل بالمالك ليوسف أن يأخذ زوجته التي تلد
ص َش ْعَبهُ ِم ْن َخ َ
اس َمهُ َي ُسو َ
ط َاي ُ
ْ
ع ألََّن ُه ُي َخل ُ
ويعطيه إسم يسوع النه هو المخلص .أما البشارة لمريم .اهلل أرسل المالك جبرائيل اليها وقال لها :سالم
أيتها المنعم عليها .الرب معك :مباركة أنت بين النساء.

فاضطربت لكالم المالك وسألت نفسها :ما عسى أن تكون هذه التحية؟ فقال لها المالك :ال تخافي يا

مريم فإنك قد نلت نعمة عند اهلل وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع .فقالت مريم للمالك :كيف

يحدث هذا وأنا لست أعرف رجال؟ فأجابها المالك :الروح القدس يحل عليك وقدرة العلي تظللك لذلك

َمةُ
أيضا فالقدوس المولود منك يدعى ابن اهلل .ثم قالت مريم أم ربنا يسوع المسيح إبن اهلل الحيُ :ه َوَذا أََنا أ َ
الر ِّ ِ ِ
ظ ِم َن َّ ِ
الر ِّ
امَأرَتَهُ .ونحن
ك َّ
َّ
استَْي َق َ
َمَرهُ َمالَ ُ
ب َوأ َ
ب لَي ُك ْن لي َك َق ْوِل َك .وحتى يوسف ،لَ َّما ْ
َخ َذ ْ
الن ْوم َف َع َل َك َما أ َ
الرج ِ
بدورنا نقول :ها أنا يا رب ،ليتعظم إسمك في حياتي ولتسكن كلمتك فينا .أمينَ .وْلَي ْم َ ْ
اء ُك َّل
أل ُك ْم ِإَلهُ َّ َ
الرج ِ
ان ِلتَ ْزَد ُ ِ
ٍ ِ ِ
الروِح اْلقُ ُد ِ
يم ِ
ُس ُر ٍ
س .أمين.
اء ِبقُ َّوِة ُّ
ادوا في َّ َ
ور َو َسالَم في اإل َ
ونصلي اآلن الصالة التي جاءتنا من الرب يسوع نفسه ونقول بإسمه :أَب َانا الَِّذي ِفي السَّماو ِ
ات ِلَيتََق َّد ِ
س
َ
ََ
ك َكما ِفي السَّم ِ
ِ
ْت مَل ُكوتُ َ ِ
اسم َ ِ ِ
ك َعَلى األ َْر ِ
اغِف ْر
اء َك َذِل َ
َع ِطَنا اْلَي ْوَمَ .و ْ
ضُ .خ ْبَزَنا َك َفا َفَنا أ ْ
َ
ك .لتَ ُك ْن َمش َيئتُ َ َ
ك .لَيأ َ
ُْ
ِ ِ
ِ
ِّنا ِم َن ِّ
الشِّر ِ
ير .أل َّ
ك
ك اْل ُمْل َ
َن َل َ
ين ِإَل ْيَناَ .والَ تُ ْد ِخْلَنا ِفي تَ ْج ِرَب ٍة َل ِك ْن َنجَ
َلَنا ُذُن َ
وبَنا َك َما َن ْغف ُر َن ْح ُن أ َْيضًا لْل ُم ْذن ِب َ
ِ ِ
ين.
َواْلقُ َّوةَ َواْل َم ْج َد ِإلَى األََبد .آم َ
.1

1.

أيها الرب خالقنا ومخلصنا .أنت دعوت مريم
العذراء أن تكون أم ابنك الحبيب.
نطلب أنك تساعدنا معها أننا

نفرح بأعمالك العظيمة واالستعداد لالحتفال بذكرى
عيد ميالد مخلصنا .اسمع إلينا من أجل ابنك
محبتك يسوع المسيح ربنا.

 -1من هو المالك جبرائيل؟ انظر دانيال :8
 16و .21 :9أيضا لوكا  1:19و 1:26

 -2ماذا يعني ابن داود؟ من هو داود؟
 -3لماذا أرسل اهلل ابنه من خالل عذراء؟
 -4أين يقول اهلل ألول مرة أنه يرسل
المخلص؟ أنظر التكوين 3

 -5ما هي أحالمك؟

 -6من هو يسوع المسيح بالنسبة لك؟

Herra, meidän Luojamme
ja Lunastajamme. Sinä kutsuit Neitsyt
Marian rakkaan Poikasi äidiksi.
Auta meitä hänen kanssaan
iloitsemaan suurista teoistasi
ja valmistautumaan Vapahtajamme
syntymäjuhlaan.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

1- Kuka on Enkeli Gabriel? Katso Daniel
Kirjassa 8 :16 ja 9 :21. Myös Luuka 1:19
ja 1: 26
?2- Mitä louse Daavidin Poika tarkoittaa
?Kuka Daavid on
3- Miksi Jumala lähetti oman Poikansa
?neitsyn ihminen kautta
4- Missä kohta Jumala sanoo
ensimmäinen kerta että hän lähettää
)Vapahtajan? (1Mos. 3
?5- Mitkä ovat unelmasi
?6- Kuka on Jeesus Kristus sinulle

