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JOULU 2020. Luukas 2 : 1-20 

عظة  ال هذه ومرحبا بكم إخوتي في االستماع الى نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح
.  20الى  1ح الثاني وااليات االصحا ،في إنجيل لوقانتأمل هذا الحدث العظيم يسوع. و ميالد حول 

  : م ربنا يسوعساليكم القراءة بإ

ِبَراُطوِريَّةِ ص  أَ  َوِفي ذِلَك الزََّمانِ  اِن اإِلم  َصاِء ُسكَّ ُسومًا َيق ِضي ِبِإح  ُطُس َمر  َوَقد  َتمَّ َهَذا  ،َدَر ال َقي َصُر أُُغس 
ُل ِعن َدَما َكاَن ِكيِريِنُيوُس حَ  َصاُء اأَلوَّ ُلوا .اِكمًا ِلُسوِريَّةَ اإِلح  . ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َبل َدِتهِ  َفَذَهَب ال َجِميُع ِلُيَسجَّ

مٍ َص وَ  ُعوَِّة َبي َت َلح  ِبِمن َطَقِة   ِعَد ُيوُسُف َأي ضًا ِمن  َمِديَنِة النَّاِصَرِة ِبِمن َطَقِة ال َجِليِل ِإَلى َمِديَنِة َداُوَد ال َمد 
ُطوَبةِ  ُه َكاَن ِمن  َبي ِت َداُوَد َوَعِشيَرِتهِ أَلنَّ  ال َيُهوِديَّةِ  َيَم ال َمخ  َل ُهَناَك َمَع َمر  َلى َلهُ  ِلَيَتَسجَّ َوَبي َنَما  . َوِهَي ُحب 

رَ  َكاَنا ُهَناَك، َتمَّ َزَماُنَها ِلَتِلَد، َودٍ  َوَلفَّت ُه ِبِقَماطٍ  َفَوَلَدِت اب َنَها ال ِبك  ِإذ  َلم  َيُكن  َلُهَما ُمتََّسٌع ِفي   َوَأَناَمت ُه ِفي ِمذ 
َوإَذا َمالٌك . َيَتَناَوُبوَن ِحَراَسَة َقِطيِعِهم  ِفي اللَّي لِ  وَن ِفي ال َعَراءِ َوَكاَن ِفي ِتل َك ال ِمن َطَقِة ُرَعاٌة َيِبيتُ . ال َمن ِزلِ 

ُد  ِمن  ِعن ِد الرَّبِِّ َقد  َظَهَر َلُهم   َلُهم  َوَمج  فِ  الرَّبِِّ َأَضاَء َحو   ؛ال َتَخاُفواَفَقاَل َلُهُم ال َمالُك:  َفَخاُفوا َأَشدَّ ال َخو 
ُرُكم   َب ُكلَّهُ  ِبَفَرٍح َعِظيٍم َيُعمُّ   َفَها َأَنا ُأَبشِّ ع  َم ِفي َمِديَنِة َداُوَد ُمَخلٌِِّص ُهَو ال َمِسيُح  ، الشَّ َفَقد  ُوِلَد َلُكُم ال َيو 

َودٍ ، بُّ الرَّ  اًل َمل ُفوفًا ِبِقَماٍط َوَناِئمًا ِفي ِمذ  . َتِجُدوَن ِطف  َأًة َظَهَر َمَع ال  . َوهِذِه ِهَي ال َعالَمُة َلُكم  َمالِك َوَفج 
ُهوٌر ِمَن ال   َماِويِّ ُجم  ُد لِلِ ِفي اأَلَعاِلي: ُيَسبُِِّحوَن هللَا َقاِئِلينَ  ُجن ِد السَّ المُ  ال َمج  ِض السَّ َوِبالنَّاِس   َوَعَلى اأَلر 

ٍض: َماءِ َوَلمَّا ان َصَرَف ال َمالِئَكُة َعِن الرَُّعاِة ِإَلى السَّ  .ال َمَسرَّةُ  ُضُهم  ِلَبع  مٍ  َقاَل َبع  َهب  ِإَذن  ِإَلى َبي ِت َلح    ِلَنذ 
َلَمَنا ِبِه الرَّبُّ  َر الَِّذي َحَدَث َوَقد  أَع  ِرِعينَ . َوَنن ُظر  َهَذا اأَلم  َيَم َوُيوُسفَ  َوَجاُءوا ُمس  َل َناِئمًا   َفَوَجُدوا َمر  َوالطِّف 

َودِ  ا ذِلكَ َفَلمَّا . ِفي ال ِمذ  ِبُروَن ِبَما ِقي َرَأو  لِ َل َلُهم  ِبُخُصوِص َهَذا الطِّ َأَخُذوا ُيخ  َوَجِميُع الَِّذيَن َسِمُعوا ِبذِلَك . ف 
َيمُ . ُدِهُشوا ِممَّا َقاَلُه َلُهُم الرَُّعاةُ  َفُظ هِذِه اأُلُموَر َجِميعاً  َوَأمَّا َمر  ُثمَّ َرَجَع   .َهاَوَتَتَأمَُّلَها ِفي َقل بِ  َفَكاَنت  َتح 

ُدوَن هللَا  ُه َكَما ِقيَل َلُهم  ُيَسبُِِّحوَنُه َعَلى ُكلِّ َما َسِمُعوُه َورَ وَ الرَُّعاُة ُيَمجِِّ  .َأو 

 هللا  مالك اهذ 

إشعياء القائل:  النبي ب ه هللاكما أعلنبنعمة وقوة الروح القدس مريم العذراء من إبن هللا يسوع  دَ لِ هكذا وُ 
ُسُه آَيةً  يُِّد َنف  ِطيُكُم السَّ َمُه   ،َوَلِكن  ُيع  ُعو اس  َبُل َوَتِلُد اب نًا َوَتد  َراُء َتح  عن  هذا خبر هللا  . ِعمَّاُنوِئيلَ َها ال َعذ 

  رافةخهي فد الكتاب المقدس عن المياله لنا وأي قصة أخرى تختلف عما يعلم عذراء. من  والدة إبنه 
يسوع ولد في مدينة بيت لحم كما أعلنه هللا بالنبي ميخا أيضا    ووهم لخداع الناس وإبعادهم عن الحق.
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س دليل أن االمر صحيح. كذلك، يرافات لإنتشار الخبهائم. لأمه في مذود حيث تأكل ا ووضعته مريم
 يصبح الناس يصدقون أنه الحق. من كثرة العيش في الوهم والخيال 

االنجيل واحد وأما كتابه فأربعة وهم  وقدرة هللا للخالص لكل من يؤمن. المفرح  االنجيل هو خبر هللا 
َة  نَ لِ نا  ونقلوها ل التي جرت في زمانهم األمورذه وحنا. فهم شهود لهمتِّى ومرقس ولوقا وي ِرَف ِصحَّ ع 

حتى يكون إيماننا ال على الخرافات، لكن على هللا نفسه الذي شهد أيضا إلبنه ربنا يسوع   ال َكاَلمِ 
أصدر القيصر أغسطس مرسوما يقضي بإحصاء  في ذلك الزمان أن  المسيح الحي. كتب لوقا يقول

ن االنجيل بإسمهخين. معروف عند المؤر هو  اإلحصاءهذا . سكان اإلمبراطورية كان   لوقا الذي دوِّ
قا كان مع تالميذ يسوع  له عن فالن. لو عن فالن الذي نق  خبرا نقليلم . فهو مؤرًخا أيضاطبيبا و 

ِليِمَنا َحتَّى  ُكِتَب ل فإنما أَلنَّ ُكلَّ َما َسَبَق َفُكِتبَ  الروح القدسمساقا من و تدقيق ر بو االمكل وفحص  َتع 
  .لعزاءيكون لنا رجاء بما في الكتاب من الصبر وا

كل واحد ان على    ضرورياوكان   ةاإلمبراطوريسكان  إلحصاء مرسوما أصدرقيصر أوغسطس ال
الملك الذي ملك على  داود  نسلالنه كان من الى بيت لحم فصعد يوسف بلداه. في يسجل نفسه 

ها  ان هابشر جبرائيل مالك ال. هي عذراءو  حبلى  ت كان تهبي خطومريم . عشر قرون من قبل ئيل  ار إس
منها يدعى إبن  لود و الم قدوسال ا أنقدس وتلد إبنا وتسميه يسوع. وقال لها ايضستحبل من الروح ال

سميه  يو  ستلد ابناو  الروح القدس منهي حبلى   همريم عروسأن  هاليوسف خطيب أيضاما قال ك .هللا
 .  ألنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم  يسوع

ن هللا  نه إب وأ يسوع  اهبنتسمي إ   أن أيضاقال لها ها ستخبل من الروح القدس مريم انبشر الذي  المالك
سميه  يو  ستلد ابناو  الروح القدس منهي حبلى حطيبته   مريم أن ليوسفأيضا قال المالك و يدعى، 

ولد لكم اليوم في فقد   ؛فها أنا أبشركم بفرح لهم: ال تخافوا يقولو رعاة  يبشراالن نرى المالك و  ،يسوع
 القدوسالعلي ة هللا يسوع إبن هللا الملخص الرب. هذه رسال .مخلص هو المسيح الرب  مدينة داود 

 وخطيبها يسوع وللرعاة ومنهم جميعا الى كل العالم والسيما للذين عيِّنهم هللا لهذا الخالص. لمريم 

ُهوٌر ِمَن ال  ظهر و  َماِويِّ ُجم  ُد لِلِ ِفي اأَلَعاِلي: ُيَسبُِِّحوَن هللَا َقاِئِلينَ   المالك جبرائيل مع ُجن ِد السَّ   ال َمج 
المُ  ِض السَّ الخالص لعالمنا إنجيل هللا والمسيح إنجيل هذه هي بشارة  .َوِبالنَّاِس ال َمَسرَّةُ  َوَعَلى اأَلر 

حقيقي أكيد. يسير من سيء الى أسوء وهو خاضع للفساد  وبدون اتجاه  المنحط والمظلمممزقة و ال
وفائه في إتمام  وهذا اليوم المبارك يذكرنا بمحبة هللا وخالصه و  طل. عالم الوهم والسيطرة.الباوالعنف و 
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ِتُفوا َوَرنِّمُ  وعوده. لذلك يقول الكتاب: ِض. اه  ِتِفي ِللرَّبِِّ َيا ُكلَّ اأَلر  َأَماَم الرَّبِِّ أَلنَُّه َجاَء   وا َوَغنُّوا.ِاه 
ِتَقاَمِة. ُعوَب ِبااِلس  ِل َوالشُّ ُكوَنَة ِبال َعد  َض. َيِديُن ال َمس    ِلَيِديَن اأَلر 

َم ِفي فقد : قالالمالك  . ُوِلَد َلُكُم ال َيو  مخلص يسوع إبن هللا ال َمِديَنِة َداُوَد ُمَخلٌِِّص ُهَو ال َمِسيُح الرَّبُّ
  الحق أن نكون ويعطينا  ة الخطيةليحررنا من سيطر سد تج الذي كان عند هللا الكلمة يسوع  الرب.و 
دائما ما يقوله. لهذا، لما جاء تمام   هللا ما ينسى وعوده وال يخالف كالمه. فهو يتممهللا االب.  والد أ

َرأَةٍ زمان ال ُلودًا ِمِن ام  َسَل هللُا اب َنُه َمو  مشغول بأمور العيش   ناسال بال. ال يرى هذا المخلص . العالم َأر 
وكيف يظهر لآلخرين. يسوع لم يولد في قصر ملك، وال المالك ظهر لعلماء الدين. يسوع  ائف ظوالو 

   عين.ضدوس يكرم المتواهللا العلي القولد في الفقر والمالك ظهر لرعاة. هكذا 

 َأي ضًا،  ِلَذِلَك َرفََّعُه هللاُ تواضع وكان طائعا حتى الموت، موت الصليب حامال خطايانا عليه. هللا   إبن
مٍ  َق ُكلِّ اس  مًا َفو  َطاُه اس  ِض َوَمن   َوأَع  َماِء َوَمن  َعَلى اأَلر  َبٍة ِممَّن  ِفي السَّ ِم َيُسوَع ُكلُّ ُرك  ُثَو ِباس  ِلَكي  َتج 

ضِ  َت اأَلر  ِد هللِا اآل َتح  َتِرَف ُكلُّ ِلَساٍن َأنَّ َيُسوَع ال َمِسيَح ُهَو َربٌّ ِلَمج  ما هو  ك هذا عمل هللا لنا. ِب.َوَيع 
َنِبيِّينَ َوَأن  مكتوب:  َداًء ِفي ال ِفك رِ  ُتُم الَِّذيَن ُكن ُتم  َقب اًل اج  يَرةِ و  َوأَع  رِِّ َماِل الشِّ َقد  َصاَلَحُكُم اآلَن ِفي   ِفي اأَلع 

تِ جِ  ِم َبَشِريَِّتِه ِبال َمو  يِسيَن َوِبالَ  س  ِضَرُكم  ِقدِِّ َوى اَماَمهُ ِلُيح  ٍم َواَل َشك   َيِتمَّ َما ِقيَل ِمَن  َوَهَذا ُكلُُّه َكاَن ِلَكي  .  َلو 
: مَ  الرَّبِِّ ِبالنَِّبيِّ ُعوَن اس  َبُل َوَتِلُد اب نًا َوَيد  َراُء َتح  ِسيُرُه: ّللََاَُّ َمَعَنا، ُه ِعمَّاُنوِئيلَ ُهَوَذا ال َعذ   . الَِّذي َتف 

 

هو  شر بالفال أحد من . قبل تأسيس العالمالفداء  عملهلل عيِّنه للسماء يسوع الذي كان عند هللا في ا
لو لم يأت يسوع الى هذا العالم، لفني البشر . يسوع المسيحمن غير قادر ان يفدي البشرية 

عظيم، إنما بإبن هللا  نبي   فنحن ال نحتفل بميالد والقتل.  من كثرة الفساد والعنف األرض واضمحلت 
 . حسب ما يرضى به الرب حياة لهام العالم ويطهرنا لا من سيطرة إبليس وأو جاء من هللا ليحررنالذي 

 

اإلباحية  وهي تعلمنا أن نقطع عالقتنا ب نعمة هللا التي تحمل معها الخالص لجميع الناس ظهرت 
وأن نحيا في العصر الحاضر حياة التعقل والبر والتقوى فيما ننتظر تحقيق رجائنا   والشهوات العالمية

ثم الظهور العلني لمجد إلهنا ومخلصنا العظيم يسوع المسيح الذي بذل نفسه ألجلنا لكي   السعيد 
هذا نؤمن به   لصالحة. يفتدينا من كل إثم ويطهرنا لنفسه شعبا خاصا يجتهد بحماسة في األعمال ا

ضا  اي ونحن الرب قريب من كل الذين يدعونه بصدق وإخالص. من كل قلوبنا ونحبه ولهذا نتكلم. 
اَلُم َوِبالنَّاِس ال َمَسرَّةُ نسبح هللا ونقول:  ِض السَّ ِ ِفي اأَلَعاِلي َوَعَلى اأَلر  ُد لِلَّ َمُة َربَِِّنا َيُسوعَ  آمين.  .ال َمج    ِنع 
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. آِمينَ  َحبَُّة هللاِ ال َمِسيِح َومَ  وِح ال ُقُدِس َمَع َجِميِعُكم  على  وعيد ميالد ربنا يسوع المسيح مفرح   .َوَشِرَكُة الرُّ
 . آمين وصبرهإبن هللا في سالم رجاء اإليمان ومحبة هللا أبينا 


