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نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح ومرحبا بكم إخوتي في االستماع الى هذه العظة

حول ميالد يسوع .ونتأمل هذا الحدث العظيم في إنجيل لوقا ،االصحاح الثاني وااليات  1الى .20
اليكم القراءة بإسم ربنا يسوع:
وري ِ
ضي ِبِإحص ِ
طس مرسوماً يق ِ
ان ِ
وِفي ذلِ َك َّ
طِ
اء ُس َّك ِ
الزَم ِ
َّةَ ،وَقد تَ َّم َه َذا
اإلمِب َار ُ
ص ُر أ ُ
ُغس ُ ُ َ ُ َ
َ
َ
ان أَص َد َر ال َقي َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يرينيوس ح ِ
اإلحصاء األََّول عن َدما َك ِ
ورَّي َةَ .ف َذهب الجميع لِيس َّجُلوا ُك ُّل و ِ
ِ
اكماً لِ ُس ِ
احد ِإَلى َبل َدته.
َ َ
ان ك ِ ُ ُ َ
ُ
َ
َ َ َ ُ َُ
َ ُ
الن ِ
و ِ
طَق ِة الجلِ ِ
ف أَيضاً ِمن َم ِد َين ِة َّ
طَق ِة
يل ِإَلى َم ِد َين ِة َد ُاوَد ال َمد ُعَّوِة َبي َت َلح ٍم ِب ِمن َ
اص َرِة ِب ِمن َ
وس ُ
َ
صع َد ُي ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َيه ِ
وبة َل ُه َوِهي ُحبَلىَ .وَبي َن َما
اك َم َع َمرَي َم ال َمخ ُ
وديَّة ألََّن ُه َك َ
ان من َبيت َد ُاوَد َو َعش َيرِته ل َيتَ َس َّج َل ُهَن َ
طَ
ُ
َ
َّ ِ ِ ٍ
ِ
ِِ
ِ
امت ُه ِفي ِمذَوٍد ِإذ َلم َي ُكن َل ُه َما ُمتَّ َس ٌع ِفي
َك َانا ُهَن َ
اك ،تَ َّم َزَم ُان َها ل َتل َدَ ،ف َوَل َدت اب َن َها البك َر َوَلفت ُه بق َماط َوأ ََن َ
المن ِزِل .وَكان ِفي ِتلك ال ِمن َ ِ
ِ
ِ ِ ِ َّ
ِ
ِ
ِ
الك
اس َة َقطيع ِهم في اللي ِلَ .وإ َذا َم ٌ
َ َ
َ
طَقة ُرَعاةٌ َيبيتُو َن في ال َع َراء َيتََن َاوُبو َن ح َر َ
َ
ِ
ِ
ِ
الك :ال تَ َخاُفوا؛
ظ َه َر َل ُهم َو َمج ُد َّ
ِمن عند َّ
الر ِِّب َقد َ
اء َحوَل ُهم َف َخاُفوا أ َ
الر ِِّب أ َ
ال َل ُه ُم ال َم ُ
َش َّد ال َخوف َفَق َ
َض َ
ِ ِ ِ
ِ
َّ
ِ
َفها أ ََنا أ َُب ِِّش ُرُكم ِبَف َرٍح َع ِظي ٍم َي ُع ُّم َّ
يح
الشع َب ُكل ُهَ ،فَقد ُولِ َد َل ُك ُم ال َيوَم في َمد َينة َد ُاوَد ُم َخِّل ٌ
ص ُه َو ال َمس ُ
َ
ِ
ِِ ِ
ظهر مع الم ِ
ِ
ِِ ٍ ِ ِ ِ ٍ
الك
َّ
المةُ َل ُكم .تَج ُدو َن طفالً َملُفوفاً بق َماط َوَنائماً في مذَودَ .وَفجأَةً َ َ َ َ َ َ
الر ُّبَ ،وهذه ه َي ال َع َ
ِ
جمه ِ
السم ِاوِي يس ِبحو َن هللا َق ِائلِين :المج ُد ِلِلِ ِفي األ ِ
ِالن ِ
ِ
السالم َوب َّ
اس
َ
ُ ُ ٌ
ور م َن ال ُجند َّ َ ِّ ُ َ ِّ ُ
َ
َ َ
َعالي َو َعَلى األَرض َّ ُ
ِ
الرع ِاة ِإَلى َّ ِ
ض ُهم لَِبع ٍ
ض :لِ َنذ َهب ِإ َذن ِإَلى َبي ِت َلح ٍم
ال َبع ُ
ف ال َمالئ َكةُ َع ِن ُّ َ
ص َر َ
الس َماء َق َ
ال َم َس َّرةَُ .وَل َّما ان َ
ظر َه َذا األَم َر َّال ِذي َح َد َث َوَقد أَعَل َم َنا ِب ِه َّ
ف َو ِِّ
َوَنن ُ
الطف َل َن ِائماً
اءوا ُمس ِرِع َ
وس َ
ين َف َو َج ُدوا َمرَي َم َوُي ُ
الر ُّبَ .و َج ُ
الطف ِل .وج ِم َّ ِ
ِ
ِ
َخ ُذوا ُيخِب ُرو َن ِبما ِقي َل َل ُهم ِب ُخص ِ
ين َس ِم ُعوا ِبذلِ َك
ِفي المذَوِدَ .فَل َّما َأرَوا ذلِ َك أ َ
يع الذ َ
وص َه َذا ِّ َ َ ُ
ُ
َ
َما مريم َف َكانت تَحَف ُ ِ ِ
َملُ َها ِفي َقلِب َها .ثُ َّم َر َج َع
ُد ِه ُشوا ِم َّما َقاَل ُه َل ُه ُم ُّ
ور َج ِميعاً َوتَتَأ َّ
الرَعاةَُ .وأ َّ َ َ ُ َ
ُم َ
ظ هذه األ ُ
ِ
ِ
ِ
يل َل ُهم.
ُّ
الرَعاةُ ُي َم ِِّج ُدو َن هللاَ َوُي َسِِّب ُح َ
ون ُه َعَلى ُك ِّل َما َسم ُعوهُ َوَأرَوهُ َك َما ق َ
هذا كالم هللا
هكذا ُوِل َد يسوع إبن هللا من العذراء مريم بنعمة وقوة الروح القدس كما أعلنه هللا بالنبي إشعياء القائل:
ِ
ِ
ِ
ِ
يكم َّ ِ
يل .هذا خبر هللا عن
اء تَحَب ُل َوَتل ُد ابناً َوتَد ُعو اس َم ُه ع َّم ُانوِئ َ
السِّي ُد َنف ُس ُه َآي ًةَ ،ها ال َعذ َر ُ
َوَلكن ُيعط ُ ُ
والدة إبنه من عذراء .وأي قصة أخرى تختلف عما يعلمه لنا الكتاب المقدس عن الميالد فهي خرافة

ووهم لخداع الناس وإبعادهم عن الحق .يسوع ولد في مدينة بيت لحم كما أعلنه هللا بالنبي ميخا أيضا
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ووضعته مريم أمه في مذود حيث تأكل البهائم .إنتشار الخرافات ليس دليل أن االمر صحيح .كذلك،
من كثرة العيش في الوهم والخيال يصبح الناس يصدقون أنه الحق.

االنجيل هو خبر هللا المفرح وقدرة هللا للخالص لكل من يؤمن .االنجيل واحد وأما كتابه فأربعة وهم
متِّى ومرقس ولوقا ويوحنا .فهم شهود لهذه األمور التي جرت في زمانهم ونقلوها لنا لِنع ِرف ِ
ص َّح َة
َ َ
ال َكالَ ِم حتى يكون إيماننا ال على الخرافات ،لكن على هللا نفسه الذي شهد أيضا إلبنه ربنا يسوع

المسيح الحي .كتب لوقا يقول أن في ذلك الزمان أصدر القيصر أغسطس مرسوما يقضي بإحصاء

دون االنجيل بإسمه كان
سكان اإلمبراطورية .هذا اإلحصاء هو معروف عند المؤرخين .لوقا الذي ِّ
مؤرخا .فهو لم ينقل خب ار عن فالن الذي نقله عن فالن .لوقا كان مع تالميذ يسوع
طبيبا وأيضا
ً
َن ُك َّل ما سبق َف ُكِتب فإنما ُكِتب لتَعلِ ِ
وفحص كل االمور بتدقيق ومساقا من الروح القدس أل َّ
يم َنا َحتَّى
َ
َ
َ ََ َ
يكون لنا رجاء بما في الكتاب من الصبر والعزاء.
القيصر أوغسطس أصدر مرسوما إلحصاء سكان اإلمبراطورية وكان ضروريا على كل واحد ان
يسجل نفسه في بلداه .فصعد يوسف الى بيت لحم النه كان من نسل داود الملك الذي ملك على

إسارئيل عشر قرون من قبل .ومريم خطيبته كانت حبلى وهي عذراء .المالك جبرائيل بشرها انها
ستحبل من الروح القدس وتلد إبنا وتسميه يسوع .وقال لها ايضا أن القدوس المولود منها يدعى إبن

هللا .كما قال أيضا ليوسف خطيبها أن مريم عروسه هي حبلى من الروح القدس وستلد ابنا ويسميه
يسوع ألنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم.

المالك الذي بشر مريم انها ستخبل من الروح القدس قال لها أيضا أن تسمي إبنها يسوع وأنه إبن هللا
يدعى ،والمالك قال أيضا ليوسف أن مريم حطيبته هي حبلى من الروح القدس وستلد ابنا ويسميه

يسوع ،واالن نرى المالك يبشر رعاة ويقول لهم :ال تخافوا فها أنا أبشركم بفرح؛ فقد ولد لكم اليوم في
مدينة داود مخلص هو المسيح الرب .يسوع إبن هللا الملخص الرب .هذه رسالة هللا العلي القدوس
عينهم هللا لهذا الخالص.
لمريم وخطيبها يسوع وللرعاة ومنهم جميعا الى كل العالم والسيما للذين ِّ
ِِِ
ِِ
َعالِي
ور ِم َن ال ُجن ِد َّ
الس َم ِاوِِّي مع المالك جبرائيل ُي َسِِّب ُحو َن هللاَ َقائل َ
ين :ال َمج ُد لِل في األ َ
وظهر ُجم ُه ٌ
ِالن ِ
ِ
السالم َوب َّ
اس ال َم َس َّرةُ .هذه هي بشارة إنجيل هللا والمسيح إنجيل الخالص لعالمنا
َو َعَلى األَرض َّ ُ

الممزقة والمنحط والمظلم وبدون اتجاه حقيقي أكيد .يسير من سيء الى أسوء وهو خاضع للفساد

والعنف والباطل .عالم الوهم والسيطرة .وهذا اليوم المبارك يذكرنا بمحبة هللا وخالصه ووفائه في إتمام
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ِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ
َمام َّ ِ َّ
ُّ
اء
الر ِّب ألَن ُه َج َ
وعوده .لذلك يقول الكتاب :اهتفي ل َّلر ِّب َيا ُك َّل األَرض .اهتُفوا َوَرِّن ُموا َو َغنوا .أ َ َ
ِ
ِِ
الشع ِ ِ ِ
ِ
ام ِة.
ين ال َمس ُك َ
ضَ .يد ُ
ل َيد َ
ين األَر َ
ون َة ِبال َعدل َو ُّ ُ َ
وب باالستَق َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
الر ُّب .يسوع إبن هللا المخلص
يح َّ
المالك قال :فقد ُوِل َد َل ُك ُم ال َيوَم في َمد َينة َد ُاوَد ُم َخِّل ٌ
ص ُه َو ال َمس ُ
والرب .يسوع الكلمة الذي كان عند هللا تجسد ليحررنا من سيطرة الخطية ويعطينا الحق أن نكون

أوالد هللا االب .هللا ما ينسى وعوده وال يخالف كالمه .فهو يتمم دائما ما يقوله .لهذا ،لما جاء تمام
الزمان أَرَس َل هللاُ اب َن ُه َموُلوداً ِم ِن ام َأرٍَة .العالم ال يرى هذا المخلص .بال الناس مشغول بأمور العيش
والوظائف وكيف يظهر لآلخرين .يسوع لم يولد في قصر ملك ،وال المالك ظهر لعلماء الدين .يسوع
ولد في الفقر والمالك ظهر لرعاة .هكذا هللا العلي القدوس يكرم المتواضعين.

إبن هللا تواضع وكان طائعا حتى الموت ،موت الصليب حامال خطايانا عليه .لِ َذلِ َك َرَّف َع ُه هللاُ أَيضاً،
طاه اسماً َفوق ُك ِل اس ٍم لِ َكي تَجثُو ِباس ِم يسوع ُك ُّل ركب ٍة ِم َّمن ِفي َّ ِ
اء ومن َعَلى األَر ِ
ض َو َمن
َُ َ
ُ َ
َ ِّ
َوأَع َ ُ
َ
الس َم َ َ
ِ
تَح َت األَر ِ
ف ُك ُّل لِ َس ٍ
ان أ َّ
يح ُه َو َر ٌّب لِ َمج ِد هللاِ اآل ِب .هذا عمل هللا لنا .كما هو
َن َي ُسو َ
ض َوَيعتَ ِر َ
ع ال َمس َ
َّ ِ
ين وأَع َداء ِفي ال ِفك ِر وِفي األَعم ِ
ال ِِّ ِ
ِِ
اآلن ِفي
صاَل َح ُك ُم َ
مكتوبَ :وأَنتُ ُم الذ َ
الش ِِّر َيرة َقد َ
َ
ين ُكنتُم َقبالً اج َنبِّي َ َ ً
ِ
ِِ ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ
يسين وبِالَ َلو ٍم والَ َشكوى امامه .وه َذا ُكُّله َك ِ
ِ
يل ِم َن
ُ َ
َ َ َُ ََ
ان ل َكي َيت َّم َما ق َ
َ
جس ِم َب َش ِريَّته بال َموت ل ُيحض َرُكم ق ِّد َ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ َِّ
ّللَاُ َم َع َنا.
يرهَُّ َ :
يل ،الذي تَفس ُ
اء تَحَب ُل َوَتل ُد ابناً َوَيد ُعو َن اس َم ُه ع َّم ُانوِئ َ
الر ِّب بالنب ِِّيُ :ه َوَذا ال َعذ َر ُ
عينه لعمل الفداء قبل تأسيس العالم .فال أحد من البشر هو
يسوع الذي كان عند هللا في السماء هلل ِّ
قادر ان يفدي البشرية من غير يسوع المسيح .لو لم يأت يسوع الى هذا العالم ،لفني البشر
واضمحلت األرض من كثرة الفساد والعنف والقتل .فنحن ال نحتفل بميالد نبي عظيم ،إنما بإبن هللا

الذي جاء من هللا ليحررنا من سيطرة إبليس وأوهام العالم ويطهرنا للحياة حسب ما يرضى به الرب.
نعمة هللا التي تحمل معها الخالص لجميع الناس ظهرت وهي تعلمنا أن نقطع عالقتنا باإلباحية

والشهوات العالمية وأن نحيا في العصر الحاضر حياة التعقل والبر والتقوى فيما ننتظر تحقيق رجائنا

السعيد ثم الظهور العلني لمجد إلهنا ومخلصنا العظيم يسوع المسيح الذي بذل نفسه ألجلنا لكي

يفتدينا من كل إثم ويطهرنا لنفسه شعبا خاصا يجتهد بحماسة في األعمال الصالحة .هذا نؤمن به

من كل قلوبنا ونحبه ولهذا نتكلم .الرب قريب من كل الذين يدعونه بصدق وإخالص .ونحن ايضا
ِ
نسبح هللا ونقول :المج ُد َِّلِلِ ِفي األ ِ
ِالن ِ
ِ
السالَم َوب َّ
ع
اس ال َم َس َّرةُ .آمين .نع َمةُ َرِّب َِنا َي ُسو َ
َ
َ
َعالي َو َعَلى األَرض َّ ُ
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ِ
ِ ِ
الرو ِح الُق ُد ِ
ين .وعيد ميالد ربنا يسوع المسيح مفرح على
ال َم ِسي ِح َو َم َحَّبةُ هللاِ َو َش ِرَكةُ ُّ
س َم َع َجميع ُكم .آم َ
رجاء اإليمان ومحبة هللا أبينا في سالم إبن هللا وصبره .آمين
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