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نعمة وسالم لكم إخوتي ومرحبا بكم في االستماع الى عظة اليوم وهي من إنجيل متّى االصحاح

األول وااليات  18الى  .24اليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح:

ط ِ
َن َي ْجتَ ِم َعا ُو ِج َد ْت
ع اْل َم ِس ِ
يح َف َك َان ْت َه َك َذاَ :ل َّما َك َان ْت َم ْرَي ُم أ ُّ
أ َّ
ف َقْب َل أ ْ
َما ِوالََدةُ َي ُسو َ
وس َ
ُم ُه َم ْخ ُ َ
وب ًة ل ُي ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ار وَلم َي َش ْأ أ ْ ِ
ِ
يما
ُحْبَلى ِم َن ُّ
ف َر ُجُل َها ِإ ْذ َك َ
وس ُ
َن ُي ْشه َرَها أ ََرَاد تَ ْخلَيتَ َها س ّاًرَ .وَلك ْن ف َ
ان َب ّاً َ ْ
الرو ِح اْلُق ُدسَ .ف ُي ُ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ُم ِ
ف
ك َّ
الر ِّب َق ْد َ
ف ْاب َن َد ُاوَد الَ تَ َخ ْ
ور ِإ َذا َمالَ ُ
وس ُ
ظ َه َر َل ُه في ُحْل ٍم َقائالًَ :يا ُي ُ
ُه َو ُمتََف ّكٌر في َهذه األ ُ
أَن تَأْخ َذ مريم ام أرَتَك أل َّ َّ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
ع
يها ُه َو ِم َن ُّ
اس َم ُه َي ُسو َ
ْ ُ َْ ََ ْ َ َ
َن الذي ُحب َل به ف َ
سَ .ف َسَتل ُد ْابناً َوتَ ْد ُعو ْ
ان لِ َكي َيِت َّم ما ِقيل ِم َن َّ ِ ِ َِّ
اء
ألََّنه يخِلص شعبه ِمن خطاياهم .وهذا كُّله ك
َ َ
الر ّب بالنب ِّيُ :ه َوَذا اْل َع ْذ َر ُ
ُ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُْ َ ََ ُ ُ َ َ ْ
ِ
ِ
ف ِم َن َّ
الن ْو ِم َف َع َل
يلَّ ،ال ِذي تَْف ِس ُيرهَُّ َ :
استَ ْيَق َ
وس ُ
اس َم ُه ع َّم ُانوِئ َ
ّللَاُ َم َعَناَ .فَل َّما ْ
تَ ْحَب ُل َوَتل ُد ْابناً َوَي ْد ُعو َن ْ
ظ ُي ُ
ام َأرَتَ ُه.
ك َّ
الر ِّب َوأ َ
َم َرهُ َمالَ ُ
َخ َذ ْ
َك َما أ َ

هذه كلمة هللا
يوسف ومريم مخطوبين .أكيد أنهم عملوا مشاريع وكانوا فرحانين وينتظرون يومهم المبارك بفرح.
وفطرة الخطوبة تدوم عشرة أشهر خاللها كان يتبين أن الفتاة هي بالفعل عذراء .لكن االن يوسف
وجد مشكل .ويا له من مشكل .خطيبته حامل .مذا حدث؟ كل مشاريعه في تكوين أسرة انهارت.
سر وال ُي َشيـع
كسرت .ومن حبه لمريم ،قرر يتركها ّا
كل صار ظالم في يوسف .قلبه تقطع وروحه ت ّ
ِبها .والحب َي ْستُُر ُك َّل َشي ٍء َوَيتَ َح َّم ُل ُك َّل َشي ٍء .ومريم ما ارتكبت أي خطأ .يقول الكتاب أن هللا
ْ
ْ
سل ِج ْب َرِائيل اْل َمالَك ِإَليها ليبشرها أنها ستحبل من الروح القدس .لكن يوسف ما كان يعرف هذا.
ْأر َ
خطيبته حامل وهذا مشكل ،بل عار سيكون عليه وعلى العائلتين والناس هم بال رحمة لما يوصلهم
الخبر أن مريم حملت قبل الزواج .يوسف فـقد كل أمل وال شفاء لهذا القلب المنكسر .الحب الذي

كان نور في حياته صار ظالم .وفي هذا الحزن الشديد راح ينام وكأنه يريد أال يستيقظ الن النوم

مرتبط بالموت .ربما خطيبته أخبرته بما حدث ولكن هذا صعب للتصديق .كيف هللا يوضع إبنه

ف َر ُجالً؟
ف َي ُ
حدث َه َذا َوأََنا َل ْس ُت أ ْ
َع ِر ُ
في بطن خطيبته هو؟ العذراء مريم نفسها سألت المالكَ :ك ْي َ
المالك جاوبها :الروح القدس يحل عليك وقدرة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن

هللا .عجيب .هللا اختار امرأة ،عذراء ،لتحمل إبنه في بطنها .لمذا عمل هذا؟ وهل هللا عنده إبن؟
مذا يعني هذا؟
إذا كان االمر من هللا فال يوجد إال هللا الذي عنده الجواب .والجواب أعطاه بالمالك الذي أرسله
ام َأرَتَ َك أل َّ
َن َّال ِذي
َن تَأ ُ
ف أْ
ف ْاب َن َد ُاوَد الَ تَ َخ ْ
وس ُ
ْخ َذ َم ْرَي َم ْ
الرب ليوسف ليخبره ويطمئنه .قال لهَ :يا ُي ُ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
اه ْم.
يها ُه َو ِم َن ُّ
ص َش ْعَب ُه ِم ْن َخ َ
اس َم ُه َي ُسو َ
ط َاي ُ
ع ألََّن ُه ُي َخّل ُ
ُحب َل به ف َ
سَ ،ف َسَتل ُد ْابناً َوتَ ْد ُعو ْ
هذا هو الجواب الذي أعطاه هللا ليوسف بالمالك جبرائيل .والمالك من هللا يذكر دائما إسم اإلنسان
ف.
ف ْاب َن َد ُاوَد الَ تَ َخ ْ
وس ُ
الذي يرسله هللا له و ّ
يحييه بالسالم ويهدئه بالقول ال تخف .هكذا قالَ :يا ُي ُ
لكن ،لمذا قال إبن داود وبين يوسف وداود ألف سنة؟ جبرائيل ذكر هذه الحقيقة الن هللا هو الذي
وعد داود أن ملكه يدوم وال يكون له نهاية .والرب االله أشار آنذاك الى يسوع ملك الملوك الذي
ّ
هو من نسل داود من جهة الجسد والذي ملكه أبدي ال نهاية له ومملكة روحية ليست من هذا

يسميه يسوع
العالم .والمالك أ ّكد ليوسف أن مريم امرأته هي طاهرة بالذي هي حبلة به وقال له أن ّ
ِ
اه ْم .ويسوع معناه :هللا مخلص .وهو االسم الذي قاله المالك للقديسة
ص َش ْعَب ُه ِم ْن َخ َ
ط َاي ُ
ألََّن ُه ُي َخّل ُ

مريم قبل ما قاله ليوسف .قال لها :ال تخافي يا مريم فإنك قد نلت نعمة عند هللا وها أنت ستحبلين
وتلدين ابنا وتسمينه يسوع.
بالطبع مريم تعجبت وسألت :كيف يحدث هذا وأنا لست أعرف رجال؟ أجابها المالك أن الروح
القدس يحل عليها وقدرة العلي تظللها لذلك أيضا القدوس المولود منها يدعى ابن هللا .ليوسف قال:
ِ
اه ْم ولمريم يقول :القدوس المولود منك يدعى إبن هللا.
ص َش ْعَب ُه ِم ْن َخ َ
ط َاي ُ
تسميه يسوع ألََّن ُه ُي َخّل ُ
يسوع إبن هللا مخلص العالمُ .ولِد في الفقر ووضعته أمه في مذود مكان حيث تأكل الماشية .وكأن

بهذا يشير أن يسوع هو نهاية الذبائح الحيوانية التي كان اليهود يقدموها من اجل خطاياهم حسب
شريعة هللا لهم بموسى .كما هو مكتوب :فإن غاية الشريعة هي المسيح لتبرير كل من يؤمن.

ّللَاِ َّال ِذي َي ْرَف ُع َخ ِطَّي َة اْل َعاَل ِم .نعم .هذه هي ِن ْع َم َة
والنبي يوحنا المعمدان قال عن يسوعُ :ه َوَذا َح َم ُل َّ
ِ
ِ
َجلِ ُك ُم يقول الكتاب ا ْفتََق َر َو ُه َو َغِن ٌّي لِ َكي تَ ْستَ ْغ ُنوا أ َْنتُ ْم ِبَفْق ِِره .أما البشارة
َرّبَِنا َي ُسو َ
ع اْل َمسي ِح الذي م ْن أ ْ
ْ
أن المخلص سيأتي من امرأة فكانت من هللا نفسه الذي أعلنه إلبليس الذي كان في الحية لما ألقى
سمه القاتل في حواء وآدم عندم سمعوا لكالم الكاذب .ثم هللا قرون من بعد بشر شعب إسرائيل
ّ

بموسى أنه يرسل لهم المخلص .وبشرهم بأنبيائه أن هذا المخلص سيأتي من عذراء كما جاء في
ِ
ِ
ّللَاُ َم َعَنا.
يلَّ ،ال ِذي تَْف ِس ُيرهَُّ َ :
اس َم ُه ع َّم ُانوِئ َ
اء تَ ْحَب ُل َوَتل ُد ْابناً َوَي ْد ُعو َن ْ
سفر النبي إشعياءُ :ه َوَذا اْل َع ْذ َر ُ
وعد تالميذه في نهاية هذا االنجيل لما أرسلهم ليبشروا
إنه يسوع إبن هللا المخلص الذي معنا .يسوع ّ

وعدهم قائال لهم ولناَ :و َها أََنا
العالم باالنجيل ويعمدوا المؤمنين باسم اآلب واالبن والروح القدسّ ،
مع ُكم ُك َّل األَيَّا ِم ِإَلى ْان ِقض ِ
اء َّ
الد ْه ِر.
َ
ََ ْ
أكيد أن يوسف كان يعرف هذه النبوءات .لكن ما كان يعرف أن خطيبته مريم هي هذه العذراء

المباركة المنعم عليها والمتنبئ عنها .لهذا ،لما وجدها حبلى ،حزن وفقد كل أمل في الحياة .حتى
جاء المالك اليه في حلم .وحلم يوسف ما كان خيالي أو من عقله الباطن وال كان ِم ْن َك ْث َرِة ُّ
الش ْغ ِل
التي تنعكس في صور أخرى أثناء المنام .هللا هو الذي يعطي الحلم ليتكلم لشخص في منامه كما
عمل قديما مع رجال ونساء كّلمهم الرب في أحالم .وليست أحالم اليقظة والتخيالت .إنما هللا يتكلم
بأحالم وبرؤيا ليخبر بوضوح إرادته التي يحققها يقينا في وقته.

ظ َه َر له ِفي ُحْل ٍم وبشره بخبر هللا لشعبه ولكل الناس كما نشده المالئكة
هللا طمأن يوسف بمالك َ
عند والدة إبن هللا في بيت لحم .يقول االنجيل أن مالك الرب ظهر لرعاة كانوا يحرسون ِحراس ِ
ات
َ ُْ ُ َ َ َ

َّ
اللْي ِل َعَلى َرِعيَِّت ِهم وقال لهم :الَ تَ َخا ُفوا َفها أََنا أَُب ِّش ُرُكم ِبَف َرٍح َع ِظي ٍم َي ُكو ُن لِ َج ِمي ِع ا َّ
لش ْع ِب :أََّن ُه ُولِ َد َل ُك ُم
َ
ْ
ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ض َجعاً ِفي
يح َّ
الر ُّب َو َهذه َل ُك ُم اْل َعالَ َم ُة :تَ ِج ُدو َن طْفالً ُمَق َّمطاً ُم ْ
اْلَي ْوَم في َمد َينة َد ُاوَد ُم َخّل ٌ
ص ُه َو اْل َمس ُ
ِِِ
ِ
ِِ
ِ
َعالِي
ور ِم َن اْل ُج ْن ِد َّ
ِم ْذ َوٍد َو َ
ين هللاَ َوَقائل َ
الس َم ِاوِّي ُم َسِّبح َ
ين اْل َم ْج ُد َّّلِل في األ َ
ظ َه َر َب ْغتَ ًة َم َع اْل َمالَك ُج ْم ُه ٌ
ِالن ِ
ِ
السالَم َوب َّ
اس اْل َم َس َّرةُ.
َو َعَلى األ َْرض َّ ُ

مالك هللا يحّيي دائما بالسالم والقول :ال تخف ويذكر إسم الشخص كما قال لزكريا قبل أشهر :الَ
ِ ِ
َن ِطْلبتَك َق ْد س ِمع ْت وام أرَتُك أَلِيصاب ُ ِ
وحَّنا .زكريا كان
تَ َخ ْ
ف َيا َزَك ِريَّا أل َّ َ َ
ُ َ َ َْ َ َ َ
ات َسَتل ُد َل َك ْابناً َوتُ َس ّميه ُي َ
كاهن هللا في هيكل الرب في أورشليم وكان متقدم في السن وزوجته أليصابات كذلك وكانت عاقر.
والرب بشره أن زوجته ستلد له إبنا ويسميه يوحنا .وهو المعمدان .هللا صنع نفس العمل العظيم
قرون من قبل مع سارة زوجة أبينا إبراهيم .كانا كليهما متقدمان في السن وسارة عاقر .لكن بقدرة
العلي صارت حامال من إبراهيم وولدت له إبنا وكان إسمه إسحاق كما وصى هللا .ألََّن ُه َل ْي َس َشي ٌء
ْ
َغ ْي َر ُم ْم ِك ٍن َل َدى هللاِ .ما تنسى هذا أبدا .وفكر فيه دائما.

التصريح أن يسوع هو إبن هللا هو من هللا بأنبيائه القديسين .مكتوب :ألََّن ُه ُيوَل ُد َلَنا َوَلٌد َوُن ْع َ
طى ْابناً
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َوتَ ُكو ُن ِّ
اسِت ِه
يس َّ
اس ُم ُه َعجيباً ُمشي اًر ِإَلهاً َقدي اًر أَباً أََبدّياً َرِئ َ
اسةُ َعَلى َكتفه َوُي ْد َعى ْ
السالَمِ .ل ُن ُمّو ِرَي َ
الرَي َ
ِ
ِ
يب ِب َك ُس ِرْر ُت .وفي مناسبة أخرى
َولِ َّ
لسالَ ِم الَ ن َه َاي َة .وقال هللا في معمودية يسوع :أ َْن َت ْابني اْل َحِب ُ
ِ
اس َم ُعوا .إرادة هللا منذ القديم الى اليوم هي أننا نؤمن به ونسمع
قال الربَ :ه َذا ُه َو ْابني اْل َحِب ُ
يبَ ،ل ُه ْ
ليسوع الذي أرسله لنا من السماء في جسد إنسان ليكفر عن الخطايا في الجسد .هذا هو االيمان
الصحيح .فكر فيه وما تنساه أبدا .يسوع إبن هللا هو حي وهو قريب.
بخصوص االحالم .هناك أحالم الليل وهي صور تخطر على البال من كثرة التفكير والشغل

وغالبا ليس لها معنى .وتقدر تكون مخيفة .كابوس .والحلم يقدر يكون إعالن لشي جاي .وهناك
أحالم النهار .نحلم في مشاريع .ونسعى لتحقيقها بالعمل والجهد واالمل في تحقيقها .وإال فتبقى
أحالم خيالية .وكم من واحد يتأسفوا على حالته وهو مرتبط بماضيه وبالده .الذي ينظر للغد كما

نظر أمس لليوم ما يقدر يتقدم .التغيير للغد يبدأ اليوم بأفكار أخرى غير العادية الفاشلة والمحزنة.
وأفضل بداية هي بالصالة الى هللا اآلب باسم يسوع الحي .علمنا ربنا يسوع أن األهم هو أن نطلب

أن تكون إرادة هللا أبينا في حياتنا ،فنحن نصلي ونقول :أبانا الذي في السماوات ،ليتقدس إسمك،

ليأت ملكوتك ،لتكن مشيئتك االن في حياتي ،أنا أعطيها لك كما هي لتساعدني للتغيير حسب ما
ترضى به أنت .أصلي باسم يسوع المسيح إبنك الحبيب الذي مات من أجلي وقام من الموت في

اليوم الثالث لتكون لي حياة جديد وأبدية .آمين .العارفون إسم هللا يتكلون عليه النه لم يترك طالبيه

ف ِم َن َّ
ام َأرَتَ ُه .ونحن نستعد لالحتفال بعيد
ك َّ
استَْيَق َ
الر ِّب َوأ َ
َم َرهُ َمالَ ُ
وس ُ
َخ َذ ْ
َوَل َّما ْ
الن ْو ِم َف َع َل َك َما أ َ
ظ ُي ُ
الميالد المجيد نهيئ قلوبنا لقبول رسالة محبة هللا لنا .ونستيقظ لكلمة هللا المفرحة كما وصلت الينا
عين المسيح للفداء ساِبقاً َقْب َل تَأ ِْس ِ
ظ ِه َر ِفي األ َْزِمَن ِة
يس اْل َعاَل ِم .وَل ِك ْن أُ ْ
في االنجيل .هللا هو الذي ّ
َ
ِ
َخيرِة ِمن أَجلِ ُكم أ َْنتُم َّال ِذين ِب ِه تُؤ ِمنو َن ِباّلِلِ َّال ِذي أََق ِ
ِ
َّ ِ ِ
يم َان ُك ْم
َع َ
ْ ُ
ام ُه م َن األ َْم َوات َوأ ْ
َ
طاهُ َم ْجداً َحتى إ َّن إ َ
َ
األ َ ْ ْ ْ ُ
َّة اْلع ِد ِ
َّة األ ِ ِ
الرو ِح لِْلمحب ِ
الري ِ
اءَ ،فأ ِ
وَر َجاء ُكم ُهما ِفي هللاِِ َ .
َحُّبوا
اع ِة اْل َح ِّق ِب ُّ
وس ُك ْم ِفي َ
َ
ط َ
يمة ِّ َ
ََ
َخوي َ َ
ط ّه ُروا ُنُف َ
َ َ ْ َ
ط ِ
اه ٍر ِب ِش َّد ٍة .اْلمج ُد َِّّلِلِ ِفي األ ِ
ِالن ِ
ِ
السالَم َوب َّ
اس اْل َم َس َّرةُ.
ض ُك ْم َب ْعضاً ِم ْن َقْل ٍب َ
َب ْع ُ
َ
َْ
َعالي َو َعَلى األ َْرض َّ ُ
آمين

