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في االستماع الى عظة اليوم وهي من إنجيل مّتى االصحاح كم ب ومرحبا نعمة وسالم لكم إخوتي 
  . اليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح:24الى  18األول وااليات 

َتِمَعا ُوِجَدْت َأمَّا ِواَلَدُة َيُسوَع اْلَمِسيِح َفَكاَنْت َهَكَذا: َلمَّا َكاَنْت َمْرَيُم ُأمُُّه َمْخُطوَبًة ِلُيوُسَف َقْبَل َأْن َيجْ 
وِح اْلُقُدِس. َفُيوُسُف َرُجُلَها ِإْذ َكاَن َباّرًا َوَلْم َيَشْأ َأْن ُيْشِهَرَها َأَراَد َتخْ  ِلَيَتَها ِسّرًا. َوَلِكْن ِفيَما ُحْبَلى ِمَن الرُّ

اَل َتَخْف ُهَو ُمَتَفكٌِّر ِفي َهِذِه اأُلُموِر ِإَذا َماَلُك الرَّبِّ َقْد َظَهَر َلُه ِفي ُحْلٍم َقاِئاًل: َيا ُيوُسُف اْبَن َداُوَد 
و  ِح اْلُقُدِس. َفَسَتِلُد اْبنًا َوَتْدُعو اْسَمُه َيُسوَع َأْن َتْأُخَذ َمْرَيَم اْمَرَأَتَك أَلنَّ الَِّذي ُحِبَل ِبِه ِفيَها ُهَو ِمَن الرُّ

: ُهَوَذا اْلَعْذَراُء ُيَخلُِّص َشْعَبُه ِمْن َخَطاَياُهمْ أَلنَُّه  . َوَهَذا ُكلُُّه َكاَن ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِمَن الرَّبِّ ِبالنَِّبيِّ
يَل، الَِّذي َتْفِسيُرُه: ّللََاَُّ َمَعَنا. َفَلمَّا اْسَتْيَقَظ ُيوُسُف ِمَن النَّْوِم َفَعَل َتْحَبُل َوَتِلُد اْبنًا َوَيْدُعوَن اْسَمُه ِعمَّاُنوئِ 

   َكَما َأَمَرُه َماَلُك الرَّبِّ َوَأَخَذ اْمَرَأَتُه.

 هذه كلمة هللا

بفرح. ينتظرون يومهم المبارك أكيد أنهم عملوا مشاريع وكانوا فرحانين و . ينمريم مخطوب يوسف و 
يوسف  لكن االنعذراء.  بالفعل يتبين أن الفتاة هيأشهر خاللها كان  ةالخطوبة تدوم عشر فطرة و 

. انهارتفي تكوين أسرة  مشاريعه كلخطيبته حامل. مذا حدث؟ ويا له من مشكل.  .وجد مشكل
يـع ُيشَ وال  اسرّ  هاقرر يتركحبه لمريم، من و  ت.ر كسّ ت  هقطع وروح ت  هقلب . يوسفكل صار ظالم في 

هللا الكتاب أن  يقول .أأي خط تكب رت ا مامريم و  .الحب َيْسُتُر ُكلَّ َشْيٍء َوَيَتَحمَُّل ُكلَّ َشْيءٍ و . ِبها
  .هذاكان يعرف  مايوسف  لكنستحبل من الروح القدس. ليبشرها أنها يها أْرسَل ِجْبَراِئيل اْلَماَلك ِإلَ 

هم بال رحمة لما يوصلهم الناس و العائلتين يه وعلى علسيكون عار وهذا مشكل، بل  ه حاملخطيبت 
ي ذالحب ال .فاء لهذا القلب المنكسرمل وال شأقد كل ـ ف يوسف. أن مريم حملت قبل الزواجالخبر 

الن النوم  ينام وكأنه يريد أال يستيقظ راح في هذا الحزن الشديدو  صار ظالم.كان نور في حياته 
صعب للتصديق. كيف هللا يوضع إبنه  هذاربما خطيبته أخبرته بما حدث ولكن . مرتبط بالموت

 َهَذا َوَأَنا َلْسُت أَْعِرُف َرُجاًل؟ حدثُ َكْيَف يَ لمالك: ا سألت؟ العذراء مريم نفسها هو  في بطن خطيبته
الروح القدس يحل عليك وقدرة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن بها: و المالك جا



لتحمل إبنه في بطنها. لمذا عمل هذا؟ وهل هللا عنده إبن؟  ، عذراء،عجيب. هللا اختار امرأة  .هللا
 مذا يعني هذا؟ 

الذي أرسله  المالك ب جواب أعطاه لاالذي عنده الجواب. و  إذا كان االمر من هللا فال يوجد إال هللا
َيا ُيوُسُف اْبَن َداُوَد اَل َتَخْف َأْن َتْأُخَذ َمْرَيَم اْمَرَأَتَك أَلنَّ الَِّذي قال له:  .هطمئن وي  هخبر لي  الرب ليوسف

وِح اْلُقُدسِ   َخلُِّص َشْعَبُه ِمْن َخَطاَياُهْم.َيُسوَع أَلنَُّه يُ َفَسَتِلُد اْبنًا َوَتْدُعو اْسَمُه  ،ُحِبَل ِبِه ِفيَها ُهَو ِمَن الرُّ
 إلنسانذكر دائما إسم االمالك من هللا ي المالك جبرائيل. و ب هذا هو الجواب الذي أعطاه هللا ليوسف 

  .َيا ُيوُسُف اْبَن َداُوَد اَل َتَخْف هكذا قال: . ويهدئه بالقول ال تخف بالسالميحّييه و  الذي يرسله هللا له

هذه الحقيقة الن هللا هو الذي  جبرائيل ذكرإبن داود وبين يوسف وداود ألف سنة؟ لكن، لمذا قال 
الذي ملك الملوك الى يسوع أشار آنذاك االله وّعد داود أن ملكه يدوم وال يكون له نهاية. والرب 

والذي ملكه أبدي ال نهاية له ومملكة روحية ليست من هذا  هو من نسل داود من جهة الجسد
يه يسوع قال له أن يسمّ و  بالذي هي حبلة بهأن مريم امرأته هي طاهرة  يوسفّكد لأوالمالك العالم. 

المالك للقديسة  قالهوهو االسم الذي  ويسوع معناه: هللا مخلص. .ُيَخلُِّص َشْعَبُه ِمْن َخَطاَياُهمْ أَلنَُّه 
وها أنت ستحبلين  مريم فإنك قد نلت نعمة عند هللا لها: ال تخافي يا . قالليوسف قالهما  قبلمريم 

  وتلدين ابنا وتسمينه يسوع.

الروح  أن أجابها المالك كيف يحدث هذا وأنا لست أعرف رجال؟وسألت:  تتعجب  مريمبالطبع 
ليوسف قال:  يدعى ابن هللا. هالذلك أيضا القدوس المولود من هاوقدرة العلي تظلل هاالقدس يحل علي

ولمريم يقول: القدوس المولود منك يدعى إبن هللا.  أَلنَُّه ُيَخلُِّص َشْعَبُه ِمْن َخَطاَياُهمْ تسميه يسوع 
وكأن لماشية. مكان حيث تأكل افي مذود ته أمه عضيسوع إبن هللا مخلص العالم. ُوِلد في الفقر وو 

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

ِ الَِّذي والنبي يوحنا المعمدان قال عن يسوع:  ِنْعَمَة نعم. هذه هي . َيْرَفُع َخِطيََّة اْلَعاَلمِ ُهَوَذا َحَمُل ّللَاَّ
أما البشارة  .اْفَتَقَر َوُهَو َغِنيٌّ ِلَكْي َتْسَتْغُنوا َأْنُتْم ِبَفْقِرهِ  يقول الكتاب ِمْن َأْجِلُكمُ  الذي َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ 

 ألقىما ل بليس الذي كان في الحيةإل الذي أعلنهمن هللا نفسه  كانتيأتي من امرأة فسأن المخلص 
 إسرائيل بشر شعبقرون من بعد هللا ثم . ذبام الكلكال عندم سمعوا سّمه القاتل في حواء وآدم



كما جاء في يأتي من عذراء سأن هذا المخلص  بأنبيائهبموسى أنه يرسل لهم المخلص. وبشرهم 
 َتْحَبُل َوَتِلُد اْبنًا َوَيْدُعوَن اْسَمُه ِعمَّاُنوِئيَل، الَِّذي َتْفِسيُرُه: ّللََاَُّ َمَعَنا.ُهَوَذا اْلَعْذَراُء : إشعياء النبي سفر

ليبشروا  همفي نهاية هذا االنجيل لما أرسلتالميذه وّعد  يسوعإنه يسوع إبن هللا المخلص الذي معنا. 
َوَها َأَنا : ولنا لهم الئ قاوّعدهم ، العالم باالنجيل ويعمدوا المؤمنين باسم اآلب واالبن والروح القدس

ْهرِ   .َمَعُكْم ُكلَّ اأَليَّاِم ِإَلى اْنِقَضاِء الدَّ

هي هذه العذراء  مريمخطيبته يعرف أن  كان. لكن ما تأكيد أن يوسف كان يعرف هذه النبوءا
. حتى الحياةحزن وفقد كل أمل في  ،لهذا، لما وجدها حبلى. هاعن ئ نبالمباركة المنعم عليها والمت

ْغلِ كان عقله الباطن وال اليه في حلم. وحلم يوسف ما كان خيالي أو من المالك جاء   ِمْن َكْثَرِة الشُّ
في منامه كما شخص ليتكلم لالحلم هو الذي يعطي هللا . المنامالتي تنعكس في صور أخرى أثناء 
هللا يتكلم إنما ليست أحالم اليقظة والتخيالت. و في أحالم. الرب عمل قديما مع رجال ونساء كّلمهم 

 .في وقته يقينا هاحققإرادته التي ي وضوح وبرؤيا ليخبر ب بأحالم 

خبر هللا لشعبه ولكل الناس كما نشده المالئكة ببشره و ِفي ُحْلٍم  هَظَهَر ل بمالك يوسف طمأنهللا 
َيْحُرُسوَن ِحَراَساِت  كانوا مالك الرب ظهر لرعاةيقول االنجيل أن عند والدة إبن هللا في بيت لحم. 

ُرُكْم ِبَفَرٍح َعِظيٍم َيُكوُن ِلَجِميِع اوقال لهم: الَ  اللَّْيِل َعَلى َرِعيَِّتِهمْ  ْعِب: َتَخاُفوا َفَها َأَنا ُأَبشِّ َأنَُّه ُوِلَد َلُكُم  لشَّ
َوَهِذِه َلُكُم اْلَعاَلَمُة: َتِجُدوَن ِطْفاًل ُمَقمَّطًا ُمْضَجعًا ِفي  اْلَيْوَم ِفي َمِديَنِة َداُوَد ُمَخلٌِّص ُهَو اْلَمِسيُح الرَّبُّ 

َماِويِّ ُمَسبِِّحيَن هللَا َوَقاِئِلينَ َوَظَهَر َبْغَتًة َمَع اْلَماَلِك ُجْمُهوٌر ِمَن اْلُجْنِد  ِمْذَودٍ  ِ ِفي اأَلَعاِلي  السَّ اْلَمْجُد ّلِلَّ
اَلُم َوِبالنَّاِس اْلَمَسرَُّة.  َوَعَلى اأَلْرِض السَّ

 : الَ قبل أشهر قال لزكرياا مويذكر إسم الشخص كقول: ال تخف الي دائما بالسالم و يّ يحهللا مالك 
يِه ُيوَحنَّاَتَخْف َيا َزَكِريَّا  زكريا كان  .أَلنَّ ِطْلَبَتَك َقْد ُسِمَعْت َواْمَرَأُتَك َأِليَصاَباُت َسَتِلُد َلَك اْبنًا َوُتَسمِّ
وزوجته أليصابات كذلك وكانت عاقر. أورشليم وكان متقدم في السن هيكل الرب في كاهن هللا في 

مدان. هللا صنع نفس العمل العظيم والرب بشره أن زوجته ستلد له إبنا ويسميه يوحنا. وهو المع
عاقر. لكن بقدرة سارة و مع سارة زوجة أبينا إبراهيم. كانا كليهما متقدمان في السن قرون من قبل 

أَلنَُّه َلْيَس َشْيٌء  .إسحاق كما وصى هللا هإسم ولدت له إبنا وكانإبراهيم و  العلي صارت حامال من
 أبدا. وفكر فيه دائما. ا. ما تنسى هذَغْيَر ُمْمِكٍن َلَدى هللاِ 



أَلنَُّه ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى اْبنًا مكتوب: التصريح أن يسوع هو إبن هللا هو من هللا بأنبيائه القديسين. 
َياَسُة َعَلى َكِتِفِه َوُيْدَعى اَلِم. َوَتُكوُن الرِّ ِلُنُموِّ ِرَياَسِتِه  اْسُمُه َعِجيبًا ُمِشيرًا ِإَلهًا َقِديرًا َأبًا َأَبِدّيًا َرِئيَس السَّ

اَلِم اَل ِنَهاَيةَ  . وفي مناسبة أخرى َأْنَت اْبِني اْلَحِبيُب ِبَك ُسِرْرتُ . وقال هللا في معمودية يسوع: َوِللسَّ
. إرادة هللا منذ القديم الى اليوم هي أننا نؤمن به ونسمع ُه اْسَمُعوالَ  ،َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيبُ قال الرب: 

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.

 من كثرة التفكير والشغل تخطر على البالصور  وهي م الليلحالهناك أبخصوص االحالم. 
هناك و  .شي جايلإعالن يقدر يكون حلم الو . . كابوسةمخيفكون تقدر تو غالبا ليس لها معنى. و 

 قىب توإال ف ا.حقيقهالمل في تواالعمل والجهد نسعى لتحقيقها ب و . عي ر امشفي نحلم  النهار.أحالم 
للغد كما ينظر الذي . وبالده هماضي ب  مرتبط و وه على حالته يتأسفواوكم من واحد  .يةخيالأحالم 

بأفكار أخرى غير العادية الفاشلة والمحزنة. بدأ اليوم ي غد تغيير للال. ما يقدر يتقدم نظر أمس لليوم
هو أن نطلب  األهمعلمنا ربنا يسوع أن . يسوع الحي باسماآلب هللا وأفضل بداية هي بالصالة الى 

، الذي في السماوات، ليتقدس إسمكأبانا : قولي ون صلأن تكون إرادة هللا أبينا في حياتنا، فنحن ن 
تساعدني للتغيير حسب ما لكما هي ك ها لأنا أعطيي حياتي، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك االن ف

الذي مات من أجلي وقام من الموت في  إبنك الحبيبيسوع المسيح  باسملي . أصترضى به أنت
 العارفون إسم هللا يتكلون عليه النه لم يترك طالبيهن لي حياة جديد وأبدية. آمين. اليوم الثالث لتكو 

لالحتفال بعيد ونحن نستعد  َلمَّا اْسَتْيَقَظ ُيوُسُف ِمَن النَّْوِم َفَعَل َكَما َأَمَرُه َماَلُك الرَّبِّ َوَأَخَذ اْمَرَأَتُه.وَ 
كلمة هللا المفرحة كما وصلت الينا ونستيقظ ل .لناهللا  ةحب مرسالة  بولقلوبنا لق المجيد نهيئ الميالد

َلِكْن ُأْظِهَر ِفي اأَلْزِمَنِة . و َساِبقًا َقْبَل َتْأِسيِس اْلَعاَلمِ االنجيل. هللا هو الذي عّين المسيح للفداء في 
يَماَنُكْم َأْجِلُكْم َأْنُتُم الَِّذيَن ِبِه ُتْؤِمُنوَن ِباّلِِل الَِّذي َأَقاَمُه ِمَن اأَلْمَواِت َوأَْعَطاُه َمْجدًا َحتَّى ِإنَّ إِ اأَلِخيَرِة ِمْن 

وِح ِلْلَمَحبَِّة اأَلَخِويَِّة اْلَعدِ  ُروا ُنُفوَسُكْم ِفي َطاَعِة اْلَحقِّ ِبالرُّ َياِء، َفَأِحبُّوا َوَرَجاَءُكْم ُهَما ِفي هللِا. َطهِّ يَمِة الرِّ
ٍة. اَلُم َوِبالنَّاِس اْلَمَسرَّةُ  َبْعُضُكْم َبْعضًا ِمْن َقْلٍب َطاِهٍر ِبِشدَّ ِ ِفي اأَلَعاِلي َوَعَلى اأَلْرِض السَّ . اْلَمْجُد ّلِلَّ

 آمين


