
Sunnuntai 18.12.2022- Matt. 1:18-24. Aihe : Herran syntymä on lähellä.  

يسوع  عيد ميالد الى قترب ن  نحناليوم.  عظة االستماع لفي كم ا ب ب مرحو نعمة وسالم لكم إخوتي  
  ونسير عليها فينا كلمة الرب تسكن لاالن فتح قلوبنا ن ونحن بنعمة هللا  يكون يوم األحد القادموس

    :تها. اليكم قراء24الى  18وااليات  1 حاحصاال إنجيل مّتى  في هي  تنا عظ و  . ومحبة اإليمانب 
 

ُوِجَدْت  َتِمَعا  َ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 ُحْبَلى  . َوَلِكْن ِفيَما  ِلَيَتَها ِسّراً ُيْشِهَرَها َأَراَد َتخْ ِمَن الرُّ

َقاِئاًل: َيا ُيوُسُف اْبَن َداُوَد اَل َتَخْف  ُحْلٍم ِفي  َماَلُك الرَّبِّ َقْد َظَهَر َلُه ُهَو ُمَتَفكٌِّر ِفي َهِذِه اأُلُموِر ِإَذا 
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 

 الى هنا القراءة  َكَما َأَمَرُه َماَلُك الرَّبِّ َوَأَخَذ اْمَرَأَتُه.

  محبةب دة ونافعة تعّلم الصواب والحق وتبشرنا  ُمِفي جميلة  كلمة هللا هي كل و هذا نّص جّد جميل.  و 
ِواَلَدُة َيُسوَع  . االحد القادم ان شاء الربه ميالدهللا بإبنه يسوع المسيح اللي نستعد لإلحتفال بعيد  

فيه اليوم نرى ما حدث  اليوم نتأمل في نّص  في إنجيل لوقا. لكن فصيل ـ مذكورة بتـ   هياْلَمِسيِح 
الفتاة  هل فيه الوقت يّتضح هي الخطوبة و  بالزواج. بوعد مخطوبين  خطيب مريم. كانوا  ليوسف

 تغيير الرأي بخصوص الزواج. يمكن فيه   اللي زمانالوكذلك  ؟طاهرة أم ال هي 

  االنو . طالقلالحب ما يفكر ال في الخداع وال في او م مشترك  هحبّ لكن يوسف كان يحب مريم و 
تأسيس  في  مشارعهكل  خطيبته حامل. مذا حدث؟ ويا له من مشكل.   .مشكل   سببب  مرتبك يوسف  

هو  ما   . يشّيع بها؟ يوسفنفعال شيء يو ال شرح يقنع ما بقى سرور وال ذوق للحياة.  . تسر كت أسرة 
الشي الوحيد اللي كان قادر يعمله   .طيبإنسان الحب ما يعمل شّر. يوسف هو و من ذاك النوع. 

  .شرّ  ت كب رتا مامريم و  .الحب َيْسُتُر ُكلَّ َشْيٍء َوَيَتَحمَُّل ُكلَّ َشْيءٍ صّح. . اسرّ  هخطيبت  يتركهو أنه  
ستحبل من  وأنها هللا نالت نعمة من ليبشرها أنها  يها هللا أْرسَل ِجْبَراِئيل اْلَماَلك ِإلَ الكتاب أن   يقول 

 ؟  خبرمصداقية هذه ال  يوسفمن يؤكد ل  لكنالروح القدس. 



هم بال رحمة لما  الناس و   ،العائلتين يه وعلى عار علو  وهذا مشكل  حاملولكنها االن عذراء ه خطيبت 
  صار ظالم ة يوسففي حياورجاء ي كان نور لالحب ال. حملت قبل الزواج فتاةأن يوصلهم خبر 

 . ما حدث قالت لههي  مريمربما  . أال يستيقظ يتمنىينام وكأنه   راح يوسف  ،في هذا الحزن يأس و و 
لما  اْضَطَرَبْت ِلَكاَلِم اْلَماَلكِ لتصديق الن حتى القديسة مريم ا. صعب ه هذا صعب تصديق لكن

الن تحية   اْضَطَرَبْت بالطبع مريم الطاهرة   ؟َساَءَلْت َنْفَسَها: َما َعَسى َأْن َتُكوَن َهِذِه التَِّحيَّةُ  .حّياها
 .َالرَّبُّ َمَعِك. ُمَباَرَكٌة َأْنِت ِفي النَِّساءِ  . َساَلٌم َلِك َأيَُّتَها اْلُمْنَعُم َعَلْيَهاالمالك غير عادية. قال لها: 

َمْرَيُم، َفِإنَِّك َقْد ِنْلِت ِنْعَمًة ِعْنَد هللِا َوها َأْنِت َسَتْحَبِليَن َوَتِلِديَن اْبنًا    اْلَماَلُك: اَل َتَخاِفي َياطمأنها فَ 
يَنُه َيُسوَع.  المالك   َهَذا َوَأَنا َلْسُت أَْعِرُف َرُجاًل؟ حدثُ َكْيَف يَ القديسة مريم نفسها سألت: و  َوُتَسمِّ

الروح القدس يحل عليك وقدرة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن  بها: و جاجبرائيل  
يوسف ما كان موجود. فمن يؤكد له صحة  و المالك.   لخبرحتى مريم الطاهرة اضطربت   .هللا

مالك ه أكدّ  اللي اهذو ليوسف هذه الحقيقة.  تَ ـ بِ ـ ثْ القادر أن يُ الكالم؟ إذا كان االمر من هللا فاهلل هو 
وِح اْلُقُدسِ  ه ْأُخَذ َمْرَيَم اْمَرَأتَ يَ َخْف َأْن ، اال يَ يوسفلالرب    .أَلنَّ الَِّذي ُحِبَل ِبِه ِفيَها ُهَو ِمَن الرُّ

المالك  و . نهدالو  ةقـ ث اله وضع في . الملكداود سل  ن من    هأن قال و بإسمه يوسف  دعا مالك الرب 
لما بشره  ل، بمن قلزكريا  هكذا قال. بالسالميحّييه و ه ي لاالذي يرسله هللا  االنسانإسم يذكر دائما 

 وكان متقدما في السن وزوجته  هللا  في هيكل ابأن زوجته أليصابات ستـلد له إبنا. كان زكريا كاهن 
َزَكِريَّا أَلنَّ ِطْلَبَتَك َقْد ُسِمَعْت   َقاَل َلُه: اَل َتَخْف َياو اْلَماَلُك  ظهر له فَ أليصابات كذلك في شيخوختها. 

يِه ُيوَحنَّا  .  . يمهد الطريق. وهو المعمدان الذي أرسله هللا لَوَزْوَجُتَك َأِليَصاَباُت َسَتِلُد َلَك اْبنًا َوَأْنَت ُتَسمِّ

نا من زوجته ب لما هللا وّعد إبراهيم أن يرزقه إ. سنةبألفي    يسوعوهذا ما حدث مع سارة وإبراهيم قبل 
َوَهْل   ،َأُيْوَلُد اْبٌن ِلَمْن َبَلَغ اْلِمَئَة ِمْن ُعْمِرهِ  :اْنَطَرَح ِإْبَراِهيُم َعَلى َوْجِهِه َوَضِحَك َقاِئاًل ِفي َنْفِسهِ سارة، 

َفَلْيَس َلَدى هللِا َوْعٌد َيْسَتِحيُل مالك: القال كان؛ و هكذا و  ؟ْنِجُب َساَرُة َوِهَي ِفي التِّْسِعيَن ِمْن ُعْمِرَهاـتُ 
َأنَّ الَِّذي َبَدَأ ِفيُكْم َعَماًل   ،ِثَقٌة ِفي َهَذا اأَلْمِر ِبالذَّاتِ   . لناداب أ فما ننسى هذه الحقيقة. ِإْتَماُمهُ َعَلْيِه 

ُمُه ِإَلى َيْوِم اْلَمِسيحِ  لنَِّهاَيِة  الى اَثاِبِتيَن محبيه    َوُهَو َنْفُسُه َسَيْحَفظُ وأمين صادق  . َصاِلحًا َسْوَف ُيَتمِّ
بشر زكريا أن زوجته أليصابات ستحمل  اْلَماَلُك ُكوُنوا ِباَل َعْيٍب ِفي َيْوِم َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح.  يَ َحتَّى  



يَنُه َيُسوعَ َوَتِلد َسَتْحَبل أنها  اْلَعْذَراِء َمْرَيمُ وبشر . ويسميه يوحنا إبناله وتلد منه   قال  و  . اْبنًا َوُتَسمِّ
   .ُيَخلُِّص َشْعَبُه ِمْن َخَطاَياُهمْ َوَتْدُعو اْسَمُه َيُسوَع أَلنَُّه  َفَسَتِلُد اْبنًا : عن مريم إمرأته  ليوسف

أ في إنجيل  ر ق. ون ويؤكد البشارة خالصالفرح و السالم و من هللا ليعلن الرسل مهو والمالك جبرائيل 
َفَها  ،اَل َتَخاُفوا:  َوَمْجُد الرَّبِّ َأَضاَء َحْوَلُهْم َفَخاُفوا َأَشدَّ اْلَخْوِف. َفَقاَل َلُهُم اْلَماَلكُ  للرعاةَظَهَر لوقا أنه 

ْعَب ُكلَُّه َفَقْد ُوِلَد َلُكُم اْلَيْوَم ِفي َمِديَنِة َداُوَد ُمَخلٌِّص  ُرُكْم ِبَفَرٍح َعِظيٍم َيُعمُّ الشَّ .   ُهَو اْلَمِسيحُ  َأَنا ُأَبشِّ الرَّبُّ
َماِويِّ ُيَسبُِّحوَن هللَا َقاِئِليَن: اْلَمْجُد هللِ ِفي اأَلَعاِلي َوَعَلى   َوَظَهَر َمَع اْلَماَلِك ُجْمُهوٌر ِمَن اْلُجْنِد السَّ

الُم َوِبالنَّاِس اْلَمَسرَّةُ  .  َأْرَواحًا َخاِدَمًة ُتْرَسُل ِلِخْدَمِة الَِّذيَن َسَيِرُثوَن اْلَخاَلَص  فهياْلَماَلِئَكُة . اأَلْرِض السَّ
 فهي في وسطنا واحنا ما نشوفها. لهذا يشجعنا االنجيل أن نكون أوفياء صالحين مع كل الناس. 

وقال لها أيضا  اْبَن اْلَعِليِّ ُيْدَعى  قال للقديسة مريم أن القدوس المولود منها   .لمالك جبرائيل بالنسبة ل
وللرعاة قال:   .َشْعَبُه ِمْن َخَطاَياُهمْ  ُيَخلُِّص َيُسوَع أَلنَُّه  هو اْسَمُه ؛ وقال ليوسف أن اْبَن هللاِ ُيْدَعى أنه 

هل هو نبي عظيم؟ بال. إنه  فيسوع معناه: هللا مخلص. إسم و  .ُمَخلٌِّص ُهَو اْلَمِسيُح الرَّبُّ ُوِلَد َلُكُم 
َوَكْم َفتََّش اأَلْنِبَياُء َقِديمًا َوَبَحُثوا َعْن َهَذا اْلَخاَلِص! َفُهْم  يقول:  كل االنبياء الن الكتابأعظم من  

َها َلُكْم َأْنُتْم   َواْجَتَهُدوا ِلَمْعِرَفِة الزََّماِن َواأَلْحَواِل الَِّتي َكاَن ُيِشيُر  َتَنبَُّأوا َعْن ِنْعَمِة هللِا الَِّتي َكاَن َقْد أََعدَّ
آاَلٍم َوِبَما  ِإَلْيَها ُروُح اْلَمِسيِح الَِّذي َكاَن َعاِماًل ِفيِهْم ِعْنَدَما َشِهَد َلُهْم ُمْسَبقًا ِبَما َيْنَتِظُر اْلَمِسيَح ِمْن 

 َيْأِتي َبْعَدَها ِمْن َأْمَجاٍد. 

حقق وعده في  أنه يولد من عذاء. والربب وهو من هللا ومحبته وإرادته الحّرة ليخلصنا. وهذا عجي 
ِريَعِة هو مكتوب: وقته، كما  َلمَّا َجاَء َتَماُم الزََّماِن َأْرَسَل هللُا اْبَنُه َوَقْد ُوِلَد ِمِن اْمَرأٍَة َوَكاَن َخاِضعًا ِللشَّ

َر ِباْلِفَداِء  ِريَعِة َفَنَناَل َجِميعًا َمَقاَم َأْبَناِء هللاِ ِلُيَحرِّ في بداية  هكذا أعلنه الرب  . ُأولِئَك اْلَخاِضِعيَن ِللشَّ
والرب أّكد  المولود من هللا غير مخلوق. و يسوع المسيح هو إبن هللا وكلمة هللا المتجسد . الخليقة

يُِّد نَ كالمه بالنبي إشعياء فقال:   ُهَوَذا اْلَعْذَراُء َتْحَبُل َوَتِلُد اْبنًا َوَيْدُعوَن  ، ْفُسُه آَيةً َوَلِكْن ُيْعِطيُكُم السَّ
هللَا َكاَن َعيََّن اْلَمِسيَح ِلَهَذا اْلَغَرِض َقْبَل َتْأِسيِس اْلَعاَلِم، َفُهَو    اْسَمُه ِعمَّاُنوِئيَل، الَِّذي َتْفِسيُرُه: ّللََاَُّ َمَعَنا.

  َهَذا الزََّمِن اأَلِخيِر ِلَفاِئَدِتُكْم َأْنُتُم الَِّذيَن ُتْؤِمُنوَن ِباهلِل ِباْلَمِسيِح الَِّذي َأَقاَمُه ِمَن اْلَمْوتِ َلْم ُيْعِلْنُه ِإالَّ ِفي  
 َوأَْعَطاُه اْلَمْجَد َحتَّى َيُكوَن هللُا َغاَيَة ِإيَماِنُكْم َوَرَجاِئُكْم. 



وّعد   ذا االنجيل هة ؛ وفي نهاي ّللََاَُّ َمَعَناومعناه:  ِعمَّاُنوِئيلَ يدعى ُه  هذا االنجيل يقول أن في بداية  
ْهرِ : فقال وكل المؤمنين بإسمه يسوع لتالميذهالرب  هللا    .َوَها َأَنا َمَعُكْم ُكلَّ اأَليَّاِم ِإَلى اْنِقَضاِء الدَّ

هو يدعو كل واحد ويقول: ال تخف، آمن بيسوع  و معنا كل األيام الى انقضاء الزمان. هو المخلص 
متمنيا   وراح ينام في حزنه الشديديوسف اللي كان فقد كل أمل في الحياة المسيح الحي تخلص.  

َيْبَقى   30تحقق في يوسف قول المزمور   ما يفيق من نومه، أيقظه مالك الرب وبشره وطمأنه. أنه
َباِح َفَيُعمُّ االْبِتَهاجُ اْلُبَكاُء ِلَلْيَلٍة، َأمَّا ِفي  َفَعَل َكَما َأَمَرُه َماَلُك  و اْسَتْيَقَظ ُيوُسُف ِمَن النَّْوِم . هكذا الصَّ

   الرَّبِّ َوَأَخَذ اْمَرَأَتُه.

َهَذا ِسِجلُّ َنَسِب َيُسوَع اْلَمِسيِح اْبِن  ويقول: نسب يسوع المسيح في بداية هذا االنجيل يعطينا مّتى  
هللا وّعد إبراهيم ألفين سنة قبل الميالد أن منه يأتي النسل الذي تتبارك فيه جميع  .  ْبَراِهيمَ َداُوَد اْبِن إِ 

شعوب األرض. وألف سنه بعد إبراهيم الرب وعد داود أن منه يأتي الملك الذي ال يكون لملكه  
ِلَهَذا اْلَغَرِض   المسيح َقْد َعيَّنَ هللا َكاَن .  ولم تكن دعوته من الناس يسوع لم يأت من نفسهنهاية.  

أن إيماننا ما هو مؤسسا  معناهنا.  َقْبَل َتْأِسيِس اْلَعاَلِم، َفُهَو َلْم ُيْعِلْنُه ِإالَّ ِفي َهَذا الزََّمِن اأَلِخيِر ِلَفاِئَدتِ 
   . َقٍة ِبَمَهاَرةٍ ــلَ ــ تـَ َأَساِطيَر ُمخْ و  الناس على خرافات

يِسيَن َوأَْهِل َبْيِت هللِا َمْبِنيِّيَن َعَلى يبشرنا االنجيل يقول:  َفَلْسُتْم ِإذًا َبْعُد ُغَرَباَء َوُنُزاًل، َبْل َرِعيٌَّة َمَع اْلِقدِّ
  بشر،حكمة الِم اإِلْقَناِع ِبَكالَ اليمان ليس ا. َأَساِس الرُُّسِل َواأَلْنِبَياِء َوَيُسوُع اْلَمِسيُح َنْفُسُه َحَجُر الزَّاِوَيةِ 

وُح  َس ِإيَمانُ القدس َبْل َعَلى َما ُيْعِلُنُه الرُّ هو رائد إيماننا ومكمله.    المسيح َعَلى ُقْدَرِة هللِا. نا ِلَكْي َيَتَأسَّ
دون أن يعرفوا ابن هللا   وما على ذلكهدايا تبادل مختلفة و  طعمة أبعيد الميالد ب  ون فلـ يحتناس الو 

ا  ذهولد لدمه على الصليب. ويمنحنا الغفران والحرية وحياة أبدية ب هللا بشرنا بملكوت الذي جاء لي 
وإنتصاره  كانت الصليب ته الغرض. جاء من السماء وولد من عذراء ووضعته في مذود. ونهاي 

ُدوا هللَا ِفي َأْجَساِدُكمْ أَلنَُّكْم َقِد اْشُتِريُتْم ِبِفْدَيٍة. ِإَذْن، مَ على الموت.    . جِّ

بالشكر    لناهللا   ةحب م رسالة  بول قلوبنا لق نهيئفلالمجيد  نستعد لالحتفال بعيد الميالدأيضا نحن و 
الُم آمين.   .الحي إبن هللا المخلصيسوع   تأمل فيالو فرح الو  اْلَمْجُد هللِ ِفي اأَلَعاِلي َوَعَلى اأَلْرِض السَّ

 وأسبوع الى عيد ميالد ربنا يسوع مفرح وهادئ ومبارك. آمين. . آمين. َوِبالنَّاِس اْلَمَسرَّةُ 


