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 أراك إلهي أراَك من خالل ملء كشف ذاتك بشخص ابنك يسوع من زمن المجيء :  السادساألسبوع 

 

عبِ  اآلية:  ُرُكم بَِفرحٍ َعظيٍم يَكوُن َفرَح الشَّ ِ بَش 
ُ
" ال تَخافوا، ها إِن ِي أ

 َمديَنِة داود، وهو الـَمسيُح الرَّب  " ُكل ِه، ُولَِد لَُكُم اليَوَم ُمَخل ٌِص في 
 

" أَرَسَل هللُا الـَمالَك ِجبرائيَل إِلى َمديَنٍة في الَجليِل اْسُمها   النّص:

النَّاِصَرة، إِلى َعْذراَء َمْخطوبٍَة لَِرُجٍل ِمن بَيتِ داوَد اسُمُه يوُسف، َواسُم 

ُتها الـُممَتلَِئُة نِْعَمًة، الرَّبُّ الَعْذراِء َمريَم. فَدَخَل إلَيها َفقال: )) إَفرحي، أَيَّ 

َمَعِك ((. فداَخلَها لِهذا الَكالِم اضطراٌب َشديٌد وسأَلَت نَفَسها ما َمعنى  

الم. فقاَل لها الـَمالك: )) ال تخافي يا َمريَم، فقد نِلتِ ُحظَوًة   هذا السَّ

يِه يَسوع. َسيكونُ  ِ ُيدعى. ((. ِعنَد هللا. َفستحِمليَن وتَلِديَن ابناً فَسم ِ  َعظيماً َوابَن الَعلِي 

م،  وَصِعَد يوُسُف أَيضاً ِمن الَجليل ِمن َمديَنِة النَّاِصرة إِلى اليَهوِديَِّة إِلى َمديَنِة داوَد الَّتي ُيقاُل لَها بَيَت لَح

تُه في ِمذَوٍد ألَنَُّه لم يَُكْن لَُهما  وبَيَنما هَو فيها حاَن َوقُت َمريَم لَِتلِد، فولََدتِ ابَنها البَِكر، َفَقمَّطَتُه وأَضَجعَ 

 َموِضٌع في الـَمضافة. 

َهَر في اللَّيِل على َرِعيَّتِهم. فَحَضَرهم َمال ُك  وكاَن في تِلَك النَّاِحيَِة ُرعاٌة يَبيتوَن في البَر ِيَّة، يَتناَوبوَن السَّ

ِ َحولَهم، فخافوا َخوفاً َشديداً.  ِ وأَشَرَق َمجُد الرَّب  ُرُكم  الرَّب  ِ بَش 
ُ
فقاَل لَهُم الـَمالك:)) ال تَخافوا، ها إِن ِي أ

عبِ ُكل ِه، ُولَِد لَُكُم اليَوَم ُمَخل ٌِص في َمديَنِة داود، وهو الـَمسيُح الرَّب     26:  1لو  " )بَِفرحٍ َعظيٍم يَكوُن َفرَح الشَّ
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ى وعوده، وعند تمام األزمنة، أرسل المخل ص  شو حلو كيف هللا ما بينسى شعبه، وما بينس  تأمُّل: 

، ال ي وحده بيزرع بقلبنا الفرح والرجا الحقيقي    .الحقيقي 

 

شو ناطرين؟ ومين ناطرين؟ كيف فينا نفتح قلوبنا لحت ى تستقبل الفرح بالخالص؟ كيف    ونحنا اليوم:

كيف فينا نكون أدوات فرح   فيها تتحو ل لحت ى تكون متل قلب يسوع ال ي كل ه حب  وخدمة لآلخرين؟ 

 لعالم حزين ومهموم؟ 

 

ف، ونكون  منطلب من ك يا رب  تعل منا كيف نكون على مثال مريم ويوسف، ما نخا  صالة:

 ن آمي بقلبنا وبحياتنا.شجعان لحت ى نستقبل الطفل يسوع 

 


