
 تأمالت أسبوعيّة في أناجيل زمن المجيء

 ليوسف البيان أحد

 الوحي عن يحّدثنا الذي متى، اإلنجيلي  لنا رواه كما ليوسف، البيان حدث في الكنيسة أمنا مع نتأّمل المبارك، األحد هذا في

 تبّنيه أيضا   لنا ويظهر لها، وكرّب   المقّدسة للعائلة كحارس   مهامه له وحّدد مريم حبل له بّرر وكيف ”البار“ ليوسف اإللهي

 .البتوليّة الدائمة ”اإلله والدة“ مريم على والحفاظ له، وتربيته( بتسميته الحقّ  خالل من) له كابن   ليسوع

 استسلم بل رجاءه يوسف يفقد لم. مريم بحق ومتهِورا   ومجحفا   تعسفا   قراره يأتي لئال التفكير في وقته أخذ بل يوسف يتسرع لم

 حامال   الرب مالك له يظهر بالموضوع التفكير بلحظة وهنا هلل، مرضيا   هذا قراره كان إذا ليعرف الحاجة بأمس وكان هللا ألمر

 لكن الصالح في البقاء على ويحثَّه يوسف يَُطمئِن فالمالك. فيه ضاللة ال آمن بنور   قراره على يُشرق حتى روحيا   بالغا   اليه

 أصبح هذه بفعلته  ألنه وإيمان، وشجاعة ثقة يوسف زاد فالمالك. سرا   بتركها وليس بيته إلى مريم اتخاذ في أي معاكس بقرار

 بإكليل ويحظى اإليمانية مسيرته يختتم وبهذا المالك بكالم ويعمل يقبل الكبير إيمانه بفعل ويوسف. اإللهي التدبير من جزءا  

 .المخلص وأم هللا أم مريم جانب إلى يكون أن ويستحق الظفر

 والمطيع الصالح الرجل يوسف وحده يستطيعوا، ولم بموقعه يكونوا أن الكثيرون تمنى وكم يوسف لعبه الذي الدور هو هذا

 والبار الصديق يوسف على تعرفنا أن بعد واآلن. ليسوع مربي ونِعمَ  لمريم معيل خير وكان الدور هذا على الحصول استطاع

 :الكثير منه نتعلم أن علينا يبقى والصالح

رَ  أن   يوُسف   يُِرد   لَم   أوال   يَم يَُشّهِ لُبُ : بَِمر  ب   يَط  رَ  أالَّ  ِمن كَ  ٱلرَّ ر   ال. َمريَم إلَي ها تَرُمزُ  التي بَِكنيَستِكَ  تَُشّهِ  بَِكَهنَتِها َوال بَِكنيَستَِك، تَُشّهِ

ر ال فيها، ٱلَمسؤولينَ  أو َرأة تَُشّهِ حابِ  ما، بام  ِدقائِكَ  َعَمِلَك، بِأص  ب   يُريدُ . …بِأص  ذَ  أن   اليَوم، الرَّ يَمَ  نَأخ   بَي تِنا، إلى( الَكنيَسة) َمر 

وحِ  ِمنَ  هوَ  ِمن ها فالَمولودُ  لَها، َحياتَنا نُع طي وَ  نُِحب ها وَ  ِلبُن يانِها، نَع َملَ  وَ  َعلَي ها نُحافِظَ  َوأن    بالَكنيَسة فالتَّش هير. القُُدس الر 

هير   هوَ  ُرَؤسائِهاَوبِ  ع ف تَش  ِملونَهُ  الذي بالض  رُ  فََكي فَ . بََشر ألنَُّهم   قُلوبِِهم   في يَح  ِملُهُ  بُِضع ف   نَُشّهِ  نَكونُ  لَُربَّما وَ  أي ضا ، نحنُ  نَح 

عَفَ  رُ  الذينَ  ِمنَ  إي مانا   وأقَلّ  أض   ؟؟؟ بِِهم نَُشّهِ

بّ  أَمَرهُ  َكما فَعَلَ  يوسف ثانيا   لُبهُ  ما بَي نَ : »الرَّ  ِمن   تَحبَلُ  الّتي الَمخطوبَة الَمرأة أي َمريَم، حالَة في أنَّهُ  نَع لَم َونحنُ ) ٱلشَّريعَة تَط 

ص   جم، ُمعاقَبَتها يَِجبُ  آَخر، َشخ  لُبهُ  ما هذا وَ  بالرَّ لُب هُ  ما بَي نَ  وَ ( الشَّريعَة تَط  ا وَ )« هللا يَط  ِم، ِمنَ  يوُسفُ  قامَ  لَمَّ  أَمَرهُ  َكما فَعَلَ  النَّو 

بّ  َمالكُ  َرأتَهُ  َوأَخذَ  ٱلرَّ تارَ ( »ٱم  ب   بِهِ  يَأُمُرهُ  ما يَف عَلَ  أن   يوُسف   ٱخ  اتِ  ِمنَ  َكم. الرَّ ليهِ  ما نَف عَلُ  الَمرَّ تََمعُنا؟ َعلَي نا يُم  تارُ  َكم ُمج   ما نَخ 

تارُ  ال وَ  لَنا ٱلنَّاسُ  يَراهُ  تِع داد لََديَّ  َهل َحياتي؟ في َمكان   هلل َهل الَمسيحي؟ إيماننا يَراهُ  ما أو نحن نُريُدهُ  ما نَخ   ِلتَغ ييرِ  ٱإلس 

لُب هُ  ما فِع لِ  وَ  قَراِري وَ  َمش روعي ب   يَط  لُب هُ  ما أع ِرفُ  َكي فَ  وَ  ِمنِّي؟ الرَّ ب   ِمنِّي يَط   يوسف بأن ننهي أن يبقى. لي يُريُدهُ  ما وَ  الرَّ

 وهنا. المنتظر الملك يربي من هو بأنَّه يتباهى أن دون بصمت الناصرة عائلة مع وعاش بصمت خدم فقد الصمت رجل كان

   أعماقنا؟ في هللا صوت إلى لإلصغاء المتعّطشة ذواتنا من نحن أين العميق؟ يوسف صمت من نحن أين: نسأل

 صالة

 تاريخنا في تدريجيا   تجلى الّذي" اإللهي السرّ " في لنا إشراكك شاكرين قلوبنا إليك نرفع ليوسف، البيان أحد في رّب، اي

 .المسيح يسوع وخلّصنا وإلهنا ربّنا وحياة شخص في ظهوره اكتمل حتى البشريّ 

 مثال على القدوسة، إرادتك مع الدوام على فنتجاوب الشجاعة" موهبة" القّدوس، بروحك تمنحنا، أن األحد، هذا في نسألك،

 منها كلّ  وتتحّول فيها، يسوع حضور ويقوى فيكبر وبيوتنا، عائالتنا في واألمانة والطهارة المحبّة قيم ونعيش البار، يوسف

 .اآلبدين أبد إلى والشكر المجد لك والقّديسات، القّديسون فيها ينبت للقداسة،" مهد  "و عائليّة" مغارة" إلى

 

 


