
 الرسالة الرعوية 

 فلمَّا قاَم يُوُسُف ِمَن النَّوم، "
 ". فَ َعَل َكما أََمَره َمالُك الرَّبِّ فأَتى بِٱمرَأَتِه ِإىل بَيِته 

 (24:1)مىت 

الشجاعة.    هُ حُ نَ م   مرمي ويَ   عَ مَ   هُ تَ طَ خِ   للاُ   هُ لَ   حُ رَ ش  يَ   يوسف، حيثُ   اإلجنيلي مىت عن حلمِ   هكذا تنتهي قصةُ  
اخلالص.   مهم يف اتريخِ   يف األانجيل ودور    في  خَ   تواضعة مكان  امل   ِتهِ مانَ أمع    لهيف املنام،    للاُ   هُ مَ ، الذي كلَّ يوسفُ 

  إنَّ .  متزايدة  أمهية    على  يوسفُ   حصلُ  َ ي  الكنيسة،  (. يف تقليدِ 3بقلب أبوي  " )للاِ   رأفةَ   يف يوسف  "رأى يسوع
 كرِ ذِ   ا املسيحية، وال سيما يف الليتورجيا، عندما أوصى بضرورةِ يوسف يف حياتنِ   على دورِ   دَ شدَّ البااب فرنسيس  

 بشكل    هذا العام، الذي أُعلن عام يوسف، الفرصة للتعرفِ لدينا  لذلك  اإلفخارستية.    دائًما يف صالةِ   امسهِ 
 .املسيح عن كثب التباعِ  هِ تِ مساعدَ  على يوسف وطلبِ  أفضل  

 .(19:1)راجع مىت  ربالو  ميانِ اإل رجلُ  يوسفُ  -1
  عار    مرمي أيَّ   للعذراءِ   بَ سبِ أن يُ   ابر. إنه ال يريدُ   ل  جُ رَ   هُ نَّ على أَ   يوسفُ   وَصفُ إبراهيم، أابان يف اإلميان، يُ   لُ ث  مِ 

 إىل صوتِ   يوسفُ   يف اإلميان والرب. يستمعُ   عيشِ ل : هذا اإلنسان مدعو لبيبليةاملثالية ال  قُ تحقَ تَ   . فيهِ رح  أو جُ 
يوسف معلًما    فهمها. هبذه الطريقة، يصبحُ   صعبُ الكثري ويَ منه  للا على الرغم من أهنا تتطلب    مشيئةَ   للا ويتبعُ 

 الصعبة.  حىت يف املواقفِ  للاِ يف  قَ ثِ نَ   ن  نا أَ مُ علِِّ اختبار إمياننا، ويُ  لنا عندما يتمُ 

 .تِ م  صَ الو  صالةِ ال لُ جُ رَ  يوسفُ  -2
(.  24:1  للا )راجع مىت  إىل وصيةِ   ه استمعَ نَّ خرى، يبدو أَ أُ   يوسف. من انحية    مِ فَ   ن  مِ   واحدةً   كلمةً  نسمع َ مل
 دراكإ  نا أن نتعلمَ نُ مكِ  يُ   س حيثُ دَّ قَ مُ   ىدمَ كَ   تِ م  إىل الصَ   تاجُ ح   . نَ هُ ن  مِ   للاُ   هُ ريدُ ما يُ   يوسفُ   قُ قِِّ حَ  يُ   الطاعةِ في  ف

أنه كان  الو   امس اهل  صوت للاِ  نؤمن  أن  يهودًًي، جيب  الكتابِ   ا م  لِ مُ واضح. بصفته    هِ ويف صالتِ املقدس    يف 
نا يف ل  ُمَعلِّما  يوسفَ   يف  األفيليةأن يصلي. ترى ترييزا    يسوعَ   مُ لِِّ عَ ي ُ كان أيضا  كلمة للا. من املؤكد أنه  "  َتِّ ج  إ"

 روحًيا، ميكننا دائًما الرجوع إىل يوسف. فن الصالة. إذا مل جند مرشًدا 

 (. 23-13: 2يوسف حامي العائلة )راجع مىت  -3
عن   الكثريَ   إىل الناصرة. ال نعرفُ   مث يعودُ   رَ ص  ها يف مِ نِ م  الصغرية وأَ   هِ عائلتِ   مسؤوليةَ   لُ اخلطر، يتحمَّ   يف حلظةِ  

الذي كان عليه إعالة أسرته.  هو  حياة ثقيلة ومسؤولة،  يف الناصرة. من املؤكد أهنا كانت    البيتِ اليومية يف    احلياةِ 



يسوع وأمنا،  أم  كحياة العائلة املقدسة، جند اإلهلام حلياتنا العائلية. يسوع هو املركز، مث أتيت مرمي   نتأملعندما 
حتذى به لكل أب.   ُ منوذًجا ي يوسف  واحلماية، يصبح  ةهمة اخلدمم يفيف الظل.  ر أكث يوسف  موقعيف حني 

. لذلك، فإنه من دواعي السرور أن نرى كيف أيخذ اآلابء تنشئة األوالدحنن نعلم مدى أمهية دور األب يف  
يف الوقت الذي    أقلهوقتهم. إنه أمر مشجع،    نحهممب  ويسعدوندورهم جبدية ويهتمون أبطفاهلم  أكثر فأكثر  

 . هم غائبونألن يفشل فيه العديد من اآلابء يف حتمل مسؤولياهتم أو 

 مدافع عن العمال.حتذى به و  ُ منوذج ي يوسف -4
الناس، يتعني على   ال  يوسف مثل معظم  ، يكون للعمل بيبليإعالة نفسه وعائلته من خالل العمل. ابملعىن 

للا. من خالل عملنا اليومي، وأحيااًن الصعب أيًضا،   قِ ل  للمشاركة يف خَ دائًما قيمة خاصة. وهي أيًضا دعوة 
العديد من العمال   جرد ُ عن مجال اخلليقة. لألسف، ي  عربُِّ ، أن نتعاون مع اخلالق، وابلتايل نُ يوسفميكننا، مثل  

(.  18:5تيمواثوس    1تحق مكافأته" )يس من كرامتهم ويتعرضون ألشكال خمتلفة من االستغالل. "العامل  
اجة إىل يوسف كمساعد خاص. ميكنه أن يلهمنا مجيًعا للعمل يف حضور يسوع ومن أجل ن حبذلك حنل

ذلك جملد للا وخري البشر   كلأكثر عدالً وسالًما،    ،يسوع. لذلك ميكننا مجيًعا املسامهة يف جعل اجملتمع أفضل
 .  امجيعً 

 عريس مرمي العذراء. البتول يوسف -5
. بفضل عفته، حشاهايف  ى مننور"  من نور ،هإلمن  وقف جبانبها إبخالص عندما االبن األبدي لآلب، "إله

مجيًعا شهادة قيمة. ألن العفة ال تتعلق فقط ابجلنس واحلياة العاطفية، ولكنها تعرب عن موقف    لنا   يقدم يوسف
يف جمتمع   خاصةً   ،لكية يف مجيع جماالت احلياةمُ  تعين التحرر من الالعفة  لكية".  مُ   ميكن وصفه أبنه نقيض "ال
احلب الذي يريد التملك يصبح  فقط عندما يكون احلب عفيًفا. هو احلب احلقيقي  مفرط يف ممارسة اجلنس. 

رية  احلوأعطاه    عفيفا  حبا أحب اإلنسان  ذاته  إن للا  .  حوادث ، فهو يلتقط وخينق وخيلق  اري طخَ   يف النهاية  دائًما
قادرًا على   يوسفتصرف بشكل خاطئ والوقوف ضده. منطق احلب هو دائًما منطق احلرية، وكان  يأبن  

(. إنه مثال رائع جلميع األشخاص الذين 7بقلب أبوي  يف املركز )  أبدانفسه    احلب حبرية غري عادية. مل يضع
أن يساعدان   ه ميكن  يوسف (  20:2" )غالطية  املسيح حييا يفِّ   لب،  أحيا  أان   فما،  ياحيريدون أن يقولوا، "أان أ

يف إجياد حياة أكثر مساواة يف األسرة. ميكنه بشكل خاص مساعدة الرجال على أال ينتهي هبم األمر يف 
 .هِ ئِ ل  مِ فرح احلب يف قلوا انت ويليشعروا بل أو مواقف ذكورية،  نظام أبوي سلوك

 



 
 يوسف شفيع الكنيسة. -6

يسوع من خالل تربيته، جيب أن حيمي جسد املسيح السري كله، الكنيسة،    ايةَ ح   كما احتاج يوسفُ متاًما  
 ليسوع ومرمي )راجعطوال رحلة حجها على األرض. يف احلياة اليومية يف الناصرة، كان يوسف مساعًدا أميًنا  

ت اهلدوء أو أثناء االضطهاد والصعوابت. ابلنسبة للكنيسة، سواء يف أوقا  ذاهتا  املهمةلديه    لذلك (.  14:2مىت  
هلذا السبب نصلي بشكل خاص من أجل شفاعة يوسف للكنيسة واملسيحيني يف البلدان اليت يسود فيها 

 االضطهاد.

 قدوتنا يف الرعاية.  يوسف -7
"ثقافة    يف رسالته للسالم يف األول من كانون الثاين من هذا العام، أنه جيب علينا خلق  ، أكد البااب فرانسيس

رعاية.    سمىعندما حتدث عن "ثقافة اللقاء". كان يوسف يهتم بعائلته أبمانة. إنه رمز لكل شيء يُ   -الرعاية"  
ميكننا   حايته.  املسيحية حتت  واملنظمات  الدينية  اجلماعات  من  العديد  أن  املصادفة  قبيل  من  ليس  لذلك 

 ." يف خلق "ثقافة الرعايةالتفكري يف راهبات القديس يوسف، اللوايت سامهن يف بالدان

 يوسف حامي الالجئني واملهاجرين.  -8
هذا احلدث، الرحلة إىل ب(.    13:  2الولد وأمه واهرب إىل مصر" )مىت    ذ  خُ   ،مقال مالك الرب ليوسف: "قُ 

. هذا  يومنا هذايشارك املصري الذي ال يزال يعاين منه عدد ال حيصى من الناس حىت    يوسفأن    يُظهر  مصر،
. ال هلروب واهلجرة ألعداد كبرية من الناس، ميثل حتدًًي عاملًيا ال ميكن ألي شخص االنسحاب منه، ااملصري

ن عدم إجبار الناس على مغادرة توجد حلول سهلة، ولكن من واجب ومهمة كل إنسان املساعدة يف ضما
هم أثناء الرحلة وأن يقدموا هلم منزل جديد وكرمي، ولو  تمن ضائق ايخففو ل فذلك،  من دَّ ال بُ منازهلم، وإذا كان 

مؤقًتا، يف بلدان أخرى. السياسيون هم املسؤولون يف املقام األول، لكن جيب على كل مواطن أن يساهم يف 
 .جيد هلمخلق مناخ 

 .ينيوسف رجاء احملتضر  -9
يف اجملتمعات الصعبة، حيث غالًبا ما تسود الوحدة والعزلة، جيب أن ميوت الكثري يف عزلة اتمة. نطلب من 

. حنن بشكل متزايد مساعدة احملتضر  طُلب منه   لى مر الزمنع  الذيهو  يوسف شفاعته اخلاصة من أجلهم،  
 هو  الرب. لذلك جيب أن نضع جانباً كل ما   نعلم مدى أمهية حلظة موتنا وجيب أن نستعد للقاء األخري مع

بوجود يوسف إىل جانبنا، يصبح من لذلك  فينا متجذرًا يف اخلطيئة واألاننية ونضعه يف يد الرب أبمل وثقة.  



املوت يصيب كل   أمامخوف  زن أو  ح"، كما يقول القديس فرنسيس.   املوت أخيتاألسهل اعتبار املوت "
عد احلياة على األرض، أو ألن املوت هو هتديد مباشر للعنف  يأيت بسإنسان، سواء يف عدم اليقني بشأن ما  

 والضيق. إميااًن منا بقيامة يسوع ومشاركتنا فيها، حنن مدعوِّون لنشهد ابحلياة ولنقل التعزية والرجاء. 
أن يساعدان يف أن    نتمىن ه يف خدمة للا.  احلياة يف بداية وجوده على األرض، ووضع حياتُ   حى يوسف ربَّ 

، يف بدايتها ويف هنايتها، وما دمنا نعيش على هذه األرض حيث يعيش الكثري من الناس حلياةنصبح حاة ا
و  والقدوة  يوسف يف حياتنا مع للا ابلصالة  القديس  ليقوينا  واالزدراء.  األمن  وانعدام  التهديد  نكون  حتت 

 لكل احملتاجني.مساعدين 
 

 املخلص  حاميًي  السالم عليكَ 
 مي.وعريس العذراء مر 

 ، هابنعلى للا  كَ منَ لقد ائتَ 
 ، هاثقتَ  مرميُ  بك وضعتو 

 وصار رجالً.  ربُ وكَ  يسوع ىمنعندك 

 أاًب  أيًضا لنا  ، كنالقديس يوسف  أيها
 على طريق حياتنا،  اشدمر و 

 إلينا النعمة والرحة والشجاعة  ط  توسَّ 
 نا من كل شر. آمنيواح ِ 

 


