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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ ��َ �ا
عيیُد االميیالدِد االَمجيید   Christmas – Part 1 1االُجزء  –
 D-20091223# 494م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق

 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا
 
 
 

]�����ا�ُ��َ [  
�م �ا�������)( ��َ��ُ  

 
"االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ  َخاصٍَّة في َحْلَقٍة ،َصديیقي االُمسَتِمع ،أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك

إإلى رِرساَلٍة ُمِهمٍَّة َعْن  أأيْیًضا) وَواالَحْلَقَتيْیِن االُمْقِبَلَتيْیِن(في َهِذهِه االَحْلَقِة َنْسَتِمُع وَوَسْوفَف ". وممذاا االيَیَهِل
–ِذْكرىى وِوالدَدةِة ُمَخلِِّص االَعاَلِم ِعيْیِد االِميیالدِد االَمجيیِد االذيي َنْحَتِفُل فيیِه ِب يَیسوعَع االَمسيیح.    

 
وَوفي َهِذهِه االَحْلقاتِت االثَّالثِث، َسَنَتأمَُّل َمًعا، َعزيیزيي االُمستِمع، في أأرْروَوعع وَوأأْعَظم ِقصٍَّة 

  !ِبُمْجَمِلِهَعَرَفْتها االَبَشِريیَُّة. َكيْیَف ال وَوِهَي االِقصَُّة االتي َغيیَّْرتَت َمسارَر االتَّارريیِخ االَبَشِرييِّ 
 

َحاِفًلا  ااَمجيیًد اا، عيْیًديیزيي االُمستِمعز، َعَنَتَمنَّى َلَك رِرساَلِة االيیومم،وَوَقْبَل أأنْن َنْسَتِمَع إإلى 
َحيیاِتَك ِمْن َجْذرِرييٍّ في  َتْغيیيیٍرُحدووثِث وَوُنَصلِّي أأنْن َتكونَن َهِذهِه االرِّساَلُة َسَبًبا في ِبالَبَرَكِة وَواالَخيْیِر. 

ِخاللِل َقبولِل يَیسوعَع رَربا وَوُمَخلًِّصا.   
 

–يَیسوعَع االَمسيیح  الدَدةِةوِو ِقصَِّةَمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن  يَیْسُردُدها َلنا  
االرَّااعي "تشك سميیث".  
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[�ا�ِ��َ�]  
�ا�� "ْ�َ�ْ� �����") (�ا���  

َلَقْد َحَدثَث أأْمٌر َعجيیٌب في َبيْیِت َلْحٍم َقْبَل َنْحِو أأْلَفْي َسَنة. َفَقْد وُوِلَد االطِّْفُل يَیسوعُع آآَنذااكك. وَوَقْد  
كاَنْت وِوالدَدُتُه االَحَدثَث االذيي َغيیََّر االَعاَلَم إإلى ااألَبد. َفالَهِديیَُّة االتي أأرْرَسَلها ااُهللا ااآلبُب في ِتْلَك االلَّيْیَلِة 

َفَتَحْت َبابَب االسَّماِء َعلى ِمْصرااَعيْیِه أأمامَم االنَّاسِس َجميیًعا للدُّخولِل إإلى َمْحَضِر ااِهللا إإلى ااألرْرضِض 
َمْن يُیْدرِركُك َما  ُكلَِّلذلَك فإننَّ االُقدُّووسس. َفِمْن ِخاللِل وِوالدَدةِة يَیسوعَع االَمسيیح، أأْعَلَن ااُهللا ُحبَُّه للَبَشِريیَِّة. 

قَُّف َعِن َتْقديیِم االَحْمِد وَواالشُّْكِر ِهللا َعلى َعِطيیَِّتِه االتي ال ُتَقدَّرُر ِبَثمن. َحَدثَث في ِتْلَك االلَّيْیَلِة ال يَیَتَو  
 

نَن يَیْحَتِفلونَن ِبعيیِد االِميیالدِد االَمجيیِد وووَوَلِكنَّ َكثيیريیَن يَیْجَهلونَن َما َحَدثَث في ِتْلَك االلَّيْیَلِة. وَوَكثيیر 
–(أأيْي دُدوْونَن االتَّْفكيیِر في ُمَخلِِّص االَبَشِريیَِّة  َصاِحِب االِعيْیددُدوْونَن االتَّْفكيیِر في  . ِلذلَك يَیسوعَع االَمسيیح) 

فإننَّ االسُّؤاالَل االذيي يَیْطَرحُح َنْفَسُه ُهَو: َهْل ُتْدرِركُك، يیا َصديیقي، االَمْعنى االَحقيیقيَّ ِلِعيْیِد االِميیالدِد 
في َبيْیِت َلْحٍم في ِتْلَك االلَّيْیَلِة االَهادِدَئة؟َقليیًلا للتأمُِّل في َما َحَدثَث َمَعنا َتَوقَُّف َتاالَمجيید؟ وَوَهْل   

 
... َفْلَتْفَرحِح  وَوَلَعلَُّكْم َسِمْعُتْم، يیا أأِحبَّائي، االتَّْرنيیَمَة االتي َتقولل: "َهذاا ُهَو االيَیْومُم االسَّعيید 

َتَتَحدَّثُث َعْنها َهِذهِه االشُّعوبب!" ِلذلَك، أأوَوددُّ أأنْن أأْسأَلَك، يیا َصديیقي: َهْل َتْمَتِلُك ِتْلَك االسَّعادَدةَة االتي 
االذيي أأَعدَّهُه ااُهللا َلَك ِمْن ِخاللِل وِوالدَدةِة ااْبِنِه يَیسوعَع االَمسيیح؟  االَعظيیَم االَفَرحَحُتْدرِركُك االتَّْرنيیَمة؟ وَوَهْل 

ِطيیَِّة َفِبدوونِن يَیسوعَع االَمسيیِح، ال وُوجودَد ألييِّ َفَرحٍح َحقيیقيٍّ في َهذاا االَعاَلم. َفالعاَلُم ُكلُُّه ُمْنَغِمٌس في االَخ
االنَّاسَس  وَوَعْبٌد َلها. وَوألنَّنا َعبيیٌد للَخِطيیَِّة، ال يُیْمِكُننا أأنْن َنْخَتِبَر االَفَرحَح االَحقيیقيَّ. وَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك فإننَّ

يُیحاوِولونَن َجاِهديیَن أأنْن يَیْبَحثواا َعِن االسَّعادَدةِة. وَوُهناكَك أأْشخاصٌص َكثيیروونَن يَیْحَتِفلونَن ِبعيیِد االِميیالدِد 
جيیِد َظنا ِمْنُهْم أأننَّ َهِذهِه ِهَي االسَّعادَدةة االَحقيیقيیَّة. وَوَلِكْن، وَويَیا لألَسف، َفإننَّ َكثيیريیَن ال يُیْدرِركونَن االَم

َمْعنى َهذاا االِعيْیِد. َفُهَو في َنَظِرِهْم، أأْكٌل، وَوُشْربٌب، وَوزِزيْیَنٌة، وَوَتبادُدلٌل للزِّيیاررااتِت وَواالَهداايیا.   
 

االُمستِمع، االشَّواارِرعَع االُمَزيیََّنَة في َمْوِسِم ااألْعيیادِد. أأوْو َلَعلََّك  وَوَلَعلََّك الَحْظَت، َعزيیزيي 
الَحْظَت االزِّيْیَنَة االَجميیَلَة وَوااألْضوااَء االُمَلوََّنَة في َحدااِئِق االَمنازِزلِل في َهذاا االِعيْید. وَوَلِكنَّ َكثيیريیَن ال 

ِم َقْبَل َنْحِو أأْلَفْي َسَنة. لذلَك فإنَّنا َنْقَرأأ في يُیْدرِركونَن رَروْوَعَة االنُّورِر االَحقيیقيِّ االذيي َجاَء إإلى االَعاَل
َكانَن االنُّورُر االَحِقيیِقيُّ االَِّذيي يُیِنيیُر ُكلَّ إِإْنَسانٍن آآِتيًیا إِإَلى َعْن يَیسوعَع االَمسيیح: " 10وو  9: 1إإْنجيیل يیوَحنَّا 

وَوَكْم ُهَو ُمؤِسٌف أأنْن َنقولَل إإننَّ َهِذهِه ". االَعاَلُماالَعاَلِم. َكانَن ِفي االَعاَلِم، وَوُكوِّنَن االَعاَلُم ِبِه، وَوَلْم يَیْعِرْفُه 
االَعاَلَم ال يَیْعِرفُف يَیسوعَع االَمسيیَح وَوال يُیريیُد أأنْن يَیْعِرَفُه. ِهي َحالُل االَعاَلِم َحتَّى وَوْقِتنا االَحاِضِر ألننَّ   

 
يیاةِة بأْسِرها. َفِهَي ُتْخِبُرنا وَوَلِكنَّ ِقصََّة ِميیالدِد يَیسوعَع االَمسيیَح ُتجيیُب َعْن أأَهمِّ ااألْسِئَلِة في االَح 

َقٌة َعْن َمَحبَِّة ااِهللا االَعجيیَبِة االتي يَیْنَبغي ِلُكلِّ إإْنسانٍن أأنْن يَیْسَمَعها وَويَیْحَفَظها في َقْلِبِه. وَوِهَي َمَحبٌَّة َفاِئ
َحوِّلُل االرَّمادَد إإلى َجمالٍل، َتتوقُق َحتَّى االَمالِئَكُة إإلى إإدْدررااكِك أأْبعادِدها. وَوِهَي َمَحبٌَّة َقِويیٌَّة َحتَّى إإنَّها ُت

وَوَتْبَعُث االَحيیاةَة في ااألْموااتِت.   
 

ِلذاا، فإنَّنا، يیا أأِحبَّائي، على وَوْشِك َسماعِع أأرْروَوعِع ِقصَِّة ُحبٍّ َعَرَفْتها االَبَشِريیَّة. أأَجْل يیا  
ا ِبُسْرَعة في َهذاا االِعيْیِد، َصديیقي! َفِهَي ِقصَُّة ُحبِّ ااِهللا لإلنسانن! وَوَمَع أأنَّنا ااْعَتْدنا على َفْتِح االَهداايی

. َفُكلُّ ااُألشيیاِء االَماددِّيیَِّة االتي في َهذاا االَعاَلِم َسَتزوولُل َقليیًلا َفْتِح االَهداايیاَتأجيیِل فإنَّني أأدْدعوُكْم إإلى 
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وَوَتْفنى في ِنهايَیِة االَمطافِف. ِلذلَك، ِلَنْنَتِظْر َقليیًلا َقْبَل أأنْن َنْسَمَح ألووالدِدنا أأنْن يَیْفَتُحواا االَهداايیا. 
ااِئَعِة االتي َسَتْبقى إإلى أأَبِد ااآلِبديین. َفَنْحُن وَوْلُنْخِبُرُهْم أأووًَّلا َعْن َصاِحِب َهذاا االِعيْیِد، وَوَعِن االَهِديیَِّة االرَّ

-8: 2َنْقَرأأ في إإْنجيیل ُلوقا  11 :  
 

��َ� ��َْ�ُ�ُ���َن ِ�َ��اَ���ِت �ا����ْ�ِ� َ��َ� " �َوَ���َن �ِ� �ِْ�َ� �ا�ُ���َر�ِة �ُرَ���ةٌ ُ��َ�َ��
�ب� �أَ�َ  �ب� �َو�ََ� ��٬�ْ�ِِ، �َوَ�ْ�ُ� �ا��� �َء ٬�ْ�َُ���ْ�َ، �ََ���ُ��ا �َر٬�ْ�ِِ������ِ، �َو�إ�َِذ�ا َ���َُك �ا���

ُ�ُ�ْ� �ِ�ََ��ٍح َ�ِ���ٍ� « َ�ْ��ً� َ�ِ���ً��. �َ�َ��َل ��َُ�ُ� �ا�َ���َُك: �َ �ََ���ُ��ا! ��ََ�� �أَ�َ� �أُ�َ��
ْ�ِ�: �أَ����ُ �ُو�َِ� �َُ�ُ� �ا���َْ��َم �ِ� َ�ِ����َِ� �َد�ا�ُو�َد ُ�َ���ٌ� ���ُھَ�  ��َُ���ُن �َِ�ِ���ِ� �ا���

�ب�  ". �ا�َ�ِ���ُ� �ا���  
 

ُد في َهِذهِه ااآليیاتِت أأْعَظَم َمَحبٍَّة أأْظَهَرها ااُهللا ِمْن َنْحِو االَعاَلِم. وَوِهَي ِهَبٌة ال َتفوُقها ِهَبة، وَوَنِج 
وَوَهِديیَّة ال َتفوُقها َهِديیَّة! وَوِهَي َعِطيیٌَّة َتْعَجُز ُعقوُلنا َعِن ااْستيیعاِبها َتماًما. ِلذلَك، أأرْرجو ِمْن ُكلِّ 

–أأووًَّلا ااِهللا َة َقْلبي أأنْن َنْفَتَح َهِديیَّ َقْبَل أأنْن َنْفَتَح َهداايیا ِعيْیِد االِميیالدِد االَمجيید. َفَهِديیُُّة ااِهللا َلَك، يیا َصديیقي،  
َتْضفي َفَرًحا وَوَبْهَجًة وَوُسروورًراا إإلى َحيیاِتَك ِبَشْكٍل َلْم َتْخَتِبْرهُه ِمْن َقْبل. وَوإإنْن َقِبْلَت االَعِطيیََّة االتي 

َسُتْدرِركُك االَمْعنى االَحقيیقيَّ ِلعيیِد االِميیالدِد االَمجيید. ،َكَلااُهللا االَحيُّ يُیَقدُِّمها   
 

ااآلنْن، َتعالَل ِبنا، َصديیقي االُمستِمع، َنْقَرأأ َما َحَدثَث َقْبَل َنْحِو أأْلَفْي َسَنة. َفَنْحُن َنقرأأ في وَو 
-26: 1إإْنجيیل لوقا  38:  

 
�ْ�ِ� �ا�����ِد�ِس �أ�ُْرِ�َ� ِ�ْ�َ��ا��ِ�ُ� �ا�َ���َُك  ِ�َ� �ِ �إِ�َ� َ�ِ����ٍَ� ِ�َ� �ا�َ���ِ�ِ� �َو�ِ� �ا���

�اْ�ُ��َ�� �َ�ِ�َ��ة٬ُ، �إِ�َ� َ�ْ��َر�اَء َ�ْ��ُ��ٍَ� �َِ�ُ�� ِ�ْ� ��َْ�ِ� �َد�ا�ُو�َد �اْ�ُ���ُ ��ُ�ُ�ُ�. 
َ���ٌَم �َِ� �أ�َ����َُ�� �ا�ُ�ْ�َ�ُ� « �َو�اْ�ُ� �ا�َ�ْ��َر�اِء َ�ْ���َُ�. �ََ�َ�َ� �إِ��َْ��َ�� �ا�َ���َُك �َو�َ��َل:

� �َر�أَْ���ُ �اْ��ََ��َْ� ِ�ْ� ». �ب� َ�َ�ِ�. ُ��َ��َرَ��ٌ �أَْ�ِ� �ِ� �ا���َ��ءِ َ���َْ��َ��! �اَ���  ��َ�َ�
َ��ْت: �َ «�َ�َ��َل ��ََ�� �ا�َ���َُك:» َ�� َ�َ�� �أ�َْن �َُ���َن ���ھِ��ِه �ا���ِ�����ُ!«٬�ِ��َِ��َ، �َو�َ��

ْ�ِ� َ��َْ��َ��ِ�َ� �َو�َ�ِِ���َ� �ََ���ِ� ��َ� ٬�َُ���ْ�َ، �َ��ِ� �َْ� �َوَ�ْ��ِت �ِْ�َ��ً ِ�ْ�َ� �ِ. �َو���َھ� �أَ 
����َ�ُ ��َُ���َع. ���ھَ��ا ��َُ���ُن ٬��ً���ِ�َ، �َو�اْ�َ� �ا�َ��ِـ�� ��٬��َ�ُْ، �َو��ُْ�ِ����ِ�  �اْ��ً� �َو�َُ���
�ب� �اِ����ُ ُ�ْ�ِ��� �َد�ا�ُو�َد �أ٬�ِ��ِ��َ، �َو��َْ��ُِ� َ��َ� ��َْ�ِ� ��َْ��ُ��َب �إِ�َ� �ا�٬�َِ�َ، �َو�َ  �ا���

َ��ْ�َ� ��َُ���ُن ���ھَ��ا �َو�أَ�َ� �َْ�ُ� « �َ�َ��َْ� َ�ْ���َُ� �ِْ�َ���َِك: ».��َُ���ُن �ُِ�ْ�ِ��ِ� ��َِ����َ�ٌ 
�و�ُح �ا��ُُ��ُس ��َِ��� ٬�ِ�َْ���َ، «�َ�ََ���َب �ا�َ���َُك �َو�َ��َل ��َ��:  »�أَْ�ِ��ُف �َرُ��ً؟ �ا���

�ةُ �اْ�َ��ِ�� �٬�ُِ���َ�ُ، �َ�ِ��َِ� �أ�َْ�ً�� �ا��ُ���و�ُس �ا�َ�ْ��ُ��ُد ِ�ْ�ِ� ��ُْ�َ�� �اْ�َ� �ِ  . �َو�ُ��
�َو���ُھَ��َذ�ا �أَ��ِ�َ���َ��ُت �َِ����َ�ُِ� ���ِھَ� �أ�َْ�ً�� ُ�ْ��َ� �ِ�ْ�ٍ� �ِ� ٬��َِ���َ��ُ�ْ��َ، �َو���ھَ��ا ���ُھَ� 
�ِة َ���ًِ��ا٬، �َ����ُ ��َْ�َ� َ�ْ�ٌء َ��ْ�َ� ُ�ْ�ِ�ٍ� �ََ��ى  �ْ�ُ� �ا�����ِد�ُس �ِ�ِْ�َ� �ا�َ�ْ�ُ��� �ا���

. ��ِ�َُ�ْ� �ِـ� َ��َْ��ِ�َ ���ُھَ��َذ�ا �أَ�َ� �أََ��ُ �ا��� «�َ�َ��َْ� َ�ْ���َُ�: ». �ِ  �ََ�َ�� ِ�ْ� ». �ب�
.ِ�ْ�ِ����َھ� �ا�َ���َكُ   

 
ها ِليُیْخِبَر َفتاةًة َعْذررااَء ااْسماالَمالكَك ِجْبراائيیَل إإلى االنَّاِصَرةِة  االَعِليُّإإذًذاا، َفَقْد أَأرْرَسَل ااُهللا  

أأننَّ َهذاا االَخَبَر َكانَن َصْدَمًة َحقيیقيیًَّة ِلَهِذهِه . وَوال َشكَّ يَیُسوعَع ااْبًنا وَوُتَسمِّيیِه وَوَتِلُد َسَتْحَبُل"َمْريَیم" أأنَّها 
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َفَأَجابَب  "َكيْیَف يَیُكونُن هَذاا وَوأَأَنا َلْسُت أَأْعِرفُف رَرُجًال؟االَفتاةِة االَعْذررااء. ِلذلَك َفَقْد َسأَلِت االَمالكَك: "
لُِّلِك، َفِلذِلَك أَأيْیًضا االُقدُّووسُس االَمْوُلودُد االرُّووحُح االُقُدسُس يَیِحلُّ َعَليْیِك، وَوُقوَّةُة ااْلَعِليِّ ُتَظ"االَمَالكُك وَوَقالَل َلها: 
". ِمْنِك يُیْدَعى ااْبَن ااِهللا  

 
وَوَنِجُد في َهِذهِه ااألْعداادِد رَردداا على ُكلِّ َمْن ال يُیؤِمُن بالميیالدِد االَعْذررااوِوييِّ. فالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ  

َع ااِهللا َنْفِسِه. وَواالسََّبُب في ذَذِلَك ُهَو أأننَّ أأفْكارَرُهْم ُمْشِكَلَة َهؤالِء َليْیَسْت َمَع االِميیالدِد االَعْذررااوِوييِّ، َبْل َم
َألنَُّه َليْیَس َشْيٌء َغيْیَر ُمْمِكٍن َعِن ااِهللا ِهَي أأْفكارٌر َمْغلوَطٌة. وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ االَمالكَك قالَل ِلَمْريَیَم: "

. فاُهللا االَحقيیقيُّ االَحيُّ ُهَو رَرببُّ َهِذهِه االَخليیَقِة تِت". وَويَیْحُسِن ِبنا َجميیًعا أأنْن َنَتَذكََّر َهِذهِه االَكِلماَلَدىى ااِهللا
. وَوَكما رَرأأيْینا َقْبَل َقليیل، َفإننَّ االَعْذررااَء َما يَیشاء ألنَُّه ال يَیْعُسُر َعَليْیِه أأْمٌرُكلِّها. وَوُهَو قادِدرٌر أأنْن يَیْفَعَل 

ُهَوذَذاا أَأَنا أَأَمُة االرَّببِّ. ِليَیُكْن ِلـي قاِئَلًة: " َمْريَیَم َصدََّقْت َكالمَم االَمالكِك وَوَسلََّمْت أَأْمَرها ِهللا االَعِليِّ
".َكَقْوِلَك  

 
وَوَلِكنَّ يُیوُسَف َخطيیَب َمْريَیَم وَوَجَد لُخضوعِع وَواالطَّاَعِة! لوَويیا َلها ِمْن ُصورَرةٍة َجميیَلٍة وَوررااِئَعٍة  

ُهما. وَوَقْد كاَنِت االِخْطَبُة في ذَذِلَك ُصعوَبًة في َتْصديیِق َما َسِمع. وَوَقْد كادَد َهذاا ااألْمُر أأنْن يُیْنهي ِخْطَبَت
االَوْقِت أأْمًراا َجادداا ال ُمزااحَح فيیه. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َكاَنِت االِخْطَبُة آآَنذااكَك ُمْلِزَمًة للطََّرَفيْیِن. وَوفي َحالِل 

َبِة أأييِّ ِمَن االطََّرَفيْیِن في َمْوتِت االرَُّجِل في َفْتَرةِة االِخْطَبِة، كاَنْت َخطيیَبُتُه ُتَعدُّ أأرْرَمَلًة. وَوفي َحالِل رَرْغ
َفْسِخ االِخْطَبِة، كانَن ذَذِلَك يُیَسمَّى َطالًقا.   

 
، َفَقِد وَوَلْم يَیْلَمْسها َخطيیَبِتِه َمْريَیمَمَع  الَقِةيَیَتماددىى في االَعوَوألننَّ يُیوُسَف َكانَن يَیْعَلُم أأنَُّه َلْم  

. وَوَقْد وَوَضَعُه ذَذِلَك ااألْمُر في َمْوِقٍف َمَع رَرُجٍل آآَخر االِخْطَبِةااْسَتْنَتَج أأننَّ َمْريَیَم َخاَنْتُه في َفْتَرةِة 
ُهَو االرَّْجُم َحتَّى االَمْوتت.  )وَوْفًقا للشَّريیَعِة(، كانَن ِعقاُبها ِجداا. َفإنْن أأذذااعَع َخَبَر ِخيیاَنِة َمْريَیَم َلُهَصْعٍب 

َلِكنَّ ُحبَُّه االشَّديیَد َلها َشَعَر أأنَُّه َتَعرَّضَض للِخيیاَنة. وَو وَوَمَع أأننَّ يُیوُسَف َلْم يَیْرَغْب في ُحدووثِث ذَذِلَك، َفإنَُّه
: 1إإذْذ َنْقَرأأ في إإْنجيیل َمتَّى  ِجدِّيیا في َتْطليیِقها ِسراا. وَوحيینئٍذ، َتدااَخَل ااُهللا في االَمْوِقِفَجَعَلُه يُیَفكُِّر 

هِه ااُألُمورِر، إِإذَذاا َمَالكُك االرَّببِّ َقْد َظَهَر َلُه ُمَتَفكٌِّر ِفي هِذ[أأيْي: يُیوُسُف] وَولِكْن ِفيیَما ُهَو : "21وو  20
يَیا يُیوُسُف ااْبَن دَدااوُودَد، َال َتَخْف أَأنْن َتأُخَذ َمْريَیَم ااْمَرأَأَتَك. َألننَّ االَِّذيي ُحِبَل ِبِه ِفيیَها ُهَو « ِفي ُحْلٍم َقاِئًال:

». . َألنَُّه يُیَخلُِّص َشْعَبُه ِمْن َخَطايَیاُهْمِمَن االرُّووحِح االُقُدسِس. َفَسَتِلُد ااْبًنا وَوَتْدُعو ااْسَمُه يَیُسوعَع  
  

َفَعَل َكَما أَأَمَرهُه وَوَلمَّا ااْسَتيْیَقَظ يُیوُسُف ِمَن االُحْلِم، َكانَن َخْوُفُه وَوَشكُُّه َقْد َتالَشيیا. ِلذلَك َفَقْد 
. وَوَكانَن االِبْكَر. وَودَدَعا ااْسَمُه يَیُسوعَع َمَالكُك االرَّببِّ، وَوأَأَخَذ ااْمَرأَأَتُه. وَوَلْم يَیْعِرْفَها َحتَّى وَوَلَدتِت ااْبَنَها

ِفي ِتْلَك ااَأليیَّامِم َصَدرَر  يُیوُسُف وَوَمْريَیُم يَیْعَتِزمانِن االَبقاَء في االنَّاِصَرةِة إإلى أأنْن َتِلَد ِطْفَلها يَیسوعع. وَوَلِكْن
. وَوَقْد كاَنِت االَغايَیُة ِمْن ذَذِلَك ااالْكِتتابِب ُهَو أَأْمٌر ِمْن أأووُغْسُطَس َقيْیَصَر ِبأنْن يُیْكَتَتَب ُكلُّ االَمْسُكوَنِة

َمْسَقِط دَدْفُع االضَّرااِئِب. ووفي َسبيیِل َتْحقيیِق ِتْلَك االَغايَیِة، كانَن يَیْنَبغي ِلُكلِّ َشْخٍص أأنْن يَیْذَهَب إإلى 
يُیوُسف وَوَمْريَیم إإلى  ِلَتْسجيیِل ااْسِمِه ِلغايیاتِت َجْمِع االضَّرااِئِب. وَوَهذاا ُهَو االسََّبُب االذيي دَدَفَعرَرأأِسِه 

– إإلى أأوورُرَشليیم االشَّاقَِّةااالْنِطالقِق في ِتْلَك االرِّْحَلِة  ِعْشريیَن ال ِسيیَّما أأنَّها كاَنْت َتْبُعُد َنْحَو ِمئًة وَو 
. كيیلومتًراا  
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وَوَقْد َتقولُل، َعزيیزيي االُمستِمع، أأننَّ رِرْحَلًة َكَهِذهِه َليْیَسْت َشاقًَّة. وَوَلِكْن َهْل ُقْمَت ِبها َسيْیًراا 
على االَقَدَميْیِن؟ وَوَهْل ِهَي َسْهَلٌة على ااْمَرأأةٍة َقْد َتِلُد في أأييِّ وَوْقٍت؟ وَوال َشكَّ أأننَّ يُیوُسَف كانَن َخاِئًفا 

أأووُغْسُطَس ِهما ِمَن االنَّاِصَرةِة إإلى أأوورُرَشليیم ِلَتْنفيیِذ أأْمِر االَمِلك. وَوَلِكنَّ على َمْريَیَم وَوُهما في َطريیِق
في يَیِد ااِهللا االَقديیِر االذيي أأرراادَد للطِّْفِل يَیسوعَع  أأددااةٍةُمَجرَّدَد َلْم يَیُكْن ُهَو ااآلِمُر االنَّاهي، َبْل كانَن  َقيْیَصَر

 أَأمَّا أَأْنِت يَیا َبيْیَت َلْحِم: "2: 5. َفَنْحُن َنقرأُأ في ِسْفِر ِميْیَخا أأنْن يُیْوَلَد في َبيْیِت َلْحٍم َتْتميیًما للنُّبوءااتِت
ى أَأْفَرااَتَة، وَوأَأْنِت َصِغيیَرةٌة أَأنْن َتُكوِني َبيْیَن أأُلوفِف يَیُهوذَذاا، َفِمْنِك يَیْخُرجُج ِلي االَِّذيي يَیُكونُن ُمَتَسلًِّطا َعَل

  ".أَأيیَّامِم ااَألزَزلِل إِإْسَرااِئيیَل، وَوَمَخارِرُجُه ُمْنُذ االَقِديیِم، ُمْنُذ
 

َسيَیكونُن َلها دَدوْورٌر ُمِهمٌّ في  ريینا أأننَّ َقْريَیَة َبيْیَت َلْحٍم االصَّغيیَرةةُتوَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َهِذهِه االنُّبوَءةَة 
ا. وَوَهذاا َتْتميیِم َمقاِصِد ااِهللا االَعِليِّ. َفِمْن َبيْیِن ُكلِّ ُقرىى االَعاَلِم، ااْختارَر ااُهللا َبيْیَت َلْحٍم َمكاًنا ِلوالدَدةِة االَمِسيیَّ

االذيي َكانَن يُیَحرِّكُك  يُیريینا أأننَّ أأووُغْسُطس َقيْیَصر َلْم يَیُكْن ِسوىى أأددااةًة في يَیِد ااِهللا االَحيِّ. َفاُهللا ُهَو
ااُألمورَر وَويُیديیُرها ِلَتْحقيیِق أأْهدااِفِه وَوَمقاِصِدهِه ااإللهيیَِّة. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفَقِد ااْسَتْخَدمَم ااُهللا َجَشَع 

االنَّاِصَرةِة  أأووُغْسُطس َقيْیَصر وَوُحبَُّه للَمالِل ِلَتْهيِیَئِة االظُّرووفِف االُموااِتيَیِة للِقيیامِم ِبِتْلَك االرِّْحَلِة االشَّاقَِّة ِمَن
–إإلى َبيْیِت َلْحٍم إلْتمامِم َمشيیَئِة ااِهللا في أأنْن يُیْوَلَد االطِّْفُل يَیسوعُع في َبيْیِت َلْحٍم  َتماًما َكما َجاَء في  

ُنبوءااتِت االَعْهِد االَقديیم.  
 

ا َتَتساَءلُل َعمَّوَويُیْمِكُنَك، َصديیقي االُمستِمع، أأنْن َتَتَخيیََّل َمْريَیَم وَوِهَي َتَضُع يَیَديْیها َعلى َبْطِنها وَو 
رَرْحِمها َسيَیْحُكُم االَعاَلَم في يَیْومٍم َما بالِبرِّ وَواالَعْدلِل  يَیْنَتِظُرها في َبيْیِت َلْحٍم! فالطِّْفُل االذيي َنما في

ِة وَواالسَّالمم. وَوَلِكْن َقْبَل أأنْن يَیْحُدثَث ذَذِلَك، يَیِجُب عليیها أأنْن َتِلَدهُه. وَورُربَّما كاَنْت ُتَفكُِّر آآَنذااكَك في ُصعوَب
َلِكْن االُعثورِر َعلى َمكانٍن ُمناِسٍب َتِلُد فيیِه االطِّْفَل يَیسوعع! َفَهْل َسَتِجُد ُغْرَفًة َنظيیَفًة وَوَمكاًنا َهادِدًئا؟ وَو

َتَحطََّمْت َلْحَظَة ِتْلَك َقْد َطواالَل االرِّْحَلِة، فإننَّ آآماَلها  َعاِليَیًةاالُمَطوََّبَة َحتَّى َلْو كاَنْت آآمالُل َمْريَیَم 
بالزُّووَّاارِر االذيیَن َقِدُمواا إإليیها ِلَتْسجيیِل أأْسماِئِهْم َتْزدَدِحُم ها إإلى َبيْیِت َلْحٍم. َفَقْد كاَنِت االَمديیَنُة وُوصوِل

كانَن االَجميیُع يَیَتزااَحمونَن للُعثورِر َعلى َمكانٍن للَمبيیت. وَوَقْد حاوَولَل يُیوُسُف ِلغايیاتِت دَدْفِع االضَّريیَبة. وَو
ُه وَوِلَمْريَیَم َفَلْم يَیِجد!أأنْن يَیِجَد َمكاًنا ُمناِسًبا َل  

 
لَفنادِدقِق في وَوْقِتنا َكاوَويَیِجُب عليینا أأنْن َنَتَذكََّر، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ االَفنادِدقَق آآَنذااكَك َلْم َتُكْن  

االَبْردِد  ِلِحمايَیِة أأْنُفِسِهْم ِمَنفيیِه االُمساِفروونَن َليْیًلا  يَیبيیُتِجداا االَحاِضِر. َفَقْد كاَنْت ُمَجرَّدَد َمكانٍن َبسيیٍط 
كانَن أأْفَضُل َمكانٍن َتَمكََّن يُیوُسُف ِمَن االُعثورِر وَوِبَسَبِب اازْزدِدحامِم االَمديیَنِة، . وَواالَحيَیوااناتِت االُمْفَتِرَسِة

. وَويَیقولُل َبْعٌض إإننَّ ذَذِلَك االَمكانَن كانَن َمغارَرةًة. وَوأأيیا كانَن ااألْمُر، فإنَُّه َعَليْیِه في ِتْلَك االلَّيْیَلِة ُهَو َحظيیَرةة
يَیُكْن َمكاًنا يَیبيیُت فيیِه االنَّاسُس َعادَدةًة، َبْل كانَن َمكاًنا وَوضيیًعا إليیوااِء االَماِشيَیة. وَوَنْقَرأأ في إإْنجيیل  َلْم

". دِدوَوَبيْیَنَما ُهَما ُهَناكَك َتمَّْت أَأيیَّاُمَها ِلَتِلَد. َفَوَلَدتِت ااْبَنَها االِبْكَر وَوَقمََّطْتُه وَوأَأْضَجَعْتُه ِفي االِمْذوَولوقا: "
يُیْوَضُع فيیِه َعَلُف االَماِشيَیِة. وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ (أأوْو وِوعاٌء َكبيیٌر) ِمْذوَودُد، يیا َصديیقي، ُهَو ُجْرنٌن وَواال

ُمَخلَِّص االَعاَلِم وُوِلَد في َمكانٍن وَوضيیٍع وَوَليْیَس في َقْصٍر أأوْو أأييِّ َمكانٍن َفاِخٍر!  
 

الدَدِتِه؟" وواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االِكتابَب وَوَقْد َتْسألُل، َصديیقي االُمستِمع: "َهْل َبكى يَیسوعُع ِعْنَد وِو 
يَیسوعُع وَوَلِكْن ال يُیْوَجُد َما يَیْمَنُع أأنْن يَیكونَن َقْد َبكى. َفَقْد َتَركَك يُیْخِبْرنا َشيْیًئا َعْن ذذِلك.  الاالُمَقدَّسَس 

ااُهللا كانَن أأْمجادَد االسَّماِء وَوجاَء إإلى عاَلٍم َسيُیالقي فيیِه ااالْحِتقارَر وَواالرَّْفَض. وَوعلى أأييِّ َحالٍل، َفَقْد 
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على ُكلِّ ااألْحدااثِث ُمْنُذ االلَّْحَظِة ااألوولى إإلى االنِّهايَیة. وَوكاَنِت االسَّماُء ُكلُّها ُهَو االُمَسيْیِطُر ااآلبُب 
اِلٍغ. وَوَلِكْن في َضْوِء َهذاا ااالْهِتمامِم ُكلِِّه، ِلماذذاا يَیْسَمُح ااُهللا الْبِنِه يَیسوعَع ُترااِقُب َما يَیْجريي باْهِتمامٍم ب

وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االرَّسولَل بولَس يُیجيیُب َعْن َهذاا االسُّؤاالِل في أأنْن يُیْوَلَد في َمكانٍن وَوضيیٍع َكَهذاا؟ 
ُكْم َتْعِرُفونَن ِنْعَمَة رَربَِّنا يَیُسوعَع االَمِسيیِح، أَأنَُّه َفِإنَّفيیقولل: " 9: 8رِرساَلِتِه االثَّانيیِة إإلى أأْهِل كورِرنثوسس 

". إإذًذاا َهذاا ُهَو َسَبُب وِوالدَدةِة يَیسوعَع في ِمْذوَودٍد ِمْن أَأْجِلُكُم ااْفَتَقَر وَوُهَو َغِنيٌّ، ِلَكْي َتْسَتْغُنواا أَأْنُتْم ِبَفْقِرهِه
–وَوضيیٍع  ِمَن االنَّاسِس، َبْل َجاَء ِلَجميیِع االَبَشِر َخاصٍَّة ٍة ِفَئااألْغنيیاِء أأوْو ألْجِل ألنَُّه َجاَء ال ألْجِل  

ِبَجميیِع ِفئاِتِهم.   
 

يَیِبيیُتونَن وَوفي َمكانٍن َليْیَس َبعيیًداا َعِن االَمْوِضِع االذيي وُوِلَد فيیِه االطِّْفُل يَیسوعَع، كانَن ُهناكَك رُرعاةٌة  
إِإذَذاا َمَالكٌك ِمْن ِعْنِد االرَّببِّ َقْد َظَهَر َلُهْم، وَوَمْجُد في االَعَرااِء، يَیَتَناوَوُبونَن ِحَرااَسَة َقِطيیِعِهْم ِفي االلَّيْیِل. وَو

َال َتَخاُفواا! َفَها أَأَنا أأَبشُِّرُكْم ِبَفَرحٍح : "االرَّببِّ أَأَضاَء َحْوَلُهْم، َفَخاُفواا أَأَشدَّ االَخْوفِف. َفَقالَل َلُهُم االَمَالكُك
االيَیْومَم ِفي َمِديیَنِة دَدااوُودَد ُمَخلٌِّص ُهَو االَمِسيیُح االرَّببُّ. وَوهِذهِه  َعِظيیٍم يَیُكونُن ِلَجِميیِع االشَّْعِب: أَأنَُّه وُوِلَد َلُكُم

وَوَظَهَر َبْغَتًة َمَع االَمَالكِك ُجْمُهورٌر ِمَن ». َلُكُم االَعَالَمُة: َتِجُدوونَن ِطْفًال ُمَقمًَّطا ُمْضَجًعا ِفي ِمْذوَودٍد
َمْجُد ِهللا ِفي ااَألَعاِلي، وَوَعَلى ااَألرْرضِض االسََّالمُم، وَوِبالنَّاسِس اال«االُجْنِد االسََّماوِوييِّ ُمَسبِِّحيیَن ااَهللا وَوَقاِئِليیَن: 

".»االَمَسرَّةُة  
  
أأَجْل يیا َصديیقي! َفِمْن ِخاللِل وِوالدَدةِة االطِّْفَل يَیسوعَع في ِتْلَك االلَّيْیَلِة (َقْبَل َنْحِو أأْلَفي َسَنٍة)،  

فيیسوعُع االَمسيیُح أأتاحَح َلنا َجميیًعا ُفْرَصَة االُمصاَلَحِة َمَع . لإلنسانن َصارَر االسَّالمُم َمَع ااِهللا أأْمًراا ُمْمِكًنا
ااِهللا وَوُفْرَصَة أأنْن َنكونَن في َسالمٍم َمَعُه. آآميین!  

 
[�ا������]  

�م �ا�������) ��َ��ُ)  
ِقصَِّة ميیالدِد يَیسوعَع االَمسيیح. وَوِعْنَدما االُجْزِء ااألووَّلِل ِمْن َحْلَقِة االيیومَم إإلى في َلَقِد ااْسَتَمْعنا 

ْونَن َنَتأمَُّل في ِتلَك االلَّيْیَلِة االَمِصيیِريیَِّة االتي وُوِلَد فيیها يَیسوعُع، يُیْمِكُننا أأنْن َنْلَمَس االسَّكيیَنَة االتي َعمَِّت االَك
وَوَغيیََّر َمسارَر َحيیاِتنا إإلى أأَبِد ُكلَُّه آآَنذااكك! َفَسالمُم ااِهللا االذيي يَیفوقُق ُكلَّ َعْقٍل َتالَمَس َمَع االَبَشِريیَِّة 

االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" ااآلِبديین. وَوفي 
ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن َتأمَُّلُه في ِقصَِّة االِميیالدِد االَعجيیب. (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) 

  َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ِلِرْفَقِتنا وَوأأنْن ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة ِب
 

، وَوأأنْن يَیْلَمَس َقْلَبَك ِلَقبولِل ِبُكلِّ َبَرَكٍة وَوَصالُتنا ألْجِلَك، يیا َصديیقي، ِهَي أأنْن يُیبارِرَكَك االرَّببُّ
آآميین!. ُنَصلِّياْسِم يَیسوعَع بنن. يَیسوعَع االَمسيیَح رَربا وَوُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتَك ااآل  


