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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ ��َ �ا
عيیُد االميیالدِد االَمجيید   Christmas – Part 2 2االُجزء  –
 D-20091224# 495م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق

 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا
 
 
 

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

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

–ِقصَِّة وِوالدَدةِة ُمَخلِِّص االَعاَلِم االُجْزِء ااألووَّلِل ِمْن َقِد ااْسَتَمْعنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة إإلى َل". وممذاا االيَیَهِل  
أأرْروَوعَع إإلى  أأيْیًضا)وَواالَحْلَقِة االُمْقِبَلِة (االَحْلَقِة َهِذهِه في ااالْسِتماعَع ُنتاِبُع يَیسوعَع االَمسيیح. وَوَسْوفَف 

  !االِقصَُّة االتي َغيیَّْرتَت َمسارَر االتَّارريیِخ االَبَشِرييِّ ِبُمْجَمِلِه. َفِهَي وَوأأْعَظَم ِقصٍَّة َعَرَفْتها االَبَشِريیَُّة
 

َحاِفًلا  ااَمجيیًد اا، عيْیًداالُمستِمعَعزيیزيي ، َنَتَمنَّى َ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 ِقصَِّةاالُجْزِء االثَّاني ِمْن َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین، ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن   
يَیْسُردُدها َلنا االرَّااعي "تشك سميیث".  

 
[�ا�ِ��َ�]  

�ا�� "ْ�َ�ْ� �����") (�ا���  
َتَحدَّْثنا، يیا أأِحبَّائي، في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة َعِن االظُّرووفِف االتي أأحاَطْت ِبوالدَدةِة يَیسوعَع َلَقْد  

في َمكانٍن َليْیَس َبعيیًداا َعِن االَمْوِضِع االذيي وُوِلَد فيیِه االطِّْفُل يَیسوعَع، كانَن أأنَُّه ْرنا االَمسيیح. وَوَقْد ذَذَك
يَیِبيیُتونَن في االَعَرااِء، يَیَتَناوَوُبونَن ِحَرااَسَة َقِطيیِعِهْم ِفي االلَّيْیِل. وَوإِإذَذاا َمَالكٌك ِمْن ِعْنِد االرَّببِّ ُهناكَك رُرعاةٌة 

َال َتَخاُفواا! : "االرَّببِّ أَأَضاَء َحْوَلُهْم، َفَخاُفواا أَأَشدَّ االَخْوفِف. َفَقالَل َلُهُم االَمَالكُكَقْد َظَهَر َلُهْم، وَوَمْجُد 
ُمَخلٌِّص ُهَو َفَها أَأَنا أُأَبشُِّرُكْم ِبَفَرحٍح َعِظيیٍم يَیُكونُن ِلَجِميیِع االشَّْعِب: أَأنَُّه وُوِلَد َلُكُم االيَیْومَم ِفي َمِديیَنِة دَدااوُودَد 

وَوَظَهَر َبْغَتًة َمَع ». . وَوهِذهِه َلُكُم االَعَالَمُة: َتِجُدوونَن ِطْفًال ُمَقمًَّطا ُمْضَجًعا ِفي ِمْذوَودٍداالَمِسيیُح االرَّببُّ
االَمْجُد ِهللا ِفي ااَألَعاِلي، وَوَعَلى «االَمَالكِك ُجْمُهورٌر ِمَن االُجْنِد االسََّماوِوييِّ ُمَسبِِّحيیَن ااَهللا وَوَقاِئِليیَن: 

".»اسِس االَمَسرَّةُةااَألرْرضِض االسََّالمُم، وَوِبالنَّ  
 

وَويَیقولُل ُمَفسِّروونَن َكثيیروونَن إإننَّ االَمالكَك االذيي َظَهَر ِلهؤالِء االرُّعاةِة ُهَو ِجْبراائيیل. َفَقْبَل َنْحِو  
َخْمِس ِمَئِة َسَنٍة ِمْن ِتْلَك االَحادِدَثِة، َظَهَر االَمالكُك ِجْبراائيیُل ِلَنِبيٍّ يُیْدعى "دَداانيیالل". وَوَقْد أأْخَبَر 

اانيیالَل َعِن االَمْوِعِد االُمَحدَّدِد ِلوالدَدةِة االَمِسيیَّا االذيي َتَحدََّثْت َعْنُه االُنبوءااتُت. وَوَبْعَد َنْحِو َخْمِس جبراائيیُل دَد
أأليیصاباتت" ِمَئِة َسَنٍة، َظَهَر ِجبراائيیُل ثاِنيَیًة ِلكاِهٍن ااْسُمُه "زَزَكِريیَّا" وَوأأْخَبَرهُه أأننَّ ااْمَرأأَتُه االَعاِقَر "
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ااْبًنا يُیَهيیُِّئ االطَّريیَق ِلَمجيِء االَمِسيیَّا االُمْنَتَظر. وَوكانَن االطِّْفُل االذيي وَوَلَدْتُه أأليیصاباتُت ُهَو َسَتْحَبُل وَوَتِلُد 
يُیوَحنَّا االَمْعَمداانن.   

 
َكَذِلَك، َفَقْد َظَهَر االَمالكُك ِجْبراائيیل للَعْذررااِء َمْريَیَم وَوأأْخَبَرها أأننَّ ااَهللا ااْصَطفاها ِلَتْحِمَل في  

–أأْحشاِئها ُمَخلَِّص االَعاَلِم  يَیسوعَع االَمسيیح. ِلذلَك، ِعْنَدما َنْقَرأأ أأننَّ َمالًكا َظَهَر للرُّعاةِة، فإننَّ أأووَّلَل  
أأننَّ َهذاا االَمالكَك ُهَو ِجْبراائيیل.  َشيٍء يَیْخُطُر ِبباِلنا ُهَو  

 
ِمْن ِخاللِل وِوالدَدةِة االطِّْفَل يَیسوعَع في ِتْلَك االلَّيْیَلِة (َقْبَل َنْحِو أأْلَفي َسَنٍة)، َصارَر االسَّالمُم َمَع ااِهللا وَو 

أأْمًراا ُمْمِكًنا لإلنسانن. فيیسوعُع االَمسيیُح أأتاحَح َلنا َجميیًعا ُفْرَصَة االُمصاَلَحِة َمَع ااِهللا وَوُفْرَصَة أأنْن 
سُّؤاالُل االذيي يَیْطَرحُح َنْفَسُه ُهنا ُهَو: َهْل َتْنُعُم، َصديیقي االُمستِمع، ِبَسالمٍم وَواالَنكونَن في َسالمٍم َمَعُه. 

َمَع ااِهللا االَحقيیقيِّ االَحيِّ؟   
 

–َعْن وِوالدَدةِة يَیسوعَع االَمسيیح االتَّاِليَیَة االنُّبوَءةَة  2: 9وَوَنْحُن َنْقَرأأ في ِسْفِر إإَشْعيیاء  ُمَخلِِّص  
ِفي االظُّْلَمِة أَأْبَصَر ُنورًراا َعِظيیًما. االَجاِلُسونَن ِفي أَأرْرضِض ِظَاللِل االَمْوتِت  االشَّْعُب االسَّاِلُكاالَعاَلِم: "

". أأَجْل يیا َصديیقي! َفَقْد أأْشَرقَق االنُّورُر وَواالَفَرحُح على ِتْلَك االَقْريَیِة االصَّغيیَرةِة في أَأْشَرقَق َعَليْیِهْم ُنورٌر
. وَوَلِكْن ِلماذذاا كانَن االَعاَلُم يَیَتَبدَّددوَوِحيْیَن يُیْشِرقُق االنُّورُر فإننَّ االظَّالمَم ِتْلَك االلَّيْیَلِة االَكئيیَبِة. َفالنُّورُر َقْد َجاَء. 

ُمْظِلًما وَوباِئًسا َقْبَل وِوالدَدةِة يَیسوعَع االَمسيیح؟  
 

ِلَكْي ُنجيیَب َعْن َهذاا االسُّؤاالِل، يَیِجُب عليینا أأنْن َنْرِجَع إإلى َما َحَدثَث في َجنَِّة َعْدنٍن. َفِعْنَدما  
 ااإلْنسانَن وَوَضَعُه في َجنَِّة َعْدنٍن. وَوكاَنْت ُخطَُّة ااِهللا ااألْصِليیَُّة ِهَي أأنْن يَیكونَن ااإلْنسانُن في َخَلَق ااُهللا

َشِرَكٍة ُحْلَوةٍة َمَعُه. وَوكاَنِت االَحالُل َكَذِلَك بادِدئَئ ااألْمِر. َفَقْد كانَن آآدَدمُم وَوَحوَّااُء يَیَتَمتَّعانِن بالشَِّرَكِة 
دَدمَم وَوَحوَّااَء ُكلَّ َما يْیحتاجانِن إإليیِه. وَوَلِكنَّ ااَهللا أأوْوصى وَوفََّر آلَع ااِهللا. وَوكانَن ااُهللا َقْد وَواالَعالَقِة االَحميیَمِة َم

أَأمَّا َشَجَرةُة وَوِمْن َجِميیِع َشَجِر االَجنَِّة َتأُكُل أَأْكًال، آآدَدمَم باالْمِتناعِع َعْن َشيٍء وَوااِحٍد َفَقْط إإذْذ قالَل َلُه: "
".وَواالشَّرِّ َفَال َتأُكْل ِمْنَها، َألنََّك يَیْومَم َتأُكُل ِمْنَها َمْوًتا َتُموتُتَمْعِرَفِة االَخيْیِر   

 
–ِهَي ااُألخرىى وَوِعْنَدما َخَلَق ااُهللا َحوَّااَء، َعِلَمْت   -دُدوْونَن َشكٍّ ِمْن َجِميیِع أأنَُّه يُیْمِكُنها أأنْن َتأُكَل  

يَیْومَم َتأُكُل ِمْنَها ألنَّها  َتأُكْل ِمْنَهايَیْجُدرُر ِبها أأنْن وَواالشَّرِّ َفَال أَأمَّا َشَجَرةُة َمْعِرَفِة االَخيْیِر وَو .َشَجِر االَجنَِّة
أَأَحقا وَوقالَل َلها: "في َهيْیَئِة َحيیٍَّة ، َجاَء االشَّيْیطانُن إإلى َحوَّااَء ِمَن ااأليیَّامِم يَیْومٍمفي وَوَلِكْن  .َمْوًتا َتُموتُت

ِمْن َثَمِر َشَجِر االَجنَِّة َنأُكُل، وَوأَأمَّا "َفَقاَلِت االَمْرأَأةُة ِلْلَحيیَِّة:  "ِة؟َقالَل ااُهللا َال َتأُكَال ِمْن ُكلِّ َشَجِر االَجنَّ
َفَقاَلِت االَحيیَُّة . "َثَمُر االشََّجَرةِة االَِّتي ِفي وَوَسِط االَجنَِّة َفَقالَل ااُهللا: َال َتأُكَال ِمْنُه وَوَال َتَمسَّاهُه ِلَئالَّ َتُموَتا

ِل ااُهللا َعاِلٌم أَأنَُّه يَیْومَم َتأُكَالنِن ِمْنُه َتْنَفِتُح أَأْعيُیُنُكَما وَوَتُكوَنانِن َكاِهللا َعارِرَفيْیِن االَخيْیَر َبَلْن َتُموَتا! "ِلْلَمْرأَأةِة: 
". وَواالشَّرَّ  

 
لَل وَوأأنْن َتقو َصرااَمٍةِبوَوفي َضْوِء َمْعِرَفِة َحوَّااَء ِهللا، كانَن يَیْنَبغي َلها أأنْن َتُرددَّ على االشَّيْیطانِن  

َلُه إإننَّ ااَهللا ال يَیْكِذبب. وَوَلِكنَّها َسَمَحْت للشَّيْیطانِن أأنْن يَیْخَدَعها َفَوَقَعْت في االَفخِّ االذيي َنَصَبُه َلها. وَوفي 
َجيیَِّدةة ِلَألْكِل، وَوأَأنََّها َبِهَجٌة ِلْلُعيُیونِن َفَوَجَدْتها  االشََّجَرةِةَنَظَرتْت َحوَّااُء إإلى َتجاُهٍل َتاممٍّ ألْمِر ااِهللا، 

.َشِهيیٌَّة ِللنََّظِر. َفَأَخَذتْت ِمْن َثَمِرَها وَوأَأَكَلْت، وَوأَأْعَطْت رَرُجَلَها أَأيْیًضا َمَعَها َفَأَكلوَو  
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َتماًما أأنَُّه يَیْكِسُر وَوِصيیََّة ااِهللا. يُیْدرِركُك وَوَمَع أأننَّ َحوَّااَء ُخِدَعْت، فإننَّ آآدَدمَم َلْم يُیْخَدعع. َفَقْد كانَن آآدَدمُم  

َمِة وَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك َفَقْد أَأَخَذ ِمْن َثَمِر ِتْلَك االشََّجَرةِة وَوأأَكَل. وَوكانَن ااألْكُل ِمْن ِتْلَك االشََّجَرةِة االُمَحرَّ
ي االتَّنُِّفِس وَواالَحَرَكِة، َفإنَُّهما ُهَو االذيي َجَلَب االَمْوتَت إإلى االَعاَلِم. وَوَمَع أأننَّ آآدَدمَم وَوَحوَّااَء ااْسَتَمرَّاا ف

َصارراا َميیَِّتيْیِن رُروْوِحيیا.   
 

وَواالَمْوتُت االرُّووِحيُّ يَیْعني، يیا َصديیقي، أأننَّ االشَِّرَكَة االُحْلَوةَة بيیَن ااإلْنسانِن وَوااِهللا َقِد ااْنَقَطَعْت. 
َحْت أَأْعيُیُنُهَما وَوَعِلَما أَأنَُّهَما ُعْريَیاَنانِن. َفاْنَفَت: "َعْن آآدَدمَم وَوَحوَّااء 7: 3َفَنْحُن َنقرأُأ في ِسْفِر االتَّكويین 

وَوكاَنْت ِتْلَك ِهَي االَمرَّةُة ااألوولى االتي يَیْعَلمانِن فيیها ". َفَخاَطا أَأوْورَرااقَق ِتيیٍن وَوَصَنَعا َألْنُفِسِهَما َمآزِزرَر
َب َحقا إإذْذ َتقولُل َكِلَمُة ااِهللا َعْن آآدَدمَم َشيْیًئا يَیْكِسُر االَقْل 8: 1أأنَُّهما ُعْريیانانن. ُثمَّ َنْقَرأُأ في ِسْفِر االتَّكويین 

وَوَسِمَعا َصْوتَت االرَّببِّ ااِإللِه َماِشيًیا ِفي االَجنَِّة ِعْنَد ُهُبوبِب رِريیِح االنََّهارِر، َفاْخَتَبَأ آآدَدمُم وَوَحوَّااَء: "
أأْمٍر ُمْحِزنٍن! َفَقْد َجاَء ااُهللا ". وَويیا َلُه ِمْن وَوااْمَرأَأُتُه ِمْن وَوْجِه االرَّببِّ ااِإللِه ِفي وَوَسِط َشَجِر االَجنَِّة

ِعْنَد َسماِعِهما َصْوَتُه، َفَقِد َسارَرعا ِبَلْهَفٍة للشَِّرَكِة َمَعُهما كالعادَدةِة. وَوَلِكْن ِعَوًضا َعِن االرَّْكِض إإليیِه 
إإلى ااالْختباِء في وَوَسِط أأْشجارِر االَجنَِّة.   

 
وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأْصِدقائي، أأننَّ االَخِطيیََّة َلها َعوااِقُب وَوخيیَمة على ااإلْنسانِن. َفِهَي َتْجِلُب 

–االَمْوتَت االرُّووِحيَّ  آآدَدمُم وَوَحوَّااُء يُیسارِرعانِن إإلى ااالْخِتباِء ِمَن ااِهللا  ماأأيِي ااالْنِفصالَل َعِن ااِهللا. َفها ُه 
َبْعَد أأنْن َكاَنا يَیْنَتِظراانِن ُقدووَمُه إإليیِهما ِبَشْوقٍق وَوَلْهَفة. وَوَبْعَد أأنْن َكاَنا يَیعيیشانِن َحيیاةًة ُمعافاةًة َحَسَب 

ا أأننَّ االشَّيْیطانَن َنَجَح في االرُّووحِح َصارراا يَیعيیشانِن َحيیاةًة يَیسودُدها االَخْوفُف وَواالَخَجُل وَواالَعارر. وَوَنرىى ُهن
، ُخطَِّتِه ووااْسَتْخَدمَم أأكاذذيیَبُه ِلَتْدميیِر َعالَقِة ااإلْنسانِن ِبخاِلِقِه. وَوألننَّ آآدَدمَم ُهَو أأبو االِجْنِس االَبَشِرييِّ ُكلِِّه

فإننَّ َخطيیَئَتُه ااْنَتَقَلْت بالِوررااَثِة إإلى َجميیِع االِجْنِس االَبَشِرييِّ.   
 

ِقُف َمْكتوفَف ااأليْیديي ُتجاهَه َما َحَصل. َفألنَُّه يُیِحبُّ ااإلْنسانَن، َفَقْد أأوْوَجَد َطريیَقًة وَوَلِكنَّ ااَهللا َلْم يَی
ها أأنْن يَیْسَتعيیَد َعالَقَتُه ِبِه. وَوَقْد وَوَضَع ااُهللا َمْجموَعًة ِمَن االَوصايیا وَواالشَّرااِئِع يُیْمِكُن لإلْنسانِن ِمْن ِخالِل

دَدااِئًما أأنْن يَیكونَن في َشِرَكٍة َمَعُه. وَوَلِكْن ِبَسَبِب َخطيیَئِة آآدَدمَم االتي ُتتيیُح لإلْنسانِن االذيي يُیَطبُِّقها 
ا ااألْصِليیَّة، كانَن ااُهللا يَیْعَلُم أأننَّ ااإلْنسانَن َسيُیْخِطُئ ِمراارًراا وَوَتْكراارًراا. وَوَلِكنَّ االَخطيیَئَة ُتْنِشُئ َمْوًتا رُروْوِحيی

– ِنظامَم االذَّباِئِح االدََّمِويیَِّة. وَوِبُمْقَتضى َهذاا االنِّظامِم، كانَن  ااُهللاأأيِي ااْنِفصاًلا َعِن ااِهللا. ِلذلَك َفَقْد وَوَضَع  
يَیْنَبغي لإلْنسانِن االذيي يُیْخِطُئ أأنْن يُیْحِضَر َحيَیوااًنا َطاِهًراا ِبُموااَصفاتٍت ُمَعيیََّنٍة، وَوأأنْن يَیَضَع يَیَدهُه على 

، كاَنْت َخطايیا ااإلْنسانِن َتْنَتِقُل إإلى ذَذِلَك رَرأأسِس ذَذِلَك االَحيَیواانِن وَوُهَو يَیْعَتِرفُف ِبَخطايیاهه للرَّببِّ. وَوحيینئٍذ
 سيیَلُةوَواالَوَعْن َمْوتِت ااإلْنسانِن ُهَو االَبديیُل . وَوكانَن َمْوتُت االَحيَیواانِن االذيي كانَن يُیْذَبُح َبْعَد ذَذِلك االَحيَیواانِن

َمَع ااِهللا.  َتُهوَوَشِرَك َتُهَعالَقاالتي يُیْمِكُن لإلنسانِن ِمْن ِخالِلها أأنْن يَیْسَتعيیَد   
 

وَوَقِد ااْسَتَمرَّ ااُهللا في إإْعالنِن ذذااِتِه لإلْنسانِن ِمْن ِخاللِل االطَّبيیَعِة. ِلذلَك فإنَّنا َنْقَرأأ في االَمْزمورر 
". َفِمْن ِخاللِل االَكْونِن االَفسيیِح َنرىى االسََّماوَوااتُت ُتَحدِّثُث ِبَمْجِد ااِهللا، وَواالَفَلُك يُیْخِبُر ِبَعَمِل يَیَديْیِه: "19

ُتْطِلَعنا وَوَلِكنَّ االطَّبيیَعَة ُتْخِبُرنا َعْن وُوجودِد ااِهللا دُدوْونَن أأنْن َعَظَمَة ااِهللا، وَوُقْدرَرَتُه، وَوإإْبدااَعُه، وَوِحْكَمَتُه. 
ِة. ُكلُّ إإْنسانٍن ااَهللا ِبَطريیَقِتِه االَخاصََّفِهَم ِلذلَك، َفَقِد  ِتِه إإليینا.اَلرِرَسعلى   
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ااُهللا ذَذااَتُه َلنا ِبَوساِئَل أأخرىى. أأْعَلَن وَوِمْن أأْجِل َتْصحيیِح َمفاهيیِم االَبَشِر االَخاِطَئِة َعِن ااِهللا، 
أأننَّ ااَهللا َكلََّم ااآلباَء ِمْن ِخاللِل ااألْنبيیاِء. َفَقْد َكلََّم ااُهللا  1: 1َفَنْحُن َنقرأُأ في االرِّساَلِة إإلى االِعبرااِنيیِّيین 

َن َلُه أأنَُّه َسيَیديیُن ااألرْرضَض ِبُطوفانٍن َعظيیٍم ِبَسَبِب َتعاُظِم َشرِّ ااإلْنسانن. وَوَقْد أأْعَلَن ااُهللا ُنْوًحا وَوأأْعَل
ااذْذَهْب ِمْن أَأرْرِضَك وَوِمْن َعِشيیَرِتَك وَوِمْن َبيْیِت أَأِبيیَك إِإَلى ااَألرْرضِض االَِّتي " :ذَذااَتُه إلبرااهيیَم وَوقالَل َلُه
يیَمًة وَوأأَبارِرَكَك وَوأأَعظَِّم ااْسَمَك، وَوَتُكونَن َبَرَكًة. وَوأأَبارِركُك ُمَبارِرِكيیَك، وَوَالِعَنَك أأرِريیَك. َفَأْجَعَلَك أأمًَّة َعِظ

". وَوَقْد وَوَعَد ااُهللا إإبرااهيیَم أأننَّ ُمَخلَِّص االَعاَلِم َسيَیأتي ِمْن أَأْلَعُنُه. وَوَتَتَبارَركُك ِفيیَك َجِميیُع َقَباِئِل ااَألرْرضِض
َنْسِلِه.   

 
 ذذااَتُه ِلُموسى. وَوِمْن ِخاللِل إإْعالناِتِه ِلُموسى، ااْبَتَدأَأ ااإلْنسانُن يَیْفَهُم االشَّرااِئَع االتي ُثمَّ أأْعَلَن ااُهللا

االنَّاسِس  ُتتيیُح َلُه أأنْن يَیْسَتعيیَد َعالَقَتُه باِهللا إإنْن َطبََّقها ِبَحذاافيیِرها. ُثمَّ ااْسَتْخَدمَم ااُهللا أأْنبيیاَء َكثيیريیَن ِلَتْذكيیِر
وَوَلِكْن أأنْن يَیكونَن في َشِرَكٍة َمَعُه.  إلْنسانِنيُیتيیَح لايیاهه. وَوَقْد َفَعَل ااُهللا ذَذِلَك ُكلَُّه ِلَكْي ِبعوااِقِب َتْركِك وَوص

وَوَهذاا ُهَو َما َحَدثَث ِلَشْعِب ااِهللا ُكلَّما زَزاادَد إإْعالنُن ااِهللا َعْن ذذااِتِه لإلْنسانِن، زَزاادَد ُبْعُد ااإلْنسانِن َعِن ااِهللا! 
 َبني إإسراائيیَل ِليَیكونواا ُنْورًراا لُألَمِم. وَوَلِكنَُّهْم زَزااُغواا َعِن ااِهللا َتْدرريیجيیا إإلى أأنِن االَقديیم. َفَقِد ااْختارَر ااُهللا

َألننَّ َشْعِبي َعِمَل َشرَّيْیِن: َتَرُكوِني ااْبَتَعُدوواا َعْنُه ِنهائيیا. ِلذلَك فإننَّ ااَهللا يَیقولُل َعْنُهْم في ِسْفِر إإرْرميیا: "
".يیَِّة، ِليَیْنُقُروواا َألْنُفِسِهْم أَأْبآرًراا، أَأْبآرًراا ُمَشقََّقًة َال َتْضُبُط َماًءأَأَنا يَیْنُبوعَع االِميَیاهِه االَح  

 
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َمْفهومَم ااإلْنسانِن َعِن ااِهللا َتَدْهَورَر أأْكَثَر فأْكَثر ِبُمروورِر االَوْقِت. وَوألننَّ االنَّاسَس 
رَرأَأوْواا إإددااَنِة ااِهللا للَخِطيیَِّة، َظنُّواا أأننَّ ااَهللا ال يُیْحِسُن َشيْیًئا ِسوىى االدَّيْینوَنة. وَوُهناكَك أأناسٌس َحتَّى ااآلنن 

َحقا  قاضٍض َقاسٍس، وَودَديیَّانٌن ال يَیْعِرفُف االرَّْحَمَة. وَوَلِكنَُّهْم ُمْخِطئونَن في ذَذِلَك. وَواالُمؤِسُف يَیُظنُّونَن أأننَّ ااَهللا
 ُهَو أأننَّ َهِذهِه االَمفاهيیَم االَخاِطَئَة َعِن ااِهللا أأْبَعَدتِت ااإلْنسانَن أأْكَثَر فأْكَثَر َعِن ااِهللا االَحيِّ. وَوَقِد ااْسَتْخَدمَم

لوبِب االذيي ااْسَتْخَدَمُه َمَع َحوَّااَء ِلَتْشكيیِك االنَّاسِس في َصالحِح ااِهللا وَوَعْدِلِه. االشَّيْیطانُن َنْفَس ااألس  
 

وَوَلِكنَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیَعلُِّمنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ االشَّيْیطانَن َكذَّاابٌب وُوُمخادِدعٌع. وَوِبَسَبِب أأكاذذيیِبِه 
اا َعبيیًداا للَخِطيیَِّة. وَوَهذاا ُهَو َقْصُد االشَّيْیطانِن االرَّئيیسيِّ: وَوأأساليیِبِه االُمِضلَِّة، َصارَر أأناسٌس َكثيیروونَن ِجد

ِمْن ِخاللِل َتْشويیِه ُصْورَرِتِه وَوزَزرْرعِع االشَّكِّ وَواالَخْوفِف ِمْنُه في ُقلوبِب  أأنْن يُیْبِعَد االنَّاسَس َعِن ااِهللا االُمِحبِّ
نونٌن. وَوَلِكنَّنا َقْد َنْفَعُل أأمورًراا َخطيیَرةًة أأْحيیاًنا. وَوَلِكنَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیْخِبُرنا أأننَّ ااَهللا أأبٌب َحاالنَّاسس. 

. ِلذلَك فإنَّنا َنْقَرأأ في ِعْنَد االضَّروورَرةة ا ِلتأدديیِبنا وَوَتْقويیِمناووألنَُّه يُیِحبُّنا وَويَیْهَتمُّ ِبنا، فإنَُّه يَیْسَتْخِدمُم االَعَص
ْحَتِقْر َتأدِديیَب االرَّببِّ، وَوَال َتُخْر إِإذَذاا وَوبََّخَك. َألننَّ يَیا ااْبِني َال َت: "6وو  5: 12االرِّساَلِة إإلى االِعبرااِنيیِّيین 

".االَِّذيي يُیِحبُُّه االرَّببُّ يُیَؤددُِّبُه، وَويَیْجِلُد ُكلَّ ااْبٍن يَیْقَبُلُه  
 

االِحْكَمَة َتَتَطلَُّب ِمنَّا أأنْن ُنَصدِّقَق ااَهللا وَوأأنْن َنْرُفَض أأكاذذيیَب إإبليیس. َفعلى في َضْوِء ذَذِلَك، فإننَّ  
َألنَُّه هَكَذاا أَأَحبَّ ااُهللا االَعاَلَم َحتَّى َبَذلَل ااْبَنُه االَوِحيیَد، ِلَكْي َال َسبيیِل االِمثالِل، فإننَّ َكِلَمَة ااِهللا َتقولُل: "

بَُّك. إإننَّ ااَهللا ال يُیِحَلَك ". وَوَلِكنَّ إإبليیَس يَیقولُل يَیْهِلَك ُكلُّ َمْن يُیْؤِمُن ِبِه، َبْل َتُكونُن َلُه االَحيَیاةُة ااَألَبِديیَُّة
َال َشْيَء ِمَن االدَّيْیُنوَنِة ااآلنَن َعَلى االَِّذيیَن ُهْم ِفي االَمِسيیِح يَیُسوعَع، َكَذِلَك فإننَّ َكِلَمَة ااِهللا َتقولُل: "

َلْم يَیُعْد قادِدرًراا على ". وَوَلِكنَّ االشَّيْیطانَن يَیقولُل إإننَّ ااَهللا االسَّاِلِكيیَن َليْیَس َحَسَب االَجَسِد َبْل َحَسَب االرُّووحِح
إِإنِن ااْعَتَرْفَنا ِبَخَطايَیاَنا َفُهَو مالِل َضْعِفَك وَوخطايیاكَك وَوإإْخفاقاِتَك. وَوأأيْیًضا فإننَّ َكِلَمَة ااِهللا َتقولُل َلنا: "ااْحِت

 وَوَلِكنَّ االشَّيْیطانَن يُیوِهُمنا أأننَّ َخطايیانا ".أَأِميیٌن وَوَعادِدلٌل، َحتَّى يَیْغِفَر َلَنا َخَطايَیاَنا وَويُیَطهَِّرَنا ِمْن ُكلِّ إِإْثٍم
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َعظيیَمٌة ِجداا وَوال يُیْمِكُن ِهللا أأنْن يَیْغِفَرها. وَويَیْبقى االِخيیارُر َلَك أأْنَت يیا َصديیقي. َفَهْل َسُتَصدِّقُق ااَهللا أأمِم 
االشَّيْیطانن؟   

 
وَوَكما رَرأأيْینا، فإننَّ َخِطيیئَة آآدَدمَم َجَعَلِت االَبَشَر َجميیًعا ُخطاةة. ِلذلَك فإننَّ االرَّسولَل ُبوُلَس يَیقولُل  

ِمْن أَأْجِل ذذِلَك َكَأنََّما ِبِإْنَسانٍن وَوااِحٍد دَدَخَلِت االَخِطيیَُّة إِإَلى : "12: 5إإلى أأْهِل رُرووميیة  في رِرساَلِتِه
  ".االَعاَلِم، وَوِبالَخِطيیَِّة االَمْوتُت، وَوهَكَذاا ااْجَتازَز االَمْوتُت إِإَلى َجِميیِع االنَّاسِس، إِإذْذ أَأْخَطَأ االَجِميیُع

 
للتََّخلُِّص ِمْن أُأناسٍس َكثيیريیَن وَوَقْد رَرأأىى ااُهللا تأثيیَر االَخِطيیَِّة االُمَدمِّر على االَعاَلم وَوَشْوقَق 

ُعبودديیَِّة االَخِطيیَِّة. وَوَنرىى ِمْن ِخاللِل االِكتابِب االُمَقدَّسِس أأننَّ االطَّبيیَعَة َعِجَزتْت َعِن االَكْشِف َعْن أأْعماقِق 
َعِجَزتْت َعْن َجْسِر االُهوَّةِة َبيْیَن ااإلْنسانِن وَوااِهللا. وَوَنرىى أأيْیًضا أأننَّ َصْوتَت ااِهللا لإلْنسانِن، ووأأننَّ االشَّريیَعَة 

إإلى َضماِئِرنا. وَوحيینئٍذ، أأْعَلَن ااُهللا ُخطََّتُه يَیْسَمُح َلُه بالُوصولِل ااألْنبيیاِء َلْم يَیُكْن َعاِليًیا بالَقْدرِر االذيي 
نسانن. وَوَقْد َتَمثََّلْت َمَحبَُّتُه ِتْلَك في أأنَُّه أأرْرَسَل االطِّْفَل ااألززليیََّة االتي َكَشَفْت َعْن ُعْمِق َمَحبَِّتِه لإل

ًلا يَیسوعَع إإلى االَعاَلِم َقْبَل َنْحِو أأْلَفْي َسَنٍة. وَوَلِكنَّ يَیسوعَع َلْم يَیُكْن ِطْفًلا َكَبِقيیَِّة ااألْطفالِل، َبْل كانَن ِطْف
َخطايیانا ِمْن ِخاللِل َمْوِتِه ألْجِلنا على االصَّليیب. يَیْدَفَع أأْجَرةَةُمَميیًَّزاا ألنَُّه كانَن ُمْزِمًعا أأنْن   

 
يُیْدرِركونَن أأيْیًضا أأنَُّهْم ُخطاةة. وَوَلِكنَُّهْم َلْم َقْبَل َقليیٍل وَوَقْد كانَن االرُّعاةُة االذيیَن َتَحدَّْثنا َعْنُهْم  

أأرْرَسَل ُنْورَرهُه ِليَیْخَتِرقَق ُظْلَمَة َهذاا يَیكونواا يَیْعَلمونَن َبْعد أأننَّ ُمَخلَِّص االَعاَلِم َقْد َجاَء أأخيیًراا أأوْو أأننَّ ااَهللا 
َمسارَر االَعاَلم. ِلذلَك َفَقْد كاَنِت االُبْشرىى االتي َجاَء ِبها االَمالكُك إإليیِهْم َخَبًراا َسارراا َحقا ألنَُّه َسيُیَغيیُِّر 

االتَّارريیخ.   
 

صوِلنا َعَليْیها. وَوَقْد كانَن وَوَكما َتْعَلُم، يیا َصديیقي، فإنَّنا َجميیًعا ُنِحبُّ َفْتَح االَهداايیا َحالَل ُح 
االرُّعاةُة يَیْنَتِظروونَن ِبَشْوقٍق َمجيَء ُمَخلِِّص االَعاَلم. وَوَقْد كاَنْت َهِذهِه أأيْیًضا ِهَي َحالُل االيَیهودِد َجميیًعا. 

وَوإإنْن َلكوِتِه. َفَقْد َكاُنواا يَیْنَتِظروونَن َتْحقيیَق ُنبوءااتِت االَعْهِد االَقديیِم االُمْخَتصَِّة ِبَمجيِء االَمِسيیَّا ِلَتأسيیِس َم
كانَن َبْعٌض ِمَن االرُّعاةِة َقْد َشكَّ في َكالمِم االَمالكِك في ِتْلَك االلَّْحَظِة، فإننَّ ُشكوَكُهْم َتَبدَّدَدتْت َحالَل 

االَمْجُد ِهللا ِفي ااَألَعاِلي، وَوَعَلى "ااَهللا َقاِئِليیَن: وَوُهْم يُیَسبِّحونَن االُجْنِد االسََّماوِوييِّ  ُجْمُهورَرَسماِعِهْم 
". َففي أأوْوقاتِت االتَّْسبيیِح يَیتالشى االشَّكُّ وَويَیْخَتفي. وَوَقْد كاَنْت ِتْلَك ااَألرْرضِض االسََّالمُم، وَوِبالنَّاسِس االَمَسرَّةُة

 االتَّْسِبَحُة االتي َتَرنََّم ِبها ُجْنُد االسَّماِء أأْكَثَر ِمْن َكاِفيَیٍة ِلَتْبديیِد أأييِّ ُشكوكٍك َلدىى االرُّعاةِة في ِصْدقِق َما
َعْن َمجيِء ُمَخلِِّص االَعاَلم.  َسِمعوهُه  

 
وَوكانَن أأْنبيیاُء االَعْهِد االَقديیِم َقْد َنَطُقواا ِبُنبوءااتٍت َكثيیَرةة َعِن االَمِسيیَّا. وَوَقْد أأْعطى ااُهللا ااإلْنسانَن  

ُعواا أأنَُّهْم َعالماتٍت َكثيیَرةًة ُتساِعُدهُه على َمْعِرَفِة يَیسوعَع ِعْنَد َمجيیِئِه إإلى االَعاَلِم. وَوَمَع أأننَّ َكثيیريیَن ااددَّ
: 24ُمَخلِّصو االَعاَلم، فإنَُّهْم َكاذِذبونَن وَوززااِئفونن. وَوَقْد َتَحدَّثَث يَیسوعُع َعْن َهؤالِء َفقالَل في إإْنجيیل َمتَّى 

23- ِحيیَنِئٍذ إِإنْن َقالَل َلُكْم أَأَحٌد: ُهَوذَذاا االَمِسيیُح ُهَنا! أَأوْو: ُهَناكَك! َفَال ُتَصدُِّقواا. َألنَُّه َسيَیُقومُم : "25
 َحاُء َكَذَبٌة وَوأَأْنِبيَیاُء َكَذَبٌة وَويُیْعُطونَن آآيَیاتٍت َعِظيیَمًة وَوَعَجاِئَب، َحتَّى يُیِضلُّواا َلْو أَأْمَكَن االُمْخَتارِريیَنُمَس

".أَأيْیًضا. َها أَأَنا َقْد َسَبْقُت وَوأَأْخَبْرُتُكْم  
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ُمَسحاِء االَكَذَبِة. وَوَمَع ذَذِلَك، فإننَّ نا في َكِلَمِتِه االُمَقدََّسِة ِمَن االرَرَحذََّصاِلٌح، َفَقْد  ااَهللاألننَّ وَو 
َكثيیريیَن يَیْنَجِرفونَن وَوررااَء ااألْنبيیاِء االَكَذَبِة وَويُیَصدِّقوَنُهم. وَويَیْكفي، َعزيیزيي االُمستِمع، أأنْن َتتأمََّل في 

- سوعُع االَمسيیُحيَی :االَعاَلِم ُهَوِلَهذاا ُنبوءااتِت االَعْهِد االَقديیِم ِلَترىى زِزيْیِف َهؤالء. َفُهناكَك ُمَخلٌِّص وَوااِحٌد    
َلُه ُكلُّ االَمْجِد ِمَن ااآلنن وَوإإلى ااألَبد. آآميین!  

 
[�ا������]  

�م �ا�������) ��َ��ُ)  
يیالدِد يَیسوعَع االَمسيیح. وَوِعْنَدما َنَتأمَُّل في ِتلَك االلَّيْیَلِة ِقصَِّة ِمَكانَن َهذاا ُهَو االُجْزُء االثَّاني ِمْن 

االتي وُوِلَد فيیها يَیسوعُع، يُیْمِكُننا أأنْن َنْلَمَس االسَّكيیَنَة االتي َعمَِّت االَكْونَن ُكلَُّه آآَنذااكك! َفَسالمُم ااِهللا االذيي 
وَوَكما رَرأأيْینا َمًعا، فإننَّ ا إإلى أأَبِد ااآلِبديین. يَیفوقُق ُكلَّ َعْقٍل َتالَمَس َمَع االَبَشِريیَِّة وَوَغيیََّر َمسارَر َحيیاِتن

وَوَقْد َكانَن َمجيیُئُه  .وِوالدَدةَة يَیسوعَع َلْم َتُكْن ُصْدَفة. َفَقْد َجاَء يَیسوعُع االَمسيیُح إإلى االَعاَلِم َتْتميیًما للنُّبوءااتت
ااألبديیَِّة َمَعُه.  إإلى ااألرْرضِض ُجْزًءاا رَرئيیسيیا ِمْن ُخطَِّة ااِهللا ااآلبِب َلنا للتََّمتُِّع بالَحيیاةِة  

 
االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" وَوفي 

ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، في ِقصَِّة االِميیالدِد االَعجيیب. االثَّاِلَث وَوااألخيیَر َتأمَُّلُه (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) 
  َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ِلَقِتنا وَوأأنْن ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة أأنْن َتكونَن ِبِرْف

 
، وَوأأنْن يَیْلَمَس َقْلَبَك ِلَقبولِل ِبُكلِّ َبَرَكٍة وَوَصالُتنا ألْجِلَك، يیا َصديیقي، ِهَي أأنْن يُیبارِرَكَك االرَّببُّ

آآميین!. ُنَصلِّياْسِم يَیسوعَع ب يَیسوعَع االَمسيیَح رَربا وَوُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتَك ااآلنن.  
 


