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 D-20091225# 496م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 
 

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

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

ِقصَِّة وِوالدَدةِة ِمْن وواالثَّاني ااألووَّلِل  يْیِنَءاالُجْزإإلى َتيْیِن االسَّاِبَق َقِد ااْسَتَمْعنا في االَحْلَقَتيْیِنَل". وممذاا االيَیَهِل
–ُمَخلِِّص االَعاَلِم  االُجْزِء االثَّاِلِث إإلى َهِذهِه االَحْلَقِة في ااالْسِتماعَع ُنتاِبُع يَیسوعَع االَمسيیح. وَوَسْوفَف  
االِقصَُّة االتي َغيیَّْرتَت َمسارَر االتَّارريیِخ . َفِهَي ِقصٍَّة َعَرَفْتها االَبَشِريیَُّة وَوأأْعَظِم أأرْروَوعِعوَوااألخيیِر ِمْن 
  !االَبَشِرييِّ ِبُمْجَمِلِه

 
َحاِفًلا  ااَمجيیًد اا، عيْیًدَعزيیزيي االُمستِمع، َنَتَمنَّى َلَك رِرساَلِة االيیومم،وَوَقْبَل أأنْن َنْسَتِمَع إإلى 

ِمْن َقْلِبَك في َمجيیٍد  َتْغيیيیٍرُحدووثِث وَوُنَصلِّي أأنْن َتكونَن َهِذهِه االرِّساَلُة َسَبًبا في ِبالَبَرَكِة وَواالَخيْیِر. 
. ِلَحيیاِتَك ِخاللِل َقبولِل يَیسوعَع رَربا وَوُمَخلًِّصا  

 
يَیسوعَع  الدَدةِةوِو ِقصَِّةِمْن  ِلِث وَوااألخيیِراالُجْزِء االثَّاَمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین، ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن 

–االَمسيیح  يَیْسُردُدها َلنا االرَّااعي "تشك سميیث".   
 

[�ا�ِ��َ�]  
�ا�� "ْ�َ�ْ� �����") (�ا���  

َما زِزْلنا، يیا أأِحبِّائي، في أأْجوااِء ِعيْیِد االِميیالدِد االَمجيیِد االذيي يُیَذكُِّرنا ِبَمْوِلِد ُمَخلِِّص االَعاَلِم  
 يَیسوعَع االَمسيیح. وَوَقْد رَرأأيْینا في االَحْلَقَتيْیِن االسَّاِبَقَتيْیِن َكيْیَف أأننَّ االَمالكَك ِجْبراائيیَل َظَهَر ِلَمْريَیَم االَعْذررااَء

ُتَسمِّيیِه يَیسوعع، وَوأأننَّ َهذاا  ِطْفًلاِمْن رُروْوحِح ااِهللا، وَوأأنَّها َسَتِلُد َحَبًلا ُمْعِجِزيیا َسَتْحَبُل  وَوأأْخَبَرها أأنَّها
يَیُكونُن َعِظيیًما، وَوااْبَن ااْلَعِلـيِّ يُیْدَعى، وَويُیْعِطيیِه االرَّببُّ ااِإللُه ُكْرِسيَّ دَدااوُودَد أَأِبيیِه، وَويَیْمِلُك َعَلى َساالطِّْفَل 

وَوَقْد رَرأأيْینا أأيْیًضا َكيْیَف أأننَّ َمالكَك االرَّببِّ َظَهَر  ".إِإَلى ااَألَبِد، وَوَال يَیُكونُن ِلُمْلِكِه ِنَهايَیٌة َبيْیِت يَیْعُقوبَب
يَیا يُیوُسُف ااْبَن دَدااوُودَد، َال َتَخْف أَأنْن َتأُخَذ َمْريَیَم ااْمَرأَأَتَك. َألننَّ ِليُیوُسَف (َخطيیب َمْريَیَم) وَوقالَل َلُه: "

ا ُهَو ِمَن االرُّووحِح االُقُدسِس. َفَسَتِلُد ااْبًنا وَوَتْدُعو ااْسَمُه يَیُسوعَع. َألنَُّه يُیَخلُِّص َشْعَبُه ِمْن االَِّذيي ُحِبَل ِبِه ِفيیَه
". َخَطايَیاُهْم  

 
ا يَیْقِضي ِبِإْحَصاِء ُسكَّانِن ِفي ذذِلَك االزََّمانِن، أَأْصَدرَر االَقيْیَصُر أأُغْسُطُس َمْرُسوًموَو

. وَويُیَحدُِّثنا االَبشيیُر ُلْوقا َعمَّا َحَدثَث َجِميیُع ِليُیَسجَُّلواا، ُكلُّ وَوااِحٍد إإلى َبْلَدِتِهااِإلْمِبَرااُطورِريیَِّة. َفَذَهَب اال
َفَصِعَد يُیوُسُف أَأيْیًضا ِمَن االَجِليیِل ِمْن َمِديیَنِة االنَّاِصَرةِة إِإَلى االيَیُهودِديیَِّة، إِإَلى َمِديیَنِة "آآَنذااكَك َفيَیقولل: 

َلْحٍم، ِلَكْوِنِه ِمْن َبيْیِت دَدااوُودَد وَوَعِشيیَرِتِه، ِليُیْكَتَتَب َمَع َمْريَیَم ااْمَرأَأِتِه االَمْخُطوَبِة دَدااوُودَد االَِّتي ُتْدَعى َبيْیَت 
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ْتُه ِفي وَوِهَي ُحْبَلى. وَوَبيْیَنَما ُهَما ُهَناكَك َتمَّْت أَأيیَّاُمَها ِلَتِلَد. َفَوَلَدتِت ااْبَنَها االِبْكَر وَوَقمََّطْتُه وَوأَأْضَجَع
". َلْم يَیُكْن َلُهَما َمْوِضٌع ِفي االَمْنِزلل االِمْذوَودِد، إِإذْذ  

 
َقْد كانَن َمجيُء يَیسوعَع إإلى ااألرْرضِض َتْتميیًما ِلُنبوءااتِت االَعْهِد االَقديیِم. َفَقْد َتَنبََّأ أأْنبيیاُء االَعْهِد وَو
َسيُیْوَلُد ِمْن َعْذررااء، وَوأأنَُّه َسيُیْوَلُد في َبيْیِت َلْحٍم، وَوأأنَُّه َسيَیكونُن ُمْحَتَقًراا وَوَمْرفوًضا  االَمسيیَح االَقديیِم أأننَّ

ُه ُمقاِبَل ثالثيیَن ِقْطَعًة ِمَن االِفضَّة. وَوَقْد َتنَّبأوواا َعْنُه أأيْیًضا أأنَُّه نِمَن االنَّاسِس، وَوأأننَّ أأَحَد أأْصِدقاِئِه َسيَیخو
يَیقومُم ثاِنيَیًة. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ يَیسوعَع َتمََّم ِمْن ِخاللِل َمجيیِئِه إإلى ااألرْرضِض أأْكَثَر َسيُیْصَلُب وَويَیموتُت وَو

ُنبوَءةٍة َعْنُه في االَعْهِد االَقديیم. وَوَهذاا إإنْن دَدللَّ على َشيٍء، يیا َصديیقي، فإنَّما يَیُدللُّ ثالِثِمَئِة ِمْن َنْحِو 
َخَبُر وِوالدِدِتِه ُمْبِهًجا ِلَكثيیريین. وَويیا َلها ِمْن َهِديیٍَّة وَوَعِطيیٍَّة وَوِهَبٍة على أأننَّ االَمِسيیَّا االَمْوعودد. وَوَقْد كانَن 

رَرااِئَعٍة ِمَن ااِهللا االَعِليِّ لإلنسانن!   
 

وَوهَذاا ُكلُُّه وَوَنْقَرأُأ في ااألْصحاحِح ااألووَّلِل ِمْن إإْنجيیل َمتَّى االَكِلماتِت االتَّاِليَیَة َعْن وِوالدَدةِة يَیسوعع: "
مَّ َما ِقيیَل ِمَن االرَّببِّ ِبالنَِّبــيِّ االَقاِئِل: ُهَوذَذاا االَعْذرَرااُء َتْحَبُل وَوَتِلُد ااْبًنا، وَويَیْدُعونَن ااْسَمُه َكانَن ِلَكْي يَیِت
- ِعمَّاُنوِئيیَل أأَجْل يیا َصديیقي! فالَكِلَمُة االِعْبِريیَُّة "ِعمَّانوئيیل" َتْعني: "ااُهللا ". االَِّذيي َتْفِسيیُرهُه: ااُهللا َمَعَنا 

 َفَقْد وَوَعَد ااُهللا أأنَُّه َسيَیأتي يَیْوًما وَويَیْسُكُن َمَع ااإلْنسانِن. وَوَقْد َجاَء ذَذِلَك االيیومُم َقْبَل َنْحِو أأْلَفْي َسَنٍةَمَعنا". 
يَیسوعع.  االطِّْفُلِعْنَدما وُوِلَد   

 
االَعِليَّ ُهَو  إإليیها! وَوألننَّ ااَهللاَماسٍَّة وَوما أأْجَمَل أأنْن يَیْحُصَل ااإلْنسانُن على َهِديیٍَّة ُهَو في َحاَجٍة 

 االَخاِلُق، َفَقْد َنَظَر إإلى ااإلْنسانِن وَوأأدْدرَركَك ُبؤَسُه وَوَشقاَءهُه وَوَعْجَزهُه َعْن َحلِّ ُمْشِكالِتِه. ِلذلَك َفَقْد أأرْرَسَل
االَحلَّ االُمناِسَب وَواالَوحيیَد االذيي يَیُحلُّ ُمْشِكالتِت ااإلْنسانِن َمرَّةًة وَوإإلى ااألَبد.  

 
إإلى ااألرْرضِض، كانَن ااإلْنسانُن َقْد َجرَّبَب ُحلوًلا َكثيیَرةًة َجاَء ااُهللا فيیِه وَو في االَوْقِت االذيي َتَجسََّدوَو

ْد ِلُمْشِكالِتِه. َفاإلْنسانُن في َبْحٍث دَدااِئٍم َعِن االَفَرحِح، وَواالسَّعادَدةِة، وَواالطُّمأنيیَنِة، وَواالسَّالمِم، وَواالُحرِّيیَِّة. وَوَق
شَّافي ِلَمَرضِض االَخِطيیَِّة االُمميیت. وَوُكلُّ ما يَیْطُلُبُه االرَّببُّ ِمنَّا َجاَء يَیسوعُع إإلى ااألرْرضِض ِليُیَقدِّمَم االِعالجَج اال

ُهَو أأنْن َنْفَتَح بابَب ُقلوِبنا َلُه، وَوأأنْن َنْسَمَح َلُه ِبالدُّخولِل إإلى َحيیاِتنا وَوإإْجرااِء االتَّْغيیيیرااتِت االَّالزِزَمِة.   
 

َلْم يَیُكْن ُمَجرَّدَد ُمَعلٍِّم أأوْو َفيْیَلسوفٍف أأوْو ُمْصِلٍح  ِلَذِلَك، فإننَّ االطِّْفَل االذيي وُوِلَد في ِتْلَك االلَّيْیَلِة
. فالطِّْفُل يَیسوعُع ُهَو ااْبُن ااِهللا (بالَمْعنى االَمجازِزييِّ). وَوُهَو ُمَخلُِّص االَعاَلِم أأوْو َحتَّى َنِبيٍّ ااْجِتماِعيٍّ

ِهللا ااآلبِب َلنا. فاإلْنسانُن االَخاِطٌئ يُیْشِبُه ِطْفًلا يُیَبْرِهَن َعَمِليیا على َمَحبَِّة ااِلَكْي بأْسِرهِه. َفَقْد َجاَء يَیسوعُع 
ْن يَیتيیًما ال أأبَب َلُه. وَوألننَّ ااَهللا يُیِحبُّنا، فإنَُّه يُیريیُد أأنْن يَیكونَن أأًبا َسماوِويیا َلنا. وَوُهَو يُیريیُد أأنْن يُیَخلَِّصنا ِم

َشْوَكَة االَخِطيیَِّة ِمْن َخاِصَرةِة االِجْنِس  ُعبودديیَِّة االَخِطيیَِّة. ِلذلَك َفَقْد جاَء يَیسوعُع إإلى ااألرْرضِض ِليَیْنِزعَع
أأيْیًضا ِلَكْي االَبَشِرييِّ وَويُیْعطيینا َحيیاةًة أأبديیًَّة. وَوَقْد َجاَء أأيْیًضا ِليُیْعطيینا َسالًما وَوَفَرًحا َحقيیِقيیَّيْیِن. وَوَقْد َجاَء 

  يُیصاِلَح ااإلْنسانَن َمَع َخاِلِقِه وَويُیعيیَدهُه إإلى االشَِّرَكِة االُحْلَوةِة َمَعُه.
 

. وَوَقْد ي االِمْذوَوددوَوأَأْضَجَعْتُه ف ،وَوَقمََّطْتُهوَوفي ِتْلَك االلَّيْیَلِة، وَوَلَدتِت االُمَطوََّبُة َمْريَیُم يَیسوعَع، 
وَوَعِطيیٍَّة َقدََّمها ااُهللا ااآلبُب للَعاَلِم. َفِمْن ِخاللِل ذَذِلَك االطِّْفِل االصَّغيیِر، َكانَن ااُهللا  كاَنْت ِتْلَك أأْعَظم َهِديیٍَّة

يُیَقدِّمُم للَبَشِر َجميیًعا االَحلَّ ِلَجميیِع ُمْشِكالِتِهم. ِلذلَك ال َعَجَب أأننَّ االَمالِئَكَة َتَرنََّمْت في ِتْلَك ااآلبُب 
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قا. وَوَقِد االلَّيْیَلِة االَعظيیَمِة. َففي ِتْلَك االلَّيْیَلِة، َعبََّر ااُهللا َعْن َمَحبَِّتِه للَعاَلِم ِبَطريیَقٍة َفريیَدةٍة وَوُمَميیََّزةٍة َح
ْخَتَرقَق ُنْورُر يَیسوعَع ُظْلَمَة االَعاَلِم َفَبدَّدَدها. وَوَبْعَد وُوصولِل ِتْلَك االَهِديیَِّة إإلى ااألرْرضِض، َبِقَي االسُّؤاالُل اا

االذيي يَیْطَرحُح َنْفَسُه ُهو: َمْن ِمَن االُخطاةِة وَواالَمأُسورريیَن وَواالِجيیاعِع وَواالِعطاشِش َسيَیُمدُّ يَیَدهُه وَويَیْقَبُل ِتْلَك 
يَیِد ااِهللا االَحيِّ؟االَهِديیَِّة ِمْن   

 
َقْد وَو .االرَّببِّ َمَالكَكفإننَّ َهؤالِء االرُّعاةِة رَرأَأوْواا وَوَكَما َقَرأأنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة، يیا أأِحبَّائي،  

َتَخاُفواا! َفَها َال . وَوَلِكنَّ االَمالكَك َقالَل َلُهْم ُمَطْمِئًنا: "َمْجُد االرَّببِّ َفَخاُفواا َخْوًفا َعِظيیًماأأضاَء َحْوَلُهْم 
ٌص ُهَو أَأَنا أأَبشُِّرُكْم ِبَفَرحٍح َعِظيیٍم يَیُكونُن ِلَجِميیِع االشَّْعِب: أَأنَُّه وُوِلَد َلُكُم االيَیْومَم ِفي َمِديیَنِة دَدااوُودَد ُمَخلِّ

َهَر َبْغَتًة َمَع . وَوَظ"االَمِسيیُح االرَّببُّ. وَوهِذهِه َلُكُم االَعَالَمُة: َتِجُدوونَن ِطْفًال ُمَقمًَّطا ُمْضَجًعا ِفي ِمْذوَودٍد
االَمْجُد ِهللا ِفي ااَألَعاِلي، وَوَعَلى "االَمَالكِك ُجْمُهورٌر ِمَن االُجْنِد االسََّماوِوييِّ ُمَسبِِّحيیَن ااَهللا وَوَقاِئِليیَن: 

."ااَألرْرضِض االسََّالمُم، وَوِبالنَّاسِس االَمَسرَّةُة  
 

وَوَلمَّا َمَضْت َعْنُهُم االَمَالِئَكُة إِإَلى ُقلوبِب االرُّعاةِة إإذْذ َنْقَرأُأ: " ِمْنوَوَفْجأةًة َتالَشى ُكلُّ َخْوفٍف  
ِلَنْذَهِب ااآلنَن إِإَلى َبيْیِت َلْحٍم وَوَنْنُظْر هَذاا ااَألْمَر « االسََّماِء، َقالَل االرجالل االرَُّعاةُة َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض:

ْسِرِعيیَن، وَووَوَجُدوواا َمْريَیَم وَويُیوُسَف وَواالطِّْفَل ُمْضَجًعا ِفي َفَجاُءوواا ُم». االَوااِقَع االَِّذيي أَأْعَلَمَنا ِبِه االرَّببُّ
  ".االِمْذوَودِد

 
وَوِمَن االُمؤكَِّد، يیا َصديیقي، أأننَّ االرُّعاةَة َلْم يَیْفَهُمواا ُكلَّ أأْسراارِر االَمَحبَِّة ااإللهيیَِّة االُمَتَمثَِّلِة في 

يْیًضا َبْعَد َنْحِو أأْلَفْي َسَنة ِمْن ِتْلَك االَحادِدَثة. َفَنْحُن ال وَوَهِذهِه ِهَي َحاُلنا َنْحُن أأذَذِلَك االطِّْفِل االصَّغيیر. 
بالرَّْغِم ِمْن َعَدمِم َفْهِم االرُّعاةِة ِلُكلِّ ااألْسراارِر ااإللهيیَِّة االتي َلِكْن َمَحبَِّة ااِهللا! وَوأأْعماقَق َنْفَهُم َتماًما 

ُثمَّ رَرَجَع ألْصحاحِح االثَّاني ِمْن إإْنجيیِل لوقا: "َتَجسََّدتْت في االطِّْفل يَیسوعَع، فإنَّنا َنْقَرأُأ َعْنُهم في اا
". وَوال َشكَّ أأننَّ االرَُّعاةُة وَوُهْم يُیَمجُِّدوونَن ااَهللا وَويُیَسبُِّحوَنُه َعَلى ُكلِّ َما َسِمُعوهُه وَورَرأَأوْوهُه َكَما ِقيیَل َلُهْم

ْفِل االذيي َبشََّرُهْم ِبِه االَمالكُك. َفَقْد ِلُرؤؤيَیِة االطِِّعْنَدما َجاُءوواا َهؤالِء االرُّعاةِة أأَخُذوواا االَقراارَر االصَّحيیَح 
وَوأأنْن يَیعودُدوواا إإلى رَرْعِي االَغَنِم. وَوَلِكنَُّهْم َصدَُّقواا  ،كانَن بإْمكاِنِهْم أأنْن يَیَتجاُهلواا َما َسِمُعوهُه وَوَما رَرأأوْوهُه

-َمالكَك االرَّببِّ وَوجاُءوواا "ُمْسِرعيیَن"  في َتْعبيیٍر َحقيیقيٍّ َعْن َقبوِلِهْم َهِديیََّة ااِهللا َلُهم.    
 

وَوُسؤاالي َلَك، َعزيیزيي االُمستِمع، ُهَو: َهْل َقدَّْمَت يَیْوًما َهِديیًَّة إإلى َشْخٍص َما َفَرفَض  
ِه َفأْحَضَر َلها َهِديیًَّة َقيیَِّمًة َقبوَلها؟ وَوَلَنَتَخيیَّْل َمًعا أأننَّ زَزوْوًجا أأرراادَد أأنْن يُیَعبَِّر َعْن ُحبِِّه االشَّديیِد ِلَزوْوَجِت

، َبْل رَرَفَضْت َحتَّى أأنْن َتْفَتَحها. بالَهِديیَِّةَلْم ُتبالي زَزوْوَجَتُه  َكلََّفْتُه االَكثيیَر ِمَن االُجْهِد وَواالَمالل. وَوَلِكنَّ
َة َبِقيَیْت في َمكاِنها دُدوْونن أأنْن َتْلقى وَوبالرَّْغِم ِمْن ُمحاوَوالِتِه االَعديیَدةِة إلْقناِعها ِبَقبولِل االَهِديیَِّة، فإننَّ االَهِديیَّ

ااْهِتماًما ِمَن االزَّوْوَجِة االَعنيیَدةة!   
 

إإننَّ َهذاا َمْوِقٌف يَیْكِسُر االَقْلَب َحقا! َفَنْحُن أأمامَم َشْخٍص يُیحاوِولُل أأنْن يُیَعبَِّر َعْن َمَحبَِّتِه 
وَوَهذاا  ِبِعنادٍد َشديید! َخَر يَیْرُفُض ذَذِلَك االُحبٍص آآوَوااْهِتماِمِه ِبَشتَّى االطُُّرقق. وَوَلِكنَّنا أأيْیًضا أأمامَم َشْخ

َفَقْد أأرراادَد ااُهللا ااآلبُب أأنْن يُیَعبَِّر َلنا َعْن ا َحَدثَث في ِقصَِّة ِميیالدِد يَیسوعَع االَمسيیح. َميُیْشِبُه إإلى َحدٍّ َما 
–االشَّديیَدةِة بأنْن َتَجسََّد وَوَجاَء إإلى أأرْرِضنا في َهيْیَئٍة َبَشِريیٍَّة َمَحبَِّتِه  أأيْي في َهيْیَئِة يَیسوعَع االَمسيیح.  

ال َشكَّ أأننَّ َهذاا االِعنادَد االذيي يُیْظِهُرهُه َكثيیروونَن يَیْكِسُر َقْلَب ااِهللا وَو. َهِديیََّتُهوَوَلِكنَّ أأناًسا َكثيیريیَن رَرَفُضواا 
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ألْجِلنا ألنَُّه االُمِحبِّ. َفَقْد َكانَن َمجيُء يَیسوعَع إإلى ااألرْرضِض َتْضِحيَیًة َكبيیَرةًة وَوَعظيیَمًة قامَم ااُهللا ِبها 
يُیِحبُّنا. وَوألننَّ َخالصَص ااإلْنسانِن يَیَتَوقَُّف على َقبولِل َهِذهِه االَهِديیَِّة، فإننَّ َعَدمَم َقبولِل ااإلْنسانِن ليیسوعَع 

االَمسيیِح يَیْكِسُر َقْلَب ااِهللا االذيي يُیريیُد أأننَّ االَجميیَع يَیْخُلصونَن وَوإإلى َمْعِرَفِة االَحقِّ يُیْقِبلونن.  
 

ِر ُكلُِّه ُهَو أأننَّ أأناًسا َكثيیريیَن ِممَّْن يَیْرُفضونَن َقبولَل يَیسوعَع ُمَخلًِّصا وَواالَعجيیُب في ااألْم
ِلَحيیاِتِهْم يُیِحبُّونَن ااالْحِتفالَل ِبعيیِد االميیالدِد االَمجيید! َفُهْم يُیِحبُّونَن َشَجَرةَة االِميیالدِد، وَواالزِّيیَنَة، وَواالَهداايیا، 

ونَن َقبولَل أأْعَظِم َهِديیٍَّة َقدََّمها ااُهللا االَعِليُّ لإلْنسانِن للتَّعبيیِر َعْن وَواالَمَرحَح، وَوااالْحِتفالَل. وَوَلِكنَُّهْم يَیْرُفض
وَويُیْعطيیِه االُفْرَصَة ِتْلَو االُفْرَصِة  َمَحبَِّتِه االفاِئَقِة َلُه! وَوَمَع ذَذِلَك، فإننَّ ااَهللا االرَّحيیَم يَیْنَتِظُر ااإلْنسانَن

ِه رَربا وَوَسيیًِّداا على َحيیاِتِه. ِلَقبوِل  
 

ُمَسيیَّريیَن ال االَبَشِر ِجُب عليینا َجميیًعا أأنْن َنَتَذكََّر، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ ااَهللا َقادِدرٌر على َخْلِق وَويَی
آآِليیِّيیَن. وَوَلِكنَُّه َلْم يَیْفَعل ذَذِلَك. َفُهَو يَیْعَلُم أأننَّ أأْشخاًصا ُمَخيیَّريین. وَوَلِكنَُّهْم َسيَیكونونَن في َهِذهِه االَحاَلِة 

َرضُض على ااإلْنسانِن رَرْغًما َعْن أأْنِفِه ال ِقيیَمَة َلها. ِلذلَك َفَقْد أأْعطانا ااُهللا إإرراادَدةًة االَعالقاتِت االتي ُتْف
ي وَوَهِذهِه ِهَي االطَّريیَقُة االَوحيیَدةُة االتي ُتْضِفَحرَّةًة. وَوَهذاا يَیْعني أأنَُّه أأْعطانا ُحرِّيیََّة َقبوِلِه أأوْو رَرْفِضِه. 

َعالَقٍة َغيْیِر َحقيیقيیَّة؟ َفال يُیْمِكُن ألييِّ َشْخٍص َعاِقٍل أأنْن يَیْقَبَل ِمْن  أأهمِّيیًَّة على االَعالقاتِت. َفما َنْفُع أأييِّ
نا َشْخٍص آآَخَر أأنْن يُیِحبَُّه رَرْغًما َعْن أأْنِفِه. َكَذِلَك، فإننَّ ااَهللا ال يُیريیُدنا أأنْن َنْعُبَدهُه رَرْغًما َعنَّا، َبْل يُیريیُد

. َطْوًعا ووااْختيیارًرااأأنْن َنْختارَر ذَذِلَك   
 

ْنَدما َكَسَر آآدَدمُم وَوِصيیََّة ااِهللا، َصارَرتْت ُهناكَك َفْجَوةٌة َكبيیَرةٌة َبيْیَنُه وَوَبيْیَن َخاِلِقِه. وَوَقْد َصارَر ِعَف
نَُّه َفرااغٌغ َناِجٌم ُهناكَك َفرااغٌغ في َقْلِب ااإلْنسانِن ال يُیْمِكُن ألييِّ َشْخٍص أأوْو َشيٍء أأنْن يَیمَألهُه. ِلماذذاا؟ أل

لَحيِّ. ِلذلَك فإننَّ االنَّاسَس َجميیًعا يُیحاوِولونَن ِبَشتَّى االطُُّرقِق أأنْن يَیْمألوواا َهذاا َعِن ااْنِفصاِلنا َعِن ااِهللا اا
–بأمورٍر َكثيیَرةٍة االَفرااغَغ  وَوَلِكْن َعَبًثا. َفاُهللا ُهَو االَوحيیُد االذيي يُیْمِكُنُه أأنْن يَیْمَأل َهذاا االَفرااغَغ االذيي َنْشُعُر  

ِبِه في ُقلوِبنا.   
 

وَوفي ِعيْیِد االميیالدِد االَمجيیِد، يُیحاوِولُل أأناسٌس َكثيیروونَن أأنْن يَیمألوواا َفرااغَغ ُقلوِبِهْم بأمورٍر ثانويیٍَّة 
. َكَشَجَرةِة االميیالدِد، وَواالزِّيیَنِة، وَواالَهداايیا، وَواالطَّعامِم، وَواالزِّيیاررااتِت. وَوَلِكنَّ َهذاا ُكلَُّه َنْوعٌع ِمْن ِخدااعِع االذَّااتِت

ااِهللا االَحيِّ ُهَو رَرجاٌء زَزااِئٌف. وَوُكلُّ َبْحٍث َعِن االَفَرحِح َبعيیًداا َعِن ااِهللا ُهَو لى ال يَیقومُم عَفُكلُّ رَرجاٍء 
َبْحُث َباِطٌل وَوال يُیْجِديي َنْفًعا. َفاإلْنسانُن َقْد يَیِجُد االسَّعادَدةَة في ااألشيیاِء ِلَوْقٍت َقصيیٍر َفَقط. أأمَّا 

ال يُیْوَجُد إإلَّا في َشْخِص االرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیِح وَوْحَدهُه. االسَّعادَدةُة االَحقيیقيیَُّة وَوااالرْرِتوااُء االَحقيیقيُّ َف  
 

، َصديیقي االُمستِمع، أأنْن أأْسأَلَك: َكيْیَف َتْحَتِفُل ِبعيیِد االِميیالدِد االَمجيید؟ َهْل ااْسَمْح ليوَوااآلنْن 
اِحَب االِعيْیِد؟ إإننَّ َشْوقَق يَیكونُن ذِذْهُنَك َمْشغوًلا ِبَشَجَرةِة االميیالدِد، وَواالزِّيیَنِة، وَواالَهداايیا؟ وَوَهْل َتْنسى َص

ُقلوِبنا ُهَو أأنْن ُتْدرِركَك االَمْعنى االَحقيیقيَّ ِلعيیِد االميیالدِد االَمجيید. وَوَصالُتنا ألْجِلَك ِهَي أأنْن َتْفَتَح يَیَديْیَك 
َذهُه في ِعيْیِد ِلَقبولِل أأْعَظِم َهِديیٍَّة َقدََّمها ااُهللا للَبَشِريیَّة. أأَجْل يیا َصديیقي، َفأَهمُّ َقراارٍر يُیْمِكُنَك أأنْن َتأُخ

وَوُكلُّ ما يَیْنَبغي َلَك أأنْن َتْفَعَلُه ُهَو االميیالدِد االَمجيیِد ُهَو أأنْن َتْقَبَل يَیسوعَع االَمسيیَح رَربا وَوُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتَك. 
َل َنْحِو أأْلَفْي أأنْن َتْسَمَح ِهللا أأنْن يَیْفَتَح َعيْیَنيْیَك ِلَترىى االَهِديیَِّة االتي َقدََّمها َلَك في َشْخِص االطِّْفِل يَیسوعَع َقْب

َسَنة.   
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إإننَّ ااَهللا يُیِحبَُّك، يیا َصديیقي! وَوُهَو يُیريیُد أأنْن يُیبارِرَكَك وَوأأنْن يُیْعطيیَك َحيیاةًة ُمْشِبَعًة. وَواالَحقيیَقُة ِهَي 

أأنْن يُیْقِنَعَك االُعثورِر على َهذاا االشَِّبَع وَوَهذاا ااالرْرِتوااَء في َهذاا االَعاَلِم. َفالَعاَلُم يُیريیُد ِمَن أأنََّك َلْن َتَتَمكََّن 
 ،بأنََّك َتْسَتطيیُع أأنْن َتِجَد َضالََّتَك في ااألشيیاِء االَماددِّيیَِّة. وَوَلِكنَّ َهذاا االَكالمَم َغيْیُر َصحيیح. وَوبالُمقاِبل

-8: 10في إإْنجيیل يُیوَحنَّا يَیقولُل يَیسوعُع َفإننَّ  َجِميیُع االَِّذيیَن أَأَتْواا َقْبِلي ُهْم ُسرَّااقٌق وَوُلُصوصٌص، : "10
لِخَراافَف َلْم َتْسَمْع َلُهْم. أَأَنا ُهَو االَبابُب. إِإنْن دَدَخَل ِبي أَأَحٌد َفيَیْخُلُص وَويَیْدُخُل وَويَیْخُرجُج وَويَیِجُد وَولِكنَّ اا

 اةٌة وَوِليَیُكونَنَمْرًعى. اَالسَّارِرقُق َال يَیأِتي إِإالَّ ِليَیْسِرقَق وَويَیْذَبَح وَويُیْهِلَك، وَوأَأمَّا أَأَنا َفَقْد أَأَتيْیُت ِلَتُكونَن َلُهْم َحيَی
".َلُهْم أَأْفَضُل  

 
أأمامَم ِخيیارَريْیِن: ااألووَّلُل ُهَو أأنْن ُتَصدِّقَق يَیسوعَع، وَواالثَّاني أأنََّك ، َصديیقي االُمسَتِمع، وَوَهذاا يَیْعني 

يَیسوعَع وَوَتْقَبُلُه رَربا وَوُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتَك، فإننَّ َهذاا يَیْعني  وَوَلِكْن إإنْن َلْم ُتَصدِّقْقُهَو أأنْن ُتَصدِّقَق إإبليیس. 
ِتْلقاِئيیا أأنََّك َعْبٌد إلبليیس. وَوإإنْن كانَن إإبليیُس َهَو االسَّيیُِّد على َحيیاِتَك، ااْعَلْم أأنَُّه يَیْسِرقُق االَبَرَكَة ِمْن 

َفُهناكَك َعالَقٌة رَرااِئَعٌة َتْنَتِظُركَك َمَع ااِهللا ةًة أأْفَضل. َحيیاِتَك. أأمَّا يَیسوعُع َفيَیقولُل َلَك إإنَُّه يَیْذُخُر َلَك َحيیا
االَحيِّ االُمِحبِّ. وَوُهناكَك َحيیاةٌة أأَبِديیٌَّة َتْنَتِظُركَك َمَعُه أأيْیًضا.  

 
وَويَیْنَبغي َلَك أأنْن َتْعَلَم، َعزيیزيي االُمستِمع، أأننَّ االَحيیاةَة االَفيیَّاَضَة االتي يُیريیُد ااُهللا أأنْن يَیْمَنَحَك  

وَوَمَع أأنََّك َتْحُصُل عليیها َمجَّاًنا، فإنَّها َكلََّفِت ااَهللا ُكلَّ َشيٍء. َفِلَكْي يُیْعطيیَك . بالَمجَّاننَي إإيیَّاها ِه
ِبَوْصِفِه أتي إإلى َهذاا االَعاَلِم يَیيَیَتوااَضَع، وَوأأنْن االرَّببُّ يَیسوعُع َهِذهِه االَحيیاةَة االرَّااِئَعَة َمَعُه، كانَن ال ُبدَّ أأنْن 

-ِطْفًلا  وَويَیموتَت على االصَّليیِب ألْجِلَك. ِلذلَك فإننَّ االرَّسولَل يیوَحنَّا  ،وَويَیَتألََّم ،يَیصيیَر رَرُجًلا َقْبَل أأنْن 
وَوهِذهِه ِهَي االشََّهادَدةُة: أَأننَّ ااَهللا أَأْعَطاَنا َحيَیاةًة أَأَبِديیًَّة، وَوهِذهِه : "12وو  11: 5يَیقولُل في رِرساَلِتِه ااألوولى 

".ْبُن َفَلُه االَحيَیاةُة، وَوَمْن َليْیَس َلُه ااْبُن ااِهللا َفَليْیَسْت َلُه االَحيَیاةُةاالَحيَیاةُة ِهَي ِفي ااْبِنِه. َمْن َلُه ااال  
 

ِلذِلَك، ُهناكَك َخَبٌر َساررٌّ يَیْنَتِظُركَك. وَواالَخَبُر االسَّاررُّ ُهَو أأننَّ يَیسوعَع َجاَء إإلى ااألرْرضِض ألنَُّه  
َفَهْل َسُتديیُر َظْهَركَك ِهللا وَوَتْرُفُض َهِديیََّتُه؟ وَوَهْل . ظارِركِكِمَن ااِهللا باْنِتُهناكَك َهِديیٌَّة َقيیَِّمٌة ِجداا يُیِحبَُّك. وَو

َسَتْبقى َتعيیُش في االظُّْلَمِة وَوااليیأسِس وَواالشَّقاِء؟   
 

أأنْن َنْقَرأَأ في ااإلْنجيیِل أأننَّ االطِّْفَل يَیسوعَع َلْم يَیِجْد َمكاًنا َلُه في َبيْیِت َلْحٍم َحقا ِمَن االُمْحِزنِن إإنَُّه 
أأْكَثر ُهَو أأنْن ال يَیكونَن َلُه َمكانٌن في َقْلِبَك وَوَحيیاِتَك. وَوَمَع َما يُیْحِزنُن االَقْلَب وَوال في َهذاا االَعاَلِم. وَوَلِكنَّ 

ي ِبَمْوِلِد يَیسوعع، َبْل َتْبَدأأ ِمْن ُهناكك. فالَّذيي َكَتَب َهِذهِه االِقصََّة على ذَذِلَك فإننَّ ِقصََّة االِميیالدِد ال َتْنَته
َصَفحاتِت االتَّارريیِخ يُیريیُد أأنْن يَیْكُتَب ِقصََّة ُحبِِّه االَعجيیِب َعلى َصَفحاتِت َقْلِبَك وَوَحيیاِتَك.   

 
وَوأأنْن َتْسَمُح ليیسوعَع أأنْن يَیْدُخَل َقْلَبَك  ،ِلذلَك فإننَّ َصالَتنا ألْجِلَك ِهَي أأنْن َتْقَبَل َهِديیََّة ااِهللا

فإنْن أأرَردْدتَت أأنْن َتْقَبْلُه ااآلنن، َصلِّ َمعي: "أأيیُّها االرَّببُّ يَیسوعُع. َلَقْد َتِعْبُت ِمْن  وَويُیَغيیَِّر َحيیاَتَك إإلى ااألَبد؟
إإلى ُغْفرااِنَك وَوَخالِصَك. َمحاوَوَلِة إإدداارَرةِة َسفيیَنِة َحيیاتي ِبَنْفسي. ِلذلَك فإنِّي في َحاَجٍة َماسٍَّة إإليیَك وَو

آآميین!َتعالَل، ِمْن َفْضِلَك، وَوُكْن رَربا وَوَسيیًِّداا على َحيیاتي".   
 

[�ا������]  
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يیالدِد يَیسوعَع االَمسيیح. وَوِعْنَدما َنَتأمَُّل في ِقصَِّة ِمِمْن ِلُث ووااألخيیُر َكانَن َهذاا ُهَو االُجْزُء االثَّا

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

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

 
وَوأأخيیًراا، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمستِمعيین، َمَع َكِلَمٍة ِختاِميیٍَّة ِمَن االرَّااعي "تَشْك سميیث":  

 
�ا��  "��� �����"�ا���  

ُهناكَك، يیا أأِحبَّائي، َمْن يُیجادِدلونَن قاِئليیَن إإننَّ يَیسوعَع َلْم يُیْوَلد في َهذاا االَوْقِت ِمَن االسَّنة. 
ِبنا أأنْن َنْحَتِفَل ِبِعيْیِد االميیالدِد االَمجيیِد ألنَُّه َليْیَس َمْذكورًراا في االِكتابِب يَیليیُق َمْن يَیقولونَن إإنَُّه ال  وَوُهناكَك
ِعيْیِد االِميیالدِد االَمجيیِد ِلَسَبٍب آآَخَر َغيْیَر َشَجَرةِة االميیالدِد وَواالَمغارَرةِة ِب. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا َنْحَتِفُل االُمَقدَّسِس

سوعَع وَواالزِّيیَنِة. َفَنْحُن َنْحَتِفُل ِبِه ِلَكْي َنتَذكََّر َمَحبََّة ااِهللا َلنا. فالِكتابُب االُمَقدَّسس يُیَحدُِّثنا َعْن َمجيِء يَی
َخِطيیَّة. ِلذلَك، َنْرجو ِمْن أأْعماقِق ُقلوِبنا أأنْن ُتَركَِّز، يیا َصديیقي، ال إإلى االَعاَلِم ِلَكْي يَیْفديینا ِمْن َلْعَنِة اال

–على َمظاِهِر َهذاا االِعيْیِد، َبْل َعلى َصاِحِب االِعيْیِد  أأيْي َعلى يَیسوعَع االَمسيیِح االذيي َجاَء إإلى االَعاَلِم  
آآميین!ِلَكْي يَیموتَت َعْنَك وَويُیْعطيیَك َحيیاةًة أأبديیًَّة َمَعُه إإنْن آآَمْنَت ِبِه.   

 


