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مقدمة

"لمن رنمت الملئكة؟" 

 مقالت وتأملت، كتبت على مّر سنوات عديدة، جّمعت كما كتبت ونشرت أصل في
 نبذ، صحف ومجلت، وكان جّل هدفها كما هو اليوم في شكلها ومضمونها الحالي،
 التأمل في أبعاد المحبة اللهية اللمتناهية، والتي ل يحدها إطار الزمان والمكان، ول
 يحصرها قالب اللون والجنس والقومية، بل هي محبة ا المنشغلة في تخطيط حياة
 أفضيل وأوفير سيعادة لكيل إنسيان، فميا علينيا إل أن نقيول آميين لهيذه المشييئة اللهيية،

فنستند بكل ثقة وإيمان على الوعود والحقائق الكتابية التي هي اثبت من الصخر.

 صيلتي أن تكيون هيذه التيأملت، لفائدتنيا جميعيا، لنتيذوق ونيدرك ميا أطييب وميا أحليى
 هيذا اليله الخيالق المحيب، اليذي يحيب كيل واحيد منيا بشيكل شخصيي، ويرييد أن يجعلنيا

خاصته ومن شعبه.

لكل من يبحث عن الحق،
لكل من وجده،

لكل من يحب الحياة،

 اهدي هذه التأملت لتكون سبب بركة لحياتنا.

عزيز سمعان دعيم
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لمن رنمت الملئكة
لنعلن في ذكرى الميلد ميلدا جديدا لحياة أفضل

 رغييم الليييل الحالييك الظلم وبرده القييارس والثلييوج المتسيياقطة، أمسييكت المييرأة بيييدي طفليهييا
 الصغيرين، وساروا في طريقهم للكنيسة لحضور حفلة عيد الميلد. أما زوجها فبقي في البيت، إذ
 ليم يكين ييؤمن قيط إل بميا تيراه عينياه ويقيره المنطيق... وبينميا هيو يعيزي نفسيه باليدفء ويراقيب
 العواصيف والبسياط اليبيض فيي الخيارج... أخيذ يفكير بسيخافة أولئك اليذين ييترددون عليى الكنيسية

للحتفال بميلد طفل وديع يدعونه ا المتجسد.
 وإذ بيه يسيمع ضيربات اصيطدام شييء ميا ببياب بيتيه، فياهتم باليمر وفتيح البياب، فوجيد عصيفورا
 يصارع الموت عند عتبة البيت... أمسك به ونظر حوله فرأى سربا من الطيور الشقية تبحث عن
 خلص من البرد القارس وعن ملجأ من قسوة الثلج، فأخذ العصفور المسكين وأشار بيديه لسرب
 الطييور أن يتبعيه إليى حظييرة الحيوانيات اليتي بجيوار اليبيت. ولكين ميا مين جيدوى، فهيي ل تفهيم
 إشاراته ول تعرف لغته، فدخل إلى البيت وأتى ببعض الطعام ووزعه في الطريق إلى الحظيرة،
 ولكين جهيوده ذهبيت عبثيا، هيذا وبعيد أن اسيتنفذ كيل ميا بوسيعه عمليه وليم يفليح، التفيت إليى سيرب
 الطييور وقيال: "ليتنيي كنيت واحيدا منكيم لرشيدكم للملجيأ وأخلصيكم". وهنيا افتكير كلميات زوجتيه
 المحبوبة، كيف أن ا صار كواحد منا لكي يخلصنا ويكون لنا الملجأ، فلم تكن هناك أية طريقة
 أخيرى للخلص، إل أن يتجسيد ا يفيي وسيطنا بشيخص عمانوئييل، ربنيا يسيوع المسييح، ويعييش

بيننا، مجربا في كل شيء مثلنا ولكن بل خطية.
 وقبل أن تنتهي احتفالت الميلد في الليلة ذاتها ترك بيته مسرعا في اتجاه الكنيسة، وعندما دخلها

جلس بجانب زوجته ممسكا بيدها وقائل: "كان لزاما أن يصير ا كواحد منا ليخلصنا". 
 وسيمع اليواعظ يختيم كلمتيه بقيوله: "لقيد بشير ملك اليرب الرعياة بفيرح عظييم، قيائل: "انيه وليد لكيم

11: 2اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب" لوقا 
 لقد اعتقد اليهود أن المسيا سيأتي ليخلصهم من عبودية الرومان أما طفل المغارة، الرب يسوع،
 فقيد جياء ليخلصينا مين عبوديية ذواتنيا، مين سيلطة الخطيية ونتائجهيا، أتيى لكيي يحررنيا مين عقياب

خطايانا ويعطينا باليمان به حياة أبدية، جاء لينزع البؤس والشقاء، الخوف والقلق.
 لقد ولد الرب يسوع في مغارة حقيرة تاركا أمجاد السماء. رضي وهو الله أن يأخذ صورة عبد
 ويعيش بيننا ولجلنا. ليحررنا من الخطية وعبودية إبليس اللعين، ويعطينا الحياة الفضل، الحياة
 البدية. وقد تمم ذلك بميلده العجيب ومن ثّم بموته الكفارّي على الصليب لجلنا، لنؤمن به وننال

الحياة البدية العتيدة. 
 المسييح وليد بيننيا لكيي يميوت لجلنيا ويخلصينا، أفل تُقبِيل لمين رنميت لميلده ملئكية السيماء قائلية:
 المجيد ل يفيي العيالي وعليى اليرض السيلم وبالنياس المسيرة". أول تَقبَيل مين قيال عنيه اليب أنيه
 البن الحبيب، الذي به سررت... أل تسرع ليسوع الوديع الذي يدعو قائل: "تعالوا إلّي يا جميع
 المتعيبين والثقيلي الحمال وأنيا أريحكيم. إحملوا نييري عليكيم وتعلموا منيي. لني وديع ومتواضع

30-28: 11القلب. فتجدوا راحة لنفوسكم، لن نيري هيّن وحملي خفيف." متى 
 الرب يسوع ينتظرك لتصمم بشأنه في حياتك فهو يقول: "هأنذا واقف على الباب وأقرع إن سمع

20: 3أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي" رؤيا 
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 فليتيك أيها الخ ترفيع صلة صيادقة إلى طفل المغيارة الوديع، اليله المتجسيد، وتسيلم ذاتك لعنايته
 المباركة، قائل: "أيها الرب يسوع إني آتي إليك معترفا بخطاياي، وبعدم استحقاقي، ولكني ألقي
 بذاتي على رحمتك الكبيرة، ومحبتك العجيبة، أطرح نفسي عند أقدام صليبك مؤمنا بك ربا وفاديا
 ومخلصا شخصيا لي وواثقا بوعدك، فاني أدعوك يا طفل المغارة أن تسكن قلبي الحقير، وتجعل

منه عرشا لك وتكون ملكا وربا والها لحياتي. آمين."
لك مسكنا وخذ من قلوبنا،  تعال بيننا  أقم عندنا،

الميلد    عن تحدثنا بلد

 فيي ختيام إجتمياع قمية طوييل لبلد وبليدان، ذاقيت طعيم وطيأة الفيادي الحنيان، عليى تيراب الينين
والحزان، تقرر أن تلخص كل بلدة وبلد، وتجمل ما عندها بأقل الجمل...

 قرر الكل بالجماع إعطاء كرامة افتتاح الجلسة الختامية لمدينة الميلد، فتكلمت بيت لحم قائلة:
 "أنيا خجلنية مين تصيرفي، فأنيا اليتي تسيمى بييت الخيبز، وقيد شيهدت مجاعيات كيثيرة...  وعنيدما

 ، لم أكن مستعدة... لمخبز الحياة النازل من السماء، سيد الكون، وافتقدني الشبع الحقيقيأتاني 
 أعطيه المكيان اللئق بيه... فتحيت بييوتي الكيثيرة وفنيادقي لكيثيرين أتيوا لزييارتي وللكتتياب، وليم
 أكيرم سييد الكيون، وكيان كيل ميا قيدمته ليه ميذود حقيير... أنيا ييا جماعية خجليى مين ربيي، فكيل البلد
 تطيوبني وأنيا صيغيرة عين كيرم وافتقياد سييدي... كلميا أتيذكر ابتسيامة طفولية الكيائن اللهيي اللطيفية
 الحنونة، وهو مسيتمتع في ميذود القش والحبوب... كلما تعاظم إحساسي بخسيارة فرصة عمري،
 فهيي لين تعيود ثانيية... كيم أحسيد البشير والبشيرية عليى الفرصية اليتي ميا زاليت أبوابهيا مفتوحية
 لستقبال طفل ورب الميلد ليولد في قلوب لحمية... فليتهم  ل يضيّعون الفرصة... ليت كل منهم

ينتبه ويتّنبه فل يضيّع الفرصة... ليتهم..."  وأخفت وجنتيها بيديها...  وبكت...

  ثّم تكلمت مدينة بيت ساحور مترنمة فقالت: "ما أسعدني أنا التي شهدت أعظم اوركسترا سماوية
 ليم تشيهد مثلهيا كيل أرجياء اليرض... ترنميت فيوق سيماء حقيولي جمهيرة عظيمية مين الكائنيات

 المجنند ل ننفنني العننالي وعلننى الننرض السننلم وبالننناسالسييماوية الملئكييية منشييدة ومعلنيية: "
 "... فميا أسيعدني ببسياطة ايميان الرعياة إذ صيدقوا رسيالة الملك وقيدموا السيجود لليربالمسنرة

المعبود..."  وابتسمت...

 أما أورشليم، مدينة القدس، فوقفت مترددة، ثم قالت: "اخوتي المدن المجيدة... اعترف أمامكن بأن
 كراميتي وكبرييائي المزيفيين اشيتركا فيي الخيانية العظميى... فكهنيتي ليم ترتعيش أحاسيسيها لميلد
 الفييادي المنتظيير... وملكييي هيييرودس اضييطرب حقييدا وحسييدا... وأنييا عانييدت الييذي أراد مييرارا

وتكرارا أن يجمع أولدي تحت جناحيه... فأنكرته... وسمرته..."  وصمتت...

 فارتفع صوت بلد المشرق: "نحن الذين كنا غارقين في ظلم الخطية والعبادات الوثنية، أشرق
 علينا نجم الميلد فتبعناه... سار مجوسنا وحكماؤنا كل الطريق المرير وفي قلوبهم فرح كثير...
 يبحثون عن الملك الموعود، الذي ظهر نجمه وسطع في النبوات والتاريخ... وبعد بحث وتنقيب

 ... سكبنا أمامه الذهب، المرفقدمنا له سجود قلوبناوبل كلل في البحث الجليل وجدنا منشودنا... 
واللبان تعبيرا عن حبنا كما سكبنا كل الكيان... فله المجد لنه رب الحسان.." فترنمت...

 وبصوت كأنه من الماضي البعيد تكلمت بلد النيل: "كم أنا محظوظة... إذ استقبلت طفل الميلد
 النذي أخنرجالفيادي، وحضينته فيي رميل صيحراء بلدي... مّكنيت ليه الميان، وهيو رب الجنيان، 
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 ... وصيينع العجييائب العظيميية... فعنييدما سييكن بلدي...الشننعب فنني الماضنني بينند قويننة ورفيعننة
أحسست بالمان..." وانتعشت روحها...

 أما ناصرة الجليل... وبعد تردد طويل فتحت فاها، وقالت: "صغيرة أنا عن ألطافك يا سيد الكون،
 كيف اخترتني رفيقة حداثتك وشبابك، أنا المجهولة بين مدن الرض، رفعت مقامي وعليّتني، وأنا
 ل اسييتحق... فجهييالتي ل تقيياس، كييل ذرة تييراب وكييل نسييمة هييواء، تعليين مقييدار خسييارتي، بييل
 غبياوتي، فأنيا مدينية البشيارة والحداثية، وقيد أنكرتيك ميرارا وتكيرارا...  ليم أعطيك أيية كرامية... فييا
 لخسارتي: كيف لم أدرك طيب ولذة العشرة معك، وأنت الذي قلت: لذاتي مع بني آدم... فيا لعظمة
 حبك وجللك، يا صاحب القلب الكبير والحب الفيّاض الذي ل ينضب، نبع المغفرة والحسان..."

وغرقت في تأملتها...

وساد الصمت... وخيم السكون... اعلن انتهاء القمة...
 عنيدها فتحيت أبيواب السيماء وتكلميت كلمية الفصيل، مجلجلية لتملي السيماوات، فيأعلنت تحقييق

 يولند لننا ولند، ونعطنى ابننا وتكنون الرياسنة علنى كتفنه، ويندعى اسنمه عجيبنا، مشنيرا،النبيوات: "
". إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلم...  هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا...

 فميا هيو موقفيك أنيت؟... ومياذا تجميل بخصيوص علقتيك بالفيادي...؟ اليذي جيال أرضينا وبلدنيا
 يصينع خييرا... ويشيفي كيل ميرض وضيعف فيي الشيعب... اليذي قبليه وسيّر بيه البعيض... وأنكيره

وحسده الكثيرون... فهو ما زال يدعو كل منا قائل: 

تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الحمال وأنا أريحكم...""

 عزييزي وعزيزتيي بلد كيثيرة أضياعت فرصية عمرهيا فليم تسيتقبل طفيل الميلد، الفيادي المجييد،
 ورب العباد... وبعضها لم تفّوت أيّة فرصة لتكرم من أكرمها بافتقاده لها... واليوم... بل في هذه

اللحظة... وهذا الموقف... يفتقدك الفادي بمحبته... وينتظر قرارك... 

هل يوجد للرب يسوع المسيح مكان في حياتك؟

 هيل تقيدم ليه السيجود... الكرامية والعبيادة اللئقية بيه؟ أم تسيتهين بمحبتيه... وطيول أنياته... وتجعليه
 فالميلد ليس فقط ملبس وزينةينتظر طويل الى أن تضيع الفرصة!!! عليك ان تقرر وتختار... 

ومأكولت وبهجة خارجية، بل هو أول وأخيرا قرار واختيار:

... اختر الحياة البدية مع المسيح

 صّل الى الفادي الحبيب واطلب منه ان يسكن مذوداختر الحياة الفضلى... فتضمن ابديتك... 
... فتنال الحياة البدية الوافرة، الفياضة...قلبك، فيطهره،  بل أن يتربع على عرش حياتك

 وتضمن سلمك... أمانك... سعادتك... فماذا تنتظر؟!!..

نصلي لكي يولد المسيح في قلبك
فهو ما زال واقفا،  ينتظر قرارك... نرجوك ل تضيّع الفرصة... لنك ستندم حين ل ينفع الندم...

ميلد مجيد
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  شاهد2000أكثر من  

  سنة تشهد، كل يوم، كل ساعة، بل كل لحظة فيها تشهد عن محبة ا وافتقاده لنا2000 أكثر من 
 بتجسيد ربنيا يسيوع المسييح ومجيئه اليول لرضينا، موليودا مين القديسية مرييم العيذراء، فيي ميذود

بيت لحم. 
 هيذا الكيم الهيائل مين السينوات يعلين أن قصيده مين مجيئه هيو تنفييذ وتتمييم عميل الخلص للبشيرية
 جمعياء، بميوته بيدل عين كيل واحيد منيا، آخيذا عقياب دينونتنيا الرهيبية عليى الصيليب، ومعطييا لنيا

خلصا وحياة أبدية باليمان بمفعول وعظمة خلصه لنا، وبقبول هذا الخلص بشكل شخصي.

 فالملك جبرائيل يشهد للقديس يوسف عن الطفل الموعود قائل: "تدعو اسمه يسوع لنه يخلص
 ). وبطيرس الرسيول يشيهد بيالروح القيدس عين يسيوع أنيه: "لييس21: 1شيعبه مين خطايياهم"(ميتى

بأحد غيره الخلص. لن ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص" (أعمال الرسل
 ). ويسوع المسيح المخلص الذي قبلته السماء وأعلنت انه أرضى مطاليب العدالة اللهية،12: 4

 ). فهو6: 14يعلن قائل: "أنا هو الطريق والحق والحياة. ليس أحد يأتي إلى الب إل بي" (يوحنا
).11 و10: 10"الراعي الصالح. والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف" (يوحنا

  سينة، تشيهد عليى فيم شيهود ل حصير لعيددهم، ول غبيار عليى شيهاداتهم، بيإعلن2000أكيثر مين 
 رب السيماء السيرمدي، وملئكتيه، وأنبييائه ورسيله، بشيهادة سيماء بييت سياحور، وميذود بييت لحيم،
 وأزقة الناصرة ومدن الجليل، ونسمات بحيرة طبرية، وكذلك هيكل القدس، جسيماني والجلجثة،
 وحجيارة اليهوديية والسيامرة،  تشيهد وتعلين: "أن ا يبيّين محبتيه لنيا ونحين بعيد خطياة ميات المسييح

 )، وتصّرح أنه: "هكذا أحب ا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ل يهلك كل8: 5لجلنا" (رومية 
 مين ييؤمن بيه بيل تكيون ليه الحيياة البديية... اليذي ييؤمن بيه ل ييدان واليذي ل ييؤمن قيد ديين لينه ليم

).18-16: 3يؤمن باسم ابن ا الوحيد" (يوحنا 

 أل تكفيي هيذه السيحابة مين الشيهود لتجعليك ترفيع نظيرك عين الرضييات الزائلية وتوجههيا إليى
السماويات الباقية والحياة الخالدةّ؟ّ!!!

 ألم يحن الوقت لتسلم ذاتك للرب وتعترف به مخلصا شخصيا لك، فترفع من أعماق قلبك صلة
 صيادقة ليه، قيائل: "أيهيا اليرب يسيوع، أنيا أومين أنيك نزليت مين عليياء سيماء مجيدك ولبسيت جسيدا،
 وذلك لنك أحببتني... تحملت كل اللم ومّت على الصليب لكي تخلصني وتنجيني من الدينونة
ّيت بيدلي. وأومين أنيك  البديية الرهيبية فيي جهنيم. ليذلك أنيا أقبليك الين مخلصيا شخصييا ليي ييا مين م

تمنحني الخلص وعطية الحياة البدية. لنك أنت هو الحياة... آمين."

 إن ليم ترفيع قلبيك لليرب بصيلة صيادقة، فيأنت بل عيذر أيهيا النسيان. فكييف سيتقف أميام ربيك فيي
مجيئه الثاني والكيد عن قريب؟!!!
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 تذكر كلمات الوحي: "لنه يقول: في وقت مقبول سمعتك، في يوم خلص أعنتك. هوذا الن وقت
 ). "فكييف ننجيو نحين إن أهملنيا خلصيا هيذا2: 6 كورنثيوس 2مقبيول. هيوذا الين ييوم خلص." (

 ). فل تهميل ول تؤجيل فرصية الخلص العظييم والمجيانّي المقدمية ليك3: 2مقيداره..." (عيبرانيين 
بعمل الرب يسوع المسيح على الصليب... أنه يدعوك الن لتقبل إليه...

"هأنذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب
) 20: 3 أدخل إليه  وأتعشى معه وهو معي" (رؤيا 

محور وشخص احتفالنا

 فيي ذكيرى الميلد المجييد نيرى ملييين البشير تحتفيل... ففيي جمييع أنحياء المسيكونة نجيد الميدن
 العظيمية والقيرى الصيغيرة مضياءة ومزدانية بمباهيج العييد... مراكيز المشيتريات الفخمية الضيخمة،
ّيج بالمعييدين، واليبيوت مليئة بكيل جدييد مين اللبسية والحلوييات والزينية  والحيوانيت البسييطة تع

الميلدية... 
 ونكياد وسيط ضيخامة وبسياطة الحتفيالت، وزحمية اللتزاميات والواجبيات، نكياد بيل غالبيا ننسيى
 محيور احتفالنيا!! فيالكثيرون فيي خضيم التمسيك بالمظياهر والطقيوس، والرميوز واليلوان البراقية،
 والمشاعر السطحية يضعون جنبا شخص احتفالنا!!! لذلك يتحتم علينا إعادة النظر والوقوف ولو
 للحظة واحدة من السكون حيال مجرى حياتنا العتيادية لنعيد التفكير بمحور وشخص وموضوع

الميلد... وسؤالنا الهم: بمن نحتفل؟
 نحتفل بطفل الميلد، طفل مغارة بيت لحم، ذاك الذي أبى أن يولد في قصر هيرودس الملك، ول
 حيتى فيي بييوت عامية شيعب بييت لحيم، بيل اختيار أن يوليد فيي إحيدى المغيائر المتواضيعة جيدا فيي

مدينة صغيرة، ليعلمنا معنى حياة التواضع...
 نحتفل بيسوع المسيح الذي أعلن عنه الملك للرعاة البسطاء والفقراء... وأعلن عنه نجم الميلد

للمجوس الحكماء الغنياء، بأنه  ولد اليوم مخلص هو المسيح الرب...
 نحتفيل بيالرب معليم البشيرية اليذي كيان يطيوف كيل الجلييل، الميدن والقيرى، يعليم فيي المجيامع
ّيب  وأحضيان الطبيعية، ويكيرز ببشيارة الملكيوت ويشيفي كيل ميرض وضيعف فيي الشيعب، إذ أح
 البشرية الساقطة في هاوية الخطية، محبة الخالق منبع المحبة لخليقته التي ابتعدت عنه بعيدا في

عصيانها...
 نحتفل بالرب المخلص الذي أطاع ألب السماوي وأتى لرضنا، ولد كعبد مثلنا، لكن بدون خطية
 لكي يموت لجلنا ويخلصنا من دينونة خطايانا ويعطينا باليمان به حياة أبدية في سماء المجاد

البدية...
ّيل وخيّيم فيي وسيطنا...  نحتفيل بعمانوئييل، ا يمعنيا، ا ياليذي فيي اليوقت المعيين لبيس الجسيد وح
 "وبالجماع عظيم هو سر التقوى ا ظهر في الجسد تبرر في الروح، تراءى لملئكة، كرز به

)16: 3 تيموثاوس 1بين المم، أومن به في العالم، رفع في المجد." (
 فلنعييد النظير فيي احتفالتنيا، ولتكين ذكيرى الميلد هيذه السينة، ميلد حقيقيي، ميلد جدييد لشيخص
 طفل مغارة بيت لحم، يسوع المسيح، في قلوبنا، وذلك باليمان بكفاية وشمول خلصه الذي تممه

لجل كل منا، وبقبوله محور وشخص أعيادنا، بل حياتنا وعيدنا الذي ل ينتهي...
 صلتنا للرب في هذه اليام، أن يجد طفل الميلد المجيد له مكانا في مغارة قلبك ليولد فيه، فافتح
 له باب قلبك الن كما فعل الرعاة والمجوس، فوجدوه سر الفرح والسعادة... فالمكسب في النهاية
 مكسبك أنت.. وإن أنت أجلّت فقد ل تكون هناك فرصة أخرى وعندها تخسر، والخسارة خسارتك

أنت... خسارة فادحة ومصيرية...
ميلد يسوع المسيح هو ميلد الحياة الجديدة فأسرع إلى الحياة...

كل عام وطفل الميلد المجيد يتربع بمحبته مخلصا وفاديا شخصيا
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 على عروش وقلوب الكثيرين... الكثيرين...
 

الميلد
 لكسل منسا يسوم ميلده، ولكسل ميلد مقسام وزمسان، أمسا "الميلد" – أي ميلد المسسيح،

 فله المقام الول، وله ملء الزمان، وذلك لن ميلد المسيح ليس يوم عيد فقط،

بل هو حياة العياد، وعيد الحياة.

 نعسم الميلد هسو أيسام السسماء علسى السرض، فحقيقسة الميلد مغروسسة فسي أعمساق

قلوبنا، وهي تنمو هناك وتزهر وتثمر.

 فمسا أجمسل ميلد الحيساة الجديسدة، ميلد الفسداء العجيسب، حيسث تغنست أفسواه ملئكيسة

 "المجسد للسه فسي العسالي وعلسى السرض السسلم وفسي النساس المسسرة" ورددت

 الطبيعسة هسذه اللحسان الشسجية، فيسا ليست قلوبنسا تفهسم معناهسا وفسترنم كمسا رنّسمت

الملئكة...

 الميلد كلمسة سسماوية تعنسي تجسسد المحبسة، لسن ا سمحبسة. بسالميلد نفهسم معنسى

التواضع، ومعنى التضحية والمحبة اللمتناهية، العطاء المجاني والفداء.

 يليسسق بسسالميلد أن يتسسوج بأعمسسال الرحمسسة والمحبسسة للسسخرين، فل نكتفسسي بتسسسديد

 احتياجاتنسا، بسل علينسا أن نفتقسد الفقسراء، المسساكين، الرامسل، اليتسام، المشسردين،

 الغرباء، المساجين، المكفوفين والمرضى فنعطيهم مما أعطانا الرب، رب الميلد،

 إن كسان ذلسك ماديسا أو معنويسا، وعنسدها نصسبح أهل أن يقسول لنسا السرب "لسني جعست

 فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني. كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني،

 مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إليّ... الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد

 )، وذلسسك لسسن "الديانسسة40 – 35: 25إخسسوتي هسسؤلء الصسساغر فسسبي فعلتسسم" (مسستى

 الطاهرة عند ا هي افتقاد اليتامى والرامل في ضيقتهم وحفظ النسان نفسه

بل دنس".

 ل يليسق بسالميلد أن يكسون حفلت قمسار، مشساجرات، سسكر وعربسدة، فسالميلد هسو

 السبراءة الستي ل يعسرف العسالم معناهسا حستى يسرى رب الميلد وجهسا لسوجه، فليتنسا

 نحافظ على قدسيته، ونحفظ أنفسنا من الخطيئة، فالخطيئة تبدأ بثوب جميل دون

9



 أن نسسرى سسسوادها وبشسساعتها، ولكنهسسا مسستى كملسست فلسسن تسسستطيع أن تخفسسي ذاتهسسا

).15: 1"الشهوة إذا حبلت تلد خطية والخطية إذا كملت تنتج موتا" (يعقوب

 يسوع المسيح، ا المتجسد، هو وحده الذي فهم معنى الميلد وعرف مضمونه،

 ونحسسن ل نسسستطيع أن نعسسرف معنسسى الميلد ومضسسمونه، إل بميلد رب الميلد فسسي

 قلوبنسا، بتجسسد المحبسة فسي أعمساق أعمساق ذواتنسا، وذلسك بسأن نفتسح مغسارة قلوبنسا

 الحقيسسرة بكسسل وداعسسة وتوبسسة، رافضسسين حيسساة  الخطيئة، ونقبسسل السسرب يسسسوع، رب

 الميلد، ملكا شخصيا على عروش قلوبنا، فيجمّل حياتنا ويخلصنا من ثقل ودينونة

 الخطيسة، أثقسال وهمسوم الحيساة، ويعطينسا حيساة الميلد المتجسدد دائمسا، ميلد الفسرح،

)36: 3ميلد البدية في داخلنا، لن الذي يؤمن بالبن له حياة أبدية. (يوحنا

 فترى كيف تقضي أنت الميلد؟ أهو مجرد فترة عابرة؟ نأكل، نشرب ونلبس فيها،

كأن في هذه المور المادية سعادتنا...

 أم هو حياة قائمة ومستمرة في أعماق قلبك؟ حياة السعادة الحقيقية. في هذا

 اليسوم نسستمع لكلم السوحي مسذكرا لنسا "فهسا أنسا أبشسركم بفسرح عظيسم يكسون لجميسع

الشعب، انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب".

 هسسل ولسسد المخلسسص يسسسوع المسسسيح فسسي مغسسارة قلبسسك، فولسسد الفسسرح، والمحبسسة

والسعادة...  

نقدم كنوزنا

أتينا إلى مهدك الصغير ساجدين...•
o...وأنت الله العظيم، خالق العالمين

كنوزنا ذهب، لبان ومّر مقّدمين...•
o...فلك في قلوبنا أسمى مكانا، يا رّب العالمين

نقدم الذهب لملك الملوك...•
o...فمجدك وجللك يسطُع بل ألمُع
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نقدم اللبان للكاهن العظيم...•
o...فعبير حياتك يفوُح وينعُش

نقدم المّر لسيد النبياء...•
o...يا من بآلمك حملت المّر عنا، فخلصت وتخلُّص

فأنت يا طفل الميلد معلمنا...•
وميلدك يا رّب مدرسة حياتنا...•
فبك ندرك بل نلمس: •

o...التواضع والوداعة
o...الطهارة والقداسة
o...المحبة والتضحية

فقلوبنا الساجدة لك تنشُد:•
oالمجد ل في العالي
oوعلى الرض السلم
o ...بالناس المسرة

 

المذود والصليب

 حيين كان ميذود بيت لحيم يستضييف الطفل العجييب، كان الملك يعلن فيي سيماء حقيل الرعاة: "ل
 تخافوا. فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص

)11 و10: 2هو المسيح الرب." (لوقا 

 وحين كان نفر قليل من الناس مفتكرين في من هو المخلص وكيف يكون الخلص، كان صوت
 السيماء يعلين: "لينه هكيذا أحيب ا يالعيالم حيتى بيذل ابنه الوحييد لكيي ل يهليك كيل مين يؤمن بيه بيل

تكون له الحياة البدية".

 ومن المذود حتى الصليب سار يسوع وهو يعلن محبته التي ل تنضب لكل البشرية، فكان َحَمل
ا الذي يغفر خطية العالم.
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فما هو موقفنا؟!

 علينيا أن نهتيم بابيديتنا فنسيأل كميا سيأل حيافظ سيجن فيليبي: "مياذا ينبغيي أن أفعيل لكيي أخليص؟"
 ) ونرفع أعيننا وقلوبنا نحو العالي فنسمع أن كل العمل لخلصنا: "قد أكمل"...30: 16(أعمال 
) وما علينا إل أن نؤمن فكلمة ا الصادقة تعلن:30: 19(يوحنا 

آمن بالرب يسوع المسيح 
فتخلص أنت وأهل بيتك." 

)31: 16(أعمال 

 يا من أتعبتك خطيتك وأنت ل تدرك أنها تسرع بك نحو هاوية النار والعذاب البدي في جهنم...
 أهرب لحياتك... تمسك بالفادي الحبيب الذي ولد لكي يخلصك ويفتديك بموته على الصليب... تب
 عين خطايياك وارفيع صيلتك لليرب واطليب منيه أن يسيكن قلبيك ويطهير حياتيك، فتنيال الخلص

البدي لتتمتع بخطة الرب الرائعة لك... فماذا تنتظر؟!!!... 

صلتنا أن تكون هذه السنة سنة خلص أبدي، سلم حقيقي، 
وبركات ل تعد ول تحصى لك، لسرتك، ولكل من حولك...

ميلديات
معنى الميلد:

 "فيي البيدء كيان الكلمية والكلمية كيان عنيد ا يوكيان الكلمية ا.ي.. والكلمية صيار جسيدا وحيل بيننيا
).14 و 1: 1ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الب مملوءا نعمة وحقا" (يوحنا 

 " وبالجمياع عظييم هو سير التقوى ا يظهير فيي الجسيد تيبرر فيي اليروح تيراءى لملئكية كيرز به
).16: 3 تيموثاوس 1بين المم أومن به العالم رفع في المجد" (

من أسماء طفل الميلد:
 لقد أمطر الوحي اللهي أسماء مجيدة وعديدة على طفل المغارة، لعلها تكفي لتعلن مركزه وعمله،

منها:
 )، وسمي بذلك لنه يخلص شعبه من خطاياهم، أي أن اسمه يهوه مخلص، أي21: 1يسوع (متى 

الرب مخلص.
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)، أي الممسوح من ا الب نبيا وكاهنا وملكا.11: 2المسيح (لوقا 
)، أي ا معنا.14: 7، اشعياء 23: 2عمانوئيل (متى 

 )، النور1-14: 1) الكلمة (يوحنا 1:35، القدوس (لوقا 35: 1) ابن ا (لوقا 1:32ابن العلي (لو
).1:29) حمل ا (يوحنا 9: 1الحقيقي (يوحنا 

 يقول اشعياء النبي " لنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا
) .6: 9مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلم" (اشعياء 

ترى من يكون البن العجيب الذي تنبأ عنه اشعياء؟ إنه هو ذاته طفل المغارة، العجيب السماء.!

الثالوث والميلد:
 لقد ظهر اللهوت (الثالوث القدس) بشكل جلي في الميلد، إذ نرى الثلثة أقانيم تعمل معا بوحدة
 وترتيب عجيب، فالحبل تّم بحلول الروح القدس (القنوم الثالث)، ورعاية وحفظ العذراء الحامل
 والجنين تّم بقوة العلي (الب، الذي هو القنوم الول)، أما البن (القنوم الثاني) فهو الذي تجسد

 اليروح(طفيل المغيارة). ونيرى هيذا اليمر واضيحا فيي إجابية الملك جبرائييل للقديسية العيذراء: "
 :1" (لوقا ابن ا تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى العلييحل عليك وقوة القدس 

35  .(

بشرى الميلد:
 ليليية ميلد طفييل المغييارة، ظهيير ملك لرعيياة متبييّدين (أي مقيمييين فييي البادييية أو البرييية) كييانوا
 سياهرين عليى رعيتهيم وبشيرهم ببشيرى الميلد قيائل: "... ل تخيافوا. فهيا انيا أبشيركم بفيرح يكيون

 ).10-11: 2لجمييع الشيعب. انيه وليد لكيم الييوم فيي مدينية داود مخليص هيو المسييح اليرب" (لوقيا:
وعلمة على ذلك قال لهم " وهذه لكم العلمة تجدون طفل مقمطا مضجعا في مذود".

ترنيم الميلد:
 بعيد إعلن ملك اليرب بشيرى الميلد ظهير بغتية ميع الملك جمهيور الجنيد السيماوي مسيبحين

). 13-14: 2وقائلين: "المجد ل في العالي وعلى الرض السلم  وبالناس المسرة" (لوقا 
في هذه الترنيمة تبرز أهداف الميلد:

المجد ل في العالي: الميلد أعلن مجد ا في السماء بشكل واضح.
 وعلى الرض السلم: الميلد هو ميلد رب السلم الذي أتى ليصنع السلم بين السماء والرض

أول.
 وبالنيياس المسييرة: الميلد هييو ميلد الفييرح، أل وهييو البشييرى السييارة بشييرى الخلص المقييدم

للبشرية.

النسان يستقبل البشارة:
 لقيد احتفليت السيماء بيالميلد، وهيذا اليمر تجسيد بظهيور جمهيرة ملئكية فيي أجيواء ارض الميلد،

) 14-9: 2ولول مرة في التاريخ تطرق أنغام السماء الشعبية وألحانها العذبة آذان البشرية (لوقا 
 وعليى اليرض تنيوعت ردود الفعيل. ليذلك سينمر سيريعا عليى أليوان السيتقبال احتفياء بالطفيل

المولود:
 القديسية العيذراء، أميه، كيانت ملزمية ليه، مفتكيرة بجمييع الكلم العجييب اليذي سيمعته عين-

 )، ول شك في أن يوسيف البار (خطيبها) كان يشياركها نفيس19: 2الطفيل المولود (لوقا 
الشعور.

 أما الرعاة فقد فرحوا بالخبر السار وذهبوا مسرعين ليروا طفل الميلد، ومن ثم رجعوا-
).20- 15: 2"يمجدون ا ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم" (لوقا 

).35-25: 2سمعان الشيخ فرح إذ رأى مسيح الرب (لوقا -
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 :2حنة النبيّة سبحت الرب "وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم" (لوقا-
36-38.(

 المجيوس، وهيم قيوم مين العلمياء والحكمياء، عكفيوا عليى دراسية عليوم الطبيعية والفليك-
 والطب وتفسير الحلم، وعلى ما يرجح أنهم ذو رتبة رفيعة، وقد أتوا إلى أورشليم من
 المشرق "قائلين أين هو المولود ملك اليهود؟" إذ قد رأوا نجمه وأتوا ليسجدوا له بالرغم
 مين كيونهم اممييين فليم تثنهيم بعيد المسيافة الزمانيية والمكانيية والقوميية وليم تردهيم لمبيالة
 أهيل أورشيليم وكهنتهيا، بيل بحثيوا عين الطفيل الموليود تيابعين نجيم الميلد، حيتى وجيدوه
 ففرحوا فرحا عظيما وسجدوا للصبي، وقدموا له هداياهم: ذهبا ولبانا ومرا، تعبيرا عن

ايمانهم.
).3-13: 2أما هيرودوس، الملك فقد اضطرب وأزمع أن يطلب الصبي ليهلكه (متى -
وشعب أورشليم (أهل الموعد) اضطربوا.-
 أما رؤساء الكهنة وكتبة الشعب، وهم العالمون بكل نبوات الكتاب بخصوص طفل بيت-

 لحم، وقد حسبوا التواريخ النبوية للميلد، فلم يعيروا طفل المغارة أي اهتمام، حينما كانوا
 منشيغلين فيي مجاوبية هييرودوس عين المسييح المنتظير، وكيان لسيان حيالهم يقيول: "ميا لنيا

ولك يا متمم النبوات؟!".

أنت والميلد:
 أخيي هيذه اسيتقبالت اليرض والبشيرية للميلد (هديية السيماء)، هكيذا أسيتقبل مخليص البشيرية،
 يسيوع اليذي أتيى مين المجياد السيماوية وتجسيد لفيدائك وخلصيك مين عقياب وسيلطة الخطيية، فييا

ترى كيف تستقبل طفل الميلد؟!
 هيل ترحيب بطفيل المغيارة ملكيا ومخلصيا وربيا ليك، فتسيكنه ميذوذ قلبيك، لكيي يجعليك ملكيا وكاهنيا

ل؟!
 أم ترفضيه ول تبيالي بيه فتقبيل دينونية ا يالعادلية لكيل مين يرفيض البين المجييد، طفيل المغيارة

الوديع؟!
فليتك أخي تصلي كلمات هذه الترنيمة الرائعة:

تعال بيننا                  أقم عندنا
وخذ من قلوبنا            لك مسكنا

خواطر ميلدية

مذود الميلد:
 لم يولد طفل الميلد يسوع، ل في قصر ملوكي كما ظّن المجوس لول وهلة، ولم يولد في بيت
 فخم مثل بيوت الغنياء الكبار، ول في بيت "متواضع" كتلك البيوت التي يسكنها عامة الشعب،
 ول حيتى فيي بييت "حقيير" مثيل بييوت الفقيراء، بيل وليد ووضيع فيي ميذود داخيل حظييرة حيوانيات

 ). وهو المكتوب عنه "الذي إذ كان في صورة ل لم يحسب خلسة أن يكون معادل ل.7: 2(لوقا
 لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه

)7 و6: 2وأطاع حتى الموت، موت الصليب". (فيلبي
 رب المجيد، رب الكيل، أعلين محبتيه لنيا فيي الميلد وأظهير معنيى التواضيع الحقيقيي. ففيي الميلد،
 صييار البين الييزلي إنسيانا، وأتييى ليخييدم ل ليخيدم. أتييى كعبييد وهيو السيييد، وبيذل حييياته لجلنييا
 "وبالجماع عظيم هو سر التقوى ا ظهر في الجسد. تبرر في الروح. تراءى لملئكة. كرز به

)16: 3 تيموثاوس1بين المم. أومن به في العالم. رفع في المجد". (
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بشارة الميلد:
 ليم تعلين بشيارة الميلد فيي ليلية الميلد، ل لقيصير روميا، ول لهييرودس المليك، ول حيتى لرؤسياء
 الكهنة والكتبة والشيوخ، بل في تلك الليلة التي فيها أضاء نور الميلد البهي ظلمة البشرية، ظهر

ملك الرب لرعاة بسطاء يسكنون البادية، ويحرسون حراسات الليل على رعيتهم.
 أعلنت البشارة لقوم ضحوا براحتهم في سبيل المانة التي أوكلت لهم. وكانت البشارة السارة: "ل
 تخافوا. فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص

 ). هذا معنى الميلد، لقد ولد لنا، لكل واحد منا، مخلص11 و10: 2هو المسيح الرب".  (لوقا
ليخلصنا من سلطان وعقاب خطايانا.

 أعلن الرب بشارة الميلد أول لرعاة أمناء على رعيتهم، فهو نفسه "الراعي الصالح" الذي بذل
 ). وهيو نفسيه المكتيوب10: 10نفسيه عين الخيراف، واليذي أتيى ليعطيي خرافيه حيياة أفضيل (يوحنيا

عنه كراع يرعى قطيعه. بذراعه يجمع الحملن وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات". (اشعياء
 ). حتى أّن كل واحد منا يستطيع أن يتغنى بكلمات داود ويقول مع المرنم الحلو الصوت:11: 40

).23"الرب راعّي فل يعوزني شيء..." (مزمور 

البحث عن المولود:
 ليم يبحيث علمياء النياموس والكهنية والكتبية عين الطفيل الموعيود، الطفيل الموليود، طفيل بييت لحيم،
 طفل النبوات، ولكن المجوس أتوا من الشرق إلى أورشليم، قاطعين طريقا طويلة شاقة، باحثين
 عن "المولود ملك اليهود"، لقد علموا من خلل دراساتهم وحكمتهم بالنبوة التي تحدثت عن نجم
 مليك إسيرائيل، اليتي أعلنهيا بلعيام قيائل: "أراه ولكين لييس الين. أبصيره ولكين لييس قريبيا. ييبرز

 ). لقد شاهدوا نجمه في المشرق إذ كانوا يرقبون الفلك، وكان17: 24كوكب من يعقوب..." (عدد
 جّل همهم أن يسجدوا له ويعلنوا طاعتهم وخضوعهم له فهم أيضا شعبه. وعندما وجدوه "خروا

 ). لقد فتحوا قلوبهم11: 2وسجدوا له. ثّم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا". (متى
 أمام الطفل المولود، مخلص العالم، وأعلنوا إيمانهم الكامل به، وما هداياهم إل تعبيرا لما فاضت

به قلوبهم من حب وسجود وإيمان به.
فالذهب لءم مقامه الملكي، بل دّل على مجد لهوته.•
واللبان وافق مقامه الكهنوتي، بل دّل على كمال ناسوته.•
والمر ناسب مقامه النبوي، بل أشار للمه الكفاري على الصليب.•

المذود الحقيقي الذي يبحث عنه الرب:
 طفل الميلد ل يبحث عن مركز وجاه ومال. لقد ترك كل أمجاد السماء ليتمم خطة الفداء، افتقر
 وهيو الغنيي لكيي يغنينيا. وهيا هيو يرسيل نجميه ويعلين ذاتيه لنيا نحين البشير مين خلل كلمتيه الحيية
 وتعياملته اليوميية معنيا، باحثيا عين قليوب متواضيعة ذابيت ندامية وتوبية عليى خطاياهيا، ورفعيت
ّيي ييا جمييع المتعيبين والثقيليي  نظرهيا إليى فيوق حييث المسييح جيالس. فهيو ميا زال ييدعو "تعيالوا إل
 الحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لني وديع ومتواضع القلب. فتجدوا راحة

 ). وها هو يقف بل كلل على باب30 -28: 11لنفوسكم. لن نيري هيّن وحملي خفيف". (متى
 قلبك قائل: "هانذا واقف على الباب وأقرع. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى

)20: 3معه وهو معي". (رؤيا

 طفيل الميلد ميا زال يبحيث عين قليوب متواضيعة تفتيح ليه أبوابهيا عليى مصيراعيها وتعلين إيمانهيا
وقبولها لخلصه الكفاري وهي تقول:

أقم عندنا"تعال بيننا
لك مسكنا"وخذ من قلوبنا
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 طفل الميلد يبحث عن القلب المنكسر والمنسحق ليولد فيه، فيولد الفرح والرجاء والسلم، وتنال
الحياة البدية الفياضة. وعندها تنشد أجواق الملئكة من جديد:

وعلى الرض السلم"المجد ل في العالي
)13: 2وبالناس المسرة" (لوقا

أين هو المولود؟!

 قبيل حيوالي عشيرين قرنيا، سيطع فيي سيماء المشيرق كيوكب ممييز، مبشيرا بميلد شيخص فرييد فيي
 مجده، إل أّن أنظار الناس لم تلتفت إليه، ولم تلمح تميزه وانفراده في المجد والجلل، وساروا في
ّين نفيرا قليل جيدا اكتشيفوا سيره وأدركيوا كنهيه وقبليوا  طرقهيم الكيثيرة كيأن أميرا ليم يحيدث، غيير أ
 رسالته، فأعدوا العّدة والزاد للسفر الطويل، وساروا بحسب إيحاء النجم زمانا ليس بقليل، متجهين
 نحيو أورشيليم، مدينية المليك العظييم، قيائلين: "أيين هيو الموليود مليك اليهيود؟ فإننيا رأينيا نجميه فيي

)2: 2المشرق وأتينا لنسجد له". (متى
 أتى المجوس من المشرق ليسجدوا ويعلنوا ولءهم بل عبادتهم لملك اليهود، المسيا المنتظر، بينما
 كيان اليهيود منشيغلين عين مسيياهم، ل مبيالين بيالترحيب بيه، مثلهيم مثيل معلميهيم ورؤسياء كهنتهيم
 وكتبتهم الذين انشغلوا بفلسفات الديانة ومعرفة نبوات الناموس، ومناقشة المور الصغيرة، حتى
 تمسكوا بالقشور ونسوا الجوهر، نسوا وتناسوا اليمان الحق الذي يغمر القلب بالشوق والنتظار
 لتتميييم هييذه النبييوات، فقييد علمييوا بنبييوات اشييعياء: "هييا العييذراء تحبييل وتلييد ابنييا وتييدعو اسييمه

 ) وأيضيا "لينه يوليد لنيا وليد ونعطيى ابنيا وتكيون الرياسية عليى كتفيه14: 7عمانوئييل". (اشيعياء
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 ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا، أبا أبديا رئيس السلم. لنمو رياسته وللسلم ل نهاية على
 كرسيي داود وعليى مملكتيه ليثبتهيا ويعضيدها بيالحق واليبر مين الين واليى البيد. غييرة رب الجنيود

)7 و 6: 9تصنع هذا". (اشعياء 
 علم الكتبة وعلمياء الدين اليهيودي بالحبيل العيذراوي، وبالمولود الخاص المميز، عمانوئييل، الذي

 ) وعلميوا بيأنه اليله القيدير، رئييس السيلم، رب السيلم، صيانع23: 1تفسييره "ا يمعنيا" (ميتى
السلم، ولسلمه ل نهاية.

 )، وجيد ليديهم4: 2عنيدما سيأل هييرودس كتبية اليهيود ورؤسياء الكهنية "أيين يوليد المسييح؟" (ميتى 
 جوابيا وافييا "وأنيت ييا بييت لحيم أرض يهيوذا لسيت الصيغرى بيين رؤسياء يهيوذا، لين منيك يخيرج

.2: 5) وقد اقتبسوا إجابتهم من نبوة ميخا النبي 6: 2مدبر يرعى شعبي إسرائيل". (متى
 لقيد عرفيوه معرفية العقيل ولكنهيم ليم يعرفيوه بقليوبهم، ليم يكنيوا ليه التقيدير والمحبية، فقيد أجيابوا
 هييرودس عين مكيان ميلد مسييحهم بحسيب النبيوات، ولكنهيم نسيوا تيوا أمير مسييّاهم، وهييرودس
 الخيبيث رّد الجيواب للمجيوس، وذهيب المجيوس يبحثيون بجيد ومثيابرة حيتى وجيدوا الصيبي، المليك
 المولود، ابن السماء بل ربّها ورب الكون، فأعلنوا محبتهم له إذ رأوا فيه الله خالق الكل ومالك
 الكل متسترا بثوب البشرية ليعين ضعفات النسانية وينتشلها من الدينونة المخيفة، كما عرفه من
 سبقهم – الرعاة - مخلص البشرية من عبودية إبليس ومن ثقل الخطية، إذ أخبرهم الملك اللمع
 البراق "ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص

)11 و10: 2هو المسيح الرب". (لوقا
 ، شخص المسيا،الشخص* لقد سأل المجوس هيرودس "أين هو المولود ...؟" وكان جّل قصدهم 

صاحب الكرامة والمجد والجلل.
 ، مكان ميلده، وذلكالمكان* وسأل هيرودس كتبة اليهود "أين يولد المسيح؟" وكان جّل قصده 

لعلة خبيثة في نفسه، إذ دبّر لقتله.
 * نضيف ونسأل "متى ولد المسيح؟" فنسمع جواب الكتاب "ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل ا
ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس. ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني" (غلطية

) أي ولد في الوقت المعين من ا وحسب الخطة اللهية.4: 4
 * ونسيأل "لمياذا وليد يسيوع المسييح؟" والجيواب، وليد ليخليص البشيرية كميا أعلين الملك للرعياة

 ). وكما يعلن يوحنا الرسول11: 2"ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب" (لوقا
 "لنه هكذا أحب ا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ل يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة

).17 و16: 3البدية. لنه لم يرسل ا ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص العالم" (يوحنا
 * ونتأمل "إلى أين سار بعد الميلد؟" يقول الكتاب "وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى ويعلم
ّيما رأى  فيي مجامعهيا. ويكيرز ببشيارة الملكيوت ويشيفي كيل ميرض وكيل ضيعف فيي الشيعب. ول

).37 – 36: 9الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم ل راعي لها" (متى
 * ونراه بعد ذلك معلقا ما بين السماء والرض على الصليب حامل خطايانا بديل عنا ومصافحا
 ييدينا بييدّي السيماء، صيانعا السيلم الحقيقيي بيننيا وبيين اليله الخيالق، متمميا عميل الفيداء، ومخلصيا
 حياتنيا مين عقوبية ودينونية الخطيية. قائميا مين بيين اليموات، منتصيرا عليى القيبر والميوت، صياعدا
 إلى السماء، وجالسا عن يمين الب ليشفع بالمؤمنين فيه، وعن قريب سيأتي ثانية، بمجده الملوكي

فهو ملك الملوك ورب الرباب.
 * ونتعجيب "أيين كيان قبل؟" ويجييب يوحنيا الحيبيب "فيي البيدء كيان الكلمية والكلمية كيان عنيد ا
 وكان الكلمة ا. هذا كان في البدء عند ا. كل به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت
 الحياة والحياة كانت نور الناس... والكلمة صار جسدا وحّل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من

)14 و4-1: 1الب مملوءا نعمة وحقا" (يوحنا
 * ويعلين الرسيول بيولس "فليكين فيكيم هيذا الفكير اليذي فيي المسييح يسيوع أيضيا. اليذي إذ كيان فيي
 صورة ا لم يحسب خلسة أن يكون معادل ل لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه
 الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب. لذلك رفعه ا
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 أيضيا وأعطياه اسيما فيوق كيل اسيم. لكيي تجثيو باسيم يسيوع كيل ركبية ممين فيي السيماء ومين عليى
 -5: 2الرض ومن تحت الرض. ويعترف كل لسان أن يسوع هو رب لمجد ا الب" (فيلبي

 ). ويجميل فيي رسيالته إليى تلمييذه تيموثياوس "وبالجمياع عظييم هيو سير التقيوى ا يظهير فيي11
 1الجسد تبرر في الروح تراءى لملئكة كرز به بين المم أومن به في العالم رفع في المجد" (

) .16: 3تيموثاوس
 * ونختم، ونكرر سؤال الماضي، ونسأل "أين هو المولود؟"، أين هو المخلص.. عمانوئيل.. الله

المتجسد.. فادي البشرية؟
 هل هو بالنسبة لك ذكريات وكفى؟ ماض ٍٍ وتاريخ؟ طقوس ورموز العيد؟ أم لنه شخص حّي، لك
 معيه علقية شخصيية ممييزة، وليك بيه حيياة أبديية،  حيياة أفضيل، فهيو قيدم ذاتيه فيداء عنيك، فميلده

وتجسده ما هو إل بداية طريقه للصليب.. ليخلصك..
 إن ليم يكين جوابيك: أنيه ههنيا.. إنيه فيي العمياق، فيي أعمياق حيياتي وكيياني.. إنيه هنيا فيي•

مغارة قلبي الفقير.. إنه يعيش فّي وأنا أحيا فيه.. إنه مخلصي وفادّي وربي..
 إن ليم يكين هيذا هيو لسيان حاليك وحياتيك، فيأنت ليم تعرفيه البتّية، وليم تعيرف معنيى الميلد،•

 ول حيياة الميلد الجدييد، فمفتياح الميلد الحقيقيي هيو فيي قيول اليرب: "هأنيذا واقيف عليى
الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي" (رؤيا

3 :20(
 أتمنيى ليك عييد ميلد جدييد ومجييد، يغمير فييه رب الميلد حياتيك بيالخلص والسيلم والسيعادة،
 لتعييش فرحية العييد الحقيقيي.. فيترنم مين كيل القليب: "المجيد ل يفيي العيالي وعليى اليرض السيلم

).14: 2وبالناس المسرة" (لوقا

 

  

أسماء طفل الميلد

 كيل أب وأم عياش وجيّرب معنيى ولدة طفيل. ذاق ميا فيي هيذا الكييان الجدييد مين أشيواق وأحشياء
 كامنية، وترقيب للطفيل الجدييد اليتي إليى نيور هيذا العيالم. وكيم مين ميرات عدييدة انتعشيت وفاضيت
 مشياعرهم تجياه هيذا الطفيل العتييد؟ وتسياءلوا: ييا تيرى مياذا سييكون شيكله، سيلوكه وذكياُءه؟ أيكيون
 ولدا أم بنتا؟ ماذا سنسميه، أو نسميها؟ وانشغلت الفكار واسترسل الخيال في عالم وعلم السماء

فانتقوا أقواها وأجملها وأعذبها لحنا ورنينا.
 يوليد الطفيل ويكيبر.. ويكيبر معيه اسيمه.. وحليم أهله.. ثيم يليوح المسيتقبل اليذي كيان بعييدا فيي الواقيع
 القرييب، فتختلف المشاعر والتعيابير. فأحيانا كثيرة تنساب اليدموع عليى شيخص وأشيخاص لبسيوا
 ثيابيا عكيس أسيماءهم ولطخيوا أسيمائهم بحميأة الرذيلية والخطيية. وأحيانيا أخيرى تظهير خيبية الميل
 تجياه آخريين بينهيم وبيين أسيماءهم شيوطا بعييدا. وأحيانيا قليلية وقيد تكيون نيادرة فيي أيامنيا الحاليية،

تزغرد الفرحة تجاه قلئل، وهم الذين لبسوا أسماءهم فبانت جميلة وجّملت حياتهم.
 لكيين هنالييك طفل واحييدا ووحيييدا، فريييدا ومميييزا، تنيياجت السييماء بأسييمائه، ورددتهييا النبييياء
 والملئكية، وفرحيت البشيرية لسيماعها، أل وهيو "طفيل الميلد"، طفيل مغيارة وميذود بييت لحيم.
 فأسيماؤه ليم تكين آميال يرتجيى تحقيقهيا فيي شخصيه أو أحلميا يتوقيع تجسييدها فيي حيياته. بيل كيانت
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 أسيماء اختارتهيا السيماء لتصيف وتعيبر بدقية متناهيية عن ماهيية وجوهر طفيل الميلد. وبسيبب فقير
 اللغيات البشيرية وعجزهيا بيالرغم مين تنوعهيا، فميا مين وجيود لسيم واحيد فيي لغاتنيا البشيرية يكفيي
 للتعبير عن مزايا وأمجاد هذا المولود السماوي، فاسترسلت السماء تعلن السماء. وكل اسم يبرز
 ويكشف زاوية ووجهة جمال وكمال شخص الطفل اللهي. فهيا بنا في جولة نتفحص ونتمعن فيها
 ببعض أسماء وألقاب طفل الميلد، نتأمل بما أرادت المشيئة اللهية أن تكشف وتعلن لنا من خلل

هذه السماء واللقاب عن مزايا مولود "الميلد".

 هو السم الذي أعلنه الملك جبرائيل للعذراء في بشارته لها بخصوص الحبل بالطفل"يسوع"، 
 ) وكذلك أعلنه ملك31: 1المعجزي قائل: "وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع" (لوقا

 اليرب ليوسيف البيار عنيدما تسياءل بخصيوص حبيل العيذراء خطيبتيه، فأجيابت السيماء جوابيا كافييا
 وافييا، نفيى كيل شيك وأعلين معنيى هيذه التسيمية، فقيال ليه عين العيذراء: "... سيتلد ابنيا وتيدعو اسيمه

 ) وهكيذا سيمي طفيل الميلد بحسيب إعلن21: 1يسيوع لينه يخليص شيعبه مين خطايياهم" (ميتى
 ). اسيم يسيوع هيو الصييغة العربيية للسيم العيبري21: 2السيماء باسيم "يسيوع" بعيد ولدتيه (لوقيا

 "يشيوع" اليذي معنياه "يهيوه مخليص" أي "اليرب مخليص"، فيإذا طفيل الميلد هيو اليرب المخليص
 الذي أحب العالم وجاء إليه ليخلص الناس من خطاياهم التي تقودهم إلى الدينونة الرهيبة ولكي ل

يهلك كل من يؤمن به.

 في بشارة الملك جبرائيل للقديسة العذراء بنت الناصرة أعلن أيضا"ابن العلي"، "ابن ا"، 
 اسيمان آخيران يكشيفان مجيد هيذا الطفيل، وهميا ابين العليي، وابين ا.ي ففيي بشيارة الملك جبرائييل

 ) وفي تتمة البشارة نقرأ "فأجاب32: 1للعذراء يقول "هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى". (لوقا
 الملك وقيال لهيا: اليروح القيدس يحيل علييك وقيوة العليي تظلليك فليذلك أيضيا القيدوس الموليود منيك

).35: 1يدعى ابن ا" (لوقا
 كل السيمين ييدلن عليى العلقية المكينية بيين اليب السيماوي والبين اليزلي. اليول يظهير سيمو
 مركزه وتعاليه، والثاني يظهر لهوته، والمسيح هو "ابن ا"، ليس من وجهة النظر الجسدية كما
 يفهم من الكلمة "ولد"، وإنما يقصد به كتشبيه ليعبر عن عمق العلقة ومقدار المحبة، والتساوي

بين القنوم الول (الب) والقنوم الثاني (البن) في اللهوت.
 كذلك نقرأ في نبوة زكريا الكاهن عن ابنه يوحنا المعمدان كسابق للمسيح، حيث يقول: "وأنت أيها

 ) فهنيا نجيد دللية76: 1الصيبي نيبي العليي تيدعى لنيك تتقيدم أميام وجيه اليرب لتعيد طريقيه" (لوقيا
أخرى للهوت وعلو جوهر طفل الميلد الذي أعّد له يوحنا المعمدان الطريق.

 عندما بشر الملك الرعاة قال لهم: "... ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع"المسيح الرب"، 
)11 و10: 2الشعب إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب" (لوقا

 المسيح فيي الكتياب المقيدس عامية هيو صيّب الزييت أو اليدهن عليى الشييء أو الشيخص لتكريسيه
 :1لخدمته تعالى، وطفل الميلد يسوع، لقّب بالمسيح وهو الممسوح من ا بالروح القدس (لوقا

) ليكون مفرزا للخدمة والفداء، فهو الممسوح من ا نبيا وكاهنا وملكا.16: 4، ومتى35

 ،  لقيد تنبيأ أشيعياء بميلد المسييح (عمانوئييل) العيذراوي قبيل موليده بحيوالي سيبعة"عمانوئينل"
 قيرون، وتميت النبيوة، فسيجلها البشيير ميتى فيي بشيارته "وهيذا كليه كيان لكيي يتيم ميا قييل مين اليرب

 :1بالنبي القائل هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره ا معنا" (متى
 . عمانوئييل هيو السيم النبيوي لليرب14: 7).   هيذه النبيوة موجيودة فيي سيفر اشيعياء 23 و 22

 يسيوع، هذا السيم العبري اليذي يعنيي  "ا معنيا" أزاح الستار عن حقيقة طفيل الميلد المتواضيع
يسوع، الذي هو حقيقة ا الذي صار إنسانا، ُوِجد على أرضنا، َخيَّم بينا وعاش آمالنا وآلمنا. 
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 ، يبيدأ الرسيول يوحنيا بشيارته "فيي البيدء كيان الكلمية والكلمية كيان عنيد ا يوكيان الكلمية"الكلمنة"
ّيل بيننيا ورأينيا مجيده مجيدا كميا1: 1ا"ي (يوحنيا  ). ويتيابع البشيير يوحنيا "والكلمية صيار جسيدا وح

)14: 1لوحيد من الب مملوءا نعمة وحقا" (يوحنا
 يسييوع هييو "الكلميية"، كلميية ا ييالمتجسييد، ميين خلل هييذه التسييمية أعليين يوحنييا أفكييار السييماء
 بخصيوص أزليية، لهيوت وجيوهر ابين ا،ي طفيل الميلد، فالكلمية مين البيدء، والكلمية هيو ا،ي
 والكلمية صيار جسيدا، فالكلمية المتجسيد هيو التعيبير لفكير ا يفيميا يتعليق بالنعمية والحيق، فيابن ا
ّيل (خيّيم) بيننيا، لكيي يعيين ضيعفاتنا، يعلمنيا حقّيه  المسياوي فيي جيوهر اللهيوت لليب تنيازل وح

ويسكب نعمه علينا.

ّين موليود الميلد هيو قيدوس، لينه35: 1يعلين الملك جبرائييل للعيذراء فيي لوقيا "القندوس"،    أ
 بموليده العيذراوي ليم يحميل الخطيية الصيلية اليتي تسلسيلت مين آدم إليى أبنيائه بيل كيان بل خطيية،

كامل البر والقداسة، مكرسا ومخصصا للب السماوي.

  يقول الرسول يوحنا عن طفل الميلد "كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان"النور الحقيقي"،
 ). يسيوع هيو النيور الحقيقيي اليذي كشيف الظلمية ووبخهيا، أنيار خفاييا9: 1آتييا اليى العيالم" (يوحنيا

قلوبنا،  فتفتحت على نور الحياة.

 في هذا المقام ل نستطيع أن نغفل الشارة إلى نبوة أخرى لشعياء النبي التي تحمل أسماء ومعان ٍ
 فرييدة وممييزة لطفيل الميلد. اشيعياء يقيول "يوليد لنيا وليد ونعطيى ابنيا وتكيون الرياسية عليى كتفيه

).6: 9ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلم" (اشعياء
 هيذه السيماء الخمسية اليتي يصيف بهيا اشيعياء مزاييا طفيل الميلد قبيل ميلده بحيوالي سيبعة قيرون

تشير الى أنه:

  ميلده عجييب، شخصيه عجييب، إليه وإنسيان، وهيو الغنيي بالمجيد عياش برضياه فقييرا"عجينب"،
 على هذه الرض، وهو القدوس البار الذي بل خطية رضي أن يحمل خطايا العالم على الصليب.
 وهو رئيس الحياة ومنبعها مات على صليب العار لجلنا نحن الخطاة، أليس ميلده، حياته، موته

وقيامته تعلن بل تؤكد انه عجيب حقا؟!!

  هو الذي يشر وينصح، ويعطي الحكمة لكل من يطلب مشورته ورأيه "فبالمسيح حكمة"مشير"،
 )،3: 4). هو وحده "المّذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم" (كولوسي24: 1 كورنثوس1ا" (

وهو صاحب القدرة والقادر على كل شيء.

  هو ذاته يهوه القديم اليام، الكائن والذي كان والذي يأتي، الجبار بالقوة، والمتمنطق"اله قدير"،
بالقدرة، أخذ جسد إنسان ليفتقد أرضنا وينقذنا من لعنة الخطية.

  فهو مصدر الحياة البدية، وهو يحب شعبه محبة الب لبنيه بل أكثر، ومحبته تثبت"أب أبدي"،
إلى البد.

  المسيح هو صانع السلم الحقيقي بين ا والنسان، وبين النسان والنسان،"رئيس السلم"،
 فهو "رب السلم الذي يعلم الناس المحبة ويزرع فيهم خصال اليمان وينزع أفكار الخصام" كما

وصفه أحدهم.
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  وختاما اعترف بضعفي وتقصيري في الغور إلى أعماق معاني وصفات طفل الميلد المعجزي.
 ولكن ما سردناه من بعض أسماء طفل الميلد وتأملنا فيه لهو كاف ليعطينا صورة واضحة وجلية
 عين سيمو مقيام، ورفعيه خصيال طفيل الميلد السيماوي، وميا حاجتنيا فيي هيذه الييام إل للجيوء إليى
 طفل الميلد، لن منه وبه وفيه السلم الحقيقي، سلم القلب، وسلم الضمير، والسلم العادل فهو
 اليه السيلم، اليله اليذي خيّيم بيننيا ليحيل السيلم فيي ربوعنيا "وبالجمياع عظييم هيو سير التقيوى، ا
 ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملئكة، كرز به بين المم، أومن به في العالم، رفع في

)3:16تيموثاوس 1المجد" (
 

كللت السنة بجودك

 ) لقد خلق ا هذه الكرة وجعلها11 وعدد65"كللت السنة بجودك وأثارك تقطر دسما" (مزمور 
 مركيز أحيداث الكيون، ثيم اختيار منهيا بلدنيا هيذه أي الراضيي المقدسية، لكيي تكيون مركيز أحيداث
 المعمورة، ثم انتقى منها المدينة المقدسة "القدس"، وأخيرا أعلن ا خطته الزلية، إذ "لما جاء
 مليء الزميان أرسيل ا يابنيه موليودا مين اميرأة تحيت النياموس ليفتيدي اليذين تحيت النياموس لننيال

).5-4: 4التبني" (غلطية 

 وهكذا جعل ا ابنه الوحيد- ألقنوم الثاني في الثالوث القدس- مركزا لحداث التاريخ، فما قبله
 دعيي بيي "قبيل الميلد"، وميا بعيده دعيي بيي "بعيد الميلد"، وهكيذا صيار لنيا المسييح مركيز الحيياة
 أيضيا، ومركيز البركيات السيماوية، فيال أعطانيا المسييح، هديية السيماء لليرض لجيل الخلص
 والفيداء، فكييف ل يهبنيا معيه كيل شييء، فبركيات ا يتغمير المسيكونة وخيراتيه تكفيي بيل تزييد عين
 حاجييات السيياكنين فيهييا "فييإنه يشييرق شمسييه علييى الشييرار والصييالحين ويمطيير علييى الييبرار

والظالمين".
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 :65ويتسياءل البعيض هيل حقيا علينيا أن نسيبح ا،ي ونقيول ليه: "كلليت السينة بجيودك ..." (مزميور
 ) ونحين نيرى أحباءنيا فيي أمياكن كيثيرة يعيانون المشيقات العنييدة واليلم، وأخوتنيا فيي بلد11

 الحروب المستمرة يفارقون الحياة زرافات زرافات، وأعزاَءنا في البلد الناميّة يتضورون جوعا
حتى الموت؟!!

وأتساءل ترى ما سبب ذلك؟ أليس السبب هو أنا وأنت؟ 

 ففيي اعتقادي أّن ييد ا يلم تقصير عن تسيديد احتياجيات البشيرية، ولم تمنع الخلص والرجياء، بل
 غمرتنيا بالمحبية السيامية والبركيات السيماوية. أميا سيبب مشياكل إخوتنيا وأخواتنيا ومشياكلنا فيتوقيف
ّيي وعليك. فكم من ميرة منعنا بطريقية و بأخرى إيصيال بركات ا لمين يحتاجها؟ كيم مين مرة  عل
 اعتقدت أنا واعتقدت أنت بأن مالي هو لي وحدي، وليس لغيري وكذلك أنت؟! كم من مرة بخلنا

بفضلتنا وبكمالياتنا التي بإمكانها أن تمل احتياج الكثيرين؟!
 كيم مين ميرة بخلنيا بالسيلم والمحبية عليى إخوتنيا، فيي بيوتنيا بيين أهالينيا وأقربائنيا، فيي مجتمعاتنيا
 الصغيرة والكبيرة، في بلدنا وبين ذوينا، ومن ثم نتساءل "كيف يستطيع شعب أن يكره شعبا آخَر

ونحن جميعنا بشر"؟ وكيف تقوم أمة على أمة ونحن أبناء البشرية؟

 ليتنا نتدرب على المحبة من أعماق القلب ونزجلها بعضا لبعض على المستوى الشخصي، لنعلم
 الشيعوب جمعياء أن المحبية والسيلم واليميان والرجياء، كلهيا توليد فيي القليوب أول بميلد اليرب
 يسيوع المسييح فيي حياتنيا، وتنميو وتيترعرع نحيو شيباب أخضير دائم ميع مجييء كيل سينة جدييدة،

فالمحبة والسلم الحقيقيان ل يعرفان معنى الشيخوخة، أما اليمان والرجاء فهما منبع الشباب. 

 ليذلك أخليص إليى القيول بيأن نتأميل فيي الحيياة والطبيعية، ونتعليم منهميا درسيا لحياتنيا، كقيول اليرب
 يسيوع "ل تهتميوا لحيياتكم بميا تيأكلون وبميا تشيربون. ول لجسيادكم بميا تلبسيون. أليسيت الحيياة
 أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس، أنظروا إلى طيور السماء، أنها ل تزرع ول تحصد
 ول تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها... ولماذا تهتمون
 باللباس، تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو! ل تتعب ول تغزل. ولكني أقول لكم أنه ول سليمان في
 كل مجده كان يلبس كواحدة منها، فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور
 يلبسه ا هكذا أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي اليمان. فل تهتموا للغد، لن الغد يهتم بما

).34-25: 6لنفسه يكفي اليوم شره". (متى 

 فيي الختيام أعيرف بيأن لنيا ربيا كريميا سيخيا، يسيتطيع أن يُقبِيل إلييه كيل متعيب ومهميوم وضيال ميع
 انبثياق صيباح السينة الجدييدة، وميع نيور كيل صيباح، وسييجد فييه ضيالته، فميا علينيا سيوى أن نلقيي
 بهمومنيا علييه، معيترفين أنيه مخلصينا اليذي افتيدانا مين الخطيية وعبوديتهيا وحررنيا مين قيودهيا،

فالرب يسوع يدعو قائل:

 "تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الحمال وأنا أريحكم. احملوا
 نيري عليكم وتعلموا مني، لني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا

راحة لنفوسكم. لن نيري هين وحملي خفيف"
).30-28: 11(متى 
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السلم   رسالة

 ببشسارة ويكسرز. مجامعهسا فسي ويعلسم والقسرى كلهسا المسدن يطسوف يسسوع وكسان" 

 تحنن الجموع رأى ولما. الشعب في ضعف وكل مرض كل ويشفي. الملكوت

).36و  35: 9متى . "  (لهم راعي ل كغنم ومنطرحين منزعجين كانوا إذ عليهم

:وكان يسوع يدعوهم قائل

.أريحكم وأنا الحمال والثقيلي المتعبين جميع يا اليّ تعالوا"

 فتجسدوا راحسة.  القلسب ومتواضسع وديسع لسني منسي وتعلمسوا عليكسم نيسري احملسوا

.لنفوسكم
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).30-28: 11 متى"  (خفيف وحملي هيّن نيري لن

!حياتك؟ في ضعف يوجد هل!؟ منزعج أنت هل

واليوم؟ أمس عناء من متعب جسدك هل

 والغد؟ اليوم هموم من متعبة نفسك هل  

البدي؟ المصير همّ من متعبة روحك هل

 اللطيفسة، واللفتسة الحنسون، القلسب صساحب فيسسوع كسذلك، كنست إن

 بكل أنت كما إليه لتأتي سنة، ألفي قبل يدعو كان كما اليوم يدعوك

 فهو الحقيقي، والسلم الراحة يعطيك وهو وخطاياك ومتاعبك همومك

 علسى وخطايانسا وأثقالنسا أوجاعنسا ليحمسل مثلنسا جسسدا أخسذ - ا وهسو- 

 فكلمة البدية، الحياة به باليمان لتنال وعنك عني بدل فمات الصليب

 أعطي قد اسما آخرا ليس لن. الخلص غيره بأحد ليس" تؤكد الصادقة ا

).12: 4 الرسل أعمال" (نخلص أن ينبغي به الناس بين

 علسى الكفساري بعملسه باليمسان الحقيقسي السسلم يعطيسك أن ويريسد يقسدر يسسوع

 كسلم ليس دائم فسلمه سلمه، لتنال إليه، لتقبل يدعوك لذلك لجلك، الصليب

 :يقول اسمعه والزائل، المزيف العالم

 أعطيكم العالم يعطي كما ليس أعطيكم سلمي لكم أترك سلما" 

نا ). 27: 14 يوحنا ("ترهب ول قلوبكم تضطرب ل. أ

ا تألم قد هو ما في لنه"   :2 عبرانيين  ("المجربين يعين أن يقدر مجرب

18.(
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ووعود حقائق

السبوع مدار على يوم لكل ووعد حقيقة

 حقيقة على بها عرّفنا المسيح، يسوع الرب فم من صدرت حقائق سبعة أمامك

 تأمل يوم، لكل المسجل الصحاح إقرأ. معه والشركة الحياة معنى وعلى ذاته

 لرب صادقة بصلة قلبك إرفع تتضمنه، الذي بالوعد تمسك واحدة، حقيقة في

 فسي يحفظسك أن منسه أطلسب يسوم، كسل المتجسددة بركساته علسى أشسكره الحيساة،

.لك الحكيمة ورعايته بقيادته وثق وعائلتك، وحياتك يومك سّلمه الضيقات،

6 يوحنا :الحد

 فل بي يؤمن ومن يجوع فل إليّ يقبل من. الحياة خبز هو أنا: "يسوع قال 

 يعطش

35: 6يوحنا." أبدا                   

 يؤمن مسن لكل البدية الحياة يعطي فهو ويرويك، يشسبعك يسسوع: تأمُسل

 وقيامته، بموته

.به آمنت إن خطيتك ليغفر  الصليب على مات فقد              

9 يوحنا ، 8 يوحنا:   الثنين

 بل الظلمة في يمشي فل يتبعني من. العالم نور هو أنا: "يسوع قال  

 نور له يكون

12: 8 يوحنا."  الحياة                       

 وجهك بنور من يا  تائبا، فأتبعك حياتي، في خطية كل رب يا إكشف: صلة

. تهديني

.آمين               

10 - 1: 10يوحنا :  الثلثاء
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 ويجد ويخرج ويدخل فيخلص أحد بي دخل إن. الباب هو أنا: "يسوع قال  

." مرعى

9: 10يوحنا                      

).12: 4أعمال راجع (بيسوع إل الدينونة من خلص ل: تأمُل

.بالبركات الفيّاضة الوافرة البدية الحياة باب لك فيفتح به آمن               

)23 مزمور تأمل (42 - 11: 10يوحنا :  الربعاء

 عسن نفسسه يبسذل الصسالح والراعسي. الصسالح الراعسي هسو أنسا: "يسسوع قسال

." الخراف

11: 10يوحنا                     

 علسى لسجلي نفسسك بسذلت مسن يسا الصسالح، الراعسي أيهسا أشسكرك: صسلة

.الصليب

.آمين. يوم كل لحياتي رعايتك على أشكرك               

11 يوحنا:  الخميس

يوحنا..." فسيحيا مات ولو بي آمن من. والحياة القيامة هو أنا: "يسوع قال

11 :25

 رب وهو وحافظها، الحياة معطي فهو يسوع، بدون للحياة معنى ل: تأمُل

 الذي القيامة

.المجيدة بقيامته الموت غلب              

14 يوحنا:الجمعة

 إل الب إلى يأتي أحد ليس. والحياة والحق الطريق هو أنا: "يسوع قال

." بي

6: 14يوحنا                     

 إلى والوحد الوحيد طريقي أنت من يا يسوع، الرب أيها أشكرك: صلة

. السماء

.آمين               
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15 يوحنا: السبت

"يسسوع قسال  وأنتسم الكرمسة أنسا... الكسرام وأبسي الحقيقيسة الكرمسة أنسا: 

." الغصان

5 و 1: 15يوحنا                     

 كل إليه صلّ... يوميا كلمته إقرأ... فيه أثبت... يسوع مع حياتك عش: تأمل

... حين

 دائما مثمرة حياتك لتكون الحياة بعصارة يزودك فهو... عليه إتكل               

...وأبدا

العالم ا أحب هكذا لنه"

بنه بذل حتى  الوحيد ا
به يؤمن من كل يهلك ل لكي 

"البدية الحياة له تكون بل 
16: 3 يوحنا 
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العذراء مريم

حياة محورها يسوع

 "ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل". بهذه النبوة بفم اشعياء النبي كان ا قد أعلن
فكره الصالح من نحو البشر بإرسال البن مخلصا للعالم.

 وعنيد حليول الزميان لتحقييق هيذه المعجيزة إللهيية ظهير الملك جبرائييل للعيذراء مرييم
 المباركية ليبشيرها قيائل: "ل تخيافي ييا مرييم لنيك قيد وجيدت نعمية عنيد ا.ي وهيا أنيت سيتحبلين

).32- 30: 1وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى..." (لوقا
 فما كان موقف المطّوبة بين النساء من هذه المهمة غير العتيادية؟ "هوذا أنا امة الرب ليكن لي

).38: 1كقولك" (لوقا 
 قد اصطفاها ا لتكون بين يديه إناًء مقدساً مباركاً للحبل بل دنس وليولد لنا "مخلص هو المسيح
 اليرب" لفيداء البشير. وعنيدما أدركيت وضيعها الخياص، هتفيت مرنّيمة: "تعظيم نفسيي اليرب وتبتهيج

 ) فنراها توجه جل اهتمامها للطفل السماوي المولود "فولدت46: 1روحي بال مخلصي" (لوقا
)7: 2إبنها البكر  وقمطته وأضجعته في المذود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل" (لوقا

 وكلما كان الطفل ينمو ويكبر ويتقدم في الحكمة والقامة والنعمة كلما كانت القديسة العذراء تدرك
 أكيثر فيأكثر جيوهر شخصيه اليلهي المبيارك، إذ أجابهيا ميرة: "لمياذا كنتميا تطلبيانني اليم تعلميا انيه

 ) مشيراً إلى انه حقا أبن ا العلي الذي يعمل مشيئة52-41: 2ينبغي أن أكون فيما لبي" (لوقا
وإرادة الب.

 عندما بدأ الرب يسوع خدمته العلنية، وفي عرس قانا الجليل بالتحديد، نرى العذراء تعلن للخدام
 ) فهي تعلن5: 2بوجوب السماع والطاعة ليسوع فهي تقول لهم: "مهما قال لكم فافعلوه" (يوحنا

 أن يسيوع وحيده هيو صياحب السيلطان والقيرار ول يشياركه فيي ذليك احيد، وميا عليى البشير سيواء
 كثرت خطاياهم أو زاد تقواهم وصلح أعمالهم إل أن يتوجهوا للفادي مخلص البشرية، فهو وحده

لديه ينبوع الخلص الذي ل ينضب وهو معطي الحياة البدية لكل من يؤمن به.
 :19وعند الصليب حيث وقفت الم المجروحة الحزينة تتأمل ابنها المعلق على الصليب (يوحنا

 ) وتسترجع كل ما سمعته عنه ومنه اتسعت الرؤيا ولمست في شخصه المصلوب، "حمل5-27
 ). ورأت في الصليب محبة ا الب وتضحية البن:29: 1ا الذي يرفع خطية العالم" (يوحنا

 "لنه هكذا أحب ا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ل يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة
 ). وتزداد الرؤيا وضوحاً وكمال بعد القيامة والصعود فنجد العذراء مريم16: 3البدية" (يوحنا 

 ميع الرسل والنساء يواظبيون على الصلة وعليى العلقية المقدسة مع اليب والبين المجد الجالس
 ). لقيد أدركيت العيذراء حقيقية البين، كميا عيبر عنهيا بيولس14: 1عين يميين اليب (أعميال الرسيل

 الرسول: "وبالجماع عظيم هو سر التقوى ا ظهر في الجسد، تتبرر في الروح تراءى لملئكة،
).16: 3كرز به بين المم، أومن به في العالم رفع في المجد" (تيموثاوس الولى 
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أخي/أختي
  ييذكر قياموس الكتياب المقيدس أن اسيم مرييم فيي الصيل العيبري معنياه "عصييان" ولكين مرييم
 العيذراء أكسيبت هيذا السيم معنيى آخير كلييا أل وهيو" التواضيع... الطاعية.."  فهيي ميا زاليت تعلين:

 ) . وما زال نشيد تسبيحها يعلو: "تعظم نفسي38: 1"هوذا أنا امة الرب ليكن لي كقولك" (لوقا 
)46: 1الرب وتبتهج روحي بال مخلصي"  (لوقا 

 وماذا معنا نحن الذين عصينا الرب مرارا وتكرارا وأخطأنا إليه ولم نبال بمحبته وبطول أناته،
 اليم يحين اليوقت-الين – لنتعليم اليدرس اليهم فيي الحيياة مين العيذراء المباركية؟! ونيأتي بتواضيع
 وطاعية إليى اليرب يسيوع المخليص، ميؤمنين بميوته الكفياري عليى الصيليب لجلنيا نحين الخطياة،
 معترفين ومقرين بخطايانا وطالبين منه أن يغفر لنا ذنوبنا، واثقين بأنه معطي الخلص وواهب

الحياة البدية لكل من يؤمن به.   
 العيذراء مرييم عاشيت حيياة تقيية، حيياة قداسية محورهيا ومركزهيا شيخص اليرب يسيوع المبيارك،
 مخلص البشرية. وماذا معك أنت؟ من هو محور حياتك؟ وكيف تتجاوب مع محبته لك، إذ مات

عنك على الصليب؟
 يسوع المسيح وحده يستطيع آن يخلصك الن ويعطيك الحياة البدية حال ويشبع حياتك في كل آن
 إن أقبليت إلييه وسيلمته قلبيك دون تيأخير أو تأجييل: "فيي وقيت مقبيول سيمعتك وفيي ييوم خلصيك

) 2: 6أعنتك، هوذا الن وقت مقبول، هوذا الن يوم خلص" (كورنثوس الثانية 
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وقفة مع العذراء المباركة

"تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بال مخلصي"
تسبيح مريم العذراء في النجيل

48 – 46: 1لوقا 

 ما أنقى وقفات اللم، اللم العظيم الذي يجعل النسان عظيما. وما أنقى ألم المومة المجروحة،
 المومية اليتي اخيترق قلبهيا سييف، ففجير أعمياق أعمياق أحاسيسيها، إنهيا المومية الحقّية، أمومية
القديسة العذراء. هكذا تنبأ لها سمعان الشيخ قائل: "وأنت أيضا سيجوز سيف في نفسك!..." (لوقا

2 :35(
 وهيا القديسية تقيف وقفية حيائرة، مؤلمية تسيكب اليدموع، وقلبهيا ينيزف أليم المحبية، فقيد ميرت ثلث
 وثلثيون سينة عليى كلميات النبيوة، وكيادت تطيوى فيي دفيتر النسييان والين نراهيا مجروحية القليب
 واقفية عنيد أقيدام الصيليب تبكيي ابنهيا الشياب يسيوع، وتتسياءل: ميا عسيى أن يكيون هيذا؟! وفيي أوج
 الحييرة نيرى البين الحيبيب وسيط محييط اليلم العمييق يلتفيت ليمه العيذراء التفاتية رب المحبية
 وسلطانها، وهو ل يريد أن يتركها وحيدة فيرتب لها عائلة جديدة، وفي هذا المجال تقول كلمات
 اليوحي المقيدس: "وكيانت أم يسيوع وأخيت أميه مرييم اليتي لكليوبيا ومرييم المجدليية، واقفيات عنيد
 صيليبه. فلميا رأى يسيوع أميه وبقربهيا التلمييذ اليذي كيان يحبيه، قيال ليمه: "ييا اميرأة هيوذا ابنيك" ثيم

)27 – 25: 19قال للتلميذ: "هي ذي أمك" ومنذئذ أخذها التلميذ إلى بيته الخاص". (يوحنا
 فها البن المحبوب يسوع يرتب لمه عائلة تضمها بعد تركها في طريقه إلى الموت ومن ثم إلى
 المجد. والعذراء المطوبة التي قبلت خطة ا مخلصها بولدة الفادي منها فقالت للملك: "أنا أمة

 )والتي قالت للخدام في عرس قانا الجليل أن يطيعوا38: 1الرب، فليكن لي بحسب قولك" (لوقا
 ) نراها تقبل ترتيب الرب لها هنا أيضا5: 2الرب في كل شيء "مهما قال لكم فافعلوه" (يوحنا

 بل جدال بل بكل إكرام ومحبة، فهي علمت أنه دائما يرتب لها الفضل، فلم يتركها ثكلى، تعاني
الوحدة واللم المرير.

 ونتساءل ترى ألم يلتفت الفادي وهو على الصليب لخاطئ مثلي؟! فيأتي الجواب: بلى، انه مات
 لجلي أنا، لغفران خطاياي، وليعطيني بموته الكفاري حياة أبدية فالية النورانية تقول: هكذا أحب

 :3ا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ل يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة البدية" (يوحنا 
16(

 :23وأيضا كلمة الرب الولى على الصليب "يا أبتاه اغفر لهم لنهم ل يدرون ما يعملون" (لوقا
 ) هذه الكلمة موجهة لي أنا شخصيا، أنا الذي صلبت المسيح بخطاياي، ويحيرني السؤال: اذا34

 كييف أحصيل عليى الغفيران؟ فاسيمع الليص المعليق عليى الصيليب بجيوار المسييح، يطليب المغفيرة
 على خطاياه، بعد أن ندم وتاب عن خطاياه، وحياة الخطية فيقول للرب أن يذكره في ملكوته وما
 أحليى وأطييب كلميات اليرب ليه عليى الفيور: "الحيق أقيول ليك إنيك الييوم تكيون معيي فيي الفيردوس"

)43: 23(لوقا
 فيالخلص والحيياة البديية اليتي ننالهيا فقيط باليميان بشيخص اليرب يسيوع وحيده، فالكتياب المقيدس

 :1يعلن بأنه ليسوع يشهد جميع النبياء، بأن كل من يؤمن به ينال باسمه مغفرة الخطايا (أعمال
)10: 28) فهو يدعونا إخوته إن آمنا به وقبلناه ربا وفاديا شخصيا لنا (متى43
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 وإن صعد إلى السماء بجسده بعد قيامته فذلك ليشفع فينا ويرسل الروح القدس ليسكن قلوبنا لكي
)18: 14ل نترك يتامى (يوحنا 

 وأسألك الن ترى هل قبلت خطة ا لك؟ فيسوع ابن ا واقف ويقرع على باب قلبك لكي يغير
 حياتيك، ويعطييك حيياة أبديية، حيياة أفضيل. إن ليم تقبليه بعيد تأميل فيي حيياة العيذراء اليتي قبليت كيل
 خطة ا لها وافتح باب قلبك للرب يسوع تائبا عن خطاياك ومعترفا بها له، واطلب منه أن يدخل
 إليى أعماقيك ويسيكن فييك، فييدخل الفيرح والسيلم والبديية الحيية إليى حياتيك. " إن اعيترفت بفميك
 بيالرب يسيوع وآمنيت بقلبيك أن ا يأقيامه مين اليموات خلصيت لين القليب ييؤمن بيه لليبر والفيم

)10 و9: 10يعترف  به للخلص (رومية 
 إنيه مين المحيزن جيدا أن نعييش عشيرات السينين ونعيرف الكيثير مين أميور هيذه الحيياة اليدنيا ول

 ، أنهمن فدانا، أنه يوجد هناك من أحبنانعرف الشيء الهم الذي يخص نفوسنا، انه يوجد هناك 
 ووعدنا بحياة أبدية إن آمنا به أنه يسوع المسيح، لكي نحيا له في كلمن مات عنا، يوجد هناك 

شيء والى البد.
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العذراء المباركة تتكلم إلينا!

 من الفقرات الجميلة في كلمة ا ما قالته القديسة مريم العذراء المطوبة عند لقائها مع اليصابات،
55 وحتى العدد 46الواردة في إنجيل لوقا، الصحاح الول من العدد 

 "فقالت مريم تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بال مخلصي لنه نظر إلى اتضاع أمته. فهوذا منذ
 الن جميع الجيال تطوبني. لن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الجيال
 للذين يتقونه. صنع قوة بذراعه. شتت المستكبرين بفكر قلوبهم انزل العزاء عن الكراسي ورفع
 المتضعين. أشبع الجياع خيرات وصرف الغنياء فارغين. عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة. كما

كلم أباءنا لبراهيم ونسله إلى البد".
  لقيد ابتيدأت تسيبح اليرب وتعظميه لجيل عنيايته اللهيية ومراحميه، فهيا هيي تفيرح بيالرب مخلصيها
 "تبتهج روحي بال مخلصي". فالقديسة المطوبة تبتهج في أعماق أعماقها بال مخلصها. ترى ما
 معنى هذه الية، وماذا تقول لنا عنها كلمة ا عن الخلص، نقرأ في رسالة بولس الرسول إلى

  "لنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن10 و9، عددي 10أهل رومية الصحاح 
ا أقامه من الموات خلصت. لن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلص."

 فكيل إنسيان منيا خياطئ فيي أصيله، بحاجية إليى الخلص، ولييس هنياك خلص إل فيي اليرب يسيوع
 المسيح وحده واليمان به، واليمان ليس بالكلم، إنما بالقلب وبالتالي محبة القريب، وهذا عينه ما

قصدته القديسة المطوبة مريم العذراء.
 وأيضا إذا قرأنا الصحاح الثاني من إنجيل يوحنا العدد الخامس "قالت أمه للخدام مهما قال لكم

فافعلوه". 
 أتظنون أن القديسة مريم العذراء طلبت فقط من الخدام أن يفعلوا ما أمرهم به الرب يسوع أم انها
 كلمة منها لنا جميعا لنعرف ونتبع مخلصنا الرب يسوع المسيح في كلمته إذ يقول: "هكذا أحب ا

16: 3العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ل يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة البدية" يوحنا 
 فباليميان بالرب يسوع المسيح لنيا الخلص من الهلك ولنيا بالتأكييد حياة أبديية، ولهيذا نحين أولد
 ا ييإذ يقييول الرسييول يوحنييا "أمييا كييل الييذين قبلييوه فأعطيياهم سييلطانا أن يصيييروا أولد ا ييأي

12: 1المؤمنون باسمه" يوحنا 
 لذلك أخي المحبوب ليس أجمل من أن نتأمل في حياة ربنا يسوع المسيح، في كلمة ا الحيّة التي
 تعلمنيا وترشيدنا لكيي نعرفيه ونيؤمن بيه مين كيل القليب بكيل محبية وصيدق، لكيي نحصيل حقيا عليى

الخلص فننال الحياة البدية.
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قصص حقيقية أغرب من الخيال

ولكنها ستحدث عن قريب بكل تأكيد

ّيي، وحيال  اسيتيقظت كعيادتي فيي كيل صيباح، وفيي ييوم عطلتنيا العائليية، فركيت عين
 تأكدت أن أمرا غريبا قد حصل، فأين زوجتي رجاء؟ وأين ابنتي إيمان وابني سلم؟
 نياديت عليهيم ميا مين مجييب، رفعيت صيوتي بيل صيرخت ولييس مين يسيمع.. فتشيتت
 وبحثيت فيي اليبيت والسياحة والحديقية وليم أجيد لهيم أثيرا.. جلسيت وأنيا متعجيب بيل قيل
 غيير واع هيل أنيا فيي حليم أم عليم.. وفتحيت التلفياز كعيادتي لسيتمع للخبيار، وهيا هيي
 تنهال كغير عادتها، بطوفان من أخبار عاجلة.. نقلت من محطة لخرى والكل منهمك
 بنقيل الخبيار العاجلية والخبيار "اليتي وصيلتنا الين".. وهيذا ميا اسيتطعت أن اسيتوعبه

وأتذكره بعقلي المشوش في صباح يومي الغريب:
وصلنا الن ما يلي، اختفاء ثلثة أعضاء من طاقم غواصة ألمانية.-
 حادثية طييران مخيفية تحصيل فيي سيماء الخلييج العربيي لحظيات بعيد أن أعلين-

ضابط المن في الطائرة عن اختفاء القبطان بشكل غامض..
 تصيلنا أخبيار مين كيل أنحياء العيالم عين اختفياء عيدد هيائل جيدا مين الطفيال،-

 وتؤكيد ذليك قنيوات التلفياز المحليية فيي الهنيد، الصيين، إييران، وأمريكيا ودول
أوروبا وغيرها..

 العدييد مين حيوادث السييارات والقطيارات تحيدث ومين خلل الفحيص يتيبين-
اختفاء بعض السائقين المشتركين في الحوادث..

 وصييلنا الخييبر العاجييل: اختفيياء رئيييس دوليية فييي ظييروف غامضيية.. وبعييض-
 الذاعيات تعلين عين اختفياء عيدد مين رجيالت اليوزارات والقيادة الجتمياعيين

وغيرهم.. 
 وصيلتنا أخبيار عين تفتيح الكيثير مين قبيور اليموات فيي العدييد مين المقيابر فيي-

العالم واختفاء العديد من الجثث..
 انقطاع بل انهيار عدد كبير من شبكات الهواتف في العديد من الدول في أنحاء-

 العالم نتيجة للكم الهائل من التصالت التي تصل لمراكز الشرطة والقارب
والمعارف وتسأل بخصوص زوج/ة، أو ابن/ة أو قريب مفقود..

 اسيتنفار فيي جمييع اليدول وحالية تعيبئة عامية للجييش والشيرطة عليى اثير ميا-
يحصل من حوادث اختفاء بل اختطاف في كل أنحاء العالم.

جميع السفراء وقادة المم المتحدة يعلنون عن حالة ارتباك وطوارئ عالمية. -
 المشاهدون والمشاهدات الكرام وصلنا أن جميع هذه الحوادث وان كل ما ينقل-

 علييى محطييات التلفيياز والذاعييات وشييبكات النييترنيت وغيرهييا.. كييل هييذه
 الحوادث حصلت في جميع أنحاء العالم في نفس اللحظة التي ل تتعدى الدقيقة
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 الواحيدة.. ولكين كيل ميا ينقيل هيو اكتشياف لميا حصيل لين الحيوادث عدييدة ول
توجد حتى الن معلومات أو تحاليل كافية عنها وعن حجمها..

 وأنيا فيي ذهيولي وتنقليي مين محطية تلفازيية ليخرى ومين خيبر عاجيل ليخر خطيير
 سيمعت أيضيا بعيض التحليلت لميا حصيل مين خلل مقيابلت تلفازيية ميع مختصيين،

وما اذكره منها، ما يلي:
 يقيول بعيض وزراء اليدفاع وقيادة الجنيد وضيباط الشيرطة أن عملييات الختفياء-

 بيل الختطياف الرهيبية، حصيلت نتيجية عملييات إرهابيية محكمية ليم يسيبق لهيا
 مثييل عليى كرتنيا، تميت باتفياق جمييع الحركيات الرهابيية فيي العيالم وحصيلت

في لحظة واحدة.
 بعيض العلمياء يصيرحون بيأن اليمر حصيل نتيجية تيواتر عيدة ظيواهر طبيعيية-

معا في نفس اللحظة منها، زلزل وبراكين وهوريكانات وغيرها..
 طياقم آخير مين العلمياء فيي جامعية مشيهورة يخمين أن ميا حصيل هيو ظياهرة-

 علمية ل تفسير لها وما زالت عبارة عن أحجية ولكنها تتكرر مرة كل مليون
سنة.

 بعيض المنجميين والفلكييين يؤكيدون أن اليمر نياجم عين تغييير خطيير وغيير-
متوقع حصل في الخارطة الفلكية وبحثه سيحتاج إلى سنوات عديدة.

 فيي حيين أن بعيض مراكيز أبحياث الفضياء تصيرح بيأن ميا حصيل ل يمكين-
 تفسيييره إل بعملييية اختطيياف محكميية التخطيييط والتنفيييذ ول يمكيين أن يكييون

مصدرها إل غزو كائنات فضائية لرضنا.
 في حين صرح قسيس متحرر انه يذكر الن أن خلل سنوات تعليمه في كلية-

 اللهوت درس موضوع الختطاف المسجل في الكتاب المقدس وكيف انه في
 لحظية سييتم اختطياف كيل مين تياب عين خطايياه وآمين بالمسييح يسيوع بيأنه ا
 المتجسيد الذي أتى إلى العالم ليفتدي الخطاة، وأضياف انيه قيرأ في النجييل أن
 هيذا اليمر سييحدث فيي لحظية، فيهيا يقيوم اليموات اليذين آمنيوا بالمسييح مين
 القبيور وكيذلك الحيياء سيلبسيون جسيدا ممجيدا مثيل جسيد يسيوع بعيد قييامته
 وهكذا يخطفون ويلتقون مع الرب في الهواء. وفتح النجيل وقرأ "هوذا سر
 أقوله لكم. ل نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير. في لحظة في طرفة عين عند البوق
 الخير. فأنه سيبوق فيقام الموات عديمي فساد ونحن نتغير. لن هذا الفاسد ل

  –51: 15 كورنثوس 1بّد يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت..." (
 ) واسيتمر يقيرأ مين النجييل "... لين اليرب نفسيه بهتياف بصيوت رئييس58

 ملئكة وبوق ا سوف ينزل من السماء والموات في المسيح سيقومون أول.
 ثيم نحين الحيياء البياقين سينخطف جميعيا معهيم فيي السيحب لملقياة اليرب فيي

 ) وفي18 – 13: 4 تسالونيكي 1الهواء. وهكذا نكون كل حين مع الرب..." (
 النهايية صيرح انيه ليم ييؤمن ميرة واحيدة بهيذا اليمر.. ولكنيه الين ل يعليم مياذا

يعمل؟ فهو يعتقد أن فرصته ضاعت.
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 عندها قمت بعشرات المحاولت للتصال بأعضاء كنيسة زوجتي والواعظ وغيرهم
 ولكن لم يكن مجيب وهنا تذكرت تلك العظة الوحيدة التي حضرتها في السنة الماضية
 بعد دعوة زوجتي المتكررة لي لمشاركتها في العبادة في الكنيسة وفيها تحدث الواعظ
ّيم بعيد ذليك ببضيع سينوات  عين الختطياف ومجييء المسييح أول ليخطيف الميؤمنين ث
 سييظهر للدينونية لمين ليم ييؤمن. وأذكير كيم استهزأت بها وبغباوتهيا "كييف أنهيا تصدق
 خرافييات مثييل هييذه؟ وهييي بييدورها أكييدت لييي أن الييمر صييحيح رغييم أنييه يقييارب
 السطورة ولكنها تؤمن انه سيحصل بكل تأكيد وتتمنى أن أكون معها عندما يحصل

هذا. ومن حينها لم أرافقها أبدا إلى الكنيسة.  

 وها أنا استيقظ اليوم وأتأكد أن ما اعتبرته أسطورة وخرافة هو حقيقة أكيدة وأصدق
 من كل واقع. وتذكرت كلم الواعظ يدعوني ويقول: اضمن خلصك. اضمن أبديتك.
 اقبل عمل الرب يسوع المسيح لجلك على الصليب، تب عن خطاياك وآمن به فيغفر
 ليك خطايياك وتنيال بيه الحيياة البديية وتضيمن تيذكرة سيفرك إليى السيماء فيي ميوكب
 المنتصرين يوم الختطاف. وصرح: يقول الكتاب "اليوم أن سمعتم صوته فل تقسوا
 قلوبكم"، "هوذا الن وقت مقبول. هوذا الن يوم خلص"،  "لنك إن اعترفت بفمك

 )9: 10بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن ا أقامه من الموات خلصت" (رومية
 وهنيا استيقظت من ذهولي بل مين غبائي وصرخت: أينيك ييا رجيائي؟ أينك يا إيمياني

وأينك يا سلمي؟ ويحي أنا النسان الشقي البائس.

فهل تكون يا ترى أكثر حكمة وتغتنم الفرصة قبل أن يغلق باب النعمة؟
 هل تقبل إلى الرب يسوع المخلص تائبا عن خطاياك، وتقبل آلمه لجلك، فداءه لك
 وموته بديل عنك لتنال باليمان به الحياة البدية والسلم الذي ل يزول قبل أن تنهمر

دينونة ا على البشرية الرافضة المتمردة؟
 ليتك تفعل ذلك سريعا.. تؤمن فتنال الحياة البدية الوافرة وتأمن من الدينونة الرهيبة

التية إلى العالم الرافض الخلص...
أسرع إلى حضن المسيح المحب فهو ينتظرك.. 
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