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 َصالة 1

 
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ
 

 دقيقة( 02) ُمشاركة 2

 إنجيل مرقُس
 

من دفاتر مالحظاتكم( ما تَعلَّمتموه ِمن أوقات خلوتكم الشخصية مع هللا  أو اقرأوابإيجاز ) تناوبوا وشاركوا

 (.02: 4 – 1: 1حول المقطع الكتابي الُمَعيَّن لكم )مرقس 

 

 ق(ائدق 5) حفظ 3

 11: 3كورنثوس 2التشبُّه بالمسيح: 
 

لسلة الخامسة ِمن آيات الحفظ هي عن "شخصيَّة الُمؤمن المسيحي". وعناوين آيات الحفظ الخمس هي:   السِّ

 التشبُّه بالمسيح، والطَّهارة، والمحبَّة، واإليمان، والتواُضع. 

 

 . 11: 3كورنثوس 0التشبُّه بالمسيح:  .)في مجموعات ثُنائية( تأمَّلوا واحفظوا وراجعوا

 

 دقيقة( 15) تعليم 4

 عيد الميالد المجيد )الكريسماس(:

 عيد ميالد المسيح
 

: عيد الميالد المجيد )أو الكريسماس( هو عيد مسيحيٌّ نحتفل فيه بميالد يسوع المسيح. وسوف نَتعلَّم ما ُمقدِّمة

كيف أنَّ أنبياء العهد  إلى العالم. وسوف نَتعلَّم أيًضا يُعلِّمه الكتاب الُمقدَّس عن المجيء األول ليسوع المسيح

القديم تنبَّأوا عن مجيئه األول. وسوف نرى ما حدث عندما ُولد يسوع على األرض، ونرى سبب أهميَّة مجيئه 

 إلى العالم بالنسبة لنا. 

 

 أ( أقدم تاريخ بشري يَْذُكر أول وعد قطعه هللا للناس
 

. فعندما لم تُكن هناك خطيَّة على األرض، ظهر 15: 3أول وعد في الكتاب الُمقدَّس موجود في ِسفر التكوين 

يًرا كان يختفي وراء الحيَّة. وقد  اء في شكل َحيَّة. وِمن الواضح ِمن السياق أنَّ ُروًحا شرِّ يٌر آلدم وحوَّ ُروٌح شرِّ

ير "إبليس"، وهي كلمة وح الشرِّ تعني: الُمشتكي، أو "الشيطان"، وهي كلمة تعني "الخصم" أو  ُدعي ذلك الرُّ
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اء وجعلهما يعصيان وصيَّة هللا فسقطا من حالة 9: 10حتى "التنِّين" )رؤيا  (. وقد أغوى الشيطان آدم وحوَّ

 البراءة إلى حالة الخطيَّة. 

 

اء وقال لهما إنه ستكون هناك عداوة دائمةً وصراع دا ئم بين "نسل" الشيطان )أي وقد عاقب هللا آدم وحوَّ

األرواح الشريرة واألشخاص األشرار الذين يقفون في صف الشيطان( و "نسل" المرأة )أي األشخاص الذين 

يقفون في صف هللا(. وفي المستقبل، سوف يقوم واحد ِمن نسل المرأة بسحق رأس الشيطان رغم أن الشيطان 

ل هللا  الصداقة الكارثيَّة بين البشر األوائل والشيطان إلى عداوة. وقد سيسحق َعقِبَهُ ويؤذيه جًدا. وبهذا، َحوَّ

تََحدَّث هللا عن صراع دائم بين نسل الشيطان ونسل المرأة. كما أنه تََحدَّث عن النصر النهائي! وفي ضوء 

راع هو ِصراع بين إبليس )الشيطان( ويسوع المسيح. فيسو ع إعالن العهد الجديد، فنحن نعرف أن هذا الصِّ

سيتألَّم ِمن خالل شعبه في العهد القديم، ثُمَّ ِمن خالل جسده على الصليب. ولكنَّ يسوع نجح في سحق قوة 

 الشيطان في النهاية. 

 

 

راع ال  إلى تعطيل وعد هللا هادفب( تاريخ العهد القديم يخبرنا عن الصِّ

 

راع ِمن آدم إلى نوح كان جزًءا ِمن الصراع بين الشيطان وال -1  .مسيحالصِّ

 

اء(. فهناك شخص سيولد  ل والمرأة األولى )آدم وحوَّ كان هللا قد قطع الوعد األول بالخالص إلى الرجل األوَّ

اء قد أنجبا ولدين فقط: قايين 15: 3ِمن امرأة سيسحق رأس الشيطان )تكوين  (. وفي البداية، كان آدم وحوَّ

(. ويبدو هنا أنَّ 1-1: 4يل وغاضبًا منه فقتله )تكوين وهابيل. وفي وقٍت ما، أصبح قايين غيوًرا ِمن أخيه هاب

هللا َرَزَق آدم  ولكنَّ الشيطان حاول أن يقضي على نسل المرأة لكي يمنع تحقيق وعد الخالص الذي قطعه هللا. 

اء بأبناء آخرين )تكوين  اء )واسمه 5-1: 5وحوَّ (. وكانت خطَّة هللا تقضي بأن يكون االبن الثالث آلدم وحوَّ

(. وبسبب استمرار الجنس 30-6: 5شيث( هو الشخص الذي سيتحقَّق ِمن خالله وعد هللا بالخالص )تكوين 

 ِمن الجنس البشري قائًما! البشري، ظل وعد هللا بالخالص ِمن خالل شخص سيولد

 

، إالَّ أن األجيال  فا نسلهما على هللا الحيِّ اء َعرَّ وبعد سنوات طويلة، امتألت األرض بالناس. ومع أنَّ آلدم وحوَّ

الالحقة ابتعدت شيئًا فشيئًا عن هللا وفسدت أكثر فأكثر. وكان "أبناء هللا" هُم أبناء شيث الذين تابعوا سيرهم مع 

ا "بنات الناس" فهُنَّ نسل قايين الذين ساروا وراء البشر. وهكذا، فقد بدأ المؤمنون ِمن الذكور واإلناث  هللا. أمَّ

(. ونتيجة لذلك، 14: 6كورنثوس 0؛ 4-1: 7نظر أيًضا تثنية ؛ أ4-1: 6أناس غير مؤمنين )تكوين يتزوجون ب
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ر هللا أ13-11، 7-5: 6تزايد الشر على األرض )تكوين  ن يقضي على كل الجنس البشري (. لهذا، قَرَّ

بطوفان. ومرة أخرى، يبدو للوهلة األولى أن الشيطان سينتصر ِمن خالل قضائه على الجنس البشري والوعد 

ا، وصالًحا  ولكنبالخالص.  كان هناك َرُجل واحد على األرض يحظى برضى هللا. فقد كان نوح َرُجالً بار ً

ى هللا نوًحا وعائلته من الدمار الذي أحدثه الطوفان )تكوين  (. لهذا فقد9-1: 6ويسير مع هللا )تكوين   14: 6نَجَّ

(. وبهذه الطريقة، استمر وجود الجنس البشري، وبقي وعد هللا بالخالص ِمن خالل شخص يُولد ِمن 00: 1 –

 الجنس البشري قائًما.

 

راع ِمن نوح إلى يهوذا كان ُجزًءا ِمن الصراع بين الشيطان والمسي -2  .حالصِّ

 

في القرن الحادي والعشرين قبل الميالد، أعطى هللا وعًدا بمجيء الُمخلِّص إلى إبراهيم )أبرام( وسارة 

)ساراي(. فقد وعدهما هللا بأن نسلهما سيكون كثيًرا جًدا كنجوم السماء وكرمل البحر. وقد وعدهما هللا إبراهيم 

يَّتَِك فقال: " : 00؛ 5: 15؛ 3-1: 10؛ 30-06: 11" )تكوين بَاَرُك َجِميُع أَُمِم األَْرضِ تَتَ )َحرفي ًا: َوبِنَْسلَِك( َوبُِذرِّ

(. وِمن وجهة النظر البشرية، لم يكن هذا الوعد قابالً للتحقيق ألن إبراهيم وسارة كانا طاِعنَْين في 17-11

عندما  ولكنر. السن، وألن سارة كانت عاقًرا. ومرة أخرى، يبدو للوهلة األولى أن الشيطان هو الذي سينتص

(! وبهذا، استمر 7-1: 01بلغ إبراهيم ِمن الُعمر مئة سنة، َرَزَق هللا إبراهيم وسارة بابٍن أسمياه إسحاق )تكوين 

 وعد هللا بمجي الُمخلِّص!

 

(، ولكنَّ زوجته "رفقة" 4: 06؛ 17: 19بعد ذلك، أعطى هللا الوعد بمجيء الُمخلِّص إلى إسحاق )تكوين 

ة أخرى، بدا وكأن الشيطان هو الذي سينتصر. 01: 05كانت عاقًرا هي األخرى )تكوين  إسحاق  ولكنَّ (. ومرَّ

 َصلَّى إلى هللا فََرَزقَهُ هللا ابنين هُما عيسو ويعقوب.

 

(، ولكنَّ أخاه عيسو أراد أن يَقتله ألن 14-13: 01طى هللا الوعد بمجيء الُمخلِّص إلى يعقوب )تكوين ثُمَّ أع

ة أخرى، بدا وكأن الشيطان هو الذي سينتصر 41: 07يعقوب خدعه وسرق منه حق البكوريَّة )تكوين  (. ومرَّ

(. لهذا، لم 15: 01أينما ذهب )تكوين هللا نفسه وعد يعقوب بأنه سيحميه  ولكنَّ ويمنع هللا ِمن تحقيق وعده. 

ا أدَّى إلى استمرار وعد هللا بالخالص!  يَتعرَّض يعقوب للقتل ِممَّ
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بعد ذلك، أعطى هللا الوعد بمجيء الُمخلِّص إلى يهوذا )أحد أبناء يعقوب(. فالُملك لن يخرج ِمن ِسْبط )عشيرة( 

نظر أ؛ 12: 49له جميع األمم في يوٍم ما )تكوين  يهوذا. وسوف يكون الُمخلِّص الموعود ملًكا، وسوف تَخضع

 (. 11-9: 0؛ فيلبِّي 03-00: 45أيًضا إشعياء 

 

راع ِمن يهوذا إلى موسى كان ُجزًءا ِمن الصراع بين الشيطان والمسيح -3  .الصِّ

 

حصول في الفترة الواقعة بين القرن الخامس عشر والقرن السابع عشر قبل الميالد، استمر نسل يهوذا في ال

على الوعد بمجيء الُمخلِّص. وألن الشيطان أخفق في تحطيم اآلباء األوائل )إبراهيم وإسحاق ويعقوب(، فقد 

ل ِعداءه إلى بني إسرائيل الذين هُم نَسل يعقوب )تكوين  (. ووفقًا لخطة هللا، كان الُمخلِّص سيأتي 01: 30َحوَّ

 (.00: 4ِمن بني إسرائيل )يوحنَّا 

 

ة كبيرة وكثيرة العدد. ونقرأ في ِسفر الخروج كيف أنَّ ملك ِمصر  وفي أرض مصر، أصبح بنو إسرائيل أُمَّ

ة أخرى، بدا وكأن الشيطان سينجح 00-7: 1أمر بقتل جميع األطفال الذكور ِمن بني إسرائيل )خروج  (. ومرَّ

ن، ودعاه في وقٍت الحق إلخراج بني هللا أنقذ موسى ِمن بَطش فرعو ولكنَّ في القضاء على "نسل المرأة". 

 (. 10-1: 3إسرائيل ِمن مصر إلى أرض الموعد )خروج 

 

في فخ عبادة األوثان.  –مراًرا وتكراًرا  –وفي أثناء الرحلة في البريَّة إلى أرض الموعد، سقط بنو إسرائيل 

يُهلكهم جميًعا ما عدا  (. وقد غضب هللا منهم وأراد أن6-1: 30فقد صنعوا عجالً ذهبيًا وعبدوه )خروج 

ة أخرى، بدا وكأن الشيطان سينجح في القضاء على "نسل المرأة". 12: 30موسى )خروج   ولكنَّ (. ومرَّ

ُموسى تََشفَّع لبني إسرائيل فسمع هللا صالته. ونرى هنا أن موسى هو رمز للشفيع األعظم يسوع المسيح الذي 

 (!01-05: 7بََذَل حياته ألجلنا )عبرانيِّين 

 

راع ِمن موسى إلى داود كان ُجزًءا ِمن الصراع بين الشيطان والمسيح -4  .الصِّ

 

في القرن الحادي عشر قبل الميالد، أعطى هللا الوعد بمجيء الُمخلِّص، المسيَّا الملك، إلى داود. وكان داود 

واحد ِمن أبناء داُود. وهذا وعد هللا بإعطاء الُملك ل 14-11: 17ِمن نسل ِسْبط يهوذا. وفي أخبار األيام األول 

(. 12-9، 6-4: 0بطرس 1؛ 00-02: 0؛ أفسس 16: 6كورنثوس 0نظر أالملك المستقبلي سيبني "بيت هللا" )

(. وسوف يكون 16: 19؛ 14: 17؛ رؤيا 01: 10؛ َمتَّى 7: 9نظر إشعياء أهللا ُملكه إلى األبد ) يثبِّت وسوف

(. ونقرأ في إرميا 5: 1؛ عبرانيِّين 7: 0؛ انظر أيًضا المزمور 4: 7صموئيل 0)هللا أبًا له، وهو يكون له ابنًا 
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، َملِكاً يَُسوُد بِِحْكَمٍة، َويُْجِري فِي األَْرِض َعْدالً : "5: 03 يَّةَ بِرٍّ ". وألن هللا َوَحق اً  هَا أَيَّاٌم ُمْقبِلَةٌ أُقِيُم فِيهَا لَِداُوَد ُذرِّ

تين أن يقتله برمح، قطع هذه الوعود لداود، فقد حا ول الشيطان أن يقضي على داود. فقد حاول الملك شاول مرَّ

(. كما أن ابن الملك داود المدعو أبشالوم حاول مع مجموعة ِمن بني 11-12: 11صموئيل 1ولكنه فشل )

هذا فقد (. وهكذا، لم يُقتل داود! وب43: 19 – 1: 15صموئيل 0إسرائيل أن يقتلوا داود، ولكنهم فشلوا أيًضا )

 استمر وعد هللا بمجيء الُمخلِّص!

 

راع ِمن داود إلى آحاز كان ُجزًءا ِمن الصراع بين الشيطان والمسيح -5  .الصِّ

 

وفي الفترة الواقعة بين القرن العاشر والقرن السادس قبل الميالد، استمر هللا في إعطاء الوعد بمجيء 

ذا )المملكة الجنوبية(. ومرة تلو األخرى، قام ملوك المملكة الُمخلِّص، المسيَّا الملك، إلى ُملوك مملكة يهو

الشمالية )مملكة إسرائيل( المؤلفة ِمن تسعة أسباط ونصف بشن الحرب على مملكة يهوذا المؤلفة ِمن سبطين 

امية إلى  –مراًرا وتكراًرا  –ونصف. وقد بدا  أن الشيطان هو الذي سينتصر في هذه الخطة الشيطانية الرَّ

ء على "نسل المرأة". ولكنَّ الكتاب الُمقدَّس يَُعلِّمنا أنه ما ِمن أحٍد يستطيع أن يمنع هللا ِمن تنفيذ خطته. القضا

فعلى سبيل المثال، كانت هناك امرأة شريرة اسمها "َعثَْليا"، وهي ابنة أخآب وإيزابل، ملك وملكة إسرائيل 

(. وقد حاولت عثليا أن تقضي على 07-06، 11: 1لوك م0السابقين. كما أنها أم الملك المتوفى "أَخْزيَا" )

جميع األمراء الذين ِمن نسل داود ألنها أرادت أن تحتفظ بالسلطة والنفوذ لنفسها. لهذا، فقد َدبَّرت لمقتل جميع 

األمراء! ويبدو هنا أن الشيطان نجح أخيًرا في إفشال خطة هللا بمجيء الُمخلِّص وفي القضاء على "نسل 

ة أخرى، حاَل هللا دون نجاح الشيطان. فقد قامت حفيدة الملك أخآب، واسمها "يَهوَشبَع"،  ولكن المرأة". مرَّ

باختطاف أحد أُمراء النسل الملكي وتخبئته عن عيني عثليا لمدة ست سنوات. وقد بقي األمير "يَهوآش" مختبئًا 

-1: 11ملوك 0هوياداع الكاهن بقتل عثليا )في الهيكل طوال هذه المدة إلى أن تم تنصيبه ملًكا. حينئٍذ، أمر يَ 

 (. ولو أن عثليا نجحت في قتل جميع نسل الملك داود النتصر الشيطان ولم يولد الُمخلِّص الموعود.01

 

(. 5: 16ملوك 0وفي وقٍت الحق، تآمرت مملكة إسرائيل ومملكة آرام )السوريِّين( للقضاء على مملكة يهوذا )

جاورة ستقضي على شعب هللا )األشخاص الذين آمنوا باهلل الحي( وأن الشيطان وقد بدا هنا أن األمم الم

يَِّد نَْفَسهُ يُْعِطيُكْم آيَةً: هَا اْلَعْذَراُء تَْحبَُل َوتَلُِد اْبناً، َوتَْدُعو النبي إشعياء قال للملك آحاز إنَّ " ولكنَّ سينتصر.  السَّ

انُوئِيلَ  وعد هللا أنه على الرغم ِمن جميع الظروف الصعبة في التاريخ، إال  (. وقد14-1: 7" )إشعياء اْسَمهُ ِعمَّ

انوئيل" الذي معناه:  أنَّ أحًدا لن يتمكن ِمن َمنع الُمخلِّص ِمن المجيء إلى العالم. وسوف يُدعى الُمخلِّص "ِعمَّ

مملكة يهوذا.  (. وقد فشلت مملكة إسرائيل ومملكة آرام في القضاء على03-02: 1نظر َمتَّى أ"هللا معنا" )
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وبهذا فقد أخفق الشيطان ِمن جديد. والكتاب الُمقدَّس يُعلِّم أنه ما ِمن أُمَّة شريرة وال قائد شرير يستطيع أن يمنع 

 هللا ِمن تنفيذ خطته!

 

 

راع ِمن آحاز إلى أستير كان ُجزًءا ِمن الصراع بين الشيطان والمسيح -6  .الصِّ
 

اليهود )نسل مملكة يهوذا( في جميع أرجاء إمبراطورية مادي وفارس.  في القرن الخامس قبل الميالد، عاش

(. وبسبب كراهيته لهم، فقد حاول أن يُقنِع الملك الفارسي 6-5: 3وكان "هامان" الشرير يكره اليهود )أستير 

( يقضي بإبادة جميع اليهود في اإلمبراطورية في يوم 12-1: 3أحشويروش بتوقيع مرسوم ملكي )أستير 

عاة الرسائل إلى جميع أقاليم المملكة، وفيها أمر بإبادة وقتل وإهالك جميع اليهود في يوم واح د. وقد َحَمل السُّ

(. 14-13: 3ستير أواحد هو الثالث عشر ِمن الشهر الثاني عشر، أي شهر آذار، واالستيالء على غنائمهم )

الملك  ولكنَّ حقَّقت خطة هللا بمجيء الُمخلِّص. ولو أنَّ خطة هامان نجحت، لكان ذلك انتصاًرا للشيطان، ولما ت

أحشويروس سمع عن المكيدة ِمن الملكة اليهودية أستير. حينئٍذ، أمر الملك بشنق هامان، وأصدر مرسوًما 

ضهم ألي اعتداء ُمسلَّح )أستير  : 1ملكيًا آخر يسمح لليهود في إمبراطوريته بالدفاع عن أنفسهم في حال تعرُّ

 خطة الشيطان الذي خرج مهزوًما هذه المرة أيًضا.  فشلفقد منع هللا وقوع تلك الكارثة وأ(. وهكذا، 7-11

 

راع ِمن أستير إلى بيت لحم كان ُجزًءا ِمن الصراع بين الشيطان والمسيح -7  .الصِّ
 

في هذا الصراع الشرس بين الشيطان والمسيح طُول هذه السنين، كان المسيح هو الُمنتصر دائًما! وهذا 

حيث  5-1: 10رؤيا سفر الالصراع بين الشيطان والمسيح طُول فترة العهد القديم موصوف وصفًا رمزي ًا في 

لِيَْبتَلَِع ِطْفلَهَا بَْعَد أَْن تَلَِدهُ! َوَولََدِت اْلَمْرأَةُ اْبناً َذَكراً، َوهَُو الَِّذي ثُمَّ َوقََف التِّنِّيُن أََماَم اْلَمْرأَِة َوِهَي تَلُِد، نقرأ: "

هنا ترمز إلى شعب  "المرأة"". وَسيَْحُكُم األَُمَم ُكلَّهَا بَِعصاً ِمْن َحِديٍد. َوُرفَِع الطِّْفُل إِلَى َحْضَرِة هللاِ َوإِلَى َعْرِشهِ 

ا 00: 4نظر يوحنَّا ألقديم. وسوف يُولد الُمخلِّص الموعود ِمن هذا الشعب )هللا في فترة العهد ا  "التنِّين"(. أمَّ

يرمز إلى يسوع المسيح. وقد حاول الشيطان طوال تاريخ العهد القديم أن  "االبن الذكر"فيرمز إلى الشيطان. و

اح خطته. لهذا فإن خطته لم تفشل. فما هللا القدير كان حريًصا على إنج ولكنَّ يمنع والدة الُمخلِّص الموعود! 

 (!07، 04: 14ِمن أحد أو شيء يمكنه منع إله الكتاب الُمقدَّس ِمن تتميم خطته )إشعياء 

 

(، قام الشيطان بمحاولة أخيرة لمنع 0: 5وعندما حان الوقت أخيًرا لوالدة ُمَخلِّص العالم في بيت لحم )ميخا 

ير هيروُدس عندما سمع ِمن المجوس القادمين ِمن الشرق أن حدوث ذلك. فقد خاف الملك الروماني ال شرِّ

ُمخلِّص العالم وملك اليهود قد ُولِد. فقد ظَنَّ أن الُمخلِّص يُهَدِّد مملكته األرضية. لهذا فقد أمر بقتل جميع 
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ة أخرى، ب11-1: 0األطفال الذكور في بيت لحم وجوارها ِمن ابن سنتين فما ُدون )َمتَّى  دا وكأن (. وَمرَّ

خطيب  ،ال يُمكن أن يفشل! ففي الليل، ظهر مالك ِمن الرب ليوسف يقَصد هللا األزل ولكنَّ الشيطان سينتصر. 

ه إلى مصر. وقد بقي يوسف ومريم ويسوع في مصر إلى أن  ،مريم في ُحْلم وقال له أن يهرب بالصبي وأُمِّ

 مات هيروُدس.

 

ة أخرى أن يُْخِضع يسوع له الناس  فداءوعندما بدأ يسوع المسيح خدمته ل على األرض، حاول الشيطان مرَّ

ب الشيطان يسوع بأن  ة. ففي بادئ األمر، َجرَّ يتخلَّى عن ثقته باهلل اآلب وأن يستقل عن طريق تجريبه بقوَّ

ر ثقة يسوع بأن هللا اآلب قادر على توفير الطعام له )َمتَّى عنه  (. ثم حاول4-1: 4. كما أنه حاول أن يَُدمِّ

الثقة باهلل اآلب ثقة خاطئة عن طريق تصديق وعد كِتابيٍّ اقتبسه إبليس خارج الشيطان أن يدفع يسوع إلى 

ياق سيُعطيه جميع ممالك العالم بشرط أن (. وأخيًرا، حاول الشيطان أن يُغري يسوع بأنه 7-5: 4)َمتَّى  السِّ

ليب يطان أن يُغري يسوع بالنتائج المادية السريعة . وبهذا، فقد حاول الشيَْسُجد له وأن ال يُكمل درب الصَّ

يسوع المسيح تََغلَّب على كل تلك التجارب وكشف أن الشيطان  ولكنَّ (. 11-1: 4ُمقابل الخضوع له )َمتَّى 

 (. 44: 1َكذَّاب )يوحنَّا 

 

بطرد الشياطين )المالئكة الساقطة التي انضمَّت  –ِمن خالل عمله الخالصي على األرض  –وقد قام يسوع 

ده على هللا( ِمن الناس؛ وبذلك فقد أسَّس ُسلطان هللا )أو ُملكه( على األرض )َمتَّى  : 10إلى الشيطان في تََمرُّ

(. وبموت يسوع على الصليب فقد نََزع 1: 3يوحنا 1(. فقد جاء يسوع إلى العالم لكي يُْبِطل أعمال إبليس )01

(. وبقيامته وصعوده وجلوسه عن يمين هللا في 15: 0ح الشيطان ومالئكته وانتصر عليهم )كولوسي سال

السماء، عمل يسوع على طرد إبليس ِمن مكانه الُمتعالي كرئيٍس لهذا العالم. وُمنذ ذلك الحين فصاعًدا، صار 

(. وِمن خالل المناداة باإلنجيل، تم 30-31: 10يسوع المسيح يَجذب الناس إليه ِمن كل أُمة في العالم )يوحنَّا 

(. وبهذه الطريقة، تََحقَّق وعد 13: 1إنقاذ الناس ِمن ُسلطة الظالم ونَقلِِهم إلى ملكوت يسوع المسيح )كولوسي 

؛ غالطيَّة 11: 00. فيسوع المسيح، "نسل المرأة" و "نسل إبراهيم" )تكوين 15: 3هللا الذي قطعه في تكوين 

يطان! وُمنذ المجيء األول ليسوع المسيح فصاعًدا، أصبح يسوع المسيح يَسود على ( سحق رأس الش16: 3

(! وِمن المجيء األول ليسوع المسيح 00: 3بطرس 1؛ 00-02: 1كل القوى والسلطات على األرض )أفُسس 

 فصاعًدا، ال يُمكن ألي شخص أن يوقف يسوع عن جذب الناس إليه ِمن كل أُمَّة على األرض!
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 نبياء ي  العهد القديم أعلنوا الكثير ِمن النبوءا  عن الُمخلِّ  اتآت ج( األ

 
 

إن نبوءات العهد القديم عن الُمخلِّص اآلتي هي أقدم نبوءات تََحقَّقت في العالم كله! فقد تنبَّأ األنبياء بأن 

، وأعظم رئيس كهنة، وأعظم ملك.  الُمخلِّص اآلتي سيكون أعظم نبيٍّ

 

 .تاريخ البشريةي  بداية  -1

 

 (. 37، 03: 3؛ إنجيل لوقا 15: 3تنبَّأ هللا بأن الُمخلِّص اآلتي سيولد ِمن امرأة ويسحق رأس الشيطان )تكوين 

 

 .سنة قبل الميالد 2122وبعد أكثر ِمن  -2

 

قطع هللا وعًدا إلبراهيم بأن الُمخلِّص اآلتي سيكون "نسل إبراهيم"؛ أي أنه سيكون ِمن نسله ُمباشرةً، وبأن 

 (. 16: 3؛ غالطيَّة 11: 00؛ 3: 10جميع أمم األرض ستتبارك به )تكوين 

 

 .سنة قبل الميالد 1422وبعد أكثر ِمن  -3

 

يعيش على وجه األرض. وسوف يَنطق هذا الُمخلِّص  عظم نبيٍّ أتنبَّأ النبيُّ موسى بأن الُمخلِّص اآلتي سيكون 

: 3 الرسل ؛ أعمال11-15: 11بذات كالم هللا. وسوف يُوصي هللا جميع الناس باإلصغاء إليه وإطاعته )تثنية 

01-05 .) 

 

 .سنة قبل الميالد 2221وبعد أكثر ِمن  -4

 

؛ 4: 112يعيش على وجه األرض )المزمور  ةأعظم رئيس كهنتَنَبَّأ داود بأن الُمخلِّص اآلتي سيكون 

(. ومع أن الناس سيحتقرونه ويصلبونه ويقترعون على ثيابه 01-00: 7؛ 15-14: 4؛ 1: 3عبرانيِّين 

 (. 12، 6: 53(، إال أنه سيَُكفِّر عن خطاياهم ِمن خالل موته بدالً عنهم )إشعياء 11-1: 00)المزمور 

 

 .الدسنة قبل المي 722وبعد أكثر ِمن  -5

 

(. كما تنبَّأ النبي 15، 11: 0؛ لوقا 0: 5تنبَّأ النبي ميخا بأن الُمخلِّص اآلتي سيُولد في مدينة بيت لحم )ميخا 

(. وقد تنبَّأ إشعياء أيًضا بأن الُمخلِّص 03-02: 1؛ َمتَّى 14: 7إشعياء بأنه سيُدعى "هللا معنا" )إشعياء 

رهم )إشعيا (. كذلك، فقد تنبَّأ النبي إشعياء بأن 05: 4؛ رومية 11، 5: 53ء سيُصلب عن خطايا كثيرين فيُبرِّ
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عاش على األرض، وبأنه سيكون واحًدا في طبيعته مع هللا القدير واآلب  أعظم ملكالُمخلِّص اآلتي سيكون 

 (!33-32: 1؛ لوقا 7-6: 9سيكون بال نهاية )إشعياء  هاألبدي، وبأن ملك

 

 .يالدسنة قبل الم 422وبعد أكثر ِمن  -6

 

(. وقد 6-5: 4؛ 1: 3تنبَّأ النبي مالخي بأن شخًصا سيأتي قبل الُمخلِّص اآلتي ليَُمهِّد الطريق لمجيئه )مالخي 

 (.13-12: 17؛ 14-11: 11كان هذا الشخص هو يوحنَّا المعمدان )َمتَّى 

 

 د( األحداث الت  أحاطت بوالدة يسوع المسيح

 
 

د: هللا األزل -1  .تَأنَّس )أصبح إنسانًا( ي  شخ  يسوع المسيح  التجسُّ

 

فيسوع المسيح لم يبدأ بالوجود عندما ُولد في بيت لحم، بل كان موجوًدا ُمنذ البدء مع هللا؛ بل إنه هللا نفسه! فهو 

(. وعندما حان الوقت المناسب، أخذ يسوع طبيعة 11-14، 5-1: 1يمتلك الطبيعة البشريَّة ِمن األزل )يوحنَّا 

بشريَّة )دون أن يَتخلَّى عن طبيعته اإللهيَّة( وُولد على األرض كما يُولد سائر البشر. ومنذ تلك اللحظة 

فصاعًدا، أصبح يسوع يمتلك ال طبيعةً إلهيَّةً فحسب، بل وطبيعة بشريَّة أيًضا. فهو هللا الكامل واإلنسان الكامل 

(. وعندما كان يسوع على األرض، كان الناس 9: 0سي ؛ كولو1-5: 0؛ فيلبِّي 4: 4في آٍن واحٍد )غالطيَّة 

معوا (. وقد لمسوه، وشاهدوا معجزاته وحياته الخالية ِمن الخطيَّة، وس50: 0يرونه وهو ينمو ويَكبُر )لوقا 

 (. 3-1: 1يوحنَّا 1تعاليمه، واختبروا خالصه )

 

 .اإلعالن لزكريَّا -2

 

أعلن له أنه سيُرزق بابن بالرغم ِمن شيخوخته. وسوف يكون قبل والدة يسوع المسيح، ظهر مالك لزكريَّا و

ابنه هو الشخص الذي سيَُمهِّد الطريق أمام الُمَخلِّص اآلتي. وألنَّ زكريَّا لم يَُصدِّق كالم المالك، فقد أعطاه هللا 

(! وبعد أن 79-57 ،05-5: 1آية أو عالمة: أن يبقى صامتًا وال يقدر أن يتكلَّم إلى أن يتحقَّق كالم الرب )لوقا 

م هللا ِمن  تحقَّق كالم الرب، أنشد زكريَّا نشيد تسبيح قال فيه إن الُمخلِّص اآلتي سيكون هو الشخص الذي سيُتَمِّ

(! فعهد نعمة هللا سيُصبح واقًعا في حياة جميع أمم العالم 73-70: 1خالله عهده الذي قَطََعهُ مع إبراهيم )لوقا 

 ِمن خالل يسوع المسيح. 

 

 

 



 1الدَّرس  -خامسالدليل ال  
 

 

 .اإلعالن لمريم -3

 

(، 56-06: 1قبل والدة يسوع المسيح، ظهر المالك جبرائيل لمريم وأعلن لها أنها وجدت نِعمة عند هللا )لوقا 

وأنها ستُصبح أم يسوع )بحسب طبيعته الجسدية فقط(! كما أنه قال لها إنها ستَْحبَُل َحباَلً ُمعجزي ًا بِواسطة عمل 

وح القُُدس. لذلك، سوف  (. وهكذا فإن والدة يسوع لم تجعل منه 35: 1يُدعى المولود منها "ابن هللا" )لوقا الرُّ

إلهًا، بل إنه ِمن خالل والدته أخذ هللا األزلي طبيعة بشريَّة دون أن يتخلَّى عن طبيعته اإللهية! وهذا يعني أن 

هذا لم يَْحُدث ِمن قَبل في التاريخ  يسوع كان دوًما وأبًدا هو هللا، وأنه أخذ اآلن طبيعة بشريَّة أيًضا. ومع أن

(. وعلى النقيض ِمن الكاهن زكريَّا، 37: 1البشري، إال أنَّ المالك قال إنه ما ِمن شيٍء يستحيل على هللا )لوقا 

 فقد َصدَّقت مريم كلمة هللا في الحال وأخضعت نفسها لخطة هللا لحياتها.

 

 .اإلعالن ليوسف -4

 

مالك الرب ليوسف )خطيب مريم( في حلم وأعلن له أنَّ خطيبته ستحبل  قبل والدة يسوع المسيح، ظهر

بمعجزة من روح هللا العامل فيها. وفي ذلك الوقت، كانت الخطبة تُعتبر زواًجا رسمي ًا وقانونيًا. وقد قال المالك 

ِمن خطاياهم. ليوسف أن يدعو الطفل المولود "يسوع" ومعناه "الُمخلِّص" ألنه سيُخلِّص شعبه في كل العالم 

وألن يوسف كان يُحب مريم ويؤمن باهلل وبكلمته، فهو لم يهجر مريم ولم يدخل عليها إلى أن أنجبت يسوع 

(. وأثناء حمل مريم بيسوع، ذهب يوسف ومريم ِمن الناصرة إلى بيت لحم لتسجيل اسميهما 05-11: 1)َمتَّى 

وماني. وهُناك )أي في م كَّانيِّ الرُّ  (. 7-1: 0دينة بيت لحم(، ُولد يسوع )لوقا في اإلحصاء السُّ

 

عاة -5  .اإلعالن للرُّ

 

بعد والدة يسوع المسيح، ظهر مالك لمجموعة ِمن الرعاة وأعلن لهم أن الُمخلِّص الموعود به قد ُولِد في بيت 

سالًما لجميع  لحم وأنه هو المسيَّا الذي طال انتظاره! ثم ظهرت آالف المالئكة وراحت تَُرنِّم بأن هللا سيُعطي

عاة الطفل  الناس الذين يَُسرُّ بهم على األرض. فُكل َمن يَقبل نِعمة هللا سيَنُعم بالسالم مع هللا! وبعد أن زار الرُّ

يسوع أخذوا يُخبرون ُكل َمن يلتقون به عن ما رأوه وسمعوه. وفي اليوم الثاِمن ِمن والدة يسوع تَمَّ َخْتُن يسوع 

 (. 4: 4لد تحت الناموس" )غالطيَّة ( ألنه "وُ 04-1: 0)لوقا 
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 .اإلعالن لسمعان -6

 

ماه إلى الرب )الويِّين  في وقتٍ  ؛ 1-1: 10الحق، قام يوسف ومريم بأخذ يسوع إلى الهيكل في أورشليم ليُقدِّ

وح القُُدس قد أوحى إلى سمعان أنه لن يموت قبل أن يرى مسيح الرب. 15، 10، 0: 13خروج  (. وكان الرُّ

لذي سيُعلن هللا لألُمم والذي سيُعلن وعندما رأى سمعان الطفل يسوع في الهيكل تَنَبَّأ بأن يسوع سيكون النور ا

مجد هللا لبني إسرائيل. وقد تنبَّأ سمعان أيًضا أن يسوع سيفصل المؤمنين عن غير المؤمنين في إسرائيل، وأن 

الناس سينقسمون. فالبعض سيأخذون موقفًا ُمعاديًا ِمن يسوع، والبعض سيقف إلى جانبه. ومع ذلك، فإن يسوع 

 (. 35-05: 0ب بشري )لوقا هذا سيكشف أسرار كل قل

 

 .اإلعالن لُحكماء الشَّرق -7

 

في بيت لحم. وقد استخدم هللا نَْجًما في السَّماء  منزلفي تلك األثناء، كان يوسف ومريم ويسوع يعيشون في 

إلرشاد مجموعة ِمن ُحكماء المشرق إلى مكان والدة المسيَّا الملك ُمَخلِّص العالم. ويبدو أن هؤالء الحكماء 

كانوا على اطِّالع على نبوءات العهد القديم التي سمعوها عندما كان اليهود يعيشون في أرض السبي في 

ي بابل وفي إمبراطورية مادي وفارس(. وبعد أن وجدوا يسوع، قَدَّموا له هدايا قَيِّمة وسجدوا له. الشرق )أي ف

ل َمن سجدوا ليسوع. وبعد أن َحذَّرهم هللا في حلم بأن ال يقولوا أي شيٍء للملك الشرير  وكان هؤالء هم أوَّ

ا ه يرودس وحاشيته في أورشليم فكانوا هيرودس، عاد حكماء المشرق الى ديارهم سالكين طريقًا أُخرى.أمَّ

مضطربين بشأن مجيء المسيَّا الملك. وبدالً ِمن اإليمان به والسجود له، سعى كثيرون منهم إلى القضاء عليه 

 (.10-1: 0)َمتَّى 

 

 .ب إلى ِمصر والعودة إلى أرض إسرائيلوالهر -1

 

خبروه بمكان المسيَّا الملك، وضع خطة عندما أدرك الملك هيرودس أن حكماء المشرق لم يعودوا إليه ولم ي

للقضاء على يسوع بأن أمر بقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها ِمن ابن سنتين فما دون. 

ولكنَّ مالًكا َحذَّر يوسف بأن يأخذ عائلته ويهرب إلى مصر. وبعد موت الملك هيرودس، ظهر مالك الرب 

لى أرض إسرائيل. وهكذا، عاد يوسف ومريم ويسوع إلى نواحي الجليل خوفًا ثانيةً ليوسف وقال له أن يرجع إ

ِمن الملك الجديد )ابن هيرودس( الذي كان يعيش في أورشليم بالقرب من بيت لحم في يهوذا. وبهذا، فقد نشأ 

 (. 03-13: 0يسوع في الناصرة في الجليل )َمتَّى 
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 هـ( أهميَّة والدة يسوع المسيح
 

 

 .المسيح ُولد كإنسان عادي مرئ  لك  يُعلن هللا غير المنظور للناسيسوع  -1

 

أن هللا أخذ طبيعة بشريَّة في هيئة يسوع المسيح وسكن بين الناس لكي  11و  14و  1: 1نقرأ في إنجيل يوحنَّا 

فنا على هللا. وقد قال يسوع: "  نقرأ في رسالة كولوسي(. كما أننا 9: 14" )يوحنَّا الَِّذي َرآنِي َرأَى اآلبَ يَُعرِّ

 أنَّ يسوع المسيح هو الصورة المنظورة هلل غير المنظور. 15: 1

 

! فيسوع المسيح هو "ِضياء مجد هللا" بعيد الميالد المجيد ألنه عيد نور هللاوالمؤمنون المسيحيون يحتفلون 

 (. 3: 1)عبرانيِّين 

 

 .ن خطاياهميسوع المسيح ُولد بين الناس لك  يَُخلِّ  التائبين مِ  -2

 

ألَنَّهُ هَكَذا أََحبَّ هللاُ اْلَعالََم َحتَّى بََذَل اْبنَهُ اْلَوِحيَد، لَِكْي الَ يَْهلَِك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن بِِه، : "16: 3نقرأ في إنجيل يوحنَّا 

َّنَا نَْحُن فِي هذَ : "12: 4". كما نقرأ في رسالة يوحنَّا األولى بَْل تَُكوُن لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ  ا ِهَي اْلَمَحبَّةُ: لَْيَس أَن

 ". أَْحبَْبنَا هللاَ، بَْل أَنَّهُ هَُو أََحبَّنَا، َوأَْرَسَل اْبنَهُ َكفَّاَرةً لَِخطَايَانَا

 

! فبسبب محبة هللا العميقة ِمن نحونا فقد بعيد الميالد المجيد ألنه عيد َمَحبَّة هللاوالمؤمنون المسيحيون يحتفلون 

فإنه  16: 3العالم أعظم عطيَّة: يسوع المسيح. وعندما يتحدَّث الرسول يوحنَّا عن "العالم" في يوحنَّا أعطى 

يُشير بذلك إلى العالم الذي يعيش فيه الناس في بُعٍد عن هللا. وبالتالي، فَهُْم عبيد للخطية، وتحت دينونة هللا، 

ر بدون تمييز بين العرق أو الجنس أو الجنسيَّة! إنه وبحاجة ماسَّة إلى الخالص. بمعنًى آخر، فهو عالم البش

عالم البشرية الذي ما زال موضع عناية هللا. فاهلل بََذَل يسوع المسيح ِمن أجل خالص العالم. والشيء المؤكد 

 هو أن كل َمْن يؤمن بيسوع المسيح لن يهلك، بل تكون له الحياة األبديَّة!

 

 .ناس لك  يُدين غير التَّائبينيسوع المسيح ُولد كإنسان بين ال -3

 

. .. هَا إِنَّ هَذا قَْد ُوِضَع لُِسقُوِط َوقِيَاِم َكثِيِريَن فِي إِْسَرائِيَل، َولَِعالََمٍة تُقَاَومُ : "35-34: 0نقرأ في إنجيل لوقا 

 ". لِتُْعلََن أَْفَكاٌر ِمْن قُلُوٍب َكثِيَرةٍ 

 

. فيسوع المسيح سيجعل بعيد الميالد المجيد ألنه يَْفِصل بين الناسوهكذا، فإن المؤمنين المسيحيِّين يحتفلون 

كثيرين يقومون وكثيرين يسقطون. لذلك، يجب على جميع الناس أن يختاروا الوقوف إلى جانب يسوع أو 
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، سوف يُصبح يسوع 1-6: 0وفي رسالة بُطرس األولى  44-40: 01ِضدَّه. ووفقًا لما جاء في إنجيل َمتَّى 

ية" لكثيرين. فاألشخاص الذين آمنوا به لن يخزوا أبًدا! أما بالنسبة لفئة أخرى ِمن الناس، سوف "حجر زاو

يصبح يسوع "حجر عثرة" لهم. فاألشخاص الذين يرفضونه سيعثرون ويسقطون بكل تأكيد. وهذا يعني أنه ال 

ألي شخص أن يبقى  يُمكن ألي شخص أن يبقى محايًدا بشأن مجيء يسوع المسيح إلى العالم! وال يُمكن

 ُمحايًدا بشأن رسالة عيد الميالد المجيد!

 

 

 ق(ائدق 1) َصالة 5

 َصالة ُمتجاوبة مع كلمة هللا

 
 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

 أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم. 

 

 (تان)دقيق واجب بيت  6

 للدَّرس القادم

 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أأعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو  قائد المجموعة.)

 . تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح. تعهُّد -1

)مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( التعليم الُمتعلِّق بعيد الميالد  درسأِعظ، أو َعلِّم، أو  -0

 المجيد الذي نحتفل فيه بميالد يسوع المسيح. 

: 7 – 02: 4. تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يومي ًا ِمن إنجيل َمرقُس الخلوة الروحيَّة -3

ن مالحظاتك. 37 ل. َدوِّ  . استخدم طريقة الَحق  الُمفضَّ

 آيات كتابيَّة حفظتها. 5. راجع يوميًا آخر 11: 0بطرس  1: الطَّهارة: الحفظ -4

 وف نستعرض إنجيل يوحنَّا في الدرس القادم بمشيئة الرب. . اقرأ في إنجيل يوحنَّا. سدرس الكتاب -5

 (. 3: 5. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور الصالة -6

ن مالحظاتك -7 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع َدوِّ هللا،  حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير. 

 


