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 وسـوف نبـدأ . ة عنِ األعياد المسيحي " ة تلمذ " عليمية جديدة من برنامج تَ ةً لَ س لْ س سوف نبدأ
 ففي هذه المناسـبة . " الكريسماس " ـ الكثيرين ب عنْد فُ ر عن عيد الميالد المجيد أو ما يع بالحديث

و حتفل المؤمن ي ون بذكرى ميالد يسوع المسيح ن المسيحي . ذَ خَ الذي َأ هو اُهللا ويسوع ه َئ ي رِ شَـ ةً ب ةً ي 
 ن مجيء المسيح قبـل مئـات وقد تنبأ أنبياء العهد القديم ع . رضنا قبل نحو ألفي سنة أ لى إ وجاء

مجيئه الس ننين م . ل في العهد الجديد وسالر كما أن ى ة د فوا ما حـدث عنـد وال ص  يسـوع عـل
 . للعالم األرض وأوضحوا أهمية مجيئه

 فقد كـان اهللا هـو . طاً له منذ البدء نرى كيف أن مجيء المسيح كان أمراً مخَطَّ ل واآلن،
الذي نَطَقَ بأول و ع خَ دالم بأن سيأتي لِّص : س طَ قَ فبعد أن اء في الخطية، قام اهللا بمعاقبـة آدم وحو 

 وَأضـع " : ية التي تُمثِّل إبليس ما قاله اهللا للح ١٥ : ٣ التكوين ونقرأ في سفْرِ . إبليس ألنه أغواهما
هلنَسو كلنَس نيبو ،َأةرالْم نيبو نَكيةً باودا ع . هبقع ينقحتَس َأنْتو ،كْأسقُ رحسي ووهكذا، . " ه 

 بعبارة أخـرى، . ونَسل إبليس ل المرأة س بين نَ ومرير فقد قال اهللا إنه سيكون هناك صراع طويٌل
 . ر الشَّ الخَيرِ و سوف يكون هناك صراع مستمر بين

 أتباع قي في هذا العالم هو بين إبليس و أن الصراع الحقي ٥ - ١ : ١٢ نقرأ في سفْر الرؤيا
 والمقصود بأن إبلـيس . ينجح م لكنه ل ؛ الطرق شَتَّى ب عليه إبليس للقضاء سعى لهذا . يسوع المسيح
بقسيسحق ع يسوع سيتألم وي ى . عاني يسوع يعني أن  وهذا هو ما حدث ليسوع حين مـات عـل
فن الصليب ود . نألنه يسوع مجداً ل لك بعطينا الغَ لم ينتصراً ليقَ في القبر، بل قام م ة والنُّصـرة لَب 

 يطرح فيه إبليس وأعوانه في بحيـرة س على إبليس وقوى الشر الروحية إلى أن يأتي الوقت الذي
. النار إلى أبد اآلبدين



 وهذا ما نراه من . جيء المخلِّص عوا م نَ م أن ي – على مدى التاريخ – األشرار قد حاول و
نِ آدم إلى زمز نوح نِ م اء ولد . النبيلَم قصة قتـل . قايين وهابيل : ن ا فقد كان آلدم وحوونحن نَع 

 لكـن اهللا رزقَ آدم وحـواء . أن المخَلِّص الموعود لن يولد نا قد يبدو لنا وه . قايين ألخيه هابيل
 سـعى نرى أن إبليس ثُم . من نسل شيث وقد شاء اهللا أن يأتي المخَلِّص ". شيث " أسمياه آخر طفالً

 : ٦ فنحن نقرأ في سفْر التكـوين . على نسل شيث أيضاً لكي يحوَل دون مجيء المخَلِّص اء قض لل
 تزوجوا من بنات قايين اللواتي كُن يسلُكْن فـي ) الذين كانوا يؤمنون باهللا ( أن أبناء شيث ١٠ - ١

 . طريق الشر

 األرض إلى حد هائٍل فقرر اهللا أن يقضي على الجـنس البشـري وبهذا، زاد الشر على
د " ٨ : ٦ ن ي بأكمله بطوفان، لكن نوحاً كان رجالً باراً حيث نقرأ في سفْر التكو جـفَو ا نُـوحَأمو 

بنَيِ الريي عةً فمعالطوفان هو وزوجته وأبناءه الثالثة . " ن نونسـاء أبنائـه لهذا فقد أنقذه اهللا م 
 هذا، استمر النسل الذي سيأتي منه المخَلِّص في الوجود ولـم يـتمكَّن الشـيطان مـن ب و . الثالثة

 . القضاء عليه

 فقد أعطى اهللا الوعد بمجيء المخَلِّص . وقد استمر الصراع بعد ذلك من نوح إلى يعقوب
 ألن من وجهة النظر البشـرية قابالً للتحقيق لم يكُن هذا الوعد لكن . الموعود إلى إبراهيم وسارة

 لكن اهللا تَـدخَّل مـن . رى أن إبليس يوشك على تحقيق النصر أخرى نَ ومرةً . سارة كانت عاقراً
ن . عجزة فأنجبت سارة إسحاق خالل مخَلِّـص ، وفي الوقت المعيى لـ إ ُأعطي الوعد بمجـيء الم 
 ونرى هنـا . كانت عاقراً أيضاً ) واسمها رفقة ( كوين أن زوجة إسحاق ونقرأ في سفْر الت . إسحاق

 لكن إسحاق صلَّى إلى اهللا ألجل امرأته حيث نقرأ في سفْر التكـوين ! أن إبليس يوشك على الفوز
٢١ : ٢٥ " تَجا، فَاسراقا كَانَتْ عَألنَّه هَأترِل امَألج باقُ ِإلَى الرحلَّى ِإسصبِلَـتْ وفَح ،بالر لَه اب 

َأتُهراهللا باركهما بطفلين تـوأمين أال وهمـا . " رِفْقَةُ ام وعندما نُتابع قصة إسحاق ورفقة نجد أن 
 يعقوب خدع أخاه عيسـو ألن و . يعقوب ل وقد أعطى اهللا الوعد بمجيء المخَلِّص . عيسو ويعقوب

وحرمه م قِّ نح كوريالب قَ ة، فقد ح سو على أخيه يعقوب وأراد عي د قتله أن ي . ويبدو هنا أيضـاً أن 
 . إبليس سينجح في تحقيق أهدافه؛ لكن اهللا حمى يعقوب

 الشيطان في قَ فَ فبعد أن أخْ . ثم استمر الصراع من زمن يعقوب إلى أن جاء النبي موسى
إلى الشعب العبراني وبدا القضاء على إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بدأ الشيطان في توجيه هجومه



ة أنه سينجح هذه المح فن . ر ر أمصملك م فْر الخروج أنن نقرأ في س بقتل جميع المواليد الذكور ر 
 لكن اهللا أنقذ موسى واستخدمه الحقاً لتخليص الشعب العبراني من العبودية فـي . للشعب العبراني

 . مصر

 الشعب العبرانـي أفراد ثالثين من سفْر الخروج كيف أن ثم نقرأ في األصحاح الثاني وال
ى . وراء عبادة األوثان وصنعوا ألنفسهم عجالً ذهبياً وعبدوه وا انجرف  وعندها، غضـب اهللا عـل

 رع إلـى اهللا لكـي ضـ لكن موسى تَشَفَّع لهم وتَ . الشعب العبراني وأراد أن يقضي عليهم جميعاً
 هذا، أخفق إبلـيس ب و . ستجاب اهللا لصالة موسى ولم يهلك العبرانيين ا قد و . يمنحهم فرصة أخرى

ةً في تحقيق هدفه مأخرى ر . 

 فنقرأ في . داود الذي كان من سبط يهوذا ل بعد موسى، أعطى اهللا الوعد بمجيء المخَلِّص
ك ملـك ويـنْجح، ها َأيام تَْأتي، يقُوُل الرب، وُأقيم ِلداود " ٥ : ٢٣ سفْر إرميا لـمفَي ،بِر نغُص 

 وحيث أن خطة إبليس تَقضي بعكس ذلك، فقد حاول بكـل مـا . " ويجرِي حقا وعدالً في اَألرضِ
 كيف أن الملـك شـاول ١٨ نقرأ في سفْر صموئيل األول . أن يقضي على داود هاء د ن م أوتي

يقتل داود حاول م الشيطان استخدم زوجة داود وأبناءه للقضـاء عليـه؛ لكـنهم كما . راراً أن أن 
 د يقدر أن يمنع اهللا من تنفيذ خطته لتخلـيص من أح ا س يعلِّمنا أنه م د قَ والكتاب الم . جميعاً أخفقوا

 . البشرية

 ك الملـ زمنِ فقد استمر الصراع من ! كن هل استسلم الشيطان وتوقف عند هذا الحد؟ ال لَ
 ُأم الملك ( كيف أن عثَلْيا ٣ - ١ : ١١ فنحن نقرأ في سفْر الملوك الثاني . الملك آحاز زمنِ داود إلى

 للملك داود بعد موت ابنها الملك الملكي ِل س نَّ األشخاص الذين ينْتَمون لل حاولت قتل جميع ) أخَزيا
ى ك وش ي أخرى نرى أن إبليس ومرةً . طة في يدها هي وكان هدفها هو أن تُصبح السلْ . أخَزيا  عـل

 أخـت ( فقد قامت يهوشَبع . خطته الشريرة تنفيذ لكن اهللا تَدخَّل من جديد ومنعه من . تحقيق النَّصر
ى أن " عثَلْيا " من ه أتْ ب خَ ثُم ") يوآش " ويدعى ( بسرقة أحد األمراء ) الملك َأخَزيا  لمدة ست سـنين إـل

جتُو م اً كَ ل . 

 أرام تحالفا معاً وحـاوال ك ل إسرائيل وم ك ل أن م ١٦ ونقرا أيضاً في سفْر الملوك الثاني
لَ . " آحاز " هوذا واسمه القضاء على ملك ي ناهللا أرسل النبي إشعياء لتشجيع الملك آحاز ك . كمـا أن



 مجـيء المخَلِّـص ع نَ م تطيع أن تَ اهللا أخبر آحاز أن معجزة ستحدث، وأنه ما من شيء أو قوة تس
 هـا : ولكن يعطيكُم السيد نَفْسه آيةً " ١٤ : ٧ ونقرأ عن هذه المعجزة في سفْر إشعياء . إلى العالم

 . " الْعذْراء تَحبُل وتَلد ابنًا وتَدعو اسمه عمانُوِئيَل

 إبليس َل ش وهنا فَ ". اهللا معنا " والذي معناه " انوئيل م ع " وهكذا، سوف يدعى المخَلِّص اآلتي
رامي إلى هدفه بلوغ أخرى في ةً مخَلِّص الرالقضاء على الم . ـنلِّمنا أنه ما معوالكتاب المقدس ي 

 . ية لبشر يفْسد خطَّةَ اِهللا الرامية إلى خالصِ ا و ملك يستطيع أن ، أ ة ُأم شَخْصٍ، أو

 فقـد كـان الشـعب . " أسـتير " زمنِ إلى " آحاز " ك ل ستمر الصراع أيضاً من زمن الم وا
 وكان هنـاك . العبراني يعيش في القرن الخامس قبل الميالد تحت حكْم إمبراطور مادي وفارس

 بقتـل جميـع يأمر فيـه وماً س ر م قِّع و وأقنعه بأن ي ك ل الم تحايل على " هامان " يدعى ير ر ش رجٌل
 وحمـَل " : وفقاً للترجمـة التفسـيرية ١٣ : ٣ اليهود في اإلمبراطورية حيث نقرأ في سفْر أستير

يعِ الْيمج الَكِإهقَتِْل وو ةادبِِإب را َأميهفو ،لَكَةميعِ َأقَاِليمِ الْمماِئَل ِإلَى جساةُ الرعاناً السشُـب ،وده 
 طْفَاالً ونساء في يومٍ واحد، هو الثَّاِلثَ عشَر من الشَّهرِ الثَّاني عشَر، َأي شَهرِ َأذَار، وشُيوخاً وَأ

هِملَى غَنَاِئمع يالَءتاالسو " . 

 تلك لكان إبلـيس ولو نجح هامان في مؤامرته . وهكذا، كان جميع اليهود مهددين بالفناء
قَّق النَّصة قد حطَّة اهللا الخالصينَّ . ر وأفْشََل خـاَل دون في نقرأ نا لكاهللا ح فْر أسـتير كيـف أنس 

 . أخرى مني إبليس بالهزيمة مرةً ، وبهذا . نجاح هامان في مؤامرته

 وأخيراً، عندما حان الوقت لوصول المخَلِّص الموعود الذي سيولد في بيت لحـم، قـام
ى كيـف أن . منع حدوث ذلك الشيطان بمحاولة أخرى ل  نقرأ في األصحاح الثاني من إنجيل متـَّ

ى عرشـه  الملك هيرودوس خاف حين سمع بوالدة يسوع ألنه ظَن أن يسـوع سيسـتولي عـل
 . ميع األطفال ما دون السنتين في بيـت لحـم ج لهذا فقد أمر هيرودوس بقتل . ومملكته األرضية

 أن مـالك ١٣ : ٢ جيل متَّـى إن فنحن نقرأ في . يمكن أن تَفْشَل لكن خطة اهللا الخالصية للبشر ال
 قُم وخُذ الصبِي وُأمه واهرب ِإلَى مصر، وكُن هنَاك حتَّـى " : وقال له مٍ الرب ظهر ليوسف في حلْ

َأقُوَل لَك . كَهلهِلي بِيالص طْلُبي َأن عمزم سوديره َألن " .



 لمنع مجـيء المخلـص الشيطان من قبل ة ومستمر ة دائم محاوالت اك ن ه ت وهكذا، كان
 فقد وِلد يسوع فـي . هو المنتصر دائماً – وما زال وسيبقى – كن يسوع كان لَ . على مدى التاريخ

 فى المرضى، وأقام المـوتى، وعلَّـم الحـق، الشياطين، وشَ د ر العالم، وعاش على األرض، وطَ
ضحلَّمين الكذبة، ومات ع ودعإلى السماء ل تعاليم الم دعاألموات، وص نى الصليب، وقام م . 

 ة، وأعظـم نَـ ه كَ وقد تنبأ أنبياء العهد القديم أن المخَلِّص سيكون أعظم نبي وأعظم رئيسِ
 ه قَدم نفسه ذبيحة بـدالً ألن ة نَ ه كَ وهو أعظم رئيسِ . المِ اهللا كَ فهو أعظم نبي ألنه تكلَّم بذات . ملك
 كـوت لَ أن م ٤٤ : ٢ لهذا نقرأ في سفْر دانيـال . نهاية ه ك ك ألنه لن يكون لملْ ل وهو أعظم م . عنا

 . " سيثْبت إلى األبد " المسيح

 ه سبعمئة سنه من مـيالد ن عن ميالد يسوع في بيت لحم قبل أكثر م " ميخا " قد تنبأ النبي ل و
 َأما َأنْت يا بيتَ لَحمَِ َأفْراتَةَ، وَأنْت صغيرةٌ َأن تَكُوني بين ُألُـوف " ٢ : ٥ سفْر ميخا حيث نقرأ في

 امِ يهوذَا، فَمنْك يخْرج ِلي الَّذي يكُون متَسلِّطًا علَى ِإسراِئيَل، ومخَارِجه منْذُ الْقَـديمِ، منْـذُ َأيـ
 . من ميالد يسوع أن المخلِّص سيصلَب أن داود تنبأ قبل أكثر من ألف سنة ما ك . " اَألزِل

 : نُلقي بعض الضوء على أهم األحداث التي سبقَتْ ورافَقَتْ والدة يسوع المسيح ل واآلن،

 لكون بالتواجد في هذا ا أن يسوع لم يبدأ ١٨ - ١ : ١ جيل يوحنا إن نقرأ في . التَّجسـد ، أوالً
 : ٢ ورسـالة أفسـس ٤ : ٤ كما نقرأ في رسالة غالطية . حين وِلد؛ بل إنه كان موجوداً من الَبدء

١١ - ٥ أنه عندما حان الوقت المناسب أخذ اهللا طبيعةً بشريةً وولد على األرض كإنسان دون أن 
 . يفقد طبيعته اإللهية

 من إنجيل لوقا أن المالك جبرائيل فنحن نقرأ في األصحاح األول . اإلعالن لزكريا ، ثانياً
 كما أنه أخبره أن هـذا . شيخوخته من رغم على ال ظهر لزكريا الكاهن وأعلن له أنه سينجب ابناً

ىءيهخَلِّ أمام ا الطريق المولود سيقَّق ذلك وحين تَ . ص لمد بوالدة حعالو قـال ، ا المعمـدان نَّـ يوح 
الم ا بروح النبوءة إنذ خَلِّص اآلتي هو ال زكري ي س قَّ تَ يخالله عهد ح نمع إبراهيم اهللا ق م .



 نقرأ في األصحاح األول مـن إنجيـل لوقـا أن المـالك . اإلعالن لمريم العذراء ، ثالثاً
 الـروح فسوف تَحبـل مـن . جبرائيل ظهر لمريم وأعلن لها أنها ستُصبح ُأم المخَلِّص الموعود

 ، لكـن اهللا وهكذا، لم يصبح يسوع إلهاً حين وِلد . ف يدعى المولود منها ابن اهللا لذلك، سو . القُدس
 ه الوالدة ورغم أن هذ . لكنه أخذ طبيعةً بشريةً ؛ فقد كان يسوع دوماً هو اهللا . األزلي أصبح إنساناً

 قال إنه ما من شـيء ، إال أن المالك البشري تاريخ ال في قبل ذلك أو بعد ذلك ثْ د ح تَ لم المعجزية
 . لخطة اهللا تْ ع ض وخَ مشيئة اهللا نرى هنا كيف أن مريم قَبِلَتْ . يستحيل على اهللا

 نقرا في األصحاح األول من إنجيل متَّى أن مالكاً . اإلعالن ليوسف خطيب مريم ، رابعاً
 كما . عجزة من روح اهللا ظهر ليوسف خطيب مريم في حلْمٍ وأعلن له أن خطيبته مريم ستَحبل بم

ي أنه قال له أنمسالطفل ي " خَلِّص " ه والذي معنا " سوع يالم " ـنخَلِّص شعبه في كل العالم مألنه سي 
ى أن ر ولم يعاش ، وقد آمن يوسف بكلمة اهللا، ولم يرفض مريم . خطاياهم  ها معاشـرة األزواج إـل

لَ و ت يسوع د . نصرة إلى بيت لحم لتسجيل اسميهما في النا وحين ذهب يوسف ومريم م اإلحصاء 
 . حان وقت والدة يسوع فولدته مريم في بيت لحم ، السكاني

فنحن نقرأ في األصحاح الثاني من إنجيل لوقـا أن مالكـاً . اإلعالن إلى الرعاة ، خامساً
 ثم ظهر جمهور مـن . حم في بيت ل ص الموعود قد وِلد ظهر لمجموعة من الرعاة وقال إن المخَلِّ

 فكُلُّ . " الْمجد ِهللا في اَألعاِلي، وعلَى اَألرضِ السالَم، وبِالنَّاسِ الْمسرةُ " المالئكة وراحوا يسبحون
ل نعمة اهللا سقْبي نم منْعبالسالم مع اهللا ي . 

ى يوسف ومريم بأخ قام في وقت الحق، . اإلعالن لسمعان ، سادساً  ذ الطفل يسـوع إـل
 ونقرأ في األصحاح الثاني من إنجيل لوقا أن الرب أعلـن . ه للرب في الهيكل ا أورشليم لكي يقَدم

 وحين رأى سمعان . رى مسيح الرب أنه لن يموت قبل أن ي " سمعان " بار في أورشليم اسمه ِلرجٍل
في الهيكل قال بروح النبو إ ة الطفَل يسوع يسوع سيكون خالصاً لجميع البشر ن . 

 شـد اهللا أر نقرأ في األصحاح الثاني من إنجيل متَّى أن . اإلعالن لُحكماء الشرق ، سابعاً
 . فيـه المخَلِّـص د إلى المكان الذي وِلـ – بواسطة نَجم في السماء – كَماء الشرق ح من مجموعةً

ركماء كانوا على دهؤالء الح ويبدو أن خَلِّـص ايمجـيء الم نبنبوءات العهد القديم ع وحـين . ة



موا له الهدايا الثمينة وسجدوا له ثَ عـ . روا على الطفل يسوع قَدل مأو مدوا وكان هؤالء هـجس ن 
 . أمام يسوع

 وأن وُأمـه ) يسوع ( وقال له أن يأخذ الصبي بعد ذلك، ظهر مالك الرب ليوسف في حلْمٍ
 وهكـذا، هـرب يوسـف . الطفل يسوع ليقتله س يبحث عنِ هيرود ك ل الم ألن مصر يهربوا إلى

 ليوسـف وعندها، ظهر المالك ثانيةً . ومريم ويسوع إلى مصر وبقوا فيها إلى أن مات هيرودس
 يسـوع " لهذا فإن يسوع يـدعى . وقال له أن يرجعوا إلى بيت لحم فرجعوا وأقاموا في الناصرة

 ". الناصري

 فنحن نقرأ في إنجيل . د يسوع ومات لكي يخَلِّص جميع الناس من خطاياهم فقد وِل وهكذا،
 َألنَّه هكَذَا َأحب اُهللا الْعالَم حتَّى بذََل ابنَه الْوحيد، ِلكَي الَ يهلك كُلُّ من يْؤمن بِـه، " ١٦ : ٣ يوحنَّا

 أال وهي يسـوع فألن اهللا يحبنا محبة عظيمة، فقد أعطانا أعظم هبة . " بديةُ بْل تَكُون لَه الْحياةُ اَأل
 ، بل تكون لـه الحيـاة من يؤمن بيسوع لن يهلك لَّ وبِحسب وعد الكتاب المقدس فإن كُ . المسيح
 اهللا لنا وما فعلـه ألجلنـا لكـي ة ب ح متَذَكِّرين م ة نَ س لَّ كُ جيد الم الميالد لذلك، نحتفل بعيد . األبدية

 . يخَلِّصنا من دينونة الخطية

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


