
٣٩٢  
  

  
  

  
 
ُّ اْلَمْسُكوَنةِ " َْن ُیْكَتَتَب ُكل أ ِ ُوُغْسُطَس َقْیَصَر ب ْمٌر ِمْن أ َ اِم َصَدَر أ یَّ َ َھَذا (َ. َوِفي تِْلَك األ

وَّ  َ ةَ االِْكتَِتاُب األ ِْذ َكاَن ِكیِرینُِیوُس َوالَِي ُسوِریَّ ُ َجَرى إ ُّ . )ل َفَذَھَب اْلَجِمیُع لُِیْكَتَتُبوا ُكل
َى َمِدیَنتِھِ  ل ِ َى . َواِحٍد إ ل ِ اِصَرِة إ ً ِمَن اْلَجلِیِل ِمْن َمِدیَنِة النَّ ْیضا َ َفَصِعَد ُیوُسُف أ

َْحٍم  تِي ُتْدَعى َبْیَت ل َّ َى َمِدیَنِة َداُوَد ال ل ِ ِة إ   )٤- ١:٢ لوقا( " .......اْلَیُھوِدیَّ

 ً  في الحال ھو كما واضح بشكل الرائعة هللا خطط وتحركات نرى ما نادرا
 هللا یتحرك ھنا. المسیحالرب  والدةب المحیطة حداثاأل یصف الذي المقطع ھذا

الذي یعتبر تاج مجد  البشري الجنس عن نیابةً  والمكان الزمان خالل من بقوة
  .خلیقتھ

كان في ذھن هللا منذ خلق اإلنسان العمل مع اإلنسان الننا ٌخلقنا لنكون 
ً إلبنھ ولٌیجلسنا  لم ) . ٢١:٣ رؤیا( أبیھالرب یسوع في عرش  مععروسا
ً عن ً  !  منا واحد أي یغمض هللا عینھ أبدا  ھذا ضخامة أدركت إذاأنحني ساجدا

جلب  أجل من أن یقدمھ الذي یرغب هللا الجھد مقدار المیالد قصة وضحت .األمر
   .خلیقتھ لیكون لھا شركة معھ

١.   ً ً أن ٌیولد طفل دون . حًرك هللا العذراء لتنجب إبنا  الحیواناتال یمكن إطالقا
 دون كامل إنسان إلى ینمو و الحیاة بدأی أن یمكن أحد ال. الذكر من المنویة

تحرك وحل علي مریم وتم الحبل  هللا لكن. الكروموسومات من مجموعتین
بل بالحري . ث ذلكال یمكن أن یحد: أصمت وال تقل أي شيء مثل .المعجزي

سنرى ما یمكن أن یفعلھ اإلیمان . ومستطاع عند هللا ممكن شيء كل: قل
وستعیش في اآلیات والمعجزات طالما كان لك . طالما وجد اإلیمان لدیك

  . إیمان
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ً كان بإمكان هللا أن یرسل  . الزوجین أحدحًرك هللا التاریخ لیحرك   .٢  مالكا
 تحقیق أجل من لحم بیت لىإ كعائلتو لیوسف خذ أسرتك وإنتقل لیقول
ً و. لحم بیت ة بمیالد الرب یسوع في النبو ً ولكن عوضا  وضع ذلك، من بدال

. تسجیلھ متیل والدتھ مكان إلى لجمیعا بأن یعود اإلمبراطور قلب في هللا
 لحم بیت یوسف كان من موالید ألن ولكن ، الناصرة في ومریم یوسف عاش

 .كامل بشكل الحامل زوجتھ مع ھناك إلى العودة علیھ كانف

 المرسوم ھذا خرج عندما :الجدیرة بالمالحظة المذھلة الحقیقة اآلن ھذه الحظ
 صدیقي.  یرید تحریكھم ونقلھم أوغسطس أن الجمیع عتقدإ ، أوغسطس من

لكن هللا ھو من قام  الیھودیة كلھو الذي حًرك ونقل  أوغسطس یكن لم ، العزیز
 لحم بیت فيالجسد  اآلب أن ٌیولد الرب یسوع المسیح حسب هللا أراد .بذلك

أن  أراد أوغسطس. لیٌولد المسیح ھناك الروماني واإلكتتاب تعدادال إستخدم هللاو
 اإلنسان:  واحد شخص تسجیل فقط أراد هللا ولكن ، شعبھ من واحد كل یسجل
 جمیع في الناس جمیع هللا حًرك. العالم مخلص الحي، هللا بنإ ، المسیح یسوع
 واحد رجلیة حتي ٌیحرك بالحقیقة یھودال و جلیلالب المحیطة المنطقة أنحاء

  .فقط واحدة مرأةإو

 مریمحتي یأخذ یوسف  كاحرال ھذا ھسببواإلرتباك الذي ی الفوضى من كم !هآ
 الحمیرویستأجرون  ھمحقائبیحزموا  الرجال من اآلالفو مئاتال. لحم بیت إلى

 لتحقیق ھذا كل كان. البالد أنحاء جمیع في أسابیع و ألیام عرباتال و واإلبل
 ال ولكن. لتعدادا بسبب نیتحركو أنھم الناس ھؤالء عتقدإ أخرى مرة. النبوة

ً  یعرفكان  أحد  فقط المقدس الكتاب. السبب الحقیقي وراء تحركھم ھذا ما حقا
ً  نتقلواإ ھمأن یخبرنا الذي مزمع أن ٌیولد ) حاكم( ھناك ٌمدًبر وراعي  ألن جمیعا

  .الحي  هللا بنإ:  األبد إلى حاكم كل محل یحلس الذي لحم بیتھناك في 

ً  ھنعرف ما  األسباب عن نعرفھ الذي ما ؟ من أحداث العالم في یجري عما حقا
 الحكومیة السیاسات و واألمطار الریاح و والجفاف للعواصف الحقیقیة

 البحر بحارة یعرف أو یفھم لم ؟ والشعوب الدول بین التحركات و والقرارات
التخلص  كشفت حتى ، عاصفةال في كانوا لماذا یونان أیام في المتوسط األبیض
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ً  ھناك أن من األشیاء الكثیرة ً علي  نبیا عاصیاً وغیر مطیعاً لصوت الرب متواجدا
ً  ٤٠تنًقل موسي حوالي . ظھر السفینة  معرفة دون) البریة(  الصحراء فيعاما

 جزء تلدوٌ  نيألن وضیقات مصاعبب وتألمت عانیت.  لماذا ھو كذلك؟ السبب
 تكن لم والدتي. الحرب تداعیات جري نتیجة ما وكل النازیة ألمانیا في یھودي
. هللا یعلم فقط. یعلم كأطفال منا أحد الذا یجري أو لماذا یحدث ذلك؟ ما تعرف

ِصل بالرب یسوع أل أمریكا فيویجھزني للعمل  ينیعدً ومع ذلك فقد كان هللا 
د عن( لكل واحد منكم مصیر ووجَھھ لدي هللا  ،ائيصدقأ.  ھنا من عالمالمسیح لل

  .وتحٌرك كل منكم ھناك لنقل ذلك على یعمل هللا نوأ )هللا

 في الھم مكان ھناك یكن لم. لإلكتتاب لحم بیت إلى ومریم یوسف هللا حًرك .٣
.  المكان ھذا في غرفة كل مألیل مبكر وقت في البشر حًرك قد هللا ألنالبیت 

ً بال مأوي ولكن هللا من فعل  صاحب یكن لم البیت ھو من جعل یوسف خارجا
ً فیھا  كم عدد المرات التي .ذلك بنفسھ ً  نمضي ما غالبا  بقوة هللا القدیرة قدما

 ھذا یسقط وجھنا؟ إمتلك یوسف و مغلق بابنجد أنفسنا نقف أمام  فجأة و
ً  كان الذي العظیم، اإللھ  الذي حًركة للطبیعة وخارقال الوالدة أمر على قادرا
 الباب یغلق اآلن فلماذا.  لحم بیت إلى كلة حتي یحركھ مع مریم العالم ونقل

عندما یصل ھو وزوجتھ المتعبة والمنھكة إلي أخر المشوار؟ قد  أمامھ) لھ(
لقد أخطات ولھذا السبب : یھمس الشیطان بوسوسة في حالة مثل ھذه

 .توقفت وإنسدت أمامك كل األبواب

 و مشھد میالد المسیح في المذود أراد هللا ألن الفندق باب هللا أغلق يصدیق
جعل هللا قیصر أن یطالب بھذا األسلوب من . المسیح في فندق میالد مشھد لیس

. اإلكتتاب والتسجیل الغیر كفء علي نحو ھام إلجبار یوسف ومریم في المذود
.  طفل أصغر لمسن حتيالرجل ا من الشعوب جمیع المذود ھذا مشھد لمس وقد
 األغنیاء وكذلك) األمیین(المشھد قلوب المثقفین والعامیین ذلك حًرك ونًبھ وقد

ً مصمم كان ألنھ ، القرون مر على سواء حد على والفقراء في  مبكر وقت في ا
 التي فیھا طریقةال العادیة، للطریقة" ال" هللا قال. لفندقل" ال" هللا قال .فكر هللا
المجال الخارق  ،في طرقھ في لسیرل یأخذنا نأ هللا یرید. عةالمت و الراحة
  . ھذه أیامنا في أن نختبر مجده وتیجانھو ،للطبیعة
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 في خاص فخم جناح أو فندق في المخلصذا كان سیكون األمر إذا ما ولد ما
 سعى قد یسوع الرب كان إذا ما أو ؟ نجوم خمسة فندق من العاشر الطابق

كان االمر كذلك ألصبحت  نإ!! هأ ؟ )لناسا حكمة( وبحث عن الحكمة البشریة
ونفوذه َیروق  المشھورین والمتعلمین ولكان تأثیره األغنیاءالمسیحیة دیانة 

ً ل .  األسرى و بوالقل منكسريو  المكفوفین والغفیرة من الفقراء  لجماھیرقلیال
 .)٥٣:٤ إشعیاء(جاعنا وویتحمل أ أحزاننا حملی كیف یعرف نھإ

. صورة العبد وأخذ نفسھ من نفسھ أخلى ، األرض إلى یسوعالرب  جاء عندما
ظل خادماً . الظالم و البردحیث : )مغارة –كھف ( إحتاج إلي أن ٌیولد في مذود 

لم یتحرك أو یجول بتاج الملك علي  .حتي موتھ طیلة حیاتھ األرضیة والدتھذ من
 ً  ).٥:١٣یوحنا(من اإلتضاع  رمئزرأسھ مع أنھ الملك ولكن كان یجول مرتدیا

أن  هللا أراد. القبیل ھذا من أن یسلكوا علي ھذا النھج و تالمیذه من یرید إنھ 
 لد الرب یسوع المسیح من جدیدوٌ . كھفال فيو المذودالمیالد في  مشھدیكون 

ً للعالم  الحین، ذلك منذ مظلمةالو باردةال قلوبال في لیحضرھا لتكون نورا
ً لملكوتھ   .وكنوزا

 التعداد أجل من واإلنتقال للتحرك الرعاةیحتاج  لم. حًرك هللا السماء والرعاة  .٤
یعلن  لمأ. محاكمة مھملة في عالم القانون والنكر) مھمشین( كانوا. واإلكتتاب

 والمثقفین اءعلمالحكماء وال نع األشیاء ھذه يأخف قد هللا أنالرب یسوع ب
 هللاتحًرك إبن  ؟)  ٢٥- ٢٤:١١ متى( وأعلنھا وكشفھا للمھمشین النكرة

ً قریبإنفجرت السماء بالتسبیح .  ممنھ القریبة األماكن في لمذود من الحقول  ا
ِحیَن "...  والمراعي َماِويِّ ُمَسبِّ َِك ُجْمُھوٌر ِمَن اْلُجْنِد السَّ َوَظَھَر َبْغَتًة َمَع اْلَمال

َ َوَقائِلِینَ  ةُ ا«: هللا اِس اْلَمَسرَّ النَّ ِ َُم َوب ال ْرِض السَّ َ َى األ َعالِي َوَعل َ ِ فِي األ َّ ِ  "»ْلَمْجُد 
ھناك ھل كان  – ٌیرنم ٌمسبح السماوي جندال من جمھور ) ١٤- ١٣:٢ لوقا(

ً ؟  ھل سمعنا مرة عن ھذا الكم الكثیر من مالئكة  ً أو مفقودا ً ناقصا مالكا
ً السماء یخدمون عدد قلیل من سكان األرض؟  الذین رأوا  الرعاة عدد كم ،حقا

إثني  ربما أوعددھم خمسة رعاة  أن تعتقد ھل ؟ الرائع السماوي العرض ھذا
قط لھذا العدد المھمش في ھذا العرض المجید ف السماءفي  نمَ  كل ؟ عشر

 ً  .القلیل جدا
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ً . لٌمحرك العظیم لألحداث واألمورا ھو هللا الوضیعین  لرعاةتحًرك ل أخیرا
 خرجوا.  المذود مشھد حیث یوجد إلىواألمیین الغیر مثقفین حتي یذھبوا 

 لجمیعل واقال و  المالئكة وصفھ كما یسوع الطفلوا رأ قد واكان أن بعدالرعاة 
ً ٌولد ملك الملوكأناألخبار العظیمة ب  .ھ أخیرا

 ، المیالد في عید مذودال مشھد لىإ حاجة في نحن ، صدیقي یا  أه ؟ لنا ھلإ أي
المجوس  لىإ حاجة في نحن ، المیالد مشھد الرعاة في عید لىإ حاجة في نحن

وسمحنا  فقط تركنا اإذ أه. السماوي المیالد عید إلى بحاجة نحن. المیالدفي عید 
ً  أن یحركنا كم سیكون كل شيء في حیاتنا    .جمیال ًومثمرا

ً  ، ناحًركی هللا نعم  نادراً  ألسباب و ھنتوقع اكنً  ماعً  مختلف بشكل یحًركنا ما وغالبا
ً  ستكون لكنھاھا ونفھم أو ھانعرف ما سینقلك ویحرك الرب إذا .  إسمھ لمجد دائما

 طوال(تحركت معھ في الزمان ستتحرك معھ في األبد  وإذا .سمحت لھ بذلك
 ). األبدیة
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