
https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ١   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

 عيد امليالد هو للكبار 
 ر�تشارد برات بقلم 

  جوقة  لك  تقف  ثم فيما يقرأ الراوي: "ال ختافوا ..."بأذرع مدودة الك مرتديًا مثل امل طفل يقف  . مشهد مألوفإنه 
َماوِيِّ ُمَسبِِّحَ� اَهللا َوقَائِِلَ�: ..."  بينما األطفال ترانيم  ُنِْد السَّ

ْ
  �ستمر الراوي: "َوَظَهَر َ�ْغتًَة َمَع الَْمَالِك مُجُْهوٌر ِمَن اجل

ل�ن ال   بعيد امليالد. فرحة أطفانلا !" نبتهج بهذه اللحظات القليلة يف ًدا يف األاعيلَ� ومع اإلشارة يغ� الصغار: "
. و�تساءل الكث�ون  ك اعملهم ونعود خليبة األمل واتلحديات واتلهديدات اليت حتيط بنا يمر وقت طو�ل حىت نرت

 عيد امليالد؟" اعقل أن ي�ون سعيًدا يف وبالغ  شخص  كيف يم�ن أليا: "منَّ 

 زعجة: المُ الظروف 

املالئ�ة. "َوِ� تِلَْك  مت  اكنت موجودة عندما ترنَّ اليت    زعجةالسؤال علينا أن نتذكر الظروف امل هذا  �يب ىلع    ليك
وُغْسُطَس َ�يرَْصَ 

ُ
ْمٌر ِمْن أ

َ
يَّاِم َصَدَر أ

َ
 يف أساسها �ن ت املالئ�ة لم  ةت�شف هذه اللكمات أن فرح ). ١: ٢لوقا " (األ

تفىشَّ الفساد فاليت بدورها ظلمت الشعب.  ة للسلطاتالقوَّ ة القوات الشيطانيَّ  منحت فقد ة. طفويلَّ  سذاجة
يف لك   مباالضطهاد واستخدام العنف ضده  همد يهدوت  تم نبذ األمناء، والسخر�ة منهم، .يلاألخاليق يف إرسائ

 .كب�  املسيح �شبه اعملنا إىل حدٍ فيه العالم اذلي ُودل اكن مألوفًا؟  هذا  . هل يبدومنعطف

 للمعر�ة: سمتحمِّ 

َماوِيِّ   .من األطفال  مجيلة  جوقةعبارة عن  لم ت�ن املالئ�ة   ُنِْد السَّ
ْ
يف الكتاب  ).  ١٣:  ٢لوقا  " (بل اكنوا "مُجُْهوٌر ِمَن اجل

املالئ�ة اليت  أي ن يقود جيوش السماء، مَ  إىل اهللا باعتباره  يف أغلب األحيان"رب اجلنود"  �ش� عبارة س،قدَّ المُ 
ُ : "أعلن املالك   عندما   لك. ذلةالقوى الشيطانيَّ و  إبليسحتارب   �رَشِّ

ُ
نَا أ

َ
َْوَم يِف    .ُ�ْم بَِفَرٍح َعِظيٍم ..َها أ نَُّه ُودِلَ لَُ�ُم ايلْ

َ
أ

  باهلتافات وهم يدخلون  اجليوش القديمةمثلما اكنت تصيح ، )١١-١٠: ٢لوقا " (َمِدينَِة َداوَُد ُ�َلٌِّص ُهَو الَْمِسيُح الرَّبُّ 
 اهللا. د شعب لك سلطان يهدِّ ضد  س للمعر�ةمتحمِّ جيش   و� — املالئ�ة صاحت هذهاحلرب، 

 بهجة االنتصار: 

 املسيح.  يالد ما اكن مدهًشا جًدا يف م ندرك ، علينا أن مليالد املسيحفهم "الفرح العظيم" ل
ً

ما جتعلنا  اعدةً ، أوال
"األخبار السارة"   . �شملاذلين يؤمنون به لألشخاصر كيف يأيت �سوع باخلالص " نفكِّ إ�يل" أو ""�شارةاللكمات 

.  يف املعر�ة االنتصارإعالن يف الواقع أن هذه العبارة �  ٣١: ١٨صموئيل  ٢مثل  نصوص  تعلن ل�ن ،ذلك األمر
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ومرة أخرى   .ةمن اخلطيَّ  األشخاص�لِّص أن �سوع كيف ر مرة أخرى �علنا نفكِّ �لِّص" "املصطلح إن ا، ثانيً 
أن "املخلِّص" هو �ارب ينقذ شعبه   ١٧: ٣مثل صفنيا منا نصوص تعلِّ ل�ن  ،املصطلح "�لِّص" هذا األمر �شمل

 االنتصار.من اخلطر و�منحهم 

رِْض   هتف، )١١: ٢لوقا " ("املسيح الرب  انتصارجتاو�ًا مع يق� 
َ
اَعيِل وىلََعَ األ

َ
ِ يِف األ اجليش املالئ�ي: "الَْمْجُد ِ�َّ

ةُ  َالُم َو�ِانلَّاِس الَْمرَسَّ دنا  حة لك قلب، حىت قلوب ابلالغ� "العاقل�". يُهدِّ ي�ب أن تمأل هذه التسب).  ١٤:  ٢لوقا  " (السَّ
د. فاملسيح ُ�ار�نا الُمنترص قد ُودِل مؤ االنتصارالسارة أن األخبار  �شارة رفمن لك جانب، لكننا نعالرش  َّ�. 

 

ة اثلاثلة. وهو مؤلف العديد من الكتب، بما  خدمات األلفيَّ هيئة هو مؤسس ورئيس  االبن ادلكتور ر�تشارد برات
 ).He Gave Us Stories" (أعطانا اهللا قصصكتاب "يف ذلك 

 

 . يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org
https://www.ligonier.org/learn/devotionals/christmas-for-adults/

