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 ميجء املسيح 
 بقلم أر. يس. سربول 

نْ "
َ
ي َسبََق فَوََعَد بِِه بِأ ِ

َّ
يِل اِهللا، اذل ِ

ْ
ِبيَائِِه يِف  بُولُُس، َ�بٌْد ِليَُسوَع الَْمِسيِح، الَْمْدُعوُّ رَُسوًال، الُْمْفَرُز ِإل�

ي َصاَر ِمْن �َْسِل َداوَُد ِمْن   ِ
َّ

َسِة، َعِن ابِْنِه. اذل ُكتُِب الُْمَقدَّ
ْ
ََسدِ ال

ْ
 ) ٣-١ :١رومية (  "ِجَهِة اجل

وَعظ بها خالل فرتة عيد امليالد، فيف الغالب لن ر و�ُ ة اليت تُقرأ �شلٍك متكرِّ إن قُمنا بعمل قائمة بانلصوص الكتابيَّ 
ه  تفاصيل عن أم ىلع قصة ميالد املسيح وال أي انلص ، ال �توي هذا الواقعيف هذه القائمة. فيف  انلص هذا نُدرج 
  األول  يجءامل  حولة �شمل املعلومات املفتاحيَّ  ٧-١: ١وال الرجل اذلي تبنَّاه، يوسف. ومع ذلك، فإن رومية  مر�م،
 . املعلومات اليت �ساعدنا نلتذّكر أهميّته يف خطة اهللاتلك ، لر�نا 

 
ً

يِل اِهللا، ... َعِن ابِْنهِ إِ ، �ش� الرسول بولس إىل: " أوال ِ
ْ

ث  "اإل�يل اذلي يتحدَّ   إ�يل اهللا  تعب�ال يع�  ).  ٣  -١  اآليات" (�
بمحبته  األخبار السارة تقول نلا شيئًا عن خالقنا، ب�ل تأ�يد، وخصوًصا فيما �تص  بالرغم من أنعن اهللا"، 

السار،   اهللا هو اذلي يملك اإل�يل. هو خربه  أي أن ،ةورمحته لشعبه. ول�ن هذا اتلعب� هنا هو يف صيغة الِملكيَّ 
  حقيقة عن قصة دخول ر�نا إىل هذا العالم ليست أسطورة من ُصنع البرش ولكنها    . إنبرشال رتعها  وليس رسالًة اخ

 .)١٦: ١بطرس   ٢بروحه ( ا اهللا أعلنه

َسِة" (رومية  د اهللا بهذا اإل�يل حيث "تعهَّ ثانيًا،   ُكتُِب الُْمَقدَّ
ْ
نِْبيَائِِه يِف ال

َ
املسيح    ملل ع). بينما يُمثِّ ٢:  ١َسبََق فَوََعَد بِِه بِأ

ها يشء جديد تماًما بمع� أنها يشء غ�  ه ال يمكننا أن نعترب خدمته ىلع أنَّ  أنَّ الهام، إ مغزى عمًال جديًدا هللا ب
ز الرب شعبه ملدة آالف السن� مليجء املسيح، وقد اكن هذا َعرْب خدمة أنبياء العهد  تماًما ع متوقَّ  . يف الواقع، جهَّ

ة حليَّ ىلع ا، إىل لعنة اهللا  اتلار�خ البرشي بداية  املايض حيث  ا، علينا أن نرجع إىل  ملسيَّ ة عن االقديم. وليك �د أول نبوَّ 
 .بعد سقوط آدم وحواء من انلعمة بوقٍت قليل

ة "ستسحق" َعِقب �سل املرأة بينما سيسحق �سل املرأة  بأن احليَّ  الوعد الُمبَهم واملث� لالهتمام ١٥: ٣ت�و�ن ر يُصوِّ 
وعد   جوهره �توي ىلع ألنَّ  — "اإل�يل األول"  — protoevangel لوعد يف الكث� من األحيانهذا ا رأسها. �ُس�َّ 

ة والبرش لن �ستمر  احلرب اليت ب� احليِّ   . ُ�ربنا هذا "اإل�يل األول" بأنَّ ءعرب بايق تار�خ الفدا  ظهراإل�يل اذلي سي
ة والشيطان. ول�ن �سل املرأة لن ينجو دون أذى،  اخلطيَّ   املرأة وُمثِّل شعب اهللا "�سل" ه �ب أن يبيد إىل األبد، وأنَّ 

َّ  إذ يهزم الشيطان، يك ة يف املسيح، اذلي اكن �ب أن يموت لهذه انلبوَّ قت حتقَّ هز�مة العدو.  مرحلةم خالل سيتأل
 .)١٥-١٣:  ٢كولويس  ؛ ٤: ١١رنا (رومية واذلي قام ثانيًة من األموات يلثبت انتصاره ويلضمن ترب� 
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). يف بعض  ١: ٤تيموثاوس  ٢ ؛ ١١: ١ الرسل نتظر امليجء اثلا� للمسيح يلدين األحياء واألموات (أعمالايلوم، �ن ن
منذ صعوده.   اعما يقُرب من أليف ه قد مرَّ مة أخرى، ألنَّ يف عودتِه مرَّ  شكالو إىل الشعور باإلحباطاألحيان نميل 

 إيمانهم عندما ُودِل املسيح يف بيت حلم.  ول، وتَزىكَّ أن ينتظر آالف السن� قبل �يئه األ شعب اهللا اكن ىلع  ل�ن 
 . صنا يف املجدلِّ إيماننا أيًضا عندما يأيت ُ�  سيزتىكَّ و

 

 St. Andrews(رو دْ أنْ  �ِس القدِّ  كنيسةِ  اعةِ رُ  أحدَ  �، و�نَ ونِ جُ يِل  ماِت دَ خَ  ةِ ئَ هيْ  ُس سِّ ؤَ مُ  وَ ول هُ . سرْبُ . يِس ادلكتور أرْ 

Chapel  ( َالكتاِب   ةِ يَّ للُكِّ   رئيٍس   َل أوَّ   �دا، كما اكنَ ورِ فلُ   سانفورد بواليةِ   ةِ يف مدين   ْ  Reformation(  الحْص لإلِ   ِس دَّ قَ مُ ال

Bible College( َلََّف  وَ هْ . و
َ
 َذلَِك "ا يف مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ أ�ْ  أ

ُّ
 .)Everyone’s A Theologian( "يُّون�ِ ا الهوُ نَ لُك

 

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