


َما َوَسُأخِبُرُه بِ . َك ِمْن َبْيِن َشْعِبِهمْ ِلَهَذا َسُأِقيُم َلُهْم َنِبيًّا ِمْثلَ ›(: موسى)َفَقاَل هللُا ِلي 
‹.َوُهَو َسُيخِبُرُهْم ِبَما ُأوِصيِه أَنا ِبهِ . َيُقوُلهُ 

ِليلَ  ِبيَّ »: ِلَهَذا الرَّبُّ َنْفُسُه َسُيعِطيُكُم الدَّ ُه ُة َتْحَبُل، َوَتِلُد ابًنا، َوَتْدُعو اْسمَ َها الصَّ
اُنوِئيلَ › ‹ِعمَّ

ا َأْنِت َيا َبْيَت َلْحِم َأْفَراَتَة، َمَع َأنَِّك َقْرَيٌة َص  َأنَّ ِغيَرٌة َبْيَن ُأُلوِف ُقَرى َيُهوَذا، ِإّل َأمَّ
ُقوُم َفيَ . ُلُه ُمْنُذ اْلَقِديِم، ُمْنُذ اأَلَزلِ ِمْنِك َيْخُرُج ِلي َمْن ُيْصِبُح َمِلكًا ِفي ِإْسَراِئيَل َوَأْص 

َتُه َلِهِه، َفَيِعيُشوَن ِبَأْمٍن، أَلنَّ َعَظمَ َوَيْرَعى َشْعَبُه ِبُقوَِّة الرَّبِّ َوِبَجالِل اْسِم الرَّبِّ إِ 
.َوُيْصِبُح الرَّبُّ َسالَمُهمْ . َتْمَتدُّ ِإَلى َأَقاِصي اأَلْرضِ 
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َوَضعُت ُروِحي َعَلْيِه، . ْفِسيَها ُهَو َعبِدي الَِّذي أرَفُعُه، ُمخَتاِري الَِّذي َفِرَحْت ِبِه نَ 
َع َصْوَتُه، َوَلْن ُيسَمَع َصْوُتُه ِفيَلْن َيْصُرَخ َوَلْن َيْرفَ . َوُهَو َسَيْأِتي ِبالَعْدِل ِلأُلَممِ 

َواِرعِ  َوَسَيْأِتي ِبالَعْدلِ . َلَهًبا َضِعيًفاَلْن َيْكِسَر َقَصَبًة َمرُضوَضًة، َوَلْن ُيطِفئَ . الشَّ
َوَسَتْنَتِظُر الُجُزُر . َلى األْرضِ َلْن َيْضُعَف أْو َيْنَكِسَر َحتَّى َيْأِتَي ِبالَعْدِل إ. ِفعاًل 

َواِطُئ َتْعِليَمهُ  .َوالشَّ

َماَواِت َوَنَشَرَها، َوالَّ  ِذي َبَسَط األْرَض َوَما َيْخُرُج َهَذا ُهَو َكاَلُم هللِا الَِّذي َخَلَق السَّ
أَنا هللاَ »: ا ِللَِّذيَن َيِسيُروَن ِفيَهاِمْنَها، الَِّذي ُيْعِطي َنَسَمَة َحَياٍة ِللنَّاِس َعَلْيَها، َوُروحً 

ِسيَط َعْهٍد َمَع النَّاِس َوُنوًرا أمَسكُت ِبَيِدَك، َوَحِفظُتَك، َوَجَعْلُتَك وَ . َدَعوُتَك ِللِبرِّ 
ِلُتخِرَج الَجاِلِسيَن ِفي . ِلأُلَمِم، ِلَتْفَتَح ُعُيوَن الُعِمي، َوُتخِرَج األسَرى ِمَن الَحبسِ 

ْجنِ  «.الظُّلَمِة ِمَن السِّ
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َكاَنْت ِثَياُبُه َبْيَضاَء . األيَّامِ َوَبْيَنَما ُكْنُت ُأَراِقُب، ُأِقيَمْت ُعُروٌش، َوَجَلَس َقِديمُ 
وِف النَِّقيِّ  ُه ُلُهًبا ِمَن النَّاِر، َوَعَجاَلُت َكاَن َعرشُ . َكالثَّلِج، َوَشعُرُه أبَيَض َكالصُّ

َوُأُلوٌف َوَماَلِييُن ِمَن . ْن أَماِمهِ َكاَن َنْهُر َناٍر َيَتَدفَُّق مِ . َعرِشِه َكالنَّاِر الُملَتِهَبةِ 
. ...الَماَلِئَكِة َيِقُفوَن أَماَمهُ 

ْجأًة َجاَء َشْخٌص َعَلى ُسُحِب َوَبْيَنَما ُكْنُت ُأَشاِهُد ُكلَّ َهِذِه اأُلُموَر ِفي ُحْلِمي، فَ 
َماِء، َوَكاَن َشِبيًها ِباإلْنَسانِ  َوأُْعِطَي . اِم َوَمَثَل أَماَمهُ َفَجاَء إَلى َقِديِم األيَّ . السَّ

ُعوِب َواألُ  ُسلَطاُنُه َسَيُدوُم . َمِم َواللَُّغاتِ ُسلَطاًنا َوَمجًدا َوِمْلًكا، َفَسَتْخِدُمُه ُكلُّ الشُّ
َر أَبًدا .إَلى األَبِد، َوُمْلُكُه َلْن َيْنَتِهَي َوَلْن ُيَدمَّ
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ا ِمْن ِخْدَمِة ُأو  ِق َلِئَك الَكَهَنِة، َوَذِلَك ِبِمقَداِر َتفَ َلِكنَّ َيُسوَع َقْد أُْعِطَي ِخْدَمًة أْعَظَم ِجدًّ وُّ
ٌس َعَلى. الَعْهِد الَجِديِد الَِّذي َوِسيُطُه َيُسوُع َعَلى الَعْهِد الَقِديمِ  َوَهَذا الَعْهُد الَجِديُد ُمَؤسَّ

ُل ِباَل َعْيٍب َلَما َكانَ . ُوُعوٍد أْفَضلَ  ْت ُهَناَك َحاَجٌة إَلى َعْهٍد آَخَر َفَلو َكاَن الَعْهُد األوَّ
:َلِكنَّ هلَل َفَقالَ .  َيِحلُّ َمَحلَّهُ 

، ِحيَن أقَطُع َعْهًدا َجِديًدا » َسأزَرُع َشَراِئِعي ِفي .. .َها َتْأِتي أيَّاٌم، َيُقوُل الرَّبُّ
َوَلْن َتُكونَ . ُهْم َسَيُكوُنوَن َشْعِبيَسأُكوُن إَلَهُهْم، وَ . ُعُقوِلِهْم، َوَسأكُتُبَها َعَلى ُقُلوِبِهمْ 

إْذ َسَيْعِرُفوَنِني َجِميًعا، ‹ . الرَّبَّ اْعِرفِ ›: ُهَناَك َحاَجٌة ألْن ُيَعلَِّم أَحٌد َقِريَبُه َوَيُقوَل َلهُ 
« .ْن أُعوَد أْذُكُر َخَطاَياُهمْ َفأَنا َسأْغِفُر آَثاَمُهْم، َولَ . ِمْن َصِغيِرِهْم إَلى َكِبيِرِهمْ 
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لذِلَك َلم . لها، ل الَحقيَقَة ذاَتهاإنَّ َشرَع النَّبيِّ موسى َليَس إّل ِظلَّ الَبَركاِت الُمنَتَظرِة وُصورةً 
موَنها ِباسِتمراٍر َحوًل َبعِد َحولٍ  ت على ذِلَك َتسَتِطع أضاحي اأَلحباِر اّلتي ُيَقدِّ  َكما َنصَّ

ثِّيراِن والتُّيوِس ل فِدماُء ال. َشريعُة َبني َيعقوَب أن َتجَعَل الّناَس ِمن الواِصليَن اأَلطهارِ 
!ُيمِكُن َأن َتمحو ُذنوَب الُمذِنبينَ 

بو  يا هللُا، أنَت ل ُتريُد : "رِ لذِلَك حيَن جاَء َسيُِّدنا الَمسيُح إلى هذا العاَلِم، قاَل ما َوَرَد في الزَّ
.َبَشريًّاأضاحَي ول َقرابيَن ِمن الّناِس، ولكنََّك ِلهذا الَغَرِض َجَعلَت لي ِجسًما

فأوَقَف هللُا َتقديَم الذَّبائِح .في َقوِلِه أيًضا أّنُه َأتى لُيِتمَّ إرادَة هللاِ ( سالُمُه علينا)وُيضيُف 
(.  سالُمُه علينا)َتضحيِتِه الَحيوانّيِة َحَسَب النِّظاِم الَقديِم، لُيقيَم النِّظاَم الَجديَد على َأساسِ 

ّرًة واِحدًة، فَأصَبحنا لِلِ ِمَن وأَتمَّ هللُا َمقِصَدُه ِبَتضحيِة َسيِِّدنا الَمسيِح بَحياِتِه ِفديًة مَ 
.الَمنذورينَ 
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وهو َرُجُل ديٍن ِمن أْحباِر ( معليه الّسال)في َزَمِن الَمِلِك هيروُدَس الَكبيِر َمِلِك ِمنطقِة َيهوذا، عاَش َزَكرّيا 
وكاَن (. عليه الّسالم) هاروَن َجماعِة آبّيا ِبِن هاروَن وَزوجُتُه َأِليصاباُت الُمنَحِدرُة أيًضا ِمن ُساللِة النَّبيِّ 

وجاِن صالَحْيِن ُيقيماِن َشرَع هللِا وَيّتِبعاِن َتعاليَمُه، َفَحازا ِرضاُه تَ  وجَة كاَنت عاِقًرا، َفلم . عالىالزَّ إّل أّن الزَّ
.ُيرَزقا َوَلًدا حّتى َبَلغا ِمن الِكَبِر ِعِتّيا

يِن على عاَدتِ ( عليه الّسالم)وجاَء يوٌم كاَن فيِه َزَكرّيا  ِه في َبيِت هللِا َمَع َمجموَعِتِه َيقوُم ِبَشعائِر ِرجاِل الدِّ
ِس في َبيِت هللِا ِلُيشِعَل ِمَن األحباِر َفَوَقَعت عليِه الُقرعُة في ذِلَك اليوِم ِللدُّخوِل إلى الِمحراِب الُمَقدَّ 

دِ  الَحَرِم، َتَجّلى لُه َمالٌك على وِعنَد ُدخوِلِه، وَبيَنما كاَن المؤمنوَن ُيَصّلوَن في. الَبخوَر في الَوقِت الُمَحدَّ
ل َتَخْف يا : "َك خاَطَبُه قائالً وَلكّن الَمال. َيميِن َموقِد الَبخوِر، فأثاَر ذِلَك اضِطراَبُه واسَتولى عليِه الَخوفُ 

أُتَك َأِليصاباُت َصبيًّا، وَسَتِلُدُه لَك، لقد اسَتجاَب هللُا ِلُدعاِئَك اّلذي َطَلبَت فيِه الذُّّرّيَة، وسَتحِمُل امر ! َزَكرّيا
ِه َيحيى روُر، وسَيكوُن لهذا الصَّ . فَسمِّ بيِّ َمقاٌم َرفيٌع ِعنَد َربِِّه، إذ سَيحظى وسَيغُمُرَك والَكثيريَن الَفَرُح والسُّ

ِه، وَلن َيشَرَب الَخمَر أو َغيَرها ِمن المُ  سِكرات في حياِتِه، وسَيَتَقّدُم بَفيٍض ِمن ُروِح هللِا وهو في َبطِن ُأمِّ
بيِّ إلياَس ِبروِح هللِا وِبُسلطاٍن أماَم َمولُه وَيكوُن هاِدًيا ُمرِشًدا ِلَمن َضلَّ ِمن َبني َيعقوَب، وُمؤيًِّدا ِمثَل النَّ 
ا العاصيَن إلى الِحك الِح، وبذِلَك َتليُن ُمبيٍن ُيعيُد ِبِه األُلفَة والَمحّبَة َبيَن اآلباِء واألبناِء، رادًّ مِة والصَّ

".ِبكالِمِه ُقلوُبُهم َفَيتوبوَن ِلَربِِّهم

إّني أنا : "فأجاَبُه الَمالكُ " ؟أّنى َيكوُن ذِلَك وقد َبَلَغني وامَرأتي الِكَبرُ : "الَمالكَ ( عليه الّسالم)وسأَل َزَكرّيا 
ي ِصدِق الُبشرى، فسَتخَضُع وألّنَك َشَككَت ف. ِجبريُل الَمالُك الُمَقرَُّب ِمَن هللِا، ُأرِسلُت إليَك بالُبشرى 

مِت اإلجبارّي إلى ما َبعَد ِولدِة ابِنَك، َفَتَتَحقَُّق الُبشرى في َأواِنها ". للصَّ

20-1:5قا ول
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يَل إلى بَلدةِ النّاِصرة في ولّما بَلَغَت أَليصاباُت َشهَرها الّساِدَس ِمَن الَحمِل، أرَسَل هللاُ الَمالَك ِجبر

.  النّبّيِ داُوَد، اسُمهُ يوسفُ الَجليِل، إلى فَتاةِ َعذراَء اسُمها َمريُم كاَن قِرانُها قد ُعِقَد ِلَرُجٍل ِمن ُساللةِ 

!" ةٌ أنِت بَينَُهّن، َموالنا َمعكِ السَّالُم عليِك يا َمن أنعََم هللاُ عليها ِمن بَيِن النِّساِء، ُمباَرك: "فجاَءها قائالا 

بَّدَد الَمالُك اضِطرابَها فاضَطَربت َمريُم ِمن َكالِمِه، وتَساَءلت في نَفِسها عن َمعنى هِذِه التَّحيِّة، فَ 

فٍل تَلدينَهُ وتَُسّمينَهُ عيسى ال تَخافي يا َمريُم، فإّن هللاَ تَعالى قد َرِضَي عنِك، وستَحمليَن بِطِ : "ُمجيباا

وحّيِ هلِل العَلّيِ، ويَُولّ  ا، وسيَحظى بلَقَِب االبِن الرُّ يِه هللاُ َعرَش َسلَِفِه النَّبّيِ داوَد ويَكوُن شأنُهُ َعظيما

".فيَكوُن َمِلكاا على بَني يَعقوَب وتَدومُ َمملََكتُهُ إلى األبَدِ 

مَسْسني بََشٌر؟ وأنا َعذراُء َكيَف أَحِمُل بَِولٍَد ولم يَ : "الَمالَك ِجبريَل قائلةا ( عليها الّسالم)وسألَت َمريُم 

َمحميةا ُمَظلّلةا بقّوةِ هللِا َستَنعَميَن بُحلوِل ُروُح هللِا عليِك، وستَكونينَ : "فأجابَها ِجبريلُ !" بَتَول؟

وحيَّ هلِل، وم. وِرعايتِهِ  ا هذا على هللِا بِعَسيٍر، فها هي وِلهذا السَّبَِب سيُدَعى َمولوُدِك الَمنذوُر االبَن الرُّ

ي الشَّهِر الّسادِس ِمن قَريبتُِك أَليصاباُت قد َمّن هللاُ عليها بالذُّّريّة وهي َعجوٌز عاقٌِر، وهي اآلَن ف

". َحمِلها، فإّن هللاَ على ُكّلِ َشيٍء قَديرٌ 

.حينئٍذ تَرَكها ِجبريُل وَمضىو". إنّي أََمة هللِا راضيةٌ بَمشيئتِهِ : "، ُمَسلِّمةا هلل(عليها الّسالم)فقالَت َمريُم 
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ولّما َدَخَلت َبيَتُه ألَقْت . لّيةِ في ِمنطقِة َيهوذا الَجبَ ( عليه الّسالم)وساَرَعت َمريُم َبعَد ذِلَك إلى َبلدِة َزَكرّيا 
ت بالَجنيِن يَ . الّسالَم على أليصاباَت  ُك بِشّدٍة في وما إن َسِمَعت أليصاباُت َصوَتها حّتى أَحسَّ َتَحرِّ

(:ها الّسالمعلي)أحشاِئها، وَحِظَيت بُحلوِل ُروِح هللِا عليها، فَهَتَفت عالًيا ُمخاِطبًة َمريَم 

هاْء وقد َحَمَلْت بالَمليِك الَمكين، ُمباَركٌة أنِت َبيَن النِّساْء وُبوِرَك َمن في َغٍد َتِلديْن، أَتت ُأّم َمولي يا للبَ "
الرَّجاْء وقد َرأت الَوعَد َعيَن فُمذ َسِمَعْت ُأذناي النِّداْء َهفا َفَرًحا في َحشاي الَجنيْن، َهنيًئا لَمن َحَمَلت ب

".الَيقينْ 

لنَّجاْة لُذّلي َنَظرَت بَعيِن لَك الَحمُد ِمن ُمهَجتي يا َرحيْم ويا ِبْشَر ُروحي بَربِّ ا: "وقاَلت َمريُم في ُخشوعٍ 
َك الَجَنباْت وجياًل فجياًل الَحليْم فباَرَكني الّناُس ماٍض َوآْت َنَذرَت َحياتي لشأٍن َعظيْم وَعمَّْت َقداَستُ 

َتوَّهَتُه في َصحارى الّشتاْت وَطوَّحَت َرَحمَت الَقويْم وأعَليَت َصرَحَك َفوَق الُبناْة، َكَسرَت َتَكبَُّر ُكلِّ َلئيْم و 
قيْم وأرَجعَت أيدي الَغَنى أرًضا بَعرِش الزَّعيْم وأكَرمَت َمن َلَفَظْتُه الَحياْة وأشَبعَت بالَخيِر جوَع السَّ 

.لى َبيِتهاِعنَد أليصاباَت َنحَو َثالثِة أشُهٍر ُثّم عاَدت إ( عليها السالم)فاِرغاْت وأقاَمت َمريُم 
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• Public domain

9يوم 

وَعَرَف َمن . اوِعنَدما حاَن َموِعُد ِولدِة أليصاباَت وجاَءها الَمخاُض، وَضَعت َمولوًدا َذَكرً 
. هاَحوَلها ِمن األقرباِء والجيراِن أّن هللَا َتَلطََّف بها في ذِلَك، فَفِرحوا ل

سًما هو اسُم أبيِه َزَكرّيا ُثّم اختاروا لُه ا. وَبعَد ُأسبوٍع ِمن الِولدِة، قاَمت َجماعٌة ِمنهم ِبِختاِنهِ 
ُه أشاَرت قائلةً  ًنا، ولكّن ُأمَّ َليَس : "لى ذِلَك السِم قائلينَ فاعَتَرضوا ع". بل ُنَسّميِه َيحيى: "َتَيمُّ
كاَن ما َيزاُل َمعقوَد و -والَتَفتوا إلى أبيِه لَيسألوُه باإلشارِة ". َبيَن أهِلِك َمن لُه هذا السمُ 

".  اسُمُه َيحيى"ليِه لوًحا وَكَتَب ع( عليه الّسالم)عن اسٍم للَمولوِد، فَطَلَب َزَكرّيا -اللِّسانِ 
. فأصاَبت الَجميَع َدهشةٌ 

َك َزَكرّيا َشَفتيِه وانَطَلَق ِلساُنُه بالتَّسبيِح وبالَحمِد هللِ  وَراَن الُخشوُع على الَجميِع، وَتناَقَل، . وَحرَّ
أيُّ شأٍن سَيكوُن لهذا : "َبعَد ذِلَك، ُسّكاُن ِمنطقِة ِجباِل َيهوذا هِذِه األخباَر، وأَخذوا َيَتساَءلونَ 

ُه هللُا بُكلِّ هِذِه الرِّعايِة؟ "الَمولوِد، وقد َخصَّ
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ُر بالنَّبِإ الَجليِل ُمنقاًدا بَفيٍض ِمن ُروِح هللِا، فأَخَذ ُيخبِ ( عليه الّسالم)وَحظَي َزَكرّيا 
:بالّروحِ 

نِقًذا قاِدًرا َسلياًل لداوَد إرِث َتباَركَت يا َربُّ ُأّمِتنا ِفداًء وَعوًنا َمَنحَت الِعباْد أقمَت لنا مُ 
داْد َوفاًء ِلَوْعِدَك ُمنُذ الَقديِم َكما أخَبَر األنبياُء الِعباْد  السَّ

بيًّا لذاَك الَعلّي وَتسُلَك وأنَت، أيا َوَلدي، يا ُبَنيَّ سُتدعى َنبيًّا لَربِّ الِعباْد سُتدعى نَ 
عِب ُبشرى النَّجاِة بَمغِفرةٍ  ِمنُه أّنى أراْد فَربُّ األناِم َقبَلُه َدرَب الَمهاْد وُتعِلُن للشَّ

اَم الظَّالِم وُيحيي ُقلوًبا َعراها اللَّطيُف الرَّحيُم سَيبَعُث ُمرِسَلُه للِبالْد بنوٍر  ُيضيء َقت
د الِم لكي ل ُنَضيِّع َدرَب السَّ .ادْ الَفساْد وُيرِشُدنا لَسبيِل السَّ

79-1:67قا ول

10يوم 



ريِف لَسيِِّدنا عيسى الَمسيِح  كاَنت : هي َكما َيليف( سالُمُه علينا)أّما ِقّصُة الميالِد الشَّ
وَقبَل اقِتراِنِهما . ُهناَك َفتاٌة صاِلحٌة ُتدعى َمريم، ُعقَد ِقراُنها على َرُجٍل اسُمه ُيوسفُ 

وكاَن يوسُف َرُجاًل صالًحا، .الِفعلّي َتَبيََّن لها أّنها َتحِمُل في أحشاِئها َجنيًنا ِمن ُروِح هللاِ 
َل أّل ُيفشي األمَر فَعَزَم في َنفِسِه أن َيفَسَخ َعقدَ  .زواِجِهما ِسرًّالكّنُه َفضَّ

ُيوسُف يا : "ٌك ُيخِبُرُه قائالً وَبيَنما هو ُيفّكر في األمِر، أَخَذْتُه ِسنٌة ِمن الّنوِم َبدا لُه فيها َمال
ْد في َضمِّ َمريَم إليَك َزوجًة صاِلح ًة في داِرَك، ألّن َحْمَلها كاَن َسليَل النَّبيِّ داوَد، ل َتَتَردَّ

َيُه عي سى، ألّنُه سُينِقُذ قوَمُه ِمن بقّوٍة ِمن ُروِح هللِا، وسَيكوُن َمولوُدها َذكًرا وعليَك أن ُتَسمِّ
سَتحِمُل : "إليِه أنوكاَن ُكلُّ هذا َتحقيًقا لنبوءِة الّنبيِّ أشعيا ِعنَدما أوحى هللاُ ". آثاِمِهم

.  َمَعناهللاُ : اّلذي َيعني" الَعذراُء بَوَلٍد َذَكٍر وَتِلُدُه وَيدعوَنُه َعّمانوئيل

.  َتُه َمريَم في داِرهِ وِعنَدما َصحا يوسُف ِمن نوِمِه، َنفََّذ ما َطَلَبُه الَمالُك، وأسَكَن َزوجَ 
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َمِن، قاَم فيها الَقيص ُر أَُغْسُطس بإصداِر وانَقَضت َبعَد هِذِه األحداِث َفترٌة ِمن الزَّ
ِوليِة ِكيرينُيوَس َمرسوٍم إلحصاِء ُسّكاِن إمِبراطورّيِتِه، وَتمَّ إجراؤُه َقبَل َزَمنِ 

ومانيِّ على ِبالِد الّشامِ  َه ُكلُّ َفرٍد إلى َبَلِد أسالفِ . الرُّ ِه ألجِل اإلحصاِء، وَتَرَك وُوجِّ
َبِب الّناصرَة في الَجليِل ُمَتوَ  ًها إلى َبيَت َلحَم ُيوسُف وهو ِمن آِل داوَد، لهذا السَّ جِّ

(  عليها الّسالم)ِه َمريَم َمَع َخطيَبتِ ( عليه الّسالم)في ِمنطقِة َيهوذا، َبلدِة الّنبيِّ داوَد 
. ي َبيَت َلحموحاَن َوقُت َوضِعها وُهما ف. وقد كاَنت َتحِمُل أمَر هللِا في أحشاِئها

ْتُه وأناَمْتُه في ِمعَلٍف ألّن ُغرف يوِف ضاَقت ِبِهمفَوَضَعت ِبكَرها ُثّم َلفَّ .َة الضُّ
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13يوم 

وَفجأًة َظَهَر لُهم َمالٌك . يلِ وكاَن في ِمنطقِة َبيَت َلحَم ُرعاٌة َيبيتوَن في الَمراعي لَيحِرسوا ُقطعاَنُهم في اللّ 
فَزعوا فإّنما ِجئُت ل تَ : "وَغَمَرُهم نوٌر ِمن هللِا وَجالٌل، فارتاعوا ِمن ذِلَك، ولكّن الَمالَك َطمأَنُهم قائالً 

عِب  َرُكم بهذا النَّبأ الَعظيِم اّلذي سَيفَرُح ِبِه ُكلُّ الشَّ ُوِلد الَمسيُح !  ُمنِقُذُكم في َبلدِة النَّبيِّ داودَ الَيوَم ُوِلدَ ! ألَُبشِّ
". الُمنَتَظُر َمولُكم، وسأُدلُُّكم عليِه، إّنُه َمولوٌد ُمَقمٌَّط َموضوٌع في الِمعَلِف 

ُسبحاَن هللِا : "العاَلميَن قائلينَ ُثّم َبَدا َفجأًة َمَع هذا الَمالِك طائفٌة ِمن الَمالئكِة آَخروَن ُيَسبِّحوَن هللَا َربَّ 
".في ُعالُه، وَسالُمُه على الّناِس في األرضين، وِرضاهُ على َمن ناَل ِمنُه الرَِّضى

ماِء فأَخَذ الرُّعاُة َيَتناَجوَن فيما َبيَنُهم قائلينَ  ْب إلى َبيَت َلحَم وَنَر هذا الَحَدَث ِلَنذهَ : "وعاَد الَمالئكُة إلى السَّ
فُل نائًما في وُيوسفَ ( عليها الّسالم)وأسَرعوا إلى َبيَت َلحَم، فَوَجدوا َمريَم ". اّلذي أنبأنا هللُا ِبهِ   وَمَعُهما الطِّ

فِل اّلذي َزفَُّه إليِهم ال. الَمعَلِف  هوا إلى الّناِس ُمخِبريَن بَنبأ هذا الطِّ هشُة ُكلَّ فَتَوجَّ َمالُك، فأَخَذت الدَّ
.الحاِضرينَ 
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سِة َرُجٌل َتِقيٌّ صالٌح ُمنقاٌد ِبُروِح هللِا اس ُمُه ِشمعوُن، َينَتِظُر ُقدوَم وكاَن في الَمدينِة الُمَقدَّ
واِفَيُه األَجُل حّتى َيرى الَمسيِح اّلذي سُينِقُذ َشعَبُه، وقد جاَءُه َوحٌي ِمن ُروِح هللِا أّنُه لن يُ 

ريفِ  وِح إلى الَحَرِم الشَّ َدما رأى َمريَم وُيوسَف وُهما وِعن. الَمسيَح الُمختاَر، ُثّم َذَهَب ُمنقاًدا بالرُّ
عائَر الموَصى بها في التَّوراِة، با ياِن الشَّ فَل عيسى وُيؤدِّ فَل َبيَن َيحِمالِن الطِّ َدَر إليِهما فأَخَذ الطِّ

أنا َعبَدَك أموُت بَسالٍم َبعَدما َربِّي ها قد َوَفيَت بما َوَعدَتني، فَدعني: "ِذراَعيِه، وَسبََّح هللَا قائالً 
عوِب األرِض هادًيا ونوًرا، اطَمأنَّْت َنفسي بُرؤيِة الُمنِقِذ الّذي أرَسلَتُه ِلُكّل الّناِس، َيكوُن لشُ 

".وَيكوُن َفخًرا لِعباِدَك َبني َيعقوبَ 

ها هللُا بَوحٍي ِمنُه، واسمُ  ها َحناُن ِبنُت َفنوئيَل، وكاَنت في ذِلَك الَمكاِن أيًضا امرأٌة َعجوٌز َخصَّ
َمت ِمن الَجمِع ُمسَ ... ، (عليه الّسالم)ِمن َعشيرِة أشيَر ِبن َيعقوَب  بِّحًة ِبَحمِد هللِا شاِكرًة فَتَقدَّ

فِل الَعظيِم لُكلِّ َمن كانوا َيَترَ  ّقبوَن ُظهوَر ُمنِقِذ الُقدِس لُه ِنَعَمُه ُمنِبئًة عن شأِن ذِلَك الطِّ
.الُمحَتّلةِ 
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15يوم 

َقِة َيهوذا، وكاَن ذِلَك في في َبيَت َلحَم في ِمنطَ ( سالُمُه علينا)َوَبعَد أن َمَضت َفتَرٌة على ِولدِة ِعيَسى 
أيَن : "رِق َيسَألونَ َعهِد الَمِلِك هيروُدَس الَكبيِر، جاَء إلى الُقدِس َجماَعٌة ِمن الَمجوِس قادميَن ِمن الشَّ 

رِق، وتِ  لَك إشاَرٌة إلى َموِلِدِه، فِجئنا الَمولوُد اّلذي سَيكوُن َمِلَك الَيهوِد؟ َلَقد َرأينا َنجًما طاِلًعا ِمن ِجهِة الشَّ
ُدَس، َكما َتضاَيَق ِمنُه َكثيٌر ِمن أَهِل وَقد َأثاَر ذِلَك الَخَبُر ِضيَق الَمِلِك هيرو ". لَتحيَِّتِه والنِحناِء َبين َيَديهِ 

. الُقدسِ 

: فأجابوهُ " وَلُد الَمسيُح الُمنَتَظُر؟أيَن يُ : "َفاسَتدعى الَمِلُك هيروُدُس ُرؤساَء اأَلحباِر وُفقهاَء التَّوراِة ُمسَتفِسًرا
يا َبيَت َلحَم بَأرِض : " ِميخاُيوَلُد في َبيَت َلحَم في ِمنَطقِة َيهوذا، َفَقد جاَء في الِكتاِب على ِلساِن الّنبيِّ "

". رعى ِعبادي َبني َيعقوَب َيهوذا، ما أَعَظَم َشأَنِك َبيَن ُمُدِن َيهوذا َوُقراها، َفِمنِك َيطُلُع الحاِكُم اّلِذي يَ 

دوا ِبِدّقٍة َزَمَن ُظهورِ  ُثّم أرَسَلُهم َبعَد ذِلَك 8النَّجِم، ُثّم َدعا هيروُدُس ِسرًّا َجماعَة الَمجوِس، وَسأَلُهم أن ُيَحدِّ
فل بَصبٍر وِعنايٍة، وِعنَدما َتعُثر : "إلى َبيت َلَحَم قائالً  وَن عليِه، ُعودوا وَبلِّغوني انَطِلقوا للَبحِث عن الطِّ

". ألذَهَب وأنَحني أنا أيًضا أماَمُه ُمبايًعا

جِم اّلذي َظَهَر في ِبالِدِهم وغاَدَر الَمجوُس الُقدَس ُمتَّجهيَن إلى َبيَت َلَحم، وَبيَنما هم في الطَّريِق إذا بالنَّ 
َمُه حّتى َتَوقَّ . َيبدو أماَمُهم، فَفِرحوا ِبِه َفَرًحا باِلًغا فلِ وتاَبَع النَّجُم َتَقدُّ وَوَصَل . َف َفوَق َمكاِن وجوِد الطِّ

ِه َمريَم، ف فَل َمَع أمِّ وا انَحَنوا أماَمُه احِتراًما، ُثّم َفَتحالَمجوُس إلى الّداِر اّلتي َتَوقََّف ِعنَدها النَّجُم فرأوا الطِّ
مغ الباهِ  موا لُه َهدايا مؤلَّفَة ِمن الّذهِب والَبخوِر والصَّ . ِظ الثَّمِن ِمن َشَجِر الُمرّ َصناديَق ُكنوِزِهم لُيَقدِّ

ُرُهم ِمن العودِة إلى هيروُدَس، فانَصَرفوا ساِلكيَن َطري .ًقا ُأخرى إلى ِبالِدِهموأثناَء نوِمِهم رأوا رؤيا ُتَحذِّ
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فَل وأمَُّه والَجْأ ِبِهما إلى ُخذ الطِّ : "وَبعَد ُمغاَدرِة الَمجوِس الِبالَد، َظَهَر ليوسَف َمالٌك في نوِمِه وقاَل لهُ 
فلِ ِمصَر، وامُكْث ُهناَك حّتى يأتَيَك َخَبٌر ِمّني، ألّن الَمِلَك هيروُدَس َعَزَم على قَ  فقاَم ُيوسُف ". تِل الطِّ

ِه َمريَم إلى ِمصَر َليالً  فِل وُأمِّ ناَك إلى حيِن َوفاِة هيروُدَس، وأقاموا هُ . على الَفوِر وَتَهّيأ للُهروِب َمَع الطِّ
".وحيَّ لي لَيخُرَج ِمن ِمصرَ َدعوُت البَن الرُّ : "فُنفَِّذ بذِلَك َكالُم هللِا اّلذي جاَء على ِلساِن النَّبيِّ هوشع

قابلِتِه، اسَتَبدَّ ِبِه َغَضٌب أّما هيروُدُس فِعنَدما َعِلَم بِخداِع الَمجوِس لُه وبُمغاَدرِتِهم الِبالَد ِخفيًة دوَن مُ 
في َبيَت َلَحم وما َحوَلها، َشديٌد وأَمَر بَقتِل األطفاِل الذُّكوِر اّلذيَن َبَلغوا ِمن الُعمِر َسنَتين أو دوَنُهما

. َحَسَب َزَمِن ُظهوِر النَّجِم اّلذي َعيََّنُه لُه الَمجوُس 

انَهْض اآلَن وارَحْل : "وفي ِمصَر، وَبعَد َوفاِة الَمِلِك هيروُدَس، جاَء َمالٌك إلى ُيوسَف في الَمناِم آِمًرا
ِه إلى ِفَلسطين، فاّلذيَن َيسعوَن إلى َقتِل الّطفِل َقَضْوا فِل وأمِّ  يوسُف أمَر ربِِّه، لكّنُه َقبَل وأطاعَ ". بالطِّ

حيَنها . ى ِمنطقِة َيهوذاُوصوِلِه، َعِلَم أّن أرخالوَس َحلَّ َمحَل أبيِه الَمِلِك هيروُدَس وأصَبَح حاِكًما عل
َس ِمن الرُّجوِع َخوًفا، وجاَءُه في الّرؤيا َمالٌك ُينِذُرُه بَعدِم الَعودِة، ف َه على الَفوِر إلى َبلدٍة اسُمها َتَوجَّ َتَوجَّ

".عى ناِصريًّاسُيد: "وكاَن ذِلَك َتحقيًقا لقوِل األنبياءِ . الّناِصرُة في ِمنطقِة الَجليل وأقاَم فيها
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 هللِا ساعًيا َقصوًدا، إّنُه قاِئٌم ُمنُذ األَزِل في ذاِت هللِا ُوجوًدا، ولم َيُكن إلى ُمساواةِ 
يئِة إنساٍن َتجسيًدا، بل َتَرَك َمقاَمُه العالي، واتََّخَذ َمكانَة الَعبِد، وجاَء إلينا في هَ 
ًدا َمشهوًدا، فَرَفَع هللُا وأطاع هللَا ِبُذلِّ َذليٍل َحّتى كاَن على َصليِب الُمجِرميَن شاهِ 

ماِء شأَنُه عالًيا وَجَعَل لُه أعَظَم األسماِء َتمجيًدا، لذِلَك َسَتنَحن ي َمالِئكُة السَّ
ياطيِن والِجنِّ ف فليِّ ُكلِّها، وُكلُّ الَبَشِر على األرِض، وُكلُّ الشَّ ي العاَلِم السُّ

إّن عيسى : "َقوِلِهموسَيرَكعوَن أماَم َسيِِّدنا عيسى وُيبايعوَنُه َجميًعا على الَمإل بِ 
.، َتمجيًدا هلِل األِب الرَّحيمِ "الَمسيَح َسيُِّد العاَلمينَ 
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ْعُب الَِّذي َكاَن َيْسُلُك ِفي الظُّلَمِة َرأى ُنوًرا َعِظيًما اِكِنيَن ِفي أْرِض . الشَّ َوَعَلى السَّ
.الظُّلَمِة أشَرَق ُنورٌ 

ْعَب َيْفرَ  ِة، َوَجَعْلَت الشَّ ْعِب َوْقَت َيا هللُا، أْنَت ِزْدَت َعَدَد اأُلمَّ ُحوَن أَماَمَك َكَفَرِح الشَّ
َك َكَسْرَت النِّيَر الثَِّقيَل َعْنُهْم،أِلنَّ . الَحَصاِد، َوَكَفَرِح َمْن َيْقَتِسُموَن َغِنيَمَة الَحْربِ 

...َوالَعَصا الَِّتي َعَلى أكَتاِفِهْم،

َعى َوَسُيدْ . ُة الِقَياَدِة َعَلى َعاِتِقهِ َهَذا ِحيَن ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد، َوُنعَطى ابًنا، َوَتُكوُن َمسُؤوِليَّ 
، َرئِ »: اْسُمهُ  اَلمِ الُمِشيَر الَعِجيَب، هللَا الَجبَّاَر، األَب األَبِديَّ « .يَس السَّ
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َد أِلنَّ هللَا َمَسَحِني ِلَكي أُْعِلنَ . ُروُح الرَّبِّ اإلَلِه َعَليَّ   الِبَشاَرَة ِللَمَساِكيِن، أِلَُضمِّ
يََّة ِللَمْأُسوِريَن، َوا إلطاَلَق ِللَمْسُجوِنيَن، َوأُعِلَن أنَّ َوْقتَ ُمْنَكِسِري الُقُلوِب، َوأِلُعِلَن الُحرِّ
أْرَسَلِني أِلَُعزَِّي ُكلَّ الَحَزاَنى، ! اهللِا ِللُقُبوِل َقْد َجاَء، َوَكَذِلَك َجاَء َوْقُت انِتَقاِم إَلِهنَ 

َماِد، َوَزْيَت َفَرٍح ِعَوًضا َعِن َوأِلُْعِطَي ِللنَّاِئِحيَن ِفي ِصْهَيْوَن إكِلياًل ِعَوًضا َعنِ  الرَّ
ِعيَفةِ  وِح الضَّ َسُيْدَعوَن أْشَجاَر الَعدِل َوَزرَع وَ . الُحْزِن، َوَثوَب َتْسِبيٍح ِعَوًضا َعِن الرُّ

.هللِا الَمِجيدِ 

ِني نَُّه ألَبَسِني ِثَياَب الَخاَلِص، َوَغطَّاأِل . َنْفِسي َتْبَتِهُج ِبإَلِهي. أفَرُح َفَرًحا َعِظيًما ِباهللِ 
.  َهاِمْثَل َعُروٍس َتَتَزيَُّن ِبَجَواِهرِ ِبَثوِب الَعدِل، ِمْثَل َعِريٍس َيلَبُس َعَلى َرأِسِه إكِلياًل، وَ 

ُل َقَة ُتنِبُت ُبُذوَرَها، َهَكَذا َسَيْجعَ أِلنَُّه َكَما أنَّ األْرَض َتْجَعُل النََّباَتاِت َتْنُمو، َوالَحِدي
.الرَّبُّ اإلَلُه الَعْدَل َيْنُمو، َوالتَّسِبيَح أَماَم ُكلِّ اأُلَممِ 

11-61:10ء أشعيا، 3-61:1ء أشعيا

19يوم 



يَِّد الَمسيَح هو ِظلُّ هللِا اّلذي ل ُتدِرُكه األبصاُر، وإّنُه سَ  يُِّد ُكلِّ الَمخلوقاِت، فِبِه َخَلَق إّن السَّ
ماواِت، ما ُيرى مِ  نها وما ل ُيرى، هللُا ُكلَّ الكاِئناِت، َسواٌء ِمنها ما في األرِض وما في السَّ

ياطيِن وَغيِرها ِمن الَغيبّياتِ  ِه َخَلَق هللُا لُه ُكلَّ نعم، ِبَفضلِ . ِمن الَمالِئكِة والِجنِّ والشَّ
...خلوقاِت،الَموجوداِت، هو اّلذي َسَبَق ُكّل َشيٍء وِبِه ُيحاِفُظ هللُا على ُكلِّ المَ 

َر ُكلَّ الكاِئن اِت، لقد َرِضَي هللُا أن وهو أّوُل َمن أحيا هللُا خاِلًدا ِمن َبيِن األمواِت، لَيَتَصدَّ
َمهُ  ليِب ِمن َتفيَض في َمولنا الَمسيِح ُكلُّ ما لُه ِمن ِصفاٍت، وِبَفضِل ما َقدَّ  على الصَّ
ّيِد الَمسيِح الَحليِم، َتضحياٍت، أعاَد هللُا الّناَس إليِه وأقاَم َبيَنُهم الُمصاَلحات، وِبَتضحي ِة السَّ

.أعاَد هللُا إليِه ُكلَّ ما في األرِض وما في الّسماواتِ 
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، َكما ولقد أظَهَر هللُا أّنُه أميٌن في ُكلِّ ُوعوِدِه ِبَغّضِ النََّظِر ع رِع الَيهوديِّ ن الشَّ
دَقُه لُعهوِدِه ِعنَدما َيرضى وهللُا ُيَبيُِّن ِص . َوَرَد في الّتوراِة وُصُحِف األنبياِء األّولينَ 

، فال َفرَق في ذِلَك َبيَن عّنا ألّن َسيَِّدنا ِعيَسـى الَمسيِح ُمخِلٌص ِلما َكلََّفُه ِبهِ 
ّن ُكلَّ الّناِس ُيخِطئوَن َيهوديٍّ أو َغيِرِه، فاهلُل َيختاُر َمن ُيخِلُص لُه في اإليماِن، أل

. ول َيبُلغوَن الَمقاَم الَمجيَد اّلذي أراَدُه هللُا لُهم

َرنا دوَن ُمقاِبل لكّنُه َرضي عّنا بَفضِلِه ِمن ِخالِل َسيِِّدنا عيسى الَمسيِح عِ  نَدما َحرَّ
لمؤمنيَن، فَيرضى عّنا ِمن آثاِمنا، وَعيََّنُه لُيَضّحي بَحياِتِه َحّتى َيمحَو ُذنوَب ا

ا َتظَهُر أمانُة هللِا لوعوِدِه، وهكذ. حيَن َنتَِّكُل على َتضحيِتِه بَدِمِه في َسبيِل الّناسِ 
.  ِهمألّنُه كاَن َحليًما على اّلذيَن أذَنبوا ساِبًقا، فامَتَنَع عن ِعقابِ 

ضى عن ُكلِّ َمن كاَن وأمَهَلُهم حتَّى ُيظِهَر ِرضاُه في الَوقِت الحاِضِر، فاهلُل َير 
.ُل الحاِكمينَ تاِبًعا ُمخِلًصا لَسيِِّدنا ِعيَسى، وإّن هذا َدليٌل على أّنُه أَعدَ 
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َكِلمُة َمَع هللِا، وكاَن وكاَن ال. َكِلمُة هللا-في الَبدِء، َقبَل َخلِق الَكوِن، كاَن الَكِلمُة 
وِبِه أبَدَع هللُا . نَد هللاِ َقبَل َخلِق الَكوِن كاَن َكِلمُة هللِا األزلّي عِ . قاِئًما في ذاِت هللاِ 

 الَحياُة، فأناَرت فيه كاَنتِ . ُكلَّ َشيٍء في الَكوِن فال َشيَء َموجوٌد بال َكلمِة هللاِ 
ا في الّظالِم ألّن الظّ . الَحياُة ُكلَّ الَبَشر الَم ل َيسَتطيُع َحجَب ولم َيَزل نوُرها ُمِشعًّ

.النُّور

اَس ِبِصفاِت ذِلَك النُّوِر جاَء ِلُيخِبَر النّ ( عليه الّسالم)َبَعَث هللُا َرسوًل اسُمُه َيحيى 
ّنور، أو ذِلَك لم َيُكن هو ذلَك ال. وَيقوَد الّناَس إلى َطريِق اإليماِن بذِلَك النُّور

، أي َكِلمُة هللِا فُنورُ . الكِلمة، بل جاَء لَيشَهَد ِبِه ولُه وُيشِهَد عليِه الَخالئقَ   الَحقِّ
ن .ياالُمنيُر ُقلوَب َجميِع الَخالِئِق كاَن ُيوِشُك أن َيظَهَر في الدُّ
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َن العالُم، ولكّن أهَل العاَلِم لم ُيدِركوا َحقيقَة ال نيا، وِبِه َتكوَّ َكِلمة ِعنَدما استَحاَل إلى وكاَن في الدُّ
وأّما اّلذيَن .  لم َيحَفْل ِبهِ جاَء إلى َشعِبِه، إّل أّن َشعَبهُ . ، ولم َيعِرفوهُ (سالُمُه علينا)َكينونِة عيسى 

َست هِذِه الُبُنوَُّة ذاَت َطبيعٍة وَلي. اسَتجابوا لُه وآَمنوا ِبِه فقد َمَنَحُهُم الَحقَّ في أن َيكونوا ِعياَل هللاِ 
فَة فَجَعَلُهم ِعيالَ  واستحاَل الَكِلمُة إلى كائٍن . هُ َبَشرّيٍة، بل إّن هللَا هو َمن أسَبَغ عليِهم ِتلَك الصِّ
نيا َبيَننا ورأينا َعَظمَة َشأِنِه، اّلتي َتَتناَسُب مَ  وحيُّ َبَشريٍّ وعاَش في الدُّ َع َمكاَنِتِه بما أّنُه البُن الرُّ
ِد لَرحمِة هللِا الفائقِة وفيِه َتحقيٌق ل .َوعِد هللِا الَحقِّ وَفضِلهِ الَفريُد هلِل األِب الرَّحيِم، الُمَجسِّ

ًرا بُقدوِم هذا الرَّسوِل، ُمجاهًرا في( عليه الّسالم)وجاَء النَّبيُّ َيحيى  َهذا : "َمِن اجَتَمعوا َحوَلهُ ُمَبشِّ
".  اَن َموجوًدا َقبَل أن أوَلدَ هو الَّذي أنبأُتُكم بُقدوِمِه، ِعنَدما ُقلُت لُكم إّنُه أعَظُم ِمّني َقدًرا، ألّنُه ك
فلئن .  ِمن َبَركاٍت في الَقديمِ ونحُن َجميًعا ِنلَنا الَبَركاِت ِمن َفيِض َفضِلِه إضافًة إلى ما ُكّنا قد ِنلناهُ 

حقيِق ُكلِّ ُوُعوِدِه قد َحَصلنا بالتَّوراِة، فإّن َرحمَة هللِا وأَمانَتُه في تَ ( عليه الّسالم)جاَء النَّبيُّ موسى 
ُرؤَيِة هللِا َقطًعا، أّما فما ِمن أَحٍد َحِظَي ب(. سالُمُه علينا)عليِهما ِمن ِخالِل َسّيِدنا عيسى الَمسيِح 

َمد، فقد جاَء ل وحيُّ الَفريُد لُه َتعالى، الُمَقرَُّب هلِل األِب الصَّ َفنا بذاِتِه َتعالىالبُن الرُّ .ُيعرِّ

18-1:10حنا وي
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ماِء فُيخِبَر عنها، ولكّن َسيَِّد الَبَشر ماِء، وهو فما َصِعَد أَحٌد إلى السَّ أتى ِمن السَّ
َثُكم عنها حراِء على فَكما َرَفَع الّنبيُّ موسى ال. اّلذي َيسَتطيُع أن ُيَحدِّ حّيَة في الصَّ

ّتى َيناَل ُكلُّ َمن يؤِمُن ِبِه َخَشبٍة، كذِلَك ل ُبدَّ أن ُيرَفَع َسيُِّد الَبَشِر على َخَشبٍة، ح
وحيِّ لقد أَحبَّ هللُا ُكلَّ الَبَشر حّتى إنّ . َنصيَبُه في َجّنة الُخلدِ  ُه َضّحى بالبِن الرُّ

الِك، ألّن َمصيَرُهم الَفريِد لُه َتعالى ِفداًء لُهم، فال َخوَف على المؤمنيَن ِبِه ِمن الهَ 
وحيَّ لُه َتعالى إلى الّناسِ . داُر الُخلدِ  إّل ُمنِقًذا ولم ُيرِسلُه ولم ُيرِسل هللُا البَن الرُّ

.َرقيًبا ُمعاِقًبا

َث بكالِمِه َتعالى، فهو اّلذي غَ  َمَرُه هللُا بَفيٍض ِمن ولقد أرَسَل هللُا الَمسيَح لَيَتَحدِّ
وحيَّ لُه َتعالى، فقد وألّن هللَا األَب الرَّحيَم ُيِحبُّ البَن ال. ُروِحِه َتعالى بال ُحدودٍ  رُّ

وحيِّ هلِل َيحَظ بحياِة وَمن يؤِمْن بالَمسيِح البِن الرُّ . َجَعَل ُكلَّ شيٍء َتحَت ُسلطِتهِ 
.الُخلودِ 
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ِدنا إذن ماذا َنقوُل في هذا الشأِن الَعجيِب؟ إن كاَن هللُا َمَعنا، فَمن علينا؟ إّن هللَا لم َيبَخل َعلينا بَسيِّ
ي بَنفِسِه ِمن أجِلنا َجميعً  وحيِّ لُه َتعالى، بل َجَعَلُه ُيَضحِّ ا، فإضافًة إلى ذِلَك َكيَف ل عيسى، البِن الرُّ

ُر لنا ُكلَّ َشيٍء؟  ُيَسخِّ

لَحياُة، ول الَمالئكُة ول نعم، إنِّي على َيقيٍن أن ل َشيَء َيحوُل َبيَننا وَبيَن َمَحبَِّة هللِا، ل الَموُت ول ا
نيا ول ُأموُر اآلِخرِة، ول الِجنُّ ول ِقوى الكاِئناِت الَغيِبيّ  ِة اّلتي َبيَننا أو َتحَت الّشياطيُن، ول ُأموُر الدُّ

َحبَّة اّلتي َتَجلَّت في َمولنا األرِض، ل َشيَء في هذا الَكوِن ُيمِكُنُه أن َيفِصَل عنَّا َمَحبََّة هللِا، ِتلَك المَ 
.عيسى الَمسيحِ 

ُد الَمسيُح في أفِئدِتُكم باإليماِن، وأن َتكونوا ثابِ  يِّ تيَن راِسخيَن في الَمحّبِة، وأن وأسأُلُه أيًضا أن َيُحلَّ السَّ
لِّ أبعاِدها ِمن َعرٍض وُطوٍل وُعلوٍّ َيكوَن ِباسِتطاَعِتُكم أن َتكَتِسبوا َمَع ُكلِّ المؤمنيَن، الُقّوَة الَحقيقّيَة في كُ 
ِد الَمسي يِّ ِح، اّلتي َتفوُق إدراَك الُمدِركيَن، وُعمٍق، َحّتى ُتعاينوا ُقّوَة هللِا الخاِرَقَة، وأن َتخَتِبروا َمحّبَة السَّ

.فَيُعمَُّكم َفيُض هللِا الَعميمُ 
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