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وفي اليوم الرابع، زيََّن الله السماء، حيث قال: ‘‘لَِتُكن أنواٌر تلمُع في 
السماء’’. فَصَنَع الشمَس لتشِرَق في النهار والقمَر لُِيضيَء في الليل. وَجَعَل 

ها! وحلَّ مساٌء وأشرق  ا ال ُيمكُن ألحٍد سواه أن يعدَّ معهما نجوًما كثيرة جدًّ
صباٌح، فكاَن اليوم الرابع.

وفي اليوِم الخامس، قاَل الله: ‘‘واآلن، حاَن دوُر المخلوقاِت الحيَّة! 
بدايًة، ليُكْن في المياِه والسماء كائناٌت حيَّة. لَِتفِض المياه َخالئَق 

حيًَّة، ولَتِطْر ُطيوٌر فوَق األرِض على وجِه 
ماء’’. فكاَن كذلك! وأَخَذِت األسماُك  السَّ
والسالحُف والحيتان تنمو وتتكاثُر في المياه، 

والطيوُر تحلُِّق في السماء. فأحبَّ الله كلَّ ما عمَله ورأى 
أنَّه حسن! وحلَّ مساٌء وأشرق صباٌح، فكان اليوم الخامس.
وفي اليوم السادس، قاَل الله: ‘‘لُتخرِج األرض خالئَق 
حيًَّة من كلِّ ِصنف: بهائَم وَدوابَّ وُوحوَش أرٍض من كلِّ 
ِصنف’’. فمأل الله األرَض بالحيواناِت على أنواعها: من األسوِد 
الزائرِة في الغاباِت إلى السحالي الزاحفِة في الصحراء. ورأى الله أنَّ 

هذا حسن.

ا! عالم رائع جدًّ

ماواِت واألرض’’. ‘‘في الَبْدِء خَلَق الله السَّ
       تكوين 1: 1 

ا، َخَلَق الله كلَّ شيء من  من سفر التكوين 1-2. منُذ زمٍن بعيٍد جدًّ

ال شيء. في البدء، َخَلَق الله العالم، وراح يخلُق األموَر الجميلة فيه.
وقاَل الله: ‘‘لِيُكن نور’’. وفي الحال، شعَّ نوٌر في كلِّ مكان. ورأى 

الم. وسمَّى النوَر  الله أنَّ النوَر َحَسن. وفَصَل الله ما بيَن النور والظَّ
نهاًرا والظالَم لَياًل. وحلَّ مساٌء وأشرَق صباٌح، فكاَن اليوم األوَّل.

وفي اليوم الثاني، قاَل الله: ‘‘لَِتُكن سماء’’. فظَهَرِت السماُء الزرقاء. 
وحلَّ مساٌء وأشرق صباٌح، فكاَن اليوم الثاني.

ثمَّ قاَل الله: ‘‘لتجتمِع المياُه إلى مكاٍن واحٍد ولْتظَهِر اليابسة’’. فأطاَعِت 
المياُه أمَره! وسمَّى الله المياَه المتجمِّعة بحاًرا، واليابسَة أرًضا. وأحبَّ الله ما 

صنعه ورأى أنَّه حسن!
وقال الله: ‘‘لُِتنِبِت األرُض نباًتا وأشجاًرا يحمُل كلُّ نوٍع منها بذوًرا’’. فكاَن كذلك! 

نًة َنِضرة، وزهوًرا عطرة، وأشجاًرا عاليًة تحمُل ثماًرا  وأخَرَجِت األرُض نباتاٍت خضراء ملوَّ
شهيَّة. وأحبَّ الله ما صنَعه، ورأى أنَّه حسن! وحلَّ مساٌء وأشرق صباٌح، فكاَن اليوم الثالث.

نحن نعيُش في عالم رائع فيه 

ألواٌن كثيرة وفيه أيًضا مشاهُد 

وأصواٌت ُمذِهلة. وقد َصَنَعها كلَّها 

خالٌق قديٌر وُمِحّب.

الخالق
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لكنَّ الله َتَرَك أفضَل خليقِته حتَّى 
النهاية؛ فقد صاَر العالُم جاهًزا لَيعيَش 
فيه اإلنسان. فقاَل الله: ‘‘لِنصنِع اإلنساَن 

على صورِتنا كمثالِنا. فيتسلَّط على 
هذا العالِم الجميِل وعلى المخلوقاِت الحيَِّة 
والحيواناِت التي فيه’’. فخلَق الله رجاًل وامرأة، ُيدعيان آدَم 
ادس.  وحوَّاء، وبارَكهما. وحلَّ مساٌء وأشرق صباٌح، فكان اليوم السَّ

ا. وَنَظَر الله إلى كلِّ ما صنَعه فرأى أنَّه حسٌن جدًّ
وفي اليوم السابع، استراَح الله من َعَمِله.

ما معنی ذلك؟

ة؟  هل تحبُّ ُصنَع الحرِف اليدويَِّة أو تحضيَر كعكٍة محالَّ
من الممتِع استخداُم موادَّ مثل الورِق والغراِء أو مكوَّناِت 
حيِن والبيض أو رقائِق الشوكوالته، ِلُصنع  طعاٍم مثل الطَّ

ًقا حين نصنُع شيًئا جديًدا  شيٍء جديد. نحن نعمُل عماًل خالَّ
من موادَّ موجودٍة لدينا.

لقد صنَع الله الخالُق السماواِت واألرض، ولكنَّ المختلَف في خلِق 
الله هو أنَّه صنَع كلَّ شيٍء من ال شيء من الَعَدم! لم يكْن في ُوسع أيِّ 
س  أحٍد سواه أن يصنَع ذلك. وأوَُّل اسٍم ُنِسَب إلى الله في الكتاِب المقدَّ

، واألفضل من كلِّ شيء’’. فقد كاَن الله  هو ‘‘إلوهيم’’. ويعني هذا االسُم ‘‘العليَّ
وحده قادًرا على خلِق عالِمنا الجميِل والرائع!
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يا رّب، أشُكُرك ألنََّك خلقَت العالم.

أشكُرَك ألنَّك خلقَتني أنا وجميَع الناس الذين ُأحبُّهم،

وأشكُرك أيًضا ألنَّك خلقَت حيواناتي األليفَة المدلَّلة!

 أنَت هو خالقي والقدير!

 أحبَُّك يا رّب. آمين.

جاَء في المزمور 1٠٠: ٣ و5 ‘‘...الله...
َصَنَعنا...وله نحن. نحن شعبه...الربُّ صالٌح وإلى 

األبد رحمُته’’. يحبُّ الله الخالُق العالَم الذي 
َصَنَعه، ويحبَُّك أنَت أيًضا!

اعِرِف المزيد

جاء في المزمور ٩5: ٦، ‘‘تعالَوا نسجُد ونركُع له وننحني أماَم • 
الربِّ خالِقنا!’’

كتَب الملُك داود عن الخالِق والعالِم الذي صنعه. يمكنَك أن • 
تقرَأ ما كتَبه في المزمور ٨.

ماذا جرى بعد ذلك؟ 

ركِة مع الله، وبالَعيِش في الجنَّة،  اُء بالشَّ استمَتَع آدُم وحوَّ
ا! وفي أَحِد األيَّام، اتَّخذا قراًرا  وبعالقِتهما مًعا. وكانا سعيَدين جدًّ

سيًِّئا غيَّر مساَر حياِتهما...
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فقاَل لها المالك: ‘‘ال تخافي يا مرَيم. لقد اختاَرِك الله. سوف تحبليَن وتلديَن ابًنا، وتسمِّيَنه 
يسوع.  سيكوُن عظيًما، وُيدعى ابَن الله الَقدير. وسيملُك على ملكوِت الله إلى األبد’’.

وُح الُقُدُس  فقالت مرَيُم للمالك: ‘‘كيف يكوُن ذلك وأنا لم أتزوَّج بعُد؟’’ فأجاَبها المالك: ‘‘الرُّ
وًسا، وُيدعى ابَن الله. فال شيَء  سينزُل عَليِك، وستحبليَن بقدَرِته؛ لذا فالمولوُد منِك يكون قدُّ

ّب. فْلَيُكن لي بحَسِب َقولك’’. مستحيٌل عند الله’’. فقالت مرَيم: ‘‘أنا خادمُة الرَّ
ثمَّ َظَهَر المالُك جبرائيُل ليوُسَف في الحلم، وقاَل له: ‘‘مرَيُم حبلى 

وح القدس. اعتِن بها جيًِّدا بينما تنتظُر والدَة الطفل’’. فأطاَع  من الرُّ
يوُسُف كالَم المالك.

وقبَل والدِة الطفل، َصَدَر أمٌر جديٌد من اإلمبراطوِر الرومانيِّ 
َل جميُع الناِس المقيميَن ضمن إمبراطوريَّته أسماَءهم في  بأن يسجِّ

ت تعداِد السكَّان في ُمُدِنهم. فقاَل يوُسُف لمرَيم: ‘‘أنا أعلُم أنَّ  سجالَّ
فر. لكنَّ علينا أن نطيَع أمَر اإلمبراطور.  الوقَت ليَس مناسًبا لِك للسَّ

َل اسَمينا هناك’’. يجُب أن نذهَب إلى بلدتي، بيَت لحم، لنسجِّ
يسان يوُسُف ومرَيُم في بيَت لحم، حاَن  وبينما كاَن القدِّ

موعُد والدِتها. فَوَلَدِت ابَنها الجميل، ولفَّتُه بقماٍش ناعٍم لتؤمَِّن 
فَء والراحة. له الدِّ

يسوع معنا

انوئيل( اهلل معنا )عمَّ

الخرب الساّر!
‘‘...ُيْدعى »ِعمَّانوئيَل«، أي الله َمَعنا’’.

        متَّى 1: 23

ٌة  من إنجيل متَّى 1؛ وإنجيل لوقا 1-2. منُذ زمٍن بعيد، َقبَل أن يخلَق الله العالم، كانت لديه ُخطَّ

َر الله انتظاَر حلوِل الوقِت المناسب حتَّى ُيرِسَل شخًصا يساعُد كلَّ الناِس على األرض. هذا  رائعة.  قرَّ
َقُه بعُض الناس وانتظروه بصبر، بينما َنِسَي آخروَن وعَده. ما َوَعَد الله بأن يفعَله. فصدَّ

لكنَّ الله يحَفُظ وعوَده َدوًما!
وفي أحِد األيَّام، أرَسَل الله المالَك 

جبرائيَل إلى بلدٍة اسُمها الناصرة، 
لينقَل رسالًة إلى عذراَء اسُمها َمرَيم، 

كانت مخطوبًة لرُجٍل اسُمه يوُسف.
فقاَل المالُك لمرَيم: السالُم 

عليِك، أيتها الممتلئة نعمة. الربُّ 
معك! فاضطرَبْت مرَيُم ألنَّها 

لم تُكْن قد رأْت مالًكا من 
قبل! وقالت في نفِسها: ‘‘ما 

سبُب مجيئه؟ وما معنى 
كالِمه؟’’
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كانت كلُّ ُغرِف الفندِق محجوزًة لمسافريَن آخرين، فأين ناَم الطفُل يسوع؟ وضَعْته 
أمُّه مرَيُم في ِمذَود، وهو مكاٌن فيه الكثيُر من الَقشِّ يوَضُع فيه طعاُم الحيوانات. ثمَّ 

اسَتراَح يوُسُف ومرَيُم، وَحَرصا على حمايِة طفِلهما واالعتناِء به.

ما معنى ذلك؟

إذا اسَتيقْظَت من النوِم على صوِت الرَّعد وَضوِء البرِق وسَط جوٍّ عاصف، هل ُتسرُع 
رير؟ أحيانًا، ال  للبحِث عن أمَِّك وأبيَك، أو تذهُب لَتناَم بالُقرب من أخِتَك أو أخيَك في السَّ

نريُد أن نكوَن وحَدنا، بل نرغُب في أن يكوَن شخٌص آخُر معنا!
اسُم ‘‘ِعمَّانوئيل’’ هو أحُد األسماِء التي ُتطَلُق على يسوع. وهو يعني ‘‘ الله معنا’’. بوالدِة 

يسوع، جاَء الله ليسُكَن مع الناِس على األرض! جاَء يسوُع ليبيَِّن لنا أنَّ الله 
يحبُّنا، وأنَّه ال يريُد لنا أن نكوَن وحَدنا! فحتَّى في وسِط العاصفة؛ 

وعندما نشعُر بالوحدِة والخوف، علينا أن نتذكََّر أنَّ الله معنا!

اعِرِف المزيد

هل قرأَت يوًما عن يشوَع ومعركِة أريحا؟ عندما صاَر يشوُع 
قائًدا للعبرانيِّين، قاَل له الله: ‘‘ال َتَخف! فالربُّ إلهَك مَعَك حيثما 

تذهب’’ يشوع 1: ٩.

ماذا جرى بعد ذلك؟

عندما ُوِلَد يسوع، جاَء المالئكُة لُيعِلنوا الخبَر الساّر. وَمن كاَن أوََّل 
َمن َسمَع هذا الخبر؟ ال! لم يكونوا األشخاَص الذين قد تتوقَُّعهم...

أن  تريُد  ألنََّك  ا  جدًّ مسروٌر  أنا  رّب،  يا 

تکوَن معنا! أشکرَك ألنَّك أرسلَت يسوَع 

لُيظهَر لنا محبَّتك. آمين.

َمن َسمَع هذا الخبر؟ ال! لم يكونوا األشخاَص الذين قد تتوقَُّعهم...


