
ـالة الر١٤٢س 
 

كنكنم ستِعستِع مددا لمأا لمأفاجفاجة سة سارةةار  
 

(Arabic - Be prepared for a joyful surprise.) 
 

  ةةارارة سة س لمفاجأ لمفاجأااكن مستِعدكن مستِعد: ضوعهم موحديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

نجيل لوقا األ إوِمنصأىاح الثاِنحال نقر عدثَ الثاِلدشَ عر:  
 

 ""ووظهظهََررب غتة غتة  بممععالم الِكالِك المج ج ممههورِم ِمور ننالج دِِدنْنْ الجالس الس مماوىاوى..م م سسببحينوقاِئ وقاِئ اَهللا اَهللاحين لينلين : :المالمججدى ى  ِف ِف ِهللا ِهللاد
األعىىاِلاِلاألع..و و على األرعلى األرض السوبالنّ وبالنّ..المالمض الس اس الماس المسسر١.""ةةر 

 

 إنالم رءغْ يمرهفر ح  نْهع ربعنِْعال يدما يأ بخَفاجبر سارمتلِهفاً على سم لذِل.اِعِه كان نَك حننِحميعاً ج ب 
المآِتفاجالس ى الكتاِب وِف.ةارالمقد س جاءت نباتٌوع ةديد. ووكثيرنِماتٌ وكثير ناِهللااِت وبنَالِد أو اشُ عوا حياتهم 

يتطلعونبص بر إلى مى الِت اِهللاعيِدوانتظر وها بإيمان وراٍءجقاِث و.حتى ج اءقتُ الوالم حدِمد ن قبل الرب 
و هو سيح المِدي السة ميالِدص وِق.وا اَهللادجظيم ومح عا بفرا استقبلوههتحقيِق وحين فوجئوا ب.اتُوالنب لك ِتوتحققتْ

الما الِذسيى كانقد ومهوِدنتظراً مهالي و  ِعنْدجتْ كانَ. بالتفصيل بإنجيل لوقاتْاء كلها مآٍتفاجس ارة ليسفقط لم ن 
ِمسعوهولكنّ.ا وقتذاك باقيةا هو تبقى ِسسرالفر ح العميع الشّظيم لجوِبع. ا يتحققُإلى أن لوعدبأروع  األخير 

المآِتفاجالس ِةار وهو مجىءالر ى ِم ِفال كطفٍل ى الثاِنبزبْل.ٍدو س ى ِفأِتيى مٍدج وبعلى  ِه كنيسِتالختطاِف اٍءه
السا إنّنَ.اِبحنتطلع بر طيٍداٍءجو و انإيم ستِعمدين ومنتظرينوطالبين س رعجىِءة مالر ِفو .ى الثاِنبى  ِفظٍةى لح

   ٢.ب الرع حين م كّلوهكذا نكون. اِءوى اله ِفب الرالقاِة لمميعاً جطفُنخْوق األخير س البدنْ ِعٍني عطرفِة
 

 ا إلى الكتاِبجعنَوإذا رس نَ المقدجداَل وبناِت اِهللا  أنب رجالعاشُوا القديمِدهو  عماتوا على راِءججىِء م 
الماسي.تْ بسفر  فلقداءإشَ جالنَاِءعي ةبىنّنّألأل":  هِذِه النبوههي ي ولدلنَ لنَولد ا ولدا ولدونع طى ابناًطى ابناً ونعوتكون وتكون الر الر يياسهِِه على كتِف على كتِفةةاسوي وي ددعى ى ع
اساسممههع جيباًجيباً عم أأ  باًباًأأ   قديراً قديراًلهاًلهاًإإ  شيراّشيراّ مبدياًاًبدير ر ئيسئيسالس المالم الس".كانوا ينتظر ونقد ومهلي ال عيدالالقة عمفقودة بياإلن ان نس

  لذا.الِة الضِةيرشَا البطاين خَ عرو التكفي ه منذ األزل اِهللا تدبيركان .انَاِنيصوِع ا على اِهللانَِدرا بتماهنَ فقد.ِهِقاِلوخَ
اْهللاسَلأر االبن الو ى الِذحيدج اءم تجداًس. أشَوقد إار ِهليي نّوحا المعمالً قاِئدان :"ههوذا حالِذ الِذ اِهللا اِهللامُلمُلوذا ح ى يى يرفعخَ خَرفع طية ة طي
العالمالمالع".ِم وناألح َالِتاِثد ى ذكرهِفا لوقا البشير نَ. ِه إنجيِلستهّلى مثالثَجد م آٍتفاجس فوجَئٍةار به اِما سع٣.اوه 

 

 المالمفاجفاجأة السأة السارننلكاِهلكاِه  تْتْكانكان  ::ة األولىة األولىاراس اس مه زكريمه زكريا واسا واسم امأ أهِِهرأِترأِتم ام ليصليصاباتاتاب....كان كاله ما بارين أماِهللاام  
سن ِفالكيى جميع وصايا الربِهكاِم وأحم بال لو.ولم يكن له ملا واتُ  إذ كانتْدابأليصراًاِق عوكان كاله ما متقدن مي
ا  فلمرائيُلب جب الرالك م لهر ظهارجاً خَنصلو يِبع الشّورهم وجبيكل الرى ها ِف زكريا كان وبينم.اهماِمى أيِف

رآهزكري ا اضطرفقاَل.افَ وخَب له الم فْفْتخَتخَ  الال" :الكي زكرزكر  اا يييا ألنِط ِطا ألن لبتكلبتكقد قد س مِِم سعتْتْعوام وام ررأتكأتكأليص أليص ابابات سات ستلدتلد  
  يكونأن أليصاباتا وة زكريلب ِط كانتْ."هِِهتِِت بوالد بوالدونونحح سيفر سيفرونون وكثير وكثيراجاج وابته وابتهحح فر فر لك لكا ويكونا ويكوننّنّوحوح ي ييِهيِهمم وتس وتسابناّابناّ
لهما ولدر فعى شَ ِف اِهللاإلى ااهبوولى الشَّ اابهمبابوج اءالم شيبالشّ حلتْ ثم ةوخَخُي.وم ا عادا يان ِتطلبالِطلك ٤.ةلب   
 

 لمى ِف يكنالح سانباَهللا أن ي إلى ِطنظر اٍتلبع فا عليها الزمونَن سيها أصحابلذِل.اه قاَل كزكري الِكا للم: 
"كيأأ  فَفَكيععلما شَا شَنَنَأأ  ىىنّنّ أل أل..؟؟ هذا هذالميخٌخٌيوام وام رىىأِتأِترم تقتق مددمأأ  ىىة ِفة ِفمياِماِميهااه!!". فاجابالم وقاَلالك نَنَأأ" : لها جا جببرائيُلائيُلرالو اقفُاقفُ الوقد قد اماِهللا اِهللام   

وأركِلكِل أل أللتُلتُسِِسوأرممكبشّبشّأأ و وكرركبهذا بهذاك ..  وهنتَنتَأأا ا وهتكون تكون ص وال تقِد وال تقِدتاًتاًاِماِم ص رأأ  رننتتكلم إإ   تتكلملى اليىىوم الِذوم الِذلى الييكون أل أل.. هذا هذا فيِه فيِه يكون نكنكلم لم  
تصتصدىى الِذ الِذىى كالِم كالِمقْقْدس س يتمهِِه وقِت وقِتىى ِف ِفيتم". يلم كن ستِعازكريداً ملس أِةا اعمفاجال لمارِةس. لقدن ِم كّل فقدهام رجاءى  ِفه

                                                
   لللى اإلنجيلى اإلنجيإإ  استمعاستمع  ،                            ١٢: ٣     ،    رسالة بطرس الرسول الثانية ١٣: ٢ إنجيل لوقا ١
  ١٢: ٣رسالة بطرس الرسول الثانية و، ١٨-١٣: ٤، ورسالته األولى إلى تسالونيكى ٩-٣: ١الرسول إلى مؤمنى أفسس  رسالة بولس ٢
  ٢٩: ١ ، إنجيل يوحنا ٢٢ -١٢: ١كولوسى رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى   ،٦: ٩ سفر إشعياء النبى ٣
٤
      ٢٥ - ٥: ١إنجيل لوقا  
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ولوٍدمله امب عدأن تقد تْما بهماألي اموح تْسبأليص ابِه هِذ كانتْ تأكيٍد بكّل.راًاِقات عأمنيته مة لِسا الغالينينع ٍةديد. 
 امر  أم أجِلن ِم إلى اِهللاٍةاج بلج نصلىقد .!اندمعا المنّوحو ي ها بولٍدمزقهرو اهملبِت لِط اُهللابا استجِهى وقِتِفو

ِضوتمى السنونبال استج ربما  وٍةابال نفقدرجك اءازكري.  إنالدرِل األوَلس نتعلمه : أناستجة اِهللاابانَلواِت لصقد  
طوُليعلي ها األمولكنّد فى وقِتستتحققُ اه ها المحد ِمداِهللان .ِمجداً   وبأكثرا نَمطلبنفتِك أو ِفف .رِهقِتى وي س١. بِهرع  
 

 المالمفاجفاجأة السأة السارارة الثانيتْتْكانَكانَ  ::ةةة الثانيللقد للقد يسةِِةيسالع الع ذرذراءاءم م رريممي....ج اءها المالكج بائيُلروقاَلضاً أي ا له: "سسالملِك لِكالم   
أيأيتهتها المنْنْا المععممعلي علي هااه..الر الر ببم م عكِِكع..م م ببارالنّ النّىى ِف ِفتِِتكة أنْكة أنْار ساِءاِءس".فلم ا رأتهاض طرِمتْب ِه كالِمنتْ وفكرم ا عسى أنتكون  

   ابناً ابناًينينتلِدتلِد و وبلينبلينتحتح س ستِِتا أنْا أنْ وه وه.. اِهللا اِهللاددنْنْة ِعة ِعممعع ِن ِنتِِتددجج و و قد قدكِِك ألنّ ألنّ..ممييررمم  ااى يى ياِفاِفتخَتخَ  الال": الكا الم لهة فقاَل التحيِههِذ
وتسوتسمينَينَمههي ي سسوعوع..هذا يكون هذا يكون ع ظيماًظيماً عوابن وابن العلى العلى ي ي ددععى ويى ويعطيِهطيِهعالر الر بباإلله اإلله كر سِِس كرى داوى داودأبيِه أبيِهد ..و و يمِلمِليككعلى ب على ب يتِِتيي ي عقوبعقوب  

إلى األبوال والدِِدإلى األب   يكونيكونلم هِِهلِكلِك لمنه نه ايفقالتْ."ةةاي م ريمكيفَكيفَ": الِك للميكون هذا وأنَ هذا وأنَ يكون ا لستُتُا لسأع رفُرفُ أعر ر ج؟؟الًالًج!!".فأج ابالم الك 
وذا وذا  وه وه.. اِهللا اِهللاى ابنى ابنععدد ي يكِِك ِمن ِمنولودولود الم الموسوس القد القدضاًضاً أي أيكك فلذِل فلذِللِكلِكلل تظ تظىىة العِلة العِل وقو وقو..كِِك علي عليلّّلحِِح ي يسس القد القدوحوحالرالر" :ا لهوقاَل
أليصأليصابِه ِهسيبتِكسيبتِك نَ نَاتُاتُاب ى أيضاًضاًى أيح تِِتوخَوخَيخُيخُى شَى شَبلى بابن ِفبلى بابن ِف حهااه..وهذا ه و الشّو الشّ وهذا هههررالس دِِداا السستِِت ِل ِلسلكال اللك ممددععوةِِةوع ألنّ ألنّ..راًراًاِقاِق ع ههلي لي سس  

  ٢."ككلِِلى كقوى كقو ِل ِليكنيكن ِل ِل..ببة الرة الرا أما أموذا أنَوذا أنَهه" :يمر م فقالتْ."ى اِهللاى اِهللان لدن لدكِِكمم م مرريي غَ غَءءىىشَشَ
 

 لمح كّلكان اِح وة ِمدإاِت بنَن سائيَلرأن تكون اً أمللم سيبِتوفوجئتْ .نتظرا الم يمرم لك المأِةفاجالس ِةار.  
وحين الِق تْقامدة يساءذرالع بزيِةارأليص ِفاتَاب ِةدينَى مي وذاه.ح أثَد امتألتْ نأليص ِماتَاب نالر سوح القد الم 

ِمستْعال سم ميرف .مصتْخَربص ِتول ظيم وقالتْ عيسِةلقد اءذرالع: "ممبى النّى النّ ِف ِفتِِتة أنْة أنْاركَاركَبساِءاِءسو و ممبباركَكَارة ثمة ثمرة ة ر
 :مريم  فقالتْ."ببل الرل الر قب قبننا ِما ِم له لهقيَلقيَل  اا م ممم يِت يِت أن أنتْتْنَنَى آمى آمى للِتى للِت طوب طوب..؟؟ىىى ِلى ِلبب ر رى أمى أم تأِت تأِتى هذا أنى هذا أن ِل ِلنن أي أينن فِم فِم....كِِكبطِنبطِن
"تعتعظمنفِس نفِسظم ى الرى الربب..وتبتهج وتبتهج ر ى باِهللاى باِهللاوِحوِح رم ىىخلِصخلِص م". إن سرى  الثاِنالدهِلنتعلم: أنّهأح اناًيي دِفور نَاِنى أذهؤاٌلا س 

    ٣."ليس شَىء غَير ممِكن لدى اِهللاليس شَىء غَير ممِكن لدى اِهللا": العذراء مريم لالك الما قاله فيمابته إجإن .؟هذاا لنَ  يكون كيفَ:كهذا
 

 المالمفاجأةأةفاجالس الس ارتْتْكانَكانَ  ::ثةثة الثاِل الثاِلةةارلر لر عاٍةاٍةعي ي ححرسرسونِح ِحون رراسالليل على  الليل على اِتاِتاس ررعيتِِتعيهماديِةهماديِة ِفى البوإذا  .... ِفى البمالكالر ب 
وقفَ بهمو مجدالر بأض اءح ولهافوا خَ فخَمفاًوفقاَل..ظيماً ع له مالم افواافواتخَتخَ  الال" :الك..فه ا أنَا أنَ فها أبشّشّا أبرككرممبفر بفر ح عظيم ظيم ح ع

يكونيكونلج أنّ أنّ..عِبعِبميع الشّميع الشّ لج هوِل وِله ددلكم لكم الي الي وومِف ِفم ى مةِِةدينَدينَى مد د اواوددم للخَخَ مصصه ه و المو المسيحسيحالر الر بهِِه وهِذ وهِذ..بلكم لكم الع الع المالمة تجدة تجدونالًالًفْفْ ِط ِطون  
ممقمعاًطاًطاًقمجضعاً مجضى ِمى ِم ِف ِف مززودٍٍدو..وظه وظه ررب ب غتة مغتة مععالم الِكالِك المج ج ممههورِم ِمور ننالج دِِدنْنْ الجالس الس مماوىاوىم م سسببحينهللاََهللاا  حينوقائلين وقائلين  : :المالمججدى ى  ِف ِف ِهللا ِهللاد

األعاِلاِلاألعى وعلى األرى وعلى األرض السالم وبالنّالم وبالنّض الساس الماس المسسرةةر..ولم ولم ا ما مضتْتْضع نْنْ عههممالم الِئالِئ المكة إلى السكة إلى السمقاَل قاَلاِءاِءم الر الر جاُلاُلجالر الر ععاة باة بععضضههمم  
  ٤."بب الر الرا بِها بِهنَنَلملمى أعى أع الِذ الِذععاِقاِق الو الورر هذا األم هذا األمظرظرنْنْ ونَ ونَ..مم لح لحتِِتيي إلى ب إلى ب اآلن اآلنبِِبذهذه لنَ لنَ::ضضععببلِِل

 

 مظا أعمِمه ن امتياز أني َلِمحالم األخْالك بارالس هؤالِءة ألمثالار الر اِةعالب طاِءس.!إن ب اطتَسهى  ِهم
ؤِهملهملي يأِتاٍتالنَستقبلوا إع ى بهاِءكةالِئا ممالس  ردأج ماهِسو ساوليبه . يا للعِةظموي الل الِذا للجى استمتع 

ِهؤيِتبرر عاة يحرسِحون رالليل ِفاِتاس ى البقد لَ!. ِةادي مولهح اءأض بالر دجومظهر  اوىمالس نْدلالجهميهتفون  
َبتسوأنَابيح اِس تنَاشيدالبشَب ارة العإنّ .ةظيماهم آتٌفاجس ة ِتارالِتلك ى أعلنتها السما نَ لنَاءحننَ. رشَ البنْ ِمتعلماه:أن  
الربي ِهى حيِن ِفستجيب.وإن ب اا لنَدرأم تحقيقه ى اِهللا ستحيٌل مِكن لدمم رغَي ءشَى سفلي. والدراألس ِلخير نتعلمه: 
أنأناختيار اختيار الس الس مال الاِءاِءم   يقعيقعإال على م إال على م نناتص فَفَ اتصبب بب سالقلِب القلِباطِةاطِةس واتض واتض اع الروحوحاع الر..كالقد كالقد يسةِِةيسالع الع ذرذراء وراء ورعاِةاِةعالب اِداِد البي٥.ةِِةي   

 

 زيزى القارئع.. أدعوك كى تشتركِفىِع م ى تلكالِة الص: انَأبا السماوى.. ياِما سعالِة الصوم ستجيب 
الداِءع. هقلبىاك ام ألهبح و .بكهاكح ى اِتياستلمها وقدسهأ .ا لكألكس ربى أنِف مَل تعىِلاِخى دِة بقووِح رك 

أرفع صالِتى فى  ..كِتمد لِخعاًاِف نَِةام للكراء إنَىنّ ِمعَل تجة قلبى أنرس فم.كّل شَائبٍة ِمن ىِنى وتنقيِن لتطهرالقدوس
م ياراسالب وعاِثقاً ِف. سوقى ِصدعو قلتَ.ِدك نا مخَارجاً:  ي هال أخْرج يقبْل إلى نم .  

 

 :رسالة أو غيرها ستجد ذلك ِفىإن أردتَ سماع ِتلك ال.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٢٠: ٣رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس، ٢٢: ٦٠ سفر إشعياء ،١٨ -٦: ١ل األول ئي سفر صمو،١٥ -١٢: ١٨سفر التكوين  ١
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