
 ٢٩١سـالة لرا
 

   مخَِلص هو المسيح الرب مخَِلص هو المسيح الربلنَالنَا  ددوِلوِل
 

(Arabic – A Savior has been born to us) 
 

 "وِلد لنَا مخَِلص هو المسيح الربوِلد لنَا مخَِلص هو المسيح الرب" :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 وِمنإنجيل لوقا األصأىاح الثاِنحنقر  ددالعير وااِشن العاِدلحشَى عر  : 
 

 ى ِفمو الي لكمدِل وهنّأ. بعميع الشّج ِلظيم يكونح عر بفَركمشِّبأا نَأا  فه.افواخَ ال تَالك المم لهفقاَل" 
ِةدينَمد اود.خِل مصه والم سيحالر ١."ب 
 

 لقد يإشَع ىمساءو هاء  وأنبي دأحالعبالنَ القديم ِدهاإلنجيِلبى إذ أنّ. ىهبو حى الرس تنَوح القدبأ بنباِتو 
عديدة عننَ ربا يسوعخُونَ. سيح المبالِذص كر النبالخَاِتو ِةاصجىِء بمن اِهللا ابانَِض إلى أر .ووالدِمته نع اء ذر

وأوذِلافَص كالب الِذ. وسار القدى ارتضيتألى أن ِمم أجل خَن المالص الع .فلقدإشَ كتب عيالنّاء فره بِسبى 
األصحولِكولِك": ابع يقوُلاح السنني ي عطيكمعطيكم  ُُنفس نفس ههآي ةة آي::ه ا(اا هلعلعذرذراءاء(تح وتِل وتِلبُلبُل تح دداب ناًناً ابوتد وتد ععو اسو اسممهِع ِعه مانوئيَلانوئيَلم". استشْولقد هد 

  نن اب ابفُفُوسوسا يا ييي" :الًلم قاِئ حى ِف لهر ظه قدب الرالكمإن : الًل قاِئألو ااحح األصِهى إنجيِل ِفشيرتى البة م اآليلكبِت
دداواودأأ  فْفْخَخَ ال تَ ال تَدنتأخُ تأخُن ذ مذ مررييممام ام رأتكأل أل..رأتك نىى الِذ الِذنح بِه بِهبَلبَل ح فيه فيه ا ها هوِم ِمو ننالر الر وح القدفستِل فستِل..سسوح القد دداب اب نا وتدنا وتدععو اسو اسممههي ي سوعوعس..  
  ناًناً اب ابدد وتِل وتِلبُلبُل تح تحاءاءذرذروذا العوذا العهه: : لل القاِئ القاِئىىبب بالنَ بالنَبب الر الرنن ِم ِما قيَلا قيَل م ممم يِت يِتىىكَكَ ِل ِلانان كَ كَوهذا كلهوهذا كله. . مماهاهطايطاي خَ خَنن ِم ِمههببعع شَ شَصصخِلخِل ي يههنّنّألأل
ويويددععونوناس اس ممهِع ِعه مىى الِذ الِذانوئيَلانوئيَلمتفسير تفسير هاُهللا اُهللاه م م ع٢."اانَنَع 

 

 إنب عضالي ى ِفوِدهع رنَصىاِلا الح.تر جوا ِسمإشَفر عيِم اءِة اللغَنالعب وِه.ةري لغَى تهمى ة الِت األصلي
تْكتببه ا التوِةِةاللغَ إلى اةراإلنجليزي  . مأنّه جيبوالعترجوا كِلما(ة ملعلعذرباآليِة)اءاءذر الم فر إشَة بِسذكورعياء،لي س 

 .ةتابيق الِكقاِئ الحويِهتم ِل ذِلك.)مرأةمرأةالال( ِةم بكِلاوهمجتر بْل  اإلنجليزيِةِةاللغَب )اءاءذرذرلعلعا(بالمعنَى الصحيح ِلكِلمِة 
فجتْاءاآلي ة بعدتر مِتجها بتلكالص ِةورشَ الموعلى النَِةه ىو التاِلح :"هأةالال(ااهرأةمرم( تحوتِل وتِلبُلبُلتح دداب ناًناً ابوتد وتد ععو اسو اسممهه  
. ؟د وتِلبُل تحاءذر العى أن ِفازج اإلع أم.؟ى طبيِعر هذا أمسلي أ.د وتِلبُلة تح المرأى أن ِفازج اإلعهْل ."انوئيَلانوئيَلممعِِع
أوليذِلس كه واألم ِلارقُ الخَر لطبيعوا .؟قِّة بحراذا غَيلمم ا قصدالو حفر إشَى ِس ِفِه اإللهى بتسجيِلىعي٣.؟اء   

 

 ِصو نعسي بسيحفاِت الرالم ةوعوالنب تْ ِتلكاءج النَبى اءيان إشَعأنّ. على ِلس هالع جيبالم شيراإلله  
الم القديرالس ئيسر األبِدى األب. وقدس جالهالنَبى اءيفرِهى ِس ِف إشَعباألص عاح التاِسح.نّنّألأل":  يقوُل إذ كتبههي ي ولدولد  

     ٤."المالم الس السئيسئيس ر راًاًديديببأأ  باًباًأأ   قديراً قديراًلهاًلهاًإإ  شيراًشيراً م مجيباًجيباً ع عههممى اسى اسععدد وي وي..هِِهتِفتِفة على كَة على كَاساس الري الري وتكون وتكون..طى ابناًطى ابناًعع ونُ ونُ..ا ولدا ولدلنَلنَ
 

 ئاِتِم  منذميالِدالقبَل   جمعها اليهود إشَعياءِسفرا نهِمو وباِقى أسفار العهِد القديم أسفَار موسى الخَمسة نإ 
ا  وأوله.رشَا العايصلو اجُلسشرين ياح الِعحوج األصر الخُفر ِسنأ: ى وِهامماالهِتبة ديرظة جالح مدوجيو .السنين

 ..""ىىاِماِمممأأى ى ررخْخْأأهة هة  آِل آِل لك لكال يكنال يكن  ..ةِِةوديوديبب الع العتِِتيي ب بنن ِم ِمررصصض ِمض ِمررأأ  نن ِم ِمجكجكررخْخْأأ  ىى الِذ الِذلهكلهكإإ  ببا الرا الرنَنَأأ":  اِهللاقوُل
وبالوى اإللهى يكتحب اءيالنَإشَع الً قاِئبى :"ييولدلنَ لنَولد ا ولدا ولد". قوُل يثم ويدعى اسمقديراً قديراًلهاًلهاًإإ" :ه " .قُتِف يفَفكيم ا جاء 

 ."اًاً قدير قديرلهاًلهاًإإ" ِه بكوِنِه إليارشَ الملد الوك ذِل أندال ب. ة؟صي ونوج ِمرفر الخُ بِساءا ج مع م.ةو نبن ِمإشَعياءفر بِس
هونفس هاب الِذ اِهللان ى تجسذاًذاًآِخآِخ" دص ص ورةَةَورع ع بدٍٍدبص ىى ِف ِفراًراًاِئاِئ صشب إإوو  ..اساس النّ النّهِِه شبذ وذ وجدإإ ك ك الهيئِة الهيئِةىى ِف ِفجدنسنسان وان وضضععنفس نفس هه  
 ٥.نينؤِمر المي غَوني عِهاِكر إدن عتْمي عِفألسل ن ولِكى جِلحاِض وراألمإن  ." الصليِب الصليِبتَتَوو م متَتَوو حتى الم حتى المطاعطاعأأوو

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ    استمعاستمع ،     ١١ – ١٠: ٢ إنجيل لوقا ١
  ٢٣ – ٢٠  :١ إنجيل متى      ،                         ١٤: ٧ سفر إشعياء ٢
  ٢ – ١: ١ الرسالة إلى العبرانيين ٣
            ٦: ٩ سفر إشعياء ٤
  ٨ – ٧: ٢  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى        ،              ٣ – ٢: ٢٠ سفر الخروج ٥
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 ديا سي": سيح الموعس لي قاَلب الر تالميِذد أحس فيلب أنرشَابع ع الراحح األصاوحنّبإنجيل ي اء جلقدو  
 .أى اآلب ر فقدىآِن رىالِذ .؟سا فيلب يىرفِن تع ولم.دته مِهِذ ِهاًان زمعكما منَأ :وعس ي لهقاَل. افانَ وكَا اآلبأرنَ
أرنَتَنْأ  تقوُلفَفكي ؟ا اآلب. تؤِمتَألس اآلِبىا ِفنَأ ىنِّأ ن ِف واآلب ؟ى.لقد أ إشَ تنبعيالنَاء بىع ميالِدن ي سوع 
المققتْحوقد تَ ن اِهللاسيح ابالنب ةو .وسَلجِهى إنجيِل ِف لوقا البشيراألص أى اح الثاِنحَلاقوِلالِك الم ال اللرجراةع. 
  ..افواافواخَخَال تَال تَ" :الك المم لهفقاَل .ظيماً عفاًوافوا خَخَف .ملهو حاء أضب الردج ومب الرالك م بهمقفَو مذكور أنّهو
فهأأا ا نَنَأأا ا فهبشِّشِّبركمبفَ بفَركم ررح عح عظيم يكونِل ِلظيم يكون جميع الشّميع الشّجعنّنّأأ  ..ببعههو لِِل وددلكم لكم الي الي وومىى ِف ِفمم ةِِةدينَدينَ مد د اواودد..م خِلخِل مصصه ه ووالم الم سيحسيحالر الر ب١".ب  

 

 لمأِت ي اباِهللان م داًتجسخِل ليصةكَالِئ المسقطوا الذين  بما فيهمولِك..]������[  إبليس نِل ودالم سيح 
 شترك نَى كَرشَالب نحنَ ا لنَةاصة خَوعد الّاِمح الّسرم الكالم اءج فلقد .ِهجيِئ بماءم الس واحتفلتْ.ِةير البشَالصخَِل
 ع مَلوتهِل حتفر ِلض األروِبعميع شُج ِلِةارار السبألخْ باربشِّ يالك الماء ج.ىظم العِةح الفرلكى ِت ِف جميعاّنحنَ

اِدر األجنَاِئسالس ائمف .ةيلقدظه رالم ِلالك لراِةع انوا كَالذينَّل أوم البشَ استقبَلن ةَارالم ةفرح .وظهرم عهج مهور 
 ٢."ةةررسساس الماس المالم وبالنّالم وبالنّض السض السرر وعلى األ وعلى األىىاِلاِلعع األ األىى ِف ِف ِهللا ِهللاددججالمالم": لين قاِئبهتاٍف ن اَهللاحيبس ماوىم السِدنْ الجنِم
 

م م  لح لحتِِتييلى بلى بإإ   اآلن اآلنبِِبذهذهنَنَلِِل" :اءملى السإة كَالِئ الممهنْ عتْضما لم ضع لبمهضعاة بع الراُلجالر قاَل 
وننظرهذا األ هذا األوننظر ممررالو اِقاِق الوعأأ  ىى الِذ الِذععلما بِها بِهنَنَعلمالر الر بب" .فجاءوا مسرعينو وجدوا مريموي فَل والِطفَوسم ضى ِفعاًج 

. اةع الرن ِمم لها قيَلموا ِمبجوا تععِم س الذينوكلُّ. ىب هذا الصن عم له قيَلىالم الِذوا بالكَربخْأ هأوا رفلم. دذوالِم
  على كلِّهونَحبس وي اَهللاونجدم يمهاة وع الرعج رثم. ا قلبهى ِفة بِهرتفِكالم م هذا الكَميع تحفظ جتْانَ فكَميرا ممأو
مِما سعوهور أوكَه ا قيَلمله ِمم نالك الم.لقد كتب ب ولسالر ِفوُلس ِهالِتى رسى كولوِسِنؤِم إلى مى األصاح األول ح

لى لى إإا ا  ونقلنَ ونقلنَةِِةلطان الظلملطان الظلم س سننا ِما ِمنقذنَنقذنَأأ  ىىالِذالِذ. . ورور النّ النّىى ِف ِفيسينيسين القد القداِثاِث مير ميرةِِةركَركَشَشَا ِلا ِلهلنَهلنَأأ  ىى الِذ الِذ اآلب اآلبرينريناِكاِكشَشَ": يقوُل
   الكّل الكّل بِه بِهححاِلاِلصص ي يننأأوو. . ءِِءلْْل الِم الِم كلُّ كلُّلّّلحِِح ي يننأأر ر  س س فيِه فيِهههنّنّألأل. . ااطايطايان الخَان الخَفرفر غُ غُهِِهمِِماء بداء بددد الِف الِفا فيِها فيِه لنَ لنَىىالِذالِذ. . هِِهبِتبِتححن من م اب ابملكوِتملكوِت

 ٣."هِِهم صليِبم صليِب بد بدلحلح الص الصالًالًاِماِم ع ع..هِِهنفِسنفِسلِِل
 

 ما أروعِمه خَن بارر س.س اقهال المِلك لرجال الرنّنّأأ" .اِةعههو لِِل ودا نَا نَنَنَ ل لدححننالب ىى ِف ِفررشَشَ البم ةِِةدينَدينَ مد د اواوددم خِلخِل مصصه ه وو  
المالمسيحسيحالر الر بالِك."ب إن تابالم خَر بسقدزي ِم ضفين رعاِئواألح وعلى  اِثدثالبيل الِمس ما جفر ِسب اءأعالمالر لس 

األصحِمراِشاح الع ن وِل ٍفصما حِفثَد ِةدينَى مقي صِفةري ى بائٍةِم ِدقاِئ ِتي يدىع ِموسكرنيلي نٍة كتيبتد ى ع
ِعف. ةاإليطاليندلا استقب ل وسكرنيليبسطرالر ِمماً قاِدوَلس ني افا بعدأن استد عاهأِت ليى إلى بِهِتي، بدوس أ كرنيلي

  ." اُهللا اُهللا بِه بِهركركممأأا ا  م مميعميع ج جععممسسنَنَ ِل ِل.. اِهللا اِهللاامامممأأ  ونونرراِضاِض ح حميعاًميعاً ج جننحح نَ نَواآلنواآلن. . ذ جئتَذ جئتَإإ  سناًسناً ح ح فعلتَ فعلتَتَتَنْنْأأوو": ِةمقد الملكبِت
 

 ففتحب طرسوقاَل فاه : "بالحأأا ا نَنَأأ  قِّقِّبالحجدأأ  جدنال يقبُل ال يقبُل اَهللا اَهللان الو الو ججوهأأ   كلِّ كلِّىى ِف ِفبْلبْل  ..وهميتقيِه يتقيِهىى الِذ الِذةٍٍةم وي وي صنَنَصععالبر البر   
مقبنْنْ ِع ِعوٌلوٌلمقبددهالكِل. "هأ ىة الِتمإ ىلى بِنإا رسلهسائيَلربشِّ يربالس الم بيسوعسيح الم.هذا ه ور الكلِّب  .يسى الِذوع 

 نأل .بليسإ همط عليتسِل المميع جى ويشِفراًي خَعصنَ ياَل جى الِذ.ةس والقووح القد بالر اُهللاهحس مفَ كيِةراِص النّنِم
. ٍةبشَ على خَاهيإ قينعِل م قتلوهضاًيأ ى الِذ.شليمورأ ى وِفِةوديه اليِة كورى ِفا فعَل م بكلِّوده شُنحونَ .هع مان كَاَهللا
  ننححا نَا نَ لنَ لنَ..ممههببخَخَ فانتَ فانتَاُهللاُهللا  بقَبقَ س سوٍدوٍدههشُشُ ِل ِل بْل بْلبِِبععميع الشّميع الشّجج ِل ِلسس لي لي..راًراً ظاِه ظاِهصيرصير ي يننأأطى طى ععأأ و وثِِثم الثاِلم الثاِلوو الي اليىى ِف ِف اُهللا اُهللاههقامقامأأهذا هذا "

الذينا وشَا وشَكلنَكلنَأأ  الذينربنَنَربا ما مععههب ب ععددقي قي امِم ِمهِِهتِِتام ناأل األن مموأأوو. . اتاتوووصأأا ا انَانَصنننكرز لشَلشَ ِل ِل نكرزعشْشْ ونَ ونَبِِبعههدأأ ب بدننهذا ه هذا ه ووالم الم ععيينِم ِمن ناِهللا اِهللان د د ياناًاناًي  
 ٤."ااطايطاي الخَ الخَانانفرفر غُ غُهِِهمِِم باس باساُلاُلنَنَ ي ي بِه بِهننؤِمؤِم ي ينن م م كّل كّلننأأ  اءاءنبينبي األ األميعميع ج جددههشْشْ ي يلهله. . اتاتوومم واأل واألاِءاِءييححألأللِِل
 

 أِخى  ليتكالِةتشتَركالص ِعى ِفى ِتلكم  :اوىمانَا السأجل..أب ِمن كأشكرم بِتحوشَملتِنى . ى تفاضلتْ الِتك
ى  الِتكبِتح ومكمِتعِن ِلدهى ألشْنِّأِع. ىاِئدِف ِلاءذر عن ِمولوداً مسلته أرنم م بد.بالخَالص العجيِب أنَا الخَاِطئ األثيم

ال يعبرنْ عاه.  وعسم يالِتى ِفى اسص خَِلِصىأرفعقلتَ.م نا مي ِدكعِسكاً بوتمخَارجاً:  م هال أخْرج يقبْل إلى نم . 
 

 :ىك ِفا ستجد ذِليره غَ أوسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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  ١٠ – ٨: ١٤ إنجيل يوحنا ١
      ١٤: ٢ إنجيل لوقا ٢
  ٢٠ &١٤ – ١٢: ١  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى    ،      ٢٠ – ١٥: ٢ إنجيل لوقا ٣
  ٤٣ - ٣٣: ١٠ سفر أعمال الرسل ٤

http://en.wikipedia.org/wiki/Lucifer
http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

