
ـالة الر١٤١س 
 

ههووالم الم سيحسيحالر الر بب  
 

(Arabic - He is Christ the Lord.) 
 

  .بب الر الرسيحسيح الم المووهه: ضوعهوم موحديثنَا اليْ.. أحباِئى
 

إنجيل لوقا وِمن األصثاِناح الحأ األى نقرِمن اددعثاِنالر حتى اِش العر شَى ع: 
 

ى ى  ِف ِفمموو الي الي لكم لكمددلِِل و وهه أنّ أنّ..بِِبععميع الشّميع الشّ لج لجظيم يكونظيم يكونح عح ع بفر بفرركمركمشّشّا أبا أبا أنَا أنَههفف  ..افواافواتخَتخَ  الال: : اِةاِةعع للر للرالكالك الم المفقاَلفقاَل 
مةِِةدينَدينَمد د اواوددم خَخَ ملصلصه ه ووالم الم سيحسيحالر الر بهِِهوهِذوهِذ  ..بلكم لكم الع الع المالمة تجدة تجدونفالًفالً ِط ِطونم م قمطاًطاًقمم م ضضجِم ِمىى ِف ِفعاًعاًج ذو١.دٍٍدذو 
 

 إن ميالِد عيدالس ِديالم سيح سامالغَه ربيونالكريس اسم.حتِف يبِهلون ميعاً ج سواء نم رفَعنع ي سوع 
لم ئاً أمسيح شَيالمي رفْع.و اِضوحأن االس مِمشتقٌ م ِة اللغَنونَ اليِةاني.ألن اس سيح مِد الميِةباللغَ السِة االنجليزي 

م  السىى الحقيِقنَع المم فههم عليرسع يِةنجليزيباإل مينتكِل المظمع مك لذِل.ىاِنونَ ين أصٍلوذ ِمأخُمChrist  هو
الرالِذب ى ترجمِةاللغَ بته ِةاالنجليزي: The Anointed One ولكنم نيتكلم الع الِةربي  يجدص عة ِفوبم ى فه
عنَمى اسسيحم الم.س فالمكتاِبى ال ِفحالم قدس هوص بالز ِتيأو الد لتكريس لِخن ِلهدوكانوا ِف. اِهللاِةم ى العِده 

القديم يِسمحة واأل الكهنَوننبياءوالم لوك.و سمى وعسب يسيحالمال :ىنَع بممفرال وزمكرللِخس دوالِفِةم ٢.اِءد  
 

 كثيرِمون اس النّنحتفل يميالِد بعيِدون الس ِديرفٍةسيح  المعم ونأنّد هخِل المص.و  أنّههوالم سيحالر ب 
هذا ألنّهم لم يختبروا خَالصه  .حسب مَا جاء ِفى بشَارِة المالِك للرعاِة وجاء ِذكره باألنَاجيل وبالتفصيل بإنجيل لوقا

دعترفوا بِه. بعي ولماِتهميملكاً على ح هيقبلو ولم دستجاِهللا الم ابن أنّه . شَ إنالنّ يقضيِهِه بأكمِلراًه ى ا ِفاسإلعاِدد 
للكريسفاس ميسارعإلى األون سوكتظِةاق المبم اٍتنتجع تغٍْةديد ريهبالشّم اِء لالقتنَاِءرولتب ِلاداله دااي.و ييز نون

 ٍةاد كعساِئ إلى الكنَمهضع ببذه ي العيِدلِةى ليِف و.بأجمِل الزينَاِت واألنوار وتَيالب وارعوالشّة واريج الِتاّلحمال
نَسٍةوي.و بعضهيكتِفم ى بسهٍةرستمِت يونعفيه ٍةا بتسليريئٍة بغَ أو يكتقليٍدريئٍةر ب ج رلنّ اِهى علياساماً عب عد٣.ام ع   
 

نّه إ .ب الرسيح المو هه وأنّخلص المهم أنّ لحِتي بلوِدو من عرىهو الجقّ الح نعلنأن جدير بنَا سليأو 
مُلقّالحعالذى ي  إبليسداًاِه جكى ي طمستختِف لهى الصورقيقة الحة لبشَيِةارالفر ح العميع الشّظيم لجن  ِبعيأع نع

ور رى شّاس ِفمى االنِغوى ِسغزم ى والنَعة بال ماد عمه عيدَليجع فائلٍةتع زِماح وفربأفة اِئ زصورة عضلي .النّاس
و .أكثريضيفونخَِة إلى قائم طاياهمم ا هأشَو ر. وبهذخَا يرونغَ ألنفسهم باًضوم الغَ ليِبض .ي ؤِمنالم إنرفُع 

 تْسليأو. ةدياة أبي وح لخطاياهاناًفر غُان بِهيماَل باإلنَ وهالص خَ اختبر ألنّهب الرسيح المو هِدوز الِم طفَل أننؤِميو
التنَرسنعِلا أن بشَن ةَارح الِت الفرى جاءبه ا المالكللر أ .؟اِةعلوسي ؤمنينكم بنَا بِه الرزيواجبنَا الِذى م  نعلن أن

  ٤.اس النّدنَف ِعيزى المعنَ بالِمىى الحقيِقعنَط المختِل حتى ال ي.الحقّ الجوهرى عن مولوِد بيِت لحم أنّه المخلص؟
عنَى الحقيِقىالم ركجلياً نتأمُلِلعيِد الميالِد وِلند اَل أقوالِك المللر نَل اِةعى روه نمم ولودب ِتيم لح: 

 

 أوالًالًأو : :ههو المو المسيحسيحالر الر بب.... ميٌلجالميالِد بعيِد نحتفَل أن جيِد الم.ال ولكن  منفعة تعودا ِمنَ عليبال  احتفاٍلن 
فهتقِدم أو الِلير لج نَالماسِةب.ج بنَدير كّل بِهَلحتِف نَا أن ي وم وليكّلس ام ع.بشَتْ كانَ لقد ارة الميالد أعبشَظم ٍةار 
لسضكان األر. ملك الملوِكإنّه و راألب اِبربى الِذ ذاكشّ برالم واحتفلتِْه بمجيِئالك نَ أجادالس اِءمإ ِهوِم بقدانَلي. 
ى بِهو الِذهشَ كّل كان وبغٍَءى رِهيلم شَ يكن ىِمء ما كان.ُه وب هاءم اِهللاِدج و رسمج ورِههشْ األ كّلُلاِم وحاِءيِة بكلم 
قدِهِتر.  سأللقد سيحالم ديالسي ماًوتالميذه  :"ممنالنّ النّ يقوُل يقوُلن اسنَنَأأ  ىىنّنّإإ  اسا ابناإل اإلا ابن نسفقالوافقالوا  ..؟؟اناننس::  قوقوممي ي وحوحنا المنا المععممددانان  
وآخَآخَوررونإإ  ونيلياايلي  وآخَآخَوررونإإ  ونررميأأا ا ميووو اِحاِح ودِم ِمد ناأل األن نبيفقاَلفقاَل  ..اِءاِءنبيله له مم::و أأ ونتمنتمم م ننتقولون أأفف  ..؟؟اانَنَأأ  ىىنّنّإإ   تقولونججابِس ِساب ممععانانب ب طرطرسس 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                                        ،               ١٢ – ١٠: ٢ إنجيل لوقا ١
  ١٨: ٤   إنجيل لوقا،                      ٢١: ١إنجيل متى ٢
  ١٦ & ٨: ٢رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى  ٣
٤
     ٦ – ٤: ٢       ،       رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١٨ & ١٧: ٣إنجيل يوحنا  
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  علنعلنيي   لم لمماًماًدد و وماًماً لح لحننإإ  ..ااونَونَ ي ي بن بنانانععمما ِسا ِس ي يى لكى لك طوب طوب:: له له وقاَل وقاَلوعوعسس ي يابابججأأفف    ..ىى الح الح اِهللا اِهللانن اب ابسيحسيح الم الموو ه هتَتَنْنْأأ  ::وقاَلوقاَل
  ١.ى الح اِهللان ابسيح الموه لحم  بيِت أن مولودأن نعلن جدير بنَا. "واِتواِتمم الس السىى ِف ِفىى الِذ الِذىىببأأ  نن لِك لِك....ككلل

 

فها أنَا أبشّركم بفرح عظيم يكون لجميع فها أنَا أبشّركم بفرح عظيم يكون لجميع . . ال تخَافواال تخَافوا": قاَل المالك للرعاِةلقد  ....هو يسوع المخلصهو يسوع المخلص: : ثاِنياًثاِنياً 
  ظمظمتعتع" :لة قاِئمير ماءذرة العيس القدتْدشَأنْو ."وِلد لكم اليوم ِفى مدينَِة داود مخَلص هو المسيح الربوِلد لكم اليوم ِفى مدينَِة داود مخَلص هو المسيح الرب أنّه  أنّه ..الشّعِبالشّعِب

 تَوى المره ال يس أنّوح القد بالرِهلي إىى أوِح الِذخُي الشّانعم ِستهلَلو ."ىىلِصلِصخَخَ م مى باِهللاى باِهللاوِحوِح ر ر وتبتهج وتبتهجببى الرى الرنفِسنفِس
  ككددبب ع عقُقُ تطِل تطِلآلنآلنا" : وقاَل اَهللااركب وِهياعر على ِذذهخَ أاهو أبلهِمح يوعس يأى الطفَل رلما ب الرسيحى مر ي أنقبَل

يااي  سسييددح ح سسبقوِل قوِلب ككبس بس الم ألنالم ألنع ع ينَنَيىىقد قد أب أب صصرتا خَتا خَرالصالصكالِذ الِذك ى أعى أعددددتهتهقد قد امامو و جهِِهجج ميع الشّميع الشّ جعقاَلو ."وِبوِبعاِم السريون 
رأِةللماِم السالِتِةري ى تحإثَد ليها الرنْ ِعبدبئر ي إننَإننَ" :عقوبا لسنَنَا لسا با بععددبس بس بؤِمؤِم نُ نُكِِك كالِم كالِمبِِببنا نَا نَ ألننَ ألننَنححننقد قد س مِِم سعا ا نَنَع
ا ا ا كنّا كنّألننَألننَ": الً قاِئ إلى تيطسِهالِترسى  ِفوُلس الر بولس وكتب."المالم الع العخلصخلص م مسيحسيح الم الم بالحقيقِة بالحقيقِةوو هذا ه هذا ه أن أنعلمعلمونَونَ
ى ى قتضقتض بم بما بْلا بْلاهاهلنَلنَمِِم ع ع بر براِلاِلمم ال بأع ال بأعهِِهاِناِنسس وإح وإحا اِهللاا اِهللانَنَخلِصخلِص م م لطفُ لطفُرر ظه ظه حين حيننن ولِك ولِك....الينالين ض ضاءاءبيبي أغْ أغْالًالً قب قبضاًضاً أي أيننححنَنَ
ررححمهِِهتِِتمخلص ا بغُا بغُنَنَ خلصسالثاِن الثاِن الميالِد الميالِدلِِلس ى وتجديِدديِدى وتجالر الر وح القدالِذالِذ  سسوح القدى سكبى سكبهنَنَبِغبِغ  هى علينَنَى عليا بيا بيسسوعوعالم الم سيح م٢."انَنَخلِصخلِصسيح م  
 

 طو على كنيسِةس ي كانه أنّاوَل شَن علس الرالمأع سفر  كاتبسجُلي ....ديندينطهطهضض الم المبب ر روعوعسسو يو يهه: : ثالثاًثالثاً 
سيحالم.ي خُلدب وتَيالم سيحيينوي جرهموِناالً رج ساءو يسلمهمإلى الس ف .نجحينظه رله الر ب  نور لهوقَ حروأب

 ى أنسا ع فمري وتحاوُل شَد ارتع."!!؟؟ىىنِِنطهدطهداذا تضاذا تض لم لم..اوُلاوُل شَ شَاوُلاوُلشَشَ" : له قاَلِمن السماِء بما يفوقُ لمعان الشّمس
ذِليكون كى ِمالِذ  النورِشن ِهِتدس ض القط على األر بِصيرداً أحوه وم فتوحالع اوُل شَ قاَل.نينيوه وم ضطرب: 
"ممنتَتَ أنْ أنْني ي ا سا سييدفقاَل."!!د الر أنَأنَ": با يا يسسوعتَتَى أنْى أنْ الِذ الِذوعتض طِِط تضههددهوهنَ."ه ا عاوُل شَفَرم نه الِذو ى ظهرفقاَل له : 
"يااي  رربب..م م اذا تريداذا تريدأن ؟؟ أفعَل أفعَل أن ".لقد ع أنّاوُل شَفَر هه والم اسيح لرفَ  .برع لقدأني سوعه و ربهوم ٣.واله  
 

 رابعاًابعاًر : :ههووي ي سسوعوعالم الم سيحشَ شَسيح فيعيقوُل....اانَنَفيع كاتب  الرإلى الِةس العبرانيفِمفِم": ينننثم يقِد يقِد ثم ررأن أن ي ي خلصخلصأي إلى  إلى ضاًضاً أي 
التمالتمام الذينام الذينيتقد يتقد ممونإلى اِهللا إلى اِهللا بِه بِهون إذ ه إذ ه ووح ح ىى كّلى كّل ِف ِفىحين لي شفَشفَ حين ليعع  فيهموقاَل. "فيهمي نّوحا الروُلس :"يأأ  ..ىىوالِدوالِدأأا ا يكتبإإ  كتبليكمليكم  

 حيدا الونَفيع شَو هسيح الموعس يإن ."ارار الب البسيحسيح الم الموعوعسس ي ي اآلِب اآلِبددنْنْ ِع ِعفيعفيعا شَا شَ فلنَ فلنَددححأأطأ طأ خْخْأأ  ننإإوو  ..ئوائواطِِط ال تخْ ال تخْىىهذا لكهذا لك
واِمضناضينَ مرنَاِضا وحا ومويقوُل.النَستقب ب طرس الروُلس :"أنتمأنتمالذين الذين بقو اِهللا اِهللاةِِة بقو م م ححرروسوسونونبإيم الص الص ان لخَان لخَ بإيم
ممستعدٍٍدستعأن أن ي ي علنِف ِفعلن ى الزى الزمى بِهى بِه الِذ الِذان األخيران األخيرمتبتهج تبتهج ونونم م ععأنكم أنكم اآلن اآلن إن إن كان كان ي ي جبجبتح تح زنونوزنني سيراًسيراً يبتج بتج ارباربم م تنوتنوع٤."ةٍٍةع  
 

  ننمم و واِءاِءممى السى الس ِف ِفننمم ِم ِمةٍٍةكبكب ر ر كّل كّلهِِهمِِمسسستجثو باستجثو باوو" ....ظيمظيم ع عدٍٍدججمم ب بةةى ثانيى ثانييأِتيأِتسسى ى  الِذ الِذيسوع المسيحيسوع المسيح  ووهه: : ساًساًاِماِمخَخَ 
على األرعلى األرض وض وممننتح تَتَ تحاألر ِضِض األر..و ِل ِل كّل كّليعترفُيعترفُ و سسان أنان أني ي سسوعوعالم الم سيحسيحهو هو ر ر ببلم لم جٍد  ." اآلِب اآلِب اِهللا اِهللادِِدججة بميأِتى ثانيس

 يسوع المسيح الِذى  إن.ضاً أينح نَ نكونو ه يكونيثُح حين وكّل هع م لنكوناِءمسال إلى ؤمنين المفَختِطلي عظيم
ا ِمنَخلصخَن انَطايا هونفس ها ِمنَخلِص مالغَن ى اآلِتِبض.قوُل يب ولس الرولِكولِك" :وُلسناَهللا اَهللان ب ب ييننم م ححبتها ألنّا ألنّ لنَ لنَبتههونَ ونَه ححنن  

ببععدخُ خُد طاة ماتَاتَطاة مالم الم سيحونَ ونَباألولى كثيراًباألولى كثيراًا فا فنَنَ ألجِل ألجِلسيح ححننم م تبتبرررينريناآلن اآلن بد نَ نَهِِهمِِم بد خلصِم ِم بِه بِهخلص نالغَ الغَن ضيقوُل ."بِِبض بولس 
الروُلس: "فإنا نَا نَ سيرتنَ سيرتنَفإنححنى ِفى ِف ِه ِهنى السى السممونْنْى ِمى ِم الِت الِتاِتاِتوهها أينتِظنتِظ نَ نَضاًضاًا أيررم نَنَلِصلِصخَخَ ما ها هووالر الر ببي ي سسوع الموع المسيحالِذ الِذسيح ى سى سيغَغَيييرر  

  ٥."ءٍٍءىى شَ شَ كّل كّلهِِه لنفِس لنفِسععضِِضخْخْ ي ي أن أنهِِهتِِتطاعطاع اسِت اسِتلِِلمم ع عبِِبسس بح بحهِِهدِِدجج م مدِِدسس ج جةِِةورور على ص على صننا ليكوا ليكونَنَعِِعاضاض تو توددسس ج جشكلََشكلََ
 

 كالِص أجل خَن ِمكشكرأ ..اوىما السانَأب :ِفى ِتلك الصالِة كى تشترك مِعى وكعأد ..عزيزى القارئ   
أجلىإذ بذ جيِبالع ِمن ِحيدالو لتَ االبن.ه ة ىنَبمإلهى حتى أ ِنعكونستِع منْ ِعجُلخْأ الف . حينى كّل ِفاًددج ميِئك 
رالتى .. يسوعانَبص ِمأرفعفى اس ك وعسعلىمتكالً .فاِدينَا ي عِدكقلتَ  و نا مخَارجاً: ي هال أخْرج يقبْل إلى نم . 
 

 :لرسالة أو غيرها ستجد ذلك ِفىإن أردتَ سماع ِتلك ا.. أخى القارئ العزيز
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 ١٧-١٦ :١٦ ،  إنجيل متى ٣: ١  ،   الرسالة إلى العبرانيين ٥ – ١: ١إنجيل يوحنا     ،      ١٦: ١٩ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ١
    ٦ – ٣: ٣     ،  رسالة بولس الرسول إلى تيطس ٤٢: ٤    ،   إنجيل يوحنا ٣٥ - ٢٥: ٢   ،  ٤٦: ١ إنجيل لوقا ٢
   ١٧ – ١٣: ١  رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس  ، ٢٢ – ٣: ٩ & ٣: ٨ سفر أعمال الرسل ٣
  ٦ – ٥: ١  ،  رسالة بطرس الرسول األولى ١: ٢يوحنا الرسول األولى             ،   رسالة ٢٥: ٧ الرسالة إلى العبرانيين ٤
  ١٨-١٣: ٤تسالونيكى  إلى  ، واألولى١٠-٨: ٥،  وإلى رومية ٢١ -٢٠: ٣ & ١١ – ٦: ٢مؤمنى فيلبى   رسالة بولس الرسول إلى٥
  

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

