
 ٢٤٥الرسـالة 
 

  صص مخلِّ مخلِّ....ومومــم اليم اليــكُكُد لَد لَــولول
 

(Arabic – Today a Savior has been born to you.) 
 

   مخلِّص مخلِّص....ومومــم اليم اليــكُكُد لَد لَــولول :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

 اح إنجيل لوقا وِمنحالثاِنىاألصددأ العنقر ني اِشالعراِد والحشَى عر  : 
 

 ِةدينَى م ِفمو الي لكمدِل وهأنّ. ِبعميع الشّج ِلظيم يكونح ع بفرركمشِّا أبا أنَفه. افواال تخَ: اِةعلر ِلالك المفقاَل"
داودخِل مصه والم سيحالر ١.""ب  
 

ا ا  لنَ لنَولدولد ي يههألنّألنّ"":  يقوُلبتَ إذ كَ.عح التاِساحص األفرِهى ِسى اإللهى ِفحبالو  النبىإشَعياء جلها سل فيمالتأمب 
ولدونُ ونُولد ععطى ابناًناًطى ابوتكون وتكون الر الر يياسهِِهفِِفتِِتة على كَة على كَاسوي وي ددععى اسى اسممههع جيباًجيباً عم أباً أباً.. قديراً قديراً إلهاً إلهاً..شيراًشيراً م أب أب دياًاًدير ر ئيسئيسالس المالم الس""..ل  وبالتأم
ى ى اإللهى ِفح بالوشيرا لوقا البجله س. الليلاِتاسر ِحونسرح ييندتب ماٍةعر ِلب الرالكا م بهاءى ج الِتِةارى البشَِف
   لكم لكمددلِِل و وههأنّأنّ.. .. بِِبععميع الشّميع الشّجج ِل ِلظيم يكونظيم يكونح عح ع بفر بفرركمركمشِّشِّا أبا أبا أنَا أنَفهفه  "": اِةعلر ِلالك الم إذ قاَل.ىاح الثاِنحص األِهنجيِلإ

الياليوومِف ِفم ى مةِِةدينَدينَى مد د اواوددم خِلخِل مصصه ه ووالم الم سيحسيحالر الر بنَ..""ب جدا كَ فيمتبإشَه عيأنّاء هنب ة ِلوما هآٍتو .وفيم ا كتبهلوقا الب شير. 
  ٢.ةامة هعب سقَقاِئ ح.شير لوقا البلهجا سم وِم.ىجيِل اإلنْالنَبى اءيعإشَ هتبكَ ام ِمصخِلستَ ونَ.ِةو النبتلك ِلحقيقاً تَانكَ
 

 أوالًالًأو : :إنإنالنب النب وى تنَى تنَ الِت الِتةَةَوبأ بها إشَا إشَبأ بهععيياءالنّ النّاء بىبىتس البشَ البشَبقُبقُ تس ارى أعلنَى أعلنَ الِت الِتةَةَارهها الما المالكِل ِلالك لرلرعاِةاِةع....بم ا يقرِمب ن 
سبائِةِمعام ع.افِة باإلضإلى أن نَ هاكنب ة أخْورى سجباألا له اءيإشَعصحابع ِماح السفرِه ِسنتَنَا  ترتبط بمحثُدنْ عه 

إذ قاَل .اآلنفيه ا لبِتيد اوولِك: دني عطيكمالس يدنفس هة آي. ""هها العا العذرذراءاءتح وتِل وتِلبُلبُل تح دداب ناًناً اب..وتد وتد ععو اسو اسممهِع ِعه مانوئيَلانوئيَلم"".. 
 ديد والج القديمِهيده بعسقد المابتَ فالِك.كتوِبى الم ِفالً ولياراًه نَجله نَ أن بمكانِةمي األهن ِمه أنّك ذِلن ِمصخِلستَنَ
يُلِمحنب تخْاٍتو تصبإع الص اإلخَ ِلبير اِهللاالن تدنسان وإعِتادهزِهركَ إلى مِمقَِلى خُل الِذ األو ِه أجِلن.وإع ِةاد 

العَالقة المِةجيدب نَيهوب يِهِقاِل خَن.القة الِت العى فقدها يماًوا ِف مِةنّى جع تِلو .ندكالنب نْ ِماتُوها ما تمتح نْ وِم.قيقها ه
مِتا يمنْ وِم. اآلنها ميِتا سِفم ٍةنَِمى أزقاٍت وأوج ِفا اَهللاعله ِهلطاِنى س.نَ وسراها رؤيا الع٣.ني 
 

 على اءى ج الِذكارب المدع الو إن...."" لكم لكمددلِِلوو""  ::اِةاِةععلرلر ِل ِلالكالك الم الموقاَلوقاَل  ..""اا لنَ لنَولدولديي"": : ةِِةوو بالنب بالنباءاءييععإشَإشَ  قاَلقاَل: : ثانياًثانياً 
ى  أِخ بى وبكتصا تخْه إنّ.رشَلب ِلى ِه.اِةعلر ِلالكا الم بهاءى ج الِتةَجيد المةَار والبشَ.ِهِتوى نب ِفاءيعان إشَسِل

 وبشر .إشَعياء النّبى هنْأ عبى تنَ الِذ.م لحِتيى ب ِفدِلى و الِذفَل الِط إن.رشَى الببِنل بشْرى اإنّه. حبيب الئالقار
الكبِهالم الر اةَع.ه إنّ.ا لنَو ه تباركاس مههب ة الساِءمذِل ِل.ض لألرقاَلك  الكالم: ""  فها أنَا أنَفها أبشِّشِّا أبركمركمبفر بفر ح عيم يم ظظح ع
يكونِل ِليكون جميع الشّميع الشّجعوو  ..بِِبعلقدلقدظه ظه ررب ب غتة مغتة مععالم الِذ الِذالِكالِك الم ى حى حمالبشَ البشَلََلم ارةَةَار..ج ج ممههورِم ِمور ننالج دِِدنْنْ الجالس الس مماوىاوى....م م سسببحيناَهللا اَهللاحين   
وا نعِل ولي.انَحافرأا اركونَشَوا لير ظه لقد..""ةِِةررسساس الماس الم وبالنّ وبالنّ..المالمض السض الس وعلى األر وعلى األر..ىىاِلاِلى األعى األع ِف ِف ِهللا ِهللاددجج الم الم::لينلينوقاِئوقاِئ

 ٤. إلهىٌلمع  بْلرىشَ بوٍدهج بمس لي إنّه.ماهطي خَن ِمرشَالص البخَ ِلجيِببير اإللهى العة التدظم ع.اِتاويمى السِف
 

 َلاِد العمهاءزالوا ج فنَ....اءاءريريتأل كبتأل كب وام وامهه قلب قلبععى ارتفَى ارتفَالِذالِذ  ""لوسيفرلوسيفر  ""  واوابعبعوتَوتَ  ةِِةكَكَالِئالِئ الم المضضععطأ بطأ بأخْأخْ: : ثاًثاًثاِلثاِل 
وا ِموطردنالح ضِةرِمطأ كلٌّ وأخْ.ِة اإللهي نآد موح وإذ خَالفَاء ا وة اهللاصي.وانس اقوا ورِخاء اال  ونَ.اع إبليسد

الجزاءوطردوا ِمَلاِد الع نالح رِةضولِك..ة اإللهي نِل ا يلعِبج.اُهللا فقَ أشْ لقد شَعلى الجنس البو .رىأرَلساالب ن 
 ِهالِتى رس ِفوُلس الربطرس ب كتَ ولقد.قْشِف ي لمِهكِتالِئ ومبليسإ على  ولكن.الم الع بِهصخِل لي.الم إلى العحيدوال

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع          ،       ١١ – ١٠: ٢ إنجيل لوقا ١
  ٦: ٩ سفر إشعياء  ٢
  ٧: ١       ،     سفر أعمال الرسل ٢٤ – ٢٣: ٣  سفر التكوين      ،              ١٤: ٧ سفر إشعياء  ٣
      ١٣ – ١٠: ٢إنجيل لوقا  ٤
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األِةالثاني صحى يقوُللثاِن ااح :إناَهللا اَهللاإن لم لم ي قْقْشِفشِف يعلى م ةٍٍةكَكَالِئالِئ على مقد ٍف ٍف بْل بْل..طأواطأوا أخْ أخْ قد ى سلِِلالِسالِسى سالظالم طر الظالم طر ححههمم..وس وس لملمههمم  
ممححرروسينِل ِلوسين لقضاِءاِءلقض.أم ا عالجنْن شَس البفكت.رى بوحنّ يا الباألِهنجيِلإى  ِفشير صثاح الثاِلحشَراِدس عد السدالع  

 ١.ةِِةديدياة األباة األبيي الح الح له له تكون تكون بْل بْل.. بِه بِهننؤِمؤِم ي ينن م م كلُّ كلُّككهِلهِليي   ال الىىكَكَ ِل ِل..حيدحيد الو الوههنَنَ اب ابذَلذَل حتى ب حتى ب..المالم الع الع اُهللا اُهللاببا أحا أحذذهكَهكَ: يقوُل
 

 رابعاًابعاًر : :أوأوضضححالر الر ببي ي سسوعِل ِلوع ليليهأنّ أنّوِدوِده ههالم الم سيا الِذا الِذسيى ينتِظنتِظى يرونَونَرهه....  لقدج اءبإنجيل ي نّوحا األصحراِشاح العأن  
اليهودأح اطوا بالربي سوع يألونَسقُقُإلى متى تعِلإلى متى تعِل: هأنفس ؟؟اانَنَ أنفسإن تَتَ أنْ أنْتَتَ كنْ كنْ إنالم الم سيحلنَ لنَ فقْل فقْلسيح ا جا جهراًراًه..أج ابهمي سى ى إنِّإنِّ :وع

ى ى اِفاِفرر ِخ ِخنن ِم ِم لستم لستم ألنكم ألنكمونوننن تؤِم تؤِم لستم لستمنكمنكمى ولِكى ولِك ِل ِلددهه تشْ تشْىىم أبى ِهم أبى ِها باسا باسملهملها أعا أعى أنَى أنَال الِتال الِتمم األع األع..نوننون تؤِم تؤِم ولستم ولستم لكم لكمقلتُقلتُ
ا ا طفهطفهخْخْيي   وال وال..دِِد إلى األب إلى األبكك تهِل تهِلة ولنة ولنديدياة أباة أبييا حا حطيهَِِطيهَِِا أعا أعى وأنَى وأنَنِِنععا فتتبا فتتبرفهرفها أعا أعى وأنَى وأنَوِتوِت ص صععممى تسى تساِفاِفرر ِخ ِخ.. لكم لكما قلتُا قلتُممكَكَ
أحأحدِم ِمد نني أأ  ىى الِذ الِذىىببأأ .ىىدِِد يعإإ  ىىطاِنطاِنعيياهاها ها هوأأ  وععظمِم ِمظم نوال يقِد وال يقِد.. الكلِّ الكلِّن رأأ  رححدأأ  دنني ِم ِمطفَطفَخْخْ ي نني نَنَأأ  ..  ىىببأأ  دِِد يا واآلبا واآلبو اِحاِح ود٢..د 
 

 فتوح ماب البنإ .... ِهللا ِهللاةِِةويوينَنَالص والبالص والبلخَلخَ ِل ِلفتوحفتوح م ماباب الب الب أن أنهِِهارِتارِت بشَ بشَستهلِّستهلِّى مى ما ِفا ِفوحنّوحنّ ي يشيرشير الب البححضضأوأو: : ساًساًاِماِمخَخَ 
  اءاء ج جهِِهتِِتاصاصإلى خَإلى خَ: وعس ين عِه بقوِلل ِمن إنجيِلِه باألصحاح األوك ذِلحض أو.نؤِم ين ملكلِّ  ِهللاِةوينَالص والبلخَِل

  سسوا ليوا ليلِدلِد و و الذين الذين..هِِهمِِم باس باسنوننونؤِمؤِم الم الم أى أى اِهللا اِهللاالدالدوا أووا أوصيرصير ي ي أن أنلطاناًلطاناً س سممطاهطاه فأع فأع قبلوه قبلوه الذين الذينا كّلا كّل وأم وأم تقبله تقبله لم لمتهتهاصاصوخَوخَ
 الك المرشّى ب والِذ.اءيع إشَهنْأ عبى تنَا الِذسي الم إن.. اِهللا اِهللانن ِم ِمل بْلل بْلجج ر رشيئِةشيئِة م مننمِِم   وال والدٍٍدسس ج جشيئِةشيئِة م مننم وال ِمم وال ِم د دننمِِم

الربِهاةَع . ههووم خِلخِل مصصالع و ..المالم الع قاَلقدوحنّ يا المعمدان عن الربي سوع: ههووذا حذا حمالِذ الِذ اِهللا اِهللالُُلم ى يى يرفعخَ خَرفع طيطية الع٣.المالمة الع 
 

 سساًساًاِداِدس : :والدوالدة السة السييددالم الم سيحالِت الِتسيح ى بشّشّى برربه به ا الما المالكالكالر الر عاةَاةَعلي لي ستْتْسدرجم درجِق ِق م صةٍٍةص.... ليِقتْس نَ ةصع ِتستمنَا ِلحكيه
الوِتبحا كِقهٍةص.ولي تْسنَ مبة ِماسننَ الماسُلحتِفى نَ الِتاِتبا ِم بهنع نقِضام ِلام إلى عوقتاًى باً طيم عاألس ِةر 

واألصنّإ .اِبحها أعِمقُم ذِلن بكثيرك . أنّولو اله ض يِمر نح ساِنباهأر وعٍة قصم ِتمنٍَةع ا تلوهأثناءنَ ماسٍةبس ٍةعيد 
ا نَعلى نفوِس نطمِئنَ أنو .ِهالِص بخَعِتستم نَالم أنلص العخَ مميالِدى ِلزغْ المقَم ع إن.اِبحصاألسرِة األ عا مقضيهنَ
ا  إذا قبلنَمِت يه إنّ.؟ر األمكا ذِل لنَمِت يفَ كي:ٌلاِئأل سس ي وقد.ىِد األبالِكلهة ِلاقي بتْس وليداًؤكّ مالصاً خَالتْا نَهأنّ

وعسيخْ شَوالّ قباًصيانِتال  .ان باإليماًابسلٍةاِئ إلى عم والٍةسيحي  ِةبتأديِئا فرضوم مارِةستقاليد .لقد و عدالر كّلب  
منى إأِت يِهليناًؤِم مأن  َيقبلهوي هبهح ياة أبل ف.ةديقاَل قد : نم نخَارجاًم هال أخْرج قبْل إلىخَارجاًي هال أخْرج قبْل إلىي.. إنالم ى  ِفتمثُلة تَسيحي
قول بولس الرب ولسإلىِهالِترس ى غَِنؤِم مة األالطيصىاح الثاِنح :ممععالم الم سيح صسيح صلبتُتُلبفأح فأح يا بْلا بْلا ال أنَا ال أنَيالم الم سيحسيحي ي ححيااي  
 ٤.ىى ألجِل ألجِلهه نفس نفسى وأسلمى وأسلمبِنبِنى أحى أح الِذ الِذن اِهللان اِهللاان ابان اب إيم إيم..انانيميمى اإلى اإل ِف ِفاهاهحيحي فإنّما أ فإنّما أدِِدسسى الجى الج ِف ِف اآلن اآلناهاهييححا أا أ فم فم..ىىفِِف
 

 سابعاًابعاًس : :ممولودولودب ب يتِِتيلح لح م ولِِلم وداا لنَ لنَد....لي خِلخِل ليصِم ِماانَنَص نخَ خَن طايإذ  إذ ....ااانَانَطاي نتونتوججهكاًكاً مِل مِلهعلى ح على ح يو ....اانَنَاِتاِتيِليُلالو مني رفض 
تتويجن اِهللا ابعلى ع ش قلبِهر.ِليُل الو مالن  ب تعلقُيالنِّقطو الِذ.اِةج ى دبرتهالس اما ِمنَ إلنقاِذءالغَن ق ِفرى بر ح

المقاَل .ى واآلثاماِصعب ولس الروُلسإلى ِهالِت برس ِنؤِممى رة األوميصحلاح األو: ألنغَ غَألن ضضباِهللا اِهللاب م م علنِم ِمعلن ننالس الس ماِءاِءم  
على جعلى جميع فجاس وإثِماس وإثِمور النّور النّميع فجهمهمالذين الذين ي ي ححجزجزونونالح باإلثم باإلثمقّقّ الح . إنم ولودب ِتيلح م هواب اِهللان : هوهوب ب ههاءاءم م جهِِهدِِدجور ور سسمم  

ججووهرِهرِهه..وح األشْ األشْ كّل كّللُُلاِماِم وح يبكِل بكِلاِءاِءي مةِِةمقد هِِهرِترِت قد..ه مِلمِل وككالم لوِكلوِك المور ور بباألر األر باِباِبب.م نر فضلكَ مهِفَلخَ د ى زرِةمأع ِهاِئد. 
 ُلوسالر ولسب  قاَل لقد.اكنَا ال ليهِلنَصخِل لياء ج..م لحِتيى ب ِفدِلى و الِذإن:  أِخىكا إليوقهة أسارس اًاربخْ أاكنَهو
 ٥."سيحسيح الم الموعوعسسا يا ينَنَبب بر برالخَالصالخَالص  اِءاِء القتنَ القتنَ بْل بْل..بِِبضضلغَلغَا ِلا ِلعلنَعلنَجج ي ي لم لم اَهللا اَهللاألنألن" :ىالونيِكى تسِنؤِمم إلى  األولىِهالِتى رسِف
 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السأب ..ِظأعماس مكوأقد كراً شُموح الصلخَِل داًم 
الِذ..جيِبالع ى دبرى ِمنقاِذ إلتهناألالِك اله ِدبى.أشكر ِمك أجل أنّن أ كحبتِنباِذى بال االبنالو الِذ.حيد ى قدمنفس ه 
. قطتُى إذا سِنتقيم. ِةجيب العحبِتكى بمِع مُلام تتعك إلهى ألنّك أشكر.ِةديى األباِتين أجل ح ِمة على الصليِبديِف

يِنتقوفتُِعى إذا ض.نفِس تر وى دديِنتهل البربِمى إلى س أجِل ان ِمسك.إلي ِد أحتاجسي ىك .ال أقِدوِنفبد كأن رَل  أفع
 . بْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن يق: متِكالً على وعِدك الصاِدق يا من قلتَ.  صالِتى ِفى اسم ربى يسوعأرفع. ئاًيشَ

   
 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ

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

١ Lucifer    ١٦: ٣إنجيل يوحنا ،        ٤: ١٢  ،   سفر رؤيا يوحنا الالهوتى  ٤: ٢،   رسالة بطرس الرسول الثانية      
  ٣٠ – ٢٥: ١٠ إنجيل يوحنا ٢
   ١٢: ٤                   ،   سفر أعمال الرسل ٢٩ & ١٣ – ١١: ١ إنجيل يوحنا ٣
  ٢٠: ٢ ،   رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية                                 ٣٧: ٦ إنجيل يوحنا ٤
   ٣: ١   ،   الرسالة إلى العبرانيين ٩: ٥     ،   األولى إلى مؤمنى تسالونيكى ١٨: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٥


