
 ٣٢٩سـالة لرا
 

  ون؟ون؟ييبمـاذا يؤِمـن المسيحبمـاذا يؤِمـن المسيح
 

(Arabic – What do the Christians believe in?) 
 

 ون؟ون؟بمـاذا يؤِمـن المسيحيبمـاذا يؤِمـن المسيحي :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

وِمن سفر أعمالسل ال الر اححأ األعاشراألصنَقر عادِمد نِثِلعين إلى الثا األرببعين واألر  : 
 

ا  لنَ.مهبخَ فانتَ اُهللاقَب سوٍدهشُ ِل بْلِبعميع الشّج ِلسلي .راً ظاِهصير ينأطى عأث وم الثاِلو اليى ِف اُهللاهقامأهذا "
 ن ِمنيع المو هذا هنأ بدهشْنَ وِبعلشّ ِل نكرزنأا انَصوأو .اتوم األن ِمِهِتام قيدع بهعا منَربا وشَكلنَأ  الذيننحنَ

اهللا دأل ِلاناًيحواألاِءي ماتو. لهشْ يهدج األميع نبيأ اءكّلن م نؤِم يبِهن اُلنَ يغُِهِم باس فرالخَان ١".اطاي 
 

 ننَحينسيحينؤِم الم ١١((: ن(( تاِببالِكالم سقد. ))با) ) ٣٣(( . اآلبباِهللا ))٢٢لمى ِمى أت الِذن اِهللاسيح ابنالس اِءم 
داً والِذتجِسمى سأِتيداًةى ثانيجم٤٤(( . م(( بالرس الِذوح القدا فينَّلِحى ي.))ب  ))٥٥ِمبير اِهللاتد أجل ِفن خَ واِءدةشَالص البري. 

 :ققاِئ الحلك ِتن ِمٍةداِح و كلِّن عثُدح نتٍة قصيرالٍةجى عوِف
 

 ولس بقاَل. ة اهللام كِلو هسقد الماب بأن الكتَدأ أوالًا يبنَانَإن إيم ....سسقدقد الم الماِباِبتت بالِك بالِكختصختصتت: : الحقيقة األولىالحقيقة األولى 
الرِفوُلس ِهالِتى رسِه إلى تلميِذِة الثانيتيم وثاوس باألصتاِبتاِب الِك الِككّلكّل": ثاح الثاِلحه ه ووم م وحِم ِمى بِهى بِهوح نوقاَل." اهللا اهللان  

بطرسالر ِفوُلس ِهالِتى رسِة الثانيباألص اح األولح :"عاِلاِلعمينأأ هذا  هذا مينوأأ  الّالّونكّل كّلن نب نب واِباِب الكتَ الكتَةِِةولي لي سِم ِمتْتْس نتفسير خَ تفسير خَن اصاص..  
 شمُلس يقد الملكتابوا. "سسوح القدوح القد الر الرنن ِم ِموقينوقينسس م مونونيسيس القد القد اِهللا اِهللااساسنَنَأأ   تكلم تكلم بْل بْل..اناننسنسإإ  شيئِةشيئِةة قط بمة قط بموو نب نب تأِت تأِت لم لمههنّنّألأل

اإلعاإللهى الكاِمالن ل عِه نفِسنشَ للبوكّل. ةريا نؤِم مبِهن م ؤسسعلى م ا جبالكتاِباء الم قدس ومبِهحكوم . 
سقدالم والكتاباِهل هميع األجنَاس وِللجِلج تعِلموا ِللما ِللكَبير.  كمغير كمونَ.وِللص كّلن نقبُلح اِبال الكت أقو 

المل ِماِمس بالكَقدفر التكوين إلى ِس ِسنفر رؤيوحنَا يونَ. ىوِتا الالهِف كّلرفض شَكر برىيتع دى حدودم ا جاء 
 ٢.ِهمِتص بِعكس ونتمى بِهوح المِهالِم كَقِة بِدننؤِم نح نَكذِل ِلة اِهللام كِلو هسقد المابالكتف. بالمكتوب

 

 الحقيقة الثانيتت: : ةةالحقيقة الثانيختصباِهللا باِهللاختص م األقانيم األقانيمثلثُثلثُ م .... غاي الكتاِبِةإن الم اُهللاس ِهىقد نفس وا.ه إلعالن عِهِصخْ شَن 
المارك ِلبونَ. رشَلبحنؤِمن نبو حداِهللاِةاني األقانيمثلِث م .اننَ وإيما هذا مؤسسا أعلنَ على متَ الكهابالم قدسن اهللا ع .
ومذِلع أن كفوقَى  يتسامالم فهشَوم البالكتََ.رى إال أن ابالم قدسعِل يذِلن كلاِم كَوح بوض .كتفقد ب بولس 
الرِفوُلس ِه إلى تلميِذولى األِهالِتى رستيم وثاوسباألص نّنّألأل": ىِناح الثاحههي ي وجوجدإإ  دلهلهو اِحاِح ودد..و و ووسيط واِحاِحسيط وددب ب ييناِهللا اِهللان   
  اِهللاِةانيدح إلى وشيراً مص النّك ذِلاء جرينشْن والِعاح الثاِمحوبإنجيل متى األص ."سيحسيح الم الموعوعسس ي ياناننسنس اإل اإل..اساسوالنّوالنّ

األقانيم ثلِثم : "فاذهفاذهبوا وتلِموا وتلِمبذوا جذوا جميعاأل األميع ممم وم وععممددوهوهممباس م اآلِبم اآلِب باسواالب ن ون و واالبالرالروح القد٣."سسوح القد  
 

 اآلبواالب نوالر وحالقد نّ ثالثة ولِكس أقانيمهغَم يرنفِص ملين .وحثُيي وجداآلب ي وجداالب ن.فقد ج اء 
وحنَبإنجيل يا األصحر قوُلاِشاح العالر بي سوع :"اآلبوأنَاآلب وأنَ فى ى اآلبى اآلبا ِفا ِف فى" .وهذا الحلول المتبُلادي وجدب ياالن ن ب

والروحوكذِل.س القد كب يان آلب والرسوح القد .وكتبب ولسالر وُلساِطن  عالثالوِثارتب ؤِم بالمتام ى ِخ ِفنين
ِهالِترسة إلى الثانيىِنؤِم مكور نثوساألص اح الثاِلحشَث عرالع ددالر ِن": ِهر بقوِلشَابع ععة مربنا يسوعسيح  الم
ومحركَ وشَة اِهللابوح اة الرلقدس معميِع جكمآمين ".والم يسيحيونؤِم يأقانيم ِف الثالثِة بحلوِلنون نينؤِمى الم.فقد  
جاءالِة برسب ولس الرسِنؤِمول إلى مى أفسساألص حابعاح الرالع ذِلساِمد الخَد النّك ص: "إلهإلهوأب وأب و اِحاِح ودلكلِّلكلِّ ِل ِلد  
:  يقوُلرينشْوالِعابع د السد العاح األولح األصىكولوسِّ ىِنؤِم م إلىِهالِتوبرس. "كمكمى كِلى كِل وِف وِف بالكلِّ بالكلِّى على الكلِّى على الكلِّالِذالِذ

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع   ،            ٤٣ – ٤٠: ١٠ سفر أعمال الرسل ١
   ٢١ – ٢٠: ١الثانية  بطرس الرسول  رسالة         ،      ١٦: ٣تيموثاوس  الثانية إلى بولس الرسول  رسالة٢
 ١٩: ٢٨   إنجيل متى           ،   ٥: ٢تيموثاوس  األولى إلى بولس الرسول  رسالة٣
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"المالمسيحسيحفيكم فيكم ر ر ججاءاءالم الم جددج" .وبإنجيل ينّوحا األصحاح الررشَابع عالع دد السقاَلرشَابع ع الر بي سوع :"رروحوح  
الحالِذ الِذقِّقِّالح ى ال يى ال يستطيعستطيعالع الع المالمأن أن يقبله ألنّ ألنّ يقبله ههال ي ال ي رراهاهوال ي وال ي ععرفهرفه..وأم وأم ا أنتما أنتمفتع فونَفونَرر فتعهألنّ ألنّه ههم ثٌثٌاِكاِك مم م عكمعكمويكون ويكون فيكم فيكم ". 

 

 .سيحلم ِل منتسبونمه ألنّونسيحيم: م االس عليهمطلقُالمؤِمنون ي ....سيحسيح الم الميسوعيسوع ب بختصختصتت: : ثةثةالحقيقة الثاِلالحقيقة الثاِل 
ى ى  ِف ِفننييييسيحسيحيذ ميذ مى التالمى التالمعِِعودود":  إذ مكتوبرشَى عاِداح الححسل األصال الرمفر أعِسة بر مم ألوِل االسك ذِلروذِك

أنطاكية أوالًة أوالًأنطاكي". إني سوعالم سيح هواب اهللان  .هو اإللهاألبِد األزلى ى.نذ األزل كانو م ِدإلى األب وهاإلله  .تجسد 
ووِفجد يئِةى الهان كإنس.بِهبَل ح بالر س ِفوح القدى بطن العاِءذرم روِل. يمفالً ِطدو اشَعح ياة إنسة على اني

الكاِمل و .ضاألر اإلله تنَازلإنّه ونالكاِمُل د انوِتِهاإلنساله نع  .نَصال عمعليِب  واتجزعلى الصباًاِئ نَاتَمع ن 
طاِةميع الخُجماًتِم مع ة الِفملياءد .ولمي ِفقَب إذ أنّ.رى القب ه بعثالثِةد أي ام قامقي امة مةجيد.وص عدجِل ليِفس مين ى ي
عرش العِف ِةظمى السماِتوب عدأن تم متد األزِل اِهللابير ى.إن الم سيح "ررئيساِننَا""وو  ""اانَنَالِصالِص خَ خَئيسإيم ئيساِننَارإيم ئيسنَا""وو  ""رنَاشفيعشفيع" 

كمباء ا جالرالِةسإلى العب رانيو.ين جالِة األولى إلى اءسبالر ِنؤِمملونيِكاى تسى األصحابع أنّاح الره سعلى ى أِتي
الساِبحليقيم اِق الراألطفَويخْ دين حياءؤِم المِلنين نكونم عحين كّله . وجبِساء فر الرأنّ اؤيسه مِليكض  على األر

  ١.ار النِّةريح بى ِفحطري اِةيفر الح ِسى ِفكتوباً مدوج ي الن موكّل .ِةينونَلدِلى أِتيسا هدع بةنَ سألفَ
 

 الحقيقة الرالحقيقة الرابعتت: : ةةابعختصختصبالر وح اوح ا بالرلقدسسلقد....إن الر وحالقد سي دعى روح الحاةي .فقدج اءباألص ن اح الثاِمح
  نن ِم ِمىى اعتقِن اعتقِن قد قدوعوعسسسيح يسيح ي الم المىى ِف ِفاِةاِةييوح الحوح الح ر روسوسامام نَ نَننألأل": ىا يِلة موميى رِنؤِمم  إلىولس الرولسب الِة رسنِم
 اء ج فقد.غير ويددج يوه وبوح الرى رعدوي. نينؤِم المنحا نَ فينٌَلاس حالقد وحوالر .""تتوو والم والمةِِةطيطيوس الخَوس الخَامامنَنَ

باألصِمِثاح الثاِلح نالِة رس بولس الرولسإلىِة الثاني  ِنؤِممى كورونَونَ": ىا يِلنثوس مححننج نَ نَميعاًميعاً ج اظريناظرينم م ججددالر الر بب  
بوبوجوٍفوٍف مكشُ مكشُهِِهجكم ِم ِمىىا ِفا ِف كم رنت نتآٍةآٍةر رغيرلى ِتلى ِتإإ  غيلكلكالص الص ورةِِةورع ع ينَنَيهِم ِم..ااه ننم م جإإ  دٍٍدجلى ملى مجدٍٍدجكم كم ا ما مننالر الر ببالر وحوح الر" .وجاء 

باألصِمِثاح الثاِلح نالِة رس وِلبس الرإلىولس  تيطسأأال بال ب": ىا يِل مععمىىال ِفال ِفمبر بر ع لنَلنَمِِم عاها نَا نَاهححنبْل بْلن بم بم قتضى ى قتض
ررححمهِِهتِِتمخلّص ىىنِِن الثا الثاسل الميالِدسل الميالِدا بغُا بغُنَنَ خلّصوتج ديِدديِد وتجالر الر وح القدو."سسوح القد هوالم عزى والمِشردعِل والمم.رنَذِك ويا بأقوال الرب 
يسوع.فقد ج اءبإنجيل ي وحنا األصحاح الرشَابع عأأوو": رمما الما المععزىىزالر الر وحوحالقد القد سىى الِذ الِذسس س ييرسِِسرلهلهاآلب اآلب باس ىىمِِم باسفه فه وو  
يعِلعِليمكمشَ شَ كّل كّلمكم ىءٍٍءىوي ذِكذِك ويركمبكلِّ بكلِّركم م م ا قلتها قلتهلكم لكم " .وبالرالِماُلنَس نَوح القد سفِف.ةح الِةى رسي نّوحا الراألولى وُلس 

األصىاح الثاِنح العشْد الِعدأأوو": يقوُل رينمأأا ا منتمنتمفلكم ِم ِم فلكم سسحة ِمة ِمحننالقد القد وس وتعلموس وتعلمونشَ شَ كّل كّلون ىءءى" .أأوو":  يقوُلثممأأا ا منتمنتم  
د د العس أفسمؤِمِنى  إلىولسس الروِلب ِمن رسالِةاح األول حوباألص. " ثابتة فيكم ثابتة فيكمههنْنْا ِما ِموهوهخذتمخذتمأأ  ىى الِت الِتةِِةححسسفالِمفالِم
 ٢."هِِهدِِدججدح مدح مممى ِلى ِلقتنَقتنَ الم الماِءاِءددفِِفا ِلا ِلنَنَاِثاِثون ميرون ميرببرر ع عى هوى هووس الِذوس الِذ القد القددِِدعِِعوووح الموح الم بر برمتممتمتِِت خُ خُإذ آمنتمإذ آمنتم":  يقوُلرشَث عالثاِل

 

  وسيلةاناإلنس ولم يجد .ن اهللا عانة اإلنسطي الخَ فصلتْلقد ....الصالص والخَ والخَاِءاِء بالفد بالفدختصختصتت: : ةةسساِماِمالحقيقة الخَالحقيقة الخَ 
ى كفار الِهوِت بمِة اإللهيدالِة العاليبط مققَح سيح المولكن .دل اإللهى العطاليِبتحقيق معن  زج وع.ِهالص نفِسخَِل

 .ا إبليسمهعد خَإذ  لهما اِهللاِةوصي ِلاءو وحمدآان يص بِعأد بِذى الاَلاالنفص ىهنأ و.ةالحص المتمأ وعلى الصليِب
 اُلننَ و.اس فينَوح القدى الركنَ وسِةطي الخَن ِمريراًح وتاناًفر غُاُل ننَ،اريرنَا وتبنَالِصخَِل سيح الملهِما عبمان باإليمو
نَبة ِهللاويوض مانالح اِةياألب ةدي .فلقدج اءباألص اح األول ِمحنإنجيل ي هذا النّناوح لى خَلى خَإإ": صاصهِِهتِِتاصجاء وخَ وخَ جاء اصاصتهته  

لملمتقبله أأوو  .. تقبلهما كلُّا كلُّمالذين الذين قبلوه قبلوه فاع فاع طاهمأأ   سلطاناً سلطاناًطاهمنني ي صيرأأوا وا صيروالدأ أ اِهللا اِهللاوالد ىىالم ؤِمؤِم المنوننونباس هِِهمِِم باس..  الذينالذينو لِِل وددوا ليوا ليسِم ِمس نند م م  د
  ذَلذَل حتى ب حتى بالمالم الع الع اُهللا اُهللاببححأأ هكذا  هكذا ههنّنّألأل": ثاح الثاِلح باألصاء وج." اِهللا اِهللانن ِم ِم بْل بْللٍٍلجج ر رشيئِةشيئِة م منن وال ِم وال ِمدٍٍدسس ج جشيئِةشيئِة م مننوال ِموال ِم

  المالم الع العديندينالم ليالم ليلى العلى العإإ  ههنَنَ اب اب اُهللا اُهللالْْلسِِسرر ي ي لم لمههنّنّألأل  ..ةِِةديديبب األ األاةاةيي الح الح له له تكون تكون بْل بْل.. بِه بِهننؤِمؤِم ي ينن م م كّل كّلككهِلهِل ال ي ال يىىكك ِل ِل..حيدحيد الو الوههابنَابنَ
 ٣."حيِدحيِد الو الون اِهللان اِهللام ابم اب باس باسننؤِمؤِم ي ي لم لمههنّنّ أل أل.. دين دين قد قدننؤِمؤِميي ال  ال ىى والِذ والِذ..اناندد ال ي ال ي بِه بِهننؤِمؤِم ي يىىالِذالِذ  ..المالم الع الع بِه بِهصصخِلخِل لي ليبْلبْل

 

 زيزى القارئع ..أدِل عوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى ..أشكرِمك الِص أجل خَنى  الِذك
أعدُى صليِبى ِف ِلدتهاب ن مبِتحك .ألِناموِحى بركألح يا حسبم ا يرضيكوي مجداس مالِتى.كص م  أرفعِفى اس 

وعساريتِكالً. فاِدينَا البم عِدكاِدق على وقلتَ الص نا مي  :ي نخَارجاًم هال أخْرج قبْل إلى. 
   

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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   ١٥ – ١: ٢٠&  ١٧ & ١٥: ١١ & ٨ & ٧: ١ الرؤيا  ، سفر٧& ١٢& ٢الرسالِة إلى العبرانيين   ،٢٦: ١١  سفر أعمال الرسل١
        ٢٦: ١٤ ، إنجيل يوحنا ٥: ٣تيطس   ، وإلى١٨: ٣مؤمنى كورنثوس   ، والثانية إلى٢ :٨ مؤمنى رومية بولس الرسول إلى رسالة ٢
  ١٨ – ١٦: ٣  &١٣ – ١١: ١ إنجيل يوحنا ٣

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

