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 تقديم
 

هرررو القإليرررق  -بحسرررل ة مرررة    -ُيعتَبرررإل اايمرررات االهررروت المسررريح فجرررإل الزاليرررة  رررس اايمرررات المسررريحس  لالسرررجود لررره 
لت له   إننا الوفيدة ل حياة األادية. لفيث أت ماليين المسيحيين  س العالم اليوم يؤمنوت أت المسيح هو    لبالتالس  إنهم يتعبد

لفيث إننا يجل أت نكوت مستعدين دائًمرا لمجالبرة ةرل “.  أرنس أين قال المسيح: أنا هو    اعبدلنس؟”معإلضوت لهذا السؤال: 
 (   قد شإلعت بمعونة الإلب أت أكتل هذا الكتاب.15: 3بقإلس1من يسأل عن سبل الإلجاء الذي  ينا اوداعة لخوف )

هرس أت المسريح قرال بورل لضرو  إنره هرو       -ةما سنفهم من هذا الكتاب  -بساطة إت ااجابة عن السؤال السااق ا
مإلة ال مإلات عديدة    بقإليقة لافدة يفهمهما البعض  ال بقإلق متنوعة لةثيإلة لكرس يفهمهرا الجميرح  فتري   يبقري هنرا  عرذر 

 عند أي لافد ةائًنا من ةات.
األنبيرراء مررن القررديم قررالوا فلرر  عنرره  لرسررل العهررد الجديررد أكرردلا األمررإل  للرريف  قرر  أت المسرريح قررال فلرر  عررن نفسرره  اررل إت

عينه. لبااضا ة إلي فل     قد عمل المسيح أعماً    يمون لغيإل   أت يعم ها  لبالتالس  إت إيمات جماهيإل المسريحيين الرذين 
لإلقرإلار بررأت المسرريح هررو     -عررن يقررين  - يؤمنروت ارروفس الكترراب المقردس  لباعتبررارإل منرردر ااعرالت االهررس الوفيررد  يقرودهم

 لبعبادته أيًضا.  إت سدى ااعالت  س العهد الجديد للحمته هو اايمات االهوت المسيح.
الرذي إف ةرات  رس »ع ي أت السؤال المقإلل  أمامنا لم ينتج من  إلاغ  ال له خ فيته.  الكتراب المقردس يقرول عرن المسريح: 

يووت معادً  هلل  لكنه أخ ي نفسه  آخًذا صورة عبد  صرائإًلا  رس شربه النراس  لجف لجرد  رس الهي رة صورة    لم يحسل خ سة أت 
 (. 8-6: 2) ي بس« كإنسات لضح نفسه لأطاع فتي الموت موت الن يل

  س هذإل اآلية يذةإل الإلسول لنا أمإلين هامين لجديإلين با نتباإل للو أنهما متميزات: 
لرم يحسرل خ سرة ”  لأنره “كرات  رس صرورة  ”زل لجلي األارد.  إف يقرول عنره إنره من هو المسيح  س فاته من األ  -1

   فل  ألنه هو  .“أت يووت معادً  هلل
  التعبيرإل الرذي «أخ ري نفسره»ما َقِبل المسيح أت ينيإلإل  بوامل إرادته  طاعة ألايره لفًبرا لنرا  إف يقرول عنره إنره   -2

وت.  ثم إنه إف لجد  س الهي ة ةإنسات   إنه لم يون قندإل إطالًقرا العممرة يتضمن أنه أخفي مجدإل االهس  س فجاب الناس
 «. لضح نفسه  لأطاع فتي الموت موت الن يل»رغم أنه هو العميم  ال يستقإلد الإلسول قائاًل: إنه 

: ألنرس  هل الذي أخ ي نفسه  آخًذا صورة عبد  ننتمإل منه أت يقول  س ةل مج ف: أنا ربوم؟ أل أت يقول أمام ةل فشرد
   اسجدلا لس لاعبدلنس؟! أ ألجل هذا أتي المسيح إلي العالم؟ ةال ع ي ااطالق ةما سرنفهم لنحرن نردرس هرذا األمرإل  رس هرذا 

 الكتاب.
إننا نؤمن بأت المسيح صار  س ملء الزمات إنساًنا  س ةرل مرا هرو اانسرات    قرد للرد مرن امرإلأة  لخرتن  رس اليروم الثرامن  

تعل لتجإلب  لتألم لمات.  لهذا ة ه يبإلهن ع ي أنه إنسات بول معنري الك مرة  لكنره أارًدا لرم يورن مجرإلد لةبإل  لجاع لعقش  ل 
 إنسات  ال إنه أكثإل من فل   لهو ما يع نه الكتاب المقدس أيًضا.

 ررإلغم فجرراب الناسرروت  الررذي خ فرره أخفرري المسرريح مجرردإل  لرغررم  كررإل التواضررح الررذي ميررز سرريدنا لربنررا المعبررود ةررل مسرريإلة 
مرروإل  لأمررا  فياترره  رروق األرإ   ررإت ةررل الررذين ج رري الررإلل  القرردس بنررائإلهم عإل رروإل  لةررل مررن أع ررن اآلب شانرره لهررم قرردرلإل لةإل 

 الباقوت   م يإللا  يه سوى نجار الناصإلة  أل ع ي أكثإل تقديإل نبس الج يل.
قررد ةانررت هررذإل الايمررة تإلمررز لقررد ةررات لرره المجررد مثررل خيمررة ا جتمرراع التررس ننرربها موسرري النبررس  انرراء ع رري أمررإل الررإلب.  ل

“ الرتاف”لتشيإل إليه. للكن هذإل الايمة لم يون لها المنمإل الاارجس الجذاب ع ي ااطالق  إف ةانت مغقراة مرن الارارج بج رود 
الذي   يشد إليه الناظإلين  لكنها ةانت تحوي من الداخل الذهل النقس.  لالذهل  الذي هو أنقي المعادت ة هرا  يعقينرا تنرويإًلا 

(  للرو أنره اردا ل عرين البشرإلية القبيعيرة  الترس لرم 19: 1ًقا لالهوت المسيح.   فس المسيح ُسرإل ةرل المرلء أت يحرل )كولوسرسبسي
 يج ها رل    القدلس  أنه مجإلد إنسات  قيإل لمسوين!



ل   للو أنه قرال ل  ةات من المنتمإل أت يقول ف“. أنا هو    اعبدلنس”لالحال هوذا   إت المسيح لم يقل بحنإل ال فظ: 
 مإلة لمإلات    بقإليقة لافدة ال بقإلق عديدة.  –ةما فةإلنا  -هذا المعني 

للمن ةات من المنتمإل أت يقول المسيح فل ؟ أ يقوله ل مؤمنين أم لغيإل المؤمنين؟ أما المؤمنوت  قد عإل وإل ةذل  لسرجدلا 
مرن صردق خبإلنرا؟ للمرن »الكرإليم ع ري لسرات النبرس إشرعياء:  له ادل المإلة مإلات  لأما عن غيإل المؤمنين  إننا نقإلأ ة مرات الروفس

« محتقررإل لماررذلل مررن النرراس.. لةمسررتإل عنرره لجوهنررا  محتقررإل   ررم نعتررد برره»ثررم يسررتقإلد النبررس قررائاًل: «. اسررتع نت فراع الررإلب؟
.   عجرل  إنره تعنس  ضمن مرا تعنرس  أت النراس لرم يعإل روإل  لأنهرم عثرإللا  يره“ مستإل عنه لجوهنا”(.  لعبارة 3-1: 53)إشعياء

(  لةثيرررإللت عثرررإللا بررره  رررس يومررره  لمرررا زال الكثيرررإللت 14: 8)إشرررعياء“ فجرررإل صررردمة لصررراإلة عثرررإلة”بحسرررل تع ررريم ة مرررة   هرررو 
: 7  لوقرا6: 11)متري« طروبي لمرن   يعثرإل  رس»يعثإللت.  لكن ة مات المسريح لت ميرذي المعمردات  تمرل تنقرق لنرا نحرن أيًضرا: 

 (.6: 2بقإلس1اتكل ع يه لآمن به لن يازى ) (  لليف فل   ق   ال إت ةل من23
  من أي الفإليقين أنت أيها القارئ الكإليم؟ هل أنت من  إليق المتعثإلين به  أم من  إليق الذين اتك وا ع يه لآمنوا به؟

صرحيًحا ةرات »قديًما سمعت م   سبأ عن مجد س يمات لفومته  للكنها لم تندق الابإل فتي أتت لرأت  لعندئذ قالت: 
الررذي سررمعته  رس أرضررس عررن أمررور  لعرن فومترر   للررم أصرردق األخبرار فترري ج ررت لأبنررإلت عينراي   هرروفا الننرر  لررم  الابرإل

(. ل س العهد الجديد لم يندق نثنائيل  لافد مرن تالميرذ المسريح  أت شريً ا صرالًحا يمورن أت يارإلج 7  6: 10م و 1« )أخبإل به
(.   هرل تك ر  خراطإل  أيهرا 49: 1)يوفنرا« نرت اارن  . أنرت م ر  إسرإلائيليرا مع رم أ»من الناصإلة  إلي أت التقاإل   هت  قرائاًل: 

أعمرم مرن ”القارئ العزيز أت تعمل معنا سيافة  رس الكتراب المقردس نحرو فلر  الشراي العمريم  لنعرإلف شريً ا عرن مجرد مرن هرو 
لوفيرد مرن اآلب  مم روًءا نعمرة رأينرا مجردإل مجرًدا  ةمرا »؟ أ تذهل معنا لكس تبنرإل شريً ا عرن فا  الرذي قرال عنره يوفنرا “س يمات

 (؟14: 1)يوفنا« لفًقا
 ليت  تفعل فل  لبإلةة نفس   لألجل فيات  األادية

 
 



(1) 
 هذا ما قاله المسيح

 
 (.25: 8)يوحنا« فقال لهم يسوع: أنا من البدء ما أكلمكم أيًضا به»

**** 
مإلةزين فديثنا  س هذا الفنل عما قالره المسريح بفمره  بما قاله المسيح عن نفسه  -ةما هو متوقح –نبدأ فديثنا  س هذا الكتاب 

 ررس البشررارة المعنونررة باسررمه. لالمعررإللف لدارسررس الكترراب أت  -أفررد تالميررذ المسرريح األلائررل  –الكررإليم  لسررج  ه لنررا البشرريإل يوفنررا 
المجيدة األكيدة  ع ي أت  عن  هوت المسيح  للذل   إت ةل عباراته محم ة بالمعانس - س المقام األلل  –إنجيل يوفنا يحدثنا 

 المسيح هو   الذي ظهإل  س الجسد.
 لسنسإلد  يما ي س بعًضا من أقوال المسيح بحسل أهميتها للضو  د لتها من جهة ما نتحدث عنه اآلت: 

 
 قال المسيح: إنه األزلي، والواجب الوجود:  -1

   قد قال المسيح ل يهود: 

 (. 59و58: 8م أنا كائن. )يوحناالحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهي»
 

خ فية هذا ااعالت العميم أت المسيح ةات قد قال إت الذي يؤمن بره لرن يرإلى المروت إلري األارد.  راعتإلإ السرامعوت مرن اليهرود 
وةم أار» قرال لهرم: . «أ لع ر  أعمرم مرن أاينرا إارإلاهيم الرذي مرات؟ لاألنبيراء مراتوا.  مرن تجعرل نفسر ؟»ع ي هذا الكالم لقالوا له: 

(.  لنحرن نعرإلف 57: 8)يوفنرا« ليف ل  خمسروت سرنة بعرد. أ  إلأيرت إارإلاهيم؟»سألوإل: «. إاإلاهيم ته ل بأت يإلى يومس  إلأى ل إل 
أت المسيح لم يقل إنه هو الذي رأى إاإلاهيم  ال قال  -عزيزي القارئ  -أت إاإلاهيم أتي قبل المسيح انحو ألفس عام.  لكن  فظ 

بأت يإلى يومه   إلأى ل إل .  لهنا جاء ااعالت العميم  الذي لقح ةالناعقة ع ي هؤ ء األشإلار غيإل إت إاإلاهيم هو الذي ته ل 
 قبل إاإلاهيم!  “كائن”المؤمنين  إف قال لهم المسيح إنه 

 هل تعإلف معني هذإل العبارة أيها القارئ العزيز؟ 
ررإل  بمررا قالرره يوفنررا المعمرردات عررن ال إت الررذي يررأتس بعرردي صررار قرردامس ألنرره ةررات »مسرريح: دعنررس قبررل أت أفُةررإل لرر  معناهررا  أفةِا

«. الررذي يررأتس بعرردي»(. لمعررإللف أت يوفنرا للررد قبررل المسريح انحررو سررتة أشررهإل  لهرذا معنرري قررول المعمردات 15: 1)يوفنررا« قب رس
  كيرر  يموننررا  هررم أت المسرريح الررذي للررد بعررد يوفنررا«.  صررار قرردامس  ألنرره ةررات قب ررس»لكررن المعمرردات يقررول عررن هررذا الشرراي: 

 المعمدات انحو ستة أشهإل  ةات قبل يوفنا  إت لم نضح  س ا عتبار  هوت المسيح؟  
  “أنرا ةنرت قبرل أت يوروت إارإلاهيم” قبل إاإلاهيم.   فظ أت المسيح   يقرول ل يهرود:  “أنا ةائن”لاآلت ما الذي يعنيه قول المسيح: 

 إنها ةينونة   عالقة لها بالزمن  ةينونة دائمة!«.  “نا كائنأ”قبل أت يووت إاإلاهيم  »ال أرجو أت تالفظ عممة قول المسيح: 
الرذي هرو اسرم الجاللرة بحسرل التروراة العبإليرة.  هرذا  “أنرا يهروإل”أل  “أنرا الرإلب”أل  “أنرا  ”تعادل تماما القرول  “أنا ةائن”إت عبارة 

  لتعنرس الواجرل الوجرود لالردائم  األزلرس “يمرسإجرو آ”هو بحسل األصل اليونرانس الرذي ةترل بره العهرد الجديرد “ أنا ةائن”التعبيإل 
 لاألادي.   من يووت فل  سوى  ؟ 

عندما ظهإل الإلب لموسي  س الع يقرة  لط رل أت يإلسر ه إلري انرس إسرإلائيل  لقردم موسري العديرد مرن ا عتإلاضرات  ةرات أفرد ت ر  
م أرس نس إليوم   إفا قالوا لس ما اسمه   مافا أقرول  قال موسي هلل ها أنا آتس إلي انس إسإلائيل لأقول لهم إله آبائك»ا عتإلاضات 

(. لعنردما تُرإلجم 14  13: 3)خرإل «أرسر نس إلريوم “أهيره”لقال هوذا تقول لبنس إسرإلائيل . “أهيه الذي أهيه”لهم؟  قال   لموسي: 



إجرو ”  إلري “أهيره”إلجم اسرم الجاللرة العهد القديم إلي ال غة اليونانيرة  لهرس ت ر  التإلجمرة المعإلل رة باسرم التإلجمرة السربعينية   قرد تُر
 “!أنا ةائن”نفف الك مة التس استادمها المسيح مح اليهود عندما قال لهم: “.  آيمس

عررن  “إجررو آيمررس”لقررد تكررإلرت هررذإل العبررارة “.  يهرروإل”  لالررذي منرره جرراء اسررم الجاللررة “أكرروت ”مشررتقة مررن الفعررل “ أنررا ةررائن”لعبررارة 
.  كأن المسيح يرى في نفسهه بحسهب مها أعلهن عهن  اتهه، أنهه ههو  ات ايلهه القهديم (7×3مإلة ) 21المسيح  س إنجيل يوفنا 

 . 1الذي ظهر لموسى في العليقة في جبل حوريب. والذي أرسل موسى ليخرج بني إسرائيل من أرض مصر
ت لم تؤمنوا أنس إ»لمن ضمن مإلات استادام المسيح لهذا ا سم عن نفسه  هس ما قاله المسيح  س هذا األصحا  عينه ل يهود: 

 (. 24: 8)يوفنا «)إجو آيمس( تموتوت  س خقاياكم “أنا هو”
أقول لكم اآلت قبل أت يووت )أي قبرل أت ترتم »لمإلة أخإلى لما تحدث لتالميذإل عن خيانة يهوفا ااساإليوطس قبل فدلثها   قال: 

 (.19: 13)يوفنا «غيوب()أي أنا    عالم ال “إجو آيمس”األفداث(  فتي متي ةات تؤمنوت أنس أنا هو 
ل ررس فادثررة إلقرراء القرربض ع رري المسرريح  ررس البسررتات  عنرردما سررأل المسرريح الررذين أترروا ل قرربض ع يرره: مررن تق برروت؟ قررالوا لرره يسرروع 

ليع ررق البشرريإل ع رري فلرر  بررالقول إنهررم رجعرروا إلرري الرروراء لسررققوا ع رري (. “إجررو آيمررس”)أي  “أنررا هررو”الناصررإلى. قررال لهررم يسرروع: 
 (.  هم لم يقدرلا أت يقفوا أمام مجد شانه!4: 18األرإ )يوفنا

يعتبإل أعمم األدلة لالبإلاهين ع ي  هروت المسريح بحيرث لرو أنره لريف لردينا  58: 8إت هذا ااعالت الذي فةإلإل المسيح  س يوفنا 
  س ةل الكتاب سوى هذا ااعالت لكات يوفس  للو أنه لدينا العديد من البإلاهين ةما سنإلى اآلت. 

اليهود جيًدا مافا ةات المسيح يقند من هذإل األقوال  للم بون مموًنا التجالب مح فل  ااعالت العميم إ  بأس وب من للقد  هم 
اثنررين  إمررا أت ينحنرروا أمامرره بالسررجود باعتبررارإل    أل أت يعتبررإللإل مجرردً ا.  للألسرر  هررم اختررارلا األسرر وب الثررانس المرردمإل لهررم!  

لخررإلج مررن الهيوررل   ر عرروا فجررارة ليإلجمرروإل  أمررا يسرروع  رراختفي»سررمعوا مررن المسرريح هررذا ااعررالت  ليررذةإل البشرريإل أت اليهررود عنرردما
   مما يدل ع ي أنهم  هموا ما ةات يعنيه المسيح تماًما  أنه هو  .«لمضي هوذا  مجتاًزا  س لسقهم

ت يورروت الشرراي الررذي سرريإلجمها اررال يررا ل عررار    قررد أعقرراهم المسرريح  إلصررة  ررس ألل الفنررل أت يإلجمرروا المررإلأة الزانيررة  بشررإل  أ
خميررة  أي لررم يقررح  ررس الفعررل فاترره    ررم يسررتقيعوا  لخإلجرروا هرراربين مررن ضرريائه  للكررنهم اآلت انحنرروا   ليسررجدلا لرره  اررل انحنرروا 

إل ي تققوت الحجارة    ليإلجموا اهرا الزانيرة  ل  فتري لكرس يإلجمروا موسري  ةمرا فرالل آبرارهم األشرإلار  ارل ليإلجمروا فا  الرذي ظهر
 !“إجو آيمس” “أنا أهيه”لموسي لقال له: 

 
 قال المسيح إن له  ات الكرامة ايلهية -2

   قد قال ل يهود: 
 (23: 5)يوحنا« لكي يكرم الجميع االبن كما يكرمون اآلب»
 

يعررادل (  قرال المسرريح عبرارة  هرم اليهررود منهرا أنره 5 رس فرديث الررإلب مرح اليهرود  بعررد شرفائه ل إلجرل المقعررد  رس ايرت فسرردا )يوفنرا
  )الرذي( ظهرإل  رس »نفسه باهلل.  لالمسيح  س الحديث الذي ت ي فل   لم يحالل تبإلئرة نفسره مرن هرذإل التهمرة  لفلر  ألنره  عراًل 

( أنره يعمرل األعمرال االهيرة فاتهرا  22(  ارل أكرد فلر  المفهروم بنرور متعرددة.    قرد ألضرح ) رس ع16: 3تيموثالس1) «الجسد
آليرة موضروع دراسرتنا  يقرول إت لره فات الكإلامرة االهيرة. للاضرح أت األللري )األعمرال االهيرة(   من ثم ياقو خقوة أبعد  رس ا

يقرروى ع يهررا ما رروق  لأت الثانيررة )الكإلامررة االهيررة( ليسررت مررن فررق ما رروق  ةائًنررا مررن ةررات.   قررد خررتم المسرريح ت رر  القائمررة مررن 
ا  اررل قررد أعقرري ةررل الدينونررة لالاررن  ليوضررح السرربل لررذل   يقررول: األعمررال االهيررة التررس يمارسررها بررالقول إت اآلب   يرردين أفرردً 

 .«لكس يوإلم الجميح ا ان ةما يوإلموت اآلب»
                                                 

ين أان هو )إجو آميي(، قبلي مل يصور إله، وبعدي ال يرد هذا االسم كثريا يف نبوة إشعياء. فمثال يقول الرب: أنتم شهودي يقول الرب، وعبدي الذي اخرتته، لكي تعرفوا وتؤمنوا يب وتفهموا أ 1
 .12: 48؛ 4: 46؛ 25: 43؛ 4: 41(. أنظر أيضا إشعياء 13: 43)إش «ال منقذ من يدي. أفعل ومن يردأيضا من اليوم أان هو )إجو آميي( و »(؛ و 10: 43)إش «يكون



أت تالفررظ هررذين األمررإلين ال ررذين   يجررل أت يمررإلا ارردلت تع يررق مررن الكاتررل  لدلت انتبرراإل مررن  -عزيررزي القررارئ  -لاآلت أرجررو 
كمها ليف  إليق من الناس دلت غيإلهم. لاألمإل الثانس: أنهم سريوإلموت ا ارن سيوإلموت ا ان  ل  الجميعالقارئ.  األمإل األلل: أت 

   لليف بمستوى أقل أل بأس وب أضع .يكرمون اآلب
هذإل اآلية إًفا توضح بأس وب قاطح لصإليح أت ا ان له فات الكإلامة لالمجد الذي لآلب  ليستحيل أت يووت هذا مح أي ما وق 

القديم مجدي   أعقيه آلخإل. و  طبعا لم يتإلاجرح عرن فلر  عنردما أع رن المسريح أت اآلب يإليرد أيا ةات.  لقد قال    س العهد 
 (.30: 10إكإلام ا ان اذات الكإلامة التس لآلب  لفل  ألت اآلب لا ان لافد )يوفنا

لأكردإل  رس صريغة سر بية. بعرد أت فةرإل هرذا الحرق إيجااًيرا  عراد  -ةعرادة إنجيرل يوفنرا دائًمرا  -لنالفظ أت المسيح  س هرذإل اآليرة 
يقرول الربعض إنهرم يوإلمروت    ليسرجدلت لره  للكرنهم   يقب روت  كرإلة إكرإلام المسريح .  «من   يورإلم ا ارن   يورإلم اآلب» قال: 

إت اذات مستوى إكإلامهم هلل  ال لربما تتضمن نمإلتهم ل مسيح شريً ا مرن ا فتقرار لشانره.  للكرن ة مرات المسريح هنرا قاطعرة  
ةما قرال أيًضرا إت  ( 23: 15إت من يبغض ا ان يبغض اآلب )يوفناالمسيح   لبعد فل  قال “وإلم ا ان   يوإلم اآلبمن   ي”

 (. 23: 2يوفنا1من ينكإل ا ان ينكإل اآلب أيًضا )
ع فلرر  سرريوإلموت ا اررن   هررو ةررات يعنررس المررؤمنين لغيررإل المررؤمنين ع رري السررواء.   رراهلل لررم يررد “الجميررح”لعنرردما يقررول المسرريح إت 

األمإل فسل مزاج اانسات  أت يوإلم المسريح أل   يوإلمره  للرو أنره لضرح  رس يديره أسر وب إكإلامره لالارن.   جميرح البشرإل سروف 
يوإلموت ا ان بقإليقة أل بأخإلى  إما بإيمانهم به اآلت  أل ادينونتهم منه  يما بعد. لالمسيح إما أت يحيس أل يردين. مرن يرؤمن بره 

 من   يؤمن يدات.ينال الحياة األادية  ل 
 
 : الوحيدقال المسيح إنه ابن هللا  -3

 :   قد قال لنيقوديموس أيًضا

ألنه هكذا أحب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبديهة. ألن لهم يرسهل هللا »
من به ال يدان، والهذي ال يهؤمن قهد ديهن ألنهه لهم يهؤمن باسهم ابهن ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤ 

 (. 16: 3)يوحنا« هللا الوحيد
 

إت الكترراب المقرردس عنرردما يقررول إت المسرريح هررو ااررن     هررو  ررس فلرر  نميررإل الكثيررإلين مررن  -بجهررل أل بابررث  –يقررول الرربعض 
: 3(  أل مثرل المرؤمنين )غالطيرة 38: 3(  أل مثرل آدم )لوقرا1: 2؛ 6: 1  مثرل المالئكرة )أيروب “أاناء  ”الاالئق الذين دعوا 

 (.  لكن الحقيقة أت الفارق اين األمإلين لاسح لةبيإل. 26
إت المالئكة  لةذل  آدم  اعتبإللا أاناء   باعتبارهم ما وقين منه بالا ق المباشإل. لأما المسيح  هو ليف ما وًقا ال هو الارالق 

(  أمرا المسرريح  هررو 1: 3يوفنررا1؛ 12: 1ثرم إت المررؤمنين هرم أانرراء هلل باايمرات لبالنعمررة )يوفنرا(. 16: 1؛ ةولوسررس 3: 1)يوفنرا
 ا ان األزلس.  لسوف نعود لهذا األمإل  س الفنل التالس عند فديثنا عن المسيح اان  . 

ل 14: 1)ارجح أيًضا إلري يوفنرا“ يداان   الوف”ع ي أت اآلية التس نتحدث عنها هنا قاطعة الد لة   هس تقول عن المسيح إنه 
(. لعندما يقول إنه اان   الوفيد   هذا معناإل أنه ليف له شبيه ل  نميرإل.  للقرد ةرإلر المسريح 9: 4؛ يوفنا األللي 18: 3؛ 18

عبيرًدا  الفكإل عينه  س أفد أمثاله الشهيإلة   فيث فةرإل المسريح أت اانسرات صرافل الكرإلم )الرذي يإلمرز  رس المثرل إلري  ( أرسرل
كثيإلين إلي الكإلامين ليأخذلا ثمإل الكإلم  لكن الكإلامين أهانوا العبيد لأرس وهم  ارغين  لكنه أخيإًلا أرسل إلريهم اانره. يقرول المسريح: 

(.  للاضرح أت العبيرد 6: 12)مرإلقف «   أرس ه أيًضا إلريهم أخيرإًلا قرائاًل إنهرم يهرااوت اانرسابن واحد حبيب إليه أيًضا إف ةات له»
 إلين هم األنبياء  لأما ا ان الوفيد الذي أرس ه إليهم أخيإًلا  هو الإلب يسوع المسيح. الكثي



ح ةاتل رسالة العبإلانيين هذا األمإل عندما يقول:    بعدما ة رم اآلبراء باألنبيراء قرديًما برأنواع لطرإلق ةثيرإلة  ة منرا  رس هرذإل »ليوضِا
« ن. الررذي لهررو اهرراء مجرردإل لرسررم جرروهإلإل لفامررل ةررل األشررياء بو مررة قدرتررهاأليررام األخيررإلة  ررس اانرره.. الررذي برره أيًضررا عمررل العررالمي

 (. 3-1: 1)عبإلانيين 
قر    “أبانرا”  للرم يسرتعمل تعبيرإل “أارس”أل  “اآلب”لنالفظ أت المسيح لما ةات هنا ع ي األرإ لم يستادم عرن   سروى تعبيرإل 

إنرس أصرعد »عد قيامتره لره المجرد مرن األمروات قرال لمرإليم المجدليرة: لفل  ألت هنا   ارًقا ةبيإًلا اين انوته هو هلل لبنوتنا نحن. لب
 (. لقد صإلنا نحن أاناء   بالنعمة  لأما هو  ا ان من األزل. 17: 20)يوفنا «إلي أاس لأايوم

س (  ل رر16(  لاآلت يقررول إنرره ااررن   الوفيررد )ع14صررحيح هررو ةررات قررد سرربق لقررال عررن نفسرره لنيقوديمرروس إنرره ااررن اانسررات )ع
  “اارن   الوفيرد”  لفل  ألننا نؤمن بالقبيعتين الالهوتية لالناسروتية  رس المسريح   هرو “يؤمن به”الحالتين استادم التعبيإل فاته: 

   هو   لهو اانسات  س آت. لاايمات به ينجس من الهال  األادي ليمتح بالحياة األادية. “اان اانسات”لهو أيًضا 
با ان الوفيد  أي شانره المعبرود  ارل تكروت  “لكس   يه   ةل من يؤمن” يقول المسيح لنيقوديموس:  ثم تفكإل  س هذا المجد:

(.  18: 3)يوفنرا “الذي يؤمن به   يدات  لالذي   يؤمن قد دين  ألنه لم يرؤمن باسرم اارن   الوفيرد”لأيًضا: . “له الحياة األادية
  دينونة األادية  أ   يف لهذا من معني يا أللس األلباب؟إنه هو إًفا سإل الحياة األادية  لهو السبل ل

 
 “: أنا واآلب واحد”قال المسيح:  -4

   قد قال المسيح ل يهود: 

قلت لكم ولستم تؤمنون.. ألنكم لستم من خرافي.. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيهها حيهاة أبديهة، ولهن »
« ي إياههها هههو أعنههم مههن الكههل، وال يقههدر أحههد أن يخطهه  مههن يههد أبههي. أنهها واآلب واحههدتهلههك إلههى األبههد.. أبههي الههذي أعطههان

 (. 30-25: 10)يوحنا
 

هررذإل اآليررات تتحرردث عررن أت المسرريح هررو منرردر الحيرراة األاديررة لمررن يررؤمن برره  باعتبررارإل المحيررس. ةمررا تتحرردث أيًضررا عررن قرردرة 
أكرد أنره   يقردر ةرائن أت ياقر  أفرد خإلا ره مرن يردإل. هنرا نجرد  ع ي ففظ الاإلاف  بحيرث أنره “الإلاعس العميم”المسيح باعتبارإل 

أنررا لاآلب »قرردرة المسرريح ةالحررا ظ  لهررس قرردرة مق قررة.  ل ررس أثنرراء الحررديث عررن ت رر  القرردرة الفائقررة  أع ررن هررذا ااعررالت العمرريم: 
 .«لافد

يتره لمعادلتره لرآلب. ةانرت المرإلة األللري يع ن صرإلافة ل جمروع  هوتره لأزل -بحسل إنجيل يوفنا  -هنا نجد المسيح ل مإلة الثالثة 
  لهنررا نجررد المررإلة الثالثررة  ل ررس هررذإل المررإلات الررثالث فررالل اليهررود رجمرره  ألنهررم  همرروا 58: 8  لالثانيررة  ررس يوفنررا17: 5 ررس يوفنررا

 تماًما ما ةات المسيح يقندإل من ةالمه.  
أاس يعمل فتي اآلت لأنا »قنومية  عندما قال ل يهود: تحدث المسيح عن معادلته لآلب  س األ 17: 5 س المإلة األللي  س يوفنا 

لهنا  س المإلة الثالثة « قبل أت يووت إاإلاهيم أنا ةائن»تحدث عن أزليته  عندما قال:  58: 8؛ ل س المإلة الثانية  س يوفنا «أعمل
 تحدث المسيح عن لفدته مح اآلب  س الجوهإل.

الغإلإ  بمعني أت غإلإ المسيح هرو بعينره غرإلإ  .  لكرن لاضرح مرن يد عس بعض المبتدعين أت الوفدة هنا هس لفدة  س 
قإلينة اآليرة أت الوفردة ارين ا ارن لاآلب هرس أكثرإل بوثيرإل مرن مجرإلد الوفردة  رس الغرإلإ  لجت ةانرت طبًعرا تشرم ها.  ةرات المسريح 

أنرا لاآلب »تقإلد قرائاًل: ثرم يسر.. «أاس الذي أعقانس إياها هو أعمم مرن الكرل»  عن غإلضه.  يقول:  اآلبيتحدث عن عممة 
  الوفدة المقنودة هنا هس لفدة  س الجوهإل. لهذا التع يم مقإلر اوضو   س ةل إنجيل يوفنا. .  «لافد

لاليهررود الررذين ةررات المسرريح يوجرره ةالمرره إلرريهم  همرروا تماًمررا ةررالم المسرريح  ارردليل عررزمهم ع رري رجمرره باعتبررارإل مجرردً ا.  أت ت رر  
لرو ةرات المسريح  -آلثموت تنإلخ. نعم إنها تنإلخ  س لجه من ينكإل أت المسيح قال إنه  .    مرافا الحجارة التس ر عها ألل   ا

 أراد اليهود رجمه؟! –يقند أي شسء آخإل 



 
 قال المسيح إن من رآه رأى اآلب -5

 قال الإلب يسوع لت ميذإل  ي بف: 
اآلب   كي  تقول أنت أرنا اآلب. أ لست تؤمن أنس أنا  س أنا معوم زماًنا هذإل مدته للم تعإل نس يا  ي بف. الذي رآنس  قد رأى »

 (. 10-8: 14)يوفنا «اآلب لاآلب  س؟
 

نإليررد أت نررإلى ” فررظ أت  ي رربف لررم يقررل . «يررا سرريد أرنررا اآلب لةفانررا»هررذإل األقرروال قالهررا المسرريح ردا ع رري  ي رربف عنرردما قررال لرره: 
المسيح بما معناإل: ةي  لم تعإل نس فتي اآلت يا  ي بف  رغم أن  مرن  كانت إجابة . «أرنا اآلب»  ال قال: “المسيح”أل  “المسيا

ألائل تالميذي؟  ليف معني فل  أت  ي بف لم يعإلف أت يسوع هو المسيح  ةال  لقد عإل ره ةرذل   لعإل ره مرن ألل لقراء لره معره  
لجرردنا المسرريح المنتمررإل  لكررن  (. أي45-43: 1)يوفنررا «لجرردنا الررذي ةتررل عنرره موسرري  ررس النرراموس لاألنبيرراء»إف قرال لنثنائيررل: 

المسيح هنا ةات ينتمإل من  ي بف  لمن باقس التالميرذ  أت يردرةوا مرن معاشرإلتهم ل مسريح ع ري مردى أكثرإل مرن ثرالث سرنين  أنره 
 (.31: 10اان اآلب  المعبإل عنه. ألنه هو لاآلب لافد )يوفنا

ت ا اررن  ررس اآلب  لاآلب  ررس ا اررن   هررذا يرردل ع رري لةررو .  «أ لسررت تررؤمن أنررس أنررا  ررس اآلب لاآلب  ررس؟»لقررد قررال المسرريح لرره: 
 المسالاة  س األقنومية لالوفدة  س الجوهإل.

(  لأت مرن يبغضره يربغض 7: 14؛ 19: 8أكرد أت مرن يعإل ره يعرإلف اآلب )يوفنرا -بحسرل إنجيرل يوفنرا  -لنالفظ أت المسريح 
(  لأت مررررررن رآإل  قررررررد رأى اآلب 1: 14؛ 44: 12؛ 40: 10(  لأت مررررررن يررررررؤمن برررررره يررررررؤمن برررررراآلب )يوفنررررررا23: 15اآلب )يوفنررررررا

 (! 23: 5(  لأت من يوإلمه يوإلم اآلب أيًضا )يوفنا45: 12؛ 9: 14)يوفنا
لجننا نقول ةما قال أفد المفسإلين: إت إنكار  هوت المسيح إزاء هذإل الك مات يمهإل رعرل ظرالم الرذهن القبيعرس.   كير  يمورن 

  يموررن لشرراي     أت يقررول مثررل هررذإل العبررارات  إت لررم يوررن هررو  ؟!أنرره ةامررل - ررس ةررل أعمالرره لأقوالرره  -لشرراي  أثبررت 
مسيحس اليوم  مهما ا غت درجرة ةمالره  أت يقرول إت مرن رآإل  قرد رأى المسريح  إ  إفا ةرات مردعًيا   كرم برالحإلي لشراي يهرودي 

 أت يقول إت من رآإل  قد رأى اآلب!
 
 قال يسوع إنه مصدر الحياة األبدية ومعطيها -6

 ال المسيح ل يهود:   قد ق

(. اننهر 25: 5)يوحنها« الحق الحق أقول لكم تأتي ساعة وهي اآلن حين يسمع األموات صوت ابهن هللا والسهامعون يحيهون »
 2: 17؛ 28، 27: 10أيضا يوحنا

 
(. 28  27: 10( ةيرر  قررال المسرريح إنرره يعقررس خإلا رره  أي المررؤمنين باسررمه  الحيرراة األاديررة )يوفنررا4سرربق أت رأينررا ) ررس البنررد 

لالمسيح هنا  س فديثره الجرامح المرانح يؤةرد ع ري هرذا الحرق فاتره. لهرذا الحرديث ةرات المسريح قرد قالره ل يهرود بعرد أت شرفي رجرل 
سرنة  لشرفاإل المسريح بو مرة لافردة منره.  ثرم ألضرح المسريح  رس فديثره الترالس مرح اليهرود أت  38اإلةة ايت فسدا مرن مرإلإ دام 

 ألادية لمن يسمعها. هذإل الك مة عينها تهل الحياة ا
(. لكرن  رس هرذإل اآليرات يقرول 13: 6تيموثرالس 1؛ 6: 2صرموئيل1؛ 39: 32لنحن نع م أنه ليف سوى   يميت ليحيرس )تثنيرة 

 المسيح إت صوته يعقس الحياة. 
ل فل  ليف (.  المسيح هو المحيس  لهو يفع21: 5)يوفنا« يحيي من يشاء»كات المسيح  س األقول السابقة قال عن نفسه إنه 

 «. من يشاءيحيس »كمجإلد منفذ أل ةواسقة  ال إنما يفع ه بمقتضي إرادته هو لس قانه الشانس   هو 



ثم  فظ لسي ة اافياء التس يذةإلها المسيح هنا  إنها  س منتهي البساطة  ةمرا أت لهرا د لرة عممري  إف قرال المسريح بعرد فلر : 
إت هذإل الك مة التس تهل الحياة هس ة مة   «.  لالسامعوت يحيوت  ابن هللا يسمع األموات صوتتأتس ساعة لهس اآلت  فين »

 (.3: 55(  لهذا النوت المحيس   يمون إ  أت يووت صوت   )إشعياء 50: 119)مزمور 
إن (.  10: 10(  الحيراة األ ضرل )يوفنرا24: 5؛ 16: 3كما أت نوعية الحياة هس أسمي أنواع الحياة  إنهرا الحيراة األاديرة )يوفنرا

 إعطاء الحياة في أية صورة، أمر ال يقوى عليه سوى هللا، فكم بالحري عندما تكون الحياة هي الحياة األبدية!
لاآلت هل أدرةت عزيزي القارئ سمو المجد الذي تتضمنه هذإل األقوال. إت هذإل الساعة امتدت لآلت نحو ألفس عرام  ل يهرا سرمح 

ت اان  .  لهل يمون لألموات أت يسمعوا صوًتا؟  هذا محال. لكرن السرإل يومرن  رس أت ما   يحني من ماليين األموات صو 
هذا النوت ليف صوًتا عادًيرا  ارل هرو صروت اارن  .  إنره النروت الرذي ياترإلق المروت  لينرل أللل ر  األمروات  رس فنروبهم 

ين  للرو ةرانوا قرد أنتنروا  رس قبرور خقايراهم  لخقاياهم ليحييهم. لمهما ةانت فرالتهم  للرو ةرات لهرم  رس مروتهم عشرإلات مرن السرن
  إنهم بمجإلد أت يسمعوا صوت اان    إنهم ينالوت  وًرا الحياة األادية!  أ ليف لهذا د لته لمعناإل؟
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 قال المسيح أيًضا ل يهود: 

لذين في القبور صوته )صوت المسيح(، فيخرج الذين فعلوا الصالحات الحق الحق أقول لكم تأتي ساعة فيها يسمع جميع ا»
 (. 29و28: 5)يوحنا« إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة

 
هنا نحن نجد شيً ا أكثإل عجًبرا ممرا فةإلنراإل اآلت!    ريف أت صروت اارن   يحيرس المروتي رلفًيرا  قر   ارل إت مرا   يحنري مرن 

 يين الذين دخ وا القبور  سياإلجوت من القبور بمجإلد سماعهم لنوته!البال
الكل سيسمح صوته لهم  س القبور  فتي ألل ر  الرذين لرم يسرمعوإل  رس فيراتهم ع ري األرإ. لجف يسرمعوت صروته سرياإلجوت مرن 

 قبورهم ليقفوا أمامه ل حساب.
أت هنرا  أشااًصرا مراتوا مرن آ ف السرنين  يسرتحيل جمرح هذا معنراإل أت المسريح هرو مقريم األمروات لمحيرس الرإلميم.  لنحرن نع رم 

فرات أجسررادهم  لقررد تبعثررإلت  ررس أربررح أطررإلاف المسرروونة  لأربررح ريررا  األرإ  للكررن سرريأتس يرروم  يرره يسررمعوت صرروته منادًيررا  
  ياإلجوت جميعهم من قبورهم  سواء ةانوا أشإلاًرا أم صالحين! 

يقدر إنسات أت يبعث أناًسا ماتوا من آ ف السنين  لتح  ت أجسادهم  عادت إلي  من فا الذي يقدر أت يبعث رمًما إلي الحياة؟ أ
التإلاب  لزرع  رس مورات د رِنهم بسرتات  ط عرت  يره أشرجار  أكرل منره اانسرات لالحيروات  لهرؤ ء اردلرهم مراتوا لتح  رت أجسرادهم  

 لهوذا دلالي !
ن يكهون مجهرد إنسهان؟ ولن لهم يكهن ههو هللا فمهن يكهون؟ أ من هو هذا الهذي صهوته يقهيم جميهع الهذين فهي القبهور؟ أ يمكهن أ

 يعطي هللا مجده آلخر؟ أ يشارك أحد المخلوقات هللا في قدرته المطلقة؟ 
لالمسيح لم يقل فل   ق   ال اإلهنه عم ًيا إف أقام الإلميم  عاًل  ةما فدث عند إقامته ل عازر مرن األمروات لهرو مرا سنوضرحه  رس 

وت الرذي دعرا لعرازر  ارإلج  روًرا بعرد أت ةرات قرد أنرتن  سرياتإلق  رس يروم قرادم قبرور البشرإل جمريعهم  الفنل الثالث.  لفلر  النر
 ليأمإل األرلا  أت ت بف أجسادها من جديد لتقوم من موتها.
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   قد قال المسيح ل يهود: 
 (38: 6)يوحنا «شيئة الذي أرسلنيبل م ،ل مشيئتيمنزلت من السماء ليس ألعقد ألني »
 



كثيإللت يؤمنوت بأت   ر ح المسيح إلي السماء  لهذا طبًعا شسء عميم  للكن ما يؤةردإل المسريح هنرا   مرإلة ل  مرإلتين ارل سربح 
 (. 58ل 51ل 50ل 42ل 41ل 38ل 33أنه نزل من السماء  )ع  6مإلات  س  نل لافد هو يوفنا 
 «أنرتم مرن أسرفل  أمرا أنرا  مرن  روق. أنرتم مرن هرذا العرالم  أمرا أنرا   سرت مرن هرذا العرالم» يهرود: ل س مناسبة أخإلى قال المسريح ل

لليف أفد صعد إلي السماء  إ  الذي نزل من السرماء  اارن اانسرات »(. لهو عين ما أكدإل لنيقوديموس قبل فل : 23: 8)يوفنا
 (. 13: 13)يوفنا «الذي هو  س السماء

الذي من األرإ هو أرضرس  لمرن األرإ يرتك م  الرذي يرأتس مرن السرماء هرو  روق »يوفنا المعمدات:  لعن هذا األمإل عينه قال
(.  تإلى ما الذي د ح المعمدات أت يقرول فلر ؟ لمرافا اعتبرإل المعمردات أت الرذي يرأتس مرن السرماء هرو  روق 31: 3)يوفنا «الجميح

إلد إنسات.  اانسات مندرإل أرضس.  إت لم يون إنسراًنا.  مرن الجميح؟  ااجابة ألت الذي يأتس من السماء   يمون أت يووت مج
 يووت إًفا؟ 

لرم يورن ادايرة لجرودإل   مرح أنره  “ايرت لحرم”ثم إت هذا يتضمن أيًضا معني آخإل  أعنس به سبق الكينونرة.   رإت مولرد المسريح  رس 
: 5)ميارا «منهذ القهديم منهذ أيهام األزلماارجره »خإلج من ايت لحم  ةما يقول عنه النبس مياا  س العهرد القرديم  لكرن هرو الرذي 

 (. بمعني أنه هو األزلس.6: 2؛ متي 2
« خإلجرت مرن عنررد اآلب لقرد أتيرت إلري العرالم  لأيًضررا أترإل  العرالم لأفهرل إلرري اآلب»ل رس مناسربة أخرإلى قرال المسرريح لتالميرذإل: 

اآلب  اينمررا  ررس العبررارة الثانيررة  “تإلةررت”  للررم يقررل “مررن عنررد اآلب خرجههت”(.  فررظ أنرره  ررس العبررارة األللرري يقررول 28: 16)يوفنررا
 عنرردما يتحرردث عررن خإللجرره مررن عنررد اآلب  ااشررارة هنررا إلرري  هوترره  فلرر  الالهرروت الررذي يمررأل السررماء .  “العررالم أتههرك”يقررول 

 لاألرإ  للكن عند فديثه عن تإلةه ل عالم  إنه يتحدث عن ناسوته لمحدلدية هذا الناسوت. 
  لنحن نعإلف أنه ليف أزلس سوى    أ   يووت المسيح اهذا قد قال أيًضا أنا هو  ؟ لهذا الحق إفا ةات المسيح قال إنه أزلس

 24  5: 17؛ 1: 1ُفكإل  س العديد من الفنول  س اانجيل فاته مثل 
 
 قال المسيح إن روحه اينسانية ملكه وتحت سلطانه: -9

 :  قال ل يهود
: 10)يوحنها« أنا من  اتي. لي سهلطان أن أضهعها ولهي سهلطان أيًضها أن آخهذهاليس أحد يأخذها )نفسي( مني، بل أضعها »

17 .) 
 

(.  أمررا المسرريح 8: 8)جامعررة« لرريف انسررات سرر قات ع رري الررإلل »فقيقررة يعم هررا الجميررح  لُيع ِاررم اهررا الكترراب المقرردس أيًضررا  أنرره 
لر   قر   ارل نفرذإل أيًضرا    قرد مرات لريف ألت قرواإل  كات له الس قات ع ي رلفه  نمإًلا ألنه لم يون مجرإلد إنسرات.  لهرو لرم يقرل ف

(.   فررظ 50: 27)متري«  نرإلخ يسرروع بنروت عمريم  لأسرر م الرإلل »نفردت  أل ألت السرإل االهرس خررإلج منره  ارل يقررول الروفس: 
: 23؛ لوقررا37: 15؛ مررإلقف50: 27تكررإلر فةإلهررا  ررس البشررائإل األربررح )مترري -نمررإًلا ألهميتهررا  –  لهررس عيررارة “أسرر م الررإلل ”عبررارة 

 (.  30: 19؛ يوفنا46
  ريف “. نكرف رأسره  لأسر م الرإلل ”ل س إنجيل يوفنا الذي يحدثنا عن المسيح اان    يذةإل شي ا جمياًل عن المسيح   يقول إنره 

 أت رلفه خإلجت  لرأسه تدلدلت  ال إنه أل  نكف رأسه  استعداًدا ل موت الذي ةات سيدخ ه بوامل إرادته  ثم أس م الإلل .
(  لأما 59: 7)أعمال « أيها الإلب يسوع اقبل رلفس»إت استفانوس الشهيد األلل  س المسيحية لحمة موته قال ل مسيح: للذل   

فل  ألت استفانوس مجإلد إنسات  للكن المسريح َقِبرل أت ينريإل «. رلفس أستودعيا أاتاإل  س يدي  »المسيح  إنه عند موته قال: 
 ا مإلاًرا  ال هو   لجنسات  س آت.إنساًنا  لهم ليف مجإلد إنسات  ةما فةإلن
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   قد قال ل يهود: 
 (11: 8)يوحنا « أنا هو نور العالم. من يتبعني فال يمشي في النلمة بل يكون له نور الحياة»
 

العهرد القرديم قرال دالد: (. ل رس 5: 1يوفنرا1« )  نرور»نحن نعإلف من هو نور السرمالات لاألرإ   يرذةإل الكتراب المقردس أت 
  ال لأكثإل من فل   هو يعد ةل من يتبعه أ  “نور العالم”(.   أت يقول المسيح إنه هو 1: 27)مزمور« الإلب نوري لخالصس»

  أي النور الذي يفضس إلي الحياة لالذي يمتح بالحيراة؛  هرذا معنراإل بورل لضرو  أنره “نور الحياة”يمشس  س الم مة  ال يووت له 
 (. 7×3مإلة  ) 21.  لنالفظ أت البشيإل يوفنا فةإل عن المسيح إنه النور  س إنجيل يوفنا    مإلة ل  مإلتين  ال هو الإلب

(  أي إنه لعد البؤساء برالإلي 39-37: 7كات المسيح  س اليوم السااق مباشإلة قد دعا ةل العقاش لكس يأتوا إليه ليشإلبوا )يوفنا
 اقية لالجهل ليأتوا إليه  يتمتعوا انور الحياة!لا نتعاش  لهنا يدعو الذين  س ظ مة ال

   س الوقت الذي يقول  يه عن يوفنا المعمدات النبس العميم  ال الذي هرو أ ضرل مرن نبرس  “النور”لالمسيح يقول عن نفسه إنه 
خررإلى  اررين المق ررق بو مررات أ.  “السررإلاج”لمجررإلد  “النررور”(.  فررظ الفررإلاق الكبيررإل اررين 35: 5)يوفنررا “السررإلاج الموقررد المنيررإل”إنرره 

 )النور( لالنسبس )السإلاج(. 
لالمسيح لم يقل فل   ق   ارل ارإلهن ع يره  رورا   رس المعجرزة العميمرة الترس  ع هرا بعرد فلر  مباشرإلة  إف مرنح نعمرة البنرإل لمولرود 

 ت   المعجزة  س الفنل الثالث.  -بمشي ة الإلب  –أعمي  لسنتأمل 
 
 قال المسيح إنه الراعي الصالح: -11
 قال المسيح ل يهود:    قد
 (. 14: 10)يوحنا« أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف»
 

 -هذإل اآلية تحمل أكثإل من دليل ع ي ةروت المسريح هرو     رالإلاعس الرذي يإلعري األ رإلاد لالجماعرات أيًضرا    يمورن أت يوروت 
(  1: 23)مزمرور« الإلب راعسا  ال يعوزنس شرسء »قال دالد: .  “ ”  “بالإل ”شاًنا آخإل باالف  –بحسل تع يم العهد القديم 

)إشررعياء « كررإلاعي يإلعري ققيعره  اذراعره يجمرح الحمرالت  ل ررس فضرنه يحم هرا  ليقرود المإلضرعات»لقرال إشرعياء النبرس عرن الرإلب: 
 (.  الإلاعس هو الإلب  . 11: 40

.  «2لريف أفرد صرالًحا إ  لافرد لهرو  »مناسربة أخرإلى قرال المسريح:  ل رس«.  أنرا هرو الإلاعرس النرالح»ثرم إت المسريح قرال هنرا: 
 يعنس أنه قال عنه نفسه إنه هو  . « أنا هو الإلاعس النالح» كوت   أفد صالح إ     لةوت المسيح صالًحا  ةقوله هنا 

 
 هو القيامة والحياة المسيح إنه قال  -12

 «اة  مررن آمررن اررس للررو مررات  سرريحيا  لةررل مررن ةررات فًيررا لآمررن اررس   ررن يمرروت إلرري األارردأنررا هررو القيامررة لالحيرر»  قررد قررال لمإلثررا: 
 (.26-24: 11)يوفنا

 
قي ت هذإل العبارة عندما فهل الإلب يسوع إلي ايت عنيا ليقريم لعرازر مرن األمروات.  لنحرن نع رم أنره لرم يقرل ة مرات مثرل هرذإل أي 

موتي.  إنها عبارة مم وءة بالجالل  بحيث   يمون لشاي بشإلي أت  نبس قبل المسيح  ل  أي رسول بعدإل  مح أت بعضهم أقام
                                                 

ع ري  دلريالً فلر  (  معتبرإلين 17: 19)متري « لمافا تدعونس صالًحا؟ ليف أفد صالًحا إ  لافد لهرو  »ز ةثيإل من أصحاب البدع ع ي قول المسيح ل شاب الغنس: يإلةاِ  2
المسريح   لالفارق ةبيرإل. «. لمافا تدعونس صالًحا؟»  ال قال له: “  تدعنس صالًحا”األلوهية عن نفسه. لكن نالفظ أت المسيح لم يقل لذل  الشاب:  أت المسيح نفي صفة

لذل  من سبل سوى أنه ليف      يف14: 10 س يوفنا نفسه عن هنا لم يون ينفس األلوهية عن نفسه  ال ةات ينفي النال  عن البشإل. لأما ةونه صالًحا  ةما فةإل هو 
 مجإلد إنسات.

 



يقررول نميإلهررا  مررا لررم يوررن مرردعًيا.   المسرريح يوضررح ات رر  الك مررات أنرره لرريف مع ًمررا بشررإلًيا يتحرردث عررن القيامررة  اررل هررو المنرردر 
اة  طبيعيررة ةانررت أم رلفيررة أم االهررس لكررل قيامررة  سررواء ةانررت رلفيررة اآلت  أل فإل يررة  ررس ألانهررا. ةمررا أنرره أصررل لينبرروع ةررل فيرر

 أادية.
 هذإل العبرارة إفا هرس عبرارة  إليردة لتعقرس د  ت أكيردة ع ري  هروت المسريح.   رذا  الرذي هرو منردر الحيراة  لالرذي  يره ةانرت 

.  لفرردإل (  ليمونرره أت يورروت أيًضررا القيامررة لمررن يررؤمن برره9: 2)عبررإلانيين  “يررذلق انعمررة   المرروت”(  َقِبررل أت 4: 1الحيرراة )يوفنررا
 (.10: 1تيموثالس2أمونه أت يبقل الموت  لينيإل الحياة لالا ود اواسقة اانجيل ) -بموته لقيامته  –لليف سواإل 

 
 قال المسيح إنه يستجيب الدعاء -13

   قد قال لتالميذإل  س فديث الع ية: 
 (14، 13: 14)يوحنا« فعلهومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد اآلب باالبن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أ»
 

لأي ادعراء برأت هنرا  ما روق  إ    لفردإل.   ةرل العرالممرن له   الناعدإل دعوات الداعينةل   يوجد شاي ممون أت يسمح 
أسفس ع ي الذين أل هروا البشرإل  لنسربوا لهرم  هو ادعاء عار من النحة.   هوت إليهجيت نالبشإل الذي اتداءنيمون أت يستمح إلي 

(. 9: 2م ررو 2) «أت أرخررذ منرر ؟ قبههلمررافا أ عررل لرر   »نرر وات لاسررتجااتها.  لقررد قررال إي يررا النبررس العمرريم مررإلة ألليشررح: سررماع ال
  لأما المسريح  هرو مرا زال يفعرل  لفلر  بعرد رفي ره برألفس سرنة. إنره يسرمح النر وات ليسرتجيبها. “قبل أت أرخذ من ” فظ قوله: 
 لمؤمنين األتقياء.   لما اختبإلإل ةل المسيح هناهذا ما أكدإل ا

  ارل “إت سرألتم شريً ا باسرمس  رإت اآلب يفع ره”  للرم يقرل “مهمرا سرألتم باسرمس  رذل  يفع ره اآلب”لنالفظ أت المسيح لم يقل هنرا: 
 . «3 إنس أ ع ه»  لأيًضا « ذل  أ ع ه»قال: 
 
 ا.بدونه ال يقدرون أن يفعلوا شيئً تالميذه  إنالمسيح قال  -14

 خيإل مح تالميذإل  س الع ية أيًضا:   قد قال  س فديثه األ
 (.5: 15)يوفنا «ألنكم بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شيًئا»
 

ليف  س اداية تواجدإل لتالميذإل  قال هذا نالفظ أت الإلب ل  س هذإل األقوال ينسل الإلب يسوع لنفسه القوة لالقدرة ع ي ةل شسء.  
معهررم. لع رريهم أت  لكنرره يؤةررد لهررم أنرره االهوترره برراقي   ا أت يتررإلةهممًعررةررات مز  هررو   ررس نفررف لي ررة آ مرره.   ل معهررم  اررل  ررس نهايترره

لهرذا معنراإل أنرره لريف مجرإلد إنسررات  غياُبره عرنهم ينهررس عم ره  ارل إت  هوترره  يردرةوا أنهرم لرن يقرردرلا أت يعم روا أي شرسء ادلنرره. 
 ظاهإل  س أقواله هنا  لهم ادلنه لن يقولا ع ي عمل أي شسء.  

 .(13: 4) ي بس «أستقيح ةل شسء  س المسيح الذي يقوينس» :قال الإلسول اولفد لالعوف أيًضا صحيح    ق
 كروت المسريح يسرتادمنا    ريف فلر  ألنره اردلننا .  “ألنس ادلنكم   أقدر أت أ عرل شريً ا”لنالفظ أت المسيح لم يقل  س المقاال: 

: 53فؤ لهذا العمل   مسإلة الإلب ايدإل تنجح )إشرعياءعاجز  فاشا  ال إنه يوإلمنا بأت يقبل أت يستادمنا  س عم ه  لهو لفدإل الك
10 .) 
 
 قال المسيح إنه هو معطي الروح القدس  -15

                                                 
ل رررس هررذا نحرررن نرررإلى لفرردة ا ارررن لاآلب  رررس اسرررتجابة . «إت ةرررل مررا ط برررتم مرررن اآلب باسررمس يعقررريوم» 23: 16 ررس أصرررحا   المسررريح فةرررإل نالفررظ أت 3

  .النالة  ةما  س ةل شسء
 



 لتالميذإل  س الع ية:  قد قال 
 (. 7: 16)يوحنا «خير لكم أن أنطلق، ألنه إن لم أنطلق ال يأتيكم المعزي، ولكن إن  هبت أرسله إليكم»
 

 س الفنرل الترالس(  اتضرح  20: 28الالهوت )ارجح إلي تع يقنا ع ي األقانيم  س متي   إفا عإل نا أت الإلل  القدس هو أقنوم  س
 لنا  وًرا أنه   يمون أت يإلسل أقنوًما إلهًيا سوى  . 

 «أنرس أنرا الرإلب إلهورم للريف غيرإلي.. ليوروت بعرد فلر  أنرس أسرول رلفرس ع ري ةرل بشرإل»ل س هرذا قرال الرإلب  رس العهرد القرديم: 
 (. 28ل27: 2)يوئيل

(  لهنا يقول إنه هو الذي سيإلسر ه  ممرا 26: 14لنالفظ أت المسيح  س العمة نفسها قال إت اآلب سيإلسل إليوم الإلل  القدس )
 يدل ع ي ا تحاد لالتوا ق اين ا ان لاآلب. 

 
 قال المسيح إن كل ما لآلب هو له -16

 : لتالميذإل  س عمة الع ية   قد قال المسيح
 (، 15: 16نا)يوح «كل ما لآلب هو لي»

 :  س صالته إلي أايه لمإلة ثانية قال
 (.10: 17)يوحنا  «كل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي»
 

كرل مرا هرو »الجزء األلل من هذإل اآلية العميمة:  قد يمون ألي مؤمن أت يقول”فسًنا ع  ق القديف لوثإل ع ي هذإل اآلية بالقول: 
 .  “؟«لما هو )لآلب( هو لس»أت يضي  قائاًل:   للكن من فا الذي يقدر «لس  هو )لآلب(

إت عبارة . «ل   هو لس ما ..كل»ل  هو لس  ال قال:  “ومن هو”لس هو ل    “من هو”لنالفظ أت المسيح لم يقل لآلب ةل 
 تعنس  ضمن ما تعنس: أزلية اآلب  لقداسته  لةماله  لمجدإل  لصفاته  لعإلشه.  «كل ما لآلب»

عنس مجإلد معادلة لمسالاة ا ان باآلب  ال هس  س الواقح تعنس شيً ا أكثإل مرن فلر   إف إنهرا تسرت زم أيًضرا ثم إت هذإل العبارة   ت
( لهرررذا هرررو تع ررريم الكتررراب المقررردس 30: 10)يوفنرررا «أنرررا لاآلب لافرررد»الشرررإلةة لالوفررردة الكام رررة  رررس ةرررل شرررسء  ةقرررول المسررريح: 

 الجوهإل!بانوص أقانيم الالهوت.  مسالاة  س األقنومية للفدة  س 
 
 قال المسيح إنه صاحب المجد األزلي -17

   قد قال المسيح  س صالته ألايه ع ي مسمح من تالميذإل: 

 (. 5ل4: 17)يوفنا «واآلن مجدني أنت أيها اآلب عند  اتك، بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم»
 

ا نتفق مح أفرد الشرإلا  الرذي قرال لرو لرم يورن لردينا سروى هرذإل إنن!  «المجد الذي لس عند  قبل ةوت العالم»ما أقوى هذإل العبارة: 
اآلية  تحدثنا عن  هوت المسيح  لما أموننا أت نقعن  س  هوته.   هس تقول لنا صإلافة إت المسيح ةات من األزل مرح اآلب  

ا أت نرردر  ةنرره هررذا المجررد للرريف فلرر   قرر   اررل تحرردثنا أت لرره مجررًدا أزلًيررا يتمتررح برره مررح اآلب  ررس األزل! لنحررن طبًعررا   يموننرر
األزلس   هو من نافية غيإل مع ن  لمن نافية أخإلى يفوق عقولنرا المحردلدة.  للكرن مرا   نقردر أت نسرتوعبه لنفهمره  يموننرا أت 

 نؤمن به لنسجد ألج ه.
 
 

(2) 



 المزيد من أقوال المسيح
 
 (.13: 16)متى «لناس إني أنا ابن اينسان؟ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تالميذه قائاًل: من يقول ا»

**** 
سنواصل الحديث  س هذا الفنل عما قاله المسيح بفمه الكإليم عن نفسه  س البشرائإل المتماث رة )متري لمرإلقف للوقرا(  لسرنتجالز 

ل الإلسرل الكثيررإلة مرا لرد مرن أدلرة ع ري  هروت المسريح  رس سرفإل األعمررال ل رس الإلسرائل  نمرإًلا ألننرا   نإليرد أت ننشرغل اآلت برأقوا
عرن سرريدهم  رس هررذإل األسرفار  رغررم أت شرهادتهم لهررا تقرديإلها  ألت الإلسررل هرم مررن عايشروا المسرريح لمردة تزيررد ع ري ثررالث سررنوات  
ليعإل وت عنره أكثرإل مرن يعرإلف غيرإلهم عنره؛ ارل إننرا سنقنرإل فرديثنا  قر  عرن أقروال المسريح نفسره الترس تبرإلهن أنره  . ثرم نرذةإل 

لةرالم المسرريح  يره يررإلد دائمرا بنرريغة المررتك م. “. إعررالت يسروع المسرريح”إلريرا  نمررإلا ألت هرذا السررفإل هرو بعرض اآليررات مرن سررفإل ال
 لسنذةإل بعًضا من هذإل اآليات بحسل تإلتيل لرلدها  س الكتاب المقدس.

 
 قال المسيح: إنه هو الرب الديان  -1

 األناجيل:   قد قال  س المسيح موعمته من  وق الجبل  لهس ألل مواعمه المسج ة له  س 

يا رب يا رب: أ ليس باسمك تنبأنا؟ وباسمك أخرجنا شهيايين؟ وباسهمك صهنعنا قهوات ”كثيرون سيقولون لي في  لك اليوم: »
 (. 22: 7)متى« حينئذ أصرح لهم إني ما أعرفكم“ كثيرة؟
 

يررة الموعمرة قرردم المسرريح تحتروي موعمررة المسريح مررن  روق الجبررل ع رري العديرد مررن البرإلاهين ع رري  هروت المسرريح.   مررثال  رس ادا
طررروبي لكررم إفا عيرررإللةم لطررإلدلةم لقرررالوا ع ررريوم ةررل ة مرررة شررإليإلة مرررن أج رررس »مجموعررة مرررن التقويبررات  ختمهرررا اهررذإل التقويبرررة: 

(. لالشررسء 12  11: 5)مترري «كررافاين. ا إلفرروا لته  رروا ألت أجررإلةم عمرريم  ررس السررمالات.  ررإنهم هوررذا طررإلدلا األنبيرراء الررذين قررب كم
لمسرريح  يقررارت اررين تالميررذإل الررذين يتررألموت ألج رره  لاألنبيرراء  ررس العهررد القررديم.  لقررد اضررقهدلا األنبيرراء  ررس العهررد الال ررت هنررا أت ا

القديم بسبل أمرانتهم هلل  لاآلت يقرول المسريح لتالميرذإل إنهرم   رس اتبراعهم لره  سيتعإلضروت لالضرقهاد بسربل أمرانتهم لره  ليعردهم 
بيراء.  الد لرة لاضرحة هنرا   رإت ةرات تالميرذ المسريح ُيَشرب هوت بأنبيراء     هرذا معنراإل أنره بأنه سيووت لهم فات الموا أة الترس لألن

 هو ُيَشبِاه نفسه باهلل. أل بو مات أخإلى  يعتبإل نفسه أنه هو  . 
(. 24: 7)متري «من يسمح أقوالس هذإل ليعمل اها أشبهه اإلجرل عاقرل انري ايتره ع ري النراإل»ثم  س ختام العمة يقول المسيح: 

ح المسيح هنا أت أساس األمن لالسالم  س الحياة الحاضإلة ل س األادية أيًضا هو ا ستماع إلي ةالمه.  من يووت هذا؟   يوضِا
لريف ةرل مرن يقرول لرس يرا رب يرا رب يردخل م كروت السرمالات  ارل »ثم  س األقوال السابقة لآلية التس نتحدث  يها قال المسريح: 

دلت أت يعيهرا   كرم برالحإلي لمرن  “يرا رب”لهذا معناإل أت هنا  فسراًبا لمرن يقرول لره: . «س السمالاتالذي يفعل إرادة أاس الذي  
 يإل ض من األساس أت يقولها!

(. لمرن هرذا 46: 6)لوقرا  «للمافا تدعوننس يا رب يا رب  لأنتم   تفع وت ما أقوله لكرم»لهذإل اآلية لردت  س إنجيل لوقا هوذا: 
ر  ال إنه رب ُيقاع. نفهم أت المسيح   يعتبإل   نفسه مجإلد سيد ُيقد 

( تنقبرق ع ري يروم قرادم. 22( تنقبرق ع ري الوقرت الحاضرإل   رإت ة ماتره  رس )ع 21لجت ةانت األقوال التس قالها المسيح  رس )ع
ون، وههو إنههم سهيقولون لهه، باعتبهارهم المهدانالذي يتحدث عنره المسريح  رس اآليرة السرابقة  هرو يروم الدينونرة.  “ فل  اليوم”إت 

 سيصرح لهم، باعتباره الديان. وكالمه هو، وليس كالمهم هم، هو الفيصل في  لك اليوم العصيب!
 المسريح إًفا بحسرل ةالمرره «.  يرا رب يرا رب»ثرم نالفرظ أت هرؤ ء الكثيرإلين مرن البشرإل سريقولوت ل مسريح الرديات  رس فلر  اليروم: 

 . “الديات”لهو  “الإلب”هنا  هو 



المسرريح  ررس عمررة جبررل الزيترروت  إنرره مترري جرراء  ررس مجرردإل لجميررح المالئكررة القديسرروت معرره  سرريجمح أمامرره ل ررس هررذا ا تجرراإل قررال 
تعالوا يا مبارةس أاس  رثوا الم كوت المعد لكم منذ تأسيف العالم .. ثم يقول ل ذين عن »جميح الشعوب  ليقول ل ذين عن يمينه: 

دة اا رريف لمالئكترره.  يمضررس هررؤ ء إلرري عررذاب أارردي لاألاررإلار إلرري فيرراة اليسررار افهبرروا عنررس يررا مالعررين إلرري النررار األاديررة المعرر
(. هررذإل اآليررات تؤةررد لنررا أيضررا أت المسرريح هررو الررديات.  لمررن هررذإل اآليررات نفهررم أت منررائإل جميررح 46 -31: 25)مترري « أاديررة

.  جميههع المالئكهههةاررل  الشررعوب سرريحددإل المسرريح  لفلرر  عنرردما يررأتس ةالررديات  ررس مجرردإل  لمعرره   جمهررور ةبيررإل مررن المالئكررة 
الشرررعوب  لسررريقوم هرررو باعتبرررارإل الرررديات  جميهههع جرررنف لافرررد مرررن البشرررإل  ل  مجموعرررة محررردلدة  ارررلال  ليومهرررا سررريجتمح أمامررره

 بمحاسبتهم. 
أ ديرات ةرل األرإ   »؟  قرال إارإلاهيم  رس العهرد القرديم لهرو يو رم الرإلب لالمرولي: سهيدين جميهع البشهرتإلى من هو الديات الذي 

(  ل رس العهرد 36: 32)تثنيرة« الهرب يهدين شهعبه»(. ليقول موسي النبرس  رس العهرد القرديم: 25ل22: 18)تكوين « ؟يننح عد ً 
 (. 23ل22: 12)عبإلانيين « هللا ديان الجميعأتيتم.. إلي »الجديد يقول ةاتل العبإلانيين: 

   رإت الرذي سريدين الجميرح هرو الرإلب    قرد لبحسل أقدم نبوة  س الكتاب المقدس  لهس ت   التس نقرق اهرا أخنروخ السرابح مرن آدم
  ليعاقل جميرح  جرارهم  ع ري جميرح أعمرال  جرورهم الجميع س ربوات قديسييه ليننح دينونة ع ي  الربهوفا قد جاء »قال أخنوخ: 

  (. 14وفا)يه« اها ع يه خقاة  جارتك م التس  جإللا اها  لع ي جميح الك مات النعبة التس 

الديات ةرات  رس فات يروم محتقرإًلا لمارذلً  مرن النراس  للرذل   قرد تك مروا ع يره الك مرات النرعبة.  إنره هرو لمن هذا نفهم أت الإلب 
الإلب يسوع المسريح الرذي ُر رض لمرا ةرات هنرا ع ري األرإ  لمرا زال مإل وًضرا مرن عردد ةبيرإل مرن البشرإل  لكنره مرح فلر  سريأتس عرن 

 قإليل باعتبارإل الإلب الدي ات  لسيدين جميح البشإل!

 
 المسيح: إنه الُمعين، ومريح كل المتعبين   قال -2

 «تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي األحمال وأنا أريحكم»يقول المسيح:  28: 11 فس متي 
 

 هو الديات   إنه  س الحاضإل هو المستعات! –ةما فةإلنا لتونا  - إفا ةات المسيح   س المستقبل 

 إنرره فةررإل  ررس اآليررات السررابقة أمجرراًدا ثالثيررة عررن نفسرره تؤةررد  هوترره. لهررذإل األمجرراد  لالمسرريح قبررل أت يررذةإل هررذإل اآليررة العميمررة 
 الثالثية هس:

 “. اآلب قد د ح ةل شسء إلي يديه”أت 

   “يقدر أت يعإل ه -سوى اآلب  –  أفد البتة ”أت 

 “.يع ن اآلب ل بشإل”أنه لفدإل يقدر أت 

المعبود    يف سوى الالهوت هو الذي يقدر أت يمس  ايديه ةرل شرسء.  لبدراسة هذإل األمجاد الثالثية يتضح لنا عممة شانه 
ثررم لمررافا   يقرردر أفررد أت يعررإلف شانرره الكررإليم سرروى اآلب؟ السرربل  ررس فلرر  هررو اتحرراد الالهرروت لالناسرروت  ررس شرراي المسرريح  

  يرردني منرره  لأمررا المسرريح  إنرره لبالترالس  إنرره  رروق مرردار  البشررإل.  لأخيررإًلا لرريف سررواإل مررن يقرردر أت يع رن اآلب   رراهلل سرراكن  ررس نررور 
ال  (. لةروت 18: 1)يوفنرا «  لم يإلإل أفد ق   ا ان الوفيد الذي هو  س فضن اآلب هو خبرإل»لافد مح اآلب  ساكًنا  س فضنه. 

 يعإلف اآلب إ  ا ان   هذا معناإل أت ا ان ليف مجإلد أفد.  لفًقا إنه   يقدر أت يع ن   إ   . أحد 



دث المسيح عن نفسه باعتبارإل مسردد افتياجرات البشرإل الم حرة   رأع ن أنره المرإليح  الرذي اوسرعه   أت يرإليح شاًنرا بعد فل  تح
 أل مجموعة من األشااص  ال يإليح جميح التعااي   يقول: 

 (. 28)ع« تعالوا إليَّ يا جميع المتعبين والثقيلي األحمال وأنا أريحكم»

 الذين  س العالم ة ه ليأتوا إليه  ليعدهم إنه سيعقيهم الإلافة  إ   ؟من فا يستقيح أت يدعو جميح التعااي 

  ليعرد مرن يرأتس إليره بالإلافرة  ةأننرا نسرتمح إلري رجرح النردى مرن إعرالت   العجيرل  رس «تعهالوا إلهي  »إننا عنردما نسرمعه يقرول 
 (؟22: 45)إشعياء« أنا   لليف آخإلالتفتوا إلس  لاخ نوا يا جميح أقاصس األرإ  ألنس »العهد القديم لهو يقول: 

 

 قال المسيح إنه رب السبت:  -3
   قد قال ل يهود: 

 (.8: 12)متى« إن ابن اينسان هو رب السبت أيًضا»
 

(  لأعمم من س يمات الم ر  41لالمسيح  س األصحا  نفسه الذي يذةإل  يه أنه رب السبت  يؤةد أنه أعمم من يونات النبس )ع 
(.  مرن هرو هرذا الرذي لريف  قر  أعمرم مرن نبرس أل مرن م ر   ارل أعمرم 6ل أيًضا: إنه أعمم من الهيول )ع (  ال إنه قا42)ع 

 من هيول   نفسه  انمامه لعبادته  اذبائحه لةهنوته؟  لجت لم يون هو    من يووت؟ 
  رو  .يتضرمن ااعرالت عرن  هوترهلهرذا القرول “. رب السربت أيًضرا”لكن المسيح لم يذةإل  ق  إنه أعمم من الهيول  ال قال إنه 

 “.  رب السبت”عإل نا مافا قال الإلب  س العهد القديم عن يوم السبت  ألموننا أت نفهم بنورة أ ضل معني قول المسيح إنه 
 َعاَلَمررةب َاْيِنررس َلَبْيررَنُكْم ِ ررس َتْحَفُموَنَهررا أَلن ررهُ  ُسههُبوت يَلَأْنررَت ُتَك ِاررُم َاِنررس ِإْسررإَلاِئيَل َقرراِئاًل: » 17ل13: 31لقررد قررال   لموسرري  ررس خررإللج

 هرذا معنراإل أنره هرو الرإلب   أيًضرا“ رب السربت” أت يقول المسريح إنره «.  َأْجَياِلُكْم .. ُهَو َاْيِنس َلَبْيَن َاِنس ِإْسإَلاِئيَل َعاَلَمةب ِإَلي اأَلَاد
رب ”نفسرره اضررح أنرره   يجررإلر نبررس أت يعتبررإل بحفررظ السرربوت.   و  االررذي تك ررم قررديًما إلرري موسرري  لالررذي أمررإل الشررعل قررديمً  “يهرروإل”

ل 12: 20؛ فزقيرال 2: 26؛ 30ل 3: 19؛  ليرين13: 31)ارجرح إلري خرإللج ن السبوت إنها سربوتهعقال الإلب بعد أت  “السبت
 (.24: 44؛ 20

م مررن لقررد ألضررح المسرريح أنرره  ررس عم رره هررو أعمررم مررن الهيوررل  إف يقرردم عالًجررا ةرراماًل ل اقيررة  لكنرره  ررس مجررد شانرره هررو أعمرر
 السبت  ال هو رب السبت أيًضا. 

 
 قال المسيح إنه موجود في كل مكان.  -4

   قد قال المسيح لتالميذإل: 
 (. 20: 18)متى « ألنه حيثما اجتمع اثنان أو ثالثة باسمي فهناك أكون في وسطهم»
 

أ ليف هذا دلياًل ع ي أنه الإلب كي  يمون ل مسيح أت يوجد  س لس  ةل اجتماع يوجد  يه اثنات أل ثالثة مجتمعوت إلي اسمه؟ 
 (. 10: 4؛ 23: 1)أ سف« يمأل الكل  س الكل»الذي يمأل الكل؟  ل س ما بعد ألضح الإلسول اولف أت المسيح 

وليس أحد صعد إلى السماء، إال الهذي نهزل »لهنا  عبارة نقق اها المسيح توضح ةي  أنه يمأل الكل    قد قال لنيقوديمروس: 
لقد ةات المسيح يتك م مح نيقوديموس  س ألرش يم  لكنره يع رن (. 13: 3)يوحنا« سان الذي هو في السماءمن السماء، ابن اين



أت السرماء   تا رو منرره.  هرو موجررود ع ري األرإ لموجرود أيًضررا  رس السررماء. لهرذإل لافردة مررن الانرائي االهيررة   راهلل لفرردإل 
 (.24: 23)إرميا« لسمالات لاألرإ يقول الإلب؟أ ما أمأل أنا ا»يمأل السماء لاألرإ  ةقول الإلب ارميا: 

لنالفررظ أت المسرريح الررذي ةررات يررتك م مررح نيقوديمرروس  ةررات اناسرروته  ررس ألرشرر يم  لبالهوترره هررو يمررأل السررماء لاألرإ. لاتحرراد 
  س شاي المسيح  هو  وق المدار  البشإلية.  -الالهوتية لالناسوتية  -القبيعتين 

 
 قال المسيح إنه رب داود.  -5

 سأل الفإليسيين:    قد
ما ا تننون في المسيح؟ ابن من هو؟ فقالوا ابن داود. فقال لهم يسوع: فكي  يدعوه داود بالروح رًبا قائال: قال الهرب لربهي »

 (.45-42: 22)متى «حتى أضع أعداءك مويئا لقدميك؟ فإن كان هو ابنه فكي  يكون ربه؟
 

سرؤال عرن الجزيرة الترس ُتعقري لقينرإل  لسرؤال عرن الرزلاج  رس العرالم اآلترس  ( أس  ة ةثيرإلة: 22لقد ُقِدمت  س هذا الفنل )متي 
لسررؤال عررن النرراموس للصرريته العممرري  للقررد أجرراب المسرريح عنهررا ة هررا إجابررات رائعررة  للكنرره هنررا يوجرره السررامعين إلرري السررؤال 

 «مافا تمنوت  س المسيح؟ اان من هو؟»األكثإل أهمية. 
دالد  للكنرره لرريف مجررإلد ااررن لرردالد  لج   سررتحال أت يرردعوإل دالد رًبررا. إنرره ااررن دالد  هررو ااررن -ةمررا يع ررن الرروفس  -لالمسرريح 

بالجسررد  للكنرره  ررس الوقررت نفسرره هررو رب دالد االهوترره.  لنحررن نعررإلف أت الفإليسرريين لاليهررود لررم يسررتقيعوا ااجابررة عررن سررؤال 
 ين وا إلي ااجابة عنه. المسيح الذي تإلةه معهم ليفكإللا  يه. لهم إلي اآلت  لبعد نحو ألفس عام لم

: 12كورنثوس1إ  بالإلل  القدس ) “يسوع رب”رًبا    يف أفد يقدر أت يقول  دعاه بالروحلمن الجميل أت يقول المسيح إت دالد 
(. 43: 1قالت هذا لهس ممت  ة من الإلل  القدس )لوقرا.  “ربس”(. للهذا  قد دعته ألينابات  لهو ما زال جنينا  س بقن أمه: 3

(  لقالها الإلسول ارولف عنره بعرد صرعودإل إلري السرماء ) ي برس 28: 20)يوفنا “ربس لجلهس”توما له بعد قيامته من األموات:  لقال
 (. 11: 2(  ليابإلنا الوفس أنه سيأتس الوقت الذي  يه سيقول ةل لسات أت يسوع رب ) ي بس 8: 3

(. إنهرم لرم يسرتقيعوا الرإلد ع ري 46)ع «سريوت أت يسرألوإل شريً امن فل  الوقت لم يتجاسإل الفإلي»للألس  يع ق البشيإل متي قائال: 
منققه الواضح لفجته القاطعة  لكنهم ادً  من اايمات به لا نحناء بالسجود له  باعتبرارإل ربهرم أيًضرا  ةمرا هرو رب دالد   رإنهم 

  ض وا أت يمضوا  س عماهم لظالم  كإلهم باقس عمإلهم لجلي أاد اآلادين!
 
 و الذي يرسل األنبياء. قال المسيح إنه ه -6

   قد قال  س عمة الويالت:
ْنُهْم َتجْ » ْنُهْم َتْقُتُلوَن َوَتْصل ُبوَن َوم  ُل إ َلْيُكْم َأْنب َياَء َوُحَكَماَء َوَكَتَبًة َفم  يَنٍة إ َلهى ل َذل َك َها َأَنا ُأْرس  ْن َمد  ُكْم َوَتْطُرُدوَن م  ع  ل ُدوَن ف ي َمَجام 

يَنةٍ   (34: 23)متى « َمد 
 

لقررد قررال المسرريح هررذإل الك مررات ل يهررود  قبيررل صرر به بأيررام أل سرراعات معرردلدة  قررال إنرره سيإلسررل إلرريهم أنبيرراء لفومرراء لةتبررة.  مترري 
 أرس هم؟ يقيًنا أرس هم بعد قيامته من األموات  لصعودإل  وق جميح السمالات. 

الررذي يإلسررل الإلسررل لاألنبيرراء.  لع يرره  ررإت مررن يمررن أت هررذإل األقرروال تؤةررد أت المسرريح لرريف مجررإلد نبررس ل  مجررإلد رسررول  اررل إنرره هررو 
)ارجرح   ؟؟  ألريف هرو  لالحومراء من الذي يإلسرل األنبيراءالمسيح مجإلد رسول أل نبس  يووت قد  اته مدلول هذإل العبارة العممي.  

لقرد تمرم .  ل (6: 22)رريرا “قديسرينإلره األنبيراء ال”إلب نره هرو انفسره الريتضمن أقول المسيح هنا  اإفً (. 6: 1؛ يوفنا8: 6إلي إشعياء 
 من األموات لصعودإل إلي السمالات  فيث أرسل إلي ت   األمة العاصية أنبياء لفوماء لةتبة.   تهبعد قيام المسيح ةالمه هنا



 تمهرإل عالمرة اارن اانسرات»بالمعرانس حمرل لالممبرار  هذا القول الل س هذا الندد يقول المسيح أيًضا  س موعمة جبل الزيتوت 
المالئكرة هرذا معنراإل أت . (31: 24)متري  «مختاريههابروق عمريم النروت  يجمعروت  فيرسل مالئكتهه...  يبنإللت اان اانسات ... 

  ن هرم ماترارلإل.   هرذا الرذي اتضرح لا تقرإل لرم يورنيالماترار أنه يم   السر قات ع ري إرسرالهم  لةرذل   رإت ل   هم مالئكة اان اانسات
 . (23: 1) “  معنا الذي تفسيإلإلعمانوئيل ”سوى س هذإل البشارة كما نفهم من األصحا  األلل  

 

 قال المسيح أن كالمه ال يزول -7

   قد قال المسيح  س موعمة جبل الزيتوت: 
 (.35: 24)متى  «السماء واألرض تزوالن ولكن كالمي ال يزول»
 

ال مغرإللر مرن هرؤ ء إت ةالمره   يرزلل. للكرن لنحن نعإلف أنه بعض الدةتاتوريين ةانوا يفإلضوت ع ري النراس أقروالهم  لربمرا قر
(. نعرم 4: 146)مزمرور «تاإلج رلفره  يعرود إلري تإلابره.  رس فلر  اليروم نفسره ته ر  أ كرارإل»هؤ ء؟  يقول المإلنم:  4مافا بعد موت
 «ة  س السرمالاتإلي األاد يا رب ة مت  مثبت»هو الذي ةالمه   يزلل  ال    ةقول المإلنم:  -ةائًنا من ةات  -ليف اانسات 

 (.89: 119)مز
كالمررس   »للكررن المسرريح لرريف ةررذل   اررل إنرره يقررول هنررا: . «هوررذا قررال الررإلب»للقررد ةررات األنبيرراء دائًمررا يبرردألت نبررواتهم بررالقول: 

 !«يزلل
يرإل مرن لمن الجميل أت نرذةإل أت المسريح قرال هرذا الكرالم قبيرل آ مره لموتره بسراعات معردلدة. لةانرت األيرام التاليرة سرتحمل الكث

 المفاجآت غيإل السارة لتالميذإل  لمح فل   قد ثبت أت ةل ما قاله المسيح تم  لتم فإل ًيا. 
(.  لقررد ةررات قنررد قررادة اليهررود 33: 12  مررح يوفنررا 32: 18إت طإليقررة موترره تمررت ةمررا قررال   مررات  رروق النرر يل )قررارت يوفنررا
(  للكرن العجيرل 5: 41إلري األارد شرعبيته )ارجرح إلري مزمروراألشإلار أنه بموته  وق الن يل  لهس ميتة ال عنة لالعار  سرتنتهس 

أت العوف هو ما فنل  لبعد نحو خمسين يوًما ادأت الكإلازة به  لآمن  س عمة لافدة ثالثرة آ ف نفرف  لمرا زال هرذا يحردث 
 يل غيرإلهم  ررأفبوإل يومًيرا  رس ةرل بقراع العررالم. هنرا  ماليرين لرم تكررن لهرم بره أيرة عالقررة  لالربعض ةرات ينكرإلإل ليبغضرره  لكرن النر

للقرد قرال أيًضرا إنره سريقوم  رس  (.32: 12)يوفنرا «لأنرا إت ارتفعرت عرن األرإ أجرذب إلرس الجميرح»لعبدلإل  لفل  إتماًما لقوله: 
اليوم الثالث. لهو ما فدث  عال   عندما فهبت المإلأتات إلي القبإل  س  جإل ألل األسبوع  لجدت الحجإل مدفإلجا عن باب القبرإل  

)متري  «إنس أع م أنكمرا تق برات يسروع المنر وب  لريف هرو ههنرا ألنره قرد قرام ةمرا قرال»  السماء يقول لهما: لسمعن صوت مال
(. لقرال إت الهيورل سريدمإل تماًمرا  بحيرث   7: 28؛ 32: 26(. للقد ظهإل لتالميذإل  س الج يل ةمرا قرال أيًضرا )متري 6  5: 28

)متري  «الحرق أقرول لكرم:   يمضرس هرذا الجيرل فتري يوروت هرذا ة ره»: يتإل  فجإل ع ي فجإل  يه إ  لينقض  لفدد المدة قرائالً 
(. لهو ما تم  عاًل  ليابإلنا التراري  أنره رغرم تع يمرات تريقف القائرد الإللمرانس بعردم المسراس بمبنري الهيورل  لاابقراء 34  2: 24

 ع يه ةأثإل تارياس  إ  أت ةالم المسيح  لليف ةالم تيقف  هو الذي تم.
( لهررو مررا تشررهد برره 18: 16)مترري  «ع رري هررذإل النرراإلة أانررس ةنيسررتس لأاررواب الجحرريم لررن تقرروى ع يهررا»د قررال: لقبررل فلرر  ةررات قرر

القإللت العشإللت الماضية.  كم فاللت معالل الهدم أت تهدم ةنيسة المسيح  للكن طاش سهمهم!  لاتضح أت ةالم المسريح هرو 
 ن األرإ بجبالها الإلاساة. أشد ثباًتا من السمالات بقوانينها الثااتة  لأكثإل رسوخا م

 إفا  كالم المسيح أادي لجلهس  معنوم لصادق. إت ةالمه له فات صفات ةالم    ألنه هو  . 
 

 قال إنه صاحب كل سلطان في السماء وعلى األرض: -8
                                                 

 وميسي أسرياا ال ميلك من أمر نفسه شيئاا!أحياانا حيدث هذا قبل موهتم، إذ مبجرد عزهلم يزول عنهم اجلاه والصوجلان،  4



   قد قال المسيح لتالميذإل بعد القيامة: 

 (.18: 28)مت« دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى األرض»
 

و هذا الذي له ةل الس قات  س السماء لع ي األرإ؟  أ يمون أت يووت مجإلد ما وق محدلد  لُيَسر م لره ةرل السر قات   من ه
  س األرإ  ق   ال  س السماء أيًضا  فيث مسون  ؟ 

 أ يمون أت يووت هذا الشاي صافل الس قات المق ق  س األرإ ل س السماء شاي آخإل غيإل  ؟
أت ُيعقي مجإلد ما وق  مهما سما  ةل الس قات  س السماء لع ي األرإ  هو تع يم أكثرإل صرعوبة بمرا   ” قال أفد المفسإلين:

 “.يقاس  من التقإليإل بأت المسيح هو  .   إت العبارة األللي تتضمن  كإلين متنا إلين ل  يمون جمعهما مًعا ع ي ااطالق
 
 المسيح قال إنه واحد مع اآلب والروح القدس:  -9

 ال المسيح أيًضا لتالميذإل بعد قيامته من األموات:   قد ق
 (.20: 28)متي  «ا هبوا وتلمذوا جميع األمم، وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس»
 

تتضمن تع يًما عميًمرا  يعتبرإل قمرة ااعرالت  رس اايمرات المسريحس  أعنرس « عمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس»لعبارة 
  لثالوث أقانيمه.  راهلل لافرد  لكرن لفدانيتره ليسرت مق قرة ل  مجرإلدة ارل جامعرة مانعرة. للرذل   قرد قرال لتالميرذإل هنرا: به لفدانية  

   هررذا هررو اايمررات “باسههم هللاعمرردلهم ”إنرره   يقررول: «.  افهبرروا لت مررذلا جميررح األمررم  لعمرردلهم باسررم اآل ب لا اررن لالررإلل  القرردس»
اآلب لا ان لالإلل  القدس  ةأت هنا  أكثإل مرن إلره لافرد   تعردد اآللهرة هرو مفهروم  بأسماءعمدلهم  اليهودي غيإل الكامل  ل  يقول

هرررذا هرررو التع ررريم العمررريم الرررذي ُيميِارررز «. عمررردلهم باسرررم اآلب لا ارررن لالرررإلل  القررردس»لثنرررس  لهرررو مفهررروم خررراطي ل اسرررد  ارررل يقرررول: 
د اآللهررة  لالثانيررة تع ررم اوفدانيررة مجررإلدة مق قررة  لأمررا المسرريحية  ررتع م المسرريحية عررن ةررل مررن الوثنيررة لاليهوديررة؛  رراألللي تع ررم اتعررد

اوفدانيررة جامعررة مانعررة  تجعررل   الوافررد لرريف  ررس فاجررة إلرري خ يقترره ليمررارس معهررا صررفاته األصرري ة.  رراهلل لافررد  ررس جرروهإلإل  لكنرره 
 . “باسم اآلب لا ان لالإلل  القدس”م ثالوث  س أقانيمه.  لذل  قال المسيح لتالميذإل  عندما يت مذلت األمم  أت يعمدله

للقررد تررم هررذا ااعررالت عررن    ررس المسرريحية   فررس اليهوديررة لررم يوررن قررد جرراء بعررد لقررت ااعررالت الكامررل عررن    فيررث يقررول 
 (.18: 1)يوفنا«   لم يإلإل أفد ق   ا ان الوفيد الذي هو  س فضن اآلب هو خبإل»البشيإل يوفنا: 

س فقيقة الوفدانية لالتث يث مًعا   اهلل لافد  رس ثرالوث لثرالوث  رس لافرد. الجروهإل لافرد  للكرن التعينرات لقد أع ن الكتاب المقد
 )أل األقانيم( ثالثة. لهذا األمإل  لجت ةات يسمو ع ي العقل  لكنه ليف ضد العقل. 

 
 قال المسيح إنه الموجود دائما أبًدا -10

   قد قال لتالميذإل: 
 (20: 28)متى « انقضاء الدهر وها أنا معكم كل األيام إلى»
 

 يشيإل المسيح إلي لجودإل  س ةل زمات.   20: 28يتحدث المسيح عن لجودإل  س ةل موات  لاآلت  س متي  20: 18 س متي 
من فا الذي يمأل الزمات لالموات سوى   ة س التواجرد.   رأت يعرد المسريح تالميرذإل بأنره معهرم ةرل األيرام  إلري انقضراء الردهإل  

 (.8: 13)عبإلانيين  «يسوع المسيح هو هو أمسا لاليوم لجلي األاد»ناإل أت  هذا مع
أنرره موضرروع  ع رري  هرروت المسرريح   يررذةإل أل ً متنوعررة أدلررة تحمررل لنررا األقرروال الاتاميررة انجيررل مترري لمررن هررذا  إننررا نررإلى أت 

سرر قات  لرريف  ررس السررماء  قرر  ل  ع رري األرإ أنرره ة ررس ال: ا.  لثانًيررسههجدوا لهههإف يقررول عررن تالميررذإل إنهررم لمررا رألإل   سررجود األتقيرراء
هو ة س التواجد    يا رو منره زمرات ل  مورات   :ا.  لثالثً   لهذإل أيًضا لافدة من خنائي   حسل  ال  س السماء لع ي األرإ



  رريف مررال  ل   .  لنع ررم أت هررذإل أيًضررا لافرردة مررن الانررائي االهيررة«أنررا معوررم ةررل األيررام إلرري انقضرراء الرردهإل»: إف قررال لتالميررذإل
 إنسات يقال عنه إنه موجود  س ةل موات لةل زمات.

(  لياتم 23: 1)متي  «اسمه عمانوئيل  الذي تفسيإلإل   معنا»لمن الجميل أت إنجيل متي يبدأ بمولد اان العذراء الذي ُدعس 
 اانجيل بقول عمانوئيل نفسه إنه مح تالميذإل ةل األيام إلي انقضاء الدهإل!

 
 مسيح: إنه الرب: قال ال -11

  المسيح بعد أت خ ي مجنوت ةورة الجدريين قال له: 

 (. 19: 5)مإلقف  «ا هب إلى بيتك وللى أهلك واخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك»
 

؟  مررن هررو الررإلب الررذي أنقررذ هررذا «  لرفمرر الههربأخبررإلهم ةررم صررنح برر  »هررذا التعبيررإل:  تررإلى ةيرر   هررم الإلجررل الررذي شررفاإل المسرريح
 ياطين التس ةانت تسونه؟ المجنوت من الش

أمرا هرو )أي الإلجرل الرذي ةرات مجنوًنرا لرفمره »نإلى ااجابة ع ري فلر  مرن ة مرات البشريإل مرإلقف الترس ت رت عبرارة المسريح هرذإل: 
لهذا معناإل أت يسوع الرذي خ ري الإلجرل مرن الشرياطين  هرو   «.به يسوعالإلب لشفاإل(  مضي لنادى  س العشإل المدت ةم صنح 

للرد لكرم اليروم  رس »ت هذا هو التعبيإل الذي ارتب  بالنسيح من يوم مولدإل  عندما قرال مرال  السرماء ل إلعراة: الإلب. لنحن نعإلف أ
 . “المسيح الإلب”  م يون يسوع هذا مجإلد مسيح  ل  مجإلد رب  ال هو . «مدينة دالد ما ي هو المسيح الإلب

م ا اررن  لاسررتادم  يمررا نرردر عررن اآلب أل الررإلل  القرردس  ل ررس العهررد الجديررد بعررد قيامررة المسرريح لصررعودإل  اربررت  لقررل الررإلب بررأقنو 
 مإلة! 650لكنه استادم عن ا ان فوالس 

 
 : “ابن هللا”قال المسيح: إنه  -12

  فس محاكمة المسيح أمام رئيف الكهنة يقول الوفس

 (.62: 14)مرقس «قال يسوع: أنا هو )المسيح ابن المبارك(»
 

اارن ”كهنة  طإل  رئيف الكهنة سؤاً  محدًدا  ليجيل المسيح عنره ارنعم أل    إت ةرات هرو  س محاكمة المسيح أمام قيا ا رئيف ال
مررزق رئرريف الكهنررة ثيابرره لقررال: مررا فاجتنررا بعررد إلرري شررهود؟ قررد » كانررت النتيجررة أت «.  أنررا هررو»   أجابرره المسرريح قررائاًل لرره: “ 

 « موتسمعتم التجاديف. ما رأيوم؟   الجميح فوموا ع يه أنه مستوجل ال
(  للقرد  هموهرا هرم اهرذا المعنري  لالرإلب لرم ينرحح لهرم 18: 5هذإل الك مة اان   تعنس  س مفهوم اليهود أنره المعرادل هلل )يوفنرا

 ر ضروا اايمرات اهرذإل الحقيقرة  لصر بوإل باعتبرارإل مجردً ا ألنره قرال فلر  - س عمي عردم اايمرات  –مفهومهم  للو أنهم بول أس  
 عن نفسه.
الرذي أثرار فنرق رئريف الكهنرة الشرإليإل هرو لبقانتره  لرد عرن المسريح  رس العهرد الجديرد مرا   يقرل عرن خمسرين مرإلة.   هذا التعبيإل

لمرح أت المسرريح بنررفة عامررة لررم يشررإل إلرري شانرره أنرره ااررن    إ   يمررا نرردر  لمررح فلرر   قررد عإل رره الكثيررإللت ةررذل   إف  فمرروا 
 عممة شانه لسمو أمجادإل.

: 10)يوفنا« ؟إني ابن هللا الذي قدسه اآلب  لأرس ه إلي العالم  أ تقولوت له إن  تجدف  ألنس ق ت »: مإلة قال عن نفسه ل يهود
أاس يعمل فتي اآلت لأنا أعمل.  من أجل هذا ةات اليهود يق بروت أكثرإل أت يقت روإل  ألنره »(.  ل س مناسبة أخإلى قال ل يهود: 36

 (.  18  17: 5)يوفنا« معادً  نفسه باهلللم ينقض السبت  ق   ال قال أيًضا إت   أاوإل  
لمرن ردلد التالميرذ نفهرم أت البشرإل قرالوا «.  مرن يقرول النراس عنرس إنرس أنرا اارن اانسرات؟»لمإلة أخإلى سرأل الرإلب تالميرذإل قرائاًل: 

نتمرإل شريً ا أ ضرل   لكرن المسريح لرم تسرإلإل هرذإل ااجابرة  لةأنره ةرات ي“لافد من األنبياء”عن المسيح ةالًما فسًنا   س مجم ه أنه 



المسهيح ابهن أنت هو »   أجابه بقإلس قائاًل: «لأنتم من تقولوت إنس أنا هو؟»بعد ةل ما عم ه اينهم.  لذل   إنه سأل تالميذإل: 
ب بقإلسا ألت اآلب أع ن هذا له  مما يدل ع ي أت هذا ااعالت: «.  هللا الحي يات ر  تماًمرا  “المسيح اان   الحرس”لالإلب طو 

   لج   عالَم ةات التقويل لبقإلس؟  “هو لافد من األنبياء”إليه باقس الناس من أت المسيح  عما لصل
لنحن نالفظ أت المسيح لم يندهش اجابة بقإلس السابقة  لةأنه يفاجأ اها  ل  طرإلب لهرا لةأنهرا تكرإليم لرم يورن يتوقعره  ل  هرو 

ب صررافبها قررائاًل لرره:  « إت لحًمررا لدًمررا لررم يع ررن لرر   لكررن أاررس الررذي  ررس السررمالات»اعتررإلإ ع يهررا  اررل إنرره بوررل بسرراطة طررو 
 (.  مما يدل ع ي أت هذإل المعإل ة عن المسيح ي زمها إعالت من   اآلب مباشإلة.17: 16)متي

 لالذين شهدلا  س الوفس بأت المسيح هو اان   ةثيإللت. نكتفس بااشارة إلي سبح شهادات:

   ؛ 35: 9؛ 22: 3؛ لرررو7: 9؛ 11: 1؛ مرررإلقف 5: 17؛ 17: 3مرررإلات )متررري 7 ررراآلب شرررهد لررره بأنررره اانررره  ل عرررل فلررر
 (.17: 1ب 2

 (  1:1لالإلل  القدس شهد عنه ةذل  )مإلقف 

 (.18: 2)رريا(  أل بعد القيامة 36: 10؛ 35: 9سواء قبل الن يل )يوفنا لهو قال ةذل  عن نفسه 
 (.  36ل 35: 1لالمال  جبإلائيل  س بشارته ل مقوبة العذراء قال فل  )لوقا 
 (.  7: 5لفتي الشياطين عإل ته ةذل  )مإلقف 
  (  27: 11؛ 49ل 34: 1؛ يوفنا 16: 16؛ 33: 14لالتالميذ أقإللا اهذا األمإل أكثإل من مإلة )متي 
  ال لفتي الغإلباء عإل وا فل  لاعتإل وا به  ةما فدث مثاًل من قائد الم ة األممس الذي ةات عند الن يل  الذي لمرا رأى

 (.39: 15؛ مإلقف54: 27)متي« فًقا ةات هذا اان  »قال: أعاجيل الج جثة 

 
 قال المسيح إنه المخلص الوحيد.  -13

   قد قال لت ميذيه يعقوب ليوفنا: 
 (. 56  55: 9)لوقا «لستما تعلمان من أي روح أنتما ألن ابن اينسان لم يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص»

 كما قال أيًضا: 
 (. 10: 19)لوقا «لكي يطلب ويخلص ما قد هلك ألن ابن اينسان قد جاء»

 لقال أيًضا ل يهود: 
 (9: 10)يوحنا« أنا هو الباب. إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعي»
 

ح المسيح  س األقوال السابقة أنه ليف إفدى طإلق الاالص  ال هو القإليق الوفيدة له.  للهذا  إنه هنا يقول إنه    “الباب”يوضِا
أنرا هرو القإليرق لالحرق لالحيراة  لريف أفرد يرأتس إلري »أنه الباب الوفيد ل االص.  ل س موات آخإل قال المسريح لتالميرذإل:  بمعني

 (. 6: 14)يوفنا« اآلب إ  اس
  تتك روا ع ري الإلرسراء  ل  ع ري اارن آدم  فيرث   »لنحن نعإلف مرن العهرد القرديم أت الما ري الوفيرد هرو  .  يقرول المرإلنم: 

أ ليف أنا الإلب ل  إله آخإل غيإلي؟ إله بار لما ي  »(. ةما قال   ع ي لسات نبيه إشعياء: 3: 146)مزمور « ندإلخالص ع
(.  ةمرا قرال النبرس 22  21: 45)إشرعياء «ليف سرواي. التفتروا إلرس  لاخ نروا يرا جميرح أقاصرس األرإ  ألنرس أنرا   للريف آخرإل

لرريف بأفررد غيررإلإل الاررالص  ألت لرريف اسررم آخررإل تحررت »ل الإلسررول بقررإلس عنرره (. ليقررو 9: 2)يونررات « ل ررإلب الاررالص»يونررات: 
 (.12: 4)أعمال « السماء قد أعقس اين الناس به ينبغس أت نا ي



لو ةات المسيح مجرإلد نبرس مرا ةرات يمونره مق ًقرا أت يوروت القإليرق الوفيردة ل ارالص  ارل  رس هرذإل الحالرة يوروت إفردى طرإلق   
القإليق الوفيد ل االص    يف لهذا من تفسيإل معقرول سروى أنره لريف نبًيرا  مرن األنبيراء الرذين  لاالص البشإل. أما أت يووت هو

 .  “الما ي الوفيد”أتوا لرف وا  ال هو    إف هو 
 
 قال المسيح إنه هو األول واآلخر. البداية والنهاية. األل  والياء. -14

   قد قال لعبدإل يوفنا  س سفإل الإلريا: 

 (؛17: 1)رريا «األول واآلخرال تخ  أنا هو »
 لقال لمال  ةنيسة سميإلنا: 

 (؛ 8: 2)رريا «األول واآلخر. الذي كان ميًتا فعاش هذا يقوله»
 لمإلة أخإلى: 

 (6و5: 21)رؤيا« قال لي قد تم. أنا هو األل  والياء، البداية والنهاية. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجاًنا»
 كما قال أيًضا: 

« ا أنهها آتههي سههريعا وأجرتههي معههي ألجههازي كههل واحههد كمهها يكههون عملههه. أنهها األلهه  واليههاء، البدايههة والنهايههة، األول واآلخههروههه»
 (13و12: 22)رؤيا

 
  عنرردما سررق  يوفنررا عنررد رج يرره ةميررت.  لنحررن نجررد  ررس العهررد القررديم تررأثيإًلا «أنررا هررو األلل لاآلخررإل»لقررد قررال الررإلب هررذا ليوفنررا 

؛ 23: 3(؛ لفزقيررال )فزقيررال20: 13(  لمنررو  )قضرراة3: 17ظهررورات إلهيررة سررابقة  مررح إاررإلاهيم )تكرروين مشررااًها لهررذا فرردث  ررس
 (.17-15  9  8: 10؛ 17: 8(  لدانيآل )دانيال4: 44؛ 3: 43

فرردث الاررروف لالفرررزع   مرررن جانرررل المسررريح أتررت ت ررر  ااعالنرررات السرررامية عرررن شانررره   –مرررن جانرررل يوفنرررا  -لكررن  إت ةرررات 
هرذا «. األلل لاآلخإل  البداية لالنهاية  األل  لاليراء»يإلات الااصة باهلل دلت سواإل.   من سوى   يمون أت يووت مستادًما التعب

( ة هرا عرن الرإلب 12: 48؛ 6: 44؛ 4: 41التعبيإل   يإلد  س ةل الكتاب سوى  س نبوة إشعياء  ليإلد  يها ثالث مإلات ) رس ص
( الررذي يقرر  خررارج 4: 41ةمررا عب ررإل إشررعياء  ررس اآليررة األللرري ) –اهلل هررو لفرردإل )يهرروإل( ممررا يرردل ع رري أت هررذا التعبيررإل إلهررس.  رر

(. إت الزمرات ضري  ع يره!  هرو األلل ل  12: 48(  لخرارج تراري  الا يقرة )إشرعياء6: 44إشرعياء التراري   خرارج تراري  الفرداء )
لمآل لكرل خ يقتره.  لعنردما يورإلر الروفس شسء قب ه. هو ع ة ةل شسء لليف له ع ة. ثم إنه هو اآلخإل  لليف بعدإل شسء  هو ا

 هذا الفكإل ثالث مإلات: األلل لاآلخإل  البداية لالنهاية  األل  لالياء   إت هذا   يمون أت ينقبق إ  ع ي   لفدإل. 
كرل شرسء يسرتمد األصرل منره  لةرل . «إنره قبرل ةرل شرس  ل يره يقروم الكرل» 17: 1لقد قيرل أيًضرا عرن المسريح بحسرل ةولوسرس 

ستمد الوجود منه. لجليه يؤلل ةرل شرسء. إنره األلل  رس ةرل مجرال  لهرو اآلخرإل لكرل مردى. هرو يحتروي الكرل  لخارجره   شسء ي
 يوجد سوى العدم. إنه تعبيإل يدل ع ي األللوية الكام ة لالتفوق المق ق.

  يتضررح ع رري “األلل لاآلخررإل”  لعررن المسرريح باعتبررارإل “األلل لاآلخررإل”لع يرره  إنرره  ررس ضرروء ااعررالت النررإليح عررن   باعتبررارإل 
 الفور أت المسيح قال عن نفسه صإلافة أنه هو  .

مررن جهررة الزمررات هررو األلل  لمررن جهررة األاديررة هررو اآلخررإل. بو مررات أخررإلى هررو أزلررس أارردي. أل بو مررات أخررإلى هررو الكررائن اذاترره 
 لالواجل الوجود. 
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 ليوفنا  س جزيإلة بقمف إنه  قال المسيح عن نفسه
 (18: 1)رؤيا« الحي. وكنت ميًتا، وها أنا حي إلى أبد اآلبدين»



 
أنررا فررس إلرري أاررد ”  لأيضررا “الحررس”لاآلت يضرري   لرره أنررا . «أنررا هررو األلل لاآلخررإل» ررس اآليررة السررابقة ةررات الررإلب قررد قررال ليوفنررا: 

لكل عداإل أموات.  قال اليهود ل مسيح عن إاإلاهيم لعن باقس األنبياء:  اهلل يسمي  س الكتاب المقدس بأنه الحس. اينما ا. “اآلادين
نعرم ةرل األنبيراء مراتوا ألنهرم بشرإل  أمرا    رال يمروت. لهنرا .  «ألع   أعمم من أاينا إارإلاهيم الرذي مرات  لاألنبيراء مراتوا جميًعرا»

 (.4: 1)يوفنا «ة يه ةانت الحيا»يقول المسيح عن نفسه إنه هو الحس.  ال هو الذي قيل عنه: 
مرإلة  رس العهرد الجديرد  منهرا سرت مرإلات  رس  14مإلة  س العهد القرديم ل 14مإلة.  28 س الكتاب المقدس “   الحس”ليإلد التعبيإل 
لكرن «. لفدإل له عدم الموت»(.  ليقول الكتاب المقدس عن   إنه 7: 15؛ 6: 10؛ 14: 5؛ 10  9: 4؛ 18: 1سفإل الإلريا )

(. لعنردما مرات لرم يمرت ألت هرذا 15: 3)أعمرال“ رئريف الحيراة”نه قرام أيًضرا  ألنره ا غرة الإلسرول بقرإلس هرو ها إنسات مات  للك
كات فًقا ع يه ةما ع ي ةل إنسات  ال ةات موته اختيارًيرا  ةمرا ةرات موتًرا ةفارًيرا عرن الجرنف البشرإلي ة ره. لهرذا الشراي يقرول 

ةمرا لرد  رس ال غرة اليونانيرة  هرو أقروى تعبيرإل  رس ال غرة ل د لرة ع ري  “اردينأارد أ ”لتعبيإل «. فس إلي أاد اآلادين»عن نفسه إنه 
 عدم نهاية الزمن.   كي  يووت هذا؟ أ ليف ابساطة ألنه ليف مجإلد إنسات  ال هو   لجنسات  س آت لافد مًعا؟
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 يوفنا  قال له:  فس اآلية السابقة استقإلد المسيح متحدًثا إلي 
 (.18: 1)رؤيا «مفاتيح الهاوية والموتولي »
 

لهرذا التعبيرإل يردل .  «للرس مفراتيح الهاليرة لالمروت»قرائاًل:    بعرد ةالمرح السرااق لره يوفنا  رس جزيرإلة بقمرفمح المسيح يستقإلد 
يإلعررل اانسررات  بسرربل ع رري أت المسرريح هررو المهرريمن المق ررق ع رري أجسرراد لأنفررف الجميررح. السرر قات الررذي ةررات الشرريقات برره 

 خقيته  للكن ها قد أتي الفادي الذي أمونه أت يعتق اانسات من ت   العبودية القاسية. 
د ح إلس  ةرل سر قات  رس السرماء »أ ليف هو بعينه الذي قال عن نفسه:  الذي يم   مفاتيح الحياة لالموت؟ من فالنحن نتساءل 
  من يووت؟   هو  ذا السقات صافل هلجت لم يون (. 18: 28)متي «لع ي األرإ
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فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد مهنكم بحسهب » هو قال لمال  ةنيسة ثيراتيإلا: 
 (.  23: 2)رؤيا« أعماله

 
ليجيرل: « الق ل أخدع من ةل شسء لهو نجيف من يعإل ه؟»: يقال هذا التعبإل عن الإلب يهوإل أكثإل من مإلة  س نبوة إرميا.   قد قال

بمعنرري أنرره   يوجررد مررن يعررإلف  ( 12: 20؛ 20: 11انمررإل أيضررا  ص 10: 17)إرميررا« أنررا الررإلب  ررافي الق رروب لماتبررإل الك رري»
(. ل  39: 8م ررو 1« )ألنرر  أنررت لفررد  عإل ررت أ كررار جميررح انررس البشررإل» ق رروب البشررإل إ   . لهررو عررين مررا قالرره سرر يمات الحورريم:

(.  هررذا مجررد يارري الررإلب 21: 44)مزمررور« ألنرره هررو يعررإلف خفيررات الق ررل»يوجررد مق ًقررا مررن يع ررم مررا  ررس صرردلر النرراس سرروى   
 )يهوإل( لفدإل دلت سواإل. 

  بمعني إنه يعإلف األ كار لالنيات  ليع م أعماق اانسات.  يدر  الدلا ح « افي الك ي لالق وب»لكن المسيح هنا يقول إنه هو 
 لاأل كار  ليفحي العواط  الداخ ية لالإلغبات  س األعماق. بو مات أخإلى هو الك س الع م. ةي    لهو الديات!

 عندما يؤةد المسيح إنه يعإلف ق وب البشإل جميًعا  مستادما العبارة عينها التس استادمها الإلب يهوإل عن نفسه  رس نبروة إرميرا  أ 
   نه هو  ؟  ال يووت المسيح اهذا قد قال عن نفسه إ
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   قد قال ليوفنا الإلائس  س ختام سفإل الإلريا: 
 (.16: 22)رؤيا «أنا أصل و رية داود، كوكب الصبح المنير»
 

بررل أت لالمققررح األلل مررن اآليررة السررابقة لرريف أفجيررة  اررل إنرره إجابررة عررن أفجيررة المسرريح التررس قالهررا ةررآخإل سررؤال لجهرره ل يهررود ق
مافا تمنوت  س المسيح؟ اارن مرن هرو؟  قرالوا اارن دالد.  قرال لهرم يسروع:  كير  يردعوإل دالد »ينقق ع يهم بمإلثاته. عندما سألهم 

 (.45-43: 22)متي «بالإلل  رًبا قائال: قال الإلب لإلبس فتي أضح أعداء  موط ا لقدمي ؟  إت ةات هو اانه  كي  يووت ربه؟
  نجرد ااجابرة عنره  رس رريرا 22ااجابة عرن سرؤال المسريح السرااق. لكرن ال غرز الرذي لرد  رس متري  لم يستقح الفإليسيوت لاليهود

االهوته هو أصل دالد أي هو خالقه  لبناسوته هو فرية دالد  ألنه . “أصل لفرية دالد”.  المسيح ةما أع ن هنا عن نفسه: 22
 للد من مإليم انت دالد.  

لياإلج قضيل من جذع يسي لينبرت  رإلع مرن أصروله..  رس فلر  اليروم »س إشعياء عن المسيح: هذإل اآلية تشبه ةثيإلا ما قاله النب
(.  المسيح هو قضيل من جذع يسي بمقتضري ناسروته  لهرو أصرل يسري 10  1: 11)إشعياء  «يووت أصل يسي راية ل شعوب

مرنهم المسرريح فسرل الجسررد »ح:   قررد قرال الإلسررول عرن المسرري 5: 9بمقتضري  هوترره. ةمرا تشرربه مرا لرد عررن المسريح  ررس رلميرة 
  ”)أي إنه من الشعل اليهودي  للكنه أضاف  س الحال القول( الكائن ع ري الكرل إلهرا مبارةرا إلري األارد )أل اتعبيرإل أكثرإل دقرة 

  «(“المبار  إلي األاد
 
 
 



 
(3 ) 

 ما ا قالت أعمال المسيح؟
 
 (.38و37: 10)يوحنا « صدقوني.. ولال فصدقوني بسبب األعمال نفسها»

**** 
رأينا  س الفن ين السابقين أت المسيح قال مإلات عديردة مرا يفيرد أنره   المراهإل  رس الجسرد. لسرنإلى  رس هرذا الفنرل أنره لرم يقرل 
فل   ق   ال قدم أيًضا الدليل الساطح لالبإلهات القاطح ع يه. لنحن نعإلف أت األ عال لهرا صروت أع ري مرن األقروال   مرا أسرهل 

إلرره  أل أنرره رسررول مررن عنررد     أل أنرره أفرد أنبيائرره.  لقررد تقاا ررت أنررا شانررًيا مررح أشررااص  قرردلا قررواهم أت يردعس شرراي بأنرره 
ةما قال بأساليل مات فة إنه     قد اإلهن ع ي فل  أيًضا  –له ةل المجد  –العق ية  ادعوا مثل هذإل ا دعاءات.  لكن المسيح 

 بما   يحني من أعمال.
لرو لرم أكرن قرد ج رت لة مرتهم )يقنرد »ميذ لهو يحدثهم فديث الوداع  س الع ية  قال لره المجرد ل تالميرذ:  س ختام فياته مح التال

اليهود( لم تكن لهم خقية  لأما اآلت   يف لهم عرذر  رس خقيرتهم.  لرو لرم أكرن قرد عم رت ايرنهم أعمراً  لرم يعم هرا أفرد غيرإلي لرم 
هرو خقيرة ر ضره  “ خقيرتهم”(. لالمقنرود بعبرارة 24-22: 15)يوفنرا« ارستكن لهرم خقيرة  لأمرا اآلت  قرد رألا لأبغضرونس أنرا لأ

 لعدم اايمات به أنه هو   الذي ظهإل  س الجسد  لأنه المسيا.  
 لاآلت  دعنا نمإل ع ي ثمانية أنواع من المعجزات التس عم ها المسيح له المجد ةعينات: 
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البدايررة  ألنهررا ةانررت ألل معجررزة مسررج ة ل مسرريح  ررس البشررائإل األربررح. لهررس معجررزة  لقررد اختررإلت هررذإل المعجررزة ألتحرردث عنهررا  ررس
 عميمة  س نمإل اليهود الذين عم ت المعجزة اينهم  لالذين ةتل متي البشيإل إنجي ه إليهم  لفل  لجم ة أسباب:

. لهرذا يعقينرا  كرإلة عرن (12: 12ألت مإلإ البإلص هو مإلإ بشح ل غاية  يجعل صرافبه ةالميرت الرذي أكرل لحمره )عردد أواًل:
 مقدار بشاعة هذا المإلإ.

يعتبإل نجاسة  تحإلم صافبها ليف  ق  من ممارسة العبادة  س هيول    ال  –بحسل شإليعة موسي  -ةات هذا المإلإ  ثانًيا:
أصرحافين  فتي من ا ختال  مح شعل     كات يتم عزله خارج أماكن إقامة الشعل.  لعن هذا المإلإ ال عين أ إلد الناموس

 (. 14؛ 13كام ين لشإلفه لشإل  ةيفية التعامل مح المنااين به ) ليين 
إنه ةات يستحيل الشفاء من هذا المإلإ.  للهذا  إنه عندما أرسل م   أرام إلي م   إسإلائيل رئيَف جيشه نعمات السإليانس  ثالًثا:

 «يس  فتي أت هذا يإلسل إلس  أت أشفس رجاًل من اإلصه؟هل أنا   لكس أميت لأف»ليشفيه من اإلصه  مزق الم   ثيابه  لقال: 
 (.  مما يوضح لنا نمإلة الناس إلي خقورة هذا المإلإ  لاستحالة الشفاء منه. 7: 5م و 2)

 لكن المسيح  س هذإل المعجزة ا مسة لافدة منحوبة بأمإل منه  طه إل األاإلص!  
 كثيإًلا ما اكتفي بالك مة لفدها  لكنه  س فالتنا هذإل لمف األاإلص.   نالفظ أت الإلب يسوع لم يون دائًما ي مف من يقوم بشفائهم 

من ي مف األاإلص يتنجف  لكننا هنا نرإلى شاًنرا ي مرف األارإلص  رال يترنجف هرو  ارل األارإلص  -بحسل الشإليعة  –للقد ةات 
 هو الذي يُقهإل.  من يووت هذا الشاي العجيل؟ 

 فررظ أت «. أريررد  رراطهإل»   قررال لرره يسرروع: «د: إت أردت تقرردر أت تقهإلنررسيررا سرري»لعنرردما أتررس فلرر  األاررإلص  قررد قررال ل مسرريح: 
 !  “ فس الحال طهإل اإلصه”لنقإلأ: “.  أريد”  ال قال: “كل شسء بإفت  ”المسيح لم يقل له: 



الذي يعمل ةل  ل  يقولها  ق   ال يفعل أيًضا.  فًقا لقد أثبت المسيح اهذا أنه هو  “. أريد”تإلى من الذي له س قات أت يقول 
 (.11: 1)أ سف« شسء فسل رأي مشي ته

 لالمسيح هنا نإلاإل بحنانه ي مف األاإلص المنبوف  لبقوته يقهإلإل من اإلصه.  مجًدا له  إنه صافل أرق ق ل  لأقوى فراع!
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ن   عرن طإليرق النرالة  أل لقد قام بعرض األنبيراء لالإلسرل بعمرل معجرزات شرفاء  لكرنهم عم روا ت ر  المعجرزات بقروة اسرتمدلها مر
 عرل ت ر  المعجرزات بقوتره  -بارالف ةرل مرن سربقه لةرل مرن لحقره  -بس قات أخذلإل من الإلب يسوع المسيح نفسره  أمرا المسريح 

(. للاضرررح أت مرررن يعقرررس 8-5: 10هرررو لسررر قانه الشانرررس.  للررريف فلررر   قررر  ارررل إنررره أعقررري هرررذا السررر قات آلخرررإلين )متررري 
 ا هذا الس قات.الس قات لغيإلإل  يم   هو شانيً 

كل مهرض كات يشفس »ثم  فظ أنه لم تكن هنا  أنواع من األمإلاإ متاني  يها الإلب يسوع  ال يقول عنه متي البشيإل إنه 
لالمجرانين لالمنرإللعين لالمف روجين  بأمراض وأوجاع مختلفة س الشعل ..  أفضإللا إليه جميح السقماء المنااين  وكل ضع 

كهل مهرض لةات يسوع يقوف المدت ة ها لالقإلى يع رم  رس مجرامعهم... ليشرفس »إلة ثانية يقول: (. لم24ل23: 4)متي  « شفاهم
: 6؛ 10: 3؛ 34-32: 1؛ مررإلقف31ل30: 15؛ 36ل35: 14(. ارجررح أيًضررا إلرري مترري 35: 9)مترري«  ررس الشررعل وكههل ضههع 

 19: 6؛ 40: 4؛ لوقا56ل55
فس بو مررة  مجررإلد ة مررة يقولهررا  لةانررت ة مترره تحمررل معهررا لأمررا ةيرر  ةررات الررإلب يشررفس المإلضرري   ررإت المسرريح أفياًنررا ةررات يشرر

السررر قات   يهرررإلب المرررإلإ مرررن المرررإليض الرررذي أمامررره. لمرررإلات ةرررات المسررريح يشرررفس بو مرررة  لكرررن مرررن ع ررري بعرررد  دلت أت يقاارررل 
 المإليض شانًيا  لكن ة مته لأمإلإل ةانا يحمالت معهما الس قات؛ لأفياًنا ةات الذين ي مسونه ينالوت الشفاء.  

قرم لافمرل سرإليإل   لافهرل إلري ايتر .  قرام ل وقرت ».  هو مثاًل قال ل مف وج الذي ُقِدم إليه يحم ه أربعرة: شفى المسيح بكلمة لقد
(.  للمرإليض اإلةررة ايرت فسرردا الرذي ظررل مقعرًدا لمرردة ثمرانس لثالثررين سررنة  12  11: 2)مررإلقف« لفمرل السررإليإل لخرإلج قرردام الكرل

 ررس البإلةررة مترري تحررإل  المرراء  ة مررة لافرردة مررن  ررم المسرريح جع ررت فلرر  الإلجررل  يإلجررو الحنررول ع رري الشررفاء عررن طإليررق نزللرره
(.  للحمراة بقرإلس نقرإلأ أنره انتهررإل الحمري  تإلةتهرا  ارل نقرإلأ إنهرا  ررس 9-5: 5)يوفنرا «صرافل أقردم مرإلإ  يحمرل سرإليإلإل ليمشررس

يد   عادت صحيحة ةراألخإلى  (. لمح الإلجل في اليد اليابسة قال المسيح له مد39  38: 4الحال قامت لصارت تادمهم )لوقا
 (.13: 12)متي

 س هذا يق  المسيح  س موق  المباينة مح ةل رجرال   لاألنبيراء   فرس العهرد القرديم نقرإلأ عرن م ر  يربف   يردإل  ردًعرا لره عرن 
لررم يسررتقيح أت شررإلإل  هررو الم رر  يإلبعررام  الررذي مررد يرردإل ليمسرر  رجررل   الررذي تنبررأ ضرردإل  ررس فلرر  اليرروم. لقررد يبسررت يرردإل  ررس الحررال  ل 

(.  أمرا الرإلب 13مرل 1لةانرت ةمرا  رس األلل )  يإلدها.  للما تضإلع رجل   إلي لجره الرإلب مرن أجرل الم ر   رجعرت يرد الم ر  إليره
رجرل ” فرارق ةبيرإل ارين  يسوع  عندما شفس الإلجل فا اليرد اليابسرة  لرم يورن محتاًجرا إلري أت يتضرإلع إلري لجره الرإلب  ألنره هرو الرإلب. 

. لأمرررا بالنسررربة ل ُحمررري الترررس شرررفي فمررراة بقرررإلس منهرررا  أت ينررريإل رجرررالً  لَ ِبرررل معجرررزة  لبرررين   نفسررره الرررذي تنرررازل لقَ الرررذي يعمررر “ 
يحترراج عررالج يسررتمإل أليررام ةثيررإلة   يهررا تبرردأ الحمرري  ررس ا ختفرراء  مررن الحمرري  اررإلغم تقرردم القررل الهائررل العررالج  معررإللف اليرروم أت 

يح  رال ي زمره سروى أت يرأمإل   تهرإلب الحمري هإللًبرا مرن أمرام لجهره! قرال النبرس عرن الرإلب: بالتدريج تارةة المإليض منهًوا.  أما المس
 (.5: 3)فبقوق « قدامه فهل الوبأ  لعند رج يه خإلجت الحمي»

(. 3: 1)تكروين « قال لريون نرور  كرات نرور»لبالنسبة لمإليض اإلةة ايت فسدا   نحن نتذةإل ما عمل    س الا يقة األللي  عندما 
(.  هوررذا المسرريح هنررا  ة مررة لافرردة فم ررت معهررا القرروة ل مررإليض   قررام 9: 33)مزمررور «قررال  كررات  هررو أمررإل  نررار»لمررإلنم: ليقررول ا

 (.20: 107)مزمور« أرسل ة مته  شفاهم»(.  إنه الإلب الذي قال عنه المإلنم: 9  8: 5طاعة لك مات المسيح )يوفنا



أتي قائد م رة إلري يسروع يق رل إليره مرن أجرل غالمره المف روج  للمرا قرال  مإلة  من على بعد،، ولكن يشفي بكلمةلمإلات ةات المسيح 
«. أنا آتس لأشفيه.  أجاب قائد الم ة لقال: يا سريد لسرت مسرتحًقا أت تردخل تحرت سرقفس  لكرن قرل ة مرة  قر   يبرإلأ غالمرس»المسيح: 

« لرريون لرر    بررإلأ غالمرره  ررس ت رر  السرراعة افهررل  لةمررا آمنررت»للقرد تعجررل يسرروع مررن إيمررات فلرر  القائررد  ألنرره ةررات أممًيررا  لقررال لره: 
(.  لمإلة ثانية مح ضاب  من الحإلس الم كس  س ةفإلنافوم  أتي إلي يسوع لهو  س قانا الج يل لط ل إليره أت ينرزل 13-5: 8)متي 

قانرا  (.  إت54-46: 5)يوفنرا« قرال لره يسروع: افهرل  اانر  فرس»معه  ليشفس اانه قبل أت يموت  ألنه ةرات منراًبا بحمري شرديدة  
الج يررل فيررث التقرري الررإلب فلرر  الضرراب   تبعررد عررن ةفررإل نررافوم نحررو أربعررين ةي ررو متررإًلا.  لكررن األمررإل لررم يسررت زم أكثررإل مررن قررول الررإلب 

 «!افهل  اان  فس»

يفتاررإل اانسررات اليرروم  ررس القررإلت الوافررد لالعشررإلين بقدرترره ع رري الررتحوم مررن بعررد.   مررن األرإ يمونرره أت ينرر ح األعقررال التررس 
قمار النناعية لمإلةبات الفضاء.  لكن إت ةات اانسات يقدر أت ينحح من ُبعرد أخقراء  رس أشرياء صرنعها   رإت تحدث  س األ

  يسررتقيح أت يشررفس مررن ُبعررد أمإلاًضررا  ررس أشررااص خ قهررم.  هررذا مررا عم رره الررإلب يسرروع  ررس معجررزة شررفاء ااررن خررادم الم رر   ررس 
قد شفي المإلإ المستعنس مرن ُبعرد  لأقرام المشرإلف ع ري المروت بو مرة كفإلنافوم  لشفاء غالم قائد ال ة  س ةفإلنافوم أيًضا.  ل

 قدرته.  يا لإللعة المعجزة!! لما فل  إ  ألنه االهوته يمأل ةل موات.  
لنحن نتذةإل ةي   س اداية المسيحية ةات ظل بقإلس يشفس المإلضي.  بمجإلد أت ياريم للرو ظ ره ع ري أفرد المإلضري ةرات يبرإلأ  رس 

لأما اولف  قد صنح   ع ي يدإل قوات غيإل المعتادة  فتي إنه ةات ُيؤتي عن جسدإل بمناديرل أل مرآزر إلري  (. 15: 5الحال )أعمال
(.  لكن رب بقإلس لبولف لم يون بحاجرة   إلري أت ياريم بم ره  ل  أت يرؤتي 12ل11: 19المإلضي  تزلل عنهم األمإلاإ )أعمال

 وانه  ةانت تحمل معها األمإل  لهذا يوفس!  عن جسدإل بمناديل.  ال إت ة مة تاإلج من  مه  لهو  س م

  ةرل مرا  رس المسرألة أت يرأتس المرإليض لي مرف المسهيح يشهفي بهدون كلمهة يقولهها ههو، وال كلمهة يقولهها المهري لمرإلات ةرات 
مرن هدب ثوب المسيح  ينال المإليض الشفاء  س الحرال. ليابإلنرا الروفس عرن امرإلأة ناز رة دم منرذ اثنترس عشرإلة سرنة  تألمرت ةثيرإًلا 

أطباء ةثيإلين  لأنفقرت ةرل مرا عنردها  للرم تنتفرح شريً ا ارل صرارت إلري فرال أردأ. مرا أت سرمعت عرن يسروع فتري أترت إليره ألنهرا 
يرذةإل  28: 5قالت إت مسست للو هدب ثوبه شفيت  لقد ةات. للقد صارت هذإل المرإلأة رائردة  اقتردى اهرا الكثيرإللت.  فرس مرإلقف 

يرذةإل ةير  أت مإلضري ةثيرإلين ط بروا أت ي مسروا للرو هردب ثوبره  لةرل  56: 6  ل رس مرإلقف لنا لمسة هذإل المإلأة ل مسيح لشفائها
 من لمسه شفس!

قرال لره “.  مرن لمسرنس؟” الرذي اردا ع ري المسرامح غإليًبرا: لبالنسبة ل مإلأة ناز ة الدم تذةإل البشائإل أت الإلب توقر  ليسرأل هرذا السرؤال 
ن الرإلب أصرإل ع ري أت يرإلى الرذي  عرل فلر . لةرات لره  رس هرذا فومرة    قرد تالميذإل أنت تإلى الجمح يزفم   لتقول مرن لمسرنس؟ لكر

أراد الررإلب أت تررذهل هررذإل المررإلأة ناز ررة الرردم إلرري ايتهررا  ليسررت متمتعررة بالشررفاء الجسرردي  قرر   اررل بمررا هررو أ ضررل لأهررم  ابإلةررة السررالم 
د خإلجت من ايتها مإليضة لها هرس تعرود إلري لق«.  افهبس بسالم»لنفسها لرلفها   ما أت اعتإل ت أمامه بالحق ة ه  فتي قال لها: 

 «!افهبس بسالم»لها هو يقول لها « لهس خائفة لمإلتعدة»البيت صحيحة؛ لجاءت إلي الإلب 

  إيمات هذإل المإلأة شفاها  للكن ة مة الإلب مألت ق بها بالثقة.  

 شرسء يمورن أت ياتفرس عنره ع ري ااطرالق  ل  لبااضا ة إلي فل  أراد الإلب أت يع منا درًسا هاًما  لهو أنه الع يم بول شسء.   ال
 فتي لمسات أصابعنا!   لفا  الذي رأى إيمات هذإل المإلأة لانتعش به  أ لم يون يإلى أيًضا عدم إيمات الجموع؟! 

للكررن ارردلت إيمررات   »(. موترروب: 1: 1؟ )ترريقف «إيمررات ماترراري  »قررارئس العزيررز إنرره أيضررا يررإلا  ليعإل رر    هررل لرردي  إيمررات؟ 
: 11)عبررإلانيين « موررن إرضررارإل )أي إرضرراء  (. ألنرره يجررل أت الررذي يررأتس إلرري   يررؤمن بأنرره موجررود  لأنرره يجررازي الررذين يق بونررهي

6.) 

 



 فتح أعين العميان:  -3
عميات هذإل اآلية لم يقم بعمل نميإلها نبس من قبل المسيح  ل  رسول من بعدإل. لةات معإللً ا اين مع مس اليهود أت آية تفتيح أعين ال

تاي المسيح لفدإل دلت سرواإل  بحيرث أت مرن يفرتح أعرين العميرات يوروت بالتأكيرد هرو المسريح منَتَمرإل األمرة. للهرذا   مرا أرسرل يوفنرا 
 رإت المسريح  رس إجااتره ع ري المعمردات  أشرار ع ري « أنت هو اآلتس أم ننتمإل آخإل؟»المعمدات اثنين من تالميذإل إلي الإلب ليسأله: 

إفهبا لأخبإلا يوفنا بما تسمعات لتنمإلات. العمرس يبنرإللت  لالعرإلج يمشروت  »عجزات تفتيح أعين العميات قائاًل: رأس ما أشار  إلي م
 (.5  4: 11)متي « لالبإلص يقهإللت  لالنم يسمعوت  لالموتس يقوموت  لالمساكين يبشإللت. لطوبي لمن   يعثإل  س  

ياًل ع ري مسريالية يسروع  قر   ارل ع ري  هوتره أيًضرا.   فرس العهرد القرديم لكن هذإل المعجزة العميمرة  تفتريح أعرين العميرات  ليسرت دلر
هروفا »(  ةمرا يقرول النبرس: 8: 146)مزمرور « الإلب يفرتح أعرين العميرات»ينسل تفتيح العميات إلي الإلب لجلي     نقإلأ قول المإلنم: 
تعنررس إنهررا تتفررتح ع رري اتسرراعها  “ تررتفقح” مررة (. لة5  4: 35)إشررعياء« إلهوررم .. هررو يررأتس ليا نرروم  فين ررذ تررتفقح عيرروت العمررس

 لتبنإل بول لضو . 
 للهذا  آية تفتيح أعين العميات اإلهنت لكل في بنيإلة داخ ية أت يسوع هو المسيح  لأنه هو الإلب االه.  

 رس الكترراب: للقرد فةررإلت البشرائإل األربررح قيرام المسرريح بإعقراء نعمررة البنرإل لسرربعة أشرااص مررذةورين بالتفنريل  هررم اتإلتيرل فةررإلهم 
  لةانرت فالتره اؤًسرا 22: 12(؛ ثم أعمي آخإل مرذةور  رس متري 31-27: 9األعميات ال ذات شفاهما المسيح  س اداية خدمته )متي 

(  لالسرادس 34-29: 20مإلةًبا  إف ةات أعمي لأخإلس لمجنوًنا؛ ثم أعميات شفاهما الإلب بقإلب أريحا   س نهاية خدمته تقإليًبا )متي 
 9  لالسابح هو رجل أعمي منذ ل دته  مذةورة قنته  س يوفنا26-22: 8من ايت صيدا لالذي فةإل  س مإلقف هو األعمي الذي 

لالعررين مررن أعقررد أعضرراء جسررم اانسررات.  الشرربوية مررثال لهررس تقررح  ررس مررؤخإل العررين  مررح أنهررا  ررس ُسررم  الورقررة العاديررة  لكنهررا م ي ررة 
تتأثإل بالضروء  م يوت عًنا  لهس 125لضوء لاأللوات.   تحتوي العين ع ي نحو بماليين المااري  لالنباايت التس تعمل ع ي تميز ا

م يروت مارإلل  مرن أنرواع ثالثرة تسرتجيل لأللروات الإلئيسرية: األزرق لاألخضرإل لاألفمرإل.  ثرم توجرد  6الاا ت  ةما تحتوي ع ري نحرو 
لهرس عضر ة م ونرة ترتحوم  رس هرذا الثقرل   تضريقه . “الحدقرة”أل  “إنسرات العرين”  أل “البؤبرؤ”القزفية  ل س منتنفها يوجد ثقل هرو 

 لتوسعه فسل ةمية الضوء المعإلإ له العين.  
لخ رر  البؤبررؤ توجررد العدسررة  لهررذإل ليسررت مثررل عدسررات النمررارات أل الكرراميإلات ثااتررة  اررل إت   الاررالق العمرريم جع هررا متغيررإلة 

بورل عرين سرت عضرالت  لتمورن العرين مرن أت تتحرإل   الشول لتساعد العين ع ي التإلةيز  فسل بعد الغإلإ أل قإلبره.  ترتحوم
  س أي اتجاإل تقإليًبا. لكن العينين تتحإلةات مًعا  لهما مزلدات بأسإلع عضالت  س جسم اانسات.

ثررم العنررل البنررإلي  لهررو يحررول طاقررة الضرروء إلرري نبضررات عنرربية  مررن ثررم ينقررل ت رر  النبضررات مررن العررين إلرري الرردماغ ليتإلجمهررا 
 الم . 

جرراز االهررس  ةيرر  يموررن لمجررإلد إنسررات أت يا ررق عيوًنررا لشرراي للررد أعمرري؟  لقررد قررال الإلجررل الررذي ةررات أعمرري أمررام هررذا ااع
  ارل إنره هرو “مرن  ”لكرن الحقيقرة أت يسروع لريف  قر  «. لو لم يون هذا من    لما قدر أت يعمل شريً ا» أبنإل عن المسيح: 

الشرفاء  للصرل األمرإل إلري طرإلدإل خرارج المجمرح  التقراإل المسريح  لسرأله هرذا  . للذل   عندما ثارت الدنيا ع ي الإلجل الذي نال 
أ تؤمن باان  ؟ قال له الإلجل: مرن هرو يرا سريد أللمرن بره. أجابره يسروع: قرد رأيتره  لالرذي يرتك م معر  »السؤال المنيإلي الهام: 

 «.  هو هو.  قال له األعمي: أرمن يا سيد. لسجد له
 باان  ؟   أيها القارئ العزيز؟ أ تؤمن

 ليت  تقول نعم  لليت  تسجد له!
 

 إسكات عاصفة البحر:  -4
 لقد عمل المسيح خمف معجزات با رتبا  بالبحإل ُفكإلت بالتفنيل  س البشائإل األربح    لهس ةاآلتس: 



أسروت المسريح  إسوات عاصرفة البحرإل عنردما ةرات المسريح مرح تالميرذإل  رس السرفينة  لةرات هرو  رس مرؤخإل السرفينة نائًمرا  لمرإلة أخرإلى 
العاصفة فين مشي  وق البحإل الهائج  ةما سرنإلى  رس الفقرإلة التاليرة  لثرالث معجرزات أخرإلى عم هرا المسريح با رتبرا  بنريد السرم  

 (.  8: 8(.   البحإل خاضح له  لأيًضا سم  البحإل السال   س سبل المياإل )مزمور7-3: 21؛ يوفنا27: 17؛ متي9-4: 5)لوقا
  س معجزة إسوات عاصفة البحإل األللي  لالتس اها أظهإل المسيح س قانه ع ي قوى القبيعة.  دعنا اآلت نإلةز الفكإل

-22: 8  لوقرا41-35: 4  مرإلقف27-23: 8معجرزة إسروات المسريح ل عاصرفة  رس األناجيرل الرثالث المتماث رة )متريللقد لردت 
ًعا  لأما هو  إف ةات متعًبا  قرد خ رد ل نروم ع ري لسرادة  رس لةات المسيح قد قال لتالميذإل لنجتز إلي العبإل. ثم دخ وا السفينة م(.  25

أت يهرز إيمرات التالميرذ   أهراج ريًحرا عاصرفة شرديدة   “رئريف سر قات الهرواء”مؤخإل السفينة. ليبدل أنه  س أثناء نومه  أراد الشيقات 
 ضإلبت السفينة  لبدأت المياإل تدخل إليها  لصارلا  س خقإل. 

دين مهرإلة  لهرم خبرإلة ةبيرإلة  رس البحرإل  لبرال شر   فراللوا بورل مهرارتهم مواجهرة العاصرفة  دلت أت للقد ةات معمرم التالميرذ صريا
ينررعدلت إلري السرمالات  يهبقرروت »ُيق قروا مع مهرم. لكرن انقبقررت ع ريهم ة مرات المزمررور أمرام الرإليح العاصررفة  لاألمرواج المتالطمرة: 

(.  مرررافا 27  26: 107)مزمرررور« وكهههل حكمهههتهم ابتلعهههتل السررروإلات  إلررري الهاليرررة  فاارررت أنفسرررهم بالشرررقاء. يتمررراي وت ليتإلنحررروت مثررر
 يفع وت؟ 

 ررس  فيصههرخون إلههى الههرب»األمررإل القبيعررس  ررس مثررل هررذإل ألفرروال هررو النررإلاخ إلرري  . ليسررتقإلد المررإلنم  ررس المزمررور قررائاًل: 
ي أت التالميرذ التجرألا إلري (. ع ر29  28: 107)مزمرور« .  يهدي العاصفة  تسون لتسوت أمواجهايخلصهمضيقهم  لمن شدائدهم 

 يسوع الذي ةات نائًما  س سفينتهم   هل أمونه أت يا نهم من شدائدهم؟

 (!26: 8)متي« ثم قام  لانتهإل الإليا  لالبحإل   نار هدلء عميم»ااجابة العميمة هس نعم. لاستمح إلي ةالم البشيإل: 

صررار ةنررفحة الزجرراج.  لمررح أت العاصررفة عررادة تتوقرر   مررا أعجررل هررذا! الإليررا  سررونت  لاألمررواج لقفررت  لالجررو صررفا  لالمرراء
 تدريجًيا  لكن ما فدث هنا ةات خالً ا لهذا    ك مته فم ت معها الهدلء التام ل عاصفة!

(  إفردى األفراجس الترس 4: 30)أمثرال« مرن جمرح الرإليح  رس ففنتيره؟»من فا الذي له س قات ع ي الإليح؟! لقد ةات هرذا السرؤال 
 «. »مسا    إجابة عنها سوى  فةإلها أجور ان متقية

و  لهو يحاج أيوب ممهإًلا له ضعفه «.  من صإل المياإل  س ثوب؟»لالبحإل .. من يتحوم  يه؟ إت أفجية أجور تستقإلد قائ ة: 
 مرن فجررز البحرإل بمنرراريح  فرين انرد ق .. جزمررت ع يره فرردي لأقمرت لرره مغراليق لمنرراريح »الترام إزاء قردرة   المق قررة  قرال لرره: 

 (.11-8: 38)أيوب« لق ت إلي هنا تأتس ل  تتعدى  لهنا تُتام ةبإلياء لجج 
؛  ذا  الذي قبَل لحمات ةات نائًما مرن ااعيراء  قرام لانتهرإل قروى القبيعرة الثرائإلة!  “عجيًبا”ليف عجيًبا إًفا أت سيدنا يدعي اسمه 

(  لكن دعنا   ننسي أنره هرو المتسر   ع ري 20: 8)متي “سهليف له أين يسند رأ”لهو إت ةات قد فةإل قبل ت   المعجزة مباشإلة أنه 
كبإليراء البحررإل  الررإلب يهروإل. إنهررا لافرردة مررن المشراهد التررس تمهررإل لنررا اوضرو  القبيعتررين  ررس الشرراي الوافرد يسرروع المسرريح: القبيعررة 

 الالهوتية  لالقبيعة البشإلية.

مرا برالكم خرائفين »ه  ال ألنهم هم أنفسهم ق قروا. لقرد قرال لهرم: دعنا نتوق  عند توبي  المسيح لتالميذإل  ليف ألنهم أق قوإل  س نوم
لالسررؤال الررذي يفررإلإ نفسرره: أ لررم يوررن مررن الواجررل ع رريهم أت يوقمرروإل ألنهررم صررارلا بالفعررل  ررس خقررإل؟ «. هوررذا يررا ق ي ررس اايمررات؟

أنكرم ستنر وت إلري العبرإل ةمرا ق رت  طالمرا أنرس ق رت فلر    رال ارد”ااجابة: إنه ةات قرد أمرإل بالرذهاب إلري العبرإل.  لةأنره يقرول لهرم: 
 ! “لكم. مهما فدث  س البحإل



لهررذإل (.  لالد لررة التررس   مفررإل منهررا 27: 8مترري « ) ررإت الإليررا  لالبحررإل جميًعررا تقيعرره ! تعجررل النرراس قررائ ين أي إنسررات هررذا»
أت لتالميرذإل ن عم ره هرذا. سربق المعجزة العميمة إت المسيح ليف شاًنا عادًيا  ل  فتي مجإلد نبس.  للذل  ةات تعجل التالميرذ مر

ا س قانه ع ي المإلإ  لبو مة من  مه أل لمسة من يدإل ةات المإلإ يهإلب من أمامه. لكن من فا الرذي لره سر قات ع ري البحرإل ل رأ
   !لع ي الإليح؟  من الذي يو م قوى القبيعة قائاًل: اسوت ابوم   ينيإل هدلء عميم

ثرإل بحقيقرة شراي ربنرا يسروع المسريح  ةمرا نرإلاإل  رس هرذإل المعجرزة   يقرول المرإلنم عرن هنا  آيات ةثيإلة  رس العهرد القرديم تعإل نرا أك
مررن مث رر   قررويب ربب  يهها رب إلههه الجنههود»(  ليقررول أيًضرا: 7: 33)مزمررور« يجمررح ةنررد أمررواج الرريم  ليجعررل ال جررج  ررس أهررإلاء»الرإلب: 

من أصروات ميراإل »(.  لأيًضا 9  8: 89)مزمور «لفق  من فول .  أنت متس   ع ي ةبإلياء البحإل  عند ارتفاع لججه أنت تسونها
(.  لالمسرريح فررين صررار إنسرراًنا  لررم يورر  عررن ةونرره    ل  4: 93)مزمررور« الههرب فههي العلههى أقههدركثيررإلة  مررن غمررار أمررواج البحررإل  

 تا ي عن أية صفة من صفات الالهوت   كات هو ة س الع م لة س القدرة لمعجزاته تمهإل لنا فل .  

 
 اء: المشي فوق الم -5

هذإل المعجزة فدثت أيًضا با رتبا  بالبحإل  لتمت بعد معجزة إشباع الجموع باألرغفة الامسة لالسرموتين. لهنرا   رارق هرام ارين 
هررذإل المعجررزة لالمعجررزة السررابقة   عنرردما هبررت العاصررفة ع رريهم هررذإل المررإلة لررم يوررن المسرريح معهررم  اررل هبررت العاصررفة ع رريهم  ررس أثنرراء 

 ر قته لهم.  ال يل  لهم لفدهم ادلت 

ل ررس الهزيررح الإلابررح مررن ال يررل مضرري إلرريهم يسرروع ماشررًيا ع رري »لكررن المسرريح لررم يتررإل  تالميررذإل  ررس هررذإل التجإلبررة النررعبة  اررل نقررإلأ 
 «.  البحإل

 لنحن  س هذإل الحادثة نجد أربح معجزات ل مسيح  لهذإل أللها  إف سار المسيح  وق الماء!
فمررإل   عبررإل انررو إسررإلائيل  ررس لسرر  اليابسررة!  ةمررا يابإلنررا أت يشرروع شررق نهررإل يابإلنررا الكترراب المقرردس أت موسرري شررق البحررإل األ

لةل من إي يا لأليشح أيًضا شقا نهإل األردت لعبإلا  س اليابف.  أما المسيح   رم يجفر  األردت   عبإل الشعل النهإل أيًضا إلي ةنعات  
 بحيإلة طبإلية  لكس ينل إلي تالميذإل  ال مشي  وق أمواجها العاتية!  

هرو رسرم ألقردام تسريإل  روق المراء. لكرن هرذا المسرتحيل عنرد قردماء المنرإليين لريف “ مسرتحيل”إت الإلمز الهيإللغ يفرس لك مرة يقال 
 (.  14: 18)تكوين« هل يستحيل ع ي الإلب شسء؟»مستحياًل ع ي الإلب  الذي قال ااإلاهيم قديًما: 

الجاعرل »(.  لقرال المرإلنم عنره: 8: 9)أيوب« لس البحإلالباس  السمالات لفدإل  الماشس ع ي أعا» س هذا قال أيوب عن الإلب: 
 (.3: 104)مزمور« السحاب مإلةبته  الماشس ع ي أجنحة الإليح

  ط ل من المسيح أت يأمإلإل ليأتس إليه سرائإًلا ع ري المراء العن باقس المعجزات المتضمنة  س هذإل المعجزة المإلةبة  هو أت بقإلس
  .معجزة الثانيةهذإل هس ال.  بأمإل المسيح الماء  قال له الإلب تعال.  لسار بقإلس  عاًل  وق 

 (. 32)ع« لما دخال السفينة سونت الإليح»لالمعجزة الثالثة أنهما  أي الإلب يسوع لبقإلس 

 إف بمجإلد دخولهما السفينة صارت السفينة إلي األرإ التس ةانوا فاهبين إليها. 21: 6لالمعجزة الإلابعة مذةورة  س يوفنا 

ذةإلنا ذي أمونرره أت يعمرررل هررذإل المعجررزات األربررح  لة هررا تؤةررد أنررره   يموررن أت يورروت مجررإلد إنسررات  إف ترررلرريف سرروى المسرريح الرر
 رس ضريقهم لمرن شردائدهم  يصهرخون إلهى الهربالنازلوت إلي البحإل  س السفن  العرام وت عمراًل  رس الميراإل الكثيرإلة.. »: بو مات المإلنم
-23: 107)مزمرور« إلري المإل رأ الرذي يإليدلنره فيههديهموت ألنهرم هردألا  .  يهدي العاصفة  تسون لتسوت أمواجهرا.  يفإلفريخلصهم

30.) 



 
 إخراجه للشيايين. -6

الشرريقات هررو عرردل البشررإلية األلل   هررو الررذي أسررق  اانسررات  ررس الجنررة  لهررو الررذي مررا زال يالفقرره خررارج الجنررة ليمنعرره مررن التوبررة 
نسات لجف له. لالمشو ة أنه   يوجد  س ةل الكروت مرن هرو أقروى مرن لالإلجوع إلي  .  ال إت الشيقات يجد لذة خاصة  س إهانة اا

الشيقات إ     للذل   مرن فا الرذي يقردر أت يا ري البشرإلية مرن عبوديتره لجيذائره ل بشرإل؟  لقرد جراء اارن   ليرنقض أعمرال إا ريف 
 (. 22  21: 11قه  ثم أخذ ينهل أمتعته )لوقا(  لباعتبارإل األقوى من هذا القوي  قد أمونه أت يدخل ايته  لأت يإلب8: 3يوفنا1)

للذل   قد ةانت ننإلة المسيح ع ي الشيقات لتا ينه أللل   الذين ةانوا له عبيًدا  دلياًل ع ي أنه األقوى مرن هرذا القروي  لبالترالس 
 كانت دلياًل ع ي أنه هو  

لشانس  ال قد أعقي هذا الس قات لإلس ه ا ثنس عشرإل لالجديإل بالذةإل أت المسيح ليف  ق  خ ي البشإل من الشياطين بس قانه ا
(.  لةوت المسيح أعقي 17: 16(  لمإلة ثانية ل إلسل بعد قيامته من األموات )مإلقف17: 10(  ثم ل إلسل السبعين )لوقا8: 10)متي

 تالميذ الس قات ع ي إخإلاج الشياطين   هذا معناإل أت يم   هذا الس قات بنورة أصي ة.
هرو رقرم الكمرال  لهرذإل  7ناجيل سبح معجزات اخإلاج الشياطين   يها أظهإل المسيح تفوقه ع ي الشياطين.  لالرإلقم للقد فةإلت لنا األ

 المعجزات هس:
: 11  لوقرررا27-22: 3  مرررإلقف30-22: 12(  ثرررم شرررفاء المجنرروت األعمررري لاألخرررإلس )متررري34-32: 9شررفاء أخرررإلس مجنررروت )متررري

(  لرابًعا: شفاء مجنوت ا دة الجدريين 37-31: 4  لوقا28-21: 1س المجمح )مإلقف(؛ ثالًثا: شفاء الذي به الإلل  النجف  14-23
( ؛ لسادًسا: 17-10: 13( ؛ لخامًسا: شفاء المإلأة المنحنية )أل الحدباء( )لوقا29-26: 8  لوقا20-1: 5  مإلقف34-28: 8)متي

: 9  مررإلقف21-14: 17الولررد المنررإللع )مترري (؛ لسررابًعا: شررفاء30-24: 7  مررإلقف28-21: 15شررفاء اانررة المررإلأة الكنعانيررة )مترري
 (.43-37: 9  لوقا14-29

بس قات جع رت  لقد ةات المعزموت يحاللوت إخإلاج الشياطين اتاللات لقإلاءات يقولونها  لأما المسيح  ال تاللة ل  تعزيم  ال أمإلب 
لقرد رأينرا  يمرا سربق ةير  سريقإل لقاعرة.  الشياطين تاضح له. ةات المسيح يقول ة مة لافدة   ال تم   الشرياطين سروى اافعرات لا

الررإلب ع رري الررإليح الهائجررة  لع رري الزلبعررة العاصررفة  لهنررا نجررد المسرريح يسرريقإل ع رري األرلا  الشررإليإلة رغررم شإلاسررتها لةثإلتهررا.  ررس 
 الحالتين ةانت ة مة الإلب يسوع ةا ية اسوات الإليا  لجخإلاج األرلا .

 للنا بعض المالفمات ع ي ت   المعجزات السبح: 
 تعجررل الجمرروع قررائ ين لررم يمهررإل قرر  مثررل هررذا  ررس »إت ألل معجررزة عم هررا المسرريح لتا رريي رجررل مررن الشررياطين التررس تسررونه نقررإلأ: 

كررات   معنررا  مررن »لجت «.  عمانوئيررل الررذي تفسرريإلإل   معنررا»ل عرراًل لررم يمهررإل مثررل هررذا  ألت الشرراي الررذي  ع رره هررو «.  إسررإلائيل
 الشيقات له اليد الع يا   قد ظهإل  س المشهد من هو أقوى منه.(.  لم يعد 31: 8)رلمية« ع ينا؟

لهل يوجد مثل هذإل صورة تإلينا مردى الرذل الرذي عم ره الشريقات  رس اانسرات؟ «.  مجنوت أعمي لأخإلس»لالمعجزة الثانية ةانت مح 
عدلإل الشيقات.  إنه فا  المتفوق لالإلب الذي قديًما رأى مذلة شعبه   نزل لكس يا نهم  أتي  س ملء الزمات ليا ي اانسات من 

(.  لجف أفضإل القوم إليه هذا اانسات البائف شفاإل ع ري الفرور  22  21: 11ع ي ةل القوى غيإل المنمورة  لاألقوى من القوي )لوقا
المسريح  فتي إت األعمي األخإلس تك م لأبنإل.  ليا ل مباينة اين الشيقات لقوته المؤفية الترس جع رت اانسرات أعمري لأخرإلس  لبرين

 األقوى  الذي استادم قوته لبإلةة اانسات لشفائه!

ه رل  نجرف  رس مورات العبررادة )المجمرح(  إننرا نقرإلأ عررن اعترإلاف الشرياطين التررس  يرر  رس المعجرزة الثالثرة  فيررث خ ري الرإلب رجرالً 
الشرررياطين يؤمنررروت »ممرررا يررردل ع ررري أت (  24: 1)مرررإلقف« ؟لتهلكنهههاأتيرررت   !مرررا لنرررا للررر  يرررا يسررروع الناصرررإلي   آإل »قالرررت ل مسررريح: 

 رررس مناسررربة أخرررإلى اعتإل رررت    ةمرررا يررردل ع ررري أنهرررا تعرررإلف مرررن هرررو الرررذي سررريدينها  إنررره هرررو المسررريح!(19: 2)يعقررروب  «ليقشرررعإللت 



؟ أ ج ررت إلرري هنررا قبررل الوقررت يسههوع ابههن هللامررا لنررا للرر  يررا »الشررياطين أت المسرريح هررو ااررن    لعإل ررت أنرره معررذاها  إف قررالوا لرره: 
 (.   من يووت هذا؟ 19: 8)متي  «؟لتعذبنا

مرن الشرياطين ةررانوا يسرونوت شاًنرا لافرًدا  لال ج روت تشرويل عسروإلي قوامره سررتة آ ف  “لج وًنرا” رس المعجرزة الإلابعرة أخرإلج المسريح 
جندي.  ليمون أت نعتبإل هذإل المعجزة هرس معجرزة شرفاء أخقرإل مرإليض!  لةانرت هرذإل اآل ف مرن الشرياطين تسرون  رس رجرل لافرد  

  لينيح ليجإل  نفسره بالحجرارة.  لكرن خرالص الرإلب لهرذا الإلجرل تماًماشانيته   جع ته يسون القبور  ليعيش عارًيا أفلته لدمإلت 
 لم يو فه سوى ة مة لافدة  أمإلب من صافل األمإل   اإلجت جميح الشياطين صاغإلة من الإلجل  للجد جالًسا ل بًسا لعاقاًل! 

ةمرا اتضرح  يمرا  -ول  س ققيح الانازيإل  لةات قندهم من لراء هذا الق ل لقد ط بت الشياطين من الإلب أت يسمح لهم بالدخ
أت ُيغإلقررروا الانرررازيإل   يجع ررروا أهرررل المدينرررة ينق بررروت ع ررري المسررريح  لهرررو مرررا فررردث بالفعرررل.  لكرررن   ينبغرررس أت يفوتنرررا د لرررة  -بعرررد 

: 2؛  7: 1يتنق رروت  ررس األرإ بحإليررة )أيرروب اسررت ذانهم مررن المسرريح.  قبررل مجررسء المسرريح ةانررت األرلا  الشررإليإلة لرئيسررهم الشرريقات
(؛ لأما اآلت  لهم  س محضإل صافل الس قات الحقيقس   قد أخذلا اافت منه قبل فهااهم إلي الانرازيإل!  لةروت المسريح أفت لهرم 2

تسررتأفنه  (.   الشررياطين 1: 24)مزمررور« ل ررإلب األرإ لم ؤهررا  المسرروونة لةررل السرراكنين  يهررا» هررذا يتضررمن د لررة هامررة لهررس أت 
 لألنه هو صافل الكل   قد أعقاهم اافت.

ل س المعجزة السادسة فدث إخإلاج شيقات من ع ي بعد.   كما شفي المسيح األمرإلاإ بو مرة يقولهرا مرن ع ري بعرد   عرل ةرذل  مرح 
 شفيت اانة المإلأة الكنعانية. -لهو  س موانه  -الشياطين.  لبأمإل منه 

الميرذ المسريح قرد  شر وا  رس إخرإلاج الشريقات   يبردل أت جرنف الشرياطين الرذي ةرات يسرون  رس  س المعجزة السرابعة  ةرات تسرعة مرن ت
هررذا الجررنف   ياررإلج إ  »النرربس ةررات جنًسررا أخقررإل مررن بقيررة أجنرراس الشررياطين األخررإلى  إلرري الدرجررة التررس  يهررا قررال المسرريح عنرره: 

 ن ة مة لافدة خإلج  يها الشيقات ع ي التو!  لأما بالنسبة ل مسيح  األمإل مات     ال شسء أكثإل م«بالنالة لالنوم
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دائررإلة أخررإلى أظهررإل  يهررا المسرريح  هوترره  تات رر  عررن الرردلائإل السررابقة   هررذإل المعجررزة ليسررت مثررل معجررزات الشررفاء  أل إسرروات 
ائعة  لأعرراد ل بحررإل العاصررفة أل إخررإلاج الشررياطين   يهررا أرجررح الررإلب شرريً ا إلرري سررااق عهرردإل القررديم  إف أعرراد ل مررإليض صررحته الضرر

سوونه لهدلءإل لأعاد لإلنسات المجنوت عق ه  ال إت المسيح  س هذإل المعجرزة ألجرد شريً ا لرم يورن لره سرااق لجرود  أي ألجردإل مرن 
: 4لهررذإل لافرردة مررن الانررائي االهيررة )رلميررة . “يرردعو األشررياء غيررإل الموجررودة ةأنهررا موجررودة”العرردم.  لهررذا معنرراإل أت المسرريح 

17.) 

-1: 6  يوفنررا17-10: 9  لوقررا44-30: 6  مررإلقف21-14: 14هميررة هررذإل المعجررزة  قررد لردت  ررس البشررائإل األربررح )مترريلنمررإًلا أل
 (. لبالنمإل إلي فل   إنه يمون اعتبار هذإل المعجزة أشهإل معجزة  بااضا ة إلي استفادة أكبإل عدد من الناس اها.15

مرن »شريإل يوفنرا أت المسريح أمسر  ازمرام المبرادأة عنردما سرأل  ي ربف: لالمسيح ةات يعرإلف أنره سريعمل ت ر  العجيبرة. ليوضرح لنرا الب
 «.  ألنه علم ما هو مزمع أن يفعلأين نبتاع خبًزا ليأكل هؤ ء؟ لجنما قال هذا ليمتحنه 

(  11: 6)يوفنرا« بقردر مرا شراءلا»لقد أعقاهم الرإلب «.  يأخذ ةل لافد شيً ا يسيإًلا»للقد أكل الجميح لشبعوا  لليف ةما قال  ي بف 
 ! “ ضل عنهم”ل

لالررذين ينكررإللت المعجررزات قرردموا تفسرريإلات  جرررة لهررذإل المعجررزة العجيبررة. قررال لافررد مهرررم  إت الجمرروع أك ررت أقررل الق يررل مررن األرغفرررة 
الامسة  لمح فل   إنهم شبعوا  لقال آخإل إت ما  ع ه النبس النغيإل  إف قدم األرغفة التس عندإل  ففز ةل من ةات معه طعام أت 

ليشررار  برره اآلخررإلين   أكررل الجميررح لشرربعوا.  للكررن هررذإل التفسرريإلات تعسررفية ل  نجررد مررا يؤيرردها  ررس الررني ع رري ااطررالق. ياإلجرره 
 بالنسبة ل تفسيإل األلل   يعقل أت الامسة األرغفة يمون أت تشبح خمسة آ ف رجل ادلت النساء لاألل د  مهما اكتفوا بأقل الق يرل. 

يل  يبقري السرؤال: مرن أيرن أترت القفر  الفاضر ة بعرد أت شربعوا؟  ثرم إت الروفس ينراقض هرذا التفسريإل ثم فتي لو ا تإلضنا هذا المسرتح



لبالنسبة ل تفسيإل الثانس ينقضه أيًضا ما فةإلإل البشيإل يوفنا من أت الجموع  رس اليروم “.  أك وا بقدر ما شاءلا”عندما يابإلنا إت الناس 
أنتم تق بوننس  ليف ألنكم رأيرتم آيرات  »هم لةش  عدم إيمانهم إف قال لهم: التالس هإلللت إلي فيث ةات المسيح  لهو عإلف غإلض

 (. 26: 6)يوفنا« ال ألنكم أك تم من الابز  شبعتم
لالتررس تع ررن مجرردإل قبررول إننررا هنررا أمررام لافرردة مررن أعمررم المعجررزات التررس تبررإلهن  هرروت المسرريح  مالتفسرريإل الوفيررد المنققررس لال

 «.ات  هو أمإل  نارقال  ك»باعتبارإل الاالق  الذي 

ثم ةإلر المسيح مإلة ثانية هذإل المعجزة عندما أشبح نحو أربعة آ ف  مرا عردا النسراء لاألل د  لهرس المعجرزة الترس لردت  رس بشرارتس 
 «!.   أكل الجميح لشبعوا  ثم ر عوا ما  ضل من الكسإل سبعة سالل مم وءة10-1: 8  لمإلقف39-32: 15متي
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تعررين )أل »إت المسرريح  4: 1امررة المرروتي تعتبررإل مررن أعمررم األدلررة ع رري  هرروت المسرريح.   يقررول الإلسررول  ررس رلميررة إت معجررزات إق
 «.  تبإلهن إنه( اان   بقوة من جهة رل  القداسة بالقيامة من األموات

وات  ةرات المروت يهرإلب مرن  فظ أفدهم أت المسيح لما ةات هنا ع ي األرإ لم يعظ  س أية جنازة  لفل  ألنه إف ةات يوجد  س م
أمامه!  للقد أقام المسيح  س أثناء خدمته الكثيإلين من الذين ةانوا قد ماتوا. لتسجل لنا البشائإل األربح ثالثة أشااص بالذات أقامهم 

(؛ ثرررم اارررن أرم رررة نرررايين 56-49: 8  لوقرررا43-35: 5  مرررإلقف26-23: 9المسررريح مرررن األمررروات: لهرررم ةررراآلتس:  اانرررة يرررايإلس )متررري
 (.44-1: 11(؛ لأخيإًلا أقام المسيح لعازر الذي من ايت عنيا )يوفنا17-11: 7قا)لو 

 أقام المسيح اانة يايإلس بعد موتها بفتإلة لجيزة  فيث ةانت ما تزال ع ي  إلاشها ل س غإل تها.   المعجزة األولى س 
  «لرم تمرت النربية  لكنهرا نائمرة»المسريح:  لالذين ينكإللت المعجزات يقولوت إت البنت  باعتإلاف الإلب  لم تكن قد ماترت  فيرث قرال

لبالتالس  ال توجد معجزة ع ي ااطالق.  لكن الفهم البسي  ل حادث ةما رلته البشائإل الثالثة يقودنا إلي التس يم بأت البنت ةانرت قرد 
هرل البنرت المائترة  لهرو يشربه    هرو لقمأنرة أ “إنها نائمرة”(.  أما قول المسيح عنها 53: 8ماتت  عاًل )قارت مح ة مات لوقا القبيل 

(.  لهررذا معنرراإل أت 11: 11)يوفنررا« لعرازر فبيبنررا قررد نررام  للكنررس أفهررل أللقمرره»قولره عررن لعررازر الررذي ةررات قررد مررات لد ررن لأنررتن: 
 الموت لالمإلإ لالنوم ة ها تستوي  س نمإل الإلب.  

أكثرإل مرن النرعوبة الترس عنرد المسريح ليقريم لافرًدا مرن قال أفد القديسين: إنره بالنسربة لنرا هنرا  صرعوبة  رس أت نريقظ شاًنرا نائًمرا  
الموت.  لهذا األمإل لاضح ليف  ق   س قنتنا هذإل  إف ةانت البنت قد ماتت من بضح دقائق  ال فتي بالنسربة ل عرازر الرذي ةرات 

 قد مات من أربعة أيام  لُد ن لأنتن.
ةرم اانسرات ضرعي  أمرام هرذا العردل ال عرين المروت  لالرذي  عندما لصرل الرإلب إلري البيرت  لجرد هنرا  الضرجيج لالبوراء. لهرذا يؤةرد

لكررن األمررإل لرريف ةررذل  بالنسرربة ل ررإلب يسرروع. لقررد قهررإل المسرريح عرردل البشررإلية األلل  أعنررس برره “!  م رر  األهرروال”ُيسررمي  ررس الكترراب 
 (.  20: 68)مزمور« عند الإلب السيد ل موت ماارج»الموت. لةات هذا اإلهاًنا ع ي أنه هو الإلب  إف 

لمررن ضررح  هررؤ ء . “ضررحووا ع يرره” ررإنهم  ررس عرردم إيمررانهم اسررتهزئوا برره. «.  لررم تمررت النرربية لكنهررا نائمررة»نرردما قررال المسرريح لع
األشإلار نتيقن أت البنت ةانت قد ماتت  عاًل    قد خدمت ضحواتهم الشرإليإلة قنرًدا صرالًحا  لةانرت بمثابرة شرهادة ل راة ل بنرت  تع رن 

 أت البنت ةانت قد ماتت  عاًل. 
 (.26ل25: 9)متي«   ما أخإلج الجمح دخل لأمس  ايدها    قامت النبية   اإلج فل  الابإل إلي ت   األرإ ة ها»

  أقام المسيُح الشاَب اان أرم ة نرايين  لةرات قرد مرات مرن  ترإلة أكبرإل  إف ةرانوا يشريعونه إلري القبرإل  ل رس القإليرق المعجزة الثانيةل س 
 ت   أقام الشاب من النعش لد عه إلي أمه!التقي موةل رئيف الحياة بموةل المو 

 يا لإللعة المعجزة! يا لقوة ربنا يسوع! اهذإل البساطة يقهإل المسيح عدل البشإلية المإلعل لالماي !



لكننررا هنررا نررإلى بااضررا ة إلرري قرروة الررإلب لننررإلته ع رري المرروت  تإل ررق المسرريح لفنانرره ع رري األرم ررة المحقمررة التررس انكسررإل عوازهررا  
لهررس ماضررية لتررد ن آخررإل أمررل لهررا  ررس الحيرراة.  لكررن القرروي الحنررات تقرردم للمررف الررنعش  وقرر  الحررام وت  لبو مررة  لانقفررأت شررمعتها 

 لافدة منه انتهإل الموت  لأعاد الشاب الميت إلي أمه صحيًحا معا ي!
عو المسريح ليشرفس اانتره هذا هو طابح إنجيل لوقا الذي انفإلد اذةإل هذإل المعجزة. للهذا  إنه باالف اانة يايإلس التس فضإل أاوها يرد

من المإلإ ثم ليقيمها من الموت  لباالف لعازر الرذي أرسر ت أختراإل تق رل مرن المسريح ليحضرإل ليشرفيه مرن مإلضره   رإت المسريح 
  س هذإل المعجزة لم يإلسل إليه أفد ل  ط ل منه أفد شيً ا.  إنها النعمة التس تأخذ زمام المبادرة لتقيم الميت. 

(  22-20: 17م رو 1لرم ينرِل ةمرا  عرل قبرل فلر  إي يرا عنرد إقامتره اارن األرم رة الترس ةرات نرازً   رس ايتهرا ) لنالفظ أت المسيح هنا
(  ل  اضقجح  وق الميت ةما  عل قبل فل  إليشح عندما أقام اان الشونمية 40: 9لةما بعد فل  بقإلس عند إقامته لقاايثا )أعمال

(  ال ةما ةات 10: 20ةما  عل اولف عند إقامته لشاب آخإل اسمه أ تياوس )أع (  ل  لقح ع ي الميت ليعتنقه35-33: 4م و 2)
 يأمإل األمإلاإ  تهإلب من قدامه  ليأمإل الشياطين  تارإلج مرن الشراي  ليرأمإل الرإليح لالبحرإل  ينريإل هردلء عمريم  هورذا هنرا أيًضرا

 باعتبارإل رئيف الحياة  أمإل  عادت الحياة ل شاب المائت!
د ةانت أصعل لأهم معجزات إقامة الموتي  أعنس اها معجزة إقامة لعازر بعد موته بأربعة أيام. لةرات  يهرا قرد  ق المعجزة الثالثةأما 

أنا هو القيامة لالحياة. من آمن اس للو مات  سيحيا  لةل »د ن  س القبإل لأنتن.  لالمسيح قبل إقامة لعازر ةات قد قال عن نفسه: 
 (26  25: 11)يوفنا« دمن ةات فيا لآمن اس   ن يموت إلي األا

لقد ةات المسيح ع ي الجانل اآلخإل من األردت مح تالميذإل فين لص ته أخبار مإلإ لعازر  لكنه لم يتحإل   وًرا لشفائه  ال انتمإل 
لعرازر »(. ثرم بعرد فلر  قرال لهرم: 5)ع« هذا المإلإ ليف ل موت ال ألجل مجرد   لكرس يتمجرد اارن   بره»توقيت اآلب له  قائاًل: 

(.  أ يقدر مجإلد إنسات أت يتك م بمثرل هرذإل الثقرة؟ يعرإلف مروت فبيبره لهرو بعيرد عنره  11)ع « بيبنا قد نام  للكننس أفهل أللقمهف
 لكن ليف فل   قد ال يتحدث ا غة الواثق  يقول إنه سيذهل ليوقمه!

تك رم معهرم ا غرتهم الترس يفهمونهرا لقرال لهرم:     قرد«لعرازر فبيبنرا قرد نرام»للما لم يفهم التالميذ ما الذي ةات يقندإل الإلب مرن قولره: 
 «.لعازر مات»

لهنا نحن أمام الالهوت   الذي يتك م هو الع يم بول شسء  لالموجود  س ةل موات  ة س القدرة  القادر فتي ع ي إفيراء الميرت بعرد 
 (.17: 4)رلمية «يدعو األشياء غيإل الموجودة ةأنها موجودة»مماته.  إنه هو فا  الذي 

إلنررا الرروفس بررأت مررا عم رره المسرريح ةررات بقوترره الشانررية  للكررس يتمجررد هررو نتيجررة مررا فرردث. لنالفررظ أت المسرريح فةررإل مجررد   لياب
لمن ها يتضح أت مجرد    .  «به ليتمجد ابن هللا  مجد هللاهذا المإلإ ليف ل موت ال ألجل »لمجدإل هو  س تتابح   ت   قال: 

 ض اينهما ل  فتي مجإلد اختالف. لمجد اان   هو مجد لافد    تناق
كأنهرا أرادت أت «.  يا سيد قد أنتن  ألت له أربعة أيرام»لهنا اعتإلضت مإلثا  لقالت له: «.  ار عوا الحجإل»للما جاء إلي القبإل قال: 

 «.أ لم أقل لِ  إت آمنِت تإلين مجد  ؟»قال لها الإلب: .  “   ائدة من المحاللة”تقول: 
لعررازر ه ررم ”  لقررال: «ألجررل .. الجمررح الواقرر »إل لررآلب  لبعرردها صررإلخ بنرروت عمرريم    ليسررمعه لعررازر  اررل ثررم ر ررح المسرريح الشررو

لو لم يون الإلب  رس ”لهس المإلة الوفيدة التس  يها نادى الإلب الميت باسمه.  للقد أصاب القديف أغسقينوس عندما قال: “.  خارًجا
 “.  س المد ن قد قاموا  لكات ةل األموات الذين «لعازر»هذإل المعجزة قال 

لعرازر ه رم »عند القبإل لم يقل المسيح:  س اسم اآلب قم أيها الإلجل  ل  قال أرجو  يرا أارس أت تقريم لعرازر  ارل أصردر أمرإًلا ل ميرت: 
(.  فردث هرذا  رس لضرح النهرار  44  43: 11)يوفنرا «خارًجا   اإلج الميت ليداإل لرجالإل مإلبوطات بأقمقة  للجهه م فوف بمنديل

ام شهود قد يعدلا بالعشإلات أل بالم ات.  لنحن   يموننا أت نتايل معجزة ممون أت تكروت ألضرح أل أقروى مرن ت ر  الترس عم هرا لأم
المسيح  ةآخإل معجزة مسج ة له  س إنجيل يوفنا.  لأت يسمح الميت النوت الذي يناديه  ليقيعه  لياإلج الميت أمرام جمرح فاشرد 

  هوت المسيح.   س المد ن   هذا اإلهات أكيد ع ي



لةما انفإلد لوقا اذةإل المعجزة السابقة  معجزة إقامة الشراب اارن أرم رة نرايين   قرد انفرإلد يوفنرا ارذةإل هرذإل المعجرزة   يوفنرا  رس إنجي ره 
 ليوفنا اكتفي من معجزات إقامة األموات اذةإل هرذإل المعجرزة لفردها   هرس األصرعل.   إقامرة الميرت.  “اان  ”يحدثنا عن المسيح 

يتق ررل عممررة  -بوررل تأكيرد  –بعرد أت أنررتن    تقرل عممررة عررن الا رق نفسرره .. أت يجمررح   فرات جسرد اانسررات بعررد تح  ره  هررذا 
 (.  21  20: 3   ي بس20  19: 1قدرة   الفائقة )أ سف

 
 أشياء ما زال المسيح يعملها إلى اليوم!

 س أيام جسردإل هنرا ع ري األرإ   رإت المسريح مرا زال يعمرل العجائرل  بااضا ة إلي ت   المعجزات العميمة التس عم ها المسيح
فتي اليوم. إننا نؤمن االهوت المسيح  ألنه من غيإل سي  أل فإللب  أثإل  س النفوس لغزا الق وب. لهو إلي اآلت ما زال يؤثِاإل 

ق  مح المتعنبين  لبالنعمة مح الشإلسين  تأثيإًلا مدهًشا عجيًبا  س الفجار الساققين   يحولهم إلي أاإلار لقديسين  ليتعامل بال 
لهم إلي فمالت لديعة  ق وبهم عامإلة بالإلقرة  لنفوسرهم م ي رة بالشرفقة. ليغيِارإل الرذين ةرانوا غرارقين  رس الشرإللر لالفجرور  إلري   يحوِا

تألت ق روبهم أشااص يشح من فياتهم النور لالسإللر. ةما لنحن نرؤمن االهروت المسريح مرن أجرل العردد الالنهرائس مرن الرذين امر
ثررة بالاقايررا لالفسرراد.  هررذا التررأثيإل  رربت ثيررااهم ارردماء ا ستشررهاد  بعررد أت ةانررت م وا وا ألجررل خرراطإلإل   تاض  بالمحبرة ل مسرريح  ضررحا
العجيل  س الماليين  ع ي مدى ما يقإلب من ألفين من السنين    يمون أت يووت نتراج لهرم أل شريقات  ليؤةرد أت المسريح هرو 

 َل أت ينيإل اان اانسات. اان   الذي َقبِ 



(4) 
 آيات مؤيدة لالهوت المسيح

 
يعلن الكتاب المقدس،  تتداب     ا المحدهو هللادم   األدل الكن  لكألدل أن يدي  ا يادها  فحدافوا   ملدس كمداي كاداع تمدا ي دس  اد  

اع ال شا  كذلك لكي يتمم أاس   ان جهة اشاكع الفساء.  لكألل لدم يملدس تمدا يملدس  داأي ال شدا  كلدم يعدي تمدا يعهشدما  ك  اد
 كما يممتما  كذلك لفل ا  تمفل اإلفحاا  لكألل لهس اجاد  فحاا  بي هللام  مظم  ما   يقا،.

 كسألت س   هما يلي من خمس اجممماع ان هللاله اآلياع ارت طت  المحهو تعلن  فل ابن    هللاله اآلياع هللاي:
o  آياع املسه: المملس العلراكي 
o آياع حهاتل: ال هاة القسكسة 
o  ختهاري آياع امتل: الممع ا 
o آياع أهااتل: القهااة المجهسة 

o الكتاب المقس، التي تؤتس ال قهقة ذاتها ثم فختم ب عض آياع 

 
 آيات مولده: 

 آية المملس العلراكي  ثم آيتاا اااح تاا لمملسه
 أواًل: آية المولد العذراوي 

علمهدة  بدي لا لهدا العسيدس ادن الدس  ع الدبهدة هللاله اآلية يمكن امت ارهللاا آية اآلياع  لهس  قط  ست التها المطلقة ان الألاحهة ال
ا  كهللاددي  ا اجدديء المحددهو  لددغ العددالم لددم يكددن بألدداء ملددغ ر  ددة  كالاكحهددة العظهمددة.   المملددس العددلراكي ي مددي د لددة ا ساهددة هللاااددة جددسو

ا تاا  مق تمأعاع اإلفحاا كتامراتل. كلهس هللالا  غايب    ا ماديوا  فحاا  ك  تاا  ي أسرة اإلفحاا  بي  فل  يضو المحهو لهس شخاو
دا لخطدة    اصطفاه   لألفحل  بي هللام ابدن   ادن الكن كىلدغ البدس. كهللادم جداء  لدغ العدالم   بألداء ملدغ ا دادرة ادن  فحداا  بدي  تمااو

 .(4 :4) الطهة« ا ان ااا ة لما جاء ايء الزااا   رسي   ابألل املمدو »الكلهة  ك ي التمأهت اللي اختاره  . ك ي هللالا يقمن الكتاب المقس،: 
ا ادددن  كيخطدددث تًهددداوا ادددن يظدددن  ا المحدددهو  مملدددسه ادددن مدددلراء يشددد ل آدا  دددي خلقدددل.   فدددي ال قهقدددة  ا ا خدددتال  هللاألدددا  ك دددا جدددسو
المشددابهة.   ددال عض يقددمن  ا أددسرة   تجلقددت  ددي خلدد  آدا بددسكا  با ك اا  ثددم  ددي حددماء التددي خلقددت اددن  ب ك ددسكا  ا  ك خهدداوا  ددي 

اللي كلس ان  اا بسكا  ب.  لكن هللالا الكالا  ها ص هو  الماة   آدا اخلمق ان   خلقوا ا اشاوا  ك التدالي  نفدل لدهس لدل  ب  المحهو
 ك  ا.  ك الألح ة ل ماء  آدا لم يكن   وا لها بي ككجها.  و  لما خل  حماء ان ضلعة  خلهللاا ان آدا  تاا  اضل ان ذلدك تمضدهو 

لدس  بدي   خلقهمدا  تقدمن الدمحي الكدايم: فظاة   المقسسة للز   خلد    »كاج  ك فهما  ي فظا   جحس كاحس.  لكدن   آدا ك  حدماء كد
 .(27 :1)تكمين« اإلفحاا.. ذتااو ك فًغ خلقهم

العدالم  لكن  عس حادثة خل  آدا كحماء   نا   جعي طايقة السخمن  لغ العالم هللاي طايقة كاحسة    يمكن  ا ي س  دخمن  لدغ
لس االيهن ك اليهن ال شدا بهدله الطايقدة المحهدسة.   لدغ   ا  غهاهللاا  كهللاي تزاكج رجي  ااا ة.  كاستما هللالا الاا آ  وا ان الحألهن   هها كد

لس  طايقة اختلفة تمااوا من سااا ال شا.   لس  كلكألل كد  جاء المحهو   مد

 لماذا؟  

  شا.لهس ان س ب لللك سمى  ا المحهو اختلف من تي ال
 ويمكن القول إن آدم ُخلق ولم يولد، وكذلك حواء. أما المسيح فقد ُوِلد ولكنه لم يُخلَق.  

ا أ ددي ك دتددل.  أددان المحددهو  ددي  كآدا أ ددي خلقددل لددم يكددن لددل كجددمد  ك  حددماء تافددت امجددمدة أ ددي خلقهددا  لكددن المحددهو تدداا امجددمدو
 «.أ ي  ا يكما  بااهللاهم  فا تاان» 58: 8 فجهي يمحألا 



ددا  بددي  فهددا تؤتددس سددمم شددخ   ذاو    محددةلة المددهالد العددلراكي  لهددا   عدداد تختلددف مددن اجدداد أددسرة    التددي ف ددن فددؤان بهددا تمااو
 المحهو.   هلا العظهم مألساا دخي  لغ العالم  لم يسخلل  الطاي  اللي دخي األل سااا ال شا. 

  يفدددتو    للملددم  كالعظمددداء دكا جمددداهللاها ال شدددا  ددي المطددداراع كا طددداع الحددكك ال سيسيدددة الك ددداى  يكدددما هللاألددا  مدددادة  ددداب 
اآلخاين. ملغ  ا ال اب اللي دخي األل المحهو  لغ العالم لم يدفتو ك  حتغ للمشاهللاها كالعظمداء  ك  للاسدي  ك الف هداء  بدي لشدخ  

ا ان كااة الف هاء  بي هللادم يختلدف اختال ودا جمهللاايودا كجدلريوا مدن سدااا ال شدا  سدماء  كاحس  ي تي الكما  كذلك لا المحهو لهس كاحسو
  ي حقهقة شخال   ك  اض اجهئل  لغ العالم.  

 آيتان مصاحبتان لمولده
 أواًل: آية ظهور المالئكة للرعاة

اة ن الامدمألساا كصي ابن    لغ العالم   قس  ملألت الحدماء لحدكاا الرض هللادلا الخ دا العظدهم  ادهالد المحدهو.  كلقدس كأد  اختهدار الحدماء ملدغ أدما اد
كتدداا هللاددؤ ء الامدداة الفقددااء  كن اددن سددم   خ ددا ككا لهددم  ك تقددسيا مألددس العظمدداء.   ال حددطاء  تددافما ا ددط اهللاتمدداا الحددماء  لفهددم  تقهدداء  ر ددم  فددل  

 اهالد الفادي   ي ذاع لهلة المهالد.
لدس لكدم الهدما  دي اسيألدة داكد اخلد  هللادم المحدهو   تخدا ما  هدا  فدا   شداتم  فدايا مظدهما يكدما لجم»لقس  تغ ادال  الحدماء لهدؤ ء الامداة يقدمن:  هد  الشدعب   فدل كد

ا  ي الكد. الاب  (.12-10: 2)لمأا« كهللاله لكم العالاة؛ تجسكا طفالو اقمطوا اضجعو
كًهداكا »ان هللام هللالا اللي  مملسه تت ا  الحماء  كتعلن خ ا املسه؟  أ ي  ا يملس يمحألا المعمساا أان المال  ج اااهي لزتايا  بهدل: 

كذلدك لفدل كلدس ! “لجمهد  الشدعب”  ك ادا مألدس املدس المحدهو  كافدت تلمداع المدال  للامداة  ا الفداي العظدهم سدهكما «فاحما بم دتدلسه
 !“اخل  هللام المحهو الاب”لهم 

ا ثالثهوا من المحهو:  اللي كلس هللام المخل   كهللام المحهو  كهللام الاب!   ذوا  لقس  ملن اال  الحماء لهؤ ء ال حطاء اجسو
لس المخل ي .يا لل   شاى الحارة!  خهاوا كد

ا    ان مسك  رضي  ك  ان اشكلة كأتهة  بي ان الخطايا! دمألدا   فألحدغ  ا    دي العهدس  كف ن فعلم  ا المحهو  تغ اخلاو
: 43) شددعهاء  « فددا  فددا الدداب  كلددهس  هدداي اخلدد »القددسيم تدداا أددس صدداي  شددكي حاسددم  ةفددل هللاددم كحددسه المخلدد   مألددساا أددان: 

دا: (  11 (.  كهللادا أدس  تدغ المحددهو 21: 45) شدعهاء  «  لدهس  فدا الداب ك   لدل آخددا  هداي   لدل  دار كاخلد   لدهس سددماي»ك يضو
 لكي يخل  شع ل ان خطاياهللام  كذلك لفل هللام   اللي ظها  ي الجحس

س اددن المالاكددة المحدد  هن    ك مجدداد  ا فطدد  المددال  بهددله العالاددة العجه ددة حتددغ حددس  شدديء مجهددب آخددا   ذ افشددقت الحددماء ملددغ جمدد  حاشدد
 هدم  ا تداا طفدالو اقمطودا  دي ادلكد      فدل امضدمع تحد هو االاكدة الحدماء!  كأاالهن المجس    ي المالي كملغ الرض الحالا ك الألدا، المحداة.  

  !  .(16 :3تهممثاك،1)« جحس ... تااءى لمالاكة!ك اإلجماع مظهم هللام سا التقمى    ظها  ي ال» فل ابن اإلفحاا المتماض  كابن   العظهم  ي آاي

 ثانًيا: آية ظهور نجم السماء
دا  ظهدمر فجدم  دي الحدماء لمجدم، ادن بدالد المشداق.  تداا هللادؤ ء المجدم، ملمداء  دي الط هعدة كالفلدك.   لقس ارت ط املس المحدهو  يضو

دا يددسن ملدغ املددس المحدهو   ددةتما لهحدجسكا لددل.   كمدا تلددم   الكلقدس  دا بلغددة ر كا فجمو امداة  اللغددة ال حدهطة التددي يفهممفهدا   قددس تلدم المجددم،  يضو
 الفلك التي يفهممفها.  

(.  حد  2: 2)اتدغ« وأتيناا لسانجد لاي  إنناا رأيناا نجماي اام الم ار  »: كمألساا  تغ المجم،  قس أالما م دارتهم الادغهاة  لكدن العمهقدة
 !“فجمل” فهم لم يقملما ر يألا فجموا  ي الحماء  بي ر يألا 

 مداذا ر كا  عدس تدي هللادلا العألداء كتلدك المشدقة؟!  لدم كهللاؤ ء المجم، اا  ا ر كا فجمل  كما ما  مملسه   قس شسكا الاحان  دمروا  لدغ  كرشدلهم.  
دا  دي أاداا مظدهما  بدي ر كا طفدالو صدغهاوا  دي اكداا  حدهط كاتماضد   ت ملدل اادا ة رأهقدة ال دان.  لكدن ادا تداا  مظدم  ياكا شخاو

 ن خالن حجاب ا تضاع كستار الفقا ر كا اجسه! يمافهم   هم ا



لددم يحدددجس هللادددؤ ء المجدددم، ال كمددداء لههددداكد، مألدددساا ر كه  دددي أاددداه  اددد  تددي اظددداهللاا العظمدددة الزاافدددة التدددي تافدددت ت مطدددل  لكدددألهم سدددجسكا لدددللك 
ددا  فهددم لمددا سددجسكا لددم يحددجسكا لحددماه.   ددال يدقددان اددًالو  فهددمالمملددمد  ذلددك الملددك الجلهددي سددجسكا للعاالددة المقسسددة  بددي  .  ثددم  حدد   يضو

 (. 11: 2)اتغ «ليخاكا كسجسكا »

 
 آيات حياتي

 ك أاس بها آية حهاتة الخالهة ان الخطهة  ثم آيتاا اااح تاا
 آية حهاتل القسكسل

 د خال  جمهد  ال شدا  لدم يعتدلر المحدهو تمدان  هللامتدل. ملدغ  جدة الأان كاحس  فا  كان بالهللادمع المحدهو لا تمدان فاسدمتل هللادم 
.  (46: 8)يمحألدا «ادن ادألكم ي كتألدي ملدغ خطهدة؟»لقدس أدان المحدهو للههدمد  مساادل:  لم يح ب تلمة أالهدا. ك تاا  مملل   ملغ

 شفة! لم يحتط  كاحس األهم  ا يأل س ب ألت 
لقمن اا الحا  ا المحهو كحسه  دكا تي ال شا  اللي   يحجي لل المحي المقس، ك  التاريخ ال شاي  ية خطهة     الفكا ك   دا

  أدسك، أدسك، أدسك،» ا القساسة صفة  صهلة  دي    تمدا أالدت مألدل الحداا هم:  ك   العمي؟ الح ب  فل لم يكن اجاد  فحاا. 
القدسك، »يقدمن مألدل المدال  ج اااهدي للمطم دة العدلراء ادايم:   .  لدهس مجه ودا  فدل مألدساا يملدس ابدن  (3: 6) شعهاء «رب الجألمد

 . (35: 1)لمأا «سمغ ابن  المملمد األك يد 
ددا   لقدس مدداي المحددهو هللاألددا  دمق الرض  كًددا اددن ثالثددهن سددألة  كتكال دت ضددسه تددي أددمى الشددا  كتجداب  كددي التجددارب فظهافددا تمااو

 ددي حدماء   كسدقطت تدلااا تجداب ادن كلكدن يؤتدس الدمحي  فدل تجداب بدال خطهدة.  لقدس سدقط آدا  دي الخطهدة كالتعدسي  دمروا مألدساا 
    هة  ك اا المحهو القسك،  لقس تجاب ان تي حسب كصمب  كلكألل أط لم يحقط  ااا التجا ة. اتها المألساا الغماية 

كفعا  ان تتاب المقس، كتتاب ا خت ار  فل لم يمجس ان لم يحقط  ي التجا ة  ااا الشهطاا ان ال شا  بي لقس فجدو الشدهطاا 
ا  ي  سقاط جمهمر ت ها ان المالاكة حهدس  دي الرض .  لكدن هللاألدا  شدخ  ك (41: 25؛ اتدغ 7  4: 12)ارج   لغ رؤيا   يضو

 هللام المحهو.   لتجارب الشهطاا ك ي الحماء  لم يأل ن
: 5كمرفًدم،2) «لدم يعدا  خطهدة»(  كأان مألل الاسمن بدملس: 22: 2 طا،1) «لم يفعي خطهة»لقس أان مألل الاسمن  طا،: 

 ك فدا  ما د»اطهن ففحدها امتا دت  ةفدل القدسك،  قالدت: (.  الشده5: 3يمحألدا1) «لدهس  هدل خطهدة»(  كأان مألل الاسدمن يمحألدا: 21
(  كالمالي اللي     أضهتل كحكم ملهل  الالب امتا  س   اااع  فل لدم يجدس  هدل ملدة 24: 1)ااأس  «أسك،    ان  فت
دا بايئودا»كيهدمذا الخداان الدلي  سدلمل  رد الفضدة بألدسا أدااالو:  : ؛  ؛ (؛27)اتدغ  كاحدسة ثدم اضدغ كخألد  ...  خطدةع  ذ سدلمت داو
كأااس  (؛41: 23)لمأا «لم يفعي شهئوا لهس  ي ا لل ..هللالا»كالل  اللي تاا االم وا  لغ جماره أان:  (؛5  4: 27)اتغ «ففحل

لف  عملهة صلب يحمع كحااستل  أان:  . ك اا المحهو  قس شهس هللادم مدن (47: 23)لمأا «حقوا تاا هللالا اإلفحاا  اروا»المئة اللي تد
  (.28: 8)يمحألا «ب اعي  لفي  ي تي حهن   عي اا ياضهلاآل»ففحل أااالو: 

 آيتان مصاحبتان لحياتي

ر يألددا  فددل مألددس ك دة المحددهو حددسثت آيتدداا مظهمتدداا  كاحددسة  ددي الحددماء الكلددغ )مألددساا ظهددا للامدداة جمهددمر اددن الجألددس الحددماكي 
أادهللام  لغ حهث تاا المحهو الملك(  كلكن  ي اح  هن  (  كالخاى  ي الحماء الًافهة )مألساا ظها للمجم، فجم خاص  ل  

دداه  بددي  ددي بسايددة خدداكج المحددهو  حهدداة المحددهو حددسثت آيتدداا  ددي الحددماء الًالًددة   ددا  لددم يكتددف  مالاكتددل ياسددلهم  ك  بددألجم يدظهي
 ددي اهداه فهددا بألفحدل ادن سددماكاتل  فدل كجددس سداكره بهدلا الشددخ  الكاادي الفايددس.  حدس  ذلدك   للخسادة  ثدم أدداب فهايتهدا   ملددن 

 الردا  ثم ااة ثافهة ان  مق ج ي التجلي.  
 أواًل: معمودية المسيح



لقس أاس المحهو  ا ي س  خساتل الجهارية  المعممدية ان يمحألا المعمساا الماسي ان   لههيء الطاي  أساال.  ك دي المعممديدة 
دة الددداكي القدددس، الألددداكن ادددن الحدددماء المحدددتقا ملدددغ جددداءع شدددهادتاا سدددماكيتاا: شدددهادة األظدددمرة ك خددداى احدددمممة  الكلدددغ هللادددي شدددها

 المحهو  كالًافهة هللاي شهادة اآلب يتكلم ان سماكاتل المفتمحة  مق المحهو!

دا  “.  اففت ت لل”  بي “اففت ت”كفالح   ا المحي   يقمن  ا الحماكاع   ا يعلدن  دي   بدسخمن المحدهو  لدغ الخسادة  كلقدس سد
  كالدداكي )هللاألددا فدداى ا بددن(  المحددهو خدداج اددن المعممديددة.  1ةمددن حقهقددة الًددالم   ددي المحدده ه كاضددواعممديددة المحددهو  كن  مددالا 

هللادلا هللادم ابألدي ال  هدب »:   كاآلب ادن الحدماء يشدهس مدن المحدهو أدااالو )هللاألدا فداى الداكي القدس،( القس، فزن بههئة جحمهة اًي حمااة
  .(17: 3)اتغ  «اللي  ل سارع

 ثانًيا: حادثة التجلم
معممدية  دي بسايدة خسادة المحدهو  بهألمدا التجلدي تداا أداب فهايدة خساتدل لدل المجدس.  لقدس خاجدت الحدماء مدن صدمتها لقس تافت ال

مألس اشهس المعممديدة لا المحدهو القدسك، ال دار فدزن  لدغ اهداه الردا  كات دس ففحدل اد  الخطداة التداا هن. كلكدي   ي دس  خلدط بهألدل 
(. كان  مق ج دي التجلدي تدار 17: 3)اتغ« هللالا هللام ابألي ال  هب اللي  ل سارع»الو: ك هن الخطاة   نا اآلب اهزه  ي ال ان  أاا

 اآلب ملغ احاا  تالاهله اإلمالا مهألل    لهمهزه من الخطاة التاا هن  بي لهمزه من القسيحهن!

سة  كلممسددغ يددا رب  جهددس  ا فكددما هللاهألدا!   ددنا شددئت فاددأل  هللاألددا ثدال  اظددان: لددك كاحدد»: محددهولقدس  خطددة  طددا، مألددساا أدان لل
ك همدا هللادم يدتكلم »خلمق  كا بدن  الع دس  كالحدهس  الخدادا. لدللك فقدا : مفعم  خطة  طا، حهألما ساكى الخال   ال. «كاحسة  كإليلها كاحسة

 ذ س ا ة فهاة ظللتهم  كصمع ان الح ا ة أدااالو: هللادلا هللادم ابألدي ال  هدب الدلي  دل سدارع.  لدل اسدمعما.  كلمدا سدم  التالاهدل سدقطما 
ا.  جاء يحمع كلمحهم كأان: أماما  ك  تخا ما.   ا عما  مهألهم كلم ياكا    يحمع كحسهملغ كج  «مهللاهم كخا ما جسو

كلقددس افتهددغ اشددهس التجلددي الجمهددي  حددقمط التالاهددل ملددغ كجددمهللاهم كخددم هم الشددسيس. كلعددي الألددمر الفدداا   كصددمع اآلب اددن المجددس 
كالما  ي  جحادهللام التاابهة التي   تت مدي بهداء الألدمر كمظمدة المشداهللاس الحدمااهة   السألغ  س  ا لهم هللالا الخم  الشسيس   لقس تافما اا

ددا اددن امسددغ كىيلهددا العظهمددهن   لكددن المحددهو جدداء كلمحددهم.  كالمحددهو  ددي هللاددلا يقددف امأددف الم ايألددة لددهس  قددط اددن التالاهددل  بددي  يضو
ددا لددف كجهددل 21: 12)مددب« اتعددس فددا ااتعددب كا» ممسددغ أددان يددما  ا ر ى اشددهس ج ددي سددهألاء كأددس كأددف الدداب ملهددل:  (؛ كىيلهددا  يضو

(.  ك ادا المحددهو  قدس  تدغ لتالاهدله كشدجعهم  كيقدمن لألددا 13: 19الدم 1باداادل يدما  ا استشدعا م دمر الداب  اااددل كهللادم  دي المغدارة )
   (.8: 17)اتغ «  ا عما  مهألهم كلم ياكا    يحمع كحسه»ال شها اتغ: 

ا  كظددي المحددهو  ددي صددمرة الع ددس  لهماصددي احددهاة الطامددة كالتماضدد  حتددغ يختمهددا لقددس مدداد تددي اددن امسددغ كىيلهددا  لددغ راحتهمدد
ا    الددلي لددم يشددف  ملددغ ابألددل  بددي بللددل » الاددلهب.   مدداذا تدداا سددهفعي لألددا امسددغ كىيلهددا لددم  فهمددا تداتددا  ك خددل المحددهو؟  لكددن حمددسو

 (.  32: 8)ركاهة  «لجلألا  جمعهن

تي كصي  هها اتضاع المحهو العجهب  لغ  عس ت ها   رادع الحماء  مروا  ا تةكس ملغ كيلل لألا  ا فل   تهف  ي تي المماأف ال
 مظمتل:  

                                                 
ا )أدارا ا تج ود هللاله ال قهقة كىا تألا فجس  شاراع مسيسة لها  دي العهدس القدسيم  لكألهدا لدم تكدن اعلألدة  المضدمي الكدا ي  دي ذلدك المأدت  لا   تداا ادا كان 1

  المعلدن    ك دس  خساتدل   نفألدا هللاألدا  كللمداة الكلدغ  فداى  كضدو  مدالا “الكلمدة”(  ك ادا كأدس جداء المحدهو  18: 1اد  يمحألدا  15: 45 شدعهاء ؛ 12: 8الم  1
 لهله ال قهقة  ي المحي.



المجددس    ددي المددالي كملددغ الرض » عألددساا كلددس  ددي اددلكد لل هدداام  ظهددا جمهددمر اددن الجألددس الحددماكي احدد  هن   كأدداالهن: 
 «.الحالا ك الألا، المحاة

 «.الحماء اففت ت لل»كمألساا ات س ففحل ا  الخطاة التاا هن 

(  حهدث جداءع 8-1: 17(  ت   ذلك ا اشاة حادثدة التجلدي )اتدغ 21: 16ك عس اإلمالا الكن من ر ض الههمد لل كأتلل )اتغ
 اللي  هل كجس اآلب ساكره. “ا بن ال  هب”شهادة اآلب ثافهة ان الحماء  ةفل 

   تما سألاى  عس ألهي.27اتغ  ك خهاوا  ي امتل  مق الالهب حسثت  ماجهب الجلجًة الملتمرة  ي
 

 آيات موتي:
 آية امتل ا ختهاري  ثم آيتاا اااح تاا

 آية امتل ا ختهاري 
ذتافددا  ا المحددهو لددم يملددس تمددا يملددس  دداأي ال شددا  بددي كلددس  معجددزة  كلددم يعددي تمددا يعهشددما   عمددي اددا   ي اددغ اددن العجااددب 

يممع اآلخاكا  كذلك لفل ا  تمفل  فحافوا  كلس كمداي كاداع  لكألدل  كالمعجزاع كشهسع لل الحماء  اآلياع  ثم  فل لم يمت تما
 لهس اجاد  فحاا  بي هللام  مظم  ما   يقا،.

تمدا  – ادمع اتهدسج  -يقدمن  لكان الهللامهة  مكاا  ا فالح   ا المحهو مألساا ااع تاا امتل امتودا اختهاريودا   دأل ن   فحدمع
هللادا  فدا ذاهللادب  دي »مهي ك خمر  ك  حتدغ أدان تمدا  عدي  عدض القسيحدهن أ لدل: أان الماليهن  ي تي العامر: هللاا  فا   هب من ك 

صدداب  اددمع مظددهم »(  بددي اددا  ركع اددا فقددا ه مألددساا حافددت سددامة المددمع: 2: 2الددم 1؛ 23: 14)يشددمع« طايدد  الرض تلهددا
 .«ك سلم الاكي
ددن  هألددا يددلهللاب كلددم  لددغ الألددما  كيألدداا  نرادتددل تمددا  عددي هللاددم : ” اضدديأددان  حددس ال ددن  هألددا يخلدد   -ار  اسددمل ت دد -ان مألددساا ادداع؟  ان

تمدا  عدي سدهسفا   تما  عي يحمع مألساا خل  جحدسه؟  ادن  هألدا يخداج ادن  داب  ا تدل مألدساا يايدس   مطل  ر  تل  اال حل  حهملة كيحا
 “مألساا خاج ان هللالا العالم كأت  ا  راد؟

 اكحدل لدم يةخدلهللاا  حدس األدل مألدمة  بدي تمدا أدان «.  الداكي أسلم» اثم اا  مظم هللالا التع ها اللي تكار  ي الفاجهي الر عة جمهعو 
  بددي  كااددي  رادتددل كاختهدداره أن يددين المددمع.  ك لغددة ا(.  فعددم لددم تؤخددل ركحددل األددل أهدداو 18: 10حألددا)يم «  ضددعها  فددا اددن ذاتددي»لددل المجددس 
 «.سكب للممع ففحل» 12 :53 شعهاء 

 آيات مصاحبة لموتي

 يقمن المحي: 
وإذا حجاا  الهيلاق  اد ان اى إلاي اثنايو ماو ااو  إلاي أساتق  وا ر  ت ل لا  أسلم الارو.  إن يسوع صرخ بصوت عظيم و »

والصاارور ت اا   ل وال بااور تتتحاا  و اااأ ساياار مااو أاساااد ال ديساايو الرا ااديو وقراااوا مااو ال بااور بعااد  يامتااي ودقلااوا المدينااة 
أوا ال ل لاة وماا ساان قاااوا اادا و االوا ح اا ساان هاذا الم دسة وظهروا لكايريو  وأما  ائد المئة والذيو معي يحرساون يساوع الماا ر 

 «  ابو هللا

كالعجااددب الحددا قة حددسثت اددن تددي اتجدداه:  اددن الحددماء  كاددن الرض  كاددن ت ددت الرض. ك خهدداوا اددن هللاهكددي    ددي  كرشددلهم! 
 كيمكن تقحهمها  لغ اجمممتهن: 



 مالااع ط هعهة 
 مالااع ركحهة

 ال ل لةوحدوث  عالمات طبيعية: عودة النور
   مجاد  ا  سلم الاب يحدمع الداكيك اعجزية.  الجلجًة خالن الحاماع الًال  الخهاة للمحهو  مق الالهب  ظلمة ظلمة كافت 

  ماد الألمر ان جسيس تما تاا. 

شدمس ”كهللادي تداى الط هعدة تمدا  ظلمدت شدمس ك كلزلة مظهمة  لغ درجة  ا الاخمر ففحدها تشدققت.   اا من الزلزلة  قس تافت ك 
 .  “صخا السهللامر”مألساا ااع قس تاف ت الاخمر   ا اتةلمو  “ اال

ا  أحددغ اددن ال جددا تشددققت  ددي تم ددة حقهقهددة  كتخلاددت اددن أددمة ألم وددكىلددغ اآلا  ددنا األددل ذلددك الهددما  لاددن الجمهددي  ا فتددلتا  فددك 
 !  الخطهةالممع ك 

 عالمات روحية: تتتح ال بور وان  ا  حجا  الهيلق
 داكمرة ”ك عس أهااة   !كدخلت  ي الجًث حهاة جسيسة  فت ت الق مر التي تافت تضم ر اع القسيحهنيا لاكمة هللاله العجه ة.  لقس ت

د   اللي هللام ر ألا يحمع المحهو “الااأسين كيخ افدا الدمحي  ا كظهداكا لكًهداين  دي المسيألدة المقسسدة.    ادن اخدادمهم اخداج هللادؤ ء  يضو
كضدد  السددا، ك   كهللاددلا اعألدداه  ا المحددهو  ممتددل تحددا شددمتة المددمعكًهدداين.  الددلين أددااما تددافما تًهدداين  ك فهددم ظهدداكا  ددي  كرشددلهم ل

 .(14: 2)م اافههن “لل سلطاا الممع  ي  بلهس”إل ادة ذا  اللي تاا 

هللاددم اكدداا حضددمر   الااددزي كسددط شددع ل.  كتدداا هللاهكددي  كرشددلهم تدداا أددس، الأددسا،  ددي ك اددا افشددقاق ال جدداب  ددأل ن فعلددم  ا 
مدن مدسا الحدماي لافحداا  اتع هداو لقس،  حهث خساة الكهألة  كأدس، الأدسا، حهدث احدكن   الاادزي  اللي يفاي بهن ا “ال جاب”

كا  ا تلمحددل يددس د  لكددن يددا للسهللاشددة التددي  صددابت الكهألددة بألددي هللادداركا مألددساا افشدد  ال جدداب الحددمهك .  ددا أتااب اددن ا ضددا  
 !ال جاب افش  ان  مق  لغ  سفي ذ يمضو الكتاب المقس،  ا    شاية  كتةا يس   هللاي التي شقتل

**** 

(  كاآلا لدهعلن رضداه مدن 10: 1 ي بساية خساة المحهو لهعلن اآلب جاف وا من مظمة ذلك الشخ  المجهس   قس ش  الحماء لدل )اداأس 
 مظمة مملل اللي مملل   قس ش  حجاب الههكي!

ا كأدالما حقدا ك ادا أاادس المئدة كالدلين »كيعل  تت ة ال شااا ملغ هللالا الادا  دالقمن:  اعدل ي اسدما يحدمع  لمدا ر كا الزلزلدة كادا تداا خدا ما جدسو
 «. كاا هللالا ابن  

كثألهودا  لكألدل لمدا ر ى جاف ودا ادن تلدك الماجهدب  قدس كأدف يتةادي  دي   -المكلدف اد   اأتدل للقهداا   ااسدة المادلم هن  -لقس تاا أااس المئة 
  كشددسه يقهألوددا احددلك ذلددك الشددخ  الفايددس.  كر ى الظلمددة تكحددم المشددهس لمددسة ذلددك الماددلمب العجهددب.  تدداا شدداهللاس مهدداا لعملهددة الاددلب

ساماع ثال  ثم تألح ب.  تما  فل سم  م اراع المحهو الحد   التدي فطد  بهدا ادن  دمق الادلهب  كشداهللاس المأدار كالجدالن اللدلين تافدا لدل 
ثدم ر ى الدتالن تتدافو كالادخمر تتشدق . كف دن  طمان  تداة الادلب.  ك حد  تهدف دخدي  لدغ المدمع  نرادتدل  عدس  ا صداب  ادمع مظدهم 

كا فعلم  ا الز كن ملغ اا التاريخ تافت ان  كًا الظماهللاا الط هعهة التي تاهللاب اإلفحاا كتفزمل. لدللك  دنا أاادس المئدة كالدلين اعدل  لمدا ر 
 (.39: 15؛ ااأس54: 27)اتغ« حقوا تاا هللالا ابن  »ذلك تلل   قس خاجت ان  ركاحهم الماتعسة تلك الااخة الماض ة كالمع اة: 

 ي الصي الهمفافي كردع بسكا  داة تعايف  كملهدل  نفهدا   تعألدي ابدن   بدي ابألودا    كلكألألدا فداد ملدههم “ ابن  ”يقمن ال عض  ا تلمة 
ددا كردع خالهددة اددن  داة الألكدداة   ددال ياددو تاجمتهددا  لكًددا اددن ذلددك  ددنا أددادة الاددة لكددن ا“.  ابألوددا  ” مددألطقهم  ألقددمن  ا هللاددله الع ددارة  يضو



   دالمعألغ الدلي ففهمدل ف دن. كيعلد  “ابدن  ”مألدساا اشدتكما يحدمع  اداا بدهالطس  فدل جعدي ففحدل  7: 19استخساما التع ها ذاتل  ي يمحألا 
أاادس المئدة كالدلين ال شها ملغ ذلك  دالقمن  ا بدهالطس اكداد خم ودا!  تدي الفدارق  ا رؤسداء الكهألدة أالمهللادا  دي  سدلمب تهكدما كر دض  بهألمدا 

 «! ال قهقة تاا هللالا ابن  »اعل أالمهللاا بتاسي : 

ا؟  ثم  ةي  سلمب تقملها؟   ا م اراع أااس المئة كاللين اعل تعلن لألا فااة المالمب.   ال يقسر  تاى مزيزي القارئ هللاي تقملها  فت  يضو
غ اا التاريخ تًهاكا ادن  لدس  مدساء المحدهو كالمحده هة تغهقداكا (. كمل3: 12كمرفًم، 1 حس  ا يؤان بالهللامع المحهو     الاكي القس، )

 يمداا ” ي ل ظة كاحسة  كلهس ان تفحها لللك سمى ممي ركي   الحداي  دي داخدي القلدمب.   هدي لدك فادهب  دي هللادلا اإليمداا الًمدهن  
    يها القارئ العزيز؟“اختاري  

 

 آية  يامتيل ثم آيتان مصاحبتان

 آية ال يامة

حهدداة القساسددة كالكمددان  كالخهددا كالاددالي التددي ماشددها المحددهو  ددمق الرض  ر دد   ددمق الرض  الاددلهب لكددي يمددمع فها ددة مددن  عددس 
الخطاة  كلكألل  عي اا هللادم  كًدا ادن ذلدك   ذ ذاق المدمع بألعمدة    كفدزن  لدغ الق دا. لقدس رد دط المحدهو بمثد  المدمع المتهألدة كح الدل 

لك القهدمد ال داردة  ا تمحدك  دل  تمدا  احدكت أد الو  كدي ادن أهدستهم؟  اإلجا دة تدال   لقدس أداا المحدهو القمية  كدد ين.   هي استطامت ت
ا ح الل   ي ذاع الهما اللي تاا أس س   هللام كحسده ا  كجاع الممع  اقطعو  ان الاماع فاأضو
يعلدد  ألددساا  راد كتمددا حددسد.   المجددب  ا  المحددهو لددهس  قددط ادداع  كااددي  رادتددل  كمألددساا  راد كتمددا حددسد  بددي  يضددا أدداا  كااددي  رادتددل م

: 1)ركاهدة« تعهقن )ت اهللان( ابن    قدمة ادن جهدة ركي القساسدة  القهاادة ادن الادماع»الاسمن بملس ملغ هللاله آية أهااتل  القمن: 
 (.   نأااة المحهو لألفحل ان بهن الاماع ان  أمى الدلة ملغ  هللامتل.4

دمغ  دي الكتداب المقدس، اا كان الممع  ي فظا الكًهاين مسك اخ الدك »هف   ااادل تأل ألدي تدي الج داه  كتادمت تدي ال دماه.  لدلا سد
(.  ادن ذا الدلي يحدتطه   ا 27: 9)م داافههن  «كض  للألا،  ا يممتدما اداة  ثدم  عدس ذلدك السيألمفدة»(.  لقس 14: 18) يمب« الهللامان

صدد هو هللاددم  فحدداا  كلكألددل  كًددا اددن ذلددك  كًهددا. كىأااتددل   يهددزا ذلددك الملددك الاهللاهددب  العددسك الكن لل شدداية؟   فددل لددهس اجدداد  فحدداا.
 . «  )اللي( ظها  ي الجحس»لألفحل ان بهن الاماع دلت ملغ  فل هللام 

(. كهللادي م دارة تألط د  29: 22)ازامر «أساال يجًم تي ان يأل سر  لغ التااب  كتي ان لم ي ي ففحل»يقمن داكد  ي المزامر: 
  اإلفحاا  ا يمهت ففحل  لكن  ين هللام اإلفحاا اللي يقسر  ا ي هي ففحل؟  لقدس صدار ال كدم يقهألوا ملغ تي بألي آدا   قس يحتطه

(. 19: 3)تكددمين «لفددك تددااب  كىلددغ تددااب تعددمد»ملددغ جمهدد  ال شددا  جدداة للخطهددة التددي ارتك هددا آدا  ددي الجألددة   قددان لددل الدداب: 
 لغ تااب »لخطهة   هقمن  ي المزامر ت ااي الخطايا: كالعجهب  ا المحهو ففحل شارتألا  ي هللالا مألساا  تغ له مي مألا مقم ة ا

لفدل  -(. كلكن ا   ا المحدهو شدارتألا  دي الجدزء الكن ادن اآليدة  كاف دسر  لدغ التدااب  كلكدن 15: 22)ازامر «الممع تضعألي
 لم يشارتألا  ي  قهة اآلية   ذ  فل  أاا ففحل ان الاماع! –كاا اختلفوا مألا 

لعجددب   ددالممع هللاددم مددهن الضددعف ال شدداي  كىأااددة المهددت اددن أ دداه هللاددم مددهن القددمة اإللههددة   كهددف كالماأدد   ا هللاددلا هللاددم األتهددغ ا
ددا  ددي شددخ  كاحددس؟ تهددف يجتمدد  األتهددغ الضددعف  ددي المأددت ذاتددل؟  تهددف يلتقددي الضددعف  كاألتهددغ القددمة يجتمدد  التقهضدداا اعو

لام يلال لحظاة عاو أن يلاون اباو ا  لكألدل ال شاي ا  القمة اإللههة  ي الشخ  ففحل؟ اإلجا ة لا المحهو ا   فدل صدار  فحدافو 
 هللا الذي ظهر ام الجسد 

 
 آيتان مؤيدتان ل يامتي

 ف ن فقا   أمان المحهو من  أااتل لألفحل   ي آيتهن كردتا  ي  فجهي يمحألا؛ الكلغ  ي بساية خساتل  كالًافهة أاب ختااها.



ا ادن المحدهو ملدغ الههدمد  اآلية الكلغ تافت  مألاس ة تطهها الههكي  ي كيارة الاب الكلغ لكرشلهم  عدس خاكجدل للخسادة  كتافدت ردو
(. لقدس ظألدما  فدل يت دس  19: 2)يمحألدا« افقضما هللالا الههكدي ك دي ثالثدة  يداا  أهمدل»مألس طل هم األل آية ت اهللان  فل ابن     قان لهم: 

 لمددا أدداا اددن الاددماع تددلتا » كددي جحددسه.مددن هللاهكددي هللاهدداكد، الددلي اسددتغاق بألدداؤه سددتوا ك ر عددهن سددألة  ك اددا هللاددم  كدداا يقددمن مددن هللاه
 «.  تالاهله  فل أان

كاآليددة الًافهددة تافددت ضددمن حددسيث الدداب الشددااي ادد  الههددمد  عددس  ا شددفغ الاجددي المملددمد  ممددغ  ككهللا ددل ال اددا   كافددت الألتهجددة  ا 
اا أالل  ي هللالا ال سيث: طادكه خارج المجم .  كلقس ت س  الاب من خاا ل كا  تل لها  كتللك من ا  تل لآلب  كتاا ان ضمن 

دا. لدهس  حدس يةخدلهللاا ) ي ففحدي( األدي  بدي  ضدعها  فدا ادن ذاتدي. لدي سدلطاا  ا » لهلا ي  ألي اآلب  لفي  ض  ففحي آلخدلهللاا  يضو
ا  (.17: 10)يمحألا«  ضعها كلي سلطاا  ا آخلهللاا  يضو

 
 آيات الكتا  ت هد عني

ددا تتدداب يهددمدي   ا المحددهو الددلي ظهددا  ددي  كن العهددس الجسيددس هللاددم ففحددل احددهو ال كتدداب المقددس،  عهسيددل. كادد   ا التددمراة  ساسو
 كالههمد   يؤاألما  المحهو   نفل تما ت س  العهس الجسيس بمضمي من  هللامع المحهو  تللك  علت  سفار العهس القسيم

 ددي التددسبها الحدداب ؛  كسددألكتفي اددن العهددس القددسيم  ددآيتهن اددن ف ددمة  شددعهاء  كن  سددفار الف هدداء  التددي ت ددسثألا مددن تطلعدداع القسيحددهن
 كان العهس الجسيس  آيتهن ان رسالة ركاهة   كلغ الاسااي  التي ت سثألا من اجمي ال   المحه ي.

 
حهث تاد الأل مة من املس المحهو العلراكي  كلكن لهس  قط من هللالا المدهالد المعجدزي بدي  يضدا  14: 7 شعهاء اآلية الكلغ  ي 

 المملمد العجهب.  من اسم
ُد َنْتُسُي آَيًة: َها اَوَلِكْو ُيْعِطيُلُم » :ءيقمن  شعها يِ    (14: 7عياء)إش «ِعمَّاُنوِئيقَ »ْسَمُي اْبنًا َوَتْدُعو اْلَعْذَراُء َتْحَبُق َوَتِلُد السَّ

 راه   فدي .هللاا هللاي :كيقمن   كةفل يتطل   مألظار الأل مة م ا القاكا كالجهان الممتسة  ااال  “هللاا العلراء”كمألساا يقمن  شعهاء: 
   الكلمدة هللاألدا تدسن   حدب الصدي الع داي  فدل تداا يقادس مدلراء بدلاتها  “العدلراء”ا  ك  اداه كلكدن لدهس اآلا. كأملدل كلكن لهس أاي و 

ا كتدسمم اسدمل هللاله العلراء المقامدة بدلاتها سدت  ي كتلدس ابألود . كلهس  ي ملراء  ي  ساااهي  حهث تاد  ي الصي اعا ة كلهس فكاة
 ممافماهي.  

 ؟“ممافماهي” ااذا يعألي هللالا ا سما  اآلك 
 .“  اعألا” فل يعألي 

  ك ا هللالا لهس اجداد اسدم لشدخ  مدادي يدسمغ ممافماهدي  تمدا أدس ي دس   دي  يااألدا  ك  هللادم ابدن كللتةكهس ملغ هللالا المعألغ
تةفدل   يقدمن الأل دي  هدلالتدي سدهغزكهللاا الدك  شدمر. ك  ب نا الص اي التدالي ت دس  مدن  رض الدا الأل ي  شعهاء تمما ادمغ ال عض  

 . (8: 8) شعهاء «يكما  حط جألاحهل ايء ماض بالد  يا ممافماهي» :اصارخو يحتغهث  المملغ 
: 1)يمحألددا «كخاصددتل لددم تق لددل   لددغ خاصددتل جدداء»الددلي  رضددل  ك رض  ذا  عمافماهددي لددهس  حددس آخددا  هددا المحددها  الددلي ال

 هللام املمد العلراء! “يهمه”ك الرض. ك  ممافماهي هللام يهمه اللي يمل. ممافماهي هللام صاحب الرض(11
    اعألددا.  هددله آيددة  ركع اددن  ا العددلراء “ممافماهددي”عددلراء  هللاددلا األتهددغ العجددب! لكددن تددما الطفددي المملددمد هللاددم ت  ددي الا  

 (.5: 9)ركاهة «الكاان ملغ الكي   الم ار   لغ البس»تله   مقسا هللاله الطايقة المعجزية  ي المهالد  ت  ي  كتافت 

 حهث يقسا الأل ي اسموا خماسهوا للمحها  هقمن:  9اآلية الًافهة كردع  ي  شعهاء ك 
 « ني يولد لنا ولد ونعطي ابًنا وتكون الرياسة علي ستتي  ويدعي اسمي عجيًبا م يًرا إلًهاا  اديًرا أًباا أبادًيا رئايال الساالأ»
 (.6: 9) شعهاء



 الددلي كلددس هللاددم اإلفحدداا  كلكألددل  يضددا ي ددسثألا مددن .  «يملددس لألددا كلددسلفددل »هللاألددا فقددا  مددن فاسددمع المحددهو مألددساا يقددمن الأل ددي: 
   هم تابن اإلفحاا كلس  كتابن    مطي لألدا!  ادن ثدم يدلتا هللادلا ا سدم الخماسدي للمحدهو  كهللادله «فعطغ ابألوا» هللامتل مألساا يقمن: 

 الخماسهة تلها تسن ملغ مظمتل كسممه. 
فل يجم   ي ففحل صفاع الالهللامع تلها كصفاع الألاسمع تلها. تهف؟ هللالا كلعي كجل العجب حقوا  . “ويدعي اسمي عجيًبا”

 (.16: 3تهممثاك،1) «ك اإلجماع مظهم هللام سا التقمى   ظها  ي الجحس»سا يفمق العقمن. 
مظهم  ي المشدمرة  كأدادر  دي »كهللاي صفة ان صفاع الالهللامع التي ت س  مألها  راها  ذ  شار  لغ الاب  القمن  :“م يًرا”

 (. 19: 32) راها  «العمي
   هدم مهألدل ا سدم “ يدي جه دمر”ك ادا اسدم .“ممافماهي”كىيدي هللاألدا هللادم المقطد  الخهدا ادن “:  يدي جه دمر”ك دالع اي “إلًها  اديًرا”

 فددل هللاددم الددلي يدداد مألددل  ددي “.   القددسيا”فعددم  ا  حددس  سددماء المحددهو هللاددم .  “  القددسيا”كتدداجم هللاألددا   21: 10الددلي كرد  ددي  شددعهاء
!  “كدي الشدهاء”ادا  مظدم ادا تعألهدل هللادله الكلمدة الادغهاة: «. ابألل.. كحااي تي الشهاء  كلمة أسرتل» فل  3: 1 لغ الع اافههن  الاسالة

 المجااع كالألجما ي ملها المحهو  كلمة أسرتل!  فل هللام اللي ي مي الفلك!اا   ي اغ ان 
ا.  معألغ األشث ال. “2 بم البسية” ك  كلماع  خاى  «أًبا أبدًيا»  بسية.  هم ااسر الزان  هللام أ ي الزان ك عسه  يضو
 هللاألا فجس التةثها العجهب ل ضمره   هم يةتي  الحالا! :«رئيال السالأ»
 

 ثم لألألتقي  لغ آيتهن  ي العهس الجسيس   ي رسالة ركاهة:
 اآلية ا ولي:

 (. 8: 5)ركاهة  «هللا بيَّو محبتي لنا  ني ونحو بعد قطاة مات المسيح  النا»
 مددمع . «اداع المحددهو لجلألدا»آيدة مظهمددة ت دسثألا مددن ا  دة   اددن ف مفدا. كادداذا تداا تع هددا تلدك الم  ددة؟ يقدمن الاسددمن: 

 المحهو  ذوا هللام اقها، ا  ة  !  ع ارة  خاى: المحهو هللام ففحل  . 
ي  دك  فددت.  كىلددغ  ي درجددة كاآلا تفكدا مزيددزي القددارئ  دي هللاددلا الاددا الحددااي العجهدب:   يمكددن  ا تتاددمر  ا   ي  ددك؟ 

 هللام ي  ك؟  لغ السرجة التي  هها يض ي  ابألل المحهس لجلك؟ 
 تاى اا هللام صسى هللاله الم  ة  ي ففحك؟   لعلك تتجاكب اعها  اإليماا؟ لهتك تفعي ذلك اآلا. 

 
 اآلية الاانية:

 (5: 9)ركاهة  «المسيح   الكائو علي الكق إلًها مبارًسا إلي ا بد»
 تدغ ادن  سداااهي ححدب الجحدس  كلكألدل يمضدو  فدل هللادم  ل فد ي هللاله اآلية يؤتس ملغ فاسمع المحهو  ذ يقدمن ن كا   ا الاسم 

هم األدل  كهللادم  دمق  بالهللامتل  اا   ك (  حب الجحس تي األهم ) فها الحجهة مهألها   هم . «الم ار   لغ البس ( )الكاان ملغ الكي »
(  1: 110كهللام ابدن داكد ك دي المأدت ففحدل هللادم ر دل! )ازادمر   (16: 22! )رؤيافل  صللا تما أان  فل ذرية داكد  تما  تمااو  الكي. 

 .(10  1: 11! ) شعهاءبالهللامتل “ صي يحغ”كهللام   هة الجحسجكهللام يخاج ان يحغ ان 
ددا تمددا أهددي مألددل    ”(  ك 6: 9) شددعهاء “  القددسيا”(  ك 13: 2)تددهطس  “  العظددهم”يقددان مددن المحددهو هللاألددا  فددل    تمااو

 (. لل تي المجس.23: 1)اتغ  “  اعألا”(  ك 20: 5)يمحألا الكلغ  “ال قهقي
 

 
(5 ) 

                                                 
 ؛ يف الفصل الثاين.17: 1)رؤاي «أان هو األول واآلخر»األول؛ وأيًضا (، يف الفصل 58: 8)يوحنا «قبل أن يكون إبراهيم أان كائن»انظر تعليقنا على قول املسيح:  2



 المسيح َ ِبَق السجود
 

ان  حس  ا يحجس لل   هم اللي  خلغ ففحل  م ض اختهاره  آخلوا صمرة م س   -لما تاا هللاألا ملغ الرض  -لم يطلب المحهو 
ار  لدغ ففحدل؛ بدي مألدساا  راد الشداار  سدماء  دي الههمديدة  ك الجلهدي  أتلدل  تدا  كهللام المدي  اللي لم يكن ي داكن  ا يلفدت الفظد

(  كمألدساا ر ضدما أ ملدل  دي أايدة للحدااايهن كاأتداي ملهدل 59: 8؛ يمحألدا15  14: 12المكاا كاجتداك  دي كسدطهم كاضدغ )اتدغ 
ا ابددن اإلفحدداا لددم يددةع لههلددك  ففددس الألددا،  بددي لحددتما تعلمدداا اددن  ي ركي  فتمددا. ل»تالاهددله   ددادة تلددك القايددة  افتهاهللامددا أددااالو: 

(  ك  اًدي 12  10: 1الدم 2(.  فعم  فل لم يفعي اًي  يلها: يةاا بألزكن فدار الحدماء لتةكدي  مدساءه )56  55: 9)لمأا« لهخل 
 (!30-28: 16امسغ اللي دما  ا تفتو الرض  اهللاا لت تل  اقاكاهل )مسد

أ دي  -ت دار  اسدمل  –مد لل  كلكن اآلب أان ذلك  كالداكي القدس، أداد  لدغ ذلدك  كهللادم كال   ا المحهو لم يطلب ان الألا، الحج
 ذلك!
 

 كسألقحم حسيًألا  ي هللالا الفاي  لغ  ر عة   كار هللاااة تقمد تلها  لغ الألتهجة ذاتها   ا المحهو هللام  :
o ه   سماه. ا المحهو هللام امضمع سجمد جمه  الخالا   كف ن فعلم  ا الحجمد   يله      ا  كحس 
o  :  (.8: 42) شعهاء  «اجسي    مطهل آلخا»كالمحهو هللام امضمع التمجهس  كلقس أان 
o ,  كالمحهو هللام امضمع اتكان شع ل. كيعلمألا الكتاب  فل العما ان يتكي ملغ المخلمق دكا 
o .     كىلهل تدا   صلماع المؤاألهن كالتقهاء. ك  يقسر  ا يحم  الالماع كيحتجه ها 
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 سجمد ال شا.  -لما تاا هللاألا ملغ الرض  -ي المحهو  ي ف ن فقا   ي الفاجهي من األاس اع تًهاة  هها أن 

  أ ددي الحددجمد  ددي ثمددافي األاسدد اع اختلفددة. اددن يهددمد ك اددم  اددن رجددان كفحدداء  اددن  دداادى إنجيااق متااي وحاادهكالمحددهو    حددب 
 ك عس القهااة.   كجماماع  أ ي الالهب

.  كلم يكن اا  علل المجم، كف ن فت س  من اآلياع التي صاح ت املسه ي الفاي الحاب    شافا تما المجم،  لقس سجس لل 
هللاألا كلة األهم   امتهار  فل لم يكدن مألدسهللام شدايعة ك  فداام،   هلفدت الألظدا  ا المجدم،  حدهن ر كا هللاهداكد، الملدك اد  تدي اظداهللاا 

تي تافت ا هطة  ل  لم يحجسكا لل.  لكألهم حهن ر كا المحهو   اكألهم ان خالن حجاب ا تضاع كستار الفقا   ا الحلطاا كالجاه ال
 ياكا اجسه.  

دا  دمق الادلهب  حدهن أدان  كهللاؤ ء المجم، يلتاكفألا   ادثة  خاى  ي آخا حهاة المحهو ملغ الرض  ك الت سيس حدهن تداا اعلقو
(.  لقددس ر ى  هددل اللدد   فددل الملددك كهللاددم اعلدد   ددمق 42: 23)لمأددا« اتددغ جئددت  ددي الكمتددك اذتافددي يددا رب»اللدد  التااددب للمحددهو: 

الالهب  كر ى  هل المجم،  فل الدك الههدمد كهللادم اداكان طفدالو.   دي بسايدة المحدار سدجس لدل هللادؤ ء المجدم،  امت داره    ك دي فهايدة 
 المحار صلغ  لهل الل  التااب  امت اره الاب!

.  ثدم اراروا وساجدوا لايك تدما  لدغ ال هدت  كر كا الاد ي اد  ادايم  ادل.  »ا  دي كصدف سدجمدهللام   هقدمن: كلألالح  دأة المحي هللاأل
لدس لهكدما الكن.  ذ يقدمن  5يتكار  “الا ي ك ال”(.  كتع ها 11: 2)اتغ«  ت ما لل تألمكهللام اااع  ك  ااة يقمن الا كطفلهدا.  هدم كد



ا  ددي تددي شدديء»الاسددمن مألددل:  خدداكا كسددجسكا »(.  ككاضددو اددن تددالا ال شددها  ا المجددم، 18: 1لمسددي)كم « لكددي يكددما هللاددم اتقددساو
 لل كحسه.   3 الحجمد« )لهس لهم( بي لل

كيا لل ادن  يمداا مظدهم  اختداق ادا تدااه العدهن ال شداية  لهداى ادا   يمكدن لغهدا اإليمداا  ا يدااه!  يداى  دي الطفدي الادغها الدك 
المجمد كاخل  ال شاية   هالي لل.  ك ريس  ا  أدمن  فألدا الهدما مألدسفا ادن المجس  كرب الكما   هحجس لل! كياى  ي المالمب الك 

الدلة  ضعا  اا تاا مألس المجم، أسيموا   ك الل  التااب ان  عسهللام؟   هي فعمي اًلما ممدي المجدم،  ألحدجس لدل سدجمد ال دب؟ 
 كهللاي فتكي ملهل اتكان القلب  كيكما لألا اإليماا اللي يخل ي ؟!

لددغ الحددجمد للمحددهو اددن البدداص الددلي طهدداه المحددهو كشددفاه. لقددس كثدد  هللاددلا البدداص  ددي أددسرة المحددهو ملددغ ثددم فقددا  ادداة ثافهددة م
أ دي  ا يطلدب األدل  ي شديء.  ساجد لايشفاال  ك  يمجس ان يشفي ان ال اص  ها  . كلهلا  نا هللادلا الاجدي  كن ادا جداء للمحدهو 

  أ ددي اممظددة الج ددي ا اشدداة  ر ددض 4لددة هللاااددة.   فددي  صدد ايكسددجمد البدداص للمحددهو  كأ ددمن المحددهو هللاددلا الحددجمد األددل  لددل د 
المحدهو  دي التجا ددة تقدسيم الحدجمد للشددهطاا  الدلي كمددسه  ا يعطهدل  دي المقابددي تدي امالددك العدالم.  كالمحدهو ر ددض الحدجمد للهطدداا 

  ك عددس المممظددة (؛ ك ددي هللاددلا الصدد اي10: 4)اتددغ«   كىيدداه كحددسه تع ددسللاار  إلهااج تسااجد لفددل اكتددمب»لددهس لفددل شددهطاا  بددي 
 ا اشاة  أ ي هللام ففحل الحجمد ان هللالا الاجي الباص.    لهس لهلا اسلمن هللااا؟  

من راهس اجم  الههمد  تهف  تغ لهحمع كسجس لل  كطلب األل  ا يةتي اعل لهقهم ابألتل ان الممع  كهللام اا  9ثم فقا   ي اتغ 
  ا يحجس راهس المجم  لل. حس   عالو. كان ذا اللي يقهم الممتغ      كحسه؟  ال مجب

أالما ذلك  عس  ا شاهللاسكا  . «أن  ابو هللاأاالهن  ال قهقة  وسجدوا لياللين  ي الحفهألة جاءكا » ا  33ك32: 14ثم فقا   ي اتغ 
ي   اعجزة كاحسة  بي  ر   اعجزاع مجه ة    يقسر ملغ  عي كاحسة األها سمى    كلقس س    ا تةالألا  هها  ي الفاي الًاف

 “. ممان المحهو أالت”
كلقس  ث ت المحهو  هللامتل  مألساا  ث ت  فل الأمى ان  25: 15كااة خااحة أ ي المحهو الحجمد ان الما ة الكألعافهة  ي اتغ 

(.  كلقس  اكن للاب لل المجس  ا يخاج 16: 1الشهطاا القمي  كلهس  أمى ان الشهطاا سمى ان خلقل )أارا ا  تملمسي 
ا من الفتاة المحكمفة  الشهطاا  كذلك لفل هللام   اللي    الشهطاا ان ابألة هللاله الما ة  كلمة كاحسة أالها  ر م  فل تاا  عهسو

 يت هز   سكد المكاا  ك الزااا. 
 20: 20أ ي  ا تقسا طل ها لل  ي اتغ  وسجدت ليكااة سادسة أ ي المحهو الحجمد ان  ا ابألي ك سي   ذ  تت 

و اددن الادماع مددن األاسد تهن  ههمددا أدسا التالاهددل سدجمدهللام للمحددهو.   هقدمن اتددغ ال شدها مددن المددا تهن ثدم فقددا   عدس أهااددة المحده
 الما تاا لم تقم  تلمة كاحسة  لا سجمدهللاما «.  وسجدتا لي تقساتا ك احكتا  قساهل  »اللتهن ذهللا تا  لغ الق ا  ي ص اي يما القهااة: 
مع ك هدلا  ظهاتدا لدل ا مت دار العظدهم ادد  الم  دة الشدسيسة لدل.  ك دي اقابدي ذلدك فالتددا لدل  مفاهللامدا مدن الكدالا.  لقدس  احدكتا  قددساي يحد

ا ملغ  ا اا ر تاه لم يكن كهللاموا ك  خها و  بي تاا جحس يحمع المقاا  عالو.  باهللاافوا جسيسو
لحدجمدهللام ادلاق جسيدس.  كالتالاهل  ا تاا أس س   لهم الحجمد للمحهو أ ي الالهب   اا اآلا    عس أهااتل ان الاماع  صدار 

 (.11: 45امر)از « لفل هللام سهس    اسجسي لل»لكةا هللااتهن الما تهن أالتا   ي أل ههما  بلغة بألي أمري: 
  كلكددن  عضددهم سااجدوا لاايكلمددا ر كه »كالمدداة الخهدداة مألددساا فقددا  مددن ظهددمر المحددهو لعددسد ت هددا اددن التالاهددل  كيقددمن ال شددها: 

اة الًااألددة  ددي اإلفجهددي التددي  ههددا يقددسا الحددجمد للمحددهو اددن المددؤاألهن  ددل  كالمدداة الًافهددة  عددس (.  هللاددله هللاددي المدد17: 28اتددغ )« شددكما
 أهااتل لل المجس ان الاماع.  كسم  فعمد لهلا الاا  عس ألهي.

                                                 
 هدمذا  . ان  ين لي هللالا  ا تدةتي  ا ر دي  لدي»فالح   ا  فجهي لمأا ي سثألا من تفمق المحهو كر م هتل كهللام  عس جألهن  ي  طن العلراء اايم.  لقس أالت لها  لهاا اع:  3

 (.44ك43: 1أا)لم  «ن  ابتهاج  ي  طأليحهن صار صمع سالاك  ي  ذفي  ارتكض الجأله

 



ا  ههدا الحدجمد للمحدهو  لكدن هللادله ال ادثدة لهدا جمالهدا الخداذ  ك مألدي بهدا تلدك ال مداة التدي كىفجهي يمحألا يتضمن األاس ة كاحدسة أددس ي
.  كال قهقدة  ا ادا مملدل المحدهو اد  هللادلا 9سجس  هها الاجدي الدلي تداا  ممدغ  ةمطداه الداب فعمدة ال ادا    حدب  فجهدي يمحألدا 

الاجدي  يعت دا  حددس الدلدة ملددغ  هللادمع المحددهو  كهللادم امضددمع  فجهدي يمحألددا الدااهس.   ددا  خلد  اإلفحدداا  دي ال سايددة ادن الطددهن 
   بمضعل الطهن ملغ مهألي الممغ  تةفل يكمي اا فق  ان خلقة ذلك الاجي!(  كهللاا المحهو6: 33)افظا  يمب

كسطهم  كس   لل  ا  تو  مهن ممهاا تًهاين  لكدن تافدت الادة تلهدا  السدف  دي حالدة   الشا ي  ذوا  لقس تاا ممافماهي  الاب
الاجدي الدلي تداا  ممدغ  ة ادا  تداا  درا   ملدغ العكدس ادن ذلدك   تدغ لألجدستهم.اللي  اديها   العمغ الاكحي  لم ت اا شا هها ك 

 در  ثدم  (؛17)ع  “ف دي”سداماا ادا فمدا  دي الألعمدة كالمعا دة  ك در   فدل ثدم  (؛11)ع  “ فحاا يقان لل يحمع”يزداد:  ةك و ما   فل 
  كهللادم ادا  علدل المحدهو اعدل تاا يحتلزا  مالفودا ا اشداوا ادن المحدهو “ابن  ”(.  ملغ  ا اعا ة المحهو  فل 33)ع “ان  ” فل  اثالًو 

  عالو   ذ كجس اإلخالص اتم اوا. 
ددك  ك ذلددك الاجددي  ددالم ء للمحددهو  قددس طدداده الههددمد خددارج المجمدد   جددادكه اددن افتحددا ل الددمطألي  كامت دداكه تجحددم  ايددب مألددساا تمح 

؟  جا دل ذا : بابو هللا  تؤان »: ملغ  ا المحهو التقاه  ي الخارج كسةلل .  لفظمه  كهللام مهن اا ي س  ا  الكًهاين حتغ يماألا هللالا
 .(38-35)ع «وسجد لي . كان يا سهس : قان .كاللي يتكلم اعك هللام هللام  أس ر يتل :أان لل يحمع ؟ان هللام يا سهس لكان  ل

ددا  طقحددهو  الكددي يحددجس سددجمدو   يمكألددل  ا يقتدداب  هددل ااكافوددصدداح ألا لقددس خحددا   الحددجمد  يمكألددل مألددسه  ا يحددجس الكألددل كجددس شخاو
دا لدم يحدجس  كلكدن لمدا مدا   ا المحدهو “ فحاا يقان لدل يحدمع”كفالح   ا ذلك الاجي لم يحجس  ااا  ال قهقي.    تمدا  فدل لأل دي  يضو

 هللام ابن    قس سجس لل!
ا  عس القهااة ان الاماع سجسكا للمحهو.  كفالح   ا المحدهو   حدب اداأس  ذتافا  ا التالاهل لهس  قط أ ي الالهب  بي  يضو

سا  يماا تالاهله  لكألألا   فقا   ي  ي اكاا  فل ك خهم ملغ سدجمدهللام لدل. تمدا  فدل ك دخ تمادا ملدغ مدسا  يمافدل ك خ م  14: 16
كهللاددي اللقدداب التددي   يأل غددي  ا تقددان سددمى     ددنا  “ر ددي كىلهددي”(  كلكددن لمددا أددان لددل تماددا: 27: 20 قهااتددل )  حددب يمحألددا 

 . “كي الكتاب”ق هن   هم  عال ر ل كىلهل  بي هللام ر ألا كىلهألا  تما يشهس مألل المحهو لم يم خل ملغ تجسيف أالل  بي أ ي األل الل
ثدم  عدس الفاجهددي تدةتي الاسدااي كسددفا الاؤيدا لتماصددي ال دسيث مدن ذلددك المجدس الددلي يخد    دكا سدماه   ت ددسثألا  فدل   بددس  ا 

 هخ افدا تاتدب الع داافههن  فدل سدهةتي الهدما مدن   لدل. يةتي الهما اللي  هل تي الخالا    شاية تافدت  ا االاكهدة   ا جهألمهدة  ستحدجس
مألس دخمن ال كا  لدغ العدالم )اداة »أايب اللي  هل ستجًم للمحهو تي المالاكة.  هلا هللام تالا المحي الاايو  ي ا تتاحهة الاسالة: 

حهددث تدداد هللاألددا  مددن الدداب  7ك1: 97(. كهللاددله اآليددة اقت حددة اددن ازاددمر 6: 1)م دداافههن « ثافهددة( يقددمن كلتحددجس لددل تددي االاكددة  
 هقت حها تاتب الع اافههن اط قوا  ياهللاا ملغ المحهو ابن  . . «الاب أس الك.. اسجسكا لل يا جمه  اآللهة» هقمن:   الملك ()يهمه

تجًم  اسم يحمع تي رت ة ان  ي الحماء  كان ملدغ الرض  »لكن لهس المالاكة  قط  بي تما يقمن الاسمن بملس  فل سم : 
 (.  11ك10: 2) هل ي« ت ت الرض  كيعتا  تي لحاا  ا يحمع المحهو هللام رب لمجس   اآلب كان

 فدا   كلدهس آخدا. بدلاتي  أحدمت  »كححن  ا فعلم  ا اآلية الخهاة اأت حها الاسدمن بدملس ادن ف دمة  شدعهاء حهدث يقدمن الداب: 
(. المدتكلم   حدب  شدعهاء 23ك22: 45لحاا ) شدعهاء  خاج ان  مي الاسق  تلمة   تاج    فل لي تجًم تي رت ة  ي لف تي

دا  ياهللادا ملدغ الداب يحدمع المحدهو  امدا ي داهللان ملدغ  اداين:  هللام    كيؤتس  فل لل ستجًم تي رت ة   هقت حدها الاسدمن بدملس اط قو
  فل لن يفلت  حس ان الحجمد  بن  !  كلهما  ا المحهو هللام    كثافههما

اج  ددل اددن  ا المحدهو أ ددي الحددجمد ادااع مسيددسة  ك فددل سدهةتي المأددت مددن أايدب كسددهجًم لددل الجمهدد . كاآلا ادا المددسلمن الددلي فخد
اإلجا ة المحهسة المألطقهة ملغ ذلك   امت ار  ا الحدجمد هللادم اجدس خداص  دا  كحدسه  ك  يأل غدي  طالأودا  ا فقسادل للمخلدمق اهمدا 

دا  ا يقددسا «.     مطهددل آلخدااجدسي »كداا   ا المحدهو هللاددم  .  دي العهدس القددسيم أدان  :  كلدللك  ددنا تدي الاألداء ر ضددما اطلقو
ددا  فحدداا”الحددجمد لهددم   الاسددمن  طددا، ر ددض سددجمد تافهلهددم، لددل  أددااال:  (  كالاسددم ا بددملس 26ك25: 10) ممددان “ فددا  يضو

(  كالمال  15-13: 14 ممانك افا ا ر ضا تقسيم الل ااو لهما  لفهما  شا ت ت اآل ا فظها ان تافما يايسكا  ا يل  ما لهما )
ا م س )رؤيا  (. 9ك8: 22؛ 10ك9: 19ر ض سجمد يمحألا  ي جزياة  طمس لفل  يضو



 ك ي افارأة ا  تي هللاؤ ء أ ي المحهو الحجمد  لفل هللام الاب  كهللام  . 
 

 : ام ا ر  وام السماء التمجيداإلكراأ و هو موضوع ثانًيا: المسيح 
  الاب يحمع من الحجمد  حسثها من الحجمد ال قهقي لآلب  الاكي كال  .   ماذا من ا بن؟ مألساا ت سثت  الما ة الحاااية ا

ا؟  اإلجا ة فجسهللاا  ي الص اي التالي  مألساا  كاا الجمه  ا بن لكي يد »أان المحهو للههمد: هللاي يقسا المؤاألما الحجمد لل  يضو
 (.23: 5)يمحألا «لكما يكااما اآلب. ان   يكاا ا بن   يكاا اآلب اللي  رسل

 مي للجالس ملغ العاي كللكلللك  ال مجب  ا فجس سجمد المفسيهن  ي الحماء امجل  لغ اآلب كا بن   ك بلغة الكتاب 
 (. كسم  فعمد  عس ألهي لهله الألقطة.13: 5يارؤ )

لم يكن ي الماة الكلغ  ك كهللام اجتمعهن  ملغ ف م اا يخ افا  ل ال شها يمحألا. ظها لهم   ك عس القهااة ظها الاب للتالاهل
: أدداا اددن الاددماع  ك فهددم ر كه   ه الاسددي  ددةا المحددهوؤ كاددال هلمددا  خ ددا  تماددا الاسددمن اعهددم.   ددم  ي ددلي  نثنددان »أنددانن لنهد ددا   يددي ينسن  يا  لنددم   د  اي

اايهاي كن نضن    يص  يعيي  يي  نثناي ا دن  ال منحن أل  يلي  ن  دكاي اايهاي كن نضن   ينسيي  يي جن هندةي »كيحدتطاد ال شدها أدااال:  . (25: 20)يمحألدا «ل منحن افي دسن ثنمن كن نع 
معد كن  اءن ينحد .  نجن م  تدمانا انعنهد الو كن اخي هلدهد  ني ضاو دن اان تالناي أندفن  يدي ا نيقااا تن كن لققندة  كن : النب منابد ادغن أندانن دطي كن سن ا  لدغ كاتجدل الداب  دمرو «. سدالنا  لنكددم  »ل من

ألداو هللاناعي » تماا  القمن: اي اينا بندي  ادؤ  ه دان اددؤ  أل  يدي كن ن تنكددن   ن ا  يدي جن هن دع  ضن ا  ينسنيق كنهللانداعي يندسن ن كن دا«.   يص  يعنكن  يلنغ هللادألنا كن ن  اي دابن تدمان كأدان   نجن
ي”: لل معد:  .“رن  يي كنىيلنهي ينن آانألد »أنانن لنلد ينحد ! طدم نغ ليلقلي ا آانأل تن النفقكن رن ني تنأليي ينا تدمان ك  لنم  ينان  «. ما كن

 عض المزك يرين  لهت اشدما هللادلا الكدالا الادايو الدلي  هدل أدان كاحدس ادن التالاهدل للمحدهو  فدل ر دل كىلهدل  أدالما  ا تمادا كأدس 
  “يدا  لهدي” خل  المفاجةة  تهف ما  المحهو اا أالل  ر م مدسا كجدمد المحدهو اعهدم مألدساا فطد  بهدله الكلمداع   نفدل هللاتدف أدااال: 

ا كمجه وا!كما تفع  ي ف ن  حهافا مألساا فقابي شهئوا اسهللاشو
كللاد ملغ ذلك فقمن  ك و  ا اعا ة المحهو لما حاي  ر دم مدسا كجدمده اد  التالاهدل  يؤتدس لألدا  فدل هللادم ال اضدا الغاادب  

 اللي   تااه مهمفألا لكألل هللام ياافا كيحمعألا. كهللاله كاحسة ان صفاع الالهللامع   يشارتل  هل سماه. 
دا اسدتخساا اسدم الجاللدة  دي فطقهدم العدادي   هدم لهحدما فظهافدا اآلا يألطقدما  اسدم    دي كثافهوا: ت اا الههدمد يت اشدما تمااو

الكددمع ”كددي األاسدد ة ك ددي  هددا األاسدد ة  بددي  ذ تددافما يددمأاكا اسددم   تددافما يحددت سلمفل اددا  اكددألهم  غهدداه اددن المحددمهاع  اًددي تع هددا 
ددا أددملهم 18: 15)لمأددا “ خطددةع  لددغ  ”بددس و اددن  “ خطددةع  لددغ الحددماء”  كالقددمن “الكددمع  ”بددس و اددن التع هددا  “الحددماكاع (  ك يضو
  كهللاكددلا. كادد   فألددا تًهدداوا اددا فحددتعمي التع هددا يددا  لهددي الهددما “هللاددي  فددت ابددن  ؟”؟ بددس و اددن أددملهم: “هللاددي  فددت ابددن الم ددار ”للمحددهو: 

اإلطدالق  دي  ا الههدمد تدافما اعتدادين ملدغ اسدتخساا هللادلا اللفد  تتع هدا  للتع ها من السهللاشدة  لكدن   يمجدس  دفدغ دلهدي تداريخي ملدغ
 من التعجب.

 لدهس  ا تمادا . « جاب تماا كأان لل: ر دي كىلهدي»كثالًوا: الأل    يسمألا فلهللاب  لغ هللالا ا ستألتاج اطلقوا   الأل  يقمن: 
    ي أان هللالا للمحهو. “أان لل”  بي 4أان ر ي كىلهي

بددملس م ددس لهحددمع »كلددهس تماددا كحددسه الددلي امت ددا  ا الدداب يحددمع ر ددل ك فددل هللاددم م ددسه  بددي جمهدد  الاسددي   هقددمن بددملس: 
ا: 1: 1)ركاهة  «المحهو (. كالاسدمن يعقدمب يكتدب أدااالو: يعقدمب 1: 1) هل دي «بملس كتممثاك، م سا يحدمع المحدهو»(  كيقمن  يضو

سدددمعاا  طدددا، م دددس يحدددمع المحدددهو »تدددللك  عدددي الاسدددمن  طدددا،  ذ تتدددب يقدددمن: (. ك 1: 1)يعقدددمب «م دددس   كالددداب يحدددمع المحدددهو
دا يهدمذا  ذ تتدب أدااالو: 1: 1 طا،2) «كرسملل (. كتمدا  عدي الاسدي هللاكدلا  عدي 1)يهدمذا  «يهدمذا م دس يحدمع المحدهو»(. كتدللك  يضو

 «س تدددي حدددهن لجلكدددم  الادددلماعيحدددلم ملدددهكم   فددداا، الدددلي هللادددم ادددألكم  م دددس للمحدددهو  اجاهللاددد» ددداأي المدددؤاألهن   ألقدددا  مدددن   فددداا،: 
ا ال ا المسمم هللام م س »(. كأهي من  اأي المؤاألهن: 12: 4)كملمسي لا ان دمي  ي الاب كهللام م س  هم مته  الاب  تللك  يضو

ا للألا، ا اد23  22: 7كمرفًم،1) «للمحهو. أس اشتايتم بًمن   ال تاهاكا م هسو ن (. كالع ارة الخهاة تؤتس لألا  ا المحدهو لدهس كاحدسو
 الألا،.

                                                 
 ل هو الرب وهو هللا مسبوقًا أبداة التعريف.نالحظ أن امسى اجلاللة اللذين استخدمهما توما يف كالمه مع املسيح يسبقهما أداة تعربف، فتوما مل يقل غن املسيح إنه جمرد رب وإله، ب 4



 
 المسيح موضوع الحب والتسبيح: 

(. كلهلا الاا  اللي أس   يفكا  هل الكًهاكا  19: 4يمحألا1 ا تي المؤاألهن ي  ما المحهو. تهف   كهللام أس  ح ألا  ك و )
متضمن  ههما.   هللامهة أامى. كتنايد  ي المحي آيتاا  ي األتهغ الهللامهة   ذا كضعألاهللاما جأل وا  لغ جألب  يتضو لألا المعألغ الهاا ال

س   ي »(؛ بهألما يقمن 24: 6)  حس «ر ألا يحمع المحهو  ي مسا  حاد يحبون  الألعمة ا  جمه  اللين»يقمن الاسمن:  اان  نحن  اَل ُيِحب  ا  تن
معن ا االاقبق ينحد ل هنكدن   نفناثيهمن هون  ن هللاكلا  لغ هللالا   (.22: 16كمرفًم، 1) «)كهللاي تلمة  رااهة تعألي ا اكاوا ان ال اتة كالعمفوا( ل منحي

 ال س! الم  ة لل تجلب تي ال اتاع  كمسا الم  ة لل )ك  يقمن ال غضة لل(  ت اا ان تي باتة  بي كتجلب اللعألة!
 

 المسيح موضوع تمجيد شعبي
ددسن »كمددن تمجهددس الدداب يحددمع فقددا  أددمن الاسددمن:  ددمعن اليكنددي  ينتنمنجق ددمد رن  يألنددا ينحد م   كن نف ددتد اس  ددهوي  يددهكد ألنددا كن ل منحي ددةي  يلنهي من ددمعن ام   يهددلي  بيأليع  لدداقب ي ينحد

هوي ا  (.12: 1تحالمفهكي 2) «ل منحي
 فقا  من األاس اع تًهاة  هها يقسا التمجهس للمحهو.اؤيا سفا ال ي ك 

 (.6: 1)رؤيا« لل المجس كالحلطاا  لغ  بس اآلبسين آاهن» هقمن الاااي من المحهو: 
ا:  لن »كيقمن  يضو لنمقا  نخن اقعي لح ي اكن ان خن ةد اف  هنمنافنداعد كن النر  نعن دةد كن ال  ن داان النر  نعن ده خاو  نان كان شن داد ش  داع  ال عي اان دسا أيهًندارناع  كنجن دي ي كناحي دم  تد لنهد ديي  كن من ل  ن

دلنمناعد  دين صن
لدمقة   نخدمراو هللاي .ااين  ذنهللانبا انم  دهنن يحي ةو أند ل قيس ي يدسن سي دةو جن فيهمن فقمددمان تنا  : كنهللاددم  ينتنان دلن »اايليهنن دتن ي    نف دتن  نا  تنة خد دلد  اادح  تدمان دتنون خد تنف  ان كن دف  لح ي

ايكن اين   ْشَتَرْيَتَنااَ نََّج ُذِبْحَ  وَ  ي بيسن لندغ  ّلِليق ليكد من دألنم  ألنةو   نحن هن تن ألنا ادلدمتاو كن لنهي ل تنألنا إليي عن ع با كن داقةا  كنجن شن ااا كن ليحن ي ي أن يهلنةا كن : 5رؤيدا ) «لنر ضي اتد
8-10.)  

ا  كتللك تي الخلهقة ستت س  ي تح هو المحهو  هقمن الاااي:  ميع تد »كلهس المفسيهن كحسهللام بي المالاكة جمهعهم  يضو سن فنظنا عد كن كن
نن  دددم  ًيهدددايينن حن دددةا تن عن انالنايكن دددم  دددا يي كن اصن هنمنافنددداعي كن ال عن هللادم  رن ندددمناعي رن ندددمناعا ال  ن دد دددسن ددداان من تن دددهدمبي  كن دددهما: لشُّ عا منظي دددم  كن دلددددم ن  دلددددم ا  أنددداايليهنن  يان

لن  ْلَمْذُبو.ُ اْلَحَمُق اُمْسَتِحىٌّ ُهَو » رنةن كن ا نا  ينة خد ألنغ كن ال قدس  منةن كن ال غي ك  سن كن ال كناناانةن كن ال قدمقةن كن ال  ي َماِء َوَعَلي اَوُسق  َقِليَ ٍة ِممَّا ِام «. ل  نانكنةن ال منج  لسَّ
ا أناايلنددةو:  ْلَبْحااِرل ُسااق  َمااا ِايَهااالاَ ْرِ ل َوَمااا َعَلااي اْحااَ  َ ْرِ  َوتَ ا تدهن ع  ددمي لنددغ »سن دداليسي من دديي اليل جن من ليل  ن ددا يي كن كنددةد كن ا ل عن ددةد كن ال  نان ددسد ال كناناان ل منج 
ل طنااد  يلنغ  نبنسي اكن  ينن الحُّ ا للجدالس ملدغ العداي ) ي  ( كالع ارة الخهاة تعألي  ا التحد هو ذاتدل ا. (13-11: 5)رؤيا «آلبيسي لدلي يدقدسق

 هللام اللي يقسا لل مي ) ي المحهو(.  كهف يمكن  ا يكما هللالا  ا لم يكن المحهو هللام  ؟ 
: » 17- 10: 7كااة  خاى فقا   ي رؤيا  هما أناايليهنن عا منظي م  ادخدمان  يان دالنصد »كنهللادم  ينا  ألندا إلي ال خن داليسي النهي لندغ ل جن لي امن دا يي كن ديي ل عن من «. ل  ن

هدد د  مي نن اكنجن ددم  ددافدما كناأيفيددهنن حن ددا يي كن ال منالنايكنددةي تن ددهدمبي كن ال عن هنمنافندداعي الشُّ دداان ال  ن كا  نان دداُّ ددةي  كنخن : النر  نعن ي أندداايليهنن كا ّلِليق سد ددجن سن م  كن ددمهللايهي لنددغ كدجد ددا يي من ل عن
« ! سد كن ال  نانكنةد كن اآايهنن منةد كن ال منج  ك  اد كن ال  ي ك  دةد كن الشُّ رنةد كن ال كناناان ألندا  يلندغ  نبندسي ال قددس  لنهي دهنن ال قددمقةد إلي . آاي ينن دنن « آلبيدسي دس  اي دةنلنأليي كناحي سن : اكن دهدمبي هللاندؤد نءي »لشُّ
ا  يلدمان  يالً يهنابي ا اين   ني نن  نتدما؟ال مدتنحن ل تد لنلد: « ل  يهضي  انن  هللادم  كن لنمد » نقد ه يسد  نف تن تنع  دنن اهللاندؤد نءي هللاددمد »انن ليدي:  نقن «. ينا سن ينن  نتددما اي دهقنةي القدلي لض ي
اي ا مهللانا  يي دن م  كن نهقضد لدما ثيهنابنهد أنس   نحق همنةي  كن يي ذنليكن هللادم   ناناان منا يي ال عنظي . اين   نج  منيي لنده الو  يدي هللانه كنليدلي  كن  ي ل  ن داراو كن ادمفندلد فنهن سي ينخ  داليسد ا كن ل جن

لنغ  مي ل عنا  امن لنه هي سد كن ن تنقن د من ما  نع  طنشد لنن  ينع  سد كن . لنن  ينجدممدما  نع  م  أنهد يُّ  نم  ء  اينن ايي ين ي ي  م سد كن ن شن ا ي  الشق منين الناق ل  ن دطي ال  ن سن لقدليي  يدي كن
ود  ل عنا يي ا حن ينم  هقةا  كن هللادم   يلنغ ينألنابيه ي اناءا حن تنادد ينق  م    د ينا مناهللادم   كن ةا اين  مدهدمفيهي عن ا  يق دن  «.تد

  “ لهألا الجالس ملغ العاي” 10 ي عفالح   ي الأل  الحاب   ا العسد العاشا يلتا  ا العاي هللام ماي     ذ يقمن 
ا آخا  خال   .. “ ي كسط العاي”يلتا  ا ال مي هللام اللي  17لكن  ي ع  اما يسن ملغ  ا المحهو )ال مي( لهس شخاو

ا  فقا  أمن الاااي: كمن هللالا ال اريجاو اين  منا يي »اا  يضو هناةا  نايعاو تن نلُّمرا خن ا يهاو اين  اناءي حن ااو صن منيي ا كن  ي كن نرنافيي فنه   «ل  ن
(.  ح   فل   يمجس  ي الحماء ماشاا  بي ماي كاحس  كهللالا  اا افهما جهسا لكي  فحاا ماأي يؤان بمجمد  .  1: 22)رؤ

ا     فا كاآلب »يجلس ملغ العاي الماحس شخااا اختلفاا  بي شخ  كاحس  لا   كاحس. كهللام اا أالل المحهو للههمد كط عو
 (.  30: 10)يمحألا «كاحس



ا يكفقا   ا ي كنمنا يد »: ضو منيي ينكدماد  يههن ادمفنلد  كنال  ن سي هد ينخ  ن يقم    كفالح   ي اآلية الخهاة  فل(. 3: 22)رؤيا «  كنمن يهسد
أمامس اللغة تاج  الضمها  لغ آخا اسم  ي الجملة   نذا ات عألا أمامس اللغة   نا الخساة تكما األحم ة .   بي يخسامفليخسامفهما

للاب  لهك تحجس  »   ي الاب يحمع المحهو هللام هللاس  الع ادة  اما يسن ملغ  فل    لفل “ال مي”لل مي  ك ي هللاله ال الة يكما 
  كذلك لح ب  حهط أالل “  كال مي”(.  كلكن الفهم الاكحي يعهس الضمها  ي الجملة  لغ 6: 4)اتغ «تخسا(كىياه كحسه تع س ) ي 
  ا المحهو هللام  ؟ك ي ال التهن فاي  لغ الألتهجة ففحها . « فا كاآلب كاحس»المحهو كذتافاه أ ال: 
ا »ك يضا فقا :  لنم   نرن  يههن ءا هللادمن كن ا  ن لاقبق ا  لناق هللانه كنالو ) ي  ي المسيألة الحماكية( كن ي  لنغ تدي ي شن رن من اال قنادي منيد هللانه كنلدهن  «ل  ن

(  ك  يقمن  فهما هللاهكالهللاا  كااة  خاى فقمن  ا هللالا يسن ملغ كحسة الجمهللاا بهن اآلب كا بن  لا اآلب كا بن كاحس 22: 21)رؤيا
 (.30: 10)يمحألا
 

   شعبي واتكالهم هو موضوع إيمانثالًاا: 
 فدتم تؤاألدما  دا   (.   حد   ا الداب لدم يقدي 1 :14)يمحألدا« ااممنوا باي فدتم تؤاألدما  دا  »أان الاب لتالاهله  دي العلهدة  دي لهلدة آ ادل: 

ددا  تمددا لددم تدداا هللاألددا  شخادداا يجددب  ا فددؤان بهمددا   ك  ا  يمافألددا المحدده غ ا ألددي ملددغ  ادداين  ك طلددب اددألكم  ا تؤاألددما بددي  يضو
 ؟!     يعألي هللالا  كي كضمي  فل هللام  «.  * فتم تؤاألما  ا    آاألما بي»اتمهزين.  تال  بي 

آادن  دالاب يحدمع المحدهو  دتخل  »كفالح   ا سجاا  هل دي مألدساا سدةن بدملس كسدهال ممدا يأل غدي  ا يفعدي لكدي يخلد    جا داه أداالهن: 
المحدهو يدةتي  دالخالص للشدخ   كلهللادي بهتدل. لكدن  (. ادا  مظدم هللادلا! اجداد اإليمداا  دالاب يحدمع31  30: 16) ممدان  « فت ك هللاي بهتدك

) ممدان  «آماو بااهكتهلدي اد  جمهد   هللادي بهتدل   ذ تداا أدس »التعله  اللي يكت ل لمأا الط هب ال  هب   ت للألظدا   ذ يقدمن مدن الحدجاا: 
ا يتضو لألا  ا المحهو هللام  .  (.34: 16  كان هللالا  يضو

دا؟  يقدمن الاسدمن  طدا،: كاا  كًا ال اتاع التي تاها لألا مألساا فد ياؤمو لدل يشدهس جمهد  الف هداء  ا تدي ادن »ؤان  المحدهو ر ودا كاخلاو
ماا أعجاب هاذاج مجارد اإليماان باالر  يساوع يمتاع الانتال ب تاران (.  اداة  خداى فقدمن: 43 :10 ) ممدان«  ل يألدان  اسدمل  فدااا الخطايدا

 ة منهمل بق اميع ا نبياءجاميع الرطايال وهذه هم شهادةل ال واحد مو ا نبياء وال مجموع
      فألددا اددن  دداأي  جددزاء الددمحي فعددا   ا  ددي هللاددلا ا سددم “ اسددمل”كىا تدداا الاسددمن  طددا، ذتددا هللاألددا  ا  فددااا الخطايددا يألالددل المددؤان 

 الكايم  اسم ر ألا يحمع المحهو  يألان المؤان العسيس ان ال اتاع:

 (.12 :2يمحألا 1) «)اسم المحهو( مو أاق اسميفاع لكم الخطايا كت ت  لهكم  يها الك د لفل أس  » :غتران الرطايا -1

) ممدددان  «)خددال  اسددم المحددهو( ت ددت الحددماء أددس  مطددي بددهن الألددا،  ددل يأل غددي  ا فخلدد  اساام آقاارلا لددهس »: الرااال  -2
4: 12.) 

 قدس تت دت لتؤاألدما  ا يحدمع هللادم  آياع  خا تًهاة مملها يحمع أساا تالاهله لم تكتب  ي هللادلا الكتداب  ك ادا هللادله»: الحياة ا بدية -3
 (.31 :20)يمحألا  «حياة باسميالمحو ابن    كلكي تكما لكم  ذا آاألتم 

فددي ال ددان  ..  كااددي قددان  طددا، )للاجددي المدداج( ..  اسددم يحددمع المحددهو الألاصدداي أددم »: يهااب ال ااتاءل وتجاارل بااي ال ااوات -4
)يحدمع(  اإليمداا  اسدمل »   الاسدمن  طدا، ملدغ ذلدك  دالقمن:كيعل .(8-6: 3) ممان «.. كصار يمشي تشسدع رجاله كتع اه

دس ي  ي »ك دي صدالة التالاهدل أدالما  : (.  16: 3) ممدان «شسد اسمل هللالا الدلي تألظاكفدل كتعا مفدل..  مطداه الاد ة  اداا جمدهعكم من
مي  نتنا ن  اايبد  ياس  ان آيناع  كنمنجن ل تدج  فناءي كن معن اينسي ن ليلش ي  .(30: 4ممان)   «ل قدسُّك،ي ينحد

 (.5ك4: 1)ركاهة  «  أ لألا فعمة كرسالة إلطامة اإليماا اق اسمييحمع المحهو ر ألا  اللي  ل  »: يهب النعمة -5
 « هألدا   كدما  دي كسدطهم باسامم لفدل حهًمدا اجتمد  اثألداا  ك ثالثدة». أدان المحدهو: وإلي هذا االسم الكريم يجتمع ال ديسون  -6

 (.20 :18)اتغ 

                                                 
( ولكنه مع ذلك طلب من تالميذه أن جيعلوه موضع إمياهنم ألنه هو مفتاح املصري 36، 21 :13املوت، وكان هو يعلم ذلك )يوحنا هذا القول الكرمي قاله املسيح وهو ماض إىل الصليب و  *

 «! الطريق واحلق واحلياة»األبدى 



دسن »: فيقول المسييح: يرفع المؤمنون صلواتهم، فيستجيب اآلب لهمم الكريم وبهذا االس -7 لددلد ليهنتنمنجق دميي  ندلنليكن  ن  عن دةنل تدم   ياس  دا سن من انه  كن
ده ئاو ا ددةنل تدم  شن .  يا  سن ب ني لدددلد  ِباْسااِمم آلبد  يدا ي ددا:14ك13: 14)يمحألدا « ندنيف يي  ن  عن د ق » (. ك يضو دد ق  نأددمند لن اانل  ن ددا طنلن  ددتدم  ل  ن ديق ان :  ياق تد كدددم 

.  يلنغ  ِباْسِمم آلبي ااينن  م  هكد طي اايالو ايدع  كدم  تن لدكا ليهنكدمان  نانحد لد دما تنة خد ميي. ادط  ه ئاو  ياس  لد دما شن  . (24ك23: 16)يمحألا «آلان لنم  تنط 
 مغ كالًمهألة؟ كاا يمكن  ا تات ط  اسمل تي هللاله ال اتاع العظ لم تاا المحهو اجاد  فحاا   

كالمحددهو هللاددم امضددمع  يمدداا شددع ل كاتكددالهم  كفعلددم  فددل   يمكددن  ا يكددما اجدداد  فحدداا هللاددم امضددمع  يمدداا ك سددا، اتكددان جمدداهللاها 
دا 5: 17) راهدا« العما ادن يتكدي ملدغ ذراع  شدا»المؤاألهن   هلا اجس يخ    كحسه  قط. كيعلمألا الكتاب  فل    تتكلدما »(  ك يضو

ا ار  الاجي اللي يتكي »(.  لكن ان الجافب اآلخا يقمن: 3: 146)ازامر «ملغ ابن آدا حهث   خالص مألسه ملغ الاؤساء ك 
(.  ذوا   هألمددا يمألدد  الددمحي الكددايم كضدد  الًقددة  ددي ال شددا   نفددل ي اضددألا ملددغ 7: 17) راهددا  «ملددغ الدداب )يهددمه(  كتدداا الدداب اتكلددل

أ لدما »هألدل  ا اإليمداا  دابن   لدل باتداع تًهداة   هقدمن داكد  دي المزادمر الًدافي: كض  الًقة تلها  ي  . كيؤتس المحي  المضمي م
كيقددمن الأل ددي  (.12: 2)ازاددمر «ا بددن لددئال يغضددب  ت هددسكا اددن الطايدد   لفددل مددن ألهددي يتقددس  ضدد ل. طددم غ لجمهدد  المتكلددهن ملهددل

دا  ادن آادن   يهدابهللاةفلا  كسس  ي صههما حجاوا  حجا اات اا  حجا كاكية تايموا  س» شعهاء:  دا اؤسحو (  16: 28) شدعهاء «اسو
 (.  6: 2 طا،1) «اللي يؤان  ل لن يخزى » هقت حها الاسمن  طا، اط قوا  ياهللاا ملغ المحهو  ذ يقمن: 

  19: 2) هل دي«    وأثاى باالر الار  يساوعرااو اام أ»كلللك  ك الألظا  لغ تي اا س      مجب  طالأودا  ا أدان الاسدمن بدملس: 
24 .) 

 
 ل وهو يستجيبهاراع الصلواتإليي تُ ابًعا: ر 

ددا اددن ال شددا  ك المالاكددة. كادد  ذلددك  فالحدد   ا الكتدداب المقددس، ي ددلرفا اددن  ا فتقددسا  اددلماتألا  لددغ  ي اخلددمق  سددماء تدداا أسيحو
 سألجس اآلا  ا الكتاب المقس، يعلمألا  ا فا   صلماتألا للمحهو  ك فل هللام اللي يحتجه ها

 اع للاب يحمع.  مااع مسيسة أدس يات الالم 
 يهدا الدداب العدار  ألدمب الجمهد   مده ين  فدت اددن »الاسدي مألدس اختهدار اتهدا، الاسدمن  كجهددما صدالتهم للداب يحدمع أداالهن:  -1

(  كيدسممهللام 19-13: 3(. كادن ال شدااا فعدا   ا الدلي تداا يعدهن الاسدي )اداأس24: 1) ممدان «هللالين ا ثألهن  يودا اختاتدل
 1( هللام المحهو. ثدم  ا الداب يحدمع   حدب القايألدة  دي سدفا الممدان  صد اي16-13 :6(  كيختارهللام )لمأا5  1: 10)اتغ

 (.21هللام الاب يحمع )ع
أيهااا »الشددههس اسددتفافم،  شددههس المحدده هة الكن  ل ظددة رأدداده  كتدداا امتلئوددا اددن الدداكي القددس،  صددلغ للدداب يحددمع أددااالو:  - 2

ر  ا يحم  صالتل  كمألسه القسرة ملغ أ دمن ركحدل ل ظدة رأداده.  اما يسن ملغ  يمافل  ا المحهو يقس«.  اأ ي ركحي الر  يسوع
 (.60ك59: 7) ممان«   تقم لهم هللاله الخطهة يا ر »ثم جًا ملغ رت تهل كصاب  امع مظهم: 

ادن  16كالداب   حدب ع«. محغ  ا يغفا لك  كدا أل دك طلب إلي الر ا»أان  طا، لحهمما الحاحا:  24: 8 ي  ممان  -1
 يحمع. الص اي ذاتل هللام الاب

كهللاهألدا لدل »ثم هللام هللاس  دماء القسيحهن ان ال ساية  كهللام يحم  السماء   هاد أمن حألافهدا للداب ادن جهدة شداكن الطاسمسدي:  -2
(. كالدداب   حدب أايألددة الفاددي هللاددم 14: 9) ممددان « ياادعون باساامجسدلطاا اددن أ ددي رؤسداء الكهألددة  ا يمثدد  جمهد  الددلين 

 (.21ك  سهما ع 17  6  5المحهو )أارا ع

  “يهدمه”حهث تاد مدن الداب  32: 2كهللاله اآلية اقت حة ان يماهي «. يخل  يدعو باسم الر كي ان »لاسمن بملس يقمن ا -3
 21: 2كلقدس اأت حدها الاسددمن  طدا،  دي  ممددان . «كيكددما  ا تدي ادن يددسمم  اسدم الداب )يهدمه( يألجددم» هقدمن يماهدي الأل دي: 

من بملس  ي رسالة ركاهة  ككاضو  فها   تألط   هللاألدا  سدمى ككاضو ان القافهة  فل يط قها ملغ المحهو. ثم اأت حها الاس
 (.13 -9: 10ملغ الاب يحمع المحهو )ركاهة



 لغ تألهحة   .. المسممين أسيحهن  ا  جمه  اللين يدسمما  اسدم ر ألدا »يكتب الاسمن بملس للمؤاألهن  ي تمرفًم، أااالو:  -4
  حهدث “يهدمه”لمدؤاألهن ادن بدسء الزاداا يدسمما  اسدم الداب (. كالمعاك   ا ا2: 1كمرفًم،1« )يحمع المحهو  ي تي اكاا

(  كلكددن هللاألددا فقددا  مددن الددسماء  اسددم الدداب يحددمع المحددهو  امددا يددسن 26: 4)تكددمين  «فقددا  حهألئددل ابتددسئ  ا يددسمغ  اسددم الدداب
الاددا ملدغ  ا جمدمع المحدده ههن  كادن بسايددة المحده هة  تدافما اعتددادين ملدغ الددسماء  اسدم الداب يحددمع  كملدغ الاددالة لدل. 

 اللي يعألي  ا المحهو هللام  . 

ثددال  اددااع  ا  إلااي الاار اددن جهددة هللاددلا تضددامت »أددان الاسددمن بددملس مددن الشددمتة التددي  ددي الجحددس كالتددي  مطهددت لددل:  -5
 وة   ي الضعف تكمي.   كي ساكر   تخا  ال اي  ي ضعفاتي لكي ت ي مليق   ن  وتميفارأألي   قان لي تكفهك فعمتي  

أمتي  دي الضدعف ”(. كاضو  ا الاب اللي تضاع  لهل الاسمن هللام المحهو   لقس أان لل: 9ك 8: 12كمرفًم،2« )المسيح
 اما يسن ملغ  ا الاب اللي صلغ لل هللام المحهو.. “أمة المحهو”  كت ق  لل ذلك  ذ حلت ملهل “تكمي

ا صالتل للمحهو اقاكفوا  اآلب   هقمن:  -6 حدل  و   بمفدا يعدزي ألدم كم  كر ألا يحمع المحدهو فف»الاسمن بملس أسا صالة امجهو
(. ك حدد   فددل  عددس  ا كجددل الكددالا  لددغ الدداب يحددمع كىلددغ   17ك16: 2تحددالمفهكي2« )كيً ددتكم  ددي تددي تددالا كممددي صددالو

؛ كذلدك  ت داد الجدمهللاا  ر دم تعدسد الأدافهم “يعزي ألدم كم”  بي “يعزياا”اآلب  لم يحتخسا صهغة المًألغ بي المفاد   لم يقي 
 الأس،.   ي الالهللامع

ك فددا  شددكا المحددهو يحددمع ر ألددا  الددلي أددمافي   فددل ححدد ألي  اهألوددا  ذ جعلألددي »يمجددل الاسددمن بددملس الشددكا للدداب يحددمع أددااالو:  -7
 (.12: 1تهممثاك،1) «للخساة

لنمددما  ناق »يقدمن الاسدمن يمحألدا:  -8 دمي اب ددني  ي ليكندي  تنع  أليهنن  ياس  اي دمي اب ددني كنتن  ددتد هللاندلنا  يلنده كدم   نف ددتدمد ال مددؤ  ألددما  ياس  اي ليكنددي  تدؤ  يقدةو  كن هنداةو  نبنسي  لنكدددم  حن
من د لنألنا. كنىي  هئنتيلي ينح  بن انشي حن ه ئاو حن هد:  نفقلد  يا  طنلن  ألنا شن أل سن ين الً يقنةد القتيي لنألنا مي

هي هللاي لند ي. كنهللانلي دمن د لنألندا  فنع  دا طنلن  ألندا ينح  من لنمد  نفقلد انه  ألقا فنع  مد ا  تد
أل لد  ل  ناعي القتيي طنلن  ألناهللانا اي (. الضمها  دي الع داراع الحدا قة تلهدا يعدمد ملدغ ابدن    الدلي هللادم 15-13: 5يمحألا1« ) ناق لنألنا الط ي

ددل  المحدهو امدا يدسن ملدغ ضداكرة اما قدة صددلماتألا لمشدهئتل  ك فدل هللادم الدلي يحدم  لألدا  كثالًددا  فألدا فطلدب األدل   معألدغ  فألدا فمج ي
 محهو ابن  .الالماع لل

)رؤيا « آاهن تعان  يها الاب يحمع»يدختم العهس الجسيس بألساء كدماء للاب يحمع   ذ يقمن يمحألا الاااي بلحاا تي القسيحهن:  -9
22 :20.) 

 
 
 
 
 



 
(6) 

 أهمية هذا الحى
 

 طداق اتألممدة كمسيدسة   فدل لقس تةكس لألا اآلا   عس هللالا اللي شاحألاه  ي الفامن الحا قة ان الكتداب   ا المحدهو أدان مدن ففحدل 
 فددل  ددي ضددمء تلددك اإلمالفدداع الماضدد ة التددي أالهددا هللاددم  . كىفددي  تددلتا هللاألددا تلمدداع  حددس الفالسددفة المحدده ههن أددان اددا اعألدداه: 

قدمن  فدل ت ا بدي ادن المد دتقم  ا فادي  لدغ أألامدة ادن ثدال :  ا يكما المحهو اجداد  فحداا صدالو  يحت هي المحهو من ففحل  
دا مدن هللادله الأدمان المهلكدة(  ك ا ك حتقدار   يحت   اكاذب  ا  تدااض ادا جألدما يحدت   الاثداء  )ك فدا  فدةى بألفحدي ك قداراي تمااو

الًالث  اللي   ا ه  مألل    هم  ا فؤان  ةفدل هللادم   الدي ظهدا  دي الجحدس  كفتعاادي اعدل ملدغ هللادلا السدا،   مدا يلهد   دل 
 ان تقسيا كىكااا  كان م ادة كسجمد. 

 
 تاعتراضا

كًهدددداكا اددددن الددددلين يا ضددددما اإليمدددداا المحدددده ي  يقملددددما  ا  اددددمروا تالًددددالم  الأددددس،  كط هعددددة المحددددهو المزدكجددددة )الالهللاددددمع 
 كالألاسمع( هللاي  مق العقي. 

ا كثالثدة  أدافهم  دي آا؟  دمألدي  5مزيزي الفارئ: هللاي  فت ان اللين يقملدما  فهدم   يحدتطهعما  ا يحدتمم ما تهدف يكدما   كاحدسو
ا: كهللاي تقسر  ا تحتممب    ي شخ  كاحدس؟   كلمداع  خداى  فدي  سدةلك: هللادي تقدسر  ا تحدتممب   الدلي خلد  تدي  سةلك  ذو 

 الشهاء  ك التالي هللام أ ي تي الشهاء   ك  كلماع  خاى هللام  كلي؟ 
  «سانيي ال يتحا  هوذا هللا عظيم وال نعراايل وعادد»أاراي العزيز: سهظي    مق العقي. أان مألل كاحس ان  ص اب  يدمب: 

ا:   (. كان  ين لعقمن ا سكدة  ا تحتممب الالا سكد؟27: 37؛ 26: 36) يمب  «ال دير ال ندرسي»كأان  يضو
(. لقدس  مطافدا   تلمتدل 23: 17) ممدان “إللدل اجهدمن”فتع س  –اًي المثألههن  -كا  ذلك  نفألا لحألا  ي حهاة ك  ظالا  ك  ف ن 

 (.9: 36)ازامر «بألمر  فاى فمروا»  كيمكألألا  ا فقمن لل  ا  م س الاب داكد: الاال ة التي ما تألا ان هللام  
 
عدافي تهدف لالدل  ا يتدةلم كي فل يحدت هي  ا   يدادلب   دا  ركي.  ك يقملدما:  :أاالهنآخاكا ملغ اإليماا المحه ي يعتاض ك 

  !لكدي يعدافي كيتدةلم كيمدمع  يأل غي  ا يتجحس هللالا اإللللهلا تاا كف ن فجه هم  القمن: فعم هللالا تلل احت هي  الفعي  ك  كيممع؟ 
ا   ففحدل لألفحدل.  كف دن فقدمن  كآخاكا يقملما  فل ان  ها المعقمن ك  المق دمن  ا   يملدس. تمدا  فدل ادن  هدا الممكدن  ا يقدس ي

ا.  ا هللالا ا متااضاع تتجاهللاي حقهقة الأافهم  كحقهقة التجحس  ك ا ا بن هللام اللي ااع  مألساا أن    يي  ا يتخل لألفحل جحسو
لهددلا  نفألددا سددألت س   ددي هللاددلا الفاددي مددن اعألددغ تددي ذلددك  كضدداكرتل. لكددن دمألددي  شددارتك  ك و بدد عض ال كددار.  لقددس اهقددز   

دا  رادة حداة.   ل اد اإلفحاا  العقي.  ك قسر اا هللاله المهزة مظهمة  بهلا القسر سم  ي اس ل    ا لم يحتعملها.  كلقس  مطاه  يضو
أعطي هللا قلي تي  بًسا مو سلطانيل وسمح أن يلون الواحد رئيًسا لنتسايل وأن ي ارر بنتساي ولنتساي أي اتجااه يرتاارل وإلاي 

 أي مصير ينتهم 
كفظاوا ل اتة العقي كا ختهار ال ا   نا اإلفحاا  ا شاء  ا يا ض الكتداب المقدس، كالتعدالهم اإللههدة التدي ي ميهدا   هدم حدا  دي 

الدتمل  ادن اإلأداار  دةا يحدمع  -تمدا  كضد ألا  دي هللادلا الكتداب  –أ ي تعلهم الكتاب المقدس،   نفدل ادن المحدت هي ذلك  ك اا  ا 
تما ر يألدا كف دن فدسر، جاف ودا ادن هللادلا  –بالهللامع المحهو الكتاب المقس، هللام  . فعم هللام   اللي ظها  ي الجحس.  ا اإليماا 

                                                 
وسوعة الكتابية خلادم الرب برسوم ميخائيل، وأيضا كتاب هللا ذاته من يريد معرفة احلق املسيحي خبصوص وحدانية هللا وأقانيمه الثالث، انظر كتاب ثالث حقائق أساسية للمؤلف،وايضا امل 5
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    ان المحده هة  هللادمع المحدهو ألا ذا فزمبي  فألا   س،   ي ل متل كسساه.هللام  ي صلب فحهج الكتاب المق -الممضمع العظهم 
ي قغ األها شيء. ثم تهف يمكن  ا يكما لممع  فحاا كاحس تي هللالا التدةثها ملدغ جمهد  الألدا،  كهللادم الادا الدلي ف حدل كفسرتدل 

ا ادعلنن  ي تي  جزاء العهس الجسيس.   امن حملألا  تما  فل  يضو
 

 ؟لماذا تجسد ابو هللا
 كاآلا دمألا ان تلمة   ف  ث من الح ب اللي جعي ابن   يةتي  ك و  ي صمرة ا تضاع؟

 كاا  ااا المحهو العسيس ان ال ااض لهقما  التجحس:
  ورغبة هللا ام التواصق مع اإلنسان لحنيو اإلنسان للتواصق مع هللا :أوالً 

س خلقألدا   ملدغ صدمرتل تشد هل  ك لغدة  حدس الفالسدفة الأدساهن: لدن يمكدن كافت ال شاية ت ن حألهألدا جار ودا للتماصدي اد      لقد
كلقس استغي الشهطاا هللادلا ال ألدهن   عس الحقمط. ملغ ال شا للألفس  ا تجس راحتها حتغ تلتقي  ا . كلكن  السف تاا هللالا احت هالو 

كتداا يشدتاق يعدا  لألفحدل  ب   لدك اًدي ابدن تاادل  لقدس تداا ال شدا  دي ذ  دي ألدب اإلفحداا  كاف دا   دل لهألشدا المثألهدة  دي العدالم. 
 لمعا ة ان هللام  بمه.   

هللاةفدلا » 9ك8: 23 مًالو أان  يمب الاسي   ي سفا  يمب هللالا ال ألهن ان تًها ان رجان    ي العهس القسيم. لغ م  تكف ن فح
امسددغ تجاسددا كمددا  «. ف الجألددمب  ددال  راه  ذهللاددب شدداأوا  لددهس هللاددم هللاألددا   ك ا وددا  ددال  شددعا  ددل  شددما و حهددث مملددل  ددال  فظدداه  يتعطدد

بي   (.20-18: 33)خاكج « قان لل الاب   تقسر  ا تاى كجهي لا اإلفحاا   ياافي كيعهي ! رفي اجس » :يماوا كأان  الأل ي 
.   حد  (8: 14حألدا)يم  « رفدا اآلب كتفافدا»حتغ  ي العهس الجسيس م قا من هللاله الاألهة العزيزة كاحس ان تالاهل المحهو  ذ أدان لدل: 

ا.   لقس تاا “ رفي”كلهس “  رفا”أملل   بهله الطل ة يع ا من ر ي اآلخاين ان التالاهل  يضو

   مألدي المحدهو ابدن  .  كمدا  ا الكلمدة هللادي التع هدا مدن الشدخ   هللاكدلا “الكلمدة”كان تاا بمسعل  ا يعلن   لألا سدمى  أألدما 
: 1)يمحألدا «ن يمحألا:   لم ياه  حس أط. ا بن المحهس الدلي هللادم  دي حضدن اآلب هللادم خ داكلمة   تع ا من  .  كلللك أان الاسم 

18.) 

 اض التجحس الكن هللام  ا يعلن للألا، اللاع اإللههة  كهفهة يمكن لللهللان  ا يحتمم ها  كالعقي  ا يفهمهدا  كالقلدب لقس تاا   ذوا 
  ا يع سهللاا

 ظروانا لون  ريُبا منال وي ارسنالي :ثانًيا

عهاء ) شدد « ددي تدي ضددهقهم تضدداي   كادال  حضدداتل خلاددهم»لدن   اددن القددسيم  فدل  هددا األفاددي مدن شددع ل.  قددان ادًالو  فددل  م
ددا  ا يشددعا  ددآ ا ز (. لكدن تهددف يمكددن لافحدداا  ا يفهددم هللاددلا؟ تهددف يفهددم اإلفحدداا  ا   المألدد9: 63 ه مددن الشددعمر  دداللم  يمكألددل حقو

ا  دي سدماه؟   لكدن هللادله ال هداة افتهدت  كهللادلا الحدؤان  جهدب مألدل  مألدساا  تافدا ال شاية؟   لهس هللام األفاالو مألدا  دي باجد ا  عهدسو ل   عهدسو
ادن ثدم تداا »ن المحهو: تاتب الع اافههن م.  يقمن ففحل   ككصي  لغ ااتز بؤسألا(23: 1)اتغ  «اعألا  ممافماهي اللي تفحهاه »

ددا كراددهس تهألددة    ددي اددا هللاددم أددس تددةلم اجا وددا  يقددسر  ا يعددهن » يقددمن  يضددا:اهألوددا.  ك يأل غددي  ا يشدد ل  خمتددل  ددي تددي شدديء  لهكددما رحهمو
 (.18 ك17: 2اافههن)م  «المجا هن

 أن يلون الوسيط بيو هللا والناسا: لاً ثا
(. ك يددن فجددس ذلددك المسددهط العظددهم الددلي يمكددن  ا 33: 9) يددمب  «لددهس بهألألددا ااددالو يضدد  يددسه ملددغ تلهألددا»صدداب  يددمب أددااالو: 

 كالألا،  ي آا. هللاي االاكة الحماء يال ما لا يفعلما ذلك؟ هللاي الكاك هم  ك الحاا هم يال ما لهلا يض  يسه ملغ تي ان  
؟   فهدم   يقدسركا  ا يألظداكا كجدل 6 شدعهاء  “ساا هم”العمي؟   يمكن للكاكب  ك للحاا   ا يض  يسه  ي يس  ؟ ااذا فقا  من 



كا األل!  فهم م هسه  كهللام خلقهم   كهف يمكألهم  ا يضعما  يسيهم  ي يسه تعالغ؟  تألا ف تاج  ذوا  لدغ شدخ  يكدما     ك   ا يدان
ا لل شا  لهمكألل  ا يقدما  عمدي المسدهط بدهن   كالألدا،   هضد  يدسه ملدغ تدي ادن   كاإلفحداا.  كلدم يمجدس  دي  ا    كيكما فسو فسو

 بألاسمتل. كي الكما ان يقسر  ا يفعي هللالا سمى المحهو  كذلك فظاوا  ت اد  هللامتل
(.   هدم لدل جحدس  لفدل أن يدي  ا يادها  فحدافوا  لكدن  دي 9: 2)كملمسدي « هل ي دي تدي اديء الالهللادمع جحدسيوا»أان مألل الاسمن: 

 هللالا الألاسمع القسك، ي ي تي ايء الالهللامع! 
حدس بدهن   كالألدا،  لفدل يمجدس  لدل كاحدس ككسدهط كا»لكن تمسط المحهو استلزا األل  ا يقما  عمي الفدساء    عدس  ا أدان الاسدمن: 

(  كهللادم ادا سدألت س  6  5: 2)تهممثداك، الكلدغ «الدلي بدلن ففحدل  سيدة لجدي الجمهد »  اسدتطاد أدااالو: «اإلفحاا يحمع المحدهو
 مألل اآلا

 
 ي وأ بعمق التداء  رابًعا: أن 

د ذ أدس تشدار  الك د  د»أدان الاسدمن: القاس الهللام لتجحس المحهو هللام  ا يقدما  عمدي الفدساء.  ا  ا ي الل دم كالدسا اشدتا  هللادم  يضو
ددكيعتدد   كلئددك الددلين خم ودد  لكددي ي هددس  ددالممع ذا  الددلي لددل سددلطاا المددمع  ي  بلددهس دكددللك  ههمادد ا تددي ا اددن المددمع تددافما جمهعو

 . (15ك14: 2)م اافههن  «حهاتهم ت ت الع مدية

. ثدم ك سدت ان  ا يمًدي اإلفحداا  اداا مسالدة  ا  ست ان ملهل  ا يممع   ا  لل كحسه مسا الممع  لم لم يا و المحهو  فحافو 
بدي الدك    هللادم   سيتدل اق ملدة ك  تا هدة. لهحدت اق ملدة لا ففحدل  دي تلدك ال الدة   تكدما الكدلتافدت لم  فل تاا اجاد  فحداا لمدا 

 هددا  -لي ارتكددب  دي حد    ك اددا الخطدة الد  ك  تكدما تا هددة لا اإلفحداا ا دسكد.  ك التدالي   ياددلو  ا يقدساها    الدلي خلقهدا
د -الم سكد     ا يكدما المسدهط -تمدا ر يألدا اآلا  – اكألدل   المحدهو هللادم   كاإلفحداا  دي آافظداوا لا ا  هدا ا دسكد. كلكدن هللام  يضو

 كهللام اا سألاتز ملهل حسيًألا اآلا.  (.2: 2حألايم 1ا )بي كتي العالم  يضو   ك اكألل  ا يكفا  ممتل من خطايا تي المؤاألهن

 

 سيح الذبيحالم

ا ادن الحدقمط  دي الجألدة   لقس ما  اإلفحاا األل القسيم  ا طاي  ا أتدااب  لدغ   هللادم  اللبه دة. كالكتداب المقدس، يعلدن ذلدك بدسءو
(.  ثم امر، تقسيم الل ااو  مجاد خاكج اإلفحاا ان الجألدة   دي 3مألساا تحا الاب اإللل آدا كااا تل  أماة ان جلس ذبه ة )تكمين 

 (. 4ين فقا  مألهما  ي الكتاب المقس،  هللاما أايهن كهللاابهي )تكمين أاة  كن  خم 

ص هو اف ا  الشهطاا بهلا الفكا كشمهللال  تما هللاي مادتل  كلكن افتشداره  دي تدي المثألهداع بدي ك دي  أدسا ديافدة كهللادي الههمديدة  
ا يؤتس  ا ااسره  لهي.  كف ن فتلتا أاة  بااهللاهم الشههاة ا  ابألل  كتهف ا تسى الاب هللالا ا  بن  اللبه دة  كتداا هللادلا العمدي تةكهدسو

 لفكاة الكفارة  ي اللبه ة   امت اره الطاي  اللي ارتآه    ما يتألاسب ا  أساستل كمسلل. 

ا  ا الددل ااو ال همافهددة التددي امرسددت  ددي العهددس القددسيم لددم يكددن لهددا  ددي ذاتهددا  كهددف    يددة أهمددة تكفهايددة كيجدب  ا فالحدد  هللاددلا جهددسو
: القاطعدة؟  لهلا تاد تلماع الاسدمن ياإلفحاا الخالس ان الممع البس ي ا تفس  كالتي لهس لها  ركاي خالسة  تد اديمكن لل هاام التي 

  (.4: 10م اافههن) «ن  ا دا ثهااا كتهم، يا   خطايا  يمك»

 فدل لدم يكدن لهدا  يدة أهمدة ملدغ   ية أهمة تكفهاية من اقساهها   لهس اعألغ ذلك - ي ذاتها  -لكن  ذا لم يكن لتلك الل ااو ال همافهة 
اها  اإليمدداا )م دداافههن (  كذلددك لقهمتهددا الاازيددة   ذ تافددت تشددها  لددغ ذبه ددة المحددهو المعدداك  4: 11اإلطددالق.   هددي بددارع اددن أددس 

الهدما.   (.  كان هللاله الزاكية  نفها تافت تش ل  لغ حدس ادا  طاأداع ا اتمداا التدي فتعاادي بهدا18: 1 طا،1سا قاو أ ي تةسهس العالم )



صدسر تلدك  ال ألك الدلي  يأطعة ال الستهك الماألممة األها  بي لما لها ان رصهس فقسي   ي ا القهمة ال قهقهة لهله ال طاأاع لهس  
كىا لم يكن أس ااع  عس  لكدن   لدهس مألدسه  يدا المحهو  الل ي  اال طاأة.  هللاكلا تافت تلك الل ااو اق ملة مألس   لا لها رصهسو 

 بي ياى الألهاية ان ال ساية.   هم ياى اا لم ي س  تةفل حس   اضا كاحتق ي فظها ال شاااضا كح
كلدس المحدهو  دي ا  كادا  . سدمى رادز  اهللادت للبه دة ر ألدا يحدمع المحدهو العظمدغ  التدي أدساتالعهدس القدسيم ذ ااو تي لم تكن  ذوا  

 . (29: 1)يمحألا «هللامذا حمي   اللي يا   خطهة العالم»  شار  لهل  القمن:    نا يمحألا المعمسااخاج للخساةايء الزااا  ثم 

 اءتدلالتادي الذي يصلح ل

 ؟اللي يالو لفساء اإلفحاا يان هللام الفادفاى 
أهمددة ن ادد اأهمتهدد ددي أددي  ذا تافددت الكفددارة تعألددي الحددتا كالغطدداء   ددال ياددلو  ا تكددما اللبه ددة    هااق تنتااع ذبيحااة حيوانيااة؟ -1

 .(3 :10)م اافههن حتاه.  كملهل  ال تألف  ذبه ة حهمافهةتمألل   ي تغطهل ك  كف يات ا  ااإلفحاا لهمكأله
دلدو لكدي يفدساادن الخطهدة.   لدم تداا خاطئود اخالهودالفدادي يجدب  ا يكدما   هق ينتع إنسان عاادي؟ -2  هداه.   ي   حتداج هللادم ففحدل لمدن يكف يدا مألدل كادا صن

  يالو لكي يكف يا من ال شا.   فظااو لفل اليء  العهمب  كملهل  نا اإلفحاا العادي
ملغ  اض كجمد الشدخ  ال دار .  لكن (10 :3كاحس )ركاهة   كلهس  ار ك ا   ا تي ال شا خطاةهق ينتع إنسان بار؟   -3

تكددما ك التددالي المطلددمب  ا بددي تًهدداين   اكاحددسو  ا فحددافو    ييفددسهللاددلا الفددادي اطلددمب األددل  ا لا .  يفددسي ا ياددلو   نفددل  
 .  ان هللاؤ ء جمهعهم اعو أهمتل  ك ا ا

د اسدماكيو  اهللادب  فألدا كجدسفا اخلمأود  ؟اعظيًما اسماويً  اأو مرلو ً  اهق ينتع أن يلون مالكً  -4 أهمتدل  ك دا ادن أهمدة الألدا،  خالهودا ادن الخطهدة  ك   امظهمو
دا ادا تداا   ا  ادو يبدي الدك   خالقهدا  ك التدالي  دال   الكدل هللادم هحدتل ففحدل   ذلدك لاهفدسي ال شداليادلو نفدل  يضو  الدك  شدهئوا هللادم   ا يقدس ي

 .   صالو 
 لها ان اعضلة!  ها.  كي يمكألل  ا يدمً يي اإلفحاا  ااا  ل ا فحافو الفادي يأل غي كيت تم  ا يكما كا  ذلك  نفل 

أهمتل  ك ا خانا ان الخطهة   ها اخلمق  ك ك  فحاا   ا: ان  ين لألا  مًي هللالا الشخ  العجهب اللي يجم  تي هللاله المماصفاع اعو 
 ان تي ال شا اجتمعهن!!

 
 أحجية وحلها

ة    دددال يمجدددس مألدددس   حدددي؟  كىذا تافدددت أدددس  لقدددت ملدددغ ال شدددا  لدددغ الدددسهللاا حجهدددلكدددن  ا لدددم يكدددن مألدددسفا ف دددن ال شدددا حدددي لتلدددك ال
ر اإلفحاا مألس كهف يت ا »(.  لما تحاءن القسيحما الأساما: 20 :68رام )راج  از  ؟ملغ   ا(   هي استغلقت  يضو 8 :49امر)از 

كهللادم كاحدس ادن  صد اب  -(  كلما لم يعا ما حالو لهله الحجهة  تقسا  لههدم 4 :25؛ 3  2 :9مب) ي «   كتهف يزتم املمد الما ة؟
 ا كدجس مألسه )مألس  ( ااسي  كسهط  كاحس ان  لف لهعلن لافحاا استقااتل ) ي استقااة    ك » :هلا اإلمالا العجهبب - يمب 
(  كتدةا  لههدم يايدس  ا يقدمن: 24  23 :33) يدمب«  (  يتااء  ملهل كيقمن:  دطلقل من اله دمط  لدغ ال فداة.  أدس كجدسعد  سيدةبا  

 “ عندئذ ا ط يملو حق ا حجيةوأرسلي مو عندهل ن يرتب للب ر مو يتديهمل أ صد أن هللا لو ”
 ااعاك ود  المحدهو»: ي  ثدم يدلتا لألدا ادن هللادم الفداد«هن  فكدم   تدسيتممدالم»فعم  يقمن الاسدمن:   هي كدجس اًي هللالا الشخ  مألس  ؟ 

 (.20  19 :1 طا،1« )أ ي تةسهس العالم اسا قو 
 للألا،.   افل اعادن   كاعادن  يضو كذلك لآا كاحس   ياكألل  ا يض  يسه ملغ   كالألا،    هللالا المدااليو ا 

كلدم لدم يكدن هللادم     ك تداا هللادم  أدي  كلدم   ي مدي خطايداهللام كي تمدي ديألمفتهدا  الألها دة مدألهم.  ال شدا من الم لم يكن هللام اإلفحاا لما  اكألل  ا يكما فاا و 
   تي حقمأل. يأهس شعاة ان اآلب  لما  اكألل أط  ا يم 



دد ذوا  لقددس تجحددس ابددن    كأن يددين  ا يمددمع  ددمق الاددلهب فها ددة مددن الخطدداة   لت ايددا  د و ا كمدداا  ددارو لددهمكن   القددسك،  ا يقددسا  ساسو
ا آخا  خال ألا   فا ك فت   يها القارئ العزيز! الملفب الثهم.  هللالا الملفب الثهم لهس  حسو

كالم دداء. حددا   اإلححدداا  لددغ الدداب  لددل رحددهم كرؤك    طدديء الغضددب  كتًهددا اإلححدداا »لقددس سدد   الدداب ك ملددن لممسددغ أددااالو: 
كهللادله الع دارة تدسن ملدغ  ا  فدااا   لل شدا   (.7ك 6: 34كج)خدا  «ااء لم    ا ا اإلثم كالمعاهة كالخطهة  كلكألل لن ي دائ  بد

  يمكن  ا يكما ان دكا  سا،   هلا الاا يتعارض ا  مسن    كلهس  ق من الخاطث ملغ حالل   هلا الاا يتعدارض اد  
 أساسة  !
  كتدددي تعدددس يجدددب  ا يألدددان اجددداكاة مادلدددة ابدددا   يعت دددا الخطهدددة تعدددسيو تمدددا  ا  . تعت دددا الخطهدددة فجاسدددة يجدددب تغطهتهدددا ادددن  اددداا مهألدددي   ا أساسدددة   

ت طياة ماو أمااأ عيناام هللا   ”تغطهدة كتاضدهة“ :حدس .  كهللادلا هللادم المددسلمن المدزدكج للكفدارةالدلي  تاضدهة مدن التعدسي هدلا يجدب  ا تدتم (  ك 2 :2)م داافههن
 نظًرا ل داسة طبيعتيل وترضية ل ضبي العادل نظًرا لبره 

تداا   و  (22  2: 10ا الدلي تداا يشدعاه  الامدب ادن   )م داافههن يداالخطضدمها مدن    حد ب  ا ودأل ي اتجن   هكشدا ي  لسدقمطفتهجدة تاا اإلفحداا كلألسف  
 كقن.  كادمع المحددهو الكفدداري كالألهدابي ر دد  الخطايددا كسدد(18: 1   ضددب   ملدغ جمهدد   جددمر الألدا، كىثمهددم )ركاهددةمددن اإلفحدداا  حد ب الغضددب ااتجأل ود

يألظددا  لددغ اإلفحدداا بددسكا يتقابددي ادد  اإلفحدداا الخدداطث.  ددي تلمدداع  خدداى   نفددل بألدداء ملددغ تفددارة المحددهو  اكددن    ا   ا ناكدداا   الغضددب   ةصدد و 
 !  يمجس خ ا  ركع ان هللالا  الخطهة تغطت  و  تاضغ.!ا  ذ  يألظا  لغ   بسكا خم .  ا افحاا لن اك  ضب  ك 

ددي     وسمااا أن  داسااة هللا اعلاا  ااا ن سااان باار هللا و داسااتي اسااتل ما الكتااارةل ااا ن محبااة هللا ونعمتااي اه تاهااا   العمدي تلددل. كلقدس تكفق
   الصليب حتمًيال ا ن محبة هللا هم التم اعلتي مملًنا 

 
 واداؤه غتران هللا

  اإلضا ة  لغ تلماع الاب لممسغ التي ر. لقس  ملن الكتاب المقس، اااع مسيسة  ي تي ان العهسين القسيم كالجسيس  ا    فم 
كالم اء. حا   اإلححاا  لغ  لدم    دا ا اإلثدم الاب  لل رحهم كرؤك    طيء الغضب  كتًها اإلححاا » شافا  لهها األل ألهي: 

 (.7ك 6: 34كج)خا  «كالمعاهة كالخطهة  كلكألل لن ي ائ  بااء
دا 103)ازادمر« اميع ذنوبجالذي ي تر  ارتي يا ففحي الاب.. »داكد: فقا  تلماع    ا تألدت تااأدب اآلثداا يدا رب يدا»: (  ك يضو

 (.4ك 3: 130)ازامر« لكي يدخا  األك  ن عندك الم ترةسهس   من يقف؟ 
 (. 25: 43) شعهاء «ان  جي ففحي  كخطايا     ذتاهللااالماحم ذنوبج   فا  فا هللام»كيقمن الاب ملغ لحاا  شعهاء الأل ي: 

 (.34: 31) راها«   ك   ذتا خطهتهم  عسأنم أصتح عو إثمهميقمن الاب.. »اا  راها الأل ي: كما يقمن  يضا ملغ لح
 (.18: 7)اهخا« كصا و من اللفب غاار اإلثمان هللام  لل اًلك »ك ي ف مة اهخا يألاجي الأل ي ر ل  القمن: 

س  فددل هللاددم   تمددا ت ددسثألا أ ددي ذلددك  ددةكًا كتمددا  فددا    ددي العهددس القددسيم   قددس  فددا المحددهو الخطايددا  ددي العهددس الجسيددس  امددا يؤتدد
(  تما  فا للاجي المفلمج اللي أسامه  لهدل 48: 7تفاهي. لقس أسا المحهو  فاافل  اا ة تافت اعاك ة  خطهتها  ي المسيألة )لمأا

يدا  بتداه »أدان:   بدي “اغفدمرة لكدم خطايداكم”(.  كلكألل لما تاا ملغ الالهب لم يقدي للخطداة الدلين صدل مه: 2: 9لكي يشفهل )اتغ
 .«ا فا لهم لفهم   يعلمما ااذا يفعلما 

 كالحؤان اللي يفاض ففحل: لماذا لما تاا ملغ الرض أسا الغفااا للخطاة  كلم يعمي الشيء ذاتل كهللام  مق الالهب؟ 
ا  فاافوا للخطايا  تما لم تافت الخطايا امجهة   اغفمرة لك ”لهل هللام؟ كأان كاإلجا ة ال حهطة ملغ ذلك:  ا المحهو  ي حهاتل  أنسق

 امت ددار  ا  ددي سددلطافل  ا يفعددي ذلددك.  كف ددن حقددا بمسددعألا  ا فغفددا الخطايددا التددي ياتك هددا الألددا،  ددي حقألددا  كلكددن    “خطايددا 
يحتطه   حس   ان ان الحمان  ا يغفا الخطايا الماتك ة ضس    ها  .   غفااا المحدهو  ذوا لخطايدا الخطداة  لهدم دلهدي  كهدس 

لددل يشددهس جمهدد  الف هدداء  ا تددي اددن يددؤان  ددل  يألددان  اسددمل  فددااا »غ  ا المحددهو هللاددم  . كلقددس أددان الاسددمن  طددا، مألددل: ملدد
 (.43: 10) ممان  «الخطايا



ك اا مألساا تاا المحهو  مق الالهب  قس تاا يس   ثمن جااألا. كللا  نفل لم يقي  فا   فا لكم   هم تاا هللاألا  يس   الغاا كلدهس 
 كلماع  خاى تةفل أان  : ا فدا لهدم ك فدا ملدغ  تدم اسدتعساد  ا  د د  ال حداب. ك دي هللادلا أدان الأل دي  دي العهدس القدسيم:  يغفاه.  ك

(. كال قهقة  فل لم لم ي مي خطهة الكًهاين  لما  اكألدل  ا يغفدا 12: 53) شعهاء  «كهللام حمي خطهة تًهاين كشف   ي الملف هن»
دا  ذ يقدمن مدن المحدهو:  خطايا الخطاة ملغ  سا، مادن. ك ي هللالا  ا  خطدة  حدس  لألدا شدفه  مألدس »يتف  تعلهم العهس الجسيس  يضو

 (.2: 2يمحألا1) «اآلب يحمع المحهو ال ار. كهللام تفارة لخطايافا لهس لخطايافا  قط بي لخطايا تي العالم  يضا
 ي التم  دمها المسيح علي الصليب  الكتا  إًذا يعلو لنا أن غتران هللا ليال ب ير أساسل بق أساسي ام تلج الكتارة العظم

 ذوا  كهدددف  اكدددن للمحدددهو  ا يغفدددا الخطايدددا لمدددا تددداا هللاألدددا ملدددغ الرض؟  تهدددف  اكدددن للمحدددهو  ا ي دددي هللادددؤ ء الشدددخاص ادددن 
 خطاياهللام كديألها الاهللاهب؟ اإلجا ة  فل اضغ  لغ الجلجًة كد   مقم ة خطايافا مألساا ااع لجلألا.

 
 منط ية هذا التكر

لدسكا خدارج الجألدة  دي اكداا ال عدس مدن     خطدة بهدا ضدس    كىا تداا تدي فحدلل أدس كد  ة كاحدسةال ساية أس طداد آدا ادن الجألدة فتهجدة لخطهد ي كاا    ا 
سايعود ا ني لو ساان هللا مساتعًدا للتنااعل عاو ح و ايل ماا الاذي اعلاي ماو البداياة يطارد آدأل إذا ساان  كهف يمكن    ا يعهس اإلفحاا ثافهة  لغ حماه؟  

 اي بلي وي بق نسلي مرة ثانية إلييل دون الكتارة الالعمة؟
 ي ربناا ا المحدهو تدةلم اداة كاحدسة ادن  جدي الخطايدا  ال دار ادن  جدي الثمدة  لكدي » :يقدمناإللهدي يقدسا لألدا اإلجا دة الحدسيسة مألدساا لكن المحي 

 كفارة تتم  مادتل ان جسيس.(.    الخطهة تم طاد اإلفحاا ان ا ضا    ك ال18 :3 طا،1) « لغ  
كلعدي  كضدو المقدس، القدسيم.   التداريخ  ممداق دي  عمد  من تاان آخا  هللاي  كاة ا فدمرة  ك كاة الممع الألهابي   ك امع تاان بسيالو 
ااهللاهم مألساا طلب   ان  بااهللاهم  ا يقسا ابألل اللي ي  ل   أل ن فعا  تهف  ا ابدن  بد  22 شارة  لهها هللاي اا كرد  ي سفا التكمين 

 ت   ذ ا تساه   ان الممع  كتافت الفسية بل و مظهم!لم يمد 
ا. ”أان  حس ال اضي:    يسر  تًها ان الألا،  فل حهألما يمجس  فدااا يمجدس ثمدن يددس  . كلألفداض ادًالو  ا ابألتدي تحداع ااد احو

يدا ح ه تدي   دةبم  ي  دك كيغفدا لدك.    نفي تةب ا ب كاحااو   جلحها ملغ رت تي ك طمأها بلرامني ال ألاا  ك أمن لها   ت كدي
كحددهن يحددم  الشددخ  الددلي  أدد  ملهددل هللاددلا المًددي يقددمن لددي: هللاددلا اددا يتمجددب ملددغ   ب حدداطة  ا يفعلددل اعألددا مألددساا فخطددث. 

  ومو سيداع ثمو المصبا. الملسور؟  ح ي ة ا مر أنم أنا الذي سأداعي كمألسهللاا  سةن: 
  حسهللام  هللاافك  ااا اآلخاين ك فك ساا تل  ان يس   ثمن اإلهللاافة؟  فت. هللاألالك دااموا ثمن للغفااا. كلألقي اًال  ا

 هللالا اا  علل  . لقس ساا ألا    لكألل د   هللام ثمن احاا تل لألا ان خالن الالهب.
 لذا سان يتحتم علي ابو هللا أن يظهر ام الجسد  وبموتي الكتاري او  الصليب أملو ه أن ي تر الرطايا  

 
  صتان

 ااا  كالخاى ان  اايكا. أاة ان 
 ف س   القاة الكلغ ان ااا

ذتاع هللاله القاة  حسى المجالع الس ممهة  من ااا ة  رالة رأهقة ال ان  ان  حسى ا ا ظاع المجل الق لي  ي ااا  تامدغ 
ضي  دكا ا اا   هي ابألها المحهس  مجزع من تحسيس  يجار الشقة. كر   ملهها االك العقار أضهة طاد. كاًلت الما ة  ااا القا

  تملك  ا تقهم ان يسا   مألها. ك أاع  ةفها تةخاع من سساد اإليجار كمزع ذلك  لغ  قاهللاا الشسيس  أالدت ذلدك كالدسامع تألهمدا 
 ان مهألهها.  كلم يملك القاضي سمى  ا ياسر  ااوا  طادهللاا ان العقار تما يقمن القافما اللي هللام يمًلل. 

يحتط   ا يألاا ك   ا يهس  لل  ان. لقس تاا  ي الم كمة يمًي القافما  كلكن  ي بهتل تغل دت ملهدل لكألل مألساا ذهللاب  لغ بهتل لم 
فماكمددل اإلفحددافهة   مدداذا يفعددي؟  فددل   يحددتطه   ا يمأددف ال كددم القددافمفي العددادن الددلي  صددسره ملددغ المددا ة  ك  يملددك  ا يتجاهللاددي 



ال كم ضس الما ة كابألها  تاا سد قهم هللادم كاعدل مقدس تملهدك لشدقة اتماضدعة  دامع تلك الما ة ال ااحة.  كأ ي كصمن الشاطة لتألفهل
 اشتااهللاا  مالل هللام  ك هللالاهللاا للما ة المعساة  لكي تكمي  قهة مماهللاا  هل. 

 أان:  “جمي ااكسكيي”كالقاة الًافهة التي ان  اايكا أاها الكاتب المحه ي المعاك  
ح ب سامتها الزااسة. حارع لها الشاطة اخالفة سها  كاستسمهت الفتاة للمًمن أاات شاطة الماكر  نيقا  سهارة تقمدهللاا شا ة   

 ااا القاضي.  تال القاضي  اااها  ا ة ا تهاا  كسدةلها: اداذا تقدملهن؟ هللادي  فدت الف دة  ا بايئدة.  جابدت الفتداة الف دة.  كمألدسهللاا 
اا.  ثدم حدس  شديء ادسهللاي  مألدساا كأدف القاضدي حكم القاضدي ملههدا  دةا تدس   ااادة دك ر  ااادة   ك  ا تحدجن ادسة مشداة  يد

 كخل  ثمب القضاء كتقسا  لغ الااا ك خاج ا فظتل كد   الغاااة. 
اذهللا دي ”لقس تاا هللالا القاضي   اهللاا. كهللام  حب ابألتل   ها  فل تاا أاضهوا ماد و. تحاع ابألتل القدافما   لدم يحدتط   ا يقدمن لهدا 

مكدن  ا ياده ك  لفدل لدم  عدي ذلدك لمدا تداا أاضدهوا مداد و  كلمدا تداا  اهألودا ملدغ طالما  فدتي بألدت القاضدي  دال خطدا ا. “ حالا
ا  ا يخلد  ثم دل القضددااي   دا  حددب ابألتدل  لدغ السرجدة التدي تدداا  ههدا احدتعسو ددا  دةا ي تاادل. لكألدل  يضو تألفهدل القدافما الدلي  أحدم يماو

 كيتقسا  لغ الااا لهمًلها تةب  كيس   مألها الغاااة.
دا ملدغ تدي الخطداة  هدا هللالا يامر لألا   لغ حس ادا ادا  علدل الداب يحدمع اعألدا.  دنذ تافدت  جداة الخطهدة ادمع  كهللادم ادا سدهق  حتمو

ا ا  وا  قس فزن ان ماشل  ي هللاهئة  فحاا  بي استما  ي طايقل  لغ  ا  التاا هن كاللين لم يؤاألما  الاب يحمع المحهو   لكمفل  لهو
كيس   فها ة مدألهم  جداة اعادهتهم كخطايداهللام. كلهعطدههم مطهدة ال هداة البسيدة اجافدا.  كصي  لغ الجلجًة لهمًي الملف هن  ااا   

كتاا ثمن هللادلا تلدل ادمع الادلهب.  اسدتعلن  ركع ادا  دي ألدب    مألدي ا  تدل.   بدهن ا  تدل لألدا لفدل كف دن  عدس خطداة اداع 
 المحهو لجلألا.

 
 مجيئان:

(  ك ألداء ملهدل  اكدن للم شداين 3: 1  كصأل  بألفحدل تطههداوا لخطايافدا )م داافههن مزيزي القارئ: لقس  تغ المحهو ااة ان  لفي ماا
(. كتددي المطلددمب  ا تددةتي للمحددهو تمددا 30: 19 ا يتجهدما  الخ ددار الحددارة لكددي ر ددمع الرض   لقددس  كمددي المحدهو العمددي )يمحألددا

 (.13: 10)ركاهة  « اسم الاب يخل كي ان يسمم » فت   تألان مطهة الغفااا كال هاة البسية.  يقمن المحي الكايم: 
 ملغ  ا القاة لم تألتل مألس هللالا ال س.  حهةتي الاب من أايب ااة ثافهة. كسهكما الاا اختلفا تمااا  ي هللالا المجيء الًافي.

ا لهتةلم كيممع  كسهةتي ثافهة  قمة كاجس تًها )اتغ  (.30: 24لقس  تغ ااة اتضعو
: 126هللاا وددا  ال كدداء  ك ددي اجهئددل الًددافي سدده مي حزاددل كيمتلددث  مددل  ددالتافم )ازاددمر  ددي اجهئددل الكن حمددي ا ددلر الددزرع كذهللاددب ذ

6!) 
دد  ألددهالو مدددن المالاكددة )م دداافههن 8: 2 ددي اجهئددل الكن كضددد  ففحددل ك طدداع ) هل دددي  ضي (  ك دددي اجهئددل الًددافي سدددهةتي 9: 2(. كد

 (.31: 25كجمه  المالاكة اعل )اتغ 
الو يأتم ام ضعل بق اام الًافهة  ي صمرة اختلفة مما ر يألاه ملهها  ي الماة الكلغ.  هللام سهةتي الماة -مزيزي القارئ  – ذوا 

  وةل ال ام صم  بق بهتافل ال ليتألم بق ليملجل ال ليرل  بق ليديوج
 .  غفعم   بس  ا يجيء المحهو ااة ثافهة تما  تي الماة الكل

الدلين  حد هم  سدهةتي  دي المداة الًافهدة لهدسين الخطداة الدلين ر ضدمه  لهمدمع فها دة مدن الخطداة غ دي المداة الكلدالدلي  تدغ   ا ذا 
كان ذا اللي يشك  ا هللاله الل ظة التي  هها يظها المحهو للعالم ستكما  مظم ل ظة  ي تي التداريخ. كالداب بألفحدل هللاألدا كاحتقاكه.  

 ياف تلك ال ادثة  ةسلمب  حهط ككاضو كأاط . 

   يةتي كسم  يظها أمتل العظهمة   ما اللي األعل  ا يفعي ذلك حتغ اآلا؟ ك ختم حسيًي  حؤان:  ا تاا المحهو سم 
 اإلجا ة: لهس لعسا ااتالكل للقمة؛ بي لهعطهك  اصة للتم ة.



سم  يظها ان الحماء  كسم  يألادها هللادلا الكدما المدادي كيدلكب!  يعلدن لألدا الدمحي المقدس،  فدل يدما ظهدمر المحدهو سدتلكب 
(!  لكن الخطا ان ذلك  فل  ي ذلك الهما سهلكب ل م الشاار  كتلكب مهمفهم  ي  كأابها  5: 97الج ان اًي الشم  )ازامر 

(. سدامتها لدن تفهدس  التم دة حهألئدل  سدهكما المأدت أدس  داع. كسهمضدي الاا ضدما ك هدا 12: 14كيلكب لحافهم  دي  مهدم )كتايدا
 (. 11: 14)رؤيا «كياعس دخاا ملابهم  لغ  بس اآلبسين»المؤاألهن  لغ ملاب  بسي. 

 لهتك تحاع  التم ة كاإليماا  ف م ذا  اللي  تغ ان أمة اجسه  لغ الرض له  ث مألك  كاللي ااع  مق الالهب لهخلاك.
 
 
 



 


