
يح  يد المس ة الس ألوهي
ــاَب  ــُرُس ِســــــــــــــــــــــــــــــــْمَعاُن َفَأَجــــــــــــــــــــــــــــــ َقـــــــــــــــــــــــــــــــاِئًال ُبْطـــــــــــــــــــــــــ :
« ــَت اِهللا اْبـــــــــــــــــــُن اْلَمِســــــــــــــــــــــــــــــــــــيُح ُهـــــــــــــــَو َأْنــــــــــــــــــــ
«!اْلَحــــــــــــــــــــــــــــــيِّ

ات ، ه   16 : 16مت  ك الكلم نى تل اذا تع ني  م يح  أن  ل تع ن  هو المس ى ؟ ام  هو االب اهللا الح

ة         اطع ألوهي دليل الق د بال وف يؤآ ة ، س وص الكتابي ض النص ى بع تندا  عل الي مس ال الت المق
يح  يد المس . الس
اب د الكت دس يؤآ و اهللا    المق يح ه اع.    أن المس ن إقن ع خة   ة الراس ك الحقيق ل  و  بتل ن األفض م
ة       انين المنطقي ى البره رجوع إل ن ال دل م دس ب اب المق هادة الكت ى ش رجوع إل . ال

ــا اْلَمِســــــــــــــــــــــــــــــــــــيَح َآرُِّســــــــــــــــــــــــــــــــوا َوِإنََّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــًا ــي َرّبـــــــــــــــــــــ .  َوُآوُنـــــــــــــــــــــــــــــــوا ُقُلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِبُآْم ِفــــــــ

ــًا َألْن ُمْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتِعدِّينَ  َداِئمــــــــــــــــــــــــــــ
ــًا ُتَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُِّموا ــًا َجَوابـــــــــــــــــــــــــــ ُمْقِنعــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــلِّ َســـــــــــــــــــــَبِب َعــــــــــــــْن َيْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأُلُآْم َمــــــــــــــْن ِلُآـــــــــــــــــــــــــ
ــاِء ــي الَّــــــــــــــــــــــــــِذي الرََّجــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــْم ِفــــــــ َداِخِلُآـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15: 3 بــــــط1

ــرأ وعنــــــــــــــــــدما األصـــــــــــــــــــحاح نــــــــرى يوحنـــــــــــــــا بإنجيــــــــــــــــــل نقـــــــــــ
ــه واألعــــــــــــــــــــــدا األول ــرى األولـــــــــــــــــــى الخمســـــــــــــــ عـــــن نــــــ

ــه المســـــــــــــــــيح الوهيـــــــــــــــــــة وازليتــــــــــــــــــــ
ــات ببعــــــــــض ونـــــــــــــــراة الآلمـــــــــــــــــــ

البـــــــــــــــــدء مـــــن .1  إلـــــــــي إشـــــــــــــــارة  .................................... 
ــفالبـــــــــــــــــدء مـــــن العبـــــــــــــــــــــــارة وهــــــــــــذه  أزليتـــــــــــــــــــه تختلــــــــــــ   "  "

"  فــــــي التآــــــــــــــــــــــوين ســــــــفر بدايـــــــــــــــــة فــــــي ذآــــــــــرت الـــــــــــــتي عـــــن
ــة  "البـــــــــــــــــدء ــو    قريـــــــــــب بــــــــــدء إلـــــــــى تشـــــــــــير الثانيــــــــــــــــــــــ وهــــــ

ــون بــــــــــدء تشـــــــــــير األولـــــــــــــــــــى ولآـــــــــــن ، والخلــــــــــــــــــق الآـــــــــــــ
واهللا اهللا بــــــــــدء البـــــــــــــــــدء إلـــــــــى   "  " ــس  أزلــــــــــــي   ليــــــ

ــه ــة او بدايـــــــــــــــــة لـــــ نهايــــــــــــــ .
ــة          آـــــــــان .2  أن أيالآلمـــــــــــــــــ     .. .... .... .... .... .... ... .... ...

ــة ــق الـــــــــــــتي الآلمـــــــــــــــــ ــا خلــــــ ــالم اهللا بهــــــــ فــــــي العــــــــــــــــــ
ــة هـــــي التآــــــــــــــــــــــوين ســــــــفر "   الآلمـــــــــــــــــ فــــــي الموجــــــــــــــــــــــــودة " 

ــر بمعـــــــــــــــنى      ،  يوحنـــــــــــــــا أخــــــ 1:1 أي   أن  "الآلمـــــــــــــــــــة"  
ــالفآر آـــــــــان ــل اإللهـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــ ــده يآـــــــــــون أن قبـــــــ "  تجســــــــــــ "

ــد .3  عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
..... .... .... ..... ... ... ..  تشـــــــــــيراهللا ــذه   إلـــــــــى العبـــــــــــــــــــــــارة هـــــــ

ــس ــي المســــــــــــــــــــتوى فــــــي المســـــــــــــــــــــــــاواة نفــــــ وفــــــ ــال  االتصــــــــــــــــــ
ــد ــذه وتوجــــــــــــ ــة هـــــــ ــًا الآلمـــــــــــــــــ 3  :6"    مــــــر        فــــــي أيضــــــــــــــ
“، ــت ــده وآانــــــــــــ "   عنــــــــــ إي "  ــابقه  الوجــــــــــــــــــود ســـــــــــــ وهــــــــــــذه 

ــة أبنــــــــــــــه   هـــــي الآلمـــــــــــــــــ  .

ا اهللا معن
ــنَّ 14  ــُه السَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَِّد َوَلِآــــــــــــــــــــــــــــــــ َنْفَســــــــــــــــــــــــــــ

ــًة ُيْعِطيُآــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم ــاآَيـــــــــــــــــ اْلَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْذَراُء َهـــــــــ   :
ــُد َتْحَبــــــــــــــــــــــــــــــُل ــْدُعو اْبنــــــــــــــــــــــــــًا، َوَتِلـــــــــــــــــــــــــــــ َوَتــــــــــــــــــــــــــــــ



ــَمُه ــَل اْســـــــــــــــــــــــ فــــــى ايضــــــــــــا و اشِعمَّاُنوِئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .7  :14  .
»  25-23 : 1مــــــــتى  ــا اْلَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْذَراَء ِإنَّ َهـــــــــ

ــُل، ــُد َتْحَبـــــــــــــــــــــــــــــــ َوُيــــــــــــــــــــــــــــــــْدَعى اْبنــــــــــــــــــــــــــًا، َوَتِلـــــــــــــــــــــــــــــ
ــَل َمَعَنــــــــــــــــــــــــــا  اُهللا َأِيِعمَّاُنوِئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  «!» ».

ــا 24  ــَض َوَلمَّـــــــــــــــــــــــــــــ ــُف َنَهــــــــــــــــــ ِمــــــــــــــْن ُيوُســـــــــــــــــــــ
ــَل َنْوِمـــــــــــــــــــــــــــــــــِه، ــا َفَعــــــــــــــــــــ ــَرُه َمـــــــــ ــِه َأَمــــــــــــــــــــــــــــ ِبــــــــــــــ

ــالُك الــــــــــــــــــــــــــــــــرَّبِّ؛ ِمــــــــــــــَن الَّــــــــــــــــــــــــــِذي اْلَمــــــــــــــــــــــــــــــ
ــَأَتى ــِه َفــــــــــــــــــــــــ َبْيِتــــــــــــــــــــــــــــــــِه ِإَلــــــــــــــــــى ِبَعُروِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

ــُه 25  ــْم َولِآنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َلــــــــــــــ َحتَّـــــــــــــــــــــى  يعرفهــــــــــــــــــا 
ــَدِت ــر اْبنهــــــــــــــــــــــا َوَلـــــــــــــــــــــــــــ ــمه ودعــــــــــــا ، البآــــــــــــــ أســـــــــ
ــوَع .َيُســــــــــــــــــــــ

ــد ان نجـــــــ ــعياء  ســــــــفر  ــل و اشــــــــــــــــ ــى يؤآــــــــــــــــــدان مــــــــتى  انجيـــــــــــــ علــــــ
ــة ــا اهللا واحـــــــــــــــدة حقيقـــــــــــــ معنـــــــــــ  "  "

ــي االب األزلــــــــــــــــ
ــعياء الســـــــــــــــفر مـــــن  االيـــــــــــــــــة تبــــــــــــــدأ  اإلصـــــــــــــــــــحاح اشــــــــــــــــ 96

ــن بآلمــــــــــــــــة تنتــــــــــــــه و االبــــــــــــــ   "  " ى األب بآلمــــــــــــــــة    "  "
ــُد َألنَّـــــــــــــــــــــــــــــــُه ــا ُيْوَلـــــــــــــــــــــــــــــ ــٌد َلَنــــــــــــــــــ َوَلـــــــــــــــــــــ

ــى ــا َوُيْعَطـــــــــــــــــــــــــــــ ــُل اْبـــــــــــــــــــٌن َلَنــــــــــــــــــ َيْحِمـــــــــــــــــــــــــــ
ــَة ــى الرَِّياَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِه َعَلـــــــــــــــ َآِتِفـــــــــــــــــــــــــــــ ،

ــُمُه َوُيــــــــــــــــــــــــــــــــْدَعى ــيرًا َعِجيبــــــــــــــــــــــــــــــــًا، اْســـــــــــــــــــــــ ُمِشــــــــــــــــــــــــــ ،
ــًا َقـــــــــــــــــــــــــــــــــِديرًا، ِإَلهـــــــــــــــــــــــــــًا ــِدّيًا َأبــــــــــــــــــ َأَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

ــَس ــَالِم َرِئيــــــــــــــــــــــ السَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
ــظ ــة الحـــــــــ ــا ولــــــــــد آلمــــــــــ الجســـــــــــــــــــــدية الـــــــــــــــــــــــوالدة لنـــــــــ   "  "   "

ــلء فــــــي التجســــــــــــــــــد ــال   الـــــــــــــــزمن مــــــ 4:4" "  غـــــــ
ــا ــلء جـــــــــاء ولمـــــــــــ ــان مــــــ ــل الزمــــــــــــــــ ابنــــــــــــــه          اهللا أرســــــــ
ــودًا ــت   مولــــــــــــــــــودا أمــــــــــــــــراه مـــــن مولـــــــــــــــــــــ 2 مــــــز النــــــــــــــــــــاموس تحـــــ :

ــن          االزليـــــــــــــــــــــــه عـــــن يتآلـــــــــــــــــم   7 أنـــــــــت      ويقــــــــــــــول          لالبــــــــــــــ
ــا ابـــــــــــــني ــدتك اليــــــــــــــــوم أنـــــــــ ــه     أي     ولـــــــــــــ أن     قبـــــــــل     ابـــــــــن انــــــــ

ــد ــه أي يولـــــــــــ ــال انــــــــ ــدى أزلــــــــــــي اهللا بدايـــــــــــــــــة بــــــــ اى أبــــــــــ ...
ــه بدايـــــــــــــــــة ال ــة ال و لـــــ نهايــــــــــــــ  ...

ــه ــن انــــــــ لــــــــــــالب الشـــــــــــــــرعي االبــــــــــــــ ــْد 9   ــَر َوَقـــــــــــــــــــــ َأْظَهـــــــــــــــــــــــــــ
ــُه اُهللا ــا َمَحبََّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َأْرَســــــــــــــــــــــــــــَل ِإْذ َلَنــــــــــــــــــ

ــُه اْلَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَلِم ِإَلــــــــــــــــــى اَألْوَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــَد اْبَنـــــــــــــــــــــــــ
ــْي ــِه َنْحَيــــــــــــــــــــــــــا ِلَآــــــــــــــــــــ يــــــو  ِبــــــــــــــ  .1 4 :9

ــث و ــه حيـــــ ــوة ال انــــــــ ــوة بــــــــــــدون أبـــــــــــ ــان ، بنـــــــــــ األب فـــــــ
ــن مــــــع متحــــــــــــد ــه أي االبــــــــــــــ أزلــــــــــــي ابـــــــــن انــــــــ تتحــــــــــــــدث.. 

ــن عـــــن أيضـــــــــــا  اآليـــــــــــــــــة ــه الولـــــــــــــــــداالبــــــــــــــ ــرب آونــــــــــ الـــــــــ /  "
ــه القـــــــــــــــــــدير يتحــــــــــــــدث بالقـــــــــــــــــــــــدرة نصـــــــــــفه مـــــن فريــــــــــــد انــــــــ   "..

ــاهد 10:21 اش ففـــــــــي القـــــــــــــــــــدير اهللا عـــــن الشــــــــــــــــ   
ــْرِجُع ــُة َوَتــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِة َبِقيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُذرِّيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوَب ــرَّبِّ ِإَلــــــــــــــــــى َيْعُقــــــــــــــــــــــــــــــ اْلَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِديِر الـــــــــــــــــــــــــــ .
18  :32 ار فــــــي آمـــــــــا ُتْبــــــــــــــــــــــــــِدي الَّــــــــــــــــــــــــــِذي َأْنــــــــــــــــــــــَت 18  

ــاَنَك ــوٍف، ِإْحَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُب ُألُلـــــــــــــــــــــــــــــ َوُتَعاِقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــَب ــاِء َذْنــــــــــــــــــــ ــي اآلَبـــــــــــــــــــــــــــ ِمــــــــــــــْن اَألْبَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء ِفــــــــ

ــِدِهْم ــَتَبْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اِإلَلـــــــــــــــــــــــــــــــُه ُهـــــــــــــــَو َأْنــــــــــــــــــــ   .
ــُمُه اْلَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِديُر اْلَعِظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم ــدرةاْســـــــــــــــــــــــ .  القـــــــــــــــــ

ــن يهــــــــــــوه إلـــــــــى هـــــي ــعياء ذآـــــــــر آمـــــــــا االبــــــــــــــ هــــــو  فــــــى اشــــــــــــــــ 9:  6
اهللا يهــــــــــــوه ــُد َألنَّـــــــــــــــــــــــــــــــُه    ــا ُيْوَلـــــــــــــــــــــــــــــ َلَنــــــــــــــــــ



ــٌد ــى َوَلـــــــــــــــــــــ ــا َوُيْعَطـــــــــــــــــــــــــــــ ــُل اْبـــــــــــــــــــٌن َلَنــــــــــــــــــ َيْحِمـــــــــــــــــــــــــــ
ــَة ــى الرَِّياَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِه َعَلـــــــــــــــ َآِتِفـــــــــــــــــــــــــــــ ،

ــُمُه َوُيــــــــــــــــــــــــــــــــْدَعى ــيرًا َعِجيبــــــــــــــــــــــــــــــــًا، اْســـــــــــــــــــــــ ُمِشــــــــــــــــــــــــــ ،
ــًا َقـــــــــــــــــــــــــــــــــِديرًا، ِإَلهـــــــــــــــــــــــــــًا ــِدّيًا َأبــــــــــــــــــ َأَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

ــَس ــَالِم َرِئيــــــــــــــــــــــ السَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

ر ص ، األول و اآلخ المخل
ــن اش يعلــــــــــ عــــي المخلـــــــــــــــص هــــــو يهــــــــــــوه إن  فــــــى اء 43:  3  3

ــي ــا َألنِّــــــــــــــــــــــــ ــرَّبُّ ُهـــــــــــــــَو َأَنــــــــــــــــــ ــَك الـــــــــــــــــــــــــــ ِإَلُهــــــــــــــــــــــــــــ ،
ــدُّوُس ــَراِئيَل ُقــــــــــــــــــــــــــ ُمَخلُِّصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك ِإْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

ــْد ــُت َقــــــــــــــ ــَر َجَعْلــــــــــــــــــــــــــ ــًة ِمْصــــــــــــــــــ َعْنـــــــــــــــــــــَك ِفْدَيـــــــــــــــــــــــــــــ
ــوَش ــًا َوَســـــــــــــــــــــــــَبا َوُآـــــــــــــــــــــ .  آمـــــــــاَعْنـــــــــــــــــــــَك ِعَوضـــــــــــــــــــــ
ــد ــه  فــــــي يؤآــــــــــ ــر مخلــــــــص ال انــــــــ ــير اخــــــ اهللا غــــــ 43:  11  "

ــا ــَص َوَال الــــــــــــــــــــــــــــــــرَّبُّ، ُهـــــــــــــــَو َأَنــــــــــــــــــ ُمَخلِّـــــــــــــــــــــــــــــ
".َغْيــــــــــــــــــــــــِري

ــد        يتحــــــــــــــدث ــد العهــــــــــــــ ــوع        عـــــن الجديـــــــــــــــــ ــاره يســــــــ باعتبـــــــــــــــــــــــ
11  :  2 لـــــــو الوحيـــــــــــــــــــد المخلـــــــــــــــص ، المخلـــــــــــــــص َفَقــــــــــــــــــــــــْد  

ــَد ــي اْلَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــْوَم َلُآـــــــــــــــــــــــُم ُوِلـــــــــــــــــــــ ــِة ِفــــــــ َمِديَنــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــٌص َداُوَد اْلَمِســــــــــــــــــــــــــــــــــــيُح ُهـــــــــــــــَو ُمَخلِّـــــــــــــــــــــــــــــ

ــرَّبُّ يشـــــــــــهد ، الـــــــــــــــــــــــــــ ــل أيضـــــــــــا   ــك عـــــن يوحنـــــــــــــــا إنجيـــــــــــــ تلـــــــ
ــة 4:42 يــــــو  ففـــــــــي الحقيقــــــــــــــــــــ ــاُلوا   َوَقـــــــــــــــــــــــــــــــ

ُنــــــــــــــــــــــــــــــْؤِمُن َال ِإنََّنــــــــــــــــــــــــــــــــاِلْلَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرَأةِ  »  :
ــَد ــْل َآَالِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــِك، ِبَســـــــــــــــــــــــــــــَبِب اآلَن َبْعـــــــــــــــــــــ َبـــــــــــــ

َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِمْعَناُه َألنََّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُنــــــــــــــــــــــــــــــْؤِمُن
ــَنا، ْنُفِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا ِبَأ َأنَّــــــــــــــــــــــــــــُه َوَعَرْفَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــُص ــًا اْلَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَلِم ُمَخلِّـــــــــــــــــــــــــــــ َحّقـــــــــــــــــــــ !»
 " َتْحِقيـــــــــــــــــــــــــــــــــَق َنْنَتِظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر ِفيَمــــــــــــــــــــــا

ــا ــِعيِد، َرَجاِئَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُثـــــــــــــــــــــمَّ السَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــوَر ــِد الَعَلِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ الظُُّهـــــــــــــــــــــــــــــــــ ِلَمْجــــــــــــــــــــــــــــ

ــا ــَنا ِإَلِهَنـــــــــــــــــــــــــــــــــ اْلَعِظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم َوُمَخلِِّصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــوَع ــس اْلَمِســــــــــــــــــــــــــــــــــــيِح َيُســــــــــــــــــــــ 13 :2"  تيطــــــــ

شــــخص إلـــــــــى يشـــــــــــير العهــــــــــــــــــــــدين آــــــــــال فــــــي المخلـــــــــــــــص شــــخص
ــوع هــــــو واحــــــــــــد ــذي يســــــــ اهللا هــــــو الــــــــــ  . هــــــو يســــــــــوع اذن

ــه اهللا ذاتـــــــــــ  .

َحابِ   َع السَّ َو آٍت َم ا ُه وهُ      !  َه ِذيَن َطَعُن َك الَّ ى ُأولِئ ِع، َحتَّ وُن اْلَجِمي َتَراُه ُعُي َس ،
ا ُل اَألْرِض ُآلَُّه َبِبِه َقَباِئ وُح ِبَس ن! َوَتُن ْم، آِمي َنَع !

 8 « اُء ُف َواْلَي ا اَألِل ةُ »  (َأَن ُة َوالنَِّهاَي اِئنُ    ).  اْلِبَداَي ُه اْلَك رَّبُّ اِإلل ُه ال َذا َيُقوُل َه
ْيءٍ  لِّ َش ى ُآ اِدُر َعَل َيْأِتي، اْلَق ِذي َس اَن َوالَّ ِذي َآ .َوالَّ

7:  1رؤ   ى     8- يعاء ف د اش ة4  :41يؤآ ك الحقيق ى تل اً   4  عل َزُه َداِعي َذا َوَأْنَج َل َه ْن َفَع َم
رَّبُّ  ا ال ْدِء؟ َأَن ُذ اْلَب اَل ُمْن رُ .  اَألْجَي ا اَألوَُّل َواآلِخ َأَن .

عياء   ي اش هِ   6  :  44و ف َراِئيَل َوَفاِدي ُك ِإْس ِديُر َمِل رَّبُّ اْلَق ُه ال ا َيُقوُل َذا َم وَ :  « َه ا ُه َأَن
ِري   َه َغْي ُر، َوَال ِإَل اَألوَُّل َواآلِخ

ــن ــه يهــــــــــــوه يعلــــــــــ ــة و البدايــــــــــــــــــــــــة انــــــــ ــس و النهايـــــــــــــــــــــ ــر ليــــــ اخــــــ
ــه غـــــــــــيره ــه فــــــى واحــــــــــــد انــــــــ ــد ذاتـــــــــــ ــديم العهــــــــــــــ القــــــــــــــــــ ..   .



ــع ــد فــــــى و المســـــــــــــــــيح   عـــــن يتطلـــــــــــــ ــد العهــــــــــــــ ــون الجديـــــــــــــــــ يتبعــــــــــــــــ
ــوع . يســــــــ

ــر مـــــن ــا يغفــــــــــ اهللا ، الخطايــــــــــــــــــــ
ــده .. وحـــــــــ

ــل ــل و  مــــــــــرقس ،  مــــــــتى  إنجيـــــــــــــ ــا انجيـــــــــــــ ــجلوا  لوقـــــــــــ ســــــــــــ 525
ــزات ثــــــــــــالث ــير يجـــــــــــــــــريهم ال معجـــــــــــــ ــه اهللا اهللا غــــــ لـــــ    .

ــلطان ــا مغفـــــــــــــــرة ســـــــــــ الخطايــــــــــــــــــــ  . ــر ــاطى يغفــــــــــ آثامــــــــــــــــه للخـــــــــــــــ  .
ــهد ــة عنـــــــــه شــــــ ــيون و الآتبــــــــــــــــــ ــه الفريســــــــــــــــــــــــ القـــــــــــــــــــادر انــــــــ

ــى ــا غفــــــــــــــران علــــــ الخطايــــــــــــــــــــ  .
ــوع آـــــــــان ــم يســــــــ ــدور مـــــــا يعلـــــــــــ ــن    بأذهــــــــــــــــــان يــــــــــ ..و المحيطيـــــــــــــــــــــ

ــذه ــية هـــــــ ــرى خاصـــــــــــ ــف ال أخــــــــ ــا يتصـــــــ ــده اهللا إال بهــــــــ وحـــــــــ  .
ــوع آـــــــــان ــلطان و القــــــــــــــــوة ليســــــــــــ الســــــــــــــــــ ــفاء   ــى لشـــــــــــــ المرضـــــــــــــ

اهللا بآلمــــــــــــــــة  .
ــل هنــــــــــــاك آـــــــــان ــان مفلـــــــــــــــوج رجـــــ ــيئة حالتــــــــــــــــه آـــــــ ...آـــــــــان ســــــــــ
ــل ــى يحمـــــــــ ــرير علــــــ ــدما و ســــــــ ــل عنـــــــــــــ ــام مثـــــــ ــرب أمـــــــــــ ــفاه الـــــــــ ...شــــــــــ

ــه مـــــن اهللا ــدي مرضـــــــ الجســــــــــــــ ــيما ال   ــفاه ســــــــــ روحيــــــــــــــا شــــــــــ  .
ــد ــع مجــــــ ــاس جميـــــــــ ــوع النـــــــــــــ ــذي يســــــــ ــفى الــــــــــ المفلــــــــــــــــــــــوج شـــــ  .

ــا و ــان مـــــن ايقـــــــــــــن هنــــــــ ــلطان فــــــى يشـــــــك آـــــــ مـــــن المســـــــــــــــــيح ســـــــــــ
ــه اْلَيُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَد ِإنَّ ِإْذ 22  قدرتـــــــــــــ

ــوَن ــاٍت َيْطُلُبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آَيـــــــــــــــــــ ،
ــوَن َواْلُيوَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِنيِّيَن َعــــــــــــــِن َيْبَحُثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.اْلِحْآَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة
ــذه و ــية هـــــــ ــا اختـــــــــص خاصـــــــــــ اهللا بهــــــــ ــر ســـــــــــائر عـــــن   البشـــــــــــــ

ــم و  آالف أربعــــــــــــــــة حوالــــــــــــــي أطعــــــــــ

ــام ــوع إطعـــــــــــــ ــل ، الجمـــــــــــــــ المــــــــــــــــاء تحويــــــــــــ ،        خمــــــــر إلـــــــــى 
أذن شــــــــــــفاء و         مخلــــــــــس  ــر إعــــــــــــــــادة  أعمـــــــــــى لرجـــــــــــل بصـــــ
( ــى المشــــــــــــــي يوحنـــــــــــــــا ــة و المــــــــــــــــاء علــــــ البحـــــــــــــــــــار تهدئــــــــــــــ 9    (
.... ــزات مـــــن الآثـــــــــــــــــــير و المعجــــــــــــــــــــ ــدرة عـــــن تشـــــــــــهد إلـــــــــى  قــــــــــ

ــو     المســـــــــــــــــيح الســــــــــــــــيد ــذي الوحيـــــــــــــــــــد فهـــــــ ــر الــــــــــ هـــــــــذا اظهـــــــــ    .
ــدا ــدماوموتـــــــــــــــه حياتــــــــــــــــه فــــــي أبــــــــــــ ــق عنـــــــــــــ ــخور شــ ــز و الصـــــــــــــ هـــ   (

ــا األرض ــك تآـــــــــــون لمــــــــ ــدرة تلـــــــ هللا إال القـــــــــــــــــ  .

بالرغم أن   إبراهيم قبل دعي يسوع
جاء قبل يسوع إبراهيم
؟ إبراهيم سؤال مىت آان املسـيح قبـل   يواجهنا وهنا 
طويلة ، ولكـن قـال املسـيح    ترةبف إبراهيم أن املسيح جــاء بعــد
يرى  يومي فرأى وفرح وحنـن نعلـم   أن هتلـل  إبراهيم أن  باإلجنيــل 
. إبراهيم هو سابق عن املسيح بفـرتة طويلـة   إن

أثنني وعشــرين نــرى اإلصـحاح  لو قرأنــا بتمعــن يف ســفر التكــوين
إبراهيم يقدم أبنه أسحق  بأمر مـن اهللا وآـاد يقدمـه علـى احملرقـة     



ويف ،  أخرى آبشا بدال عن اسحق وقــام أســحق مــرة أرسل ولكـــن اهللا
هــذا املشــهد هــو أعــالن عــن  يــوم املســيح املصــلوب واملقــام مــرة 
إبراهيم وهذا ما آان يقصده املسيح  عنــدما قــال أن أبــوآم،أخرى
انه أآيد اسحق  يقدم وآــان رأى ،هتلل أن يرى يومــي فــرى وفــرح
يعود حيا من  جديـد  رآها يشعر باحلزن ولكنه  هتلل وفـرح عنـدما  

اسلم روحه

ــه     ــه و موت ــة يف حيات ــدرة الكلي ــدة الق ــيح وح ــوع املس " ليس
ــوُع َذاَق َفَلمَّــــــــــــــــــــــــــــــــا ــلَّ َيُســــــــــــــــــــــ اْلَخــــــــــــــــــــــــــــ ، :َقــــــــــــــــــاَل 

« ــْد ــَل َقــــــــــــــ ــُه َنآَّــــــــــــــــــــــــــَس ُثـــــــــــــــــــــمَُّأْآِمــــــــــــــــــــــــــــ َرْأَســـــــــــــــــــــــــــ   «!
ــرُّوَح َوَأْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلَم الــــــــــــــــــــــــــ ــة ، 30 : 19يــــــو  "  الآلمـــــــــــــــــ

ــة ــلم اليونانيــــــــــــــــــــــــــــ ســـــــــــائر عـــــن تختلــــــــــــــف الــــــــــــــروح اســــــــــ   "   "
ــد فــــــي       وردت الـــــــــــــتي التعبــــــــــــــــــــــــــــيرات ــد العهــــــــــــــ الجديـــــــــــــــــ  "

Paradidomi pneuma “  , ــنى الـــــــــــــتي و ــلم و أتضـــــــــــع تعــــــــــ اســــــــــ
ــس ــيئته بعمــــــــــــل هـــــــــذا آـــــــــان النفـــــــــــــ فقـــــــــط اهللا أن مشــــــــــــــــ .   .

ــك ــدرة تلـــــــ القـــــــــــــــــ  .

فــــــي و الهيآـــــــــــــــــــل هـــــــــذا اهلــــــــــــك
ــام ثــــــــــــالث ــه أيــــــــــــ أقيمــــــــــــــ

ــاك ــرد انــــــــــه يعتقـــــــــــــــــد مــــــن هنــــــــــ ــل مجـــــــــ ــن رجـــــ ــا لآـــــــ ــى ايضــــــــــ علــــــ
ــان انــــــــــه ــل انســـــــــــــ ــيما ال آامــــــــــ ــة بـــــــــــال انــــــــــه ســــــــــ خطيـــــــــ        ،

ــام الــــــــــــذي ــوات مــــــن االبـــــــــــــــــن أقــــــــــــ ــدو        األمـــــــــــــــــــ هــــــــــذا يبـــــــــــ ...
ــؤال ــيط ســـــــــ ــن بســـــــــ او    اآلب هــــــو اهللا إن أجابتــــــــــــــــــــه لآـــــــ   "  "

"يهـــــــــــــوه "
جسد إجنيل يوحنا تلك احلقيقة خاصة حينمـا أمـر يسـوع هبـدم اهليكـل     
هُ    . و إعادة بنــاءه يف ثالثــة أيــام اُلوا َل وَع َوَق وُد ِلَيُس دَّى اْلَيُه :َفَتَص
ْلَطَتكَ » ُت ُس ًة ُتْثِب اِت آَي تَ   َه ا َفَعْل ِل َم «!ِلِفْع

َيُســـــــــــــــــــــــــوُع َأَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَبُهْم : « ــَذا اْهـــــــــــــــــــــــــــــــــِدُموا َهـــــــــــــــــ
ــاٍم َثَالَثــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة َوِفــــــــــــــــــي اْلَهْيَآــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل، َأيَّـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــُه ــاَل .«ُأِقيُمـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُه َفَقـــــــــــــــــــــــــ اْلَيُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُد َلــــــــــــــ :

« ــاُء اْقَتَضـــــــــــــــــــــــــــى ــَذا ِبَنــــــــــــــــــــــــــ اْلَهْيَآــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل َهـــــــــــــــــ
ــتًَّة ــَن ِســـــــــــــــــــــــــ ــًا، َوَأْرَبِعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــْل َعامـــــــــــــــــــــــ َفَهـــــــــــــــــــــ

ــُه ــَت ُتِقيُمـــــــــــــــــــــــــــــــــ َثَالَثــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة ِفــــــــــي َأْنـــــــــــــــــــــ

ــاٍم؟ ــُه «َأيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــ ُيِشــــــــــــــــــــــــــيُر َآــــــــــــــــــاَن َولِآنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــى ــِل ِإَلـــــــــــــــــ ــِدِه َهْيَآــــــــــــــــــــــــــــ َجَســـــــــــــــــــــــــــ َقــــــــــــــــــــاَم َفَلمَّــــــــــــــــــــــــــــــــا .

ــْن َبْيــــــــــــــــــــــــِن ِمـــــــــــــ ــَواِت  ــا اَألْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُد ِفيَمـــــــــــــــــــــ َبْعــــــــــــــــــــــ
َقْوَلــــــــــــــــــــــــــــــــُه َتَالِميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُذُه َتــــــــــــــــــــــــــــــــــــَذآََّر

ــَذا، ــآَمُنوا َهــــــــــــــــــــ َفــــــــــــــــــــــــــــــــ ِباْلِآَتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِب 
ــاْلَآَالِم ــُه الَّــــــــــــــــــــــــــِذي َوِبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َقاَلــــــــــــــــــــــــــ

ِفــــــــــي َآــــــــــــــــــاَن َوَبْيَنَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .َيُســـــــــــــــــــــــــوُع
اْلِفْصــــــــــــــــــــــــــــــــِح ِعيــــــــــــــــــدِ  ِفــــــــــي ُأوُرَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِليَم ،



ــيُروَن ِباْســــــــــــــــــــــــــــــــــِمِه آَمــــــــــــــــــَن ِإْذ َآِثــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــي اآلَيـــــــــــــــــــــــــــــاِت َشــــــــــــــــــــــــــــِهُدوا ــا الَِّتـــــــــــــــــــــــــ َأْجَراَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

أهلــى و رىب 

ابن يسوع املسيح حقـا هـو   إىل قول بطــرس الرســول أن  نستند هنا 
نشهد.  .  اهللا احلــــي ــيح  سأي هــذه املــادة  ،  حقا عن قيامة املس

الساطعة حني هتــف عن هذه احلقيقــة  الذي شهد أيضا    باعرتاف تومــا
ــى" ــاَل " رىب و أهلــ ــُه َفَقـــــــــــــــــــــــــ َيُســـــــــــــــــــــــــوُع َلــــــــــــــ : « ألنـــــــــــــك

ــي ُطوَبــــــــــــــــــــى آَمْنــــــــــــــــــــــــــــَت؟ َرَأْيَتِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــِذيَن ــوَن ِللَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َأْن ُدوَن ُيْؤِمُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا  .( «َيـــــــــــــــــــــــــــَرْوا ن فيه ة يعل د خاتم ذا، نج د ه ي بع ذي   اإلنجيل ائي ال ه الرع رمى آتاب م

ه   ه آاتُب عه أمام و:  "وض وع ه وا أن يس ي تؤمن لك يح  اة    المس م الحي م إذا آمنت ون لك ن اهللا، وتك اب
مه 31: 20" (باس ).

اآلن  valvan


