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فِي اْلبَْدِء َكاَن اْلَكلَِمةُ، َواْلَكلَِمةُ َكاَن ِعْنَد هللاِ، َوَكاَن 

  .اْلَكلَِمةُ هللاَ 

 3 .ھَذا َكاَن فِي اْلبَْدِء ِعْنَد هللاِ  

ا َكانَ      ُكلُّ َشْيٍء بِِه َكاَن، َوبَِغْيِرِه لَْم يَُكْن َشْيٌء ِممَّ

  فِيِه َكانَِت اْلَحيَاةُ، َواْلَحيَاةُ َكانَْت نُوَر النَّاِس، 

  َوالنُّوُر يُِضيُء فِي الظُّْلَمِة، َوالظُّْلَمةُ لَْم تُْدِرْكهُ 

ل األعداد الخمسة أنجيل القديس يوحنا اإلصحاح األو

  األولى

  

  

  

   فَْليَُكْن فِيُكْم ھَذا اْلفِْكُر الَِّذي فِي اْلَمِسيِح يَُسوَع أَْيًضا

الَِّذي إِْذ َكاَن فِي ُصوَرِة هللاِ، لَْم يَْحِسْب ُخْلَسةً أَْن يَُكوَن 

 ِ    ُمَعاِدالً ِ

ِشْبِه لِكنَّهُ أَْخلَى نَْفَسهُ، آِخًذا ُصوَرةَ َعْبٍد، َصائًِرا فِي 

 النَّاسِ 
َوإِْذ ُوِجَد فِي اْلَھْيئَِة َكإِْنَساٍن، َوَضَع نَْفَسهُ َوأَطَاَع َحتَّى  

لِيبِ   .اْلَمْوَت َمْوَت الصَّ
 لِذلَِك َرفََّعهُ هللاُ أَْيًضا، َوأَْعطَاهُ اْسًما فَْوَق ُكلِّ اْسٍم  



  
َماِء َوَمْن لَِكْي تَْجثَُو بِ   ْن فِي السَّ اْسِم يَُسوَع ُكلُّ ُرْكبٍَة ِممَّ

 َعلَى األَْرِض َوَمْن تَْحَت األَْرِض، 

َويَْعتَِرَف ُكلُّ لَِساٍن أَنَّ يَُسوَع اْلَمِسيَح ُھَو َربٌّ لَِمْجِد هللاِ 

  .اآلبِ 

رسالة بولس الرسول الى أھل فيلبي اإلصحاح الثاني 

  دد الخامس وحتى الحادي عشربدءا من الع

  

 

  

  

  



  

  المقدمة

  
  بسم ربنا وإلھنا ومخلصنا يسوع المسيح 

  

  إلى صديقنا المفكر والكاتب عبد الملك  على الكليب 

  

  

مونھا ألينا أما بعد، فقد قرأت صفحاتكم  التي أھديت  

أتكلم عن نفسي وأشكركم كل نا ، ووقرأنا تحذيركم ل... 

وكأننا غير ... لتوحيددعوتكم الكريمة باالشكر ل

ربما عن جھل منكم تظنون أننا نشرك با ...موحدون

والنرى في الدنيا , الواحد، ولكن صدقني أننا ال نعبد سواه

.  غيره يستحق أن يعبد ھو اإلله الخالق السماوات واألرض 

الذي عرفه من قبل أبو األنبياء سيدنا أبرھيم قديما فسجد له، 

. ليقول الرب راعي فال يعوزني شيءوتغنى له سيدنا داود 

وبالفعل نحن نعيش على رحمة ذلك االله القوي الرحيم 

  . ه وال نعبد سواهرال نعرف غي, القادر على كل شيء

... لذلك فدعوتكم الكريمة جاءت في غير محلھا 

... آلھة، وھذا بالحق محض افتراء  ةلظنكم أننا نعبد ثالث

سوى اله واحد فھذه ھي  حاشا لنا نحن المسيحيين أن نعبد



  

الرب .... " فيقول لنا سفر التثنية... دعوة الكتاب المقدس لنا 

فتحب الرب الھك من كل قلبك ومن كل ... الھنا رب واحد

  5، 4: 6سفر التثنية" . نفسك ومن كل قوتك

***  

  يا جاري العزيز

ھة حتى أني أعبد ثالث آلك تدعي بأن... عتاب  لي عليك

فالجار ... ھذا ليس من حق الجارفي دينك وأترك ديني وأدخل 

طاء حتى ولو كان ھذا الجار من البس, وال يغشه, ال يخدع جاره 

  ... بسطه يمان أالغير فاھمين والحاصلين من اإل

ً لنفسك حق أعطيت... شيء آخر ليس في أستطاعتي أن  ا

شككت في كتابي المقدس وال أستطيع أن أشكك ... اقترف مثله

ليس عن عدم مقدرة أو ضعف ولكن ألن ... دسفي كتابك المق

اتھمت ... وأيضا قانوني األخالقي يمنع ھذا... القانون يمنع ھذا

وليس من  ي بالكذب وشككت في مصداقية رسالة كتابيرسل

   .لن أفعللنفس السبب السابق لذلك ... حقي أن أفعل مثلك

فما يھمني بالدرجة األولى أن أثبت أن  ھذا الكتاب 

البسطاء من شعب المسيح ويثير  عزع بالمجان ليخدالذي يو

البلبلة في الشارع المصري فيكثر فيه القيل والقال  ليتھم 



  

وكاذب وليس فيه حق ... المسيحي فيه بالكفر ھو كتاب باطل 

  ھذا ھو ھدفي األساسي . البته

الھدف اآلخر موجه لك يا جاري يا كاتب ھذا الكتاب 

ني صحيح وبسيط وسھل وبعيد عن أن أوضح لك أن ايما... 

فإذا لم ... بل ھو قمة التسليم  وقمة الخضوع له... الشرك با 

أتبع الطريق الذي أوصاني به الكتاب المقدس في التعامل مع هللا 

وأنا ... اكون متمردا على هللا ناكرا فضله وناكرا محبته وغفرانه

  . أبعد ما يكون عن ھذا األمر

أصلي ... ساطة قلب ھذا الكتابأصلي أن تقرأ بب

أنت اصلي ان تتريث قليال و... أن تكون حياديا في القراءة 

إلي ببساطة قمت بمد اصابع االتھام  تتھمني بالكفر ألنك

فا ھو الديان العادل ... أن تفعلھاانة ال تملك أنت دإ وھذه

فتمھل حتى تنتھي من ... وال يستطيع أن يدينني أحد سواه 

الكتاب الذي يعيد ترتيب الفكر المسيحي ويعيد  قراءة ھذا

  . قليل يفھمھا وھي كلمة التثليثالتفھيم وصياغة كلمة 

ً ولست مطالب} التثليث{لن أعد بشرح ھذه الكلمة  بشرحھا  ا

ولكني سأعبر عن ايماني بخالقي والھي تماما كما ذكره ... 

الكتاب المقدس وصدقني أن ھذا األيمان لم يخرج عنه أي 

حي مصري مھما كانت طائفته فاالرثوذكسي واالنجيلي مسي

ا بنفس الطريقة التي سأشرحھا لك ب مؤمنونوالكاثوليكي 
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ما تسميه  ألنھا ضمن قانون ايمان نشترك فيه كلنا وھو

   قانون االيمان 

دعنا ندخل في ھذا الكتيب ... لن أسبق األحداث 

ا وفي الصغير الذي يرد على من أراد أن يشكك في ايمانن

وھو دعوة لفھم المسيحية وأرجو من رؤيتنا إللھنا الواحد، 

  التوفيق  هللا 

  عماد حنا 

  ماجستير في الالھوت 

9-6 -2005  

 
  



  

  :الرساالت السماوية

  
م اً أن هللا ل يئا ھام رف ش م أن نع ن المھ ل  م يرس

الة وا ل رس ماوية ب دة رساالت س و ... ح د ھ ا ھدف واح ولھ

ين اال ة ب اع العالق يإرج ا الطبيع ان وهللا لحالھ ان  نس ذي ك  ال

 . قبل خروج آدم من الجنة

  

يش في كان يع -أول الجنس البشري –كلنا يثق أن آدم 

ھا وكا ا ويحرس دن يعملھ ة ع وية الجن ا س ة ب ه عالق ت ل  ن

ن  يان م دث عص ن ح ائبة، ولك وبھا ش ن تش اول م آدم وتن

ي حرمً  ه لكي ال  يأكل منھاهللا  اھالشجرة الت وكانت ...  علي

ه ... طرد آدم من الجنة النتيجة أن د في حاول وبدأ مشوار ممت

له هللا ھو خطوة في ... اإلنسان أن يرضي هللا ي أرس وكل نب

ام  ذا السؤال الھ كيف يمكن أن ترجع "... معرفة االنسان بھ

 .!"؟العالقة لحالھا قبل سقوط آدم

   

الذبيحة واألنبياء كانوا يطالبون االنسان بالتوبة وتقديم 

وموسى شرع القوانين والوصايا والمنھج الذي يسير عليه ... 

دأا ي هللا موسى ب د نب ي يحث االنسان  النسان ومن بع كل نب

ميه  ا نس ذا م د وھ ة عن هللا الواح ا لمح ة ويعطين ى الطاع عل



  

ك في رد ... تدرج االعالن د المل ا عب ي وصف كاتبن ويعجبن

ول  اس فيق ل الن رة وا" ......فع ى وتي الل عل ن الض دة م ح

اد االنسان  1... " والعناد واالستكبار ذي يوضح فس األمر ال

يانه  رده وعص بب تم ذلك ... بس اء، ل الة األنبي ت رس  أن كان

ه ھ دوا أن اد ويؤك ذا الفس ى مخليوضحوا ھ ة ال اك حاج ص ن

هيعالج ھذه المشكلة التي تبعد اإل ان  .نسان عن خالق وايضا ك

و ر وھ دف آخ م ھ ان  لھ يعالج االنس يأتي وس ن س ير بم التبش

لذلك من ... ھذه ھي وظيفة األنبياء. ويرجع العالقة الى حالھا

يحية  ة والمس ول اليھودي ان فنق دد أدي ذكر تع أ أن ن الخط

الم  م... واالس ا ل أت ف ديانات  ي ا ب تخدم ... لن ن هللا اس ولك

ن  ان م اللةاإلنس اء  س و االنبي راھيم اب اء اب ود ابن اليھ

اءوخص يأتي األنبي نھم س ھم أن م اف ,  ص ى المط ى انتھ حت

ين االنسان ب دھورة ب ة المت الذي يعالج مشكلة الخطية والعالق

الجنس ا ذھ من... لذلك فاليھودية ھي جنس وليس ديانة. وهللا

ارة أتي السيد المسيح الذي صالح االنسان  با من خالل الكف

ة ول فاعة الكامل ى هللا بش أتي ال ن ي ل م ذا ك يح ھ ارة المس كف

  . ھكذا األمر ببساطة. يتصالح مع هللا

ترى أن الفكر المسيحي ال يؤمن اال بإله واحد  من ھنا

ر ط ال غي ا ... فق دعونا ي اس ت ى أي أس ره، فعل ؤمن بغي ال ي

   !!!!!!!!!!!!صديقي الى التوحيد الذي نمارسه بالفعل؟

                                                           
 8التوحيد ص  1



  

  

  التوحيد في التوراه

  
تحاول ... من كتبنا  من منا أنكر التوحيد حتى تثبته لنا

ونقول مع يشوع بن نون , أقناعنا بما نحفظه ونحفظه ألوالدنا

رب"  د ال ي فنعب ا وبيت ا أن ن " ... أم ر م تطيع أن ننك ل نس ھ

اة؟ مة حي نا نس ي نفوس ل ف اة، وجع ا الحي ل !!!!!!!! أعطان ھ

  أيھا الكاتب العزيز كال... ننكر من يرعانا ويحفظنا 

   

د ... ويحفظنا  نحن نؤمن أن الرب يرعانا ه ق نؤمن بأن

ا ق  ... أحصى عظامن نا أنبونث عور رؤس د أحصى ش ... ه ق

. ونقدسه ونسجد له ونقدم له الحمد والسجود والشكر  ونثق به

   .له كل المجد

  

د اف جدي يس باكتش ذا ل ا أن  إذا فھ ا، كم عته لن وض

دعي  د أن ي ك أح د، وال يمل يم جدي يس بتعل د ل يم بالتوحي التعل

ذ ) ف آخر وضعه نبي آخر بعد المسيحيةاكتشا(بأنه  ه من ألن

ه واحد ه . البداءة وهللا أعلن لإلنسان ھذا األمر أن ذلك أجد أن ل

و د  امن الغريب أن نسمع من أناس يدعون أنھم أت بشيء جدي

 أسمه  التوحيد 



  

 

  )العھد القديم(تقول التوراة 

ا رب واحد "  رب الھن ة" فَاْسَمْع يَا إِْسَرائِيُل أل  تثني

6  :4   
  ׁשמע יׂשראל יהוה אלהינו יהוה אחד׃

  "شماع يسرائيل يھفى ادونينوا يھفى احد" 

 

ه  دس باللغ اب المق تخدم الكت ه اس ذه اآلي ي ھ ا ف وھن

ه ھي  ة يھوه ، إذن اآلي األصلية وھي اللغة العبرية كلم

 :  كما يلي

  ". اسمع يا اسرائيل يھوه إلھنا يھوه واحد " 
د  ة واح ظ كلم ا... الح اً   أنھ ة أيض ة عبري ذلك ... كلم ل

ري ... قل ھو هللا أحد "عندما نقول  ك مرجع عب فأنت ل

ة ) أحد(لكلمة  ة واحد العربي ألن اللغة العبرية تنطق كلم

  . فاللغة العبرية ھي أساس الكلمة) ...، آحدאחד (
  

د أكدت أن هللا  وراة ق إذا فنحن نتفق معك كخطوة أولى أن الت

  لننتقل للجزئية األخرى من رسالتك... ھو واحد ال شريك له

 

 



  

  التوحيد في االنجيل
  

د  اء العھ ال وأنبي ا رج ارة انتظرھ ي بش ل يحك اإلنجي

اإلنسان مع القديم، انتظروا ذلك المنتظر الذي سوف يصالح 

ل وكل هللا ، وھذا ھو أساس اإلنجيل، ومع ذلك فقد أكد اإلنجي

ريك د ال ش دوره أن هللا واح د ب د الجدي فار العھ د  أس ه، وق ل

ذا ي أثبتت ھ ة الت ي و. تفضلت بوضع تلك اإلدل ل أن تجرن قب

ي أم أنسان صالح  الى الحديث عن ھوية المسيح وھل ھو نب

  في نظرتك  سؤاالً أم اله دعني أسألك 

  ھل ھو قادر على كل شيء؟ 

اب  أنا أجيب من اإلعالن الذي وصلني من خالل الكت

فھل ... در على كل شيءأجل أنا أثق أن هللا قاالمقدس وأقول 

   ...تشاركني ھذه الثقة

  

  لنتقدم خطوة أخرى 

  

ان  ورة انس ي ص ر ف د...(إذا أراد هللا أن يظھ ) يتجس

ادر (ھل ھو قادر على ذلك على أساس أن ھذا ضمن مجال  ق

  ) على كل شيء

ا إذا وافقتني أنه يمكن أن يتجسد  ذا فعلين ى ھ وقادر عل

  أم ال؟... التجسد  ھل ھناك جدوى لھذا الً أن نضع تساؤ



  

درة هللا في التجسد فيجب أن  أما إذا لم توافقني على ق

ادر  ديني أن هللا ھو الق ن ..... تسحب من قاموسك ال ك ل أظن

  .تفعل 

  

  لنتفق على ھذه المعادلة  إذن 

  

كل  ي ش د ف ى التجس ى عل يء حت ل ش ى ك ادر عل هللا ق

شكل بشري وھذا ال ينفي أنه واحد ال شريك له ولكنه ظھر في 

  . أو على األقل قادر على ھذا. انسان

  

ى ...  ه استوى عل ريم  أن ولعل  في تشبيه القرآن الك

رى مع وي ه يس رش وأن انية  -الع ور أنس ذه ص ل ھ ل  -وك مث

  . واضح في إمكانية وصف هللا بمواصفات بشرية 

زي  ذه  .....عزي ؤمن بھ ك اآلن أن ت ا ال أطالب أن

قدرة هللا على فعل اإليمان ب علىولكن أن تتفق معي  المعادلة 

   ھذا سواء فعله أم ال 

  . وبما أنه قادر فنتفق على قدرة هللا على ھذا الفعل

  

ا ع ؤال إذا اتفقن ون الس د يك ى التجس درة هللا عل ى ق ل

د؟  رورة للتجس اك ض ل ھن د؟ أو ھ اذا التجس و لم الي ھ ... الت

  دعني أجيب على ھذا الموضوع 

  



  

  لماذا التجسد
رة ش ً خصھل رأيت م ة؟ ا ال متحرك ال !! يسقط في رم

ولكن الشخص الذي يسير في طريق رملي وفجأة يسقط .. أعتقد 

دا ... في رمال متحركة يواجه أصعب موقف  ه ال يستطيع أب ألن

 ةاكتشف أنه في منطقة رمال متحرك  خاصة إذا... أن ينقذ نفسه 

ث ت بحي ن الوق رة م د فت ون  بع ة تك د األرض الثابت أصبحت  ق

  ... عن مرمى يده بعيدة 

ي  ة تكمن ف ال المتحرك اول أوصعوبة الرم ا يح ه كلم ن

ا  ع فھ أكثر الواق ر ف ورط أكث د ت ه ق د نفس ه يج ... أن يخلص نفس

  لى أسفلإب من يخوض فيھا ذفطبيعة ھذه الرمال أنھا تج

 اذا فكيف يمكن النجاة من مثل ھذه الرمال؟ 

وي  ى أرض صلبة وق ود شخص يقف عل ن وج د م اطة الب ببس

ذا  يس ھ ال، ل يستطيع أن يمد يده ويسحب ھذا الشخص من الرم

اوم  ة لكي يستطيع ان يق وة الفائق فقط ولكن أن يكون لديه من الق

  جذب الرمال للشخص اآلخر

نس  ال الج ذكرني بح ة ت ال المتحرك ن الرم ة ع ذه الحقيق وھ

ري حيقة, البش ة س ي ھاوي ون ف ر ينزلق قوط آدم والبش ذ س , فمن

روج منھ اولون الخ افات يح ي واالكتش دم العلم الل التق ن خ ا م



  

ر اده أكث وم اكتشف االنسان فس ذ فجر . ولكن كلما تقدمت العل من

اريخ و وم الت ل ي ف ك ان يكتش ى االنس اج ال د ويحت ه فاس   أن

ي ألنه قد تحكمت فيه إصالح،  يئة الت طبيعتة الفاسدة وعاداته الس

  . ال يستطيع أن يخلص نفسه وسيطرته عليھا

دته يحاول االنسان أن يرضي هللا أو يتصالح مع وأيضا في عبا

ه  اه عبادت ه ال يحصد ... هللا ويحاول أن يشعر بالرضى تج ولكن

ه ... ال الفشلإ ده عن قداسة هللا ويجذب ألن الفساد الذي بداخله يبع

ى ... نسان بالفشل لذلك دائما يشعر اإل... الى أسفل  اج ال واالحتي

تطيع أن ه يس ن خالل ذي م ن  المخلص ال ه وع ن نفس يرضى ع

 . عبادته 

ق  هنإ... لى ذلك إولكن كيف السبيل  لسان حال كل شخص منزل

  في رمال متحركة، وكلما حاول النجاة انزلق أكثر

هسبيل لذلك كان  ى أرض  نجات ھو وجود شخص آخر يقف عل

ده , صلبة د ي بمعنى أنه غير فاسد في طبيعته بار ويستطيع أن يم

  لينقذه مما ھوفيه

ذه ل ھ د ال ھ خص؟ بالتأكي ي أي ش ودة ف فات موج ألن  . الص

ة  الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزھم مجد هللا، لذلك كان ھناك حتمي

  ما ھو التجسد؟. للتجسد



  

ة هللا في صور ذا اإلة إھو ظھور كلم   نأنسان نسان، ودور ھ

  ،على هللالجنس البشري   يصالح

  !!!! من يكون ھذا اإلنسان؟  ....ترى 

   إنه المسيح 

ذا العمل العظيم ه الشخص . بالحق لم يكن يصلح غير المسيح لھ ألن

ة،  م يعرف خطي ه ل ه فساد إذ أن ل من م ين الوحيد القدوس البارالذي ل

  على هللاليصالح االنسان  اً وقد صار انسان

نسان من موت محقق، وكل من له كل المجد مد يده لينقذ اإل

ا ه سيمسكه المسيح وينتءيمد يده ويضع رج له من ه علي ش

  رمال الخطية

  ما ھي أھمية التجسد؟... إذا 

ود هللا  • د صدق وع د تأكي يء   ...التجس د بمج د وع فلق

 ) 15: 3تك(المخلص الذي سيحل مشكلة الخطية 

ة • ل الخطي يس ويبط ال أبل نقض أعم ي ي يح لك د المس   تجس

  ) 45: 10متى (

اة  • ا حي اة القداسة ويعطين المسيح تجسد لكي نعيش حي

  )  10: 10يو  – 29: 11متى ( أبدية



  

ين عب  • يم وأم ة رح يس كھن ا رئ المسيح تجسد لكي يكون لن

11 :12 

*** 

  نقطة أخرى 

 على الرغم من أننا نتفق أن هللا قادر على كل شيء

  ...وأنه من الضرورة تجسد المسيح 

ي   الك ھ ن الھ دتنا م ا لنج ي اتبعھ ة الت والطريق

لب ا أو الص لب علين رورة الص رف ض ي نع ابعلك  ن نت

  ... صفات هللا 

ؤال  ام اآلن والس ل ... الھ ى ك ادر عل و أن هللا ق ھ

يء ل أي ش ل يفع ن ھ يء ولك ه  ش در علي اك  يق أم أن ھن

ول  ... أشياء ال يفعلھا هللا  اكبل أستطيع أن أق ياء  أن ھن أش

ى ا هللا  ال يرض يء…  أن يفعلھ ل أي ش ي … مث دعن

  أعطيك أمثلة 

  
  -:لنر ھذه األشياء .. 

البد أن ينشئ هللا النظام في ف.. ..يمكن أن يصنع هللا فوضى ال 

  الكون 

  

فالفوضى ال تتناسق مع هللا وصفاته، فتجد الكون 



  

متجانسا ومنظما إلى أبعد ما يكون التنظيم ، الكواكب لھا 

كل .. مسارات والنجوم تجري في مجرات وكل شئ له نظام 

جيال تتابع في أ.. شئ له بداية وله نھاية له ميالد وله موت

كل .. خليقة تعتمد على خليقة أخرى في معيشتھا.. تناسق عجيب

فالفوضى ضد تكوين هللا وضد . ما في الكون يتناسق مع بعضه

الفوضى تأتي بسبب وجود الخطية والخطية في .. سماته

  كون نظام ال  يان على الخالق والتمرد علىالعص

 

 ن وجود دستور البد مف....... يسير هللا بدون قوانين ال

  

يفعل ما يريده وما يخطر له .. هللا ال يتصف بالمزاجية

لتلك الخليقة  اً بل عندما يخلق ينظم دستور.. وفي أي وقت يريده

كل خليقته .. ألنه كما قلنا في النقطة األولى اله نظام.. تسير عليه

ونالحظ أن هللا عندما خلق آدم .. من البداية تسير على دستور

إذا .. افعل ھذا وال تفعل ھذا.. ر يسير على ھداهأعطاه دستو

أما إذا خالفت .. سرت بطاعة تصبح األمور على ما يرام

  . الدستور فالبد من وجود عقاب

 

 الشر ليس من صفات هللا 

  

ھو ال يستطيع أن .. وبالتالي ھو ال يفعل الشر 



  

فكيف جاء الشر إذا الى العالم؟ جاء بمخالفة .. يفعل الشر

عندما جاءت الحية تقول ..  دستوره فوجد الشركائنات هللا

اإلصحاح ) أول أسفار التوراة (لحواء في سفر التكوين 

التي  الشجرةمن { ھامن نهللا عالم أن يوم تأكال" الثالث 

تصيران مثله عارفين الخير } أوصى بعدم األكل منھا

كانت تكذب في شئ ھام وھو أن هللا يعرف الشر " والشر 

بينما اإلنسان عندما عرف .. بره أو يمارسهدون أن يخت

فأوجد اإلنسان الشر .. الشر عن طريق العصيان والممارسة

  بعد أن تمرد على دستور هللا وبعد أن مارسه بنفسه 

 

 هللا ال يمكن أن يكون إال عادال 

  

أن من يخرج عن دستور هللا يعاقب  يعنيوالعدل  

علنه لإلنسان من ذلك العقاب الذي حدده هللا من قبل وأ.. 

وكما قلت من قبل إذا سرت وفق ما حدده هللا فاألمور .. قبل

 )ال أقول أن ھناك مكافأة ألنك تفعل ما عليك(على ما يرام 

فآدم مثال عاش في سعادة وھناء دون أن ينتظر 

ألنه كان داخل مشيئة هللا .. مكافأة وھو يعمل ما عليه 

 . وإرادته فال ينتظر المكافأة أساسا

ما بعد الخطأ فبحسب دستور هللا وعدله البد من أ

  . العقاب وهللا ال يقدر إال أن يكون عادال



  

  

 

   ال يمكن أن يكون اال محبا رحيما هللا

تلك المحبة الشفوقة الحنونة التي ترفض األذى 

المحبة التي تريد أن تفعل أي شئ .. لإلنسان حتى وإن أخطأ 

المحبة التي .. محتومفي سبيل إنقاذ اإلنسان من المصير ال

تحاول أن تؤجل عقاب هللا يوما بعد يوم عن طريق تقديم بدائل 

.. والذبائح في وقت العھد القديم حتى تؤجل العقاب إلى حين 

المحبة التي ال تطلب ما لنفسھا والمضحية والباذلة في سبيل 

  من تحب 

وھي عدل هللا ورحمته ... إذا ھناك مشكلة  ھامة

فھو يريد أن يغفر ... ق هللا بين عدله ورحمتهوالبد من ان يوف

ً ال يمكن تجاھلھم ألنه اله  لإلنسان ولكنه صنع دستوراً وقانونا

إذا ينبغي أن يأخذ اإلنسان عقابه ، وھذا يتنافي مع ... نظام

إذا جاز ھذا  -ته، واألمر أصبح يحتاج الى متبرع رحم

. لى اإلنسانذلك المتبرع عليه أن يسدد العقاب الذي ع -التعبير

فإذا حدث ھذا أصبح من الممكن لمن يوافق على عملية تحويل 

لذلك جاء المسيح .  السداد لشخص آخر أن يغفر له خطيئته

من )  اجرة الخطية موت(ليسدد ثمن الخطية والتي ھي موت 

... وبالصليب الرحمة والعدل تالقيا... خالل الصليب 

أن سدد المسيح ثمن  فبالصليب أصبح هللا مستعدا للغفران بعد



  

  .خطايانا بالكامل

 

 بدون صليب ال يمكن أن تلتقي الرحمة والعدل 

ن البد من ائ للمقال جيدا يفھم أنه يوجد صفتفالقار 

ن هللا ال يمكن أن الرحمة والعدل وذلك أل ماالتوفيق بينھما ھ

ال يمكن أن يقول قد غفرنا لك ذنبك  لذلك.. . يكون غير عادل

 ودون أن يمارس عدله .. العدل في دستوره متجاھالً مطلب 

 ألھنا اله نظام 

 ألھنا يسير وفقا لمعايير ودستور 

 ألھنا ال يمارس الشر 

 وھو عادل ورحيم 

   وفي الصليب فقط الرحمة والعدل تالقيا

  

***  

  2ولكن لماذا الصليب بالذات

بشعة استخدمھا الرومان أداة إعدام  ھو الصليب

ن والفرس منذ أقدم العصور في إعدام وواليوناني

المجرمين والصليب ھو أشد آلة تعذيب الن المعلق كان 

ً بطيئا، كما أنه يكون معّرض ً يموت موتا شمس النھار ل ا

، كما أن أجساد المصلوبين عرضة المحرقة وبرودة الليل



  

ن المصلوب يثبت على لقد كا.لطيور السماء الجارحة 

خشبه الصليب وھو شبه عاٍر لكي يكون محط سخرية 

 . واستھزاء الناس

موت اللعنة حسب  على أنه كان اليھود ينظرون للصليب 

كل رموز العار ف ومع ذلك)  23، 22:21تثنية( الشريعة

تحولت في صليب المسيح إلى افتخار ، لقد اصبح 

مان، فوق كل المسيحية في كل مكان وز  الصليب شعار

  .بناية كنيسة يرفع الصليب عالياً 

ألنه  صليب المسيح أعلن محبة هللا للبشريةإن    

أداه موت ألبشع مجرم، وكأن هللا يقول لإلنسان  أصعب

لذلك أسوأ إنسان في ... أني سددت ثمن أسوأ خاطيء 

العالم يستطيع أن يرتمي في حضن المسيح ألنه ال يوجد 

ته، إذ أن هللا حصل على شخص لم يسدد ثمن خطيئ

  .أصعب قصاص

كما أن هللا أراد أن يقول للبشر أن اجرة الخطية في حق هللا   

أبشع جريمة وتستحق أقصى عقاب ھي في حق اله غير ھي 

محدود لذلك فتأخذ أقصى عقاب ممكن، وقد حمل المسيح ھذا 

  . العقاب الذي كان أقصى عقاب في ذلك الزمن

 بة هللا للبشرية كما يقول الكتاب صليب المسيح أعلن محإن 
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دون  ه ب ذات ألن ليب بال ار الص ل أن هللا اخت ك فحسب ب يس ذل ل

رة دث مغف فك دم ال تح ن , س ي م دام الت و أداة اإلع ليب ھ والص

ة , خاللھا سفك دم المسيح الطاھر يلة المنطقي إلعدام كانت الوس

ديس  المسيح ھو الرجم، ألنه تھمته ھي التجديف، ونالحظ أن الق

يد المسيح أال  ة الس د واجه نفس تھم اسطفانوس قد رجم، وھو ق

ى  ى هللا، ولكن هللا أراد أن يصلب المسيح حت وھي التجديف عل

د  ذي  ق ة حمل هللا ال رة إذ يصير بالحقيق يسفك دمه فتحدث المغف

  . رفع خطية العالم

أن هللا أرسل ابنه ] تجاھنا[بھذا أظھرت محبة هللا فينا " 

في ھذا ھي المحبة ليس أننا . عالم لكي نحيا بهالوحيد إلى ال

 1" (أحببنا هللا بل أنه ھو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا

  )  10، 9:4يوحنا 

بعد خطاة مات المسيح  لكن هللا بين محبته لنا ألنه ونحن"  

  ، )  8:5رومية " (ألجلنا 

 ألنه ھكذا أحب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال" 

يوحنا "( يھلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية 

16:3  .(  

***  

21 



  

  3لماذا صلب المسيح؟... لنسأل من جديد ... إذن 

إنّه من أجلنا نحن البشر ومن : يقول قانون اإليمان

د بالروح القدس من أجل خالصنا، نزل من السماء وتجسّ 

ً وُصلَِب عنّا على عھد  مريم العذراء، وصار إنسانا

ً في اليوم الثالث  بيالطس البنطّي وتألّم وقُبَِر وقام أيضا

  .وصعد إلى السماء

ونستطيع أن نقول أن ھناك فكرتين أساسيتين في 

  : اإليمان المسيح بھذا الخصوص ھما

  :الحاجة إلى الخالص : الفكرة األولى

فالخطية ثابتة ... أحد يدعي أنه غير خاطيء ما من

على الجنس البشري، إذ الجميع أخطأوا وأعوزھم مجد هللا 

كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه ) 23: 3رومية (

وقال يوحنا ) 6: 53إشعياء (والرب وضع عليه إثم جميعنا 

... إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا : 

ن قلنا إننا لم نخطيء نجعله كاذبا، وكلمته ليست فينا إ

  )10-8: 1يوحنا(

ربما نقول أن هللا غفور رحيم والتوبة ھي الطريق 

وأنا أقول لك أنه البد من سداد مطالب ... لنوال الغفران
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عليك أن تراجع . العدل ضد الخطيةوبعدھا يأتي دور التوبة

ذلك البد من ل. موقف العدل والرحمة بالصفحات السابقة

وھذه الوسيلة ھي . وجود وسيلة أكثر فعالية لنيل الغفران

وإال فيم نعلل وجود الذبائح منذ القديم وانتشارھا , الكفارة

بين كل أديان العالم، ونيلھا ھذا الحظ الكبير من التقليد 

أليس ألن مبدأھا موافق لما يشعر به قلب ... والتواتر؟ 

أنه تقليد ... ير عن آثامه؟الخاطيء من الحاجة إلى التكف

  .  موجود في ضمير اإلنسان منذ القدم

  :ترتيب هللا للكفّارة : الفكرة الثانية

فقد قال ، لم يكن ثّمة لزوم للكفّارة لَما رتّبھا هللا لو 

َولِيَْبِذَل نَْفَسهُ ، المسيح أَنَّ ا ْبَن اإِلْنَساِن لَْم يَأِْت لِيُْخَدَم بَْل لِيَْخِدمَ 

أِلَنَّھُه َكَذا أََحبَّ . 28: 20َعْن َكثِيِريَن اإلنجيل بحسب متّى  فِْديَةً 

لَِكْي اَل يَْھلَِك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن بِِه ، ّهللاُ الَعالََم َحتَّى بََذَل ا ْبنَهُ الَوِحيدَ 

  .16: 3بَْل تَُكوُن لَهُ الَحيَاةُ األَبَِديَّةُ اإلنجيل بحسب يوحنّا 

ا َجاَء ِمْلُء :  س يعبر عن ھذا الرسول بول َول ِكْن لَمَّ

، َمْولُوداً تَْحَت النَّاُموسِ ، أَْرَسَل ّهللاُ اْبنَهُ َمْولُوداً ِمِن اْمَرأَةٍ ، الَزَمانِ 

  .5و 4: 4لِنَنَاَل التَّبَنَِّي غالطية ، لِيَْفتَِدَي الِذيَن تَْحَت النَّاُموسِ 

ة عجيبة محبّ ، تبيّن لنا أّن هللا أحّب اإلنسان ھذه اآليات 

، وھذه المحبّة الفائقة الرحمة تجّسدْت في يسوع. غنيّة بالرحمة



  

لكي يعرف جميع . وعبّر عنھا بالفداء الذي أكمله على الصليب

  .بل ھو أيضاً محبّة، الناس أّن هللا ليس قدوساً عادالً وحسب

  وفي الصليب وفاء مطالب العدل والرحمة كليھما 

ً أّن الفداء فتصير ، الخاطي بالمحبّة ينبّه ضمير، ويقينا

ً يربطه إلى الصليب ولھذا ، الذي يثبت أّن هللا محبّة، المحبّة وثقا

  .أجذب إلّي الجميع، قال المسيح وأنا أِِن ارتفعُت عن األرض

 بدون صليب المسيح ال يمكن أن يحدث غفران، أيّھا القارئ الكريم

دون صلي ى الخاطئ ب : بوفوق ھذا فإن التوبة عسيرة عل

رين كي يعيش  يقول الرسول بولس وھو مات ألجل الكثي

كو 2" (األحياء فيما بعد ألنفسھم بل للذي مات ألجلھم وقام

أي أن الصليب يثير فينا الرغبة في التوبة باعتبار ) 15: 5

  أن الخطية رديئة مرفوضة من هللا 

  

***  

  ما قلته اآلن ألخصه في ھذه العبارات 

  حتى على التجسدهللا قادر على كل شيء  •

و أن هللا  • يحيون ھ ه المس ؤمن ب ا ي م

ا  ال مطلق ذلك ال مج ظھر في الجسد ول

دون أن  يحيون يعب ر أن المس الث نفك ث

 آلھة 



  

ا  • ھناك ضرورة للتجسد االلھي ألن الھن

 اله نظام وينبغي لعدل هللا أن يتم 

ة أن هللا ظھر  • الفلسفة المسيحية الكتابي

ال ر طبيعي لع ج مشكلة في الجسد تعبي

 الخطية 

ة  • د أي تعددي وم التجس ي مفھ يس ف ل

 . الھيه فالكالم كله على اله واحد

ه  • يح نفس دم المس ي يق م لك د ت التجس

 كفارة عن خطايا البشر 

اري  • ه الكف يح وعمل ق بالمس ن تعل م

ن أصر  ة وم اب الخطي ن عق يخلص م

ن  ه م اه بنفس ن خطاي ر ع ى أن يكف عل

الل  ة(خ الحة) مقاص ال الص ن  األعم ل

ر  ن هللا الغي وفي دي داً أن ي تطيع أب يس

دود الك ... مح ه الھ ون نتيجت ذلك تك وب

 األبدي 

  

*** 

  ...نأتي الى القضية الھامة وھي لمن أتى المسيح؟ 

  



  

ول    ى وھي تق م أرسل " صديقنا أستخدم اآلية التي في مت ل

الة رائيل الض ت اس راف بي ى خ ى " (إال إل ن ) 24: 15مت ولك

ي توضح أن المسيح صديقنا أغفل العدي ات الت د من اآلي د والعدي

ذا ة  اراد لدعوته أن يعرفھا العالم أجمع فھل ھ نقص في المعرف

ذه  ي ھ رأ مع و مقصود؟ اق ات ھ ذه اآلي ال ھ والبحث أم أن اغف

   اآليات

وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبال اليه فقال ھوذا حمل  •

 )29: 1انجيل يوحنا ( .هللا الذي يرفع خطية العالم

 ونالحظ كلمة العالم وليس اسرائيل 

النه ھكذا احب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال  •

النه .  يھلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة االبدية

لم يرسل هللا ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلّص به 

ونالحظ كلمة " 17، 16: 3أنجيل يوحنا اصحاح  العالم

  اسرائيل العالم وليس 

ربما تقول ھذا انجيل يوحنا وھو يتناقض مع انجيل  •

اقرأ ... اقول لك لنأتي بآيات من انجيل متى ...متى 

دفع الّي كل سلطان . فتقدم يسوع وكلمھم قائال"معي 

فاذھبوا وتلمذوا جميع االمم . في السماء وعلى االرض

أنجيل   . وعمدوھم باسم اآلب واالبن والروح القدس

نه كونالحظ ھنا لم يقل اسرائيل ول 19-18: 28 متي

  قال جميع األمم



  

وفي سفر أعمال الرسل تقول الكلمة المقدسة    •

لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم "

وتكونون لي شھودا في اورشليم وفي كل اليھودية 

: 1أعمال الرسل " والسامرة والى اقصى االرض

صى األرض إذا فالموضوع ونالحظ أنه قال أق 8

... لم يقصد به أنه أتى الى خراف أسرائيل فقط 

ولكنھا ترتيب في الدعوة إذ جاء أوال لبيت 

الى العالم  اسرائيل ثم أوصى لتقديم رسالته

ومن الصعب أن تأخذ آية واحدة كدليل ... أجمع

  على قولك دون النظر الى السياق الكالم كله

عندما جاء إلى خاصته لم  في أنجيل يوحنا يبين أنه •

أو حسب . تقبله وكان ھذا الرفض بدء االنتشار

قول بولس الرسول لليھودي أوالً ثم 

 وغيرھا) 16: 1رومية (اليوناني

  

زي الفاضل    ا عزي ي أثرتھ ى الت ھذه ھي النقطة االول

نأتي الى النقطة ... كاتب الرسالة لنا نحن معشر المسيحيين

ات الخ يد المسيح األخرى وھي عن اآلي الية الس اصة بارس

ذي أرسل  ى أن هللا ھو ال ة عل ات الدال وقد أعطيتنا من اآلي

و للحظة ... المسيح الكثير وسؤالنا ھو  ا ول ھل نحن أنكرن

ل هللا؟  ن قب ل م يح مرس دة أن المس دث ... واح م يح ... ل
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ة ... وكذلك لم ننكر أيضا أنه نبي فھو نبي مرسل ولكن ھوي

ي المرسل ھو  ان هللا نفسه ظھر في الجسد ليتخذ ھذا النب

ؤمن ) الفداء(صورة المرسل لمھمة معينة وھي  نحن ن إذا ف

ك  ى ذل ة عل د واألدل ي الجس اھر ف و هللا الظ يح ھ أن المس

يالً  اب المقدس وسأعطيك دل  اً واحد كثيرة ومتعددة في الكت

ول  دع المسيح االسرائيليين (من كالمك أنت فأنت تق م ي ل

ه والسجود  ى عبادت هإل ي  4) ل ي ف ة الت ذه االي رأ معي ھ اق

ه  ھدأنت من ذي تستش ل ال ك االنجي ى ذل ل مت ا "...انجي ولم

  .17: 28انجيل متى " رأوه سجدوا له

ه  رين ل جود اآلخ ل س يح قب ل ... إذا فالمس ث مفص ي بح وف

و هللا  يح ھ ك أن المس ت ل ة أن أثب ة المقدس ن الكلم تطيع م أس

   سدالظاھرفي الج
  

د أن    دما نري فتأمل يا جاري العزيز الكلمة المقدسة عن

ا الصواب د فھمت الصواب أدعوك ...  نفھم منھ واآلن وق

ك  ده من ا يري ذ م د وتنف ي الواح ه الح ى االل رد عل أال تتم

ي يئته الت ه ومش و الخضوع لعمل ام وھ ا  بالتم حھا لن أوض

اب دس  الكت ت ... المق ا أن رى أثرتھ ة أخ ى نقط أتي ال ولن

   وھي عن بولس رسول المسيحية العظيم
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  بولس يدعو إلى تأليه المسيح 

  

  الكاتب الفاضل 

ؤاالً  ألك س ر ...  أود أن أس ل الخم ولس أح ت أن ب د أدعي لق

ا أي  5وأحل لحم الخنزير النجس ومنع الختان  دون أن تعطين

ول ا ن أص ذا م ل ھ ول فھ ا تق حة م ت ص ع يثب ث مرج لبح

ى على أي حال ھذا ليس موضوعنا و!!! العلمي ؟ مع ھذا عل

  : أن أحاول أن أستعرض النقاط الثالثة فيما يلي

  

 ھل أحل الرسول بولس الخمر؟  •

ر،  ال يوجد أي آية كتابية من كتابات بولس تفيد أنه أحل الخم

ا الخالعة ي فيھ الخمر الت فھل " بل ھو الذي قال ال تسكروا ب

ر؟ ھذا النص يفيد ه أحل الخم اك نص آخر ينصح !!!. أن ھن

وع  اوس أن يشرب الخمر كن ذه تيموث فيه الرسول بولس تلمي

من العالج من أجل المرض، وھذا النص يوضح أن الرسول 

ه لتيموثاوسكنوع  بولس ال يحلل الخمر، ألنه أعطى سماحاً ب

ة الخمر المستخدمة في  ...من الدواء ذكر أن كلم والجدير بال

لھا اليو ر أص يس الخم ازج ول ي إال العصير الط اني ال تعن ن

اني  ان يع ذي ك قاء ال اً لللٌستس تعمل عالج ذي ال يس المسكر ال
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ات  ... منه تيموثاوس  دخل الكحولي ى عصرنا الحاضر ت وإل

ولس ل ب ... ضمن أدوية كثيرة، فھذا ليس تحليل للخمر من قب

  !!فإلى أي مرجع تستند أنه أحل الخمر؟

 

 لس أكل الخنزير؟ ھل أحل الرسول بو •

ا  لم يتطرق بولس لھذا األمر أساساً فإلى أي مستند رجع كاتبن

  !!حتى أنه أدعى على بولس ھذا األمر؟ 

 

  ماذا بشأن الختان؟ •

فالختان كان ... ينبغي أن نعرف مدلول الختان بالنسبة لوقت بولس

وا  ذين دخل ن ال ر م ة، وكثي ة اليھودي دخول الديان داً ل زاً وعھ رم

يح ودوا المس ودي أن يتھ ن أصل يھ ذين م يحيون ال البھم المس ية ك

ر يھودي أن ) يختتنوا( ى المسيحي الغي يس عل ه ل رر بأن أما من ق

وب ليم برئاسة الرسول يعق ، يدخل اليھودية أوالً فھو مجمع أورش

ذا الموضوع  ولس بھ ول ب أن الرس ا ش اً فم ل جميع اق الرس وباتف

  ) 28: 15أع ( الذي اتفق عليه الرسل بوحي الروح القدس

  

ل  ولس بالباط ى الرسول ب ت عل ك ادعي رى أن ور ن ذه األم ن ھ م
  . وبدون سند يؤيدك من الكتاب المقدس

  

 ھل ھي من تأليف السول بولس؟  :وماذا عن قصة الصلب

  



  

ائر  باديء ذي بدء أن قصة صلب المسيح  ذكورة في البش م

ة  ة وكتب ول ،  األربع ولس الرس ر ب ذ غي ائر تالمي ذه البش ھ

و هللا وأ يح ھ ى أن المس دالئل عل ن ال ك م تطيع أن أعطي س

المقدس بعيداً عن رسائل بولس  الظاھر في الجسد من الكتاب

  . الذي تتھمه 

  

  شيء آخر 

  

د دون قص د أو ب ول  بقص ا الرس د منھ ات يقص تخدمت آي أس

ع  بولس وقت محاكمته واستخدمتھا في قرينة أخرى أن الجمي

د ذا بعي ه وھ ن حول رد  انفضوا م ي س ة ف ة العلمي ن األمان ع

ر  ال آخ ي مج تخدمة ف ة ومس ة ملفق ا حج موضوع أن تعطين

   :فأنت قلت

أن أكثر الناس قد نفروا منه ومن تعاليمه المناقضة للتوحيد 

ه  ورفضوا بدعته ذا األمر ولكن ا بھ ة لھ وأعطيتنا آية ال عالق

ة وشكايته لقيصر  كان يتكلم عن أمر اعتقاله في سجن رومي

  ون بغير وجه حق أنه مسج

  

ولس  من شھد لصدق رسالة واآلن أسمح لي أن اقول لك أن ب

  ھم تالميذ المسيح نفسھم 



  

ا خالصافبطرس الرسول يقول  اة ربن ا كتب . واحسبوا ان كم

ه اة ل ة المعط  اليكم اخونا الحبيب بولس ايضا بحسب الحكم

   15: 3بطرس الثانية 

  عليه فقوا ورشليم صدقوا كالم بولس وواوايضا في مجمع أ

وقبل أن ينطلق للخدمة وضع الرسل عليه ھو وزميله برنابا 

فكيف تكتب ما ليس فيه وتنكر المكتوب بخصوصه . األيادي

ن ... أصال ل دي در برج ه ال يج دم أمان ق وع ذا تلفي يس ھ ال

  .سؤال أتركه لك وللقاريء... مثلك أن يتصف بھم؟ 

***  

  ھل بولس حقاً ھو صاحب نظرية التثليث؟ 

اه  ذا معن اذا سلمنا أن بولس ھو األساس في نظرية التثليث فھ

افي ... أن التثليث ليس له وجود إال في كتابات بولس ذا من وھ

وين  دايات سفر التك ذ ب ه من ر عن للصواب تماماً فالتثليث معب

لذلك علينا أن ندرس في ... الذي أول أسفار الكتاب المقدس، 

د عجالة فكرة الثالوث في العھد ال د الجدي قديم وأيضا في العھ

اب  اقض الكت يم ين ا بتعل أتي لن م ي ولس ل ول ب وقن أن الرس لن

دس تخدمه , المق ر ال يس تحدام تعبي ي ال أحب اس م  أن ع العل م

الوث(الكتاب المقدس وھو تعبير  م عن جوھر ) ث ي أتكل ولكن

ا استخدام رجال  ي من خاللھ هللا في الكتاب المقدس كله والت

حيين ل ظ هللا المس الوث(ف وھر ) ث ذا الج ن ھ ر ع للتعبي
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على النحو وسندرس ھذا األمر ... الموصوف الكتاب المقدس

  :التالي

  

  مفي العھد القدي هللا
  

مع أن هللا واحد لكنه تكلم عن نفسه بالجمع وھذا يعني أن 

هللا غير محدود وأنه متكامل وأنه صمد أي كلمة تصاماد باللغة 

الموحد أو الواحد المجمع ألرابط ومعناھا الجمع ) צמד(العبرية 

) 769انظر الى قاموس حزقيال جوجمان صفحة ( , وألشادد

وھي كلمة  ) صمد حمد(وھناك أيضا كلمة أخرى مع  من كلمة 

عندما نتكلم عن الرجل المرتبط مع زوجته وھما ) צמד חמד(

 ).الملتصقين ببعض بحب شديد( جسد واحد

معناھا الكائن ) سب المورد ح( وباللغة العربية  كلمة صمد تعني

  والدائم أو سيد

ومن ھنا نرى أنه كما أن كلمة قل ھو هللا أحد ھي من أصل 

عبري مأخوذ من سفر التثنية كذلك هللا الصمد مأخوذ من أصل 

وھذا لم يكن غريباً أبداً . عبري تفيد في معناھا الجمع الموحد

سه بالجمع فا منذ البداية يتكلم عن نف... على لغة التوراة

  وخاصة في األمور التي تفيد الخلق والعمل



  

 " ُ نَْعَمُل اإِلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِنَا َكَشبَِھنَا فَيَتََسلَّطُوَن َعلَى «: َوقَاَل 

َماِء َوَعلَى \َسَمِك اْلبَْحِر َوَعلَى طَْيِر  ألَْرِض \ْلبَھَائِِم َوَعلَى ُكلِّ \لسَّ

بَّابَاتِ \َوَعلَى َجِميِع   26:  1تكوين ." »ألَْرضِ \لَّتِي تَِدبُّ َعلَى \ لدَّ

  

  .ויאמר אלהים נעׂשה אדם בצלמנו 

  

  فايومر أي ويقول الحظ بالمفرد=     ויאמר

) ים(الوھيم هللا مع زياده حرفين في آخر الكلمه=   אלהים

  ھذه تزاد للجمع

نعسي بالجمع فلو كانت بالمفرد لكانت الكلمة =      נעׂשה

  لكن حرف النون بالعبريةأعسي و

  .فردمنعمل للجمع وأعمل في ال ةمماثل للغة العربي             

بيتسيلمينو أي على صورتنا الحظ ان حرفين نون و =   בצלמנו

  . يضاً أ مماثل للغة العربية )נ ו(يضا مضافان ھنا عالمة نحن أواو 

  

قال نرى ان هللا قال وكلمة قال يستخدمھا للمفرد ولكنه بعدما 

  بالمفرد ذكر الفعل

" نا"مفرد، " صورة("وقال نعمل بالجمع  وقال أيضا صورتنا 

أي بالجمع ونحن نعلم أن في اللغة العبرية ال يوجد شيء ) جمع

اسمه جمع التعظيم بل أنه عندما يتكلم عن العظمة تستخدم كلمة 

أي  حضرتي أو بلھجه أخرى جنابي ولكن ) אנ וכי(, انوخي 
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حضرتي "دم كلمه الفعل بالمفرد أي كمثال في الفعل تستخ

  . وھذه ھي كلمة تعظيم" سأفعل كذا أو كذا

  .ولكننا نرى أن هللا يتكلم بالمفرد ويفعل بالجمع

ھَلُمَّ نَْنِزْل َونُبَْلبِْل ھُنَاَك لَِسانَھُْم َحتَّى الَ يَْسَمَع بَْعُضھُْم لَِساَن "

  ."»بَْعضٍ 

  7:  11تكوين 

  

  דה ונבלה ׁשם ׂשפתם אׁשר לא יׁשמעו איׁש ׂשפת רעהוהבה נר

  .نا أأي ھا  ھيني أنين كان بالمفرد لكانت إو ھابا أي ھلم= הבה

  ארדي ننزل ولم يقل أنزل أي ايريد أ روان=  נרדה

  

لم يستخدم هللا كلمه الفرد بل الجمع وھذا يثبت عن 

  )"  هللا  الصمد(أقانيم موحدة   

 
لم ترد قط في العھد القديم عن هللا ) مالوھي(  אלהיםوكلمة 

في المفرد، على الرغم أنھا وردت بالمفرد عند الكالم عن االله 

  6.الوثني
  

أكثر آية توضح التوحيد في المسيحية ذكر أن لالجدير با

) الوھيم(نجد فيھا  " الرب إلھنا رب واحد"  4: 6ھي في تثنية 

                                                           
 القس بخيت متىجناب الوالد عن  6
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وھذا ثالوث وموجود ) مفرد( אחדأحاد ) رب(}, عجم{  אלהים

   في العھد القديم 

  

  في األناجيل هللا

 

في أكثر من مكان أوضح اإلنجيل مفھوم الثالوث في التوحيد 

على سبيل المثال ھذه اآلية المذكورة في أنجيل متى ... المسيحي

28 :19  

  

ُدوُھمْ  بِاْسِم اآلِب َوااِلْبِن  فَاْذَھبُوا َوتَْلِمُذوا َجِميَع األَُمِم َوَعمِّ

وِح اْلقُُدسِ    .َوالرُّ

  19:  28متى 

فنالحظ أنه ذكر اآلب واالبن والروح القدس أو ما تسميه الكنيسة 

وھي كلمة ھامة في شرح ) باسم(لكنه ربطھم بكلمة ) ثالوث(

  ... الالھوت المسيحي 

  

توضيح  اليونانية وھي لغة العھد الجديد األصليةففي اللغة 

... لم يقل أسماء بل قال أسم . ي اصطالح استخدامھا ھام ف

  : أنظر الى ھذه الكلمة اليونانية التي استخدمھا متى البشير 

Το ὄνομα  سماء أاونوماتا أي ھو لم يقل . تو اونوما

  ولكنه قال .للجمع



  

  .ألنه واحد باسم 

***  

على ھذا المنوال نستطيع أن ندرس كل تعبير 

دراسة النصوص نثبت من إلھي على حدة ومن خالل 

سواء بكتابات بولس أو بغير كتابات (الكتاب المقدس 

كيف أن المسيح نفسه ھو نفسه كلمة هللا والروح ) بولس 

القدس ھو نفسه روح هللا، وال أجد أي غرابة في ھذا 

األمر، فالقرآن نفسه أعطى  مائة أسم أسماھم أسماء هللا 

إله أم إلى اله واحد  الحسنى، فھل يدعو القرآن إلى مائة

يرى فيه مائة صفة مختلفة، والجدير بالذكر أن ھناك 

مشكلة كبيرة بين المفسرين المسلمين عندما يتكلمون على 

أسماء هللا الحسنى، والبعض يصف اآلخر بالزندقة 

لمجرد الدخول في ھذه المنطقة الشائكة والتي ... والكفر

  " أسماء هللا الحسنى"تسمى 

... ذا ليس بموضوعنا الرئيسيعلى أي حال ھ

لذلك في السطور القادمة سنقدم إثبات أللوھية المسيح 

  . والوھية الروح القدس من نصوص الكتاب المقدس

  

 



  

إثبات الوھية المسيح والوھية الروح القدس من 

  نصوص الكتاب المقدس 

  
ن هللا ھو روح وھو في أ والً أن نعلم أحتى نفھم عمق هللا يجب 

ناس أن الكتاب المقدس كتب بالروح من أآن واحد و كل مكان في

ن بالروح القدس وكما يقول الرسول بولس في رسالته يمساق

  14ھل كورنثس االصحاح الثاني عدد أاألولى  الى 

  

ِ ألَنَّهُ ِعْنَدهُ َجَھالَةٌ \لطَّبِيِعيَّ الَ يَْقبَُل َما لُِروِح \إِلْنَساَن \َولَِكنَّ "

ً َوالَ يَْقِدُر أَ   ."ْن يَْعِرفَهُ ألَنَّهُ إِنََّما يُْحَكُم فِيِه ُروِحيّا

  

ان وحدانية هللا معلنة في الكتاب المقدس بكل وضوح  ونأتي بآية 

  :اذا نظرنا الى اآلية التالية ,  من العھد الجديد اضافة لما ذكرنا

َ َواِحٌد حسنا تفعل\أَْنَت تُْؤِمُن أَنَّ " َّ"  

  19:  2يعقوب 

ن اإليمان بوحدانية هللا ھو أمر حسن أل الرسول يعقوب ھنا يقو 

ننا نرى في الكتاب أكما , ذنة إليست تعاليم جديد, وأمر جيد

لمسيح  االمقدس كالم من المسيح نفسه عن وحدانية هللا ويقول 

   .قنوم من األقانيم أي في هللا وهللا فيهأنه ھو أيضا أ

  ".آلُب َواِحدٌ \أَنَا وَ "

   30:  10يوحنا 



  

  

نھم فھموا وھم من ن يقتلوا المسيح ألأرادوا أكذلك اليھود 

فضل من يعرف الكتاب المقدس في العھد القديم عندما أ

نظر ماذا قالوا في اإلنجيل كما دونه البشير أسمعوا ھذا 

  يوحنا 

  

لَْسنَا نَْرُجُمَك ألَْجِل َعَمٍل َحَسٍن بَْل ألَْجِل تَْجِديٍف «: ْليَُھودُ \أََجابَهُ 

ً فَ    »إِنََّك َوأَْنَت إِْنَساٌن تَْجَعُل نَْفَسَك إِلَھا

  33:  10يوحنا 

 

  لم يكتف المسيح جل جالله بھذا الكالم فحسب بل أضاف 

تُهُ َولَْم تَْعِرْفنِي يَا فِيلُبُّسُ «: قَاَل لَهُ يَُسوعُ " ! أَنَا َمَعُكْم َزَماناً ھَِذِه ُمدَّ

آلَب؟ أَلَْسَت \ْيَف تَقُوُل أَْنَت أَِرنَا آلَب فَكَ \اَلَِّذي َرآنِي فَقَْد َرأَى 

؟ \آلِب وَ \تُْؤِمُن أَنِّي أَنَا فِي  لَِّذي أَُكلُِّمُكْم بِِه لَْسُت \ْلكالَُم \آلَب فِيَّ

. ألَْعَمالَ \ْلَحالَّ فِيَّ ھَُو يَْعَمُل \آلَب \أَتََكلَُّم بِِه ِمْن نَْفِسي لَِكنَّ 

قُونِي أَنِّي فِي  قُونِي لَِسبَِب آل\آلِب وَ \َصدِّ ألَْعَماِل \َب فِيَّ َوإاِلَّ فََصدِّ

لَّتِي أَنَا \َمْن يُْؤِمُن بِي فَاألَْعَماُل : ْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ \اَْلَحقَّ . نَْفِسھَا

ً َويَْعَمُل أَْعظََم ِمْنھَا ألَنِّي َماٍض إِلَى أَبِي . أَْعَملُھَا يَْعَملُھَا ھَُو أَْيضا

َد  َوَمْھَما َسأَْلتُمْ  إِْن َسأَْلتُْم . آلُب بِااِلْبن \بِاْسِمي فََذلَِك أَْفَعلُهُ لِيَتََمجَّ

  ."َشْيئاً بِاْسِمي فَإِنِّي أَْفَعلُهُ 

   14 – 9:  14يوحنا 



  

  نظر ما أروع ھذه الكلمات في معناھا وعمقھاأ

  

آلَب فََكْيَف تَقُوُل أَْنَت \من َرآنِي فَقَْد َرأَى  9أوالً المسيح قال  

  .آلَب ھنا يتكلم المسيح عن نفس المفعول به\نَا أَرِ 

فيه مرة أخرى نجد  في اآلب وأن اآلبثانيا المسيح يقول انه  

 .هللا  الصمد الواحد أحد

نفس (ثالثا المسيح يتكلم عن اإليمان من آمن به فقد آمن با 

  )الشخص

؟\آلِب وَ \أَلَْسَت تُْؤِمُن أَنِّي أَنَا فِي  10   آلَب فِيَّ

بعاً يتكلم المسيح عن وجود أكثر من شخصية في واحد اآلَب را 

أآلب الذي حال أي داخلي ساكن فيه أي في الجسد . ْلَحالَّ فِيَّ \

كانسان ولكن في الروح هللا  أي به في داخله وكيف يحصل ھذا 

  أن لم يكن نفس الشخص؟؟

  آلَب فِيَّ \آلِب وَ \أَنِّي فِي   11

  

  ن نعلم أن هللا ال يعطي مجده ألحد يتكلم المسيح عن التمجيد ونح

بُّ ھََذا \أَنَا    .ْسِمي َوَمْجِدي الَ أُْعِطيِه آِلَخرَ \لرَّ

  8:  42أشعياء 

ولكن ھنا في ھذه الكلمات نجد أن المجد ھو للمسيح المعادل   

  نفسه بنفسه 

َد    .ْبنِ آلُب بِاالِ \َوَمْھَما َسأَْلتُْم بِاْسِمي فََذلَِك أَْفَعلُهُ لِيَتََمجَّ



  

   13:  14يوحنا 

  وكذلك عن الروح القدس الذي يمجد المسيح 

ا لِي َويُْخبُِرُكمْ  ُدنِي ألَنَّهُ يَأُْخُذ ِممَّ   .َذاَك يَُمجِّ

  14:  16يوحنا 

المسيح يتكلم عن القدرة باستجابات الصاله والطلبات بسلطان 

  ذاتي وبقدرة ذاتيه معادلة لما نتوقعھا من هللا نفسه 

  ."ْلتُْم َشْيئاً بِاْسِمي فَإِنِّي أَْفَعلُهُ إِْن َسأَ 14

نجد أن المسيح ال يتكلم عن تشفع أمام هللا بل ھو الذي يقول وھو 

  .الذي يعد  بسلطان ذاتي وبسلطان معادل  هللا

يذكر الكتاب المقدس الھوت المسيح بكل وضوح وبكل صراحة 

 , وال يمكن عدم مالحظة ھذه الحقيقة 

لني ذلك السؤال المشھور ربما تسأ... عزيزي 

الذي سأله من قبل رجل المحاورات الشھير أحمد ديدات 

) اني أنا هللا فاعبدوني؟(ھل قال المسيح عن نفسه : وھو

وتكون ھذه حجة على أن المسيح لم يكن أبداً هللا، وأجد 

ً لھذا األمر كتبه أحد  نفسي مضطراً أن أستعير رداً طريفا

المعقول أن يأتي مثال أي ھل من : "األصدقاء على النت

ملك أو رئيس دولة ما إلى الشوارع والزقاق يوميا 

كد على انه الملك أو الرئيس؟؟ فان ؤويصرخ ويقول وي

فعل ھذا  ربما يستدعى الطبيب النفساني لمساعدة في ھذه 



  

وھي عقدة الشعور  complexالعقدة النفسية 

  ".صغر النفس"بالنقص

  

ات الدالة على الوھية المسيح في الواقع أجد في مقدمة اآلي

  اقرأ معي... في انجيل يوحنا االصحاح االول

  3الى 1عدد  1يوحنا

  

ِ َوَكاَن \ْلَكلَِمةُ َكاَن ِعْنَد \ْلَكلَِمةُ وَ \ْلبَْدِء َكاَن \فِي  َ \ْلَكلَِمةُ \َّ َّ .

ِ \ْلبَْدِء ِعْنَد \ھََذا َكاَن فِي 2 َغْيِرِه لَْم ُكلُّ َشْيٍء بِِه َكاَن َوبِ 3. َّ

ا َكانَ    .يَُكْن َشْيٌء ِممَّ

  دعنا نقسم ھذه اآليات إلى ثالثة أقسام للتوضيح

أوال نجد في كل الكتب وفي المعتقدات أن في البدء كان هللا  

وھنا في ھذه اآليه نجد في البدء كان الكلمة ونالحظ أن 

, كلمة كلمه  مكتوبة كمذكر وليس حسب القواعد بالمؤنث

ْلَكلَِمةُ \َوَكاَن : إلجابة نجدھا في تكمله اآليه  ألنهلماذا؟   ا

\ َ َّ  

ثم  ان في ھذا الكلمة كل شيء وجد او كان وبغيره لم  

  0شيء مما كان  أي انه ھو الذي كٌون كل شيء

  

 38  -:انظر الى ما يذكره الكتاب المقدس عن المسيح



  

 8وفي رسالة الرسول بولس الى اھل كورنثس االولى اصحاح 

  6عدد 

  

. ألَْشيَاِء َونَْحُن لَهُ \لَِّذي ِمْنهُ َجِميُع \آلُب \: لَِكْن لَنَا إِلَهٌ َواِحدٌ "

  ."ألَْشيَاِء َونَْحُن بِهِ \لَِّذي بِِه َجِميُع \ْلَمِسيُح \يَُسوُع : َوَربٌّ َواِحدٌ 

  

  .ذكر الرسول وبكل وضوح رب واحد يسوع المسيح

  

ْلُكلِّ إِلَھاً \ْلَكائُِن َعلَى \ْلَجَسِد \ِسيُح َحَسَب ْلمَ \آلبَاُء َوِمْنُھُم \َولَُھُم 

  .آِمينَ . ألَبَدِ \ُمبَاَركاً إِلَى 

  9:5رومية

  ألَبَدِ \ْلُكلِّ إِلَھاً ُمبَاَركاً إِلَى \المسيح اذن ھو الكائن على 

وفي رسالة الرسول بولس االولى الى تلميذه تيموثاوس 

  16عدد 3االصحاص 

َر \ُ ظََھَر فِي \: لتَّْقَوى\يٌم ُھَو ِسرُّ َوبِاإِلْجَماِع َعظِ “ ْلَجَسِد، تَبَرَّ

وِح، تََراَءى لَِمالَئَِكٍة، ُكِرَز بِِه بَْيَن \فِي  ألَُمِم، أُوِمَن بِِه فِي \لرُّ

  ."ْلَمْجدِ \ْلَعالَِم، ُرفَِع فِي \

تنبأ الكتاب المقدس عن والدة السيد المسيح في العھد القديم  

ديده جدا وأھمھا ھو اسمه ومن ھو في آية نبؤآت كثيرة وع

  14عدد 7ذكرھا أشعياء االصحاح 

  



  

يُِّد نَْفُسهُ آيَةً \َولَِكْن يُْعِطيُكُم " ْبناً َوتَْدُعو \ْلَعْذَراُء تَْحبَُل َوتَلُِد \ھَا : لسَّ

انُوئِيلَ «ْسَمهُ \ وتمة ھذه النبؤه في زمانھا وذكرھا متى ." »ِعمَّ

حى له من الروح القدس في االصحاح في االنجيل الذي دونه مو

  23االول العدد 

انُوئِيلَ \ْبناً َويَْدُعوَن \ْلَعْذَراُء تَْحبَُل َوتَلُِد \ھَُوَذا «" لَِّذي ٱ(» ْسَمهُ ِعمَّ

ُ َمَعنَا: تَْفِسيُرهُ    )."َهللاَّ

  

نرى ان ھنا اكتملت  النبؤه لذا نتعجب ونشكر هللا على ما فعل 

ُ ظَھََر في \: لتَّْقَوى\َماِع َعِظيٌم ھَُو ِسرُّ ونقول مع بولس َوبِاإِلجْ 

  .ألجسد

 

***  
  

الوث تعبير  اء الكنيسة ورجال هللا الث ذي يستخدمه آب ال

ه في كل عصر  ر ل ه تعبي ة ولكن اً الوحداني ال ينفي مطلق

  مدلوالته في اإلعالن االلھي 

  
  

ديم أو  د الق داً سواء في العھ فا واحد وھذا إعالن واضح ج

دال د الجدي ى كل شيء , عھ ادر عل ه الواحد الق ذا اإلل ولكن ھ

الص وألن هللا  ان للخ ة اإلنس بب حاج د بس ي الجس ر ف ظھ



  

ن  ل الخالص م ن أج ان الفرصة م ى لإلنس د أعط محب فق

فظھر في الجسد ودفع ثمن الخطية لكي ينجو من ... الدينونة

  . قصاص الخطية كل من يتعلق به ويرضى بخطته لخالصه

  

  " لق بي أنجيه أرفعه ألنه عرف أسمي ألنه تع"

  

  

ة  ل نعم ذي قب ه اإلنسان ال ھذا اإلنسان الذي تعلق با ھو ذات

ه(هللا  ه) عطيت ا أبن ة أيض ك النعم بح بتل ل (فأص ع إنجي راج

اني عشر دد الث ا اإلصحاح األول والع ذين ) "يوحن ا كل ال أم

ير لطان أن يص اھم س وه أعط وقبل ن وا أوالد هللا أي المؤمن

اتھم " باسمه، ة سكنى روح هللا في حي وھؤالء أعطاھم عطي

ه  الوث لإلل ا ھو الث ليصيروا مولودين ثانية من روح هللا، وھ

وي ... الواحد قد ظھر كامالً في اإلعالن اإللھي  هللا اآلب الق

ي شخص المسيح ى كل شيء ظھر في الجسد ف ادر عل , الق

دوس ذا  .وحل في أجساد المؤمنين من خالل روحه الق كل ھ

  عمل اإلله الواحد

  

  . ومن له أذنان للسمع فليسمع
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  ومجمع نيقية  

آريوس أم القديس أثناسيوس ... من ھو الموحد 

  ومن معه؟ 

   
  ماذا يقول آريوس وأتباعه؟ 

فھو ليس إلھاً من إله، إنما . ان المسيح غير مساٍو لآلب: يقول

زاً من أصل إلھي يعط وألنه. ھو فقط من أصل إلھى ه مرك ي

فھو الوسيط بين اآلب والخالئق، وھو أيضاً . رفيعاً لدى اآلب

ق ي الخل يط ف ق . الوس ن األزل، خل ة م ي لحظ ذي، ف و ال وھ

دس روح الق روح . ال ذلك ال ْنع اآلب، ك و ُص ن ھ ا أن االب فكم

  .تلك بإيجاز تعاليم اآلريوسية. القدس ھو ُصْنع االبن

ذا الكالم؟  تن... فماذا نستنتج من ھ تج ببساطة أن آريوس نس

ه   موحدخلق لنا الھاً آخر ھو المسيح، وھذا ال يمكن أن يجعل

ت ا أدعي ا كم ت أن ... ب ي تثب المراجع الت ت ب ن أتي ن اي فم

ا  ي لتعطين ة البحث العلم ن ھي أمان ا وأي داً ب وس موح آري

ذا الشأن ... عزيزي ... مصداقية لما كتبت؟  ذبت في ھ د ك لق

ن م تك ل ل ى األق ا  أو عل ت فأعطيتن ا كتب دا لم اً جي دارس



  

ذي ... معلومات خاطئة باھتة  ة ال فماذا أيضا عن مجمع نيقي

؟    7... تتھمه بالشرك با

ك ...   اني الشھير تل ذلك المجمع أصدر في بداية قانونه اإليم

ه أنت " ...ة نؤمن بإله واحدبالحقيق"العبارة الھامة فكيف تتھم

  . سؤال يحتاج الى تفسير من سيادتكم... بالشرك؟ 

ونوال تستطيع أن  اس يقول ا ألن ة " تضع الشرك ب بالحقيق

ا . "نؤمن باله واحد ر فأن فأنت تكفر وانت ال تملك حق التكفي

ية اب سواس وك ورب االرب ك المل فمن . وأنت أمام عرش مل

  حاشالي أنا . قيمني وتتھمني بالكفرميزك عني وجعلك ت

القي  ا خ ر ب ي ... أن أكف رب الھ ب ال ي اال أن أح ا ل حاش

  واعبده واسجد له واخلص له كل أيام حياتي 

ادة هللا ،  ر عب ذي ال يعرف غي ھذا أنا النصراني المسيحي ال

ذا نحن ... وال يملك سواھا  اب المقدس وھك ا الكت ذا علمن ھك

  نعبد 

ا ھو ... م على من أتبع الھدى واقول لك السال ال المسيح أن ق

بيلنا وال نعرف  ا وس دانا ونورن الطريق والحق والحياة ھو ھ

  ھدى غيره له كل المجد

  

  خادم انجيل المسيح بنعمة هللا  –عماد حنا 
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   ماجستير في الالھوت

***  
ذي  اب ال إلى ھنا أنتھى ما يخص الفكر المسيحي من الكت

ديقنا  ا ص له لن ر  تفضل وأرس ب المفك ي الكلي ك عل د المل ... عب

ه الم ألن ول اإلس وة لقب ر دع ذا األم ي ھ ي تل ن  والصفحات الت دي

د , التوحيد ة تعب ا اليھودي ا أن المسيحية ومن قبلھ د أثبتن وھا نحن ق

يالً في ... هللا الواحد  نتكلم قل ى دعوة صديقنا س رد عل وبدالً من ال

ئل ب عن قضاياوأس ذا الكتي ن ھ اني م اب الجزء الث ة ينبغي أن يج

  عليھا 



  

  الجزء الثاني
  أسئلة ينبغي االجابة عليھا 

    

  ھل المسيحيون يعبدون ثالث آلھة؟

أعرف أننا أجبنا على ھذا السؤال في الصفحات السابقة 

كد فيھا ھذه وح، ولكني أردت أن أفرد سطوراً أؤبوض

 "ال"بالتأكيد  ھيواالجابة على ھذا السؤال ... الحقيقة 

لمسيحيون يؤمنون با الواحد كلي القدرة والسلطان فا

أما السيد المسيح فعبادتنا ...  ال شريك له في الملك ... 

له ليست عبادة شراكة مع هللا ولكننا نعبد هللا الذي ظھر 

ربما تقول أن ھناك ... في الجسد في شكل السيد المسيح

 الكثير من اآليات تدل على أن المسيح إنسان ونحن لم

السيد المسيح عندما جاء الى أّن ننكر ھذا مطلقا  

 الھية طبيعة : كان موجوداً في طبيعتين األرض 

ُوِجَد في الھيئة "إنسان وك ...  وطبيعة بشرية

في وتشير ھذه الحقيقة  التي ذكرھا بولس ." كإنسان

رسالته الى فيلبي ويوحنا في انجيله ورسائله وكذلك 

أن يصبح اللـه  –متوقع إلى حدوث غير ال... رؤياه 

 ً   . إنسانا

لقد . قد عاش حياته األرضية بقوة اللـهأن المسيح  

ً وليس (أصبح اللـه االبن الذي خضع  ً وظيفيا خضوعا



  

. للـه إنساناً آخذاً طبيعة  بشرية، حقيقية ثانية) بالطبيعة

ثـم قام طوعاً بفعل ھذا الخضوع بتقديم نفسه ذبيحة من 

  أجل خطايا العالـم

يصدق ھذه الحقيقة يحصل على الغفران من  ومن

الخطايا  نتيجة أن المسيح سدد ثمن ھذه الخطايا يموته 

.  

  

  الكتاب المقدس المستند        

  اإللھي الوحيد والمعصوم 
  

ا  ككنا  بإيمانن يطان ليش تخدمھا الش ي يس ور الت ر  األم ن أكث م

اب المقدس  البعض ينكر  وجود .. المسيحي ھو موضوع الكت ف

البعض يشكك .. لكتاب المقدس حتى ھذه اللحظة  بدون تحريف ا

د  بعض يؤك ه وال ي تاريخيت كك ف بعض يش مته وال ي عص ف

ه ة .. تحريف ردود الكافي د ال ا ال يج ر دارس أحيان يحي الغي والمس

ا تساوره الشكوك.. والمقنعة لھذه األمور  ي يصرح .. وأحيان الت

 ..  غلب األوقاتبھا أحيانا والتي يخجل من التصريح بھا في أ

ي  اء ف دقاء واألحب كك بعض األص اذا يش أل لم ة نس ي البداي وف

 الكتاب المقدس 

 ھناك عدة أسباب لذلك 

 تعارض أفكار الكتاب المقدس مع إيمانھم  •



  

 تكذيب الكتاب المقدس عن التراجع عن ذلك االيمان فضلون يو

 وجود أمور عسرة الفھم  •

السھل  القول وجود وبدال من محاولة الفھم يصير من  •

 تحريف 

 .. وجود طلبات تعتبر صعبة مثل التسليم الكامل  مثال •

 وھنا يجد القارئ أنه من األسھل رفض الكتاب عن اتباع تعاليمه 

ن  ة ع ائق مغلوط ة حق ن أربع أتكلم ع ة س طور القادم ي  الس وف

دس  اب المق ائق صحيحة عن الكت ة حق دس وأربع اب المق .. الكت

ء فتح حوار  من خالل التعليقات عن مشاعرنا تجاه وليكن ھذا بد

ا بعض لكي يشككنا فيھ ا ال ي يقولھ .. الكتاب المقدس واألمور الت

 لنرد على كل االتھامات التي توجه ضد الكتاب المقدس 

 

 

 أربع حقائق مغلوطة عن الكتاب المقدس 

ا  • يس إمالئي ى أخر ھو .. الكتاب المقدس ل أو بمعن

 موحى به  ولكنه.. غير منزل 

ة  • ة علمي ة بلغ ة مكتوب يس وثيق دس ل اب المق الكت

األكثر ر ب ى البص د عل ا تعتم ة .. ولكنھ ممثل

 بالظواھر المرئية 

ئ • دس  ملي اب المق ات الكت ن .. بالتناقض ر م كثي

اب  ي الكت ة ف ات ظاھري دوا تناقض اب أوج الكت



  

ي  اكل الت ن المش ر م ة كثي ن بالدراس دس  ولك المق

ومن .. أصبح لھا حلول كانت غامضة فيما مضى 

خالل علم اآلثار كثير من التناقضات تھاوت تحت 

 االكتشافات الحديثة 

ؤمنين • ر الم ا لغي ا كلي .. الكتاب المقدس ليس مفھوم

و  ديھم وھ ا ل ود تمام ر مفق ود عنص ك لوج وذل

 ... الروح القدس الذي يعلم ويرشد

 

 أربع أشياء صحيحة عن الكتاب المقدس 

دس ھ • اب المق مة هللا الكت اوس ... و نس را تيموث أق
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 ه اب المقدس ھو موحى به في كل أجزائالكت •

  لمقدس جدير بالثقة ومطلق في سلطانهالكتاب ا •

ة ويمكن  الكتاب المقدس ھو كلمة هللا الحية • والفعال

نفس وھي  حدين  استخدامه كسيف ذي رق ال تخت

 تميز أفكار القلب ونياته والمفاصل والمخاخ و

 

دأ  ا أن نب ديرا بن يس ج ارئ أل زي الق ك اآلن عزي ا رأي م

الة من هللا  ة رس ذي ھو بمثاب اب العظيم ال ذا الكت بدراسة ھ

 لنا؟ 



  

و   ا، ھ بيل وسراج ألرجلن ور الس و ن دس ھ اب المق الكت

اوة السريرة روح، ونق ال شبع ال ھو .  السبيل الوحيد الذي فيه نن

واإلنسان، قصة السقوط وقصة نھضة اإلنسان  يحكي قصة هللا 

ة سماوية. بعد سقوطه ھو  …يبدأ من جنة أرضية وينتھي بمدين

ر ع البش ة هللا م ة  محب يم وملحم داء العظ ي قصة الف ا . يحك يرين

ا،  روح القدس داخلن ع بسكنى ال ا كيف نتمت ة ويعرفن تجسد الكلم

ذ اء م بح وينتھي ھو رحلة التعرف على كيفية إرضاء هللا يبدأ ببن

  . بھيكل حي ھو أجساد من يؤمن بكلمة هللا

  

تور  دس دس اب المق ن الكت ت م باب جعل ذه األس ل ھ لك

ق  ف الطري ي، وكي ماء من د الس اذا تري رف م ه أع اتي في لحي

  . للوصول إليھا

 

***  

  

  دين المسيح دين توحيد ال دين شرك

 
يعتقد البعض أن المسيحية الحقيقية عي إشراك با وذلك 

  اب التالية لألسب

  يظنون أن المسيحيين جعلوا من المسيح إلھا -



  

  فھم خاطئ للمفھوم المسيحي لطبيعة هللا  - 

قرآنية كثيرة لمن جعل هللا ثالث ثالثة وربطھا  توجود تحذيرا -

  بعقيدة الثالوث المسيحي

عدم دقة تعبير المسيحيين وصعوبة توصيل شرح العقيدة  - 

  . المسماة الثالوث

ن ألخص اإليمان المسيح في عدة نقاط إلزالة سوء ويمكنني أ

  الفھم 

  ... المسيحية تؤمن ب

با الواحد خالق السماء واألرض وخالق الكون  -

ى أحسن  ه عل ذي خلق ان ال ن اإلنس ه م ا في ه بم كل

  .صوره

ه عصى     - ة ولكن ا للخليق ان تاج ذي ك ان ال باإلنس

ج أمر ربه فدب الفساد في خليقته واحتاج إلى العال

  –. بعد أن طرد من الجنة

ر  - اإلساءة إلى  اله غير محدود تعني أنھا إساءة غي

ه اء ألي دده المس اب يح ى عق اج إل دودة، وتحت . مح

ال هللا  د ق وت" وق ي الم ة ھ ة الخطي " أن عاقب

 –. وبالتالي حكم على اإلنسان بالموت



  

ا  - دا ب ى األرض موح ه عل ان حيات دأ اإلنس ن , ب ولك

ي . ه فأوجد لنفسه آلھة كثيرةالخطية أفسدت تلك اآللھة الت

ھولة  ة لس تعطيه الراح ا س ن أنھ ا ظ ا ولربطھ عبادتھ

 -بالنسبة لإلنسان الفاسد  -أفضل  فظن أنھا . بالشھوات 

 –. من اإلله الحقيقي ومن عبادة اإلله الحقيقي

تعدادھا   - دت اس ي أب ر الت ن البش ة م ف هللا مجموع كل

وح لطاعته في توصيل رس ا ن ي منھ الة هللا للبشر والت

وب راھيم وأي عبا  -. وإب ه ش دد هللا لنفس ه ح ذي من ال

ه العالج اإللھي لإلنسان من  ذ البشرية وب سيأتي منق

 الخطية 

ي  - رائع هللا ف دم ش ذي ق ى ال اء موس عب ج ذا الش ن ھ م

ة . التوراة يم الشعب عن كيفي وبعدھا بدأ األنبياء في تفھ

ا إرضاء هللا ومن ھؤالء صم ليمان وابلي وئيل وداود وس

 –. الخ.. واليشع وأشعياء ويونان 

ه شعب واحد  - يس ال ه ول الم كل ولكن شعب . هللا اله الع

ه  ذي من خالل ور ال إسرائيل كان مكلفا أن يكون ھو الن

ورا فشل إسرائيل في أن ي -. يرى بقية العالم هللا كون ن

ه إذا أل. أن يطبق شرائع هللا وفشل إسرائيل في. للعالم ن

 –. فشل في واحدة يكون مجرما في الكل
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وت  - ي الم ة ھ رة الخطي راء . أج د إلج ان الب ذلك ك ول

ان  وت اإلنس ي أن يم دل اإللھ دس  -الع ه الق هللا بروح

ة  ا الكلم دت لن ي ول ذراء الت ريم الع ي م ه ف د كلمت جس

ة وانتصر  ى األرض بال خطي المتجسد والذي عاش عل

مات نيابة عن البشر  على الشيطان وعلى الموت عندما

 –. وقام من الموت منتصرا

ة الولكن , تعبير أن هللا تجسدالمن الخطأ   - ر إن كلم تعبي

د ح هللا تجس د أص ي الجس ر ف ألن هللا إذا  أو أن هللا ظھ

د  ه تجس ر أن ذا التعبي ن ھ م م د تفھ ان ق د بمك ذا يح ، وھ

حد هللا في يلم تعبير ولكن الكلمة المتجسد  الفھم خاطيء

  –. ... مكان

حيث  18-1من  1اقرأ إنجيل يوحنا .... الكلمة ھو هللا  -

ه  ول أن يح ال يق الص المس ى خ اد عل دون االعتم ب

اء هللا تطيع إرض م , نس س الحك ا نف ى علين ه يبق  -ألن

د -حكم الموت ذا الموت الب ان بھ ي وضعنا لأما باإليم

ة  ل الكلم ى كاھ وت عل م الم يح(حك د أن و -) المس بع

م  ا حك زع عن ي طاعة هللا  ,الموتن ا أن نعيش ف علين

ول . وبره وقداسته ق حل وقد وعد بمساعدتنا عن طري

هالرو ؤمن ويجعل دة  ح القدس في كل من ي ة جدي خليق

 –ووالدة جديدة انظر يوحنا اإلصحاح الثالث 



  

ن الخط  - يح إم ن المس ا م ا جعلن ر أنن ً لھأ التعبي . ا

ي  ه لك ل كلمت د أرس حيح أن هللا الواح ن الص ولك

رط ي ن ف ك م ر وذل ن البش ة ع ن الخطيئ دد ثم س

  . محبته لنا

***  

ا بجانب هللا،  د إلھ ا صديقي ھو أن تعب اإلشراك ي

ه تجسدولك ه  ن أن تؤمن أن هللا جل جالل ذاً صورة كلمت آخ

ان ه  إنس ن هللا ذات دث ع ت تتح ة فأن ن الخطي دد ثم ي يس لك

ول  الي ال نستطيع أن نق وبذلك أنت ال تشرك به أحدا، وبالت

ا أن ا , المسيحية في ھذا الوضع مشركة ب ؤمن ب فھي ت

  . الواحد 

ت أصحح  ي كن يح، ولكن ة المس ن بألوھي ى أؤم أن

ا ا من المسيح الھ ا جعلن ا أنن فاألصح أن هللا , مفھوما خاطئ

را ه بش ن كلمت ل م ا . جع ل يوحن حه إنجي ا يوض ذا م وھ

  اإلصحاح األول 

 

 



  

  دعوة أخيرة إلنجيل المسيح
  

 القاريء يامن وقع بين يديك ھذا الكتاب اآلن عزيزي 

أطعه وسلم ... اسمح لي أن أقول لك ال تتمرد على هللا 

قدم توبة صادقة وأطلب غفران ... حياتك بالكامل له 

الخطايا على أساس دم المسيح الثمين الذي يطھر من كل 

  خطية 

  المسيح ھو الوحيد القادر ان يطھرك من الخطية 

على هللا تنال حياة جديدة اآلن  ثق انك في عدم تمردك

ً في المسيح يسوع وحياة أبدية ونعيم ً ابدي ا   بعد الموت  ا

ھذه الرسالة أتركھا لك عزيزي القاريءوان أردت أي 

  استفسار ليتك تراسلني 

  

 عماد حنا 

  ھيئةالخدمة الروحية وتدريب القادة

  ماجستير في الالھوت

Emadhann@yahoo.com 

  

  
  




