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 أّوًال، األَناجیل

شیئًا عن شخص لم نعاصره ولم نعش معھ ال بُد أن نرجع إلى من عاشوا معھ وعاصروه إذا أردنا ان نعرف 
وكانوا شھود عیان على سیرتھ. في ھذه الحالة، ونحن نتكلّم عن شخص الرب یَُسوع الَمِسیح ال بُد أن نرجع إلى تالمیذه 

جزاتھ. یقول الرسول یوحنا الحبیب ومعاصریھ؛ شھود العیان الحقیقیین الذین عاشوا معھ وسمعوا تعالیمھ ورأوا مع
ا، ِمْن ِجَھِة َكِلَمِة اْلَحیَاةِ. فَإِّن اْلَحیَاةَ اَلِّذي َكاَن ِمَن اْلبَدِْء، الِّذي َسِمْعنَاهُ، الِّذي َرأَْینَاهُ بِعُیُونِنَا، الِّذي َشاَھدْنَاهُ، َولََمَستْھُ أَْیِدینَ«

» ھِ ْخبُِرُكْم بِاْلَحیَاةِ األبدیّة التي َكانَْت ِعْندَ اآلب َوأُْظِھَرْت لَنَا. الِّذي َرأَْینَاهُ َوَسِمْعنَاهُ نُْخبُِرُكْم بِ أُْظِھَرْت، َوقَدْ َرأَْینَا َونَْشَھدُ َونُ 
بّنَا یَُسوع ألَّننَا لَْم نَتْبَْع ُخَرافَاٍت ُمَصّنعَةً، إِذْ َعّرْفنَاُكْم بِقُّوةِ رَ «)، ویقول الرسول بُطرس ۳-۱: 1(رسالة یوحنا األولى 

 ). 16: 1(بطرس الثانیة » الَمِسیح َوَمِجیئِِھ، بَْل قَدْ ُكنّا ُمعَاِینِیَن َعَظَمتَھُ 

إن یَُسوع الَمِسیح الناصري، ھو الشخصیة الرئیسیة والمحوریة في كل العَھد الَجدید، فأحداث حیاتھ وموتھ 
تتحدّث عن موتھ وقیامتھ إال أن البشائر األربع (متّى  وقیامتھ تعتبر مركز كل األسفار. ومع أن رسائل العَھد الَجدید

ومرقُس ولُوقا ویوحنا) ھي المصدر األساسي لمعرفة حیاة یَُسوع الَمِسیح وخدمتھ األرضیة. لكن السؤال الذي یطرحھ 
داقیة صالمشّككون ھو: ھل یمكننا أن نعتمد على األَناجیل في الحصول على معرفة حقیقیة عن شخص یَُسوع؟ وما مدى م

 وھل األناجیل لم تُحرف؟ األَناجیل؟ 

إن أغلب الكتب التي تتناول سیرة وحیاة المشاھیر كتبھا من عاصروھم وباألخص أولئك الذین ینتمون إلى الدائرة 
الضیقة ممن عاشوا معھم وعاصروا األحداث والمواقف التي مّروا بھا. وشھادة ھؤالء المعاصرین ُمھّمة ألنھا شھادة 

یل األحداث، وباألماكن الجغرافیة، وباألحوال االجتماعیة شاھد العیان الذي یكتب عن معرفة شخصیة ودرایة بتفاص
والسیاسیة. وھذه الشھادة لھا مصداقیة تاریخیة كبیرة ألن الُكتاب یكتبون وھم یعلمون أن كثیرین من األحیاء عاصروا 

 نفس األحداث وأن مصداقیتھم سیكون لھا صدى ورد فعل بالقبول أو الرفض، بالتصدیق أو التكذیب. 
 اإلنجیلتعریف 

عالن خبر إ تعنيعن یَُسوع الَمِسیح، وھي تأتي من كلمة یُونانیّة » الخبر السار«قلنا آنفًا إن كلمة إنجیل تعني 
إعالن النصر العسكري على  إونجلیون تستخدم عندالُروَماني القدیم كانت الكلمة -سار ومفّرح. في العالم الیُونانيّ 

 رىَ شأي من یحمل وینقل البُ » مبشرخبر مفرح، ومنھا تأتي الكلمة «بُشَر  لمةوفي العھد القدیم تستخدم ك األعداء. 
). الخبر السار ھو ُملك هللا وسیادتھ على كل األرض، ولھذا فا� وحده ھو القادر على 10- 9: 40إشعیاء ( »المفرحة

سیُنادي باألخبار السارة التي ینتظر سماعھا اإلنسان المسكین والمأسور ،الخلص المسیّاعندما یأتي  .  خالص وإنقاذ شعبھ
بِاْلِعتِْق،  اِدَي ِلْلَمْسبِیّینُروُح الّسیِّد الّرّب َعلَّي، ألن الّرّب َمَسَحنِي ألُبَّشَر اْلَمَساِكیَن، أَْرَسلَنِي ألَْعِصَب ُمْنَكِسِري اْلقَْلِب، ألُنَ«

 ). 1: 61(إشعیاء » قِ َوِلْلَمأُْسوِریَن بِاِإلْطالَ 

ي فالكنیسة األولى  ھاقد وضعتومن العَھد الَجدید،  % 46(متّى ومرقُس ولُوقا ویوحنا)  األناجیل األربعة تمثّل 
ُسل والرسائل).  یل أألناجقدّم تكما مقدّمة العَھد الَجدید ألنھا تُعتبر األساس الّذي علیھ یُبنى بقیة العَھد الَجدید كلھ (أَعَمال الرُّ

یَُسوع الَمِسیح وحیاتھ وخدمتھ. فمن خالل البشائر یمكننا أن نرى الرب صورة مضغوطة وصادقة لشخص األربعة 
حقیقة شخصھ المبارك؛ الكلمة المتجسد، صاحب السلطان، والعبد الّذي جاء لیخدم ویضع نفسھ من أجل الخطاة. وكل 

حدث واحد، بمثابة رصد ل بشارة تضیف بُعدًا جدیدًا لیَُسوع ولھذا فالبشائر تكّمل الصورة ذاتھا لكن من زاویا مختلفة. إنھا
 لكنھا أربعة تقاریر لنفس الحدث مع اختالف الجھة التي یُكتب إلیھا التقریر والغایة التي ینبغى أن یحقّقھا كل كاتب. 

لتعضید إیمان المؤمنین بھ، ولتقدیم إجابة شافیة عن و لقد ُكتبت األَناجیل بغرض تسجیل تاریخ حیاة الَمِسیح،
دائي، فاألناجیل تقدّم للمؤمنین فھًما كامًال عن ھذا الشخص العجیب الذي عاش وخدم وعلّم طبیعة شخصھ وعملھ الف

 ةألربعا ألَناجیلومات وقام، كما أنھا ُكتبت لغرض كرازي أّي لتقدیم الَمِسیح للعالم سواء للیَُھود أو لألمم. لھذا تُعتبر 
یح یَُسوع الَمسِ الرب عم إنھا شھادة حیّة لشھود أمناء عاشوا مع ن». شھادة«تاریًخا حیًا ال یمكن وصفھ بكلمة أبلغ من كلمة 

 وعرفوه عن قرب. 
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یُقدّم لنا الَمِسیح باعتباره ملك الیَُھود أو المسیّا المنتظر، فسلسلة نسب الَمِسیح ھي تحقیق لنبؤات العھد القدیم،  متّى:إنجیل 
 مت عنھ وعن مجیئھ نبؤات العھد القدیم. ولھذا فسلطان الَمِسیح نابع من أنھ ھو المسیّا الّذي تكلّ 

: 10مرقس ( یُقدم مرقس الَمِسیح كالخادم الذي أتى لیخدم احتیاجات البشر ولیقدم نفسھ فدیة عن كثیرین مرقُس:إنجیل 
 تركز على األسبوع األخیر لیَُسوع قبل صلبھ. مرقس جیل دة إنأربعین بالمائة من ماد).  45

خلص أنھ جاء لكي یطلب وی«یَُسوع الَمِسیح ابن اإلنسان الكامل الذي تنصب خدمتھ وإرسالیتھ في لنا یقدّم  لُوقا:إنجیل 
 ، فالَمِسیح كامل في ذاتھ وآالمھ وعملھ الفدائي. »ما قد ھلك

 نیقدّم الَمِسیح ابن هللا األزلى الذي یضمن حیاة أبدیة لكل من یؤمن بھ. لقد اختار یوحنا سباعیات لیبرھ یوحنا:إنجیل 
شھود  وسبع» أنا ھو«بھا على الھوت الَمِسیح، فھو یُسّجل لنا سبع معجزات للمسیح وسبع إعالنات للمسیح عن نفسھ 

-13) وقسم األحادیث (12-1یشھدون عن حقیقة شخصھ والھوتھ. وینقسم اإلنجیل إلى قسمْین أساسیْین: قسم األعمال (
19 .( 

بعد فترة لیست بطویلة من قیامة یَُسوع وصعوده، وقد كتبھا شھود عیان عاشوا وعاصروا  ةاألربع ألَناجیللقد ُكتبت ا
بصفة خاصة -األحداث، فالفترة الزمنیة بین حیاة یَُسوع وكتابة آخر أسفار العَھد الَجدید ال تتجاوز سبعین سنة، واألَناجیل 

عن أربعین سنة من صعود الرب یَُسوع، وفي ھذه الفترة  م أي خالل فترة تقل70ُكتبت قبل سنة  -األَناجیل الثالثة األولى
كان كثیرون من شھود العیان ما زالوا أحیاًء، ویقینًا كان ھؤالء الشھود ینقسمون إلى مؤمنین بالمسیح وغیر مؤمنین بھ، 

ى أرض نھم علویمكن ألي من الفریقْین تكذیب ما ُكتب في األَناجیل لو أن المكتوب ناقض الحقائق التي تمت أمام عیو
 الواقع. 
 

 كیف یُمكننا أن نحكم ِصّحة وثیقة ما تاریخًیا؟ 
أّوال، إن ُكتّاب التاریخ وُكتّاب السیرة یمیلون للكتابة عن تاریخ حدیث ولیس تاریًخا قدیًما، حیث تكون األحداث والمواقف 
واألشخاص ما زالت في الذھن، وبالتالي تكون المعلومات التي یكتبونھا حدیثة. ثانیًا، یُقارن الكتاب بأیة ُكتب أخرى ُكتبت عن 

اختالف األسلوب، إال أن األحداث ال بد وأن تكون واحدة. إذا طبّقنا ھذا على األَناجیل، نعلم أن  نفس الشخص أو الحدث، مع
البشیر مرقُس كتب إنجیلھ أوًال، بل قد یكون كتب في الجیل األّول بعد الَمِسیح حینما كان أغلب شھود العیان أحیاء. كما أن إنجیل 

سنة وھي فترة قلیلة زمنیًا  60-55م، وبذا یكون قد ُكتب بعد موت الَمِسیح وقیامتھ بـ 90یوحنا الذي یعتبر آخر األَناجیل ُكتب سنة 
 إذا ما قُورنت بالكتابات التاریخیة األخرى التي ُكتبت عن أشخاص آخرین. 

 » كتبھا؟ نم«السؤال األّول الذي یجب أن نسألھ والمتعلّق بمصداقیة األَناجیل ھو متى ُكتبت األَناجیل؟ والسؤال الثاني ھو 
ھذان السؤاالن ُمھّمان جدًا فلو األَناجیل التي تتحدّث عن حیاة الَمِسیح ُكتبت بعد صعود المسیح بفترة طویلة، أي بعد موت شھود 
العیان، لما ُوجد من یؤّكد صدق الحدث، ویكون ھناك احتمال كبیر للخطأ، فكل األساطیر القدیمة الُمتعلّقة بأشخاص ُكتبت بعد 

سنة، لكن إذا كانت األَناجیل قد كتبھا شھود عیان وُوجد شھود عیان آخرون أحیاء تكون مصداقیتھا قد  200ثر من موتھم بأك
 تأّسست، وال یُوجد من ینفى تاریخیة ما تم تسجیلھ من أحداث. إن البشائر األربع ُكتبت والتالمیذ ما زالوا أحیاء. فالبشیر متّى مثًال 

حبیب بسنین كثیرة، وإنجیل متّى ذكر أشیاء كثیرة ارتبطت بیوحنا، فإذا كانت ھذه األحداث غیر كتب إنجیلھ قبل موت یوحنا ال
حقیقیة كان من الُممكن لیوحنا أن یكتب ُمكذّبًا ومصّحًحا ما كتبھ متّى، وھذا یجعل متّى في كتابتھ یتوّخى الحذر الشدید والدقة 

 المتناھیة إذ یوجد من یراقب ویحاسب. 
ألَنّنَا لَْم َنتْبَْع ُخَرافَاٍت ُمَصّنعَةً، إِذْ َعّرْفنَاُكْم بِقُّوةِ َربّنَا « اب العَھد الَجدید كانوا ُشھود عیان، فبُطرس یقولإن أغلب ُكتّ 

هُ، الِّذي َرأَْینَاهُ ِبعُیُونِنَا، الِّذي َسِمْعنَا«). كما یقول البشیر یوحنا 16: 1بُطرس 2(» یَُسوع الَمِسیح َوَمِجیئِِھ، بَْل قَدْ ُكنّا ُمعَاِینِیَن َعَظَمتَھُ 
كما أن رسائل الرسول بُولُس للكنائس تعتبر من أقدم كتابات العَھد الَجدید وقد ُكتبت ). 1: 1یوحنا 1» (الِّذي َشاَھدْنَاهُ، َولََمَستْھُ أَْیِدینَا

سنة، ولھذا یُعتبر  33-12بعد الَمِسیح بـ في الفترة من منتصف أربعینیّات وحتى منتصف ستینیّات القرن األول، أي أنھا ُكتبت 
 عدد كبیر من علماء العَھد الَجدید أن البرھان على تاریخیة الَمِسیح یبدأ من رسائل الرسول بُولُس.
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 إستحالة التحریف

"  عبارة نشأنا على سماعھا في مجتمعاتنا العربیة االسالمیة یرددھا المسلمون في كل حوار او نقاش اإلنجیل ُمحرف"
باالدلة؟  ام   ؟  وھل یمكن ان یثبت المدعي ھذا االدعاء منطقیاً وتاریخیاً قد ُحرفعن االیمان المسیحي.  فھل فعالً كتابنا المقدس 

انھ مجرد إدعاء ناتج عن عدم الفھم الصحیح وال یوجد دلیل واحد یمكن ان یقدمھ لیبرھن بھ على ان الكتاب المقدس قد ُحرف؟  
 ارید ھنا بأختصار اجیب على بعض االسئلة المتعلقة باالدعاء ان الكتاب المقدس محرف.  

ھل حرفھ الیھود ام المسیحین؟  فإذا كان قد   "الذى حرف الكتاب المقدس؟من السؤال األول الذي یحتاج إلى إجابة واضحة ھو "
حرف، كما یدعون، فالبد لھذا الفعل من فاعل؟  فمن ھو الفاعل؟  من الذى امتدت یده الى الكتاب المقدس عن قصد ام غیر قصد 

ل الكتابین؟  اعتقد االجابة على ھذا السؤافقام بتحریفھ؟  ھل حرف الیھود كتابھم والمسیحین حرفوا كتابھم أم اتفقوا وحرفوا 
مھمة جداً.  ولھذا فسوف احاول ان اذھب الى المتھمین االساسیان لعملیة التحرف وھما الیھود والمسیحین واحاول ان اصل الى 

إجابة واضحة من كل منھما  عن من قام بتحریف الكتاب المقدس،  مع ان الرب قال بكل وضوح "أنا ساھر على كلمتي 
 ).35: 24) وقال ایضاً "السماء واالرص تزوالن ولكن كالمي ال یزول" (متى 12: 1الجریھا (أرمیا 

 الیھود

عن دقة الیھود في التعامل من النص الكتابي وخوفھم الشدید من التعرض لقضاء هللا إذا حدث خطأ ما  نعرفھإضافة الى ما 
نھ في نسخ المخطوطات حتى یضمنوا سالمتھا.  السؤال المنطقي ھو لماذا في كتابة التوراة واالسلوب الى كانوا ومازالوا یتبعو

یحرف الیھود الكتاب المقدس؟  بأي غرض او قصد ؟  ما الذى في الكتاب المقدس من إشیاء تجعلھم یفكرون بحسب االدعاء ان 
ي مضمون النسخة التى حرفھا یحرفوا الكتاب المقدس؟  قبل ان اجیب على ھذ االسئلة ارید عزیزي القارئ ان تفكر معي ف

 ا ومحتواھا، وما ھي االشیاء التى حذفوھا منھا لتتناسب مع رغباتھم وتطلعاتھم.  فمثالً:ھالیھود، ما ھو مضمون

النسخة الجدید سوف تكون خالیة من اى فعل او قول مخزي قام بھ قادتھم وملوكھم وانبیائھم؟  بمعنى انھم سوف  •
وموسى وداود...الخ بدون عیوب او ضعفات او اخطاء.  فھل ھذا فعال ما تم؟   یظھرون إبراھیم واسحق ویعقوب

بالتأكید ال ، فالعھد القدیم مازال یتحدث عن سكر وعري نوح وكذب أبیھم إبراھیم ومكر وخداع یعقوب، وغضب 
وب أیلیا موسى وخطیتھ وخطیئة داود الذى زنى وقتل، كذلك انحراف سلیمان وبعده عن الرب في اخر ایامھ وھر

 وطلبھ للموت وھروب یونان نبي الرب...الخ.  
النسخة الجدید سوف تظھر الیھود على انھم افضل من كل االمم، الشعب المطیع للرب والحافظ لوصایاه.  واحدة من  •

الدوافع التى تدفع االنسان للكذب ھي الرغبة في تحسین صورتھ.  فھل صورة الیھود في الكتاب المقدس صورة 
بالتأكید ال، الصورة التى یرسمھا العھد القدیم عنھم صورة تمتلئ بالتشوھات، تشوھات الخطیة واالثم والتمرد  جیدة؟ 

والحیدان عن الرب اإللھ.  فأكثر الشعوب التى وصفھا الرب بأنھم قساة الرقاب ومتمردین وغیر شاكرین ھم الیھود.  
َر ُكلُّ َجَماَعِة بَنِي إِْسَرائِیَل َعلَى ُموَسى "لرب فبمجرد خروجھم من أرض العبودیة من مصر تذمروا على ا فَتَذَمَّ

یَِّة.  ّبِ فِي أَْرِض ِمْصَر، إِذْ ُكنَّا َجاِلِسیَن ِعْندَ قُدُوِر اللَّْحِم «َوقَاَل لَُھَما بَنُو إِْسَرائِیَل: 3َوَھاُروَن فِي اْلبَّرِ لَْیتَنَا ُمتْنَا ِبیَِد الرَّ
).  كما ان 3و  2: 16(خروج » بَعِ. فَإِنَُّكَما أَْخَرْجتَُمانَا إِلَى ھذَا اْلقَْفِر ِلَكْي تُِمیتَا ُكلَّ ھذَا اْلُجْمُھوِر بِاْلُجوعِ نَأُْكُل ُخْبًزا ِللشَّ 

بُّ ِلُموَسى:   اذَْھِب اْنِزْل. ألَنَّھُ قَدْ «شعب إسرائیل انحرف سریعا وترك عبادة الرب الحقیقي لیعبد االوثان "فَقَاَل الرَّ
وا لَُھْم ِعْجالً َمْسبُوًكا، فََسدَ َشْعبَُك الَِّذي أَْصعَدْتَھُ ِمْن أَْرِض ِمْصَر. َزاُغوا َسِریعًا َعِن الطَِّریِق الَِّذي أَْوَصْیتُُھْم بِِھ. َصنَعُ 

ولھذا ).  8و  7: 32(خروج » ْن أَْرِض ِمْصرَ َوَسَجدُوا لَھُ َوذَبَُحوا لَھُ َوقَالُوا: ھِذِه آِلَھتَُك یَا إِْسَرائِیُل الَّتِي أَْصعَدَتَْك مِ 
 تَْسَمعُوَن َوإِْن ُكْنتُْم بِذِلَك الَ «نجد نصوص كثیرة في العھد القدیم تتحدث عن الویالت التى تعھد بھا هللا شعبھ المتمرد.  

بُُكْم َسْبعَةَ أَْضعَاٍف َحَسَب َخَطایَاُكْم، فَتَأُْكلُوَن لَْحَم ِلي بَْل َسلَْكتُْم َمِعي بِاْلِخالَِف، فَأَنَا أَْسلُُك َمعَُكْم بِاْلِخالَِف َساِخًطا، وَ  أَُؤدِّ
ْفِسي. ى ُجثَِث أَْصنَاِمُكْم، َوتَْرذُلُُكْم نَبَنِیُكْم، َولَْحَم بَنَاِتُكْم تَأُْكلُوَن. َوأُْخِرُب ُمْرتََفعَاِتُكْم، َوأَْقَطُع َشْمَساتُِكْم، َوأُْلِقي ُجثَثَُكْم َعلَ 

 ِمْنَھا أَْعدَاُؤُكُم یُِّر ُمدُنَُكْم َخِربَةً، َوَمقَاِدَسُكْم ُموِحَشةً، َوالَ أَْشتَمُّ َرائَِحةَ َسُروِرُكْم. َوأُوِحُش األَْرَض فَیَْستَْوِحشُ َوأُصَ 
دُ َوَراَءُكُم السَّْیَف فَتَِصیُر أَْرُضُكمْ  یُكْم َبْیَن األَُمِم، َوأَُجّرِ ُموَحَشةً، َوُمدُنُُكْم تَِصیُر َخِربَةً." (الویین  السَّاِكنُوَن فِیَھا. َوأُذَّرِ

ا إِْسَرائِیُل 34- 27: 26 ).  كما یصفھم الرب في سفر إشعیاء فیقول "اَلثَّْوُر یَْعِرُف قَانِیَھُ َواْلِحَماُر ِمْعلََف َصاِحبِِھ، أَمَّ
ِة اْلَخاِطئَِة،». فَالَ یَْعِرُف. َشْعبِي الَ یَْفَھمُ  ،  َوْیٌل ِلألُمَّ بَّ ، أَْوالَِد ُمْفِسِدیَن! تََرُكوا الرَّ ّرِ الشَّْعِب الثَِّقیِل اِإلثِْم، نَْسِل فَاِعِلي الشَّ

أِْس َمِریٌض، َوُكلُّ اْلقَ اْستََھانُوا ِبقُدُّوِس إِْسَرائِیَل، اْرتَدُّوا إِلَى َوَراٍء. َعلَى َم تُْضَربُوَن بَْعدُ؟ تَْزدَادُوَن َزیَغَانًا! ُكلُّ ا ِب لْ لرَّ
ةٌ، بَْل ُجْرٌح َوأَْحبَاٌط َوَضْربَةٌ َطِریَّةٌ لَْم تُعْ  أِْس لَْیَس فِیِھ ِصحَّ َصْر َولَْم تُْعَصْب َولَْم تُلَیَّْن َسِقیٌم. ِمْن أَْسفَِل اْلقَدَِم إِلَى الرَّ

ْیِت" (  ).  7 -2: 1بِالزَّ
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د للمسیح عداء بدأ منذ ان دخل المسیح، كلمة النسخة الجدیدة سوف تخلو من اى نبؤات عن الرب یسوع.  فعداء الیھو •
هللا ،الى عالمنا بالتجسد، فھا ھو ھیرودس یقتل كل اطفال بیت لحم حتى یتخلص من المسیح.  حتى عندما بدأ المسیح 
خدمتھ االرضیة كان الیھود یعادونھ ویتربصون بھ لیالً نھاراً، إلى خاصتھ جاء وخاصتھ لم تقبلھ.  فھم الذین سلموه 

كموا علیھ بالصلب والموت.  ھذا العداء مستمر إلى یومنا ھذا وھو سبب كافي یجعل الیھود یتخلصون من كل وح
النبوات التى تتحدث عنھ في كتابھم ولكنھم لم یحذفوا حرفاً واحداً منھا.  الم یكن باستطاعة الیھود ان یحذفوا نبؤات 

ل النبوات كما ھي، نبوات تتحدث عن طبیعتھ و میالده مباشرة عن الرب یسوع من كتابھم، لكننا ما زلنا نجد ك
 العذراوي وخدمتھ وصلبھ وموتھ وكذلك قیامتھ...الخ.  

الیھود یعتبرون العھد القدیم رسالة حب من هللا ولھذا فال یمكن ان تمتد الیھ ایدیھم بالتحریف.  انھم یعشقون كل سفر  •
 وكل أیة وكل كلمة وكل حرف من العھد القدیم. 

 المسیحین 

 من االمور المسلم بھا ھي استحالة ان یكون المسیحین قد قاموا بتحریف العھد القدیم وذلك لعدة اسباب منھا. 

 تقدیس الیھود للعھد القدیم ككلمة هللا وتربص الیھود للمسیحین.   •
اء في الیھودیة وبابل وجود عدد ھائل من المخطوطات في المجامع الیھودیة المنتشرة في مناطق كثیرة من العالم سو •

 واسیا الصغرى واالسكندریة وحتى روما.  
، وھي ترجمة العھد القدیم إلى اللغة الیونانیة بأمر من بطلیموس فیالدیلفوس سنة LXX وجود الترجمة السبعینیة  •

 ق.م  285
 بھ من هللا (تیموثاوس اعتبرت الكنیسة االولى منذ نشأتھا یوم الخمسین ان العھد القدیم ھو الكتاب المقدس، الموحى •

 ) ولھذا اختل العھد القدیم مكان الصدارة في تعالیم الرسل.  16: 3الثانیة 
التوافق الكامل بین العھد القدیم والجدید، فالعھد القدیم متضمن الجدید والجدید محقق للقدیم.  فعدد النبؤات التى تتحدث  •

 مباشرة وغیر مباشرة.  نبؤة وإشارة  300عن المسیح في العھد القدیم تتجاوز 
 على الرغم من وجود إختالفات عقائدیة بین الطوائف المسیحیة إال انھا اتفقت واجمعت على صحة الكتاب المقدس.   •
كذلك من الغیر معقول ان یحرف المسیحین العھد الجدید الذى انتشرت مخطوطاتھ في القارات الثالث وترجم الى عدة  •

 ایة فقط.   11لغات واقتبس منھ أباء الكنیسة كل العھد الجدید ما عدا 

 أسئلة تبحث عن إجابات

 متى تم التجریف وفي اى عصر؟ )1
 ات العالم؟كیف أمكن جمع كل النسخ من جمیع بالد وقار )2
 ھل تم تحریف كل النسخ وإعادتھا الصحابھا أم تم إعدامھا ونشر الجدید عوضا عنھا؟ )3
 ھل یعقل ان ال تنجو نسخة واحدة من ھذه النسخ القدیمة؟   )4
این تم التحریف؟ في اى مكان وتحت اشراف من؟ ومعروف أن الكتاب المقدس قد انتشر في كل بالد العالم، في أسیا  )5

 قیا ووصل إلى كل مكان حتى الھند؟  ففي اى بلد ُحرف؟ أم اتفقت كل البلدان على التحریف؟  وأوروبا وافری
في أى لغة ُحرف الكتاب؟  في العربي ، الیوناني ، العبري، الالتیني، السریاني أم القبطي؟ ھل حرف في لغة واحدة؟  )6

 وھل بقیت اللغات االخرى بدون تحریف؟  
 لمسیحین االمناء دون ادنى مقاومة؟ھل یعقل ان یصمت كل الیھود وا )7
 تري من قام بتحریف مخطوطات البحر المیت (قمران) والتى یرجع تاریخھا إلى القرن الثالث قبل المیالد؟   )8
 كیف انتصرت المسیحیة بكتاب مزیف؟ الم یكن ھذا الكتاب ھو الذى استخدمھ الرسل واالباء ككلمة هللا لتغیر العالم؟ )9

القرون االولى نادت المسیحیة بالمسیح الذى لم یصلب ثم مع الوقت تغیر ھذا االیمان ونادت ھل یعقل انھ خالل  )10
 بالمسیح، كلمة هللا المتجسد الذى صلب وقام في الیوم الثالث؟

 على المدعي ان یأتي بدلیل أو برھان 

بت مصداقیتھ وعدم تحریفھ ولیس سنة فعلى القرأن ان یث 600بما ان الكتاب المقدس سابق في وجوده عن القرأن باكثر من 
الكتاب المقدس.  نعم أن المشكلة ھي مشكلة القرأن ولیس الكتاب المقدس، بمعنى على القرأن ان یثبت لنا انھ غیر محرف؟  على 

 ماالقل الكتاب المقدس كتبھ انبیاء ورسل كانوا شھود عیان، اما القرأن ورسول االسالم فلم یكن من ضمن شھود العیان، فھو ل
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یعش في ذلك الزمان الذى كتب فیھ الكتاب المقدس ولم یكن معاصراً الحداثھ، ولم یعش في نفس المكان ولھذا فحتى معرفتة 
للجغرافیا معرفة نظریة فقط.  ان الرویات القرأنة المختلفة عن روایات الكتاب المقدس تحتاج ان یبرھن لنا المسلم الیوم 

 – 1789() كتاب عن الحملة الفرنسیة على مصر 2018لنفترض انى كتبت الیوم (سنة بالبرھان والدلیل انھا صحیحة؟  فا
وحمل ھذا الكتاب روایات مخالفة ومتناقضة عن الروایات التى كتبھا شھود العیان في ذلك الوقت، فأي من میالدیة)  1801

ن اصدق من الكتاب الذى كتبة انا، وعلى الكتابین یكون صادق وحق؟  وایھما یكون محرف؟  یقول المنطق ان كتاب شھود العیا
 انا ككتاب ان اثبت ان روایتي غیر محرفة ولیس العكس.  

م.  ھذا االتھام وجة للمسیحیة دفاعاً عن االسالم 1064أول من اتھم الكتاب المقدس بالتحریف كان ابن حزم  سنة  
والقرأن واكتشف ان ھناك اختالفات وتناقضات كثیرة والقرأن باالخص بعدما قام ابن حزم بعمل مقارنة بین الكتاب المقدس 

بینھا.  من منطلق ایمانھ بأن القرأن ھو االعالن النھانئ � ولھذا فالبد ان یكون صادقاً ومصصحاً لكل ما جاء قبلة وجھ ابن 
كون نص قرأني یحزم اتھام التحریف للكتاب المقدس.  ببساطة منطق ابن حزم یتلخص في االتي: اذا اختلف نص كتابي مع 

الكتاب المقدس قد حرف والنص القرأني ھو الصادق. فالكتاب المقدس یقول ان المسیح قد صلب ومات، اما النص القرأني 
فیقول لم یصلب ولم یمت، إذا وبدون اى براھین وادلة یكون الكتاب المقدس محرف والقرأن ھو الصحیح.  ھذا االدعاء غیر 

اریخي او حتى منطقي واحد.  الدافع الوحید ھو الدفاع عن القرأن وصحتھ حتى لو كان بإدعاء مؤسس على اى دلیل او برھان ت
باطل وكاذب.  ھذا االدعاء دفع ابن حزم ان یقول بأن االنجیل الحقیقي الذى نزل على المسیح قد فقد؟  طبعا ھو ال یفھم معنى 

 االنجیل وال یقدم اى دلیل مقنع على صدق ادعائھ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 ف عزميالمسیح من ھو؟                                                                                                       د. ق. اشر   
 

 الفصل الثاني

 ھل كان یَُسوع مدرًكا لحقیقة شخصھ؟

ن نحاول اإلجابة على سؤال یطرحھ أ، هدن نتناول موضوع الھوت الَمِسیح والبراھین الّتي تؤكّ أفضل قبل من األ
م یقل بأن یَُسوع ل انالمتشكك والمسلم یؤمن ". إنھو هللا فاعبدوني؟ يإنّ "نھ ھو المسیّا؟ وأین قال إین قال یَُسوع أ"وھو كون المشكّ 

 الذي یجب أن یُعبد.  هللابل كان محورھا  ،لم تكن عن نفسھ كإلھ ھن رسالتولم یقل إ ،نھ ھو المسیّا أو هللاإبدًا أ

 یمكن اللوھیتھ فالَمِسیح قال أشیاء كثیرة أال ینفي  بھذه الصراحة وذلك الوضوح عدم قول یَُسوع "أنا هللا فاعبدوني"إن  
ت ال یمكن أن اعبارلقد تفّوه یسوع ب. اأو مجنونً  اابً أو كذّ  اأن تصدر من إنسان عادي، وإذا صدرت من إنسان عادي یكون مجدفً 

 :تصدر إال من هللا نفسھ. على سبیل المثال ولیس الحصر

 المالئكة ھي مالئكتھ 

یُْرِسُل ابن اإلنسان َمالَِئَكتَھُ فَیَْجَمعُوَن ِمْن َملَُكوتِِھ َجِمیَع اْلَمعَاثِِر َوفَاِعِلي اِإلثِْم، " 42-41: 13قول یَُسوع الَمِسیح في متى 
أي  ،ن هللا یرسل مالئكتھ، بل قال إّن "ابن اإلنسان"إَویَْطَرُحوَنُھْم فِي أَتُوِن النّاِر" لنالحظ جیدًا كالم یَُسوع الَمِسیح، فھو لم یقل 

ذه الكائنات ن یمتلك ھأة لخدمة هللا وال یستطیع إنسان قكائنات روحیة مخلو ةن المالئكأیح "یرسل مالئكتھ." نعلم جیدًا یَُسوع الَمسِ 
 ). 10: 15، 9-8: 12نھا "مالئكة هللا" (لُوقا إفھي فقط في خدمة هللا ولتحقیق مقاصده ولھذا یقول الِكتَاب الُمقدّس 

 یجلس على كرسي مجده لیدین 

موات. في حیاء واألان الذي سیدین األنھ ھو الدیّ إبل قال أیًضا  ،والملكوت لنفسھ ةیَُسوع الَمِسیح بنسب المالئك لم یكتفِ 
َوَمتَى َجاَء ابن اإلنسان فِي َمْجِدِه َوَجِمیُع اْلَمالَِئَكِة اْلِقدّیِسیَن َمعَھُ، " :حدیثھ األخیر على جبل الزیتون تحدث یَُسوع عن مجیئھ فقال

" ءِ ا یَُمیُّز الّراِعي اْلِخَراَف ِمَن اْلِجدَافَِحینَئٍِذ یَْجِلُس َعلَى ُكْرِسّي َمْجِدِه. َویَْجتَِمُع أََماَمھُ َجِمیُع الّشعُوِب، َفیَُمیُّز بَْعَضُھْم ِمْن بَْعٍض َكمَ 
كالم َیُسوع الَمِسیح عن مجیئھ في المجد وجمیع المالئكة القدیسین معھ وجلوسھ على كرسي مجده ودینونتھ ). 32-31: 25(متّى 

قائل ھذه  ن یكونأ ،مھما كان ،دراك َیُسوع الَمِسیح لطبیعتھ وحقیقة شخصھ. ال یمكن أن یقبل أي إنسانإد كلھا براھین مباشرة تؤكّ 
 خر. هللا مجده آلیعطي ألن ما ینسبھ إلى نفسھ حق إلھي فقط وال یمكن أن  ،خص عاديمجّرد ش عباراتال

 یغفر الخطایا

عى ھذا الحق لنفسھ عندما شفى اإلنسان المفلوج. ن هللا وحده ھو الغافر للخطایا، لكن یَُسوع الَمِسیح ادّ أكلنا نعلم جیدًا  
یَُھود والكتبة ال وسمع معلم بمجّرد أن ».یَا بَُنّي، َمْغفُوَرةٌ لََك َخَطایَاكَ «ْم، قَاَل ِلْلَمْفلُوجِ: فَلَّما َرأَى یَُسوع إیمانھُ تقول القصة الكتابیة "

ه ھو فا� وحد ؛ِلَماذَا یَتََكلُّم ھذَا ھَكذَا بِتََجاِدیَف؟ َمْن یَْقِدُر أَْن یَْغِفَر َخَطایَا إِالّ هللاُ َوْحدَهُ؟" وھذه حقیقة«ھذا القول قالوا في قلوبھم 
ال تنتھي الحكایة عند ھذا  ص هللا وحده.من سلطان لمغفرة الخطایا ھو أمر یخُ یسوع علنھ أما إن الذي لھ سلطان غفران الخطایا. 

 "،يمن حقوق هللا ونسبتھ لنفس احقً  تُ سلبني أل مخطئ،نتم على حق وأنا "أ :الحد، فعندما عرف یَُسوع ما في قلوبھم، لم یقل لھم
ِلَماذَا تُفَّكُروَن ِبھذَا فِي قُلُوبُِكْم؟ أَیَّما أَْیَسُر، أَْن یُقَاَل ِلْلَمْفلُوجِ: َمْغفُوَرةٌ لََك َخَطایَاَك، أم «ن یَُسوع قال لھم أالِكتَاب الُمقدّس  ّوندبل ی

لََك «قَاَل ِلْلَمْفلُوجِ: ». ُسْلَطانًا َعلَى األرض أَْن یَْغِفَر اْلَخَطایَاأَْن یُقَاَل: قُْم َواْحِمْل َسِریَرَك َواْمِش؟ َولِكْن ِلَكْي تَْعلَُموا أَّن البن اإلنسان 
ن أوعلى السامعین  ،ن ما قالھ لھذا المفلوج حقّ أد كالمھ واعتبر كّ أن یَُسوع أأي » أَقُوُل: قُْم َواْحِمْل َسِریَرَك َواذَْھْب إلى بَْیتَِك!

 ). 10 – 5: 2لَى األرض أَْن یَْغِفَر اْلَخَطایَا" (مرقُس ن "البن اإلنسان ُسْلَطانًا عَ أیعلموا جیدًا 

 ھو وهللا االّب واحد

أكثر من إعالن وتصریح نطق بھما یَُسوع الَمِسیح كلھا  من إنجیلھ صحاح الخامسل الرسول یُوحنّا الحبیب في األسجّ یُ 
ماني ثإدراكھ لحقیقة شخصھ أنھ هللا الظاھر في الجسد. فعندما شفى یَُسوع اإلنسان المفلوج الذي كان لھ ؛ أي تھألوھیتشیر إلى 

أحد سان في ن یَُسوع شفى ھذا اإلنألالناموس  ومر الیَُھود ومعلِّ مّ ذت ،شفىالبركة لیُ  يیستعطى منتظًرا من یلقیھ ف مقعدًا وثالثین سنة
أَبِي َیْعَمُل «بحفظ یوم السبت وتقدیسھ. فأجابھم یَُسوع قائًال  ة التي تقضيالوصیة اإللھی ضَ قَ نَ الشفاء واتھموه بأنھ بھذا ،توسبال
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 أَبُوهُ، هللاَ ّن فَِمْن أَْجِل ھذَا َكاَن اْلیَُھود یَْطلُبُوَن أكثر أَْن یَْقتُلُوهُ، ألنھ لَْم یَْنقُِض الّسْبَت فََقْط، بَْل قَاَل أیًضا إِ ». ن َوأَنَا أَْعَملُ اآلَحتّى 
أنھ  الموت، األولى اھمبسببن جسام یستحق خطیئتیْ ارتكب یَُسوع  ،وبحسب فكر الیَُھود ،). ھنا8 – 7: 5ُمعَاِدًال َنْفَسھُ بِا�ِ" (یُوحنّا 

. لكن كیف � والثانیة أنھ بقولھ "أبي یعمل حتى اآلن وأنا أعمل" قال إنّھ معادلٌ  ،عندما شفى المفلوج في السبت یوم الربنقض 
ى ل علماء الیَُھود إلتوصّ لقد أنھ یساوي ویعادل نفسھ با�؟  ؟ ھل فھمواعمل"أنا أفھم الیَُھود قول یَُسوع "أبي یعمل حتى اآلن و

 ؤاًال ھذا السؤال س وعطى وصیة السبت ھو نفسھ یحفظ السبت أم یكسره؟" قد یبدأواضحة للسؤال القائل "ھل هللا الذي  ةجابإ
ھ یكسر عطي السبت ھو نفسأھم وجوھري. فال یمكن أن یكون هللا الذي ، لكنھ بالنسبة للفكر الیَُھودي سؤال مُ یًاراضافت افلسفیً 

یام لكن ھذا ال یمنع هللا من الق .الیوم السابع راحة �صار و ،الیوم السادسنھایة كمل ُكّل عمل الخلق مع أالسبت. فا� كخالق قد 
ول عن خلیقتھ یقوم ؤا� ال یعمل یوم السبت بمعنى أنھ ال یخلق، لكنھ في نفس الوقت كمسفه خلیقتھ، لھذا بأعمال العنایة اإللھیة تجا

بأعمال  ن هللا یقومكان یقصد أ..."  نُكّل ساعة ولحظة. لھذا عندما قال یَُسوع الَمِسیح "أبي یعمل حتى اآل بلبأعمال العنایة ُكّل یوم 
ویعتنى ائًما دالَمِسیح نفسھ با� الذي یعمل  ىساو لقد .ة "وأنا أعمل"رخیي كالم یَُسوع ھي العبارة األ، لكن المشكلة فھالعنایة بخالئق

ھذا كانوا یطلبون  جلأل ،في نظر الیَُھود عبارة تجدیف یستحق قائلھا الموتكانت ھذه العبارة طبع بالو .یوم السبتحتى في بخلیقتھ 
 أكثر أن یقتلوه. 

 صوتھ یقیم الموتى من القبور 

 قیم الموتى "الَ تَتََعّجبُوا ِمْن ھذَا، فَإِنّھُ تَأْتِي َساَعةٌ فِیَھا یَْسَمُع َجِمیُع الِّذینَ ینھ إفي نفس الحوار مع الیَُھود قال الَمِسیح للكتبة 
 – 28: 5اْلَحیَاةِ، َوالِّذیَن َعِملُوا الّسیّئَاِت إلى قِیَاَمِة الدّْینُونَِة" (یُوحنّا  فِي اْلقُبُوِر َصْوتَھُ، فَیَْخُرُج الِّذیَن فَعَلُوا الّصاِلَحاِت إلى قِیَاَمةِ 

ي ینھا هللا للدینونة سیسمع جمیع الذین في القبور صوتھ (أي صوت یَُسوع الَمِسیح)، فصوت یَُسوع یحفي الساعة الّتي عیّ ف). 29
بحر حتى الذین ماتوا في البل ، يءمنھم ش دھم وعادت إلى التراب ولم یبقَ اجسألت فجمیع الذین تحلّ  .األموات ویقیمھم من قبورھم

 القادر على إقامة صوتال من ھو صاحب ؟. من ھو ھذاسیقومون من الموت عند سماع صوتھ في الیوم األخیر كلھم السمكأو
خر؟ ھل یمكن ي أخص اختصاصاتھ آلن یعطأ� یمكن یمكن أن یكون ھذا مجّرد إنسان عادي؟ كیف أ !جمیع الذین في القبور؟

حقیقة قیامة األموات ھذه برھنھا یَُسوع إن قدرتھ المطلقة؟  تخص هللا وحده؟ من یشارك هللاأن یشارك أحد المخلوقات في أعمال 
في القبر.  نتنأولعازر الذي كان قد قریة نایین، رملة أوابن  ،بنھ یایرساأكثر من مّرة في حیاتھ وخدمتھ على األرض، فیَُسوع أقام 

داه ااألموات. وكما اخترق صوتھ قبر لعازر عندما ن ھؤالء الموتى من بین خرج من فمھ الطاھر قامواضح بكلمة واحدة وبأمر 
أن تلبس أجسادھم من جدید لتقوم من  البشر ھ جمیع القبور في ُكّل مكان ویأمر أرواحا" سیخترق صوتُ "لعازر ھلم خارجً  :قائًال 

الدینونة  نأد الِكتَاب الُمقدّس یؤكّ وفعلوا الصالحات إلى قیامة الحیاة، والذین عملوا السیئات إلى قیامة الدینونة.  الذین ،األموات
)، إال أن یَُسوع الَمِسیح ھو 17: 1بُطرس 1، 6 – 5؛ 3: 2، ُرومَیة 31: 25، إرمیا 17: 1ھي عمل هللا وحده (تثنیة األخیرة 

 46: 25ر مصیر اإلنسان سواء الحیاة األبدیّة أم الھالك األبدّي (متّى البشریة وحكمھ ھو الذي سیقرّ لدینونة ُكّل من اآلب ن المعیّ 
 د، وھا ھو یَُسوع الَمِسیح یؤكّ وااألموات حتى یدان على إقامةن یكون لھ سلطان أان بد للدیّ  )، ولكي تتم الدینونة فال29: 5ویُوحنّا 

 . فیقومون سمع جمیع الذین في القبور صوتھوھو الذي سی ،السلطان المطلق ھ یملكنأ

 لھ الكرامة اإللھیة

ن یكون لھ نفس كرامة هللا؟ قال یَُسوع الَمِسیح "ِلَكْي یُْكِرَم أشأنھ  اللھیة؟ ھل یمكن إلنسان مھما عإلماذا عن الكرامة ا
یكون للمسیح نفس إكرام هللا؟ كیف ). 23: 5اْلَجِمیُع االبن َكَما یُْكِرُموَن اآلب. َمْن الَ یُْكِرُم االبن الَ یُْكِرُم اآلب اّلِذي أَْرَسلَھُ" (یُوحنّا 

كما یقول أن األمر  مأ ؟لرسِ مل یقبل الل، ومن یقبل المرسَ رسِ مل ھي من كرامة الن كرامة الُمرسَ إن یقول ھنا أھل یقصد یَُسوع 
ماشى ا ھذا التفسیر ال یتطعً قمجّرد التقدیر واالحترام؟  ویَُسوع فھ إكرامعني السجود والعبادة أما ی� اإلكرام الواجب ن إالبعض 

فمن  ،فإكرام االبن لیس متروًكا الختیار اإلنسان ولمزاجھ ،م اآلب"رلیَُسوع الَمِسیح "من ال یكرم االبن ال یك واضحمع الكالم ال
ُكّل ركبة  وعیستسجد لفیھ الیوم الذي  ؛ینونةدھ یوم البواسطتا باإلیمان بھ أو بالدینونة م إمّ كرَ الموت والحیاة، یُ وبیده الدینونة، 

 ویعترف بھ ُكّل لسان.
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  حیاة وخدمة یَُسوع الَمِسیح

ات من سنو ثالثلحظة المعمودیة وحتى صعوده إلى السماء، وھي فترة تتجاوز  ذمنالعلنّیة امتدت خدمة یَُسوع الَمِسیح  
الخدمة الّتي امتدت لتشمل معظم الیَُھودیة والجلیل وحتى السامرة. خالل ھذه الفترة ومن خالل حیاتھ وتعالیمھ وُمعجزاتھ 

نھ ھو االبن األزلي الوحید الذي لھ طبیعة وصفات هللا ویعمل أعن حقیقة شخصھ و ،مّرات ومرات ،علن یَُسوع الَمِسیحأ
) والُمعجزات الكثیرة الّتي صنعھا یَُسوع الَمِسیح 7 – 5ى الموعظة على الجبل (متّى ل لنا البشیر متّ سجِّ یُ أعمال هللا نفسھ. 

یَُسوع الَمِسیح، فالموعظة الّتي نطق بھا یَُسوع  الرب فمبین من الحكمة الخارجة من یوقفنا منبھرین ومتعجّ ، حتى )9-8(متّى 
م الَمِسیح الذي من السماء بكالم السماء، الموعظة الّتي یقول فیھا "سمعتم أنھ قیل...أما أنا ھنا یتكلّ  .لم ولن ینطق أحد بمثلھا

ا، عطى شعبھ الناموس والوصایأالذي  ،لیھوه الذي فأقول." لقد نظر یَُسوع إلى شخصھ وذاتھ على أن لھ نفس السلطان اإللھي
ة ن یكون ولھذا كان یعلم كمن لھ سلطان ولیس كالكتبأعطاه البعد اإللھي الذي قصده الرب أم التفسیر الصحیح للناموس وفقدّ 

الَ «ھ لھذا قال مقھ ویتمّ فلم یكن یَُسوع یناقض الناموس بل جاء لكي یحقّ  ؛والفریسیّین. ھذا السلطان مبني على طبیعة شخصھ
 إلى أَْن تَُزوَل الّسَماُء َواألرضتَُظنّوا أَنّي ِجئُْت ألَْنقَُض النّاُموَس أو األنبیاء. َما ِجئُْت ألَْنقَُض بَْل ألَُكّمَل. فَإِنّي اْلَحّق أَقُوُل لَُكْم: 

شیر یُ مصطلح "الناموس واألنبیاء" ). إن 18- 17 :5الَ یَُزوُل َحْرٌف َواِحدٌ أو نُْقَطةٌ َواِحدَةٌ ِمَن النّاُموِس َحتّى یَُكوَن اْلُكّل" (
یح ث عن شخصھ، عملھ، فدائھ، فالَمسِ الَمِسیح وتتحدّ  مجيءأسفار العھد القدیم كلھا تشیر إلى فإلى ُكّل أسفار العھد القدیم.  

جیدًا أنھ كشخص ھو تحقیق وكمال ھذا اإلعالن. كان یَُسوع الَمِسیح یعلم  ء المسیحومجي ،ھو محور وھدف العھد القدیم
ات العھد القدیم كلھ، ولھذا فھو الوحید وأعظم من ُكّل األنبیاء والملوك والكھنة الذین أتوا قبلھ، فھو محور وغایة وھدف نب

 قھا في شخصھ. ا ویحقّ یً رھا تفسیًرا حقیقلطان أن یفسِّ الذي لھ السُ 

 ویشبع وتى،الم ویقیمالمقیدین باألرواح الشریرة، ر حرّ ویُ  المرضى، كان یشفي .یصنع خیًرالھذا الشخص العجیب كان یجول 
 الموت والطبیعة. ، بل وعلىوعلى األرواح الشریرة ،مراضنواع األأسلطان على ُكّل كان لھ یَُسوع الَمِسیح ھذا معناه أن . الجیاع

اجیل األنلت وحضور. سجّ سلطان قدرة ولھ صفات الربوبیة من  ؛يادعغیر ھا على أنھ شخص علقد برھنت الُمعجزات الّتي صن
معجزة صنعھا یَُسوع الَمِسیح بخالف معجزة دخولھ إلى العالم (المیالد العذراوي) ومعجزة قیامتھ  سٍت وثالثینأكثر من األربعة 

 مسخُمعجزات مرتبطة بسلطان یَُسوع على الطبیعة، و وتسعمعجزة شفاء،  تسعة عشرةُمعجزات قیامة، و ثالثمن بین األموات (
نتقاة ولیست ُكّل ما صنع یَُسوع ألن الِكتَاب الُمقدّس یقول ات إلخراج الشیاطین). طبعا ُكّل ھذه الُمعجزات ھي ُمعجزات مُ ُمعجز
ب" َضْعٍف فِي الّشعْ  ُكلّ َكاَن یَُسوع یَُطوُف ُكّل اْلَجِلیِل یُعَلُّم فِي َمَجاِمِعِھْم، َوَیْكِرُز بِبَِشاَرِة اْلَملَُكوِت، َویَْشِفي ُكّل َمَرٍض وَ " :نھإعنھ 

َولَْو "َوَحْیثَُما دََخَل إلى قُرًى أو ُمدٍُن أو ِضیَاعٍ، َوَضعُوا اْلَمْرَضى فِي األَْسَواِق، َوَطلَبُوا إِلَْیِھ أَْن یَْلِمُسوا  :) ویقول مرقُس23: 4(
اٍت َوآیَ كتب "یات آخر كثیرة لم تُ آن یَُسوع صنع أ ،لحقیقةد یُوحنّا الحبیب ھذه ا)، ویؤكّ 56: 6ُھدَْب ثَْوبِِھ. َوُكّل َمْن لََمَسھُ ُشِفَي" (

 تَُكوَن ا أَّن یَُسوع ُھَو الَمِسیح ابن هللاِ، َوِلَكيْ آخر َكثِیَرةً َصنََع َیُسوع قُدّاَم تَالَِمیِذِه لَْم تُْكتَْب فِي ھذَا اْلِكتَاِب. َوأَّما ھِذِه فَقَدْ ُكِتبَْت ِلتُْؤِمنُو
 ). 31- 30: 20(یُوحنّا » َحیَاةٌ بِاْسِمھِ  لَُكْم إذا آَمْنتُمْ 

 ثینسٍت وثال، إال أن عدد الُمعجزات المدونة في األَناجیل ھي من المعجزات یحصى أوما ال یمكن أن یعد یَُسوع الَمِسیح صنع لقد  
 معجزة، وھذه الُمعجزات مصنّفة كما یلي: 

I. ُمعجزات متعلّقة بسلطانھ على الطبیعة  

 .)11 – 1: 2خمر (یُوحنّا  تحویل الماء إلى .1

 .)22: 8، لُوقا 35: 4، مرقُس 23: 8تھدئة العاصفة والبحر (متّى  .2

  .)48: 6، مرقُس 25: 14المشى على الماء (متّى  .3

  .)11 – 1: 5إكثار السمك في الشباك (لُوقا  .4

 .)10: 9، لُوقا 30: 6، مرقُس 13: 14طفال (متّى ضافة إلى النساء واألالف رجل باإلآإشباع خمسة  .5
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  .)1: 8، مرقُس 32: 15الف رجل (متّى آإشباع األربعة  .6

  .)24: 17ن) (متّى االسمكة الّتي فیھا إستاًرا (درھم .7

  .)12: 11، مرقُس 22 – 18: 21شجرة التین الّتي یبست بكلمة (متّى  .8

  .)11 -1: 21ة الثانیة (یُوحنّا إكثار السمك للمرّ  .9

II.  ُمعجزات شفاء المرضى 

  .)12: 5، لُوقا 40: 1، مرقُس 2: 8األبرص (متّى شفاء وتطھیر   .10

  .)5: 8شفاء عبد قائد المئة (متّى   .11

  .)38: 4، لُوقا 30: 1، مرقُس 14: 8شفاء حماة بُطرس (متّى   .12

 .)18: 5، لُوقا 3: 2، مرقُس 2: 9شفاء المفلوج (متّى   .13

 .)43: 8، لُوقا 25: 5، مرقُس 20: 9شفاء نازفة الدم (متّى   .14

  .)27: 9عمّیین (متّى شفاء األ  .15

  .)6: 6، لُوقا 1: 3، مرقُس 9: 12شفاء إنسان یده یابسة (متّى   .16

  .)24: 7، مرقُس 21: 15بنة المرأة الكنعانیة (متّى اشفاء   .17

  .)38: 9، لُوقا 17: 9، مرقُس 14: 17شفاء الغالم الذي كان بھ روح شیطان (متّى   .18

 ). 35: 18، لُوقا 46: 10، مرقُس 30: 20 عمّیین في أریحا (متّىشفاء األ  .19

  .)22: 8عمى في بیت صیدا (مرقُس شفاء األ  .20

  .)11: 13شفاء المرأة المنحنیة (لُوقا   .21

  .)1: 14شفاء اإلنسان المصاب باالستسقاء (لُوقا   .22

  .)11: 17رص (لُوقا شفاء العشرة البُ   .23

  .)31: 7عقد (مرقُس صم واألشفاء األ  .24

  .)1: 9شفاء المولود أعمى (یُوحنّا   .25

  .)51: 22ذن عبد رئیس الكھنة (لُوقا أُ شفاء   .26

  .)46: 4شفاء ابن خادم الملك (یُوحنّا   .27

  .)1: 5شفاء مریض بیت حسدا (یُوحنّا   .28

III.  ُمعجزات إخراج الشیاطین 

  .)26: 8، لُوقا 1: 5، مرقُس 28: 8إخراج الشیاطین من مجنون كورة الجدریّین (متّى   .29

  .)32: 9شفاء األخرس الذي بھ شیطان (متّى   .30
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  .)33: 4، لُوقا 23: 1إخراج الروح النجس (مرقُس   .31

  .)43 – 38: 9، لُوقا 24 – 17: 9، مرقُس 18 – 14: 17إخراج شیطان من الغالم (متّى   .32

  .)14: 11، لُوقا 22: 12خرس (متّى عمى واألالشیاطین من اإلنسان األ إخراج  .33

IV.  قامة الموتى إُمعجزات 

  .)40: 8، لُوقا 22: 5، مرقُس 23، 18: 8بنة یایرس (متّى اإقامة   .34

  .)11: 7قامة ابن أرملة نایین (لُوقا إ  .35

  .)43: 11قامة لعازر (یُوحنّا إ  .36

 
 ھ؟ ھویتدتھ ُمعجزات یَُسوع بخصوص كّ أما الذي 

بیننا. فیَُسوع الَمِسیح صنع ُكّل الُمعجزات  االبن األزلي الذي صار جسدًا وحلّ  ؛كلمة هللا يءالُمعجزات ھي إعالن لمج •
 .على المرض واألرواح الشریرة والموت والطبیعة ْینتھ وبسلطانھ المطلقبقوّ 

اإلنسان  فیتعرّ  المعجزات فمن خالل ،ءشيهللا القدیر الذي یستطیع ُكّل  وطبیعتھ. الُمعجزات ھي إعالن عن صفات هللا •
 . ةبلمس وأالذي یشفي بكلمة  نالضعیف والمحدود على هللا القوي وصاحب السلطا

 ولھذا فھي تھدف إلى جذب اإلنسان نحو هللا المحب. ،الُمعجزات تعبیر عن حضور هللا •

  .ن یتجاوب اإلنسان مع الملك بالتوبة واإلیمانأب ولھذا فھي تتطلّ  ،كوتھالملك ومجيء مل ءلمجيالُمعجزات ھي إعالن  •

ي وف ،مّرات كان اإلنسان ھو الذي یأتي للمسیحبعض الال نحو اإلنسان، ففي الُمعجزات ھي إعالن عن حب هللا الفعّ  •
في یَُسوع الَمِسیح الّذي جعل نفسھ متاًحا  لُكّل  د ھذا الحبّ وقد تجسّ  مّرات أخرى كان الَمِسیح یذھب للمحتاجین. هللا حبٌّ 

 المحتاجین. 

َولَّما َصاَر اْلَمَساُء قَدُّموا إِلَْیِھ َمَجانِیَن َكثِیِریَن، ": لنبؤات العھد القدیم عن شخص المسیّا اُمعجزات الَمِسیح كانت تحقیقً  •
». ُھَو أََخذَ أَْسقَاَمنَا َوَحَمَل أَْمَراَضنَا«ِلَكْي یَتِّم َما قِیَل بِإَِشْعیَاَء النّبِّي اْلقَائِِل: فَأَْخَرَج األرواح بَِكِلَمٍة، َوَجِمیَع اْلَمْرَضى َشفَاُھْم،

 .)4: 53(إشعیاء » لِكّن أَْحَزانَنَا َحَملََھا، َوأَْوَجاَعنَا تََحّملََھا«)، 17-16: 8(متّى 

": ن الخطایاعن قدرة الَمِسیح على غفرا اُمعجزات الَمِسیح كانت إعالنً  •

 

بُنَّي،  یَا«فَلَّما َرأَى یَُسوع إیمانُھْم، قَاَل ِلْلَمْفلُوجِ: 
ِلَماذَا یَتََكلُّم ھذَا ھَكذَا بِتََجاِدیَف؟ َمْن یَْقِدُر «َوَكاَن قَْوٌم ِمَن اْلَكتَبَِة ُھنَاَك َجاِلِسیَن یُفَّكُروَن فِي قُلُوبِِھْم: ». َمْغفُوَرةٌ لََك َخَطایَاكَ 

  .)7 – 5: 2(مرقُس » یَا إِالّ هللاُ َوْحدَهُ؟أَْن یَْغِفَر َخَطا

": الُمعجزات تأكید على أن یَُسوع ھو المسیّا •

 

أَّما یُوحنّا فَلَّما َسِمَع فِي الّسْجِن بِأعمال الَمِسیح، أَْرَسَل اثْنَْیِن ِمْن تَالَِمیِذِه، 
اذَْھبَا َوأَْخبَِرا یُوحنّا بَِما تَْسَمعَاِن َوتَْنُظَراِن: اَْلعُْمُي «وع َوقَاَل لَُھَما:فَأََجاَب یَسُ » أَْنَت ُھَو اآلتِي أم نَْنتَِظُر آَخَر؟«َوقَاَل لَھُ:

 بَّشُروَن. َوُطوبَى ِلَمنْ یُْبِصُروَن، َواْلعُْرُج یَْمُشوَن، َواْلبُْرُص یَُطّھُروَن، َوالّصّم یَْسَمعُوَن، َواْلَمْوتَى یَقُوُموَن، َواْلَمَساِكیُن یُ 
 .)6 -2: 2(مرقُس  »ُر فِيّ الَ یَْعثُ 

ة. والمرأة المنحنی واألعرج بكمعمى واألصم واألوشفى األ ،مراض: شفى األبرص ونازفة الدملقد شفى یَُسوع ُكّل أنواع األ
ظھر یَُسوع سلطانھ على الطبیعة، على البحر والریح والشجر أكلمة. فوق ُكّل ھذا مجّرد الب ،عدرب وشفى عن بُ شفى عن قُ 

 والسمك...الخ. 

دودة ُمعجزات األنبیاء محلقد كانت عن بقیة األنبیاء الذین صنعوا ُمعجزات من قبل؟  الكن ما الذي یجعل الَمِسیح مختلفً 
زات ُكّل ُمعجكانت إحتیاجات اإلنسان المختلفة. ُمعجزات الَمِسیح شاملة وغطت ُكّل نواحي الحیاة وكل كانت بینما  ،من حیث الكم
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عندما تجاوز أمر الرب وضرب الصخرة مثًال الرب، فُموَسى  إرادةن یتجاوز أحد منھم أسم الرب وال یستطیع إاألنبیاء تُجرى ب
وبالصورة الّتي  ،وبأمره ھو ،تھ الشخصیةبقوّ  المعجزاتالَمِسیح أجرى مھا ُحرم من دخول أرض كنعان. بینما بدًال من أن یكلّ 

 ةوال تصل إلى مستوى الخلق من العدم ألن عملی ،وح بھ للبشرمُمعجزات األنبیاء كانت محدودة الغرض وضمن المسإن دھا. ارأ
ى َخلَق عمأُمعجزات الَمِسیح لتشمل الخلق والقیامة ومعرفة الغیب، فالمولود امتدت الخلق محصورة في شخص هللا وحده. بینما 

بالخطیة عم نوالطبیعة الصماء سمعت وخضعت لھ.  ،ولعازر قام بأمره منھ، وشجرة التین یبست بكلمة تْین،جدید ْینالَمِسیح عین لھ
 . الخطیة دخل الموت والمرض واأللم، والَمِسیح الرب وحده یغفر الخطایا ویحّرر اإلنسان من نتائج

 
 الَمِسیح ابن هللا

وحنّا یَُسوع الَمِسیح. فالرسول یُ  ة ھویّةة بل والجوھریة في فھمنا الَمِسیحي لحقیقھمّ لقاب المُ عتبر لقب "ابن هللا" من األیُ 
أَّن یَُسوع  َوأَّما ھِذِه فَقَدْ ُكتِبَْت ِلتُْؤِمنُوایقبل ویؤمن أن یَُسوع ھو الَمِسیح ابن هللا "حتى و ھویّة ابن هللا، كتب إنجیلھ حتى یفھم القارئ

یبدأ وینتھي إنجیل یُوحنّا بوصف الَمِسیح با�، ففي ). 31: 20هللاِ، َوِلَكْي تَُكوَن لَُكْم إذا آَمْنتُْم َحیَاةٌ بِاْسِمِھ" (یُوحنّا ُھَو الَمِسیح ابن 
: 20عتراف توما بحقیقة الھوتھ عندما قال "ربي وإلھي" (ال سجّ ) وفي الخاتمة یُ 1: 1ة یقول یُوحنّا "وكان الكلمة هللا" (االفتتاحیّ 

28 .( 

لیة، الوالدة التناس ،بأي شكل من االشكاللقب االبن، ال یعني  بالقطع هللا"؟ "ابنھو ن الَمِسیح لقول إلكن ماذا یعني ا
دھا الوحي اإللھي في الِكتَاب الُمقدّس. لكن القول علنھا ویؤكّ یوھذه الحقیقة  ،ألن هللا روح !حاشا � .بمعنى ان اآلب أنجب االبن

لیس ، لَمِسیح كابن د اتفرُّ  إن، یساویھ، فھو الفرید في نوعھ أحدز الشدید، فالَمِسیح ال مثیل لھ وال "ابن" یشیر إلى التمیّ بأن الَمِسیح 
ود مع والموج، ب في الجوھرد النوعي. أي أنھ ال یوجد مثلھ عند اآلب، فھو األقنوم المساوي لآلد الوجودي ولكن التفرُّ فقط التفرُّ 

ن ننظر إلى طبیعة العالقة بین اآلب أز؟ لإلجابة على ھذا السؤال نحتاج كن ما ھو مضمون ومحتوى ھذا التمیُّ ل اآلب منذ األزل.
فھو االبن  ،الكائنة في أقانیم هللا ز االبن یعود إلى المحبّةلھذا نقول ان تمیُّ  .زت بالحب األزلي واألبديّ واالبن، ھذه العالقة الّتي تمیّ 

عطى أدما لھذا عن ."ھذا ھو ابني الحبیب" :ینا عند المعمودیة وعلى جبل التّجلّيأعلنھا اآلب بنفسھ كما رأالحقیقة الّتي والحبیب. 
ُن مِ ألنھ ھَكذَا أََحّب هللاُ اْلعَالََم َحتّى بَذََل اْبنَھُ اْلَوِحیدَ، ِلَكْي الَ یَْھِلَك ُكّل َمْن یُؤْ " :تھ الشدیدة لإلنسانللعالم برھن على محبّ  االبنَ  اآلبُ 

ة بین اآلب واالبن قال عنھا ). ھذه المحبّة األزلیّ 8: 5، ُرومیَة 9: 4، یُوحنّا األولى 16: 3بِِھ، بَْل تَُكوُن لَھُ اْلَحیَاةُ األبدیّة" (یُوحنّا 
: 1" ابن َمَحبّتِِھ" (كولوسي  إنھ .)26: 17(یُوحنّا » یَُسوع الَمِسیح في صالتھ الشفاعیة "... ِلیَُكوَن فِیِھُم اْلُحّب الِّذي أَْحبَْبتَنِي بِِھ...

13 .( 

ز في إعالنھ عن هللا اآلب، لھذا قال یَُسوع لفیلبس "اَلِّذي لقب "ابن" أیًضا إلى المعادلة والتساوي، ولھذا ھو ممیَّ یشیر 
 ر: ن من أربعة أموز یتكوّ وھذا التمیّ  ،زعني أنھ الشخص الممیّ فی "بن هللا الوحیدأما تعبیر "ا). 9: 14َرآنِي فَقَدْ َرأَى اآلب" (یُوحنّا 

 االبن الحبیب لكونھز في المحبّة ممیّ  •

 � في الجوھر ومعادلٌ  مساوٍ  •

 ن من یراه یرى اآلبإب حتى لآل مشابھٌ  •

 أزلي. •

 امورً علن أأكما  ،د حقیقة مساواتھ كابن باآلبكّ أن شفى المفلوج، أفي حدیث الَمِسیح مع الكتبة ورؤساء الشعب بعد 
لفكر الیَُھود القائل  ) تأكیدٌ 17: 5عمل" (یُوحنّا أ. ففي قولھ "أبي یعمل حتى اآلن وأنا مع اآلب أخرى مھمة عن طبیعة ھذه العالقة

ن یكسر أبأن هللا، یھوه، یعمل یوم السبت لكنھ ال یكسر السبت، فالوحید الذي لھ حق العمل، أعمال العنایة اإللھیة، یوم السبت دون 
بوه لكن األكثر من ذلك ھو أنھ أن هللا ھو أسبت ھو هللا. كالم الَمِسیح عن أنھ اآلب یعمل وھو یعمل تأكید لیس فقط أو ینقض ال

 ألنھ یقوم بنفس العمل الذي عملھ هللا في السبت.  ،ساوى وعادل نفسھ با�
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االبن أَْن َیْعَمَل ِمْن َنْفِسِھ َشْیئًا إِالّ َما َیْنُظُر اآلب یَْعَمُل. ألن َمْھَما  اْلَحّق اْلَحّق أَقُوُل لَُكْم: الَ یَْقِدرُ «"فأََجاَب یَُسوع َوقَاَل لَُھُم: 
. ألنھ مْ اًال أعظم ِمْن ھِذِه ِلتَتَعَّجبُوا أَْنتُ َعِمَل ذَاَك فَھذَا یَْعَملُھُ االبن َكذِلَك. ألن اآلب یُِحّب االبن َویُِریِھ َجِمیَع َما ُھَو یَْعَملُھُ، َوَسیُِریِھ أَْعمَ 

َكْي َطى ُكّل الدّْینُونَِة ِلالْبِن، لِ كما أن اآلب یُِقیُم األموات َویُْحیِي، َكذِلَك االبن أیًضا یُْحیِي َمْن یََشاُء. ألن اآلب الَ یَِدیُن أََحدًا، بَْل قَدْ أَعْ 
 .)23 – 19: 5ِرُم اآلب الِّذي أَْرَسلَھُ" (یُوحنّا یُْكِرَم اْلَجِمیُع االبن َكَما یُْكِرُموَن اآلب. َمْن الَ یُْكِرُم االبن الَ یُكْ 

 )39 – 22: 10اتحاد اآلب باالبن (یُوحّنا 

یكمن في أنھا وأمانھا د أن مصدر ضمان الخراف ، أكّ 10في حدیث یَُسوع الَمِسیح عن الراعي الصالح في یُوحنّا  
أَبِي الِّذي أَْعَطانِي إِیّاَھا تعتبر في الواقع عطیة اآلب لالبن ")، كما أن ھذه الخراف 29، 28: 10في ید اآلب السماوي (محفوطة 

أنھا في ید اآلب، إال أن یَُسوع ینھي حدیثھ عن عالقة  وُھَو أعظم ِمَن اْلُكّل، َوالَ َیْقِدُر أََحدٌ أَْن یَْخَطَف ِمْن یَِد أَبِي" فضمان الخراف ھ
أَنَا وھذه العبارة ھي قولھ " .یَُسوعالرب ، شخص المبارك ب السماوي واالبنح حقیقة العالقة بین اآلالخراف باآلب بعبارة توضّ 

تحاد مصلحة مشتركة؟ أم ھو اتحاد اما طبیعة ھذا االتحاد بین اآلب واالبن؟ ھل ھو  :). لكن السؤال ھو30: 10َواآلب َواِحدٌ" (
آلب واالبن ھي وحدة الجوھر وتساوي القوى وھذا الوحدة أو االتحاد بین اإن في الھدف والغرض؟ أم ھو اتحاد من نوع خاص؟ 

د ). یؤكّ 28: 10ِدي" (ده كلمات یَُسوع الَمِسیح نفسھ "َوأَنَا أُْعِطیَھا َحیَاةً أبدیةً، َولَْن تَْھِلَك إلى اآلبِد، َوالَ یَْخَطفَُھا أََحدٌ ِمْن یَ تؤكّ ما 
لكن في اآلیة الالحقة  ،قوة یَُسوع نفسھ "َوالَ یَْخَطفَُھا أََحدٌ ِمْن یَِدي" حقیقة أن ضمان المؤمن یعتمد على 28یَُسوع الَمِسیح في اآلیة 

ا ال یناقض یَُسوع نفسھ في ة هللا اآلب "َوالَ َیْقِدُر أََحدٌ أَْن یَْخَطَف ِمْن یَِد أَبِي" طبعً یقول إّن ضمان المؤمن یعتمد على قوّ  29أي 
لھذا  .نفس الجوھر والطبیعة اإللھیة فين واحد ااالثنھما و ،ھا في ید اآلب السماوين، فالخراف ھي في یده كما أنیْ ن العبارتیْ ھات

 ختم یَُسوع كالمھ بتأكید الوحدة بینھ وبین اآلب بقولھ "أَنَا َواآلب َواِحدٌ."

أَْعَماًال َكِثیَرةً «: ئًال ھم قاتحدّا"أَنَا َواآلب َواِحدٌ" تناولوا حجارة لیرجموه، لكن یَُسوع ن سمع قادة الیَُھود عبارة أبمجّرد  
لَْسنَا نَْرُجُمَك ألَْجِل َعَمل َحَسٍن، بَْل ألَْجِل «أَجابَھُ اْلیَُھود قَائِِلیَن: » ََحَسنَةً أََرْیتُُكْم ِمْن ِعْنِد أَبِي. بَِسبَِب أي َعَمل ِمْنَھا تَْرُجُموَننِي؟

سببھ األعمال الكثیرة  م یكن). إن غضب الیَُھود من َیُسوع الَمِسیح ل33 -32: 10» (إِلًھاتَْجِدیٍف، فَإِنَّك َوأَْنَت إنسان تَْجعَُل نَْفَسَك 
ن یَُسوع قال عن أھو  اما زاد الیَُھود غضبً و جل ذلك اتھموه بالتجدیف.الّتي عملھا، بل طبیعة ادعائھ بأنھ ھو واآلب واحد، وأل

 .ھألوھیتد ؤكّ نھ "ابن هللا" ألن لقب ابن هللا یُ إنفسھ 

 ب معرفة االبن لآل

أَْحَمدَُك أَیَّھا اآلب َرّب الّسَماِء َواألرض، ألَنَّك أَْخفَْیَت ھِذِه َعِن اْلُحَكَماِء َواْلفَُھَماِء «فِي ذِلَك اْلَوْقِت أََجاَب یَُسوع َوقَاَل: "
قَدْ دُفَِع إِلَّي ِمْن أَبِي، َولَْیَس أََحدٌ یَْعِرُف االبن َوأَْعلَْنتََھا ِلألَْطفَاِل. نَعَْم أَیَّھا اآلب، ألن ھَكذَا َصاَرِت اْلَمَسّرةُ أََماَمَك. ُكّل َشْيٍء 

ُمتْعَبِیَن َوالثِّقیِلي األَْحَماِل، َوأَنَا إِالّ اآلب، َوالَ أََحدٌ یَْعِرُف اآلب إِالّ االبن َوَمْن أََرادَ االبن أَْن یُْعِلَن لَھُ. تَعَالَْوا إِلَّي یَا َجِمیَع الْ 
 َوِحْمِلي یّنٌ نِیِري َعلَْیُكْم َوتَعَلُّموا ِمنّي، ألَنّي َوِدیٌع َوُمتََواِضُع اْلقَْلِب، فَتَِجدُوا َراَحةً ِلنُفُوِسُكْم. ألن نِیِري ھَ  أُِریُحُكْم. اِْحِملُوا

 .)30-25: 11(متّى » َخِفیفٌ 

وفي  ،ا في داخلھ تجاه اآلبر یَُسوع عمّ عبّ ھم جدًا في فھمنا لطبیعة العالقة بین اآلب واالبن. ھنا یُ ھذا النص الكتابي مُ 
وع عن في فكر یَسُ جال د معرفتھ بطبیعة شخصھ. ماذا یعلن یَُسوع الَمِسیح عن نفسھ في ھذه اآلیات؟ وما الذي نفس الوقت یؤكّ 

عن  ھمةة حقائق مُ عدّ ھناك ل كلمات یَُسوع في ھذا النص. ونحن نتأمّ یُطرح طبیعة العالقة بینھ وبین هللا اآلب ؟ ھذا ھو أھم سؤال 
 طبیعة ھذه المعرفة والعالقة المتبادلة: 

  :معرفة متساویة ومن نفس النوع  )1
 َولَْیَس أََحدٌ َیْعِرُف االبن إِال اآلب، "

 .َوالَ أََحدٌ یَْعِرُف اآلب إِال االبن"
ه طبیعة ھذ . إنإال" ... یعرفة جدًا شمولیة ھذه المعرفة المتساویة "ال أحد زة وخاصّ بصورة ممیّ  ،ابن � ؛د یَُسوع الَمِسیحیؤكّ 

عرفة ب لیست مسمى من أن یكون مجّرد إنسان كباقي البشر. فمعرفة یَُسوع االبن لآلأیَُسوع  لالمعرفة بین اآلب واالبن تجع
 نھا معرفة إلھیة مطلقة أساسھا طبیعة هللاإالتحصیل، أي لیست المعرفة الّتي نختبرھا نحن عن طریق الخبرة وتزداد مع الزمن. 
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ا معرفة نھإبن. ب ھي من نفس نوع معرفة اآلب لالمعرفة یَُسوع الَمِسیح لآلفزه عن باقي المخلُوقات. وكذلك والھوتھ والّتي تمیّ 
 أساسھا طبیعة الَمِسیح والھوتھ. 

واالبن ھو مصدر  ،اآلب ھو مصدر اإلعالن عن االبنف ،آلخرعن اأھمیة وضرورة متساویة في إعالن ُكّل منھم ھناك  )2
أَْحَمدَُك أَیَّھا اآلب َرّب الّسَماِء َواألرض، ألَنَّك أَْخفَْیَت ھِذِه «دھا یَُسوع الَمِسیح عندما قال كّ أھذه الحقیقة اإلعالن عن اآلب. 

ب، َوالَ أََحدٌ َیْعِرُف اآلب إِالّ االبن َوَمْن أََرادَ االبن أَْن َعِن اْلُحَكَماِء َواْلفَُھَماِء َوأَْعلَْنتََھا ِلألَْطفَاِل...َولَْیَس أََحدٌ یَْعِرُف االبن إِالّ اآل
اَب ِسْمعَاُن فَأَجَ » َوأَْنتُْم، َمْن تَقُولُوَن إِنّي أَنَا؟« دھا في حدیثھ لبُطرس في قیصریة فیلبس عندما سأل تالمیذه:كّ أیُْعِلَن لَھُ" كما 
ُطوبَى لََك یَا ِسْمعَاُن ْبَن یُونَا، إِّن لَْحًما َودًَما لَْم یُْعِلْن «فَأَجاَب یَُسوع َوقَاَل لَھُ: » ْلَحّي!أَْنَت ُھَو الَمِسیح ابن هللاِ ا«بُطرس َوقَاَل: 

ن الَمِسیح ھو ابن هللا الحي إعالن بأعتراف بُطرس اإعالن وإن ). 18 – 15: 16لََك، لِكّن أَبِي الِّذي فِي الّسَماَواِت" (متّى 
ال أحد یستطیع أن یقول إّن الَمِسیح رب إال بالروح القدس وال ب الذي یعرف االبن معرفة حقیقیة. جاء من فوق من عند اآل

مكننا معرفة هللا الحقیقي إال من خالل إعالن یَُسوع الَمِسیح االبن الوحید الذي ھو في حضن اآلب، االبن الذي قال من رآني یُ 
عالقة متساویة مع اآلب الذي ب یتمتّع) أنھ 27 – 25: 11النص الكتابي (متّى  د في ھذاأن یؤكّ  یَُسوع لقد أراد فقد رأى اآلب. 

ب ھي في یَُسوع كما أن اآلب یعرف االبن كذلك االبن یعرف اآلب. وكما أن معرفة البشر لآل ،ھو "رب السماء واألرض"
لمعرفة المتساویة بین اآلب واالبن ھي یَُسوع تتم من خالل إعالن اآلب عنھ. إن ھذه ابمعرفة اإلنسان ف ذلكالَمِسیح وحده ك

 ساس الطبیعة الالھوتیة والصفات اإللھیة.أبنیة على ممعرفة النھائیة و
ثِّقیِلي تَعَالَْوا إِلَّي َیا َجِمیَع اْلُمتْعَبِیَن َوال"حقیقة معرفة یَُسوع لآلب وحقیقة معرفة اآلب لالبن ھي أساس دعوة یَُسوع للمتعبین  )3

تُوا لتَفِ ا"). ھذه الدعوة اإللھیة للراحة نجد صداھا في العھد القدیم وفي كلمات الرب نفسھ 29: 11" (متّى َوأَنَا أُِریُحُكمْ األَْحَماِل، 
تعالوا إلى وأنا "یقدر أن یقول أحد ال  .)22: 45(اشعیاء إِلَّي َواْخلُُصوا یَا َجِمیَع أَقَاِصي األرض، ألَنّي أَنَا هللاُ َولَْیَس آَخَر" 

. فیَُسوع الَمِسیح ھو نفسھ یھوه، وكما قال یھوه في العھد "التفتوا إلي واخلصوا"إال شخص هللا الذي قال من قبل  "أریحكم
الَمِسیح یدعو  عن یَُسوإ ."تَعَالَْوا إِلَّي یَا َجِمیَع اْلُمتَْعبِیَن َوالثِّقیِلي األَْحَماِل، َوأَنَا أُِریُحُكمْ " :یَُسوع قالالقدیم التفتوا إلي واخلصوا 

د وبھذا یؤكّ  "تعالوا إلي...وأنا أریحكم" :بل یقول ،یحكمرحمال إلى ذاتھ، فھو ال یقول لھم تعالوا إلى هللا فیالمتعبین والثقیلي األ
 األرض لیخلصوا ویجدوا الراحة في شخصھ المبارك.  يیَُسوع أنھ ھو هللا الذي مازال یدعو جمیع أقاص

 
 حادثة التّجلّي 

یَّرْت َھْیئَتُھُ قُدّاَمُھْم، َوَبْعدَ ِستِّة أَیّاٍم أََخذَ یَُسوع بُطرس َویَْعقُوَب َویُوحنّا أََخاهُ َوَصِعدَ بِِھْم إلى َجبَل َعال ُمْنفَِرِدیَن. َوتَغَ "
 فََجعََل بُطرس یَقُولُ  دْ َظَھَرا لَُھْم یَتََكلَّماِن َمعَھُ.َوأََضاَء َوْجُھھُ َكالّشْمِس، َوَصاَرْت ثِیَابُھُ بَْیَضاَء َكالّنوِر. َوإِذَا ُموَسى َوإِیِلیّا قَ 

». یّا َواِحدَةٌ َرّب، َجیّدٌ أَْن نَُكوَن ھُھنَا! فَإِْن ِشئَْت نَْصنَْع ُھنَا ثَالََث َمَظال: لََك َواِحدَةٌ، َوِلُموَسى َواِحدَةٌ، َوِإلیلِ  َیا«ِلیَُسوع: 
ا َولَمّ ». ھذَا ُھَو أزلي الِّذي بِِھ ُسِرْرُت. لَھُ اْسَمعُوا«َسَحابَةٌ نَیَّرةٌ َظلّلَتُْھْم، َوَصْوٌت ِمَن الّسَحابَِة قَائًِال: َوفِیَما ُھَو َیتََكلُّم إذا 

فََرفَعُوا أَْعیُنَُھْم َولَْم ». واقُوُموا، َوالَ تََخافُ «َسِمَع التّالَِمیذُ َسقَُطوا َعلَى ُوُجوِھِھْم َوَخافُوا ِجدّا. فََجاَء یَُسوع َولََمَسُھْم َوقَاَل: 
  .)36 – 28: 9، لُوقا 8 – 2: 9، مرقُس 8 -1: 17(متّى  یََرْوا أََحدًا إِالّ یَُسوع َوْحدَهُ.

والّذي تاله  ،)18: 16یَُسوع "الَمِسیح ابن هللا الحي" (متّى بعتراف بُطرس اتتبع حادثة التّجلّي من الناحیة الزمنیة  
). فبعد "ستة أیام" من حادثة التّجلّي وحدیث 38 – 31: 8ثمن تبعیتھ (مرقُس عن وع عن صلبھ وموتھ وكذلك مباشرة إعالن یَسُ 

ت ر"تغیّ  . وھناكصليإلى جبل عال وكان یُ بھم خذ یَُسوع "بُطرس ویَعقُوب ویُوحنّا" وصعد بھم إصعد أمھ وموتھ الآیَُسوع عن 
. داخلھ لقد أشرق الالھوت في .ِجدّا َكالثّْلجِ، الَ یَْقِدُر قَّصاٌر َعلَى األرض أَْن یُبَیَّض ِمثَْل ذِلَك" ھیئتھ" وصارت " ثِیَابُھُ تَْلَمُع بَْیَضاءَ 

ان معھ مًجا، كان ھو ذاتھ ممجدًا. وظھر لھم ُموَسى وإیلیا، وكانا یتكلّ من الداخل، فكان كلھ متوھّ  ؛علیھ بل منھ ینعكس لم یكن النور
 ل الناموسُموَسى الذي یمثّ إن ن یُسلم ویصلب ویموت. أنھ ینبغي إد الذي قال ھو عنھ مّرات من قبل روجھ أو موتھ العتیعن خُ 

 ھو موضوعوموت الَمِسیح وفدائھ ھو موضوع الناموس واألنبیاء، ، ألن معھ عن موتھ انل األنبیاء كانا یتحدثوإیلیا الذي یمثّ 
ت كما ن یتألم ویموأذھانھم لیروا أنھ كان ینبغي أعمواس فتح  لھذا عندما ظھر الرب یَُسوع بعد قیامتھ لتلمیذيّ  .العھد القدیم كلھ

 ). 47 – 44: 24كتب عنھ في ناموس ُموَسى واألنبیاء (لُوقا 



 16 ف عزميالمسیح من ھو؟                                                                                                       د. ق. اشر   
 

 ْفنَاُكْم بِقُّوةِ َربّنَا یَُسوع الَمِسیح َوَمِجیئِِھ،ألَّننَا لَْم َنتْبَْع ُخَرافَاٍت ُمَصنّعَةً، إِذْ َعرّ " :قالوعن ھذه الحادثة شھد الرسول بُطرس  
ھذَا ُھَو أزلي الِّذي «ا ِمَن اْلَمْجِد األَْسنَى: بَْل قَدْ ُكنّا ُمعَاِینِیَن َعَظَمتَھُ. ألنھ أََخذَ ِمَن هللاِ اآلب َكَراَمةً َوَمْجدًا، إِذْ أَْقبََل َعلَْیِھ َصْوٌت َكھذَ 

). یستخدم 18 – 16: 1بُطرس 2نَْحُن َسِمْعنَا ھذَا الّصْوَت ُمْقبًِال ِمَن الّسَماِء، إِذْ ُكنّا َمعَھُ فِي اْلَجبَِل الُمقدّس" (وَ ». أَنَا ُسِرْرُت بِھِ 
ى بُطرس أر قدل ."ألَّننَا لَْم َنتْبَْع ُخَرافَاٍت ُمَصّنعَةً" :، فیقولةساس إیماننا في مجيء الَمِسیح ثانیأالرسول بُطرس حادثة التّجلّي لیقدم 

ء سوف یأتي ثانیة. فرجاء مجي ،بمجد وكرامة ،ل بالمجد والكرامة وھذا التّجلّي ھو برھان قوي على أن یَُسوعالمكلّ  ھ الَمِسیحَ بعینیْ 
 ن في التّجلّي والھیئة الّتي كان علیھا یَُسوع ممجدًا. الَمِسیح بالمجد والكرامة متضمَّ 

 .». لَھُ اْسَمعُواابني"ھذَا ُھَو  :لنسمع صوت اآلب السماوي من السماء وھو یقول أمام ھذا المنظر العجیب والمھیب نصمت 
كلمات هللا اآلب وشھادتھ عن ابنھ ھي تأكید مضاعف إلعالن إن ب في الجوھر. د المحبوب والمساوي لآلفیَُسوع ھو االبن المتجسّ 

مات بُطرس جاءت بإعالن إلھي من السماء وھا ھو مصدر )، فكل18: 16عتراف بُطرس بأن الَمِسیح ھو ابن هللا الحي (متّى او
رمز  لھ ھي د ھذه الحقیقة عن االبن المبارك مّرة أخرى. كما أن السحابة التي كانت تظلّ ھذا اإلعالن، شخص هللا نفسھ، یؤكّ 

لب والموت الصبیل ة ثانیة قومرّ  ،معمودیتھ وقتحضور هللا، الشكینة، الحضور اإللھي. فشھادة اآلب لالبن مّرة عند بدایة خدمتھ ل
م مّ تضاع لیتفي حالة اال ند، االبن األزلي الذي كان في حضن اآلب وھو االھي إعالن بأن ھذا الشخص العجیب ھو االبن المتجسّ 

 الفداء والخالص بموتھ الكفاري.

الم یَُسوع ن جھة یَُسوع الَمِسیح، فكبمثابة تشجیع لھم حتى یثبتوا في إیمانھم م ؟ إنھاأھمیة ھذه الحادثة بالنسبة للتالمیذما  
من مجد الَمِسیح حتى  لمحة قلیلةن یروا ولو أراد لھم أمال، لكن الرب ب لآلط ومخیّ عن صلبھ وموتھ، من وجھة نظرھم، محبِ 

ون تّجلّي ھو عربًال بالمجد والكرامة. كما أن الن الَمِسیح سوف یأتي بمجده مكلّ أن یسبق المجد، وأن األلم والموت ال بُد وأیدركوا 
 ، بالمجد والبھاءد لھ وھو في طریق األلم والصلب أنھ بالرغم من رفض الیَُھود لھ إال أنھ مازال متسربًال لیؤكّ  ،من اآلب لالبن

 ).5: 17قَْبَل َكْوِن اْلعَالَِم" (یُوحنّا لیتحقق كالم یَُسوع الَمِسیح وصالتھ "َمّجدْنِي أَْنَت أَیَّھا اآلب ِعْندَ ذَاِتَك بِاْلَمْجِد الِّذي َكاَن ِلي ِعْندََك 

، تملونھایمكن أن یح ومجده بصورة عظمتھالتالمیذ  أىة قصیرة على جبل التّجلّي، فروھللقد تسربل یَُسوع الَمِسیح بالمجد ل
ال منظر لھ وال جمال خلى نفسھ وصار "أ -بالتجُسد–نھ ابن هللا الموجود منذ األزل والذي إفي السماء. كتمل إال أن ھذا المجد سی

 ،زنب، اختبر األلم والحسھ، جاع وعطش وُجرّ أین یسند رأكان من حیث المظھر اإلنساني كأي إنسان، فقیر، لیس لھ  .فننظر إلیھ"
طبیعة شخصھ، فرأینا الھوتھ ومجده وسمعنا شھادة وارتفع الحجاب عن حقیقة  ،وللحظات بسیطة ،الموت. لكن في التّجلّي أخیًراو

أیًضا ما سوف نكون نحن المؤمنین عند  أظھرتدت حادثة التّجلّي ما سوف یكون علیھ یَُسوع بعد القیامة، وء عنھ. لقد أكّ السما
 ). 1: 3ننا سنراه كما ھو (یُوحنّا األولى مجیئھ، سنكون مثلھ أل

 االبن في التكلیف العظیم 

ِلیِل إلى اْلَجبَِل، َحْیُث أََمَرُھْم یَُسوع. َوَلّما َرأَْوهُ َسَجدُوا لَھُ، َولِكّن بَْعَضُھْم َشّكوا. فَتَقَدَّم َوأَّما األََحدَ َعَشَر تِْلِمیذًا فَاْنَطلَقُوا إلى اْلجَ "
وُھْم بِاْسِم اآلب َواالبن دُفَِع إِلَّي ُكّل ُسْلَطاٍن فِي الّسَماِء َوَعلَى األرض، فَاذَْھبُوا َوتَْلِمذُوا َجِمیَع األَُمِم َوَعّمدُ «یَُسوع َوَكلَّمُھْم قَائًِال: 

 16: 28آِمیَن. (متّى ». ْنِقَضاِء الدّْھرِ َوالّروحِ اْلقُدُِس. َوَعلُّموُھْم أَْن یَْحفَُظوا َجِمیَع َما أَْوَصْیتُُكْم بِِھ. َوَھا أَنَا َمعَُكْم ُكّل األَیّاِم إلى ا
– 20( .  

 حقیقة اسم یَُسوع "عمانوئیل" وینتھي أیًضا بحقیقة وجود الَمِسیح مع تالمیذه والمؤمنین متى بإعالن  نجیلیبدأ إ 
یس فقط ھو ل ،وصلب وقام ،وعاش بیننا ،لد في بیت لحموُ  حین "عمانوئیل" هللا معنا. فیَُسوع الَمِسیح الذي دخل إلى عالمنا ألنھ

مثل ھذا الوعد إال شخص "كلي الوجود"، "وكلي عطي . وال یمكن أن یدابن داود بحسب الجسد، لكنھ "ابن هللا"، الكلمة المتجسّ 
ا ربوبیة د لناألمم" تؤكّ  لّ وعبارة "كُ  .د على أبدیة شخص یَُسوع الَمِسیحشیر وتؤكّ ن "ُكّل األَیّاِم إلى اْنِقَضاِء الدّْھِر" تُ ألالمعرفة"، 

لنا  دتھ: فھي تؤكّ یھولأھمة عن مُ د مجموعة من الحقائق اله، تؤكّ كلمات یَُسوع األخیرة لتالمیذإن  ،یَُسوع وسلطانھ. في الحقیقة
فات شخص یَُسوع الَمِسیح لھ نفس صإن سلطانھ ووجوده الكلي وكذلك معرفتھ الكلیة، وأبدیتھ، وكذلك ربوبیتھ. بكلمات أخرى، 

 حد من خالئقھ. أالصفات الّتي ال یمكن أن یشارك هللا فیھا  ؛هللا

تأكید على أن یَُسوع كان یعي طبیعة شخصھ، ھي العبارة أیًضا والّتي تعتبر  ،ن نؤكد علیھاأید لكن العبارة الّتي نر
ُكّل كلمة قالھا یَُسوع إن ). 19: 28"َوَعّمدُوُھْم بِاْسِم اآلب َواالبن َوالّروحِ اْلقُدُِس" ( :ة بالمعمودیة الّتي قال فیھا یَُسوعالخاصّ 
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اء لیؤكد ولیس بأسم "دوھم بِاسمقانیم الثالثة. قال یَُسوع الَمِسیح "عمّ یز األاجدًا لفھم طبیعة هللا وتمة ھمّ الَمِسیح في ھذه العبارة مُ 
شخاص أ ةسم الروح القدس، ألن ذلك یعني وجود ثالثاسم االبن وباسم اآلب وبادوھم بالوحدانیة في شخص هللا. كما أنھ لم یقل عمّ 

سماء أالث ثبشخص لكن وحدانیة الیعني قد ألن ذلك  ،ف أداة التعریف)ذوح قدس (بحب وابن ورآسم امنفصلین، كما أنھ لم یقل ب
م" ولیس الكلمة "اسباستخدام  أقانیم ثالثةلد وحدة ا"َعّمدُوُھْم بِاْسِم اآلب َواالبن َوالّروحِ اْلقُدُِس" لیؤكّ  :الَمِسیح بوضوح قال مختلفة.
قانیم استخدم أداة التعریف لُكّل منھم "اآلب واالبن والروح القدس." بھذه العبارة األز بین التمیّ على د وفي نفس الوقت لیؤكّ  ،بأسماء

 قدس.د یَُسوع الَمِسیح أنھ واحد مع اآلب والروح القدس، فھو كلمة هللا وابن هللا، األقنوم الثاني في الثالوث األیؤكّ 

 

 الَمِسیح ابن اإلنسان 

مّرة في  30مّرة ( 69حوالي  لوقا،ى ومرقُس واألولى، أي متّ  ةالمتشابھورد ذكر لقب "ابن اإلنسان" في األَناجیل 
ات الّتي ورد فیھا لقب "ابن المرّ  ُجلة. في مرّ  13مّرة في لُوقا)، كما ورد في إنجیل یُوحنّا  25مّرة في مرقُس ؛  14ى ؛ متّ 

ین تقادة الیَُھود مرّ حین استخدمھ سان آخرین، فقط ثالث مّرات ورد اللقب على ل .ثاإلنسان" كان یَُسوع الَمِسیح ھو المتحدّ 
في ُكّل المرات الّتي استخدم فیھا یَُسوع و). 7: 24نطق بھ المالك مقتبًسا قول یَُسوع الَمِسیح (لُوقا حین ) و34: 12(یُوحنّا 

 الَمِسیح ھذا اللقب كان یشیر إلى: 

  .خدمتھ األرضیةإلى  :أّوًال 

  .المھ وصلبھ وموتھإلى آ :ثانیًا

م یشیر ھذا اللقب المھم؟ ولماذا الإفي سحاب المجد. لكن من ھو ھذا ابن اإلنسان؟ وثانیة ھ مجیئقیامتھ وإلى  :ثالثًا
 ب الذي استخدمھ یَُسوع الَمِسیح لإلشارة إلى شخصھ؟ یعتبر اللقب المحبّ 

ُكْنُت أََرى فِي ُرَؤى « :من سفره صحاح السابعالّتي رأھا في األ الرؤیإلى ال وآصل ھذا اللقب یعود إلى سفر دانیإن أ
ّل  ُسْلَطانًا َوَمْجدًا َوَملَُكوتًا ِلتَتََعبّدَ لَھُ كُ اللّْیِل وإذا َمَع ُسُحِب الّسَماِء ِمثُْل ابن إنسان أَتَى َوَجاَء إلى اْلقَِدیِم األَیّاِم، فَقَّربُوهُ قُدّاَمھُ. فَأُْعِطيَ 

 ).14 – 13ْلَطانُھُ ُسْلَطاٌن أبدي َما لَْن یَُزوَل، َوَملَُكوتُھُ َما الَ َیْنقَِرُض" (الّشعُوِب َواألَُمِم َواألَْلِسنَِة. سُ 

كذلك إلى سلطانھ و ،ألنھ یشیر إلى طبیعة المسیّا وإرسالیتھ ،یعتبر لقب "ابن اإلنسان" لقب مسیّاني، أي مرتبط بالمسیّاو 
للممالك  ل النبيآدانی انعم ھو إنسان، لكنھ أعظم من مجّرد إنسان. ففي رؤی .ز والمختلف عن باقي البشرنھ المسیّا الممیّ إوملكوتھ. 

نصرة ملكوت هللا على ھذه الممالك البشریة، وبعد دمار إلى و، والُروَمان ،ارس، والیونانفومادي و ،األربعة الّتي تشیر إلى بابل
ھذا السلطان والملكوت  .)14: 7ل آالبن اإلنسان لتتعبد لھ ُكّل الشعوب (دانی اوملكوتً  اومجدً  اھذه الممالك األربع، یعطي هللا سلطانً 

ھ ة العسكریة، لكن ھذا الملكوت "أعطي" لة السیف وال بالقوّ ھو سلطان أبدي وملكوت ال ینقرض. ال یأخذ ابن اإلنسان ملكوتھ بقوّ 
ن دانیال أ). نالحظ أیًضا 8(مزمور  خلققد جلھ أسان الذي من حقق دور اإلنھ لكي یُ هللا نفسَ  عطى ملكوتَ أُ  المسیّا أي أن .من هللا

صلھ أ ،الذي جاء لیظھر أمام هللا اآلب في شكل إنسان ،حب السماء. فھذا الشخصمع سُ  أتىد، الذي رأى "ابن اإلنسان" الممجّ 
ھذا  بن اإلنسان" یُؤّكد أن ظھورالتعبیر "مثل اوب السماء. حُ نھ جاء إلى حفلة التتویج مع سُ إسماوي ولیس أرضي كباقي البشر. 

ھ یَُسوع ن. إشیر ھذا اللقب إلى هللا الذي صار في الھیئة كإنساند. لھذا یُ شخص سماوي متجسّ  إنھبل  ا،إنسانیً  االملك لیس ظھورً 
ماء نزل من السال الذي إلیس أحد صعد إلى السماء ابن اإلنسان الذي ھو أزلي الوجود "إن الَمِسیح مستعلنًا الھوتھ في بشریتھ. 

  ).13: 3ابن اإلنسان الذي ھو في السماء" (یُوحنّا 

وع لوصف طبیعتھ وإرسالیتھ یُؤّكد أن یَسُ  ةبة والمستخدملقاب المحبّ استخدام یَُسوع الَمِسیح لھذا اللقب وجعلھ أكثر األإن  
د ارتبط ھذا اللقب بثالثة جوانب من حیاة كان یعلم جیدًا من ھو وما ھي إرسالیتھ وارتباط شخصھ واالرسالیة بملكوت هللا. فق

 یَُسوع الَمِسیح:

، )45: 10(مرقُس  »ألن ابن اإلنسان أیًضا لَْم یَأِْت ِلیُْخدََم بَْل ِلیَْخِدَم َوِلیَْبِذَل نَْفَسھُ فِدْیَةً َعْن َكثِیِرینَ " :خدمتھ األرضیة )1
یسند فیھ لمكان  للمسیحتضاعھ لم یكن اثناء خدمتھ وأ). 11: 18 ى" (متّ ألن ابن اإلنسان قَدْ َجاَء ِلَكْي یَُخلَّص َما قَدْ َھلَكَ "
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). 20: 8(متّى » ِللثّعَاِلب أَْوِجَرةٌ َوِلُطیُوِر الّسَماِء أَْوَكاٌر، َوأَّما ابن اإلنسان فَلَْیَس لَھُ أَْیَن یُْسنِدُ َرأَْسھُ «قَاَل لَھُ یَُسوع:  .سھأر
 – 10: 2ظھر ھذا السلطان في غفران الخطایا (مرقُس أي السلطان، وقد كان كلّ  لكن بالرغم من حالة االتضاع إال أنھ

  .)8: 12السبت (متّى  ) وإعالنھ أنھ ھو ربُّ 11
ثة أیام قتل وبعد ثالرفض ویُ م ویُ ن یتألّ أث َیُسوع الَمِسیح كثیًرا مع تالمیذه عن أنھ ینبغي تحدّ  :األلم والصلب والموت )2

ْقتََل، َوَبْعدَ بَِة، َویُ یُعَلُّمُھْم أَّن ابن اإلنسان یَْنَبِغي أَْن یَتَأَلَّم َكثِیًرا، َویُْرَفَض ِمَن الّشیُوخِ َوُرَؤَساِء اْلَكَھنَِة َواْلَكتَ َواْبتَدَأَ " :یقوم
اإلنسان َسْوَف یَُسلُّم  ابن«خبرھم بذلك أیًضا قائًال: أ). وعندما كان مع تالمیذه في الجلیل 31: 8" (مرقُس ثَالَثَِة أَیّاٍم یَقُومُ 

 ).22: 17" (متّى فََحِزنُوا ِجدّا». فَیَْقتُلُونَھُ، َوفِي اْلیَْوِم الثّاِلِث یَقُومُ 23إلى أَْیِدي النّاِس 
ُھَو.  أَنَا:« المسیح "أأنت الَمِسیح ابن المبارك؟" فقال :الكھنة رئیسُ سأل  ة المسیح،ثناء محاكمأفي  :ظھوره في المجد )3

 ). ھذا اإلعالن كان كفیًال 62: 14(مرقُس » ْبِصُروَن ابن اإلنسان َجاِلًسا َعْن یَِمیِن اْلقُّوةِ، َوآتِیًا فِي َسَحاِب الّسَماءِ َوَسْوَف تُ 
قة یَُسوع الَمِسیح حقیأّكد ثیابھ وقال ما حاجتنا بعد إلى شھود.  ولھذا شقّ  ،فن یَُسوع قد جدّ أألن یعتبر رئیس الكھنة 

فَإِّن ابن اإلنسان َسْوَف یَأِْتي فِي َمْجِد أَبِیِھ َمَع َمالَئَِكتِِھ، َوِحیَنئٍِذ یَُجاِزي ُكّل َواِحٍد " :فقال ،حتى في أمثالھمجیئھ في المجد 
 دولھذا سوف یرسلھا بتكلیف محدّ  ،الرب اإللھ الذي تخضع لھ المالئكة المسیح ھو). 27 – 26: 16" (متّى َحَسَب َعَمِلھِ 

 "انِ َوَصِریُر األَْسنَِمْن َملَُكوتِِھ َجِمیَع اْلَمعَاثِِر َوفَاِعِلي اِإلثِْم، َویَْطَرُحوَنُھْم فِي أَتُوِن النّاِر. ُھنَاَك یَُكوُن اْلبَُكاُء  یَْجَمعُونَ وھو "
  .)41: 13 ى(متّ 

لى خدمتھ األرضیة وموتھ عوھما  ،ن بلقب "ابن اإلنسان"ولین المرتبطیْ ن األق یَُسوع الَمِسیح العنصریْ في مجیئھ األّول حقّ 
م یَُسوع لھذا استخداإن ق بالكامل في مجیئھ الثاني. الصلیب. أما العنصر الثالث وھو مجیئھ في المجد على السحاب، فسوف یتحقّ 

"ابن د م ضالتكلّ فإن نھ موجود منذ األزل. لھذا أدراكھ ومعرفتھ لطبیعتھ اإللھیة وإد د الجانب اإللھي في شخصھ، ویؤكّ اللقب یؤكّ 
 ). 28: 3، مرقُس 8: 12(متّى  ااإلنسان" یعتبر تجدیفً 

كإنسان  الیتھإلى إرسقب لیشیر لالھذا ولھذا استخدم یَُسوع  .اإلنسان-على أنھ اإللھ "ابن اإلنسان" تأكیدٌ  ـنفسھ ب یسوع بلقّ أن یُ 
قامة من األموات في مغفرة الخطایا واإل كما استخدمھ لیشیر بھ إلى سلطانھ اإللھي ،)45: 10یخلص ما قد ھلك (مرقُس بھدف أن 

عوده وكذلك في مجیئة الثاني في ). فالَمِسیح یَُسوع یستخدم اللقب في قیامتھ وصُ 9: 17ى ، متّ 10: 2نھ رب السبت (مرقُس أو
 ). 30: 24ى ، متّ 28: 19المجد على السحاب (متّى 

  أنا ھو

الواردة بضعة مّرات في بشارة  "لإلشارة فیھا إلى حقیقة ذاتھ عبارة "أنا ھوة الّتي استخدمھا یَُسوع من العبارات الُمھمّ  
عندما یشیر یَُسوع إلى نفسھ بعبارة "أنا ھو" عبارة یربط یَُسوع الَمِسیح نفسھ مع الرب الخالق، إلھ العھد "یھوه." ال بھذه یوحنّا.

إِلھُ أَبِیَك، أَنَا « ) قائًال:أنا ھو("یھوه"  ـف هللا نفسھ لُموَسى بفھو یربط نفسھ بشخصیة إلھ العھد القدیم یھوه. ففي سفر الخروج عرّ 
» لَْیُكمْ إِ ھَكذَا تَقُوُل ِلبَنِي إِْسَرائِیَل: أَْھیَْھ أَْرَسلَنِي «َوقَاَل: ». الِّذي أَْھیَھْ أَْھیَِھ «فَقَاَل هللاُ ِلُموَسى:  إِلھُ إِْبَراِھیَم َوإِلھُ إِْسَحاَق َوإِلھُ یَْعقُوَب...

ح أصب ،ز جدًا كإلھ العھد مع شعبھ إسرائیلوالممیّ  ي). ھذا اإلعالن اإللھي الذي فیھ أعلن هللا عن اسمھ الشخص14، 6: 3(خروج 
العھد القدیم، اإللھ الحي الحقیقي. فالرب اإللھ "یھوه" ال یوجد لھ  على طولاالسم الذي استخدمھ األنبیاء للحدیث عن إلھ العھد 

وثان، فھو الذي قال لشعبھ "أَْنتُْم ُشُھوِدي، یَقُوُل الّرّب، َوَعْبِدي الِّذي اْختَْرتُھُ، ِلَكْي تَْعِرفُوا مم واأللھة األآقارن ب یمكن أن یُ مثیل وال
، 11 – 10: 43ّب، َولَْیَس َغْیِري ُمَخلّص" (إشعیاء َوتُْؤِمنُوا بِي َوتَْفَھُموا أَنّي أَنَا ُھَو. قَْبِلي لَْم یَُصّوْر إِلھٌ َوبَْعِدي الَ یَُكوُن. أَنَا أَنَا الرّ 

لعھد القدیم "أنا ھو" ھو اسم هللا ل يالھوتالفكر ال). بحسب 17، 12: 48 ؛9، 4: 46 ؛22، 19، 8: 45 ؛4: 41انظر أیًضا 
ن یقارن بآلھة األمم أكن مي الوجود، اإللھ الذي ال یي المعرفة وكلّ ي السلطان وكلّ ، اإللھ األزلي والموجود بذاتھ، كلّ يالشخص

 بولھذا فال یمكن أن یستخدمھا أي إنسان من البشر لیصف أو یلقّ  ،نا ھو" بالرب "یھوه"أعبارة " صّ واألصنام. فالعھد القدیم یخُ 
 نفسھ بھا. 

تھ وفدائھ موث عن . عندما تحدّ ویخّص بھ ذاتھ فقط في العھد القدیملنفسھ یھوه  ینسبھھنا یأتي یَُسوع الَمِسیح ویأخذ ما 
أ بھ د الذي في ُكّل ما یقولھ ویتنبّ )، فھو هللا المتجسّ 28: 8" (یُوحنّا أَنَا ُھوَ َمتَى َرفَْعتُُم ابن اإلنسان، فَِحینَئٍِذ تَْفَھُموَن أَنّي « قال لھم

ّق اْلَحّق أَقُوُل لَُكْم: قَْبَل أَْن یَُكوَن اْلحَ «فقال  ،ن یتم ألنھ ھو هللا. كما أعلن یَُسوع الَمِسیح عن وجوده السابق للیَُھودأد بُ  وال حقّ 
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"أَقُوُل لَُكُم اآلن قَْبَل أَْن یَُكوَن، َحتّى َمتَى َكاَن تُْؤِمنُوَن أَنّي  :للتالمیذ أن یؤمنوا أنھ ھویسوع راد لقد أو .)58: 8» (أَنَا َكائِنٌ إِْبَراِھیُم 
َرَجعُوا  ،). ونتیجة لقولھ "أنا ھو"50: 6، مرقُس 27: 14ا "أنا ھو" (متّى ). وأكثر من مّرة قال لھم ال تخافو19: 13أَنَا ُھَو" (

 ).6: 18إلى اْلَوَراِء َوَسقَُطوا َعلَى األرض" (یُوحنّا 

. في ُكّل دد وعیھ لطبیعتھ ولحقیقة شخصھ أنھ ابن هللا المتجسّ وتؤكّ  ،د الھوتھإعالنات یَُسوع الَمِسیح عن نفسھ تؤكِّ إن 
سبع ات الكذلك في المرّ أنھ ھو یھوه.  ،دون أي شك ،دنا ھو" یؤكّ أھا یَُسوع عن نفسھ والّتي ارتبطت بعبارة "قال اإلعالنات الّتي

 علن یَُسوع فیھا أنھ ھو هللا المتجسد. أالّتي ارتبط فیھا التعبیر "أنا ھو" بصفة أو فاعل 

). ھنا یربط یَُسوع بین 35: 6(یُوحنّا  یَُجوُع، َوَمْن یُْؤِمْن بِي فَالَ یَْعَطُش أَبًَدا"أَنَا ُھَو ُخْبُز اْلَحیَاِة. َمْن یُْقبِْل إِلَّي فَالَ « )1
 دیًما،ق كل الشعب المنأوبین شخصھ. فكما  ،المن السماوي الذي نزل من السماء لیشبع شعب الرب الجائع في البریة

كان سد، وشباع الجعطاه هللا لشعبھ في البریة كان إلأ المن الحقیقي ینال حیاة أبدیة. فالمن الذي؛ كذلك من یَقبل یَُسوع
اآلباء الذین أكلوا منھ ماتوا. أما المن الحقیقي، شخص یَُسوع ا ألن مادیً  وكان غذاءً  ،ارتبط فقط بفترة البریة ا ألنھمؤقتً 

اھب بدًا، كما أنھ وأال یجوع  منھ كلفمن یأوأبدیًا، شبع دائًما م للعالم كلھ ودائم وأبدي، كما أنھ یُ الَمِسیح، فھو روحي ومقدّ 
 ». زل ِمَن الّسَماِء اْلَواِھُب َحیَاةً ِلْلعَالَمِ االحیاة األبدیّة، وھو عطیة اآلب للبشر "ألن ُخْبَز هللاِ ُھَو النّ 

ا أعلن الرب قدیمً لقد ). 12: 8(یُوحنّا  “اةِ أَنَا ُھَو نُوُر اْلَعالَِم. َمْن یَتْبَْعنِي َفالَ یَْمِشي فِي الّظْلَمِة بَْل یَُكوُن لَھُ نُوُر اْلَحیَ « )2
: 13لھم باللیل (خروج  ءلھم بالنھار وعمود النار الذي كان یضيحضوره مع شعبھ من خالل السحابة الّتي كانت تظلّ 

 "ِمّمْن أَْرتَِعُب؟لّرّب نُوِري َوَخالَِصي، ِمّمْن أََخاُف؟ الّرّب ِحْصُن َحیَاتِي، اَ " 27). قال داود عن الرب یھوه في مزمور 22
العالم ألنھ ھو الخالق، فقد  علن یَُسوع ھذه الحقیقة عن نفسھ فیقول "أنا ھو نور العالم". إن یَُسوع نورُ ھنا یُ و). 1: 27(

أَلَھُ دَتِِھ، فَسَ ربط یَُسوع الَمِسیح بین ھذا اإلعالن ومعجزة شفاء المولود أعمى. "َوفِیَما ُھَو ُمْجتَاٌز َرأَى إنسانا أَْعَمى ُمْنذُ ِوالَ 
أَبََواهُ، لِكْن ِلتَْظَھَر  الَ ھذَا أَْخَطأَ َوالَ « أََجاَب یَُسوع:». َیا ُمعَلُّم، َمْن أَْخَطأَ: ھذَا أم أَبََواهُ َحتّى ُوِلدَ أَْعَمى؟«تَالَِمیذُهُ قَائِِلیَن: 

دَاَم نََھاٌر. یَأْتِي لَْیٌل ِحیَن الَ یَْستَِطیُع أََحدٌ أَْن یَْعَمَل. َما دُْمُت فِي  أعمال هللاِ فِیِھ. یَْنبَِغي أَْن أَْعَمَل أعمال الِّذي أَْرَسلَنِي َما
اذَْھِب «قَاَل ھذَا َوتَفََل َعلَى األرض َوَصنََع ِمَن التّْفِل ِطینًا َوَطلَى بِالّطیِن َعْینَيِ األَْعَمى. َوقَاَل لَھُ:  ».اْلعَالَِم فَأَنَا نُوُر اْلعَالَمِ 

نور العالم ألنھ ابن  نھإ). 7-1: 9الِّذي تَْفِسیُرهُ: ُمْرَسٌل، فََمَضى َواْغتََسَل َوأَتَى بَِصیًرا" (یُوحنّا » ِسْل فِي بِْرَكِة ِسْلَوامَ اْغتَ 
َك َوقَاَل: اأََجاَب ذَ » أَتُْؤِمُن بِابن هللاِ؟«وقال لھ:  ،مّرة ثانیةھذا الرجل عمى قابل یَُسوع أد، فبعدما شفى المولود هللا المتجسّ 

َوَسَجدَ لَھُ" » أُوِمُن یَا َسیّدُ!«فَقَاَل: » قَدْ َرأَْیتَھُ، َوالِّذي یَتََكلُّم َمعََك ُھَو ُھَو!«فَقَاَل لَھُ یَُسوع: » َمْن ُھَو یَا َسیّدُ ألُوِمَن بِِھ؟«
ِھ َكاَنِت فِی حبیب في افتتاحیة إنجیلھ "حیاة، لھذا قال یُوحنّا الالیَُسوع أیًضا ھو نور العالم ألنھ واھب إن ). 36 -35: 9(

 َكاَن النّوُر اْلَحِقیِقّي الِّذي یُنِیُر ُكّل إنسان...اْلَحیَاةُ، َواْلَحیَاةُ َكانَْت نُوَر النّاِس، َوالنّوُر یُِضيُء فِي الّظْلَمِة، َوالّظْلَمةُ لَْم تُدِْرْكھُ 
 ). 5-4: 1آتِیًا إلى اْلعَالَِم" (یُوحنّا 

صحاح التاسع من إنجیل یُوحنّا نرى الكتبة ). في األ7: 10(یُوحنّا  “اْلَحّق أَقُوُل لَُكْم: إِنّي أَنَا بَاُب اْلِخَرافِ  اْلَحقّ « )3
طردوه من المجمع وكأنھم طردوه من حظیرة الیَُھودیة.  . لقدعمى الذي شفاه یَُسوع الَمِسیحأن یطردون المولود یوالفریسی

لھا  فضل ألنأدخلھ إلى حظیرة اإلیمان بھ وھي حظیرة أإلى اإلیمان بشخصھ، أي أنھ  هوقاد لكن یَُسوع القاه وفتح قلبھ
ِسیح م یَُسوع المَ فضل حیاة. في ھذا السیاق قدّ أیعطي حیاة بل والذي راعي ال . إنھبذل نفسھ عن الخراف افضل، راعٍ  راعٍ 

وصورة الراعي الذي ھو الباب، وصورة  ،ثالث صور عن شخصھ وھي صورة الراعي الذي یعرف خرافھ وھي تتبعھ
اْلَحّق اْلَحّق أَقُوُل لَُكْم: إِنّي أَنَا بَاُب «الراعي الصالح الذي یبذل نفسھ عن الخراف. في قول یَُسوع الَمِسیح عن نفسھ 

ُسوع من یدخل بیَ إعالن أنھ ھو المسیّا الذي من خاللھ فقط یحصل اإلنسان على الخالص وینال الحیاة األبدیّة. ف “اْلِخَرافِ 
اُب. أَنَا ُھَو اْلبَ " :د یَُسوع الَمِسیح ھذه الحقیقة فقالكّ ألھذا  .ویشبع "یجد مرعى" ،ة "یدخل ویخرج"وینال حریّ  ،ص""یخلُ 

 ).9: 10إن دََخَل بِي أََحدٌ فَیَْخلُُص َویَدُْخُل َویَْخُرُج َویَِجدُ َمْرًعى" (یُوحنّا 
). قال داود عن الرب في مزمور 11: 10(یُوحنّا  "َوالّراِعي الّصاِلُح یَْبِذُل نَْفَسھُ َعِن اْلِخَرافِ أَنَا ُھَو الّراِعي الّصاِلُح، " )4

یَا َراِعَي إِْسَرائِیَل، اْصَغ، یَا قَائِدَ ، لھذا یقول المرنم ""الّرّب َراِعّي فَالَ یُْعِوُزنِي َشْيٌء" فالرب ھو راعي إسرائیل 23
(مزمور  "اِلًسا َعلَى اْلَكُروبِیِم أَْشِرْق. قُدّاَم أَْفَرایَِم َوبِْنیَاِمیَن َوَمنَّسى أَْیِقْظ َجبَُروتََك، َوَھلُّم ِلَخالَِصنَایُوُسَف َكالّضأِْن، یَا جَ 

ھُ ھَُوذَا أُْجَرتُ )، كذلك یقول إشعیاء واصفًا رعایة الرب لشعبھ "ُھَوذَا الّسیّدُ الّرّب بِقُّوةٍ یَأْتِي َوِذَراُعھُ تَْحُكُم لَھُ. 2 -1: 80
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)، 11: 40» (قُودُ اْلُمْرِضعَاتِ َمعَھُ َوُعْملَتُھُ قُدّاَمھُ. َكَراعٍ یَْرَعى قَِطیعَھُ. بِِذَراِعِھ یَْجَمُع اْلُحْمالََن، َوفِي ِحْضنِِھ یَْحِملَُھا، َویَ 
ا َكِلَمةَ الّرّب أَیَّھا األَُمُم، َوأَْخبُِروا اِْسَمعُو«كما یتحدّث إرمیا عن الرب الراعي الذي سیجمع شعبھ كما یجمع الراعي قطیعھ 

صف ). مع أن الرب وحده ھو الذي وُ 10: 31فِي اْلَجَزائِِر اْلبَِعیدَةِ، َوقُولُوا: ُمبَدّدُ إِْسَرائِیَل یَْجَمعُھُ َویَْحُرُسھُ َكَراعٍ َقِطیعَھُ" (
الراعي الذي یھتم بخرافھ  "أنا ھو الراعي الصالح" فھو :بالراعي، إال أن یَُسوع الَمِسیح یقف وسط الیَُھود ویقول لھم

جل فدائھا وخالصھا (انظر ألخرافھ والمعطي نفسھ وذاتھ من  ھ الراعي الحقیقي المحبّ . إنولیس كاألجیر أو السارق
 ). 4: 5عاة (بُطرس األولى )، فیَُسوع ھو راعي الرّ 21-20: 13، 14: 9، عبرانیّین 2: 5 سس، أف4: 1أیًضا غالطیة 

عتبر معجزة قیامة لعازر من بین األموات ). تُ 25: 11(یُوحنّا  “أَنَا ُھَو اْلِقیَاَمةُ َواْلَحیَاةُ. َمْن آَمَن بِي َولَْو َماَت فََسیَْحیَا" )5
 لن یَُسوععأفي الیوم الثالث. ھنا  ،من بین األموات نفسھ ستثناء طبعًا معجزة قیامتھ ھواتاج ُمعجزات یَُسوع الَمِسیح، ب

م بعد مرثا ومری تسكنیَُسوع إلى بیت عنیا حیث  ىتألقد  .الَمِسیح ھذا اإلعالن العظیم عن ذاتھ أنھ ھو "القیامة والحیاة"
جودة نتیجة قیام البكتریا المو ھجسم تحلّل ؛ بلصف لعازر بأنھ "قد أنتن"ن صار للعازر أربعة أیام في القبر، ولھذا وُ أ

 ىعضالت الجسم عن الھیكل العظم سقطتل الجسم و، فتحلّ ةكل لخالیا الجسم المیتآداخل الجسم بعملیات الھضم والت
اك الذي ُكّل من ذ ،من جدید ابل في الواقع خلقً  فقط، ال قیامة ،ختفي تماًما. لقد احتاج لعازریحتى الجسد تدریجیًا ل وتحلّ 

ھوت الَمِسیح، فھو رب الحیاة وھو الذي ھ من جدید على الت). لقد برھنت قیامة لعازر وخلق3: 1شئ بھ كان (یُوحنّا 
إن . )21: 5" (یُوحنّا ألنھ كما أن اآلب یُِقیُم األموات َویُْحیِي، َكذِلَك االبن أیًضا یُْحیِي َمْن یََشاءُ قیم من األموات "بكلمة یُ 

قد ل .ما قالھ سوف یحدث م لنا الدلیل على أنُمعجزات القیامة الّتي صنعھا یَُسوع الَمِسیح تبرھن على صدق كالمھ وتقدّ 
بُوِر َصْوتَھُ، اْلقُ قال من قبل لرؤساء الشعب والفریسین "الَ تَتَعَّجبُوا ِمْن ھذَا، فَإِنّھُ تَأْتِي َساَعةٌ فِیَھا یَْسَمُع َجِمیُع الِّذیَن فِي 

)، 29 - 28: 5" (یُوحنّا الّسیّئَاِت إلى قِیَاَمِة الدّْینُونَةِ  فَیَْخُرُج الِّذیَن فَعَلُوا الّصاِلَحاِت إلى قِیَاَمِة اْلَحیَاةِ، َوالِّذیَن َعِملُوا
 ة. أكثر من مرّ  ذلكوقد برھن  .قامة من األمواتدرتھ على اإلن على أنھ صادق ھو قُ اوالبرھ

من واضطربوا انزعج التالمیذ لقد . )6: 14(یُوحنّا  “أَنَا ُھَو الّطِریُق َواْلَحّق َواْلَحیَاةُ. لَْیَس أََحٌد یَأْتِي إلى اآلب إِالّ بِي« )6
یَا أَْوالَِدي، أََنا َمعَُكْم َزَمانًا قَِلیًال بَْعدُ. َستَْطلُبُوَنِني، َوَكَما قُْلُت ِلْلیَُھود: خبرھم بأنھ سوف یتركھم "أكالم یَُسوع الَمِسیح عندما 

َال «ع تالمیذه ویطمئنھم بتدأ یَُسوع یشجّ ا). ف33: 13( "ُكْم أَْنتُُم اآلنَحْیُث أَذَْھُب أَنَا الَ تَْقِدُروَن أَْنتُْم أَْن تَأْتُوا، أَقُوُل لَ 
یَا َسیّدُ، لَْسنَا نَْعلَُم أَْیَن تَذَْھُب، فََكْیَف نَْقِدُر أَْن « :لھ قائالَ أ). إال أن توما، واحد من التالمیذ، س1: 14تَْضَطِرْب قُلُوبُُكْم..." (

(یُوحنّا  “أَنَا ُھَو الّطِریُق َواْلَحّق َواْلَحیَاةُ. لَْیَس أََحدٌ یَأْتِي إلى اآلب إِالّ بِي. : «لھ یَُسوع). فقال 5: 14“ (نَْعِرَف الّطِریقَ 
 ،نَا ُھَو الّطِریُق َواْلَحّق َواْلَحیَاةُ"أقولھ "في َ افي نفس الوقت، جامعً  اومانعً  اجامعً  اعتبر جوابً جواب یَُسوع یُ إن ). 6: 14

قد ني فآفیَُسوع ھو الطریق الوحید ألنھ ھو كمال إعالن هللا "من ر  لَْیَس أََحدٌ یَأْتِي إلى اآلب إِالّ بِي." في قولھ " اومانعً 
ن إمن عند هللا لیأخذنا إلى هللا.  ىتأیَُسوع ھو الطریق الذي  ،نعم .رأى اآلب "، وھو الوسیط الوحید بین هللا والناس

تابات ر التوراة ویستشھد بكم والنبي یشرح ویفسِّ م أو حتى كنبي، فالمعلّ كمعلّ  یَُسوع ھو "الحق." لم یتحدّث ھنا یَُسوع
 ثإال أن یَُسوع لم یتحدّث ولم یتبع ھذا الطریق. ففي الموعظة على الجبل تحدّ . نة في التلمودمي الیَُھود كما ھي مدوّ معلّ 

 ُھود. كما حثّ مي الیَ لّ في ُكّل تعالیمھ من كتابات مع اواحدً  اولم یقتبس یَُسوع الَمِسیح اقتباسً  ،بسلطان وقال "أما أنا فأقول"
یسوع ). لم یتحدّث 26، 24: 7(متّى  "قوالي ھذه ویعمل بھا...أفكل من یسمع " :یَُسوع سامعیھ على العمل بما یقولھ لھم

ة. كما مرّ  145كم" أكثر من ل للجموع "أما أنا فأقول لابل ق ،كأحد األنبیاء الذین كانوا یقولون دائًما "ھكذا قال الرب"
قین مین السابقول لكم" ھذه العبارة الّتي ال نجدھا في كتابات المعلّ أمّرة بعبارة "الحق الحق  25بدأ یَُسوع كالمھ أكثر من 

، 35: 24ى ن َولِكّن َكالَِمي الَ یَُزوُل" (متّ الّسَماُء َواألرض تَُزوال" :ًال ئث یَُسوع بسلطان وبثقة قاوالالحقین لھ. لقد تحدّ 
ن یقول أحد بُكّل تأكید، فال معلم وال كاھن یقدر أ؟ ال یدّعي مثل ھذا األمرن یجرؤ أ). فمن من البشر 31: 13مرقُس 

فقط هللا ھو صاحب السلطان وكالمھ وحده ال یزول. ھو الذي قیل عن كالمھ "یَِبَس اْلعُْشُب، ذَبَُل  ،"كالمي ال یزول"
عن كالم هللا وحده. إال یقال ال ). لكن یَُسوع قال عن كالمھ ما 8: 40(إشعیاء » بدِ إِلِھنَا فَتَثْبُُت إلى األالّزْھُر. َوأَّما َكِلَمةُ 

 المتكلم. م فقط عن هللا لكنھ كان هللافلم یكن یَُسوع یتكلّ د، الكلمة األزلي المعادل �. ن یَُسوع ھو االبن المتجسّ أوالسبب ھو 
، دم بالحق، بل ھو الحق المتجسّ دراكھ لنفسھ أنھ ھو الوحید المتكلّ إ"الحق" یؤكد  كونھكالم یَُسوع عن نفسھ فإن لھذا 

مصدرھا ومنبعھا ومعطیھا، ؛ ). یَُسوع "ھو الحیاة"14: 1" (یُوحنّا َمْملُوًءا نِْعَمةً َوَحقّا" ھو حق. إنھ اآلبما أن كتماًما 
اة" . فھو "رب الحیبّ ص وكرَ الحیاة نجدھا في العالقة الشخصیة، في معرفتھ كمخلّ ال توجد حیاة. ھذه  یسوع وبعیدًا عن
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). لھذا یقول الرسول 10: 10؛ یُوحنّا 20: 10). لقد اشترى لنا الَمِسیح الحیاة بدمھ الكریم (عبرانیّین 15: 3(أعمال 
ن تظھر حیاة أغرض الحیاة الَمِسیحیة فإن ). لھذا 23: 6(ُرومیَة  ِھبَةُ هللاِ فَِھَي َحیَاةٌ أبدیةٌ بِالَمِسیح یَُسوع َربّنَا"ن "إبُولُس 

: 3؛ كولوسي 21: 1؛ فیلبي 20 – 19: 2، انظر أیًضا غالطیة 11-10: 4الَمِسیح فینا، فھو حیاتنا (كورنثوس الثانیة 
3 – 4 .( 

وكیف  ،غصان بالكرمةیَُسوع الَمِسیح ھنا عن عالقة األ). یتحدّث 1: 15(یُوحنّا  أَنَا اْلَكْرَمةُ اْلَحِقیِقیّةُ َوأَبِي اْلَكّراُم."« )7
غنیة الالكرمة ألن الكرمة مثال یَُسوع  مثمارھا. وقد استخدأن ثباتھا في الكرمة ھو ضمان حیاتھا، استمرارھا، وأ

كانت إسرائیل ھي كرمة الرب، الكرمة الّتي اعتنى بھا وكان یسقیھا ھا بعیدًا عن الكرمة. غصانبعصارتھا ال قیمة أل
انتظر الرب لقد ). 8: 14، 1: 10، ھوشع 10-5: 17، 15، حزقیال 9: 6، 2: 2، إرمیا 7 -1: 80نھاًرا ولیًال (مزمور 

یقبل وكل من یقبلھ و ،ةیحقیقھو الكرمة ال ،لمسیح، المسیّاا. لھذا فیَُسوع یًارد انتجت ثمرً أن تثمر لكنھا أمن ھذه الكرمة 
 م ثمره. ویأتي بثمر وید ،خالصھ ویثبت فیھ

 
برھن تُمعجزاتھ  كانت على الھوتھ، وكذلك اكانت تعالیمھ برھانً  .مد، وعاش بین الیَُھود وخدم وعلّ لقد جاء ابن هللا وتجسّ  

. بحرالح واعلى الطبیعة والری اظھر سلطانً أخرج الشیاطین، وأقام الموتى، وأ شفى البشر من أمراض،على حقیقة شخصھ، فكم 
اختالفھ عن باقي البشر، فھو القدوس والبار الذي لم یفعل خطیة ولم یوجد في فمھ غش. كان التي عاشھا ظھرت حیاة القداسة أكما 
ا حكموا علیھ خیرً وأ ،بغضوه، ورفضوهأن ھذه األمور تجعل الیَُھود یھابون َیُسوع ویخافونھ، إال أنھم كرھوه، وأ توقّعالممن 

شرار ھي الكلمة امین األالزاویة. لم تكن كلمة الكرّ  رأسَ الحجر الذي رفضھ البناؤون والذي صار  إنھ بحقّ بالصلب والموت. 
الَمِسیح من بین األموات.  اآلب ذلك إذ أقامد ابنھ. وقد فعل ب المحب الذي یمجّ األخیرة في حیاة یَُسوع، فالكلمة األخیرة ھي لآل

ِه اْلَخالَُص. ألن ھذَا ُھَو: اْلَحَجُر الِّذي اْحتَقَْرتُُموهُ أَیَّھا اْلبَنّاُؤوَن، الِّذي َصاَر َرأَْس الّزاِویَِة. َولَْیَس بِأََحٍد َغْیرِ : "بُطرس الرسولیقول 
 ).7: 2، بُطرس األولى 12 – 11: 4ال (أعم» لَْیَس اسم آخر تَْحَت الّسَماِء، قَدْ أُْعِطَي بَْیَن النّاِس، بِِھ یَْنَبِغي أَْن نَْخلُصَ 

 

 المسیح األزلي 
 أزلیّة الَمِسیح في العَھد الَجدید

فِي اْلبَدِْء َكاَن اْلَكِلَمةُ، َواْلَكِلَمةُ َكاَن ِعْندَ هللاِ، َوَكاَن اْلَكِلَمةُ " :فیقول ،ة جدًاھمّ یبدأ الّرُسول یُوحنّا الحبیب إنحیلھ بعبارة مُ 
ة ر نظرولم تتطوّ كنسیّة، وال ھو قرار مجامع  ،أن الھوت الَمِسیح لم یكن من اختراع اإلنسانالبشیر یُؤّكد ھنا )، 1: 1هللاَ" (

والتمجید إلى العبادة والشرك. فالَمِسیح ھو الكلمة األزلي، نعم األزلي الّذي ھو منذ األزل  وحیدوإیمان الكنیسة في یَُسوع من الت
ن أن الكلمة صار جسدًا ولیس إد ن تؤكّ أجودًا كان الكلمة موجودًا. إن غرض األَناجیل ھو ن یكون البدء موأبد. فقبل وإلى األ

فأعمال وكلمات یَُسوع ھي نفسھا أعمال  ،ن یقرأ ُكّل إنجیلھ في ضوء اآلیة األولىالحبیب أ یُوحّنالقد قصد اإلنسان صار إلًھا. 
 ده، ألنھ أزلي. فالَمِسیح في وجوده سابق لتجسّ وكلمات هللا وإذا لم یكن ھذا حق یكون ُكّل الكتاب تجدیف." 

د میالالكتب في شھادة ولھذا یُ  .العالممن ھذا خروجھ حتى میالده ولحظة من المعروف أن حیاة اإلنسان تبدأ من 
مة،التي تصدرھا الدو  لد فیھا اإلنسان. أما بالنسبة لحیاة الَمِسیح فھي الالدقیقة والساعة والیوم والشھر والسنة الّتي وُ  ل المتقدِّ
بد. منا عن الَمِسیح األزلي، الّذي وجوده قبل األزل وإلى األه ھو لحظة دخولھ للعالم لكن الِكتَاب الُمقدّس یكلّ تبدأ بمیالده، فمیالدُ 

لعالم األزل عالم هللا األزلي الّذي ھو قبل ُكّل خلیقة. فالزمن والخلیقة كلھا جعل لھا الكلمة الخالق بدایة ولھذا  يالَمِسیح ینتمإن 
، فھا ھو یعلنھا في صالتھ الشفاعیّة بصورة ةفمھ الطاھر أكثر من مرّ بدھا الَمِسیح كّ أفھو موجود قبل خلق العالم. ھذه الحقیقة 

... ِلیَْنُظُروا َمْجِدي  َمّجدْنِي أَْنَت أَیَّھا اآلب ِعْندَ ذَاتَِك بِاْلَمْجِد الّذي َكاَن ِلي ِعْندََك قَْبَل َكْوِن اْلعَالَم نذ یقول "َواآلإواضحة وجلیّة 
 ). 24، 5: 17الّذي أَْعَطْیتَنِي، ألَنَّك أَْحَبْبتَنِي قَْبَل إِْنَشاِء اْلعَالَِم" (یُوحنّا 

ثالثة حقائق  )1: 1في اْلبَدِْء َكاَن اْلَكِلَمةُ، َواْلَكِلَمةُ َكاَن ِعْندَ هللاِ، َوَكاَن اْلَكِلَمةُ هللاَ" (یُوحنّا "ة االفتتاحیّة إلنجیل یتؤكد اآل
 في اإلیمان الَمِسیحي.  ةساسیّ أ
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كون ن یأل ." فقبان یكون البدء موجودًا كان الكلمة موجودً أعالقة الكلمة بالبدء، فالكلمة موجود قبل البدء "قبل  أّوًال،
 الخلق والكون كان الكلمة دائم الوجود، فھو الكائن والّذي كان والّذي یأتي، أي الكائن دائًما. 

الم، ھو نیر ویخلق العول" الّذي یُ تشیر إلى "المبدأ األعالقة الكلمة با�، في الفكر الیُونانّي، الكلمة اللوجوس  ثانیًا،
شیاء. بالنسبة للفیلسوف االسكندري فیلو، اللوجوس ھو الفكر الموجود في عقل هللا أو ّل األجدت كُ الحكمة كلیّة الوجود الّتي بھا وُ 

العقل اإللھي الّذي یخلق ویحكم الكون. كما أن اللوجوس ھو الواسطة الّتي بھا یعرف اإلنسان هللا، فھو عقل وفكره هللا. بالنسبة 
َكِلَمِة بوجدت الموجودات، الكلمة الخالق، لھذا یقول المرنم "أهللا خلقت و لكلمة أي الكلمة الّتي خرجت من فمفا للفكر الیَُھودي 

) وأساس 1: 15ساس عھد هللا مع إبراھیم (تكوین أ). فالكلمة 6: 33الّرّب ُصنِعَِت الّسَماَواُت، َوبِنََسَمِة فِیِھ ُكّل ُجنُوِدَھا" (مزمور 
؛ 10: 1) وأساس رسالة األنبیاء (إشعیاء 5: 5الوصایا العشرة (تثنیة ) وإعطاء 4 – 3: 24تأسیس الناموس الموسوي (خروج 

الھوت الكلمة في لقت السماوات واألرض. )، وبكلمة الرب خُ 105: 119) ومفتاح االستنارة (مزمور 1: 1؛ یوئیل 1: 1ھوشع 
 في ثالثة أمور: یمكن تلخیصة العھد القدیم 

: 148، مزمور 18 – 15: 147، 9، 6: 33، مزمور 3: 1فا� قال فكان (تكوین الة وقویّة في الخلق، كلمة هللا فعّ  أّوًال،
5 – 7 .( 

: 119د وجوده، صفاتھ، طبیعتھ، مقاصده، ولیقود شعبھ (مزمور م لیتواصل ویؤكّ ، كلمة هللا تعلن وتفدي، هللا تكلّ ثانیًا
، 11: 55یخلص وینقذ ویدین بكلمتھ (إشعیاء ). كما أن هللا 4: 1، إرمیا 8: 9، إشعیاء 170، 169، 107، 65، 28، 25، 9

 ). 20: 107، 3: 29مزمور 

فاالختالف بین الفكر الیَُھودي ). 89: 119، كلمة هللا ھي هللا نفسھ، لھذا كلمة هللا أبدیّة كما أن هللا أبدي (مزمور ثالثًا
 العقل المنطوق بھ. أما في فكر العھد القدیم فكلمة هللاوالفكر الیُونانّي عن الكلمة ھو أن الكلمة في الفكر الیُونانّي تعني المنطق و

"كلمة ود. وجدت ما لم یكن موجأالة ولیس فقط تعبیر عن الفكر، فعندما نطق هللا، الكلمة الّتي قالھا خلقت وة خلق، كلمة فعّ فیھا قوّ 
فمع أن الّرُسول یُوحنّا استخدم الكلمة أو لفظة اللوجوس  خص في الخلق واإلعالن والخالص."ھي تعبیر هللا عن نفسھ، باأل ... هللا

ھ الفالسفة الیُونانیّین بل العھد القدیم. فاللوجوس عند یُوحنّا لیس مجّرد كلمة منطوقة نابعة من إال أن فكره عن الكلمة لم یكن منبعُ 
مة لیس مجّرد كلمة منطوقة وال مجّرد عقل الكلإّن ر، بل ھو شخص، نعم ھو شخص الَمِسیح األزلي الّذي صار جسدًا. عقل مفكّ 

ضور وغیر منفصل عن اآلب. اللوجوس ھو شخص الَمِسیح الّذي یستعلن الوجود فكر، بل ھو شخص حي لھ حُ كأن اآلب بھ یُ 
 ن. یْ متمیزن یْ ز بین اآلب واالبن، جوھر واحد لكن أقنومنھ التمیّ إوجد ُكّل الموجودات. أاإللھي، ھو ُكّل ملء اآلب، الخالق الّذي 

." َواْلَكِلَمةُ َكاَن ِعْندَ هللاِ، َوَكاَن اْلَكِلَمةُ هللاَ  ...د الّرُسول یُوحنّا العالقة األزلّیة بین هللا والكلمة "یؤكّ  -الوحدة بین الكلمة وهللا ا،رابعً 
ز لكن من نفس تحاد ال ینفصل، تمیّ او) كان الكلمة عند هللا، في عالقة 1: 1ث عنھ سفر التكوین (قبل الخلیقة، قبل البدء الّذي تحدّ 

  ال عند التّجسُّد إفالَمِسیح الكلمة لم یصبح إلًھا بالخلق من هللا و ،الجوھر

ة الَمِسیح. أزلیّ  في اْلبَدِْء َكاَن اْلَكِلَمةُ، َواْلَكِلَمةُ َكاَن ِعْندَ هللاِ، َوَكاَن اْلَكِلَمةُ هللاَ" حقیقةَ ": ة األولى في إنجیل یُوحنّایتؤكد اآل
ن الكلمة أ)، فالكلمة صار جسدًا لیس معناھا 14: 1ن یرى في ضوء الفعل "َصاَر" "والكلمة صار جسدًا" (أفالفعل "َكاَن" ینبغي 

خذ طبیعة بشریّة، كان ن یصیر جسدًا ویتّ أزل، أي قبل لم یكن موجودًا أو ُوجدَ أو جاء إلى الوجود. فالكلمة كان موجود قبل األ
 يناقص لیُؤّكد أن الكلمة كان موجودًا في الماض یُوحنّا الفعل "كان" وھو فعل ماٍض  الرسولالكلمة موجودًا عند هللا. لھذا استخدم 

دھا كّ ھذه الحقیقة أن یكون البدء موجودًا كان الكلمة ومازال موجودًا. أومازال موجودًا في الحاضر "الكائن والّذي كان،" فقبل 
ْعدُ، لَْیَس لََك َخْمُسوَن َسنَةً بَ « فَقَاَل لَھُ اْلیَُھود:». أبوُكْم إِْبَراِھیُم تََھلَّل بِأَْن یََرى یَْوِمي فََرأَى َوفَِرحَ الَمِسیح نفسھ عندما قال للیَُھود "

، "أَنَا َكائِن" ). 58 – 56: 8(یُوحنّا  ْبَل أَْن یَُكوَن إِْبَراِھیُم أَنَا َكائِن"قَ  :اْلَحّق اْلَحّق أَقُوُل لَُكمْ «قَاَل لَُھْم یَُسوع: » أَفََرأَْیَت إِْبَراِھیَم؟
ده ھذا التصریح ھو ألوھیّة الَمِسیح، ففي الوقت الّذي ظھر فیھ إبراھیم كان الَمِسیح "كائن" أي موجود. المعنى الوحید الّذي یؤكّ 

قول الَمِسیح صراحة "أَنَا َكائن" ال یقتصر على حقیقة وجود الَمِسیح "قبل إبراھیم" لكن على أزلیتھ، فھو یھوه العھد القدیم، إن 
لیَُھود اقول الَمِسیح "قَْبَل أَْن یَُكوَن إِْبَراِھیُم أَنَا َكائِن" یذكر أما رادوا قتلھ ألنھ جعل نفسھ مساویًا �. أف ولھذا اعتبره الیَُھود مجدّ 

"ِمْن قَْبِل أَْن تُولَدَ اْلِجبَاُل، أو أَْبدَأَْت األرض َواْلَمْسُكونَةَ، ُمْنذُ األزل  2 :90بتأكید هللا ألزلیتھ في العھد القدیم حیث بقول مزمور 
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، 58: 8للغوي لیُوحنّا اتعكس نفس اللغة والتركیب  2: 90ن الترجمة السبعینیّة لمزمور إِد أَْنَت هللاُ." یقول كوموزوسكي بإلى األ
 فعال وتعكس نفس المقارنات بین ما ھو مخلوق ووقتي وبین هللا الّذي ھو أزلي وغیر مخلوق.فھي تستخدم نفس األ

د إدراكھ التام لحقیقة شخصھ وطبیعتھ اإللھیّة، ھذه الحقیقة رسمھا كل إعالنات الَمِسیح الصریحة عن أزلیتھ تؤكّ إن  
. یقول ابع عشرسصحاح اللة في إنجیل یُوحنّا واألسجّ یام معدودة في صالتھ الشفاعیّة المُ أقبل الصلب بالَمِسیح بنفسھ بكل وضوح 

عقیدة الوجود السابق إن ن َمّجدْنِي أَْنَت أَیَّھا اآلب ِعْندَ ذَاتَِك بِاْلَمْجِد الّذي َكاَن ِلي ِعْندََك قَْبَل َكْوِن اْلعَالَِم." آل"َوا 5ة یالَمِسیح في اآل
فصالتھ   .مجد قبل كون العالم، وھذا المجد في محضر اآلبیتمتع بالدنى شك من خالل ھذه الكلمات، فیَُسوع ألیَُسوع تشرق بدون 

ذي نََزَل ِمَن الّسَماِء، ابن َولَْیَس أََحدٌ َصِعدَ إلى الّسَماِء إِالّ الّ « :ولھذا یقول یَُسوع ع بھا قبل التّجسُّد.د عودتھ إلى الحالة الّتي تمتّ تؤكّ 
ن السماوي ابن اإلنسان الّذي لھ القدرة على الوجود في العالمیْ ؛نھ الَمِسیح وحده إ. )13: 3(یُوحنّا » اإلنسان الّذي ُھَو فِي السماء

بعد  صعد للسماء ثم كان یمأل السماوات حتى في تجسُّده، واألرضى، فھو قد نزل من السماء بالتّجسُّد "والكلمة صار جسدًا" وقد
ي الحقیقة ف أنھاحقیقة صعود الَمِسیح ال یعني أنھ یعود إلى حالة جدیدة من الوجود، بل إن ، وھو في نفس الوقت في السماء. القیامة
 ). 62: 6نّا فَإِْن َرأَْیتُُم ابن اإلنسان َصاِعدًا إلى َحْیُث َكاَن أَّوًال!" (یُوحكان علیھ قبل التّجسُّد " إلى المجد الذيعودة 

 د أزلیتھ عمل الَمِسیح قبل التّجسُّد یؤكِّ 
 15: 1الّذي خلق الكون. یقول الّرُسول بُولُس في كولوسي ھو ن یَُسوع الَمِسیح االبن األزلي أفي أكثر من موضع نقرأ  
ُخِلَق اْلُكّل: َما في الّسَماَواِت َوَما َعلَى األرض، َما یَُرى َوَما الَ الّذي ُھَو ُصوَرةُ هللاِ َغْیِر اْلَمْنُظوِر، بِْكُر ُكّل َخِلیقٍَة. فَإِنّھُ فِیِھ " 20 –

ّل َشْيٍء، َوفِیِھ یَقُوُم اْلُكّل َوُھَو َرأُْس یَُرى، َسَواٌء َكاَن ُعُروًشا أم ِسیَادَاٍت أم ِریَاَساٍت أم َسالَِطیَن. اْلُكّل بِِھ َولَھُ قَدْ ُخِلَق. الّذي ُھَو قَْبَل كُ 
ِھ ُسّر أَْن یَِحّل ُكّل اْلِمْلِء، َوأَْن ِد: اْلَكنِیَسِة. الّذي ُھَو اْلبَدَاَءةُ، بِْكٌر ِمَن األَْمَواِت، ِلَكْي َیُكوَن ُھَو ُمتَقَدًّما فِي ُكّل َشْيٍء. ألنھ فِیاْلَجسَ 

رسالة  ویقول كاتب .َواٌء َكاَن: َما َعلَى األرض، أم َما فِي الّسَماَوات"یَُصاِلَح بِِھ اْلُكّل ِلنَْفِسِھ، َعاِمًال الّصْلَح بِدَِم َصِلیبِِھ، بَِواِسَطتِِھ، سَ 
ا بِاألنبیاء قَِدیًما، بِأَْنَواعٍ َوُطُرق َكثِیَرةٍ، َكلَّمنَا فِي ھِذِه األَیّاِم األخیرةِ فِي اْبنِِھ، الّذي َجعَلَھُ َواِرثً  "اَ�ُ، بَْعدَ َما َكلَّم اآلباءَ  :العبرانیّین

). 3-1: 1(بَِكِلَمِة قُدَْرتِِھ.." ْيٍء، الّذي بِِھ أیًضا َعِمَل اْلعَالَِمیَن، الّذي، َوُھَو بََھاُء َمْجِدِه، َوَرْسُم َجْوَھِرِه، َوَحاِمٌل ُكّل األَْشیَاِء لُكّل شَ 
ق ینسب عمل الخل إذة أخرى د حقیقؤكِّ یُ إال أن العھد الجدید  .هللا وحدهیُخّص عمل الخلق والعنایة ھو عمل فإن بحسب كلمة الرب و

مة لھذا یقول الّرُسول یُوحنّا عن الَمِسیح الكل .ة الروح القدسوبقوّ  ،من خالل االبن ،قانیم، فا� اآلب خلق الكونإلى اإللھ المثلث األ
فَإِنّھُ فِیِھ ُخِلَق اْلُكّل: َما في الّرُسول بُولُس ")، ویقول 3: 1(یُوحنّا » ُكّل َشْيٍء بِِھ َكاَن، َوبِغَْیِرِه لَْم یَُكْن َشْيٌء ِمّما َكانَ « :األزلي

"َوَكانَِت  3 -2: 1دور الروح القدس والكلمة في الخلق نجده أیًضا في تكوین و)، 16: 1الّسَماَواِت َوَما َعلَى األرض" (كولوسي 
ث عن االبن ا عندما نتحدّ طبعً  .َعلَى َوْجِھ اْلِمیَاِه. َوقَاَل هللاُ..." األرض َخِربَةً َوَخاِلیة، َوَعلَى َوْجِھ اْلغَْمِر ُظْلَمةٌ، َوُروُح هللاِ یَِرفّ 

واالبن  قانیم (اآلبنفصل عن هللا الواحد، بل ھو أقنوم آخر في اإللھ الواحد المثلث األمُ  ث عن إلھ ثانٍ األزلي الخالق فنحن ال نتحدّ 
 والروح القدس). 

 :ث یقولحیویھوه في العھد القدیم  في العھد الجدید س بین شخصیّة الَمِسیحربط الّرُسول بُولُ  6: 8في كورنثوس األولى و
 ىبن" َجِمیُع األَْشیَاِء، َونَْحُن بِھِ  لِكْن لَنَا إِلھٌ َواِحدٌ: اآلب الّذي ِمْنھُ َجِمیُع األَْشیَاِء، َونَْحُن لَھُ. َوَربٌّ َواِحدٌ: یَُسوع الَمِسیح، الّذي بِھِ "

اإللھ الواحد في العھد ویَُسوع  بین ) وربطوا6: 4سمع" (تثنیة اعلى حقیقة وحدانیّة هللا المذكورة في "إیمانھم  االوائل ونالَمِسیحیی
ذي منھ جل هللا اآلب الّ أیعني أن نعیش من  -ببساطة–ص، فالخالص خلِّ القدیم والتقلید الیَُھودي. فا� الواحد الخالق ھو أیًضا المُ 

 شیاء ونحن بھ. الّذي بھ جمیع األ ،ل الرب الواحد یَُسوع الَمِسیحشیاء من خالجمیع األ
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ثالثالفصل ال  

 براھین الھوت الَمِسیح

قَاَل  ».ابن دَاُودَ «قَالُوا لَھُ: » َماذَا تَُظنّوَن فِي الَمِسیح؟ ابن َمْن ُھَو؟«یَُسوع الَمِسیح جماعة الفریسیّین قائًال:  الّربّ سأل  
 دُ ِطئًا ِلقَدََمْیَك. فَإِْن َكاَن دَاوُ َفَكْیَف یَدُْعوهُ دَاُودُ بِالّروحِ َربّا؟ قَائًِال: قَاَل الّرّب ِلَربّي: اْجِلْس َعْن یَِمیني َحتّى أََضَع أَْعدَاَءَك َموْ «لَُھْم: 

). ھذا السؤال وإن كان قد ُطرح منذ ألفي 46 - 42: 22فََلْم یَْستَِطْع أََحدٌ أَْن یُِجیبَھُ ِبَكِلَمٍة." (متّى » یَدُْعوهُ َربّا، فََكْیَف یَُكوُن اْبنَھُ؟
د إنسان صالح عادي من ھو یَُسوع الَمِسیح؟ ھل ھو مجرّ عام إال أنھ مازال یُطرح الیوم في كل مكان وباألخص في عالمنا العربي. 

كباقي البشر؟ أم نبي من األنبیاء؟ كیف نفّسر أقوالھ عن نفسھ؟ وكیف نفّسر تعالیمھ ومعجزاتھ، ھذه التعالیم والمعجزات الّتي لم 
  !ولن یقول أو یعمل أحد مثلھا؟

 
 أّوًال، الَمِسیح لھ صفات هللا

 احقیقیً  اأن الَمِسیح لھ ُكّل الصفات اإللھیّة، الصفات الّتي تجعل من هللا إلھً  ،خص العَھد الَجدیدوباأل ،منا الِكتَاب الُمقدّسیعلّ 
" فَإِنّھُ فِیِھ یَِحّل ُكّل ِمْلِء الالُّھوِت َجَسِدیّاعن بقیّة المخلوقات والموجودات. یقول الرسول بُولُس عن شخص یَُسوع الَمِسیح " امختلفً 

 د، ُكّل ملءفیھ ُكّل الصفات اإللھیّة وجوھر هللا ففي الَمِسیح یَُسوع، الكلمة المتجسِّ أي أن الَمِسیح ھو إلھ حق ). 9: 2(كولوسي 
ي ُكّل الصفات الّتوباإلجمال خالقیّة، دبیّة واألصفات العظمة والصفات األوُكّل صفات هللا، وجوھر وطبیعة هللا، إن  . الالھوت

بكل وضوح  ،د الِكتَاب الُمقدّسؤكِّ د. یُ یح، وذلك ألنھ ببساطة ابن هللا المتجسّ موجودة في شخص یَُسوع الَمسِ  احقیقیً  اتجعل من هللا إلھً 
عَاِدلُوَن فبَِمْن تَُشبُّھوَن هللاَ، َوأي َشبٍَھ تُ حد یشبھ هللا، فا� ال مثیل لھ، ھو فرید في طبیعتھ وصفاتھ وجوھره. "أأنھ ال یوجد  ،وحسم
أَنَا األّول َوأَنَا اآلِخُر، «كما یقول الرب أیًضا عن نفسھ  .)25، 18: 40یَقُوُل اْلقُدّوُس" (إشعیاء » یِھ؟َفبَِمْن تَُشّبُھوَننِي فَأَُساوِ «بِِھ؟...

نّي ألَ ھذه الحقیقة مّرة أخرى لشعبھ فیقول "اُذُْكُروا األَّوِلیّاِت ُمْنذُ اْلقَِدیِم، النبّي د )، ویؤكِّ 7: 44َوالَ إِلھَ َغْیِري َوَمْن ِمثِْلي؟ " (إشعیاء 
، 22: 7، صموئیل الثاني 11: 15، 14: 9، 10: 8) (انظر أیًضا خروج 9: 46أَنَا هللاُ َولَْیَس آَخُر. اِإللھُ َولَْیَس ِمثِْلي" (إشعیاء 

ھ لالعَھد الَجدید على أن الَمِسیح د ؤكِّ ). إال أنھ في المقابل یُ 18: 7، ومیخا 7-6: 10، إرمیا 8: 86، مزمور 23: 8ملوك األّول 
ة با� وصفات خاصّ  ،ن: صفات یشارك فیھا هللا اإلنسان المخلوقم علماء الالھوت صفات هللا إلى قسمیْ جوھر وصفات هللا. یقسّ 

 حد من المخلُوقات. أال یمكن أن یشاركھ فیھا إذ 

بتھ. دنى شك، محأتكون اإلجابة بال سص َیُسوع الَمِسیح؟ خبكم في شاجما یحوز إعأكثر  ما ھولو سألنا الناس  –الَمحبَّة  •
). ھذه الَمحبَّة 19 – 17: 3فسس أ"فائقة المعرفة" ( إنھا ھذه الَمحبَّة الّتي لم یستطع بُولُس الرسول أن یصفھا فقال عنھا

 ،لیس لھا مثیل في ُكّل التاریخ البشري، وال یمكن أن ینطبق وصف "فائقة المعرفة" على َمحبَّة أي إنسان مھما أن كان
 :عطى یَُسوع الَمِسیح تالمیذه وصیّة جدیدةأساس ھذه الَمحبَّة أالَمِسیح وحده ھو الذي وصفت محبتھ بھذا الوصف. على 

). 34: 13حنّا وُكْم بَْعًضا" (یُ ِصیّة َجِدیدَةً أَنَا أُْعِطیُكْم: أن تُِحبّوا بَْعُضُكْم َبْعًضا. َكَما أَْحَبْبتُُكْم أَنَا تُِحبّوَن أَْنتُْم أیًضا بَْعضُ "و
ھ بنَا فَمحبَّة الَمِسیح ھي أعظم مثال نقتدي بھ في محبتنا لبعض. لكن ھذه الَمحبَّة ھي من نفس الَمحبَّة الّتي یحب بھا اآلبُ 

، بل الصالحین البشرَمحبَّة كَمحبَّة الَمِسیح لنا لیست إن ). 9: 15"َكَما أََحّبنِي اآلب َكذِلَك أَْحبَْبتُُكْم أَنَا" (یُوحنّا  المبارك:
َحّبتَھُ د "َولِكّن هللاَ بَیَّن مَ ر عنھا اآلب وبرھنھا لنا من خالل االبن المحبوب المتجسّ ھذه الَمحبَّة الّتي عبّ  .ھي َمحبَّة هللا نفسھ

بدًا أ يءال یوجد شإذ  غیر مشروطة َمحبَّة الَمِسیحإن ). 8: 5لَنَا، ألنھ َونَْحُن بَْعدُ ُخَطاةٌ َماَت الَمِسیح ألَْجِلنَا" (ُرومیَة 
یفصلنا عنھا "َمْن َسیَْفِصلُنَا َعْن َمحبَّة الَمِسیح؟ أَِشدّةٌ أم َضْیٌق أم اْضِطَھادٌ أم ُجوٌع أم ُعْرٌي أم َخَطٌر أم یمكن أن 

، َوالَ أمور َحاِضَرةً َوالَ ُمْستَْقبَلَةً، َوالَ ُعْلَو َسْیٌف؟...فَإِنّي ُمتَیَقٌّن أنھ الَ َمْوَت َوالَ َحیَاةَ، َوالَ َمالَِئَكةَ َوالَ ُرَؤَساَء َوالَ قُّواتِ 
، غالطیّة 39 – 35: 8(ُرومیَة  َوالَ ُعْمَق، َوالَ َخِلیقَةَ أخرى، تَْقِدُر أن تَْفِصلَنَا َعْن َمحبَّة هللاِ الّتِي فِي الَمِسیح یَُسوع َربّنَا

 ). 12-10: 4، 16: 3، یُوحنّا األولى 19-17: 3، أفسس 20: 2
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: 3ل (أعَمال الّرُسل الرس َولِكْن أَْنتُْم أَْنَكْرتُُم اْلقُدّوَس اْلبَارّ ًخا قادة الیَُھود "یقول الرسول بُطرس موبّ  –، الَمِسیح البار البر •
. )52: 7قَتَلُوا الِّذیَن َسبَقُوا فَأَْنبَأُوا بَِمِجيِء اْلبَاّر" ( نھم "إفانوس في عظتھ الشھیرة واصفًا قساوة الیَُھود ت) ویقول اس14

). الَمِسیح البار 6: 5یعقوب َحَكْمتُْم َعلَى اْلبَاّر. قَتَْلتُُموهُ. الَ یُقَاِوُمُكْم!" (" في رسالتھ: دھا یعقوب فیقولیؤكّ  ةنفس الحقیقو
الوحید الذي عاش على ھذه األرض إنھ الكاملة والبر الكامل.  لم یفعل خطیّة ولم یوجد في فمھ غش، عاش حیاة القداسة

 " ؟"من منكم یبكتني على خطیّة :متحدیًا الجموع

" 14: 3(أعَمال الّرُسل الرسل َولِكْن أَْنتُْم أَْنَكْرتُُم اْلقُدُّوَس اْلبَاّر" ، القدوس.  یقول الرسول بطرس موبخاً الیھود "القداسة •
الكنیسة االولى ورفعوا بنفس واحدة صوتاً إلى هللا َوقالوا "...ألَنَّھُ بِاْلَحِقیقَِة اْجتََمَع َعلَى فَتَاَك وعندما صلى المؤمنون في 

.  27: 4(أعَمال الّرُسل الرسل اْلقُدُّوِس یَُسوَع، الَِّذي َمَسْحتَھُ، ِھیُرودُُس َوبِیالَُطُس اْلبُْنِطيُّ َمَع أَُمٍم َوُشعُوِب إِْسَرائِیَل" 
 ). 22: 2، بُطرس األولى 26: 7، 15: 4، عبرانیّین 21: 5كورنثوس  2أیضاً   انظر

ِلْلِجبَاِل ، غضب یَُسوع ھو نفسھ الغضب اإللھي، ففي مجیئة الثاني للدینونة سوف یقول االشرار " الغضب •
ُخوِر: ألَنَّھُ قَدْ َجاَء یَْوُم َغَضبِِھ 17اْسقُِطي َعلَْینَا َوأَْخِفیَنا َعْن َوْجِھ اْلَجاِلِس َعلَى اْلعَْرِش َوَعْن َغَضِب اْلَخُروِف، «َوالصُّ

 ).16: 6(رؤیا » اْلعَِظیُم. َوَمْن یَْستَِطیُع اْلُوقُوَف؟
م أو حتى كنبي، یَُسوع ھو "الحق." لم یتحدّث ھنا یَُسوع كمعلّ إن ). 6: 14، 14: 1یُوحنّا َمْملُوًءا نِْعَمةً َوَحقّا" (، "الحق •

لم یتحدّث  إال أن یَُسوع. نة في التلمودمي الیَُھود كما ھي مدوّ ر التوراة ویستشھد بكتابات معلّ م والنبي یشرح ویفسِّ فالمعلّ 
 اباسً ولم یقتبس َیُسوع الَمِسیح اقت ،بسلطان وقال "أما أنا فأقول"ث ولم یتبع ھذا الطریق. ففي الموعظة على الجبل تحدّ 

قوالي أفكل من یسمع " :یَُسوع سامعیھ على العمل بما یقولھ لھم مي الیَُھود. كما حثّ لّ في ُكّل تعالیمھ من كتابات مع اواحدً 
بل  ،ا یقولون دائًما "ھكذا قال الرب"كأحد األنبیاء الذین كانویسوع ). لم یتحدّث 26، 24: 7(متّى  "ھذه ویعمل بھا...

قول أمّرة بعبارة "الحق الحق  25ة. كما بدأ یَُسوع كالمھ أكثر من مرّ  145ل للجموع "أما أنا فأقول لكم" أكثر من اق
 مین السابقین والالحقین لھ.لكم" ھذه العبارة الّتي ال نجدھا في كتابات المعلّ 

ةِ هللاِ َوِحْكَمِة هللاِ  " یقول الرسول بولس – ، حكمة هللالحكمة •  ، أیضاً انظر25 :1" (كورنثوس االولى فَبِاْلَمِسیحِ قُوَّ
 ). 3: 2كولوسي 

من اكثر العبارات التى كررھا شخص المسیح ھي "الحق الحق"  فھو الحق المطلق المتجسد الذي  – االمانة والصدق •
 ). 45، 40: 8، یُوحنّا 21: 20، لُوقا 16: 22(متّى لیس في فمھ غش 

 
هللا  ، الصفات الّتي ال یشاركوالجالل ھ ُكّل الصفات اإللھیّة الّتي ھي صفات العظمةلد العَھد الَجدید أن یَُسوع الَمِسیح كما یؤكّ 

 مثل: .زه ھو وحده وتجعل منھ هللامن البشر، الصفات الّتي تمیّ  حدٌ أفیھا 

 . لقد)2: 1، عبرانیّین 4: 10، كورنثوس األولى 41: 12، 1: 1لَمِسیح كائن منذ األزل مع اآلب (یُوحنّا فا األزلّیة، •
كورنثوس 2، 3: 8). اآلب أرسلھ وھو قد جاء إلى العالم (ُرومیَة 5: 17شارك اآلب في المجد قبل تأسیس العالم (یُوحنّا 

أزلیّة موضوع لمعرفة المزید راجع الفصل الخاص بو)، 9: 4األولى ، یُوحنّا 17: 3، 9: 1، یُوحنّا 4: 4، غالطیّة 9: 8
 الَمِسیح. 

و لحتى هللا كل شيء ا قدرة هللا المطلقة لیس معناھا أن یفعل طبعً  .ةهللا وحده ھو كلي القدرة والقوّ إن  - كلي القدرة •
مل معًا فكل صفات هللا تع.  ولیس معناھا أنھ مطالب بفعل ُكّل شئ یستطیع عملھ .طبیعتھ وقداستھ ت ھذه األفعالاقضن

نا عن یَُسوع حیانأمع أن العَھد الَجدید یتحدّث وا� یستخدم قدرتھ بما یتناسب مع حكمتھ ومقاصده. ف ، في تناغم تام وكامل
فھا ھو  ،ةحدّث عن یَُسوع كلي القدرة والقوّ )، إال أنھ في نفس الوقت یت38: 4اإلنسان الكامل أنھ تعب وجاع (مرقُس 

أي «ثُّم قَاَم َواْنتََھَر الّریَاَح َواْلبَْحَر، فََصاَر ُھدُوء َعِظیٌم. فَتَعَّجَب النّاُس قَائِِلیَن: " فیطیعانھ:یَُسوع ینتھر البحر والریح 
 :مراضنواع األأقد شفى یَُسوع ُكّل . ولقدرة یَُسوع أقوى من المرض إن »إنسان ھذَا؟ فَإِّن الّریَاَح َواْلبَْحَر َجِمیعًا تُِطیعُھُ!

عمى كما شفى أصم، منح البصر للمولود خرس، واأل، واألصبرشفى المرأة النازفة، والمرأة المنحنیة، شفى األ
فى ش .)30 – 25: 7، 20 – 1: 5، 24 – 23: 1، مرقُس 12: 14، 32: 9عمى. شفى المفلوج (متّى بارتیماوس األ

شباع الجموع أكثر من مّرة في إة یَُسوع ظھرت أیًضا قوّ قام الموتى بكلمة. أعن بعد، والتي قالھا كلمة مجّرد الیَُسوع ب
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، ومرقُس 38 – 32: 15ى ، متّ 44 – 35: 6، مرقُس 21 – 15: 14الف (متّى شبع الخمسة اآلالف واألربعة اآلأعندما 
هللا،  ةعلى قوّ  نبرھاالمسیح موات ھي أكبر دلیل على قدرتھ الكلیّة، فقیامة األ إال أن قیامة الَمِسیح من بین). 9 -1: 8

 ). 10: 2، كولوسى 21: 3، فلیبي 20-19: 1، أفسس 25 – 23، 18: 1(كورنثوس األولى  ذاتھا ة هللافالَمِسیح ھو قوّ 
 موجودٌ  -بالالھوت–ن، لكن الَمِسیح ویتحنّ یُعلم ویشفي لفي الیَُھودیّة حیث كان یجول  سدالَمِسیح بالجعاش  -كلي الوجود •

َحْیثَُما اْجتََمَع اثْنَاِن أو ثَالَثَةٌ بِاْسِمي فَُھنَاَك أَُكوُن فِي " :لطان ھذا الوعد الرائعسُ  لھذا قال یَُسوع الَمِسیح بكلّ  .في ُكّل مكان
َوَعلُّموُھْم أن ن بھ من خالل وعده القائل "المؤمنی لّ وجوده مع تالمیذه وكُ المسیح د كّ أ)، كما 20: 18(متّى » َوْسِطِھمْ 

). فیَُسوع ھو عمانوئیل 20: 28 آِمیَن" (متّى .یَْحفَُظوا َجِمیَع َما أَْوَصْیتُُكْم بِِھ. َوَھا أَنَا َمعَُكْم ُكّل األَیّاِم إلى اْنِقَضاِء الدّْھرِ 
لِّذي نََزَل ُھَو الِّذي َصِعدَ أیًضا فَْوَق ایمأل الُكل "نھ إالذي تفسیره "هللا معنا." ویقول الرسول بُولُس عن شخص یَُسوع 

 ). 10: 4(أفسس َجِمیعِ الّسَماَواِت، ِلَكْي َیْمألَ اْلُكّل" 
وال  كر هللا ال یعني أن هللا ساكن وال یتحرّ . لكن عدم تغیّ همقاصدور في جوھره وصفاتھ ، أي أن هللا ال یتغیّ  - رال یتغیّ  •

یحدث لخالئقھ. فثبات جوھر وصفات هللا ھي الضامن لمصداقیتھ وتحقیق مقاصده، فھو لیس ر بما یتجاوب وال یتأثّ 
). ففي عالم 19: 23لَْیَس هللاُ إنسانا فَیَْكِذَب، َوالَ ابن إنسان فَیَْندََم. َھْل یَقُوُل َوالَ یَْفعَُل؟ أو یَتََكلُّم َوالَ یَِفي؟" (العدد كالبشر "

ماننا وسالمنا "الِّذي لَْیَس ِعْندَهُ تَْغیِیٌر َوالَ ِظّل دََوَراٍن" (یعقوب ھو الضامن أل هروعدم تغیّ  هللا ر باستمرار یظل ثباتمتغیّ 
لیُؤّكد أن السماوات واألرض اللواتي خلقھن االبن سوف  27 – 25: 102یقتبس كاتب العبرانیّین من مزمور  .)17: 1

فِي اْلبَدِْء أَّسْسَت األرض، َوالّسَماَواُت ِھَي َعَمُل یَدَْیَك. ِھَي تَبِیدُ َولِكْن أَْنَت  َربّ  أَْنَت یَا« رتبید، أما ھو فیبقى غیر متغیّ 
). ألجل ھذا 12- 10: 1(عبرانیّین » تَْبقَى، َوُكلَّھا َكثَْوٍب تَْبلَى، َوَكِردَاٍء تَْطِویَھا فَتَتََغیُّر. َولِكْن أَْنَت أَْنَت، َوِسنُوَك لَْن تَْفنَى

: 13ِد"(ب"یَُسوع الَمِسیح ُھَو ُھَو أَْمًسا َواْلیَْوَم َوإلى األ إنھ رئیس إیماننا ومكملھ ؛اتب العبرانیّین عن شخص یَُسوعیقول ك
 ،المدافن فراح إلىك من األیتحرّ  كان یسوعینما باألرضیّة. ف تھخدمبرھن الرب یسوع المسیح على عدم تغییره أثناء ). 8

 ،لمرضىا إلىإلى الفریسیّین األبرار في أعین أنفسھم،  ،الزناةو ن إلى الفقراء والضعفاءاعیالضرائب الطمّ  هابومن جُ 
ارب ك بمشاعر االھتمام والشفقة في تجر، بل ظل عادًال، ومحبًا، وحكیًما. قد تحرّ دین باألرواح الشریرة، لم یتغیّ إلى المقیّ 

 .ومأسي، إال أنھ لم یفقد استقامتھ
یَا َرّب، قَِد اْختَبَْرتَنِي َوَعَرْفتَنِي. أَْنَت َعَرْفَت " 139م في مزمور یقول المرنّ  .هللا وحده ھو كلي المعرفة– المعرفة ليّ كُ  •

، إِالّ يَمةٌ فِي ِلَسانِ ُجلُوِسي َوقِیَاِمي. فَِھْمَت فِْكِري ِمْن بَِعیٍد. َمْسلَِكي َوَمْربَِضي ذَّرْیَت، َوُكّل ُطُرقِي َعَرْفَت. ألنھ لَْیَس َكلِ 
َمْعِرَفةُ، فَْوقِي اْرتَفَعَْت، الَ َوأَْنَت یَا َرّب َعَرْفتََھا ُكلَّھا. ِمْن َخْلٍف َوِمْن قُدّاٍم َحاَصْرتَنِي، َوَجعَْلَت َعلَّي یَدََك. َعِجیبَةٌ ھِذِه الْ 

اإلنسان الطبیعي لألمور  ى معرفةتخبرنا بأن معرفة یَُسوع تتخطّ  ةاألربع أألناجیل). إال أن 6 -1أَْستَِطیعَُھا" (
َمْن ھذَا الِّذي «فَاْبتَدَأَ اْلَكتَبَةُ َواْلفَّریِسیّوَن یُفَّكُروَن قَائِِلیَن ین قبل أن یتكلموا "یّ شخاص. فقد شعر بأفكار الكتبة والفریسواأل

ي َماذَا تُفَّكُروَن فِ «َر َیُسوع بِأَْفَكاِرِھْم، َوأََجاَب َوقَاَل لَُھْم:فََشعَ » یَتََكلُّم بِتََجاِدیَف؟ َمْن یَْقِدُر أن یَْغِفَر َخَطایَا إِالّ هللاُ َوْحدَهُ؟
نقرأ أن یَُسوع علم  ،وعندما كانوا یراقبونھ ھل یشفي في السبت لكي یجدوا علیھ شكایة .)22 – 21: 5قُلُوبُِكْم؟ (لُوقا 

خرس وقوم من الجموع خرج الشیطان من األعندما كان َیُسوع یُ و). 8 – 7: 6" (لُوقا فكارھم "أَّما ُھَو َفعَِلَم أَْفَكاَرُھمْ أ
ُب، ُكّل َمْملََكٍة ُمْنَقِسَمٍة َعلَى ذَاتَِھا تَْخرَ «فَعَِلَم أَْفَكاَرُھْم، َوقَاَل لَُھْم:خرج الشیاطین برئیس الشیاطین "نھ یُ إنفسھم أقالوا في 

رون في أنفسھم "من عسى أن یكون أعظم ). مّرة أخرى كان التالمیذ یفكّ 17: 11َوبَْیٍت ُمْنقَِسٍم َعلَى بَْیٍت یَْسقُُط" (لُوقا 
وعن ). كما أخبر بُطرس بما سیحدث في المستقبل 47: 9فیھم؟ "فَعَِلَم یَُسوع فِْكَر قَْلبِِھْم، َوأََخذَ َولَدًا َوأَقَاَمھُ ِعْندَهُ (لُوقا 

د أن معرفة یَُسوع تفوق معرفة اإلنسان وحتى یقیّة تؤكّ ). ھذه األمور الحق35 – 31: 26ثالث مّرات (متّى  اإلنكار
: 6، 25: 2، 48: 1، یُوحنّا 8: 2یًضا، مرقُس أ(أنظر والحاضر والمستقبل  ياألنبیاء، فھو كلي المعرفة یعرف الماض

 ). 23: 2، رؤیا 9، 3: 2، كولوسي 5: 4، كورنثوس األولى 24: 1مال ع، أ17: 21، 64
ص إال شخأحد ال یملكھ  ا، أي سلطانً اإلھیً  اأظھر یَُسوع الَمِسیح سلطانً  ،حیاتھ وخدمتھ األرضیّةثناء أ– السلطان اإللھي •

 .ا ضد هللاوًال وأخیرً أھة وجَّ منا الِكتَاب الُمقدّس أن الخطیّة مُ فیعلّ  ،من مظاھر ھذا السلطان "غفران الخطایا"وهللا وحده. 
ا حتى األنبیاء والكھنة قدیًما لم یغفروو .هللا وحده حقٌ الغفران أن یغفر الخطایا، فھذا  اسلطانً  ،مھما كان ،وال یملك إنسانٌ 

غفر خطایاھم، والكھنة كانوا یعلنون تطھیر اإلنسان من لشعب بالرجوع إلى هللا حتى تُ لالخطایا، فاألنبیاء كانوا ینادون 
 ،الَمِسیح ھو الذي قال للخاطئ "مغفورة لك خطایاك"خطایاه ونجاستھ بما یتناسب مع الشریعة الموسویّة. فقط یَُسوع 
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: َوَكاَن قَْوٌم ِمَن اْلَكتَبَِة ُھنَاَك َجاِلِسیَن یُفَّكُروَن فِي قُلُوبِِھمْ ». َیا بُنَّي، َمْغفُوَرةٌ لََك َخَطایَاكَ «في شفاءه للمفلوج قال لھ یَُسوع و
فَِلْلَوْقِت َشعََر یَُسوع بُِروِحِھ أَنُّھْم یُفَّكُروَن ھَكذَا » ْقِدُر أن یَْغِفَر َخَطایَا إِالّ هللاُ َوْحدَهُ؟ِلَماذَا یَتََكلُّم ھذَا ھَكذَا بِتََجاِدیَف؟ َمْن یَ «

قَاَل: قُْم َخَطایَاَك، أم أن یُ  ِلَماذَا تُفَّكُروَن بِھذَا فِي قُلُوبُِكْم؟ أَّیَما أَْیَسُر، أن یُقَاَل ِلْلَمْفلُوجِ: َمْغفُوَرةٌ لَكَ « فِي أَْنفُِسِھْم، فَقَاَل لَُھْم:
). 10 – 5: 2(مرقُس » َواْحِمْل َسِریَرَك َواْمِش؟ َولِكْن ِلَكْي تَْعلَُموا أن البن اإلنسان ُسْلَطانًا َعلَى األرض أن یَْغِفَر اْلَخَطایَا

ید ن، فیَُسوع الَمِسیح ھو المعلم الوحم كمن لھ سلطاعلّ في تعلیمھ. فقد كان یُ  اإلھیً  الطانً ظھر یَُسوع الَمِسیح أیًضا سُ لقد أ
، 32، 28، 22: 5علماء الیَُھود ولم یقتبس منھا، بل قال "سمعتم أنھ قیل...أما أنا فأقول" (متّى  أقوالإلى الذي لم یرجع 

 .رضلیھ ُكّل سلطان في السماء وعلى األإن السلطان الذي یعلم بھ یَُسوع ھو سلطان هللا نفسھ. فقد دفع . إ)44، 39، 34
ھذا السلطان سیظھر بكمالھ  .)27- 25: 11م بسلطان هللا وحده ویدعو المتعبین لینالوا الراحة باإلیمان بھ (متّى نھ یتكلّ إ

ي ر المصیر النھائموات وحكمھ ھو الذي سیقرّ حیاء واألموات بكلمة ویدین ُكّل األاألالرب الثاني عندما یقیم  ھفي مجیئ
 ). 29 -24: 5إنسان (یُوحنّا  لّ لكُ 
 

 ثانیًا، الَمِسیح لھ أسماء هللا 

سماء هللا تعلن طبیعتھ وصفاتھ. إال أننا نجد العَھد الَجدید أو حاملھ،علن طبیعة االسم یُ ألن  ص هللا وحدهأسماء هللا تخُ إّن  
 رب".الن للمسیح "هللا"، "ویْ سما. سنتناول ھنا ألوھیتھد لقاب تؤكّ سماء واأللقاب هللا لیَُسوع الَمِسیح، ھذه األأینسب أسماء و

 أّوًال، الَمِسیح "هللا" 

مّرات  عدة لإلشارة إلى شخص یَُسوع الَمِسیح على  Θεός ثیوسهللا وبالیُونانّي  ةاستخدم العَھد الَجدید اسم الجالللقد  
 ). 8: 1، عبرانیّین 1: 1، بُطرس الثانیة 13: 2، تیطس 5: 9، ُرومیَة 28: 20، 18، 1: 1(یُوحنّا 

 .)1: 1(یُوحنّا  "هللاَ فِي اْلبَدِْء َكاَن اْلَكِلَمةُ، َواْلَكِلَمةُ َكاَن ِعْندَ هللاِ، َوَكاَن اْلَكِلَمةُ "

د الرسول یُوحنّا ؤكِّ یة بالشرح والتحلیل (انظر صفحة...) یُ ناولنا ھذه اآلت ،في حدیثنا عن الَمِسیح األزلي في الفصل الثالث
بكلمات أخرى، كیف  .على عالم الزمن والتاریخ ىتثم أ) أن الكلمة الذي ھو في البدء كان عند هللا 18 -1: 1مة بشارتھ (في مقدّ 

ثالثة أمور عن الَمِسیح الكلمة. أوًال، أزلیّة الكلمة، فالفعل المستخدم "كان ھنا نرى  العالم وأصبح یَُسوع التاریخي.إلى ابن هللا  تىأ
 ملیةع مستمر ویشیر إلى الوجود األزلي للمسیح. ثانیًا، الكلمة الخالق، فأقنوم االبن اشترك مع اآلب فيالماضى ال یأتي فيالكلمة" 
كما أن عبارة "كل شيء بھ صار" تشیر إلى أن  .مرئيالغیر فقد خلق العالم المادي والعالم الروحي، المرئي و ،)3: 1الخلق (
"  هللاَ َوَكاَن اْلَكِلَمةُ "فیھ كانت الحیاة" أي أنھ سبب وجود الحیاة ومصدرھا. " :عطي الحیاةوجدت من العدم. ثالثًا، الكلمة مُ أُ الخلیقة 

 د. وھنا تأكید على الھوت الكلمة، االبن المتجسِّ 

 .)28: 20(یُوحنّا !» َوإِلِھيَربّي «أََجاَب تُوَما َوقَاَل لَھُ: "

 نأح وبا�. فقد بدأ اإلنجیل بتأكید ألوھیّة الَمِسیلُقِّب یَُسوع الَمِسیح  أن ،ثالث مّرةولل لنا الرسول یُوحنّا في نھایة إنجیلھ، سجِّ یُ 
عتراف توما اذ یذكر لنا إالحقیقة  نفسَ البشیر د ؤكِّ نھایة اإلنجیل یُ وھنا في  .)18: 1، 1: 1سم الجاللة في (ان بب مرتیْ قّ لُ  یسوع

ق توما صدّ لم ی .ص في االعتراف بأن یَُسوع ھو "ابن هللا"ھ یتلخّ طار العام إلنجیل یُوحنّا كلّ فاإل .بالَمِسیح عندما قال "ربي وإلھي"
ھ. كان رد فعل توما ھو الشك غیابظھر لھم في  یسوع نأو ،مواتن یَُسوع قد قام من بین األأخبروه أمیذ عندما الالت سائر كالم

: 20نّا (یُوح» ، الَ أُوِمنْ إِْن لَْم أُْبِصْر فِي یَدَْیِھ أَثََر اْلَمَساِمیِر، َوأََضْع إِْصبِِعي فِي أَثَِر اْلَمَساِمیِر، َوأََضْع یَِدي فِي َجْنبِھِ « فَقَاَل لَُھْم:"
». ْم!َسالٌَم لَكُ «بَواُب ُمغَلّقَةٌ، َوَوقََف فِي اْلَوْسِط َوقَاَل: َكاَن تَالَِمیذُهُ أیًضا دَاِخًال َوتُوَما َمعَُھْم. فََجاَء َیُسوع َواأل َوبَْعدَ ثََمانِیة أَیّامٍ "). 25

 أََجاَب تُوَما َوقَالَ ». تَُكْن َغْیَر ُمْؤِمٍن بَْل ُمْؤِمنًاَھاِت إِْصبِعََك إلى ُھنَا َوأَْبِصْر یَدَّي، َوَھاِت یَدََك َوَضْعَھا فِي َجْنبِي، َوالَ «ثُّم قَاَل ِلتُوَما: 
ل لنا حوار یَُسوع الَمِسیح مع توما، ھذا الحوار سجِّ ھم أن نالحظ ھنا أن البشیر یُوحنّا یُ ). من المُ 28-26: 20» (َربّي َوإِلِھي!«لَھُ: 

توما مباشرة  ھوجّ ي بحدیث الَمِسیح لھ مّرة ثانیة. في ھذا الحدیث یتالذي بدأه یَُسوع بالحدیث إلى توما، ثم إجابة توما لیَُسوع وینتھ
یھوه إلوھیم. ال ننسى أن توما  "؛ربي وإلھي" ـخاطب توما یَُسوع الَمِسیح بإلى یَُسوع الَمِسیح ویقول لھ "ربي وإلھي"، ھنا یُ 

 على لق أو یعترضكما أن یَُسوع لم یعّ  ا.لرب تجدیفً العبادة لغیر ا نیعتبرو ، وھمخلفیتھم الیَُھودیّةجمیعھم أتوا من والتالمیذ 
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د الذي یستحق العبادة وال عتراف توما وإعالنھ. ُكّل ھذا یُؤّكد أن الَمِسیح ھو ابن هللا المتجسّ ال بِ قَ لقد بل بالعكس  ھم لھ،ُسجود
 ُسجود.

 .)9:5(ُرومیَة  "بِد. آِمینَ ُمبَاَرًكا إلى األ إِلًھاَولَُھُم اآلباُء، َوِمْنُھُم الَمِسیح َحَسَب اْلَجَسِد، اْلَكائُِن َعلَى اْلُكّل "

َسِد، وِمنُھُم الَمِسیح َحَسَب اْلجَ في تناولھ لماضى شعب إسرائیل وللبركات الّتي باركھم بھا الرب، یقول الرسول بُولُس " 
ھنا ھي إلى شخص یَُسوع الَمِسیح، الذي ھو كائن على الكل، إلًھا  . إن اإلشارةمین"آبِد. ُمبَاَرًكا إلى األ إِلًھاائُِن َعلَى اْلُكّل اْلكَ 

لًھا مبارًكا" إاْلَكائُِن َعلَى اْلُكّل العبارة الثانیة الموازیة لھا "أما  المسیح، مبارًكا. فالعبارة األولى "بحسب الجسد" تشیر إلى ناسوت
 تشیر إلى الھوتھ.ف

 .)13: 2اْلعَِظیِم َوُمَخلِّصنَا یَُسوع الَمِسیح (تیطس  هللاِ  ُمْنتَِظِریَن الّرَجاَء اْلُمبَاَرَك َوُظُھوَر َمْجدِ 

 ْینشائع ْینلقب اكانمخلص" ال"هللا و ْیناللقبإن إلى یَُسوع الَمِسیح. بھ ة ثانیة یستخدم الرسول بُولُس اسم الجاللة "هللا" لیشیر مرّ 
لرب یھوه، لى اإلإلشارة كانا اللقبان یُستخدمان، لقرون طویلة، في الیَُھودیّة وبین َیُھود الشتات و .للمسیح في القرن األّول المیالدي

الثاني المصطحب بمجده،  ھإشارة إلى مجیئھي الإللھ الواحد. وبما أن كلمة "ظھور" ال تستخدم لوصف اآلب بل لوصف االبن و
 عتبر ھذا الوصف "هللا العظیم ومخلصنا"ھو وصف للرب یَُسوع الَمِسیح.یُ إذن 

 2( "حَواْلُمَخلِّص یَُسوع الَمِسی إِلِھنَاِسْمعَاُن بُطرس َعْبدُ یَُسوع الَمِسیح َوَرُسولُھُ، إلى الِّذیَن نَالُوا َمعَنَا إیمانا ثَِمینًا ُمَساِویًا لَنَا، ِببِّر "
 .)1: 1بُطرس 

العبارة "إلھنا ومخلصنا" ف 13: 2یة عن شخص واحد ھو شخص یَُسوع الَمِسیح، وكما ھو الحال في تیطس ث ھذه اآلتتحدّ 
مصحوبة بًا غال، وتأتي  ا إلى شخص یَُسوعدائمً تشیر  ص في العَھد الَجدیدص) تشیر إلى شخص واحد ھو هللا. وكلمة مخلّ (هللا المخلّ 

 ص الذي ھو شخص یَُسوع الَمِسیح. ا متساویًا لنا ببر إلھنا والمخلّ منوا نالوا معنا إیمانً آف. فالذین بأداة التعری

 .)8: 1(عبرانّیین  "إلى دَْھِر الدُّھوِر. قَِضیُب اْستِقَاَمٍة قَِضیُب ُمْلِككَ  أَ�ُ ُكْرِسیَّك یَا «َوأَّما َعْن االبن: "

د تأكیدالیبدأ كاتب رسالة العبرانیّین ب مة هللا كائنات مخلوقة لخد مفالمالئكة ھ ،المالئكة فوقسمو یَُسوع و على تفرُّ
یَُسوع الَمِسیح أعظم من المالئكة ألنھ ھو هللا. لتأكید ھذه الحقیقة یقتبس كاتب ف)، لھذا 9-8ھو هللا (فاالبن أما ). 7: 1(عبرانیّین 

ق في طبیعتھ وفي فاالبن یتفوّ  "،هللا، أي االبن، إلى دھر الدھور وأما عن االبن، كرسیك یا" 7-6: 45العبرانیّین من مزمور 
  .. لھذا یخاطب كاتب العبرانّیین الَمِسیح باللقب "هللا"على المالئكة وظیفتھ

 ثانیًا، الَمِسیح الرب

شارة إلى في اإلستخدم للتعبیر عن االحترام والتقدیر وھو لقب یستخدمھ العبد مكن أن یُ یُ مع أن االسم أو اللقب "الرب"  
ة، وھي ترجمة العھد القدیم یّ ). لكن من الناحیة األخرى استخدمت الترجمة السبعین11: 4، یُوحنّا 30: 21، 27: 13سیده (متّى 

أكثر من  LXXفي الترجمة السبعینیّة  كریوسلترجمة اسم الرب "یھوه" فقد وردت كلمة  كریوس إلى اللغة الیُونانیّة، اللقبَ 
  .ھي ترجمة السم الرب "یھوه" كریوسالیُونانیّة من الیَُھود یعلمون أن بمین ُكّل العارفین والمتكلّ  فإن لھذاة. مرّ  6800

أنّھُ یاھم بمیالد الَمِسیح "إرة المالئكة الّتي ظھرت للرعاة مبشّ جوقة أول من استخدم ھذا اللقب لیشیر بھ إلى الَمِسیح ھم و 
  .)11: 2نَِة دَاُودَ ُمَخلٌّص ُھَو الَمِسیح الّرّب" (لُوقا ُوِلدَ لَُكُم اْلیَْوَم فِي َمِدی

دََخلَْت بَْیَت َزَكِریّا َوَسلَّمْت َعلَى أَِلیَصابَاَت. اْرتََكَض اْلَجنِیُن جرد أن مبو ،وعندما جاءت مریم العذراء لزیارة ألیصابات
ُمبَاَرَكةٌ أَْنِت فِي النَّساِء َوُمبَاَرَكةٌ ِھَي ثََمَرةُ « َوَصَرَخْت بَِصْوٍت َعِظیٍم َوقَالَْت: فِي بَْطنَِھا، َواْمتَألَْت أَِلیَصابَاُت ِمَن الّروحِ اْلقُدُِس،

عندما بدأ یُوحنّا المعمدان خدمتھ منادیًا بالتوبة والرجوع و .).43 – 40: 1بَْطنِِك! فَِمْن أَْیَن ِلي ھذَا أن تَأْتَِي أم َربّي إِلَّي؟" (لُوقا 
فَإِّن ھذَا ُھَو الِّذي قِیَل َعْنھُ بِإَِشْعیَاَء النّبِّي اْلقَائِِل: َصْوُت َصاِرخٍ فِي اْلبَّریّة: أَِعدّوا لنبوة إشعیاء النبي " اتحقیقً  تھدمخكانت للرب، 

 طریقَ  ،بخدمتھ ،عدُّ یُ  یوحنا المعمدانف 3: 40قتباس من سفر إشعیاء اوھي )، 3: 3(متّى » َطِریَق الّرّب. اْصنَعُوا ُسبُلَھُ ُمْستَِقیَمةً 
 حوار یَُسوع وخالل الرب في العھد القدیم ھو یھوه، ویُوحنّا ھنا یُعد الطریق لمجيء الَمِسیح. . ونحن نعرف یقینًا أن اسمالرب
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بن ا« قَالُوا لَھُ:» ُھَو؟َماذَا تَُظنّوَن فِي الَمِسیح؟ ابن َمْن «عالقتھ بداود الملك، قال لھم عن ا والَمِسیح مع الیَُھود عن طبیعة المسیّ 
إِْن ِطئًا ِلقَدََمْیَك. فَ فََكْیَف یَدُْعوهُ دَاُودُ بِالّروحِ َربّا؟ قَائًِال: قَاَل الّرّب ِلَربّي: اْجِلْس َعْن یَِمیني َحتّى أََضَع أَْعدَاَءَك َموْ «قَاَل لَُھْم: ». دَاُودَ 

 ». ھُ؟َكاَن دَاُودُ یَدُْعوهُ َربّا، فََكْیَف یَُكوُن اْبنَ

وَن ...َوأَْنتُْم ُمتََوقّعُ سل الَمِسیح في إعالنھم أن یَُسوع الَمِسیح ھو الرب. یقول بُولُس الرسول "دھا أیًضا رُ كّ أھذه الحقیقة و
). 8-7: 1ِسیح" (كورنثوس األولى ن َربّنَا یَُسوع الَمِسیح، الِّذي َسیُثْبِتُُكْم أیًضا إلى النَّھایة بِالَ لَْوٍم فِي یَْوِم َربّنَا یَُسوع المَ اْستِْعال

 ن یَقُوَل:َولَْیَس أََحدٌ یَْقِدُر أ». َیُسوع أَنَاثِیَما«ویقول أیًضا في نفس الرسالة "ِلذِلَك أَُعّرفُُكْم أن لَْیَس أََحدٌ َوُھَو َیتََكّلُم بُِروحِ هللاِ یَقُوُل: 
َرّب فِي اْلبَدِْء أَّسْسَت  أَْنَت یَاو«د كاتب العبرانیّین ربوبیّة الَمِسیح فیقول ؤكّ ). كما یُ 3: 12إِالّ بِالّروحِ اْلقُدُِس" (» َیُسوع َربٌّ «

نُوَك ِویَھا فَتَتَغَیُّر. َولِكْن أَْنَت أَْنَت، َوسِ األرض، َوالّسَماَواُت ِھَي َعَمُل یَدَْیَك. ِھَي تَبِیدُ َولِكْن أَْنَت تَْبقَى، َوُكلَّھا َكثَْوٍب تَْبلَى، َوَكِردَاٍء تَطْ 
لیبرھن من خاللھ  ھنا ، یستخدمھ كاتب العبرانیّین102من مزمور مباشر ). ھذا النص ھو اقتباس 12-10: 1(عبرانیّین » لَْن تَْفنَى
یقة ھذه الحق .روھو أیًضا أبدي ال یتغیّ  ،سس السماوات واألرضأمو الَمِسیح، فالَمِسیح ھو هللا الخالق وھو الذي منذ البدء على سُ 

). فیَُسوع 8: 13بِد" (ر الَمِسیح "یَُسوع الَمِسیح ُھَو ُھَو أَْمًسا َواْلیَْوَم َوإلى األد على عدم تَغیُّ كّ أختم بھا كاتب العبرانیّین رسالتھ عندما 
 ). 16: 19(رؤیا  ب"َمِلُك اْلُملُوِك َوَرّب األَْربَا«الَمِسیح ھو 

 ثالثًا، الَمِسیح لھ أعمال هللا 

قة أخرى توجد حقی بلساس أن الَمِسیح نسبت لھ أسماء هللا أو صفات هللا، أفقط على  بنَ اإلیمان بألوھیّة الَمِسیح لم یُ إّن 
دائي ز على عمل الَمِسیح الفن ُكّل ما یعملھ هللا یعملھ الَمِسیح، فأعمال الَمِسیح ھي أعمال هللا نفسھ. فمع أن العَھد الَجدید یركّ إ :ھمةمُ 

إال أن العَھد الَجدید یخبرنا أیًضا عن أعمال إلھیّة عملھا ویعملھا  ،"اإلنجیل" ؛ل قلب البشارة السارةالصلیب والقیامة والّتي تمثّ في 
الطبیعي  اجستنت، بل ھي االما كنیسة ال من ابتكارمن اختراع إنسان و ابدً أألوھیّة الَمِسیح لم تكن إن یَُسوع الَمِسیح ابن هللا األزلي. 

دعو یغفر الخطایا ویور، حرّ یشفي ویُ و ،حیىقیم ویُ "من ھو ھذا؟" الذي یُ  ھ. فـوتعالیم ھوأعمال من یدرس حیاة یَُسوع الَمِسیح كلّ ل
تم سمع"یقول من ھو ھذا الذي  ".نا كائن؟أقبل أن یكون إبراھیم "اإلنسان المتعب إلى شخصھ لیجد الراحة. من ھو ھذا الذي یقول 

ن تیبس شجرة التین؟ ممنھ بكلمة الذي  بمجّرد الكلمة؟ . من ھو ھذا الذي یمارس سلطانھ على البحر والریح"قولنا فأأأنھ قیل أما 
موات؟ من ھو ھذا الذي یقول "من منكم یبكتني على ھو ھذا الذي یتحدّث عن ساعة وطریقة موتھ وعن ساعة قیامتھ من بین األ

 . دنھ بكل تأكید یَُسوع الَمِسیح "ابن هللا" المتجسّ إلي القداسة والنقاء؟ أنھ كان كُ " وبالرغم من أنھ عاش في عالم ساقط إال ؟خطیّة

 تي: الخلق والعنایة وغفران الخطایا. د الھوتھ وھذه األعمال یمكن تلخصیھا في اآلؤكّ أعمال یَُسوع الَمِسیح تُ إن 

  الخلق:

ِه فیقول یُوحنّا البشیر "ُكّل َشْيٍء بِِھ َكاَن، َوبَِغْیرِ  ،دالمتجسَّ الَعھد الَجدید عمل الخلق لشخص یَُسوع الَمِسیح، الكلمة ینسب 
في أكثر من موضع نقرأ عن یَُسوع ). 10، 3: 1لَْم یَُكْن َشْيٌء ِمّما َكاَن...َكاَن فِي اْلعَالَِم، َوُكّوَن اْلعَالَُم بِِھ، َولَْم یَْعِرْفھُ اْلعَالَُم" (یُوحنّا 

الِّذي ُھَو ُصوَرةُ هللاِ َغْیِر اْلَمْنُظوِر، بِْكُر " 20 – 15: 1الذي خلق الكون. یقول الرسول بُولُس في كولوسي الَمِسیح االبن األزلي 
اٍت أم ِریَاَساٍت  ُعُروًشا أم ِسیَادَ ُكّل َخِلیقٍَة. فَإِنّھُ فِیِھ ُخِلَق اْلُكّل: َما في الّسَماَواِت َوَما َعلَى األرض، َما یَُرى َوَما الَ یَُرى، َسَواٌء َكانَ 

ِد: اْلَكنِیَسِة. الِّذي ُھَو اْلبَدَاَءةُ، بِْكٌر ِمَن أم َسالَِطیَن. اْلُكّل بِِھ َولَھُ قَدْ ُخِلَق. الِّذي ُھَو قَْبَل ُكّل َشْيٍء، َوفِیِھ یَقُوُم اْلُكّل َوُھَو َرأُْس اْلَجسَ 
 ْيٍء. ألنھ فِیِھ ُسّر أن یَِحّل ُكّل اْلِمْلِء، َوأَْن یَُصاِلَح بِِھ اْلُكّل ِلنَْفِسِھ، َعاِمًال الّصْلَح بِدَِم َصِلیبِِھ،األَْمَواِت، ِلَكْي َیُكوَن ُھَو ُمتَقَدًّما فِي ُكّل شَ 

یاء قَِدیًما، بِاألنب آلباءَ ویقول كاتب رسالة العبرانّیین "اَ�ُ، َبْعدَ َما َكلَّم ا .بَِواِسَطتِِھ، َسَواٌء َكاَن: َما َعلَى األرض، أم َما فِي الّسَماَواِت"
ِذي بِِھ أیًضا َعِمَل اْلعَالَِمیَن، الِّذي، َوُھَو بِأَْنَواعٍ َوُطُرق َكثِیَرةٍ، َكلَّمنَا فِي ھِذِه األَیّاِم األخیرةِ فِي اْبنِِھ، الِّذي َجعَلَھُ َواِرثًا ِلُكّل َشْيٍء، الّ 

). ویقول الرسول بُولُس "فَإِنّھُ فِیِھ ُخِلَق اْلُكّل: َما في 3-1: 1( ".. ّل األَْشیَاِء ِبَكِلَمِة قُدَْرتِھِ بََھاُء َمْجِدِه، َوَرْسُم َجْوَھِرِه، َوَحاِمٌل كُ 
ربط الرسول بُولُس بین شخصیّة الَمِسیح ویھوه في  6: 8في كورنثوس األولى و). 16: 1الّسَماَواِت َوَما َعلَى األرض" (كولوسي 

ُع َجِمیْن َلنَا إِلھٌ َواِحدٌ: اآلب الِّذي ِمْنھُ َجِمیُع األَْشیَاِء، َونَْحُن لَھُ. َوَربٌّ َواِحدٌ: َیُسوع الَمِسیح، الِّذي بِِھ حیث یقول "لكِ العھد القدیم 
 األَْشیَاِء، َونَْحُن بِِھ." 

 : العنایة
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 یُْعِطي إِذْ ُھوَ هللا المعتني " لھذا یقول الرسول بُولُس عن .هللا بخلیقتھ ُكّل لحظة، كل دقیقة وكل ساعة وكل یومیعتني 
ُسل رّ ألَنّنَا بِِھ نَْحیَا َوَنتََحّرُك َونُوَجدُ. َكَما قَاَل بَْعُض ُشعََرائُِكْم أَْیًضا: ألَنّنَا أیًضا ذُّریّتُھُ" (أعَمال ال ... اْلَجِمیَع َحیَاةً َوَنْفًسا َوُكّل َشْيءٍ 

ول بُولُس عن الَمِسیح الخالق المعتني "َفإِنّھُ فِیِھ ُخِلَق اْلُكّل: َما في الّسَماَواِت َوَما َعلَى األرض، َما یَُرى سُ ). ویقول الرّ 28، 25: 17
َشْيٍء، َوفِیِھ یَقُوُم اْلُكّل"  َو قَْبَل ُكلّ َوَما الَ یَُرى، َسَواٌء َكاَن ُعُروًشا أم ِسیَادَاٍت أم ِریَاَساٍت أم َسالَِطیَن. اْلُكّل بِِھ َولَھُ قَدْ ُخِلَق. الِّذي ھُ 

الِّذي، َوُھَو بََھاُء َمْجِدِه، َوَرْسُم َجْوَھِرِه، َوَحاِمٌل ُكّل األَْشیَاِء ”"فیھ یَقُوُم الُكُل" كما یقول كاتب العبرانیّین ). 17-16: 1(كولوسي 
 دھا الرب یَُسوعكّ أالكل" ألنھ "حامل ُكّل األشیاء". ھذه الحقیقة  ة الَمِسیح "یقومومن خالل قوّ  ،في الَمِسیحف). 3: 1بَِكِلَمِة قُدَْرتِِھ" (

د ). فكما أن اآلب یعتني بالكون كذلك االبن المتجسّ 17: 5(یُوحنّا » ن َوأَنَا أَْعَملُ أَبِي َیْعَمُل َحتّى اآل«الَمِسیح عندما قال للیَُھود 
 سبت كان عمل عنایة إلھي. الالكون، فشفاء المفلوج یوم ویعتني بالمخلُوقات وب ،یَُسوع الَمِسیح یعمل نفس عمل اآلب

 : غفران الخطایا

 ةعى ھذا الحق لنفسھ عندما شفى اإلنسان المفلوج. تقول القصّ أن هللا وحده ھو الغافر للخطایا، لكن یَُسوع الَمِسیح ادّ  فمع
قول الیَُھود والكتبة ھذا ال ومسمع معلّ  بمجّرد أن». یَا بُنَّي، َمْغفُوَرةٌ لََك َخَطایَاكَ «فَلَّما َرأَى یَُسوع إیمانُھْم، قَاَل ِلْلَمْفلُوجِ: الكتابیّة "

لطان فا� وحده ھو الذي لھ س ،ْحدَهُ؟" وھذه حقیقةِلَماذَا َیتََكلُّم ھذَا ھَكذَا بِتََجاِدیَف؟ َمْن یَْقِدُر أن یَْغِفَر َخَطایَا إِالّ هللاُ وَ «قالوا في قلوبھم 
 (لمزید من المعرفة عن ھذه الحقیقة الرائعة یرجى الرجوع إلى الفصل الثاني من ھذا الكتاب).  غفران الخطایا. 

 المعجزات 

صھ والھوتھ خأن یَُسوع كان یعي طبیعة ش ، وعرفنامعجزات یَُسوع الَمِسیحفي فصل سابق، بالشرح والتحلیل، تناولنا 
من كل وأسباب تفرد یَُسوع عن  ،ة بخصوص معجزات یَُسوعة حقائق مھمّ د على عدّ لكن ھنا أرید أن أؤكّ  ،(صفحة...)

 ده أم الالحقین لھ. سواء السابقین لتجسُّ  ؛یات ومعجزاتآاستخدمھم هللا في عمل 
ون یتضرعكانوا ة سلطانھ الشخصي ولیس كباقي رجال هللا الذین عمل یَُسوع ُكّل ھذه المعجزات والعجائب بقوّ  أّوًال،

إلى وجھ الرب لیصنع من خاللھم المعجزات. فیَُسوع الَمِسیح ھو الشخص الوحید الذي یستطیع أن یقول للمیت "لك أقول 
خروج الكلمة من فمھ مة، كان یشفي عن قرب وعن بعد، فبمجّرد ل). كان یَُسوع یشفي بك44: 11قم"، "وھلم خارًجا"(یُوحنّا 

یھا ُكّل ھ فشفى. فكلمتھ الخارجة من فمھ لھا ُكّل السلطان وكذلك لمسة یدیْ سواء كان المریض قریبًا منھ أو بعیدًا عنھ كان یُ 
رأة دب ثوبھ فینال الشفاء، كالملیھ ویلمس ھُ إلمسة. یكفي أن یأتي المریض  أو ةحیانا كان یَُسوع یشفي بدون كلمأة، والقوّ 

 ). 28: 5الدم (مرقُس  نازفة
 سلطانلاعطى یَُسوع تالمیذه ھذا لذا أسلطان نابع من طبیعتھ  الشریرة ألن سلطان یَُسوع على المرض واألرواح ثانیًا،

ا ْخِرُجوَھا، َویَْشفُوثُّم دََعا تَالَِمیذَهُ االثْنَْي َعَشَر َوأَْعَطاُھْم ُسْلَطانًا َعلَى أرواح نَِجَسٍة َحتّى یُ یات وعجائب باسمھ "آ ایعملو حتى
  .)1: 10ُكّل َمَرٍض َوُكّل ُضْعٍف" (متّى 

 
 لُسجود لالَمِسیح قبول رابعًا، 

القدیم والجدید أن هللا وحده ھو المستحق للعبادة وال ُسجود، فھو اإللھ الخالق الذي قال فكان  ھد الِكتَاب الُمقدّس بعھدیْ ؤكّ یُ 
أَنَا «د لشعبھ ولھذا یؤكّ  .خرھو اإللھ الغیور الذي ال یعطي مجده آلوالقداسة والقدرة والسلطان،  وھو أیًضا كليّ  .وأمر فصار

). كما أن أّول وصیّة من الوصایا العشر 8: 42الّرّب ھذَا اْسِمي، َوَمْجِدي الَ أُْعِطیِھ آلَخَر، َوالَ تَْسِبیِحي ِلْلَمْنُحوتَاِت" (إشعیاء 
ي َوَما فِ ُكْن لََك آِلَھةٌ أخرى أََماِمي. الَ تَْصنَْع لََك تِْمثَاًال َمْنُحوتًا، َوالَ ُصوَرةً َما ِمّما فِي الّسَماِء ِمْن فَْوُق، د ھذه الحقیقة "الَ یَ تؤكّ 

: 20َك إِلھٌ َغیُوٌر" (خروج األرض ِمْن تَْحُت، َوَما فِي اْلَماِء ِمْن تَْحِت األرض. الَ تَْسُجدْ لَُھّن َوالَ تَْعبُدُْھّن، ألَنّي أَنَا الّرّب إِلھَ 
: 19؛ رؤیا 23 – 18: 1، ُرومیَة 15 -14: 14). فعبادة المخلُوقات خطیّة وتجدیف على اسم الرب (أعَمال الّرُسل 5 -3

). لكن عندما 11 – 1: 11، ملوك األّول 18 – 16: 4تت دینونة هللا على شعبھ في القدیم (تثنیة أبسبب ھذه الخطیّة و)، 10
وا لھ ال ُسجود مأتباعھ قدّ  لّ بشائر األربع الّتي تتناول حیاة یَُسوع الَمِسیح، وباقي العَھد الَجدید نجد أن تالمیذ الَمِسیح وكُ نقرأ ال

یھوه  للرب اإللھ اھ حقً عتبرونفكل ما كان الیَُھود ی .الصلواتلھ رفع من لھ تُ ھو والعبادة، فیَُسوع ھو محور العبادة، ویَُسوع 
 لیَُسوع الَمِسیح. التالمیذ مھ قدّ  ،وحده
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ألبرص فا ؛ینتھرھم لمو ذلك الفعل لم یرفض -بدوره–وھو  ،موا لھ العبادةوقدّ  ،وسجدوا لھ ،إلى یَُسوع نكثیرولقد أتى 
) وكذلك أم یعقوب 18: 9) ورئیس المجمع سجد لھ وطلب منھ أن یشفى ابنتھ (متّى 2: 8سجد لھ وطلب منھ أن یشفیھ (متّى 

 رھا البعض على أن كلمة ال ُسجودا ھذه المواقف یفسّ ). طبعً 20: 20ھا (متّى یْ بنویُوحنّا سجدت لھ وطلبت منھ خدمھ ال
. أدركوا أن یَُسوع ھو هللا ھؤالء األشخاص نتعبیر عن االحترام والتقدیر ولیس أل ي إالما ھ ،بروسكونیسیس الواردة فیھا

ي تجربة بل تعني العبادة. فف ،ن تبرھن على أن كلمة ُسجود ال تعني فقط االحترام والتقدیرى بتمعُّ نا إلنجیل متّ اءتإال أن قر
. »ن َخَرْرَت َوَسَجدَْت ِليإأُْعِطیَك ھِذِه َجِمیَعَھا «وقال لھ  ،ممالك العالمراه جمیع أیَُسوع الَمِسیح في البریّة نقرأ أن الشیطان 

لنالحظ ھنا أن یَُسوع أدرك أن قول ». اذَْھْب یَا َشْیَطاُن! ألنھ َمْكتُوٌب: ِللّرّب إِلِھَك تَْسُجدُ َوإِیّاهُ َوْحدَهُ تَْعبُدُ «ِحینَئٍِذ قَاَل لَھُ یَُسوع: 
 ولھذا قال قدّمت لي العبادة"ن "إ ھا تعنيمت لي االحترام والتقدیر، لكنَوَسَجدَت ِلي" ال تعني أن قدّ الشیطان "إن َخَررَت 

 تعني " ھناسجدیسجد و"كلمة  ن). إذ13: 6، تثنیة 9 – 8: 4(متّى » للشیطان "... َمْكتُوٌب: ِللّرّب إِلِھَك تَْسُجدُ َوإِیّاهُ َوْحدَهُ تَْعبُدُ 
ل أن یكون ھو موضوع ُسجود بِ إال أن یَُسوع قَ  وحده، وموضوع العبادة ھو هللا .االحترام إظھارّرد العبادة ولیس مج تقدیم

لمضادة، مواج والریاح ات السفینة أن تغرق من شدة األدوعبادة كثیرین. عندما كان التالمیذ في السفینة في وسط البحر وكا
رني ، فمُ ن كنت أنت ھو"إ، فقال لھ بُطرس وه خیاًال اضطربوا وخافوا وظنّ فأتیًا إلیھم ماشیًا على البحر،  صر التالمیذ یَُسوعَ بأ

نقذ یَُسوع أدما بعففنزل بُطرس من السفینة ومشى على الماء لیأتي إلى یَُسوع.  ."تعال" لھ یسوع فقال .تي إلیك على الماءآأن 
 ئِِلیَن:الِّذیَن فِي الّسِفینَِة َجاُءوا َوَسَجدُوا لَھُ قَایقول متى "وَ و .ة سكنت الریحنالسفی ودخال ،بُطرس من الغرق بسبب ضعف إیمانھ

). لقد أدرك التالمیذ أن یَُسوع أعظم من 8: 20، یُوحنّا 17، 9: 28، 16 – 15: 21، 33: 14(متّى » ِباْلَحِقیقَِة أَْنَت ابن هللاِ!«
د، ولھذا سجدوا لھ. مّرة نھ ابن هللا المتجسّ . إإنسان عطاھم أن یدركوا أنھ أعظم منأ، فسلطانھ على الطبیعة اعادیً  اكونھ إنسانً 

: 28لسماء "َولَّما َرأَْوهُ َسَجدُوا لَھُ" (متّى إلى ال صعوده یعندما قابلھم بعد قیامتھ وقب م التالمیذ ال ُسجود لیَُسوعقدّ  ،أخرى
سجدت وخررت  نطیك ُكّل ھذه الممالك إع"أا بین تجربة یَُسوع الَمِسیح من الشیطان عندما قال الشیطان لھ ). إذا قارنّ 17
ّسَماِء دُفَِع إِلَّي ُكّل ُسْلَطاٍن فِي ال«ل الصعود وإعالنھ أنھ ی، وبین ُسجود التالمیذ لھ قبمن جانب ض الَمِسیح لھذا الطلبورفْ  "لي

 -میذبما فیھم التال-والبشر  .خذه من اآلب السماويأد لنا أن ما رفضھ الَمِسیح من الشیطان تأكّ من جانب ثان، لَوَعلَى األرض." 
د. على ھذه األساس رفض بُطرس االبن المتجسَّ  ؛هللا ، أيمن لھ وحده السلطان في السماء وعلى األرضل ندوعبّ توی نیسجدو

» ًضا إنسانقُْم، أَنَا أی« بُطرس قَائًِال:ُسجود كرنیلیوس لھ "َولَّما دََخَل بُطرس اْستَْقبَلَھُ َكْرنِیِلیُوُس َوَسَجدَ َواقِعًا َعلَى قَدََمْیِھ. فَأَقَاَمھُ 
) ورفض المالك ُسجود یُوحنّا لھ أكثر من مّرة في سفر الرؤیا "فََخَرْرُت أََماَم ِرْجلَْیِھ ألَْسُجدَ لَھُ، فَقَاَل 25: 10(أعَمال الّرُسل 

)، "َوأَنَا یُوحنّا الِّذي َكاَن 10: 19ْندَُھْم َشَھادَةُ یَُسوع. اْسُجدْ ِ�ِ" (رؤیا اْنُظْر! الَ تَْفعَْل! أَنَا َعْبدٌ َمَعَك َوَمَع إِْخَوتَِك الِّذیَن عِ « ِلَي:
اْنُظْر الَ تَْفعَْل! « ذَا. فَقَاَل ِلَي:یَْنُظُر َویَْسَمُع ھذَا. َوِحیَن َسِمْعُت َونََظْرُت، َخَرْرُت ألَْسُجدَ أََماَم ِرْجلَيِ اْلَمالَِك الِّذي َكاَن یُِرینِي ھ

). والسبب الواضح 9- 8: 22(رؤیا » ھذَا اْلِكتَاِب. اْسُجدْ ِ�ِ! نّي َعْبدٌ َمعََك َوَمَع إِْخَوتَِك األنبیاء، َوالِّذیَن یَْحَفُظوَن أقوالألَ 
قبول یَُسوع للعبادة إن في ُكّل موقف، ھو أن ال ُسجود یجب أن یكون � وحده "اسُجد ِ�." یوحنا،  ُسجود للرفض المالك 

، اإللھ د، ابن هللاویعرف أنھ الكلمة المتجسِّ  ،ل ُسجود برھان قوي على معرفتھ الحقیقیّة لطبیعة شخصھ، فھو یعرف من ھووا
في  اتمرّ  عشرال أنھ قبل الُسجود حوالي ، إال مّرة واحدةوالحق واإلنسان الحق. فمع أن یَُسوع لم یطلب الُسجود من أحد 

 . البشائر األربع
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 رابع الفصل ال

 »اوالكلمة صار جسدً «

واحدة من أوائل العقائد الَمِسیحیّة التي تعّرضت لإلنكار والرفض في تاریخ ھي  »إنسانیّة یَُسوع الَمِسیح«إن عقیدتنا في  
الكنیسة؛ ففي القرن األّول والثاني المیالدیْین تعّرضت ھذه الحقیقة للرفض من قبل أصحاب الفكر الغنوسي الذین كانوا ینادون 

وجھة  حسب–، وعلى ھذا األساس تّم رفض إنسانیّة الَمِسیح ألن الجسد شر، وال یمكن أن یكون الَمِسیح بأن المادة شر والروح خیر
المنادین بھ على أنھم ضد الَمِسیح فقال أولئك نظر إلى إلى الھذا الفكر الّرُسول یُوحنّا قاد . قد أخذ جسدًا مثلنا من لحم ودم -نظرھم

ع الَمِسیح ولُّ ُروحٍ یَْعتَِرُف بِیَُسوع الَمِسیح أَنَّھُ قَدْ َجاَء فِي اْلَجَسِد فَُھَو ِمَن هللاِ، َوُكلُّ ُروحٍ الَ یَْعتَِرُف بِیَسُ كُ : بِھذَا تَْعِرفُوَن ُروَح هللاِ «
). 3–2: 4یُوحنّا األُولى » (ي، َواآلَن ُھَو ِفي اْلعَالَمِ َوھذَا ُھَو ُروُح ِضدِّ الَمِسیح الذي َسِمْعتُْم أَنَّھُ یَأْتِ . أَنَّھُ قَدْ َجاَء فِي اْلَجَسِد، فَلَْیَس ِمَن هللاِ 

،  .قَدْ دََخَل إلى اْلعَالَِم ُمِضلُّوَن َكثِیُروَن، الَ یَْعتَِرفُوَن بِیَُسوع الَمِسیح آتِیًا فِي اْلَجَسدِ «ویقول أیًضا في الرسالة الثّانیَة  ھذَا ُھَو اْلُمِضلُّ
دُّ ِلْلَمِسیحِ  ر ، وأي فكأیًضا ناسوتھإیماننا بالھوت الَمِسیح مھم كذلك إیماننا بوكما أن . الَمِسیح قد جاء في الجسد ، أي أن)7» (َوالّضِ

 . ، ویقدّم صورة غیر حقیقّیة عنھج لھ یُقاوم عمل یَُسوع الَمِسیحینكر أیًا منھما یعتبر فكًرا خاطئًا، ومن یروّ 

. إنھ ابن هللا، الكلمة األزلي. كجزء مھم جدًا في شخصیتھ» إلھ حق من إلھ حق«في الفصل السابق تناولنا الھوت الَمِسیح  

البشیر یُوحنّا  یقول. نتناول الطبیعة األخرى المكّونة لشخص یَُسوع الَمِسیح وھي الطبیعة البشریّة أو إنسانیتھففي ھذا الفصل أما 
ھذا ھو أساس التجّسد، الكلمة ). 14: 1» (َجَسدًا َوَحلَّ بَْینَنَا، َوَرأَْینَا َمْجدَهُ، َمْجدًا َكَما ِلَوِحیٍد ِمَن اآلب، َمْملُوًءا نِْعَمةً َوَحق�ا َواْلَكِلَمةُ َصارَ «

تُُم الَِّذیَن َوأَنْ «ھ، یقول الّرُسول بُولُس إن یَُسوع أتم عمل المصالحة في جسم بشریت». صار جسدًا«األزلي، المساوي لآلب في الجوھر 
یَرةِ، قَدْ َصالََحُكُم اآلَن فِي ِجْسِم بَشَ  ّرِ كما ). 22 -21: 1كولوسي » (ِریَّتِِھ بِاْلَمْوتِ ُكْنتُْم قَْبًال أَْجَنبِیّین َوأَْعدَاًء فِي اْلِفْكِر، فِي األَْعَماِل الّشِ

فَا�ُ إِذْ أَْرَسَل اْبنَھُ فِي ِشْبِھ َجَسِد اْلَخِطیّة، َوألَْجِل ). «15: 1» (ایَا فِي فََراِئضَ ُمْبِطًال ِبَجَسِدِه نَاُموَس اْلَوصَ «یقول في رسالة أفُسس 
إِذْ قَدْ « لنا صار مماثًال  )10–9: 2العبرانیّین (فالَمِسیح الذي ُوضع أقل من المالئكة ). 3: 8ُرومیَة » (اْلَخِطیّة، دَاَن اْلَخِطیّة فِي اْلَجَسدِ 

ویقول الّرُسول ). 14: 2» ( اْلَمْوتِ ألَْوالَدُ فِي اللَّْحِم َوالدَِّم اْشتََرَك ُھَو أیًضا َكذِلَك فِیِھَما، ِلَكْي یُبِیدَ بِاْلَمْوِت ذَاَك الذي لَھُ ُسْلَطانُ تََشاَرَك ا
 ). 1: 4، 18: 3بُطرس 1» (ُمَماتًا فِي اْلَجَسدِ «بُطُرس عن یَُسوع 

 التجّسد

 اعندما صار هللا إنسانً 

السؤال الذي . ؟ ھذا ھو السؤال األساسي في عقیدة التجّسد)14: 1یُوحنّا (أن یصیر إنسانًا ) 1: 1یُوحنّا (كیف لكلمة هللا األزلي 
جابة علیھ مھّمة بل وحتمیّة، فاإلیمان الَمِسیحي مركزه شخص یَُسوع الَمِسیح، فالَمِسیحّیة ھي الَمِسیح وقلب اإلیمان تعتبر اإل
إلیمان بمجيء الكلمة األزلي، اللوجوس، ودخولھ متجّسدًا إلى العالم، إلى حیز الزمن والمكان من خالل میالده من مریم بالَمِسیح ا

 ،الروح القدسمن وتجّسد  ،نزل من السماء ،ومن أجل خالصنا ،الذي من أجلنا نحن البشر«یقول قانون اإلیمان النیقاوي . العذراء
  !اإنسانً ُن هللا ابصار لقد ». ومن مریم العذراء

 معنى التجّسد

  :تعریف التجّسد

صار «إن التجّسد لیس معناه أن هللا قد تحّول إلى إنسان، فھذا المفھوم خاطئ وغیر كتابي؛ فا� لم یتحّول إلى إنسان بل  
یر على یبدون أن یطرأ أي تغال تفید التحّول، لكنھا تفید االتخاذ، أي أن الكلمة اتخذ جسدًا وصار إنسانًا » صار«والكلمة » جسدًا

تخذ طبیعة إنسانیة بجانب طبیعتھ اإللھیة، فالالھوت مالزم للناسوت من غیر انفصال ازلي ألولھذا فالتجّسد ھو أن االبن ا. الھوتھ
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ویقول أصحابھا إن یَُسوع، كونھ » بدعة التبنّي«ھذه البدعة ھي . كما أن التجّسد لیس معناه أن إنسانًا صالًحا صار إلًھا. وال امتزاج
ھذا الفكر ینفي الھوت الَمِسیح ویجعلھ غیر أزلي وغیر مساٍو لآلب في  طبعًا. شخًصا صالًحا وباًرا، تبنّاه هللا أثناء معمودیتھ

 .لكن التجّسد ھو أن االبن األزلي، كلمة هللا الذي ھو موجود قبل البدء اتخذ طبیعة بشریّة من خالل میالده من مریم العذراء. الجوھر

: 2سي كولو» (یحل كل ملء الالھوت جسدیًا«تاًما وكامًال، ففیھ في أحشاء العذراء مریم، حّل هللا الكلمة واتحد ببذرة الحیاة اتحادًا 

 ).16: 3تیموثاوس 1» (هللاُ َظَھَر فِي اْلَجَسدِ : َوبِاِإلْجَماعِ َعِظیٌم ُھَو ِسرُّ التَّْقَوى«یقول الّرُسول بُولُس عن تجّسد الكلمة ) 14

لھیّة طبیعة إنسانیّة جدیدة ودخل بھا إلى العالم حتى الَمِسیح االبن، األزلي مع اآلب، أخذ في شخصیتھ اإلو أن ھالتجسد 
 فاالبن الوحید الذي ھو فوق. فالَمِسیح ھو كلمة هللا األزلي الذي دخل إلى العالم في مھّمة رحیمة باإلنسان الخاطئ.  خلّص الخطاةیُ 

ي اإلیمان الد العذراوي عنصر مھم جدًا فولھذا فالمی. طبیعي دخل إلى العالم بطریقة فوق طبیعیة لیصنع خالًصا فوق طبیعي للبشر
لھذا فإن  .عمل الَمِسیح الفدائي والنیابي عن الخطاة یعتمد وال یمكن أن ینفصل عن اإلیمان بمیالده المعجزي من عذراءف. الكتابي

 . طبیعي، ھو إنكار لعمل الَمِسیح الفدائيالإنكار المیالد العذراوي، فوق 

 المیالد العذراوي

ُسُف یَا یُو«قال المالك لیوسف النجار  .العذراوي ھو المعجزة العظیمة والوسیلة التي دخل بھا الَمِسیح إلى العالمإن المیالد 
وحِ اْلقُدُِس . اْبَن دَاُودَ، الَ تََخْف أن تَأُْخذَ َمْریََم اْمَرأَتَكَ  العذراء  ، وعندما قالت مریم)20: 1متّى » (ألن الذي ُحبَِل بِِھ فِیَھا ُھَو ِمَن الرُّ

ةُ اْلعَِلّيِ تَُظلِّلُِك، فَِلذِلَك أیًضا اْلقُدُّوُس « كانت اإلجابة »َكْیَف یَُكوُن ھذَا َوأَنَا لَْسُت أَْعِرُف َرُجًال؟«للمالك  وُح اْلقُدُُس یَِحلُّ َعلَْیِك، َوقُوَّ اَلرُّ
 ). 35-34: 1لُوقا » (اْلَمْولُودُ ِمْنِك یُدَْعى اْبَن هللاِ 

وحِ اْلقُدُِس «میالد العذراوي معجزة وآیة، یقول البشیر متّى لقد كان ال  ، )18: 1متّى » (قَْبَل أن یَْجتَِمعَا، ُوِجدَْت ُحْبلَى ِمَن الرُّ
الد ویبرھن متّى على المی». قبل أن یجتمعا«فلم یكن حبل مریم طبیعیًا ناتًجا عن عالقة بین امراة ورجل، بل كان حبًال معجزیًا 

 . ر من عبارة وحقیقةالعذراوي بأكث

 . ُوجدت مریم ُحبلى قبل أن تجتمع مع یوسف: أوًال 

ا«كان یوسف رجًال باًرا وقد فّكر في أن یتصّرف باحترام وتقدیر لمریم : ثانیًا َولِكْن  .لَْم یََشأْ أن یُْشِھَرَھا، أََرادَ تَْخِلیَتََھا ِسر�
ّبِ قَدْ َظَھَر لَھُ فِي ُحْلٍم قَائًِال  ٌر فِي ھِذِه األُُموِر، إذا َمالَُك الرَّ  ). 19: 1:» (فِیَما ُھَو ُمتَفَّكِ

 .یَا یُوُسُف اْبَن دَاُودَ، الَ تََخْف أن تَأُْخذَ َمْریََم اْمَرأَتَكَ «وفیما یوسف متفّكر في ھذه األمور ظھر لھ مالك الرب وقال لھ : لثًاثا

وحِ اْلقُدُِس   ). 20: 1» (ألن الذي ُحبَِل بِِھ فِیَھا ُھَو ِمَن الرُّ

َكْیَف «ذكر لُوقا سؤال مریم للمالك . ذراوي المعجزي لیَُسوع الَمِسیحأما لُوقا فقد تتبع كل شيء بتدقیق وأّكد المیالدي الع 
ةُ «كما سّجل لُوقا جواب المالك على سؤال مریم فقال ). 34: 1» (یَُكوُن ھذَا َوأَنَا لَْسُت أَْعِرُف َرُجًال؟ وُح اْلقُدُُس یَِحلُّ َعلَْیِك، َوقُوَّ اَلرُّ

 ). 37، 35: 1» (ألَنَّھُ لَْیَس َشْيٌء َغْیَر ُمْمِكٍن لَدَى هللا...  ا اْلقُدُّوُس اْلَمْولُودُ ِمْنِك یُدَْعى اْبَن هللاْلعَِلّيِ تَُظلِّلُِك، فَِلذِلَك أیضً 

كان حبًال معجزیًا بالروح القدس، بل ل رجل بما ال یدع أدنى مجال للشك أن حبل مریم كان بدون تدخُّ ت األناجیل لقد أّكد  
 . آیة أو معجزة صنعھا الرب القادر على كل شيء اوع كانفحبل مریم ومیالد یَسُ 

  

 أھمیّة المیالد العذراوي 

یِّدُ نَْفُسھُ آیة«كما قال إشعیاء النبي  آیةالمیالدي العذراوي ھو معجزة و  وألن ُكتّاب األناجیل ). 7:14»(َولِكْن یُْعِطیُكُم السَّ
 .فتسجیلھم لحدث المیالد العذراوي ھو تسجیل لعمل عظیم وفوق طبیعي ،كانوا مؤّرخین وشھود عیان وفي نفس الوقت الھوتّیین
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ولھذا  .شیر إلى حقیقة روحیّة، فالَمِسیح ھو كلمة هللا األزلي الذي دخل إلى عالمنا بطریقة عجیبة وفریدةوفي نفس الوقت ھو آیة تُ 
 :أھمیّة خاصة، أذكر منھا اآلتي ويعذراالالمیالد 

. بنفسھا نفسھاالبشریّة أن اإلنسانیّة ال یمكن أن تنتج مخلًصا قدوًسا، ولھذا فال یمكن أن تخلّص أظھر المیالد العذراوي   )1

وألن البشریّة تحتاج إلى مخلّص وألنھا ال یمكن أن . إن المیالد العذراوي ھو عالمة على دینونة هللا للطبیعة البشریّة
إن الطبیعة البشریّة الخاطئة ال تمتلك القدرة على إفراز . الخارج ، لھذا كان ال بُدّ أن یأتي الفادي منمن داخلھا تأتي بھ

وحقیقة أن الجنس البشري ال یمكن أن ینتج مخلًصا برھنت على سیادة الخطیّة . شخص قدوس وبار كیَُسوع الَمِسیح
ة طة ومن الخطیّ ضمن المیالد العذراوي خلو الَمِسیح من الطبیعة الخاطئة والساقلقد . والموت على كل الجنس البشري

لذلك یقول المالك للعذراء مریم . ونتائجھا المریرة، ألنھ رأس جدید، آدم األخیر الذي یصیر لنا من خالل بره حیاة
ةُ اْلعَِلّيِ تَُظلِّلُِك، فَِلذِلَك أیًضا اْلقُدُّوُس اْلَمْولُودُ ِمْنِك یُدْعَ « وُح اْلقُدُُس یَِحلُّ َعلَْیِك، َوقُوَّ : أنظر أیًضا) (35: 1لُوقا » (هللاِ ى اْبَن اَلرُّ

 ). 19-18: 5؛ ُرومیَة 26: 7، 15: 4؛ عبرانّیین 24–22: 2؛ بُطُرس األُولى 21: 5كورنثوس الثّانیَة 

المیالد العذراوي یُؤّكد على تجّسد االبن األزلي، وألن المیالد العذراوي آیة ومعجزة فوق طبیعیة فھي تبرھن على أن   )2
 . إنھ كلمة هللا، االبن األزلي الذي ارتضى أن یأتي لفداءنا وخالصنا. ديالمولود شخص غیر عا

 ومةالمعص كلمة هللا إذ ھوخطئ اإلیمان بالمیالد العذراوي مھم ألن الكتاب المقدّس أخبرنا بھ، وألن الكتاب المقدّس ال یُ   )3
لھذا ال یمكننا أن ننكر المیالد العذراوي ألن نفس الكتاب الذي تحدّث عن المیالد . فإن ما أخبرنا بھ ھو حق كامل

 .العذراوي تحدّث أیًضا عن الصلیب والقیامة

اْسَمھُ  َوتَدُْعوفََستَِلدُ اْبنًا «قال المالك لمریم . إلى إرسالیتھ لفداء اإلنسان -من البدایة-إن میالد یَُسوع من عذراء یشیر   )4
من رجل لكان قد ُولد تحت  ىوكما ذكرت لو كان الَمِسیح قد أت). 21: 1متّى » (ألَنَّھُ یَُخلُِّص َشْعبَھُ ِمْن َخَطایَاُھمْ . یَُسوع

كم الموت كأي مولود من آدم، لكن یَُسوع المخلّص لشعبھ من خطایاھم ال بُدّ وأن یأتي بطریقة تجعلھ لیس الخطیّة وحُ 
ي إنھ آدم األخیر الذ. فالَمِسیح لیس امتداد للقدیم ولیس من نتاجھ. وتجعل منھ رأًسا جدیدًا لشعب جدید ،ھذا الُحكمتحت 

 . من خاللھ یدخل هللا التاریخ البشري

ّبِ بِالَوھذَا ُكلُّھُ َكاَن ِلَكْي یَتِمَّ َما قِیَل «ى یقول البشیر متّ . ویبرھن المیالد العذراوي على مصداقیّة النبؤات  )5 نَّبِّيِ ِمَن الرَّ
انُوئِیلَ «اْلقَائِِل  : 7، انظر إشعیاء 23–22: 1متّى » (اَ�ُ َمعَنَا: الذي تَْفِسیُرهُ » ُھَوذَا اْلعَذَْراُء تَْحبَُل َوتَِلدُ اْبنًا، َویَدُْعوَن اْسَمھُ ِعمَّ

لُوقا ( »ألَنَّھُ لَْیَس َشْيٌء َغْیَر ُمْمِكٍن لَدَى هللاِ « فاإلیمان بالمیالد العذراوي یبرھن على إیماننا نحن في قدرة وعظمة هللا). 14
1 :37 .( 

شبع إنھ الَمِسیح القدوس الذي یُ . طبیعیة التي نراھا في األناجیلالوالمیالد العذراوي یُؤّكد طبیعة الَمِسیح وصفاتھ فوق  )6
عذراوي ھو اإلجابة على كون الَمِسیح قدوس فالمیالد ال ...خرج الشیاطین قیم الموتي، ویشفي المرضى، ویُ الجموع، ویُ 
ةُ اْلعَِلّيِ تَُظلِّلُِك، فَِلذِلَك أیًضا اْلقُدُّوُس اْلَمْولُودُ ِمْنِك یُدْعَ «وبال خطیّة  وُح اْلقُدُُس یَِحلُّ َعلَْیِك، َوقُوَّ  ). 35: 1وقا لُ » (ى اْبَن هللاِ اَلرُّ

هللا فقط دون تدّخل بشر؛ ففي نعمة الخالص، هللا ھو المبادر، والعذراء إن المیالد العذراوي یُؤّكد أن الخالص ھو بنعمة  )7
بِّ «فَقَالَْت َمْریَُم «مریم ھي المستقبلھ   ). 38: 1لُوقا ( »ِلیَُكْن ِلي َكقَْوِلكَ . ُھَوذَا أَنَا أََمةُ الرَّ

 لماذا التجّسد؟

ص لنا عقیدة التجّسد والمیالدي تلخّ  سؤالال اھذإن إجابة ؟ اصار هللا إنسانً " لماذا"ق بالتجّسد ھو السؤال الجوھري المتعلّ إن  
ھذا  فإنلھذا . اتجّسد وصار إنسانً  ،فالَمِسیح، كلمة هللا األزلي والمساوي لآلب في الجوھر. دة جدًاالعذراوي بكلمات واضحة ومحدّ 
 .سؤال مھم جدًا لفھم اإلیمان الَمِسیحي ولمعرفة حقیقة شخص یَُسوع الَمِسیحھو  ألفّي سنةكثر من السؤال القدیم الجدید الذي یمتد أل
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الكلمة األزلي؟ وما ھو المنطق من " ابن هللا"ھل فعًال كان ھناك حتمیّة لتجّسد . خبار السارةاأل" قلب اإلنجیل"ص لنا نھ سؤال یلخّ إ
  ظیم؟ وھل یمكننا نحن البشر أن نعي وندرك ھذا السر الع ؟وراء التجّسد

المشكلة ف. ھمیّة التجّسد ال یمكن تجاھلھا ألن التجّسد مرتبط بالخالصأأن   .التجسد ضروري بل وحتمي لخالص اإلنسان )1
 أن راد هللاأذا فإ. ھذا باالضافة إلى سمو هللا فوق إدراك اإلنسان.  ھي انفصال اإلنسان عن هللا بسبب الخطیّة ةساسیاأل

صل عن اإلنسان منفف سابقًا، كرلكن كما ذُ . المبادرة حتى یستطیع اإلنسان أن یعرفھزمام ن یأخذ أف نفسھ فال بُدّ وعرّ یُ 
. � بولھذا ال یستطیع أن یرتقي لیتقرّ  ،ص نفسھ من ھذه الخطیّةواإلنسان ال یستطیع بمجھوده أن یخلّ  ،هللا روحیًا

ساسي وراء التجّسد، فا� القدوس من یاج ھو الدافع األھذا االحت؟ مع هللا ةن لإلنسان أن یقیم شرككوالسؤال ھو كیف یم
  .  یصالحھ لنفسھ في الَمِسیح یَُسوعأن م خالصھ ومكنھ أن یتمّ أخالل تجّسده ودخولھ إلى عالم اإلنسان 

بل جاء فحسب، نا ع االَمِسیح لیشاركنا طبیعتنا ویكون نائبً  لم یأتِ  - الَمِسیح االبن تجّسد لیأتي بأبناء كثیرین إلى المجد  )2
حتاج إلى قائد یأتي لیخرجھ من العبودیّة إلى الحریّة ومن الموت یفاإلنسان الساقط . لكي یأتي بأبناء كثیرین إلى المجد

لذي من یلیق بالَمِسیح ا . بال خطیّة اإنسانً ولم یتطلب التجّسد لم، واألھذا الخروج الجدید یتم فقط من خالل األ. إلى الحیاة
كة مع لم لن یخلص اإلنسان ولن یعود للشرلم من أجلنا، فبدون التجّسد واألتأالكل أن یأخذ جسد بشریتنا وی أجلھ الكل وبھ

  .ئقة، یتم خالص اإلنسانالالذبیحة الكاملة والوصار  فمن خالل الَمِسیح الذي دفع الثمن واختبر األلم والموت. هللا

فالَمِسیح المتجّسد انتصر على كل ما استولى على اإلنسان  - الموت صار الكلمة جسًدا لیبید بالموت ذاك الذي لھ سلطان  )3
لقھ صلي الذي خاألن العودة إلى الشركة مع هللا وإلى القصد عكل ما یعیق اإلنسان  انتصر على. ره ویفك قیودهلیحرّ 

للخطیّة، والموت الذي ساد على كل الجنس  الھ وعبدً  افالشیطان الذي استولى على البشر، وجعل اإلنسان عبدً . الرب لھ
سان ر اإلنحرّ  ةوبالموت والقیام ،وبالموت ھزم إبلیس وأباده ،البشري تعامل معھ یَُسوع بالجسد، فبالموت أباد الموت

 نھ باركأأول شيء عملھ هللا عندما خلق اإلنسان إن  .من خطة هللا عندما خلق اإلنسان الم یكن الموت جزءً  .صھوخلّ 
ة ونتیجة جرأفالموت ھو  ةوسیادة، لكن بسبب الخطیّة والعصیان دخل بل ساد الموت على البشری اعطاه سلطانً أو نساناإل

مع الموت دخل الخوف، الخوف من الموت والخوف من المستقبل والخوف ). 26: 6ُرومیَة (وعقاب العصیان لوصایا هللا 
 . حتى من هللا

نسان؟ بكل تأكید، فا� في محبتھ أرسل ابنھ الوحید لیتعامل مع مشكلة اإلنسان لكن ھل من أمل وھل من حل لمشكلة اإل
لكن لكي یتم ھذا كان حتًما أن یشاركنا الَمِسیح في طبیعتنا البشریّة، یكون إنسان . االساسیّة ویخلصھ من الموت ومن الشیطان

موت، وبالنصرة على الشیطان وبالقیامة من األموات  فالخالص یكون بسفك الدم ألن اجرة الخطیّة. كامل مثلنا لكن بالخطیّة
 . حیث النصرة على الموت

في كل "فقد اشترك یَُسوع الَمِسیح معھم في الدم واللحم لكن ماذا یعني  -  اوأمینً  اكھنة رحیمً  رئیسَ لنا صبح أبالتجّسد  )4
، وفي نفس الوقت )18: 2(خص حالة االتضاع واأللم والموت ، وباألاحقً  االمقصود ھنا أن الَمِسیح صار إنسانً " شيء؟

وقیل  فضھین ورُ أُ فقد جاع وتعب وعطش و. تشیر إلى أن الَمِسیح شارك اإلنسانیّة في كل الخبرة اإلنسانیّة، بال خطیّة
 والجسدي الّتيكل انوا ع األلم النفسي ذاق  اُجرب في كل شيء مثلنا لكن بال خطیّة، كمر، عنھ كالم كذب، تألم وُعیّ 

  .لقد صار إنسان مثلنا لكي یكون قادًرا أن یعیننا في ضعفاتنا ویسدد احتیاجاتنا كرئیس كھنة أمین ورحیم.  یعانیھا البشر

اَم َعِن قَ "نھ المعلم والسید إال أنھ أفمع  !عظم حیاة یَُسوع الَمِسیحأما  - قیامتھبحیاتھ وبالتجّسد حتمي لیكون لنا مثال  )5
 الَّتِي ُجَل التَّالَِمیِذ َویَْمَسُحَھا بِاْلِمْنَشفَةِ اْلعََشاِء، َوَخلََع ثِیَابَھُ، َوأََخذَ ِمْنَشفَةً َواتََّزَر بَِھا، ثُمَّ َصبَّ َماًء فِي ِمْغَسل، َواْبتَدَأَ یَْغِسُل أَرْ 

إن الَمِسیح، وإن یكون مثاًال . اضع ولمعنى الخدمة الحقیقیّةللتو لقد ترك لنا یَُسوع مثاًال ). 5-4: 13یُوحنّا " (َكاَن ُمتَِّزًرا بَِھا
 . مثال لنا في االتضاع والتضحیّة ،بنوع خاص ،رة والكماالت االخالقیّة، إال أنھالنا في المحبة والطھ

هللا . عناالذي ھو م" عمانوئیل"ینا هللا أ، في التجّسد رد عناهللا لیس ببعیإن  - التجّسد حتمي لیُؤّكد قرب هللا من اإلنسان )6
هللا صبح لقد أ. )23: 17أعمال الرسل " (مجھوًال "وبالنسبة لألمم كان ) 15: 45إشعیاء " (محتجب"الذي ھو بالنسبة للیھود 
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 َكَما ِلَوِحیٍد ِمَن اآلب، َواْلَكِلَمةُ َصاَر َجَسدًا َوَحلَّ بَْیَننَا، َوَرأَْینَا َمْجدَهُ، َمْجدًا"منا، لھذا یقول الّرُسول یُوحنّا  ابالتجّسد قریبً 
 ). 14: 1" (َمْملُوًءا ِنْعَمةً َوَحق�ا

ما اعظم حب یسوع، ھذا الحب الذي ظھر في تنازلھ وبذلھ لذاتھ حتى یكون لنا نحن الخطاة من خالل االیمان باسمھ حیاة 
 اشجعك عزیزي ان تصلي وتطلب من الرب یسوع ان یفتح قلبك لتقبل محبتھ وعطیة الحیاة االبدیة .  ابدیة

 

 
 خامسالفصل ال

 صلب وموت الَمِسیح

 !»هللاُھَوذَا َحَمُل «

 مركزیّة موت الَمِسیح

فأعمال الرب المھّمة األخرى؛ مثل  ؛ال یوجد حدث في الزمن أو األزل یتجاوز في األھمیّة موت الَمِسیح على الصلیب
 .وخلق سماوات جدیدة وأرض جدیدة، كلھا تصبح بال معنى لو لم یمت الَمِسیح ،ومجیئھ الثاني ،وقیامتھ ،وتجّسد الَمِسیح ،خلق العالم

ھنا ندخل إلى قدس أقداس اإلیمان الَمِسیحي حیث یُرش الدم الكریم المعروف سابقًا  . أعظم المواضیع وأمجدھافصلیب المسیح ھو 
لھذا كم نحتاج ونحن نقترب إلى الصلیب والمصلوب أن نخلع أحذیتنا، كما قال هللا . ر ضمائرنا وقلوبناقبل تأسیس العالم لیطھّ 

الیم رب وھكذا ننظر لتع(فبینما تُعطي دیانات العالم اھتماًما لتعالیم مؤّسسیھا  ،الذي نقف علیھ أرض مقدّسة وضعلُموَسى، ألن الم
ألجل  حةً م نفسھ ذبیعطي كل االھتمام للصلیب ولشخص المصلوب یَُسوع الَمِسیح، الذي قدّ ، إال أن اإلیمان الَمِسیحي یُ )المجد یَُسوع

ن أَْعِرَف أَنِّي لَْم أَْعِزْم أ«لھذا یقول الّرُسول بُولُس للمؤمنین في كنیسة كورنثوس . ت؛ موت الصلیبإتمام فدائنا بأن أطاع حتى المو
فالصلیب ھو فخر الَمِسیحیّة ومركزھا، بل ھو الخیط القرمزي ). 2: 2كورنثوس األُولى » (َشْیئًا بَْینَُكْم إالَّ یَُسوع الَمِسیح َوإِیَّاهُ َمْصلُوبًا

من  ملذلك لیس من الغرابة أن یكون الصلیب أكثر الحقائق التي تُھاجَ . سیج الكتاب المقدّس كلّھ من التكوین إلى الرؤیاالذي یربط ن
إن صلب وموت الَمِسیح ھو قلب اإلیمان الَمِسیحي ولھذا أقول إن . قِبل غیر المؤمنین، وھو األكثر إنكاًرا للحدوث عند المسلمین

وكلمة صلیب تُعادل في مضمونھا إنجیل الخالص، أي أن الَمِسیح یَُسوع مات من . ة لیس فیھا حیاةثّ الَمِسیحیّة بدون صلیب ھي جُ 
 حواليخیر من حیاة رب المجد یَُسوع على لھذا السبب یستحوذ األسبوع األ). ۲٥: ٤ُرومیة (أجل خطایانا وقام من أجل تبریرنا 

من نسبة إنجیل  %42من نسبة إنجیل لُوقا،  %25من نسبة إنجیل مرقُس،  %37من نسبة إنجیل متّى،  %33(من مادّة األناجیل  40%
باإلضافة إلى ذلك تحتوي باقي أسفار العھد الجدید على أكثر  .)یُوحنّا ُخّصصت لألسبوع األخیر؛ أسبوع اآلالم والصلب والموت

 . آیة تتحدّث مباشرة عن موت یَُسوع الَمِسیح 175من 

ِلیبِ «إذ یح قّمة االتضاع یُمثّل موت یَُسوع الَمسِ   ، فیَُسوع الَمِسیح الذي ھو )7: 2فیلبي » (أََطاَع َحتَّى اْلَمْوَت َمْوَت الصَّ
یَُسوع الَمِسیح الذي لم یفعل خطیّة، . والخالق ورب الحیاة، ومعطي الحیاة، وضع نفسھ وأطاع حتى الموت) 6: 14یُوحنّا » (الحیاة«

یًا ھل كان حتمیًا وضرور«أن نجیب علیھ في تناولنا لصلیب وموت الَمِسیح ھو  تعیّنل الذي یالسؤا. حمل عقاب الخطیّة وأجرتھا
 وما الذي حقّقھ یَُسوع لإلنسان الخاطئ بھذا الموت؟ » أن یتألّم یَُسوع الَمِسیح ویموت على الصلیب؟

إدراك حقیقة ال یمكن أن نفھمھا دون ھذه ال. إن السبب األساسي لمجيء یَُسوع الَمِسیح وتجّسده ھو الموت ألجل الخطاة 
 . قوط اإلنسان ولطبیعة هللا وطبیعة صفاتھلسُ  حقیقي

 ُسقوط اإلنسان
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قوط اإلنسان وطْرِده من َجنَّة َعدْن، وما نتج عن ذِلَك من فساد، أثَرھا على عالقة اإلنسان با�، وعالقة لقد تركت قِّصة سُ  
سان على فا� خلق اإلن. السلبيُّ أیًضا إلى الَخِلیقة كلھا، األمر الذي یُعد كاِرثة بُكّلِ المقاییساإلنسان بأخیھ اإلنسان، وامتد أثُرھا 

لُھ لیعیش في سالم دائِم مع هللا. ، ولھذا امتاز اإلنسان عن ُكّل الخالئق»صورتھ وشبھھ« إال   .إذ كان یمتلك ُكلَّ اإلمكانیّات التي تؤّھِ
ولھذا  .أن یلّوث فكر حواء وأن یُشّككھا في صالح هللا ألشیطانلقد استطاع . سرھا وسقط في الخطیةأن اإلنسان تعدى وصیة هللا وك

ء دفعت ھذه الثّالثیّة حوا». َوأَنَّ الّشَجَرةَ َشِھیّة ِللنََّظرِ طیبةٌ لألكِل ومتعةٌ للعیوِن «انھارت حصانتھا ونظرت إلى الّشجرة ورأت أَنَّھا 
ألَنَّ ُكّل َما فِي العَالَم َشْھَوةَ الَجَسِد، «ن نرى إشارة واضحة إلى ھذا األمر في كالم الّرُسول یُوحنّا الحبیب ونح. إلى األكل من الّشجرة

َم الَمِعیَشِة، لیس ِمَن اآلب بَْل ِمَن العَالَم ھي لیست الخطیّة ھي التجربة نفسھا، ولیست ). 16: 2یُوحنّا األُولى » (َوَشْھَوةَ العُیُوِن، َوتَعَظُّ
َث عقل وقلب   ). 15- 13: 1یَْعقُوب (الّشھوة الّطبیعیّة ألمر ما، ولكنھا النّظرة الممزوجة بالّشھوة ألمر ممنوع  فالخطیّة مرض ُمْعٍد، لَوَّ

 ، »أكل«، و »أخذ«یصف الفعالن . وإرادة حواء، وھا ھو یلوث قلب آدم أیًضا فیأخذ ویأكل

 طبیعة الخطیّة

 َوِلَمْجِدي«لقد أخطأنا كبشر في عدم إصابة الھدف الذي من أجلھ خلقنا هللا وأوجدنا؛ مجده . الخطیّة ھي عدم إصابة الھدف •
، ولھذا یصف الّرُسول بُولُس خطیّة األمم بأنھم لما عرفوا هللا، من خالل اإلعالن )7: 43إشعیاء » (َخلَْقتُھُ َوَجبَْلتُھُ َوَصنَْعتُھُ 

دُوهُ أو یَْشُكُروهُ َكإِلٍھ، بَْل َحِمقُوا فِي أَْفَكاِرِھْم، َوأَْظلََم قَْلبُُھُم الغَبِيُّ «بیعة، العام في الط یُؤّكد الكتاب ). 21: 1ُرومیَة » (لَْم یَُمّجِ
 ). 3: 14مور ؛ مز23: 3ُرومیَة » (إِِذ الَجِمیُع أَْخَطأُوا َوأَْعَوَزُھْم َمْجدُ هللا« المقدّس أن الجمیع أخطأوا الھدف فیقول

ا أَْنتَ . فَأَنَا لَْم أُْخِطْئ إِلَْیكَ «. شيء فاسد، وباألخص عندما تصف حالة اإلنسان وسلوكیّاتھ األخالقیّة، الخطیّة شر •  فَإِنََّك َوأَمَّ
ا بُِمَحاَربَتِي  ). 27: 11قضاة » (تَْفعَُل بِي َشر�

بُّ َوَضَع َعلَْیِھ إِثَْم َجِمیِعنَاِمْلنَا . ُكلُّنَا َكغَنٍَم َضلَْلنَا«. إثم وذنبالخطیّة  •  ).6: 53إشعیاء » (ُكلُّ َواِحٍد إلى َطِریِقِھ، َوالرَّ

، ویقول أیًضا واصفًا من یفعل )17: 5یُوحنّا األُولى » (ُكلُّ إِثٍْم ھو َخِطیّة«یقول الّرُسول یُوحنّا . يالخطیّة ھي الفجور والتعدّ  •
َي أَْیًضاُكلُّ َمْن یَْفعَُل الَخِطیّ «الخطیّة  الخطیّة تمرد مقصود ضد ). 4: 3یُوحنّا األُولى » (َوالَخِطیّة ھي التَّعَدِّي. ة یَْفَعُل التَّعَدِّ

ْلَمةَ أَْكثََر ِمَن النُّوِر، ألن أَْعَمالَُھمْ : َوھِذِه ھي الدَّْینُونَةُ «هللا والناس  َكانَْت  أن النُّوَر قَدْ َجاَء إلى العَالَِم، َوأََحبَّ النَّاُس الظُّ
یَرةً   ).19: 3یُوحنّا (» ِشّرِ

 نتائج الخطیّة؟ 

 لماذا یحتاج اإلنسان للكفارة؟ 

ھذه العالقة التي سادھا الثقة والطاعة والشركة والبركة والَمحبّة، . جدًا ت عالقة آدم وحواء مع هللاضرربسبب الخطیّة ت 
لم یكن هللا ھو الذي تغیّر بل اإلنسان الذي غیّرتھ الخطیّة، وبالتالي . أصبحت اآلن مكسورة وسادھا الخوف والھروب والعداء

 : ص نتائج الخطیّة في اآلتيیمكن أن نلخّ . غیّرت الخطیّة عالقتھ مع هللا الخالق ومع نفسھ ومع اإلنسان أخیھ

فعندما  .إنھا قداستھ التي على أساسھا یرفض كل فعل خاطئ. على الخطیّة وال یتغاضى عنھاهللا ساوم ال یُ . عدم رضى هللا )1
ر، نحن فبتمردنا ضد هللا نكس. نفعل الخطیّة بإرادتنا فنحن ننقل أنفسنا إلى منطقة عدم رضى هللا، وھنا نصبح أعداء لھ

ًرا نعم هللا یغضب، والغضب لدیھ لیس شعو. إن خطیّة اإلنسان وتمرده ضد هللا تغضب هللا.  یس هللا، ھذه العالقةالبشر ول
ال فمع أن هللا ال یكره الخطاة وال یعادیھم إ. تحدّث العھد الجدید أیًضا عن غضب هللا. انفعالیًا بل أمر نابع من قداستھ وبره

تجاه  ھعلف ةشیران إلى ردّ یفغضب هللا . جور الناس وإثمھمیغضب ویعلن سخطھ على فُ أن ھذا ال یمنع هللا القدوس من أن 
ألَنَّ َغَضَب هللا ُمْعلٌَن ِمَن السََّماِء َعلَى َجِمیعِ فُُجوِر النَّاِس َوإِثِْمِھِم، الّذیَن «الخطیّة، ھذا الغضب الذي یتبعھ فعل الدینونة 

ه یجعالنھ یرفض إن قداسة هللا وبرَّ ). 5: 2» (تَذَْخُر ِلنَْفِسَك َغَضبًا فِي یَْوِم الغََضبِ «، )18: 1ة ُرومیَ » (یَْحِجُزوَن الَحقَّ بِاِإلثْمِ 
 . یھاویغضب عل ھاویدینالخطیّة 

د وصل الفساد إلى كل جزء في اإلنسان وإلى كل إنسان مولود من آدم، لھذا فاإلنسان الطبیعي الجسدي لق -فساد كامل  )2
 . لیس عنده ما یفتخر بھ أو ما یجعلھ یستحق إحسان هللا
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وحِ الّتي َسلَْكتُْم فِیَھا َقْبًال َحَسَب دَْھِر ھذَا ا َوأَْنتُْم إِذْ ُكْنتُْم أمواتا بِالذُّنُوِب َوالَخَطایَا،« لعَالَِم، َحَسَب َرئِیِس ُسْلَطاِن الَھَواِء، الرُّ
ْفَنا قَْبًال بَْیَنُھْم فِي َشَھَواِت جَ  ئَاِت َسِدنَا، َعاِمِلیَن َمِشیالذي یَْعَمُل اآلَن فِي أَْبنَاِء الَمْعِصیّة، الّذیَن نَْحُن أیًضا َجِمیعًا تََصرَّ

 ).3-1: 2أفسس » (ِة أَْبَناَء الغََضِب َكالبَاقِیَن أَْیًضاالَجَسِد َواألَْفَكاِر، َوُكنَّا بِالطَّبِیعَ 

 غرباء بال رجاء وبال إلھ ؛  )3

ْوِعِد، الَ َرَجاَء لَُكْم، َوبِالَ إِلٍھ أَنَُّكْم ُكْنتُْم فِي ذِلَك الَوْقِت بِدُوِن َمِسیحٍ، أَْجنَبِیّین َعْن َرَعِویّة إِْسَرائِیَل، َوُغَربَاَء َعْن ُعُھوِد المَ «
یَرةِ، قَدْ َصالََحُكُم اآل«). 12: 2أفسس » (فِي العَالَمِ  ّرِ » نَ َوأَْنتُُم الّذیَن ُكْنتُْم قَْبًال أَْجَنبِیّین َوأَْعدَاًء فِي الِفْكِر، فِي األَْعَماِل الّشِ

 ).21: 1كولوسي (

 جھالة وعمى ُروحي  )4

 ).14: 2كورنثوس األُولى ..». (ألَنَّھُ ِعْندَهُ َجَھالَةٌ َولِكنَّ اإلنسان الطَّبِیِعيَّ الَ یَْقبَُل َما ِلُروحِ هللا «

 ).4: 4كورنثوس الثّانیَة » (ِد الَمِسیحالّذیَن فِیِھْم إِلھُ ھذَا الدَّْھِر قَدْ أَْعَمى أَذَْھاَن َغْیِر الُمْؤِمنِیَن، ِلئَالَّ تُِضيَء لَُھْم إِنَاَرةُ إنجیل َمجْ «

 ذنب وواقع تحت الدینونةمُ  )5

ْوِعِد، الَ َرَجاَء لَُكْم، َوبِالَ إِلٍھ فِي أَنَُّكْم ُكْنتُْم فِي ذِلَك الَوْقِت بِدُوِن َمِسیحٍ، أَْجنَبِیّین َعْن َرَعِویّة إِْسَرائِیَل، َوُغَربَاَء َعْن ُعُھوِد المَ «
 ).۱۲: ۲أفُسس » (العَالَمِ 

إِذًا َكَما بَِخِطیّة َواِحدَةٍ َصاَر الُحْكُم إلى َجِمیعِ النَّاِس ف...ألن الُحْكَم ِمْن َواِحٍد ِللدَّْینُونَةِ . َولَْیَس َكَما بَِواِحٍد قَدْ أَْخَطأَ ھَكذَا العَِطیّة«
 ).18، 16: 5ُرومیَة » (ِللدَّْینُونَةِ 

 عبد للخطیّة والموت وإبلیس  )6

حنّا یُو» (ألَْجِل ھذَا أُْظِھَر اْبُن هللا ِلَكْي یَْنقَُض أَْعَماَل إِْبِلیسَ . یُْخِطئُ ْن یَْفعَُل الَخِطیّة فَُھَو ِمْن إِْبِلیَس، ألن إِْبِلیَس ِمَن البَدِْء مَ «
 ).8: 3األُولى 

 ).15: 2العبرانیّین » (َكانُوا َجِمیعًا ُكلَّ َحیَاتِِھْم تَْحَت العُبُوِدیّة َخْوفًا ِمَن الَمْوتِ  َویُْعتَِق أُولئَِك الّذینَ «

 .)26: 2تیموثاوس 2» (فَّخِ إِْبِلیَس إِذْ قَِد اْقتَنََصُھْم ِإلَرادَتِھِ یَْستَِفیقُوا ِمْن فَ «

 الھالك الجسدي والروحي واألبدي-الدینونة )7

ا َطِریُق األَْشَراِر فَتَْھِلكُ « بَّ یَْعلَُم َطِریَق اآلبَراِر، أَمَّ  ).6: 1مزمور » (ألَنَّ الرَّ

 ).24: 8یُوحنّا (» إِنَُّكْم تَُموتُوَن فِي َخَطایَاُكْم، ألَنَُّكْم أن لَْم تُْؤِمنُوا أَنِّي أَنَا ھو تَُموتُوَن فِي َخَطایَاُكمْ : فَقُْلُت لَُكمْ «

 ).41: 25متّى ( »دَّةِ ِإلْبِلیَس َوَمالَئَِكتِھِ اذَْھبُوا َعنِّي یَا َمالَِعیُن إلى النَّاِر األبدیّة الُمعَ : ثُمَّ یَقُوُل أیًضا ِللَِّذیَن َعِن الیََسارِ «

 

 الخطیّة األصلیّة

 للخطیّة ھتدفع التي ھي الخاطئة الطبیعة وھذه الخاطئة، الطبیعة في یُولد إنسان كل أن أي خطاة، استثناء، بدون الجمیع،
 الذي الكوني الفساد ھذا ).3 ُرومَیة ؛14 مزمور( »واحد وال لیس صالًحا یعمل من لیس« المقدّس الكتاب یقول .هللا ضد دوالتمرُّ 
 من أتینا لّذینا نحن وطبیعتنا حالنا على آدم خطیّة وآثار نتائج بھا ونقصد األصلیّة، بالخطیّة إلیھ یُشار البشري الجنس كل أصاب

َ « بُولُس الّرُسول فیھ یقول كلھ البشري جنسنا على آدم خطیّة تأثیر لنا یصّور ذيال الكتابي النص إن .آدم نََّما بِإنسان مْن أَْجِل ذِلَك َكأ
نَّھُ َحتَّى النَّاُموِس َكانَِت فَإِ . أَ الَجِمیعُ َواِحٍد دََخلَِت الَخِطیّة إلى العَالَِم، َوبِالَخِطیّة الَمْوُت، َوھَكذَا اْجتَاَز الَمْوُت إلى َجِمیعِ النَّاِس، إِذْ أَْخطَ 

لِكْن قَدْ َملََك الَمْوُت ِمْن آدم إلى ُموَسى، َوذِلَك َعلَى الّذیَن لَْم یُْخِطئُوا . َعلَى أن الَخِطیّة الَ تُْحَسُب أن لَْم یَُكْن نَاُموسٌ . الَخِطیّة فِي العَالَمِ 
ي آدََم، الذي ھو ِمثَاُل اآلتِي ألَنَّھُ أن َكاَن بَِخِطیّة َواِحٍد َماَت الَكثِیُروَن، فَبِاألُولى . لِكْن لیس َكالَخِطیّة ھَكذَا أیًضا الِھبَةُ وَ . َعلَى ِشْبِھ تَعَدِّ

. َكذَا العَِطیّةاِحٍد قَدْ أَْخَطأَ ھَولَْیَس َكَما بِوَ ! َكثِیًرا نِْعَمةُ هللا، َوالعَِطیّة بِالنِّْعَمِة التي بِاإلنسان الَواِحِد یَُسوع الَمِسیح، قَِد اْزدَادَْت ِلْلَكثِیِرینَ 

ى َخَطایَا َكثِیَرٍة ِللتَّْبِریرِ  ا الِھبَةُ فَِمْن َجرَّ ألَنَّھُ أن َكاَن بَِخِطیّة الَواِحِد قَدْ َملََك الَمْوُت بِالَواِحِد، . ألن الُحْكَم ِمْن َواِحٍد ِللدَّْینُونَِة، َوأَمَّ
، َسیَْمِلُكوَن فِي الَحیَاةِ بِالَواِحِد یَُسوع الَمِسیحفَبِاألُولى َكِثیًرا الّذیَن یَنَالُو اِحدَةٍ َصاَر فَإِذًا َكَما بَِخِطیّة وَ ! َن فَْیَض النِّْعَمِة َوَعِطیّة البِّرِ



 39 ف عزميالمسیح من ھو؟                                                                                                       د. ق. اشر   
 

ِحِد ألَنَّھُ َكَما بَِمْعِصیّة اإلنسان الَوا. الَحیَاةِ  الُحْكُم إلى َجِمیعِ النَّاِس ِللدَّْینُونَِة، ھَكذَا بِبِّر َواِحٍد َصاَرِت الِھبَةُ إلى َجِمیعِ النَّاِس، ِلتَْبِریرِ 
 .)19 -12 :5 ُرومیَة(ُجِعَل الَكثِیُروَن ُخَطاةً، ھَكذَا أیًضا بِإَِطاَعِة الَواِحِد َسیُْجعَُل الَكثِیُروَن أَْبَراًرا 

 

 بالخطیّة دیُول إنسان كل وأصبح البشریّة، كل معھ سقطت البشریّة عن كنائب أو كممثّل قوطھسُ  وبعد البراءة، حالة في أدم هللا خلق
صبح ولھذا أ. فاإلنسان أثیم وفاسد منذ مولده، وخاٍل من أي فضائل أو أخالقیّات .الفاسدة للطبیعة ووراث اإللھیّة الدینونة وتحت األصلیّة

فاإلنسان بسبب الخطیّة األصلیّة أصبح میتًا روحیًا . جًزا تماما ً عن اختیار الخیر أو الصالحاإلنسان حًرا تماًما في اختیار الشر فقط وعا
بالمعصیّة  .ال ُمجّرد مریض ولھذا فھو ال یستطیع أن یفعل أي شيء لخالص نفسھ وال أن یساعد الروح القدس في إتمام خالصھ» يلّ الفساد الكُ «(

لقد حّولت  .ُخلق علیھا وفسدت طبیعتھ حتى صار میتًا روحیًا ومحكوم علیھ بالموت الجسدي واألبدي تشوھت في اإلنسان الصورة اإللھیّة التي
ھذه الحالة انتقلت إلى كل . عاجز عن فعلھ، وقابل للموت، وھارب من وجھ الرببل الخطیّة اإلنسان إلى كائن آخر، كائن ال یمیل إلى الخیر 

قوط حّل على نسل آدم نفس النتائج التي حلّت على آدم عندما فنتیجة السُ ). 21–12: 5ُرومیَة (م ونسلھ نسل آدم عن طریق االتحاد النیابي بین آد
أصبح اإلنسان فاسد الطبیعة وفاسد بأعمالھ وأفعالھ وأفكاره . أخطأ، فكل مولود من آدم أصبح فاسد بالطبیعة وفي حالة الدینونة على شبھ آدم

ِر أَْفَكاِر « یٌر ُكلَّ یَْومٍ كلَّ تََصوُّ ن في ھذه اآلیة أن مرض اإلنسان لیس أمًرا تیْ مرّ » لّ كُ «. یُؤّكد استخدام َكِلمة )5: 6التّكوین » (قَْلبِِھ إِنََّما ھو ِشّرِ
َرهُ. فكُ عارًضا، لكنھ مرض مزمن لم یترك ُجْزءً  للفساد الكامل ر قلب اإلنسان ھو شریر ُكّل یوم. إنھا ُصوَرة تصوُّ  لّ ا في اإلنسان إال ودَمَّ

ألَْن «یَُسوع ھذه الحقیقة عندما قَاَل الرب  دَ أكَّ لقد ر شریر. ون القلب من الدّاخل قد فََسدَ، فمن ھذا القلب یخرج ُكّل فكر وتصوُّ إلإلنسان، وحیث 
یَرةٌ قَتٌْل، ِزنًى، فِْسٌق، ِسْرقَةٌ، َشَھادَةُ ُزوٍر، تَْجِدی حالة ال«فالخطیّة األصلیّة یمكن تعریفھا بأنھا  )19 :15(متّى » فٌ ِمَن القَْلب تَْخُرُج أَْفَكاٌر ِشّرِ

لم تنفع معھا أوراق الّتین التي خاطھا اإلنسان األّول في الجنة لیُغطي عورتھ،  حالة الفساد الكلي ھذه» الخاطئة والفاسدة التي یُولد فیھا اإلنسان
بدأ الخیط القرمزي الذي یزداد وضوًحا یومن ھنا ). 20: 3التّكوین (وألبسھما » أقمصة من جلد«فصنع هللا لھ بالنعمة لباًسا خاًصا من تدبیره 
 . تدریجیًا من خالل اإلعالن اإللھي عن الكفارة

 

 لماذا كان الموت أجرة الخطّیة؟ لكن 

ولماذا ال یغفر هللا آلدم كما نغفر نحن أال یكفي أن تكون أجرة الخطیّة طردًا من الجنة أو أي عقاب آخر؟ لماذا الموت؟ 
م یفّكر لإذا تصّور أحد ما أن هللا یمكن أن یغفر لنا ببساطة، كما نغفر نحن لآلخرین فإنھ نقول لإلجابة على ھذا السؤال لآلخرین؟ 

» ِطئَةً ِجد�االَخِطیّة َخا«الّرُسول بُولُس واصفًا الخطیّة یقول ». لم یفكر بعد ملیًا في جسامة ثقل الخطیّة ... بعد ملیًا في جدیّة الخطیّة

إِلَْیَك «مام الرب إن مشكلة الخطیّة ھي أنھا موّجھة ضد هللا أوًال وأخیًرا، لھذا قال داود النبي وھو یعترف بخطیتھ أ). 13: 7ُرومیَة (
كل ما نفعلھ أو نفّكر فیھ من خطایا ھو موّجھ ضد هللا نفسھ، فعندما إن ). 4: 51مزمور » (َوْحدََك أَْخَطأُْت، َوالشَّرَّ قُدَّاَم َعْینَْیَك َصنَْعتُ 

وعندما نسرق  ،»ال تشتھي«خرین، وعندما نشتھي فنحن نكسر وصیّة نغضب ونكره فنحن نكسر وصیّة هللا التي تأمرنا أن نحب اآل
فكما أن كل كسر لقانون الدولة ھو تعدّي على البلد وسیادتھا، ھكذا عندما نُخطئ نحن نتعدى وصایا هللا ». ال تسرق«نكسر وصیّة 

ضد الخالق، خطیّة المحدود ضد غیر  خطیّة اإلنسان ھي خطیّة العبد ضد الملك، بل ملك الملوك، خطیّة المخلوقإن . ونكسرھا
خطئ وكلما كانت الخطیّة موّجھة إلى من ھو أسمى وأعظم كلما كان العقاب أشد؛ فقد یُ . المحدود، ولھذا فإن أجرة الخطیّة موت

 خطئ في حق رئیسھ في العمل، یكون العقاب أشد، وعندما یخطئ في حق قاٍض اإلنسان إلى شخص في نفس مستواه، لكن عندما یُ 
أو حاكم یكون العقاب أشد، لكن عندما تكون الخطیّة موّجھة إلى هللا الملك نفسھ، الذي ال نھایة لعظمتھ ومجده وبھاءه وقداستھ 

تُِشیُر » موتًا تموت«ومع أن عبارة ). 17: 2التّكوین » (َمْوتًا تَُموتُ « وعدلھ، یكون العقاب في درجتھ القصوى، یكون العقاب موتًا 
ن فیھا أَْیًضامبدئیًا إلى  ارة فقط من خالل كف. الَمْوت الجسدّي، إال أن الَمْوت الّروحّي أي االنفصال عن هللا، والموت األبدّي، ُمتََضمَّ

  ).14، 8: 33، 18: 3حزقیال (الَمِسیح وحدھا یُرفَع ھذا العقاب عن اإلنسان الخاطئ 

 

 صفات هللا

ھذا الحب ھو الدافع لمجيء الَمِسیح ولموتھ  .حّرر اإلنسان من عقاب خطایاهیُ ألن هللا محب فھو یرید أن یغفر و. َمحبّة هللا 
وُن لَھُ الَحیَاةُ كُ ألَنَّھُ ھَكذَا أََحبَّ هللا العَالََم َحتَّى بَذََل اْبنَھُ الَوِحیدَ، ِلَكْي الَ یَْھِلَك ُكلُّ َمْن یُْؤِمُن بِِھ، بَْل تَ «لھذا یقول الكتاب القدس . الكفاري
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من المھم أن ندرك حقیقة أساسیّة ونحن ). 17–16: 3یوحنا » (ألَنَّھُ لَْم یُْرِسِل هللا اْبنَھُ إلى العَالَِم ِلیَِدیَن العَالََم، بَْل ِلیَْخلَُص بِِھ العَالَمُ . األبدیّة
ھا لم یشفق علیھا هللا ولم یدبّر ل رغم على تخلیص أو إنقاذ أي خاطئ، فالمالئكة التي أخطأتنتحدّث عن َمحبّة هللا؛ أن هللا غیر مُ 
، ألَنَّھُ أن َكاَن هللا لَْم یُْشِفْق َعلَى َمالَئَِكٍة قَدْ أَْخَطأُوا، بَْل فِي َسالَِسِل الظَّالَِم َطَرَحُھْم فِي َجَھنَّمَ  خالًصا، لھذا یقول الّرُسول بُطُرس

كان من الممكن أن یفعل هللا معنا نفس الشيء من منطلق عدلھ الكامل، إال أنھ بدافع . )۲بُطُرس الثّانیَة » (َوَسلََّمُھْم َمْحُروِسیَن ِلْلقََضاءِ 
د أّكد لق. كان من الضروري أن یموت الَمِسیح لتحقیق الفداء والمصالحة. الحب لإلنسان قّرر أن یفدي اإلنسان الھالك ویخلّصھ

 »أََما َكاَن یَْنبَِغي أن الَمِسیح یَتَأَلَُّم بِھذَا َویَدُْخُل إلى َمْجِدِه؟«ال لھم یَُسوع الَمِسیح ھذه الحقیقة في كالمھ مع تلمیذي عمواس عندما ق

 ). 26: 24لُوقا (

لكي و .إن هللا المحب ھو في نفس الوقت إلھ عادل، ھذا العدل یتطلّب أن ینفّذ هللا قضاءه على اإلنسان الخاطئ. عدالة هللا 
ال بُدّ أن یوجد البدیل الذي یحمل عقاب خطایانا وھذا البدیل ھو شخص . یحقّق هللا عدالتھ فعلیھ أن یجد طریقة ینفّذ بھا ھذا العدل

ن موت الَمِسیح ككفارة عن خطایا ھو إظھار لبر إیقول الّرُسول بُولُس . كفارةال صنعیَُسوع الَمِسیح، االبن األزلي المتجّسد الذي 
اِلفَِة بِ «هللا  ْفحِ َعِن الَخَطایَا السَّ ِه، ِمْن أَْجِل الصَّ َماِن . إِْمَھاِل هللالّذي قَدََّمھُ هللا َكفَّاَرةً بِاإلیمان بِدَِمِھ، ِإلْظَھاِر بِّرِ ِه فِي الزَّ ِإلْظَھاِر بِّرِ

َر َمْن ھو ِمَن اإلیمان بِیَُسوع ا َویُبَّرِ نھ فقط بدم إلھذا یقول كاتب الرسالة إلى العبرانیّین ). 26-25: 3ُرومیَة » (الَحاِضِر، ِلیَُكوَن بَار�
فَإِذْ ذَاَك َكاَن یَِجُب أن َیتَأَلََّم «، ویقول أیًضا )4: 10» (ألَنَّھُ الَ یُْمِكُن أن دََم ثِیَراٍن َوتُیُوٍس َیْرفَُع َخَطایَا«یكفر عن خطایانا » حمل هللا«

 ). 25: 9» (العَالَِم، َولِكنَّھُ اآلَن قَدْ أُْظِھَر مّرة ِعْندَ اْنِقَضاِء الدُُّھوِر ِلیُْبِطَل الَخِطیّة بِذَبِیَحِة نَْفِسھ ِمَراًرا َكثِیَرةً ُمْنذُ تَأِْسیِس 

 

 

 الكفّارة

 

 :والمعنى اللُغوي. وتعني یُغطي أو یمحو) ومّرة واحدة في العھد الجدید(مّرة في العھد القدیم  مئةأكثر من كلمة كفارة وردت 

 ایضً أیقول الرسول بولس : وردت كلمة كفّارة مّرة واحدة في العھد الجدید وتُرجمت مصالحةلقد . َستََرهُ، َغطَّاهُ أي : الشَّْيء َكفَرَ 
ا اآلَن فَقَدْ َظَھَر بِرُّ هللا« لَى ُكّلِ عَ  بِدُوِن النَّاُموِس، َمْشُھودًا لَھُ ِمَن النَّاُموِس َواألَْنبِیَاِء، بِرُّ هللا بِاإلیمان ِبیَُسوع الَمِسیح، إلى ُكّلِ وَ َوأَمَّ

انً . ألَنَّھُ الَ فَْرقَ . الّذیَن یُْؤِمنُونَ  ِریَن َمجَّ ا بِِنْعَمتِِھ بِالِفدَاِء الذي بِیَُسوع الَمِسیح، الذي قَدََّمھُ إِِذ الَجِمیُع أَْخَطأُوا َوأَْعَوَزُھْم َمْجدُ هللا، ُمتَبَّرِ
اِلفَِة بِإِْمَھاِل هللا ْفحِ َعِن الَخَطایَا السَّ ِه، ِمْن أَْجِل الصَّ ا . هللا َكفَّاَرةً بِاإلیمان بِدَِمِھ، ِإلْظَھاِر بِّرِ َماِن الَحاِضِر، ِلیَُكوَن بَار� ِه فِي الزَّ ِإلْظَھاِر بِّرِ

َر َمْن ھو ِمَن اإلیمان ِبیَُسوعوَ  ِسُب أن إذا نَحْ . بَْل ِبَناُموِس اإلیمان. بِأَّيِ نَاُموٍس؟ أَبِنَاُموِس األَْعَماِل؟ كَّالَّ . فَأَْیَن االْفتَِخاُر؟ قَِد اْنتَفَى. یُبَّرِ
ُر بِاإلیمان بِدُوِن أَْعَماِل النَّاُموِس  ُر أَِم هللا ِلْلیَُھود فَ . اإلنسان یَتَبَرَّ قَْط؟ أَلَْیَس ِلألَُمِم أَْیًضا؟ بَلَى، ِلألَُمِم أیًضا ألن هللا َواِحدٌ، ھو الذي َسیُبَّرِ

 ).31-21: 3ُرومیَة » (بَْل نُثَّبُِت النَّاُموسَ ! أَفَنُْبِطُل النَّاُموَس بِاإلیمان؟ َحاَشا. الِختَاَن بِاإلیمان َوالغُْرلَةَ بِاإلیمان

 مركزیّة موت الَمِسیح

من  %40قلنا إن أھمیّة موت الَمِسیح ومركزیتھ تظھر في الطریقة التي ُكتبت بھا األناجیل إذ خّصصت البشائر أكثر من 
في العبادات الوثنیّة یقوم اإلنسان بالتكفیر عن اآللھة، أما في . والكفارة ھي عمل هللا نفسھ .مادّتھا لسرد أحداث األسبوع األخیر

أرسل « ن هللاإلھذا یقول الّرُسول یُوحنّا . یكفّر عن غضبھ بنفسھ، إذ أرسل ابنھ وحیده لیموت عن خطایانااإلیمان الَمِسیحي فا� 
لم یكن اإلنسان ھو صاحب المبادرة األُولى بل هللا ھو الذي أخذ الخطوة األُولى ). 1: 2یُوحنّا األُولى (كفارة من أجل خطایانا » ابنھ

 . ن واحدآلم لیعلن محبتھ وعدلھ في عندما أرسل ابنھ األزلي إلى العا
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صار «ھذا ھو قدس أقداس الَمِسیحیّة حیث حمل یَُسوع الَمِسیح خطایانا وصار نائبًا عنا إذ . الصلیب ھو مكان الكفارة
ا، َمْسُحوٌق ألَْجِل َوُھَو َمْجُروٌح ألَْجِل َمعَاِصینَ«یقول النبي إشعیاء بروح النبوة . ، وبموتھ أوجد لنا خالًصا وفداءً »خطیّة من أجلنا

بُّ َوَضَع َعلَْیِھ إِثَْم َجِمیِعنَا. ُكلُّنَا َكغَنٍَم َضلَْلنَا. تَأِْدیُب َسالَِمنَا َعلَْیِھ، َوبُِحبُِرِه ُشِفینَا. آثَاِمنَا ). 6–5: 53( »ِمْلنَا ُكلُّ َواِحٍد إلى َطِریِقِھ، َوالرَّ

تھ، فقد أتّم یَُسوع الخالص بمو» قد أُكمل«رة انتظرتھا البشریّة الخاطئة وھي وعلى الصلیب نطق الرب یَُسوع الَمِسیح بأجمل عبا
  . وبسفك دمھ كفّر عن خطایانا

 الَمِسیح مات آخذًا مكان الخطاة وحمل عقاب خطایاھم كبدیل عنھم

 . إن البدلیّة العقابیّة تشمل الفداء والكفارة والمصالحة والنصرة ومثال لألخالق

دیم كانت في العھد الق. ھو الثمن الذي یُدفع لتحریر عبد أو إطالق أسیر، والَمِسیح دفع ثمن تحریرنا على الصلیبالفداء : الفداء
فبوعز دفع ثمن لفك واسترداد شیئًا ما كان قد أخذ من عائلة ألیمالك  ،األمالك والحیوانات واألشخاص واألُمة كلھا تُفدى بدفع ثمن

فألن حیاتنا محكوم علیھا بالموت والھالك احتاجت إلى فداء، ). 45: 10مرقُس (نفسھ فدیّة عن كثیرین  مجاء الَمِسیح لیقدّ ). 3راعوث (
دُوا هللا فِي . ألَنَُّكْم قَِد اْشتُِریتُْم بِثََمنٍ «  ).6: 2تیموثاوس 1» (الّذي بَذََل نَْفَسھُ فِدْیّة ألَْجِل الَجِمیعِ « . فالَمِسیح دفع حیاتھ عوًضا عنا فََمّجِ

 ).20: 6كورنثوس 1» (أَْجَساِدُكْم َوفِي أَْرَواِحُكُم التي ھي �ِ 

أي دور ال یستطیع أن یقوم اإلنسان ب. فالخطیّة تثیر غضب هللا القدوس. رفع الغضب اإللھي واسترضاء العدالة اإللھیّةھي : الكفارة
ح؛ االبن فا� قدّم یَُسوع الَمِسی. ر عن خطایا اإلنسانن هللا نفسھ، برحمتھ ونعمتھ، دبّر ما یرفع غضبھ ویكفّ إالسترضاء هللا، بل 

جلھ أرسل ن َمحبّة هللا ھي األساس الذي ألإإنھ ال یُحبنا ألن الَمِسیح مات ألجلنا، بل . فا� یحبّنا. الوحید، كقربان للتكفیر عن خطایانا
ْفحِ «. فَمحبّة هللا ھي التي منھا تدفّقت الكفارة والفداء. ابنھ كفارة ألجلنا ِه، ِمْن أَْجِل الصَّ  الّذي قَدََّمھُ هللا َكفَّاَرةً بِاإلیمان بِدَِمِھ، ِإلْظَھاِر بِّرِ

َل اْبنَھُ َكفَّاَرةً لیس أَنَّنَا نَْحُن أَْحبَْبنَا هللا، بَْل أَنَّھُ ھو أََحبَّنَا، َوأَْرسَ : فِي ھذَا ھي الَمحبّة«  ).25: 3ُرومیَة » (َعِن الَخَطایَا السَّاِلفَِة بِإِْمَھاِل هللا
 ).10: 4یُوحنّا 1» (ِلَخَطایَانَا

ِسیح ھذا التبریر مبني على اإلیمان بعمل یَُسوع المَ . إن التبریر ھو نُطق هللا القاضي بُحكم البراءة لصالح إلنسان الخاطئ -التبریر 
ةُ هللا ِلْلَخالَ أَنِّ . «الكفاري والنیابي عنا، فاإلنسان ال یتبّرر بأعمال الناموس بل باإلیمان ِص ي لَْسُت أَْستَِحي بِإنجیل الَمِسیح، ألَنَّھُ قُوَّ

ًال ثُمَّ ِلْلیُونانّيِ : ِلُكّلِ َمْن یُْؤِمنُ  ا البَارُّ فَبِاإلیمان یَْحیَا«ألن فِیِھ ُمْعلٌَن بِرُّ هللا بِإیمان، إلیمان، َكَما ھو َمْكتُوٌب . ِلْلیَُھودّيِ أَوَّ : 1ُرومیَة ( »أَمَّ

ا اآلَن فَقَدْ َظَھَر بِرُّ هللا بِدُوِن النَّاُموِس، َمْشُھودًا لَھُ ِمَن النَّاُموِس َواألَْنبِیَاِء، بِرُّ هللا بِا«  ).16-17 إلیمان بِیَُسوع الَمِسیح، إلى ُكّلِ َوأَمَّ
 ).23–21: 3ُرومیَة » (ْعَوَزُھْم َمْجدُ هللاإِِذ الَجِمیُع أَْخَطأُوا َوأَ . ألَنَّھُ الَ فَْرقَ . َوَعلَى ُكّلِ الّذیَن یُْؤِمنُونَ 

ة وجھان إن التبریر والمصالح. لقد ُكنّا غرباء ومنفصلین عن هللا أما اآلن فبموت الَمِسیح صار لنا وفاق وشركة مع هللا - المصالحة
ب المحب إلى العالقة الشخصیّة بین اآللعُملة واحدة، فالتبریر یُشیر إلى وقفتنا القانونیّة أمام هللا القاضي، أما المصالحة فتشیر 

في الماضي انطبق علینا ). 10: 5ُرومیَة (ع ببركة الشركة، لھذا فالمصالحة ھي نتیجة التبریر إنھا تشیر إلى السالم والتمتّ . وأبنائھ
ألَنَّھُ أن «، أما اآلن )2: 59إشعیاء » (َوْجَھھُ َعْنُكْم َحتَّى الَ یَْسَمعَ بَْل آثَاُمُكْم َصاَرْت فَاِصلَةً بَْینَُكْم َوَبْیَن إِلِھُكْم، َوَخَطایَاُكْم َستََرْت «القول 

 ُر أیًضاَولَْیَس ذِلَك فَقَْط، بَْل نَْفتَخِ ! یَاتِھِ ُكنَّا َونَْحُن أَْعدَاٌء قَدْ ُصوِلْحنَا َمَع هللا بَِمْوِت اْبنِِھ، فَبِاألُولى َكثِیًرا َوَنْحُن ُمَصالَُحوَن نَْخلُُص بِحَ 
 ).11–10: 5ُرومیَة » (بِا�، بَِربِّنَا یَُسوع الَمِسیح، الذي نِْلنَا بِِھ اآلَن الُمَصالََحةَ 

  النصرة

ي« انَا ِمْن َمْوٍت ِمثِْل ھذَا، َوُھَو یُنَّجِ ي أیًضا فِیَما َبْعدُ . الّذي نَجَّ  ).10: 1كورنثوس 2» (الذي لَنَا َرَجاٌء فِیِھ أَنَّھُ َسیُنَّجِ
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ًرا إِیَّاهُ ِباإِذْ « كَّ الذي َعلَْینَا فِي الفََرائِِض، الذي َكاَن ِضد�ا لَنَا، َوقَدْ َرفَعَھُ ِمَن الَوَسِط ُمَسّمِ یَاَساِت َمَحا الصَّ دَ الّرِ ِلیِب، إِذْ َجرَّ لصَّ
 ).15–14: 2كولوسي » (َوالسَّالَِطیَن أَْشَھَرُھْم ِجَھاًرا، َظافًِرا بِِھْم فِیھِ 

 »ُسْلَطاُن الَمْوِت، أي إِْبِلیسَ تََشاَرَك األَْوالَدُ فِي اللَّْحِم َوالدَِّم اْشتََرَك ھو أیًضا َكذِلَك فِیِھَما، ِلَكْي یُبِیدَ بِالَمْوِت ذَاَك الذي لَھُ إِذْ قَدْ ف«

 ).14: 2العبرانیّین (

 الجزء االول –براھین صلب المسیح 

ل الخلق ساسیّة مثیاة اإلیمان الَمِسیحي، فكل العقائد الَمِسیحیّة األال توجد مسیحیّة بدون صلیب، فالصلیب ھو روح وح
 رض جدیدة تصبح كلھاأوالثالوث والتجّسد والمیالد العذراوي والقیامة والمعمودیّة والعشاء الرباني وحتى خلق سماء جدیدة و

من القرن (سنة  600الكثر من . وسر قوتھا فالصلیب ھو قلب رسالة اإلنجیل، بل وفخرھا. بدون الصلیب وموت الَمِسیح بال معنى
 .لم یشك احد سواء من الیَُھود أو الُروَمان أو تالمیذ الَمِسیح في حقیقة صلب وموت الَمِسیح) األّول وحتى القرن السادس المیالدي

ة في المعمودیّ  فالصلیب موجود في رسالة اإلنجیل وموجود كل اسبوع في ممارسة الكنیسة األُولى للعشاء الرباني وموجود
وموجود في قوانیّین اإلیمان وموجود في كتابات اآلباء وموجود عل جدران البیوت وعلى جدران الكنائس، موجود في كتابات 

فالَمِسیحیّة والصلیب وجھان لعملة واحدة، لھذا ال یمكن أن توجد الَمِسیحیّة . اتباع الَمِسیح كما موجود في كتابات اعداء الَمِسیح
 .صلیب وال یوجد الصلیب بدون الَمِسیحبدون ال

 براھین صلب المسیح وموتھ

دعى یى ولُوقا بشارة المالك للعذراء مریم ویوسف النجار بأن المولود ُران متّ یسجل البش - شھادة الرب یَُسوع الَمِسیح )1
أكثر من مرة یؤكد الرب یسوع المسیح ). 31: 1لُوقا  ؛21: 1متّى (نھ یخلص شعبھ من خطایاھم أل" یشوع/یَُسوع"اسمھ 

دَأَ ِمْن ذِلَك الَوْقِت اْبتَ «:  نفسھ حقیقة صلبھ وموتھ ویتنبأ عن حتمیة حدوثھا وانھ لھذا جاء إلى العالم، نذكر منھا األتي
 َن الشُّیُوخِ َوُرَؤَساِء الَكَھنَِة َوالَكتَبَِة، َویُْقتََل، َوفِيیَُسوع یُْظِھُر ِلتَالَِمیِذِه أَنَّھُ یَْنبَِغي أن یَذَْھَب إلى أُوُرَشِلیَم َویَتَأَلََّم َكثِیًرا مِ 

ُمُھْم أن اْبَن اإلنسان یَْنبَِغي أن یَتَأَلََّم َكثِیًرا، َویُْرفََض ِمَن الشُّیُوخِ َوُرَؤَساِء « .)21: 16متّى » (الیَْوِم الثَّاِلِث یَقُومَ  َواْبتَدَأَ یُعَلِّ
ألَنَّ اْبَن اإلنسان أیًضا لَْم یَأِْت ِلیُْخدََم بَْل ِلیَْخِدَم َوِلیَْبِذَل نَْفَسھُ " .)31: 8مرقُس » (َویُْقتََل، َوبَْعدَ ثَالَثَِة أَیَّاٍم یَقُومُ  الَكَھنَِة َوالَكتَبَِة،

: 20تّى م» (، َوِلیَْبِذَل نَْفَسھُ فِدْیّة َعْن َكِثیِرینَ َكَما أن اْبَن اإلنسان لَْم یَأِْت ِلیُْخدََم بَْل ِلیَْخِدمَ ". )45: 10مرقُس » (فِدْیّة َعْن َكثِیِرینَ 

28 .( 

 %33(األناجیل مادّة من  %40خیر من حیاة رب المجد یَُسوع على أكثر من یستحوذ األسبوع األ -شھادة األناجیل األربعة  )2

نسبة إنجیل یُوحنّا ُخّصصت من  %42من نسبة إنجیل لُوقا،  %25من نسبة إنجیل مرقُس،  %37من نسبة إنجیل متّى، 
، باإلضافة إلى ذلك تحتوي باقي أسفار العھد الجدید على أكثر من )لألسبوع األخیر؛ أسبوع اآلالم والصلب والموت

 .تفاصیل دقیقة عن صلب وموت الَمِسیح سجلت األناجیل االربعة   .آیة تتحدّث مباشرة عن موت یَُسوع الَمِسیح 175

االشخاص من الیھود والرومان، سجلت حالة المسیح كما سجلت لنا حتى رد فعل زودة ذكرت الزمان والمكان و
 .  بیالطس

 بدایتھا ذرتبطت المعمودیّة بالكنیسة منا .فریضة المعمودیّة -  )لعشاء الربانيواالمعمودیّة (شھادة الفرائض المقّدسة  )3
المعمودیّة یعلن الشخص عن إیمانھ بالرب یَُسوع الَمِسیح، فمن خالل  .تشیر إلى الموت والقیامة مع الَمِسیح إذ

 إذ یعترف الخاطيء بالرب یَُسوع. تمثل موتنا عن الخطیّة وحیاتنا الجدیدة في الَمِسیح ،في نفس الوقت والمعمودیّة،
ًال فعومات حقًا لب وع قد صُ ذا لم یكن الَمِسیح یَسُ فإ . ویقوم إلى حیاة جدیدة) 11: 6ُرومیَة (الَمِسیح فإنھ یموت عن الخطیّة 

امتھ حقیقة موت الَمِسیح وقی ؛خیًرا على ھذه الحقیقة التاریخیّةأوًال وأسة تصیر المعمودیّة بال معنى وال قیمة، فھي مؤسّ 
س لنا ھذه أسّ  ،یَُسوعالرب سلم فیھا شخص أخیرة، اللیلة الّتي في اللیلة األ. فریضة العشاء الرباني . من بین األموات

م الخمسین ومنوا یآجتماع لھم بعد أن اول أوائل في ھذه الفریضة مارسھا المؤمنون األ). 28–25: 26متّى (فریضة ال
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لََواتِ " ُسِل، َوالشَِّرَكِة، َوَكْسِر الُخْبِز، َوالصَّ ھذه الفریضة ، ومازالت )42: 2أعمال الرسل " (َوَكانُوا یُواِظبُوَن َعلَى تَْعِلیِم الرُّ
بالموت  اوثیقً  امرتبط ارتباطً " كسر الخبز"إن معنى العشاء الرباني أو . ختالف طوائفھاعلى االكنائس  كل في مارستُ 

حیاة،  فكما أن الخبز یُكسر لیعطي. بال قیمة وبال معنىھذه الفریضة فبدون موت الَمِسیح وسفك دمھ تصبح  ،وسفك الدم
 . سفوك ھو دم العھد الجدیدسیح المدم الم إن. مات یَُسوع الَمِسیح لیعطي حیاة

ل كل تعالیم الرسقد تأسست ف وموتھ وقیامتھ، تعالیم الرسل ھو صلب یَُسوع الَمِسیح إن جوھر - لسُ تعالیم الرّ وشھادة  )4
اة والمناد ھذا اإلیمانالحفاظ على جل أوماتوا كشھداء من  ،لقد عاش تالمیذ الرب یَُسوع یكرزون بھذا. على ھذه الحقائق

ُكْم فَْلیَُكْن َمْعلُوًما ِعْندَ َجِمیعِ "یقول الرسول بطرس : وقیامتھ نة من تعالیم الرسل عن موت الَمِسیحد عیّ مجرّ  ليفیما ی. بھ
قََف األموات، بِذَاَك وَ  ِمَن َوَجِمیعِ َشْعِب إِْسَرائِیَل، أَنَّھُ بِاْسِم یَُسوع الَمِسیح النَّاِصِرّيِ، الّذي َصلَْبتُُموهُ أَْنتُُم، الّذي أَقَاَمھُ هللا

لِكنَّھُ أَْخلَى نَْفَسھُ، آِخذًا ُصوَرةَ "ویقول الرسول بولس عن إتضاع المسیح . )10: 4أعمال الرسل ( "ھذَا أََماَمُكْم َصِحیًحا
ِلیبِ َوإِذْ ُوِجدَ فِي الَھْیئَِة َكإنسان، َوَضَع نَْفَسھُ َوأََطاَع َحتَّ . َعْبٍد، َصائًِرا فِي ِشْبِھ النَّاِس  .  )8-7: 2 فیلبي( "ى الَمْوَت َمْوَت الصَّ

ةَ قِیَاَمتِِھ، َوَشِرَكةَ آالَِمِھ، ُمتََشّبًِھا بَِمْوتِِھ، لَعَلِّي أَْبلُُغ إلى قِیَاَمِة األموات"   .)11-10: 3فیلبي ( "ألَْعِرفَھُ، َوقُوَّ

 ،ن للعبادة في الیَُھودیّة وفي أسیا الصغیريمن بیوت وأماك ،ماكنثار عشرات األكتشف علماء اآلا - ثارشھادة علم اآل )5
االكتشافات  كل ھذهأّكدت . ینتحتوى على صور ونقوش للصلیب وكلھا تعود إلى القرن األّول والقرن الثاني المیالدیْ التي 

 رانجماكن على أھذه األ يكما تحتو. منذ فجر المسیحیّة في حیاة وعبادة جماعة المؤمنین تھتاریخیّة الصلیب ومركزیّ 
ثار أنطونیو فروفا عثر عالم اآل 1961في سنة  .Pilate Stoneحجر بیالطس   . لممارسة المعمودیّة وصور للعشاء الرباني

Antonio Frova ینیّة علیھا باللغة الالت امنقوشً ، وكان على كتلة حجریّة تقع خلف المسرح الدائري الُروَماني في قیصریّة
وتكشف النقوش المرسومة میالدیّة،  36–26إلى سنة  تاریخ ھذا الحجر رجعوی .یباریوسطاالمبراطور تحیّة بیالطس إلى 

 یقول النقش . أن بیالطس كان حاكًما للیَُھودیّة علیھ

TIBERIEUM [PONT]IUS [PRAEF]ECTUS IDUA[EA] 

To Tiberius, Pontius Pilote, Perfect of Judea 

عن صلب الَمِسیح إال أنھ یُؤّكد بما ال یدعو للشك أن شخصیّة بیالطس،  اثري ال یذكر شیئً مع أن ھذا االكتشاف األو
بوت تا   .ربعةتاریخیّة كما ذكرت لنا األناجیل األ الحاكم الُروَماني الّذي حكم على یَُسوع الَمِسیح بالصلب، شخصّیةٌ 

فات بشریّة یحتوى على رُ  ثار على صندوق من الحجر الجیري المزخرفعثر علماء اآل 1990في سنة  .قیافا )صندوق(
ن إإلى القرن األّول المیالدي یقول العلماء  انرفات یعودلوألن الصندوق وا" یوسف ابن قیافا"رامیّة ومكتوب علیھ باآل

والّذیَن أَْمَسُكوا یَُسوع " .ھذه الرفات ھي رفات رئیس الكھنة قیافا الّذي وقف أمامھ یَُسوع في مجمع السنھدریم لیحاكم
 ).  26متى " ( بِِھ إلى قَیَافَا َرئِیِس الَكَھنَِة، حیث اْجتََمَع الَكتَبَةُ َوالشُّیُوخُ َمَضْوا 

لو جاء الیك شخصان ویریدان ان یشھدا عن نفس .  تخیل نفسك ولو للحظة قاضى والنك قاضى فأنت مطالب بأن تحكم بالعدل
كد أما الشخص االخر فقد قدم البراھین التى تؤ.  خي وال دلیل منطقيالحادثة، االول لم یأتي بدلیل واحد یؤكد شھادتھ، ال دلیل تاری

 فاي من الشھادتین تقبل؟  .  صدق كالمھ، براھین تاریخیة ووثائق وتفاصیل عن المكان والزمان واالشخاص

 

 خارج الكتاب المقدسمن براھین صلب المسیح 

أشخاص من خارج دائرة اإلیمان الَمِسیحي؟ ھل توجد وموتھ إن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو: ھل شھد عن الَمِسیح  
توجد  بكل تأكیدمات على الصلیب؟   . كتابات لمؤّرخین َیُھود وُروَمانیین تكلّموا عن الَمِسیح  بشكل یؤّكد أنھ شخص تاریخي

  صلبھ.  و ى تاریخیة الَمِسیحوھذه الكتابات ُمھّمة من وجھة نظرنا ألنھا تبرھن على ِصدق األَناجیل وعل، كتابات تذكر شخص یَُسوع
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 الوثائق الیَُھودیةأّوًال، 

یوسیفوس ابن ماتیاس الذي ُولد في أُوُرَشلیم سنة  - م) 100 – 37یوسیفوس المؤرخ الیَُھودي ( )1
من عائلة ارستقراطیة كھنوتیة كبیرة. خدم یوسیفوس الُروَمان وأصبح كاتب ومترجم لدى االمبراطور فالفیان  37

"تراث الیَُھود"  في كتابفسبسیان وابنھ تیطس وكذلك دومتیان، حیث تّبناه القیصر فأصبح اسمھ فالفیوس یوسیفوس. 
Antiquities of the Jews  مرتْین، وتحدث عن یوحنا المعمدان مّرة واحدة. إن الَمِسیح تحدّث یوسیفوس عن یَُسوع

إلى یشیر یوسیفوس  أي الشھادة الفالفیة.  Testimonium Flavianumشھادة یوسیفوس عن یَُسوع یطلق علیھا اسم 
شھادة صادقة قدیمة ، وھذه میالدیة) 36 – 26لبنطي (تّم الحكم علیھ على عھد بیالطس احقیقة صلب المسیح وانھ قد 

 عن یَُسوع الَمِسیح وموتھ. 
یشتمل التلمود على تعالیم الیَُھود وقادتھم الّتي توارثوھا عبر األجیال من القرن   - شھادة التلمود )2

یَُسوع الَمِسیح، كما أكد أكد التلمود بصورة واضحة على تاریخیة .  م70الخامس قبل المیالد وحتى سقوط أُوُرَشلیم سنة 
عداء الیَُھود لھ مع إلقاء اللوم علیھ وعلى تعالیمھ، لكن في نفس الوقت أّكد أیًضا حقیقة موتھ وُحكم الصلب الذي نُفّذ فیھ، 
وتاریخیة ھذا الصلب حیث إّن یَُسوع ُصلب لیلة الفصح كما أّكدت البشائر األربع وأنھ لم یدافع عنھ أحد، بل حتى ھو لم 

 افع عن نفسھ. إن شھادة األعداء ھذه تعتبر شھادة ُمھمة ألنھا أّكدت تاریخیة شخص یَُسوع وتاریخیة الصلب.ید
 

 ثانیًا، الوثائق الرومانیة

كتابات آباء الكنیسة األولى، بما ال یدعو للشك، أن الحكومة الُروَمانیة تحتفظ بسّجالت وتقاریر بیالطس البنطي  تُظھر 
 ھذه قائمة بأشھر امؤرخین الرومان الذین ذكروا حقیقة صلب المسیح. الصلب على یَُسوع الَمِسیح. الذي حكم ونفذ موت 

میالدیة، وخدم كعضو  56ُولد تاسیتوس سنة   - میالدیة) 56 – 120( Cornelius Tacitusكرنیلیوس تاسیتوس /  )1
في البرمان الُروَماني في فترة حكم القیصر فاسبیان. لُقّب تاسیتوس بمؤرخ ُروَما العظیم، ومن أشھر أعمالھ كتابان: 

م 14م، وفیھ یتناول تاریخ ُروَما من موت االمبراطور اجاستوس سنة 116وقد كتبھ سنة  Annalsاألّول الحولیّات 
م 68م. الكتاب الثاني عنوانھ "التاریخ"، وفیھ یتناول تاسیتوس تاریخ ُروَما من موت نیرون 68موت نیرون سنة وحتى 

حادث  45إلى  38م. في المجلد األّول؛ الحولیات، یصف لنا تاسیتوس في الفصول من 96وحتى موت دومتیان سنة 
الَمِسیحیّین لیكونوا كبش فداء. یقول تاسیتوس، "ولكى  وكیف ألقى االمبراطور نیرون بالتھمة على 64حریق ُروَما سنة 

یتخلّص نیرون من تھمة (حرق ُروَما) ألصق ھذه الجریمة بطبقة مكروھة تُعرف باسم الَمِسیحیّین ونّكل بھم أشد تنكیل. 
لى ید أحد في عھد طیباریوس ع  executedوالَمِسیح الذي اشتق منھ الَمِسیحیون اسمھم، كان شخًصا حكم علیھ بالموت

إن شھادة تاسیتوس ُمھمة جدًا ألنھا تؤّكد على عدّة حقائق مرتبطة بالَمِسیح یَُسوع والتنا المدعو بیالطس البنطي..."  
على الَمِسیح تّم على عھد بیالطس البنطي حاكم الیَُھودیة (في الفترة من  ُحكم الموت  تكلّمت عنھا البشائر األربع، وھي:

 م). 36إلى  26
كان بلیني معاصًرا لتاسیتوس المؤرخ العظیم، وكان  - )م 61 – 113( Pliny the Youngerالصغیر بلیني  )1

عضًوا في البرلمان الُروَماني (السینت) وواحد من أشھر المحامین في ُروَما. ُعین كحاكم لوالیة بیثینیّة في آسیا الّصغرى 
Pontus-Bithynia كتب بلیني عشرات المجلدات والّتي تضمنت رسائل أرسلھا ھو إلى القیصر تراجان .Trajan  

كان المسیحیون یعتبرون الَمِسیح إلًھا لھم، وھذا ) 1من أھم األمور التى أكدھا بلیني الصغیر ھي:  (م). 117 – 98(
مان الَمِسیحي منذ نشأة الكنیسة، ولیس كما تأكید على أن اإلیمان بالھوت الَمِسیح ھو إیمان أصیل، بل ھو جوھر اإلی

كان ) 3(كان الَمِسیحیون یرنّمون للمسیح ترانیم وتسابیح ) 2( م.325یدعي البعض بأنھ إیمان بدأ مع جمع نیقیة 
الَمِسیحیون یجتمعون في یوم محدّد كل أسبوع للعبادة وتناول وجبة مع بعضھم البعض. طبعًا كان ھذا الیوم ھو أّول أیام 

ألسبوع؛ یوم األحد الذى یتذّكر فیھ المؤمنون قیامة السید الَمِسیح من بین األموات. وألن القیامة تتطّلب بل وتحتّم الموت، ا
یكون كالم بلیني ھو تأكید على حقیقة اإلیمان الَمِسیحي بموت َیُسوع الَمِسیح وقیامتھ، فالَمِسیح مات ودفن وقام، وألنھ 

 لحقیقة قام. بالحقیقة مات فھو أیًضا با



 45 ف عزميالمسیح من ھو؟                                                                                                       د. ق. اشر   
 

كان لوسیان أحد أشھر المؤرخین الیُونانّیین البارزین  -  م)115 – 200( Lucian of Samosataلوسیان الیُونانّي  )2
 80اشتھر لوسیان بأنھ كاتب ساخر ومن أتباع المذھب األبیقوري، ویوجد أكثر من في مطلع القرن الثاني المیالدي. و

یقول لوسیان، .  .The Death of Peregrinusبعنوان "موت بیرجرینوس"عمل یحمل اسم لوسیان أشھرھم كتاب 
"إن الَمِسیحّیین، كما نعلم، ما زالوا یعبدون إلى ھذا الیوم رجًال ذا شخصیة متمیّزة، استّن لھم شرائعھم الجدیدة التي 

 الذى استن لھم شرائع جدیدة "قدیؤّكد لوسیان أن الرجل الذي یعبده الَمِسیحیّون و"  یمارسونھا والتي كانت ِعلّة صلبھ
 ُصلب من أجلھم." 

من مؤّرخي الُروَمان القدامى الذین فُقدت ال نعرف الكثیر عن ثالوس إال أنھ كان  - میالدیة) 55( Thallusثالوس  )3
أعمالھم وال نجد لھم ذكر إال في مصادر ثانویة اقتبست من ھذه األعمال قبل أن تفقد. عاش ثالوس في منتصف القرن 

الّذي كتب عن  Julius Africanusویولیوس األفریقي  Eusebiusاألّول المیالدي ویذكر اسمھ في كتابات إیوسبیوس 
 52وھو من أوائل الُكتّاب األممیّین (من خارج شعب الیَُھود) الذین ذكروا الَمِسیح عام میالدیة.  221یح سنة صلب الَمسِ 

م، ولكن كتاباتھ ضاعت وال نعرف عنھا إالّ ما اقتبسھ منھا ُكتّاب آخرون. وقد اقتبس كاتب مسیحي اسمھ أفریكانوس 
في ثالث ُكتُبھ التّاریخیّة من أن الّظلمة كانت بسبب كسوف  م) من كتابات ثالوس. قال: "إّن ما ذكره ثالوس 221(

الّشمس، لیس صحیًحا، ألن كسوف الّشمس ال یحدث في وقت كمال القمر، وقد حدث صلب الَمِسیح وقت الفصح، وھو 
یَُسوع شھادة ثالوس عن الظالم تؤّكد روایة األَناجیل عن الظالم الذي حل على األرض عند موت إن  وقت كمال القمر."

 )45: 27َوِمَن الّساَعِة الّساِدَسِة َكانَْت ُظْلَمةٌ َعلَى ُكّل األرض إلى الّساَعِة التّاِسعَِة" (متّى " الَمِسیح. 

  

 

 

 

 

 
 

 السادسالفصل 

 قیامة الَمِسیح

ة على القبر خاتم إن اِإلیَمان الَمِسیحي ھو إِیَمان القیامة، فالصلیب لم یكن ھو نھایة األمر، ولم یكن الحجر الذي ُوضع
فبدون القیامة ال إنجیل، وال یوجد خبر  .ة، بل القیامة المجیدة من بین األموات والنصرة على الموت كانتا النھایة الُمفرحةالقصّ 

ح قَدْ ِن الَمِسیَوإِْن لَْم یَكُ «یقول الّرُسول بُولُس . بدون القیامة كذلك ال إِیَمان وال رجاء وال كنیسة وال عبادة .سار وال بشارة مفرحة
ْن ِجَھِة هللاِ أَنَّھُ أَقَاَم الَمِسیح َوُھَو لَْم یُِقْمھُ، قَاَم، فَبَاِطلَةٌ ِكَراَزتُنَا َوبَاِطٌل أیًضا إِیَمانُكْم، َونُوَجدُ نَْحُن أیًضا ُشُھودَ ُزوٍر �ِ، ألَنَّنَا َشِھدْنَا مِ 

إنتُْم  .َوإِْن لَْم یَُكِن الَمِسیح قَدْ قَاَم، فَبَاِطٌل إِیَمانُكمْ . َن اْلَمْوتى الَ یَقُوُموَن، فَالَ یَُكوُن الَمِسیح قَدْ قَامَ ألَنَّھُ أن َكا. أن َكاَن اْلَمْوتى الَ یَقُوُمونَ 
ھي العمود الفقري لِإلیَمان  قیامة الَمِسیح). 18–14: 15كورنثوس األولى !» (إِذًا الَِّذیَن َرقَدُوا فِي الَمِسیح أیًضا َھلَُكوا! بَْعدُ فِي َخَطایَاُكمْ 

فقیامة الَمِسیح ھي المحصلة والنتیجة الطبیعیّة لمجئ الَمِسیح إلى األرض، ولعملھ الكفاري، وعلى أساس القیامة تّم  ،الَمِسیحي كلھ
د یامة یكون التجسُّ قبدون ال. تأسیس الكنیسة ومجئ الروح القدس وانسكابھ، ویتم تجھیز الكنیسة للمجئ الثاني للمسیح ولملكھ النھائي

والموت الفدائي واإلنجیل وتأسیس الكنیسة والكرازة باإلنجیل وحقیقة المجئ الثاني مجّرد أفكار جمیلة بل أوھام دون قیمة أو 
 . فاعلیّة حقیقیّة
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یح الَمسِ  تھا، بمعنى ھل قیامةمنھا صّحة قیامة الَمِسیح وتاریخیّ  ،ةفي ھذا الفصل المھم سوف أجیب على عدّة أسئلة مھمّ  
قیامة مادیّة جسدیّة؟ ما األدلة على قیامة الَمِسیح؟ ما أھمیّة قیامة الَمِسیح من بین األموات بالنسبة للمؤمنین؟  ؟ ھل ھيحقیقة تاریخیّة

 وھل صعود الَمِسیح حقیقة تاریخّیة أخرى؟ وما عالقة قیامة الَمِسیح وصعوده وتمجیده بعملھ الحالي في السماء من أجلنا؟ 

 ائق مرتبطة بقیامة یَُسوعحق

 حقیقة القبر الفارغ: أوًال 

 .یُخبرنا الكتاب الُمقدّس أن یوسف الرامي تقدّم إلى بیالطس وطلب منھ أن یأخذ جسد یَُسوع ویضعھ في قبر یمتلكھ ھو

إذًا نا لدی .فقام یوسف مع مریم العذراء ویُوَحنّا الحبیب وبعض النسوة الالتي ُكّن عند القبر بأخذ الجسد ووضعھ في القبر الفارغ
ن شخص بل عشرات األشخاص المؤمنین بیَُسوع وغیر مؤمنین بھ، األحباء واألعداء على السواء، شھادة مؤّكدة بواسطة أكثر م

 .الحقیقة التي ارتبطت بنفس المكان في الیوم الثالث من موت یَُسوع ھي أن القبر كان فارًغاو. بأن جسد یَُسوع ُوضع في القبر

 .)6 -1: 20یُوَحنّا (غیر موجود تُخبرنا األناجیل األربعة بأن القبر ُوجد فارًغا والجسد 

 براھین القبر الفارغ

ذكر منھا أو ،كثیرةعلى ذلك جدَ فارًغا؟ البراھین یسوع المسیح وُ  ھضع فین القبر الذي وُ أد دلة والبراھین التي تؤكّ ما األ
 : تياآل

 وبعد فترة وجیزة من حادثة الصلبففي نفس المدینة . لقد نادى التالمیذ بقیامة یَُسوع الَمِسیح من بین األموات: ًال أوّ 
، وقف التالمیذ في وسط العاصمة أورشلیم، حیث كانت األحداث المتعلّقة بصلب یَُسوع وموتھ ما )خمسین یوًما(والموت والدفن 

 ،یمكنال . زالت حاضرة في األذھان وتدور حولھا األحادیث الخاّصة والعاّمة، وقفوا لیعظوا عن قیامة الَمِسیح من بین األموات
-عّرض التالمیذ حیاتھم للموت في سبیل خدعة اخترعوھا أو وھم صدّقوه؛ فالقبر موجود، واألعداء أن یُ  ،بأي صورة من الصور

لو لم یكن الَمِسیح حقًا قد قام لصارت شھادة التالمیذ . یُمكنھم التأّكد من كالم التالمیذ ومن شھادتھم عن قیامة الَمِسیح -قبل األحباء
 ).15–11: 28متّى (ة موضوَع ُسخریة الناس ومقاومتھم ولماتت الكنیسة قبل أن تُولد عن القیام

 ً لرجل غني  مملوكلقد دُفن یَُسوع في قبر . بني على مصداقیّة موت یَُسوع الَمِسیح ودفنھتُ القبر الفارغ حقیقة ن إ: ثانیا
الھیئة القضائیّة الدینیّة (ألنھ كان واحدًا من أعضاء مجمع السنھدرین الیھودي  ،اسمھ یوسف الرامي، وھو شخصیّة كانت معروفة

 ). العلیا

 ً أن ھذا لم  إال. لو لم یكن یَُسوع الَمِسیح قد قام لصار القبر مزاًرا یحجُّ إلیھ أتباُعھ لیقدّموا احترامھم لسیدھم المیت: ثالثا
 . ا األمریذكر ھذواحد یحدث أبدًا، فال یوجد ِسّجل تاریخي 

 ً أن أّول من اكتشف أن القبر فارغ ھم النسوة، وألن المجتمع الیھودي ال یعتد كثیًرا بشھادة النساء، فھذا یؤّكد حقیقة : رابعا
فلو كانت القیامة من اختراع التالمیذ أو الكنیسة لكان من المستحیل أن یجعلوا أول شاھد عن قیامة الَمِسیح امرأة . القیامة وال ینفیھا

لكن ألن القیامة حدث تاریخي تّم فعًال والنساء ُكن أول من اكتشفن ھذا . ن النساء إذ یعلمون جیدًا أن الیھود لن یقبلوا ھذه الشھادةم
 .الحدث وأخبرن بھ فھذا دلیل آخر إضافي على أن الحدث قد تّم فعًال 

 حقیقة ُظھورات یَُسوع الَمِسیح: ثانیًا

 : ویُسجل لنا الوحي اإللھي ُظھورات یَُسوع الَمِسیح كما یلي. د قیامتھ أنھ ظھرؤكّ وما یُ ما یؤّكد موت الَمِسیح أنھ دفن 

 ).18 -11: 20یُوَحنّا (ُظھوره لمریم المجدلیّة عند القبر  .1

 ).6-5: 28متّى () في الطریق بین القبر وأورشلیم(لنساء وُھّن راجعات من القبر ُظھوره ل .2
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 ).34: 24لوقا (ُظھوره لبُطُرس في أورشلیم  .3

 ).24لوقا (ُظھوره لتلمیذّي عمواس  .4

 ).7: 15كورنثوس األولى (ُظھوره لیعقوب وحده  .5

 ).29- 19: 20یُوَحنّا (ُظھوره للتالمیذ بدون توما في العلیّة في أورشلیم  .6

 ).29–24: 20یُوَحنّا (ُظھوره للتالمیذ مع توما في العلیّة في أورشلیم  .7

 ).23 -1: 21یُوَحنّا (حر طبریّة ُظھوره لسبعة من الرسل على شاطئ ب .8

 ).20–16: 28متّى (عوده على جبل الصعود ُظھوره للتالمیذ قبل صُ  .9

  .)7: 15كورنثوس األولى (وب عقُ ُظھوره لیَ   .10

 ).6: 15كورنثوس األولى (ُظھوره ألكثر من خمسمائة أخ دفعة واحدة  .11

نیّة، فقد وقف یَُسوع بھیئتھ الجسدیّة المادیّة أمام التالمیذ سماكل ُظھورات َیُسوع بعد قیامتھ وقبل صعوده ُظھورات مادیّة جُ 
ك أي لم یشُ . ھ وأثر الطعنة في جنبھحدى المرات أمر توما أن یلمسھ لیرى ویتأّكد من مكان المسامیر في یدیْ إوفي . أكثر من مّرة

كیف یمكن أن نُفّسر ُظھورات یَُسوع الَمِسیح . من األشخاص الذین ظھر لھم یَُسوع المقام في حقیقة ُظھور الَمِسیح المادي والجسدي
 : تيوھذه االحتماالت ھي كاآل ،حتماالتان لم یكن الَمِسیح حقًا قد قام؟ أمامنا عدة إ

أن تكون ُظھورات یَُسوع الَمِسیح ُمجّرد كذبة اخترعھا التالمیذ لیخرجوا من األزمة التي كانوا یمّرون : االحتمال األول )1
ي القّصة كلھا فإن . ولھذا سرقوا جسد معلّمھم واخترعوا كذبة قیامتھ. تمنّون أال یموت سیدھم ویتركھملقد كانوا ی. فیھا

لكن كیف یمكن تفسیر . نظر من یؤمنون بھذا الفكر ھي مؤامرة اخترعھا ونفّذھا تالمیذ الَمِسیح بكل مكر وخبث ودھاء
. ھا ھو النساء بل الرجالالیھود قّصة كھذه فلن یكون بطلُ أن من وجد القبر الفارغ ھم النساء؟ فلو اخترع بعض الرجال 

؟ ھل یمكن إلنسان یعرف أن ما ینادي بھ كذب وتلفیق أن یموت من أجل ھذا التالمیذ وكیف یمكن أن نُفّسر استشھاد
 ا؟ مر كذبً الكذب؟ ھل یمكن أن یموت اإلنسان مخدوًعا بمعنى أن یعتقد في أمر ما أنھ حق ولكن في الحقیقة یكون ھذا األ

لقد نادي المشّككون في . ولیس موتًا حقیقیًا» موت ظاھري«أن یكون ما حدث لیَُسوع ھو ُمجّرد إغماء أو : االحتمال الثاني )2
ن یَُسوع لم یمت موتًا حقیقیًا بل راح في غیبوبة طویلة بعض قائلین إقیامة الَمِسیح في القرن التاسع عشر بھذه النظرة 

الشدید ولنزف الدم والمعاناة الجسدیّة والنفسیّة، ولكنھ حین أُنزل من على الصلیب وُوضع في الشيء نتیجة لإلرھاق 
 !القبر الرطب انتعش جسده من جدید، وفاق من الغیبوبة، وخرج من القبر وھرب لیقنع تالمیذه بأنھ قام من بین األموات

قُبول قیامة الَمِسیح بُحّجة إنھا معجزة غیر قابلة  إن ھذه النظریّة، وإن كانت تعبّر عن فكر الرجل العصري الذي یرفض
فكیف لَیُسوع الذي دُقّت المسامیر في یدْیھ ورجلْیھ، وقطعت . للتصدیق، یقع في مطب كبیر ال یستطیع أن یخرج منھ

أوصالھ جّراء الجلد القاسي، وتمّزقت عروقھ وأعصابھ، واخترقت الحربة جنبھ، ونزف الكثیر من دمھ، كیف لھ أن 
یسترد صّحتھ وقواه بھذه السرعة، فینزع عنھ الحنوط التي لصقت بجسده، ویقوم ثم یدحرج حجًرا كبیًرا وزنُھ ما بین 

 ھثمانیة إلى عشرة أطنان؟ واألكثر من كل ذلك، كیف یفلت من الُحّراس الرومان المدّججین بالسالح ویقطع على قدمیْ 
  مسافة طویلة لیھرب إلى مكان ال یعرفھ فیھ أحد؟

لكن ھذه النظریة تسقط أمام حقیقة ُظھور یَُسوع الَمِسیح . أن یكون موضوع قِیامة الَمِسیح ُمجّرد ھلوسة: ثالثاالحتمال ال )3
كما أن الھلوسة ال یمكن أن تكون وباًء . منظوًرا بالجسد، فالتالمیذ جلسوا معھ ولمسوه وأكلوا وشربوا معھ بعد قیامتھ

فمن الصعب أن یُصاب كل التالمیذ بالھلوسة، فالھلوسة تُصیب بعض أفراد ولیس یصیب كل التالمیذ دفعة واحدة، 
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وال یمكن أن  ،إن الھلوسة ال یُمكن أن تغیّر واقعًا. الجماعة بأكملھا التي وصل تعدادھا إلى أكثر من خمسمئة شخص
 . تصنع تحوًال في األشخاص

 .یّة حدثت فعًال في الیوم الثالث من صلب َیُسوع الَمِسیح وموتھأن تكون القیامة حقیقة تاریخ): واألخیر( رابعاالحتمال ال )4

إن قیامة یَُسوع التاریخیّة ھي التفسیر المنطقي الذي یقبلھ العقل لمسألة ُظھورات الَمِسیح بعد قیامتھ، فالَمِسیح قد ظھر 
ین ر حیاة التالمیذ الخائفین والمنزعجللعشرات بل للمئات ألنھ حقًا قد قام من بین األموات، ھذه القیامة ھي السر وراء تغیُّ 

إن سر إنتشار اِإلیَمان الَمِسیحي بل والقّوة المحّركة . لیصبحوا بعدھا ُمبّشرین، بكل جراءة، بقیامة یَُسوع من بین األموات
المؤمنین إِیَمان التالمیذ وفلو لم یكن یَُسوع الَمِسیح قد قام من بین اِإلیَمان لكان . لھ ھو قیامة یَُسوع الَمِسیح من بین األموات

إِیَمانًا باطًال ال یستطیع أن یصمد أمام التحدیات والُصعوبات واالضطھادات، ولیس فقط الصمود أمام االضطھادات بل 
إن الحقیقة األولى المثبتة بواسطة كل شھود . أیًضا االنتصار علیھا وتجاوزھا النتشار اِإلیَمان وربح المالیین للمسیح

لقد لّخص الّرُسول بُولُس إِیَمان الكنیسة األولى في الكلمات . أن یَُسوع مات ودفن وقام وظھر للتالمیذ األوائلالعیان ھي 
َر ِلَصفَا نَّھُ َظھَ اْلُكتُِب، َوأَ  أن الَمِسیح َماَت ِمْن أَْجِل َخَطایَانَا َحَسَب اْلُكتُِب، َوأَنَّھُ دُفَِن، َوأَنَّھُ قَاَم فِي اْلیَْوِم الثَّاِلِث َحَسبَ «التالیة 

 ). 4-3: 15كورنثوس األولى » (ثُمَّ ِلالثْنَْي َعَشرَ 

 أھمیّة قیامة الَمِسیح من األموات

 نوقیامة الَمِسیح من بین األموات مھّمة جدًا وھذه األھمیّة مرتبطة بحقیقة اِإلیَمان الَمِسیحي وبطبیعة شخص یَُسوع الَمِسیح وبنا نح
ِن َوإِْن لَْم یَكُ «دت قیامة یَُسوع الَمِسیح صدَق اِإلیَمان الَمِسیحي، ولھذا قال الّرُسول بُولُس اِإلیَمان الَمِسیحي، أكّ فمن جھة . البشر

 ). 17: 15كورنثوس األولى » (الَمِسیح قَدْ قَاَم، فَبَاِطٌل إِیَمانُكمْ 

 : ة علىأما فیما یتعلّق بطبیعة وعمل شخص یَُسوع الَمِسیح، فقد برھنت القیام

َوتََعیََّن «یقول الّرُسول بُولُس ». ابن هللا«برھنت قیامة الَمِسیح على أن یَُسوع الَمِسیح الذي عاش في الیھودیّة ھو فعًال وحقًا  )1
فالقیامة ھي الدلیل القاطع على  ،)4: 1ُرومیَة » (ابن ّ�ِ بِقَُّوةٍ ِمْن ِجَھِة ُروحِ القَدَاَسِة، بالِقیَاَمِة ِمَن األموات  )تبرھن وتأّكد(

 . ألوھیّة الَمِسیح

لھذا قال  .كذلك برھنت قیامة الَمِسیح على قُبول هللا اآلب للعمل الكفاري الذي أنجزه االبن على الصلیب من أجل الخطاة )2
ِلَكْي َال یَْھِلَك ُكلُّ َمْن یُْؤِمُن ِبِھ بَْل تَُكوُن لَھُ الَحیَاةُ أََحبَّ ّ� العَالََم َحتَّى بَذََل اْبنَھُ الَوِحیدَ،  ھكذا«یَُسوع الَمِسیح عن َمحبّة هللا 

 ). 18-16: 3یُوَحنّا » (الذي یُْؤِمُن بِِھ َال یُدَاُن، َوالَِّذي َال یُْؤِمُن قَدْ ِدینَ .. األَبَِدیّة 

ل مطالب النیابي على الصلیب أوفى كبرھنت القیامة أیًضا على أھلیّة یَُسوع كالوسیط والشفیع الوحید، فالَمِسیح بموتھ  )3
اْإلنسان یَُسوع الَمِسیح، الذي بَذََل : ِألَنَّھُ یُوَجدُ إِلھٌ َواِحدٌ َوَوِسیٌط َواِحدٌ بَْیَن ّ�ِ َوالنَّاِس «لھذا یقول الوحي . العدالة اإللھیّة

 ). 6-5: 2تیموثاوس 1» (نَْفَسھُ فِدْیة ِألَْجِل الَجِمیعِ 

صدق وعوده من نحو المؤمنین، فلو كان الَمِسیح قد ظّل في القبر النقطعت عالقتھ بالمؤمنین، ولكان  برھنت القیامة على )4
 ). 20: 28متّى (من المستحیل أن یكون معھم في كل وقت ومكان وإلى انقضاء الدھر 

ِدِه َجاَء ابن اإلنسان فِي َمجْ  َوَمتَى«لھذا یقول ھو نفسھ وبفمھ الطاھر . برھنت قیامة الَمِسیح على أحقیتھ بدینونة األشرار )5
یِسیَن َمعَھُ، فَِحینَئٍِذ یَْجِلُس َعلَى ُكْرِسّيِ َمْجِدهِ  َویَْجتَِمُع أََماَمھُ َجِمیُع الشُّعُوِب، فَیَُمّیُِز بَْعَضُھْم ِمْن َبْعٍض . َوَجِمیُع الَمَالِئَكِة الِقدِّ

یًضا ِللَِّذیَن ثُمَّ یَقُوُل أ. تَعَالَْوا یَا ُمبَاَرِكي أَبِي، ِرثُوا الَملَُكوَت الُمعَدَّ لَُكْم ُمْنذُ تَأِْسیِس العَالَمِ : ثُمَّ یَقُوُل الَمِلُك ِللَِّذیَن َعْن یَِمینِھِ .. 
ْبِلیَس َوَمَالِئَكتِھ: َعِن الیََسارِ   ). 46-31 :25متّى » (اذَْھبُوا َعنِّي یَا َمَالِعیُن إِلَى النَّاِر األَبَِدیّة الُمعَدَّةِ ِإلِ

فَتَقَدََّم یَُسوع َوَكلََّمُھْم «أّكدت القیامة أن یَُسوع الَمِسیح ھو رب الكل، وھو صاحب كل السلطان في السماء وعلى األرض  )6
. ٍء تَْحَت قَدََمْیھِ أَْخَضَع ُكلَّ َشيْ «یقول الّرُسول بُولُس ). 18: 28متّى » (دُفَِع إِلَيَّ ُكلُّ ُسْلَطاٍن فِي السََّماِء َوَعلَى األَْرِض «قَائًِال 

 ). 27: 15كورنثوس األولى » (إِنَّ ُكلَّ َشْيٍء قَدْ أُْخِضعَ «َولِكْن ِحینََما یَقُوُل 
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 للمؤمنیننتائج قیامة الَمِسیح بالنسبة 

فكما أن موتھ ھو للتكفیر عن ). 25: 4ُرومیَة » (أُْسِلَم ِمْن أَْجِل َخَطایَانَا َوأُقِیَم ِألَْجِل تَْبِریِرنَا«ألن الَمِسیح : نوال التبریر )1
 . خطایانا، فإن قیامتھ ھي لتبریرنا

ة ؤمنین متوقّفة على قیامكانت مھّمة إرسال الروح القدس لیسكن في قلوب الم. إرسال الروح القدس المعّزي لیمكث معنا )2
، الذي «الَمِسیح من بین األموات وصعوده إلى السماء  ي الذي َسأُْرِسلُھُ أَنَا إِلَْیُكْم ِمَن اآلِب، ُروُح اْلَحّقِ َوَمتَى َجاَء اْلُمعَّزِ

إِنَّھُ َخْیٌر لَُكْم أن أَْنَطِلَق، ألَنَّھُ أن لَْم أَْنَطِلْق الَ : ْلَحقَّ لِكنِّي أَقُوُل لَُكُم ا). «26: 15یُوَحنّا » (ِمْن ِعْنِد اآلِب َیْنَبثُِق، فَُھَو یَْشَھدُ ِلي
ي، َولِكْن أن ذََھْبُت أُْرِسلُھُ إِلَْیُكمْ   ). 7: 16یُوَحنّا » (یَأْتِیُكُم اْلُمعَّزِ

ة التي ھي أي الكنیسفبقیامتھ من األموات صار یَُسوع رأس للخلیقة الجدیدة؛ : صار یسوع رأس الكنیسة والخلیقة الجدیدة )3
الَِّذي َعِملَھُ فِي الَمِسیح، إِذْ أَقَاَمھُ ِمَن األموات، َوأَْجلََسھُ َعْن یَِمینِِھ فِي السََّماِویَّاِت، فَْوَق ُكّلِ «یقول الّرُسول بُولُس . جسده

ى لَْیَس فِي ھذَا ال ةٍ َوِسیَادَةٍ، َوُكّلِ اْسٍم یَُسمَّ دَّْھِر فَقَْط بَْل فِي اْلُمْستَْقبَِل أَْیًضا، َوأَْخَضَع ُكلَّ َشْيٍء تَْحَت ِریَاَسٍة َوُسْلَطاٍن َوقُوَّ
 ). 23–20: 1أفسس » (اْلُكلِّ  قَدََمْیِھ، َوإِیَّاهُ َجعََل َرأًْسا فَْوَق ُكّلِ َشْيٍء ِلْلَكنِیَسِة، التي ِھَي َجَسدُهُ، ِمْلُء الذي یَْمألُ اْلُكلَّ فِي

َحنّا الحبیب یقول الّرُسول یُو. إن خدمة الَمِسیح الحالیة من أجلنا في السماء أنھ یشفع من أجلنا. شفیعنابالقیامة صار الَمِسیح  )4
 ). 1: 2ولى األیُوَحنّا » (َوإِْن أَْخَطأَ أََحدٌ فَلَنَا َشِفیٌع ِعْندَ اآلِب، یَُسوع الَمِسیح اْلبَارُّ . یَا أَْوالَِدي، أَْكتُُب إِلَْیُكْم ھذَا ِلَكْي الَ تُْخِطئُوا«

لُس یقول الّرُسول بُو. إن نوالنا كمؤمنین للمواھب الروحیّة ارتبط بقیامة الَمِسیح وبصعوده. المواھب الروحیّة للمؤمنین )5
ا أَنَّھُ ». إِذْ َصِعدَ إِلَى اْلعَالَِء َسبَى َسْبیًا َوأَْعَطى النَّاَس َعَطایَا«ِلذِلَك یَقُوُل « ًال إِلَى  ، فََما ُھوَ »َصِعدَ «َوأَمَّ إال أنھُ نََزَل أیًضا أَوَّ

ْفلَى َوھَُو أَْعَطى اْلبَْعَض أن . الذي نََزَل ُھَو الذي َصِعدَ أیًضا فَْوَق َجِمیعِ السََّماَواِت، ِلَكْي یَْمألَ اْلُكلَّ . أَْقَساِم األَْرِض السُّ
ِرینَ  یِسیَن ِلعََمِل اْلِخدَْمِة، ِلبُْنیَاِن یَُكونُوا ُرُسًال، َواْلبَْعَض أَْنِبیَاَء، َواْلبَْعَض ُمبَّشِ ِمیَن، ألَْجِل تَْكِمیِل اْلِقدِّ ، َواْلبَْعَض ُرَعاةً َوُمعَلِّ

 ). 12–8: 4أفسس » (َجَسِد الَمِسیح

بُوا ِمْن ھذَا، فَإِنَّھُ تَأِْتي سَ «ھذه الحقیقة أّكدھا ھو بنفسھ عندما قال . قیامة المسیح ضماٌن لقیامتنا )6 ْسَمُع اَعةٌ فِیَھا یَ الَ تَتَعَجَّ
اِلَحاِت إِلَى قِیَاَمِة اْلَحیَاةِ، َوالَِّذینَ  » لدَّْینُونَةِ  َعِملُوا السَّیِّئَاِت إِلَى قِیَاَمِة اَجِمیُع الَِّذیَن فِي اْلقُبُوِر َصْوتَھُ، فَیَْخُرُج الَِّذیَن فَعَلُوا الصَّ

بَّ یَُسوع َسیُِقیُمنَا نَْحُن أیًضا ِبیَُسوع، َویُْحِضُرنَا َمَعُكمْ َعاِلِمی«ویقول الّرُسول بُولُس ). 29-28: 5یُوَحنّا (  »َن أن الذي أَقَاَم الرَّ

 ). 14: 4كورنثوس الثانیة (

 

 

 

 

 

 

 

لقد تساءل الناس، مّرات ومّرات، عن طبیعة یَُسوع الَمِسیح الذي عاش بینھم قائلین "من ھو ھذا؟" إنھ سؤال سألھ جماعة 
َمْن «ائِِلیَن قَ فَاْبتَدَأَ اْلَكتَبَةُ َواْلفَّریِسیّوَن یُفَّكُروَن ». أَّیَھا اإلنسان، َمْغفُوَرةٌ لََك َخَطایَاكَ «الكتبة والفریسیون عندما قال یَُسوع للمفلوج 

ي َماذَا تُفَّكُروَن فِ «فََشعََر یَُسوع بِأَْفَكاِرِھْم، َوأََجاَب َوقَاَل لَُھْم: » ھذَا الِّذي یَتََكلُّم بِتََجاِدیَف؟ َمْن یَْقِدُر أَْن یَْغِفَر َخَطایَا إِالّ هللاُ َوْحدَهُ؟
متكئة مع یَُسوع في بیت الفریسي عندما أتت امرأة خاطئة ووقفت عند )، وسألتھ الجموع الّتي كانت 22 – 21: 5قُلُوبُِكْم؟" (لُوقا 

ایَا َمْن ھذَا الِّذي یَْغِفُر َخطَ «فَاْبتَدَأَ اْلُمتِّكئُوَن َمعَھُ یَقُولُوَن فِي أَْنفُِسِھْم: ». َمْغفُوَرةٌ لَِك َخَطایَاكِ «قدمیھ من ورائھ باكیة "ثُّم قَاَل لََھا: 
). كما طرح ھیرودس رئیس الربع نفس السؤال عندما 42 - 40: 7(لُوقا » إیمانِك قَدْ َخلَّصِك، اِذَْھبِي بَِسالَمٍ «َمْرأَةِ: فَقَاَل ِللْ ». أَْیًضا؟

َوَكاَن یَْطلُُب » یُوَحنّا أَنَا قََطْعُت َرأَْسھُ. فََمْن ُھَو ھذَا الِّذي أَْسَمُع َعْنھُ ِمثَْل ھذَا؟«سمع عن معجزات یَُسوع وإرتاب "فَقَاَل ِھیُرودُُس: 
). لقد سأل تالمیذ یَُسوع الَمِسیح أنفسھم أیًضا عن طبیعة معلمھم عندما وقف وانتھر الریح والبحر، فسكنت 9: 9أَْن یََراهُ" (لُوقا 
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رقُس (م» یًضا َواْلبَْحَر یُِطیعَانِِھ!َمْن ُھَو ھذَا؟ فَإِّن الّریَح أ«الریح وصار ھدوء عظیم "فََخافُوا َخْوفًا َعِظیًما، َوقَالُوا بَْعُضُھْم ِلبَْعٍض: 
 ِمْن أَْینَ «). حتى الجموع الّتي شفى یَُسوع مرضاھا وأقام موتاھا وحّرر المقیّدین منھم بأرواح شریرة وكان یعلّمھم قالوا 41: 4

). كما سأل یَُسوع الَمِسیح تالمیذه 3: 6اٌت ِمثُْل ھِذِه؟" (مرقُس ِلھذَا ھِذِه؟ َوَما ھِذِه اْلِحْكَمةُ الّتِي أُْعِطیَْت لَھُ َحتّى تَْجِرَي َعلَى یَدَْیِھ قُوّ 
َس بّ في قیصریة فیلبس عّما یقول الناس عنھ، وسألھم أیًضا عن إیمانھم ھم في شخصھ "َولَّما َجاَء یَُسوع إلى نََواِحي قَْیَصِریِّة فِیلُ 

َقْوٌم: یُوَحنّا اْلَمْعَمدَاُن، َوآَخُروَن: إِیِلیّا، َوآَخُروَن: إِْرِمیَا أو َواِحدٌ «فَقَالُوا: » ا ابن اإلنسان؟َمْن یَقُوُل النّاُس إِنّي أَنَ«َسأََل تَالَِمیذَهُ قِائًِال: 
ُسوع فَأَجاَب یَ » اْلَحّي! أَْنَت ُھَو الَمِسیح ابن هللاِ «فَأََجاَب ِسْمعَاُن بُطرس َوقَاَل: » َوأَْنتُْم، َمْن تَقُولُوَن إِنّي أَنَا؟«قَاَل لَُھْم: ». ِمَن األنبیاء
). من ھو 17 – 13: 16ُطوبَى لََك یَا ِسْمعَاُن ْبَن یُونَا، إِّن لَْحًما َودًَما لَْم یُْعِلْن لََك، لِكّن أَبِي الِّذي فِي الّسَماَواِت" (متّى «َوقَاَل لَھُ: 

 صادقة علیھ. ھذا؟ سؤال قدیم جدید مازال یُطرح، ومازال اإلنسان یحاول أن یجد اإلجابة ال
 

التعالیم  شارانت بسبب . حدث ذلككان التحدي الذي واجھ الكنیسة ھو إنكار إنسانیّة الَمِسیح دلمیاللاألّول والثاني  ْینفي القرن
ا منكرت الغنوسیّة أن یكون هللا ھو الخالق المباشر للكون، كأ لقد .والروح خیر في ذاتھا الغنوسیّة الّتي كانت تنادي بأن المادة شر

ة أن الجسد مادة والمادة شر، ولھذا فال یمكن أن یكون للمسیح جسد مادي جّ بحُ  كامًال  اأنكرت أیًضا أن یكون یَُسوع الَمِسیح إنسانً 
اَء جَ  ُكّل ُروحٍ الَ یَْعتَِرُف بِیَُسوع الَمِسیح أنھ قَدْ ن "إفقال  "،روح ضد الَمِسیح"مثلنا. ھذه البدعة وھذا الفكر اعتبره الرسول یُوحنّا 

حاربت و). 3: 4ن ُھَو فِي اْلعَالَِم" (یُوحنّا األولى فِي اْلَجَسِد، فَلَْیَس ِمَن هللاِ. َوھذَا ُھَو ُروُح ِضدّ الَمِسیح الِّذي َسِمْعتُْم أنھ یَأْتِي، َواآل
ریوس آظھر ا للمیالد حینموضد الَمِسیح واستمر الوضع حتى القرن الثالث  لةالكنیسة األولى ھذه التعالیم واعتبرتھا تعالیم مضل

 وٍ ن یَُسوع غیر مساإریوس أن یكون الَمِسیح من نفس جوھر اآلب وقال آأنكر  .تھیھولأأنكر  لكنھالذي لم ینكر ناسوت الَمِسیح 
 ضع اإلیمان الَمِسیحي في صورةإلى محاولة والكنیسة  عدفقل من اآلب. ھذه التعالیم أإال أنھ في الواقع  ھوإن كان مشابًھا ل .بلآل
حقیقة الھوت ب الذي یُقر قانون اإلیمان النیقاوي ، أيمیالدیّة 325فخرج لینا أّول قانون لإلیمان الَمِسیحي سنة  "،قانون اإلیمان"

آلب قبل ُكّل الدھور، نور من نور، إلھ حق نؤمن برب واحد یَُسوع الَمِسیح، ابن هللا الوحید، المولود من ا"... :الَمِسیح وناسوتھ
من إلھ حق، مولود غیر مخلوق، مساو لآلب في الجوھر، الذي بھ كان ُكّل شيء. ھذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل 

ف وسفي الفصل الخاص بالتّجسُّد والمیالد العذراوي  .د من الروح القدس ومن مریم العذراء"خالصنا، نزل من السماء وتجسَّ 
حجر األساس في كھمیّة التمسك بالھوت الَمِسیح أد على أن ؤكّ أرید أن ألكن ھنا  .كامًال  اھمیّة أن یكون الَمِسیح إنسانً أ نتناول

 اإلیمان الَمِسیحي وذلك لألسباب التالیة: 

شخص المحدود، فالفادي غیرد أن یكون بُ  ُكّل الذین سیؤمنون بھ فال بمن فیھملكي یحمل الفادي ُكّل عقاب خطایا البشر  )1
 جمع. أمحدود ال یقدر أن یحمل خطایا العالم ال

 ).5: 2تیموثاوس  1الوسیط بین اإلنسان وهللا (یكون فقط اإللھ الحق ھو الذي یمكن أن  )2
 الخالص ھو من عمل الرب وحده. )3

 

 

 

 

 ملحق

 أسئلة ونصوص كتابیّة تحتاج إلى إجابات وإیضاحات

ھذا الملحق مخّصص لإلجابة على األسئلة واالعتراضات التى یُقدّمھا البعض في موضوع الھوت المسیح. فمنكرو 
الھوت المسیح یسیئون تفسیر بعض األقوال التى نطق بھا الرب یسوع المسیح. أضف إلى ذلك وجود بعض المفاھیم الخاطئة عن 

جھة من و–والمفاھیم على أنھا برھان إنسانیّة یسوع المسیح لیس إال. إنھ التجّسد اإللھي، حیث إنھم ینظرون إلى ھذه النصوص 
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شخص عادي أو نبي من األنبیاء. لكن ھل ینكر یسوع المسیح طبیعةَ شخصھ والھوتھ في ھذه النصوص فعًال؟ ما التفسیر  -نظرھم
 الصحیح لھذه العبارات التى تُمثّل معضلة بالنسبة للبعض؟ 

 ن � غیر المحدود أن یصیر في جسد محدود؟ السؤال األول: كیف یمك

إلى إنسان محدود، ولیس معناه ارتقاء إنسان محدود لیصیر إلًھا، » تحّول«إن التجسُّد لیس معناه أن هللا غیر المحدود  
حّول لیكون ، فا� لم یتلكن التجسُّد ھو اتحاد الطبیعة اإللھیّة غیر المحدودة بالطبیعة الجسدیّة المحدودة. إن تجّسد هللا لیس تحوًال 

إنسانًا، ألن ھذا شر، وحاشا � أن یتحّول إلى إنسان! لكن التجُسد اإللھي ھو اتحاد غیر المحدود بالمحدود، دون أن یتحّول غیر 
 المحدود لیصیر محدودًا، أو أن یتحّول المحدود لیصیر غیر محدود. لقد ظل الالھوت الھوتًا وظل الناسوت ناسوتًا.

الموت بین غیر المحدود والمحدود (ال انفصال، وال امتزاج، وال اختالط، ال لحظة وال طرفة عین)، فالموت  لم یفصل
ال تأثیر لھ على غیر المحدود ألن هللا وحده لھ عدم الموت. لكن الموت جاء للمحدود كفصٍل بین الروح والجسد، وظل الروح في 

ولقد ظل أیًضا غیر المحدود متحدًا بالجسد، فا� غیر المحدود ». دْیك أستودع روحيفي ی«اتحاد مع غیر المحدود، لھذا قال یَُسوع 
یحافظ على الجسد حتى ال یرى فسادًا. وفي القیامة، رجع الروح لیتحد بالجسد. فالالھوت إذًا ال یموت. إن اتحاد غیر المحدود 

ال یغیّر غیر المحدود وال یجعلھ محدودًا. لقد حّل هللا بالھوت بالمحدود ال یغیّر من صفات غیر المحدود وال من طبیعتھ، فالمحدود 
 كلمتھ في رحم العذراء مریم واتحد بجسد كامل دون أن یُحد ھذا الجسد من الھوتھ. 

إن هللا ال یموت وھو قائم بذاتھ، فالذي مات ھو الناسوت بانفصال الروح عن الجسد، فالذي ذاق الموت ھو جسد بشریتھ 
ن الالھوت ال یموت، فالَمِسیح مات بحسب الجسد لكن لم یمت بحسب طبیعتھ اإللھیّة. عندما مات یَُسوع الَمِسیح ولیس الھوتھ أل

على الصلیب مات بالجسد فقط، أما ُروحھ اإلنسانیّة فبقیت حیّة متحدة بغیر المحدود، وجسده في القبر بقى متحدًا بغیر المحدود، 
الَمِسیح المتحد بالالھوت غیر المحدود، ولكن في نفس الوقت كان الھوتھ یمأل الوجود كلھ  فالذي ُوضع في القبر ھو جسد َیُسوع

 وال یُحدّه القبر، فاستمر یسیطر على العالم كلھ ویحكمھ كالمعتاد. 

 على أن یسوع ُمجّرد إنسان؟ » أبي أعظم منى«السؤال الثاني: أال تدل كلمات یَُسوع الَمِسیح 

). یتحدّث یَُسوع الَمِسیح ھنا للمرة األخیرة مع تالمیذه في األسبوع األخیر من أیام تجّسده. 28: 14(یُوَحنّا  »ألن أبي أعظم مني«
وقد أخبرھم، مّرة أخیرة، بحقیقة صلبھ وموتھ وقیامتھ، كما أخبرھم بأنھ لن یتركھم یتامى بل سیرسل لھم الروح القدس؛ الروح 

ذ بالحزن وباالضطراب، فخبر رحیل معلّمھم الذي عاشوا معھ وصاروا لھ تالمیذًا أصابھم المعزي. لقد أصاب ھذا الحدیث التالمی
الَ تَْضَطِرْب قُلُوبُُكْم َوالَ تَْرَھْب. َسِمْعتُْم أَنِّي قُْلُت لَُكْم: أَنَا أَذَْھُب «بالحزن وبالخوف. لھذا قال لھم المعلّم الذي عرف ما في قلوبھم 

یعتبر ھذا ). 28-27: 14(یُوَحنّا » ْو ُكْنتُْم تُِحبُّونَنِي لَُكْنتُْم تَْفَرُحوَن ألَنِّي قُْلُت أَْمِضي إِلَى اآلِب، ألَنَّ أَبِي أَْعَظُم ِمنِّيثُمَّ آتِي إِلَْیُكْم. لَ 
یح ع الَمسِ النص من النُصوص التي تُستخدم دائًما من قبل كل ناكري الھوت الَمِسیح ابتداًء من آریوس وغیره ممن ادّعوا أن یَُسو

؟ ھل قصد الَمِسیح أن یؤّكد على أن »أَبِي أَْعَظُم ِمنِّي«أقل مكانة أو أدنى مرتبة من اآلب. لكن ماذا تعني عبارة یَُسوع الَمِسیح 
 اآلب أعظم منھ من حیث الجوھر؟ أم قصد أن یؤّكد لتالمیذه أنھ مجّرد إنسان عادي كباقي البشر؟ أم أن ھذه العبارة ال تنفي الھوت

دعونا نتفحصھا بدقّة لنعرف معناھا وماذا قصد یَُسوع » ألَنَّ أَبِي أَْعَظُم ِمنِّي«الَمِسیح بل في الحقیقة تؤّكده؟ لمعرفة معنى عبارة 
 منھا. 

 

 

 » أبي أعظم مني«بعض الحقائق حول عبارة  

وقد   .ظم من حیث المكانة والحالةال تعني العظمة من حیث الجوھر، لكن تشیر إلى األعة كلمة أعظم في اللغة الیّونانی •
اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: لَْم یَقُْم َبْیَن اْلَمْولُوِدیَن ِمَن «استخدم الرب یَُسوع نفس الكلمة في حدیثھ عن یُوَحنّا المعمدان عندما قال 

إن عظمة یُوَحنّا ). 11: 11(متّى » النَِّساِء أَْعَظُم ِمْن یُوَحنّا اْلَمْعَمدَاِن، َولِكنَّ األَْصغََر فِي َملَُكوِت السََّماَواِت أَْعَظُم ِمْنھُ 
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» عظمأ«بشر من حیث الجوھر، فھو إنسان كأي إنسان من لحم ودم، لكنھ المعمدان ال تكمن في كونھ مختلفًا عن باقي ال
من حیث المكانة والحالة، فھو من حیث اِإلیَمان والدعوة اإللھیّة والرسالة أعظم المولودین من النساء. فیُوَحنّا من حیث 

 لیس العبد«ي موضع آخر، الطبیعة ھو إنسان كباقي البشر، لكن من حیث المكانة ھو أعظم. كما قال الرب یَُسوع ف
؛ فالعبد والسید كالھما من جوھر واحد؛ االثنان بشر، لكن العظمة ھي في المكانة. فاالثنان من حیث »أعظم من سیده

أن اآلب أعظم من » أَبِي أَْعَظُم ِمنِّي«الجوھر واحد لكن من حیث المكانة مختلفان. إذًا ھنا ال یقصد یَُسوع الَمِسیح بقولھ 
ر، فجوھر اآلب ھو نفسھ جوھر االبن. ویقول المسیحّیون في قانون إیمانھم النیقاوي إن المسیح حیث الجوھ

لكن من حیث الحالة، فاآلب في السماء أعظم من االبن وھو في حالة االتضاع. » مساوي/واحد مع اآلب في الجوھر«
 ). 7: 2یلبي (ف» أخلى نفسھ، آخذًا صورة عبد«إن االبن كان على األرض في حال اإلخالء 

مع عن خبر نحن نحزن عندما نس». لَْو ُكْنتُْم تُِحبُّونَِني لَُكْنتُْم تَْفَرُحونَ «في نفس اآلیة قال یَُسوع الَمِسیح لتالمیذه الحزاني  •
ھجرة األحباء. وفي أوقات كثیرة نسمع من أحبائنا المھاجرین لو كنتم تحبّوننا لفرحتم، ألننا نھاجر إلى مكان أفضل 

 َلْو ُكْنتُْم تُِحبُّونَنِي لَُكْنتُْم تَْفَرُحوَن ألَنِّي قُْلتُ «بالد أحسن. ھذا ھو بالظبط ما أراد یَُسوع الَمِسیح أن یقولھ لتالمیذه وإلى 
والسبب ألن اآلب في حالة المجد في السماء أعظم مني وأنا في حال االتضاع على األرض. فیَُسوع ». أَْمِضي إِلَى اآلبِ 

صار جسدًا وحّل «د إلى المجد والبھاء الذي لھ عند اآلب قبل كون العالم، ھذا المجد الذي تركھ عندما الَمِسیح عائ
، فقد ارتضى كلمة هللا األزلي، شخص الَمِسیح أن یرتدي رداًء بشریًا محدودًا دون أن یؤثّر المحدود على غیر »بیننا

أن یأتي إلى عالمنا ویتحد بالمحدود؛ » ن شيء مما كانكل شيء بھ كان وبغیره لم یك«ارتضى من قیل عنھ المحدود. 
بالجسد، دون أن یؤثّر ذلك على الھوتھ. عندما تجّسد الَمِسیح أخذ طبیعة بشریّة. لقد ارتضى أن یأخذ الَمِسیح الطبیعة 

واء داخل البشریّة فدخل ضمن إطار المحدود (دون أن یتغیّر جوھره غیر المحدود) تماًما كما لم تتغیّر عناصر الھ
 الزجاجة بل احتفظ كل من الھواء الخارجي وھواء الزجاجة بنفس خصائصھما. 

). واحد في الالھوت، 30:10(یُوَحنّا» واحد اآلبأنا و«لقد أّكد یَُسوع الَمِسیح في عبارات صریحة أنھ واحد مع اآلب  •
» أمسكوا حجارة لیرجموه«وفي الطبیعة، وفي الجوھر. وھذا ما فھمھ الیھود من قولھ، ألنھم لما سمعوه 

، إذ قال لآلب عن التالمیذ اآلب ). وقد كّرر الَمِسیح نفس المعنى مرتْین في مناجاتھ مع31:10 (یُوَحنّا
من «). كما قال لفیلبس 11:17 (یُوَحنّا» احفظھم في اسمك الذین أعطیتني، لیكونوا واحدًا كما أننا واحد اآلب أیھا«

)، 10:17(یُوَحنّا » كل ما ھو لي، فھو لك. وكل ما ھو لك، فھو لي«). وقولھ لآلب 9:14 (یُوَحنّا» اآلب رآني فقد رأى
، وأنا فیك اآلب أنت أیھا«  ). 21:17(یُوَحنّا » فيَّ

ال یُشیر، بأي صورة من الصور، إلى أن یسوع أقل مكانة أو أدنى طبیعة من » أبي أعظم مني«لھذا فقول یَُسوع الَمِسیح 
 اآلب، بل یتحدّث ھنا یَُسوع عن حالة اتضاعھ مقارنةً بحالة اآلب في السماء. 

 السؤال الثالث: ھل نفى الَمِسیح الصالح عن نفسھ؟ 

اِلُح، أَيَّ َصالَحٍ أَْعَمُل ِلتَُكوَن ِلَي اْلَحیَاةُ األَبَِدیّة؟«َوإِذَا َواِحدٌ تَقَدََّم َوقَاَل لَھُ « ِلَماذَا تَدُْعوني َصاِلًحا؟ لَْیَس «قَاَل لَھُ » َأَیَُّھا اْلُمعَلُِّم الصَّ
ا إلى ھذا النص یقول البعض إنھ بما أن یَُسوع ینفي الصالح عن نفسھ، استنادً ). 17-16: 19(متّى » أََحدٌ َصاِلًحا إِالَّ َواِحدٌ َوُھَو هللاُ 

 وبما أنھ یقول إن هللا ھو وحده الصالح، إذًا فالَمِسیح ھنا یؤّكد إنسانیتھ وینفي عن نفسھ األلوھیّة. وللرد أقول: 

لوھیّة بل یؤّكدھا، فبحسب إعالن هللا في ال ینفي عنھ الصالح وال األ» ِلَماذَا تَدُْعوني َصاِلًحا؟«إن قول یَُسوع الَمِسیح  
بُّ ِمَن السََّماِء أَْشَرَف َعلَى بَنِي اْلبََشِر، «العھد القدیم وفي العھد الجدید فإن الصالح � وحده. لھذا یقول  َلْیَس َمْن یَْعَمُل َصالًَحا. اَلرَّ

؛ ُرومیَة 3-2: 14(مزمور » َمعًا، فََسدُوا. لَْیَس َمْن یَْعَمُل َصالًَحا، لَْیَس َوالَ َواِحدٌ  ِلیَْنُظَر: َھْل ِمْن فَاِھٍم َطاِلِب هللاِ؟ اْلُكلُّ قَدْ َزاُغوا
ماذا  ھل تعلم«فكأني بَیُسوع یقول لھ ». بالمعلم الصالح«عندما جاء إلى یَُسوع وصف یَُسوع الَمِسیح  ). إال أن ھذا الشاب12: 3

ُسوع الَمِسیح لنالحظ أن یَ ». صالح بمقیاس الصالح اإللھي فھذا یعني أنني هللا تقول؟ ھل تصفني بالصالح؟ فإن كنت تقصد أنني
، إنما رفض أن یدعوه ھكذا كُمجّرد لقب، فما لم یؤمن ھذا الشاب بأن یسوع ھو الصالح الوحید، »ال تدعوني صالًحا«لم یقل للشاب 

ن یَُسوع الَمِسیح ھنا یؤّكد الصالح لنفسھ وال ینفیھ. كأن یسوع ألن هللا ھو وحده الصالح الوحید، فال یجب أن ینادیھ بھذا اللقب. إ
أنت تقول لي أیھا المعلم الصالح وأنت تعلم أنھ ال أحد من البشر صالح. ھل تعني إنني أنا هللا؟ إن الَمِسیح یرید ھذا الشخص یقول: 

 یة ھذا االعتراف المھم. أن یفّكر في الكالم الذي یقولھ. إنھ یرید أن یتحدّى ھذا الشاب لكي یدرك أھم
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 السؤال الرابع: ھل یعلم یَُسوع ساعة مجیئھ الثاني؟

قُْل لَنَا َمتَى یَُكوُن ھذَا؟ َوَما ِھَي َعالََمةُ «وبینما وھو جالس على جبل الزیتون تقدّم إلیھ تالمیذه على إنفراد وقالوا لھ «
إجابة یَُسوع الَمِسیح على ھذه األسئلة الثالثة إجابة وافیھ وكاشفة عن كل األحداث ). كانت 3: 24(متّى » َمِجیئَِك َواْنِقَضاِء الدَّْھِر؟

). ثم ختم الَمِسیح حدیثھ 24والعالمات المستقبلیّة المتعلّقة بدمار الھیكل وعالمات مجیئھ وعالمات انقضاء الدھر (أنظر متّى 
) وكأنھ یختم ویؤّكد على صدق كل ما أخبرھم 35: 24» (ِكنَّ َكالَِمي الَ َیُزولُ السََّماُء َواألَْرُض تَُزوالَِن َول«بعبارة مھمة جدًا فقال 

ا ذَِلَك اْلیَْوُم َوتِْلَك السَّاَعةُ فَ «بھ، وأنھ حقًا سیتم كما قال. وحتى ال یسأل التالمیذ عن موعد ُحدوث ذلك قال لھم یَُسوع الَمِسیح  الَ َوأَمَّ
 ).32: 13(مرقس » الَئَِكةُ الَِّذیَن فِي السََّماِء َوالَ اِالْبُن إالَّ اآلبُ یَْعلَُم بِِھَما أََحدٌ َوالَ اْلمَ 

إن التساؤل الذي یطرحھ البعض ھو أن الَمِسیح ال یعرف ساعة مجیئھ! كان الرب یَُسوع یتكلّم عن عالمات نھایة الزمان 
 جارة وتلك األبنیّة ستسقط، ولن یُترك ھنا حجر علىأتشاھدون حجارة الھیكل، ھذه الح«وعّما سیحصل في المستقبل. قال للتالمیذ 

م). ثم قال التالمیذ لھ، وھو 70كان یسوع یتكلّم عن المستقبل القریب، وبعد كالمھ ھذا بنحو أربعین سنة دُّمر الھیكل (سنة » حجر!
ال  انظروا!«ُسوع وابتدأ یقول قل لنا متى یكون ھذا؟ وما ھي العالمة عندما یتم جمیع ھذا؟ فأجابھم یَ  جالس على جبل الزیتون،

فإذا سمعتم بحروب وبأخبار حروب فال ترتاعوا، . فإن كثیرین سیأتون باسمي قائلین: إني أنا ھو! ویُضلّون كثیرین. یُضلّكم أحد
كون ألنھ تقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتكون زالزل في أماكن، وت. ألنھا ال بد أن تكون، ولكن لیس الُمنتھى بعد

فانظروا إلى نفوسكم. ألنھم سیسلمونكم إلى مجالس، وتُجلدون في مجامع، وتُوقفون  .مجاعات واضطرابات. ھذه مبتدأ األوجاع
وینبغي أن یُكرز أوال باإلنجیل في جمیع األمم. فمتى ساقوكم لیُسلموكم، فال تعتنوا من . أمام والة وملوك، من أجلي، شھادة لھم

وسیُسلم األخ  .تھتموا، بل مھما أُعطیتم في تلك الساعة فبذلك تكلّموا. ألن لستم أنتم المتكلّمین بل الروح القدسقبل بما تتكلّمون وال 
وتكونون ُمبغضین من الجمیع من أجل اسمي. ولكن الذي . أخاه إلى الموت، واألب ولده، ویقوم األوالد على والدیھم ویقتلونھم

ثم تكلّم المسیح عن خراب أورشلیم، بصورة عامة، وتكلّم عن المجئ الثاني الذي لم یتم بعد،  ».یصبر إلى المنتھى فھذا یخلص
ونجوم السماء تتساقط، وقّوات السماوات  وأما في تلك األیام بعد ذلك الضیق، فالشمس تُظلم، والقمر ال یُعطي ضوءه،«فقال 

ابن اإلنسان ھنا ھو الَمِسیح، وھو بال شك لیس  إن». رة ومجدوحینئذ یبصرون ابن اإلنسان آتیًا في سحاب بقّوة كثی .تتزعزع
یُرسل مالئكتھ (ُخدّامھ). إن اإلشكالیّة ھنا أن یسوع یمكن أن یكون نبي لكن في نفس الوقت یتكلّم بسلطان أعظم » إنسان«مجّرد 

صحاح كلّھ یتكلّم عن الَمِسیح الذي ھو من نبي. إنھ ابن اإلنسان الذي یُرسل مالئكتھ ویجمع مختاریھ من أربع أطراف األرض. األ
 وحینئذ یبصرون ابن اإلنسان آتیًا في سحاب بقّوة كثیرة ومجد،أعظم من نبي. إن الَمِسیح یتكلّم عما سیحدث عند مجیئھ الثاني، 

ھذا أمر لخالص، ولقد تكلّمنا سابقًا عن ھذا النص وقلنا إن المجئ على السحاب بحسب الفكر الیھودي ھو ُحضور هللا للدینونة ول
مختص فقط با� حسب نبؤات العھد القدیم. والنص ھنا یتكلّم عن الَمِسیح الذي یعرف المستقبل، وأیًضا عن المسیح الذي یصنع 

المالئكة. لقد تكلّم الكتاب عن المسیح كصانع المستقبل، وھذه اآلیة ال تختلف عّما  آتیًا في سحاب بقّوة كثیرة ومجدھذا المستقبل 
ي ترتیب ھناك تسلُسل ف ».وأما ذلك الیوم وتلك الساعة فال یعلم بھما أحد، وال المالئكة الذین في السماء، وال االبن، إال اآلب«ھا قبل

 ھذه اآلیة. 
وھنا  ».أرسل ابني، لعلّھم یھابونھ«لقد تكلّمنا قبل ذلك عن مثل الكّرامین األردیاء. قال صاحب الكرم في آخر المثل 

و واعلموا ھذا: أنھ ل« إن الساعة ال یعلم بھا أحد من البشر. ومّرات ومّرات قال المسیح إن ابن اإلنسان سیأتي كلٍص یقول المسیح 
». وال االبن«ال أحد من الناس وال المالئكة، وفي األخیر  .»عرف رب البیت في أي ھزیع یأتي السارق، لسھر ولم یدع بیتھ ینقب

بن ھنا أعظم من الكل، بل أعظم من المالئكة الذین في السماء. قلنا سابقًا إنھ عندما ارتضى لنالحظ ھنا التسلسل المطروح؛ فاال
الَمِسیح أن یأتي إلى األرض ارتضى أن یُعطي اآلَب حقوقًا، وھذه الحقوق أعطاھا لآلب ألنھ جاء إلینا كفاٍد. لقد جاء كعبد، جاء 

حین خضع ألجل تتمیم الفداء. إن واحدة من األمور التي أعطاھا الَمِسیح لآلب  »تعلّم الطاعة مّما تألم بھ«كمخلّص، جاء كمتألّم إذ 
ھو الذي یعلن ساعة مجيء االبن. ھنا الَمِسیح  -ال االبن-ھي أن یعلن ساعة مجيء االبن لألرض لیضع نھایة لھذا الدھر. إن اآلب 

لقد قال لھم كل العالمات، لكن متى؟ ال یستطیع » المات؟قل لنا متى وما ھي الع«یتكلّم وھو ما زال على األرض ألن السؤال كان 
أن یحدّد الموعد ألن المجئ الثاني ھو ُجزء من ھذه المنظومة الكبیرة لصنع الخالص. إن الَمِسیح عندما أخذ صورة إنسان لم یتخّل 

ئھ. یتكلّم الكتاب الُمقدّس عن عن الھوتھ، لكنھ تخلّى عن (ممارسة) بعض األمور. من ِضمن ھذه األمور أن ال یعلن ساعة مجی
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إن الَمِسیح لدیھ كل المعرفة، لكن الالفت للنظر ». أنت تعلم كل شيء«الَمِسیح الذي یعرف كل شيء. لقد قال لھ الّرُسول بُطُرس 
 ھنا أن المسیح لیس لدیھ ُسلطة إعالن ھذا األمر. 

مھم جدًا في عملیّة الفداء. ھناك اآلب واالبن والروح إن الفكرة األساسیّة في موضوع الفداء أن ھناك ترتیبًا لألدوار 
القدس وال یمكن أبدًا لألدوار أن تختلط. صحیح إن اآلب واالبن والروح القدس الثالثة ھم واحد، لكن األدوار التي یقوم بھا كل 

ع یظھر قانیم الثالثة. ھذا الخضومنھم لتمیم الفداء والمقاصد أدوار مختلفة عن بعضھا البعض. ھناك ُخضوع داخلي وتسلیم بین األ
عندما یتكلّم الرب یَُسوع كمن أتى في ملء الزمان متجّسدًا، وعاش في أرضنا، لبس جسدنا، وأكل طعامنا. ھذا ما یقولھ الّرُسول 

یح َمسِ ھل ال». أن أفعل مشیئتك یا إلھي ُسررت«. وعن بعض األشیاء التي من حق اآلب وحده یقول الَمِسیح 2بولس في فیلبي ص 
یعارض مشیئة اآلب أو یخضع لمشیئة اآلب؟ عندما نتناول نًَصا یجب أن نأخذه في الصورة العاّمة في البشائر األربع. إن معرفة 
الَمِسیح كلیّة: إنھ یعرف ما في قلوب التالمیذ، ویعرف ما في فكر الیھود، ویعرف أن بُطُرس سینكره ثالثة مّرات، ویعرف أنھ 

الثالث سیقوم، بل إنھ قال ذلك ست مّرات (إنھ سیُصلب، وفي الیوم الثالث یقوم). كان المسیح یعرف من سیُصلب وفي الیوم 
سیسلمھ ألعدائھ. ال یمكن أن آخذ نًَصا واحدًا وأتمّسك بھ دون مقارنتھ بباقي النصوص التي تعالج نفس الموضوع. ینبغي أن نضع 

بًا إلى جنب مع ھذا النص، ونحاول أن نرى الصورة المتكاملة لندرك أن كل النصوص التي تتناول موضوع معرفة الَمِسیح جن
 الَمِسیح ھو هللا. إن كل الكتاب یتكلّم عن ذلك، والعبارة التي قالھا الَمِسیح ال بد أن أفھمھا من خالل الصورة العاّمة التي یرسمھا

یدة ما أو أرسم من خاللھا صورة كاملة ألن اآلیة ھي العھد الجدید لشخص المسیح. ال یمكن أن آخذ آیة واحدة وأبني علیھا عق
مجّرد ُجزء من المنظومة الكبیرة. ھناك توزیع لألدوار بین األقانیم. ھناك أشیاء یعملھا االبن، وھناك أشیاء من اختصاص اآلب 

كن دور أیًضا للروح القدس، وال یم وحده. ھناك دور لكل أقنوم في عملیّة الفداء، وقد تّم ترتیب ذلك في المقاصد األزلیّة �. ھناك
. »لما جاء ملء الزمان، أرسل هللا ابنھ«أن تختلط األدوار. لكن اآلب جعل تحدید األزمنة واألوقات في سلطانھ. لذلك یقول الكتاب 

قبل اآلب.  في الوقت الذي حدّده اآلب ال الوقت الذي حدّده االبن، ففي اتضاع االبن أكمل دوره بالطاعة للخطة الموضوعة من
 وفي مجيء االبن ثانیة یُحدّد اآلب موعد ھذا المجيء. إنھا أدوار مختلفة یقوم بھا األقانیم الثالثة في الجوھر اإللھي الواحد. 

 
 ألیس القول بألوھیّة المسیح ِشرًكا با�؟!السؤال الخامس: 

ال یمكن أن یقبل بفكرة التحّول، بمعنى أن إن السؤال عن ألوھیّة المسیح سؤال مھم وجوھري جدًا، فاالیمان المسیحي 
فِي اْلبَدِْء «قد تحّول إلى إنسان. وال یقبل بفكرة التألیھ بمعنى أننا ال نجعل من إنسان إلًھا یُعبد. تقول كلمة الرب  -في المسیح–هللا 

َوَكاَن «). لكن من ھو ھذا الكلمة الذي یقول عنھ الّرُسول یُوَحنّا 1: 1نّا (یُوحَ » َكاَن اْلَكِلَمةُ، َواْلَكِلَمةُ َكاَن ِعْندَ هللاِ، َوَكاَن اْلَكِلَمةُ هللاَ 
» وكان الكلمة هللا«ومع ھذا یقول » عند هللا«؟ وما سر ھذه العالقة بین هللا وكلمتھ؟ ذََكَر الّرُسول یُوَحنّا مرتْین قولھ »اْلَكِلَمةُ هللاَ 

). كل شيء أتى إلى الوجود جاء 3: 1(یُوَحنّا » وبغیره لم یكن شيء مما كانفكل شيء بھ كان «ھذا الكلمة ھو خالق كل األشیاء 
)، وكتب الّرُسول بولس 2: 1» (الذي بھ أیًضا عمل العالمین«یقول كاتب رسالة العبرانیین ». الكلمة«من خالل یسوع المسیح 

ّبِ «كاتب المزامیر عن كلمة هللا ). ویقول 6: 8(كورنثوس األولى » یسوع المسیح، الذى بھ جمیع األشیاء ونحن بھ« بَكِلَمِة الرَّ
). فا� صنع كل شيء بالكلمة. في أمر هللا وكلمتھ قّوةٌ وحیویة، بل فیھ حیاة، 6: 33» (ُصنِعَِت السََّماَواُت، َوبِنََسَمِة فِیِھ ُكلُّ ُجنُوِدَھا

، وھو تعبیٌر عن مشیئتھ. في الكلمة حیاة وقّوة وتأثیر فبمجرد أن یتكلّم هللا یكون، فكلمتھ ھو (ال ھي) امتداد لشخصھ وطبیعتھ،
ّبِ فِي ِضیِقِھْم، « 20 -19: 107فكلمة هللا لیست مجرد حروف وُجمل وعبارات وصوت. ھذا ما یؤّكده مزمور  َفَصَرُخوا إِلَى الرَّ

اُھْم ِمنْ  ْنِزُل اْلَمَطُر ألَنَّھُ َكَما یَ «وكذلك یقول إشعیاء النبي على لسان هللا ». تَْھلَُكاتِِھمْ  فََخلََّصُھْم ِمْن َشدَائِِدِھْم. أَْرَسَل َكِلَمتَھُ فََشفَاُھْم، َونَجَّ
اِرعِ َوُخْبًزا لِ َوالثَّْلُج ِمَن السََّماِء َوالَ یَْرِجعَاِن إِلَى ُھنَاَك، بَْل یُْرِویَاِن األَْرَض َوَیْجعَالَنَِھا تَِلدُ َوتُْنبُِت َوتُ  ا آلِكِل، ھَكذَ ْعِطي َزْرًعا ِللزَّ

 ).11-10: 55» (أَْرَسْلتَُھا لَھُ  تَُكوُن َكِلَمتِي التي تَْخُرُج ِمْن فَِمي. الَ تَْرجُع إِلَيَّ فَاِرَغةً، بَْل تَْعَمُل َما ُسِرْرُت بِِھ َوتَْنَجُح فِي َما

 غیر مرئي یتّمم مشیئتھ في تتحدّث عن كلمة هللا وتفّسر لنا كیف أن هللا، الذي ھو روح -وغیرھا الكثیر-ھذه اآلیات 
األرض. ھكذا یتواصل هللا معنا ویعلن لنا ذاتھ من خالل الكلمة، فالكلمة یعلن لنا مشیئة هللا وفكره وقلبھ وطبیعتھ وصفاتھ. لھذا 

ْلُت فَالَ أََخاُف. َماذَا یَْصنَ«فكلمتھ تستحق أن نفتخر بھا   ).4: 56(مزمور » عُھُ بِي اْلبََشُر؟اَ�ُ أَْفتَِخُر بَِكالَِمِھ. َعلَى هللاِ تََوكَّ

یقول بعض معلّمي الیھود، بما أن هللا ال یمكن لإلنسان أن یراه أو یلمسھ فا� دبّر أمًرا بھ یتواصل مع اإلنسان األرضى 
) مر» (تقول« باآلرامیة، وھي تُشتق من الفعل اآلرامي» میمرا«المخلوق وھذا الوسیط ھو الكلمة. یُطلق علیھ علماء الیھود كلمة 
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وخلق كلمةُ هللا « 27: 1). لقد استخدم الترجوم الیھودي كلمة هللا في أماكن كثیرة منھا التكوین 1(التكوین » قال«بالعربي «
بدًال » وندم كلمة هللا أنھ عمل اإلنسان على األرض«نقرأ القول  7–6: 6، وفي التكوین »وخلق هللاُ اإلنسانَ «بدًال من » اإلنسانَ 

» فآمن إبراھیم با�«بدًال من » فآمن إبراھیم بكلمة هللا« 6: 15كذلك في التكوین ». دم هللا أنھ عمل اإلنسان على األرضون«من 
، 30، 26: 1؛ التثنیة 36-35: 10؛ العدد 22: 25، 1: 20، 31: 14؛ الُخروج 49: 31، 3: 20، 12: 9(انظر أیًضا التكوین 

 )، فالخالص بكلمة هللا والبر بكلمة هللا، فكلمة هللا ھو هللا نفسھ. 17: 45؛ إشعیاء 5: 1؛ یشوع 3: 31، 19: 18

إن كلمة هللا صار جسدًا، أي اتخذ جسدًا، وغیر المحدود اتحد بالمحدود دون أن یفقد عدم محدودیتھ وال أن یفقد المحدود  
 با� الواحد الذي أرسل كلمتھ لكي یُخلّصنا. محدودیتھ. شخٌص واحد إلھٌ حق وإنسان حق. لھذا فاالیمان المسیحي ھو االیمان 

 
 السؤال الّسادس: ھل نُصَب یَُسوع إلًھا بقرار من مجمع نیقیة؟

یدّعي المشّككون، باألخص شھود یھوه والمسلمون الرافضون لقبول حقیقة الھوت الَمِسیح بأن عقیدة الھوت الَمِسیح لم  
تكن موجودة قبل مجمع نیقیة وأن مجمع نیقیة ھو الذي اخترع ھذه العقیدة. یستند ھؤالء وأولئك في إدعائھم على كالم دان براون 

إن اِإلیَمان بیَُسوع كابن هللا كان مقترًحا رسمیًا یصّوت علیھ مجمع نیقیة، فمن خالل االعتراف « ، والذي قال»شفرة دافنشي«ُمؤلّف 
إذًا كیف یُمكننا أن نجیب على ھذا االدعاء الخاطى؟ إن أفضل ». بیَُسوع كابن هللا رسمیًا استطاع قسطنطین أن یُحّول یَُسوع إلى إلھ

آباء الكنیسة قبل مجمع نیقیة، بمعنى إذا كان اِإلیَمان بالھوت الَمِسیح قد تّم اختراعھ  إجابة یمكن أن تدحض ھذا االدعاء ھي أقوال
 في مجمع نیقیة فإن بدایة اِإلیَمان بھذا المعتقد تكون سابقة لتاریخ مجمع نیقیة. وإذا أثبتنا أن آباء الكنیسة الذین عاشوا قبل مجمع

یَمان بالھوت الَمِسیح حقیقة ارتبطت باِإلیَمان الَمِسیحي منذ نشأتھ ویكون االدعاء نیقیة كانوا یُؤمنون بالھوت الَمِسیح، یكون اإلِ 
 ادعاًء غیر صادق وال یُبنى على أي أساس تاریخي. بأن مجمع نیقیة قد اخترعھ 

 إِیَمان آباء الكنیسة بالھوت الَمِسیح قبل مجمع نیقیة
 م) 117– 50أغناطیوس األنطاكي (

م. وبینما كان منتظًرا تنفیذ حكم الموت 117معاصًرا للرسول یُوَحنّا الحبیب، فقد استشھد سنة كان القدیس أغناطیوس  
 ولھذا أّكد في رسائلة حقیقة كون إنكار ناسوت المسیح،  لبدعة  كتب أغناطیوس سبعة رسائل مھّمة. كان أغناطیوس ُمعادیًا بشدّة

في الوقت نفسھ إنسان وإلھ، مولود وغیر مولود. هللا صار جسدًا... ھو یَُسوع یوجد طبیب واحد، وھو « الَمِسیح إنسانًا كامًال. كتب
حینئذ دّمر كل سحر، وانقطعت كل عالقة خبیثة، وانقشع الجھل، وانھدم الملكوت القدیم، لما صار هللا إنسانًا « ».الَمِسیح ربنا

 ».لتجدید الحیاة األبدیّة
 ». نسل داود حسب الجسد، ابن اإلنسان وابن هللا في إِیَمان واحد بیَُسوع الَمِسیح الذي من«
 ». ألن إلھنا، َیُسوع الَمِسیح، مرئي اآلن أكثر مّما كان عند اآلب«
أنا أمّجد یَُسوع الَمِسیح، هللا الذي جعلكم ُحكماء، ألنني الحظت أنكم ثابتین في اِإلیَمان غیر متزعزعین وكأنكم ُسمرتم إلى صلیب «

 ».الرب یَُسوع الَمِسیح
أنتظر متوقّعًا الشخص الذي ھو فوق الزمن، األبدي، غیر المرئي، والذي من أجلنا أصبح مرئیًا، الذي ال یتألّم، لكن من أجلنا «

 ».تألّم، والذي من أجلنا تحّمل كل شيء
 م) 155–69بولیكاربوس (

اآلن، هللا «میر (سمیرنا). كتب بولیكاربوس قائًال تتلمذ بولیكاربوس على ید الّرُسول یُوَحنّا الحبیب وصار فیما بعد أسقفًا على أز
 ».أبو ربنا َیُسوع الَمِسیح، ورئیس الكھنة األزلي بنفسھ، یَُسوع الَمِسیح ابن هللا یبنیكم في اِإلیَمان والحق

 ». إن الرب خضع لأللم من أجل نفوسنا، على الرغم من أنھ رب العالم كلھ«
 م) 165–100جاستن مارتر (

اباتھ أّكد مارتر في كت.  من أعظم الُمدافعین عن اِإلیَمان الَمِسیحي في القرن الثاني المیالدي اجاستن مارتر واحدً یعتبر  
على الھوت الكلمة، شخص یَُسوع الَمِسیح الذي ھو هللا المتجّسد، فالكلمة كان موجودًا قبل التجّسد وقد تكلّم من خالل األنبیاء في 

ُسوع ده، فیَ )، كما قال بأن ُظھورات هللا في العھد القدیم ھي في الحقیقة ُظھورات للمسیح قبل تجسّ 3 -1: 1العھد القدیم (عبرانیّین 
تُشیر إلى الثالوث اإللھي » على صورتنا كشبھنا«، »نعمل«، والعبارات التي قالھا هللا مثل 8في سفر األمثال » الحكمة«ھو 

 ». األقانیم الثالثة«
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 ». اسمحوا لي أّوًال أن أعدّد النبؤات التي تؤّكد أن یَُسوع دُعي هللا ورب الجنود«
 ».احة أن یَُسوع یُشھد لھ من اآلب على أنھ یستحق العبادة مثل هللاألجل ھذا تشھد ھذه الكلمات صر«

 م) 200–130ایریناوس (
(تركیا) وكان تلمیذًا للقدیس بولیكاربوس، وقد ُعیّن أسقفًا لمدینة لیّون (فرنسا) سنة  ُولد ایریناوس في آسیا الصغرى 

لق السماوات واألرض من ال شيء بكلمتھ وبروحھ. كما أّكد م. أّكد ایریناوس أن هللا موجود كآب وابن وروح قدس، وھو خا177
إن الَمِسیح ھو نفسھ كلمة هللا الذي تأنّس، وأخذ ». «اآلب ھو هللا، واالبن ھو هللا، ألن من ُولد من هللا فھو هللا«ألوھیّة الَمِسیح فقال 

 ».ا كإنسان، تماًما كما أشفق علینا كإلھُسلطان مغفرة الخطایا. لقد كان إنسانًا وكان إلًھا بحیث إنھ تألّم من أجلن
 م) 215–150اكلیمندس الّروماني (

یُعتبر اكلیمندس واحدًا من أبرز وأشھر ُمعّلمي مدرسة االسكندرّیة في القرن الثاني المیالدي. اھتم اكلیمندس بالفلسفة 
مّرة.  3500العھد القدیم والعھد الجدید أكثر من واألدب والشعر، كما أنھ كان ضلیعًا في الكتاب الُمقدّس فاستشھد بنُصوص من 

فاقت تعالیم اكلیمندس عن اللوجوس كثیرین من أسالفھ ومعاصریھ، فاللوجوس ھو الخالق والكاشف األّول لُظھور العظمة اإللھیّة 
كتنف الغُموض الذي كان ی في العھد القدیم بل حتى في الفلسفة الیُونانیّة. والكلمة، اللوجوس صار جسدًا وبھذا أزاح الستار عن

فاالبن ھو األقنوم الثاني من الثالوث، وھو فوق كل خلیقة، وھو الحكمة والمعرفة والحقیقة. إنھ اللوجوس الذي یتنبّأ، «سر هللا 
 فاالبن أزلي أبدي سرمدي .. ومعرفة اآلب الحقیقیّة تتوقّف على االبن، في وحدة متالزمة». والذي یحكم، والذي یدرك كل شيء

لكلمة فالَمِسیح ا  ».وفي تطابق ُكلّي. االبن یعرف اآلب، ویراه یعمل، لذلك لیس بإمكان االبن أن یصنع شیئًا دون ھذه المعرفة
كما یلّخص لنا اكلیمندس ھدف  ».واحد مع اآلب بمقتضى مساواتھ لھ في الجوھر. وھو أبدي وغیر مخلوق –الذي ھو ابن هللا«

َمِسیح لیعتقنا من الخطیّة، متخذًا جسدًا بشریًا، مولودًا من عذراء، مائتًا على الصلیب، قائًما من القبر، لقد تجّسد ال«التجّسد فیقول 
 ».منتصًرا على الموت

 
 م)230–160ترتلیان (

حي على یُولد في عائلة وثنیّة في مدینة قرطاجة. أتقن اللغتْین الیّونانیّة والالتینیّة ودرس المحاماة. قَبَِل اِإلیَمان الَمسِ 
م، ثم أصبح من أشھر اآلباء والالھوتّیین الغربیّین الالتین المدافعین عن اِإلیَمان الَمِسیحي. كان ترتلیان أّول من 197األرجح سنة 
في الحدیث عن هللا وأّكد على أن هللا واحد في الجوھر مثلث األقانیم، اآلب واالبن والروح القدس. یُمیّز » ثالوث«استخدم لفظ 

ل أو اختالط او امتزاج، فالَمِسیح كان إلًھا وإنسانًا، وكإلھ صنع المعجزات والعجائب ترتلی ان اتحاد طبیعتّي الَمِسیح دون تحوُّ
نحن نؤمن برب واحد یَُسوع الَمِسیح/االبن الوحید المولود من هللا (اآلب). «العظیمة، وكإنسان جاع وعطش وتعب وتألّم وبكى 

 ».كن، بل مولود من اآلبوھو لیس مولودًا مّما لم ی
 م) 254–185أوریجانوس (

ھ  ُولد من أبوْین مسیحیْین في االسكندریّة بمصر، واستشھد والده وھو صغیر فأراد ھو أن یكون شھیدًا كأبیھ إال أن أُمَّ
ي مدرسة أصبح معلًما فأجبرتھ على المكوث في البیت بعد أن خبّأتھ في مالبسھ. كان أوریجانوس ذا عقلیّة فذّة وقد ظھر ذلك حیث 

سنة. عیّنھ البابا دیمتریوس األّول رئیًسا لمدرسة االسكندریّة خلفًا الكلیمندس السكندري. وعن أزلیّة الَمِسیح  18االسكندریّة وعمره 
یكن فیھ  مإذا كان االبن ھو الكلمة والحكمة والعقل بالنسبة �، فكیف یمكن أن یكون ھناك زمن ل«یقول أوریجانوس » كلمة هللا«

ویقول عن مساواة االبن مع اآلب   »االبن موجودًا؟! ھذا یستوي مع قولھم بأن ھناك وقت كان هللا فیھ بدون حكمة أو بدون عقل
 ."االبن مشترك مع اآلب في الجوھر ألن ما ینبثق (أو یُولد) من الجوھر ھو مساو لھ وواحد معھ«في الجوھر 
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	بوليكاربوس (69–155م)
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