يسوع هو هللا
البرهان الكتابي
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وقعت في حب هللا أبي السماوي وأنا ما زلت طفالً في الثامنة من العمر في جنوب فيالدلفيا.
لم أفهم أبداً لماذا كان على يسوع أن يكون إلها ً طالما أن اﻵب كان كل ماا أحااجاك كهلاك .عرفات أن يساوع
هو ابن هللا ،لكني لم أحلم الباة أن ذلك يعني أنك هو هللا الكامل.
بعااد واانواي عدياادت ،قاارأي فااي الكااااب الم ادس أن يسااوع والكااااب الم اادس يخبااران عاان ألوهيااة يسااوع
الكاملة! واجد في هذا الكايب ما اكاشفاك من برهان كااابي علاى أن يساوع هاو هللا .عساى أن يييار حياتاك
مثلما غير حياتي.
~~~ال سيس بوب ،المحرر

لماذا يعتبر هذا اﻷمر في غاية اﻷهمية؟
" ...إِنَّ ُك ْم تَ ُموتُونَ فِي َخطَايَا ُك ْمِِ ،لَنَّ ُك ْم إِ ْن لَا ْم تُ ْْ ِمنُاوا أَناي أَنَاا هُا َو تَ ُموتُاونَ فِاي َخطَايَاا ُك ْم" ~ .يساوع (يوحناا
)8:42
ألوهية يسوع المطل ة غير م بولة لدى أي ديانة غيار مسايحية .حااى أن بعاا المسايحيين يشاكون
فيها.
ياوقف خالص الجميع على كيفية تعاملهم مع يسوع –وليس ف ط ماع تعاليماك .إن هللا اآلب ويسووع
(يوحناااا  ،1:41 ،3:41أعماااا
يطالبوووان بووواﻹيموووان بيسووووع مووو أجووو الحصوووول ووو الخووو
الرول .)384:
إن لم ننظر ليسوع
الم دس.

و أهولا هللا فعلاى اِلغلاب لان نثاه باك ولان نطياع تعاليماك الاواردت فاي الكاااب

إن أخذنا بعين االعابار ما قالك عن نفسك ،يكون يسوع إما كاذبا أو مخت أو شيطاها أو هللا.
يريد هللا أن يكون أتباعك قادرين على حرإ إيمانهم بيسوع لآلخرين4
ستَ ِعدِّي َ دَائِما لِ ُم َجا َوبَ ِة ُكل َم ْن يَسْأَلُ ُك ْم ع ْ
ب ال َّر َجاا ِا الَّا ِذي
"بَلْ قَدوُوا الرَّبَّ ا ِإللكَ فِي قُلُوبِ ُك ْمُ ،م ْ
َان َوابَ ِ
ف3( ".بطرس )3:41
فِي ُك ْم ،بِ َودَا َع ٍة َو َخوْ ٍ
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يستحق التكرار:
الجميع
يعتمد خ
قتهم بيسوع
الحياة اﻷبدية َم
ل د أرول هللا اﻵب يسوع كي يحص
 ِِلَنَّكُ هَ َك َذا أَ َحبَّ ٱهللُ ٱ ْل َعالَ َم َحاَّى بَ َذ َ ٱ ْبنَكُ ٱ ْل َو ِحيدَ ،لِ َك ْيٱ ْل َحيَاتُ ٱ ِْلَبَ ِديَّةُ( .يُو َحنَّا )3:41

يؤم بيسوع وحدهم:
ك ُكلُّ َم ْن ي ُْْ ِم ُن بِ ِك ،بَلْ تَ ُك ُ
ون لَكُ
َال يَ ْهلِ َ

 كما قا يسوع في الفصل نفسك ،ٱلَّ ِذي ي ُْْ ِم ُن ِبٱِلِ ْب ِن لَكُ َحيَاتٌ أَبَ ِديَّةٌَ ،وٱلَّ ِذي َال ي ُْْ ِم ُن بِٱِلِ ْب ِن لَ ْنيَ َرى َحيَاتً بَلْ يَ ْم ُك ُ
ُوحنَّا )1:41
ضبُ ٱهللِ»( .ي َ
ث َعلَ ْي ِك َغ َ
ال يمكن وال يجوز لمجرد نبي أو معلم أن ي وم باصريحاي مماثلةِ .لن مثل هذه الاصريحاي
ب يسوع بسبب تفوهك بمثل هذه الاصريحاي.
تُعاَبَر تجديفا ً على هللا إن قيلت من بشر .وقد ُ
صل ِ َ
(مرقس )::-:34 3:
ع« 4أَنَا هُ َو ٱلطَّ ِري ُ
قال يسوع أيضا إن اﻹيمان بلا فقط هو الطريق الوحيد لآلب .قا َ لَكُ يَسُو ُ
ه
َوٱ ْل َح ُّ
ب إِ اَّل بِي( » .يُو َحنَّا ):43:
ه َوٱ ْل َحيَاتُ .لَي َ
ْس أَ َح ٌد يَأْتِي إِلَى ٱ ْﻵ ِ
س ٌم َ
آخ ُر تَحْ َ
ت ٱل َّس َما ِا ،قَ ْد
سٱ ْ
ْس بِأ َ َح ٍد َغي ِْر ِه ٱ ْل َخ َالصُ ِِ .لَ ْن لَ ْي َ
كاب لوقا في حديثك عن يسوعَ « 4ولَي َ
ُ
ص»( .أَ ْع َما ُ ٱلرُّ ُو ِل )384:
اس ،بِ ِك يَ ْنبَ ِيي أَ ْن نَ ْخلُ َ
أ ْع ِط َي بَ ْينَ ٱلنَّ ِ
أهلا هللا فنح ل هقدر أن هطيعلا أو هطيع تعاليملا في الكتاب المقدس.
إن لم هنظر ليسوع
ُوحنَّا
بَ .م ْ ََّل يُ ْك ِر ُم ٱِلِ ْب َ ََّل يُ ْك ِر ُم ٱ ْآل َب ٱلَّ ِذي أَرْ َولَكُ( .ي َ
 ...لِ َك ْي يُ ْك ِر َم ٱ ْل َج ِمي ُع ٱِلِ ْبنَ َك َما يُ ْك ِر ُمونَ ٱ ْﻵ َ
)814:
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البرهان الكتابي
بعد اناهاا كل كالم فهن البرهان الكاابي على ألوهية
يسوع واحه!
في الح ي ة فهنك يمكن إثباي ألوهية يسوع كاابيا ً من خال
هذه الن طة اِلولى 4قد قَبِ َل يسوع عبادت اليهود لك على
اِلرض وعبادت المالئكة لك في السماا.

فئات البراهي الكتابية:
تسجد ليسوع الم ئكة
والشيوخ وك خ يقة في
السماء

يقب يسوع سجود الناس للا
اﻷرض

في الواقع فإن يسوع يُد
هللا في الكتاب

يعزو يسوع لنفسلا ك مزايا
هللا اآلب وأ ماللا وألقابلا

تك م يسوع كما لو أهلا هو هللا
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إن بادة أي أح ٍد غير هللا هي خطأ
اﻷرض أو في
حسب الكااب الم دس فهن هللا تعال وحده مستحق العبادة م قب أي شخص
السماء .تحرم أو وصية من الوصايا العشر عبادت اِلوثان .ل د دمر هللا أمة بكاملها بما فيها حعبك
المحبوب إورائيل ِلنهم عبدوا آلهة مزيفة.
عندما دخل الروو بطرس إلى بيت كرنيليوس ليلا ي بك في أعما الرول َ " 31و َج َد َواقِعًا َعلَى قَ َد َم ْي ِك.
فَأَقَا َمكُ ب ْ
ُطرُسُ قَائِالً«4قُ ْم ،أَنَا أَ ْيضًا إِ ْن َس ٌ
ان»( ".أعما الرول )8:-8:431
حين ارتبك الروو يوحنا من الرؤى الاي حصل عليها في السماا من المالك الذي أراه إياها ،كاب
ك الَّ ِذي َكانَ ي ُِرينِي ه َذا9 .فَ َا َ لِ َي«4ا ْنظُرْ َّلَ تَ ْف َع ْ ! ِلَني َع ْب ٌد َم َعكَ
يوحناَ " 4خ َر ْرتُ ﻷَ ْ
س ُج َد أَ َما َم ِرجْ لَ ِي ْال َمالَ ِ
س ُج ْد للِ!»( .رؤيا )9-2488
َو َم َع إِ ْخ َوتِ َ
ب .ا ْ
ك اِلَ ْنبِيَا ِاَ ،والَّ ِذينَ يَحْ فَظُونَ أَ ْق َوا َ ه َذا ْال ِكاَا ِ
كرر الروو يوحنا اِلمر نفسك في رؤيا  31439وقا المالك الفكرت الجوهرية نفسها" 4ال تفعل ذلك!
اوجد هلل!"

إَّل ان يسوع كان يقب سجود الناس والم ئكة للا حي كان
حي صعد إل السماء.
قيامك بذلك يعني إما أن يسوع هو هللا أو أنك حخص حرير جد ًا في نظر هللا.

دعونا ننظر إلى البرهان الكاابي4
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اﻷرض ،وأيضا

يقب يسوع سجود الناس للا

اﻷرض

س َجدُوا لَلاُ قَائِلِينَ «4بِ ْال َح ِي َ ِة أَ ْن َ
ت اب ُْن هللاِ! »( .ماى
سجود ت ميذهَ :والَّ ِذينَ فِي ال َّسفِينَ ِة َجا ُاوا َو َ
)1143:
 َوفِي َما هُ َما ُم ْنطَلِ َاَا ِن لِاُ ْخبِ َرا تَالَ ِمي َذهُ إِ َذا يَسُو ُع الَقَاهُ َما َوقَا َ َ «4والَ ٌم لَ ُك َما» .فَاَ َ َّد َماَا َوأَ ْم َس َكاَا بِ َ َد َم ْي ِك
س َج َدتَا لَلاُ( .ماى )9482
َو َ
س َجدُوا لَلاُ( .ماى )32482
 َولَ َّما َرأَوْ هُ َُ
َظ ٍيم( .لوقا ):848:
 فَ َإع ِ
س َجدُوا لَلاُ َو َر َجعُوا إِلَى أو ُر َحلِي َم بِفَ َر ٍ
 دعاه توما "هللا" 4ثُ َّم قَا َ لِاُو َماَ ...و َاب تُو َما َوقَا َ لَكَُ «4ربِّي
ال تَ ُك ْن َغي َْر ُم ْْ ِم ٍن بَلْ ُم ْْ ِمنًا» أَ َج َ
َوإِل ِهي!»( .يوحنا )89-82481
تذكر أن هْالا هم اِلحخاص نفسهم الذين عاحوا مع يسوع لمدت ثالث ونواي ورأوه يموي .لو كان
يسوع مجرد رج ٍل عادي لكانوا قد عرفوا ذلك!
س َج َد لَلاُ( .يوحنا )1249
م قب رج شفاه يسوع :فَ َا َ « 4أُو ِم ُن يَا َوي ُد!»َ .و َ
ال يسمح الرجل اليهودي الحه أن يسجد لك أحد .فمن الممكن أن يُر َجم حاى الموي باهمة الاجديف
واإلدعاا بأنك ذو طبيعة إلهية.
م قب ماء وثنيي  :رأى المجوس النجم ووافروا مسافاي طويلة قَائِلِينَ «4أَ ْينَ هُ َو ْال َموْ لُو ُد َملِ ُ
ك
ق َوأَتَ ْينَا لِنَ ْس ُج َد لَكُ»( .ماى  .)848بعد ذلك عندما وجدوهَ 4وأَتَوْ ا
ْاليَهُو ِد؟ فَهِنَّنَا َرأَ ْينَا نَجْ َمكُ فِي ْال َم ْش ِر ِ
تَ ،و َرأَوْ ا ال َّ
س َجدُوا لَكُ( .ماى )3348
صبِ َّي َم َع َمرْ َي َم أُم ِك .فَ َخرُّ وا َو َ
إِلَى ْالبَ ْي ِ

لو لم يك يسوع هو هللا
ورغم ذلك سمح ل ناس أن يسجدوا للا،
لكان إما كاذبا أو مجنوها أو شيطاها م الجحيم
-أو كان ك ما تقدم!6

تسجد الم ئكة والشيوخ
ليسوع في السماء!
في الحديث عن مجيا يسوع الثاني يعلن وفر العبرانيين َ :43وأَ ْيضًا َماَى أَ ْد َخ َل ْالبِ ْك َر إِلَى ْال َعالَ ِم
هللا».
يَ ُو ُ َ «4و ْلاَ ْس ُج ْد لَكُ ُكلُّ َمالَئِ َك ِة ِ
ي َو َو ِمع ُ
َونَظَرْ ُ
صوْ َ
وخَ ،و َكانَ َع َد ُدهُ ْم
ي َوال ُّ
ْت َ
ش َو ْال َحيَ َوانَا ِ
ي َم َئِ َك ٍة َكثِي ِري َ َحوْ َ ْال َعرْ ِ
شيُ ِ
ق هُ َو ا ْل َخر ُوفُ ْال َم ْذبُو ُإ أَ ْن يَأْ ُخ َذ ْال ُ ْد َرتَ
ستَ ِح ٌّ
َظ ٍيمُ «4م ْ
صوْ ٍ
ي َوأُلُوفَ أُلُ ٍ
َربَ َوا ٍ
وف ،قَائِلِينَ بِ َ
ي ع ِ
َو ْال ِح ْك َمةَ َو ْال ُ َّوتَ َوا ْل َك َرا َمةَ َوا ْل َم ْج َد َوا ْلبَ َر َكةَ!»( .رؤيا )38-334:

ي
َربَ َوا ِ
َو ْال ِينَى

ض َوتَحْ َ
َو ُك ُّ َخ ِيقَ ٍة ِم َّما فِي ال َّ
ضَ ،و َما َعلَى ْالبَحْ ِرُ ،كلُّ َما فِيهَاَ ،و ِم ْعاُهَا
ت اِلَرْ ِ
س َما ِا َو َعلَى اِلَرْ ِ
وف ْالبَ َر َكةُ َو ْال َك َرا َمةُ َو ْال َمجْ ُد َوالس ُّْلطَ ُ
ت
ان إِلَى أَبَ ِد اﻵبِ ِدينَ »َ .و َكانَ ِ
ش َولِ ْ َخ ُر ِ
س َ َ ا ْل َع ْر ِ
قَائِلَةً«4لِ ْ َجالِ ِ
ْال َحيَ َوانَ ُ
س َجدُوا( .رؤيا )3:-314:
اي اِلَرْ َب َعةُ تَ ُو ُ «4آ ِمينَ »َ .وال ُّشيُو ُخ اِلَرْ بَ َعةُ َو ْال ِع ْشرُونَ َخ ُّروا َو َ
الحظ أنك َّل يوجد تمييز بي العبادة الم دمة هلل اﻵب أو ليسوع الحمل .ك خ يقة تسجد لل الغير
المخ وق ،اآلب واﻹب .
ص َر َخ ْ
ك أَ ْن َ
هللا!»( .مرقس )3341
ت قَائِلَةً«4إِنَّ َ
َواِلَرْ َوا ُإ النَّ ِج َسةُ ِحينَ َما نَظَ َر ْتكُ َخ ارتْ لَلاُ َو َ
ت اب ُْن ِ
لم يذكر اإلنجيل أبداً أي حياطين تخر ِلي حخص أمكنك أن يطردها خارجا ً.
ك يَا يَسُو ُ
ت لِتُ َع ِّذبَنَا؟» (ماى
ص َر َخا قَائِلَ ْي ِنَ «4ما لَنَا َولَ َ
َوإِ َذا هُ َما قَ ْد َ
ع ا ْبنَ هللاِ؟ أَ ِجئْتَ إِلَ هُنَا قَ ْب َ ا ْل َو ْق ِ
)8942

َمن غير هللا يساطيع أن يعذب الشياطين في آخر اِليام؟

7

في الواقع لقد ُد ي يسوع هللا في الكتاب المقدس
هللا( ".يوحنا )343
"فِي ْالبَ ْد ِا َكانَ ْال َكلِ َمةَُ ،و ْال َكلِ َمةُ َكانَ ِع ْن َد هللاَِ ،و َكانَ ا ْل َك ِ َمةُ َ
سدا َو َح َّل بَ ْينَنَا( "...يوحنا )3:43
ار َج َ
ص َ
" َوا ْل َك ِ َمةُ َ
صو َر ِة هللاِ ،لَ ْم يَحْ ِسبْ ُخ ْل َسةً أَ ْن
يح يَسُو َع أَ ْيضًا .الا ِذي إِ ْذ َكانَ فِي ُ
"فَ ْليَ ُك ْن فِي ُك ْم ه َذا ْالفِ ْك ُر الَّ ِذي فِي ْال َم ِس ِ
اس( ".فيليبي )2-:48
يَ ُكونَ ُم َعا ِدالً ِهللِ .ل ِكنَّكُ أَ ْخلَى نَ ْف َسكُ ،آ ِخ ًذا صُو َرتَ َع ْب ٍدَ ،
صائِرًا فِي ِح ْب ِك النَّ ِ
ت َج َس ِديًا( ".كولووي )948
"فَهِنَّكُ فِي ِك يَ ِحلُّ ُكلُّ ِم ْ ِء ال اهُو ِ
س ُم
في الحديث عن عالقة يسوع باﻵب تصرإ الروالة إلى العبرانيين " 143الَّ ِذيَ ،وهُ َو بَهَا ُا َمجْ ِد ِهَ ،و َر ْ
صنَ َع ِبنَ ْف ِس ِك تَ ْ
س فِي َي ِمي ِن ْال َع َ
ظ َم ِة
َج ْو َه ِر ِهَ ،و َحا ِم ٌ ُك ا اﻷَ ْ
ط ِهيرًا لِ َخطَايَانَاَ ،جلَ َ
شيَا ِء بِ َك ِ َم ِة قُ ْد َرتِ ِلا ،بَ ْع َد َما َ
فِي اِلَعَالِي".
" َو َع ِن ْال َمالَئِ َك ِة يَ ُو ُ «4ال َّ
سيُّ َك يَا أَللُ إِلَى
صانِ ُع َمالَئِ َكاَكُ ِريَاحًا َو ُخ َّدا َمكُ لَ ِه َ
ار»َ .وأَ اما َ ْ اَّل ْب ِ ُ «:ك ْر ِ
يب نَ ٍ
ضيبُ ُم ْل ِككَ ( ".عبرانيين )2-243
ضيبُ ا ْواِ َا َم ٍة قَ ِ
ور .قَ ِ
َد ْه ِر ال ُّدهُ ِ
"ِلَنَّكُ يُولَ ُد لَنَا َولَ ٌد َونُ ْع َ
طى ا ْبنًاَ ،وتَ ُك ُ
ون الريَا َوةُ َعلَى َكاِفِ ِكَ ،ويُ ْدعَى ا ْو ُمكُ ع َِجيبًاُ ،م ِشيرًا ،إِلها قَ ِديرا ،أَبا
يس ال َّسالَ ِم( ".إحعياا ):49
أَبَ ِدياَ ،رئِ َ
يل» الَّ ِذي تَ ْف ِسي ُرهَُ 4هللاُ َم َعنَا( ".ماى )8143
"«هُ َو َذا ْال َع ْذ َرا ُا تَحْ بَ ُل َوتَلِ ُد ا ْبنًاَ ،ويَ ْد ُعونَ ا ْو َمكُ ِع َّمانُوئِ َ

8

يمت ك يسوع صفات هللا وأ ماللا وألقابلا
ضَ ،ما يُ َرى
خ ق يسوع ك شيء ﻷج هفسلا" :فَهِنَّكُ فِي ِك ُخلِ َ
ه ْال ُكلُّ َ 4ما في ال َّس َما َوا ِ
ي َو َما َعلَى اِلَرْ ِ
ق".
ي أَ ْم َوالَ ِطينَ  .ا ْل ُك ُّ بِ ِلا َولَلاُ قَ ْد ُخ ِ َ
ي أَ ْم ِريَا َوا ٍ
َو َما الَ يُ َرىَ ،و َوا ٌا َكانَ ُعرُو ًحا أَ ْم ِويَادَا ٍ
(كولووي  )3:43هللا وحده يخله كل حيا ِلجل نفسك.
َي ٍء بِ ِلا َكانَ َ ،وبِ َيي ِْر ِه لَ ْم يَ ُك ْن َح ْي ٌا ِم َّما َكانَ ( ".يوحنا )143
" ُك ُّ ش ْ
ي ُكلُّ و ُْلطَا ٍن فِي ال َّس َما ِا َو َعلَى
يمت ك يسوع ك الس طان" :فَاَ َ َّد َم يَسُو ُع َو َكلَّ َمهُ ْم قَائِالًُ «4دفِ َع إِلَ َّ
ض( "،ماى )32482
اِلَرْ ِ
يسوع يغفر الخطيئة" :فَد ََخ َل ال َّسفِينَةَ َواجْ اَا َز َو َجا َا إِلَى َم ِدينَاِ ِكَ .وإِ َذا َم ْفلُو ٌج يُ َد ُمونَكُ إِلَ ْي ِك َم ْ
طرُوحًا
ش .فَلَ َّما َرأَى يَسُو ُ
ك َخطَايَاكَ »َ .وإِ َذا قَوْ ٌم ِمنَ
يَ .م ْيفُو َرتٌ لَ َ
وج« 4ثِ ْه يَا بُنَ َّ
َعلَى فِ َرا ٍ
ع إِي َمانَهُ ْم قَا َ لِ ْل َم ْفلُ ِ
ْال َكاَبَ ِة قَ ْد قَالُوا فِي أَ ْنفُ ِس ِه ْم« 4ه َذا يُ َجد ُ
ف! »" (ماى  )1-349هللا وحده ييفر الخطيئة.
يسوع يخ ص الناس م الخطيئة" :فَ َساَلِ ُد ا ْبنًا َوتَ ْد ُعو ا ْو َمكُ َيسُو َعِ .لَنَّكُ يُ َخلصُ َح ْعبَكُ ِم ْن
َخطَايَاهُ ْم»( ".ماى  .)8343هللا وحده ي در أن يفعل ذلك.
" َوفِااااي ْال َياااا ِد نَظَاااا َر يُو َحنَّااااا يَسُااااو َع ُم ْاااابِالً إِلَيْاااا ِك ،فَ َااااا َ «4هُاااا َو َذا َح َموووو ُ هللاِ الاوووو ِذي يَ ْرفَوووو ُع َخ ِطياووووةَ
ا ْل َعالَ ِم!" (يوحنا )8943
"فَ ِم ْ
ووووام الَّاااا ِذينَ يَاَ َاااا َّد ُمونَ بِاااا ِك إِلَااااى هللاِ ،إِ ْذ هُاااا َو َحاااااي
اااان ثَاااا َّم يَ ْاااا ِد ُر أَ ْن يُ َخ ِّ َ
ووووص أَ ْيضووووا إِلَوووو التا َم ِ
فِي ُكل ِحي ٍن لِيَ ْشفَ َع فِي ِه ْم( ".عبرانيين )8:42
يعزو ك م يسوع واآلب لنفسلا لقب اﻷلف والياء«" :أَنَا هُ َو اِلَلِ ُ
ف َو ْاليَا ُا ،ا ْلبِدَايَةُ َوالنهَايَةُ» يَ ُو ُ
الرَّبُّ ْال َكائِ ُن َوالَّ ِذي َكانَ َوالَّ ِذي يَأْتِيْ ،ال َا ِد ُر َعلَى ُكل َح ْي ٍا( ".رؤيا )243
ُ
ُ
ف َو ْاليَا ُاْ ،البِدَايَة ُ
ون َع َملُكُ .أَنَا اِلَلِ ُ
ي ُك َّل َوا ِح ٍد َك َما يَ ُك ُ
از َ
"« َوهَا أَهَا آتِي َ
س ِريعا َوأجْ َرتِي َم ِعي ِل َج ِ
َوالنهَايَةُ ،اِلَ َّو ُ َواﻵ ِخ ُر»( ".رؤيا  )31-38488يسوع وحده ويأتي وريعا ً.
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يمت ك يسوع صفات هللا و أ ماللا وألقابلا
(تتمة)
بِ ،لَنَّك ُ
ينتقم هللا ويسوع م الشرير" :الَ تَ ْناَ ِ ُموا ِلَ ْنفُ ِس ُك ْم أَيُّهَا اِلَ ِحبَّا ُا ،بَلْ أَ ْعطُوا َم َكانًا لِ ْل َي َ
ض ِ
ُ
ازي يَ ُو ُ الرَّبُّ  (".رومية )39438
َم ْكاُوبٌ «4لِ َي النَّ ْ َمةُ أَنَا أ َج ِ
ضاااااا8( ".
ي هللاِ الَّااااا ِذي ِلَجْ لِاااا ِك تَاَاااااأَلَّ ُمونَ أَ ْي ً
 "بَينَااااةً َعلَاااااى قَ َضااااا ِا هللاِ ْال َعاااااا ِد ِ  ،أَنَّ ُكاااا ْم تُ َْهَّلُاااااونَ لِ َملَ ُكااااو ِ
سووووو َع ِماااانَ
ضااااايَ ُونَ َرا َحااااةً َم َعنَاااااِ ،ع ْناااا َد ا ْواااااِ ْعالَ ِن الوووو ار ِّب يَ ُ
تسااااالونيكي َ .." ):43وإِيَّااااا ُك ُم الَّاااا ِذينَ تَاَ َ
ْرفُاااونَ هللاََ ،والَّاا ِذينَ الَ يُ ِطي ُعاااونَ
ااار لَ ِهياا ٍ
بُ ،م ْع ِطيوووا هَ ْق َمووة لِلَّاا ِذينَ الَ يَع ِ
السَّاا َما ِا َماا َع َم َئِ َكووو ِة قُ اوتِوو ِلا ،فِااي نَا ِ
يح 8( "...تسالونيكي  )2-243م ئكة َم ؟؟؟
إِ ْن ِجي َل َربنَا يَسُو َع ْال َم ِس ِ
ص( ".إحعياا )334:1
س َغ ْي ِري ُم َخ ِّ ٌ
يطالب هللا ويسوع ب قب المخ ص" :أَنَا أَنَا الرَّبُّ َ ،ولَ ْي َ
اااااايح،
اااااار هللاِ ُم َخ ِّ ِ
اااااايح ،بِ َح َسااااااا ِ
ب أَ ْما ِ
صووووووونَاَ ،و َربنَاااااااا يَ ُساااااااو َع ْال َم ِسا ِ
 "بُاااااااولُسُ َ ،ر ُواااااااو ُ يَ ُساااااااو َع ْال َم ِسا َِر َجائِنَا 3( ".تيموثاوس )343
يح  8( "...بطرس )3343
صنَا يَ ُ
سو َع ا ْل َم ِ
 "َ ...ربِّنَا َو ُم َخ ِّ ِس ِ
 " َوإِنَّ َما أَ ْاؤتُ ِم ْن ُ
ص ِة ،بِ ْال ِك َرا َز ِت الَّاِي ْ
ظ َه َر َكلِ َماَكُ فِي أَوْ قَاتِهَا ْال َخا َّ
صنَا هللاِ...
ب أَ ْم ِر ُم َخ ِّ ِ
ت أَنَا َعلَ ْيهَا ،بِ َح َس ِ
صنَا( ".تيطس ):-143
ب َوال ار ِّب يَ ُ
يح ُم َخ ِّ ِ
سو َع ا ْل َم ِ
نِ ْع َمةٌ َو َرحْ َمةٌ َو َوالَ ٌم ِمنَ هللاِ اآل ِ
س ِ

َّلحظ أهلا في هاتي اآليتي المتتابعتي (تيطس )4-1:3
يُد

هللا اآلب مخ صا ويُد

يسوع مخ صا.

ُدعي هللا اﻵب مخلص ًا  31مرت في العهد ال ديمُ .دعي هللا ويسوع مخلص ًا ما مجموعك  8:مرت في العهد
الجديد .أحيان ًا يُدعى اﻵب مخلص ًا وأحيانا أخرى يُدعى يسوع مخلص ًا.
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تك ام يسوع كما لو أهلا هو هللا
او َ ْاليَهُو ُد أَ ْيضًا
تحدث يسوع
وحداهيتلا مع هللا( :يوحنا « )11-11431أَهَا َو ُ
اآلب َوا ِح ٌد» .فَاَنَ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
يف ،فَإِهاكَ َوأ ْهتَ
ِح َجا َرتً لِ َيرْ ُج ُموهُ ...أ َجابَكُ اليَهُو ُد قَائِلِينَ «4لَ ْسنَا نَرْ ُج ُم َ
ك ِلجْ ِل َع َمل َح َس ٍنَ ،ب ْ ﻷ ْج ِ ت َْج ِد ٍ
س َك إِلها»"
سانٌ ت َْج َع ُ هَ ْف َ
إِ ْه َ
سلاُ بِاللِ( ".يوحنا )32-324:
حاو اليهود قال يسوع ِلنك "قَا َ أَ ْيضًا إِ َّن هللاَ أَبُوهُُ ،م َعا ِدَّل هَ ْف َ
ه ْال َح َّ
عْ «4ال َح َّ
يد ي يسوع لنفسلا اسم هللا المقدس" :قَا َ لَهُ ْم يَسُو ُ
ه أَقُو ُ لَ ُك ْم 4قَ ْب َل أَ ْن يَ ُكونَ إِ ْب َرا ِهي ُم
أَهَا َكائِ ٌ » .فَ َرفَعُوا ِح َجا َرتً لِيَرْ ُج ُموهُ( "...يوحنا ):9-:242
أهيك هو اوم هللا الم دس في (خروج " )3:41فَ َا َ هللاُ لِ ُمو َوى« 4أَ ْهيَ ِلا الا ِذي أَ ْهيَ ْلا»َ .وقَا َ « 4ه َك َذا
تَ ُو ُ لِبَنِي إِ ْو َرائِي َل 4أَ ْهيَ ْك أَرْ َولَنِي إِلَ ْي ُك ْم» ".كل اليهود يعلمون أن َمن يساخدم هذا االوم ووف يُر َجم.
ك إِلَى اِلَبَ ِدَ ،والَ
يقول يسوع إن اﻹيمان بلا يعطي حياة أبديةَ ..." :وأَنَا أ ُ ْع ِطيهَا َحيَاتً أَبَ ِديَّةًَ ،ولَ ْن تَ ْهلِ َ
يَ ْخطَفُهَا أَ َح ٌد ِم ْن يَ ِدي( ".يوحنا )82431
 " َو ُك ُّ َم ْ  ....آ َم َ بِي فَ َ ْ يَ ُموتَ إِلَ اﻷَبَ ِد( ".يوحنا )8:433 "أَ ْهتُ ْم ت ُْؤ ِمنُونَ بِاللِ فَآ ِمنُوا بِي( ".يوحنا )343:اآلب( ".يوحنا )814:
 علم يسوع أن "ِ ...ل َك ْي يُ ْك ِر َم ا ْل َج ِمي ُع اَّل ْب َ َك َما يُ ْك ِر ُمونََ
 "َ ..و َماَى َجا َا َذاكَ [الروإ] يُبَك ُت ْال َعالَ َم َعلَى َخ ِطيَّ ٍة َو َعلَى بِر َو َعلَى َد ْينُونَ ٍة :أَ َّما َعلَى َخ ِطيَّ ٍة فَألَهاهُ ْم َّلَ
يُ ْؤ ِمنُونَ بِي( ".يوحنا )9-243:
 " ..فَ ُ ْلا ُاااات لَ ُكااااا ْم 4إِنَّ ُكااااا ْم تَ ُموتُاااااونَ فِاااااي َخطَايَاااااا ُك ْمِ ،لَنَّ ُكااااا ْم إِ ْن لَااااا ْم تُ ْْ ِمنُاااااوا أَناااااي أَنَاااااا هُااااا َو تَ ُموتُوووووونَ
فِي َخطَايَا ُك ْم( ".يوحنا )8:42
ه َو ْال َح ُّ
ع« 4أَنَا هُ َو الطَّ ِري ُ
 "قَا َ لَكُ يَسُو ُب إَِّلا بِي( " .يوحنا )2-:43:
ه َو ْال َحيَاتُ .لَ ْي َ
س أَ َح ٌد يَأْتِي إِلَ اآل ِ
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هبي أم مع م أخ قي ظيم أم رئيس م ئكة؟
بعا الناس الذين ال ي بلون يسوع كهلك وي ولون إن يسوع هو مجرد معلم أخالقي عظيم ،نبي أو ربما
رئيس مالئكة عظيم.
ال يمكن ليسوع أن يكون أيا ً من هْالا ،كما كاب المْلف وأوااذ جامعة كامبريدج الدكاور وي إس
لويس في كاابك المسيحية المجردتَّ" 4ل يمك لرج ٍ كان مجرد رج وقال اﻷشياء التي قالها يسوع أن
يكون مع ما أخ قيا ظيما .يمكنلا أن يكون إما مجنوها ...وإَّل وجب أن يكون الشيطان م الجحيم"
كيف يمكن ليسوع أن يكون معلما ً أخالقيا ً كبيراً أو نبيا ً أو هللا إذا كذب عمداً بخصوص هوياك؟
كيف يمكنك أن يكون رجالً م دوا ً أو رئيس مالئكة م دوا ً ويسمح للبشر بأن يعبدوه على اِلرض
وفي السماا؟
ك م دس أن ي و للناس إنك يجب عليهم أن يْمنوا بك وباهلل من
أو كيف يمكن
لرجل م دس أو لمال ٍ
ٍ
أجل خالصهم؟
ك أن ياعهد بأنك هو وحده --وليس هللا --يمكنك أن يهبهم الحيات اِلبدية؟
كيف يمكن ِلي رج ٍل أو مال ٍ
س أن يطالب لنفسك بأل اب هللا وصفاتك وأعمالك؟
كيف يمكن ِلي رج ٍل
صالح أو مال ٍ
كمد ٍ
ٍ
يجب

ك شخص أن يتخذ قرارا بشأن َم هو يسوع.
مما قالك هو ومما قالك الكااب الم دس عنك4

فإن يسوع إما ان يكون كاذبا ،مجنوها ،شيطاها ...أو هللا!
َمن هو يسوع باعا ادك؟
اخار بحكمة .حياتك اِلبدية تعامد على اخايارك.
ك ُكلُّ َم ْن ي ُْْ ِم ُن بِ ِك ،بَلْ تَ ُك ُ
ون لَكُ ْال َحيَاتُ اِلَبَ ِديَّةُ.
ِلَنَّكُ ه َك َذا أَ َحبَّ هللاُ ْال َعالَ َم َحاَّى بَ َذ َ ا ْبنَكُ ْال َو ِحيدَ ،لِ َك ْي الَ يَ ْهلِ َ
(يوحنا )3:41
َ
َّ
الَّ ِذي ي ُْْ ِم ُن بِاال ْب ِن لَكُ َحيَاتٌ أبَ ِديَّةٌَ ،وال ِذي الَ ي ُْْ ِم ُن بِاالب ِْن لَ ْن يَ َرى َحيَاتً بَلْ يَ ْم ُك ُ
ضبُ هللاِ( .يوحنا
ث َعلَ ْي ِك َغ َ
)1:41
ُ
ْس ا ْو ٌم آ َخ ُر تَحْ َ
ص.
اس ،بِ ِك َي ْن َب ِيي أَ ْن نَ ْخلُ َ
ْس بِأ َ َح ٍد َغي ِْر ِه ْال َخالَصُ ِ .لَ ْن لَي َ
َولَي َ
ت ال َّس َما ِا ،قَ ْد أ ْع ِط َي بَ ْينَ النَّ ِ
(أعما الرول )384:
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