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 يسوع هو هللا
 البرهان الكتابي
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 .ي وأنا ما زلت طفالً في الثامنة من العمر في جنوب فيالدلفياووقعت في حب هللا أبي السما
 

عرفات أن يساوع . ب كان كل ماا أحااجاك كهلاكآلأن يكون إلهاً طالما أن ا لم أفهم أبداً لماذا كان على يسوع
 .هو ابن هللا، لكني لم أحلم الباة أن ذلك يعني أنك هو هللا الكامل

 
ألوهيااة يسااوع عاان  يخبااراندس أن يسااوع والكااااب الم اادس بعااد واانواي عدياادت، قاارأي فااي الكااااب الم اا

ر حياتاك عساى أن ييي ا. هاو هللا يساوع نأ علاىرهان كااابي بما اكاشفاك من  الكايب واجد في هذا! الكاملة
 .ر حياتيمثلما غي  

 ال سيس بوب، المحرر~~~

 
 

 مر في غاية األهمية؟أللماذا يعتبر هذا ا
 
ِمنُاوا أَن اي أَنَاا هُاَو تَُموتُاوَن فِا... " ْْ يوحناا )يساوع  ~ ". ي َخطَايَااُكمْ إِنَُّكْم تَُموتُوَن فِي َخطَايَاُكْم، ِِلَنَُّكْم إِْن لَاْم تُ

8:42) 

x  حااى أن بعاا المسايحيين يشاكون . يةألوهية يسوع المطل ة غير م بولة لدى أي ديانة غيار مسايح
 .هافي

x  هللا اآلب ويسووع إن . ماكيتعال ماع ف ط وليس– يسوع تعاملهم مع على كيفية ياوقف خالص الجميع
 أعماااا  ،1:41 ،3:41 حناااايو) الخووو  الحصوووول   ووو   أجووو  مووو  بيسووووع يموووانإلابووو يطالبوووان
 (.:384 الرول

x   فاي الكاااب تعاليماك الاواردت  نطياع ولان غلاب لان نثاه باكِلفعلاى ا ليسوع   و  أهولا هللاإن لم ننظر
 .الم دس

x  أو هللا شيطاها  أو مخت   أو  اذبا  كإما  يسوعيكون عن نفسك،  عابار ما قالكالإن أخذنا بعين ا. 

x  4لآلخرين بيسوع نهم أن يكون أتباعك قادرين على حرإ إيمايريد هللا 
بَّ اإِللكَ فِي قُلُوبُِكْم، " ُووا الرَّ ا بَْل قَد  يَ  َدائِم  َجااِا الَّاِذي  لُِمَجاَوبَةِ ُمْستَِعدِّ ُكل  َمْن يَْسأَلُُكْم َعاْن َوابَِب الرَّ

 (3:41بطرس 3) ."فِيُكْم، بَِوَداَعٍة َوَخْوفٍ 
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 :التكراريستحق 
 

    الجميع  خ  يعتمد 
 سوعيب   قتهم

 
x  وحدهم   يؤم  بيسوعبدية مَ ألكي يحص      الحياة اب يسوع آلل د أرول هللا ا: 

ِمُن بِِك، بَْل تَُكوُن لَكُ ٱْبنَكُ ٱْلَعالََم َحاَّى بََذَ  ٱهللُ ٱِِلَنَّكُ هََكَذا أََحبَّ  - ْْ ْلَوِحيَد، لَِكْي اَل يَْهلَِك ُكلُّ َمْن يُ
 (3:41نَّا يُوحَ ). ِْلَبَِديَّةُ ٱْلَحيَاتُ ٱ
 
ِمُن بِ ٱنفسك،  الفصلما قا  يسوع في ك   - ْْ ِمُن بِ ٱْبِن لَكُ َحيَاتٌ أَبَِديَّةٌ، وَ ِلِٱلَِّذي يُ ْْ ْبِن لَْن ِلِٱلَِّذي اَل يُ

 (1:41يُوَحنَّا ) .«هللِ ٱيََرى َحيَاتً بَْل يَْمُكُث َعلَْيِك َغَضُب 
 

x الاصريحاي هذه مثل نِل. ةمماثل ريحايباص ي وموز لمجرد نبي أو معلم أن يجيمكن وال  ال 
هك بسبب يسوع بَ لِ صُ  وقد. إن قيلت من بشر هللا على جديفاً ت تُعاَبَر . يالاصريحا هذه بمثل تفو 

 (::-4:3 :3 مرقس)
 

x  لطَِّريُه ٱأَنَا هَُو »4 اَ  لَكُ يَُسوعُ ق .لآلبيمان بلا فقط هو الطريق الوحيد إلا إن أيضا  يسوع  قال
 (:43:يُوَحنَّا ) « .إَِّلا بِيْآلِب ٱلَْيَس أََحٌد يَأْتِي إِلَى . ْلَحيَاتُ ٱوَ  ْلَحهُّ ٱوَ 

 
x  َماِا، قَْد ٱتَْحَت  ْسٌم آَخرُ ٱلَْيَس ِِلَْن . ْلَخاَلصُ ٱَولَْيَس بِأََحٍد َغْيِرِه »4 كاب لوقا في حديثك عن يسوع لسَّ

ُوِل ٱأَْعَماُ  ). «لنَّاِس، بِِك يَْنبَِيي أَْن نَْخلُصَ ٱأُْعِطَي بَْيَن   (:384لرُّ
 

x  فنح  ل  هقدر أن هطيعلا أو هطيع تعاليملا في الكتاب المقدس هللالم هنظر ليسوع     أهلا  إن. 
يُوَحنَّا ). لَِّذي أَْرَولَكُ ٱآْلَب ٱْبَ  ََّل يُْكِرُم ِلِٱَمْ  ََّل يُْكِرُم . ْآلبَ ٱْبَن َكَما يُْكِرُموَن ِلِٱْلَجِميُع ٱلَِكْي يُْكِرَم  ...

814:) 
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 البرهان الكتابي
 

 
كل كالم فهن البرهان الكاابي على ألوهية  بعد اناهاا

 !يسوع واحه
 

في الح ي ة فهنك يمكن إثباي ألوهية يسوع كاابياً من خال  
قد قَبَِل يسوع عبادت اليهود لك على 4 ولىِلهذه الن طة ا

 .الئكة لك في السماااِلرض وعبادت الم

 
 :البراهي  الكتابية فئات

 

 الم ئكة ليسوع تسجد
 في خ يقة وك  والشيوخ

 السماء

 للا الناس سجود يسوع يقب 
 األرض    

 يُد   يسوع فإن الواقع في
 الكتاب في هللا

 مزايا ك  لنفسلا يسوع يعزو
 وألقابلا وأ ماللا اآلب هللا

 هللا هو أهلا لو كما يسوع تك م
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 طأادة أي أحٍد غير هللا هي خ بإن 
 
 

هللا تعال  وحده مستحق العبادة م  قب  أي شخص     األرض أو في فهن  الم دس حسب الكااب
م  .السماء  كبما فيها حعبر هللا أمة بكاملها ل د دم  . الوصايا العشر عبادت اِلوثانوصية من أو  تحر 

 .مزيفةِلنهم عبدوا آلهة إورائيل  حبوبالم
 

. َوَجَد َواقًِعا َعلَى قََدَمْيكِ " 31 الرول في أعما  لا ي بكبيت كرنيليوس ليإلى ما دخل الروو  بطرس عند
 (:8-8:431أعما  الرول )" .«قُْم، أَنَا أَْيًضا إِْنَسانٌ »4فَأَقَاَمكُ بُْطُرُس قَائاِلً 

 
ه إياها، كاب حين ارتبك الروو  يوحنا من الرؤى الاي حصل عليها في السماا من المالك الذي أرا

ِلَن ي َعْبٌد َمَعَك ! َّلَ تَْفَع ْ اْنظُْر »4فَ َاَ  لِيَ 9. أََماَم ِرْجلَِي اْلَمالَِك الَِّذي َكاَن يُِرينِي هَذا َخَرْرُت ألَْسُجدَ "4 يوحنا
 (9-2488 رؤيا) .«!اْسُجْد للِ . َوَمَع إِْخَوتَِك اِلَْنبِيَاِا، َوالَِّذيَن يَْحفَظُوَن أَْقَواَ  هَذا اْلِكاَابِ 

 
! ال تفعل ذلك4 "نفسها وقا  المالك الفكرت الجوهرية 31439في رؤيا نفسك كرر الروو  يوحنا اِلمر 

 !"اوجد هلل
 

وأيضا   ،    األرضكان يقب  سجود الناس والم ئكة للا حي  كان يسوع  إَّل ان
 .حي  صعد إل  السماء

 
 .حرير جدًا في نظر هللا قيامك بذلك يعني إما أن يسوع هو هللا أو أنك حخص

 
 
 
 

 4دعونا ننظر إلى البرهان الكاابي
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 يسوع سجود الناس للا     األرضيقب  
 
x     فِينَِة َجاُاوا  :سجود ت ميذه ماى ) .« !بِاْلَح ِي َِة أَْنَت اْبُن هللاِ »4قَائِلِينَ  َوَسَجُدوا للَاُ َوالَِّذيَن فِي السَّ

1143:) 

َماَا َوأَْمَسَكاَا بِ ََدَمْيِك . «َوالٌَم لَُكَما»4طَلِ َاَاِن لِاُْخبَِرا تَالَِميَذهُ إَِذا يَُسوُع الَقَاهَُما َوقَا َ َوفِيَما هَُما ُمنْ   - فَاَ َدَّ
 (9482ماى ) .َوَسَجَدتَا للَاُ 

ا َرأَْوهُ   -  (32482ماى ). َسَجُدوا للَاُ َولَمَّ

 (:848:لوقا ). يَم بِفََرٍإ َعِظيمٍ َوَرَجُعوا إِلَى أُوُرَحلِ  فََسَجُدوا للَاُ   -

ِمنًا... ثُمَّ قَاَ  لِاُوَما4 "هللا"توما دعاه   - ْْ ِمٍن بَْل ُم ْْ َربِّي »4أََجاَب تُوَما َوقَاَ  لَكُ  «َوالَ تَُكْن َغْيَر ُم
 (89-82481يوحنا ) .«!َوإِلِهي

لو كان . ي ورأوه يمويالذين عاحوا مع يسوع لمدت ثالث ونوانفسهم تذكر أن هْالا هم اِلحخاص 
 !يسوع مجرد رجٍل عادي لكانوا قد عرفوا ذلك

x      (1249يوحنا ) .َوَسَجَد لَلاُ . «!أُوِمُن يَا َوي دُ »4 فَ َا َ  :م  قب  رج  شفاه يسوع 

حاى الموي باهمة الاجديف  يُرَجمفمن الممكن أن . يسجد لك أحدأن  الرجل اليهودي الحه يسمح ال
 .إلهيةو طبيعة ذواإلدعاا بأنك 

x       أَْيَن هَُو اْلَمْولُوُد َملُِك »4قَائِلِينَ  النجم ووافروا مسافاي طويلة رأى المجوس  :م  قب    ماء وثنيي
 َوأَتَْوا4 بعد ذلك عندما وجدوه. (848ماى ) .«اْليَهُوِد؟ فَهِنَّنَا َرأَْينَا نَْجَمكُ فِي اْلَمْشِرِق َوأَتَْينَا لِنَْسُجَد لَكُ 

كِ  بِيَّ َمَع َمْريََم أُم  وا . إِلَى اْلبَْيِت، َوَرأَْوا الصَّ  (3348ماى ) .لَكُ  َوَسَجُدوافََخرُّ

 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--
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 سجد الم ئكة والشيوخت
 !السماء ليسوع في

 
َوأَْيًضا َماَى أَْدَخَل اْلبِْكَر إِلَى اْلَعالَِم  43: ثاني يعلن وفر العبرانيينفي الحديث عن مجيا يسوع ال

 .«َوْلاَْسُجْد لَكُ ُكلُّ َمالَئَِكِة هللاِ »4يَ ُو ُ 
 

يُوخِ  َحْوَ  اْلَعْرِش َواْلَحيََوانَايِ  َم َئَِكٍة َكثِيِري َ َونَظَْرُي َوَوِمْعُت َصْوَي  ، َوَكاَن َعَدُدهُْم َربََواِي َوالشُّ
اْلَمْذبُوُإ أَْن يَأُْخَذ اْل ُْدَرتَ َواْلِينَى  ُمْستَِحقٌّ هَُو اْلَخرُوفُ »4َربََواٍي َوأُلُوَف أُلُوٍف، قَائِلِيَن بَِصْوٍي َعِظيمٍ 

تَ   (38-:334 رؤيا) .«!َواْلَكَراَمةَ َواْلَمْجَد َواْلبََرَكةَ َواْلِحْكَمةَ َواْل ُوَّ
 

ا فِي السََّماِا َوَعلَى اِلَْرِض َوتَْحَت اِلَْرِض، َوَما َعلَى اْلبَْحِر، ُكلُّ َما فِيهَا، َوِمْعاُهَا  َوُك ُّ َخ ِيقَةٍ  ِممَّ
ْلطَاُن إِلَى أَبَ  لِْ َجالِِس َ  َ  اْلَعْرِش َولِْ َخُروفِ »4قَائِلَةً  َوَكانَِت  .«ِد اآلبِِدينَ اْلبََرَكةُ َواْلَكَراَمةُ َواْلَمْجُد َوالسُّ

يُوُخ اِلَْربََعةُ َواْلِعْشُروَن . «آِمينَ »4اْلَحيََوانَاُي اِلَْربََعةُ تَ ُو ُ  وا َوَسَجُدواَوالشُّ  (:3-:314 رؤيا). َخرُّ
 

الغير  ك  خ يقة تسجد لل. الم دمة هلل اآلب أو ليسوع الحمل العبادة بي َّل يوجد تمييز الحظ أنك 
 .واإلب  مخ وق، اآلبال
 
ْت للَاُ اِلَْرَواُإ النَِّجَسةُ ِحينََما نَظََرْتكُ وَ   (3341مرقس ) .«!إِنََّك أَْنَت اْبُن هللاِ »4َوَصَرَخْت قَائِلَةً  َخرا
 

 .ِلي حخص أمكنك أن يطردها خارجاً  لم يذكر اإلنجيل أبداً أي حياطين تخر  
 
بَنَالََك يَا يَُسوُع اْبَن هللاِ؟ َما لَنَا وَ »4َوإَِذا هَُما قَْد َصَرَخا قَائِلَْينِ   ماى ) «؟أَِجْئَت إِلَ  هُنَا قَْبَ  اْلَوْقِت لِتَُعذِّ

8942) 
 

ب الشياطين في  َمن  اِليام؟ آخرغير هللا يساطيع أن يعذ 
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 لقد ُد ي يسوع هللا في الكتاب المقدسفي الواقع 
 

 (343يوحنا ) ".َوَكاَن اْلَك َِمةُ هللاَ َد هللاِ، فِي اْلبَْدِا َكاَن اْلَكلَِمةُ، َواْلَكلَِمةُ َكاَن ِعنْ "
 
 (3:43يوحنا ) "...َوَحلَّ بَْينَنَا َواْلَك َِمةُ َصاَر َجَسد ا"
 
ْن ، لَْم يَْحِسْب ُخْلَسةً أَ الاِذي إِْذ َكاَن فِي ُصوَرِة هللاِ  . فَْليَُكْن فِيُكْم هَذا اْلفِْكُر الَِّذي فِي اْلَمِسيِح يَُسوَع أَْيًضا"

 (2-48:فيليبي ) ".لِكنَّكُ أَْخلَى نَْفَسكُ، آِخًذا ُصوَرتَ َعْبٍد، َصائًِرا فِي ِحْبِك النَّاسِ . يَُكوَن ُمَعاِدالً ِهللِ 
 
 (849كولووي )" .َجَسِدي ًا ِمْ ِء ال اهُوتِ فَهِنَّكُ فِيِك يَِحلُّ ُكلُّ "
 

إ الروالة إلى العبر في َوَرْسُم الَِّذي، َوهَُو بَهَاُا َمْجِدِه، " 143انيين الحديث عن عالقة يسوع باآلب تصر 
، بَْعَد َما َصنََع بِنَْفِسِك تَْطِهيًرا لَِخطَايَانَا، َجلََس فِي يَِميِن اْلَعَظَمِة َوَحاِمٌ  ُك ا األَْشيَاِء بَِك َِمِة قُْدَرتلِاِ ، َجْوَهِرهِ 

 ".فِي اِلََعالِي
 
اَمكُ لَِهيَب نَارٍ الصَّ »4َوَعِن اْلَمالَئَِكِة يَ ُو ُ " ا َ ْ  اَّلْب ِ  .«انُِع َمالَئَِكاَكُ ِريَاًحا َوُخدَّ إِلَى  ُكْرِسيَُّك يَا ألَلُ »:َوأَما

هُورِ   (2-243عبرانيين )" .قَِضيُب اْواِ َاَمٍة قَِضيُب ُمْلِككَ . َدْهِر الدُّ
 
يَا" ا، أَب ا َوةُ َعلَى َكاِفِِك، َويُْدَعى اْوُمكُ َعِجيبًا، ُمِشيًرا، ِلَنَّكُ يُولَُد لَنَا َولٌَد َونُْعَطى اْبنًا، َوتَُكوُن الر  إِله ا قَِدير 

 (49:إحعياا )" .، َرئِيَس السَّالَمِ أَبَِدي  ا
 
انُوئِيلَ »"  (8143 ماى)" .هللَاُ َمَعنَا4 الَِّذي تَْفِسيُرهُ « هَُوَذا اْلَعْذَراُا تَْحبَُل َوتَلُِد اْبنًا، َويَْدُعوَن اْوَمكُ ِعمَّ
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 ألقابلاأ ماللا وو هللاصفات يمت ك يسوع 
 
x     َماَواِي َوَما َعلَى اِلَْرِض، َما يَُرى 4 فَهِنَّكُ فِيِك ُخلَِه اْلُكلُّ " :خ ق يسوع ك  شيء ألج  هفسلا َما في السَّ

 ".اْلُك ُّ بلِِا َوللَاُ قَْد ُخ ِقَ . َوَما الَ يَُرى، َوَواٌا َكاَن ُعُروًحا أَْم ِويَاَداٍي أَْم ِريَاَواٍي أَْم َوالَِطينَ 
 .هللا وحده يخله كل حيا ِلجل نفسك  (3:43كولووي )

ا َكانَ ُك ُّ َشْيٍء بلِِا َكانَ "  (143يوحنا ) ".، َوبَِيْيِرِه لَْم يَُكْن َحْيٌا ِممَّ
 
x   َم يَُسوُع َوَكلََّمهُْم قَائاِلً " :الس طانيمت ك يسوع ك َماِا َوَعلَى  ُدفَِع إِلَيَّ »4فَاَ َدَّ ُكلُّ ُوْلطَاٍن فِي السَّ

 (32482 ماى) "اِلَْرِض،

x     فِينَةَ َواْجاَاَز َوَجاَا إِلَى َمِدينَاِكِ " :يئةيسوع يغفر الخط ُمونَكُ إِلَْيِك َمْطُروًحا  .فََدَخَل السَّ َوإَِذا َمْفلُوٌج يُ َد 
ا َرأَى يَُسوُع إِيَمانَهُْم . َعلَى فَِراشٍ  َوإَِذا قَْوٌم ِمَن  .«َمْيفُوَرتٌ لََك َخطَايَاكَ . ثِْه يَا بُنَيَّ »4 قَاَ  لِْلَمْفلُوجِ فَلَمَّ

 .يئةهللا وحده ييفر الخط (1-349ماى ) "« !هَذا يَُجد فُ »4 اْلَكاَبَِة قَْد قَالُوا فِي أَْنفُِسِهمْ 

x     ِلَنَّكُ يَُخل ُص َحْعبَكُ ِمْن . َمكُ يَُسوعَ فََساَلُِد اْبنًا َوتَْدُعو اوْ " :ةئيسوع يخ ص الناس م  الخطي
 .هللا وحده ي در أن يفعل ذلك (.8343ماى ) ".«َخطَايَاهُمْ 

َحَمووووُ  هللاِ الاووووِذي يَْرفَووووُع َخِطياووووةَ هُااااَوَذا »4َوفِااااي اْلَيااااِد نَظَااااَر يُوَحنَّااااا يَُسااااوَع ُمْ ااااباِلً إِلَْيااااِك، فَ َااااا َ "
 (8943يوحنا ) "!اْلَعالَمِ 

 
ووووا إِلَوووو  التاَمووووامِ مَّ يَْ ااااِدُر أَْن فَِمااااْن ثَاااا" الَّااااِذيَن يَاَ َاااادَُّموَن بِااااِك إِلَااااى هللاِ، إِْذ هُااااَو َحاااااي   يَُخ ِّووووَص أَْيض 

 (8:42عبرانيين ) ".فِي ُكل  ِحيٍن لِيَْشفََع فِيِهمْ 
 
x     يَ ُوُ  « ْلبَِدايَةُ َوالن هَايَةُ أَنَا هَُو اِلَلُِف َواْليَاُا، ا»" :يعزو ك  م  يسوع واآلب لنفسلا لقب األلف والياء

بُّ اْلَكائُِن َوالَِّذي َكاَن َوالَِّذي يَأْتِي، اْل َاِدُر َعلَى ُكل  َحْياٍ   (243رؤيا ) ".الرَّ
 

اْلبَِدايَةُ  أَنَا اِلَلُِف َواْليَاُا، .َوأُْجَرتِي َمِعي ِلَُجاِزَي ُكلَّ َواِحٍد َكَما يَُكوُن َعَملُكُ  أَهَا آتِي َسِريع اَوهَا »"
ُ  َواآلِخرُ   .يسوع وحده ويأتي وريعاً  (31-38488رؤيا ) ".«َوالن هَايَةُ، اِلَوَّ
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 لاألقابيمت ك يسوع صفات هللا و أ ماللا و
 (تتمة)

 
x    َضِب، ِلَنَّكُ الَ تَْناَ ُِموا ِلَْنفُِسُكْم أَيُّهَا اِلَِحبَّاُا، بَْل أَْعطُوا َمَكانًا لِْليَ " :ينتقم هللا ويسوع م  الشرير

بُّ »4َمْكاُوبٌ   (39438رومية  )".لَِي النَّْ َمةُ أَنَا أَُجاِزي يَ ُوُ  الرَّ
 
هَّلُاااااوَن لَِملَُكااااوِي هللاِ الَّاااااِذي ِلَْجلِااااِك تَاَاااااأَلَُّموَن أَْيًضاااااا" - َْ  8)" .بَي نَااااةً َعلَاااااى قََضاااااِا هللاِ اْلَعااااااِدِ ، أَنَُّكااااْم تُ

بِّ يَُسوووووعَ الَّااااِذيَن تَاََضااااايَ ُوَن َراَحااااةً َمَعنَااااا، ِعْنااااَد اْواااااِْعالَِن  َوإِيَّاااااُكمُ  ".. (43: تسااااالونيكي ِمااااَن  الوووورا
ااَماِا َمااَع  تِوولاِ السَّ لِلَّااِذيَن الَ يَْعِرفُاااوَن هللاَ، َوالَّااِذيَن الَ يُِطيُعاااوَن  ُمْعِطي وووا هَْقَمووة  ، فِااي نَااااِر لَِهيااٍب، َم َئَِكوووِة قُوا

 ؟؟م ئكة َم ؟( 2-243تسالونيكي  8) ."..يحِ إِْنِجيَل َرب نَا يَُسوَع اْلَمسِ 
 
x     هللا ويسوع ب قب المخ صيطالب :" ، بُّ  (334:1إحعياا ) ".َولَْيَس َغْيِري ُمَخ ِّصٌ أَنَا أَنَا الرَّ
 
، َوَرب نَاااااااا يَُساااااااوَع اْلَمِسااااااايِح، هللاِ ُمَخ ِِّصووووووونَابُاااااااولُُس، َرُواااااااوُ  يَُساااااااوَع اْلَمِسااااااايِح، بَِحَساااااااِب أَْماااااااِر " -

 (343وثاوس ميت 3) ".ائِنَاَرجَ 
 
 (3343بطرس  8) "... َربِّنَا َوُمَخ ِِّصنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ "...  -
 
ِة، بِاْلِكَراَزِت الَّاِي اْؤتُِمْنُت أَنَا َعلَْيهَا، بَِحَسِب أَمْ "  - ... ُمَخ ِِّصنَا هللاِ ِر َوإِنََّما أَْظهََر َكلَِماَكُ فِي أَْوقَاتِهَا اْلَخاصَّ

بِّ يَُسوَع اْلَمِسيِح ُمَخ ِِّصنَاَمةٌ َوَرْحَمةٌ َوَوالٌَم ِمَن نِعْ   (:-143تيطس )" .هللاِ اآلِب َوالرا
 

 (4-1:3تيطس )تي  المتتابعتي  يَّلحظ أهلا في هاتي  اآل

 .يسوع مخ صا  يُد   يُد   هللا اآلب مخ صا  و
 

مرت في العهد  :8وع مخلصًا ما مجموعك ُدعي هللا ويس. مرت في العهد ال ديم 31ُدعي هللا اآلب مخلصًا 
 .أحيانًا يُدعى اآلب مخلصًا وأحيانا أخرى يُدعى يسوع مخلصاً . الجديد
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 م يسوع كما لو أهلا هو هللاتك ا 
 
x   فَاَنَاَوَ  اْليَهُوُد أَْيًضا  .«أَهَا َواآلُب َواِحدٌ » (11-11431يوحنا ): وحداهيتلا مع هللا   يسوع  تحدث

بَْ  ألَْجِ  تَْجِديٍف، فَإِهاَك َوأَْهَت لَْسنَا نَْرُجُمَك ِلَْجِل َعَمل َحَسٍن، »4أََجابَكُ اْليَهُوُد قَائِلِينَ .. .يَْرُجُموهُ ِحَجاَرتً لِ 
 "«إِْهَساٌن تَْجَعُ  هَْفَسَك إِله ا

 (32-:324يوحنا )" .ُمَعاِدَّل  هَْفَسلاُ بِاللِ قَاَ  أَْيًضا إِنَّ هللاَ أَبُوهُ، " حاو  اليهود قال يسوع ِلنك

x   قَْبَل أَْن يَُكوَن إِْبَراِهيُم 4 اْلَحهَّ اْلَحهَّ أَقُوُ  لَُكمْ »4قَاَ  لَهُْم يَُسوعُ " :يد ي يسوع لنفسلا اسم هللا المقدس
 (9:-242:يوحنا ) "...فََرفَُعوا ِحَجاَرتً لِيَْرُجُموهُ  .«أَهَا َكائِ ٌ 

هَكَذا »4 َوقَا َ . «أَْهيلَِا الاِذي أَْهيلَاْ »4 فَ َاَ  هللاُ لُِموَوى" (3:41خروج )هو اوم هللا الم دس في  كأهي
 .اليهود يعلمون أن َمن يساخدم هذا االوم ووف يُرَجمكل ." «أَْهيَْك أَْرَولَنِي إِلَْيُكمْ 4 تَ ُوُ  لِبَنِي إِْوَرائِيلَ 

x    ِطيهَا َحيَاتً أَبَِديَّةً، َولَْن تَْهلَِك إِلَى اِلَبَِد، َوالَ َوأَنَا أُعْ ..." :يعطي حياة أبدية بلا ن اإليمانإيقول يسوع
 (82431يوحنا )" .يَْخطَفُهَا أََحٌد ِمْن يَِدي

 (8:433يوحنا ) ".آَمَ  بِي فَ َْ  يَُموَت إِلَ  األَبَدِ  ....َوُك ُّ َم ْ "   -

 (:343يوحنا ) ".أَْهتُْم تُْؤِمنُوَن بِاللِ فَآِمنُوا بِي"   -

 (:814يوحنا ) ".يُْكِرَم اْلَجِميُع اَّلْبَ  َكَما يُْكِرُموَن اآلبَ لَِكْي "...عل م يسوع أن    -

ُت اْلَعالََم َعلَى َخِطيٍَّة َوَعلَى بِر  َوَعلَى َدْينُونَةٍ  [الروإ] َذاكَ َوَماَى َجاَا  .."   - ا َعلَى َخِطيٍَّة  :يُبَك  فأَلَهاهُْم َّلَ أَمَّ
 (9-:243 يوحنا) ."بِييُْؤِمنُوَن 

ِمنُاااااوا أَن اااااي أَنَاااااا هُاااااَو 4 فَ ُْلاااااُت لَُكااااامْ "..    - ْْ تَُموتُووووووَن إِنَُّكاااااْم تَُموتُاااااوَن فِاااااي َخطَايَااااااُكْم، ِلَنَُّكاااااْم إِْن لَاااااْم تُ
 (8:42يوحنا ) ."فِي َخطَايَاُكمْ 

 (2-:43:يوحنا ) " .َس أََحٌد يَأْتِي إِلَ  اآلِب إَِّلا بِيلَيْ . أَنَا هَُو الطَِّريُه َواْلَحهُّ َواْلَحيَاتُ »4 قَاَ  لَكُ يَُسوعُ "    -
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 ؟رئيس م ئكة ظيم أم أخ قي م مع    هبي أم
 

يسوع هو مجرد معلم أخالقي عظيم، نبي أو ربما  ن  ك وي ولون إيسوع كهل نبعا الناس الذين ال ي بلو
 .رئيس مالئكة عظيم

أوااذ جامعة كامبريدج الدكاور وي إس ْلف ومن هْالا، كما كاب الم اً ال يمكن ليسوع أن يكون أي
َّل يمك  لرجٍ  كان مجرد رج  وقال األشياء التي قالها يسوع أن " 4المسيحية المجردتلويس في كاابك 

 "ن يكون الشيطان م  الجحيموإَّل وجب أ... يمكنلا أن يكون إما مجنوها  . ا   ظيم ا  أخ قي ا  يكون مع م

x   هوياك؟ بخصوص إذا كذب عمداً أو هللا اً أو نبي اً كبير اً أخالقي اً لمكيف يمكن ليسوع أن يكون مع 

x   ويسمح للبشر بأن يعبدوه على اِلرض  اً كيف يمكنك أن يكون رجالً م دواً أو رئيس مالئكة م دو
 وفي السماا؟

x    ٍمن  يجب عليهم أن يْمنوا بك وباهلل إنك م دس أن ي و  للناس أو كيف يمكن لرجٍل م دس أو لمالك
 أجل خالصهم؟

x   يمكنك أن يهبهم الحيات اِلبدية؟ --وليس هللا--بأنك هو وحده  كيف يمكن ِلي رجٍل أو مالٍك أن ياعهد 

x    ؟وأعمالك وصفاتك هللايطالب لنفسك بأل اب أو مالٍك م دٍس أن  صالحٍ كيف يمكن ِلي رجٍل 

 .يجب     ك  شخص أن يتخذ قرارا  بشأن َم  هو يسوع

 4لك هو ومما قالك الكااب الم دس عنكمما قا

 !أو هللا... فإن يسوع إما ان يكون كاذبا ، مجنوها ، شيطاها  

 ؟باعا ادك َمن هو يسوع

 .حياتك اِلبدية تعامد على اخايارك. اخار بحكمة

ِمُن بِِك، بَْل تَُكوُن لَكُ اْلَحيَاتُ اِلَبَِديَّةُ ِلَنَّكُ هَكَذا أََحبَّ هللاُ اْلَعالََم َحاَّى بََذَ  اْبنَكُ اْلَوِحيَد، لَِكْي الَ  ْْ  . يَْهلَِك ُكلُّ َمْن يُ
 (3:41يوحنا )

ِمُن بِاالْبِن لَْن يََرى َحيَاتً بَْل يَْمُكُث َعلَيْ  ْْ ِمُن بِاالْبِن لَكُ َحيَاتٌ أَبَِديَّةٌ، َوالَِّذي الَ يُ ْْ  يوحنا) .ِك َغَضُب هللاِ الَِّذي يُ
1:41) 

َماِا، قَْد أُْعِطَي بَْيَن النَّاِس، بِِك يَْنبَِيي أَْن نَْخلُصَ . َولَْيَس بِأََحٍد َغْيِرِه اْلَخالَصُ   .ِلَْن لَْيَس اْوٌم آَخُر تَْحَت السَّ
 (:384أعما  الرول )


