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 مقدم 

 

عليه السالم، فحقيقته تعترب من أكثر املواد إاثر  لالختالف ناجلدل تتعدد األقوال يف يسوع )عيسى( 
بني أرابب الدايانت املختلف . فمةنهم من قال أيه هللا نمةنهم من قال أيه ابن هللا نمةنهم من قال أيه ييب 

 .نمةنهم من قال أيه ليس إبله نال بةنيب بل نليس مسيًحا أصال

ع يفسه نيعلم مةنه من هو نفًقا ملا نرد يف العهد اجلديد مع ل جايًبا نيستمع إىل يسو الةنةنح هذه األقو 
االستشهاد ابلعهد القدمي نأحيااًن ابلقرآن الترمي. نلةنفورض صح  يسب  مجيع ما نرد ابلعهد اجلديد 
نالعهد القدمي إىل هللا تعاىل نلةنةناقش ما قاله يسوع عن يفسه نيرد متشابه التتاب املقدس إىل حمتمه إن 

 .صح التعبري
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 هل يسوع يور العامل؟
 

تتعدد أنصاف يسوع يف العهد اجلديد. نمما 
نصف به يسوع رنايً  عةنه هو )أيه يور 

َكاَن ِإْيَساٌن “ :العامل(، فةنقرأ يف العهد اجلديد
ُمْرَسٌل ِمَن هللِا اْْسُُه يُوَحةنَّا. هَذا َجاَء ِللشََّهاَدِ  

اْلُتلُّ ِبَواِسطَِتِه. مَلْ ِلَيْشَهَد ِللةنُّوِر، ِلَتْي يُ ْؤِمَن 
َكاَن الةنُّوُر  .َيُتْن ُهَو الةنُّوَر، َبْل ِلَيْشَهَد ِللةنُّورِ 

 (9-6: 1)يوحةنا ”. احْلَِقيِقيُّ الَِّذي يةُِنرُي ُكلَّ ِإْيَساٍن آتًِيا ِإىَل اْلَعاملَِ 

أَنَا ُهَو نُوُر اْلعَالَِم. َمْن يَتْبَْعنِي فاَلَ يَْمِشي فِي ’ ثُمَّ َكلََّمُهْم يَُسوُع أَْيًضا قَائاِلً:“كما نقرأ: 

 (12:8)يوحنا ’”. الظُّْلَمِة بَْل يَُكوُن لَهُ نُوُر اْلَحيَاةِ 

، َحَّتَّ ُكلُّ مَ “كما يقرأ أيضا:  )يوحةنا ”. ْن يُ ْؤِمُن ِب اَل ََيُْتُث يف الظُّْلَم ِ َأاَن َقْد ِجْئُت يُورًا ِإىَل اْلَعاملَِ
46:12( 

، َنتَ تَِّتُل َعَلى الةنَّاُموِس، َنتَ ْفَتِخُر اِبهلِل، َنتَ ْعِرُف َمِشيئَ َتُه، “نيقرأ أيضا ما يلي:  ُهَوَذا أَْيَت ُتَسمَّى يَ ُهوِدايا
َعلِ ًما ِمَن ال  2 )رنمي ” ةنَّاُموِس. َنتَِثُق َأيََّك َقاِئٌد ِلْلُعْمَياِن، َنيُوٌر ِللَِّذيَن يف الظُّْلَم ِ َنُُتَيِ ُز األُُموَر اْلُمَتَخاِلَفَ ، ُمت َ

:17-19( 

 نلتن ما املقصود بوصف يسوع بةنور العامل؟ نهل هذا الوصف على حقيقته أم على سبيل اجملاز؟

صدره نماحنه لغريه من ابدئ ذي بدء، ال شك يف أن هللا تعاىل نحده هو يور العامل احلقيقي نهو م
 .خملوقاته تعاىل مبا فيهم يسوع يفسه. نذلك اثبت بةنص العهد اجلديد يفسه نعلى لسان يسوع نحوارييه
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ْعةَناُه ِمةْنُه َنُُنْرِبُُكْم ِبهِ “ :فةنحن يقرأ ما يلي يف العهد اجلديد ُر الَِّذي ْسَِ ِإنَّ هللَا يُوٌر َنلَْيَس ِفيِه  :َنهَذا ُهَو اْْلَب َ
تََّ . ِإْن قُ ْلةَناظُْلمَ   1 يوحةنا 1”. )ِإنَّ َلةَنا َشرَِكً  َمَعُه َنَسَلْتةَنا يف الظُّْلَمِ ، َيْتِذُب َنَلْسةَنا يَ ْعَمُل احْلَقَّ  :ٌ  اْلب َ

:5-6( 

نيؤكد العهد القدمي أن هللا تعاىل نليس غريه هو من صور الةنور نخلق الظلم . فةنقرأ يف العهد القدمي: 
ِمْن َمْشِرِق الشَّْمِس َنِمْن َمْغِرِِبَا َأْن لَْيَس َغرْيِي. َأاَن الرَّبُّ َنلَْيَس آَخُر. ُمَصوِ ُر الةنُّوِر َنَخاِلُق  ِلَتْي يَ ْعَلُموا“

. َأاَن الرَّبُّ َصاِيُع ُكلِ  هِذهِ   )7-6: 45)إشعياء ”. الظُّْلَمِ ، َصاِيُع السَّاَلِم َنَخاِلُق الشَّرِ 

ةًنا َنَسْياًل. َأْيَت يَ بَّْسَت َأيْ َهارًا َداِئَمَ  اجْلََراَيِن. َلَك الةن ََّهاُر، َنَلَك َأْيًضا اللَّْيُل. َأْيَت “نيقرأ أيضا:  َفجَّْرَت َعي ْ
 )16-15: 74)مزمور ”. َأْيَت َهيَّْأَت الةنُّوَر َنالشَّْمسَ 

” ُف؟ الرَّبُّ ِحْصُن َحَياِت، ممَّْن َأْرَتِعُب؟اَلرَّبُّ يُوِري َنَخاَلِصي، ممَّْن َأَخا“ :كما يقرأ أيضا يف العهد القدمي
 )1:27)مزمور 

َأْن “كما يعلمةنا العهد اجلديد أن هللا تعاىل له يور ال يستطيع أحد من خلقه الديو مةنه. فةنحن يقرأ: 
يِ ةُنُه يف َأْنَقاتِِه اْلُمَباَرُك اْلَعزِيُز ََتَْفَظ اْلَوِصيََّ  ِباَل َدَيٍس َناَل َلْوٍم ِإىَل ُظُهوِر رَب ةَِنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَّذِ  ي َسيُ ب َ

ُه، الَِّذي مَلْ اْلَوِحيُد: َمِلُك اْلُمُلوِك َنَربُّ اأَلْراَبِب، الَِّذي َنْحَدُه َلُه َعَدُم اْلَمْوِت، َساِكةًنا يف يُوٍر اَل يُْدََن ِمةنْ 
 6تيمواثنس  1”. )الَِّذي َلُه اْلَتَراَمُ  َناْلُقْدرَُ  األََبِديَُّ . آِمنيَ يَ َرُه َأَحٌد ِمَن الةنَّاِس َناَل يَ ْقِدُر َأْن يَ َراُه، 

:14-16( 

كما خيربان العهد اجلديد أن هللا تعاىل هو الذي يةنري نُيضيء األشياء على سبيل احلقيق  نيسوع املشار 
َناْلَمِديةَنُ  اَل “ :. فةنقرأإليه ابْلرنف ما هو إال سبب يف هذا الةنور نسراجه الذي يستمد هذا الةنور من هللا

ا. َنَُتِْشي ُشُعوُب ََتَْتاُج ِإىَل الشَّْمِس َناَل ِإىَل اْلَقَمِر لُِيِضيَئا ِفيَها، أَلنَّ ََمَْد هللِا َقْد َأاَنَرَها، َناْْلَُرنُف ِسَراُجهَ 
َهااْلُمَخلَِّصنَي بةُِنورَِها، َنُمُلوُك اأَلْرِض َيَِيُئوَن مبَْجِدِهْم نََكَرامَ   (23-24:  21)رؤاي يوحةنا”. ِتِهْم ِإلَي ْ
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 َناَل َيُتوُن لَْيٌل ُهةَناَك، َناَل ََيَْتاُجوَن ِإىَل ِسَراٍج َأْن يُوِر ََشٍْس، أَلنَّ الرَّبَّ الِإلَه يةُِنرُي َعَلْيِهْم،“كما يقرأ أيضا: 
 (.5:22)رؤاي يوحةنا ”. َنُهْم َسَيْمِلُتوَن ِإىَل َأَبِد اآلِبِدينَ 

يسوع يفسه حلوارييه أن هللا تعاىل هو الذي أخرجهم من الظلمات إىل الةنور. فةنقرأ يف العهد  نيوضح
. اْسُلُتوا َكَأْنالَ “اجلديد:  ُتْم قَ ْباًل ظُْلَمً ، َنَأمَّا اآلَن فَ ةُنوٌر يف الرَّبِ  ”. ِد يُورٍ َفاَل َتُتويُوا ُشرََكاَءُهْم. ألَيَُّتْم ُكةن ْ
 (.8-7: 5 )أفسس

ِاْقِض ِل اَي َاهللُ، َنَخاِصْم خُمَاَصَمِِت “د القدمي أن يور هللا هو الذي يهدي إىل احلق. فةنقرأ فيه: نيؤكد العه
ِلَماَذا َأُتََشَّى  َمَع ُأمٍَّ  َغرْيِ رَاِِحٍَ ، َنِمْن ِإْيَساِن ِغشٍ  َنظُْلٍم َنِ ِِن. ألَيََّك َأْيَت ِإلُه ِحْصِِن. ِلَماَذا رََفْضَتِِن؟

؟ َأْرِسْل يُوَرَك َنَحقََّك، ُُهَا يَ ْهِداَيِيِِن َنَيَْتَِياِن ِب ِإىَل َجَبِل ُقْدِسَك َنِإىَل  َحزِيةًنا  ِمْن ُمَضايَ َقِ  اْلَعُدنِ 
 (.3-1: 43 )مزمور”. َمَساِكةِنكَ 

 أَلنْ “نيبني العهد اجلديد أن يسوع ليس له يور ذاِت نإمنا هللا تعاىل هو من أقامه يورًا لألمم. فةنقرأ: 
: َقْد َأَقْمُتَك يُورًا ِلألَُمِم، لَِتُتوَن َأْيَت َخاَلًصا ِإىَل َأْقَصى اأَلْرضِ  )أعمال الرسل ”. هَتَذا َأْنَصااَن الرَّبُّ

47:13.) 

نليس أدل على كون يسوع يورًا َمازاي نليس حقيقًيا؛ من كويه يورًا مؤقًتا للعامل ال يوجد إال حال حياته 
 (.5:9)يوحةنا ”. َما ُدْمُت يف اْلَعاملَِ فََأاَن يُوُر اْلَعاملَِ “د عن يسوع قوله: فقط. فيةنقل العهد اجلدي

الةنُّوُر َمَعُتْم زََمااًن َقِلياًل بَ ْعُد، َفِسريُنا َما َداَم َلُتُم الةنُّوُر لَِئالَّ يُْدرَِكُتُم ‘ :فَ َقاَل ََلُْم َيُسوعُ “كما يقرأ أيًضا: 
يف الظَّاَلِم اَل يَ ْعَلُم ِإىَل َأْيَن َيْذَهُب. َما َداَم َلُتُم الةنُّوُر آِمةُنوا اِبلةنُّوِر ِلَتِصريُنا َأبْ ةَناَء  الظَّاَلُم. َنالَِّذي َيِسريُ 

ُهمْ ’. الةنُّورِ   (.36-35: 12)يوحةنا ”. َتَتلََّم َيُسوُع ِِبَذا ُثَّ َمَضى َناْختَ َفى َعةن ْ

د أيه جاء اليهود ابلةنور ناَلداي  من عةند هللا تعاىل. نمعىن كون يسوع يورًا نفقا ملا نرد يف العهد اجلدي
 ”ِإْن يُ َؤملَّ اْلَمِسيُح، َيُتْن ُهَو َأنََّل ِقَياَمِ  اأَلْمَواِت، ُمْزِمًعا َأْن يُ ةَناِدَي بةُِنوٍر ِللشَّْعِب َنِلألَُممِ “فةنحن يقرأ: 

 (.23:26أعمال الرسل )
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فلقد نصف يسوع حوارييه أبهنم يور العامل أيًضا ألهنم  نِبذا املعىن، يستوي يسوع مع غريه من البشر. 
كان املفورض فيهم عمل الصاحلات نالإصالح يف األرض نعدم الإفساد. نلذلك ذكر يسوع أيًضا أهنم 

 .سيتون َلم يور يضيء أمام الةناس

ُح؟ الَ َيْصُلُح بَ ْعُد ِلَشْيٍء، ِإالَّ أَلْن يُْطَرَح َأيْ ُتْم ِمْلُح اأَلْرِض، َنلِتْن ِإْن َفَسَد اْلِمْلُح فَِبَماَذا َُيَلَّ “فةنحن يقرأ: 
. اَل َُيِْتُن َأْن ُُتَْفى َمِديةَنٌ  َمْوُضوَعٌ  َعَلى َجَبل، َناَل يُوِقُدنَن  .َخارًِجا َنيَُداَس ِمَن الةنَّاسِ  َأيْ ُتْم يُوُر اْلَعاملَِ

ارَِ  فَ ُيِضيُء جِلَِميِع الَِّذيَن يف اْلب َْيِت. فَ ْلُيِضْئ يُورُُكْم هَتَذا ِسَراًجا َنَيَضُعويَُه ََتَْت اْلِمْتَياِل، َبْل َعَلى اْلَمةنَ 
اَم الةنَّاِس، ِلَتْي يَ َرْنا َأْعَماَلُتُم احلََْسةَنَ ، َنَيَُجِ ُدنا َأاَبُكُم الَِّذي يف السََّماَناتِ   (.16-13: 5 )مَّت” ُقدَّ

ي“كما نصف يسوع حوارييه أبيه أبةناء يور فقال:  ُعُتْم َأبْ ةَناُء ُيوٍر َنَأبْ ةَناُء يَ َهاٍر. َلْسةَنا ِمْن َلْيل َنالَ مجَِ
 (.5:5)تسالوييتي ”. ظُْلَم ٍ 

نمن َُث، ليس يسوع يور العامل على سبيل احلقيق  نإمنا على سبيل اجملاز نيشورك معه يف هذا الوصف 
 .غريه من البشر
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 ناآلخر؟هل يسوع األلف نالياء نالبداي  نالةنهاي  ناألنل 
من األنصاف الِت يةنسبها املسيحيون ليسوع 

” األلف نالياء“عيسى( عليه السالم أيه )
فةنحن ”. األنل ناآلخر”ن” البداي  نالةنهاي ”ن

َأاَن ُهَو اأَلِلُف َناْلَياُء، “يقرأ يف العهد اجلديد: 
(، كما يقرأ: 8:1)رؤاي يوحةنا ” اْلَبَدايَُ  َنالةنِ َهايَ ُ 

ْعُت َنرَاِئي َصْوًًت َعِظيًما َكَصْوِت بُوٍق قَاِئاًل: ُكةْنُت يف الرُّ “ ، َنْسَِ َأاَن ُهَو األَِلُف َناْلَياُء. ‘نِح يف يَ ْوِم الرَّبِ 
َقْد ََتَّ! َأاَن ُهَو األَِلُف َناْلَياُء، ‘ :ُثَّ َقاَل ِل “(، كما يقرأ أيضا: 11-10: 1)رؤاي يوحةنا ’”. اأَلنَُّل َناآلِخرُ 

ُبوِع َماِء احْلََياِ  ََمَّاانً  اْلِبَدايَ ُ  (، كما ند أيضا: 6:21)رؤاي يوحةنا ’”. َنالةنِ َهايَُ . َأاَن ُأْعِطي اْلَعْطَشاَن ِمْن يَ ةن ْ
 (13:22)رؤاي يوحةنا ”. َأاَن األَِلُف َناْلَياُء، اْلِبَدايَُ  َنالةنِ َهايَُ ، اأَلنَُّل َناآلِخرُ “

نصف يفسه بذلك، فهل هذا الوصف حقيقي أم  نلتن هل نصف يسوع يفسه بذلك حقا؟ نإن
َمازي؟ نما املقصود به؟ لةنستعرض كل نصف من األنصاف املذكور  نيتتشف هل جرت على لسان 

 .يسوع فعال أم ال

، ففي احلقيق ، هذا نصف هلل تعاىل نليس نصفا ليسوع. نلقد التبس ”األلف نالياء“ابلةنسب  لوصف 
السر يف هذا االلتباس رغم نضوح القريةن . فهذا الوصف قد نرد  األمر على املسيحيني نال أعلم ما

نتترر يف رؤاي يوحةنا الالهوِت نظن املسيحيون أيه نصف ليسوع نإمنا هو نصف هلل تعاىل نال أدل على 
ذلك من قريةن  السياق. فلةنضع بعض اآلايت الوارد  يف هذا الصدد يف سياقها نحندد على من تسري 

 .نتصدق

يَ ُقوُل الرَّبُّ اْلَتاِئُن َنالَِّذي َكاَن َنالَِّذي َيَِْت، اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِ   ’األَِلُف َناْلَياُء، اْلَبَدايَُ  َنالةنِ َهايَ ُ  َأاَن ُهوَ ’“
 (8:1رؤاي يوحةنا ) ”َشْيء
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اْكُتْب: فَِإنَّ هِذِه اأَلقْ َواَل ‘َنَقاَل ِلَ: ’. َها َأاَن َأْصةَنُع ُكلَّ َشْيٍء َجِديًدا!’:اجْلَاِلُس َعَلى اْلَعْرشِ َنَقاَل “
ُبوِع  !َقْد ََتَّ ’ ُثَّ َقاَل ِل:’. َصاِدَقٌ  َنَأِميةَن ٌ  َأاَن ُهَو اأَلِلُف َناْلَياُء، اْلِبَدايَُ  َنالةنِ َهايَُ . َأاَن ُأْعِطي اْلَعْطَشاَن ِمْن يَ ةن ْ

 (7-5: 21 )رؤاي يوحةنا”. َنُهَو َيُتوُن ِلَ ابْ ةًنا َنَأُكوُن َلُه ِإَلًاَماِء احْلََياِ  ََمَّااًن. َمْن يَ ْغِلْب َيِرْث ُكلَّ َشْيٍء، 

الرَّبُّ اْلَتاِئُن َنالَِّذي َكاَن َنالَِّذي َيَِْت، اْلَقاِدُر “موصوف أيضا أبيه  ”األَِلُف َناْلَياءُ ”إن املوصوف أبيه  
نهذه األنصاف ال تسري إال على هللا تعاىل ”. َلُه ِإَلًاَنَأُكوُن ”ن” اجْلَاِلُس َعَلى اْلَعْرشِ ”ن” َعَلى ُكلِ  َشْيءٍ 

 .فقط بةنص رؤاي بوحةنا الالهوِت يفسها

ٌ  ُعُيواًن، “فةنقرأ يف هذه الرؤاي:  َها ِستَُّ  َأْجةِنَحٍ  َحْوََلَا، َنِمْن َداِخل مَمُْلوَّ َناأَلْربَ َعُ  احْلَيَ َوااَنُت ِلُتلِ  َناِحٍد ِمةن ْ
ُقدُّنٌس، ُقدُّنٌس، ُقدُّنٌس، الرَّبُّ الِإلُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِ  َشْيٍء، الَِّذي َكاَن ‘ :لَْياًل َقائَِل ً َناَل تَ َزاُل يَ َهارًا نَ 

َبِد ِلْلَجاِلِس َعَلى اْلَعْرِش، احْلَيِ  ِإىَل أَ َنِحيةَنَما تُ ْعِطي احْلَيَ َوااَنُت ََمًْدا نََكَراَمً  َنُشْتًرا  .’َناْلَتاِئُن َنالَِّذي َيَِْت 
، ِلْلَحيِ  ِإىَل َأَبِد اآلِبِدينَ ، خيَِرُّ اأَلْربَ َعُ  َناْلِعْشُرنَن َشْيًخا ُقدَّاَم اجْلَاِلِس َعَلى اْلَعْرِش، َنَيْسُجُدنَن اآلِبِدينَ 

اْلَمْجَد َناْلَتَراَمَ  َناْلُقْدرََ ،  َأْيَت ُمْسَتِحق َأي َُّها الرَّبُّ َأْن ََتُْخذَ  ’:َنَيْطَرُحوَن َأَكالِيَلُهْم َأَماَم اْلَعْرِش َقائِِلنيَ 
 (11-8: 4 )رؤاي يوحةنا ”’ألَيََّك َأْيَت َخَلْقَت ُكلَّ اأَلْشَياِء، َنِهَي إبِِرَاَدِتَك َكائةَِنٌ  َنُخِلَقتْ 

َقْد َصاَرْت ‘ائَِلً : ُثَّ بَ وََّق اْلَماَلُك السَّاِبُع، َفَحَدَثْت َأْصَواٌت َعِظيَمٌ  يف السََّماِء قَ “نيف موضع آخر، يقرأ: 
َناأَلْربَ َعُ  َناْلِعْشُرنَن َشْيًخا اجْلَاِلُسوَن َأَماَم هللِا ’. مَمَاِلُك اْلَعاملَِ ِلَرب ةَِنا َنَمِسيِحِه، َفَسَيْمِلُك ِإىَل َأَبِد اآلِبِدينَ 

َأي َُّها الرَّبُّ الِإلُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِ   َيْشُتُركَ ’ َنَسَجُدناِ هلل َقائِِلنَي:َعَلى ُعُرنِشِهْم، َخرُّنا َعَلى ُنُجوِهِهْم 
 11 )رؤاي يوحةنا ’”َشْيٍء، اْلَتاِئُن َنالَِّذي َكاَن َنالَِّذي َيَِْت، ألَيََّك َأَخْذَت ُقْدرََتَك اْلَعِظيَمَ  َنَمَلْتتَ 

:15-17) 

ْعُت َماَلَك اْلِمَياِه يَ ُقولُ “كما يقرأ أيضا:  ، ألَيََّك ي َُّها اْلَتاِئُن َنالَِّذي َكاَن َنالَِّذي َيُتونُ َعاِدٌل أَْيَت أَ ‘ :َنْسَِ
تَ ُهْم َدًما لَِيْشَربُوا. ألَي َُّهْم ُمْسَتحِ  يِسنَي َنأَيِْبَياَء، فََأْعطَي ْ ْعُت ’ قُّوَن!َحَتْمَت هَتَذا. ألَي َُّهْم َسَفُتوا َدَم ِقدِ  َنْسَِ

رؤاي ) ”’الرَّبُّ الِإلُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِ  َشْيٍء! َحق َنَعاِدَلٌ  ِهَي َأْحَتاُمكَ  يَ َعْم َأي َُّها ’:آَخَر ِمَن اْلَمْذَبِح قَاِئالً 
 (7-5: 16 يوحةنا
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الرَّبُّ اْلَتاِئُن َنالَِّذي َكاَن “هو هللا ألن ” األَِلُف َناْلَياءُ “من هذه اآلايت يتبني لةنا أن املوصوف أبيه 
أنصاف ال تسري إال ” َنَأُكوُن َلُه ِإَلًا”ن” اجْلَاِلُس َعَلى اْلَعْرشِ ”ن” َشْيءٍ  َنالَِّذي َيَِْت، اْلَقاِدُر َعَلى ُكل ِ 

 .على هللا بدالل  اآلايت السابق 

أما يسوع، فليس املقصود ابلوصف أليه ليس قادرا على كل شيء. فةنحن ال ند أحدا موصوفا أبيه 
فََأَجاَب “. نلقد قال يسوع عن يفسه: يف العهد اجلديد إال هللا سبحايه نتعاىل” قادر على كل شيء“

ًئا ِإالَّ َما يَ ةْنظُُر اآلَب ‘َيُسوُع َنقَاَل ََلُُم:  احْلَقَّ احلَْقَّ َأُقوُل َلُتْم: اَل يَ ْقِدُر االْبُن َأْن يَ ْعَمَل ِمْن يَ ْفِسِه َشي ْ
 (19:5حةنا )يو ’”. يَ ْعَمُل. أَلْن َمْهَما َعِمَل َذاَك َفهَذا يَ ْعَمُلُه االْبُن َكذِلكَ 

يف العهد اجلديد إال هللا سبحايه نتعاىل. أما ” جالس على العرش“كما أيةنا ال ند أحدا موصوفا أبيه 
َأنَّ لةََنا رَئِيَس َكَهةَنٍ   :َنَأمَّا رَْأُس اْلَتاَلِم فَ ُهوَ “يسوع، فهو موصوف أبيه جالس يف َيني العرش. فةنحن يقرأ: 

اَنِظرِيَن ِإىَل “ :( كما يقرأ أيضا1:8)العرباييني ” َيَِنِي َعْرِش اْلَعَظَمِ  يف السََّماَناتِ ِمْثَل هَذا ،َقْد َجَلَس يف 
ِلِه َيُسوَع، الَِّذي ِمْن َأْجِل السُُّرنِر اْلَمْوُضوِع َأَماَمُه، اْحَتَمَل الصَِّليَب ُمْسَتهِ  يةًنا اِبْلِْْزِي، رَئِيِس الِإَيَاِن َنُمَتمِ 

 (2:12العرباييني ) ”نِي َعْرِش هللاِ َفَجَلَس يف َيَِ 

نفضال عن ذلك، مل يقل يسوع يف أي موضع من العهد اجلديد أيه يتون إَلا ألحد. نمل يقل أحد ذلك 
َنَأيَُّ  ُمَوافَ َقٍ  َِلَْيَتِل هللِا َمَع اأَلْناَثِن؟ فَِإيَُّتْم َأيْ ُتْم “يف العهد اجلديد سوى هللا سبحايه نتعاىل. فةنحن يقرأ: 

، َكَما قَاَل هللاُ:  ُهْم، َنَأُكوُن ََلُْم ِإَلًا، َنُهْم َيُتويُوَن ِل َشْعًبا. ‘َهْيَتُل هللِا احلَْيِ  ةن َ ِإين ِ َسَأْسُتُن ِفيِهْم َنَأِسرُي بَ ي ْ
َلُتْم،  . َناَل ُتََسُّوا نًَِسا فََأقْ ب َ َنَأُكوَن َلُتْم َأاًب، َنأَيْ ُتْم ِلذِلَك اْخُرُجوا ِمْن َنْسِطِهْم َناْعَتزُِلوا، يَ ُقوُل الرَّبُّ

، اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِ  َشْيءٍ   (18-16: 6كوريثوس   2’”. )َتُتويُوَن ِل بةَِننَي َنبَ ةَناٍت، يَ ُقوُل الرَّبُّ

نكثريا ما يذكر يسوع يفسه يف العهد اجلديد أن له إله. فتيف يتون يسوع إله إذا كان هو يفسه له إله؟ 
ِحيةَنِئٍذ “، كما يقرأ: (7:4)مَّت ”’. َمْتُتوٌب َأْيًضا: اَل ُُتَرِ ب الرَّبَّ ِإََلكَ ’ ُه َيُسوُع:َقاَل لَ “فةنحن يقرأ: 

ُه َنْحَدُه تَ ْعُبدُ  !اْذَهْب اَي َشْيطَانُ ’ َقاَل َلُه َيُسوُع: )مَّت ”’. ألَيَُّه َمْتُتوٌب: ِللرَّبِ  ِإَِلَك َتْسُجُد َنِإايَّ
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ِإيِلي، ِإيِلي، ِلَما ‘السَّاَعِ  التَّاِسَعِ  َصَرَخ َيُسوُع ِبَصْوٍت َعِظيٍم قَاِئاًل:  َنحَنْوَ “(، كما يقرأ أيضا: 10:4
 (46:27)مَّت ” َأْي: ِإَِلي، ِإَِلي، ِلَماَذا تَ رَْكَتِِن؟’ َشبَ ْقَتِِن؟

، فال يصح إال أن يتون نصفا هلل تعاىل نحده ألن يسوع ليس ”البداي  نالةنهاي “نابلةنسب  لوصف 
على الإطالق نإمنا نصف أبيه بداء  اْلليق  أي أيه أنل ” البداي  نالةنهاي “ العهد اجلديد أبيه موصوفا يف

يِسنَي يف الةنُّوِر، الَِّذي أَيْ َقَذاَن ِمْن “خملوق. فةنحن يقرأ:  َشاِكرِيَن اآلَب الَِّذي َأهََّلةَنا ِلَشرَِكِ  ِمريَاِث اْلِقدِ 
طَااَي. الَِّذي ُهَو ُسْلطَاِن الظُّْلَمِ ، َنيَ َقَلةَنا إِ  ىَل َمَلُتوِت اْبِن حَمَبَِّتِه، الَِّذي لةََنا ِفيِه اْلِفَداُء، ِبَدِمِه ُغْفَراُن اْلَْ
َناْكُتْب ِإىَل َماَلِك  “(، كما يقرأ أيضا: 15-12: 1كولوسي ) “ِبْتُر ُكلِ  َخِليَق ٍ ُصورَُ  هللِا َغرْيِ اْلَمةْنُظوِر، 

رؤاي يوحةنا )  ”’َبَداَءُ  َخِليَقِ  هللاِ هَذا يَ ُقولُُه اآلِمنُي، الشَّاِهُد اأَلِمنُي الصَّاِدُق، :’ َكةِنيَسِ  ال اَلُندِِكيِ نيَ 
14:3) 

نحَّت هذا الوصف ال يصح نيعترب من أهم املفاهيم اْلاطئ  لدى املسيحيني نلعل السبب يف ذلك أن 
ةنتهي بتلم  من هللا أيضا. فةنحن يقرأ: نسي” كن“يسوع هو كلم  هللا نأن العامل بدأ بتلم  من هللا نهي 

ُكلُّ َشْيٍء  .هللاِ  يف اْلَبْدِء َكاَن اْلَتِلَمُ ، َناْلَتِلَمُ  َكاَن ِعةْنَد هللِا، نََكاَن اْلَتِلَمُ  هللَا. هَذا َكاَن يف اْلَبْدِء ِعةْندَ “
حْلََياُ ، َناحْلََياُ  َكاَيْت يُوَر الةنَّاِس، َنالةنُّوُر ُيِضيُء يف ِفيِه َكاَيِت ا .ِبِه َكاَن، َنِبَغرْيِِه ملَْ َيُتْن َشْيٌء ممَّا َكانَ 

 (5-1:1يوحةنا ) ”الظُّْلَمِ ، َنالظُّْلَمُ  مَلْ ُتْدرِْكهُ 

نلتن يسوع ليس هو كل كالم هللا الذي يبدأ نيةنهي به األشياء نإمنا هو كلم  ألقاها إىل مرمي يف نقت 
أي املبدنء خليقته بتلم  من هللا بدنن سبب آخر سواء  ” هللاكلم  “من األنقات نلذلك أطلق عليه 

 .كان طيةنا كآدم أن ضلع كحواء أن مِن كسائر البشر

، فهو أيضا ال يصح إال أن يتون نصفا هلل تعاىل. نذلك اثبت بةنص ”األنل ناآلخر“نابلةنسب  لوصف 
ً .  اُْيُصِِت ِإَِلَّ “التتاب املقدس نمتترر يف سفر إشعياء. فةنحن يقرأ:  ِد اْلَقَباِئُل قُ وَّ أَي َّتُ َها اجْلََزاِئُر َنْلُتَجدِ 

ْم َمًعا ِإىَل اْلُمَحاَكَمِ . َمْن َأيْ َهَض ِمَن اْلَمْشِرِق الَِّذي ُياَلِقيِه الةنَّْصُر ِعةْنَد رِْجَلْيِه؟  .ِليَ ْقوَرِبُوا ُثَّ يَ َتَتلَُّموا َقدَّ ِلةنَ ت َ
ٍك َسلََّطُه. َجَعَلُهْم َكالت َُّراِب ِبَسْيِفِه، نََكاْلَقشِ  اْلُمةْنَذِري ِبَقْوِسِه. َطَرَدُهْم. َمرَّ َساِلًما َدَفَع َأَماَمُه ُأمَمًا َنَعَلى ُمُلو 
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َأاَن  َأاَن الرَّبُّ اأَلنَُّل، َنَمَع اآلِخرِينَ يف َطرِيق ملَْ َيْسُلْتُه ِبرِْجَلْيِه. َمْن فَ َعَل َنَصةَنَع َداِعًيا اأَلْجَياَل ِمَن اْلَبْدِء؟ 
 (4-1: 41 إشعياء) “ُهوَ 

’” َأاَن اأَلنَُّل َنَأاَن اآلِخُر، َناَل ِإلَه َغرْيِي‘هَتَذا يَ ُقوُل الرَّبُّ َمِلُك ِإْسَرائِيَل َنَفاِديِه، َربُّ اجْلةُُنوِد: “كما يقرأ: 
 (6:44)إشعياء 

تُُه: َأاَن ُهَو. َأاَن اأَلنَُّل َنَأاَن اآلِخُر، َنَيِدي َأسََّسِت ِاْْسَْع ِل اَي يَ ْعُقوُب، َنِإْسَرائِيُل الَِّذي َدَعوْ “نيقرأ أيضا: 
 (13-12: 48)إشعياء ”. َأاَن َأْدُعوُهنَّ فَ َيِقْفَن َمًعا .اأَلْرَض، َنَيَِيِِن َيَشَرِت السََّماَناتِ 

هل نالسؤال الذي يطرح يفسه اآلن هو كيف يتون يسوع بداء  اْلليق  نمل تتن أمه قد خلقت بعد؟ ف
 يسوع نجد قبل مرمي؟ نإذا كان قد نجد قبل مرمي، فلماذا خلقت مرمي نملاذا نلدته؟

نمن العجيب أن سفر التتوين ال يذكر أي شيء عن يسوع. نإمنا ذكر أن آدم هو بداء  اْلليق  
 البشري  نبعده حواء. فأين كان يسوع إذا؟

هِذِه َمَباِدُئ السََّماَناِت َناأَلْرِض ِحنَي ُخِلَقْت، يَ ْوَم َعِمَل الرَّبُّ الِإلُه اأَلْرَض “فةنحن يقرأ يف العهد القدمي: 
ُبْت بَ ْعدُ  نَّ الرَّبَّ الِإلَه ، ألَ َنالسََّماَناِت. ُكلُّ َشَجِر اْلب َر ِيَِّ  ملَْ َيُتْن بَ ْعُد يف اأَلْرِض، نَُكلُّ ُعْشِب اْلبَ ر ِيَِّ  ملَْ يَ ةن ْ

ُثَّ َكاَن َضَباٌب َيْطَلُع ِمَن اأَلْرِض َنَيْسِقي   .َناَل َكاَن ِإْيَساٌن ِليَ ْعَمَل اأَلْرضَ ملَْ َيُتْن َقْد َأْمَطَر َعَلى اأَلْرِض، 
ِه َيَسَمَ  َحَياٍ . َفَصاَر آَدُم يَ ْفًسا ُكلَّ َنْجِه اأَلْرِض. َنَجَبَل الرَّبُّ الِإلُه آَدَم تُ َرااًب ِمَن اأَلْرِض، َنيَ َفَخ يف َأْيفِ 

 (7-4: 2تتوين ) ”َحيَّ ً 

َنلِتْن َلْسُت آَذُن ِلْلَمْرَأِ  َأْن تُ َعلِ َم َناَل تَ َتَسلََّط َعَلى الرَُّجِل، َبْل َتُتوُن يف “كما يقرأ يف العهد اجلديد: 
 (13-12: 2 نس)تيمواث” ُسُتوٍت، أَلنَّ آَدَم ُجِبَل َأنَّاًل ُثَّ َحوَّاءُ 

 نعليه، أين كان يسوع عةندما خلق آدم نالعهد القدمي يقول أيه مل يتن هةناك إيسان قبل آدم؟
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 هل يسوع هو احليا  أن الواهب للحيا ؟
كثريًا ما ند العهد اجلديد يصف يسوع أبيه 
هو احليا  أن الواهب للحيا . فةنحن يقرأ يف 

َأاَن ُهَو َقاَل ََلَا َيُسوُع: “العهد اجلديد: 
(، نيقرأ 25:11)يوحةنا ’” اْلِقَياَمُ  َناحْلََيا ُ 

َأاَن ُهَو الطَّرِيُق َناحْلَقُّ ‘َقاَل َلُه َيُسوُع: “أيضا: 
َز هللِا ُهَو الةنَّاِزُل ِمَن السََّماِء اْلَواِهُب َحَياً  ِلْلَعاملَِ “(، كما يقرأ أيضا: 6:14)يوحةنا ’” َناحْلََيا ُ  ” أَلنَّ ُخب ْ
 (33:6 )يوحةنا

نلتن هل هذا الوصف على حقيقته أم على سبيل اجملاز؟ لألسف، التبس األمر على املسيحيني فظةنوا 
 .أيه طاملا أن يسوع هو احليا  فهو الواهب َلا على سبيل احلقيق  نبذلك، قد نقعوا يف احملظور

 تعاىل هو لقد شرح يسوع يفسه هذا الوصف يف أكثر من موضع. نبني أيه نصف َمازي له نأن هللا
الواهب احلقيقي للحيا ، نأن احليا  األبدي  يف معرف  هللا نالإَيان به إَلا حقيقيا ناحدا نالإَيان بيسوع 

ةنَ ْيِه حَنَْو السََّماِء َنقَاَل: “رسوال من عةند هللا. فةنقرأ يف العهد اجلديد:  َأي َُّها ‘َتَتلََّم َيُسوُع ِِبَذا َنرََفَع َعي ْ
َدَك ابْ ةُنَك َأْيًضا،  اآلُب، َقْد َأَتتِ  َتُه ُسْلطَااًن َعَلى ُكلِ  َجَسٍد لِيُ ْعِطَي َحَياً  السَّاَعُ . ََمِ ِد ابْ ةَنَك لُِيَمجِ  ِإْذ َأْعطَي ْ

َتُه. َنهِذِه ِهَي احْلََياُ  اأَلَبِديَُّ : َأْن يَ ْعرُِفوَك َأْيَت الِإلَه احْلَِقيِقيَّ نَ  َك َنَيُسوَع اْلَمِسيَح ْحدَ َأَبِديًَّ  ِلُتلِ  َمْن َأْعطَي ْ
َتِِن أَلْعَمَل َقْد َأْكَمْلُتهُ  .الَِّذي َأْرَسْلَتهُ   (5-1: 17)يوحةنا ’” َأاَن ََمَّْدُتَك َعَلى اأَلْرِض. اْلَعَمَل الَِّذي َأْعطَي ْ

َز ِمَن السََّماِء،  احْلَقَّ احْلَقَّ َأُقوُل َلُتْم: َلْيَس ُموَسى َأْعطَاُكمُ ’ فَ َقاَل ََلُْم َيُسوُع:“نيقرأ أيضا:  َبْل َأِب اْْلُب ْ
َز احْلَِقيِقيَّ ِمَن السََّماءِ  َز هللِا ُهَو الةنَّاِزُل ِمَن السََّماِء اْلَواِهُب َحَياً  ِلْلَعاملَِ يُ ْعِطيُتُم اْْلُب ْ فَ َقاُلوا ’. ، أَلنَّ ُخب ْ

زَ ’ َلُه: ُز احْلََيا ِ ’ فَ َقاَل ََلُْم َيُسوُع:’. اَي َسيِ ُد، َأْعِطةَنا يف ُكلِ  ِحنٍي هَذا اْْلُب ْ َمْن يُ ْقِبْل ِإَِلَّ َفاَل  .َأاَن ُهَو ُخب ْ
 (35-32: 6 )يوحةنا ”’َنَمْن يُ ْؤِمْن ِب َفاَل يَ ْعَطُش َأَبًداََيُوُع، 
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اُ  ِهَي يف ابةِْنِه. َمْن َلُه االْبُن ، َنهِذِه احْلَيَ َأنَّ هللَا َأْعطَااَن َحَياً  َأَبِديَّ ً  :َنهِذِه ِهَي الشََّهاَد ُ “كما يقرأ أيضا: 
َكتَ ْبُت هَذا ِإلَْيُتْم، َأيْ ُتُم اْلُمْؤِمةِننَي اِبْسِم اْبِن هللِا،  .فَ َلُه احْلََياُ ، َنَمْن لَْيَس َلُه اْبُن هللِا فَ َلْيَسْت َلُه احْلََيا ُ 

 (13-11: 5)رسال  يوحةنا األنىل ” ةُنوا اِبْسِم اْبِن هللاِ ِلَتْي تَ ْعَلُموا َأنَّ َلُتْم َحَياً  َأَبِديًَّ ، َنِلَتْي تُ ْؤمِ 

نبني يسوع أن احليا  إمنا تتون حبفظ الوصااي الِت جاء ِبا مجيع األيبياء ناملرسلني السابقني نالسيما 
َم َنقَا“موسى الذي جاء يسوع مصدقا ملا جاء به من التورا . فةنقرأ يف العهد اجلديد:  َل َنِإَذا َناِحٌد تَ َقدَّ

ِلَماَذا َتْدُعوين َصاحِلًا؟ ’ فَ َقاَل َلُه:’ َأي َُّها اْلُمَعلِ ُم الصَّاِلُح، َأيَّ َصاَلٍح َأْعَمُل لَِتُتوَن ِلَ احْلََياُ  اأَلَبِديَُّ ؟‘َلُه: 
َأيََّ  ’ َقاَل َلُه: .’َفِظ اْلَوَصاايَ َنلِتْن ِإْن َأَرْدَت َأْن َتْدُخَل احْلََياَ  فَاحْ  .َلْيَس َأَحٌد َصاحِلًا ِإالَّ َناِحٌد َنُهَو هللاُ 

اَل تَ ْقُتْل. اَل تَ ْزِن. اَل َتْسِرْق. اَل َتْشَهْد اِبلزُّنِر. َأْكِرْم َأاَبَك َنُأمََّك، َنَأِحبَّ َقرِيَبَك  ’ فَ َقاَل َيُسوُع:’ اْلَوَصااَي؟
 (19-16: 19)مَّت ”’ َكةنَ ْفِسكَ 

 مواطن كثري . فةنجد العهد اجلديد يشري إىل أن حيا  نيف الواقع، يوضح العهد اجلديد هذا الوصف يف
يف اْلَبْدِء َكاَن اْلَتِلَمُ ، َناْلَتِلَمُ  َكاَن ِعةْنَد هللِا، “يسوع كايت يورا للةناس مبعىن اَلداي  ناَلدى. فةنحن يقرأ: 
ِفيِه َكاَيِت  .َكاَن، َنِبَغرْيِِه ملَْ َيُتْن َشْيٌء ممَّا َكانَ نََكاَن اْلَتِلَمُ  هللَا. هَذا َكاَن يف اْلَبْدِء ِعةْنَد هللِا. ُكلُّ َشْيٍء ِبِه  

 (5-1:1)يوحةنا ” ، َنالةنُّوُر ُيِضيُء يف الظُّْلَمِ ، َنالظُّْلَمُ  مَلْ ُتْدرِْكهُ احْلََياُ ، َناحْلََياُ  َكاَيْت يُوَر الةنَّاسِ 

 تعاىل الذي أرسله نالإَيان به رسوال من كما ذكر يسوع أن احليا  إمنا تتون يف ْساع كالمه نالإَيان ابهلل
ِإنَّ َمْن َيْسَمُع َكاَلِمي َنيُ ْؤِمُن اِبلَِّذي َأْرَسَلِِن فَ َلُه َحَياٌ   :َاحْلَقَّ احْلَقَّ َأُقوُل َلُتمْ “فةنحن يقرأ:  .عةند هللا

ِإىَل احْلََياِ . َاحْلَقَّ احْلَقَّ َأُقوُل َلُتْم: ِإيَُّه ََتِْت َساَعٌ  ، َناَل َيَِْت ِإىَل َديْ ةُنويٍَ ، َبْل َقِد ايْ تَ َقَل ِمَن اْلَمْوِت َأَبِديَّ ٌ 
 (25-24: 5)يوحةنا ”. َنِهَي اآلَن، ِحنَي َيْسَمُع اأَلْمَواُت َصْوَت اْبِن هللِا، َنالسَّاِمُعوَن ََيْيَ ْونَ 

، نَُكلُّ َمْن َكاَن َحياا َمْن آَمَن ِب َنَلْو َماَت َفَسَيْحَيا .َأاَن ُهَو اْلِقَياَمُ  َناحْلََيا ُ ’ َقاَل ََلَا َيُسوُع:“نيقرأ أيضا: 
 (25: 11)يوحةنا ”’ َنآَمَن ِب فَ َلْن ََيُوَت ِإىَل األََبِد. َأتُ ْؤِمةِننَي ِِبَذا؟

ِبِه َتُتوُن َلُه َحَياٌ   أَلنَّ هِذِه ِهَي َمِشيَئُ  الَِّذي َأْرَسَلِِن: َأنَّ ُكلَّ َمْن يَ َرى االْبَن َنيُ ْؤِمنُ “كما يقرأ أيضا: 
 (40:6)يوحةنا ” َأَبِديَّ ٌ 
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 (47:6)يوحةنا ” َاحْلَقَّ احْلَقَّ َأُقوُل َلُتْم: َمْن يُ ْؤِمُن ِب فَ َلُه َحَياٌ  َأَبِديَّ ٌ “نيقرأ كذلك: 

ِمُن الَِّذي يُ ؤْ “كما يبني العهد اجلديد أن احليا  إمنا تتون يف الإَيان بيسوع عليه السالم. فةنحن يقرأ: 
 (36:3)يوحةنا ”. اِبالْبِن َلُه َحَياٌ  َأَبِديٌَّ ، َنالَِّذي اَل يُ ْؤِمُن اِبالْبِن َلْن يَ َرى َحَياً  َبْل ََيُْتُث َعَلْيِه َغَضُب هللاِ 

اَلرُّنُح ُهَو الَِّذي “كما أنضح يسوع أن التالم الذي كان يتتلم به من عةند هللا تعاىل فيه احليا . فقال: 
ًئا. اَْلَتاَلُم الَِّذي ُأَكلِ ُمُتْم ِبِه ُهَو ُرنٌح َنَحَيا ٌ أَ  .َُيِْيي  (63:6)يوحةنا ” مَّا اجلََْسُد َفاَل يُِفيُد َشي ْ

نأخريا، ال خيفى على أحد أن احليا  يف االستجاب  ناالمتثال هلل نرسله مبا فيهم موسى نعيسى )يسوع( 
 : تعاىلنحممد. نذلك اثبت بةنص القرآن الترمي أيضا. يقول هللا

 ََيُوُل بَ نْيَ اْلَمْرِء َنقَ ْلِبِه اَي َأي َُّها الَِّذيَن َآَمةُنوا اْسَتِجيُبوا ّلِِلَِّ َنِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما َُيِْييُتْم َناْعَلُموا َأنَّ اّلِلََّ 
 (24:8األيفال ) ”َنَأيَُّه ِإَلْيِه َُتَْشُرننَ 
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 هل يسوع هو الطريق ناحلق؟
 الطريق؟ هل يسوع هو

يوصف يسوع عليه السالم يف العهد اجلديد 
َقاَل َلُه َيُسوُع: َأاَن “فةنحن يقرأ: ”. الطريق“أبيه 

 (6:14)يوحةنا ” ُهَو الطَّرِيُق َناحْلَقُّ َناحْلََيا ُ 

يف احلقيق ، ال غضاض  يف نصف يسوع ِبذا 
الوصف إذا نضع يف سياقه الصحيح الذي 

نرد على لسان يسوع يفسه، حيث يعلمةنا العهد اجلديد معىن كويه  نرد فيه يف العهد اجلديد نكما
 .”الطريق“

كويه املعلم الذي يعلم الةناس الطريق إىل هللا. نلقد تترر هذا الوصف يف هذا ” الطريق”فاملراد بوصفه ب 
 .السياق أكثر من مر  يف العهد اجلديد

َفَأْرَسُلوا ِإلَْيِه َتاَلِميَذُهْم َمَع  .َنُرنا ِلَتْي َيْصطَاُدنُه ِبَتِلَم ٍ ِحيةَنِئٍذ َذَهَب اْلَفر ِيِسيُّوَن َنَتَشا“فةنحن يقرأ: 
اِبحْلَقِ ، َناَل تُ َباِل أبََِحٍد، ألَيََّك اَل تَ ةْنُظُر  َنتُ َعلِ ُم َطرِيَق هللاِ اَي ُمَعلِ ُم، يَ ْعَلُم َأيََّك َصاِدٌق ‘اَلِْريُنُدِسيِ نَي قَائِِلنَي: 

 (16-15: 22)مَّت ’” ِإىَل ُنُجوِه الةنَّاسِ 

َقاَل َلُه ’ اَي َسيِ ُد، َلْسةَنا يَ ْعَلُم َأْيَن َتْذَهُب، َفَتْيَف يَ ْقِدُر َأْن يَ ْعِرَف الطَّرِيَق؟’ َقاَل َلُه ُتوَما:“نيقرأ أيضا: 
 (6-5: 14)يوحةنا  ”’الطَّرِيُق َناحْلَقُّ َناحْلََياُ . َلْيَس َأَحٌد َيَِْت ِإىَل اآلِب ِإالَّ ِب  َأاَن ُهوَ ‘َيُسوُع: 

ُم َأَماَم َنْجِه الرَّبِ  ِلُتِعدَّ طُُرَقُه. لِت ُ “كما يقرأ أيضا:  َقدَّ ْعِطَي َنَأْيَت َأي َُّها الصَّيبُّ َييبَّ اْلَعِليِ  ُتْدَعى، ألَيََّك تَ ت َ
اَلِص مبَْغِفَرِ  َخطَااَيُهمْ َشْعبَ   (77-76: 1)لوقا ” ُه َمْعرَِفَ  اْلَْ
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نيف ناقع األمر، يصح نصف مجيع أيبياء هللا تعاىل نرسله نكذلك التتب املةنزل  عليهم أبهنا الطريق 
يهدي إىل احلق نإىل طريق “فهي هتدي الةناس إىل طريق هللا. نلقد نرد يف القرآن الترمي نصفه أبيه 

 :فةنحن يقرأ”. ممستقي

ةَنا ِإَلْيَك يَ َفًرا ِمَن اجلِْنِ  َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرَآَن فَ َلمَّا َحَضُرنُه قَاُلوا َأْيِصُتوا فَ َلمَّا ُقضِ  َي َنلَّْوا ِإىَل قَ ْوِمِهْم َنِإْذ َصَرف ْ
ْعةَنا ِكَتااًب أُْيِزَل ِمْن بَ ْعِد ُموسَ  ًقا ِلَما بَ نْيَ َيَدْيِه ُمةْنِذرِيَن. َقاُلوا اَي قَ ْوَمةَنا ِإانَّ ْسَِ يَ ْهِدي ِإىَل احْلَقِ  َنِإىَل ى ُمَصدِ 

 (30-29: 46 )األحقاف َطرِيٍق ُمْسَتِقيمٍ 
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 هل يسوع هو احلق؟

َأاَن ُهَو الطَّرِيُق ‘َقاَل َلُه َيُسوُع: “فةنحن يقرأ: ”. احلق“يوصف يسوع عليه السالم يف العهد اجلديد أبيه 
 (6:14)يوحةنا ” َناحْلَقُّ َناحْلََيا ُ 

نيف احلقيق ، إن احلق هو هللا. فاحلق اسم من أْسائه الِت ال َيتن نصف غريه به إال على سبيل اجملاز 
ْودُِع ُرنِحي. َفَديْ َتِِن اَي َربُّ ِإلَه احْلَق ِ “فةنحن يقرأ يف العهد القدمي:  .نليس احلقيق  )مزمور ” يف َيِدَك َأْست َ

تَ َراَءَف َعَلْيُتْم. َنِلذِلَك يَ ُقوُم ِليَ ْرَِحَُتْم، أَلنَّ الرَّبَّ ِإلُه َنِلذلِ “(، كما يقرأ أيضا: 5:31 َتِظُر الرَّبُّ لِي َ َك يَ ةن ْ
َتِظرِيهِ   (18:30)إشعياء ”. َحق . ُطوََب جِلَِميِع ُمةن ْ

 فَ ةَناَدى َيُسوعُ “نلقد بني يسوع يفسه أن هللا تعاىل هو احلق نأيه رسول من عةند هللا احلق. فةنحن يقرأ: 
تَ ْعرُِفوَيِِن َنتَ ْعرُِفوَن ِمْن َأْيَن َأاَن، َنِمْن يَ ْفِسي ملَْ آِت، َبِل الَِّذي َأْرَسَلِِن ُهَو ‘َنُهَو يُ َعلِ ُم يف اَْلَْيَتِل ِقاِئاًل: 
 (28:7)يوحةنا ’” َحق، الَِّذي َأيْ ُتْم َلْسُتْم تَ ْعرُِفويَهُ 

َتَتلَُّم َنَأْحُتُم ِِبَا ِمْن حَنْوُِكْم، لِتنَّ الَِّذي َأْرَسَلِِن ُهَو َحق. َنَأاَن َما ِإنَّ ِل َأْشَياَء َكِثريًَ  أَ “كما يقرأ أيضا: 
ْعُتُه ِمةْنُه، َفهَذا َأُقولُُه ِلْلَعاملَِ   (26:8)يوحةنا ”. ْسَِ

ْيَت ِإًذا َأَفأَ ‘فَ َقاَل َلُه بِياَلُطُس: “نلقد بني يسوع يفسه أيه جاء ليشهد هلل تعاىل نلوحداييته. فةنحن يقرأ: 
َأْيَت تَ ُقوُل: ِإين ِ َمِلٌك. َِلَذا َقْد ُنِلْدُت َأاَن، َنَِلَذا َقْد أَتَ ْيُت ِإىَل اْلَعاملَِ أَلْشَهَد ’ َأَجاَب َيُسوُع:’ َمِلٌك؟

 (37:18)يوحةنا ’”. ِلْلَحقِ . ُكلُّ َمْن ُهَو ِمَن احْلَقِ  َيْسَمُع َصْوِت 

هو كويه ” احلق”قيق  نإمنا على سبيل اجملاز. ناملراد بوصفه ب نعليه، فيسوع ليس احلق على سبيل احل
ِحيةَنِئٍذ َذَهَب اْلَفر ِيِسيُّوَن َنَتَشاَنُرنا ِلَتْي “املعلم الذي يعلم الةناس الطريق إىل هللا ابحلق. فةنحن يقرأ: 

َنتُ َعلِ ُم اَي ُمَعلِ ُم، يَ ْعَلُم َأيََّك َصاِدٌق ‘نَي قَائِِلنَي: َفَأْرَسُلوا ِإلَْيِه َتاَلِميَذُهْم َمَع اَلِْريُنُدِسي ِ  .َيْصطَاُدنُه ِبَتِلَم ٍ 
 (16-15: 22)مَّت ’”. ، َناَل تُ َباِل أبََِحٍد، ألَيََّك اَل تَ ةْنُظُر ِإىَل ُنُجوِه الةنَّاسِ َطرِيَق هللِا اِبحْلَق ِ 
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فلقد جاء مصدقا ملا جاء يف العهد اجلديد أيه مل يتن ليقل إال احلق. ” احلق”نمما يقصد بوصف يسوع ب 
به موسى من الوصااي، داعيا إىل توحيد هللا نحبه نإيتاء ذي القرَب حقوقهم. نلقد صدقه يف ذلك أحبار 

 :اليهود. فةنحن يقرأ

َعُهْم يَ َتَحاَنُرنَن، فَ َلمَّا رََأى َأيَُّه َأَجابَ ُهْم َحَسةًنا، َسَأَلُه: َبِ  َنْسَِ ُ  َنِصيٍَّ  ِهَي َأنَُّل َأيَّ »َفَجاَء َناِحٌد ِمَن اْلَتت َ
الرَّبُّ ِإَلةَُنا َربٌّ َناِحٌد. َنَتُِبُّ الرَّبَّ  .ِإنَّ َأنََّل ُكلِ  اْلَوَصااَي ِهَي: اْْسَْع اَي ِإْسَرائِيلُ »فََأَجابَُه َيُسوُع:« اْلُتلِ ؟

ُكلِ  ُقْدرَِتَك. هِذِه ِهَي اْلَوِصيَُّ  اأُلنىَل.   ِإَلََك ِمْن ُكلِ  قَ ْلِبَك، َنِمْن ُكلِ  يَ ْفِسَك، َنِمْن ُكلِ  ِفْتِرَك، َنِمنْ 
ْفِسَك. لَْيَس َنِصيٌَّ  ُأْخَرى َأْعَظَم ِمْن َهاتَ نْيِ  َجيِ ًدا «فَ َقاَل َلُه اْلَتاِتُب: «. َناَثيَِيٌ  ِمثْ ُلَها ِهَي: َتُِبُّ َقرِيَبَك َكةن َ

َنحَمَب َُّتُه ِمْن ُكلِ  اْلَقْلِب، َنِمْن ُكلِ  اْلَفْهِم، َنِمْن ُكلِ   .َنلَْيَس آَخُر ِسَواهُ اَي ُمَعلِ ُم. اِبحْلَقِ  قُ ْلَت، ألَيَُّه هللُا َناِحٌد 
يِع اْلُمْحَرقَاِت َنالذَّابَ  فَ َلمَّا رَآُه  »ِئحِ الةن َّْفِس، َنِمْن ُكلِ  اْلُقْدرَِ ، َنحَمَبَُّ  اْلَقرِيِب َكالةن َّْفِس، ِهَي َأْفَضُل ِمْن مجَِ

َنملَْ ََيُْسْر َأَحٌد بَ ْعَد ذِلَك َأْن َيْسأََلُه! «. َلْسَت بَِعيًدا َعْن َمَلُتوِت هللاِ »ُه َأَجاَب ِبَعْقل، قَاَل َلُه:َيُسوُع أَيَّ 
 (34-28: 12 )مرقس

نلقد أنضح يسوع يفسه عةندما عزم اليهود على قتله؛ أيه ما كان إال إيساان يتتلم ابحلق الذي ْسعه من 
َعُه ِمَن هللِا. هَذا ملَْ َنلِتةنَّ “ :هللا. فقال  ُتُم اآلَن َتْطُلُبوَن َأْن تَ ْقتُ ُلوين، َنَأاَن ِإْيَساٌن َقْد َكلََّمُتْم اِبحْلَقِ  الَِّذي ْسَِ

 (40:8)يوحةنا ” يَ ْعَمْلُه ِإبْ َراِهيمُ 
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 هل يسوع هو املخلص؟
كثريا ما يوصف يسوع يف العهد اجلديد أبيه 

َفَسَتِلُد ابْ ةًنا َنَتْدُعو “املخلص. فةنحن يقرأ: 
”. ألَيَُّه خُيَلِ ُص َشْعَبُه ِمْن َخطَااَيُهمْ  .اْْسَُه َيُسوعَ 

أَلنَّ اْبَن “(، كما يقرأ أيضا: 21:1)مَّت 
”. الِإْيَساِن َقْد َجاَء ِلَتْي خُيَلِ َص َما َقْد َهَلكَ 

 (11:18)مَّت 

 نما هي ماهي  اْلالص الذي جاء به؟نلتن هل يسوع هو املخلص على سبيل احلقيق  أم اجملاز؟ 

يف احلقيق ، إن هللا تعاىل هو املخلص احلقيقي نفقا ملا نرد ابلعهد اجلديد يفسه. ناألدل  على ذلك  
 :كثري . نسةنتةنانل بعضها فيما يلي على سبيل املثال ال احلصر

ن ابةنها املةنتظر نضعه هو نمل تذكر أ” هللا خملصي“إن العهد اجلديد يةنقل عن السيد  مرمي العذراء قوَلا 
َتِهُج ُرنِحي اِبهلِل خُمَلِ ِصي‘فَ َقاَلْت َمْرمَيُ: “فةنحن يقرأ:  .خملصها ، َنتَ ب ْ -46: 1)لوقا ’” تُ َعظِ ُم يَ ْفِسي الرَّبَّ

47) 

فةنحن ”. يسوع خملصةنا“نمل يقل ” هللا خملصةنا“نيقول كاتب رسال  بولس الرسول األنىل إىل تيمواثنس 
 1”. )َرُسوُل َيُسوَع اْلَمِسيِح، حبََسِب َأْمِر هللِا خُمَلِ ِصةَنا، َنرَب ةَِنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، رََجائةَِنا بُوُلُس،“يقرأ: 

بل نصف يسوع أبيه نسيط بني هللا ” خملصةنا يسوع“نمل يقل ” خملصةنا هللا“(، كما قال 1:1تيمواثنس 
يَع الةنَّاِس خَيُْلُصوَن، أَلنَّ هَذا َحَسٌن َنَمْقُبوٌل َلدَ “نالةناس. فةنحن يقرأ:  ى خُمَلِ ِصةَنا هللِا، الَِّذي يُرِيُد َأنَّ مجَِ

”  َيُسوُع اْلَمِسيحُ َنِإىَل َمْعرَِفِ  احْلَقِ  يُ ْقِبُلوَن. ألَيَُّه يُوَجُد ِإلٌه َناِحٌد َنَنِسيٌط َناِحٌد بَ نْيَ هللِا َنالةنَّاِس: الِإْيَسانُ 
 (5-3: 2 تيمواثنس 1)
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”. يسوع احلي الذي هو خملص مجيع الةناس“نمل يقل ” احلي الذي هو خملص مجيع الةناسهللا “كما قال 
ةَنا رَ “ :فةنحن يقرأ َعُب َنيُ َعي َُّر، ألَي َّةَنا َقْد َأْلَقي ْ َجاَءاَن َصاِدَقٌ  ِهَي اْلَتِلَمُ  َنُمْسَتِحقٌَّ  ُكلَّ قُ ُبول. أَلي َّةَنا َِلَذا يَ ت ْ

، الَِّذي ُهَو  يِع الةنَّاِس، َناَل ِسيََّما اْلُمْؤِمةِننيَ َعَلى هللِا احْلَيِ   (10-9: 4تيمواثنس  1”. )خُمَلِ ُص مجَِ

َر خُمَْتِلِسنَي، َبْل “أيضا يف رسال  بولس الرسول إىل تيطس. فةنحن يقرأ: ” خملصةنا هللا“نترد عبار   َغي ْ
ِمنَي ُكلَّ َأَمايٍَ  َصاحِلٍَ ، ِلَتْي يُ َزي ةُِنوا تَ ْعِليَم خُمَل ِ  َا “(، كما يقرأ: 10:2)تيطس ”. ِصةَنا هللِا يف ُكلِ  َشْيءٍ ُمَقدِ  َنِإمنَّ

َها، حبََسِب َأْمِر خُمَل ِ   (3:1تيطس ) ”ِصةَنا هللاِ َأْظَهَر َكِلَمَتُه يف َأْنقَاهِتَا اْْلَاصَِّ ، اِبْلِتَرازَِ  الَِِّت اْؤُُتةِْنُت َأاَن َعَلي ْ

َر طَائِِعنَي، َضالِ نَي، ُمْستَ ْعَبِديَن ِلَشَهَواٍت َنَلذَّاٍت ألَي َّةَنا ُكةنَّا حَنُْن “كما يقرأ أيضا:  َأْيًضا قَ ْباًل َأْغِبَياَء، َغي ْ
 خُمَلِ ِصةَنا هللاِ َنلِتْن ِحنَي َظَهَر ُلْطُف  .خُمَْتِلَفٍ ، َعاِئِشنَي يف اْْلُْبِث َناحلََْسِد، مَمُْقوِتنَي، ُمْبِغِضنَي بَ ْعُضةَنا بَ ْعًضا

َخلََّصةَنا ِبُغْسِل اْلِمياَلِد الثَّاين َنَُتِْديِد الرُّنِح  اَل أبَِْعَمال يف ِبر  َعِمْلةَناَها حَنُْن، َبْل مبُْقَتَضى َرِْحَِتِه  َنِإْحَسايُُه 
 (5-3: 3)تيطس ” اْلُقُدسِ 

ْلَوِحيُد الِإلُه احلَِْتيُم ا“يف رسال  يهوذا. فةنحن يقرأ: ” الإله احلتيم الوحيد خملصةنا“كما ند عبار  
 (25)يهوذا ” خُمَلِ ُصةَنا، َلُه اْلَمْجُد َناْلَعَظَمُ  َناْلُقْدرَُ  َنالسُّْلطَاُن، اآلَن َنِإىَل ُكلِ  الدُُّهوِر. آِمنيَ 

نيشري العهد اجلديد إىل أن هللا هو املخلص نخالصه جاء بفضل مةنه عن طريق املسيح يسوع. فةنحن 
ب ةَِنا، َناَل ِب َأاَن َأِسريَُه، َبِل اْشوَرِْك يف اْحِتَماِل اْلَمَشقَّاِت أَلْجِل الِإْنِيِل حبََسِب َفاَل َُتَْجْل ِبَشَهاَدِ  رَ “يقرأ: 
  ِ َسً ، اَل مبُْقَتَضى َأْعَمالةَِنا، َبْل مبُْقَتَضى اْلَقْصِد َنالةنِ عْ قُ وَّ َمِ  الَِِّت هللِا، الَِّذي َخلََّصةَنا َنَدَعااَن َدْعَوً  ُمَقدَّ

 (9-8: 1تيمواثنس  2” )قَ ْبَل اأَلْزِمةَنِ  اأَلزَلِيَّ ِ ْعِطَيْت َلةَنا يف اْلَمِسيِح َيُسوَع أُ 

نيف مواضع كثري ، يةنسب العهد اجلديد اْلالص إىل هللا حَّت نإن كان املقصود ِبذا اْلالص يسوع 
َأَكَمٍ  يَ ةْنَخِفُض، َنَتِصرُي اْلُمْعَوجَّاُت ُكلُّ َناٍد ََيَْتِلُئ، نَُكلُّ َجَبل نَ “يفسه. فةنحن يقرأ على سبيل املثال: 

َعاُب ُطُرًقا َسْهَلً ، َنيُ ْبِصُر ُكلُّ َبَشٍر َخاَلَص هللاِ  أيضا: يقرأ  ، كما(6-5 :3 )لوقا”. ُمْسَتِقيَمً ، َنالشِ 
)أعمال الرسل ”. فَ ْلَيُتْن َمْعُلوًما ِعةْندَُكْم َأنَّ َخاَلَص هللِا َقْد ُأْرِسَل ِإىَل األَُمِم، َنُهْم َسَيْسَمُعوَن!“

28:28) 
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نلقد نرد يف كالم يسوع حسبما يقله العهد اجلديد ما يفيد أن اْلالص أمر ال يستطيعه أحد إال هللا. 
ِإنَّ ُمُرنَر مَجَل ِمْن ثَ ْقب ِإبْ َرٍ  َأْيَسُر ِمْن َأْن َيْدُخَل َغِِنٌّ ِإىَل َمَلُتوِت ‘َأْيًضا: َنَأُقوُل َلُتْم “ :فةنحن يقرأ

ا قَائِِلنَي:’. هللِا! َع َتاَلِميُذُه ُِبُِتوا ِجدا  ’:فَ ةَنَظَر ِإلَْيِهْم َيُسوُع َنقَاَل ََلُمْ ’ ِإًذا َمْن َيْسَتِطيُع َأْن خَيُْلَص؟’ فَ َلمَّا ْسَِ
ُر ُمْسَتطَاٍع، َنلِتْن ِعةْنَد هللِا ُكلُّ َشْيٍء ُمْسَتطَاعٌ هذَ   (26-24: 19 )مَّت ’”ا ِعةْنَد الةنَّاِس َغي ْ

كما نرد يف رسال  يعقوب ما مفاده أن هللا تعاىل نحده هو القادر على اْلالص نليس غريه. فةنحن يقرأ: 
َرَك؟ َناِحٌد ُهَو َناِضُع الةنَّاُموِس، اْلَقاِدُر َأْن خُيَلِ صَ “ )رسال  يعقوب ” َنيُ ْهِلَك. َفَمْن َأْيَت اَي َمْن َتِديُن َغي ْ

12:4) 

نلقد بني يسوع يفسه يف العهد اجلديد أيه مل يتن إال سببا للخالص ننسيلته نناسطته فوصف يفسه 
)يوحةنا ”. ُج َنَيَُِد َمْرًعىَأاَن ُهَو اْلَباُب. ِإْن َدَخَل ِب َأَحٌد فَ َيْخُلُص َنَيْدُخُل َنخَيْرُ “ :فقال”. الباب“أبيه 

9:10) 

نلقد نرد ابلعهد اجلديد من الشواهد نالبيةنات ما يثبت أن يسوع مل تتن لديه قدر  ذاتي  على اْلالص 
نإمنا افتقر يف خالصه هو إىل هللا تعاىل. فتيف يستطيع من عجز عن ُتليص يفسه أن خيلص غريه؟ . 

 .اضحا جليانهذا مما يبدن فيه تةناقض العهد اجلديد ن 

َأْيَت َكاِهٌن ِإىَل األََبِد ‘َكَما يَ ُقوُل َأْيًضا يف َمْوِضٍع آَخَر: “فةنحن يقرأ يف الرسال  إىل العرباييني ما يلي: 
ِم َجَسِدِه، ’. َعَلى رُتْ َبِ  َمْلِتي َصاَدقَ  َم ِبُصَراٍخ َشِديٍد َنُدُموٍع طَِلَباٍت َنَتَضرُّعَ الَِّذي، يف َأايَّ اٍت ِإْذ َقدَّ

َع َلُه ِمْن َأْجِل تَ ْقَواهُ  َل ِلْلَقاِدِر َأْن خُيَلِ َصُه ِمَن اْلَمْوِت، َنْسُِ ، َمَع َكْويِِه ابْ ةًنا تَ َعلََّم الطَّاَعَ  ممَّا َتََملََّ ِبِه. َنِإْذ ُكمِ 
 (9-6: 5 )العرباييني” َصاَر جِلَِميِع الَِّذيَن ُيِطيُعويَُه، َسَبَب َخاَلٍص َأَبِدي ٍ 

ؤال اآلن هو كيف يستطيع يسوع ُتليص غريه نقد عجز عن ُتليص يفسه نجزع من املوت نالس
 املؤدي إىل ُتليص غريه من البشر؟
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نلتن، إن سأل سائل نقال: لتن يسوع موصوف أبيه خملص يف العهد اجلديد أكثر من مر ، فما توجيه 
 ذلك؟

بل يسوع. فهو ليس املوصوف نصف َمازي نصف به غري ناحد ق” املخلص”نيقول إن نصف يسوع ب 
الوحيد ِبذا الوصف، فالعهد القدمي ملئ أبانس نصفوا أبهنم خملصني. فةنحن يقرأ على سبيل املثال ال 

 :احلصر ما يلي

، فََأَقاَم الرَّبُّ خُمَلِ ًصا ِلَبِِن ِإْسَرائِيَل َفَخلََّصُهْم، ُعْثةِنيِئيَل “ ْبَن قَ ةَناَز َأَخا َكاِلَب َنَصَرَخ بَ ةُنو ِإْسَرائِيَل ِإىَل الرَّبِ 
، َنَقَضى لِإْسَرائِيَل. َنَخَرَج ِلْلَحْرِب َفَدَفَع الرَّبُّ ِلَيِدِه ُكوَشاَن ِرَشْعَتاميَ  .اأَلْصَغرَ   َفَتاَن َعَلْيِه ُرنُح الرَّبِ 

 (10-9 :3 )قضا ”. َمِلَك َأرَاَم، َناْعتَ زَّْت َيُدُه َعَلى ُكوَشاِن ِرَشْعَتاميَ 

َياِميِِنَّ، َرُجاًل َأْعسَ  َنَصَرخَ “ ، فََأَقاَم ََلُُم الرَّبُّ خُمَلِ ًصا ِإُهوَد ْبَن ِجريَا اْلبَ ةن ْ َر. فََأْرَسَل بَ ةُنو ِإْسَرائِيَل ِإىَل الرَّبِ 
 (15:3)قضا  ”. بَ ةُنو ِإْسَرائِيَل بَِيِدِه َهِديًَّ  ِلِعْجُلوَن َمِلِك ُموآبَ 

َقِر. َنُهَو َأْيًضا َخلََّص نََكاَن بَ ْعَدُه ََشَْجُر ْبُن َعةنَ “ اَ ، َفَضَرَب ِمَن اْلِفِلْسِطيةِنيِ نَي ِستَّ ِمَئِ  َرُجل مبةِْنَساِس اْلب َ
 (31:3)قضا  ”. ِإْسَرائِيلَ 

نأما عن ماهي  اْلالص الذي جاء به يسوع، فقوامه الإَيان ابهلل تعاىل نيبيه يسوع عليه السالم نيف 
هد اجلديد يفسه. فتثريا ما أخرب يسوع يف العهد اجلديد أن ذلك اْلالص احلقيقي نفقا لةنص الع

 .اْلالص يف الإَيان

ُثَّ َقاَل َلُه: “(، كما يقرأ: 50:7)لوقا ’”. ِإَيَاُيِك َقْد َخلََّصِك، ِاْذَهيب ِبَساَلمٍ ‘ :فَ َقاَل ِلْلَمْرَأ ِ “فةنقرأ مثال: 
ألَيَُّتْم اِبلةنِ ْعَمِ  خُمَلَُّصوَن، اِبلِإَيَاِن، “كما يقرأ أيضا:   (،19:17)لوقا ’”. ُقْم َناْمِض، ِإَيَاُيَك َخلََّصكَ ‘

 (8:2)أفسس ”. َنذِلَك لَْيَس ِمةْنُتْم. ُهَو َعِطيَُّ  هللاِ 

http://ar.islamforchristians.com/


                                                        من هو يسوع )عيسى( على لسان يسوع؟ 

24 

http://ar.islamforchristians.com  
 

َنُأَعر ُِفُتْم َأي َُّها “كما خيربان العهد اجلديد أن اْلالص أيضا يف الإَيان ابلإنيل نالعمل به. فةنحن يقرأ: 
 15 كوريثوس  1”. )يِل الَِّذي َبشَّْرُتُتْم ِبِه، َنَقِبْلُتُموُه، َنتَ ُقوُموَن ِفيِه، َنِبِه َأْيًضا َُتُْلُصونَ الِإْخَوُ  اِبلِإنِْ 

:1-2) 

كما يعلمةنا العهد اجلديد أيه يلزم للخالص عمل الصاحلات، نال يتفي َمرد الإَيان للخالص. فةنحن 
َفَعُ  اَي ِإْخَوِت ِإْن َقالَ “يقرأ:  َأَحٌد ِإنَّ َلُه ِإَيَااًن َنلِتْن َلْيَس َلُه َأْعَماٌل، َهْل يَ ْقِدُر الِإَيَاُن َأْن  َما اْلَمةن ْ

 (14:2)رسال  يعقوب ” خُيَلِ َصُه؟

نمن الغريب أيه قد نرد ابلعهد اجلديد ما يبسط مفهوم اْلالص نَيعله مستساغا نمقبوال لدى مجيع 
طئا عن ضالل طريقه فقد خلص يفسا من املوت نسور  البشر. ففي العهد اجلديد ما يفيد أن من رد خا

كثر  من اْلطااي. نهذا اْلالص قد يتأتى على يد يسوع نعلى يد غريه من صاحلي البشر. فةنحن يقرأ: 
)رسال  ”. اْْلَطَاايَ  فَ ْليَ ْعَلْم َأنَّ َمْن َردَّ َخاِطًئا َعْن َضاَلِل َطرِيِقِه، خُيَلِ ُص يَ ْفًسا ِمَن اْلَمْوِت، َنَيْستُ ُر َكثْ َرً  ِمنَ “

 (20:5يعقوب 

بل ناألغرب من ذلك أن العهد اجلديد يتيح خمرجا من اْلطيئ  األصلي  حَّت حلواء نبةناهتا نذلك من 
َنآَدُم مَلْ يُ ْغَو، لِتنَّ اْلَمْرَأَ  ُأْغِوَيْت “خالل نالد  األنالد نالثبات على الإَيان ناحملب  نالتعقل. فةنحن يقرأ: 

َ يف الِإَيَاِن َناْلَمَحبَِّ  َناْلَقَداَسِ  َمعَ َفَحَصَلْت يف  ْْ   الت ََّعدِ ي. َنلِتةن ََّها َسَتْخُلُص ِبِواَلَدِ  اأَلْناَلِد، ِإْن ثَ بَ 
 (15-14: 2 تيمواثنس1”. ) الت ََّعقُّلِ 

 ناْلالص  أن هللا تعاىل هو املخلص احلقيقي نأن يسوع ليس خملصا على سبيل احلقيق  نإمنا على سبيل
يف التتاب املقدس ناْلالص ليس بدم يسوع نال ” املخلص”اجملاز نأن يسوع ليس الوحيد املوصوف ب 

 .غريه نإمنا ابلإَيان ابهلل نرسله نكتبه نعمل الصاحلات نما يسوع إال سبب يف هذا اْلالص
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 هل يسوع كلم  هللا؟
يوصف يسوع أحياان يف العهد اجلديد 

يف “فةنحن يقرأ: ”. كلم  هللا“أن ” التلم ”ب 
اْلَبْدِء َكاَن اْلَتِلَمُ ، َناْلَتِلَمُ  َكاَن ِعةْنَد هللِا، 
نََكاَن اْلَتِلَمُ  هللَا. هَذا َكاَن يف اْلَبْدِء ِعةْنَد 

 :(، كما يقرأ أيضا2-1:1)يوحةنا ”. هللاِ 
ةنَ ةَنا، َنرََأيْ ةَنا ََمَْدُه، ََمًْدا كَ “ يوحةنا ) ”َما ِلَوِحيٍد ِمَن اآلِب، مَمُْلوًءا يِْعَمً  َنَحقااَناْلَتِلَمُ  َصاَر َجَسًدا َنَحلَّ بَ ي ْ

14:1) 

كما يتوهم ” ابن هللا“أن ” هللا“؟ نهل يعِن ذلك أيه ”كلم  هللا“نلتن ما املراد بتويه عليه السالم 
 البعض؟

ه فتان علي” كن“أيه خلق بتلم  من هللا تعاىل نهي حمض كلم  ” كلم  هللا“إن املراد بتون يسوع 
 .السالم، بدنن ماد  للخلق كالطني ابلةنسب  آلدم أن ضلع ابلةنسب  حلواء أن مِن ابلةنسب  لسائر البشر

 :فةنحن يقرأ يف إنيل مَّت

ِجَدْت َتِمَعا، نُ َأمَّا ِناَلَدُ  َيُسوَع اْلَمِسيِح َفَتاَيْت هَتَذا: َلمَّا َكاَيْت َمْرمَيُ ُأمُُّه خَمُْطوبًَ  ِلُيوُسَف، قَ ْبَل َأْن َيَْ “
َلى  تَ َها ِسراا. َنلِتْن ِفيَما  .ِمَن الرُّنِح اْلُقُدسِ ُحب ْ فَ ُيوُسُف رَُجُلَها ِإْذ َكاَن اَبراا، َنمَلْ َيَشْأ َأْن ُيْشِهَرَها، َأرَاَد َُتِْلي َ

ٌر يف هِذِه األُُموِر، ِإَذا َماَلُك الرَّبِ  َقْد َظَهَر َلُه يف ُحْلٍم َقاِئالً  اَي يُوُسُف اْبَن َداُنَد، اَل َُتَْف َأْن ‘ :ُهَو ُمتَ َفتِ 
ألَيَُّه  .َفَسَتِلُد ابْ ةًنا َنَتْدُعو اْْسَُه َيُسوعَ  .ِمَن الرُّنِح اْلُقُدسِ ََتُْخَذ َمْرمَيَ اْمَرَأَتَك. أَلنَّ الَِّذي ُحِبَل ِبِه ِفيَها ُهَو 

ُهَوَذا اْلَعْذرَاُء ََتَْبُل ‘ْي يَِتمَّ َما ِقيَل ِمَن الرَّبِ  اِبلةنَّيبِ  اْلَقاِئِل: َنهَذا ُكلُُّه َكاَن ِلتَ ’. ِمْن َخطَااَيُهمْ  خُيَلِ ُص َشْعَبهُ 
 (23-18: 1 مَّت) “الَِّذي تَ ْفِسريُُه: َاهللُ َمَعةَنا’ اْْسَُه ِعمَّايُوئِيلَ َنتَِلُد ابْ ةًنا، َنَيْدُعوَن 
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 :نيقرأ يف إنيل لوقا ما يلي

َُتَايف اَي َمْرمَيُ، أَليَِّك َقْد َنَجْدِت يِْعَمً  ِعةْنَد هللِا. َنَها َأْيِت َسَتْحَبِلنَي َنتَِلِديَن ابْ ةًنا  الَ ‘فَ َقاَل ََلَا اْلَماَلُك: “
يةَنُه َيُسوعَ  فََأَجاَب اْلَماَلُك ’ َكْيَف َيُتوُن هَذا َنَأاَن َلْسُت َأْعِرُف رَُجاًل؟’ فَ َقاَلْت َمْرمَيُ ِلْلَماَلِك:’…َنُتَسمِ 

ُ  اْلَعِليِ  ُتظَلِ ُلِك، َفِلذِلَك َأْيًضا اَلرُّنُح اْلُقُدُس َيَِلُّ َعَلْيكِ ‘ :ََلاَنَقاَل  يُْدَعى اْلَمْوُلوُد ِمةْنِك  اْلُقدُّنسُ ، َنقُ وَّ
َلى اِبْبٍن يف َشْيُخوَخِتَها، َنهَذا ُهَو الشَّْهرُ  .اْبَن هللاِ  ُتِك ِهَي َأْيًضا ُحب ْ السَّاِدُس لِِتْلَك  َنُهَوَذا َألِيَصااَبُت َيِسيب َ

َر مُمِْتٍن َلَدى هللاِ  ِ  َعاِقًرا، ألَيَُّه َلْيَس َشْيٌء َغي ْ  (30-37 :1 )لوقا ’”اْلَمْدُعوَّ

أَلنَّ الَِّذي َأْرَسَلُه هللاُ “أيضا أليه كان يتتلم بتالم هللا تعاىل. فةنحن يقرأ: ” كلم  هللا“نلقد ْسي يسوع 
 )34:3)يوحةنا ”. ُه لَْيَس ِبَتْيل يُ ْعِطي هللاُ الرُّنحَ يَ َتَتلَُّم ِبَتاَلِم هللِا. ألَيَّ 

َأاَن ِمَن اْلَبْدِء َما ُأَكلِ ُمُتْم َأْيًضا ِبِه. ِإنَّ ِل َأْشَياَء  ’ فَ َقاَل ََلُْم َيُسوُع:’ َمْن َأْيَت؟‘فَ َقاُلوا َلُه: “كما يقرأ: 
ْعُتُه ِمةْنُه، َفهَذا َأُقولُُه ِلْلَعاملَِ َكِثريًَ  َأَتَتلَُّم َنَأْحُتُم ِِبَا ِمْن حَنْوُِكْم، لتِ  َنمَلْ ’. نَّ الَِّذي َأْرَسَلِِن ُهَو َحق. َنَأاَن َما ْسَِ

َمََّت َرفَ ْعُتُم اْبَن الِإْيَساِن، َفِحيةَنِئٍذ تَ ْفَهُموَن َأين ِ َأاَن ’ يَ ْفَهُموا َأيَُّه َكاَن يَ ُقوُل ََلُْم َعِن اآلِب. فَ َقاَل ََلُْم َيُسوُع:
ًئا ِمْن يَ ْفِسي، َبْل أََتَتلَُّم ِِبَذا َكَما َعلََّمِِن َأِب. َنالَِّذي َأْرَسَلِِن ُهَو َمِعي،هُ  رُْكِِن  َو، َنَلْسُت َأفْ َعُل َشي ْ َنملَْ يَ ت ْ

 (29-25: 8 يوحةنا) ’”اآلُب َنْحِدي، أَلين ِ يف ُكلِ  ِحنٍي َأفْ َعُل َما يُ ْرِضيهِ 

’ َأَجابُوا َنَقاُلوا َلُه:’. ُم مبَا رَأَْيُت ِعةْنَد َأِب، َنَأيْ ُتْم تَ ْعَمُلوَن َما رََأيْ ُتْم ِعةْنَد َأبِيُتمْ َأاَن َأَتَتلَّ “’كما يقرأ أيضا: 
ُتْم تَ ْعَمُلوَن َأْعَماَل ِإبْ َراِهيَم! نَ ’ قَاَل ََلُْم َيُسوُع: .’َأبُواَن ُهَو ِإبْ َراِهيمُ  ُتْم َأْناَلَد ِإبْ َراِهيَم، َلُتةن ْ لِتةنَُّتُم َلْو ُكةن ْ

َعُه ِمَن هللِا. هَذا ملَْ يَ عْ  ’” َمْلُه ِإبْ َراِهيمُ اآلَن َتْطُلُبوَن َأْن تَ ْقتُ ُلوين، َنَأاَن ِإْيَساٌن َقْد َكلََّمُتْم اِبحْلَقِ  الَِّذي ْسَِ
 (38-40 :8 )يوحةنا

َأْعطَاين َنِصيًَّ : َماَذا َأُقوُل َنمبَاَذا َأَتَتلَُّم. َنَأاَن أَلين ِ ملَْ أََتَتلَّْم ِمْن يَ ْفِسي، لِتنَّ اآلَب الَِّذي َأْرَسَلِِن ُهَو “
 12 )يوحةنا”. َأْعَلُم َأنَّ َنِصي ََّتُه ِهَي َحَياٌ  أََبِديٌَّ . َفَما َأَتَتلَُّم َأاَن ِبِه، َفَتَما قَاَل ِل اآلُب هَتَذا أََتَتلَّمُ 

:49-50) 
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)يوحةنا ” ْسُت َأَتَتلَُّم ِبِه ِمْن يَ ْفِسي، لِتنَّ اآلَب احْلَالَّ يفَّ ُهَو يَ ْعَمُل اأَلْعَمالَ اْلَتاَلُم الَِّذي ُأَكلِ ُمُتْم ِبِه لَ “
10:14) 

اَلَِّذي ِإْن َأَحبَِِّن َأَحٌد ََيَْفْظ َكاَلِمي، َنَيُِبُُّه َأِب، َنِإلَْيِه ََنِْت، َنِعةْنَدُه َيْصةَنُع َمةْنزاًِل. ’ َأَجاَب َيُسوُع َنَقاَل َلُه:“
لَّْمُتُتْم َنَأاَن اَل َيُِبُِِّن اَل ََيَْفُظ َكاَلِمي. َناْلَتاَلُم الَِّذي َتْسَمُعويَُه َلْيَس ِل َبْل ِلآلِب الَِّذي َأْرَسَلِِن. ِِبَذا كَ 

 (25-23: 14 يوحةنا) ’”ِعةْندَُكمْ 

 :، يقول القرآن الترمي يف هذا الصدد”كلم  هللا“نعن حقيق  كون يسوع 

ُرِك ِبَتِلَمٍ  ِمةْنُه اْْسُُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َنجِ ِإْذ  يْ َيا قَاَلِت اْلَماَلِئَتُ  اَي َمْرمَيُ ِإنَّ اّلِلََّ يُ َبشِ  يًها يف الدُّ
 (46-45: 3 انآل عمر )َناآْلَِخَرِ  َنِمَن اْلُمَقرَِّبنَي. َنُيَتلِ ُم الةنَّاَس يف اْلَمْهِد نََكْهاًل َنِمَن الصَّاحلِِنَي 

َا اْلَمِسيُح ِعيَسى ابْ  ُن َمْرمَيَ َرُسوُل اّلِلَِّ اَي َأْهَل اْلِتَتاِب اَل تَ ْغُلوا يف ِديةِنُتْم َناَل تَ ُقوُلوا َعَلى اّلِلَِّ ِإالَّ احْلَقَّ ِإمنَّ
َا اّلِلَُّ ِإَلٌه َناِحٌد نََكِلَمُتُه َأْلَقاَها ِإىَل َمْرمَيَ َنُرنٌح ِمةْنُه َفَآِمةُنوا اِبّلِلَِّ َنُرُسِلِه َناَل  ًرا َلُتْم ِإمنَّ  تَ ُقوُلوا َثاَلثٌَ  ايْ تَ ُهوا َخي ْ

 (171:4الةنساء )ُسْبَحايَُه َأْن َيُتوَن َلُه َنَلٌد َلُه َما يف السََّماَناِت َنَما يف اأْلَْرِض نََكَفى اِبّلِلَِّ نَِكياًل 

 كلم  هللا نلتن ليس ابن هللا

نالدالئل على ذلك كثري  من العهد اجلديد ” ابن هللا“ال يعِن ابلضرنر  أيه  ”كلم  هللا“إن كون يسوع 
يفسه. نسةنتةنانل فيما يلي ابلدحض نالتفةنيد ما نرد يف آايت العهد اجلديد سالف  الذكر مما يوهم بةنو  

 .يسوع هلل تعاىل

وع ليس الشخص الوحيد ، فمردند عليه ألن يس”ِمَن الرُّنِح اْلُقُدسِ “فبالةنسب  ملا نرد من كون يسوع 
، بل هةناك من نصف ِبذا الوصف خبالف يسوع ”من الرنح القدس“املوصوف يف العهد اجلديد أبيه 

عليه السالم. فها هو العهد اجلديد خيربان أن َيىي عليه السالم امتلئ من الرنح القدس نهو يف بطن 
 .أمه
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َعْت، َناْمَرأَُتَك َألِيَصااَبُت َسَتِلُد َلَك اَل َُتَْف اَي َز  ’:فَ َقاَل َلُه اْلَماَلكُ “فةنحن يقرأ:  ، أَلنَّ ِطْلبَ َتَك َقْد ْسُِ َكِرايَّ
يِه يُوَحةنَّا ،  .ابْ ةًنا َنُتَسمِ  َنَيُتوُن َلَك فَ َرٌح َنابِْتَهاٌج، نََكِثريُنَن َسيَ ْفَرُحوَن ِبِواَلَدتِِه، ألَيَُّه َيُتوُن َعِظيًما َأَماَم الرَّبِ 

 (15-13: 1 لوقا) ’”َنِمْن َبْطِن ُأمِ ِه ََيَْتِلُئ ِمَن الرُّنِح اْلُقُدسِ ًرا اَل َيْشَرُب، َنََخًْرا َنُمْستِ 

كما يعلمةنا العهد اجلديد أن أليصاابت أم سيدان َيىي عليه السالم امتلئت أيضا من الرنح القدس. 
َعْت َأِليَصااَبُت َساَلَم َمْرمَيَ اْرَتَتَض اجلَْ “فةنحن يقرأ:  َناْمَتأَلْت َأِليَصااَبُت ِمَن الرُّنِح ةِننُي يف َبْطةِنَها، فَ َلمَّا ْسَِ

 (41:1لوقا )  ”اْلُقُدسِ 

نالسؤال اآلن: ملاذا ال يتخذ املسيحيون َيىي عليه السالم ابةنا هلل كيسوع علما أبن كليهما نأن أم  
 ؟”من الرنح القدس“كليهما 

 .، فمرمي ليست الوحيد  املوصوف  ِبذا الوصف”َيَِلُّ َعَلْيكِ اَلرُّنُح اْلُقُدُس “نابلةنسب  ملا نرد يف قوله 
فهذا الوصف نصف دارج يف العهد اجلديد نال يورتب عليه أبو  أحد ألحد نال بةنو  أحد ألحد. فةنحن 

يف ُأنُرَشِليَم َنيف ُكلِ  ، َنَتُتويُوَن ِل ُشُهوًدا َمََّت َحلَّ الرُّنُح اْلُقُدُس َعَلْيُتمْ لِتةنَُّتْم َستَ ةَناُلوَن قُ وًَّ  “يقرأ: 
 (8:1)أعمال الرسل ”. اْليَ ُهوِديَِّ  َنالسَّاِمَرِ  َنِإىَل َأْقَصى اأَلْرضِ 

يِع الَِّذيَن َكايُوا َيْسَمُعوَن “كما يقرأ:  ةَنَما ُبْطُرُس يَ َتَتلَُّم ِِبِذِه األُُموِر َحلَّ الرُّنُح اْلُقُدُس َعَلى مجَِ فَ بَ ي ْ
فَ َلمَّا ابْ َتَدْأُت َأَتَتلَُّم، َحلَّ الرُّنُح اْلُقُدُس َعَلْيِهْم  “(، كما يقرأ أيضا: 44:10الرسل  )أعمال”. اْلَتِلَم َ 

ةَنا َأْيًضا يف اْلُبَداَء ِ  َنَلمَّا َنَضَع بُوُلُس َيَدْيِه َعَلْيِهْم َحلَّ “، نيقرأ: (15:11)أعمال الرسل ”. َكَما َعَلي ْ
ةنَ بَُّأننَ الرُّنُح اْلُقُدُس َعَلْيِهْم، فَ   (6:19)أعمال الرسل ” َطِفُقوا يَ َتَتلَُّموَن بُِلَغاٍت َنيَ ت َ

ناآلن: هل يعِن حلول الرنح القدس على أحد يف العهد اجلديد ابلضرنر  معاشرته نُتصيبه نُتتيةنه من 
 الوالد  بدنن أب بشري؟

، إن يسوع مقال مةنفصلا أنردان يف ، فتم”ألَيَُّه خُيَلِ ُص َشْعَبهُ “نابلةنسب  ملا نرد من ُتليص يسوع لشعبه 
ناملخلص احلقيقي هو هللا، نليس يسوع الإيسان الوحيد املوصوف  ليس هو املخلص احلقيقي
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يف التتاب املقدس، نإمنا نصف بذلك الوصف عد  أشخاص يف التتاب املقدس، نما ” املخلص”ب 
يسوع إال خملصا َمازاي أليه سبب يف خالص شعبه نَلذا اْلالص مقتضيات أُهها الإَيان ابهلل نبرسله 

 .مع عمل الصاحلات نكتبه نالعمل ِبذه التتب

، فلقد ذكر العهد اجلديد يف أكثر ”ِعمَّايُوئِيَل الَِّذي تَ ْفِسريُُه: َاهلُل َمَعةَنا“نابلةنسب  ملا نرد من تسمي  يسوع 
من موضع أن هللا تعاىل مع بعض البشر دنن الإشار  إىل يسوع، أي أن هللا تعاىل قد يتون معةنا بدنن 

أن معي  هللا قاصر  على يسوع نحده نإمنا هللا ” هللا معةنا”عمايوئيل ب يسوع. نبذلك، ال يعِن تفسري اسم 
 .تعاىل مع الصاحلني من عباده يف كل زمان نمتان سواء نجد يسوع أم مل يوجد

قبل ِحلها بيسوع عليه ” الرب معها“فعلى سبيل املثال، خيربان العهد اجلديد أن املالك أبلغ مرمي أن 
َفَدَخَل “ : معي  هللا قبل ِحلها ننالدهتا يسوع عليه السالم. فةنحن يقرأالسالم، أي أن مرمي كايت يف

َها اْلَماَلُك َنقَاَل:  َها! اَلرَّبُّ َمَعِك. ُمَبارََكٌ  َأْيِت يف الةنِ َساِء.‘ِإلَي ْ َعُم َعَلي ْ )لوقا ’” َساَلٌم َلِك َأي َّتُ َها اْلُمةن ْ
28:1) 

َنُرَؤَساُء اآلاَبِء َحَسُدنا يُوُسَف َناَبُعوُه “يه يوسف. فةنحن يقرأ: كما خيربان العهد اجلديد أن هللا كان مع يب
 (9:7)أعمال الرسل ” ِإىَل ِمْصَر، نََكاَن هللاُ َمَعهُ 

ابلرغم من أن هللا كان معه مثل ” ابن هللا“نالسؤال اآلن: ملاذا ال يعترب املسيحيون يوسف عليه السالم 
 يسوع؟

، فهذا الوصف ليس قاصرا على يسوع يف العهد اجلديد، نإمنا ”دُّنسُ اْلقُ “نابلةنسب  لوصف يسوع أبيه 
: َأنَّ ُكلَّ ذََكٍر َفاِتَح رَِحٍم “نصف به غريه. فةنحن يقرأ يف العهد اجلديد:  َكَما ُهَو َمْتُتوٌب يف اَنُموِس الرَّبِ 

 (23:2)لوقا ”. يُْدَعى ُقدُّنًسا ِللرَّب ِ 
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يف  ”ابن هللا”، فيسوع ليس الإيسان الوحيد املشار إليه ب ”ِمةْنِك يُْدَعى اْبَن هللاِ اْلَمْوُلوُد “نابلةنسب  لقوله 
العهد اجلديد، نإمنا نصف ِبذا الوصف خلق كثري. فهو نصف َمازي ليس على حقيقته. نسةنخصص 

 .مقاال مةنفردا َلذا الوصف إن شاء هللا

وحيد الذي تتلم بتالم هللا نإمنا تتلم نابلةنسب  لتالم يسوع بتالم هللا، فيسوع مل يتن الإيسان ال
َفَمََّت “ :بتالم هللا األيبياء ناملرسلون نالصاحلون يف كل زمان نمتان. فةنحن يقرأ يف العهد اجلديد

وَن ِبِه، أَلْن َلْسُتْم َأْسَلُموُكْم َفاَل تَ ْهَتمُّوا َكْيَف َأْن مبَا تَ َتَتلَُّموَن، ألَيَُّتْم تُ ْعَطْوَن يف تِْلَك السَّاَعِ  َما تَ َتَتلَّمُ 
 ،(20-19: 10)مَّت ”. َأيْ ُتُم اْلُمَتَتلِ ِمنَي َبْل ُرنُح َأبِيُتُم الَِّذي يَ َتَتلَُّم ِفيُتمْ 

َقَد َنَصةَنَع ِفَداًء ِلَشْعِبِه، َنَأقَاَم لةََنا قَ ْرَن َخاَلٍص يف بَ يْ “كما يقرأ:  ِت َداُنَد ُمَباَرٌك الرَّبُّ ِإلُه ِإْسَرائِيَل أَليَُّه افْ ت َ
يِسنَي الَِّذيَن ُهْم ُمةْنُذ الدَّْهرِ   68-70) :1 )لوقا” فَ َتاُه. َكَما َتَتلََّم ِبَفِم َأيِْبَيائِِه اْلِقدِ 

حَنُْن “فةنحن يقرأ: ”. كلم  هللا“نلقد يقل العهد اجلديد عن اليهود اعتقادهم يف موسى عليه السالم أيه 
 (29-9يوحةنا ) ”َنَأمَّا هَذا َفَما يَ ْعَلُم ِمْن َأْيَن ُهوَ  يَ ْعَلُم َأنَّ ُموَسى َكلََّمُه هللاُ،

 .”املتتلم بتالم هللا“أن ” كلم  هللا“نمن ُث، فيسوع ليس الإيسان الوحيد املوصوف أبيه 

ابن “نلتن هذا الوصف ال يعِن ابلضرنر  أن يسوع هو ” كلم  هللا“نهتذا، فإيةنا يؤمن أبن يسوع هو 
العهد اجلديد ما يدل على بةنو  يسوع هلل تعاىل على سبيل احلقيق . نأما ما نرد فيه ِبذا ، نال يرد يف ”هللا

 .املعىن، فهو َماز يف َماز مل يرد به احلقيق  نيف العهد اجلديد ما يوجهه نَيلي حقيق  املقصود به
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 هل يسوع عبد هللا؟
 

مما نصف به يسوع املسيح عليه السالم يف 
، نلتن لألسف ”عبد هللا“التتاب املقدس أيه 

يف معظم الورمجات العربي  ” عبد“حرفت كلم  
إىل كلمات توهم يفي عبودي  السيد املسيح هلل 

، إال أن كلم  ”ابن”ن” فَّت“عز نجل مثل 
 ”ابيس“هي الورمج  الصحيح  لتلم  ” عبد“

 ”ُهِويُوس“ تعِن العبد أن اْلادم، أما كلم  فَّت أن ابن، فمقابلها يف اليوانيي  الِت παῖς اليوانيي 
υἱός ابيس“، نالتلمات املستخدم  يف هذا املقال للدالل  على عبودي  املسيح أصلها اليوانين” 

(παῖς)  ُهِويُوس“نليس” (υἱός). 

أصلها اليوانين ” ابن الإيسان“ يف نصف السيد املسيح أبيه” ابن“فعلى سبيل املثال، ند أن كلم  
اْبُن ِللث ََّعاِلب َأْنِجَرٌ  َنِلطُُيوِر السََّماِء َأنَْكاٌر، َنَأمَّا »، فةنحن يقرأ: فَ َقاَل َلُه َيُسوُع: (υἱός) ”ُهِويُوس“

 (20:8)مَّت «. فَ َلْيَس َلُه أَْيَن ُيْسةِنُد رَْأَسهُ  الِإْيَسانِ 

 :قنفيما يلي األصل اليوانين للعدد الساب

καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ 
 ἀνθρώπου τοῦ υἱὸς δὲ ὁ κατασκηνώσεις οὐρανοῦ τοῦ τὰπετεινὰ

οὐκ ἔχειποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ 

 (υἱός) ”ُهِويُوس“هةنا هي ” ابن“فةنالحظ أن كلم  

 ”ُهِويُوس“أي عبد نليس  (παῖς) ”ابيس“نسةنرى يف األمثل  التالي  أن يسوع املسيح موصوف أبيه 
(υἱός) أي ابن. 
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الَّذي اخوَرتُه َحبييَب  ُهَوذا َعْبِديَ  :ِلَيِتمَّ ما قيَل على ِلساِن الةنَّيبِ  َأَشْعيا“فةنحن يقرأ يف الورمج  التاثوليتي : 
 (18-17:12)مَّت ”. الَّذي َعةنُه َرِضيت. َسَأجَعُل ُرنحي عَليه فيُ َبشِ ُر األَُمَم اِبحلَق  

 :نفيما يلي األصل اليوانين للعدد السابق

ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος ἰδοὺ 
 ἡψυχή εὐδόκησεν ὃν εἰς μου ἀγαπητός ὁ ᾑρέτισα ὃν μου παῖς ὁ

μου θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ’ αὐτόν καὶ κρίσιν τοῖς 
ἔθνεσινἀπαγγελεῖ 

املسيحيني ناملسلمني على هذه األعداد، فيذهب املسيحيون إىل أن املراد نعلى الرغم من اْلالف بني 
ِبا هو السيد املسيح نيذهب املسلمون إىل أن املراد ِبا هو الةنيب حممد، إال أيةنا إذا سلمةنا أبن املراد ِبا 

 .أي عبد (παῖς) ”ابيس“هو السيد املسيح فهذا يعِن أيه عبد هلل إذ يالحظ أيه موصوف أبيه 

 :ناألمثل  على ذلك كثري  يف العهد اجلديد، فةنحن يقرأ

الَّذي َأسَلمُتموه أَيتُم نَأيَترُُتوه َأماَم  ََمََّد َعبَده يسوعِإنَّ ِإلَه ِإبراهيَم نِإسحَق نيَ ْعقوب، ِإلَه آابئةنا، قد “
 (13:3)أعمال الرسل ” بيالُطس، نكاَن قد َعَزَم على َُتِلَيِ  َسبيِله

ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ ὁ θεὸς 
 ὑμεῖς ὃν Ἰησοῦν αὐτοῦ παῖδα τὸν ἐδόξασεν ἡμῶν τῶνπατέρων

μὲνπαρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε κατὰ πρόσωπον Πιλάτου 
κρίναντος ἐκείνουἀπολύειν 

)أعمال ” نأرَسله لُِيبارَِكتم، فَيتوَب ُكلَّ ِمةنُتم عن َسيِ ئاتِه َأقاَم هللُا َعبَدهفِمن َأجِلتم َأنَّاًل “نيقرأ أيضا: 
 (26:3الرسل 
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 ἀπέστειλεν αὐτοῦ παῖδα τὸν θεὸς ὁ ἀναστήσας πρῶτον ὑμῖν

αὐτὸνεὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν 
πονηριῶν ὑμῶν 

َتاَلَف َحقاا يف هذِه املَديةنِ  ِهرينُدس نبُ ةْنطيوس بيالُطس نالَوثةَِنيُّوَن نُشعوُب ِإسرائيَل “كما يقرأ أيضا: 
 (27:4)أعمال الرسل ” الَّذي َمَسحَته َعبِدَك الُقدُّنِس يسوعَ على 

συνήχθησαν γὰρ ἐπ’ ἀληθείας ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἐπὶ τὸν ἅγιον 
 Πιλᾶτος Πόντιος καὶ τε Ἡρῴδης ἔχρισας ὃν Ἰησοῦν σου παῖδά

σὺνἔθνεσιν καὶ λαοῖς Ἰσραήλ 

أعمال الرسل ) ”َعبِدَك الُقدُّنِس َيسوعابِسطًا يَدَك لَِيجِرَي الشِ فاُء ناآلايُت ناأَلعاجيُب اِبسِم “نيقرأ: 
30:4) 

ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν καὶ σημεῖα καὶ 
Ἰησοῦ σου παιδός ἁγίου τοῦ ὀνόματος τοῦ διὰ τέραταγίνεσθαι 

، نإمنا (παῖς) ”ابيس“يف اليوانيي  على كلم  ” عبد“نيف احلقيق ، مل يقتصر نصف السيد املسيح أبيه 
هو الَّذي “أيضا، فةنحن يقرأ: ” عبد“، نهي كلم  يوانيي  تعِن (δοῦλος) ”دنلوس“نصف أيضا أبيه 

نصاَر على ِمثاِل الَبَشر  ُمتَِّخًذا ُصورَ  الَعْبديف ُصورِ  هللا مل يَ ُعدَّ ُمساناَته هلِل َغةنيَم  بل َُترََّد ِمن ذاتِه 
 (7-5: 2)فيليب ” نَظَهَر يف َهيَئِ  ِإْيسان

ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα 
 ἐν λαβών δούλου μορφὴν ἐκένωσεν ἑαυτὸν ἀλλὰ θεῷ

ὁμοιώματιἀνθρώπων γενόμενος καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς 
ἄνθρωπος 
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نمن ُث، فإن يسوع املسيح عبد هللا بةنص التتاب املقدس السيما عهده اجلديد، نهي حقيق  َتانل 
إخفاءها نطمسها نلتن تثبتها املخطوطات األصلي  للتتاب املقدس  الورمجات العربي  للتتاب املقدس

 .املتتوب  ابللغ  اليوانيي 
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 هل يسوع ييب هللا أن رسول هللا؟
مما نصف به يسوع عليه السالم يف العهد 

”. رسول هللا“نكذلك ” ييب هللا“اجلديد أيه 
نستةنةنانل فيما يلي ابلشرح نالتحليل 

الِت ُنصف فيها نالتفصيل بعض املواضع 
 :يسوع ِبذين الوصفني

 هل يسوع ييب هللا؟

، فةنحن يقرأ على سبيل املثال قول يسوع ”ييب“يةنقل العهد اجلديد عن يسوع املسيح نصفه لةنفسه أبيه 
ِبياا اِبْسِم َييبٍ  فََأْجَر َييبٍ  َمْن يَ ْقبَ ُلُتْم يَ ْقبَ ُلِِن، َنَمْن يَ ْقب َُلِن يَ ْقَبُل الَِّذي َأْرَسَلِِن. َمْن يَ ْقَبُل يَ “ :املسيح حلوارييه

 (41-40: 10 مَّت)َيَُْخُذ، َنَمْن يَ ْقَبُل اَبراا اِبْسِم اَبر  َفَأْجَر اَبر  َيَُْخُذ 

َِلَذا هِذِه احلِْْتَمُ  ِمْن َأْيَن » :كما يقرأ أيضا: َنَلمَّا َجاَء ِإىَل َنطةَِنِه َكاَن يُ َعلِ ُمُهْم يف ََمَْمِعِهْم َحَّتَّ ُِبُِتوا َنَقاُلوا
اَن َنيَ ُهوَذا؟ َناْلُقوَّاُت؟ َأَلْيَس هَذا اْبَن الةنَّجَّاِر؟ َأَلْيَسْت ُأمُُّه ُتْدَعى َمْرمَيَ، َنِإْخَوتُُه يَ ْعُقوَب َنيُوِسي َنِْسْعَ 

يُعُهنَّ ِعةْنَداَن؟ َفِمْن َأْيَن َِلَذا هِذِه ُكلَُّها؟ ايُوا يَ ْعثُ ُرنَن ِبِه. َنَأمَّا َيُسوُع فَ َقاَل ََلُْم: َفتَ « َأَنلَْيَسْت َأَخَواتُُه مجَِ
 (58-54: 18 )مَّت«. لَْيَس َييبٌّ ِباَل َكَراَمٍ  ِإالَّ يف َنطةَِنِه َنيف بَ ْيِتهِ »

َنَأْيَت َأي َُّها “فقال: ” َييبَّ اْلَعِلي ِ “يةنقل العهد اجلديد عن سيدان زكراي عليه السالم نصفه ليسوع أبيه كما 
ُم َأَماَم َنْجِه الرَّبِ  ِلُتِعدَّ ُطُرَقهُ ال  (76:1)لوقا ”. صَّيبُّ َييبَّ اْلَعِليِ  ُتْدَعى، ألَيََّك تَ ت ََقدَّ

حال خماطبتها له نمل يةنتر عليها ذلك أن يةنفي ” َييبٌّ “يةنقل العهد اجلديد عن امرأ  نصفها ليسوع أبيه ن 
 (19:4)يوحةنا   !”’َسيِ ُد، َأَرى َأيََّك َييبٌّ  ايَ ‘َقاَلْت َلُه اْلَمْرَأُ : “فةنقرأ:  .ذلك
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نيقتبس العهد اجلديد يبوءات نردت يف العهد القدمي؛ مبقدم ييب بعد موسى ناملقصود ِبا حبسب كت اب 
 َفِإنَّ …َنيُ ْرِسَل َيُسوَع اْلَمِسيَح اْلُمَبشََّر ِبِه َلُتْم قَ ْبلُ “العهد اجلديد هو يسوع عليه السالم. فةنحن يقرأ: 

لِ  َما ُيَتلِ ُمُتْم ُموَسى قَاَل ِلآلاَبِء: ِإنَّ يَِبياا ِمْثِلي َسُيِقيُم َلُتُم الرَّبُّ ِإَلُُتْم ِمْن ِإْخَوِتُتْم. َلُه َتْسَمُعوَن يف كُ 
 (23-20: 3 )أعمال الرسل”. ِبِه. َنَيُتوُن َأنَّ ُكلَّ يَ ْفٍس اَل َتْسَمُع ِلذِلَك الةنَّيبِ  تُ َباُد ِمَن الشَّْعبِ 

هَذا ُهَو ُموَسى الَِّذي َقاَل ِلَبِِن ِإْسَرائِيَل: يَِبياا ِمْثِلي َسُيِقيُم َلُتُم الرَّبُّ ِإَلُُتْم ِمْن “كما يقرأ أيضا: 
 (37:7)أعمال الرسل ”. ِإْخَوِتُتْم. َلُه َتْسَمُعونَ 

ناحلقيق  أن هذه اآلايت ال تتةنبأ بيسوع نإمنا مبحمد صلى هللا عليه نسلم لقريةنتني: القريةن  األنىل أن 
نإخو  بِن إسرائيل هم بةنو إْساعيل ” من إخوتتم“أي من بِن إسرائيل نإمنا قال ” مةنتم“موسى مل يقل 

يَ ْفٍس اَل َتْسَمُع ِلذِلَك الةنَّيبِ  تُ َباُد ِمَن  َنَيُتوُن َأنَّ ُكلَّ “نهم العرب. أما القريةن  الثايي  فهي أن موسى قال 
، نمل َتدث إابد  ملن كفر بيسوع من اليهود، نإمنا حدثت إابد  فعال ملن كفر مبحمد نخايه من ”الشَّْعبِ 
 .اليهود

ون ، أي أن املسيحيني يؤمةن”يَِبياا ِمْثِلي“نعلى افوراض أن هذه اآلايت تتةنبأ بيسوع، فةنجد أن موسى قال 
 .أبن يسوع ييب هللا نفًقا ملا نرد ابلعهد اجلديد يفسه
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 هل يسوع رسول هللا؟

يُسوَن “صرَيا يف العهد اجلديد. فةنحن يقرأ: ” الرسول”لقد نرد نصف يسوع ب  ِإَذْن، َأي َُّها الِإْخَوُ  اْلِقدِ 
ْعَوِ  السََّماِنيَِّ ، َتََمَُّلوا  َنرَئِيَس اْلَتَهةَنِ  يف الِإَيَاِن الَِّذي يَ َتَمسَُّك ِبِه.  َيُسوَع: الرَُّسولَ الَِّذيَن اْشتَ رَْكُتْم يف الدَّ

  ”ْيِت هللِا ُكلِ هِ فَ ُهَو َأِمنٌي ّلِِلِ يف اْلُمِهمَِّ  الَِِّت َعي َّةَنُه ََلَا، َكَما َكاَن ُموَسى َأِميةنًا يف اْلِقَياِم خبِْدَمِتِه يف ب َ 
يرد كامال ِبذا املوضع يف الةنسخ ” يسوع رسول هللا“لإشار  إىل أن نصف ( نُتدر ا2-1: 3 العرباييني)

 (لالطالع على يسخ التتاب املقدس ابللغ  الإنليزي  هةناغري العربي  من التتاب املقدس. )ايقر 

تعاىل من قد أرسله نمل يقل أنبه، مما يؤكد مبا ال يدع َماال نكثريا ما ند يسوع عليه السالم يشري إىل هللا 
للشك أن يسوع رسول أرسله هللا تعاىل، نأن بةنوته هلل تعاىل بةنو  َمازي ، نلو كايت حقيقي  لقال يسوع 

 .نلبني طبيع  هذه البةنو ” أرسلِن“بدال من ” أنبِن“

ُلِِن، َنَمْن يَ ْقب َُلِن يَ ْقَبُل الَِّذي َأْرَسَلِِن. َمْن يَ ْقَبُل يَِبياا اِبْسِم َمْن يَ ْقبَ ُلُتْم يَ ْقب َ “فةنحن يقرأ على سبيل املثال: 
 (41-40: 10 مَّت)َييبٍ  فََأْجَر َييبٍ  َيَُْخُذ، َنَمْن يَ ْقَبُل اَبراا اِبْسِم اَبر  فََأْجَر اَبر  َيَُْخُذ، 

َمْن َقِبَل َناِحًدا ِمْن َأْناَلٍد ِمْثَل هَذا ‘ اْحَتَضةَنُه َنقَاَل ََلُْم: فََأَخَذ َنَلًدا َنَأقَاَمُه يف َنْسِطِهْم ُثَّ “كما يقرأ: 
ُلِِن َأاَن َبِل الَِّذي َأْرَسَلِِن  ي يَ ْقبَ ُلِِن، َنَمْن قَِبَلِِن فَ َلْيَس يَ ْقب َ  (37-36: 9 )مرقس’”. اِبْسِْ

، ألَيَُّه َمَسَحِِن ألُبَ “كما يقرأ أيضا:  َر اْلَمَساِكنَي، َأْرَسَلِِن أَلْشِفَي اْلُمةْنَتِسِري اْلُقُلوِب، ُرنُح الرَّبِ  َعَليَّ شِ 
 (18-4لوقا )  ”أُلاَنِدَي ِلْلَمْأُسورِيَن اِبلِإْطاَلِق نِلْلُعْمِي اِبْلَبَصِر، َنُأْرِسَل اْلُمةْنَسِحِقنَي يف احْلُر ِيَّ ِ 

سوع يف أخص اْلصائص الِت اختص كما أيةنا ند العهد اجلديد أيضا يسوي بني بعض األيبياء نبني ي
َأْرَسَلُه هللاُ  ”ن” أقيم رَئِيًسا َنقَاِضًيا“ِبا يسوع. فعلى سبيل املثال، يصف العهد اجلديد سيدان موسى أبيه 

، نكل هذه الصفات مما جرت عاد  العهد اجلديد بقصرها على يسوع نحده. فةنحن يقرأ: ”رَئِيًسا َنَفاِدايً 
ْيَتُرنُه َقائِِلنَي: َمْن َأقَاَمَك رَئِيًسا َنقَاِضًيا؟ هَذا َأْرَسَلُه هللُا رَئِيًسا َنفَاِداًي بَِيِد اْلَماَلِك هَذا ُموَسى الَِّذي أَ “

َق ِ   (35:7)أعمال الرسل ”. الَِّذي َظَهَر َلُه يف اْلُعلَّي ْ
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له. نال  كما يسوي العهد اجلديد بني موسى نعيسى من حيث أن كال مةنهما أدى املهم  الِت أسةندت
يُسوَن “تتون هذه التسوي  إال بني ييب نييب نليس ييب نابن هلل. فةنحن يقرأ:  ِإَذْن، َأي َُّها الِإْخَوُ  اْلِقدِ 

ْعَوِ  السََّماِنيَِّ ، َتََمَُّلوا َيُسوَع: الرَُّسوَل َنرَئِيَس اْلَتَهةَنِ  يف الِإَيَانِ  سَُّك ِبِه. الَِّذي يَ َتمَ  الَِّذيَن اْشتَ رَْكُتْم يف الدَّ
” ْيِت هللِا ُكلِ هِ فَ ُهَو َأِمنٌي ّلِِلِ يف اْلُمِهمَِّ  الَِِّت َعي َّةَنُه ََلَا، َكَما َكاَن ُموَسى َأِميةنًا يف اْلِقَياِم خبِْدَمِتِه يف ب َ 

 (2-1: 3 )العرباييني

ناته بني حوارييه نمما يدل على أن يسوع رسول مرسل من عةند هللا تعاىل ما نرد يف العهد اجلديد من مسا
نبني يفسه فيما يعتقد أيه خيتص به نحده نهتذا مل يتبق يف العهد اجلديد ما َييز يسوع نيرفعه فوق 

، َنالَِّذي يُ ْرِذُلُتْم يُ ْرِذُلِِن، َنالَِّذي يُ ْرِذُلِِن “مستوى البشر. فةنحن يقرأ:  اَلَِّذي َيْسَمُع ِمةْنُتْم َيْسَمُع ِمِنِ 
 (16:10)لوقا ”. َسَلِِن يُ ْرِذُل الَِّذي َأرْ 

”. َلِِن َاحْلَقَّ احْلَقَّ َأُقوُل َلُتُم: الَِّذي يَ ْقَبُل َمْن ُأْرِسُلُه يَ ْقبَ ُلِِن، َنالَِّذي يَ ْقبَ ُلِِن يَ ْقَبُل الَِّذي َأْرسَ “كما يقرأ: 
(، 18:17)يوحةنا ”  ِإىَل اْلَعاملَِ َكَما َأْرَسْلَتِِن ِإىَل اْلَعاملَِ َأْرَسْلتُ ُهْم َأانَ “ :(، كما يقرأ أيضا20:13)يوحةنا 
 (21:20)يوحةنا ’”. َساَلٌم َلُتْم! َكَما َأْرَسَلِِن اآلُب ُأْرِسُلُتْم َأانَ ‘ :فَ َقاَل ََلُْم َيُسوُع أَْيًضا“نيقرأ: 

لَِيُتويُوا ُهْم َأْيًضا َناِحًدا لَِيُتوَن اجْلَِميُع َناِحًدا، َكَما َأيََّك أَْيَت َأي َُّها اآلُب يفَّ َنَأاَن ِفيَك، “كما يقرأ أيضا: 
َتِِن، لَِيُتويُوا تُ ُهُم اْلَمْجَد الَِّذي َأْعطَي ْ ُ َأيََّك َأْرَسْلَتِِن. َنَأاَن َقْد َأْعطَي ْ َناِحًدا َكَما أَي َّةَنا حَنُْن  ِفيةَنا، لِيُ ْؤِمَن اْلَعامَل

تَ ُهْم َكَما َناِحٌد. َأاَن ِفيِهْم َنَأْيَت يفَّ لَِيُتويُوا ُمَتمَِّلنَي إِ  ب ْ ىَل َناِحٍد، َنلِيَ ْعَلَم اْلَعاملَُ أَيََّك َأْرَسْلَتِِن، َنَأْحب َ
َتِِن   (23-21: 17 )يوحةنا”. َأْحبَ ب ْ

نمما يةنفي بةنو  يسوع احلقيقي  هلل تعاىل نيؤكد يبوته نرسالته ما جرى على لسايه من التأكيد املتترر لعدم 
َأاَن “فةنحن يقرأ:  .فعال الِت قام ِبا هلل تعاىل الذي أرسلهقدرته على فعل أي شيء من يفسه نرد كل األ

ًئا. َكَما َأْْسَُع َأِديُن، َنَديْ ةُنوَيِِت َعاِدَلٌ ، أَلين ِ اَل َأْطُلُب َمِشي َئِِت َبْل َمِشيَئَ  اَل َأْقِدُر َأْن َأفْ َعَل ِمْن يَ ْفِسي َشي ْ
 (30:5)يوحةنا ”. اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِِن 
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مع بةنو  يسوع احلقيقي  هلل نيثبت يبوته نرسالته أيه كان يؤكد مرارا نتترارا أن اَلدف من  نمما يتعارض
حياته هو التعريف ابهلل تعاىل نالدعو  إليه إَلا ناحدا حقيقيا. فلو كان يسوع ابن هللا حقا، لدعى إىل 

تعاىل ليس َلا سوى معىن ناحد عبادته مع هللا مثال لتويه ابن هللا. أما دعوته عليه السالم إىل توحيد هللا 
نهو توحيد األلوهي  نالربوبي  هلل تعاىل نيفي الولد عةنه تعاىل ألن ذلك يتعارض مع ما دعا إليه يسوع 

َنهِذِه ِهَي احْلََياُ  األََبِديَُّ : َأْن يَ ْعرُِفوَك َأْيَت الِإلَه احْلَِقيِقيَّ َنْحَدَك َنَيُسوَع اْلَمِسيَح “يفسه. فةنحن يقرأ: 
 (3:17)يوحةنا ”. الَِّذي َأْرَسْلَتهُ 

نمما يدل على أن يسوع هو رسول هللا أن رسالته اقتصرت على بِن إسرائيل على حد قوله، نلو كان 
ابن هللا على سبيل احلقيق  لشملت رسالته العامل كله ألن هللا هو رب العامل كله نابةنه يةنبغي أن يرسل 

َعايِيٌَّ  َخارَِجٌ  ِمْن تِْلَك التُُّخوِم َصَرَخْت ِإَلْيِه : “للعامل كله نليس لشعب معني. فةنحن يقرأ َنِإَذا اْمَرَأٌ  َكةن ْ
َها ِبَتِلَمٍ . فَ تَ َقدََّم َتاَلِميُذُه َنطََلُبوا ِإَلْيِه ’. اْرَِحِِْن، اَي َسيِ ُد، اَي اْبَن َداُنَد! ِابْ ةَنِِت ََمْةُنويٌَ  ِجداا‘َقائَِلً :  فَ َلْم َيُِب ْ
َها، ألَي ََّها َتِصيُح َنرَاَءاَن!’ :َقائِِلنيَ   .’ملَْ ُأْرَسْل ِإالَّ ِإىَل ِخَراِف بَ ْيِت ِإْسَرائِيَل الضَّالَّ ِ  ’:َفَأَجاَب َنقَالَ ’ اْصرِف ْ

!’ َفأََتْت َنَسَجَدْت َلُه َقائَِلً : ُز الْ  ’:َفَأَجاَب َنقَالَ ’ اَي َسيِ ُد، َأِعِنِ  َبةِننَي َنيُْطَرَح َلْيَس َحَسةًنا َأْن يُ ْؤَخَذ ُخب ْ
 (26-22: 15 مَّت) ’”ِلْلِتاَلب
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 هل يسوع يف هللا نهللا يف يسوع؟
يف العهد اجلديد، تتعدد املواضع الِت يةنقل 

”. هللا فيه“نأن ” يف هللا“عن يسوع قوله أيه 
َنلِتْن ِإْن ُكةْنُت َأْعَمُل، فَِإْن مَلْ “فةنحن يقرأ: 

تُ ْؤِمةُنوا ِب َفآِمةُنوا اِبأَلْعَماِل، ِلَتْي تَ ْعرُِفوا 
)يوحةنا ”. َنتُ ْؤِمةُنوا َأنَّ اآلَب يفَّ َنَأاَن ِفيهِ 

38:10) 

َأَلْسَت تُ ْؤِمُن َأين ِ َأاَن يف اآلِب َناآلَب يفَّ؟ اْلَتاَلُم الَِّذي ُأَكلِ ُمُتْم ِبِه َلْسُت َأَتَتلَُّم ِبِه ِمْن “كما يقرأ: 
ُقوين َأين ِ يف اآلِب َناآلَب يفَّ، َنِإالَّ َفصَ  ُقوين يَ ْفِسي، لِتنَّ اآلَب احْلَالَّ يفَّ ُهَو يَ ْعَمُل اأَلْعَماَل. َصدِ  دِ 

 (10-11: 14)يوحةنا ”. ِلَسَبِب اأَلْعَماِل يَ ْفِسَها

نلتن هل تعِن اآلايت السابق  أن هللا يف يسوع أن أن يسوع يف هللا أن أن يسوع هو هللا أن أيه ابن هللا 
 على سبيل احلقيق ؟

الدليل على ذلك يف الواقع، ليست اآلايت السابق  على حقيقتها نإمنا هي على سبيل اجملاز. نلقد نرد 
على لسان يسوع يفسه أيًضا. فإيةنا ند بعض اآلايت يف العهد اجلديد تبني أن هللا يف غري يسوع نأن من 

 .هو غري يسوع يف هللا أيضا

 .ففي اآلايت التالي ، ند أن يسوع يقول أن حوارييه يف هللا كما أيه يف هللا

ا َأيََّك أَْيَت َأي َُّها اآلُب يفَّ َنَأاَن ِفيَك، لَِيُتويُوا ُهْم َأْيًضا َناِحًدا ِلَيُتوَن اجْلَِميُع َناِحًدا، َكمَ “فةنحن يقرأ: 
َتِِن، لَِيُتويُوا تُ ُهُم اْلَمْجَد الَِّذي َأْعطَي ْ ُ َأيََّك َأْرَسْلَتِِن. َنَأاَن َقْد َأْعطَي ْ َناِحًدا َكَما أَي َّةَنا حَنُْن  ِفيةَنا، لِيُ ْؤِمَن اْلَعامَل
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تَ هُ َناِحٌد. َأانَ  ب ْ ْم َكَما  ِفيِهْم َنَأْيَت يفَّ لَِيُتويُوا ُمَتمَِّلنَي ِإىَل َناِحٍد، َنلِيَ ْعَلَم اْلَعاملَُ أَيََّك َأْرَسْلَتِِن، َنَأْحب َ
َتِِن   )23-21: 17)يوحةنا ”. َأْحبَ ب ْ

(، كما يقرأ 20:14يوحةنا ) ”َأاَن ِفيُتمْ يف ذِلَك اْليَ ْوِم تَ ْعَلُموَن َأين ِ َأاَن يف َأِب، َنَأيْ ُتْم يفَّ، نَ “كما يقرأ: 
 ،)20:10)مَّت ”. أَلْن َلْسُتْم َأيْ ُتُم اْلُمَتَتلِ ِمنَي َبْل ُرنُح َأبِيُتُم الَِّذي يَ َتَتلَُّم ِفيُتمْ “أيضا: 

ةًنا ِفيُتْم. َنلِتْن ِإْن َكاَن َأَحٌد َنَأمَّا َأيْ ُتْم فَ َلْسُتْم يف اجلََْسِد َبْل يف الرُّنِح، ِإْن َكاَن ُرنُح هللِا َساكِ “نيقرأ أيضا: 
ِطيَّ ِ  ، َنَأمَّا َلْيَس َلُه ُرنُح اْلَمِسيِح، َفذِلَك َلْيَس َلُه. َنِإْن َكاَن اْلَمِسيُح ِفيُتْم، فَاجلََْسُد َميِ ٌت ِبَسَبِب اْلَْ

ِمَن اأَلْمَواِت َساِكةًنا ِفيُتْم، َفالَِّذي َأَقاَم اْلَمِسيَح الرُّنُح َفَحَياٌ  ِبَسَبِب اْلرِبِ . َنِإْن َكاَن ُرنُح الَِّذي َأَقاَم َيُسوَع 
 )11-9: 8)رنمي  ”. ِمَن اأَلْمَواِت َسُيْحِيي َأْجَسادَُكُم اْلَمائَِتَ  َأْيًضا ِبُرنِحِه السَّاِكِن ِفيُتمْ 

، َكَما قَاَل هللاُ: َنَأيَُّ  ُمَوافَ َقٍ  َِلَْيَتِل هللِا َمَع اأَلْناَثِن؟ فَِإيَُّتْم أَيْ ُتْم َهيْ “ ِإين ِ َسَأْسُتُن ِفيِهْم ‘َتُل هللِا احلَْيِ 
ةنَ ُهْم، َنَأُكوُن ََلُْم ِإَلًا، َنُهْم َيُتويُوَن ِل َشْعًبا  )16:6كوريثوس   2’”. )َنَأِسرُي بَ ي ْ

نإذا كان هللا يف احلواريني ناحلواريون يف هللا أيضا كيسوع، فهل يعِن ذلك أهنم هللا أن أهنم أبةناء هللا؟ 
ابلطبع ال، السيما نأن العهد اجلديد يةنقل أيضا عن يسوع قوله أيه يف أتباعه نأن أتباعه فيه. فةنحن 

يف ذِلَك اْليَ ْوِم “(، كما يقرأ: 56:6)يوحةنا ”. َأاَن ِفيهِ َمْن َيَُْكْل َجَسِدي َنَيْشَرْب َدِمي يَ ثْ ُبْت يفَّ نَ “يقرأ: 
 (20:14)يوحةنا ”. تَ ْعَلُموَن َأين ِ َأاَن يف َأِب، َنَأيْ ُتْم يفَّ، َنَأاَن ِفيُتمْ 

يَ ةْنِزُعُه، نَُكلُّ َما َيَِْت بَِثَمٍر  َأاَن اْلَتْرَمُ  احْلَِقيِقيَُّ  َنَأِب اْلَترَّاُم. ُكلُّ ُغْصٍن يفَّ اَل َيَِْت بَِثَمرٍ “كما يقرأ أيضا: 
قِ يِه لَِيْأِتَ بَِثَمٍر َأْكثَ َر. أَيْ ُتُم اآلَن َأْيِقَياُء ِلَسَبِب اْلَتاَلِم الَِّذي َكلَّْمُتُتْم ِبِه. اُثْ بُ ُتو  ا يفَّ َنَأاَن ِفيُتْم. َكَما َأنَّ يُ ةن َ

اتِِه ِإْن ملَْ يَ ثْ ُبْت يف اْلَتْرَمِ ، َكذِلَك أَيْ ُتْم َأْيًضا ِإْن ملَْ تَ ثْ بُ ُتوا يفَّ. َأاَن اْلُغْصَن اَل يَ ْقِدُر َأْن َيَِْتَ بَِثَمٍر ِمْن ذَ 
ا  تَ ْقِدُرنَن َأْن تَ ْفَعُلو اْلَتْرَمُ  َنَأيْ ُتُم اأَلْغَصاُن. الَِّذي يَ ثْ ُبُت يفَّ َنَأاَن ِفيِه هَذا َيَِْت بَِثَمٍر َكِثرٍي، ألَيَُّتْم ِبُدنين الَ 

ًئا. ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل يَ ثْ ُبُت يفَّ ُيْطَرُح َخارًِجا َكاْلُغْصِن، فَ َيِجفُّ َنََيَْمُعويَُه َنَيْطَرُحويَُه يف ال ةنَّاِر، فَ َيْحوَرُِق. َشي ْ
تُّْم يفَّ َنثَ َبَت َكاَلِمي ِفيُتْم َتْطُلُبوَن َما ُترِيُدنَن فَ َيُتوُن َلُتمْ   (7-1: 15)يوحةنا  ”ِإْن ثَ ب َ
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َجر ِبُوا َأيْ ُفَسُتْم، َهْل َأيْ ُتْم يف “نيذكر العهد اجلديد أن املسيح كائن يف أتباعه حَّت بعد رفعه. فةنحن يقرأ: 
 َتُتويُوا الِإَيَاِن؟ اْمَتِحةُنوا َأيْ ُفَسُتْم. َأْم َلْسُتْم تَ ْعرُِفوَن َأيْ ُفَسُتْم، َأنَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح ُهَو ِفيُتْم، ِإْن ملَْ 

َأي َُّها اآلُب اْلَبارُّ، ِإنَّ اْلَعاملََ ملَْ يَ ْعرِْفَك، َأمَّا َأاَن فَ َعَرفْ ُتَك، “(، كما يقرأ: 5:13كوريثوس   2” )وِضنَي؟َمْرفُ 
بُّ الَّذِ  َتِِن ِبِه، ي َأحْ َنهُؤاَلِء َعَرُفوا َأيََّك َأْيَت َأْرَسْلَتِِن. َنَعرَّفْ تُ ُهُم اْْسََك َنَسُأَعر ِفُ ُهْم، لَِيُتوَن ِفيِهُم احلُْ بَ ب ْ

 (26-25: 17)يوحةنا ”. َنَأُكوَن َأاَن ِفيِهمْ 

كما ند حواريي يسوع يقولون يف العهد اجلديد ًتر  أن هللا فيهم نًتر  أن يسوع فيهم أيضا. فةنحن 
َر ِبِه بَ نْيَ َنلِتْن َلمَّا َسرَّ هللَا الَِّذي َأفْ َرَزين ِمْن َبْطِن ُأمِ ي، َنَدَعاين بةِِنْعَمِتِه َأْن ي ُ “يقرأ:  ْعِلَن ابْ ةَنُه يفَّ ألَُبشِ 

 (16-15: 1)غالطي  ” األَُمِم، ِلْلَوْقِت مَلْ َأْسَتِشْر حلًَْما َنَدًما

َر أَي َُّهْم َكايُوا َيْسَمُعوَن: “كما يقرأ:  اًل َأنَّ الَِّذي َكاَن َيْضَطِهُداَن قَ ْباًل، يُ َبشِ ُر اآلَن اِبلِإَيَاِن الَِّذي َكاَن قَ بْ ‘َغي ْ
َمَع اْلَمِسيِح ُصِلْبُت، فََأْحَيا “(، كما يقرأ أيضا: 24-23: 1 )غالطي ”. َفَتايُوا َيَُجِ ُدنَن هللَا يفَّ ’. يُ ْتِلُفهُ 

َا َأْحَياُه يف الِإَيَاِن، ِإَيَاِن  هللِا، الَِّذي َأَحبَِِّن  اْبنِ اَل َأاَن، َبِل اْلَمِسيُح ََيَْيا يفَّ. َفَما َأْحَياُه اآلَن يف اجلََْسِد، َفِإمنَّ
ِلَتْي يَ ْزَداَد اْفِتَخارُُكْم يف اْلَمِسيِح َيُسوَع يفَّ، ِبَواِسَطِ  “(، نيقرأ: 20:2غالطي  ) ”َنَأْسَلَم يَ ْفَسُه أَلْجِلي
 (،26:1)فيليب ”. ُحُضوِري َأْيًضا ِعةْندَُكمْ 

باع املسيح هم أبةناء هللا أن أبةناء املسيح نالسؤال اآلن هو: هل اآلايت السابق  تعِن أن احلواريني أن أت
 على سبيل احلقيق  أليه فيهم نهم فيه؟

يف احلقيق ، ليس املقصود بتون هللا يف يسوع نكون يسوع يف هللا أن يسوع هو هللا أن حَّت أيه ابن هللا 
يدل على ن  .نإمنا املقصود قرب يسوع من هللا نشد  اتصاله به حيث أيه ييب نرسول من أيبيائه نرسله

ذلك استحال  كون هللا يف يسوع نكويه ساكةًنا يف حواريي أن أتباع يسوع نإمنا ذلك كةناي  عن قرب 
احلواريني من هللا إَلا نكذلك من يسوع معلما نشد  تعلقهم نارتباطهم ِبما. نمعىن كون هللا يف يسوع أن 

 .يف حوارييه أن أتباعه معي  هللا نيصره نَتييده َلم
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  ناحد؟هل يسوع نهللا
نردت بعض اآلايت يف العهد اجلديد توهم 

َأاَن َناآلُب “أن هللا نيسوع ناحد. فةنحن يقرأ: 
 (30:10)يوحةنا ”. َناِحدٌ 

نحَّت يفهم املقصود بتون يسوع نهللا ناحد، 
عليةنا أن يضع اآلي  السابق  يف سياقها 

 :التامل. فةنحن يقرأ

َها ُهَو » «. َأْعَظُم ِمَن اْلُتلِ ، َناَل يَ ْقِدُر َأَحٌد َأْن خَيَْطَف ِمْن َيِد َأِب. َأاَن َناآلُب َناِحدٌ َأِب الَِّذي َأْعطَاين ِإايَّ
َأْعَمااًل َكِثريًَ  َحَسةَنً  َأرَيْ ُتُتْم ِمْن ِعةْنِد َأِب. ِبَسَبِب »فَ تَ ةَناَنَل اْليَ ُهوُد َأْيًضا ِحَجارًَ  لِيَ ْرمُجُوُه. َأَجابَ ُهْم َيُسوُع: 

َها تَ ْرمُجُوَيِِن؟َأيِ   َلْسةَنا يَ ْرمُجَُك أَلْجِل َعَمل َحَسٍن، َبْل أَلْجِل َُتِْديٍف، »َأَجابَُه اْليَ ُهوُد قَائِِلنَي: « َعَمل ِمةن ْ
ِإيَُّتْم آَِلٌَ ؟  َألَْيَس َمْتُتواًب يف اَنُموِسُتْم: َأاَن قُ ْلتُ »َأَجابَ ُهْم َيُسوُع: « َفِإيََّك َنَأْيَت ِإْيَساٌن َُتَْعُل يَ ْفَسَك ِإَلًا

َقَض اْلَمْتُتوُب، َفالَّذِ  ي َقدََّسُه اآلُب ِإْن َقاَل آَِلٌَ  أُلنلِئَك الَِّذيَن َصاَرْت ِإَلْيِهْم َكِلَمُ  هللِا، َناَل َُيِْتُن َأْن يُ ةن ْ
، َأتَ ُقوُلوَن َلُه: ِإيََّك ُُتَدِ ُف، أَلين ِ قُ ْلُت: ِإين ِ  اْبُن هللِا؟ ِإْن ُكةْنُت َلْسُت َأْعَمُل َأْعَماَل َأِب َنَأْرَسَلُه ِإىَل اْلَعاملَِ

ْؤِمةُنوا َأنَّ اآلَب َفاَل تُ ْؤِمةُنوا ِب. َنلِتْن ِإْن ُكةْنُت َأْعَمُل، فَِإْن ملَْ تُ ْؤِمةُنوا ِب َفآِمةُنوا اِبأَلْعَماِل، ِلَتْي تَ ْعرُِفوا َنت ُ 
 (39-29: 10 ُتوُه َفَخَرَج ِمْن َأْيِديِهْم. )يوحةناَفَطَلُبوا َأْيًضا َأْن َُيْسِ «. يفَّ َنَأاَن ِفيهِ 

يف اآلايت السابق ، يوضح يسوع يف معرض حديثه معىن كويه هو نهللا ناحد نكون اآلب فيه نكويه يف 
اآلب ناملقصود بتويه ابن هللا. نيبني أن معىن كويه هو ناآلب ناحد نأن هللا فيه نأيه يف هللا أيه يعمل 

اال يستحسةنها هللا. نيوضح أيه كما نصف اليهود أبهنم آَل  ألهنم صارت إليهم كلم  أعمال هللا أي أعم
 .هللا، فهو أيضا موصوف أبيه ابن هللا أليه قد صارت إليه كلم  هللا نكان يعمل أبعمال هللا
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 :نمما يستدل به املسيحيون أيًضا على أن يسوع نهللا ناحد اآلي  التالي 

ِحًدا، َكَما َأيََّك أَْيَت َأي َُّها اآلُب يفَّ َنَأاَن ِفيَك، لَِيُتويُوا ُهْم َأْيًضا َناِحًدا ِفيةَنا، لِيُ ْؤِمَن ِلَيُتوَن اجْلَِميُع َنا“
َتِِن، ِلَيُتويُوا َناِحًدا َكَما َأي َّةَنا حَنُْن نَ  .اْلَعاملَُ َأيََّك َأْرَسْلَتِِن  تُ ُهُم اْلَمْجَد الَِّذي َأْعطَي ْ اِحٌد. َأاَن َنَأاَن َقْد َأْعطَي ْ

ُهمْ  ت َ َتِِن ِفيِهْم َنَأْيَت يفَّ لَِيُتويُوا ُمَتمَِّلنَي ِإىَل َناِحٍد، َنلِيَ ْعَلَم اْلَعاملَُ َأيََّك َأْرَسْلَتِِن، َنَأْحبَ ب ْ ”.  َكَما َأْحبَ ب ْ
 (23-21: 17 )يوحةنا

لسابق  ُتربان أيه نالعجيب أن حمل الشاهد أعاله هو يفسه حمل الدليل على يفي هذا الشاهد. فاآلي  ا
َنَلْسُت َأاَن بَ ْعُد يف “ليس فقط هللا نيسوع ناحدا بل هللا نيسوع ناحلواريون ناحًدا. نمثله اآلي  التالي : 
، َنَأاَن آِت ِإلَْيَك. َأي َُّها اآلُب اْلُقدُّنُس، اْحَفْظُهْم يف اْسِْ  ، َنَأمَّا هُؤاَلِء فَ ُهْم يف اْلَعاملَِ َتِِن، َك الَّ اْلَعاملَِ ِذيَن َأْعطَي ْ

 (11:17يوحةنا ) ”ِلَيُتويُوا َناِحًدا َكَما حَنْنُ 

يَعُهْم ِمْن َناِحٍد، َفِلهَذا السََّبِب اَل َيْسَتِحي َأْن َيْدُعَوُهْم ِإْخَو ً “كما يقرأ:  َس َناْلُمَقدَِّسنَي مجَِ ” أَلنَّ اْلُمَقدِ 
 (11:2)العرباييني 

َياِج اْلُمتَ َوسِ َط َأِي ألَيَُّه ُهَو سَ “كما يقرأ أيضا:  اَلُمةَنا، الَِّذي َجَعَل االثْ ةنَ نْيِ َناِحًدا، َنيَ َقَض َحاِئَط السِ 
اِحًدا َجِديًدا، اْلَعَداَنَ . ُمْبِطاًل ِبََسِدِه اَنُموَس اْلَوَصااَي يف فَ َراِئَض، ِلَتْي خَيُْلَق االثْ ةن َنْيِ يف يَ ْفِسِه ِإْيَسااًن نَ 

َنُيَصاِلَح االثْ ةن َنْيِ يف َجَسٍد َناِحٍد َمَع هللِا اِبلصَِّليِب، َقاِتاًل اْلَعَداَنَ  ِبِه. َفَجاَء َنَبشَّرَُكْم َصايًِعا َساَلًما، 
ةَنا ُقُدنًما يف ُرنٍح َناِحٍد ِإىَل اآلبِ  -14: 2 )أفسس” ِبَساَلٍم، َأيْ ُتُم اْلَبِعيِديَن َناْلَقرِيِبنَي. أَلنَّ ِبِه َلةَنا ِكَلي ْ

18) 

أَْيًضا يف َُمَْتِهِديَن َأْن ََتَْفُظوا َنْحَدايِيََّ  الرُّنِح ِبِراَبِط السَّاَلِم. َجَسٌد َناِحٌد، َنُرنٌح َناِحٌد، َكَما ُدِعيُتْم “رأ: نيق
ْلُتلِ ، الَِّذي َعَلى َربٌّ َناِحٌد، ِإَيَاٌن َناِحٌد، َمْعُموِديٌَّ  َناِحَدٌ ، ِإلٌه َنآٌب َناِحٌد لِ  .رََجاِء َدْعَوِتُتُم اْلَواِحدِ 

 (6-3: 4 أفسس) ”اْلُتلِ  َناِبْلُتلِ  َنيف ُكلِ ُتمْ 
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من الواضح أن هذا التالم ليس على حقيقته نإمنا نرد على سبيل اجملاز. نلقد نرد مثله على سبيل 
 :يقرأاجملاز أيًضا يف العهد اجلديد. فهو خيربان أن املسيح نأتباعه ناحد نأن أجسادهم أعضاؤه. فةنحن 

زَايَِيٍ ؟ َأَلْسُتْم تَ ْعَلُموَن َأنَّ َأْجَسادَُكْم ِهَي َأْعَضاُء اْلَمِسيِح؟ َأَفآُخُذ َأْعَضاَء اْلَمِسيِح َنَأْجَعُلَها َأْعَضاَء “
االثْ ةَناِن َجَسًدا  َيُتونُ ’ َحاَشا! َأْم َلْسُتْم تَ ْعَلُموَن َأنَّ َمِن اْلَتَصَق ِبَزايَِيٍ  ُهَو َجَسٌد َناِحٌد؟ ألَيَُّه يَ ُقوُل:

 (15-17 :6 كوريثوس  1”. )َنَأمَّا َمِن اْلَتَصَق اِبلرَّبِ  فَ ُهَو ُرنٌح َناِحدٌ  .’َناِحًدا

ٌز “نكثريًا ما يشري العهد اجلديد إىل أن أتباع املسيح ناحد فيه. فةنحن يقرأ:  َفِإي َّةَنا حَنُْن اْلَتِثريِيَن ُخب ْ
يَعةَنا َيْشوَرُِك يف اْْلُْبِز اْلَواِحدِ َناِحٌد، َجَسٌد َناِحٌد، ألَي َّةَنا  َفِإيَُّه  “(، كما يقرأ: 17:10كوريثوس   1”. )مجَِ

يُع اأَلْعَضاِء ََلَا َعَمٌل َناِحٌد، هَتَذا حَنُْن الْ  َتِثريِيَن: َكَما يف َجَسٍد َناِحٍد لةََنا َأْعَضاٌء َكِثريٌَ ، َنلِتْن لَْيَس مجَِ
 )5-4: 12 )رنمي ”. ، َنَأْعَضاٌء بَ ْعًضا لِب َْعٍض، ُكلُّ َناِحٍد ِلآلَخرِ َجَسٌد َناِحٌد يف اْلَمِسيحِ 

فَ َقْط ِعيُشوا َكَما َيَِقُّ لِإْنِيِل اْلَمِسيِح، َحَّتَّ ِإَذا ِجْئُت َنرََأيْ ُتُتْم، َأْن ُكةْنُت َغائًِبا َأْْسَُع “كما يقرأ أيضا: 
 )27:1فيليب ) ”ٍد، َُمَاِهِديَن َمًعا بةنَ ْفٍس َناِحَدٍ  لِإَيَاِن الِإْنِيلِ ُأُمورَُكْم َأيَُّتْم تَ ثْ بُ ُتوَن يف ُرنٍح َناحِ 

نيف الإصحاح الثاين عشر من رسال  بولس الرسول األنىل إىل أهل كوريثوس شرح ملعىن كون أتباع 
 .املسيح ناحًدا فيه

َنَقاَل: ِمْن َأْجِل هَذا “يقرأ: نكذلك، خيربان العهد اجلديد أن الزنج نالزنج  يصريان جسًدا ناحًدا. فةنحن 
ُرُك الرَُّجُل َأاَبُه َنُأمَُّه َنيَ ْلَتِصُق اِبْمَرَأتِِه، َنَيُتوُن االثْ ةَناِن َجَسًدا َناِحًدا (، نيف احلقيق ، ال 5:19)مَّت ”. يَ ت ْ

يصري الزنج نالزنج  جسًدا ناحد على سبيل احلقيق  نإمنا على سبيل اجملاز نذلك كةناي  عن القرب 
 .التقارب بني الزنجنين 

نعليه، فليس املقصود بتون هللا نيسوع ناحدا أن يسوع هو هللا أن حَّت أيه ابن هللا نإمنا املقصود قرب 
يسوع من هللا نشد  اتصاله به حيث أيه ييب نرسول من أيبيائه نرسله. نيدل على ذلك استحال  كون 

ب احلواريني من يسوع نشد  تعلقهم نارتباطهم به. هللا نيسوع ناحلواريني ناحًدا نإمنا ذلك كةناي  عن قر 
 .نمعىن كون هللا نيسوع أن حوارييه أن أتباعه ناحًدا هو معي  هللا نيصره نَتييده َلم
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نلقد نرد ابلعهد اجلديد ما يثبت أن هللا ناحٌد مشار إليه َمازا ابألب نأن يسوع ما هو إال معلم. فةنحن 
يًعا ِإْخَوٌ . َناَل َتْدُعوا َلُتْم َأاًب َنَأمَّا َأيْ ُتْم َفاَل تُ “ :يقرأ ْدَعْوا َسيِ ِدي، أَلنَّ ُمَعلِ َمُتْم َناِحٌد اْلَمِسيُح، َنَأيْ ُتْم مجَِ

. ” اْلَمِسيحُ َعَلى اأَلْرِض، أَلنَّ َأاَبُكْم َناِحٌد الَِّذي يف السََّماَناِت. َناَل ُتْدَعْوا ُمَعلِ ِمنَي، أَلنَّ ُمَعلِ َمُتْم َناِحدٌ 
 (10-8: 23 )مَّت

ألَيَُّه “كما نرد يف العهد اجلديد أيًضا َتكيد لوحدايي  هللا تعاىل ننصف يسوع ابلوسيط. فةنحن يقرأ: 
 (5:2تيمواثنس  1” )يُوَجُد ِإلٌه َناِحٌد َنَنِسيٌط َناِحٌد بَ نْيَ هللِا َنالةنَّاِس: الِإْيَساُن َيُسوُع اْلَمِسيحُ 

َفَجاَء “هللا ناحد نلقد صدقه على ذلك أحبار اليهود. فةنحن يقرأ:  كما نرد على لسان يسوع يفسه أن
َعُهْم يَ َتَحاَنُرنَن، فَ َلمَّا رََأى َأيَُّه َأَجابَ ُهْم َحَسةًنا، َسأََلُه:  َبِ  َنْسَِ ’ َأيَُّ  َنِصيٍَّ  ِهَي َأنَُّل اْلُتلِ ؟‘َناِحٌد ِمَن اْلَتت َ

’ فَ َقاَل َلُه اْلَتاِتُب:’…اْْسَْع اَي ِإْسَرائِيُل. الرَّبُّ ِإَلةَُنا َربٌّ َناِحدٌ  :اْلَوَصااَي ِهيَ ِإنَّ َأنََّل ُكلِ  ’ َفَأَجابَُه َيُسوُع:
 (32-28: 12 )مرقس”’. َجيِ ًدا اَي ُمَعلِ ُم. اِبحْلَقِ  قُ ْلَت، ألَيَُّه هللاُ َناِحٌد َنَلْيَس آَخُر ِسَواهُ 

ت نحدايي  هللا تعاىل نتةنزهه عن الشريك نالولد. فةنحن نأخريًا، نردت يف العهد اجلديد آايت كثري  تثب
َفِمْن ِجَهِ  َأْكِل َما ُذبَح ِلأَلْناَثِن: يَ ْعَلُم َأْن لَْيَس َنَثٌن “(، كما يقرأ: 30-3)رنمي  ” أَلنَّ هللَا َناِحدٌ “يقرأ: 

، َنَأْن لَْيَس ِإلٌه آَخُر ِإالَّ َناِحًدا ” َنلِتنَّ هللَا َناِحدٌ “ما يقرأ أيضا: (، ك4:8كوريثوس   1”. )يف اْلَعاملَِ
َناِحٌد ُهَو َناِضُع “(، 19:2)يعقوب ”. َأْيَت تُ ْؤِمُن َأنَّ هللَا َناِحٌد. َحَسةًنا تَ ْفَعلُ “(، نيقرأ: 20:3)غالطي  

َرَك؟  (12:4)يعقوب ” الةنَّاُموِس، اْلَقاِدُر َأْن خُيَلِ َص َنيُ ْهِلَك. َفَمْن َأْيَت اَي َمْن َتِديُن َغي ْ
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 هل يسوع ابن هللا؟
كثريًا ما يوصف يسوع يف العهد اجلديد أبيه 

َنَأمَّا َيُسوُع َفَتاَن “فةنحن يقرأ: ”. ابن هللا“
َساِكًتا. َفَأَجاَب رَئِيُس اْلَتَهةَنِ  َنقَاَل َلُه: 

َأْسَتْحِلُفَك اِبهلِل احلَْيِ  َأْن تَ ُقوَل لةََنا: َهْل َأْيَت ‘
َأْيَت ‘ :َقاَل َلُه َيُسوعُ ’ هللِا؟اْلَمِسيُح اْبُن 

قُ ْلَت! َنَأْيًضا َأُقوُل َلُتْم: ِمَن اآلَن تُ ْبِصُرنَن 
ِ ، َنآتًِيا َعَلى َسَحاب السََّماءِ   (64-63: 26 )مَّت”’ اْبَن الِإْيَساِن َجاِلًسا َعْن َيَِنِي اْلُقوَّ

يةَنُه َيُسوَع. هَذا َيُتوُن َعِظيًما، َناْبَن اْلَعِليِ  يُْدَعى، َنَها َأْيِت َسَتْحَبِلنَي َنتَِلِديَن ابْ ةًنا َنتُ “كما يقرأ:  َسمِ 
 (32-31: 1 )لوقا” َنيُ ْعِطيِه الرَّبُّ الِإلُه ُكْرِسيَّ َداُنَد َأبِيهِ 

على سبيل احلقيق ؟ يف الواقع، هذا الوصف نصف َمازي ” ابن هللا“نلتن هل يعِن ذلك أن يسوع 
نيف العهد اجلديد مةنه خاص . فةنجد أيه قد نصف ِبذا الوصف خلق   متترر يف التتاب املقدس عام 

 .كثري

َنلِتنَّ الَِّذيَن “فعلى سبيل املثال، نصفت املالئت  يف العهد اجلديد أبهنم أبةناء هللا أيًضا. فةنحن يقرأ: 
ْهِر َناْلِقَياَمِ  ِمَن اأَلْمَواِت، اَل  يُ َزنِ ُجوَن َناَل يُ َزنَُّجوَن، ِإْذ اَل ُحِسُبوا َأْهاًل ِلْلُحُصوِل َعَلى ذِلَك الدَّ

-36: 20 )لوقا”. َم ِ َيْسَتِطيُعوَن َأْن ََيُوُتوا َأْيًضا، ألَي َُّهْم ِمْثُل اْلَمالَِئَتِ ، َنُهْم َأبْ ةَناُء هللِا، ِإْذ ُهْم َأبْ ةَناُء اْلِقَيا
35) 

نذلك على لسان يسوع يفسه. ” همأاب“نأن هللا ” أبةناء هللا“كما نصف احلواريون يف العهد اجلديد أبهنم 
، ِلَتْي َتُتويُوا َأبْ ةَناَء َأبِيُتُم الَِّذي يف السََّماَناِت، َفِإيَُّه ُيْشِرُق ََشَْسُه َعَلى اأَلْشَراِر َنالصَّاحلِِنيَ “ :فةنحن يقرأ

 )45:5)مَّت ”. َنَُيِْطُر َعَلى اأَلبْ َراِر َنالظَّاِلِمنيَ 
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َنملَْ يَ ُقْل هَذا ِمْن يَ ْفِسِه، َبْل ِإْذ  “جلديد أبهنم أبةناء هللا. فةنحن يقرأ: كما نصف أتباع يسوع يف العهد ا
األُمَِّ  فَ َقْط، َبْل  َكاَن رَئِيًسا ِلْلَتَهةَنِ  يف تِْلَك السَّةَنِ ، تَ ةن َبََّأ َأنَّ َيُسوَع ُمْزِمٌع َأْن ََيُوَت َعِن األُمَِّ ، َنلَْيَس َعنِ 

َفر ِِقنَي ِإىَل َناِحدٍ ِلَيْجَمَع أَبْ ةَناَء هللِا  يًعا َأبْ ةَناُء هللِا “( كما يقرأ: 52-51: 11 )يوحةنا”. اْلُمت َ ألَيَُّتْم مجَِ
 )26:3)غالطي  ” اِبلِإَيَاِن اِبْلَمِسيِح َيُسوعَ 

ْوُلوًدا ََتَْت الةنَّاُموِس، َنلِتْن َلمَّا َجاَء ِمْلُء الزََّماِن، َأْرَسَل هللُا ابْ ةَنُه َمْوُلوًدا ِمِن اْمَرَأٍ ، مَ “كما يقرأ أيًضا: 
ةَناَل الت َّب َِنِ َ. ُثَّ مبَا َأيَُّتْم َأبْ ةَناٌء، َأْرَسَل هللُا ُرنَح اْبةنِ  ’ ِه ِإىَل قُ ُلوِبُتْم َصارًِخا:ِليَ ْفَتِدَي الَِّذيَن ََتَْت الةنَّاُموِس، ِلةن َ

 )7-4:4)غالطي  ”. ةْنَت ابْ ةًنا فَ َواِرٌثِ هلِل اِبْلَمِسيحِ ِإًذا َلْسَت بَ ْعُد َعْبًدا َبِل ابْ ةًنا، َنِإْن كُ ’. اَي َأاَب اآلبُ 

فةنحن يقرأ: ”. إخو  يسوع“نصفوا أيضا أبهنم ” أبةناء هللا“نكما نصف أتباع يسوع يف العهد اجلديد أبهنم 
”. َيُتوَن ُهَو ِبْتًرا بَ نْيَ ِإْخَوٍ  َكِثريِينَ أَلنَّ الَِّذيَن َسَبَق فَ َعَرفَ ُهْم َسَبَق فَ َعي َّةنَ ُهْم ِلَيُتويُوا ُمَشاِِبِنَي ُصورََ  اْبةِنِه، لِ “

 )29:8)رنمي  

ِإىَل اْلَمْجِد، َأْن  َنُهَو آٍت أبَِبْ ةَناٍء َكِثريِينَ ألَيَُّه اَلَق ِبَذاَك الَِّذي ِمْن َأْجِلِه اْلُتلُّ َنِبِه اْلُتلُّ، “كما يقرأ أيضا: 
يَعُهْم ِمْن َناِحٍد، َفِلهَذا السََّبِب ُيَتمِ َل رَئِيَس َخاَلِصِهْم اِبآلاَلِم. أَلنَّ  َس َناْلُمَقدَِّسنَي مجَِ اَل َيْسَتِحي اْلُمَقدِ 

َك ِإْخَوِت »:، قَاِئالً َأْن َيْدُعَوُهْم ِإْخَو ً  َأاَن َأُكوُن ُمت َوَكِ اًل »َنَأْيًضا:«. ، َنيف َنَسِط اْلَتةِنيَسِ  ُأَسبِ ُحكَ ُأَخربِ ُ اِبْسِْ
ِم اْشتَ َرَك ُهَو  .«َها َأاَن َناأَلْناَلُد الَِّذيَن َأْعطَايِيِهِم هللاُ »:اَنَأْيضً «. َعَلْيهِ  فَِإْذ َقْد َتَشاَرَك اأَلْناَلُد يف اللَّْحِم َنالدَّ

 ُأنلِئَك الَِّذينَ َأْيًضا َكذِلَك ِفيِهَما، ِلَتْي يُِبيَد اِبْلَمْوِت َذاَك الَِّذي َلُه ُسْلطَاُن اْلَمْوِت، َأْي ِإْبِليَس، َنيُ ْعِتَق 
يًعا ُكلَّ َحَياهِتِْم ََتَْت اْلُعُبوِديَِّ . ألَيَُّه َحقاا لَْيَس َُيِْسُك اْلَمالَِئَتَ ، َبْل َُيِْسُك َيسْ  َخْوفًا ِمَن اْلَمْوتِ  َل َكايُوا مجَِ

َبِغي َأْن ُيْشِبَه ِإْخَوَتُه يف ُكلِ  َشْيٍء،  ِلَتْي َيُتوَن َرِحيًما، َنرَئِيَس َكَهةَنٍ  َأِميةًنا يف َماِ هلِل ِإبْ َراِهيَم. ِمْن ُثَّ َكاَن يَ ةن ْ
 )17-10: 2 )العرباييني ”َحَّتَّ ُيَتفِ َر َخطَااَي الشَّْعبِ 

ُطوََب ِلَصايِِعي السَّاَلِم، ألَي َُّهْم “فةنحن يقرأ: ”. أبةناء هللا“ننصف صايعو السالم يف العهد اجلديد أبهنم 
”. أبةناء هللا“( كما نصف املةنقادنن برنح هللا يف العهد اجلديد أيًضا أبهنم 9:5)مَّت ”. نَ َأبْ ةَناَء هللِا يُْدَعوْ 
َقاُدنَن ِبُرنِح هللِا، فَُأنلِئَك ُهْم َأبْ ةَناُء هللاِ “فةنحن يقرأ:   (14:8رنمي  ) ”أَلنَّ ُكلَّ الَِّذيَن يَ ةن ْ
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فَ تَ ُقوُل ِلِفْرَعْوَن: هَتَذا يَ ُقوُل “قرأ: فةنحن ي”. ابن هللا“نلقد نصف بةنو إسرائيل يف العهد القدمي أبهنم 
: ِإْسَرائِيُل اْبِِن اْلِبْترُ   (22:4)اْلرنج ”. الرَّبُّ

َنَيُتوُن يف “أيًضا. فةنحن يقرأ: ” أبةناء هللا“بل إن األمم األخرى خالف بِن إسرائيل قد نصفوا أبهنم 
 (26:9)رنمي  ”. َأيَُّه ُهةَناَك يُْدَعْوَن َأبْ ةَناَء هللِا احْلَي ِ اْلَمْوِضِع الَِّذي ِقيَل ََلُْم ِفيِه: َلْسُتْم َشْعيب، 

مما يؤكد أن ذلك ” ابن هللا“نهتذا، فيسوع ليس املخلوق الوحيد املوصوف يف العهد اجلديد أبيه 
الوصف نصف َمازي يف حقه عليه السالم. نهةناك من القرائن الِت ال تعد نال َتصى يف العهد اجلديد 

 :على سبيل احلقيق . نفيما يلي بعض مةنها” ابن هللا“كون يسوع ما َيةنع من  

 على سبيل احلقيق ” ابن هللا“القرائن املايع  من كون يسوع 

 ابن داند

فتما أن يسوع ليس ”. ابن داند“، نصف أيًضا أبيه ”ابن هللا“كما نصف يسوع يف العهد اجلديد أبيه 
الِت من يسل داند، فهو كذلك ليس ابن هللا على سبيل على سبيل احلقيق  نإمنا أمه هي ” ابن داند“

 .احلقيق 

َنَها َأْيِت “(، كما يقرأ: 1:1)مَّت ” ِكَتاُب ِمياَلِد َيُسوَع اْلَمِسيِح اْبِن َداُنَد اْبِن ِإْبراِهيمَ “فةنحن يقرأ: 
يةَنُه َيُسوَع. هَذا َيُتوُن َعِظيًما، نَ  اْبَن اْلَعِليِ  يُْدَعى، َنيُ ْعِطيِه الرَّبُّ الِإلُه ُكْرِسيَّ َسَتْحَبِلنَي َنتَِلِديَن ابْ ةًنا َنُتَسمِ 

 (32-31: 1 )لوقا” َداُنَد َأبِيهِ 

 ييب العلي

، ند أن العهد اجلديد يفسه يةنقل عن ”ابن العلي“ابلرغم من أن العهد اجلديد يبشر بيسوع نيدعوه 
َنَأْيَت َأي َُّها “ :فةنحن يقرأ”. ابن العلي“نليس ” ييب العلي“سيدان زكراي عليه السالم نصفه ليسوع أبيه 

ُم َأَماَم َنْجِه الرَّبِ  ِلُتِعدَّ ُطُرَقهُ   (76:1)لوقا ”. الصَّيبُّ َييبَّ اْلَعِليِ  ُتْدَعى، ألَيََّك تَ ت ََقدَّ
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 العجز البشري

” ابن هللا“ويه كثريًا ما عرب يسوع عن عجزه البشري نافتقاره إىل هللا تعاىل يف العهد اجلديد مما يةنفي ك
فابن هللا البد أن يتون   .على سبيل احلقيق . فلو كان هلل ابن، ما كان هذا االبن عاجزا معورفًا بعجزه

 .”ابن هللا“كلي القدر  كأبيه. نإال، فما صح أن يوصف هذا التائن أبيه 

ًئا احْلَقَّ احْلَقَّ َأُقوُل َلُتمْ ‘َفَأَجاَب َيُسوُع َنَقاَل ََلُُم: “فةنحن يقرأ:  : اَل يَ ْقِدُر االْبُن َأْن يَ ْعَمَل ِمْن يَ ْفِسِه َشي ْ
 (19:5)يوحةنا ’”. ِإالَّ َما يَ ةْنظُُر اآلَب يَ ْعَمُل. أَلْن َمْهَما َعِمَل َذاَك َفهَذا يَ ْعَمُلُه االْبُن َكذِلكَ 

 اجلهال  البشري 

حال  علمه عن استمداد علمه من كثريا ما عرب يسوع عن جهالته البشري  يف العهد اجلديد نبني حَّت يف 
َنَأمَّا ذِلَك اْليَ ْوُم َنتِْلَك السَّاَعُ  َفاَل يَ ْعَلُم ِِبَِما َأَحٌد، َناَل اْلَماَلِئَتُ  الَِّذيَن يف “هللا تعاىل. فةنحن يقرأ: 

 (32:13)مرقس ”. السََّماِء، َناَل االْبُن، ِإالَّ اآلبُ 

ًئا مَ ‘ :فَ َقاَل ََلُْم َيُسوعُ “كما يقرأ:  َعُل َشي ْ ََّت َرفَ ْعُتُم اْبَن الِإْيَساِن، َفِحيةَنِئٍذ تَ ْفَهُموَن َأين ِ َأاَن ُهَو، َنَلْسُت َأف ْ
رُْكِِن اآلُب َنحْ  ِدي، أَلين ِ يف  ِمْن يَ ْفِسي، َبْل َأَتَتلَُّم ِِبَذا َكَما َعلََّمِِن َأِب. َنالَِّذي َأْرَسَلِِن ُهَو َمِعي، َنملَْ يَ ت ْ

 (28:8)يوحةنا ’”. َأفْ َعُل َما يُ ْرِضيهِ  ُكلِ  ِحنيٍ 

 َتنيل قص  امليالد

مل يرد بقص  ميالد يسوع الوارد  يف العهد اجلديد ما يؤكد ثبوت بةنو  يسوع هلل تعاىل. نابلةنسب  ملا نرد 
صف ، فمرمي ليست الوحيد  املوصوف  ِبذا الوصف. هذا الوصف ن ”اَلرُّنُح اْلُقُدُس َيَِلُّ َعَلْيكِ “يف قوله 

لِتةنَُّتْم “دارج يف العهد اجلديد نال يورتب عليه أبو  أحد ألحد نال بةنو  أحد ألحد. فةنحن يقرأ: 
ً  َمََّت َحلَّ الرُّنُح اْلُقُدُس َعَلْيُتْم، َنَتُتويُوَن ِل ُشُهوًدا يف ُأنُرَشِليَم َنيف ُكلِ  اْليَ هُ  وِديَِّ  َنالسَّاِمَرِ  َستَ ةَناُلوَن قُ وَّ

 (8:1)أعمال الرسل ”. َصى اأَلْرضِ َنِإىَل َأقْ 
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يِع الَِّذيَن َكايُوا َيْسَمُعوَن “كما يقرأ:  ةَنَما ُبْطُرُس يَ َتَتلَُّم ِِبِذِه األُُموِر َحلَّ الرُّنُح اْلُقُدُس َعَلى مجَِ فَ بَ ي ْ
الرُّنُح اْلُقُدُس َعَلْيِهْم  فَ َلمَّا ابْ َتَدْأُت َأَتَتلَُّم، َحلَّ “(، كما يقرأ أيضا: 44:10)أعمال الرسل ”. اْلَتِلَم َ 

ةَنا َأْيًضا يف اْلُبَداَء ِ  َنَلمَّا َنَضَع بُوُلُس َيَدْيِه َعَلْيِهْم َحلَّ “، نيقرأ: (15:11)أعمال الرسل ”. َكَما َعَلي ْ
ةنَ بَُّأننَ   (6:19)أعمال الرسل ” الرُّنُح اْلُقُدُس َعَلْيِهْم، َفَطِفُقوا يَ َتَتلَُّموَن بُِلَغاٍت َنيَ ت َ

، فلقد ذكر العهد اجلديد يف أكثر ”ِعمَّايُوئِيَل الَِّذي تَ ْفِسريُُه: َاهلُل َمَعةَنا“نابلةنسب  ملا نرد من تسمي  يسوع 
من موضع أن هللا تعاىل مع بعض البشر دنن الإشار  إىل يسوع، أي أن هللا تعاىل قد يتون معةنا بدنن 

أن معي  هللا قاصر  على يسوع نحده نإمنا هللا ” عةناهللا م”يسوع. نبذلك، ال يعِن تفسري اسم عمايوئيل ب 
 .تعاىل مع الصاحلني من عباده يف كل زمان نمتان سواء نجد يسوع أم مل يوجد

قبل ِحلها بيسوع عليه ” الرب معها“فعلى سبيل املثال، خيربان العهد اجلديد أن املالك أبلغ مرمي أن 
َفَدَخَل “ :لها ننالدهتا يسوع عليه السالم. فةنحن يقرأالسالم، أي أن مرمي كايت يف معي  هللا قبل ِح

َها اْلَماَلُك َنقَاَل:  َها! اَلرَّبُّ َمَعِك. ُمَبارََكٌ  َأْيِت يف الةنِ َساِء.‘ِإلَي ْ َعُم َعَلي ْ )لوقا ’” َساَلٌم َلِك َأي َّتُ َها اْلُمةن ْ
28:1) 

َنُرَؤَساُء اآلاَبِء َحَسُدنا يُوُسَف َناَبُعوُه : “كما خيربان العهد اجلديد أن هللا كان مع يبيه يوسف. فةنحن يقرأ
 (9:7)أعمال الرسل ” ِإىَل ِمْصَر، نََكاَن هللاُ َمَعهُ 

، فهذا الوصف ليس قاصًرا على يسوع يف العهد اجلديد، نإمنا ”اْلُقدُّنسُ “نابلةنسب  لوصف يسوع أبيه 
: َأنَّ ُكلَّ ذََكٍر َفاِتَح رَِحٍم َكَما ُهَو َمْتتُ “نصف به غريه. فةنحن يقرأ يف العهد اجلديد:  وٌب يف اَنُموِس الرَّبِ 

 (23:2)لوقا ”. يُْدَعى ُقدُّنًسا ِللرَّب ِ 

 شيوع لغ  اجملاز
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كثريا ما استخدم يسوع اجملاز يف العهد اجلديد مما يدل على شيوع اجملاز يف أغلب ما أخرب به مبا يف 
احْلَقَّ احلَْقَّ َأُقوُل َلُتْم: ِإْن ملَْ ََتُْكُلوا َجَسَد اْبِن ‘ْم َيُسوُع: فَ َقاَل َلَُ “فةنحن يقرأ: ”. ابن هللا“ذلك كويه 

 (53:6)يوحةنا ’”. الِإْيَساِن َنَتْشَربُوا َدَمُه، فَ َلْيَس َلُتْم َحَياٌ  ِفيُتمْ 

 ؟”ابن هللا“كيف شرح يسوع نصفه أبيه 

أعماال يستحسةنها هللا. ننضح أيه كما أيه عمل أعمال هللا أي ” ابن هللا“بني  يسوع أن معىن كويه 
أليه قد صارت ” ابن هللا“نصف اليهود أبهنم آَل  ألهنم صارت إليهم كلم  هللا، فهو أيضا موصوف أبيه 

 :إليه كلم  هللا نكان يعمل أبعمال هللا. فةنحن يقرأ

َها تَ ْرمُجُوَيِِن؟َأْعَمااًل َكِثريًَ  َحَسةَنً  َأرَيْ ُتُتْم ِمْن ِعةْنِد أَ »َأَجابَ ُهْم َيُسوُع:  َأَجابَُه « ِب. ِبَسَبِب َأيِ  َعَمل ِمةن ْ
َلْسةَنا يَ ْرمُجَُك أَلْجِل َعَمل َحَسٍن، َبْل أَلْجِل َُتِْديٍف، َفِإيََّك َنَأْيَت ِإْيَساٌن َُتَْعُل يَ ْفَسَك »اْليَ ُهوُد َقائِِلنَي: 

اَنُموِسُتْم: َأاَن قُ ْلُت ِإيَُّتْم آَِلٌَ ؟ ِإْن قَاَل آَِلٌَ  أُلنلِئَك الَِّذيَن َألَْيَس َمْتُتواًب يف » :َأَجابَ ُهْم َيُسوعُ « ِإَلًا
َقَض اْلَمْتُتوُب، َفالَِّذي َقدََّسُه اآلُب َنَأْرَسَلُه ِإىَل الْ  ، َأتَ ُقوُلوَن َصاَرْت ِإَلْيِهْم َكِلَمُ  هللِا، َناَل َُيِْتُن َأْن يُ ةن ْ َعاملَِ

 10 ، أَلين ِ قُ ْلُت: ِإين ِ اْبُن هللِا؟ ِإْن ُكةْنُت َلْسُت َأْعَمُل َأْعَماَل َأِب َفاَل تُ ْؤِمةُنوا ِب. )يوحةناَلُه: ِإيََّك ُُتَدِ فُ 
:32-37) 
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