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  .ريدةوصفاته اإللھية الف: المسيح  ابــــاسم الكت* 

  اسم الكاتــــب : الدكتور حنين عبد المسيح.* 

  2013/ أبريل الطبعة األولي :* 

  

  

                 منشورة علي  (فديو) جميع كتبنا ومقاالتنا وحواراتنا ومناظاراتنا *

  نا علي اإلنترنت :موقع    

   www.nourelmasseeh.com  "نور المسيح"   

  صفحتنا علي الفيس بوك :  *

www.facebook.com/henien abdelmassh        
  بالبريد اإللكتروني : للمراسلة  *
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  بالهاتف :لإلتصال   *
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  .المسيح اإلله القادرعلي كل شئ -  الفصل الرابع* 

  .المسيح اإلله المحيي المميت - الفصل الخامس* 

  .للعالم كله ديانالمسيح اإلله ال - الفصل السادس* 
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  .الذي يظھر و يُري المسيح ھو يھوة هللا االبن -  الباب الثاني

  ھل مالك الرب أم هللا بنفسه الذي كان يظھر - الفصل األول * 

  في العھد القديم؟                   

  ھل هللا الذي كان يظھر في العھد القديم ھو - الفصل الثاني* 

  هللا اآلب أم هللا االبن؟                    

  المسيح اسمه يھوة هللا وأحد ألقابه في -الفصل الثالث * 

  ظھوراته " مالك الرب ".                     

  المسيح رئيس جند الرب الذي ظھر ليشوع –* الفصل الرابع 

  ليس ھو ميخائيل رئيس المالئكة.                        

  ھؤالء شھدوا أللوھية المسيح. –الباب الثالث 

  شھادة المسيح بنفسه أللوھيته. -* الفصل األول

  شھادة اآلخرين أللوھية المسيح. –* الفصل الثاني 

  المسيح ھو اإلله الحقيقي الذي نعبده - * الفصل الثالث

  مسيحيون األوائل.كما عبده ال                      

  كتب للمؤلف.

  مناظرات وحوارات للمؤلف.
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  مقدمة

  من ھو المسيح

  

ھو إبن هللا الوحيد األزلي الوارث لكل ما  أبيه بما في ذلك  المسيح

 إسمه (يھوة هللا), وطبيعته اإللھية بكل صفاتھا وقدراتھا المطلقة,

  ويؤكد ذلك الوحي اإللھي حيث يقول:

كلمنا , ةاالنبياء قديما بانواع وطرق كثيراالباء ب هللا بعد ما كلم  * "

الذي به  ,في ھذه االيام االخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء

الذي وھو بھاء مجده ورسم جوھره وحامل كل . ايضا عمل العالمين

جلس في  ,بعدما صنع بنفسه تطھيرا لخطايانا ,االشياء بكلمة قدرته

ائرا اعظم من المالئكة بمقدار ما ورث ص  يمين العظمة في االعالي

النه لمن من المالئكة قال قط انت ابني انا اليوم  اسما افضل منھم

وايضا متى ادخل . وايضا انا اكون له ابا وھو يكون لي ابنا ولدتك.

وعن المالئكة يقول .البكر الى العالم يقول ولتسجد له كل مالئكة هللا

واما عن االبن كرسيك يا هللا  .ب نارالصانع مالئكته رياحا وخدامه لھي

  ).8-1:1(عب"الى دھر الدھور.قضيب استقامة قضيب ملكك

  لذلك فالمسيح ھو: 
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  .شئ لكل خالقال اإلله - 2                       اإلله السرمدي. - 1

  .اإلله القادرعلي كل شئ -4        .له والمسجود المعبوداإلله  - 3

  .للعالم كله دياناإلله ال -5                 .اإلله المحيي المميت - 5

  .اإلله الغفار للذنوب -6                  .اإلله العليم بكل شئ - 7

  .الحق اإلله -7                          .اإلله القدوس - 9

  

وفي مواجھة من ينكرون ألوھية المسيح سواء من إخوتنا المسلمين 

 لھيةعن صفات المسيح اإلكتاب أو من شھود يھوة سنتحدث في ھذا ال

ھذه التي ورثھا من هللا أبيه, كما سنثبت أن المسيح له نفس  الفريدة

ً منه وكان يظھر به في العھد  اسم هللا (يھوة) أبيه والذي ورثه أيضا

ً في ھذا الكتاب عن شھادة المسيح بنفسه  ا, كمالقديم سنتحدث ايضا

  ه.عن ألوھيته وشھادة اآلخرين أيضاً أللوھيت

بالروح القدس له المجد واإلكرام والعبادة والسجود مع أبيه الصالح 

  إلي أبد اآلبدين. آمين.

  د.حنين عبد المسيح                                                      

  عبد للرب يسوع المسيح                                                   

                   م. 2013 أبريل 9                                                      
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  األول الباب

  المسيح وصفاته اإللھية الفريدة
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   الفصل األول

  السرمدياإلله المسيح 
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, لكونه االبن  المسيح يسوع الرب بھا ينفرد التي الصفات اھم من

 كونه ھي فريدة ات إلھيةمن صف الوحيد الوارث لكل ما  أبيه

 الزمان ملء في ولكنه بزمان محدود غير فھو ابدي أزلي أي سرمدي

 ، مريم القديسة العذراء من مولودا و متجسدا عالمنا الي جاء

واء سكثير شواھد في المقدس الكتاب يؤكدھا ھذه المسيح مديةروس

ه أو علي لسان آخرين أيضاً, ومن بن هللا نفسعلي لسان المسيح ا

  :أمثلة ذلك 

  

  المسيح يؤكد أنه سرمدي (أزلي أبدي) : -أوال

 

 أعماله قبل من طريقه اول قناني الرب ": نفسه عن المسيح قول - ١

  ).8:22"(ام البدء منذ مسحت األزل منذ .القدم منذ

 

 ميتا وكنت والحي خرواآل األول ھو أنا  ":نفسه عن المسيح قول - ٢

  ).1:17(رؤ "ينأم اآلبدين أبد الي حي أنا وھا

 

 كل يزجاال معي وأجريت سريعا أتي انا" :نفسه عن المسيح قول  -٣

 األول .والنھاية البداية .والياء األلف انا .عمله يكون كما واحد

  ).  13-12:22(رؤ "واآلخر
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و يدي  أنا األول وأنا اآلخرقول المسيح عن نفسه: " أنا ھو.  - 4

 لم... نا أدعوھن فيقفن معاً أسست األرض ويميني نشرت السموات . أ

 الرب السيد واآلن ھناك انا وجوده منذ  .الخفاء في البدء من أتكلم

 إلھك الرب انا.إسرائيل قدوس كفادي الرب يقول ھكذا وروحه أرسلني

  ).16:48(اش "

  

 

 ً دية المسيح علي  ألسنة آخرين الوحي اإللھي يؤكد علي سرم -ثانيا

  مثل :

  

  ).5:2" (مياألزل أيام منذ القديم منذ خارجهم ": قول ميخا النبي - 1

  

  : يوحنا الرسولقول  - 2

  

 ...هللا الكلمة وكان هللا عند كان والكلمة الكلمة كان البدء في"  - أ

 األب من لوحيد كما مجداً  مجده يناأور بيننا وحل جسدا صار والكلمة

  ).14, 1:1وحقاً " (يو  نعمةً  اً مملو
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ذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي ال من البدء" الذي كان  - ب

شاھدناه و لمسته أيدينا من جھة كلمة الحياة. فان الحياة أُظھرت 

ونشھد ونخبركم بالحياة اإلبدية التي كانت عند اآلب وأُظھرت لنا 

  ).2-1يو1"(

  

  له كل المجد مع ابيه الصالح بالروح القدس الي أبد اآلبدين . آمين.
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  الثاني الفصل

  الكل خالق اإلله حالمسي
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ً من أ  هللا من المسيح يسوع الرب ورثھا التي اإللھية الصفات ھمايضا

 علي القدرة ھي , سواه آخر شخص أي بھا يتصف وال )أبيه (اآلب

 ليسو  ةبالطبيع  الوحيد اإلبن و األزلي الوحيد اإلبن ھو ألنه الخلق

 الوحي أكد وقد  البشر أو ةالمالئك من سواء هللا أبناء كباقي بالتبني

 كل خالق ھو المسيح أن علي والجديد القديم العھدين في اإللھي

 , استثناء بال الكل خالق فھو , األرض وعلي السماء في المخلوقات

 اإللھي الوحي وبشھادة , نفسه المسيح يسوع الرب اد ةبشھ وذلك

ً  آخرين لسان علي  الوحي كتبة من القديسن ورجاله هللا انبياء من أيضا

  : يلي فيما ذلك وسنوضح ,

 

 :الكل خالق ھو أنه يعلن المسيح-أوالً 

 

 إشعياء سفر في وذلك الكل خالق ھو أنه المسيح يسوع الرب يؤكد - 1

  :حيث يقول

 

 وأنا األول أنا .ھو أنا.دعوته الذي واسرائيل يعقوب يا لي اسمع" 

 أدعوھن أنا .السموات نشرت ويميني األرض أسست ويدي ,اآلخر

ً  فيقفن  أتكلم لم. ھذا اسمعوا إليَّ  تقدموا ... واسمعوا كلكم اجتمعوا . معا

 أرسلني الرب السيد واآلن ھناك أنا وجوده منذ .الخفاء في البدء من
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 معلمك إلھك الرب أنا .اسرائيل قدوس فاديك الرب يقول ھكذا وروحه

  ).17- 12:48(اش لتنتفع

  

 مع الموجود المسيح ھو بل اآلب هللا ھو ليس المتكلم أن ھنا وواضح

 العالم إلي القدوس وروحه أبيه هللا أرسله والذي وجوده منذ ابيه هللا

 سياق في المسيح قول من ھذا ويتضح , متجسدا الزمان ملء في

   "وروحه أرسلني الرب السيد واآلن ھناك أنا وجوده منذ"  :ھنا كالمه

  

  

 :أنه المسيح ديؤك هللا كلمة من الرائع الجزء ھذا وفي

 

 للكل األول المصدر ھو ير أواآلخ ألول) االمسيح ياو(ھ  -أ

 ).  12:48" (اشواآلخر األول أنا"الكل إليھا سيرجع التي وھوالنھاية

 

 الذي وھو السموات ونشر األرض أسس الذي )المسيح يا و(ھ  -ب

ً  فيقفن يدعوھن  ما بكل والسموات األرض الكل؛ خالق ھو أنه أي , معا

 أدعوھن أنا .السموات نشرت ويميني األرض أسست يدي"  ھافي

ً  فيقفن  ."معا

 

ً  موجود ) المسيح ه ( أيأن -ج ً  اآلب مع( الخليقة قبل متكلما  منذ )طبعا
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 اآلب وجود مع متزامن فوجوده .نفسه اآلب وجود منذ بل , األزل

ً  ليس فالمسيح ، بعده وليس ً  اآلب من مخلوقا  لوجود وجوده في تاليا

 أنا وجوده منذ .الخفاء في البدء من أتكلم لم "الخالق ھو بل باآل

 )..(16:48اش "وروحه أرسلني الرب السيد واآلن ھناك

 

 الرب يقول ھكذا" اإلله والرب القدوس و الفادي)  المسيح اي( ھو -د

 )..17:48اش( "علتنتف معلمك إلھك الرب أنا . اسرائيل قدوس فاديك

 

ً  حالمسي يسوع الرب يؤكد - 2  :الخالق ھو أنه الرؤيا سفر في أيضا

 

ً  آتي أنا ھا"  أنا .عمله يكون كما واحد كل ألجازي معي وأجرتي سريعا

 أرسلت يسوع أنا  ...واآلخر األول .والنھاية البداية .والياء فلاأل

 .داود وذرية أصل أنا  .الكنائس عن األمور بھذه لكم ألشھد مالكي

  ).16- 12:22(رؤ "المنير الصبح كوكب

  

 :أنه الطاھر بفمه يؤكد المسيح يسوع الرب أن نالحظ وھنا

 

 كل ليجازي العالم نھاية في سيأتي الذي الديان )المسيح اي( وھ  -أ

ً  آتي أنا ھا " عمله يكون كما واحد  كل ألجازي معي وأجرتي سريعا

  ).12:22(رؤ " عمله يكون كما واحد
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 وخالق أصل فھو ندهع يبدأ الكل أن أي األول)  المسيح اي ھو -ب

 انا"فھواآلخر عمله يكون كما واحد كل ليجازي اليه ينتھي والكل ,الكل

  ).22:؛13"(رؤوالنھاية البداية .والياء األلف .واآلخر األول

 

 أرسله الذي الرؤيا مالك اليه ينتسب الذي)  المسيح اي( ھو -ج

 أرسلت يسوع أنا"  مرسله وھو خالقه ھو ألنه "مالكي" فيدعوه

  ).16:22س "(رؤالكنائ عن األمور بھذه لكم ألشھد الكيم

 

 اإلله بصفته وخالقه وجوده مصدر أي داود أصل) المسيح ايھو( -د

 , اإلنسان ابن اإلنسان بصفته نسله من أي ذريته ھو و , اإلله ابن

 مصدره و آدم أصل ھو فالمسيح آدم من بالميالد منحدراً  داود أن وبما

 ).16:22" (رؤداود وذرية أصل انا" آدم ابن داود أصل ألنه وخالقه

 

 ً  خالق ھو وكلمته هللا ابن المسيح أن يؤكد اإللھي الوحي- ثانيا

  :التالية الشواھد في وذلك الكل

 

 ھذا. هللا الكلمة وكان هللا عند كان والكلمة الكلمة كان البدء في" - 1

 فيه .كان امم شئ يكن لم وبغيره كان به شئ كل .هللا عند البدء في كان
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 جسداً  صار والكلمة  ...به العالم وكون العالم في كان ...الحياة كانت

 نعمةً  مملوءاً  اآلب من لوحيد كما مجداً  مجده ورألينا بيننال وحلَّ 

 ً  )..(14, 10, 4-1:1يو".وحقا

 

 :أن نالحظ وھنا

 

 قائالً  المسيح أزلية علي ھنا يؤكد يوحنا القديس بيد اإللھي الوحي - أ

 به المكتوب اليوناني األصل في  "البدء ة "وكلم البدء في كان أنه

 فقط تؤكد ال ھنا وھي  "األصل " وتعني " أرشي"  ھي العھدالجديد

 والخالق المصدر أي األصل ھو أنه علي أيضا بل المسيح أزلية علي

 كل .هللا عند البدء في كان ھذا...الكلمة كان البدء في " األشياء لكل

 ).2-1:1"(يوبه العالم كون و ... كان به شئ

 

ً  يؤكد اإللھي الوحي -ب  خالق ھو هللا كلمة المسيح أن علي ھنا أيضا

 آخر وإلي آدم من البشر كل ذلك في بما أي استثناء أي بدون الكل

 بغيره" آدم مثل مخلوق وليس آدم خالق فھو , العالم في سيولد انسان

  ).2:1"(يوكان مما شئ يكن لم

 

 لكل الحياة مصدر ھو هللا كلمة المسيح أن ھنا يؤكد لھياإل الوحي -ج

 والبشر والشياطين المالئكة من استثاء بدون الحية الكائنات
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ً  والنباتات والحيوانات  ).4:1"(يو الحياة كانت فيه" يقول ألنه جميعا

 

 باأللف معرفة " الكلمة" ھو المسيح أن يؤكد ھنا اإللھي الوحي -د

 الباء لحرف مجال فال "هللا بكلمة" وليس "هللا كلمة" ھو أو والالم

ً  الوجود إلي يأتي لم المسيح ألن ھنا  ونسله آدم مثل هللا بكلمة مخلوقا

 والذي وجوده منذ له المالزم " هللا كلمة" ھو ھو بل المخلوقات وكل

 كل مصدر فھو العدم كمن وُوجد فكان "كن" شئ لكل هللا قال به

 الكلمة وكان هللا عند كان والكلمة لمةالك كان البدء في".المخلوقات

 جسداً  صار والكلمة...كان مما شئ يكن لم وبغيره كان به شئ كل .هللا

 ."مجده ورأينا

 

 ُخلق فيه فإنه . خليقة كل بكر المنظور غير هللا صورة ھو الذي" - 2

 كان سواء يُري وماال يُري ما األرض علي وما السموات في ما الكل

 ً  كل قبل ھو الذي .ُخلق قد وله به الكل .سالطين أم سيادات أم عروشا

 بكر البداءة ھو الذي .الكنيسة الجسد رأس وھو الكل يقوم وفيه شئ

ً  ھو يكون لكي األموات من  كل يحل أن ُسر فيه ألن .شئ كل في متقدما

 ).19-17:1"(كو الملء

 

 الرسالة ھذه كاتب الرسول بولس بيد اإللھي الوحي أن نالحظ وھنا

 :أن علي ديؤك
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 "هللا صورة علي" المسيح أن يقل ولم "هللا صورة" ھو المسيح -أ

 ونسله آدم مثل ليس المسيح ألن ھنا "علي" لكلمة مجال فال

 خلق التي نفسھا  "هللا صورة" ھو بل  "هللا صورة علي" المخلوقين

" .المنظور غير هللا صورة ھو الذي" ونسله آدم مثالھا علي

 ورسم هللا مجد بھاء" ھو أنه عنه المكتوب دهوح فھو) , 15:1(كو

  ).3:1(عب"قدرته بكلمة األشياء كل وحامل جوھره

 

 منھا وليس الخليقة لكل سابق المسيح أن ھنا اإللھي الوحي يؤكد -ب

 البكر عالقة بين تشبيه فھنا  "خليقة كل بكر"  عبارة تعنيه ما وھذا

 ووجه, األخري لناحيةا من بالخليقة المسيح وعالقة ناحية من بأخوته

 في لھا سابق كونه في بل مخلوق اي مثلھا كونه في ليس ھنا الشبه

 سابق المسيح فوجود كذلك الوجود في اخوته البكر يسبق فكما الوجود

 ھنا المقصود الشبه وجه ھو ھذا أن الكالم سياق ويؤكد , خليقة لكل

 يكون لكي...ةالبداء ھو الذي...شئ كل قبل ھو الذي ":قائالً  يكمل حيث

ً  ھو  ."شئ كل في متقدما

 

 بدون الكل خالق ھو فقط ليس المسيح أن ھنا اإللھي الوحي يؤكد -ج

ً  يقول بل استثناء أي ً  وليس "الكل خلق فيه" أن ايضا  أو عنه خارجا

ً  و جواره إلي  ويستمر الوجود في يبقي أي "الكل يقوم فيه " أيضا
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 فيه الذي الوحيد هللا ابن ھو ألنه  "الكل ُخلق قد له" ◌ً  وأيضا ,فيه

 بكل اإللھية هللا طبيعة كل او الالھوت ملء كل أي  "الملء كل يحل"

 .ة)المحدود غير(المطلقة صفاتھا

 

 الصالح أبيه مع والسجود والعبادة والسلطان المجد كل وحده له

  .ينأم . اآلبدين أبد إلي العرش علي الجالس
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  ثالثالفصل ال

  المعبوداإلله  لمسيحا

 له والمسجود 
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 بكل اإللھية أبيه لطبيعة الوارث الوحيد االبن بصفته هللا ابن المسيح

 ويتقبَّل يستحق ه)أبي هللا معوحده( فھو لذلك المطلقة وقدراتھا صفاتھا

 الوحي يؤكده ما وھذا ، الخالئق كل من والتمجيد والسجود العبادة

 :منھا عديدة شواھد في سالمقد الكتاب في اإللھي

 

ً  والعشرون واألربعة الحيوانات األربعة خرَّت"- 1  الخروف أمام شيخا

 صلوات ھي بخوراً  مملوة ذھب من وجامات قيثارات واحد كل ولھم

 تأخذ ان انت مستحق قائلين جديدة ترنيمة يترنمون وھم .ينيسالقد

 قبيلة لك من بدمك  واشتريتنا ُذبحت ألنك ختومه وتفتح السفر

 العرش حول كثيرين مالئكة صوت سمعت و نظرت و...وأمة وشعب

 قائلين الوف الوف و ربوات ربوات عددھم وكان والشيوخ والحيوانت

 والغني القدرة يأخذ ان المذبوح الخروف ھو مستحق عظيم بصوت

 السماء في مما خيقة وكل .والبركة والمجد والكرامة والقوة والحكمة

 سمعتھا فيھا ما كل البحر علي ما و األرض وتحت األرض وعلي

 والمجد والكرامة كة البر وللخروف العرش علي للجالس :قائلة

  .آمين تقول األربعة الحيوانات وكانت  .اآلبدين ابد الي والسلطان

وا والعشرون األربعة والشيوخ  "اآلبدين أبد الي للحي وسجدوا خرُّ

  ).14-8:5(رؤ
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 علي للجالس الخالئق كل من يُقدمان والسجود العبادة أن نالحظ وھنا 

ً  , (اآلب هللا أي) العرش  علي ُذبج الذي (يحالمس أي) للخروف وأيضا

ً  لكالھما يُقدمانو , رالطاھ بدمه وفدانا الصليب  .معا

 

 انسان ابن مثل السماء سحاب مع واذا الليل رؤي في أري كنت"- 2

ً  أُعطيف .قدامه فقربوه األيام القديم الي وجاء اتي  ومجداً  سلطانا

 ً  ابدي سلطان سلطانه .واأللسنة واألمم الشعوب كل له لتتعبد وملكوتا

  ).14-13:7"(داينقرض ال ما وملكوته يزول لن ما

 

 من المسيحيين فماليين , والنبوة الرؤيا ھذه تحقيق حولنا نري ونحن

 كل في المسيح يسوع للرب وتسجد تتعبد واأللسنة واألمم الشعوب كل

 .األرض وجه علي انمك

 

 يكون ان خلسة يحسب لم هللا صورة في كان اذ الذي المسيح"  - 3

 ُوجد واذ .الناس شبه في صائراً  عبد صورة آخذا نفسه أخلي  معادالً 

 لذلك . الصليب موت الموت حتي واطاع نفسه وضع كانسان الھيئة في

ً  واعطاه هللا رفَّعه  ركبة كل عيسو باسم تجثو لكي اسم كل فوق اسما

 كل ويعترف األرض تحت ومن األرض علي ومن السماء في ممن

  ).11-2:5"(فياآلب هللا لمجد رب ھو يسوع ان لسان
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 فقط السماء في ليس ركبة كل أن يقول اإللھي الوحي أن نالحظ وھنا

ً  بل  يسوع الرب باسم تجثو األرض تحت ومن األرض علي أيضا

 .اآلب هللا لمجد رب ھو يسوع بان لسان كل ويعترف,المسيح

 

 

 عشر األحد وأما"  :السجود تالميذه له قدم المسيح قيامة بعد - 4

 ... له سجدوا رأوه ولما .يسوع أمرھم حيث الجبل الي فانطلقوا تلميذاً 

 وعلي السماء في سلطان كل إليَّ  ُدفع قائالً  وكلمھم يسوع فتقدم

 واالبن باآل باسم وعمدوھم األمم جميع وتلمذوا فاذھبوا األرض

" آمين. الدھر انقضاء الي األيام كل معكم أنا وھا .القدس والروح

  ).18-16:20(مت

  

 الصالة الشھيد استفانوس له قدم السماء الي المسيح صعود بعد - ب

 من ممتلئ وھو السماء الي فشخص ھو أما"  :والسجود والدعاء

ً  يسوع و هللا مجد فرأي القدس الروح  أنا ھا فقال . هللا يمين عن قائما

ً  اإلنسان وابن مفتوحة السموات أري  فكانوا…هللا يمين عن قائما

 .روحي اقبل يسوع الرب أيھا ويقول يدعو وھو استفانوس يرجمون

 ھذه لھم تقم ال يارب عظيم بصوت وصرخ ركبتيه علي جثا ثم

 ).60-55:7"(اعالخطية
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 بلقب مأنفسھ يقدموا أن وتالميذه المسيح لرسل يحلو كان لذلك - 6

  ":المسيح ليسوع عبد"

 

 النجيل المفرز رسوالً  المدعو المسيح ليسوع عبد بولس" - أ

  ).1:1(رو"هللا

 

 ).1:1بط2("ورسوله المسيح يسوع عبد بطرس سمعان" - ب

 

 ).1:1"(يعالمسيح يسوع والرب هللا عبد يعقوب" - ج

 

 ).1:1(يه"المسيح يسوع عبد يھوذا" -د

 

 ان البد ما عبيده ليُري هللا اياه اعطاه الذي المسيح يسوع اعالن" - ھـ

  ).2-1:1(رؤيوحنا لعبده مالكه بيد مرسالً  بيَّنه و قريب عن يكون

  

  .آمين . القدس بالروح الصالح ابيه مع والسجود والعبادة المجد كل له
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  رابعالفصل ال

  علي كل شئالمسيح اإلله القادر
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ً من الصفات اإللھية التي ين فرد بھا الرب يسوع المسيح بصفته ايضا

ابن هللا الوحيد األزلي الوارث لطبيعة أبيه اإللھية بكل صفاتھا المطلقة 

ھي صفة القدرة المطلقة علي كل شئ , وقد أكد الوحي اإللي ھذه 

الحقيقة علي لسان الرب يسوع نفسه وعلي لسان آخرين أيضاً, كما 

  سيتضح فيما يلي:

  

  القادرعلي كل شئ بقوله :المسيح يؤكد أنه  -أوال

  

" أنا الحكمة .. لي المشورة والرأي .أنا الفھم. لي القدرة...الرب  - 1

قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم. منذ األزل ُمسحت منذ 

 ).30, 23, 22, 14, 12:8أوائل األرض...كنت عنده صانعاً " (ام

زلية : " لي وھنا نالحظ قول المسيح ابن هللا بصفته الحكمة األ

القدرة" باأللف والالم  أي القدرة المطلقة علي كل شئ وليس علي 

  شئ أو أشياء محددة بعينھا.

  

" أجابھم يسوع أبي يعمل حتي اآلن وأنا أعمل...الحق الحق أقول  - 2

ً إال ما ينظر اآلب يعمل. ألن  لكم ال يقدر اإلبن أن يعمل من نفسه شيئا

بن كذلك...ألنه كما أن اآلب يقيم األموات مھما عمل ذاك فھذا يعمله اإل
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ً يحيي من يشاء...لكي يكرم الجميع اإلبن كما  ويحيي كذلك اإلبن أيضا

, 17:5يكرمون اآلب. من ال يكرم اإلبن ال يكرم اآلب الذي أرسله " (يو

19 ,21 ,23.(  

وھنا نالحظ قول المسيح عن هللا أبيه " مھما عمل ذاك فھذا يعمله 

أي أنه , أي المسيح , قادر علي عمل كل شئ يستطيع االبن كذلك " 

هللا أبيه أن يعمله بما في ذلك منح الحياة لمن يشاء ولكنه ال يسمح 

ُ إال ما يتفق مع مشيئة أبيه فقط وليس بالمخالفة  لنفسه أن يعمل شيئا

له وھذا ھو معني قوله في نفس السياق " الحق الحق أقول لكم ال 

نفسه شيئاً إال ما يري اآلب يعمل ...أنا ال أقدر  يقدر االبن أن يعمل من

ً ...الني ال أطلب مشيئتي بل مشيئة الذي  أن أفعل من نفسي ئيئا

  ).30, 19:5أرسلني." (يو

 ً الوحي اإللھي يؤكد أن المسيح ھو اإلله القادرعلي كل  -ثانيا

  شئ :

  

 " ألنه يولد لنا ولد ونعطي ابنا وتكون الرياسة علي كتفه ويدعي - 1

  ).6:9اسمه عجيباً مشيراً إلھاً قديراً أباً أبدياً رئيس السالم " (اش

وھنا نالحظ أن الوحي اإللھي علي لسان اشعياء النبي يدعو المسيح 

  "إلھاً قديراً" أي القادرعلي كل شئ.
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" قال يعقوب ليوسف هللا القادرعلي كل شئ ظھر لي في لوزفي  - 2

 ).3:48أرض كنعان وباركني" (تك

حظ ھنا أن الوحي اإللھي علي لسان يعقوب يصف هللا الذي ظھر ونال

له بأنه القادر علي كل شئ , وجدير بالذكر ھنا أن هللا القادر علي كل 

شئ الذي ظھر ليعقوب (وكذلك ابراھيم واسحق) ھو هللا االبن الرب 

  يسوع المسيح قبل تجسده وليس هللا اآلب و األدلة علي ذلك ھي:

  

يظھر قط وال يُري فھو المكتوب عنه : " غير المنظور"  هللا اآلب ال - أ

ً مكتوب عنه : " الذي وحده له عدم الموت ساكناً 15:1(كو ) , وأيضا

في نور ال يُدني منه الذي لم يره أحد من الناس قط واليقدر أحد ان 

) وھو (أي هللا اآلب) الذي قال لموسي: " ال تقدر 16:6تي1يراه" (

أما هللا  ;) 20:33نسان ال يراني ويعيش " (تكأن تري وجھي ألن اإل

اإلبن فيظھر ويُري ويخبّر عن اآلب " هللا لم يره أحد قط االبن الوحيد 

 ).18:1الذي ھو في حضن اآلب ھو خبَّر " (يو

  

" كلم هللا موسي وقال أنا الرب. وانا ظھرت البراھيم واسحق  - ب

يھوة فلم أُعرف  ويعقوب بأني اإلله القادرعلي كل شئ. وأما باسمي

). وواضح أن هللا القادر علي كل شئ الذي كلم 1:6عندھم " (تك
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موسي ھنا والذي ظھرالبراھيم واسحق ويعقوب ولم يُعرف عندھم 

باسم " يھوة " بل باسم "اإلله القادرعلي كل شئ" ھو هللا االبن 

وليس هللا اآلب ألن هللا اآلب ُعرف عندھم باسم يھوة والدليل علي ذلك 

ن ابراھيم دعي المكان الذي كلمه فيه هللا اآلب من السماء و دبَّر له أ

فيه كبشاً أصعده محرقة عوضاً عن ابنه , دعي ابراھيم ذلك المكان " 

), ومعناه " الرب يدبر" , فا اآلب ُعرف 14-9:22يھوة يرأه " (تك

 عند ابراھيم باسم " يھوة " أما هللا االبن الذي ظھر له والسحق ابنه

وليعقوب حفيده فقد ُعرف عندھم باسم "هللا القادر عي كل شئ" , ثم 

ُعرف بعد ذلك باسم يھوة (اسم أبيه الذي ورثه منه ) عندما ظھر 

لموسي وكلَّمه بنار في عليقة ( إشارة إلي الھوته الحال في ناسوته), 

وقال له أنه ھو إله ابراھيم واسحق ويعقوب الذي ظھر لھم وُعرف 

" هللا القادرعلي كل شئ " ولكن لم يُعرف عندھم باسم  عندھم باسم

 يھوة.   

  

له كل المجد واالكرام مع أبيه الصالح بالروح القدس إلي أبد اآلبدين  

  آمين.
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  خامسالفصل ال

  المحيي المميتاإلله المسيح 
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إلھية أخري ورثھا المسيح ابن هللا الوحيد األزلي من هللا أبيه  صفة

قواله وأفعاله ھذه د المسيح بأكونه المحيي المميت , وقد أكھي 

  , ومن أمثلة ذلك:الحقيقة 

  

" فأجب يسوع وقال لھم...مھما عمل ذاك فھذا يفعله االبن  - 1

ً يحيي  كذلك...ألنه كما أن اآلب يقيم األموات ويحيي كذلك االبن أيضا

ة لالبن لكي . ألن اآلب ال يدين أحداً بل قد أعطي كل الدينونمن يشاء

يكرم الجميع االبن كما يكرمون اآلب. من ال يكرم االبن ال يكرم اآلب 

  ).23- 19:5الذي أرسله."(يو

  

" الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة وھي اآلن حين يسمع  - 2

االموات صوت ابن هللا والسمعون يحيون. ألنه كما أن اآلب له حياة 

حياة في ذاته. وعطاه سلطاناً في ذاته كذلك أعطي االبن أن تكون له 

ً ألنه ابن اإلنسان . ال تتعجبوا من ھذا فإنھتأتي ساعة  أن يدين أيضا

حين يسمع جميع الذين في القبور صوته. فيخرج الذين عملوا 

الصاحات إلي قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلي قيامة الدينونة 

 ).29- 25:5"(يو

  

ر الحّي وكنت ميتاً وھا أنا حّي إلي أبد "ال تخف أنا ھو األول واآلخ - 3

 ).18-17:1آمين. ولي مفاتيح الھاوية والموت"(رؤاآلبدين 
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" كل من يري االبن ويؤمن به له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم  - 4

 ).40:6األخير"(يو

  

من بي ولو مات أنا ھو القيامة والحياة من آ "قال لھا يسوع  - 5

  ).25:11فسيحيا"(يو

  

" جاء إلي القبر. وكان مغارة وقد وضع عليھا حجر.قال يسوع  - 6

ارفعوا الحجر. قالت له مرثا اخت الميت يا سيد قد انتن ألن له أربعة 

أيام. قال لھا يسوع ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد هللا... ولما قال ھذا 

ً  صرخ بصوت عظيم داه مربو طات . فخرج الميت ويلعاذر ھلم خارجا

 يذھب"منديل.فقال لھم يسوع حلّوه ودعوه بھه ملفوف بأقمطة ووج

 ).44- 38:11(يو

  

ا ميت محمول ابن وحيد ألمه وھي أرملة. ومعھا جمع كثير ذ" ا - 7

من المدينة. فلما رآھا الرب تحنن عليھا وقال لھا ال تبكي.ثم تقدم لمس 

النعش فوقف الحاملون. فقال أيھا الشاب لك أقول قم. فجلس الميت 

 ).14-12:7لو(تكلم فدفعه إلي أمه"وابتأ ي
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  الفصل السادس

  دياناإلله الالمسيح 

  للعالم كله  
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ينفرد الرب يسوع المسيح ابن هللا الوحيد األزلي في كونه الديان 

العادل والحكم المقسط الذي سيدين العالم كله في النھاية ويجازي كل 

نفسه ھذه الحقية بفمه واحد بحسب أعماله ويؤكد الرب يسوع المسيح 

الطاھر كما يؤكدھا الوحي اإللھي في مواضع عديدة ويتضح ذلك مما 

  يلي :

  

  الرب يسوع يؤكد بفمه الطاھر أنه ھو ديان العالم كله: -أوالً 

  

" اآلب ال يدين أحداً بل قد أعطي كل الدينونة لالبن. لكي يكرم  - 1

ال يكرم اآلب الذي  الجميع االبن كما يكرمون اآلب. من ال يكرم االبن

أرسله.الحق الحق أقول لكم ان من يسمع كالمي ويؤمن بالذي أرسلني 

فله حياة أبدية وال يأتي إلي دينونة بل قد انتفل من الموت إلي 

الحياة...كما أسمع أدين ودينونتي عادلة ألني ال أطلب مشيئتي بل 

  ).30, 23-22:5مشيئة الذي أرسلني"(يو

 

نسان في مجده وجميع المالئكة القديسن معه " متي جاء ابن ال - 2

فحينئذ يجلس علي كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز 

بعضھم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء فيقيم الخراف 

عن يمينه والجداء عن اليسار.ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا 
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د لكم منذ تأسيس العالم... ثم إليَّ يا مباركي أبي رثوا الملكزت المع

يقول للذين عن اليسار اذھبوا عني يا مالعين الي النار األبدية المعدة 

البليس ومالئكته...فيمضي ھؤالء الي عذاب أبدي وأاالبرار إلي حياة 

 ). 46-3135أبدية"(مت

  

ً وأجرتي معي ألجازي كل واحد كما يكون  - 3 " ھا أنا آتي سريعا

" والياء. البداية والنھاية. األول واآلخر.أنا ھو األلف عمله

 ).12:22(رؤ

  

ً فعاش. أنا أعرف  - 4 " ھذا يقوله األول واآلخر الذي كان ميتا

ً إلي الموت فسأعطيك اكليل الحياة" (رؤ , 9, 8:2أعمالك...كن أمينا

10.( 

 

" ھذا يقوله ابن هللا الذي له عينان كلھيب نار...أنا عارف أعمالك  - 5

لفاحص القلوب والكلي وسأعطي كل واحد منكم بحسب ... أنا ھو ا

 ). 23, 19, 18:2أعماله"(رؤ

  

"ھذا يقوله يقوله الذي له سبعة أرواح هللا ...أنا عارف  - 6

ً ولن أمحو اسمه من سفر  ً بيضا أعمالك...من يغلب فذلك سيلبس ثيابا

 ).5, 1:3الحياة وساتعترف باسمه امامابي وأمام مالئكته."(رؤ
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يقوله األمين الشاھد األمين الصادق... أنا عارف أعمالك ...  " ھذا - 7

أنا عارف أعمالك...من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما 

  ). 21, 15-14:3غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه."(رؤ

  

 ً كتبته أن المسيح ھو  الوحي اإللھي يؤكد علي لسان –ثانيا

  كله: ديان العالم

  

 ).34:8الذي يدين. المسيح"(رو" من ھو  - 1

 

" أما أنت فلماذا تدين أخاك...ألننا جميعا سنقف أمام كرسي  - 2

المسيح . ألنه مكتوب حي أنا يقول الرب انه لي ستجثو كل ركبة وكل 

ً عن نفسه  . فال  لسان سيحمد هللا.فاذاً كل واحد منا سيعطي حسابا

 ).13- 10:14نحاكم أيضاً بعضنا بعضاً "(رو

  

ً نقف أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما  - 3 " ألنه البد أننا جميعا

 ).10:5كو2كان بالجسد بحسب ما صنع ان كان خيراً  أم شراً "(
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" قد جاھدت الجھاد الحسن اكملت السعي حفظت االيمان وأخيراً  - 4

وضع لي اكليل البر الذي يھبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل 

 ).8-6:4تي2بل لجميع الذين يحبون ظھوره أيضاً"( وليس لي فقط

  

" ويخرج قضيب من جذع يّسي ونيت غصنة من أصوله ويحل  - 5

عليه روح الرب روح الحكمة والفھم روح المشورة والقوة روح 

المعرفة ومخافة الرب .ولذته تكون في مخافة الرب فال يقضي بحسب 

ي بالعدل للمساكين نظر عينيه وال يحكم بحسب سمع أذنيه . بل يقض

 ).4- 1:11ويحكم باإلنصاف لبائسي األرض "(اش

  

  له كل المجد والسلطان مع ابيه الصالح الي االبد امين.
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  سابعالفصل ال

  العليم بكل شئاإلله المسيح 
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يؤكد الوحي اإللھي بالكتاب المقدس أن الرب يسوع المسيح كليُّ 

وھي  حتي علم الساعة, بطريقة مطلقة المعرفة أو ھو العليم بكل شئ

بصفته االبن  صفة من الصفات اإللھية التي ينفرد بھا الرب يسوع

الوحيد الوارث لطبيعة ابيه اإللھية بكل صفاتھا المطلقة, وقد أكد 

الوحي اإللھي ھذه الحيقيقة أوالً علي لسان الرب يسوع نفسه ثم 

مسوقين من الروح بواسطة كتبة الوحي من رجال هللا القديسين ال

   القدس. وھذا ما سنوضحه فيما يلي:

                                        

المسيح يؤكد أنه ھو العليم بكل شئ وال يخفي عليه  -أوالً 

  أمر:

  

انا عارف اعمالك … " ھذا يقوله ابن هللا الذي له عينان كلھيب نار

كم بحسب والكلي وسأعطي كل واحد من أنا ھو الفاحص القلوب…

  ).23, 18:2(رؤ " أعماله

  

الوحي اإللھي يؤكد أن المسيح يعلم كل شئ علي لسان  -ثانيا

  آخرين:
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  ).17:21علي لسان بطرس : " يارب أنت تعرف كل شئ "(يو - 1

  

علي لسان بولس : " المسيح المذخر فيه جميع كنوز الحكمة  - 2

 ). 3, 2:2والعلم " ( كو

 

 ً اعة (يوم مجيئه الثاني ونھاية السحتي المسيح يعلم  -ثالثا

  العالم) أيضاً :

  

. ويكون في ذلك اليوم انه ال " ويأتي الرب إلھي وجميع القديسن معك

يكون نور .الدراري تنقبض. ويكون يوم واحد معروف للرب  

ً علي كل األرض. في ذلك اليوم يكون الرب وحده  ...ويكون الرب ملكا

  ).9- 5:14واسمه وحده " (زكريا

  

حظ ھنا ان النبي زكريا يتكلم عن يوم مجئ الرب يسوع المسيح ونال

ثانية في نھاية العالم والذي فيه سيأتي مع قديسيه ومالئكته ويكون 

- 31:25(متفي ملكاً دياناً لكل األرض, كما أكد ذلك الرب يسوع نفسه 

ً ونالحظ ھنا  ).46 أن النبي زكريا يؤكد أن ذلك اليوم معروف أيضا

  للرب يسوع المسيح. معروف ه ملكاً علي كل األرض أيللرب اآلتي في
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بالروح القدس الي  له كل المجد و الحكمة والسلطان مع ابيه الصالح 

    ابد اآلبدين آمين.
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  الفصل الثامن

  والخطاياالمسيح اإلله الغفار للذنوب 
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ً من الصفات اإللھية الفريدة التي ينفرد بھا الرب يسوع المسيح  ايضا

لسلطان علي مغفرة الخطايا والذنوب ويتضح ذلك من شواھد ھو ا

  :عديدة بالكتاب ومنھا علي سبيل المثال ال الحصر

  

واذا مفلوج يقدمونه . فدخل السفينة واجتاز وجاء الى مدينته " - 1

فلما راى يسوع ايمانھم قال للمفلوج ثق يا  اليه مطروحا على فراش.

الكتبة قد قالوا في انفسھم ھذا واذا قوم من  .مغفورة لك خطاياك بني

ايما  .فعلم يسوع افكارھم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم .يجدف

ولكن لكي  .ام ان يقال قم وامش ايسر ان يقال مغفورة لك خطاياك

حينئذ  تعلموا ان البن االنسان سلطانا على االرض ان يغفر الخطايا.

فقام ومضى الى  .كقم احمل فراشك واذھب الى بيت قال للمفلوج.

  ).7- 2:9(مت"بيته

  

واذا امراة في المدينة كانت خاطئة اذ علمت انه متكئ في بيت  " - 2

ووقفت عند قدميه من ورائه باكية  .الفريسي جاءت بقارورة طيب

وابتدات تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحھما بشعر راسھا وتقبل قدميه 

عاه ذلك تكلم في نفسه فلما راى الفريسي الذي د .وتدھنھما بالطيب

انھا  قائال لو كان ھذا نبيا لعلم من ھذه المراة التي تلمسه وما ھي.

ثم  ... فاجاب يسوع وقال له يا سمعان عندي شيء اقوله لك .خاطئة
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 اني دخلت بيتك وماء التفت الى المراة وقال لسمعان اتنظر ھذه المراة.

موع ومسحتھما واما ھي فقد غسلت رجلي بالد الجل رجلي لم تعط.

واما ھي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل  قبلة لم تقبلني. بشعر راسھا

من . واما ھي فقد دھنت بالطيب رجلي بزيت لم تدھن راسي. .رجلي

والذي  اجل ذلك اقول لك قد غفرت خطاياھا الكثيرة النھا احبت كثيرا.

فابتدا  .ثم قال لھا مغفورة لك خطاياك .يغفر له قليل يحب قليال

فقال  .المتكئون معه يقولون في انفسھم من ھذا الذي يغفر خطايا ايضا

  ). 50-44, 40- 37:7"(لواذھبي بسالم للمراة ايمانك قد خلصك.

  

ثم حضر ايضا الى الھيكل في الصبح وجاء اليه جميع الشعب  " - 3

وقدم اليه الكتبة والفريسيون امراة امسكت في . فجلس يعلمھم

قالوا له يا معلم ھذه المراة امسكت وھي   لوسطزنا.ولما اقاموھا في ا

وموسى في الناموس اوصانا ان مثل ھذه  .تزني في ذات الفعل

قالوا ھذا ليجربوه لكي يكون لھم ما يشتكون به  .ترجم.فماذا تقول انت

 عليه.واما يسوع فانحنى الى اسفل وكان يكتب باصبعه على االرض

م من كان منكم بال خطية ولما استمروا يسالونه انتصب وقال لھ.

 .ثم انحنى ايضا الى اسفل وكان يكتب على االرض. فليرمھا اوال بحجر

واما ھم فلما سمعوا وكانت ضمائرھم تبكتھم خرجوا واحدا فواحدا 

الشيوخ الى االخرين.وبقي يسوع وحده والمراة واقفة في  مبتدئين من
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ال لھا يا فلما انتصب يسوع ولم ينظر احدا سوى المراة ق .الوسط

فقالت ال احد يا   .اما دانك احد امراة اين ھم اولئك المشتكون عليك.

-3:8"(يواذھبي وال تخطئي ايضا فقال لھا يسوع وال انا ادينك. سيد.

11.(  

  

فألن المسيح ھو الذي دفع ثمن خطايا كل البشر من دمه المسفوك 

ا علي الصليب فلذلك ھو وحده الذي له حق وسلطان غفران الخطاي

الذي ورثه من هللا اآلب أبيه, له كل المجد معه بالروح القدس إلي أبد 

  اآلبدين. آمين.
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  التاسع الفصل

  دوسالقاإلله المسيح 
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ً من الصفات اإللھية الفريدة التي ورثھا الرب يسوع المسيح ابن  أيضا

الوحيد األزلي من هللا أبيه ھي صفة القداسة المطلقة فھو, وبتعبير 

لكتاب المقدس, القدوس (باأللف والالم ) أو قدوس القدوسين أو ا

قدوس اسرائيل , وقد أعلن الرب يسوع المسيح بنفسه عن كونه 

ً الوحي اإللھي في شواھد عديدة بالكتاب  القدوس كما أكد ذلك أيضا

  : ومن أمثلة ذلك

  

  الرب يسوع المسيح أعلن بنفسه أنه ھو القدوس بقوله: -أوالً 

  

ب إلي مالك الكنيسة التي في فيالدلفيا. ھذا يقوله القدوس اكت"  - 1

الحق الذي له مفتاح داود الذي يفتح وال أحد يغلق ويغلق وال أحد يفتح 

 ).7:3(رؤ "

  

"أنا ھو. أنا األول وأنا اآلخر ... منذ وجوده أنا ھناك واآلن السيد  - 2

أنا الرب أرسلني وروحه. ھكذا يقول الرب فاديك قدوس اسرائيل . 

  ).17, 16:48الرب إلھك " (اش
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 ً الوحي اإللھي يؤكد أن المسيح ھو القدوس كلي  –ثانيا

  القداسة :

  

 وھو" يسوع الذي أسلمتموه انتم وأنكرتموه أمام وجه بيالطس - 1

حاكم باطالقه. ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوھب لكم 

  ).15- 13:3رجل قاتل . ورئيس الحيلة قتلتموه" (اع

 

فقالت مريم للمالك كيف يكون لي ھذا وأنا لست أعرف رجالً.  " - 2

فأجاب المالك وقال لھا . الروح افلقدس يحل عليك وقوة العلي تظللك 

  ).35-:34فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعي ابن هللا" (لو

 

ً قضيت علي شعبك وعلي مدينتك المقدسة "  - 3 سبعون اسبوعا

ووتتميم الخطايا ولكفارة االثم وليؤتي بالبر األبدي لتكميل المعصية 

  ).24:9ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين " (دا

 

ً علي كرسي عال زّ " في سنة وفاة عُ   - 4 يا الملك رأيت السيد جالسا

ومرتفع وأذياله تمأل الھيكل. السرافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة 

ثنين يطير. وھذا نادي ذاك وقال قدوس أجنحة. باثنين يغطي رجليه وبا
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قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل األرض... فقال اذھب وقل 

ً وال تفھموا وابصروا إبصاراً وال تعرفوا.  لھذا الشعب اسمعوا سمعا

لئال يبصر بعينيه ا الشعب وثقّل أذنيه واطمس عينيه   غلّظ  قلب ھذ

  ).10- 9, 3-1:6شويسمع بأذنيه ويفھم بقلبه ويرجع فيُشفي" (ا

  

وقد أكد الوحي اإللھي في انجيل يوحنا أن السيد الملك رب الجنود 

ً علي كرسي عال ومرتفع والمالئكة السرافيم لالذي رآه اشيعاء جا سا

تسبحه قائلة :" قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل 

قال عنه :  ھو الرب يسوع المسيح (وليس هللا اآلب) حيث " األرض

يسوع بھذا ثم مضي واختفي عنھم ومع أنه كان قد صنع  " تكلم

ً قد أعمي به.امامھم آيات ھذا عددھا لم يؤمنوا  ألن اشعياء قال أيضا

عيونھم واغلظ قلبھم لئال يبصروا بعيونھم ويشعروا بقلوبھم ويرجعوا 

-36:12فاشفيھم. قال اشعياء ھذا حين رأي مجده وتكلم عنه " (يو

41.(  

  يه الصالح بالروح القدس الي أبد اآلبدين آمين.له كل المجد مع اب
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  العاشر فصلال

  الحق اإلله المسيح
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 ً  المسيح عنه ورثھا التي هللا أسماء ,أدق بتعبير أو, صفات من أيضا

 آخر شخص اي ھناك وليس,  "الحق"  اسم ھو, األزلي الوحيد ابنه

 المسيح شخص ويس , المالئكة بين حتي وال , اإلسم ھذا له الكون في

ً  جعله"  اآلب هللا أن يؤكد اإللھي فالوحي , المجد كل له  شئ لكل وارثا

ً  ورث ما بمقدار المالئكة من أعظم صائراً ...  أفضل اسما

 الوحي عنه قال كما  "الحق اإلله" ھو يحمسفال  ).4, 2:1"(عبمنھم

 , نفسه ھوعن قال كما  "الحقيقي اإلله" أو " الحق" ھو أو اإللھي

  :يلي فيما سنوضحه ما ھذاو

 

 أو الحق ھو أنه نفسه عن المسيح يسوع الرب شھادة  -أوالً 

   :الحقيقي اإلله

 

ً  المسيح يسوع الرب قال - 1  الطريق ھو أنا : " توما تلميذه مخاطبا

  ).6:14ي"(يوب إال اآلب إلي يأتي أحد ليس. والحياة والحق

 

ً  المسيح يسوع الرب قال - 2  مالك إلي أكتب : " ايوحن تلميذه مخاطبا

 مفتاح له الذي الحق القدوس يقوله ھذا .فيالدلفيا في التي الكنيسة

 أعمالك عارف أنا .يفتح أحد وال ويغلق يغلق أحد وال يفتح الذي داود

 ).8, 7:3" (رؤ
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ً  يسوع الرب قال - 3  أن األبدية الحياة ھي ھذه: " أبيه هللا مخاطبا

"  أرسلته الذي المسيح يسوعو وحدك الحقيقي اإلله أنت يعرفوك

 ).3:17(يو

  

 وحده  الحق اإلله أو الحقيقي اإلله أن المسيح يسوع الرب يؤكد وھنا

 ھنا المعني وليس , أرسله الذي المسيح يسوع ابنه ومعه اإلب هللا ھو

 يعتقد كما أرسله الذي المسيح دون وحده اآلب ھو الحقيقي اإلله أن

ً  البعض  المسيح أن ذلك علي والدليل قصد أوغير قصد عن سواء خطئا

 أكد كما ). 6:14"(يووالحياة الحق"ھو أنه نفسه عن وقال سبق

"  الحق واإلله األبدية الحياة "ھو المسيح أن أيضا اإللھي الوحي

   اآلب عن قال مثلما

 ً  :التالية النقطة من سيتضح كما,  أيضا

 

 ً  رسالته في اإلنجيلي يوحنا لسان علي اإللھي الوحي أكد -ثانيا

   : )الحقيقي( الحق واإلله األبدية الحياة ھو المسيح أن األولي

  

 في الحق في ونحن...ابنه في ھي الحياة وھذه أبدية حياة أعطانا هللا"

, 11:5يو1" (األبدية والحياة الحق اإلله ھو ھذا . المسيح يسوع ابنه
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 والحياة الحق اإلله"  ھنا قوله أن الكالم سياق من وواضح). 30

 ھي الحياة" لفقرة ا نفس في عنه يقول الذي اإلبن عن ھو  "األبدية

 وفيه االبدية الحياة فيه فاالبن"  ابنه في الحق في ونحن... ابنه في

ً  الحق   .الحق واإلله األبدية الحياة نفسه ھو بل , أيضا

 

 .آمين األبد الي القدس بالروح الصالح ابيه مع المجد كل له
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  الثانيالباب 

  االبن يھوة هللاھو المسيح 

  الذي يظھر و يُري 
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  األولالفصل 

  مالك الرب أم هللا بنفسه ھل 

  الذي كان يظھر في العھد القديم؟
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من الذي ظھر لموسي وتكلم معه؟, ھل ھو هللا بنفسه بمسمي 

  ؟ مالك الرب؟, أم ھو مالك الرب نيابة عن هللا وتكلم باسمه

  

موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاھن مديان.فساق  واما 1* " 

وظھر له مالك  2 .بء البرية وجاء الى جبل هللا حوريالغنم الى ورا

الرب بلھيب نار من وسط عليقة.فنظر واذ العليقة تتوقد بالنار والعليقة 

فقال موسى اميل االن النظر ھذا المنظر   3 .لم تكن تحترق

انه مال لينظر ناداه  الربفلما راى   4.يقةالعظيم.لماذا ال تحترق العل

فقال ال تقترب   5.من وسط العليقة وقال موسى موسى.فقال ھانذا هللا

الى ھھنا.اخلع حذائك من رجليك.الن الموضع الذي انت واقف عليه 

اله ابيك اله ابراھيم واله اسحق واله ثم قال انا   6ارض مقدسة

 الربفقال    7.هللانظر الى فغطى موسى وجھه النه خاف ان ييعقوب.

اني قد رايت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخھم من اجل 

فنزلت النقذھم من ايدي المصريين  8 .مسخريھم.اني علمت اوجاعھم

وواسعة الى ارض تفيض  واصعدھم من تلك االرض الى ارض جيدة

والفرزيين  لبنا وعسال.الى مكان الكنعانيين والحثيين واالموريين

واالن ھوذا صراخ بني اسرائيل قد اتى الي  9 .الحويين واليبوسيينو

فاالن ھلم  10 .ورايت ايضا الضيقة التي يضايقھم بھا المصريون

فقال  11 فارسلك الى فرعون وتخرج شعبي بني اسرائيل من مصر
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من انا حتى اذھب الى فرعون وحتى اخرج بني اسرائيل من   موسى

معك وھذه تكون لك العالمة اني فقال اني اكون  12 .مصر

  13.ارسلتك.حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون هللا على ھذا الجبل

اله ابائكم ھا انا اتي الى بني اسرائيل واقول لھم  فقال موسى 

هللا فقال   14..فاذا قالوا لي ما اسمه فماذا اقول لھمارسلني اليكم

اھيه ارسلني اسرائيل  .وقال ھكذا تقول لبنيلموسى اھيه الذي اھيه

يھوه اله ايضا لموسى ھكذا تقول لبني اسرائيل  هللا وقال  15اليكم

ابراھيم واله اسحق واله يعقوب ارسلني اليكم.ھذا اسمي الى  ابائكم اله

وقل  اذھب واجمع شيوخ اسرائيل  16.الى دور فدور االبد وھذا ذكري

قائال اني قد  لي ھرالرب إله آبائكم إله ابراھيم واسحق ويعقوب ظلھم 

فقلت اصعدكم من مذلة مصر الى  17 .افتقدتكم وما صنع بكم في مصر

ارض الكنعانيين والحثيين واالموريين والفرزيين والحويين 

فاذا سمعوا لقولك تدخل  18 واليبوسيين الى ارض تفيض لبنا وعسال

الرب اله  انت وشيوخ بني اسرائيل الى ملك مصر وتقولون له

للرب  ن التقانا.فاالن نمضي سفر ثالثة ايام في البرية ونذبحالعبرانيي

 .ولكني اعلم ان ملك مصر ال يدعكم تمضون وال بيد قوية 19 .الھنا

فامد يدي واضرب مصر بكل عجائبي التي اصنع فيھا.وبعد ذلك  20

  ). 20-1:3" (خر  يطلقكم
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راھيم وانا ظھرت الب   3.الربثم كلم هللا موسى وقال له انا  2 * "

فلم  باسمي يھوه.واما واسحق ويعقوب باني االله القادر على كل شيء

  ).2:6" (خر .اعرف عندھم

  

رب وليس مالك ھو هللا بنفسه بمسمي مالك الھنا الذي ظھر لموسي 

 ً   باسمه , واألدلة علي ذلك كثيرة منھا : نيابة عن هللا متكلما

  

أن الذي ظھر  تبعشرات العبارايؤكد الكتاب في نفس ھذا النص  - 1

ومن أمثلة ذلك نفسه بوتحدث مع موسي من وسط العليقة ھو هللا 

   :قوله

  

من وسط العليقة "  هللا أنه مال لينظر ناداه الرب" فلما رأي  - أ

  ).3"4(خر

  الحظ  عبارات : "رأي الرب" و "ناداه هللا".  

  

 يعقوب " إله اسحق و وإلهابراھيم  إلهأبيك و  إله" ثم قال أنا  - ب

  ).6:3(خر

مرات في جملة واحدة " أنا إله وإله  4الحظ عبارة إله التي تكررت  

  وإله و إله"
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  ).6:3" (خر هللا" فغطي موسي وجھه ألنه خاف أن  ينظر إلي  - ج

  الحظ عبارة "ينظر إلي هللا". 

  

  )7:3ألنقذھم " (خر .فنذلتاني قد رأيت مذلة شعبي..الرب  " فقال -د

  الرب فنذلت ".الحظ عبارة : " أنا 

  

أني  من أنا حتي أذھب...فقال اني أكون معك... " فقال موسي  - ھـ

  ). 11:3" (خر أرسلتك

     الحظ عبارات : "  و أرسلني ".

  

اله ابائكم ھا انا اتي الى بني اسرائيل واقول لھم  فقال موسى " -و

  ).13:3" (خر ارسلني اليكم

  سلني ".الحظ عبارات " وإله آبائكم أر

  

  ).14:3" (خر اھيه الذياھيه  لموسى هللافقال  " -ز

  الحظ عبارات " هللا وأھية و الذي أھية".

  

وقال هللا ايضا لموسى ھكذا تقول لبني اسرائيل يھوه اله ابائكم  "  - ح

ابراھيم واله اسحق واله يعقوب ارسلني اليكم.ھذا اسمي الى االبد  اله

  ).15:3" (خر الى دور فدور وھذا ذكري
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الحظ عبارات : " هللا ويھوة وإله وإله وإله وإله أرسلني و ھذا 

  اسمي" .

  

  لي ابراھيم واسحق ويعقوب ظھر الهابائكم  الرب الهوقل لھم "  -ط

  ).16:3" (خر

  الحظ عبارات : " الرب وإله وإله و ظھر لي".

  

  ).18:3" (خر العبرانيين التقاناالرب اله  وتقولون له"  -ي

  ارة " الرب وإله ".الحظ عب

  

وانا ظھرت البراھيم   3 .ثم كلم هللا موسى وقال له انا الرب 2" -ك

واسحق ويعقوب باني االله القادر على كل شيء.واما باسمي يھوه فلم 

 ).2:6" (خر .اعرف عندھم

  الحظ عبارات : " هللا والرب وباسمي يھوة " .

  

ه أنه ھو الذي الذي ظھر لموسي وكلمه من وسط العليقة قال ل - 2

ظھر إلبراھيم واسحق ويعقوب بأنه اإلله القادر علي كل شئ 

), وإذا رجعنا إلي ھذه الظھورات المشار إليھا ھنا  والتي 2:6(خر

ظھر فيھا هللا باسم هللا القادر علي كل شئ (أو القدير), سنجد ان الذي 

  ظھر فيھا ھو هللا بنفسه وليس ھناك ذكر فيھا لمالك مثل :
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ظھر الرب ألبرام وقال له أنا هللا القدير. سر أمامي وكن كامالً.  "  - أ

فأجعل عھدي بيني وبينك...الكون إلھاً لك ولنسلك من بعدك...وقال هللا 

ألبرام وأما أنت فتحفظ عھدي... وقال هللا ألبرام ساراي إمرأتك ال 

 تدعو اسمھا ساراي بل اسمھا سارة. واباركھا واعطيك أيضاً منھا ابناً 

...وقال ابراھيم  ليت اسماعيل يعيش أمامك. فقال هللا بل سارة 

, 16, 15, 9, 7, 2, 1:17امرأتك تلد لك ابناً وتدعو اسمه اسحق "(تك

18 ,19. (  

  

فبكل وضوح الذي ظھر ھنا ھو هللا بنفسه وقال ألبرام أنه ھو "هللا 

  القدير" أي القادر علي كل شئ

  

ممرا ... فقال اني ارجع نحو زمان  عند بلوطات الرب" وظھر له  - ب

لماذا ضحكت سارة قائلة  الربالحياة ويكون لسارة امرأتك ابن...فقال 

 الرب... فقال ھل يستحيل علي الرب شئأفبالحقيقة ألد وأنا شخت . 

ھل أخفي عن ابراھيم ما أنا فاعله...واما ابراھيم فكان لم يزل قائماً 

رعت أكلم المولي أنا تراب أمام الرب...فأجاب ابراھيم وقال ش

, 1:18عندما فرغ من الكالم مع ابراھيم " (تك الربورماد...وذھب 

10 ,13 ,14 ,17 ,22 ,27 ,33.(  
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وواضح أن الذي ظھر البراھيم ھنا وتكلم معه ھو هللا ووعده بأنه 

ً من سارة رغم شيخوختھما وأنه ھو الرب الذي ال يستحيل  سيلد ابنا

  ي كل شئ.عليه شئ أي القادر عل

  

 10 .ليعقوب ايضا حين جاء من فدان ارام وباركه هللاوظھر  9"  - ج

اسمك يعقوب.ال يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون  هللاوقال له 

.اثمر وقال له هللا انا هللا القدير 11 .اسمك اسرائيل.فدعا اسمه اسرائيل

 12 .واكثر.امة وجماعة امم تكون منك.وملوك سيخرجون من صلبك

واالرض التي اعطيت ابراھيم واسحق لك اعطيھا.ولنسلك من بعدك 

 14 .عنه في المكان الذي فيه تكلم معه هللا ثم صعد 13 .اعطي االرض

فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه عمودا من 

ودعا يعقوب اسم  15 .حجر.وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا

  ).15-9:35" (تك بيت ايل معه هللالمكان الذي فيه تكلم 

  

وواضح ھنا أن هللا بنفسه ھو الذي ظھر ليعقوب وليس مالك وقال له 

أنا هللا القدير أي القادر علي كل شئ كما أكد يعقوب ذلك بنفسه فيما 

  بعد في حديثه مع يوسف:

" وقال يعقوب ليوسف هللا القادر علي كل شئ ظھر لي في لوز في  

اأنا أجعلم مثمراً وأكثرك وأجعلك جمھوراً أرض كنعان وباركني وقال ھ
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ً " (تك ً أبديا - 3:48من األمم وأعطي نسلك ھذه األرض من بعدك ملكا

4.(  

  

) وليس 16:33مكتوب عن هللا أنه ھو "الساكن في العليقة" (تث - 3

ً . وذلك في بركة موسي ليوسف والتي قال عنھا انھا تاتي من  مالكا

) أي هللا مصدر 17-13:33قة (تثالسماء ومن رضي الساكن في العلي

  كل البركات السماوية.

  

أكد الرب يسوع المسيح بنفسه أن الذي كلم موسي  من العليقة ھو  - 4

  وليس مالكأً) حيث قال: 0هللا بنفسه 

* " أما من جھة قيامة األموات أنھم يقومون أفما قرأتمفي كتاب 

ابراھيم وإله اسحق موسي في أمر العليقة كيف كلمه هللا قائالً انا إله 

  ).27- 26:12وإله يعقوب. ليس ھو إله أموات بل إله أحياء."(مر

  

فا الذي ظھر البراھيم واسحق ويعقوب باسمه " اإلله القادر علي 

), 2:6كل شئ " ھو ھو الذي ظھر لموسي مؤكًد له بنفسه ذلك (خر

  وليس مجرد مالك ينوب عن هللا ويتحدث باسمه.
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  الفصل الثاني

 الذي كان يظھر في العھد القديمهللا ھل 

  ؟ اآلب أم هللا االبن ھو هللا
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فيما سبق أن هللا الذي كان يظھر في العھد القديم ھو هللا   اوضحنا

ً نيابة عن يھوة هللا متكلماً  بنفسه بمسمي مالك الرب, وليس مالكا

  باسمه , واآلن يأتي السؤال األھم وھو :

   

 الذي كان يظھر ويُري ھل ھو يھوة هللا اآلب من ھو يھوة هللا

  ام ھو يھوة هللا االبن؟

   

  لإلجابة علي ھذا السؤال نورد الحقائق الكتابية اآلتية :

   

هللا اآلب ال يظھر وال يُري قط , لكن هللا االبن يظھر  -اوالً  

  ويُري والشواھد الكتابية التي تؤكد ذلك كثيرة منھا :

   

أحد قط االبن الوحيد الذي ھو في حضن اآلب ھو " هللا لم يره  - 1

  ).18:1خبر" (يو

   

فالوحي اإللھي يؤكد ھنا أن هللا اآلب لم يره أحد أبداً لكن ابنه الوحيد 

  الرب يسوع المسيح ھو الذي يظھر ويخبر عنه.
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" ثم كلم الرب موسي وقال له أنا الرب. وأنا ظھرت البراھيم  - 2

لقادر علي كل شئ. وأما باسمي يھوة فلم واسحق ويعقوب بأني اإلله ا

  ).3- 2:6أُعرف عندھم "(خر

   

وھذا يؤكد أن  الذي ظھر لموسي والذي قال له أنه ظھر البراھيم 

واسحق ويعقوب باسم "اإلله القادرعلي كل شئ" ولم يُعرف عندھم 

), ھو هللا االبن وليس 15:3باسم "يھوة" كما ُعرف عند موسي (خر

هللا اآلب ُعرف عند ابراھيم باسم "يھوة" إذ أن ابراھيم هللا اآلب ألن 

سمي المكان الذي كلمه فيه هللا اآلب بصوت من السماء دون أن يظھر 

له , سماه ابراھيم "يھوة يرأه" أي هللا يري أو يدبر ألن في ذلك 

المكان رأي هللا اآلب احتياج ابراھيم و دبر له كبشاً قدمه ذبيحة  

), أما هللا االبن الذي ظھر 14- 11:22اسحق (تك فداءاً عن ابنه

) فلم يكن ابراھيم وكذلك اسحق ويعقوب 1:17البراھيم قبل ذلك (تك

  يعرفونه باسم "يھوة" بل باسم "اإلله القادر علي كل شئ". 

   

اآلب الذي ... نقلنا إلي ملكوت ابن محبته ... الذي ھو  " شاكرين - 3

ه ُسر أن يحل كل الملء...فيه يحل كل ...ألنه فيالمنظور صورة هللا غير

  )9:2, 19, 15, 13, 12:1جسدياً " (كو ملء الالھوت
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فا اآلب غير منظور لكن ابنه الرب يسوع المسيح ھو صورته 

المنظور و الذي نري فيه مجد اآلب و كلمته و كل صفاته اإللھية ألن 

ليھوة هللا  فيه يحل كل ملء الالھوت أي كل ملء الطبيعة اإللھية التي

أبيه والتي ورثھا منه بصفته ابنه الوحيد األزلي كما ورث معھا أيضاً 

يؤكد الكتاب أيضاً  اسمه "يھوة هللا" والذي تفوق به عن المالئكة كما 

  في النقطة التالية. 

   

ً لكل  -4  "هللا...كلمنا في ھذه األيام اآلخيرة في ابنه الذي جعله وارثا

ه ورسم جوھره...جلس في يمين العظمة شئ...الذي وھو بھاء مجد

ً أفضل  في األعالي صائراً أعظم من المالئكة  بمقدار ما ورث اسما

منھم ألنه لمن من المالئكة قال قط أنت ابني أنا اليوم ولدتك...وأيضاً 

متي أدخل البكر إلي العالم يقول ولتسجد له كل مالئكة هللا...أما عن 

  ).8, 5- 1:1لدھور" (عباالبن كرسيك يا هللا إلي دھر ا

   

فالوحي اإللھي ھنا يدعو االبن باسم "هللا" ( الذي ھو يھوة بالعبرية) 

وھو اسم أبيه الذي ورثه منه والذي يتفوق به عن المالئكة والذي 

) , وتعبده (كما نعبده نحن 6:1بسببه تسجد له كل مالئكة هللا (عب

لخليقة كما يؤكد الكتاب وليس المالئكة فقط بل كل ا أيضاً) مع هللا أبيه 

  ).11-5:2) و أيضاً في ( فيليبي 14- 6:5في( رؤيا 
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ً يدعو المسيح بھاء مجد هللا ورسم جوھره  والوحي اإللھي ھنا أيضا

فمجد ألوھية هللا اآلب الذي ال نستطيع أن نراه يشرق علينا في وجه 

  ية.ابنه الوحيد يسوع المسيح كما يؤكد الكتاب أيضاً في النقطة التال

   

" مجد المسيح الذي ھو صورة هللا...ألن هللا الذي قال أن يشرق  - 5

نور من ظلمة أشرق في قلوبنا إلنارة معرفة مجده في وجه يسوع 

  ).6-3:4كو2المسيح" (

   

فمجد هللا اآلب ووجھه ال يستطيع أحد أن يراه لكنه يشرق علينا في 

ً في  وجه ابنه يسوع المسيح صخر الدھور كما يؤكد الكتاب ذلك ايضا

  النقطة التالية.

   

فقال اجيز كل جودتي قدامك. وانادي باسم . فقال ارني مجدك " - 6

وقال ال تقدر  .الرب قدامك. واتراءف على من اتراءف وارحم من ارحم

وقال الرب ھوذا عندي  .ان ترى وجھي. الن االنسان ال يراني ويعيش

اني اضعك في  ويكون متى اجتاز مجدي. مكان.فتقف على الصخرة

ثم ارفع يدي فتنظر  .زنقرة من الصخرة واسترك بيدي حتى اجتا

  ).23-18:33ورائي. واما وجھي فال يرى "(خر
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فالطريق الوحيد لرؤية مجد هللا ووجھه ھو عبر الصخرة التي وضع 

هللا موسي في نقرة منھا والتي تشير إلي شخص الرب يسوع كما قال 

) الذي من خالله وحده 4:10كو1يح " (الكتاب " والصخرة كانت المس

نستطيع أن نري مجد هللا اآلب ألنه ھو يھوة هللا الذي يظھر ويُري 

ً عن يھوة أبيه الذي ال يظھر وال يري, لذلك قال الرب يسوع  عوضا

  المسيح :

   

* " أنا ھو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلي اآلب إال بي ... 

, 9, 6:14.أني في اآلب واآلب فيَّ " (يوالذي رآني فقد رأي اآلب..

11.(  
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  الفصل الثالث  

المسيح إسمه " يھوة هللا " وأحد ألقابه 

  في ظھوراته "مالك الرب".
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  المسيح إسمه "يھوة هللا" : – اوالً 

  

يؤكد الكتاب في مرات عديدة أن هللا االبن الذي يظھر ويُري اسمه 

) 3:6, 15:3لكل من موسي (راجع خر "يھوة", كما ظھر بھذا اإلسم

ً في مواضع أخري 5-2:12و يعقوب (راجع ھو  ), ويؤكد الكتاب ايضا

غير الظھورات اإللھية, أن المسيح ابن هللا يُدعي اسمه "يھوة هللا" 

  أو اختصاراً "ياه" ومن أمثلة ذلك :

    

ً للراكب في القفار  رنموا  * "غنوا  باسمه ياهالسمه. اعدوا طريقا

الرب سبيت سبياً. قبلت عطايا..أيھا  واھتفوا أمامه...صعدت إلي العالء

  ).18, 4:68"(مزاإلله

   

فا الذي اسمه " ياه" ھنا والذي يدعونا الوحي اإللھي أن نغني 

ونرنم له ونھتف أمامه ھو الراكب في القفار وھو الذي صعد إلي 

ً وبديھي أن يھوة هللا اآلب لم ين زل من السماء العالء وسبي سبيا

متجسداً وراكباُ في القفار كما لم يصعد إلي العالء ويسبي سبيا بل ھو 

الرب يسوع المسيح, الذي جاء وتجسد وسار بين الناس في قفار 

جاء قبله يوحنا المعمدان ليعد الطريق أمامه كارزاً  اليھودية بعد أن
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عنه وھذا ھو ما تنبأ  بصوت صارخ في البرية أو في قفار اليھودية

  اشعياء النبي قائالً:

   

قوموا في القفر  .* " صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب

  .)5, 3:40سبيالً إللھنا...فيُعلن مجد الرب ويراه كل بشر"(اش

   

فالمسيح ھو يھوة هللا الراكب في القفار الذي اسمه "ياه" أو"يھوة"  

ذلك المجد  وھو الذي أشرق من وجھه مجد هللا المستتر ورآه كل بشر

الذي لم يستطع موسي أن يراه وال يستطع اإلنسان أن يراه ويعيش 

ً الذي بعد أن تجسد وسار راكباً 23-18:33(خر ) , والمسيح ھو أيضا

في قفار اليھودية وأكمل رسالته علي األرض صعد إلي العالء وقَبَِل أو 

ن القدس والتي سكبھا علي المؤمني أخذ من اآلب عطايا وھبات الروح

الرسول بولس والذي  به من السماء كما قال الوحي اإللھي علي لسان

استشھد بھذا الجزء من ھذا المزمور في حديثه عن صعود المسيح 

  :وإرساله لھبات وعطايا الروح القدس قائالً 

  

لذلك   المسيح.  حسب قياس ھبة "لكل واحد منا اُعطيت النعمة  * 

اعطي الناس عطايا...الذي نزل يقول. اذ صعد الي العالء سبي سبياً و

ً فوق جميع السموات لكي يمأل الكل. وھو أعطي  ھوالذي صعد أيضا
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والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض  البعض أن يكونوا رسالً 

   .)12-7:4رعاة ومعلمين"(اف

  

 ً   المسيح أحد ألقابه "مالك الرب" في ظھوراته : -ثانيا

  

ألقاب المسيح ابن هللا في لقب "مالك الرب" أو"المالك" ھو أحد 

الكتاب لذلك كان الوحي اإللھي يدعوه في ظھوراته "مالك الرب ", 

فا الذي كان يظھر بمسمي مالك الرب ھو المسيح أو يھوة هللا االبن 

  وليس هللا اآلب, واألدلة علي ذلك كثيرة و منھا :

   

ھيكله " ھا أنذا أرسل مالكي فيھئ الطريق أمامي ويأتي بغتة إلي  - 1

  )1:3السيد الذي تطلبونه ومالك العھد الذي تسرون به "(مال

   

فمالك العھد ھنا ھوالسيد الرب يسوع المسيح والذي أتي إلي ھيكله 

) بعد أن تجسد وبعد أن أرسل هللا يوحنا المعمدان أمامه 12:21(مت

(قبله) بمثابة مالك ذو صوت صارخ ليھيئ الطريق أمامه , كما أكد 

  ذلك في الشواھد التالية :  يالوحي اإللھ

   

"صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب قوموا في القفر سبيالً  - أ

  ).3:40إللھنا "(اش
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"كما ھو مكتوب في األنبياء. ھا أنا أرسل أمام وجھك مالكي الذي  - ب

يھيئ طريقك قدامك.صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب 

يعمد في البرية ويكرز بمعمودية  اصنعوا سبله مستقيمة. كان يوحنا

التوبة لمغفرة الخطايا...وفي تلك األيام جاء يسوع الذي من ناصرة 

  ).9, 4-1:1الجليل "(مر

   

" في تلك األيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليھودية. قائالً  - ج

توبوا ألنه قد اقترب ملكوت السموات. فإن ھذا ھو الذي قيل عنه 

ي صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب . اصنعوا باشعياء النب

  ).13, 3- 1:3سبله مستقيمة...حينئذ جاء يسوع من الجليل"(مت

   

بارك يعقوب ابني يوسف قائالً : " هللا الذي سار أمامه أبواي  - 2

ابراھيم واسحق. هللا الذي رعاني منذ وجودي إلي ھذا اليوم. المالك 

  ).16- 15:48المين " (تك الذي خلصني من كل شر يبارك الغ

فيعقوب ھنا يدعو هللا الذي رعاه إذ ظھر له وأعانه وباركه وحفظه 

وخلصه من كل شر مرات عديدة دعاه يعقوب "المالك الذي خلصني 

من كل شر" وغني عن البيان أن هللا ھذا الذي رعي يعقوب وظھر له 

  ).48:3كما سبق وأوضحنا ھو هللا االبن القادر علي كل شئ.(تك
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" فقال الرب لموسي ھكذا تقول لبني اسرائيل.أنتم رأيتم أنني من  - 3

ً أمام وجھك ليحفظك  السماء تكلمت معكم ...ھا أنا مرسل أمامك مالكا

في الطريق وليجئ بك إلي المكتن الذي أعددته.احترز منه واسمع 

لصوته وال تتمرد عليه. ألنه ال يصفح عن ذنوبكم ألن اسمي فيه. ولكن 

ت لصوته أعادي أعدائك وأضايق مضايقيك. فإن مالكي يسير إن سمع

أمامك ويجئ بك إلي األموريين الحثيين و الفريزيين و الكنعانيين و 

  ).23- 20:23, 22:20الحويين واليبوسيين فأبيدھم."(خر

وواضح أن الذي يتكلم مع موسي ھنا ھو هللا اآلب فلم يظھر له بل 

ماء ليعطيه وصاياه وشرائعه كلمه ھو وبني اسرائيل بصوت من الس

والمالك الذي سيرسله أمامه ھنا ھو ابنه الرب يسوع المسيح ألنه 

يقول أن اسمه فيه ولم يقل يتكلم باسمي فالرب يسوع ھو ابن هللا 

الوحيد الوارث لطبيعة أبيه اإللھية واسمه "يھوة هللا" كما سبق 

الصفح عن وأوضحنا كما أن ھذا المالك يملك سلطان الصفح أو عدم 

الخطايا لذلك ال يمكن أن يكون مالكاً عادياً بل ھو هللا االبن الذي ورث 

  ھذا السلطان أيضاً من أبيه كما قال ھو بنفسه : 

  

  ).6:9* " البن اإلنسان سلطاناً علي األرض أن يغفر الخطايا " (مت
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* " كما أن اآلب له حياة في ذاته كذلك أعطي االبن أيضاً حياة في 

ً ألنه ابن االنسان"  ذاته . ً أن يدين أيضا وأعطاه سلطانا

  ).26:5027(يو

  

وبالفعل فإن الرب يسوع المسيح ھو الذي أتي بھم وقادھم إلي أرض 

الميعاد وساعدھم علي إمتالكھا فھو الذي ظھر ليشوع وھو علي 

أبواب أول مدينة من أرض الميعاد وھي أريحا وأعطاه خطة النصر 

  وامتلك أريحا : التي بھا انتصر فعالً 

  

* " وحدث لما كان يشوع عند أريحا أنه رفع عينيه ونظر واذا برجل 

واقف قبالته وسيفه مسلول بيده. فسار إليه وقال له ھل لنا أنت أو 

ألعدائنا. فقال كال بل أنا رئيس جند الرب . اآلن أتيت. فسقط يشوع 

فقال  علي وجھھإلي األرض وسجد وقال له بماذا يكلم سيدي عبده .

رئيس جند الرب ليشوع اخلع نعلك من رجلك ألن المكان التي أنت 

واقف عليه ھو مقدس. ففعل يشوع كذلك , وكانت أريحا مغلقة مقفاة 

بسبب بني اسرائيل, ال أحد يخرج وال أحد يدخل. فقال الرب ليشوع . 

قد دفعت بيدك أريحا وملكھا جبابرة البأس. تدورون دائرة المدينة 

  ).3:6-13:15الحرب......"(يش جميع رجال
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فالذي ظھر ھنا علي ابواب ارض الميعاد ليأتي به إليھا ويساعده في 

امتالكھا ھو الرب يسوع المسيح يھوة هللا االبن أو بمسمي آخر ھو 

الذي كلم هللا بني اسرائيل عنه وقال لھم أنه سيأتي بھم إلي   المالك

-20:23لكھم إياھا (خرأرض الميعاد ليساعدھم علي امتالكھا أو يم

  ), واألدلة علي ذلك ھي :23

  

الذي ظھر ليشوع ھنا ھو الذي ظھر من قبل لموسي (أي يھوة هللا  - 1

األبن) حيث أمره حينذاك بنفس األمر الذي أمر به يشوع أيضاً وھو أن 

يخلع حذائه من رجليه ألن المكان الذي ظھر له فيه أصبح مقدساً" 

  ).5:3(راجع خر

  

ھر ليشوع ظھر له علي شكل محارب سيفه مسلول و قال الذي ظ - 2

). ألته ھو المالك 14:5له : " أنا رئيس جند الرب . اآلن أتيت " (يش

(الرب يسوع المسيح) الذي أتي اآلن , كما قال له , واآلن بالتحديد , 

أي عندما وصلوا إلي مشارف أرض الميعاد , ليملكھم أرض الميعاد 

فھو المالك الذي وعد الرب موسي وبني وينصرھم علي شعوبھا , 

اسرائيل بأنه سيأتي بھم إلي أرض الميعاد ليمتلكوھا(راجع 

  ).23-23:20خر
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الذي ظھر ليشوع يصفه الوحي اإللھي ھنا بالرب وقد أعطي يشوع  - 3

الخطة لإلنتصار علي أريحا بل قال له بسلطان إلھي أنه قد دفع بيده 

قال الرب ليشوع. أنظر. قد دفعت أريحا وملكھا جبابرة البأس: " ف

), وبالفعل إنتصروا علي 3:6بيدك أريحا وملكھا جبابرة البأس"(يش

  ). 6أريحا بعد أن أسقط هللا أسوارھا المنيعة وامتلكوھا (يش

  

إذاً من األدلة السابقة فا الذي كان يظھر باسم مالك الرب أو يھوة أو 

ً باسم هللا بل إله أو الرب ليس ھو مجرد مالك نائباً عن  هللا أو متكلكا

) أو 5-2:12ھو الرب يسوع المسيح بشخصه وبإسمه "يھوة" (ھو

ً عن هللا اآلب أو 22:13) أو هللا (قض4:68"ياه" (مز ) وليس نائبا

ً باسمه دون أن يكون ھو نفسه يمتلك ھذا اإلسم العظيم, فالرب  متكلما

  يسوع المسيح ھو يھوة هللا الذي يظھر ويُري. 

  

  ل المجد مع أبيه الصالح بالروح القدس إلي أبد اآلبدين . آمين. له ك
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  الفصل الرابع

رئيس جند الرب الذي ظھر  المسيح

  ليس ميخائيل رئيس المالئكة و ليشوع
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المسيح رئيس جند الرب الذي ظھر ليشوع ليس ھو ميخائيل رئيس 

ك من األدلة المالئكة كما يعتقد االدفنتست وشھود يھوة ويتضح ذل

  التالية:

  

المسيح ھو إله ميخائيل وخالقه الذي يتقبل منه السجود والعبادة  -أوالً 

  كما يتقبلھا من كل المالئكة وكل الخليقة مع أبيه الصالح 

  

ونظرت وسمعت صوت مالئكة كثيرين حول العرش والحيوانات * " 

قائلين بصوت  والشيوخ وكان عددھم ربوات ربوات والوف الوف

يم مستحق ھو الخروف المذبوح ان ياخذ القدرة والغنى والحكمة عظ

وكل خليقة مما في السماء وعلى   .والقوة والكرامة والمجد والبركة

 فيھا سمعتھا قائلة. االرض وتحت االرض وما على البحر كل ما

والسلطان الى  للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد

والشيوخ االربعة  الحيوانات االربعة تقول امين.وكانت   .ابد االبدين

  ) .13- 11:5" (رؤوالعشرون خروا وسجدوا للحي الى ابد االبدين

  

في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به ايضا ...كلمنا ...هللا  * "

صائرا اعظم من المالئكة بمقدار ما ورث اسما افضل  ...عمل العالمين

وايضا ...ة قال قط انت ابني انا اليوم ولدتكالنه لمن من المالئك منھم

وعن  .متى ادخل البكر الى العالم يقول ولتسجد له كل مالئكة هللا
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واما عن االبن  .المالئكة يقول الصانع مالئكته رياحا وخدامه لھيب نار

وانت يا ...كقضيب استقامة قضيب ملك كرسيك يا هللا الى دھر الدھور.

ثم لمن من ...السموات ھي عمل يديكرب في البدء اسست االرض و

المالئكة قال قط اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا 

اليس جميعھم ارواحا خادمة مرسلة للخدمة الجل العتيدين ان .لقدميك

  ) .1" (عب يرثوا الخالص

  

 ً كل ما ورد في الكتاب المقدس عن ميخائيل ھو خمسة شواھد    -ثانيا

محور الكتاب كله والذي تنبأ و كتب عنه فقط الغير أما المسيح فھو 

كل األنبياء وجميع كتبة الوحي اإللھي مسوقين من الروح القدس 

  سواء في العھد القديم أو الجديد

  

  ).10:19* " ألن شھادة يسوع ھي روح النبوة " (رؤ

  

  ).43:10* " له يشھد جميع األنبياء " (اع

  

لكتاب عن ميخائيل أما بخصوص الشواھد الخمسة التي وردت في كل ا

  فھي :
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"  ھوذا ميخائيل واحد من الرؤساء االولين جاء العانتي"  - 1

  )13:10(دا

  

  ).21:10" (دا ميخائيل رئيسكم"  - 2

  

" الرئيس العظيم القائم لبني شعبك  في ذلك الوقت يقوم ميخائيل"  - 3

  . )1:12(دا

  

ن جسد واما ميخائيل رئيس المالئكة فلما خاصم ابليس محاجا ع"  - 4

ولكن   موسى لم يجسر ان يورد حكم افتراء بل قال لينتھرك الرب

  ) .10- 9(يه " ھؤالء يفترون على ما ال يعلمون

  

بوا التنين ميخائيل ومالئكته حار وحدثت حرب في السماء. " - 5

ولم يقووا فلم يوجد مكانھم بعد ذلك في  هوحارب التنين ومالئكت

القديمة المدعو ابليس والشيطان  فطرح التنين العظيم الحية .السماء

"  الذي يضل العالم كله طرح الى االرض وطرحت معه مالئكته

  .  )9- 7:12(رؤ
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 ً من الشواھد السابقة التي تكلمت عن ميخائيل نعلم أن ميخائيل  -ثالثا

) 13:10), وھو واحد من الرؤساء األولين (دا9ھو رئيس مالئكة (يه

  ه نفس طبيعتھم المالئكية المخلوقةللمالئكة أي أنه ھو مالك منھم ل

  

  ).7:1* "الصانع مالئكته رياحاً وخدامه لھيب نار"(عب

  

أما المسيح فھو ابن هللا الوحيد الذي قال له هللا أبيه أنت ابني أنا اليوم  

ولدتك وھو مالم يقله ألي شخص آخر حتي المالئكة بما فيھم 

ي أنا اليوم ولدتك " ميخائيل" ألنه لمن من المالئكة قال قط أنت ابن

). ألنه ھو وحده دون المالئكة ودون الكل الوارث لكل ما  5:1(عب

أبيه بما في ذلك طبيعته األلھية بكل بھائھا ومجدھا و بكل قدراتھا 

المطلقة بما فيھا القدرة علي خلق كل شئ بما في ذلك المالئكة, وھو   

ً السم هللا أبيه "يھوة أو هللا" وا لذي به يتفوق عن كل الوارث أيضا

  المالئكة بما فيھم ميخائيل أحد رؤساء المالئكة االولين.

  

. الذي وھو ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء... كلمنا في ...هللا  "* " 

صائرا اعظم من المالئكة بمقدار ما ورث  ...بھاء مجده ورسم جوھره 

مه لھيب عن المالئكة يقول الصانع مالئكته رياحا وخدا...اسما افضل

وانت يا رب في ...واما عن االبن كرسيك يا هللا الى دھر الدھور .نار
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-7, 4 - 1:1" (عب البدء اسست االرض والسموات ھي عمل يديك

10.(  

  

 ً ) و 13:10ميخائيل ھو واحد من الرؤساء األولين للمالئكة (دا - رابعا

من ), أي أنه ال ينفرد بمركزه أو مكانته أو مقامه فوق غيره 10- 9(يه

رؤساء المالئكة األولين بل ھو ضمن رؤساء أولين آخرين أما المسيح 

ً وينفرد فوق جميع الرياسات فھو المكتوب عنه  فيفوق عليھم جميعا

  أنه :

  

* " فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمي ليس في 

ھذا الدھر فقط بل وفي المستقبل أيضاً, واخضع كل شئ تحت قدميه 

  ).21:1راساً فوق كل شئ " ( اف وإياه جعل

  

) لكن المسيح  13:10فميخائيل واحد من بين رؤساء آخرين (دا

  مكتوب عنه أنه ھو :

  

  ).25:9*"المسيح الرئيس"(دا

  

  فھو, والرئيس ھنا باأللف والالم اي الرئيس المطلق فوق الجميع 
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  ), وھو36:10* " رب الكل "(اع

  

 ً   ).5:9إلي األبد آمين " (رو * " الكائن علي الكل إلھاً مباركا

  

ويتضح الفرق بين ميخائيل كرئيس مالئكة وبين المسيح في كون 

المسيح في مجيئه الثاني سيھتف ويبوق أمامه رئيس مالئكة الذين 

ً وتمجيداً للرب يسوع المسيح بصفته  بينھم ومنھم ميخائيل, تعظيما

علي  ) القادم في جالل ملكه16:19ملك الملوك ورب األرباب (رؤ

  الجميع.

  

مالئكة وبوق هللا سوف  رئيس الن الرب نفسه بھتاف بصوت* " 

  .)16:4تس1"(ينزل من السماء واالموات في المسيح سيقومون

  

 ً ) الذي ھو 10- 9لم يجسر ميخائيل علي أن ينتھر ابليس (يه -خامسا

في األصل رئيس مالئكة مثله , أما المسيح فكان ينتھر الشياطين وال 

ون ويأمرھم بالخروج من البشر فيطيعوه صاغرين بل يدعھم ينطق

ويطلبون منه إذناً بالذھاب إلي مكان ما, بل وكانت تخضع لرسله أيضاً 

  باسمه القدوس.
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 .فسالوه من اجلھا كانت حماة سمعان قد اخذتھا حمى شديدة.* " 

 .فوقف فوقھا وانتھر الحمى فتركتھا وفي الحال قامت وصارت تخدمھم

لشمس جميع الذين كان عندھم سقماء بامراض مختلفة وعند غروب ا

وكانت شياطين  .قدموھم اليه فوضع يديه على كل واحد منھم وشفاھم

ايضا تخرج من كثيرين وھي تصرخ وتقول انت المسيح ابن 

" هللا.فانتھرھم ولم يدعھم يتكلمون النھم عرفوه انه المسيح

  ).41-38:4(لو

   

 يتكلمون النھم عرفوه الشياطين عواخرج شياطين كثيرة ولم يد* " 

  ).34:1" (مر

  

طلبوا اليه قائلين ان كنت تخرجنا فاذن لنا ان نذھب الى  الشياطين* " 

  ).31:8" (مت.قطيع الخنازير

  

تخضع لنا  الشياطين فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى* " 

  ).17:10" (لو.باسمك

  

 ً ً علي  -سادسا ابليس لكي ال يكون لم يجرؤ ميخائيل أن يصدر حكما

حكمه إفتراءاً إلنه ليس ھو الديان العادل والحكم المقسط بل الرب 

  يسوع المسيح ھو الديان العادل للجميع فھو القائل :
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" اآلب ال يدين أحداً بل قد أعطي كل الدينونة لالبن. لكي يكرم * " 

ذي الجميع االبن كما يكرمون اآلب. من ال يكرم االبن ال يكرم اآلب ال

ودينونتي عادلة ألني ال أطلب مشيئتي بل مشيئة الذي ..أرسله.

  ).30, 23- 22:5أرسلني"(يو

 

نسان في مجده وجميع المالئكة القديسن معه " متي جاء ابن اإل* 

فحينئذ يجلس علي كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز 

راف بعضھم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء فيقيم الخ

عن يمينه والجداء عن اليسار.ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا 

إليَّ يا مباركي أبي رثوا الملكزت المعد لكم منذ تأسيس العالم... ثم 

يقول للذين عن اليسار اذھبوا عني يا مالعين الي النار األبدية المعدة 

ي حياة ي وأاالبرار إلالبليس ومالئكته...فيمضي ھؤالء الي عذاب أبد

  ).46- 31:25أبدية" (مت

  

ً وأجرتي معي ألجازي كل واحد كما يكون *  " ھا أنا آتي سريعا

" عمله.أنا ھو األلف والياء. البداية والنھاية. األول واآلخر

 ).12:22(رؤ
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" ھذا يقوله ابن هللا الذي له عينان كلھيب نار...أنا عارف أعمالك * 

أعطي كل واحد منكم بحسب ... أنا ھو الفاحص القلوب والكلي وس

  ). 23, 19, 18:2أعماله"(رؤ

  

ود مع أبيه الصالح بالروح والسج له كل المجد واإلكرام والعبادة

  آمين. القدس إلي أبد اآلبدين. 
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  الباب الثالث

  المسيح أللوھية شھدوا ھؤالء
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  الفصل األول

  شھادة المسيح بنفسه أللوھيته 
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  ل تجسدهقب -أوالً 

  

اسرائيل يھوة أله آبائكم " وقال هللا أيضاً لموسي ھكذا تقول لبني   - 1

إله ابراھيم وإله اسحق وإله يعقوب أرسلني إليكم . ھذا اسمي وھذا 

الرب إله اذھب اجمع شيوخ اسرائيل وقل لھم  ذكري من دور  فدور.

كم وما قائالً اني قد افتقدت آبائكم إله ابراھيم واسحق ويعقوب ظھر لي

ُصنع بكم في مصر. فقلت أُصعدكم من مذلة مصر ... فاذا سمعوا لقولك 

الرب إله تدخل أنت وشيوخ بني اسرائيل إلي ملك مصر وتقولون له 

ونذبح للرب التقانا . فاآلن نمضي سفر ثالثة أيام في البرية  رانيينالعب

قول ... ثم قال الرب لموسي اذھب الي فرعون في الصباح ... وتإلھنا 

في البرية "  ليعبدونيله إله العبرانيين ارسلني اليك قائالً اطلق شعبي 

  ).16:7, 18, 17-15:3(خر

ليس ھو هللا اآلب ألنه وبتأكيد  المتكلم لموسي ھنا وجدير بالذكر أن هللا

الوحي اإللھي في شواھد كثيرة ال يظھر وال يراه أحد من الناس قط 

ذي الذي ظھر لموسي ھنا وقال ال) لكن  16:6تي1,  23, 20:33(خر

له عن نفسه أنه ھو يھوة إله ابراھيم واسحق ويعقوب وارسله ليخرج 

الشعب من مصر ليعبدوه في البرية  ھو يھوة هللا االبن الرب يسوع 

" هللا لم يره أحد قط االبن الوحيد الذي في حضن اآلب ھو  المسيح

  ).18:1خبََّر " (يو
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الشھير : " أين قال المسيح أنا هللا وھنا نجد إجابة علي السؤال  

  .فاعبدوني ؟ "

   

" أنا ھو. أنا األول وأنا اآلخر ويدي أسست األرض ويميني نشرت  - 2

السموات. أنا أدعوھن فيقفن معاً ... لم أتكلم من البدء في الخفاء . منذ 

وجوده أنا ھناك واآلن السيد الرب أرسلني وروحه ھكذا يقول الرب 

, 48ك12ائيل. أنتا الرب إلھك معلمك لتنتفع "( اشفاديك قدوس اسر

13 ,16 ,17.(  

المتكلم والذي يقول عن نفسه أنه ھو األول  وجدير بالذكر ھنا ان

واآلخر وخالق السموات واألرض وھو الفادي قدوس اسرائيل والرب 

اإلله ھو هللا االبن الرب يسوع المسيح ألنه يقول عن نفسه أنه منذ 

(هللا اآلب) ھو موجود واآلن (أي في ملء وجود السيد الرب 

  الزمان)أرسله السيد الرب وروحه.
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  أثناء تجسده علي األرض -ثانياً 

  

  ).15:16" كل ما لآلب ھو لي " (يو - 1

 

 ). 10:17" كل ما ھو لي فھو لك . وما لك فھو لي " (يو - 2

  

 ).30:10" أنا واآلب واحد " (يو - 3

  

 ).9:14(يو " الذي رآني فقد رأي اآلب " - 4

  

" من أجل ھذا كان اليھود يطلبون أكثر أن يقتلوه.ألنه لم ينقض  - 5

. فأجاب يسوع وقال قال أن هللا أبوه معادالً نفسه با السبت فقط بل 

إال ما  لھم الحق الحق أقول لكم ال يقدر االبن أن يعمل من نفسه شيئا

. ألن اآلب ن كذلكمھما عمل ذاك فھذا يعمله اإلبألن ينظر ياآلب يعمل . 

كما أن اآلب يقيم األموات يحب االبن ويريه جميع ما ھو يعمله...ألنه 

..ألن اآلب ال يدين أحداً بل قد .ويحيي كذلك االبن أيضاً يحيي من يشاء

لإلبن لكي يكرم الجميع اإلبن كما يكرمون اآلب أعطي كل الدينوتة 
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- 18:5" (يوأرسله.من ال يكرم االبن ال يكرم اآلب الذي  الذي أرسله

23. (  
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  بعد صعوده إلي السماء -ثالثاً 

  

" أنا ھو الفاحص القلوب والكلي وسأعطي كل واحد منكم بحسب  - 1

  ).23:2اعماله " (رؤ

  

" أكتب إالي مالكالكنيسة التي في فيالدلفيا ھذا يقوله القدوس  - 2

ً وال ً مفتوحا  الحق...أنا عارف أعمالك. ھا أنذا قد جعلت أمامك بابا

  ).8-7:3يستطيع أحد أن يغلقه" (رؤ

  

" الرب إله األنبياء القديسين أرسل مالكه ليري عبيده ما البد أن  - 3

ً وأجرتي معي ألجازي كل واحد كما  ً ... ھا أنا آتي سريعا يكون سريعا

يكون عمله. أنا األف والياء . البداية والنھاية. األول واآلخر ... أنا 

أصل وذرية داود ... أنا آتي سريعاً . آمين. يسوع أرسلت مالكي ... أنا 

تعال أيھا الرب يسوع نعمة ربنا يسوع المسيح مع جكيعكم آمين." 

  ).16, 1213, 6:22(رؤ
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  الفصل الثاني

  ن أللوھية المسيحاآلخري شھادة 
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  أللوھية المسيح اآلب هللاشھادة  -أوالً 

  

 )..7:2مز"( ولدتك اليوم انا ابني أنت"  -1 

 

  ).17:3(مت "سررت به الذي الحبيب ابني ھو ھذا"   - 2

  

  أللوھية المسيح المالئكةشھادة  ◌ً  -ثانياً 

  

  :  السيرافيم – أ

  

 ض"األر كل ملء مجده الجنود رب قدوس قدوس قدوس* " 

  . )3:6(اش

  

 : المالك جبرائيل  -ب

 

ً  يكون ھذا يسوع * "  اإلله الرب ويعطيه يدعي العلي وابن عظيما

 لملكه يكون وال األبد يعقوبإلي بيت علي ويملك .أبيه داود كرسي

  ).35- 31:1(لو " هللا ابن يدعي منك المولود القدوس...نھاية
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  األنبياء الذين سبقواشھادة  -ثالثاً 

  أللوھيته مجئ المسيح 

  

  داود النبي : -أ

  

* " قال الرب لربي اجلس عن يميني حتي أضع أعدائك موطئاً لقدميك 

  .)1:110"(مز

  

* " صعدت إلي العالء سبيت سبياً قبلت عطايا بين الناس...أيھا الرب 

  ).18:68اإلله " (مز

  

  اشعياء النبي : -ب

  

* " يولد لنا ولد ونعطي ابناص وتكون الرياسة علي كتفه ويدعس 

  ).6:9اسمه عجيباً مشيراً إلھاً قديراً أباً أبديا رئيس السالم " (اش
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  دانيال النبي : -ج

  

ً لتتعبد له كل الشعوب واألمم * "  ف ً ومجداً وملكوتا أعطي سلطانا

واأللسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما ال ينقرض" 

  ).14:7(دا

  

  ميخا النبي : -د

  

* " أما أنت يا بيت لحم افراتة وانت صغيرة أن تكوني بين ألوف 

رجه منذ يھوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطاً علي اسرائيل ومخا

  ).5:2القديم منذ أيام األزل" (مي

  

  زكريا النبي :  - ھـ 

  

* " يأتي الرب إلھي وجميع القديسين...ويكون يوم واحد معروف 

ً علي كل األرض . في ذلك اليوم يكون  للرب ... ويكون الرب ملكا

  ).9, 7, 5:14الربوحده واسمه وحده " (زك
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  يوحنا المعمدان : -و

  

رأيت وشھدت أن ھذا وأنا قد مد بالروح القدس . * " ھذا ھو الذي يع

  ).34, 33:1ھو ابن هللا " (يو
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 أللوھيته وتالميذه المسيح رسلشھادة  -رابعاً 

 

 : الرسول بطرس  -أ

 

  ).16:16(مت"يالح هللا ابن المسيح أنت"  - 1

  

 أن األنبياء جميع يشھد له ... الكل رب ھو ھذا المسيح يسوع "   - 2

  ).43, 36:10(اع" الخطايا غفران باسمه ينال به يؤمن من كل

  

 : الرسول يوحنا - ب

 

 كما مجداً  مجده ورأينا جسداً  صار والكلمة ...هللا الكلمة كان "  -1 

  ).14, 1:1(يو" ◌ً  وحقا نعمة مملوءاً  اآلب من لوحيد

 

 ).5ك20(يو " األبدية والحياة الحق اإلله ھو ھذا " -2

 

  :الرسول مرقس  -ج

 



 103

 ).1:1" (مر هللا ابن المسيح وعيس* " 

 

  : الرسول نثنائيل - د

 

  ).49:1(يو"  اسرائيل ملك أنت . هللا ابن أنت* " 

  

  :الرسول يعقوب - ھـ

 

  ).1:1(يع " المسيح يسوع والرب هللا عبد يعقوب * "  

 

  : الرسول يھوذا  -و

 

  ).1:1"(يه المسيح يسوع عبد يھوذا * " 

 

  : الرسول توما - ز

 

 ).28:20" (يو وإلھي ربي * " 
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  : الرسول بولس - ح

 

ً  الكل علي الكائن " -1  ً  إلھا   ).5:9"(روآمين.اآلبدين أبد إلي مباركا

 

 ).9:2"(كو جسديا الالھوت ملء كل يحل فيه"  -2 

 

  في به ُكرز لمالئكة تراءي الروح في تبرر الجسد في ظھر هللا"  - 3

  ).16:3تي1( "المجد في ُرفع العالم

  

  كل المجد مع أبيه الصالح بالروح القدس إلي ابد اآلبدين . له
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  الفصل الثالث

  اإلله الحقيقي الذي نعبدهالمسيح 

  كما عبده المسيحيون األوائل 
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اإلله الحقيقي الذي نعبده كما عبده المسيحيون األوائل بما فيھم رسل 

الالھوتية وتالميذ المسيح وقبل عصور االنقسامات و الخالفات 

والھرطقات والمجامع المسكونية ليس ھو هللا اآلب وحده دون ابنه 

الوحيد الذي أرسله الرب يسوع المسيح كما يدعي شھود يھوة ومن 

يسيرون في ركابھم منكرين ألوھية المسيح واستحقاقه للعبادة 

والسجود مع اآلب بالروح القدس , وذلك اعتماداً علي فھم خاطئ 

لذي وجھه لآلب قائالً : "ھذه ھي الحياة األبدية أن لكالم المسيح ا

يعرفوك أنت اإلله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته" 

). لكن اإلله الحقيقي ھو اآلب واالبن معاً المتحدان في الروح 3:17(يو

القدس , ھذا ھو اإلله الذي نعبده بكل فخر واعتزاز كما عبده رسل 

يحيون األوائل ومنھم علي سبيل المثال ال المسيح وتالميذه وكل المس

  الحصر :

  

يعقوب أحد كتبة الوحي اإللھي في العھد الجديد والذي كتب رسالة  - 1

يعقوب واستھلھا بأن قدم نفسه بصفته ليس عبداً  اآلب وحده دون 

المسيح بل عبد  اآلب والرب يسوع المسيح حيث كتب " يعقوب 

  ).1:1"(يع عبد هللا والرب يسوع المسيح

  

يوحنا الرسول تلميذ الرب يسوع المسيح والذي استھل رسالته  - 2

األولي بقوله : " الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم ايضاً 
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شركة معنا .أما شركتنا نحن فھي مع اآلب ومع ابنه يسوع المسيح " 

). ولم يقل شركتنا نحن ھي مع اآلب وحده دون ابنه يسوع 3:1يو1(

ً في شركة إلھية  المسيح ألن ھذا مستحيل ألن اآلب واالبن ھما معا

واحدة في الطبيعة األلھية وفي الروح القدس الذي ھو روح اآلب 

ً ومن ينكر ألوھية أحدھما ينكر ألوھية اآلخر أيضاً  وروح االبن أيضا

ً في نفس الرسالة حيث قال : "كل من ينكر  وھذا ما أكده يوحنا أيضا

ً " االبن ليس ل ً ومن يعترف باالبن فله اآلب أيضا ه اآلب ايضا

) , لذلك قال الرب يسوع المسيح : " لكي يكرم الجميع 23:2يو1(

االبن كما يكرمون اآلب. من ال يكرم االبن ال يكرم اآلب الذي أرسله 

), قال الرب يسوع ھذا حين قال : "أبي يعمل حتي اآلن 23:5"(يو

  ).17:5" (يووأنا أعمل ... معادالً نفسه با

  

كما شھد يوحنا شھادة صادقة عن كل ما أراه هللا في سفر الرؤيا 

وعلي رأس ما رآه وشھد به ھو أن العبادة والتسبيح والتمجيد 

والصلوات والسجود تقدم جميعھا من المالئكة وكل الخالئق في 

السموات وعلي األرض لآلب الجالس علي العرش وللخروف (الرب 

ً وسجل شھادته الصادقة ھذه في سفر الرؤيا يسوع المسيح) م عا

ً ونجد فيھا قدوة نحتزي بھا في عبادتنا , حيث قال :    لتكون لنا نبراسا

ً أمام الخروف  * " خرت األربعة الحيوانات واألربعة والعشرون شيخا

ولھم كل واحد قيثارات وجامات من ذھب مملوةً بخوراً ھي صلوات 
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ة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ القديسن . وھم يترنمون ترنيم

السفر وتفتح ختومه ألنك ذبحت و اشتريتنا  بدمك من كل قبيلة 

ولسان وشعب وأمة وجعلتنا إللھنا ملوكاً وكھنة فسنملك علي اإلرض. 

ونظرت وسمعت صوت مالئكة كثيرين حول العرش والحيوانات 

صوت والشيوخ وكان عددھم ربوات ربوات وألوف ألوف قائلين ب

عظيم مستحق ھو الخروف أن يأخذ القدرة والغني والحكمة والقوة 

والكرامة والمجد والبركة. وكل خليقة مما في السماء وعلي األرض و 

تحت األرض وما علي البحر كل مافيھا سمعتھا قائلة . للجالس علي 

العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلي أبد اآلبدين . 

  ). 14-8:5حيوانات األربعة تقول آمين."(رءوكانت ال

  

  

استفانوس شھيد المسيح األول قدم للرب يسوع , مثل اآلب تماماً,  - 3

الصالة والدعاء والركوع حينما رآه قائماً عن يمن اآلب في السماء " 

أما ھو فشخص إلي السماء وھو ممتلئ بالروح القدس فرأي مجد هللا 

فقال ھا أنا أري السموات مفتوحة وابن ويسوع قائماً عن يمين هللا .

ً عن يمين هللا...فكانوا يرجمون استفانوس وھو يدعو  اإلنسان قائما

ويقول أيھا الرب يسوع اقبل روحي ثم جثا علي ركبتيه وصرخ بصوت 

, 56- 55:7عظيم يارب ال تقم لھم ھذه الخطية واذ قال ھذا رقد"(اع

59-60.(  
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إلله الحقيقي الذي قدم له فالرب يسوع المسيح مع اآلب ھو ا

المسيحيون األوائل بما فيھم الرسل العبادة والسجود واعترفوا به إلھاً 

  لھم بل إلھاً ورباً للكل مثل :

  

بولس الرسول الذي قال عنه : " المسيح ... الكائن علي الكل إلھاً  - أ

  ).4:9مباركاً الي األبد آمين "(رو

  

ً " يسوع المسيح ھذا بطرس الرسول الذي قال عن المسيح  - ب أيضا

  ).36:10ھو رب الكل"(اع

  

ً قائالً له :  - ج ً وإلھا ً ربا توما الرسول الذي اعترف بالمسيح ايضا

  ).28:20"ربي و إلھي"(يو

  

ھذا ھو اإلله الحقيقي الذي نعبده ونعترف به كما عبده المسيحيون 

ھذا األوائل واعترفوا به كما قال عنه يوحنا الرسول "يسوع المسيح . 

  ).20:5ھو اإلله الحق والحياة األبية"(يو

  

لروح القدس له المجد والكرامة والعبادة والسجود مع أبيه الصالح با

  .نإلي أبد اآلبدين آمي
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