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  الروحية.سلسلة مبادئ يف احلياة :   باسم الكتا

  هل قال املسيح أنا هو اهللا فاعبدوىن؟                  
  ملغرتبني.اخدام بيت حمبة اهللا للطلبة  :إعـــداد

  ٢٠١٦األوىل عة : ــالطب
 ٧٤٥٥/٢٠١٦رقم اإليداع:

  ٩٧٨I.S.B.N-٩٧٧-٩٠٣-٨٥٩-٩الرتقيم الدوىل:

  
ــتفادةمالحظة:   ـــ ــ ا  لإلســ ــة الرجاء قرأ ـــ ــ ــلســ ـــ ــ الكاملة من هذه الســ

برتتيب األجزاء كاملة فعدم الرتتيب ميكن أن يســــبب تشــــويش وعدم 
  االستمرار قد يسبب إحباط.

  
  

لنا رجاء فى المسیح ان تصل ھذه * 
السلسة إلى ید كل شاب مسیحى بأقل 

.تكلفة
یمكنك ان تشاركنا ھذا الرجاء بإھداءھا  *

.ألصدقاءك واحباءك
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  قداسة البابا تواضروس الثاني
  ) ١١٨ اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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  علىيف طرقات الدير وجدت األب الذي جييبين  أسري وأظ
ً  أنااليوم فعال و  ،اليت تتعبين أفكارييرحيين من و  أسئليت  متعب جدا

فجأة وقال يل "هل املسيح قال أنا اهللا فاعبدوين؟"   جاءينمن فكر 
لسؤال  كثرية لكن هذا ا   أسئلة  إجاباتعرف أ بدأت بالرغم مىنو 

  . وبركة ب املبارك سالم األ  أيها: حريين فسألت األب وقلت له 
  . بينا ونعمة وبركة ياقال: سالم 

ً قلت سؤال حريين وأقلقين    ينءجاوجدتك فاليوم    أىن  : امحد اهللا كثريا
ّ  أن  أودو    . افهم حىت تطيل بالك علي

  .راحتكقال: تفضل يا ابين خد 
  ؟ األب هايأ ،قلت: هل املسيح هو اهللا

فاهللا مالئ الكون   ،الظاهر يف اجلسد: نعم يا ابين املسيح هو اهللا  قال
ظهر يف جسد ، ويفدى اإلنسان  يتواصل مع البشر أن حب ملا أو 

  . نشعر حببه مه و نسمعه ونكلّ  أن نستطيع  حىت ١إنسان 
ناجيل قول  هل يوجد يف األشخص وقال " سألينلو قلت: لكن 

  ؟! " نا هو اهللا فاعبدوىنواحد قال فيه املسيح "أ
  لكـــــــ  يف األناجيل حرفياً توجد هذه العبارة  : احلقيقة يا ابين القال

 
ر هللا التقوى  سر و عظيم ١١ سد  ظ   . )١٦: ٣ي ١( ا
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طاملا مل يقل املسيح أنا اهللا فاعبدوىن ملاذا نؤمن إنه  : (مقاطعا)قلت
  هو اهللا؟ 
ّ يا ابين وسأشرح لك بالتفصيل.  قال:   متهل علي

  قلت: آسف للمقاطعة يا أىب. 
قال: ضروري نفهم اختالف املفاهيم يؤدى الختالف املعىن لنفس 

   قبل أن أجيب سؤالك. سأقولك قصة توضح ذلكالكلمة. 
لكن كان أب أحدهم   ،قريةنفس الاثنان من األطفال تربوا يف 

 متحننواآلخر كان أبوه  ،قاسى القلب يعامله بإذالل وكأنه عبد 
كان املدرس يقول    ، مبدرسة القرية   التحقواويعامله برفق وحمبة. وعندما  

هلم أن ناظر املدرسة هو أب لكم. وكان ناظر املدرسة مير على  
وكان املدرس يالحظ شيء  .الفصول كل يوم ليتفقد أحوال الدراسة

مجرد دخول ناظر املدرسة للفصل كان أحد الطفلني يبكي بف  ،غريب
اآلخر يكون فرحان وحيب أن بينما   الناظر،إىل أن ينظرمن وخياف 

   .يتكلم معهأن حيب ينظر للناظر و 
  عرفت السبب؟  بالتأكيد

  . منهم  طفلصورة األب يف ذهن كل  اختالف  قلت: أكيد بسبب  
 ن املعىن كاكان لكن   ،"أب"  واحد اللقببالرغم أن قال: فعالً. ف

. صفات خمتلفة ب ،ني خمتلف نيشخصيعرب عن    متامًا
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  . يف ثالث نقاط يا ابينعلى سؤالك سأجيبك و 
  أوالً: ما هو املعىن أن يقول املسيح ذلك. 

 :   مفهوم اهللا يف املسيحية. اختالف ثانيًا
  . اختالف معىن العبادة يف املسيحيةثالثا: 

  قلت: يبدو أن املوضوع متشعب وحيتاج لرتكيز. 
  حىت تفهم.  ابينقال: فعال ركز معي يا 

  . أوالً: ما املعىن يف أن يقول املسيح ذلك 


 

ا تقصد ماذا: قلت   فاعلية؟  أو معىن هلا ليس بأ
وبدأ يصرخ  الشارع وسط يف وقف جريانكم أحد أن  ختيلقال: 

  ". ، امسعوينامسعوين  وأحبايب،يا عشرييت  ،البلد لأه يا "يقول و 
  "؟! تقول  أن ماذا تريد  "قالوا له  و   أهلهه و فاجتمع حوله كثري من جريان

يصرخ كان أخذوا يهدئونه ولكنه  ف .أنا هو اهللا فاعبدوين"فقال "
  "صدقوىن" "صدقوىن" "أنا هو اهللا". "أنا هو اهللا". ويصرخ 

  ماذا تتوقع أن يقولوا له؟
يقول   عليه ويستهزئون به؟! والبعض قد ن يضحكو بالطبع سقلت: 

   .يأخذوه لطبيب نفسي أقرباءه قدو  ."كفر" إنه جمنون أو إنه قد
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ال حتمل    ،هو اهللا فاعبدوين" هي عبارة جمردة  أناعبارة "فلذلك  قال:  
ّ معين و  أي  إىلحيتاج  من يقوهلا أن سوي للناس رسالة  أيصل ال تو

لذلك املسيح مل يقل هذه  .إميانه نه شخص فقد إ أوعالج نفسي 
  العبارة.
  ؟ؤمن أن املسيح هو اهللان إذن  ذاملالكن : قلت

  . ؤمن بأن املسيح هو اهللا نقال: 
  . وحده هللاال يعملها إال  أعمالاملسيح عمل  ألن

  ،الشخص الذي تكلمنا عنه مل يصرخ ومل يقل إنه اهللالنفرتض أن ف
 فأمسك بيده ةمشلوليده  شخصوجد هو سائر يف الشارع ولكنه و 

اورة وكان عندهم ا دينة امليف  ناسال سمعف .٢شفيت يف احلال ف
فحملوه وجاوا به إىل هذا الشخص لعله  مشلول شلل رباعي  مريض
 تضايقف  "مغفور لك خطاياك".قال له  بل ولكن مل يشفيه ،يشفيه

يغفر اخلطايا، أن هلذا االنسان كيف "يف أنفسهم وقالوا احلاضرين 
هل ألن اهللا أعطاه أن يشفى  !!! وحدهفال يغفر اخلطايا إال اهللا

فإن   ،اهللا يستطيع أن يغفر اخلطايا وكأنه املرضى يقول عن نفسه إنه
دون أن ينطقوا،    يفكرون فيهعرف ما  ولكنهم فوجئوا بأنه    ".قد كفر؟ 

أن اغفر  حقيقي سلطان  يلوقال هلم "هل تريدوا أن تعرفوا أىن 
 

٢   
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 ً فقال له امحل فراشك   اخلطايا؟". ونادى على املشلول فقام صحيحا
  . ٣ينطقواواذهب لبيتك. فتعجبوا ومل يستطيعوا أن 

 صنعف  ،أعمي مولد شخص وجدوفيما هو سائر يف موضع آخر 
الناس "هو أعمى. هل بعض . فقال عيين األعمى  على وضعهطني و 

يبصر ما هذا الفعل الغريب. يبدو أن العمى   لكييضع فيه عينيه طني  
وقال له اغسل عينيك. فغسل  ،فوق مقدرته؟". لكنه أكمل عمله

  .٤عينيه فأبصر يف احلال وملا رجع سجد له فقبل منه السجود 
 ونادي فأوقفهم ليدفنوه ميت حيملون  أناس وجدفيما هو سائر و 

  . يتكلم وبدأ موته من فقام بامسه امليت على
ّ  عندماو  كانت أختان تبكيان على أخيهما امليت قابر  امل على مر

عن قرب امليت  وقال هلم ارفعوا احلجر منذ أربعة أيام، فتحنن عليهما
خته وقالت "إنه قد أننت ألن له أربعة أيام". لكنه أكمل أفخافت 

  خرج من القرب وهو مربوط بأكفانه فامليت  علىنادي و عمله بثقة 
والكل منذهلني ويقولوا "ميت يقوم بعد أن أننت. هذا شخص غري 

  . ٥عادى" 

 
  ٢مر  ٣٣
  ٩يو  ٤٤
  ١١يو  ٥٥
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ماذا ميكن أن يقول  ختيل شخص فعل مثل هذه األمور يف وقتنا 
  الناس عنه. وماذا تقول أنت عنه؟

ال  أعمالعمل  هنه اهللا لكنإنه مل يقل األب إ أيها: قصدك قلت
  . وحده اهللا سوىيعملها  أن ميكن 
املسيح قال أنا هو اهللا قبل أن أن فلو  .بالفعل هكذا يا ابين قال:

  . كالمه أو يصدقونهقبل الناس  تمل ي ،اهللا  تثبت أنه هو يعمل أعمال
"أنا هو اهللا غري عاقل ميكنه أن يقول  حىت ولو شخص أي هألن

  يعملها إال يستطيع أن ال  أعمال إن صنع شخص لكن .فاعبدوىن"
  ال يؤمن بعد ذلك إنه هو اهللا ليس له عذر يف عدم إميانه.   فالذي،  اهللا

" عن الذين مل يؤمنوا به ما قال املسيح متامًا وهذا 
" )  يو

٢٤: ١٥( .  


 
قلت: لكن ساحمين من املمكن أن نقول إن بعض من األنبياء فعلوا  

  ذلك، فلماذا ال يكون جمرد نيب؟! 
  ، الظاهر يف اجلسدالذي قال: املسيح ليس جمرد نيب لكن هو اهللا 

  : لعدة أسباب



  

10 

فهو خلق لألعمى  .ألنه عمل أمور ال يعملها إال اهللا وحده -١
 وأخرج شياطني  ،عينني، وهو أقام ميت بعد أن أننت يف القرب أربعة أيام

ــــــ  ـــ ــ   وأقــ
  قلت(مقاطعا): لكن بعض من األنبياء فعل أمور تشبه ذلك أيضا. 

ه بسلطان ما فعله املسيح فعلهكل  .يا ابىن قال: سأكمل لك
يصنع   لكي فجميع األنبياء كانوا يصلون ويطلبون من اهللا    .شخصيال

  كامل   بسلطان يصنع ذلك كل ذلك لكن املسيح كان  ، زةاملعج اهللا
أي  بدون واحدة أو حىت بإرادة  منه ومبجرد كلمة شخصي، بأمر منه

أو مبجرد  الشخصيفعل معجزات بسلطانه  نيبفهل يوجد  .٦كالم 
  كلمة أو إرادة منه؟ 

  تتم املعجزة.  لكيمجيع األنبياء كانوا يطلبون ويصلون هللا    .قلت: ال 
 ،تتم املعجزة لكيفعال األنبياء كانوا يصلون ويطلبون من اهللا قال: 

يفعل املعجزات وذلك  منهبأمر وسلطان شخصي  كان   بينما املسيح
وليس  هو اهللا اليت توضح أن املسيح النقطة الثانيةألنه هو اهللا. أما 

  هي:  نيبجمرد 
  .  اخلطا غفران -٢
  ؟ طايااخلأن يغفر بشر يستطيع  لفه

 
  . )٤٦: ٨لو (شفاء نازفة الدم  ٦
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  قلت: ال بالطبع. اهللا وحده هو الذي يغفر اخلطايا. 
لذلك  ،يستطيع أن يغفر اخلطايا  الذي فعال اهللا وحده هو قال: 

عندما كان املسيح يقول ألحد "  "   كان اليهود
م كانوا  ٧ويتهمونه بالتجديف حيقدون عليه ويريدون أن يقتلوه أل

يعرفون إنه ال يغفر اخلطايا إال اهللا وحده. وعندما كانوا يعرتضون عليه 
بل كان يثبت مقدرته على غفران اخلطايا   "أنا لست اهللا"  هلممل يقل 

وهذا ما حدث عندما قال املسيح  .فائقة بصنع معجزات
  تذمر اليهود و  مغفور لك خطاياك (املشلول شلل رباعى)للمفلوج

"  . مكتوبعليه

. .

  مت)"

أي من األنبياء جتاسر وقال لشخص مغفور  جديو  فهل ).٦-٤: ٩
  ؟ لك خطاياك

بل أي  ال يوجد نيب غفر خطايا بسلطانه الشخصي.ال. قلت: 
  كان يقول "استغفر اهللا" سواء لنفسه أو لآلخرين.   نيب

 
م  قالوا قد الكتبة من  قوم  ذاإو "  ٧   . ) ٣: ٩"(مت يجدف  ذا أنفس
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يغفر كان عنده السلطان أن   الذيقال: فعال. فاملسيح فقط هو 
  اهللا.  املسيح هو  إن دل ذلك على شيء فإنه يدل على أن و اخلطايا  
  هي: نيبثالث شيء يثبت أن املسيح هو اهللا وليس جمرد أما 
  .نسبّ لنفسه صفات هللا إنه -٣

  لنفسه؟ ا املسيح قلت: ما هي صفات اهللا اليت نسبه
فقط لضيق  صفات ثالثصفات كثرية وسأكتفى لك بذكر قال:  

  أول صفة قاهلا املسيح عن نفسه إنه. الوقت. و 
  : أزيل -١

اليهود عن أب اآلباء إبراهيم، فقال هلم مع تكلم املسيح يف مرة 
ال  -أزيلمبعىن إنه " )٥٨ :٨(يو " كائنقبل أن يوجد إبراهيم أنا "

  ؟!وحده غري اهللا أزيليوجد أحد  فهل ،"بداية له
ال. ال يوجد أحد أزيل غري اهللا. لكن أليس من املمكن إنه قلت: 

  يقصد معىن آخر؟  كان 
موهعندما قال املسيح ذلك الصراحة ال. ألنه قال:    اليهود ا

قال عتذر و فلو كان يقصد شيء آخر ال  وأرادوا أن يرمجوه.  بالتجديف
  لكنه تركهم ومضى.  ".لقد فهمتم خطأ مل أكن أقصد ذلك"هلم 
  "؟ أزيل إنه كائن "أن يقول من األنبياء  نيب أياستطاع فهل 

.قلت: ال. مل يقل أي نيب إنه أزيل أب   دًا
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). فذلك ال يدل أزيل(قال: لذلك عندما يقول املسيح إنه "كائن"  
  صفة أخرى هللا نسبها املسيح لنفسه وهي إنه:إال على إنه هو اهللا. 

  غري حمدود:  -٢
  قلت: هل فعال قال املسيح عن نفسه إنه غري حمدود؟! 

إنه موجود  إنه غري حمدود. فقال املسيح عن نفسهقال: فعال قال 
" . قالعلى األرض وىف نفس الوقت هو موجود يف السماء 



")  أحد يف األنبياء إنه غري حمدود وإنه   هل قال. ف) ١٣:  ٣يو
  ؟! موجود يف السماء وعلى األرض يف نفس الوقت

 .   قلت: ال. مل يقل أحد ذلك أبدًا
املسيح قال أيضا "قال: 

 ")  فهل ميكن إلنسان عادى   .)٢٠:  ١٨مت
يف وسط   ،أو أي نيب من األنبياء أن يوجد يف أي مكان وىف أي زمان 

  من جيتمعوا بامسه؟ 
إنسان هو حمدود حىت األنبياء. اهللا  فأيقلت: مستحيل طبعا. 

ميكن أن يتوجد يف أي مكان وىف أي زمان يف نفس   الذيوحده هو  
    الوقت.
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حمدود وموجود يف كل زمان فاملسيح يقول عن نفسه إنه غري قال: 
صفة ثالثة من صفات اهللا كانت ومكان وذلك فقط ألنه اهللا. 

  : وهيللمسيح 
  قبوله السجود:  -٣
َ ف ِ املسيح ق ل السجود من كثريين ومل يرفض ذلك أو ينتهرهم، وال ب

  ل السجود. بِ جيب السجود إال هللا وحده. وال يوجد أحد من األنبياء قَ 
  سجود احرتام؟ قلت: لكن رمبا كان 

كان يف   السجود فقال: مل يكن سجود احرتام لكنه سجود عبادة. 
قوته وأيضا كان يالزمه اعرتاف ممن  املسيح األوقات اليت يظهر فيها

فعندما انتهر الرياح وعواصف البحر بكلمة واحدة يقدم السجود. 
خاف التالميذ وقالوا "  ،منه واستجابت الطبيعة وهدأ البحر واملوج 



وجاءوا ٤١: ٤"(مر (
وسجدوا له وقالوا له "

" ) ٣٣: ١٤مت( .  
أيضا عندما شفى املولد أعمى  
" فقال له "ورجع إليه بعد أن أبصر قال له "

 ٣٨: ٩(يو " وسجد له ( .  

اءالفرق بین المسیح واألنبی

لھ نفس 
صفات هللا

لھ المقدرة 
على غفران 

الخطایا

صنع 
المعجزات 
بسلطانھ 
الشخصى
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فاملواقف اليت سجد فيها الناس للمسيح تدل على إنه سجود عبادة 
ُ سجود احرتام جمرد وليس  َ يـ بل  .يف وقت عادى دم لشخص عادىق

  كانت مواقف عمل فيها املسيح أمور فوق الطبيعة وبسلطانه الكامل.
 



 


 

اإلثباتات ال ميكن أن ينكر أحد فعال يا أىب بعد كل هذه قلت: 
  . أن يؤمن بكامل اختياره وإرادتهيريد    سوى من ال  اهللا،  أن املسيح هو

مل يقروا بأنه هو  الناس للمسيح عندما سجد .يا أىب سؤاللكن 
  ؟٨. واملسيح أيضا قال عن نفسه إنه ابن اهللاهللا لكن قالوا إنه ابن اهللا

ً  وهييف كالمنا  نيةالثانقطة هي القال: وهذه    : مهمة جدا
  مفهوم هللا يف املسيحية.  اختالف وهي

  اهللا واحد يف اجلوهر ومثلث يف االقانيم. في املسيحية ف
 

ً  خرجوهأ  مإ سوع فسمع  ٨   .)٣٥:   ٩  يو( هللا بابن  تؤمن أ لھ وقال فوجده خارجا
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  أقانيم؟! معىن جوهر و لكن ما معىن كلمة : قلت
كلمة سريانية   فهيجوهر اهللا يعىن طبيعة اهللا. أما كلمة أقنوم،  :  قال

  نوعني من الصفات.  يوجدمعناها صفة ذاتية. و 
  هم؟!  ما :قلت
أقول أنا  مثلمامع الناس،   تعاماليتصفات خارجية تظهر يف   :قال

  .  ..."حمب، كرمي، خبيل"
، لكن ما هي الصفات الذاتية؟    قلت: هذه أعرفها جيدًا

ا هي الصفات ذاتيةالصفات قال: ال ال يكون له الكيان  بدو
هو  املادياجلسد ف "."أقول أنا  مثلما أن  وجود.
اليت بعدما يأكل ويشرب وينام. والروح هي النفخة من اهللا،  الذي

هي فالنفس أما . "ء روحه صعدت للسما إن "نقول  ميوت الشخص
  .  "العقل واالدراك واملشاعر "

  ة؟! ثالث أمواحد  فهل أنا بذلك أكون شخص
  تكون من جسد ونفس وروح. لكن يشخص وحد.  :قلت
 بدون صفات ذاتية.  ثالث  لهفعال شخص واحد، لكن  : قال

  . منهم ال أكون موجودواحدة 
فهل بذلك  الشمس تتكون من قرص وشعاع وحرارة، آخر،مثال 
  ة مشوس؟!  ثالث احدة أممشس و تكون 
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  مشس واحدة.  :قلت
صفات ذاتية، بدون واحدة  ثالثمشس واحدة، لكن هلا : قال

لكن مع الفارق يف  كذلك أيضاالشمس موجودة.   ال تكون هم من
  التشبيه. 

  هللا واحد يف طبيعته 
  لكن مثلث االقانيم. 

  قلت: لكن اهللا كمثله شيء؟ 
. لذلك   ، أي مثل نقوله يف قال: فعال اهللا ليس كمثله شيء أبدًا

حندّ اهللا لكن ". ألننا ال نستطيع أن التشبيهمع الفارق يف نقول "
له ثالث صفات واحد و أن وجود كيان  األمثلة اليت نقوهلا لتوضيح

  . أو املنطق ذاتية ليس ضد العقل
  قلت: وهل يوجد من اإلجنيل ما يثبت أن اهللا ثالثة أقانيم؟

. توجد الكثري من اآليات، فاملسيح قال للتالميذ ابينقال: نعم يا 
  والروح  واالبن اآلب باسم وعمدوهم األمم مجيع وتلمذوا ا"فاذهبو 
فلم يقل املسيح بأمساء لكن باسم. ألن  .)١٩: ٢٨مت ( القدس"

اهللا واحد يف اجلوهر مثلث االقانيم. والكثري من اآليات اليت ميكن يف 
  مرة أن نتكلم عنها بالتفصيل يف مرة أخرى.

  ؟!أجنبو  تزوجاملسيح ابن اهللا، هل اهللا  لكن ما معىن أن  :قلت
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فكره فكر  على أن يدلمن يقول ذلك هو حاشا هللا طبعا. : قال
بنوة جسدية، وبنوة أربع أنواع من البنوة.    توجد. لكن  مادي  جسداين

لطبيعة لتبين جمازية، وبنوة    . ، وبنوة 
  ؟ ما معىن ذلك :قلت
نقول فالن ابن مثلما . تزوج وأجنبيعىن واحد  بنوة جسدية :قال
  فالن. 
  سهلة ومعروفة. هذه  :قلت
"نقول  مثل أن، بنوة جمازيةالنوع الثاين هو  :قال

  نيل  تزوج وأجنبالنيل  هذا أن هل معىن
  صغري؟! 
  جمازية. فهذا بنوةال.  بالطبع :قلت
.  شخص طفل يتبىنمبعىن أن . لتبين بنوة  هيثالث بنوة  :قال
أن يكون االبن من   ، فتعىنالبنوة الطبيعية ابنه بالرتبية. أما  فيكون 

  طبيعة الكيان دون أن ينفصل عنه. 
  ؟! أعطين مثال يا أىب :قلت
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  هل معىن ".الشعاع اتولد من قرص الشمس "نقول  مثلما أن  :قال
  شعاع؟!  تزوج وأجنبالقرص  هذا أن 
  . طبعا ال :قلت
ُ  ماوهل بعد  :قال  لدَ الشعاع و

انفصل  و  تركهمن القرص، هل 
  ؟! عنه

  طبعا ال.  :قلت
 .من اآلب قبل كل الدهور  مولدق، االبن  ار مع الف هكذا أيضا    : قال

  يف قانون االميان "نور من نور".  مثلما نقول
، أو  كون أحدمها قبل واآلخر بعد لكن هل معىن آب وابن ي :قلت

  واحد أكرب وواحد أصغر؟! 
. مثلما أن زمينفارق  ال يوجد فيهافالبنوة بالطبيعة  .القطعا  :قال

أن  ميكنينق ئق أو مخس دقائهل بعد عشرة دقا شعل عود كربيتأُ 
ُ تتكون فيه النار،    يتاليف نفس الوقت    أم  !!أقول "ياه دا فيه نار" ولد ي

  ؟ ا أشعر اليتوتبثق احلرارة  أراه الذيالشعاع 
ُ النار  اليت تتكون فيهيف نفس الوقت  :قلت د الشعاع وتنبثق ولَ ي
  احلرارة. 
  . مع الفارق يف التشبيه هكذا أيضا  :قال

أنوع البنوة

بنوة 
ىبالتبن

بنوة 
عةبالطبی

بنوة 
مجازیة

بنوة 
جسدیة
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متامًا كما لو أننا قلنا عندما نقول إن املسيح ابن اهللا تعادل لذلك 
  إن املسيح هو اهللا. 

  . "إنه   هلم  املسيح  لذلك عندما قالوهذا ما كان يفهمه اليهود جيدًا
م كانوا يفهمون أن كلمة "ابن اهللا"   .ابن اهللا"  أرادوا أن يقتلوه أل

 ).١٨: ٥(يو  وهذا مكتوب يف تعادل "اهللا".



" .  
فعندما يفهم الشخص مفهوم "التثليث والتوحيد" يف املسيحية،  
وقتها يستطيع بسهولة أن يفهم أنه عندما يقول املسيح إنه هو "ابن  

  اهللا" فهذا يعىن إنه هو اهللا. 
يفهم الشخص ال    ،مفهوم اهللا يف املسيحية  معرفةقلت: فعال بدون  

  تعىن إنه "اهللا".  قول املسيح "ابن اهللا"نأنه عندما 
أيضا توجد نقطة الثالثة مهمة توضح ملاذا مل يقل املسيح "أنا قال:  

  : وهي اهللا فاعبدوىن" 
 :    :اختالف مفهوم العبادة يف املسيحيةلثًا
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  .صفات اهللالفهم لالختالف    ،فهوم العبادة يف املسيحية خمتلففم
هي كلمة  فبالرغم أن كلمة "أب"  ،قصة الطفلنييف فكما ذكرنا 

 هما،لكنها تعىن معىن خمتلف لكل منواحدة بالنسبة للطفلني، 
واختالف الصفات. وأول صفة عن اهللا يف  شخصيةالختالف ال

  املسيحية هي: 
  هللا حمبة: -١

ال أن نقدم له الطقوس  أن حنبه له فاهللا يف املسيحية األولوية
عندما سأل أحد األشخاص املسيح وقال له  ف. والعبادات والفروض

الوصية األوىل هي مل يقل له و "ما هي الوصية العظمى يف الناموس" 
  الوصية األوىل والعظمى هي "  لكن قال له  ".أن تعبد اهللا"

 "  ٣٧:  ٢٢(مت( .    
فاملسيح  ففي املسيحية اهللا حمبة. ومن يثبت يف احملبة يثبت يف اهللا.

  جاء ليعلن لنا احلب لذلك مل يقل املسيح "أنا هو اهللا فاعبدوىن". 
" قاله لكن

)"١٣: ١٥يو .(  
  ثاين صفة هللا يف املسيحية هي أن:

  هللا أب: -٢
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  ، وهذا اختالف ومتيز مهم جدًا يف املسيحية.في املسيحية اهللا أب ف
اهللا أبوه  إن يقول  وأن يتجرأ ميكن أن فهل مسعت أن أحد من البشر 

  سوى يف املسيحية؟
  قلت: الصراحة ال يا أىب.  
 ء له وليس عبيد.يريدنا أن نكون أبناقال: ففي املسيحية، اهللا 

ً   امسيكم  اعود  الواملسيح قال "  سيده  يعمل   ما  يعلم  ال  العبد  ن أل  عبيدا
 بكل   اعلمتكم  ألين  حباءأ  مسيتكم  قد  لكين

. وقال )١٥: ١٥يو ( "يبأ من مسعته ما
". وقال "مىت  "إن حرركم االبن تكن احرارًا

(لو "السماوات يف  الذي قولوا أباناف صليتم
يف غري - صالةتوجد هل ف. ) ٢: ١١

هللا  بشرال فيها قوليميكن أن  ،املسيحية
  "أبانا"؟ 

  . مل أمسع من قبل القلت: 
قال: فأول كلمة يف الصالة يف املسيحية  

  . هي "أبانا" أي "بابا"
   

 

فال شيء یخلق 
السرور ویعید الثقة 

قدر التحرر من 
العذاب الداخلي، 

وحیث توجد مغفرة 
الخطایا توجد البنوة، 

لذلك ال نقدر أن 
إال ندعو هللا "أبونا" 

بعدما تزال خطایانا 
في بركة الماء 

  (المعمودیة)المقدس
ق. یوحنا فم (

 )الذھب
كتاب لقاء یومى مع 

للقمص تادرس -إلھي
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ذالء البد العبيد األفهل ميكن ألب أن يقول ألبنائه "امسعوا أيها 
ا وإن  أن حترتموين وتقدموا يل كل يوم فروض الطاعة اليت سأأمركم 

  أب؟ هل يكون هذا  مل تفعلوا ذلك سأعذبكم وأنتقم منكم"
  قلت: بالطبع لن يكون أب بل سيد قاسى. 

 مبنية يف املسيحية أب والعالقة معه اهللاف ،املسيحية متيز وهذا قال:
أنا اهللا  "  املسيح  يقل  مل  لذلك.  العبيد  خوف  وليست  األبناء  حمبة  على

  أبانا". "مىت صليتم قولوا قال ألنه اهللا أبونا ولكن  ".اعبدوىن ف
  قلت: وهل ذلك ال يقلل من مهابة اهللا واحرتامه؟ 

وهل ألن االبن حيب أبوه ويقول له "بابا" فهل ذلك يقلل من   قال:
    له!احرتامه ومهابته 

  قلت: بالطبع ال. 
 الذي القاسي شخصحيبه أم ال الذيهل االبن حيرتم أبوه قال: و 

  خييفه ويرهبه؟ 
القاسي  شخصحيبه، بينما ال الذيقلت: بالتأكيد حيرتم أبوه 

  سيكرهه ويبعد عنه. 
ابه ونريد  قال: وهذا أيضا يف املسيحية ألن اهللا أبونا، فإننا حنبه و

   أن نكون دائما جبواره.
  وهو أن: يف املسيحية  صفات اهللاأيضا يوجد اختالف آخر يف
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  هللا متضع:  -٢
فاهللا يف املسيحية إله متضع. يعاملنا كما تعامل األم طفلها، تغسله 

هكذا   وأيضا تطبطب عليه وتدلّلـه  ،وتنظفه وحتتمل مرضه وقذارته 
فمكتوب "يعمل اهللا معنا. 

 ")فهذا  . ) ١٢: ٦٦اش
 ستطيعاملفهوم أيضا خمتلف ومتميز يف املسيحية، ففي املسيحية فقط ت 

كما تعامل  اتضاع وحنو  بيعاملنا  اهللا  "أن تقول مثل هذه املصطلحات  
    ." األم طفلها، ويطبطب علينا ويدللنا وحيتملنا ويغسل أقذارنا

يأيت كل يوم ويقدم هلا أن  طفلها الصغري تأمر أن  ألم ميكن فهل
 ً   الطعام. وإال غضبت عليه ومنعت عنه   ،فروض الطاعة والوالء قهرا
  تفعل ذلك. أم عاقلة ميكن أن قلت: بالطبع. ال توجد 

لذلك مل يقل املسيح " قال: وألن يف املسيحية اهللا متضع وحنون 
قال "ألنه اهللا املتضع  أنا اهللا فاعبدوىن". بل

وهو غسل أرجل تالميذه وقال هلم  ).  ٢٩:  ١١"(مت
"

 ١٤: ١٣"(يو(.    
اختالف املفاهيم هو املهم وليس جمرد تشابه األمساء.   قلت: فعالً 

 .   فقد يتشابه االسم لكنه يعرب عن جوهر خمتلف متامًا



  

25 

ً  صفة مهمة يوجد أيضاقال:   وهو يف املسيحية اهللا صفات يف جدا
  :أن 

  : معه يقبل احلوارصديق لإلنسان و هللا  -٣
في املسيحية اهللا يقبل احلوار. فمكتوب " ف  

 ففي املسيحية ). ١٨: ١"(أشع ُ عرب عن ميكن لإلنسان أن ي
كما يعاتب اإلنسان صديقه    اهللا  ويعاتب  ،مشاعره هللا مهما إن كانت

إ"  هللا مرةً  النيببال خوف وال رعب. فقال داود 

   النيب ). وقال حبقوق ١: ٢٨"(مز
"

 بل أشد من ذلك قاله إرميا النيب " .) ٢: ١"(حب

  فهل  ).  ١٠:  ٤"(ار
أن  ههل ميكنأو  ؟ أن يقول ذلك -سوى يف املسيحية -شخص  ألي

 ُ ّ يكون ح ويعلنها هللا أي تكن، يف التعبري عن مشاعره وعن أفكاره  ر
  بال خوف؟بكامل حريته و 

كيف يتجرأ األنبياء أن   ، سؤال  ساحمينلكن قلت: الصراحة ال. 
وكيف هللا أن يقبله  .له  ليس فيه إهانةأ ؟يقولوا مثل هذا الكالم هللا

  ؟ منهم وال يعاقبهم أو ينتهرهم
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وهم يف أوقات ضعف كانوا ميرون به، قال: هذه كانت مشاعرهم 
واهللا كان  .يعاتبونه كصديق حبيبيعربوا عن كل مشاعرهم و كانوا 

مهم.   ّ   جييبهم ويفه
ّ  ،معنا حيب احلوارو دميوقراطي املسيحية  اهللا يفف  ويقبلنا عندما نعرب

  . مهما إن كانت-  عن مشاعرنا وجييبنا عندما يكون عندنا تساؤالت
  فهو صديق لنا. 

يكون صريح معه  فهل ميكن لصديق أن ينتقم من صديقه عندما 
يعرب له عن مشاعره جتاهه. ويقول له "كيف تتجرأ أيها و يعاتبه و 

  هذا الكالم"؟  يلالصعلوك وختاطبين مبثل هذا األسلوب وتقول 
. أقلت: بالطبع ال ميكن لصديق    ن يقول لصديقه هذا الكالم ابدًا

لذلك قال: وألن اهللا يف املسيحية صديق لإلنسان ويقبل احلوار معه  
احملب صديق اإلنسان ألنه اهللا وىن" بل املسيح مل يقل "أنا اهللا فاعبد

قال "  " ) ١٤: ١٥يو(. " 

 ") ١٣: ١٤يو (  .  
  قلت: لكن ما هو مفهوم العبادة يف املسيحية؟ 

" ". فعندما قال: مفهوم العبادة يف املسيحية هو "

"    هذه هي العبادة. تكون
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قال القديس  وكمافكلما منا الشخص يف احلب هللا منا يف عبادته. 
  ".  أوغسطينوس "

  قلت: وهل ال يوجد خوف من اهللا يف املسيحية؟ 
قال: ال يوجد خوف الرعب، فمع احملبة ال يوجد خوف، فمكتوب  

"  جنيليف اإل

 "  
  . )١٨: ٤يو ١(

فعندما حتب صديق فإنك ال ختاف منه لكن ختاف على زعله،  
لكن توجد خمافة احلب  ففي املسيحية ال يوجد خوف الرعب من اهللا،  

  وخمافة األبوة.  
 

  منه؟ويرتعب هل يوجد أب يريد أن ابنه خياف 
  قلت: بالطبع ال. 

مفهوم أن العبادة هي نوع من  هلم قال: فالكثري من الذين وصل
 القاسياخلوف والقهر والتجرب من اهللا، رفضوا هذا االله املتجرب 

  ورفضوا عبادته. 
  قلت: فعال اعرف الكثري منهم. 
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أن نقبل حمبته وأن هو قال: لكنهم لو عرفوا أن ما يريده اهللا منا 
نبادله احلب كأبناء وليس كعبيد، كأصدقاء أحرار وليس كأذالء  

فروضنا   طلبيال وأنه يريد أن يعطينا ال أن يأخذ منا، و جمربين. 
  حبوا اهللا واستمتعوا بأبوته وصداقته. ألوطقوسنا بل قلوبنا وحبنا. 

  نقطة أخرى مهمة يف االختالفات هي: 
  . " اجلنة"أو  "السماواتملكوت "اختالف مفهوم -

امللكوت هو أننا سنكون مع اهللا،  السماء وبففي املسيحية فرحنا ب
  وليس فرحنا باملكان نفسه أو بأكل أو بشرب أو أي شيء آخر.

  السماء؟ قلت: وهل سيوجد أكل وشرب يف 
قال: يف املسيحية ال توجد هذه األمور ألننا سنكون كمالئكة 

  السماء. 
  ؟ ونشتاق إليها بالسماء جيعلنا نفرح الذيقلت: ولكن ما السبب 

  قال: سبب فرحنا هو أننا سنكون مع اهللا. 
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  لفرحنا؟!  كايفقلت: وهل هذا سيكون سبب  
قال: الصراحة ال يدرك ذلك  
سوى من عرف صفات اهللا املوجودة 
يف املسيحية وعرف معىن العبادة يف 

 ُ درك الشخص املسيحية، فعندما ي
أن اهللا حمبة وهو ال يطلب فروضنا 
وطقوسنا لكن يفيض علينا من حبه 
الكامل وينتظر منا أن نبدله احلب، 
فيكون عنده اشتياق للوجود مع اهللا 

ْ مل يقبل احلب من فوليس لألكل أو الشرب أو أي شيء آخر.  من
  ود معه. اهللا أوالً فلن يستطيع أن حيبه أو يشتاق للوج

هل يكون هدفه    ،هل الشخص عندما يريد أن يتزوج بإنسانة حيبها
أن يأكل ويشرب ويكون يف شقة مرحية أم كل اهلدف هو أن يعيشا 

  معا يف حمبة؟ 
قلت: بالطبع ليس اهلدف األكل أو الشرب فقبل أن يتزوج كان 

هو أن يعيشا معا يف  من الزواج لكن اهلدف  وحده، يشربو يأكل 
  ؟ ءال يوجد جنس يف السما يف املسيحية هلحمبة. لكن 

  تأثیر  تحت ھم   العالم  أھل إن
  وھو   الواحد، الشر  روح

  باألمور  یھتمون یجعلھم
  المسیحیون  أما األرضیة،

 وفكر   آخر، ھدف   فلھم
  عالم من فھم  آخر،  واھتمام
  .أخري  ومدینة آخر 

  القدیس أنبا مقار  
 ١٣٨ص   ١٥العظة
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 ألننا سنكون كاملالئكة بال أجساد مادية. ،ابينقال: ال يوجد يا 
كما قال الرب يسوع "

 ) وحمبتنا هللا ستكون  .) ٣٠: ٢٢مت 
  فرحنا ولن نفكر يف أمور اجلسد أو نشتاق إليها.  هي سر

  قلت: وهل غياب هذه األمور لن تؤثر على سعادتنا يف السماء؟
لن تؤثر مطلقا. ألن الفرح بوجودنا مع اهللا فرح ال ينطق به،  قال:

  شيء فوق العقل والتصور. 
الوحيد سبب الكما أن اجلنس ليس هو 

  نسان حىت يف األرض.  اإلواستمتاع سعادة ل
قلت: ماذا تقصد بأن اجلنس ليس هو  
سبب سعادة اإلنسان أو استمتاعه حىت يف  

  األرض. كيف يكون ذلك؟
  ال ألنه هل  ،الربيءالطفل قال: مثال 

هل ذلك يؤثر   ،وال ميارسهيفهم معىن اجلنس  
  استمتاعه باحلياة؟ على سعادته أو

بالطبع ال. فالطفل هو األكثر  قلت: 
معرفته باجلنس ال عدم سعادة وفرح واستمتاع باحلياة، وال يؤثر عليه 

  من قريب وال من بعيد. 

ن أن تعبد هللا ھو أ
تحبھ، وأن تشتھى أن 

تراه، وأن تترجى 
وتؤمن أنك ستراه. 
ھذا ھو الشوق إلى 
السعادة، أن تبلغ 

الیھ، إذا ھو السعادة 
عینھا اسأل نفسك: 
إلى أي مدى یزداد 

حبك؟ االجابة ھي إن 
 قلبك معیار تقدمك" 

(القدیس 
 أوغسطینوس)

مع  یوميكتاب لقاء 
للقمص تادرس -إلھى

یعقوب ملطى ص 
١٨٨ 
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كما هو مكتوب    أن نكون مع اهللاففي املسيحية السماء هي  قال:  
"

"  )  وسبب  وهذا هو سر  )٣:  ٢١رؤ 
ألننا  شربولن حنتاج األكل أو ال ،ولن ننشغل عنه باجلنس  الفرح

  . عدلأيضا سنكون كاملالئكة. وأظن أن يف هذا 
  قلت: ماذا تعىن بكلمة عدل؟ 

قال: عدل يف املكافأة بني النساء والرجال الذين يعيشون بالتقوى 
النساء واالستقامة هنا يف األرض، فعدم وجود جنس يف السماء جيعل  

سيكون كمالئكة  فالكل  فرق أو متييز. بدون  يفرحون كالرجال
  باهللا ومبحبته والوجود يف حضرته.  ون يفرحء و السما

  ومفهوم   اهللا،  مع  العالقة  مفهوم  يف  االختالفات  من  والكثري  والكثري
 ومفهوم  بل. نفسه اهللا صفات

    .أوضحنا كما  نفسه  اهللا
  االختالفات   هذه  فهم  فبدون 
 مل  ملاذا( للتساؤل مربر سيوجد

 اهللا  هو أنا" املسيح يقل
 العبادة ومفهوم اهللا، صفات إن  الشخص فهم إن  لكن"). فاعبدوىن 

لماذا لم یقل المسیح 
أنا ھو هللا فاعبدونى

اختالف 
ة مفھوم العباد
یةفى المسیح

اختالف 
ى مفھوم هللا ف
المسیحیة

ألن العبارة 
لیس لھا 

معنى
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  تساؤله   عن  اإلجابة  سيجد  املسيحية  يف  خمتلفة  نفسه،  اهللا  ومفهوم  بل
  . سهولة  بكل

 ُ قنع شخص بأن قلت: وهل تظن يا أىب أن ما قلته ميكن أن ي
  املسيح هو اهللا؟ 

"قال: يقول بولس الرسول 

"  )فلكى يؤمن الشخص أن املسيح  .) ٣: ١٢كو ١
  هو اهللا حيتاج ألمرين. 

  قلت: ما مها؟ 
حيتاج أن يكون عنده استعداد أن يتبع احلق ويبحث  :أوال قال: 

حىت  ،رفض سبق إصرار على الويعرف احلقيقة فعالً. لكن لو عنده 
فبالتأكيد لن يصل إال إىل قناعاته   ،قبل أن يبحث ويسمع ويناقش
  اليت عقد العزم أال يتبع سواها. 

نيا:   حيتاج إىل نعمة من اهللا حىت يؤمن.   و
  قلت: وكيف تأتى هذه النعمة؟
تعمل يف  وهي، قلوب اليف داخليًا قال: احلقيقة هذه النعمة تعمل 

:  ١٤ال يرتك نفسه بال شاهد (اع  اجلميع بال متييز. ألن اهللا قلوب 
). فجميع البشر هم  ٢:٤تى ١يريد أن اجلميع خيلصون( ). وهو١٧

ولكن ترجع املسئولية النهائية على اإلنسان  أبناءه وال يريد هالكهم.
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. ألن احلياة مع يدعوه لإلميان أم يرفضه  الذيصوت اهللا هل سيقبل 
   اجبار. تاهللا هي اختيار وليس
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