بسم هللا الرحمن الرحيم
أسئلة تمهيدية:
 /1ما طبيعة اإلله في المسيحية؟
 /2آهلل واحد أم ثالثة؟
 /3هل يسوع مساو لإلله؟
 /4أيسوع إله أم جزء من اإلله؟
 /5أيسوع ابن إنسان أم ابن اإلله؟
 /6من يسوع؟
 /7ما رأيك؟
بعيدددددا لددددن الممدددداهيم المسددددب ة
تمضددددل ب ددددراءل الددددن التددددالي
قراءل فاحصة ناقدل.

قددال يسددوع ثابحددل لددن الح ي ددة
وهي سوف تخلصكث
بدددددا لددددي بعددددد لدددددل سددددنوا مددددن
المالحظددددددة والبحددددددل والدراسددددددة
الم ارنة خالل رحلدة حيدال قضديتها
طالبددا للعلددم باحثددا لددن الح ي ددة أن
النددداا بالبدددا يمسسدددون معت دددداتهم
وأحكددددددامهم للدددددد أسددددددا ه ددددددة
ضددعيمة ولدديا لل د أسددا صددلبة
قوية مثلما أوص يسوع .
وقد الحظ فيما يتعلق بالموضوع
محدددل البحدددل بعددد اإلختالفدددا
الرئيسة بين ما يمهدم لدن اإللده فدي
المسددددديحية رسدددددميا و دددددعبيا وبين
ماي رره اإلنجيل نمسه .

أود فدددي هدددتا الكتيددد أن أ ددداركك
بح وإ ماق فيما الحظته وتعلمته
خدددددالل رحلتدددددي المتواصدددددلة مدددددن
البحل والتحليل والدراسة .
إن الهدددف الجددوهرذ لهددتا البحددل
هدددو ت دددديم الح ي دددة التدددي وجددددتها
بأماندددددددة وإخدددددددال دون إيدددددددتاء
لم الر أذ إنسان .
ولنعد اآلن لمناق دة بعد ال ضدايا
واإلستمسددددارا المتعل ددددة بطبيعددددة
اإلله في المسيحية
وتحديدددا الثددالول الم دددا وألوهيددة
يسوع .

آهلل واحد أم ثالثة؟
أيسوع إله أم جزء من اإلله؟

ماتا تعت د؟

وما هي إجابتك؟

دلنا نأتي باإلجابة من اإلنجيل :
"واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصاال
أي صااااعم ألماااال لتلااااون لاااا الحيااااا
األبدية  .فقال له لماذا تدلون صالحا.
ليس أحد صالحا إال واحد وهو هللا .للن
إذا أردت أن تدخل الحيا فاحفظ
الوصايا" .
العهددددددد الجديددددددد  44إنجيددددددل متدددددد
اإلصدددددددحاع التاسددددددد ل دددددددر اآليتدددددددان
(16و. )17

لماذا تدلون صالحا؟
لددن نجددد هددتا الددن والمعن د فددي بع د
األناجيل لكنه موجود فدي نسدخة الملدك
جيما .
تأكد بنمسك وراج نسختك من اإلنجيل.
أسئلة لديد يملن أن تثار حاول ايياات
السابقة أهمها مايل :
➢ ث لماتا تدلوني صالحا ؟ ث
لماذا يستفهم يسوع لن صعحه؟
➢ لقد قرر يسوع أنه ث ليا أحد صالحا
إال واحد وهدو " فلمااذا أااار إلا
هللا لل أنه الصال الوحيد؟
➢ إذا لااان يسااوع إلهااا فلاام أنلاار لونااه
صالحا ونف لن نفسه ذلك؟

➢ لقاااد أويااا يساااوع لساااائله أناااكث إتا
أرد أن تدددخل الحيددال األبديددة فدداحمظ
الوصاياث .
➢ فلااام لااام ياااإمر يساااوع إذا لاااان إلهاااا
لسائله بدخول الحيا األبدية .
➢ بناء لل مااقرر يساوع ألايس حفاظ
الوصااايا لافيااا للحصااول لل ا الحيااا
األبدية؟
ولنقاارأ اييتااين  17، 16ماان احصااحام
التاسع لار من إنجيال متا لماا وردناا
فا نسااخة الملااك جاايمس  ،ولمااا وردناا
ف النسخة الدولية الجديد مان احنجيال
المقدس .

ث واحدددد ت ددددم وقدددال لددده أيهاااا المعلااام
الصااال أذ صددالع ألمددل لتكددون لددي
الحيال األبدية  .فقال له لماذا تدلون
صااالحا.لدديا أحددد صددالحا إال واحددد و
هو  .لكن إتا أرد أن تدخل الحيال
فددددداحمظ الوصددددداياث  .نسدددددخة الملدددددك
جيما
اآلن ت دم رجل إل يسوع وسدأله أيهدا
المعلاااام أذ صددددالع يجدددد أن ألمددددل
ألحصل لل الحيال األبدية؟
أجااااس يساااوع لمااااذا تساااإلن لماااا هاااو
صال ؟ يوجد صال واحد فقط.
إتا أرد أن تدددخل الحيددال األبديددة أط د
الوصايا ث النسخة الدولية الجديدل

لجعددددل الم ارنددددة سددددهلة ف ليددددك سددددماالن
مختلمددان ليسددوع بندداء لل د نسددخة الملددك
جيما فسمال يسوع :

لماذا تدلون صالحا؟
وبناء للىالنسخة الدولية الجديدل فسمال
يسوع :
لماذا تسإلن لما هو صال ؟
من فضلك قارن بأمانة بدين صدييتي هدتا
السدددمال كمدددا وردتدددا فدددي نسدددختي الملدددك
جيما والنسخة الدولية  .وهل لهما نما
المعن ؟
وهل يمكن أن يكونا صحيحين؟

ولنعد إل سمال ن ددذ دقيدق هال يساوع
إله؟
ألت د أنه لو كان يسوع إلها أوجدزءا مدن
اإلله فد ن إجابتده المنط يةسدتكون إلثبدا
أندده المعلددم الصددالل كمددا ل بدده السددائل .إن
التمكيددددر الصددددحيل والمنطددددق الواضددددل
يمكددددان لندددا أن صدددالل ولدددو كدددان
يسوع إلها أو جزءا من اإلله أذ  :جدزءا
مددن الثددالول لوجد أن يكددون صددالحا
أال تتمق معي لل تلك ؟
من المرجل أن بع اإلجابا المحتملة
والمتوق د أن ي ولهددا يسددوع لل ددا الددتذ
ل بددده ثالمعلدددم الصددداللث يمكدددن أن ت دددمل
مايلي :

➢ بالتأكيد أنا صالل ألنني

.

➢ أن لل حق أنا صالل .
➢ أو للدددد األقددددل كددددان يمكددددن ليسددددوع
بالتبدداره إلهددا أو آيددة لإللدده أن يجي د
للد سددائله دون إلطدداء أذ التبددار
لكلماتدده قددائال  " :إذا أردت أن تاادخل
الحيا األبدية فاحفظ الوصايا " .
ولكدددن يسدددوع رد متعجبدددا منده دددا مدددن
تل ي ال ا له ثالمعلم الصاللث وأجابده
ب ددديء بيدددر متوقددد حيدددل أنكدددر كونددده
صالحا وسدأله متعجبدا ث لمداتا تددلوني
صالحا؟ث

ألم يكن من األجدد بالنسدبة ليسدوع بددال
من إنكار صالحه أن ينتهز هته المناسبة
ليعر لدن صدالحه أل ألنده إلده أو ألنده
آية اإلله الواحد إتا كان األمر كتلك؟
ولماتا أ ار يسوع إل اإلله الحدق وحدده
؟
ولماتا لدم يك دف أو يمصدل لدن ألوهيتده
الصالحة؟
وهل كان يسدوع يخمدي ح ي دة نمسده لدن
السائل؟
ث وهته هي الحيال األبدية أن يعرفدوك
أندد اإللدده الح ي ددي وحدددك ويسددوع
المسدديل الددتذ أرسددلته ثإنجيددل يوحنددا
اإلصحاع الساب ل ر
آية( )3

مددرل ثانيددة يميددز المسدديل نمسدده فددي هددته
اآليددددة مددددن اإللدددده الح ي ددددي  .إندددده اإللدددده
الح ي ددددي الوحيددددد الددددتذ خلددددق و أرسددددل
المسيل.
وبنددداء للددد تلدددك فمدددن تا الدددتذ يملدددك
مسئولية األمر واإلرسال؟
أهو اإلله الح ي ي الوحيد أم المسيل؟
ومن هو األلظم ؟ أهو اآلمر المرسل أم
المأمور المرسل؟
ث يوجد إله واحد ووسيط واحدد بدين
والندداا اإلنسددان يسددوع المسدديل ث
رسدددالة بدددولا الرسدددول األولددد إلددد
تيموثاوا اإلصحاع الثاني آية ()5
ت ير هته اآلية إل كينونتين هما :
/1كينونة اإلله الواحد .
/2كينونة الوسيط الواحد ( يسوع )

ل د وصف يسوع في اآليدة باإلنسدان ولدم
يل اإلله يسوع المسيل  .وللح ي ة ف نده
لددددم يل دددد بددددتلك فددددي أذ موضدددد مددددن
اإلنجيل
ولنتاب المناق ة بطرع األسدئلة وإجابتهدا
فيمايلي :
أيسوع إله أم جزء من اإلله؟
دلنا ن درأ بعنايدة وموضدولية وبأسدلو
ن دذ الم تطما التالية مدن اآليدا 1إلد
 10من اإلصحاع الراب ب نجيل مت .
ث ثدددم أصدددعد يسدددوع إلددد البريدددة مدددن
الددروع ليجددر مددن إبلدديا ث  .آيددة
()1
ثفبعد ما صام أربعين نهارا وأربعين
ليلة جاع أخيراث  .آية ()2

ثثم أخته أيضا إبلديا إلد جبدل لدال
جددددددا وأراه جميددددد ممالدددددك العدددددالم
ومجدها وقال له ألطيك هدته جميعهدا
إن خرر وسجد لي ث  .آية()8
هدددددل أثدددددار هدددددته اآليدددددا أذ أفكدددددار
أوتسامال بداخلك؟
الترجمةبير دقي ة ولعل األصدو أن
ي ال ث ثم اقتيد يسوع بواسدطة الدروع
إلبرائه أو إبوائه بواسطة إبلياث
دلنددي أ دداركك بعد األسددئلة واألفكددار
التي استرل انتباهي بعد قدراءل اآليدا
الساب ة :
/1ي ول اإلنجيل :ث اقتيدد يسدوع بواسدطة
الروع إل البرية…………ث
وإنددي ألتسدداءل :مددن تا الددتذ يملددك ال ددول
والمسموليةأهو يسوع أم الروع ؟ ولمداتا

لم ي د يسوع نمسه إل الصحراء إتا كدان
إلها؟
وهل يحتاج اإلله إل خ ما ل يادته؟
/2بناء لل ما ت رره اآليا الساب ة فد ن
ال يطان قد أبو يسوع التذ يعتبر إلها
لد بع المسيحين وهندا يثدار سدمال
منط ي بسيط وهو:
هل من الممكن إبواء اإلله؟
يخبرندددا نمدددا اإلنجيدددل أن اإللددده اليمكدددن
إبددوامه وقددد نطددق يسددوع بهددته الح ي ددة
في نما قصة اإلبواء .
وكتلك قال جيما أخو يسوع
ث ال يطان اليمكنه إبواء اإلله واإللده
نمسه الييوذ أحدا ث (جيما ) 13:1
/3ن ل اإلنجيل أن يسوع كدان جائعدا بعدد
صيام أربعين نهارا وأربعين ليلة .

وتحليددل لهددته اآليددة دلنددا نمكددر بع النيددة
سويا :
هل يصوم اإلله؟
لمن كان يسوع صدائما؟ ألنمسده ك لده
أم ل خ ما ألظم منه؟
هل ي عر اإلله بالجوع أو العطش ؟
مددن قصددة إبددواء يسددوع التددي تجدددها فددي
لدل أناجيل نكت ف منها أن ال ديطان قدد
حرك يسوع وتحكم فيه.
فهدل فعدل ال ديطان تلدك بيسدوع اإلنسددان
أم بيسوع اإلله ؟
وإتا كددان ال دديطان قددد فعددل تلددك بيسددوع
اإلنسان فماهو ال اهد إتن؟
وإن كددان فعددل تلددك بيسددوع اإللدده فهددل
مددددن الممكددددن تجريدددد اإللدددده وتحريكدددده
والتحكم فيه؟

لنتددددتكر كلمددددا جدددديما أن ث ال دددديطان
اليمكنه إبواء اإلله…ث
وقد قال يسوع لل يطان في نهاية الحوار
بينهما وبعد أن سأله ال يطان أن يخدر
لدده سدداجدا  :ث للددر إلهددك تسددجد وإيدداه
وحده تعبد ث
العهددد الجديددد إنجيددل مت د اإلصددحاع
الراب آية 10
هددددته ترجمددددة العهددددد الجديددددد ولعددددل
األقر في ترجمدة الدن اإلنجليدزذ
الموجود أن ي ال :
ث البد ربك إلهك واخدمه وحده ث
إنندددي أفتدددر إن كدددان يسدددوع تجسددديدا
لإلله أنه كدان سديجي بسدهولة قدائال  :ال
يا ددديطان أنددد الدددتذ يجددد أن يخدددر
سدداجدا لددي فأنددا إلهددك  .ولكندده بدددال مددن

تلددك جددأر بددالن الم دددا السددابق حددول
لبادل اإلله الح ي ي وحده .
مدددن ناحيدددة أخدددر ف دددد تعلمندددا مدددن هدددته
ال صة ما يلي :
أن ال يطان رأ يسوع .
أن ال يطان قال ليسوع .
أن ال يطان سم يسوع .
أن ال يطان أخت يسوع .
أن ال يطان أر د يسوع .
أن ال يطان تكلم م يسوع .
من فضلك اقرأ قصة إبواء يسوع كاملدة
في إنجيل مت اإلصحاع الراب اآليا
مددن1ـ د 10ولكددن اإلنجيددل أ ددار بصددورل
ممكدددل إلد أن اإللدده اليمكددن أن يددر أو
يسم .

ث الدددتذ لددددم يددددره أحدددد مددددن الندددداا
والي در أن يراه ث
العهددددد الجديددددد الرسددددالة األولدددد إلدددد
ثيموثاوا اإلصحاع السادا آية 16
ث لم تسمعوا صوته قط وال أبصرتم
هيئته ث
العهد الجديد إنجيدل يوحندا اإلصدحاع
الخاما آية 37
ثوملك الدهور التذ اليمن والير
اإللدددده الحكدددديم وحددددده لدددده الكرامددددة
والمجد إل دهر الدهور آمين ث
العهدددددد الجديدددددد الرسدددددالة األولددددد إلددددد
ثيموثاوا اإلصحاع األول آية 17
إضددافة إل د مددا سددبق ف د نني أتسدداءل قبددل
ختام هتا الجزء لن حيال يسدوع ألدم تدره

ولم تسمعه لائلتده والنداا وأتبالده أثنداء
حياته لل األر ؟
لددتلك وبندداء لل د وض د اآليددا السدداب ة
لإلله ف ن يسوع اليمكن أن يكون إلها .
أليا تلك مع وال ومنط يا ؟
ومن ثم فما الح ي ة ؟
فكر في تلك ؟
ولنعد اآلن لمناق ة بع األسئلة الن ديدة
األخر
واإلله اإلبن واإللده
هل اإلله األ
الروع ال دا متساوون ؟
هل اإللده اإلبدن (يسدوع ) مسداو لإللده
األ ؟
هل اإلله اإلبن (يسدوع ) مسداو لإللده
الروع ال دا ؟
لنر ما ي وله يسوع نمسه

ث أبي ألظم مني ث
العهد الجديد إنجيل يوحنا اإلصدحاع
الراب ل ر آية 28
ث أبي التذ ألطاني إياهدا هدو ألظدم
من الكل ث
العهد الجديد إنجيدل يوحندا اإلصدحاع
العا ر آية 29
ث تعليمي ليا لي بل للدتذ أرسدلني ث
العهد الجديد إنجيدل يوحندا اإلصدحاع
الساب آية 16
أنددا الأقدددر أن أفعددل مددن نمسددي دديئا
كما أسم أدين
ودينونتي لادلة ألندي ال أطلد م ديئتي
بل م يئة األ التذ أرسلني ث .

العهد الجديد إنجيدل يوحندا اإلصدحاع
الخاما آية 30
ياء المتكلم لائدل لل يسوع .
هته ترجمدة العهدد الجديدد واألقدر
إل الن اإلنجليزذ  :ث مدا أللمده لديا
مددن لندددذ ولكندده مددن لنددد اإللدده الددتذ
أرسلني ث .
ث وأما تلدك اليدوم وتلدك السدالة فدال
يعلم بها أحد وال المالئكدة الدتين فدي
السماء وال اإلبن إال األ ث
العهدالجديد إنجيدل مدرقا اإلصدحاع
الثالل ل ر آية 32
ث ومددن قددال كلمددة لل د ابددن اإلنسددان
ييمدر لدده وأمدا مددن قدال للد الددروع
ال دا فلن ييمر له ال في هتا العدالم
وال في اآلتي ث

العهدددد الجديدددد إنجيدددل متددد اإلصدددحاع
الثاني ل ر آية 32
وكددددتلك
بعددددد قددددراءل هددددته الت ريددددرا
الت ريددرا األخددر التددي نط هددا يسددوع
نمسه ماتا يمكننا أن نستنتج ؟
بناء لل الت رير الصادق األمين ليسدوع
بددأن اإللدده الح ي ددي وحددده (األ ) ألظددم
منه ومن الروع ال دا وأن ما يعلمه
ليا مدن لندده وأنده والدروع ال ددا ال
يعلمدددان ددديئا لدددن اليدددوم اآلخدددر وأنددده
الي در أن يمعل يئا بنمسه ف ن الباحل
المخلد لددن الح ي ددة يجد أن ي بددل مددا
قاله يسوع لن نمسه وأال يجعله إلها أو
مساويا لإلله .
ولنناقش سماال آخر مهما .
هل يسوع اإلبن الوحيد هلل ؟

لنج لل تلك من اإلنجيل :
ث آدم ابددن ث العهددد الجديددد إنجيددل
لوقا اإلصحاع الثالل آية 38
ث إسرائيل ابني البكر ث
الكتددددا الم دددددا العهددددد ال ددددديم سددددمر
الخروج اإلصحاع الراب آية 22
ث إنددي أخبددر مددن جهددة قضدداء الددر
قال لي أن ابني أنا اليوم ولدتك ث
العهددددد الجديددددد والمزاميددددر المزمددددور
الثاني آية 7
بناء لل مدا قدرره اإلنجيدل ومدا أللنده
األ نمسه ف ن داوود ابن آخر .
ث طوب لصانعي السالم ألنهم أبناء
يدلون ث
العهددد الجديددد إنجيددل مت د اإلصددحاع
الخاما آية 9

إتا تتبعنددا ل د ث ابددن ث فددي اإلنجيددل
لوجدددنا لديدددا مددن ث أبندداء ث ومددن ثددم
فيسوع ليا اإلبن الوحيد .
يمكننددا أن نسددتنتج مددن تلددك أن اإلنجيددل
استخدم ل ث ابن ث استخداما رمزيدا
ليعني  :الصالل أو الورع أو المختدار أو
الن ي .
ما سبق ي ودنا إل سمال حاسدم يجد أن
يسأل وهو :
من يسوع ؟
بعددد مناق ددة أدلددة اإلنجيددل التددي تثبد أن
واحد ولديا ثالثدة وأن يسدوع لديا
إلهدددا أو جدددزءا مدددن اإللددده وأنددده لددديا
مساويا لإلله وأنه ليا ابن بدالمعن
الحرفدددي لدددتلك يجدددد أن نسدددأل :مددددن
يسوع ؟

يسوع اإلنسان :
ل د أ رنا إل يسوع في اإلنجيل في لدل
مرا لل أنه اإلنسان أو ابن اإلنسان
وفيمددا يلددي بع د اآليددا الدالددة لل د
تلك :
ث أيهددا الرجددال اإلسددرائيليون اسددمعوا
هته األقدوال  :يسدوع الناصدرذ رجدل
قدددد تبدددرهن لكدددم مدددن قبدددل ب دددوا
ولجائ وآيا ث
العهد الجديد ألمال الرسل اإلصحاع
الثاني آية 22
هددته الكلمددا نط هددا بطددرا تدداب يسددوع
وصددي ه الحمديم الددتذ دهد األ دياء لددن
قر :
ث جاء ابن اإلنسان ليأكل وي ر ث

اإلصددحاع

العهددد الجديددد إنجيددل مت د
الحادذ ل ر آية 19
ث هددتا بالح ي ددة هددو النبددي ث العهددد
الجديدددد إنجيدددل يوحندددا اإلصدددحاع
الساب آية 40
ثولكدددنكم اآلن تطلبدددون أن ت تلدددوني
وأندددا إنسدددان قدددد كلمكدددم بدددالحق الدددتذ
سمعه من ث
العهد الجديد إنجيل يوحنا اإلصدحاع
الثامن آية 40
بع األناجيل التمصل لن هته الح ي دة
تأكدددد مددددن إنجيلدددك فددددي هدددته اللحظددددة
الحرجة من حياته هد يسوع لل نمسده
بأنددهث إنسددان ث فلمدداتا لددم ي ددل بصددراحة
ووضوع :

هته ترجمة العهد الجديدد ولعدل األقدر
اإلنجليزذ :
إل الن
ث هتا الرجل ح ي ة هو النبي ث
ث ولكددنكم اآلن تطلبددون أن ت تلددوني وأنددا
تجسيد التذ أخبركم الح ي ة ث
وهل يتصور أنه كان يخمي الح ي ة ؟
يسوع النب :
ث هدتا يسددوع النبددي الددتذ مددن ناصددرل
الجليل ث
العهد الجديدد إنجيدل متد اإلصدحاع
الحادذ والع رون آية 11
قدددال يسدددوع ث لددديا نبدددي م بدددوال فدددي
وطنه ث
العهددد الجديددد إنجيددل لوقددا اإلصددحاع
الراب آية 24

ث الحق أقول لكم إنده لديا لبدد ألظدم
مددددن سدددديده والرسددددول ألظددددم مددددن
مرسله ث
العهد الجديد إنجيدل يوحندا اإلصدحاع
الثالل ل ر آية 16
ث هددتا هددو بالح ي ددة النبددي اآلتددي إل د
العالم ث
العهد الجديد إنجيدل يوحندا اإلصدحاع
السادا آية 14
ث يسددوع الناصددرذ الددتذ كددان إنسددانا
نبيا ث
العهددد الجديددد إنجيددل لوقددا اإلصددحاع
الراب والع رون آية 19
هته بع اآليا اإلنجيليدة التدي توضدل
أن يسوع كان نبيا وورسوال لإلله الواحد
الحق .

ومددرل ثانيددة لددم يل د يسددوع إلهددا فددي أذ
موض من اإلنجيل .
معلوماااة نقدياااة هاماااة
أخير لن يسوع
ث فددي أيددام جسددده إت ق ددم بصددراش ددديد
ودمدددوع طلبدددا وتضدددرلا لل دددادر أن
وسدم لده مدن أجدل
يخلصه من المو
ت واه ث
العهد الجديد الرسدالة إلد العبدرانيين
اإلصحاع الخاما آية 7
ما هي التلميحا والنتائج التدي يمكدن أن
نستنبطها من النصو اإلنجيلية الساب ة
؟
هددته ترجمددة العهددد الجديددد واألقدر
للن اإلنجليزذ أن ي ال :

( قددددم ث يسدددوع ث أثنددداء حياتددده للددد
األر صدددلواته وطلباتددده هلل ال دددادر
ببكدداء لددال
لل د إن دداته مددن المددو
ودمددددوع فاسددددتجا لدددده لورلدددده
وت واه ) .
النتائج :
ت ددكل الت ريددرا السدداب ة المددأخوتل مددن
اإلنجيل رسالة متماسكة بوجود إله واحد
ف دددط ث قبلدددي لدددم يصدددور إلددده وبعددددذ
ولدديا بيددرذ
اليكددون أنددا أنددا الددر
مخل ث
العهدددددددددد ال دددددددددديم سدددددددددمر إ دددددددددعيا
اإلصحاع 43اآليتان 11 10
ث أنا الر إلهك إله بيور ث
العهددددددد ال ددددددديم سددددددمر الخدددددددروج
اإلصحاع الع رون آية 5

يحمدددل اإلنجيدددل بمئدددا مدددن الت ريدددرا
الم دددابهة وتلدددك إتا مدددا قورنددد بعددددد
ضئيل مما يناقضها .
هددته ترجمددة العهددد ال ددديم واألقددر
إل الن اإلنجليزذ :
ث أنا الر إلهك الأبمدر أن ي درك بدي
ث
إقددرأ مددن فضددلك تلددك المالحظددا التاليددة
لهته النتائج :
الموضدددوع المكدددرر هدددو أن يسدددوع نبدددي
لإللددده الواحدددد الحدددق الدددتذ خلدددق يسدددوع
وخل نا وخلق كل يئ .
وبالوصول إلد نهايدة رحلدة البحدل لدن
الح ي ة أح أن أستودلك بع األسئلة
للتمكير فيها :

أليا هتا هدو الوقد المناسد لوضد
األ ياء في مكانها الصحيل ؟
أليا هتا هدو الوقد المناسد لوضد
ث يسددددوع ث فدددددي مكانتددددده الصدددددحيحة
المحترمدددة ك نسدددان ونبدددي ف دددط لإللددده
الواحد الحق ؟
ألدديا هددتا هددو الوق د المناس د لكددي
نعود إل إلهنا الواحدد الحدق الخدالق
ونعبده وحده قبل فوا األوان؟
مالحظا :
يعت د كثير من دارسي اإلنجيل أن بدولا
المولود سنة 5بعد الميالد هو الدتذ ألداد
ت كيل المعت دا األساسية في المسديحية
والتي ت دمل الثدالول األقددا وألوهيدة
يسوع والخطيئة األصلية والصدل

مدددددددن خدددددددالل دم يسدددددددوع

والخدددددددال
…….الخ
باإلضدددافة إلددد تلدددك فددد ن مدددن الم بدددول
بصورل واسعة بين همالء الدارسين أنث
بددددولا ث كتدددد رسددددائله قبددددل األناجيددددل
األربعددة التددي تلون د وتددأثر فيمددا بعددد
بمعت دا بولا وتعاليمه .
إن اإلختالف بين تعاليم بدولا والرسدالة
األصددلية ليسددوع قددد أد إلد هددتا الخلددط
الكبير التذ نجده اليوم حول طبيعة اإللده
.
لمزيدددددد مدددددن المعلومدددددا حدددددول هدددددتا
الموضدوع ارجد إلد كتيبددي ال دادم ث مددا
الخطأ ث؟
فكرل أخيرل :

بعددد قددراءل هددتا الكتيدد قددراءل متجددردل
واليددة ن ديددة فدد ن الباحددل لددن الح ي ددة
بجدية وأماندة وإخدال قدد يطدرع لدددا
من األسئلة مثل :
ما هي الح ي ة ؟
من هو اإلله الح ي ي ؟
ما هي الرسالة الح ي ية ؟
ما الخطأ ؟

