
    

  المسيح

  

  

  أحمد وحمدي

  
 ً ع مدير اق مإلي حد ما بعمله. إذ لم يكن علي اتف عمل أحمد في أحد المكاتب ولم يكن مستريحا

ض بع فحين مواجهة .أن يعرقل أحمد عن إبراز قدراته في العمل الذي حاول جاهداً  ، القسم
ل ، يجاد الحإ الً وا محاما أفحم المدير نفسه به الصعوبات بأحد المهام التي يقوم بها احمد غالباً 

  وذلك فقط من أجل الحياز علي الشهرة.

إال أن سوق  خر.آعديدة بتغير وظيفته ومحاولة االنتقال إلي عمل  فكر أحمد من جراء ذلك مراراً 
زد  بة ،العمل كان علي حال رديئة ، وإمكانية الحصول علي وظيفة أفضل كانت في غاية الصعو

تاحة في الم اه من وظيفته الحالية يعد أعلي و أفضل من المرتباتالذي يتقاض هعلي ذلك أن مرتب
دخله  إلي أغلب الوظائف الشاغرة. لذلك بقي أحمد في الشركة التي يعمل بها ، فقد كان بحاجة

ً الحالي إلعانة زوجته وأوالده الثالثة ، فهو رجل غيور علي بيته ، يحترم زوجته م ب لها الح كنا
ذي يدرس ر الابنه البكب بهم ، وخاصة جداً  ضل التعامل. لقد كان فخوراً ويتعامل مع أبنائه أف ،

  بكلية الهندسة. 

رأ قعده وقغتسل وتناول إفطاره ، جلس إلي مإ، وبعدما  حمد باكراً أحد األيام نهض أفي صباح 
ً من كتابه بعض اآليات البيّ  م ث،  وحمد وشكر نات وعندما أنهي ذلك وضع كتابة بحرص جانبا

ً خرج من  ً  بيته متجها ما أن ه ، وبربه من كل شر. وصل أحمد إلي مكتب إلى مكان عمله ومستعينا
 ً   ه. خلف يقرأ بعض السطور علي لوحة معلقة فتح الباب حتى فوجئ برجل أسمر وسيم كان واقفا

  " السالم عليكم " -

  " عليكم السالم " أجاب الشاب . -

 سمى أحمد "إ"  -

 "شركة من اليوم وأنا حمدي ، وقد بدأت عملي في ال"  -

 " أهال وسهال بك ، تفضل ، أجلس"  -

 انه ويتحدثان.يأحضر أحمد كوبين من الشاي وجلسا هو وحمدي يحتس

 ً ً  ،، له زوجة  كان حمدي يصغر أحمد سنا ً  وأبا ً  لولدين وبنتين ، باإلضافة إلي أنة كان شابا  مرحا

أحمد يشعر بارتياح كبير من  ه الحديث. مما جعلمعتغمر السعادة وجهة ويطيب ،  ةلعامسهل الم
ي لبّ  .ناحية زميل عمله حمدي. لذلك دعاه أن يتناول طعام الغذاء معه في أحد المطاعم القريبة

وما لبث أن قام هو بدوره بدعوة أحمد في ظهر اليوم التالي للغذاء. وهكذا   ،أحمد الدعوة مسروراً 
ي جانب احمد كان البد للحالة غدي الزميلين صديقان حميمان. وبوجود حمدي في العمل إل

ر عناهيك عن االرتياح الكبير الذي صار يش ، الصعبة التي قاسى منها أحمد أن تتغير إلي األفضل
 ، وغالبا ما جلس الصديقان وتحدثا عن أمور شتى ، به. تكررت الزيارات العائلية بين الطرفين

 ً وتتطرق إلى الجوانب الهامة في  جديداً  إال أنه مع مرور الزمن أخذت أحاديثهما تدخل عمقا
ختالف مفهوم كل منهما من ناحية إولكن مع  ، الحياة. لقد كان أحمد وحمدي كالهما متدينان

ختالف علي عالقة فأحمد مسلم بينما صديقة حمدي من أتباع المسيح. لم يؤثر ذلك اإل ، يماناإل
. وال يخفي هنا هقدير لصديقحترام والتبل كان كل منهما يكن بالغ اإل ، الصديقين الشخصية



    

ً إولكن الذي أدهش أحمد أنه كلما عرف حمدي أكثر  ، إعجاب أحمد بشخصية حمدي  زداد احتراما

ً وانجذاب إليمان حمدي وحياته مع هللا. ترددت األسئلة واالستفسارات في نفس أحمد حول نوع  ا
ولكن  .هم ذلك بدون جدوىوعالقته الشخصية باo. حاول أحمد ف هاإليمان الذي يتحلى به صديق

ً  في مرةٍ  ً " : بأفكاره نهض عن كرسيه قائال ما وهو مستغرقا  نعم البد أن يكون للسيد المسيح دورا

ً  هما في حياة حمدي وقرب . كان أحمد أيضا يعترف بالمسيح  "من هللا البد أن أسأله عن ذلك يوما
بن ان عن عيسى آفي القرولكن بطريقة تختلف عن حمدي.  فهو يعترف ويؤمن بكل ما كتب 

وصنع العديد  ، من العذراء مريمبأنه ولد  "علية السالم" يكن له كل االحترام ويعرف جيداً  مريم
. إال أن أحمد برغم ذلك لم يكن وجلَّ  كما أنه تلقي اإلنجيل من هللا عزَّ  ، من المعجزات بإذن هللا

ً أتولد على يعرف عن حياة المسيح من خالل القرآن إال النز اليسير.   ثر ذلك في نفس أحمد طموحا

ض للتحريف  ، للمعرفة أكثر عن حياة ذلك الرسول بحسب المكتوب في اإلنجيل كبيراً  الذي تعر
ً إكما يعتقد أحمد. ذلك الرسول الذي حمل أسماء عديدة حتى في القرآن. وفي أحد األيام   زداد جدا

بل واجه به حمدي  ، ستطع كتمانه بعدهاإلي درجة لم ي هفضول أحمد ونما حب المعرفة في داخل
   .بمجرد أن رآه

  

  

  كبش الفداء
  

يد فة المزإنني أود معر" " طلب أحمد ذلك باشتياق ، وأكمل  " حدثني عن المسيح عليه السالم
ليك عالم لو أردت أن تعرف لماذا جاء المسيح إلي الع " . فكر حمدي قليال ثم قال" عن شخصه

  . " أن تفهم معني الضحية

ني نحن نعرف مع " ل أحمد باستغراب. أجاب حمدياءتس " ماذا تقصد من ذلك ؟ ! الضحية" 
ضحي ن يأنا إبراهيم الضحية من عيد األضحى. وأنت تذكر يا أحمد أنه عندما طلب هللا من سيد

ض ذلك بضحية أخري " الكب !!بولده حدث شئ  التي ش " وفماذا كانت النتيجة لو أن هللا لم يعو
ني ا نري معنأجل وه" . " لكان مصير إسماعيل الموت حينئذ" قال أحمد  " رمز الفداء ؟كان لها 
ً  " أجاب حمدي ثم أردف " الضحية اء بدال لفدل بموت أحدهم من أجل األخر ، لقد أرسل هللا كبشا

  " ... إنني في نفس حالة ابن إبراهيم. فأنا تحت سلطان الموتمنه 

 ً   " عنيه ؟" ما الذي ت قال أحمد مستغربا

جرة أ)... 1إنه مكتوب في الكتاب المقدس. أجرة الخطية هي موت (" أجاب حمدي بكل جدية 
  خطيئتي الموت ، فأنا إنسان خاطئ. 

لكنني  خدمه.أفي كتابة العزيز ،  أقرأأجل أمام الناس أنا شخص متدين ، أصلي o في كل يوم ، 
    يحمد سأل" أمام هللا خاطئ. وهل يوجد غير هللا كامل ؟ 

   " ال وال واحد" أجاب أحمد مؤكدا  ! " ال "  

  " لذلك فالجميع أمام هللا خطاه ... أليس كذلك ؟  "  

  ل حمدي اءتس

  وأيد أحمد كالم حمدي . "أجل إنه هكذا " 

خطاياي  ن أجلمبنفس حالة ابن سيدنا إبراهيم ، واقع تحت الخطيئة. لكن أين الفداء  فأنا إذاً " 
    سأل حمدي " يرسل هللا فداء ألجلي ؟ وذنوبي ؟ ألم 

  جابة لذلك غير الصمت.إأحمد  يجد لم

 لْ مَ حَ  هوذا :ه ولي قال عنه للمرة األآوعندما ر كريا قد عايش المسيح ،زيحيى بن " فتابع حمدي 
  )2(. هللا الذي يرفع خطية العالم

ي العذراء هللا عل روح لقد حلَّ  ، وقمن ف هإن الناس. فهو قد أتي من هللا ، لْ مَ لم يكن حَ  فالمسيح إذاً 
 ً   هللا.  حورو ابن مريم ، كلمة هللا ، : يسوع سماعرف بتكما  عيَ . دُ مريم ، فحملت وولدت ابنا



    

ة الطاهر هل حياتهو حمل هللا من خال هلمسيح أنامن السماء كحمل هللا لقد أثبت ، جاء  كان طاهراً 
لطاهر امل هللا حهو كان  هنأل"  أستغفر هللا العظيم" طالق والكاملة امام هللا ، لم يقل علي اإل

. فدية هفسنقدم جاء كحمل هللا الذي يرفع خطية العالم أجمع. كان يجب أن ي هوالكامل. لكن ، وألن

ً  ه، عندما قدم نفس ولقد فعل ذلك ً حي دع، وص قام من بين األموات هلكن ، حتي الموت طوعا  يلإ ا
مدي حأنف ستاساد الصمت لحظات ، ومالبث أن  "ية إلي العالم.وفي يوم ما سيأتي ثان ، السماء

الموت  ، فقد كنت تحت سلطان براهيمإبن انني في نفس حالة إ "وقد تركز بصره بعيني أحمد 
  ذا الحملبه الفداء من أجل خطاياي ، ويقدم هللا دَ جِ من خالل المسيح حمل هللا الطاهر وُ  هلكن

فيها  مابالم المسيح خطية كل الع رفع اة أبدية في الجنة. لقدايانا وحي( المسيح ) غفرانا لخط
 ىمح قد لو كان السيد المسيح "ثم قال  .. صمت احمد طويال وهو يفكر"أحمد  ك أنت يااخطاي

بدية ياة األ... وكنت سوف أحصل علي الح لما كانت هناك ضرورة إلي الموت إذاً  ،خطيئة العالم 
   " علي أي حال

هدية  هيدب ن المسيح جاء يقرع بابك حامالً أعتبر أن اليوم هو عيد ميالدك ، وأجاب حمدي " لن
ياة حك ، من عدة أجزاء : غفران لخطايا ةودعاك قائال : " أحمد أريد أن اقدم لك عطية مكون

ً ك معتلكن بشرط هو أن ترجع عن خطايا. من اليوم أأبدية ، عالقة شخصية حية مع هللا تبد  بها رفا

 كون لك ،ط ستذا قبلت العطية بذلك الشرإجلك. ففران من خالل الفداء الذي قدمتة ألل الغب، وتق

  "ال فلن تحصل علي شئ منها إو

ك أن ذلربما تظن ب "األمر ولم يستطع أن يجيب بشئ. فأضاف حمدي  هختلط عليافكر أحمد وقد 
ل فداء ن خالي هللا مسمع عن الطريق إلنمرة  كل ففي ، ولكن الواقع ليس كذلك !!المثل لتعجيزك 
  !!بنا بالفعل االحي القائم من بين األموات يقرع أبو هنفس المسيحالمسيح ، وكأن 

فتح ون سمع أحد صوتي إوأقرع  " هأنذا واقف علي الباب ، هنجيل عن نفسفهو يقول في اإل
 أدعوه) وأكمل حمدي " أن أفتح بابي للمسيح و3(" وهومعي  همع ىوأتعش هأدخل الي .الباب

ل ي ولكلعطية هللا المقدمة للدخول الي حياتي ليعيش معي ويشاركني خبزي ... ذلك هو قبول 
نني إ. مسني في العمقلوهنا قال أحمد " أتعرف ياحمدي. أن كالمك عن المسيح قد "  إنسان

ً لكنني بحاجة  !!بحاجة الي بعض الوقت للتفكير بة  ا ي لقائنفلسماع المزيد عن المسيح  أيضا
  "القادمة ... السالم عليكم المرة 

   .... وهكذا تواعدالصديقان للقاء قادم " عليكم السالم" 

  

 

 

  هللا كلمة
 

سالم ، ليه الحمدي عن المسيح عيسى بن مريم ع لقد قادني حديثنا فى المرة السابقة وكالمك يا" 
ً ه هكذا بدأ أحمد حديث !!" للتفكير والتساؤل فى جوانب كثيرة ظن بى ، سئ الت " أرجو أال متابعا

جاب أ"  حبة لها قبل أن تكمل حديثك عن السيد المسيوأسئلة عديدة أود لو حصلت علي أج فلدى
ً  يحمد نت " أ . تفضل" وقد أدرك بحدسه طبيعة تلك األسئلة فشرع أحمد بشئ من الحذر" طبعا

نجيل ور ، اإللزاباتعلم ياحمدي أننا نحن المسلمين نؤمن بجميع الكتب السماوية المنزلة: التوراة ، 
يم ، لكرن اآلكنني قد تعلمت أن تلك الكتب جميعها قد تعرضت للتحريف ما عدا القر .نآوالقر

 ً اإلنجيل التالي فا. وبما دعا إلي عدم الثقة بالمكتوب فيهم ، اليهود والمسيحيين لْ َب من قِ  وذلك طبعا
 ً ً  هتؤمن بالذي  أيضا ض للتحريف وأصبح خليطا    ".عدمهامن الحقيقة و يزاً غير مم أنت قد تعر

   "حريف؟أحد اإلثباتات التاريخة علي ذلك الت حتى أتستطيع أن تأتيني ببعض أو "قال حمدي 



    

ً ا فكر أحمد في ذلك و  ثبات.إ يأ ونبأنة لم يسمع قط سوي اإلتهام المطلق ولكن بد كتشف مستغربا

ً  الإ ض بأن اإلنجيل قد ت" ليست لدي تلك اإلثباتات ولكنني متيقن  أنه اندفع صائحا تحريف في للعر
م تم العمو ؟ وكيف علي إذا قل لي متي تم التحريف" فأكمل حمدي بهدوء  ه "بعد كتابت ، زمن ما

  "؟ تنفيذه

ً  "ال ... لست أعلم "  ي أي ابني علفلم يحدث من قبل أن حدثني أحد أو أج " أجاب أحمد متعلثما
كان مه باإلأحمد أن هل تظن يا" حينئذ سأله حمدي   !!وصمت مفكراً  " من تلك األسئلة األساسية

  "ن ؟آتحريف القر

ً " صاح أحمد  "أستغفر هللا  " ن آلقرأحد ا بأن يمس ذلك من المستحيالت. ال يسمح المؤمنون قطعا
  "بسوء.

 تي لنفسكسمح حتظن بأننا نختلف في نظرتنا إلي اإلنجيل ؟ وكيف ت ذاً إولماذا  " فقال حمدي بحدة

 !!وية لسمافي أن المؤمنين الحقيقيين ال يمنعون أي من أراد أن يغير في الكتب ا بمجرد الظن

ً حن المسيحيون الوأيترك المؤمن ريف أو جماعة ما ليقوموا بتح قيقيون في أي زمان شخصا
ضلسمااثم أردف " أنا أؤمن باo خالق  "اإلنجيل األصلي والحذف منه أو اإليتان بأخر ؟  ء واألر

رته ي بقدلي الناس وهو الذاألشياء والقادر علي كل شئ. هو الذي أنزل كلمتة االذي يري كل 
ث علي ا يحدحمد وسأله " هل تؤمن بأن كل مأالي  ةإللهي حافظ لها " . ثم نظر مباشرا هوسلطان

ض مرتبط بإرادة هللا ؟    "األر

 إلي لمتة أوالكرسل هللا ي" نعم بالتأكيد أؤمن بذلك " أجابه أحمد . فتابع حمدي أسئلتة " أتعتقد أن 
  "!مته !القادر علي كل شئ لم يقدر علي حفظ كل هو !! وأنه العالم ومن ثم  يسمح بتحريفها

  " للناس قادر علي حفظ كلمتة المنزلههللا وبكل تأكيد  هذا غير ممكن !"  أجاب أحمد بتروي

  

وهو يحوى  سنة. 1400رب المقدس كتاب فريد. لقد أنزل في زمن قا أحمد بأن الكتاب " أتعلم يا
وينقسم إلي  ، ، كتبت من خالل رسل هللا وأنبيائهى رخأجزاء أ و التوراة ، الزابور ، واإلنجيل

 ة المسيحوالدبد الذي يبدأ قسمين: العهد القديم والذي يغطي زمن ما قبل المسيح ، والعهد الجدي

أزمنة  تباعدبتعدد أجزاءه و تلفاخت ، الي العالم. وقد كتب الكتاب المقدس بثالث لغاته ومجيئ
  كتابتها "

 ً   "" ثالث لغات مختلفة !! أي اللغات تلك ؟ فسأل أحمد مندهشا

دما تلفين عنناسا مخلقد استخدم هللا أ "رامية واليونانية " أجاب حمدى متابعا ، اآلإنها العبرية " 
ً أعطانا كلمته. كان ال ً  بعض ملوكا لكتاب افك. صيادى أسما أو غنم والبعض األخر رعاة أو حكاما

،  فيها إذ بالرغم من األزمنة المختلفة التي تمت كتابته ، هو بالحق معجزة إلهية المقدس
ن م هطصم ، يربفنتواحدة ال  ةفإنك تراه وحد ، واألشخاص المختلفين الذين كتب من خاللهم

  "البداية للنهاية موضوع واحد. هو شخص المسيح ياعزيزي أحمد 

  "سنة ؟ 1400م عن المسيح خالل لتغراب " وهل يمكن أن يكون هذا. أن هللا قد تكساسأل أحمد ب

جاب حمدي ا "ذا هم هللا عن المسيح وأشار له فى كل أزمنة التاريخ المختلفة وإلى يومنا للقد تك" 
  وجهه. بتسامة تمألواال

  الشك تمأل صوته. تل أحمد ونبرااءتس "؟ يوهل هذا معقول ياحمد" 

درة قيرة لصغاستحالت علي عقولنا األنه ال يستحيل علي هللا شئ يريده مهما  ! اذكه أجل. أنه" 
ً  يأجاب حمد "..أحمد  تصديقه وقبوله يا   " مةالقاد ةوأعدك بتوضيح ذلك فى المر  "مضيفا

  ".. السالم عليكم  صديقى العزيز أنا جد مشتاق للقائنا القادم يا "فقال أحمد 

  "وعليكم السالم  "

  ع الصديقان علي بركة هللا. وتواد

  

  



    

  فداء من  هللا
  

تاب المسيح هو موضوع الكلقد تزايد عندى حب المعرفة لسماع كيف أن  " بدأ أحمد بقوله
  "المقدس ؟

   "يانا ؟هللا الذي رفع خطا لْ مَ هل تذكر عندما تحدثنا عن المسيح حَ "  بسؤال فأجابه حمدى

 " ً    "!! أتذكر ، وكيف لى أن أنسى ذلك طبعا

ض حين وج " هل تعرف يا يسأل حمد ود أحمد كم هو عدد البشر الذين عاشوا على وجه األر
   "قابيل وهابيل عليها ؟

  " وهابيل قابيل هم أدم وحواء وابنيهما .بعد تفكير سريع أجاب أحمد " أربعة أفراد و

ح م الذبائل تقديمن خالدركوا بأن عليهم أن يعبدوا هللا لكنهم أ نعم لقد وجد أربعة أفراد فقط و" 
ذلك ئ  لأجل. ألن هللا طاهر واإلنسان خاط " ثم أجاب ، سأل حمدي "له.. فكيف عرفوا ذلك ؟

 وكذلك سيدنا ئح ،احتاج اإلنسان إلى فداء من أجل خطاياه ، لقد عبد سيدنا نوح هللا من خالل الذبا

ح ل الذبائن خالعبدوا هللا موكل الرسل واألنبياء قد  ، وداد إبراهيم باإلضافة إلى سيدنا موسى و
 ً ً  وأردف قائالً  " أيضا   ين "ء السابقألنبياعبد هللا بنفس الطريقة مثل أولئك الرسل واأ " إنني أيضا

ى نزل إلت رك قطأأية حال ، فلم  ىعل يحمد ن يافيما تقوله اآل فابتسم أحمد وقال " أنت لست جاداً 
ً  و ةشا يالسوق لتشتر مسيح ، الل ال" أنا أعبد هللا من خ يجاب حمدأ "بها o !! تذبحها مضحيا

فى  حمل هللا الذى رفع خطيئتى عندما قدم نفسه ضحية عنى وعن كل إنسان .. فإنه مكتوب
الذى بذل  يح ،اإلنجيل " ألنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين هللا والناس ، اإلنسان يسوع المس

  )1نفسه فدية ألجل الجميع .. (

ً نعم إله واحد وأ ة ياته فديسه وحالمسيح الوحيد الذى قدم نف وسيط واحد بين هللا والناس وهو يضا
ناس ا عبد النا هذأنه منذ بدء التاريخ وحتى يوم أحمد !! ترى إذاً  ألجل الجميع .. وألجلك أيضا يا

   "هللا من خالل الذبائح 

ح بشر .. لكن عليكقال أحمد وهو منهمك فى التفكير " أظن أنني قد بدأت أفهم معني كالمك 
  " المزيد ألدرك الصورة بأكملها

ض الذبائح على مر التاريخ وخاصة  يد تفكير لحظات أكمل حمدوبع ن م" لقد وضح هللا غر
 ن معنىعتوجد تعاليم  ) أي شريعة موسى( خالل النبي موسى فى كتاب التوراة. وفى الناموس 

 ً ً  كل شئفى تلك الكلمات المكتوبة : و الذبائح كالحل الوحيد للخطية وهذا ما نراه واضحا  تقريبا

  )2( "يتطهر حسب الناموس بالدم ، وبدون سفك دم ال تحصل مغفرة.

 "م ؟ا سأل أحمد باستغراب " ولكن ما هو وجه الربط بين تلك التعاليم وعيسى بن مرينوه

ى أنه م تريد قراءة العهد القدن، األمر ليس بلغز ، فع " ياصديقى العزيز قائالً  يح حمدأوضف
 هأن ىلير إحيثما تحدث االنبياء عن الذبائح ، وجدت نبوات واضحة عن المسيح ومن بينها ما تش

المقدس  لكتاب... وأخذ حمدي ا"من أجل خطايانا  عندما يأتي المسيح إلي العالم سوف يصير فداءً 
ي ، أ " أنظر بنفسك وصل لمكان محدد حيث أراه ألحمد قائالً  ى أنوقلب بعض صفحاته إل

ئ المسيح عام قبل مج 700النبي إشعياء حوالى  هذلك الذي كتبعنا لمسيح كفدية لتصوير دقيق 
" ً ً  ... لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا  . وهوالً ذلومن هللا وم مضروبا

م ضللنا غنا كثامنا. تأديب سالمنا عليه وبحبره شفينا .. كلنآمجروح ألجل معاصينا مسحوق ألجل 
 ة.. كشا هح فاوملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتذلل ولم يفت

  )3( ."أمام جازيها فلم يفتح فاه ةتساق إلى الذبح. وكنعجة صامت

ت قبل كتب " هل تعنى بأن تلك الكلمات قد وأحمد الذي هزته كلمات النبوة بعنف. قال مذهوالً 
  "؟ عيسى بن مريم .من ميالد يسوعمئات السنين 

أحمد .. بل أيضا حسب النبوات كان يجب أن يأتي المسيح من نسل داود النبى ..  بكل تأكيد يا" 
 ً سنه قبل المسيح وبرغم ذلك فقد  1000أن النبى داود قد عاش حوالى  ومن المعروف تاريخيا



    

ً  أعطى تصويراً  المسيح الذي سيصلب. والصلب بحد  ، فى نبوة عن ابنه الذي سيأتي من نسله دقيقا
 ً ً  ذاته كان عقابا ً  بطيئا تنبأ النبى  .حيث تنفصل عظام المصلوب ويقاسى أشد أنواع العطش  ،ومؤلما

 .نفصلت كل عظامى. صار قلبى كالشمعإكالماء انسكبت. " دواد وكأنه يقول على لسان المسيح: 

سانى بحنكى وإلى تراب الموت ولصق ل، يبست مثل شقفة قوتى  .وقد ذاب فى وسط أمعائى
.ورجل يَّ ثقبوا يد .جماعة من األشرار اكتنفتني .نه قد أحاطت بى كالبأل .تضعني أحصى كل  يَّ
.وهم ينظرون ويتفرسون ف .عظامى   )4( ".يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسى يقترعون يَّ

 الرغم من أنالمصلوب. بوحالة  هذا ما كتبه النبي داود شارحاً الكثير من أحداث وتفاصيل الصلب

د وكان واستحدث ذلك العقاب الشنيع فيما بع ، نذاكآالعقاب بالصلب لم يكن قد وجد  أسلوب
  قبل الرومان كعقوبة مهينة فى زمن المسيح. مستعمال من 

ن وأ ، ريممأتعني بأن كل هذا قد نفذ فى المسيح عيسى بن " حمد وقد بدا عليه التأثر أل اءتس
  "وة تنطبق عليه ؟كلمات تلك النب

 ، خرينآنبياء الكثير من النبوات التي قد كتبت بواسطة أونعم وليست هذه فقط بل هناك الكثير  "
 ً ً  "في المسيح  وتمت جميعها حرفيا ناسبات ملك فى بل لقد أكد المسيح أيضا ذ  "أجاب حمدي متابعا

ان بن اإلنساألن " عن نفسه: نه أتي ليقدم نفسه وحياته فدية ألجل خطايانا. حيث قال إعديدة ، 
 ً أحمد كيف  ن ياآلاهل أدركت .. ) 5( ."م ويبذل نفسه فديه عن كثيرينم بل ليخدِ خدَ ليُ  لم يأتِ  أيضا

 ً ،  تههايوإلى ن لمقدساد من بداية الكتاب جِ قد وُ  أن تعليم هللا عن الفداء من أجل خطايا البشر جميعا
ً .. ق يحمد إننى يا " المات الحيرة وهو يقولبدت على أحمد ع "وكيف تم كل ذلك بالمسيح ؟  طعا

 ً ً  لم أسمع هذا الكالم من قبل ،.. لقد كان مدهشا كير به قت للتفن الوم.. ولكننى أحتاج إلى مزيد  حقا
حمد قدمه ألأغلق حمدى الكتاب الذى بيديه و ".ى، فسأعود اليك عن قريب بأسئلة أخر ، ال تقلق

هد اءة العبقر أأن تبد ذ هذا الكتاب المقدس كهدية منى .. ويمكنكبإمكانك أن تأخ .تفضل  "قائالً 
  "المميزة. هالعظيمة وتعاليم هالجديد. الذى يحكي عن حياة المسيح ، عن معجزات

،  من قبل ، لكنني لم أقرأ فيه عن الكتاب وأهل الكتاب حمدي لقد سمعت كثيراً  ألف شكر يا "
. ..يه جائب ابن مريم بحسب المكتوب فتعاليم وع وأعتقد بأنه يجب أن أقرأ عن المسيح وعن

  "السالم عليكم 

  وتوادع الصديقان للقاء جديد.  "وعليكم السالم  "

  

 

  الخطيئة

 
 ً الحديث  بدأ على أحمد بعض السرور إال أنه إلتقى الصديقان من جديد وجلسا للحديث. كان باديا

الذي  ، يحنا أفكر بالمسأن وحتي اآلق وبمنذ اللقاء السا يحمد " بسؤال تظهر نبراته الجدية
ً  هأعطي حيات  الخطيئة أتت من أينف ، يجب أن أفهمه فدية من أجل خطايا الجميع .. لكن هناك شيئا

 " لكأجل أستطيع ذ ؟" "؟ وكيف أصبح كل البشر يعانون بسببها ؟ .. هل لك أن توضح ذلك 

.. يئة !لخطااءت ستطيع أن نفهم من أين جنه علينا أن نبدأ من البداية لنأ إال ي "بترو يأجاب حمد

 حيث كان لجنةافإنه وضع اإلنسان فى  ، بعدما خلق هللا الكون والبشر هنحن نقرأ في التوراة بأن

ً  طاهراً  ً  وعلى عالقة وطيدة باo .. إلى أن حدث يوما اقع الكامل ور بيما كان منه إال أن غ شيئا
لقد أتى ف ، منع " فأجاب أحمد بدون تردد "ذلك الشئ ؟ .. أتعرف يا أحمد ما هوالحياة فى الجنة 

   "الشيطان وأفسد كل شئ.

ة حال ر بأيصحيح ... لقد حذر هللا اإلنسان ونهاه عن األكل من ثمر شجرة معرفة الخير والش" 
 .كل أكالً من جميع شجر الجنة تأ " دم قائالآهو مكتوب : وأوصى الرب اإلله  كمامن األحوال 

ً وأما شجرة م   )1( "تموت. عرفة الخير والشر ، فال تأكل منها. ألنك يوم تأكل منها موتا



    

 لوا مندم وحواء .. نعم عصوا هللا وأكآكن الشيطان أتي في شكل حية وخدع ل "وأردف حمدي 

حياة  إلى كل البشر ، حكم الموت ، وألن العصيان دخل ىالشجرة .. وصارت النتيجة المخيفة عل
  ".ةالجميع خطا اإلنسان وقلبه ، صار

 " ً ً  "صار الجميع خطاة ؟ هل حقا . فكيف .من الصعب على أن أعترف بذلك   "سأل أحمد متشككا
  ".أصبح جميع البشر خطاة ؟

 " ً ً  يأجاب حمد " مثل الثمرة التى أكلها لقد أصبح اإلنسان تماما ً أيض " فقد صار موضحا ً  ا  خليطا

 ً ً من الخير والشر. فاإلنسان يستطيع أحيا عجيبا ً  نا  ألعمال ،ضل اويقوم بفعل أف أن يكون صالحا

ً إلنسان من ا. فتارة يكوهع حتى لربما يخدع أقرب الناس إليولكنك تراه فى اللحظة التالية مخاد  ليئا

ً متلئم، فتراه ال تجد فيه غير األنانية والغيرة  ىوتارة أخر ، هتمام بالغيربالحب واال اهية بالكر ا
شكلة ذه المهأحمد فالجميع يصارعون  أنواع الشر .. وكما قلت لك يا خر منآوالشهوة أو أى نوع 

جل أعددت من ن وت، وكل الديانات بدون استثناء تتناولها باهتمام. وفى جميع البلدان وجدت القواني
 ً فعل ينه أل محاولة السيطرة على أشكال الخطية. واألخطر من ذلك أن اإلنسان ال يصير خاطئا

 عمالً م هناك .. وكأن. إنه يفعل الشر والخطية ألنه فى األصل خاطئف ، بل بالعكس الخطية

 "ذلك ؟كليس .. أمل وينتج الخطية والشر من داخله إلنتاج الخطية فى داخل اإلنسان ، يع صغيراً 

  .هبتفحص لصديق سأل حمدي ناظراً 

يقة هو حق انإنني ولألسف أعترف بأن تصويرك هذا لإلنسان يطابق الواقع إلى حد كبير فاإلنس "
ً أولكنه صمت فج .. أجاب أحمد "خليط عجيب من الخير والشر  ً  ة وكأنه تذكر شيئا سأل و،  هاما

ة لخطيئاأجل فإنه من خالل  ي "حمد هأجاب "لكن أين موقع الشيطان فى هذه الصورة ؟حمدي " 
ً مدم وحواء قديآالذي خدع  حصل الشيطان على سلطان فى حياة اإلنسان والمجتمع ، وهو يهدأ  لم ا

ن خالل ية فمليستمر في حياة الخط ، زال يخدع اإلنسان عن متابعة عمله الى يومنا هذا. فهو ما
سبب . وب، فخطايانا هي التي تفصلنا عن هللا الخطية يستمر سلطان الشيطان في حياة اإلنسان

ً  هالخطية صار العالم على حال  نع شراً ي صلذواإلنسان هو ا  ،اليوم. لقد خلق هللا كل شئ حسنا

بين  ل الحروبخال به تلك الصورة الحسنة التى خلقنا هللا عليها. وذلك من فى العالم مفسداً  كثيراً 
ً  ،، العالقات المفككة بين الناس وبعضهم  الشعوب والبلدان على سبيل المثال الل من خ وأيضا

  "كثيرة تحطم حياة البشر. ىسى أخرآأشياء وم

يوم ال هحال هو فى كما، بل أصبح العالم هكذا  ،م يخلقنا على هذه الحالة أفهم من حديثك أن هللا ل "
 خلت فىفالخطيئة د ي "أجاب حمد " بالطبع" ستغراب اسأل أحمد ب "!دم !آوذلك بسبب خطية  ،

خطية لت المن أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخ " دم كما هو مكتوب ...آحياة اإلنسان من خالل 
  )2( " لى جميع الناس إذ أخطأ الجميعإجتاز الموت االموت وهكذا  وبالخطيةم الى العال

ً ندهشسأله أحمد مي " والموت الروح ي. الموت الجسدهوأسوأ نتيجة لذلك هى الموت ، بنوعي  ا
  "! أى موت روحى هذا الذي تتحدث عنه ؟موت جسدى وموت روحى !"

ً أنه إذا أكل من تلك ال ،.. لقد قال هللا لإلنسان أخى  يا"  يب حمدأجا " سيموت شجرة فإنه موتا
 ً ً فبما أن هللا أمين وهو ينفذ كلمته التى يقولها ،  " وموضحا ن كل إنسا على قد صار الموت لزاما

ً  ولذلك ً  نرى الكل يموتون. ولكن اإلنسان مات أيضا ً  موتا   ".طيةعندما وقع فى الخ روحيا

ً  "كيف ذلك ؟ "   سأل أحمد مستغربا

ئع الذى الرا أى طرد من ذلك المكان ، اإلنسان هى أن طرده هللا من الجنةنتيجة خطيئة  ، أجل "
سان إلنا. لقد مات ة، وأصبح يعيش خارج الجن هلقمع هللا خا ةوبعالقة كامل طاهراً  هعاش في

ً حرو للذان ما اهعندما انفصل عن إلهه الحى القدوس ، وذلك بسبب الخطية .. فالخطية والشر  يا
قريبة  حياة أن نحيا عن زالت الخطيئة هى التى تمنعنا نحن البشر ربه.  ومايفصالن اإلنسان عن 

ه ال وس فإنوألن هللا طاهر وقد" صمت  ةبعد لحظ يوأكمل حمد " له أو أن نكون متصلين به
لينجينا  ، ينجّ نحن البشر جميعنا نحتاج إلى مُ  خطيئة. وعليه فإننا هيمكن أن توجد فى حضرت

 طاياك قدأن خبأحمد  أال تظن يا " وهو يسأله على أحمد ثم ثبت نظره " ياناوينقذنا من نتيجة خطا

  "؟ُكتبت



    

كين قد كتبت ودونت من خالل مال يأنا أعلم أن خطايا "أحمد بعض القلق وهو يقول  نتابإ
  "يتابعان كل إنسان.

،  لمةكل ك ، وكل عمل سئ ، كل عمل حسن  "مفصالً  ينعم هللا يعرف كل شئ عنا " قال حمد "
فى  حترجكفة س .. وهل تعلم أىعند هللا  كل شئ مسجالً  ، ويناها بقلوبنانة قد كل نيّ  ، كل فكرة

  "الحساب ؟ موقوفك أمام هللا يو دالميزان عن

   "!!ال .. هللا وحده يعلم  " أجاب أحمد بهدوء

ً .. تذكر أن حمل هللا يسوع ابن مريم قد رفع خطايانا جميأحمد  إن هللا يحبك يا"  م دآن وقت ، م عا
ً  " .. هناك غفران لكل شئ فى المسيحوحواء إلى يومنا هذا  ان كإن  ثم قال " فكر أحمد مليا

 ً   "دم وحواء ؟آالبشر ، فلماذا لم يسمع عنه  جميعهذا الشكل لب المسيح هاما

نه ليس  ، إال  "فاندفع أحمد قائالً  ."نهما قد سمعا عنهأوهل تصدقني لو قلت لك ب" أجاب حمدى 
   "قد سمعا عنه. امن الممكن أن يكون

 هللا لذلك أشار مستمرة به ، ةعالق في.. إن هللا يحب اإلنسان ، وهو يريد أن يكون أخى أحمد  يا" 
الوعد  ليهماإالجنة ، جاء ى دم وحواء فالى المسيح منذ البداية. فى صلب المأساة التى حدثت آل

 ً . ولقد تكلم .قها ، ويبطل سلطانه على اإلنسان سحما سيدوس قوة الشيطان وي بالمخلص الذى يوما
أة بين المروينك بوأضع عداوة  "على مسمع من ادم وحواء قائال لها : ة )يَّ ألح الى الشيطان ( هللا

  )3( "، وبين نسلك ونسلها . هو يستحق رأسك ، وأنت تسحقين عقبه.

م كنه يتكلل .لخ. إن يعقوب .بهيم ان إبراببائهم. اآ ءاء بأسمابنوفى كل الكتاب المقدس دعى األ" 
ً أ!! سوف يأتي واحد ليس له نسل المرأة ، وليس عن نسل الرجل ية السابقة عن في اآل لكنه و،  با

ان لشيطاولكن  ، بن هو الذى سيحطم قوة الشيطان وسلطانه على اإلنسانة ، وهذا االأمراإبن 
بن وع اضبط ما حدث عندما  قدم يسيسحق عقبه. وهذا بال يحاول القضاء عليه بأن إبليس سوف

ن يتكلم ع د ابتدأق.. أن يكون هللا  عجيب جداً " قال أحمد بتردد  "مريم نفسه فدية عن خطايا البشر.
ض على  المسيح حتى ألول أناس وجدوا ب كتا.. هذا يوضح لى كون المسيح هو محور الاألر

لقائنا ليدة ستفسارات جدافى أشياء أخرى و .. ولكنك حفزتنى للتفكيرالمقدس ومركزه من البداية 
  ".. السالم عليكم  يحمد ن يا. فالوقت مضى والبد أن أغادرك اآلالقادم

  وافترق الصديقان ليجمعهما لقاء قريب." وعليكم السالم  "

  

   

 براهيمإابن 

  
الحديث  يحمد بدأ "أحمد ؟ لك فى لقائنا قبل الماضى ، يا ها هو رأيك فى اإلنجيل الذى أعطيتم" 

  يل.ته لإلنجءمنه ، لمعرفة رد فعل أحمد بعد قرا هبهذا السؤال بعدما أخذ الفضول مأخذ

ً بيجمابتسم أحمد   أن أقرأ لمدهش لىا.. لم أقرأ قط مثله .. كان من فى الحقيقة. إنه كتاب رائع "  ا

 العجيبة هيمالعن عجائب السيد المسيح ومعجزاته بتفاصيلها الدقيقة وعظمتها الفائقة ، كذلك تع

هيم لمفااوالفريدة فى الموعظة على الجبل. هناك وضوح وعمق فى شرحه وأفكاره. فهو يقلب كل 
 ً ن عوأما  !!يلعننا من ئنا ونبارك ا: بأنه يجب أن نحب أعد على عقب عندما يقول مثالً  رأسا

 ط ، ولكنفق الً من قبل. وأنا لم أشعر بنفسى مذهو هصالة ، فإنه يختلف عن كل ما سمعتتعليمه لل

 ً  يدحم قال "من أجوبة. يأسئلة جديدة ومحيرة بقدر ما لد يأن أقول بأنه صار لد يجب أيضا
 ً    "ن هات ما عندك ، لنبدأ بالسؤال األول.أحمد .. واآل هذا رائع يا"  فرحا

ً " كما تريد "  ن ية مقرابة بدانجيل بسرد الئحة الاإل ألماذا بد" سؤاله األول  أجاب أحمد طارحا
 رهة ثمفكر حمدى ب ؟"ما الهدف من ذلك ، بداود النبى ووصوال الى المسيح  إبراهيم مروراً 

 ب المقدسالكتا ا السابقة ، والتى دارت حول وحدة وترابطنأتذكر أحاديث"  شرع فى اإلجابة قائالً 

  "نه قد تكلم عن موضوع واحد ؟أ، وكيف 



    

 " ً   .قال أحمد "أذكر ذلك  طبعا

  "وضوع كان ذلك الذى تحدث عنه الكتاب المقدس ؟تذكر أي متوهل " 

  "المسيح." هو أجاب أحمد 

نعرف  فمن خالل النبوات" وأضاف  يقال حمد "أحمد يتعلق بهذا الموضوع  جواب سؤالك يا "
قال أحمد  ، يتفكير فى كالم حمد وبعد لحظة "أن المسيح يجب أن يكون ابن داود وابن إبراهيم 

 ً   .".. ولكن هل لك أن توضح لى تلك النبوات بشكل أقرب وأدق " أن ذلك يبدو مدهشا

ى سيدنا لم هللا إلكسنة ت 4000برهة قبل أن يجيب " فى يوم ما ، منذ ما يقرب من  يصمت حمد
 يراً معنى كب اهيمهللا إلبر لوعد. وكان إبراهيم الذى دعى فيما بعد خليل هللا. أعطى له هللا وعداً 

شيرتك عإلبراهيم أذهب من أرضك ومن  الربوقال  "فى التوراة :لجميع البشرية ، حيث نقرأ 
ض التى أريك  .كةن بر.. وتكولك أمة عظيمة وأبارك وأعظم اسمك فأجع .ومن بيت أبيك الى األر

ض.". وتتبارك فيك جميع قباوأبارك مباركيك والعنك ألعنه   )1( ئل األر

ض  بوعده هللا ، ى الحياة الزوجيةابن ، بالرغم من سنين عديدة فله  يسل فاo وعد رجالً  نه وأ، أر
 ً ً  سوف يجعله أمة عظيمة ، واسمه يكون عظيما د بكل واعي.. وهللا قد نفذ كل تلك الم ومعروفا

يبارك س هللاحذافيرها. ولكن أغرب وألمع المواعيد إلبراهيم . كان ذلك األخير والذى يقول أن 
ض فيه   جب أنيعن المسيح فالمسيح  ات يوجد وعداً !! وفى هذا الموعد بالذجميع قبائل األر

 ف أن هذانعر فتساءل أحمد " لكن كيف "يكون ابن إبراهيم . ومن خالله سيبارك هللا العالم كله.

   "غيره ؟ شخصوليس الى نبى أو بالذات  الوعد يشير إلى المسيح

ً  ي "أجاب حمد فقد رزق  .. توراهمن خالل ما نقرأه فى ال يمكننا القول بأن األمر يتضح تدريجيا
 ة سارهوالثانى من هاجر خادم، واسمه إسحق  ةسيدنا إبراهيم بولدين. أحدهم من زوجتة سار

دة بل والقوبالرغم من أن هللا قد بارك إسماعيل إال أنه وضح إلبراهيم من ، واسمه إسماعيل 
أتك امر سارةفقال هللا بل  "إسحق أن الوعد عن المسيح سيتم من خالل نسل إسحق. حيث نقرأ :

 ً ً  وتدعو اسمه إسحق. وأقيم عهدى معه عهداً  تلد لك ابنا قد سماعيل فما النسله من بعده. وأ أبديا
ً ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جداً  .سمعت لك فيه . مة كبيرةأعله لد وأجي . اثنى عشر رئيسا

  )2( ."أقيمه مع إسحق عهدي ولكن

ً نعم إن إسماعيل الذى ب " فقال أحمد مون بأن لمسلللعرب ونعرف أيضا نحن ا اركه هللا أصبح أبا
زق رلقد ي " أكمل حمد "هللا عز وجل قد أرسل الكثير من الرسل واألنبياء من نسل إسحق.

 وب ،ن ، عيسو ويعقوب ، وأظهر هللا أن الوعد عن المسيح سيكون من خالل يعقيإسحق بولد

ضسحق. االرب إله إبراهيم أبيك وإله إأنا  "وذلك عندما ظهر هللا له فى حلم قائال: ت التى أن ألر
ً  مضطجع عليها ض وتمتد غربا ً  أعطيها لك ولنسلك. ويكون نسلك كتراب األر  الً وشما وشرقا

 ً ض.وجنوبا   )3( ". ويتبارك فيك وفى نسلك جميع قبائل األر

لوعد ان نفس مإنه شئ عجيب ، أن هللا عندما تكلم ليعقوب نراه قد كرر أجزاء كثيرة " قال أحمد 
ً إلالذى أعطاه  س ول نفحإن ذلك يرجع الى أن الكالم يدور  ي "فأجاب حمد "!! براهيم سابقا

 بارك هللاأنه من خالل ابن يعقوب سي في أحمد وتراه يا .. خرآالموعد الذى نقل من جيل الى 

ض. بدأت أدرك كيف أن المسيح هو الموضوع  ىخرأ ةمر" قال أحمد   "جميع قبائل األر
  "األساسى الذى يدور حوله الكتاب المقدس.

ً  يقال حمد "نه هو إأجل  " إسرائيل وجد الكثير من األسباط والسؤال هنا  يولكن من بن  "مضيفا
لقد أختار هللا سيدنا داود ليصنع معه  .هو إذا ما كان هللا قد أظهر من أى سبط سيأتى المسيح

 ً فالنبى إشعياء  .أن المسيح سوف يأتى من نسل داود. وقد أظهر هللا من خالل نبوات عديدة ميثاقا
سنه بعد داود النبى شبه فى إحدى نبواته سبط يسى بجذع شجرة  200الذي عاش بأكثر من 

ى. ووضح أن من نسله سيأتى ذلك الذى يحل عليه روح مقطوع وكان اسم أبا النبى داود هو يسَّ 
ض ، الذى يصن ً هللا ، ويقضى بالعدل للبائسين فى األر ً  ع ملكوتا بالجنة وجميع الذين فى هذا  شبيها

ى وينبت ويخرج قضيب من جذع يسَّ  :" حيث يكتب إشعياء النبى .الملكوت سيعرفون الرب
روح  .والقوة ةروح المشور .والفهم ةه ويحل عليه روح الرب. روح الحكمغصن من أصول



    

ض.. ويقضى بالعدل للمساكين ويحكم باإلنصاف المعرفة ومخافة الرب  ويضرب  .لبائسى األر
ض بقضيب  ى القائم راية اليوم أن أصل يسَّ  فمه ويميت المنافق بنفخة شفتية .. ويكون فى ذلكاألر

  )4( "للشعوب إياه تطلب األمم ويكون محله مجداً 

ح سيكون لمسيلقد أظهر هللا بأن ا  "قال أحمد مكمالً  " لنرى إذا كنت قد فهمت بطريقة صحيحة "
  النبي!!" راهيم ، من نسل إسحق من نسل يعقوب ، من نسل داودمن نسل سيدنا إب

ذلك وات. لوعندما نقرأ فى اإلنجيل نجد أن المسيح قد ولد حسب النب ، أجل صحيح"  يأجاب حمد
ض سلسة األنساب التى توضح وتبين أن المسيح هو من نسل إبراهيم  سل من نويبدأ اإلنجيل بعر

  "داود.

 " ريممالرئيسى فى الكتاب المقدس هو عيسى بن   ف أن الموضوعأخرى كي ةلقد تبين لى مر "

 ً اننا أن بإمك أسئلة أخرى صعبة. لكن يأنه يوجد لد يحمد بالطبع أنت تدرك يا  "قال أحمد مردفا
ن أذهب اآل ب أنع للغاية .. ولكن يجنؤجلها للمرة القادمة فقد سرقنا الوقت .. الحديث مشوق وممت

  ".. السالم عليكم  يقىصد . أستودعك هللا يا.

   .وعليكم السالم " "

  

  

 هللا واحد
  

وقد  يمدحبتسم ا. يبثالثة أصابع فى الهواء أمام حمدسأل أحمد بينما أشار  "ه ؟اما هذا الذى تر "
. ..سؤاله  وتابع أحمد "يد واحدة.في أرى ثالثة أصابع " فهم قصد أحمد من ذلك السؤال وأجابه 

  "؟ حد أم ثالثةحمدى هل تؤمن أن هللا وا"

لسماء االق خمن بإله واحد ؤلكن يجب أن تعلم أننى أ ، منؤربما أنك ال تفهم بالتحديد كيف أ "
ض ، القادر على كل شئ وكل  والموجود في كل مكان، ء األشيا الذى يعرف ويرى كل ، واألر

منا  تعلهللا وكلمة ، يماني بما هو في الكتاب المقدسإفأنت تعرف " جاب حمدي موضحاً أ " زمان
  " الحقيقة مذكورة في اماكن عديدة في كتابنا المقدس هن هللا واحد وهذأ

خري أده مرة ن يكون هللا واحد وثالثة بنفس الوقت ورفع يألكن ال يمكن  "حمد بتصميم أفقاطعه 
  " وليس واحد يا حمدي 3= 1+1+1في الهواء فارداً ثالثة اصابع منها ووضح بقوله 

 بعاً وبدونواحد ط" جابه أحمد أ ؟"م اثنان يا أحمد أأواحد أنت  " سأل حمدي " كم أحمد أنت" 

  " شك

  ؟" فهل يعتبر جسدك أحمد .لقد خلقك هللا بجسد وروح "أكمل حمدي 

  أجاب أحمد" بالطبع هو كذلك " 

  ؟"وماذا عن روحك هل هي ايضاً أحمد " 

  .بذلك السؤال أجاب أحمد وقد أدرك ما الذي قصده حمدي " أجل انها كذلك" 

ي ين فهل من الصعب ان يكون هللا واحد في ثالثة وهو الذي خلقك اثن " وتابع حمدي كالمه
 .ي ثالثةفن هللا وحدة مركبة قد أظهر نفسه أالقول  نايمكن "ضاف بعد صمت لحظة أثم  ؟"واحد

  "؟ 1x1x1كم هو حاصل ضرب 

 " ً ً نسان وليس ابإو عبارة عن ولكن عيسي بن مريم ه" أجاب أحمد وأردف  " واحد طبعا  .o نا
  ؟"هل تؤمن يا حمدي بأنه ابن هللا 

  سأل حمدي ؟ كيف تفهم اعتقادي ؟ ماذا تظن أنت" 

ي عالقة كان عل نك تؤمن بأن هللا سبحانه وتعاليألكن ظني هو  ، عرف بالتحديد بماذا تعتقدأال " 
أعتقد  نا الأ .استغفر هللا "طعاً صاح حمدي مقا !!"ما بمريم العذراء وحصال بدورهما علي ابن 

م أسمع ول ى ،ال تعيمكن أن تكون عن طبيعة هللابمثل هذا الكالم وال تلك الكيفية التي أبعد ما  أبداً 
  " قط عن أحد المسيحيين يؤمن بذلك



    

  ؟"ولكن كيف تؤمن اذاً  "االستغراب واضحاً علي وجه أحمد وهو يسأل  اوبد

 قبل ، زلذ االأي هو موجود من ، أؤمن بأن هللا أزلي "انه قائال شرع حمدي في توضيح  كيفية ايم

من يوم   يبدأالن الكالم عنه إف ،نجيل عن شخص المسيح والخليقة وعندما نقرأ في اإلأبدء الزمان 
ض بل ىوالدته عل ً منذ األ يذكر االر نه إن فنسازل قبل أن يخلق العالم أو اإلأن المسيح ايضا

ان في هذا ك .ة هللافي البدء كان الكلمة والكلمة كان عند هللا وكان الكلم " ذانجيل هكمكتوب في اإل
   ) 1( "فيه كانت الحياة  .مما كان ءبه كان وبغيره لم يكن شي ءٍ كل شي  .البدء عند هللا

  ؟" أليس كذلك .فاo خلق الكون بكلمته

  " فيكون يءأجل وبالتحديد قال هللا كن للش" أجاب أحمد 

ن هللا رجت مخوكانت تلك الكلمة التي  ، لقد خلق هللا الكون من خالل كلمته .ذاً إ " فقال حمدي
وتحمل  ، قخلهللا وقدرته التي ظهرت في فعل الكانت مليئة بقوة  ، عبارة عن جزء ال يتجزأ منه

تنوعة شكال موبفعل تلك الكلمة صارت حياة في ا، صفات هللا أيضاً ففي كلمة هللا وجدت الحياة 
  ."لوقات عديدةومخ

اب حمدي أج !!"وكان الكلمة هللا " نجيل بقوله ولكن ماذا يعني اإل، هذا صحيح  "قال أحمد 
 ً هي ف ،تي افال يستطيع أحد أن يفصلني عن كلم ،مام المحكمة أبشهادة ما  " إذا أدليتموضحا

ً مني تمثلني بكونها ً ألنا تمثوعندما نجلس نحن هنا فان كلماتنا هي جزءاً منا و .. جزئا  يضا

جزء  ها هيبنفس الطريقة عندما خلق هللا الكون فان كلمته التي قال .موضحة ما بداخل كل منا
مة   الكلها هللاب.. ثم حدث أن تلك الكلمة التي نطق طيع أحد أن يفصل هللا عن كلمته وال يست .منه
منذ  يح بن مريمأظهرت نفسها في شخص يسوع المس، زلية التي هي جزء منه وتمثل صفاته األ

د حيما لوكالكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً  "سنة كما هو مكتوب  2000حوالي 
  )2" (من اآلب مملوءاً نعمة وحقاً 

  .ظهرت في المسيحقد كامل قدرته  و كل صفاته ، فكل ما قاله هللا عن نفسه

  .اسة هللا وبره فيهذ شاهد الناس طهارة وبر المسيح فقد رأوا قدإو ،هللا قدوس 

  .يهفهللا  نسان والبشرية كلها فقد رأوا محبةإللوعندما شاهد الناس حب المسيح  ،هللا محبة 

ض ىالناس كيف مش ىذ رأإو ، شئ كل ىهللا قادر عل سة ياب المسيح علي صفحة الماء وكأنه ار
ً وأطعم اآل .وكيف أمر الرياح والعواصف فهدأت وسكنت  ف وكيفالكيف خلق خبزاً وسمكا

ئذ حين ة ..حيا قد أنتن في قبره واهباً لهم كان طي البصر للمولود أعمي وأقام أموات ومنهم منعأ
  " يحمحدودة في المس قدرته الال ،نهم في الحقيقة قد نظروا بأعينهم قوة ومجد هللا إف

 ؟ن زمانسان وهو الموجود عز وجل في كل مكان وإولكن كيف يحد هللا نفسه في " فسأل أحمد 
  ؟"هل ترك هللا الكون ونساه عندما تجسد في المسيح 

ض أننا كنا في بحر بال حدود ومألإ " أجاب حمدي " يا أحمد"  حللنا لبحر ونا كأساً من ماء افر
ً ع يءونفس الش .. نا أنه يحمل نفس صفات ماء البحرلوجد ،هذا الماء  يح لي المسينطبق تماما

امل بكيح ظهر نفسه في شخص المسالموجود في كل مكان قد أو ءكل شي ىزلي القادر علفاo األ
وقت س البل كان في نف صفاته وقدرته. وهللا لم يحد نفسه في إنسان حينما ظهر في المسيح ،

  "موجوداً في كل مكان.

  قال أحمد مستنكراً. " لكن هللا ال يمكن أن يظهر نفسه في إنسان" 

هللا صاحب  ،كل شى  ىقادر علالن هللا علنا أن نقول كيف  !!وكيف لنا أن نحد هللا يا أحمد " 
  ء ؟"أليس هو بقادر علي كل شي!! سلطان أنه ال يستطيع أو ال يمكن  ىأعل

ظهر ه قد أإال إنني ال أستطيع أن أقبل وأصدق بأن ء ،كل شي ىأجل هو القادر عل" أجاب أحمد 
  !!" نفسه في إنسان

حن نة لنا صعب الفهم والقبول بالنسب ءأن هذا الشي ىأي حال نحن متفقان عل ىعل" فقال حمدي 
ن لم هذا مكن تعتوإن لم  فهو يستطيع فعل أي شيء يريده .. هللا .. ىإال أنه ليس صعباً عل، البشر 

شتعل تيق رة عليهللا قد أظهر نفسه من قبل في شج فماذا ستقول عندما تعرف أن ، قبل يا أحمد
  !!" نا موسيدون أن تحترق وتكلم منها إلي سيد



    

نسان إه في بتسم لنفسه إذ أدرك أنه ليس من الصعب علي هللا أن يظهر نفسافكر أحمد لحظات ثم 
  إن كان قد ظهر من قبل في شجيرة عليق.

 اً روح هللاوطبع ؟ عي كلمة هللا وروح هللافمن هو الذي دُ  ،فكر قليال يا أحمد " وتابع حمدي حديثه 

 ىحبل فأصبحت ، حن نعلم أن روح هللا حل علي مريم العذراءون ،ال يتجزأ من هللا  ءهو جز
قال الك وفأجاب الم :"حيث كلمها المالك جبرائيل كما هو مكتوب في اإلنجيل  ،وولدت المسيح 

 " بن هللا ىدعيولذلك أيظاً القدوس المولود منك  ، كلللها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظ

 ىباً علكنت طبي فلو ؟ الطريقة هالعالم بهذى من يكون هذا الذي جاء إل، فالسؤال هنا يا أحمد ) 3(
  ؟" مهساماذا سيكون ؟ ما الذي ستكتبه ف ، مهمة تدوين شهادة ميالده خذتوأ ،زمن المسيح 

  " بن مريم ىالبد أن يكون إسمه يسوع أو عيس" أجاب أحمد 

  ؟" سم أمهاأيحمل " ل حمدي اءوتس

  " ون هي مريم العذراءوستك" أجاب أحمد " نعم " 

ض بتسامة أاأجاب أحمد ب ؟"ب ماذا ستكتب وعندما نأتي السم األ" فسأل حمدي مبتسماً  م ل" عر
  " يكن له أب

ً اسنترك  ،هذا صحيح " قال حمدي  ً  سم األب مكاناً شاغراً وذلك ألنه لم يكن له أبا ولكن  ، أرضيا
  وروحمة هللاك الذي يدعي كلأصل ينتمي ذل أي ىوإل ى ؟من أين أت ، خر آيمكننا أن نطرح سؤاالً 

 ن خبز هللاأل " :لقد تكلم عن نفسه قائالً ؟  من هو في نهاية المطاف ذلك الذي جاء من السماء؟  هللا

لي فال إقبل ي. من خبز الحياة .هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم .. فقال يسوع أنا هو 
  )4( اً "يجوع ومن يؤمن بي فال يعطش أبد

الخبز بد. واأل ىإن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إل، أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء " 
  )5" ( الذي أعطيه أنا هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم

كل لذي يأ. ونعلم أن االناس ألجل جميع فديةفقد جاء المسيح يا أحمد من أجل ان يعطي جسده 
 ماءل من السنز الخبز الذي ، لي حياة جسدية. وأما الذي يقبل خبزاً من هللاطبيعياً يحصل ع خبزاً 

ً  .أبديةحياة يحصل علي حياة روحية  ، ة حيا ىلمنه يحصل ع فالذي يؤمن بالمسيح ويأخذ نصيبا
 o عوة د هو فقبول المسيح، ختبرت ذلك بنفسي اوقد ، تسد جوعه وعطشه الروحي الداخلي

  !!" ك يا أحمدلمقدمة شخصية من هللا 

د ب أنني قأحس .فالكثير من األفكار تجول بخاطري" قال أحمد بهدوء " لست مهيئاً لذلك بعد " 
ذي أظهر احد الواألن قد بدأت أفهم كيف تؤمن باo الو. الظن من قبل بكيفية إيمانك باoأسأت 

دي كن لل، وفكري  أنت تعرف يا حمدي بأنني أحب المسيح وأقدره من كل قلبي .نفسه في المسيح
  ؟" .. فهل يمكننا تناولها في مرة قادمةى أسئلة أخر

  "السالم عليكم  "أجاب حمدي  " سنفعل بكل تأكيد .أجل" 

  "وعليكم السالم. "

  

  

   هللا واإلنسان
   

ع عيسى ن يسوأبفتارة كنت تقول . بحديثنا في المرة الماضية هاراً نو لقد فكرت ليالً  "قال أحمد 
الضبط بدد ن أن تحأرجوك اآل ه !!في هتقول أن هللا قد أظهر نفس ىوتارة اخر ، بن مريم إنسان

ً خمن هو يسوع ؟ فأ   "!!ريم مo ، وهو ليس بأكثر من ابن  شى أن تكونوا قد جعلتم منه ابنا

، لى الحياة األبدية مع هللا إن الجواب على سؤالك هذا هو المفتاح إأحمد  اأتعرف ي ي "أجاب حمد
ض والى األبد فى السماء. ومن هنا عل ً إى األر فى موضع هللا.  نه لمن الشرك باo أن نجعل إنسانا

وعن والدة المسيح كإنسان ال  .وليس العكس ، نساننجيل يخبرنا عن هللا الذي ظهر في اإللكن اإل
 ولكن .وابن مريم، ابن دواد  ، يوجد هناك اختالف في الرأي. وحسب النبوات فهو ابن إبراهيم



    

  "علمنا هللا أيضا أنه سياتى إلينا من خالل المسيح.أنبوات ما قبل الميالد بزمن بعيد  في

صد أن األنبياء الذين سبقوا المسيح قد أخبروا أن هللا سيظهر نفسة في قأت " سأل أحمد بدهشةف
و المسيح. ويجب أال هالكتاب المقدس إن الموضوع األساسى فى "  ي. أجاب حمد"المسيح ؟
لك ؟ أن يكون هللا قد أعطانا الحقيقة عن المسيح. ويجب أال يدهشنا ذلك ؟ أن يكون هللا قد يدهشنا ذ

  "النبوات التى قيلت قبل والدتة بمئات السنين. لأعطانا الحقيقة عن المسيح من خال

  " لسماع ذلك .. هيا ال تسكت أنا مشتاق جداً "  قال أحمد بلهفة

النبى ميخا  سنة قبل والدة المسيح ، ذكر هللا من خالل 700حوالى  " بعد لحظة تفكير يقال حمد
 ً  ن قبل أنم اً أن ذلك المولود كان موجود ، أن المسيح سوف يولد فى مدينة بيت لحم ، وبين أيضا

وذا وف يهبيت لحم أفراته وأنت صغيرة أن تكونى بين أل أما أنت يا : "يولد ، كما هو مكتوب
ً  ينك يخرج لفم ) 1( ."للى إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام األزع الذي يكون متسلطا

ً  : "كما ذكر فى االنجيل، لحم بيت وميالد المسيح كان في مدينة  ل ن الجليم فصعد يوسف أيضا
 هوعشيرت اوددمن بيت  هينة داود التى تدعى بيت لحم لكونمن مدينة الناصرة الى اليهودية الى مد

كر بنها البلدت اوهى حبلى. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد فوتة المخطوبة أليكتتب مع مريم امر
  ) 2( "ذ لم يكن لهما موضع فى المنزل.إوقمطتة وأضجعتة فى المذود 

  و السؤال هنا من هو ذلك الذي وجد من قبل أن يولد في العالم ؟

ً أين فى أورشليم (عن نفسه عندما كلم اليهود الساكنلقد قال هو  براهيم إبوكم أ ") ي القدس حاليا
قال  هيم.فقال له اليهود ليس لك خمسون سنة بعد. أفريت إبرا .تهلل أن يرى يومى فرأى وفرح

  )3( " يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن

  "سنة. 2000نحن نعرف أن سيدنا إبراهيم قد عاش قبل المسيح بحوالى 

أحمد  قال " مقبل أن يولد ومن قبل حتى أن يكون أبراهي قال أنه موجود مننفسه المسيح ف " إذاً 
 ً   "؟ نبياء أن هللا سيظهر نفسة فى المسيحب فى األِت كُ ولكن أين "  متابعا

ً  يأجاب حمد" فى أماكن عديدة  " أتي من اء عن واحد سوف ييشعإخبرنا النبى ألقد "  موضحا
 ميزهاحيث يؤسس مملكة أبدية يتلك البقعة الصغيرة التى نشأ وترعرع بها يسوع بن مريم. 

اء يشعنبى إويصف ال .ابن داود سيرأس تلك المملكة وإلى األبد هوهو بنفس، ويشملها سالم هللا 
نا ولد لد لألنه يو"  ويوضح من هو المسيح من خالل األسماء العديدة التى يدعى بها حيث يقول:

ً  ىعطَ ونُ  ً ى اسمه عجدعَ ويُ ،  هوتكون الرياسة على كتف ابنا ً  مشيراً  يبا ً أب اً قدير إلها رئيس  ابديا ا
الحق دها بليثبتها ويعض هنهاية على كرسى داود وعلى مملكت لنمو رياستة وللسالم ال .السالم

  ) 4(" ن الى األبد.والبر من اآل

ً  حدونحن نعلم أن األسماء التي يعطيها هللا أل ً  فإنها تمثل وصفا فمن  ، الشخص ذلكل ومؤكداً  حقيقيا
ً  ىَ عِ يا أحمد ذلك الذى دُ  هو إذاً  ً  مشيراً  اسمه عجيبا ً  قديراً  إلها ً  أبا ً رئيو أبديا    "م ؟للسال سا

ل من قب في النبوات هوالمدونة عن، لمسيح ل لقد بدأت أفهم تفاصيل تلك الصورة " أجاب أحمد
   "بنفسه ؟ همكتوب أن هللا سوف يأتي الى العالم الذى قد خلق هو ولكن هل ه ..والدت

طريق يمهد اللمن قبل هللا  وكان مرسالً  ، بن زكريا المسيح يَ يحلقد عايش " وقال  يه حمدنظر ل
 كون هون يم ه عنوعندما كانوا يسألون .يمان بالمسيحليتوب الناس ويرجعوا لإل ، لمجئ المسيح

 صوت " :إنه أجابهم من الكتوب فى نبوة إشعياء واإلصحاح األربعين قائالً ، هللا  هاذا أرسلمول

جبل  وكل كل وطاء يرتفع .إللهنا قوموا فى القفر سبيالً  .برية أعدوا طريق الربفى ال خصار
 ً ً شر جمبفيعلن مجد الرب ويراه كل  .والعراقيب سهالً  وأكمة ينخفض ويصير المعوج مستقيما  يعا

ً إوترينا الصورة هنا من سفر  )5(" ألن فم الرب تكلم  ً  شعياء النبى أن ملكا ً ع وربا ف سو ظيما
ض الوعرة من أجل مجيئ .يأتى بزيارة لك رى ذت فمن هو يا ه.ويجب أن تمهد الطريق خالل األر

  "؟ الملك الذي سيأتى يا أحمد

   أجاب أحمد " بحسب كالم النبوة يكون هو الرب إلهنا "

لمكان فى نبوة وستتضح لنا الصورة أكثر وأكثر عندما نتابع القراءة من نفس ا ي "أكمل حمد
ن يهوذا دولى لمق .مبشرة أورشليم ارفعى ال تخافى رفعى صوتك بقوة يا" إ: ث قد كتبإشعياء حي



    

كراع  .قدامه هوعملت همع ههوذا أجرت .تحكم له ههوذا السيد الرب بقوة يأتى وذراع .هوذا إلهك
  ) 6( "يحملها ويقود المرضعات. هفى حضن ، يجمع الحمالن هبذراع هيرعى قطيع

 .حالصال أنا هو الراعى" راع لكل المؤمنين به فهو يقول عن نفسه: ك والمسيح قد جاء فعالً 
بحسب  ) فمن هو يا أحمد ذلك الذى سيأتى كراع7( ."والراعى الصالح يبذل نفسه عن الخراف

  "النبوة ؟

   "نفسه. إللهأن أعترف بأنه هو الرب ا يَّ عل " أجاب أحمد الذى قد اضطرب وتأثر لكلمات النبوة

ن بسوع ما تعلم يا أحمد أن كل تلك النبوات عن المسيح قد تمت وتحققت بيوك ي "وتابع حمد
نه بين له أو ، يَ أصبح أبا يح والذي ، وقبل أن يولد المسيح جاء المالك جبرائيل الى زكريا .مريم

ً  سيرزق بابن : المالك هعن ل.. حيث قاى سيقوم بها ذلك االبن المتميز عن المهمة الت وأعلمه أيضا

تقدم وي .إسرئيل الى الرب إلههم ين من بنيويرد كثير .أمه يمتلئ من الروح القدس ومن بطن"
 هيئ للربي يلك الى فكر األبرارباء الى األبناء والعصاة ه بروح إيليا وقوتة ليرد قلوب اآلأمام

 ً بن َي حيأمامه  تقدمكتوب فى تلك النبوة من هو ذلك الذى سيم) وبحسب ال8(  "مستعداً  شعبا
  "هو الرب إلههم." أجاب أحمد "  ؟زكريا 

ها وأنت أي ": قائالً  هعن هأبو زكريا تنبأ صغيراً  طفالً  كان يحيَ  بينماو " مرة أخرى يوتابع حمد
 خالصتدعى ألنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه لتعطى شعبه معرفة ال يالعل ينب يالصب

  ) 9( "شرق من العالء.مُ بأحشاء رحمة إلهنا التى بها افتقدنا ال .بمغفرة خطاياهم

 برائيلالمالك ج ، شعياءإ يكريا بحسب كلمات كل من النبزبن  حمد كيف أن يحيَ أ اهل ترى ي

   "؟ ها الذي سيأتي هو هللا نفسذ، وأن ه أمام الرب تقدمزكريا ، سي هوأبي

ً ، أجل أرى ذلك " أجاب أحمد بكل جدية     "ح.بمجيئ المسي وقد تحقق وأثبت كل ذلك واقعيا

ً  يقال حمد " نعم وبأدق التفاصيل"  وع فى بنها يسوعندما ولدت مريم العذراء ا" ثم أضاف  معلقا
 بشركمأا ها أنف .ال تخافوا" مدينة دواد بيت لحم ظهر مالك الرب لرعاة خارج المدينة وقال لهم: 

" ب.لرابفرح عظيم يكون لجميع الشعب. إنه ولد لكم اليوم فى مدينة دواد مخلص هو المسيح 

ن عال هو قنجيل. فلقد الرب. فهناك براهين كثيرة فى اإل وأما عن كون المسيح أنه هو.. ) 10(
  ) 11( "ب واحد.ا واآل" أن: هنفس

ً  يَّ فى البداية كان لد " قال أحمد ً  حبا لى فى مرة األوولل لكننى .. كبيرين لعيسى بن مريم واحتراما
كم وعالم. ولماذا ولد وعاش هنا فى ال،  يقةقحلحياتى أرى صورة كاملة لمن هو شخص المسيح با

   ".يوضيح كل هذا لتألنك صرفت الكثير من وقتك ألجل  يحمد أشكرك يا

امل كران يقدم هللا لك دعوة للحصول على غف ، إنه من خالل اإليمان بالمسيح وقبوله .أحمد"
أنا هو "  موات يقول:من األ يننتصر على الموت والذى أقام كثيراوحياة أبدية. فالمسيح الذى 

 ."بدى األمن بى فلن يموت الآن حيا وامن بى ولو مات فسيحيا وكل من كآالقيامة والحياة من 

  "؟تريد يا أحمد أن تقبل عطية هللا لك من خالل اإليمان بيسوع المسيح  أال.. ) 12(

يقرع  لبىاب قن أنه واقف على بفأنا أشعر اآل ، نعم ه "أجاب أحمد والدموع تتنازع فى مقلتي
   "أن أقبل عطية هللا ؟ يا حمدى يتى .. كيف لاويريد الدخول الى حي

ً "  يأجاب حمد ه بكل لعترف إ ، كبمن قل هأطلب، o بكلماتك الخاصة  ي.. صل هذا ليس صعبا
لمسيح اقبل غفرانه لك على حساب ذبيحة او، عنا  يءفإن هللا على أى حال يعرف كل ش يء ،ش

 .له ميذاً تل وتصير ، وأن يعطيك القوة لتتبع المسيح هأن يدخل الى حياتك بروح .. أطلب من هللا

ً  ، صالتك باسم المسيح يصل . باآل هللابينك وبين  فهو الذى من خالل فداءه الكامل يكون وسيطا

ول يث يقح .من خالل إيمانك به تحدث فى حياتك المعجزات ، وعطية هللا لك، وإذ تقبل المسيح 
 ، صية بهتصير على عالقة شخ ، تحصل على حياة جديدة من هللا ،نك تولد من جديد إاإلنجيل: 

ً   ،عالقة من نوع خاص جداً  ً  إذ يصبح هللا أبا  نجيلاإل وب فىكما هو مكت ، له لك وتصير أنت ابنا

ً  هوأما كل الذين قبلو: " عن أولئك الذين قبلوا المسيح فى حياتهم صيروا يأن  فأعطاهم سلطانا
  )13( "المؤمنون باسمه. يأ هللا أوالد



    

من  حمدأ بك يا أهالً  " بتسامة تمأل وجههقال حمدى واال ، وبعدما صلوا سوية ، شكروا الرب
  "ن من خالل المسيح إخوة فى عائلة هللا.فنحن اآل ، ن فى العائلةاآل

ً  هجهوقال أحمد و ؟" أن أشكرك يكيف ل "   .يشع فرحا

ين لذاخرين من آبحث عن عالقة مع او ، عل هذا فى كل يوموأف، بل أشكرهللا  ي "أجابه حمد
لمسيح لمها اعتلك الصالة التى  يحمد أن تصلأن يا .. ويمكنك اآليتبعون المسيح فى نفس الطريق 

 لتالميذه :

    

اء كذلك مشيئتك كما فى السم لتكن .أبانا الذى في السموات. ليتقدس اسمك. ليأتى ملكوتك" 
 لينا. والنبين إاليوم. وأغفرلنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذ نا أعطنااألرض. خبزنا كفاف على

  )14( ن ". آميتدخلنا فى تجربة لكن نجنا من الشرير ألن لك الملك والقوة والمجد الى األبد

 

  

  المراجع 
  يات من الكتاب المقدس مرتبه بحسب الفصول آ

  :حمل هللا 

  23:6بولس الرسول إلى أهل رومية رسالة )1(

  29:1نجيل يوحنا إ )2(

 20:3يوحنا  رؤيا )3(

 فداء من هللا :
 6- 5:2بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس رسالة  )1(

  22:9الرسالة الى العبرانيين  )2(

 7- 4: 53إشعياء  )3(

 19-15 22مزامير  )4(

 45 : 10رقس إنجيل م )5(

 

       الخطيئة : 
   17-16 2التكوين  )1(

   12: 5رسالةبولس الرسول إلى أهل رومية  )2(

  15: 3التكوين  )3(

 

  ابن إبراهيم :
   3- 1:  12 التكوين )1(

 21- 19:  17التكوين  )2(

  14 – 13:  28التكوين  )3(

  10، 4.  2-1:  11إشعياء  )4(

 



    

  : هللا واحد
   4-1:  1إنجيل يوحنا  )1(

   14:  1إنجيل يوحنا  )2(

  35: 1إنجيل لوقا  )3(

  35-  33:  6إنجيل يوحنا  )4(

  51: 6إنجيل يوحنا  )5(

 

  هللا واإلنسان  : 
  2: 5ميخا  )1(

   7 -4:  2أنجيل لوقا  )2(

  58-  56:  8إنجيل يوحنا  )3(

 7 -6:  9إشعياء  )4(

 5-3:  40إشعياء  )5(

 11-9:  40إشعياء  )6(

 11:  10أنجيل يوحنا  )7(

 17-15: 1إنجيل لوقا  )8(

  78-76:  1إنجيل لوقا  )9(

 11-10: 2إنجيل لوقا  ) 10(

   30: 10إنجيل يوحنا  ) 11(

   26-25:  11إنجيل يوحنا  ) 12(

   12: 1إنجيل يوحنا  ) 13(

   13-  9:  6إنجيل متى  ) 14(

  

  

  

  

  

  

  فهرسال
    

   الموضوع
   أحمد وحمدى

    كبش الفداء

    كلمة هللا

       فداء من هللا

    الخطيئة

    ابن إبراهيم

    هللا واحد

    هللا واإلنسان

    المراجع


