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. ٍٍطبْ وٍّخ اهلل ٘ٛ ِٛػٛع إٌمبُ اٌوئيَٝ. يلٚه علاي ٘نٖ األيبَ ؽٛي طلق اٌٛؽٝ اإلٌٙٝ

. ٌىٓ إما فؼغ اٌّوء ٌٍَطبْ يَٛع اٌَّيؼ فؼٍيٗ اٌقؼٛع ٌوأٜ اٌَّيؼ ٔفَٗ فٝ اٌٛؽٝ اإلٌٙٝ

ػٍيٗ أْ يزَّه ثٕفٌ  (ِؤِٓ يقؼغ ٌٍَطبْ اٌَّيؼ)أٜ شقض ٚوً شقض يلػٝ أٔٗ َِيؾٝ 

ِب ٘ٛ ٘نا اٌوأٜ ؟ . هأٜ اٌَّيؼ 

 (!حجة هي الصوث ـ يا له هي صوث هذو)الجواًة السلثية : أواًل 

وّب فؼً اٌشيٛؿ )ٚ ٌُ يطوؽٙب عبًٔجب  (وّب يفؼً اٌيَٛ ثؼغ إٌمبك)ٌُ ُيؾمو اٌوة أثًلا ِٓ وٍّخ اهلل 

ٚ ٌُ يٕبلؼٙب ( ِغ أٔٗ ٔمل ِٓ يَٝء اٍزقلاِٙب)ٚ ٌُ يٕمل٘ب  (اٌيٙٛك ِغ رمبٌيلُ٘ اٌشفٙيخ فٝ ىِٕٗ

ِغ أٔٗ فٝ ثؼغ األؽيبْ أكفً رفبٍيو عليلح )ٚ ٌُ يؼبهػٙب  (ِغ أٔٗ هفغ ػلح رفبٍيو ٌٙب)

( . Tanakh)إٌمبك ِغ اٌؼٙل اٌمليُ " وجبه"ٌُٚ يزىٍُ أثًلا ػل٘ب وّب يفؼً  (ػٍيٙب

استخذام الوسيح لكلوة اهلل : ثاًًيا 

ػٕلِب َّٔغ اثٓ اإلَٔبْ يَزشٙل ِٓ وٍّخ اهلل : ال ٔقشٝ ِٓ لٛي " : "ٌٛيٌ عٍْٛٛ"وّب لبي 

وً . فىً شٝء ُيمبي ـ ِٓ ٚعٙخ ٔظؤب ـ ُيؾَت ػٍٝ اٌٛؽٝ اإلٌٙٝ ، ال ٔؾزبط شٙبكح أفوٜ 

إػالٔبد اٌىزبة اٌّملً ِٛؽٝ ثٙب ِٓ اهلل ثلهعخ ِزَبٚيخ ٌىٓ إٌّٛمط اٌنٜ أػطبٖ اٌوة ػٓ 

٘نا اٌجو٘بْ ال يؾزبط ٌفزوح طٛيٍخ ِٓ األثؾبس ، يَزطيغ اٌطفً . اٌؼبٌُ لل ؽَُ اٌَّأٌخ ٌٕب فًٛها 

ًِب ِضٍّب يفّٙٗ اٌؼبٌُ اٌىجيو  ًِب اطوؽٙب أِبِٗ . اٌظغيو أْ يفّٙٗ رّب إما ٍبٚهره اٌشىٛن يٛ

" ٚوزبثه اٌّملً ِفزٛػ
(1)

 . 

إِب وبْ يؾفظ أعياًء . وبْ يؼوف اٌّىزٛة ثىً كلخ ، ؽزٝ اٌىٍّبد ٚأىِٕخ األفؼبي  .1

 15 : 7يٛؽٕب : وجيوح أٚ وبْ يؼوفٙب ثبٌغوييح 
(2)

 .

وبْ يؤِٓ ثىً وٍّخ فٝ اٌٛؽٝ ، ٚلل رّذ وً إٌجٛاد اٌقبطخ ثٗ .2
(3)

 ٚ٘ٛ آِٓ َِجمًب 

ثأٔٙب ٍززؾمك
(4)

.  



رىٛيٓ )وبْ يؤِٓ ثأْ اٌؼٙل اٌمليُ ؽميمخ ربهيقيخ ٚ٘نا أِو ٚاػؼ ثلًءا ِٓ ٍفو اٌزىٛيٓ  .3

فظبػًلا ، ٘بعُ إٌمبك ٚرغبكٌٛا وضيًوا ؽٛي ِؼظُ ِب آِٓ ثٗ  (5 4ٚ : 19 ِٚزٝ 24 : 2

: ٔملَ ٌه ثؼغ األِضٍخ ِٓ اٌؾمبئك اٌزبهيقيخ . ٚوأٔٗ ِغوك فيبي 

  ٘بثيً وبْ شقًظب ؽميمًيب   51 : 11ٌٛلب 

  ٝ(27 26ٚ : 17ٌٛلب )  ٔٛػ ٚاٌطٛفبْ 39 ـ 37 : 24ِز 

  إثوا٘ي58ُ ـ 56 : 8يٛؽٕب  

  ٍٝلَٚ ٚػّٛهح12 : 10ٌٛلب  / 24 23ٚ : 15/11 : 10ِز   

  (ٚىٚعزٗ) ٌٛؽ 32 ـ 28 : 17ٌٛلب 

  ٝ(28 : 13ٌٛلب )  إٍؾك ٚيؼمٛة 11 : 8ِز 

  ا58ٌّٓ 49ٚ 31ٚ : 6يٛؽٕب  

  اٌؾيخ14 : 3يٛؽٕب   

  ٝ( ـ ٍِىخ ٍجأ42ع  ) يٛٔبْ 41 ـ 39 : 12ِز 

  ٝكأيبي ٚإشؼيبء15 : 24ِز   

: وبْ يؤِٓ ثأْ أٍفبه اٌىزبة اٌّملً رؾًّ أٍّبء األشقبص اٌنيٓ وزجٛ٘ب . 4

  8 7ٚ : 19ِزٝ  : (اٌزٛهاح)ٍِٛٝ وزت األٍفبه اٌقَّخ/  

  14 : 5ٌٛلب  / (وزبة ٍِٛٝ ـ اٌزٛهاح) 26 : 12  10ٚ : 7ِولٌ  

  46 45ٚ : 5  17ٚ : 1يٛؽٕب  / 44 27ٚ : 24  31ٚ 29ٚ : 16ٚ

إٌبًِٛ أٚ اٌزٛهاح ثٍّٛٝ أػطٝ أِب إٌؼّخ ٚاٌؾك فجيَٛع ) 19 : 7ٚ

(اٌَّيؼ طبها
(5)

.  

  ٝ13 ـ 6 : 7ِولٌ إشؼيبء وزت ٘نٖ اآليبد اٌَّزشٙل ثٙب ف  

يلػٝ اٌٍيجواٌيْٛ أْ : ٍِؾٛظخ ِٓ اٌىبرت ) . 41 ـ 37 : 12يٛؽٕب ٚ

 ُوزت ثؼل ٍمٛؽ أٚهشٍيُ ثٛاٍطخ وبرت آفو يطٍمْٛ 66 ـ 40إشؼيبء 

اٌَجت اٌؾميمٝ اٌٛؽيل الكػبئُٙ ٘نا ٘ٛ أْ " . كٚريوٚ إشؼيبء"ػٍيٗ 

اٌزأهيـ اٌّجبشو ٍيؼٕٝ اِىبٔيخ ؽلٚس إٌجٛح ٌىٓ اٌٍيجواٌييٓ ٔبكٚا 

فالثل أْ ٘نٖ األعياء . ثبٍزؾبٌخ أٜ ِؼوفخ ثبٌَّزمجً وبٌّؼغياد ِضاًل 

ٌىٓ ال يٛعل شٝء ثبٌٕض يشيو إٌٝ وبرت . ُوزجذ ثؼل ٘نٖ األؽلاس 

ؽزٝ ِقطٛطبد اٌجؾو .  The Unity of Isaiah اهعغ إٌٝ. آفو

ثّب " ٌيفٕغَزْٛ. "اٌّيذ إلشؼيبء رّييد ثبٌزّبٍه اٌمٜٛ ٌىٓ وّب لبي ك



كٚريوٚ "أْ اٌوة يَٛع أول ػٍٝ رّبٍه ٍفو إشؼيبء فئْ ٔظويخ 

  .(ٌيَذ فيبًها ِزبًؽب ٌىً ِٓ يلػٝ أٔٗ يزجغ اٌَّيؼ" إشؼيبء

  ْ41 ـ 39 : 12ِزٝ : يٛٔبْ وزت يٛٔب 

  15 : 24ِزٝ : كأيبي وزت كأيبي 

وبْ يؤِٓ ثأْ اٌؼٙل اٌمليُ ٔطمٗ اهلل ٔفَٗ أٚ ُوزت ثٛؽٝ ِٓ اٌوٚػ اٌملً ؽزٝ ٌٚٛ وبٔذ  .5

  / 43 32ٚ 31ٚ : 22  5ٚ 4ٚ : 19ِزٝ : يل ثشويخ ٘ٝ اٌَّّىخ ثبٌمٍُ 

 . 37 : 20ٌٛلب  / 26 : 12ِولٌ 

  .31 29ٚ : 16ٌٛلب : وبْ يؤِٓ ثأْ وٍّبد اٌٛؽٝ ألٜٛ ِٓ ِؼغيارٗ  .6

:           أٍفبه اٌؼٙل اٌمليُ وبٔذ ٘ٝ اٌؾىُ فٝ وً علاي ! اٍزشٙل ثٙب ٚ٘ٛ يمبَٚ إثٍيٌ  .7

  .31 29ٚ : 16ٌٛلب  / 4ِزٝ 

. اآلفالليبد اٌزٝ ٔبكٜ ثٙب ٘ٝ ٔفَٙب اٌّىزٛثخ فٝ اٌٛؽٝ . اٍزشٙل ثٙب وأٍبً ٌزؼبٌيّٗ  .8

 : 12  19ٚ : 10  13ٚ 9ٚ : 7ِولٌ  / 40  :22  19ٚ 18ٚ : 19  12ٚ : 7ِزٝ 

  .20 : 18ٌٛلب  / 31 ـ 29 24ٚ

اٌمبكح اٌيٙٛك فٝ أيبِٗ . ؽنه ِٓ اٍزجلاٌٙب ثشٝء آفو أٚ اإلػبفخ إٌيٙب أٚ اٌؾنف ِٕٙب  .9

( 44 43ٚ : 5 )29 : 22  9ٚ ـ 1 : 15  17ٚ : 5ِزٝ : أػبفٛا إٌيٙب ثزمبٌيلُ٘ اٌشفٙيخ 

رلِيو اإليّبْ ثبٌىزبة اٌّملً وىٍّخ اهلل ٍيفزؼ اٌجبة اٌيَٛ ٌزمٍيل ) . 12  ـ1 : 7ِولٌ / 

  .("عليل"

ٍيليٓ وً إٌبً فٝ اٌيَٛ األفيو وبٌَّيب ٚاٌٍّه ثٕبء ػٍٝ وٍّزٗ اٌظبكلخ  .10

  27 22ٚ : 5يٛؽٕب  / 31 : 25ِزٝ : اٌّىزٛثخ ػٍٝ يل أٔبً إِٔبء ثبهشبك اٌوٚػ اٌملً 

  .16 : 2هِٚيخ /  48 : 12ٚ

ثبهٍبي اٌوٚػ اٌملً                      (B’rit Hadashah)أػل ٔظٛص اٌؼٙل اٌغليل  .11

(the Ruach HaKodesh) .  ٌُٕالؽظ أٔٗ ٌُ يىزت وٍّخ ٚاؽلح فٝ اٌىزبة اٌّملً هغ

إٍٔل ِّٙخ وزبثخ وً وٍّخ  . (1يٛؽٕب اٌزٛهاح اٌؾيخ ثٍؾّٙب ٚكِٙب ، أظو )وٛٔٗ وٍّخ اهلل 

وٍّبد اٌوًٍ ٌٙب ٔفٌ ٍٍطبْ وٍّبد . اهلل ألٔبً إِٔبء َِٛليٓ ِٓ اٌوٚػ اٌملً 

 : 15  22ٚ : 14  20ٚ : 13يٛؽٕب  / 16 : 10ٌٛلب  / 15 14ٚ : 10ِزٝ : اٌَّيؼ 

  . 14 ـ 12 : 16  27ٚ 26ٚ



 :ٌُ يغو ِٓ اال٘زّبَ اٌنٜ أٚالٖ إٌبً ٌٍىزبة اٌّملً ثً ٌؼُٕٙ ٌغٍُٙٙ ثٗ  .12

  .24 : 12ِولٌ  / 29 : 22ِزٝ  

 .ٌُٚ يؼجل وٍّبد اٌٛؽٝ ثً اؽزوِٙب هغُ أٔٙب وزجذ ثيل ثشويخ  .13

 

وً ِب ٍجك ال يزون ِىبًٔب إال ٌالٍزٕزبط ثأْ هثٕب يَٛع اٌَّيؼ وبْ يؾزوَ اٌشويؼخ وىٍّخ اهلل 

. اٌّىزٛثخ ثيل ثشويخ 

ثبٌوغُ ِٓ اكػبء ثؼغ اٌمبكح اٌليٕيٓ ثبالػزواف ثبٌىزبة اٌّملً وىٍّخ اهلل ، إال أْ ٔظورُٙ 

فُٙ يؤِْٕٛ ٚيؼٍّْٛ أْ اٌىزبة اٌّملً ـ إٌٝ كهعخ وجيوح عًلا ـ . إٌّؾطخ ٌٍٛؽٝ رىنة اٌٛالغ 

َٔزطيغ أْ َٔزٕزظ ِٓ . ٘ٛ والَ ثشو ٚوضيو ِٓ رظويؾبرُٙ رزؼبهع ِغ إػالٔبد اٌوة يَٛع 

وزجُٙ أْ ثؼغ اٌيػّبء اٌَّيؾييٓ يزؼبهػْٛ ِغ اٌَّيؼ فٝ ٔظورٗ ٌٍَطبْ ٚٚؽٝ ٚطؾخ 

. اٌىزبة اٌّملً 

. ٚاآلْ إٌٝ أُ٘ ٔمطخ 

خضوع يسوع الوسيح للكتاب الوقذس : ثالثًا 

إما طؼ هأٜ اٌؼٍّبء ػٓ اٌٛؽٝ . أطبع اٌوة يَٛع وٍّخ اهلل ال وٍّخ اإلَٔبْ ٚوبْ فبػًؼب ٌٙب 

إٌّؾوفخ ٚاٌّٛػٛػخ ػوًػب ٌٚقؼغ إلهاكح " وٍّخ اإلَٔبْ"اإلٌٙٝ ٌقؼغ اٌوة يَٛع ٌـ

. اإلَٔبْ ٌٚيٌ ٌّشيئخ اهلل 

فٝ وً رفبطيً ػٍّٗ اٌىفبهٜ فؼغ اٌوة يَٛع ٌٍٛؽٝ ثظفزٗ وٍّخ اهلل ٚأطبػٗ ٚػبُ رؾذ 

الؽظ أٔٗ طيٍخ ؽيبرٗ ػًّ أشيبء وضيوح ألٔٙب وبٔذ . عبء ٌيؼًّ ِشيئخ اهلل ال ِشيئخ ثشو . ٍٍطبٔٗ 

أوًّ ٔجٛاد اٌؼٙل اٌمليُ اٌزٝ عبءد ػٕٗ ٚاٌزٝ . ِىزٛثخ وّب ٌٛ وبٔذ أٚاِو ِجبشوح ِٓ اهلل 

: ٔملَ ٕ٘ب ثؼغ اآليبد اٌزٝ ُٔمٍذ فٝ اٌؼٙل اٌغليل . ٔغل٘ب ِٕزشوح ػٍٝ طفؾبد اٌؼٙل اٌمليُ 

 ـ 31 : 18  21ٚ ـ 17 : 4ٌٛلب /  13 12ٚ : 9ِولٌ  / 56 ـ 53 24ٚ : 26  10ٚ : 11ِزٝ 

 . 47 ـ 44 : 24  37ٚ : 22  33ٚ

.  اٌوة يَٛع ٔفَٗ ٘ٛ وٍّخ اهلل ، وً اٌىٍّبد اٌزٝ فوعذ ِٓ شفزيٗ وبٔذ وٍّخ اهلل



ارجغ اٌىزبة . ٌٛ أهاك ٌىزت شوائغ ٚلٛاػل عليلح ٌزظجؼ وٍّخ اهلل ٌىٕٗ ٌُ يفؼً . (34 : 3يٛؽٕب )

ًِب ِغ أٗ وزت ثأيبك ثشويخ  . اٌّملً رّب

ٌيذ وً ِٓ يموأ ٘نا يمزلٜ ثبٌوة يَٛع . ٘نا ٘ٛ اٌشٝء إٌّطمٝ ػٍٝ وً ِؤِٓ اٌميبَ ثٗ 

ٌٍٚىزبة اٌّملً وىٍّخ اهلل اٌّىزٛثخ ٚاٌّؼظِٛخ ِٓ أٜ  (اٌزٛهاح اٌؾيخ)ٚيقؼغ ٌٗ وبٌىٍّخ اٌؾيخ 

. فطأ 
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اٌجؾش اٌنٜ لبِذ ثٗ . ٘ٝ وزبة ٚاؽل ِٓ فَّخ أعياء  (اٌزٛهاح)األٍفبه اٌقَّخ  .5

أظٙو أٔٙب ُوزجذ ثٛاٍطخ شقض ٚاؽل ٌنا إشبهاد اٌَّيؼ ٌىزبثخ " ِيويليش واليٓ"

 . ٍِٛٝ ألٜ عيء ِٕٙب ٘ٝ ثّضبثخ كٌيً ػٍٝ إيّبٔٗ ثأْ ٍِٛٝ وزجٙب وٍٙب 

وً اٌىزبة . ُيؼطيه ؽىّخ ٌمجٛي فالص اهلل ثبٌضمخ فٝ شقض اٌَّيؼ يَٛع .. اٌىزبة اٌّملً

اٌّملً ٘ٛ ِٛؽٝ ثٗ ِٓ اهلل ٚٔبفغ ٌزؼٍيّٕب وً ِب ٘ٛ ؽك ٌٚيويٕب اٌقطأ فٝ ؽيبرٕب ، فٙٛ 

إٔٗ طويك اهلل ٌيٙيأٔب ٌىً ِٛالف اٌؾيبح اٌّقزٍفخ ٌٚيؼلٔب . يمِٕٛب ٚيَبػلٔب ػٍٝ فؼً اٌظٛاة 

  . 17 ـ 15 : 3 ريّٛصبًٚ 2... ٌؼًّ اٌقيو ٌٍغّيغ

  


