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المسيحي كلقب ذكر ثالث مرات في العهد الجديد في أعمل الرسل  26:11و 28:26وبطرس
األولي  16:4عن تالميذ المسيح المؤمنين به
ولكي نقول هذا االنسان مسيحي ماذا يجب ان يتوفر فيه؟ وهنا ال اسأل عن المعنى الروحي ولكن
كتعريف
يؤمن بالرب يسوع .وايمانه عامل بالمحبة .ويضع ثقته واتكاله ورجاؤه في المسيح.
ولكن يؤمن أن المسيح ماذا؟
يؤمن بالرب يسوع ربا ومخلصا وفاديا.
ماذا يعني هذا؟
يعني التالي

الر ُّب ِإلهَنا ر ٌّب و ِ
َن ِ
له َواحد ( رو : 3
احٌد ( تث  )4 :6أل َّ
ان الرب يسوع المسيح االله الواحد َّ
اإل َ
ُ َ َ
يد َّال ِذي ُه َو ِفي ِح ْض ِن ِ
اآلب ُه َو َخَّبَر (يو «: ) 18 :1أَْن َت
الب ُن اْل َو ِح ُ
 ) 30وهو ابن هللا الوحيد .اَ ْ
اإل ِ
ِ
يح ْاب ُن ِ
له اْل َح ِي( مت  ) 17 : 16و نعلم ان ابن هللا قد جاء و اعطانا بصيرة لنعرف
ُه َو اْل َمس ُ
الحق و نحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا هو االله الحق و الحياة االبدية (1يوحنا : 5
 ،) 20الرب االله المتجسد هللا ظهر في الجسد (1تي  ،)16 :3واحد مع االب في الجوهر انا
واألب واحد (يو  )30 :10كل ما لآلب هو لي (يوحنا  ) 15 : 16الذي هو بهاء مجده ورسم
جوهره (عبرانيين )3:1فانه فيه يحل كل ملء الالهوت جسديا ( كو  ،) 9 : 2فهو نزل من
السماء وليس احد صعد الى السماء اال الذي نزل من السماء ابن االنسان الذي هو في السماء (
يوحنا  ) 13 : 3انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى
االبد و الخبز الذي انا اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياة العالم ( يوحنا ) 51 : 6
السِيُد
يك ُم َّ
االنسان الثاني الرب من السماء ( 1كورنثوس  ،) 47 : 15تجسد من العذراء مريم ُي ْع ِط ُ
ِ
ِ ِ
يل» (اش  )14 :7و الكلمة صار
َن ْف ُس ُه َ
اء َت ْحَب ُل َوَتلُد ْابنا َوَت ْد ُعو ْ
اس َم ُه «ع َّماُنوئ َ
آيةَ :ها اْل َع ْذَر ُ
جسدا و حل بيننا و راينا مجده مجدا كما لوحيد من االب مملوءا نعمة و حقا ( يوحنا ) 14 : 1
ِ
َل َّما ج ِ
الزم ِ
س َي ِح ُّل َعَلْي ِكَ ،وُق َّوُة
امَأرَة (غل  )4:4اَ ُّلر ُ
وح اْلُقُد ُ
هللا ْابَن ُه َم ْوُلودا م ِن ْ
ان ،أَْر َس َل ُ
َ َ
اء م ْل ُء َّ َ
ذلك أَيضا اْلُقُّدوس اْلموُلود ِمْن ِك ي ْدعى ابن ِ
اْلعلِ ِي ُت َ ِ ِ ِ ِ
هللا (لو  )35 :1وهو اال زلي ومخارجه
ُ َْ ُ
ُ َ َْ
ظلُلكَ ،فل َ ْ
َ
منذ القديم منذ ايام االزل ( ميخا  )2: 5الذي هو قبل كل شيء و فيه يقوم الكل ( كولوسي : 1
 .) 17صلب كيف اسلمه رؤساء الكهنة و حكامنا لقضاء الموت و صلبوه ( لوقا ) 20 : 24
فليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل ان هللا جعل يسوع هذا الذي صلبتموه انتم ربا و مسيحا ( اعمال 2

 ) 36 :ومات ألجل خطايانا وهو مجروح الجل معاصينا مسحوق الجل اثامنا تاديب سالمنا عليه
و بحبره شفينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه و الرب وضع عليه اثم جميعنا ظلم اما
هو فتذلل و لم يفتح فاه كشاة تساق الى الذبح و كنعجة صامتة امام جازيها فلم يفتح فاه
(إشعياء  )5: 53ولكن هللا بين محبته لنا النه ونحن بعد خطاة مات المسيح ألجلنا (رومية :5
 )8وليس بأحد غيره الخالص الن ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان
نخلص (اعمال  )12 :4وقام هكذا هو مكتوب و هكذا كان ينبغي ان المسيح يتالم و يقوم من
االموات في اليوم الثالث ( لوقا  ) 46 : 24سلمت اليكم في االول ما قبلته انا ايضا ان المسيح
مات من اجل خطايانا حسب الكتب و انه دفن و انه قام في اليوم الثالث حسب الكتب (
1كورنثوس  ) 4 : 15وصعد ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء و جلس عن يمين هللا (
مرقس  ) 19 : 16وسياتي في مجيؤه الثاني للدينونة فان ابن االنسان سوف ياتي في مجد ابيه
مع مالئكته و حينئذ يجازي كل واحد حسب عمله ( متى  ) 27 : 16الرب يسوع المسيح العتيد
ان يدين االحياء و االموات عند ظهوره و ملكوته ( 2تيموثاوس )1: 4
ما قلته هنا هو قانون االيمان
بالحقيقة نؤمن بإله واحد ،هللا اآلب ،ضابط الكل ،خالق السماء واألرض ،ما يرى وما ال يرى.
نؤمن برب واحد يسوع المسيح ،ابن هللا الوحيد ،المولود من اآلب قبل كل الدهور ،نور من نور،
إله حق من إله حق ،مولود غير مخلوق ،واحد مع االب ومساو لآلب في الجوهر ،الذي به كان
كل شيء .هذا الذي من أجلنا نحن البشر ،ومن أجل خالصنا ،نزل من السماء وتجسد من الروح
القدس ومن مريم العذراء .تأنس وصلب عنا على عهد بيالطس البنطي .تألم وقبر وقام من بين

األموات في اليوم الثالث كما في الكتب ،وصعد إلى السماوات ،وجلس عن يمين أبيه ،وأيضا يأتي
في مجده ليدين األحياء واألموات ،الذي ليس لملكه انقضاء.
نعم نؤمن بالروح القدس ،الرب المحيي المنبثق من اآلب .نسجد له ونمجده مع اآلب واالبن،
الناطق في األنبياء .وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية .ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة
الخطايا .وننتظر قيامة األموات وحياة الدهر اآلتي .آمين.
وكل مقطع مؤيد بآيات الكتاب المقدس كما وضحت وأيضا في
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من ال يؤمن بالهوت المسيح وانه هللا الظاهر في الجسد هو ليس مسيحي فقط بل ال يؤمن
بالكتاب المقدس حتى لو ادعى عكس ذلك وقدم معنى غير امين لكالم الكتاب
فيقول يوحنا
انجيل يوحنا 1
 1: 1في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند هللا وكان الكلمة هللا
 2: 1هذا كان في البدء عند هللا
 3: 1كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان
 4: 1فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس
 5: 1والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه

 6: 1كان انسان مرسل من هللا اسمه يوحنا
 7: 1هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته
 8: 1لم يكن هو النور بل ليشهد للنور
 9: 1كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان اتيا الى العالم
 10: 1كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم
 11: 1الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله
 12: 1واما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا ان يصيروا اوالد هللا اي المؤمنون باسمه
 13: 1الذين ولدوا ليس من دم وال من مشيئة جسد وال من مشيئة رجل بل من هللا
 14: 1والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من االب مملوءا نعمة وحقا
 15: 1يوحنا شهد له ونادى قائال هذا هو الذي قلت عنه ان الذي يأتي بعدي صار قدامي ألنه
كان قبلي
 16: 1ومن ملئه نحن جميعا اخذنا ونعمة فوق نعمة
 17: 1الن الناموس بموسى اعطي اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صا ار
 18: 1هللا لم يره أحد قط االبن الوحيد الذي هو في حضن االب هو خبر

الذي ال يؤمن بالهوت المسيح انه يهوه الخالق اقنوم في ايلوهيم مساوي الب والروح القدس ،هو
ليس مسيحي وليس من أوالد هللا ألنه ال يؤمن باسم وسلطان المسيح وال يصلي الى وال يطلب
باسم المسيح
الشخص ليكون مسيحي البد ان يؤمن باإلله الواحد االب واالبن والروح القدس
اريوس كان يؤمن بألوهية المسيح ولكنه لم يكن يؤمن بأزليته ولم يكن يؤمن بمساواته مع االب.
ولهذا لم يعتبر مسيحي بل مرفوض والرب عاقبه في العلن بانسكاب احشاؤه ألنه أضل الناس
ليجعله مثال
فمن يحترم المسيح واقواله له كل احترام ولكنه ليس مسيحي.
من ال يؤمن بالهوت المسيح وانه هللا الظاهر في الجسد هو ليس مسيحي.
من ال يؤمن بالثالوث هو ليس مسيحي.
من ال يؤمن بالتعاليم الالهوتية الصحيحة التي قالها لنا الكتاب المقدس ليس مسيحي.
وهو ليس فرد في كنيسة المسيح التي هي
األرثوذكسية والكاثوليكية واالنجيلية .ألنهم يؤمنوا بألوهية المسيح واالله الواحد ،واحد في ثالوث
منذ األزل وإلى األبد ،غير مدرك ،كلي القدرة وكلي العلم ،وهو خالق الكون والمحافظ عليه وهو
األول واالخر.

ما عدا ذلك هو ليس مسيحي .حتى لو أطلق عن نفسه لقب مسيحي من شهود يهوه ومن
يماثلهم في فكرهم ومهرطقين ومتهودين واخوة كذبة ومخترعين تعاليم الهوتية غريبة هم ليسوا
مسيحيين .انا هنا ال أدين أحد وبالتعبير الدارج ال اكفر أحد انا فقط أوضح معنى اللقب لكيال
ينخدع أحد من أبناء المسيح .نحب الكل حتى هؤالء ونصلي للكل ولكن أيضا يجب ان نحمي
صغار النفوس من أي أحد يأتي ليخطف.
إنجيل يوحنا 1 :10
اب ِإَلى ح ِظيرِة اْل ِخر ِ
ق أَ ُقول َل ُكمِ :إ َّن َّال ِذي الَ َي ْد ُخل ِم َن اْلَب ِ
افَ ،ب ْل َي ْطَل ُع ِم ْن َم ْو ِضع
ق اْل َح َّ
«اَْل َح َّ
َ
َ َ
ُ ْ
ُ
ص.
ق َولِ ٌّ
َ
اك َس ِار ٌ
آخَرَ ،ف َذ َ
من ال يؤمن بالهوت المسيح أي ليس مع الرب يسوع هو أناثيما
رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 1
اس والَ ِبِإْنسان ،بل ِبيسوع اْلم ِس ِ ِ ِ َّ ِ
ول الَ ِم َن َّ
ام ُه ِم َن األ َْم َوا ِت،
الن ِ َ
ُ 1بوُل ُ
سَ ،ر ُس ٌ
َ
يح َوهللا اآلب الذي أَ َق َ
َْ َُ َ َ
 2وج ِم ِ ِ َّ ِ
ين م ِعيِ ،إَلى َكَن ِائ ِ
س َغالَ ِطَّيةَ:
ََ ُ
يع اإل ْخ َوة الذ َ َ
ِ 3نعم ٌة َل ُكم وسالَم ِمن ِ
هللا ِ
يح،
اآلبَ ،و ِم ْن َربَِنا َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
َْ ْ َ َ ٌ َ
ير حسب ِإراد ِة ِ
ِ
طاياَنا ،لِيْن ِق َذَنا ِمن اْلعاَل ِم اْلح ِ
اض ِر ِ
هللا َوأَِبيَنا،
الش ِر ِ َ َ َ َ َ
َّ 4الذي َب َذ َل َن ْف َس ُه أل ْ
َ
ُ
َج ِل َخ َ َ
َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ين.
ين .آم َ
َّ 5الذي َل ُه اْل َم ْجُد ِإَلى أََبد اآل ِبد َ
ِ
آخَر!
اك ْم ِب ِن ْع َم ِة اْل َم ِس ِ
يح ِإَلى ِإْن ِجيل َ
هك َذا َس ِريعا َع ِن َّال ِذي َد َع ُ
َّب أََّن ُك ْم َتْن َت ِقُلو َن َ
ِ 6إني أ ََت َعج ُ
ِ ِ
يل اْل َم ِسي ِح.
يدو َن أ ْ
وجُد َق ْوٌم ُي ْزِع ُجوَن ُك ْم َوُي ِر ُ
س ُه َو آ َخَرَ ،غْيَر أََّن ُه ُي َ
َ 7لْي َ
َن ُي َح ِوُلوا إْنج َ

ِ
السم ِ
ِ
8وِ
يما»!
اء ِب َغْي ِر َما َب َّشْرَن ُ
لك ْن ِإ ْن َب َّشْرَن ُ
َ
اك ْمَ ،فْلَي ُك ْن «أََناث َ
اك ْم َن ْح ُن أ َْو َمالَ ٌك م َن َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما»!
اآلن أَْيضاِ :إ ْن َك َ
ول َ
ان أ َ
َ 9ك َما َسَب ْقَنا َفُقْلَنا أَ ُق ُ
َحٌد ُيَبشُرُك ْم ب َغْي ِر َما َقبْل ُت ْمَ ،فْلَي ُك ْن «أََناث َ
 10أَ َفأ ِ
اس؟ َفَل ْو ُكْن ُت َب ْعُد أُْر ِضي َّ
َن أُْر ِضي َّ
اآلن َّ
َك ْن
اسَ ،ل ْم أ ُ
هللا؟ أ َْم أَ ْطُل ُب أ ْ
َس َت ْعط ُ
ف َ
الن َ
الن َ
الن َ
ْ
اس أَمِ َ
َ
يح.
َعْبدا لِْل َم ِس ِ
من ال يؤمن بالهوت المسيح وانه واحد مع االب والروح القدس ومساوي لالب ومن ال يؤمن
بالثالوث هم ليسوا من جماعة الرب وليسوا في حظيرة الرب .هم اما خراف ضالة او ذئاب في ثياب
حمالن.
مثلما قال الرب يسوع
إنجيل متى 15 :7
ِ
اخل ِذَئاب َخ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
لكَّنهم ِم ْن َد ِ
اط َف ٌة!
«ا ْح َت ِرُزوا م َن األَ ْن ِبَياء اْل َك َذَبة َّالذ َ
ٌ
ين َيأ ُْتوَن ُك ْم بثَياب اْل ُح ْمالَ ِنَ ،و ُ ْ
انجيل يوحنا 10
ِ
َما أََنا َفَق ْد أ ََتْي ُت لِ َت ُكو َن َل ُه ْم َحَيا ٌة َولَِي ُكو َن َل ُه ْم
 10اَ َّ
ق َوَي ْذَب َح َوُي ْهلِ َكَ ،وأ َّ
ق الَ َيأْتي ِإالَّ لَِي ْس ِر َ
لس ِار ُ
أَ ْف َض ُل.
الصالِح ،و َّ ِ
 11أََنا هو َّ ِ
الص ِالح يب ِذل َن ْفسه ع ِن اْل ِخر ِ
اف.
الراعي َّ ُ َ ْ ُ َ ُ َ
َ
الراعي َّ ُ َ
َُ
وأيضا
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اق َفة ،لِ َترعوا َك ِنيس َة ِ
يع َّ ِ ِ َّ ِ
الروح اْلُقُدس ِفيها أَس ِ
هللا
ِ 28ا ْح َت ِرُزوا ِإذا ألَ ْن ُف ِس ُك ْم َولِ َج ِم ِ
ام ُك ُم ُّ ُ
ْ َْ
َ
ُ َ َ
الرعَّية التي أَ َق َ
ِ
اها ِب َد ِم ِه.
َّالتي ا ْق َتَن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرِعَّي ِة.
ق َعَلى َّ
 29ألَني أ ْ
َعَل ُم ه َذا :أََّن ُه َب ْع َد ذ َها ِبي َسَي ْد ُخ ُل َبْيَن ُك ْم ذَئ ٌ
اب َخاط َف ٌة الَ ُت ْشف ُ
 30و ِمْن ُكم أَْن ُتم سيُقوم ِرجال ي َت َكَّلمو َن ِبأُمور مْل َت ِوية لِيج َت ِذبوا َّ ِ
اء ُه ْم.
ُ ُ َ َْ ُ
التالَمي َذ َوَر َ
َ ْ ْ ََ ُ َ ٌ َ ُ
الخروف الضال نسعى إلرجاعه لو عنده قابلية للرجوع .الذئاب التي في ثياب حمالن التي تريد ان
تخطف نقاومها بأسلحة االيمان الصحيح.
وصية الكتاب األولى ان تحب الرب إلهك أكثر من أي شخص
إنجيل متى 37 :10
ِ ِ
ِِ
َح َّب ْابنا أ َِو ْابَنة أَ ْك َثَر ِم ِني َفالَ َي ْس َت ِحُّق ِني،
َح َّب أَبا أ َْو أ ًّ
ُما أَ ْك َثَر مني َفالَ َي ْس َتحُّقنيَ ،و َم ْن أ َ
َم ْن أ َ
فال تسمع وتؤيد شخص ضد االيمان الصحيح ألنه بهذا تساند ضد المسيح
رسالة يوحنا الرسول الثانية :1
ِِ ِ
ِِ ِ
َن َت ْسُل ُكوا
اه .هذه ه َي اْل َو ِصَّيةَُ :ك َما َس ِم ْع ُت ْم ِم َن اْلَب ْد ِء أ ْ
َ 6وهذه ه َي اْل َم َحَّبةُ :أ ْ
َن َن ْسُل َك ِب َح َس ِب َو َص َاي ُ
ِ
يها.
ف َ
يح ِ
آتيا ِفي اْل َج َس ِد .ه َذا ُه َو
 7أل ََّن ُه َق ْد َد َخ َل ِإَلى اْل َعاَل ِم ُم ِضُّلو َن َك ِث ُيرو َن ،الَ َي ْع َت ِرُفو َن ِبَي ُسو َع اْل َم ِس ِ
اْلم ِض ُّل ،و ِ
يح.
الضُّد لِْل َم ِس ِ
َ
ُ
ِ
ِ ِ
اما.
 8اْن ُ
َج ار َت ًّ
ال أ ْ
ظُروا ِإَلى أَْن ُفس ُك ْم لَئالَّ ُن َضِي َع َما َعمْلَن ُ
اهَ ،ب ْل َنَن َ
يح َفه َذا َل ُه
هللاَ .و َم ْن َي ْثُب ْت ِفي َت ْعلِيمِ اْل َم ِس ِ
ُ 9ك ُّل َم ْن َت َعدَّى َوَل ْم َي ْثُب ْت ِفي َت ْعلِيمِ اْل َم ِس ِ
يح َفَلْي َ
س َل ُه ُ

االب ُن َج ِميعا.
اآلب َو ْ
ُ
ِ
يكم ،والَ ي ِجيء ِبه َذا َّ ِ
وه ِفي اْلَبْي ِتَ ،والَ َتُقوُلوا َل ُه َسالَ ٌم.
ِ 10إ ْن َك َ
ان أ َ
الت ْعليمَِ ،فالَ َت ْقَبُل ُ
َحٌد َيأْت ُ ْ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
َعمالِ ِه ِ
الش ِر َيرِة.
 11أل َّ
َن َم ْن ُي َسل ُم َعَلْيه َي ْش َت ِر ُك في أ ْ َ
انتبهوا ألي تعاليم خطأ مضلة ضد التعليم الصحيح الكتابي بعهديه والذي امن به تالميذ المسيح
وتالميذهم وتالميذ تالميذهم جيل بعد جيل حتى االن .فكما يقول الكتاب
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 4
ِ
َِّ ِ
1وِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
اإليم ِ
ين أَْرَواحا ُم ِضَّلة
لك َّن ُّ
انَ ،تا ِبع َ
الر َ
َ
وح َيُق ُ
ول َص ِريحا :إن ُه في األ َْزمَنة األَخ َيرة َيْرَتُّد َق ْوٌم َعن َ
ِ
ِ
ين،
يم َشَياط َ
َوَت َعال َ
ِ
ِ
ِ
ومة َض َم ِائُرُه ْم،
 2في ِرَياء أَ ْق َوال َكاذَبةَ ،م ْو ُس َ
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين :13
وكم ِب َكلِم ِة ِ
ِِ
يكم َّال ِذ َ َّ
َّ ِِ
هللا .اْن ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
يماِن ِه ْم.
 7اُ ْذ ُكُروا ُمْرشد ُ ُ
ظُروا إَلى ن َه َاية س َيرته ْم َف َت َمثُلوا بإ َ
ين َكل ُم ُ ْ َ
ِ
َمسا َواْلَي ْوَم َوِإَلى األََب ِد.
َ 8ي ُسو ُع اْل َمس ُ
يح ُه َو ُه َو أ ْ
ِ ِ
يم ُم َتَن ِو َعة َو َغ ِر َيبة،
 9الَ ُت َسا ُقوا ب َت َعال َ
ربنا يحافظ على حضراتكم جميعا.

والمجد هلل دائما

