المخلص ولقب االلوهية للرب يسوع
المسيح
Holy_bible_1

في البداية ارجوا الرجوع الي ملف
هل لقب يسوع المسيح بلقب هللا ثيؤس الذي هو ايلوهيم ؟
وأيضا ملف
هل صراخ اليهود للمسيح اوصنا يثبت الهوته ؟ متي  9 :21مرقس  10-9 :11و يوحنا :12
13
الذي شرحت فيه اوصنا الذي هو يهوه شعنا وأيضا يسوع وهو يشوع يهوه شوع يهوه خالصنا
وأيضا ملف
هل عرف وعبد وانتظر اليهود اسم يسوع في العهد القديم ؟

ندرس في هذا الملف باختصار لقب المخلص المعرف والفرق بينه وبين مخلص او مخلصا
ِّ
ِّ
ص بطريقة محدودة
الم َخَلص وقد يكون ُم َخل ُ
الم َخل ُ
ص ومخلصنا بالجمع واالنسان هو ُ
فاهلل هو ُ
كلمة مخلص في العبري موشيع מוׁשיע وتطلق على البشر وعلى هللا والتفرقة تفهم من سياق
الكالم
اما كلمة المخلص هاموشيع המושיע بادات التعريف في العبري ها هي لم تستخدم اال هلل فقط
فيقول قاموس كلمات الكتاب المقدس ان الخالص يأتي من الرب فقط
the salvation that only comes from God (Isa_33:22; Zep_3:17).
وهذا اعالن واضح في الكتاب المقدس
سفر إشعياء 11 :43
س َغْيرِّي ُم َخلِّص.
أََنا أََنا َّ
الر ُّبَ ،وَلْي َ

سفر هوشع 4 :13
ِّ
ِّ
ض ِّمصر ،واِّ ِّ
ص َغْيرِّي.
« َوأََنا َّ
اي َل ْس َت َت ْع ِّر ُ
له َك م ْن أَْر ِّ ْ َ َ ً
الر ُّب ِّإ ُ
فَ ،والَ ُم َخل َ
لها س َو َ
بل وضح ان االنسان ال يعطي خالص

سفر المزامير 11 :60
ِّ
أَع ِّطَنا عوًنا ِّفي ِّ
ص ِّ
اإل ْن َس ِّ
الض ِّ
ان.
ْ
َْ
يقَ ،فَباطل ُه َو َخالَ ُ

سفر المزامير 12 :108
ِّ
أَع ِّطَنا عوًنا ِّفي ِّ
ص ِّ
اإل ْن َس ِّ
الض ِّ
ان.
ْ
َْ
يقَ ،فَباطل ُه َو َخالَ ُ

فالرب هو المخلص فقط.
بالفعل ذكر على بعض االفراد وبخاصة القضاة لقب ُم َخلِّص ولكن ليس بطريقة عامة ودائما يذكر
ان الذي أقامه هو الرب فال يذكر انه مخلصا بدون ان يقيمه الرب
سفر القضاة 9 :3
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
َّ
َوصَر َخ َبُنو ِّإ ْسَرِّائيل ِّإَلى َّ ِّ
يل ْب َن َقَن َاز
ام َّ
َ
يل َف َخل َص ُه ْمُ ،ع ْثنيئ َ
الر ُّب ُم َخل ًصا لَبني إ ْسَرائ َ
َ
الربَ ،فأَ َق َ
أ َ ِّ
َص َغَر.
َخا َكال َب األ ْ

سفر القضاة 15 :3

ير اْلبْني ِّ
َوصَر َخ َبُنو ِّإ ْسَرِّائيل ِّإَلى َّ ِّ
ام ِّين َّيَ ،ر ُجالً أَ ْع َسَر.
ام َل ُه ُم َّ
الر ُّب ُم َخلِّ ًصا ِّإ ُه َ
ود ْب َن ِّج َا َ َ
َ
َ
الربَ ،فأَ َق َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
وآب.
يل ِّبَيده َهدَّي ًة لع ْجُلو َن َملك ُم َ
َفأَْر َس َل َبُنو إ ْسَرائ َ

سفر نحميا 27 :9
ِّ ِّ
لسم ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يهم َف َض َايُق ُ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
اء
َف َد َف ْع َت ُه ْم لَيد ُم َضايق ِّ ْ
وه ْمَ .وفي َوْقت ضيقه ْم َصَر ُخوا إَلْي َكَ ،وأَْن َت م َن ا َّ َ
ِّ
ِّ ِّ
س ِّمع َت ،وحسب مر ِّ ِّ
وه ْم ِّم ْن َي ِّد م َضايِّ ِّق ِّ
يه ْم.
َع َ
ين َخَّل ُص ُ
طْي َت ُه ْم ُم َخلص َ
احم َك اْل َكث َيرِّة أ ْ
َ ْ َ َ َ َ ََ
ُ

وهؤالء مخلصين مؤقتين زمانيين مكانيين لموقف محدد
اما في الكالم عن الرب فيتضح من السياق وأيضا أحيانا من التعريف انه لقب إلهي وعمل الهي
فقط وال يوصف بها بشر
بعض االعداد كأمثلة
سفر صموئيل األول 19 :10
وأَْن ُتم َق ْد رَف ْض ُتم اْليوم ِّإله ُكم َّال ِّذي هو م َخلِّص ُكم ِّمن ج ِّم ِّ ِّ
ين ُي ِّس ُيئو َن ِّإَلْي ُك ْم َوُي َضايُِّقوَن ُك ْم،
يع َّالذ َ
َُ ُ ُ ْ ْ َ
َ ْ َ
ُ َْ َ َ ُ
الر ِّب حسب أ ِّ
ِّ
اط ُكم َوأُُل ِّ
وف ُك ْم».
َوُقْل ُت ْم َل ُهَ :ب ْل َت ْج َع ُل َعَلْيَنا َمل ًكاَ .ف َ
ام َّ َ َ َ ْ
َسَب ْ
اآلن ْ
َم َ
امُثُلوا أ َ

سفر صموئيل األول 39 :14
ِّ
الر ُّب م َخلِّ ِّ ِّ
ِّ
وت َم ْوًتا»َ .وَل ْم َي ُك ْن
ان ْابني َفِّإَّن ُه َي ُم ُ
يلَ ،وَل ْو َكاَن ْت في ُيوَنا َث َ
أل ََّن ُه َح ٌّي ُه َو َّ ُ ُ
ص إ ْسَرائ َ
م ْن ُي ِّج ُيب ُه ِّم ْن ُك ِّل َّ
الش ْع ِّب.
َ

سفر صموئيل الثاني 3 :22
ِّإله ص ْخرِّتي ِّب ِّه أَح َت ِّميُ .ترِّسي وَقر ُن َخالَ ِّصي .مْلجِّإي ومَن ِّ
اصي .م َخلِّ ِّصيِّ ،م َن ُّ
الظْلمِّ
ْ
َ ْ
ْ
ُ َ َ
ُ
َ َ ََ
ُت َخلِّ ُصِّني.

تتمة سفر أستير 5 :6
ِّ
ِّ
هللا َّات َخ َذ ْت َل َها َج ِّارَي َتْي ِّن،
ص اْل َج ِّم ِّ
َوَل َّما َتَبَّر َج ْت ِّب ِّب َّزِّة اْل ُمْلك َوَد َع ْت ُم َد ِّبَر َو ُم َخل َ
يع َ

سفر المزامير 10 :7
ِّ ِّ
ص مس َت ِّق ِّ
ِّ ِّ
يمي اْلُقُل ِّ
وب.
ُتْرسي عْن َد هللا ُم َخل ِّ ُ ْ

سفر المزامير 7 :17

ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ين َعَلْي َكِّ ،بَي ِّم ِّين َك ِّم َن اْلمَق ِّ
ين.
او ِّم َ
ص اْل ُم َّتكل َ
َمِّي ْز َمَراح َم َكَ ،يا ُم َخل َ
ُ

سفر المزامير 21 :106
ظ ِّائ َم ِّفي ِّم ْصَر،
هللا ُم َخلِّ َص ُه ُمَّ ،
الص ِّان َع َع َ
َن ُسوا َ

سفر إشعياء 3 :43
ِّ ِّ
وش َو َسَبا ِّع َو َض َك.
أل َِّني أََنا َّ
يلُ ،م َخلِّ ُص َك َ .ج َعْل ُت ِّم ْصَر ِّف ْدَي َت َكُ ،ك َ
الر ُّب ِّإ ُ
له َك ُقد ُ
ُّوس إ ْسَرائ َ

سفر إشعياء 21 :45
َخ ِّبرواَ .ق ِّدموا .وْلي َت َشاوروا معا .من أَعَلم ِّب ِّ
س أََنا
هذ ِّه ُمْن ُذ اْلَق ِّديمِّ ،أ ْ
َخَبَر ِّب َها ُمْن ُذ َزَم ٍ
ان؟ أََلْي َ
أْ ُ
ُ َ َ َُ ًَ َ ْ ْ َ
آخر َغيرِّي؟ ِّإله ب ٌّار وم َخلِّص َ.لي ِّ
اي.
َّ
الر ُّب َوالَ ِّإ َ
له َ َ ْ
َْ
س س َو َ
َ َُ

سفر إشعياء 16 :60
ِّ
ِّ
الر ُّب ُم َخلِّ ُص ِّك َو َولُِّّي ِّك َع ِّز ُيز
ين ُث ِّد َّي ُمُل ٍ
ين أَِّني أََنا َّ
وكَ ،وَت ْع ِّرِّف َ
ين َلَب َن األُ َممَِّ ،وَتْر َضع َ
َوَتْر َضع َ
وب.
َي ْعُق َ

سفر إشعياء 8 :63
ال َحًّقاِّ« :إَّن ُه ْم َش ْع ِّبيَ ،بُنو َن الَ َي ُخوُنو َن»َ .ف َص َار َل ُه ْم ُم َخلِّ ًصا.
َوَق ْد َق َ

سفر إرميا 8 :14
يا رج ِّ ِّ
ِّ ِّ
ان ِّ
يب ِّفي األَْر ِّ
يل ،م َخلِّ َص ُه ِّفي َزم ِّ
الض ِّ
يل
يق ،لِّ َما َذا َت ُكو ُن َك َغ ِّر ٍ
ضَ ،وَك ُم َساف ٍر َيم ُ
َ ََ َ
َ
اء إ ْسَرائ َ ُ
يت؟
لَِّي ِّب َ

سفر باروخ 22 :4
َفِّإِّني َق ْد َر َج ْو ُت ِّباأل ََزلِّ ِّي َخالَ َص ُك ْم َو َحَّل ْت ِّبي م َسَّرة ِّم ْن َلُد ِّن اْلُقُّد ِّ
الر ْح َم ِّة َّال ِّتي ُت ْؤَت ْوَن َها َع َّما
وس ِّب َّ
َ
يل ِّم ْن ِّعْن ِّد األ ََزلِّ ِّي ُم َخلِّ ِّص ُك ْم.
َقلِّ ٍ
فالمخلص ومخلصنا ومخلص الجميع ومخلصكم
وهو ايلوهيم (هللا) مخلصنا وهو يهوه (الرب) مخلصنا
بعض االعداد المهمة
أوال المخلص بالتعريف هو الرب

سفر إشعياء 15 :45
حًّقا أَْنت ِّإله مح َت ِّجب يا ِّإ ِّ ِّ
ِّ
ص.
َ
َ َ
ُْ
َ
يل اْل ُم َخل َ
له إ ْسَرائ َ

تتمة سفر دانيال 42 :3
الص ِّانع اآلي ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ان األَْر ِّ
يع ُس َّك ِّ
ات َواْل َع َج ِّائ َب
ض ِّإ َ
ال اْل َمل ُك« :لَي َّت ِّق َجم ُ
ص َّ ُ َ
يآلَ ،فِّإَّن ُه اْل ُم َخل ُ
له َدان َ
َفَق َ
ضَ ،و ُه َو َّال ِّذي أَْنَق َذ َد ِّانيآل ِّم ْن ُج ِّب األُس ِّ
ِّفي األَْر ِّ
ود».
ُ
َ

ثانيا مخلصنا وفادينا هو الرب
سفر إشعياء 26 :49
ظالِّ ِّم ِّ
الر ُّب
يك َل ْح َم أَْن ُف ِّس ِّه ْمَ ،وَي ْس َكُرو َن ِّب َد ِّم ِّه ْم َك َما ِّم ْن ُسالَ ٍ
فَ ،فَي ْعَل ُم ُك ُّل َب َش ٍر أَِّني أََنا َّ
َوأُ ْط ِّع ُم َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
وب».
ُم َخل ُصكَ ،وَفاديك َع ِّز ُيز َي ْعُق َ

ثالثا يهوه المخلص هو سياتي وهو الديان
سفر إشعياء 11 :62

َخَبَر ِّإَلى أَ ْق َصى األَْر ِّ
ُجَرُت ُه
البَن ِّة ِّص ْهَي ْو َنُ « :ه َوَذا ُم َخلِّ ُص ِّك ٍ
ُه َوَذا َّ
الر ُّب َق ْد أ ْ
آتَ .ها أ ْ
ضُ ،قوُلوا ْ
ِّ
ام ُه».
َم َ
َم َع ُه َوج َز ُاؤُه أ َ

ولكن يهوه المخلص سياتي في صورة وديعة ويخلصهم بالدم
سفر زكريا 9
ِّ
اه ِّت ِّفي يا ِّبْن َت أ ِّ
يمُ .ه َوَذا َملِّ ُك ِّك َيأ ِّْتي ِّإَلْي ِّكُ .ه َو َع ِّادل
 9اْب َت ِّه ِّجي ِّجدًّا َيا ْابَن َة ِّص ْهَي ْو َنْ ،
َ
ُ
ُور َشل َ
ومْنصور وِّديع ،ور ِّ
ان.
اكب َعَلى ِّح َم ٍار َو َعَلى َج ْح ٍ
ش ْاب ِّن أ ََت ٍ
ََ
َ
ََ ُ

اك ِّمن اْلج ِّب َّال ِّذي َليس ِّف ِّ
 11وأَْن ِّت أَي ًضا َفِّإِّني ِّب َدمِّ عه ِّد ِّك َق ْد أَ ْطَل ْق ُت أ ِّ
يه َماء.
َسَر َ ُ
َْ
ْ
َْ
َ
ْ

ِّ
ِّ
يع َش ْعَب ُهَ ،ب ْل َك ِّح َج َارِّة َّ
وع ًة َعَلى أَْر ِّض ِّه.
الت ِّ
َ 16وُي َخلِّ ُص ُه ُم َّ
له ُه ْم في ذلِّ َك اْلَي ْومَِّ .كَقط ٍ
اج َمْرُف َ
الر ُّب ِّإ ُ

وبعد هذا الفهم من العهد القديم وادراك ان مخلصنا والمخلص ومخلص الجميع والفادي المخلص
هو يهوه ايلوهيم
ندرس االن العهد الجديد ونرى من لقب بهذا

مالحظ في البداية االب وأيضا الروح القدس لم يلقبوا بمخلص ولكن الذي لقب انه مخلص
ومخلصنا والمخلص ومخلص الجميع وفادينا ومخلصنا هو هللا الرب يسوع المسيح وهذا توضيح
أوال الهوته وانه هو هللا الظاهر في الجسد
ثانيه تمييزه االقنومي
ثالثا عمله ووظيفته وعالقته بالبشر

كلمة مخلص في اليوناني هو سوتير σωτηρ
قاموس استرونج
G4990
σωτήρ
sōtēr

'so-tare
From G4982; a deliverer, that is, God or Christ: - saviour.
منقذ وهو هللا او المسيح – مخلص
في العهد الجديد فال تستخدم الكلمة مطلقاً لوصف إنسان ،بل يقتصر استخدامها على هللا

واتت  24مرة اغلبهم على الرب يسوع المسيح وبعضهم على هللا وبالتاني نجد انه أيضا يقصد
بها الرب يسوع المسيح

نبدأ بدراسة اعداد مهمة للتوضيح
رسالة بولس الرسول الي تيطس 1
ان م ْخ َتارِّي ِّ
ِّ
َج ِّل ِّإ ِّ
هللا َو َم ْع ِّرَف ِّة اْل َح ِّقَّ ،ال ِّذي ُه َو َح َس ُب
ول َي ُسو َع اْل َم ِّس ِّ
يح ،أل ْ
ُ 1بوُل ُ
سَ ،عْبُد هللاَ ،وَر ُس ُ
يم ُ
َ
َّ
الت ْق َوى،
معلمنا بولس يقول عبد هللا ومرات كثيرة يقول عبد يسوع المسيح مثل رومية  1 :1وفيلبي 1 :1
وليس هو فقط بل يعقوب أيضا  1 :1وبطرس في  2بط  1 :1ويهوذا 1 :1
فهنا عندما يقول معلمنا بولس الرسول بولس عبد هللا هو يتكلم عن المسيح الذي هو هللا ألنه
يكمل قائال ورسول يسوع المسيح
ِّ ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ
هللا اْل ُمَن َّزُه َع ِّن اْل َك ِّذ ِّبَ ،قْب َل األ َْزِّمَن ِّة األ ََزلَِّّي ِّة،
َ 2عَلى َر َجاء اْل َحَياة األََبدَّية ،التي َو َع َد ب َها ُ
اص ِّةِّ ،باْل ِّكرَازِّة َّال ِّتي ْاؤُت ِّمْنت أََنا عَليهاِّ ،بحس ِّب أَم ِّر م َخلِّ ِّصَنا ِّ
هللا،
َ 3وِّاَّن َما أَ ْظ َهَر َكلِّ َم َت ُه ِّفي أ َْوَق ِّات َها اْل َخ َّ
ُ
َ
َ َْ ََ
ْ ُ
يقول مخلصنا هللا وهو يوضح ان صفة مخلصنا هو هلل
لكنه يكمل قائال
ان اْلم ْش َترِّكِّ :نعمة ورحمة وسالَم ِّمن ِّ
هللا ِّ
ِّ
الر ِّب
الص ِّر ِّ
اآلب َو َّ
االب ِّن َّ
ِّ 4إَلى ِّتي ُ
َ
سْ ،
يم ِّ ُ َ
طَ
َْ ََ ْ َ َ َ
يح َح َس َب اإل َ
يح ُم َخلِّ ِّصَنا.
َي ُسو َع اْل َم ِّس ِّ

وهنا يوضح ان المخلص هو الرب يسوع المسيح
هللا مخلصنا = الرب يسوع المسيح مخلصنا
هللا = الرب يسوع المسيح الن يسوع المسيح هو هللا الظاهر في الجسد

أيضا يكرر نفس االمر في االصحاح الثاني
رسالة بولس الرسول الي تيطس 2
َ 10غير م ْخَتلِّ ِّسين ،بل مَق ِّد ِّمين ُك َّل أَماَن ٍة صالِّحةٍ ،لِّ َكي ي َزيُِّنوا َتعلِّيم م َخلِّ ِّصَنا ِّ
هللا ِّفي ُك ِّل َشي ٍء.
َ
َ َ
ْ ُ
ْ َ ُ
َ
َ َْ ُ
َْ ُ
ْ
المخلص هو هللا
ظهر ْت ِّنعم ُة ِّ
الن ِّ
يع َّ
َّ
اس،
هللا اْل ُم َخلِّ َصةُ ،لِّ َج ِّم ِّ
 11ألَن ُه َق ْد َ َ َ ْ َ
مخلص جميع الناس هو نعمة هللا الذي ظهر
الشهو ِّ
 12معلِّم ًة ِّإَّياَنا أ ْ ِّ
الت َعُّق ِّل َواْل ِّب ِّر َو َّ
يش ِّب َّ
الت ْق َوى ِّفي اْل َعاَلمِّ
ات اْل َعاَل ِّمَّيةََ ،وَن ِّع َ
ور َو َّ َ َ
َن ُنْنكَر اْل ُف ُج َ
َُ َ
اْلح ِّ
اض ِّر،
َ
ظهور مج ِّد ِّ
ِّ
يح،
هللا اْل َع ِّظ ِّ
يم َو ُم َخلِّ ِّصَنا َي ُسو َع اْل َم ِّس ِّ
ين َّ
اء اْل ُمَب َار َك َو ُ ُ َ َ ْ
ُ 13مْن َتظ ِّر َ
الر َج َ
الذي ظهر هو مجد هللا العظيم

المخلص هو يسوع المسيح
ِّ
ور ِّفي أَ ْع َمال
اصا َغُي ًا
ط ِّهَر لَِّن ْف ِّس ِّه َش ْعًبا َخ ًّ
َجلَِّنا ،لِّ َك ْي َي ْف ِّدَيَنا ِّم ْن ُك ِّل ِّإ ْث ٍمَ ،وُي َ
َّ 14الذي َب َذ َل َن ْف َس ُه أل ْ
َح َسَنةٍ.
الفادي والمخلص هو المسيح
المسيح = هللا

أيضا كرر نفس االمر في االصحاح الثالث
رسالة بولس الرسول الي تيطس 3
ظهر ُل ْطف م َخلِّ ِّصَنا ِّ
ِّ
هللا َوِّا ْح َساُن ُه
َ 4ولك ْن ِّح َ
ين َ َ َ
ُ ُ
الذي ظهر هو هللا مخلصنا
ِّ ِّ
الث ِّاني وَتج ِّد ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
وح
الر ِّ
يد ُّ
َع َمال في ِّبر َعمْلَن َ
اها َن ْح ُنَ ،ب ْل ِّب ُم ْق َت َضى َر ْح َمته َخَّل َصَنا ِّب ُغ ْس ِّل اْلميالَد َّ َ ْ
 5الَ ِّبأ ْ
اْلُقُد ِّ
س،
الكالم ال يزال عن هللا الذي خلصنا
يح ُم َخلِّ ِّصَنا.
َّ 6ال ِّذي َس َكَب ُه ِّب ِّغًنى َعَلْيَنا ِّبَي ُسو َع اْل َم ِّس ِّ
المخلص هو يسوع المسيح
المسيح المخلص = هللا المخلص

كرر نفس االمر معلمنا بولس الرسول في رسالتيه لتيموثاوس
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 1 :1
يحِّ ،بحس ِّب أَم ِّر ِّ
ِّ
يحَ ،ر َج ِّائَنا.
هللا ُم َخلِّ ِّصَناَ ،وَربَِّنا َي ُسو َع اْل َم ِّس ِّ
ُبوُل ُ
ول َي ُسو َع اْل َمس ِّ َ َ
ْ
سَ ،ر ُس ُ
وقد يتحجج البعض بحرف و الذي للعطف ولكن هو في اليوناني كاي
وكلمة كاي اليوناني لها عدة معاني واستخدامات
قاموس سترونج
G2532
́και
kai
kahee
Apparently a primary particle, having a copulative and sometimes also a
cumulative force; and, also, even, so, then, too, etc.; often used in connection
(or composition) with other particles or small words: - and, also, both, but,
even, for, if, indeed, likewise, moreover, or, so, that, then, therefore, when,
yea, yet.
يظهر ان استخدام االولي هو رابط واحيانا بمعني تراكمي  ,ايضا ,وايضا ,حتي ,لذلك  ,ثم ,ايضا,
غالبا ما تستخدم بمعني االتصال او التركيب من جزئيات صغيره ,وايضا عباره صغيره  ,وايضا,
ولكن ,حتي ,في الواقع ,وبالمثال ,عالوه علي ذلك ,حتي ,ان  ,اذن ,لذلك ,عندما ,حتي االن,

فهي كلمه ال تفيد االنفصال بل بالعكس تفيد االتصال والتراكم و بمعني تراكمي وتركيب او
خصائص او صفات الشيئ الواحد
فتعبير هللا القوي والقدير التفيد اننا نتكلم عن شخصين
وتعبير هللا مخلصنا وربنا يسوع المسيح التفيد االنفصال ولكن صفات للذات الواحد اي ان يسوع
المسيح هو هللا وهو مخلصنا وهو ربنا
هذا باالضافه الي ان لقب المخلص كما هو واضح من الكتاب المقدس هو لقب هللا في العهد
القديم والجديد وهو لقب يسوع المسيح النه هو هللا الظاهر في الجسد
المهم أيضا بعد هذا العدد الذي قاله
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 1 :1
يحِّ ،بحس ِّب أَم ِّر ِّ
ِّ
يحَ ،ر َج ِّائَنا.
هللا ُم َخلِّ ِّصَناَ ،وَربَِّنا َي ُسو َع اْل َم ِّس ِّ
ُبوُل ُ
ول َي ُسو َع اْل َمس ِّ َ َ
ْ
سَ ،ر ُس ُ
وأيضا
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 3 :2
َن ه َذا حسن وم ْقبول َلدى م َخلِّ ِّصَنا ِّ
هللا،
أل َّ
ََ ََ ُ
َ ُ
وأيضا
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 10 :4

َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يع
ص َج ِّم ِّ
اءَنا َعَلى هللا اْل َح ِّي ،الذي ُه َو ُم َخل ُ
أل ََّنَنا له َذا َن ْت َع ُب َوُن َعَّيُر ،أل ََّنَنا َق ْد أَْلَقْيَنا َر َج َ
ِّ
الن ِّ
َّ
ين.
اسَ ،والَ ِّسَّي َما اْل ُم ْؤ ِّمن َ
ولكنه في الرسالة الثانية يقول
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 10 :1
ِّ
ظ ُه ِّ
ود
ور ُم َخلِّ ِّصَنا َي ُسو َع اْل َم ِّس ِّ
يحَّ ،ال ِّذي أَْب َ
اآلن ِّب ُ
ط َل اْل َم ْو َت َوأََن َار اْل َحَيا َة َواْل ُخُل َ
َواَِّّن َما أُ ْظ ِّهَرت َ
ِّبو ِّ
اإل ْن ِّج ِّ
ط ِّة ِّ
يل.
اس َ
َ
فاهلل مخلصنا الذي ظهر هو الرب يسوع المسيح
هذا العدد خطير الن معلمنا بولس الرسول يقول قبله
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 1
َّ 9ال ِّذي َخَّلصَنا ودعاَنا دعوًة مَقَّدسةً ،الَ ِّبم ْق َت َضى أَعمالَِّنا ،بل ِّبم ْق َت َضى اْلَقص ِّد و ِّ
الن ْع َم ِّة َّال ِّتي
ْ َ
َ ََ َ َ َْ ُ َ
َْ ُ
َْ
ُ
يح َي ُسو َع َقْب َل األ َْزِّمَن ِّة األ ََزلَِّّي ِّة،
ُع ِّطَي ْت َلَنا ِّفي اْل َم ِّس ِّ
أْ
ِّ
ظ ُه ِّ
ود
ور ُم َخلِّ ِّصَنا َي ُسو َع اْل َم ِّس ِّ
يحَّ ،ال ِّذي أَْب َ
اآلن ِّب ُ
ط َل اْل َم ْو َت َوأََن َار اْل َحَيا َة َواْل ُخُل َ
َ 10واَِّّن َما أُ ْظ ِّهَرت َ
ِّبو ِّ
اإل ْن ِّج ِّ
ط ِّة ِّ
يل.
اس َ
َ
الذي خلصنا صاحب النعمة هو اال زلي المسيح وهو المخلص هللا يسوع المسيح وهو الذي له
السلطان على الموت وهو الحياة وهو الخلود
وأيضا

رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 20 :3
السماو ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يح،
اتَّ ،ال ِّتي ِّمْن َها أَْي ًضا َنْن َت ِّظُر ُم َخلِّ ًصا ُه َو َّ
الر ُّب َي ُسو ُع اْل َمس ُ
َفِّإ َّن س َيرَتَنا َن ْح ُن ه َي في َّ َ َ

البعض كالعادة قد يعترض ان كل هذه األمثلة من كالم بولس الرسول .ورغم ان كالم بولس
الرسول في رسائله هو وحي روح هللا القدوس على لسان بولس الرسول
اقدم بعض االعداد كامثلة من كالم بقية اسفار العهد الجديد
إنجيل لوقا 47 :1
وحي ِّب ِّ
وَتب َت ِّهج ر ِّ
اهلل ُم َخلِّ ِّصي،
َ ْ ُُ
هذا قبل التجسد ولكن رجاء مجيء المخلص
ولكن بعد التجسد هذا لقب المسيح
إنجيل لوقا 11 :2
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
الر ُّب.
يح َّ
أََّن ُه ُولِّ َد َل ُك ُم اْلَي ْوَم في َمديَنة َد ُاوَد ُم َخلص ُه َو اْل َمس ُ

إنجيل يوحنا 42 :4

َن ه َذا ُه َو
َوَقاُلوا لِّْل َمْ أر َِّةِّ« :إَّنَنا َل ْسَنا َب ْعُد ِّب َسَب ِّب َكالَ ِّم ِّك ُن ْؤ ِّم ُن ،أل ََّنَنا َن ْح ُن َق ْد َس ِّم ْعَنا َوَن ْعَل ُم أ َّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ص اْل َعاَل ِّم».
ِّباْل َحق َيقة اْل َمس ُ
يح ُم َخل ُ
وهذا اعالن الوهية واضح ألنه مخلص العالم ومخلص الجميع وهو صفة هلل فقط في العهد القديم
أيضا اعداد خطيرة في رسالة معلمنا بطرس الثانية
رسالة بطرس الرسول الثانية :1
ِّ
ين َناُلوا م َعَنا ِّإيماًنا َث ِّميًنا م َس ِّ
اوًيا َلَناِّ ،ب ِّب ِّر
س َعْبُد َي ُسو َع اْل َم ِّس ِّ
يح َوَر ُسوُل ُهِّ ،إَلى َّالذ َ
ِّ 1س ْم َع ُ
ان ُب ْطُر ُ
ُ
َ
َ
لهَنا َواْلم َخلِّ ِّ
ِّإ ِّ
يح:
ص َي ُسو َع اْل َم ِّس ِّ
ُ
السالَم ِّبمع ِّرَف ِّة ِّ
ِّ
ِّ
هللا َوَي ُسو َع َربَِّنا.
 2ل َت ْك ُثْر َل ُك ُم الن ْع َم ُة َو َّ ُ َ ْ
لهَّي َة َقد وهبت َلَنا ك َّل ما هو لِّْلحي ِّ
َن ُق ْدَرَت ُه ِّ
اة َو َّ
الت ْق َوىِّ ،ب َم ْع ِّرَف ِّة َّال ِّذي َد َعاَنا ِّباْل َم ْج ِّد
َ 3ك َما أ َّ
اإل ِّ ْ َ َ َ ْ
ُ َ َُ َ َ
َواْل َف ِّضيَل ِّة،

هك َذا يَقَّدم َل ُكم ِّب ِّسع ٍة د ُخول ِّإَلى مَل ُك ِّ
يح األََب ِّد ِّي.
وت َربَِّنا َو ُم َخلِّ ِّصَنا َي ُسو َع اْل َم ِّس ِّ
 11أل ََّن ُه َ ُ ُ ْ َ ُ
َ
المسيح هو الهنا ومخلصنا وهو صاحب القدرة اإللهية وهو ربنا ومخلصنا يسوع المسيح االبدي

أيضا يقول
رسالة بطرس الرسول الثانية 2

 20أل ََّنه ِّإ َذا َكاُنوا ،بعدما هربوا ِّمن َنجاس ِّ
الر ِّب َواْلم َخلِّ ِّ
يح،
ص َي ُسو َع اْل َم ِّس ِّ
ات اْل َعاَلمِِّّ ،ب َم ْع ِّرَف ِّة َّ
ُ
َ ْ َ َ ََ ُ ْ َ َ
ُ
يرَت ِّب ُكو َن أَي ًضا ِّفيهاَ ،فيْن َغلِّبو َنَ ،فَق ْد صار ْت َلهم األَو ِّ
َشَّر ِّم َن األ ََو ِّائ ِّل.
اخُر أ َ
ْ
َْ
َ َ ُ
َ َ ُُ َ
الرب والمخلص هو يسوع المسيح الن المسيح هو هللا المخلص
رسالة بطرس الرسول الثانية 2 :3
ِّ ِّ
لِّ َت ْذ ُكروا األَ ْقو َّ ِّ
ِّ
ِّ
الر ُس َلَ ،و ِّصَّي َة الَّر ِّب
يسو َنَ ،و َو ِّصَّي َتَنا َن ْح ُن ُّ
ُ
اء اْلقد ُ
ال التي َقاَل َها َسابًقا األَ ْنبَي ُ
َ َ
َواْلم َخلِّ ِّ
ص.
ُ

أيضا معلمنا يوحنا
رسالة يوحنا الرسول األولى 14 :4
االب َن ُم َخلِّ ًصا لِّْل َعاَل ِّم.
ظْرَنا َوَن ْش َهُد أ َّ
َوَن ْح ُن َق ْد َن َ
اآلب َق ْد أَْر َس َل ْ
َن َ
وهذا العدد تمييز وظيفي فاالب واالبن اله واحد ولكن االبن هو يهوه مخلص العالم

أيضا معلمنا يهوذا
رسالة يهوذا 1
 21 :1و احفظوا انفسكم في محبة هللا منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة االبدية

 22 :1و ارحموا البعض مميزين
 23 :1و خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد
 24 :1و القادر ان يحفظكم غير عاثرين و يوقفكم امام مجده بال عيب في االبتهاج
 25 :1االله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد و العظمة و القدرة و السلطان االن و الى كل
الدهور امين
االله الحكيم الوحيد المخلص هو ربنا يسوع المسيح وهو الذي سنقف امامه (امام كرسي المسيح)
ألنه هو الديان

فالمسيح هو هللا المخلص وهذا اعالن واضح في الكتاب المقدس .من يقبل يقبل ومن يرفض
يرفض ولكن من يرفض فال يتحجج بعدم وجود اعالن ومن يقبل يفوز بالخالص

والمجد هلل دائما

