هل أنكر يسوع امام اليهود انه
المسيح؟ متى  22مرقس  12ولوقا
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الشبهة

ِّ ِّ
ِّ
يما
سأل يسوع التالميذ عن المسيا بصيغة الغائب وأفهمهم أنه ليس من نسل داود ،قائالَ 41( :وف َ
ِّ ِّ
ان اْل َف ِّر ِّ
يح؟ ْاب ُن َم ْن ُه َو؟» َقاُلوا َل ُه:
ظُّنو َن ِّفي اْل َم ِّس ِّ
ين َسأََل ُه ْم َي ُسو ُعَ «42 :ما َذا َت ُ
يسُّيو َن ُم ْج َتمع َ
َك َ
وح رباً َق ِّائالًَ 44 :قال َّ ِّ
اجلِّ ْس َع ْن
وه َد ُاوُد ِّب ُّ
ال َل ُه ْمَ « :ف َكْي َ
الر ُّب لَربِّي ْ
ف َي ْد ُع ُ
الر ِّ َ
َ
« ْاب ُن َد ُاوَد»َ 43 .ق َ
ِّ ِّ
ف َي ُكو ُن ْابَن ُه؟» َ 46فَل ْم
َي ِّم ِّيني َح َّتى أ َ
وه َرباً َف َكْي َ
اء َك َم ْوطئاً لَق َد َمْي َك؟ َ 45فِّإ ْن َك َ
َض َع أ ْ
ان َد ُاوُد َي ْد ُع ُ
َع َد َ

ِّ
ِّ
ِّ
َن َي ْسأََل ُه َب َّتةً ).متى 46-41 :22
َحٌد أ ْ
َحٌد أ ْ
َن ُي ِّج َيب ُه ِّب َكل َمةٍَ .و ِّم ْن َذل َك اْلَي ْو ِّم َل ْم َي ْج ُسْر أ َ
َي ْس َتط ْع أ َ
وهذا يوضح أن يسوع ليس المسيح الذي تفسيره ِّ
المسيِّا.

الرد

في البداية اعتذر عن هذه الشبهة التي يعرف الطفل انها مؤلفة الن المشكك الكاذب اخفى
بتدليس العدد التالي في كل ما استشهد به
فاألمر وصل من المسلمين المشككين الذين عندهم الكذب حالل لنصرة دينهم ان كذبهم في تأليف
الشبهات مفضوح وال يختشوا
االمر باختصار شديد أعلن لنا العهد الجديد كثي ار جدا ان يسوع الناصري هو المسيح .بل يسوع
أكد هذا
بل االعداد التي استشهد بها المشكك هي لوحدها تكفي لتأكيد ان يسوع هو المسيح بل يسوع
نفسه في هذه االعداد أكد انه المسيح
في البداية ارجو الرجوع الي ملف
الرد على شبهة قال الرب لربي والوهية السيد المسيح

انجيل متى 22
مت  41: 22و فيما كان الفريسيون مجتمعين سالهم يسوع
مت  42: 22قائال ماذا تظنون في المسيح ابن من هو قالوا له ابن داود
مت  43: 22قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائال
مت  44: 22قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك
مت  45: 22فان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه
مت  46: 22فلم يستطع احد ان يجيبه بكلمة و من ذلك اليوم لم يجسر احد ان يساله بتة
المسيح يكلم الفريسيين الذين يرفضون ان يعترفوا به وبانه المسيح المنتظر .بل المسيح سألهم
هذا بعد ان حاولوا يجربوه بثالث أسئلة وفشلوا فيحرجهم بهذا السؤال لذي فيه سيجبرون على
إجابة بها اظهار الهوته .ولهذا سالهم بصيغة الغائب
ويسالهم عن مفهومهم عن ناسوت المسيح ويضع هذه االيه امامهم واليستطيعوا ان يردوا الن
هذا لقب الهي الينطبق علي داود
ولنتامل معا لماذا لم يستطع اليهود ان يردوا عليه ؟ ولماذا لم يستطيعوا ان ينكروا الهوته ؟
الن مكانة داوود مرتفعه جدا
ان كان ابراهيم ابو االباء فداوود هو اب لكل ملوك اليهود واليوجد ملك اعظم منه وكرسي الملك
اصبح اسمه كرسي داوود

مثال سليمان في عظمته كان يستشفع بداود في صالته للرب وايضا الرب يرحم اسرائل الجل داوود
( امل  ) 13 :11ولهذا من غير الالئق ان يكون داود يدعو ابن من ابناؤه او احفاده بلقب ربا
 .فلو كان المسيا كمخلص بشري فقط سيكون من غير الالئق ان يقول له داود ربا ولكن المخلص
فائدته لداود انه يدفع ثمن خطية داوود نفسه لذلك فيصبح داوود مديون له ويدعوه ربا النه
مخلصه والمخلص للكل
ولكي يكون المسيا مخلص للكل من خطاياهم ومنهم داوود نفسه فيجب ان يتحد فيه طبيعتين
طبيعه بشريه كابن داوود فيكون ابن لداوود ليحمل الخطيه وطبيعه اخري المحدوده ( هللا وحده
الغير محدود ) ليخلص الكل من خطاياهم بما فيهم داود نفسه لذلك يصلح ان يدعوه داوود ربا
ولهذا اليصلح ان يطلق داوود علي نفسه ربا وال علي ابيه ابراهيم نفسه النه لم يخلص احد وال
علي ابنه سليمان الن سليمان خاضع لسلطان داوود النه وارث الملك من ابيه داود وال اي نبي
وال اي بشر اال المسيا لمكانته االلوهية
وفهم اليهود ذلك فلم يستطيعوا ان يجاوبوه بكلمة

مرقس 12
ِّ ِّ
َج َ ِّ
َحٌد َب ْع َد
ال َل ُهَ« :ل ْس َت َب ِّع ً
يدا َع ْن َمَل ُكوت هللا»َ .وَل ْم َي ْج ُسْر أ َ
آه َي ُسو ُع أََّن ُه أ َ
َ 34فَل َّما َر ُ
اب ب َع ْقلَ ،ق َ
َن َي ْسأََل ُه!
ذلِّ َك أ ْ
ِّ
ِّ
يح ْاب ُن َد ُاوَد؟
ال َو ُه َو ُي َعلِّ ُم في اْل َهْي َك ِّلَ « :كْي َ
ول اْل َك َتَب ُة ِّإ َّن اْل َمس َ
ُ 35ث َّم أ َ
َج َ
ف َيُق ُ
اب َي ُسو ُع َوَق َ

سَ :قال َّ ِّ
وح اْلُقُد ِّ
اء َك
 36أل َّ
الر ِّ
ال ِّب ُّ
اجلِّ ْس َع ْن َي ِّم ِّينيَ ،ح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
الر ُّب لَربِّيْ :
َع َد َ
َ
َن َد ُاوَد َن ْف َس ُه َق َ
َم ْو ِّطًئا لَِّق َد َمْي َك.
ِّ
ور.
ان اْل َج ْم ُع اْل َك ِّث ُير َي ْس َم ُع ُه ِّب ُسُر ٍ
وه َرًّباَ .فم ْن أَْي َن ُه َو ْابُن ُه؟» َوَك َ
َ 37ف َد ُاوُد َن ْف ُس ُه َي ْد ُع ُ

لوقا 20
وه َع ْن َشي ٍء.
اسُروا أَْي ًضا أ ْ
َن َي ْسأَُل ُ
َ 40وَل ْم َي َت َج َ
ْ
ِّ
يح ْاب ُن َد ُاوَد؟
ال َل ُه ْمَ « :كْي َ
ف َيُقوُلو َن ِّإ َّن اْل َمس َ
َ 41وَق َ
اب اْلم َز ِّ
يرَ :قال َّ ِّ
َ 42وَد ُاوُد َن ْفس ُه َيُقول ِّفي ِّك َت ِّ
ام ِّ
اجلِّ ْس َع ْن َي ِّم ِّيني
الر ُّب لَربِّيْ :
ُ
َ
ُ
َ
اء َك َم ْو ِّطًئا لَِّق َد َمْي َك.
َ 43ح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
َع َد َ
ف َي ُكو ُن ْابَن ُه؟».
وه َرًّباَ .ف َكْي َ
َ 44فِّإ ًذا َد ُاوُد َي ْد ُع ُ
الشع ِّب يسمعو َن َقال لِّ َتالَ ِّم ِّ
ِّ
ِّ
يذ ِّه:
يما َك َ
ان َجم ُ
يع َّ ْ َ ْ َ ُ
َ
َ 45وف َ

ويؤكد السيد المسيح بنفسه ان داوود قال بروح النبوه قال عن المسيح انه ربه فكيف يكون ابنه ؟
ولم يستطع احد ان يتفوه بكلمه من اليهود والكتبه والفريسيين الحاضريين
ومعلمنا بطرس الرسول استشهد به وشرحه فقال
اعمال 2

ِّ
ود لِّذلِّ َك.
يعا ُش ُه ٌ
هللاَ ،وَن ْح ُن َجم ً
ام ُه ُ
َ 32فَي ُسو ُع ه َذا أَ َق َ
ِّ
ين ِّ
س ِّم َن ِّ
وح اْلُقُد ِّ
َ 33وِّا ِّذ ْارَت َف َع ِّبَي ِّم ِّ
اآلن ُتْب ِّصُروَن ُه
الر ِّ
َخ َذ َم ْو ِّع َد ُّ
هللاَ ،وأ َ
اآلبَ ،س َك َب ه َذا َّالذي أَْن ُت ُم َ
َوَت ْس َم ُعوَن ُه.
ِّ
ات .و ُهو َن ْفس ُه يُقولَ :قال َّ ِّ
اجلِّ ْس َع ْن َي ِّم ِّيني
 34أل َّ
َن َد ُاوَد َل ْم َي ْص َع ْد ِّإَلى َّ
الر ُّب لَربِّيْ :
الس َم َاو َ َ ُ َ ُ َ
اء َك َم ْو ِّطًئا لَِّق َد َمْي َك.
َ 35ح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
َع َد َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يحا».
يل أ َّ
وه أَْن ُت ْمَ ،رًّبا َو َمس ً
َ 36فْلَي ْعَل ْم َيقيًنا َجم ُ
هللا َج َع َل َي ُسو َع ه َذاَّ ،الذي َصَلْب ُت ُم ُ
َن َ
يع َبْيت إ ْسَرائ َ
ويوضح ان داوود ليس هو الذي صعد الي السماء ولم يجلس في مركز قوة هللا وهذا كالم اليمكن
ان يقال عن داوود

ومعلمنا بولس الرسول يشرح ايضا
 1اَهلل ،بعد ما َكَّلم اآلب ِّ ِّ ِّ ِّ
طُرق َك ِّث َيرٍة،
اع َو ُ
يماِّ ،بأَْن َو ٍ
ُ َ َْ َ َ َ َ
اء باألَ ْنبَياء َقد ً
ِّ ِّ
هذ ِّه األََّيامِّ األ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
َ 2كَّلمَنا ِّفي ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين،
َخ َيرِّة في ْابنهَّ ،الذي َج َعَل ُه َو ِّارًثا ل ُك ِّل َش ْي ٍءَّ ،الذي ِّبه أَْي ًضا َعم َل اْل َعاَلم َ
َ
ِّ ِّ
َّ ِّ
َشي ِّ
ِّ
اء ِّب َكلِّ َم ِّة ُق ْدَرِّت ِّهَ ،ب ْع َد َما َصَن َع ِّبَن ْف ِّس ِّه
اء َم ْجدهَ ،وَر ْس ُم َج ْو َه ِّرِّهَ ،و َحام ٌل ُك َّل األ ْ َ
 3الذيَ ،و ُه َو َب َه ُ
ين اْلع َ ِّ ِّ
طاياَنا ،جَل ِّ ِّ
َت ْط ِّه ا ِّ
َعالِّي،
ظ َمة في األ َ
ير ل َخ َ َ
س في َيم ِّ َ
َ َ
ً
ِّ ِّ ِّ
 4ص ِّائ ار أَع َ ِّ
اس ًما أَ ْف َض َل ِّمْن ُه ْم.
َ ً ْ
ظ َم م َن اْل َمالَ ئ َكة ِّبم ْق َد ِّار َما َو ِّر َث ْ
 5أل ََّن ُه لِّم ْن ِّم َن اْلمالَ ِّئ َك ِّة َقال َق ُّ
َكو ُن َل ُه أًَبا َو ُه َو
ط« :أَْن َت ْابِّني أََنا اْلَي ْوَم َوَل ْد ُت َك»؟ َوأَْي ًضا« :أََنا أ ُ
َ
َ
َ
َي ُكو ُن لِّي ْابًنا»؟
َ

 6وأَي ًضا م َتى أ َْد َخل اْل ِّب ْكر ِّإَلى اْلعاَل ِّم يُقول« :وْل َتسج ْد َله ُك ُّل مالَ ِّئ َك ِّة ِّ
هللا».
َ َ ُ َ ْ ُ ُ
َْ
َ َ
َ
َ
ِّ
 7وع ِّن اْلمالَ ِّئ َك ِّة يُقولِّ َّ « :
يب َن ٍار».
الصان ُع َمالَ ئ َك َت ُه ِّرَي ً
ََ
َّام ُه َل ِّه َ
َ ُ
احا َو ُخد َ
َ
ورَ .ق ِّضيب ِّ
ِّ
ِّ
الد ُه ِّ
َهلل ِّإَلى َد ْه ِّر ُّ
يب ُمْل ِّك َك.
َ 8وأ َّ
َما َع ْن ْ
ام ٍة َقض ُ
ُ ْ
االب ِّنُ « :كْرسُّي َك َيا أ ُ
استَق َ
ِّ
اإل ْثمِّ .م ْن أ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اِ أَ ْك َثَر ِّم ْن ُشَرَك ِّائ َك».
االب ِّت َه ِّ
ْ
 9أْ
له َك ِّب َزْيت ْ
هللا ِّإ ُ
َجل ذل َك َم َس َح َك ُ
َحَبْب َت اْلبَّر َوأَْب َغ ْض َت َ
ات ِّهي َع َم ُل َي َدْي َك.
َ 10و «أَْن َت َي َار ُّب ِّفي البد ِّء أَسست األَرض ،والسماو
ْ َ ْ َّ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ
ِّ
يد و ِّ
لك ْن أَْن َت َتْبَقىَ ،وُكُّل َها َك َث ْو ٍب َتْبَلى،
 11ه َي َت ِّب ُ َ
ِّ
وك َل ْن َت ْفَنى».
يها َف َت َت َغَّيُرَ .ولك ْن أَْن َت أَْن َتَ ،و ِّسُن َ
َ 12وَك ِّرَد ٍاء َت ْط ِّو َ
ُ 13ث َّم لِّم ْن ِّم َن اْلمالَ ِّئ َك ِّة َقال َق ُّ
اء َك َم ْو ِّطًئا لَِّق َد َمْي َك»؟
اجلِّ ْس َع ْن َي ِّم ِّيني َح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
طْ « :
َع َد َ
َ
َ
َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ص!.
ين أ ْ
َج ِّل اْل َعتيد َ
احا َخاد َم ًة ُمْر َسَل ًة لْل ِّخ ْد َمة أل ْ
يع ُه ْم أَْرَو ً
َن َي ِّرُثوا اْل َخالَ َ
س َجم ُ
 14أََلْي َ
اي ان الحي الي دهر الدهور هو ربي الذي هو اعلي من البشر واالنبياء والمالئكه هو الجالس
في يمين العظمه فهو مستحيل ان ينطبق علي داوود او بشر
اما عن اعالن ان يسوع هو المسيح فذكرت كثي ار
إنجيل يوحنا 31 :20
َما ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ن
آمْن ُت ْم َحَيا ٌة
هذ ِّه َفَق ْد ُك ِّتَب ْت لِّ ُت ْؤ ِّمُنوا أ َّ
َوأ َّ
َن َي ُسو َع ُه َو اْل َمس ُ
يح ْاب ُن هللاَ ،ول َك ْي َت ُكو َ َل ُك ْم إ َذا َ
اس ِّم ِّه.
ِّب ْ

انجيل متى 16

مت  13: 16و لما جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيلبس سال تالميذه قائال من يقول الناس اني
انا ابن االنسان
مت  14: 16فقالوا قوم يوحنا المعمدان و اخرون ايليا و اخرون ارميا او واحد من االنبياء
مت  15: 16فقال لهم و انتم من تقولون اني انا
مت  16: 16فاجاب سمعان بطرس و قال انت هو المسيح ابن هللا الحي
مت  17: 16فاجاب يسوع و قال له طوبى لك يا سمعان بن يونا ان لحما و دما لم يعلن لك لكن
ابي الذي في السماوات
مت  18: 16و انا اقول لك ايضا انت بطرس و على هذه الصخرة ابني كنيستي و ابواب الجحيم
لن تقوى عليها
انجيل مرقس 7
 36 :7فاوصاهم ان ال يقولوا الحد و لكن على قدر ما اوصاهم كانوا ينادون اكثر كثي ار

إنجيل لوقا 41 :4
يرين و ِّهي َتصر ُخ وَتُقول« :أَْنت اْلم ِّسيح ابن ِّ
ِّ
ِّ ِّ
هللا »!
َ َ ُ ُْ
َوَكاَن ْت َشَياط ُ
ين أَْي ًضا َت ْخُر ُِ م ْن َكث ِّ َ َ َ ْ ُ َ ُ
ِّ
يح.
وه أََّن ُه اْل َمس ُ
َفاْن َت َهَرُه ْم َوَل ْم َي َد ْع ُه ْم َي َت َكَّل ُمو َن ،أل ََّن ُه ْم َعَرُف ُ

انجيل لوقا 5
 14 :5فاوصاه ان ال يقول الحد بل امض و ار نفسك للكاهن و قدم عن تطهيرك كما امر موسى
شهادة لهم

انجيل لوقا 8
 55 :8فرجعت روحها و قامت في الحال فامر ان تعطى لتاكل
 56 :8فبهت والداها فاوصاهما ان ال يقوال الحد عما كان

وعدد هام يشرح االمر باكثر تفصيل
انجيل متي 17
 9 :17و فيما هم نازلون من الجبل اوصاهم يسوع قائال ال تعلموا احدا بما رايتم حتى يقوم ابن
االنسان من االموات
ويكرر مره اخري
انجيل مرقس 9

 9 :9و فيما هم نازلون من الجبل اوصاهم ان ال يحدثوا احد بما ابصروا اال متى قام ابن االنسان
من االموات
اذا االخفاء ليس الي االبد ولكن فقط الي وقت الصلب والموت والقيامة وبعد االقيامه يكون
االعالن فالعالمه التي يبدوا بعدها التبشير واالعالن هو قيامة ابن االنسان من االموات
وشرح معلمنا بولس الرسول سبب اخفاؤه لالهوته لكي يتمم الصلب والفداء حينما قال
رسالة بولس الرسول االولي الي أهل كورونثس 2
ظم ِّ
َّ 8ال ِّتي َلم يعَلمها أ ِّ
اء ه َذا َّ
َن َل ْو َعَرُفوا َل َما َصَلُبوا َر َّب اْل َم ْج ِّد
الد ْه ِّر ،أل ْ
ْ َْ ْ َ َ
َحٌد م ْن ُع َ َ
فاالخفاء كان قبل القيامه حتي يتم الفداء وبعد القيامة اعالن للخليقة كلها
واالخفاء عن اليهود المتعصبين ورؤسائهم
ولكن المسيح اعلن الفراد محدودين بطرق مختلفه السباب محددة فهو قبل ميالده ارسل مالكه
الي زكريا
انجيل لوقا 1
الر ِّب َو ِّاق ًفا َع ْن َي ِّم ِّ
ين َم ْذَب ِّح اْلَب ُخ ِّ
ور.
ظ َهَر َل ُه َمالَ ُك َّ
َ 11ف َ
ِّ
ف.
اض َ
آه َزَك ِّرَّيا ْ
طَر َب َو َوَق َع َعَلْيه َخ ْو ٌ
َ 12فَل َّما َر ُ
َ 13فَقال َله اْلمالَ ك« :الَ َت َخف يا َزَك ِّرَّيا ،أل َّ ِّ
ِّ
ِّ
ات َسَتلُِّد َل َك ْابًنا
يص َاب ُ
َ ُ َ ُ
ْ َ
امَأرَُت َك أَل َ
َن طْلَب َت َك َق ْد ُسم َع ْتَ ،و ْ
ِّ ِّ
وحَّنا.
َوُت َسميه ُي َ

ِّ
اَِ ،وَك ِّث ُيرو َن َسَي ْفَر ُحو َن ِّب ِّوالََد ِّت ِّه،
َ 14وَي ُكو ُن َل َك َفَر ٌح َو ْابت َه ٌ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
 15أل ََّن ُه َي ُكو ُن َع ِّظيما أَمام َّ ِّ
وح
الر ِّ
ئ ِّم َن ُّ
الربَ ،و َخ ْمًار َو ُم ْسكًار الَ َي ْشَر ُبَ ،و ِّم ْن َب ْط ِّن أُمه َي ْمَتل ُ
ً ََ
اْلُقُد ِّ
س.
ير ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
الر ِّب ِّإ ِّ
له ِّه ْم.
يل ِّإَلى َّ
َ 16وَيُرُّد َكث ِّ َ
ين م ْن َبني إ ْسَرائ َ
اء ِّإَلى األَبَن ِّ
وح ِّإيلَِّّيا وُق َّوِّت ِّه ،لِّيرَّد ُقُلوب اآلب ِّ
اءَ ،واْل ُع َصا َة ِّإَلى ِّف ْك ِّر األَْبَر ِّار ،لِّ َكي
ام ُه ِّبُر ِّ
ْ
َ َ
َُ
َ
َم َ
َ 17وَي َتَقَّد ُم أ َ
ْ
ئ لِّ َّلر ِّب َش ْعًبا ُم ْس َت ِّعدًّا».
ُي َهِّي َ
وهذا الن زكريا مسؤل عن يوحنا المعمدان
والقديسه العذراء مريم النها والدته واليصابات والدة يوحنا المعمدان وايضا الرعاه بواسطة مالك
ليكونوا شهود من البسطاء اليهود والمجوس ليكونوا شهود من األمم
وأيضا
إنجيل لوقا 11 :2
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ص
َّ
.الر ُّب اْل َمس ُ
يح ُه َو أََّن ُه ُولِّ َد َل ُك ُم اْلَي ْوَم في َمديَنة َد ُاوَد ُم َخل ٌ

وبالطبع الرب اخبر يوحنا المعمدان ببشاره من روحه القدوس
إنجيل يوحنا 33 :1

ِّ
لك َّن َّال ِّذي أَرسَلِّني أل ِّ
َك ْن أَع ِّرُفهِّ ،
ال لِّيَّ :ال ِّذي َتَرى ُّ
وح َن ِّازالً
ُعم َد ِّباْل َماءَ ،ذ َ
َوأََنا َل ْم أ ُ ْ ُ
الر َ
َ
َْ
اك َق َ
وح اْلُقُد ِّ
س.
الر ِّ
َو ُم ْس َت ِّقًّار َعَلْي ِّهَ ،فه َذا ُه َو َّال ِّذي ُي َع ِّمُد ِّب ُّ
الن يوحنا هو الذي يعد الطريق امامه
وايضا تالميذه في بداية دعوته لهم
إنجيل يوحنا 41 :1
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يح.
ه َذا َو َج َد أ ََّوالً أ َ
اه ِّس ْم َع َ
ال َل ُهَ « :ق ْد َو َج ْدَنا َمسَّيا » َّالذي َت ْفس ُيرُه :اْل َمس ُ
َخ ُ
انَ ،فَق َ
بخاصه ان تالميذه هم الذين سيحملون البشاره الي العالم
وال اقصد بتالميذه االثني عشر فقط ولكن بالطبع االثني عشر والسبعين رسول و المائة والعشرين
والخمس مائة وغيرهم كثيرين
وايضا هو لم يخفي عن من صنع معهم معجزات ولكن طلبهم ان يخفوا كما ذكرت في االعداد
سابقة التي قدمتها
بل حتي الجموع اشار اليهم بطريقه ضمنية واهم هذه الطرق معجزاته
انجيل يوحنا 6
 11 :6و اخذ يسوع االرغفة و شكر و وزع على التالميذ و التالميذ اعطوا المتكئين و كذلك من
السمكتين بقدر ما شاءوا
 12 :6فلما شبعوا قال لتالميذه اجمعوا الكسر الفاضلة لكي ال يضيع شيء

 13 :6فجمعوا و مال وا اثنتي عشرة قفة من الكسر من خمسة ارغفة الشعير التي فضلت عن
االكلين
 14 :6فلما راى الناس االية التي صنعها يسوع قالوا ان هذا هو بالحقيقة النبي االتي الى العالم
 15 :6و اما يسوع فاذ علم انهم مزمعون ان ياتوا و يختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف ايضا الى
الجبل وحده

إنجيل يوحنا 69 :6
وَنحن َق ْد آمَّنا وعرْفَنا أََّنك أَْنت اْلم ِّسيح ابن ِّ
هللا اْل َح ِّي».
َ َ َ ُ ُْ
َ ُْ
َ َ ََ
ومريم اخت اليعازر
إنجيل يوحنا 27 :11
َقاَل ْت َلهَ« :نعم يا سِّيد .أََنا َق ْد آمْنت أََّنك أَْنت اْلم ِّسيح ابن ِّ
هللاِّ ،
اآلتي ِّإَلى اْل َعاَل ِّم».
َْ َ َ ُ
ُ
َ ُ َ َ َ ُ ُْ

واين تقع السامرية بين هؤالء ؟
انجيل يوحنا 4

 25 :4قالت له المراة انا اعلم ان مسيا الذي يقال له المسيح ياتي فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل
شيء
 26 :4قال لها يسوع انا الذي اكلمك هو
توقع المرأة لهذه الحقيقة هو الذي دفع المسيح إلعالنها أنا هو الذي أكلمك و(أنا هو) هم اسم
يهوه الشخصي .هذا قمة إستعالن المسيح لنفسه أنه يهوه .ويهوه هو الذي يصنع كل شيء
جديداً .والمسيح أعلن نفسه بوضوح لهذه المرأة لبساطتها ولم يعلن نفسه بوضوح لليهود لخبثهم.
وهو أعلن نفسه لها ألنها سألته" .أطلبوا تجدوا"
المسيح لن يكذب في اجابته فهي سالته مباشرة ولهذا جاوبها بالصدق وهذا حدث ايضا عندما
ساله اليهود مباشره
انجيل يوحنا 10
 24 :10فاحتاط به اليهود و قالوا له الى متى تعلق انفسنا ان كنت انت المسيح فقل لنا جه ار
 25 :10اجابهم يسوع اني قلت لكم و لستم تؤمنون االعمال التي انا اعملها باسم ابي هي تشهد
لي
 26 :10و لكنكم لستم تؤمنون النكم لستم من خرافي كما قلت لكم

وعندما ساله رئيس الكهنة

انجيل متي 26
ِّ
ِّ
ِّ
ول َلَناَ :ه ْل
َ 63وأ َّ
َس َت ْحلِّ ُف َك ِّباهلل اْل َح ِّي أ ْ
َما َي ُسو ُع َف َك َ
ان َساك ًتاَ .فأ َ
اب َرِّئ ُ
ال َل ُه« :أ ْ
َج َ
َن َتُق َ
يس اْل َك َهَنة َوَق َ
أَْنت اْلم ِّسيح ابن ِّ
هللا؟»
َ َ ُ ُْ
ِّ
اآلن ُتْب ِّصُرو َن ْاب َن ِّ
ان َجالِّ ًسا َع ْن َي ِّم ِّ
اإل ْن َس ِّ
ين
ول َل ُك ْم :م َن َ
ال َل ُه َي ُسو ُع« :أَْن َت ُقْل َت! َوأَْي ًضا أَ ُق ُ
َ 64ق َ
ِّ ِّ
السم ِّ
اء».
اْلُق َّوةَ ،وآتًيا َعَلى َس َحاب َّ َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ود؟ َها َق ْد َس ِّم ْع ُت ْم
اج ُتَنا َب ْعُد ِّإَلى ُش ُه ٍ
َ 65ف َم َّز َ
يس اْل َك َهَنة ِّحيَنئ ٍذ ثَي َاب ُه َقائالًَ « :ق ْد َجَّد َ
ف! َما َح َ
ق َرِّئ ُ
َت ْج ِّدي َف ُه!

انجيل مرقس 14
ِّ
ِّ
ِّ
يح ْاب ُن
 61أ َّ
َما ُه َو َف َك َ
ال َل ُه« :أَأَْن َت اْل َمس ُ
ان َساك ًتا َوَل ْم ُي ِّج ْب ِّب َش ْي ٍءَ .ف َسأََل ُه َرِّئ ُ
يس اْل َك َهَنة أَْي ًضا َوَق َ
اْل ُمَب َارِّك؟»
ين اْلُق َّوِّة ،و ِّ
آتًيا ِّفي س َح ِّ
ف ُتْب ِّصُرو َن ْاب َن ِّ
ان َجالِّ ًسا َع ْن َي ِّم ِّ
اإل ْن َس ِّ
اب
ال َي ُسو ُع« :أََنا ُه َوَ .و َس ْو َ
َ
َ
َ 62فَق َ
السم ِّ
اء».
َّ َ
ِّ ِّ
ود؟
اج ُتَنا َب ْعُد ِّإَلى ُش ُه ٍ
َ 63ف َم َّز َ
الَ « :ما َح َ
ق َرِّئ ُ
يس اْل َك َهَنة ثَي َاب ُه َوَق َ
َ 64ق ْد س ِّمع ُتم َّ ِّ
ِّ
يع َح َك ُموا َعَلْي ِّه أََّن ُه ُم ْس َت ْو ِّج ُب اْل َم ْو ِّت.
الت َجاد َ
يف! َما َ ْأرُي ُك ْم؟» َفاْل َجم ُ
َ ْ ُ
فيسوع اعلن انه المسيح كثي ار ولكن لم يكن يريد ان يعلن هذا على المال قبل الصلب لكي ال يتعطل
الفداء

والمجد هلل دائما

