
 ٣٤٠الرسـالة 
 

   أن نَعبد يسوع؟ أن نَعبد يسوع؟ابىابىهْل ِكتَهْل ِكتَ
 

(Arabic - Why we should worship Jesus?) 
 

  همعقِن عساه يابو وجهمير حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
   أن نَعبد يسوع؟ أن نَعبد يسوع؟ابىابىهْل ِكتَهْل ِكتَ         : وسؤال هذه الحلقة     

            Dr. Ron Rhodes              :ا السؤاليجيبنا على هذ
      .The Complete Book of Bible Answers                   :    فى كتابه

 

 تقديم إنالس جودِة والعبادللر بي سوعالم سيح جِذاء كرِباتى الِك ِفهالم قدس ماٍترع وكّل. ةديدم ٍةر 
يسُلجالو حىالم قدالسي س أندالم سيحر حبالً متقب عبةادالس اجدين فل. لهقدج اءبإنجيل ي شْاح الِعوحنا األصحرين 

العشْن والِع الثاِمِددرينأ": ىا يِل مما توماِحا وِمد ى االثننىالِذر شَ عقاُل يالتوأم له .فلم يكن م عهمحين ج اء 
يسفقاَل.وع التالميذ اآلخَ له رون:قد ر نَأيا الرفقاَل .بله إ :منلم ِص أبى ِفري دأ ِهيثرالم أ و.يرامسضإ عى ِفىبِعص 
 وعس ياءفج .مهعا م وتومالًاِخ دضاًيأ  تالميذهام كانيأ ِةاني ثمدعوب .ن ال أؤِم. جنبِهى ِفىِد يعضأ و.اميرسثر المأ

 اِته وىد يرِص واب.انَلى هإ بعكصإ اِت ه:اتوم ِل قاّلثم . لكمالم س: وقاَل.ِطس الوى ِفقفَو و.غلقة مابوبواأل
يدك.و ضعىا ِفهىبنْ ج.غَ وال تكن يربْل.نؤِم م أ ."ناًؤِم مجابا وقاَل تومله : "ربلقاَل ."ىىلهلهإإ و وىىرب هي سأل:وع نك 
ىأيتِنري تَا آمنا توم. ى ِلطوبلذينآمنوا ولم ي ر١.او  
 

 الس إنيدالم سيحر حبالً متقبتع بداجِد السينلي ِمس نالب شر وحِمب بْلس نو كِةالِئ المالمجوس والحاءكم. 
وقدج وس ذكراءجالمبإنجيل متى األص اح الثاِنحدِدى العاِد الحشَى عر إذ مكتوب :لىإا وأتوالب ِتيور أوبا الصى 

معم رأ يمفخَفخَ" ِهمرروا وسوا وسججددوا لهوا له". ثمفتح وا كنوزهموقد موا لهه دايباًا ذهاناً ولبو امو .رحضاً ثَدأيأن ِل جاء لرب 
يسوعسيح المر ِلئيس ليوأبلغَوِده هبم ِه ابنِتِتو.نْ ِم وطلبهأن أِت يىي ِلِهيِت إلى بقيماه.واستج ابالر ِهطلبِت ِلبوذه ب 
 رشَن ع الثاِمِددع العاح التاِسح األصِهى إنجيِلشير ِف متى البلهجى س الِذص النّو ها اآلنعنينَا يوم. اه وأقامِهيِتلى بإ

حينِههِذ  ذكرالم عف.ةَجز لقدِه بقوِل استهله :وفيما هيكِلو مهإ بهذا مذا رئيسقد ج اء "فسفسججددله إ :الّ قاِئ" لهى ابنِتناآلن  
اتتْم. لكناَل تعو ضعي دكعلي ها فتح٢.اي  
 

 لقد فتحالر بي سوعع نَياإل ىأل ااننسعمذُنْى مِهِت والدي ومس و.تب لقد جاء ع ِمحاح التاِسباألصإنجيل  ن
وحناي أني سوع ِمسنّأ عهاخْم رِم اوجنالم جمع الرى  الِذَلجفتحي سوعينَ عِهي.فو جدوقاَله أتؤِم: له ن؟ن اِهللا باب. 
ا ا  ي يننأوِمأوِم" :فقاَل .وو ه هكع م يتكلمى والِذ.هأيتَ ر قد:وعس ي لهفقاَل .؟ بِهن ألوِمديا س يو هن م: وقاَل ذاكابجأ

سسييدد..  ووسسججددله له ".وبإنجيل متى األص اِماح الخَحشَس عر جِذاء كر أٍةامركنع ةاني.ص إ تْخَرلة قاِئِهلي:ار ىمِنحا  ي
سيدي ا ابند اوىابنِت. دة جداًجنونَ م. فلمي جبا بكِلهةم .فتقدتالِمم يذهإوا  وطلبِهليقائلين :اص نّا ألرفهها تصيح 
ورأف .انَاءاب وقاَلج:لم لى ِخإال إ سْل أراِفرب إ ِتيسالائيَلر فأتتْفأتتْ" .الةضوس وس ججدتْتْدله قاِئ قاِئ له لة يلة يا سا سييد٣."ىىنِّنِّ أِع أِعد  
 

 سَلجالو حىبإنجيل متى باألص شْن والِعاح الثاِمحرينالع ى  ع التاِسِددم األخْريرة ومدليجالم ميمر أنبعد 
ِثودح قيِةامالس ِديسيح ِم المنواِت األم اءتا ِلجا التنظررقب.وفيم ا همقتاننطِلا مالقاه ما يسا: وقاَلوعلكم المس  
"فتقدفتقدمأأتا وتا وممسمسكتا بقدكتا بقدميهِِهميوس وس ججددتا لهوب ."تا لهنفس األصحاح العِددالس شَابع عر جاءن التالميِذ ع :"ولمولما را رأوأوههس س ججدوا وا د
لهوِم."له نالم ِتظالح أن لكاألع دادفَاِل السا تحتوى على كِل ذكرهِةمالس وِدج ِهونفس الكِلى ِدى استخْ الِتِةمتْم 
  ٤.ا اإلنجيُل بهبى كِت الِتِةي األصلِة اللغَى وِه.ىاِنونَل اليى األص ِفتْاءى ج والِت.اوىم الس لآلِبجوِدن السبير علتعِل

                                                
١
           لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،                       ٢٩ – ٢٤: ٢٠إنجيل يوحنا  
٢
     ١٨: ٩  &١١: ٢إنجيل متى  
                   ٢٨ – ٢٢: ١٥إنجيل متى                    ،      ٣٨: ٩إنجيل يوحنا  ٣
٤
             ١٧ &  ٩: ٢٨إنجيل متى  
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 وزية ِفاداح نقابُلى اإليضى الِتاِت اآلينَ ذكرابقاًا ِساهم عم ا جفر بِساءأع مال الرسل األصحابع اح الر
رشَع .فقدح أنّثَد هلم ا كانب ولسرنَ وبى ِلا ِفابةستر.أج رى الربعلى ي ديهما معاءف ِشةَجز .فإذا بالجمِدحتِشع الم 
يالً قاِئصيح :"اآلِلإن ة تشَهباس ونَ بالنّواهانَزلوا إلي" .ى كاِه أتثمنثِن وىاليَلان وأكَ بثيروكان ي ريدأن ي ذبح .ا فلم

ِمسعالر سرنَوالن بابا وبولسم زقا ثيابهامواندفع ا إلى الجمع صارخينوقائلين  :"أيها الراُلجلم هذا؟اذا تفعلون  .
 ض واألراءم السى خلقَ الِذى الحاطيل إلى اإللِه األبِه هِذنوا ِمجع تر أنكمرشِّنب. ثلكم آالم ِمتَ تحر بشَضاً أينحنَ

  ع الذينع الذينممم الجم الج فه فهوءوءال سال سى الحى الحوا ِفوا ِفحححح ص صممهه أمام أمامثُثُددححى يى ي الِذ الِذررركوا األمركوا األما أدا أدالمالما حا حابابرنَرنَ وب وبولسولس ب بإنإن ."اا فيه موكّل
  ١.حيحاًحيحاً تص تصوجبوجبا يا ي م مرر ي ي فلم فلموعوعسس ي يبب الر الرعهُعهُا صنَا صنَ م مكك ذِل ذِلننوعلى النقيض ِموعلى النقيض ِم. . ةةهها آِلا آِلمموا أنّهوا أنّهظنّظنّ

 

 لقدلقداعتب اعتب رري ي سسوعوع  المالمسيح أنسيح أن  رأمروِدالال  أمجوِدسجسله الال و و لهعبالئقٌالئقٌ  ةِِةاِداِدعببهم بهم كى كى ي ي قدقدمموههِِهصِِصخْخْشَشَ ِل ِلوهالم الم بوبِس. اركاركبفر راؤي 
يوحىوِتنا الاله األصحاح الرَابع العداِشد العر مكتوب :"األخُي رربشْة والِععرشَون خاًيقد اماِل الجس على العش ر

ويسجدِلون لحألى إ ىِدباآلبدين .وي طرحأ ونكاليلهأ ممامالع إنّ."شر هم يقدمون عبادة وسِلالو  لآلِبوداًجنبا  كم
هوم باذكور ساِمحاح الخَألص :"األخُي رربشْة والِععريخاً شَونقد اماِل الجس على العرش ويسجدِلون لحألى إ ىِدب 

اآلبدين ويطرحأ ونكاليلهأ ممامالع شر قائلينبص ٍتوظيم ع:قٌستِح مه الخُو وفُرالم أ ذبوحنأخُ يذ القدى نَ والِغةَر
ر حى البا علض ومر األتَحض وتراء وعلى األم السىا ِفم ِم خليقٍةوكّل ركة والبدجة والمام والكرةَ والقوةكموالِح
      ٢." اآلبدينِدبألى إ لطاند والسجة والمامركة والكر الب:وِفرلخَش وِلرس على العلجاِلِل لةا قاِئعتهِما سا فيه مكّل

 

 وِدهة الي قادضاعترف. داِح وا واآلبأنَ:  الثالثينِددر العاِشاح العحوحنا األصبإنجيل ي وعس يب الرقاَل 
 ى ِفلآلِب اتهاوس منعِل يهأنّ أنَا واآلب واِحد: ِه قوِلنوا ِم فهملقد. يقتلوهارة ِلجال ِحى الحسكوا ِف وأم.ِهعلى قوِل

الجوفبنَ.ره اءعلى م ا جاءبالع الثالِثِدد ِم والثالثين ننفس األص حاح أنالي هودأج ابوها نَنَلس:  قائلينرجمألجل ك 
عمل حن بْلسفإنّ. ديف ألجل تجتَ وأنْكإنسان تج ُلعنفس إلهاًك .وع ديِفقوبة التجح سشَب ِةريعالع ِده القديم هو 

المتُوبالر مج .إنالر بي سوعلم ي جبهمالً قاِئ وقتذاك :لقدأس أتم فهىِل قوم .لمأقص داإلع ى اُهللاِن أنّالنولكن  
قصتُدِن أنّ إعالنى واآلبتِح مون ِفدى الهِفدمهرضيإنّ.  ليهملم ي حاولوا رجمذِل ِلهل. كقدأيقنوا أن ي سوعكان  
قصدهم ا فهموه .لقدفهم وا أني سوعالم سيحكان عِل ين عنِهوِت الهد ونى شَنَ أدذِلِل. ككسكوا ِح أمجيقِتة ِلار٣.لوه  

 

 اوَل شَإنالطر ى الِذوِسسى كانلتالميِذ هداًضِط مالر بي سوعبِهفَ اعتر ر اًب.ذِل وأعلن بكلِّك ج أٍةر. 
:  قاَل فقدسيح الميسوع الرب بِهاِنار إيمن اختب ِمئاًي شَسل نقتبسال الرمسفر أع ِبرينشِْعى والاح الثاِنحألص انوِم
 قةواِفة المبيالتر االئيَلم غَ رجّلدنْ ِعِةدينَ المِه هِذى ِفبيتُ ر ولكن.ة كيليكيوسس طرى ِفتُدِل وىوِده يٌلجا رنَأ"
لى إ ماًسِلم وداًقي م.تو هذا الطريق حتى المتُطهدواض .مو اليكمميع جنتمأا  كم ِهللاوراً غيتُوكنْ .انَاِئ آبِةريعشَِل

السجوِناالًون رج ساء .فحا ذاِهنَأ وى ِلثَدبوم بنّأ قَشِْملى ِدإ تقرنَه حِنو النِّفص هأ .غتةار ببقَرِمىِلو ح ن 
الساِءمنور ع على األفسقطتُ ظيم ضر. "وسمِِموسعتُتُعص ص وشَ شَ::ىى ِل ِلالًالً قاِئ قاِئتاًتاًو اوشَ شَ..لُُلاو اوِل ِل..لُُلاو مماذا تضاذا تضطهدأأفف. . ى؟ى؟نِِنطهدججبتُتُب::م م نن  

   قم قم::بب الر الرىى ِل ِلفقاَلفقاَل. . ؟؟ببا را ر ي يفعُلفعُلأأاذا اذا  م م::فقلتُفقلتُ  ههطهدطهد تض تضتَتَنْنْأأ  ىى الِذ الِذىىرراِصاِص النّ النّوعوعسسا يا ينَنَأأ  ::ىى ِل ِلفقاَلفقاَل. . ؟؟ددييا سا س ي يتَتَنْنْأأ
واذهواذهبقَقَشْشْمِِمدِِدلى لى إإ  بو و ههناكناكي قاُلقاُل يلك لك ع ع ننج ج ميع مميع ما ترا ترتبتبلك أأ   لكنأ ال تُذ كنْإو. " تفعَل تفعَلنِصبِمر أ نجل بذِلاِءه ور  النّك
ىِناقتادىِد بيالذين قَشِْمِدلى إ  فجئتُىِع كانوا م. أ ثمننَ حانيجالًا راً تقيح سِة البشّريعشْ وموداًهِم له ميع ن ج

اليوِدهلإأتى  .كان السأ :ى ِل وقاَلقفَ ووىيشَخُا األه أ ُلاوِصبِتىفِف. ر لكالس ِةاعإ تُ نظرإ :فقاَل. ِهليلها نَاِئ آب
    ٤."تَعِمس وتَيأا راس بمميع النّج ِلداًاِه شَ له ستكوننكأل ِه فِمن ِموتاً صعم وتسار البرِص وتبشيئته ممتعِل ِلكبانتخَ

 

ى  الِذكالِصخَى ِلوِل وقبكِصخْى بشَاِن إيمنأعِل ..اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع متشتركليتك أِخى  
أعددى صليِبى ِف ِلتهاب ن مِتحبكر نَابي سوعسيح الم. ألِناموِحى بركى ِنبِن وهعمِحة وكمِدة ألخْة وقومج االلكم  
م. ييتُحالِتى فى اسص أرفعى ربوعسار  يالب.عِدكتكالّ على وقلتَ. م نا مخَارجاً:  ي هال أخْرج يقبْل إلى نم . 
 

 :ىيرها ستجد ذلك ِفسالة أو غَتَ سماع تلك الرإن أرد.. زى القارئ العزيأِخ
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        ١٥ – ٨: ١٤ سفر أعمال الرسل ١
        ١٣ – ١١: ٥  &١٠: ٤ر رؤيا يوحنا الالهوتى  سف٢
 ٤٢  – ٣٠: ١٠ إنجيل يوحنا ٣
  ١٦ – ٣: ٢٢ سفر أعمال الرسل ٤
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