هل تعبير اتيت الي العالم ألشهد
للحق هي نبوة عن رسول االسالم ؟
يوحنا 73 :81
Holy_bible_1

الشبهة

حينما وقف يسوع أمام بيالطس قبل المحاكمة المشهورة  ..قال له كلمات و هي "قد أتيت الى
العالم الشهد للحق"  ..و يسوع ليس هو الحق ألنه يقول "ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست
حقا" .إذن فيسوع المسيح يتحدث عن شيئ قادم  ..يبشر به و هو الحق  ..و ها هو يقول
لتالميذه بعد ذلك "و اما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق النه ال يتكلم من

نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور آتية" إنه يبشر باإلسالم والقرآن و النبي محمد
صلى اهلل عليه و سلم.

الرد

المشكك يغير حقائق كثيرة ويقتطع من االعداد
ولكن من قال ان رسول االسالم هو الحق ؟ بل هل يعرف المشكك ما معني الحق ؟
اوال الرب يسوع المسيح اكد ان من سياتي بعده هم انبياء كذبة فقط
إنجيل متى 81 :3
اخل ِذ َئاب َخ ِ
لك َّنهم ِم ْن َد ِ
ِ
ِ
«ِا ْحتَ ِرُزوا ِم َن األَ ْن ِبي ِ
اطفَة!
اء ا ْل َك َذ َب ِة الَِّذ َ
َ
ين َيأْتُوَن ُك ْم ِبث َياب ا ْل ُح ْمالَ ِنَ ،و ُ ْ

إنجيل متى 88 :42
ون وي ِ
ِ
ون َك ِث ِ
ين.
ير َ
ضلُّ َ
ير َ َ ُ
وم أَ ْن ِب َي ُ
اء َك َذ َبة َكث ُ
َوَيقُ ُ

إنجيل متى 42 :42
ات ع ِظيم ًة وعج ِائب ،حتَّى ي ِ
ون ٍ
ضلُّوا لَ ْو أ َْم َك َن
آي َ َ َ َ َ َ َ ُ
اء َك َذ َبة َوُي ْعطُ َ َ
اء َك َذ َبة َوأَ ْن ِب َي ُ
س َح ُ
وم ُم َ
أل ََّن ُه َ
س َيقُ ُ

ا ْل ُم ْختَ ِ
ضا.
ار َ
ين أ َْي ً

رسالة بطرس الرسول الثانية 8 :4
وِ
ضا ِفي َّ
ين
ون َك َذ َبة ،الَِّذ َ
ضا ُم َعلِّ ُم َ
س َي ُك ُ
لك ْنَ ،ك َ
ون ِفي ُك ْم أ َْي ً
ان أ َْي ً
اء َك َذ َبةَ ،ك َما َ
الش ْع ِب أَ ْن ِب َي ُ
َ
ِ
يعا.
الر َّ
َي ُد ُّ
ون َّ
ب الَِّذي ا ْ
شتََر ُ
ون ِب َد َ
اه ْمَ ،ي ْجلِ ُب َ
ع َهالَ ٍكَ .وِا ْذ ُه ْم ُي ْن ِك ُر َ
س َ
س ِر ً
ون َعلَى أَ ْنفُس ِه ْم َهالَ ًكا َ
اذا الرب يسوع ال يتنبأ عن الحق انه نبي ياتي بعده
بل وضح انه ال ياتي احد بعد االبن
إنجيل يوحنا 81 :7
ون لَ ُه
َح َّ
ب اهللُ ا ْل َعالَ َم َحتَّى َب َذ َل ْاب َن ُه ا ْل َو ِح َ
يد ،لِ َك ْي الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِهَ ،ب ْل تَ ُك ُ
أل ََّن ُه ه َك َذا أ َ
ا ْل َح َياةُ األ ََب ِد َّي ُة.

رسالة بولس الرسول الي العبرانيين 8
ِ
ِ ِ
يرٍة،
يماِ ،بأَ ْن َو ٍ
 8اَهللَُ ،ب ْع َد َما َكلَّ َم َ
اآلب َ
اع َوطُُرق َكث َ
اء ِباألَ ْن ِب َياء قَد ً
ِ ِ
َّ ِ ِ ِ
يرِة ِفي ْاب ِن ِه ،الَِّذي َج َعلَ ُه َو ِ
ين،
ارثًا لِ ُك ِّل َ
ضا َع ِم َل ا ْل َعالَ ِم َ
ش ْي ٍء ،الَِّذي ِب ِه أ َْي ً
َ 4كل َم َنا في هذه األَيَّام األَخ َ

ثانيا من هو الحق ؟

فهو الرب يسوع المسيح نفسه وهذا من كالمه ومن االنجيل
إنجيل يوحنا 1 :82
َحد َيأ ِْتي إِلَى ِ
يق َوا ْل َح ُّ
اآلب إِالَّ ِبي.
قَ َ
سوعُ« :أََنا ُه َو الطَّ ِر ُ
س أَ
ق َوا ْل َح َياةُ .لَ ْي َ
ال لَ ُه َي ُ
فالحق هو الرب يسوع المسيح نفسه وليس اي نبي من االنبياء الكذبه الذين سياتون بعده مثل
رسول االسالم
إنجيل يوحنا 82 :8
وا ْل َكلِم ُة صار جس ًدا وح َّل ب ْي َن َنا ،و أر َْي َنا م ْج َده ،م ْج ًدا َكما لِو ِح ٍ
يد ِم َن ِ
وءا ِن ْع َم ًة َو َحقًّا.
َ َ ََ َ َ ََ َ
اآلبَ ،م ْملُ ً
َ َ
ََ َ ُ َ
فالمسيح هو الحق وهو ملئ النعمة والحق
إنجيل يوحنا 83 :8
أل َّ َّ
َما ِّ
الن ْع َم ُة َوا ْل َح ُّ
ار.
ص َا
سوعَ ا ْل َم ِس ِ
ُع ِط َي ،أ َّ
وسى أ ْ
يح َ
ق فَ ِب َي ُ
وس ِب ُم َ
ام َ
َن الن ُ
فالمسيح هو الحق وهو الذي يعطي الحق
انجيل يوحنا 1
ون تَالَ ِم ِ
سوعُ لِ ْل َي ُه ِ
يذي،
 78فَقَ َ
آم ُنوا ِب ِه« :إِ َّن ُك ْم إِ ْن ثََبتُّ ْم ِفي َكالَ ِمي فَ ِبا ْل َح ِقيقَ ِة تَ ُكوُن َ
ود الَِّذ َ
ال َي ُ
ين َ
ون ا ْل َحقََّ ،وا ْل َح ُّ
ق ُي َحِّرُرُك ْم».
َ 74وتَ ْع ِرفُ َ
التالميذ الذين عرفوا المسيح عرفوا الحق والمسيح وهو الحق هو الذي حررهم من عبودية الخطية
والشيطان

بل الرب يسوع المسيح في االناجيل قال  37مرة ( الحق اقول لكم ) وهذا يدل بل يؤكد ان الحق
هو كالم الرب يسوع المسيح

ثالثا العدد نفسه كامل ( بدون اقتطاع وتدليس ) يؤكد انه عن المسيح وليس عن مدعي نبوة
ياتي بعد المسيح
انجيل يوحنا 81
ِ
ضا إِلَى َد ِ
ت َملِ ُك ا ْل َي ُهوِد؟»
عَ ،وقَ َ
ال لَ ُه« :أ ْن َ
سو َ
س أ َْي ً
ار ا ْل ِوالَ َية َوَد َعا َي ُ
 77ثُ َّم َد َخ َل ِبيالَطُ ُ
ون قَالُوا لَ َك َع ِّني؟»
سوعُ« :أ َِم ْن َذ ِات َك تَقُو ُل ه َذا ،أ َْم َ
آخ ُر َ
 72أ َ
َج َاب ُه َي ُ
ِ
س« :أَلَ َعلِّي أََنا َي ُه ِ
ت؟»
ود ٌّ
ي؟ أ َّ
سلَ ُم َ
وك إِلَ َّيَ .ما َذا فَ َع ْل َ
 71أ َ
اء ا ْل َك َه َنة أَ ْ
س ُ
ُمتُ َك َوُر َؤ َ
َج َاب ُه ِبيالَطُ ُ
ان ُخد ِ
ِ
َّامي
س ْت ِم ْن ه َذا ا ْل َعالَِم .لَ ْو َكا َن ْت َم ْملَ َك ِتي ِم ْن ه َذا ا ْل َعالَِم ،لَ َك َ
َج َ
 71أ َ
سوعَُ « :م ْملَ َكتي لَ ْي َ
اب َي ُ
ود .و ِ
اه ُد َ ِ
يج ِ
س ْت َم ْملَ َك ِتي ِم ْن ُه َنا».
لك ِن َ
َُ
اآلن لَ ْي َ
ُسلَّ َم إِلَى ا ْل َي ُه ِ َ
ون ل َك ْي الَ أ َ
المسيح اكد انه ملك ولكن ليس بالمعني الحرفي اليهودي ولكن هو هو ملك روحي ليس من هذا
العالم
أوال :إنها ال تقوم في هذا العالم كممالك البشر الممتدة عبر البحار واألرض (دا ٣ :٧؛ رؤ :٣٣
 .)٣٣ ،٣عاصمة مملكته أورشليم المدينة التي من عند اهلل النازلة من السماء (رؤ .)٢ :٢٢

ثانيا :طبيعة مملكته ليست أرضية ،فهي مملكة داخل قلوب البشر (لو  ،)٢٣ :٣١تنشأ في
ً
القلوب والضمائر (رو  ،)٣٧ :٣١غناها روحي ،وامكانياتها روحية ،ومجدها من الداخل.
ثالثا :حراسها ليسوا أرضيين ،وأسلحتهم روحية ،ال يحتاجون إلى أسلحة أرضية زمنية ،لهذا منع
تالميذه من أن يدافعوا عنه .جاءت إجابة السيد المسيح أن مملكته ليست من هذا العالم ،واال كان
جزئيا ،فإن السيد لن يدخل في القضايا الخاصة بهذا العالم،
له جيش يدافع عنه ،تُرضي بيالطس ً
وخاصة اقتناء السلطة ،لكنه في نفس الوقت هو ملك على مستوى أعظم من ممالك العالم.
ابعا :خطتها ليست زمنية ،لذا لم يسمح لتالميذه أن ينسحبوا إلى المجد الباطل والعظمة البشرية.
رً
خامسا :سكانها ومواطنوها ليسوا من هذا العالم ،يسلكوا في العالم ،لكنهم ليسوا منه ،يتمتعون
ً
روحي ٍ
ٍ
جديد ،ويسلكون بروح اهلل ،ويتمتعون بالحكمة اإللهية ،ويغتنون بالغنى اإللهي.
بميالد
ٍ
فبيالطس ادرك انه ليس ملك سياسي مثل ملوك األمم ،أو كملك يخلص شعبه بالثورة ضد روما.
ٍ
جيش يدافع عنه ،ويثبت
وفي نفس الوقت هو الملك السماوي ليس من هذا العالم ،فال يحتاج إلي
قادر على إدراك هذا التمييز ،أو شعر بنوع من االرتباك الفكري
حتما لم يكن بيالطس ًا
سلطانهً .
والعجز عما يعنيه المتهم أمامه .فإنه لم يسبق له أن يسمع مثل هذا.
ِ
ت أََنا،
 73فَقَ َ
ت تَقُو ُل :إِ ِّني َملِك .لِه َذا قَ ْد ُولِ ْد ُ
سوعُ« :أَ ْن َ
س« :أَفَأَ ْن َ
َج َ
ت إِ ًذا َملك؟» أ َ
اب َي ُ
ال لَ ُه ِبيالَطُ ُ
ص ْوِتي».
ش َه َد لِ ْل َحقُِّ .ك ُّل َم ْن ُه َو ِم َن ا ْل َح ِّ
ت إِلَى ا ْل َعالَِم ألَ ْ
َولِه َذا قَ ْد أَتَ ْي ُ
ق َي ْ
س َمعُ َ
فلهذا ساله بيالطس سؤال تاكيدي افانت اذا ملك حتي لو كانت مملكتك ليست من هذا العالم.

الرب يسوع المسيح يجيب علي سؤال بيالطس بتعبير تاكيدي ايضا ( انت تقول اني ملك ) هو
اجابة تعني نعم تاكيدية ولكن يضيف اليها لهذا ولدت اي انه بالميالد وليس اخذ الملك بالقوة .
ولهذا اتيت للعالم اي انه ملك حتي قبل ان ياتي ويتجسد النه ملك الملوك ورب االرباب  .فهو
ملك بالميالد اال زلي من االب فهو كلمة اهلل الخالق .ثم يضيف اليها انه يشهد للحق فهذا التعبير
ال ينفصل من تعبير انه ملك قبل ان ياتي للعالم .اذا الحق هو ان المسيح الملك المولود اال زلي
الذي اتي للعالم وهو ملك ليس من هذا العالم .فهو الملك الحق واالله الحق .وبالفعل فقد عرف
العهد القديم اهلل أنه "إله الحق" (مز 1 :78؛ إش  .)81 :11بينما نق أر في العهد الجديد "الحق
الذي هلل" (رو  ،)1 :81الذي استبدله الوثنيون بالباطل أو الكذب (رو  ،)41 :8حيث يبدو أن
الحق هو كيان اهلل الجوهري .ويقول يسوع المسيح" :أنا هو الحق" (يو .)1 :82
فما هو دليل المشكك ان المسيح يتكلم عن شخص بعده هنا ؟
بل المسيح يكمل بما يؤكد ذلك فيقول كل من هو للحق يسمع صوتي = فهو ال يتكلم عن احدهم
بعده ولكن يتكلم عن نفسه وصوته وكلماته ومن يسمع صوت المسيح يكون في الحق ويصبح
مسيحي وفي المسيح الحق  .اما من ال يعترف بالمسيح الحق الملك المولود اال زلي فهو ليس من
الحق.
كل من هو من الحق" :نق أر في هذا السفر عمن هم" :من الحق" ،ومن هم "من األرض" (،)78 :7
ومن هم "من العالم" ( ،)81 :81ومن هم "من اهلل" ()73 :1؛ ومن هم "من إبليس" أبيهم (:1
 ،)22ومن هم من أسفل ،ومن هم من فوق ( .)47 :1هكذا يميز السفر بين فريقين :فريق

منتسبا ألسفل لألرض ،لهذا العالم الشرير
ينتسب لفوق ،للسماء ،هلل ،للحق؛ وفريق صار
ً
ق ٍ
وإلبليس .وليس من فري ٍ
ثالث يقف بينهما.

رابعا موضوع روح الحق وهو روح اهلل القدوس وهو ايضا الحق النه روح اهلل والمسيح عقل اهلل
النه اله واحد فاهلل الحق وكلمته الحق وروحه الحق النه اله واحد.
وقد شرحت موضوع هل روح الحق هو رسول االسالم في ملف
الروح القدس الحق المعزي

والمجد هلل دائما

