
الر٣٩ـالة س     
 

  هْل تؤمن بابن اِهللا؟هْل تؤمن بابن اِهللا؟
 

(Arabic - Do you believe in the Son of God?) 
 

  ؟؟ن اِهللان اِهللا باب بابهل تؤمنهل تؤمن: حديثنا اليوم موضوعه.. عزيزى القارئ
 

 حاح التاسع نقرأ األعداد األصإنجيل يوحنا وِمنالخامس والثالثين حتى السابع والثالثين  ِمن 
 

؟ ؟  بِه بِهنند ألوِمد ألوِمسيسي   هو يا هو ياننمم: : ك وقالك وقال ذا ذا أجاب أجاب.. بابن اهللا؟ بابن اهللا؟ننأتؤِمأتؤِم: :  فوجده وقال له فوجده وقال له..هم أخرجوه خارجاًهم أخرجوه خارجاًنّنّ يسوع أ يسوع أععمِِمسسفف""
 ١"".. له لهددججسسد ود وسيسي   يا ياننأوِمأوِم: :  فقال فقال....ووهه  وو ه هعكعك م م والذى يتكلم والذى يتكلم رأيته رأيتهقدقد: :  له يسوع له يسوعفقاَلفقاَل

 

  وليد يكن إيمانه لم أن نجد.. المسيحيدالس بمعجزة أجراها له رصاألعمى الذى أبذلك ة  قصحين نتأمُل 
حاح التاسع من األصب  سياق ما ذكره البشير يوحناِمن  ندرك أننستطيعو ..ةجتدرل مراِح على م تم بْللحظٍة
ى  فعلى العبادِة  تحرص وكان ينتمى ألسرٍة..عمج الم حضور علىف اهللا يواظب يخا متعبداً رجال أنّه كانإنجيله

 ..المجمع ِمن همكابِن دهم خشية طرهم شفاء ابِن معجزةأجرى نمم بهعرفِت مم آثروا إنكاره حتى أنّ.. أيضاًالمجمع
  . المجمعالعبادة فى على  الذين يواظبون بالقديسيناالرتباط وسكصا على التم حر متعبدين وقدكان أبواه

 

  عإنمجالموإن ضم أنّ على اليهود الذين تعاهدوابعضرائين ك م اه إن عترف أحدبأن ي سوعسيح  هو الم
خرج يع ِمنمجالم..خال   ما ولكنت أتقياء يِمنعبدون بالرقِّوح والحعون إخوتهم على التقوى وخوف اهللا ويشج.. 

  وكانوكان": ِسمعانقد جاء عن ل فنىنّة بنت فنوئيل اللذين جاء ذكرهما بإنجيل لوقا األصحاح الثاان الشيخ وحعمِسمثل 
رأأ  ىى ِف ِفجٌلجٌلرورورشليم اسمشليم اسمهان  هعانِسمعِسم....  وهذا الركان باراً كان باراًجُلجُلوهذا الر تقي اًاً تقيينتظر إإ تعزية  تعزية  ينتظرسسررائيل والرائيل والروحوحالقد القد سوكان وكان   .... كان عليه كان عليهس

  ٢."لهيكللهيكللى الى اإإوح وح فأتى بالرفأتى بالر  ....بب الر الرسيحسيحى مى مرر ي يننأأ قبل  قبل تَتَووى المى المرر ال ي ال يههنّنّأأس س وح القدوح القدليه بالرليه بالرإإ  ىىقد أوِحقد أوِح
 

 متقدمة  متقدمة ىىشير وِهشير وِهأأوكانت نبية حنة بنت فنوئيل من سبط وكانت نبية حنة بنت فنوئيل من سبط ": ىاح الثاِنحبإنجيل لوقا األص وجاء عن حنّة 
 ال تفارق  ال تفارق ....ربعة وثمانين سنةربعة وثمانين سنةأأرملة نحو رملة نحو أأ  ىىوِهوِه  ....قد عاشت مع زوج سبع سنين بعد بكوريتهاقد عاشت مع زوج سبع سنين بعد بكوريتها  ....ام كثيرةام كثيرةييأأ  ىىفِِف

  موسىشريعة مع عائلته يعرفون األعمى منذ والدته ن الرجلكالقد  .."اًاً ونهار ونهارصوام وطلبات ليالًصوام وطلبات ليالًأأالهيكل عابدة بالهيكل عابدة ب
 ِمن األولى ةمرحلال  هىهذهوكانت  .. اهللا كالمحفظ يد متعبأنهم شأن أى يهودىحق المعرفة ويحفظون الوصايا ش

 ٣.فى انتظار قدوم المسيا.. ينتمى ألسرٍة متعبدة وعلى العبادة المنتظمة فى الهيكل  مؤسساً كانالذى  الرجلإيمان
 

 سأله ..نذ والدته كان أعمى م الذىإلنسانا بعد خروجه من الهيكل كان يوم سبت لما رأى يسوع 
ينبغى أن أعمل ينبغى أن أعمل .. ..  لكن لتظهر أعمال اهللا فيه لكن لتظهر أعمال اهللا فيهال هذا وال أبواهال هذا وال أبواه: : فأجابهمفأجابهم. . يا معلم من أخطأ هذا أم أبواه؟يا معلم من أخطأ هذا أم أبواه؟": تالميذه

قال قال .. ..  ما دمت فى العالم فأنا نور العالم ما دمت فى العالم فأنا نور العالم....أحد أن يعملأحد أن يعمل يأتى ليل حين ال يستطيع  يأتى ليل حين ال يستطيع .... ما دام نهار ما دام نهارأعمال الذى أرسلنىأعمال الذى أرسلنى
 سلوام  سلوام  فى بركِة فى بركِة اغتسْل اغتسْلاذهِباذهِب: :  األعمى وقال له األعمى وقال لهلطين عينىلطين عينى وطلى با وطلى با التفل طيناً التفل طيناًِمنِمن  نعنعتفل على األرض وصتفل على األرض وصوو  هذاهذا

لوا عن  وقا.. سبٍت يومتْتمالمعجزة  أن لِةبِع ون وهم فريسي اليهود بعض غضب.." وأتى بصيراً وأتى بصيراًغتسَلغتسَلفمضى وافمضى وا
يسوعالرب  :"هذا اإلنسانهذا اإلنسانليس ليس   ِمنوأخرجوا الرجَل.." يحفظ السبت يحفظ السبته اله ال اهللا ألنّ اهللا ألنِّمن أعمى وأبصر  الذى كان ِمن 

مجهمِعم..إن تتنافى بطريقة سوا السبتَ هؤالء الفريسيين قدم شريعِةع اهللا وم عكان فعُل..ة أبسط قواعد اإلنساني  
السبت مرفوضاًالخير يوم ..لتع ة الشريعةبهم األعمىصمراعاة لجوهر الشريعة لحرفي دون .  

 

  ....ررصِِصى واآلن أبى واآلن أب أعم أعمى كنتُى كنتُنّنّأأ.. .. أعلم شيئاً واحداًأعلم شيئاً واحداً  ااممإنّإنّ  !.!. أعلم أعلملستُلستُ :قالشفاه الذى  ن علما سألوا الرجَل 
 أجاب ذاك  أجاب ذاك ..؟؟ بابن اهللا بابن اهللاننأتؤِمأتؤِم:  لهبارك فقاَل المِهفه بشخِصعر ي أن وأراد..ههجدجدووفف  هم أخرجوه خارجاًهم أخرجوه خارجاً أنّ أنّ يسوع يسوعععمِِمسسفف

 .أوِمن يا سيد وسجد لهأوِمن يا سيد وسجد له: : قد رأيته والذى يتكلم معك هو هو فقالقد رأيته والذى يتكلم معك هو هو فقال: :  فقاَل له يسوع فقاَل له يسوع.... هو يا سيد ألوِمن بِه؟ هو يا سيد ألوِمن بِه؟ننمم: : وقالوقال
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                      ،                   ٣٧ – ٣٥: ٩ إنجيل يوحنا ١
٢
    ٢٧ – ٢٥: ٢إنجيل لوقا  
    ٣٧ – ٣٦: ٢ إنجيل لوقا ٣

http://www.thegrace.com/audio/index.htm


 2 

 مرحلِة إلى وصوِل لل كان يحتاج لقد.. أسرٍة متعبدةى إلى  يكفيه أنّه ينتِم وما كان..المجمعده فى  تعبما كان يكفيه
أوِمن يا : أتؤِمن بابن اهللا فقال: قاَل له يسوع اِعندم ه إيمانَها حين أعلن إليصَل وقد و..عرفَ اهللا معرفة شخصيةلي

 .المجمعِمن   يسوع هو المسيح يخرج أحد بأن اعترفَ أنه إن اليهودتعاهدوا عليه  ما رغمل هذاقا ..سيد وسجد له
 

 الذى نستشفه :ولولاألمر األاألمر األ إن كذل كالم ِمناألعمى كان ه أنّ الذى أبصر فلقد ..كيماً حواج يسيين ه الفر
بحجة قوية وضفيهاح  اةماهي ال اَهللالتقوى وأن ي سملقد  ..ه ألتقياِئ إالعخاطباليهود الذين استنكرواعترضين الم  

د المسيحإجراءيِت  السبالس عجزة الشفاء يومِهبقوِل م :"إنإنفى هذا ع فى هذا ع ججبأنّ أنّاًاًب كم لستمكم لستمتعلمون تعلمون   ِمنِمنأين أى المسيحأى المسيح"" هو  هو  أين""  
وقد فتحوقد فتحعينى عينى ....ونعلم ونعلم أن ال ال اَهللا اَهللا أن   ييسسممعللخطاِة للخطاِةع ....ولكن ولكن إن إن كان كان أحد مشيئتَ مشيئتَ يتقى اهللا ويفعُل يتقى اهللا ويفعُل أحد ه فلهذا يه فلهذا يسسممعع....منذ الد هر هر  منذ الد

لملمي ي سسممععأن أن أح داًداً أح  فتحفتحعينى عينى م ولوٍدولوٍد مأعم ىى أعم....لو لو لم لم يكن هذا  هذا  يكن ِمنِمناهللا لم يقِد يقِد اهللا لم ررأن شيئا شيئا يفعَل يفعَل أن ".  
 

 سأله حين ف.. الذى شفاه نبى يسوع أن أول األمر أدركلقد .. فى اإليمانهتدرجهو  :األمر الثانىاألمر الثانىو 
  لهيكشفَل  خصيصاً يسوعهتى جاء ح.."!!ه نبىه نبى إنّ إنّ::قالقالفف  ..؟؟ عينيك عينيكه فتحه فتح أنّ أنّ حيثُ حيثُِمنِمن عنه  عنه  أنتَ أنتَماذا تقوُلماذا تقوُل" :اليهود
   لمعاِن لمعاِنِمنِمن أفضل  أفضل ه نوره نورنّنّإإ": هقول بولس الرسول بر عنهه للنور الذى عب قلب فتحلقد ..بارك المِه شخِصحقيقة

ه  يسوع عندما وج مع الربباًتجاوم الرجل كان .. الحقيقىاإليمانإلى  ِه خطواِتيقود يسوع  كان الرب.."الشمسالشمس
ه  قلب كانلقد.. "؟ هو يا سيد ألوِمن بِه هو يا سيد ألوِمن بِهننمم": فكانت إجابة الرجل السريعة.. "أتؤِمن بابن اهللا؟أتؤِمن بابن اهللا؟": ؤالإليه هذا الس

يتحشوقاًقُر فقال": فقال له يسوع عرفة للم وه وه عكم والذى يتكلم رأيته فقالقد وه وه عكم والذى يتكلم رأيته له: : قد دجسد ويا سي لهأوِمن دجسد ويا سي ١."أوِمن 
 

 ذلك رمحيم  ليسوع  الربنإ ..تحلت عيناه برؤية النور بعد أن اكلقد أخرجوه من مجمعهم. !يا للعجب 
لت لقد اكتح !.أروع المفاجأةا  م.."فسمع يسوع أنّهم أخرجوه خارجاً فوجدهفسمع يسوع أنّهم أخرجوه خارجاً فوجده":  إذ مكتوب.. اإليمان نورِمن اإلنسان

   ورسم ورسم اهللا اهللامجِدمجِد  هاءهاء ب بالذى هوالذى هو  ....بِه كان كّل شىٍء وبغيره لم يكن شىء ِمما كانبِه كان كّل شىٍء وبغيره لم يكن شىء ِمما كان" ذاك الذى ى برؤية األعمعينا
ججووهلقد  .." وحامل كل األشياء بكلمة قدرته وحامل كل األشياء بكلمة قدرتهرهرهه له: قال ليسوعه إذ إيمانأعلن الرجل يقين دجسد ويا سي أوِمن. إن 

السجودال اهللا ب لغير اهللا كفريقبله ةالذى يحفظ الوص  اليهودىوهى ي :"للرللربإ إب لهك تسجدلهك تسجدوإياه وحده تعبد لقد.." وإياه وحده تعبد  
 ٢. اهللابن بالحقيقة ا هو هو:الذى يتكلم معه هذا أنفأدرك نور اإليمان ب الرجلقلب  ضفا
 

 فإنى الحقّ أقوُل لكم إلى  فإنى الحقّ أقوُل لكم إلى ....ما جئتُ ألنقض الشريعة بل ألكمَلما جئتُ ألنقض الشريعة بل ألكمَل": يسوع على الجبل قال  الربفى موعظة 
 على جبل كان البشير ويوحنا .."أن تزوَل السماء واألرض ال يزوُل حرفٌ واحد أو نقطة واحدة ِمن الشريعةأن تزوَل السماء واألرض ال يزوُل حرفٌ واحد أو نقطة واحدة ِمن الشريعة

 يسجلوهو  .."سمعواسمعوا له ا له ا.. سررتُ سررتُبنى الحبيب الذى بِهبنى الحبيب الذى بِههذا هو اهذا هو ا":  السماء قائالنِم  صوتاًعِم س أنالتجلى وقتَ
 اء جقدول ..يسوع المسيح وسجوده له كشاهد عيان قصة الرجل الذى كان أعمى وأبصر واختبار إيماِنِه بابن اهللا

 ركبة ِممن فى  ركبة ِممن فى باسم يسوع كّلباسم يسوع كّلجثو جثو تتفيه يوم سيأتى  هأنّ ىانلث ااحصحاأل ة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبىرسالب
  ٣. المسيح هو رب لمجِد اهللا اآلب المسيح هو رب لمجِد اهللا اآلب كّل لسان أن يسوع كّل لسان أن يسوعالسماء ومن على األرض ومن تحتَ األرض ويعترفُالسماء ومن على األرض ومن تحتَ األرض ويعترفُ

 

 تفَلتفَل" الذى لقد آمن الرجل الذى كان أعمى وأبصر أن يسوععلى األرض وص نَنَ على األرض وصعِم ِمع نوطال  وطال  التفل طيناً التفل طيناًن 
 ر ِس يكن لم!..بن اهللاأن يسوع هذا هو ا.. "غتسل فى بركة سلوام فأتى بصيراًغتسل فى بركة سلوام فأتى بصيراًاذهب وااذهب وا: : بالطين عينيه وقال لهبالطين عينيه وقال له

 بل  أو ماء طيناًمستخد ا وما عمياناًقد شفا الربل ف.. عينيه الربالطين الذى طال بِه  وال.. بركة سلوام ماءِهشفاِئ
   ٤.ررأمأم  هِِه علي عليررعسعسيي   شىء وال شىء وال كّل كّليستطيعيستطيعه نّ إ..تنأن أن دعب رِهقب ن ِمزرعا لامأق ِه فِمن ِمٍةبكلِم .مشفاه ِه فِمن ِمٍةبكلِم

 

 وحور بقلٍب منكِسر آتى إليك.. اوىما السانَأب: أدعوك لتشترك معى فى تلك الصالة.. عزيزى القارئ 
يا مجد اسمك القدوس فى حياتىت لي.. ألحيا لك عامال بوصاياك.. من خطاياى راجيا خالصك وتحريركنسحقم 

 ..أرفع صالتى فى اسم ربى يسوع البار ..حياة األبديةمن أحببتنى باذال االبن الوحيد لكى ال أهلك بل لتكون لى ال
قلتَ يا..  الصادقمتكال على وعدك .. عند جاللكشفيعىو فادى نقبْل: مي نال أخْم إلى رجارجاً خَه. 

 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ١٣ : ٢٦   &٦: ٢٢ &  ٣: ٩  الرسلأعمال سفر ١
 ٨: ٤   ،    إنجيل لوقا ١٠: ٤  ،     إنجيل متى         ٣: ١ إنجيل يوحنا ٢
 ١١ – ١٠: ٢ة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى رسال   ،    ٥: ١٧   ،     إنجيل متى       ١٨: ٥ إنجيل متى ٣
               ١٨: ٣٤،     سفر المزامير    ٢ :٤٢   ،     سفر أيوب  ٥٢ : ١٠ إنجيل مرقس ٤
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