اسمعوا من املسيحيين متسمعوش عنهم

َّ
ً
طبعا السؤال الشا ِّئع هو:
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َ
مقلش ان فيه نبي هييجي ُ
بعده!
املسيح

َّ
بتصدقوه؟
اتكلم عن نبي هييجي بعده ،ليه مش
عيس ى ِّ
ً
طبعا اإلجابة َّ
السهلة والبسيطة للسؤال ده هي:
من فضلك اقرا اإلنجيل ،مش هتالقي الكالم ده موجود ..
املرة الوحيدة اللي املسيح اتكلم فيها عن َحد هييجي ُ
بعده ..
ِّ
بيكلم تالميذه (حواريه) ..
هي ملا كان ِّ
ُ
َ
هيحصل معاهم وليهم بعد موته وقيامته (بعثه) ..
عن اللي
وكان بيكلمهم عن [الروح ُ
الق ُدس] ،مش عن نبي ..
ِّ
ُ
ُ
ِّروح القد ِّس] البقرة .. 87
وده املرادف ليه في القرآن [ ِّ
ًّ
شخصيا] ،مش إنسان ..
وده [روح هللا
وكان املسيح بيقول عنه كذا حاجة ،هختار منهم  3حاجات:
([ )1أرسله أنا إليكم] َّ
يوحنا 26:15
يعني الروح القدس ُم َ
رسل من املسيح ..
أو ببساطة هو [رسول املسيح]!
َ ُ
مكث معكم إلى األبد] َّ
يوحنا 16:14
([ )2ي
يعني الروح ُ
الق ُدس هيفضل مع التالميذ لألبد ..
وده طبيعي ألنه روح هللا ،مش إنسان!
([ )3هو ُيعلمكم كل ش يء ُويذكركم بكل ما قلته لكم] َّ
يوحنا 26:14
ِّ
ِّ
هيعلم التالميذ (مش َحد تاني) ..
يعني الروح القدس ِّ
َّ
وهيفك ُ
رهم بكالم املسيح ،اللي قاله ملا كان عايش معاهم ..
وده الكالم اللي بين إيدينا دلوقتي في الكتاب املُ َّ
قدس ..
اللي [روح هللا] أوحى بيه للتالميذ عشان يكتبوا اإلنجيل.

َّ
بتصدقوه؟
اتكلم عن نبي هييجي بعده ،ليه مش
يعني إجابة سؤال :عيس ى ِّ
ألنه ببساطة متكلمش عن نبي هييجي ُ
بعده ..
ِّ
ُ
ألننا بعد املسيح مش محتاجين َحد تاني بعده.
ُ
لو عاوز تعرف أكتر عن اللي قاله وعمله املسيح ..

ديڤيد ويصا
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ديڤيد ويصا

اشجعك تقرا بنفسك الكتاب املُ َّ
َّ
قدس ..
أسهل وأبسط ترجمة متاحة على اإلنترنت واملوبايل ..
العربية املُ َّ
َّ
بسطة] ،هنا:
هي [الترجمة
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