هل اهلل ساكن في نور ام يسكن في ضباب
ويجعل الظلمة ستره ؟ 1تي  16 :6و 1يو 5 :1
و1ملوك  11 :8و مزمور  11 :18و 1 :79

Holy_bible_1

الشبهة

يقول بولس في  1تيموثاوس  " 16 :6الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور ال يدنى منه "
فهذا يعني ان اهلل ساكن في نور ولكن هذا يناقض ما جاء في 1ملوك  " 11 :8حينئذ تكلم
سليمان قال الرب انه يسكن في الضباب " وايضا ما جاء في مزمور  " 11 :18جعل الظلمة ستره
حوله مظلته ضباب المياه و ظالم الغمام " ومزمور  " 1 :79السحاب و الضباب حوله العدل و
الحق قاعدة كرسيه "

الرد

الحقيقة ال يوجد اي تناقض علي االطالق في االعداد فبالفعل اهلل نور وساكن في نور ولكن نوره
الرهيب ال يحتمله ال البشر وال المالئكة فلهذا يستتر بالضباب وظالم الغمام الجلنا
فمعلمنا بولس الرسول يقول
رسالة بولس الرسول االولي الي تيموثاوس 6
 11 :6ان تحفظ الوصية بال دنس و ال لوم الى ظهور ربنا يسوع المسيح
 15 :6الذي سيبينه في اوقاته المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك و رب االرباب
الكالم هنا عن ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيعلنه الالهوت في اوقاته الن الجوهر االلهي
الذي ال يري الذي اتخذ جسد بشري لكن الالهوت ال يري وهو اهلل
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 7 :1
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
س ِديًّا.
فَِإ َّن ُه فيه َيحل ُكل م ْلء الال ُهوت َج َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 16 :3

اع ع ِظيم ُهو ِسر التَّ ْقوى :اهلل َ ِ
َوِب ِ
اءى لِ َمالَ ِئ َك ٍةُ ،ك ِرَز
س ِد ،تََب َّرَر ِفي الر ِ
وح ،تََر َ
ظ َه َر في ا ْل َج َ
َ
اإل ْج َم ِ َ ٌ َ
ُ
ِ
ُمِم ،أُو ِم َن ِب ِه ِفي ا ْل َعالَِمُ ،رِف َع ِفي ا ْل َم ْج ِد.
ِبه َب ْي َن األ َ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 17 :5
اهم ،وو ِ
ِ
ِ ِِ
يح م ِ
ِ
أَي إِ َّن اهلل َك َ ِ
اض ًعا ِفي َنا
ْ
صال ًحا ا ْل َعالَ َم ل َن ْفسهَ ،غ ْي َر َحاس ٍب لَ ُه ْم َخطَ َاي ُ ْ َ َ
ان في ا ْل َمس ِ ُ َ
َ
ِ
صالَ َح ِة.
َكل َم َة ا ْل ُم َ
وهو العزيز الوحيد ملك الملوك ورب االرباب
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 11 :19
اب وملِ ُك ا ْلملُ ِ
وف ،وا ْل َخر ُ ِ
ُ ِ
ِ
َّ
س ُي َح ِ
ين َم َع ُه
وكَ ،والَِّذ َ
ارُب َ
هؤالَء َ
ون ا ْل َخ ُر َ َ ُ
ُ
وف َي ْغل ُب ُه ْم ،ألَن ُه َرب األ َْرَب َ َ
ون».
ون َو ُم ْؤ ِم ُن َ
ون َو ُم ْختَ ُار َ
َم ْد ُعو َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 16 :17
ولَ ُه علَى ثَوِب ِه وعلَى فَ ْخ ِذ ِه اسم م ْكتُوب« :ملِ ُك ا ْلملُ ِ
وك َورب األ َْرَب ِ
اب».
ْ ََ
َ َ
َ
ُ
ٌْ َ ٌ َ
فهو المسيح يظهر بناسوته وبالهوته اليظهر النه
 16 :6الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور ال يدنى منه الذي لم يره احد من الناس و ال
يقدر ان يراه الذي له الكرامة و القدرة االبدية امين

فالناسوت هو الذي مات وقام اما الالهوت اليموت وهو الذي قدم جسده ذبيح ليس عن ٍ
عجز أو
ٍ
ضعف ،إذ هو ملك الملوك ورب األرباب ،الذي وحده ال يقدر الموت أن يغلبه ،وال الظلمة أن
تقترب إليه ،إذ هو وحده له عدم الموت وساكن في ٍ
نور ال ُيدنى منه ،بل هو فوق كل اإلدراكات،
لم يره أحد قط في جوهره وال يقدر أن يراه .هذا اإلله يحمل اعت ارفًا حس ًنا أمام بيالطس الضعيف،
فكيف يخاف المؤمن من الشهادة الحسنة؟ لقد شهد بالحق حتى يسندنا ،فنشهد نحن للحق خالل
اتحادنا به .بهذا نقدم له الكرامة واالقدرة األبدية ،حينما نحمل اعترافه الحسن وتظهر سماته فينا.
وهو يصف قوة النور بانه نور قوي جدا ال يحتمل احد ان يدنو منه من شدته ولم يره احد من
الناس قوة هذا النور.
ولعل الرسول في وصفه للسيد أن له وحده عدم الموت ،وأنه ساكن في ٍ
نور ال ُيدنى منه الخ .أراد
أن يكشف عن شخص ذاك الذي ننعم به خالل شهادتنا الحسنة معه وبه ولحسابه .فإن كنا
بالشهادة الحسنة نتقبل األلم حتى الموت ،إنما لكي ننعم بذاك الذي له وحده عدم الموت ،وندخل
فيه حيث النور الذي ال ُيدنى منه .وكما يقول القديس إكليمنضس السكندري[ :ماذا يطلب اإلنسان
بعد أن ينال النور الذي ال ُيدنى منه؟]
ورغم ان الكالم عن النور مجازيا الن اهلل وصف بانه نور ولكنه ليس موجات ضوئية النه روح
وليس مادي فهو يوصف بانه نور

ووجهه نور

سفر المزامير 6 :1
ِ
ور َو ْج ِه َك َيا َرب.
ون َيقُولُ َ
ير َ
ونَ « :م ْن ُي ِري َنا َخ ْي ًرا؟ »ْ .ارفَ ْع َعلَ ْي َنا ُن َ
َكث ُ

سفر المزامير 1 :19
ِ
ِ ِ
اف؟ َّ ِ
وري و َخالَ ِ
ب؟
صيِ ،م َّم ْن أ َ
َخ ُ
ص ُن َح َياتي ،م َّم ْن أ َْرتَع ُ
الرب ح ْ
اَ َّلرب ُن ِ َ

سفر المزامير 15 :87
وبى لِ َّ
افَ .يا َربِ ،بنُ ِ
لش ْع ِب ا ْل َع ِ
ون.
ين ا ْل ُهتَ َ
سلُ ُك َ
ارِف َ
طُ َ
ور َو ْج ِه َك َي ْ

سفر حبقوق 1 :3
ان َكالن ِ
اس ِتتَ ُار قُ ْد َرِت ِه.
ش َعاعٌَ ،و ُه َن َ
ور .لَ ُه ِم ْن َي ِد ِه ُ
ان لَ َم َع ٌ
َو َك َ
اك ْ

إنجيل متى 16 :1
ور ع ِظيما ،وا ْلجالِس َ ِ
ٍ
الشعب ا ْلجالِ ِ
ق
ورِة ا ْل َم ْو ِت َو ِظالَ لِ ِه أَ ْ
ش َر َ
ص َر ُن ًا َ ً َ َ ُ
س في ظُ ْل َمة أ َْب َ
َّ ْ ُ َ ُ
ون في ُك َ
ور».
َعلَ ْي ِه ْم ُن ٌ

إنجيل يوحنا 7 :1
ان ِ
ِ ِ َِّ ِ
سٍ
آت ًيا إِلَى ا ْل َعالَِم.
َك َ
ير ُك َّل إِ ْن َ
ور ا ْل َحقيقي الذي ُين ُ
ان الن ُ

إنجيل يوحنا 11 :8
ثُ َّم َكلَّمهم يسوعُ أ َْي ً ِ
ون
ور ا ْل َعالَِمَ .م ْن َيتْ َب ْع ِني فَالَ َي ْم ِشي ِفي الظ ْل َم ِة َب ْل َي ُك ُ
َ ُْ َ ُ
ضا قَائالً« :أََنا ُه َو ُن ُ
لَ ُه ُنور ا ْلحي ِ
اة».
ُ ََ

إنجيل يوحنا 5 :7
ما ُدم ُ ِ
ِ
ور ا ْل َعالَِم».
َ ْ
ت في ا ْل َعالَم فَأََنا ُن ُ

إنجيل يوحنا 16 :11
ث ِفي الظ ْل َم ِة.
ت ُن ًا
ور إِلَى ا ْل َعالَِمَ ،حتَّى ُكل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِبي الَ َي ْم ُك ُ
أََنا قَ ْد ِج ْئ ُ

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 11 :1
اث ا ْل ِقد ِ
ش ِرَك ِة ِمير ِ
شِ
ين ِفي الن ِ
اآلب الَِّذي أ َّ
ور،
َهلَ َنا لِ َ
َ
ِّيس َ
اك ِر َ
ين َ
َ

رسالة بطرس الرسول األولى 7 :1
شعب اق ِْت َن ٍ
وت ملُ ِ
ض ِائ ِل
وك ٌّي ،أ َّ
َوأ َّ
اء ،لِ َك ْي تُ ْخ ِب ُروا ِبفَ َ
َّس ٌةُ ْ َ ،
ُم ٌة ُمقَد َ
َما أَ ْنتُ ْم فَ ِج ْن ٌ
س ُم ْختَ ٌارَ ،و َك َه ُن ٌ ُ
ورِه ا ْل َع ِج ِ
الَِّذي َد َعا ُك ْم ِم َن الظ ْل َم ِة إِلَى ُن ِ
يب.

رسالة يوحنا الرسول األولى 5 :1
وه َذا ُهو ا ْل َخبر الَِّذي س ِمع َناه ِم ْن ُه وُن ْخ ِبرُكم ِب ِه :إِ َّن اهلل ُنور ولَ ْيس ِف ِ
يه ظُ ْل َم ٌة ا ْل َبتَّ َة.
َ ْ ُ
َ ٌ َ َ
َ
َ
َ ُ ْ
َُ

فالكتاب بعهديه ومنه سفر المزامير اكد ان اهلل نور وهو ساكن في نور
بل اكد سفر المزامير ان اهلل لبسه من نور
سفر المزامير 1 :101
السماو ِ
ِ
َّ
شقَّ ٍة.
ات َك ُ
ور َكثَْو ٍب ،ا ْل َباسطُ َّ َ َ
الال ِب ُ
س الن َ

وال يستطيع احد ان يقترب الي نوره مباشره وال حتي المالئكة
سفر إشعياء 1 :6
ون فَوقَ ُه ،لِ ُك ِّل و ِ
ِ
َّ ِ
َج ِن َح ٍةِ ،باثْ َن ْي ِن ُي َغطِّي َو ْج َه ُهَ ،وِباثْ َن ْي ِن ُي َغطِّي ِر ْجلَ ْي ِه،
اح ٍد ِستَّ ُة أ ْ
يم َواقفُ َ ْ
َ
الس َراف ُ

ِ
ير.
َوَباثْ َن ْي ِن َيط ُ

سفر الخروج 10 :33
َن ِ
يش».
َن تََرى َو ْج ِهي ،أل َّ
َوقَ َ
ان الَ َي َرِاني َوَي ِع ُ
ال« :الَ تَ ْق ِد ُر أ ْ
س َ
اإل ْن َ

سفر الخروج 6 :3
يك ،إِ ُ ِ ِ
َّ
اف
ثُ َّم قَ َ
له أَِب َ
وسى َو ْج َه ُه أل ََّن ُه َخ َ
اق َوِا ُ
س َح َ
يم َوِا ُ
ال« :أََنا إِ ُ
له َي ْعقُ َ
له إِ ْ
وب» .فَ َغطى ُم َ
له إ ْب َراه َ
َن ي ْنظُر إِلَى ِ
اهلل.
أْ َ َ

وموسي كان يري شبه الرب وليس اهلل بالكامل
سفر العدد 8 :11
ش َي ِ
فَ ًما إِلَى فٍَم َو َع َيا ًنا أَتَ َكلَّ ُم َم َع ُه ،الَ ِباألَ ْل َغ ِ
َن تَتَ َكلَّ َما َعلَى
الر ِّ
از َ .و ِش ْب َه َّ
ب ُي َعا ِي ُن َ .فلِ َما َذا الَ تَ ْخ َ
ان أ ْ
ِ
وسى؟».
َع ْبدي ُم َ

ورغم هذا كان وجهه يلمع من رؤية شبه الرب
سفر الخروج 31

ب َعلَى
ين َن َه ًا
الر ِّ
اك ِع ْن َد َّ
ين لَ ْيلَ ًة ،لَ ْم َيأْ ُك ْل ُخ ْب ًاز َولَ ْم َي ْ
ان ُه َن َ
ار َوأ َْرَب ِع َ
ب أ َْرَب ِع َ
َ 18و َك َ
اء .فَ َكتَ َ
ش َر ْب َم ً
ات ا ْلعه ِد ،ا ْل َكِلم ِ
اللَّوح ْي ِن َكلِم ِ
ش َر.
ات ا ْل َع َ
َْ
َْ
َ
َ
الشه َ ِ ِ ِ
ِ
ِ
وسىِ ،ع ْن َد ُن ُزولِ ِه ِم َن ا ْل َج َب ِل ،أَ َّن
َ 17و َك َ
اء َولَ ْو َحا َّ َ
ادة في َيد ُم َ
وسى م ْن َج َب ِل سي َن َ
ان لَ َّما َن َز َل ُم َ
ِ
ص َار َي ْل َمعُ ِفي َكالَ ِم ِه َم َع ُه.
وسى لَ ْم َي ْعلَ ْم أ َّ
َن ِج ْل َد َو ْج ِهه َ
ُم َ
 30فَ َنظَر َهار ُ ِ ِ
َن َي ْقتَ ِرُبوا إِلَ ْي ِه.
س َرِائ َ
وسى َوِا َذا ِج ْل ُد َو ْج ِه ِه َي ْل َمعُ ،فَ َخافُوا أ ْ
ون َو َجميعُ َبني إِ ْ
يل ُم َ
َ ُ
اء ِفي ا ْلجم ِ
ون وج ِميع الر َؤس ِ
ِ
وسى.
 31فَ َد َع ُ
ََ َ
وسى .فَ َر َج َع إِلَ ْيه َه ُار ُ َ َ ُ
اعة ،فَ َكلَّ َم ُه ْم ُم َ
َ
اه ْم ُم َ
ِ
ِ
 31وبع َد ذلِ َك اقْتَر ِ ِ
اء.
اه ْم ِب ُك ِّل َما تَ َكلَّ َم ِب ِه َّ
س َرِائ َ
ص ُ
ََ
ب َجميعُ َبني إِ ْ
ََْ
الرب َم َع ُه في َج َب ِل سي َن َ
يل ،فَأ َْو َ
وسى ِم َن ا ْل َكالَِم َم َع ُه ْمَ ،ج َع َل َعلَى َو ْج ِه ِه ُب ْرقُ ًعا.
َ 33ولَ َّما فََر َ
غ ُم َ
ِِ
ِ
ب لِ َيتَ َكلَّ َم َم َع ُه َي ْن ِزعُ ا ْل ُب ْرقُ َع َحتَّى َي ْخ ُر َج ،ثُ َّم َي ْخ ُر ُج َوُي َكلِّ ُم َب ِني
الر ِّ
ام َّ
َ 31و َك َ
ان ُم َ
وسى ع ْن َد ُد ُخوله أ َ
َم َ
وصى.
س َرِائ َ
إِ ْ
يل ِب َما ُي َ
وسى َي ُرد ا ْل ُب ْرقُ َع َعلَى َو ْج ِه ِه َحتَّى َي ْد ُخ َل
وسى أ َّ
س َرِائ َ
َن ِج ْل َدهُ َي ْل َمعُ َك َ
 35فَِإ َذا َأرَى َب ُنو إِ ْ
ان ُم َ
يل َو ْج َه ُم َ
لِ َيتَ َكلَّ َم َم َع ُه.
وهو وجهه ينير اكثر من الشمس عندما يريد
إنجيل متى 1 :19
الش ْم ِ
اء َو ْج ُه ُه َك َّ
اء َكالن ِ
ور.
ص َار ْت ِث َي ُاب ُه َب ْي َ
َّام ُه ْمَ ،وأ َ
ض َ
سَ ،و َ
َض َ
َوتَ َغي ََّر ْت َه ْي َئتُ ُه قُد َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 16 :1

ِ
ِ ِِ
الش ْم ِ
ف َم ٍ
اض ُذو َحد َّْي ِن َي ْخ ُر ُج ِم ْن فَ ِم ِهَ ،و َو ْج ُه ُه َك َّ
س
س ْي ٌ
س ْب َع ُة َك َواك َ
بَ ،و َ
َو َم َع ُه في َيده ا ْل ُي ْم َنى َ
ِ
يء ِفي قَُّوِت َها.
َو ِه َي تُض ُ

ولهذا اهلل لكي ال يهلك البشر والكائنات من قوة النور فهو نور اليوصف ولهذا فهو حجب نوره
بالتجسد في الجسد البشري وايضا هو باستمرار يحجب نوره بالضباب والغمام القاتم وهذا ما
وصفته بقية االعداد.
سفر الملوك األول 8
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وهنا يتكلم سليمان عن ظهور الرب في الهيكل بمجد ومنظر رهيب فقال هذا ليهدىء روع الكهنة
ويشجعهم ألنهم خافوا من السحابة الكثيفة ومن ظهور مجد اهلل وهو هنا يشرح لهم أن هذا عالمة
لحضور اهلل وقبوله لهم ال  .1116ولكن الضباب يشير لعجز الخليقة عن رؤية اهلل في مجده وهذا
يوم مجد فال داعى للخوف .وهو يحجب نوره بالضباب لكي ال يهلك البشر

سفر المزامير 18

المزمور يتكلم بطريقة مجازيه وايضا نبوية علي مجيئ المسيح وسحق ابليس وتقييده فالمسيح
أتي وحارب وغلب ،وهو يقيم ملكوته خالل عالم متمرد بأسلحة الحب واإليمان ويحول مؤمنيه إلى
ملوك روحيين (رؤ .)611ونرى في المزمور مقاومة وهيجان األعداء ثم االستعانة باهلل ونزول
المسيح ليخلصنا ثم صعوده .ونرى اهلل ينقذ اإلنسان ويقبل األمم .و اقتبس القديس بولس هذا
المزمور مرتين بكونه يخص السيد المسيح (رو 7 :15؛ عب  .)13 :1ويطبق المفسرين المزمور
كله على السيد المسيح .وهو ُيصنَّف كمزمور مسياني،
يرى البابا أثناسيوس الرسولي أن المزمور يتضمن سبعة أمور:
 .1مقاومة األعداء لنا.
 .1األستعانة باهلل.
 .3نزول السيد المسيح إلينا ليخلصنا.
 .1صعود الرب إلى السماء.
 .5اهلل ينقذ اإلنسان من األعداء.
 .6رفض اليهود (فقدان كرامة البنوة هلل وصيرورتهم غرباء).
 .9قبول األمم (قبولهم نعمة الملوكية باإليمان خالل السماع).

 7 :18طاطا السماوات و نزل و ضباب تحت رجليه

هذا عن تجسد المسيح وكلمة طأطأ هي احني السموات والضباب يشير ألنه أخفى بهاء الهوته.
وقد حدث شيء من هذا في ظهوره لموسى على الجبل ليخلص شعبه.
 10 :18ركب على كروب و طار و هف على اجنحة الرياح
الكروب رمز للمعرفة فحين نقول أن اهلل يجلس على الكاروبيم أي أنه يجد راحته فيهم ألنهم
يعرفونه ،وبالتالي يحبونه فهو طاطأ السموات ونزل واخفي الهوته بالتجسد وتمم المصالحه وكسب
محبة ابناؤه وصعد واعدا انه سياتي سريعا علي اجنحة الرياح .وطار هذه تشير لصعوده للسماء.
وهف على أجنحة الرياح أي ال عائق يمنعه من أن يأتي لنجدة وخالص المؤمنين ،يأتي سريعاً.
المسيح قام ليقيمنا معه وصعد لنصعد نحن أيضاً معه (أف .)611فما نحياه اآلن في السماويات
هو عربون ما سنحيا فيه في السماء إلى األبد .ولنراجع (اش  )6لنري المركبة الكاروبيمية كعرش
ليهوه  ،فنفهم ان من اتي وتجسد وصعد اي المسيح هو نفسه يهوه.
 11 :18جعل الظلمة ستره حوله مظلته ضباب المياه و ظالم الغمام
وهو نبوة عن ما سيحدث اثناء صعوده ان سحابه ستخفية
سفر أعمال الرسل 7 :1
َع ُي ِن ِه ْم.
ونَ .وأ َ
َولَ َّما قَ َ
ال ه َذا ْارتَفَ َع َو ُه ْم َي ْنظُُر َ
س َح َاب ٌة َع ْن أ ْ
َخ َذتْ ُه َ
فبالفعل النبوة تحققت و حجبته سحابة عن أعين تالميذه بعد صعوده للسماء.
وايضا يشرح تجسده فالجسد المعتم كان مظلة لنور الالهوت فهو احتجب في الناسوت ،لكي نقبله
باإليمان؛ فإن كانت البصيرة الخارجية يصعب أن تخترق الضباب المحيط به كمظلة لتدرك أسراره،

فإنه باإليمان تستنير بصيرتنا الداخلية القادرة أن تدخل إلى األعماق وتلتقي به وتتعرف على
أسراره الخفية .يقول إشعياء النبي" :حقًا أنت إله محتجب" (،)15 :15
والعدد في الترجوم يقول ان الشكينة يسكن في الضباب
وكما وضحت رغم ان المعني مجازي ونبوي عن المسيح ولكن ايضا يوضح ان اهلل يتغلف
بالسحاب والغمام الثقليل المعتم اي الغير منفذ للنور ليحمي البشر من نوره القوي الذي ال يحتملوه
في كمال لمعانه
ونفس المعني مجازيا قدمه
سفر المزامير 1 :79
 1 :79السحاب و الضباب حوله العدل و الحق قاعدة كرسيه
بعني ان السحاب إشارة ألن اهلل يحجب نفسه فنحن ال نستطيع أن نعاين مجده الكامل.

فاعتقد بهذا تاكدنا انه ال يوجد شبهة في االعداد فاهلل نور ولكن يخفي نفسه بلضباب الكي
النهلك من شدة نوره وعندما نتخطي حدود هذا الجسد الضعيف وننطلق الي اورشليم السماوية
نري نوره وال نحتاج الي نور الشمس مره اخري النه هو سيكون نورنا
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 5 :11
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والمجد هلل دائما

