هل تعبير دفع الي كل سلطان ينفي
الهوت المسيح؟ متى  82 :82و لوقا
88 :81
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الشبهة

المسيح نبي والسلطان ُدفع إليه كما ُدفع إلى غيره على حسب ما جاء في أناجيلكم:
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ف َم ْن
َحٌد َي ْع ِر ُ
س أَ
ال« ُ :كل َش ْي ٍء َق ْد ُدف َع ِإَل َّي م ْن أَِبي َ .وَلْي َ
َ Luk 10:22واْل َت َف َت إَلى َتالَميذه َوَق َ
االبن وم ْن أَرَاد ِ
ِ
ِ
َن ُي ْعلِ َن َل ُه ».
االْب ُن أ ْ
اآلب ِإالَّ ْ ُ َ َ َ
اآلب َوالَ َم ْن ُه َو ُ
ُه َو االْب ُن ِإالَّ ُ

واال فهو ال حول له وال قوة ،وقد قال في موضع آخر:
السم ِ
طٍ ِ
اء َو َعَلى األَْر ِ
ض
َ Mat 28:18ف َتَقَّد َم َي ُسو ُع َوَكَّل َم ُه ْم َق ِائالا« ُ :د ِف َع ِإَل َّي ُكل ُسْل َ
ان في َّ َ

وقال السيد المسيح ايض ا  ...في صالته الشهيرة في إنجيل يوحنا اإلصحاح السابع عشر ...
وضح فيها السيد المسيح ان كل شئ فعله  ...وكل سلطان اعطاه  ...وكل معجزة فعلها  ...هي
من عند هللا عز وجل " اآلب " في النص اآلتي:
طْي َتِني ُه َو ِم ْن ِعْن ِد َك
اآلن َعلِ ُموا أ َّ
َع َ
َن ُك َّل َما أ ْ
َ Joh 17:7و َ

إذا فهو ليس سلطانه الشخصي  ،بل ُدفع إليه من هللا .

الرد

الرد باختصار في البداية هو أن الذي يقوله الرب يسوع المسيح عن دفع السلطان من االب هو
عن اظهار سلطانه رغم ظهوره في الجسد فهو رغم انه اخلى ذاته اخذا صورة عبد وصار في
الهيئة كانسان
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 7 :8
ِ
ِ
الن ِ
ورَة َعْبدٍَ ،ص ِائاار ِفي ِشْب ِه َّ
اس.
لكَّن ُه أ ْ
َخَلى َن ْف َس ُه ،آخ اذا ُص َ
ولكنه أيضا بهذا الجسد البشري اشترانا مرة ثانية بعد ان كنا سقطنا في يد الشيطان بسبب الخطية
وبهذا استحق المسيح المخلص والفادي ان يأخذ السلطان

وللتدقيق اكثر ندرس معا التعبير من اكثر من زاوية
إنجيل متى 82 :82

السم ِ
طٍ ِ
اء َو َعَلى األَْر ِ
ض،
َف َتَقَّد َم َي ُسو ُع َوَكَّل َم ُه ْم َق ِائالا« ُ:د ِف َع ِإَل َّي ُكل ُسْل َ
ان في َّ َ

أوال ما الذي دفع للمسيح؟
يقول المسيح الذي دفع اليه "كل سلطان مما في السماء وعلى األرض"
هل يستطيع نبي ان يقول هذا؟
كل التي هي باسا اليوناني تعني االجمالي .فمن من البشر يستطيع أن يقول ان كل السلطان
السماوي بما فيه في يمينه؟
ال يوجد ولكن الوحيد الذي يستطيع ان يعلن ان السلطان السماوي في يده الذي هو سلطان هللا
فقط باالضافة الي السلطان االرض علي كل شيئ في االرض من اصغر مكونات الذرة الي اكير
شيء هو هللا فقط .لهذا التعبير لوحده يوضح ان المتكلم هو الرب.
اذا لماذا الرب الذي اصال كل سلطان في يده يتكلم عن انه دفع له؟

سلطان السماء واالرض هلل فقط وال يصلح للبشر واالب واالبن جوهر واحد وسلطان واحد ولن يدفع
االب لالبن شيء الن هذا يعني الهين واله يعطي اخر والكتاب المقدس وضح ان االب واالبن اله
واحد
إنجيل يوحنا 01 :81
أََنا واآلب و ِ
احٌد».
َ ُ َ

الن هللا المتكلم هو في صورة تجسده
فيلبي 8
هللاَ ،لم يح ِسب ُخْلس اة أَن ي ُكو َن مع ِادالا ِ
َّ 6ال ِذي ِإ ْذ َكان ِفي صورِة ِ
هلل.
َ
َ ْ َ
ْ َْ ْ
َُ
ُ َ
ِ 7
ِ
الن ِ
ورَة َعْبدٍَ ،ص ِائاار ِفي ِشْب ِه َّ
اس.
لكَّن ُه أ ْ
َخَلى َن ْف َس ُه ،آخ اذا ُص َ
الصلِ ِ
يب.
اع َح َّتى اْل َم ْو َت َم ْو َت َّ
انَ ،و َض َع َن ْف َس ُه َوأَ َ
َ 2وِا ْذ ُو ِج َد ِفي اْل َهْيَئ ِة َكِإْن َس ٍ
ط َ
ِ ِ َّ
اه اسما َف ْو َ ِ
َع َ
اسمٍ
هللا أَْي اضاَ ،وأ ْ
ق ُكل ْ
 9لذل َك َرف َع ُه ُ
طُ ْا

السم ِ
ِ ِ
ِ
ض َوم ْن َت ْح َت األَْر ِ
اء َوم ْن َعَلى األَْر ِ
ض،
 81ل َك ْي َت ْج ُث َو ِب ْ
َ
َ
اس ِم َي ُسو َع ُكل ُرْكَب ٍة م َّم ْن في َّ َ
َن يسوع اْلم ِسيح هو ر ٌّب لِمج ِد ِ
هللا ِ
اآلب.
ف ُكل لِ َس ٍ
َ 88وَي ْع َت ِر َ
ان أ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ
والمسيح هو الوسيط وهو المخلص والمصالح لهذا هو اشتري الكل بدمه فهم اخطؤا ولعن كل
االرض بسبب خطية ادم ودخل الموت وانفصلت عن هللا ولكن المسيح اشتراهم مره ثانية بدمه
واخذ هذا السلطان واصبح تسجد للمسيح كل ركبة في السماء وعلى االرض وتحت االرض.
فهو بهذه الصورة دفع له كل سلطان
وهو ما قاله دانيال النبي في النبوة
سفر دانيال 7
السم ِ
ىِ
ى َّ ِ
ِ
اء ِإَلى اْلَق ِدي ِم األََّيامِ،
اء ِم ْث ُل ْاب ِن ِإْن َس ٍ
ان أ ََتى َو َج َ
ُ « 80كْن ُت أََر في ُرَؤ اللْيل َواِ َذا َم َع ُس ُحب َّ َ
َّام ُه.
َفَقَّرُب ُ
وه ُقد َ
َ 81فأ ِ
طاانا ومجادا ومَل ُك ا ِ
ِ
ان أََب ِد ٌّي
طاُن ُه ُسْل َ
ُم ِم َواألَ ْل ِسَن ِةُ .سْل َ
طٌ
ْ
وتا ل َت َت َعَّب َد َل ُه ُكل الش ُعوب َواأل َ
ُعط َي ُسْل َ َ َ ْ َ َ
ض.
وت ُه َما الَ َيْنَق ِر ُ
ولَ ،و َمَل ُك ُ
َما َل ْن َي ُز َ

الكالم عن الطبيعة الناسوتيه التي بتجسد اقنوم االبن فيها وفدائها رفعها فيه .واصبح من حق
المسيح الذي اشتراها بدمه
سفر أعمال الرسل 82 :81
ِ
الرِعَّي ِة َّال ِتي أَ َقام ُكم الروح اْلُقُدس ِفيها أ ِ ِ
يس َة
ِا ْح َت ِرُزوا ِا اذا ألَ ْن ُف ِس ُك ْم َولِ َج ِم ِ
يع َّ
ُ
َساق َفةا ،ل َتْر َع ْوا َكن َ
ُ َ َ
َ ُ
ِ ِ
اها ِب َد ِم ِه.
هللا َّالتي ا ْق َتَن َ
وبهذا اصبح المسيح ليس من حقة السلطان باالمر النه هللا فقط بل من حقة السلطان الذي
اشتراه واصبحنا من حقنا االختيار بدالة المحبة .بل هو اشترى البشر بدفع ثمنهم الن االب له ان
يعاقبهم على خطيتهم ولكن االن المسيح بصبغته القانية التي اعطاها لهم بدمه اصبح يحميهم
من الدينونة وبهذا يستطيعوا ان يقفوا امام االب مستورين بدم المسيح.
فهو يتكلم عن السلطان الذي اخذه بوصفة البكر من االموات رأس الخليقة الجديدة موته وقيامته
دائما
صار له السلطان ليعطي حياة أبدية لكل الذين أعطاه هللا إياهم (يو .)8 :87ومع أنه كان ا
يتمتع بالسلطان لكونه بكر كل خليقة ،فهو اآلن ،وقد أكمل عمل الفداء ،صار له السلطان بصفته

البكر من بين األموات «لكي يكون هو متقد اما في كل شيء» (كو .)82- 81 :8وبخاصه انه
يقول ذلك بعد قيامته وتتميم الفداء
فسياق الكالم بعدها يعطي المسيح سلطان لتالميذه ليعمدوا البشر باسمه
انجيل متى 82
السم ِ
طٍ ِ
اء َو َعَلى األَْر ِ
ض،
َ 82ف َتَقَّد َم َي ُسو ُع َوَكَّل َم ُه ْم َق ِائالاُ « :د ِف َع ِإَل َّي ُكل ُسْل َ
ان في َّ َ
ِ
ِ
ِ
وح اْلُقُد ِ
س.
االب ِن َوالر ِ
ُم ِم َو َعمُد ُ
اسمِ اآلب َو ْ
َ 89فا ْذ َهُبوا َوَتْلم ُذوا َجم َ
وه ْم ِب ْ
يع األ َ
َن يح َفظُوا ج ِميع ما أَوصي ُت ُكم ِب ِه .وها أََنا مع ُكم ُك َّل األََّيامِ ِإَلى اْن ِق َض ِ
اء َّ
الد ْه ِر».
ََ
َ 81و َعلِ ُم ُ
وه ْم أ ْ َ ْ
ََ ْ
َ َ َ ْ َْ ْ
ِ
ين.
آم َ

وايضا قال هذا قبل الصلب بعد رجوع الرسل بالسلطان الذي اعطاهم اليه في
انجيل لوقا :81

ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
االب ُن ِإالَّ
َحٌد َي ْع ِر ُ
س أَ
ف َم ْن ُه َو ْ
الُ « :كل َش ْي ٍء َق ْد ُدف َع ِإَل َّي م ْن أَِبيَ .وَلْي َ
َ 88واْل َت َف َت إَلى َتالَميذه َوَق َ
َن ُي ْعلِ َن َل ُه».
االب ُن أ ْ
االب ُنَ ،و َم ْن أََرَاد ْ
اآلب ِإالَّ ْ
اآلبَ ،والَ َم ْن ُه َو ُ
ُ
ايضا االبن بتجسده دفع الي كل سلطان النه
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 8
 8اَهلل ،بعد ما َكَّلم اآلب ِ ِ ِ ِ
طُرق َك ِث َيرٍة،
اع َو ُ
يماِ ،بأَْن َو ٍ
ُ َ َْ َ َ َ َ
اء باألَ ْنبَياء َقد ا
ِ ِ
هذ ِه األََّيا ِم األ ِ ِ ِ ِ ِ
َ 8كَّلمَنا ِفي ِ
ِ
ِ
ِ
ين،
َخ َيرِة في ْابنه ،اَّلذي َج َعَل ُه َو ِاراثا ل ُك ِل َش ْي ٍءَّ ،الذي ِبه أَْي اضا َعم َل اْل َعاَلم َ
َ
ِِ
َّ ِ
َشي ِ
ِ
اء ِب َكلِ َم ِة ُق ْدَرِت ِهَ ،ب ْع َد َما َصَن َع ِبَن ْف ِس ِه
اء َم ْجدهَ ،وَر ْس ُم َج ْو َه ِرِهَ ،و َحام ٌل ُك َّل األ ْ َ
 0الذيَ ،و ُه َو َب َه ُ
ين اْلع َ ِ ِ
طاياَنا ،جَل ِ ِ
َت ْط ِه ا ِ
َعالِي،
ظ َمة في األ َ
ير ل َخ َ َ
س في َيم ِ َ
َ َ
ا
ِ ِ ِ
 1ص ِائ ار أَع َ ِ
اس اما أَ ْف َض َل ِمْن ُه ْم.
َ ا ْ
ظ َم م َن اْل َمالَ ئ َكة ِبم ْق َد ِار َما َو ِر َث ْ
ِ ِ
ِ ِ
َكو ُن َل ُه أاَبا َو ُه َو
ال َقط« :أَْن َت ْابِني أََنا اْلَي ْوَم َوَل ْد ُت َك»؟ َوأَْي اضا« :أََنا أ ُ
 1أل ََّن ُه ل َم ْن م َن اْل َمالَ ئ َكة َق َ
َي ُكو ُن ِلي ْابانا»؟
َ
 6وأَي اضا م َتى أ َْد َخل اْل ِب ْكر ِإَلى اْلعاَل ِم يُقول« :وْل َتسج ْد َله ُكل مالَ ِئ َك ِة ِ
هللا».
َ َ ُ َ ْ ُ ُ
َْ
َ َ
َ
َ
ِ
 7وع ِن اْلمالَ ِئ َك ِة يُقولِ َّ « :
يب َن ٍار».
الصان ُع َمالَ ئ َك َت ُه ِرَي ا
ََ
َّام ُه َل ِه َ
َ ُ
احا َو ُخد َ
َ

ورَ .ق ِضيب ِ
ِ
ِ
َهلل ِإَلى َد ْه ِر الد ُه ِ
يب ُمْل ِك َك.
َ 2وأ َّ
َما َع ْن ْ
ام ٍة َقض ُ
ُ ْ
االب ِنُ « :كْرسي َك َيا أ ُ
استَق َ
ِ
اإل ْثمِ .م ْن أ ِ ِ
ِ
ِ
اج أَ ْك َثَر ِم ْن ُشَرَك ِائ َك».
االب ِت َه ِ
ْ
 9أْ
له َك ِب َزْيت ْ
هللا ِإ ُ
َجل ذل َك َم َس َح َك ُ
َحَبْب َت اْلبَّر َوأَْب َغ ْض َت َ
ات ِهي َع َم ُل َي َدْي َك.
َ 81و «أَْن َت َيا َرب ِفي البد ِء أَسست األَرض ،والسماو
ْ َ ْ َّ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ
ِ
يد و ِ
لك ْن أَْن َت َتْبَقىَ ،وُكل َها َك َث ْو ٍب َتْبَلى،
 88ه َي َت ِب ُ َ
ِ
وك َل ْن َت ْفَنى».
يها َف َت َت َغَّيُرَ .ولك ْن أَْن َت أَْن َتَ ،و ِسُن َ
َ 88وَك ِرَد ٍاء َت ْط ِو َ
ِ ِ
ِ ِ
اء َك َم ْو ِطائا لَِق َد َمْي َك»؟
اجلِ ْس َع ْن َي ِم ِيني َح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
ال َقطْ « :
َع َد َ
ُ 80ث َّم ل َم ْن م َن اْل َمالَ ئ َكة َق َ
فالمسيح في تجسده رغم انه اخلى نفسه ولكنه حتى في صورته البشرية له كل سلطان ولهذا
صنع كل هذه المعجزات من ابكام البحر واقامة الموتي وخلق اعين للعميان وغيرها فاهلل جعل
الكون بأسره تحت سيطرة ابنه .وليس أحد يعرف من هو االبن إال اآلب.

والمجد هلل دائما

