هل بكاء وتضرع يسوع ينكر ألوهيته
متى  26ومرقس  14ولوقا 22
Holy_bible_1

الشبهة

في البستان لمن كان يبكى يسوع لكى يحفظه ويعبر عنه كأس الموت؟ لمن كان يصلى يسوع؟
فهل من الممكن أن يسجد أحد األقانيم أو يتعبد ألقنوم آخر؟ وهل من الممكن أن يكون أحد
إلها لباقى األقانيم؟ ....
األقانيم الثالثة المتحدة ً
أال يدل بكاء يسوع هلل وتضرعه له ،على أنه ليس هللا ،وأن العزيز الذى ال ُيهزم هو غيره ،وأن
َش َهُد لَِن ْف ِسي َف َش َه َاد ِتي َلْي َس ْت
الناصر القادر هو آخر غيره ،الذى يشهد له بتقواهِ«31( :إ ْن ُكْن ُت أ ْ
ق ).يوحنا :5
َعَل ُم أ َّ
َن َش َه َاد َت ُه َّال ِتي َي ْش َهُد َها لِي ِه َي َح ٌّ
َحّقاًَّ 32 .ال ِذي َي ْش َهُد لِي ُه َو َ
آخُر َوأََنا أ ْ
32-31

أال تدل صالة يسوع على أنه عبد هلل ،الذى كان يصلى له؟

الرد

أوال من اين اتى المشكك ان المسيح كان يبكي في صالته ويتضرع؟ المشكك مدلس في هذا الن
الكتاب لم يذكر ذلك
أطالب المشككين ان ياتوا لي بنص يقول ان الرب يسوع كان يبكي ويتضرع في صالته واال اتضح
كذبهم وتدليسهم .الكتاب ذكر انه كان يصلي بلجاجة ولم يذكر ال بتضرع وال بدموع
وهذه هي االعداد
انجيل متى 26
مت  36: 26حينئذ جاء معهم يسوع الى ضيعة يقال لها جثسيماني فقال للتالميذ اجلسوا ههنا
حتى امضي و اصلي هناك
مت  37: 26ثم اخذ معه بطرس و ابني زبدي و ابتدا يحزن و يكتئب
مت  38: 26فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت امكثوا ههنا و اسهروا معي
مت  39: 26ثم تقدم قليال و خر على وجهه و كان يصلي قائال يا ابتاه ان امكن فلتعبر عني
هذه الكاس و لكن ليس كما اريد انا بل كما تريد انت

مت  40: 26ثم جاء الى التالميذ فوجدهم نياما فقال لبطرس اهكذا ما قدرتم ان تسهروا معي
ساعة واحدة
مت  41: 26اسهروا و صلوا لئال تدخلوا في تجربة اما الروح فنشيط و اما الجسد فضعيف
مت  42: 26فمضى ايضا ثانية و صلى قائال يا ابتاه ان لم يمكن ان تعبر عني هذه الكاس اال
ان اشربها فلتكن مشيئتك
مت  43: 26ثم جاء فوجدهم ايضا نياما اذ كانت اعينهم ثقيلة
مت  44: 26فتركهم و مضى ايضا و صلى ثالثة قائال ذلك الكالم بعينه
مت  45: 26ثم جاء الى تالميذه و قال لهم ناموا االن و استريحوا هوذا الساعة قد اقتربت و
ابن االنسان يسلم الى ايدي الخطاة

انجيل مرقس 14
 32: 14و جاءوا الى ضيعة اسمها جثسيماني فقال لتالميذه اجلسوا ههنا حتى اصلي
 33: 14ثم اخذ معه بطرس و يعقوب و يوحنا و ابتدا يدهش و يكتئب
 34: 14فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت امكثوا هنا و اسهروا
 35: 14ثم تقدم قليال و خر على االرض و كان يصلي لكي تعبر عنه الساعة ان امكن

 36: 14و قال يا ابا االب كل شيء مستطاع لك فاجز عني هذه الكاس و لكن ليكن ال ما اريد
انا بل ما تريد انت
 37: 14ثم جاء و وجدهم نياما فقال لبطرس يا سمعان انت نائم اما قدرت ان تسهر ساعة
واحدة
 38: 14اسهروا و صلوا لئال تدخلوا في تجربة اما الروح فنشيط و اما الجسد فضعيف
 39: 14و مضى ايضا و صلى قائال ذلك الكالم بعينه
 40: 14ثم رجع و وجدهم ايضا نياما اذ كانت اعينهم ثقيلة فلم يعلموا بماذا يجيبونه
 41: 14ثم جاء ثالثة و قال لهم ناموا االن و استريحوا يكفي قد اتت الساعة هوذا ابن االنسان
يسلم الى ايدي الخطاة

انجيل لوقا 22
 39: 22و خرج و مضى كالعادة الى جبل الزيتون و تبعه ايضا تالميذه
 40: 22و لما صار الى المكان قال لهم صلوا لكي ال تدخلوا في تجربة
 41: 22و انفصل عنهم نحو رمية حجر و جثا على ركبتيه و صلى
 42: 22قائال يا ابتاه ان شئت ان تجيز عني هذه الكاس و لكن لتكن ال ارادتي بل ارادتك
 43: 22و ظهر له مالك من السماء يقويه

 44: 22و اذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجة و صار عرقه كقطرات دم نازلة على االرض
 45: 22ثم قام من الصالة و جاء الى تالميذه فوجدهم نياما من الحزن
 46: 22فقال لهم لماذا انتم نيام قوموا و صلوا لئال تدخلوا في تجربة
 47: 22و بينما هو يتكلم اذا جمع و الذي يدعى يهوذا احد االثني عشر يتقدمهم فدنا من يسوع
ليقبله
وتعبير لجاجة في اليوناني ايكتينسترون التي تعني شدة ولجاجة او بدون انقطاع وال تعني تضرع.
ولم يذكر العدد أي دموع او بكاء ولكن عرق.
وكما شرحت سابقا في ملف
الرد علي شبهة اعبر عني هذه الكاس وعدم خوف السيد المسيح
إنجيل متى 39 :26
ص ِلي قَائِالً« :يَا أَبَتَاهُِ ،إ ْن أَمْ كَنَ فَ ْلت َ ْعبُرْ عَنِي ه ِذ ِه
ث ُ َّم تَقَدَّ َم قَ ِليالً َو َخرَّ َ
علَى َو ْج ِه ِهَ ،وكَانَ يُ َ
ْس َك َما أ ُ ِريدُ أَنَا بَ ْل َك َما ت ُ ِريدُ أ َ ْنتَ ».
ْالكَأ ْ ُ
سَ ،ول ِك ْن لَي َ
ونحن نؤمن ان يسوع هو انسان كامل واله كامل واالنسان الكامل شابها في كل شئ ما خال الخطية
بما فيها الصالة النه ممثل للبشرية
وهذا ليس خوف او محاولة هروب فهو يقدر ان يخرج دون ان يمسه احد كما فعل في
(لو +29:4،30لو +53:22يو +10:10في +8-6:2يو +17:10يو +1:17مت-21:16
 +23مت +46:21يو +44:7يو)59:8
وهو الذي جعل اليهود والجنود كلهم يخافون ويسقطون الي الوراء بكلمة من فمه

إنجيل يوحنا 6 :18
طوا َعَلى األَْر ِ
ض.
ال َل ُه ْمِ« :إِّني أََنا ُه َو»َ ،ر َج ُعوا ِإَلى اْل َوَر ِاء َو َسَق ُ
َفَل َّما َق َ

فهو يعلم بكل ما سيحدث واخبر تالميذه بهذا واليهود ايضا حينما قال
إنجيل يوحنا 19 :2
ِ
ِ
ِ
يم ُه».
أَ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
ال َل ُه ْم« :اْنُق ُضوا ه َذا اْل َهْي َك َلَ ،وفي َثالَ َثة أََّيام أُق ُ
وعالم بخيانة يهوذا وانكار بطرس وكل االحداث
وهو الممثل للبشرية اظهر ضعف البشرية واظهر بشريته الكاملة ايضا
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 18 :2
أل ََّنه ِفي ما هو َق ْد َتأََّلم مجَّربا ي ْق ِدر أ ْ ِ
ين.
ُ
ين اْل ُم َجَّربِ َ
َن ُيع َ
َ َُ ً َ ُ
َ َُ
فهو انسان حقيقي بطبيعة بشرية تتألم وتعبر عن األلم وتصلي وغيره من التعبيرات عن الصفاة
البشرية

ثانيا تم الرد عدة مرات على صالة الرب يسوع بالجسد وتوضيح انها ال تناقض كونه هللا المتجسد.
فكما قلت م ار ار وتك ار ار الرب يسوع المسيح الذي يحل فيه كل ملئ الالهوت جسديا هو أيضا انسان

كامل شابها في كل شيء بما فيها االحتياجات الجسدية من اكل وشرب واحتياجات نفس بشرية
من الصالة .فهو طبيعة نتيجة اتحاد الالهوت بالناسوت والناسوت هو انسان يصلي بل ويحاول
الشيطان ان يجربه ولكنه انسان بال خطية ألنه متحد بالالهوت اتحاد كامل.
فالرب يسوع وضح انه هو واألب واحد في كل شيء ألنه إله واحد
انجيل يوحنا 10
 30 :10انا واالب واحد
المسيح وضح انه واالب واحد في كل شيء
واحد في الكرامة
إنجيل يوحنا 23 :5
ِ
ِ
اآلب َّال ِذي أَْر َسَل ُه.
آلبَ .م ْن الَ ُي ْك ِرُم ْ
يع ْ
ل َك ْي ُي ْك ِرَم اْل َجم ُ
االب َن الَ ُي ْك ِرُم َ
االب َن َك َما ُي ْك ِرُمو َن ا َ

واحد في العمل
إنجيل يوحنا 17 :5
َع َم ُل».
َج َاب ُه ْم َي ُسو ُ
اآلن َوأََنا أ ْ
ع« :أَِبي َي ْع َم ُل َح َّتى َ
َفأ َ

انجيل يوحنا 14
 10 :14الست تؤمن اني انا في االب و االب في الكالم الذي اكلمكم به لست اتكلم به من نفسي
لكن االب الحال في هو يعمل االعمال

واحد في المعرفة
إنجيل يوحنا 19 :8
اب َي ُسو ُع« َ:ل ْس ُت ْم َت ْع ِرُفوَنِني أََنا َوالَ أَِبيَ .ل ْو َعَرْف ُت ُموِني َل َعَرْف ُت ْم
َفَقاُلوا َل ُه« :أَْي َن ُه َو أَُب َ
وك؟» أ َ
َج َ
أَِبي أَْي ًضا».

إنجيل يوحنا 7 :14
وه».
َل ْو ُكْن ُت ْم َق ْد َعَرْف ُت ُموِني َل َعَرْف ُت ْم أَِبي أَْي ًضاَ .و ِم َن َ
اآلن َت ْع ِرُفوَن ُه َوَق ْد َأرَْي ُت ُم ُ

وحدة االيمان
إنجيل يوحنا 1 :14
ط ِرب ُقُلوب ُكم .أَْن ُتم ُت ْؤ ِمُنو َن ِب ِ
اهلل َف ِ
آمُنوا ِبي.
«الَ َت ْض َ ْ
ْ
ُ ْ

وحدة الرؤيا
إنجيل يوحنا 9 :14
ِِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
اآلب،
ال َل ُه َي ُسو ُع« :أََنا َم َع ُك ْم َزَماًنا هذه ُمَّد ُت ُه َوَل ْم َت ْع ِرْفني َيا فيُلُّب ُ
س! اَلذي َرآني َفَق ْد َأرَى َ
َق َ
اآلب؟
َف َكْي َ
ول أَْن َت :أ َِرَنا َ
ف َتُق ُ

وحدة الملكية
إنجيل يوحنا 10 :17
َّد ِفي ِه ْم.
َوُك ُّل َما ُه َو لِي َف ُه َو َل َكَ ،و َما ُه َو َل َك َف ُه َو لِيَ ،وأََنا ُم َمجٌ

إنجيل يوحنا 15 :16
ُك ُّل ما لِ ِ
آلب ُه َو لِي .لِه َذا ُقْل ُت ِإَّن ُه َي ْأ ُخ ُذ ِم َّما لِي َوُي ْخ ِبُرُك ْم.
َ

وحدة السلطان
إنجيل يوحنا 21 :5
ِ
ِ
ِ
اء.
أل ََّن ُه َك َما أ َّ
يم األ َْم َو َ
ات َوُي ْحِييَ ،كذل َك ْ
َن َ
االب ُن أَْي ًضا ُي ْحيي َم ْن َي َش ُ
اآلب ُيق ُ

وحدة القدرة على الخلق
إنجيل يوحنا 3 :1
ِ
ِ
ان.
انَ ،و ِب َغْي ِرِه َل ْم َي ُك ْن َش ْي ٌء م َّما َك َ
ُك ُّل َش ْيء ِبه َك َ

إنجيل يوحنا 10 :1
ان ِفي اْل َعاَلمَِ ،وُك ِّو َن اْل َعاَل ُم ِب ِهَ ،وَل ْم َي ْع ِرْف ُه اْل َعاَل ُم.
َك َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 6 :8
احٌد :اآلب َّال ِذي ِمْنه ج ِميع األ ْ ِ
ِ
ِ
ِ
له و ِ
يح،
َشَياءَ ،وَن ْح ُن َل ُه َ .وَر ٌّب َواحٌدَ :ي ُسو ُع اْل َمس ُ
ُ َ ُ
لك ْن َلَنا ِإ ٌ َ
ُ
َشي ِ
ِ ِ ِ
اءَ ،وَن ْح ُن ِب ِه.
َّالذي ِبه َجم ُ
يع األ ْ َ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين :1
ِ ِ
هذ ِه األََّيامِ األ ِ ِ ِ ِ ِ
َ 2كَّلمَنا ِفي ِ
ِ
ِ
ِ
ين،
َخ َيرِة في ْابنهَّ ،الذي َج َعَل ُه َو ِارًثا ل ُك ِّل َش ْيءَّ ،الذي ِبه أَْي ًضا َ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 ْ َ
 3الذيَ ،و ُه َو َب َه ُ
ين اْلع َ ِ ِ
طاياَنا ،جَل ِ ِ
َت ْط ِه ا ِ
َعالِي،
ظ َمة في األ َ
ير ل َخ َ َ
س في َيم ِ َ
َ َ
ً

وحدة اعطاء الحياة
إنجيل يوحنا 6 :14
َّ
َحٌد َيأ ِْتي ِإَلى ِ
اآلب ِإالَّ ِبي.
يق َواْل َح ُّ
س أَ
ال َل ُه َي ُسو ُع« :أََنا ُه َو الط ِر ُ
ق َواْل َحَيا ُة َ.لْي َ
َق َ

رسالة يوحنا الرسول األولى 20 :5
ِ
ِ
ِ
ق ِفي ْابِن ِه َي ُسو َع
َوَن ْعَل ُم أ َّ
ف اْل َح َّ
َع َ
طاَنا َبص َيرًة لَِن ْع ِر َ
اء َوأ ْ
ق َ .وَن ْح ُن في اْل َح ِّ
َن ْاب َن هللا َق ْد َج َ
يح .ه َذا ُه َو ِ
ق َواْل َحَيا ُة األََب ِدَّي ُة.
اْل َم ِس ِ
له اْل َح ُّ
اإل ُ

وحدة مغفرة الخطايا
انجيل متي 9
ِ
ِ
ِ
ِ
وجِ « :ث ْق َيا
ال لِْل َمْفُل ِ
َ 2واِ َذا َمْفُل ٌ
وج ُيَقّد ُموَن ُه ِإَلْيه َم ْطُر ً
يماَن ُه ْم َق َ
وحا َعَلى فَراشَ .فَل َّما َأرَى َي ُسو ُع إ َ
اك».
ورٌة َل َك َخ َ
ط َاي َ
ُبَن َّيَ .م ْغ ُف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف!»
َ 3واِ َذا َق ْوٌم م َن اْل َك َتَبة َق ْد َقاُلوا في أَْن ُف ِس ِه ْم« :ه َذا ُي َجّد ُ
ِ
ال« :لِما َذا ُت َف ِّكُرو َن ِب َّ
الشِّر ِفي ُقُلو ِب ُك ْم؟
َ 4ف َعل َم َي ُسو ُع أَ ْف َك َارُه ْمَ ،فَق َ
َ
ام ِ
ش؟
ورٌة َل َك َخ َ
اك ،أ َْم أ ْ
 5أَُّي َما أَْي َسُر ،أ ْ
ط َاي َ
الَ :م ْغ ُف َ
الُ :ق ْم َو ْ
َن ُيَق َ
َن ُيَق َ
ِ ِ
6وِ
طاًنا َعَلى األَْر ِ
الب ِن ِ
اإل ْن َس ِ
وج:
لك ْن لِ َكي َت ْعَل ُموا أ َّ
ال لِْل َمْفُل ِ
َن َي ْغ ِفَر اْل َخ َ
ان ُسْل َ
ض أْ
َن ْ
َ
ط َايا» .حيَنئذ َق َ
ْ

اش َك َوا ْذ َه ْب ِإَلى َبْي ِت َك!»
اح ِم ْل ِفَر َ
« ُقمِ ْ
ام َو َم َضى ِإَلى َبْي ِت ِه.
َ 7فَق َ

سفر أعمال الرسل 28 :20
ِ
يع َّ ِ ِ َّ ِ
الروح اْلُقُدس ِفيها أ ِ ِ
يس َة
ِا ْح َت ِرُزوا ِا ًذا ألَ ْن ُف ِس ُك ْم َولِ َج ِم ِ
ام ُك ُم ُّ ُ
َساق َفةً ،ل َتْر َع ْوا َكن َ
ُ َ َ
الرعَّية التي أَ َق َ
ِ ِ
اها ِب َد ِم ِه.
هللا َّالتي ا ْق َتَن َ

وحدة الدينونة والجزاء
إنجيل يوحنا 22 :5
ِ
طى ُك َّل َّ ِ ِ
الب ِن،
أل َّ
َع َ
َحًداَ ،ب ْل َق ْد أ ْ
اآلب الَ َيد ُ
ين أ َ
الدْيُنوَنة ل ْ
َن َ

إنجيل يوحنا 16 :8
ِ
ِ
ِ
ِ
اآلب َّال ِذي أَْر َسَلِني.
َوِا ْن ُكْن ُت أََنا أَد ُ
ين َف َدْيُنوَنتي َح ٌ
ق ،ألَ ّني َل ْس ُت َو ْحديَ ،ب ْل أََنا َو ُ

إنجيل متى 27 :16

ِ ِ ِ
ِ ِ
يه مع مالَ ِئ َك ِت ِه ،و ِحيَن ِئذ يجازِي ُك َّل و ِ
َفِإ َّن ْاب َن ِ
اإل ْن َس ِ
احد َح َس َب
ان َس ْو َ
َُ
َ
َ
ف َيأْتي في َم ْجد أَب َ َ َ
َع َملِ ِه.

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 12 :22
ِ
ُجرِتي م ِعي ألُج ِازي ُك َّل و ِ
احد َك َما َي ُكو ُن َع َمُل ُه.
َ َ
َ
« َو َها أََنا آتي َس ِر ً
يعا َوأ ْ َ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 10 :14
ِ
َخيك؟ أل ََّنَنا ج ِميعا سو ِ
ِ
ف
َوأ َّ
ين أ َ
ف َنق ُ
َ ً َْ َ
اك؟ أ َْو أَْن َت أَْي ًضا ،لِ َما َذا َت ْزَدرِي ِبأ ِ َ
َخ َ
َما أَْن َتَ ،فل َما َذا َتد ُ
يح،
ام ُكْرِس ِّي اْل َم ِس ِ
َم َ
أَ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 10 :5
ِ
يح ،لِيَنال ُك ُّل و ِ
ِ
ِ
ان ِباْل َج َس ِد ِب َح َس ِب َما
احد َما َك َ
َ
أل ََّن ُه الَُبَّد أََّنَنا َجم ً
ام ُكْرس ِّي اْل َمس ِ َ َ
َم َ
يعا ُن ْظ َهُر أ َ
ان أ َْم َشًّار
َصَن َعَ ،خْيًار َك َ

وحدة المجد
إنجيل يوحنا 4 :11

هللا ،لِي َتمجَّد ابن ِ
ض َليس لِْلمو ِت ،بل ألَج ِل مج ِد ِ
ِ
هللا ِب ِه».
َ َ َ ُْ
ال« :ه َذا اْل َمَر ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ
َفَل َّما َسم َع َي ُسو ُعَ ،ق َ

إنجيل يوحنا 5 :17
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ان لِي ِعْن َد َك َقْب َل َك ْو ِن اْل َعاَل ِم.
اآلب عْن َد َذات َك ِباْل َم ْجد َّالذي َك َ
َو َ
اآلن َم ِّج ْدني أَْن َت أَُّي َها ُ

رسالة بطرس الرسول األولى 11 :4
ِ
ِإن َكان ي َت َكَّلم أَحٌد َف َكأَ ْقو ِ ِ
ِ
َّد
هللا ،لِ َك ْي َي َت َمج َ
ال هللا َ .واِ ْن َك َ
ان َي ْخد ُم أ َ
ْ َ َ ُ َ
َ
َحٌد َف َكأََّن ُه م ْن ُق َّوة َي ْمَن ُح َها ُ
ِ ِ
ِ
ين.
هللا ِفي ُك ِّل َش ْيء ِبَي ُسو َع اْل َم ِس ِ
السْل َ
يحَّ ،ال ِذي َل ُه اْل َم ْجُد َو ُّ
ين .آم َ
ان ِإَلى أََبد اآل ِبد َ
طُ
ُ

رسالة يهوذا1
يح لِْلحي ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اة األََب ِدَّي ِة.
اح َفظُوا أَْن ُف َس ُك ْم في َم َحَّبة هللاُ ،مْن َتظ ِر َ
َ 21و ْ
ين َر ْح َم َة َرِّبَنا َي ُسو َع اْل َمس ِ َ َ
ين،
َ 22و ْار َح ُموا اْلَب ْع َ
ض ُم َمِّي ِز َ
ِِ
ِِ
ِ
َّ
ين ِم َن َّ
س ِم َن اْل َج َس ِد.
َ 23و َخّلِ ُصوا اْلَب ْع َ
الن ِارُ ،مْبغض َ
ض ِباْل َخ ْوفُ ،م ْخ َتطف َ
ين َح َّتى الث ْو َب اْل ُم َدَّن َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اج،
االب ِت َه ِ
َن َي ْح َف َ
َ 24واْلَقادُر أ ْ
ظ ُك ْم َغْيَر َعاث ِر َ
ام َم ْجده ِبالَ َعْيب في ْ
َم َ
ينَ ،وُيوق َف ُك ْم أ َ
ِ
ِ 25
اآلن َواَِلى ُك ِّل الُّد ُه ِ
ور.
السْل َ
يد ُم َخّلِ ُصَناَ ،ل ُه اْل َم ْجُد َواْل َع َ
ظ َم ُة َواْلُق ْدَرُة َو ُّ
يم اْل َو ِح ُ
اإل ُ
انَ ،
طُ
له اْل َحك ُ
ِ
ين.
آم َ

وحدة الالمحدودية
إنجيل متى 20 :18
ان أَو َثالَ َث ٌة ِب ِ
َكو ُن ِفي َو ْس ِط ِه ْم».
اك أ ُ
اسمي َف ُهَن َ
أل ََّن ُه َحْي ُث َما ْ
اج َت َم َع ا ْثَن ِ ْ
ْ

إنجيل يوحنا 13 :3
ِ ِ َّ ِ
السم ِ
ِ
اء ِإالَّ َّال ِذي َن َزل ِمن َّ ِ
السم ِ
ِ ِ
اء.
َ َ
س أَ
َوَلْي َ
الس َماءْ ،اب ُن اإل ْن َسان الذي ُه َو في َّ َ
َحٌد َصع َد إَلى َّ َ

وحدة األ زلية االبدية
سفر دانيال 7
اللي ِل واِ َذا مع سح ِب َّ ِ ِ
ِ
ِ
اء ِإَلى اْلَق ِديمِ األََّيامِ،
ُ « 13كْن ُت أََرى في ُرَؤى َّ ْ َ َ َ ُ ُ
الس َماء م ْث ُل ْاب ِن إْن َسان أ ََتى َو َج َ
َّام ُه.
َفَقَّرُب ُ
وه ُقد َ
َ 14فأ ِ
طاًنا ومجًدا ومَل ُك ً ِ
ُّ ِ
ان أََب ِد ٌّي
طاُن ُه ُسْل َ
ُم ِم َواألَ ْل ِسَن ِةُ .سْل َ
طٌ
ْ
وتا ل َت َت َعَّب َد َل ُه ُك ُّل الش ُعوب َواأل َ
ُعط َي ُسْل َ َ َ ْ َ َ
ض.
وت ُه َما الَ َيْنَق ِر ُ
ولَ ،و َمَل ُك ُ
َما َل ْن َي ُز َ

سفر ميخا 2 :5

ِ
«أ َّ ِ
َن َت ُكوِني بين أُُل ِ
وف َي ُهوَذاَ ،ف ِمْن ِك َي ْخُر ُج لِي َّال ِذي
َما أَْنت َيا َبْي َت َل ْح ِم أَ ْفَر َاتةََ ،وأَْنت َص ِغ َيرٌة أ ْ
َْ َ
ِ ِ
يلَ ،و َم َخ ِار ُج ُه ُمْن ُذ اْلَق ِديمُِ ،مْن ُذ أََّيامِ األ ََز ِل».
َي ُكو ُن ُم َت َسّلِ ً
طا َعَلى إ ْسَرائ َ

إنجيل متى 20 :28
َ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 ».
ََ
َو َعّلِ ُم ُ
وه ْم أ ْ َ ْ
ََ ْ
َ َ َ ْ َْ ْ
ِ
ين.
آم َ

إنجيل يوحنا 15 :1
يوحَّنا َش ِه َد َله وَن َادى ِق ِائالً« :ه َذا هو َّال ِذي ُقْل ُت عْنه :إِ َّن َّال ِذي يأ ِْتي بع ِدي صار ُقد ِ
َّامي،
َ ُ
ُ َ
َ َْ
َ َ
َُ
َُ
ان َقْبلِي».
أل ََّن ُه َك َ

إنجيل يوحنا 58 :8
ِ ِ
يم أََنا َك ِائ ٌن».
ق اْل َح َّ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع« :اْل َح َّ
ول َل ُك ْم َ :قْب َل أ ْ
ق أَ ُق ُ
َق َ
َن َي ُكو َن إْبَراه ُ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 8 :13
ِ
َم ًسا َواْلَي ْوَم َواَِلى األََب ِد.
َي ُسو ُع اْل َمس ُ
يح ُه َو ُه َو أ ْ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 8 :1
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َو َّال ِذي َيأ ِْتي ،اْلَق ِادُر
ول َّ
«أََنا ُه َو األَلِ ُ
الر ُّب اْل َكائ ُن َو َّالذي َك َ
اء ،اْلب َد َاي ُة َوالّن َه َاي ُة» َيُق ُ
ف َواْلَي ُ
َعَلى ُك ِّل َشيء.
ْ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 6 :21
ُث َّم َقال لِيَ « :ق ْد َت َّم! أََنا هو األَلِف واْلياء ،اْل ِبداي ُة والِّنهايةُ .أََنا أ ِ
ان ِم ْن َيْنُبوِع
ُعطي اْل َع ْط َش َ
ْ
ََ َ ََ
َُ
ُ َ َ ُ
َ
اء اْلحي ِ
مِ
اة َمجَّاًنا.
ََ
َ

وحدة التكلم من خالل البشر
إنجيل لوقا 15 :21
ِ
ِ
اوموها أَو يَن ِ
ِ
ِ
وها.
اق ُ
يع ُم َع ِان ِد ُ
ُع ِط ُ
يك ْم أ ْ
ض َ
ألَ ّني أََنا أ ْ
يك ْم َف ًما َوح ْك َم ًة الَ َي ْقدُر َجم ُ
َن ُيَق ِ ُ َ ْ ُ

انجيل متي 10

اع ِة ما َت َت َكَّلمو َن
ف أ َْو ِب َما َت َت َكَّل ُمو َن ،أل ََّن ُك ْم ُت ْع َ
ط ْو َن ِفي ِتْل َك َّ
َسَل ُم ُ
وك ْم َفالَ َت ْه َت ُّموا َكْي َ
َ 19ف َم َتى أ ْ
ُ
الس َ َ
ِب ِه،
ِِ
يك ْم.
يك ُم َّال ِذي َي َت َكَّل ُم ِف ُ
وح أَِب ُ
 20أل ْ
َن َل ْس ُت ْم أَْن ُت ُم اْل ُم َت َكّلم َ
ين َب ْل ُر ُ

إنجيل مرقس 11 :13
ِ
يت ْم ِفي
ُع ِط ُ
وك ْم لُِي َسّلِ ُم ُ
َف َم َتى َسا ُق ُ
وك ْمَ ،فالَ َت ْع َتُنوا م ْن َقْب ُل ِب َما َت َت َكَّل ُمو َن َوالَ َت ْه َت ُّمواَ ،ب ْل َم ْه َما أ ْ
الس ِ
ِ
ِِ
س.
ين َب ِل ُّ
اعة َف ِبذلِ َك َت َكَّل ُموا .أل ْ
َن َل ْس ُت ْم أَْن ُت ُم اْل ُم َت َكّلم َ
الر ُ
تْل َك َّ َ
وح اْلُقُد ُ

وحدة الكيان
إنجيل يوحنا 38 :10
ِ
َعم ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اآلب ِف َّي
ال ،لِ َكي َت ْع ِرُفوا َوُت ْؤ ِمُنوا أ َّ
َولك ْن ِإ ْن ُكْن ُت أ ْ
َن َ
َع َم ُلَ ،فإ ْن َل ْم ُت ْؤمُنوا بي َفآمُنوا باأل ْ َ
ْ
وأََنا ِف ِ
يه».
َ

إنجيل يوحنا 10 :14
أََل ْس َت ُت ْؤ ِم ُن أَِّني أََنا ِفي ِ
ُكّلِ ُم ُك ْم ِب ِه َل ْس ُت أ ََت َكَّل ُم ِب ِه ِم ْن َن ْف ِسي،
اآلب ِف َّي؟ اْل َكالَ ُم َّال ِذي أ َ
اآلب َو َ
لك َّن اآلب اْلح َّ ِ
ِ
ال.
ال ف َّي ُه َو َي ْع َم ُل األ ْ
َ َ
َع َم َ

إنجيل يوحنا 21 :17
ِ
ِ
ِ
ِ
يك ،لِي ُكوُنوا ُهم أَي ًضا و ِ
ِ
احًدا ِفيَنا،
لَي ُكو َن اْل َجم ُ
اآلب ف َّي َوأََنا ف َ َ
ْ ْ َ
يع َواحًداَ ،ك َما أََّن َك أَْن َت أَُّي َها ُ
لُِي ْؤ ِم َن اْل َعاَل ُم أََّن َك أَْر َسْل َتِني.

إنجيل يوحنا 30 :10
أََنا واآلب و ِ
احٌد».
َ ُ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 9 :2
ِ ِ
يه ي ِح ُّل ُك ُّل ِمل ِء الالَّه ِ
وت َج َس ِدًّيا.
ُ
َفِإَّن ُه ف َ
ْ

وبالطبع نعرف كيف فهم اليهود هذا
انجيل يوحنا 8
 56أَب ُ ِ ِ
َن َيَرى َي ْو ِمي َفَأرَى َوَف ِر َح».
يم َت َهَّل َل ِبأ ْ
ُ
وك ْم إْبَراه ُ
ِ ِ
يم؟»
ال َل ُه اْلَي ُه ُ
ودَ« :لْي َ
َ 57فَق َ
س َل َك َخ ْم ُسو َن َسَن ًة َب ْعُد ،أَ َفَأرَْي َت إْبَراه َ
ِ ِ
يم أََنا َك ِائ ٌن».
ق اْل َح َّ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع« :اْل َح َّ
ول َل ُك ْمَ :قْب َل أ ْ
ق أَ ُق ُ
َ 58ق َ
َن َي ُكو َن إْبَراه ُ
ِ
ِ
هك َذا.
اخ َت َفى َو َخَر َج ِم َن اْل َهْي َك ِل ُم ْج َت ًا
َما َي ُسو ُع َف ْ
وه .أ َّ
از ِفي َو ْس ِط ِه ْم َو َم َضى َ
َ 59فَرَف ُعوا ح َج َارًة لَيْر ُج ُم ُ

إنجيل يوحنا :10
 30أََنا واآلب و ِ
احٌد».
َ ُ َ
ِ
ِ
وه.
َ 31ف َتَن َاو َل اْلَي ُه ُ
ود أَْي ًضا ح َج َارًة لَيْر ُج ُم ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َي َع َمل ِمْن َها َتْر ُج ُموَنِني؟»
َج َاب ُه ْم َي ُسو ُع« :أ ْ
 32أ َ
َع َماالً َكث َيرًة َح َسَن ًة أََرْي ُت ُك ْم م ْن عْند أَبي .ب َسَبب أ ِّ
ِ
 33أَجاب ُه اْليه ُ ِ ِ
ان
َج ِل َت ْجديفَ ،فِإَّن َك َوأَْن َت ِإْن َس ٌ
َج ِل َع َمل َح َسنَ ،ب ْل أل ْ
ينَ« :ل ْسَنا َنْر ُج ُم َك أل ْ
ود َقائل َ
َ َ َُ
لها»
َت ْج َع ُل َن ْف َس َك ِإ ً

فالمسيح يوضح لهم انه واحد مع االب في كل شيء وليس أنسان فقط وليس إله اخر وليس إله
أصغر مثل الفكر االريوسي الخطأ وليس عبده ورسوله فقط.
المسيح بالهوته هو هللا واحد مع االب والروح القدس وبناسوته هو انسان بروح ونفس وجسد
يأكل ويشرب وينام ويصوم ويصلي .وبناسوته هو ممثل للبشرية
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس :15
ِ
آدمِ ،
وحا ُم ْحِيًيا».
َ 45
ان األ ََّو ُلَ ،ن ْف ًسا َحَّيةًَ ،و َ
اإل ْن َس ُ
آد ُم األَخ ُير ُر ً
هك َذا َم ْك ُت ٌ
وب أَْي ًضاَ « :ص َار َ ُ
ِ
وح ِان ُّي.
وح ِان ُّي أ ََّوالً َب ِل اْل َحَي َو ِان ُّيَ ،وَب ْع َد ذلِ َك ُّ
س ُّ
الر َ
الر َ
 46لك ْن َلْي َ
السم ِ
الث ِاني َّ ِ
ان َّ
ض ُتَارِب ٌّيِ .
ان األ ََّو ُل ِم َن األَْر ِ
ِ 47
اء.
اإل ْن َس ُ
اإل ْن َس ُ
الر ُّب م َن َّ َ

السم ِ
هك َذا ُّ
َ 48ك َما ُه َو ُّ
اوُّيو َن أَْي ًضا.
الس َماو ُّ
التَارِبُّيو َن أَْي ًضاَ ،وَك َما ُه َو َّ
ِي َ
التَارِب ُّي َ
هك َذا َّ َ
ورَة ُّ
ِي.
ورَة َّ
الس َماو ِّ
س أَْي ًضا ُص َ
التَارِب ِّيَ ،سَنْلَب ُ
َ 49وَك َما َل ِب ْسَنا ُص َ
ولهذا طالما ينكر المشككين طبيعة المسيح انه هو هللا الظاهر في الجسد كما قال الكتاب
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 16 :3
اإلجم ِ ِ
ِِ
يم ُه َو ِسُّر َّ
اءى لِ َمالَ ِئ َكةُ ،ك ِرَز
الر ِ
ظ َهَر ِفي اْل َج َس ِدَ ،تَبَّرَر ِفي ُّ
هللا َ
اع َعظ ٌ
وحَ ،تَر َ
الت ْق َوى ُ :
َوب ْ َ
ِِ
ُممِ ،أُو ِم َن ِب ِه ِفي اْل َعاَلمُِ ،رِف َع ِفي اْل َم ْج ِد.
به َبْي َن األ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 5 :9
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين.
لها ُمَب َارًكا ِإَلى األََبد .آم َ
اءَ ،و ِمْن ُه ُم اْل َمس ُ
يح َح َس َب اْل َج َسد ،اْل َكائ ُن َعَلى اْل ُك ِّل ِإ ً
َوَل ُه ُم َ
اآلب ُ

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 9 :2
ِ ِ
يه ي ِح ُّل ُك ُّل ِمل ِء الالَّه ِ
وت َج َس ِدًّيا.
ُ
َفِإَّن ُه ف َ
ْ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 8 :1

ِ
ِ
ِ
ِ
ان َو َّال ِذي َيأ ِْتي ،اْلَق ِادُر
ول َّ
«أََنا ُه َو األَلِ ُ
الر ُّب اْل َكائ ُن َو َّالذي َك َ
اء ،اْلب َد َاي ُة َوالّن َه َاي ُة» َيُق ُ
ف َواْلَي ُ
َعَلى ُك ِّل َشيء.
ْ

رسالة يوحنا الرسول األولى 20 :5
ِ
ِ
ِ
ق ِفي ْابِن ِه َي ُسو َع
َوَن ْعَل ُم أ َّ
ف اْل َح َّ
َع َ
طاَنا َبص َيرًة لَِن ْع ِر َ
اء َوأ ْ
ق َ .وَن ْح ُن في اْل َح ِّ
َن ْاب َن هللا َق ْد َج َ
يح .ه َذا ُه َو ِ
ق َواْل َحَيا ُة األََب ِدَّي ُة.
اْل َم ِس ِ
له اْل َح ُّ
اإل ُ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 19 :5
ِ ِ ِ
طاياهم ،وو ِ
أَي ِإ َّن هللا َك ِ
ِ
ِ
ِ
اض ًعا ِفيَنا
َ َ
ان في اْل َمسي ِح ُم َصال ًحا اْل َعاَل َم لَن ْفسهَ ،غْيَر َحاسب َل ُه ْم َخ َ َ ُ ْ َ َ
ْ
َكلِ َم َة اْل ُم َصاَل َح ِة.

رسالة يهوذا 1
ِ
ِ 25
الد ُه ِ
اآلن َوِاَلى ُك ِّل ُّ
ور.
السْل َ
يد ُم َخِّل ُصَناَ ،ل ُه اْل َم ْجُد َواْل َع َ
ظ َم ُة َواْلُق ْدَرُة َو ُّ
يم اْل َو ِح ُ
اإل ُ
انَ ،
طُ
له اْل َحك ُ
ِ
ين.
آم َ

إنجيل يوحنا 1 :1

ِ
ِفي اْلب ْد ِء َكان اْل َكلِمةُ ،واْل َكلِم ُة َك ِ
ِ
هللا.
ان عْن َد هللاَ ،وَك َ
َ
َ
َ
ان اْل َكل َم ُة َ
َ َ َ

رسالة تيموثاوس االولي 1
ِ ِ
 15ص ِاد َق ٌة ِهي اْل َكلِم ُة ومس َت ِحَّق ٌة ُك َّل ُقبول :أ َّ ِ
طا َة
ص اْل ُخ َ
َن اْل َمس َ
ُ
اء ِإَلى اْل َعاَل ِم لُي َخّل َ
َ َُْ
َ
يح َي ُسو َع َج َ
َ
ِ
ين أ ََّوُل ُه ْم أََنا.
َّالذ َ
ِ ِ ِِ
لكَّنِني لِه َذا ر ِحم ُت :لِي ْظ ِهر يسو ُع اْلم ِس ِ
ِ 16
َن ُي ْؤ ِمُنوا ِب ِه
ين أ ْ
يح ف َّى أََنا أ ََّوالً ُك َّل أََناة ،م َثاالً لْل َعتيد َ
َ ُ
ُ َ َُ
ُ ْ
لِْلحي ِ
اة األََب ِدَّي ِة.
ََ
ِ
ور َّال ِذي الَ َي ْفَنى َوالَ ُيَرىِ ،
ام ُة َواْل َم ْجُد ِإَلى َد ْه ِر ا ُّلد ُه ِ
الد ُه ِ
َ 17و َملِ ُك ُّ
ور.
اإل ُ
له اْل َحك ُ
يم َو ْح َد ُهَ ،ل ُه اْل َكَر َ
ِ
ين.
آم َ

سفر إشعياء 6 :9
ِِ ِ
ِ
طى ْابًناَ ،وَت ُكو ُن ِّ
لها
أل ََّن ُه ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُن ْع َ
اس ُم ُه َع ِج ًيباُ ،مش ًيراِ ،إ ً
اس ُة َعَلى َكتفهَ ،وُي ْد َعى ْ
الرَي َ
ِ
ِ
السالَمِ.
يس َّ
َقد ًيرا ،أًَبا أََبدًّياَ ،رِئ َ
وطالما رافضين عقيدة انه هللا في انسان كامل وهذا االنسان كامل في كل شيء سينكرون كل ما
يقال عن ال هوته وسيتمسكون بتعبيرات بشريته التي تؤكد انه اخذ جسد حقيقي وليس ظهور
مؤقت او جسد هالمي او غيره.

فالرب يسوع المسيح هو هللا الظاهر في الجسد وهو هللا وهو انسان وهذا االنسان شابها في كل
شيء
من يقبل يقبل ومن يرفض فليرفض ولكنه سيقف ويدان امام كرسي المسيح وسينال جزاء رفضه.

والمجد هلل دائما

