هل الرب يسوع طلب من تالميذه ان
يصلوا ألجله؟ متى  26ومرقس 14
ولوقا 22
Holy_bible_1

الشبهة

هل سمعت من قبل عن إله خائر القوى ،محط ًما نفسيًا ،يرجوا عبيده أن يصلوا من أجله أو من أجل
أنفسهم ،وأن يظلوا مستيقظين لتدعيمه نفسيًا؟
هذا حدث في البستان ليسوع قبل القبض عليه .أال يدل هذا على أنه ليس هللا؟

الرد

هذه الشبهة ال أصل لها وكلها تدليس
أوال من اين اتى المشكك ان المسيح طلب من تالميذه أن يصلوا ألجله؟
المشكك مدلس في هذا الن الكتاب لم يذكر ذلك
أطالب المشككين ان يأتوا لي بنص يقول ان الرب يسوع أن يصلوا ألجله واال اتضح كذبهم
وتدليسهم .الكتاب ذكر انه كان يريدهم ان يتعلموا الصالة والسهر
وهذه هي االعداد
انجيل متى 26
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

انجيل مرقس 14
 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

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
فاين في االعداد أن الرب يسوع طلب من تالميذه أن يصلوا ألجله؟
هو طلب منهم أن يسهروا ويصلوا لكيال يدخلوا في تجربة
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 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
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 ُّ
الس َماو ِ
ِي.
ورَة َّ
س أَْي ًضا ُص َ
التَارِب ِيَ ،سَنْلَب ُ
َ 49وَك َما َل ِب ْسَنا ُص َ
فالمسيح كانسان ممثل للبشرية يصلي ويعلمنا ان نصلي ولهذا يقول اسهروا وصلوا لئال تدخلوا
في تجربة ،أما الروح فنشيط ،وأما الجسد فضعيف .ليعلم تالميذه أن يصلوا عند أي تجربة ،وهو
كان يطلب منهم الصالة في هذه الساعة بالذات والتي اقترب فيها إلقاء القبض عليه حتى ال يقل
إيمانهم فيه ويضربهم إبليس بالشك .والسيد كما علم تالميذه التواضع بأن غسل أرجلهم علمهم
الصالة في الضيقات في هذه الليلة .وكما علمهم أن يصلوا منفردين ،إنفرد عنهم ليصلي ،ولكنه
كثير ليتعلموا طريقة الصالة.
لم يبتعد ًا
فكما يقول القديس جيروم
توسالت كمن هو في حاجة إلى قوة أو عون من آخر ،إذ هو نفسه قوة
ال يفهم أحد أنه يقدم هنا ُّ
هللا اآلب القدير وسلطانه ،إنما صنع ذلك لتعليمنا ،لكي ينزع عنا التراخي عند حلول التجربة،
وعندما يضغط االضطهاد علينا وعندما تلقى شباك الغدر ضدنا ،وتكون شبكة الموت ُم َّ
عدة لنا.

التوسالت وسؤال العون من فوق حتى ال
فإن وسيلة خالصنا هي السهر واحناء الركب وتقديم
ُّ
عبا
نضعف ويصيبنا ً
هالكا مر ً

المسيح ال يصلي النه يحتاج أن يصلي ولكن ألنه ممثل للبشرية رغم 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 َكةٍُ ،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 َوالن َه َاي ُة» َيُق ُ
ف َواْلَي ُ
َعَلى ُك ِل َشي ٍء.
ْ

رسالة يوحنا الرسول األولى 20 :5
ِ
ِ
ق َ .وَن ْح ُن ِفي اْل َح ِق ِفي ْابِن ِه َي ُسو َع
َوَن ْعَل ُم أ َّ
ف اْل َح َّ
َع َ
طاَنا َبص َيرًة لَِن ْع ِر َ
اء َوأ ْ
َ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 َحاس ٍب َ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 َخلِ ُ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 َخل َ
َ َُْ
َ
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 أََناةٍ ،م َثاالً لْل َعتيد َ
َ ُ
ُ َ َُ
ُ ْ
لِْلحي ِ
اة األََب ِدَّي ِة.
ََ
ِ
ور َّال ِذي الَ َي ْفَنى َوالَ ُيَرىِ ،
الد ُه ِ
الد ُه ِ
ام ُة َواْل َم ْجُد ِإَلى َد ْه ِر ُّ
َ 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 َ
فالمسيح هو هللا في انسان كامل وهذا االنسان كامل في كل شيء ال نه 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

فرغم انه كان يصلي وضح انه أيضا هو هللا الذي توجه الصالة له وباسمه
انجيل يوحنا 14
االب ِن.
اس ِمي َفذلِ َك أَ ْف َعُل ُه لَِي َت َمج َ
اآلب ِب ْ
َّد ُ
َ 13و َم ْه َما َسأَْل ُت ْم ِب ْ
اس ِمي َفِإِني أَ ْف َعُل ُه.
ِ 14إ ْن َسأَْل ُت ْم َشْيًئا ِب ْ
مع مالحظة ان تعبير يدعوا باسمى هو على يهوه لفظا كما قال العهد القديم
سفر زكريا 13
ِ
ُّ
َ 8وَي ُكو ُن ِفي ُك ِل األَْر ِ
وت ِ
ط َع ِ
يها.
الر ُّب ،أ َّ
ول َّ
َن ُثْل َثْي ِن ِمْن َها ُي ْق َ
ان َوَي ُم َ
انَ ،والثْل َث َيْبَقى ف َ
ضَ ،يُق ُ
ص اْل ِف َّض ِة ،وأَم َت ِحُنهم ِ
ان َّ
 9وأ ُْد ِخل ُّ
َم َح ُص ُه ْم َكم ْح ِ
الثْل َث ِفي َّ
الذ َه ِبُ .ه َو َي ْد ُعو ِبا ْس ِمي
امت َح َ
َ ْ ُُ ْ
الن ِارَ ،وأ ْ
َ ُ
َ
ِ
ِ
الر ُّب ِإل ِهي».
ولَّ :
ولُ :ه َو َش ْعبيَ ،و ُه َو َيُق ُ
َوأََنا أُج ُيب ُه .أَ ُق ُ
والمسيح يوضح ان ليس كل من يصلي له يقبل صالته بل الذي يفعل ارادته
انجيل متى 7
السماو ِ
اتَ .ب ِل َّال ِذي َي ْف َع ُل ِإَرَاد َة أَِبي
ول لِيَ :يا َر ُّبَ ،يا َر ُّب! َي ْد ُخ ُل َمَل ُك َ
وت َّ َ َ
َ« 21لْي َ
س ُك ُّل َم ْن َيُق ُ
السماو ِ
َّ ِ ِ
ات.
الذي في َّ َ َ
َ 22ك ِثيرو َن سيُقوُلو َن لِي ِفي ذلِك اْليومِ :يا ر ُّب ،يا ر ُّب! أََليس ِب ِ
َخَر ْجَنا
اس ِم َك أ ْ
ََ
َ َْ َ َ َ َ
ُ
اسم َك َتَنَّب ْأَناَ ،و ِب ْ
َْ ْ
ِ
ات َك ِث َيرًة؟
اس ِم َك َصَن ْعَنا ُق َّو ٍ
َشَياط َ
ينَ ،و ِب ْ

إنجيل متى 2 :2
ِِ
ود ملِ ُك اْلَي ُه ِ
ود؟ َفِإَّنَنا َأرَْيَنا َن ْج َم ُه ِفي اْل َم ْش ِر ِق َوأ ََتْيَنا لَِن ْس ُج َد َل ُه».
َقائل َ
ين« :أَْي َن ُه َو اْل َم ْوُل ُ َ

إنجيل متى 33 :14
الس ِفيَن ِة جاءوا وسجدوا َله َق ِائلِينِ « :باْلح ِقيَق ِة أَْنت ابن ِ
ِ
هللا!».
ين ِفي َّ
َ ُ َ َ َُ ُ
َ ُْ
َ
َو َّالذ َ
َ

إنجيل متى 17 :28
وَل َّما أرَوه سجُدوا َله ،و ِ
لك َّن َب ْع َض ُه ْم َش ُّكوا.
َ َ ُْ َ َ
ُ َ

إنجيل لوقا 52 :24
ِ
َفسجُدوا َل ُه ورجعوا ِإَلى أ ِ
يم،
يم ِب َفَر ٍح َعظ ٍ
َ َ
ُ
ََ َ ُ
ُور َشل َ

إنجيل يوحنا 38 :9
ال« :أُو ِم ُن َيا َسِيُد َ !».و َس َج َد َل ُه.
َفَق َ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 6 :1
وأَي ًضا م َتى أ َْد َخل اْل ِب ْكر ِإَلى اْلعاَل ِم يُقول« :وْل َتسج ْد َله ُك ُّل مالَ ِئ َك ِة ِ
هللا».
َ َ ُ َ ْ ُ ُ
َْ
َ َ
َ
َ

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 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 َعلِ ُم ُ
وه ْم أ ْ َ ْ
ََ ْ
َ َ َ ْ َْ ْ
ِ
ين.
آم َ

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 َ
ُ « 13كْن ُت أََر في ُرَؤ اللْيل َواِ َذا َم َع ُس ُحب َّ َ
َّ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 َ

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

إنجيل يوحنا 31 :20
َما ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ن
آمْن ُت ْم َحَيا ٌة
هذ ِه َفَق ْد ُك ِتَب ْت لِ ُت ْؤ ِمُنوا أ َّ
َوأ َّ
َن َي ُسو َع ُه َو اْل َمس ُ
يح ْاب ُن هللاَ ،ول َك ْي َت ُكو َ َل ُك ْم إ َذا َ
اس ِم ِه.
ِب ْ

إنجيل مرقس 17 :16
ِ
هذ ِه اآليات َت ْتبع اْلم ْؤ ِمِنين :ي ْخ ِرجو َن َّ ِ
وِ
يد ٍة.
اس ِميَ ،وَي َت َكَّل ُمو َن ِبأَْل ِسَن ٍة َجد َ
الشَياط َ
َ ُ ُ
َ
ين ِب ْ
َ ُ َُ ُ

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

رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 10 :2
السم ِ
ِ ِ
ِ
ض َوم ْن َت ْح َت األَْر ِ
اء َوم ْن َعَلى األَْر ِ
ض،
ل َك ْي َت ْج ُث َو ِب ْ
َ
َ
اس ِم َي ُسو َع ُك ُّل ُرْكَب ٍة م َّم ْن في َّ َ

فالمسيح هو في أيام جسده كانسان يصلي اما بالهوته اال زلي االبدي المتحد بالناسوت فهو يعبد
ويسجد له ويصلي باسمه

والمجد هلل دائما

