هل المسيح صلي وقت اقامة لعازر النه ال يقدر
ان يقيمه بنفسه ويريد االزن وهل هذا انكار
لالهوته ؟ يوحنا 14-11 :11
Holy_bible_1

الشبهة

سو ُع َع ْينَ ْيه إلَى فَ ْوقُ،
في يوحنا  11 : 11عن معجزة إحياء لعازر من الموت  ،فيقول َ " :و َرفَ َع يَ ُ
س َم ُع ليَ .ولكنْ ألَ ْجل ه َذا
اآلب ،أَ ْ
َوقَا َل«:أَيُّ َها
سمعْتَ ليَ 14 ،وأَنَا عَل ْمتُ أَنَّكَ في ُكل حين تَ ْ
ُ
ش ُك ُركَ ألَنَّكَ َ
ص ْوت عَظيم«:ل َعازَ ُرَ ،هلُ َّم
ص َر َخ ب َ
س ْلتَني»َ 14.ولَ َّما قَا َل ه َذا َ
ا ْل َج ْمع ا ْل َواقف قُ ْلتُ  ،ليُ ْؤمنُوا أَنَّكَ أَ ْر َ
َخار ًجا
ان قيام المسيح برفع نظره نحو السماء هو فعل منافي أللوهيته المزعومة وكون اآلب حال فيه كما
يزعم المسيحيون
لقد توجه المسيح ببصره نحو السماء قبل أن يقوم بهذه المعجزة وأخذ يخاطب هللا  ،وال شك ان هذا
فعل منافي لأللوهية إذ أن هذا الفعل يأتيه اإلنسان عادة عندما يطلب اإلمداد السماوي من هللا وهذا
ال يتفق مع كون المسيح إله وان األب حال فيه كما يزعم المسيحيون  ،فلمن كان يتجه ويطلب إذا
كان األب حاالً ومتحداً به؟

الرد

المسيح لم يصلي طلبا الذن فاين في العدد المسيح يستاذن االب ويطلب منه ان يستجيب ويقيم
لعازر ؟
واين في المعجزه المسيح يصلي عن ضعف او احتياج لكي يجيب له االب ؟
ولكن المسيح رفع عينه وتكلم مع االب الجل الحاضرين وليس عن احتياج لكي يؤمنوا بالوهيته
ووحدانيته مع االب وهذا يتاكد من سياق الكالم ولماذا فعل هذا في هذا الوقت بالتحديد
فمن سياق الكالم
انجيل يوحنا 11
 11 :11فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا و رفع يسوع عينيه الى فوق و قال ايها االب
اشكرك النك سمعت لي
 14 :11و انا علمت انك في كل حين تسمع لي و لكن الجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا انك
ارسلتني
تعبير اشكرك النك سمعت لي هذا ليس طلب استجابه بل هو دليل صلة وتوضيح انه غير محتاج ان
يصلي فقد أوضح أنه ال يحتاج إلى صالة ،وقوله" :ألنك سمعت لي يوضح أنه ليس فاقدًا سلطانه،
ولكن أظهر أنه مالك إرادة واحدة مع أبيه.
والمسيح يقول بوضوح الجل الجمع الواقف
فلماذا يكلم المسيح االب الجل الجمع الواقف ؟
السبب نفهمه من االصحاح السابق
انجيل يوحنا 11
 44 :11و كان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان
 41 :11فاحتاط به اليهود و قالوا له الى متى تعلق انفسنا ان كنت انت المسيح فقل لنا جهرا

 42 :11اجابهم يسوع اني قلت لكم و لستم تؤمنون االعمال التي انا اعملها باسم ابي هي تشهد لي
 42 :11و لكنكم لستم تؤمنون النكم لستم من خرافي كما قلت لكم
 42 :11خرافي تسمع صوتي و انا اعرفها فتتبعني
 42 :11و انا اعطيها حياة ابدية و لن تهلك الى االبد و ال يخطفها احد من يدي
 42 :11ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل و ال يقدر احد ان يخطف من يد ابي
 41 :11انا و االب واحد
 41 :11فتناول اليهود ايضا حجارة ليرجموه
 44 :11اجابهم يسوع اعماال كثيرة حسنة اريتكم من عند ابي بسبب اي عمل منها ترجمونني
 44 :11اجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك الجل عمل حسن بل الجل تجديف فانك و انت انسان
تجعل نفسك الها
 41 :11اجابهم يسوع اليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم الهة
 42 :11ان قال الهة الولئك الذين صارت اليهم كلمة هللا و ال يمكن ان ينقض المكتوب
 42 :11فالذي قدسه االب و ارسله الى العالم اتقولون له انك تجدف الني قلت اني ابن هللا
 42 :11ان كنت لست اعمل اعمال ابي فال تؤمنوا بي
 42 :11و لكن ان كنت اعمل فان لم تؤمنوا بي فامنوا باالعمال لكي تعرفوا و تؤمنوا ان االب في
و انا فيه
 42 :11فطلبوا ايضا ان يمسكوه فخرج من ايديهم
حاول اليهود المعاندين ان يتهموا المسيح انه وانسان يجعل نفسه اله فهو يؤله نفسه ويجعل نفسه
اله اخر غير هللا وهذا يرفضه المسيح فحاول ان يوضح انه واالب واحد في كل شيئ
واحد في الكرامه

إنجيل يوحنا 44 :2
سلَهُ.
اآلبَ .منْ الَ يُ ْكر ُم االبْنَ الَ يُ ْكر ُم
ل َك ْي يُ ْكر َم ا ْل َجمي ُع االبْنَ َك َما يُ ْكر ُمونَ
اآلب الَّذي أَ ْر َ
َ
َ

واحد في العمل
إنجيل يوحنا 12 :2
ع« :أَبي يَ ْع َم ُل َحتَّى اآلنَ َوأَنَا أَ ْع َم ُل».
سو ُ
فَأ َ َجابَ ُه ْم يَ ُ

انجيل يوحنا 11
 11 :11الست 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 المعرفه
إنجيل يوحنا 12 :2
ستُ ْم تَ ْعرفُونَني أَنَا َوالَ أَبي .لَ ْو ع ََر ْفتُ ُموني لَ َع َر ْفتُ ْم
سو ُع« :لَ ْ
اب يَ ُ
فَقَالُوا لَهُ« :أَيْنَ ه َُو أَبُوكَ؟» أَ َج َ
ضا».
أَبي أَ ْي ً

إنجيل يوحنا 2 :11
ضاَ .ومنَ اآلنَ تَ ْعرفُونَهُ َوقَ ْد َرأَ ْيتُ ُموهُ».
لَ ْو ُك ْنتُ ْم قَ ْد ع ََر ْفتُ ُموني لَ َع َر ْفتُ ْم أَبي أَ ْي ً

وحدة االيمان

إنجيل يوحنا 1 :11
َضطَر ْب قُلُوبُ ُك ْم .أَ ْنتُ ْم ت ُْؤمنُونَ باهلل فَآمنُوا بي.
«الَ ت ْ

وحدة الرؤيا
إنجيل يوحنا 2 :11
اآلب،
س! اَلَّذي َرآني فَقَ ْد َرأَى
سوعُ« :أَنَا َم َع ُك ْم زَ َمانًا هذه ُم َّدتُهُ َولَ ْم تَ ْعر ْفني يَا فيلُبُّ ُ
قَا َل لَهُ يَ ُ
َ
اآلب؟
فَ َكيْفَ تَقُو ُل أَ ْنتَ :أَرنَا
َ

وحدة الملكية
إنجيل يوحنا 11 :12
َو ُك ُّل َما ُه َو لي فَ ُه َو لَكََ ،و َما ه َُو لَكَ فَ ُه َو ليَ ،وأَنَا ُم َم َّج ٌد فيه ْم.

إنجيل يوحنا 12 :12
ُك ُّل َما لآلب ُه َو لي .له َذا قُ ْلتُ إنَّهُ يَأْ ُخ ُذ م َّما لي َويُ ْخب ُر ُك ْم.

وحدة السلطان
إنجيل يوحنا 41 :2
ضا يُ ْحيي َمنْ يَشَا ُء.
ألَنَّهُ َك َما أَنَّ
اآلب يُقي ُم األَ ْم َواتَ َويُ ْحييَ ،كذلكَ االبْنُ أَ ْي ً
َ

وحدة القدرة علي الخلق
إنجيل يوحنا 4 :1

َي ٌء م َّما َكانَ .
َيء به َكانَ َ ،وب َغ ْيره لَ ْم يَ ُكنْ ش ْ
ُك ُّل ش ْ

إنجيل يوحنا 11 :1
َكانَ في ا ْل َعالَمَ ،و ُكونَ ا ْل َعالَ ُم بهَ ،ولَ ْم يَ ْعر ْفهُ ا ْل َعالَ ُم.

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 2 :2
يح ،الَّذي
اآلب الَّذي م ْنهُ َجمي ُع األَ ْ
لكنْ لَنَا إلهٌ َواحدٌ:
شيَاءَ ،ونَ ْحنُ لَهُ َ .و َر ٌّ
سو ُع ا ْل َمس ُ
ب َواحدٌ :يَ ُ
ُ
شيَاءَ ،ونَ ْحنُ به.
به َجمي ُع األَ ْ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين :1
ضا عَم َل ا ْل َعالَمينَ ،
َيء ،الَّذي به أَ ْي ً
َ 4كلَّ َمنَا في هذه األَيَّام األَخ َ
يرة في ا ْبنه ،الَّذي َج َعلَهُ َوارثًا ل ُكل ش ْ
صنَ َع بنَ ْفسه
س ُم َج ْوهَرهَ ،و َحام ٌل ُك َّل األَ ْ
 4الَّذيَ ،وه َُو بَ َها ُء َم ْجدهَ ،و َر ْ
شيَاء ب َكل َمة قُد َْرته ،بَ ْع َد َما َ
س في يَمين ا ْل َعظَ َمة في األَعَالي،
تَ ْطهي ًرا ل َخطَايَانَاَ ،جلَ َ

وحدة اعطاء الحياه
إنجيل يوحنا 2 :11
س أَ َح ٌد يَأْتي إلَى اآلب إالَّ بي.
ق َوا ْل َح ُّ
سوعُ« :أَنَا ُه َو الطَّري ُ
قَا َل لَهُ يَ ُ
ق َوا ْل َحيَاةُ .لَ ْي َ

رسالة يوحنا الرسول األولى 41 :2
سو َع
يرةً لنَ ْعرفَ ا ْل َح َّ
ق َ .ونَ ْحنُ في ا ْل َحق في ا ْبنه يَ ُ
َونَ ْعلَ ُم أَنَّ ابْنَ هللا قَ ْد َجا َء َوأَ ْعطَانَا بَص َ
ق َوا ْل َحيَاةُ األَبَديَّةُ.
ا ْل َمسيح .ه َذا ه َُو اإللهُ ا ْل َح ُّ

وحدة مغفرة الخطايا
انجيل متي 2
ق يَا
سو ُع إي َمانَ ُه ْم قَا َل ل ْل َم ْفلُوج« :ث ْ
َ 4وإ َذا َم ْفلُ ٌ
وحا َعلَى ف َراش .فَلَ َّما َرأَى يَ ُ
وج يُقَد ُمونَهُ إلَ ْيه َم ْط ُر ً
ورةٌ لَكَ َخطَايَاكَ ».
بُنَ َّيَ .م ْغفُ َ
َ 4وإ َذا قَ ْو ٌم منَ ا ْل َكتَبَة قَ ْد قَالُوا في أَ ْنفُسه ْم« :ه َذا يُ َجدفُ !»
ار ُه ْم ،فَقَا َل« :ل َما َذا تُفَك ُرونَ بالشَّر في قُلُوب ُك ْم؟
 1فَ َعل َم يَ ُ
سو ُع أَ ْف َك َ
ورةٌ لَكَ َخطَايَاكَ ،أَ ْم أَنْ يُقَا َل :قُ ْم َوا ْمش؟
س ُر ،أَنْ يُقَا َلَ :م ْغفُ َ
 2أَيُّ َما أَ ْي َ
س ْلطَانًا َعلَى األَ ْرض أَنْ يَ ْغف َر ا ْل َخطَايَا» .حينَئذ قَا َل ل ْل َم ْفلُوج:
سان ُ
َ 2ولكنْ ل َك ْي تَ ْعلَ ُموا أَنَّ ال ْبن اإل ْن َ
احم ْل ف َراشَكَ َو ْاذه َْب إلَى بَ ْيتكَ!»
«قُم ْ
ضى إلَى بَ ْيته.
 2فَقَا َم َو َم َ

سفر أعمال الرسل 42 :41
سةَ
ا ْحتَر ُزوا ا ًذا ألَ ْنفُس ُك ْم َول َجميع ال َّرعيَّة الَّتي أَقَا َم ُك ُم ُّ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
ساقفَةً ،لت َْرع َْوا َكني َ
ُس في َها أَ َ
هللا الَّتي ا ْقتَنَاهَا بدَمه.

وحدة الدينونه والجزاء
إنجيل يوحنا 44 :2
اآلب الَ يَدينُ أَ َحدًا ،بَ ْل قَ ْد أَ ْعطَى ُك َّل ال َّد ْينُونَة لال ْبن،
ألَنَّ
َ

إنجيل يوحنا 12 :2
سلَني.
َوإنْ ُك ْنتُ أَنَا أَدينُ فَ َد ْينُونَتي َحقٌ ،ألَني لَ ْ
ستُ َو ْحدي ،بَ ْل أَنَا َو ُ
اآلب الَّذي أَ ْر َ

إنجيل متى 42 :12
ب َع َمله.
س َ
س ْوفَ يَأْتي في َم ْجد أَبيه َم َع َمالَئ َكتهَ ،وحينَئذ يُ َجازي ُك َّل َواحد َح َ
سان َ
فَإنَّ ابْنَ اإل ْن َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 14 :44
ي ُك َّل َواحد َك َما يَ ُكونُ َع َملُهُ.
سري ًعا َوأُ ْج َرتي َمعي ألُ َجاز َ
« َوهَا أَنَا آتي َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 11 :11
س ْوفَ نَقفُ أَ َما َم
ضا ،ل َما َذا ت َْزدَري بأَخيكَ ؟ ألَنَّنَا َجمي ًعا َ
َوأَ َّما أَ ْنتَ  ،فَل َما َذا تَدينُ أَ َخاكَ ؟ أَ ْو أَ ْنتَ أَ ْي ً
ُك ْرسي ا ْل َمسيح،
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 11 :2
صنَ َع،
سب َما َ
سد ب َح َ
ألَنَّهُ الَبُ َّد أَنَّنَا َجمي ًعا نُ ْظ َه ُر أَ َما َم ُك ْرسي ا ْل َمسيح ،ليَنَا َل ُك ُّل َواحد َما َكانَ با ْل َج َ
َخ ْي ًرا َكانَ أَ ْم ش ًَرا

وحدة المجد
إنجيل يوحنا 1 :11
س ل ْل َم ْوت ،بَ ْل ألَ ْجل َم ْجد هللا ،ليَتَ َم َّج َد ابْنُ هللا به».
سوعُ ،قَا َل« :ه َذا ا ْل َم َر ُ
سم َع يَ ُ
ض لَ ْي َ
فَلَ َّما َ

إنجيل يوحنا 2 :12
اآلب ع ْن َد َذاتكَ با ْل َم ْجد الَّذي َكانَ لي ع ْندَكَ قَ ْب َل َك ْون ا ْل َعالَم.
َواآلنَ َمجدْني أَ ْنتَ أَيُّ َها
ُ

رسالة بطرس الرسول األولى 11 :1

إنْ َكانَ يَتَ َكلَّ ُم أَ َح ٌد فَ َكأ َ ْق َوال هللا َ .وإنْ َكانَ يَ ْخد ُم أَ َح ٌد فَ َكأَنَّهُ منْ قُ َّوة يَ ْمنَ ُح َها هللاُ ،ل َك ْي يَتَ َم َّج َد هللاُ في
س ْل َ
طانُ إلَى أَبَد اآلبدينَ  .آمينَ .
سو َع ا ْل َمسيح ،الَّذي لَهُ ا ْل َم ْج ُد َوال ُّ
َيء بيَ ُ
ُكل ش ْ

رسالة يهوذا1
سو َع ا ْل َمسيح ل ْل َحيَاة األَبَديَّة.
َ 41و ْ
س ُك ْم في َم َحبَّة هللاُ ،م ْنتَظرينَ َر ْح َمةَ َربنَا يَ ُ
احفَظُوا أَ ْنفُ َ
ض ُم َميزينَ ،
َ 44و ْ
ار َح ُموا ا ْلبَ ْع َ
سد.
َ 44و َخل ُ
س منَ ا ْل َج َ
ب ا ْل ُم َدنَّ َ
ض با ْل َخ ْوفُ ،م ْختَطفينَ منَ النَّارُ ،م ْبغضينَ َحتَّى الثَّ ْو َ
صوا ا ْلبَ ْع َ
َ 41وا ْلقَاد ُر أَنْ يَ ْحفَظَ ُك ْم َغ ْي َر عَاثرينَ َ ،ويُوقفَ ُك ْم أَ َما َم َم ْجده بالَ َع ْيب في اال ْبت َهاج،
س ْلطَانُ  ،اآلنَ َوإلَى ُكل ال ُّدهُور.
صنَا ،لَهُ ا ْل َم ْج ُد َوا ْل َعظَ َمةُ َوا ْلقُد َْرةُ َوال ُّ
 42اإللهُ ا ْل َحكي ُم ا ْل َوحي ُد ُم َخل ُ
آمينَ .

وحدة الالمحدودية
إنجيل متى 41 :12
سطه ْم».
سمي فَهُنَاكَ أَ ُكونُ في َو ْ
اجتَ َم َع ا ْثنَان أَ ْو ثَالَثَةٌ با ْ
ألَنَّهُ َح ْيثُ َما ْ

إنجيل يوحنا 14 :4
س َماء.
سان الَّذي ه َُو في ال َّ
س َماء إالَّ الَّذي نَزَ َل منَ ال َّ
صع َد إلَى ال َّ
س َماء ،ابْنُ اإل ْن َ
س أَ َح ٌد َ
َولَ ْي َ

وحدة االزليه االبدية
سفر دانيال 2
سان أَتَى َو َجا َء إلَى ا ْلقَديم األَيَّام،
س ُحب ال َّ
ُ « 14ك ْنتُ أَ َرى في ُرؤَى اللَّ ْيل َوإ َذا َم َع ُ
س َماء م ْث ُل ا ْبن إ ْن َ
فَقَ َّربُوهُ قُدَّا َمهُ.

ي َما
س ْلطَانًا َو َم ْجدًا َو َملَ ُكوتًا لتَتَ َعبَّ َد لَهُ ُك ُّل ال ُّ
س ْلطَانٌ أَبَد ٌّ
س ْلطَانُهُ ُ
ش ُعوب َواألُ َمم َواألَ ْلسنَةُ .
 11فَأُعْط َي ُ
ض.
لَنْ يَ ُزو َلَ ،و َملَ ُكوتُهُ َما الَ يَ ْنقَر ُ

سفر ميخا 4 :2
يرةٌ أَنْ تَ ُكوني بَيْنَ أُلُوف يَ ُهو َذا ،فَم ْنك يَ ْخ ُر ُج لي الَّذي
صغ َ
«أَ َّما أَ ْنت يَا بَيْتَ لَ ْحم أَ ْف َراتَةََ ،وأَ ْنت َ
س َرائي َلَ ،و َم َخار ُجهُ ُم ْن ُذ ا ْلقَديمُ ،م ْن ُذ أَيَّام األَزَل».
سلطًا َعلَى إ ْ
يَ ُكونُ ُمتَ َ

إنجيل متى 41 :42
ضاء ال َّدهْر ».آمينَ .
ص ْيتُ ُك ْم به َ .وهَا أَنَا َم َع ُك ْم ُك َّل األَيَّام إلَى ا ْنق َ
َوعَل ُمو ُه ْم أَنْ يَ ْحفَظُوا َجمي َع َما أَ ْو َ

إنجيل يوحنا 12 :1
ار قُدَّامي ،ألَنَّهُ
ص َ
وحنَّا شَه َد لَهُ َونَادَى قائالً« :ه َذا ُه َو الَّذي قُ ْلتُ َع ْنهُ :إنَّ الَّذي يَأْتي بَ ْعدي َ
يُ َ
َكانَ قَ ْبلي».

إنجيل يوحنا 22 :2
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :قَ ْب َل أَنْ يَ ُكونَ إ ْب َراهي ُم أَنَا َكائنٌ ».
ق ا ْل َح َّ
سوعُ« :ا ْل َح َّ
قَا َل لَ ُه ْم يَ ُ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 2 :14
سا َوا ْليَ ْو َم َوإلَى األَبَد.
سو ُع ا ْل َمس ُ
يَ ُ
يح ه َُو هُ َو أَ ْم ً

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 2 :1

ب ا ْل َكائنُ َوالَّذي َكانَ َوالَّذي يَأْتي ،ا ْلقَاد ُر
«أَنَا ه َُو األَلفُ َوا ْليَا ُء ،ا ْلبدَايَةُ َوالن َهايَةُ» يَقُو ُل ال َّر ُّ
َيء.
َعلَى ُكل ش ْ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 2 :41
ثُ َّم قَا َل لي« :قَ ْد تَ َّم! أَنَا ُه َو األَلفُ َوا ْليَا ُء ،ا ْلبدَايَةُ َوالن َهايَةُ .أَنَا أُعْطي ا ْل َع ْطشَانَ منْ يَ ْنبُوع َماء
ا ْل َحيَاة َم َّجانًا.

وحدة التكلم من خالل البشر
إنجيل لوقا 12 :41
ضوهَا.
ألَني أَنَا أُعْطي ُك ْم فَ ًما َوح ْك َمةً الَ يَ ْقد ُر َجمي ُع ُم َعاندي ُك ْم أَنْ يُقَاو ُموهَا أَ ْو يُنَاق ُ
انجيل متي 11
ساعَة َما تَتَ َكلَّ ُمونَ به،
 12فَ َمتَى أَ ْ
سلَ ُمو ُك ْم فَالَ تَ ْهتَ ُّموا َكيْفَ أَ ْو ب َما تَتَ َكلَّ ُمونَ  ،ألَن َّ ُك ْم تُ ْعطَ ْونَ في ت ْلكَ ال َّ
وح أَبي ُك ُم الَّذي يَتَ َكلَّ ُم في ُك ْم.
 41ألَنْ لَ ْ
ستُ ْم أَ ْنتُ ُم ا ْل ُمتَ َكلمينَ بَ ْل ُر ُ
إنجيل مرقس 11 :14
سل ُمو ُك ْم ،فَالَ تَ ْعتَنُوا منْ قَ ْب ُل ب َما تَتَ َكلَّ ُمونَ َوالَ تَ ْهتَ ُّموا ،بَ ْل َم ْه َما أُعْطيتُ ْم في ت ْلكَ
ساقُو ُك ْم ليُ َ
فَ َمتَى َ
ُس.
ساعَة فَبذلكَ تَ َكلَّ ُموا .ألَنْ لَ ْ
ستُ ْم أَ ْنتُ ُم ا ْل ُمتَ َكلمينَ بَل ُّ
ال َّ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ

وحدة الكيان
إنجيل يوحنا 42 :11
ي َوأَنَا
َولكنْ إنْ ُك ْنتُ أَ ْع َم ُل ،فَإنْ لَ ْم ت ُْؤمنُوا بي فَآمنُوا باألَ ْع َمال ،ل َك ْي تَ ْعرفُوا َوت ُْؤمنُوا أَنَّ
َ
اآلب ف َّ
فيه».

إنجيل يوحنا 11 :11
ستُ أَتَ َكلَّ ُم به منْ نَ ْفسي ،لكنَّ
اآلب ف َّي؟ ا ْل َكالَ ُم الَّذي أُ َكل ُم ُك ْم به لَ ْ
أَلَسْتَ ت ُْؤمنُ أَني أَنَا في اآلب َو َ
ي ه َُو يَ ْع َم ُل األَ ْع َما َل.
َ
اآلب ا ْل َحا َّل ف َّ

إنجيل يوحنا 41 :12
ليَ ُكونَ ا ْل َجمي ُع َواحدًاَ ،ك َما أَنَّكَ أَ ْنتَ أَيُّ َها
ضا َواحدًا فينَا ،ليُ ْؤمنَ
ُ
ي َوأَنَا فيكَ ،ليَ ُكونُوا ُه ْم أَ ْي ً
اآلب ف َّ
س ْلتَني.
ا ْل َعالَ ُم أَنَّكَ أَ ْر َ

إنجيل يوحنا 41 :11
اآلب َواح ٌد».
أَنَا َو ُ

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 2 :4
سديًا.
فَإنَّهُ فيه يَح ُّل ُك ُّل م ْلء الالَّهُوت َج َ

وبالطبع نعرف كيف فهم اليهود هذا
انجيل يوحنا 2
 22أَبُو ُك ْم إ ْب َراهي ُم تَ َهلَّ َل بأَنْ يَ َرى يَ ْومي فَ َرأَى َوفَر َح».
سنَةً بَ ْعدُ ،أَفَ َرأَيْتَ إ ْب َراهي َم؟»
س لَكَ َخ ْم ُ
سونَ َ
 22فَقَا َل لَهُ ا ْليَ ُهودُ« :لَ ْي َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :قَ ْب َل أَنْ يَ ُكونَ إ ْب َراهي ُم أَنَا َكائنٌ ».
ق ا ْل َح َّ
سوعُ« :ا ْل َح َّ
 22قَا َل لَ ُه ْم يَ ُ
سو ُع فَ ْ
ضى ه َك َذا.
اختَفَى َو َخ َر َج منَ ا ْل َه ْي َكل ُم ْجتَازًا في َو ْ
ارةً ليَ ْر ُج ُموهُ .أَ َّما يَ ُ
سطه ْم َو َم َ
 22فَ َرفَ ُعوا ح َج َ

إنجيل يوحنا :11
اآلب َواح ٌد».
 41أَنَا َو ُ
ارةً ليَ ْر ُج ُموهُ.
ضا ح َج َ
 41فَتَنَا َو َل ا ْليَ ُهو ُد أَ ْي ً
سبَب أَي َع َمل م ْن َها ت َْر ُج ُمونَني؟»
 44أَ َجابَ ُه ْم يَ ُ
سنَةً أَ َر ْيتُ ُك ْم منْ ع ْند أَبي .ب َ
يرةً َح َ
سوعُ« :أَ ْع َماالً َكث َ
سانٌ ت َْج َع ُل
 44أَ َجابَهُ ا ْليَهُو ُد قَائلينَ « :لَ ْ
سن ،بَ ْل ألَ ْجل ت َْجديف ،فَإنَّكَ َوأَ ْنتَ إ ْن َ
سنَا نَ ْر ُج ُمكَ ألَ ْجل َع َمل َح َ
سكَ إل ًها»
نَ ْف َ

فالمسيح يوضح لهم انه واحد مع االب في كل شيئ وليس اله اخر وليس اله اصغر مثل الفكر
االريوسي الخطا
فهذا رد علي مقاومتهم له بانه يعلن نفسه اله مختلف  .وايضا فيه رد علي ادعاء انه بعلزبول او
ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين
إنجيل متى 52 :01
ب ا ْلبَ ْيت بَ ْعلَزَ بُو َل ،فَ َك ْم
سيده .إنْ َكانُوا قَ ْد لَقَّبُوا َر َّ
يَ ْكفي الت ْلمي َذ أَنْ يَ ُكونَ َك ُم َعلمهَ ،وا ْل َع ْب َد َك َ
با ْل َحري أَ ْه َل بَ ْيته!

انجيل متي 14
شيَاطين».
شيَاطينَ إالَّ ببَ ْعلَزَ بو َل َرئيس ال َّ
سم ُعوا قَالُوا« :ه َذا الَ يُ ْخر ُج ال َّ
 41أَ َّما ا ْلفَريسيُّونَ فَلَ َّما َ
بَ ،و ُك ُّل َمدينَة أَ ْو بَ ْيت
ار ُه ْمَ ،وقَا َل لَ ُه ْمُ « :ك ُّل َم ْملَ َكة ُم ْنقَس َمة َعلَى َذات َها ت ُْخ َر ُ
 42فَ َعل َم يَ ُ
سو ُع أَ ْف َك َ
ُم ْنقَسم َعلَى َذاته الَ يَ ْثبُتُ .
س َم َعلَى َذاته .فَ َكيْفَ تَ ْثبُتُ َم ْملَ َكتُهُ؟
ش ْيطَانُ يُ ْخر ُج ال َّ
 42فَإنْ َكانَ ال َّ
ش ْيطَانَ فَقَد ا ْنقَ َ
ضاتَ ُك ْم!
َ 42وإنْ ُك ْنتُ أَنَا ببَ ْعلَزَ بُو َل أُ ْخر ُج ال َّ
شيَاطينَ  ،فَأ َ ْبنَا ُؤ ُك ْم ب َمنْ يُ ْخر ُجونَ ؟ لذلكَ ُه ْم يَ ُكونُونَ قُ َ

إنجيل مرقس 55 :3

شيَاطين يُ ْخر ُج
َوأَ َّما ا ْل َكتَبَةُ الَّذينَ نَزَ لُوا منْ أُو ُرشَلي َم فَقَالُوا« :إنَّ َم َعهُ بَ ْعلَزَ بُو َل ! َوإنَّهُ ب َرئيس ال َّ
شيَاطينَ ».
ال َّ

إنجيل لوقا 02 :00
شيَاطينَ ».
شيَاطين يُ ْخر ُج ال َّ
َوأَ َّما قَ ْو ٌم م ْن ُه ْم فَقَالُوا« :ببَ ْعلَزَ بُو َل َرئيس ال َّ

فالمسيح الجل كل هذا يؤكد عالقته باالب وانه واحد مع االب وهذه الكالم مع المعجزة تؤكد
وحدانيته مع االب فهو ليس بسحر وال بشيطان وال النه اله اخر بل واحد مع االب فهو ال يصلي
ليأخذ قوة بل ليرى الجمع العالقة التي بينه وبين هللا فال يقولوا انها بقوة بعلزبول كما قالوا ً
قبال.
بمعني انه لو كان بعزبول او بقوة بعزبول يقيم الميك فهذا ضد ارادة هللا وهذا مستحيل ان يفعل احد
شيئ ضد ارادة هللا وبهذه القوة وكيف يكون ضد هللا وهو يتكلم مع االب
ولو كان اله اخر فما الحاجة الي ان يتكلم مع االب قبل صنع المعجزة
ولو كان نبي فقط وليس من ذات هللا فكيف يقول لالب اني الجل الجمع وليس عن احتياج ؟
وقبلها في نفس االصحاح يقول انه سيوقظ لعازر من الموت
 11 :11قال هذا و بعد ذلك قال لهم لعازر حبيبنا قد نام لكني اذهب الوقظه
وايضا يقول اعالنا لالهوته
 42 :11قال لها يسوع انا هو القيامة و الحياة من امن بي و لو مات فسيحيا
فكيف يكون نبي ويقول انه هو القيامه وهو الحياه ومعطي الحياه وواجدها وهو يقيم من يشاء
بل واعلن بها سلطانه
هذا االمر تطرقت له علي قدر ضعفي في ملف

الوهية المسيح الواضحه من سلطانه ومعجزاته
وسلطان المسيح والمعجزات لم يحتاج فيها ان ياخذ سلطان من احد بل هو الذي كان يعطي
السلطان لتالميذه ان يصنعوا قوات ومعجزات ولم يحتاج ان يصلي اال المرات التي اراد ان يجعل
تالميذه يؤمنوا به كما في معجزة اليعازر
المسيح سلطان على الطبيعة من كل ناحية :سلطان على البحر وعلى الرياح واألمواج ،وسلطان
على النبات والحيوان ،وسلطان على النور ،وعلى األرض والصخور ،وسلطان على األبواب
المغلقة ،وسلطان على قوانين الطبيعة .وكان يأمر فيطاع ،كصاحب سلطان ،يدل على الهوته.
والبعض يقول ان ايليا كان له سلطان علي الطبيعه ووقف المطر ولكن المسيح يختلف عن ايليا
الن ايليا صلي فاعطاه الرب ولم يعرف متي ستنتهي هذه الضربه
اما المسيح فكان يعلم كل شيئ بتفصيل بل ويعطي القدره لبطرس ان يسير هو علي المياه وهذا لم
يفعله وال يقدر عليه ال ايليا وال غيره
فال يوجد احد يعطي موهبة صنع المعجزات غير اهلل والمسيح يعطي هذه القدره لتالميذه النه هو
اهلل الظاهر في الجسد
وهو ايضا له سلطان علي االبعاد والمسافات الن بمجرد دخوله السفينه صارت السفينه عند
المكان الذي يريدنه علي البر
وايضا السلطان علي الماده باكثار الماده ومعجزة اشباع الجموع

سلطانه علي الكائنات البحرية ومعجزة اكثار السمك
سلطانه علي النبات ومعجزة لعن شجرة التين
سلطانه علي معرفة ما يوجد في داخل جوف السمك وايضا معرفة المستقبل وهذا في معجزة
االستار في فم السمكة
وسلطان علي العناصر وتحويل المواد الي مواد اخري ومعجزة تحويل الماء الي خمر
والبعض يقول اليشع جعل الحديد يطفوا ولكن المسيح هو الذي اعطي سلطان لتالميذه علي الماده
وهذا لم يستطع اليشع ان يفعله بمعني انه لم يستطيع ان يعطي تالميذه سلطان مثل هذا النه
ليس مثل الرب يسوع المسيح ولكن المسيح اهلل الظاهر في الجسد يعطي السلطان لمن يريد من
المؤمنين به
سلطانه علي الموت
والبعض يقول ان ايليا واليشع اقاموا موتي ولكن احتاجوا الي صاله طويله لكي يقيموا الموتي اما
المسيح بلمسه فقط وبامر منه كان يقيم الموتي ولم يتج أر احدهم ان يقول انه هو القيامة والحياه
كما قال المسيح ولم يقيم احدهم نفسه من الموت او بقية االنبياء مثلما فعل المسيح
سلطانه علي الشياطين بدون طلبه وال صاله بل يعطي السلطان الي المؤمنين باسمه مثل التالميذ
بان يخرجوا االرواح الشريره باسمه هو وليس بسلطانهم هم

وسلطانه علي المرض وليس كبقية االنبياء بل هو يعطي هذا السلطان الي تالميذه ايضا وهذا
شيئ لم يقدر ان يفعله االنبياء قبله وال بعده وايضا في سلطانه علي المرض يقول الكتاب انه
كان يشفي جميع المرضي وليس بعض المرضي مثل انبياء العهد القديم
ومن سلطانه علي الماده هو عبوره من الماده فهو بعد قيامته كان يدخل واالبواب مغلقة
معجزات انبياء العهد القديم لم يعرفوا تفاصيلها قبل حدوثها اما المسيح فيعرف المستقبل بوضوح
وكل التفاصيل
اذال اليوجد مفر لكل معاند اال ان يعترف ان هذه المعجزه بقوتها هي اثبات لالهوته ووحدانيته مع
االب رغم ان المسيح تكلم مع االب ليؤكد وحدانية

امر اخر باالضافه الي كل ما مضي وهو توضيح التمييز االقنومي
بمعني قد يتخيل البعض ان المسيح اقنوم االب هو االب وهذا ليس صحيح فاالب لم يتغير ويصبح
ابن ولكن االب واالبن والروح القدس اله واحد مع وجود تمييز بين اقنوم االب واالبن والروح
القدس فليس االب ابنا وليس االبن اب وليس الروح القدس ال اب وال ابن
هناك تمييز بين االقانيم بمعني ان االب هو الوجود واالبن هو العقل والروح القدس هو روح الحياه
ولهذا نقول اهلل موجود بذاته ( االب ) عاقل بكلمته ( االبن ) حي بروحه ( الروح القدس )
وايضا مثال اخر مع فرق التشبيه هو ان االنسان الواحد لو يعمل كمهندس مثال فهو يكون اب
فهو مميز بدور اب البناؤه ويكون ابنا البيه ويكون مهندسا في عمله وهذا تمييز رغم انه كيان
واحد ( واكرر مع فرق التشبيه ) وال استطيع ان اقول انه في دوره كابن هو جزء من كيانه بل

كيانه الكامل وايضا في دوره كاب هو جزء من كيانه بل كيان كامل وال في دوره كمهندس هو جزء
من كيانه بل كيانه الكامل
وايضا في دوره كابن هو مميز يقوم بتصرفات االبن واستطيع ان اميز تصرفاته عن تصرفات االب
وهكذا  .وممكن ان يخلي نفسه عن وظيفته فياخذ رداء اخر ويصبح فاعل مثال ولكنه مع اخالء
ذاته من وظيفته لم يتغير كيانه ولم يتخلي عن دوره كاب وابن ( واكرر مع فرق التشبيه )
المسيحية واحد ,وان كان الالهوت ثالثة
الفرق بين االقنوم والجوهر ,وخالصة ما تقدم أن اهلل في
ّ
أقانيم  :اآلب واالبن والروح القدس ,أي جوهر واحد وثالثةة أقةانيم ,غيةر أن الجةوهر غيةر مقسةوم.
فليس ٍ
لكل من األقانيم جزء خاص منه ,بل لكل أقنوم كمال الجوهر الواحد نظير اآلخر.
واهلل ال يتجزء وغير مركب من اجزاء
واالبن له كل ما لالب ولكن االبن ليس اب واالب لةه كةل مةا لالبةن ولكةن االب لةيس ابةن واالبةن لةه
كل ما للروح القدس ولكةن االبةن لةيس الةروح القةدس والةروح القةدس لةه كةل مةا لةالب واالبةن ولكةن
الروح القدس ليس ابا او ابنا
اذا فهل تعبير اقنوم مساوي ومرادف للجوهر ام ال ؟
الحقيقةةه االجابةةه علةةي هةةذا االمةةر تحتةةاج تركيةةز الننةةا جميعةةا نعةةرف ان االقنةةوم لةةيس لةةه جةةزء مةةن
الجوهر ولكن لكل اقنوم كمال الجوهر
ولهةةذا عنةةدما اتكلةةم عةةن الهيبوسةةتيزيس او االقنةةوم اسةةتطيع ان اسةةتخدم كلمةةة اوسةةيا او الجةةوهر
كمرادف له الن االقنوم يمثل كل الجوهر
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 4 :1

ِ
ام ٌل ُك َّل األَ ْ ِ ِ ِ
الَِّذي ،و ُهو بهاء م ْج ِد ِه ،ورسم جو َه ِرِه ،وح ِ
ص َن َع ِب َن ْف ِس ِه
ََ
َ َ ُْ َْ
ش َياء ِب َكل َمة قُ ْد َرِتهَ ،ب ْع َد َما َ
َ َ ََ ُ َ
ِ ِ
تَ ْط ِه ا ِ
س ِفي َي ِم ِ
َعالِي،
ين ا ْل َعظَ َمة في األ َ
ير ل َخطَ َايا َناَ ،جلَ َ
ً
ος ων απαυγασμα της δοξης και χαρακτηρ της υποστασεως αυτου
φερων τε τα παντα τω ρηματι της δυναμεως αυτου δι εαυτου
καθαρισμον ποιησαμενος των αμαρτιων ημων εκαθισεν εν δεξια της
μεγαλωσυνης εν υψηλοις
وشرحت سابقا معني الهيبوستيزيس وهو القائم عليه الجوهر
والن االقنوم له ملئ الجوهر فاستطيع ان ااقول ان الهيبوستيزيس ( اقنوم ) مرادف اوسيا ( جوهر
) ولهذا البابا اثناسيوس كان يستخدمها كمترادفات لشرح االقنوم

ولكةةن ان تكلمةةت علةةي الجةةوهر فةةالجوهر ( اوسةةيا ) ال يسةةاوي اقنةةوم الن الجةةوهر قةةائم علةةي ثةةال
اقانيم وليس اقنوم الواحد ولهذا ال استطيع ان اقول ان الجوهر مرادف لالقنوم
اذا االقنوم مرادف للجوهر ولكن الجوهر غير مرادف القنوم
ولهذا اقول ان االبن ( المسيح ) هو اهلل فالمسيح هو اهلل الذي فيه كل ملئ الالهوت
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 2 :4
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
س ِديًّا.
فَِإ َّن ُه فيه َيحل ُكل م ْلء الال ُهوت َج َ

ولكن اهلل ليس هو المسيح فقط
( المسيح هو اهلل ولكن اهلل ليس هو المسيح فقط )

وفةةى التجسةةد نةةؤمن ونعلقةةم بةةاألقنوم الواحةةد الةةذي هةةو اهلل .وفةةى الثةةالو نةةؤمن بجةةوهر إلهةةى واحةةد
وليس بةأقنوم واحةد بةل بثالثةة أقةانيم لهةا نفةس الجةوهر االهةى الواحةد .وعبةارة هوموأوسةيون تةو
بةةاتير (اليونانيةةة) الموجةةودة فةةى قةةانون اايمةةان النيقةةاو القسةةطنطينى ترجمتهةةا الدقيقةةة هةةى :لةةه
نفس ذات جوهر اآلب أ أن أقنوم االبن حينما ُولد منذ األزل أ قبةل كةل الةدهور مةن اآلب فإنةه
لم يولد بجوهر مختلف ،بل أنه قد ُولد أزلياً بغيةر انفصةال وبةنفس الجةوهر الةذ لةهب ،وهةذا يعنةى
وحدانية الجوهر االهى ،ونفس األمر ينطبق على الروح القدس ولكن باال نبثاق وليس بالوالدة.
وكل ما قدمته حتي االن ال يصف حقيقة اهلل النه اعلي من ان ندركه ولهذا قال المسيح
إنجيل يوحنا 14 :4
اوي ِ
ِ ِ
الس َم ِ
َّات؟
ت لَ ُك ُم َّ
ون ،فَ َك ْي َ
ون إِ ْن ُق ْل ُ
ت ُق ْل ُ
إِ ْن ُك ْن ُ
ف تُ ْؤ ِم ُن َ
ستُ ْم تُ ْؤ ِم ُن َ
ت لَ ُك ُم األ َْرضيَّات َولَ ْ
فالروح القدس هو الذي ارشد االباء في هذه الشروحات الن
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 11 :4
اق ِ
َعلَ َن ُه اهلل لَ َنا َن ْح ُن ِبر ِ
اهلل.
وح ِه .أل َّ
ص ُك َّل َ
َع َم َ
ش ْي ٍء َحتَّى أ ْ
فَأ ْ
َن الر َ
وح َي ْف َح ُ
ُ
ُ
ولكن كل هذا فقط ندرك بعض االدراك ونعرف بعةض المعرفةه امةا كةل المعرفةه فسةتكون فةي ملكةوت
السةةموات الن اهلل غيةةر محةةدود والادراك اهلل الغيةةر محةةدود سةةنحتاج زمةةن ال محةةدود لمعرفةةة الغيةةر
محدود
وعندما اتكلم عن التمييز ( استطيع ان اقول عنه تمييز وظيفي مجازيا )
تمييز االرسال

فاالب هو الراسل واالبن المرسل
إنجيل يوحنا 42 :2
واآلب َن ْفس ُه الَِّذي أَرسلَ ِني ي ْ ِ
ص ْرتُ ْم َه ْي َئتَ ُه،
ْ َ َ
ش َه ُد لي .لَ ْم تَ ْ
ص ْوتَ ُه قَطَ ،والَ أ َْب َ
س َم ُعوا َ
َ ُ ُ

تمييز الدور فاالب هو الوالد واالبن هو المولود
رسالة يوحنا الرسول األولى 1 :2
ع ُهو ا ْلم ِسيح فَقَ ْد ولِ َد ِم َن ِ
ود ِم ْن ُه
ُكل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن أ َّ
اهللَ .و ُكل َم ْن ُي ِحب ا ْل َوالِ َد ُي ِحب ا ْل َم ْولُ َ
سو َ َ َ ُ
ُ
َن َي ُ
ضا.
أ َْي ً

االب غير متجسد واالبن متجسد
إنجيل لوقا 42 :1
ال لَها« :اَلروح ا ْلقُ ُدس ي ِحل علَ ْي ِك ،وقُ َّوةُ ا ْلعلِ قي تُظَلقلُ ِكَ ،فلِ ِ
وس
اب ا ْل َمالَ ُك َوقَ َ
ذل َك أ َْي ً
ُ َ َ
ُ
َج َ
فَأ َ
ضا ا ْلقُد ُ
َ
َ
ود ِم ْن ِك ي ْدعى ْاب َن ِ
اهلل.
ا ْل َم ْولُ ُ
ُ َ

االبن قدم الذبيحه واالب قدم اليه الذبيحه
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 11 :2

يح ،الَِّذي ِبرو ٍح أََزلِي قَدَّم َن ْفس ُه ِ
ض َم ِائ َرُك ْم ِم ْن
ون َد ُم ا ْل َم ِس ِ
فَ َك ْم ِبا ْل َح ِر ق
هلل ِبالَ َع ْي ٍبُ ،ي َ
ي َي ُك ُ
ط قه ُر َ
َ َ
ُ
َع َمال َم قيتَ ٍة لِتَ ْخ ِد ُموا اهللَ ا ْل َح َّي!
أْ

االب يتكلم واالبن ال يتكلم من ذاته بل من االب
إنجيل يوحنا 41 :11
اَلَِّذي الَ ي ِحب ِني الَ ي ْحفَظُ َكالَ ِمي .وا ْل َكالَم الَِّذي تَسمعوَن ُه لَ ْيس لِي ب ْل لِ ِ ِ
سلَ ِني.
َ
َ
ُ
هب الَّذي أ َْر َ
َ
َُْ
َ ُ

االب يحب االبن واالبن يحب االب وهذه ليست محبة نفس
إنجيل يوحنا 2 :12
َكما أ ِ
َح َب ْبتُ ُك ْم أََنا .اُثْ ُبتُوا ِفي َم َحب َِّتي.
اآلب َكذلِ َك أ ْ
َحبَّني ُ
َ َ

إنجيل يوحنا 41 :11
ُحب اآلب ،و َكما أَوص ِاني اآلب ه َك َذا أَفْع ُل .قُوموا َن ْنطَلِ ْ ِ
لك ْن لِي ْفهم ا ْلعالَم أَقني أ ِ
وِ
هه َنا.
ُ
ق م ْن ُ
َ
َ َ َ ْ َ
َ
ُ
َ ََ َ ُ

إنجيل يوحنا 42 :4

ش ْي ٍء ِفي َي ِد ِه.
االب َن َوقَ ْد َدفَ َع ُك َّل َ
آلب ُي ِحب ْ
اَ ُ

االبن يضع ذاته واالب ال يضع ذاته
إنجيل يوحنا 12 :11
ِ ِ
ِ
ضا.
َضعُ َن ْف ِسي آل ُخ َذ َها أ َْي ً
اآلب ،ألَ قني أ َ
له َذا ُيحبني ُ

وبعد كل هذا المسيح يوضح ايضا ان الوسيط ايضا بين االب والبشر فهو كإنسان كامل يمثل البشر
يصلي ليبطل سلطان الموت الذي يسود علينا
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 11 :4
ضا َكذلكَ فيه َما ،ل َك ْي يُبي َد با ْل َم ْوت َذاكَ الَّذي
َاركَ األَ ْوالَ ُد في اللَّ ْحم َوالدَّم ا ْ
شت ََركَ ه َُو أَ ْي ً
فَإ ْذ قَ ْد تَش َ
يس،
س ْلطَانُ ا ْل َم ْوت ،أَ ْ
لَهُ ُ
ي إ ْبل َ

 .والمسيح لم يسأل اآلب بل شكر لثقته في استجابة اآلب له .ونحن علينا أن نطلب بثقة في
المسيح .وفي االستجابة إعالن لحب هللا لنا.

وايضا المسيح صنع المعجزة بصوت عظيم رغم انه سابقا كان فقط بلمسه او بكلمة و كان يمكنه
أن يقيم حبيبه لعازر بكلمة هامسة أو في صمت ،لكنه صرخ بصوت عظيم مناديًا حبيبه" :لعازر
خارجا" .ذلك لكي يتأكد الحاضرون أنه أقامه بسلطانه الشخصي ،لم يستخدم اسم آخر ،إنما
هلم
ً
يأمر فيقوم الميت .ولعله صرخ بصوت عظيم ليدرك الحاضرون أن نفس لعازر لم تكن داخل القبر،
ضا لكي يدرك الحاضرون أنه ذاك الذي
بل يناديها السيد لتخرج من الجحيم ،كما من مكان بعيد .أي ً

قال بإشعياء النبي" :أنا الرب وليس آخر ،لم أتكلم بالخفاء في مكان من األرض مظلم" (إش :٥٤
.)٥١ :٥٤
تكلم لكي ندرك أنه ذاك الذي في مجيئه األخير يتكلم ،فيسمع األموات صوته ويحيون (يو .)٥٤ :٤
ناداه باسمه "لعازر" كمن يقيمه من نوم عميق .يقول هللا لموسى أنه يعرفه باسمه كعالمة اهتمامه
خارجا" ،فحضرة المسيح واهب الحياة قدمت له الحياة ،إنما
به شخصيًا .لم يقل له "قم" بل "هلم
ً
صدر األمر ليتحرك.

واخيرا المعني الروحي
من تفسير ابونا تادرس يعقوب واقوال االباء
 االستماع هنا ليس عن موضوع طاعة ،بل هو اتحاد أبدي .بنفس الطريقة فإنه يُقال عن الروح
القدس أنه يستمع لآلب ويمجد االبن .إنه يمجد ،ألن الروح القدس علمنا أن االبن صورة ه
َّللا غير
المنظور (كو  ،)02:0وبهاء مجده ،ورسم جوهره (عب .[1218] )3:0
القديس أمبروسيوس
 وماذا لدى السيد المسيح أكثر من رسله إن كان هو يعمل آياته بالصالة؟
أليق ما يُقال إن أولئك عملوا المعجزات بالصالة ،لكنهم في أكثر أوقاتهم عملوا اآليات بدون صالة،
لما دعوا باسم يسوع فقط .فإن كان اسمه قد حمل قوة هذا مقدارها ،فلو احتاج هو إلى صالة ،لما كان
اسمه اقتدر على شيء ،وحين خلق اإلنسان إلى أية صالة احتاج؟
مواضع كثيرة ،ألنه قال" :نعمل اإلنسان على صورتنا
أما عن معادلته ألبيه في الكرامة فتظهر في
ٍ
كشبهنا" (تك  ...)52 :0وما الذي يكون أضعف منه إن احتاج إلى صالة؟

فلننظر ما هي صالته؟ قال" :أيها اآلب أشكرك ألنك سمعت لي" ،ومن الذي صلى في وقت من
األوقات بهذه الصالة؟ فقبل أن يقول شيئًا قال "أشكرك" ،فقد أوضح أنه ال يحتاج إلى صالة ،وقوله:
"ألنك سمعت لي يوضح أنه ليس فاقدًا سلطانه ،ولكن أظهر أنه مالك إرادة واحدة مع أبيه.
فإن قلت :لِم اتخذ شكل صالة؟ قلت لك :ال تسمع الجواب مني لكن منه ،القائل" :ولكن ألجل هذا
الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني" ،فقد وضع السبب الصادق لصالته ،لكي ال يظنوا أنه ضد
َّللا ،وال يقولوا إنه ليس من َّللا].[1219
القديس يوحنا الذهبي الفم
 لماذا صرخ بصوت عظيم كمن لم يرد أن يعمل بالروح ويأمر في صمت إاله ألنه أراد أن يَظهر
ما هو مكتوب" :في لحظة ،في طرفة عين ،عند البوق األخير سيقوم من األموات بغير فساد" ( ١كو
خارجا" .لماذا أضاف
)١٥ :١١؟ فإن رفع الصوت هو استجابة لدوي البوق .لقد صرخ "لعازر هلم
ً
االسم إاله لئال يظن أحد أنه قام ً
بدال من آخر ،أو أن اإلقامة تمت عرضًا وليس باألمر].[1220
القديس أمبروسيوس
 لم يقل السيد المسيح للعازر" :باسم أبي هلم خارجًا" ،وال قال"أيها اآلب أقمه"؟ لماذا لم يستخدم
كل هذه التعبيرات ،وبعدما أخذ شكل من يصلي أظهر بكل أعماله سلطانه المستقل؟ ألن هذا أيضًا هو
جزء من حكمته ،ليظهر بالكلمات تنازله ،وباألعمال السلطان ...فإذ لم يكن هناك أي اتهام ضده
سوى أنه ليس من عند َّللا ،وبهذا خدعوا كثيرين ،لهذا أكد ببراهين كثيرة هذه النقطة بأقواله وذلك من
أجل ضعفاتهم .فقد كان في سلطانه بطرق أخرى أن يظهر في نفس الوقت اتفاقه مع اآلب وإظهار
كرامته ،لكن الجموع لم تكن بعد قد ارتفعت بعد].[1221
خارجا" مخاطبًا الميت كمن يخاطب حيًا ،فما الذي يكون مساويًا
 إنه لم يقل":قم" ،لكنه قال" :هلم
ً
لهذا السلطان؟
وإن كان قد فعل هذا بغير قوته ،ماذا يكون له أكثر مما للرسل الذين قالوا" :لماذا تشخصون إلينا كأننا
بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟" (أع )١٥ :٣

لو أنه لم يعمل بقوته ول م يضف ما قاله الرسل عن أنفسهم لكانوا هم بالحقيقة حكماء أكثر منه ،إذ
يرفضون المجد .وفي موضع آخر يقولون لماذا يفعلون هذا؟ "نحن أيضًا بشر تحت اآلالم مثلكم" (أع
 .)١١ :١١إذ لم يفعل الرسل شيئًا من أنفسهم لذلك تكلموا بهذه الطريقة ،لكي يحثوا الناس على ذلك،
أما بالنسبة له فعندما ُوجدت مثل هذه الفكرة عنه ،أما كان يجب عليه أن ينزع هذه الشكوك ،لو أنه لم
يفعل هذه بسلطانه؟
وإنما بالحقيقة فعل المسيح عكس ذلك عندما قال" :ألجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا" [،]٥٥
لكي يؤمنوا أنه ال حاجة أن أصلي (أطلب)].[1222
القديس يوحنا الذهبي الفم
خارجا" إاله إظهار ما هو مخفي؟
 اآلن ما هو" :هلم
ً
من يعترف يخرج خارجًا.
خارجا"؛ ما كان يمكنه فعل ذلك لو لم يكن حيًا ،وما كان يمكنه أن يكون حيًا لو لم يقم مرة
"هلم
ً
أخرى .لهذا ففي االعتراف إذ يفهم اإلنسان نفسه يمجد َّللا][1223
 تأملوا حالة لعازر نفسه ،فإنه خرج ،ولكن بأربطته .كان حيًا بالفعل خالل االعتراف ،لكنه لم
يصر حرًا بل كان متشاب ًكا إذ كان في أربطته .ماذا تفعل الكنيسة التي قيل لها" :ما تحلونه يكون
ً
محلوال" ،إاله ما قاله الرب لتالميذه" :حلوه ودعوه يمشي"؟][1224
القديس أغسطينوس
 أتريد ً
دليال أقوى على أن البعض يخلص بإيمان آخرين؟! لعازر مات ،ومضى عليه يوم واثنان
وثالثة،وانحلت عضالته ودب الفساد ً
فعال في جسده .كيف يمكن لميت له أربعة أيام أن يؤمن،
ويطلب بنفسه من المخلص؟

ولكن ما نقص عند الميت ُوجد عند أختيه الحقيقيتين ،فعندما أتى الرب سجدت األخت أمامه.وعندما
قال" :أين وضعتوه؟" أجابته" :يا سيد قد أنتن ألن له أربعة أيام" .فأجابها" :إن أمنت ترين مجد ٌ
هللا"
فكأنه يقول لها :ليكن عندك اإليمان الذي يقيم جثة الميت.
كان إليمان األختين قوة عظيمة هكذا حتى أعادالميت من أبواب الجحيم!
إن كان للبشر باإليمان  ،واحد لحساب اآلخر ،يمكن أن يقوم الميت ،أما يكون النفع أعظمإن كان لك
إيمان خالص ألجل نفسك؟!
بلى ،حتى وإن كنت غير مؤمن أو قليل اإليمان فإن ه
َّللا محب البشر يتعطف عليك عند توبتك.
فمن جانبك ،يليق بك أن تقول بذهن أمين" :اؤمن يا سيد ،فأعن عدم إيماني" (مر .)5::2فإنك
محتاجأن تقول مثل الرسول" :يا رب زدإيماننا] ."[1225فإذ لك نصيب من جانبك ،تتقبل النصيب
األعظم من ه
َّللا].[1226
القديس كيرلس األورشليمي
 لما كان "الرب يحل المسجونين" (مز  ،)6:0:2ويهب راحة لمنسحقي الروح والمرتعب من
خارجا"].[1227
كلماته (إش  ،)5:22ربما يقول لي أنا الراقد في قبر الخطية" :جيروم ،هلم
ً
 إذ ال أزال ملقيًا في مقبرة خطاياي ،ومقيدًا بأربطة شروري ،انتظر أمر الرب الوارد في اإلنجيل:
خارجا"].[1228
"جيروم ،هلم
ً
القديس جيروم
 يا من ترقد في ظلمة الضمير وفي فساد خطاياك كما في سجن الجريمة ،هلم خارجًا .لتعلن عن
خطاياك فتتبرر" .الفم يعترف به للخالص" (رو  .)01:01إن اعترفت عن دعوة المسيح فستنكسر
القضبان ،وتنحل كل سلسلة ،بل وتزول نتانة الفساد الجسدي الخطيرة].[1229
القديس أمبروسيوس

والمجد هلل دائما

