هل تعبير كذالك اعطي االبن ان تكون له حياة
في ذاته تشهد علي انفصال اقنوم االبن وعدم
مساواته لالب ؟ يوحنا 22 :5

Holy_bible_1

الشبهة

البعض يستخدمها كدليل لوجود اكثر من اله لدى المسيحيين اى ينفون بها فكرة الوحدانيه فى
ثالثة اقانيم ويستغلون هذه اآليه بتفسيرها أن حياة اآلب منفصلة عن حياة اإلبن وهذ ا التفسير
.يظهر التعدد

الرد

في الحقيقة هذا العدد يشهد علي وحدانية المسيح مع االب وايضا يشهد علي مساواة االبن لالب
ونالحظ سياق الكالم يقول
انجيل يوحنا 5

 71 :5فاجابهم يسوع ابي يعمل حتى االن و انا اعمل
 71 :5فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه النه لم ينقض السبت فقط بل قال ايضا
ان اهلل ابوه معادال نفسه باهلل
وهنا عادل نفسه باهلل وهو قال انه واحد مع االب وهذا اعالن واضح لالهوته ال يقدر ان ينكره احد
ولهذا كان يطلب اليهود ان يقتلوه

 71 :5فاجاب يسوع و قال لهم الحق الحق اقول لكم ال يقدر االبن ان يعمل من نفسه شيئا اال
ما ينظر االب يعمل الن مهما عمل ذاك فهذا يعمله االبن كذلك
 22 :5الن االب يحب االبن و يريه جميع ما هو يعمله و سيريه اعماال اعظم من هذه لتتعجبوا
انتم
 27 :5النه كما ان االب يقيم االموات و يحيي كذلك االبن ايضا يحيي من يشاء
وهنا الرب يشرح فكر التمييز بين االب واالبن فاالب واالبن واحد ولكن ايضا هم مميزين

ومن التمييز الوظيفي االبن يحي من يشاء كما ان االب يحيي من يشاء النه اله واحد وهو معطي
الحياه ومصدر حياه
 22 :5الن االب ال يدين احدا بل قد اعطى كل الدينونة لالبن
وظيفة الدينونه هي هلل فقط والمسيح هو اهلل الظاهر في الجسد
سفر التكوين 25 :71
َّان
ون ا ْل َب ُّار َكاأل َِث ِيمَ .حا َ
َحا َ
َن تَ ْف َع َل ِم ْث َل ه َذا األ َْم ِر ،أ ْ
شا لَ َك أ ْ
َن تُ ِم َ
شا لَ َك! أ ََدي ُ
يت ا ْل َب َّار َم َع األ َِث ِيم ،فَ َي ُك ُ
ُك ِّل األ َْر ِ
ص َنعُ َع ْدالً؟»
ض الَ َي ْ

سفر صموئيل األول 75 :22
ضي ب ْي ِني وب ْي َن َك ،ويرى ويح ِ
َّان وي ْق ِ
اك ُم ُم َحا َك َم ِتيَ ،وُي ْن ِق ُذ ِني ِم ْن َي ِد َك».
الر ُّ
ون َّ
فَ َي ُك ُ
َ ََ َ ُ َ
ََ
َ
ب الدَّي َ َ َ

سفر المزامير 6 :52
َّانِ .سالَ ْه.
ات ِب َع ْدلِ ِه ،أل َّ
َوتُ ْخ ِب ُر َّ
الس َم َاو ُ
َن اهللَ ُه َو الدَّي ُ

فيكون الدينونه عمل يهوه نفسه ووظيفه اساسيه ال يتركها النسان

فهل يكون اهلل الذي هو االب تخلي عن وظيفه من اهم وظائف الهوته وهو الديان العام وتخلي
عن وظيفة الدينونه المرتبطه بها المجد لبشر او نصف اله فاصبح هذا البشر او نصف اله هو
الديان وفقد اهلل االب وظيفة الدينونه فاصبح ال يهم البشر حكم اهلل عليهم النه ليس الديان بل
الديان هو المسيح ؟
بالطبع ال ولكن الديان هو اهلل الن المسيح هو اهلل الظاهر في الجسد فالمسيح هو الديان
ووظيفة الدينونة العامه تستلزم العدل المطلق فهل يكون هذا االنسان او نصف اله هو الذي يملك
العدل المطلق واهلل االب ال يحتاج الي العدل النه لن يدين احد ؟ طبعا ال فاالب واالبن اله واحد
وايضا وظيفة الدينونه العامه تستلزم الرحمة المطلقه فيكون هذا االنسان او نصف اله هو الذي
يملك الرحمه المطلقه واهلل االب ال يحتاج النه ليس ديان

فمن يقول هذا يخطئ الي اهلل اال لو كان االب واالبن واحد وهذا ما قاله االنجيل
إنجيل يوحنا 02 :72
أََنا واآلب و ِ
احد».
َ ُ َ

إنجيل يوحنا 01 :72
َن اآلب ِف َّي وأََنا ِف ِ
ِ
وِ
َعم ِ
ِ
ِ
يه».
ال ،لِ َك ْي تَ ْع ِرفُوا َوتُ ْؤ ِم ُنوا أ َّ
لك ْن إِ ْن ُك ْن ُ
تأْ
َ
َ
َ
َع َم ُل ،فَإ ْن لَ ْم تُ ْؤم ُنوا ِبي فَآم ُنوا ِباأل ْ َ

إنجيل يوحنا 72 :72
ت أَتَ َكلَّم ِب ِه ِم ْن َن ْف ِسيِ ،
ِ
ِ
ِ
ت تُ ْؤ ِم ُن أ َِّني أََنا ِفي ِ
لك َّن
سُ
سَ
اآلب َو َ
اآلب ف َّي؟ ا ْل َكالَ ُم الَّذي أُ َكلِّ ُم ُك ْم ِبه لَ ْ
أَلَ ْ
ُ
اآلب ا ْل َح َّ
ال.
َع َم َ
ال ِف َّي ُه َو َي ْع َم ُل األ ْ
َ
اذا الفهم الصحيح هو ان االبن يدين باالب بدون انفصال وال اختالف مكانه
ولهذا تكلم االنجيل عن ان اهلل هو الديان حتي بعد اعطاء االب الي االبن الدينونه فاالب ديان
واالبن ديان وهو ديان واحد النه اله واحد
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 1 :2
ِ
ير قَ ْد و ِ
ِ
س لِي فَقَ ْط،
الر ُّ
ض َع لِي إِ ْكلِي ُل ا ْل ِبِّر ،الَِّذي َي َه ُب ُه لِي ِفي ذلِ َك ا ْل َي ْوِمَّ ،
ب الدَّي ُ
َّان ا ْل َعاد ُلَ ،ولَ ْي َ
َوأَخ ًا ُ
ضا.
َب ْل لِ َج ِم ِ
ين ُي ِحب َ
يع الَِّذ َ
ورهُ أ َْي ً
ُّون ظُ ُه َ
الرب هو الديان وهو االب وهو االبن
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 20 :72

ات ،وِالَى ِ
ين ِفي َّ ِ
ِ
اح أ َْب َر ٍ
اهلل َدي ِ
يس ُة أ َْب َك ٍ
ين،
يعَ ،وِالَى أ َْرَو ِ
َّان ا ْل َج ِم ِ
ار ُم َك َّملِ َ
ار َم ْكتُوِب َ
الس َم َاو َ
َو َكن َ
واستمر اهلل هو الديان رغم اعطاء الدينونه لالبن الن االب غير منفصل عن االبن
رسالة يعقوب 1 :5
َّان َو ِاقف قُدَّام ا ْل َب ِ
ُّها ِ
ض ُك ْم َعلَى َب ْع ٍ
اب.
اإل ْخ َوةُ لِ َئالَّ تُ َدا ُنواُ .ه َوَذا الدَّي ُ
الَ َي ِئ َّن َب ْع ُ
ض أَي َ
َ
وهنا يؤكد ان االبن ايضا هو الديان

 20 :5لكي يكرم الجميع االبن كما يكرمون االب من ال يكرم االبن ال يكرم االب الذي ارسله
واالرساليه هنا كما ترسل الشمس شعاعها الن كرامه االب من كرامة االبن الن اهلل واحد في
الكرامة
 22 :5الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كالمي و يؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية و ال
ياتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة
 25 :5الحق الحق اقول لكم انه تاتي ساعة و هي االن حين يسمع االموات صوت ابن اهلل و
السامعون يحيون
وهنا يشرح الكتاب ان االبن هو واهب الحياه وهو كما قال
إنجيل يوحنا 25 :77
ِ
س َي ْح َيا،
قَ َ
آم َن ِبي َولَ ْو َم َ
ات فَ َ
ال لَ َها َي ُ
ام ُة َوا ْل َح َياةُ َ .م ْن َ
سوعُ« :أََنا ُه َو ا ْلق َي َ

وهذا النه به قوة الحياه في ذاته لذلك قال
 26 :5النه كما ان االب له حياة في ذاته كذلك اعطى االبن ايضا ان تكون له حياة في ذاته
الن الطبيعة االلهية واحد والحياة من خواص الطبيعه االلهية ومع وجود تمييز ( وليس انفصال )
في الذات الواحد بين االب واالبن ولهذا االب له حياة في ذاته ليهب بها حياة وايضا االبن له
حياة في ذاته ليهب بها حياة النه ايضا واهب الحياة
وكلمة اعطي ديدومي من معانيها يعطي ويقدم ويلد ويسلم ويخصص
فاالبن هو من االب وباالب يعمل وهو كتخصيص االنسان زراعه لعمل معين أنني مثالً خصصت
ذراعي اليمنى لكذا ..واإلبن مشبه فعالً بذراع اهلل (أش .)1:57بإختصار فالمعنى أن اآلب له حياة
في ذاته ،ومولود منه إبن له نفس طبيعته ،أي له حياة في ذاته .وألن اآلب يريد أن يعطي حياة
للبشر يكون هذا عمل اإلبن .فاإلبن ينفذ إرادة اآلب .وارادة اآلب واإلبن واحدة ألنهما واحد .لكن
اآلب يريد واإلبن ينفذ.
ولكن لماذا قالها المسيح هكذا ولم يقل "أنا لي الحياة في ذاتي أهبها لمن أشاء" الن المسيح
يستعلن اآلب فهو اإلبن الذي في حضن أبيه الذي يخبرنا عن اآلب ومحبته (يو )71:7و
(يو )21:76فاالبن اتى ليعطى حياة لنا  ،وهذه ارادة اآلب ،اآلب يريد واالبن أتى لينفذ
هو يربط بينه وبين اآلب حتى ال يشكوا فيه.
وايضا العدد اليقول االب اعطي لالبن حياة في ذاته ولكن االب اعطي االبن ان تكون ( بصيغة
المستمر ازليه ابديه ) له حياه في ذاته فاإلبن فيه الحياة التي في اآلب .الحياة الذاتية التي ال
تموت .وألن له الحياة في ذاته يستطيع أن يحيي من يسمع صوته .واآلية تشير للتساوي التام

والتطابق التام بين اآلب واالبن خصوصاً أن لفظ أيضاً يشير لهذا فكل ما هو لآلب هو لإلبن
(يو .)72:71ويقصد باآلية أن هناك تقسيم للعمل داخل الثالوث القدوس .فلإلبن سلطان أن
يعطي حياة لألموات .وقد رأينا توزيع األعمال أيضاً في آية ( )22فالدينونة هي لإلبن .فاآلب له
حياة في ذاته واإلبن له حياة في ذاته .ولكن كلمة أعطى تفيد التمايز بين اآلب واإلبن .وكما أن
اآلب ال يستمد وجوده من آخر كذلك اإلبن ال يستمد وجوده من آخر .واإلبن بإتحاده باآلب هو
أيضاً واهب حياة بسلطانه المطلق الناتج عن هذا اإلتحاد .ولكن بحكم أن المسيح كان تجسده في
فكر اهلل منذ األزل فإن اآلب أعطى أن تكون لإلبن الحياة في ذاته ليعطيها بكونه فادياً ،ولكن
بكونه إلهاً ذا جوهر واحد مع اآلب فهو له الحياة في ذاته ،هو نبعها ومعطيها.

 21 :5و اعطاه سلطانا ان يدين ايضا النه ابن االنسان
 21 :5ال تتعجبوا من هذا فانه تاتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته
 21 :5فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة و الذين عملوا السيات الى قيامة الدينونة

والمسيح ايضا اكد كثي ار انه واحد مع االب في كل شيئ واركز علي الوحدانية في الوجود والحياة
وحدة الكيان
إنجيل يوحنا 01 :72
ِ
وِ
َعم ِ
ِ
ِ
اآلب ِف َّي َوأََنا
ال ،لِ َك ْي تَ ْع ِرفُوا َوتُ ْؤ ِم ُنوا أ َّ
لك ْن إِ ْن ُك ْن ُ
تأْ
َن َ
َ
َع َم ُل ،فَإ ْن لَ ْم تُ ْؤمنُوا ِبي فَآم ُنوا ِباأل ْ َ
ِف ِ
يه».

إنجيل يوحنا 72 :72
ِ
ِ
ِ
ت تُ ْؤ ِم ُن أ َِّني أََنا ِفي ِ
ت أَتَ َكلَّ ُم ِب ِه ِم ْن َن ْف ِسي،
سُ
سَ
اآلب َو َ
اآلب ف َّي؟ ا ْل َكالَ ُم الَّذي أُ َكلِّ ُم ُك ْم ِبه لَ ْ
أَلَ ْ
ِ
اآلب ا ْل َح َّ
َع َما َل.
ال ِف َّي ُه َو َي ْع َم ُل األ ْ
لك َّن َ

إنجيل يوحنا 27 :71
ضا و ِ
ت أَيُّها اآلب ِف َّي وأََنا ِف َ ِ
ِ
ِ
اح ًدا ِفي َنا،
لِ َي ُك َ
ُ
ون ا ْل َجميعُ َواح ًداَ ،ك َما أ ََّن َك أَ ْن َ َ
يك ،ل َي ُكوُنوا ُه ْم أ َْي ً َ
َ
ِ
س ْلتَِني.
ل ُي ْؤ ِم َن ا ْل َعالَ ُم أ ََّن َك أ َْر َ

إنجيل يوحنا 02 :72
أََنا واآلب و ِ
احد».
َ ُ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 1 :2
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
س ِديًّا.
فَِإ َّن ُه فيه َيح ُّل ُك ُّل م ْلء الال ُهوت َج َ
وحدة اعطاء الحياه
إنجيل يوحنا 6 :72

َحد َيأ ِْتي إِلَى ِ
يق َوا ْل َح ُّ
اآلب إِالَّ ِبي.
قَ َ
سوعُ« :أََنا ُه َو الطَّ ِر ُ
س أَ
ق َوا ْل َح َياةُ .لَ ْي َ
ال لَ ُه َي ُ

رسالة يوحنا الرسول األولى 22 :5
ق .وَن ْح ُن ِفي ا ْلح ِّ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ع
َوَن ْعلَ ُم أ َّ
َع َ
يرةً لِ َن ْع ِر َ
سو َ
اء َوأ ْ
َ
ق في ْابنه َي ُ
ف ا ْل َح َّ َ
َن ْاب َن اهلل قَ ْد َج َ
طا َنا َبص َ
يح .ه َذا ُه َو ِ
له ا ْل َح ُّ
ق َوا ْل َح َياةُ األ ََب ِد َّي ُة.
ا ْل َم ِس ِ
اإل ُ

واخي ار المعني الروحي واقوال االباء التي تشهد الصالة العدد
من تفسير ابونا تادرس يعقوب
"ألنه كما أن اآلب له حياة في ذاته،
أيضا أن تكون له حياة في ذاته"]26[ .
كذلكأُعطى االبن ً
يتحدث ربنا يسوع هنا بكونه المسيا الذي يخلص العالم ويهبه الحياة.
v

"أ ُُعطي" بسبب الوحدة معه .أُعطي ال لكي تؤخذ منه ،بل لكي يتمجد في االبن .لقد أُعطى

ال لكي يقوم اآلب بحراستها ،بل لكي تكون مل ًكا لالبن].[629

v

سر ميالده .إذ ال يوجد أي اختالف في الحياة بين
ال تظن أنها هبة مجانية للنعمة ،إذ هي ّ

اآلب واالبن ،كيف يمكنك أن تظن أن اآلب وحده له الخلود وليس لالبن][630؟
القديس أمبروسيوس
v

أنظر ،أنت تقول وتعترف أن اآلب يعطى الحياة لالبن لكي تكون له الحياة في ذاته ،وذلك

أيضا ليس في حاجة .كما أن
كما أن اآلب له الحياة في ذاته ،فال يكون اآلب في حاجة واالبن ً
اآلب هو الحياة هكذا االبن هو الحياة ،وكالهما يتحدان في حياة واحدة وليس حياتين ،لماذا ُيقال
أن اآلب يعطي الحياة لالبن؟ ليس كما لو كان االبن بدون حياة ونال الحياة ،ألنه لو كان األمر
هكذا لما كانت له الحياة في ذاته].[631
v

ماذا إذن قوله "أعطي االبن أن تكون له حياة في ذاته"؟ أقول باختصار أنه ولد االبن...

كأنه يقول" :اآلب الذي هو الحياة في ذاته قد ولد االبن الذي هو الحياة في ذاته .يمكن فهم كلمة
"أعطي" deditبمعنى "ولد"].genuit[632
v

ماذا يعني له الحياة في ذاته؟ ال يحتاج إلى الحياة من آخر ،بل هو نفسه فيض من الحياة،

منه ينال الغير  -الذين يؤمنون به  -الحياة ...لقد أُعطي أن تكون له الحياة في ذاته ،لمن أعطي؟
لكلمته ،لذاك الذي هو "في البدء كان الكلمة ،وكان الكلمة عند اللَّه"].[633
القديس أغسطينوس

v

أال ترون أن هذا يعلن عن الشبه الكامل إال في نقطة واحدة ،هي أن الواحد هو أب واآلخر

هو ابن؟ فإن تعبير "أعطي" لمجرد إبراز هذا التمايز أما البقية كلها فمتساوية ومتشابهة تماما .واضح
إن االبن يفعل كل شيء بسلطان وقوة مثل اآلب ،وأنه ال يستمد القوة من مصدر آخر ،إذ له الحياة
في ذاته مثلما لآلب].[634
القديس يوحنا الذهبي الفم

والمجد هلل دائما

