الوهية المسيح من انجيل يوحنا  5و
 01و 01
Holy_bible_1

انجيل يوحنا 5
في هذا االصحاح سنجد  01ادلة واضحة جدا عن الهوت المسيح ووحدته مع االب
 01 :5فاجابهم يسوع ابي يعمل حتى االن و انا اعمل
 0وهذا دليل علي ان المسيح واالب واحد في العمل
وايضا تعبير ابي يعمل حتي االن وانا اعمل وهم يعترضوا علي عمل معجزة في يوم السبت يدل ان
المسيح هو الذي يحافظ علي الحياه النه يعمل باستمرار الستمرارية الحياة
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 01 :0

الَِّذي ُهو قَ ْب َل ُك ِّل َ ٍ ِ ِ
وم ا ْل ُكل
َ
ش ْيءَ ،وفيه َيقُ ُ
ويقوم يعني يوجد ويستمر في الكينونة
واليهود فهموا هذا فقالوا
 01 :5فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه النه لم ينقض السبت فقط بل قال ايضا
ان اهلل ابوه معادال نفسه باهلل
 01 :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
 2وهذا دليل ان االبن واالب واحد في العمل وايضا واحد في المشيئة

 20 :5النه كما ان االب يقيم االموات و يحيي كذلك االبن ايضا يحيي من يشاء
 3االب واالبن واحد في اعطاء الحياة

 22 :5الن االب ال يدين احدا بل قد اعطى كل الدينونة لالبن
 1اي ان االب واالبن واحد في الدينونة واالب يدين باالبن
( وهذا العدد افردت له ملف مستقل )

 23 :5لكي يكرم الجميع االبن كما يكرمون االب من ال يكرم االبن ال يكرم االب الذي ارسله
 5وهذا دليل ان االب واالبن واحد في الكرامة

 21 :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
 6وهذا دليل ان االب واالبد واحد في االيمان به وواحد ايضا في اعطاء حياة ابدية

 25 :5الحق الحق اقول لكم انه تاتي ساعة و هي االن حين يسمع االموات صوت ابن اهلل و
السامعون يحيون
 26 :5النه كما ان االب له حياة في ذاته كذلك اعطى االبن ايضا ان تكون له حياة في ذاته
 1وهذا ايضا يدل ان االب واالبن واحد وصفة اال زلية االبدية ولكن مع هذا ايضا هناك تمييز بين
االب واالبن

 21 :5ال تتعجبوا من هذا فانه تاتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته

 1هذا دليل علي المحدودية المسيح فكل الذين في القبور في كل مكان في وقت واحد يسمعون
صوته فهو في كل مكان
 21 :5فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة و الذين عملوا السيات الى قيامة الدينونة
 31 :5انا ال اقدر ان افعل من نفسي شيئا كما اسمع ادين و دينونتي عادلة الني ال اطلب
مشيئتي بل مشيئة االب الذي ارسلني
 1وهذا دليل ان االب واالبن واحد في المشيئة
وايضا دليل علي الوهية المسيح النه اهلل الديان

 31 :5فتشوا الكتب النكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية و هي التي تشهد لي
 01وهذا دليل ان المسيح هو الذي تنبا عن الهوته وتجسده اسفار العهد القديم

انجيل يوحنا 01
سنجد في هذا االصحاح  05دليل قوي علي الهوت المسيح ايضا اعلنها بنفسه

 1 :01فقال لهم يسوع ايضا الحق الحق اقول لكم اني انا باب الخراف

 0اعالن المسيح انه الباب هذا اعالن الهوت وهو رمز يفهمه اليهود من باب خيمة االجتماع
الذي يرمز ليهوه وبالفعل الوانه قرمز من الخارج وارجوان وسط واسماناجوني من الداخل

 1 :01جميع الذين اتوا قبلي هم سراق و لصوص و لكن الخراف لم تسمع لهم
 1 :01انا هو الباب ان دخل بي احد فيخلص و يدخل و يخرج و يجد مرعى
 01 :01السارق ال ياتي اال ليسرق و يذبح و يهلك و اما انا فقد اتيت لتكون لهم حياة و ليكون
لهم افضل
 2المسيح يعلن انه هو واهب الحياة وهذا اعالن الهوت

 00 :01انا هو الراعي الصالح و الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف
 3وايضا هذا اعالن الهوت الن الراعي الصالح هو لقب يهوه
سفر التكوين 21 :11
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ي َع ِز ِ
اكِ ،م َن
وبِ ،م ْن ُه َن َ
س ُهَ ،وتَ َ
شد َ
يز َي ْعقُ َ
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س َرِائ َ
ص ْخ ِر إِ ْ
الراعي َ
وايضا يعلن فيها انه سيبذل جسده فداء وايضا الفادي هو يهوه

سفر المزامير 22 :43
ِ
ِِ
الرب فَ ِادي ُنفُ ِ
ب.
َّ
وس َع ِبيدهَ ،و ُكل َم ِن اتَّ َك َل َعلَ ْيه الَ ُي َعاقَ ُ

سفر إشعياء 6 :33
ود« :أََنا األ ََّو ُل وأََنا ِ
الرب ملِ ُك إِسرِائ َ ِ ِ
يه ،رب ا ْل ُج ُن ِ
له َغ ْي ِري.
اآلخ ُرَ ،والَ إِ َ
َ
يل َوفَاد َ
َْ
ه َك َذا َيقُو ُل َّ َ

سفر إشعياء 23 :33
السماو ِ
الرب ص ِانع ُك َّل َ ٍ ِ
ِ
ات
ه َك َذا َيقُو ُل َّ
الرب فَ ِاد َ
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ش ْيءَ ،ناشٌر َّ َ َ
و ْح ِدي ،ب ِ
ضَ .م ْن َم ِعي؟
اسطٌ األ َْر َ
َ
َ

سفر إشعياء 3 :34
فَ ِادي َنا رب ا ْل ُج ُن ِ
س َرِائي َل.
وس إِ ْ
ود ْ
اس ُم ُه .قُد ُ
َ
فهو اعلن الهوته بوضوح في هذا العدد بلقب الراعي ولقب الفادي

 01 :01اما انا فاني الراعي الصالح و اعرف خاصتي و خاصتي تعرفني
 05 :01كما ان االب يعرفني و انا اعرف االب و انا اضع نفسي عن الخراف

 1ايضا شهاده عن الهوته الن ال احد يعرف االب بطريقة كامله اال االبن النه واحد مع االب ومن
نفس ذات االب

 06 :01و لي خراف اخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي ان اتي بتلك ايضا فتسمع صوتي و
تكون رعية واحدة و راع واحد
 5ايضا شهاده عن ان المسيح غير محدود وفي كل مكان وزمان

 01 :01لهذا يحبني االب الني اضع نفسي الخذها ايضا
 01 :01ليس احد ياخذها مني بل اضعها انا من ذاتي لي سلطان ان اضعها و لي سلطان ان
اخذها ايضا هذه الوصية قبلتها من ابي
 6شهادة عن سلطان المسيح المطلق النه هو اهلل فال احد له سلطان علي نفسه ان يضعها
ويقيمها اال اهلل

 21 :01فاحتاط به اليهود و قالوا له الى متى تعلق انفسنا ان كنت انت المسيح فقل لنا جه ار
 25 :01اجابهم يسوع اني قلت لكم و لستم تؤمنون االعمال التي انا اعملها باسم ابي هي تشهد
لي

 1ايضا شهادة عن الهوت المسيح يستشهد من االعمال القوية التي يعملها التي تثبت الهوته

 21 :01و انا اعطيها حياة ابدية و لن تهلك الى االبد و ال يخطفها احد من يدي
 1ويكرر مرة اخري شهادة انه يعطي حياة ابدية وهذا ال يقدر احد ان يعطيه اال اهلل

 21 :01ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل و ال يقدر احد ان يخطف من يد ابي
 1في العدد السابق يقول ال يخطفها احد من يدي وهنا ال يخطف احد من يد ابي الن االب واالبن
واحد في كل شيئ

 31 :01انا و االب واحد
 01شهادة قوية جدا الن المسيح يعلن صراحة وجه ار انه واالب واحد وبخاصة ان العدد في
اليوناني يقول
εγω και ο πατηρ εν εσμεν
( ايجو ) انا ( كاي ) و ( او باتير ) االب ( اين ) واحد ( اسمين ) كيان
فهو يقول انا واالب واحد في الكيان اي انا واالب كيان واحد

وبالطبع رد فعل اليهود علي هذا االعالن معروف النه اعلن الهوته بوضوح
 30 :01فتناول اليهود ايضا حجارة ليرجموه
 32 :01اجابهم يسوع اعماال كثيرة حسنة اريتكم من عند ابي بسبب اي عمل منها ترجمونني
 33 :01اجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك الجل عمل حسن بل الجل تجديف فانك و انت انسان
تجعل نفسك الها
اي ان اليهود فهموا ان كالمه اعالن الهوت واضح وانه اعلن انه اله

 31 :01اجابهم يسوع اليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم الهة
 35 :01ان قال الهة الولئك الذين صارت اليهم كلمة اهلل و ال يمكن ان ينقض المكتوب
 36 :01فالذي قدسه االب و ارسله الى العالم اتقولون له انك تجدف الني قلت اني ابن اهلل
 00ايضا هذا اعالن قوي اخر فهو يقول ان الدبار او الميم ار اي الكلمة الذي كان يحل علي
القضاة اعطي لهم ان ياخذوا لقب ايلوهيم  .فهل الكلمة نفسه الذي بحلوله عليهم اخذوا هذا اللقب
عندما يتجسد ذات الكلمة اليس هو اهلل ؟ وكيف يعترضون انه قال انه ابن اهلل واعلن الهوته

 31 :01ان كنت لست اعمل اعمال ابي فال تؤمنوا بي

 02ايضا يشهد ان اعماله تشهد علي الهوته

 31 :01و لكن ان كنت اعمل فان لم تؤمنوا بي فامنوا باالعمال لكي تعرفوا و تؤمنوا ان االب في
و انا فيه
 03شهادة اخري قوية ان االب في االبن واالبن في االب واالب واالبن ذات واحد

 31 :01فطلبوا ايضا ان يمسكوه فخرج من ايديهم
 01هذه ايضا شهادة انه يقدر ان يظهر نفسه ويخفيها بسلطانه وهذا النه هو اهلل المتجسد الذي
له سلطان علي المادة

 11 :01و مضى ايضا الى عبر االردن الى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه اوال و مكث هناك
 10 :01فاتى اليه كثيرون و قالوا ان يوحنا لم يفعل اية واحدة و لكن كل ما قاله يوحنا عن هذا
كان حقا
 12 :01فامن كثيرون به هناك
 05شهادة ايمان هؤالء انه هو المسيح اي اهلل المتجسد

انجيل يوحنا 01
نجد هذا االصحاح ملئي بادله علي الهوت المسيح واذكر  21دليل منها قالهم المسيح

 0 :01ال تضطرب قلوبكم انتم تؤمنون باهلل فامنوا بي
اي ان من يؤمن باهلل البد ان يؤمن بالمسيح النه هو اهلل

 2 :01في بيت ابي منازل كثيرة و اال فاني كنت قد قلت لكم انا امضي العد لكم مكانا
المسيح هو الذي يعد ملكوت السموات بنفسه النه هو الخالق وهو الديان وهو اهلل

 3 :01و ان مضيت و اعددت لكم مكانا اتي ايضا و اخذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون انتم
ايضا
هو حي الي االبد وهو الذي يعد االبديه وهو الذي له سلطان اخذ البشر وملكوت السموات ملكه
النه هو اهلل

 6 :01قال له يسوع انا هو الطريق و الحق و الحياة ليس احد ياتي الى االب اال بي
المسيح هو الطريق الوحيد للحياه االبديه وهو الحق المطلق وهو الحياه ومصدر الحياه وواهب
الحياه فهو اهلل

 1 :01لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا و من االن تعرفونه و قد رايتموه
المسيح كما قلت سابقا واحد مع االب فمن عرف المسيح عرف االب النه واالب واحد وهو اهلل

 1 :01قال له يسوع انا معكم زمانا هذه مدته و لم تعرفني يا فيلبس الذي راني فقد راى االب
فكيف تقول انت ارنا االب
المسيح واحد مع االب في الرؤيه الن من راي المسيح هو بالفعل راي االب الن المسيح هو اهلل

 01 :01الست تؤمن اني انا في االب و االب في الكالم الذي اكلمكم به لست اتكلم به من نفسي
لكن االب الحال في هو يعمل االعمال
هو في االب واالب فيه واالب والمسيح الهوت واحد وكيان واحد النه هو اهلل
واالب الحال في يسوع هو يعمل االعمال الن يسوع المسيح هو اهلل الظاهر في الجسد

 00 :01صدقوني اني في االب و االب في و اال فصدقوني لسبب االعمال نفسها
مره اخري يؤكد انه في االب واالب فيه فهو اهلل

 03 :01و مهما سالتم باسمي فذلك افعله ليتمجد االب باالبن
 01 :01ان سالتم شيئا باسمي فاني افعله
له السلطان المطلق فمن يصلي ويطلب منه هو يستجيب الصاله النه هو اهلل
وايضا يسوع المسيح واالب واحد في المجد ومجد االب بالمسيح النه هو اهلل

 05 :01ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي
وصايا اهلل والناموس هي وصايا المسيح ملكه وهو الذي وضعها الن المسيح هو اهلل

 01 :01ال اترككم يتامى اني اتي اليكم
فالمسيح له السلطان ان ياتي النه هو اهلل

 01 :01بعد قليل ال يراني العالم ايضا و اما انتم فترونني اني انا حي فانتم ستحيون
هو حي الي ابد االبدين ويعطي الحياه النه اهلل

 20 :01الذي عنده وصاياي و يحفظها فهو الذي يحبني و الذي يحبني يحبه ابي و انا احبه و
اظهر له ذاتي
له سلطان ان يظهر ذاته النه هو اهلل
ومن يحب المسيح هو يحب االب الن المسيح هو اهلل

 23 :01اجاب يسوع و قال له ان احبني احد يحفظ كالمي و يحبه ابي و اليه ناتي و عنده
نصنع منزال
المسيح يحل في القلوب النه هو اهلل

 21 :01سالما اترك لكم سالمي اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا ال تضطرب قلوبكم و
ال ترهب

المسيح هو واهب السالم ملك السالم رئيس السالم النه هو اهلل

 21 :01و قلت لكم االن قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون
يسوع المسيح عالم بكل شيئ قبل ان يحدث ويخبر به فهو صاحب العلم المطلق النه هو اهلل

 31 :01ال اتكلم ايضا معكم كثي ار الن رئيس هذا العالم ياتي و ليس له في شيء
الوحيد الذي ليس للشيطان سلطان عليه هو المسيح النه هو اهلل

عشرون دليل من نفس االصحاح ان يسوع المسيح هو اهلل

والمجد هلل دائما

