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الشبهة

المسيح ليس إله بدليل قول اإلنجيل ظهور مالك من السماء يقويه ،وهذا معناه أن المسيح عبد ورسول
هلل أيده بالمعجزات ومجرد إنسان ضعيف مثلنا يحتاج إلى التقوية.
وإن كان المسيح هو هللا فكيف يظهر له مالك من السماء يقويه؟
إن قلت لى أن المالك جاء يقوي ناسوته فأنت تدعوني للضحك
فكيف إلنسان يحمل داخله الهوت هللا يحتاج بعدها لمالك ليقويه؟
السم ِ
ِ
اء ليقويه) لم يقل ليقوي ناسوته بدون الهوته
(و َ
ألن نص الفقرة يقول َ
ظ َهَر َل ُه َمالَ ٌك م َن َّ َ
ثم لماذا ال يقوى الهوت المسيح نفسه ناسوته؟

الرد

الرد باختصار شديد في البداية معنى التقوية هو ان يتشدد جسده وأيضا يقدم له ما يستحق من قوة
وتمجيد كتعبير لك القوة والمجد والبركة .مع مالحظة أيضا المسيح شابهنا في كل شيء خال الخطية
فالالهوت المتحد بالناسوت لن يغير صفاته ويجعله ال يشعر بالحزن وااللم الن لو حدث هذا فيكون
الصلب تمثيلية وليس االم واحزان حقيقية وحمل خطايا بالحقيقة .فهو كانسان كامل في وقت احزان ظهر
له مالك ليقويه ناسوتيا ألنه يتحمل ما ال يستطيع ان يتحمله بشر.
وتأكيد ما أقول أقدم بعض التفصيالت
واقسم الملف الى أجزاء
لغويا
سياق الكالم
موقف الناسوت
موقف الالهوت

أوال لغويا
 43: 22وظهر له مالك من السماء يقويه

معنى يقويه
قاموس سترونج
G1765
ἐ νισχύω
enischuō

en-is-khoo'-o
From G1722 and G2480; to invigorate (transitively or reflexively): - strengthen.
Total KJV occurrences: 2
من مقطعين وتعني يشدد (بشكل عابر او انعكاسي) يقوي
قاموس ثيور
G1765
ἐ νισχύω
enischuō
Thayer Definition:
1) to grow strong, to receive strength
2) to make strong, to strengthen
Part of Speech: verb

A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from G1722 and G2480
يزداد قوة يستقبل قوة يقوي يتقوى
قاموس كلمات الكتاب المقدس
G1765
ἐ νισχύω

enischúō; fut. enischúsō, from en (G1722), in, and ischúō (G2480), to
strengthen. To be strong in anything. In the NT, used intrans. meaning to be
;invigorated, become strong (Act_9:19; Sept.: Gen_48:2; 2Sa_16:21
Dan_10:19); trans. meaning to invigorate, strengthen or to cause to be strong,
;followed by the acc. (Luk_22:43; Sept.: Jdg_3:12; 2Sa_22:40; Isa_41:10
Dan_10:18).
من مقطعين اين في وايسخو يقوي ويكون قوي في أي شيء في العهد الجديد استخدمت بشكل عابر
بمعنى يشدد يصبح قوي في اعمال  19 :9والسبعينية تك  2 :48و2صم  21 :16ودا  19 :10وتعني
يشدد يقوي يسبب ان يكون قوي يتلوها حساب في لوقا .... 43 :22
فمعنى يقويه أي يعطيه قوة جسديه ويشدده جسديا ونفسيا
واالعداد التي أتت فيها وبخاصة في العهد القديم يعني يشدد جسديا ونفسيا تك  2 :48و2صم 21 :16
ودا 19 :10
وهذا المعنى أيضا الذي استخدم في العهد الجديد في

سفر أعمال الرسل 19 :9
يذ َّال ِذ ِ ِ
التالَ ِم ِ
ان َش ُاو ُل َم َع َّ
اما.
َوَتَن َاو َل َ
َ
اما َف َتَق َّوىَ .وَك َ
ين في د َم ْش َ
ق أََّي ً
ط َع ً
فالكلمة تعني تقوية جسدية فقط
وهذا المعنى يوضح ان جسد المسيح كان مثقل باألحزان واالالم ويحتاج تشديد وتقوية ولكنه قوي بالروح
وكما قال المسيح لتالميذه
إنجيل متى 41 :26
يف».
َما ُّ
وح َفَن ِشيطٌ َوأ َّ
ِا ْس َهُروا َو َصُّلوا لَِئالَّ َت ْد ُخُلوا ِفي َت ْج ِرَبةٍ .أ َّ
َما اْل َج َسُد َف َض ِع ٌ
الر ُ
فالجسد اللحمي يحتاج تقوية ألنه له مقدرة على تحمل االالم أكثر منها ينسحق

سياق الكالم
انجيل لوقا 22
 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

سياق الكالم يوضح ان المسيح بناسوته كان تحت االم صعبة جدا ودور المالك هو يقويه جسديا ليتحمل
هذه االالم ولهذا بعد المالك نجد سياق الكالم يوضح انه أكمل يصلي بأشد لجاجة كما قال العدد التالي.
فالرب يسوع بناسوته أي جسده اللحمي الذي في اقصى حاالت االالم التي ممكن ان نتخيلها يحتاج لتقوية
جسدية.
فدور المالك هذا هو ال عالقة له بالهوت المسيح الذي ال يحتاج تقوية بل هو له عالقة لموقف جسد
المسيح الذي يمر باألم رهيبة فكما يوضح السياق ان المسيح كان يعاني من أقسى االالم ألنه الذي بال
خطية سيحمل خطايا العالم كله.
إنجيل يوحنا 29 :1
ظر يوحَّنا يسوع م ْق ِبالً ِإَلي ِهَ ،فَقال« :هوَذا حمل ِ
ِ
ِ
هللا َّال ِذي َيْرَف ُع َخ ِطَّي َة اْل َعاَلمِ!
ْ
َ َُ َ َ ُ
َوفي اْل َغد َن ََ ُ َ َ ُ َ ُ
وهذه الم رهيبة ولهذا من قسوة االالم نزل عرقه كدم
وهذا شرحته في ملف
هل يمكن تحول العرق الي دم وهل هذا حقيقة ام خرافة
وحالة العرق الدموي  Hematohidrosisالعرق الدموي هو حالة نادرة جدا التي فيها االنسان يعرق
دم .هي ممكن تحدث عندما شخص يعاني من مستوى ضغط نفسي stressصعب جدا على سبيل المثال
شخص او شخصة يواجه موته .فمثلما انسان يكون به جروح غائرة وهذا االنسان سيتم خياطة جراحه في
عدم وجود مخدر موضوعي فهو يتعرض الالم جسدية مبرحة رهيبة (هذا ليس خوف ولكن االم رهيبة)
واوضح ان لوقا شرح ان هذه الحالة بسبب جهاد شديد ويجب ان نعرف ان الخوف الشديد اليجعل االنسان

يسقط عرقه كقطرات دم بل قد ال يسقط عرق علي االطالق وهذا الن في حالة الخوف ينتج هرمون
االدرينالين  Epinephrine and norepinephrineوهما مسؤلين عن تشغيل الجهاز العصبي
السمباستيك لزيادة ضخ الدم للعضالت الكبيره مثل الرجلين وغيرهما ليعين الشخص علي سرعة الهرب
ويذود معدل التنفس وفي نفس الوقت يقلل توارد الدم للجهاز الهضمي وايضا يقلل توارد الدم للجلد فيجعل
الجلد باردا جافا الي حد ما وال تحدث معه هذه الحالة .فهذا يعبر عن االم رهيبة وضغط شديد .والمالك
يقويه كانسان في هذا الموقف
موقف الناسوت
لماذا المسيح تعرض لهذا االمر؟
المسيح وهو انسان كامل هو تحت ضغط نفسي ألنه يرفع خطايا ويقدم كفارة كل البشر بهذه االالم وهو
عالم بكل ما يأتي عليه
إنجيل يوحنا 4 :18
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ال َل ُه ْمَ « :م ْن َت ْطُلُبو َن؟»
َف َخَر َج َي ُسو ُع َو ُه َو َعال ٌم ب ُكل َما َيأْتي َعَلْيهَ ،وَق َ
واالم ألنه الذي يتحمل عقاب ابناؤه الذين خلقهم والذين أحبهم وبذل نفسه عنهم وهم البعض ينكر والبعض
يخون والبعض يهرب
كما قال إشعياء النبي
سفر إشعياء 8 :53

ِِ
الض ْغ َ ِ
ض األَحي ِ
ِ ِ
الديُنوَن ِة أ ِ
ِم َن ُّ
اء ،أََّن ُه ُض ِر َب ِم ْن
ان َي ُ
ُخ َذ َ .وِفي ِجيله َم ْن َك َ
طة َو ِم َن َّ ْ
ظ ُّن أََّن ُه ُقط َع م ْن أَْر ِ ْ َ
َج ِل َذْن ِب َش ْع ِبي؟
أْ
واشعياء وصف الحالة التي كان بها السيد المسيح في هذا االصحاح تفصيليا
ِ
الر ِب؟
اع َّ
اس ُت ْعلَِن ْت ذَر ُ
َ 1م ْن َصَّد َ
ق َخَبَرَناَ ،ولِ َم ِن ْ
ظَر َفَن ْش َت ِهَي ُه.
ظَر ِإَلْي ِهَ ،والَ َمْن َ
ال َفَنْن ُ
َّام ُه َك َفْر ٍخ َوَك ِعْرق ِم ْن أَْر ٍ
ض َيا ِب َسةٍ ،الَ ُص َ
ورَة َل ُه َوالَ َج َم َ
َ 2نَب َت ُقد َ
الن ِ
ول ِم َن َّ
وهَناُ ،م ْح َتَقٌر َفَل ْم َن ْع َتَّد ِب ِه.
اع َو ُم ْخ َت ِبُر اْل َح َز ِنَ ،وَك ُم َس َّت ٍر َعْن ُه ُو ُج ُ
اسَ ،ر ُج ُل أ َْو َج ٍ
ُ 3م ْح َتَقٌر َو َم ْخ ُذ ٌ
لك َّن أَح َازَنَنا حمَلها ،وأَوجاعَنا َتح َّمَلها .وَنحن ح ِسبَناه مصابا م ْضروبا ِمن ِ
ِ 4
هللا َو َم ْذُلوالً.
ََ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ ُ ُ َ ً َ ُ ً َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ق أل ِ ِ
ِ
ِحُب ِرِه ُش ِفيَنا.
َ 5و ُه َو َم ْجُر ٌ
َج ِل َم َعاصيَناَ ،م ْس ُحو ٌ ْ
وح أل ْ
يب َسالَمَنا َعَلْيهَ ،وب ُ
َجل آ َثامَناَ .تأْد ُ
اح ٍد ِإَلى َ ِ ِ
الر ُّب و َضع عَلي ِه ِإ ْثم ج ِم ِ
ُ 6كُّلَنا َك َغَنمٍ َضَلْلَناِ .مْلَنا ُك ُّل و ِ
يعَنا.
ط ِريقهَ ،و َّ َ َ َ ْ َ َ
َ
ِ
َّ
اهَ .ك َشا ٍة ُتس ُ ِ
اه.
ُ 7
ظلِ َم أ َّ
ام َج ِازي َها َفَل ْم َي ْف َت ْح َف ُ
َما ُه َو َف َت َذَّل َل َوَل ْم َي ْف َت ْح َف ُ
َ
َم َ
اق إَلى الذْب ِحَ ،وَكَن ْع َج ٍة َصام َت ٍة أ َ
ِِ
الض ْغ َ ِ
ض األَحي ِ
ِ ِ
الديُنوَن ِة أ ِ
ِ 8م َن ُّ
اء ،أََّن ُه ُض ِر َب ِم ْن أَ ْج ِل
ان َي ُ
ُخ َذَ .وِفي ِجيله َم ْن َك َ
طة َو ِم َن َّ ْ
ظ ُّن أََّن ُه ُقط َع م ْن أَْر ِ ْ َ
َذْن ِب َش ْع ِبي؟
ظْل ًماَ ،وَل ْم َي ُك ْن ِفي َف ِم ِه ِغ .
ٌّ.
َشَر ِار َقْبُرُهَ ،و َم َع َغ ِن ٍي ِعْن َد َم ْوِت ِهَ .عَلى أََّن ُه َل ْم َي ْع َم ْل ُ
َ 9و ُج ِع َل َم َع األ ْ
الر ِب ِبَي ِد ِه
ام ُهَ ،و َم َسَّرُة َّ
َما َّ
يح َة ِإ ْث ٍم َيَرى َن ْسالً َت ُ
 10أ َّ
الر ُّب َف ُسَّر ِبأ ْ
َن َي ْس َحَق ُه ِباْل َح َز ِنِ .إ ْن َج َع َل َن ْف َس ُه َذ ِب َ
ط ُ
ول أََّي ُ
َتْن َج ُح.
ِ 11م ْن َت َع ِب َن ْف ِس ِه َيَرى َوَي ْشَب ُعَ ،و َعْب ِدي اْلَب ُّار ِب َم ْع ِرَف ِت ِه ُيَب ِرُر َك ِث ِ
ام ُه ْم ُه َو َي ْح ِمُل َها.
ير َ
ينَ ،وآ َث ُ
ِ
 12لِذلِك أَ ْق ِسم َله بين األ ِ
ِ
َع َّز ِاء ومع اْلع َ ِ ِ
ُح ِصي َم َع
َج ِل أََّنه سكب لِلمو ِت نفسه وأ
َ
يمةً ،م ْن أ ْ
ُ ُ َْ َ
َََ ُ
ظ َماء َي ْقس ُم َغن َ
ُ َ َ َ ْ َْ َْ َ ُ َ ْ َ
ِ
ِ
أَ َث َمةٍَ ،و ُه َو َح َم َل َخ ِطَّي َة َك ِث ِ
ين.
ين َو َش َف َع في اْل ُم ْذن ِب َ
ير َ

فتخيل جسد المسيح هنا يحمل احزان واوجاع البشرية كلها في جسده وأيضا يرفع خطايا العالم فكيف لهذا
الجسد الذي ليس كتمثيل ولكن في الحقيقة جسد لحمي مثلنا ويحمل كل هذا ان يتحمل كل هذا بدون ان
يتشدد جسديا؟ فبدون تقوية هذا الجسد كان انسحق كما يقول إشعياء
مع مالحظة ان حتى في هذا الموقف المسيح يعلمنا ان كممثل للبشرية ان نصلي وان الصالة تعطينا شدة
وقوة
فكما يقول القديس جيروم
توسالت كمن هو في حاجة إلى قوة أو عون من آخر ،إذ هو نفسه قوة هللا
“ال يفهم أحد أنه يقدم هنا ُّ
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 .فإن وسيلة خالصنا هي
عبا”
السهر وإحناء الركب وتقديم
ُّ
التوسالت وسؤال العون من فوق حتى ال نضعف ويصيبنا ً
هالكا مر ً
ونحن نؤمن ان يسوع هو انسان كامل واله كامل واالنسان الكامل شابها في كل شئ ما خال الخطية بما
فيها الصالة ألنه ممثل للبشرية وبطبيعة بشريته الكاملة شابهنا في كل شيء بما فيها االحتياجات
الجسدية من اكل وشرب واحتياجات نفس بشرية في وقت االم فأيضا يتالم مثل أي انسان ويشعر بصعوبة
االحزان واالالم
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 18 :2
أل ََّنه ِفي ما هو َق ْد َتأََّلم مجَّربا ي ْق ِدر أ ْ ِ
ِين.
ُ
ين اْل ُم َجَّرب َ
َن ُيع َ
َ َُ ً َ ُ
َ َُ

فهو انسان حقيقي بطبيعة بشرية تتألم وتعبر عن األلم وغيره من التعبيرات عن الصفاة البشرية ونفس
احتياجات الطبيعة البشرية .ولكن فوق كل هذا وضع عليه ما ال يتصور أى إنسان حتى وقتنا هذا مقدار
ثقل االالم واالحزان والخطية التى تحملها المسيح على كاهله فى سبيل فداء البشر كلهم من اول الخليقة
الخرها ،فالمسيح رفع خطايا جميع الناس .وهذا بحق يعتبر سر ال يستطيع عقل بشرى استيعابه،
وهذا من تعبيرات المسيح نفسه عندما يقول لتالميذه :
ِ
ِ
ِ
اس َهُروا َم ِعي»
ام ُك ُثوا َه ُهَنا َو ْ
ال َل ُه ْمَ« :ن ْفسي َح ِزيَن ٌة جداً َح َّتى اْل َم ْوتْ .
(متى َ )38 :26فَق َ
ِ
ِ
ِ
اس َهُروا».
ام ُكثُوا ُهَنا َو ْ
ال َل ُه ْمَ« :ن ْفسي َح ِزيَن ٌة جداً َح َّتى اْل َم ْوت! ْ
(مرقس َ )34 :14فَق َ
نعم لقد كانت نفس السيد المسيح حزينة حتى الموت ،أى إلى الساعة التى مات فيها ،وهو يعرف جيدا ما
هو اتي عليه كما قلت سابقا ( َعالِ ٌم ِب ُك ِل َما َيأ ِْتي َعَلْي ِه) فهو يعيٌّ هذه االالم في هذا الوقت وحزنه ليس
لخوف بل من ثقل االحزان واالوجاع.

واتي لنقطة أخرى كيف يقويه جسديا المالك؟
نتخيل انسان يتألم بسبب موقف قام فيه بانقاذا الخرين وفي اثناء االمه شكر االخرين له هذا يشدده جدا
في االالم
فكون المسيح بشريا (وليس الهوتيا) يقدم له التمجيد في وسط هذه االالم هذا يقوي الجسد جدا
ولكن لألسف البعض الذين يهاجمون العدد ال يفهمون هذا جيدا فلو كان قال العدد

و ظهر له مالك من السماء يمجده
لما كانوا اعترضوا رغم ان نفس المعنى تقريبا
والمعروف أن المالئكة تمجد هللا
وهللا ال يحتاج إلى مجد من المالئكة ولكن هذا استحقاقه
فلغة المالئكة مع هللا هى لغة التسبيح والتمجيد .لذلك وصف يوحنا الرائى مشهد المالئكة وهى تسبح
وتمجد المسيح حمل هللا في سفر الرؤيا قائلين :
 11: 5و نظرت و سمعت صوت مالئكة كثيرين حول العرش و الحيوانات و الشيوخ و كان عددهم ربوات
ربوات و الوف الوف
 12: 5قائلين بصوت عظيم مستحق هو الخروف المذبوح ان ياخذ القدرة و الغنى و الحكمة و القوة و
الكرامة و المجد و البركة
 13: 5و كل خليقة مما في السماء و على االرض و تحت االرض و ما على البحر كل ما فيها سمعتها
قائلة للجالس على العرش و للخروف البركة و الكرامة و المجد و السلطان الى ابد االبدين
 14: 5و كانت الحيوانات االربعة تقول امين و الشيوخ االربعة و العشرون خروا و سجدوا للحي الى ابد
االبدين
وأيضا
 11: 7و جميع المالئكة كانوا واقفين حول العرش و الشيوخ و الحيوانات االربعة و خروا امام العرش
على وجوههم و سجدوا هلل

 12: 7قائلين امين البركة و المجد و الحكمة و الشكر و الكرامة و القدرة و القوة اللهنا الى ابد االبدين
امين
وهذا كما قاله له اللص اليمين أيضا وقت الصلب كما ذكر التقليد
وهنا المالئكة ال تعطى القوة وال تعطى المجد للمسيح كشيء زائد بل هو مستحق أن يأخذها
فلو قلنا أن مالك ظهر ليقوية  ...أى ليقدم له إستحقاق القوة
ولو قلنا أن مالك ظهر ليمجده  ...أى ليقدم له إستحقاق المجد
فالقوة والمجد والقدرة من هللا هو من يملكهم وهو من يرسلهم
واما عمن سيقول هل هللا يرسل مالك لنفسه؟
هذا ليس دقيق فالعدد ال يقول هذا ولكن المالئكة خدام هلل حتى في وقت جسده
إنجيل متى 11 :4
ِ
ِ
اء ْت َف َص َار ْت َت ْخ ِد ُم ُه.
ُث َّم َتَرَك ُه ِإْبل ُ
يسَ ،وِإ َذا َمالَ ئ َك ٌة َق ْد َج َ
إنجيل مرقس 13 :1
ِ ِ
وَكان هَن ِ
ان م َع اْل ُو ُح ِ
الشْي َ ِ
ين َي ْوما ُي َجَّر ُب ِم َن َّ
وشَ .و َص َار ِت اْل َمالَ ِئ َك ُة َت ْخ ِد ُم ُه.
َ َ ُ َ
طانَ .وَك َ َ
اك في اْلَب ِرَّية أَْرَبع َ ً
فهو لم يرسل مالئكة لنفسه ولكن المالئكة هو يستدعيهم ألنهم خدامه
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 7 :1
ِ
وع ِن اْلمالَ ِئ َك ِة يُقولِ َّ « :
يب َن ٍار».
الصان ُع َمالَ ئ َك َت ُه ِرَي ً
ََ
َّام ُه َل ِه َ
َ ُ
احا َو ُخد َ
َ

بل كما يقول الكتاب ان المالئكة خدام لناسوت المسيح أيضا
سفر المزامير 12 :91
َعَلى األَْي ِدي َي ْح ِمُلوَن َك لَِئالَّ َت ْص ِد َم ِب َح َج ٍر ِر ْجَل َك.
فهو لم يرسل لنفسه مالك ليقويه بل هو سمح الحد خدامه المالئكة الذين يسبحونه ليل نهار وسمح له
ان يقدم له القوة والتمجيد الذي يستحقه ولكن كان بأكثر لجسده الذي تحت ضغط شديد من االالم واالحزان
ورفع الخطايا ويستحق التقوية وكان ال بد ان يسمح للمالك ألن المالئكة فى حد ذاتها ال تملك قرار منح
القوة بدون إذن هللا لها هذا من ناحية .ومن ناحية أخرى فى هذا الموقف كان المسيح يصلى وقد ظهر له
مالك لكي يقدم له المجد والقوة وهذا نوع من عبادة المالئكة هلل واالعتراف منها بقوته وعظمته :
كما علمنا السيد المسيح فى الصالة الربانية قائالً :
ِ ِ
ين.
(متى  )13 :6أل َّ
َن َل َك اْل ُمْل َك َواْلُق َّوَة َواْل َم ْج َد ِإَلى األََبد .آم َ
وبخاصة تالميذه الذي عرفوا هذا الموقف والذين سيرونه يهان بالجسد في وقت الصلب كان يجب ان
يتذكروا ان قبل الصلب المالئكة قدمت له القوة والمجد.

قد يقول المعترض .طالما أن هللا هو نفسه مصدر القوة فلماذا لم الالهوت الناسوت ،بدال من مالك؟

كما شرحت في الجزء السابق ليس معناه إعطاء قوة بالمعنى البسيط أى تقوية الضعيف ،بل هو إعتراف
من المالك بإستحقاق المسيح بالقوة ،كما نقول أن المالئكة تمجد هللا ،فليس هذا معناه أن المالئكة تعطى
المجد بل تعترف بمجد هللا وبهذا تقويه في اصعب اللحظات التي تمر على جسد المسيح.
والمسيح ببشريته كما قلت سابقا
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 18 :2
أل ََّنه ِفي ما هو َق ْد َتأََّلم مجَّربا ي ْق ِدر أ ْ ِ
ِين.
ُ
ين اْل ُم َجَّرب َ
َن ُيع َ
َ َُ ً َ ُ
َ َُ
فالتجسد لم يكن تظاهر وتمثيلية وخيال بل الجسد هذا جسد حقيقي والالهوت لم يغير من صفات الناسوت
كما نقول اتحاد بدون اختالط وال امتزاج وال تغيير ،فلو كان الالهوت يقوي الناسوت هذا معناه ان الالهوت
يغير من الصفات الناسوتية فيكون ال يتالم بالحقيقة وال يشعر بالمقدار الكامل من احزان وحتى االم الجلد
والمسامير والصلب واكليل الشوك وغيره .فلهذا ال يصلح الالهوت ان يقويه حتى رغم ان ناسوته يحمل االم
ال تحتمل فالذي تحمله المسيح ال يستطيع أى إنسان آخر من تحمله ،وكان يسوع إنساناً حقاً وبكل مقدار
التحمل الطبيعي لطبيعته اإلنسانية ،وكان البد أن يظهر فى عمل الفداء خصائص ناسوت المسيح بكل
صفاته وإنه لم يأخذ جسداً خيالياً كما زعم بعض الهراطقة
لكن كلمة هللا اتخذ له جسداً حقيقياً ذا نفس عاقلة ناطقة وعانى أشد ما عانى من عذابات الصليب.
مشكلة المعترض تكمن في الخلط بين الناسوت والالهوت.
رسل من هللا.
الم َ
وهذا األمر يتعلق بوجود الطبيعتين اإللهية والبشرية في شخص يسوع المسيح ُ

أما قول المعترض أنه أليس كان باألجدر أن يقوى الهوت المسيح ناسوته بدال من وجود مالك يقويه :
فهذا نفهمه انه باقنومه اخلى نفسه وتواضح وقبل ان يتحد بناسوت له كل صفات البشرية وهذا في
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 11-5 :2
ِ
يح يسو َع أَي ًضاَّ :ال ِذي ِإ ْذ َك ِ
ِ َّ ِ ِ
ِ
َن
" َفْلَي ُك ْن ِف ُ
ورِة هللاَ ،ل ْم َي ْح ِس ْب ُخْل َس ًة أ ْ
َ
ْ
ان في ُص َ
يك ْم ه َذا اْلف ْكُر الذي في اْل َمس ِ َ ُ
ي ُكو َن مع ِادالًِ ِ
هللِ .
ِ
الن ِ
ورَة َعْبدٍَ ،ص ِائًار ِفي ِشْب ِه َّ
ان،
لكَّن ُه أ ْ
اس َ .وِإ ْذ ُو ِج َد ِفي اْل َهْيَئ ِة َكِإْن َس ٍ
َ
َخَلى َن ْف َس ُه ،آخ ًذا ُص َ
َُ
ِ ِ َّ
اه اسما َف ْو َ ِ
اع َح َّتى اْلم ْو َت م ْو َت َّ ِ ِ
اس ٍم لِ َكي
َع َ
َو َض َع َن ْف َس ُه َوأَ َ
ط َ
هللا أَْي ًضاَ ،وأ ْ
ق ُكل ْ
الصليب 9 .لذل َك َرف َع ُه ُ
طُ ًْ
َ
َ
ْ
السم ِ
ِ ِ
ض َوم ْن َت ْح َت األَْر ِ
اء َوم ْن َعَلى األَْر ِ
َن
ان أ َّ
ف ُك ُّل لِ َس ٍ
ضَ ،وَي ْع َت ِر َ
َت ْج ُث َو ِب ْ
َ
َ
اس ِم َي ُسو َع ُك ُّل ُرْكَب ٍة م َّم ْن في َّ َ
يسوع اْلم ِسيح هو ر .ب لِمج ِد ِ
هللا ِ
اآلب".
َ ُ َ َ َ َُ َ َ ْ
فهو كانسان كامل بعد ان صارت له حقا صورة العبد إذ كان المسيح فى صورتنا البشرية جاءه مالك
يقويه ومجىء المالك إلى المسيح ليشدده ويقويه إنما هذا دليل تأكيد أن آالم المسيح فى جسده البشرى
كانت آالما حقيقية تعرض لها الناسوت فالموضوع ليس صورياً وال بالغياً وال يوجد تدخل او تغيير من قبل
الالهوت للناسوت بل هو واقع حقيقى مؤلم جدا ال نستطيع إدراك تاثيره على بشريته .ووقف المسيح
بناسوته أمام هللا نائباً عن كل البشر ورفع كل خطايا العالم

موقف الالهوت
فرغم كما وضحت ان الالهوت لم يتدخل ليغير أي شيء في الناسوت وال يقلل األلم النه ليس تمثيل بل
حقيقة حمل االحزان ورغم هذا الالهوت متحد بالناسوت وهذا الموقف ال يناقض 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.
اآلبَ .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 َ

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 ِرُفوَن ِني أََنا َوالَ أَِبيَ .ل ْو َعَرْف ُت ُموِني َل َعَرْف ُت ْم أَِبي
َفَقاُلوا َل ُه« :أَْي َن ُه َو أَُب َ
وك؟» أ َ
َج َ
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
ِِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ف
اآلبَ ،ف َكْي َ
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؟
ول أَْن َت :أ َِرَنا َ
َتُق ُ

وحدة الملكية
إنجيل يوحنا 10 :17
َّد ِف ِ
يه ْ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 ،وبِ َغْي ِرِه َل ْم َي ُك ْن َش ْي ٌء م َّما َك َ
ُك ُّل َش ْي ٍء ِ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 ِ
يحَّ ،ال ِذي ِب ِه
َ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.
َ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 ْي ٍءَّ ،الذي ِبه أَْي ًضا َعم َل اْل َعاَلم َ
َ
ِِ
َّ ِ
َشي ِ
ِ
ير
اء ِب َكلِ َم ِة ُق ْدَرِت ِهَ ،ب ْع َد َما َصَن َع ِبَن ْف ِس ِه َت ْط ِه ًا
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 ِ ِ
ِ
َعالِي،
ظ َمة في األ َ
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
ِ
ِ
يح .ه َذا
َوَن ْعَل ُم أ َّ
ق َ .وَن ْح ُن ِفي اْل َح ِق ِفي ْاب ِن ِه َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
ف اْل َح َّ
َع َ
طاَنا َبص َيرًة لَِن ْع ِر َ
اء َوأ ْ
َن ْاب َن هللا َق ْد َج َ
ُه َو ِ
ق َواْل َحَيا ُة األََب ِدَّي ُة.
له اْل َح ُّ
اإل ُ

وحدة مغفرة الخطايا
انجيل متي 9
ِ
ِ
اشَ .فَل َّما أرَى يسوع ِإيماَنهم َقال لِْلمْفُل ِ ِ
ورٌة
وحا َعَلى ِفَر ٍ
َ 2وِإ َذا َمْفُل ٌ
وج ُيَقد ُموَن ُه ِإَلْيه َم ْطُر ً
وج« :ث ْق َيا ُبَن َّيَ .م ْغ ُف َ
َ َُ ُ َ ُْ َ َ
اك».
َل َك َخ َ
ط َاي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف!»
َ 3وِإ َذا َق ْوٌم م َن اْل َك َتَبة َق ْد َقاُلوا في أَْن ُف ِس ِه ْم« :ه َذا ُي َجد ُ
ِ
ال« :لِما َذا ُت َف ِكُرو َن ِب َّ
الش ِر ِفي ُقُلوب ُِك ْم؟
َ 4ف َعل َم َي ُسو ُع أَ ْف َك َارُه ْمَ ،فَق َ
َ
ام ِ
ٌّ؟
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 ِ
وجُ « :قمِ
لك ْن لِ َكي َت ْعَل ُموا أ َّ
ال لِْل َمْفُل ِ
َن َي ْغ ِفَر اْل َخ َ
ان ُسْل َ
ض أْ
َن ْ
َ
ط َايا» .حيَنئ ٍذ َق َ
ْ

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

سفر أعمال الرسل 28 :20
اق َفةً ،لِ َترعوا َك ِنيس َة ِ
يع َّ ِ ِ َّ ِ
الروح اْلُقُدس ِفيها أَس ِ
هللا َّال ِتي
ِا ْح َت ِرُزوا ِا ًذا ألَ ْن ُف ِس ُك ْم َولِ َج ِم ِ
ام ُك ُم ُّ ُ
ْ َْ
َ
ُ َ َ
الرعَّية التي أَ َق َ
اها ِب َد ِم ِه.
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 َسَل ِني.
َوإ ْ
ِن ُكْن ُت أََنا أَد ُ
ين َف َدْيُنوَنتي َح ٌ
ق ،ألَني َل ْس ُت َو ْحديَ ،ب ْل أََنا َو ُ

إنجيل متى 27 :16

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

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 12 :22
ِ
ُجرِتي م ِعي ألُج ِازي ُك َّل و ِ
اح ٍد َ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 ِ
ِ
ام
َ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 ُ
َم َ
ف أَ
يح،
ُكْرِس ِي اْل َم ِس ِ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 10 :5
ِ
يح ،لِيَنال ُك ُّل و ِ
ِ
ان ِباْل َج َس ِد ِب َح َس ِب َما َصَن َعَ ،خْيًار
اح ٍد َما َك َ
َ
أل ََّن ُه الَُبَّد أََّنَنا َجم ً
ام ُكْرِس ِي اْل َمس ِ َ َ
َم َ
يعا ُن ْظ َهُر أ َ
ان أ َْم َش ار
َ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 ِ ِ
ِ
هللا ِفي ُك ِل
هللا ،لِ َك ْي َي َت َمج َ
ال هللا َ .وإ ْ
ِن َك َ
ان َي ْخد ُم أ َ
ْ َ َ ُ َ
َ
َّد ُ
َحٌد َف َكأََّن ُه م ْن ُق َّوٍة َي ْمَن ُح َها ُ
ِ ِ
ِ
ين.
َش ْي ٍء ِ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 َربَِنا َي ُسو َع اْل َمس ِ َ َ
ين،
َ 22و ْار َح ُموا اْلَب ْع َ
ض ُم َمِي ِز َ
ِِ
ِِ
ِ
َّ
ين ِم َن َّ
س ِم َن اْل َج َس ِد.
َ 23و َخلِ ُ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 َعْي ٍب في ْ
َم َ
ينَ ،وُيوق َف ُك ْم أ َ
الده ِ ِ
ِ
ِ 25
ين.
السْل َ
يد ُم َخلِ ُصَناَ ،ل ُه اْل َم ْجُد َواْل َع َ
ظ َم ُة َواْلُق ْدَرُة َو ُّ
يم اْل َو ِح ُ
اآلن َوِإَلى ُك ِل ُّ ُ
اإل ُ
ور .آم َ
انَ ،
طُ
له اْل َحك ُ

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
ِ
السم ِ
ىِ
ى َّ ِ
ِ
وه
اء ِم ْث ُل ْاب ِن ِإْن َس ٍ
اء ِإَلى اْلَقدي ِم األََّيامَِ ،فَقَّرُب ُ
ان أ ََتى َو َج َ
ُ « 13كْن ُت أََر في ُرَؤ اللْيل َوِإ َذا َم َع ُس ُحب َّ َ
َّام ُه.
ُقد َ
َ 14فأ ِ
طاًنا ومجًدا ومَل ُك ً ِ
ُّ ِ
ان أََب ِد .ي َما َل ْن
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 ُ
َي ُز َ

سفر ميخا 2 :5
ِ
«أ َّ ِ
َن َت ُكوِني بين أُُل ِ
وف َي ُهوَذاَ ،ف ِمْن ِك َي ْخُر ُج لِي َّال ِذي َي ُكو ُن
َ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».
ُم َت َسلِ ً
طا َعَلى إ ْسَرائ َ

إنجيل متى 20 :28
ِ
ظوا ج ِميع ما أَوصي ُت ُكم ِب ِه .وها أََنا مع ُكم ُك َّل األََّيا ِم ِإَلى اْن ِق َض ِ
اء َّ
ين.
وه ْم أ ْ
ََ
َو َعلِ ُم ُ
الد ْه ِر ».آم َ
ََ ْ
َن َي ْح َف ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ

إنجيل يوحنا 15 :1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ان
وحَّنا َش ِه َد َل ُه َوَن َادى قائالً« :ه َذا ُه َو َّالذي ُقْل ُت َعْن ُه :إِ َّن َّالذي َيأْتي َب ْعدي َص َار ُقدَّامي ،أل ََّن ُه َك َ
ُي َ
َقْبلِي».

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 َوِإَلى 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 َعَلى ُك ِل
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 ُ
َشي ٍء.
ْ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 6 :21
ِ
النهايةُ .أََنا أُع ِطي اْلع ْط َشان ِم ْن يْنبوِع م ِ
اء
ال لِيَ « :ق ْد َت َّم! أََنا ُه َو األَلِ ُ
َ
ْ
اء ،اْل ِب َد َاي ُة َو َ َ
َ
ف َواْلَي ُ
ُث َّم َق َ
َُ َ
اْلحي ِ
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 َ
ألَني أََنا أ ْ
يك ْم َف ًما َوح ْك َم ًة الَ َي ْقدُر َجم ُ
َن ُيَق ِ ُ َ ْ ُ

انجيل متي 10
اع ِة َما َت َت َكَّل ُمو َن ِب ِه،
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 َ
الس َ
َ 19ف َم َتى أ ْ
ِِ
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 َكلم َ
ين َب ْل ُر ُ

إنجيل مرقس 11 :13

ِ
يت ْم ِفي ِتْل َك
وك ْم لُِي َسلِ ُم ُ
َف َم َتى َسا ُق ُ
ُع ِط ُ
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 َكلم َ
الر ُ
َّ َ
وح اْلُقُد ُ

وحدة الكيان
إنجيل يوحنا 38 :10
َن اآلب ِفي وأََنا ِف ِ
لك ْن ِإ ْن ُكْن ُت أَعملَ ،فِإ ْن َلم ُت ْؤ ِمُنوا ِبي َف ِ
وِ
آمُنوا ِباألَعم ِ ِ
يه».
ال ،ل َك ْي َت ْع ِرُفوا َوُت ْؤ ِمُنوا أ َّ َ َّ َ
َ
ْ
َُْ
َْ

إنجيل يوحنا 10 :14
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
اآلب واآلب ِف َّي؟ اْل َكالَم َّال ِذي أ َ ِ
ِ
اآلب
ُكل ُم ُك ْم ِبه َل ْس ُت أ ََت َكل ُم ِبه م ْن َن ْفسي ،لك َّن َ
أََل ْس َت ُت ْؤ ِم ُن أَني أََنا في ِ َ َ
ُ
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 ،لُِي ْؤ ِم َن اْل َعاَل ُم
لَي ُكو َن اْل َجم ُ
اآلب ف َّي َوأََنا ف َ َ
ْ ْ َ
يع َواحًداَ ،ك َما أََّن َك أَْن َت أَُّي َها ُ
أََّن َك أَْر َسْل َت ِني.

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 ِديا.
ُ
َ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 ُموَن ِني؟»
َع َماالً َك ِث َيرًة َح َسَن ًة أََرْي ُت ُك ْم ِم ْن ِعْن ِد أَِبيِ .ب َسَب ِب أ ِ
َج َاب ُه ْم َي ُسو ُع« :أ ْ
 32أ َ

 33أَجاب ُه اْليه ُ ِ ِ
ان َت ْج َع ُل َن ْف َس َك
َج ِل َت ْج ِد ٍ
يفَ ،فِإَّن َك َوأَْن َت ِإْن َس ٌ
َج ِل َع َمل َح َس ٍنَ ،ب ْل أل ْ
ينَ« :ل ْسَنا َنْر ُج ُم َك أل ْ
ود َقائل َ
َ َ َُ
لها»
ِ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 يتالم ببشرية حقيقية وال يوجد أي نقص في
شعوره بااللم رغم اتحاده الكامل بالالهوت وانه 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 ِب ِه َبْي َن
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.
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 ِديا.
ُ
َفِإَّن ُه ف َ
ْ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 8 :1
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َو َّال ِذي َيأ ِْتي ،اْلَق ِادُر َعَلى ُك ِل
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 ُ
َشي ٍء.
ْ

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

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

رسالة يهوذا 1
طان ،اآلن وِإَلى ُك ِل ا ُّلده ِ ِ
ِ
ِ 25
ين.
يد ُم َخلِ ُصَناَ ،ل ُه اْل َم ْجُد َواْل َع َ
ظ َم ُة َواْلُق ْدَرُة َو ُّ
يم اْل َو ِح ُ
ُ
اإل ُ
ور .آم َ
السْل َ ُ
َ َ
له اْل َحك ُ

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
َن اْلم ِسيح يسوع جاء ِإَلى اْلعاَل ِم لِي َخلِص اْل ُخ َ ِ
ِ ِ
ِ
ِ َّ
ين أ ََّوُل ُه ْم
طا َة َّالذ َ
َ ُ َ
َ 15صاد َق ٌة ه َي اْل َكل َم ُة َو ُم ْس َتحق ٌة ُك َّل ُقُبول :أ َّ َ َ َ ُ َ َ َ
أََنا.
يدين أَن ي ْؤ ِمُنوا ِب ِه لِْلحي ِ
ِ ِ ِِ
لكَّن ِني لِه َذا ر ِحم ُت :لِي ْظ ِهر يسو ُع اْلم ِس ِ
ِ 16
اة
َ ُ
ََ
يح ف َّى أََنا أ ََّوالً ُك َّل أََناةٍ ،م َثاالً لْل َعت َ ْ ُ
ُ َ َُ
ُ ْ
األََب ِدَّي ِة.
الده ِ ِ
ِ
ور َّال ِذي الَ َي ْفَنى َوالَ ُيَرىِ ،
الد ُه ِ
َ 17و َملِ ُك ُّ
ين.
ام ُة َواْل َم ْجُد ِإَلى َد ْه ِر ُّ ُ
اإل ُ
ور .آم َ
له اْل َحك ُ
يم َو ْح َد ُهَ ،ل ُه اْل َكَر َ

سفر إشعياء 6 :9
ِِ ِ
ِ
طى ْابًناَ ،وَت ُكو ُن ِ
لها َق ِد ًيرا ،أًَبا
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 َّ
أََبدياَ ،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
حتى في شعوره باالم رهيبة وقت الصلب .وان يتشدد جسده وأيضا يقدم له ما يستحق من قوة وتمجيد
كتعبير لك القوة والمجد والبركة .مع مالحظة أيضا المسيح شابهنا في كل شيء خال الخطية فالالهوت
المتحد بالناسوت لن يغير صفاته ويجعله ال يشعر بالحزن وااللم الن لو حدث هذا فيكون الصلب تمثيلية
وليس االم واحزان حقيقية وحمل خطايا بالحقيقة .فهو كانسان كامل في وقت احزان ظهر له مالك ليقويه
ناسوتيا ألنه يتحمل ما ال يستطيع ان يتحمله بشر.

والمجد هلل دائما

