معنى ويسوع المسيح الذي ارسلته
يو17
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
وك أَْن َت ِ
يح َّال ِذي Joh 17:3
َو َهذه ه َي اْل َحَيا ُة األََبدَّيةُ :أ ْ
َن َي ْع ِرُف َ
اإل َل َه اْل َحقيق َّي َو ْْح َد َك َوَي ُسو َع اْل َمس َ
أَْر َسْل َت ُه.
Holy_bible_1
الشبهة
هل المسيح نبي مرسل مثل باقي االنبياء؟
خاطب المسيح االب وقال انة االلة الحقيقى وْحدك واكرر "وْحدة" ،كما جاء فى يوْحنا -1( 17
 ،)3ويسوع المسيح الذي ارسلته وأكرر ارسله أي المسيح مرسل فهو أْحد الرسل .وفى نفس
الوقت االب ليس هو االبن ،فكيف يكون االبن الة؟؟؟

الرد

لغويا
في اللغه العربيه
يتصور البعض ان أرسل بمعني انسان أرسل كرسول وتحمل معني االستقالل في الكيان عن
المرسل منه لكن هل هذا هو المعني الوْحيد؟
لسان العرب
باب ر س ل
وِ
اإل ْرسال :التوجيه ،وقد أ َْرسل ِإليه ،واالسم ِ
الرِسيل؛ األَخيرة عن ثعلب؛
الرُسول و َّ
الرسالة و َّ
الرسالة و َّ
َ
الرسول :بمعنى ِ
الرسالة ،يؤنث
اشون ما ُب ْح ُت عندهم بَلْيلى ،وال أ َْرَسْلتُهم َبرِسيل و َّ
وأَنشد :لقد َك َذب الو ُ
وي َّ
ذكر ،فمن أََّنث جمعه أ َْرُسالً؛ قال الشاعر :قد أَتَ ْتها أ َْرُسلي ويقال :هي َرُسولك.
ُ
بعضهم ِإلى بعض.
القوم :أ َْرَسل ُ
وتَر َ
اسل ُ
ِ
الم ْرَسل
و َّ
الرسول .الرسالة و ُ
ونالحظ معني هام جدا ان كلمة االرسال او الرسول تطلق علي الرسول (كشخص) وايضا الرساله
نفسها
الصحاح في اللغة
سول أيضاًِ :
الرساَل ُة.
وَ
الر ُ
وايضا توجيه اي شئ يعني رسول وال يشترط فيه انفصاله عن راسله

وبهذا نفهم ان لفظ رسول تحمل معني توجه او رسالة او ْحامل الرساله كوعاء وليس ْحامل
الرساله فقط
فالعدد يتكلم ان السيد المسيح هو الرساله نفسها وتوجه هللا ذاته وليس بشرط انه نبي مرسل مثل
باقي االنبياء
ولكن الن اللغة العربيه تحتمل عدة اوجه
فالجا الي االلفاظ اليوناني
G649
ἀ ποστέλλω
apostellō
Thayer Definition:
1) to order (one) to go to a place appointed
2) to send away, dismiss
2a) to allow one to depart, that he may be in a state of liberty
2b) to order one to depart, send off
2c) to drive away
Part of Speech: verb
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from G575 and G4724

Citing in TDNT: 1:398, 67
وتحمل معني ايضا امر شخص بالذهاب
او ايضا تذهب بنفسك
الكلمه في العبريه

ׁשלח
 ׁשָׁ לַחshâlach

shaw-lakh‘
A primitive root; to send away, for, or out (in a great variety of
applications): - X any wise, appoint, bring (on the way), cast (away,
out), conduct, X earnestly, forsake, give (up), grow long, lay, leave,
let depart (down, go, loose), push away, put (away, forth, in, out),
reach forth, send (away, forth, out), set, shoot (forth, out), sow,
spread, stretch forth (out).
وتحمل معني ارسال انسان وايضا تخصيص وقيام بمهمة وامتداد والوصول بنفسك الى
لو ارسلت يدك او مددت يدك او فردت يدك او وصلت الي شئ بيدك او اْحضرت شئ بيك كل هذا
يحمل معني االرسال بدون انفصال

واوضح شئ اخر لغوي وهو االضافه
كلمة ويسوع المسيح الذي ارسلته
و او اإلضافة كاي ليست بالشرط انفصال بل أيضا تكميل واضافة
G2532
καί
kai

kahee
Apparently a primary particle, having a copulative and sometimes also
a cumulative force; and, also, even, so, then, too, etc.; often used in
connection (or composition) with other particles or small words: and, also, both, but, even, for, if, indeed, likewise, moreover, or, so,
that, then, therefore, when, yea, yet.
وال تعني ان المسيح كيان اخر
فأرسل ال تعني بالشرط االنفصال بل ممكن ارسال من ذات الكيان
 منها ارسال الكلمة.واوضح هذا بآيات كثيره
20 :107 سفر المزامير

َّاه ْم ِم ْن َت ْهُل َك ِات ِه ْم.
اه ْمَ ،وَنج ُ
أَْر َس َل َكلِ َم َت ُه َف َش َف ُ
سفر المزامير 15 :147
ُيْرِس ُل َكلِم َت ُه ِفي األَْر ِ
يعا ِجًدا ُي ْجرِي َق ْوَل ُه.
ض َ .س ِر ً
َ
سفر المزامير 18 :147
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
اه.
يل اْلمَي ُ
ُيْرِس ُل َكل َم َت ُه َفُيذ ُيب َها َ.ي ُه ُّب ب ِريحه َف َتس ُ
فهل أصبح هللا بدون كلمه بعد ارسال كلمته؟
سفر المزامير 30 :104
قَ ،وُت َج ِدُد َو ْج َه األَْر ِ
ض.
ُتْرِس ُل ُر َ
وْح َك َف ُت ْخَل ُ
فهل روح هللا تنفصل عنه؟ هل عندما أرسل روْحه الخالق فهو أصبح بدون روح؟
سفر الخروج 7 :15
ِ
ط َك َفَيأ ُْكُل ُه ْم َكاْلَق ِ
ظم ِت َك َت ْه ِدم مَق ِ
ش،
يك ُ .تْرِس ُل َس َخ َ
او ِم َ
ُ ُ
َوب َِك ْثَرة َع َ َ
فهل استقل هللا تماما عن سخط غضبه
ارسل هيبتي امامك
سفر الخروج 27 :23

وب َّال ِذين َتأ ِْتي عَلي ِهم ،وأُع ِطيك ج ِميع أ ِ
ِ
ِ
الش ُع ِ
ِ
يع ُّ
ين
َع َدائ َك ُم ْد ِب ِر َ
َْ ْ َ ْ َ َ َ ْ
َ
ام َكَ ،وأ ُْزِع ُج َجم َ
َم َ
أُْرس ُل َهْيَبتي أ َ
فهل بعد ارسال هيبته أصبح الرب بدون هيبه؟
سفر المزامير 3 :43
ان ِبي ِإَلى جب ِل ُق ْد ِسك وِإَلى مس ِ
ور َك َو َْحَّق َكُ ،هما َي ْه ِدَي ِان ِني َوَيأ ِْتَي ِ
اك ِن َك
ََ
َ َ
أَْرِس ْل ُن َ
ََ
َ
وايضا هل أصبح هللا بدون نور وْحق بعد ارسالهم؟
سفر المزامير 49 :78
َشَر ٍار
أَْر َس َل َعَلْي ِه ْم ُْح ُم َّو َغ َض ِب ِهَ ،س َخ ً
ش َمالَ ِئ َك ٍة أ ْ
طا َو ِر ْج ًاز َو ِضْيًقاَ ،جْي َ
سفر إشعياء 16 :48
اء .مْن ُذ وج ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
السِيُد
اآلن َّ
وده أََنا ُهَن َ
اك» َو َ
اس َم ُعوا ه َذاَ :ل ْم أ ََت َكَّل ْم م َن اْلَب ْدء في اْل َخ َف ُ ُ ُ
َّموا ِإَل َّيْ .
َتَقد ُ
ِ
وْح ُه.
َّ
الر ُّب أَْر َسَلني َوُر ُ
المتكلم هو يهوه يقول السيد الرب ارسل يهوه وروح يهوه فهل يهوه ارسل يهوه وارسل روح يهوه
وبقى يهوه بدون يهوه وبدون روح يهوه؟ فاالرسال ليس بالشرط يعني االنفصال بل ممكن هللا
يرسل من ذاته بدون انفصال
بل عدد يؤكد ان كلمة الرب المرسل ال ينفصل عن الرب
سفر إشعياء 11 :55

ِ ِ ِ
ِ ِ
جع ِإَل َّي َف ِار َغةًَ ،ب ْل َت ْع َم ُل َما ُس ِرْر ُت ِب ِه َوَتْن َج ُح
َ
هك َذا َت ُكو ُن َكل َمتي َّالتي َت ْخُر ُج م ْن َفمي .الَ َتْر ُ
ِفي َما أَْر َسْل ُت َها َل ُه
سفر دانيال 24 :5
ف اْلَي ِدَ ،ف ُك ِتَب ْت ه ِذ ِه اْل ِك َت َاب ُة
ِْحيَن ِئ ٍذ أُْرِس َل ِم ْن ِقَبِل ِه َ
طَر ُ
ورغم ان معناها رمزي ولكن هل استقلت اليد عن هللا؟
سفر الخروج 6 :6
ِِ ِ ِ
ُخ ِرج ُكم ِم ْن َتح ِت أَ ْثَق ِ ِ
ِِ
ين َوأُْن ِق ُذ ُكم ِم ْن ُعُب ِ
ودَّي ِت ِه ْم
يل :أََنا َّ
ال اْلم ْص ِريِ َ
ْ
ْ
الر ُّبَ .وأََنا أ ْ ُ ْ
لذل َك ُق ْل لَبني إ ْسَرائ َ
ِ
ِ
يمةٍ،
َوأ َ
َْح َك ٍ
اع َم ْمُد َ
ُخلِ ُص ُك ْم ِبذَر ٍ
ود ٍة َوبِأ ْ
ام َعظ َ
سفر التثنية 15 :5
ِ
ِ
َوا ْذ ُكْر أََّن َك ُكْن َت َعْبًدا ِفي أَْر ِ
ودةٍ.
َخَر َج َك َّ
ض ِم ْصَرَ ،فأ ْ
اع َم ْمُد َ
اك ِبَي ٍد َشد َ
يد ٍة َوِذَر ٍ
له َك م ْن ُهَن َ
الر ُّب ِإ ُ
السْب ِت.
اك َّ
َن َت ْح َف َ
ظ َي ْوَم َّ
له َك أ ْ
َج ِل ذلِ َك أ َْو َص َ
أل ْ
الر ُّب ِإ ُ
سفر إشعياء 10 :40
ِ
َّام ُه.
السِيُد َّ
ُه َوَذا َّ
اع ُه َت ْح ُك ُم َل ُهُ .ه َوَذا أ ْ
الر ُّب ِبُق َّوٍة َيأْتي َوِذَر ُ
ُجَرُت ُه َم َع ُه َو ُع ْمَل ُت ُه ُقد َ
سفر إشعياء 1 :53
ِ
الر ِب؟
اع َّ
اس ُت ْعلَِن ْت ذَر ُ
َم ْن َصَّد َ
ق َخَبَرَناَ ،ولِ َم ِن ْ

سفر ْحزقيال 33 :20
ِ
ِ
َملِ ُك َعَلْي ُك ْم.
السِيُد َّ
ول َّ
ِس َخ ٍط َم ْس ُك ٍ
اع َم ْمُد َ
الر ُّبِ ،إني ِبَي ٍد َق ِوَّي ٍة َوبِذَر ٍ
ودةٍَ ،وب َ
وب أ ْ
َْح ٌّي أََناَ ،يُق ُ
وغيرها الكثير فهل ذراع الرب الذي ارسل استقل عن الرب؟
ويؤكد هذا أيضا
 .خروج 15
َ 6ي ِميُن َك َيا َر ُّب ُم ْع َت َّزٌة ِباْلُق ْدَرِةَ .ي ِميُن َك َيا َر ُّب ُت َح ِط ُم اْل َعُد َّو.
7
ِ
ط َك َفَيأ ُْكُل ُه ْم َكاْلَق ِ
ظم ِت َك َت ْه ِدم مَق ِ
ش،
يكُ .تْرِس ُل َس َخ َ
او ِم َ
ُ ُ
َوب َِك ْثَرة َع َ َ
8
ِ
يح أَْن ِفك َتر َ ِ ِ
ِي َك ارِبَيةٍَ .ت َج َّم َد ِت ُّ
الل َج ُج ِفي َقْل ِب اْلَب ْح ِر.
اك َمت اْلمَي ُ
اه .اْن َت َصَبت اْل َم َجارَ َ
َوب ِِر ِ َ َ

َ 9قال اْلعُد ُّو :أَ ْتبع ،أ ُْد ِرك ،أُ َق ِسم َغ ِنيمةًَ .تمَتلِ ِ
ِ
ُج ِرُد َسْي ِفيُ .ت ْف ِن ِ
يه ْم َي ِدي.
ُ
ئ مْن ُه ْم َن ْفسي .أ َ
َُ
َ َ
ْ ُ
ُ
َ
اص ِفي ِمي ٍاه َغ ِ
َ 10ن َف ْخ َت ِب ِر ِ
يح َك َف َغ َّ
الر َص ِ
امَرٍة.
اصوا َك َّ
ط ُ
َ
اه ُم اْلَب ْحُرَ .غ ُ
وايضا سفر دنيال رائع في شرْحها في سفر دانيال 10
وبعد ان اوضحت معني االرسال لفظيا ال تعني االنفصال.
هل هناك ما يثبت الهوت السيد المسيح من نفس االصحاح؟
فهذا االصحاح مخاطبة بين االب واالبن ويوضح فيها السيد المسيح انه كلمة هللا المرسل
 5 :17واالن مجدني انت ايها االب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم
فالمسيح من ذات هللا منذ االزل قبل الخليقة

 10 :17وكل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي وانا ممجد فيهم
فهل يستطيع نبي من االنبياء انه يقول هلل كل ما تملك يا هللا هو ملك للنبي؟ وهل نبي يقول هلل
انه له مجد في ذات هللا قبل كون العالم؟
االية تتكلم عن الوصول للحياة االبدية بشرطين معرفة ايلوهيم والمسيح .فالحياة األبدية هي معرفة
هللا والحياة األبدية هي معرفة المسيح فهذا بوضوح يؤكد ان المسيح من ذات هللا الن معرفته
معرفة هللا ورؤيته رؤية هللا
إنجيل يوْحنا 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 ُ
وفي موضوع اخر بنفس المعني يشرح السيد المسيح
إنجيل يوْحنا 29 :7
َع ِرُف ُه أل َِني ِمْن ُهَ ،و ُه َو أَْر َسَل ِني».
أََنا أ ْ
اي هو مرسل من ذات هللا
إنجيل يوْحنا 30 :5
ِ
ِ
ِ
ِ
ينَ ،وَدْيُنوَن ِتي َع ِادَلةٌ ،أل َِني الَ أَ ْطُل ُب
أََنا الَ أَ ْقدُر أ ْ
َس َم ُع أَد ُ
َن أَ ْف َع َل م ْن َن ْفسي َشْيًئاَ .ك َما أ ْ

م ِش َيئ ِتي َبل م ِش َيئ َة ِ
اآلب َّال ِذي أَْر َسَل ِني.
ْ َ
َ
اي هو الديان العادل الوْحيد وهو واْحد مع االب في المشيئة
إنجيل يوْحنا 38 :6
أل َِني َق ْد َن َزْل ُت ِمن َّ ِ
َع َم َل َم ِش َيئ ِتيَ ،ب ْل َم ِش َيئ َة َّال ِذي أَْر َسَل ِني.
س أل ْ
َ
الس َماءَ ،لْي َ
ايضا نزل من السماء ليفعل المشيئة االلهية
وانجيل يوْحنا يوضح االرسال انه من ذات هللا مرة اخري
 42 :11وانا علمت إنك في كل ْحين تسمع لي ولكن الجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا إنك
ارسلتني
وأيضا معرفة الحياة األبدية هو معرفة المسيح الن المسيح هو الحياة وضحها في
 25 :11قال لها يسوع انا هو القيامة والحياة من امن بي ولو مات فسيحيا
ولهذا يتضح االرسال ليس كنبي بل كلمة هللا الحي من ذات هللا بدون انفصال
ويشرْحها معلمنا بولس الرسول
كورونثوس االولي 8
اْحٌد :اآلب َّال ِذي ِمْنه ج ِميع األ ْ ِ
ِ 6
ِ
ِ
له و ِ
يحَّ ،ال ِذي ِب ِه
َشَياءَ ،وَن ْح ُن َل ُهَ .وَر ٌّب َواْحٌدَ :ي ُسو ُع اْل َمس ُ
ُ َ ُ
لك ْن َلَنا ِإ ٌ َ
ُ
َشي ِ
ِ
اءَ ،وَن ْح ُن ِب ِه.
َجم ُ
يع األ ْ َ

فاألب خالق باالبن ويرسل االبن الكلمة الخالق بدون انفصال
فالمسيح بالفعل يؤكد انه يوجد إله واْحد وليس تعدد اله بتعبير وْحدك وان المسيح هو من ذات
االله الواْحد وليس إله اخر وليس انسان يدعي االلوهية وليس تعدد الهة فالرب يسوع المسيح هو
من ذات هللا وهو الرسالة
اي هو مرسل من ذات هللا
إنجيل يوْحنا 28 :16
اآلبَ ،وَق ْد أ ََتْي ُت ِإَلى اْل َعاَلمَِ ،وأَْي ًضا أَ ْتُر ُك اْل َعاَلم َوأَ ْذ َه ُب ِإَلى ِ
َخَر ْج ُت ِم ْن ِعْن ِد ِ
اآلب».
َ
إنجيل يوْحنا 42 :8
اكم َل ُكْن ُتم ُت ِحُّبوَن ِني ،أل َِني َخرجت ِمن ِقب ِل ِ
هللا َوأ ََتْي ُت .أل َِني َل ْم
ال َل ُه ْم َي ُسو ُعَ« :ل ْو َك َ
َُْ ْ َ
ْ
هللا أََب ُ ْ
ان ُ
َفَق َ
ِ ِ
اك أَْر َسَل ِني.
آت م ْن َن ْف ِسيَ ،ب ْل َذ َ
إنجيل يوْحنا 27 :16
َن اآلب َن ْفسه ي ِحُّب ُكم ،أل ََّن ُكم َق ْد أَْحبب ُتموِني ،وآمْن ُتم أ َِني ِمن ِعْن ِد ِ
هللا َخَر ْج ُت.
ْ
َ َ ْ
ْ
أل َّ َ َ ُ ُ ْ
ْ َْ ُ
أيضا يؤكد بهذا انه ليس من ذاته بمشيئة أخرى من نفسه بل من ذات هللا ومشيئة واْحدة
إنجيل يوْحنا 30 :5
ِ
ِ
ِ
ِ
ينَ ،وَدْيُنوَن ِتي َع ِادَلةٌ ،أل َِني الَ أَ ْطُل ُب
أََنا الَ أَ ْقدُر أ ْ
َس َم ُع أَد ُ
َن أَ ْف َع َل م ْن َن ْفسي َشْيًئاَ .ك َما أ ْ

م ِش َيئ ِتي َبل م ِش َيئ َة ِ
اآلب َّال ِذي أَْر َسَل ِني.
ْ َ
َ
اي هو الديان العادل الوْحيد وهو واْحد مع االب في المشيئة
إنجيل يوْحنا 38 :6
أل َِني َق ْد َن َزْل ُت ِمن َّ ِ
َع َم َل َم ِش َيئ ِتيَ ،ب ْل َم ِش َيئ َة َّال ِذي أَْر َسَل ِني.
س أل ْ
َ
الس َماءَ ،لْي َ
ايضا نزل من السماء ليفعل المشيئة اإللهية وهو واْحد مع االب
إنجيل يوْحنا 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 يوْحنا 29 :8
ين أَ ْفعل ما ير ِض ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يه».
اآلب َو ْْحدي ،ألَني في ُك ِل ْح ٍ َ ُ َ ُ ْ
َوالذي أَْر َسَلني ُه َو َمعيَ ،وَل ْم َي ْتُرْكني ُ
وكل هذا يؤكد االرسال بدون االنفصال والوْحدانية فهو خرج من الذات االلهية بدون انفصال عنه
ولهذا يتضح االرسال ليس كنبي بل كلمة هللا الحي
لكن يوْحنا وضح من كالم الرب يسوع المسيح انه واالب واْحد واالرسال ال يعني انه انفصل او اقل
من االب
واالب واالبن واْحد في
وْحدة الكيان

إنجيل يوْحنا 38 :10
ِ
َعم ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اآلب ِف َّي َوأََنا
ال ،لِ َكي َت ْع ِرُفوا َوُت ْؤ ِمُنوا أ َّ
َولك ْن ِإ ْن ُكْن ُت أ ْ
َن َ
َع َم ُلَ ،فإ ْن َل ْم ُت ْؤمُنوا بي َفآمُنوا باأل ْ َ
ْ
ِف ِ
يه».
إنجيل يوْحنا 10 :14
أََل ْس َت ُت ْؤ ِم ُن أ َِني أََنا ِفي ِ
ُكلِ ُم ُك ْم ِب ِه َل ْس ُت أ ََت َكَّل ُم ِب ِه ِم ْن َن ْف ِسي،
اآلب ِف َّي؟ اْل َكالَ ُم َّال ِذي أ َ
اآلب َو َ
لك َّن اآلب اْلح َّ ِ
ِ
ال.
ال ف َّي ُه َو َي ْع َم ُل األ ْ
َ َ
َع َم َ
إنجيل يوْحنا 21 :17
ِ
ِ
ِ
ِ
يك ،لِي ُكوُنوا ُهم أَي ًضا و ِ
ِ
اْحًدا ِفيَنا،
لَي ُكو َن اْل َجم ُ
اآلب ف َّي َوأََنا ف َ َ
ْ ْ َ
يع َواْحًداَ ،ك َما أََّن َك أَْن َت أَُّي َها ُ
لُِي ْؤ ِم َن اْل َعاَل ُم أََّن َك أَْر َسْل َت ِني.
إنجيل يوْحنا 30 :10
أََنا واآلب و ِ
اْحٌد».
َ ُ َ
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 9 :2
ِ ِ
يه ي ِح ُّل ُك ُّل ِمل ِء الالَّه ِ
وت َج َس ِدًّيا.
ُ
َفِإَّن ُه ف َ
ْ
وْحدة الكرامة
إنجيل يوْحنا 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 َ

وْحدة العمل
إنجيل يوْحنا 17 :5
َع َم ُل».
َج َاب ُه ْم َي ُسو ُ
آلن َوأََنا أ ْ
ع« :أَِبي َي ْع َم ُل َْح َّتى ا َ
َفأ َ
انجيل يوْحنا 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
وْحدة المعرفة
إنجيل يوْحنا 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
َفَقاُلوا َل ُه« :أَْي َن ُه َو أَُب َ
وك؟» أ َ
َج َ
أَِبي أَْي ًضا».
إنجيل يوْحنا 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 ُ
وْحدة االيمان
إنجيل يوْحنا 1 :14
ط ِرب ُقُلوب ُكم .أَْن ُتم ُت ْؤ ِمُنو َن ِب ِ
اهلل َف ِ
آمُنوا ِبي.
ْ
«الَ َت ْض َ ْ ُ ْ
وْحدة الرؤيا

إنجيل يوْحنا 9 :14
 9 :14قال له يسوع انا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس الذي راني فقد راى االب
فكيف تقول انت ارنا االب
 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
وْحدة الملكية
إنجيل يوْحنا 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 يوْحنا 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.
َ
وْحدة السلطان
إنجيل يوْحنا 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 ُ
وْحدة القدرة على الخلق
إنجيل يوْحنا 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 يوْحنا 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
اْحٌد :اآلب َّال ِذي ِمْنه ج ِميع األ ْ ِ
ِ
ِ
ِ
له و ِ
يحَّ ،ال ِذي
َشَياءَ ،وَن ْح ُن َل ُه َ .وَر ٌّب َواْحٌدَ :ي ُسو ُع اْل َمس ُ
ُ َ ُ
لك ْن َلَنا ِإ ٌ َ
ُ
َشي ِ
ِ ِ
اءَ ،وَن ْح ُن ِب ِه.
ِبه َ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 ِ
ِ
اء ِب َكلِ َم ِة ُق ْدَرِت ِهَ ،ب ْع َد َما َصَن َع ِبَن ْف ِس ِه
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 ِ ِ
َت ْط ِه ا ِ
َعالِي،
ظ َمة في األ َ
ير ل َخ َ َ
س في َيم ِ َ
َ َ
ً
وْحدة اعطاء الحياة
إنجيل يوْحنا 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 يوْحنا الرسول األولى 20 :5
ِ
ِ
ق َ .وَن ْح ُن ِفي اْل َح ِق ِفي ْاب ِن ِ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 ُ

وْحدة مغفرة الخطايا
انجيل متي 9
ِ
ِ
ِ
وجِ « :ث ْق َيا
ال لِْل َمْفُل ِ
وْحا َعَلى ِفَر ٍ
َ 2وِإ َذا َمْفُل ٌ
وج ُيَقد ُموَن ُه ِإَلْيه َم ْطُر ً
يماَن ُه ْم َق َ
اشَ .فَل َّما َأرَى َي ُسو ُع إ َ
اك».
ورٌة َل َك َخ َ
ط َاي َ
ُبَن َّيَ .م ْغ ُف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
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 ِ
ش؟
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 ِ
وج:
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!»
اْح ِم ْل ِفَر َ
« ُق ِم ْ
ام َو َم َضى ِإَلى َبْي ِت ِه.
َ 7فَق َ
سفر أعمال الرسل 28 :20
ِ
يع َّ ِ ِ َّ ِ
الروح اْلُقُدس ِفيها أ ِ ِ
يس َة
ِا ْْح َت ِرُزوا ِا ًذا ألَ ْن ُف ِس ُك ْم َولِ َج ِم ِ
ام ُك ُم ُّ ُ
َساق َفةً ،ل َتْر َع ْوا َكن َ
ُ َ َ
الرعَّية التي أَ َق َ
ِ ِ
اها ِب َد ِم ِه.
هللا َّالتي ا ْق َتَن َ
وْحدة الدينونه والجزاء
إنجيل يوْحنا 22 :5
ِ
طى ُك َّل َّ ِ ِ
الب ِن،
أل َّ
َع َ
َْحًداَ ،ب ْل َق ْد أ ْ
اآلب الَ َيد ُ
ين أ َ
الدْيُنوَنة ل ْ
َن َ
إنجيل يوْحنا 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 ِ
اْح ٍد َْح َس َب
ان َس ْو َ
َُ
َ
َ
ف َيأْتي في َم ْجد أَب َ َ َ
َع َملِ ِه.
سفر رؤيا يوْحنا الالهوتي 12 :22
ِ
ُجرِتي م ِعي ألُجازِي ُك َّل و ِ
اْح ٍ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
اْح ٍد َما َك َ
َ
أل ََّن ُه الَُبَّد أََّنَنا َجم ً
ام ُكْرِس ِي اْل َمس ِ َ َ
َم َ
يعا ُن ْظ َهُر أ َ
ان أ َْم َشًّار
َصَن َعَ ،خْيًار َك َ
وْحدة المجد
إنجيل يوْحنا 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 يوْحنا 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 أَْحٌد َف َكأَ ْقو ِ ِ
ِ
هللا
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.
ِفي ُك ِل َ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.
اْح َف ُ
ظوا 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 َ
ِ
ِ 25
الد ُه ِ
اآلن َوِإَلى ُ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 َ
وْحدة 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 يوْحنا 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 َّ َ
وْحدة األ زلية االبدية

سفر دانيال 7
السم ِ
ىِ
ى َّ ِ
ِ
اء ِإَلى اْلَق ِديمِ األََّيامِ،
اء ِم ْث ُل ْاب ِن ِإْن َس ٍ
ان أ ََتى َو َج َ
ُ « 13كْن ُت أََر في ُرَؤ اللْيل َوِإ َ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 َ
سفر ميخا 2 :5
ِ
«أ َّ ِ
َن َت ُكوِني بين أُُل ِ
وف َي ُهوَذاَ ،ف ِمْن ِك َي ْخُر ُج لِي َّال ِذي
َ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».
َي ُكو ُن ُ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 َّ
الد ْه ِر ».
وه ْم أ ْ
ََ
َو َعلِ ُم ُ
ََ ْ
َن َي ْح َف ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ
ِ
ين.
آم َ
إنجيل يوْحنا 15 :1
يوْحَّنا َش ِه َد َله وَن َادى ِق ِائالً« :ه َذا هو َّال ِذي ُقْل ُت عْنه :إِ َّن َّال ِذي يأ ِْتي بع ِدي صار ُقد ِ
َّامي ،أل ََّن ُه
َ ُ
ُ َ
َ َْ
َ َ
َُ
َُ
ان َقْبلِي».
َك َ
إنجيل يوْحنا 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 يوْحنا 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.
ْ
سفر رؤيا يوْحنا 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.
ََ
وْحدة التكلم من خالل البشر
إنجيل لوقا 15 :21
ِ
اوموها أَو يَن ِ
وها.
اق ُ
يك ْم َف ًما َو ِْح ْك َم ًة الَ َي ْق ِدُر َج ِمي ُع ُم َع ِان ِد ُ
ُع ِط ُ
يك ْم أ ْ
ض َ
ألَني أََنا أ ْ
َن ُيَق ِ ُ َ ْ ُ
انجيل متي 10
اع ِة ما َت َت َكَّلمو َن
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 َ
َ 19ف َم َتى أ ْ
ُ
الس َ َ
ِب ِه،
ِِ
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
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 ُ
تْل َك َّ َ
وح اْلُقُد ُ

وبالطبع نعرف كيف فهم اليهود هذا
انجيل يوْحنا 5
َع َم ُل».
اآلن َوأََنا أ ْ
َج َاب ُه ْم َي ُسو ُع« :أَِبي َي ْع َم ُل َْح َّتى َ
َ 17فأ َ
ِ
وه ،أل ََّن ُه َل ْم َيْنُق ِ
ال أَْي ًضا
ض َّ
ود َي ْطُلُبو َن أَ ْك َثَر أ ْ
ان اْلَي ُه ُ
َج ِل ه َذا َك َ
َ 18فم ْن أ ْ
َن َي ْقُتُل ُ
السْب َت َفَق ْطَ ،ب ْل َق َ
ِإ َّن هللا أَبوه ،مع ِادالً َن ْفسه ِب ِ
اهلل.
َ ُ
َ ُ ُ َُ
انجيل يوْحنا 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 يوْحنا :10
 30أََنا واآلب و ِ
اْحٌد».
َ ُ َ
ِ
ِ
وه.
َ 31ف َتَن َاو َل اْلَي ُه ُ
ود أَْي ًضا ْح َج َارًة لَيْر ُج ُم ُ
َع َماالً َك ِث َيرًة َْح َسَن ًة أََرْي ُت ُك ْم ِم ْن ِعْن ِد أَِبيِ .ب َسَب ِب أَ ِي َع َمل ِمْن َها َتْر ُج ُموَن ِني؟»
َج َاب ُه ْم َي ُسو ُع« :أ ْ
 32أ َ
 33أَجاب ُه اْليه ُ ِ ِ
ان
َ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»
َت ْج َع ُل َن ْف َس َك ِإ ً

إذا اعتقد بعد ان تأكدنا بالقليل من األمثلة ان يسوع المسيح او اقنوم االبن واْحد مع هللا في كل
شيء بصوره مطلقه
فاعتقد بهذا معنى عدد يسوع الذي ارسلته اتضح وأيضا في سياقه
انجيل يوْحنا 17
َ 1ت َكَّلم يسو ُع ِبه َذا ورَفع عيَني ِه َنحو َّ ِ
اعةَُ .م ِج ِد ْابَن َك لُِي َم ِج َد َك
اآلبَ ،ق ْد أ ََت ِت َّ
الس َ
َ َ َ َْ ْ ْ َ
ال« :أَُّي َها ُ
َ َُ
الس َماء َوَق َ
ْابُن َك أَْي ًضا،
وْحدة المجد
ِ ِ
ِ ِ
طْي َت ُه.
َع َ
طْي َت ُه ُسْل َ
َع َ
طاًنا َعَلى ُك ِل َج َس ٍد لُي ْعط َي َْحَيا ًة أََبدَّي ًة ل ُك ِل َم ْن أ ْ
ِ 2إ ْذ أ ْ
المسيح يعطي ْحياة ابدية.
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
وك أَْن َت ِ
يح َّال ِذي أَْر َسْل َت ُه.
َ 3وهذه ه َي اْل َحَيا ُة األََبدَّيةُ :أ ْ
اإل َ
َن َي ْع ِرُف َ
له اْل َحقيق َّي َو ْْح َد َك َوَي ُسو َع اْل َمس َ
والحياة األبدية التي في عدد  2يعطيها المسيح بنفسه هو معرفة بمعنى عالقة واختبار بين
االنسان واالله الوْحيد الحقيقي والذي يقيم هذا الوسيط بين هللا واالنسان وهو الرب يسوع المسيح
النه من الطبيعة اإللهية واخذ الطبيعة اإلنسانية فلهذا هو طبيعة الهية معطي ْحياة وطبيعة
إنسانية مرسل ليعرفوا االله الحقيقي وندرك أهمية هذا الموضوع عندما نتحقق من أن فكرة
بشرا" ،هي القاعدة التي يبني عليها يوْحنا إنجيله .وفي نفس السياق يؤكد
التجسد" ،والكلمة صار ً
أنه من ذات هللا منذ االزل

ض .اْلعمل َّال ِذي أَع َ ِ
َع َم َل َق ْد أَ ْك َمْل ُت ُه.
 4أََنا َمج ْ
طْي َتني أل ْ
ْ
َّد ُت َك َعَلى األَْر ِ َ َ َ
ِ ِ
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ِ
ِ
ان لِي ِعْن َد َك َقْب َل َك ْو ِن اْل َعاَلمِ.
اآلب عْن َد َذات َك ِباْل َم ْجد َّالذي َك َ
َ 5و َ
اآلن َم ِج ْدني أَْن َت أَُّي َها ُ
إن هدف اإلرسال إ ًذا هو إظهار هللا في شخص يسوع المتأنس .وبكالم آخر إن يسوع هو الشخص
الوْحيد الذي يستطيع أن يكشف لنا عن طبيعة هللا وجوهره .إن ما يفترض هذه الرؤية الالهوتية
هو أن هللا لم يره أْحد قط (: 18). "1االبن الوْحيد الذي في ْحضن اآلب") والمرسل من االب بدون
انفصال هو القادر أن يخبرنا عن ماهية اآلب.
ومقتطفات من كالم البابا شنودة شارْحا لآلية
وعن آية "يعرفوك أنت اإلله الحقيقى وْحدك" ،فلم االبن في هذه الكلمة يعرفوك أنت اإلله الحقيقى
وْحدك أن يميز األب عن األبن إنما أن يميز األب عن اآللهة األخرى ،أي عن موضوع ُّ
تعدد اآللهة
التى كانت منتشرة في ذلك الزمان ،فالتفرقة هنا عن اإللهه غير الحقيقين "أنت اإلله الحقيقى
وْحدك" .فعندما يقول المسيح "أنت اإلله الحقيقى وْحدك" ،فهنا هو يميزه عن آلهة األمم ،أي عن
تعدد األلهة ،لكن هذا الكالم ليس عن السيد المسيح.
إذن ،ما معنى آية "انت وْحدك" هذه؟! وما هو المقصود عندما يقول "أنت هو اإلله الحقيقى
وْحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته"؟
القديس أثانسيوس الرسولى قال تشبيهاً جميالً جداً لهذا الموضوع ،إذ قال" :إذا قالت الشمس أنا
مصدر النور الوْحيد لألرض أثناء النهار ،فهل هي تنفى هذا األمر عنها أشعاتها؟! أم أن الشمس
هى مصدر النور وأشعاتها ايضاً؟! وعن طريق أشعتها ِ
توصل النور لألرض ..فكأن الشعاع

انت مصدر النور ِ
يقول لها ِ
وْحدك ،وأنا الشعاع الذي أرسلتيه لألرض لكي ُينير األرض ،ونحن
االثنين واْحد :الشمس والشعاع ..واْحد أى شئ واْحد".
لست غريباً
أنت اإلله الحقيقى وْحدك وأنا اللوغوس (الكلمة) أنا عقلك الناطق ونطقك العاقل ،أنا ُ
عنك ،وال أنا بعيداً عنك ،وال منفصالً عنك .أنا كما ورد في كورتثوس األولى (" )23،24 :1قوة
هللا وْحكمة هللا" .أنت اإلله الحقيقى وْحدك ،وأنا قوتك ِ
وْحكمتك وعقلك الناطق وإبنك الذي أرسلته
للعالم لكي يفديه .فلست منفصالً عنك وال غريباً عنك ،أنت اإلله الحقيقى وْحدك ،وأنا فيك وأنت
فيَ ،م ْن رآنى فقد رأى
في ..ومن رأنى فقد رآك ،كما ورد في يوْحنا " :14أنا في اآلب واآلب َّ
َّ
اآلب".
إذاً عبارة "أنت اإلله الحقيقى وْحدك" نضع بجانب منها عبارة "أنا واآلب واْحد" (يوْحنا .)30 :10
عرفتهم بك،
وآية "يعرفوك أنت اإلله الحقيقى وْحدك" ،فكيف يعرفوك؟ يعرفونك عن طريقي أنا اللى َّ
أنا َعَّرفتهم اسمك ،أنا عرفتهم كالمك .كل هذا مذكور في يوْحنا  ،17إذ يقول السيد المسيح
"عرفتهم وسوف اعرفهم" لكى يعرفوك بواسطتى ،فأنا إقنوم المعرفة.

والمجد هلل دائما

