من لَه أُذُنَ ِ
لس ْم ِع فَ ْليَ ْس َم ْع.
ان لِ َّ
َْ ُ
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رح أرضا ً وهو
ميندل كرافيتز ،رج ُل يهودي له من العمر  48عاماً ،صدمته سيارة في مدينة نيويورك وطُ َ
شرطي إلى مكان الحادث ْ
وإث َر إلقائه نظرة ًسريعةً على الضحية ،سارع إلى
ينزف على الرّصيف .وصل
ُّ
طلب سيارة إسعاف وكاهن .
وصل الكاهن أوالً ،وانحنى فوق رأس كرافيتز ،وطرح عليه السّؤال التّالي" :هل تؤمن باآلب ،واإلبن
والروح القدس؟"
تج ْم ِه َرة من حوله .وقال" :أنا مطروح هنا أصارع
رفع كرافيتز رأسه ،وفتح عينيه ،والتفت صوب الحشود ال ُم َ
الموت وهو يخاطبني بلُغَة األلغاز!"
~~~~~~~
إنّ الجهل ليس نعمةً .يناشدنا ُكتّاب العهد الجديد باستمرار ،بضرورة معرفة ما نؤمن به والتّأكد من هذا
اإليمانّ .
إن عبارة القديس بولس " أَلَ ْستُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ " غالبا ً ما تتكرّر في رسائله ال ُمتَ َع ِّددَة .
ّ
إن التّعاليم الكاذبة الّتي كانت سائدة في أيام يسوع المسيح ،كانت نتيجةً لجهل النّاس بالكتب المق ّدسة ،باإلضافة
س" (متى  .)9::1كم هو كبير إذاً ،الجهل الّذي يفتك بالمسيحيين
إلى ممارستهم "لتعاليم ِه َي َو َ
صايَا النَّا ِ
اليوم؟ ليس عليكم سوى اإلنتباه إلى التّوبيخ الوارد على لسان ربنا يسوع " :أَ ْنتُ ْم تَ ْس ُج ُدونَ لِ َما لَ ْستُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ "
(يوحنا .)8:44
هل تَعلم يا صديقي لِ َمن أو لِما تسجد ،أم تكتفي باتّباع تقاليد كنيستك فقط؟ هل إلهك هو إله إبراهيم وإسحاق
ويعقوب؟
ّ
ختصر وواضح بإعالن س ّر التقوى (9تيم
وبشكل ُم
إن الغ ََرض من هذا الكتاب هو التّعريف قَ ْد َر اإل ْمكان
َ
ٍ
 ،)6:93أو باألحرى موضوع الهوت اإلنجيل المقدس .إنّي أ ُحثُّكم على المثابرة بِج ّد على تفتيش الكتب إلى أن
تُ ْعلَن لكم الحقيقة.
في أق ّل من  633سنة فقط بعد صعود المسيح يسوع ،أصبحت المسيحية ديانة ُمنَظَّ َمة وأُ ْ
طفِئ سريعا ً نور اإلله
الواحد الحق ،بسبب الالهوتيين الذين علّموا مبادئ وعقائد مذاهبهم ومنظماتهم ونشروا تقاليد الناس بدالً من
كلمة هللا .نتيجةً لهذا الواقع ،أصبح هناك العديد من النّظريّات المختلفة المتعلّقة بتعليم الالهوتّ .
إن َشريحة
واسعة من النّاس يؤمنون ّ
بأن هللا هو كائن ثالثي أو ثالوث من األشخاص ،بينما يؤمن البعض اآلخر بأنّه كائن
من شخصين إثنين .وهناك آخرون يؤمنون بأنّه واحد ،إالّ أنّهم يُنكرون ألوهيّة يسوع المسيح .إ ّن الق ّديسين
الّذين عايشوا زمن اإلنجيل لم يلجأوا أبداً إلى التّكهّن حول هويّة هللا .ومن ثَ َّم ش َر َع المؤمنون الحقاً ،يفقدون

-1-

PROPHETIC*REVELATION

الرّؤية من جهة كلمة هللا ،فأهملوا أسُس هذه الكلمة ،عندما ا ْن َح َرفواعن قيادة الروح القدس .وحينئ ٍذ ،سادَت
بشكل واسع.
الجامحة حول حقيقة هللا ُمتَفَ ِّشية
أفكار اإلنسان ،و َغدَت التّكهّنات
َ
ٍ
لقد تَ َمسَّك معظم اليهود بش ّدة وتز ُّمت بإيمانهم باإلله الواحد ،خالل السّنوات المائة األولى من عصر اإلنجيل،
وبعد هذه السّنوات أيضاً ،إالّ أنّهم فشلوا في التّعرّف على يسوع المسيح ،بأنّه هو إلههم الظاّهر في الجسد ،أي
حال أفضل .فهي قد ح ّولت
أنّه كان مسيحهم ال ُم ْنتَظَر .ولم تكن المسيحيّة المنَظَمة ،فيما خصّ معتقداتها في ٍ
إيمان ُم ْش ِرك أي ُمتع ّدد اآللهة .إذ َع َم َد علماء الالهوت عندهم ،إلى تقطيع إله
إيمان إبراهيم باإلله الواحد ،إلى
ٍ
َ
إبراهيم إلى ثالثة قِطع ،وحاولوا من ث َّم ،تنصير المتح ّدرين منه ،نسل ابراهيم( ،أي جعلهم مسيحييّن) ،بأن
يق ّدموا لهم الجزء الثاني (القطعة الثانية ،أي الشخص الثاني) .وما زالوا يقومون بهذا العمل إلى يومنا هذا.
بالرغم من ّ
أن تعليم وحدانية هللا هو إيمان ُمعتَ َمد ومقبول بشكل عام ،من قبل بعض المؤمنين باإلنجيل على
أنّه اإليمان الحق ،غير ّ
أن العديد من المؤمنين لم يستوعبوه بشكل جيّد وواضح.
بأن معتقدكم هو الحقيقة الحقّة .هناك عدد كبير ج ّداً
ال تكتفوا باإليمان الّذي لديكم فقط ،إنّما ع ّزوا أنفسكم أيضا ً ّ
من "المؤمنين باإلنجيل" ،الّذين يتمتّعون بمعرفة عقليّة ُم ْستَقاة من ُو ّعاظهم المفَضَّلين (سواء أكانوا رسالً،
أنبياء ،مبشرين ،رعاة أو معلمين) ومن تعاليمهم ،ولكن القالئل منهم ،هم ممتلئون بالروح و ُم ْكتَفون بالكلمة .ال
سانَ الطَّبِي ِع َّي الَ يَ ْقبَ ُل َما
اإل ْن َ
تقلْ "أنا أؤمن" ،إلى أن تتأكد من أنه ُم ْعلَ ٌن لك حقا ً من خالل روح الربَ .
"ول ِكنَّ ِ
وح هللاِ؛ ألَنَّهُ إِنَّ َما يُ ْح َك ُم فِي ِه ُرو ِحيًّّا" (9كور ّ .)4:98
طي من
إن اإلعالن ال يُعتَبَر إعالنا ً حقيقياً ،إال إذا أ ْع َ
لِ ُر ِ
َ
َ
َ
ق هللاِ" (9كور  .)4:93إذاً،
ص ُك َّل ش َْي ٍء َحتَّى أ ْع َما َ
وح ِه .ألنَّ ُّ
وح يَ ْف َح ُ
الر َ
فوق" .فَأ ْعلَنَهُ هللاُ لَنَا نَ ْحنُ بِ ُر ِ
ان َكا ِذبًّا" (رومية .)6:8
صا ِدقًّا َو ُك ُّل إِ ْن َ
"لِيَ ُك ِن هللاُ َ
س ٍ
ّ
إن صالتي لكم هي أن يبارككم الرب في دراستكم لكلمته.
ريشارد ل.س.غان
الكاتب
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لقد ُكتب هذا المقال سنة  ،٤٨٩١من أجل كشف ُمغالطات العقيدة ال ُم َس ّماة "الثالوث" .ومنذ ذلك الحين ،بدأت
تَتَ َك َّشف بعض الحقائق الكتابيّة المه ّمة المتعلّقة بهذا الموضوع .غير ّ
أن إعالن اإلله الواحد (ووحدانية
الالهوت) الحقيقي ،مازال كما هو ،لم يتغيّر .وبما ّ
أن هللا يقود عروسه نحو الكمال ،فمن ال ُمت ََوقَّع إذن ،أن
فهم أعمق لحقيقة هللا .لذا ،فلقد رأى الكاتب بأنه من الضروري مراجعة
يَحْ ظى كافّة قديسي المسيح على ٍ
المقال األصلي لِصالح المؤمنين بالحقيقة .يهدف هذا المقال إلى تقديم دراسة شاملة ُم َع َّمقَة وموضوعيّة في
سبيل فهم عقيدة الالّهوت ـ سر هللا في المسيح .نَظَراً لقُصْ ر المساحة ،فإنّه من غير الممكن التّوسُّع في تفصيل
كافّة البراهين الّتي تَ ْد َحض عقيدة الثالوث.

اآلب طَالِبٌ ِم ْث َل
وح َو ْال َحقِّ ،ألَ َّن
َ
َّاج ُدونَ ْال َحقِيقِيُّونَ يَ ْس ُج ُدونَ لِآل ِ
" َول ِك ْن تَأْتِي َسا َعةٌَ ،و ِه َي اآلنَ ِ ،حينَ الس ِ
ب بِالرُّ ِ
الرُّوح َو ْال َح ِّ
ق يَ ْنبَ ِغي أَ ْن يَ ْس ُج ُدوا" ـ يوحنا 4:23-24
ه ُؤالَ ِء الس ِ
َّاج ِدينَ لَهَُ .هللاُ رُوحٌَ .والَّ ِذينَ يَ ْس ُج ُدونَ لَهُ فَبِ
ِ

اللوغــــوس:
بـدايــــــــة
خليقـــــــــــة اللـــــــــــــه
ألخلـــق
ض – ".تكوين 9:9
" فِي ا ْلبَ ْد ِء خَ لَ َ
ت َواألَرْ َ
اوا ِ
ق هللاُ ال َّس َم َ
من المعلوم والمقبول بصورة عا ّمةّ ،
أن السماء واألرض قد ُخلِقتا في ستة أيام .إنّما هذه األرض التي نعيش
دهور من ال ّزمن على عمليّة الخلق
عليها اآلن هي في الواقع ،خليقة قد أعي َد إنشاؤها من جديد ،بعد مرور
ٍ
الّتي أُ ْن ِجزَت على يد ّ
هللا أوالً ،أي في البدء .وقبل إعادة الخَ لق هذه ،كانت األرض في حالة خراب ،خالء
وظلمة.
ل َم كان ذلك؟ وما هي األسباب الّتي أودت بها إلى تلك الحالة ؟
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عصر ما قبل التاريخ
دَعونا نَتَفحَّص ِسجالت الكتاب المق ّدس حول التسلسل الزمني لألحداث ال ُم ْختَصَّة بالسماء واألرض اللتيْن
خلقهما هللا .في تكوين  ،9:9نجد ّ
أن هللا قد خلق السماء واألرض في فترة تدعى "البدء" ،وهي عبارة عن
ماليين من السنين في الماضي .هذا هو بدء خلق السماء واألرض .لقد قال النبي أشعياء ّ
" قَر ََّرهَا.
أن هللا
ص َّو َرهَا" (أشعياء ّ .)45:18
إن اإلكتشافات األثرية قد أثبتت لنا بأنّه كان هناك
اطالً .لِل َّس َك ِن َ
لَ ْم يَ ْخلُ ْقهَا بَ ِ
َصبَة شبيهة باإلنسان .لقد كان هناك إذن،
عصر ،كانت تعيش فيه على هذه األرض ،ديناصورات وخالئق ُم ْنت ِ
ْ
ْ
ُ
ت األَرْ ضُ خَ ِربَةً َوخَ الِيَةًَ ،و َعلَى َوجْ ِه ال َغ ْم ِر ظل َمةٌ" (تكوين أ.)1:4
عصر إستم ّر لماليين السنين ،قبل أن " َكانَ ِ
ويُع َْرف هذا العصر بكل بساطة بـ"عصر ما قبل التاريخ".

الكائنات المالئكية
ّ
ووضع جيّدين ،قد ُو ِجدَت في األصل بِقَصْ ِد أن تكون َمسْكنا ً لجميع
إن األرض ،و َكوْ نها ُخلِقَت في حال ٍة
ٍ
ً
ّ
الخالئق والكائنات لكي يعيشوا معا في حال ٍة من اإلنسجام ٍ التام ،خالل عصر ما قبل التاريخ ،ذاك.
دعونا ن َْخطو اآلن ،خطوةً أخرى إلى الوراء ،إلى ما قبل بدء السماء واألرض ،وصوالً إلى بداية المالئكة.
في أيوب  ،38:4-7كشف هللا جهالة أيوب عندما سأله:
ح َم ًّعاَ ،و َهتَفَ َج ِمي ُع بَنِي هللاِ؟"
س ْ
ض؟ ِ ...ع ْن َد َما ت ََرن َّ َمتْ نُجو ُم ُّ
"أَيْنَ ُك ْنتَ ِحينَ أَ َّ
ستُ األَ ْر َ
الص ْب ِ
نعم ،لقد كانت كواكب هللا (أي المالئكة ال ُمرْ َسلون) هناك ،مع هللا حين أسّس األرضّ .
إن ك ّل بذرة  -كلمة ،أي
إبنا ً هلل ،قد كان هناك في فكر هللا الالمحدود ،يهتف من الفرح.
[مالحظة :غالبا ً ما يتح ّدث هللا عن األشياء الغير موجودة وكأنها موجودة (سالفاً) (رومية .])4:17
ّ
إن كل كائن مخلوق على صورة هللا و َشبَهه ،قد ُمنِح المقدرة على اإلختيار فيما بين الصح والخطأ .ما من أحد
توضع خيارات المالئكة على ال ِم َحك،
بينهم قد تَ َّمت بَرْ َمجته على ِغرار ال ّرجُل اآللي .لذا ،فلقد كان ينبغي أن
َ
ي مكان أفضل من كوكب األرض إلجراء هذا اإلختبار ،بما ّ
نظراً لكوْ نهم على صورة هللا وشبهه .وأ ّ
أن
السماء ،هي ُم َع َّدة لكي لتكون مكانا ً لِسُكنى هللا فقط.
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ألمالئكة الساقطون
ّ
إن الشيطان كان قد أصبح مالكا ًّ ساقطاًّ ،حين َدخَ َل جنّة عدن المصنوعة آلدم وحواء .من الواضح ،أنه كان قد
ُ
ض َع لإلختبار في مرحل ٍة ما ،من الزمن في العصور الماضية ،وبعد فشله ط ِرح إلى األرض ،كما هو ُم َد َّون
خَ َ
في أشعياء14:12-14وحزقيال .28:11-17
في يوحنا  ،8:44قال يسوع (لليهود الغير مؤمنين):
س ِمنَ ا ْلبَ ْد ِءَ ،ولَ ْم يَ ْثبُتْ فِي
يسَ ،و َ
ب ه َُو إِ ْبلِ ُ
ش َه َوا ِ
"أَ ْنتُ ْم ِمنْ أَ ٍ
ت أَبِي ُك ْم تُ ِريدُونَ أَنْ تَ ْع َملُواَ .ذاكَ َكانَ قَتَّاالًّ لِلنَّا ِ
ب".
ا ْل َح ِّ
ب فَإِنَّ َما يَتَ َكلَّ ُم ِم َّما لَهُ ،ألَنَّهُ َك َّذ ٌ
ق ألَنَّهُ لَ ْي َ
اب َوأَبُو ا ْل َك َّذا ِ
س فِي ِه َحقٌَّ .متَى تَ َكلَّ َم بِا ْل َك ِذ ِ
بقوله هذا ،لم يكن يسوع يُشير إلى جريمة قتل هابيل من قِبَل قايين ،نسل الحيّة ،وال إلى ال ِك ْذبَة التي قالتها
الحية إلى ح ّواء .لقد كان المسيح يُشير إلى أصل الشيطان واإلختبار الّذي اجتازه عندما كان يَحظى بجنّة عدن
الخاصة به على نفس هذه األرض.
عندما كان النبي حزقيال يتنبأ في حزقيال  ،44فإنّه لم يكن يوجّه توبيخه إلى ملك صور فقط ،الرّجل صاحب
أحبّ أن يُ َمجِّد نفسه ويرفعها ،بل لقد كان يتوجّه أيضا ً إلى الشيطان ،حين قالُ " :ك ْنتَ فِي َع ْد ٍن
المجد ،الذي َ
صنِ َعت لذلك الرئيس المالئكي
َجنَّ ِة هللاِ" (العدد  .)96إنّما إنتبهوا جيداًّ من فضلكم ،فإنّ جنة عدن هذه ،التي ُ
قبل سقوطه ،كانت جنّة حجارة كريمة وليست جنّة نباتاتّ .
إن جنّة آدم كانت مغروسة بأشجار ُم ْث ِم َرة
ونباتاتّ .
إن كلمة "عدن" تعني ببساطة" ،بهجة" أو "فردوس" .كل شيء في جنّة الحجارة الكريمة تلك ،قد
تارتَه – أي مجده .لقد ارتفع إلى مركز السّلطة – " َعلَى
صُنع لذلك الكروب المنبَ ِسط؛ ك ّل حجر ٍكريم ٍكان ِس َ
س ُك ْنتَ " (العدد  .)98لقد كان كامالً في طرقه حتى ُو ِجد فيه إثم (العدد  .)9:فَ ِشل في إمتحانه
َجبَ ِل هللاِ ا ْل ُمقَ َّد ِ
و َسقَطَ .ومن ث َّم ،أصبح ُزه ََرة ( – )Luciferإبن الصُّ بح ،هو الشيطان ،عد ّو هللا.
عندما عاد التالميذ السّبعون إلى يسوع المسيح بعد إرساليّتهم التبشيرية الناجحة ،كانت تغمرهم بهجة عارمة،
لدرجة َحدَت بالرب إلى ت ْنبيههم قائالًَ " :رأَي ُ
ق ِمنَ ال َّس َما ِء "(لوقا  .)10:17-18نعم
ْت ال َّش ْيطَانَ َساقِطًا ِم ْث َل ْالبَرْ ِ
ض يَا قَا ِه َر األُ َم ِم "(أشعياء .)14:12
لقد َرفَّع الشيطان نفسه و َسقَط من موقعه األول "قُ ِطعْتَ إِلَى األَرْ ِ
من الواضح ّ
راوة
ُقاوم بِ ِ
ض َ
أن ُزهَرة ،الذي قد َح ِظ َي سابقا ً بالسّلطان والسّيطرة على كوكب األرض هذا ،كان ي ِ
ال ْستِعادة سيطرته على األرض ،الّتي كانت قد ُو ِهبَت إلى اإلنسان ،الحاكم الجديد ،والذي ُعيِّن حاكما ً وسيداً
بدالً منه منذ عمليّة إعادة الخلق .فلقد كان يحاول بشتّى الطرق والوسائل تحقيق طموحاته تلك .من هنا ،نجد
ّ
بأن أكاذيبه ومكائده ال ّشريرة قد مألت األرض فَسادَت ثقافة العنف وانتشرت الخطايا .آه يا لهذا الشيطان
ّ
ّ
اإلبليس! إنه يفعل ك ّل ما في و ْس ِع ِه لتدمير ك ّل ما خلقه هللا! نعم ،إنه إله هذا العصر الشرير!
نعم ،لقد كان ُزهَرة كامالً عندما ُخلِقَ .ولكنّه لم يكن راضيا ً بملكيّته و ُم ْقتَنياته و َمقا ِمه .يبدو وكأنّه ضجر من
مركزه ومكانته وراح يَ ْكتُ ُم في داخله طموحا ً سريّا ً بأن يصير مثل العلي ،وراح يُنَ ّمي هذه الرّغبة (أشعياء
َ .)98:98علِ َم هللا بذلك وبدأ يتعا َمل معه .كان هذا ،عندما ُو ِج َد فيه إثم ،و َش َر َع يؤجّج نار "الحرب" فيما بين
مخلوقات األرض العمالقة .أقتلوا! إذبحوا! َد ِّمروا! وهكذا أصبح ُزهَرة قَتّاالً!
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ق بكذبته األولى .فهو لم يثبت في الحق هذا صحيح .لقد " َكانَ قَتَّاالً ِمنَ ْالبَ ْد ِءَ ،ولَ ْم
واجهَهُ هللا ،نَطَ َ
وعندما َ
َ
يَ ْثب ْ
َّ
َ
ْس فِي ِه َح ٌّ
ُت فِي ْال َح ِّ
ق ".
ق ألنهُ لي َ
ّ
إن األرض كانت في حالة اضطراب وفوضى ،فلقد كانت جميع المخلوقات تتقاتل فيما بينها وتقضي على
بعضها البعض ،فعاث الخراب في ك ّل جوانب البيئة المحيطة من حولهاّ .
إن الحطام ال ُمتَرا َكم والجثث
ال ُمت ََحلِّلَة ،قد أحْ َدثَت تغييراً في الظروف المناخية لكوكب األرض وأف َسدَت ود ّمرت المساحات األرضيّة ،فقرّر
هللا أخيراً ،أن يضع ح ّداً لل ّدمار والخراب الواسع النّطاق .فما كان من ّ
هللا إالّ أن أحاط ك ّل األرض بغطاء من
الجليد فج ّمدها (جلّدها) .وجُرِّد بعدئ ٍذ رئيس المالئكة السّاقط من سلطانه وسيادته على األرض.
ّ
إن جميع المالئكة الذين تبعوا قيادة ال ّشيطان ال ّشرّيرة قد سقطوا معه .لقد تخلّوا عن موقعهم األول بمحْ ض
ّ
ّ
ً
ووفقا لرغبتهم الخاصّة .أ ّما المالئكة الذين أثبتوا إخالصهم هلل ،فقد ظلوا عن يمين هللا من
إرادتهم واختيارهم ِ
أجل تنفيذ مشروعه.
فإن ّ
ال يُ ْم ِكن ل ُعلَماء الالّهوت المثقفين ،و"ال ِعظام" أن يغوصوا في أعماق الحقيقة ال ُمخَ بّأة في كلمة هللاّ .
هللا
سوف يُ ْعلِن الحقيقة لألوالد (لألبناء) فقط .نعمّ ،
إن كلمة الرّب قد ُو ِهبَت لنا نقطةً نقطة ،ومبدأً مبدأ ،وجزء
جزء ،هنا قليل وهناك آخر ،من أجل أن يتسنّى لنا إستقبال كلمة الحق والحقيقة.
ما زال هناك إلى يومنا هذا ،بعض األشخاص( ،خاصةً أولئك الذين يعتقدون ّ
بأن ُع ْمر األرض يُقَ َّدر بحوالى
ّ
ال ٠٦٦٦سنة) يُ َعلِّمون ّ
بأن الديناصورات كانت تعيش في أيام آدم ،وقد هلكوا جميعهم في الطوفان العظيم أيام
إن هذا لَغبا ٌء ُم ْ
طلَق! لَوْ ّ
نوحّ .
أن الديناصورات كانت موجودة في زمن نوح ،فلماذا إذن ،لم تكن داخل الفلك
حيث ّ
أن هللا قد أصدر أمره بالتّحديد إلى نوح ،بأن يصطحب معه ”زوجا ً (إثنين) ِم ْن ُك ّل“ الحيوانات ،قبل أن
ُ
ْ
يُ َد ِّمر ويُ ْهلِك العالم بالطوفان؟ ولو أنّها أ ْد ِخلَت إلى الفُلك ،فلماذا هي ليست موجودة معنا هنا اليوم؟ (ي َُرجِّح
بعض المبشرين والوعاظ ّ
بأن الديناصورات لم يتم ّكنوا من اإلستمرار في العيش بعد الطوفان ،إالّ لفترة
قصيرة نظراً ألحجامهم الهائلة ،وذلك بسبب ال ّشح في المواد الغذائيّة واألطعمة ) .بادئ ذي بدء ،هل من
المعقول أن يُ ْنقَل إلى الفلك”،إثنين ِم ْن ُك ّل“ ال ّديناصورات والطيور الضّخمة (حتى الصغيرة الناضجة منها)؟
فكروا في هذا األمرّ .
ُقارب ال ١١٦٦سنة) لم يكن هو السّبب
إن الطوفان الّذي حدث في أيّام نوح( ،منذ ما ي ِ
الّذي أ ّدى إلى وفاة الديناصورات.
لقد ْأثبَتَ ِع ْلم اآلثار بأنهّا كانت موجودة منذ ماليين السنين ،وليس منذ  ٠٦٦٦سنة فقط ،في زمن آدم .لو ّ
أن
َّب بإنقراض الديناصورات ومخلوقات األرض األخرى ،فلماذا لم تستطع بعض الكائنات كالـ
الطوفان قد تَ َسب َ
( )trilobitesوالمفصليّات األخرى (الّتي تنتمي إلى عائلة العنكبوتيات والحشرات وغيرها من شعبة
مفصليّات األرجل) الّتي تعيش في البحار النّجاة من الطوفان؟ كيف انقرضت بعد الطّوفان ولماذا حدث ذلك؟
أإلجابة ،هي أنها لم تكن في الواقع موجودة في زمن آدم ،بل إنّها ُو ِجدَت بالحري ،قبل ذلك الوقت بكثير ،أي
منذ دهور متع ّددة ،ولقد هلكت جميعها عندما َع َم َد هللا إلى تجليد (إحاطة األرض بغطاء من الجليد) (تجميد)
األرض ،بعد أن أجرى دينونته على الشيطان والمالئكة الساقطين.
ال يُ َسجَّل في تكوين  9:9م ّدة ُم َح َّددَة فيما خصَّ الزمن الّذي فيه ،خلق هللا السماء واألرضّ .
إن األحداث التي
حصلت أثناء ذلك الوقت ليست مد ّونة في تلك اآلية الواحدة( .يعود هذا اإلجراء بهدف إخفاء الحقيقة عن
الحُكماء والفهماء) .وبالتّالي ،يُ ْمكن لهذه العمليّة أن تكون قد استغرقت م ّدةً ال بأس بها من ال ّزمن ربما ،يشتمل
دهور عديدة.
على
ٍ
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نعم ،لقد كان ل ُزهَرة عَدنَهُ (أي جنّته) .وكان آلدم أيضاًَ ،ع َدنَهُ .وفي زمن التجديد ،عندما سيجلس ربنا يسوع
المسيح على كرسي مجده ليملك مع عروسه ،سوف يكون له أيضا ً َع َدنَهُ (متى 19:28؛ أشعياء .)65:18-25
ّ
إن "السماء الجديدة واألرض الجديدة " ،العتيدة أن تُ ْنشأ من َر َح ِم تلك الموجودة حالياً ،هي ،سوف تكون
عدن الحقيقية (رؤيا ..)21:22

إعادة الخلق
ّ
إن "سقوط الشيطان" قد أسهم بتحويل األرض إلى الحالة الكئيبة الّتي تبدو عليها في تكوين أ .1:2لم يكن هناك
نور .كانت خالية وخَ ِربةَ " .ورُو ُح هللاِ يَ ِر ُّ
ف َعلَى َوجْ ِه ْال ِميَا ِه " ،وبدأ هللا يُعيد خَ ْلق األرض (في ستّة أيام) لكي
تعود صالحة للسّكن من جديد .إنّما في عمليّة إعادة الخلق هذه ،نجد ّ
بأحجام أصغر
أن الحيوانات ،قد ُخلِقَت
ٍ
م ّما كانت عليه سابقاً.
شبَ ِهنَا("...تكوين .)1:26
ورتِنَا َك َ
سانَ َعلَى ُ
ص َ
اإل ْن َ
َ
"وقَا َل هللاُ :نَ ْع َم ُل ِ
وأ ْع ِط َي اإلنسان سلطانا ً على كل حيوان يدبّ على األرض .هذه هي بداية اإلنسان ،الذي ُخلِق أق ّل من
المالئكة ،ومع ذلك ،فإنّه قد ُكلِّ َل بمج ٍد وكرامة ،وأقي َم على أعمال ي َديْ هللا.

الالهوت
في تكوين  ،1:26لم يكن هللا يتح ّدث مع إلهَيْن آخريْن ولم يكن يستشيرهما ،أعني بهما اإلبن والروح القدس.
فهذا هو اإليمان الّذي يدعو إليه علماء الالّهوت الثّالوثيّين ،ويريدون منّا أن نوافقهم عليه ،وذلك بسبب كلمة:
َ
ق
"نحن"( "نَعمل") .إنّما اآلية الّتي تليها مباشرةً ،توضح عكس هذا اإلفتراض تماماً ،إذ تورد اآلتي:
"خلَ َ
فإن إستخدام الضمير المفرد ،يؤ ّكد ّ
ورتِه(..هو)ّ ".
بأن الخلق ،كان عمل كائن إله ّي واحد
سانَ َعلَى ُ
ص َ
اإل ْن َ
هللاُ ِ
(أنظر أيضا ً يوحنا  .)1:3,10مع َمن كان يتحدّث هللا ،إذن ؟  -الجواب هو ،مع مالئكته ال ُم َج ّربين
إن هذا اإلله العظيم ومن فرْ ِط تواضُعه ،كان ي ْ
وال ُم ْختَبَرين ال ِسواهم (أنظر أشعياء ّ .)6:1-8
ُطلِعهم على
مقاصده ونواياه .بالرّغم من ّ
أن المالئكة ال يخلُقون وال يَكرزون بالبشارة ،إالّ أنّهم يهت ّمون بأعمال هللا .إنّهم
ُخ ّدام هللا ،ويُشار إليهم أحيانا ً بصيغة "الرّجال"(تكوين 18:22; 19:1؛ أعمال  .)1:10ال يُ ْم ِكن ألحد أن يُ َعلِّم
هللا أو أن يُصْ ِدر إليه التّعليمات ،ومع ذلكّ ،
فإن هللا يتشاور مع المالئكة ومع الناس (أنظر 9بطرس 1:12؛
أعمال10:1-8؛ تكوين 18:17-33; 19:1؛ مزمور .)103:20
ت الكتاب المق ّدس
ال ُوجود لِما يُ َس ّمى" ثالوث هللا"؛ أو ثالثة أشخاص ،أو كائنات ثالث في إلٍه واح ٍد .لم يأ ِ
على ذكر ،مثل هكذا عقيدة ،تتحدّث عن الالهوت المتَّ ِح َد فيما بين ثالثة آلهة أو الهوت "الثالثة آلهة " .إنّ
الثّالوثيّين ،هم الّذين يُ َعلّمون هذه العقيدة ،وي ْ
ُطلِقون عليها إسم "س ّر" الثّالوث .بالطّبع سوف يظ ّل سراً بالنّسبة
إليهم ،طالما أنّهم يَبت ِدعون عقائد ،ويؤلّفون نظريّات حول هللا ِطبقا ً ألفكارهم الخاصّةّ .
إن هذا الس ّر (بحسب
تسميتهم له) ،هو في ال ّدرجة األولى ،نظريّة غامضة من نِتاج عقو ٍل محدودة ،تريد اإلحاطة ّ
بالالهوت
الالّمحدود (أي شرح الالّهوت الالمحدود)! وهذه فيما يلي ،واحدة من نظريات أحد الثالوثييّن (كيث ل.
بروكس):
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فإن المسيح إذن ،ال يحمل طابعا ً إلهيا ً وبالتّاليّ ،
"إذالم يتم قبول عقيدة الثالوثّ ،
فإن قيمة عمله الفدائي ،تتقلّص
إلى أدنى ح ّد .وفي حال وجود الثالوث ...وال تُقَ َّدم العبادة إلى يسوع والروح القدسّ ،
فإن هذا التّصرّف ،يؤ ّدي
إلى َحجْ ب العبادة الصحيحة عن ثُ ْلثَ ْي الالهوت".
ّ
إن عقيدة الالّهوت هذه ،القائلة بِ ُوجود " ثالث-آلهة-في-واحد" ،تُ ّع ّد أكبر َعثَ َرة بالنّسبة لليهود ،للمسلمين
ّ
ً
ً
ولغيرهم من الباحثين عن الحقيقة .ومع هذاّ ،
فإن عددا كبيرا من المسيحيين الذين نشأوا على اإليمان بهذا
ْ
ً
ّ
وتجرَّعوه منذ َحداثَتهم ،يدافعون عنه على نح ٍو ُمتَغَط ِرس إنما سخيف ج ّدا ،إذ يقولون:
"السرّ" المزعومَ ،
ّ
"إن الثالوث هي عقيدة أساسية في الديانة المسيحية ،واإلنسان الذي يُ ْن ِك ُرهُ قد يخ َسر نفسه ،وك ّل من يسعى
ً
ّ
جاهدا من أجل إستيعابه ،فإنه قد يخسر عقله!"
ّ
إن التّعليم عن إله ثالثي األشخاص ،إنّما هو تعليم ُمناقِضٌ تماما ً للحقيقة البسيطة ال ُم َد َّونة في كولوسي 9:91
و 4:1والتي تقول " :في المسيح يسوع يح ّل ملء الالهوت جسدياًّ .إنّه كل ما هو هللا" .ال وجود البتّة ،لِ ِمثل
هذا التّعليم الكتابي ،الّذي يُفيد بأنّه يمثّل جزءاً ثالثيا ً واحداً من ّ
الالهوت .وهناك أيضاً ،البعض م ّمن يعتقدون
إن أشخاصا ً
صلَة في السماء ،حيث سيجلس اإلبن (أو أنّه جالس اآلن) عن يمين هللاّ .
بوجود ثالث عروش ُم ْنفَ ِ
كائن بشريٍّ.
شكل جس ِد
إطار محدود ،من خالل منحه
مثل هؤالء يضعون روح هللا في
َ
ٍ
ٍ
بأن " َهللاُ لَ ْم يَ َرهُ أَ َح ٌد قَ ُّ
لقد شهد القديس يوحنا ّ
ب ه َُو َخبَّ َر "(يوحنا
ط .اَالبْنُ ا ْل َو ِحي ُد الَّ ِذي ه َُو فِي ِح ْ
ض ِن اآل ِ
ّ
ت،
 .)1:18هذا صحيح .ما من إنسان قد رأى هللا قط ،وما من أحد سوف يراه" .الَّ ِذي َو ْح َدهُ لَهُ َع َد ُم ا ْل َم ْو ِ
س َوالَ يَ ْق ِد ُر أَنْ يَ َراهُ ،الَّ ِذي لَهُ ا ْل َك َرا َمةُ َوا ْلقُد َْرةُ األَبَ ِديَّةُ.
َ
سا ِكنًّا فِي نُو ٍر الَ يُ ْدنَى ِم ْنهُ ،الَّ ِذي لَ ْم يَ َرهُ أَ َح ٌد ِمنَ النَّا ِ
آ ِمينَ " (9تيم  .)6:16هللا روح .يسكن في نور ال يُدنى منه واختار أن يخفي ذاته ،وبالتالي ،يظل غير
منظور (أشعياء 45:15؛ كولوسي .)1:15
يظن البعض ّ
ّ
بأن إستفانوس قد عاين هللا عندما كان يُرْ َجم ويواجه الموت ،وذلك ألنّه أعلن بأنه رأى يسوع
قد
قائما ً عن يمين هللا (أعمال ّ .)7:55-56
صد بعبارة
إن ُمصْ طَلَح "يمين هللا ،يُ َعبِّر عن مجد هللا وقدرته .ويُ ْق َ
"يمين ّ
هللا" أيضاً ،الرّحمة ،النّعمة والسّلطان ،في حين ّ
هم أفضل،
أن "يساره" تُشير إلى دينونة هللا .لتحصيل فَ ٍ
إقرأوا من فضلكم خروج  9::3ومتى  .25:31-46عندما يؤمن ال ُم ْش ِركون ّ
بأن استفانوس قد رأى هللا ،فإنهم
يُناقضون الكتابات نفسها التي ي ّدعون بأنهم يؤمنون بها – يوحنا 9:94؛ 9تيم 3:93؛ كولوسي 9:9:؛ إلخ.
ُص َّور فيها يسوع في اإلنجيل وهو قائماً ،فهذا يعني ،بأنّه في مركز أو في وظيفة رئيس الكهنة،
في ك ّل م ّر ٍة ي َ
الّتي هي من ضمن عمله أو خدمته كوسيط أو َكشفيع .هذه هي وظيفته الحاليّة .غير أنّه لن يبقى دائما ً في
وظيفة رئيس الكهنة تلك .ففي يوْ م من األيام ،سوف يكون ال ّديان والملك ،وسيحصل هذا األمر ،عندما يجلس
على كرسي المجد ال ُمخَ صَّص له لكي يدين العالم.
بنا ًء عليهّ ،
فإن استفانوس في رؤياه تلك ،قد شاهد يسوع في صورة رئيس كهنة هللا ،ال ُمخَ َّول بسلطان هللا
ْ
المطلَقيْن (رؤيا 9:96؛ متى  .)44:94فهو رحمة هللا ونعمته.
وقوته
ّ
إن مفهوم الثالوث هوعقيدة بابلية .ولقد ا ْعتُ ِمد كتعليم أساسي ،في المجمع النيقاوي الذي ت ّم انعقاده في السنة
ض"ّ .
إن تلك
"سرٌّ بَابِ ُل ْال َع ِظي َمةُ أُ ُّم ال َّز َوانِي َو َر َجا َسا ِ
 64:ب.م .من قِبَل كنيسة روما ،التي ليست سوى ِ
ت األَرْ ِ
ً
الكنيسة الرومانية ،لم تَ ْع َم ْد إلى تقطيع هللا إلى ثالثة أجزاء فحسْب ،بل لقد جعلت أيضا ،من القديسين ُو َسطاء
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شورةً
و ُشفَعاء ،تماماً ،كما فعل الرومان الوثنيون مع أسالفهم .ليس بِ ِوسْع المسيحية ال ُمرْ تَ َّدة سوى تقديم َم َ
ُمظلمةًّ .
ٌ
مؤسف ومؤل ٌم ،ولكنّه واقع حقيقي ،فالعقائد والتعاليم التي تدعمها األكثريّة العظمى من
إن هذا األمر
الكنائس ،قد تأسّست وا ْعتُ ِمدَت ِو ْفقا ً لتفكير ومنطق ال ُو ّعاظ الجسدي ،وليس كما يُعتقَد عموماً ،أنّها َم ْبنِيَّة على
ق بها الرسل واألنبياء.
األقوال األصليّة الّتي نَطَ َ
عندما صاغَت عقول الالهوتييّن ال ُمتَفَ ْل ِسفَة عقيدة " الثالوث" هذه ،فإنّه إ ّما ،قد ت ّم التّغاضي عن الكتب المق ّدسة،
أو أنّه قد جرى تحريفها لكي تَتَوافق مع تص ّوراتهم وأوهامهم التقليدية .وهكذا ،أصبح ك ّل ما هو خاطئ،
مقبوالً على انّه صحيح وحقيقي ،وأ ّما المعرفة الحقيقيّة ،فإنّها قد قوبِلَت بجفاء على اعتبار أنهّا خطأ.
سؤالَ :من كان والد يسوع؟ أال يذكر متى في ّ 9:94
وح
أن مريم " ُو ِجدَتْ ُح ْبلَى ِمنَ ُّ
تأ ّملوا بهذا ال ّ
الر ِ
ُ
ْ
فإن يسوع إ ّدعى ّ
أن عمل األب ّوة قد أن ِجزَ من قِبَل الروح القدس)؟ ومع ذلكّ ،
س" (أي ّ
بأن هللا كان أبوه.
ا ْلقُ ُد ِ
لذاّ ،
فإن "هللا اآلب" و "هللا الروح القدس" (هذان ُمصطلحان ،غالبا ً ما يستخدمهما المسيحيون) هما واحد،
ّ
وال ّروح نفسه ،وإال ،لَكانَ ليسوع أبوان.
(مالحظة :ال يوجد في الكتب المق ّدسة ُمصطلحات كمثل "هللا الروح القدس"و "هللا اإلبن"ّ .
إن هذان
صلَة (؟) و ُمتَ َميِّزَة عن بعضها البعض ،في
التّعبيران ،تستخدمهما المسيحية ال ُمرت ّدة للداللة على شخصيات ُم ْنفَ ِ
الالهوت).
روح واح ٌد فقط  .لقد قال يسوع أيضاً،
في رسالة أفسس  8:8وبشارة يوحنا  ،8:48يبدو جليّاً ،بأنّه إنّما يوجد
ٌ
اح ٌد لِ ْل ُك ِّل ،الَّ ِذي َعلَى ا ْل ُك ِّل َوبِا ْل ُك ِّل َوفِي
بأنّه هو وأبوه كانا واحداًّ ،ال إثنان .م ّما يعني أنّه إله واحد! "إِلهٌ َو ٌ
آب َو ِ
َ
ب
اآلب الَّ ِذي ِم ْنهُ َج ِمي ُع األ ْ
احدٌ:
شيَا ِءَ ،ونَ ْحنُ لَهَُ .و َر ٌّ
ُ
ُكلِّ ُك ْم" (أفسس  .)4:6ويوجد ربٌ واح ٌد" .ل ِكنْ لَنَا ِإلهٌ َو ِ
ب
سيح ،الَّ ِذي بِ ِه َج ِمي ُع األَ ْ
س َم ْع يَا إِ ْ
شيَا ِءَ ،ونَ ْحنُ بِ ِه" (9كور " .)4:3اِ ْ
س َرائِي ُل :ال َّر ُّب إِل ُهنَا َر ٌّ
احدٌ :يَ ُ
سوع ا ْل َم ِ
َو ِ
احدٌ" (تثنية  3:8؛ مرقس .)94:41
َو ِ
قص َد ونوى في
لقد خَ لَ َ
ق هللا كل األشياء من أجل َم َسرَّته الخاصة (رؤيا  .)8:99وكونُهُ كل ّي المعرفة ،فإنّه قد َ
شيئَتِ ِه "(أفسس  ،)9:99وليس بحسب مشيئتهم (الثالوث) .رؤيا
نفسه (أفسس ُ " )9:1ك َّل َش ْي ٍء َح َس َ
ي َم ِ
ب َر ْأ ِ
َي ٍء " ،وليس "نحن هم ...الذينَ كنّا
 9:4تُقرأ " أَنَا ه َُو...ا ْل َكائِنُ َوالَّ ِذي َكانَ َوالَّ ِذي يَأْتِي ،ا ْلقَا ِد ُر َعلَى ُك ِّل ش ْ
والذينَ نأتي ،القادرون على كل شيء" .هذا هو إعالن اإلله الواحد ،ال ثالثة .إله واحد ،يتشاور مع نفسه،
وليس مع أنفسهم .إنّما هناك إلهٌ واح ٌد فقط.

الروح األزلي
ي أمر أو أ ّ
ليس هناك أ ّ
ي شيء أزلي إال الروح القادر على كل شيء ،األسمى ،وال ُم ْكتَفي بذاته .إنّه هو
س ُمهُ" (أشعياء  57:15راجع عبرانيين  .)1:98هذا "ا ْل َعلِ ُّي ا ْل ُم ْرتَفِ ُع
ُّوس ا ْ
سا ِكنُ األَبَ ِد ،ا ْلقُد ُ
"ا ْل َعلِ ُّي ا ْل ُم ْرتَفِ ُعَ ،
ٌ
معروف أيضا ً باللغة العبرية ،بأسماء أخرى ُمتَ َعدِّدة .على ال ّرغم من أنّ كلمة إلوهيم تَ ِر ُد
"هو إلوهيم ،ولكنه
في صيغة الجمع ،غير أنّها ال تد ّل على تَ َعدُّد أشخاص ولكنّها في الواقع ،تُ َعبِّر عن جاللة وعظَمة ّ
هللا
سا ِميَتين ،حيث ّ
أن هناك خصائص ُمتَ َع ِّددَة ومختلفة قد أُ ْعلنت في ذاته ومن بينها  – :األب َّوة ،الخالق ،ال ُمعيل،
ال ّ
إن كلمة إلوهيم تتَّصل بألوهيته – أي بجاللِ ِه اإللهي .باالرتباط مع إلوهيم ،يت ّم أيضا ً
الشافي ،المخلِّص ،إلخّ .
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إستخدام كلمة يَ ْه ِو ْه (يهوه) .ويَه ِوه تعني" ،ال ُم ْكتَفي بذاته"أو "الواحد األزلي الموجود بنفسه" .يربط يه ِوه
نفسه مع اإلنسان الذي خلقه من تراب األرض ،وقد كان ظهور إلوهيم ال َمرْ ئي في ( Theophanyأي ظهور
هللا) من خالل جسد  -الكلمة .إنه إلوهيم الذي َعرَّفَ عن نفسه بِإسم يه ِوهّ .
إن "يه ِوه" ،هو إسم  -العهد أو
الوعد الذي
(الميثاق) في العهد القديم ،عندما أ ْق َد َم هللا على إنقاذ وتحرير بني إسرائيل( ،خروج  ).6-13بِ َح َسب َ
يهوه أن
أعطاه إلبراهيم (تكوين  .)15:13-16إقرأوا سفر العدد  .6:22-27وفي العهد الجديد ،عندما أراد ِ
ي ْ
شو ْه(.يسوع)
ُظ ِهر ذاته في جس ٍد بشريٍّ  ،إتّخذ لنفسه إسم يَ ُه َ
[مالحظةِ :حرْ صا ً منهم على إظهار جالل آلهتهم المتع ّددة ،يَ ْع َمد الوثنيون أيضاً ،إلى إستخدام الكلمة نفسها
أي" ،إلوهيم" (إسم الجمع) وينسبوها إلى أصنامهم الكثيرة ،خالل ممارسة عباداتهم الوثنية .والمسيحيّون،
أصحاب العقول ال ُمؤَ َّس َسة على ِدقّة الكلمات العبريّة واليونانيّة ،إستنتجواّ ،
بأن كلمة "إلوهيم" تُبيّن بوضوح
تَع ُّدد اآللهة في س ّر الالهوت .في حال كان هذا األمر حقيقياً ،دَعونا نتأ ّمل إذن ،بتلك األقوال التي ت ََو َّجهَ بها
الرب إلى موسى ،في خروج :4:64
س َجدُوا لَهُ َو َذبَ ُحوا لَهُ َوقَالُوا:
صنَ ُعوا لَ ُه ْم ِع ْجالًّ َم ْ
سبُو ًّكاَ ،و َ
ص ْيتُ ُه ْم بِ ِهَ .
يق الَّ ِذي أَ ْو َ
"زَا ُغوا َ
س ِري ًّعا ع ِ
َن الطَّ ِر ِ
ص َر!"(في ترجمة New
ض ِم ْ
س َرائِي ُل الَّذي أَ ْ
هذا إلهك(هذه آلهتك) (في العبرية :إلوهيم) يَا إِ ْ
ص َعدَكَ ِمنْ أَ ْر ِ
 ،KJVو KJVاألصلية ،ت َِرد كلمة"آلهة"  ،كترجمة لعبارة "إلوهيم").
إن ّ
ص ّمم اإلسرائيليّون المرُتدون ِعجالً
ّ
هللا كان طبعاً ،على ِدراية بأنّه قد جرى َسبْك عجل واح ٍد فقط .لقد َ
َذهبَيا ً واحداً فقط ،وسجدوا له (خروج  .)32:4هل يمكن ألي شخص مسيحي أن يكون أعمى ،إلى درجة
عجل ذهبي واح ٍد؟
اإلعتقاد بأنّه كان هناك أكثر من
ٍ
ّ
إن دراسة الكلمة هو أم ٌر جيد ،إالّ أنّها ال تؤدي دائما ً إلى إعالن الحقيقة .فالحقيقة تظهر فقط ،من خالل إعالن
الروح القدس الّذي يُنير كلمته .إنتبهوا إلى التعليم الّذي يُفيد ّ
بأن الموت الثاني ،هو ُمعاناة لألشرار ،ال نهاية لها
في بحيرة نار أبديةّ .
إن كلمة "أبدي" أو "مؤبّد" (في اليونانية :أيِونيوس) وال ُم ْستَخ َد َمة هنا في وصف النار ،قد
َدفَ َعت بالعديد من علماء الهوت الكتاب المق ّدس ،والكثير من المسيحيين ،إلى اإلعتقاد ّ
بأن النفوس الشريرة،
سوف تحترق في النّار إلى أبد اآلبدين دونما نهاية .لو كان هذا التعليم كتابيّا ً حقاً ،فال يعود الموت ،موتا ً على
اإلطالق .ولكن ،كيف يستطيع الشرير أن يحيا إلى األبد دونما نهاية – في بحيرة النار؟ كيف يُ ْم ِكن للنفوس
الشريرة أن تحيا إلى األبد بدون روح هللا؟
من المؤ َّكد أنّه بدون روح هللا القدوس ال وجود للحياة ،فكيف بالحري إذن ،العيش إلى األبد؟ ألموت هو موت.
ت ،الَّ ِذي ُه َو ا ْل َم ْوتُ الثَّانِي"(رؤيا
صيبُ ُه ْم فِي ا ْلبُ َح ْي َر ِة ا ْل ُمتَّقِ َد ِة بِنَا ٍر َو ِك ْب ِري ٍ
إنه توقُّف الحياة ،وكل األشرار "نَ ِ
 .)21:8كم سوف يستغرق زمن إحتراق ك ّل نفس شريرة في بحيرة النار؟ ّ
إن هذا األمر ،يتوقّف على الدينونة
العادلة الّتي يُجْ ريها ق ّدوس إسرائيل].
دعوني أشدِّد هنا :ما من شي ٍء أو أ ّ
ي أمر ٍقد كان ،أو قد ُو ِجد في الماضي األزلي ،عدا الروح األزلي القدّوس
ّ
– إلوهيم .وأشعياء ،قد أخبر بهذا األمر ،حيث أنه د ّونَه لنا (في عدة أعداد من أشعياء ،اإلصحاحين 86
وج ُد "(أعمال .)17:28
و ،)88ما َمفا ُده بأنّه لم يكن إله آخر إال هو .و "بِ ِه نَ ْحيَا َونَت ََح َّر ُك َونُ َ
بَ ،و َع ْب ِدي الَّ ِذي ْ
اخت َْرتُهُ ،لِ َك ْي تَ ْع ِرفُوا َوت ُْؤ ِمنُوا بِي َوتَ ْف َه ُموا أَنِّي أَنَا ه َُو .قَ ْبلِي لَ ْم
"أَ ْنتُ ْم ُ
ش ُهو ِدي ،يَقُو ُل ال َّر ُّ
ص "(أشعياء .)43:10-11
س َغ ْي ِري ُم َخلِّ ٌ
ص َّو ْر إِلهٌ َوبَ ْع ِدي الَ يَ ُكونُ  .أَنَا أَنَا ال َّر ُّبَ ،ولَ ْي َ
يُ َ
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إنّ كلمة "األزل" ،تعني الغير محدود في الزمان والمكان .الّذي ال بداية له وال نهاية .الّذي لَطالما كان ،وهو
إضفاء صفة األزلي على يسوع إبن ّ
كائن وسوف يكون دائماً .لذاّ ،
ناف
فإن ْ
هللا ،لَهو أم ُر ُمتَناقض و ُم ٍ
"إبن" بدايةّ .
إن تعبير "اإلبن األزلي"هو بدعة من إختراع الثالوثيين .لقد كان يسوع إبن هللا
للمنطق ،إذ لكل
ٍ
المولود الوحيد (عبرانيين  .)9:3راجعوا كلمات المزمور  4:2النبوية:
ب :قَا َل لِي :أَ ْنتَ ا ْبنِي ،أَنَا ا ْليَ ْو َم َولَ ْدتُكَ ".
ضا ِء ال َّر ِّ
"إِنِّي أُ ْخبِ ُر ِمنْ ِج َه ِة قَ َ
ّ
ّ
ولكن
زمن.
ت أو عن
إن كلمة "هذا اليوم"(أو "اليوم") ،ليس لها عالقة بِـ" األزل" فهي تُعبِّر عن وق ٍ
ٍ
َ
سا ِكنُ األبَ ِد " .ليس له شكل أو جسد يح ُّده؛ إنه كل ّي القدرة وكل ّي ال ِعلم ،م ّما
الروح القادر على كل شيء ،هو" َ
يجعله كل ّي الوجود .إنّه غير منظور (كولوسي 9:9:؛ 9تيم 9:92؛  ،)3:93وال يقدر اإلنسان أن يراه ويعيش
(يوحنا 9:94؛ خروج  .)66:43إذن ،كيف يمكن للثالوثيين أن يؤمنوا بأنهم سوف يرون هللا ،اآلب ،جالسا ً
ش في السماء؟ كيف يُ ْم ِكن إذن لجوزيف سميث (مؤسّس المورمونية) اإل ّدعاء ،بأنّه قد رأى هللا اآلب
على عر ٍ
ويسوع المسيح؟
قد يسأل البعض من بينكمَ " :من هو إذن ،ذاك الذي رآه أو تحدث إليه ك ٌّل من موسى ،يشوع ،إبراهيم،
س ِّج َل بأنّهم قد رأوا هللا أو تكلموا معه وجها ًّ لوجه؟" (أنظروا
والقديسون اآلخرون في العهد القديم ،حين ُ
على سبيل المثال :خروج 66:99؛ 24:9-11؛ يشوع 5:13-15؛ تكوين 17:1؛ إلخ).
لإلجابة على هذه التّساؤالت ،علينا العودة إلى ع ّدة كتابات والنّظر إليها من زوايا مختلفة .نحن نعلَم اآلن ،بأنّه
ّ
وبأن لدى هللا قصداً وهدفا ً إلهيّين من وراء إخفاء
غالبا ً ما يكون للنّصوص ال ُمقَ ّدسة معن ًى ُمضاعَف أو ُم َر َّكب،
الحقيقة ،وإعالنها في الوقت عينه .يبدو هذا األمر جليّاً ،من خالل طريقة إستخدام األنبياء والرّسل لبعض
التعابير اإلستثنائية ،التي تك ُمن فيها أعماق هللا مخفية أو ُمخَ بّأة وراء "حرف" الكلمة المكتوبة ،والّتي ال
يستطيع اإلنسان الطبيعي أن يفحصها أو يجدهاّ .
إن المسيح يسوع أيضاً ،قد تكلّم ب ِمثل هذه الطريقة" ،لِ َك ْي يَتِ َّم
َاب "( .إقرأوا على سبيل المثال ،يوحنا .)2:19; 6:53-58; 13:18
ا ْل ِكت ُ
ألقوا نظرة على خروج :33:14
سي ُر" ...
"فَقَا َلَ :و ْج ِهي يَ ِ
حسناً ،ماذا تعني كلمة "حضوري"(أو "وجهي")؟ أشعياء  36:1تقول:
ص ُه ْم"...
َضايَقََ ،و َمالَ ُك َح ْ
ض َرتِ ِه (أو وجهه) َخلَّ َ
ضيقِ ِه ْم ت َ
"فِي ُك ِّل ِ
"إنّ حضرة الرب اإلله"هذه  ،كانت الواحد نفسه  ،الذي أتى لزيارة آدم وحواء في جنة عدن (تكوين .)6:4
ّ
ض َرتِ ِه "الذي "خلّص" إسرائيل ،كان هو مخلّصهم ،ونحن نعلم بأنّه لم يكن لهم سوى ،مخلِّص
إن " َمالَ ُك َح ْ
سيا أو تكلَّموا إليه ،والذي كان وجه ّ
هللا
واحد فقط  .لذا ،ينبغي أن يكون هؤالء الرجال المق ّدسون قد رأوا ال َم ِ
"رفَ َع ُه ْم َو َح َملَ ُه ْم" و
سي ُر أَ َما َمكَ " ،الذي َ
القدير أو حضرته المرئية (حضوره المنظور﴾ ،الواحد ،الذي "يَ ِ
"فَ َّك ُه ْم " (أي إفتداهم).
في خروج  ،23:20-23نقرأ:
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ان الَّ ِذي
س ٌل َمالَ ًّكا (في العبرية :مر َ
"هَا أَنَا ُم ْر ِ
يقَ ،ولِيَ ِجي َء بِكَ إِلَى ا ْل َم َك ِ
سل) أَ َما َم َو ْج ِه َك لِيَ ْحفَظَكَ فِي الطَّ ِر ِ
س ِمي فِي ِهَ .ول ِكنْ إِنْ
صفَ ُح عَنْ ُذنُوبِ ُك ْم ،ألَنَّ ا ْ
ص ْوتِ ِه َوالَ تَتَ َم َّر ْد َعلَ ْي ِه ،ألَنَّهُ الَ يَ ْ
أَ ْع َد ْدتُهُ .اِ ْحتَ ِر ْز ِم ْنهُ َوا ْ
س َم ْع لِ َ
سي ُر أَ َما َمكَ َويَ ِجي ُء
ضايِ ُ
ق ُم َ
ص ْوتِ ِه َوفَ َع ْلتَ ُك َّل َما أَتَ َكلَّ ُم بِ ِه ،أُعَا ِدي أَ ْعدَا َءكَ َ ،وأُ َ
س ِمعْتَ لِ َ
َ
ضايِقِيكَ  .فَإِنَّ َمالَ ِكي يَ ِ
بِكَ "...
إن هذه األعداد تبيِّن بوضوح ّ
ّ
سل ،قد أنجزَ مشيئة هللا الحقيقية .لقد
بأن هللا القادر على كل شيء ،كان لديه ُم ْر َ
ً
وقف بالفعل بَ َدال من هللا وكان هو هللا .ولقد ت ّم تحذير بني إسرائيل لكي يسمعوا لصوته وال يتمرّدوا عليهّ .
إن
اإلستماع لصوته ،يعني أن يفعلوا ك ّل ما تكلّم به هللا (من خالله) ّ
ألن إسم هللا كان فيه .ويوجد هناك شخص
واحد فقط  ،في السماء وعلى األرضَ ،من له إسم هللا فيه .إنّه ليس سوى يسوع المسيح ،إبن هللا الحي!
س ِم أَبِي"(يوحنا .)::86
"أَنَا قَ ْد أَتَ ْيتُ بِا ْ
اآلبَ .منْ الَ
"ألَنَّ
اآلب الَ يَ ِدينُ أَ َحدًّا ،بَ ْل قَ ْد أَ ْعطَى ُك َّل ال َّد ْينُونَ ِة لِال ْب ِن ،لِ َك ْي يُ ْك ِر َم ا ْل َج ِمي ُع االبْنَ َك َما يُ ْك ِر ُمونَ
َ
َ
سلَهُ "(يوحنا .)5:22-23
يُ ْك ِر ُم االبْنَ الَ يُ ْك ِر ُم
اآلب الَّ ِذي أَ ْر َ
َ
ّ
ّ
ً
ً
هل هذا يعني ّ
بأن يسوع كان موجودا سابقا قبل إقامته األرضية المؤقتة؟ َمن هو الذي كان حضرة هللا
حمل إسم هللا فيه وقد كان ُم َخلِّص إسرائيل؟
المنظورة ،الذي
َ
ّ
إن الرّدود المختلفة على األسئلة المتعلّقة بالوجود ال ُم ْسبَق ليسوع ،قد تسبّبت بالكثير من اإلرباك بين المؤمنين
ّ
ّ
بالكتاب المق ّدس .فإلى جانب الثالوثيّين ،هناك أيضا ً غيرهم من الذين يؤمنون بالوجود ال ُم ْسبَق ليسوع قبل
بأن جوابا ً صحيحا ً ومنطقيّاً ،يتح ّول ليصبح جوابا ً
حياته على األرض[ .مالحظة :قد يظهر في بعض األحيان ّ
خاطئاً .من ال ّشائع مثالً لدى المسيحيّين ،اللّجوء إلى اآليات الكتابيّة حيث يَ ِرد ذكر آب وإبن وروح قدس ،لكي
بأن ّ
ْرعوا مباشرةً إلى اإلستنتاج ّ
هللا هو ثالوث ،من ثالثة أشخاص في واحد .وهناك مثل آخر ،أال وهو،
يُس ِ
اإلستخدام المغلوط والخاطئ لصيغة اإلعتماد بالماء .فبدالً من إتّباع الصّيغة المنصوص عليها في أعمال
ّ ،4:64
فإن أكثريّة الكنائس ،قد إِ ْبتّغَت تطبيق الوصيّة الواردة في متّى  ،44:91دون اإللتفات إلى المعنى
الحقيقي والضّمني المخبّأ وراء تلك المأموريّة .لهذا السّبب ،تكثر التّأويالت حول مفهوم الالّهوت ،ومعتقدات
وتعاليم كتابيّة أخرى متع ّددة في الكتاب المق ّدس].
ٍمنفصل عن ّ
هللا ،كما أنّه لم يسبق له أن كان ابنا ًّ ّّلل في أي
كالّ ،لم يسبق ليسوع أن ُو ِجد من قبل ،كشخص
ٍ
ت مضى ،قبل بيت لحم .غير ّ
أن روح البن ّوة العائدة ّّلل ،كانت موجودة في "الكلمة" .إنّها ميزة موجودة
وق ٍ
في الكلمة ،ولقد أعلنت عن نفسها في يسوع المسيح .فبدون روح البن ّوة في الكلمة ،لن يكون هناك إبن ّ
هللا.
إنّما من الخطأ القولّ ،
بأن الكلمة كانت يسوع ،وأنّه قد ُو ِج َد سابقاً[ .مالحظة :الرّجاء قراءة المقطع األخير من
المقالة ال ُم َع ْن َونَة "الطّبيعة المزدوجة" الموضوعة من ضمن اإلطار المشابه في التّفكير ،في َمع َْرض الرّد
على السّؤال التّالي" :هل مات ّ
هللا من أجل خطايانا؟"] حتى قبل نحو ألفي عام تقريباً ،ش ّكل المسيح بالنّسبة
أجيال ُمتع ّددة .إنّ سرعالقة اآلب  -اإلبن ،كانت مكتومة
للبشريّة ،اللّغز األكبر في مفهوم األلوهيّة على مدى
ٍ
( ُمخبّأة)ّ .
إن يسوع الموجود في حضن اآلب ،قد إُرْ ِس َل لكي يُعْلن عن اآلب ،أبيه هو وأبينا ،إلهه وإلهنا.
(راجع يوحنّا .)20:17
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روح غير منظور ،كلمة منظورة
نحتاج أيها األحبّاء إلى أن نفهم الس ّر العظيم الكامن مكتوما ً في الكلمة  ،التي كانت مع هللا ،بصور ٍة صحيحة
والئقة ،ال يُ ْفت ََرض بنا أن نحذو َح ْذ َو بعض ُمترجمي و ُمفسّري الكتاب المق ّدس ،فنع َمد مباشرةً إلى المساواة
بأن "الكلمة كان هللا" ،فإنّهم يقولون ّ
فيما بين الكلمة ويسوع أو المزج بينهما .فبدالً من القول ّ
بأن "الكلمة
كانت يسوع" .هذه واحدة من التّأويالت التقليدية الكالسيكية الكثيرة ،ال ّشائعة ضمن َمعْشر الثالوثيين .لو كانت
هذه التّرجمة ،هي الترجمة الصّحيحة ،لَكان الرّسول يوحنا الحبيب ،قد أوْ َردَها بهذه الطريقةّ .
إن هذا التّفسير
ّ
ولكن هذه اآلية،
سدًّا".
صا َر َج َ
الخاطئ ،قد ت ّم إستنتاجه من خالل األقوال ال ُم َد ّونة في يوحنا َ " :9:98وا ْل َكلِ َمةُ َ
الحبَل به في َر َحم مريم؛ بل إنّها تشير
ال تُشير مباشرة ًإلى والدة الطفل يسوع في بيت لحم ،وال حتى إلى َ
باألحرى ،إلى الكلمة الّتي ظَهَ َرت في حياة (جسد) يسوع خالل خدمته مباشرةً ،بعدما ت ََج ّس َد هللا فيه ،عند نهر
األردن .تذ ّكروا ،لقد كان يسوع إبن هللا المولود ،ال إبن هللا األزلي.
إليكم إحدى اآليات ال ُمفَضّلة التي يحبّ بعض الثالوثيين إستخدامها ،وهي واردة في 9يوحنا :5:7
احدٌ".
س َما ِء ُه ْم ثَالَثَةٌ:
"فَإِنَّ الَّ ِذينَ يَ ْ
اآلبَ ،وا ْل َكلِ َمةَُ ،و ُّ
ش َهدُونَ فِي ال َّ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
ُ
ُسَ .وه ُؤالَ ِء الثَّالَثَةُ ُه ْم َو ِ
ث َج ّديٍّ وأمين في الكتاب المق ّدس ،سوف يعلَم ّ
ّ
إن أ ّ
بأن هذه اآلية لم تكن جز ًء منه.
س أو باح ٍ
ي دار ٍ
فالمخطوطات ال ُمبَ ِّك َرة ،لم تكن تحتوي على هذه اآلية .غير ّ
ُجج الغبيّة تنشأ فيما بين الثالوثيين،
أن بعض الح َ
َّ
ُ
َ
احدٌ" .إالّ أنّ
الذين يحاولون إثبات وجود ثالو ٍ
ث ما ،في هذه اآلية من خالل عبارة "ه ُؤالَ ِء الثالَثة ُه ْم َو ِ
َّ
ُ
َ
اح ِد" .حتّى ،إنّها ال تُل ِّمح إلى "ثالثة في إل ٍه واحد" ،وال
احدٌ" وليس"،الثالَثة ُه ْم فِي ا ْل َو ِ
"ه ُؤالَ ِء الثَّالَثَةُ ُه ْم َو ِ
إلى مفهوم الالهوت المتّحد المؤلّف من ثالثة آلهة.
إن أولئك الذين يتجادلون حول فكرة ّ
[مالحظةّ :
أن يسوع كان إبنا ً قبل بيت لحمُ ،مستندين برأيهم هذا إلى قول
َ
س َل االبْنَ " ،ينبغي عليهم إذن ،أن يُبَرّروا ّ
بأن يوحنا المعمدان ،قد كان رجالً قبل والدته
الكتاب:
"اآلب قَ ْد أ ْر َ
َ
ً
أن اإلصرار على ّ
وحنَّا " .كما ّ
الطبيعيةّ ،
أن
س ٌل ِمنَ هللاِ ا ْ
س ُمهُ يُ َ
سانٌ ُم ْر َ
ألن الكتاب يقول أيضاَ " :كانَ إِ ْن َ
ُ
الكلمة ،التي أرْ ِسلت في البدء ،قد كانت إبن هللا المولود ،فإنّه يجب علينا بالمقابل ،التّبرير ّ
بأن آدم أيضاً ،كان
إبنا ً مولوداً ،قبل والدته في العالم في جس ٍد من تراب .فكما كانت روح آدم ،هكذا هي أيضا ً الكلمة  -الجسد،
أي إنّها ذكراً وأنثى .فآدم ،الذي كان ذكراً وأنثى في هيئة الروح ،ال يٌمكنه أن يدعى إبنا ًّّ .
إن صفة "إبن"
و"بنت " ّ
هللا ،الكامنة في روح آدم ،قد أُ ْعلِنت فقط ،عندما صار آدم ن ْفسا ً حيّة .لقد كان الرجل أوالً ،ومن ثَ َّم
وبشكل ُمماثل ،كانت أيضا ً صفتا إبن هللا وكنيسته (أي عروسه الروحيّة)،
زوجة الرجل (المرأة) .هكذا
ٍ
موجودتان في الكلمة فقط ،إلى أن ُجهِّزَ لَها جسد من لحم ،لتسكن فيه .فكان أوالً ،الرجل المسيح يسوع ،ومن
ثَ َّم ،عروسه (الكنيسة) المأخوذة من ْ
ضلعه في الجلجثةّ .
إن اإلنسان الرّوحي يسوع ،كان النّموذج ال ُمضاد
لإلنسان الطبيعي آدم.
صلًب والده ،إالّ ّ
ّ
أن هذا اإلبن ،لم يكن
إبن قبل والدته الجسديّة ،كان موجوداً على شكل بذرة في ُ
إن ك ّل ٍ
ص ٍل عن الوالد ،إنّما كبذرة فيه (في داخله) .تذ ّكروا ّ
أن الروح القادر على ك ّل
موجوداً كشخص ُمستقلٍّ و ُمنفَ ِ
شيء ،لديه خصائص ُمتَ َع ّددة ،إنّه خالق ،شافي ،مخلِّص ،محارب ،مدافع ،إلخ .ك ّل هذه الوظائف أو الصّفات،
تك ُمن في البذرة التي تحمل إسم العائلة .في سبيل الكشف عن هذه الخصائص ،كان ينبغي على هللا أن يُ ِع ّد
ض َمشورته الخاصّة (أفسس
عمالً ما ،من أجل إعالن كلمته وإظهار إسمه (يوحنا  .)5:17; 17:3-10وب َمحْ ِ
ق فعيّن ،حتى أنّه مجّد ،ودعا األشياء غير الموجودة وكأنها موجودة (رومية .)8:92
 ،)9:99قد َسبَ َ
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رس َل الحقا ً كإبن هللا
ويسوع ،الذي كان "البذرة" الموجودة في الروح األزلي العظيم ،في حضن اآلب ،قد أُ ِ
الوحيد المولود ،لكي يُتَ ِّمم مخطّط هللا المرسوم وال ُمقَرّر سابقا ً (يوحنا .)9:94
سي،
"فَقَا َل لَ ُه ْم يَ ُ
ت ِمنْ نَ ْف ِ
سوعُ :لَ ْو َكانَ هللاُ أَبَا ُك ْم لَ ُك ْنتُ ْم ت ُِحبُّونَنِي ،ألَنِّي َخ َر ْجتُ ِمنْ قِبَ ِل هللاِ َوأَتَ ْيتُ  .ألَنِّي لَ ْم آ ِ
سلَنِي"(يوحنا .)4:84
بَ ْل َذاكَ أَ ْر َ
َ
ب"(يوحنا .)93:44
ضا أَ ْت ُر ُك ا ْل َعالَ َم َوأَ ْذه ُ
بَ ،وقَ ْد أَتَ ْيتُ إِلَى ا ْل َعالَ ِمَ ،وأَ ْي ًّ
َب إِلَى اآل ِ
"خ َر ْجتُ ِمنْ ِع ْن ِد اآل ِ
ّ
رس َل" تعني" ،مفروز من أجل القيام بمه ّم ٍة ما ،أو أداء
إن كلمة "خرج" تعني " ت َح ّد َر منُ ،ولِد" .وكلمة "أُ ِ
ّ
خدمة ما"ّ .
ت من عند هللا ،إنما َحفنة قليلة من الناس ،قد ت ّم اختيارهم من
إن كل إنسان مولود في العالم ،هو آ ٍ
هللا وإرسالهم من أجل القيام بخدمة أو رسالة ما.
ب نبَوي فقط ،في العهد القديم على أنّه "اآلتي" ،ولقد كان ُمتّصالً على ال ّدوام
لقد أتِ َي على ِذكر يسوع بأسلو ٍ
َّ
ت
باهلل بصفته اآلب ،حيث أنّه هو ،كان تلك الكلمة الم َسل َمة وال ُم ْعلَنَة إلى اآلباء بواسطة األنبياء ،في أوقا ٍ
ق شتّى (عبرانيين  .)9:9إنّه كان موجوداً فقط ،في فكر هللا في البدء ،بصفته تلك الكلمة وذاك
مختلفة وبطر ٍ
(إنحدَر) نزل فيما بعد من السّماء ،كإبن هللا (يوحنا  .)3ول ّما جاء ملء الزمان ،أرسل هللا إبنه
الخبز ،الذي
َ
ُ
ب يسوع من هللا ولكنّه ُولِد من إمرأة عذراءّ .
إن إبن مريم
مولوداً من إمرأة عذراء (غالطية  .)8:8لقد أ ْن ِج َ
البكر ،كان إبن هللا المولود الوحيد .ولقد كان يسوع أيضا ً" ،بِ ْك ًّرا بَيْنَ إِ ْخ َو ٍة َكثِي ِرينَ " (رومية .)8:29

"الجينة األحاديّة "(– )MONOGENE
بداية خليقة هللا
إن هذا الكائن المنظور ،مالك هللا ،لم يكن إلها ً آخر و ُمخَ لِّصا ً آخرّ .
ّ
ألن هللا قد صرّح بوضوح :
"الَ إِلهَ َ
اي" (أشعياء .)45:21
ار َو ُم َخلِّ ٌ
آخ َر َغ ْي ِري؛ إِلهٌ بَ ٌّ
س َو َ
ص .لَ ْي َ
س ِ
يُ ْد ِرك معظم ُعلَماء الكتاب المقدسّ ،
بأن هذا الكائن المنظور ،الذي ظهر لألنبياء على مدى عصور العهد
تجلٍّي ّ
هللا .إنه كلمة هللا ،فِكر هللا وعقله ال ُم َعبَّر
القديم ،لم يكن سوى التِيوفاني (أي الظّهور اإللهي) ،أو َ
بشكل معيَّن.
وال ُم ْعلَن عنهما بطريق ٍة ما أو
ٍ
تشاور الروح األزلي العظيم
دعونا نُ ْلقي نظرة أكثر دقّةً على كلمة هللا هذه ،في الكتب المق ّدسة ،لكي نعلم ب َم
َ
وماذا قص َد في نفسه أن يع َملَه .
ّ
إن اآليات الخمس األولى من إنجيل يوحنا تُقرأ في ترجمة باركلِ ْي كالتالي :
"عندما بدأ العالم ،كانت الكلمة هناك .ألكلمة كانت مع هللا ،وطبيعة الكلمة كانت من نفس طبيعة هللا .في
البدء كانت الكلمة هناك مع هللا .ومن خالل الكلمة ،كل شيء آخر قد جاء إلى حيِّز الوجود .وبدون الكلمة،
لم يكن أي شيء لِيكون موجوداًّ .أ ّما بالنسبة للخليقة كلها ،فلقد كانت الكلمة ،هي مصدر وجوهر الحياة
فيها ،وتلك الحياة ،كانت نور الناس .ألنور يستمر في اإلشعاع في الظلمة ،والظلمة لم تطفئه أبداًّ ".
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لقد كانت الكلمة ،هي الواسطة الفعلية التي من خاللها ،كل األشياء قد ُو ِجدَت .بدون الكلمة ال يمكن أل ّ
ي شيء
أن يوجد أو أن يُخلَقّ .
ألن "الكلمة كانت هللا" .ال يُ ْم ِكن للكلمة أن تكون أدنى من هذا ،بما أنّها كانت هناك،
في البدء ،مع هللا .ال مجال للشكّ ،
بأن الحياة كانت في الكلمة ،وما تزال فيها .لقد قال يسوع" :اَ ْل َكالَ ُم الَّ ِذي
وح َو َحيَاةٌ "(يوحنا .)6:63
أُ َكلِّ ُم ُك ْم بِ ِه ه َُو ُر ٌ
بما ّ
حور موضوع الحياة) ،التي كانت بداءة خليقة هللا،
أن ك ّل األشياء قد خرجت (أي ُخلِقَت) من هذه الكلمة ( ِم َ
فإنّه بإمكاننا إذن ،القول بكل بساطة ،بأنها كانت بذرة الحياة .يُم ِكننا تسميتها جينة هللا األحاديّة
بأن هذه الكلمة قد ُعب َِّر عنها( ،أُ ْ
) .( MONOGENEولو أنّنا نعرف إنجيلنا ،لَ ُكنّا الحظنا ّ
ظ ِه َرت) إلى
اآلباء بِاألنبياء (باليونانية :في اآلباء) طوال العهد القديم "في إعالنات كثيرة ُمتَ َميِّزَ ة – وكل واحد من هذه
ق مختلفة (عبرانيين  ،9:9م ّو َسع)ّ .
لكن هللاَ " ،كلَّ َمنَا فِي
اإلعالنات ،قد بَيّنَ أو ق َّدم جز ًء من الحقيقة – وبطُ ُر ٍ
س ُم َج ْو َه ِر ِه (باليونانية :هوبوستاسيس – جوهر؛
ير ِة فِي ا ْبنِ ِه...الَّ ِذي ه َُو بَ َها ُء َم ْج ِد ِهَ ،و َر ْ
ه ِذ ِه األَيَّ ِام األَ ِخ َ
ماهيّة؛ طبيعة حقيقيةّ .
إن كلمة "شخصِ "person ،وفقا ً للترجمة اإلنكليزية ،هي ترجمة
خاطئة)("...عبرانيين.)1:2-3
فحسْب ،ولم
حقاً ،لقد أُعلِنت كلمة هللا إلى أنبياء العهد القديم
ق ُمتَنَ ِّوعة ،وهي لم يُ َعبَّرعنها َ
بأنواع مختلفة وبطر ٍ
ٍ
س َمع فقط ،إنّما ،لقد ظَ َه َرت ،وشو ِهدَت من رجال هللا القديسين هؤالء .وفي ك ّل واح ٍد من هذه
يُ ْنطَق بها أو تُ ْ
ْ
ص ِّور المسيح (يسوع) ُم ْسبَقاً،
اإلعالنات ،حيث كانت تُ ْك َشف فيه الكلمة بأسلو ٍ
ب ُم َعي َّن ،فإنّها كانت تُظ ِهر أو تُ َ
َّ
الذي سوف يكون ملء الكلمة ،لكي يُتَ ّمم ك ّل ما تَ َكل َمت به الكتب (أي الكلمة) عنه .لذا ،ففي الجينة األحاديّة،
كان يَ ْك ُمن روح البُنُ َّوة (أصل البذرة) التي ظَهَ َرت الحقا ً (بصفتها) يسوع ،إبن هللا الوحيد المولود.
"فِي ا ْلبَ ْد ِء َكانَ ا ْل َكلِ َمةَُ ،وا ْل َكلِ َمةُ َكانَ ِع ْن َد هللاَِ ،و َكانَ ا ْل َك ِل َمةُ هللاَ " -يوحنا .9:9
إنّ عبارة "في البدء"ال تعني "في األزل " وال تعني أيضا ًّ "دون بداية" .فإنّه بالضّبط ،كما ّ
أن هناك
بداية لك ّل من السّماء واألرض ،والمالئكة ،هكذا كان أيضاً" ،للكلمة" بدايتها .وفيما بعد ،صارت هذه
"الكلمة "جسداً وحلَّت بين الناس.
ّ
شتَقَّة من الكلمة اليونانية" ،لوغوس" ،والتي تعني " التّعبير عن الفكر" ،وليس
إن تعبير "الكلمة" ،هي ُم ْ
ُم َجرَّد تفكير العقل (باليونانية :نُويما) أو المنطق (باليونانية :ديالوغيسموس) .ال أحد يستطيع فصل اإلنسان
كائنّ ،
توجد أفكاره .إذاً ،طالما ّ
ُ
فإن عقله
أن القادر على كل شيء ،هو
عن عقله (باليونانية :ناونز) ،حيث َ
موجو ُد فيه.
في األزل الماضي ،وقبل وجود أ ّ
ي شيء ،كان هناك القادر على كل شي ٍء ،فقط .لقد كان ُم ْكتفٍيا ًّ بذاته .لقد
كانت أفكاره كلّها ،محفوظة في عقله .إالّ أنّه ،لم ْ
يكن بَعْد قد ت ّم التّعبيرعنها .فالكلمة ،لم تكن ُم ْعلَنَة .لقد كانت
في عقله فقط.
إنّ الفِ ْك َرة ،هي كلمة غير َم ْنطوقَة أو غير ُم َعبَّر عنها .إنّها موجودة في العقل فقط (أو في ّ
الذهن) .أ ّما من
جهة الكلمة ،فهي الفكرة ال ُم َعبَّر عنها أو ال َم ْنطوقَة .أ ّما األسلوب التّعبيري أو الجملة ،فهي الفكرة ال ُمصا َغة
فإن الّلوغوس ،هو الفكرة ،زائد التعبير عنها (أو إعالنها )ّ .
في كالم أو أفعال .من ثَ َّمّ ،
إن اللّوغوس ،يعني
ببساطة ،الكلمة المنطوقة ،باإلضافة إلى ال ُمتَ َكلِّم أو ال ُمت ََحدِّث الواقف ،ما وراء الكلمة.
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إن أخذنا هذا األمر بعين اإلعتبار ،نتوصّل عندها إلى فهم السّبب الّذي َحدا بيوحنا إلى كتابة ما يلي" :فِي
ا ْلبَ ْد ِء َكانَ ا ْل َكلِ َمةُ (اللوغوس)" .قبل فترة البدء هذه ،كان هناك القادر على كل شيء مع أفكاره فقط (ال
قص َد أو نَوى في عقله (ذهنه)َ ،ش َر َع بالتعبير عنها
شورة مع ذاته وقد كان َ
اللوغوس) .ولكن ،بع َد أن أ ْنهى ال َم َ
شيئَتِ ِه"(أفسس  .)1:11ذاك كان حينئذ ،بدء
س َ
"ح َ
(أي أفكاره) على هذا النّحوَ :
ي (باليونانية :بول) َم ِ
ب َر ْأ ِ
اللوغوس أو التعبير عن أفكاره الباطنية .إبتدأ إلوهيم بتشكيل جسداًّ روحيا ًّ ،يدعى الكلمة ،جسداً مماثالً
للكائنات المالئكية ،التي ُخلِقَت الحقاً .إنّما ،وبخالف جسد المالئكة الرّوحانيّ ،
فإن الجسد الروحي الذي خرج
ت ا ْل َحيَاةُ"...
من إلوهيم ،كان هو حياة بذاته ،ألنه حمل إعالن كلمة هللا ،التي هي الحياة .وبالتالي" ،فِي ِه َكانَ ِ
(يوحنا أ .)1:4ولحظة أخذ هللا يتف ّوه بأفكاره ،من خالل هذا الجسد – الكلمة ،بدأت األشياء تحدث (تتك ّون)!
بأن كلمة "هللا"في جملة "ا ْل َكلِ َمةُ
إن بعض الّالهوتيين الذين يؤمنون بِـ" إلَه ْين إثنين" يعلِّمون ّ
[مالحظةّ :
ْ
أن كلمة "يه ِوه "هي ُم ْستَخ َد َمة بدالً
"يهوه" .وحيث ّ
َكانَ ِع ْن َد هللاِ"(يوحنا  )9:9قد َو َردَت في اللغة العبرية،
ِ
ً
ً
ّ
من "إلوهيم" ،فإنّهم يتجاهلون جملة "فِي ْالبَ ْد ِء" ،ويَزعَمون ّ
بأن اللوغوس ،كانت كائنا روحيا مستقالً ،قد
َواج َد مع الروح القادر على كل شيء (إلوهيم) "في األزل" .إنّهم على ِغرار الثالوثيين ،ي ْ
ُطلِقون على
ت َ
ً
اللوغوس إسم "الجزء الثاني من عائلة إلوهيم"( .سوف نرى الحقا ّ
أن تعاليم وعقائد ُم ْش ِر َكة مثل هذه ،تفشل
في أن تكون ِمثاالً عن خيمة موسى)].

ألكلمة & يسوع
إنّي أصلّي لكي تحصلوا على اإلعالن الّذي يُب ِْرز الفرق فيما بين يسوع والكلمةّ .
إن العديد من علماء الكتاب
المق ّدس يريدون منّا أن نؤمن ّ
األلفي سنة.
بأن الكلمة في البدء ،كانت يسوع ،وقد أصبح جسداً منذ ما يقارب
ْ
إنّما بقولهم ّ
بأن الكلمة كانت يسوع ،فإنّهم يريدون إخبارنا بأنّه في األزل الماضي( ،أو في فترة "البدء"في
يوحنا  )9:9كان هناك إلهان إثنان – هللا اآلب وهللا اإلبن .أنظروا إلى هذه اآلية:
"...والَ إِلهَ َ
اي"(أشعياء .)45:21
ار َو ُم َخلِّ ٌ
آخ َر َغ ْي ِري؛ إِلهٌ بَ ٌّ
س َو َ
ص .لَ ْي َ
س ِ
َ
أن اللوغوس كان إلها ً آخر ،فيكون هذا التّصريح المذكور أعاله ،إعالنا ً كاذباًّ .
لو ّ
إن اللّوغوس ،ليس سوى
جسد  -الكلمة ،الذي تكلّم هللا من خالله ،من أجل ْ
الخَلق ،وأيضاً ،من أجل إسرائيل ،شعبه المختار .لقد كانت
اح ٍدَ .ول ِكنَّ
سيطُ فَالَ يَ ُكونُ لِ َو ِ
"وأَ َّما ا ْل َو ِ
اللّوغوس تقف على شكل وسيط ،بين العالَمين المنظور والغير منظورَ .
احدٌ"(غل  .)6:43فنظير اللوغوس ،هكذا هو الرب يسوع المسيح أيضاً ،الذي يتوسّط بين هللا واإلنسان
هللاَ َو ِ
في العهد الجديد بدمه (9تيم .)2:5
إنّ الكلمة لم تكن يسوع ،بلالكلمة كانت هللا .غير ّ
أن يسوع ،كان هو ،كلمة هللا الظاهرة في الجسد .لم يكن
يسوع في البدء مع هللا؛ إنّما ألكلمة (التي كانت ستَظهر في اإلنسان يسوع) ،هي ،الّتي كانت مع ّ
هللا.
والكلمة كانت "الجينة األحادية"(البذرة) ،التي خرجت من هللا لكي تعبِّر عن ذاتهاّ .
إن ألكلمة لها بداية،
(ألن الكلمة كانت هللا) ،إالّ ّ
ّ
أن
ولكن ،بما أنها خرجت من الروح األزلي ،فالكلمة ،كانت وما زالت أزلية،
اإلنسان يسوع ،الذي ُولِد و ُخلِق ،لم يكن أزليّاًّ .
سبَقة والكاملة للمسيح ،التي
إن الكلمة ،كانت هي الصّورة ال ُم ْ
خرجت من فِ ْكر(عقل) هللا لتعبِّرعن األلوهة ،عن الالهوت األزلي .في ذلك البدء ،كانت األلوهة تشمل أو
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سد كلمته (أو هيئة كلمته) المنظور (باليونانية:
تتض ّمن الروح القادر على كل شيء الغير منظور ،وج َ
َ
لوغوس) ،وليس اآلب واإلبن.
حظي الرسول يوحنا الحبيب على إعالن واضح ال ريب فيه ،حول كلمة الحياة (اللوغوس) ،األمر الّذي
لقد
َ
ّ
دعاه إلى تدوين هذه اآليات على الشكل اآلتي:
س ْتهُ أَ ْي ِدينَاِ ،منْ ِج َه ِة َكلِ َم ِة
س ِم ْعنَاهُ ،الَّ ِذي َرأَ ْينَاهُ بِعُيُونِنَا ،الَّ ِذي شَا َه ْدنَاهَُ ،ولَ َم َ
"اَلَّ ِذي َكانَ ِمنَ ا ْلبَ ْد ِء ،الَّ ِذي َ
ب َوأُ ْظ ِه َرتْ لَنَا
ا ْل َحيَا ِة .فَإِنَّ ا ْل َحيَاةَ أُ ْظ ِه َرتْ َ ،وقَ ْد َرأَ ْينَا َونَ ْ
ش َه ُد َونُ ْخبِ ُر ُك ْم بِا ْل َحيَا ِة األَبَ ِديَّ ِة الَّتِي َكانَتْ ِع ْن َد اآل ِ
"(9يوحنا.)1:1-2
الحظوا أنّه قد ْ
ق على اللوغوس تسمية "الحياة "و "الحياة األبدية" ،التي كانت في البدء عند اآلب ،إنّه
أطلَ َ
نو ٌ
صياغة للمق ّدمة الّتي ا ْستَهَ ّل بها إنجيله – "فِي ا ْلبَ ْد ِء َكانَ ا ْل َكلِ َمةَُ ،وا ْل َكلِ َمةُ َكانَ ِع ْن َد هللاَِ ،و َكانَ
ع من إعادة ِ
ُ
ُ
َّح قائالً ّ
بأن هذه الحياة األبدية ،قد أظ ِهرت للقديسين الذين سمعوها ،شاهدوها ،نظروا
ا ْل َكلِ َمة هللاَ" .لقد صر َ
ً
ً
إليها ،ال بل لَ َمسوها أيضاّ .
إن الحياة األبدية ،هي ليست سوى يه ِوه ال ُمتّ ِخذ هيئة في اللوغوس .ولوغوس
ً
ً
الحياة األبدية ،قد ظَهَ َرت الحقا في إبن هللا ،يسوع المسيح .إنطالقا من هناّ ،
فإن روح هللا (اآلب) ولوغوس
(الحياة األبدية) ،ليسا إثنين بل واحد.
ما لم يكن لدينا اإلعالن ،فإنّنا سوف نعتقد ّ
بأن الكلمة (اللوغوس) في البدء ،كانت يسوع ،إبن هللا .إنّما
ألفي سنة) ،قد ت ّم
يسوع ،الذي كان لِيُصْ بِح َم ْس َكن (أو هيكل) كلمة هللا ،وظهورها في الجسد (منذ نحو
ْ
صفة األبُ ّوة الكا ِمنة في هللا ،كان ال بد من وجود إبن .ولقد
التّعبيرعنه هناك ،في تلك اللوغوس .بالنّظَر إلى ِ
خرجت لوغوس هللا ،حاملةً فيها روح البُنُ ّوة ذاك ،لت ْعلِن إبن هللا الذي سوف يأتي( .تذ ّكروا ّ
أن اإلبن هو حامل
إسم العائلة وبانيها) .إنطالقا ً من هناّ ،
فإن "روح البن ّوة" في يسوع كان جز ًء جوهريا ً من اللّوغوس الذي خرج
إن يسوع ،الذي كان جينَة هللا األحاديّة( ،بذرة ،أو"إبن") ،كان ُم َعبَّراً
من هللا للتعبير عن خصائصه أو وظائفهّ .
عنه في ذلك الجسد  -الكلمة ومن خالله .لقد كان رو َح ونَ ْفس هللا ،إذا ص َّح التعبيرّ .
إن أللوغوس (الكلمة)،
وو ْفقا ً لمشيئة هللا المجيدة ،هللا
التي كانت ستسكن الحقا ً في يسوع إبن هللا ،هي كانت "اإلبن" ،بصورة مجازيةِ .
كخروف قبل تأسيس العالم (رؤيا
صلَبه هللا ،وذبحه
قد عظّم
ٍ
ّ
ومجد إبن هللا ،في كلمته(يوحنا  .)17:5ومن ثَ َّم َ
ّ .)13:8
إن إلوهيم قد ص ّمم كلمته بِ َح َسب رأي مشيئته الخاصّة (أفسس  ،)1:11وتكلّم عن أشياء غير
الموجودة وكأنها موجودة (سابقاً) (رومية  .)4:17بصفتنا َم ْف ِديِّي هللا ،فنحن أيضا ً كنا ْ
مختارين و ُمطَهَّرين في
المسيح قبل تأسيس العالم ،إذ ّ
إن هللا قد رآنا في المحبّة (أفسس  .)1:4لقد كنّا جز ًء من تلك الكلمة ("أي في
البن ّوة") ،ألننا جز ٌء من جسد المسيح .إنّنا "بذور" ،قد أ ْنتِجنا (أي ُو ِجدنا) بواسطة "الجينة األحادية" (البذرة)،
الّتي ُعب َِّر عنها في العهد القديم ،وقد أُ ْن ِجزَت (تَ َّمت) أي تحقّقَت في العهد الجديدِ ،و ْفقا ً لِخطّة هللا الرئيسية.
وحيث أنّنا نملك روح البُنُ َّوة ،فلقد أضْ حى باستطاعتنا أن نولَد بالجسد (ككائنات بشريّة) وأن نولد أيضا ًّ من
جديد ،كأبناء وبنات ّ
وح "(يوحنا  .)3:6عالوةً
وح ه َُو ُر ٌ
س ٌد ُه َوَ ،وا ْل َم ْولُو ُد ِمنَ ُّ
س ِد َج َ
هللا" .اَ ْل َم ْولُو ُد ِمنَ ا ْل َج َ
الر ِ
بح َسب ِع ْلم
على ذلك ،فلقد ت ّم تمجيدنا أيضاً ،كما كان ُمقَرَّراً في فكر هللا وكلمته (رومية  .)8:29-30نعم ،فإنّه َ
ق فعيّن وقضى وقد َّر مخطّطه الفدائي ،حيث ّ
أن أسماء أبنائه وبناته حتّى ،قد ُكتِبت في
هللا السّابق ،فهو قد سب َ
سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم (رؤيا .)13:8
ّ
إن آدم ،الذي ُخلق أوالً على شكل روح ،لم يكن إبنا ً هلل بعد.فإنه لم يكن يُ ْدعى إبن هلل إالَّ حين أ ْع ِط َي جسداً من
لحم – أي ،لقد ُولِد في هذا العالم .فهو في تلك الهيئة الروحيّة ،كان يملك صفة البن ّوة فقط .يعتقد بعض
المؤمنين باإلنجيل ّ
بأن كل البشر( ،أو باألحرى فقط أبناء وبنات هللا الحقيقيين) قد ُخلِقوا و ُو ِجدوا بهيئ ٍة روحيّة،
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على مثال آدم ،قبل والدتهم بالجسدّ .
إن اآلية الكتابية الفُضْ لى ،ال ّدا ِع َمة لهذه الفكرة ،هي أيوب " :38:4-7أَيْنَ
ح َم ًّعاَ ،و َهتَفَ َج ِمي ُع بَنِي
س ْ
ض؟ أَ ْخبِ ْر إِنْ َكانَ ِع ْندَكَ فَ ْه ٌمِ ...ع ْن َد َما ت ََرن َّ َمتْ نجوم ُّ
ُك ْنتَ ِحينَ أَ َّ
ستُ األَ ْر َ
الص ْب ِ
هللاِ؟"هل يَعْنون بذلك ّ
بأن أرواح البشر اآلخرين جميعهم( ،أو جميع "بني هللا") قد ُخلِقَت كلّها بالتّزامن مع
روح آدم قبل تأسيس األرض؟ وهل كانت موجودة قبل تأسيس األرض ،وهل كانت روح حواء موجودة بين
كافّة األرواح األنثوية ،أم إنّها كانت جز ًء من روح آدم؟
ّ
إن جميع "بني هللا" (وهذا التّعبير يشمل "البنات" أيضاً) لم يكونوا موجودين سوى في فكر هللا الكلي القدرة
ّ
فقط .لقد كانوا جز ًء من اللوغوس ،إنهم "بذور" (أبناء هللا) العتيدين أن يَخرجوا من البذرة (أي إبن هللا)،
ضع نفسه على األرض (يوحنا  .)12:24و َكوْ نُهُم "بذوراً" من ضمن البذرة[ ،على مثال
عندما أتى لكي يَ َ
ّ
ّ
(بذور) المانجو التي ومع مرور الزمن ،سوف تُثمر أو تخرج من أصل بذرة مانجو واحدة] ،فإنهم لم يكونوا
موجودين ككائنات روحيةّ .
إن "أبناء هللا" كانوا في جوهر اللوغوس.
بأن هللا هو خالق ،ولكنّه ال ي ُمكن أن يكون خالقا ً بالفعل ،لو ّ
نحن نعلم ّ
وحسْب.
أن الخليقة ،موجودة في فكره َ
ً
لذا ،كان ينبغي له أن يقوم بعمليّة الخلق ،ويُظ ِهر بالتّالي خليقته (أي يَسْتعلنها) ،قبل أن يُ ْدعى خالقا .إنّنا نعرف
يوجد خطاة لكي يخلّصهم ،فمن غير ال ُم ْم ِكن إذن ،أن يُ ْدعى ُمخَ لِّصاً.
أيضا ً بأنّه ُمخَ لِّص ،إنّما ،في حال ال َ
إنّ عالقة اآلب -اإلبن بين هللا وآدم ،كان ال بُ ّد لها أن تُتَرْ َجم ،أي أن يُ َعبَّر عنها وتتجلّى بطريقة فعليّة .لقد كان
آدم بداية البشريّة (بالعبرية :آدام) .بالرّغم من أنّه ُخلِق أوالً على شكل هيئ ٍة روحيّة (ك َذ َك ٍر وأنثى) ،إالّ أنّه كان
مختلفا ً عن اللوغوس ،اّلذي كان جسد  -كلمة هللا .فهو (أي آدم) قد أتى من هللا ،كونُهَ قد ُخلِق بواسطة الكلمة
نفسها .يُ ْعتَبَر آدم جز ًء من الجسد  -الكلمة فقط ،وقد كانت صفة البُنُ َّوة تَ ْك ُم ُن في روح آدم ،إنّما كان ينبغي لها
كائن بَ َشري) ،قبل أن يُ َس ّمى إبنا ً هلل بصورة
أن تتجلّى وتُ ْستَ ْعلَن بشكل َم ْنظور و َم ْلموس في جسد إنسان ( َك ٍ
فعليّة .كان ال بُ َّد آلدم أن يمتَلك جسداً ماديّا ً مأخوذاً ( َمجْ بوالً) من تراب األرض[ .ما هو الشخص؟ أنظر
المقالة الواردة تحت عنوان "ال ّشخص وال ّشخصية"] .بعدما َجبَ َل ّ
هللا جسداً من تراب األرض ،أخذ روح آدم
وحيَ ِويَّة
ونَفَخَ ها داخل الجسد التُّرابي ،فصار آدم نفسا ً َحيَّةً ،لقد أصبح شخصا ً (إنساناً ،كائنا ً بشرياً) ،يملك حياةَ َ
ترض به ،أن ي ْ
ُظ ِهر أو (يُ ْعلِن عن) حياة هللا فيهّ .
(إن النّ ْفس الحيَّة ،هي ت ََجلّي
صانِ ِع ِه (تك  .)4:2وكان من ال ُم ْف َ
أن آدم كان إبنا ً هلل ،إالّ ّ
الرّوح أو إظهار للروح) .بالرّغم من ّ
ب  -وإبن ،لم تكن
أن معرفة العالقة القائمة بين آ ٍ
ُم ْعلَنَةً في العهد القديمّ ،
فإن عالقة هللا مع آدم ومع بني إسرائيل أيضاً ،كانت على نحوعالقة السيّد -والعبد .أ ّما
عالقة اآلب -واإلبن ،فإنّها لم تُ ْستَعلَن سوى بعد إرسال يسوع كإبن هللا ،لكي يكون كفّارةً لخطايانا (9يوحنا
.)8:93
ّ
إن روح -الفكر لدى آدم ،كان تعبيراً حيويّا ً من روح هللا القادرعلى كل شيء ،وإستطراداً ،فإنّه كان جز ًء من
صورة هللا .لقد كانت روح (البُن ّوة) الموجودة في آدم ،تحوي ِكلَ ْي الجنسين ال َّذ َكر واألنثىّ .
إن بقاء آدم على هذا
ال ّشكل ،لم يكن يُتيح له إبراز صّفة البن ّوة ،وبالتّالي ،فهو لن يُ ْستَ ْعلَن أبداً كإبن ّ
هللاّ .
إن ت ََجلّي البُنُ ّوة في آدم ،لم
تظهر سوى لحظة أصبح آدم إنساناً ،رجالً .حينئ ٍذ ،أُ ِخ َذ من ضلعه الجزء األنثوي من أجل تكوين إمرأة .هكذا
أيضاً ،عندما ظهرت (ت ََجلّت) الكلمة في شخص يسوع المسيحّ ،
فإن ك ّل من ال َّذ َكر واألنثى ،كان ُم َعبّرعنهما
ّ
العنصر"الذ َكر"(العريس) ،وأ ّما الكنيسة ،فكانت العنصر"األنثوي"
فيه ،على ح ٍّد سواء ،فكان المسيح ،هو
(العروس) ،التي خرجت وتَ َش َّكلَت من َج ْنبِه (ضلعه ،خاصرته) في الجُلجثة.
ال يملك المالئكة روح البن ّوة على الرّغم من كونهم مخلوقين على صورة هللا ﴿أي شكل الرّوح) و َشبَ ِه ِه
(مالمح منظورة) .ال يُمكنهم أن يولَدوا َكب َشر .ال يمكنهم أن يكونوا أشخاصاً .هم ليسوا أشخاصاً ،مع أنهم قد
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يظهرون بالجسد ( )en morpheكرجال .إنّهم ال يستطيعون أن يكونوا أبنا ًء هلل ،إذ هم ،وبكل بساطة قد ُخلِقوا
و ُعيِّنوا ،من أجل أن يكونوا أرواحا ً خادمة.
لقد قال النبي -ال ُمر َسل ،ويليام برانهام:
شكل لنفسه باتّجاه جس ٍد في الثيوفاني (الظّهور اإللهي)؛ يُدعى الكلمة،
"لقد ابتدأ األزلي العظيم بإتّخاذ
ٍ
"جسد" .تلك هي الحالة التي كان عليها ،حين التقى إبراهيم؛ وقد ُد ِع َي َملكي صادق .لقد كان في شكل
الثيوفاني (ألظهور اإللهي).
ّ
"إن هذا الروح العظيم ،قد َش َر َع في اتّخاذ شك ًل (في الخلق) ،واللوغوس ،التي خرجت منه ،كانت"إبن
ً
ّ
هللا" .إنه الشكل ال َمرْ ئي والمنظور الوحيد ،الذي إمتلكه الروح .وكلمة "ثيوفاني" ،تعني جسدا ،والجسد ،كان
يُشبه اإلنسان ".
"ما من أحد قد شاهد اآلب في أي وقت مضى " .ال يستطيع ُم ْ
ي إنسان أن يرى هللاّ ،
طلَق أ ّ
ألن هللا ليس له
ُ
شكل جسديّ .
بدأت أرى نوراً صغيراً مق َّدساً ،راح يتش ّكل مثل هالة ق ّديس أو
إن هللا روح ...ثم بعد حين،
ُ
بعيون روحي ٍة...ماذا كان هذا الشيء؟ ّ
إن هذا ال ّشكل قد أطلق عليه قرّاء
شيء ما ،ال يمكنكم رؤيتها سوى
ٍ
الكتاب المق ّدس إسم "اللّوغوس" ،أو "الممسوح" ،أو "المسحة"ّ ،
إن جانب هللا أخذ يتط َّور في شيء ما،
وهكذا ،أصبح ُمتاحا ً للبشر إمكانيّة الحصول على ث ّمة فكر ٍة حول ماذا كان هذا ال ّشيء .تلك كانت كلمة هللا ".
أن الكلمة هي هللا ،إالّ ّ
إن هللا روح ،هذا ما هو عليه .مع ّ
ّ
أن هللا بكلّيته ،ليس هو الكلمة .من النّاحية
ّ
الالّهوتيّة ،يمكننا القول ّ
(ألن هذه األخيرة
بأن روح إلوهيم هي الجزء األعظم ،وكلمته هي الجزء األصغر
ّ
ُم ْنبَثِقَة من العنصر المذكور آنفاً ،أي روح إلوهيم) .إن هذا الجزء األصغر هو الجانب الظاهر من هللا (أي
ال َمرئي)" ،وهو يدعى الكلمة" الذي صار إنساناً .وإنطالقا ً من هذا األمرّ ،
فإن الكلمة هي رب السماء (9كور
15:47؛ يوحنا  .)3:13والكلمة ،قد ظهرت في شخص يسوع المسيح.
شكل جس ٍد-روحيَ ،كبداءة خليقة هللا،
إنّ فكر هللا ووسيلة التّعبير عنه– أي الكلمة – قد خرجا منه في
ِ
(إنّه المبتَدئ (أي األ ّول) أو خالق خليقة هللا) ،بِكر كل خليقة ،بكراًّ بين إخوة كثيرينّ .
إن جميع مخلوقات هللا
قد ُو ِجدَت بواسطة هذه الكلمة ومن خاللها.
س َوا ٌء ُع ُروشًّا أَ ْم
"فَإِنَّهُ فِي ِه كل األشياء ُخلِقَتْ َ :ما في ال َّ
ضَ ،ما يُ َرى َو َما الَ يُ َرىَ ،
اوا ِ
س َم َ
ت َو َما َعلَى األَ ْر ِ
َي ٍءَ ،وفِي ِه يَقُو ُم ا ْل ُك ُّل"
ت أَ ْم َ
ت أَ ْم ِريَا َ
سا ٍ
سيَادَا ٍ
ِ
سالَ ِطينَ  .ا ْل ُك ُّل من خالله َولَهُ قَ ْد ُخلِقَ .الَّ ِذي ه َُو قَ ْب َل ُك ِّل ش ْ
(كولوسي  1:16-17ترجمة .)NKJ
يح]" (أفسس
ير ا ْل َج ِمي َع فِي َما ه َُو َ
ش ِر َكةُ ال ِّ
يع [بِيَ ُ
" َوأُنِ َ
سو َع ا ْل َم ِ
س ِّر ا ْل َم ْكت ِ
ُوم ُم ْن ُذ ال ُّدهُو ِر فِي هللاِ َخالِ ِ
س ِ
ق ا ْل َج ِم ِ
[ 6:1النص الوارد بين قوسين ليس في النسخة األصلية]).
ّ
إن كلمة هللا قد أتت َعبْر هذا الجسد  -الكلمة .لقد تكلّم هللا من خالله وقال" :لِيَ ُكنْ نُو ٌر" فكان نور؛ "ليكن
أسماك" فكان أسماك .لقد كان النّاطق بلسان هللاّ .
إن روح هللا ” ،“en morpheأي أنّه أ ْظ َه َر نفسه من
خالل هذا الجسد  -الكلمة (أو الجسد الروحي) ،وأصبح منظوراً لعبيده األنبياء .نس ّمي هذا الظهور" ،
ثيوفاني" أي ( الظّهور اإللهي ،تجلّي ّ
هللا).
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ألظهور اإللهي (ثيوفاني)
ّ
إن "خروج"هذه اللوغوس (من هللا) لكي تُ ْعلِن قصد هللا ،قد ظهرت في شكل إنسان .لقد تم التعبير عن
س َّمى الكلمة) .في ك ّل مرّة كانت تنبثق فيها اللوغوس من هللا ،فإنّها كانت تعود
اللوغوس ،في جسد روحي (يُ َ
رجل ،كان يت ّم إ ّما بشكل مادي ،أو َمرْ ئي (رؤيوي)
إليه بعد إنجاز مهمتها .وظهورها (أي اللوغوس) بهيئة
ٍ
سبَقَة) عن المسيح ،ولكنّه
سبَقَة (أو صورة ُم ْ
غير ملموس .ك ّل ظهور لثيوفاني(الظهور اإللهي) ،كان رؤية ُم ْ
كان ظهوراًّ محدوداًّ بال ّزمان والمكان .لقد قرأنا بأنّه ،م ّرةً كان ملكي صادق ،كاهن هللا؛ ثم ّبعد ذلك ،كان
قاضي و ُم َخلّص إسرائيل؛ ومن ثَ َّم ،كان صديق إبراهيم الذي كانت له شركة رائعة معه.
لقد أدرك إبراهيم ّ
بأن ملكي صادق الذي باركه ،كان كاهن هللا العل ّي ،وقد أعطاه ُع ْشراً من ك ّل ما كان يملك
(تكوين  .)14:17-20لقد ع ِل َم بأنّه لم يكن سوى ،كلمة هللاّ .
إن ملكي صادق لم يكن يسوع ،إنّما كان رؤية أو
سبَقَةعن المسيح ،في وظيفته الكهنوتية السّامية .لقد كتب بولس قائالً ّ
ب،
صورة ُم ْ
بأن ملكي صادق ،كان"بِالَ أَ ٍ
ب .الَ بَدَا َءةَ أَيَّ ٍام لَهُ َوالَ نِ َهايَةَ َحيَا ٍة"(عبرانيين )2:6؛ إنّما األمر كان مختلفا ً بالنّسبة ليسوع،
بِالَ أُم ،بِالَ نَ َ
س ٍ
الذي ُولِد بجس ٍد ُم َك َّون من عناصر األرض ،و"أمه" ،كانت مريم العذراء .فـ ملكي صادق إذن ،لم يكن سوى
أن الكلمة كانت هللاّ ،
جانب هللا المنظور ،الكلمة ،فكره المعبَّر عنه ،الذي ظهر إلبراهيم .وبما ّ
فإن بولس كان
ب" .هذا صحيح حقا ً  ،بما ّ
صراحةًّ ،
أن عالقة اآلب -واإلبن ،بين
ُمخَ َّوالً أن يُ ْعلِن
بأن ملكي صادق كان "بِالَ أَ ٍ
ِ
هللا والكلمة لم تكن موجودة.
في وقت الحق ،قام ثالثة رجال بزيارة إبراهيم عند بلوطات ممرا .إثنان منهما ،كانا المالكيْن الروحيّين غير
عبر إتّخاذهما جسداً لكي يصبحا
المنظوريْن (كائنيْن مالئكيَيْن) اللَ َذين “en morphe”،أي أظهرا أنفسهماَ ،
كائنين بشريّين منظوريْن ،جسدين ُم َك َّونين من عناصر مخلوقة .لقد تَ َعرَّف إبراهيم على الرجل الثالث ،ودعاه
ربّيّ .
إن كلمةالرب ،قد أصبحت منظورة (ثيوفاني) م ّرةًّ أخرى ،لكي تَتَشارك وتأكل مع إبراهيم (إقرأوا تكوين
ّ .)94
إن هذا الرجل هو نفسه ،مالك (رسول) الرّب ،الذي ظهر أيضا ً في أزمن ٍة مختلفة ،ألنبياء وخدام الرب
اآلخرين في أيامهمُ ،م ْكتَ ِسيا ً (أي ُمتَّ ِشحاً) بأزياء متن ّوعةّ .
وص َّورت ُم ْسبَقاً،
إن الظّهورات المختلفة ،قد أبرزت َ
أدوار هللا ووظائفه المتع ّددة ،ك ُمخلِّصُ ،مدافع ،شفيع ،صديقَ ،ديّانُ ،م َعزي ،وهل ّم جرّا.
ّ
إن الرجل الذي شاهده جميع رجال هللا القديسون هؤالء ،قد كان الكائن نفسه ذو الوجه نفسه .وهذا الوجه،
ّ
سماء .ال يُ ْمكن للوغوس أن يظهر سوى بهذا الوجه ،إذ
كان وجه يسوع .هناك وجه ٌواح ٌد فقط ّلل ،إنه رب ال ّ
كان على هللا أن يُ ْعلِن "إبنه" العتيد أن يأتي ويت ِّمم ك ّل ما قيل عنه .لقد قال يسوع لليهود" :أَبُو ُك ْم إِ ْب َرا ِهي ُم تَ َهل َلَّ
بِأَنْ يَ َرى يَ ْو ِمي فَ َرأَى َوفَ ِر َح "(يوحنا  .)4::3كما ّ
أن يسوع في بستان جتسماني ،إستطاع أن يصلّي هكذا:
اآلب عن َد ذاتِكَ بال َم ْج ِد الّذي كانَ لي عندَكَ قَ ْب َل َك ْون العالم" (يوحنا  5::1؛ راجع
"واآلن َم ِّجدْني أنتَ أيُّها
ْ
ً
53:31؛ رومية  ) 0:38إنطالقا من هناّ ،
فإن يسوع ،كان هو روح البن َّوة تلك ،التي إ ْستُ ْعلِنَت في لوغوس
ّ
هللا ،والتي كانت ستولَد في العالم كإبن هللا الوحيد المولود ،من أجل تحقيق وإنجاز كافة وظائف وخصائص هللا
المتنوعة التي أُ ْ
ظ ِه َرت و ُكشفَت لهؤالء الرجال القديسين.
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إعالنه الذاتي َ
الخ ّالق
إنّنا نفهم اآلنّ ،
أن كلمة هللا (باليونانية :لوغوس؛ بالعبرية :دابار) هي أكثر من كالم شفهي؛ إنها إعالنه
الذاتي" ،جانب هللا المستدير نحو العالم" .كما أنّنا نُدرك أيضا ً من خالل "مق ّدمة" القديس يوحنا ّ
بأن،
اللوغوس ليست عبارة عن مبدأ خالّق مجهول وأعمى ،أو ق ّوة حياة ،إنّما هي التعبير الشخصي ّلل الحي
بيسوع المسيحّ .
إن يسوع ،هو التجسيد الفعلي للوغوس هللا ،إنّه التعبير عن النور اإللهي والحياة ( األبديّة )
والمجد والحق في شخصيّة إنسانية ( يوحنا 1:4,9؛ راجع 9يوحنا .)1:1-4
كما أ ْسلَ ْف ُ
ورةُ
ت سابقاًّ ،
إن الكلمة لم تكن يسوع .وبِ َح َسب يوحنا ،لقد كانت الكلمة هللا ،ويسوع" ،الَّذي ُه َو ُ
ص َ
هللاِ َغ ْي ِر ا ْل َم ْنظُو ِر" كان الكلمة الظاهرة في الجسد .لقد كان إعالن هللا .فيسوع أساساً ،كان ك ّل ما كانت عليه
الكلمة .إنّه كان المسيح ،س ّر هللا ال ُم ْعلَن للقديسين .لقد كان نسل (أو بذرة) هللا" ،جينة ّ
هللا األحاديّة ،إبن هللا
المولود الوحيد ،الذي كان في حضن اآلب ،والذي ُعبِّر عنه (أو ت ََجلّى) في اللوغوس طوال فترة العهد القديم.
مثلما ت ّم تصوير يسوع المسيح ُم ْسبَقا ً في القديم ،فإنّه هكذا ،قد أُظ ِه َر وأُعلِن في الجديد .لقد إتّضح أنّه خالل
العهد القديم،هو ،الّذي كان يمثّل "روح البن ّوة" ،الموجود في جوهر اللّوغوس ،والّذي ت ّم التّعبيرعنها في
سدة .لقد ت َّم التّعبيرعن اللّوغوس في القديم ،في جسد روحي ومن
الجديد ،لقد كان إبن هللا ،اللوغوس المت ََج ِّ
خالله؛ أ ّما في العهد الجديد ،فلقد ت َّم التّعبيرعن اللوغوس ،في جس ٍد بشري(جسد إنسان) ومن خالله .وفي ِكال
العهدين ،القديم (جسد روحي) والجديد (جسد إنساني(بشري) ،كان للوغوس هللا ،وجها ًّ واحداًّ فقط ،إنّه وجه
يسوع المسيح (راجع 9يوحنا .)4:2-3
إن اإلله الواحد الح ّ
إن الكلمة ،لم تكن روحا ًّ آخر قادراًّ على كل شيء ،وال إلها ًّ آخرّ .
ّ
ق ،الرو ُح القادرعلى كل
بح َسب " َمشورته ّ
الذاتيّة" ،قد قصد في ذاته أن يلد لنفسه أوالداً (هلل) .بنا ًء عليه ،كان ال ب ّد من
شيء (يهوه) ،و َ
.إن الكلمة  -الجسد ،كانت القَناةَ التي ظَهَ َر هللاّ
ْ
ُ
ُ
ضرها إلى الوجود ّ
وجود بذرة -كلمة ،لكي تنتِج الحياة ،وتحْ ِ
ّ
ّ
ً
َّ
من خاللها ،وأعلن عن نفسه .في عصور العهد القديم ،عندما ت ََحدث هللا إلى أنبيائه ،كان يتكلم دائما في الكلمة
بشكل خفي .إنّ روح هللا وكلمته هما واحد .هذه هي وحدة
 الجسد ومن خاللها ،إ ّما بشكل َعلَني و َمرئي وإ ّماٍ
الالهوت ال ُم َر َّكبَة ،الذي هو إلوهيم.
نحن نعلَم ّ
بأن البذرة سوف تُنبِت من نوعها.هذا هو قانون هللا (تك  .)1:11-12,21,24-25فبذرة التفاحة
مثالً ،عندما تُز َرع ،سوف تُ ْنتِج شجرةَ تفاح ،الّتي هي بدورها ،ستعطي ثمر التفاح الّذي يحتوي على بذور
التفاحة .وبذرة التفاحة تلك( ،التي طُ ِم َرت في األرض) أصلها موجود في البذرة "األم" .وبالتّالي ،باإلستناد
إلى هذا المبدأ المثال ،نفهم ّ
بأن الكلمة ،كانت جينة (أي بذرة) هللا األحادية ،وقد كانت هللا – ألنّ ك ّل ما هو
روح هو.
روح،
ٌ

ال بذرة ،ال حياة
عندما تُ ْز َرع بذرة تفاحة بهدف اإلنتاج ،فإنّها سوف تُ ْخ ِرج بُرْ عماً ،ث َّم أوراقاً ،ومن ثَ ّم ساق النبات ،فاألغصان
وهلُ ّم جرا .وبعدئ ٍذ ،تظهر الزهور وتَذبُل .والحقاً ،تَتَّ ِسع ِم َدقّات الزهرة ،لتصبح تفاحا ً يحتوي على نوع البذرة
نفسها الّتي ُز ِرعَت في األصل .وهذه البذرة ،الّتي هي بَداءة المحصول ،فإنّها ،ومن خالل ت ََجلّياتها المختلفة
في مراحل متنوعة ،سوف تَظهر هي نفسها كبذر ٍة ،في المرحلة النهائية .نحن نفهم إذاًّ ،
بأن اللوغوس،
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وبصفتها بذرة هللا ،التي خرجت َكبداءة خليقة هللا ،قد َ
ق شتّى،
ظهَ َرت لآلباء واألنبياء في أوقات مختلفة وبطر ٍ
ير ِة" -عبرانيين  )1:2قد أُعلِنت لنا بصورة إبن اآلب المولود الوحيد (الجينة
وهي" ( ،فِي ه ِذ ِه األَي َِّام األَ ِخ َ
األحادية – بذرة)ّ .
إن لوغوس هللا الكاملة ،كانت في إبن هللا .لذلك ،فإنّ يسوع كان كلمة (لوغوس) هللا .لقد
كان إعالن هللا للجنس البشري (راجع 9بطرس .)1:23-25
هللا األحاديّة) ،التي أخرجها ّ
أن اللوغوس كانت بذرة هللا (جينة ّ
بما ّ
هللا من حضنه ،بهدف اإلعالن والتّعبير،
عن صفة األبوة لديه ،فهي وال ب ّد “إبن” “اآلب” ،المولود الوحيد من اآلب ،بداءة خليقة هللا ،صورة هللا غير
المنظور ،بكر كل خليقة ،بكر بين إخوة كثيرين – وهكذا ،فإنّ إلوهيم قد حقّق أو جعل لنفسه عائلةً .هذا هو
وح ،تَ َرا َءى لِ َمالَئِ َك ٍةُ ،ك ِرزَ بِ ِه بَيْنَ األُ َم ِم ،أُو ِمنَ بِ ِه فِي ا ْل َعالَ ِم،
س ِد ،تَبَ َّر َر فِي ُّ
س ُّر التَّ ْق َوى :هللاُ ظَ َه َر فِي ا ْل َج َ
" ِ
الر ِ
ّ
ّ
ّ
ً
ْ
ُرفِ َع فِي ال َم ْج ِد" ،األمر الذي كان مقصودا حدوثه أو إنجازه في فكر هللا القدير ،وقبل وجود أي شيء ،قد حققه
في المسيح يسوع ربنا .إنّ يسوع المسيح ،إبن هللا ،قد جاء في الجسد .لقد كان كلمة هللا الظاهرة في جس ٍد
سمو .
بشري .وهو كان متقدما ًّ في كل شيء ،إنّه فائق ال ّ
بما ّ
أن "ا ْل َكلِ َمةُ َكانَ ِع ْن َد هللاِ("...،يوحنا  ،)9:9فإنّها إذاًّ ،كانت تسكن مع الروح القادر على كل شيء في
النور (عمود النار) ،الذي ال يُ ْدنى منه (راجع 9تيم  .)6:16لقد كانت تُقيم (موجودة) في حضن (أي في قلب)
هللا .وهللا ،بصفته "آب" ،فهو قد نَ ّشأ الكلمة (أي رعاها ،ربّاها ،ن ّماها) ،وهي تُ ْعتَبَر نسله (بذرته)" ،إبنه" .إنّ
روح البنوة (يسوع ،إبن هللا) ،كانت موجودة في الكلمةّ .
إن يسوع ،كان هو"إبن هللا" المعبَّر عنه أو ال ُم ْعلَن
عنه في ذلك الجسد  -الكلمة .لهذا السبب ،كان يسوع ،إبن هللا ،هو كلمة الحياة – في حالتي الخَ ْلق والفداء
أن المسيّا (المخلّص) يجب أن يكون إنساناً ،فال ب ّد وأن تلبس الكلمة جسداً
(يوحنا 9:8؛ 9يوحنا  .)9:9فبما ّ
ْ
بشرياً .ومن اجل تحقيق هذا األمر ،كان ينبغي على هللا أن يُوْ ِجد خليقة جديدة لِ َم ْس َكن الكلمة – "َ ...هيَّأتَ لي
جسدا" (عبرانيين ب .)93::نعمّ ،
لحم( ،وليس جسد طفل) ،قد ت ّم تحضيره وتهيئته من أجل أن
إن جسداً من ٍ
تُ ْ
ظهَر وتُ ْعلَن من خالله ،كلمة هللا .لقد كان جسداً خاليا ً من أ ّ
ي من الجينات أو الموروثات البشرية .ذاك الجسد،
كان جسد يسوع .وكان هللا معه ،يحَّضره لكي تسكن فيه الكلمة ،عندما يكتمل في السِّن (لوقا ;1:80
2:40,52؛ يوحنا [ .)9:98مالحظةّ :
إن إنجيل لوقا يتناول يسو َع كإبن اإلنسان ،أي إنسانيته ،أ ّما إنجيل يوحنا،
فإنّه يُب ِْرز يسوع كإبن هللا ،أي الهوته وألوهيته].
عندما ُولِد الطفل يسوع في بيت لحم ،نفخ هللا فيه روح البنوة (التي أُ ْعلِنَ عنها في جسد الكلمة الروحي)ّ .
إن
الطفل يسوع المولود حديثاً ،قد أصبح نَ ْفسا ً َحي َّة و َكب َُر لكي يُ ْعلِن ويُ َعبِّرعن حياة هللا .منذ ذلك الحين فصاعداً ،لم
ّ
يعد هناك أي ظهور للجسد الروحي (الكلمة) .لقد َك ّ
ولكن الكلمة،
ف أو إنقطع (الثيوفاني) أي الظّهور اإللهي
ما زالت عند هللا .بالرّغم من ّ
سة) كتلك الّتي كانت لدى آدم
أن يسوع كان بال خطيئة ،ولديه طبيعة إلهية ( ُمقَ َّد َ
قبل سقوطه ،فإنّ يسوع ،لم يكن إلها ًّ (هللا) .وإلى أن يت ّم "تَبَنّيه" (راجع غالطية  ،8::أنظر المقطع تحت
سح .وقبل أن يت ّم َمس َْحه (عند معموديته بالماء) ،ال يمكنه أن يكون ملء
عنوان ِهيوتيزيا) ،ال يُ ْم ِكن أن يُم َ
ً
ً
الكلمة .وإلى حين تسكنه الكلمة (أو تسكن فيه) ،ال يُ ْم ِكن أن يكون إلها معبودا ،وال يُ ْم ِكن أن يكون هللا
سد.
ال ُمت ََج ِّ
س َّر أَنْ يَ ِح َّل ُك ُّل ا ْل ِم ْل ِء" (كولوسي .)9:91
"ألَنَّهُ فِي ِه ُ
س ِديًّّا " (كولوسي .)4:1
ت َج َ
"فَإِنَّهُ فِي ِه يَ ِح ُّل ُك ُّل ِم ْل ِء الالَّهُو ِ
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بنا ًء عليهّ ،
فإن يسوع ليس في الالهوت (أي هللا) إنّما الالهوت (أي هللا) ،هو في يسوع.
أن كل األحياء ،الحيوانات واإلنسان على ح ٍّد سواء ،قد نالوا روح الحياة من اإلله الحي ،إالّ ّ
رغم ّ
أن أبناء
(وبنات) هللا ال ُم َعي َّنين سابقا ً من دون سواهم ،كانوا مع ّ
هللا ،كجزء ٍمن كلمته ضمن مخطِّطه ال ُمقَ َّدر سابقاً .لقد
قال يسوع:
ي يُ ْقبِلُ؛( "...يوحنا أ.)6:37
ْطينِي اآلبُ فَإِلَ َّ
" ُكلُّ َما يُع ِ
"ول ِكنَّ ُك ْم لَ ْستُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ ألَنَّ ُك ْم لَ ْستُ ْم ِم ْن ِخ َرافِيَ ،ك َما قُ ْل ُ
ت لَ ُك ْم.
َ
َ
َ
ُ
ْ
صوْ تِيَ ،وأنَا أ ْع ِرفهَا فَتَتبَ ُعنِي.
ِخ َرافِي تَ ْس َم ُع َ
َ
َ
َ
ُ
ً
ْ
َ
َوأَنَا أُ ْع ِطيهَا َحيَاةً أبَ ِديَّةَ ،ولَ ْن تَ ْهلِكَ إِلَى األبَ ِدَ ،والَ يَخطفهَا أ َح ٌد ِم ْن يَ ِدي.
أَبِي الَّ ِذي أَ ْعطَانِي إِيَّاهَا هُ َو أَ ْعظَ ُم ِمنَ ْال ُكلَِّ ،والَ يَ ْق ِد ُر أَ َح ٌد أَ ْن يَ ْخطَفَ ِم ْن يَ ِد أَبِي"
(يوحنا .)10:26-29
ت فَ ِه َي تَ ْبقَى َوحْ َدهَاَ .ول ِك ْن إِ ْن َمات ْ
ض َوتَ ُم ْ
ق ْال َح َّ
"اَ ْل َح َّ
َت تَأْتِي بِثَ َم ٍر
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ْن لَ ْم تَقَ ْع َحبَّةُ ْال ِح ْنطَ ِة فِي األَرْ ِ
ير" (يوحنا .)94:48
َكثِ ٍ
ّ
"حبَّةُ ْال ِح ْنطَ ِة" تلك – ،بذرة هللا ،التي ماتت وأتت بـ "ثَ َم ٍر َكثِي ٍر" -أي أبناء
إن يسوع المسيح ،كلمة الحياة ،هو َ
ً
إن أبناء وبنات هللا هؤالء ،هم بذور هللا ال ُم َعيَّنين سابقا في جينة هللا األحاديَّة( .تذكروا ّ
وبنات هللاّ .
بأن البذور
تُ ْن ِجب بذوراً كجنسها) .لذاّ ،
فإن البذور ال ُم َعيَّنّين سابقا ً وحدهم ،يملكون روح البن َّوة في داخلهم على الرّغم من
كتب ال ّرسُل:
أنهم قد ُولِدوا في هذا العالم بالخطيئة .لقد َ
يح ألَ ْجلِنَا"(رومية .)5:8
س ُ
"ول ِكنَّ هللاَ بَيَّنَ َم َحبَّتَهُ لَنَا ،ألَنَّهُ َونَ ْحنُ بَ ْع ُد ُخطَاةٌ َماتَ ا ْل َم ِ
َ
ير ِة الَّتِي أَ َحبَّنَا بِ َهاَ ،ونَ ْحنُ أَ ْم َواتٌ بِا ْل َخ َ
َ
طايَا أَ ْحيَانَا َم َع
"هللاُ الَّ ِذي ه َُو َغنِ ٌّي فِي ال َّر ْح َم ِةِ ،منْ أَ ْج ِل َم َحبَّتِ ِه ا ْل َكثِ َ
سوعَ ،لِيُ ْظ ِه َر فِي
سنَا َم َعهُ فِي ال َّ
يح يَ ُ
يح ،بِالنِّ ْع َم ِة أَ ْنتُ ْم ُم َخلَّ ُ
صونَ َ .وأَقَا َمنَا َم َعهَُ ،وأَ ْجلَ َ
ت فِي ا ْل َم ِ
س َما ِويَّا ِ
ا ْل َم ِ
س ِ
س ِ
انَ ،وذلِكَ
سوعَ .ألَنَّ ُك ْم بِالنِّ ْع َم ِة ُم َخلَّ ُ
يح يَ ُ
ف َعلَ ْينَا فِي ا ْل َم ِ
ال ُّدهُو ِر اآلتِيَ ِة ِغنَى نِ ْع َمتِ ِه ا ْلفَائِقَ ،بِاللُّ ْط ِ
اإلي َم ِ
صونَ  ،بِ ِ
س ِ
سو َع
يح يَ ُ
س ِم ْن ُك ْم .ه َُو ع َِطيَّةُ هللاِ .لَ ْي َ
لَ ْي َ
س ِمنْ أَ ْع َمال َك ْيالَ يَ ْفت َِخ َر أَ َحدٌ .ألَنَّنَا نَ ْحنُ َع َملُهَُ ،م ْخلُوقِينَ فِي ا ْل َم ِ
س ِ
سلُكَ فِي َها" (أفسس.)2:4-10
سب َ َ
ق هللاُ فَأ َ َع َّدهَا لِ َك ْي نَ ْ
صالِ َح ٍة ،قَ ْد َ
ألَ ْع َمال َ
ست َِطي ُع أَنْ يُ ْخ ِط َئ ألَنَّهُ َم ْولُو ٌد ِمنَ هللاِ"
" ُك ُّل َمنْ ه َُو َم ْولُو ٌد ِمنَ هللاِ الَ يَ ْف َع ُل َخ ِطيَّةًّ ،ألَنَّ ز َْر َعهُ يَ ْثبُتُ فِي ِهَ ،والَ يَ ْ
(9يوحنا .)6:1
ع يَ ْفنَى ،بَ ْل ِم َّما الَ يَ ْفنَى ،بِ َكلِ َم ِة هللاِ ا ْل َحيَّ ِة ا ْلبَاقِيَ ِة إِلَى األَبَ ِد" (9بطرس .)9:46من
" َم ْولُو ِدينَ ثَانِيَةًّ ،الَ ِمنْ ز َْر ٍ
بأن يسوع المسيح ،إبن هللا ،لم يَت ََجنَّب الكلمة (الجسد الروحي) .كوْ نه الجينة األحاديّةّ ،
الواضح ّ
فإن يسوع
المسيح ،كان هو ،روح البن َّوة تلك ،الموجودة في الجسد الكلمة .ولقد أتى مباشرةً من الكلمة ،وكان بعد
سد .فكان حينئ ٍذ" ،ا ْل َكلِ َمةُ التي صارت جسداًّ" .في حين ّ
أن
معموديته بالماء عند نهر األردن ،هو هللا ال ُمت ََج ِّ
ً
أبناء وبنات هللا ال ُمعي َّنين ،الذين كانوا "ثمراً" من تلك الجينة األحادية ،كان لِزاما عليهم أن يتجنبَّوا أجساد
الكلمة (الروحيّة) ،وأن يكونوا "خاضعين لل َعبَث ،ليس طوعاً ،بل بسببه هو ،الذي أخضعهم على الرجاء"
أن " َغ ْم ٌر يُنَا ِدي َغ ْم ًّرا"(راجع مزمور ّ ،)42:7
(رومية  4:43ترجمة  .)NKJوحيث ّ
فإن البذور ال ُم َعيَّنَين
سابقاً ،سوف يستجيبون بصورة غرائزيّة إلعالن الكلمة ،ألنهم كانوا جز ًء من الكلمة  -الجينة األحادية .لقد
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كانوا جز ًء من جسد  -البذرة (المسيح) الذي مات .فإنّهم كانوا "ثماره" ،الذين خرجوا منه هو ،الذي مات
(في الجلجثة) بصفته "حبّة الحنطة"ّ .
إن الق ّديسين ،هم في جوهر البُنُ َّوة الموجودة في الرّب يسوع المسيح.
كطفل من َر َحم مريم (وليس كإبن هللا)ّ ،
فإن البذور المختارين أيضاً ،قد ُولَدوا
على مثال يسوع ،الذي ُولِد
ٍ
أطفاال من أرحام أ ّمهاتهم (وليس أبناء هللا) .وكما ّ
أن يسوع ،الذي كان عليه إستقبال ملء الكلمة لكي يصبح
إبن هللاّ ،
فإن البذور المختارين ،هم أيضا ً بحاجة إلى إستقبال الكلمة لكي يصيروا أبناء هللا.

كما اآلب ،كذلك اإلبن
ب هلل في العهد القديم ،قد تجلّى في يسوع .إنّنا نقرأ عن ّ
ّ
هللا باعتباره ملكا ً (مزمور 5:2؛ أرمياء
إن كل ما نُ ِس َ
93:93؛ زك  .)1:1عندما جاء يسوع إلى العالم ،فإنّه كان يُ ْعبَد كملك (متى  )4:4وهو سوف يكون ملكا ًّ في
ذاك اليوم ،حين يجلس على كرسي مجده (متى 25:31-32؛ راجع 9تيم 1:17؛ رؤيا 11:17؛  .)15:3كما
إنّنا نقرأ عن هللا بصفته القاضي (الحاكم ،الدّيان) (مزمور 58:11؛ أشعيا  ،)33:22ويسوع ،هو ال ّديّان
(يوحنا 5:30؛ رؤيا  .)19:11هللا هو الفادي (مزمور 19:14؛ أش  ،)43:14ويسوع ،هو أيضا ً الفادي (غل
3:13؛ عبرانيين  .)9:12هللا هو ال "أنا هو" (خروج 3:13-14؛ أش ب ،)44:6ويسوع قد أعلن بأنّه هو ال
"أنا هو" (يوحنا 8:24; 57-58؛ رؤيا .)1:17-18
ّ
إن ك ّل هذه األمثلة وغيرها في الكتاب المق ّدس ،ال تشهد عن إلهَيْن .بل على العكس من هذا ،فإنها تبرهن
ُ
بأن الرّب يسوع ،هو هللا نفسه ،في الجسدّ .
وتثِبت ّ
إن الكتاب المق ّدس ،يش ّدد على وجود إله واحد ،اآلب ،الذي
ً
ّ
ق كل األشياء ،ويؤكد ّ
رب واحد ،يسوع المسيح ،الذي فيه ،يقوم الكل(أو يظل قائما) .لقد كتب
خَ لَ َ
بأن هناك ٌ
بولس فيما يخصّ يسوع :
"ألنه فيه ُخلقت كل األشياء ،التي في السموات ،والتي على األرض ،تلك المنظورة ،وتلك غير المنظورة،
سواء عروش ،سواء سيادات ،سواء رياسات ،سواء سالطين؛ كل األشياء ُخلِقت من خالله وله ،وهو
نفسه قبل الكل ،وفيه قامت كل األشياء" (كولوسي .)Young's Literal Translation 1:16-17
بأن يسوع المسيح ،كان السّبب وراء سعي ّ
هللا للخَ ْلقّ .
من الواضح ّ
إن يسوع كان البكر أو األ ّول في تعيينات
هللا ،وأيضا ً في خليقته وفي خطته المرسومة سابقاً .لقد كان الموضوع الرئيسي لمجد هللاّ .
إن هللا كان هو
هوشوه].
الخالق ،الذي صنع السموات واألرض بحسب قصده ،في المسيح.
[يهوه هو الخالق ،ال يَ
َ
ِ
يح ،الَّ ِذي بِ ِه َج ِمي ُع
اآلب الَّ ِذي ِم ْنهُ َج ِمي ُع األَ ْ
احدٌ:
سو ُ
شيَا ِءَ ،ونَ ْحنُ لَهَُ .و َر ٌّ
س ُ
احدٌ :يَ ُ
ُ
ع ا ْل َم ِ
ب َو ِ
"ل ِكنْ لَنَا إِلهٌ َو ِ
شيَا ِءَ ،ونَ ْحنُ بِ ِه" (9كور .)8:6
األَ ْ
آمينّ .
إن هللا اآلب هو هللا ،ويسوع (إبن هللا) ،الذي هو اآلن ،رب ومسيح على ح ٍّد سّواء ،هو معبود كإله ،ألنه
جسدياً ،هو ملء ّ
هللا (راجع أعمال 2:36؛ كولوسي 1:19; 2:9؛ رؤيا .)4:11; 22:1
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ألمسيح
في محاول ٍة منهم إلثبات عقيدة الثالوث ،لجأ بعض الثالوثيين إلى إستخدام كلمة "المسيح" الواردة
في1كور ( 10:1-4حيث ّ
حذر بولس الكنيسة في كورنثس ،بأن ال يكونوا مثل بني إسرائيل الذين جرّبوا
المسيح) ،وقالوا ّ
بأن يسوع كان موجوداً سابقاً ،ألنّه هو كان "تلك الصخرة الروحية" ،التي تابعت بني
إسرائيل.
ّ
إن كلمة "مسيح" ،ال تُشير دائما ً في الكتاب المق ّدس إلى المسيح يسوع ،اإلنسان .يُ ْم ِكن التّحقُّق من ذلك ،من
خالل قراءة متّى ( 24:5وآيات كتابية أخرى ُمماثلة) ،حيث يتكلّم يسوع عن ُم َسحاء كذبة أو ممسوحين
كاذبين ،سوف يأتون إلى هذا العالم .وهناك أيضا ً العديد في هذا العالم ،من الّذين يحملون إسم "يسوع" ،ولكن،
يوجد واح ٌد فقط ،يدعى المسيح.
إن أنبياء هللا ،قد أُ ْ
إن ُمص َ
طلَح الـ مسيح في اليونانيّة ،هو كريستوس ،والذي يعني ممسوحّ .
ّ
ق عليهم
طلِ َ
سحاء هللا .وال تأتي المسحة سوى ،من روح (لوغوس) هللا.
"هوا كريستوا ثِيو" ،والتي تعني ُم َ
تسمية َ
يحا كل ْيهما" .حسنا ً
لقد أفاد بطرس في أعمال " 4:63أَنَّ هللاَ َج َع َل يَ ُ
س ًّ
سو َع ه َذا ،الَّ ِذي َ
صلَ ْبتُ ُموهُ أَ ْنتُ ْمَ ،ربًّّا َو َم ِ
أن يسوع قد ُو ِج َد سابقا ً
سواء ،لو ّ
اآلن ،لماذا كان لِزاما ً على هللا أن يجعل يسوع ربا ًّ ومسيحا ًّ على ال ّ
كروح ُمنفصل ومستقل (الشخص الثاني من الالهوت
كروح ٍيُ ْدعى المسيح؟ وفيما لو ُو ِج َد يسوع في السّابق
ٍ
روح ،الّذي كان يُ ْعتَبَر هللا ،إنّما يُ ّع ُّد تناقُضاً؟
بحسب الثالوثيين) عن هللا (اآلب) ،أَفَليس َم ْنح لقب المسيح إلى
ٍ
ّ
إن هللا هو من يمنح المسحة (أي أنّه هو من يَ ْم َسح اآلخرين)؛ فهو حتما ً ال يستقبل أو ينال المسحة .فالكائنات
واألشياء المخلوقة ،وحدها من يتلقّى المسحة .لذلكّ ،
فإن اإلنسان يسوع ،قد حصل على المسحة من هللا أبيه.
وبالتاليّ ،
فإن تلك الصخرة الروحية ،لم تكن سوى الدابار (الكلمة) الممسوحة التي تَ َدفَّقَت من روح هللا القادر
على كل شيء ،من أجل إعطاء بني إسرائيل طعامهم وشرابهم الروحيَيْن في القفرّ .
إن تلك الصّخرة ،كانت
المسيح (الكلمة الممسوحة) نفسه ،الذي يتناول منه اآلن ،ك ّل إنسان مختار حقاً .لقد وصلت تلك الكلمة
َ
ً
الممسوحة إلى إسرائيل طبعا ،من خالل مالك هللا ( ُمر َسل ،رسول) ،الذي كان يحمل إسم هللا .لقد كان هو تلك
الكلمة ،التي قادت بني إسرائيل .إنّه كان وجه الرب اإلله (أي حضرة الرّب اإلله).

ســد
ألتج ّ
الحظوا اآلن بدقّة ،يوحنا :1:14
سدًّا َو َح َّل بَ ْينَنَا"...
ار َج َ
ص َ
"ا ْل َكلِ َمةُ َ
بأن "الروح صار جسداًّ" ،أو "هللا صار جسداًّ"ّ .
غالبا ً ما يُقال ّ
إن إقواالً مماثلة ،والّتي تُ ْعتَبَر عادةً وكأنّها
أم ٌر ًم َسلَّ ٌم به فعالً ،تنحو باتّجاه قيادة المسيحيين إلى اإلستنتاج وعلى نَحْ ٍو خاطئّ ،
بأن الروح العظيم القادرعلى
كل شيء قد اختفى ليصير إنساناًّ .
إن مفهوم التّساوي أوالمساواة ال ُم َر ِّوع الموجود في عقيدة الثّالوث ،تفترض
ّ
جنين بشريٍّ في رحم العذراء مريم ،في
بأن الكائن الروحي الثاني ،وال ُم َس ّمى "هللا اإلبن" ،قد ح ّول نفسه إلى
ٍ
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سبيل أن يولَد "إبن هللا" .كما أنّه يقتضي أيضاًّ ،
أن الكلمة (الّتي فُس َِّرت على أنها يسوع المسيح نفسه) ،قد
صارت ذلك الجنين في رحم مريم ،إنطالقا ً من هناّ ،
فإن الطفل البشري ،قد كان إلهياً ،ولقد كان هو هللا
(اإلبن)ّ .
سد إبن هللا" .عالوة على ذلك ،فإنّهم
إن أولئك المسيحيون المؤمنون بهذا المفهوم ،يُ َس ّمونه " تج ُّ
يؤمنون ّ
يوجد في الكتاب
بأن هللا (اآلب) قد ج َّ
سد نفسه بعد ذلك ،في اإلبن ،بعد معموديته في نهر األردن .ال َ
َّ
ْ
ّ
س لمثل هذه التعاليم ال ّدنِ َسة( .مالحظةّ :
المقدس ،أ ّ
إن كلمة "تج َّسدَ" هي ُمشتَقة من الكلمة الالتينية
ي أسا ٍ
ً
"إنكارنار" والتي تعني "يلبس جسدا ").
كيف يمكن ألي شخص عاقل أن يؤمن ّ
يحول نفسه إلى جنين بشري لينمو في
بأن هللا ،الذي هو روح ،سوف ِّ
ً
بأن هللا ،الذي هو روح ،سوف يصبح إنسانا ،في حين ّ
رحم مريم؟ كيف يمكن ألي واحد أن يعتقد ّ
أن الجسد
َ
َّ
ً
االبشري هو ُم َركب من عناصر مخلوقة؟ قد يستهجن البعض ذلك ويصرخ قائال " :أوه ،يستطيع هللا أن يفعل
إن بعضا ً من هؤالء األشخاص التافهين ،قد يؤمنون أيضا ً ّ
كل هذه األشياء ألنه هو هللا!" .حسناًّ ،
بأن هللا
يستطيع أن يخلق صخرة ًكبيرةً وثقيلةً جداً ،لدرجة ،يعجز فيها هللا نفسه عن رفعها.
ف ّكروا َمليّا ً بهذا األمر .هل هناك فائدة تُرْ جى من اإليمان بمثل هذه الفكرة ال ُمنافِيَة للعقل ،تلك ،والّتي تقول ّ
بأن
هللا كان ذات مرّةَ ،جنينا ً ( )foetusينمو في َر َحم مريم؟ عندما ُولِد الطفل يسوع ،فإنّه قد خرج باكيا ً
كسائراألطفال :هل يا تُرى هذا الطفل الباكي هو هللاَ؟ حين كان الطفل يسوع ،يرضع من ثديَ ْي مريم ،هل ّ
إن
هللا كان هو الّذي يرضع الحليب؟ كالّ طبعاً! ّ
إن هللا روح .هو ليس إنساناً؛ إنّه غير مصنوع من جسد ،ألنّ
وح " (يوحنا .)3:6
وح ه َُو ُر ٌ
س ٌد ه َُوَ ،وا ْل َم ْولُو ُد ِمنَ ُّ
س ِد َج َ
"اَ ْل َم ْولُو ُد ِمنَ ا ْل َج َ
الر ِ
إنّ كلمة هللا ،إعالنه الذاتي المنظور ،هي التي صارت جسداًّ (ظهرت في جسد) .فهو كان ذاك الجسد -الكلمة
ق متع ّددة
الذي خرج من هللا ،والذي ظهر لقديسي العهد القديم بشكل التيوفاني (أي ظهور إلهي بطر ٍ
ومتن ّوعة) ،إنّما بصورة مؤقتة ولزمن ٍ ُم َحدَّد ،ولكنّه إختفى كلياً ،لقد توقّف (أو إنقطع) في بيت لحم ،حيث ّ
ان
ّ
هللا قد قرّر ،بأنّه ينبغي على اللوغوس أن يتَّخذ شكالًّ إنسانيّا ًّ مستديما ًّ.
"ألَنَّهُ يُولَ ُد لَنَا َولَ ٌد َونُ ْعطَى ا ْبنًّا " (أش أ.)9:6
ًّ
بَ ،م ْملُو ًّءا نِ ْع َمةًّ َو َحقّا " (يوحنا
ار َج َ
ص َ
"وا ْل َكلِ َمةُ َ
سدًّا َو َح َّل بَ ْينَنَاَ ،و َرأَ ْينَا َم ْج َدهَُ ،م ْجدًّا َك َما لِ َو ِحي ٍد ِمنَ اآل ِ
َ
.)9:98
س َد هللا نفسه في اإلنسان يسوع ،عند معموديته في نهر األردن أمام
سدًّا" ،فقط ،عندما ج ّ
ار َج َ
ص َ
"ا ْل َكلِ َمةُ َ
غفير من الشعب ُمتَ ِّمما ً بهذا ،نب ّوة مالخي :3:1
جمهور
ٍ
س ُّرونَ بِ ِه"...
"...ويَأْتِي بَ ْغتَةًّ إِلَى َه ْي َكلِ ِه ال َّ
سيِّ ُد الَّ ِذي تَ ْطلُبُونَهَُ ،و َمالَ ُك ا ْل َع ْه ِد الَّ ِذي تُ َ
َ
لقد حدث ذلك ،عندما حلّت كلمة هللا الكاملة في المسيح.
ت ِمنَ ا ْل َما ِءَ ،وإِ َذا ال َّ
"فَلَ َّما ا ْعتَ َم َد يَ ُ
س َما َواتُ قَ ِد ا ْنفَت ََحتْ لَهُ  ،فَ َرأَى (يوحنا المعمدان) ُر َ
سو ُع َ
وح هللاِ
ص ِع َد لِ ْل َو ْق ِ
س ِر ْرتُ " -متى
ص ْوتٌ ِمنَ ال َّ
يب الَّ ِذي بِ ِه ُ
ت قَائِالًّ :ه َذا ه َُو ا ْبني ا ْل َحبِ ُ
نَا ِزالًّ ِم ْث َل َح َما َم ٍة َوآتِيًّا َعلَ ْي ِهَ ،و َ
اوا ِ
س َم َ
3:16-17
اآلب) أَنْ يَ ِح َّل ُك ُّل ا ْل ِم ْل ِء" -كولوسي ( 9:91راجع يوحنا 98:93؛ كولوسي .)4:1
س َّر
ُ
"ألَنَّهُ فِي ِه ُ
س َّر ( َ
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الحظوا ّ
بإبن ،وليس طفالًّ ،لكي يُقَ ّدم كذبيحة عن الخطيّة (راجع يوحنا 3:16-
أن نب ّوة أشعياء  9:6تنادي
ٍ
 .)18إنطالقا ً من هناّ ،
فإن اإلنسان الممسوح يسوع ،يُ ْدعى آدم األخير أو اإلنسان الثاني ،في ُمقابل آدم األ ّول
أن ّ
أو اإلنسان األ ّول الذي ُخلِق و ُجبِ َل رجالً ،إبنا ً هلل ،وليس ولداً .كما ّ
هللا لم يظهر أبداً ،وال لم ّر ٍة واحدة في
ألن الجسد  -الكلمة ،كان يظهر دائما ً
كطفل ،أو كولد أو حتى كشابّ ،
كشخص
الثيوفاني (أي قي الظّهور)،
ٍ
ٍ
ناضج.
ٍ
بَ ،م ْملُو ًّءا نِ ْع َمةًّ َو َحقًّّا " (يوحنا
ص َ
"و ْال َكلِ َمةُ َ
ار َج َسدًا َو َح َّل بَ ْينَنَاَ ،و َرأَ ْينَا َم ْج َدهَُ ،م ْجدًّا َك َما لِ َو ِحي ٍد ِمنَ اآل ِ
َ
.)9:98
من الواضحّ ،
أن هذا التصريح للرسول يوحنا ،ال يتح ّدث طبعا ً عن يسوع ،عندما كان طفالً رضيعا ً أو حتى،
حين كان شابا ً غير موضوع في الخدمة بعد .إنّما هو يشير إلى المجد المعبَّر عنه وال ُم ْعلَن في حياة وخدمة
إبن هللا بعد معموديته .ليس هناك أدنى شك ،من ّ
أن يوحنا (وكل أتباع المسيح) قد شهدوا مجد (إسم ،كلمة
وعمل ،راجع يوحنا  )92اآلب األبدي في حياة المسيح وخدمته .نعم ،إنّهم قد عايَنوا مجد هللا عندما" ،ا ْل َكلِ َمةُ
سدًّا" ،أي ،عندما ظهرت الكلمة في شخص يسوع المسيح في الجسد.
ار َج َ
ص َ
َ
ّ
إن يسوع ،هو بصور ٍة رمزيّةِ ،م ْثل بذر ٍة .ينبغي على البذرة أن تَ ْبلُغ وتُلَقَّح ،لكي يكون لها حياة ،وبالتّالي فإنّها
ّ
ً
خرج أو تُ ْنتِج ثماراّ .
(إن البذرة غير الناضجة أو غير ال ُملقحة ،ال تستطيع إنجاز هذا
عندما "تموت" ،سوف تُ ِ
العمل) .هكذا أيضا وبطريقة مماثلة ،كان يجب على إبن هللا أن ينمو من الطفولة ،وينضج ليتح ّول إلى رجل.
ومن ثَ َّم ،تَ َّم "تبَنِّيه" وأ ْع ِط َي ق ّوة كلمة الحياة (لوقا  .)4:18-19لقد جاء إبن هللا كخادم ،ولديه رسالة أو َمهَ َّمة
نبويّة ،لخدمة بني البشر (راجع أشعياء  42:1؛ متى  .)12:17-21; 20:28من هنا يأتي احد ألقابه – ،إبن
اإلنسان .فهو قد ُم ِس َح من إجل إيصال كلمة هللا.
ْ
ُورينَ
ب ،ألُنَا ِد َ
ي ،ألَنَّهُ َم َ
س َحنِي ألُبَ ِّش َر ْال َم َسا ِكينَ  ،أَرْ َسلَنِي ألَ ْشفِ َي ْال ُم ْن َك ِس ِري ْالقُلُو ِ
"رُو ُح الرَّبِّ َعلَ َّ
ي لِ ْل َمأس ِ
ُ
اإل ْ
ص ِرَ ،وأرْ ِس َل ْال ُم ْن َس ِحقِينَ فِي ْال ُح ِّريَّ ِةَ ،وأَ ْك ِرزَ بِ َسنَ ِة الرَّبِّ ْال َم ْقبُولَ ِة" (لوقا 4:18-19؛
ق ولِ ْل ُع ْم ِي بِ ْالبَ َ
بِ ِ
طالَ ِ
راجع أشعياء  .42:6-7; 61:1إقرأ أيضا ً يوحنا .)1:32; 3:34
بثمر.
مع الكلمة المت ََج ِّسدَة فيه ،كان يسوع قادراً على أن يضع نفسه ،من أجل أن يأتي
ٍ
سيَ ْحيَاَ ،و ُك ُّل َمنْ َكانَ َحيًّّا َوآ َمنَ بِي فَلَنْ يَ ُموتَ إِلَى األَبَ ِد"...
"أَنَا ه َُو ا ْلقِيَا َمةُ َوا ْل َحيَاةَُ .منْ آ َمنَ بِي َولَ ْو َماتَ فَ َ
(يوحنا .)11:25-26
لم يِعُد يسوع ُمجرَّد نفسا ً حيَّة ،بل لقد صار "رُوحًا ُمحْ يِيًا" ،روحا ً يمنح الحياة (9كور .)9::8:
سماء قد فَ َر َغت كليا ًّ من الروح القادر
أنّ حلول ملء الالهوت في المسيح يسوع جسدياًّ ،ال يعني بأنّ كل ال ّ
إن هللاَ ،كوْ نه كائنا ً روحياً ،هو كل ّي الوجود دائما ً (ألنه كلي القدرة وكلي العلم) .وبالتّاليّ ،
على كل شيءّ .
فإن
هللا بكلّيّته ،لم يكن في المسيح يسوع ،إنما ك ّل ما كان عليه هللا ،كان في المسيح يسوعّ .
إن جسد يسوع ،كان
مجرّد مكان ل ُس ْكنى (أي هيكل) هللا والتّمثيل الكامل له (مجده) .بعبارات أخرىّ ،
إن هللا قد وضع روحه في
فإن يسوع ،هو التعبير (أو اإلعالن) الكامل عن وظائف ّ
اإلبن ،بدون ح ّد أو مقياس .لذاّ ،
هللا وخصائصه ،أي
صفاته.
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إنّنا نجد في صالة يسوع الّتي تالها في يوحنّا  ،92:6تصريحا ً ال بل إعالنا ً مه ّما ً ج ّداً .حيث قال:
س ْلتَهُ".
اإللهَ ا ْل َحقِيقِ َّي َو ْحدَكَ َويَ ُ
يح الَّ ِذي أَ ْر َ
س َ
سو َع ا ْل َم ِ
َ
"وه ِذ ِه ِه َي ا ْل َحيَاةُ األَبَ ِديَّةُ :أَنْ يَ ْع ِرفُوكَ أَ ْنتَ ِ
ّ
ّ
وبأن يسوع المسيح ،قد أُرْ ِس َل ليكون اإلعالن أو
إن هذا التصريح يدعم بوضوح ،حقيقة اإلله الواحد الحقيقي،
ّ
الظهور ال ُمبا َشرّ .
إن يسوع المسيح هو حياة هللا .إنه كلمة الحياة.
"الَّ ِذي يُ ْؤ ِمنُ بِاال ْب ِن لَهُ َحيَاةٌ أَبَ ِديَّةٌَ ،والَّ ِذي الَ يُ ْؤ ِمنُ بِاال ْب ِن لَنْ يَ َرى َحيَاةًّ" (يوحنا 6:63؛ راجع عبرانيين
.)9:6
بما أنّ يسوع المسيح هو اآلن ،صورة هللا (كولوسي  )1:15وملء الالهوت جسديا ًّ (كولوسي  ،)2:9لذلك،
فإنّه من المستحيل على هللا أن يعلن عن ذاته خارج ،أو بمعزل عن ،يسوع (دون تشويه أصالة واستمرارية
تفكيرهِ ،وفقا ًّ لمقاصد ونوايا عقله).
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أنا
هـــو

أنا
هـــو
المشورة الذاتية

مباشرةًّ في قلب عقل
الروح األزلي ،في حضنه،
الجينة اآلحادية
التي حولها تتطور كل األشياء

أنا
هـــو

الروح األزلي
المكتفي بذاته ,هو روح واحد
(وليس ثالثة أرواح وال ثالثة في روح واحد).
انه الرب اإلله وآب الكل .
(تثنية  4:6؛ أفسس 5-6؛ ) 1:9-11

أنا
هـــو
يوحنا 1:1

إن فكر (الكلمة الغير معلنة)
فِي الْبَ ْد ِء
هللا ُعبِّر عنه في
جسد روحي
كا َن
الكلمة
يس َّمى
أنا
ِ
الْ َكلِ َمةُ
ضا ِم َن الْيَ ْوم أَنَا ُه َو ...
أَيْ ً
ِ
َوالْ َكل َمةُ َكا َن
هـــو
 إشعياء 34:34ِع ْن َد ِ
الل
كلِ َمةُ اللَ.
َوَكا َن الْ َ

التعبير عن صفاته في
الــعهد القديـــم
...التيوفاني (الظهور اإللهي)
توقَف
عندما ...
حلَّت مكانه
أنا
الخليقة الجديدة

أنا
هـــو

هـــو

أنا
هـــو

]األردن[

أَ ْرض....

الكلمة
تنبثق من
الـ أنا هو
كبداية خليقة هللا (الغير منظور)
 -أألزلي الغير مرئي يعلن عن نفسه

الكلمــــة
خرج وتح َّول
""EN morphe
إلى جسد
للتعبير عن نفســه

الكلمة
خلق جسداًّ
(وليس تيوفاني)
تيـــوفاني
في طبيعة اإلنسان
(مثالَ ) ملكي صادق -
 جسد ،نفس وروحرؤية مسبقة للـ مسيح يسوع
"
 للتعبير عن " بنوة]بيـــت لحـــــم[
في دوره كـ رئيس الكهنة
مـــــــيالد
" يُولَ ُد لَنَا َولَــ ٌد" ...
إنسان
 %588إنسان
س َمة في هللا
الطبيعة اإلنسانية ليست ِ

التجســــــد
" نُ ْعطَى ا ْبـــــنًّا " ...
إنسان إله
ملء الالهوت جسديا
س َمات هللا ظهرت في الجسد
كامل ِ
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مالحظة :
هللا ليس إنسانا.
ص ْر إنسانا.
هللا لم يَ ِ
ص ْر جسداًّ.
هللا لم يَ ِ
الكلمة صار إنسانا.
الكلمة صار جسداًّ.
هللا ظهر في الجسد.
هللا كان في المسيح يسوع

أنا
هـــو

"أَنَا ُه َو األَلِفُ َوا ْليَا ُء،
ا ْلبَدَايَةُ َوالنِّ َهايَةُ
ا ْل َكائِ ِن
َوالَّ ِذي َكانَ
َوالَّ ِذي يَأْتِي،
القادر على
أنا
كل شيء".

الجينــة اآلحاديــة
بذرة ()SEED

ه ـو

)رؤيا  5:0؛ (5:6

أنا
هـــو
4

جــســـــد
مهيأ يدعى يســـــــوع
و
عب 1::1

" يُولَ ُد لَنَا

5

" ُدفِ َع إِلَ َّي ُك ُّل
َ
َ
ض"
فِي ال َّ
س َما ِء َو َعلى األ ْر ِ

« ه َذا ُه َو
يب
ا ْبني ا ْل َحبِ ُ
س ِر ْرتُ ».
الَّ ِذي بِ ِه ُ

" ...

]بيـــت لحـــــم[

" نُ ْعطَى

يســـوع
ــيحا
س ًّ
َربًّّـــا َو َم ِ

" ...

(متى )10:50

(متى )3:5:

]األردن[

1

1

س َّر أَنْ يَ ِح َّل
"ألَنَّهُ فِي ِه ُ
ُك ُّل ا ْل ِم ْل ِء"،

أنا
هـــو

القيامـــة
و
الصعـــود

(كولوسي 5:51؛ )1:1

3
س ْي َمانِي[
] َج ْث َ

(يو 5::1؛ ::31؛ ) 51:10

6
] ُج ْل ُجثَـــةُ[
جسد
يسوع
مدفون في القبر
(أفسس 4:8-10؛ 5بط )3:18-22

يسوع يصلي إلى أّلل
أبيـــــه

روح المسيح
نزلت إلى قلب األرض
فكرز لألرواح األسيرة
التي في الهاوية ()SHEOL

يوحنا  5:؛ أفسس 5:3,5:

الهاوية )(SHEOL
(في قلب األرض)
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ألجسد – اإلنسانية
"الكلمة صارت بشراًّ وعاشت مدة قصيرة بيننا" – يوحنا ( 9:98باركلِ ْي).
بأن الجسد اللّحمي ،هو ّ
أن الكلمة كانت هللا ،فهل يعني ذلك ّ
تأ ّملوا بهذا السؤال مج ّدداً :بما ّ
هللا؟
إن جسد يسوع ،كان جسداً بشريّاً ،بق ْد ِر ما هو عليه ُم ْ
كالّ .
طلَق أي جسد إنسان آخر ،باستثناء والدته الّتي ت ّمت
بطريقة بتولية وبال خطيئة .لقد قال بولس الرسولّ ،
بأن هللا قد َهيَّأ َ جسداًّ للكلمة (عبرانيين  .)93::إنّ اللّحم
لم يكن هو هللاَ ،إنّما كان جسده – مسكنه.
لقد نَ َ
ق هللا بالكلمةَّ .
إن كلّ األشياء ،قد خَ َرجت (أي تَك َّونتُ ،خلِقَت) بواسطة كلمة هللا ال َم ْنطوقة (الّلوغوس).
ط َ
نقرأ في سفر التّكوين ،كيف ّ
أن األشياء قد تج ّسدَت وأصبحت موجودة حقّاً ،في اللّحظة نفسها ،الّتي نطق فيها
هللا بالكلمة" :لِيَ ُكنْ نُو ٌر ،فَ َكانَ نُو ٌر" وهَلُ َّم جرّا .فالكلمة المنطوقة كانت َخالّقَة (أي أنّها ت َْخلُق) (عبرانيين
ضة،
 .)99:6بهذه الطّريقة نفسها ،نَطَ َ
ق هللا القادر على كل شيء (أي خلق) ،خليّة َمنَوية (نُ ْطفَة ،بذرة) وبُ َو ْي َ
ع الجنين في َر َحم مريم العذراء .ولدى والدة الطفل ،دخلت فيه روح البُنُ َّوة
وبعد دمجهما معاًَ ،ع َم َد إلى زَ رْ ِ
الموجودة في الّلوغوس ،فأصبح حينئ ٍذ ،ن ْفسا ً َحيَّةً .وهذه اللّوغوس ،سوف تُحْ َمل بعدئ ٍذ من قِبَل هذا الطّفل،
ق
عندما يصبح (بالغ) كامل السن – إبن (راجع أش  .)1:3وتلك الكلمة ،التي ت ََجلّت لق ّديسي العهد القديم بِطُ ُر ٍ
إنسان من لحم ،مولود من إمرأة عذراء
مختلفة ،سوف تُ ْعلَن حينئذ ،إلسرائيل والعالم ،بشكل ملموس في جس ِد
ٍ
(راجع9 ،يوحنا ّ .)4:2-3
إن هذا اإلنسان ،كان يسوع المسيح .لقد كان إعالن هللا الكامل للجنس البشري .إنّه
هيكل هللا الحي دونما قياس (دونما حدود) .فهو لم يكن ع ّمانوئيل من خالل الثيوفاني (أي الظهور) ،ولكنّه
كان ع ّمانوئيل من خالل الوالدةّ .
إن اإلنسان يسوع ،كان كائنا ًّ مخلوقا ًّ (أي إنسان – بالعبرية :أَدام) ،أ ّما
ّ
ولكن طبيعة
تروْ نَ الفرق؟ لقد خرجت الكلمة ،لكي تأخذ طبيعة اإلنسان،
الثيوفاني ،فهي لم تكن كذلك .هل َ
ًّ
ّ
ًّ
اإلنسان( ،بالعبرية :أَدام) ليست صفة ّلل ،فاّلل ليس إنسانا (سفر العدد أ .)23:19إن طبيعة اإلنسان هي من
صفات الكائن المخلوق (إنسان – بالعبرية :أَدام) .عندما ظهر عمانوئيل في الثيوفاني (أي الظهور أو التّجلّي
ولكن يسوع ،إبن هللا ،كان كائنا ً
ّ
اإللهي)ّ ،
فإن الثيوفاني ليس كائنا ً مخلوقاً؛ بل ،كائنا ً روحيا ً (جسد الكلمة).
َ
مخلوقا ً (إنسان – بالعبرية :أدام) إذ قد ُحبِ َل به من الروح القدس ،في رحم العذراء مريم و ُولِ َد في العالم.
سفَ  ،قَ ْب َل أَنْ يَ ْجتَ ِم َعاُ ،و ِجدَتْ ُح ْبلَى
يح فَ َكانَتْ ه َك َذا :لَ َّما َكانَتْ َم ْريَ ُم أُ ُّمهُ َم ْخطُوبَةًّ لِيُو ُ
"أَ َّما ِوالَ َدةُ يَ ُ
سو َع ا ْل َم ِ
س ِ
س" (متى 5:50؛ راجع غل .)6:6
بِطفل ِمنَ ُّ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
ُّوس الذي سيكون
اب ا ْل َمالَ ُك َوقَا َل لَها« :اَ ُّ
ضا ا ْلقُد ُ
وح ا ْلقُد ُ
لر ُ
ُس يَ ِح ُّل َعلَ ْي ِكَ ،وقُ َّوةُ ا ْل َعلِ ِّي تُظَلِّلُ ِك ،فَلِذلِكَ أَ ْي ًّ
"فَأ َ َج َ
ْال َموْ لُو ُد ِم ْن ِك سوف يُ ْدعَى ا ْبنَ هللاِ" (لوقا .)9:6:
ّ
إن كلمة "والدة"ُ ،م ْشتَقَّة من الكلمة اليونانية "جينِّيسيس" ، (genesisوهي تعني "بداية ،أصل ،تناسُل".
ّ
إن الواقع ّ
إن والدة (بداية ،أصل) يسوع المسيح كانت ،عندما ظل َل الروح القدس مريمّ .
ولكن إنتبهواّ ،
بأن
ّ
ّ
الح ْمل الفائق الطبيعة بهذا الطفل.
يسوع كان إبن هللا عندما ُولِدَ ،يعتمد على ( "فَلِذلِكَ " ،بسبب) َ
[مالحظة :تُ َعلِّم بعض الطوائف ّ
بأن يسوع قد ُولِد من بويضة مريم ،التي جرى تخصيبها بواسطة البذرة
(المني) ،التي أدْخَ لَها الروح القدس .إنّهم ْ
يزعَمون ّ
بأن هذا اإلجراء كان ضروريا ً من أجل أن يكون يسوع
ّ
إن هذا التّعليم ،يَ ْنزَ ع جوهر الحقيقة ،الذي يُفيد ّ
إنسانا ًّ أرضيّا ًّ حقيقياًّ .
بأن يسوع كان المولود الوحيد هلل (الجينة
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األحادية)ّ .
إن تظليل العذراء (لوقا  ،)9:6:لم يكن من أجل تطهير أو تقديس بُ َويْضتِها لتُخَ صَّب بواسطة
النُّ ْ
طفَة (المني) ،التي أدخلها الروح القدس؛ إنّما قوة هللا الّتي حلّت عليها ،كانت من أجل والدة اإلنسان الطفل
(متى  .)1:18-20لقد ت ّم إختيارها لكي تكون "أ ّم" الطفل .بما ّ
أن ال ّسائل المنوي والبويضات البشريّة كلّها،
تحوي السّمات الوراثية للطّبيعة السّاقطة ،وحيث ّ
أن الخليقة الجديدة للبشرية السّاقطة ،ال يُ ْم ِكن لها أن تَتِم
وتَتحقّق سوى عن طريق والدة روحيّة جديدة ،فإنّه من غير المعقول طبعا ً،أن يأخذ ّ
هللا واحدة من بويضات
مريم ،ويُطَهِّرها من ِسماتها الوراثية الطبيعية من أجل أن تحمل بإبنه .وبالتّاليّ ،
فإن كالًّ من البويضة والبذرة،
اللتان أحْ دَثتا الحبَل بيسوع المسيح ووالدته ،كانتا دون أدنى شك من خليقة هللا بالكامل].
طفل.
وهكذا ،عندما ُز ِرعت الخليّة في َر َحم مريم بواسطة الروح القدس ،بدأت تتط ّور إلى جنين ،ومن ث ّم إلى
ٍ
هللا ،وال الجنين كان هو ّ
إنّ الخليّة لم تكن ّ
هللا .والطف ُل أيضاًّ ،لم يكن هو هللاَ .في َمسار النم ّو من خالل خَ لِيّ ٍة،
كان الطفل يتلقّى المواد الغذائية من دم أ ّمه عبر غشاء الجنين ،أي "البالسينتا") ، (placentaنظير أي طف ٍل
بشريٍّ آخرّ .
عناصر األرض التي َوفَّ َرت نُ ُم ّو الجسد .وهللا ليس ُم َك َّونا ًّ من المادّة،
إن المواد الغذائية ،هي من
َ
فإن ّ
ّ
هللا هو روح.
ّ
إن الطفل هو "ق ّدوس" -إنّه َولَ ٌد ُمقَ َّدسٌ  ،لقد ُولِد "إبن هللا" ،من أجل أن يُعلِن ويُعبِّر عن ك ّل ما ُكتِب عنه،
ّ
ويُتَ ِّممه .لقد قال يسوع َ " :ك ْي تُ ْك َم َل ا ْل ُكتُب" (مرقس 98:81؛ متى ّ .)9:44
إن الرُّ عاة ق ّدموا عبادتهم للطفل
إن العديد من المسيحييّن يجادلون حول ّ
ال ُمخَ لِّص ،أ ّما ال َمجوس فلقد كرّموا الصبي الملك[ .مالحظةّ :
أن الطفل
ألن الرعاة والمجوس قد "ق ّدموا له العبادة"ّ .
يسوع ،ال ب ّد أن يكون هو هللاّ ،
إن كلمة "عبَدَ"(أو سج َد ألحدهم)
تحمل أكثر من معنى واحد .إقرأوا رؤيا  –6:1هل كان قديسو الكنيسة آلهة فعالًّ ،ألنهم ُعبِدوا؟ مرقس 9::91
أن الجنود يعبدون المسيح فعالً كإل ِه ِهم؟]ّ .
– وهل ّ
يهوشوه – إسم هللا الفادي) في صورة
لكن يسوع (بالعبرية:
َ
ّ
الطفل ،والولد واإلنسان ،لم يكن سوى المخلص والملك ال ُمرْ تَقَب أن يكونهَما .فهو كان ال ُم َخلِّص ،فقط ،عندما
وضع نفسه (أي بذل نفسه) على صليب الجلجثة ،وسوف يكون ملكاً ،عندما يعود ثانيةً ،ليحكم في ملكوته
األلفي.
سد واحد فقط ّلل ،ولقد كان ذلك عند معمودية يسوع بالماء .لذاّ ،
فإن يسوع في الثّالثين
لم يكن هناك سوى تج ُّ
سدَة)؛ إنّما كان
سدَ ،قبل اعتماده بالماء( ،أو الكلمة ال ُمت ََج ِّ
سنة األولى من حياته ،لم يكن اإلله القدير ال ُمت ََج ِّ
إنسانا ًّ فقط ،إبنَ هللا ،تماماً ،كما كان آدم ،إنسانا ً وإبن هللا بدون خطيّة قبل سقوطهّ .
(إن روح يسوع ،هي
ّ
ولكن روح آدم وأرواح جميع أوالد هللا ال َم ْف ِديّين هم جينات من هللا).
الجينة األحاديّة ﴿ ال ُم ْنبَثِقَة من هللا،
وحيث أنّه خرج مباشرةً من هللا األزليّ ،
فإن يسوع كان بال خطية؛ لقد كان كامالً .كان فيه حياة أبدية .لو لم
يضع نفسه (يق ّدم أو يبذل نفسه) عند الجلجثة ،لَكان بقي حيّا ً على األرض حتى اليوم ،وسوف يكون عمره
حوالى األلفَ ْي سنة وأكثر.
فطوال الثالثين سنة األولى من حياته إذاً ،كان يسوع ُم َجرّد إنسان من ضمن سائر البشر .وخالل هذه الفترة،
كان يتن ّشأ ويُرْ َشد بواسطة روح هللا القدوس ،فيما هو يسير بإيمان إبراهيم وإسحاق ويعقوب .لقد نما و َكب َُر؛
وتعلّ َم أيضاً.
وحُ ،م ْمتَلِئًّا ِح ْك َمةًَّ ،و َكانَتْ نِ ْع َمةُ هللاِ َعلَ ْي ِه" (لوقا .)2:40
صبِ ُّي يَ ْن ُمو َويَتَقَ َّوى بِ ُّ
"و َكانَ ال َّ
َ
الر ِ
ورةَ لَهُ َوالَ َج َما َل فَنَ ْنظُ َر إِلَ ْي ِهَ ،والَ َم ْنظَ َر
فيما خَصَّ ال ّشكل الخارجي ،لم يكن هناك شيئا ً مميَّزاً بشأنه – "الَ ُ
ص َ
شتَ ِهيَهُ" (أش ب.)53:2
فَنَ ْ
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س" (لوقا .)1:11
"وأَ َّما يَ ُ
َ
سو ُع فَ َكانَ يَتَقَ َّد ُم فِي ا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْلقَا َم ِة َوالنِّ ْع َم ِةِ ،ع ْن َد هللاِ َوالنَّا ِ
مع كوْ نه "إبن هلل" ،إالّ أنّه كان ينبغي على يسوع أن ينمو في الكلمة ،قبل أن يٌ ْستَ ْعلَن كإبن هللا.

ِهيوتيزيا
ثم جاء يوم "تبَنِّيه" (باليونانيةِ :هيوتيزيا – تمييزه َكإبن ،أي أنّه ُم ْنح حق البُنُ َّوة ،ال ُمت َميَّزَ ة عن العالقة
ُسم سابقا ً
ال ُمت ََرتِّبَة من عمليّة الوالدة فقط ،وهذا اإلجراء يت ّم عادةً بطريقة عَالني َّة؛ راجع غالطية  .)8::ولقد ر ِ
وتَ َعيَّن أن يتحقّق هذا األمر في أثناء معموديته ،وقد كان في الثّالثين من عمره تقريباً .في ذلك اليوم ،إنفتحت
السموات ونزل الروح القادر على كل شيء عليه ،وسكنَ فيه .لقد تجس َد هللا في اإلنسان ،يسوع – فصار
إنسان ،ال َمدعو،
عمانوئيل -أي هللا معنا في الجسد! [مالحظة :في وقت ليس بِبَعيد ،سوف يتجسّد ال ّشيطان في
ٍ
الضد المسيح ،إنسان الخطيئة].
ّ
إن هذا "التبّني" ،قد أظهَر هُويّته ،وال َمكانة ال ُمعْطاة له ،من قبل هللا ،أبيه .عندما تجسّد هللا في يسوع ،لم تَ ْف َرغ
ّ
ً
ّ
بخالف
السّماء كليا من روح هللا القادرعلى كل شيء ،لِصالح جسد يسوع .ولكن ،بالنسبة ألولئك الذين يؤمنون ِ
هذا ،فإنّهم يدعمون نظريّتهم بهذه اآلية الكتابية (وبآيات كتابية أخرى ُمشابهة) من دون أ ّ
ي فَهم :
اآلب ا ْل َحا َّل
سي ،ل ِكنَّ
اآلب فِ َّي؟ ا ْل َكالَ ُم الَّ ِذي أُ َكلِّ ُم ُك ْم بِ ِه لَ ْ
َ
ب َو َ
ستُ أَتَ َكلَّ ُم بِ ِه ِمنْ نَ ْف ِ
"أَلَسْتَ ت ُْؤ ِمنُ أَنِّي أَنَا فِي اآل ِفِ َّي ه َُو يَ ْع َم ُل األَ ْع َما َل" (يوحنا أ.)14:10-11
أن ّ
هللا كان يسكن في يسوعّ ،
لو ّ
وأن اآلب موجو ٌد في داخله ،فلماذا إذاً ،كان يرفع يسوع عينيه نحو السماء،
ّ
إن بعض المسيحييّن يعتقدون في الواقعّ ،
كلّما كان يصلي (يوحنا )17:1; 11:41؟ [مالحظةّ :
بأن يسوع كان
يصلّي إلى اآلب الموجود في داخله أو إلى نفسه ،بما معناه ،أنّه هو نفسه اآلب (األبدي)( .واضعين أقوال
أشعياء  1:3في غير مكانها)].
هللا هو الحياة .وال يوجد حياة خارجا ً عن هللا .بما ّ
أن هللا ،هو غير منظور (كول 9:9:؛ راجع أش ،)8::9:
ٍمنظور ،ومن خالل هذا ال ّشكل
فإنّه وبحسب َمشورته الذاتية ،قبل بدء الخلق ،إختار أن يُعلن عن ذاته في شكل
ٍ
– (الّذي هو) الكلمة  -الجس ْد .وكل األشياء ،قد ُخلِقَت بهذه الكلمة ّ
ألن الحياة كانت في الكلمة (يوحنا .)1:3-4
لقد وضع هللا روح الحياة الذي له ،في كلمته (راجع يوحنا 6:63؛ رومية 8:2,10؛ 4كور3:6؛ فيلبي 4:93؛
إن حياة هللا كانت في كلمته .من هناّ ،
9يو ّ .)9:9
فإن ملء كلمة هللا هي الّتي َمألَت اإلنسان يسوع .فأينما
كانت الكلمة ،كان هناك روح هللا ،وكانت هناك حياة هللا .وهكذا ،فقد سكن روح هللا في يسوع المسيح ،وهو
ٌ
ساكن فينا أيضاً ،نحن ،الّذين قَبِ ْلنا كلمته.
ارتْ إِلَ ْي ِه ْم َكلِ َمةُ
"أَ َجابَ ُه ْم يَ ُ
ص َ
وس ُك ْم :أَنَا قُ ْلتُ إِنَّ ُك ْم آلِ َهةٌ؟ إِنْ قَا َل آلِ َهةٌ ألُولئِكَ الَّ ِذينَ َ
سوعُ :أَلَ ْي َ
س َم ْكتُوبًّا فِي نَا ُم ِ
سلَهُ إِلَى ا ْل َعالَ ِم ،أَتَقُولُونَ لَهُ :إِنَّكَ ت َُجدِّفُ  ،ألَنِّي قُ ْلتُ :
ُ
سه ُ
ض ا ْل َم ْكت ُ
اآلب َوأَ ْر َ
ُوب ،فَالَّ ِذي قَ َّد َ
هللاَِ ،والَ يُ ْم ِكنُ أَنْ يُ ْنقَ َ
إِنِّي ابْنُ هللاِ؟" (يوحنا .)10:34-36
سماء.
إنّ روح هللا موجو ٌد في كلمته ،ولكنّ هللا يسكن في نوره الخاص في ال ّ
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لقد كتب الرسول بولسّ ،
وع بِيَ ٍد"(عبرانيين .)9:11
س َكنَ األَ ْك َم َلَ ،غ ْي ِر ال َم ْ
بأن يسوع المسيح ،كان "ا ْل َم ْ
صن ُ ِ
ّ
صنِ َع بأيدي بني إسرائيل .لقد إستغرق بناء المسكن فترة تسعة أشهر (إقرأ خروج 25-
إن مسكن موسى قد ُ
س َحابَةُ
ت ال َّ
 .)29, 35-40وفي اليوم والوقت المعيَّنَيْن ،عندما أصبح كل شيء جاهزاً ،وأُقي َم المسكنَ " ،غطَّ ِ
س َكنَ " (خروج  .)40:34لقد إنحدر المجد لكي يح ّل على تابوت العهد،
ب ا ْل َم ْ
َخ ْي َمةَ ْ
اع و َمألَ بَ َها ُء ال َّر ِّ
االجتِ َم ِ
حيث ُحفِظَت كلمة الحياة – لوْ حا العهد الحجريّان ،ق ْد ٌر من ال َم ّن وعصا هارون التي أفرخت (عبرانيين .)9:4
وهكذا أيضاً ،وبطريق ٍة ُمماثلة ،لقد هُيِ ِى َء يسوع وتَ َش َّك َل ،إستعداداً لليوم والزمان المعيَّنَيْن ،عندما اعتمد بالماء
في نهر األردن .ففي اللّحظة الّتي خرج فيها من الماء ووقف في النهر ،إنشقّت السماوات ،وإنحدر مجد هللا
س َكنَ ( ح ّل ) فيه (مرقس 1:9-11؛ يوحنا 1:14؛ راجع مالخي .)3:1
و َ

رمز الثالوث

حال اعتبرنا ّ
َواجداً مع الروح القادر على كل شيء (الذي ندعوه
ثان ،كان ُمت ِ
في ِ
أن يسوع أو الكلمة ،هو إلهٌ ٍ
روح إلى جس ٍد) بالمعنى الحرفي للكلمة ،ولقد كان هو ّ
هللا ،حتّى ،في
اآلب) ،وصار جسداً (أي أنّه تح ّول من
ٍ
بأن ّ
هللا قد سكن في ّ
أن ّ
هللا قد ح ّل في ّ
هللا أي ّ
أثناء ما كان طفالً ،فإنّه ينبغي بنا إذن أن نستنتجّ ،
هللا .فهل يُ ْعتَبَر
هذا األمر كتابيّا ً ؟
إلنسان ،سوف يسكن فيه هللا القادرعلى ك ّل شيء – "هللا ساكن في جسد
لقد كان مسكن موسى ،الظّ ّل السّابق
ٍ
يح (الممسوح)" (4كور  .)::91لقد ُم ِسح يسوع
(إنسان)" أو كما كتب الرسول بولس "هللاَ َكانَ فِي ا ْل َم ِ
س ِ
ض َع َكلِ َمتَه فيه من أجل عمل هللا.
المسيح بالروح القدس الذي َو َ
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ير ثالثة أشخاص ّلل ،أثناء تلك المعمودية (أي عند معموديّة يسوع) (كما يَ ْفت َِرض
إنّ يوحنا المعمدان ،لم َ
ّ
ً
ّ
الثالوثيون أي المؤمنون بالثالوث) .ولكن يوحنا قد سمع صوت هللا ،وعايَن روح هللا غير المنظور نازال من
السماء ،على شكل حمامة وسكن (حلّ) في يسوع .حينئ ٍذ ،إمتأل يسوع من الروح القدس بغير مكيال (أي بال
ض َع كل شيء بين يديه ،من قبَل اآلب (لوقا 8:9؛ يوحنا  .)3:34-35و َكوْ نه
حدود ،من دون قياس) ،و ُو ِ
ً
مسيح الرب ،كان ال ب َّد أن يُجرَّب من إبليس ،ويُعبِّر أيضا عن فكراآلب األبدي ومشيئته.
[مالحظة :من المؤ َّكد ّ
أن يسوع كان ممتلئا ً من الروح القدس قبل معموديته( ،وهذا أيضا ً ما كان عليه العديد
من ق ّديسي هللا) ،إنّما هذا الواقع ،ال يعني بأنه في ذلك الوقت ،كان هو ،هللا ال ُمت ََجسِّد ،كما يُجا ِدل بعض
الثالوثيين .لقد قيل عن يوحنا المعمدان ،بأنه امتأل من الروح القدس ،حتى ،قبل والدته (من بطن أ ّمه يمتلئ من
الرّوح القدس) (لوقا  )9:9:ولكنّه لم يكن هللا .كما ّ
س"
أن مؤمنين ُكثُر ،كانوا " َم ْملُ ِّوينَ ِمنَ ُّ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
(أعمال  ﴾6:3,5; 7:55; 11:24بعد العنصرة ،إالّ أنّهم لم يكونوا هللاّ .
إن هذه اآليات – في لوقا 8:9
ويوحنا  –3:34-35تؤ ّكد بوضوح َمن كان يسوع ،وما الّذي كان عليه بعد معموديته –  9ـ لقد كان مملو ًّء أو
ممتلئا ًّ من روح هللا بغير ك ْيل }أو بغير حدّ(حدود){ و  4ـ لقد دفع هللا كل شيء في يديه].
ب عنه( .تذكروا ،أنّه لم يصنع أيّة معجزة
لقد امتلك المسيح يسوع صفات هللا الكاملة ،وكان لِيُتَ ِّمم جميع ما ُكتِ َ
شخص قد رأى المسيح حقاً ،فإنّه قد رأى اآلب األبدي (يوحنا  ،)98:1إذ ّ
أو آية قبل معموديّته) .وأ ّ
إن اآلب
ي
ٍ
األبدي ،قد (حلّ) أي سكن في ذلك الجسد (يوحنا 98:93؛ أش  .)1:3فيسوع كان ،هللاَ الظاهر في الجسد
إن عمل يسوع قد أ ْعلَنَ أي بَي َّنَ (أظهَ َر) ّ
َمل من خالل يسوعّ .
(9تيم ّ .)6:93
بأن هللا يسكن فيه.
إن هللا قد ع َ
فهو ،لقد كان فكر هللا الم َعبَّر عنه (اللوغوس) ،إنّه كان هللا-اإلنسان ،هللا ال ُمت ََجسِّد .لقد أصبح ُمخَ لِّصنا؛ وبنا ًء
ب جدي ٍد ،وروح جديدة ،ومن أجل أن نُ ْفتَدى (أي نحصل على
عليه ،ينبغي أن نؤمن به لكي نحصل على قل ٍ
َ
الفداء) (راجع حز36:26-27؛ أعمال 93:69؛ مزمور " .)4:94الَّ ِذي يُ ْؤ ِمنُ بِاال ْب ِن لَهُ َحيَاةٌ أبَ ِديَّةٌَ ،والَّ ِذي الَ
يُ ْؤ ِمنُ بِاال ْب ِن لَنْ يَ َرى َحيَاةًّ"(يوحنا  )6:63ألنّه كان كلمةَ هللا الظاهرة وال ُم ْعلَنَةّ .
إن إنشاء أو تأسيس عالقةً،
فيما بين اآلب -واإلبن (إبتدا ًء من بيت لحم) قد أتاحت لنا نحن المؤمنين المولودين من جديد ،ألن نصير أبنا ًء
ت هلل الحي ،من خالل إبن هللا نفسه (راجع مزمور89:26-27؛ أفسس 9::؛ 4كور  .)3:94لقد ظهرت
وبنا ٍ
أُبُ َّوة هللا في إبن هللا ،من هنا ،لَقَبْ "اآلب األبدي" (أشعياء .)1:3

فيه كانت الحياة
أرجو منكم اإلنتباه جيداً لما يلي .لقد أعلن الرسول يوحنا ّ
بأن " :ا ْل َكلِ َمةُ َكانَ ِع ْن َد هللاَِ ،و َكانَ ا ْل َكلِ َمةُ هللاَ...فِي ِه
إن الكلمة التي خرجت من هللا ،كانت هي حياةًّ
س" (يوحناّ .)1:2,4
ت ا ْل َحيَاةَُ ،وا ْل َحيَاةُ َكانَتْ نُ َ
َكانَ ِ
ور النَّا ِ
بذاتها .وحياة الكلمة ،كانت نور الناس .فهو لم يُ ْمنَح الحياة ،بل هو نفسه ،كان الحياة .غير أنّه لم يكن األمر
هكذا مع يسوع ،الذي قال:
ضا أَنْ تَ ُكونَ لَهُ َحيَاةٌ فِي َذاتِ ِه" (يوحنا .)::43
"ألَنَّهُ َك َما أَنَّ
اآلب لَهُ َحيَاةٌ فِي َذاتِ ِهَ ،كذلِكَ أَ ْعطَى االبْنَ أَ ْي ًّ
َ
ّ
إن يسوع لم تكن له حياةً في ذاته .فاهلل اآلب ،هو َم ْن أعطاه ق ّوةً ،لكي تكون له حياةً في ذاته .نعم ،لقد أعط َي
يسوع قوة الحياة ،نور الحياة .لذلك ،من الواضح ّ
أن الكلمة كانت هللا؛ إنّ يسوع لم يكن الكلمة ،ولكنّ
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يسوع ،كان الكلمة الظاهرة .لقد جاء نور الحياة إلى العالم ،في يسوع المسيح .ولهذا السبب ،كان يسوع
قادراً أن يعلن:
شي فِي ال ُّ
ظ ْل َم ِة بَ ْل يَ ُكونُ لَهُ نُو ُر ا ْل َحيَا ِة "(يوحنا .)0:51
"أَنَا ه َُو نُو ُر ا ْل َعالَ ِمَ .منْ يَ ْتبَ ْعنِي فَالَ يَ ْم ِ
وأ ّكد الرسول يوحنا هذه الحقيقة:
ش َها َدةُ :أَنَّ هللاَ أَ ْعطَانَا َحيَاةًّ أَبَ ِديَّةًَّ ،وه ِذ ِه ا ْل َحيَاةُ ِه َي فِي إ ْبنِ ِهَ .منْ لَهُ االبْنُ  ،فَلَهُ ا ْل َحيَاةَُ ،و َمنْ
"وه ِذ ِه ِه َي ال َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ستْ لهُ ال َحيَاةُ" (5يوحنا .)5:11-12
س لهُ ابْنُ هللاِ فل ْي َ
لَ ْي َ
دعوني أوجِّ ه إنتباهكم عند هذه النّقطة ،إلى بعض الكلمات ال ُم ْست َْخ َد َمة في اآليات الكتابيّة اآلتية ،كما أوردها
الروح القدس والمتعلّقة بطفولة يسوع ،ومرحلة صباه وزمن نضوجه:
أشعياء " –1:3ألَنَّهُ يُولَ ُد لَنَا َولَ ٌد َونُ ْعطَى ا ْبنًّا"...
وحُ ،م ْمتَلِئًّا ِح ْك َمةًّ"...
صبِ ُّي يَ ْن ُمو َويَتَقَ َّوى بِ ُّ
"و َكانَ ال َّ
لوقا َ – 4:83
الر ِ
َ
َ
س".
"وأ َّما يَ ُ
لوقا َ – 4::4
سو ُع ف َكانَ يَتَقَ َّد ُم فِي ا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْلقَا َم ِة َوالنِّ ْع َم ِةِ ،ع ْن َد هللاِ َوالنَّا ِ
سلَنِي لِـ"...
ب َعلَ َّي ،ألَنَّ ال َّر َّ
سيِّ ِد ال َّر ِّ
وح ال َّ
أشعياء ُ " – 39:9ر ُ
سا ِكينَ  ،أَ ْر َ
س َحنِي ألُبَش َِّر ا ْل َم َ
ب َم َ
َ
َ
َ
ب هللاُ ا ْل َعالَ َم َحتَّى بَذ َل ا ْبنَهُ ا ْل َو ِحي َد"...
يوحنا " – 6:93ألَنَّهُ ه َكذا أ َح َّ
س ِل هللاُ ا ْبنَهُ إِلَى ا ْل َعالَ ِم"...
يوحنا " – 6:92ألَنَّهُ لَ ْم يُ ْر ِ
اآلب"...
سلَنِي
ُ
يوحنا َ ..." – 43:49ك َما أَ ْر َ
س َل إِلَ ْي ِه ُم ا ْبنَهُ"...
متى " – 49:62فَأ َ ِخي ًّرا أَ ْر َ
آلب يُ ِح ُّب االبْنَ
س بِ َك ْيل يُ ْع ِطي هللاُ ُّ
وح .اَ ُ
الر َ
سلَهُ هللاُ يَتَ َكلَّ ُم بِ َكالَ ِم هللاِ .ألَنَّهُ لَ ْي َ
يوحنا " –3:34-35ألَنَّ الَّ ِذي أَ ْر َ
َي ٍء فِي يَ ِد ِه".
َوقَ ْد َدفَ َع ُك َّل ش ْ
من الواضح إذاًّ ،
أن يسوع لم يولَد إبنا ًّ .بل لقد ُولِد طفالًّ ،ونما كصبي وازداد في الحكمة طوال الفترة الّتي
كان يتعلّم فيها.
ْط َي
رس َل وأُع ِ
بصفته إبنا ًّ ،فإنّه قد ُم ِس َح بفضائل أو صفات هللا الكاملة ،وقد أُنيطَ به كل شيء من قبل هللا .لقد أُ ِ
إن الحقيقة الغير قابلة للشك ،هي ّ
كإبن ،لكي يكون ُمخلّص العالمّ .
ناضج بعد
كرجل
رسل
أن يسوع المسيح قد أُ ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِّ
كطفل مولود (أنظر ِهيوتيزيا أعاله) .بل ،كإبن ناضج ،قد تن ّشأ جيداً من
ال
هللا،
كإبن
–
كإبن
"
يه
ن
ب
ت
"
م
أن ت ّ َ
ٍ
الرّوح إذا جاز التعبير .فأصبح حينئذ ،قادراً على تنفيذ أعمال هللا ،وأن يُظ ِهر إسمه وأن ينقل أقواله ويُ ْعلِنها.
(راجع يوحنا .)17:3-8
ونحن أيضاً ،عندما َمنَ َحنا هللا الخالص ،قد نِلنا روح إبنه في قلوبنا ،لكي ننال أيضا ً "تبَنِّي" األبناء (غالطية
 .)4:4-7ولكن ،متى سوف يتحقّق هذا "التبَنّي"؟  -عندما نحن ،جسد المسيح ،نصبح كاملين (راجع
أفسس )4:6-12ويت ّم فداء أجسادنا.
سنَاُ ،مت ََوقِّ ِعينَ التَّبَنِّ َي فِدَا َء
ورةُ ُّ
وح ،نَ ْحنُ أَ ْنفُ ُ
سنَا أَ ْي ًّ
س ه َك َذا فَقَ ْط ،بَ ْل نَ ْحنُ الَّ ِذينَ لَنَا بَا ُك َ
" َولَ ْي َ
ضا نَئِنُّ فِي أَ ْنفُ ِ
الر ِ
سا ِدنَا" (رومية .)4:46
أَ ْج َ
36

PROPHETIC*REVELATION

عندما يحصل هذا األمر ،سوف يتم عندئ ٍذ" ،تبَني" القديسين مع "إ ْستِ ْعالَنَ أَ ْبنَا ِء هللاِ"(راجع رومية ،)4:91
حين يَتَ َموْ ضعون في مناصبهم في ملكوت هللا ،لكي يحكموا مع المسيح في عرشه في عصر التجديد.
[مالحظة :عندما ا ْكتَ َم َل مسكن موسى و ُشيِّ َد أمام الشعب ،إ ْنحدر هللا ،وابتدأت خدمة المسكن (خيمة اإلجتماع).
عندما كبُر إبن هللا ونضج ،تعم َّد بالماء .ولحظة صعد من الماء ،ووقف هناك أمام ال ّشعب ،نزل هللا ،وابتدأت
خدمة المسيح .وعندما يكتَ ِمل جسد المسيح (أي الكنيسة) ويت ّم فداء أجسادنا ،حينئ ٍذ ،سوف يجْ َمع المسيح كافّة
ض ُرهُم كعروسه-إمرأته في
َم ْف ِديِّيه إلى اآلب .وبعد ذلك ،سوف يعود المسيح مع ق ّديسيه إلى األرض ،ويُحْ ِ
ستِ ْعالَنَ أَ ْبنَا ِء هللاِ" فيما هم يملكون مع
ملكوته .سينزل الروح القادر على كل شيء ،ليمسح المفديين وسيبدأ "ا ْ
المسيح ألف سنة].

تشخيص
ّ
ق متنوع ٍة ،على مدى الكتاب المقدس كلّه .في ِس ْفر األمثال
إن المسيح ،الكلمة الحيّة ،قد ُش ِّخ َ
ص أو ُج ِّس َد بطر ٍ
ْ
َ
َ
 ،4:44نرى ّ
بأن هللا قد اقتَنى (خَ لقَ ،إمتلك ،أقام ،أحدث؛ بالعبريةَ :قنى) الحكمة ،لكي تكون صانعه الرئيسي،
بهجتَه في كل يوم (اليوميّة) (أمثال ّ .)4:63
إن حكمة هللا ،كانت ق َّوته في الفكر ،في الكلمة وفي
والّتي كانت َ
يح قُ َّو ِة هللاِ َو ِح ْك َم ِة هللاِ" (9كور  .)9:48غالبا ً ما يت ّم إستخدام كلمة هللا وحكمته،
س َ
العمل .وبولس قد لَقَّ َ
ب "ا ْل َم ِ
بشكل ُمتَرا ِدف .فالحكمة ،كانت التَّعبي َر عن قدرة هللا الكلّيّة في إحداث الحياة .تلك هي لوغوس هللا ،التي كانت
كروح في شكل جس ٍد ،حيث ّ
ق
العامل الخَ الّق .لقد خرجت
أن هللا قد نَوى (قصد)َ بأنّه ينبغي الحقاً ،أن ي ُْخلَ َ
ٍ
اإلنسان على نفس هيئة أو صورة شكل الجسد هذاَ ،ك َشبَ ِه ِه (تكوين .)9:43
في ما يَلي بعض التّعابير الخاصة ،الّتي تُبيِّن ّ
بأن الكلمة المكتوبة كانت تشخيصا ًّ للمسيح:
ض".
أمثال " –6:91ال َّر ُّب بِا ْل ِح ْك َم ِة أَ َّ
س األَ ْر َ
س َ
َي ٍء بِ ِه َكانَ َ ،وبِ َغ ْي ِر ِه لَ ْم يَ ُكنْ ش َْي ٌء ِم َّما َكانَ ".
يوحنا ُ " – 9:6ك ُّل ش ْ
______________________________________
أمثال " –93:41حصن للبار طريق يهوه".
يوحنا " – 98:3أَنَا ه َُو الطَّ ِريقُ" (قال يسوع)
_______________________________________
سانُ ".
اإل ْن َ
اإل ْن َ
تثنية " – 4:6لَ ْي َ
سانُ  ،بَ ْل بِ ُك ِّل كلمة تخرج ِمنْ فَ ِم يهوه يَ ْحيَا ِ
س بِا ْل ُخ ْب ِز َو ْح َدهُ يَ ْحيَا ِ
يوحنا ُ – 3:66
ب َحيَاةًّ لِ ْل َعالَ ِم" (قال يسوع﴾
"خ ْب ُز هللاِ ه َُو النَّا ِز ُل ِمنَ ال َّ
س َما ِء ا ْل َوا ِه ُ
_______________________________________
س ُر".
اح ٌد ِم ْن َها الَ يَ ْن َك ِ
مزمور " – 68:43يَ ْحفَظُ َج ِمي َع ِعظَا ِم ِهَ .و ِ
ُوب" (قال يسوع).
ض (ينكسر) ا ْل َم ْكت ُ
يوحنا " – 93:6:الَ يُ ْم ِكنُ أَنْ يُ ْنقَ َ
وبالتّاليّ ،
ت مكتوبة.
فإن كتابات هللا ،هي أيضا ً التعبير الحرفي والفعلي عن المسيح الح ّي في كلما ٍ
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كلمة هللا
ّ
سة ،لم يُ َميّزوا بين الكلمة والفعل( .للحصول على بعض
إن العبرانييّن الذين ،إليهم قد أُ ْع ِطيَت األسفار ال ُمقَ َّد َ
كثير من األحيان،
األمثلة ،إقرأوا لوقا 8:64؛ متى 94:68؛ 4أخبار األيام 41:63؛ أمثال .)10:19-21وفي
ٍ
س َمع .هكذا أعلن هللا عن نفسه خالل العهد القديم ،إلى بعض األواني
كانت كلمة هللا تُشاهَد بدالًّ من أن تُ ْ
ق متن ّوعة .نعلم اآلن علم اليقينّ ،
بأن كلمة يهوه(بالعبرية :دابار) ،التي أتت
ال ُمختارة ،في أوقا ٍ
ت مختلفة وبطُ ُر ٍ
أو ُك ِشفَت إلى ُخ ّدام هللا القدير( ،تك 9::9؛ 9::8؛ 9صم 6:2؛ 9أخبار األيام 92:6؛ إلخ) كانت هي الكلمة
نفسها (باليونانية :لوغوس) المذكورة في يوحنا .9
ِوفقا ً لمشورة عقله وفكرهّ ،
فإن غاية هللا كانت تهدف إلى التّعبيرعن نفسه في جسد ٍ– جسد الكلمة –
وحسْبَ .كوْ نُهَ روحا ً غير منظور ،فإنّه عبّرعن شخصيته في شكل إنسا ٍن
"كشخص" "كإنسان" ،وليس بالكالم َ
منظور ،من خالل الثيوفاني (الظهور اإللهي) .لقد كانت جميع ثيوفانياته (ظهوراته) ،ظالل األمور الحقيقية
ٍ
العتيدة أن تأتي .لقد كانت ظالالً ُم ْسبَقةً لمجيء ال َم ِسيّا ،النسل الموعود به (تك 6:9:؛ 44:94؛ غل
ب عنه .وهكذا ،عندما ح ّل ملء الزمان ،أرسل هللا كلمته إلى
 )3:16,29العتيد أن يُ َك ِّمل ويُتَ ِّمم كل ما قيل أو ُكتِ َ
شكل بشري .وبالتّاليّ ،
فإن التّعبيرعن هذه الكلمة ،لم ي ُع ْد يت ّم عبر جسد-
العالم ،من أجل أن يُعبِّرعنها في
ٍ
طفل أو ول ٍد ،حيث ّ
أن
حقيقي (وليس في جسد
رجل
الكلمة"،الثيوفاني "(شكل الظهور اإللهي) ،إنّما في جسد
ٍّ
ٍ
ٍ
ضع
كل الثيوفانيات ،أي كافّة األشكال التي أُ ْعلِنَت من خاللها تلك الكلمة ،كانت عائدة إلى جسد
رجل)ُ ،و ِ
ٍ
قليالً عن المالئكة ،عبر والدة قد ت ّمت من خالل إناء إمرأة عذراء .مثلما أعلن ّ
شكل إنساٍن
هللا عن فكره في
ِ
بشريٍّ في الثيوفاني ،فإنّه وبالطريقة عينها ،قد كشف أو عبّر عن فكره في ال ّشكل ال ُمماثِل للكائن البشري نفسه
مادي ملموس ،ع ْب َر الوالدة .لقد كان هذا اإلنسان( ،يوحنا  )91::فِكر هللا
(راجع تكوين  ،)9:43في جس ٍد
ٍ
ً
ّ
الكامل ال ُم َعبَّر عنه ،وقد ُد ِع َي كلمة هللا ،تماما ،كما كان يت ّم اإلعالن أو التعبير في البدء ،عن فكر هللا الكامل،
في الجسد  -الكلمة ومن خالله .إنّ يسوع المسيح ،هو اإلنسان الوحيد الذي فيه قد ح ّل (أي سكن) ك ّل ملء
الالهوت جسديا ًّ.
هللا اإلنسان ،أعطاه حياةً من خالل كلمته .وحين يفدي ّ
عندما خلق ّ
هللا اإلنسان ،فإنّه يخلقه من جديد للحياة
س ِه" (1كور .)1:51
يح (أي كلمة هللا) ُم َ
صالِ ًّحا ا ْل َعالَ َم لِنَ ْف ِ
األبدية من خالل الكلمة نفسها" .هللاَ َكانَ فِي ا ْل َم ِ
س ِ

ألشخص والشخصية
ينبغي اآلن ،أن يكون واضحا ً تماماً ،حقيقةَ ّ
أن اإلنسان ،المسيح يسوع ،لم يكن موجوداً سابقاً ،أي ما قبل
ضت .لقد كان سر هللا المكتوم ،الذي خرج من فكر هللا
إقامته المؤقتة على األرض ،منذ أكثر من ألفي سنة َم َ
قبل َخ ْلق أي شي ٍء آخر على اإل ْطالق ،من أجل أن يُعبِّر(أو يُ َع ِّرف) عن شخصية هللا ّ
بالذات .من هنا ،فإنّ
س ُمهُ « َكلِ َمةَ
س بِد ٍَمَ ،ويُ ْدعَى ا ْ
"وه َُو ُمتَ َ
س ْربِ ٌل بِثَ ْو ٍ
يسوع هو لوغوس (كلمة) هللا الظاهرة في الجسدَ :
ب َم ْغ ُمو ٍ
ً
هللاِ" (رؤيا 91:96؛ راجع كولوسي 9:91؛ ّ .)4:1
إن الكلمة ،هي التي كانت موجودة سابقا .فهي قد خرجت
ً
ُ
َ
َ
َ
في البدء من الروح القادر على كل شيء ،بصفتها "بَدَا َءة خلِيق ِة هللاِ" وبصفتها أيضا" ،البكر (ال ُمتَقدِّم) على
كل الخالئق".
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بشخص واح ٍد ،أو إثنين أو ثالثة أشخاص في الالهوتّ ،
فإن غالبيّة المسيحيين
بِغضّ النظر عن كونهم يُؤمنون
ٍ
ّ
ً
َ
ّ
يعتقدون ّ
بأن هللا هو "شخص" .نَظرا لألسلوب الذي صيغَت فيه الكتب المقد َسة ،وبسبب إستخدام بعض
التّعابير المعيّنَة ،إستنتج الثالوثيون وعن خطأّ ،
بأن هناك ثالث أفراد منفَصلين و ُمتَساوين ،من جوه ٍر واح ٍد
ماثل في الالهوت ،األمر ،الّذي يجعلهم ثالثة آلهة في أشخاص ثالث .من ناحية أخرىّ ،
فإن المؤمنين
ُم ٍ
ِّ
ّ
ُ
بوحدانية الالهوت ،قد أيّدوا لفترات ع ّدة ،عقيدة وجود" شخصين إثنين" ،والتي تعلم ّ
بأن اللوغوس ،هو
وبأن هللا ،هو شخصٌ آخر ،أو بمعنى آخرّ ،
ّ
بأن يسوع المسيح هو شخص ،وهللا القادر على كل شيء
شخص،
شخص آخر.
[مالحظة :يحاول بعض الثالوثيين تبرير إستخدام كلمة "شخص" عبر إستبدالها بكلمة "شخصية" .إنّما
إستخدام كلمة "شخصية " ،والتي تعني "قناع يستعمله الممثل المسرحي ،أو ال ّدور الّذي يُؤَ ّدى" ،هو يٌناقض
بشكل واضح تعريفهم الخاص حول أشخاص الثالوث الثالثة ،بأنّهم أفراد مستقلونُ ،متساوون و ُمتَ َميِّزون،
ويملك ك ّل واح ٍد منهم إرادة ذاتيّة .على الرّغم من ّ
أن هللا قد ظَهَ َر إلبراهيم في شخصية ملكي صادق ،وقد
ً
ً
ظَهر أيضاً ،في شخصية مالك الرب الذي صارع يعقوب ،فإنّه ما زال إلها واحدا ال ثالثة].
فهم أفضل ،علينا أن نَتَفَحَّص معاني كلمت َْي "شخص" و "شخصيّة"ّ .
تورد
من أجل ٍ
إن معظم القواميس ِ
المعاني األساسيّة لهاتين الكلمتين على ال ّشكل التّالي:
ب ) فرد؛

شخص – أ ) إنسان (كائن بشري)؛
ج) ّ
الذات الحقيقية ألحدهم ،شخصية؛
د ) جسم أو جسد كائن بشري ،ظهور جسديّ.

(إضافةً إلى إمتالكه جسداً ماديّاًّ ،
فإن الشخص يملك أيضا ً عقالً روحيّاً).
شخصية – أ ) مجموع صفات العقل والميزات الخاصّة بأحدهم؛
ب ) الفَرادَة ،الهويّة الذاتية.
ال يمكننا إنكار حقيقة ّ
أن الروح القادرعلى كل شيء ،لديه شخصية .يمكننا أن نرى صفات شخصيته
أن ّ
المتَ َع ِّددَة ،عندما كان يُعلِن عن نفسه على مدى صفحات الكتاب المق ّدس .غير ّ
هللا ليس شخصا ًّ بالمعنى
نفسه الّذي هوعليه شخص ماّ .
إن هللا روح .لقد أُ ْعلِنَ هذا األمر بوضوح في يوحنا  8:48و أفسس .8:8
بأن الحيوان ليس شخصاً؛ ومع ذلكّ ،
دعونا نأخذ صورة إيضاحيّة (توضيحيّة) .نحن نعلم ّ
فإن حيوانا ً مثل
الشيمبانزي ،يملك شخصية ُمعيَّنة (أي مجموعة من صفات العقل والميزات الخاصّة به).
ّ
نحو ما أَظهَر نفسه في
ص – إنّه شخص يسوع المسيح – على
إن شخصيّة روح هللا هي ظاهرة في شخ ٍ
ِ
البدء ،على شكل ِشبْه "شخص" (الجسد)  -الكلمة .لقد ُذ ِك َر في عبرانيين ّ 9:6
بأن يسوع المسيح ،كان "رسم
صورة شخصه "ّ .
إن كلمة "شخص" ،هي ترجمة خاطئة .فالكلمة اليونانية هي "هوبوستازيس" ومعناها
"الجوهر ،الذات؛ الطبيعة الحقيقية" .على هذا النّحو ،لقد كان يسوع المسيح رسم جوهر أو طبيعة هللا.
باختصارّ ،
صنا هو شخص هللا ،وشخصيّة هللا الحقيقية ،هي ُم ْعلَنَة وظاهرة فيه.
إن ُمخَ لِّ َ
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[مالحظةّ :
ت بشريّة ،وبنا ًء عليه ،فإنّهم ليسوا أشخاصا ً بح ّد ذاتهم .لقد ُخلِقوا كائنات
إن مالئكة هللا ليسوا كائنا ٍ
روحية (مزمور 938:8؛ عبرانيين  .)9:2فعلى الرّغم من أنهّم قد أعلنوا أحيانا ً عن أنفسهم في شكل رجال،
َك ِم ْثل عندما ظهر مالكان مع إلوهيم إلبراهيم( ،في التكوين  ،)94إالّ أنّهم لم يكونوا أشخاصاً ،نقطة على
السّطرّ .
إن هللا روح .والمالئكة أيضا ً هم أرواح].

طبيعة مزدوجة
ّ
إن األمر ال ُمتَ َعلِّق بيسوع المسيح ،والّذي قد يبدو األكثر صعوبةً للفهم ،هو بناء شخصيّته ،غير أنّنا نفهم بأنّه
كان إنسانا ً شبيها ً بكافّة أفراد البشر ،وكائنا ً ُمنفصالً عن كيان هللا .إنّما تذ ّكروا بأنّه قبل معموديته ،لم ْ
يكن سوى
إنسانا ً بال خطيئة ،وبأنّه قد أتى مباشرةً من فوق( ،يوحنا  )4:46وليس نتيجة إتّحاد قد ت ّم بين مريم ويوسف.لقد
كان يملك حياةً أبدية  ،إذ (لم يكن فيه خطيئة) ،لم يوجد فيه خطيّة .لقد كان إلهيا ً ،ال إلها ً معبوداً .وبنا ًء عليه،
بشكل طبيعي .إنّما يُم ِكن للموت أن ينال منه بالقوة الجسديّة فقط ،في حال سمح
فهو إنسان غير قابل للموت
ٍ
ً
ّ
هللا بذلك (لوقا 23:46؛ 9كور  .)15:3لقد كان بحاجة لألكل والنوم (متى  .)4:2; 8:24إضافة إلى إحساسه
ّ
ضةً لمثل هكذا ضغوطات.
باإلرهاق واأللم (يوحنا 4:6؛ لوقا .)22:44
ولكن هللا بصفته روحاً ،ليس عُرْ َ
(رجل) وإبنا ً هلل
إنسان
فيسوع إذن ،وقبل التجسد عند معموديته ،كان إنسانا ولم يكن هللاّ .لقد كان مجرَّد
ٍ
ٍ
ّ
أيضاً ،تماما ً  ،كما كان آدم قبل سقوطه ،إنسانا ً وإبنا ً هلل بال خطيّة ولديه حياة ًأبديةً .إنما يسوع وحده ،قد حاز
فوق) كإبن هللا ،نظراً لكونه تلك اللوغوس ،التي أُ ْ
ظ ِه َرت وأُ ْعلِنَت لق ّديسي العهد
على األولويّة أو التّميُّز (أو التّ ُّ
القديم ّ .
إن الكلمة في البدء (الجينة األحادية/البذرة) والتي كانت ستُ ْستَ ْعلَن في يسوع ،هي كانت"اإلبن" السّا ِكن
مع هللا ،الذي هو أبٌ لجميعنا (يوحنا .)9:4
بفضل ُس ْكنى ملء هللا (فيه) في داخله بعد معموديته ،أصبح يسوع ،اإلله-اإلنسان ،إلها ًّ وإنسانا ًّ معاً .وآنذاك
فقط ،إمتلك سلطان وق ّوة الكالم – "ألَنَّهُ َك َما أَنَّ
ضا أَنْ تَ ُكونَ لَهُ
اآلب لَهُ َحيَاةٌ فِي َذاتِ ِهَ ،كذلِكَ أَ ْعطَى االبْنَ أَ ْي ًّ
َ
س ْل َ
ان" (يوحنا  .)5:26-27في السّابق ،وقبل ذاك
َحيَاةٌ فِي َذاتِ ِهَ ،وأَ ْعطَاهُ ُ
اإل ْن َ
طانًّا أَنْ يَ ِدينَ أَ ْي ًّ
س ِ
ضا ،ألَنَّهُ ابْنُ ِ
الحدَث ،لم يكن هناك أ ّ
ق هللا القدير بكالم الحياة
ي سلطان في كالمه .فمن خالل شفاه هذا اإلله  -اإلنسان ،نَطَ َ
َ
والسّلطان والق ّوة .ومن ناحية أخرى ،إستخدم يسوع اإلنسان ،تلك الشفاه نفسها أيضاً ،لكي يتفَ ّوه ربما ،بكلمات
الشكر نحو أصدقائه الذين كانوا ي َز َّودونه بالطعام ،ويؤ ّمنون له اإلقامة أيضاً ،وبهذه ال ّشفاه ،كان يُ َسبِّح هللا،
أبيه.
إن كوْ ن يسوع ،إلها ً وإنسانا ً على ح ٍّد َسواء ،ال يعني ّ
ّ
بأن ألوهيّة المسيح وإنسانيته قد ان َد َم َجتا في طبيع ٍة
واحدة ،كما يؤمن بعض المسيحيين .لقد كان يسوع إلهًا بالكامل وإنسانا ً بالكامل ،ولقد كانت لديه روحا ً
وإرادة ً ُمتَ َميِّزتين عن اآلب السّماوي.
س َل هللاُ ا ْبنَهُ َم ْولُودًّا ِم ِن ا ْم َرأَ ٍة "(غل  ،)6:6كان وال بُ ّد ،يُشير إلى جسد أو بشريّة
عندما قال بولس"،أَ ْر َ
المسيح .في حين ،عندما يؤتى على ذكر اآلب األبدي أو هللا ،فإنّه يُشار إلى الروح القادر على كل شيء،
السّاكن (أو الحالّ) في اإلبن .وبالتّاليّ ،
فإن السّر العظيم المد َّون في 9تيموثاوس  ، 6:93قد أُ ْعلِنَ في هذا،
س ِد".
"هللاُ ظَ َه َر فِي ا ْل َج َ
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بأن اليهود قديما ً ،كانوا يعلمون ّ
إن المسيحيين الذين يَفترضون ّ
[مالحظةّ :
بأن هللا كان لديه إبنا ً أو بأنّه كان
هناك هللا اإلبن،هم يعتمدون في الغالب ،على هذه المقاطع من الكتاب المق ّدس ،في دانيال  3:23-25ويوحنا
أن اليهود ،قد آمنوا ّ
 .7:25-29صحيح ّ
بأن "مسيَّهم" أي مسيحهم (رجل) ،سوف يكون هو هللا أيضا ً .ولكن،
ً
ً
ً
ّ
هل عرفوا بأ ّن هللا كان لديه إبنا (هذا في حال كان "هللا –اإلبن" موجودا سابقا) ،فلو أنهم كانوا على ِدراية بهذا
األمر ،لَكانوا حتما ً قبِلوا المسيح كم ِسيّهم (مسيحهم) بفرح ،ولَ َما قالوا:
"إالّ أنّنا ،نحن نعلَم من أين هو هذا الرجل؛ ولكن عندما يأتي المسيح ،ال يعرف أحد من أين هو" (يوحنا
 ،::1:ترجمة .)NKJ
ّ
إن شاول أيضا ً ،وهو فرّيسي ،لم يكن له مثل هذا التعليم عن هللا  -اإلبن ،مع أنّه كان على ِعلِم بشأن أدونَ ْي
هوه .من الواضح إذاًّ ،
بأن مؤمني العهد القديم أيضاً ،لم يكن لديهم هذا اإلعالن عن إبن
) ،(Adonaiمالك يَ ِ
هلل .ولكنَ ،من هو الرّجل الرابع الّذي كان في النار مع شدرح وميشخ وعبد نغو؟ لقد صرّح نبوخذنصر:
شبِيهٌ بِا ْب ِن هللا"
ابع َ
س ِط النَّا ِر َو َما بِ ِه ْم َ
اظ ٌر أَ ْربَ َعةَ ِر َجال َم ْحلُولِينَ يَتَ َمش َّْونَ فِي َو َ
"هَا أَنَا نَ ِ
ض َر ٌرَ ،و َم ْنظَ ُر ال َّر ِ
(دانيال .)3:11
ك بابلي ،أن يكون لديه مثل هذا اإلعالن عن "إبن هللا"؟ ّ -
هل يُ ْم ِكن لنبوخذنصر ،وهو مل ٌ
إن هذه العبارة هي
ُمتَرْ َج َمة خطأ ،إذ ليس هناك أداة التعريف (أل) في الكلمات ،وينبغي أن تكون الترجمة على هذا النّحو" ،إبن
سل" أو "كائن فائق او خارق القِوى".
ّلل" أو "إبن لآللهة" ،باإلشارة إلى "واحد قدير"" ،مالك"ُ " ،مر َ
(أنظر إلى ترجمات أخرى للكتاب المقدس) .غير ّ
أن ،هذا الرجل الرابع ،كان ،ومن دون أدنى شك ،الكلمة،
أي ال ّ
صورة ال ُم ْسبَقَة عن يسوع المسيح ،إبن هللا.
ّ
إن الشعب المختار ،خالل فترة العهد القديم ،لم يخاطب هللاَ أبداً ،على أنّه "آب سماوي" .كما أنّه ال يوجد أ ّ
ي
"إبن أزلي"ّ .
ٌ
إن عبارت َْي "آب أبدي" و "آب
"بإبن سماوي" إذ ال يوجد
تقرير ،يبيّن أنهم قد التفتوا ونادوا
ٍ
سماوي" ،تنتميان للعهد الجديد .مع ّ
أن العبارة األولى (آب أبدي) ،قد َو َردَت َم َّرةً في العهد القديم (في أشعياء
 ،)1:3إالّ أنّها إستُخ ِدمت بطريق ٍة نبويّة ،للتّعبير عن الميثاق الجديد ،حين سوف يُ ْعلِن هللا األبدي عن نفسه،
في جسد اإلبنّ .
إن ِكال ال ُمصطَلَحين قد إ ْستُ ْخ ِدما بسبب اإلبن الوحيد المولود ،الذي ُولِد من أجل أن يُصالح
عائلة هللا .أنظر عبرانيين 1:5-14؛ راجع 4صم 2:98؛ مزمور 4:2؛ أعمال 13:33؛ رومية 1:4؛ وأيضا ً
دانيال 7:9-10; 13-14؛ رؤيا 1:13؛ متى  25:31؛ أفسس.1:20-22
ّ
يمُ ،م ْن ُذ أَيَّ ِام األَزَ ِل والّتي تخصّ "ال ُمتَ َسلِّط"  ،الذي سيُخرجه هللا من إسرائيل ،كما
إن جملة " َم َخا ِر ُجهُ ُم ْن ُذ ا ْلقَ ِد ِ
َو َر َد في نب ّوة النبي ميخا ( ،)::4ال تعني ّ
بأن يسوع (الذي ت َّم َم هذه النبوءة ،كونه هو نفسه المت َسلِّط) ،كان منذ
ضت .إنّما لم يكن يسوع
األزل الماضي ،بل لقد كان باألحرى ،موجوداً منذ زمان بعيد ،أي في
عصور َم َ
ٍ
ككائن منفصل أو ًم ْستَق ّل عن هللا .ولكن ،بما أنّه كان كلمة هللا الكاملة المت ََج ِّسدَة ،والم َعبَّر عنها
موجوداً حينها،
ٍ
فيهّ ،
فإن الكتاب المق ّدس ،قد تَتَبَّع أثَ َرهُ وصوالً إلى بداياته في إلوهيم ،بصفته ال ُمتَقَدِّم (أي ال ُمتَفَ ِّوق) في فكر أو
ّ
في حضن الروح القدير .فلقد كان اإلبن الوحيد المولود( ،الجينة األحادية) ،الذي إليه خرجت اللوغوس ،من
الفكر األزلي ِوفقا ً ل َمشورة ّ
هللا ،لكي تعبِّر عنه وتجعل له صورة ُم ْسبَقَة .وفيما بعد ،أصبحت اللّوغوس ُمت ََجسِّدة
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إن التّرجمات المختلفة التّالية ،سوف تمنحكم فَهما ً
في يسوع مباشرةً ،بعد أن تع ّمد بالماء في نهر األردنّ .
أفضل:
إنجيل أورشليم – "يعود أصله إلى الماضي البعيد ،إلى أيام القِدَم "؛
(نشر بيت إيل) – "الذي أصله منذ زمان قديم ،منذ دهور األزل "؛
ألكتب المقدسة ِ
ترجمة لَمسا – "الذي ،تم التنبُؤ عن مخارجه منذ القديم ،منذ األزل "].
عندما كان يسوع يصلّي في بستان جتسيماني ،لم ي ُكنْ ّ
هللا يصلّي ّللّ .
إن هللا ،هو الواحد األحد المعبود،
والّذي يَ ْقبَل أن تُقَ ّدم له الصّالةّ .
إن هللا ال يُوفي (أي ال يُقَدِّم ) العبادة أو الصّالة .وفي حال أق َد َم على هذا الفعل،
إن اإلنسان يسوع هو ،من كان يصلّي إلى ّ
فإن هذا األمر ،سوف يجعله غير ُمؤلَّهّ .
ّ
هللا  ،أبيه .عندما ظَهَ َر
ْ
َ
َ
َ
ص َع ْد بَ ْع ُد إِلَى أبِيَ .ول ِك ِن اذ َهبِي إِلَى إِ ْخ َوتِي
سينِي ألنِّي لَ ْم أ ْ
لمريم المجدلية بعد قيامته" ،قَا َل لَ َها يَ ُ
سوعُ :الَ تَ ْل ِم ِ
ص َع ُد إِلَى أَبِي وأَبِي ُكم وإِل ِهي وإِل ِه ُك ْم " (يوحنا .)18:5:
َوقُولِي لَ ُه ْم:إِنِّي أَ ْ
فإن ّ
وذاك ،الّذي مات من أجل خطايانا ،لم يكنْ ّ
هللا ،ألنّ هللا ،ال يُ ْم ِكن أن يموتّ .
روح ،فالذي مات من
هللا
ٌ
فإن ّ
أجلنا ،كان المسيح يسوع ،إبن هللا المولود الوحيد9( ،كور  .)9::6ومع ذلكّ ،
هللا ،بطريق ٍة أو بأخرى،
قد "مات"  ،إذا جاز التعبير .ففي سبيل تنفيذ مخطط َتَ َعهُّده الفدائي ،كان ينبغي على الرّوح األزلي أن يكون
إلها ً وإنسانا ً ،على ح ٍّد سواءّ .
إن شريعة العهد (أو الميثاق) كانت تَقضي بأن يموت صانع (أو ُمب ِْرم) العهد،
قبل أن يُصبح العهد ساري المفعول (عبرانيين  .) 8:7-13; 9:16-17وحيث ّ
أن هللا كان روحاً ،فلقد كان
إنسان لكي يتماثَل (أو يتماهى) مع الجنس البشري ،ويذوق الموت من أجلنا لكي
لِزاما ً عليه ،أن يأخذ شكل
ٍ
يفدينا (عبرانيين 4:1؛ رومية  .)4:6وبالتاليّ ،
فإن الذي مات في الجلجثة ،قد كان بهذا المعنى ،يهوه ،صانع

العهد.
صلِبت  ،وليس هللا
ألكلمة هي الّتي ُ
من وجهة نظر أخرى ،نحن نعلَم أيضا ً ّ
صلِبت .فالكلمة ،التي ُمجِّ دَت في البدء
بأن الكلمة ،التي كانت هللا ،قد ُ
صلِبت في الجُلجثة .ال يَ َسعُنا أبداً فصل الكلمة عن يسوع بما ّ
أن
قبل َكوْ ن العالم (يوحنا  ،)92::هي الّتي ُ
يسوع ،كان هو كلمة الحياةّ .
ب
إن يسوع ،كلمة هللا ،إبن هللا ،قد مات .وبعد قيامته وصعوده إلى السماء ،إ ْن َس َك َ
ّ
ً
ً
ت على ّ
ق وصلى في
أن الكلمة قد ُمجِّدت ُم َج َّددا من قِبَل الروح األزلي ،تماما ،كما َسبَ َ
الرّوح القدس كدليل إثبا ٍ
(يوحنا  94:44راجع 2:61؛ 9تيم .)6:93
يتعيّن علينا أن نعرف ّ
بأن إلوهيم يتماهى دائما ً مع كلمته ،ألنهما واحد (يوحنا 9:9؛ 9يو  .)::2ولحظة َكان
ُنازع على الصليب ،أطلق يسوع فجأةً ،صرخة ُم َر ِّوعَة" :إِل ِهي ،إِل ِهي ،لِ َما َذا ت ََر ْكتَنِي؟ "(متى ّ .)27:46
إن
ي ِ
ُ
تلك ال ّ
أللم عظيم كان يُعاني منه ،إذ هو ،الذي لم يعرف خطيّةً ،قد أ ْلقِيَت عليه فجأةً،
صرخة ،كانت صد ً
ى ٍ
خطيئة البشرية .وأصبح هو حامل الخطيّةُ ،متَ ِّمما ً بذلك ،نب ّوات كثيرة من العهد القديم ،الّتي كانت تتح ّدث عنه.
تحت ثِ ْقل الخطيّة ،شعر بأنّه َمترو ٌ
ك من هللا ،ألنه كان إنسانا ً (كان بشرياً) .وألنّه أخذ خطيّة العالم على عاتقه،
ولكن ّ
ّ
فلقد صد ََر الحكم عليه .من هنا ،كانت ال ّ
هللا في الواقع ،لم يخذله ولم يتنازل عنه على
صرخة ال ُم َر ِّو َعة.
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اإلطالق (راجع يوحنا [ .)93:64مالحظةّ :
إن دراسة "تقدمة ال ّدقيق" المذكورة في سفر الالويين اإلصحاح
 ،2:1-3حيث ُخلِطَ ال ّدقيق (صورة لبشريّة المسيح) واللُّبان (رمزاً لحياة المسيح التّ َشفُّ ِعيِّة"كوسيط") مع الزيت
(روح هللا القدوس) و ُخبِزت معا ً بالنار على المذبح( ،داللة على الجلجثة) ،تُبَرهن وتُثَبِّت في الواقعّ ،
بأن
ُترك أبداً من هللا ].
يسوع في الجلجثة ،لم ي َ

جسد المسيح ال ُم َم َّجد
س جسده السّماوي ،الجسد
بعد أن انتصر ُمخَ لِّصنا على الموت والهاوية وهَزَ مهما ،قام وصعد إلى السّماء ،ولبِ َ
سماوي ،قد أنتجا جسداً جديداً عديم الفساد والموتّ .
 الكلمةّ .إن هذا الجسد
إن إندماج الجسدين الطبيعي وال ّ
روحاني.
الم َمجَّد ،هو جس ٌد
ٌّ
عندما دخل آدم إلى هذا العالم ،كان إنسانا ً طبيعيا ً مجبوالً من تراب .لقد كان لديه جسداً أرضيّا ً من لحمّ .
إن هللا
قد زَ َر َع هذا الجسد الطبيعي عينه ،في يسوع ،لكي يُقيم م ّما ُز ِر َع  ،جسما ً روحانياً.
ان َويُقَا ُم فِي َمجْ ٍد .ي ُْز َر ُ
ع فِي فَ َسا ٍد َويُقَا ُم فِي َعد َِم فَ َسا ٍد .ي ُْز َر ُ
ت :ي ُْز َر ُ
ع فِي
"ه َك َذا أَ ْيضًا قِيَا َمةُ األَ ْم َوا ِ
ع فِي ه ََو ٍ
وحانِيًّّا .يُو َج ُد ِج ْس ٌم َحيَ َوانِ ٌّي (طبيعي)
س ًّما َحيَ َوانِيًّّا (طبيعياًّ) َويُقَا ُم ِج ْ
ْف َويُقَا ُم فِي قُ َّو ٍة .يُ ْز َر ُع ِج ْ
ضع ٍ
س ًّما ُر َ
َ
ُ
ْ
ُوحانِ ٌّي " (9كور .)15:42-44
ر
م
س
ج
د
ُوج
َ
َوي َ ِ ٌ
ار آ َد ُم األَ ِخي ُر رُوحًا ُمحْ يِيًا" (9كور ب )15:45لكي يُعطي
عندما عاث الفساد في أنفس الجنس البشري،
"ص َ
َ
حياةً ،وجسداً جديداً – جسد روحاني -إلى أولئك الذين آمنوا.
ي"
ت بِنَا ٌء ِمنَ هللاِ ،بَ ْيتٌ َغ ْي ُر َم ْ
وع بِيَ ٍد ،أَبَ ِد ٌّ
ض ُّي ،فَلَنَا فِي ال َّ
"ألَنَّنَا نَ ْعلَ ُم أَنَّهُ إِنْ نُقِ َ
اوا ِ
ض بَ ْيتُ َخ ْي َمتِنَا األَ ْر ِ
س َم َ
صنُ ٍ
(4كور .)::9
عندما يموت قديسٌ ما من ق ّديسي ّ
هللاّ ،
فإن نفسه تترك جسمه (جسده) األرضي لكي يعود إلى تراب األرض،
وترجع هي في المقابل إلى السماء لكي تقتني "بيتها غير المصنوع بيد" ،أي الجسد  -الكلمة .وفي صباح أو
في يوم القيامة ،عندما سيقوم المائت في المسيح ،سوف يكون لديه جسداً جديداً .وسوف يأتي مع جسده -
الكلمة لكي يلتقط جسمه األرضي المجبول من التراب .واندماج هذين الجسدين ،سوف يُنتِج جسداً روحانيا َ
ُم َمجَّداً .أما بالنسبة للقديسين األحياء ،فإنّهم سوف يتغيرّون هم أيضاً ،عندما ستنح ِدر أجساد  -الكلمة خاصّتهم،
لكي تُغطّي أجسادهم اللّحميّة عند البوق األخير.
سا ٍدَ ،ونَ ْحنُ نَتَ َغيَّ ُر .ألَنَّ
سيُبَ َّوقُ ،فَيُقَا ُم األَ ْم َواتُ َع ِدي ِمي فَ َ
وق األَ ِخي ِر .فَإِنَّهُ َ
"فِي لَ ْحظَ ٍة فِي طَ ْرفَ ِة َع ْي ٍنِ ،ع ْن َد ا ْلبُ ِ
ت" (9كور.)15:52-53
سا ٍدَ ،وه َذا ا ْل َمائِتَ يَ ْلبَ ُ
س َع َد َم فَ َ
اس َد الَبُ َّد أَنْ يَ ْلبَ َ
س َع َد َم َم ْو ٍ
ه َذا ا ْلفَ ِ
وعندما يحدث كل هذا ،حينئ ٍذ ،سوف تصبح كلمات بولس هذه  ،حقيقةً:
ي (أي المسيح) " (9كور .)9::81
" َك َما لَبِ ْ
س َما ِو ِّ
ورةَ ال َّ
ضا ُ
سنَ ْلبَ ُ
سنَا ُ
ص َ
س أَ ْي ًّ
ورةَ التُّ َرابِ ِّي (أي آدم)َ ،
ص َ
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آمين .إنّنا بالتأكيد ،سوف نلبس الجسد الروحاني ال ُم َمجَّد نفسه  ،الذي يملكه المسيح يسوع اآلن.

ألوهيّة يسوع المسيح الكاملة المتكاملة – هللا في المسيح
يقا ُل لنا في يوحنا اإلصحاح ّ ،92
بأن يسوع جاء ليُتَ ِّمم أموراً ثالثة كان قد عيّنها له هللا .كان عليه أن يُك ٍمل
(يُ ْنهي) عمل هللا (العدد  .)8وأن ِيُظ ِهر إسم هللا (العدد  .)3وأيضا ً ،أن يُسلِّم أقوال أو كلمات هللا (العدد .)4
لقد أنجز جميع مهماته بفضل السّلطان الذي منحه إياه هللا .لقد قال في يوحنا :98:93
ي؟ ْال َكالَ ُم الَّ ِذي أُ َكلِّ ُم ُك ْم بِ ِه لَس ُ
ي
ْت أَتَ َكلَّ ُم بِ ِه ِم ْن نَ ْف ِسي ،ل ِك َّن
َ
ب َو َ
اآلب ْال َحا َّل فِ َّ
اآلب فِ َّ
"أَلَسْتَ تُ ْؤ ِم ُن أَنِّي أَنَا فِي اآل ِ
هُ َو يَ ْع َم ُل األَ ْع َما َل".
ينبغي لهذا القول أن يكون إثباتا ً كافيا ً ّ
بأن يسوع ،هو ليس أباه ،خالفا ً لِما تُ َعلِّمه حركة أو جماعة "يسوع
فقط" ).(Jesus Only
ّ
إن الكلمة ،كانت جينة هللا األحاديّة .وفي سبيل إتمام مشيئة هللا المقَ َّدرة ،كان على الكلمة (الموجودة في جسد
– جسد روحي) أن تُظ ِهر بُنُ َّوتهّ .
إن السّر المكتوم (أي ال ُمخَ بّأ) في العالقة القائمة فيما بين الروح القادر على
كل شيء والكلمة ،كان س ّر عالقة اآلب -واإلبن .من أجل أن تصبح عالقة اآلب -واإلبن حقيقة منظورة في
فإن هللا قد دب ََّر و َعيَّن لها أن تأخذ رو ُح البن ّوة الموجودة في اللوغوس ،ش ْك َل شخص بشريّ .
خليقتهّ ،
إن
ً
ً
اللوغوس لن تبق ّى موجودَة في جس ٍد روحي .لقد هيّأ هللا للّوغوس جسدا بشريا من تراب األرض ،لكي يَظهر
ّ
فإن الثيوفاني (أي الظهور اإللهي) قد توقفت ،وذلك ،عندما ُولِد الطفل
كإبن هللا (عبرانيين  .)93::ومن ثَ ّم
في بيت لحم.
ت َو َذبَائِ َح لِ ْلخَ ِطيَّ ِة لَ ْم
يحةً َوقُرْ بَانًا لَ ْم تُ ِر ْدَ ،ول ِك ْن هَيَّأْتَ لِي َج َسدًا .بِ ُمحْ َرقَا ٍ
"لِذلِكَ ِع ْن َد ُد ُخولِ ِه إِلَى ْال َعالَ ِم يَقُولَُ :ذبِ َ
تُ َسرَّ .ثُ َّم قُ ْل ُ
ب َم ْكتُوبٌ َعنِّي ،ألَ ْف َع َل َم ِشيئَتَكَ يَا أَهللُ" (عبرانيين.)10:5-7
ج ْال ِكتَا ِ
ت :هنَ َذا أَ ِجي ُء .فِي َدرْ ِ
ال قَ ُّ
ط« :أَ ْنتَ ا ْبنِي أَنَا ا ْليَ ْو َم َولَ ْدتُكَ »؟ َوأَ ْيضًا«:أَنَا أَ ُكونُ لَهُ أَبًّا َوه َُو يَ ُكونُ لِ َي ا ْبنًّا»؟ "
"ألَنَّهُ لِ َم ْن ِمنَ ْال َمالَئِ َك ِة قَ َ
(عبرانيين .)9::
كان يُ ْم ِكن للمسيح يسوع في بشريّته ،أن يسعى لتنفيذ إرادته الخاصّة .ولكنه لم يرغَبْ سوى بتحقيق إرادة هللا
صل الكلمة عن يسوع ،فهو كان كلمة الحياة بالذات،
الكاملة في حياته .لقد كان واحداً مع الكلمة .ال يُ ْمكنكم فَ ْ
حياة هللا نفسه .لقد كتب بولس:
" َم َع َكوْ نِ ِه ا ْبنًا تَ َعل َّ َم الطَّا َعةَ ِم َّما تَأَلَّ َم بِ ِه" (عبرانيين .)::4
نعم ،لقد كان يسوع مطيعا ً حتى الموت ،موت الصليب.
"ليكن فيكم هذا الفكر ،الذي كان أيضا ً في المسيح يسوع :الذي ُو ِج َد في شكل هللا( ،بما أنه كان إبن هللا ،فلقد
كان واحداًّ مع كلمة الحياة ،لقد كان كلمةَ هللا المتجسدة) ،لم يحسب كينونته على تعا ُدل مع هللا غنيمةً (فرصةً
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يغتنمها ،ينتهزها) البتة ،لكنه أخلى نفسه ،آخذاً شكل عبد ،صائراً في شبه الناس؛ وإذ ُو ِجد في الهيئة كإنسان،
وضع نفسه ،صائراً مطيعا ً حتى الموت ،نعم ،موت الصليب .لذلك أيضاً ،فقد رفَّعه هللا جداً ،ومنحه اإلسم
الذي فوق كل إسم؛ لكي تجثو بإسم يسوع كل ركبة ِم َّمن في السماء وعلى األرض وتحت األرض ،ويعترف
كل لسان ّ
أن يسوع المسيح هو رب لمجد هللا اآلب" (فيليبي  2:5-11من النص اليوناني ،على النحو
المنصوص عليه في الكتاب المقدس العدَدي ؛ راجع المزمور  129:3؛ أشعياء 53:2-5,11؛ مرقس15:19-
28؛ 9بطرس.)1:9-11
ّ
إن فكره ،وكلمته وعمله ،كانوا خاضعين كليّا ً ً هلل ،لدرجة ،قد أصبح فيها ،هو وهللا واحداًّ بالمعنى الفعلي
َ
َ
َّ
اآلب" (يوحنا .)14:9
اح ٌد" (يوحنا 10:30؛ راجع  )10:39و "اَل ِذي َرآنِي فَقَ ْد َرأى
َ
للكلمة" :أنَا َواآلبُ َو ِ
نسجم جداً مع روح هللا ،فأصبحت روحه واحد مع الروح األزلي .ليتنا نحن
بشكل ُم
لقد كانت روحه ُم ْن َد ِم َجة
ٍ
ٍ
ّ
أيضا ً ،قديسو هللا ،ندمج أرواحنا مع روح هللا ،من خالل خضوعنا الكلي "لكلمته" ،فال يعود العالم يرى فينا،
يَ ،وأَنَا فِي ُك ْم"
سوى المسيح فقط ،لكي يكون كما قال يسوع" :فِي ذ ِلكَ ْاليَوْ ِم تَ ْعلَ ُمونَ أَنِّي أَنَا فِي أَبِيَ ،وأَ ْنتُ ْم فِ َّ
ك أَ ْنتَ أَيُّهَا
احدًاَ ،ك َما أَنَّ َ
(يوحنا  .)14:20ليتنا نت ّمم أيضا ً ،رغبته الّتي عبّر عنها حين صلّى" :لِيَ ُكونَ ْال َج ِمي ُع َو ِ
احدًا فِينَا ،لِي ُْؤ ِمنَ ْال َعالَ ُم أَنَّكَ أَرْ َس ْلتَنِي" (يوحنا 17:21؛ أيضا ً العددين
ي َوأَنَا فِيكَ ،لِيَ ُكونُوا هُ ْم أَ ْيضًا َو ِ
اآلبُ فِ َّ
.)22-23
كثيراً ما أُسيء تفسير أو فهم كلمات الرسول بولس في فيليبي  .2:6-8فبينما كان الرسول يُشير إلى من هو
اإلنسان يسوع المسيح ،كما عرفه من خالل اإلعالن ،يحاول بعض المسيحيين أن ي ُْثبِتوا ّ
بأن يسوع كان
موجوداً سابقا ً مع هللا ،قبل عمليّة الخلق ،وذلك من خالل جعلهم كلمات بولس تُقرأ على النحو التالي:
"ليكن فيكم هذا الفكر ،الذي كان أيضا ً في المسيح يسوع :الذي ُو ِج َد ُمسبَقا ًّ في شكل هللا ،لم يحسب كوْ نه على
تعا ُدل مع هللا غنيمةً البتة ،لكنه أخلى نفسه ،آخذاً شكل عبد ،صائراً في شبه الناس؛ وإذ ُو ِجد في الهيئة كإنسان،
وضع نفسه ،صائراً مطيعا ً حتى الموت ،نعم ،موت الصليب".
وإ ّما أيضا ً ،بلجوئهم إلى ترجمة الملك يعقوب ( ،)King James Versionحيث يُسيئون فهم الكلمة اليونانية
"كان" في المقطع ،لتُقرأ كما يلي:
ْ
ْ
ْ
ُور ِة هللاِ ،لَ ْم يَحْ ِسبْ ُخ ْل َسةً
يح يَسُو َع أَ ْيضًا :الَّ ِذي إِ ْذ َكانَ (كان أصالًّ) فِي ص َ
"فَليَ ُك ْن فِي ُك ْم ه َذا الفِ ْك ُر الَّ ِذي فِي ال َم ِس ِ
ان،
ُورةَ َع ْب ٍدَ ،
آخ ًذا ص َ
أَ ْن يَ ُكونَ ُم َعا ِدالً ِهللِ .ل ِكنَّهُ أَ ْخلَى نَ ْف َسهُِ ،
اسَ .وإِ ْذ ُو ِج َد فِي ْالهَ ْيئَ ِة َكإ ِ ْن َس ٍ
صائِرًا فِي ِش ْب ِه النَّ ِ
ب ".
ض َع نَ ْف َسهُ َوأَطَا َع َحتَّى ْال َموْ تَ َموْ تَ ال َّ
َو َ
صلِي ِ
يؤ ّكد هؤالء المسيحيون بأنه ،كما كان آدم موجوداً ُم ْسبَقا ً في شكل روحي ،هكذا يسوع أيضا ً ،قد كان موجوداً
سابقا ً في شكل (أي صورة) هللا ،إ ّما بصفته الشخص الثاني في الالهوت كما يُ َس ّمى ("اإلبن األزلي") ،وإ ّما،
"في البدء" كما جاء في يوحنا  .9:9وألنهم يؤمنون بأنّه قد كان موجوداً سابقا ًّ ،
فإن يسوع إذاً ،يستطيع أن
يتّخذ خَ ياره الخاص بالمجيء إلى األرض كإنسان .ولكن ،هل حقا ً كان آلدم الخيار بأن يبقى في ال ّشكل
الروحي ،أو بأن يأتي إلى األرض كإنسان؟ حتما ً الّ .
فإن هللا قد خلق كل األشياء ل َمسرّته الخاصة ولمجده،
كما قصد في ذاته وبحسب رأي مشيئته (أفسس 1:19؛ رؤيا ّ .)4:11
إن هللا العظيم القادر على كل شيء،
وقبل وجود الكلمة في البدء (يوحنا  ،)9:9قد عيّن ُمسْبقا ًِ ،وفقا ً لمشورته الذاتية  ،بأن يأتي نسله (بذرته) إلى
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األرض ،ويأخذ شكل إنسان ،لكي يت ّمم قصده كما هو ُمق َّد ٌر و ُمقَ ّر ٌرّ ،
فإن الروح األزلي العظيم لم يستأ ِذن أحداً،
فهو قد خطَّط ،وخلقَ ،وأر َسل وت ّمم رغبته الخاصّة " َح َس َ ْ
ي َم ِشيئَتِ ِه " (أفسس .)1:11
ب َرأ ِ
بما ّ
أن يسوع المسيح كان "رسم" جوهر هللا (عبرانيين  )1:3وكلمة الحياة (9يو  ،)9:9فإنّه كان معبوداً كإله.
ً
ً
عصور ماضية)ّ ،
فإن يسوع ،كان ُمعا ِدال هلل
وكوْ نه على صورة هللا (الكلمة المتجسدة ،كما قد ص ُِّو َر ُم ْسبَقا في
ٍ
ّ
اآلب .غير ّ
أن يسوع قد اختار التنّازل عن ذلك المركز أو تلك الهوية كونه ُولِد في شبه اإلنسان ،إنما بدون
َّ
ً
ُّ
خطية .لقد وضع نفسه ،دون ت ََحفظ من أجل تتميم موته على الصليب ،ال ُمخَ طط له ُمسْبقا من قِبل هللا .ولقد كان
يوجِّه إهتمام الناس دائما ً ،نحو اآلب األبدي ،روح الحياة.
يح" (9تيم .)2:5
س ُ
سانُ يَ ُ
اإل ْن َ
"ألَنَّهُ يُ َ
سو ُع ا ْل َم ِ
سيطٌ َو ِ
اح ٌد َو َو ِ
وج ُد إِلهٌ َو ِ
اح ٌد بَيْنَ هللاِ َوالنَّا ِ
سِ :
اح ٌد " (غالطية .)6:43
اح ٍدَ .ول ِكنَّ هللاَ َو ِ
سيطُ فَالَ يَ ُكونُ لِ َو ِ
"وأَ َّما ا ْل َو ِ
َ
ب ْال َج َس ِدْ ،ال َكائِ ُن َعلَى ْال ُكلِّ إِلهًا
لقد كتب بولس في رومية  9:5فيما يتعلّق بيسوع ِ ..." :م ْنهُ ُم ْال َم ِسي ُح َح َس َ
ار ًكا إِلَى األَبَ ِد " .لقد كان يسوع ربا ًّ ومسيحا ًّ على ح ِّد سواء (أعمال ّ .)4:63
إن الرب يسوع المسيح إذاً،
ُمبَ َ
ً
سواء ،وهذا اإلله والمسيح هما واحد .وليس "هللا في ثالثة
قد كان وبدون أدنى شك ،إلها وإنسانا ًّ على ال ّ
ً
المباركة .إنطالقا من هنا ،فإنّنا
المبارك" ،بل ،هللا في شخص واح ٍد ،الوحدة
أشخاص (أقانيم) ،أي الثالوث
َ
َ
نرى تبريراً لحقيقة اإلعالن الرسولي في ما خصَّ معمودية الماء بِإسم الرب يسوع المسيح (أعمال ;2:38
 8:12,16; 10:48; 19:5راجع متى  – 28:19إنّه إسم األلقاب الثالثية).

أل ُم َع ِّزي
إنّ ال ّروح القدس هو روح اآلب ،الذي سكن (أي حلّ) في المسيح .وبما ّ
أن المسيح وهللا هما واحد ،فهو يُ َس ّمى
أيضا ً ،روح يسوع المسيح (فيليبي  )9:91إضافةً إلى روح إبنه (غل  .)8:3الحظوا هذه األقوال ليسوع:
"وأَنَا أَ ْ
آخ َر لِيَ ْم ُك َ
ْطي ُك ْم ُم َع ِّزيًّا َ
ث َم َع ُك ْم إِلَى األَبَ ِد،
ب فَيُع ِ
طلُبُ ِمنَ اآل ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ُ
َ
ُ
َّ
ْ
َ
َ
ْرفهَُ ،وأ َّما أنتُ ْم فتَ ْع ِرفونَهُ ألنَّهُ َما ِك ٌ
رُو ُح ال َح ِّ
ث َم َع ُك ْم
ق ال ِذي الَ يَ ْست َِطي ُع ال َعال ُم أ ْن يَقبَلهُ ،ألنهُ الَ يَ َراهُ َوالَ يَع ِ
َويَ ُكونُ فِي ُك ْم.
الَ أَ ْت ُر ُك ُك ْم يَتَا َمى .إِنِّي آتِي إِلَ ْي ُك ْم ".
 يوحنا 14:16-18من خالل إيراده كلمة " ُم َع ِّزيًا (أو مساعداً) آخَ َر " ،لم يكن يسوع يشير إلى إله آخر بل باألحرى ،إلى خدمة
أخرى للمسيح نفسه (أو إلى شكل آخر من خدمة المسيح) ،بصفته الروح القدس .من الواضح ّ
أن المسيح كان
وح ا ْل َح ِّ
ق الَّ ِذي الَ يَ ْ
ست َِطي ُع ا ْل َعالَ ُم أَنْ يَ ْقبَلَهُ ،ألَنَّهُ الَ يَ َراهُ
يتح ّدث عن نفسه آتيا ً في شكل الروح عندما قالُ " :ر ُ
َوالَ يَ ْع ِرفُهَُ ،وأَ َّما أَ ْنتُ ْم فَتَ ْع ِرفُونَهُ ألَنَّهُ َما ِك ٌ
ث َم َع ُك ْم َويَ ُكونُ فِي ُك ْم .الَ أَ ْت ُر ُك ُك ْم يَتَا َمى .إِنِّي آتِي إِلَ ْي ُك ْم ".لقد عرفه
التالميذ ألنه مكث معهم .وكما َو َعدَّ ،
فإن يسوع قد أتى إليهم – في شكل الروح القدس في يوم الخمسين!
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ّ
إن الرسول يوحنا الذي َد ّون هذه األقوال ليسوع" :اَلرُّ و ُح هُ َو الَّ ِذي يُحْ يِي .أَ َّما ْال َج َس ُد فَالَ يُفِي ُد َش ْيئًا .اَ ْل َكالَ ُم الَّ ِذي
ال لَهُ ُم :ا ْقبَلُوا الرُّ و َح
أُ َكلِّ ُم ُك ْم بِ ِه هُ َو رُو ٌح َو َحيَاةٌ "(يوحنا  ،) 6:63قد كتب الحقا ً في الكتاب نفسه..." :نَفَخَ َوقَ َ
س "(يوحنا ّ .)20:22
إن هذه التعابير ،تُبرهن (تُثبِّت) بأنّه من غير الممكن التّمييز أو التفريق فيما بين
ْالقُ ُد َ
شخص اإلنسان ونَفَ َسه (نفخته ،نسمته) .وفيما لو عجزنا عن فعل ذلك ،فإنّنا لن نتم ّكن من أن نبرهن ّ
بأن
شخص يسوع والروح القدس هما فَرْ دان ُمس ّ
ْتقالن و ُمتَ َميِّزان.
ّ
إن المسيح (الكلمة)  ،قد أتى من عند اآلب (الروح األزلي) ،وكان عليه أن يعود إلى اآلب بعد إتمامه لكفّارته
َ
(يوحنا  .)93:44ولكنه قد َو َعدَ" :الَ أ ْت ُر ُك ُك ْم بال عزاء (باليونانية :أورفانُس – بال أهل ،يتامى) .إِنِّي آتِي
إِلَ ْي ُك ْم" .وبعد مرور عشرة أيام على صعوده،عاد وا ْنبَثَق ُم َج ّدداً من ينبوع الحياة العظيم هذا نفسه ،من أجل أن
ي ْم ُكث مع كنيسته ،وفي كل عض ٍو منها ،بصفته روح اآلب (غل 8:3؛ رؤيا  .)49:2فهو ،عندما كان يعيش
ص مولود في هذا العالم ،لم يكن باستطاعته إنجاز هذا األمر ،ولكنّه هو اآلن ،قادرٌ أن
على األرض كشخ ٍ
ٌ
يت ّممه في شكل الروح (يوحنا  .)14:16-20وهكذاّ ،
ثابت في قديسيه،
ق أي
فإن شخص يسوع المسيح ،هو با ٍ
أولئك المؤمنون بالكلمة ،في شكل روح هللا القدوس.
ح ْال َموْ ِع ِد
"الَّ ِذي فِي ِه أَ ْيضًا أَ ْنتُ ْم ،إِ ْذ َس ِم ْعتُ ْم َكلِ َمةَ ْال َحقِّ ،إِ ْن ِج َ
يل َخالَ ِ
ص ُك ُم ،الَّ ِذي فِي ِه أَ ْيضًا إِ ْذ آ َم ْنتُ ْم ُختِ ْمتُ ْم برو ِ
س " (أفسس .)9:96
ا ْلقُدُّو ِ
إن كلمات بولس هذه ،تشير بوضوح إلى الروح القدس السّاكن فيناْ :
ّ
"ال َم ِسي ُح فِي ُك ْم َر َجا ُء ْال َمجْ ِد" (كولوسي
ْرفُونَ أيها اإلخوة نِ ْع َمةَ َربِّنَا
9:42؛ راجع رومية  .)8:9,11نعم  ،فنحن قد استغنينا بفقر المسيح " :فَإِنَّ ُك ْم تَع ِ
ْ
يح ،أَنَّهُ ِم ْن أَجْ لِنا ا ْفتَقَ َر َوهُ َو َغنِ ٌّي ،لِ َك ْي نستغني نحن بِفَ ْق ِر ِه " (4كور 4:1؛ راجع أفسس2:13-
يَسُو َع ال َم ِس ِ
.)16
لو ّ
أن الروح القدس ،لم يكن هو روح اآلب الذي ح ّل في اإلبن ،وإنّما شخصا ً (ثالثاً) آخر في الالهوت ،أرجو
منكم أن تتأ َّملوا بهذا الكالم" :الَّ ِذي َرأَ ْينَاهُ َو َس ِم ْعنَاهُ نُ ْخبِ ُر ُك ْم بِ ِه ،لِ َك ْي يَ ُكونَ لَ ُك ْم أَ ْيضًا َش ِر َكةٌ َم َعنَاَ .وحقا ً َش ِر َكتُنَا
ْ
يح " (9يو  .)9:6لماذا إستبعد الرسول يوحنا الروح القدس من
نَحْ ُن فَ ِه َي َم َع اآل ِ
ب َو َم َع ا ْبنِ ِه يَسُو َع ال َم ِس ِ
ال ّشركة؟
إنطالقا ً من هنا ،فإنّ السّاكن في قديسي هللا ،ليس شخصين إل ِهيَّ ْين أو ثالثة أشخاص إلهيّينّ .
إن الضميرين،
"نحن" و "لنا" في العهد الجديد ،كما جاء في يوحنا  ،98:46يُشيران إلى الفرق بين ما هو عليه ّ
هللا بصفته
وشوهًّ .إنّنا نرى في يوحنا
يه ِوه القادر على كل شيء ،وما هو عليه بصفته المخلّص ،في اإلنسان ي ُه َ
سلَنِي ." .تذ ّكروا
ص واح ٍد – " َوالَّ ِذي يَ َرانِي يَ َرى الَّ ِذي أَ ْر َ
 ،94:8:عمل وظيفتين أو منصبين عائدين لشخ ٍ
الطبيعة المزدوجة في المسيح يسوع – روح اآلب الذي هو كلي القدرة ،كلي المعرفة وكلي الوجود ،وروح
اإلبن والتي هي تواضع ،طاعة ،روح كهنوتية ،روح الصالة (التقوى) والخضوع .وهذان ،هما ليسا سوى
روح واحد (أفسس 8:8؛ يوحنا .)8:48
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األلف والياء
ان َو ُك َّل قُ َّو ٍة.
"وبَ ْع َد ذلِكَ النِّهَايَةَُ ،متَى َسلَّ َم ْال ُم ْلكَ ِهللِ اآل ِ
َ
بَ ،متَى أَ ْبطَ َل ُك َّل ِريَا َس ٍة َو ُك َّل س ُْلطَ ٍ
َ
َ
َّ
َّ
َ
ض َع َج ِمي َع األ ْعدَا ِء تَحْ تَ ق َد َم ْي ِه.
ألَنهُ يَ ِجبُ أ ْن يَ ْملِكَ َحتى يَ َ
آخ ُر َع ُد ٍّو يُ ْبطَ ُل هُ َو ْال َموْ ُ
ت.
ِ
ُ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
َّ
َّ
ض َع
اض ٌح أنهُ َغ ْي ُر ال ِذي أخ َ
ألَنهُ أخ َ
ض َع» فَ َو ِ
ض َع ك َّل َش ْي ٍء تَحْ تَ قَ َد َم ْي ِهَ .ول ِك ْن ِحينَ َما يَقو ُل « :إِ َّن ك َّل َش ْي ٍء قَ ْد أخ ِ
لَهُ ْال ُكلَّ.
ض َع لَهُ ْال ُكلََّ ،ك ْي يَ ُكونَ هللاُ ْال ُك َّل فِي ْال ُكلِّ ".
ض ُع لِلَّ ِذي أَ ْخ َ
ض َع لَهُ ْال ُكلُّ  ،فَ ِحينَئِ ٍذ االب ُْن نَ ْف ُسهُ أَ ْيضًا َسيَ ْخ َ
َو َمتَى أُ ْخ ِ
)9كور(15:24-28
إنّ يسوع لم يكن أبداًّ إبنا ًّ أزليّا ًّ ّلل .إنّه إبن هللا المولود .وعلى هذا النحوّ ،
فإن خدمة البن ّوة ،سوف يكون لها
نهايتها كما كانت لها بدايتهاّ .
إن يسوع المسيح بعد ُملكه األلفي كملك الملوك ،سوف يجلس على العرش
العظيم األبيض ،لكي يُجْ ري الحُكم النهائي ،ويطهِّر األرض من كل آثار الخطية والموت .وبعد ذلك ،سوف
يُسلِّم ال ُملك ال َم ْفدي إلى اآلب ،لكي يكون اآلب الكل في الكل كما كان في البدء .ومن ثَ َّم ،سوف يأخذ يسوع
مكانه على رأس عائلة هللا المؤلّفة من أوالد ٍبصفته هو األكبر ،البكر بين إخوة كثيرينّ .
إن ربوبية يسوع
المسيح ،الّتي هي سلطة ممنوحة له ،وقد كانت حقّه في الميراث ،وهي ُمعْطاة له من اآلب وما زالت فاعلة
ضع ّ
لالهوت الكامل (أي ّهلل)– " َك ْي يَ ُكونَ هللاُ ا ْل ُك َّل فِي ا ْل ُك ِّل ".
حالياً ،سوف تَخ َ
في رؤيا  ،1:8قال الرب ،الكائن ،والذي كان ،والذي يأتي ،القادر على كل شيء (الروح األزلي ،ال َعل ّي
والمرتفع):
"أَنَا ه َُو األَلِفُ َوا ْليَا ُء ،ا ْلبِدَايَةُ َوالنِّ َهايَةُ ".
ّ
ضر إلى نهاية
إن هذا العدد يتح ّدث عنه ،بصفته أزلي ،نَظَراً إلرتباطه مع خطته للخلق ،وكيف أنّه سوف يُحْ ِ
قصده وعيَّنه في البدء حسب رأي مشيئته .وعندما يُبتَلَع (يُ ْستَوْ عَب)الوقت – أي
تا ّمة ومثاليّة ،ذلك الذي َ
"البداية والنهاية" -في الدائرة األبدية (األزلية) ،في هللا الروح األزلي ،سوف لن يكون هناك ،سوى األزل
(األبدية).
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الجينة اآلحادية والجينات األخرى
هي في ذهن ( فكر ) الروح األبدي .
ثم تم التعبير عن الجينة اآلحادية
في جسم روحاني س ِّمي الكلمة
 البذرة (نسل) تنتج بذور أخرى.} أإلبن األ َّول والوحيد
الذي به يؤتى بأبناء كثيرين{ .

أنا
هـــو

البذور (النسل) الروحية الحقيقية فقط }المنتخبين{
هم جزء من اللوغوس (الكلمة) الروحي

الكلمـــة – البـــذرة العديمــة الفســـاد أتى ليحيي نفســه – الـــوالدة الجديـــدة

* 5الكلمة
خلقت
إبن هللا
المعيَّن
سابقاًّ
الذي
أتى إلى
العالم
بوالدة
طبيعية
دون
المرور بـ
الجسد  -الكلمة
* البذور الروحية الحقيقية تأتي
بالوالدة الجديدة – خليقة جديدة !
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*1

* 3ومن ثم
ينتظر
اإلنسان الروحي
اليوم الذي فيه
سوف يرتدي
جسد الكلمة خاصته
(جسم "سماوي" –
5كور 15:40-49؛  1كور )5:1-9
في اإلختطاف أو عند الموت،
وسوف يعود إلى األرض
في عصر التجديد
كـ إبن ّلل بالتبنِّي.
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الالهوت :ثالوث ،وحدة ثنائية أم وحدانية
ملحـق *
* َ
عقيدة الثالوث
ّ
إن عقيدة الثالوث (ثالثة في إله واحد) ،هي عقيدة ُم ْعت ََر ٌ
صفُها معظم ُم َر ِّوجيها والمتح ِّمسين لها
ويو ِّ
ف بهاَ ،
بأنّها "س ّر يفوق اإلدراك وغير قابل للتفسير" .إنّما في الواقع ،هي ليست سوى عقيدة َم ْدعاة للتّشويش!
ّ
إن ألكسندر هيسلوب ،في كتابه "البابلتان" " ،"The Two Babylonsيتَتَبَّع معظم ممارسات وتعاليم
الطائفة الرومانية وصوالً إلى الوثنية ،ويُثبِت ّ
بأن جذور العبادة البابويّة تعود أصولها إلى عبادة نمرود
وإمرأته .أنظر تكوين .10:8-12
في َمعْرض مقارنته الكثلكة الرومانية (وقد نشمل أيضا ً البروتستانتية إذ هي بالكاد ُمنفصلة عن الكثلكة) مع
الوثنية البابلية القديمةّ ،
فإن هيسلوب يستخدم "الثالوث في الوحدة " ،كما ّدة أولى .نقالً عن المصادر الموثوقة
المتعددة ،يتبيّن ّ
بأن فكرة الثالوث قديمة العهد" :ضمن وحدة إله البابليين الواحد الوحيد ذاك ،كان هناك ثالثة
َّ
ً
َ
أشخاص ولقد...إستخدموا...ال ُمثلث المتساوي األضالع ،تماما ،كما تفعل الكنيسة الرومانية اليوم".
(صفحة" .)٤٠تملك البابويّة...في دير ما يُ َس ّمى بثالوثيّي مدريد ،صورة ًلإلله الثالثي ،ولديه ثالثة رؤوس في
جسم واحد( ".صفحة .)٤١لقد ُو ِجدَت آلهة ُمشابهة وهي تحمل ثالثة -رؤوس لدى إله الهند القديم األسمى،
ٍ
ً
ً
ً
وفي بوذا اليابان (ص ٤١.ـ ّ .)٤٩
"إن اإلقرار بوجود ثالوث ،كان أمرا ُم ْعت ََرفا به عالَميا في جميع أمم العالم
القديمة( ".ص.)٤٩.
ّ
إن الموضوع البارز والمتَ َكرِّ ر في العهد القديم ،هو اإلشمئزاز اإللهي من أولئك اآللهة الوثنيين أو األصنام.
ً
ّ
إن إله إسرائيل ،لم ي َشبِّه نفسه أبدا بأيٍّ من الرّجاسات الوثنية!
فيما يلي بعض التعاليم عن الثالوث ُم ْستَقاة من إثنين من معلمي الثالوث البارزين:
ّ
"إن ما نقصده بالثالوث اإللهي ،هو أنه يوجد في سر الالهوت ثالثة أشخاص ُمستقلين و ُمتَميّزين ،ولكل واح ٍد
ْ
منهم ،جسده الروحي الشخصي الخاص ،ونَفسه ،وروحه الخاصّة به ،ويبدو هذا بالمعنى ذاته الذي يملك فيه
كل إنسان ،أو مالك أو أي كائن آخر جسده ونفسه وروحه الخاصة به .نقصد بالجسد ،سواء أكان جسداً روحيا ً
أو جسداً لحمياً ،البيت لسُكنى النفس والروح الذاتية .أ ّما ألنفس ،فهي الّتي تشعر(موطن ال ّشعور) ،والروح هي
الّتي تعرف (مركز المعرفة)( ".فينيس ج .دايك ،مرجع إنجيل دايك المشروح).
يقول كيث ل .بروكس" :إن لم يتم قبول عقيدة الثالوثّ ،
فإن المسيح إذاً ،ليس إلهيا ً وتنعدم بالتّالي قيمة أو ميزة
عمله الفدائي .وإن كان هناك ثالوث ...والعبادة ال تُق ّدم إلى يسوع والروح القدسّ ،
فإن العبادة الصحيحة تكون
ُجبَت عن ثلثَ ْي الالهوت( ".نقالً عن "خبزنا اليومي" ٩ ،تموز.)٤٨١٤،
قد ح ِ
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تلك ،هي كلمات رجال ُح َكماء في أعيُن أنفسهم .إنهم يجعلون من أنفسهم حمقى ،إذ يجاهرون َعلَنا ً أمام الملء
بجهلهم وغبائهم.
هل يُمثِّل الرب يسوع المسيح ثُلثا ً واحداً فقط من الالهوت؟ ّ
فإن اآليات في  1تيم  3:16وكولوسي  ،2:9تعلن
وأن الرب يسوع المسيح كان ملء الالهوت جسديا ًّ .وهذا يعني ببساطةّ ،
أن هللا ظهر في الجسدّ ،
بوضوح ّ
أن
هناك إله واحد في شخص واحد ،يسوع المسيح.
لقد ت ََح َّول الثالوثيّون إلى ج ّزارين ،حيث أنّهم قطَّعوا هللا إلى ثالثة قِطع ُمتَساوية ،من أجل أن يجعلوا من اإلله
يوجد في الكتاب المقدس كلّه أيّة إشارة ،تُل ِّمح على ّ
أن هللا هو
الواحد القادر على كل شيء ،ثالثة آلهة .ال َ
ّ
ثالوث ،أو بأنّه إله ثالثي .ومع ذلك ،يُ ْم ِكن للثالوثييّن اإلسْتشهاد بما يُقارب الثمانين "آية كتابية قوية" ،في
سبيل اإليحاء بوجود الثالوث أو إفتراض وجوده.
لقد أُ ْعلِنَت عقيدة الثالوث رسميّاً ،بعد موت الرسول األخير في القرن الثاني .كان هناك العديد من ّ
الالهوتييّن
ال ِعظام ،الّذين حاولوا اكتشاف س ّر الالهوت ،ومن بين هؤالء الرّجال ،إغناطيوس ،بوليكارب ،جستين مارتِر،
إيريناوس ،كليمنس وغيرهم.
دعونا نرى كيف ّ
أن َجسْتيِن قد كان في البداية على صواب ،ولكنّه ،إنزلق من ثَ َّم نحو الخطأ واإللتباس.
"يواجه َجسْتين صعوبة كبيرة في التّعبيرعن وجهة النظر هذه .صحيحّ ،
أن لديه خلفيّة من فيلو ،ومن القديس
يوحنا أيضاً؛ إذ كما هو معلومّ ،
فإن اللوغوس أو العقل أو الكلمة بالنّسبة ليوحنّا ،هي القوة التي بها ،صنع هللا
العالم ،وهي أيضاً ،النور الذي ينير كل إنسان يأتي إلى العالم ،في حال كانت هذه الترجمة هي التّرجمة
ولكن جستين حاول توضيح المسألة بشك ٍل أدَقّ .
ّ
ثان من حيث
الصحيحة؛
ثان .إنّه "إلهٌ ٍ
إن العقل اإللهي هو إلهٌ ٍ
ثانُ ( ".مع َجم السيرة المسيحية).
العدد ،إنّما ليس من حيث الفكر"؛ م ّما يعني" ،إنّه إلهٌ ثا ٍن وليس إله ٍ
إنتبهوا اآلن إن كان بإمكانكم فَهم ما يلي:
"لقد أفاد بعضهم بأنّه لم يكن هناك ،سوى جوهر واحد في الالهوت ،وآخرون أقرّوا بوجود ثالثة .البعض
رفضها...و ْفقا ً إلنصياعهم للهرطقة السّائدة في ذلك اليوم أو ذلك الوقت،
إ ْستَساغ التعابير ،والبعض اآلخر
ِ
وأيضا ً بحسب رأيهم الخاص في كيفيّة تلقّيهم لألمر ...يُعلن البعض ّ
بأن هللا هو ثالثة من حيث العدد؛ وآخرون
يعتبرون بأنّه عدديّاً ،هو واحد؛ في حين ّ
أن جماعة أخرى من أصحاب األفكار الفلسفيّة ،يميلون إلى إلغاء
فكرة العدد كليا ً لدى مناقشة هذه الطبيعة الغامضة والتي تفوق المقارنةَ ،سواء قد ت ّم رؤيتها كواحدة أو ثالثة،
تص ُّورها(" .آريوسية القرن الرابع).
َرج تحت أي شكل من األصناف الّتي يُ ْم ِكن َ
وهي ال تَ ْند ِ
قرون عديدة" ،العقيدة الرئيسية" لمعظم الكنائس البروتستانتية واإلنجيلية
لقد كانت عقيدة الثالوث ،على مدى
ٍ
ْ
ْ
َّ
ً
ّ
والكاثوليكية .إالّ ّ
ِّيسينَ " (يهوذا  .)6إن الموسوعة
ان ال ُم َسل ِم َم َّرة لِلقِد ِ
اإلي َم ِ
أن العقيدة ،ليست جز ًء من " ِ
الكاثوليكية تُعلن:
"هذا (الثالوث) الّذي تُعلِّمه الكنيسة ،هو اإلعالن ال ُمتَ َعلِّق بطبيعة هللا ،التي ،جاء يسوع المسيح ،إبن هللا ،من
أجله إلى األرض لكي ي َسلِّمه إلى العالم :وهي (أي الكنيسة الكاثوليكية) ،التي تقترحه لإلنسان ،كأساس النظام
العقائدي كله".
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من هنا ،يمكننا أن نُ ْد ِرك ّ
بأن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ،هي التي أعلنت عن فكرة الثالوث ،وتبنَّتها َكعقيدة
أساسية لنظامها العقائدي بأكمله .وفي الخمس والعشرين سنة األخيرة من القرن الرابع ،أضْ َحت "العقيدة
الثالوثية النهائية "" ،إله واحد في ثالثة أشخاص"ُ ،م ْستَوْ عَبة تماماً ،في الحياة والفكر المسيحيَيْن " ("الثالوث
األقدس" – الموسوعة الكاثوليكية الجديدة).
هذا ما تعلنه ال ُم َد َّونة أو السّجل بشأن ُمعتقد الثالوث:
"ال يمكننا ال ّشك بأنّه قد ُو ِجد آراء مختلفة ف يما بين اآلباء ذوي الرأي المستقيم حول هذا الموضوع الغامض،
بشكل نهائي من قِبَل الكنيسة( ".معجم العقائد وتاريخ علم الالهوت).
إلى أن ت ّم تحديده
ٍ
بشكل نهائي -والدة إله الثالثة -في -واحد في السنة
وبالفعل ،لقد ت ّم تحديد عقيدة الالّهوت (أو تعريفها)
ٍ
٥٢٣ب.م ،.أي حوالي ثالثمائة سنة بعد موت وقيامة وصعود المسيح! ّ
إن روما الوثنية ،هي التي بادرت إلى
بوشر باعتناقها من قبل كنيسة وثنية! يمكنكم إيجاد هذا "الثالوث"
نشر هذه العقيدة! لقد كانت عقيدة وثنية ،وقد ِ
في النيقاويذة (العقيدة النيقاويّة) ،التي أسّسها مجمع نيقية في العام ٥٢٣ب.مّ .
إن ما يسمى بِقانون اإليمان
ي واحد من الرسل ،ال يُ َعرِّف س ّر الالهوت على أنّه
الرسولي (٤٣٦-٤٦٦ب.م ،).الذي لم يُكتَب من قِبَل أ ٍّ
ً
ثالوث" .كما سبق ورأينا ،فهو ليس مباشرةً وتواً كلمة هللا" (الموسوعة الكاثوليكية الجديدة) .حقا ،ال يمكن
إيجاده أبداً في كلمة هللا!
ومنذ ذلك الحين ،أصبحت هذه العقيدة ُمندمجة تماما ً مع الحياة والفكر المسيحيَيْن ،ويجد معظم المسيحيين
اليوم ،صعوبةً في نبذ هذا التّعليم الخاطئ عن الالهوت .لقد ت ّم تلقينهم من قِبَل نظام الكنيسة ،بأن يؤمنوا به
كسرّ.
ويقبلوه ِ
إنه فعالً سرّ ،كوْ نُهُ خليقة قد إبت َدعَه نظام الكنيسة.
ّ
"إن سببا ً ُم ْنتِجا ً للخطأ في األزمنة القديمة والحديثة أيضاً ،يعود إلى محاولة شرح أو توضيح هذا التّعليم،
غافِلين عن أنّه س ٌر وينبغي قبوله باإليمان ،والّذي من غير الممكن من حيث طبيعته الخاصّة ،أن يصير
مفهوما ً أو ُم ْستَوعَبا ً من عقل اإلنسان"( ".الثالوث" – ُمعجم العقائد وتاريخ ِعلم الالهوت).
حقيقي أن يقبل باإليمان (أو أن يؤمن ) ،بشيء غير موجود على اإلطالق؟
لمسيحي
هل يُ ْم ِكن
ٍ
ٍ
الجدَل ،ويصعب على أي أح ٍد إستيعابه .ك ّل المحاوالت العلميّة
لَطالما كان الثالوث س ّراً ،يحمل الكثير من َ
لفهمه ،قد ت ّسببَت بسوء فهم أكبر! وقد أ ّدت كل المحاوالت الالهوتية السّاعية إلى توضيحه إلى المزيد من
اإلرباك والتّشويش والحيرة.
لماذا؟
ألنه ببساطة ،ليس إالّ خَيال من صنع اإلنسان! ّ
إن جميع علماء الكتاب المقدس يُقِرّون بأنه ال يوجد أيّة إشار ٍة
ترضٌ ضمناً" فقط ،كما يقولونّ .
إن محاوالتهم في تفسير اآليات
إلى الثالوث في الكتاب المقدس؛ إنّه " ُم ْف َ
لعصور طويلة.
الكتابيّة السّهلة والواضحة ،من خالل الكتابات المبهَمة ،لطالما كانت ممارسة تافهة إمت ّدت
ٍ
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لماذا ال يعتمدون نهجا ً أكثر ذكا ًء وتَ َعقُّالً للمشكلة؟ وهو ،أن يستخدموا اآليات الكتابيّة السهلة وسيلةً لشرح
وتحليل وفهم اآليات الغامضة أو ال ُم ْبهَ َمة!
آه ،كم ّ
أن المؤمنين باإلنجيل ،هم بحاجة ماسّة إلى قيادة الروح القدس لكي يساعدهم على التمييز فيما بين
حقيقة هللا اإللهية ،والتعاليم البشريّة الكالميّة والخياليّة الناتجة عن عقول البشر الجسدييّن!
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ألعقيدة األثناسية
في ظ ّل ُملك قسطنطين ،أُعلِنت المسيحية ديانة الدولة في األمبراطورية الرومانية .مع هذا اإلعالن ،أَ ْقبَلَت
الجماهير على فتح باب المناقشات حول مسائل الهوتية ،وهو موضوع ُمخَ صَّص حتى ذلك الوقت للفالسفة.
لقد ولّدت التأثيرات الفلسفية األفالطونية بشأن يوحنا  9:9وكتابات مق ّدسة أخرى خالفا ً كبيراً بخصوص
"كينونة أو كائن" اللوغوس.
لقد علّم آريوس ،شيخ أو كاهن اإلسكندرية وزعيم بدعة – اآلريوسية ّ -
بأن يسوع كان الخليقة األولى ،وقد
" ُج ِع َل إلها ً ثانياً" أدنى مرتبة من القادر على كل شيء .ومقابل المفهوم الثالوثي ،فإنّه علّم ّ
بأن يسوع لم يكن
ُمعادالً أو م ُماثالً هلل اآلب.
لقد انعقد مجمع نيقية سنة ٥٢٣ب.م ،.وقد صيغت حينها العقيدة النيقيّة في سبيل التّخلص من اآلريوسية ومن
أن اإلعالن في كلمة هللا يُ ْم ِكن أن ي ُْثبِت ّ
أجل أن تُقِ ّر الكنيسة عقيدة الهوت الثالوث .غير ّ
بأن هاتين العقيدتين،
بشكل جزئي ،تحفالن بك ّمية ال تُحْ صى من المغالطات واألخطاء.
وعلى الرغم من صحّتهما
ٍ
إن أثناسيوس ،كان ش ّماس في الكنيسة ،وقد قاد النّضال ضد آريوس ،وأصبح فيما بعد أسقف اإلسكندريةّ .
ّ
إن
بشكل قاطع على موقف الكنيسة فيما يتعلّق بتع ّدد
العقيدة األثناسية الموجودة في كتاب الصّالة المشتركة ،تش ّدد
ٍ
اآللهة.

العقيدة األثناسية
 العقيدة األساسية للثالوث كما أق ّرته الكنائس الكاثوليكية ،البروتستانتية والخمسينية.ُم ْقتَطَف من  New Schaff Herzog Encyclopaadia of Religious Knowledgeالمجلّد الحادي
عشر صفحة  ،٢٦٢نقالً عن  ،The Guardianلندن٤٨٦٨/٤٤/٤٦ ،والذي يعطي ترجمةً منَقَّحةً للعقيدة
األثناسية ،بنا ًء لطلب مطران كانتربيري على إثر ح ّل مؤتمر المبِث للعام
.٤٨٦٩

......

 ٥ـ حسناً ،هذا هو اإليمان الكاثوليكي :إننا نَعبد اإلله الواحد بصفة ثالوث؛ والثالوث على أنّه وحدة.
 ١ـ غير مازجين أو خالطين األشخاص فيما بينهم ،وال ُمقَسِّمين الجوهر.
 ٣ـ ألنه يوجد شخص اآلب ،وشخص اإلبن ،وشخص الروح القدس.
ْ
 ٠ـ لكن الهوت اآلب واإلبن والروح القدس هو واحد ،مج ُدهم متسا ٍو ،لهم الجالل األزلي ُمشت ََرك.
 ١ـ مثلما هو اآلب ،فهكذا اإلبن ،وهكذا الروح القدس.
 ٩ـ اآلب غير مخلوق ،اإلبن غير مخلوق ،الروح القدس غير مخلوق.
 ٨ـ اآلب غير محدود (ال متناهي) ،اإلبن غير محدود ،الروح القدس غير محدود.
 ٤٦ـ اآلب أزلي ،اإلبن أزلي ،الروح القدس أزلي.
 ٤٤ـ ومع ذلك فإنّهم ليسوا ثالثة أزليين ،بل أزلي واحد.
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 ٤٢ـ وكذلك هم ليسوا ثالثة غير مخلوقين ،وال ثالثة غير محدودين ،بل هو واحد غير محدود وواحد غير
مخلوق .
ً
 ٤٥ـ فكذلك اآلب هو قادر على كل شيء ،وكذلك أإلبن قادر على كل شيء ،والروح القدس أيضا قادر على
كل شيء.
ّ
ّ
٤١ـ ومع ذلك ،فإنهم ليسوا ثالثة قادرين على كل شيء ،إنما هو واحد قادر على كل شيء.
 ٤٣ـ كذلك اآلب هو هللا ،اإلبن هو هللا ،الروح القدس هو هللا.
 ٤٠ـ ومع ذلك ،فإنّهم ليسوا ثالثة آلهة ،بل إله واحد.
 ٤١ـ كذلك اآلب هو رب ،اإلبن هو رب ،الروح القدس هو رب.
 ٤٩ـ ومع ذلك ،فإنّهم ليسوا أرباب ثالث ،بل ربٌ واحد.
شخص من األشخاص هو
 ٤٨ـ ألنه بما أنّنا ُم ْلزَ مون من خالل الحقيقة المسيحية باإلعتراف بأن يكون ك ّل
ٍ
بنفسه إله ورب على ح ٍّد سواء.
 ٢٦ـ وهكذا ،فنحن ممنوعون من قِبَل الديانة الكاثوليكية بأن نتح ّدث عن ثالثة آلهة ،أو ثالثة أرباب.
 ٢٤ـ ّ
إن اآلب ليس من أحد ،فهو غير مصنوع وغير مخلوق وغير مولود،
 ٢٢ـ ّ
إن اإلبن هو من اآلب وحده ،غير مصنوع وغير مخلوق ولكنه مولود،
 ٢٥ـ الروح القدس هو من اآلب واإلبن ،غير مصنوع ،وغير مخلوق وغير مولود ولكنه ُم ْنبَثق.
 ٢١ـ يوجد إذاً آبٌ واحد ،ال ثالث آباء؛ ٌ
إبن واحد ،ال ثالث أبناء؛ روح قدس واحد ،ال ثالث أرواح ق ّدو َسة.
 ٢٣ـ وفي الثالوث ،ما من أح ٍد بينهم قبل أو بعد ،وال أحد أعظم أو أدنى.
 ٢٠ـ إنّما األشخاص الثالثة هم جميعا ً أزليّون الواحد مع اآلخر ومتساوون فيما بينهم.
بحيث ،أنه في ُم ْ
ُ
ث
 ٢١ـ
طلَق األحوال كما هو مذكور آنفاً ،ينبغي أن يُ ْعبَد الثالوث كوحدانيّة ،والوحدة كثالو ٍ
على ح ٍّد سواء.
ْ
 ٢٩ـ َمن أراد أن يَ ْخلُص ،فَليَ ْفتَ ِكر هكذا إذاً عن الثالوث.

هذا هو الثالوث
 -هل بإمكانك تخيله؟ص ّراًّ على أن تكون ثالوثياًّ!
هذا ما تدافع عنه – في حال ما زلت ُم ِ

ث؟
واآلن  --أما زلت تؤمن بـ ثالو ٍ
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