أنت المسيح

ابن اهلل الحي
اإلنبا غريغوريوس
أسقف عام

للدراسات العليا والثقافة القبطية
والبحث العلمي

Call of Hope . Stuttgart . Germany

أنت المسيح ابن اهلل الحي
بقلم اإلنبا غريغوريوس

حقوق الطبع محفوظة
All Rights Reserved
Order Number: SPB 4381A
German title: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes
English title: You are the Christ, the Son of the living God

Call of Hope . P.O.Box 10 08 27. 70007 Stuttgart . Germany

أنت المسيح ابن اهلل الحي

الفهرس
لماذا نحن مسيحيون؟ 4....................................
لماذا هذا البحث؟8..........................................
ثالث قضايا هامة أولية16....................................

القضية األولى  -عقيدة المسيحيين في المسيح16.....................:
القضية الثانية  -إن إيمان مسيحيي اليوم في المسيح هو بعينه
إيمان المسيحيين األوائل20......................... :
القضية الثالثة  -إن جميع المسيحيين اليوم وما قبل اليوم مجمعون
على حقيقة الهوت المسيح21........................ :

يسوع المسيح ينسب إلى ذاته األلوهة24......................

 - ١يسوع المسيح ينسب إلى ذاته األزلية29......................... :
 - ٢يسوع المسيح ينسب إلى ذاته األبدية42......................... :
 - ٣يسوع المسيح ينسب إلى ذاته أنه هو الحياة بعينها،
وأنه واهب الحياة ومانحها لمن يشاء46.......................... :

النصوص المقتبسة من الكتب الكنسية وكتابات اآلباء70......

3

3

أنت المسيح ابن اهلل الحي

لماذا نحن مسيحيون؟
هــذا س ـؤال يمكــن أن نجيــب عليــه مــن زوايــا كثي ـرة .لكننــا علــى
جميــع األح ـوال مســيحيون ألننــا ننتســب إلــى المســيح ،وألننــا نؤمــن
بالمســيح ،وقــد صرنــا تالميــذه أتباعــه .قــال الكتــاب المقــدسِ ُ :
ـي
«دعـ َ
التَّالَ ِمي ـ ُذ :م ِسـ ِ
ين» (أعمــال  ٢٦ :١١انظــر أيض ـاً أعمــال :٢٦
ـيح ِّي َ
َ
 ٢٨رســالة القديــس بطــرس األولــى  .)١٦ :٤تمام ـاً كمــا نســمى
نصــارى (أو ناصرييــن أعمــال  .)٥ :٢٤ألننــا مــن أتبــاع «يســوع
الناصــري» (متّــى  ،٧١ :٢٦ ،٢٣ :٢مرقــس ،٤٧ :١٠ ،٢٤ :١
 ٦٧ :١٤لوقــا  ،١٩ :٢٤ ،٣٧ :١٨ ،٣٤ :٤يوحنــا  ٥ :١٨و،٧
ع
ســو َ
 ،١٩ :١٩أعمــال َ ،)٩ :٢٦ ،٨ :٢٢ ،١٤ :٦ ،٢٢ :٢
«ي ُ
الن ِ
ـيح َّ
ســوعُ الَّـ ِـذي ِمـ ْـن
ا ْل َم ِسـ ِ
اصـ ِـر ِّ
ي» (أعمــال َ ،)١٠ :٤ ،٦ :٣
«ي ُ
َن ِ
اصـ َـرِة ا ْل َجِليـ ِـل» (متّــى  ،١١ :٢١مرقــس  ،٩ :١لوقــا :٢ ،٢٦ :١
 ،٥١ ،٣٩ ،٤يوحنــا  ،٤٥ :١أعمــال  .)٣٨ :١٠حيــث نشــأ (لوقــا
.)١٦ :٤
علــى أن آخريــن غيرنــا يؤمنــون بالمســيح ومــع ذلــك ال يدعــون
مســيحيين .ذلــك أن المســيح عندهــم غي ـره عندنــا.
المســيح عندنــا نحــن المســيحيين ليــس مجــرد نبــي مــن أمثــال
موســى إو�شــعياء إو�رميــا وغيرهــم مــن األنبيــاء...
إو�ن كان قــد أخــذ فــي ناســوته أي إنســانيته مــن بيــن مــا أخــذ مــن
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ٰ
ـن ٱ ْل َو ِحيـ ُـد
وظائــف ،وظيفــة نبــي ،حــي «اَللّـ ُ
البـ ُ
َحـ ٌـد قَــطُّ .اَ ْ
ـه لَـ ْـم َيـ َـرهُ أ َ
ضـ ِـن ِ
ٱآلب ُهـ َـو َخ َّبـ َـر» (يوحنــا  ،)١٨ :١كمــا أنبــأ
ٱلَّـ ِـذي ُهـ َـو ِفــي ِح ْ
عــن أمــور كثي ـرة لتحــدث فــي المســتقبل القريــب والبعيــد (كمــا ســنرى
ذلــك فــي حينــه)...
إنــه باألحــرى هــو «الكلمــة» الــذي تكلــم علــى أف ـواه األنبيــاء
القديســين جميع ـاً...
لكنه ليس مجرد نبي مثلهم...

إنــه معلمهــم ومربيهــم كمــا يقــول أكليمنضــس االســكندري (١٥٠م
 ٢١٦م) فــي كتابــه «المربــى» (كتــاب مــن أهــم كتــب أكليمنضــساالســكندري وهــو فــي ثالثــة أجـزاء).
وليس المسيح عندنا نحن المسيحيين عبد اهلل.
إو�ن كان قــد أخــذ فــي إنســانيته صــورة عبــد ...حجــب صــورة الــرب
ان ِفــي صــورِة ٱل ٰلّ ِ
ــب
ولبــس صــورة العبــد «ٱلَّ ِــذي إِ ْذ َك َ
ــه ،لَ ْــم َي ْح ِس ْ
ُ َ
خلسـ ًة أَن يكــون معـ ِ ٰ
َخلَــى َن ْفسـ ُ ِ
ـورةَ َع ْبـ ٍـد،
ـه أ ْ
ـادالً ِللّـ ِـهٰ .ل ِك َّنـ ُ
ـه ،آخــذاً ُ
َ
ُْ َ ْ َُ َ ُ َ
صـ َ
ص ِائ ـ ارً ِفــي ِشـ ْـب ِه َّ
ٱلنـ ِ
ـاس» (فيلبــي  ٦ :٢و .٧أنظــر أيض ـاً إشــعياء
َ
 ،٤٢ :١زكريــا .)٨ :٣
وليــس المســيح عندنــا نحــن المســيحيين رســول اهلل كمــا كان إيليــا
وأليشــع ويوحنــا المعمــدان وغيرهــم مــن عبيــد اهلل الذيــن أرســلهم إلــى
النــاس رحمــة وهــدى...
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وليس كما أرســل المســيح تالميذه بطرس ويعقوب ويوحنا وبولس
ومرقس وغيرهم من االثني عشــر أو من الســبعين...
حق ـاً إن المســيح صاحــب رســالة جــاء ليبلغهــا ويحققهــا لكنــه مــع
ذلــك ليــس رس ـوالً كمــا كانــت الرســل مــن قبلــه أو مــن بعــده.

ِ
س ـلَ ِني» (يوحنــا :٥
وحق ـاً كثي ـ اًر مــا قــال المســيح إن
«ٱآلب ...أ َْر َ
.)٤٩ :١٢ ،١٨ ،١٦ :٨ ،٥٧ ،٤٤ ،٣٩ :٦ ،٣٠ ،٢٣
ولكــن مــا أبعــد الفــرق بيــن اإلرســالية بهــذا المعنــى ،واإلرســال
بالمفهــوم الســائد بالنســبة لألنبيــاء والرســل مــن بيــن النــاس...
تلــك األولــى إرســالية باطنيــة فــي داخــل الوحــدة الثالوثيــة (اآلب
واالبــن والــروح القــدس) وأمــا األخــرى فإرســالية خارجيــة ،إرســالية مــن
الخالــق للمخلــوق.

ِ
سلَ ِني» ليؤكد الوحدانية
ولقد قال المسيح عن نفسه:
«ٱآلب ...أ َْر َ
وينفــي وجــود جوهريــن أو إلهيــن ،وليطمئــن اليهــود مــن بنــي إسـرائيل
 وهــم أهــل توحيــد  -ألنــه ال يدعــى األلوهــة لنفســه مفترق ـاً عــناآلب الســماوي ،كأنــه إلــه جديــد ذو كيــان مســتقل عــن كيــان اآلب
وجوه ـره ...فالمســيح كان دائم ـاً يؤكــد علــى مبــدأ الوحدانيــة ،وأنــه
ليــس يوجــد غيــر إلــه واحــد ،كيــان واحــد ،ذات إلهيــة واحــدة ...فــاآلب
واالبــن والــروح القــدس جوهــر واحــد غيــر منقســم ،وذات واحــدة غيــر
متجزئــة ...ألنــه ليــس فــي الوجــود غيــر إلــه واحــد..
6

6

أنت المسيح ابن اهلل الحي

ِ
ســلَ ِني» ليؤكــد
إذن لقــد قــال المســيح عــن نفســه أن
«ٱآلب ...أ َْر َ
علــى حقيقــة الوحدانيــة ،وأن فــي الســماء جوهـ اًر واحــداً ،وأصـاً واحــداً،
وذاتـاً إلهيــة واحــدة.
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لماذا هذا البحث؟
كان منطقي ـاً أن نبــدأ الس ـؤال «لمــاذا هــذا البحــث؟» «لمــاذا نحــن
مســيحيون؟».
ولكننــا أرجأنــاه لنبيــن أن هــذا الموضــوع أهــم للمســيحيين قبــل أي
موضــوع آخــر ،ألن كيــان مســيحيتهم يقــوم عليــه ،وألن المســيحيين
بغيــر إيمانهــم بالهــوت المســيح ال يكونــون مســيحيين...
فــإذا كان إيمــان المســيحيين فــي المســيح أنــه نبــي ،وعبــد اهلل
ورســوله ،فهــم بذلــك ال يفترقــون عــن غيــر المســيحيين ممــن يحترمــون
يميــز المســيحيين عــن غيرهــم ويجعلهــم
المســيح ودعوتــه ..لكــن الــذي ّ
مســيحيين ...هــو إيمانهــم الخــاص بالمســيح ،الــذي يتميــزون بــه عــن
غيرهــم مــن أصحــاب الديانــات األخــرى .قــال اإلنجيــل:

ِ ِ
ِ
َل تَالَ ِميـ َذهُ:
سـأ َ
ـس َ
ص ِرَّيــة فيلُُّبـ َ
ســوعُ إِلَــى َن َواحــي قَ ْي َ
ـاء َي ُ
«ولَ َّمــا َجـ َ
َ
ِ
َّ
ِّ
ِ
ِ
وح َّنــا
ي
م
ـو
ـ
ق
«
ا:
و
ـ
ل
ا
ق
ف
؟»
ـان
ـ
س
ن
ٱإل
ـن
ـ
ٱب
ـا
ـ
ن
َ
أ
ـي
ـ
ن
إ
ـاس
ـ
ٱلن
ل
ـو
ـ
ق
ي
َ
َ
َُ
«مـ ْـن َ ُ ُ
ٌْ ُ َ
َ ُْ َْ
ُ
َ
ـن ٱألَ ْن ِبيـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاء».
ـ
م
ـد
ـ
اح
و
َو
أ
ـا
ـ
ي
م
ر
إ
ون
ـر
ـ
آخ
و
ـا،
ـ
ي
يل
إ
ون
ـر
ـ
آخ
و
،
ان
ـد
ـ
م
ع
م
َّ
َ
َ
َ ُ َ ْ َ ْ َ ٌ َ
ٱ ْل َ ْ َ َ ُ َ ُ َ
َ
س:
قَـ َ
ـاب ِسـ ْـم َع ُ
«وأَ ْنتُـ ْـمَ ،مـ ْـن تَقُولُـ َ
َجـ َ
ـون إِ ِّنــي أََنــا؟» فَأ َ
ان ُب ْطـ ُـر ُ
ـال لَ ُهـ ْـمَ :
ٰ
ِ
ـك
ـي» .فَقَـ َ
وبــى لَـ َ
ـن ٱللّـ ِـه ٱ ْل َحـ ِّ
ـال لَـ ُ
«أَ ْنـ َ
ـيح ْٱبـ ُ
ســوعُ« :طُ َ
ـت ُهـ َـو ٱ ْل َمسـ ُ
ـه َي ُ
ـن أَِبــي ٱلَّـ ِـذي
ـكٰ ،ل ِكـ َّ
ـن ُيوَنــا ،إِ َّن لَ ْحمـاً َوَدمـاً لَـ ْـم ُي ْعِلـ ْـن لَـ َ
ان ْبـ َ
َيــا ِسـ ْـم َع ُ
ٱلســماو ِ
ِ
سَ ،و َعلَــى ٰهـ ِـذ ِه
اتَ .وأََنــا أَقُــو ُل لَـ َ
ـك أ َْيض ـاً :أَ ْنـ َ
ـت ُب ْطـ ُـر ُ
فــي َّ َ َ
ٱلص ْخــرِة أ َْب ِنــي َك ِن ِ
اب ٱ ْل َج ِحيـ ِـم لَـ ْـن تَ ْقـ َـوى َعلَ ْي َهــا» (متّــى
يســتيَ ،وأ َْبـ َـو ُ
َ
َّ َ
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 ،١٨-١٣ :١٦مرقــس  ،٢٩-٢٧ :٨لوقــا .)٢٠-١٨ :٩
لقــد أبــان اإلنجيــل بهــذا أن هنــاك حي ـرة بيــن النــاس فــي زمــان
المســيح فــي مــن هــو المســيح ،وقــد اختلف ـوا بيــن قائــل أنــه يوحنــا
المعمــدان قــد قــام مــن بيــن األمـوات فــي شــخص يســوع المســيح ،ومــن
قائــل أنــه إيليــا الــذي اختطفتــه فــي القديــم مركبــة ناريــة إلــى الســماء قــد
عــاد إلــى األرض فــي شــخص المســيح ،ومــن قائــل أنــه إرميــا النبــي
الــذي قتلــه اليهــود رمي ـاً بالحجــارة وقــد عــاد إلــى الحيــاة فــي شــخص
المســيح...
تلــك كانــت أقـوال تتــردد بيــن النــاس فــي زمــن المســيح حتــى ذلــك
الوقــت مــن تاريــخ حياتــه علــى األرض ،ولكنهــا كانــت جميعهــا أقـواالً
خاطئــة تعبــر عــن حيـرة وتــردد ...وعندمــا ســأل المســيح تالميــذه عــن
رأيهــم فيــه مــن يكــون؟ أجــاب القديــس بطــرس وهــو أكبــر تالميــذه
ســناً وكان لذلــك يتقدمهــم فــي الــكالم ،معب ـ اًر عــن ألســنة الباقيــن مــن
ـن ِ
ِ
ـي» (يوحنــا ،)٦٩ :٦
اهلل ا ْل َحـ ِّ
ســائر التالميــذ« :أَ ْنـ َ
ـيح ْابـ ُ
ـت ا ْل َمسـ ُ
فكانــت إجابــة بطــرس هــي جـواب جميــع التالميــذ الذيــن عرفـوا المعلــم
عــن قــرب ...وكانــت هــي اإليمــان الخــاص الــذي يتميــز عــن إيمــان
كثيريــن مــن مواطنيهــم ومعاصريهــم ...اإليمــان الــذي توصل ـوا إليــه
ككشــف ثميــن بعــد طــول عهدهــم بمعرفــة ســيدهم ولــم يعرفــوه ألول
وهلــة ولكنــه نمــا فيهــم متطــو اًر مــن مرحلــة إلــى مرحلــة ...ولذلــك
ان
وبــى لَـ َ
ـك َيــا ِسـ ْـم َع ُ
غبطهــم المســيح فــي شــخص بطــرس بقولــه« :طُ َ
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ــكِ ،
ــن أَِبــي الَّ ِــذي ِفــي
لك َّ
ــن لَ َ
ــن ُيوَنــا ،إِ َّن لَ ْح ًمــا َوَد ًمــا لَ ْــم ُي ْعِل ْ
ْب َ
الســماو ِ
ات» (متّــى  )١٧ :١٦مبينـاً بذلــك أن حقيقــة الهــوت المســيح
َّ َ َ
يخفيهــا ناســوته ،ويحجبهــا شــكل إنســانيته ،فــا يــرى المتطلــع إليــه إال
إنســاناً ابــن إنســان مــن لحــم ومــن دم ،مشــابه للنــاس جميعـاً ألنــه فــي
ـن ِ
ِ
ـي»
اهلل ا ْل َحـ ِّ
ـيح ْابـ ُ
صــورة النــاس ...أمــا اإليمــان بــأن «يســوع ا ْل َمسـ ُ
علــى الرغــم مــن اللحــم والــدم ،فهــذا إيمــان روحانــي بأمــر غيــر ملمــوس
يجــيء نتيجــة كشــف إلهــي إو�عــان ســماوي.
علــى أن المســيح بجوابــه علــى بطــرس والتالميــذ معــه قــد أثنــى
ـن ِ
ـي» واعترافهــم بهــذه الحقيقــة التــي
اهلل ا ْل َحـ ِّ
«ابـ ُ
علــى إيمانهــم بأنــه ْ
صــارت ركيـزة اإليمــان المســيحي التــي يقــوم عليهــا إيمــان المســيحيين
جميع ـاً فــي المســيح ومــن دونهــا ال يكونــون مســيحيين.

«وأََنــا
بــل إن المســيح صـ ّـرح بعبــارة خالــدة هــي حقيقــة أزليــة أبديــةَ :
ِ
يسـ ِـتي»
سَ ،و َعلَــى هـ ِـذ ِه َّ
أَقُــو ُل لَـ َ
ضــا :أَ ْنـ َ
ـك أ َْي ً
الص ْخـ َـرِة أ َْبنــي َكن َ
ـت ُب ْطـ ُـر ُ
ــن ِ
ِ
اهلل
ــيح ْاب ُ
(متّــى  )١٨ :١٦أي أن اإليمــان بــأن «يســوع ا ْل َمس ُ
ــي» هــو الصخ ـرة التــي يبنــي المســيح كنيســته عليهــا ،وبعبــارة
ا ْل َح ِّ
أخــرى أن بنــاء الكنيســة المســيحية قائــم علــى صخـرة ،وهــذه الصخـرة
ــن ِ
ِ
ــي» .واالعت ـراف
اهلل ا ْل َح ِّ
ــيح ْاب ُ
هــي اإليمــان بــأن «يســوع ا ْل َمس ُ
الــذي نطــق بــه القديــس بطــرس معب ـ اًر عــن زمالئــه الرســل اآلخريــن
وكل مــن آمــن بالمســيح بعدهــم...
ولمــا كان القديــس بطــرس هــو أكبــر الرســل ســناً ،وهــو المتقــدم
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عنهــم فــي الــكالم ،والناطــق بلســانهم ،وكان إيمانــه كإيمانهــم صحيحـاً،
واعت ارفــه بالنيابــة عنهــم ســليماً فقــد صــار  -وصــار الرســل معــه -
أول حجــر وضعــه المســيح علــى صخ ـرة اإليمــان بالهوتــه .ولهــذا
غيــر المســيح اســم الناطــق بالهوتــه مــن ســمعان إلــى «بطــرس»
ّ
حيــث ان بطــرس معنــاه «حجــر»  ،وكذلــك  -بالس ـريانية كيفــا أو
صفــا ...أي «حجــر» وليــس صخ ـرة (انظــر كتــاب الحقائــق الجليــة
فــي األبحــاث التاريخيــة ،األدبيــة والفلســفية تأليــف قداســة البطريــرك
مــار أغناطيــوس يعقــوب الثالــث بطريــرك أنطاكيــة وســائر المشــرق،
دمشــق  ١٩٧٢صفحــة .)١١٦
ص ْخ َــرةٌ َغ ْي ُــر
وبطــرس إذن ليــس هــو الصخ ـرة «ألنــه َم ْ
ــن ُه َــو َ
إِ ٰل ِه َنــا» (٢صموئيــل  ،٣٢ :٢٢مزمــور ١ ،٣١ :١٨صموئيــل :٢
ِ
ِ
ـيح» (الرســالة األولــى إلــى كورنثــوس
 .)٢وألن
َّ
«ٱلص ْخـ َـرةُ َكا َنــت ٱ ْل َمسـ َ
 )٤ :١٠إو�نمــا بطــرس بســبب اعت ارفــه صــار أول «حجــر» أقيــم علــى
هــذه الصخ ـرة ...والرســل اآلخــرون كان ـوا مــع بطــرس فــي إيمانــه
واعت ارفــه ضمن ـاً فكان ـوا ضمن ـاً معــه حجــارة مبنيــة علــى الصخ ـرة -
يــن َك ِحجــارٍة حي ٍ
ُّه ِ
َّــة،
«ص ْخ َــر ٱلد ُ
«م ْب ِن ِّي َ
َ َ َ
َ
ــور» (إشــعياء َ - )٤ :٢٦
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـح ُروح َّيــة َم ْق ُبولَــة ع ْنـ َـد
َب ْيت ـاً ُروح ّي ـاًَ ،ك َه ُنوت ـاً ُمقَدَّس ـاً ،لتَ ْقديــم َذ َبائـ َ
ِٰ
ـيح» (رســالة القديــس بطــرس األولــى  )٥ :٢وكان
ع ٱ ْل َم ِسـ ِ
ســو َ
ٱللّــه ِب َي ُ
كل منهــم حج ـ اًر ...وكان منهــم «بطــرس آخــر» لــه الطوبــى التــي
نالهــا القديــس بطــرس ...ولــه نفــس المفاتيــح التــي نالهــا القديــس
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بطــرس بإيمانــه واعت ارفــه المماثــل إليمــان ســائر التالميــذ واعترافهــم:
ٱلســماو ِ
ِ
ُع ِطيـ َ ِ
ـه َعلَــى ٱأل َْر ِ
ض
ات ،فَـ ُك ُّل َمــا تَْرِبطُـ ُ
«وأ ْ
ـك َمفَاتيـ َ
ـح َملَ ُكــوت َّ َ َ
َ
ِ
ِ
ُّ
ُّ
ِ
ـون
ـون َم ْرُبوط ـاً فــي َّ
ٱلسـ َـم َاواتَ .و ُكل َمــا تَ ُحلـ ُ
ـه َعلَــى ٱأل َْرض َي ُكـ ُ
َي ُكـ ُ
ٱلســماو ِ
ِ
ات» (متّى  )١٩ :١٦حتى أن المســيح له المجد
َم ْحلُوالً في َّ َ َ
أعــاد الــكالم عــن هــذا الســلطان مـرة أخــرى ،ولكــن فــي صيغــة الجمــع،
موجهـاً الــكالم فــي هــذه المـرة للتالميــذ والرســل جميعـاً «اَْل َحـ َّ
ـق أَقُــو ُل
ٱلســم ِ
ِ
ـه َعلَــى ٱأل َْر ِ
اء،
لَ ُكـ ْـمُ :ك ُّل َمــا تَْرِبطُوَنـ ُ
ض َي ُكـ ُ
ـون َم ْرُبوط ـاً فــي َّ َ
ٱلســم ِ
ِ
ـه َعلَــى ٱأل َْر ِ
اء» (متّــى
َو ُك ُّل َمــا تَ ُحلُّوَنـ ُ
ض َي ُكـ ُ
ـون َم ْحلُ ـوالً فــي َّ َ
.)١٨ :١٨
يقــول العالمــة أوريجينــوس ( ٢٥٤ - ١٨٥م) « :إذا قلنــا نحــن
ـن ِ
ِ
ـي» ..نصيــر
اهلل ا ْل َحـ ِّ
أيضـاً مــا قالــه بطــرس« :أَ ْنـ َ
ـيح ْابـ ُ
ـت هــو ا ْل َمسـ ُ
نحــن بطــرس .ومــن ثــم يقــال لنــا مــن قبــل الكلمــة (المســيح)( :أنــت
بطــرس) ..وســائر القــول.»..
لكــن إذا ظننــت أنــه علــى بطــرس وحــده يبنــي اهلل الكنيســة ،فمــاذا
نقــول عــن يوحنــا «ابــن الرعــد» أو عــن كل واحــد مــن الرســل؟ ثــم
اب ا ْل َج ِحيـِـم لَـ ْـن تَ ْقـ َـوى
هــل تجــرؤ علــى القــول أنــه علــى بطــرس« :أ َْبـ َـو ُ
َعلَ ْي َهــا» (متّــى  )١٨ :١٦وأنهــا تقــوى عــى ســائر الرســل والكامليــن
اب ا ْل َج ِحيـِـم لَـ ْـن تَ ْقـ َـوى َعلَ ْي َهــا» وكذلــك
مــن النــاس؟ أليــس قولــه« :وأ َْبـ َـو ُ
ِ ِ
يسـ ِـتي» هــو قــول للجميــع
«علَــى ٰهـ ِـذ ِه َّ
قولــه اآلخــرَ :
ٱلص ْخـ َـرِة أ َْبنــي َكن َ
ولــكل واحــد منهــم؟ ثــم هــل مفاتيــح ملكــوت الســماوات أعطاهــا الــرب
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لبطــرس وحــده ،وهــل أخذهــا أحــد آخــر مــن المطوبيــن؟ أمــا إذا كان
الســماو ِ
ِ
ُع ِطيـ َ ِ
ات» مــن نصيــب اآلخريــن
قولــه« :أ ْ
ـك َمفَاتيـ َ
ـح َملَ ُكــوت َّ َ َ
أيضـاً ،فكيــف ال تكــون كذلــك األقـوال األخــرى التــي قيلــت قبــل ذلــك
والتــي قيلــت بعــد ذلــك كأنهــا موجهــة لبطــرس (أوريجينــوس :تفســيره
إلنجيــل متّــى ،الجــزء  )١١ ،١٠ ،٩ :١٢ومعنــى كالم أوريجينــوس
أن مــا قالــه الســيد المســيح لبطــرس إنمــا قالــه إلــى جميــع الرســل فــي
شــخص بطــرس.
ويقول القديس أوغسطينوس (٤٣٠ - ٣٥٤م):
«فالصخـرة كانــت المســيح ،وعلــى أساســها قــد بنــى بطــرس نفســه
(ألنــه ال يســتطيع أحــد أن يصنــع أساس ـاً آخــر غيــر الــذي وضــع،
الــذي هــو يســوع المســيح).
)Augustinus, Tract. 124 in Joann.n.5(.
ويقــول القديــس أغســطينوس أيضـاً« :إنــي أعلــم أننــي قــد شــرحت
مـ ار اًر كثيـرة مــا قالــه الــرب أنــت بطــرس ،وعلــى هــذه الصخـرة ســأبني
كنيســتي ،إنهــا يجــب أن تفهــم علــى هــذا النحــو أنــه عليــه هــو (أي
ــن ِ
ِ
اهلل
المســيح) الــذي اعتــرف بــه بطــرس (أَ ْن َ
ــيح ْاب ُ
ــت هــو ا ْل َمس ُ
ا ْل َح ِّي) .وعلى ذلك فإن بطرس باالســم الذي ســمى به يمثل شــخص
الكنيســة التــي بنيــت علــى هــذه الصخ ـرة والــذي أخــذ مفاتيــح ملكــوت
الســماوات .ألنــه مــا قيــل لــه أنــت الصخ ـرة  Petraبــل بطــرس
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 .Petrusأمــا الصخـرة فهــي المســيح الــذي اعتــرف بــه بطــرس والــذي
تعتــرف بــه الكنيســة كلهــا.
(العظة رقم  ٢٩٥في )Nat. Apost Petr. et Pauli, n. 1-4
إذن المســيح واإليمــان بالهــوت المســيح واالعت ـراف بــأن يســوع
المســيح اهلل الحــي ،هــو الصخ ـرة التــي بنــى المســيح كنيســته عليهــا.
فالكنيســة المســيحية إذن ،قيامهــا هــو بإيمانهــا بالمســيح أنــه ابــن
اهلل الحــي ...طالمــا أن اإليمــان بالهــوت المســيح قائــم فالكنيســة
قائمــة ..فــإذا زال اإليمــان بالهــوت المســيح ازلــت الكنيســة.
لكــن اإليمــان بــأن المســيح ابــن اهلل الحــي لــن يــزول ألنــه حقيقــة
أزليــة أبديــة ...فالكنيســة إذن ســتظل باقيــة ببقــاء هــذه الحقيقــة فيهــا،
وهــي الصخـرة التــي يقــوم عليهــا بنيانهــا وهــذا هــو وعــد المســيح لهــا:
اب ا ْل َج ِحيـ ِـم لَـ ْـن تَ ْقـ َـوى َعلَ ْي َهــا» ..وعــد لــن يســقط أبــداً ..ألن
«وأ َْبـ َـو ُ
المســيح ضامنــه ..إن الكنيســة لــن تضــل أبــداً ..لــن يــزول منهــا
اإليمــان بالهــوت المســيح ..ال حاض ـ اًر ،وال مســتقبالً ..لــن يتزعــزع
يقينهــا فــي اعترافهــا بــأن يســوع هــو المســيح ابــن اهلل الحــي ...قــد
يظهــر هراطقــة مــن حيــن إلــى آخــر يشــككون فــي هــذه القضيــة
اإليمانيــة وهــذه الحقيقــة األزليــة ..وقــد ظهــر فعـاً هراطقــة فــي التاريــخ
المســيحي وأهاج ـوا بفعــل الشــيطان عاصفــة علــى ســفينة المســيح..
وضربــت العاصفــة علــى جوانــب الكنيســة وكانــت العاصفــة شــديدة
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حتــى لــكادت الســفينة تغــرق ..ولكنهــا لــم تغــرق ..ولــن تغــرق ..فقــد
أرســل حاميهــا وضامنهــا فــي الوقــت المناســب القديــس أثناســيوس
رسـوالً أمســك بدفتهــا ..وبمعونــة علويــة ومســحة ســماوية قــاد الســفينة
بأمانــة وحكمــة ..فنجــت الكنيســة ولــم تغــرق ..وتبــددت العواصــف..
وهــدأت األمـواج ..وســارت الســفينة فــي طريقهــا بأمــان ..وخرجــت مــن
العاصفــة أكثــر قــوة وأوفــر ك ارمــة..
وقامــت وتقــوم عواصــف مثــل تلــك األولــى ..ولكــن المســيح حاميهــا
وضامنهــا لــن يســمح أبــداً للكنيســة أن تــزول ..فســيبقى فيهــا دائم ـاً
اإليمــان بالهــوت المســيح ..إلــى يــوم مجــيء المســيح الثانــي ..إو�لــى
أن تدخــل الكنيســة يــوم ال ارحــة األبديــة فــي ملكــوت اهلل...
هــذه إذن هــي أهميــة القضيــة الالهوتيــة التــي نكتــب عنهــا فــي هــذا
الكتــاب ..ولســنا أول مــن كتــب عنهــا ..ألنهــا قضيــة الحــق األزلــي..
الحــق الــذي أشــرق مــن العلــى بمجــيء المســيح إلــى العالــم ..جــاء ال
ليــزول بــل ليبقــى إلــى األبــد ..وال بــد أن يجــد مقاومــة مــن الشــيطان
وجنوده ..ولكنه ســيظل هو حق اهلل ..وســيبقى قائماً ما بقيت الحياة
ومــا بقــي الخلــود ..ألنــه حــق ..والحــق ال ُيعلــى عليــه.
ِ
ــيح
هــذه هــي أهميــة الحقيقــة األزليــة األبديــة أن «يســوع ا ْل َمس ُ
ـن ِ
ـي» ..الحقيقــة المســيحية رقــم  ..١والتــي بهــا نكــون
اهلل ا ْل َحـ ِّ
هــو ْابـ ُ
مســيحيين وبغيرهــا ال ولــن نكــون مســيحيين.
15

15

أنت المسيح ابن اهلل الحي

ثالث قضايا هامة أولية
بعــد أن شــرحنا أهميــة الــكالم عــن الهــوت المســيح ،نــرى أن نثبــت
هنــا ثــاث قضايــا هامــة أوليــة قبــل أن نمضــي فــي البرهنــة علــى
ألوهيــة مخلصنــا وفادينــا يســوع المســيح.

القضية األولى  -عقيدة المسيحيين في المسيح:
قلنــا فــي مقدمــة الكتــاب أن المســيح عندنــا نحــن المســيحيين ليــس
مجرد نبي ،وال رئيسـاً لألنبياء ..إنه أســمى من األنبياء جميعاً ..إنه
باألحــرى «الكلمــة» الــذي تكلــم علــى أفـواه جميــع األنبيــاء القديســين..
إنــه معلمهــم ومربيهــم وملهمهــم..
وقلنــا أيض ـاً إن المســيح عندنــا نحــن المســيحيين ليــس عبــد اهلل
ورســوله ..إنــه الــرب الــذي لبــس صــورة العبــد..
إنــه الكائــن الــذي كان والدائــم إلــى األبــد (مــن القــداس الغريغــوري
 عــن ســفر الرؤيــا  .)٨ :١وفــي الزمــان جــاء إلــى العالــم ،محتجبـاًفــي إنســانية مــن طبيعــة إنســانيتنا ..فهــو الرســول ..وهــو المرســل..
وهــو الرســالة .هــو لنــا كل شــيء.
كان فــي الســماء (يوحنــا  ١ :١و )٢ونــزل (يوحنــا ،٤١ ،٣٨ :٦
 )٤٢إلينــا علــى األرض ..وحــل بيننــا (يوحنــا  )١٤ :١ومعنــا (متّــى
 )٢٣ :١وفينــا ..ولــم يخــل الســماء مــن وجــوده..
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وبعــد أن تمــم الفــداء والخــاص صعــد بناســوته إلــى الســماء ولــم
ٱلســم ِ
ص ِع َ ِ
اء إَِّل
َح ٌ
ــس أ َ
ــد َ
«ولَ ْي َ
يخــل األرض مــن وجــودهَ ..
ــد إلَــى َّ َ
ٱلســم ِ
ِ
ٱإل ْنسـ ِ َّ ِ
ٱلســم ِ
اء»
اءْ ،ٱبـ ُ
ٱلَّـ ِـذي َنـ َـز َل ِمـ َ
ـن ِ َ
ـان ٱلــذي ُهـ َـو فــي َّ َ
ـن َّ َ
(يوحنــا  )١٣ :٣ففــي الوقــت الــذي كان علــى األرض ،كان فــي نفــس
الوقــت فــي الســماء.
ٰ
ــه» (يوحنــا « ..)١ :١وفيــه
ان ٱ ْل َكِل َمــ ُة ٱللّ َ
«و َك َ
هــو «الكلمــة» َ
كلمنــا اهلل» (عبرانييــن ..)٢ :١
هــو الكلمــة ..أي هــو اللوغــوس ..هــو العقــل اإللهــي ..والعقــل
األول ومــن بعــده كل العقــول ..فهــو خالقهــا جميع ـاً ..هــو العقــل
الكائــن فــي الــذات اإللهيــة منــذ األزل ،ولــم تمــر لحظــة مــن الزمــان
كانــت الــذات اإللهيــة ولــم يكــن العقــل فــي الــذات ،إو�ال فكيــف يكــون
هــو اهلل مــن غيــر أن يكــون لــه عقــل أو فيــه عقــل ..وليــس العقــل
فــي اهلل جــزءاً مــن اهلل ،ألن اهلل ال يتجـزأ ..إنــه كلــه عقــل ..وال مــادة
فيــه ..إنــه العقــل األول ..والمطلــق ..وهــو العاقــل لذاتــه وللوجــود..
والمعقــول مــن ذاتــه أيضـاً ..هــو اهلل الكلمــة ..والكلمــة الفاعلــة ..ألنــه
ـي ٍء ِبـ ِـه
هــو الخالــق( ..كولوســي  ،١٦ :١عبرانييــن ُ « )٢ :١ك ُّل َ
شـ ْ
انَ ،وِب َغ ْي ِ
ان ِفــي ٱ ْل َعالَ ِــمَ ،و ُك ِّــو َن
ــن َ
ــرِه لَ ْــم َي ُك ْ
انَ .ك َ
ــي ٌء ِم َّمــا َك َ
َك َ
ش ْ
ٱ ْلعالَــم ِب ِ
ــه» (يوحنــا  ٣ :١و.)١٠
َ ُ
فهو العقل ..وهو الفعل.
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هــو اهلل الكلمــة ..ألنــه تجســد (يوحنــا  )١٤ :١أو اتخــذ جســداً..
والعقــل يتجســد فــي الكلمــة ..والكلمــة هــو العقــل متجســداً..

هــو النــور الحقيقــي (يوحنــا  )٩ :١األزلــي وقــد صــار متحجبـاً فــي
الناســوت ..لكن من دون أن يبطل الناســوت وجود الالهوت ،وعمل
الالهــوت ..إنــه بإرادتــه شــاء أن يحتجــب فــي الناســوت ويســتتر فيــه،
َن
حتى يســتطيع اإلنســان أن يراه ويعيش فقد قال اهلل في القديم« :أل َّ
ِ
ـش» (خــروج .)٢٠ :٣٣
ـان الَ َي َر ِانــي َوَي ِعيـ ُ
سـ َ
ٱإل ْن َ
َن إِ ٰله َنــا َنــار ِ
آكلَــ ٌة» (عبرانييــن :١٢
وقــال الوحــي أيض ـاً« :أل َّ َ
ٌ
ـه عـ َـدم ٱ ْلمــو ِت ،سـ ِ
ِ
ـاكناً
 ،)٢٩وقــال الوحــي أيض ـاً« :ٱلَّــذي َو ْحـ َـدهُ لَـ ُ َ ُ َ ْ
َ
ـور الَ ي ْد َنــى ِم ْنـ ُ ِ
ِ
ـن َّ
ٱلنـ ِ
َن
ـاس َوالَ َي ْقـ ِـد ُر أ ْ
َحـ ٌـد ِمـ َ
ـه ،ٱلَّــذي لَـ ْـم َيـ َـرهُ أ َ
فــي ُنـ ٍ ُ
َي َــراهُ» (الرســالة األولــى إلــى تيموثــاوس .)١٦ :٦
يقتــرب اهلل مــن اإلنســان ،وتنشــأ بينهمــا عالقــة قــرب فحــب ،شــاء
أن يتخــذ جســداً مــن طبيعــة جســدنا ،يحتجــب فيــه حتــى ال يحتــرق
النــاس بنــار الهوتــه.

وهــو ابــن اهلل الوحيــد( ..يوحنــا  ١٨ ،١٤ :١رســالة القديــس يوحنــا
األولــى  ،)٩ :٤االبــن بالطبيعــة والجوهــر ..ألنــه مــن طبيعــة اآلب
ومــن جوهـره ..وهــو واحــد معــه فــي الجوهــر (يوحنــا .)٣٠ :١٠
وهــو ابــن اهلل ألننــا فيــه قــد رأينــا اهلل غيــر المنظــور( ..يوحنــا :١
ٰ
ـن ٱ ْل َو ِحيـ ُـد ٱلَّـ ِـذي
 ،١٨كولوســي « )١٥ :١اَللّـ ُ
البـ ُ
َحـ ٌـد قَــطُّ .اَ ْ
ـه لَـ ْـم َيـ َـرهُ أ َ
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ضـ ِـن ِ
ٱآلب ُهـ َـو َخ َّبـ َـر» (يوحنــا .)١٨ :١
ُهـ َـو ِفــي ِح ْ
ِ
ِ
ٱآلب» (يوحنــا
فقــد قــال المســيح أيض ـاً« :اَلَّــذي َرآنــي فَقَ ْــد َأرَى َ
.)٩ :١٤
وهــو اهلل الظاهــر فــي الجســد( ..الرســالة األولــى إلــى تيموثــاوس
 )١٦ :٣هــو اهلل ذاتــه البس ـاً صــورة إنســان ..اهلل نفســه مختفي ـاً
فــي شــكل إنســان ..هــو اهلل وقــد صــار لــه بالتجســد كيــان جســدي
معــروف وملمــوس فــي المــكان مــن دون أن يحــده مــكان ..فقــد كان
ص ِعـ َـد إِلَــى
ـس أ َ
َحـ ٌـد َ
«ولَ ْيـ َ
علــى األرض وفــي الســماء فــي وقــت واحــد َ
ٱلســم ِ
ٱلســم ِ
ـن ِ
سـ ِ
ـان ٱلَّـ ِـذي ُهـ َـو ِفــي
اءْ ،ٱبـ ُ
اء إَِّل ٱلَّـ ِـذي َنـ َـز َل ِمـ َ
ٱإل ْن َ
ـن َّ َ
َّ َ
ٱلســم ِ
اء» (يوحنــا .)١٣ :٣
َّ َ
أي أنــه حيــن نــزل مــن الســماء واتخــذ لــه جســداً وصــار بيــن
النــاس ابــن إنســان ،كان بالهوتــه يمــأ الســماوات ،وحيــن صعــد إلــى
الســماء بعــد الصليــب والقيامــة كان وال يـزال يمــأ األرض والســماوات
بالهوتــه.
ِ
«ف ِ
المســيح إذن هــو اهلل ِ
ــل ِء َّ
يــه َي ِح ُّ
س ِــد ّياً»
ــل ُك ُّل ِم ْ
ٱلل ُهــوت َج َ
(كولوســي .)٩ :٢
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القضيــة الثانيــة  -إن إيمــان مســيحيي اليــوم فــي المســيح هــو
بعينــه إيمــان المســيحيين األوائــل:
إن إيماننا بالهوت المسيح لم يتطور ولم يتغير.
ليســت عقيدتنا اليوم في المســيح هي فلســفة المحدثين منا .فنحن
ال نقــول اليــوم شــيئاً جديــداً لــم يقــل بــه الرســل األطهــار ،وآبــاء الكنيســة
األوائل.
إن إيماننــا هــو بعينــه اإليمــان الرســولي الــذي علّــم بــه الرســل
ودافع ـوا عنــه ونشــروه بيــن النــاس فــي كل البــاد ،ومات ـوا فــي ســبيله
شــهداء ،ورووا بدمائهــم شــجرة اإليمــان ،وأسس ـوا عليــه الكنيســة
الجامعــة الرســولية.
نقــول هــذا رداً علــى كل مــن زعمـوا ويزعمــون بهتانـاً ،أن عقديتنــا
فــي المســيح قــد تطــورت .إن فــي إمكاننــا أن نــورد مــا ال حصــر
لــه مــن النصــوص ال ـواردة فــي الكتــب المقدســة ،وفــي كتــب اآلبــاء
الرســوليين وجميــع آبــاء الكنيســة منــذ أقــدم األزمنــة ،إيضاح ـاً وتبيان ـاً
لهــذه الحقيقــة ،إن إيماننــا اليــوم فــي المســيح هــو اإليمــان الــذي كــرز
فيــه األقدمــون وبشــروا بــه ومات ـوا فــي ســبيل الــذود عنــه .ولســوف
يجــيء ذلــك فــي حينــه.
أمــا الذيــن قال ـوا ويقولــون بغيــر مــا علّــم آباؤنــا األوائــل ،وبغيــر
مــا نعلّــم بــه اليــوم ،فهــم الهراطقــة الذيــن خرجـوا علــى إيمــان الكنيســة
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المســيحية وتعليمهــا مــن مثــال اآلريوســيين فــي القديــم ،وشــهود يهــوه
فــي األزمنــة الحديثــة .ولكــن ه ـؤالء خ ـوارج ال يمثلــون اإليمــان فــي
المســيحِ :
«م َّنــا َخ َر ُجــواٰ ،ل ِك َّن ُه ْــم لَ ْــم َي ُكوُنــوا ِم َّنــا ،أل ََّن ُه ْــم لَ ْــو َكا ُنــوا
ِ
ِٰ ِ
ِ
يع ُهـ ْـم ِم َّنــا» (رســالة
سـوا َجم ُ
م َّنــا لَ َبقُـوا َم َع َنــا .لكـ ْـن ل ُي ْظ َهـ ُـروا أ ََّن ُهـ ْـم لَ ْي ُ
القديــس يوحنــا األولــى .)١٩ :٢

القضيــة الثالثــة  -إن جميــع المســيحيين اليــوم ومــا قبــل اليــوم
مجمعــون علــى حقيقــة الهــوت المســيح:
ليــس هنــاك خــاف بيــن المســيحيين فــي هــذه القضيــة .إن
المســيحيين جميع ـاً علــى اتفــاق فــي الهــوت المســيح .كلهــم يؤمنــون
بألوهتــه ،وأنــه ابــن اهلل الحــي ،وأنــه اهلل الظاهــر فــي الجســد ،وأنــه اإللــه
المتأنــس .األرثوذكــس والكاثوليــك والبروتســتانت ،جميعهــم يعلّمــون
بهــذا التعليــم فــي كتبهــم وعلــى منابرهــم ،ويعلّمــون بــه أوالدهــم.
أما شهود يهوه فهم غير مسيحيين .وعلى هذا يجمع األرثوذكس
والكاثوليــك والبروتســتانت .إن مذهــب شــهود يهــوه مذهــب يهــودي
متطــرف ،وصهيونــي أيض ـاً ،يب ـ أر منــه جميــع المســيحيين ويعتبرونــه
هرطقــة ،وأضلولــة ،وكفـ اًر.

نقــول هــذا رداً علــى بعــض المؤلفيــن الذيــن نشــروا فــي الســنوات
األخيـرة كتبـاً زعمـوا فيهــا بــأن المســيحيين علــى اختــاف فــي شــخص
المســيح .وليــس هــذا الزعــم صحيحـاً.
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هنــاك اختــاف ال ُينكــر فــي بعــض المســائل الفرعيــة ،لكــن ليــس
هناك اختالف بين المسيحيين في عقائد المسيحية العظمى .فجميع
المســيحيين مــن األرثوذكــس والكاثوليــك والبروتســتانت يؤمنــون بــاهلل
الواحــد المثلــث األقانيــم ،وبالهــوت المســيح ،وبســر التجســد ،وبســر
الفــداء ،وبالخلــود والقيامــة وبالحســاب وبالثـواب والعقــاب.
هناك اختالف في التعبير عن االتحاد القائم بين الهوت المسيح
وناســوته أي إنســانيته .فالكنائس األرثوذكســية الشـرقية القديمة ومنها
كنيســتنا ،كنيســة اإلســكندرية ،تقول :إن االتحاد بين الهوت المســيح
وناســوته اتحــاد تــام لكــن بغيــر اختــاط وبغيــر امت ـزاج وبغيــر تغييــر
وأن الالهــوت والناســوت قــد صــا ار باتحداهمــا طبيعــة واحــدة هــي
طبيعــة اإللــه المتأنــس ،لهــا صفــات الطبيعتيــن .فالمســيح ذو طبيعــة
واحــدة مــن طبيعتيــن .والكنائــس الخلقيدونيــة الش ـرقية والغربيــة تقــول
أيض ـاً بــأن االتحــاد بيــن الهــوت المســيح وناســوته اتحــاد تــام ،لكنهــا
تخشــى القــول بــأن المســيح ذو طبيعــة واحــدة خوف ـاً مــن أن ينطــوي
هــذا التعبيــر علــى امتصــاص الالهــوت للناســوت وضيــاع الناســوت
فــي الالهــوت كمــا زعــم بوطيخــا ،فتقــول :إن المســيح شــخص واحــد
فــي طبيعتيــن متحدتيــن إلهيــة إو�نســانية .ومــن هــذا يتبيــن أن هــذا
الخــاف بيــن الفريقيــن ليــس خالف ـاً علــى شــخص المســيح ،وليــس
خالفـاً علــى أنــه اإللــه المتأنــس والمتجســد ،وليــس خالفـاً علــى االتحــاد
التــام بيــن الهوتــه وناســوته ،إو�نمــا كل الخــاف هــو فــي «الصيغــة»
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وفــي «التعبيــر» الــذي يعبــر بدقــة تامــة عــن هــذا االتحــاد التــام بيــن
الالهــوت والناســوت.
إو�ذن فالخــاف القائــم هــو خــاف علــى التعبيــر األكثــر ســامة
واألكثــر دقــة الــذي يصــف كيفيــة االتحــاد بيــن الالهــوت والناســوت
فــي المســيح الواحــد .أمــا أن المســيح هــو اإللــه المتأنــس ،فــا خــاف
بيــن المســيحيين فيــه.
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يسوع المسيح ينسب إلى ذاته األلوهة
إن التعليــم بالهــوت المســيح لــم يخترعــه المســيحيون وال ابتك ـره
مــن عندياتهــم ،ولكنهــم أخــذوه أول مــا أخــذوه عــن المســيح أرس ـاً ،ثــم
عــن تالميــذه ورســله مــن بعــده ممــن أخــذوا عنــه وتتلمــذوا عليــه وكانـوا
امتــداداً لــه فــي تعليمــه.
لقــد علــم المســيح بألوهتــه علــى الرغــم مــن أنــه أخفــى الهوتــه عــن
الشــيطان وعمالئــه مــن اليهــود.
ففــي أكثــر مــن موضــوع يوصــي تالميــذه ويأمرهــم بــأن ال يظهــروه
علــى حقيقتــه الالهوتيــة للنــاس إال بعــد أن يقــوم مــن بيــن األم ـوات
حتــى ال يتعطــل عمــل الفــداء.
مــن ذلــك أنــه بعــد أن تجلــى علــى الجبــل بمجــد الهوتــه أمــام
تالميــذهِ َ :
يمــا ُه ْــم َن ِ
ســوعُ قَ ِائــاً:
ص ُ
ــون ِم َ
ازلُ َ
اه ْــم َي ُ
ــن ٱ ْل َج َب ِــل أ َْو َ
«وف َ
ـن ٱألَمــو ِ
ٱإل ْنسـ ِ ِ
ِ
ات»
ـوم ْٱبـ ُ
الَ تُ ْعل ُمـوا أ َ
ـان مـ َ ْ َ
ـن ِ َ
َحــداً ِب َمــا َأر َْيتُـ ْـم َحتَّــى َيقُـ َ
س َكتُوا َولَ ْم ُي ْخ ِب ُروا
(متّى  ٩ :١٧مرقس  .)٩ :٩ويقول اإلنجيل« :فَ َ
شـ ٍ ِ
ِ ِ
صـ ُـروهُ» (لوقــا .)٣٦ :٩
َحــداً ِفــي ِت ْلـ َ
أَ
ـيء م َّمــا أ َْب َ
ـك ٱأل ََّيــام ب َ ْ
ـون إِ ِّنــي أََنــا؟»
«وأَ ْنتُـ ْـمَ ،مـ ْـن تَقُولُـ َ
بــل إنــه بعــد أن ســأل تالميــذهَ :
وأجابــه تلميــذه األكبــر ســناً ســمعان بطــرس بلســان جميــع التالميــذ
ـن ِ
ِ
ـي!» (متّــى  ١٥ :١٦و)١٦
اهلل ا ْل َحـ ِّ
وقــال« :أَ ْنـ َ
ـيح ْابـ ُ
ـت ُهـ َـو ا ْل َمسـ ُ
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ِ ٍِ
َن الَ
صــى تَالَ ِميــ َذهُ أ ْ
يقــول اإلنجيــل فــي نهايــة الح ـوار« :حي َنئــذ أ َْو َ
ِ
ـيح» (متّــى  )٢٠ :١٦بــل «ٱ ْنتَ َه َرُهـ ْـم
َحـ ٍـد إِ َّنـ ُ
ســوعُ ٱ ْل َمسـ ُ
َيقُولُ ـوا أل َ
ـه َي ُ
ـه» (مرقــس  ،٣٠ :٨لوقــا .)٢١ :٩
َحـ ٍـد َع ْنـ ُ
ـي الَ َيقُولُ ـوا أل َ
َكـ ْ
هــذا إلــى أنــه كان يزجــر بعــض الشــياطين إذا صرخ ـوا وأعلن ـوا
أنــه ابــن اهلل (مرقــس  ،٧ :٥ ،١١ :٣متّــى  ،٢٩ :٨لوقــا ،٤١ :٤
 .)٢٨ :٨أو أنــه قــدوس اهلل (مرقــس  ،٢٤ :١لوقــا  .)٣٤ :٤علــى
الرغــم مــن أنــه مــدح إيمــان تالميــذه واعت ـراف القديــس بطــرس (متّــى
 ،١٦ :١٦يوحنــا  )٦٩ :٦واعتـراف مــن ســبقه إلــى ذلــك مــن أمثــال
ت
ــت َو َ
شــ ِه ْد ُ
«وأََنــا قَ ْــد َأر َْي ُ
يوحنــا المعمــدان ،قــال يوحنــا المعمــدانَ :
ــن ٱل ٰلّ ِ
ــه» (يوحنــا  .)٣٦ ،٣٥ :٣ ،٣٤ :١ونثنائيــل
أ َّ
َن ٰهــ َذا ُه َــو ْٱب ُ
(يوحنــا  )٤٩ :١وهــو برثولمــاوس الرســول وآخريــن (متّــى ،٣٣ :١٤
يوحنــا  ،٢٧ :١١أعمــال الرســل  ،٢٠ :٩ ،٣٧ :٨روميــة ،٤ :١
١يوحنــا  ٥ :٥ ،١٥ :٤و .)١٣وعلــى الرغــم مــن أنــه أعلنــه ص ارحــة
للمولــود األعمــى الــذي شــفاه (يوحنــا  )٣٨-٣٥ :٩وأعلنــه لرئيــس
الكهنــة عندمــا اســتحلفه أثنــاء المحاكمــة أمــام مجمــع الســنهدريم وقــال
ٰ
ِ
ـن
َن تَقُـ َ
ـي أ ْ
َســتَ ْحِلفُ َك ِبٱللّـ ِـه ٱ ْل َحـ ِّ
ـول لَ َنــاَ :هـ ْـل أَ ْنـ َ
ـيح ْٱبـ ُ
ـت ٱ ْل َمسـ ُ
لــه« :أ ْ
ٰ
ـت!» (متّــى  ٦٣ :٢٦و ٦٤مرقــس
ٱللّـ ِـه؟» قَـ َ
ـال لَـ ُ
ـت ُق ْلـ َ
ســوعُ« :أَ ْنـ َ
ـه َي ُ
 ٦١ :١٤و ،٦٢لوقــا  .)٧٠ :٢٢بــل ســبق المــاك جبرائيــل وأعلنــه
ـن ٱل ٰلّـ ِـه» (لوقــا :١
ُّوس ٱ ْل َم ْولُـ ُ
ـود ِم ْنـ ِـك ُي ْد َعــى ْٱبـ َ
للعــذراء مريــم «ٱ ْلقُــد ُ
.)٣٢ :١ ،٣٥
25

25

أنت المسيح ابن اهلل الحي

مــن ذلــك عندمــا طــرد الــرب يســوع الــروح النجــس مــن الرجــل
«مــا لَ َنــا َولَ َ
ســوعُ
ــك َيــا َي ُ
المصــروع ،وصــرخ الــروح النجــس قائ ـاًَ :
ٰ
ــت ،قُــدُّوس ٱللّ ِ
ٱلن ِ
َّ
اص ِ
ــه!
ــر ُّ
َع ِرفُ َ
ــك َم ْ
ــن أَ ْن َ
ي! أَتَ ْي َ
ــت ِلتُ ْهِل َك َنــا! أََنــا أ ْ
ُ
ــه!» (مرقــس ٢٤ :١
س َو ْ
ســوعُ قَ ِائــاًْ :
ٱخ ُــر ْج ِم ْن ُ
«ٱخ َــر ْ
فَٱ ْنتَ َه َــرهُ َي ُ
و ،٢٥لوقــا  ٣٤ :٤و.)٣٥

الشــي ِ
اط َ ِ
شــي ِ
ين
ويــروي اإلنجيــل أنــه «أ ْ
اط َ
ين َكثيـ َـرةًَ ،ولَـ ْـم َيـ َـد ِع َّ َ
َخـ َـر َج َ َ
ـون أل ََّن ُهـ ْـم َع َرفُــوهُ» (مرقــس .)٣٤ :١
َيتَ َكلَّ ُمـ َ
اح َّ
ــه
ســ ُة ِحي َن َمــا َن َ
ظ َرتْ ُ
«وٱأل َْرَو ُ
ٱلن ِج َ
كمــا يقــول اإلنجيــل أيض ـاًَ :
ـت ْٱبـ ُ ٰ ِ
َن
ـت قَ ِائلَـ ًة« :إِ َّنـ َ
ص َر َخـ ْ
اهـ ْـم َك ِثيـ ارً أ ْ
ص ُ
َخـَّـر ْت لَـ ُ
ـك أَ ْنـ َ
ـن ٱللّــه! َوأ َْو َ
ـه َو َ
الَ ُي ْظ ِه ُــروهُ» (مرقــس  ١١ :٣و.)١٢
وكان ال بد للرب يســوع أن يخفي الهوته عن الشــيطان وعمالئه
مــن النــاس األش ـرار حتــى ال يفشــل تدبيــر الفــداء لإلنســان ،إذ لــو
كشــف الــرب يســوع الهوتــه كام ـاً كيــف كان يمكــن للشــيطان الــذي
يريــد هــاك النــاس ،ال خالصهــم ،أن يســاعد خــاص النــاس بتحقيــق
هيــج
صلــب المســيح وموتــه؟ ..يقين ـاً لــو عــرف الشــيطان ذلــك لمــا ّ
قــادة اليهــود ليطلب ـوا صلــب المســيح ،ولــكان علــى العكــس ســعى
لتعطيــل الصلــب ،وهــذا مــا يقولــه الوحــي عــن الشــيطان وعمالئــه:
«بـ ْـل َنتَ َكلَّــم ِب ِح ْكمـ ِـة ٱل ٰلّـ ِـه ِفــي ِسـ ٍّـر :ٱ ْل ِح ْكمـ ِـة ٱ ْلم ْكتُ ِ ِ
ق
سـ َـب َ
َ
ومــة ،ٱلَّتــي َ
َ َ
َ
َ
ُ
ٰ
ظماءِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّهـ ِ
ـه فَ َع َّي َن َهــا قَ ْبـ َـل ٱلد ُ
ٱللّـ ُ
ـور ل َم ْجد َنــا ،ٱلَّتــي لَـ ْـم َي ْعلَ ْم َهــا أ َ
َحـ ٌـد مـ ْـن ُع َ َ
ب ٱ ْل َم ْجـ ِـد» (الرســالة األولــى
صلَ ُبـوا َر َّ
ٰهـ َذا ٱلد ْ
َّهـ ِـر أل ْ
َن لَـ ْـو َع َرفُـوا لَ َمــا َ
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إلــى كورنثــوس  ٧ :٢و ،٨انظــر متّــى  ،٢٥ :١١ولوقــا ،٣٤ :٢٣
يوحنــا  ،٣ :١٦أعمــال الرســل  ١٧ :٣الرســالة الثانيــة إلــى كورنثــوس
.)١٥ ،١٤ :٣
ذاك هــو الســبب األول إلخفــاء الــرب يســوع الهوتــه عــن الشــيطان
وعمالئــه ،أعنــي لتحقيــق تدبيــر الفــداء.
أمــا الســبب الثانــي لهــذا اإلخفــاء فهــو تحقيــق تدبيــر التجســد ألنــه
لــو نــزل اهلل بكمــال الهوتــه علــى األرض فمــن كان يقــوى علــى
احتمــال نــوره؟ ومــن كان مــن البشــر يمكنــه أن يعيــش؟

َن ِ
يش» (خروج
لقد قال الرب لموســى« :أل َّ
ـان الَ َي َر ِاني َوَي ِع ُ
سـ َ
ٱإل ْن َ
ـن َّ
ٱلنـ ِ
ـاس
َحـ ٌـد ِمـ َ
 )٢٠ :٣٣وقــال الرســول بولــس إن اهلل« :لَـ ْـم َيـ َـرهُ أ َ
َن َيـ َـراهُ» (الرســالة األولــى إلــى تيموثــاوس  )١٦ :٦فلكــي
َوالَ َي ْقـ ِـد ُر أ ْ
يجعــل اهلل ذاتــه منظــو اًر كان ال بــد أن يحجــب الهوتــه فــي جســد
يتخــذه ســت اًر لــه وحجابـاً يخفــي بــه الهوتــه حتــى ال يحترقـوا بــه ويموتـوا
َن إِ ٰله َنــا َنــار ِ
آكلَ ـ ٌة» (عبرانييــن .)٢٩ :١٢
«أل َّ َ
ٌ
ومــع ذلــك وعلــى الرغــم مــن هــذه الحقيقــة الواضحــة فــي الكتــاب
المقــدس ،والتــي علــم بهــا آبــاء الكنيســة (انظــر كتــاب «الشــفا فــي
كشــف مــا اســتتر مــن الهــوت ســيدنا المســيح واختفــى» تأليــف أبــو
شــاكر بــن ال ارهــب أبــو الكــرم بطــرس بــن المهــذب شــماس كنيســة
المعلقــة) .فــإن الــرب يســوع أعلــن لنــا الهوتــه وكشــف عنــه مــن وقــت
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إلــى آخــر بلمحــات وومضــات واضحــة أحيانـاً ،ومغلقــة أحيانـاً أخــرى،
لكنهــا كانــت فــي مجموعهــا كافيــة ألن تجعــل حقيقــة الهوتــه حقيقــة
مؤكــدة بتعليمــه هــو لــه المجــد .ولســوف نــرى بيــان ذلــك بشــيء مــن
التفصيــل بالدليــل تلــو الدليــل والبرهــان فــي أثــر البرهــان.
إن الــرب يســوع إذن هــو الــذي نســب إلــى ذاتــه األلوهــة قبــل أن
ينســبها إليــه تالميــذه ورســله مــن بعــده.
فــإذا لــم يكــن الــرب يســوع صادق ـاً فيمــا نســبه إلــى ذاتــه ،كان
مجدفـاً علــى اهلل الواحــد ،ألنــه نســب إلــى ذاتــه مــا ال ينســب إال إلــى
اهلل وحــده.
ولكــن معــاذ اهلل أن ننســب إلــى المســيح أنــه لــم يكــن صادق ـاً فــي
تعليمــه ،وحاشــا لنــا أن نقبــل أنــه كان يدعــي األلوهــة لذاتــه مــن غيــر
حــق ،وأنــه  -وهــو المخلــص  -كان مض ـاً ومدعي ـاً وأنــه جــاء
ليصــرف النــاس عــن عبــادة اهلل الواحــد إلــى شــخصه هــو ،األمــر الــذي
يأبــى أن يرتضيــه لنفســه أي تقــي يخــاف اهلل.
إن أحــد قــادة اليهــود ،وواحــداً مــن كبــار علمائهــم جــاء إلــى الســيد
المســيح يناقشــه ولم يســتطع أن ينكر إيمانه الكامل بصدقه المطلق:
«قَــال لــه :يــا معلِّــم ،نعلــم أ ََّنــك قَــد أَتيــت ِمـ ٰ
ـس
ـن ٱللّـ ِـه ُم َعلِّمـاً ،أل ْ
َ َ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َْ َ َ
َن لَ ْيـ َ
ٰ
َن يعمـ َـل ٰهـ ِـذ ِه ٱآليـ ِ
ِ
ـه
ـت تَ ْع َمـ ُل إِ ْن لَـ ْـم َي ُكـ ِـن ٱللّـ ُ
ـات ٱلَِّتــي أَ ْنـ َ
َ
أَ
َحـ ٌـد َي ْقــد ُر أ ْ َ ْ َ
ـه» (يوحنــا .)٢ :٣
َم َعـ ُ
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واعتــرف الفريســيون بــل والهيرودســيون بذلــك ولــم ينكــروا علــى
المســيح صدقــه فــي تعليمــه علــى الرغــم مــن حقدهــم عليــه .وأرســلوا
ـك صـ ِ
ـق
ق َوتُ َعلِّـ ُـم َ
ـاد ٌ
ط ِريـ َ
إليــه تالميذهــم قائليــنَ :
«يــا ُم َعلِّـ ُـمَ ،ن ْعلَـ ُـم أ ََّنـ َ َ
ِ
ِٰ
ـك الَ تَ ْنظُـ ُـر إِلَــى ُو ُجــوِه َّ
ٱلنـ ِ
ـاس»
َحـ ٍـد ،أل ََّنـ َ
ٱللّــه ِبٱ ْل َحــقَِّ ،والَ تَُبالــي ِبأ َ
(متّــى  ،١٦ :٢٢مرقــس  ،١٤ :١٢لوقــا .)٢٠ :٢٠
لذلــك فــإن المســيح يســوع إذا نســب إلــى ذاتــه األلوهــة ،فهــذا تعليــم
حــق ،وتعليــم الســماء ألنــه لــم يطلــب هــذا التعليــم مجــد ذاتــه.

ولقــد قــال الــرب يســوعِ :
ـت إِلَــى
ت أََنــاَ ،وِل ٰهـ َذا قَـ ْـد أَتَ ْيـ ُ
«ل ٰهـ َذا قَـ ْـد ُوِلـ ْـد ُ
ـه ُد
ـت أَ ْ
ٱ ْل َعالَـ ِـم ألَ ْ
ـه َد ِل ْل َحــقِّ» (يوحنــا  )٣٧ :١٨وقــال َ :إ
«وِ� ْن ُك ْنـ ُ
شـ َ
شـ َ
اد ِتي َحــقٌّ» (يوحنــا  )١٤ :١٨وقــال أيضـاً« :أََنــا ُهـ َـو
ِل َن ْف ِســي فَ َ
ـه َ
شـ َ
ِ
شـ ِ
َّ ِ ِ ِ
سـلَ ِني» (يوحنــا )١٨ :٨
ـه ُد لــي ُ
ٱلشــاه ُد ل َن ْفســيَ ،وَي ْ َ
ٱآلب ٱلَّــذي أ َْر َ
ٱلصـ ِ
ـاه ُد ٱأل ِ
ٱلشـ ِ
ِ
ـنَّ ،
اءةُ َخِليقَـ ِـة ٱل ٰلّـ ِـه» (الرؤيــا :٣
ـن َّ
ـاد ُ
َميـ ُ
«ٱآلميـ ُ
قَ ،بـ َـد َ
 ،٦ :٢٢ ،١١ :١٩ ،٥ :١ ،١٤الرســالة األولى إلى تيموثاوس :٦
ُّوس ٱ ْل َحــقُّ» (الرؤيــا .)١٠ :٦ ،٧ :٣
 .)١٣كمــا يصفــه بأنــه« :ٱ ْلقُــد ُ

 - ١يسوع المسيح ينسب إلى ذاته األ زلية:
من هو األزلي الذي ال بداية له إال اهلل وحده؟

ــت
«م ْنــ ُذ ٱأل ََز ِل إِلَــى ٱأل ََب ِــد أَ ْن َ
يقــول النبــي فــي المزمــورُ :
ُّك ُمثَْبتَ ـ ٌة ُم ْن ـ ُذ ٱ ْل ِقـ َـدِمُ .م ْن ـ ُذ ٱأل ََز ِل
(مزمــور ُ « .)٢ :٩٠ك ْر ِســي َ
(مزمــور .)٢ :٩٣
29

ٰ
ــه»
ٱللّ ُ
ـت»
أَ ْنـ َ
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ب إِ ٰل ِهــي؟»
ـت ُم ْن ـ ُذ ٱأل ََز ِل َيــا َر ُّ
ـت أَ ْنـ َ
سـ َ
ويقــول حبقــوق النبــي« :أَلَ ْ
(حبقــوق  ،)١٢ :١ويقــول أيض ـاً« :اهلل ...مس ِ
ــه»
ــال ُك ٱأل ََز ِل لَ ُ
َ َ
(حبقــوق .)٦ :٣
ــت أ َُبوَنــاَ ...وِل ُّي َنــا ُم ْنــ ُذ ٱأل ََب ِــد
ويقــول إشــعياء النبــي« :فَِإ َّن َ
ــك أَ ْن َ
ٱسـ ُـم َك» (إشــعياء  ،)١٦ :٦٣واألبــد هنــا هــو األزل ،واألزل مــا ليــس
ْ
لــه بدايــة.
على أن السيد المسيح نسب إلى ذاته األزلية.
من ذلك:
 - ١قوله لليهود:

«أَبو ُكــم إِ ْبر ِ
ـه
َن َيـ َـرى َي ْو ِمــي فَـ َأ
ـرَى َوفَـ ِـر َح» .فَقَـ َ
اهيـ ُـم تَ َهلَّـ َـل ِب ـأ ْ
ـال لَـ ُ
ُ ْ َ
ِ
ِ
ـال لَ ُهـ ْـم
ـت إ ْب َراهيـ َـم؟» قَـ َ
ـس لَـ َ
ٱ ْل َي ُهـ ُ
سـ َن ًة َب ْعـ ُـد ،أَفََأر َْيـ َ
سـ َ
ـون َ
ـك َخ ْم ُ
ـود« :لَ ْيـ َ
ـون إِ ْبر ِ
ـق ٱ ْل َحـ َّ
ســوعُ« :ٱ ْل َحـ َّ
اهيـ ُـم أََنــا َك ِائــن»
ـق أَقُــو ُل لَ ُكـ ْـم :قَ ْبـ َـل أ ْ
َي ُ
َن َي ُكـ َ َ
(يوحنــا .)٥٨-٥٦ :٨
ــق ٱ ْل َح َّ
والــذي يعنينــا هنــا هــو قــول الــرب يســوع« :ٱ ْل َح َّ
ــق أَقُــو ُل
َن ي ُك َ ِ ِ
يــم أََنــا َك ِائــن».
لَ ُك ْــم :قَ ْب َ
ــل أ ْ َ
ــون إ ْب َراه ُ
إذن المســيح كائــن قبــل أن يوجــد إبراهيــم .فهــو إذن أســبق عليــه
فــي الزمــان علــى الرغــم مــن أن إبراهيــم ســبق تجســد الكلمــة بــآالف
ـس
الســنين ،األمــر الــذي دهــش لــه اليهــود وقالـوا لــه معترضيــن« :لَ ْيـ َ
30

30

أنت المسيح ابن اهلل الحي

ـت إِ ْبر ِ
اهيـ َـم؟».
لَـ َ
سـ َ
ـون َ
ـك َخ ْم ُ
س ـ َن ًة َب ْعـ ُـد ،أَفََأر َْيـ َ َ
علــى أن األعجــب مــن ذلــك هــو توكيــد الــرب يســوع بإص ـرار
ـون إِ ْبر ِ
ـق ٱ ْل َحـ َّ
«ٱ ْل َحـ َّ
اهيـ ُـم أََنــا َك ِائــن» وكلمــة
ـق أَقُــو ُل لَ ُكـ ْـم :قَ ْبـ َـل أ ْ
َن َي ُكـ َ َ
«كائــن» هنــا لهــا رنيــن الكينونــة الدائمــة ،الــذي ال يتصــف بــه غيــر
اهلل وحــده .ففعــل الكينونــة هنــا فــي جميــع اللغــات أي بالعبرانيــة
واليونانيــة والقبطيــة وغيرهــا معنــاه «أنــا الموجــود دائم ـاً» ،فــي
الماضــي والحاضــر والمســتقبل ...أنــا الكائــن فــي الحاضــر ،والكائــن
فــي الماضــي منــذ األزل ،والكائــن دائم ـاً فــي المســتقبل إلــى األبــد...
أنــا الكائــن دائم ـاً منــذ األزل إو�لــى األبــد ..أنــا االزلــي األبــدي ..أنــا
الســرمد ..والســرمدي ..أنــا الدائــم..
وهــذا هــو التعبيــر المســتعمل فــي ســفر الرؤيــا كثي ـ اًر ِ
«ن ْع َم ـ ٌة لَ ُكـ ْـم
ان َوٱلَّـ ِـذي َيأ ِْتــي» (الرؤيــا .)٤ :١
ـن ٱ ْل َك ِائـ ِـن َوٱلَّـ ِـذي َك َ
س ـاَ ٌم ِمـ َ
َو َ

ـاء ،ٱ ْل ِب َد َاي ـ ُة َو ِّ
ـن
ٱلن َه َاي ـ ُةَ ،يقُــو ُل ٱلـ َّـر ُّ
«أََنــا ُهـ َـو ٱأل َِلـ ُ
ب ٱ ْل َك ِائـ ُ
ـف َوٱ ْل َيـ ُ
ان وٱلَّـ ِـذي يأ ِْتــي ،ٱ ْلقَـ ِ
ِ
ـي ٍء» (الرؤيــا )٨ :١
ـاد ُر َعلَــى ُك ِّل َ
َ
َوٱلَّــذي َك َ َ
شـ ْ

ـات ِلـ ُك ِّل و ِ
ـز ُل
َج ِن َحـ ٍـةَ ...والَ تَـ َا
«وٱأل َْرَب َعـ ُة ٱ ْل َح َي َوا َنـ ُ
احـ ٍـد ِم ْن َهــا ِسـتَّ ُة أ ْ
َ
َ
ٰ
ــه ٱ ْلقَ ِ
ِ
ِ
ــاد ُر
ل
ٱإل
ب
ٱلــر
،
ُّوس
ــد
ق
ُّوس
ــد
ق
ُّوس
ــد
ق
«
:
ة
ــ
ل
ائ
ق
ا
ــ
ي
ل
و
ُّ
ً
ُ
ُ
ُ
َ
َّ
َن َهــا ارً َ َ ْ ً َ
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
ـن َوٱلَّـ ِـذي َيأ ِْتــي» (الرؤيــا .)٨ :٤
َعلَــى ُك ِّل َ
ان َوٱ ْل َك ِائـ ُ
ـي ٍء ،ٱلَّـ ِـذي َك َ
شـ ْ
ــون أَمــام ٱل ٰلّ ِ
ِ
ــه َعلَــى
«وٱأل َْرَب َعــ ُة َوٱ ْل ِع ْ
ون َ
ش ُــر َ
ش ْــيخاً ٱ ْل َجال ُ
َ
س َ َ َ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّهــا
ـنَ :ن ْ
ـج ُدوا للّــه قَائليـ َ
سـ َ
شـ ُك ُر َك أَي َ
ُع ُروشـ ِه ْم َخـ ُّـروا َعلَــى ُو ُجوه ِهـ ْـم َو َ
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ــه ٱ ْلقَ ِ
ب ِ
ان َوٱلَّ ِــذي
ٱلــر ُّ
َّ
ــاد ُر َعلَــى ُك ِّل َ
ٱإل ٰل ُ
ــن َوٱلَّ ِــذي َك َ
ــي ٍء ،ٱ ْل َك ِائ ُ
ش ْ
َيأ ِْتــي» (الرؤيــا  ١٦ :١١و.)١٧

ـاه يقُــو ُل :عـ ِ
ِ ِ
ـن َوٱلَّـ ِـذي
ـاد ٌل أَ ْنـ َ
سـ ِـم ْع ُ
ُّهــا ٱ ْل َك ِائـ ُ
َ
ت َمـاَ َك ٱ ْلم َيـ َ
ـت أَي َ
«و َ
َ
ِ
َّ
ــون» (الرؤيــا  )٥ :١٦الــذي يكــون دائم ـاً إلــى األبــد
ان َوٱلــذي َي ُك ُ
َك َ
ٰ
ـه» (مزمــور
ـت ٱللّـ ُ
«م ْنـ ُذ ٱأل ََز ِل إِلَــى ٱأل ََبـ ِـد أَ ْنـ َ
أي كمــا يقــول المزمــورُ :
 ،٢ :٩٠مزمــور .)١٣ :١٣٥
ويقــول ســفر الحكمــة عــن الذيــن ال يعرفــون اهلل «هــم حمقــى مــن
طبعهــم لــم يقــدروا أن يعلمـوا الكائــن مــن الخيـرات المنظــورة ولــم يتأملـوا
المصنوعــات حتــى يعرفـوا صانعهــا» (الحكمــة  ،)١ :١٣وال شــك أن
المقصــود بالكائــن إنمــا هــو اهلل.
حــري بالذكــر أن االســم الــذي أعطــاه الــرب لذاتــه حيــن ســأله
موســى عــن اســمه ليبلغــه إلــى بنــي إس ـرائيل تعريف ـاً لهــم بشــخص
ـال
مرســله هــو يهــوه ومعنــاه بالعبرانيــة :الكائــن دائمـاً  -أو الدائــم« :فَقَـ َ
َهي ِ
ٱل ٰلّ ُ ِ
ــالٰ « :ه َكــ َذا تَقُــو ُل ِل َب ِنــي
ــه»َ .وقَ َ
ــه ٱلَّ ِــذي أ ْ
َه َي ْ
وســى« :أ ْ َ
ــه ل ُم َ
ٰ
ِ
وســىٰ :ه َكــ َذا
ســلَ ِني إِلَ ْي ُك ْــم َوقَ َ
س َــر ِائ َ
يل :أ ْ
َه َي ْ
ــال ٱللّ ُ
إِ ْ
ــه أ َْيضــاً ل ُم َ
ــه أ َْر َ
ِٰ
ٰ
ـه إِ ْبر ِ
ـه ِ
ِِ
اق
سـ َـر ِائ َ
ـح َ
اهيـ َـم َ إوِ� ٰلـ ُ
سـ َ
يلَ :ي ْهـ َـوْه إِلـ ُ َ
ـه إِ ْ
تَقُــو ُل ل َبنــي إِ ْ
آبائ ُكـ ْـم ،إلـ ُ َ
ٰ
ـه يعقُــوب أَر ِ
ٱسـ ِـمي إِلَــى ٱأل ََبـ ِـد» (الخــروج :٣
س ـلَني إِلَ ْي ُكـ ْـمٰ .ه ـ َذا ْ
َ إوِ�لـ ُ َ ْ َ ْ َ
 ١٤و .١٥انظــر أيض ـاً الخــروج  :٣ :٦ثــم كلــم اهلل موســى وقــال
لــه :أنــا يهــوه .ثــم مزمــور  ،٤ :٦٨مزمــور  ،١٨ :٨٣إشــعياء :٤٣
 ،١٣هوشــع  .)٥ :١٢والمعــروف أن يهــوه JEHOVAH-YHWH
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االســم مــن الفعــل (أهيــا) أي (يكــون) فــي المضــارع دائم ـاً للداللــة
علــى الوجــود الدائــم فــي الماضــي والحاضــر والمســتقبل ،الوجــود منــذ
األزل إلــى األبــد ...ويقــول الكتــاب المقــدس« :الحــي الدائــم خلــق
جميــع األشــياء عامــة .الــرب وحــده» (يشــوع بــن ســيراخ .)١ :١٨
َن
وهــو الوجــود الــذي نســبه الــرب يســوع إلــى ذاتــه عندمــا قــال« :قَ ْبـ َـل أ ْ
ي ُكـ َ ِ ِ
ـن» (يوحنــا .)٥٨ :٨
يــم أََنــا َك ِائـ ٌ
َ
ـون إ ْب َراه ُ
يقــول القديــس أوغســطينوس فــي شــرحه لقــول القديــس يوحنــا فــي
ُّهــا
األصحــاح الثانــي مــن رســالته االولــى ،عــدد َ « ١٤كتَ ْبـ ُ
ـت إِلَ ْي ُكـ ْـم أَي َ
ـن ٱ ْل َبـ ْـد ِء».
ـاء أل ََّن ُكـ ْـم قَـ ْـد َع َرفْتُـ ُـم ٱلَّـ ِـذي ِمـ َ
َ
ٱآلبـ ُ

ـون إِ ْبر ِ
ـن» إننــا نقــول
«قَـ َ
ســوعُ :قَ ْبـ َـل أ ْ
اهيـ ُـم أََنــا َك ِائـ ٌ
ـال لَ ُهـ ْـم َي ُ
َن َي ُكـ َ َ
قبــل إبراهيــم؟ الســماء واألرض كونتــا قبــل اإلنســان .والــرب كائــن
قبلهــا وقبلهــا بزمــن طويــل .وبــدون منــازع يقــول ...« :قَ ْبـ َـل إِ ْبر ِ
اهيــم
َ
ــن» أمــا هــو فــا يعــرف ســوى الوجــود (الدائــم) وليــس لديــه
أََنــا َك ِائ ٌ
ماضــي وال مســتقبل .يومــه ،واحــد إنمــا أزلــي ،وحيــد هــو ذلــك اليــوم
ال ظــام فيــه وال ليــل وال قيــاس وال ســاعات وال هنيهــات .ســمه مــا
ِ
ـي»
«و ِسـ ُن َ
شــئت .إنــه نهــار إذا شــئت ..إذ عنــه قــد قيــلَ :
وك لَـ ْـن تَ ْنتَهـ َ
(مزمــور  ،)٢٧ :١٠٢ومتّــى ســمى هــذا اليــوم .حيــن قيــل للــرب:
«ا ْل َيـ ْـوَم َولَ ْدتُــك» (مزمــور  .)٧ :٢ولــده اآلب األزلــي والدة أزليــة فــي
األزل أي ال بدايــة لــه وال نهايــة حتــى وال هنيهــة زمنيــة ألنــه هــو الــذي
هــو ،وهــذا هــو االســم الــذي أعطــاه لموســى قائـاً لــه« :الكائــن الــذي
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أرســلني إليكــم» مــا معنــى قبــل إبراهيــم؟ وقبــل نــوح؟ وقبــل آدم .اصــغ
إلــى الكتــاب «قبــل الفجــر ولدتــك» أي قبــل الســماء واألرض .ولمــاذا؟
ألن بــه كل شــيء كــون ،وبدونــه لــم يكــون شــيء.
 - ٢ومن ذلك أيضاً قوله في مناجاته لآلب:
ان
ٱآلب ِع ْنـ َـد َذ ِاتـ َ
ٱآلن َم ِّج ْد ِنــي أَ ْنـ َ
ـك ِبٱ ْل َم ْجـ ِـد ٱلَّـ ِـذي َك َ
«و َ
ُّهــا ُ
ـت أَي َ
َ
ِ
ِ
ِلــي ع ْنـ َـد َك قَ ْبـ َـل َكـ ْـو ِن ٱ ْل َعالَــم» (يوحنــا .)٥ :١٧
هنــا لمحــة ينســب فيهــا الــرب يســوع إلــى ذاتــه أنــه كائــن قبــل إنشــاء
العالــم ،أي أن وجــوده لــم يبــدأ مــن مريــم ،منــذ ظهــوره بالجســد ،بــل أن
وجــوده كائــن قبــل خلــق الكــون ،أي منــذ األزل.
ثــم أنــه ينســب إلــى ذاتــه المجــد األزلــي عنــد اآلب قبــل الدهــور،
والــذي أخلــى ذاتــه منــه عندمــا اتخــذ صــورة عبــد وصــار فــي شــبه
البشــر (فيلبــي .)٧ :٢
 - ٣ومن ذلك أيضاً قوله في مناجاته لآلب:
ـث
ٱآلب أ ُِريـ ُـد أ َّ
َع َ
ـون َم ِعــي َح ْيـ ُ
ط ْيتَِنــي َي ُكوُنـ َ
َن ٰهـ ُـؤالَ ِء ٱلَِّذيـ َ
ـن أ ْ
ُّهــا ُ
«أَي َ
َح َب ْبتَِنــي قَ ْبـ َـل
َع َ
ط ْيتَِنــي ،أل ََّنـ َ
أَ ُكـ ُ
ـك أ ْ
ـون أََنــاِ ،ل َي ْنظُـ ُـروا َم ْجـ ِـدي ٱلَّـ ِـذي أ ْ
شـ ِ
ـاء ٱ ْل َعالَـِـم» (يوحنــا .)٢٤ :١٧
إِ ْن َ
وهــذه لمحــة أخــرى مــن لمحــات الــرب يســوع التــي يلمــح فيهــا
إلــى وجــوده الســابق ال علــى تجســده فقــط ،بــل علــى الزمــان إو�نشــاء
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األك ـوان ،بــل يلمــح أيض ـاً إلــى المحبــة األزليــة الكائنــة بيــن أقنومــه
وأقنــوم اآلب فــي األزل وقبــل الزمــان.
 - ٤ومن ذلك قوله في سفر الرؤيا:

ـاء ،ٱ ْل ِب َد َاي ـ ُة َو ِّ
ـن
ٱلن َه َاي ـ ُةَ ،يقُــو ُل ٱلـ َّـر ُّ
«أََنــا ُهـ َـو ٱأل َِلـ ُ
ب ٱ ْل َك ِائـ ُ
ـف َوٱ ْل َيـ ُ
ان وٱلَّـ ِـذي يأ ِْتــي ،ٱ ْلقَـ ِ
ِ
ـي ٍء» (الرؤيــا .)٨ :١
ـاد ُر َعلَــى ُك ِّل َ
َ
َوٱلَّــذي َك َ َ
شـ ْ

والمتكلــم الــذي ينســب إلــى ذاتــه أنــه األلــف واليــاء والبدايــة والنهايــة
هــو الــرب يســوع ألن مطلــع الفصــل األول مــن ســفر الرؤيــا يبــدأ
ـيح» (الرؤيــا  )١ :١ثــم أنــه بعــد ذلــك
ع ٱ ْل َم ِسـ ِ
ســو َ
بقولــه« :إِ ْع ـاَ ُن َي ُ
ــاه ِد ٱأل ِ
ٱلش ِ
ــيح َّ
يــن ،ٱ ْل ِب ْك ِ
َم ِ
ــر
ع ٱ ْل َم ِس ِ
ســو َ
يهــدي الســام مــن لــدن َ
«ي ُ
ِ
يــس ملُ ِ
ِ
ِ
ــوك ٱأل َْر ِ
ســلَ َنا
َح َّب َنــاَ ،وقَ ْــد َغ َّ
ِم َ
ض .ٱلَّــذي أ َ
ــن ٱأل َْم َــواتَ ،وَرئ ِ ُ
ــه أَِب ِ
ــه ،وجعلَ َنــا ملُــوكاً و َكه َنــ ًة ِل ٰلّ ِ
ِ ِ
ــد
ــن َخ َ
ِم ْ
ــه ٱ ْل َم ْج ُ
يــه ،لَ ُ
َ َ
ط َايا َنــا ِب َدم َ َ َ ُ
ِ
يــنِ .
ــح ِ
اب،
ــع َّ
َو ُّ
ٱلســ ْل َ
آم َ
ان إِلَــى أ ََب ِــد ٱآل ِب ِد َ
ط ُ
ٱلس َ
يــنُ .ه َــوَذا َيأْتــي َم َ
طع ُنــوه ،وي ُنــوح علَ ْي ِ
ســتَ ْنظُُرهُ ُك ُّل َع ْي ٍ
ــه َج ِميــعُ قَ َب ِائ ِــل
ــنَ ،وٱلَِّذ َ
يــن َ َ ُ َ َ ُ َ
َو َ
ضَ .نعــم ِ
ــاء ،ٱ ْل ِب َد َايــ ُة َو ِّ
ٱلن َه َايــ ُة»
يــن .أََنــا ُه َــو ٱأل َِل ُ
آم َ
ــف َوٱ ْل َي ُ
ٱأل َْر ِ َ ْ
(الرؤيــا .)٨-٥ :١
فالمتكلــم والــذي ينســب إلــى ذاتــه األزليــة واألبديــة ،وأنــه األلــف
واليــاء أي أنــه األول واآلخــر ،وأنــه بالتالــي لــم يكــن قبلــه إلــه وال
يكــون بعــده إلــه إنمــا هــو الــرب يســوع المســيح نفســه ،ألنــه هــو بكــر
مــن قــام مــن بيــن األم ـوات (كولوســي  ،١٨ :١أعمــال الرســل :٢٦
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 ،٢٣كورنثــوس األولــى  ٢٠ :١٥و ،)٢٣وهــو الــذي أحبنــا (أفســس
 ٢ :٥و ،٢٥غالطيــة  )٢٠ :٢وغســلنا مــن خطايانــا بدمــه (أعمــال
 ،١٦ :٢٢أفســس  ،٢٦ :٥تيطــس  ...)٥ :٣وهــو الــذي ســيأتي فــي
مجيئــه الثانــي علــى الســحاب (متّــى  ،٦٤ :٢٦ ،٣٠ :٢٤مرقــس
 ،٦٢ :١٤ ،٢٦ :١٣لوقــا  .)٢٧ :٢١وســتنظره كل عيــن وتنــوح
عليــه جميــع قبائــل األرض (متّــى  )٣٠ :٢٤كمــا ســبق أن وصــف
ذلــك وتحــدث عنــه م ـ ار اًر فــي اإلنجيــل.
فــإذا تأملنــا هــذه الصفــات التــي ينســبها الــرب يســوع إلــى ذاتــه نجــد
أنهــا بعينهــا الصفــات التــي نســبها اهلل اآلب إلــى ذاتــه:

ب ٱأل ََّو ُل ،ومع ِ
ين» (إشعياء .)٤ :٤١
ٱلر ُّ
«أََنا َّ
ٱآلخ ِر َ
َََ
ِ
ـون» (إشــعياء
صـ َّـو ْر إِ ٰلـ ٌ
ـه َوَب ْعـ ِـدي الَ َي ُكـ ُ
«أ َِّنــي أََنــا ُهـ َـو .قَ ْبلــي لَـ ْـم ُي َ
.)١٠ :٤٣
«أََنا ٱأل ََّو ُل وأََنا ِ
ٱآلخ ُر َوالَ إِ ٰل َه َغ ْي ِري» (إشعياء .)٦ :٤٤
َ
«أََنا ُهو .أََنا ٱأل ََّو ُل وأََنا ِ
ٱآلخ ُر» (إشعياء .)١٢ :٤٨
َ
َ

 - ٥ومــن ذلــك قولــه أيضـاً للقديــس يوحنــا ال ارئــي .مـرة ثانيــة ،وهــو
يعـ ّـرف ذاتــه لعبــده وتلميــذه يوحنا:
ف وٱ ْلياء .ٱأل ََّو ُل و ِ
ِ
ٱآلخ ُر» (الرؤيا .)١١ :١
َ
«أََنا ُه َو ٱألَل ُ َ َ ُ
وهــذه هــي روايــة القديــس يوحنــا فــي رؤيــاه يــروي مقابلتــه للــرب
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يســوع:

ِ
شـ ِـري ُك ُكم ِفــي ِّ ِ
ع
وح َّنــا أَ ُخو ُكـ ْـم َو َ
ســو َ
«أََنــا ُي َ
ٱلضيقَــة َوِفــي َملَ ُكــوت َي ُ
ْ
ِ
ـيح وص ْبـ ِـرِهُ .ك ْنـ ُ ِ
ِ
َجـ ِـل
ـس ِمـ ْـن أ ْ
ـت فــي ٱ ْل َج ِزيـ َـرِة ٱلَّتــي تُ ْد َعــى َب ْط ُمـ َ
ٱ ْل َمسـ ِ َ َ
ٰ
شــه َ ِ
وح ِفــي
ـت ِفــي ٱلـُّـر ِ
ع ٱ ْل َم ِسـ ِ
ســو َ
ـيحُ .ك ْنـ ُ
َكِل َمـ ِـة ٱللّـ ِـه َو ِمـ ْـن أ ْ
َجـ ِـل َ َ
ادة َي ُ
ِ
ــمع ُ ِ
ٱلــر ِّب ،و ِ
ص ْــو ِت ُبــو ٍ
ق قَ ِائــاً:
س ْ
ص ْوتــاً َعظيمــاً َك َ
ت َوَرائــي َ
َي ْــوِم َّ َ َ
ـف وٱ ْليــاء .ٱأل ََّو ُل و ِ
ِ
ـب ِفــي ِكتَـ ٍ
ـاب
ٱآلخـ ُـرَ .وٱلَّـ ِـذي تَـ َـراهُ ٱ ْكتُـ ْ
َ
«أََنــا ُهـ َـو ٱألَلـ ُ َ َ ُ
ـس ٱلَِّتــي ِفــي أ ِ
ٱلسـ ْـب ِع ٱ ْل َك َن ِائـ ِ
َســيَّا» (الرؤيــا .)١١-٩ :١
َوأ َْر ِسـ ْـل إِلَــى َّ

ولســوف يتضــح باألكثــر أن هــذا الصــوت العظيــم الــذي ســمعه
القديــس يوحنــا خلفــه كان صــوت الــرب يســوع ذاتــه .فهنــا الــرب يســوع
م ـرة أخــرى ينســب إلــى ذاتــه مــا ال ينســب إال إلــى اهلل وحــده :أنــه
األلــف واليــاء األول واآلخــر ،أي أنــه األزلــي األبــدي ،األزلــي الــذي
ال بدايــة لــه األبــدي الــذي ال نهايــة لــه ..أي الدائــم ..الكائــن دائم ـاً
والحاضــر دائم ـاً ،أو هــو يهــوه أي الســرمدي أو الســرمد.
 - ٦وم ـرة أخــرى وفــي نفــس األصحــاح األول مــن ســفر الرؤيــا،
وفــي ذات الرؤيــا التــي رآهــا القديــس يوحنــا رأى الــرب يســوع بذاتــه
يكلمــه قائ ـاً« :ال تخــف أنــا هــو األول واآلخــر».
يقــول القديــس يوحنــا بعــد أن روى خبــر ســماعه للصــوت العظيــم
الــذي ســمعه مــن و ارئــه ،وكان كصــوت بــوق ،يقــول:
ٱلصـ ْـو َت ٱلَّـ ِـذي تَ َكلَّـ َـم َم ِعــيَ .ولَ َّمــا ٱ ْلتَفَـ ُّ
«فَٱ ْلتَفَـ ُّ
ـت
ـت ألَ ْنظُـ َـر َّ
ـت َأر َْيـ ُ
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ــب ،وِفــي وس ِ
ــر ِش ْــب ُه ْٱب ِ
ٱلس ْــب ِع ٱ ْل َم َنا ِي ِ
ــن
ــط َّ
س ْــب َع َم َنا ِي َــر ِم ْ
َ َ
ــن َذ َه ٍ َ
َ
ــد ثَ ْدي ْيــهِ
ِ
ِ
ٱلر ْجلَ ْي ِ
س ٍ
س ْــرِبالً ِبثَ ْــو ٍب إِلَــى ِّ
ــنَ ،و ُمتَ َم ْنطقــاً ع ْن َ َ
ــانُ ،متَ َ
إِ ْن َ
ٱلصـ ِ
ـوف ٱأل َْب َيـ ِ
ضـ ِ
ـض
ـان َك ُّ
ِب ِم ْن َ
طقَـ ٍـة ِمـ ْـن َذ َهـ ٍـبَ .وأ َّ
ـه َو َ
ْسـ ُ
شـ ْـع ُرهُ فَأ َْب َي َ
َمــا َأر ُ
ـاس َّ
ـارَ .و ِر ْجـاَهُ ِشـ ْـب ُه ُّ
ٱلن َحـ ِ
ـجَ ،و َع ْي َنــاهُ َكلَ ِهيـ ِـب َنـ ٍ
ـيَ ،كأ ََّن ُه َمــا
َكٱلثَّْلـ ِ
ٱلن ِقـ ِّ
ـه َكصــو ِت ِميـ ٍ
ـان ِفــي أَتُـ ٍ
َم ْح ِميَّتَـ ِ
ـه ِفــي َيـ ِـد ِه
ـاه َك ِثيـ َـرٍةَ .و َم َعـ ُ
َ
ص ْوتُـ ُ َ ْ
ـونَ .و َ
ِ
ف َمـ ٍ
ـاض ُذو َحد َّْيـ ِـن َي ْخـ ُـر ُج ِمـ ْـن فَ ِمـ ِـه،
سـ ْـي ٌ
سـ ْـب َع ُة َك َواكـ َ
ـبَ ،و َ
ٱ ْل ُي ْم َنــى َ
ِ
َّ ِ ِ
ت
ـيء ِفــي قَُّوِت َهــاَ .فلَ َّمــا َأر َْيتُـ ُ
َوَو ْج ُهـ ُ
س ـقَ ْط ُ
ـه َ
ـي تُضـ ُ
ـه َكٱلشـ ْـمس َوهـ َ
ـف،
ـي قَ ِائـاً ِلــي« :الَ تَ َخـ ْ
ـع َيـ َـدهُ ٱ ْل ُي ْم َنــى َعلَـ َّ
ِع ْنـ َـد ِر ْجلَ ْيـ ِـه َك َم ِّيـ ٍـت ،فَ َو َ
ضـ َ
أََنــا ُهــو ٱأل ََّو ُل و ِ
ـي إِلَــى أ ََبـ ِـد
ـت َم ْيتـاً َو َهــا أََنــا َحـ ٌّ
ٱآلخـ ُـرَ ،وٱ ْل َحـ ُّ
ـيَ .و ُك ْنـ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـح ٱ ْل َه ِ
اوَيــة َوٱ ْل َمـ ْـوت» (الرؤيــا -١٢ :١
ـن .آميـ َ
ٱآل ِب ِديـ َ
ـنَ .وِلــي َمفَاتيـ ُ
.)١٨
وواضــح مــن روايــة ســفر الرؤيــا ،أن الــذي ظهــر للقديــس يوحنــا
وقــد ســمع صوتــه أوالً مــن خلفــه وبعــد ذلــك التفــت يوحنــا ورآه ،كان
هــو الســيد المســيح بنفســه فــي صــورة اإللــه المتأنــس ،ولذلــك قــال أنــه
شــبه ابــن إنســان ..إذن هــو المســيح فــي ناســوته وقــال أنــه شــبه ابــن
إنســان ،ألن يوحنــا رآه فــي بهــاء عظيــم وجــال أعظــم مــن الجــال
الــذي رآه فيــه علــى جبــل التجلــي (متّــى  ١ :١٧و ،٢مرقــس :٩
 ،٣-١لوقــا  )٣٢-٢٨ :٩رآه مني ـ اًر ووجهــه يضــيء كالشــمس عنــد
اشــتدادها لذلك كان أبهى وأبرع جماالً من بني البشــر (مزمور :٤٥
 )٢فقــال عنــه« :أنــه شــبه ابــن إنســان».
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ثــم أنــه وصفــه بأوصــاف الناســوت جميعهــا كمــا رآه ،ف ـرأى لــه
رجليــن و أرسـاً وشــع اًر يغطــي الـرأس ،ورأى لــه عينيــن ،ويديــن ووجهـاً،
وكلهــا أوصــاف الجســد الــذي اتخــذه الكلمــة األقنــوم الثانــي وظهــر بــه
بيــن النــاس ...ثــم يقــول أن يوحنــا عندمــا رآه خــاف جــداً مــن هيبتــه
أكثــر ممــا خافــه علــى جبــل التجلــي ،ألنــه هنــا يقــول أنــه مــن شــدة
الخــوف ســقط عنــد قدميــه وصــار كالميــت .ويضيــف أن صاحــب
الصــوت العظيــم المهــوب وضــع يــده اليمنــى علــى رأس يوحنــا وقــال
لــه« :أََنــا ُهــو ٱأل ََّو ُل و ِ
ـي إِلَــى
ـت َم ْيتـاً َو َهــا أََنــا َحـ ٌّ
ٱآلخـ ُـرَ ،وٱ ْل َحـ ُّ
ـيَ .و ُك ْنـ ُ
َ
َ
ـن» .إذن المتكلــم هــو الــرب يســوع نفســه ألنــه بيــده اليمنــى
أ ََبـ ِـد ٱآل ِب ِديـ َ
التــي لــه فــي الجســد  -وقــد وضعهــا علــى رأس يوحنــا  -طمأنــه ثــم
عرفــه بنفســه .وفــي تعريفــه بنفســه نســب إلــى ذاتــه أنــه األول واآلخــر،
وهــو مــا يتصــف بــه اهلل وحــده وال أحــد سـواه ،وأضــاف بأنــه الحــي وقــد
كان ميت ـاً ،وهــذا يشــير إلــى أنــه ذاق المــوت بالجســد فــي الصليــب،
ممــا ال ينطبــق إال علــى الــرب يســوع.
إن روايــة القديــس يوحنــا فــي رؤيــاه تــدل فــي تفصيالتهــا داللــة
قاطعــة وحاســمة علــى أن مــن تكلــم معــه ،هــو الــرب يســوع فــي
الناســوت ،وأنــه نســب إلــى ذاتــه صفــة األزليــة فــي الصليــب ،ممــا ال
ينطبــق إال علــى الــرب يســوع.
 - ٧وفــي األصحــاح التالــي مــن ســفر الرؤيــا نــص آخــر نطــق بــه
الــرب يســوع ،ونســب فيــه إلــى ذاتــه األزليــة حيــث يقــول:
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ـه ٱأل ََّو ُل و ِ
ِ ِ
ٱآلخـ ُـر،
يسـ ِـة ِسـ ِـم ْيرَناٰ :هـ َذا َيقُولُـ ُ
«وٱ ْكتُـ ْ
َ
ـب إِلَــى َمـاَ ك َكن َ
َ
ـاش» (الرؤيــا  )٨ :٢ومــن هــو الــذي كان ميت ـاً
ان َم ْيت ـاً فَ َعـ َ
ٱلَّـ ِـذي َك َ
فعــاد إلــى الحيــاة إال الــرب يســوع (روميــة  )٩ :٦الــذي ذاق المــوت
علــى الصليــب ،ثــم ُدفــن وفــي اليــوم الثالــث قــام مــن بيــن األم ـوات،
ناقضـاً أوجــاع المــوت؟ هــذا الــذي كان ميتـاً وعــاد إلــى الحيــاة بالقيامــة
مــن المــوت ،هــو بعينــه يقــول عــن نفســه أنــه األول واآلخــر ..األزلــي
الــذي ال بدايــة لــه ،األبــدي الــذي ال نهايــة لــه ..فالمتكلــم إذن هــو
الــرب يســوع ..والــرب يســوع إذن هــو األزلــي الــذي ال بدايــة لــه.
 - ٨من ذلك أيضاً قوله:
ـاء ،ٱ ْل ِب َد َايـ ُة َو ِّ
ـان
ُع ِطــي ٱ ْل َع ْط َ
«أََنــا ُهـ َـو ٱأل َِلـ ُ
شـ َ
ٱلن َه َايـ ُة .أََنــا أ ْ
ـف َوٱ ْل َيـ ُ
ــاء ٱ ْلحي ِ
ــن ي ْنبــوِع م ِ
ِ
ــاة َمجَّانــاً» (الرؤيــا  .)٦ :٢١والمتكلــم هــو
ََ
م ْ َُ
َ
الــرب يســوع ،إذ يقــول القديــس يوحنــا إن صاحــب هــذا القــول هــو:
ِ
ـس َعلَــى ٱ ْل َعـ ْـر ِ
ش» (الرؤيــا  ٢ :٤ ،٥ :٢١و:٢٠ ،١ :٥ ،٩
«ٱ ْل َجالـ ُ
 )١١ثــم ألن الــرب يســوع يصــف ذاتــه دائمـاً بــأن لديــه ينبــوع الحيــاة
«وٰل ِكـ ْـن َمـ ْـن
الــذي يــروي العطــاش .فهــو الــذي قــال للمـرأة الســامريةَ :
ـن ٱ ْلمـ ِ
شــر ِ
ـش إِلَــى ٱأل ََبـ ِـدَ ،بـ ِـل
ُع ِطيـ ِـه أََنــا َفلَـ ْـن َي ْع َ
طـ َ
ـاء ٱلَّـ ِـذي أ ْ
َي ْ َ ُ
ب مـ َ َ
ـاء ي ْنبــع إِلَــى حيـ ٍ
صيــر ِفيـ ِـه ي ْنبــو َ ٍ
ٱ ْلمــاء ٱلَّـ ِـذي أ ْ ِ ِ ِ
ـاة أ ََب ِد َّيـ ٍـة»
ََ
َُ
ع َمـ َ َ ُ
َ ُ
ُعطيــه َي ُ
(يوحنــا )١٤ :٤
ش أ ََبداً» (يوحنا .)٣٥ :٦
«م ْن ُي ْؤ ِم ْن ِبي فَالَ َي ْع َ
طُ
وقالَ :
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ــن ِبــي
ــد َف ْل ُي ْق ِب ْ
ــي َوَي ْ
وقــال« :إِ ْن َع ِط َ
ــل إِلَ َّ
ش َــر ْبَ .م ْ
َح ٌ
آم َ
ــش أ َ
ــن َ
ٍ
ِِ
ِ
َكمــا قَـ َ ِ
ـي» (يوحنــا :٧
ـال ٱ ْلكتَـ ُ
ـاب تَ ْجـ ِـري مـ ْـن َب ْطنــه أَ ْن َهـ ُ
َ
ـار َمــاء َحـ ّ
 ٣٧و.)٣٨
أقــول أن فــي هــذا النــص كذلــك مــن ســفر الرؤيــا ،ينســب الــرب
يســوع الجالــس علــى العــرش فــي الســماء إلــى نفســه أنــه األلــف واليــاء
والبــداءة والنهايــة ،أي أنــه ينســب لذاتــه صفــة األزليــة واألبديــة التــي
ال تنســب لغيــر اهلل وحــده.
 - ٩ومن ذلك قوله أيضاً:
ـازي ُك َّل و ِ
ِ
ِ
ون
احـ ٍـد َك َمــا َي ُك ُ
سـ ِـريعاً َوأ ْ
ُج َرِتــي َمعــي أل َ
ُجـ ِ َ َ
«و َهــا أََنــا آتــي َ
َ
ٱلنهايـ ُة ،ٱأل ََّو ُل و ِ
ِ
ِّ
ِ
ٱآلخـ ُـر» (الرؤيــا
و
ة
ـ
اي
د
ب
ل
ٱ
،
ـاء
ـ
ي
ل
ٱ
و
ـف
ـ
َل
أل
ٱ
ـا
ـ
ن
َ
أ
.
ُ
ـه َ
َع َملُـ ُ
ُ َ َْ ُ ْ َ َ َ َ َ
َ
 ١٢ :٢٢و )١٣ولمــا كان الــرب يســوع هــو الــذي وعــد بالمجــيء
الثانــي ،وأنــه ســيجازي كل واحــد حســب أعمالــه ،كمــا فــي قولــه« :فَـِإ َّن
ِ
ِ
ـان ســو َ ِ ِ
ـن ِ
ـع َمالَ ِئ َك ِتـ ِـهَ ،و ِحي َن ِئـ ٍـذ
ْٱبـ َ
ف َيأْتــي فــي َم ْجــد أَِبيــه َمـ َ
سـ ِ َ ْ
ٱإل ْن َ
ٍِ
ُي َجـ ِ
ـب َع َمِلـ ِـه» (متّــى  .٢٧ :١٦انظــر أيضـاً متّــى
سـ َ
ـازي ُك َّل َواحــد َح َ
 ،٣٩ ،٣٧ ،٣٠ ،٣ :٢٤متّــى  ،٤٦ :٢٦ ،٣٢ ،٣١ :٢٥مرقــس
 ،٦٤ :١٤ ،٢٦ :١٣ ،٣٨ :٨لوقا  ،٢٧ :٢١يوحنا ،٢٧ ،٢٢ :٥
 ،٢٢ :٢١ ،٢٨ ،١٨ ،٣ :١٤أعمال الرسل ،٣١ :١٧ ،٤٢ :١٠
رومية  ،١٢ ،١٠ :١٤ ،١٦ :٢الرسالة األولى إلى كورنثوس :١١
 ،٢٦الرســالة الثانيــة إلــى كورنثــوس  ،١٠ :٥الرســالة األولــى إلــى
تســالونيكي  ،١٣ :٣ ،١٩ :٢الرســالة الثانية إلى تســالونيكي ،٧ :١
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 ،٨ ،١ :٢ ،١٠الرســالة الثانيــة إلــى تيموثــاوس  ،١ :٤رســالة يوحنــا
األولــى  ،٢٨ :٢الرؤيــا .)٢٠ ،٧ :٢٢ ،١١ :٣ ،٢٥ :٢ ،٧ :١
فالــرب يســوع إذن هــو المتكلــم بهــذا النــص القدســي ،وهــو القائــل:
ٱلنهايـ ُة ،ٱأل ََّو ُل و ِ
ٱآلخـ ُـر» (الرؤيــا :٢٢
«أََنــا ٱأل َِلـ ُ
ـاء ،ٱ ْل ِب َد َايـ ُة َو ِّ َ َ
َ
ـف َوٱ ْل َيـ ُ
 )١٣مؤكــداً فــي كل م ـرة علــى أنــه األزلــي األبــدي ،وأنــه ليــس غي ـره
إلــه ،ألنــه ال يتصــف باألزليــة غيــر اهلل ،وال يجــرؤ أحــد غيــر اهلل
ـاء ،ٱ ْل ِب َد َاي ـ ُة َو ِّ
ٱلن َه َاي ـ ُة ،ٱأل ََّو ُل
أن يقــول عــن ذاتــه« :أََنــا ٱأل َِلـ ُ
ـف َوٱ ْل َيـ ُ
و ِ
ٱآلخـ ُـر».
َ

 - ٢يسوع المسيح ينسب إلى ذاته األبدية:
وكمــا يتصــف اهلل وحــده باألزليــة ،كذلــك يتصــف وحــده باألبديــة.
فــاهلل وحــده هــو األزلــي ألنــه البــدء والبــداءة والمبــدئ لــكل شــيء ،وال
بدايــة لــه ،وهــو وحــده األزلــي ألنــه ال نهايــة لــه.
ٰ
ـه» (مزمــور :٩٠
ـت ٱللّـ ُ
«م ْن ـ ُذ ٱأل ََز ِل إِلَــى ٱأل ََبـ ِـد أَ ْنـ َ
يقــول الوحــيُ :
.)٢

ـن ٱأل ََز ِل َ إوِ�لَــى ٱأل ََبـ ِـد» (مزمــور :٤١
ـار ٌك ٱلـَّـر ُّ
سـ َـر ِائ َ
ب إِ ٰلـ ُ
يل ِمـ َ
ـه إِ ْ
«م َبـ َ
ُ
 ،٤٨ :١٠٦ ،١٣أخبــار األيــام األول  ،١٠ :٢٩ ،٣٦ :١٦نحميــا
 ،٥ :٩دانيــال .)٢٠ :٢
ِ
ِ
ِ
ــم ُه»
« ٰه َكــ َذا قَ َ
ــال ٱ ْل َعِل ُّ
ُّوس ْ
ســاك ُن ٱأل ََبــد ،ٱ ْلقُــد ُ
ــي ٱ ْل ُم ْرتَفــعَُ ،
ٱس ُ
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(إشــعياء .)١٥ :٥٧

ب ِ
ي» (إرميــا :١٠
َمــا ٱلـَّـر ُّ
ـي َو َمِلـ ٌك أ ََبـ ِـد ٌّ
«أ َّ
ـه َحـ ٌّ
ـه فَ َحــقٌُّ .هـ َـو إِ ٰلـ ٌ
ٱإل ٰلـ ُ
 ١٠أنظر أيضاً التثنية .)٢٧ :٣٣
فإذا وصفت الحياة باألبدية ،فألن اهلل هو الحياة.

وأمــا مــا هــو مخلــوق فــا يوصــف بأنــه أبــدي ،ألن األزلــي هــو
وحــده األبــدي.
نعــم يوصــف اإلنســان بالخلــود ،وتوصــف المالئكــة بالخلــود .لكــن
الخلــود هــو غيــر األبديــة .الخلــود منحــة اهلل للكائنــات العاقلــة ،ألنهــا
مــا دامــت مخلوقــة فهــي قابلــة للفنــاء .والخلــود إذن منحــة ونعمــة
مفاضــة عليهــا ليســت مــن طبيعتهــا هــي.
علــى أن الســيد المســيح وصــف نفســه ال بالخلــود فقــط بــل باألبديــة
التــي ال يتصــف بهــا غيــر اهلل وحــده.
ـف
1.1قــال يســوع المســيح لعبــده ورســوله يوحنــا« :أََنــا ُهـ َـو ٱأل َِلـ ُ
ـاء ،ٱ ْل ِب َد َاي ـ ُة َو ِّ
ان
ٱلن َه َاي ـ ُةَ ،يقُــو ُل ٱلـ َّـر ُّ
ـن َوٱلَّـ ِـذي َك َ
ب ٱ ْل َك ِائـ ُ
َوٱ ْل َيـ ُ
وٱلَّـ ِـذي يأ ِْتــي ،ٱ ْلقَـ ِ
ـيء» (الرؤيــا )٨ :١
ـاد ُر َعلَــى ُك ِّل َ
َ
َ
شـ ْ

وح ِفــي َيـ ْـوِم
ـت ِفــي ٱلـُّـر ِ
2.2ويقــول القديــس يوحنــا فــي رؤيــاه ُ « :ك ْنـ ُ
ِ
ٱلـ َّـر ِّب ،وسـ ِـمع ُ ِ
صـ ْـو ِت ُبــو ٍ
ق قَ ِائـاً:
َ َ ْ
ص ْوتـاً َعظيمـاً َك َ
ت َوَرائــي َ
ِ
ــاء .ٱأل ََّو ُل َوٱآلخــر» (الرؤيــا ١٠ :١
أََنــا ُه َــو ٱأل َِل ُ
ــف َوٱ ْل َي ُ
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و .)١١وكان هــذا الصــوت العظيــم هــو صــوت الــرب يســوع
بعينــه ،ألن القديــس يوحنــا التفــت لينظــر الصــوت العظيــم
سـ ٍ
ـان،
الــذي تكلــم معــه ،ولمــا التفــت رآه فــي صــورة ْ
«ٱبـ ِـن إِ ْن َ
طقَ ٍة
ٱلر ْجلَ ْيـ ِـنَ ،و ُمتَ َم ْن ِطقـاً ِع ْن َد ثَ ْد َي ْي ِه ِب ِم ْن َ
سـ ْـرِبالً ِبثَـ ْـو ٍب إِلَــى ِّ
ُمتَ َ
ٱلصـ ِ
ـوف ٱأل َْب َيـ ِ
ضـ ِ
ـض
ـان َك ُّ
ِمـ ْـن َذ َهـ ٍـبَ .وأ َّ
ـه َو َ
ْسـ ُ
شـ ْـع ُرهُ فَأ َْب َي َ
َمــا َأر ُ
ـاس َّ
ـارَ .و ِر ْجـاَهُ ِشـ ْـب ُه ُّ
ٱلن َحـ ِ
ـجَ ،و َع ْي َنــاهُ َكلَ ِهيـ ِـب َنـ ٍ
ٱلن ِق ِّي،
َكٱلثَّْلـ ِ
ـه َكصــو ِت ِميـ ٍ
ـان ِفــي أَتُـ ٍ
َكأ ََّن ُه َمــا َم ْح ِميَّتَـ ِ
ـاه َك ِثيـ َـرٍة.
َ
ص ْوتُـ ُ َ ْ
ـونَ .و َ
ِ
ِِ
ومعـ ُ ِ
ف َمـ ٍ
ـاض ُذو
سـ ْـي ٌ
سـ ْـب َع ُة َك َواكـ َ
ـبَ ،و َ
ـه فــي َيــده ٱ ْل ُي ْم َنــى َ
َ ََ
س و ِهــي تُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
يء ِفي
ض
ـم
ـ
ٱلش
ك
ـه
ـ
ه
ج
و
و
،
ـه
ـ
م
ف
ـن
ـ
م
ج
ـر
ـ
خ
ي
ـن
ـ
َّي
َ
َحد ْ َ ْ ُ ُ ْ
ُ
ََ ْ ُ ُ َ ْ َ َ
قَُّوِت َهــاَ .فلَ َّمــا َأر َْيتُـ ُ
سـقَ ْط ُ
ت ِع ْنـ َـد ِر ْجلَ ْيـ ِـه َك َم ِّيـ ٍـت ،فَ َو َ
ـع َيـ َـدهُ
ضـ َ
ـه َ
ـف ،أََنــا ُهــو ٱأل ََّو ُل و ِ
ٱآلخـ ُـر،
ـي قَ ِائـاً ِلــي« :الَ تَ َخـ ْ
ٱ ْل ُي ْم َنــى َعلَـ َّ
َ
َ
ـن» (الرؤيــا
ـت َم ْيتـاً َو َهــا أََنــا َحـ ٌّ
َوٱ ْل َحـ ُّ
ـيَ .و ُك ْنـ ُ
ـي إِلَــى أ ََبـ ِـد ٱآل ِب ِديـ َ
وبينــا أن
 .)١٨-١٢ :١ولقــد شــرحنا هــذا النــص مــن قبــل ّ
المتكلــم هــو الــرب يســوع بنفســه ،ألن القديــس يوحنــا رآه فــي
الجســد ،ووصــف قامتــه وثوبــه األبيــض ومنطقــة الذهــب عنــد
ثدييــه ،كمــا وصــف كذلــك شــعره و أرســه وعينيــه وفمــه وقدميــه
وعرفــه بنفســه ،وفــي تعريفــه بنفســه وصــف الــرب يســوع ذاتــه
بأنــه «ٱأل ََّو ُل و ِ
يــن» أي أنــه
ٱآلخ ُــرَ ،وٱ ْل َح ُّ
ــي إِلَــى أ ََب ِــد ٱآل ِب ِد َ
َ
نســب إلــى ذاتــه األبديــة التــي ال يتصــف بهــا غيــر اهلل وحــده،
وأنــه ســيظل حيـاً إلــى أبــد اآلبــاد.
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3.3وقــد ألــح ربنــا يســوع علــى نفــس الحقيقــة فــي وضــع آخــر،
ـب إِلَــى َمـاَ ِك
«وٱ ْكتُـ ْ
فــي قولــه لعبــده ورســوله القديــس يوحنــاَ :
ـه ٱأل ََّو ُل و ِ
ِ
ان َم ْيتـاً
يسـ ِـة ِسـ ِـم ْيرَناٰ :هـ َذا َيقُولُـ ُ
ٱآلخـ ُـر ،ٱلَّـ ِـذي َك َ
َ
َكن َ
ـاش» (الرؤيــا  .)٨ :٢وواضــح أن الــذي ينســب إلــى ذاتــه
فَ َعـ َ
األبديــة فــي هــذا النــص ،هــو الــرب يســوع المســيح ألنــه هــو
الــذي مــات ثــم عــاد إلــى الحيــاة بقيامتــه مــن بيــن األمـوات.
اء ،ٱ ْل ِب َد َاي ُة َو ِّ
ٱلن َه َاي ُة.
4.4وهــو بذاتــه القائــل« :أََنــا ُهـ َـو ٱأل َِلـ ُ
ـف َوٱ ْل َي ُ
ـاء ٱ ْلحيـ ِ
ـان ِمـ ْـن ي ْنبــوِع مـ ِ
ـاة َمجَّاناً» (الرؤيا
ُع ِطــي ٱ ْل َع ْط َ
شـ َ
أََنــا أ ْ
ََ
َُ َ
 )٦ :٢١وكمــا قلنــا ســابقاً نقــول هنــا إن الــذي وعــد كثيـ اًر وفــي
مواضــع متفرقــة أن عنــده مــاء الحيــاة ،المــاء الحــي ،الــذي
ينبــع إلــى الحيــاة األبديــة هــو الــرب يســوع ،وهــو الــذي يصــف
ذاتــه بأنــه األبــدي الــذي ال نهايــة لــه.
5.5ويكــرر نفــس المعنــى ،وذات الحقيقــة ،وهــو فــي مجــال الوعــد
بمجيئــه الثانــي ،والحســاب بالث ـواب والعقــاب الــذي ســيجري
«هــا أََنــا
أمــام عرشــه األبيــض ،ومنبـره ،ألنــه وحــده الديــانَ :
ــازي ُك َّل و ِ
ِ
ِ
سِ
ــون
اح ٍــد َك َمــا َي ُك ُ
ــريعاً َوأ ْ
ُج َرِتــي َمعــي أل َ
َ
ُج ِ َ
آتــي َ
ٱلنهايـ ُة ،ٱأل ََّو ُل و ِ
ٱآلخـ ُـر»
ـه .أََنــا ٱأل َِلـ ُ
َع َملُـ ُ
ـاء ،ٱ ْل ِب َد َايـ ُة َو ِّ َ َ
َ
ـف َوٱ ْل َيـ ُ
(الرؤيــا  ١٢ :٢٢و.)١٣
هاتــان الصفتــان اإللهيتــان :األزليــة واألبديــة ،ينســبهما الــرب يســوع
إلــى ذاتــه بنفــس القــوة التــي تنســبان بهــا إلــى اهلل .فــإذا لــم يكــن
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المســيح هو اهلل ،فكيف يجرؤ يســوع المســيح أن يصف ذاته باألزلية
ـاء ،ٱ ْل ِب َد َايـ ُة َو ِّ
ٱلن َه َايـ ُة،
واألبديــة ،ويقــول بغيــر تحفــظ« :أََنــا ٱأل َِلـ ُ
ـف َوٱ ْل َيـ ُ
ٱأل ََّو ُل و ِ
ٱآلخـ ُـر»؟ لــو أن إنســان نســب ذلــك إلــى ذاتــه لــكان مجدف ـاً.
َ
فنحــن اآلن أمــام قضيــة حــادة :إمــا أن يكــون المســيح مجدفـاً ،إو�مــا أن
يكــون صادقـاً .فــإذا كان صادقـاً  -وال شــك فــي ذلــك  -فــا مفــر مــن
أن يكــون هــو اهلل متجســداً.

 - ٣يســوع المســيح ينســب إلــى ذاتــه أنــه هــو الحيــاة بعينهــا،
وأنــه واهــب الحيــاة ومانحهــا لمــن يشــاء:
إن اهلل وحــده هــو الحــي بذاتــه ،وهــو مبــدئ الحيــاة فــي كل
الكائنــات .هــو الحــي األول ،والــذي أحيــا ويحيــى غي ـره مــن األحيــاء
وهــو ذاتــه الحيــاة ،وبــه يحيــا كل حــي آخــر ،واهلل هــو الحــي دائمـاً..
كان هــو الحــي منــذ األزل ،وال زال حي ـاً ،وســيظل هــو الحــي إلــى
األبــد .وكان هــو باعــث الحيــاة ،وأصــل الحيــاة ومبــدئ الحيــاة ،وال زال
يبعــث الحيــاة ،وســيظل دائمـاً باعــث الحيــاة ومنشــئ الحيــاة إلــى األبــد.
ـه َم ِعــي.
ـس إِ ٰلـ ٌ
يقــول الــرب اإللــه« :اُْنظُـ ُـروا َ
ٱآلن! أََنــا أََنــا ُهـ َـو َولَ ْيـ َ
ٱلســم ِ
أََنــا أ ِ
ِ
ِ
ـت َوأ ْ ِ
ـي أََنــا
اء َيـ ِـدي َوأَقُــو ُلَ :حـ ٌّ
ُميـ ُ
ُحيــي ...إ ِّنــي أ َْرفَــعُ إلَــى َّ َ
إِلَــى ٱأل ََبـ ِـد».

ب» (حزقيــال ،١٦ :١٤ ،١١ :٥
ٱلــر ُّ
ــي أََنــا َيقُــو ُل َّ
ٱلس ِّــي ُد َّ
«ح ٌّ
َ
:٣٥ ،٨ :٣٤ ،١١ :٣٣ ،٣ :١٨ ،١٦ :١٧ ،٤٨ :١٦ ،٢٠ ،١٨
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.)١١ ،٦
«ح ٌّي
َ

«ح ٌّي
َ

ب ٱ ْل ُج ُن ِ
ود» (صفنيا .)٩ :٢
أََناَ ،يقُو ُل َر ُّ
ب» (إشعياء  ،١٨ :٤٩إرميا .)٢٤ :٢٢
ٱلر ُّ
أََنا َيقُو ُل َّ

هــذه الصفــة التــي ينفــرد بهــا اهلل ،وال يتصــف بهــا غي ـره ،نســبها
الــرب يســوع المســيح إلــى ذاتــه بنفــس الدرجــة ،وبنفــس القــوة ،كمــا
يتصــف بهــا اهلل تعالــى.
 - ١فالرب يسوع نسب إلى ذاته أنه هو الحياة ذاتها:
فقــد قــال الــرب يســوع لمرثــا أخــت لعــازر ،وأمــام جميــع مــن شــهدوا
معجـزة إقامتــه للعــازر بعــد أن صــار لــه فــي القبــر أربعــة أيــام« :أََنــا
ِ
امـ ُة َوٱ ْل َح َيــاةُ» (يوحنــا .)٢٥ :١١
ُهـ َـو ٱ ْلق َي َ
ـق َوٱ ْل َحـ ُّ
ـق َوٱ ْل َح َيــاةُ»
وقــال لتلميــذه تومــا وللباقيــن« :أََنــا ُهـ َـو ٱلطَّ ِريـ ُ
(يوحنــا .)٦ :١٤
هــل يجــرؤ أحــد غيــر المســيح علــى أن يقــول بذاتــه عــن ذاتــه:
«أََنــا ٱ ْل َح َيــاةُ؟».

يســوع المســيح يقــول« :أََنــا ٱ ْل َح َيــاةُ» ذاتهــا ..،فليــس هــو الحــي
فقــط ،بــل هــو الحيــاة عينهــا ..ذاتهــا ..الحيــاة التــي هــي أصــل كل
حيــاة ..ونبــع كل حيــاة ..هــو الحيــاة باأللــف والــام ..ليــس هــو
جــزءاً مــن الحيــاة ..لكنــه الحيــاة ذاتهــا ..كلهــا ..الحيــاة فــي جوهرهــا
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وحقيقتهــا وذاتهــا ..أنــا الحيــاة!

َمــن ِمــن النــاس ،بــل َمــن ِمــن المالئكــة يجــرؤ علــى أن يقــول« :أََنــا
ٱ ْل َح َيــاةُ»؟ َمــن غير المســيح؟!
 - ٢والرب يسوع ينسب إلى ذاته أن له الحياة في ذاته:

ــه حيــاةٌ ِفــي َذ ِات ِ
ــه،
ــه َك َمــا أ َّ
يقــول الــرب يســوع« :أل ََّن ُ
ٱآلب لَ ُ َ َ
َن َ
ٰ
ـه َح َيــاةٌ ِفــي َذ ِاتـ ِـه» (يوحنــا
َع َ
َكذِلـ َ
ـن أ َْيض ـاً أ ْ
ـون لَـ ُ
َن تَ ُكـ َ
ٱالبـ َ
طــى ْ
ـك أ ْ
.)٢٦ :٥
ليــس االبــن إذن مخلوق ـاً ،وليســت الحيــاة فيــه مرســلة إليــه مــن
خــارج ذاتــه ،ولكــن الحيــاة فيــه هــي مــن ذاتــه ،تمام ـاً كمــا أن اآلب
الســماوي لــه الحيــاة فــي ذاتــه .االبــن إذن حــي ،الحيــاة كائنــة فيــه مــن
ذاتــه ألنــه هــو الحيــاة ،وأصــل الحيــاة ،تمامـاً كمــا أن اآلب الســماوي
حياتــه قائمــة فيــه مــن ذاتــه ،وليســت مبعوثــة إليــه مــن خــارج ذاتــه.
وهــذا يشــكل فارق ـاً فاص ـاً بيــن المخلــوق والخالــق .فالمخلــوق
صــار حي ـاً بالحيــاة التــي بعثهــا فيــه الخالــق ،ولــم يكــن قبــل البعــث
والخلــق حيـاً .أمــا الخالــق فحــي منــذ األزل وهــو الحــي األول ،والحيــاة
فيــه مــن ذاتــه ،إو�ال كان مخلوقـاً .والحيــاة فيــه كائنــة منــذ األزل ،ألنــه
هــو نفســه الحيــاة .ولــو لــم تكــن الحيــاة فيــه مــن ذاتــه لــكان شــأنه شــأن
كل مخلــوق ،ولــم يكــن بالتالــي خالقـاً ،ولــم يكــون أبــداً أن فاقــد الشــيء
ال يعطيــه ..فالخالــق وحــده هــو باعــث الحيــاة وأصلهــا ومنشــئها ،وهــو
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الحــي بذاتــه ،وفــي ذاتــه ،وهــو الحيــاة وكل الحيــاة.
 - ٣والرب يسوع نسب إلى ذاته أنه هو معطي الحياة ومانحها:
ـق ٱ ْل َحـ َّ
قــال لــه المجــد لليهــود« :ٱ ْل َحـ َّ
وســى
ـس ُم َ
ـق أَقُــو ُل لَ ُكـ ْـم :لَ ْيـ َ
اء ،بـ ْـل أَِبــي يع ِطي ُكــم ٱ ْل ُخ ْبـ َـز ٱ ْلح ِق ِ
ـن َّ ِ
ـن
َع َ
يقـ َّ
ـي ِمـ َ
طا ُكـ ُـم ٱ ْل ُخ ْبـ َـز ِمـ َ
أْ
َ
ٱلسـ َـم َ
ُْ ُ
ِ
ٱلس ِ
َن ُخ ْب َــز ٱل ٰلّ ِ
ٱلســم ِ
ــه ُه َــو َّ
ٱلن ِ
اء ،أل َّ
ــب َح َيــاةً
ــاز ُل ِم َ
ــماء ٱ ْل َواه ُ
ــن َّ َ
َّ َ
َع ِط َنــا ِفــي ُك ِّل ِحيـ ٍـن ٰهـ َذا ٱ ْل ُخ ْبـ َـز».
ِل ْل َعالَـِـم» .فَقَالُـوا لَـ ُ
سـ ِّـي ُد ،أ ْ
ـهَ :
«يــا َ
ــي فَــاَ
ــن ُي ْق ِب ْ
فَقَ َ
ــل إِلَ َّ
ســوعُ« :أََنــا ُه َــو ُخ ْب ُــز ٱ ْل َح َيــاةَ .م ْ
ــال لَ ُه ْــم َي ُ
ـش أ ََبــداً» (يوحنــا :٦ ،٣٥-٢٣ :٦
َي ُجــوعَُ ،و َمـ ْـن ُي ْؤ ِمـ ْـن ِبــي فَـاَ َي ْع َ
طـ ُ
 .)٥٨ ،٥٧ ،٥٣ ،٥١-٤٨المســيح إذن هــو الخبــز الحقيقــي الــذي
نــزل مــن الســماء ليعطــي العالــم الحيــاة .وألنــه «خبــز الحيــاة الحــق»،
الــذي تقــوم عليــه الحيــاة ،ومنــه تســتمد قوتهــا ،لذلــك ففيــه الشــبع وفيــه
االرت ـواء ،ومــن يعرفــه ويتغــذى بــه «فلــن يجــوع أبــداً ،ولــن يعطــش
أبــداً» ..والحيــاة هنــا ليســت الحيــاة الماديــة بمعناهــا الحســي الظاهــر،
بل الحياة الحقيقية بمفهومها السري الباطن ،باعتبارها الوجود الحي
المشــبع بالســعادة والرضــى والســام العميــق ،أي اإلحســاس العــارم
بالحيــاة الهنيئــة الغنيــة باإلشــباع التــام للــروح والنفــس والقلــب والفكــر،
والتــي ينمــو شــبعها وارتواؤهــا نمـواً مطــرداً ،يكفــل لهــا االســتمرار فــي
هــذا النعيــم الروحــي إلــى االبــد.
والمســيح بقولــه هــذا أبــان أنــه معطــي الحيــاة بــكل معانيهــا :فهــو
معطــي الحيــاة بمعنــى «الوجــود» مــن العــدم ،أي أنــه الخالــق والموجــد
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والمبــدع والبــارئ والفاطــر وأصــل الوجــود ،فهــو أصــل الحيــاة ومنشــئها
ومبدئهــا ،وهــو لذلــك علــة الكــون األولــى ،وهــو األول الــذي ال أول
لــه ،والبــدء الــذي ال بدايــة لــه ،وواجــب الوجــود ..والحــي األول الــذي
منــه نبعــت الحيــاة...
ثم هو معطي الحياة بمعنى أنه «غذاء الحياة» الذي يكفل للحياة
بقاءهــا واســتمرارها ودوامهــا ..وبهــذا المعنــى يصيــر هــو «الحافــظ»
للحيــاة وليــس الخالــق لهــا فقــط ،والضامــن لوجودهــا والحامــي لهــا،
والنافــخ فيهــا لتبقــى شــعلتها مضيئــة دائم ـاً ،وأوارهــا حامي ـاً ،ولهيبهــا
مضيئ ـاً ومشــعاً بالنــور والح ـ اررة .يقــول الــرب يســوع لتالميــذه« :إِ ِّنــي
ســتَ ْح َي ْو َن» (يوحنــا  )١٩ :١٤ســأبعث فيكــم الحيــاة
أََنــا َحـ ٌّ
ـي فَأَ ْنتُـ ْـم َ
دائمـاً.

َمــا أََنــا فَقَ ْــد
وبهــذا المعنــى األخيــر للحيــاة قــال الــرب يســوع« :أ َّ
ْضــل» (يوحنــا ،)١٠ :١٠
أَتَ ْيـ ُ
ـون لَ ُهـ ْـم َح َيــاةٌ َوِل َي ُكـ َ
ـت ِلتَ ُكـ َ
ـون لَ ُهـ ْـم أَف َ
بمعنــى أنــه جــاء مــن الســماء ليمنــح الخ ـراف الناطقــة الحيــاة ،فــا
تحيــا بــه فقــط ،بــل تكــون لهــا الحيــاة بغنــى يكفــل لهــا البقــاء الســعيد،
وتســتمتع بالحيــاة الرغــدة التــي تفيــض عــن حاجــة تلــك الخ ـراف إلــى
غيرهــا مــن الكائنــات ،فتحيــا الكائنــات األخــرى بقــوة حياتهــا ومــن
وفـرة غنــى الحيــاة فيهــا ،أي كمــا قــال الــرب نفســه عمــن يحيــا بــه أن
«تَ ْجـ ِـري ِمـ ْـن ب ْط ِنـ ِـه أَ ْنهــار مـ ٍ
ـي» (يوحنــا .)٣٨ :٧
ـاء َحـ ٍّ
َ
َ ُ َ
ولذلــك يبــدي ربنــا يســوع المســيح أســفه علــى الذيــن لــم ينتفعـوا مــن
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الفرصــة المتاحــة لهــم ليغترف ـوا مــن الحيــاة التــي يعطيهــا هــو بغنــى
ون
«والَ تُ ِريـ ُـد َ
للذيــن يطلبونهــا بإيمــان ويســعون إليهــا ،فيقــول لليهــودَ :
ـون لَ ُكـ ْـم َح َيــاةٌ» (يوحنــا  )٤٠ :٥أي هــذه الحيــاة
َن تَأْتُ ـوا إِلَـ َّ
أْ
ـي ِلتَ ُكـ َ
الســعيدة المشــبعة بالهنــاء والرضــى والســام ،والحيــاة التــي لهــا قــوة
ولهــا معنــى ومغــزى ،وتســتحق أن تُســمى حيــاة حقيقيــة كاملــة غامـرة.
 - ٤والرب يسوع نسب إلى ذاته أنه يعطي حياة أبدية:

(أ) فهــو ليــس يمنــح الحيــاة فقــط بــل أن الحيــاة التــي يمنحهــا هــي
أيضـاً الحيــاة األبديــة ،الحيــاة الممتــدة إلــى مــا ال نهايــة.

قــال الــرب يســوع للم ـرأة الســامرية عندمــا اعتــذرت عــن إعطائــه
ـن َع ِط َّيـ َة ٱل ٰلّـ ِـهَ ،و َمـ ْـن ُهـ َـو ٱلَّـ ِـذي َيقُــو ُل
مــاء ليشــرب« :لَـ ْـو ُك ْنـ ِـت تَ ْعلَ ِميـ َ
َع َ ِ
َع ِط ِ
ـت
شـ َـر َب ،لَ َ
ينــي ألَ ْ
ـاء َح ّيـاً» .قَالَـ ْ
طلَ ْبـ ِـت أَ ْنـ ِـت ِم ْنـ ُ
ـه فَأ ْ
لَـ ِـك أ ْ
طــاك َمـ ً
ـك
ـه ٱ ْل َمـ ْأ
ـن لَـ َ
سـ ِّـي ُد ،الَ َد ْلـ َـو لَـ َ
لَـ ُ
ـك َوٱ ْل ِب ْئـ ُـر َع ِميقَ ـ ٌة .فَ ِمـ ْـن أ َْيـ َ
ـرَةَُ :
«يــا َ
َع َ ِ
طا َنــا ٱ ْل ِب ْئـ َـر،
َع َ
ـي؟ أَلَ َعلَّـ َ
ـاء ٱ ْل َحـ ُّ
ـوب ،ٱلَّـ ِـذي أ ْ
ـك أ ْ
ظـ ُـم مـ ْـن أَِبي َنــا َي ْعقُـ َ
ٱ ْل َمـ ُ
ِ ِ
ِ
ب
ســوعُُ « :ك ُّل َمـ ْـن َي ْ
َو َ
شـ َـر ُ
َجـ َ
شـ ِـر َب م ْن َهــا ُهـ َـو َوَب ُنــوهُ َو َم َواشــيه؟» أ َ
ـاب َي ُ
ـن ٱ ْلمـ ِ
شــر ِ
ِٰ
ِمـ ْـن ٰهـ َذا ٱ ْلمـ ِ
ـاء ٱلَّـ ِـذي
ـاء َي ْع َ
طـ ُ
ـش أ َْيضـاًَ .ولكـ ْـن َمـ ْـن َي ْ َ ُ
ب مـ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ُعطيــه َيصيـ ُـر
ُع ِطيـ ِـه أََنــا َفلَـ ْـن َي ْع َ
طـ َ
ـاء ٱلــذي أ ْ
أْ
ـش إلَــى ٱأل ََبــدَ ،بــل ٱ ْل َمـ ُ
ـاء ي ْنبــع إِلَــى حيـ ٍ
ِفيـ ِـه ي ْنبــو َ ٍ
ـاة أ ََب ِد َّيـ ٍـة» (يوحنــا .)١٤-١٠ :٤
ََ
َُ
ع َمـ َ َ ُ
وقــال أيض ـاً لليهــود« :أََنــا ُهــو ُخ ْبـ ُـز ٱ ْلحيـ ِ
ـاةٰ ...ه ـ َذا ُهـ َـو ٱ ْل ُخ ْبـ ُـز
ََ
َ
ِ
ـن َّ ِ ِ
َّ
ِ
ٱلنـ ِ
ـوت .أََنــا ُهـ َـو
ـ
م
ي
ال
و
ـان
ـ
س
ن
ٱإل
ـه
ـ
ن
م
ـي َيـأْ ُك َل ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ
ـاز ُل ِمـ َ
ٱلسـ َـماء ،ل َكـ ْ
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َحـ ٌـد ِمـ ْـن ٰهـ َذا ٱ ْل ُخ ْبـ ِـز
ـن َّ
ٱ ْل ُخ ْبـ ُـز ٱ ْل َحـ ُّ
ـي ٱلَّـ ِـذي َنـ َـز َل ِمـ َ
ٱلسـ َـماء .إِ ْن أَ َك َل أ َ
ٱلســم ِ
اءَ ...مـ ْـن
َي ْح َيــا إِلَــى ٱأل ََبـ ِـدٰ ...هـ َذا ُهـ َـو ٱ ْل ُخ ْبـ ُـز ٱلَّـ ِـذي َنـ َـز َل ِمـ َ
ـن َّ َ
ـه َي ْح َيــا إِلَــى ٱأل ََبـ ِـد» (يوحنــا  .)٥٨-٤٨ :٦وقــال
َيـأْ ُك ْل ٰهـ َذا ٱ ْل ُخ ْبـ َـز فَِإ َّنـ ُ
ـع َع ْي َن ْيـ ِـه
ســوعُ ِب ٰهـ َذا َوَرفَـ َ
يناجــي اآلب علــى مســمع تالميــذه« :تَ َكلَّـ َـم َي ُ
ــال« :أَيُّهــا ٱآلب ،قَ ْــد أَتَ ِ
ٱلســم ِ
ــك
ــت َّ
اء َوقَ َ
ــاع ُةَ .م ِّج ِــد ْٱب َن َ
ٱلس َ
ُ
َ
َن ْح َــو َّ َ
طاناً علَــى ُك ِّل ج ٍ ِ ِ
ـي
َع َ
ِل ُي َم ِّجـ َـد َك ْٱب ُنـ َ
ط ْيتَـ ُ
ـك أ َْيض ـاً ،إِ ْذ أ ْ
س ـ ْل َ َ
َ َ
ـه ُ
ســد ل ُي ْعطـ َ
ـه» (يوحنــا  ١ :١٧و.)٢
َع َ
ط ْيتَـ ُ
َح َيــاةً أ ََب ِد َّي ـ ًة ِل ـ ُك ِّل َمـ ْـن أ ْ
وفــي هــذه العبــارة مــن فــم الــرب يســوع يكشــف عــن ســلطانه
المطلــق علــى كل مــا لــه جســد ،وعلــى أن يهــب الحيــاة األبديــة لــكل
البشــر الذيــن صــاروا لــه بإيمانهــم بــه .إو�ذا كان الــرب يســوع ينســب
هــذا الســلطان إلــى اآلب أوالً ،ويقــول أن اآلب هــو الــذي أعطــاه
هــذا الســلطان ،واآلب هــو الــذي أعطــاه المخلصيــن باســمه فإنــه
بهــذا يشــرح العالقــة بيــن اآلب واالبــن ،وأنــه ليــس هنــاك تعــارض
بينهمــا ،فــي اإلرادة والمشــيئة ،وأنهمــا واحــد فــي الجوهــر .وليســت هــذه
هــي الم ـرة الوحيــدة التــي ينســب فيهــا الــرب يســوع الفضــل فــي كل
شــيء لــآب .إنــه دائم ـاً يقــول أنــه مرســل مــن اآلب وأنــه ال يصنــع
مشــيئته بــل مشــيئة اآلب الــذي أرســله ،مؤكــداً بذلــك علــى وحدانيــة
الــذات اإللهيــة ،وعلــى وحــدة المشــيئة بينــه وبيــن اآلب .وفــي هــذا مــا
يطمئــن التالميــذ واليهــود إلــى أن المســيح ليــس إلهـاً آخــر غيــر اآلب
الســماوي ،فليــس ثمــة إال إلــه واحــد .وليــس االبــن علــى األرض إال
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اهلل غيــر المنظــور وقــد صــار منظــو اًر فــي المســيح.
«خر ِافــي تَســمع صوِتــي ...وأََنــا أ ْ ِ
ِ
يهــا َح َيــاةً
ْ َ ُ َْ
ُعط َ
َ
وقــال كذلــكَ :
أ ََب ِديَّــ ًة» (يوحنــا  ٢٧: ١٠و.)٢٨
المســيح إذن ال يهــب الحيــاة فقــط بمعنــى الخلــق واإليجــاد ،وال
يهــب الحيــاة مــا يغذيهــا ليكفــل لــه البقــاء فت ـرة مــا ،بــل أيض ـاً يهــب
الحيــاة األبديــة ،أي الحيــاة الممتــدة إلــى مــا ال نهايــة لــه ..وهــي التــي
تشــارك اهلل وجــوده إلــى أبــد اآلبــاد.

فــإذا كان الــرب يســوع يهــب الحيــاة فهــو الخالــق ،وهــو أيض ـاً
الحافــظ .أمــا أنــه يهــب الحيــاة األبديــة ،فهــذا معنــاه أيض ـاً أنــه يملــك
األبدية ،ألن فاقد الشيء ال يعطيه ،فهو إذن مبدئ الحياة ،وضامن
الحيــاة ومالكهــا إلــى األبــد .مــن يكــون إذن المســيح إال أن يكــون هــو
اهلل بذاتــه؟!
(ب) والــرب يســوع المســيح نســب إلــى ذاتــه أنــه يمنــح الحيــاة
األبديــة لمــن يؤمــن بــه:
ـق ٱ ْل َحـ َّ
قــال لــه المجــد« :اَْل َحـ َّ
ـه
ـن ِبــي َفلَـ ُ
ـق أَقُــو ُل لَ ُكـ ْـمَ :مـ ْـن ُي ْؤ ِمـ ُ
َح َيــاةٌ أ ََب ِديَّــ ٌة» (يوحنــا .)٤٧ :٦

ــن ِب ِ
ــه
وقــال أيض ـاً« :أ َّ
َن ُك َّل َم ْ
ــون لَ ُ
ــه تَ ُك ُ
ــن َوُي ْؤ ِم ُ
ٱالب َ
ــن َي َــرى ْ
ـه َح َيــاةٌ
ٱالبـ ِـن لَـ ُ
َح َيــاةٌ أ ََب ِد َّيـ ٌة» (يوحنــا  )٤٠ :٦وقــال« :اَلَّـ ِـذي ُي ْؤ ِمـ ُ
ـن ِب ْ
ٱالب ِ
ــن َي َــرى َح َيــاةً» (يوحنــا ،٣٦ :٣
ــن لَ ْ
أ ََب ِديَّــ ٌةَ ،وٱلَّ ِــذي الَ ُي ْؤ ِم ُ
ــن ِب ْ
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أنظــر أيض ـاً يوحنــا  ١٥ :٣و.)١٦

ِِ
ِ
ـن ِبــي َكمــا قَـ َ ِ
ـار
آمـ َ
ـال ٱ ْلكتَـ ُ
ـاب تَ ْجـ ِـري مـ ْـن َب ْطنــه أَ ْن َهـ ُ
َ
«مـ ْـن َ
وقــالَ :
مـ ٍ
ـي» (يوحنــا  )٣٨ :٧فالمؤمــن بالــرب يســوع ســوف ال يمنحــه
ـاء َحـ ٍّ
َ
الحيــاة األبديــة لشــخصه فقــط ،بــل يصيــر كذلــك نبعـاً فياضـاً بالحيــاة
لغيـره مــن النــاس.

ِ
ــات
امــ ُة َوٱ ْل َح َيــاةَُ .م ْ
ــن ِبــي َولَ ْــو َم َ
آم َ
ــن َ
وقــال« :أََنــا ُه َــو ٱ ْلق َي َ
ــوت إِلَــى ٱأل ََبــد»
ــن ِبــي َفلَ ْ
س َــي ْح َياَ ،و ُك ُّل َم ْ
ــن َي ُم َ
آم َ
ــن َك َ
فَ َ
ان َح ّيــاً َو َ
(يوحنــا  ٢٥ :١١و.)٢٦

(ج) والــرب يســوع المســيح نســب إلــى ذاتــه أنــه يمنــح الحيــاة
األبديــة لمــن يحفــظ كالمــه:

ـق ٱ ْل َحـ َّ
قــال لــه المجــد« :اَْل َحـ َّ
َحـ ٌـد َي ْحفَ ـظُ
ـق أَقُــو ُل لَ ُكـ ْـم :إِ ْن َك َ
ان أ َ
َكالَ ِمــي َفلَـ ْـن َيـ َـرى ٱ ْل َمـ ْـو َت إِلَــى ٱأل ََبــد» (يوحنــا.)٥١ :٨
(د) ويمنح الحياة األبدية لمن يعرفه:

قــال لــه المجــدِ ِ ِ ٰ :
ـت
َن َي ْع ِرفُـ َ
ـي ٱ ْل َح َيــاةُ ٱأل ََب ِد َّي ـ ُة :أ ْ
ـوك أَ ْنـ َ
َ
«وهــذه هـ َ
ِٰ
ع ٱ ْلم ِســيح ٱلَّـ ِ
ـه ٱ ْلح ِق ِ
سـ ْلتَ ُه» (يوحنــا :١٧
َر
أ
ي
ـذ
ـو
ـ
س
ي
و
يقـ َّ
ـي َو ْحـ َـد َك َ َ ُ َ َ َ
ٱإل لـ َ َ
ْ َ
.)٣
(هــ) والــرب يســوع المســيح نســب إلــى ذاتــه أنــه يمنــح الحيــاة
الجديــدة بالقيامــة الثانيــة:
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لقــد نســب الــرب يســوع إلــى ذاتــه أنــه هــو بذاتــه ســيقيم الموتــى فــي
اليــوم األخيــر ،وأنــه ســيتولى المؤمنيــن بــه ،والعامليــن مس ـرته بــأن
يقيمهــم بنفســه إلــى حيــاة أبديــة ســعيدة ،ليحي ـوا معــه إلــى األبــد فــي
ســعادة كاملــة ال نهائيــة.

ـيئ ُة ِ ِ
َن ُك َّل َمــا
س ـلَ ِني :أ َّ
«و ٰهـ ِـذ ِه َم ِشـ َ
ٱآلب ٱلَّــذي أ َْر َ
قــال لــه المجــدَ :
ــه ِفــي ٱ ْليــوِم ٱأل ِ
ش ْــيئاً ،ب ْ ِ
َخ ِ
َن
يــر .أل َّ
َع َ
ــه َ
ط ِانــي الَ أُ ْتِل ُ
يم ُ
ــف ِم ْن ُ
أْ
َ
َْ
ــل أُق ُ
ٰهـ ِـذ ِه ِهــي م ِشـ َ ِ
ـن
س ـلَ ِني :أ َّ
ـن َوُي ْؤ ِمـ ُ
ٱالبـ َ
َن ُك َّل َمـ ْـن َيـ َـرى ْ
ـيئ ُة ٱلَّــذي أ َْر َ
َ َ
ـه ِفــي ٱ ْليــوِم ٱأل ِ
ِ
ِ
َخيـ ِـر» (يوحنــا
ـ
يم
ُق
أ
ـا
ـ
ن
َ
أ
و
،
ة
ـ
ي
د
َب
أ
ة
ـا
ـ
ي
ح
ـه
ـ
َّ
ٌ
ٌ
َ
ُ ُ
ِبـ ِـه تَ ُكـ ُ
ـون لَ ُ َ َ َ
َْ
َ
 ٣٩ :٦و.)٤٠
وقــال أيض ـاً« :الَ َي ْقـ ِـد ُر
ِ
ٱلَّـ ِـذي أَر ِ
ـه
يمـ ُ
ْ َ
س ـلَني َوأََنــا أُق ُ

ٱآلب
َن ُي ْق ِبـ َـل إِلَـ َّ
َحـ ٌـد أ ْ
ـي إِ ْن لَـ ْـم َي ْجتَِذ ْبـ ُ
ـه ُ
أَ
ِفــي ٱ ْليــوِم ٱأل ِ
َخيــر» (يوحنــا .)٤٤ :٦
َْ

ـه َح َيــاةٌ أ ََب ِد َّيـ ٌة،
سـ ِـدي َوَي ْ
ب َد ِمــي َفلَـ ُ
شـ َـر ُ
«مـ ْـن َيـأْ ُك ُل َج َ
وقــال كذلــكَ :
ـه ِفــي ٱ ْليــوِم ٱأل ِ
ِ
َخيـ ِـر» (يوحنــا .)٥٤ :٦
يمـ ُ
َْ
َوأََنــا أُق ُ
ِ
ام ُة َوٱ ْل َح َياةُ» (يوحنا .)٢٥ :١١
وقال« :أََنا ُه َو ٱ ْلق َي َ
ٰ
ـن
ـه َك َمــا أ َّ
ات َوُي ْح ِيــيَ ،كذِلـ َ
وقــال« :أل ََّنـ ُ
ٱآلب ُي ِقيـ ُـم ٱأل َْمـ َـو َ
ٱالبـ ُ
ـك ْ
َن َ
ـاء» (يوحنــا .)٢١ :٥
أ َْيضـاً ُي ْح ِيــي َمـ ْـن َي َ
شـ ُ

يســوع المســيح إذن هــو مانــح الحيــاة بالخلــق ،ومانــح الحيــاة الثانيــة
بإقامتــه الموتــى مــن المــوت ،ومانــح الحيــاة األبديــة إلــى مــا ال نهايــة
ولقد برهن على سلطانه على اإلقامة من الموت بإقامته ابنة يايرس
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(متّى  ،٢٦-٢٣ ،١٩ ،١٨ :٩مرقس  ،٤٣-٣٥ ،٢٤-٢٢ :٥لوقا
 ،)٥٦-٤٩ ،٤٢ ،٤١ :٨وابــن أرملــة ناييــن (لوقــا ،)١٦-١١ :٧
ولعــازر (يوحنــا  )٤٤-١٤ :١١بعــد أربعــة أيــام مــن دفنــه .فهــو الحيــاة
ذاتهــا وباعــث الحيــاة علــى اإلطــاق بــا قيــد لســلطانه ،تمامـاً كاآلب
النــه واحــد فــي جوهــر الالهــوت ،والــذات اإللهيــة الواحــدة.
 - ٤يســوع المســيح ينســب إلــى ذاتــه أنــه حاضــر فــي كل مــكان
وزمــان:
اهلل وحــده هــو الــذي يوجــد فــي كل مــكان وال يحــده مــكان ،ألنــه
روح (يوحنــا  )٢٤ :٤غيــر محــدود ،وليــس مــادة .أمــا اإلنســان فألنــه
محــدود فــا يمكنــه أن يوجــد فــي أكثــر مــن مــكان فــي وقــت واحــد .فــا
يســتطيع أن يكــون ،مثـاً ،فــي الغرفــة وخــارج الغرفــة فــي وقــت واحــد.
وتعتبــر هــذه الحقيقــة فــي عالــم اإلنســان مــن البديهيــات ومــن قوانيــن
الفكــر الضروريــة.

ـه ِمـ ْـن قَ ِريـ ٍـب َيقُــو ُل ٱلـ َّـر ُّ
ـت إِ ٰله ـاً
يقــول الــرب« :أَلَ َعلِّــي إِ ٰلـ ٌ
سـ ُ
ب َولَ ْ
ـان ِفــي أَم ِ
ســتَِت َرٍة أَفَ َمــا أ ََراهُ أََنــا َيقُــو ُل
ِمـ ْـن َب ِعيـ ٍـد .إِ َذا ْ
سـ ٌ
اكـ َ
ـن ُم ْ
ٱختََبـأَ إِ ْن َ
َ
ٱلســماو ِ
ب؟» (إرميــا :٢٣
ض َيقُــو ُل ٱلـَّـر ُّ
ٱلـَّـر ُّ
ات َوٱأل َْر َ
َمــا أ َْمـأُ أََنــا َّ َ َ
ب؟ أ َ
 ٢٣و.)٢٤
ب ُهـ َـو ِ
ـه
ـك أ َّ
َن ٱلـَّـر َّ
ِّد ِفــي َق ْل ِبـ َ
ٱعلَـِـم ٱ ْل َيـ ْـوَم َوَرد ْ
ٱإل ٰلـ ُ
ويقــول أيضـاً« :فَ ْ
ق ،وعلَــى ٱألَر ِ ِ
ِفــي َّ ِ ِ
ـس ِسـ َـواهُ»
ٱلسـ َـماء مـ ْـن فَـ ْـو ُ َ َ
ض مـ ْـن أ ْ
َس ـ َف ُل .لَ ْيـ َ
ْ
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(تثنيــة .)٣٩ :٤

ٱلســم ِ
ب إِ ٰله ُكــم ُهــو ٱل ٰلّ ُ ِ
ق
ويقــول« :أل َّ
َن َّ
اء ِم ْ
ــن فَ ْــو ُ
ٱلــر َّ َ ْ َ
ــه فــي َّ َ
َو َعلَــى ٱأل َْر ِ
ــت» (يشــوع .)١١ :٢
ض ِم ْ
ــن تَ ْح ُ
ــن ر ِ
ْه ِ
ــن
وح َ
ــكَ ،و ِم ْ
ويقــول النبــي فــي المزمــور« :أ َْي َ
ــن أَذ َ ُ
ــب م ْ ُ
ٱلســماو ِ
ـاك َ ،إوِ� ْن
ـت ُه َنـ َ
َو ْج ِهـ َ
ـن أ ْ
ات فَأَ ْنـ َ
ص ِعـ ْـد ُ
ـك أ َْيـ َ
َهـ ُـر ُ
ت إِلَــى َّ َ َ
ب؟ إِ ْن َ
ـت ِفــي ٱ ْل َه ِ
ت
احـ ِ
ٱلص ْبـ ِ
ـي ُّ
ـت .إِ ْن أ َ
فََر ْ
سـ َك ْن ُ
َخـذ ُ
اوَيـ ِـة فَ َهــا أَ ْنـ َ
شـ ُ
ْت َج َن َ
ـحَ ،و َ
ـاك أ َْيضـاً تَه ِد ِ
ِفــي أَقَ ِ
ـك.
ينــي َيـ ُـد َك َوتُ ْم ِسـ ُك ِني َي ِمي ُنـ َ
اصــي ٱ ْل َب ْحـ ِـر ،فَ ُه َنـ َ
ْ
ِ
ـت« :إِ َّنمــا ٱلظُّ ْلم ـ ُة تَ ْغ َ ِ
ـيء َح ْوِلــي! ٱلظُّ ْل َم ـ ُة
فَ ُق ْلـ ُ
شــاني» .فَٱللَّ ْي ـ ُل ُيضـ ُ
َ
َ
ٱلنهـ ِ ِ
ِ
ـيءَ .كٱلظُّ ْل َمـ ِـة ٰه َك ـ َذا
أ َْيض ـاً الَ تُ ْظِلـ ُـم لَ َد ْيـ َ
ـكَ ،وٱللَّ ْي ـ ُل مثْـ َـل َّ َ
ـار ُيضـ ُ
ُّ
ٱلنــور» (مزمــور  ١٢-٧ :١٣٩أنظــر أيض ـاً أيــوب ٩ ،٨ :٢٣
إشــعياء .)١ :٦٦
أمــا يســوع المســيح فعلــى الرغــم مــن أنــه اتخــذ إنســانيتنا وصــار فــي
شــبه النــاس لكنــه نســب إلــى ذاتــه الوجــود فــي كل مــكان ،والحضــور
فــي غيــر مــكان فــي وقــت واحــد ،وفــي غيــر زمــان.
( )١قــال لــه المجــد لنيقوديمــوس أحــد رؤســاء اليهــود وعلمائهــم:
ٱلســم ِ
ٱلســم ِ
َحـ ٌـد َ ِ ِ
ـن
اءْ ،ٱبـ ُ
اء إَِّل ٱلَّـ ِـذي َنـ َـز َل ِمـ َ
ـس أ َ
«ولَ ْيـ َ
َ
ـن َّ َ
صعـ َـد إلَــى َّ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
سـ ِ
ٱلسـ َـماء» (يوحنــا .)١٣ :٣
ـان ٱلــذي ُهـ َـو فــي َّ
ٱإل ْن َ
فــي هــذا التصريــح القدســي ،إعــان واضــح أن الســماء التــي بهــا
العــرش اإللهــي ،لــم يصعــد بعــد إليهــا أحــد مــن النــاس (األمثــال :٣٠
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 ،٤أعمال  )٣٤ :٢لكن ابن اإلنســان ،أي المســيح ،هو وحده الذي
نــزل منهــا (يوحنــا  ،٦٢ ،٥١ ،٣٨ ،٣٣ :٦كورنثــوس األولــى :١٥
 ،٤٧أفســس  ،١٠ :٤يوحنــا  )٣١ :٣ ،١٨ :١ومــع نزولــه منهــا إال
أنــه كائــن وقائــم فيهــا وموجــود بهــا ،بالهوتــه الــذي يمــأ الســماوات
واألرض .أمــا أرواح األبـرار والقديســين فتصعــد إلــى الفــردوس (لوقــا
 ،٤٣ :٢٣كورنثــوس الثانيــة  ،٤ :١٢الرؤيــا  )٢:٧مقــر ارحــة
الصديقيــن ،وهــو مــا يعــرف ب ـ «الســماء الثالثــة» (كورنثــوس الثانيــة
 )٢ :١٢وهو غير السماء (لوقا  ،٢١ :٣أعمال )٤٩ :٧ ،٢١ :٣
التــي بهــا العــرش والمالئكــة ،والتــي تعــرف «بالملكــوت» (متّــى :٢٥
 ،٣٤لوقــا ٢ ،٣٠ :٢٢ ،٣٣ :١٢تيموثــاوس  ،١٨ :٤يعقــوب :٢
 )٥أو «ســماء الســموات» (الملــوك األول  ،٢٧ :٨يشــوع بــن ســيراخ
 )١٨ :١٦والتي اعدها اهلل (متّى  ،٢٣ :٢٠ ،٣٤ :٢٥مرقس :١٠
 ،٤٠كورنثــوس األولــى  )٩ :٢لألب ـرار أن يرثوهــا ولــن يدخلوهــا إال
بعد يوم القيامة والحســاب .وأما أرواح األشـرار فتمضي إلى الجحيم
(لوقــا  ،٢٣ :١٦متّــى  ،١٨ :١٦مزمــور  )١٧ :٩مقرهــا المؤفــت
إلــى يــوم الدينونــة العظيــم ،بحيــث ترســل إلــى جهنــم (متّــى ،٢٢ :٥
 ،٩ :١٨ ،٢٨ :١٠ ،٣٠ ،٢٩مرقس ٢ ،٤٧ ،٤٥ ،٤٣ :٩بطرس
 )٤ :٢المعــدة إلبليــس ومالئكتــه األشـرار ،وهــي النــار األبديــة (متّــى
 ،٤١ :٢٥مرقــس .)٤٨-٤٣ :٩
يقــول القديــس أوغســطينوس« :أو ليــس ذاك الــذي صعــد إلــى
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الســماء جــاء إلــى أرضنــا دون أن يبتعــد عــن الســماء؟ أو ليــس هــو
ذاك الــذي يصعــد إلــى الســماء دون أن يتخلــى عنــا؟» (القديــس
أوغســطينوس« :شــرح رســالة القديــس يوحنــا األولــى» المقالــة
السادســة ،المحبــة الصادقــة ،فق ـرة .)١٣
إو�ذن ابن اإلنســان ،وهو يســوع المســيح ،مع أنه نزل من الســماء،
لكنــه هــو علــى األرض لــم يخــل الســماء مــن وجــوده ،بــل ظــل قائمـاً
فيهــا .فعندمــا كان علــى األرض كان ال ي ـزال فــي الســماء ..عندمــا
كان جالس ـاً علــى حجــر العــذراء كان فــي نفــس الوقــت جالس ـاً علــى
عرشــه فــي الســماء ..وعندمــا كان يكلــم نيقوديمــوس أحــد رؤســاء
اليهــود وعلمائهــم كان يصغــي إلــى تســبيح المالئكــة أمــام عرشــه فــي
الســماء ،ويســتمع إلــى صلـوات جميــع مخلوقاتــه الناطقــة ..حقيقــة ال
يمكــن أن نفهمهــا بالنســبة لإلنســان ذلــك الكائــن المحــدود ،لكنهــا ال
تعــرف إال عــن اهلل وحــده .فكيــف ســاغ ليســوع المســيح أن ينســب إلــى
ذاتــه مــا ال ينســب إال إلــى اهلل وحــده :الوجــود فــي كل مــكان فــي وقــت
واحــد ،مــا لــم يكــن بهــذا يعلــن عــن وحدانيتــه مــع اآلب فــي جوهــر
الالهــوت؟!
على أن نزول االبن من الســماء (يوحنا  )٤٢ ،٣٨ :٦ليس كما
ينــزل اإلنســان مــن الطابــق العلــوي إلــى طابــق أســفل ،فــإن النــزول
بهــذا المعنــى األخيــر يقتضــي إخــاء الطابــق العلــوي والحلــول فــي
الطابــق األســفل .وهــذا لــم يحــدث بالنســبة للمســيح ،فهــو مــا قــال:
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«نــزل مــن الســماء وهــو كائــن فــي الســماء» ،أي كان علــى األرض
وفــي الســماء فــي وقــت واحــد.
إو�ذن فنــزول الــرب يســوع ال بمعنــى إخالئــه الســماء مــن وجــوده،
وال بمعنــى الحلــول المــادي المحصــور فــي المــكان ،بــل نزولــه بمعنــى
تنازلــه أن يكــون لــه  -هــو مالــئ الســماوات وكل الوجــود  -كيــان
منظــور ،تلبــس بــه ،وصــار لالهوتــه حجاب ـاً وســت اًر حتــى يصيــر
منظــو اًر للنــاس .ولمــا كان اهلل عالي ـاً ســامياً وأعلــى مــن الســماوات،
فــإذا صــار لــه علــى األرض وجــود منظــور ملمــوس ،فقــد نــزل فــي
نظــر النــاس  -بهــذا المفهــوم  -مــن الســماء إلــى األرض.
( )٢ولقــد روى اإلنجيــل المقــدس قصــة إيمــان نثنائيــل الــذي مــن
ناص ـرة الجليــل ،والــذي صــار فيمــا بعــد برثولمــاوس الرســول أحــد
االثنــي عشــر تلميــذاً ورسـوالً ..هــذه القصــة ّبينــة أخــرى علــى حضــور
الــرب يســوع فــي كل مــكان.
إن نثنائيــل التقــى بــه فيلبــس الــذي كان قــد صــار حديثـاً مــن أتبــاع
ِ
ِ
ـه
ـس َو َجـ َـد َنثََن ِائيـ َـل َوقَـ َ
ـب َع ْنـ ُ
ـال لَـ ُ
«و َج ْد َنــا ٱلَّــذي َكتَـ َ
ـهَ :
المســيح «فيلُُّبـ ُ
ِ
َّ
ام ِ
ــن
وس َ
ســو َ
ــف ٱلَّ ِــذي ِم َ
ع ْٱب َ
ــن ُي ُ
ــاءَ :ي ُ
ــوس َوٱألَ ْن ِب َي ُ
ُم َ
وســى فــي ٱلن ُ
ٱلن ِ
ـه َنثََن ِائيـ ُل« :أ ِ
ٱلن ِ
ـن َّ
َّ
ـي ٌء
اصـ َـرِة» .فَقَـ َ
ـون َ
ـن أ ْ
ـال لَـ ُ
َن َي ُكـ َ
اصـ َـرِة ُي ْم ِكـ ُ
َمـ َ
شـ ْ
ـال لَـ ُ ِ
ِ
ســوعُ َنثََن ِائيـ َـل
ـس« :تَ َعـ َ
ـح؟» قَـ َ
صالـ ٌ
ـال َوٱ ْنظُـ ْـر»َ .وَأرَى َي ُ
ـه فيلُُّبـ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سـ َـرائيل ٌّي َحقّـاً الَ غـ َّ
ـال
ـش فيــه» .قَـ َ
ُم ْق ِبـاً إِلَ ْيــه ،فَقَـ َ
ـهُ :
ـال َع ْنـ ُ
«هـ َـوَذا إِ ْ
ِ
ـه َنثََن ِائيـ ُلِ :
ـاك
َن َد َعـ َ
ســوعُ « :قَ ْبـ َـل أ ْ
لَـ ُ
«مـ ْـن أ َْيـ َ
َجـ َ
ـن تَ ْع ِرفُنــي؟» أ َ
ـاب َي ُ
60

60

أنت المسيح ابن اهلل الحي

ـك» .فَقَـ َ ِ
ِ
ـت
ـت ٱلتِّي َنـ ِـةَ ،أر َْيتُـ َ
«يــا ُم َعلِّـ ُـم ،أَ ْنـ َ
ـت تَ ْحـ َ
ـس َوأَ ْنـ َ
ـال َنثََنائيـ ُلَ :
فيلُُّبـ ُ
ـن ٱل ٰلّـ ِـه! أَ ْنـ َ ِ
ـت أل َِّنــي
سـ َـر ِائ َ
آم ْنـ َ
ْٱبـ ُ
َجـ َ
يل!» أ َ
ـت َملـ ُك إِ ْ
ـاب َي ُ
ســوعَُ « :هـ ْـل َ
ظـ َـم ِمـ ْـن ٰه ـ َذا!»
َع َ
ـك إِ ِّنــي َأر َْيتُـ َ
ـت لَـ َ
سـ ْـو َ
ـك تَ ْحـ َ
ُق ْلـ ُ
ف تَـ َـرى أ ْ
ـت ٱلتِّي َنــة؟ َ
(يوحنــا .)٥٠-٤٥ :١
والمتأمــل فــي هــذه القصــة يعجــب مــن ســرعة إيمــان نثنائيــل،
ويذهــل مــن تحولــه المفاجــئ مــن رجــل لــم يكــن يتوقــع أن يكــون فــي
يســوع المســيح شــيء مــن الخيــر أو الصــاح  -نظـ اًر ألنــه ناصــري،
وأهــل الناصـرة لــم يكونـوا ذوي صــاح بــل كان رأي اليهــود فيهــم أنهــم
أشـرار بمــا اختلــط لديهــم مــن أفــكار وعــادات وثنيــة أفســدت عقيدتهــم
وديانتهــم  -إلــى رجــل آخــر زاد إيمانــه أضعاف ـاً علــى إيمــان فيلبــس
الــذي دعــاه وألــح عليــه فــي دعوتــه ،كان نثنائيــل متلكئ ـاً فــي قبــول
الدعــوة رافض ـاً لهــا معترض ـاً عليهــا حتــى لقــد قــال لــه فيلبــس :تعــال
وانظــر! وهــي عبــارة ال يقولهــا إنســان إال عندمــا تعييــه الحيلــة فــي
إقنــاع رفيقــه.
وبينمــا كان فيلبــس الــذي دعــاه نثنائيــل يقــول عــن يســوع المســيح
«يســوع ابــن يوســف الــذي مــن الناصـرة» قــال نثنائيــل موجهـاً الخطــاب
للمســيح « اربــي( :أي يــا معلــم ويــا رب  -وهــو تعبيــر إجــال يوجــه
عنــد مخاطبــة كبــار المعلميــن المرموقيــن)  -أنــت ابــن اهلل ،أنــت ملــك
إسرائيل».
وهنــا ال بــد للمــرء أن يتســاءل :كيــف تحولــت نظ ـرة نثنائيــل هــذا
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«هــوَذا إِســر ِائ ِ
يل ٌّي
التحــول المفاجــئ؟ إنــه عندمــا قــال لــه الــرب يســوعَ ُ :
َْ
َحقّ ـاً الَ ِغـ َّ
ـش ِفيــه» أجــاب نثنائيــل بأســلوب خــا مــن التوقيــر الــذي
اســتعمله بعــد ذلــك بقليــل ..قــال لــه :مــن أيــن تعرفنــي؟ ولــم يــزد بتلقيبــه
حتــى بلقــب «ســيد» وهــو تعبيــر يقتضيــه األدب فــي مخاطبــة اآلخريــن
«يــا
كمــا فعــل اليونانيــون الذيــن تقدم ـوا إلــى فيلبــس وســألوه قائليــنَ :
ع» (يوحنــا  - )٢١ :١٢ممــا يــدل علــى أن
سـ ِّـي ُدُ ،ن ِريـ ُـد أ ْ
ســو َ
َن َنـ َـرى َي ُ
َ
شــيئاً واحــداً هــو الــذي صنــع فــي نثنائيــل صنيعـاً عظيمـاً ونقلــه مباشـرة
مــن االحتقــار إلــى اإلعجــاب والذهــول واإلجــال ،واالعت ـراف بــأن
المســيح ابــن اهلل وأنــه ملــك إسـرائيل؟ فمــا هــو هــذا؟
َن َدعـ َ ِ
ـت ٱلتِّي َن ِة،
ـت تَ ْحـ َ
ـس َوأَ ْنـ َ
إنــه قــول المســيح لــه« :قَ ْبـ َـل أ ْ َ
ـاك فيلُُّبـ ُ
َأر َْيتُ َك».

يؤكــد هــذا قــول الــرب يســوع نفســه لنثنائيــل بعــد أن اعتــرف بــه أنــه
ـك
ـك إِ ِّنــي َأر َْيتُـ َ
ـت لَـ َ
ابــن اهلل وأنــت ملــك إسـرائيلَ ..
ـت أل َِّنــي ُق ْلـ ُ
آم ْنـ َ
«هـ ْـل َ
ظـ َـم ِمـ ْـن ٰهـ َذا!».
َع َ
سـ ْـو َ
تَ ْحـ َ
ف تَـ َـرى أ ْ
ـت ٱلتِّي َنــة؟ َ
إذن قصــة التينــة هــي بيــت القصيــد ..هــي ســر إيمــان نثنائيــل بــأن
الــرب يســوع ابــن اهلل ،وأنــه ملــك إسـرائيل ...وهــي ســر تلقيبــه لــه بــكل
احتـرام « :اربــي» بعــد أن لــم يكــن جديـ اًر عنــده بلقــب «ســيد».
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فما قصة التينة؟
يــروي التقليــد والتاريــخ أن نثنائيــل كان فــي طفولتــه مــن بيــن
األطفــال الذيــن انطبــق عليهــم ق ـرار هيــرودس الــذي أصــدره بقتــل
ِ
ٱلص ْب َيـ ِ
ـن ِفــي َب ْيـ ِـت لَ ْحـٍـم َوِفــي ُك ِّل تُ ُخو ِم َهــاِ ،مـ ِـن ْٱبـ ِـن
ـع ِّ
ـان ٱلَِّذيـ َ
َ
«جميـ َ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ــن ٱ ْل َم ُجــوس»
ســب ٱلزَمــان ٱلــذي تَ َحققَ ُ
ــه م َ
ســ َنتَ ْين فَ َمــا ُد ُ
ون ،ب َح َ
َ
(متّــى  .)١٦ :٢ولمــا علمــت أمــه بذلــك احتالــت علــى نجاتــه بــأن
وضعتــه فــي ســفط ثــم صعــدت إلــى أعلــى شــجرة التينــة التــي فــي بيتهــا
وجعلت السفط وفيه طفلها نثنائيل في تعريشة التينة ،فكانت تعريشة
التينــة بأغصانهــا المتشــابكة والملتفــة مخبــأ أمين ـاً حيــث أحاطــت بــه
األغصــان واألوراق مــن كل جهــة .فلمــا دخــل جنــد هيــرودس وفتشـوا
البيــت ولــم يجــدوا فيــه طفـاً خرجـوا ،ولــم يمسـوا الطفــل نثنائيــل بشــر.
وبهــذه الوســيلة نجــا نثنائيــل مــن ســيف جنــد هيــرودس.
هــذه القصــة المثيـرة ،قصــة نجــاة نثنائيــل مــن المــوت لــم يكــن يعلــم
بهــا أحــد غيــر أم نثنائيــل ،ونثنائيــل نفســه فيمــا بعــد ،وظــل األمــر
حبيس ـاً فــي صــدر أمــه وفــي صــدره إلــى أن واجهــه الــرب يســوع
ــت ٱلتِّي َن ِ
َن َدع َ ِ
ــك»
بمعرفتــه لــه «قَ ْب َ
ــةَ ،أر َْيتُ َ
ــت تَ ْح َ
ُّــس َوأَ ْن َ
ــل أ ْ َ
ــاك فيلُب ُ
فذهل نثنائيل ألنه ســمع قصة نجاته التي ال يعرفها أحد غيره وغير
أمــه ،مــن الرجــل الــذي يلتقــي بــه ألول م ـرة ،وعرفــه بشــخصه أنــه
إسـرائيل حقيقــي ال غــش فيــه ،وأن فيلبــس دعــاه للمجــيء إليــه ،ولكنــه
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عرفــه بمــا قبــل دعــوة فيلبــس لــه :عرفــه بســر عظيــم ،ســر نجاتــه..
وممــا هــو جديــر بالتأمــل قــول الــرب يســوع لنثنائيــل :رأيتــك تحــت
التينــة ،أي أنــه لــم يعرفــه فقــط ،بــل رآه أيضـاً رأي العيــان ..رآه وهــو
طفــل رضيــع ..رآه وهــو فــي تعريشــة التينــة وقــد غطتــه وســترته
األوراق واألغصــان مــن كل جهــة ..حينمــا لــم ي ـره أحــد مــن النــاس
قــط ،رآه الــرب يســوع؟
وأين كان الرب يسوع في هذا الوقت؟
ألــم يكــن هــو أيضـاً طفـاً حملتــه أمــه وهربــت بــه إلــى مصــر تنفيــذاً
ألمــر المــاك الــذي ظهــر ليوســف فــي الحلــم ،وكان هنــاك فــي مصــر
إلــى أن مــات هيــرودس الــذي كان يســعى فــي طلــب الطفــل اإللهــي
ليميتــه؟ (متّــى .)٢٠-١٣ :٢

إذن كيــف رأى الــرب يســوع الطفــل نثنائيــل وهــو تحــت التينــة .إنــه
لــم يذهــب إليــه بقدميــه ألنــه كان بعيــداً عنــه ،فــي بلــد بعيــد ،بعيــد..
ـت ٱلتِّي َنــة» إذن الــرب يســوع وهــو فــي
لكنــه قــد رآه فع ـاً َأ
«ر َْيتُـ َ
ـك تَ ْحـ َ
مصــر قــد رأى نثنائيــل تحــت التينــة وهــو فــي بيتــه فــي إحــدى القــرى
القريبــة مــن بيــت لحــم فــي مقاطعــة اليهوديــة مــن أرض فلســطين؟
كيف نفســر ذلك إال بأن المســيح حاضر بالهوته في كل مكان.
فهــو إو�ن كان فــي مصــر ،لكنــه بالهوتــه حاضــر فــي فلســطين وفــي
كل بقعــة مــن األرض ،وعينــاه تخترقــان أســتار الظــام وتريــان علــى
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ظ ِ
اه َــرٍة
ــت َخِليقَــ ٌة َغ ْي َــر َ
س ْ
«ولَ ْي َ
بعــد المــكان ،ألنــه ال يحــده مــكان َ
قُدَّامــه ،بـ ْـل ُك ُّل شــي ٍء عريــان وم ْكشــوف ِلعي َنـ ٰ
ـه
ـي ذِلـ َ
ـك ٱلَّـ ِـذي َم َعـ ُ
َ ُ َ
َ ْ ُْ َ ٌ َ َ ُ ٌ َْ ْ
أ َْم ُرَنــا» (عبرانييــن  .)١٣ :٤فهــل مــن شــك فــي أنــه هــو اهلل؟ هــل
ـت ٱلتِّي َنــة!».
يمكــن لغيــر اهلل أن يقــول لنثنائيــلَ :أ
«ر َْيتُـ َ
ـك تَ ْحـ َ
لهــذا لــم يلبــث نثنائيــل إن ســمع قــول الــرب يســوع لــه «قبــل أن
دعــاك فيلبــس ،أنــت ملــك إس ـرائيل» فــكان باعت ارفــه هــذا أســبق مــن
ِ
ـن ٱل ٰلّـ ِـه
القديــس بطــرس فــي إقـ ارره المشــهور« :أَ ْنـ َ
ـيح ْٱبـ ُ
ـت ُهـ َـو ٱ ْل َمسـ ُ
ــي» (متّــى .)١٦ :١٦
ٱ ْل َح ِّ

ـع ٱثْ َنـ ِ
ـان أ َْو
( )٣وقــال الــرب يســوع لــه المجــد« :أل ََّنـ ُ
ـه َح ْيثُ َمــا ْ
ٱجتَ َمـ َ
ـون ِفــي وسـ ِ
ـط ِه ْم» (متّــى .)٢٠ :١٨
ٱسـ ِـمي فَ ُه َنـ َ
ـاك أَ ُكـ ُ
ثَالَ ثَـ ٌة ِب ْ
َ َ
إذن يكــون يســوع المســيح موجــوداً فــي كل مــكان يجتمــع فيــه اثنــان
أو ثالثــة باســمه .ومــا أكثــر مــا يمكــن أن تتوافــر هــذه االجتماعــات
فــي أماكــن متعــددة ،ال حصــر لهــا!
أفهل يمكن إلنسان أن يزعم لنفسه هذا؟
لــو كان يســوع المســيح مجــرد إنســان لــكان وجــوده ،فــي أكثــر مــن
مــكان أمـ اًر محــاالً ال يقبلــه عقــل ،وال يســيغه منطــق.
فلــو لــم يكــن المســيح إلهـاً كيــف يكــون وجــوده فــي أكثــر مــن مــكان
مقبوالً؟
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ثــم أن مثــل هــذه االجتماعــات يمكــن أن تكــون فــي أي عصــر،
وفــي أي زمــن .وبموجــب هــذا الوعــد المقــدس يكــون يســوع المســيح
حاض ـ اًر فيهــا.
إو�ذن يســوع المســيح نســب إلــى نفســه أن يكــون حاض ـ اًر دائم ـاً ال
فــي كل مــكان فقــط ،بــل وفــي كل زمــان أيضـاً .هــل يمكــن أن يكــون
يســوع المســيح مجــرد إنســان؟

( )٤ويقــول الــرب يســوع« :إِ ْن أ ِ
ـه
َحـ ٌـد َي ْحفَـ ْظ َكالَ ِمــيَ ،وُي ِح ُّبـ ُ
َحبَّنــي أ َ
َ
ِ ِ
ص َنــعُ َم ْنـ ِـزالً» (يوحنــا .)٢٣ :١٤
أَِبــي َ ،إوِ�لَ ْيــه َنأْتــيَ ،و ِع ْنـ َـدهُ َن ْ
وهــذا وعــد لمــن يحــب المســيح ويحفــظ كالمــه برهانـاً علــى صــدق
حبــه وعمقــه ،فــإن اآلب يحبــه ألن اآلب يحــب االبــن وليــس بينهمــا
تعــارض ألنهمــا جوهــر واحــد ،ونتيجــة لهــذا الحــب مــن اآلب واالبــن
معـاً يتخــذان مــن قلــب ذلــك اإلنســان ومــن روحــه وجســده مقـ اًر ومقامـاً
ومســكناً ،ويجــدان فيــه راحتهمــا.

إو�ذا كان هــذا الوعــد مطلق ـاً ،وعــداً لــكل مــن أحــب المســيح،
فالمســيح مــع اآلب يقيــم فــي قلــوب المحبيــن لــه إقامــة دائمــة فــي وقــت
واحــد .هــو إذن فــي قلــوب كثي ـرة وأماكــن كثي ـرة فــي وقــت واحــد ،وال
يحده منها مكان أو قلب .وكما أن اآلب ال يحده مكان كذلك االبن
أيض ـاً ال يحــده مــكان ،ألنهمــا مع ـاً دائم ـاً بغيــر افت ـراق.
وهــذا دليــل وحدانيــة االبــن واآلب فــي الجوهــر ،كمــا أنــه دليــل علــى
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حضورهمــا فــي غيــر مــكان فــي وقــت واحــد.
علــى أن هــذا الوعــد ال ينحصــر تحقيقــه فــي زمــان دون زمــان.
ففــي كل زمــان طالمــا وجــد مــن يحــب المســيح ،فــإن المســيح مــع اآلب
يتخــذان مــن قلــب هــذا اإلنســان وقلــب كل إنســان آخــر فــي أي زمــان،
مقـ اًر لهمــا ومســكناً ومقامـاً .هــذا يقتضــي بالتبعيــة حضــور المســيح فــي
كل زمــان ،كمــا يقتضــي حضــوره فــي كل مــكان.
( )٥وفــي ســفر الرؤيــا يعلــن الــرب يســوع عــن معنــى آخــر قريــب
ـف
«ه َئ َن ـ َذا َو ِاقـ ٌ
مــن المعنــى الســابق ،ويؤكــد الحقيقــة نفســها .يقــولَ :
ـاب وأَ ْقــرعُ .إِ ْن ِ
ِ
ـاب ،أ َْد ُخـ ُل إِلَ ْيـ ِـه
ـح ٱ ْل َبـ َ
ص ْوِتــي َوفَتَـ َ
ســم َع أ َ
َحـ ٌـد َ
َ
َعلَــى ٱ ْل َبـ َ َ
َوأَتَ َع َّ
ــه َو ُه َــو َم ِعــي» (الرؤيــا  .)٢٠ :٣وهــذا وعــد مطلــق،
شــى َم َع ُ
يمكــن أن يكــون مــن نصيــب كثيريــن فــي أماكــن متفرقــة يفتحــون للــرب
قلوبهــم ،بالرغبــة الصادقــة واإلرادة الخيـرة ،فيدخــل الــرب يســوع إليهــم
ويغذيهــم مــن دســم نعمتــه ،ويطعمهــم بطعامــه الباقــي (يوحنــا )٢٧ :٦
إلــى الحيــاة األبديــة ،ولــن يتــرك الواحــد منهــم ليذهــب إلــى اآلخــر،
ألنــه يســتطيع أن يقيــم فــي قلوبهــم جميعـاً فــي آن واحــد ويشــبعهم مــن
طعامــه فــي وقــت واحــد.
وكمــا ينطبــق هــذا الوعــد علــى كثيريــن فــي المــكان ،ينطبــق علــى
آخريــن كثيريــن فــي الزمــان ،ففــي كل زمــان إو�لــى نهايــة األيــام يظــل
وعــد المســيح قائمـاً لــكل مــن يفتــح لــه بــاب قلبــه ،يدخــل فيــه ويتعشــى
معــه.
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هــل يمكــن إلنســان أن يعــد وعــداً كهــذا ،وعــداً يشــمل المــكان كمــا
يشــمل الزمــان؟ هــل يمكــن لغيــر اهلل وحــده أن يكــون حضــوره عبــر
الزمــان وعبــر المــكان ،فــي كل زمــان وفــي كل مــكان؟ فمــن يكــون
المســيح إذن غيــر اهلل بذاتــه؟
( )٦ويقــول الــرب يســوع كذلــك وهــو يــودع تالميــذه قبيــل صعــوده
ضـ ِ
إلــى الســماء« :و َهــا أََنــا مع ُكــم ُك َّل ٱأل ََّيـ ِ
َّهـ ِـر» (متّــى
ـاء ٱلد ْ
ـام إِلَــى ٱ ْن ِق َ
َ
ََ ْ
 )٢٠ :٢٨وهــذا وعــد بأنــه هــو بذاتــه ســيكون معهــم ،علــى الرغــم
مــن مغادرتــه األرض بالجســد وصعــوده إلــى الســماء (مرقــس :٢٦
 ،١٩لوقــا  ،٥١ :٢٤أعمــال  .)١١-٩ :١والمقصــود بالمعيــة هنــا
المصاحبــة للتالميــذ بحضــوره معهــم دائمـاً ووجــدوده فــي وســطهم كمــا
ســبق فقال (متّى  ،)٢٠ :١٨بما شــرحناه من قبل .وهو يؤكد  -مع
النصــوص الســابقة  -إنــه ينســب إلــى ذاتــه الوجــود والحضــور فــي كل
مــكان :فــي الســماء وفــي كل مــكان فــي األرض.
غيــر أن هــذا الوعــد ال ينحصــر فــي الوجــود المكانــي بــل ويتعــداه
إلــى الوجــود دائمـاً فــي الزمــان .فــإن قولــه« :و َهــا أََنــا مع ُكــم ُك َّل ٱأل ََّيـ ِ
ـام
َ
ََ ْ
ضـ ِ
َّهـ ِـر» ينطــوي ص ارحــة علــى حضــوره فــي كل زمــان
ـاء ٱلد ْ
إِلَــى ٱ ْن ِق َ
إلــى مجيئــه الثانــي وبالتالــي إلــى األبــد.
إن هــذا النــص ،باإلضافــة إلــى النصــوص الســابقة ّبينــة واضحــة
علــى أن الــرب يســوع ينســب إلــى ذاتــه صفــة ينفــرد بهــا اهلل وحــده ،إنــه
موجــود وحاضــر فــي كل مــكان ،بــل وفــي كل زمــان.
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فــإذا كان المســيح ينســب إلــى ذاتــه أنــه حاضــر وموجــود فــي كل
زمــان ومــكان ،فهــذه دعــوى األلوهــة .فإمــا أن تكــون دعـواه صحيحــة
 وهي كذلك دعوى صريحة  -إو�ال كان المســيح مجدفاً ألنه نســبإلــى ذاتــه مــا ال ينســب إال إلــى اهلل وحــده.
إذن ليس المســيحيون هم الذين نســبوا إلى المســيح األلوهة ادعاء
وافت ـراءاً ،إو�نمــا المســيح الــذي آمن ـوا بــه هــو الــذي نســب إلــى ذاتــه
بأقوالــه وأفعالــه مــا أقنهعــم بــأن هــو لــم يكــن غيــر اهلل متجســداً ،أو هــو
اهلل فــي صــورة إنســان ..هــو اهلل ،ولــم يكــن الجســد الــذي ظهــر بــه
غيــر حجــاب احتجــب بــه الهوتــه عــن النــاس ،وســتار اســتتر بــه عــن
عيونهــم ليحــل بوجــوده فــي وســطهم دون أن تعمــى عيونهــم بنــوره أو
يحترقـوا بنــار الهوتــه.
المســيح إذن هــو اهلل متأنس ـاً ..وبكيانــه المنظــور ابــن اهلل ،لــه
المجــد والســجود وبــه تليــق العبــادة واإلك ـرام ،اآلن وكل أوان إو�لــى
دهــر الداهريــن ،آميــن.
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