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* الخطايا هي عصيان وتمرد على اهلل.
بالتالي ال يملك أحد أن يغفر الخطية سوى اهلل ذاته.

* فاحص القلوب :وحده اهلل هو القادر على معرفة أعماق
اإلنسان .يقول سليمان في تدشين الهيكل:
[1مل]39 :8

[خر]6 :34

المزامير:
[إش]6 :43

* خالل تجسده على األرض ،مارس الرب يسوع سلطان
غفران الخطايا كإله:
[لو]20 :5

[مز]9 :7

سفر األعمال:
ينسب المسيح لنفسه بقوة ووضوح صفات اهلل ذاته ،وأنه
واهلل واحد دون تفريق أو تمييز .بل ينصِب نفسه أيضاَ دّيَاناً
للعالم:
[أع]24 :1

2

[رؤ]20 :2

* أوضح المسيح تكراراً مساواته لآلب في الجوهر والذات
اإللهية:

تبشر المرأة السامرية المدينة كلها:
[مت ، 1 :9مر]1 :2

تكرر هذا السلطان أيضاً مع المرأة الخاطئة  ..ومن ذاته
بدون سؤال أو تضرع هلل:
[لو]36 :7

(بينما في توبتنا على يد الكاهن نسمعه يصلي:

[يو]6 :14

[يو]16 :4

كثيراً ما نقرأ في اإلنجيل:

[يو]10 :17

[مت ]25 :12 + 4 :9و [لو]17 :11 + 8 :6 + 22 :5

كشف المسيح عن أسرار طفولة نثنائيل الذي خبأته أمه
وقت مذبحة بيت لحم التي قام بها هيرودُس لقتل يسوع.
[يو]47 :1

).
ويصرف المعترِف قائالً
* تحدَى المسيح اليهود أن يثبت واحدٌ منهم أي خطأ أو
شبه خطأ ارتكبه في حياته .ورغم أنهم رصدوا خطوات
حياته ليصطادوه بخطأ ما إال أنهم لم يجدوا فيه أية علة.

حينما أراد أن يوفي الضريبة أخبر بطرس أن السمكة التي
سيصطادها سيجد داخلها ما يدفع[ .مت]24 :17
بعد قيامته ظهر لتالميذه الذين أمضوا الليل دون اصطياد
سمكة واحدة:

[يو]46 :8

بطرس:
بولس:

[1بط]22 :2

[يو]6 :21

[مت]27 :11

ألن االبن من طبيعة وجوهر اآلب فهو الوحيد الذي يعرفه
في جوهره وطبيعته  ..معرفة مباشرة فاحصة ومؤكِدة
للمساواة والندية الكاملة .يؤكدها المسيح:
[يو]46 :6

* في صالته الوداعية:

* أما عن كونه دّيَان العالم فيقول له المجد:

[عب]26 :7

[يو]25 :17

[مت]27 :16

بينما إلى أهل رومية:

[يو]22 :5

ويقول في ختام سفر الرؤيا:
[رو]10 :3

حتى المالئكة واألنبياء واآلباء كانت لهم ضعفات وأخطاء
إال واحد هو:
المسيح ابن اهلل الحي.

* لو كان المسيح مجرد نبي وقال ذلك العتبر نبياً كاذباً:

[رؤ]22

المسيح وحده هو الدَيَان.
ال شريك لسلطانه في دينونة العالم.
وعليه ّيكون المسيح هو اهلل ذاته.

ويقصد المعرفة الداخلية الخاصة من ذات الجوهر في
[يو]23 :5
طبيعته.
وقال لليهود أن االبن يعمل نفس أعمال األب:
[يو]38 :10

أعماله برهان عملي أنه ال يمكن ألي مخلوق أن يأتي بها:
الخلق الجديد ومنح الحياة،
وكذلك المعجزات التي لم تسَعْها الكتب.
[ّيو]30 :10

(  ) 1الحياة وواهب الحياة (الخالق)
* اهلل وحده حي بذاته أي هو ذات الحياة وأصلها وواهبها،
وبه تحيا كل الكائنات.
[تث]39 :32

* أقام لِعازر بعد أربعة أيام في القبر  ..وأقام ابنة يَايِرُس
[مر .. ]21 :5وابن أرملة نايين[ .لو.]11 :7
وبعد إقامة لعازر نسب لذاته صفة أنه الحياة ذاتها:
[يو]25 :11
[يو]6 :14
[يو]25 :11

* المسيح له حياة في ذاته مثل اآلب تماماً ،ولم تُعطَ له
الحياة من الخارج  ..أي أنه ليس مخلوقاً استلم الحياة من
الخالق إنما هو خالق وفيه الحياة من ذاته:
* المسيح يعطي غذاء الحياة  ..أي استمرارها بكل معانيها
واحتياجاتها:

(  ) 3الوجود في كل مكان وزمان

(  ) 2أزلي أبدي
* أزلي ألنه في البدء ومنذ األزل قبل الزمان وقبل الخلق،
إذ أنه هو مَن خلق الكون.
* وأبدي ألنه ليس له نهاية .مسيحنا موجود وكائن قبل
تكوين الكون ألنه هو الذي خلق كل شيء.
[يو]1 :1

* برغم أن إبراهيم سبق تجسد المسيح بآالف السنين نجده
يقول عن نفسه:
كلمة كائن تعني الكينونة نفسها أي الوجود الدائم فوق
الزمان (ماضيًا وحاضرًا ومستقبالً).
والمسيح كائن دائماً منذ األزل.
* في العهد القديم ،نجد المعنى الحرفي السم اهلل حينما
أجاب الرب موسى عن اسمه:
ّيهوه  ..أي الكائن دائماً.
[خر]15 :3

ويتكرر االسم ثالث مرات في سفر الرؤيا:

وهو ما يفسر:

[يو]36 :3
[يو]47 :6
[يو]3 :17
[يو]51 :8
[يو]21 :5
[يو]28 :5

* مع نيقوديموس :نسب يسوع لذاته الوجود في كل مكان:
[يو]13 :3

فهو عندما تجسد ونزل على األرض لم يُخلِ السماء من
وجوده فيها بنفس الوقت.
* يؤكد يسوع أيضاً إن اجتمع اثنان على اسمه بأي مكان
في مشارق األرض أو مغاربها يكون في وسطهم!
كيف يُعقل هذا إال أن يكون هو اهلل ذاته مالِء الكون.
[مت]20 :18
[يو]23 :14

[يو]5 :17

* إنه واهب ومالك الحياة األبدية والدائم إلى األبد (حتى
بعد نهاية العالم):

[تث]39 :4

* يؤكد أيضاً إن أحبَهُ أحد وحفظ كالمه:

* في صالته الوداعية ومناجاته لآلب:
[يو]10 :10

[أر]24 :23

[يو]56 :8

[رؤ 8 :4 ، 4 :1و  16 :11و ]5 :16

[يو]32 :6

* اهلل روح غير محدود ،وحده موجود بكل مكان وزمان.
ال يح ُدهُ أي مكان أو زمان بل هو فوق الزمان والمكان.

[يو]24 :17

كون المسيح يتصف بنفس الصفة التي ال يتصف بها سوى
اهلل فهو إذن اهلل ذاته ومن نفس جوهره.
لقد كرَر رب المجد مراتٍ ومرات تعبير:
[رؤ 8 :2و  6 :21و ]12 :22

بتجسده من بشريتنا ،وهبنا المسيح اهلل طبيعته اإللهية
وسمح لنا أن نشاركه بها ..
أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له.
ثم بصعوده بجسدنا أجلسنا معه في السموات.

التأكيد هنا على وحدانية الجوهر مع اآلب (االثنان واحد)،
ويصنعان معاً إقامة دائمة مع كل فرد في كل مكان وزمان
وفي آن واحد.
يتكرر نفس المعنى في الرؤيا:
[رؤ]20 :3

* آخر وعد قبل الصعود:
[مت]20 :28

واضح هنا أنه وعد إلهي صادق مع كل تالميذه في أنحاء
المسكونة وإلى نهاية الدهر.
فهو إله غير محدود بزمان أو مكان.
* سر اإلفخارستيا  ..سر تناول ذبيحة جسد ودم الرب،
الواحدة في كل مكان منذ يوم الصليب وحتى نهاية العالم.
[يو]51 :6
[يو]56 :6
[1كو]26 :11

