هل العدد الذي يقول احترزوا لترعوا
كنيسة اهلل التي اقتناها بدمه ال يشهد
عن الهوت المسيح؟ اعمال 28 :20
Holy_bible_1

الشبهة

من األقوال التي يعتمد عليها النصارى في تأليههم ليسوع الناصري قول بولس في أعمال الرسل
" 20:28احترزوا إذا النفسكم ولجميع الرعية التي اقامكم الروح القدس فيها اساقفة لترعوا كنيسة
"اهلل التي اقتناها بدمه

هذا النص أيها األحبة لو قرأتموه جيداً ستجدوه يقول إن هلل دماً  ..فهل هلل دم أيها النصارى؟
أليس هو الذي يقول عنه يسوع ( اهلل روح ) يو  24/8؟!
فكيف يكون للروح دما يا أصحاب العقول!!
ولو قال النصراني أن اهلل في النص يعني به يسوع المسيح فقد أثبت أن الجسد هو الذات اإللهية
وبالتالي تعذب الالهوت مصلوبا
إبتداء ليس في صالح النصارى بهذه الصورة!
وبالتالي فإن النص
ً

الرد

في البداية الجزء المتعلق بالنقد النصي تم الرد عليه بالتفصيل في
الرد على ادعاء تحريف لترعوا كنيسة اهلل الجزء األول اعمال 28 20
وأيضا
الرد على ادعاء تحريف التي اقتناها بدمه الجزء الثاني اعمال 20
وأيضا
هل العدد يقول لترعوا كنيسة اهلل التي اقتناها بدمه ام كنيسة الرب ؟ اعمال 28 :20

اما ردا على ما يقوله المشككين فنحن ال نقول لالهوت دم وال كن الالهوت روح بالفعل كما يقول
الكتاب
إنجيل يوحنا 24 :4
س هج هدوا».
الرو ِح َوا ْل َح ِّ
ون لَ هه فَ ِب ُّ
ق َي ْن َب ِغي أ ْ
س هج هد َ
اَهلله هروح َ .والَِّذ َ
َن َي ْ
ين َي ْ
ولكن اهلل الالهوت تجسد أي ظهر في الجسد
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 16 :3
ِ
ِ
ِ
َوِب ِ
اءى لِ َمالَ ِئ َك ٍة ،هك ِرَز
الر ِ
س ِد ،تََب َّرَر ِفي ُّ
وح ،تََر َ
اإل ْج َما ِع َعظيم هه َو س ُّر التَّ ْق َوى :اهلله ظَ َه َر في ا ْل َج َ
ِ
همِم ،أهو ِم َن ِب ِه ِفي ا ْل َعالَِم ،هرِف َع ِفي ا ْل َم ْج ِد.
ِبه َب ْي َن األ َ
فاهلل بنى لنفسه جسدا كما قال
سفر األمثال 1 :9
الس ْب َع َة.
َع ِم َدتَ َها َّ
اَْل ِح ْك َم هة َب َن ْت َب ْيتَ َها َ .ن َحتَ ْت أ ْ
فهذا الجسد هو جسد اهلل ولكن الالهوت لم يتحول ويصبح جسد
فنحن نؤمن ان الهوته لم يفارق ناسوته ال لحظة واحدة وال طرفية عين الن الالهوت اتحد
بالناسوت اتحاد ولكن بدون اختالط وال امتزاج وال تغيير أي الالهوت لم يتغير ويصبح ناسوتا وال
الناسوت تغير وأصبح الهوتا فرغم االتحاد الكامل استمر الالهوت الهوتا روح والناسوت بكل
الصفات البشرية مثلنا

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 15 :4
ش ْي ٍء ِم ْثله َناِ ،بالَ
ض َعفَ ِات َناَ ،ب ْل هم َج َّرب ِفي هك ِّل َ
يس َك َه َن ٍة َغ ْي هر قَ ِاد ٍر أ ْ
أل ْ
َن َي ْرِث َي لِ َ
س لَ َنا َرِئ ه
َن لَ ْي َ
َخ ِطي ٍ
َّة.
ولكن االتحاد الكامل أصبح الالهوت له جسد ودم وأصبح الناسوت متحد بروح ازلي .فدم المسيح
هو الذي سفك
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 14 :9
وح أ ََزلِي قَدَّم َن ْفس هه ِ
ض َم ِائ َرهك ْم ِم ْن
يح ،الَِّذي ِب هر ٍ
ون َد هم ا ْل َم ِس ِ
فَ َك ْم ِبا ْل َح ِر ِّ
ي َي هك ه
هلل ِبالَ َع ْي ٍب ،هيطَ ِّه هر َ
َ َ
َع َمال َم ِّيتَ ٍة لِتَ ْخ ِد هموا اهللَ ا ْل َح َّي!
أْ
ولكن الن المسيح هو اهلل الظاهر في الجسد فلهذا دم جسد المسيح هو دم جسد اهلل
ولهذا يقول
سفر أعمال الرسل 28 :20
اقفَ ًة ،لِتَرعوا َك ِنيس َة ِ
الروح ا ْلقه هدس ِفيها أَس ِ
يع َّ ِ ِ َِّ
اهلل
ِا ْحتَ ِرهزوا إِ ًذا ألَ ْنفه ِس هك ْم َولِ َج ِم ِ
ام هك هم ُّ ه
ْ َْ
َ
ه َ َ
الرعيَّة التي أَقَ َ
اها ِب َد ِم ِه.
الَِّتي اقْتََن َ
وهذا شرحه معلمنا بولس الرسول أيضا في
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 3

َعو َزههم م ْج هد ِ
اهلل،
 23إِِذ ا ْل َج ِميعه أ ْ
َخطَأهوا َوأ ْ َ ْ َ
ِ ِِ ِ ِ ِ
يح،
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
 24همتََبِّر ِر َ
ين َمجَّا ًنا ِبن ْع َمته ِبا ْلف َداء الَّذي ِب َي ه
َِّ
السالِفَ ِة ِبِإم َه ِ
َّم هه اهلله َكفَّ َارةً ِب ِ
ان ِب َد ِم ِهِ ،إل ْظ َه ِ
يم ِ
ال
الص ْف ِح َع ِن ا ْل َخطَ َايا َّ
َج ِل َّ
ار ِبِّرِهِ ،م ْن أ ْ
ْ
اإل َ
 25الذي قَد َ
ِ
اهلل.
الذي بررنا هو اهلل والذي بررنا هو المسيح الن المسيح هو اهلل والدم الذي قدم كفارة هو دم
المسيح وهو دم اهلل الذي قدمه اهلل كفارة عنا بيسوع المسيح
فاهلل فدانا بدم جسده ألنه لو فدانا بدم شخص اخر ألصبح اهلل ظالم
فهذا الدم هو دم اهلل ألنه دم جسد اهلل دم الناسوت الذي اتحد به اهلل اتحاد حقيقية الن حل في
هذا الجسد كل ملئ الالهوت
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 9 :2
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
س ِديًّا.
فَِإ َّن هه فيه َيح ُّل هك ُّل م ْلء الال ههوت َج َ
ولهذا المسيح بجسده الذي به دم وبالهوته الروح فقط هو اهلل المبارك
رسالة بولس الرسول الي اهل رومية 5 :9
ِ
س ِد ا ْل َك ِائ هن َع َلى ا ْل هك ِّل إِلَهاً هم َب َاركاً إِلَى األ ََب ِد "
سَ
َو ِم ْن هه هم ا ْل َمس ه
ب ا ْل َج َ
يح َح َ

رسالة يوحنا الرسول األولى 20 :5

ق.وَن ْح هن ِفي ا ْلح ِّ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يح.ه َذا هه َو ِ
له
َوَن ْعلَ هم أ َّ
ع ا ْل َم ِس ِ
يرةً لِ َن ْع ِر َ
اإل ه
سو َ
اء َوأ ْ
َ
ق في ْابنه َي ه
ف ا ْل َح َّ َ
َن ْاب َن اهلل قَ ْد َج َ
َعطَا َنا َبص َ
ا ْل َح ُّ
ق َوا ْل َح َياةه األ ََب ِد َّي هة.
فدم جسد المسيح هو دم جسد اهلل رغم الن الالهوت ليس جسد بل روح ولهذا يقول عن المسيح
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 19 :5
اهم ،وو ِ
ِ
ِ ِِ
يح م ِ
ِ
أَي إِ َّن اهلل َك َ ِ
اض ًعا ِفي َنا َكلِ َم َة
ْ
صال ًحا ا ْل َعالَ َم ل َن ْفسهَ ،غ ْي َر َحاس ٍب لَ هه ْم َخطَ َاي ه ْ َ َ
ان في ا ْل َمس ِ ه َ
َ
صالَ َح ِة.
ا ْل هم َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 39 :8
َّة ِ
صلَ َنا ع ْن محب ِ
َن تَ ْف ِ
ع َرِّب َنا.
اهلل الَّذي ِفي ا ْل َم ِس ِ
قَ ،والَ َخلِيقَ َة أ ْ
هخ َرى ،تَ ْق ِد هر أ ْ
سو َ
َوالَ هع ْل َو َوالَ هع ْم َ
َ ََ
يح َي ه

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 19 :12
ِ
ِ
ضا أ ََّن َنا َن ْحتَ ُّج لَ هكم؟ أَمام ِ
َج ِل هب ْن َي ِان هك ْم.
اهلل ِفي ا ْل َم ِس ِ
أَتَظه ُّن َ
َّاء أل ْ
ون أ َْي ً
يح َنتَ َكلَّ هم َ .ولك َّن ا ْل هك َّل أَي َ
ُّها األَحب ه
ْ ََ
اهلل في المسيح ويقول المعنى المبادل
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 3 :3
يح ِفي ِ
اهلل.
ستَِت َرة َمعَ ا ْل َم ِس ِ
أل ََّن هك ْم قَ ْد همتُّ ْم َو َح َياته هك ْم هم ْ

المسيح في اهلل
وهذا ما قاله المسيح
إنجيل يوحنا 30 :10
أََنا واآلب و ِ
احد».
َ ه َ

إنجيل يوحنا 38 :10
ِ
وِ
َعم ِ
ِ
ِ
اآلب ِف َّي
ال ،لِ َك ْي تَ ْع ِرفهوا َوته ْؤ ِم هنوا أ َّ
لك ْن إِ ْن هك ْن ه
تأْ
َن َ
َ
َع َم هل ،فَإ ْن لَ ْم ته ْؤم هنوا ِبي فَآم هنوا ِباأل ْ َ
وأََنا ِف ِ
يه».
َ

إنجيل يوحنا 10 :14
ِ
ِ
ِ
ت ته ْؤ ِم هن أ َِّني أََنا ِفي ِ
ت أَتَ َكلَّ هم ِب ِه ِم ْن َن ْف ِسي،
سه
سَ
اآلب َو َ
اآلب ف َّي؟ ا ْل َكالَ هم الَّذي أه َكلِّ هم هك ْم ِبه لَ ْ
أَلَ ْ
ِ
اآلب ا ْل َح َّ
َع َما َل.
ال ِف َّي هه َو َي ْع َم هل األ ْ
لك َّن َ
ولكن اعود وأقول الالهوت ال يصلب وال يتألم وال يجرح وال ينزف الذي يتألم ويجرح وينزف هو
جسد اهلل الطبيعة الناسوتية التي اتحد بها اهلل.
واضرب على هذا مثال للتوضيح فقط

الروح البشري في االنسان أيضا ال يجرح وال ينزف وجسد االنسان فقط هو الذي يجرح وينزف دم
ولكن رغم هذا ال يمكن أن افرق بين روح االنسان وجسده فأقول هذا االنسان جرح ونزف وأيضا
الروح البشري لم يتغير ويصبح جسد وال الجسد البشري المادي تغير وأصبح روح ورغم هذا في
وصف االنسان ال نتكلم عن طبيعتين طبيعة الروح وطبيعة الجسد ،إنما عن طبيعة واحدة
بشرية وكل أعماله ننسبها إلى هذه الطبيعة الواحدة.
فلهذا مثال هذا الرب يسوع المسيح اهلل الظاهر في الجسد ليس جزئين او نصفين بل هو ال يصلح
فصله فالهوته متحد بناسوته والهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة وال طرفة عين
فايضا اتحاد الهوت المسيح بناسوته ال نتكلم عن طبيعتين بل طبيعة واحدة الرب يسوع المسيح ال
ينقسم .وهذا الدم ال ينفصل عن الالهوت بل هو دم اهلل كما أعلن الكتاب بوضوح فلهذا يجب
أن نستخدم عبارة طبيعة واحدة للمسيح أو طبيعة واحدة هلل الكلمة المتجسد
والن اتحاد الهوت بالناسوت اتحاد كامل صار يسوع ادم االخير ليس حي فقط بل محييا
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 45 :15
ِ
آدمِ ،
ير هرو ًحا هم ْح ِي ًيا».
سا َح َّي ًةَ ،و َ
س ه
ه َك َذا َم ْكتهوب أ َْي ً
ان األ ََّو هلَ ،ن ْف ً
اإل ْن َ
ضاَ « :
آد هم األَخ ه
ص َار َ ه
واكرر المثال الذي شرحته سابقا
مع فرق التشبيه.
 +1غير محدود = غير محدود

فالدم المحدود  +اهلل الغير محدود = اهلل الظاهر في الجسد غير المحدود
فالمسيح طبيعته البشرية المتحد اتحاد كامل بالالهوت الغير محدود كفارته غير محدودة.
ودمه البشري هو الذي سفك ولكنه ألنه متحد بالروح اال زلي هو دم اهلل .وألنه دم اهلل كما
قدمت االعداد سابقا فدمه اعطي كفارة غير محدودة ألنه دم اهلل.
فجسد الرب يسوع المسيح هو جسد اهلل وهو الذي يفدي العالم وفداؤه يغطي كل البشرية.
فالناسوت هو الذي مات ولكن الناسوت متحد اتحاد كامل بالالهوت فالذي مات هو الناسوت وهو
المسيح والمسيح غير محدود فكفارته غير محدودة
إنجيل يوحنا 13 :3
السم ِ
ِ
اإل ْنس ِ َِّ
اء إِالَّ الَِّذي َن َز َل ِم َن َّ ِ
السم ِ
َحد َ ِ ِ
اء.
س أَ
الس َماءْ ،اب هن ِ َ
َولَ ْي َ
ان الذي هه َو في َّ َ
صع َد إلَى َّ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 10 :4
ِ
ِ
الس َم َاوا ِت ،لِ َك ْي َي ْملَ ا ْل هك َّل.
ق َج ِم ِ
يع َّ
ضا فَ ْو َ
ص ِع َد أ َْي ً
اَلَّذي َن َز َل هه َو الَّذي َ
فالمسيح غير محدود ويمال الكل
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 23 :1
ِ ِ
س هدههِ ،م ْل هء الَِّذي َي ْمله ا ْل هك َّل ِفي ا ْل هك ِّل.
الَّتي ه َي َج َ
ولهذا فنحن نؤمن ان المسيح طبيعة واحدة من اهلل الظاهر في الجسد ولهذا يقول

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 2
اهلل ِفي ِسر :ا ْل ِح ْكم ِة ا ْلم ْكته ِ ِ
 7ب ْل َنتَ َكلَّم ِب ِح ْكم ِة ِ
ُّه ِ
ور لِ َم ْج ِد َنا،
ق اهلله فَ َع َّي َن َها قَ ْب َل الد ه
س َب َ
َ
ومة ،الَّتي َ
ّ
َ َ َ
َ
ه
 8الَِّتي لَم يعلَمها أَحد ِم ْن عظَم ِ
ب ا ْل َم ْج ِد.
صلَ هبوا َر َّ
اء ه َذا الد ْ
َّه ِر ،أل ْ
ْ َْ ْ َ َ
َن لَ ْو َع َرفهوا لَ َما َ
ه َ
ولم يقل لما صلبوا اإلنسان يسوع المسيح .إن تعبير رب المجد هنا يدل داللة أكيدة على وحدة
الطبيعة ولزومها للفداء والكفارة والخالص .ألن الذي صلب هو بالحقيقة رب المجد .والدم الذي
سفك هو دم رب المجد
طبعا ِ
متحدا بالالهوت في طبيعة واحدة.
ب بالجسد ،والذي نزف هو الجسد ولكن الجسد كان
ً
صل َ
ً ه
وهنا األمر األساسي الالزم للخالص.
ولهذا نقدر ان نقول ان المسيح رئيس الحياة مات على عود الصليب ألننا ال نفصل بين الالهوت
والناسوت في الكفارة
سفر أعمال الرسل 15 :3
اة قَتَ ْلتهموه ،الَِّذي أَقَام هه اهلل ِم َن األَمو ِ
ورِئيس ا ْلحي ِ
ش ههود لِذلِ َك.
اتَ ،وَن ْح هن ه
ه ه
َ َ ه ََ
َْ
ه
َ
فرئيس الحياة هو اهلل ألنه ال يوجد رئيس للحياة غير اهلل وهو مات بالجسد ولكن نفهم ان
الالهوت ال يموت
والسيد المسيح نفسه يقول
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 1

ف ،أََنا هه َو
ض َع َي َدهه ا ْل هي ْم َنى َعلَ َّي قَ ِائالً لِي« :الَ تَ َخ ْ
سقَ ْط ه
ت ِع ْن َد ِر ْجلَ ْي ِه َك َم ِّي ٍت ،فَ َو َ
َ 17فلَ َّما َأر َْيته هه َ
األ ََّو هل و ِ
اآلخ هر،
َ
ِ
ين! ِ
يح ا ْل َه ِ
اوَي ِة َوا ْل َم ْو ِت.
َ 18وا ْل َح ُّيَ .و هك ْن ه
آم َ
ت َم ْيتًاَ ،و َها أََنا َح ٌّي إِلَى أ ََب ِد اآل ِب ِد َ
ينَ .ولِي َمفَات ه
اعتقد الصورة اتضحت جيدا من المفهوم المسيحي لمن يقبل فالعدد
سفر أعمال الرسل 28 :20
اقفَ ًة ،لِتَرعوا َك ِنيس َة ِ
الروح ا ْلقه هدس ِفيها أَس ِ
يع َّ ِ ِ َِّ
اهلل
ِا ْحتَ ِرهزوا إِ ًذا ألَ ْنفه ِس هك ْم َولِ َج ِم ِ
ام هك هم ُّ ه
ْ َْ
َ
ه َ َ
الرعيَّة التي أَقَ َ
اها ِب َد ِم ِه.
الَِّتي اقْتََن َ
ما يقول هو دقيق ويعبر عن فكر الكتاب المقدس مثل بقية االعداد عن االيمان باهلل الظاهر في
الجسد الرب يسوع المسيح

والمجد هلل دائما

