هل يتفق قداسة اهلل مع والدته من
امرأة ؟ لوقا  1و غالطية 4 :4
Holy_bible_1

الشبهة

جاء في غالطية  4:4أن اهلل أرسل ابنه مولوداً من امرأة ،فهل تتفق والدة اهلل من امرأة مع
قداسته؟
النام ِ ِ ِ5
ان ،أَرس َل اهلل ْاب َن ُه مولُ ً ِ
ِ 4
ودا تَ ْح َ َّ
اء ِم ْل ُء َّ
ي
ام َأرَةَ ،م ْولُ ً
َْ
وس ،ل َي ْفتَد َ
الزَم ِ ْ َ
» َولك ْن لَ َّما َج َ
ودا م ِن ْ
ُ
ت ُ
ين تَ ْح َ َّ
ام ِ
ال التََّب ِّن َي.« .
وس ،لِ َن َن َ
الَِّذ َ
ت الن ُ

الرد

الحقيقه هذا فكر غير مسيحي بالمره فاهلل ال ينجسه شيئ بل هو يقدس كل شيئ فتجسده من
الجنس البشري هو يقدس الجنس البشري فهو بمجيئه في هيئة رجل قدس صورة كل الرجال
وايضا بتجسده من امرأة قدس صورة كل النساء
واالمر االخر الذي يجب ان نفكر فيه هل اهلل طاهر ام غير طاهر ؟ بالطبع كل من يؤمن باهلل
سيجيب انه طاهر بكل تاكيد
والسؤال الثاني هو هل اهلل يدنسه شيئ ؟ واعتقد ايضا كل من يؤمن باهلل سيجيب بالنفي فاهلل
طاهر ال يدنسه وال ينجسه شيئ
والسؤال هل اهلل الطاهر يخلق شيئ دنس ؟ وهنا ستبدا االجابات تختلف فاي مسيحي سيجيب
ويقول ان كل خليقة اهلل طاهرة وهذا مؤكد من الكتاب المقدس
رسالة بولس الرسول إلى تيطس 15 :1
ِ
اهر لِلطَّ ِ
شيء طَ ِ
ُّ
َّس
ينَ ،وأ َّ
س َ
ين َو َغ ْي ِر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َما لِ َّلن ِج ِس َ
اه ِر َ
ش ْيء طَاه ًراَ ،ب ْل قَ ْد تََنج َ
ين َفلَ ْي َ
ُكل َ ْ
ضا و َ ِ
ِ
يرُه ْم.
ذ ْه ُن ُه ْم أ َْي ً َ
ضم ُ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 14 :14
ِ
ِِ
ساَ ،فلَ ُه
الر ِّ
إِ ِّني َعالِم َو ُمتََيقِّن ِفي َّ
ب َ
س َ
ع أْ
سو َ
سا ِب َذاته ،إِالَّ َم ْن َي ْحس ُ
ش ْي ًئا َن ِج ً
ش ْيء َن ِج ً
َن لَ ْي َ
ب َي ُ

ُه َو َن ِجس.

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 02 :14
اهرةِ ،
اء َ ِ
شي ِ
ِ
ِ
شر لِ ِ
سِ
ان الَِّذي َيأْ ُك ُل ِب َعثَْرة.
لك َّن ُه َ
الَ تَ ْنقُ ْ
ض أل ْ
َج ِل الطَّ َعام َع َم َل اهللُ .ك ُّل األَ ْ َ
إل ْن َ
ط َ

سفر أعمال الرسل 15 :12
ت»!
ص ْوت ثَ ِان َي ًة« َ :ما َ
س ُه أَ ْن َ
ص َار إِلَ ْي ِه أ َْي ً
ط َّه َرهُ اهللُ الَ تُ َد ِّن ْ
ضا َ
فَ َ

إنجيل لوقا 42 :11
ارج ص َنع الد ِ
ِ
ضا؟
َّاخ َل أ َْي ً
ص َن َع ا ْل َخ ِ َ َ َ
س الَّذي َ
اء ،أَلَ ْي َ
َيا أَ ْغ ِب َي ُ

ولكن المسلم سيتردد في االجابه الن اله االسالم خلق الجن والشيطان ويلهم بالفجور
وهنا نبدأ نفهم الفرق بين االيمان المسيحي وغيره
اذا في االيمان المسيحي اهلل خلق البشرية طاهره ونقيه ويتجسد في جسد بشري هذه ال يدنسه

والبشرية رجال ونساء اطهار وخليقة نقية رائعة بكل اعضائها النها عمل اهلل فاخذه جسد يولد من
امراه هذا شيئ طاهر وال يدنس اهلل بالطبع بل اهلل ينقي ويطهر كل شيئ
رسالة بولس الرسول إلى تيطس 14 :0
ِ
َع َمال
صا َغ ُي ًا
ش ْع ًبا َخا ًّ
َجلِ َنا ،لِ َك ْي َي ْف ِد َي َنا ِم ْن ُك ِّل إِثْمَ ،وُي َ
ط ِّه َر ِل َن ْف ِس ِه َ
ور ِفي أ ْ
س ُه أل ْ
الَّذي َب َذ َل َن ْف َ
س َنة.
َح َ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 14 :9
يح ،الَِّذي ِبروح أ ََزلِ ٍّي قَدَّم َن ْفس ُه ِ
ض َم ِائ َرُك ْم ِم ْن
ون َد ُم ا ْل َم ِس ِ
فَ َك ْم ِبا ْل َح ِر ِّ
هلل ِبالَ َع ْيبُ ،ي َ
ي َي ُك ُ
ط ِّه ُر َ
َ َ
ُ
َع َمال َم ِّيتَة لِتَ ْخ ِد ُموا اهللَ ا ْل َح َّي!
أْ

رسالة يوحنا الرسول األولى 7 :1
ِ
ِ
ور َكما ُه َو ِفي ُّ
ِ ُّ
الن ِ
يح
ع ا ْل َم ِس ِ
ورَ ،فلَ َنا َ
سو َ
ش ِرَكة َب ْعض َنا َم َع َب ْعضَ ،وَد ُم َي ُ
َولك ْن إِ ْن َ
سلَ ْك َنا في الن ِ َ
ْاب ِن ِه ُيطَ ِّه ُرَنا ِم ْن ُك ِّل َخ ِطيَّة.

رسالة يوحنا الرسول األولى 9 :1
اعتََرْف َنا ِب َخطَ َايا َنا فَ ُه َو أ َِمين َو َع ِادلَ ،حتَّى َي ْغ ِف َر لَ َنا َخطَ َايا َنا َوُيطَ ِّه َرَنا ِم ْن ُك ِّل إِثْم.
إِ ِن ْ

رسالة بطرس الرسول األولى 00 :1
اء ،فَأ ِ
َّة ا ْلع ِديم ِة ال ِّري ِ
َّة األ َ ِ
الرو ِح لِ ْلمحب ِ
ضا
اع ِة ا ْل َح ِّ
وس ُك ْم ِفي َ
َ
ق ِب ُّ
ض ُك ْم َب ْع ً
َحبُّوا َب ْع ُ
َ
ََ
ط َ
ط ِّه ُروا ُنفُ َ
َخ ِوي َ َ
ِم ْن َق ْلب طَ ِ
اهر ِب ِشدَّة.

فاذا كان دم المسيح يطهرنا من كل خطية فهل المسيح بكامله بتجسده في احشاء العذراء ال
يطهرها من اي شيئ ويبقيها طاهره الي وقت ميالده ؟
واذا كان الروح القدس يطهرنا بحلوله علينا فاذا كان الحلول في العذراء اقنومي افال يطهرها من
كل شيئ ايضا
وامر مهم اهلل خلق ادم وحواء عريانين وهذا امر طاهر ولكن لما تدنسوا بالخطيه اصبح ذهنهم
غير نقي فاحتاجوا ان يستتروا ليس الن جسدهم عوره بل هذه خلقة اهلل النقية وطاهره ولكن الن
فكرهم تدنس بالخطية وهكذا كل من يفكر في هذه االمور فهو يفكر بفكره الدنس ولكن اهلل كل
شيئ في عينة طاهر

ومعلمنا بولس الرسول يقول
رسالة بولس الرسول الي أهل غالطية 4

 4 :4و لكن لما جاء ملء الزمان ارسل اهلل ابنه مولودا من امراة مولودا تحت الناموس
ملئ الزمان هو الوقت الذي اختاره اهلل ليتجسد
وتعبير مولود من امرأة اي ليس والدة طبيعية عن طريق التناسل فاهلل ليس من نسل رجل بل من
عذراء
مولود تحت الناموس اي قبل بارادته ان يخضع للناموس ولكن الناموس ليس له سلطان عليه
النه بال خطية فال يستطيع الناموس ان يدينه ويقيده
وهنا يبدا يوضح معلمنا بولس الرسول هدف التجسد الن اهلل ال يعمل شيئ بدون هدف رائع
 5 :4ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني
فالتجسد من امراه غرضه اخذ الطبيعة البشرية بدون تناسل لكي يقتني جسد ودم وبهذا الجسد
يشترى لنفسه بثمن هو جسده ودمه ،وبذلك دفع كل الديون التي علينا .وأنهى لعنة الناموس
وأخرجنا من رباطات الخطية والموت وبهذا نلنا التبنى والحرية من الناموس .حالة التبنى ننالها
كعطية بمقتضى الوعد القديم ألبينا إبراهيم.
ومن ضمن الذين اشتراهم وفداهم هي العذراء نفسها المراه التي تجسد منها

والتجسد كان بعمل الثالوث بحلول الروح القدس وتطهير مستودع العذارء وبتظليل قوة العلي وبسر
تجسد القدوس اقنوم االبن

إنجيل لوقا 55 :1
ُّوس
س َي ِح ُّل َعلَ ْي ِكَ ،وقُ َّوةُ ا ْل َعلِ ِّي تُ َ
اب ا ْل َمالَ ُك َوقَ َ
ظلِّلُ ِكَ ،فلِذلِ َك أ َْي ً
ال لَها« :اَ ُّلر ُ
َج َ
فَأ َ
ضا ا ْلقُد ُ
وح ا ْلقُ ُد ُ
ود ِم ْن ِك ي ْدعى ْاب َن ِ
اهلل.
ا ْل َم ْولُ ُ
ُ َ

الروح القدس ُّ
وجسدا ،فتتهيَّأ لهذا السر
روحا
ً
يحل عليها لتقديسهاً ،
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 11 :5
اع ع ِظيم ُهو ِس ُّر التَّ ْقوى :اهلل َ ِ
َوِب ِ
اءى لِ َمالَ ِئ َكةُ ،ك ِرَز
الر ِ
س ِد ،تََب َّرَر ِفي ُّ
اإل ْج َم ِ َ
وح ،تََر َ
ظ َه َر في ا ْل َج َ
َ
َ
ُ
ِ
ُمِم ،أُو ِم َن ِب ِه ِفي ا ْل َعالَِمُ ،رِف َع ِفي ا ْل َم ْج ِد.
ِبه َب ْي َن األ َ

واكرر مره ثانية ما هو الشيئ الذي يدنس اهلل او ينجسه ؟
الن لو كانت المراه تقدر ان تدنس اهلل اذا فهي اقوي من اهلل وحاشا ان يكون احد اقوي من اهلل
ولكن لو اعترفنا ان اهلل ال يدنسه وال ينجسه شيئ بطريقه مطلقه وانه يطهر االشياء كما يريد
فنعترف بطهارة مستودع العذراء رغم انها مثل البشر تحمل طبيعة الخطية ولكن اهلل طهر
مستودعها ويكون اهلل ايضا بتجسده اثبت ذلك فعليا
واضرب مثال واعتزر عنه بشده

نسمع اراء من مفكرين دنسين ان بعض الخضار والفاكهه هو محرم علي النساء ان تمسكه النه
****** فهل وصل درجة الفكر انه يعتبر بعض الخضار والفاكهة النقية انها دنسة ؟ كم طفل
وشاب وفتاه تلوث ذهنهم بسماع هذا الكالم ؟ وبدال من ان يمسكون هذه االمور ببساطة اصبحوا
عندما يرونها يتذكرون هذه الفتاوي الدنسه التي هي مصدرها من الشيطان لتلويث الفكر النقي
البريئ
هذا هو فكر الغير مسيحي كم هو مدنس
ويستمر االيمان المسيحي ان كل شيئ طاهر للطاهرين واهلل يطهر كل شيئ ويستمر الفكر االخر
يفكر في الدناسة النجاسة فقط
رسالة بولس الرسول إلى تيطس 15 :1
شيء َ ِ
اهر لِلطَّ ِ
ط ِ
َّس
ش ْيء َ
ينَ ،وأ َّ
ُك ُّل َ
ين َو َغ ْي ِر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َما لِ َّلن ِج ِس َ
اه ِر َ
طاه ًراَ ،ب ْل قَ ْد تََنج َ
ين َفلَ ْي َ
س َْ
ضا و َ ِ
ِ
يرُه ْم.
ذ ْه ُن ُه ْم أ َْي ً َ
ضم ُ

والمجد هلل دائما

