هل تعبير يا ابتاه في يدك استودع
روحي هو ينفي الهوت المسيح؟ لوقا
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الشبهة

المسيح حسب ايمان المسيحيين هو اهلل ولكن نجد المسيح يقول على الصليب لوقا 46\23
ال« :يا أَبتَاهِ ،في ي َد ْي َك أَستَوِدعُ ر ِ
ادى يسوعُ ِب ٍ ِ
وح)
َسلَ َم ُّ
وحي»َ .ولَ َّما قَ َ
ص ْوت َعظ ٍيم َوقَ َ َ َ ُ
الر َ
َ
ال ه َذا أ ْ
َ
( َوَن َ َ ُ
ْ ْ ُ
فهل اهلل ينادي نفسه ليستودع روحه في يد نفسه؟

الرد

هذا العدد وغيره من االعداد الذي يستشهد به المشككين دائما يتالعبوا باالعداد التي تتكلم عن
بشرية المسيح رغم انه م ار ار وتك ار ار نؤكد اننا نؤمن بان الرب يسوع المسيح هو اهلل الظاهر في
الجسد فهو اله كامل وانسان كامل
فاكرر
نحن نؤمن باله واحد
سفر التثنية 4 :6
ِ
ب إِله َنا رب و ِ
احد.
س َرِائي ُل َّ :
س َم ْع َيا إِ ْ
«ا ْ
الر ُّ ُ َ َ

إنجيل مرقس 29 :12
ب إِله َنا رب و ِ
ِ
احد.
س َرِائي ُل َّ .
فَأ َ
اس َم ْع َيا إِ ْ
ص َايا ه َيْ :
الر ُّ ُ َ َ
سوعُ« :إِ َّن أ ََّو َل ُك ِّل ا ْل َو َ
َج َاب ُه َي ُ
ولكن الهنا الواحد هو ثالث اقانيم االب واالبن والروح القدس
إنجيل متى 19 :28
ِ
ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
س.
الر ِ
االب ِن َو ُّ
ُمِم َو َع ِّم ُد ُ
فَاذ َ
اسِم اآلب َو ْ
ْه ُبوا َوتَ ْلم ُذوا َجم َ
وه ْم ِب ْ
يع األ َ

رسالة يوحنا الرسول األولى 7 :5
ون ِفي َّ ِ
هؤالَ ِء الثَّالَ ثَ ُة ُه ْم
اآلبَ ،وا ْل َكلِ َم ُةَ ،و ُّ
ين َي ْ
سَ .و ُ
ش َه ُد َ
فَِإ َّن الَِّذ َ
الر ُ
الس َماء ُه ْم ثَالَ ثَةُ :
وح ا ْلقُ ُد ُ
وِ
احد.
َ
واقنوم االبن اخلى ذاته اخذا صورة عبد وصار في الهيئة كانسان
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 7 :2
ٍ
ِ
ِ
ص ِائ ار ِفي ِش ْب ِه َّ
الن ِ
اس.
لك َّن ُه أ ْ
س ُه ،آخ ًذا ُ
َخلَى َن ْف َ
ورةَ َع ْبدً َ ،
ص َ
ورغم هذا بالهوته هو واحد مع االب
إنجيل يوحنا 30 :10
أََنا واآلب و ِ
احد».
َ ُ َ
ولكن ببشريته هو انسان كامل ياكل ويشرب وينزف الدم ويموت أيضا
والطبيعة الناسوتيه التي بتجسد اقنوم االبن فيها اصبح هذا الجسد جسد اهلل والدم الذي سفك هو
دم اهلل
سفر أعمال الرسل 28 :20

ِ
الروح ا ْلقُ ُدس ِفيها أَ ِ ِ
يع َّ ِ ِ َِّ
يس َة
ِا ْحتَ ِرُزوا ِا ًذا ألَ ْنفُ ِس ُك ْم َولِ َج ِم ِ
ام ُك ُم ُّ ُ
ساقفَ ًة ،لتَْر َع ْوا َكن َ
ُ َ َ
الرعيَّة التي أَقَ َ
ِ
اها ِب َد ِم ِه.
اهلل الَِّتي اقْتََن َ

فالعدد المستشهد به
إنجيل لوقا 46 :23
ال« :يا أَبتَاهِ ،في ي َد ْي َك أَستَوِدعُ ر ِ
ادى يسوعُ ِب ٍ ِ
َسلَ َم
وحي»َ .ولَ َّما قَ َ
ص ْوت َعظ ٍيم َوقَ َ َ َ ُ
َ
ال ه َذا أ ْ
َ
َوَن َ َ ُ
ْ ْ ُ
وح.
ُّ
الر َ
الالهوت ال يموت ولكن بشرية المسيح االنسان يسوع هو الذي مات وفي وقت موته يستودع
روحه البشري في يد الالهوت
فيجب ان نفهم في البداية معني الموت وطبيعة الموت
الموت هو انفصال الروح والنفس البشرية عن الجسد فالموت البشري اصال ال تموت في الروح
الن حتي الروح البشرية المخلوقة ال تموت لذلك عندما اقول فالن مات فانا ال اقول ان روحه
ماتت الن روحه خرجت ولم تمت بل ذهبت روحه الي مكان االنتظار ويعود الجسد الي التراب
سفر المزامير 4 :146
ود إِلَى تَُارِب ِهِ .في ذلِ َك ا ْل َي ْوِم َن ْف ِس ِه تَ ْهلِ ُك أَ ْف َك ُارهُ.
وح ُه فَ َي ُع ُ
تَ ْخ ُر ُج ُر ُ

اذا عندما اتكلم عن موت المسيح علي عود الصليب بالطبيعة البشرية ( الناسوت ) يجب ان افهم
جيدا انه موته هو مفارقة روحه البشرية لجسده البشري فقط وليس موت للالهوت
إنجيل متى 50 :27
ضا ِب ٍ ِ ٍ
وح.
َسلَ َم ُّ
الر َ
ص ْوت َعظيمَ ،وأ ْ
سوعُ أ َْي ً َ
ص َر َخ َي ُ
فَ َ

إنجيل مرقس 39 :15
ان ه َذا
وح ،قَ َ
َولَ َّما َأرَى قَ ِائ ُد ا ْل ِم َئ ِة ا ْل َو ِاق ُ
الَ « :حقًّا َك َ
َس َل َم ال ُّر َ
ص َر َخ ه َك َذا َوأ ْ
ف ُمقَا ِبلَ ُه أَنَّ ُه َ
ان ْاب َن ِ
ِ
اهلل»!
س ُ
اإل ْن َ
وايضا شيئ هام ومعروف ايضا ان روح االنسان ال تتاثر باصابته الجسديه بمعني لو جرح
االنسان فان روحه ال تجرح وال يخرج جزء منها مع الدم الن الروح البشرية ال تتجزء
فايضا المسيح بجسده البشري هو الذي تالم الم حقيقي ولكن بالهوته ال يتالم وال يتاثر مطلقا
ولكن المسيح هو الهوت وطبيعة بشرية ( ناسوت ) كامل والالهوت حال ومتحد بالناسوت
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 9 :2
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
س ِديًّا.
فَِإ َّن ُه فيه َيح ُّل ُك ُّل م ْلء الال ُهوت َج َ
والالهوت هو اهلل الذي في المسيح
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 19 :5

اهم ،وو ِ
يح مصالِحا ا ْلعالَم لِ َن ْف ِس ِهَ ،غ ْير ح ِ
ِ
أَي إِ َّن اهلل َك َ ِ
اض ًعا ِفي َنا
اس ٍب لَ ُه ْم َخ َ
َ َ
ْ
ط َاي ُ ْ َ َ
َ
ان في ا ْل َمس ِ ُ َ ً َ َ
ِ
صالَ َح ِة.
َكل َم َة ا ْل ُم َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 16 :3
ِ
ِ
اإل ْجم ِ ِ
اءى لِ َمالَ ِئ َك ٍة،
الر ِ
س ِد ،تََب َّرَر ِفي ُّ
وح ،تََر َ
اع َعظيم ُه َو س ُّر التَّ ْق َوى :اهللُ ظَ َه َر في ا ْل َج َ
َوِب ِ َ
ِ
ُمِم ،أُو ِم َن ِب ِه ِفي ا ْل َعالَِمُ ،رِفعَ ِفي ا ْل َم ْج ِد.
ُك ِرَز ِبه َب ْي َن األ َ
وبسر التجسد اصبح هذه الطبيعة البشرية ( الناسوت ) هو جسد اهلل واصبح الدم الذي فيه النفس
هو دم اهلل
سفر أعمال الرسل 28 :20
ِ
الروح ا ْلقُ ُدس ِفيها أ ِ ِ
يع َّ ِ ِ َِّ
يس َة
ِا ْحتَ ِرُزوا ِا ًذا ألَ ْنفُ ِس ُك ْم َولِ َج ِم ِ
ام ُك ُم ُّ ُ
َساقفَ ًة ،لتَْر َع ْوا َكن َ
ُ َ َ
الرعيَّة التي أَقَ َ
ِ
اها ِب َد ِم ِه.
اهلل الَِّتي اقْتََن َ
واصبح دم اهلل هذا هو الكفارة
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 25 :3
َِّ
َّم ُه اهللُ َكفَّ َارةً ِب ِ
ان ِب َد ِم ِهِ ،إل ْظ َه ِ
يم ِ
السالِفَ ِة
ط َايا َّ
َج ِل َّ
الص ْف ِح َع ِن ا ْل َخ َ
ار ِبِّرِهِ ،م ْن أ ْ
اإل َ
الذي قَد َ
ال ِ
ِبِإم َه ِ
اهلل.
ْ

ولكن اعود مره اخري هل الموت يعني ان يموت الطبيعة االالهية المتحد بالناسوت ؟ بالطبع ال
فاهلل ال يموت كالهوت بل كما وضحت حتي النفس البشرية ال تموت
ولكن هنا اريد ان اظهر حقيقه ان اهلل بموت جسده اليعني ان الالهوت فارق الناسوت ولكن الروح
البشري هو الذي خرج من الناسوت فحتي وقت الموت الالهوت لم يفارق الناسوت
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 14 :9
يح ،الَِّذي ِبرو ٍح أ ََزلِي 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 ِّ
ي َي ُك ُ
هلل ِبالَ َع ْي ٍبُ ،يطَ ِّه ُر َ
َ َ
ُ
َع َمال َم ِّيتَ ٍة لِتَ ْخ ِد ُموا اهللَ ا ْل َح َّي!
أْ

رسالة بطرس الرسول األولى 18 :3
ضا تَأَلَّم م َّرةً و ِ
ِ
َج ِل األَثَ َم ِة ،لِ َك ْي ُيقَِّرَب َنا إِلَى
َج ِل ا ْل َخطَ َايا ،ا ْل َب ُّار ِم ْن أ ْ
اح َدةً ِم ْن أ ْ
فَِإ َّن ا ْل َمس َ
يح أ َْي ً َ َ َ
اهلل ،مماتًا ِفي ا ْلج ِ ِ
ِ
وح،
الر ِ
يى ِفي ُّ
َ َ
َُ
سد َولك ْن ُم ْح ً
انفصلت الروح البشرية عن الجسد البشري .ولكن الالهوت لم ينفصل عن أي منهما ،وانما بقى
متحدا بروح
متحدا بهما كما كان قبل الموت .وكل ما في األمر أنه قبل الموت ،كان الالهوت
ً
ً
متحدا
معا .أما في حالة الموت ،فكان الالهوت
ً
المسيح وجسده وهما (أي الروح والجسد) متحدان ً
ومتحدا
متحدا بالروح البشرية على حدة،
بهما وهما منفصالن عن بعضهما البعض .أي صار
ً
ً
بالجسد على حدة.

والدليل على اتحاد الالهوت بروح المسيح البشرية أثناء موته ،أن روح المسيح المتحدة بالهوته
استطاعت أن تذهب إلى الجحيم ،وتطلق منه كل الذين كانوا راقدين فيه على رجاء -من أبرار
جميعا إلى الفردوس ومعهم اللص اليمين ،الذي وعده الرب على الصليب
العهد القديم -وتدخلهم
ً
قائال "اليوم تكون معي في الفردوس" (لوقا .)43:23
ً
وهذا االم شرحته بشيئ من التفصيل في ملف
هل نزل المسيح الي الجحيم ليخرج االباء ؟
تماما ،واستطاع
والدليل على اتحاد الالهوت بجسد المسيح أثناء موته ،أن هذا الجسد بقى
سليما ً
ً
وسر ،هي قوة القيامة.
أن يقوم في اليوم الثالث ،ويخرج من القبر المغلق في قوة ّ
وما الذي حدث في القيامة إذن ؟

حدث أن روح المسيح البشرية المتحدة بالالهوت ،أتت واتحدت بجسده المتحد بالالهوت .ولم
يحدث أن الالهوت فارق الناسوت ،ال قبل الموت ،وال أثناءه ،وال بعده.
فالمسيح هو اهلل الظاهر في االنسان وهو اله ال يتج أز وهو انسان ايضا كامل بجسده البشري
وروحه البشرية وهذه الطبيعه البشرية يحل فيها ملئ الالهوت
واضرب مثال توضيحي بسيط مع فرق التشبيه الضخم
لو تخيلنا دائرة كبيره بداخلها دائره صغيره والدائرة الكبيرة هو الالهوت والصغيره بشرية المسيح

ووقت موت المسيح بالجسد كما وضحت الالهوت ال يموت ولكن الذي يموت هو طبيعة المسيح
البشرية
والطبيعة البشرية تموت بمفارقة الروح للجسد فالمسيح مات بالجسد اي روحه البشرية فارقت
جسده البشري ولكن روحه البشرية لم تنفصل عن الالهوت وجسده البشري لم ينفصل عن
الالهوت
كما لو قسمت الدائرة الصغيره قسمين ولكن اليزالوا في داخل نطاق الدائرة الكبيرة

فاثناء موته جسده الراقد في القبر هو متحد بالالهوت ولم يري فساد وروحه الذي ذهب الي
الهاوية ليخرج الذين رقدوا علي الرجاء هو ايضا متحد بالالهوت فالشيطان ال يستطيع ان يقترب
منه وال ان يقف امامه ولم يستطع ان يمنعه من ان يحرر الماسورين
وبقيامته عادت روحة البشرية الي جسده البشري ايضا بدون انفصال عن الالهوت في اي لحظة

ولهذا يقول معلمنا بولس
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 45 :15
ِ
آدمِ ،
وحا ُم ْح ِي ًيا».
سا َح َّي ًةَ ،و َ
س ُ
ه َك َذا َم ْكتُوب أ َْي ً
ير ُر ً
ان األ ََّو ُلَ ،ن ْف ً
اإل ْن َ
ضاَ « :
آد ُم األَخ ُ
ص َار َ ُ
فالمسيح روحه البشري مع الجسد هو متحد بالروح المحيي وايضا في مفارقة روح البشري لجسده
ظل متحدا بالروح المحيي بدون انفصال وهذا ما يقوله معلمنا بطرس الرسول
رسالة بطرس الرسول االولي 3

18فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا  ،البار من أجل األثمة  ،لكي يقربنا إلى
اهلل  ،مماتا في الجسد ولكن محيى في الروح
هو كانسان بطبيعته البشرية مات عنا مماتا في الجسد ولكن بطبيعته االلهية التي اليموت هو
محيي في الروح .فالعدد يتكلم اصال علي تقريبنا الي اهلل اي المصالحه التي تممها المسيح بفداؤه
لنا وتقديم جسده ذبيحة لخطايانا
فهو عندما يقول استودع روحي هو يتكلم عن روحه البشرية التي ستفارق الجسد لحظة الموت
ولكن يؤكد المسيح بهذا ان روحه البشرية ستستمر متحدة بالالهوت
امر اخر المسيح أيضا في هذا التعبير يذكر اليهود بنبوة قيلت عن هذا الموقف بدقة قبل تجسده
بالف سنة
سفر المزامير 5 :31
ِفي ي ِد َك أَستَوِدعُ ر ِ
ق.
له ا ْل َح ِّ
وحي .فَ َد ْيتَِني َيا َر ُّ
ب إِ َ
َ
ْ ْ ُ
وهذا يؤكد ان المسيح سيموت ولكن روحه البشري سيستمر متحد بالالهوت وأيضا انه بهذا يفدي
الطبيعة البشرية كلها الن النصف الثاني من النبوة الطبيعة البشرية تقول للرب الذي سيموت
بطبيعته البشرية في وقت تجسده هو الرب االله الحق وليس نبي وال مالك وال إله اخر
ففي النهاية هل تعبير في يدك استودع روحي ينفي ال هوت المسيح؟

بالطبع ال بل يثبته ويثبت اتحاد الالهوت بالناسوت اتحاد كامل بدون اختالط وال امتزاج وال تغيير
والهوته لم يفارق ناسوته ال لحظة واحدة وال طرفة عين وهو بالهوته حي لألبد وبناسوته مات
موت حقيقي فداء عنا وليس اغماء او تمثيلية
واكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

