هل يوجد أي دليل كتابي ان الهوت
المسيح لم يفارق ناسوته وقت موته؟
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الشبهة

ظهر فكر يقول ان ال يوجد دليل كتابي على ان الهوت المسيح لم يفارق ناسوته وقت الصلب ولهذا ال
يصلح كعقيدة ألنه غير مؤيد بالكتاب

الرد

ال اعرف كيف يقول مسيحي هذا الفكر الن لو كان الالهوت فارق الناسوت هذا معناه في هذا التوقيت
ناسوت المسيح ليس إله بل انسان فقط وهذا ضد ايمانا بان المسيح ابن االنسان هو رب المجد وهو
الكائن باستمرار .بل أيضا هذا يجعل كفارة المسيح محدودة ألنه ليس دم هللا الن الالهوت فارقه فهو
انسان فقط محدود .وغيرها من الكوارث الفكرية .ولهذا نقول ألهوته لم يفارق ناسوته لحظة وال طرفة عين
ولكن في هذا الملف أقدم فقط ادلة كتابية على هذا بدون شروح الهوتية كثيرة
شرحت سابقا معنى الموت أي مفارقة الروح البشري للجسد البشري سابقا عدة مرات
سفر المزامير 4 :146
ود ِإَلى ُتَار ِب ِهِ .في ذلِ َك اْلَي ْو ِم َن ْف ِس ِه َت ْهلِ ُك أَ ْف َك ُارُه.
وح ُه َفَي ُع ُ
َت ْخُر ُج ُر ُ
ولكن فقط أركز على عدم مفارقة الالهوت وقت موت الجسد البشري
أوال يقول لنا الكتاب لفظا ان الدم الذي سفك عنا واقتنانا هو دم هللا وليس دم انسان فارقه الالهوت
سفر أعمال الرسل 28 :20
اق َفةً ،لِ َترعوا َك ِنيس َة ِ
يع َّ ِ ِ َّ ِ
الروح اْلُق ُدس ِفيها أَس ِ
هللا َّال ِتي
ِا ْح َت ِرُزوا ِا ًذا ألَ ْن ُف ِس ُك ْم َولِ َج ِم ِ
ام ُك ُم ُّ ُ
ْ َْ
َ
ُ َ َ
الرعَّية التي أَ َق َ
اها ِب َد ِم ِه.
ا ْق َتَن َ
فهذا الدم المادي هو دم هللا .وأصبح دم هللا هذا هو الكفارة
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 25 :3
اإليم ِ ِ ِ
ال ِ
ِ ِ
السالِ َف ِة ِبِإم َه ِ
َّال ِذي َقَّدم ُه ُ َّ ِ ِ
هللا.
َج ِل َّ
الص ْف ِح َع ِن اْل َخ َط َايا َّ
ان ِب َدمهِ ،إل ْظ َه ِار ِب ِره ،م ْن أ ْ
ْ
هللا َكف َارًة ب َ
َ

اذا لفظيا قال الكتاب ان المسيح وقت الموت هو دم هللا مؤكد عدم مفارقة الالهوت للناسوت
والرب يسوع المسيح ليس جزئين او نصفين بل هو ال يصلح فصله فالهوته متحد بناسوته والهوته لم
يفارق ناسوته لحظة واحدة وال طرفة عين والالهوت متحد بالناسوت بدون اختالط وال امتزاج وال تغيير فلم
يتحول الناسوت الي الهوت ولم يتحول الالهوت الي ناسوت ولم يتغير صفات الناسوت ولم يتغير صفات
الالهوت
فالذي صالحنا فالصلب والموت والفداء وسفك الدم هو هللا الذي كان متحد بالالهوت حتى وقت الصلب
والموت
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 19 :5
ِ ِ ِ
طاياهم ،وو ِ
ِ
ِ
أ ِ
اض ًعا ِفيَنا َكلِ َم َة
ان ِفي اْل َم ِس ِ
هللا َك َ
يح ُم َصال ًحا اْل َعاَل َم لَن ْفسهَ ،غْيَر َحاس ٍب َل ُه ْم َخ َ َ ُ ْ َ َ
َي إ َّن َ
ْ
اْل ُم َصاَل َح ِة.
فالمصالحة تمت بالمسيح المتحد به هللا (الالهوت) بالناسوت وهذا اظهار واضح جدا لحقيقة ان هللا بموت
جسده اليعني ان الالهوت فارق الناسوت ولكن الروح البشري هو الذي خرج من الناسوت البشري فحتي
وقت الموت الالهوت ال يموت وايضا الالهوت لم يفارق الناسوت
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 14 :9
يحَّ ،ال ِذي ِبروح أ ََزلِي َقَّدم َن ْفسه ِ
ِ
ِ
َف َك ْم ِباْل َحرِ
َع َمال
ِي َي ُكو ُن َد ُم اْل َم ِس ِ
لل ِبالَ َعْي ٍبُ ،ي َ
ُ ٍ ٍ َ َ ُ
ط ِهُر َض َمائَرُك ْم م ْن أ ْ
ِ ِ ِ
هللا اْل َح َّي!
َمي َت ٍة ل َت ْخد ُموا َ
فدم المسيح متحد بروح ازلي واال زلي هو الالهوت

متحدا
انفصلت الروح البشرية عن الجسد البشري .ولكن الالهوت لم ينفصل عن أي منهما ،وإنما بقى
ً
متحدا بروح المسيح وجسده
بهما كما كان قبل الموت .وكل ما في األمر أنه قبل الموت ،كان الالهوت
ً
متحدا بهما وهما منفصالن
معا .أما في حالة الموت ،فكان الالهوت
ً
وهما (أي الروح والجسد) متحدان ً
ومتحدا بالجسد على حدة .وهذا ما يقوله
متحدا بالروح البشرية على حدة،
عن بعضهما البعض .أي صار
ً
ً
في
رسالة بطرس الرسول األولى 18 :3
طايا ،اْلب ُّار ِمن أَج ِل األَ َثم ِة ،لِ َكي يَق ِربَنا ِإَلى ِ
َفِإ َّن اْلم ِسيح أَي ًضا َتأََّلم مَّرًة و ِ ِ
هللاُ ،م َم ًاتا ِفي
ْ ْ
اح َد ًة م ْن أ ْ
َ َ ْ
ْ ُ َ
َج ِل اْل َخ َ َ َ
َ َ َ
َ
الجس ِد و ِ
وح،
لكن مح
الر ِ
يى ِفي ُّ
ََْ َ ْ ُْ ً
والروح وهو الالهوت (هللا روح) فحت الجسد وهو ميت ولكنه ال يزال محيي (متحد) بالالهوت
ولهذا يقول معلمنا بولس
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 45 :15
ِ
آدمِ ،
وحا ُم ْحِيًيا».
َ
ان األ ََّو ُلَ ،ن ْف ًسا َحَّيةًَ ،و َ
اإل ْن َس ُ
آد ُم األَخ ُير ُر ً
هك َذا َم ْك ُت ٌ
وب أَْي ًضاَ « :ص َار َ ُ
فالمسيح روحه البشري مع الجسد هو متحد بالروح المحيي وايضا في مفارقة روح البشري لجسده ظل
متحدا بالروح المحيي بدون انفصال
تماما،
والدليل على اتحاد الالهوت بجسد المسيح أثناء موته ،أن هذا الجسد بقى
سليما ً
ً
سفر أعمال الرسل 27 :2

أل ََّنك َلن ت ْترك َن ْف ِسي ِفي اْله ِ ِ
ُّوس َك َيَرى َف َس ًادا.
َ ْ ََُ
َ
اوَية َوالَ َت َد َع ُقد َ
وبالطبع الرب يسوع المسيح نفسه يقول
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 1
َ 17فَل َّما َأرَْي ُت ُه َسَق ْط ُت ِعْن َد ِر ْجَلْي ِه َك َمِي ٍتَ ،ف َو َض َع َي َد ُه اْلُي ْمَنى َعَل َّي َق ِائالً لِي« :الَ َت َخ ْف ،أََنا ُه َو األ ََّو ُل
و ِ
اآلخُر،
َ
ِ ِ
ِ
ِ
يح اْل َه ِ
اوَي ِة َواْل َم ْو ِت.
ين! آم َ
َ 18واْل َح ُّيَ .وُكْن ُت َمْي ًتاَ ،و َها أََنا َح ٌّي ِإَلى أََبد اآل ِبد َ
ينَ .ولِي َم َفات ُ
وهكذا لم يفصل الهوته عن ناسوته هنا رغم ان الذي مات هو الناسوت فقط فهو حي بالهوته ميتا
بناسوته وقام الناسوت ويستمر حي الى االبد
فهل بعد كل هذا يدعي البعض انه ال يوجد دليل كتابي ان االهوت لم يفارق الناسوت؟
بل أيضا المسيح قال شيء مهم ان االب الحال فيه هو الذي يعمل
إنجيل يوحنا 10 :14
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
اآلب واآلب ِف َّي؟ اْل َكالَم َّال ِذي أ َ ِ
ِ
ال
اآلب اْل َح َّ
ُكل ُم ُك ْم ِبه َل ْس ُت أ ََت َكل ُم ِبه م ْن َن ْفسي ،لك َّن َ
أََل ْس َت ُت ْؤ ِم ُن أَني أََنا في ِ َ َ
ُ
ِ
ال.
ف َّي ُه َو َي ْع َم ُل األ ْ
َع َم َ
وبخاصة انه يفعل ما يرضي االب فاالب معه
إنجيل يوحنا 29 :8
ين أَ ْفعل ما ير ِض ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يه».
اآلب َو ْحدي ،ألَني في ُك ِل ح ٍ َ ُ َ ُ ْ
َوالذي أَْر َسَلني ُه َو َمعيَ ،وَل ْم َي ْتُرْكني ُ

والصلب كان ما يرضي االب ومسرته
سفر إشعياء 10 :53
الر ِب ِبَي ِد ِه
ام ُهَ ،و َم َسَّرُة َّ
َما َّ
يح َة ِإ ْث ٍم َيَرى َن ْسالً َت ُ
أ َّ
الر ُّب َف ُسَّر ِبأ ْ
َن َي ْس َحَق ُه ِباْل َح َز ِنِ .إ ْن َج َع َل َن ْف َس ُه َذ ِب َ
ط ُ
ول أََّي ُ
َتْن َج ُح.
وهللا ال يخالف نفسه.
فعندما نقول الالهوت لم يفارق الناسوت هو ملخص لكل هذه التعبيرات الكتابية الواضحة

والمجد لل دائما

