هل العدد الذي يقول لكن هللا واحد الذي
يعمل الكل في الكل ينكر الهوت المسيح؟
1كو 6 :12
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الشبهة

الكتاب يشهد بان هللا الخالق واحد والمسيح مخلوق
[فــــانـــدايك[]][Cor1.12.6وانواع اعمال موجودة ولكن هللا واحد الذي يعمل الكل في الكل].
هذا يوضح ان المسيح مخلوق

الرد

من اين اتى المشكك بادعاء ان هذا العدد يقول ان المسيح مخلوق
الشبهة هي نفس إصرار المشككين المسلمين على االدعاء الخطأ الكاذب اننا نؤمن بثالث الهة االب
واالبن والروح القدس والن الخالق إله واحد إذا االبن ليس إله وهذا خطأ ألننا نؤمن باله واحد خالق هو
االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين
وال احتاج ان أتكلم عن الهوت المسيح في هذا الملف الن هذا افردت له كم ضخم من الملفات ولكن هنا
أتكلم على ان العدد المستشهد به يتكلم عن الثالوث في هللا الواحد
فبالفعل نؤمن باله واحد هو خالق كل شيء
سفر التثنية 4 :6
ِ
ِ
الر ُّب ِإلهَنا ر ٌّب و ِ
احٌد.
يلَّ :
ُ َ َ
«ا ْس َم ْع َيا ِإ ْسَرائ ُ
والهنا كما شرحت في ملفات الثالوث سابقا بالتفصيل مثل
الثالوث في العهد القديم
الثالوث في العهد الجديد
هو اب وابن وروح قدس إله واحد

إنجيل متى 19 :28
ِ
ِ
ِ
وح اْل ُق ُد ِ
س.
الر ِ
االب ِن َو ُّ
ُم ِم َو َعم ُد ُ
َفا ْذ َه ُبوا َوَتْلم ُذوا َجم َ
اسمِ اآلب َو ْ
وه ْم ِب ْ
يع األ َ
واألب واالبن إله واحد
واالب واالبن واحد في
وحدة الكيان
إنجيل يوحنا 38 :10
َن اآلب ِفي وأََنا ِف ِ
آم ُنوا ِباألَعم ِ ِ
لك ْن ِإ ْن ُك ْن ُت أَعملَ ،فِإ ْن َلم ُت ْؤ ِم ُنوا ِبي َف ِ
وِ
يه».
ال ،ل َك ْي َت ْع ِرُفوا َوُت ْؤ ِم ُنوا أ َّ َ َّ َ
َ
ْ
َُْ
َْ
إنجيل يوحنا 10 :14
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
اآلب واآلب ِف َّي؟ اْل َكالَم َّال ِذي أ َ ِ
ِ
ِ
اآلب
ُكل ُم ُك ْم ِبه َل ْس ُت أ ََت َكل ُم ِبه م ْن َن ْفسي ،لك َّن َ
أََل ْس َت تُ ْؤ ِم ُن أَني أََنا في ِ َ َ
ُ
اْلح َّ ِ
ال.
ال ف َّي ُه َو َي ْع َم ُل األ ْ
َ
َع َم َ
إنجيل يوحنا 21 :17
ِ
ِ
ِ
ِ
يك ،لِي ُكوُنوا ُهم أَي ًضا و ِ
ِ
اح ًدا ِفيَنا ،لِ ُي ْؤ ِم َن اْل َعاَل ُم
لَي ُكو َن اْل َجم ُ
ْ ْ َ
اآلب ف َّي َوأََنا ف َ َ
يع َواح ًداَ ،ك َما أََّن َك أَ ْن َت أَُّي َها ُ
أََّن َك أَْر َسْل َت ِني.
إنجيل يوحنا 30 :10
أََنا واآلب و ِ
احٌد».
َ ُ َ
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 9 :2

ِ ِ
يه ي ِح ُّل ُك ُّل ِمل ِء الالَّه ِ
وت َج َس ِدًّيا.
ُ
َفِإَّن ُه ف َ
ْ
فاألب خالق باالبن في الروح القدس ألنه إله واحد
ولهذا االب خلق باالبن
إنجيل يوحنا 3 :1
ِ
ِ
ان.
انَ ،وبِ َغ ْي ِرِه َل ْم َي ُك ْن َش ْي ٌء م َّما َك َ
ُك ُّل َش ْيء ِبه َك َ
إنجيل يوحنا 10 :1
ان ِفي اْل َعاَلمَِ ،وُك ِو َن اْل َعاَل ُم ِب ِهَ ،وَل ْم َي ْع ِرْف ُه اْل َعاَل ُم.
َك َ
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 6 :8
احٌد :اآلب َّال ِذي ِم ْن ُه ج ِميع األ ْ ِ
ِ
ِ
ِ
له و ِ
يحَّ ،ال ِذي ِب ِه
َشَياءَ ،وَن ْح ُن َل ُه َ .وَر ٌّب َواحٌدَ :ي ُسو ُع اْل َمس ُ
َ ُ
لك ْن َلَنا ِإ ٌ َ
ُ
َشي ِ
ِ
اءَ ،وَن ْح ُن ِب ِه.
َجم ُ
يع األ ْ َ
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين :1
ِ ِ
ِِ ِ
َ 2كَّلمَنا ِفي ِ
هذ ِه األََّيامِ األ ِ
ين،
َخ َيرِة ِفي ْابنهَّ ،الذي َج َعَل ُه َو ِارًثا لِ ُك ِل َش ْيءَّ ،الذي ِبه أ َْي ًضا َع ِم َل اْل َعاَل ِم َ
َ
ِِ
َّ ِ
َشي ِ
ِ
اء ِب َكلِ َم ِة قُ ْدَرِت ِهَ ،ب ْع َد َما َصَن َع ِبَن ْف ِس ِه َت ْط ِه ًيرا
اء َم ْجدهَ ،وَر ْس ُم َج ْو َه ِرِهَ ،و َحام ٌل ُك َّل األ ْ َ
 3الذيَ ،و ُه َو َب َه ُ
ين اْلع َ ِ ِ
طاياَنا ،جَل ِ ِ
ِ
َعالِي،
ظ َمة في األ َ
س في َيم ِ َ
َ َ
ل َخ َ َ
وهذا أيضا أكده العهد القديم
سفر المزامير 6 :33

ِ ِ
السماوات ،وبَِنسم ِة ِف ِ
الر ِب ِ ِ
يه ُك ُّل ُج ُن ِ
ود َها.
ِب َكل َمة َّ ُ
صن َعت َّ َ َ ُ َ َ َ

لهذا ما يقوله معلمنا بولس الرسول الحقيقة أيضا يؤكد الثالوث بقراءة العدد في سياقه
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 12
 3: 12لذلك اعرفكم ان ليس أحد وهو يتكلم بروح هللا يقول يسوع اناثيما وليس أحد يقدر ان يقول يسوع
رب اال بالروح القدس
العدد يلقب الرب يسوع المسيح ان هو رب وأ يضا يؤكد ان الذي يجعل االنسان يؤمن بالرب يسوع المسيح
هو الروح القدس .والروح يكشف لنا عن شخص المسيح
انجيل يوحنا 16
 13: 16و اما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق النه ال يتكلم من نفسه بل كل ما
يسمع يتكلم به و يخبركم بامور اتية
 14: 16ذاك يمجدني النه ياخذ مما لي و يخبركم
 15: 16كل ما لالب هو لي لهذا قلت انه ياخذ مما لي و يخبركم
فعدد  3يؤكد على عمل اقنوم الرب يسوع الكلمة واقنوم الروح القدس
واالعداد التالية تتكلم عن عمل كل اقنوم
 4: 12فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد

 5: 12وانواع خدم موجودة ولكن الرب واحد
 6: 12وانواع اعمال موجودة ولكن هللا واحد الذي يعمل الكل في الكل
الروح القدس يعطي مواهب
الرب يسوع المسيح يعطي الخدمة والوزنات
وكل هذا ما بين الروح القدس واالبن واألب هو إله واحد هللا الواحد الذي يعمل في الكل
فاآلب يريد ،واالبن اتحد بنا لتكون لنا حياته ،أي نكون أعضاء حية ونعمل به ،والروح يعطي الموهبة لكل
واحد ليتمم الخدمة المطلوبة منه .والهدف مجد هللا الواحد
.فاآلب يريد والروح يعطي الموهبة والمسيح الذي أعطانا حياته يعمل بنا ،وتكون أعضاءنا آالت ِبر
يستخدمها االبن لبنيان جسده الذي هو الكنيسة (أف .)12 ،11 :4
فاآلب حدد لكل واحد عمله ،واالبن أعطاه قدرة ليعمل ،والروح هو الذي يعطي المهارة أي الموهبة في
العمل.
فسياق االعداد التي اقتطع منها المشكك هو بالحقيقة يتكلم عن الثالوث في هللا الواحد بوضوح

والمجد هلل دائما

