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الشبهة

يدعي النصارى ان المسيح هو هللا ألنه يغفر الخطايا ولكن يوحنا  20ينفي ان المسيح هو هللا
ألن التالميذ يغفرون الخطايا
إنجيل يوحنا 23 :20
ُم ِس َك ْت».
َم َس ْك ُت ْم َخ َ
َم ْن َغ َفْرُت ْم َخ َ
ط َاي ُ
ط َاي ُ
اه أ ْ
اه ُت ْغ َفُر َل ُهَ ،و َم ْن أ ْ

الرد

الحقيقة هو ان العدد يثبت أكثر الهوت المسيح وليس العكس الذي ادعاه المشكك.
فسياق الكالم يوضح
أوال المسيح وضح سلطانه على مغفرة الخطايا
فهي كانت مواقف يعلن فيها الهوته ولالسف كانوا ال يقبلون
انجيل متي 9
ِ
ِ
ِ
وجِ « :ث ْق َيا
ال لِْل َمْفُل ِ
وحا َعَلى ِفَر ٍ
َ 2وِإ َذا َمْفُل ٌ
وج ُيَقد ُموَن ُه ِإَلْيه َم ْطُر ً
يماَن ُه ْم َق َ
اشَ .فَل َّما َأرَى َي ُسو ُع إ َ
اك».
ورٌة َل َك َخ َ
ط َاي َ
ُبَن َّيَ .م ْغ ُف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف!»
َ 3وِإ َذا َق ْوٌم م َن اْل َك َتَبة َق ْد َقاُلوا في أَْن ُف ِس ِه ْم« :ه َذا ُي َجد ُ
ِ
ال« :لِما َذا ُت َف ِكُرو َن ِب َّ
الش ِر ِفي ُقُلوب ُِك ْم؟
َ 4ف َعل َم َي ُسو ُع أَ ْف َك َارُه ْمَ ،فَق َ
َ
ام ِ
ش؟
ورٌة َل َك َخ َ
اك ،أ َْم أ ْ
 5أَُّي َما أَْي َسُر ،أ ْ
ط َاي َ
الَ :م ْغ ُف َ
الُ :ق ْم َو ْ
َن ُيَق َ
َن ُيَق َ
ِ ِ
6وِ
طاًنا َعَلى األَْر ِ
الب ِن ِ
وج:
لك ْن لِ َكي َت ْعَل ُموا أ َّ
ال لِْل َمْفُل ِ
َن َي ْغ ِفَر اْل َخ َ
اإل ْن َسا ِن ُسْل َ
ض أْ
َن ْ
َ
ط َايا» .حيَنئ ٍذ َق َ
ْ
اش َك َوا ْذ َه ْب ِإَلى َبْي ِت َك!»
اح ِم ْل ِفَر َ
« ُقمِ ْ
ام َو َم َضى ِإَلى َبْي ِت ِه.
َ 7فَق َ

انجيل مرقس 2
ِ
اك».
ال لِْل َمْفُل ِ
ورٌة َل َك َخ َ
ط َاي َ
وجَ« :يا ُبَن َّيَ ،م ْغ ُف َ
يماَن ُه ْمَ ،ق َ
َ 5فَل َّما َأرَى َي ُسو ُع إ َ
 6وَكان َقوم ِمن اْل َك َتب ِة ُهَن َ ِ
ين ُي َف ِكُرو َن ِفي ُقُلوب ِِه ْم:
اك َجال ِس َ
َ َ ٌْ َ
َ
ِ
ِ
َن َي ْغ ِفَر َخ َ ِ
هللا َو ْح َد ُه؟»
« 7لِ َما َذا َي َت َكَّل ُم ه َذا َ
يف؟ َم ْن َي ْقدُر أ ْ
هك َذا ِب َت َجاد َ
ط َايا إالَّ ُ
وح ِه أََّنهم ي َف ِكرو َن َ ِ
ِ
َ 8فلِْلوْق ِت َشعر يسو ُع ِبر ِ
ال َل ُه ْم« :لِ َما َذا ُت َف ِكُرو َن ِبه َذا ِفي
ُْ ُ ُ
ُ
َ
ََ َ ُ
هك َذا في أَْن ُفس ِه ْمَ ،فَق َ
ُقُلوب ُِك ْم؟
َن يَقالُ :قم و ِ
ام ِ
ش؟
ال لِْل َمْفُل ِ
ورٌة َل َك َخ َ
 9أَُّي َما أَْي َسُر ،أ ْ
ط َاي َ
اك ،أ َْم أ ْ ُ َ ْ َ ْ
وجَ :م ْغ ُف َ
احم ْل َس ِر َير َك َو ْ
َن ُيَق َ
 10و ِ
طاًنا َعَلى األَْر ِ
الب ِن ِ
اإل ْن َس ِ
وج:
لك ْن لِ َكي َت ْعَل ُموا أ َّ
ال لِْل َمْفُل ِ
َن َي ْغ ِفَر اْل َخ َ
ان ُسْل َ
ض أْ
َن ْ
َ
ط َايا»َ .ق َ
ْ
اح ِم ْل َس ِر َير َك َوا ْذ َه ْب ِإَلى َبْي ِت َك!».
ولُ :ق ْم َو ْ
َ« 11ل َك أَ ُق ُ
ِ
ِِ
ينَ « :ما َأرَْيَنا
ام لِْل َوْق ِت َو َح َم َل َّ
يع َو َمجُ
هللا َقائل َ
الس ِر َير َو َخَر َج ُقدَّا َم اْل ُك ِلَ ،ح َّتى ُب ِه َت اْل َجم ُ
َّدوا َ
َ 12فَق َ
ِم ْثل ه َذا َق ُّ
ط!».
َ

انجيل لوقا 5
ِ
ال َل ُه« :أَُّي َها ِ
اك».
ورٌة َل َك َخ َ
ط َاي َ
اإل ْن َس ُ
انَ ،م ْغ ُف َ
يماَن ُه ْم َق َ
َ 20فَل َّما َأرَى إ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َ 21فاب َت َدأَ اْل َك َتب ُة واْل َف ِر ِ
َن َي ْغ ِفَر
يف؟ َم ْن َي ْقدُر أ ْ
ين « َم ْن ه َذا َّالذي َي َت َكَّل ُم ِب َت َجاد َ
يسُّيو َن ُي َفكُرو َن َقائل َ
ْ
َ َ
َخ َ ِ
هللا َو ْح َد ُه؟»
ط َايا إالَّ ُ
ال َل ُه ْمَ « :ما َذا ُت َف ِكُرو َن ِفي ُقُلوب ُِك ْم؟
َ 22ف َش َعَر َي ُسو ُع ِبأَ ْف َك ِارِه ْمَ ،وأ َ
َج َ
اب َوَق َ

ام ِ
ش؟
ورٌة َل َك َخ َ
اك ،أ َْم أ ْ
 23أَُّي َما أَْي َسُر :أ ْ
ط َاي َ
الَ :م ْغ ُف َ
الُ :ق ْم َو ْ
َن ُيَق َ
َن ُيَق َ
 24و ِ
طاًنا َعَلى األَْر ِ
الب ِن ِ
اإل ْن َس ِ
وجَ« :ل َك
لك ْن لِ َكي َت ْعَل ُموا أ َّ
ال لِْل َمْفُل ِ
َن َي ْغ ِفَر اْل َخ َ
ان ُسْل َ
ض أْ
َن ْ
َ
ط َايا»َ ،ق َ
ْ
اش َك َوا ْذ َه ْب ِإَلى َبْي ِت َك!».
اح ِم ْل ِفَر َ
ولُ :ق ْم َو ْ
أَ ُق ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان م ْض َ ِ
ِ
هللا.
طج ًعا َعَلْيهَ ،و َم َضى إَلى َبْيته َو ُه َو ُي َمجُد َ
َ 25ففي اْل َحال َق َ
ام ُه ْمَ ،و َح َم َل َما َك َ ُ
َم َ
ام أ َ
َ 26فأ َ ِ
ِ
ِِ
ينِ« :إَّنَنا َق ْد َأرَْيَنا اْلَي ْوَم َع َجا ِئ َب!».
يع َحْيَرٌة َو َمجُ
ام َتألُوا َخ ْوًفا َقائل َ
َخ َذت اْل َجم َ
هللاَ ،و ْ
َّدوا َ
وكرر هذا ايضا في
انجيل لوقا 7
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ 47م ْن أ ِ ِ
يل ُي ِح ُّب
ول َل َكَ :ق ْد ُغ ِفَر ْت َخ َ
ط َاي َ
ْ
اها اْل َكث َيرُة ،أل ََّن َها أ َ
َحَّب ْت َكث ًيراَ .والذي ُي ْغ َفُر َل ُه َقل ٌ
َجل ذل َك أَ ُق ُ
َقلِيالً».
طاي ِ
ِ
اك».
ورٌة َلك َخ َ َ
ال َل َهاَ « :م ْغ ُف َ
ُ 48ث َّم َق َ
ط َايا أَْي ًضا؟».
َ 49ف ْاب َت َدأَ اْل ُم َّت ِكُئو َن َم َع ُه َيُقوُلو َن ِفي أَْن ُف ِس ِه ْمَ « :م ْن ه َذا َّال ِذي َي ْغ ِفُر َخ َ
َ 50فَق ِ ِ ِ
يماُن ِك َق ْد َخَّل َص ِكِ ،ا ْذ َه ِبي ِب َسالَ ٍم».
َ
ال لْل َمْ أرَة« :إ َ
فهو أعلن سلطانه على مغفرة الخطايا ولكنهم اعتبروه يجدف الن ال يغفر الخطايا اال هللا فهو بهذا
يعلن انه هو هللا بوضوح شديد مثل مغفرته لخطايا اللص اليمين علي عود الصليب وبحدوث
المعجزة صار عليهم أن يعترفوا أن المسيح له سلطان على مغفرة الخطايا.
اما عن العدد المستشهد به

العدد ال يقتطع من سياق الكالم فهو كالم انجيل يوحنا البشير الذي يبشر بالهوت المسيح من
اول اصحاح (في البدء كان الكلمة) الي اخر اصحاح (هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا) وخالل
االنجيل يشهد كثي ار جدا جدا بالهوت المسيح
فهو يقول الكالم في سياق مهم جدا وهو بعد قيامة رب المجد ويوحنا يشهد بقيامته
 8 :20فحينئذ دخل ايضا التلميذ االخر الذي جاء اوال الى القبر و راى فامن
 9 :20ألنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب انه ينبغي ان يقوم من االموات
وبعد ذلك يشهد بظهور رب المجد الي التالميذ وسلطانه فوق الماده
 19 :20و لما كانت عشية ذلك اليوم و هو اول االسبوع و كانت االبواب مغلقة حيث كان
التالميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع و وقف في الوسط و قال لهم سالم لكم
 20 :20و لما قال هذا اراهم يديه و جنبه ففرح التالميذ اذ اروا الرب
إذا التالميذ امنوا ان يسوع هو المسيح وهو قام من االموات منتص ار على الموت وامنوا بسلطانه
وامنوا ان يسوع هو الرب يهوه الظاهر في الجسد ولهذا فرحوا اذ اروا الرب كيريوس ترجمة اسم
يهوه العبري لليوناني .ولم يقل ان أي منهم تعجب او غيره من تعبيرات االندهاش
 21 :20فقال لهم يسوع ايضا سالم لكم كما ارسلني االب ارسلكم انا
وهم سيبداوا يؤسسوا .هنا المسيح يتكلم عن ارسالية تالميذه كمبشرين واعمدة الكنيسة الجديده
وفي ارساليتهم سيبدؤا يعينوا اساقفه وقسس وشمامسة وهم لهذه .الكنيسه في جميع االنحاء

المهمة البد ان يستلموا سلطان من المسيح ليقدروا ان يمسحوا االساقفه والقسس وهذه النفخه
هي نفخة السلطان الرسولي
 22 :20و لما قال هذا نفخ و قال لهم اقبلوا الروح القدس
من العدد السابق نفهم ان المقصود هنا سيكون عن نفخة قبول السلطان الرسولي بالروح القدس
وبقية االعداد تؤكد ذلك ايضا عندما يتكلم عن سر االعتراف
 23 :20من غفرتم خطاياه تغفر له و من امسكتم خطاياه امسكت
فهو ليس نبي فقط ولكن له السلطان علي المغفره ويسلم الكهنوت في ايدي تالميذه ليقبوا الروح
القدس ويتمموا سر االعتراف
هذا حلول روح السلطان الكهنوتي الذي وعدهم به سابقا
انجيل متي 16
 19 :16واعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على االرض يكون مربوطا في السماوات
وكل ما تحله على االرض يكون محلوال في السماوات
انجيل متي
 18: 18الحق اقول لكم كل ما تربطونه على االرض يكون مربوطا في السماء و كل ما تحلونه
على االرض يكون محلوال في السماء

الذي يغفر هو هللا وحده .ولكن إذا قلنا الكاهن يغفر فهذا يعنى أن الروح القدس الساكن في
الكاهن والرب يسوع المسيح اقنوم الكلمة الحال في قلب الكاهن وأعطى للكاهن هذا السلطان
بنفخته هو الذي يغفر أو ُيمسك الخطايا وليس شخص الكاهن .ولكن العمل والقول يكون بواسطة
الكاهن .كأن الكاهن يعلن الغفران الذي تم بالمسيح والمسيح يستخدم يد الكاهن في نقل خطايا
المعترف إلى حساب دم المسيح الكفارى .والخاطئ يقر بخطاياه أمام الروح القدس وامام المسيح
في حضرة الكاهن
والمسيح هو غافر الخطايا ولكن نفخ فيهم روحه القدوس ليغفر الخطايا من خاللهم بالروح القدس
والسلطان الكهنوتي
والسيد أعطاهم هذا السلطان حينما أرسلهم ليكرزوا ومن يؤمن يغفروا خطاياه
وهم امنوا كل التالميذ امنوا فيما عدا واحد وهو توما النه لم يكن معهم
 24 :20اما توما احد االثني عشر الذي يقال له التوام فلم يكن معهم حين جاء يسوع
 25 :20فقال له التالميذ االخرون قد راينا الرب فقال لهم ان لم ابصر في يديه اثر المسامير و
اضع اصبعي في اثر المسامير و اضع يدي في جنبه ال اؤمن
ملحوظة المسيح هو هللا الذي يعطي للتالميذ سلطان الحل والربط وليس التالميذ من ذاتهم يقدروا
ان يغفروا الخطايا بل هو ألنهم رسل المسيح هللا الظاهر في الجسد فهم فقط كوسطاء من المذنب
للرب يسوع فسلطان الحل والربط ان يصلي التالميذ من اجل مغفرة الخطايا.
فكما قلت هذا اثبات الهوت المسيح وليس نفي كما ادعى المشكك.

بل المسيح قال لفظان انه هو الديان الوحيد
إنجيل يوحنا 22 :5
ِ
طى ُك َّل َّ ِ ِ
الب ِن،
أل َّ
َع َ
َحًداَ ،ب ْل َق ْد أ ْ
اآلب الَ َيد ُ
ين أ َ
الدْيُنوَنة ل ْ
َن َ
إنجيل يوحنا 30 :5
ِ
ِ
ِ
ِ
ينَ ،وَدْيُنوَن ِتي َع ِادَلةٌ ،أل َِني الَ أَ ْطُل ُب َم ِش َيئ ِتي َب ْل
أََنا الَ أَ ْقدُر أ ْ
َس َم ُع أَد ُ
َن أَ ْف َع َل م ْن َن ْفسي َشْيًئاَ .ك َما أ ْ
م ِش َيئ َة ِ
اآلب َّال ِذي أَْر َسَل ِني.
َ
إنجيل يوحنا 16 :8
ِ
ِ
ِ
ِ
اآلب َّال ِذي أَْر َسَل ِني.
َوإ ْ
ِن ُكْن ُت أََنا أَد ُ
ين َف َدْيُنوَنتي َح ٌ
ق ،ألَني َل ْس ُت َو ْحديَ ،ب ْل أََنا َو ُ
فالمسيح هو الديان
وبالطبع ال احتاج ان أؤكد ان المسيح ليس فقط هو الديان بل أيضا واحد مع االب في كل شيء
فقد قدمتها في عدة ملفات
فاكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

