هل العدد الذي يقول ال أعود أضرب
أفرايم ألني هللا ال إنسان ينفي الوهية
المسيح؟ هوشع 9 :11
Holy_bible_1
7 November 2020

الشبهة

هوشع يقول ال أجرى حمو غضبى ال أعود أضرب أفرايم ألني هللا ال إنسان .فكيف يقول
المسيحيين ان المسيح هو هللا وهو انسان كامل وإله كامل؟
الرد

الموضوع باختار شديد هنا ال ينفي التجسد ولكن ينفي ان يكون مثل انسان يخطئ ويظلم افرايم
ويضربه بظلم بعد ان سمح بعقابه بعدل .فالنفي ليس عن التجسد بل عن تصرف البشر الخطأ.
والحقيقة رددت على شبهة مشابهة
ليس هللا انسانا فيكذب وال ابن انسان فيندم .عدد  19 :23فرغم تأكيد ان هللا ليس انسان فكيف
يتجسد؟
فالعدد يقول
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ان ،اْلُقُّدوس ِفي وس ِطك َفالَ ِ
ِ
ِ
آتي
ود أ ْ
هللا الَ ِإْن َس ٌ
َع ُ
ََ َ
« 9الَ أ ْ
ُجرِي ُح ُم َّو َغ َض ِبي .الَ أ ُ
ُ
َخ ِر ُب أَ ْفَاري َم ،ألَني ُ
ِب َس َخ ٍط.
الرب يقول ان افرايم يستحق العقاب ولكن لن يخربهم ويفنيهم تماما والضربة التي ستوجه لن
له بقية في أفرايم.
يتلوها ضربات أخرى ،فاهلل ال ينوى خرابها وإفنائها بل تأديبها ،فهو ُ
الني هللا ال انسان أي انه عادل وأيضا يعرف المستقبل فاإلنسان ال يرى إال ما هو أمامه فقط،
والصورة القاتمة التي عليها إسرائيل اآلن تستحق عقوبة خراب نهائي كسدوم وعمورة لكن هذا
حكم اإلنسان .أما هللا الذي يرى المستقبل كما نرى نحن الحاضر فهو يرى من نسل هؤالء بقية
ستؤمن به .إ ًذا ال يجب إهالك الكل فهو ال يحتمل الخطية وهو نار تحرق بسببها ولكن بحساب

حتى ال تضيع البقية = َفالَ ِ
آتي ِب َس َخ ٍط = أي بدمار كامل .فإنكار ان هللا يكون مثل البشر يخطؤا
في احكامهم ونظرهم محدود ولين نفي للتجسد
فاهلل حتى لو اتي في صورة الجسد يكون بال خطية وبالفعل يسوع المسيح هللا الظاهر في الجسد
فهو باعتراف المسيحيين بانه بدون خطيه
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 15 :4
ِ
َن َيْرِث َي لِ َض َع َف ِاتَناَ ،ب ْل ُم َجَّر ٌب ِفي ُك ِل َش ْي ٍء ِم ْثُلَناِ ،بالَ
يس َك َهَن ٍة َغْيُر َقاد ٍر أ ْ
أل ْ
س َلَنا َرِئ ُ
َن َلْي َ
َخ ِطَّي ٍة.
وباعتراف اليهود
إنجيل يوحنا 46 :8
ِ
ِِ
ِ
ِ
قَ ،فلِ َما َذا َل ْس ُت ْم ُت ْؤ ِمُنو َن ِبي؟
ول اْل َح َّ
َم ْن مْن ُك ْم ُيَبك ُتني َعَلى َخطَّيةٍ؟ َفإ ْن ُكْن ُت أَ ُق ُ
ولكن هللا من الممكن بالطبع ان يحل في الطبيعة البشرية الن هللا قادر علي كل شيء ولكن الن
طبيعته النقية فشرط في هذه الطبيعة البشرية التي يحل فيه كل ملئ الالهوت ان يكون خالي من
صفة الخطية فال يخطئ
بل الجزء هو أصال جزء من اصحاح يتنبأ عن الرب يسوع المسيح ولكن في هذا الجزء أيضا يؤكد
ان الرب سياتي بنفسه في وسط إسرائيل وهذا تم بالتجسد فهو يقول هللا قدوس في وسط إسرائيل
أيضا االصحاح نبوة عن المسيح وتجسده

وشرحت هذا في ملف
هل نبوة من مصر دعوت ابني ليست عن المسيح؟ متي  15 :2وهوشع 1 :11
فهو يقول نصا من مصر دعوت ابني التي استشهد بها متى البشير انها نبوة واضحة عن الرب
يسوع
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َ 1ل َّما َك ِ ِ
َحَبْب ُت ُهَ ،و ِم ْن ِم ْصَر َد َع ْو ُت ْاب ِني.
يل ُغالَ ًما أ ْ
َ
ان إ ْسَرائ ُ
ُ 2ك َّل ما َدعوهم َذهبوا ِم ْن أ ِ
ام ِهم َي ْذَب ُحو َن لِْلَب ْعلِيمَِ ،وُيَب ِخُرو َن لِ َّلتم ِاث ِ
وت ِة.
يل اْل َمْن ُح َ
َ َ ْ ُ ْ َُ
َم ْ
َ
َ
اه ْم ِبأَ ْذُرِع ِه ْمَ ،فَل ْم َي ْع ِرُفوا أ َِني َش َفْي ُت ُه ْم.
َ 3وأََنا َدَّر ْج ُت أَ ْفَاريِ َم ُم ْم ِس ًكا ِإَّي ُ
ِ
ِ
ِ
النير ع ْن أَعَن ِ
َج ِذُب ُهم ِب ِحَب ِ
اق ِه ْمَ ،و َم َد ْد ُت ِإَلْي ِه
ال اْلَب َش ِرِ ،بُرُبط اْل َم َحَّبةَ ،وُكْن ُت َل ُه ْم َك َم ْن َيْرَف ُع َ َ ْ
ُ 4كْن ُت أ ْ ْ
ِ
اه.
ُم ْطع ًما ِإَّي ُ
جع ِإَلى أَْر ِ
ض ِم ْصَرَ ،ب ْل أ ُّ
َن َيْرِج ُعوا.
ور ُه َو َمِل ُك ُه ،أل ََّن ُه ْم أََب ْوا أ ْ
 5الَ َيْر ُ
َش ُ
ِ
السيف ِفي مُد ِن ِهم وي ْتلِ ِ ِ
َج ِل َآرِائ ِه ْم.
ُ ْ َُ ُ
ور َّ ْ ُ
ف عصَّي َهاَ ،وَيأ ُْكُل ُه ْم م ْن أ ْ
َ 6يثُ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
َحٌد َيْرَف ُع ُه.
االرِت َداد َعنيَ ،فَي ْد ُعوَن ُه ْم ِإَلى اْل َعل ِي َوالَ أ َ
َ 7و َش ْع ِبي َجان ُحو َن ِإَلى ْ
ِ ِ
ف أَ ْج َعُل َك َيا أَ ْفَاريِم ،أ َ ِ
يم؟! َق ِد اْنَقَل َب
يل؟! َكْي َ
َ 8كْي َ
ف أْ
َج َعُل َك َكأ ََد َمةَ ،أ ْ
ُصيُر َك َيا إ ْسَرائ ُ
َصَن ُع َك َك َصُبويِ َ
ُ
ِ
ِِ
يعا.
اض َ
َعَل َّي َقْل ِبيْ .
طَرَم ْت َمَراحمي َجم ً
ان ،اْلُقُّدوس ِفي وس ِطك َفالَ ِ
ِ
ِ
آتي
ود أ ْ
هللا الَ ِإْن َس ٌ
َع ُ
ََ َ
 9الَ أ ْ
ُجرِي ُح ُم َّو َغ َض ِبي .الَ أ ُ
ُ
َخ ِر ُب أَ ْفَاري َم ،ألَني ُ
ِب َس َخ ٍط.

َ 10وَراء َّ ِ
َس ٍد ُي َزْم ِجُرَ .فِإَّن ُه ُي َزْم ِجُر َفُي ْس ِر ُع اْلَبُنو َن ِم َن اْلَب ْح ِر.
الرب َي ْم ُشو َنَ .كأ َ
َ
ِ
َشورَ ،فأ ِ
ِ
ور ِم ْن ِم ْصَرَ ،وَك َحمام ٍة ِم ْن أَْر ِ
الر ُّب.
ول َّ
ُ11ي ْس ِر ُعو َن َك ُع ْص ُف ٍ
ض أ ُّ َ
ْ
ُسكُن ُه ْم في ُبُيوت ِه ْمَ ،يُق ُ
َ َ
فبوضوح سياق الكالم عن شرورهم واتعابهم ومجيء القدوس مخلصهم بعد رجوعهم من السبي
وهذا ما حدث
وهذا باإلضافة الى ان سفر هوشع نفسه تنبأ عن تجسد هللا بوضوح في بقية االصحاحات
مثل هوشع  3ونبوة انه يأتي بعد العودة من السبي
ونبوة قيامته في اليوم الثالث في الفجر هوشع 6
وبالطبع النبوات عن التجسد في العهد القديم ضخمة ال يكفي الملف هنا تقديمها
وقدمتها في ملفات
نبوات العهد القديم كاملة مرتبة حسب أحداث حياة الرب يسوع المسيح
وبالطبع معنى العدد الذي قدمته هذا ما أكده المفسرين شرقيين وغربيين ان العدد ال ينكر التجسد
ولكن يؤكد انه ال يخطئ مثل البشر
بل هذا ما قاله الترجوم
"seeing I am God, my word remains for ever, and my works are not as the
'';works of the flesh (or of men) who dwell upon the earth

فاعتقد تأكدنا انه ليس نفي للتجسد بل العهد القديم وهوشع أكدوا التجسد ولكن نفي ان يخطئ
مثل البشر

والمجد هلل دائما

