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 تقديـم 
 

 . شخص المسيح هو محور الكتاب المقدس واإليمان المسيحي 
  شيح   Jesus is both God and Manفيي تتاهيا الميا     

الطظ ييح مييب الةسيياعم وال ميي  مييج م مطق يي  رت أول ييوت هالييدتتور يييت وا
 عق دة شخص المسيح المةارك في عبي تيا الحبانيم والةشح م.

وإذ ن بح عب شكحنا القلبي ال م   لكل مب شارك في إعداد هذا   
الدق   القارئ  ؛  الت ح ب  لمطف م  القيم  المؤلف  هذا  نقد   أن  يس دنا 

 .ال حبي الفكح م والحوحيم
 
 

 فيكتور ع الل  /القس 
 المديح ال ا  / المؤيس

 الحاه م اإلنج ليم في الشحق األويط )م حف(
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 معا    واإلنسانهو هللا يسوع 
 

 تمهيد 
 

ببعيد المدن،  منذ وقت ليس  الد   -  ةيبدت  وكأنها تجرد    -وب  ؤفي زحفها 
كانت البادئة   أوروباومما ال شك فيه أن    -المجتمعات الغربية من كل أثر للدين  

النكبة  به تحضر    لماوك  -ذه  المجتمعاتازداد  الرأسمالية ،  هذه  جذب  زاد 
االتصال االهتمامه انتشار وسائل  وازداد  بالتكنولوجيا  توثقت عالقتهم  ، وكلما 

الفخمة تبدو خاوية في أيام   اوإن الكثير من كاتدرائياته .  م، كلما قل تدينهابينه
المتفرج،  اآلحاد المتعبدينوويؤمها  من  أكثر  تمثل    وأصبحت،  ن  آثار ال  سوى 

المدن أوج  التي ولت تحت  الغابرة  اإليمان  الكاتدرائيات  .  ةيلعصور  فقط  وليس 
وفي الواقع أننا نجد  .  ر من الكنائس أيضا  يكثالبل و ،  التي أقفرت من المصلين

 . وعرافين أكثر كثيرا  من رجال الدينة في فرنسا سحر 
 

 يااه أنهااا مثااالفممااا ال شااك ف .  ي أمريكااالكن الموقف يختلف اختالفا  بينا  ف 
، والهيمنااة التكنولوجيااة،  مثياال لهااابالوفرة التي ال  ،  للمجتمع الحديث المتمدين
غياار العاديااة للبحااث العلمااي الااذ  يباارز   واإلمكانيااات،  وبمدنها الكبيرة البديعة

 .وكذلك في أصغر دقائق المادة، اكتشافات جديدة في الكواكب البعيدة
 

م منشغلون بالروحيااات هااذه األيااا  نفس الوقت نجد أن األمريكيين  لكن في
فقااد تحولاات الماديااة  –إنه تغياار عجيااب وغياار متوقااع فااي مجاارى األحااداث   –
إلااا البحااث عمااا هااو   -ات  يوالتي سبق التنبؤ بها في الساابعين،  للحياة  لخالصةا

 .وغير منطقي في الحياة، وغامض،  غير ماد 
 

ئااة ياات البيوإذ أعط، انية جاءت في صور مختلفةوبال شك فإن هذه الروح
اتجهاات فااي معواام صااورها إلااا الااداخل تبحااث عاان ،  الصحية التااي نحيااا فيهااا

، هللامفهااوم الااذات فااي  المعنا والفضيلة في الذات التي وجدت سابقا  بعيدا  عن  
وهااذا لاايس نوعااا  ماان السااياحة التااي يقااوم بهااا . وعاان كلمتااه، وعاان مساايحه
الرغم ماان كاام   باا الااذ، تاااب يسااياحة المساايحيي ليوحنااا بنيااانالمسيحي في ك

لكنااه أفاااى إلااا رشااده ،  واألخطاء التي ارتكبهااا،  المصاعب الهائل الذ  واجهه
وحين يعباار نهاار .  فهو ابن هلل ويدرك تماما  وجهته وإلا أين يسير،  في النهاية

 .ألخرىفمما الشك فيه أن الرب سوف يلقاه علا ضفته ا، األردن بالموت
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م عنهااا ديثة التااي نحاان بصاادد الكااالفهذه الرحلة الروحية الح،  وبالمقارنة
وكل االهتمام يكمن فااي عمليااة التقصااي ،  فالمصير مجهول.  تختلف اختالفا  بينا  

 علا غير هدايةفكل ما هو ، إنه بحث داخل الذات.  والبحث وليس في االكتشاف
ويباادو أن مااا . هذه الصحوة الروحيااةوغير منطقي إنما يمثل نقطة مركزية في 

وقااد ،  روحااي إلااا الااذاتلمدنية قد حولت عمليااة البحااث الحدث هو أن تجربة ا
 وأثبتاات، العمليااة علااا الفاارائ الهائاال الااذ  تركتااه هااذه التجربااة برهناات هااذه

فلن نجااد الراحااة ،  أنه بما أننا خلقنا علا صورة هللا،  الحقيقة التي ال جدال فيها
 .إال في هللا

 

لاادنيويات إلااا ماان االهتمااام الكلااي با –وقااد جاارى هااذا التغيياار المفاااج  
في اتجاهااات شااتا،   –العشرين عاما  الماضية    فيصحي نحو الحقيقة  السعي ال

ماان األمااريكيين ال  %67فحااوالي . ماان أهمهااا بااالقطع االتجاااه نحااو النساابية
ن ويكااو  . قماانهم ال يؤمنااون بااالحق المطلاا   %70يؤمنون بالفضااائل المطلقااة و  

أمااة تبنااا  أمريكاااان . أمريكاااالمتمسكين باألخالى فااي    أغلبيةون  هؤالء النسبي  
فاالعتدال الذ  .  ولكنها تبنا في فرائ روحي وأخالقي،  حضارة مبهرة ومبدعة

كان يجب أن يكبح جماح طموحاتنا أسيء استخدامه وأصبح يستنزف ما عندنا 
 .من فطنة

 

الااذ  كنااا ،  وأصبحنا منعزلين عن العالم األخالقااي،  لقد التبس األمر علينا
وبلغ بنا األمر اننا نون أن عااين الصاادى واألمانااة أن ،  مضاأحد أعضائه فيما  

فااي ضااوء  معرفااةوالبد من إعادة النواار فااي أ  ،  نعلن أننا ال نؤمن بأ  شيء
 الحياة حقائق ثابتة غير متغيرة. هذهخبراتنا وأنه ال يوجد في 

 

ولكننااا نخطاا  إذا وننااا أن . أنه موقف جديااد تمامااا   -واهريا    -ويبدو هذا  
فالحقيقة أن المسيحيين األوائل قد عاصروا .  ة هي بدعة القرن العشرينالتعددي

إال أن ، لقااد كااان عالمااا  مفعمااا  بالتعدديااة.  عالما  كان مملوءا  باآلالف من اآللهة
 .لحاليةتعددية األيام ا أسباباألسباب تختلف كثيرا  عن 

 

د د والحااق الوحياا وكان اإلعالن أن يسااوع المساايح هااو القاادوس والمتفاار  
جه هذا اإلعااالن ووقد و  .  كما هو الحال اآلن،   وضد المألوف حينذاكأمرا  مربكا  

ومع ذلك فنحن نعلاام أنااه . يحدث اآلن أيضا  وهذا ، أيضا  بعادات قديمة ومتأصلة
ودفااع ترتليااان فااي القاارن الثالااث ، قااباإلعالن الااذ  قلااب العااالم رأسااا  علااا ع

 .لوثنيين إال المعابد الخاويةلن المسيحيين لم يتركوا إالميالد  أن يقول  
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فبينما كانت الكنيسة تخطااو لامااام .  وبالطبع لم تجر األمور بهذه البساطة
كان عليها أيضا  أن تواجه يالطااابور الخااامسي حتااا تحااافو ،  بالحق المسيحي
فااي شااخح واحااد. فماان .  وت المسيح الكامل وناسااوته الكاماالعلا حقائق اله

ي الهوته الكامل وآخرون شااككوا فااي ناسااوته داخل الكنيسة خرج من شككوا ف 
أ  لقااد كااان الاابعض ي  . لالكاماا  ز   ول القااد حاا . شخصااه والاابعض اآلخاار يشوشااه جاا 

وفااي المقاباال سااعا الاابعض ،  عاان المساايح  اإلنجيلالبعض التهوين من شهادة  
 .كما حاول آخرون االنتقاح منها، لإلضافة إلا شهادة اإلنجيل عنهاآلخر 

 

بصااورة  - 451ه عااام زمااة فااي مجمااع خلقيدوناا لكاان الكنيسااة أكاادت جا
عقياادتها وإيمانهااا فااي وجااود الطبيعتااين فااي شااخح المساايح  - واضحة جليااة

 الواحد.
 

كأنااه نهايااة رحلااة   -بعد مرور أكثر ماان قاارن ماان الزمااان    -وبدا كل هذا  
. لاابعض الوقاات، كااذلك تفعاال كاناا بالو،  يلة من المناقشات المكثفة والقاساايةطو

يمكن القول أن الفكر الالهوتي األكاااديمي لشااخح ،  لعشرينففي أواخر القرن ا
كتسااب ماان جااراء العماال ومااا ا  .  المسيح بدأ يرفض مااا قاارره مجمااع خلقيدونااه

يااين الااذين ساايطروا طاارح جانبااا  ماان قباال العلم؛ البطولي لبعض اآلباء األولااين
 .علا المجمع األكاديمي الحديث

 

المسيحي باقيا  باادون  اإليمانكيف يول :  محيرا    ال  وتثير هذه الخسارة سؤا
وما هي البشارة التي تبقا لنا لنعلنها ؟   المسيح الذ  هو هللا الواهر في الجسد

مااوت إذا لاام تتضاامن فااي محتواهااا  ،  ة الجارفااةياا لعالم يساابح فااي تيااارات المدن
يكماان فااي  -غياار المألوفااة  – ان المحياار فااي هااذه الرسااالة؟   ح الكفار يالمس

 .دهاعدم مجمجدها وليس في 
 

شخح المسيح في طبيعتيه الربانيااة والبشاارية ليوت يإوكتاب ستيوارت  
. ي هو دراسة راسخة فيمااا يعلمااه الكتاااب المقاادس عاان الاارب يسااوع المساايح

وهو ما يعد من الفضااائل فااي هااذه األيااام، ، فباإلضافة إلا وضوح هذه الدراسة
إنااه مؤلااف   .فهي إنتاج لالهوتي ذ  ركااب ساااجدة.  هناك الروح التي كتبت بها

إنااه ياادرك أننااا نحتاااج أوال  ان .  ذو إدراك ثاقب لجااالل الساايد الااذ  يكتااب عنااه
 .ثم بعد ذلك نخضع قلوبنا له،  عن الرب يسوع ترتب كتابيا  أفكارنا

لكنااه أماار باإليمااان الصااحيح والحياااة ،  نزهااة أكاديميااةوهذا الكتاب ليس  
مسااك العااالمين   يالااذ، الفضلا في محضر الرب يسوع المسيح الحي إلا األبد
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إذ أنااه يومااا  مااا ، والذ  تتجه نحوه كل حياة، الذ  يثبت كل شيء بقوته،  بيديه
 .إنه كتاب يستحق القراءة والتأمل.  سوف يأتي في ملء القوة للدينونة

                         
 ويلز. ف دافيد    

 العميد األكاديمي 

 شارلوت  ، جوردون كونويل –كلية الالهوت 
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 تقديام 
 

 

يجتمع ما يذكره الكتاب المقدس عن شخص الرب يسوع المسيح في  
 : أنه ، اسمه
 . السيد وهللا الكائن بذاته  ، الرب  - 1
وهو يحتفظ  ،  إنسانابشرى الذي يذكرنا بأنه أصبح  يسوع اسمه ال  -  2

 . بطبيعته البشرية حتى يومنا هذا
ليس شخصين بل شخص  ،  االمسي،  هو أيضاً المسيح "الممسوح"  -  3

 . واحد 
 

ا افتكرنا به.  منصب أعيننا كل  ةفالبد أن نضع هذه الحقائق الثالث
 .  ان استخدام اسمه يساعدنا على ذلك

 

يتكون كل منها من  ،  أقساملذي بأيدينا إلى ثالثة  وينقسم الكتاب ا
 ً  . ثالثة فصول توضح هذه الحقائق تباعا
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 الفصل األول 
 لي هللا األز
 

وإذا كان .  نكون وثنيين  -الذين نعبده    -إذاً فنحن  ،  لو لم يكن المسيح هو هللا
ولىىو أن المسىىيح . اإلطىىالقفنحن أسوأ العصاة علىىى ،  هو هللا وقصرنا في عبادته

قبولىىه علىىى أنىىه  حتىىى و  يمكننىىا. إذا يكون مجدفا وكاذبىىاً ومحتىىا ً ، ليس هو هللا
إذا كان فعالً هىىو هللا بينمىىا   أما.  هوتهبوضوح عن    هنعالإ  مجردل؛  رجل صالح

 .في هذه الحالة نكون مجدفينف، نحن نذكره على أنه رجل صالح فقط
 

من هىىو يسىىوع  هىىل : همية وعظيم األثر كهذاو  يوجد تساؤل غاية في األ
  ماذا يقول الكتاب المقدس في هذا الصدد   هو هللا أم  

 

 :  الدهور يسوع هو الكائن قبل 
به وقبل مىىيالده.  حبل  دس أن المسيح يسوع كائن قبل أن ي  كتاب المقيعلمنا ال

ل حياته علىىى وطوا.  د ظهوره على مسرح التاريخبل حد  ،  هفميالده لم يحدد منشأ
إذ قال عىىن نفسىىه فىىي انجيىىل يوحنىىا ،  األرض كان يوضح وجوده السابق لميالده

 "كالنىىا ل ووصىىف نفسىىه. "خرجت من عند اآلب وقد أتيت إلى العالم"   28:  16
ومرة أخرى سأل سىىامعيه عمىىا يظنىىون إذا هىىم رأوه ،  13:  3من السماء" يوحنا  

وقىىد برهنىىت هىىذه اإلعالنىىات . 62: 6"صىىاعداً إلىىى حيىىأ كىىان أو ً" يوحنىىا 
"واآلن مجىىدني أنىىت أيهىىا  5: 17الجهارية بصالته الشخصية إلى هللا في يوحنىىا 

 .العالم"  اآلب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون
 

إنىىه هىىو .  لقد رأى كتاب األسفار المقدسة الملهمين يسوع كما رأى هو ذاته
و"قبىىل كىىل شىىيء"   1:  1"في البدء" يوحنا  ،  1:  1يوحنا  1"الذي كان من البدء"  

، ليس كواحىىد لىىه جىىذور بشىىرية طبيعيىىة،  كان يسوع في العالم.  17:  1كولوسي  
لقد افتقىىر فىىي . 31: 3" يوحنا ." كمن "يأتي من السماء.لكن كمن "يأتي من فوق

ولىىم يكىىن هىىذا . 9: 8كورنثىىوس 2حياتىىه هنىىا علىىى األرض مىىع أنىىه هىىو ال نىىي 
وإذ عىىرف يوحنىىا . 47: 15كورنثىىوس 1سىىوى "الىىرب مىىن السىىماء"  اإلنسىىان

تمكن أن يشهد لذاك الذي أتى بعده "قائالً هىىذا هىىو ، المعمدان حقيقة هوية المسيح
، 15:  1صار قدامي ألنه كىىان قبلىىي" يوحنىىا    الذي قلت عنه إن الذي يأتي بعدي

30. 
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 :  في صورة هللا الدهور  قبل هو كائن  
بىىأن المسىىيح كىىائن قبىىل ؛  للكتاب المقدس يعج  عن ا قتناع  يوجد دارس  

الفهم في أن وجود المسىىيح السىىابق يعنىىي  بطيئيلكن كثيرين منهم كانوا .  الدهور
؛ وسيين فىىي القىىرون األولىىى للكنيسىىةوهذا هو الخطأ الذي وقع فيه اآلري،   هوته

، قبىىل األ منىىة  لقىىد قبلىىوا الىىرب يسىىوع كالكىىائن.  مما سبب الكثير من المشىىكالت
. وأن هللا قد خلق الكل بواسىىطته،  لكنهم لم يروا فيه سوى أعظم المخلوقين قاطبة

، فالمسىىيح بالنسىىبة لهىىم كىىان أعظىىم مىىا خلىىق هللا. لىىم يسىىتطيعوا أن يقبلىىوا أ ليتىىه
لكن ألنه قد خلق   يمكنه أن يكون هللا بىىنفس المفهىىوم ،  هلل  في الوجودوأقرب ما  

 .الذي به اآلب
 

وإن ظلىىوا ،  أما من عرفوا بجماعة شبه اآلريوسية فقىىد كىىانوا أقىىرب للحىىق
لكىىنهم لىىم ، واسىىتنكروا أن يكىىون قىىد خلىىق،  بعيدين عنه  لقد قبلىىوا أ ليىىة المسىىيح

 .هلل اآلب ساو  يؤمنوا أنه م  
 

جاء إعالن الىىرب ، ل الوضوح عن هذه اآلراءبين وواضح كوفي اختالف 
ولىىم يكىىن هىىذا . 58: 8راهيم أنىىا كائن"أهيىىه" يوحنىىا يسوع ذاته "قبل أن يكون إب

: بالنص اآلتىىي اإلعالنإذ كان يمكنه ، الكالم إعالناً عن وجوده قبل العالمين فقط
ن إعالن صريح عىى " ما هو إ    أهيه  فتعبير " .  "   قبل أن يكون إبراهيم أنا كنت  " 

 .كلماتاستمرارية ودوام وجوده قبل إبراهيم وحتى لحظة نطقه لهذه ال
 

وقىىد . عىىن  هوتىىه أيضىىاوإعالن الرب يسوع عن سبق وجوده هو إعىىالن 
خاصةً وأنهىىم يىىدركون تمامىىاً أن كلمىىة "أهيىىه" ،  فهم سامعيه من اليهود ذلك جيداً 

ومن أجل ذلىىك كانىىت كلمىىات . هي التعبير الذي استخدمه هللا في وصف ذاته لهم
. نهم إ  أنهم رفعوا حجىىارة ليرجمىىوهفما كان م،  اعلني  االمسيح بالنسبة لهم تجديف

آريوسىىي أو شىىبه  بأسىىلوبنهىىم لىىم يكونىىوا ليرجمىىوه لىىو أنهىىم قىىد فسىىروا قولىىه إ
 .آريوسي

 

لقد ارتبط  هوت المسيح ووجوده قبل الدهور معاً في ذهن يوحنا الرسىىول 
فيبدأ بهذه الكلمات الرائعة والمعروفة لنا جيىىداً "فىىي البىىدء كىىان   ،إنجيلهفي بداية  

كل شيء . هذا كان في البدء عند هللا. الكلمة والكلمة كان عند هللا وكان الكلمة هللا
 .3 - 1: 1به كان وب يره لم يكن شيء مما كان" يوحنا  

 

سوع فهي توضح بجالء تام أن الرب ي،  الشديدهذه الكلمات تستحق انتباهنا  
وبىىذات الوضىىوح .  داءة لىىهفالمسيح يسوع   بىى .  الخليقة  كان كائناً عند بدء تكوين

ن أإذ لو كان مخلوقاً لمىىا كىىان يمكىىن القىىول بىى ،  تبين هذه األعداد أنه غير مخلوق
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فالرب الكلمة لىىم يخلىىق ولىىيس . "كل شيء به كان وب يره لم يكن شيء مما كان" 
 .ء اآلريوسيينونحن   يمكننا أن نقبل أخطا، له بداية

 

المخلوق كىىان عنىىد هللا منىىذ األ ل،   يقول يوحنا البشير أن ذاك األ لي غير
اآلريوسىىيين. "وكىىان   وكمىىا ادعىىى شىىبيه،  لكن هذا   يعني أنه كان أدنى مىىن هللا

وتقىىف ، كان يوحنا البشير جا ما في تصريحه عىىن  هىىوت المسىىيح.  الكلمة هللا" 
فال مجىىال إلغفىىال هىىذه الكلمىىات أو ،  ريوسيينلرأي شبيهي اآل  أبدياكلماته نقضاً  

فإن األسلوب الذي كتب بىىه يوحنىىا هىىذه ،  وفي الحقيقة.  قعها على قارئيهاتجنب و
الكلمات في األصل اليوناني )حيأ يسبق الخبر المبتدأ فىىي الجملىىةب ينبىىر بلهجىىة 

وتكون كلماته صىىحيحة تمامىىاً مىىن الناحيىىة ،  مؤكدة على الالهوت الكامل للمسيح
 .ه!"  وية حين تكتب هكذا "وكان الكلمة هللا ذاتالل

 

، " هو هللا الكلمة فكيف يكون " . وبالطبع يبدو كل هذا محيراً للعقل البشري
ولإلجابىىة عىىن هىىذا السىىؤال  بىىد أن نىىدرس     وفي ذات الوقت يكون "عنىىد" هللا

ومىىع ذلىىك  بىىد مىىن ا نتبىىاه .  وذلك ليس فىىي مجىىال هىىذا الكتىىاب،  عقيدة الثالوأ
لكىىن مىىن ،  يع إدراك كىىل هىىذه األمىىورفنحن   نسىىتط،  حقائق التي أعلنها يوحنالل

الخطأ بمكان أن نضل عن الحق المعلن في كلمات يوحنا البشير بسبب محدوديىىة 
 . فما ذكره واضح بما يكفي. وضعف عقلنا البشري

 

ويذخر العهد الجديىىد بالعديىىد مىىن العبىىارات التىىي تحمىىل ذات التعلىىيم الىىذي 
 5الثاني واألعداد من  واألصحاحبي  ففي الرسالة إلى أهل فيل.نا البشيرذكره يوح

فبولس يذكر بوضوح أن الرب يسوع . ب توضح هذه النقطة7  -  5)خاصة    11  -
لكنىىه ، في هذه الحالة كان مسىىاوياً هلل.  قبل مجيئه في وسطنا كانسان  كان له جسد  

لجىىالل اإللهىىي، وأخىىذ علىىى النقىىيض نحىىى جانبىىاً هىىذا ا  بل،  لم يتمسك بهذا الحق
وصار طائعاً حتى أنه قبل الموت بهذه الطريقة ؛  بشرية في صورة عبدلالطبيعة ا

مىىا يىىدعونا الرسىىول  ذاوهىى  ،الذات إنكارترك لنا مثا ً في ، المشينة. وفي كل هذا
المفسرين، فان كل كلمة استخدمها بولس من وكما أوضح اآل ف .  بولس إلتباعه

د بىىولس فىىي تعليمىىه إلىىى وقىىد اسىىتن.  عىىن تجسىىد المسىىيح  تستبعد فكر اآلريوسيين
 !إنسانافابن هللا األ لي صار ، تنا ل المسيح غير المحدود

 

 1: 1في نفس هذا السياق في )عبىىرانيين   لألنظاراك فقرة أخرى  فتة  نوه
 )أي    فوجود المسيح األ لىىي قىىد تبىىرهن بالعبىىارة التىىي قيىىل فيهىىا أن بىىه  .  ب3  -

وقد قيىىل عىىن المسىىيح األ لىىي أنىىه بهىىاء .  ب العالمينيقصد هللاقد عمل )  بالمسيحب
إنه يعني أن كل البهاء الذي هلل فىىي     ولكن ما معنى هذا.  مجد هللا ورسم جوهره
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ان مجد ا بن لم يكىىن أقىىل بىىالرغم مىىن تواضىىع ، مجده إنما يشرق من خالل ابنه
تىىي سىىكن فيهىىا كينة" الحقيقية السفقد كان "ال.  مظهره الخارجي كيسوع الناصري

ً الاله ، غير المنظور،  والتمثيل الحقيقي والثابت والكافي لإلله األ لي،  وت جسديا
إنىىه . فالرب يسوع المسىىيح هىىو الصىىورة الكاملىىة هلل.  الذي   يمكن لعين أن تراه

لقد أظهر هللا لنا تماماً من خىىالل ذاك الىىذي قىىال "الىىذي رآنىىي فقىىد .  رسم جوهره
لكىىن   يمكننىىا أن ، تنارر يمكن أن يثير حيهذا الس نا.  9:  14رأى اآلب" يوحنا  

 !تمي  عن اآلب هو نفسه هللا بذاتهمال، ق األ ليخالننكره. فال
 

 :  هو هللا
وهىىؤ ء .  يبدي بعضهم الدهشة عندما نعلن أن الرب يسوع المسيح هىىو هللا

ذة يعتبرون اآليات ا فتتاحيىىة  نجيىىل يوحنىىا البشىىير التىىي ذكرناهىىا آنفىىاً أنهىىا شىىا
للرب يسىىوع   أعطيتفأسماء هللا وألقابه قد  ،  ليس كذلك  األمرولكن  .  غير عاديةو

 .المسيح مراراً وتكراراً في الكتاب المقدس
 

لقد كتب . " التي نجدها في كتابنا المقدس  الرب  ومثال جيد لذلك هو كلمة " 
اً بد ً دي" المعروفة لنا ج  يهوه  حيأ استخدمت كلمة " ،  العهد القديم بالل ة العبرية

بىىل ،  وبمرور الوقت لم تعد العبرية هي ل ىىة القىىراءة لليهىىود.  "   الرب  من كلمة " 
فكان يل م ان يترجم العهد القديم لل ىىة اليونانيىىة التىىي ،  حلت محلها الل ة اليونانية

ترجمىىت ،  وفي الترجمة التىىي عرفىىت باسىىم الترجمىىة السىىبعينية للتىىوراة.  فهموها
ولما كتب العهد الجديد .  كيريوس" التي تعني هللاانية " اليون  " بالكلمة  يهوه  كلمة " 

 والتىىي ترجمىىت،  أطلقت هذه الكلمة بالتحديد على الرب يسوع المسيح،  باليونانية
 . " في أغلب الترجمات اإلنجلي ية رب أي "   Lord إلى

 

" هىىي ذات  هللا ا نرى أن الكلمة التي استخدمت للتعبيىىر عىىن يهىىوه " نمن ه
، 11: 2لوقىىا ، 22: 7)انظر متىىى . ب يسوع المسيحقت على الرة التي أطلالكلم
 ب.18، 2: 3بطرس 2، 3: 12كورنثوس 1، 28، 20يوحنا ، 8: 5

 

. كل هذا سيثير حيرتنا فقط إن كنا   نؤمن أن يسوع المسيح هو هللا األ لي
 -  6:  45)م       في    كما أن كاتب الرسالة إلي العبرانيين يرجع الكلمات الواردة

ب "كرسىىيك يىىا هللا إلىىى 8: 1فيقول عنىىه فىىي )عىىب ،  رب يسوع المسيحلى الب إ7
 "     دهر الدهور" وهذه واحدة فقط من فقرات متعددة من العهد القديم قيلت عىىن  

وبىىالنظر إلىىى تلىىك .  " وأطلقت علىىى المسىىيح بواسىىطة كتىىاب العهىىد الجديىىد  يهوه
 ب6 - 5: 21دد " )سىىفر العىى  هللا لمسىىيح هىىو " الفقىىرات يتضىىح لنىىا بسىىهولة أن ا

 - 24: 102" )م   يهوسنوك لن تنت،  . أنت هو.يا إلهي  " .ب9:  10كورنثوس  1)
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يوحنىىا ، 10 - 1: 6رب الجنىىود" )اشىىعياء ، الملىىك " ، ب12 - 10: 1عىىب ، 27
 القىىدير"   اإللىىه" ب  33:  9رو  ،  14:  38رب الجنود نفسىىه )ا   ،  ب41  -  39:  12
: 11متىىى ، 1: 3" )مالخىىي  السىىيد  " ،  ب16  -  14:  4ومتىىى  ،  6  -  1:  9اشعياء  )

 .ب10
 

وفي نفس السياق لم يتردد بولس فىىي أن يىىدعوه ".. المسىىيح حسىىب الجسىىد 
".. هللا العظىىيم ،  ب5:  9" )روميىىة    الكائن على الكل إلهاً مباركىىاً إلىىى األبىىد آمىىين

د بالذات يجدر المالحظىىة بىىان بىىولس ب وفي هذا العد13:  2" )تيطس    ومخلصنا
 "         فهىىو  ،  وبالنسىىبة إلىىى يوحنىىا.  ه )وليس اثنينبيتكلم عن شخص واحد بعين

ثىىم يؤكىىد لنىىا بكىىل وضىىوح ،  ب8:  1" )رؤيا    . القادر على كل شيء.األلف والياء
 ب.2: 5يوحنا 1" ) اإلله الحق والحياة األبدية وب ير أي لبس أنه هو " 

 

 :الوضوح والتأكيد هو هللا بكل 
في المسيح أقل ممىىا يجىىب.   لن تدعنا األسفار المقدسة نخطئ الهدف ونعتقد

فىىنحن بىىذلك ، بل هو هللا فعىىالً ،  عل أنه ابن هللا الكائن قبل التجسدفلو رأينا فيه بالف
 ً اوعمىىل أعمىى ،  فقد نسبت إليىىه كىىل الصىىفات اإللهيىىة.  لم نتجاو  الكتاب المقدس

، ةوسوف نشرع اآلن في تفنيد كل نقطة على حىىد.  التعبد له كإلهإلهية، وقبل كل  
أننا نتكلم عن   -في كتابنا هذا -نا أنه من هذه النقطة فصاعداً ي اعتبارواضعين ف

 .ربنا وإلهنا قبل مجيئه فيما بيننا كانسان
 

وقىىد نسىىبت إلىىى الىىرب يسىىوع المسىىيح بكىىل ،  صفات هللا  إحدىاأل لية هي  
أنا  "  ب نقرأ عن يهوه قوله 6:  44فمثالً في )اشعياء  .  المقدسوضوح في الكتاب  

أنىىا األلىىف واليىىاء.   ." إ  أن يسوع أيضاً يقول فىىي سىىفر الرؤيىىا " .راألول واآلخ
ب حيأ أن يهىىوه أ لىىي، ويسىىوع 13:  22" )رؤيا    األول واآلخر.  البداية والنهاية

 .أي هللا، أ لي  يتضح أن يسوع المسيح هو يهوه
 

ب إنه هىىو هىىو 6: 3نعلم أن هللا ثابت   يت ير )مالخي ،  لى نفس المنوالوع
حقيقىىي أيضىىاً عىىن الىىرب يسىىوع ،  وما هو حقيقىىي عىىن هللا وحىىده.  يت يردائماً    
" ونحن نتشجع   ..ولكن أنت أنت  ب " 12:  2يمكننا أن نقول له في )عب  .  المسيح

" انظىىر )عىىب  وم وإلىىى األبىىديسوع المسيح هو هو أمساً واليىى  عندما نعرف أن " 
 .ب8: 13

 

مىىال إلهيىىة عاً ألعيىىرى صىىان، و  يثير الدهشة أن ذاك الذي لىىه صىىفات هللا
في البدء خلىىق هللا  فالكتاب المقدس يبدأ بهذه الكلمات العظيمة " .  حتى قبل تجسده

ولكنه   يتركنا في شك أن يسىىوع المسىىيح .  ب1:  1" )تكوين    السموات واألرض
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ن العىىالم   وأن " ،  القهو الخ و   كل شيء به كان وب يره لم يكن شيء مما كان، وكىى 
لق  أيضاً " ،  ب10،  3:  1" )يوحنا    به.. الذي هىىو قبىىل كىىل   " ،  "   الكل به وله قد خ 

هىىت الكلمىىات التاليىىة .  ب17  -  16:  1" )كولوسىىي    شيء وفيه يقوم الكىىل ج  وقىىد و 
هي .  ألرض والسموات هي عمل يديكوأنت يا رب في البدء أسست ا  " :  للمسيح

 .ب11- 10: 1" )عب  تبيد وأنت تبقى وكلها كثوب تبلى
 

إنىىه شخصىىياً يحكىىم .  أبىىداً     ثم تركىىه يعمىىل بدونىىه،  لملكن هل خلق هللا العا
الرب في السموات ثب ت كرسىىي ه ومملكتىىه علىىى الكىىل   إذ أن " .  ويدير ما قد صنع

" )م   الح للكل ومراحمه على كل أعمالهالرب ص و" ،  ب19:  103" )م     تسود
ومن ناحية أخرى قيل عن يسوع أنه "هو قبل كىىل شىىيء وفيىىه يقىىوم ،  ب9:  145
، ب3: 1" )عىىب  حامل كل األشياء بكلمة قدرتىىه  ب وإنه " 17:  1)كولوسي  الكل"  

ن  ف  .  فهو يحكم الخليقة منذ البداءة وحتى يومنا هذا  غير هللا الذي يمكنه أن يعمل  م 
  أعمال هللا

 

كذلك األمر  كان  المسيح ،  فإذا  لشخص  وتعبداً  سجوداً  نتوقع  فنحن 
صحاح أ في سفر اشعياء وا قرفن.  وهذا بالضبط ما نجده،  الكائن قبل تجسده

عام   حوالي  في  حدثت  عجيبة  حادثة  عن  الميالد  700السادس  رأى  .  قبل 
على عرشه محاطاً بكل رآه جالساً  .  النبي اشعياء رؤية عن يهوه في الهيكل

لم يستطيعوا  ،  الذين مع كونهم بال خطية،  السرافيم  من حولىه  مجد السماء و
قدوس   نحتهم وصرخوا " وأرجلهم بأج  ف طوا وجوههم،  مجابهة مجده البهي

ب لقد اهت   3:  6" )اشعياء    قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل األرض
ً ،  الهيكل من هذه الحقيقة أما النبي المشاهد لهذه الرؤية فقد بدا  .  وامتأل دخانا

ً  مأخوذا  .وانتابه إحساساً عميقاً بنجاسته ودنسه مقارنة بما رأى، تماما
 

ن ما رآه اشعياء كان مجد الىىرب يسىىوع بشير في بشارته أويخبرنا يوحنا ال
قال اشعياء   أضاف هو " ،  وبعد أن اقتبس ما قاله يهوه للنبي القديم آنذاك  !المسيح

ويتضىىح مىىن القرينىىة أن .  ب41:  12" )يوحنىىا    هذا حىىين رأى مجىىده وتكلىىم عنىىه
ن ابىى  كىىان؛ فيهوه الذي رآه اشعياء.  ضمير ال ائب يعود على الرب يسوع المسيح

إنه هو الذي كان فوق عر  يهوه وكان ابهي من أن يرى وكان ، هللا قبل التجسد
 أن يكىىون احىىد قىىوانين السىىماء " فال عجب  .  إنه اإلله األ ليمرك  عبادة السماء  

 .ب6: 1" )عب  لتسجد له كل مالئكة هللا
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 :  إنه ابن هللا
، وجىىةالوحي اإللهي يتحدأ عن الوهية الرب يسىىوع المسىىيح بصىىورة م د

وفىىي نفىىس الوقىىت ألوهيتىىه وألوهيىىة اآلب ،  فهو من جهة كامل األلوهية في ذاتىىه
"  أ ليىىة ا بىىن عىىن " كر هنا شىىيئاً و بد أن نذ.  تتسمان بترابط وانسجام جوهري

وتكون هناك ذريعة للتقليل من مجد ا بن، أو ، لئال يحدأ لبس في األمر،  كعقيدة
 .باعتباره في درجة من المجد أقل مما لآل

 

ب، 1:  1" )يوحنىىا    وحيىىد مىىن اآلب  وصف الرب يسوع المسيح على أنىىه " 
ابىىن  "  ب18: 3وفي )يوحنىىا ، "  ا بن الوحيد ب أنه " 16: 3، 18: 1وفي )يوحنا  
ي لآلب. "   هللا الوحيد  البكىىر وقد أستخدم لفىىظ " . وليس العكس، فوجود ا بن ي ع  

ليىىه قبىىل الخليقىىة ممىىا يظهىىر بوضىىوح مىىا كىىان ع -" فىىي مناسىىبتين أخىىريين 
مىىن الواضىىح أن عالقىىة اآلب بىىا بن . ب6: 1عبىىرانيين، 15: 1وسىىيكلها)كول
دة فقد تعامل الكتاب المقىىدس مىىع عقولنىىا البشىىرية المحىىدودة كىىي ومع ذلك  ،  متفر 

وقىىد قرأنىىا قىىبالً فىىي . نفهىىم هىىذا الحىىق الفريىىد باسىىتخدام مصىىطلحات نفهمهىىا
رسم جوهره وبهىىاء مجىىده وواضىىح ب أن ا بن صورة هللا اآلب و3:  1)عبرانيين

كر أبىىداً ولكن لم ي ذ.  ن المقصود أن نفهم انه غير ممكن ان يكون بدون هللا اآلبا
 .ا بنأن اآلب هو صورة هللا 

 

وكىىان قىىانون . ويجىىب مالحظىىة أننىىا   نعنىىي أن هللا اآلب قىىد خلىىق ا بىىن
مولىىود   ،الذي وضعه اثناسيوس محقا أن يوضح أن ا بن مىىن اآلب فقىىط  اإليمان

إنه مساو هلل .  ونقول مرة ثانية أن الرب يسوع المسيح غير مخلوق.  غير مخلوق
 .ا هللا الواحدموكاله، هما هللا السرمديفكال. اآلب

 

لىىم يكىىن كمىىا أننىىا   نقىىول أن هللا اآلب اختىىار أن يفعىىل شىىيئاً أو أن شىىيئاً 
لالهىىوت نحن نتكلم عىىن شىىيء يحىىدأ طبيعيىىا فىىي ا،   .  فعال  ظهرلكنه    موجودا

وإ  كىىان هنىىاك .  شيء يحدأ اآلن وقد حدأ منذ األ ل.  منذ األ لوحدأ هكذا  
عالوة على أنه يناقض التعليم الكتابي الصريح ،  الالهوت وهذا مستحيل  ت ير في

: 2" )انظر مت    مخارجه منذ القديم منذ أيام األ ل  "   6:  5عن المسيح في ميخا  
 .ب42: 7يو ، 6

 

ً م يجعىىل هللا اآلب لىى  أن هللا، ونحن نكرر هنا بىىل هىىو هللا بذاتىىه. ، ا بىىن إلهىىا
وفي الالهىىوت يحىىدأ شىىيئا .تبط ارتباطىىاً وثيقىىاً بىىاآلبفوجود ا بن ير،  ومع ذلك
وهنا نستطيع . فا بن هو التعبير عن هللا اآلب.  لتفكير والكالمللصلة بين امشابها  

وكىىان الكلمىىة ،  هللاد  عنفي البدء  " الذي كان    الكلمة  أن ندرك لماذا قيل عنه أنه " 
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. إ  بىىه اآلب نعىىرفمكنىىاً أن الىىذي لىىم يكىىن م، هذا هو ا بن. ب2 – 1: 1هللا )يو
وهىىذه هىىي العالقىىة بىىين .  بىىدون هللا ا بىىن  لم يكن ليجد من يعبر عن نفسهواآلب  

 .األقنومين األول والثاني من الثالوأ
 

لحىىق وهناك نصوص كتابيىىة عديىىدة فىىي الكتىىاب المقىىدس تىىتكلم عىىن هىىذا ا
كىىن لنتأمىىل فىىي ول، فالرب يسوع المسيح هو هللا بذاتىىه.  السري الذي نحن بصدده

ورسىىم جىىوهره ،  ب1:  1األساليب التىىي وصىىف بهىىا لىىيس فقىىط كلمىىة هللا )يوحنىىا  
صورة هللا غير المنظور"   و" ،  ب6:  2لكنه أيضاً في صورة هللا )في،  ب3:  1)عب
 لح  علينا دائمىىاً، و  يمكىىنوهكذا نرى أن هذه الحقيقة ت. ب4: 4كو  2  15:  1)كو  

 .إن كيانه مرتبط باهلل اآلب. يه بدون هللا اآلبلالبن أن يكون في ما هو عل
 

بمكان التأكيد على أن عالقة اآلب با بن لم يكن لها بداية. فىىال   األهميةمن  
" فقط منذ ميالده كانسان في هىىذا  ا بن حال أن نظن أن يسوع د عي "  بأييجب  
ح ب عنىى 18  -14:  1نا البشير هذه الحقيقة في )يو  ضح يوحلقد أو.  العالم دما صىىر 

لكنىىه ،  بان الناس قد تمك نوا من رؤية ا بن الوحيد الذي لآلب عندما أتخىىذ جسىىداً 
 - 14: 1لقد كان ابن هللا الع ي  عنىىدما خلىىق الكىىون )كىىو.  كان ا بن الوحيد قبالً 

نه كىىابن هللا الوحي يتكلم عنجد أيضاً أن  .  انها لم تكن حالة جاءت بعد ذلك.  ب20
 يأتيلقد كان ا بن قبل أن . ب4: 4لغ، 3:  1ه في كل من )روقبل أن يذكر ميالد

: 3وكان ا بن قبل أن يرسله هللا إلى العالم )يو،  ب3:  8في شبه جسد الخطية )رو
 .ب9: 4يو1، 16

 

فقىىد أ علىىن .  ب ذات أهميىىة خاصىىة8  -  5:  1وتعتبر اآليات الواردة في )عب
على العىىر  إلىىى دهىىر   وسيملك،  هو هللا  -كا بن    -مسيح  أن الرب يسوع الفيها  

وعالقته باهلل اآلب   ، وبنوته أ ل ية،  " الذي أ دخل إلى العالم  البكر  إنه " .  الدهور
ولىىيس أحىىد يعىىرف  "  ،وهي فريدة من نوعها وتتجىىاو  حىىدود إدراكنىىا،  بداية لها

بىىن أن يعلىىن لىىه"  بىىن ومىىن أراد ا و  أحىىد يعىىرف اآلب إ   ا. ا بىىن إ   اآلب
 .ب27: 11)مت

 
 

 : إنه المسيا القدوس
كان ال رض من هىىذا الفصىىل ا فتتىىاحي هىىو توضىىيح أ ليىىة  هىىوت ربنىىا   

أما الفصل التالي فىىي كتابنىىا هىىذا فسىىوف يبحىىأ فىىي مجيئىىه فيمىىا .  يسوع المسيح
ولكىىي .  بىىلوسيوضح أن  هوته كان أكثر جالًء حت ى بعد تجسده عن ذي ق،  بيننا
بمىىا   -لقىىد تبىىرهن  ،  نحتاج أن نختتم هذا الفصل بالتوضيح اآلتي،  د  أنفسنا لذلكنع
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حتىىى قبىىل مجيئىىه للعىىالم ، أن المس يا اآلتي إلى العالم هو هللا -  يدع مجا ً للشك 
 : ولنتأمل في بعض األمثلة

 

ك اذ.  يتكلم الوحي اإللهي في الم مور الثاني عن ملك قيل عنه أنه ابىىن هللا
ع   لك شامل على األرض وكل سكا نهاو  وحىىض  الجميىىع علىىى الخضىىوع لىىه .  د بم 

ضوا ل ضبه،  والثقة فيه وقد أدرك اليهود أن المقصود هنىىا هىىو المسىىي ا . لئال يتعر 
على الرغم من تصميمهم على التقليىىل مىىن شىىأن كىىل الشىىواهد الكتابيىىة ،  المنتظر

: 13فىىي )اعمىىال .ضىىحة جىىداً اومع ذلك ظلت هىىذه الحقىىائق و.  التي تؤكد  هوته
لقىىد .  ب أعلن بولس الرسول أن هذا الم مور إنما يقصد الرب يسىىوع المسىىيح33
رف بأنىىه ابىىن هللا قبىىل .  قبل تجسده ب من بعيد  اإللهيةباأللقاب  المسيا  ل قب   لقىىد عىى 

 .قرون طويلة من اتخاذه الطبيعة البشرية
 

وقىىد تأكىىدت هىىذه ، امسىىي  يشىىير أيضىىاً إلىىى ال  45واعتبر اليهود أن م مىىور    
لقد أوضحت هذه األعداد بجالء . ب9 - 8: 1الحقيقة بكاتب العبرانيين )انظر عب
دعى يسىىوع هللا كمىىا أوضىىحت أن كيىىان . وأن عرشىىه أبىىدي،  أنه من الالئق أن يىى 

 .ا بن هو في ذاته ولم ي صبح هكذا عند تجسده
 

وذلك لما جاء ،  ا ً للشكإلى المسي ا ببرهان   يدع مج  110ويشير م مور    
ومىىا قالىىه كاتىىب ،  ب44  -  43:  22على فم الرب يسىىوع المسىىيح نفسىىه فىىي )مىىت

 اسىىموقىىد اسىىتخدم ، لقد د عي رب داود.  ب17:  7،  6:  5الرسالة للعبرانيين )عب  
إله إسرائيل. لقد د عي هىىذا ،  "أدوناى" الذي يستخدم فقط لإلشارة إلى هللا األسمى

وهىىذا واحىىد فقىىط .  موطئا لقدميىىه  أعداءهضع  ن يمين يهوه حت ى ياإلله للجلوس ع
من شواهد كثيرة في العهد القىىديم تكشىىف النقىىاب عىىن هىىذه الحقيقىىة المذهلىىة، أن 

 !ومع ذلك فهو هللا ذاته، ا بن منفصل عن هللا
 

. وأمثلة مماثلة كثيرة نجدها في أماكن متفرقة في كتىىب أنبيىىاء العهىىد القىىديم  
 - 14: 4له القدير )انظر مىىتالمسي ا اآلتي كاإل ب يتكلم النب ي عن6:  9ءفي )اشعيا

. بىىل كىىان حقيقىىة هويتىىه عنىىد مىىيالده،  ولم يكن هذا لقباً لتبجيله بعد مىىيالده،  ب16
ي أنىىه "  نىىا  ويراه إرميىىا النبىى  وكىىان لىىدى .  ب6:  23" )ارميىىا  الىىرب )أي يهىىوهب بر 

يا النب ي الجرأة المقدسة حت ى يذ ب )انظىىر 7: 13) ك !" يهىىوه  رفيق  كر أنه "  كر 
ري . لم يكن هناك مجال للخطأ في من ينتظره اليهود.  ب31:  26مت فالمسيا الب شىى 

 .سيكون هللا نفسه. الالهوتمع  اسيكون واحدً وه يسكنه الالهوت نالذي ينتظرو
 

من الصعب أن نفهم كيف فشل اليهود في معرفة هوية المسيح حال مجيئىىه   
. مى الروحي عىىديم الشىىفاء الىىذي أصىىابهوالتفسير الوحيد المقبول هو العم.  همبين
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. ب1: 3" )مال  الذي تطلبونه،  كالسيد  لقد تكلم آخر أنبياء التوراة عمن انتظروه " 
ص . "  أدونىىاى والكلمة المستخدمة هنا أيضاً هي "  وأ طلىىق علىىى الهيكىىل المخصىى 

ل أ علن أن المسي ا القادم سوف يتكفىى  ، أثر للشكوإل الة أي . "  هيكله لعبادة يهوه " 
بعد كل هذا كان يجىىب أن يكىىون واضىىحاً لهىىم هويىىة .  ب3:2بالقضاء اإللهي )مال

 .هنالمسي ا الذي كانوا ينتظرو
 

لقد أ خبروا أيضاً أن مجيء المسي ا القدوس لن يكون مفاجئاً لهىىم بىىل سىىوف   
ت صوت الوحي المقدس بعىىد هىىذه وصم.  يسبق مجيئه رسول يعد  الطريق أمامه

بعىىد اآلخىىر دون أن تىىأتي أيىىة رسىىالة أخىىرى مىىن   جيىىل  ومضى.  النبوءة مباشرة
 .السماء

 

فقد وقىىف يوحنىىا المعمىىدان علىىى .  ولم ينكسر الصمت إ  بعد أربعمائة عام  
الىىذي تكلىىم عنىىه ، معلنىىاً أنىىه هىىو اآلتىىي ليعىىد طريىىق المسىىي ا  األردنضفاف نهىىر  
وقىىد كىىان مثىىل إيليىىا تمامىىاً فىىي ملبسىىه وسىىلوكه . ب23: 1يىىو، 2: 1مالخىىي )مىىر

ب )وانظىىر 6  -  5:  4وهذا مىىا جعلىىه بحىىق المىىتمم لنبىىوءة مالخىىي )مىىال،  ورسالته
 .ب15 - 7: 11مت

 

 "        إيذاناً بان مجيء ؛  كان ظهور هذا الرسول الذي سبق التنبؤ بقدومه  
واضىىطربت األمىىة اليهوديىىة ، دني" قد صار قاب قوسين أو أ  المسيا  " و "   الرب

  من هو ذاك الذي جاء ليبشر به   عد الطريقلمن بالتحديد كان يوحنا ي. بأسرها
 

هىىوذا حمىىل هللا الىىذي   في اليوم التالي رأى يوحنا يسوع قادماً نحوه فقىىال " 
تي بعدي رجل صار قد امي ألنه كان أهذا هو الذي قلت عنه ي.  يرفع خطية العالم

د بالماء. نا لم أكن أعرفهوأ. قبلي  . لكن لي ظه ر إلسرائيل لذلك جئت أعم 
 

يوحنا قائالً إني قد رأيت الروح نا  ً مثل حمامة من السماء فاسىىتقر   هدوش
د بالماء ذاك قال لي الذي ترى .  وأنا لم أكن اعرفه.  عليه لكن الذي أرسلني ألعم 

وأنىىا قىىد رأيىىت .  د بىىالروح القىىدسالروح نا  ً ومستقراً عليه فهذا هو الىىذي يعمىى  
 ب34 - 29: 1" )يوحنا.وشهدت أن هذا هو ابن هللا

 

فقىىد ،  ولم يكن خطىىأ يوحنىىا.  لكنهم فشلوا في فهم ما كان يوحنا يوضحه لهم  
فقىىد . كانت شهادته عن المسيح واضحة بمىىا فيىىه الكفايىىة، لكنىىه كىىان خطىىأهم هىىم

عيىىونهم عىىن  -ح ب وعىىدم اإليمىىان في ثوبها المعروف من الت -أعمت الكبرياء 
هادة اإلنجيىىل عىىن شخصىىية وإذا لم نقبىىل نحىىن أيضىىاً شىى . رؤية الحقيقة الواضحة

ً ، مسيحال  .فالقلوب الساجدة   تجد صعوبة في التعرف عليه، نكون مثلهم تماما
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 الفصل الثاني 
 هللا معنا 

 

وال ىىرض مىىن هىىذا . ب يسىىوع المسىىيح كىىان هللا منىىذ األ لرأينىىا أن الىىر
صىىحيح أنىىه . نسان لم يصبح في مكانة اقل من هللاإتوضيح أنه بتجسده ك،  الفصل
وهىىذا مىىا سىىنبحثه فىىي الفصىىل ،  بالً رة لمىىا كىىان قىى صار في صىىورة م ىىايبتجسده  

 ً ، نوئيلإن دخوله إلى العالم كان كعما،  الخامس، لكنه ظل على ما كان عليه دائما
" كىىل مىىلء   إنىىه كىىان مىىن حىىل فيىىه . ب23: 1الذي تفسىىيره " هللا معنىىا " )متىىى 

. هىىاً لوجىىهمىىرة أخىىرى نحىىن أمىىام سىىر عظىىيم وج.  ب9:  2الالهوت جسدياً " )كو
ويأخذ لنفسه جسداً وروحىىاً، كىىل هىىذا ،  طبيعة البشر  -فكيف يتخذ ابن هللا األ لي  
ً   ونحن هنا.  فوق إدراك عقولنا البشرية يمكننىىا :  نبىىر  مىىا يجىىب أن نتىىذكره دائمىىا

لكننا ببسىىاطة   يمكننىىا فهىىم كيىىف ،  دائماً أن نقر الحق ألن األسفار المقدسة تبينه
غير المحدود إلىىى هىىذا العىىالم المحىىدود ويعىىي    يأتيكيف  .  يمكن أن يكون هكذا

كيف يدخل الذي هو فىىوق الطبيعىىة ال منيىىة الحيىىاة فىىي كوكبنىىا     كانسان محدود
 ب.16: 3تيمو 1. " )." عظيم هو سر التقوى   هذا

 

وستبقى حقيقة أن " الكلمة صار جسداً " سواء فهمنا أم  ، وكما جاءت في 
وليس هناك أي تلمىىيح . ضح جداً ية دقيق جداً ووافالنص في هذه اآل،  ب14:  1)يو

قد ظل كما ل. قبل التجسدكان  أو إشارة أن " الكلمة " توقف عن أن يكون هللا كما
هو تماماً بعد تجسده كما كان قبله فلم يتحىىول إلىىى جسىىد وبىىذلك ت يىىرت طبيعتىىه 

هىىو ومىىا حىىدأ . ابن هللا غير المحىىدود وغيىىر المت يىىر -وظل   -لقد كان  .  األولى
، بSarx:  فقد اتخذ لنفسه جسداً بالمعنى المفهىىوم )بالل ىىة اليونانيىىة،  إضافة  عملية

وسوف نرجع لتلك النقطة تفصيلياً فيمىىا ،  سد ونفسأي طبيعة بشرية كاملة من ج
وهدفنا األوحد اآلن هو التنبير بشدة على أن الرب يسىىوع المسىىيح ظىىل هىىو .  بعد

 .ننا في هذا العالم الكامل حين كان بالجسد فيما بيهو هللا
 

واألمر المذهل في التجسد هو أن من ظل دائماً وأبداً كما كان " ظهىىر اآلن 
لقد اتخذ الحالة التي يكىىون فيهىىا مسىىموعاً ومرئيىىاً .  ب16:  3تيمو  1في الجسد " )

ولكن ذلىىك لىىم يقلىىل مىىن حقيقىىة كونىىه أنىىه " الىىذي كىىان مىىن .  وملموساً من البشر
 . أظهرت لنا "..العظيم هو أن " الحياة أظهرت فرقوال. . كلمة الحياة " .البدء

 

ب. 2-  1:1يىىو  1" )انظىىر  " الحياة األبدية التي كانىىت عنىىد اآلب      أية حياة
: 1مجىىداً كمىىا لوحيىىد مىىن اآلب )يىىو ، وهىىؤ ء الىىذين رأوا المسىىيح " رأوا مجىىده

فلم يحدأ التجسىىد أي ت ييىىر مىىن أي   !األ ليوبذلك لم يروا سوى ابن هللا  ،  ب14
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فقىىد كانىىت المىىرة األولىىى التىىي ظهىىر ،  بل علىىى العكىىس.  اإللهيةنوع في طبيعته  
ا بن الوحيد الذي هو فىىي ،  " هللا لم يره أحد قط.  ون البشرالالهوت فيها أمام عي

 .ب18: 1حضن اآلب هو خبَّر " )يو 
 

ب. أن Puritansن )يبعىىض المتطهىىر  اعتاد،  ولتوضيح هذه الحقيقة ألبنائهم
سىىبرطة إففي مواقف عىىدة، ذكىىر فىىي تىىاريخ . قدماءك إسبرطة العوا إلى ملوجير

ومىىن وقىىت . فىىي سىىلطة مشىىتركة فيمىىا بيىىنهم، حكم أكثر من ملك في ذات الوقت
فهل كان ذلك يمنعىىه .  كان أحد الملوك يرسل لو ية مجاورة كسفير لبالده،  آلخر

. ع عنىىه كرامتىىه الملكيىىة فىىدوره كسىىفير لىىم ينىى    مىىن أن يظىىل ملكىىاً  سىىبرطة
لقد ظل هو . أيضاالمسيح إنسانا لم يتوقف عن أن يكون هللا   أصبحوبالمثل، حين  

لىىم ، بإرادتهفكونه أصبح مرسالً من هللا وخادماً ألبيه .  الخليقة كما كان دائما  ديس
 .حال بأية األولىي ير حقيقته  

 

هىىذه الحقيقىىة بسىىهولة شىىديدة إذا تأملنىىا فىىي كلمىىات بىىولس  إدراكويمكىىن 
. حيأ يخبرنا الرسول أن يسوع )أخذ صورة عبدب  7:  2هل فيلبي  الرسول إلى أ

فىىال يمكىىن لمىىن جبىىل أن ،  فإن كل مخلوق إنما هو خادم لصىىانعهوكحقيقة بديهية  
ولكىىن بىىولس يعلىىن أن المسىىيح   . نه كذلك بالفعلاإذ ، يتخذ لنفسه صورة الخادم
يمكىىن اسىىتخدام  و ، فهو قد " اتخذ لنفسه صورة العبد " ،  ينطبق عليه هذا الكالم

 .ا هو هللا نفسهكان المقصود به إذاهذه العبارة المتعلقة بالتجسد إ  
 

 : ميالده
تعيَّن أن يكون ابن هللا األ لي واحداً من الجنس البشري عن طريق الو دة  

وهو أمر خارق للطبيعة " والمولود لم يكن مجرد مولود عادي " لقد  ، من عذراء
وفي الفصل السابق مررنا على سلسلة  .  ه البشريةصورتفي    األ لي كان ابن هللا  

الذي كان في الحقيقة هللا  ، إلينا إنسانعلى قدوم  أكدتالقديم التي من وعود العهد 
ول من .  ذاته وتكراراً  الذي ذكره مراراً  لقول هللا  الحادثة تحقيقاً  وقد كانت هذه 

 .طويل
 

)مت  -ولكن    في  متى  يذكرنا  كا23،  22:  1كما  فقد  الب  ميالد  مسيح  ن 
لنبوءة خاصة جداً  شعياء الن أيضاً  في حديثه  .  بي منذ سبعة قرون خلتتحقيقاً 

ها العذراء تحبل  .  قال اشعياء النبي " ولكن يعطيكم السيد نفسه آية؛  للملك آحا 
 . ب14: 7وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانوئيل )هللا معناب " )ا  

 

لكة يهوذا بواسطة القوات المشتركة لقد كان الملك آحا  يخشى أن تباد مم 
اشعياء تتضمن تأكيداً للملك بأن خططهم ضد    إرساليةكانت  و،  وإسرائيلوريا  لس
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لقد دعا الملك أن يسأل عالمة من هللا على صدق هذا  .  تسفر عن شيء  لنبالده  
ر أن الرب سيعطي نفسه آية.  لكن الملك رفض ،  الكالم فها عذراء  :  لذلك فقد تقرَّ

 ! بطفل يكون هو هللاسوف تحبل 
 

ويكون  ، م هذا الطفلفطوحين ي. ن يولد في التوكان واضحاً أن هذا الطفل ل 
"  بداً وعسالً " )ا     يأكلسوف  ،  الطعام المختلفة  أنواعقادراً على التميي  بين  

 . ب15: 7
 

كنعان  أرض  في  مجانا  متاحة  السلع  هذه  أوقات  ،  كانت  في  ليس  ولكن 
النهب والس،  الحرب الجيوبسبب  الم  يرةلب بواسطة  الو.     إذاً  فكان من  اضح 

في   يولد  لن  الطفل  هذا  تلك  أوقاتان  الوحي  .  الحروب  ذكر  فقد  الحقيقة  وفي 
.  كليهما  وإسرائيللن يكون هناك وجود لسوريا  ،  جا ماً أنه في وقت فطام الطفل

 . ب16: 7)ا  
 

مستقبالً   تحدأ  سوف  الموعودة  اآلية  هذه  أن  إذن  جلياً  إذن  .  كان  فلماذا 
الوحي   الحينآل  اإللهيذكرها  ذلك  في  هذه      حا   تحملها  أن  يمكن  تع ية  أي 

  على مملكته من الخراب ىفيه يخش،  كهذاالكلمات في وقت عصيب 
 

له فيها مقاصد سامية    ألن،  بادتأن يهوذا   يمكن أن  أن يعلن  كان قصد هللا   
 .ب8:  8)ا     نوئيل " بالد عما ألم تكن "    ألم تكن يهوذا ملكاً له. في المستقبل

 

توجد  لم  لو  يهوذا  في  معناب  )هللا  عمانوئيل  يولد  العتيد      فكيف  فالمجيء 
بان مملكة يهوذا   يمكن أن تباد أو للملك آحا    بن العذراء كان ضماناً كافياً  

ذلك،  تفنى حدأ  الوعد  ،  فلو  يتم  أن  يمكن  مستحيل،  اإللهيفلن  إن  .  وهذا  بل 
سوف   أالجليل  يهوذا  ألرض  )ينضم  ولد،  ب1:  9ا   يضا  لنا  يولد   " ..  حينئذ 
 .ب7، 6: 9على كرسي داود "  )ا     ...إلهاً قديراً  .. .ويدعى اس مه

 

عاشا  ،  ظهر مالك  ثنين من سبط يهوذا،  بسبعمائة عام  األحداأبعد هذه   
عذراء ،  وكان المالك جبرائيل هو الذي حمل الرسالة األولى لمريم.  في الجليل

قال لها المالك   تخافي يا مريم ألنك قد وجدت نعمة عند هللا. وها  " ف  الناصرةب
يسوع وتسمينه  ابنا  وتلدين  ستحبلين  ي دعى  .  أنت  العلي  وابن  عظيماً  يكون  هذا 

الرب   أبيه  اإللهويعطيه  داود  و  .  كرسي  األبد  إلى  يعقوب  بيت  على  ويملك 
    أنا لست أعرف رجالون هذا وفقالت مريم للمالك كيف يك.  يكون لملكه نهاية

ل ك  الروح القدس يحل عليك وقوة العلي   .  فأجاب المالك وقال لها فلذلك أيضا    تظل  
ي دعى ابن هللا " )لوقا المولود منك  ب. وص دم يوسف حين  35   -30:  1القدوس 

.  ب18:  1غير عالم أنها " حبلى من الروح القدس " )متى  ،  وجد خطيبته حبلى
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وم يوسف  أن  المعروف  ريمومع  بالمعنى  يكونا  وجين  كان  ،  لم  أنه  ل م  يإ  
التقاليد حينذاك،  طالقهما لكسر ا رتباط الذي كان بينهما وألنه .  كانت هذه هي 

  . قرر أن يتم كل هذا في هدوء، ب مريمحرجل بار، وواضح أنه كان ي
 

  لم " ولكن فيما هو متفكر في هذه األمور إذا مالك الرب قد ظهر له في ح 
بل به فيها  .  ائالً يا يوسف ابن داود   تخف أن تأخذ مريم امرأتكق ألن الذي ح 

القدس الروح  من  يسوع.  هو  اسمه  وتدعو  ابنا  من  .  فستلد  شعبه  يخلص  ألنه 
القائل  بالنبي  الرب  قيل من  يتم ما  العذراء  .  خطاياهم. وهذا كله كان لكي  هوذا 

  –  20:  1 معنا " )متىسيره هللالذي تفتحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل ا
 . ب23

 

 (His Self - consciousness): إدراكه لذاته
أمراً    لالهوته  يسوع  الرب  إدراك  على  له    مصاحباكان  حياته  طيلة 

دائماً بأنه ا بن األ لي. ولم   هامتنب ، كان يعي تماماً عالقته المتفردة باهلل. األرض
 حتى من كلماته األولى واضح تماماً  ل. وهذا  يعطل تجسده كل ما علمه منذ األ
يا بني لماذا    "   وقالت له أمه .  له اثنتا عشرة سنةالتي نطق بها حين كان صبياً  

لماذا كنتما  "         فقال لهما  .  "   فعلت بنا هكذا هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذب ي ن
لقد  .  ب49،  48:  2ا  ما ألبي " )لوق  ألم تعلما أنه ينب ي أن أكون في    تطلبانني

ل أي إيحاء بأن يكون له أب بشري إلى النظر في إذ قال  ،  ما يجب أن يكون  حوَّ
  !أي في بيت هللا -قال هذا في الهيكل  -ن يكون في بيت أبيه أأنه  بد 

 

تعليمه    في  يسوع  الرب  بدأ  عندما  لالهوته  إدراكه  واضحاً  ظهر  وقد 
:  7، يوحنا  29،  28:  7ذهل سامعيه )متى  لقد تكلم بسلطان عجيب أ  -الجهاري  

 . ب46،  45،  32
 

الذين قضوا معظم أوقاتهم ،  لقد اعتاد مستمعوه على تعاليم الكتبة من اليهود 
لكن الرب يسوع لم يتكلم مثلهم، ولم .  في نقل واقتباس أقوال الك تَّاب والمعلمين

لم هكذا يقول الرب " لقد تك  يتكلم كاألنبياء الذين كانوا يستهلون حديثهم بالقول " 
.. الخب لقد  .22،  20،  18:  5الً " أنا أقول لكم " )متى  بسلطانه هو شخصياً قائ
 .تكلم مدركاً أنه هو هللا

 

يوحنا  بشارة  في  لشخصيته  يسوع  الرب  إدراك  تماماً  فهناك .  ولقد وضح 
ففي )يوحنا .  ولكن دعنا ننتقي بعضها،  عشرات األعداد التي يمكن الرجوع إليها

مثالً 47  -  16:  5 يسوع  ،  ب  اآلب  -تفصيلياً    -يتكلم  باهلل  الفريدة  عالقته  . عن 
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لعدد   اليونانية  الترجمة  )  18وتبين  هو  أبوه  بأنه  هللا  عن   His ownقوله 

fatherيفية تختلف عن أبوته ألي إنسان آخر. كب؛ بمعنى أن هللا أبوه. ب 
 

اليهود    فهم  واحت  بمعونهالذين كانوا يس )وقد  تماماً  المعنى    م غضبهم د ذلك 
 . ب18 - 17  أعدادعل نفسه معاد ً هلل )ألنه ج

 

لم يقلل من إدراكه  ،  أن إدراك يسوع لوجوده األ لي  هوإن ما يلفت النظر   
أنه مع قيامه بعمل كل األعمال التي يعملها .  أنه مساو  هلل  وقد استرسل موضحاً 

فقط  لكنه هو  ب.  24  -19أعدادمل مستقال عن أبيه )إ  أنه   يمكنه أن يع،  اآلب
 .ب22ألن اآلب قد عهد بالدينونة إليه )عدد؛ الذي يدين

 

بل في الواقع كان  بد أن    !حاشا.  هذا   يعني مطلقاً أنه أقل من اآلب  إن 
حينئذ   يكون اآلب  ،  لم ي كرم ا بن  فإذا.  ب23)عدد    !الذي لآلب  اإلكرامي عطي  

ً   مأكرقد   ومع ذلك .  أرسلهب قد  وأن اآل،  وهكذا نرى أنه كان مدركاً لبنوته.  أيضا
 . فانه يدرك مساواته لآلب ووحدته به بطريقة   تفهمها عقولنا

 

الج ء   الكالم في هذا  أنه له حياة في ذاته،  ،  وبمواصلة  يعلن الرب يسوع 
هو يعلن أن  ،  من ذلك  كثروأ.  نا لم ي عط الحياة من أحدففهو بخال.  تماماً مثل اآلب

ذاته في  حياة  أع،  له  اآلب  ألن  ذلك فقط  إقامة  26)عدد    !طاه  امتيا   أيضا  ب 
إنما هو  بن هللا )عدد بمباد،  ب25الموتى  أن يصنع شيئاً  ذلك   يمكنه  ة رومع 

منه له.  شخصية  التي  القوة  لآلب  ،  فكل  ت ع ي  إلى    -أبيه    -إنما  أرسله  الذي 
ي،  العالم )والذي  مشيئته  يتمم  أن  إنه  36،  30  إعدادحب  قوات   يأتيب.  ليصنع 

)ع )،  ب40دد  إلهية  الكتب  له  فهو    ،  ب46،  39  إعدادوتشهد  ذلك   يأتيومع 
 ب. 43باسمه بل باسم أبيه )عدد 

 

أنه هللا  المقطع يوضح أن الرب يسوع علم وأدرك  إنه هللا بذاته هو  .  فكل 
(God in His own rightفهو لم  .  ضاً علم أنه  شيء بدون هللا اآلبلكنه أي. ب

ف بدقة حقيقة  ،  ة باهلليكن يدرك فقط عالقته المتفرد بل كان أيضاً بامكانه أن يعر 
وهذا في حد ذاته  ، أن يدرك إنسانفقد نطقت شفتاه بما   يمكن ألي . هذه العالقة

 .دليل آخر على أن من نطق بهذه الكلمات لم يكن سوى هللا نفسه
 

فيبدأ .  الثامن والعاشر  وا صحاحومقاطع مماثلة موجودة في انجيل يوحنا   
من   أيافبعد أن دعا يسوع  .  ابقصة المرأة التي أمسكت في  ن  حاح الثامنا ص
يرمها  منهم  كان   أن  خطية  عليها،  حجرببال  المشتكين  كل  تلو   حد  او،  خرج 
وحده سلطان إدانتها، ولكنه وتكلم معها كمن كان له  ،  وبقى يسوع وحده.  اآلخر
راك الرب  الحادثة إدتبرهن هذه  .  وأمرها بأ  تعود للخطية مرة أخرى،  لم يفعل
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اإللهي في   الحق  له  الخطية وبأن  بتن هه عن   وإعطاء وال فران  ،  اإلدانةيسوع 
 . المطلقة األخالقيةاألوامر 

 

الرب يسوع  لقد أعلن  .  عن عالقته باآلب  بإشارات  األصحاحويمتلئ باقي   
. ." من فوق    من أين أتي.  ب14أنه يعرف من أين أتى وإلى أين يذهب )عدد  

،  16  اإلعداد لقد أ رسل إلى العالم من قبل أبيه ).  ب23الم " )عدد  هذا الع  لست من
ألني لم آت من نفسي بل ذاك  .  تيتأب. " ألني خرجت من قبل اآلب و26،  18

ً إلى أين كا.  ب42" )عدد    أرسلني كان ذاهبا إلى حيأ   يقدر سامعوه      ن ذاهبا
ولم يكن  .  ب24  -  21  دادع إنه ذات المكان الذي أتى منه )أوواضح  ،  أن يذهبوا

كان   أين  يسألوا  أن  شيء  في  اليهود  لكانوا ،  أبوهليفيد  المسيح  عرفوا  أنهم  فلو 
 .  ب19عرفوا اآلب أيضا )عدد  

 

ً وكان يسوع واضحاً تماماً في قوله أن م  ولكن   !ن عرفه فقد عرف هللا أيضا
باآلب كانت عالقته  البتة    ماذا  يكن وحيداً  لم  برفقته،  إنه  )عدد    فقد ظل  دائماً 

ب ان الشركة إذن لم تنقطع. لقد كان  29ذلك ألنه فعل كل ما يرضيه )عدد  ،  ب16
باستمرار )عدد   له  أكرم اآلب )عدد  .  ب18اآلب شاهداً  واآلب مجده  ،  ب49لقد 

لقد تكلم بما  38،  26  إعدادلقد تكلم بما سمعه ورآه عند اآلب ).  ب54د  )عد ب. 
وهذا بالطبع يعني أن الكلمات التي تكلم ،  ب38،  26سمعه ورآه عند اآلب )أعداد
لم يعمل شيئاً بمبادرة شخصية منه،  .  ب47  -  45  إعدادبها كانت هي كلمات هللا )

ً .  ب28بل تكلم وفعل ما علمه إياه اآلب )عدد   وهو ،  لقد كانا في عالقة فريدة معا
 . ب55قد عرف اآلب كما لم يعرفه أحد من قبل )عدد  

 

ولكن هل يعني ذلك أنه  ،  اآلب  غير ممت ج فيان  من الواضح أن ا بن ك 
ب نجد إحدى عبارات " 12عدد  )ففي    !أبداً البتة    كان أقل من اآلب في  هوته

.  والتي تؤكد  هوته بما   يعطي مجا ً للشك،  اأنا هو " التي نطقها المسيح كثير
يقرأ  على أن كل من  ،  ب أيضا على عبارة " أنا هو " 28،  24وتحتوي )األعداد  

  األصحاحويختم هذا  .  فقد يفوته مالحظتهما  تأملداد في عجلة وبدون  هذه األع
ن إبراهيم  " قبل أن يكو  :  هوقبال و  تأملناهالمذهل ليسوع المسيح الذي    باإلعالن

اإلعالن  ب. لقد صدم هذا  58)عدد  ب تعني " أنا هو "   اإلنجلي ية  وفي)أنا كائن "  
المسيح    -الجهاري   يسوع، ،  داليهو  -عن  هوت  قاله  ما  تماماً  فهموا  فقد 

وقد  اد رد فعلهم هذا من ثقل كلمات الرب .  ووصلوا إلى حد اتهامه بالتجديف
" وأما أنا فألني أقول الحق لستم تؤمنون يسوع التي كان قد نطق بها قبل قليل  

 .  ب45بي" )عدد 
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)يوحنا    في  أخرى  مرة  يسوع  الرب  مجيئه 42  -  22:  10ويتكلم  عن  ب 
الذين هم له فقط،  أبيه  باسم إياهم  ،  وعن حقيقة مجيئه ليخلص  ألن اآلب أعطاه 

هي  وهذه  ،  ب36وهو في العالم فقط ألن اآلب أرسله )عدد  .  ب29  -  25)أعداد  
وفي نفس المقطع فكر ،  ومع ذلك.  التي توضح توقير ا بن لآلب،  ل ة الخضوع
 ب. 31عدد )الجلي عن  هوته  إلعالنهفي قتله  أخرىاليهود مرة 

 

فهذا بالضبط ،  ولم يكونوا مخطئين،  ب33أنه هللا )عدد  بلقد اتهموه با دعاء   
أي  )  يفعلهمكن هلل وحده أن  فقد أعلن أنه يستطيع أن يفعل ما ي  !ما أعلنه يسوع
  يمكن ألحد أن   -مثل اآلب    -قال أنه    أيضا.  ب28عدد  األبدية  أن يعطي الحياة  

 . ب29 - 28 ادأعد)يخطف الخراف التي له من يده 
 

لم  .  ب30،  36  أعدادومع ذلك فهو واحد مع اآلب )،  لقد أعلن أنه ابن هللا 
يعني   بمفهوم   بهذايكن  اآلب  مع  واحد  البشريأنه  ا بن  عن  أنف.  نا  ا بن   مع 

أيضا ا بن البشري  و ،  الحال مع ابن هللا  وهذا هو،  البشري يع ي كل ما له ألبيه
نستخدم لفظ " شخص "   إذ  ،  ابن هللا  أيضا  وهكذا،  شخص منفصل بذاته عن أبيه

ن  إ"   يمكن لالبن البشري أن يقول  ،  إ  أنه.  الثالوأأحد أقانيم  عندما نتكلم عن  
فيَّ  )عدد  ،  اآلب   " فيه  يوحنا  ،  38وأنا  أيضا  فا بن  .  ب11  -  10:  14انظر 

واحد ا بن  أن  إ   لآلب  خاضع  وا بن  اآلب  عن  وهو هللا  ،  اآلب  مع  منفصل 
وهذا هو سر  .  ليس هذا فقط، بل كل منهم في اآلخر.  كذلككما أن اآلب    أيضا

إنه سر ابن هللا  األ ليالوجود   الدهورال،  لالبن.  نور ،  مولود من اآلب قبل كل 
نور حق،  من  إله  من  حق  مخلوق،  إله  غير  الجوهر  ،  مولود  في  لآلب  مساو 

ً  الرب يسوع أدركهالنيقويب هذا هو السر الذي  اإليمانقانون )  .دائما
 

أن نراه مدركاً   الرب يسوع في أي موقف بدون  أن نرى  ونحن   يمكن 
( يسر  .  بdivine self - awarenessلالهوته  نجده  صالته  هذه    بإعالنففي 

و  .  وليس أحد يعرف ا بن إ  اآلب،  الحقيقة " كل شيء قد دفع إلي من أبي
ب. وفي  27:  11)متى      أن يعلن له  ا بنأحد يعرف اآلب إ  ا بن ومن أراد  

وهذا   يتأتى  ،  أعلن أن من قال ضده كلمة فقد أخطأ وجدف،  تعليمه الجهاري
لها وقع    األخيرةوهذه اإلشارة  .  ب32،  31:  12)متى    اإلله إذا كان هو بالفعل  إ 

عندما كان الرب يسوع   اعتراضيةوجاءت كجملة ، خاص جداً ألنها غير مباشرة
آخر موضوع  على  نحو  تو  فهي.  يرك   الجذور  عميق  إدراكه  كان  كيف  ضح 

 . حقيقة ذاته
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ب يسوع المسيح يرضى ويسر بنسبته  ونستطيع أن نفهم اآلن لماذا كان الر 
لقد بارك بطرس حين أقر  .  ألنها كانت الحقيقة التي يعرفها هو جيداً ،  الالهوتية

)متى    " الحي  ابن هللا  المسيح  هو  أنت   " في    بإعالنهورحب  ،  ب16:  16قائال 
نك أنت أونحن قد آمنا وعرفنا  .  ب " كالم الحياة األبدية عندك69  -  68:  6)يوحنا

 .سيح ابن هللا الحي " الم
 

أن    علمه  المسيح   أسفاروليقين  )أو  مسيا  بمجيء  وعدت  قد  القديم  العهد 
إعالن ذاته أنه    فيلم يتردد في قبول هذا النسب أو  ،  حسب ما جاء في اليونانيةب

 . ب26، 25: 4ظر )يوحناهو المسيا المنت
 

وفاً جيداً لدى  معر،  وكان لقب " ابن هللا " الذي نطق به بطرس عن يسوع 
هو هللا فقط  واحداً  يعني  أنه  في  .  اليهود  حدأ  بما  النقطة  هذه  توضيح  ويمكن 

لصلبه السابقة  أن  .  الليلة  الحي  باهلل  استحلفك   " قائال  الكهنة  رئيس  استحلفه  فقد 
وقد اعترف يسوع بأن هذه .  ب63:  26ح ابن هللا " )متى  تقول لنا هل أنت المسي

متى بما حدأ بعدئذ " فم ق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائال   ويخبرنا.  هي الحقيقة
إلى شهودا ما ح.  قد جدف  " )متى      جتنا بعد  قد سمعتم تجديفه  .  ب 65:  26ها 

ألنه  ،    محالة كان رئيس الكهنة مقتنعاً تماماً بأن ما يقوله يسوع إنما هو تجديف  
كن تجديفا  يوبطبيعة الحال لم . يعلم تماماً أن لفظ " ابن هللا " هو لقب إلهي مقدس

 .بل الحقيقة التي رفض أن يصدقها رئيس الكهنة ومعه مجمع اليهود
 

   :  ن بهوالمبشر
المسيح عن نفسه.    أدركهلكن لم تكن كل أصوات العالم القديم مناقضة لما   

بخصوص شخصية ما قاله بطرس نيابة عن باقي التالميذ  فقد ذكرنا فيما سبق  
يسوع   وأرضيةوك  -الرب  سماوية  أخرى  أصوات  هناك  شيطانية ،  انت  وحتى 

 . ذكرت الحق عن شخصية المسيح
  

األصوات هذه  للرعاة،  أول  المسيا  ميالد  أعلن  الذي  المالك  ؛  كان صوت 
أنه .  لجميع الشعب  بالقرب من بيت لحم قائال " ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون

 . ب11  - 10: 2سيح الرب " )لوقا  ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو الم
 

لم يكن هناك أي لبس في شخصية ذاك الذي دخل إلى العالم  ،  فمنذ البداءة
 . عن طريق رحم العذراء مريم

 

يوحنا    مهد  أن  بعد  إ   الجهارية  خدمته  يبدأ  لم  يسوع  أن  قبل  من  ذكرنا 
أمامهالمعمدان   ً .  الطريق  عاما ثالثين  بنحو  ذلك  قبل  يع،  ولكن  المالك لم  لن 

 . بعده يأتييوحنا قبل و دته بل أيضا عن ذاك الذي  إرساليةجبرائيل فقط عن 
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ومن بطن أمه يمتلئ .  " ألنه يكون عظيماً أمام الرب وخمراً ومسكراً   يشرب
ويتقدم أمامه  .  لههمإلى الرب إ  إسرائيلويرد كثيرين من بني  .  من الروح القدس

ا قلوب  ليرد  وقوته  إيليا  لكي  بروح  األبرار  فكر  إلى  والعصاة  األبناء  إلى  آلباء 
 . ب17 - 15: 1)لوقا"   يهيئ للرب شعباً مستعداً 

 

. وأنت .امتأل  كريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائالً " ،  عندما ولد يوحنا 
الصبي ت دعىبن،  أيها  العلي  أمام  ،  ي  تتقدم  لتعد طرألنك  الرب  لتعطي ،  قهوجه 

 . ب77، 76 - 1لوقا )الص بم فرة خطاياهم " شعبه معرفة الخ
 
 

فالشخص الذي كان على يوحنا ،  ولم يكن هناك مجال للبس أو لسوء الفهم
   !أن يبشر به لم يكن سوى هللا

 

ليوحنا كل الوضوح قاله كل من جبرائيل و كريا كان واضحاً  ولقد  .  وما 
الكلماتعرف دوره في نفس   ا،  هذه  لذي تنبأ له مالخي، فلم يكن فقط الرسول 

ب " صوت صارخ في البرية  3:  40ولكنه كان أيضا تحقيقا لنبوءة اشعياء في )
موا في القفر سبيالً  .  وا طريق الربأعد   ،  22:  1" )انظر أيضا يوحنا    إللهناقو  
 . ب23

 

ي  أن  الشرق  في  العادة  بشي سكانت  أو  نذير  الوجهاء  موكب  وكانت  ،  ربق 
يم أن  األولى  خلفهمهمته  اآلتي  الرفيع  المقام  صاحب  أمام  الطريق  د  فال  ،  ه  

وكان يوحنا المعمدان  .  يتعرض األخير إلى السير في طرق وعرة غير مستوية
 !يعلم تماماً أن اآلتي بعده لم يكن سوى يهوه ذاته

 

فه يوحنا بكل اليقين بأنه هو،  فلما جاء يسوع إلى نهر األردن الشخص    عرَّ
 . ب30 - 29:  1نه )يوحنا الذي سبق وتكلم ع

 

وكانت األلقاب التي خلعها يوحنا عليه "   ! يسوع هو هللا  !فيسوع هو يهوه
وما كان واضحاً لكل اليهود كان  .  ب34، 29:  1حمل هللا " و " ابن هللا " )يوحنا  

ليوحنا نفسه،  واضحا  هو هللا  اآلب.  فابن هللا  هو  ليس  ا بن  د  فعندما،  لكن   عمَّ
"  ،  يسوعيوحنا   بك سررت  الحبيب  ابني  أنت   " معلناً  السماء  من  جاء صوت 
 . ب22:  3)لوقا 

 

وهناك مناسبة أخرى أعلن فيها صوت من السماء شهادة   لبس فيها عن  
حيأ ،  من صوت في هذه المناسبة  أكثرالواقع انه كان هناك  ،  شخصية المسيح

سماوي بنور  يسوع  الرب  جسد  مج،  أشرق  وجهه.  هد  هوتوظهر  ت ير  ، لقد 
توضح تماماً أن هذا النور لم يكن خارجياً فقط كما   األوصافهذه  .  ولمعت ثيابه
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مثالً  كش اف  داخلي،  من ضوء  ت يير  استخدمها .  ولكنه  التي  اليونانية  فالكلمات 
الواقعة هذه  سرد  في  يخطف  ،  البشير  مبهر  نور  منها  انبعأ  ثيابه  أن  توضح 

أن  ، من بطرس ويعقوب ويوحنا عن هذا التجلي المذهل  وكما شهد كل.  األبصار
: 17صوتا من السماء أعلن أن " هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت " )متى  

 ب.5
 

ولم يمكن أن .  ولكنه لم ينل هذا،  لقد أراد بطرس لهذا المشهد أن يبقى لألبد 
ن من  صف قرفبعد ن. تنمحي ذكرى هذه الحادثة من ذاكرة بطرس واآلخرين أبدا
. ورأينا مجده مجداً  .ال مان ظل يوحنا يذكرها بخشوع ورهبة حين كتب يقول " 

ونحن نلمس ا نطباع عميق األثر لحادثة  . ب14: 1كما لوحيد من اآلب " )يوحنا 
لها في رسالته الثانية " ،  التجلي الذي تركته في بطرس . كنا .في كلماته التي سجَّ

إذ قبل عليه صوت كهذا  آلب كرامةً  ذ من هللا األنه أخ.  معاينين عظمته ومجداً 
المجد   أنا سررت به  األسمىمن  الذي  الحبيب  ابني  ونحن سمعنا هذا .  هذه هو 

المقدس " ) الجبل  إذ كنا معه في  السماء    -  16:  1بطرس  2الصوت مقبالً من 
 . ب18

 

لم يكن هناك شيء غير عادي في مظهر المسيح الخارجي يبر   هوته.  
فقد  .  تحدأ سوى مرة واحدة فحسب  ولم؛  جداً   كانت حالة خاصة فحادثة التجلي  

ولكن حجبها   ي ير  .  كانت فرصة لثالثة شهود كي يروا ما أخفي عن الجميع
 !فيسوع الناصري كان هللا المتجسد.  من الحقيقة في شيء

  

ً وما كان   ففي  .  احاألرولم يكن كذلك بالنسبة لعالم  ،  عن عيون البشر  مخفيا
ا والنساء  ،  لجهاريةخالل خدمته  الرجال  كثير من  المسيح مع  ربنا يسوع  تقابل 

نجسة  أرواح  بهم  يأت  ،  الذين  لم  كما  للكنه  الشريرة  لألرواح  طارد  كمجرد  هم 
كان  ،  فاليهود الذين كانوا يقومون بهذه المهمة في تلك األيام.  حا للعيانضكان وا

حتى  ،  بكلمة واحدةرب يسوع فقد فعل ذلك  لا  أما،  يعو هم طقوساً طويلة معقدة
 . ب27: 1تعجب الجميع )مرقس 

 

القوة    أعلنت،  وبخروجهم تلك  له  الذي  ذاك  هوية  عن  جهاراً  الشياطين 
يسوع  .  عليهم  واألكيدةالجبارة   يا  ولك  لنا  ما   " كفرناحوم صرخوا  مجمع  ففي 
 ب. 24: 1 " )مرقسقدوس هللا –من أنت  أعرفكأنا    لتهلكنا أتيت   الناصري

 

ا  ذات  العجوخرج  مجنون  إلعالن  شفاه  بين  من  أيضا  كورة   ييب 
"   أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا    الجرجسيين " ما لنا ولك يا يسوع ابن هللا

مؤمن  .  ب29:  8)متى   غير  لعالم  مجده  ي عل ن  أن  يرد  لم  يسوع  الرب  ولكن 
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تحكمه التي  الشر  قوى  أ،  بواسطة  هذاوطالما  إعالنهم  أن  .  سكت  للناس  فالبد 
لبيدرك نتيجةً  يته  هو  التوبةوا  بروح  مقترنة  روحية  بسبب  ،  صيرة  وليس 

هذه   لمثل  المرتعدة  ذلك    األرواحالصيحات  عليها  يقوم  أن  تخشى  التي  النجسة 
 .األخيرةاليوم الذي فيه تواجه دينونتها 

 

المالئكة   إعالن ة من  كانت رسالة التالميذ بعد قيامة الرب وصعوده مأخوذ 
للمعمدانجهاال  واإلعالن،  المفرح المرهب،  ري  السمائي  واعتراف ،  والصوت 
لكنه  واألر الرسل،  بولس أص ر جميع  يأتي  ثم  والب يضة.  المرتعبة  النجسة  اح 

أكثر من جميعهم " هو  ،  تعب  أنه  فيكون أول حق يعلنه عن يسوع بعد تجديده 
فلم يكن لديه أي  .  ب22،  20:  9  أعماليح " )ابن هللا " و " أن يسوع هو المس

في  شك   ص لب  الذي  وأنه    أورشليمأن  به  الموعود  المسيا  هو  كان  مؤخراً 
 . شخصية إلهية

 

لد كان ابن هللا يسوع المسيح ،  ثم مات وقام ثانية،  وعا ،  فالشخص الذي و 
الذي صار من نسل داود من جهة الجسد  ة  من جهة  وتعيَّن ابن هللا بقو،  ربنا " 

القداسة األموات،  روح  من  الذي  .بالقيامة  ورسالة به ألجل  ..  نعمة  قبلنا  اسمه 
 . ب5، 3: 1" )رومية  اإليمان إلطاعة

 

ابنه في شبه جسد الخطية " )رومية  .فالتجسد يعني أن " هللا : 8.. أرسل 
مولوداً تحت  ،  مولوداً من امرأة،  هللا ابنه  أرسل " لما جاء ملء ال مان    !ب. نعم3

 .ب5 -  4: 4)غالطية الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس، لننال التبن  ي
 

حال   بأيةمن ابن هللا    األ ليفلم يفهم الرسل أن التجسد قد سلب الالهوت   
فلم يتصوروا هذا المنظر الوضيع .  أو انتقص من  هوته في شيء،  من األحوال

بشروا  .  للمسيح التي  الرسالة  في  فكانت  الواردة  السامية  التعاليم  هي  العالم  بها 
 . ب3 - 1: 1)عبرانيين 

 

 
 :  حياته
حياة الرب يسوع المسيح األرضية  ،  لقد عاصر كل الرسل باستثناء بولس 
في  هوته  فإذا .  وخدمته الشك  يرجعوا ،  ساورهم  أن  عليهم  ل اماً  يكون  فانه 
ً ، إلى الوراء ليستعيدوا ما رأوه منه بأذهانهم  .حتى ي ول شكهم تماما
  

القبيل هذا  كانسان؛  من  المسيح  يسوع  الرب  ي ظهر  وسلطات ؛  ألم  صفات 
وحده هللا  بها  الحصر    يختص  المثال    سبيل  كل ي  ،  على  أنه  واضحاً  كان 
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الناس من  .  أي عالم بكل شيء،  المعرفة ففي مناسبات كثيرة قرأ ما يدور بخلد 
  -  17:  4و    25،  24:  2و    47:  1يوحنا  ،  8:  6  لوقا،  4:  9حوله )اقرأ متى  

م معاً  .  ب19 كان  من  البداءة  منذ  عرف  يوقد  )يوحنا  أن    71  -  70:  6سلمه 
 إنكار   وأيضاب،  21:  16وتنبأ بتفاصيل موته وقيامته )متى  ،  ب11  –  10:  13و

تالميذه واضحة أمامه    أفكارألم تكن  .  ب34  -  31:  22بطرس له وتوبته )لوقا  
بالجسد عنهم  بعيداً  كان  حين  ب، وشكوك 47:  9لوقا  ،  33:  9)مرقس      حتى 

 ب. 29  - 24:  20)يوحنا    جسدحتى في غيابه عنهم بال، توما
 

إلهية أخرى  الرب يسوع  .  أ  وهي حضوره في كل مكان،  صفة  فمع أن 
ير  أظهر كالمه غ،  لكن في مناسبات كثيرة  -ظاهرياً    -كان ي رى في مكان بعينه  

نيقوديموس،  األمسيات  إحدىففي  .  ذلك مع  حديثه  "    أعلن ،  وفي  فقط  ليس  أنه 
ا  " أيضا  لكنه   " السماء  من  )يوحنا    اإلنسانبن  ن ل  السماء"  في  هو  : 3الذي 

وامتيا اته .  ب13 قدراته  ممارسة  استمرار  من  تمنعه  لم  الواضحة  فبشريته 
 ً دائما له  كانت  التي  و .  الروحية  أقل عجباً  هنا    -عده  وليس  بالجسد  ما ال  وهو 

األرض   ثالثة مجتمع  –على  أو  اثنين  في وسط  يكون  )متى  يأن  باسمه  :  18ن 
" وها أنا معكم          ه وهو معهم وعده قائاليمن بين شفتتالميذه  وقد سمع  .  ب20

)متى    " الدهر  انقضاء  وإلى  األيام  يقول .  ب20:  28كل  أن  يستطيع  الذي  فمن 
     غير هللاهذا، ويعد بكل ذلك 

 

التعليم  في  اإللهي  المسيح  سلطان  على  وعلقنا  سبق  السلطان  .  لقد  وبذات 
،  لقد تكلم إلى العميان فأبصروا.  ب41:  4رقس  أمر الرياح واألمواج فأطاعوه )م

)متى   فسمعوا  مشى .  ب35،  34:  7مرقس  ،  33  -  27:  9والص م  وبكلمته 
  11:  17لوقا  ،  9  -  8:  5)يوحنا    !قامواوحتى الموتى  ،  وش فى المرضى،  الكسيح

وأمجد  .  ب44،  43:  11يوحنا  ،  15،  14:  7لوقا  ،  42،  41:  5مرقس  ،  19  -
 .ب11: 8يوحنا ، 10 - 7:  2الخطايا )مرقس األشياء كلها أنه غفر 

  
الكلمات   هذه  برهنت  هويته  واألعمالوقد  يسوع ،  على  قال  كما  تماما 

كل من سمع كلماته ورأى معج اته أنه في    وأدرك.  ب36،  21،  17:  5)يوحنا  
)لوقا   الشواهد  .  ب43:  9،  16:  7،  26،  25:  5حضرة هللا  ونرى في كل هذه 

الذين   وذهول  وحيرة  دائما،  حولهتعجب  ليس  رأى ،  ولكن  حين  مثال  فبطرس 
الد   بأنهكان شعوره  ،  احدى معج اته األولى إلى  التي  في محضر هللا قوياً  رجة 

  ! ألني رجل خاطئ ،  فيها عند ركبتي يسوع قائال " اخرج من سفينتي يا رب  خر  
بالحقيقة أنت :  وفي مناسبة أخرى جاء تالميذه وسجدوا له قائلين .  ب8:  5" )لوقا  

 . ب33: 14 بن هللا " )متىا
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إذ قد  ،  مطلقا  واإلكرام" يسوع المسيح هذا السجود    اإلنسانولم يرفض "   
"  علَّ  قائال  اآلب  لكيم  يكرمون  كما  ا بن  الجميع  ا بن   .  يكرم  يكرم  من   

 . يكرم اآلب الذي أرسله " 
 

 :  موته وقيامته
على  هوته  أكد ت  حياته  أن  أحدا،  كما  فعلت  أيضا  الجلجثة  هكذا  أ 

 .يوماً التي انقضت ما بين قيامته وصعوده ا نتصاري إلى السماء واألربعين
 

لم يسبق ألحد أن عاينه  ،  لذين شاهدوا صلب ربنا يسوع المسيحوما رآه ا
قبل رأسه  .  من  يرفع  أن  هو  المصلوب  الشخص  يفعله  ما  آخر  يكون  ما  عادةً 
إلدخال اكبر قدر من الهواء إلى    ،في محاولة أخيرة للبقاء على قيد الحياة،  ألعلى
ليسوع.  رئتيه بالنسبة  مختلفاً  كان  الوضع  " ،  لكن  أنه  وأسلم    حيأ  رأسه  نكس 

 . ب30: 19الروح " )يوحنا 
 

الذي حدَّد  .  لقد نكس ربنا رأسه بإرادته ومات  -بالضبط  –كان هو وحده 
فيها يموت  سوف  التي  اللحظة.  اللحظة  هذه  أتت  بكل  ،  وحينما  حياته  اسلم 

يا  ،  ضوع لآلبخ  " قال  ثقة  )لوقا  ،  أبتاهوبكل   " استودع روحي  : 23في يدك 
دون الهلع الذي يصيب عادة الناس ،  حنى رأسه وترهل جسده بموتهثم أ،  ب46

 .يصارعون مصيرهم المحتوم موه، الذين يموتون
 

ن تسليم ربنا  إ.  ويمكن ترجمة كلمة " استودع " إلى " أقدم " أو " أسلم " 
ا،  لروحه " لبرهاكان  لليهود  قبالً  قالها  التي  للكلمات  الواضح  نفسي  .ن  اضع   .

أيض منى.  اآلخذها  يأخذها  أحد  ذاتي،  ليس  من  أنا  أضعها  أن  .  بل  سلطان  لي 
قبلتها من أبي " )يوحنا   الوصية  أيضا هذه  آخذها  :  10اضعها ولي سلطان أن 

 .ب18 -17
 

ينما كان بف  -دياً  نساناً عاإأنه لم يكن    على الصليب  لقد أظهر موت المسيح
أنه ما حدأ كان بارادته.  لكن هناك حقيقة أخر،  أخذ حياته منه حقيقة واقعة  ى 

ر اسمه  برهن على قوته اإللهية عندما كرَّ ،  وقبل أن يسمح ألعدائه بالقبض عليه
 .  ب11 - 1:  18على األرض )يوحنا  نمما جعلهم يسقطو، "  إني أنا هوا لهي " 

 

رفض بح م أن يستخدم قدرته غير  ،  قبض عليهولكن عندما سمح لهم بال
مع أنه كان في مقدوره أن يفعل ذلك في  ،  نفسه من الموتالمحدودة كي يخل  ص  

 . لقد اختار ان يموت موت الصليب. أي وقت
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الذي ذاك  هوية  عن  شك  بال  يتحدأ  الجديد  العهد  صليب على  ق  ع ل  ان 
(  " المجد  رب  صلب   " الشرير  العالم  ان  انه  .  ب8:  2نثوس  كور1الجلجثة. 

" هللا كان  .  ب28: 20هللا " )اعمال    الشخص الذي اشترى كنيسته " بدمه كان هو 
فالهوت يسوع المسيح . ب19: 5كورنثوس 2في المسيح مصالحاً العالم لنفسه " )

موته لحظات  في  حتى  اآلب.  ثابت  هللا  يكن  لم  مات  الذي  الروح ،  ان  هللا  و  
ب فلم يسل.  ب3  -  1:  1هللا ا بن )عبرانيين  ،  برغم ذلك كان الضحية هللا؛  القدس
حال    -الموت   هويته  -بأية  تعلَّم   ،  من  ابنا  كونه  مع  "  ا"  به  َّلم  تأ مما  لطاعة 

"    فجوهر ا يمان الشخصي أن أتطلع إلى الجلجثة وأعلن أن.  ب8:  5)عبرانيين  
 . ب20:  2. الذي أحبَّني وأسلم نفسه ألجلي " )غالطية .ابن هللا

 

لقد سبق له ان تنبأ .   هوته  ربنا يسوع أعطت دليالً أقوى على  قيامة  إ  أن 
ولكنها حدثت  .  فلو لم تحدأ لكان قد فقد مصداقيته لألبد كمخل  ص وكابن هللا،  بها

انما تنبع من عدم ا يمان بقدرة هللا  ،  فكل محاو ت انكار حقيقة صدقها  !بالفعل
 ما. وعي لبرهانها المقنع تماوليست نتيجة الفحص الموض، الخارقة للطبيعة

 

 . امة المسيح تقف على صفحات التاريخ كحقيقة مصد ق عليها و  ت نقضفقي
 

الموت للمسيح من  اقامة هللا  ابنه؛  إن  أنه  واقرار من هللا  إعالن  إنها ؛  هو 
وطوال حياة  .  ب4:  1العمل الذي وضع التصديق اإللهي على الوهية ربنا )رومية

يع كان  األرض  على  هللاربنا  ابن  أنه  ا ،  لن  أن  هذا  إ   رفضوا  طالما  عداءه 
ر إعالنه بقسم ، ما كان من اليهود إ  أنهم اتهموه بالتجديف،  ا عالن. وحين كر 

بالموت )متى   ليحكموا عليه  وبعد صلبه حصلوا على  .  ب64،  63:  26ودفعهم 
إذ أنهم تذكروا قوله  ،  إذن من بيالطس البنطي بختم قبره وبوضع الحرس عليه

إني  " بينهم  كان  أقوم  حين  أيام  ثالثة  تركت .  ب66،  62:  27)متى    " بعد  لقد 
وحثتهم على طلب حراسة قبره  ؛  كلمات يسوع في أذهانهم انطباعاً عميق األثر

وربما ع موا على  ،  كمضل   إنهم ارادوا بالطبع أن يبرروا طلبهم بقتله  .  بالجنود
إستمرار للتأكد من  الثالأ  اليوم  ا  فحص جثمانه بعد  إمعانا في ،  لقبروجوده في 

 . تحقيره والسخرية من تابعيه من الرجال والنساء الذين أصابهم الح ن
 

ولكن فرحهم لم يدم كثيرا. فالبرغم من كل  ،  لقد فرح أعداء المسيح بموته
ابنه من الموت؛  مقاومة أنه حقاً  ،  أقام هللا  السماء  قيامته شهادة قوية من  وكانت 
لقد ثبتت مصداقيته في كل  .  وليس مضالَّ ،  نفسهله عن  كل ما قا صادقا في  كان  

أعلنه في  هوته،  ما  للشك  مجا ً  هناك  يعد  في .  ولم  السبب  كانت  هلل  فبنوته 
 . وكانت قيامته هي البرهان األسمى على بنوته، قيامته
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الذين اجتمعوا وراء أبواب ،  أظهر ربنا يسوع نفسه حياً لتالميذه المرتعبين
إ  .  ان ما أرجعت إيمانهمعولكن رؤيتهم له سر،  إيمانهم فيه  ه  ه  إن موت.  م لقة

لم يكن حاضراً عندئذ ولم يكن في مقدوره أن يصدق ما  ،  أن أحدهم وهو توما 
بصر في يديه  وكان رد فعله المتسرع " إن لم أ  ،  ن عن رؤيتهم للربوقاله اآلخر

من"  و  أ  ،  هي في جنبوأضع يد،  وأضع أصبعي في أثر المسامير،  أثر المسامير
 . ب25: 20)يوحنا 

 

 
وبعد ثمانية ايام كان تالميذه  .  ويخبرنا يوحنا عن تسلسل األحداأ الالحقة

:  ووقف في الوسط وقال،  فجاء يسوع واألبواب م لَّقة.  أيضاً داخالً وتوما معهم
 " لكم  " هات  .  " سالم  لتوما  قال  يإ  ثم  ، وهات  إلى هنا وأبصر يديَّ دك صبعك 

اجاب توما وقال له " ربي .  و  تك ن غير مؤمن بل مؤمناً " ،  وضعها في جنبي
 .ب28 - 26: 20)يوحنا . "  !وإلهي

 

شفتي  بين  من  خرج  الذي  المذهل  ا عتراف  هذا  يسوع  الرب  يرفض  لم 
ً .  توما تجديفا كان  له  أن سجوده  يقل  إ  هلل وحده،  لم  يكن  السجود    لقد .  وأن 

طوبى للذين آمنوا ولم    !وما آمنتألنك رأيتني يا ت   وكان رد ه عليه " ؛  ماماً  تقبَّله ت
)يوحنا     " تكون  .  ب29:  20يروا  لكي  أنه  للشك  مجا ً  يدع  بما    أوضح  لقد 

بالهوته ا يمان  يعني  هي  او  .  مؤمناً   " وإلهي  ربي   " توما  كلمات  لت 
إلى   الحقيقيين  المؤمنين  من  المحبَّب  هذاميوا عتراف  يسوع .  نا  الرب  إن 

فهم يعرفون أنه  .  ب31:  16ن با يمان به )اعمال  إيمانهم، فهم يخلصو  وموضوع
 . ب13: 2خلصنا يسوع المسيح " )تيطس م" هللا العظيم و

 

ظهو الدوامرلكن  على  لتستمر  تكن  لم  لتالميذه  المسيح  يسوع  ربنا  ،  ات 
 ً يوما ا ربعين  في  حدأ  ما  الجديد  العهد  وأخرجهم  فيسجل   " قيامته  تلت  التي   

إ عنياخارجاً  بيت  يباركهم،  لى  هو  وفيما  وباركهم.  يديه  عنهم ،  ورفع  انفرد 
)لوقا    " السماء  إلى  وهم  ،  ب51  -  50:  24وأصعد  ارتفع  هذا  قال  ولما   "

" .  ينظرون أعينهم  ما  ،  ب9:  1)اعمال  .  وأخذته سحابة عن  بعد  الرب  إن  ثم   "
هذه   نتكا.  ب19:  16وجلس عن يمين هللا " )مرقس  ،  لسماءكلَّمهم ارتفع إلى ا

 .الحادثة المدهشة تحقيقاً لنبوات عديدة سابقة
 

كان  حيأ  إلى  صاعداً  ا نسان  ابن  رأيتم  لو  ماذا   " نفسه  ربنا  قال  ولقد 
" )يوحنا    …"  ،  ب62:  6" )يوحنا      أو ً  أرسلني  الذي  إلى  ب.  33:  7أمضي 
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عن المسيا قائال " صعدت إلى ،  كاتب الم امير،  كتب داود،  وقبل هذا بألف عام
 ب. 8: 4)انظر أيضا افسس ، ب18: 68. قبلت عطايا بين الناس " )م  .العالء
 

اقناع تالميذه بأنه قد غلب ، قصد من ظهورات الرب يسوع فيما بعد القيامة
أ،  الموت للتصديق على إعالنه لالهوته. وقصد من صعوده  ن يبين لهم وايضا 

على األرض بجسد    نهمبي  مافكيف يظل في،  أ  يتوقعوا الم يد من هذه الظهورات
 .ليس بالموت مرة أخرى، مجدفي ولكن  ،  بد أن يصعد   قيامته

 

في ضوء مجيئه المعج ي لعالم البشر وفي ، لقد كان مشهد انطالقه  ئقاً به
 . ضوء المعج ات التي صنعها منذ ذلك الوقت

 

ذلكف عن  متوقفة على صعوده  ،  ضالً  كانت  لكنيسته  القدس  الروح  فعطية 
د  . ب39 - 37: 7)يوحنا  الممجَّ

 

لقد أعطى صعود المسيح لشعبه التأكيد التام أن العمل الذي جاء من أجله  
قد تم على أكمل وجه بحسب ما يشبع قلب أبيه. لقد صعد إلى السماء وجلس عن 

 .يمين أبيه
 

المشه في  كل   وبقى  شيء،  كل  على  متسلطاً  يسوع  الرب  اآلن  القدرةد  ،  ي 
نا اآلن  .  هو هناك ألن هذا هو مكانه وحقه.  لكوني السلطان على كل اكل    ن م  م 

فمن غير هللا الذي يمكنه أن يجلس على      يشك في أن من جاء بيننا هو هللا نفسه
قوات هللا الجالس      عر  هللا ويمارس  أن هللا  هنا  يفعل  فالعجيب  على عرشه 

   !ذلك كانسان
 

مجرد دخوله هناك بو، لقد صعد المسيح من منحدرات بيت عنيا إلى السماء
 " و  المالئكة  أراوح  بتحيته  )عبرانيين    قامت   " لين  المكمَّ األبرار  :  12ارواح 

وارتفعن أيتها األبواب الدهريات فيدخل  ،  " ارفعن أيتها ا رتاج رؤوسكن.  ب23
المجد المجد  من.  ملك  ملك  هذا  الجب ار    هو  القدير  في  ،  الرب  الجب ار  الرب 

فيدخل ،  وارفعنها ايتها األبواب الدهريات،  اج رؤوسكنالقتال. ارفعن أيتها األرت
 . ب10- 7: 24من هو هذا ملك المجد " )م مور . ملك المجد
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 الفصل الثالث
 بد اليوم وإلا األ –إنه هللا  

 

انسانا كان  اإللهية حين  بطبيعته  المسيح  يسوع  ربنا  كما ظل  هكذا ،  تماماً 
جوعه بطبيعته البشرية التي لم  م ربرغ،  ظل هو هللا ذاته حين رجع إلى السماء

وهذا هو  ،  وسيظل كذلك إلى األبد،  هو هللا اآلن .  عندما أتى إلى العالمإ   يتخذها  
 . بموضوع الفصل الحالي من هذا الكتا

 

الجديد العهد  من كتب  كتاب  في كل  العقيدة  هذه  إما  ،  وتكرر مراراً ؛  نجد 
المباشر ً ،  بالتأكيد  ضمنا المفهوم  ألي  .  أو  م نصفويمكن  ذلك    قارئ  يرى  أن 

ة باتقان شديد في نسيج جوهي منسو،  ومقدار هذه األدلة والبراهين هائل.  بنفسه
سوى تقديم أمثلة عامة لهذه األدلة إنه هللا حتى اننا   نحتاج شيئاً  ،  العهد الجديد
بيننا،  السرمدي األبد،  لقد كان هللا حين جاء  وإلى  اليوم  الحقيقة  .  وهو هللا  وفي 
ائما أن ي كف عن أن يكون كذلك  إن الفكرة ذاتها غير سنى لمن كان هللا دكيف يت
ن العهد الجديد  فالذي هو هللا سوف يظل هكذا إلى األبد. ولك.  بل محالة ،  معقولة

ولم يتركنا نصل إلى النتيجة الواضحة  ،  اهتم بأن يقدم لنا حقيقة   يمكن أن ت  فل
 .يقة بجالء تامبل هو يقرر الحق، بعد تفكير وتأمل عميق

 

 . (Two Key Paragraphsفقرتان أساسيتان )مفتاحيتان( )
الموضوع  هذا  للبدايةطوكنق،  بخصوص  فقر،  ة  نرجع  حدى  ات  دعنا 

   -: والتي استشهدنا بها مرات عديدة من قبل، العهد الجديد
لماذا   تفتح كتابك المقدس مرة أخرى على هذه الكلمات :  3  -  1:  1عبرانيين  

     كي تتأمل فيها من جديد، ةالرائع
 

بل ت  للعالم  هللا  كلمات  أن  العبرانيين  إلى  الرسالة  كاتب  أخبرنا  أن  بعد 
فالمسيح هو  .  ينتقل للحديأ عن سبع حقائق رائعة عنه،  بنهذروتها وختامها في ا

 .وبه صنع هللا العالمين. الوريأ والمصالح للعالم
 

مجده   بهاء  أيضا  هللا  -هو  بمجد  يشرق  له،  الذي  انعكاساً  ولكنه  ،  ليس 
وحامل كل األشياء بكلمة ،  إنه رسم جوهر هللا وهو ي ظهر هللا تماما.  إشراق ذاتي

ويجلس اآلن عن يمين العظمة ، إنه هو الذي صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا. قدرته
 . في األعالي  اإللهية

 

هذه   في  الرسول  عمل   األعداد يخبرنا  وماذا  وكيانه  المسيح  .  عن شخص 
ك،  آلناو هللا  عر   على  يجلس  ورسم  إهو  هللا  مجد  بهاء  هو  ي ال  و   نسان 
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الذي ظهر.  جوهره الكفاريسواء في تجس،  وتواضعه  ي عق ،  ده أو في عمله  لم 
 . صعوده المجيد إلى السماء التي جاء منها

 

طبيعته في  ت يير  أي  يحدأ  عندما  ،  ولم  كان  كما  المسيح  السيد  ظل  فقد 
العالمين تأ.  عمل  أطلقت عليه  ملنا فيوإذا  التي  أنه    ،  األلقاب  فاننا نرى جيداً 

الذي هو انسان اآلن وإلى األبد،     فالرب يسوع.  يمكن استخدامها إ  هلل وحده
 .ي ال هو هللا

 

 (. 8  -  7:  4نجدها في )افسس   األخرىة ساسي والفقرة األ
 وهي أن المسيح الذي صعد إلى السماء،،  عرض بولس هنا لنقطة هامةتي

ولكي يدعم هذا التأكيد، .  ن في الكنيسةأعطى مواهب مختلفة ومتعددة لكل مؤم
قيل في )م م ذلك إ  بسبب  18:  68ور  اقتبس ما  يفعل  لبولس أن  ب. ولم يكن 

 . الرب يسوع المسيح هي عنإنما ؛ يقينه أن كلمات هذا العدد من الم مور
 

بوصول تابوت    يتضح أنه احتفال،  18:  68وبدراسة دقيقة متأنية لم مور  
أورشليمال إلى  األرض.  رب  على  فريدة  مكانة  جبل  ،  وألورشليم  ألن  ليس 

ولكن لسموها الروحي إذ أنها أ ختيرت ،  لجباذي فيها أعلى من كل الصهيون ال
،  ويوضح هذا العدد من الم مور أنه بعد ه يمة حصن األعداء.  مكاناً لسكن هللا

 .ه في ال نيمةصعد يهوه نفسه إلى جبل صهيون ليشارك شعب
 

المسيح صعود  في  أسمى  تطبيق  لها  الكلمات  هذه  أن  بولس  لقد  .  ويرى 
الجميعصعد   على  ويسود  كرسيه  على  ليجلس  السماء  يو ع ،  إلى  هناك  من 

كنيسته على  يذكر .  الهبات  حين  هذه  التمجيد  ل ة  من  بأقل  بولس  يرضى  و  
لده ولو لل،  الرب يسوع المسيح وهو في السماء  -حظات أن المسيح  ولم يدر بخ 

يتحدأ كله عن    فالم مور الذي.  في مرتبة أقل من هللا  -وهو كانسان في السماء  
المسيح إلى  بولس  ينسبه  فقط،  هللا  الذي  .  شخص  المسيح  في  هوت  فالتفكير 

 . صعد إلى السماء يعتبره بولس أمراً طبيعياً جداً كالتنفس
 

المم الفقرات  من  العديد  الجديد  العهد  في  السابق ويوجد  للفقرتين  اثلة 
،  د من التوضيح لهذا الحقولكن لم ي.  فالمسيح هو هللا اآلن وإلى األبد.  ذكرهما
اب لقرون تخطوط للتفكير في هذا الموضوع حسب ما فعل الك  ةبع أربعدعنا نتَّ 
منذ .  عديدة هللا  هو  المسيح  أن  توضيح  لطريقة  تماماً  مماثلة  الخطوة  هذه  ان 
ا؛  األ ل أقل  ليست  ذلكوهي  بسبب  بالهوته .  قناعا  با ستشهاد  فقط  فليس 
وفي    -ولكن اليوم  ،  بسني حياته عندما كان على األرضأو با ستشهاد  ،  األ لي

الحالي   إليه   -الوقت  أنه هللا، وينسب  الجديد عن المسيح  العهد  الوحي في  يقول 
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ة وا كرام يستحق العباد  همنا أنأيضا يعل   ،  ويبين أنه يعمل أعمال هللا،  صفات هللا
ً مرة أخرى دعنا نتبع هذه الخطو.  وحدههللاذي يستحقه ال  . ط ا ربعة تباعا
 

 :  االسماء واأللقاب
)عبرانيين    في  جاء  بما  السابق  الفصل  في  والذي  3  -  1:  1استشهدنا  ب 

 ً  .ينتهي با شارة إلى صعود المسيح ومكانه حاليا
 

هذا ا صحاح في  القراءة  واصلنا  أن  ،  واذا  ينتق سنكتشف  مباشرة كاتبه  ل 
التي فيها كلمات تنسب )م مور النقطة  المسيح7،  6:  45  إلى  إلى  "         .  ب 

)عبرانيين    رسيكك  " الدهور  دهر  إلى  في .  ب8:  1يا هللا  اآلن  يسوع  فالمسيح 
 .اسمى مكانة، حيأ ي دعى هللا

 

الذي صعد والذي يدعوه بولس " إلها مباركاً إلى األبد  ،  إنه المسيح األ لي
)رومية   ي  ،  ب5:  9"  و   يفنى  الذي    الدهور  ملك  وحده"  .  رى"  الحكيم  ا له 

)تيطس  ." ،  ب17:  1تيموثاوس  1)  " المسيح  يسوع  ومخلصنا  العظيم  هللا   .2  :
 .ب9: 2" فإنه فيه يحل كل ملء الالهوت جسدياً " )كولوسي ، ب13

 

لبطرس "  ،  وبالنسبة  والمخلص  إلهنا   " صعوده  بعد  عنه  يكتب  فهو 
ب 5  الحكيم الوحيد مخلصنا " )يهوذا  وبالنسبة ليهوذا هو "ا له .  ب1:  1بطرس  2)

 . ب20: 5يوحنا 1وبالنسبة ليوحنا " ا له الحق والحياة األبدية " )
 

العجيبة  ا عالنات  هذه  كتبوا  الذين  هؤ ء  فقط  ليس  أنه  نالحظ  أن   بد 
الذي صعد الرب  عن  بنفسه،  المذهلة  أعلنها  يسوع  الرب  ،  عد صعودهبف.  لكن 

منفي في ج يرة بطمس في هذه الكلمات " أنا هو األلف  أعلن ذاته ليوحنا وهو  
القادر على  ،  . يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي.البداية والنهاية،  والياء

 . ب8: 1كل شيء " )رؤيا 
 

"        يستمر استعمال اللقب اإللهي،  با ضافة إلى هذه اإلقرارات الواضحة
م  " ليسوالرب  بعد صعوشيراً  المسيح  ملء  .  دهع  في  المسيحية  الكنيسة  فميالد 

المسيح الكامل على ربوبية  بالتأكيد  تم  الجديد  إلى  .  العهد  لم يصعد  داود  " ألن 
يقول نفسه  وهو  لربي:  السموات.  الرب  يميني:  قال  عن  أضع  .  اجلس  حتى 

لقدميك  جعل يسوع هذا، فليعلم يقيناً جميع بيت اسرائيل أن هللا.  أعداءك موطئاً 
 ب. 36  - 34:  2رباً ومسيحاً " )أعمال ، صلبتموه أنتم  الذي

 

المسيح بربوبية  العهد ؛  وا يمان  مفهوم  في  جداً  وجوهري  أساسي  أمر  
أن يصبح مسيحياً  ،  الجديد عن هويته أنه   يمكن ألحد  يعل  م بوضوح  أنه  حتى 
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( الحقيقة  بهذه  اعترف  اذا  إ   في ص.  ب3:  12كورنثوس  1حقيقياً  فحات برهنَّا 
وقد تأكد مجدداً هذا البرهان  ،  سابقة في الفصل األول أن " الرب " هو لقب إلهي

وأن  ،  " نعلم أن ليس وثن في العالم .  ب6  -  4:  8كورنثوس  1بكلمات بولس في )
ى آلهة.  ليس إله آخر إ   واحداً  جد ما يسمَّ سواء كان في السماء او  ،  ألنه وإن و 

اآلب  ؛  لكن لنا إله واحد .  كثيرون وأرباب كثيرون  ة جد آلهكما يو،  على األرض
األشياء جميع  منه  له،  الذي  المسيح.  ونحن  يسوع  واحد  جميع ،  ورب  به  الذي 
 .ا شياء، ونحن به " 

 

هنا بولس  قصد  إدراك  دائماً  السهل  من  أن  .  وليس  مع  أنه  يقول  فهو 
واحد ورب  إله  يوجد  أنه  يعرفون  يإف،  المؤمنين  الوثنيين  آلهتهم نظ ن  أن  ون 

حقيقية الخطأ،  المتعددة  هذا  مقاومة  من  وأرباب  .  و بد  كثيرة  آلهة  هناك  فليس 
إنما إله واحد اآلب ورب واحد يسوع المسيح. و  ،  وارفيلدب.  ب.  ب)ن  وكثير

فليس هناك إ   إله  ،  تسمح لنا ل ة بولس أن نعتبر أنه يقصد انهما إلهان منفصالن
ً يسوع الم ختص بالربفالالهوت ي، واحد  . سيح كما باآلب تماما

 

حيأ يوضح ،  ب15  -  11:  10ويأتي نفس هذا المعنى واضحاً في )رومية  
.   يتم إ  با يمان بالمسيح،  سواء لليهودي أو لألممي،  بولس أن نوال الخالص

 . ب13وفي هذا السياق يكتب " ألن كل من يدعو باسم الرب يخلص " )عدد  
 

أنه يقصد يس وواضح تم وبنفس الوضوح .  " الرب " وع المسيح بكلمة  اماً 
يوئيل   سفر  في  جاء  مما  مقتبس  العدد  هذا  كلمة ،  32:  2فان  ترجمت         حيأ 

ويبدو بولس  .  " الرب " الموجودة في كتبنا المقدسة من الكلمة العبرية " يهوه " 
لمسيح  نهما واحد، شديد الصالبة في أن من يدعو " يهوه " تماما كالذي يدعو ا

إلهي مقدس وينسب بدقة    بفلقب " الرب " لق.  ي ذلك  يوجد في ذهنه شك فو
المسيح هذا.  إلى  في  شك  أدنى  يخامره  أحداً  نرى  أن  الصعب  لو  .  ومن  ولكن 

ف   أحي،  ب 15ك مثل هذه فالبد انها ت قشع وت  ال أمام )عدد وظهرت ثمة شك يعر  
المسيح م التبشير بانجيل  الرسالة الواردة في اشعبولس  " قد ملك    7:  52ياء  ع 

 "  !إلهك
 

. وبنفس الطريقة است خدم لقب " ابن هللا " ون سب إلى المسيح بعد صعوده
وكما رأينا فإقرار  هوت المسيح كان الرسالة األولى التي بشَّر بها الرسول بعد 

)أعمال   للحديأ  ،  ب20:  9تجديده  إليه  األساليب  ب  أحَّ فيما  وكانت  عن مخلصه 
ا سبيل  )على  غالطية  ،  لمثالبعد  بواسطة  .  ب20:  2انظر  اللقب  هذا  واستخدم 
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العبرانيين رسالة  ا،  كاتب  قرَّ ع  يشج   المسيح  ءحيأ  شفاعة  من  يستفيدوا  أن  ه 
 . ب16  - 14: 4الحاضرة كرئيس كهنتنا ا عظم )عبرانيين 

 

عن   تكلم  حين  وتكراراً  مراراً  يوحنا  استخدمه  الحاضر  اكما   ختبار 
)  للمؤمن المسيح  الشكوك حول شخص  .  ب13  -  1:  5وحنا  ي1في  كانت  فمهما 

األيام  هذه  المسيح  يسوع  و   ،  الرب  فيها  لبس  عنه    الجديد  العهد  فشهادة 
 ! كما أنه هو هللا اآلن، غموض. فقد كان هو هللا اثناء وجوده في وسطنا

 

 : الصفات
 كما أن كل صفات هللا ،  سوع دعى هللا بعد صعودهيعل  منا العهد الجديد أن ي 

 . ي منسوبة إليه دائماً وأبداً وخصائصه إنما ه
 

  27:  8ملوك  1نعلم أن هللا موجود في كل مكان )   -:  * فبالنسبة لحدود المكان
ولكن في تجوالنا في العالم كله لنشر ا نجيل، فاننا ،  ب10  -  7:  139م مور  و

الم كلمات  بسماع  " نتشجع  الدهر  انقضاء  وإلى  األيام  كل  معكم  أنا  ها   "   سيح 
المتجد د.  ب20:  28)متى   في وعده  في كل مكان واضحاً    ه أن ؛  ويبدو حضوره 

)متى   باسمه  ثالثة  او  اثنان  اجتمع  حيثما  محباً  .  ب20:  18يوجد  كان  من  وأيا 
لكالمه وحافظاً  )يوحنا  ،  للمسيح  معه  المسيح  يختبر حضور  .  ب23:  14سوف 

مؤمن العالم  أينما،  وكل  من  بقعة  أي  في  يقيناً  ،  وجد  فييعلم  المسيح  قلبه    أن 
بطبيعته .  ب17:  3)افسس   حاضراً  ليس  المسيح  أن  مع  أنه  آجالً  نرى  وسوف 

،  ي الوجودإ  أن ذلك   ينفي مطلقاً من ا تصاف بأنه كل   ،  الجسدية في كل مكان
 . أي موجود في كل مكان

 

ب. نقرأ  12:  1، حبقوق  28:  40فاهلل أ لي)اشعياء    -:  ود الزمن* وبالنسبة لحد
ب حيأ يؤكد يهوه عن نفسه بقوله " أنا األول واآلخر"، إ  6:  44اشعياء  في )

البداية   والياء،  األلف  أنا   " الرؤيا  سفر  في  نفسه  عن  يقول  أيضا  المسيح  أن 
"  ،  والنهاية واآلخر  أيضا  ،  13:  22رؤيا  )األول  أ لي .  ب11:  1انظر  فيهوه 

 إنه هللا.، وواضح أن يسوع هو يهوه. وكذلك يسوع أيضا
 

الرؤيا    سفر  في  وقفوا    17:  11ونقرأ  هللا  بعر   المحيطين  أولئك  أن 
الرب   أيها  نشكرك   " شيء  اإللهيقولون  كل  على  كان  ،  القادر  والذي  الكائن 

:  1فس السفر وا صحاح  ولكن بمقارنة هذه الكلمات بما جاء في ن.  والذي يأتي " 
مات  ابق الكلنالحظ تط،  على لسان الرب يسوع المسيح وهو يتكلم عن نفسه  8

 ! تقريباً. إذاً فالمسيح المقام هو هللا
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 :  * هللا ال يعتريه تغيير أو ول دوران
ت يير أي  يعتريه  ولن  )مالخي  ،  فلم  هو  هو  دائماً  : 1يعقوب  ،  6:  3إنه 

الحقيقة على هللا فهي أيضا تنطبق على المسيح يسوع، إذ وكما تنطبق هذه  .  ب17
وكما .  ب8:  13يوم وإلى األبد " )عبرانيين  أن " يسوع المسيح هو هو أمساً وال

العالمين قبل خلق  اآلن،  كان  ي ال هو  بعد  وال  ،     أيضا  وسوف يظل كذلك 
العالم البدء أس،  هذا  يا رب في  " وأنت  العبرانيين  ،  ست األرضإذ يقول كاتب 

وكرداء  ،  وكلها كثوب تبلى،  هي تبيد ولكن أنت تبقى.  والسموات هي عمل يديك
 . ب12 - 10: 1وسنوك لن تفنى " )عبرانيين ، ولكن أنت أنت.  يرتطويها فتت

 

 :  * أما بالنسبة لحدود المعرفة
)م مور    شيء  بكل  يعلم  ولكن    .  ب20:  3يوحنا  1،  5  -  2:  139فاهلل 
المسيح أيضا  يوجد الحقيقة سبع مرات حين  ،  ما هو خاف  عن  فقد طرقت هذه 

،  اإللهية  ألقابهفبعد ا شارة إلى    –  بعد صعوده  –أرسل رسائل إلى كنائسه السبع 
،  13،  9، 2:  2تعلن كل رسالة هذه الحقيقة الجليلة " أنا عارف أعمالك " )رؤيا  

    ستطيع أن ينطق بهذه الكلماتمن سوى هللا نفسه ي. ب15،  8، 1: 3،  19
 

 :  * وبالنسبة لحدود القوة
يسوع ذا  وهك،  ب35:  4دانيال  ،  6:  135فإن هللا يصنع ما يشاء )م مور  

ب إنه " حامل كل األشياء  8: 1إنه " القادر على كل شيء " )رؤيا . المسيح أيضا
)عبرانيين    " قدرته  )كولوس،  ب3:  1بكلمة   " الكل  يقوم  فيه  فال  .  ب17:  1ي  " 

تيموثاوس  1،  16:  19" )رؤيا    !عجب أنه يدعى " ملك الملوك ورب ا رباب
ولس أنه سيصل في النهاية إلى  ن ب تيقَّ ،  وبسبب قوته التي   تحد.  ب16  -  13:  6

فيسوع المسيح قادر أن " يخضع لنفسه كل    !نعم.  ب18:  4تيموثاوس  2السماء )
فيقول " إنه لي   23:  45سم يهوه في سفر اشعياء  ويق.  ب21:  3شيء " )فيلبي  
وبالمثل يتعهد العهد الجديد أنه سوف " تجثو .  يحلف كل لسان " ،  تجثو كل ركبة

" …ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب    ……ة  باسم يسوع كل ركب
 . ب11 - 10: 2)فيلبي 
  

ً نعم و    هل هللا قدوس ينسب م مور وبكل سرور  ،  بطرس يعلم ذلك يقينا
 . ب27: 2إلى المسيح ويدعوه " قدوس " )أع  16

 

األ ل    من  مباركاً  اسم هللا  ليكن   " دانيال عن هللا  مع  نقول  أن  يمكننا  هل 
لكن يمكننا أيضا أن  ،  ب20:  2له الحكمة والجبروت " )دانيال  ن  أل،  وإلى األبد

الحكيم وحده   اإلله" ، ب25الحكيم الوحيد مخل  صنا )يهوذا  اإللهنقول عن يسوع " 
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الحكمة والعلم " )كولوسي  ،  ب17:  1تيموثاوس  1" ) المذخر فيه جميع كنو    "
أن ما هو حق عن هللا و.  ب3:  2 هو حق عن  ،  حده وهكذا نرى مراراً وتكراراً 

 .  عن يسوع  أيضاقيل ، ل عن يهوه وحدهيوما ق !يسوع اآلن
 

يسوع هو   !ى أن يسوع هو يهوهمرة بعد األخر  -وهكذا يرسخ في نفوسنا   
  !هللا

 

 :  األعمال اإللهية
يسوع أن كل شيء قد د فع إليه من أبيه   أعلنخالل حياته على األرض ى   
أنه و  يم.  ب35:  3يوحنا  ،  22:  10)لوقا   الكالم ينطبق   كن  أن هذا  كان يعني 

فقط األرض  على  القصيرة  حياته  سني  يؤكد،  على  الجديد  العهد  أن  هذه    إذ 
رنا إنه   يوجد مكان ؛  الواقع أن كلمات المسيح الوداعية.  الحقيقة عنه اآلن تذك  

:  1فكل شيء قد أ خضع تحت قدميه )افسس  ،  ب18:  28خارج عن سلطانه )متى  
يمكن،  ب22 يحدأ  و   ب ير    أن  )افسس    إرادة شيئاً  هذه  .  ب11:  1المسيح  كل 

  !مع ذلك فهي تتم بواسطة المسيحو، األمور هي أعمال وامتيا ات إلهية
 

وحده  هللا  إ   الخطايا  ي فر  أن  يستطيع  أهل      فمن  إلى  بولس  كتب  لقد 
ولم يصبح  ، ب13: 3كولوسي " كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا " )كولوسي 

لم  ولكولوسيا السماء.  إلى  المسيح  صعود  من  طويل  بعد  من  إ   مسيحيين  ن 
عمله لهم  ،  ولكن ما يمكن هلل وحده ان يعمله لهم،  في الجسد   يروه أو يتقابلوا معه
 ! المسيح الذي صعد

 

الحياة    يعطي  أن  يستطيع  هللا  غير  قالها     األبديةومن  المسيح  ولكن 
إنما وهبت له عن طريق الرب يسوع  ،  يةصراحة أن كل من أ عطى الحياة األبد

أ.  ب28:  10)يوحنا   )يوحنا  وبقوته يجعل الرجال والنساء  ،  21:  5حياء روحياً 
 . ب27 - 25

 

بيسوع  إ   حياته  في  حقيقياً  روحياً  اختباراً  ينال  أن  منا  ألي  يمكن  فال 
)يوحنا  .  المسيح القدس  الروح  يرسل  الذي  هو    -  32:  2أعمال  ،  7:  16إنه 
ب.  26  -  25:  5الكنيسة المسيحية )افسس    أعضاءسطته وحده يتقدس  واوب،  ب33

لقد كان األمر متعلقاً بقيامة الجسد  .    يقيم الناس فقط لقيامة روحيةولكن الرب  
من آمن بي ولو مات فسيحيا. وكل من كان  .  حين قال " أنا هو القيامة والحياة

ولكن هل نؤمن أن  .  ب26  -  25:  11حياً وآمن بي فلن يموت إلى األبد " )يوحنا  
دد بولس في أن يكتب " فان سيرتنا  لم يتر    أحداً غير هللا يمكن أن يقيم الموتى

السماويات في  المسيح،  نحن  يسوع  الرب  هو  ننتظر مخل  صناً  أيضا  منها  . التي 
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ليكون على صورة جسد مجده  تواضعنا  بحسب عمل ،  الذي سي ي  ر شكل جسد 
 . ب21 - 20: 3)فيلبي . شيء "  استطاعته أن يخضع لنفسه كل

 

إقامة    على  قدرته  أن  ي ظن  المؤمنينولئال  أجساد  على  مقصورة  ، الموتى 
القبور  في  الذين  جميع  يسمع  فيها  ساعة  تأتي   " نفسه  هو  قاله  ما  نتذكر  دعونا 

الحياة إلى قيامة  الذين فعلوا الصالحات  السيئات ،  صوته، فيخرج  والذين عملوا 
 . ب29 - 28: 5يوحنا )" إلى قيامة الدينونة 

 

القيامة  المسيح  ،  وفيما بعد  العالمفإن  الذي سيدين  فقد كتب سليمان "  .  هو 
ي   الدينونةألن هللا  إلى  أو شراً" ،  على كل خفي،  حضر كل عمل  إن كان خيراً 
ولكن العهد الجديد يؤكد على أنه "  بد أننا جميعاً ن ظهر أمام  . ب14: 12)جامعة 

كان أم كل واحد منا ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيراً  ال  لين،  كرسي المسيح
(  " " ،  ب10:  5كورنثوس  2شراً  الرب  هو  فيَّ  يحكم  الذي   " أن  ويؤكد 

أن   -حاسما    إثباتاوالدراسة الدقيقة لهذا العدد السابق تثبت  ،  ب4:  4كورنثوس  1)
 ." الرب " المقصود هنا هو الرب يسوع المسيح

 

مج  في  ثانية  سيأتي  األمم،  دإنه  كل  من  ونساء  رجال  أمامه  . وسيقف 
البعضوك بعضهم  عن  سيمي هم  ملكي  عن  ،  قاض  الخراف  الراعي  يمي    كما 

ولئال .  فالبد أن نقف كلنا أمامه،  لن يتخلف أحد.  ب46  -  31:  25الجداء )متى  
يضع الرسول هذا  ،  المسيح الذي سوف نظهر أمامه  -بالتحديد    -ننسى من هو  

 .نفسه حساباً هلل "  ب " فإذاً كل واحد منا سيعطي عن12: 14الحق في )رومية 
 

" هو   لألحياء واألموات  َّناً  ديا المعيَّن من هللا   " أن  )أعمال   إنسانصحيح 
هذا  ،  ب31:  17،  42:  10 أن  أيضا  المسيح    اإلنسانوصحيح  الرب يسوع  هو 
هو  .  ب1:  4تيموثاوس  2) للقضاء  اآلتي  الديَّان  أن  الصحيح  غير    إنسان ولكن 

الوحيد هللا  ابن  إنه  يخل   ،  فقط.  أن  السلطان  له  يدين  ،  صالذي  أن  السلطان  وله 
وحتى العصاة سوف يدعونه " يا رب " في  .  ب29  -  28،  22:  5أيضا )يوحنا  

)متى   اليوم  الرهيب  .  ب23  -  21:  7ذلك  اليوم  ذلك  في  مجده  يخفي  لن 
فقط.  ب10  -  7:  1تسالونيكي  2) هللا  يعمله  ما  يعمل  العالم  ين  سيد.  وسوف 

ه في  هوته، بالعدل                                         . وعندئذ لن يبقى كائن على وجه األرض مستمراً في شك  
  

للكون كما نعرف كلنا،  بعدئذ النهائي  وتجديد كل شيء.  ،  سيأتي ا نحالل 
كثوب وي يرها  كرداء  المسيح  ي.  سيطويها  و   هو  هو  سيبقى   ير  ت ولكنه 

نت.  ب12:  1يين  )عبران الجديدة فونظل  واألرض  الجديدة  السموات  في  س  ،  رَّ
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:  21" )رؤيا    !ونسمع صوته من فوق عر  هللا " ها أنا أصنع كل شيء جديداً 
    . ب5
 
 

 :  * العبادة التي هلل
عبادته  مادام  الخطأ  من  فليس  هللا  هو  أن.  يسوع  المقدس  الكتاب   ويعل منا 

هو  بل  ،  بعد قيامتهب،  مثال،  )كما فعل توما  فقط  السجود للمسيح ليس أمراً جائ اً 
 .علينا أن نسجد له ونعبده واجب
  

"        وقيل عن الرب يسوع  .  فهذا السجود ي قد م له في السماء على الدوام 
فربوات المالئكة ،  وهم يفعلون ذلك،  ب6:  1لتسجد له كل مالئكة هللا " )عبرانيين  

القدرة وال نى   يأخذمذبوح أن  ال  روفتحيط بعرشه صارخين " مستحق هو الخ
ويشترك شعبه في  .  ب12: 5" )رؤيا    ! والقوة والكرامة والمجد والبركة،  والحكمة

المجيدة الكائنات  هذه  مع  من خطايانا ،  األرض  غسَّلنا  وقد  أحبَّنا  الذي   " قائلين 
أبيه وكهنة هلل  اآلبدين،  بدمه وجعلنا ملوكاً  أبد  إلى  المجد والسلطان  " .  له  آمين 

 . ب6، 5: 1)رؤيا 
 

نهم " الذين يدعون  أفقد ع رفوا ب،  وبسبب عبادة المؤمنين وسجودهم للمسيح 
وهم يفعلون ذلك ألن هللا يريد .  ب2:  1كورنثوس  1باسم ربنا يسوع المسيح " )

)يوحنا    " اآلب  يكرمون  كما  ا بن  الجميع  يكرم   " أن  ،  ب23:  5أن  يمكن  و  
ومن يعترف با بن فله اآلب ،  له اآلب أيضامن ينكر ا بن ليس  ينسوا أن " كل  

 . ب23: 2يوحنا 1أيضا " )
 

هذا  أجل  رفع صالته  ،  من  موته  سبقت  التي  اللحظات  في  استفانوس  فان 
ب. وألجل ذلك أيضا رفع الرسول  60،  59:  7إلى المسيح الذي في السماء )أع  

المسيح ب ير تحفظ إلى  أن يحذووحأ  ،  بولس صالته   في  حذوه )مثال  االجميع 
جوهر  دويق،  ب8:  12كورنثوس  2،  14  –  12:  10  رومية انه  على  ذلك  م 

 .  ب8: 3فيلبي ، 15: 1افسس  ، 16: 2ا يمان )غالطية 
 

أيضا   ذلك  العالم،  وألجل  بقى  باسم  ،  وطالما  يعتمدوا  أن  فالمتجددون  بد 
 . ب19: 28دس )متى عالوة على اسم اآلب والروح الق، ا بن

 

أيضا  ذلك  لقرا  دماوعن،  وألجل  البركة  بولس  الرسول  يستحضر ،  ئهيمنح 
المسيح يسوع  ربنا  القدس  ،  نعمة  الروح  وشركة  هللا  محبة  إلى  با ضافة 

األقنومين .  ب14:  13كورنثوس  2) قدر  بنفس  هللا  هو  المسيح  يسوع  فالرب 
 .اآلخرين
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يوجد    الحالي    -ولكن  الوقت  الذين    -في  والنساء  الرجال  من  الكثير 
الذين يقفون  ،  عالوة على عدد   نهائي من الشياطين،  للمسيح  يرفضون السجود

ب، لكنهم   9:  2والمسيح له " اسم فوق كل اسم " )فيلبي  .  في تمرد علني ضده
بذلك بسلطان  .  يعترفون  لسان  كل  فيه  سيعترف  الذي  اليوم  يأتي  أنه سوف  إ  

تخلص.  المسيح الكائنات سوف  كل  أن  يعني  يعل،  وهذا    ما    الحق فهذا  مه 
ذلك    -ي  الكتاب يريدوا    -ومع  لم  أو  إعطاء    -أرادوا  في  الخليقة  كل  ستشترك 

للمسيح والمجد  اإللهي،  الكرامة  باسمه  يدعونه  أكيد .  وسوف  إلهي  حكم  فهناك 
اآلب " )فيلبي   بأنه سوف " يعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد هللا 

التي وجدت ع .  ب11:  2 الخالئق  لى سطح األرض على الحق  فسوف تتفق كل 
 . وت المسيحالخاص باله

 

 :  * صعوبة شائعة 
الكفاية  فيه  بما  مقنع  لهو  فيلبي  أهل  إلى  رسالته  في  بولس  تعليم  لكن  .  إن 

الكثيرين تحي  ر  لبولس  أخرى  فقرة  الفقرة  .  هناك  فع  هيهذه  يكون  ي  ما سوف 
العالم الظا  .نهاية  المعنى  أن  في  تكمن  الفقرة  هذه  في  لكلماتها والصعوبة  هري 

نحن نقصد  .  أي أقل من هللا،  أقل من اآلبيبدو وكأنها تضع المسيح في من لة  
كورنثوس   أهل  إلى  األولى  الرسالة  في  جاء  ما  حيأ  28  -  22:  15بالطبع   ،

حيا  هكذا في المسيح سي  ،  ت الجميع" ألنه كما في آدم يمو  -:  يقول الرسول بولس
، ثم الذين للمسيح في مجيئه،  اكورةيح بالمس:  في رتبتهواحد  ولكن كل  .  الجميع

النهاية ذلك  الملك هلل اآلب،  وبعد  بطل كل رياسة وكل سلطان  أ  متى  ،  متى سلَّم 
آخر عدو  .  ألنه يجب أن يملك حتى يضع جميع ا عداء تحت قدميه.  وكل قوة

ولكن حينما يقول " إن كل  .  خضع كل شيء تحت قدميهألنه أ  .  ل هو الموتبطي  
،  خضع له الكلومتى أ  .  خضع له الكل" فواضح أنه غير الذي أ  ع  خضشيء قد أ  

للذي فحينئذ ا بن نفسه أيضا سي   الكلأ    خضع  له  الكل في  ،  خضع  كي يكون هللا 
 الكل " 

 

استنتاجنا  في  هنا  نتسرع  أن  نفسه    ب،  وقبل  بولس  أن  مالحظة  من  د 
بأ المسيح  ييعتبر  في  هوت  الشك  يثير  هنا  تعليمه  أن  هذه    .حال  بعد  فنجده 

ر ذلك أربع  ،  31يسارع ويدعو المسيح " ربنا " في عدد  ،  الكلمات مباشرة ويكر 
)اعداد   ا صحاح  هذا  انتهاء  قبل  متتالية  ر  .  ب58،  57،  47مرات  يقر   وهو 

ال أن  هنا  ترابيبوضوح  األرض  من  كآدم  ليس  عنه  يكتب  الذي  "  ،  رب  لكنه 
 .!هللا أصبح إنسانا، أو بمعنى آخر،  ب47الرب من السماء " )عدد  

 



 

 46 

 

لتو     ذكرناه  الذي  الج ء  في  نفعل  بولس      نافماذا  أن  نتذكر  أن  لنا   بد 
ح أن عمل الخالص بجملته يبدأ وينتهي باهلل اآلب بال أي لبس في األمر.  يوض  

)عدد   ابن هللا  هو  المسيح  يسوع  الرب  أن  من ،  ب28فمع  شيئا  يفعل  لم  أنه  إ  
ولكي .  وقد ت مم الخالص بواسطة هللا ا بن،  ر الخالصذاته. فاهلل اآلب هو مدب   
إنسانا أصبح  هذا  السماء،  يعمل  إلى  صعد  ثم  وقام  الثاني .  ومات  مجيئه  وفي 

.  وحينئذ يكون قد أكمل كل ما ك ل  ف به،  سي خضع كل األعداء المتمردين على هللا
عند هذه    .ليفعله  ءسوف   يتبقى له شي،  وبعد إتمام الخالص وه يمة الشيطان

،  وسوف يسل  مه كل انتصاراته،  المرحلة سوف " يقدم تقريراً " لآلب الذي أرسله
، هذا األخير سوف ي سحق،  وبذلك سيظهر أن هللا هو الذي غلب وليس الشيطان

 . فسيكون هللا الكل في الكل، غير م خض ع تماماً هلل يءولن يبقى ش
 

المس  إنما صنعه بواسطة  فعله هللا  المسيح شيئا  .  يحولكن كل ما  يفعل  ولم 
هو الذي انتصر    بأنهولن يعطي ا بن انطباعاً  .  لكن لآلب الذي كلفه بذلك،  لذاته

سوف يخضع هو نفسه له  ،  لذلك بعدما أخضع ا بن كل شيء لآلب.  وليس اآلب
لم يكن مع و .  ويكرمه أن عمل ا بن  دون  ،  وسيكون واضحاً  فلم يصنع شيئاً 

 .  تم في تناسق تام بين أقانيم الثالوأ الثالثة، صنع فكل ما. ا تصال باآلب
 

فإذا استنتجنا من كل ذلك أن هللا ا بن في من لة أقل من هللا اآلب على نحو  
قد  ،  ما الو دة نكون  ان  الكتاب  هذا  في  سابقا  عرفنا  فقد  جسيماً  خطأ  أخطأنا 

ت لالبن    ً عني  األ لية  الال.  منه  انتقاصا في  نظام  وجود  يعني  فحقيقة  هوت   
تببالضرورة وجو وقد تطرقت إلى  .  فاألولوية   تعني األفضلية في شيء.  د ر 

 The three"          الثالثة واحد     هذه النقطة بشيء من التفصيل في كتابي  

are one   "  ،  ليس بصدده  نحن  الذي  الكتاب  أن  لدراسةوبما  عقيدة    مخصصا  
لكن  بد من التنبير على أن  .  إليها هنافوجدت أن اكتفي با شارة فقط  ،  الثالوأ

أحدهم   وجود  ا حوال  من  حال  بأية  تعني  وا بن    اآلب  بين  األ لية  العالقة 
 . كاألكبر واآلخر كاألص ر

 

وبالتأكيد فان الترتيب الذي يظهر في الالهوت يعكس الطريقة التي يعمل  
والمسيح كوسيط  .  لمسيحإنما يعمله دائماً بواسطة ا،  فكل ما يعمله اآلب.  بها هللا

 بشرية المحدودة   يمكن لعقولنا ال  !مع أنه هو هللا بذاته،    يصنع شيئا من ذاته
على  .  هذا هو ما يعلمه الكتاب المقدسيبقى أن  ،  مع ذلكولكن  ،  أن تدرك كل هذا
حال  بد   المسيحأية  صنعه  ما  كل  أن  نذكر  أن  كانسان،  لنا  صنعه  لقد  .  إنما 

أح  إنساناأصبح   الفي  مريمشاء  ي ال  ،  عذراء  وإلى    إنساناو   هذا  يومنا  حتى 
 األبد.
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أن  بد    لكن،  وسوف نتتبع هذا الموضوع في القسم الثاني من هذا الكتاب 
فالوسيط الذي  ،  هذه الحقائق ونحن نتأمل في الفقرة التي ذكرناها من قبل  نتذكر

 .مع أنه هللا اآلب، إنسانيقدم تقريراً لآلب هو 
 

حتى لو كان هذا ،  أن يقف في محضر هللا غير خاضع له  إلنسان  هل يمكن 
التفكير في كل ما      "   اإلنسانهو " هللا    اإلنسان أمعنَّا  فستقل صعوبة ،  قيلإذا 

ولن نعتبرها أنها تقف حجر عثرة في وجه إيماننا .  الفقرة المذكورة إلى حد كبير
في.  بالهوت مخل  صنا األعداء  بولس وقوع كل  يؤكد  ي    فكيف  قدم  النهاية تحت 

  إن لم يكن المسيح هو هللا نفسه، المسيح
 

 

 :  * حتمية الهوته
هذا  من  األول  الفصل  ختام  في  يؤكد ،  الكتاب  يتضح  المقدس  الكتاب  أن 

ر هذا الحق.  على  هوت المسيح لقد كان  ،  أنه هللا األ لي: ونحن بكل سرور نكر 
وكم يجب علينا أن نكون شاكرين .  دوهو هللا اآلن وإلى األب،  هللا حين كان بيننا

ً ، لوضوح هذا التعليم في كلمة هللا  .إذ أن خالصنا يتوقف عليه تماما
 

أقل من هللا  فلو  المسيح  قبره،  كان  في  اللحظة  هذه  حتى  يمكن .  لكان  فال 
ومهما أسبغ عليه من الروح القدس، أن  ،  مهما بل ت درجة كماله،  عادي  إلنسان

ألني أضع نفسي آلخذها ،  " لهذا يحبني اآلب  17:  10يعلن ما جاء في يوحنا  
أما أن يأخذها ثانية فهذا ،  عادي أن يقول أنه يضع حياته  إلنسانأيضا " فيمكن  
 . ما   يستطيعه

 

الموت بالقيامة  إنسانولكي يموت    هللا    هو   بد أن يكون،  ثم ينتصر على 
هللا.  نفسه هو  المسيح  يسوع  ربنا  يكن  لم  لنا،  فلو  كان  حي    لما  .  اليوم  مخل  ص 
لدينونة وبقينا في خطايانا نسرع الخ طى كمذنبين نحو ا،  ا في تيه بال طريقولك نَّ 

 .األبدية
 

قيامته  سبق  الذي  وموته  حياته  في  نفكر  دعنا  نفسه    ن  م  ف  .  لكن  هللا  غير 
يستطيع أن يطيع ناموس هللا تماماً وبذلك يمكنه أن يموت كذبيحة غير محدودة 

كان باستطاعته أن يقدم  ،  ألنه هللا    ة عن أعداد   حصر لها من البشرالقيمة نياب
القيم في  أعظم  هو  أجمعما  العالم  خطايا  تقتضيه  مما  هللا.  ة  هو  يكن  لم  ،  ولو 

  اإللهيكيف تسنَّى له أن يحتمل ال ضب  ،  بقدرته غير المحدودة في احتمال األلم
لي يمكنه أن يدفع ثمن  األ من سوى هللا   الالنهائي في الجلجثة في ساعات قليلة

   القصاص الذي يطالب به هللا غير المحدود
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وتجس د .  لكنه جاء كإنسان   !يا لها من محبة.   بنفسه كي يفتدينالقد جاء هللا 
ول لهذه الحقيقة في  ،  جداً  لخالصنا  ي المخل  ص أساس تماماً كالهوته، وسوف نتحَّ
 .  الج ء القادم
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 الفصل الرابع 
 بإنسانالوعد 

 

وأنه ظل كما هو هللا  ،   لرأينا فيما سبق أن الرب يسوع كان هللا منذ األ
تجسده فترة  في  األبد،  أيضا  وإلى  اآلن  نتأمل  .  وأنه هو هللا  الج ء  في  وسوف 

أصبح   األ لي  ابن هللا  أن  حقيقة  في  الكتاب  هذا  من  ما ال  .  إنساناالثاني  وهو 
يومن هذاكذلك حتى  واحد،  ا  دائماً  ً   واإلنسانفهو هللا  .  اويبقى  في طبيعتين  ،  معا

 . نمتمي تي
 

بل به من الروح القدس في رحم العذراء    إنساناولم يصبح ربنا    إ  عندما ح 
الوقت.  مريم قبل هذا  أن ابن هللا سوف  ،  ولكن  البشر   يأخذكان واضحاً  طبيعة 

 .ده بوقت طويلقد ظهر كانسان قبل تجسإنه  والحقيقة. يوما ما
 

 : * مالك الرب
إلى هذا    اثنين من ب  اإلعالن  يمكن ا ستناد  إلى نص أو  الرجوع  مجرد 

القديم الكتاب .  العهد  فقرات  من  العديد  بين  الدقيق  الربط  من  ولتوضيحه  بد 
 .المقدس

 

القديم    العهد  فيها   يأتيوبادئ ذي بدء  بد من مالحظة فقرات متعددة في 
الر مالك   " " ذكر  نفسه.  ب  هللا  هو  به  المقصود  أن  تماماً  وبنفس .  فواضح 

فكلمة " مالك " تعني " م رس ل " أو "  .   بد أن ندرك أنه مميَّ  عن هللاالوضوح  
 فعبارة مالك الرب إذن تعني " المرسل من يهوه "، رسول " 

 

)تكوين    في  الوحي  من 13  -  7:  16يذكر  التي هربت  هاجر  أن  كيف  ب 
وواضح  .  قيل لها من قبل " مالك الرب " أن ترجع إليهما،  ى وسارا  أبرام وجه  

أن من يكلمها كان الرب نفسه ئي".    أنتإذ أجابته تلك قائلة "  ،  تماماً  أي  إيل ر 
لم يكن سوى ،  فالذي أ رسل من هللا واتخذ هيئة مرئية أمامها أنت هللا الذي يرى  

  !هللا نفسه
 

را )تكوين ،  ليلوإبراهيم نفسه جاءه مالك الرب بعد ذلك بق  م  عند بلوطات م 
لكن من الواضح  ،  ب2ال ائر ظهر في هيئة رجل )عدد    ويسجل الوحي أن .  ب18

( نفسه  الرب  كان  أنه  الحقيقة.  ب14،  13،  1  اعدادأيضا  هذه  إبراهيم  ،  وأدرك 
   !وخاطبه على أنه هللا إنسانلقد وقف أمام . ب33  - 23  اعدادورفع صالته له )

 

لقد كان .  بخيرة التي قابل فيها إبراهيم مالك الررة األهي المهذه  لم تكن   
.  ب 15  -  11:  22هو الذي منعه من ذبح ابنه اسحق )تكوين    أيضا مالك الرب
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ألنه أدرك  ،  ب14ودعا إبراهيم ذلك المكان " يهوه يرأه " أي الرب يدب  ر )عدد  
ية هذا ال ائر السمائي "    الكلمات  بدأ بهذه،  وأعطاه المالك وعداً .  مرة أخرى هو 

فالذي أرسله الرب كان الرب  .  ب16" )عدد    ……يقول الرب  ،  بذاتي أقسمت
  !نفسه
  

وفي كل منها  ، لقد جاء ذكر مالك الرب في مناسبات عديدة في العهد القديم
أن المرسل من هللا والذي كثيرا ما قيل عنه بالتحديد أنه في هيئة  ،  وضح تماماً 

 .هو هللا نفسه، بشرية
 

"      ى من العليقة المشتعلة قائال  تكلم إلى موس  هو منرب  مالك ال  لقد كان 
" أهيه     ويستمر في الحديأ حتى يظهر اسمه  ،  ب6:  3.. " )خروج  .أنا إله أبيك

)عدد    " أهيه  )أعمال  .  ب14الذي  الرب  المالك هو صوت  كان صوت  :  7لقد 
وجوده.  ب31 منذ  ورعاه  يعقوب  أمام  سار  الذي  هللا  هو  المالك  )وجود    وكان 

  إسرائيل وهو الرب نفسه الذي سار أمام بني  ،  ب16،  15:  48)تكوين  يعقوبب  
)خروج   مصر  من  هروبهم  الذي  .  ب19:  14،  21:  13أثناء  الرب  مالك  إنه 

القضاة أنه هللا نفسه )قضاة  ،  ظهر مرتين في سفر  ،  11:  6وفي كل مرة يعلن 
،  إنسان  ي صورةلكن كانت هيئته المنظورة ف.  ب22،  9،  3:  13،  16،  14،  12

 ( " أنه " جلس  أننا نقرأ عنه  له مالمح  ،  ب14:  6والتفت )،  ب11:  6إذ  وكانت 
المرتين.  ب6:  13)قضاة   في  كانسان  واضحاً  ظهر  قابلوه  ،  لقد  من  أن  حتى 

 . ب23 - 15: 13، 22 - 19: 6أحضروا له طعاماً )
 

ب  10)عدد  ب و" الرجل " 6:  13أنه " رجل هللا " )  اعتقدوافالشخص الذي   
  فمن يكون هذا سوى ابن هللا األ لي قبل تجسده  ! الم رسل من هللاكان هللا

 

، هذا الشخص الذي ظهر كانسانأن  لقد أوضح العهد القديم بطرق كثيرة   
عن  ،  قصة حلم يعقوب الشهيرة  فيفعلى سبيل المثال  .  لم يكن صورة ثانوية هلل

فقال أنا الرب إله  ،  ليهاالرب واقف ع  السلم الذي يصل إلى السماء يذكر " هوذا
 .  ب13: 28" )تكوين  …إبراهيم أبيك وإله اسحق 

 

هللا  لقد األمر    أتضح لقد    يعقوب  هذا  ،  رأى  ذكر  أي    اإلعالنلقد  بال 
الرواية .  تعديالت هذه  نفس  في  بعد  حلم  ،  وفيما  عن  يحكي  يعقوب  كان  عندما 

 في الحلم..  " وقال لي مالك هللاآخر، أن هوية مالك الرب ظهرت كالرب نفسه  
 .  ب13،  11:  31. " )تكوين .له بيت إيلأنا إ

 

مقضيا عليها تماما،  ؛  وهكذا تكون فكرة أن المالك الذي رآه لم يكن هو هللا 
 . فالذي رآه يعقوب كان هللا نفسه
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حتى طلوع الفجر   إنسانوصارعه  ،  في مناسبة أخرى " بقى يعقوب وحده 
حتى جاءت شهادة ،  لنا مباشرة  نسانإلالم تظهر هوية هذا  .  ب24:  32" )تكوين  

ذهاننا " فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل أعلنتها بوضوح تام أليعقوب نفسه التي  
يت  نفسي " )تكوين  ،  ألني نظرت هللا وجها لوجه:  )أي وجه هللاب قائالً  :  32ون ج  

 .  ب30
 

بعيد  ب من  المسيح  أنه هللا!    واتضح  إنسانيعقوب مع    صارع،  قبل تجسد 
وهناك تكلم ،  وجده في بيت إيل،  هواسترحم،  بكى،  المالك وغلب  عم " جاهد معن

 ب.5 - 4: 12معنا، ذاك هو الرب إله الجنود يهوه اسمه " )هوشع 
 

لبني  ،  وبالمثل  أعطيت شريعة هللا  تكلم هللا  ،  على جبل سيناء  إسرائيللما 
على   ت  " ون ل.  ب39،  36،  33:  4)تثنية    ةبشري  ةبل و،  نفسه بصوت مسموع

سيناء السماءوكلمت  ،  جبل  من  صادقةوأعطيت  ،  هم  وشرائع  مستقيمة  أحكاماً  ،  هم 
ب ويقرر الكتاب المقدس بكل صراحة  13:  9فرائض ووصايا صالحة " )نحميا  

هللا صوت  كان  تكلم  الذي  الصوت  الذ.  أن  الصوت  أن  بالتحديد  ي ذكر  ي  ولم 
جديد في خطاب استفانوس أعطى الشريعة كان صوت " المالك " إ  في العهد ال

" مالك الرب " هو "      في أن    مكان للشك  وعليه فال.  ب38:  7  أعمالالدفاعي )
ب سوى الرب  9  -  7:  63فلم يكن " مالك حضرته " )في اشعياء  .  يهوه " نفسه

 .نفسه
 

 :  التحقق من شخصية المالك 
ورة  في كل الفقرات التي استشهدنا بها  ظهر هللا في ص    كل هذالنا وما   

كانسان مؤكدة،  بشرية  بصفة  تأكيدات لكن  .  وذلك  مع  الكالم  هذا  يتمشى  كيف 
 . ب18: 1)يوحنا    العهد الجديد أن " هللا لم يره أحد قط " 

 

يره   إذ يقول " هللا لم،  أكملنا قراءة هذا العدد  إذاواضحة    اإلجابةسوف نجد   
" .  أحد قط الذي في حضن اآلب هو خبَّر  الوحيد  أن  يقول  وحين  .  ا بن  يوحنا 

 . فهو يقصد هللا اآلب، أحداً لم ير هللا
 

رأى اآلب " حقا إن   أحدا" ليس ان    46:  6وهذا يؤكده ما جاء في يوحنا   
ً إ  أن هناك عيون،  لم ير هللا اآلب  أحدا  الذي رأوه فاهلل  !بشرية قد رأت هللا فعالً   ا

ا بن )يوح.  هو هللا   " أرسلني  قد  اآلب   " قال  الذي  إنه هللا  .  ب36:  5نا  إنه هو 
ظهر   األ ليفابن هللا  .  إنه هو الذي كان " مالك الرب " .  الذي أ رسل من قبل هللا

 . مرات عديدة في صورة بشرية قبل أن يتخذ لنفسه جسماً بشرياً ب من بعيد
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للرب يسوع المسيح  -في واقع األمر    -كل ظهور هلل كان    فمجد  .  ظهوراً 
يظن أحد منا أنه    يجب أ و.  ب6:  4كورنثوس  2هللا لم يظهر سوى على وجهه ) 

فيسوع وقف أمام العالم ليعلن  .  " أخفق " بطريقة أو بأخرى ألنه لم ير هللا اآلب
)يوحنا    " واحد  واآلب  أنا  أرسل.  ب30:  10"  الذي  يرى  يراني  الذي   " " ني 

   فكيف تقول أنت أرنا اآلب " ،  " الذي رآني فقد رأى اآلب،  ب45:  12)يوحنا  
 .ب9: 14نا )يوح

  

ر أنفسنا ثانيةً   وسقط على ؛  رأى اشعياء يهوه في كل مجده  عندمانحن نذك  
القداسة  كلي  محضر  في  )قارن    فقد،  وجهه  وقتئذ  المسيح  يسوع  الرب  رأى 

الرؤية  .  ب41  -  34:  12مع يوحنا    12  -  1:  6اشعياء   الذي رآه في هذه  فاهلل 
في صورة   ع  وقد.  إنسانالمجيدة كان  تمأل ،  لى عر  عال كان جالساً  وأذياله 

هذا.  الهيكل اشعياء  اختبار  أن  نفترض  موسى ؛  نحن  رآه  عما  كثيراً  يختلف  لم 
" ،  إسرائيلوهارون وشيوخ   اسرائيل  إله   "   وأكلوا وشربوا في ،  عندما شاهدوا 
نفسه من  -غير المنظور  -لكن لماذا ي ظهر هللا . ب10 - 9: 24محضره )خروج 

   حتى في أ منة العهد القديم إنسانخالل ابنه في صورة 
 

 :  نسانإيأتي ك
نقول    لإلجابة  التساؤل  هذا  قبل  إعلى  بشرية  المسيح في صورة  ن ظهور 
الناس؛  تجسده بين  المنتظر  لمجيئه  تمهيداً  ت .  كان  بعدة وقد  الكالم  هذا  برهن 

ب تقابلنا هنا نفس الفكرة 11  -  10:  2في ) كريا  ،  فمثال.  شواهد من العهد القديم
  عن اآلن    هوفي ضوء ما نعرف.  ذاته  هوه الذي يرسل شخصاً يكون هو يهوهعن ي

 .   نجد شيئاً من الصعوبة في إدراك ذلكفاننا " مالك الرب " 
  

يعد الرب الذي أ رسل أن " ،  في هذه المناسبة.  إضافيابل نجد اآلن عامال  
شعبه بين   " في صورة  .  يسكن  ظهر  لشعبه  ظهوره  عند  أنه  رأينا  ،  إنسانوإذ 

أليس من المنطقي أن نتوقع منه انه عندما يأتي ليسكن في وسطهم يأتي ليسكن 
كانسان بعد    في وسطهم  تجسد  هناك  يكن  نبوءته؛  لم  كتب  كريا  لكن ،  حين 

ً بتنبيره   جرأة حين كتب   بأقوىوكانت كتابته  ،  لقد مهَّد السبيل.  عنه صار متوقعا
.  ب7: 13تي " ) كريا ل رفق" رج بأنهالذي وصفه رب الجنود ، عن راعي يهوه

ت رى هل تذكَّر بطرس هذه اآلية حين أعلن أن أنبياء العهد القديم لم يدركوا تماماً  
اآلتي المسيح  لهم عن  أ ظهر  فهم  كريا  .  ب11،  10:  1  بطرس1)    ما  وسواء 

كان ظهور ابن  .  فهي واضحة لنا بما فيه الكفاية عندما نرجع إليها،  نبوءته أم  
وهي أنه  ،  التي كان يجب أن تتبعها خطوة ثانية،  هو الخطوة األولى  هللا كانسان
 . إنسانا" يصبح " 
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الحق  ه كتب ميخا   فقبل.  ولم يكن صوت  كريا هو األوحد في إعالن هذا 
الذي  القديم  "   ان  منذ  األ ل  ،  مخارجه  أيام  ويكون "  منذ  لحم  بيت  من  سيأتي 

على   )ميخا    إسرائيلمتسلطا  ا2:  5"  أدرك  لقد  أن    إدراكاليهود  ب  صحيحا 
: 7يوحنا  ،  8  -  1:  2الشخص المقصود في هذه النبوءة سوف يولد هناك )متى  

هو.  ب42 إدراكه  عن  تماماً  عج وا  ما  يأتي    أما  سوف  الذي  الشخص  هذا  أن 
البشري األ لي؛  للجنس  هللا  سوى  يكون  اضطهدوا    !لن  لما  ذلك  علموا  فلو 

ً فقد كان الحق مخفي.  وصلبوا رب المجد المقدسة عن    األسفارلقد شهدت  .  عنهم  ا
)يوحنا   يفهموها،  ب39:  5المسيح  لم  اليهود  قدرة هللا،  لكن  يدركوا  ولذلك .  ولم 
 . ب29:  22لهم ولم يرجعوا إليه )متى ظلوا في ضال 

   
اشعياء إرسالية  إرسالية ميخا مع  ت امنت  المسيا .  لقد  تكلم عن  أيضا  فهو 

وقد سبق ودرسنا .  كل ك تَّاب العهد القديم  وفي الواقع كتب عنه أكثر من،  اآلتي
ب. ونبَّرنا 14:  7تبه بخصوص ا بن الذي سوف يولد من عذراء )اشعياء  كما  

نالحظ أنها أيضا    أنواآلن  بد  .  إلوهية المس يا اآلتي  أظهرتأن تلك النبوة  على  
سيولد هللا  أن  عن  أخرى،  نبوءة  نبوءة  سوف  وهي  ،  وتبعتها  اآلتي  المسيا  أن 

القديريكو هللا  داود،  ن  عر   سيتبوأ  مولود.  الذي  كطفل  يأتي  سوف  أنه  ،  إ  
)اشعياء  اوك الذي .  ب16  -  14:  4متى  ،  7  -  1:  9بن  العجيب  العمل  هذا هو 

  !كانت قوة هللا بصدد أن تصنعه. فاهلل دبَّر أن يأتي للجنس البشري كواحد منهم
 

للدرجة التي   يمكن    انك  تفسير فشل اليهود في   معها هذا التعليم واضحاً 
ً ،  إدراكه فلم تكن الفصول الكتابية التي .  إ  على أساس أنهم كانوا عمياناً روحيا

لم    -ببساطة    -لكنهم  ،  وقد عرفها اليهود كلها تمام المعرفة،  رنا إليها غامضة أش
لم  .  ولكنهم لم يتوقعوا أن يكون هو هللا،  لقد توقعوا مسي ا.  يروا ماذا تعني كلماتها

أبيدر سيصبح  كوا  وأنه  يولد،  سوف  هللا  أن  والمذهل  العجيب  الكتاب  تأكيد  داً 
 .بين الناس إنسانا

 

ب أبداً  44  -  43:  22في ذهنهم سؤال ربنا يسوع الوارد في )متى    ألم يدر 
لقد عرف كل اليهود أن المسيا اآلتي سوف يكون ابن داود،      حتى نطق هو به

ولو لم يكن هناك  .  عن المسياهو  ب  110وكلهم عرفوا أن )م مور  .  أو من نسله
الحقيقة هذه  على صحة  عام  للح،  إجماع  فاعلية  هناك  كانت  والبراهين  لما  جج 
.  كتبه داود  110لكن م مور . ب17: 7،  6: 5التي أوردها كاتب العبرانيين في )

ب أن يكون من نسل داود فكيف يذكره داود على أنه " رب  جكان المسيا ي  فإذا
 "  
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فاهلل دبَّر  ،  اأن هذا النسل البشري يجب أن يكون إلهيَّ   -بالطبع    -  واإلجابة 
العالم ابن  .  كانسان من ذرية داود   أن يأتي إلى  ونجد هنا إشارة واضحة لتجسد 

 . لكن اليهود لم يفطنوا إليها، إنسانهللا اآلتي إلى العالم بالوضوح الذي يتمناه أي 
 

رفإن كانوا لم يروا الحق المذ  ألم يستطيعوا أن يروه ،  110ور  في م م  خَّ
أن  ؛  ي من خالل كلماتهألم يخبرهم الوح    الذي طالما ت نوا به،  2في م مور  

مل األرض  على  مسح  قد  السماء  في  الذي  ابنه  ناسوت)ال  يكهذاك  هو  الذي  ب 
ألم يعرفهم هذا الم مور إن من .  ب12  –  10،  7،  6:  2)م مور      بالهوت)ال

ألم يدركوا من هذا الم مور ما يكفي من الحق     ربيخدم ابن هللا فهو يخدم ال
ً لمسيا اإللهي الذي سيكون الروحي الذي يقودهم لتوقع ا    فعال إنسانا

  

كما   -كان صوته  .  ها هو صوت مالخي،  وإلى جانب كل هذه األصوات
والذي دوى على مدى أربعة قرون ما بين  ،  هو خاتمة كتاب العهد القديم  -نعلم  

 .إلى أن استخدم يوحنا المعمدان مضمونه، والجديد العهدين القديم
 

بأما  مالخي  سجل  مالكيلقد  أرسل  هأنذا   " اآلتية  هللا  كلمات  فيهيئ ،  نة 
أمامي الذي  ،  الطريق  العهد  ومالك  تطلبونه  الذي  السيد  هيكله  إلى  ب تةً  ويأتي 

به ون  يأتي،  ت سر  )مالخي  ،  هوذا   " الجنود  رب  واجهوا .  ب1:  3قال  أن  وبعد 
أن يمأل  ض  كان المفرو،  تحقيق للج ء األول من هذه النبوءةعالن يوحنا بأنه  إ

ألن  .ب9  -  1:  1وبالفعل كان كثير من الناس كذلك )مرقس  ؛  إسرائيل كلها التوقع
التالية لألحداأ ه أو    ي الخطوة   " لمالك   " الفعلي  "          المجيء  " رسول 

ويأتي إلى   شعبهأن يأتي إلى  ،  ماً لذاك الذي ظهر كثيرا كانسانا  لوكان  .  العهد
ذكرت حقيقة مجي .  هيكله يقصده  .  ئه مرتينفقد  أن  يمكن  كان  الذي  الخي مفما 

إلى هيكله كانسان  سوى أن فالمالك األول في هذه      " المالك " سيأتي جسدياً 
   فكيف إذن يكون الثاني غير ذلك،  إنساناآلية كان واضحاً أنه 

 :  إنسانبالحقيقة 
أ  االع  قوالإن  اآلتي  هد  هللا  أن  تؤكد  التي  إنلقديم  في صورة  ، سانسيأتي 

تحدثت  لم تكن هي الوحيدة في العهد القديم التي  ،  اآلتي سيكون هو هللا  واإلنسان
نجد أن كل األنبياء القدماء ،  فبالرجوع إلى الكتاب مرة أخرى.  مجيء المسيا  عن

،  المسيح الذي فيهم  كانوا يبحثون أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح
فشهد   منها  ،  للمسيح  التي   باآل مالذي سبق  رأينا    -والكثير  أن  أ  -كما  وضحت 
ولن يكون  .  إنسانايكون    أنوكلها بال استثناء أظهرت أهمية  .  هذا اآلتي هو هللا

 . إن لم تكن هذه هي الحقيقة، للنبوءات الالحقة أي معنى
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أن ي ول قضيب بأنه سيأتي قبل    فقد ذكرت النبوات،  بالنسبة لميعاد مجيئه 
)تكو  األمر  ،  ب10:  49ين  يهوذا  من صدور  عاماً  أربعمائة وتسعين    بإعادة بعد 

،  9:  2وجود الهيكل الثاني )حجي    وأثناء،  ب27  -  24:  9)دانيال    أورشليمبناء  
 ب.  1: 3مالخي 

 

البشرية )اشعياء  للمسيح  كان  بد    الو دة  ي ولد  تكوين ،  6:  9،  14:  7أن 
ميخا  ،  12  -  9،  6:  22ف متواضعة )م مور  ويولد في ظرو،  ب7:  17،  15:  3
وسبق أن .  ب6،  5:  23وأن يكون من سبط يهوذا ومن بيت داود )ارميا  ،  ب2:  5

ويسبقه من يتقدم أمامه  ،  ب14:  7رأينا أنه كان  بد أن يولد من عذراء )اشعياء  
ة له )م مور وسيظهر طاعة كامل  ؛وسوف يخضع لناموس هللا.  ب1:  3)مالخي  

ويظل تحت سلطان الموت لفترة ،  نفوي د،  سوف يموت  وأخيرا.  ب10  -  6:  40
 .ب23 - 17: 118؛  22؛  11 - 9: 16م مور ، 53وجي ة )اشعياء 

 

دقيقة  بتفاصيل  سبقته  التي  واألحداأ  موته  تفصيالت  من  الكثير  .  وجاء 
يجب أن    وكان.  ب9:  9فكان عليه أن يدخل أورشليم راكبا على جح  ) كريا  

:  11جب أن ي شترى حقل الفخاري ) كريا  يوبها كان  ،  ي باع بثالثين من الفضة
ي جلد.  ب13  -  12 أن  يجب  عليه،  بذَّ وي ع،  وكان  :  50)اشعياء    ل وي ذ،  وي بصق 
)م مور  .  ب6 ثيابه  على  قرعة  ت لقى  أن  أن .  ب18:  22وكان  بد  يجب  وكان 

)م مور   ليشرب  خالً  الكلم.  ب21:  69ي عطى  نطونفس  التي  على ات  بها  ق 
بها )م مور   التنبؤ  )كما  ،  ب1:  22الصليب سبق  تنفصل عظامه  أن  وكان  بد 

ب. كان يجب أن ت ثقب يداه  14:  22كان يحدأ في كل عمليات الصلبب )م مور  
ب  8  -  7:  22به )م   أب ويسته 10: 12 ك  ،  16:  22ورجاله وي طعن )م مور  

)م    فيه  األش،  ب17:  22ويتفرس  مع  موته  ،  رارويحصى  عند  غنى  ومع 
 . ب9: 53)اشعياء 

 

  األنبياءب تقودنا إلى ا عتقاد بأن  11  -  10:  1بطرس  1أن )،  ونقول ثانية 
على  ،  لكن النبوات قد س جلت.  لم يفهموا كل ما كتبوه عن المسيا اآلتي؛  أنفسهم
  فعلى األقل أولئك ،  نلوقت المعيَّ لم يكن إدراك كل التفاصيل قبل ا  وإذا.  أية حال

فحين  .  عظيمة واحدة هائلة  ةلم يتشككوا في حقيق  ؛ن التي تبصرالذين لهم العيو
ً إبل بالحقيقة كان ، لم يكن طيفاً أو خيا ً ، جاء المسيح    . نسانا
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 الفصل الخامس
 ! هوذا االنسان

 

المسيح    أصبح  ً الرب يسوع    وأصبح .  جانب استمرار كونه هللاإلى  ،  إنسانا
ع وو  به  التنبؤ  سبق  حما  القديم  العهد  في  به  تاريخيةد  طبيعة .  قيقة  اتخذ  لقد 

البشر صورة  وحمل  ك،  بشرية،  بشرياً  ،  نسانإوأ ظهر  اسماً  يسوع    -متخذاً 
 . الناصري

 

   " بيركهوف  "     Louis Berkhofكتب  إحترامهم لويس  سياق  في  أنه 
لى  أن ن بقى ع؛  بمكان  األهميةومن  .  اإلنسانلناس أحيانا المسيح  نسى ا،  لالهوته
و أذهانناحقيقة  في  يسوع  بشرية  الجسدي ،  تمام  نموه  حقيقة  بقبول  وذلك 

للتأكيد على  .  ومحدودية جسده للدرجة  جالل  فال يجب  أن يط يا   هوته وبهائه 
 .التي فيها ت طمس حقيقة بشريته

 

 . وتمام بشرية يسوع في الصفحات التاليةواآلن نحن بصدد بحأ حقيقة  
 

 :  * الميالد العذراو 
خل ابن هللا ا  لي إلى الجنس البشري من خالل رحم العذراء مريم.  د دلق 

 . ب4: 4مولوداً من امرأة " )غالطية ، أرسل هللا ابنه، " لما جاء ملء ال مان
 

المسيح أب أرضي  الروح،  ليس ليسوع  بل به بقوة  القدس في رحم    فقد ح 
)متى   مريم  القدس  .  ب20:  1العذراء  الروح  عليها  حلَّ  العلي.    لتهالَّ وظفقد  قوة 

 . ب35: 1لذلك كان وليدها طفال قدوساً هو ابن هللا )لوقا 
 

أخيراً   تم  قد  اشعياء،  بواسطة  به  التنبؤ  سبق  الذي  العذراء  ب ل  ح  هو    ! وها 
تحقيق الوعود التي تكررت مراراً كثيرة  هنا تم  .  ب23:  1متى  ،  14:  7)اشعياء  

 .بمجيء هللا نفسه إلى شعبه ليخل  صهم
 

عموجا  العذراءء  مريم  رحم  في  المعج ي  الروح  لدور  ؛  ل  الحاجة  دون 
فقوة الروح .  متناغماً مع حقيقة أن الطفل المولود منها هو ابن هللا األ لي؛  رجل

وبذلك حفظتها طاهرة من دنس ،  دايةت طبيعة المسيح البشرية منذ البقدَّسالقدس  
البشري الجنس  من  آخر  كائن  كل  ت لوأ  التي  عن  يم  و .  الخطية  الكالم  كننا 

القدس كل هذا  الروح  بها  أتم  التي  تنتقل .  الكيفية  بالتحديد كيف  أحد يعرف  و  
لم  ؛  لكن يجب أن نالحظ أن تقديس الروح القدس.  الخطية من الوالد إلى المولود

فق بهيتم  الحبل  وقت  )يوحنا  ،  ط  حياته  طوال  استمر  عبرانيين34:  3بل   ،9  :
 . ب14
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يا في    اإلتمامهو  ؛  امرأة  كان ميالد المسيح من   المذهل ألول وعد عن المس  
بل به من الروح القدس .  وعن اتخاذه طبيعة بشرية حقيقية،  سفر التكوين ،  وإذ ح 

أي أن ميالده لم  ،  لم يكن بدايةً لوجودهوأن ميالده  ؛  أن طبيعته إلهية  وأكدأظهر  
لمساوي  ابن هللا ارأينا أنه  ؛  ففي الفصل الثاني من هذا الكتاب،  ينتقص منه شيئا

التجسد وبعده قبل  التجسد  .  لآلب  لم يكن عليه من    وأصبح   أضاف لكن  على ما 
قبل، لقد اتخذ لنفسه طبيعة بشرية ودخل الجنس البشري، إ  أنه لم يشترك في 

 .نسه وتلوثه بالخطيةد
 

 :  * انه بالحقيقة انسان
لل  الخارق  المسيح  بسبب ميالد  بأنه  بالظن  ب  نجرَّ أن    فإن ،  طبيعة  يجب 

ً   لم تكنطبيعته البشرية   "  .  كان يسوع كواحد منا،  ففيما عدا الخطية.  حقيقية تماما
تشارك    فإذ فيهما  األو دقد  كذلك  أيضا  هو  اشترك  والدم  اللحم  حقاً .في  ألنه   .

  إخوته أن يشبه    من ثم كان ينب ي.  بل ي مسك نسل إبراهيم،  المالئكة  مسكليس ي  
ترجع بنا   اإلنجيلنصوص    إنب.  17  -  14:  2ن  " )عبرانيي  ……في كل شيء  

كانت،  للوراء ً ،  كما  تماما كان هللا  المسيح  يسوع  ربنا  أن  كما  أنه  كما  ،  لتفهمنا 
من    أكثرحقا كان  .  له أيضا طبيعة بشرية كاملة  انتفإنه ك،  رأينا فيما سبق بحثه

ناك ما كانت له نفس طبيعتنا لم يكن ه.  لكن طبيعته البشرية كانت حقيقية،  إنسان
 . منا اً لكننا نقولها ثانيةً انه أصبح واحد. أو ظاهري فقط هو غير حقيقي أو خيالي

 

الجليل    من  لفتاة  لد طفل  و  الطفل  -فقد  ال؛  هذا  ل  نسب سجَّ سلسلة    ه بشيرون 
انظر   23:  13، أعمال  28  -  23:  3لوقا  ،  17  -  1:  1بكل حرص في )متى  

ب. هذا كل ما 7:  2ود )لوقا  ذموقمطته أمه ووضعته في  .  ب27:  7أيضا يوحنا  
ل يارته أتوا  الذين  الرعاة  هذا  ،  رآه  بأن  المالئكة  طريق  عن  لهم  أ علن  أنه  مع 

 ب. 20 - 8: 2"  )لوقا  الطفل " مخلص هو المسيح الرب
 

حقيقي  لميالده  الثامن  اليوم  في  الطفل  ختان  كان  تقتضي   القد  كانت  كما 
حيأ أخذه سمعان الشيخ ،  قيا أيضاوكان تقديمه للرب في الهيكل حقي ،  الشريعة

وهكذا لم نر شيئاً غير عادي في  .  ب35  -  21:  2على ذراعيه وبارك هللا )لوقا  
وحين أخذه أبواه إلى مصر ، ه المجوس اآلتين من المشرقحينما  ار، هذا الطفل

ثم حين شب وكبر في بيت ،  ب23  -  1:  2هرباً من بط  هيرودس الملك )متى  
ولكن   -وبدأ يكبر وينمو كأي صبي آخر في القرية  .  اصرةيوسف النجار في الن

،  ح" وكان الصبي ينمو ويتقوى بالرو:  يبقي شيء مختلف يستلفت األنظار إليه
 . ب40:  2وكانت نعمة هللا عليه " )لوقا ، ممتلئاً حكمة
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ة  سنة  أورشليمحقيقيا ذاك الذي سافر إلى    صبيًّاكان    ر  ، وكانت له اثنتا ع ش 
جد بعد ثالثة  ،  ل يابه عن نظرهميوسف ومريم    وسبَّب قلق في الهيكل   أيامثم و 

ولكن هذا لم  ، الوحيد هو هللا باهأحقا كان مدركاً أن . يستمع إلى المعل  مين ويسألهم
بالناصرة  بأيةيقل  ل   بيته  إلى  رجوعه  حقيقة  األبوية ،  حال  للسلطة  وخضوعه 
والقا،  هناك الحكمة  في  يتقدم  كان   " أنه  والنعمةوحقيقة  "  ،  مة  والناس  عند هللا 
فان سك ان الناصرة  ،  كباقي أفراد أسرته   إنساناوألنه كان  .  ب52  -  41:  2)لوقا  

بعد    -كين  لمتشك   ا يتساءلون  -فيما  "   كانوا  قائلين  المعج ات  المعلم صانع  عن 
مريم ابن  ار  النجَّ هو  هذا  ويوسى  ،  أليس  يعقوب  وسمعانووأخو  أو     يهوذا 

 .  ب3:  6" )مرقس    هنا عندناليست أخواته ه
 

المعمدان في نهر    ده يوحنا  الذي عمَّ ً   إنساناكان    األردنإن    بالرغم ،  حقيقيا
الكثيرة التي صاحبت هذا الحدأ والتي شهدت أن المسيح كان ابن    األحداأمن  

 .  ب17 - 13: 3متى ، 30: 1هللا األ لي )يوحنا 
 

لب  ا نطالق  نقطة  المسيح  معمودية  كانت  الجهاريةلقد  خدمته  التي  ،  داية 
مختلطة بمشاعر  جيداً ،  قوبلت  عرفوه  الذين  أولئك  جهة  بعداوة  ،  فمن  قوبلت 

التالميذ عددا من  أنه جمع من حوله  أدركوا  م،  شديدة، وعندما  ه من نعحاولوا 
متجو    كمعلم  مخالعمل   " أنه  وأكَّدوا  تهور  أنه  هذا  عمله  في  ظنوا  لقد  "   تلل. 

فعلوا هذا ويقولوا ما قالوا لو لم يكونوا يكن أن  من الممهل كان  .  ب21:  3)مرقس
إن هذا  الناصري  يسوع  أن  تماماً  هو  واثقين  يمكن ،  مثلهم  إنسانما  كان  هل 

يدعونه   أن  حقدهم    -ألعدائه  يكونوا   -بكل  لم  لو   " يب خمر  وشر   أكول   " أنه 
 .  ب19: 11)متى    إنساناواثقين كل الثقة من كونه 

 

  :  ته* إدراك يسوع لذا
الذين   هم  فقط  الناس  يكن  البشرية  أدركوالم  يسوع  أيضا ،  طبيعة  هو  بل 

سبق وأبر نا في الفصل الثاني من هذا الكتاب أن يسوع كان .  كان مدركا لنفسه
لالهوتهو تماماً  قليل  .  اعياً  منذ   ال صبياً يانه وهو    -مرة أخرى    -و حظنا 

.  راكاً مماثالً لطبيعته البشريةحمل إدوكان ي.  هللا هو أبوه الوحيدأن  ص يراً علم  
المتفرد هو أعظم منه    أباه  وسار طوال حياته على األرض وهو يدرك تماماً أن

 . ب28: 14)يوحنا 
 

ما   أنه    أشاركثيراً  على  نفسه  إلى  أن  ،  إنسانيسوع  يكون  ما  أبعد  وكان 
الفكر ً ،  يقاوم هذا  دائما الحقيقة  لتلك  ا .  ألنه كان مدركاً  لليهود  لذين قاوموه وقال 

ولكنكم اآلن  .  ملون أعمال إبراهيمائماً ب ير حق " لو كنتم أو د إبراهيم لكنتم تعد
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قد كلَّمكم بالحق الذي سمعه من هللا. هذا لم يعمله    إنسانتطلبون أن تقتلوني وأنا  
 . ب40 - 39: 8إبراهيم " )يوحنا 

 

أعما ً لم يعملها  وقال أيضا مشيراً إلى مقاوميه " لو لم أكن قد عملت بينهم 
وأما اآلن .  خطيةلم تكن لهم  ،  ب غيرياإلنجلي يةحسب الترجمة    -  إنسانأحد )

 . ب24: 15فقد رأوا وأب ضوني أنا وأبي " )يوحنا 
 

السماوي   لالهوته   لم يكن هناك تعارض في ذهن الرب يسوع بين إدراكه 
لبشريته كيف.  وإدراكه  نفهم  أن  نستطيع  الحقيقة،  هذه  ندرك  استطاع    وحالما 

السماء  أنيسوع   من  ن ل  الذي  إ   السماء  إلى  صعد  أحد  ليس   " ابن    يقول 
 .  ب13: 3الذي هو في السماء " )يوحنا  اإلنسان

 

" )يوحنا     صاعداً إلى حيأ كان أو ً   اإلنسانوما قولكم " إن رأيتم ابن  
 . ب62: 6
 

حقاً   ا نتباه  يثير  ابن  ا ستخدإ،  ومما   " للقب  يسوع  الرب  في    اناإلنسم   "
لة في األناج،  السابقة  األعداد كان لقبه .  يل األربعةوفي ثمانين مرة أخرى مسجَّ

ولكنه نادراً ما أ ستخدم بواسطة اآلخرين في الكالم  ، المفضَّل حين أشار إلى نفسه
نفسه.  عنه في  تفكَّر  ابن  ،  وقتما   " أنه  ابن  .  "   اإلنسانذكر   " نفسه  عن  قال 

ً .  ب8:  12)متى    هو رب السبت أيضا "   اإلنسان قد جاء   اإلنسانقال " ابن    أيضا
)لوقا  لكي يطلب و  " قد هلك  اللقب .  ب10:  19يخلص ما  لهذا  فاستخدام يسوع 

ويظهر لنا ما كان يدور بذهنه حين ،  يترك فينا انطباعاً فريداً حول إدراكه لذاته
 .أفكارهكان شخصه المبارك هو محور 

 

ا  المسيح  ستخدام لقد دارت مناقشات كثيرة وغنية حول  الذي دعا  لسبب 
نفسههذا   عن  ً ف.  اللقب  مفعما كان  أنه  الواضح  له  من  بالنسبة  يظن  .  بالمعاني 

القديم العهد  في  دانيال  سفر  من  اللقب  هذا  اختار  أنه  عن  ،  البعض  ع ب  ر  حيأ 
ث ل ابن   فإن  .  ب13:  7" )دانيال    إنسان ملكوت هللا في صورة تصويرية عن " م 

ً كان   اللقب  ،هذا صحيحا هذا  اختار  يسوع  أن  الظن  يا ألي ظهر  ؛  فأغلب  المس   نه 
القديم عنه  تحدأ  الذي اليهود،  العهد  العامة من  الذي توقعه فكر  يا  المس   . وليس 

نفسه عن  الكالم  في   " المسي  ا   " لفظ  استخدم  أنه  آمالهم ،  فلو  ذلك  ينع   فربما 
كها في طريق خطأ لوا هذا اللقب بح،  ويحر     اشى حوقد ت.  سب تفسيرهمإذ أنهم أوَّ

الخطر    المسيح ابن  هذا   " معتاد  غير  للقب  باستخدامه  وكان  اإلنسانتماماً   ،"
 . عليهم أن ينصتوا له جيداً لتعريفه هو عن دوره
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فهو موجود .  ولم يكن دانيال وحده في العهد القديم الذي استخدم هذا التعبير
حيأ ،  في نبوءة ح قيالب، ومراراً كثيرة  3:  146)م مور  ،  ب4:  8في )م مور  
ويبدو أن ال رض من ذلك  .  " المرة بعد األخرى  اإلنسانلنبي " ابن  يدعو هللا ا

هللا جالل  أمام  الحقيقي  مكانه  في  ح قيال  وضع  مكانة ،  هو  في  النبي  يبدو  إذ 
هللا ببهاء  بالمقارنة  هللا .  متواضعة  يجابه  حين  وضعفه  ضآلته  يدرك  أن  فالبد 

فذلك  ،  سه بهذا المفهومهذا ا صطالح عن نفقد استخدم  كان يسوع    فإذا .  القدوس
منه أتى  الذي  للمجد  مدركاً  بيننا  فيما  حياته  قضى  مدركاً  ،  ألنه  تماماً  وبالمثل 

من الممكن أن يسوع كان . لتواضع وضآلة الحالة التي جاء خصيصاً ليحياها هنا
لقبه الوعيين عن  الملك في ملكو.  له في ذهنه كال  أنه  وأن ،  ت هللافكان مدركا 

الملكوت الدرجة   ذلك  لهذه  وتنا له  بتواضعه  يؤسس  التوا ن  .  سوف  كان  وأيا 
" يوضح بكل    اإلنسان" ابن      فمما  شك فيه أن لقب  ،  الصحيح في هذا الحق
كان   يسوع  أن  ً   إنسانادقة  على  .  حقيقيا ا سم  هذا  إطالق  من  كان غرضه  وأياً 

 . فهو كان على دراية تامة بذلك، نفسه
 

 :  بكل الوضوح  إنسانا كان * 
الذين رأوه  ق ب ل كل  عليه من  البشرية مصدَّقاً  لطبيعته  المسيح  إدراك  كان 

 .بكل الوضوح إنسانالقد كان  . أثناء خدمته الجهارية
 

فماذا كنا نتوقع أن يكون ذاك الذي هو  ،  نسانإكانت هيئته ك،  بادئ ذي بدء
لبه "  ب.  3:  8لخطية " )رومية  إنه جاء في " شبه جسد ا    " ابن داود وثمرة ص 

، فعلى قدر فهمها.  لم تلحظ المرأة السامرية شيئاً غير عادي في مظهره الخارجي
)يوحنا   ب يض  يهودي  مع  محادثة  في  تتورط  هي  مظهره .  ب9:  4ها  يدل  لم 

مكانه التجوال في شوارع إحتى أنه كان ب،  الخارجي على أي شيء ملفت للنظر
إليه حين    األنظارإلى أن لفت  ،  كأي رجل آخر،  ددون أن يالحظه أحأورشليم  

 . ب14 - 10: 7دخل الهيكل وبدأ يعظهم بمجاهرة )يوحنا 
 

يهوذا   ل اما على  كان  ن حوله  تميي ه عمَّ أن    -الذي خانه    -وبسبب عدم 
على شخص آخر بطريق   -الذين أتوا للقبض عليه    -يقب  له لئال يقبض الحراس  

حسب التلميذان المسافران إلى  ،  وحتى بعد قيامته.  ب50  -  47:  26الخطأ )متى  
البالد   في  الجارية  باألحداأ  دراية  له  يكن  لم  الذي  مواطنيهم  أحد  أنه  عمواس 

 .  ب19 ،18 - 24آنذاك )لوقا 
 

الذي يعتني باألرض المحيطة بقبر سيدها )يوحنا   يالبستان  هومريم ظنت أن
رة، لم يلحظوا أي اختالف بينه وبين ين كثيوأولئك الذين عرفوه لسن.  ب15:  20
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آخر جليلي  )يوحنا  ،  أي رجل  البحيرة  عند  واقفاً  يوجد  أن  ب  5  -  4:  21يمكن 
أي أن نستبعد  لنا  ةيجب علينا  يلمع؛  فكرة تطرأ  الرب يسوع كان  أو ،  بأن وجه 

ير عادي أو  ء  غوحتى بعد قيامته لم يكن هناك شي.  كان محاطاً بهالة من النور
 . ي في المظهر الجسدي ليسوع الناصريرغير بش

 

فقد أظهرت .  ونحن هنا نؤكد أن تجسد المسيح لم يكن مسألة المظهر فقط
الناس،  بالتفصيل  األناجيل لكل  كانت  التي  العامة  الخبرات  ، ونساء  لرجا،  أن 
متى ،  12:  11مرقس  ،  2:  4فقد جاع كأي شخص آخر )متى  .  أيضاكانت له  

،  7:  4)يوحنا    أيضا وعط   .  ب12:  50ع )م مور  هللا   يجولكن  .  ب18:  21
م مور  28:  19 في  ر  س ط   لما  تحقيقاً  كان  األخير  الشاهد  وهذا  .  ب21:  69ب 

.  ب28:  40و  يعيا )اشعياء    مع أن هللا   يكل  ،  ب 6:  4التعب )يوحنا    أيضااختبر  
)متى   نوم عميق  في  ينعس و،  ب24:  8راح  ينام )م مور  لكن هللا      121  :

العاديون  .ب4 الناس  يعمله  ما  عمل  هذا  كل  هللا  ،  في  قط  ولكن  من .  يفعله 
سبق  التي  اإللهية  طبيعته  إلى  با ضافة  أخرى  طبيعة  يحمل  كان  أنه  الواضح 

 .وتحدثنا عنها تلك الطبيعة األخرى كانت طبيعة بشرية
 

المناسبات )مثال في لوقا    لقد سمع التالميذ يسوع يتكلم عن جسده في بعض 
اتكأ  12:  26، متى8:  14تكلم مسبقاً عن دفنه )مرقس  .  ب46  -  44:  7 ب. وقد 

)يوحنا   األخير  العشاء  في  الجسد  ذلك  على  يسوع  ،  ب23:  13يوحنا  تكلم  حين 
 .ب26: 26عنه مرة ثانية في )متى 

 

البشرية  لم يكن هناك شي    ال ،  غير حقيقي في طبيعة الرب  اتكأوا ذاك  ذي 
لقد رأوه وهو يأكل ويشرب في مناسبات ،  الليلةمعه على مائدة واحدة في تلك  

)متى   وهم  ،  ب19:  11،  13  -  10:  9أخرى  الح ينة  الليلة  تلك  قضوا  كما 
ذلك يفعل  لهم،  يالحظونه وهو  الخمر  وقدم  الخب   كان ،  عندما كسر  لما  كرم  

 . عتيداً أن يحدأ له
 

ر  ساعات  يتألموفي خالل  وهو  ح.  أوه  طيلة  والمعاناة  األلم  ذاق  ،  ياتهلقد 
ذروة   كان  عندئذ  شاهدوه  ما  المتكرر .  آ مهولكن  الشيطان  هجوم  اختبر  لقد 

ولكن ها  .  كذلك اضطهاد أعدائه،  إيمانهمعرف كراهية شعبه وعدم    أيضا عليه،  
أقصاها إلى  تصل  ق  .  آ مه  س ح   " الذي  ذاك  خيا ً  أو  طيفاً  يكن  "  لم  ن  بالح   

لم يكن  .  ب44:  22رض " )لوقا  والذي " صار عرقه كقطرات دم نا لةً على األ
ل    ك م    " الذي  ذاك  خيا ً  أو  "   باآل مطيفاً  به  تألَّم  مما  الطاعة  تعلَّم   " والذي   "

لم يكن طيفاً أو خيا ً ذاك الذي " تألَّم ألجلنا بالجسد .  ب8:  5،  10:  2)عبرانيين  
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ماتاً في الجسد " ) والذي، "  ً كان جسده حق. ب18: 3، 1: 4بطرس 1كان " م  ،  يقيا
" )يوحنا    !اإلنسانفليس عجباً أن يعرضه بيالطس أمام الجموع صارخاً " هوذا  

 . ب5:  19
 

النهاية    المسيح في  نكس رأسه  .  مع أن هللا   يموت  -وهكذا مات يسوع 
)يوحنا   الروح  حت.  ب30:  19وأسلم  الموتأطاع  )فيلبي  ،  ى  الصليب  : 2موت 

بقليل.  ب8 ذلك  م،  وبعد  الجنود  يتيقن  موتهوحتى  جنبه،  ن  في  بحربة  .  طعنوه 
ذلك   عن  الناتج  الجرح  من  يتدفقان  وهما  والماء  الدم  رأسه  بعينَّي  يوحنا  ورأى 

 . ب35  - 32: 19)يوحنا 
 

الجسد  الرامي  ويوسف  نيقوديموس  أخذ  بقليل  ذلك    أكفان في  ولفوه  ،  بعد 
 -بعدئذ    -ووضع  .  ب42  -  38:  19وم يج مر وعود )يوحنا  ؛  باطياب  معطرة
وظل هناك حتى قيامته في  ،  ر محفور في الصخر مملوك ليوسف الراميفي قب

 . صباح األحد المجيد
 

ً فالرب يسوع المسيح كان  .  لقد مأل اليأس التالميذ  حتى ،  بكل وضوح  إنسانا
ولما لم تجد مريم  .  ألنه لم يعد معهم كما كان من قبل؛  أنه لما مات ح نوا جداً 

ولست أعلم أين وضعوه! " ،  أخذوا سيدي  ح نت جداً ألنهم " ،  الجسد في القبر
الجسد.  ب13:  20)يوحنا   هو  كان  لها  كل  ! فبالنسبة  التالميذ  أو  مريم  م هوسواء 

ً كانوا سيسخرون من فكرة أن جسده كان مختلف شكل من أي  عن أي جسد آخر ب  ا
أو أنه كان مجرد ظهور فقط بطريقة بدون جسد مادي حقيقي. فيسوع ،  األشكال
.  ظنوا أنهم فقدوه،  وهم عرفوا ذلك يقيناً. ولما فقد جسده الحياة،  اتام  إنساناكان  

فكل ما عرفوه عنه كان  .  لم يستطيعوا أن يكبحوا جماح ح نهم،  ولما ف قد الجسد
 . في ذلك الجسد

 

ك  عندما  وكم  عظيماً  فرحهم  سيدهم  أعادتان  القيامة  لهم   ! لهم  ظهر  لقد 
لم عن نفسه كمن له " لحم وعظام "  لقد سمعوه يتك.  وه من قبلدجسده كما تعوَّ ب

)يوحنا  .  ب39:  24)لوقا   لمسوه  )لوقا  ،  ب17:  20لقد  ،  ب39:  24وجس وه 
)لوقا   جروحه  و،  ب27:  20يوحنا  ،  39:  24وفحصوا  طعاماً ورأوه  يعد  هو 

الموت.  .  ب43:  24كما رأوه وهو يأكل )لوقا  ،  ب14  -  9:  21)يوحنا   لقد ه م 
 . إنسانانه   اً اضحولكن ذاك الذي ه م الموت كان و

 

 :  * ليس جسدا  فحسب
"          كان ج ءاً جوهرياً من خطة هللا أن يكون لربنا جسد بشري حقيقي 

  " فقط من  .  ب5:  10عبرانيين  )هيأت لي جسداً  اتخاذه جسدا يمثل ج ءاً  ولكن 
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فهل اتخذ  .  فهناك جانب خفي من الطبيعة البشرية،  حقيقيا  إنساناالمقصود بكونه  
رد تركيب    األ لي ابن هللا   ً أم كان  ،  إلطار بشري  ج يئيمج  من   إنسانا متكامالً 

  هل كان تجسده ج ئياً فقط أم كليا   جسد ونفس
 

المقدس    إجابةإن    بشري ،  واضحةالكتاب  جسد  مجرد  لربنا  يكن  فلم 
فبا ضافة إلى جسده المادي كان هناك .  بل كانت له طبيعة بشرية كاملة،  فحسب

 .ةبشري نفسله  تكان، كانت له نفس. يئته البشريةالجانب الخفي من ه
 

  إنسان فكان الموت له مثل أي  .  والبرهان القاطع على هذا الكالم هو موته 
انف،  آخر الجسدأي  عن  الروح  أبيه.  صال  لعناية  روحه  اسلم  التو ،  لقد  وفي 

 . ب46:  23واللحظة كان جسده مائتاً ومعلقاً على الصليب )لوقا 
 

نان للحدأ أن جسم بشريته كان يحوي العنصرين الكما أظهر هذا ا  ذين يكو 
 . الجسم البشري الحقيقي

 

لندرك أنه كان  ؛  ت سيدناولكن ليس ل اماً علينا أن ننتظر حتى نقرأ عن مو 
وباألخص عن الح ن  ،  فقد تكلم عن نفسه في مناسبات عديدة.  يملك نفساً بشريةً 

نفسه في  جا   الصل،  الذي  في  تفكَّر  حين  الخيانة  خاصة  مأساة  في  ل  وتأمَّ يب 
هناك د ئل كثيرة في الشواهد التالية تؤكد لهفة المسيح .  المحققَّة التي سيواجهها

إ البشري معهواشتياقه  التعاطف  أقوى ،  لى  قاطعاً  أن تجد برهاناً  الصعب  ومن 
متى  ،  21:  13،  27:  12بشرية حقيقية )انظر يوحنا    نفسعلى وجود  من ذلك  

 . ب15  - 14: 15انظر أيضا يوحنا ،  44:  22لوقا  ، 34: 14مرقس  ، 38:  26
 

بشرية روحاً  بشرية،  ونتيجة  متالكه  إرادة  لربنا  كان  ،  كان  إذن  فكيف 
" يا   لكن ليس ،  إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس،  أبتاهبمقدوره أن يصلي قائالً 

 " أنت  تريد  كما  بل  أنا  أريد  البشري.  ب39:  26)متى      كما  إرادته  تكن  ة  ولم 
مع   عنها،  اإلطالقعلى    اإللهية  اإلرادةمتعارضة  منفصلة  كانت  كما  ،  ولكنها 

 .صورة قاطعةتوضح لنا اآلية السابقة ب
 

، مادية فقط  ةوقد وضحت حقيقة أن تجسد ربنا لم ينحصر في مجرد مشابه
البشائر كاتبي  روايات  بداية  نشأ  .  منذ  الذي  الصبي  عن  البشير  لوقا  فيسجل 

:  2ممتلئاً حكمة " )لوقا  ،  أنه " كان ينمو ويتقوى بالروح  وترعرع في الناصرة
فإلي  .  ب52:  2 في الحكمة والقامة " )لوقا  " كان يتقدمَّ   لصباوعند بداية ا.  ب40

الجسدي نموه  أيضا  تكان،  جانب  تنمو  خالل  ،  شخصيته  من  معرفته  فاكتسب 
، ف ومريموخضع ليوس.  القنوات العادية والمتاحة للصبية أقرانه في تلك األيام

س  وتأمل،  ولمعلميه وضحت مقوماته الشخصية الداخلية  ،  وفي ذات الوقت.  ود ر 
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فأكثرأ للنظر،  كثر  ملفتة  بطريقة  حكمته  يوم،  كذلك  كل  إ دادت  التي  .  حكمته 
العالم بكل شيء أنه هللا  أن ربنا  ،  ومع  البشريةتعرَّ   اإلنسانإ   للمحدودية  ،  ض 

. وكان ي رى وهو ينمو ويكبر،  ري الطبيعيفي عملية النمو البشطواعية  واجتا   
الحقيقة هذه  إدراك  الصعب  من  أنه  سجَّ ،  ومع  حقيقة  أنها  الوحيإ َّ  ولم .  لها 

العملية طيلة حياته، وحتى بعد اكتمال نموه لم يكن على  إ وك،  تتوقف هذه  نسان 
)اقرأ مرقس   ب عد  .  ب32:  13علم ببعض األمور  إلى  قادته  كل خبرة في حياته 

في )عبرانيين    جديد  خالصنا  ،  ب8:  5الطاعة  رئيس  ليكون  تماماً  وأهَّلته 
ً يمكن ان يكون كل هذا واقعا ما لم يكن     .  ب10:  2ين  )عبراني ً   إنسانا   و  .  حقيقيا

 .يمكن أن يكون كل هذا حقيقة لو لم يكن له نفس وروح
 

ذات   في حقيقة وجود حياة  ربنا  لدى   " نفس   " لوجود  آخر  برهانا  ونرى 
أن  بالروح" حين رأى    لتهلَّ   فعرف معنى أن يكون مسروراً، و" .  نسانيةإمشاعر  

وعرف أيضا كيف .  ب21:  10هللا أظهر نفسه ألولئك المحتقرين من العالم )لوقا  
  33:  11فقد بكى خارج قبر لعا ر بروح بشرية ح ينة )يوحنا  ،  يذرف الدموع

رية، حين تفكَّر وكانت الدموع والصراخ العنيف ج ءاً من خبرته البش.  ب36  -
عة والمؤكَّدة لسكان أو رشليم قساة الرقاب والقلوب )عبرانيين في المذبحة المرو  

 . ب44  - 41:  19لوقا  ، 7: 5
 

)متى   بالحنان في عدة مناسبات  قلب ربنا  وأظهرت نفسه ،  ب36:  9امتأل 
والمواساةنفسها  البشرية   التعاطف  مشاعر  مواقف  .  في  ح ن    أخرىوفي 

جاه  لقد اختبر أن تكون له عاطفة خاصة ت.  ب14:  10،  5:  3وغضب )مرقس  
)مرقس   الناس  حقيقة ،  ب 21:  10بعض  من  أقوى  ذلك  على  برهان  يوجد  و  

)يوحنا   عنيا  بيت  في  الص يرة  المنا ل  أحد  في  بالوجود  الخاصة  : 11سعادته 
ضه للتجربة )متى  ،  الخبرات البشرية لربنا  وأكثرب.  5 .  ب11  -  1:  4كانت تعر 

ي س األوللم  آدم  اختبره  مما  األخير  آدم  أن ،  تثنى  بينهما  الكبير  الفارق  أن  إ  
للتجربة )عبرانيين   لم يستسلم  لم يكن .  ب15:  4الثاني  لو  أنه  أن نالحظ  وعلينا 

ب ب .  لربنا روح بشرية حقيقية، لكان من المستحيل أن ي جرَّ فاهلل   يمكن أن ي جرَّ
يت.  ب13:  1)يعقوب   جسد  لمجرد  يمكن  هذه  فال  مثل  يجتا   أن  الالهوت  خذه 

يق.  ةالخبر أن  للشيطان  ممكنا  يكن  لربنا  تولم  يكن  لم  لو  الطريقة  بهذه  إليه  رب 
   . إنسانكأي  ونفس   جسد  

 

هذه   التجربة  أوقات  في  تثبت  أن  البشرية  ربنا  لروح  أمكن  وفي وكيف 
تتم إ   لم تكن ل؛  ب البشائر أن خدمته كانسانايؤكد كتَّ     غيرها من شدائد حياته

وقد نال هذا  .  ب14:  9عبرانيين  ،  21:  10)انظر لوقا  بتعضيد قوة الروح القدس  
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كان محتاجاً للصالة كحاجتنا .  التعضيد لحياته الروحية بالصالة والشركة مع أبيه
وقد خصص أوقاتاً لها حين دعت الحاجة إلى إرشاد  ، ب35: 1نحن إليها )مرقس 

يسوع بحاجة إلى  هل كان  .  ب28،  18:  9،  12:  6،  16:  5لوقا  :  خاص )مثال
 ً أنه كان  لو  ،  وفي الحقيقة    الصالة لو لم يكن له روح ونفس بشريتان مثلنا تماما

بشرية إطار بشري خال من روح  في  ،  مجرد  كان  فقط، هل  الالهوت  ويسكنه 
    أليست الصالة عالقة بين روح بشرية وهللا الذي هو روح    إمكانه أن يصلي

ر هناك  يكن  لم  منفصلو  للمسيح  روح هللاوح  عن  مستحيلة ،  لة  الصالة  لكانت 
 . بالنسبة له

 

فال عجب أن يصفه بذلك ك تَّاب العهد .  إذن فربنا كان إنسانا من كل الوجوه
أي .  الجديد ب ير تردد أو استحياء محاولة منهم   ةفقد أعلنوها مرة ومرات بدون 

 . أن يصرفوا ا نتباه عنها
 

الخمسين على أنه " رجل قد تبرهن    يح في يوملقد تكلَّم  بطرس عن المس
وفي انطاكية أعلن بولس لليهود عن المسيح " أنه  . ب22: 2 أعماللكم من هللا " )

 . ب38: 13 أعمالبهذا ي ناد ى لكم ب فران الخطايا " )
 

أن هللا " أقام يوماً هو فيه م مع أن يدين  ،  ويؤكد لعلماء أثينا المسته ئين
ويقدم لمؤمني كورنثوس  .  ب31:  17  أعمالقد عيَّنه " )  رجلب،  المسكونة بالعدل

بينما ي شار ،  ب21:  15كورنثوس  1" )  األمواتأيضا قيامة    بإنسان..  .:التعليم أنه
"    اإلنجلي يةب  حسب الترجمة  )إلى المسيح في أماكن أخرى ببساطة على أنه "  

)عبرانيين    اإلنسان هذا   طبي12  -  10:  10،  3:  8"  كانت  الرب.  يسوع عة  ب 
 . التي أ علنت بواسطة الرسل  اإلنجيلالمسيح البشرية ج ءاً   يتج أ من رسالة 

 

 بد أن نفهم الشواهد التي تتكلم عن مجيء المسيح في ، في ضوء ما عرفنا
فحسب،  الجسد بشرياً  جسداً  اتخاذه  مجرد  تعن  لم  أنها  طبيعة  ،  على  أيضا  بل 

ا .  بشرية متكاملة السر  للتجوهذا هو  الكلمة صار جسداً" )يوحنا  .  سدألساسي   "
" يسوع المسيح جاء  ،  ب16:  3تيموثاوس  1" هللا ظهر في الجسد " )،  ب14:  1

" فإذ قد تشارك األو د في اللحم والدم اشترك هو  ،  ب2:  4يوحنا  1في الجسد " )
 . ب14: 2أيضا كذلك فيهما " )عبرانيين 

 

ابن هللا لنفسه جسداً    ذلك ألنه لو لم يأخذ.  أي إنكار لهذا الحق هو هرطقة
حقيقيا لنا،  بشرياً  بها  توليس،  فال خالص  لنبشر  بشارة  مرة .  لنا  نعود  وسوف 

النقطة لتلك  اآلن،  أخرى  تقريرها  من  حقيقة .  ولكن  بد  ينكرون  الذين  فأولئك 
 تماماً كمن ينكرون  هوته. لإلنجيل  أعداءهم ؛ تجسد الرب يسوع
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:  4، 25  -  22:  2يوحنا  1:  النقطة )انظرهذه    بإبرا تم العهد الجديد  وقد اه
ب. " كل روح   يعترف بيسوع المسيح  11  -  9، 7يوحنا  2،  12 -  5:  5،  6  -1

وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه  .  فليس من هللا،  أنه قد جاء في الجسد
 . ب3: 4يوحنا 1). واآلن هو في العالم " ، يأتي
 

 :  بال خطية  إنسان* 
كا  أنه  نقول  متكاملةعندما  بشرية  طبيعة  للمسيح  تن لق  ،  نت  أن  يجب    

"    صحيح أنه جاء  .  بأنه كان يمتلك أيضا طبيعة خاطئة؛  أذهاننا إلى خطأ الظن 
ب، وكان بيننا بهذه الطبيعة التي هي خاطئة 3:  8في شبه جسد الخطية " )رومية  

 .  لكنه كان بال خطية،  في كل الحا ت األخرى
 

والط  البشرية  واحدةفالطبيعة  لعملة  وجهين  ليسا  الخاطئة  أن  ،  بيعة  إذ 
ً الخطية ليست عنصراً  فقد خلق  . بل هي دخيلة عليها، في الطبيعة البشرية أساسيا

خطية  بال  آدم  أيضا،  هللا  حواء  كالهما  .  وكذلك  لكنهما  ،  متكاملين  إنسانينكان 
فيم خطاة  بعدأصبحا  األخير.  ا  كآدم  المسيح  جاء  بشرية ،  وحين  بطبيعة  جاء 

و   .  بال خطية  -وظل أيضا    -لكنه كان  .  حقيقية وكاملة مثلما كانت آلدم األول
بل تعني أيضا  ،  يعني ذلك فقط أنه كان قادراً على تحاشي الخطية وأنه فعل ذلك 
طبيعتيه البشرية   أنه كان من المستحيل أن يخطئ بسبب الرابطة الجوهرية بين

ً  -والالهوتية   .وهذا ما سنبينه  حقا
 

المسيح مجرد حالة متعادلة )،  أية حال   على  قداسة  ب من  neutralلم تكن 
فالعهد الجديد يحدثنا عنه كشريك كامل لنا في .  كما كانت في آدم األول ،  الطهارة

ً ،  وبصفة خاصة في مجال التجربة،  كل خبراتنا .   أن يقهرهاحيأ استطاع دائما
الجهاد ضد غواية     فالتجربة لم تتضمن  إذا  .  الخطية وإغراءاتها  تكون تجربة 

هذه   مقاومة  تستل م  كان .  اإلغراءاتإنها   " أنه  يسوع  الرب  عن  نقرأ  وعندما 
بال خطية " نستطيع أن ندرك أنه بالرغم من حقيقة ،  مجرباً في كل شيء مثلنا
أنه،  وقوة إغراءات الخطية بال عيب أو دنس )عبرانيين    إ   خرج منها طاهراً 

 . ب15: 4
 

وطه  المسيح  تفقداسة  أن  برحت  ما  األ منة  نارته  مر  على  وحتى    -كر 
هو استحالة وجود مثل  السائد  فالجدل .  من أشخاص وطوائف مختلفة  -يومنا هذا  

صفت في األناجيل ، هذه الحياة الكاملة للمسيح ، ذلك وإلى جانب. األربعةوالتي و 
ندَّ  أيضا كيف  الثالثين  قيل  القداسة لشخص ظلَّت حياته مجهولة حتى سن   عي 
المعترض ه  ووهؤ ء  المسيح  أنظارهمن نحن نوج   إليه في   الذي نستند،  لالهوت 
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به وثيقة  صلة  على  كانوا  الذين  كل  بأن  ونذكرهم  األقرب  ،  قضيتنا.  وكانوا 
 .دوا قداسته وطهارتهأكَّ ، لمعرفته

 

ثالثة    ونحن  إلى  امتدت  التي  الجهارية  خدمته  خالل  حياته  أن  هنا  نعلن 
بأنه كان بال خطية طيلة  ،  اإلعالنانت مطابقة تماماً لهذا  ك،  أعوام ونصف العام

 .ولو لم نسلم بهذا لكانت هذه الخدمة بال معنى، حياته
 

، سربنا يسوع المسيح رئيس كهنتنا بأنه " قدوس بال شر و  دن ف  ص  لقد و   
إذ أن القداسة  ،  وهذا إعالن مذهل.  ب26:  7قد انفصل عن الخطاة " )عبرانيين  

ا  الصفة  خالئقههي  عن  تمي ه  والتي  هلل  أن  .  لمنطقية  أخرى  عبارات  وتعلمنا 
باراً   يسوع ً ،  كان  أخالقي،  نقيا فساد  أو  دنس  كل  من  يحسب ضمن  ،  خال  ولم 
 .إذ كان منفصال عنهم، الخطاة

 

ت  )وتعرفنا   " خطية  فيه  ليس   " أنه  واضحة  أخرى  :  3يوحنا  1صريحات 
)،  ب5  " خطية  يفعل  لم  الذي  " وأ،  ب22:  2بطرس  1"  خطية  يعرف  لم   "  نه 
 . ب19: 1بطرس 1كان " بال عيب و  دنس " ). ب21: 5كورنثوس 2)
 

ين للرب يسوع أكثر من  مصدرت هذه التصريحات من أناس عاشوا مال 
الحياة الخاصة  ن بل أيضا فيما نطلق عليها "  م يروه فقط في العل  ول،  ثالثة أعوام

لكنهم كانوا من اليهود ،  فقط  ليس ذلك .  " unguarded moments " "   التلقائية
التي تعلن صراحةً  ؛  في تعاليم العهد القديم؛  الذين ان مسوا حتى إخمص اقدامهم

يهوه؛  أنه سوى  خطية  بال  أحد  السه.  ليس  من  يكن  ينسفلم  أن  بمكان  وا بولة 
 . رفيق لهم إنسان الطهارة إلى 

 

وقداسته    المسيح  بطهارة  الخاصة  تعليقاتهم  ً   أكثروجاءت  نها أإذ    ،إقناعا
فلم  ،  حين كانوا يكتبون عن موضوعات أخرى،  س جلت بتلقائية وما بين السطور

انها وكان كل فكرهم عن حياة المسيح  .  يجتهدوا ويجاهدوا إليضاح هذا المعنى
في  هللا  حياة  مثل  تماماً  وطاهرة  مقدسة  لكنها  األرض  هذه  على  حياة  كانت 

 .السماء
 

خطية على الصليب إذ "جعل ،  لقضاءبحكم ا،  صحيح أن هللا جعل المسيح 
لكنها حقيقة أيضا .  ب21:  5كورنثوس  2خطية ألجلنا " )،  الذي لم يعرف خطية

ب ت  خطايانا عليه حين  14:  9  أنه " قدم نفسه هلل بال عيب " )عبرانيين س  ب لقد ح 
عنا كل  .  مات  يرثه  الذي  الدنس  كل  من  خالياً  وفي شخصه  حياته  في  كان  لقد 

كما    -رة  وكان هذا بفضل قوة الروح القدس الم طه   ،  من والديهم  الرجال والنساء
. دت أن من حملته مريم في أحشائها ثم ولدته إنما هو " قدوس " والتي أكَّ   -رأينا  
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لقد شهد كوكبنا  .  ولم يرتكب إثماً في حياته،  إنه لم يأت إلى العالم بطبيعة خاطئة
ب  !أكثرهمالمسيح )وما    أعداءحتى  .  بال خطية وسط أناس خطاة  إنسانهذا وجود  

فلم يجد من يجيبه عندما تحداهم قائالً " من منكم .  لم يتمكنوا من إدانته بخطأ ما
خطية على  تني  )يو يبك   آلخر.  ب46:  8حنا  ب  حين  يتهمونه  ،  ومن  أعداؤه  كان 
طائشة يتهموه ،  باتهامات  أن  يجب  كان  للمحاكمة  ساقوه  عندما  النهاية  وفي 
الشهود،  باتهامات سياسية إلى رشوة  لم تجد أي  .  واضطروا  حتى الجحيم ذاتها 

فعندما صرخت األرواح الشريرة في حضرته كانت ،  خطأ في يسوع الناصري
واستطاع الرب يسوع أن يعلن قبيل .  ب24:  1أنه " قدوس هللا " )مرقس  تشهد  

 . ب30:  14القبض عليه " رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيَّ شيء " )يوحنا 
 

ولم يشارك تالميذه في الصالة القائلة " ،  يعترف الرب يسوع بخطية ما   لم 
)لوقا    " لنا خطايانا  للحظ.  ب4:  11واغفر  أنه  .  بالذنب  ة شعور  لم يساوره  ومع 

إ  أنه لم يدن نفسه ،  كان لديه المقدرة على التميي  الثاقب لرياء اآلخرين ونفاقهم
التوبة بضرورة  طالب  لقد  ما.  خطأ  يكن    لكنه،  على  لم  في  أبداً  موقف  يوماً 

ا  كلمفإنه  وعادةً  .  بأنه قصَّر في معاييره الدقيقة  إشارة التائب. لم ي ظهر بتاتا أيةَّ  
ما شخص  بر  نقائصه،  ا داد  استمرار  على  قلقه  يكن  .  ا داد  لم  يسوع  ولكن 

وبسبب هذا يصفه الكتاب المقدس بأنه الشخص الذي  .  فقد كان بال خطية.  هكذا
فيه   )  نساناإلتحقق  ،  45:  15كورنثوس  1،  9  -  8:  2نظر عبرانيين  االمثالي 

بعض  .  ب21:  3فيلبي  ،  18:  3كورنثوس  2 ابن  ويعتقد   " لقب  أن  الدارسين 
لهو إشارة أخرى بأنه حقق النموذج   -الذي تكلمنا عنه فيما سبق    -"     اإلنسان

 . الكامل للبشرية
 

جدل كثير حول هذه  لقد دار      هل كان من الممكن للمسيح أن يخطئ،  لكن 
مع أنه كان يجب أ   .  بل في حاضرنا أيضا،  ليس في الماضي فحسب،  النقطة
أن يسوع كان  .  اإلطالقدل على  جأي  يوجد   أبداً  وسوف   -فال يجب أن ننسى 
 الذي فيه اتحدت الطبيعتان الالهوتية والبشرية بال إمت اج.، نسانهللا اإل -يظل 

 

شيئا    ننسب  أن  يمكن  أنه    إلى  ومع  الطبيعتين  إحدى  خصائص  من 
الطبيعتين  ،  األخرى أنه يمكننا أن ننسب ما يتم بواسطة أي من  إلى شخص  إ  

المسيح يسوع  أخطأ.  ربنا  قد  أنه  أخطأ،  ،  فلو  قد  ابن هللا  بأن  القول  فيمكن  إذن 
فيه التفكير  أو  قبوله  يمكن  ما    عن  .  وهذا  الحديأ  إلى  نتطرق  حقا  وسوف 

 . عتين في الشخص الواحد العالقة بين الطبي
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  ً يكن حقيقيا لم  للتجربة  ربنا  ض  تعر  أن  يعني  هذا    لصخور  فيمكن  .  كل 
إلى حين العاصفة  تقاوم ضربات  أن  األمر،  البحار  نهاية  ت كتسح في  أما .  لكنها 

فإنها تحتمل قوة الضربات التي   ،  التي   يمكن أن تكتسح،  صخور الجرانيت
العا البحرية  للصخور  تختبرهايمكن  أن  يسوع .  دية  ربنا  فألن  أيضا  وهكذا 
يخطئ أن  يمكنه  ل،  المسيح    تحمَّ من   لذلك  يمكن ألي  التي    التجربة  وطأة 

جعلته  ،  ولشدة وقسوة التجربة عليه.  أفراد الجنس البشري أن يختبرها أو يعرفها
تجربة   في  نقع  حينما  نحن  نحتاجه  الذي  المناسب  العون  تقديم  على  قادراً 

 . ب16  - 14: 4نيين )عبرا
 

أخرى  نقطة  هناك  وجوده.  لكن  إبان  أخطأ  قد  المسيح  كان  على    فلو 
أن يخطئ اآلن،  األرض الممكن  أمس.  لكان من  ً أليس  " هو هو  واليوم وإلى   ا
أيمكن لخالصنا األبدي أن يؤسس على مثل هذا  .  ب8:  13" )عبرانيين      األبد

     األساس الم ع ع الواهي 
 

 :  ة لتجسده* الحاجة الملح   
الخطي  عن  المن ه  الحقيقي  المسيح  تجسد  على  خالصنا  تأسس  .  ةلقد 

أن يدفع ج اء السقوط في الخطية.    إلنسانوكان  بد  ،  هو الذي أخطأ  فاإلنسان
الجسد   معاناة  الج اء  معاً وويشمل  سوى  ،  النفس  يتحملها  التي    المعاناة  هذه 

:  9،  14:  2عبرانيين  ،  18:  3  أعمال،  27:  12واحد )انظر ثانية يوحنا    إنسان
أ.  ب22 يشمل  الج اء  هذا  أن  الحياةوحيأ  هذه  في  المعاناة  كان ،  يضا  لذا 

 ً بشريا جسماً  المسيح  يتخذ  أن  بمكوناته،  ضرورياً  فقط  في  ،  ليس  أيضا  ولكن 
ض المسيح .  ووهنه الذي تعرض له منذ السقوط،  ومحدوديته،  ضعفاته لهذا تعرَّ

الح ن    أيضاكما اجتا   ،  واختبر الجوع والعط   ، لمحدودية البشر في المعرفة
البشري .  واأللم الجنس  إليها  سقط  التي  الخ ي  أعماق  إلى  المسيح  ن ل  بهذا 

 . ب18: 17: 2)عبرانيين 
  

يكون   أن  كان  بد  الوقت  نفس  في  خطية  إنساناولكن  يستطيع  .  بال  فال 
: 7ايا )عبرانيين  دفع حياته ج اء للخط  إذا ر عن آخرين  كان خاطئا أن يكف     إنسان
 -اختبر كل ضعفات الجنس البشري  ،  شري حقيقيفال يمكن إ  لوسيط ب.  ب26

أن يجتا  طواعية في مصاعب ومحن وتجارب    -يستسلم لتجربة ما    إ  انه لم
 .اإلنسان

 

:  4،  18  -  17:  2والرب يسوع المسيح هو هذا الوسيط المثالي )عبرانيين   
إن،  ليس ذلك فحسب.  ب2:  5،  15 لنابل  إ؛  ه مثال بشري كامل  نقتفي    هثركي 



 

 70 

 

،  3  -  1:  12عبرانيين  ،  8  -  4:  2فيلبي  ،  17  - 13:  13يوحنا  ،  29:  11)متى  
 . ب21: 1بطرس 1
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 الفصل السادس
 إنسان اآلن وإلا األبد 

 

 رأينا أن أسفار العهد القديم أعطت الوعد بمجيء ابن هللا األ لي فيما بيننا
الوعد  ورأينا،  كانسان ذلك  يسوع .  إتمام  الرب  بأن  بتاتاً  الظن  يجب  ولكن   

وأنه لم يكن كذلك عند قيامته ،  خالل حياته على األرض فقط  إنساناالمسيح كان  
ً  -وسيظل إلى األبد  -هو   ال . أو عند صعوده إلى السماء  .إنسانا

 

 :  مقام  إنسان * هو 
إنسانا  األموات  من  قام  ا"  :  لقد  إذ  قيامة    بإنسان،  بإنسانلموت  فإنه  أيضا 

)  األموات األسرار .  ب21:  15كورنثوس  1"  من  سر  جسد ؛  فالقيامة  وطبيعة 
ومع ذلك،  .  ب44  -  35:  15كورنثوس  1القيامة لهي فوق إدراك العقل البشري )

حقيقياً  جسداً  يكن  لم  القيامة  بعد  يسوع  الرب  جسد  أن  الجديد  العهد  لنا  يؤكد 
أيض بل  كفحسب،  ق برا  الذي  الجسد  ذات  به  .  ان  وتنبأ  سبق  ما  بالضبط  وهذا 

ولقد أ شير إلى قيامته من أول العهد الجديد  .  ب21  -  19:  2المسيح نفسه )يوحنا  
إرساليته لحقيقة  معج ي  إثبات  أنها  على  آخره  جسده  ،  وإلى  يقم  لم  لو    -لكن 

 .ةما كان هناك أمر معج ي في حياته المستمر، من الموت -حرفيا 
 

الكتَّ   اشترك  القدساب  ولقد  الروح  لهم من  هذه   الموحى  إظهار  في  جميعاً 
الذي ؛  قام ثانيةً في ذات الجسد بعينه،  الذي ق دم للموت  اإلنسانأن هذا  ،  الحقيقة

واألكفان ،  مثل دحرجة الحجر،  وكل التفاصيل األخرى التي ذكرت؛  كان له قبالً 
ذلك  إنما،  الخاوية يوحقي.  تثبت  لم  أنه  الثالأ قة  اليوم  في  إ   األموات  من  قم 
ما  ؛لموته حدثاً  كانت  القيامة  أن  روحيد   تؤكد  اختبار  مجرد  وليست  ونحن  ،  ياً 

، ول مس وف حص في فترة األربعين يوماً بعد قيامته،  أيضا نقرأ كيف شوهد جسده
م يشاهد حتى أن قيامته الجسدية تصبح حقيقة  شك فيها و  خالف عليها. فهو ل

ب و فقطفي  الليل  عتمة  في  أو  الفجر  عديدة    -ولكن  ،  غ  في وضح    -ولمرات 
 ان جسده مرئياً وملموساً تماماً كما كان من قبل. كو. النهار أيضا

 

المسيح نفسه تحدَّي الظن بأن جسده المقام كان روحياً    إذ  ،  رفاً صويسوع 
)لوقا   في  وخافوا37:  24نقرأ  ج عوا   " التالميذ  أن  نظروا ،  ب  أنهم    وظنوا 

انظروا     ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم    روحاً. فقال لهم " ما بالكم مضطربين
س وني وانظروا  !يديَّ ورجليَّ إني أنا هو فان الروح ليس له لحم وعظام كما ،  ج 

 .ترون لي " 
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ورجليه  يديه  أراهم  هذا  قال  الفرح.  وحين  من  قين  مصد   غير  هم  ،  وبينما 
بونمهم  و ، " فناولوه ج ءاً من سمك مشوي    م ههنا طعامأعندك:  قال لهم،  تعج  

 .فأخذ وأكل قدامهم " . وشيئاً من شهد عسل
 

القيامة  جسد  طبيعة  عن  معرفتنا  يأكل ،  ومن  ألن  بحاجة  المسيح  يكن  فلم 
 ً والمتسائلين.  طعاما المتشككين  يقنع تالميذه  أن  أنه ،  وكان غرضه من ذلك هو 
 .قبالبعد قيامته كما كان  اإلنسانذات  هو هو

 

الذي    ذاته  هو  المقام  يسوع  الرب  جسد  أن  على  األخير  البرهان  ويبقى 
)يوحنا  ،  مات فيه  الصلب  عالمات  وجود  حقيقة  فقد  .  ب27:  20في  ذلك  ومع 

قبل موته لجسده  أو  ليست ألجسادنا نحن  لقد .  حمل في جسده خصائص معَّينة 
الل ثقل أربطة  أن ربنا اجتا  خ البشيرون  يحكي  ،  فمثال  كان له خصائص جديدة

  -  1:  28متى  ،  8  -  5:  20وخالل القبر المنحوت في الصخر )يوحنا  ،  األكفان
له.  ب2 المسيح  ترك  بعد  حدثت  القبر  باب  عن  الحجر  دحرجة  يكن    ! وأن  فلم 

المسيح إتاحة الفرصة كي يخرج  إ،  ال رض من ذلك  التالميذ  لى  بل لكي يدخل 
أيضا   القبر!  ربنا  إ  -  وبالتأكيد  –داخل  ي ور  جتا   لكي  الم لَّقة  األبواب  خالل 

أنه مع  .  ب26،  19:  20تالميذه )يوحنا   فقد حدأ ت يير واضح في جسده حتى 
عليه التعرف  مرئي ،  سهولة  غير  يصبح  أن  الممكن  من  ذلك،  أصبح  أراد  ،  لو 

جائي بصورة مذهلة )انظر لوقا  وأصبحت له القدرة على الظهور أو ا ختفاء الف
 . ب12، 4:  21  و13: 20يوحنا ، 36،  31:  24

 

في    -ونقول  ،  ه بن ربنا يسوع قام بنفس جسده الذي مات  إكيف نقول إذن   
الوقت   مختلفإ  -ذات  جسد  نقول    ولإلجابة    نه  التساؤل  هذا  قيامة   إنعلى 

ر على  فقط  تشتمل  لم  الثانيةج المسيح  للحياة  إعادة    لم.  وعه  مجرد  قيامته  تكن 
لما قيل ،  لك هو كل ما حدأ في قيامتهفلو كان ذ.  اتحاد جسده وروحه البشريين

 (  " الراقدين  باكورة   " أنه  من  ،  ب20:  15كورنثوس  1عنه  بكر   " صار  و  
إذ أن كثيرين قبله عادوا إلى الحياة ،  ب5:  1رؤيا  ،  18:  1األموات " )كولوسي  

مسيح استحق هذه األلقاب ألن فيه استردت الطبيعة البشرية ولكن ال.  مرة أخرى
والنفس  - األصل  -معاً    الجسد  وقوتها  أسمى ،  ةيكمالها  آلفاق  حلقت  أنها  بل 

أثيرياً غير  ،  ومع أن جسده المقام لم يكن بأي حال.  وأعلى إ  أنه  ،  اديمجسماً 
المنظور غير  الروحي  العالم  مجا ت  إجتيا   على  قادراً  كاملة  .  كان  أداة  كان 

.  بحالة اتضاعه السابقة  داإ  أن ربنا لم يكن مقيَّ ،  ومع بقائه إنساناً بالتمام.  للروح
غير المنظورة ،  وكانت الحياة الطبيعية لربنا بعد قيامته هي هذه الحياة السماوية

تفض الً  المتكررة  ظهوراته  كانت  الحالة.  لهذه  المهيأ  بجسده  البشرية،  للعيون 
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منه ألجلناكري أن ذاك  ،  ماً  الذي مات هو اآلن    اإلنسانلكي يعطينا اليقين تماماً 
إ إنساناحي  أن يتحرك في  ،  لى األبد، و  ي ال  ولكنه قادر بجسده وروحه معاً 

 .مجا ت أعظم وأمجد. فلم يعد مقيداً باألرض بعد
 

البشر  وبهذا أوضح ما ستكون عليه حالة المفديين    وكيف ،  في األبديةمن 
ففي  .  أنها ستختلف تماماً عما افترضه فالسفة اليونان من حالة التجرد من الجسد 

 بل ستكون لنا أجساد ولكن ممجدَّة!، بال أجساد أرواحالن نكون ، بديةاأل
 

 :  انا  نسإ * صعد 
لهم    ليبرهن  لتالميذه  يوما  أربعين  مدة  نفسه  إظهار  في  ربنا يسوع  استمر 

وهو  ،  بعد ما تألَّم،  " أراهم أيضا نفسه حياً ببراهين كثيرة.  بالدليل القاطع أنه حي 
"   في اإليمانوقد كانوا " بطيئي القلوب  .  ب3:  1ال  يظهر لهم أربعين يوماً )أعم

ولم يكن من السهل اقتناعهم بأن من يرونه اآلن حياً بينهم هو ،  ب25:  24)لوقا  
متصلة تلق وا   أسابيعرب من ستة  ولكنهم على مدى ما يق.  ذاته المسيح الذي مات
الممكنة البراهين  ل،  أقوى  حتى  تماماً  قناعهم،  كافية  كانت  أحدهم  والتي  يعد  م 

الحقيقة هذه  في صدق  ثانيةً  ثمناً  ،  يشك  حياته  معظمهم  دفع  فيه  الذي  الحد  إلى 
المسيح قيامة  عن  الشجاعة  رأوه ،  لشهادته  ما  إنكار  يستطيعوا  لم  أنهم  إذ 

 .فالرجل الذي عا  ومات أصبح حي اً ثانيةً  واختبروه.
 

ت  متفقة  بطريقة  األرض  يترك  رأوه  الذي  الرجل  ذات  كان  مع  إنه  ماماً 
،  فالرجل الذي مات كان هو ذاته الذي قام .  انجا اته المعج ية في حياته وأعماله

،  لم يكن رحيله النهائي عنهم مجرد اختفاء عن انظارهم.  وهو أيضا الذي صعد
ما كان ممكناً أن يتيقنوا من عودته ، فلو كان هذا ما حدأ. حدأ في عمواس كما
ارتفع.  ثانيةً   " المرة  هذه  في  ينظرون  لكن  أعينهم.. ،  وهم  عن  سحابة  وأخذته 

 . ب10، 9:  1 أعمال. " ).كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق
 

" يرتفع " كي يرجع ألبيه  أن  إلى  اختار هذه ،  لم يكن ربنا بحاجة  ولكنه 
أخرى  مرة  لهم  ظهوره  يتوقعوا  أ   يقنعهم  كي  لرحيله  الحادثة  .  الطريقة  فهذه 

وهادفة حقيقية  أيضالكنه،  كانت  رم ية  كانت  لم    ةفأي،  ا  لرحيله  أخرى  طريقة 
لقد كان راجعاً إلى السماء التي منها أتى لكنه كان  . تكن لتترك ا نطباع الصحيح

  !نسانإراجعاً ك
 

انه  .  المسيح المتجسد المقام يتحادأ ويتواصل معهم مدة أربعين يوماً ظل  
د  بدقة كي  حول ه   دَّ كل ما أع  .  هو الرب الصاعد اآلن أمام أعينهم ذه الحادثة أ ع 

أنه كان   د لهم  آذانهم بالتعليم .  أثناء صعوده كما كان قبالً   إنسانايؤك   فما رنَّ في 
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 ً بشريا صوتاً  هو  كان  يدين    مد دتاا  انتلال  اناليدو،  النهائي  كانت  إنما  لتباركهم 
)لوقا   التي  .  ب50:  24بشريتين  البقعة  من  الذي صعد  ذاك  بشرياً  جسداً  وكان 

قليلقاده قبل  إليها  السماء  اقفينوفيما كانوا و.  م  إلى  حجبته سحابة ،  يشخصون 
أنظارهم مالكان،  عن  لهم  سيدهم  ،  وظهر  عن  السم  -يتكلمان  إلى  اء الصاعد 

لهم اآلن   المنظور  البشري )  -وغير  اسمه  قيل  لقد  ب.  11:  1  إعمالمستخدمين 
جميعاً  وتركوا  .  وماهو ذاته سوف يأتي ثانية ي   ساعتهان الرب الذي تركهم  إلهم  

 . في السماء اآلن اً وكل منهم على يقين أن هناك إنسان، جبل ال يتون
 

من األرض  ،  ه البشريةكان الصعود صعوداً مرئياً لشخص الوسيط بطبيعت 
.  ب33،  22:  2.. ارتفع بيمين هللا " )اعمال  .إلى السماء " يسوع الناصري رجل

نا أن نشير هنا أن الصعود تضَّمن ت ييراً  و بد ل.  من مكان إلى آخر،  كان انتقا ً 
أي  لم تؤثر  فتماماً كما فعلت قيامته من قبل،  ،  إضافياً في الطبيعة البشرية للمسيح

ولكن تحولت اآلن طبيعته .  بالسلب على طبيعته البشريةالقيامة أو الصعود    من
السماوي المجد  ملء  إلى  السماء،  البشرية  في  للحياة  تماماً  هو    إنه.  وتالءمت 

نفسه قبالً ،  يسوع  كان  د  ،  إنسان كما  في  ولكنه ممجَّ المجداآلن  درجات  .  أسمى 
ت المجد الذي كان له مع اآلب قبل  فالمجد الذي كان له على األرض، لم يكن ذا

عاد " فوق كل رياسة وسلطان  ،  لقد عاد ذاك الذي هو اآلن إنسان.  العالم  كينونة
الدهر فقط بل في المستقبل أيضا "  وكل اسم يسمى ليس في هذا  ،  وقوة وسيادة

 . ب21: 1)أفسس
 

 :  * رئيس كهنتنا األعوم
يسوع   الرب  عظمة  في  يتأمل  أن  المؤمن  بيننا  .  المسيح  يحب  كان  وحين 

أخبر أعداءه أنه " من اآلن تبصرون ابن اإلنسان جالساً عن يمين القوة " )متى 
له  .  ب64:  26 الكلمات  هذه  قائل  أن  تعرف  أن  العجيب  المكانة ومن  هذه  اآلن 

ب،  6  -  4:  9،  56:  7التي بها رآه كل من استفانوس وبولس )أعمال  ،  المجيدة
ب؛ وهذا ما  31:  5،  36  -  33:  2)أعمال  ؛  أن يعظوا عنهوهذا ما سر الرسل  

،  8،  7:  2عبرانيين  ،  9:  2فيلبي  ،  9:  14وصف به في الرسائل دائماً )رومية  
سفر األخير من الكتاب المقدس )رؤيا وبهذا المجد نراه في ال.  ب22:  3بطرس  1
ال .  ب1:  22،  21:  3 األرض  أقسام  إلى  ن ل  الذي  نفس ،  سفلىفاإلنسان  هو 

الخطايا ذبيحة واحدة الذي " بعدما قدم عن  إلى األبد عن يمين  ،  اإلنسان  جلس 
 . ب12:  10هللا" )عبرانيين 

 

الحرفي   بمعناها   " هللا  يمين  عن   " عبارة  نفهم  أن  يجب  أ،  و   نها إذ 
عظيم   حق  إدراك  المتواضعة  المحدودة  عقولنا  تستطيع  كي  فقط  أستخدمت 



 

 75 

 

ب "  1:  110من )م مور    -بما   يترك مكانا للشك    -هذه العبارة  فتأتي  .  وعميق
لقد كان الجلوس عن يمين  .  اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك " 

لكنها عالمة تعني  ،  ب19:  2ملوك  1الملك عالمة من عالمات الكرامة والعظمة )
المسيح يسوع  هو  بها  المقصود  يكون  حين  تعني.  الم يد  المسيح    إنها    –أن 

لقد فعل ذلك دائماً كابن هللا  .  يسود نيابة عن أبيه على العالم والكنيسة  -كوسيط  
كإنسان،  األ لي بعد صعوده  المكانة  لتلك  جهاراً  تعين  تحديداً ،  ولكنه  بأكثر  أو 
 .اإلنسان -كاهلل 

 

و  تشير عبارة " الجلوس عن يمين هللا " إلى أن حياة الرب الذي صعد    
الراحة  إلى فال يجب أن نظن أن جلوسه هذا  مجرد مستقبل .  السماء هي حياة 

اإللهيتين والقوة  للسلطان  والعظمة،  سلبي  والمجد  تماماً  ،  للجالل  منش ل  لكنه 
 . بعمله كوسيط من قبل أبيه

 

ومع  .  ولكنه يبحأ عن شخصه،  إلى عمل المسيحو  يتطرق هذا الكتاب    
أن نالحظ أنه ما كان له أن يتمم العمل الذي يقوم به فمن األهمية بمكان  ،  ذلك

( عليه  هو  بما  هو  يكن  لم  ما  عمله .  بwho he isاآلن  مع  تماما  يتفق  وهذا 
فلو لم يظل الرب يسوع المسيح إنسانا حتى اآلن ما تسنى .  الحالي كرئيس كهنة

 . يكون رئيس كهنتنا العظيم له أن
 

رئيس     هو  المسيح  إن  نقول  ذبيحته  ،  كهنتناوعندما  يقدم  أنه  نعني  فنحن 
باستمرار لآلب  للخطاة،  الكاملة  الممنوح  هللا  ل فران  كاف  وكأساس ،  كأساس 

ولو .  وكأساس  ستجابة صلواتنا وتقدير خدمتنا،  لقبولنا المستمر أمام عر  هللا
لنا    والحقيقة التي تجلب.  لما استطاع أن يتكلم عنا أمام هللالم يكن المسيح إنسانا  

اإلنسان  والناس  هللا  بين  واحد  ووسيط  واحد  إله  يوجد   " أنه  هي  دائمة  تع ية 
 . ب5: 2تيموثاوس 1يسوع المسيح " )

 

لكن كيف يمكن لوسيطنا أن يضمن قبولنا لدى هللا إن لم يكن هو هللا ذاته     
أمام يمثلنا  أن  يمكن  أيضا  وكيف  إنساناً  يكن  لم  إن  بصدق  النقطة      هللا  وهذه 

فحسباأل منطقية  مسألة  تعالج  مطلب  هوتي ،  خيرة    هللا  ،  ولكنها  يكلم  فمن 
، 1:  5نيابة عن اإلنسان  بد أن يكون " مأخوذاً من الناس " )انظر عبرانيين  

طة   بد له أن يرتبط بهؤ ء الذين يمثلهم بأرب.  ب 29،  21،  12،  9:  28خروج  
ادراً أن يترفق بالجهال والضالين "  فال يوجد طريق أخر به يكون " ق.  البشرية

لذلك  ،  ولكونه بال خطية بخالف كل الكهنة البشريين اآلخرين.  ب2:  5)عبرانيين  
تتهلل األسفار المقدسة ألن كل المتطلبات األساسية لرئاسة الكهنوت مستوفاة في 
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ب. وقد بنى  هوت خدمة المسيح  9-  1:  5شخص ربنا يسوع المسيح )عبرانيين  
العبرانيين،  كهنةكرئيس   إلى  الرسالة  في  جاء  المسيح    ،  كما  أن  أساس  على 

 .ي ال إنسانا
 

نجرب   ويساعدنا،  عندما  يسندنا  أن  قادر  ما  ،  فهو  حقيقة  تماماً  يعلم  ألنه 
ها إنه يفهم مشاعرنا البشرية ويرثي لضعفاتنا ألنه ما من تجربة نجتا .  نجتا  به

إل وقد سبقنا هو  إ   لم     -يها  في حياتنا  أنه  أ  وهي  فقط  تجربة واحدة  باستثناء 
الخطية في  الوقوع  لتجربة  قط  يعطينا  .  يستسلم  وأن  برفق  يتعامل  أن  قادر  هو 

ب. فال يستند حنانه 16  -  14:  4،  17  -  14:  2المعونة التي نحتاجها )عبرانيين  
إنسانا حتى  إذ أنه   ي ال  ،  تكون إنساناعلى مجرد أنه " يتذكر " ماذا يعني أن  

 -ب  8:  13. هو هو أمساً واليوم وإلى األبد " )عبرانيين  .اليوم " يسوع المسيح
هو اإلنسان الذي مات وقام و " هو حي في كل حين ليشفع )فيناب " )عبرانيين  

 . ب25: 7
 

 :  * هو إنسان في مجيئه
كهنة   كرئيس  عمله  المسيح  يسوع  اإلنسان  عن    يباشر  وبعيداً  السماء  في 

فاهلل في النهاية سوف " يرسل يسوع  ،  ولكنه لن يظل مخفيا عن أعيننا  –عيننا  أ
الذي ينب ي أن السماء تقبله إلى أ منة رد كل شيء .  المسيح المبشر به لكم قبالً 

ب.  21،  2:  3التي تكلم عنها هللا بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر " )أعمال  
يأتي   يسوع  حينئذ  الرب  إستعالن   " " قوته  مالئكة  مع  السماء  من  المسيح 

" هوذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه .  ب7:  1تسالونيكي  2)
 .ب7: 1نعم آمين " )رؤيا . وينوح عليه جميع قبائل األرض

 

بما       صعوده  من  المجد  في  أعظم  الثاني  المسيح  مجيء  يكون  سوف 
لكن مجيئه الثاني ستشاهده كل ،  من الناس  ه سوى نفر قليلفالصعود لم ير.  يقاس

لكن في مجيئه ،  وفي صعوده لم يكن سوى مالكين على جبل ال يتون  -البشرية  
مع ذلك أيضا ففي مجيئه ثانية سوف يحدأ  .  الثاني سترافقه كل مالئكة السماء

ف فبد ً من أن يرتفع إلى أعلى " الرب نفسه بهتا.  عكس ما حدأ في صعوده
رئي )بصوت   " السماء  من  ين ل  سوف  هللا  وبوق  مالئكة  :  4تسالونيكي    1س 

من 16 يخرج  البرق  أن  كما   " األعين  عن  سحابة  تحجبه  أن  من  وبد ً  ب. 
:  24المشارق ويظهر إلى الم ارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن اإلنسان " )متى  

" .  ب27 القائل  المالئكي  للوعد  التام  التحقيق  المجيء هو  هذا    إن يسوع  سيكون 
 " السماء  إلى  منطلقاً  رأيتموه  كما  هكذا  سيأتي  السماء  إلى  عنكم  ارتفع  الذي 

 . ب11:  1)أعمال 
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نفسه   ذاته   !يسوع  ذات    !الرب  عودة  سيكون  المجيء  أن  تماماً  واضح 
اإلنسان الذي وعد    -هو هللا  .  الشخص الذي صعد إلى السماء منذ قرابة ألفي عام 

" )ي ،  ب7:  22" )رؤيا    !ب و " ها أنا آتي سريعا3:  14ا  وحنقائال " آتي أيضاً 
البشريب .  وسيفي بوعده اسمه  استخدام  الدقة )في  المالئكة  عند صعوده توخت 

ب المذكورة سابقاً  7:  1تسالونيكي  2وكذلك بولس في )،  عندما تحدثت عن مجيئه
(  " الرب  يوم   " هو  بحق  مجيئه  " ،  ب12:  3بطرس  2سيكون  سيكون  أنه   كما 

ً .  ب37:  24ابن اإلنسان " )متى  مجيء   وهو  ،  فالذي تركنا إلى السماء كان إنسانا
المسيح الذي   يعتريه  ،  وسيأتي كإنسان،  إنسان أيضا ذاك الجالس عن يمين هللا

 . أي ت يير
 

وتأكيدها   النقطة  هذه  بإبرا   الجديد  العهد  اهتم  يكون ،  وقد  سوف  فمجيئه 
عين كل  وستراه  هذو.  بجسده  عن  حديثه  األهميةفي  البال ة  الحادثة  يتكلم ،  ه 

)فيلبي    " مجده  جسد   " عن  المقدس  "   ،  ب21:  3الكتاب  بهتاف  نفسه  الرب   "
ويذكرنا بأننا سوف " نكون مثله ألننا سنراه كما هو "  ،  ب16:  4تسالونيكي  1)
ذلك  ب في  28:  9عبرانيين  ،  4:  3سوف " يظهر " )كولوسي  .  ب2:  3يوحنا  1)

ب  13:  2إنه " مجد هللا العظيم " )تيطس  .  لذي سوف يظهروأي مجد هذا ا.  اليوم
ب        " وستنظره  7:  1تسالونيكي  2عند " استعالن الرب يسوع من السماء )

أو ،  و  يذكر العهد الجديد أن المجيء سيكون روحيا.  ب7:  1كل عين " )رؤيا  
ض  ترك عالمنا سيأتي ثانية إلى األرفالرب يسوع المسيح الذي    -غير منظور  

 . في جسد منظور لكل عين
 

)يوحنا   في  المكتوب  بالوعد  ربنا  يفي  ثانية سوف  ،  28:  5وبمجرد مجيئه 
تتعجبوا من هذا29    " القبور  .  ب  في  الذين  يسمع جميع  فيها  تأتي ساعة  فانه 

لوا السيآت إلى فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عم.  صوته
الدينونة "  آخر على استمرارية قيا .  قيامة  البشري هذه تعطي برهاناً  الجنس  مة 

البشرية المسيح  التي  .  طبيعة  األجساد  بذات  سنقوم  أننا  الجديد  العهد  ويوضح 
موتنا وقت  لنا  )،  كانت  تت ير  األجساد سوف  هذه  أن  ،  51:  15كورنثوس1إ  

المؤمنين هي أعضاء المسيح  وحيأ أن .  ب21:  3فيلبي  ،  52 ومملوكة ،  أجساد 
ماذا   ،له سبق  فيما  درسنا  وقد  هو،  قيامته  تماماً  تماثل  سوف  قيامتها  فان  لذلك 

إنه " سي ير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد  .  يعني هذا بالنسبة له
.  ب21: 3مجده بحسب عمل استطاعته أن الرب يخضع لنفسه كل شيء " )فيلبي 

 .نسانا في قيامتهالكلمات تصبح ب ير ذات معنى لو لم يظل الرب نفسه إ هذه
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هذا   بعد  أنه  الكتاب  جميعنا  ،  ويخبرنا  أو   -فإننا  المقامين  المؤمنين  سواء 
" سنخطف    -أولئك المؤمنين الذين سيكونون على قيد الحياة عند مجيء الرب  

 ً سيجتمع .  ب17:  4الونيكي  تس1. في السحب لمالقاة الرب في الهواء " ).جميعا
بأجساده بربهم  جميعاً  مكان.  مالمؤمنون  كل  في  يوجد  لن  نفسه  في  ،  وهو  بل 

ماذا يعني كل ذلك إ  أنه ما ال يحتفظ  ،  مكان ما لكي يجتمع بالجسد مع شعبه
وأنه بهذه الطبيعة   يمكن أن يوجد في وقت ما إ  في مكان  ،  بالطبيعة البشرية

 . ا إنساناً حتى في اليوم األخيرسيظل ربن   واحد
 

فابن اإلنسان هو الذي سيمي  الشعوب .  لم كإنسانسيدين العا،  وبعد القيامة  
بعض الجداء،  بعضهم من  الخراف من  الراعي  يمي   تجتمع  ،  كما  وذلك عندما 

إنه ذات اإلنسان الذي أقامه هللا  .  ب32،  31:  25أمامه كل الشعوب )انظر متى  
" الموت  قد    من  برجل  بالعدل  المسكونة  يدين  أن  فيه م مع  هو  يوماً  أقام  ألنه 

انظر يوحنا ،  31:  17مقدما للجميع إيماناً إذ أقامه من األموات " )أعمال    عينه
العالم  .  ب1:  4تيموثاوس  2،  42:  10أعمال  ،  22:  5 دينونة  في    -وامتيا  

كمجا اة له لطاعته    -نسان  كإ  -ولكنه أيضا وهب له  ،  هو للمسيح اإلله  -جوهره  
الصليب موت  الموت  وتعظ،  حتى  تمجيده  جوانب  من  )يوحناوكجانب  : 5يمه 

به.  ب10،  9:  2فيلبي  ،  27 نسلم  أن  إ   لنا  ليس  أيضا سر  فوق ،  وهذا  أنه  إذ 
اليوم .  إدراكنا في  عظمته  أوج  إلى  المسيح  يسوع  اإلنسان  تمجيد  وسيصل 
ليسوع  ،  األخير تجثو   " في عندما  ممن  ركبة  كل  البشريب  ا سم  يحمل  )من 

األرض تحت  ومن  األرض  على  ومن  كل.  السماء  يسوع   ويعترف  أن  لسان 
 .ب11، 10: 2المسيح هو رب لمجد هللا اآلب " )فيلبي 

 

المسيح إنسانا   البشرية في  .  سيظل الرب يسوع  اتخذ لنفسه طبيعتنا  فعندما 
العذراء مريم  الطبي،  أحشاء  هذه  لألبداتخذ  جانباً .  عة  ينحي  أن  يستطيع  فهو   

أن يكف عن ان يكون طبيعته البشرية دون أن يتخلى عن اسمه " يسوع " ودون 
في الوقت الحالي مقيداً بمحدودية ،  لم يعد مثلنا،  لكنه منذ قيامته .  " ابن اإلنسان " 

. اسيةومع ذلك لم يتخل عن الصفات البشرية األس،  الحياة البشرية على األرض
لكنا قد ،  لنلمح البعد السماوي  -ولو قليال    -فلو كان في استطاعتنا إماطة اللثام  

تفانوس الذي قال " ها أنا أنظر السموات مفتوحة وابن اإلنسان قائماً هتفنا مع اس 
ً ، ب56:  7عن يمين هللا " )أعمال  .إذ هكذا سيكون المشهد دائما
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 الفصل السابع
 شخصه الواحد  –المسيح 

 شخح واحد 
 

هللا   بالحقيقة  هو  المسيح  يسوع  الرب  أن  سبق  فيما  أيضا  ،  رأينا  وهو 
إنسان أن  ،  بالحقيقة  لكن بعد  البشري  الجنس  من  أصبح بطريقة معج ية واحداً 

 . ومع ذلك هو شخص واحد كما سنرى في هذا الفصل . بال خطية
 

 :  ع )خلقدونية(* مجم 
بادئ ذي بدء  بد من ذكر مجمع خلقدونية الكنسي القديم كنقطة بداية لهذا    

والنساء  كانت الدعوة للرجال  ،  فخالل القرنين األول والثاني للكنيسة.  الموضوع
الوثنية المقاومات  إيمانهم ضد كل  للدفاع عن  الثالأ  .  المؤمنين  القرنين  وخالل 

الهجو،  والرابع ً أصبح  تعميما أقل  إلفساد  ،  م  السعي  في  جهوده  الشيطان  ورك  
ولكن بمجرد أن ت لبت الكنيسة على هذا الهجوم، حتى بدأ هجوم  .  عقيدة الثالوأ

 .آخر على عقيدة شخص المسيح
 

ا   التي وفي  والهرطقات  البدع  هذه  إلى بعض  نتطرق  التاسع سوف  لفصل 
في ضوء   -أن نقول أن الكنيسة    يكفينا في هذه المرحلة.  ظهرت في تلك الحقبة

الهجمات   مجمع   -هذه  في  المسيح  لشخص  الحقيقية  العقيدة  وعرفت  حددت 
وفي فترة ت يد على قرن من ال مان وضع  .  من الميالد  451خلقدونية في عام  

الكتابيةت للمعلومات  معقول  تفسير  كل  لإليمان .  قريبا  قانون  صيغ  أخيرا  ولكن 
ظ على التعاليم األساسية التي تمدنا بها كلمة هللا من  نجح إلى حد كبير في الحفا
 .المعتقدات الخاطئة المدمرة

 

هذا     ملحق  في   " النيقوي  اإليمان  قانون   " من  الرئيسي  الج ء  ويوجد 
أن  يجب  ولكن  في    الكتاب،  أنه  حقيقة  على  يرك   القانون  هذا  أن  هنا  نالحظ 

بعض عن  ومتمي تان  كاملتان  طبيعتان  إتحدت  والناسوت  .  هماالمسيح  الالهوت 
كما جاء في "  ،  أو امت اج،  أو اختالط،  متحدان في شخصه الواحد دون تحول

عام    " منيستر  ويست  خلقدونية  1646إقرار  بيان  في  ورد  لما  كان .  تلخيصا 
حريصاً على إقرار ما خرجنا به نحن من دراسة األسفار   Chalcedonمجمع  
، فلربنا يسوع المسيح طبيعتان.  كتاب حتى اآلنوكما قدمناه في هذا ال ،  المقدسة

أبداً شخصين ليس  لكل طبيعة على حدة محفوظة،  ولكنه  الممي ة  ،  فالخصائص 
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ن  وليست مج أة أو مقسمة إلى شخصي ،  ومتحدة في شخص واحد وجوهر واحد
 . الرب يسوع المسيح،  هللا الكلمة، هو ا بن الوحيد، بل شخص واحد

 

بالدرجة األولىكان نص خلقدو   أي دفاعياً  و  يجب أن يدهشنا  ،  نية سلبياً 
المضلة اآلراء  ضد  الكنيسة  حماية  كان  المجمع  غرض  ألن  أوضح  .  ذلك  لقد 

المس شخص  بخصوص  المقدسة  الكتب  تعلمه  ما  منهاجي  بأسلوب  ،  يحالمجمع 
وكان ذلك صواباً ألن هذا السر   يخضع  .  ولكنه لم يحاول أن يشرح هذا السر

ولكن ،  ما يعلمه الكتاب المقدس  -ببساطة    -فقد قرر المجمع  .  لتفسيرات طبيعية
الرب يسوع المسيح هو إله وإنسان في  :  ذلك لم يكن ألي عقل بشري أن يدركه

 . شخص واحد
 

ا   الحق  لنفسه  اتضح في إقرار خلقدونية  اتخذ  السرمدي  ابن هللا  بأن  لعظيم 
ومضت  .  بأن يسوع اإلنسان اكتسب الالهوتولم يعط أي انطباع  ،  جسم بشريتنا

إيمان،  القرون قوانين  صورة  في  جديدة  عقائدية  قرارات  وعقائد ،  وصي ت 
ولكن لم تحقق الكنيسة ما هو أبعد  ،  وشرح أصول اإليمان واستخدمت ثم نسيت

القانون الذي تمت صياغته في ثالثة أسابيع فقط   غير في ويظل  ،  من خلقدونية
فإننا نحتاج ،  أما بالنسبة لنا.  هو األفضل في هذا الموضوع  451عام  أكتوبر من  

خلقدونية إقرار  أن  ذواتنا  نقنع  األسفار ،  أن  لتعليم  الصحيح  التعبير  هو  ليس 
الت،  المقدسة البشرية  الالهوتية  الدراسات  يتعدى مجرد    630ي وضعها  لكنه   

 من األساقفة القدامى. 
 

 :  * تعريف لبعض المصطلحات
،  بد لنا أن نفهم بوضوح الفارق بين كلمتي " الطبيعة " و " الشخص "   

 .قبل أن ندرك معنى ما قيل في مجمع خلقدونية
 

تلك المكونات التي تكون    -عندما نضم كل المكونات األساسية ألي شيء    
الشيء   نح  -هذا  الشيء  فإننا  هذا   " طبيعة   " على  الطبيعة    -صل  تحتاج  فمثالً 

والتي  ، يتكون من المواد الكيماوية الضرورية له، إلى جسد حقيقي مادي البشرية
الجسد بكامله يتآلف منها  التي  لتكون األعضاء  ،  وإلى جانب هذا.  ترتب وتنظم 

البشرية في طبيعتنا  والمعطى من هللا  المنظور  الج ء غير  يعطي   الذي،  يوجد 
 .الحياة وهو ما نطلق عليه " النفس العاقلة " 

 

للمسيح هذه الطبيعة وللمسيح أيضا طبيعة   -وما ال    -فقد كان  ،  وكما رأينا  
غير  .  إلهية واحد  جوهر  في  الالهوتية  الصفات  كل  له  المسيح  أن  يعني  وهذا 
آخر.  منقسم األ لية،  بمعنى  من  يتكون  الت ير،  فهو    ا ،  وعدم  .  لخالقداسة... 
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البعض بعضها  إلي  أ لي،  مضافة  كله  ت ير،  ولكنه  بال  ثابت  وكله ،  وكله 
الخ .قدوس كإنسان .  ..  للوجود  ضروري  هو  ما  كل  له  المسيح  يسوع  فالرب 

 وهذا ما نعنيه حين نتكلم عن "طبيعتيه ". . وللوجود كاهلل أيضا
 

الطبيعة     تلك  إلى  يضاف  ما  شيئاً  أن   " شخص   " بكلمة  نعني   -ونحن 
تمي هاليعط نفس  .  يها  جميعاً  لنا  كبشر  الكيميائيفنحن  وتختلف ،  التركيب 

البعض في مظاهر ثانوية وإن  ،  وأعضاء أجسادنا متماثلة.  أجسادنا عن بعضها 
وكل له ذات  .  ولكن كل إنسان يختلف عن اآلخر. اختلفت فقط في الحجم والشكل

اآلخر عن  به.  مختلفة  خاص  مستقل  كيان  له  إنسان  ليس،  وكل  مجرد   فهو 
ومسئول مسئولية شخصية عن  ،  ه قادر على التميي لكن، مجموعة صفات أساسية

ضروري .  أفعاله هو  ما  كل  للمسيح  أن  مع  بأنه  خلقدونية  إيمان  قانون  ويعلم 
كإله كانسان،  لوجوده  البشري  واحد،  وللوجود  يسوع  هناك  كان  أنه  ولم  .  إ  

؛   ل هوتية وجود مستقل منذ األفلطبيعة المسيح الال.  توجد ذاتان في هللا اإلنسان
وكان الشخص الذي له تلك  ،  وحتى اللحظة التي حبل به في أحشاء العذراء مريم

 الطبيعة اإللهية هو ابن هللا األ لي.
 

بل كانت منذ البداية  ،  إ  أن طبيعته البشرية لم يكن لها وجود مستقل البتة  
مستديم سري  باتحاد  اإللهية  بطبيعته  يع.  متحدة  هللا  وهذا   " شخص  أن    –ني 

تجسده قبل  األ لي  ابن هللا  ذاته شخص  هو  كان   " طبيعة  .  اإلنسان  اكتسب  لقد 
.  لكنه استمر كائنا ذات الشخص الذي كان قبالً ،  إضافية في أحشاء العذراء مريم

لكل ما يختص بالالهوت مع كل ما    -في شخص واحد    -كان التجسد هو اتحاد  
المسيح هو إله وإنسان في    ةً أن الرب يسوعونحن نقرر ثاني.  يختص بالناسوت

 . شخص واحد
 

 :  * تعريف أكثر دقة
التباس   أي  لمنع  أدق  بصورة  سبق  ما  كل  نوضح  يسوع  .  دعنا  فالرب 

واحد دائما  .  المسيح شخص  كان  الذي  الشخص  ذات  هو  غير   -واآلن  الكلمة 
إلهي.  ابن هللا األ لي،  المت ير القول بأن شخص مخلصنا  فقط.   وليس صحيحاً 
 . اإلنسان -إنه هللا . تجسده جعله شخصا مركبا يمتلك طبيعتين وأن

 

بشرية   طبيعة  المسيح  يسوع  للرب  أن  بشريا؛  وحقيقة  شخصا  تجعله     .
بشرية شخصية  يستعر  لم  األ لي  في  ،  فالكلمة  شخصيتان  هناك  يكون  حتى 

إنه   بشرية  -ببساطة    -المسيح.  طبيعة  شخص.  اتخذ  نملك  نحن  بينما  ية لكن 
من الخطأ القول بأن ،  من ناحية أخرى.  خاطئة، فإن له شخصية الكلمة األ لي
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( مبهمة  البشرية  المسيح  من    -ب  impersonalطبيعة  الكثير  به  يقول  ما  وهو 
بالثقة   الجديرة  الالهوتية  الحقيقيين   ،  -الكتب  والنفس  الجسد  عن  يتكلمون  فهم 

ة حقيقية تعبر عن نفسها من يلكنهم   يقرون بوجود ذات بشر،  ليسوع الناصري
ثانية.  خاللهما نعلنها  فإننا  أعلناه سابقا  لما  القصوى  لألهمية  إن طبيعة :  ونظرا 

بذاتها لها وجود مستقل  يكن  لم  البشرية  كانت ،  المسيح  أنها  يعني  هذا    ولكن 
الذات البشرية أن الذات البشرية إتحدت    -ببساطة    -إن ذلك يعني  .  مجردة من 

بدا األ لي ءتها  منذ  هللا  ابن  ذات  مع  تاماً  عنه ،  إتحاداً  منفصلة  البتة  توجد  .  فلم 
في كالمنا الدقة  نتوخى  حتى   " بيركهوف  لويس  ذلك  عن  يعبر  تكن ،  وكما  لم 

فقد اتخذ أقنوم الكلمة )اللوجوسب هذه .  طبيعة المسيح البشرية مبهمة ولو للحظة
الشخصي في شخص  ها وجودها  فالطبيعة البشرية ل،  الطبيعة لوجوده الشخصي

ً ، الكلمة  . فقد كانت كيانا حقيقيا وليست معنويا
 

ونحن هنا نؤكد أن طبيعة المسيح البشرية لم تكن بأية حال ناقصة أو غير    
لقد وجدت هذه  .  فلم ينقصه أي عنصر أساسي للوجود اإلنساني.  كاملة في شيء

هذا   .  يابن هللا األ لالطبيعة البشرية تمي ها ووجودها الشخصي في شخص  
بشرية إرادة  أو  البشر  ووجدان  شعور  له  يكن  لم  المسيح  أن  بالطبع  .  يعني 
البشرية الطبيعة  التي تكون  العناصر األساسية  تقعان ضمن  ، فالشعور واإلرادة 

بدونهما كإنسان  يوجد  أن  للمسيح  يكن  يعني  .  فلم  كاملة  لطبيعة بشرية  فامتالكه 
العنص لهذين  ً امتالكه  أيضا بدا .  رين  غير    إذا  وفي  معقداً  كالماً  ذكر  ما  كل 

حتى  ،  موضعه الفصل  هذا  من  األخيرة  الفقرة  هذه  في  األقل  على  نتأمل  فدعنا 
، الذي له الطبيعة اإللهية منذ األ ل،  فنحن نقول إن القدوس.  نصل إلى إدراكها
بشرية طبيعة  اآلن،  اتخذ  الطبيعتين  يملك  ال.  وهو  ذات  يظل  الذي  وهو  شخص 

قبالً  بعضهما  بينما،  كان  عن  متمي تان  يمتلكهما  اللتان  الطبيعتان  ، هاتان 
 .ثابتتان وكاملتان، منفصلتان

 

 :  * برهان كتابي 
في    الطبيعتين  التعليم عن  هذا  البشري شرح وتفصيل  العقل  على  يصعب 

واحد المحدودة،  شخص  عقولنا  إدراك  من  بكثير  أسمى  هو  ن  فنح.  وبالتأكيد 
ليس على أساس  ،  ونحن نقبلها.  يس لها نظيرول،  نناق  حقيقة فوق مجال فهمنا

و  يمكن .  ولكن ألن تعليم كلمة هللا الواضح يحثنا على ذلك،  فهمنا وإدراكنا لها
.  ألحد ان يؤمن بهذا الحق دون أن يكون مستعدا للخضوع لما أوضحه هللا نفسه

    ب المقدس هذا التعليم بالتحديدولكن بكل تحديد كيف يقدم لنا الكتا
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إخفاقه الكامل في تقديم أي  :  األول.  ه يفعل ذلك في ثالثة خطوط للتعليمإن  
فلو كان هناك شخصية م دوجة  .  برهان لنا عن شخصيتين لربنا يسوع المسيح

المقدسة، وهو ما  ،  لمخلصنا األسفار  لها في  نتوقع وجود د ئل  أن  بديهياً  لكان 
له و بالمرةليس  الم،  جود  ما سجل عن ربنا يسوع  سيح   توجد كلمة ففي كل 

ومع .  أو صفة تنسب إليه توحي بأنه ليس شخصاً واحداً ،  أو عمل قام به،  قالها
إله  بأنه  التام  إنسان،  إدراكه  له شخصية  ،  وبأنه أيضا  بأن  أثر  أدنى  فليس هناك 

هذه  .   ا واحدا إلدراكه لذاتهولكن مرك،  لقد كان له مرك ان للشعور. م دوجة له
 .ةالحقيقة غاية في األهمي

 

ونحن نجد أحيانا في الكتاب المقدس أقانيم الثالوأ تتحدأ معاً بلفظ      "    
ولكن   نجد هذا التميي  بين الشخصيات في .  . الخ.أنت " وأحيانا بلفظ " هو " 

في لفظي " أنا    -أو تناوب   -فال يوجد تبادل  .  الحياة الداخلية للرب يسوع المسيح
دم الضمائر الشخصية دائماً كما لو كان شخصاً  وقد استخ. " و"أنت" بين طبيعتيه

التحدأ عن نفسه.  واحداً  الجمع عند  يستخدم قط صي ة  لم  أن يسوع  كما ،  كما 
باستثناء واحد هو ما  .  ب7:  11،  22:  3،  26:  1مثال في )تكوين  ،  يستخدمها هللا
ا في  يوحنا  جاء  استخدام  ،  11:  3نجيل  من  المسيح  قصد  كان  غالباً  ولكن 
معهالضمير"نح الذين  وأولئك  نفسه  إلى  اإلشارة  العدد  هذا  في  مقابل  ،  ن" 

فلم يفكر المسيح في نفسه  ،  هذه الحقيقة   يمكن دحضها.  نيقوديموس ومجموعته
أنا " فقط المفرد "  الجمع " نحن " ولكن استخدم لفظ  له  ك.  بصي ة  أن  ان جلياً 

 . ومع ذلك فقد كان مسيحاً واحداً فقط، طبيعتين
 

لل   آخر  العهد خط  كتَّاب  استخدمها  التي  األسماء  في  نجده  الكتابي  برهان 
كذلك فعل الرسل عنه  ،  فكما تفكر هو عن نفسه.  الجديد عند كالمهم عن المسيح

الطبيعتين  .  أيضا كلتا  إلى  تشير  الفقرة  تلو  الفقرة  تستمر ،  للمسيحفنجد  لكنها 
لألذهان واحد،  توضح  شخص  هو  المقصود  رومية  .  أن  يتكلم    4،  3:  1ففي 

وتعين ابن هللا بقوة من جهة .  بولس عن المسيح انه " من نسل داود حسب الجسد 
القداسة له طبيعتان.روح  الذي  ذاك  ولكن من هو   " أم      ..  واحد  أهو شخص 

. يسوع المسيح .قوله إنه يكتب عن " ابن هللااثنان  يجيب بولس بصورة قاطعة ب
 .  ربنا " 

 

. .ب حيأ يكتب بولس " 5، 4: 4غالطية  مثال آخر مماثل نجده في )رسالة  
امرأة  من  ابنه مولوداً  أن شخصين  .أرسل هللا  على  تلميح  أدنى  ليس هناك   "  ..

الناموس تحت  الذين  ليفتديا  فقط،  جاءا  واحد  الطبيعتين.  بل  ممثلتان   فكلتا 
ولهؤ ء الذين يودون مثا ً آخر لذات الفكرة عليهم .  ومتحدتان في شخص واحد
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أو أي ج ء آخر يتكلم عن  ،  11  -  5:  2جاء بالرسالة إلى أهل فيلبي    التأمل فيما
المخلص .  وسوف يجدون أن الصورة واحدة في أي من تلك األج اء.  طبيعتي 

أو ملل المقدس بال كلل  الكتاب  أنه هللا وإنسان  ويذكر  " مع  أنه  ،  عن واحد  إ  
 .  مسيح واحد وليس اثنين " )قانون اإليمان بحسب اثناسيوسب

 

في    معنويا  ظهر  الالهوت  أن  يعلم  المقدس  الكتاب  أن  يعني  هذا    لكن 
بشرية نفسها  .  طبيعة  أدمجت  تحد  )روحيةب    سماوية  قوة  مجرد  يكن  فلم 

البتة كال  النقطةفالصورة  .  باإلنسان  هذه  عند  من ،  ثابتة  الثاني  ا قنوم  أن  إذ 
المبارك نفسه،  الثالوأ  األ لي  بشري،  ابن هللا  "  .  ةاتخذ طبيعة  األ لي   فالكلمة 

)يوحنا    " جسداً  شبهنا.  ب14،  2،  1:  1صار  في  جاء  الذي  جسد ،  فذاك  في 
إلى األبد " )رومية  ،  بشري كان " ابن هللا "  إلهاً مباركاً  انظر   5:  9،  3:  8" 

 . ب3، 2:  4يوحنا 1،  14  - 11: 2عبرانيين   ، 16: 3تيموثاوس 1أيضا 
 

 :  اإلنسان -* هللا  
م   ثالأ  خط  شكهناك  كل  يمحو  أن  يمكن  الذي  الكتابي  البرهان  هذا  .  ن 

بدعة ألية  مجال  أنه    حتى  واضح  التواؤها،  البرهان  بلغ  تشوه ،  مهما  أن 
أه،  الحقيقة طبيعتي  .  دافهالتحقق  إحدى  في  حقيقي  هو  ما  أن  هي  الحقيقة  تلك 
 .   يع ي لتلك الطبيعة بل لشخصه الواحد، المسيح

 

بألقاب تعبر     الطبيعتينفقد كتب عنه  التأكيد مراراً،  .  عن كل   من  ويتكرر 
بينما يطلق على ذاك الشخص لقب  ،  أن صفات أي من الطبيعتين تنسب لشخصه

وهذا برهان قاطع على أن ذاك  .  خص الذي له الطبيعة الثانية  يالئم سوى الش
 . الذي له الطبيعتان إنما هو شخص واحد

 

لمن     الحيرة  السابقة  الفقرة  تسبب  للمرة ربما  المجيد  األمر  هذا  يدرس 
نسبت  ،  في نصوص عديدة من العهد الجديد.  لذا دعنا نقدم بعض األمثلة،  األولى

لقد كتب عنه بلقب مناسب لطبيعته . له ألقاب إلهية صفات وأفعال بشرية لشخص
البشرية،  اإللهية طبيعته  توافق  إليه  المنسوبة  األفعال  في  .  بينما  ورد  وما 
الكالمب هو  28:  20)أعمال لهذا  " كنيسة ،  تطبيق مثالي  يتكلم بولس عن  حيأ 

بينما  ،  الدمفالمخلوقات وحدها هي التي يمكن أن تسفك  .  هللا التي اقتناها بدمه " 
لكن المسيح استطاع أن يسفك دمه بفضل .    يفعل ذلك  -الذي هو روح    -هللا  

هل كان      اولكن من هو المسيح هذا الذي افتدى الكنيسة هكذ.  طبيعته البشرية
بشري مسيح  "     مجرد  هللا   " هو  بل  طبيعته .     على  فقط  ينطبق  كان  فما 

أنه تممه بشخصه اإللهي مسيح بشري وآخر    نليس هناك مسيحا.  البشرية قيل 
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ليس هناك سوى مسيح واحد فحسب. ونحن نستطيع أن نتكلم عنه باعتباره  . إلهي
ذلك ألنه شخص واحد  ،  ه للفداء" هللا " ونتكلم عنه أيضا باعتباره الذي سفك دم

 .ذو طبيعتين
 

كورنثوس     ألهل  األولى  الرسالة  في  الوحي  يتحدأ  الكيفية    8:  2وبنفس 
يتحدأ عن   " ابن   14،  13:  1وفي كولوسي  ،  .. رب المجد " .يقول " صلبواف

" ،  محبته الخطايا  غفران  بدمه  الفداء  فيه  لنا  الطبيعة .  الذي  صلب  يمكن  هل 
، هذه األمور يمكن أن تحدأ لطبيعته البشرية    كن أن تسفك دماً هل يم    اإللهية

. ولم يكن هذا سوى " رب المجد " ،  ومع ذلك فقد قيل إن اإلله هو الذي افتدانا
عن  ومتمي ة  منفصلة  فقط  بشرية  طبيعة  ذي  مسيح  بواسطة  خالصنا  يتم  فلم 

وما .   األ ليفما كان ممكنا عمله بواسطة اإلنسان نسب  بن هللا.  طبيعته اإللهية
األخرى لطبيعته  ينسب  لم  طبيعتيه  إحدى  بمقتضى  الذي  ،  صنعه  لشخصه  بل 

ً احتوى الطبيعتين   . له الطبيعتان ولكنه مسيح واحد -وما الت  -كانت . معا
 

   ً تماما الصورة  هذه  نفس  الجديد  العهد  من  أخرى  أج اء  ولكن  ،  وتعطينا 
لقد  .  ص ذي ألقاب بشريةفقد نسبت أعمال وصفات إلهية لشخ.  بصورة عكسية

البشرية لطبيعته  مناسب  لقب  عنه  فق،  كتب  يتوافق  فعله  الذي  الفعل  ط مع  بينما 
قيل عنه بالتحديد أنه تم  ،  فما   يمكن عمله سوى بواسطة اإلله .  طبيعته اإللهية

مؤكدة بشرية  طبيعة  ذي  شخص  )يوحنا  .  بواسطة  في  يتكلم 13:  3فمثالً  ب 
ن ل    " نفسه كمن  " المسيح عن  السماء  أن من عمل ذلك هو  ،  من  يؤكد  ولكن 

،  ا   يستطيع أي إنسان أن يفعلهفم.  إنسان حين يقول عن نفسه " ابن اإلنسان " 
لكن  ،  ليس ألنه كان ذا طبيعة بشرية قبل مجيئه إلى األرض  !تممه هو اإلنسان

كان ذات الشخص الذي جاء    -ذاك الذي تحادأ مع نيقوديموس كإنسان    -ألنه  
فوق البشرية.  من  طبيعته  بمقتضى  السماء  من  جاء  نفس ،  لقد  كان  ولكنه 
اإلنسان صاعداً  ولهذا حيرهم  .  الشخص ابن  "رأيتم  لو  ماذا  لهم  المسيح بسؤاله 

ب فاتخاذه طبيعة بشرية باإلضافة إلى طبيعته 62:  6" )يوحنا إلى حيأ كان أو ً 
   اإللهية لم ي ير من حقيقة الذات اإللهية التي كانت ليسوع.

 

إنما هو شخص واحد.    -ذا الطبيعتين    -كل هذا أمكن حدوثه ألن المسيح    
ويمكن أن تنسب إليه األعمال  ،  ذن يمكن أن يتسمى بألقاب إلهية أو بشريةفهو إ

وهو أيضا إنسان  ،  فهو ما ي ال هللا أثناء موته.  والصفات اإللهية وأيضا البشرية 
 .حين يقيم أناساً من قبورهم
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يفعل   طبيعته  -كوسيط    -المسيح    ومهما  بمقتضى  يفعله  أن ،  إنما  ويجب 
ب انه  دائماً  واحدنذكر  شخص  هو  متمي تين،  ينما  طبيعتاه  تبقى  ما  ،  لكن  وهذا 

؛ وما يعمله بإحدى طبيعتيه فقط.  سوف نرجع إليه مرة أخرى في الفصل الالحق
    ولكن ما يمكنه عمله بموجب إحدى الطبيعتين.  إنما هو عمله كشخص المسيح

لطبيعته األخرى أن ينسب  أبداً  المقدس شي،  يجب  الكتاب  يفعل  و   ،  ئا كهذافلم 
أيضا نحن  نفعل  أن  بنا  لطبيعة  .  يجدر  تع ي  البشرية    واألعمال  فالصفات 
 . ولكن كليهما تنسبان إلى المسيح الواحد.  المسيح اإللهية والعكس صحيح

 

األناجيل   دراسة  في  عمقاً  ا ددنا  ميل،  وكلما  معيناً قل  عمالً  نع و  أن  نا 
وأحياناً  ،  فنحن   نراه أحياناً كاهلل.  نه إنساناوآخر إلى كو،  للمسيح إلى كونه هللا

كانسان المبارك.  أخرى  يبهرنا هو وحدة شخصه  ما  نذكره ،  لكن  أن  نلبأ  وما 
 . الذي سلك في كل موقف باعتباره شخصاً واحداً ، اإلنسان -كاهلل 

 

كريسوستوم   جون  كتب  الصدد  وقد  هذا  في  بلي اً  أنا   ،  مقا ً   " فيه  قال 
ً ،  أو إنساناً فحسب،  في المسيح باعتباره هللا فقط  أفكر ألني أعلم .  بل ا ثنين معا

جاع أرغفة،  أنه  بخمسة  آ ف  خمسة  اشبع  أنه  أيضا  عط  .  وأعلم  أنه  ،  أعلم 
خمر إلى  الماء  حول  أنه  أيضا  سفينة.  وأعلم  ركب  أنه  أ،  أعلم  أيضا  نه  وأعلم 

أعلم أنه وقف  .  م أيضا أنه أقام الموتىولكن أعل،  أعلم أنه مات.  مشى على البحر
بيالطس عرشه،  أمام  في  اآلب  مع  جالس  أنه  أيضا  المالئكة .  وأعلم  أن  أعلم 
له اليهود،  سجدت  أنه رجم من  األفعال  .  وأعلم أيضا  أنا أع ي بعض هذه  حقا 

ألنه بسبب ذلك قيل عنه أنه هللا  ،  لطبيعته البشرية والبعض اآلخر لطبيعته اإللهية
 ". إنسان معاً و
 

الذي في الوقت المعين اتخذ ،  شخصية المسيح هي شخصية ابن هللا األ لي  
لم يبتدئ هذا الشخص الفريد في الظهور، ،  في اتحاد بذاته،  جسداً ونفساً بشريين

العذراء فقط ألنه قال في )يوحنا أن    ب " قبل58:  8ولم يتكون في أحشاء مريم 
فشخص ، فمع أنه كان له جسد فهو هللا األبدي المبارك. أنا كائن " ، يكون إبراهيم

معين وقت  في  يتكون  ولم  أ لي  هذا  .  المسيح  اتخذ  المعين  الوقت  في  ولكن 
بالضبط كما ، الشخص األ لي اإللهي طبيعة بشرية وشخصية بشرية في شخصه

وحواس وأعصاب  أعضاء  من  البديع  بتكوينه  للجسد  الخ  .وأحاسيس  يحدأ   ..
هكذا طبيعة المسيح البشرية منذ لحظة ،  نمو داخل الرحم متضمنا النفسعندما ي

فالمسيح شخص واحد بطبيعتين. ،  وهكذا.  الحمل نمت في شخص ابن هللا األ لي
األ لي هللا  ابن  هو  الشخص  ولكن  إلهية  وأخرى  بشرية  طبيعة  بدأت .  فهناك 

العذراء أحشاء مريم  داخل  منذ  ولك،  بشريته  فالهوته  .  األ لن  شخصه موجود 
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وطبيعتاه اإللهية والبشرية في شخصه  ،  بينما ناسوته ذاتي،  موجود في شخصه
 . الواحد
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 الفصل الثامن
 طبيعتان متميزتان

 

  طبيعتان خالصتان متمي تان  ؛  الطبيعتان اإللهية والبشرية اللتان للمسيح  

وستظالن كذلك وتشكالن شخصاً واحداً إلى األبد. هذا  ،  ختالطاج أو ادون امت 
 . هو الحق الذي سوف نصل إليه في هذا الفصل

 

 :  * غنا عن البيان
  تستطيع عقولنا إدراك أو تفسير كيف يتكون شخص واحد من طبيعتين   

لذاتيهما تعلنه   إ  أن هذا بالضبط ما.  قادرتين على تقرير مصيرهما،  مدركتين 
 . ار المقدسة بخصوص ربنا يسوع المسيحاألسف

 

فافترض  ،  ليتحاشوا بعض جوانبه الصعبة،  وقد حاول البعض تبسيط األمر  
بل أن روحه القدوس حل محل النفس ،  بعضهم أنه لم تكن للمسيح نفس بشرية

إلها    –وباعد البعض اآلخر بين طبيعتيه ليجعلوا منه شخصين  .  في جسم بشريته
ً وإ بأن التجسد أحدأ ت ييراً  ؛  وراح البعض اآلخر إلى القول.  نسانا متحدين معا

إما أن الطبيعة اإللهية تناقصت وتأنست )وبذلك ،  في إحدى الطبيعتين على األقل
أو أن الطبيعة ، لم يعد من نفس جوهر اآلب والروح القدس ولم يعد مساوياً لهماب

وتألهت   ارتفعت وسمت  قد  فيه  اإلالبشرية  طبيعته  مع  لم باتحادها  )وبذلك  لهية 
ً .  يعد واحدا مناب واعتقد  ،  ولكن  فريق آخر نادى بان طبيعتي المسيح اندمجتا معا

 ً الطبيعتين معا اندماج  فلم ،  أعضاء هذا الفريق بأن لربنا طبيعة ثالثة نتجت من 
بشرية طبيعة  و   إلهية  طبيعة  له  بين ،  تكن  ما  متوسط  مستوى  في  طبيعة   بل 

 .الطبيعتين
 

الر   تم  الكتابوقد  هذا  في  األقاويل  هذه  معظم  على  كان .  د  أنه  رأينا  فقد 
مع  ،  ورأينا أنه شخص واحد.  للمسيح نفس  بشرية حقيقية إلى جانب جسم بشري

 ً ففي الفصول الثالثة األولى  .  وأثبتت دراستنا كمال طبيعتيه.  أنه هللا وإنسان معا
ا  إلى  يقودنا  ما  نجد  انلم  قد  اإللهية  طبيعته  بأن  من  عتقاد  حال  بأي  تقصت 

لهويته   إثباتا كامال  إ   الرابع والخامس والسادس  الفصل  األحوال. ولم نجد في 
جنسنا من  وغير  .  كواحد  منفصلتين  استمرتا  المسيح  طبيعتي  أن  فحقيقة 

البيان لكل دارس جاد للكتاب المقدس فالالهوت .  ممت جتين، هو حق غني عن 
يت الناسوتلم  الناسوت من،  خلل  أبتلع  )الذي  .  الالهوت  و   األكبر  ليو  وقد قال 

حتى أن  ،  ب في هذا الصدد " إنه ضم الطبيعتين بارتباط وثيق461توفى في عام  
 . و  األعلى  نقص باتخاذه الوضاعة " ، األدنى لم يبتلع باستقباله المجد
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بكيانه   دائماً  احتفظ  المسيح  أن  مراراً  ً   رأينا  حقيقيا أيضا  ،  إلهاً  اآلن  وهو 
حق بين .  يقيإنسان  متوسطاً  شيئاً  كان  بأنه  تلميح  أو  اشارة  أية  هناك  وليس 

  يمكن أن ؛  ا ثنين. ويجب أن يكون واضحاً أن الخصائص األساسية لالهوت
بذاته وأ لياً  فلو  ،  تختلط بالناسوت. فكيف يمكن إلنسان أن يكون سرمدياً  كائناً 

ذلك ً ،  أمكنه  إنسانا كان  ذلك  !ما  إلى  يمك،  با ضافة  يخلق    -حتى هلل    -ن     أن 
 ً  . فال يمكن لبشر أن يتأله، ألن الالهوت أ لي وكائن بذاته وغير مخلوق، إلها

 

الالهوت   أن يستوعب  البشري  للجنس  أن  ،    يمكن  كذا   يمكن لالهوت 
الناسوت ا.  يمتص  بمحدودية  المسيح  تقيد  هوت  أن ،  لبشريةفإذا  استمر  لما 

 ً إلها إله  ،  يكون  يوجد  الوجودولكن    عن  أنه   م ،  يتوقف  تعريفه  بحسب  إذ 
 .  يت ير وأ لي، الوجود

 

   ً بالتالي   يمكن أن ،  كما رأينا،  من ثم حيأ أن المسيح هو هللا وإنسان معا
ا ثنين من  إنس،  يكون م يجاً  إلها و   ليس  الم يج  ونحن هنا  .  اناً ألن مثل هذا 

طبيع للمسيح  بأن  سلمنا  ما  إذا  أنه  ثانية  ذلك  ،  تيننكرر  بديهي    -فيتبع   -كحق 
واتحاد هاتين الطبيعتين    ،  أو انفصال،  أو إنقسام،  و  ت يير،  أنهما بال امت اج

إذ أن السمات الخاصة بكل منهما محفوظة ،  يؤثر على اختالفهما عن بعضهما
وللطبيعة ،  فكيف يتسنى للطبيعة اإللهية أن تظل كما هي.  ببال مساس )خلقدونية

" بال  ،  لو لم تبق كلٌّ منهما متمي ة تماماً عن األخرى؛  تبقى كما هيالبشرية أن  
 .)اقرار ايمان ويست منيسترب   أو اختالط " ، أو تعديل، ت يير

 

 :  * التأثير علا طبيعته اإللهية
الطب   بين  الذي  ا تحاد  الرب يعرف  شخص  في  والبشرية  اإللهية  يعتين 

 " األقنومي  با تحاد   " المسيح  من  وحق.  يسوع  أي  ي ير  لم  ا تحاد  هذا  أن  يقة 
  يعني عدم تأثرها بهذا ،  أو يقلل من تمي ها عن بعضهما،  الطبيعتين بأية حال

وغير ،  ثابتة بال ت يير،  أ لية  -بطبيعة الحال    -كانت  ،  فطبيعته اإللهية.  ا تحاد
ت يير بال  هكذا  ولذلك ظلت  لإلضافة  اإللهي  .  قابلة  العنصر  الذي      -واستمر 

األ لي  - ير  يت الكلمة  الوجود كشخص  بشرية ،  في  اآلن متضمن  طبيعة  ولكن 
أداة إلرادته.  كاملة متحدة مع شخصه  البشرية  الطبيعة  تلك  وبهذا .  ثم أصبحت 

لقد .  مع بقاء هذه الطبيعة بال ت يير،  خليقةت يرت العالقة بين الطبيعة اإللهية وال
)متى    " معنا  هللا   " األ لي  هللا  ابن  " ،  ب23:  1صار  الجسد  في  ظهر  هللا   "

 .  ب16: 3تيموثاوس 1)
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غير قابلة لأللم والموت،     -بطبيعة الحال    -ظلت الطبيعة اإللهية للمسيح    
كن الطبيعة اإللهية هي التي  فلم ت.  وغير معرضة للضعف والتجربة،  تجهل شيئا

جسداً  تجسد،  اتخذت  الذي  هو  هللا  ابن   " شخص   " أن ،  ولكنه  يمكن  كان    لذا 
ذلك ألنه اتخذ طبيعة إضافية ،  واأللم والموت،  يتعرض لعدم المعرفة والضعف
الضعفات هذه  لكل  طبيعته ،  معرضة  في  ت يير  أي  حدوأ  بسبب  ليس  لكن 

 اإللهية.
 

أن نوضح هنا     الطبيعتين   بد    -اإللهية والبشرية    -أن خصائص كل من 
للمسيح هي صفات وخصائص شخصه هو عن شخصه    فيمكن أن يقال.  اللتين 

أيضا يمكن أن ندعوه رجل  .  .. الخ.واجب الوجود،  كلي المعرفة،  أنه كلي القدرة
أن   لكن  بد.  ومعرضاً  حتياجات وآ م البشر،  محدود القوة والمعرفة،  ا وجاع

ننتبه جيداً ونتحفظ ضد أي ظن أو فكر بأن أيا مما يخص الطبيعة اإللهية اختلط  
إل انتقل  أو  البشرية  العكس،  يهابالطبيعة  الضعفات .  أو  في  المسيح  شارك  لقد 

ويشارك المسيح في الكما ت األساسية .  مع أن الالهوت   يمكنه ذلك،  البشرية
، وهذا ممكن ألنه شخص واحد.  يمكنها ذلك  مع أن الطبيعة البشرية  ،  لالهوت

و  يمكننا ا فتراض بحدوأ أي ت يير في أي من طبيعتيه، مع  .  اإلنسان  -هللا  
 . أننا نقر بأن اتحادهما لم يتركهما ب ير تأثير

 

 :  * التأثير علا طبيعته البشرية
الهوت، تمتعت بمجد اتحادها بال؛  منذ بداية وجود الطبيعة البشرية للمسيح  

األ لي عنه،  الكلمة  بمع ل  وجود  لها  يكن  تسامت  ،  فلم  بداءتها  فمنذ  لهذا 
البش الجنس  من  يحدأ ألي  لم  بما  جداً  يحدأوتعاظمت  ولن  قبل  من  لقد  .  ري 

 ً تلقائيا كاملة  اإلله،  كانت  شخص  مكونات  إحدى  أنها  أن .  إذ  ممكناً  يكن  لم 
رأينا    -ولكن  .  تخطيء ت يرها، عظمتها وسموها    -وكما  ثباتها وعدم  يمنعا  لم 

بالالهوت امت اجها  كطبيعة .  وعدم  ظلت  بل  األقنومي  با تحاد  تنتقص  لم  إنها 
 .بشرية خالصة وممي ة

 

إن هذا ا تحاد بابن هللا القدوس مأل طبيعة المسيح البشرية بالكمال العقلي    
البسيطة الذين وجدوا على وجه  البشر  لقد سر .  والتمي  األخالقي فوق أي من 

لقد أظهر  .  ب9:  2؛  9:  1اآلب أن يحل فيه كل ملء الالهوت جسدياً " )كولوسي
.  ب 14:  1عمة وحقاً " )يوحنا  جسد المسيح " المجد كما لوحيد من اآلب مملوءاً ن 

" )يوحنا   الروح بكيل   " الطاقة  ،  ب34:  3لم يعط اآلب  فيه أن هذه  فمما  شك 
وا دراك وكل الخصائص  ،  عظمت ومحصت اإلرادة،  الخارقة للطبيعة التي هلل
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مخلوق  أي  في  قبل  من  تحدأ  لم  سامية  لدرجات  المسيح  في  األخرى  البشرية 
 . آخر

 

اإل   للمسيح  أعطى  آخرفقد  اسم  أي  من  أعلى  والكرامة  المجد  ليس .  نسان 
بن نحن نعبده ألنه ا.  لكن طبيعته البشرية مدرجة في العبادة الواجبة له ،  هذا فقط

األ لي اإللهية،  هللا  الصفات  نعبدهب.  ويمتلك  )ونحن  أنظارنا  محط  ليس ،  أما 
اإللهية مجردة القدوس،  الكما ت  الطبيعتان،  بل شخصه  له  نس.  الذي  جد  فنحن 

اإلنسان يسوع  يعبد،  أمام  أن  يمكن  إنسان  أي  اإلنسان  ،  ليس ألن  هذا  لكن ألن 
ا في  ظهر  الذي  هللا  هو  الخصوص  وجه  هللا  .  لجسدعلى  الذي  ،  اإلنسان  -إنه 

 . نسجد عند قدميه بال خجل
 

آخر   أمر  عن  التنويه  من  كهدف ،   بد  المسيح  موضوع  نناق   ونحن 
ن مخلصنا يتواجد في مكان واحد في ال من  فإ،  للصالة. فبسبب طبيعته البشرية

ولكن  .  مهو في السماء ينوب عنا كرئيس كهنتنا األعظ،  وفي هذه اللحظة.  الواحد
وقادر على سماع صلواتنا ،  فهو أيضا كائن في كل مكان،  بسبب طبيعته اإللهية

ً ،  وهو قادر أن يتفهمنا جيداً أينما كنا،  كلها لكن  ألنه إنسان  ،  متعاطفاً معنا جميعا
هو قادر أن يتعاطف مع ،  ولو رفع كل شعبه إليه صالة في آن واحد.  في السماء

حدة على  منهم  واحد  تنفذ.  كل  أن  يمكن  البشرية    أعماله  ،  وطاقاته  كل  ألن 
.  وهو أيضا هللا الصدوق،  وهو يتعاطف معنا كإنسان.  الشفاعية تتضمن طبيعتيه

ممي ا بكل  نتمتع  أننا  يعني  ا قنومي  حينما  فا تحاد  البشرية   -وأينما    -ته 
 .بالرغم من محدودية وتمرك  الطبيعة البشرية، نحتاجها

 

 :  متواضع  * تشبيه
الواحد   شخصه  في  المسيح  طبيعتي  اتحاد  عقل  ؛  إن  أي  يعج   سر  هو 

إدراكه السر.  بشري عن  هذا  إنكار  البعض هو  فإن رد فعل  السبب  أما  .  ولهذا 
 . ير مناسب بالبحأ عن تشبيه مناسبالبعض اآلخر فقد حاولوا إيجاد تفس

 

المسيح باتحاد الجسد   والروح في اإلنسان.    لهذا شاع تشبيه اتحاد طبيعتي 
الناحية الظاهرية التشابه،  من  صنعنا    -رجال ونساء    -نحن  .  هناك بعض نقاط 

النظام عالية من  درجة  أجساد على  تدرك ،  مكونة من مواد جامدة،  من  وروح 
وتقرر ً هذان  .  وتتحرك  تماما متحدان  مختلطين  ،  ا ثنان  غير  تماماً   -ولكنهما 
وروحنا يكونان شخصاً واحداً، والجسد ج ء من هذا  فجسدنا  .  كطبيعتي المسيح

الروح.  الشخص بل  الجسد  ليس  مقره  الوحدة  أساس  وهو  أن  ،  والشخص  حتى 
الروح تتركه  يموت عندما  الجسد،  الجسد  بدون  الشخص  يبقى  في  .  بينما  كذلك 
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،  باإلضافة إلى ذلك.  مرك  ا تحاد هو الطبيعة اإللهية وليست البشرية،  المسيح
الجسدف على  الروح  غامض،  تأثير  سر  هو  الروح  على  مثل ،  والجسد  تماماً 

 .ارتباط الطبيعتين في شخص المسيح وتأثيرهما المتبادل على بعضهما البعض
 

ا   إلى  ينسب  الروح  أو  الجسد  في  يحدأ  ما  كل  أن  كما  ،  لشخص وتماماً 
إنما يع ي لشخصه المسيح  لطبيعتي  بالرغم    وهذا صحيح،  كذلك كل ما يحدأ 

، و  تنسب خصائص الجسد إلى روح اإلنسان.  من تمي  كل طبيعة عن األخرى
الجسد إلى  تنسب  الروح    خصائص  أن  الجسد  ،  كما  من  كل  خصائص  لكن 

باستخدام  وهكذا كثيراً ما يشار إلى الشخص  .  والروح مشتركة للشخص الواحد
ن أفعال إنما هي من بينما ما يصدر عنه م،  أساليب مالئمة لعنصر روحه فقط

إمكانيات جسده أيضا صحيح،  صميم  لما  حظناه .  والعكس  كثيرا  مشابه  وهذا 
فقد نسبت كثير من األمور التي تالئم طبيعته البشرية إليه  .  فيما يختص بالمسيح

 . كس بالعكسوالع، حين تسمى بألقاب طبيعته الالهوتية
 

كما أنه تعطي كرامة للجسد  ،  مثالً ف،  ويمكن التوسع في استخدام هذا التشبيه  
بالروح يتحد  مع ،  حين  باتحادها  للمسيح  التي  البشرية  الطبيعة  كرمت  هكذا 

ابن هللا األ لي التشابه قاصر ومتواضع،  شخص  فهذا  ذلك  أنه    ،  ومع كل  إذ 
كما أنه بكل تأكيد    . األ لي والمحدود بين، يوضح ا تحاد بين الالهوت والبشر

ا  واحد  يوضح  شخص  في  روحيتين  طبيعتين  بين  المسيح    -تحاد  طبيعة  أي 
ففي اإلنسان هذا ا تحاد .  والجانب غير المنظور من طبيعته البشرية،  الالهوتية

وروح مادي  جسد  على  اتحاد عجيب.  مقصور  ما  ،  إنه  لدرجة  يرقى  ولكنه   
للمسيح جميعاً  ففي  .  حدأ  مثلنا  والروح  الجسد  اتحد  طبيعته و  -المسيح  لكن 

 .البشرية الكاملة هذه اتحدت مع طبيعة إلهية أ لية، في شخص ابن هللا المجيد
 
 

 

 :  * فكر مرفوض
المسيح   طبيعتي  قضية  نناق   نحن  اآلراء  ،  بينما  أحد  نذكر  أن  لنا   بد 

إ  انه ،  ن يحبون كلمة هللاحتى بين أولئك الذي،  الواسعة ا نتشار في هذا الصدد
انه الفكر اللوثري عن امت اج خصائص إحدى  ،  مخالف لما أعلنه هللا  في الواقع

 .طبيعتي المسيح باألخرى
 

الفكر   لهذا  يقدمه،  هناك عدة صور  لمن  تبعاً    -في جوهره  -ولكنه  .  وذلك 
لطبيعته األخرى أن تنسب  المسيح يجب  إذ  ،  يؤكد أن خصائص إحدى طبيعتي 
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ويمكن اإلحساس  .  بيعة للطبيعة األخرىهناك إنتقا  فعليا للخصائص من طأن  
أن ا عتقاد بهذا الرأي هو السبيل األوحد ألن نجادل باقتناع عن وحدة شخص  

 المسيح.
 

عن   سابقا  ذكرناه  ما  الرأي  بهذا  ينادون  الذين  هؤ ء  ينكر  أن  ،  و  
وما حدأ هو  . واحدخصائص وصفات الطبيعتين يمكن أن تنسب إلى الشخص ال

لتلك   وليس  ،  الحقيقةإضافة  واحد  المسيح شخص  أن  حقيقة  الدفاع عن  بدعوى 
 . اثنين

 

أنه حدأ اختالط بين خصائص الطبيعتين ،  لقد علم لوثر وأتباعه األولون  
إ  أن خلفاءهم أكدوا فقط على انتقال من الطبيعة اإللهية إلى  .  في كال ا تجاهين

فانهم يفرقون بين خصائص هللا    يون اللوثريون المعاصرون أما الالهوت.  البشرية
وبين خصائصه الساكنة  . واجب الوجود وكلي المعرفةب، الفعالة )مثل كلي القدرة

هي التي  ؛  وهم يعلمون أن الخصائص الفعالة فقط.  )مثل األ لية والالمحدوديةب
هوتية في أن  لكن تتفق كل هذه المدارس الال.  انتقلت إلى طبيعة المسيح البشرية

 .قال حدأ إنما تم في التجسدأي انت
 

السؤال   هذا  يبر   قيل  ما  كل  كان :  وبعد  المسيح  إن  القول  يمكن  كيف 
أثناء تجسده في كل مكان  األناجيل،  موجوداً  في  اللوثريون      كما جاء  قدم  لقد 

فقال البعض أنه مارس الخصائص الفعالة هلل ولكن  .  إجابات متعددة لهذا التساؤل
آخر.  اسرًّ  مشيئتهوقال  بحسب  حين آلخر  من  ذلك  فعل  إنه  تركها ؛  ون  أنه  أو 

 . غير فعالة
 

اللوثرية    الكنائس  داخل  من  التعاليم  هذه  على  ا عتراضات  جاءت  وقد 
بأنه كان  ،  قد أشير إلى أن العقيدة بجملتها تتعارض مع تعليم لوثر،  ذاتها. فمثال

المسيح كيان  بشريٌّ صريح  و المصلح  .  حقيقيٌّ لربنا يسوع  إذن ينادي هذا  لماذا 
المسيح خصائص  اختالط  عن  الرأي  بهذا  كان      العظيم  الفكر  هذا  ألن  هل 

الرباني للعشاء  وفهمه  الشخصي  رأيه  ليدعم  لطبيعة     ضرورياً  بأن  علم  لقد 
. وأن جسده ودمه مختلطان بالخب  والخمر،  المسيح البشرية وجودا في كل مكان

ذل يثبت  أن  له  لفكيف  لو  المسيحك  طبيعتي  خصائص  بامت اج  يؤمن  هل      م 
   يمكن القول بأن رأيه في العشاء قاده إلى فكر خاطيء حول شخص المسيح

 

فمما  شك فيه أن رأي لوثر عن امت اج خصائص المسيح ليس من تعليم    
ب     "  13:  3وإذا كان لنا أن نتجادل حول ما جاء في )يوحنا.  الكتاب المقدس

اإلنس وقد ان  ابن  مكان  في  المسيح  وجود  هنا  نرى  إذ   " السماء  في  هو  الذي 
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ب "..  8:  2كورنثوس1إذن  بد أن نناق  ما جاء في )،  ارتبط بطبيعته البشرية
لأللم  تعرضت  وقد  اإللهية  المسيح  طبيعة  نرى  وهنا   " المجد  رب  صلبوا 

 .ولكن حتى اللوثريين أنفسهم ما كانوا ليقروا ذلك. والمعاناة
 

بينما نؤمن بما رأينا أنه حقٌّ غنيٌّ عن  ،  مكننا أن نؤمن بالرأي اللوثريي     
ً ،  البيان تماما متمي تين  ظلتا  المسيح  طبيعتي  إحدى  .  أن  تنتقل خصائص  فكيف 

فإذا ن عت عن طبيعة ما      بينما تظل الطبيعتان منفصلتين،  الطبيعتين لألخرى
فان الوجود في كل مكان  ،  ة لذلكباإلضاف.  خصائصها فال تبقى بعد تلك الطبيعة

البشرية الطبيعة  لكائن بشري من جسد  ،  فببساطة شديدة.    يتالئم مع    يمكن 
الوقت كل  مكان  كل  في  يوجد  أن  لجسد  .  وروح  كهذا  شيء  ينسب  إذن  فكيف 

البشري قام"     المسيح  لكنه  ليس هو ههنا   " المقام  المالئكة عن جسده  يقل  ألم 
ال أ     ب6:  24)لوقا   صاعد للسماء هو " الذي ينب ي أن السماء تقبله ليس الرب 

شيء كل  رد  ا منة  الرسل     إلى  )أعمال  الكلمات .  ب21:  3"  هذه  تعلم  أ  
    بوضوح أن طبيعة المسيح البشرية   يمكن أن توجد في كل مكان كل الوقت 

،  لناسوتهذا الذي   يمكن أن يكون حقيقياً إ  إذا حدأ امت اج بين الالهوت وا
 .ما   يقر به أو يعلمه الكتاب المقدسوهذا 

 

متناقض   الحديأ  اللوثري  الطبيعة .  التعليم  خصائص  إنتقال  يمكن  كيف 
اإللهية إلى البشرية دون أن تنتقل بعض خصائص الطبيعة البشرية إلى اإللهية   
هل   الخصائص   باقي  خلفها  وتترك  تنتقل  أن  الخصائص  لبعض  يمكن  كيف 

لل التي تحملها  خصائص وجود منفصل يوجد  الطبيعة  أ  يتبع .  بالطبع      عن 
الخصائص  " " بعض  انتقال  أنه في حالة  " ،  ذلك  كلها   " تنتقل  أن  أ      فالبد 

السابقة الفقرة  في  وقفنا عندها  التي  النقطة  ذات  عند  ا ستنتاج  هذا  من  ؛  يتركنا 
الب بعضها  عن  تمي هما  وعدم  الطبيعتين  امت اج  يكون     عضحيأ  وعندها 

  وليس طبيعة بشرية حقيقية، مسيح طبيعة إلهية فقطلل
 

فكيف      هل نرى في األناجيل صورة إنسان كلي المعرفة وكلي الحضور  
بطبيعته  ممت جة  اإللهية  صفاته  كانت  إن  إتضاع  حالة  في  أنه  عنه  يقال  إذن 

ألم يكن كذلك قبالً   ،  فكيف نقول إنه يتمجد اآلن، البشرية  وإذا كان قد حدأ هذا
هلل  أ والمجد  العظمة  وحالة  ا تضاع  حالة  بين  التميي   مستحيالً  يصبح    -  

     اإلنسان، إذا سلمنا برأي اللوثريين
 

صوره   بكل  اللوثري  الرأي  نرفض  أن  إلى  ،   بد  نرجع  أن  بنا  ويجدر 
كلمة هللا التي من  المستقيم  الرأي  بأن؛  حظيرة  العقيدة  تدافع عن  " هناك    وهي 
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ونحن نعلن  ،  الطبيعة اإللهية والطبيعة البشرية  -وع ربنا  طبيعتين في شخص يس
بل باألحرى اتحدتا أو انضمتا ،  أنهما متحدتان بحيأ أنهما لم تختلطا أو تمت جا

منهما سليمة وساكنةب بقاء خصائص كل  )مع  واحد  في شخص  أننا ،  معاً  حتى 
واحداً  مسيحاً  اثني،  نعبد  وليس  نعلم.  نربنا  نفتكر و   نحن    أن  هوت   لذلك 

  ال   -بحسب طبيعته البشرية    -أو أن المسيح  ،  المسيح تعرض لأللم والمعاناة
العالم في  مكان،  موجوداً  كل  في  البروتستانتي  .  وكذلك  السويسري  )ا عتراف 

 .، الفصل الحادي عشرب1564، الثاني
 

 :  * المخلح الذ  نحتاجه
ً بهذه الصورة هو المخلص الذي نحتاجه تمإن المسيح     ولو لم تكن له .  اما

فيا لسعادتنا أن يكون . لكنا هلكنا وفنينا في خطايانا، تلك الصورة التي رأيناه فيها
المسيح الرب يسوع  اختاره هللا هو  الذي  ابن هللا األ لي،  المخلص  ،  الذي وهو 

إنسانا كان  ،  أصبح  وإنسان  -وسيظل    -هكذا  في إلها  متمي تين  طبيعتين  في  ا 
 .ب 1647، بد )العقيدة الوستمنيسترية الموج ةإلى األ، شخص واحد

 

طبيعتيه   من  كال  كمخلص  المسيح  عمل  إحدى ،  يتضمن  ب ير  كان  ولو 
الطبيعتين بينهما،  هاتين  اختالط  أو  امت اج  حدأ  قد  كان  لو  لنا  ،  أو  كان  ما 

 . خالص البتة
 

لم يكن باستطاعة أي من األنبياء إ  .  يعته اإللهيةفهو نبي كامل بسبب طب  
نوره يعكس  منه،  أن  تسلمه  ما  يقدم  أن  أما ،  أو  عنده.  وكل معرفته جاءت من 

نفسه هللا  فهو  المسيح  يسوع  ترى  .  الرب  أن  البشرية  للعيون  أمكن  وبتجسده 
، اً تاماً من هللالقد تسلمنا إعالن. الذي هو هللا ذاته،  واآلذان أن تسمع من أرسله هللا

هذا النبي أو ذلك اإلعالن لو لم يكن لهذا    وما كان لنا مثل.  يناسب تماماً بشريتنا
 . الشخص الواحد طبيعتان متمي تان

 

عنا   نيابة  هللا  ناموس  يتمم  كي  له  حتمية  للمسيح  البشرية  الطبيعة  ، كانت 
في ذات .  نا في السماءويكون الكاهن الذي يمثلنا ويشفع في ،  ولكي يموت بد ً عنا

هية هي التي ضمنت كفاية طاعته لتبرير فان المكانة الرفيعة لطبيعته اإلل،  الوقت
لو لم يكن  .  وأن لموته المحدود قيمة غير محدودة  رضاء العدل اإللهي،  الخطاة

 . لما كان لنا هذا الكاهن الذي نحتاجه، للمسيح طبيعتان متمي تان
 

المنوال   نفس  بطبيعتيه  ،  وعلى  الخاصة  أعماله  كل  اإللهية   -تمت ج 
، انه آدم األخير.  م جميل في كل ما يعمل من أجلنا كملكمعاً في تناغ  -والبشرية  

الثاني وممجد،  اإلنسان  مفدي  جنس  كثيرين،  رأس  إخوة  بين  له  ،  البكر  الذي 
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ً .  السلطان فوق كل خالئقه يعمل دائما   لكنه،  إن قلبه البشري ينبض حبا لنا جميعا
 .حبتهبقوته وحكمته اإللهية ليجعل كل األشياء تعمل معاً لتحقيق مقاصد م

 

الالهوت،  لهذا   خصائص  كل  من  له  بما  شخصه  الناسوت ،  فان  كذلك 
.  كان مؤهال تماماً ألن يكون مخلصنا الوافي ،  الكامل الممجد الذي   يماثله غيره

بل إلى شخصه الكامل ذي الطبيعتين  ،  وكل ما عمله   يع ي ألي من الطبيعتين
الس،  اإلنسان  -هللا   كل  المجيد  الشخص  لهذا  المالئكة  ويحق  من  والطاعة  جود 

 .والناس
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 الفصل التاسع
 قديما  وحديثا  : الهرطقات

 

فهم     على  للحصول  الال مة  الرئيسية  النقاط  جميع  اآلن  حتى  درسنا  لقد 
المسيحص يسوع  ربنا  لشخص  متمي تين، .  حيح  طبيعتين  في  واإلنسان  فهو هللا 

كما رأينا لمرات عديدة لماذا تعد هذه العقيدة .  ولكن في شخص واحد وإلى األبد
اإلنجيل في  جوهريا  محاو ت  .  مبدأ  شهد  التاريخ  أن  نكتشف  أن  غرابة  فال 

دا أنه لو أمكنه التشكيك في  فالشيطان يعلم جي.  متكررة  نكار هذا الحق العظيم
 .فسوف يتمكن من القضاء على اإلنجيل، هذا الحق

 

من هذا الكتاب حصراً موج اً عن األخطاء  لذلك كان من الحكمة أن يتض  
كذلك إلقاء نظرة على الهجمات الحديثة لما يعلمه ،  البار ة التي وقع فيها البعض

المسيح شخص  بخصوص  المقدس  سوف.  الكتاب  تجنب    وذلك  على  يساعدنا 
العالم  ،  الوقوع في ذات الشراك لتدعيم هذا الحق في  وسوف يعمل على تهيئتنا 

. نا أن نذكر أن من يتناسى الماضي يحكم عليه بأن يكرره ثانيةويجدر ب.  الحديأ
تدقيقاً  أكثر  إيماننا ويجعلنا  يشحذ  والهرطقات سوف  الخاطئة  للمفاهيم  ودراستنا 

؛  التي استعادت فيها الضال ت نشاطها؛  لهي في هذه األيامفي إعالننا للحق اإل
المنحرفة المذاهب  أعداد  تق.  وتضاعفت  أن  فيه  هللا ومما  شك  إعالنات  ديم 

الضالل إلى  الناس  يقود  سوف  دقيق  غير  نحن  ،  بأسلوب  الذي  كهذا  وفصل 
 .بصدده كفيل بأن يقي من هذا الخطر

 

لمسيح إلى ثالأ مجموعات أساسية.  يمكن تقسيم الضال ت بشأن شخص ا  
شخصه،  األولى في  اإللهي  العنصر  إنسان،  إنكار  مجرد  كان  أنه  . وادعاء 

ح إنكار  البشريةوالثانية  طبيعته  وكمال  الشخص  .  قيقة  اتحاد  انكار  وأخيراً 
الطبيعتين هاتين  لهذه .  المتضمن  الرئيسية  األمثلة  على  نظرة  نلقي  وسوف 

نختم الفصل بملخص لما قاله بعض الالهوتيين المحدثين    ثم،  الضال ت الثالثة
 .بخصوص ربنا يسوع المسيح

 

 :  إنكار الهوته: أوال
وة بين المسيحيين الذين جاهروا بإيمانهم في القرون  ترسخ  هوت ربنا بق  

للكنيسة األولى  هللا،  الثالثة  باعتباره  مكان  كل  في  يعبدونه  هذا  .  وكانوا  وكان 
ً ا عتقاد عا حتى أنه لم يكن هناك حاجة ألي توضيح غير الذي ورد  ؛  ماً وراسخا

المقدس على  .  بالكتاب  شامل  هجوم  بدأ  حتى  أخرى  توضيحات  تظهر  ولم 
 . هوته 
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القائل بأن توضيح  هوت ربنا   الذي  ،   بد أن نحترس من ا فتراض  هو 
كإله به  اإليمان  تحدي؛  خلق  أية  اإليمان  هذا  يواجه  لم  هناك  ،  اتفحين  يكن  لم 

وهكذا ظل الحال في الثالثة قرون األولى  ،  ضرورة ألية توضيحات أو تعريفات
 .من تاريخ الكنيسة

 

لم   السنوات األولى  المسيح سوى طائفة )  وفي  ب Ebionitesينكر  هوت 
المسيحيين ال نوسيين  اليهود  جماعة  إنسان،  وهم  مجرد  اعتبروه  وفي  .  الذين 

الث القرن  ل،  انيمنتصف  سورياElkesaites)ىكان  في  مسموع  وهم ؛  ب صوت 
الطائفة هذه  من  ج ء  القرون  .  أيضا  في  المستقيم  الفكر  عن  آخر  بعض  وحاد 

اثنا أشهرهم  رومااألولى  من  علمانيان  ثيودوتوس،  ن  يدعى  آرتيمون :  أحدهما 
عام   )ساموساتاب  180)توفي  من  الذي  بولس  واآلخر  والذي    Samo Sataب، 

وقد ع   بواسطة المجمع عام    270  -  260قفاً ألنطاكية في الفترة من )كان اس
 .  ب269

 

أصروا  ولكن مع ذلك  ،  أقر معظم هؤ ء بأن للمسيح ميالداً خارقاً للطبيعة  
إلهية خاصة وكانوا يعلمون بأنه اختبر    " تأليها .  أنه مجرد إنسان تمي  بقوة 

 لحياته األرضية السامية وانجا اته.   كمجا اة له، نسبياً " في نهاية األمر
 

الثاني   القرن  وبداية  األول  القرن  نهاية  كيرينثوس   ،  في  هرطقة  ظهرت 
(Cerinthusهذا أصر على أن يسوع.  ب الشهير   ً ابناً لمريم  ،  لم يكن سوى إنسانا

،  المسيح أو " اللوجوس " في هيئة حمامة،  وأثناء معموديته جاء عليه،  ويوسف
، ولما صلب.  واعطاه القدرة على عمل المعج ات،  عه إلى من لة ابن هللامما رف

 .ثم مات ولم يقم ثانية. ترك " اللوجوس " اإلنسان يسوع ليتألم وحده
 

جماعات سوى في بعض الموجات الخفيفة ء األفراد وال لم يتسبب كل هؤ   
الهادئ السطح  نقاء.  على  أو  الكنيسة  سالم  منهم  أي  يعكر  األمر .  هافلم  لكن 

الذي أحدأ  ،  كاهن األسكندرية،  اختلف بظهور آريوس القرن الرابع،  في بداية 
الكنيسة في  إلى.  انفجاراً  وحولته  بشدة  الهادئ  السطح  تعاليمه  رياح  ه ت   فقد 

وأنه خلق  ؛  شخص أبدي واحد  -فقد  عم آريوس أن هللا  .  عاصفة حقيقية مدمرة
عل  األسمى  مخلوقه  الوحيد  كان  ،  ى صورتهابنه  ا بن  أن  على  آريوس  وأصر 
وبالطبع لم يكن منذ األ ل    -فلم يكن ابن هللا أ ليا  .  إلها بمعنى ثانوي أو هامشي

الذي لدينا   ،  قد خلق الكل بواسطة ا بنو  -هلل )لدى آريوسب نفس مفهوم اآلب 
 . الذي بعد  من طويل أصبح إنساناً في شخص يسوع الناصري
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بدا وكأن هذه البدعة اآلريوسية سوف تقهر  ؛  بها من ال مانلمدة   بأس    
داعياً إلى  ؛  ولم يقف ضد آريوس سوى اثناسيوس بمفرده.  الكنيسة في العالم كله

الم عقائد  وإلى  هللا  كلمة  في  الذي  األولينالحق  أن .  ؤمنين  هللا  إحسانات  ومن 
العليا الكلمة  له  كانت  ع.  الحق  في  )نيقيةب  مجمع  جرم  البدعة    325ام  فقد 

اآلريوسية وأكد أن الرب يسوع المسيح هو " إله من إله " مولود غير مخلوق  
الجوهر في  لآلب  المسيحية .  ومساو  على  لقضى  انتصرت  اآلريوسية  أن  ولو 

 .الكتابية
 

لم ينكر أحد  هوت المسيح ،  ولعدة قرون تالية ،  ارضة اآلريوسيةبعد المع  
ً ،  عالنية من داخل الكنيسة وظهرت من آن ،  ومع ذلك لم تمت اآلريوسية نهائيا

التاريخ عبر  عن  .  آلخر  عبارة  يهوه"  شهود   " أنفسهم  يسمون  الذين  فأولئك 
اآلريوسية من  حديثة  بخص،  صورة  آريوس  قاله  بما  تماماً  يتمسكون  وص إذ 

المسيح تنكر  هوت  .  شخص  األخرى  الحديثة  المنحرفة  المذاهب  ومعظم 
تعاليمهم.  المخلص عالنية الحرص من  أن نحترص كل  متذكرين كيف  ،  و بد 

ولم يكن آلريوس أن يحدأ كل  .  تتسلل الضال ت إلى مرك  الحياة في الكنائس
  -غير قصد    عن  -ب السبيل  255  -  185لو لم يمهد " أوريجين " )،  هذا التأثير

وبذلك  .  آلبإ  أنه ليس في من لة هللا ا،  حين علم أن ا بن مع أنه ممجد وقدوس
ً ،  غرس فكرة وجود درجات في الالهوت ولم  .  مما سهل آلريوس المضي قدما

أوريجين   لفكر  اآلريوسية    -يكن  بشبيه  مؤخراً  عرف  لم   -الذي  ما  ينطلق  أن 
وهكذا  .  ي مساواة ابن هللا باآلبب ف240  -  160يشكك ترتليان )من حوالي عام  

الهين   الطريق  -نسبياً    -نرى أن خطأه  إلى ضال ت خطيرة في السنوات   مهد 
 .مما يوضح لنا األهمية القصوى للتدقيق في تعبيرات عقائدنا، التالية

 

ً Ebiontesحتى المعروفين باسم )   فقد تبنى فكرهم القائل  .  ب لم ينتهوا تماما
ب، الذين  Sociniansنه إنسانا، جماعة تسمى السوسينيين)بأن يسوع   يعدو كو 

أوربا في  عشر  انتشروا  السادس  القرن  )الموحدينب  ،  في  جماعة  أيضا  وكذلك 
هذا يومنا  حتى  موجودين  ما الوا  عشر.  الذين  التاسع  القرن  هوجم  ،  في  حين 

المعج ات،  اإلنجيل المذاهب  ،  وأنكرت  معظم  إلى  طريقه  الفكر  هذا  وجد 
"  .  الرئيسيةالمسيحية   العصريين  أو  المتحررين  من  ضخم  عدد  يوجد  كما 

" الليبرا أو   " الفكرmodernistليين  بهذا  يؤمنون  الذين  لبعضهم  ،  "  أصبح  وقد 
األخيرة اآلونة  في  لهؤ ء  .  صوت مسموع  بالنسبة  بصفة خاصة  وهذا صحيح 

 .وما يعبرون عنه في هيئاتها المختلفة، المعروفين بالحركة المسكونية
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 : إنكار ناسوته: انيا  ث
أن   التي  الطوائف  الواقع كانت كل  للمسيح  في  البشرية  الطبيعة  كرت حقيقة 

فقد ظهر هؤ ء ال نوسيون .  بGnosticفي الكنيسة األولى من أصل غنوسي )
.  وانتشروا في العالم المعروف وقتئذ مع بداية القرن الثاني،  منذ العصور األولى

ومنه انبثقت كائنات  ،  ا هو روح واحد وشخص واحدوهؤ ء اعتبروا أن هللا إنم
وأطلق على هذه الكائنات  .  وعن طريقها استمد اتصاله بالعالم،  تية منهأقل  هو
( الكائنات  ،  بAeonsاسم  هذه  أعظم  المسيح  الكائنات    -وكان  هذه  كانت 

لذلك   يمكن هلل أن  ،  شريرة في جوهرها  -الكائنة بذاتها    -ضرورية، ألن المادة  
 . تصال مباشر بهااكون على ي
 

ال نوس   التعليم  الى )نما  بين  الكنيسة في ،  بDocetoeي جداً  الذين ا عجوا 
 -أعلنوا أن طبيعة المسيح البشرية  ،  وإليمانهم بفساد المادة بجملتها.  القرن الرابع

لقد بدا وكأنه إنسان، ولكنه لم  .  ما هي إ  مجرد طيف أو خيال  -الجسد والروح  
من ظهور أو خيال من   لم يكن أكثر.  فلم يكن لبشريته وجود مادي.  كيكن كذل

البشري اللوجوس ذاته للجنس  لم يولد ولم يمت.  خالله أظهر  لقد ساد هذا  .  إنه 
انتشاره وا داد  من ،  ا عتقاد  لفترة طويلة  المسيحية  على  خطيراً  تهديداً  وشكل 

اآلريوسية،  ال من فعلت  مختلفة  ،  كما  من  اوية  كان  قضى  .  تماماوإن  ولكن 
ان كان قد استمر يعلم حتى العصور الوسطى بواسطة بعض و،  عليه في النهاية

 . ب1164 - 1100ا شخاص مثل بيتر اللومباردي )
 

جاء هجوم على كمال طبيعة المسيح البشرية في القرن الرابع من شخص    
ع أنه بدا  وم.  ب370يدعى )أبو ليناريسب الذي كان أسقفاً لالوديكية )حوالي عام  

إ  أنه استمد فكره  ،  ط األخرى وكان معتبراً في تعاليمهرثوذوكسيا في كل النقاأ
المقدس الكتاب  من  منه  أكثر  أفالطون  من  التجسد  اإلنسان  .  عن  أن  علم  لقد 

( جسد  من  إنسانية          ،  بpsycheونفس)،  بsomaيتكون  وروح 
(pneumaمع أنه كان له :  لوعن المسيح قا.  كلها مشتملة في شخص واحد،  ب "

الروح  جسم بش الكلمة حل محل  أو  اإللهي  اللوجوس  أن  إ   ري حقيقي ونفس، 
ً .  بpneumaاإلنسانية ) لكنه ج م بأن  ،  لقد قبل أبوليناريس  هوت المسيح تماما

العاقلة اإلنسانية  الروح  محل  حل  هذه  .  الالهوت  أن  على  يبرهن  أن  وحاول 
الخطية اإلنسانية هي مرك   المن ه عن    وبالتالي   يمكن  بن،  الروح  اإلنسان 
 .الخطية أن يمتلك مثل هذه الروح

 

للمسيح طبيعة بشرية كاملة   أبوليناريس أن  أنكر  الطريقة  لم  .  بهذه  لكن لو 
طبيعتنا المسيح  يفدينا،  يأخذ  أن  له  كان  أبوليناريس      كيف  افتراضات  إن 



 

 101 

 

صعوبة   بالتأكيد  مدركتتجاو ت  روحين  مال مة  حرة  افتراض  منهما  )كل  ين 
أن  ،  لكنها أفسدت الحق الواضح الذي سبق ودرسناه،  إلرادةب في شخص واحدا

وأنكرت افتراضاته أيضا أن لنا  .  المسيح إنسان كامل وإله كامل في وقت واحد
أدينت األبولينارية  .  ب15:  4.. " )عبرانيين  .مخلصاً " مجرب في كل شيء مثلنا

 . 381ة في عام بواسطة مجمع القسطنطيني -بحق  -
 

له   البدعة ،  ومما يؤسف  صحيح  .  أن ا دانة بواسطة مجمع   تعني  وال 
الحقيقية منذ  البشرية  المسيح  الذين ينكرون طبيعة  لم يعد هناك سوى قالئل  أنه 

قسطنطينية البدعة .  مجمع  لهذه  وجود  ً ،  و   تماما ليس  هيئة .  ولكن  فال الت 
Christian Science  بها كت .  تتمسك  مافقد  كتاباتها  بت  في  إدى  بيكر  ري 

أن مادي:  المتنوعة  غير  روحي،  المسيح  هو  جسد ،  بل  حقيقة  تنكر  وحركتها 
 بد أن نذكر أنفسنا بأن فكراً مثله تماماً دحضه الرسول  .  المسيح وكمال بشريته

في   جاء  قد  أنه  المسيح  بيسوع  يعترف  روح    وكل   " يقول  كتب  حين  يوحنا 
الذي سمعتم أنه يأتي واآلن هو  ،  ذا هو روح ضد المسيحوه.  الجسد فليس من هللا

 . ب3: 4يوحنا1في العالم " )
 

 :  * المنكرون لشخصه الواحد أو لطبيعتيه
 

في    قاطعين  كانوا  الذين  البعض  آلخر  آن  من  الكنيسة  تاريخ  شاهد  لقد 
،  االتنبير على أن طبيعتي ربنا كانتا متمي تين ولم يحدأ أي ت يير أو تعديل فيهم

ومن الصعب أن نطلق  .  تى أنهم ألقوا بحقيقة وحدة شخصه إلى غياهب الظالم ح
بدعة لفظ  التوا ن  في  ا ختالل  هذا  إنكار محدد ألي حق  ،  على  هناك  ليس  إذ 

 .لكنه بالتأكيد خطأ بالغ الخطورة. كتابي
 

في    أنطاكية  من  المنبثق  الالهوت  في  بار ة  الن عة  هذه  أصبحت  لقد 
الر والخاالقرنين  الموبسيوستي،  مسابع  ثيودور  لكتابات  نتيجة  . واضحة 

بطريركا    -راهب انطاكية    -ووصلت األمور لذروتها عندما أصبح نسطوريوس  
، ففي سعي نسطوريوس للدفاع عن ناسوت ربنا يسوع المسيح.  على قطسنطينية

مريم العذراء  على  أطلقت  التي   " اإلله  والدة   " لعبارة  استهجانه  مؤكداً ،  أظهر 
وقد استطاع أن يضع هذا التميي  ألنه كان يعتقد أن  . دت المسيح وليس هللاأنها ول

ومنفصلتين متمي تين  تكونا  أن  يجب  والبشرية  اإللهية  المسيح  كانت .  طبيعتي 
متمي تين طبيعتاه  وكانت  م دوجة  ربنا  في ؛  شخصية  نسطوريوس  أن  حتى 

شخصين اعتبره  والث،  النهاية  إلهيا  بشرياأحدهما  شخ،  اني  ذا  وليس  واحدا  صا 
لكن لم يتحد ا ثنان بأية ،  واعتقد أن  هوته سكن في ناسوته )جسدهب،  طبيعتين
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نسطوريوس.  حال عارض  الذي  ا سكندرية  من  الذي  كيرلس  تمسك  ،  لكن 
المستقيمة المسيح،  بالعقيدة  في  المتمي تين  للطبيعتين  التام  با تحاد  وقد  ،  القائلة 

في عام  أدان مجم أفسس نسطوريوس  أنطاكية ،  431ع  أدينت مدرسة  وبالتالي 
 .التي كان يمثلها نسطوريوس، كلها

 

قاد  .  رأي آخر في مدينة قسطنطينية مضاد تماماً لما سبق،  فيما بعد،  سمع 
معارضة شديدة آلراء    -الذي كان رئيساً ألحد األديرة    -ب  Eutychesأوطاخي )

أن وجد  ،  نسطوريوس لم تختف بعدبعد  آثارها  وقع في  ،  تلك  وبمعارضته.  أن 
المسيح طبيعتي  بين  الخلط  إما  .  خطأ  واحدة،  طبيعة  للمسيح  بأن  تمسك  فقد 

 ً معا الطبيعتين  البشرية،  بامت اج  للطبيعة  اإللهية  الطبيعة  بابتالع  كان  .  أو  وقد 
له حليفاً  كان  كيرلس  بأن  اعتقاده  في  و،  مخطئاً  خاصة  بصفة  أنكر  جود  وقد 

للمسيح أدين هو وجماعت.  طبيعتين  خلقيدونية   -ه  وقد  أطلق عليهم مجمع  الذين 
 .بmono physitesمذهب القائلين بأن للمسيح طبيعة واحدة )، 451عام 

 

األرثوذكسية  الكنيسة  عن  إقصائهم  الطبيعة ،  ورغم  مذهب  أنصار  أن  إ  
ذلك؛  الواحدة بعد  ال من  من  لفترة  محا.  استمروا  مع  وفي  ليوحدهم  منه  ولة 

للمسيحية العام  ً ا،  ا تجاه  وسطا ا مبراطور هرقل حالً  أن  :  قترح  عليهم  فل اماً 
خلقيدونية إقرار  لالتحاد  ،  يتبنوا  نتيجة  أنه  في  يتلخص  الذي  التنقيح  بعض  مع 

 فانه في المسيح توجد قوة واحدة إلهية بشرية وإرادة واحدة.، األقنومي
 

الفكر اسم )وقد أطلق على من تمس  وفي عام  .  بmonothelitesكوا بهذا 
روما  ف  681 أسقف  مع  وبالتعاون  للقسطنطينية  السادس  المسكوني  المجمع  إن 

القائلة بأنه كان في المسيح قوتان وإرادتان،  ،  عارضهم وتبنى العقيدة المستقيمة 
للطبيعة اإللهية البشرية خاضعة  الطبيعة  أنه  بد من اعتبار  . .ولكنهم أوضحوا 

القرار بها  ،  وبهذا  تؤمن  التي  المعتقدات  ملف  المسيحية  أغلق  الكنيسة  كل 
 .بخصوص شخص ربنا يسوع المسيح

 

خطورة  أكثر  أخرى  هرطقة  ظهور  يمنع  لم  هذا  حتى  كانت  .  ولكن  تلك 
فيلكس )أدرجيلالب،  بدعة  )،  أسقف  باسم  اآلن  تعرف  .  بadoptionismوالتي 

الهرطقات األخرى الكتاب ،  ومثل كل  اعالنات  قبول  لعدم  ظهرت هذه األخيرة 
البسيطة ولكن ،  المقدس  الكتابية  ا عالنات  في  ظهرت  التي  للمشكالت  وكحل 

بشرية عقول  المسيح  .  باستخدام  شخص  وحدة  على  للحفاظ  فيلكس  سعى  لقد 
اإللهية طبيعته  بسبب  هللا  ابن  كونه  مع  أنه  طبيعته ،  بافتراض  باعتبار  لكنه 

الطبيعي    ولم تبدأ هذه البنوة بالتبني عند الميالد.  بالتبني فقط ابن هللاالبشرية كان  
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معموديته،  للمسيح عند  قيامته،  ولكن  عند  الكمال  حد  ميالداً .  وبل ت  كان  لقد 
وقد كانت الكنيسة سريعة .  روحياً ذلك الذي جعل يسوع اإلنسان ابن هللا بالتبني

فلم يحافظ هذا التعليم  .  ء في العهد الجديدفي اكتشاف خطأ هذا الرأي تبعاً لما جا
عرض هذا الحق  ،  بل على العكس،  ح كما إدعىالجديد على وحدة شخص المسي

 . 794وقد أدين بصفة حاسمة من قبل سنودس فرانكفورت عام  . للخطر
 

 :  * القرن التاسع عشر
وإن  .  لم تقدم العصور الوسطى أية تعريفات أخرى لعقيدة شخص المسيح 

المستقيم الرأي  عن  حين آلخر  من  الجماعات  أو  األشخاص  بعض  ولكن  ،  حاد 
أخطائهم  التعريفات بفضح  كفيلة  كانت  إما .  الموجودة  ا نحرافات  هذه  وكانت 

 . إحياًء أو تحويرا في الهرطقات التي سبق مناقشتها
 

فمع أن األقطاب تنافرت في العديد  .  ولم تت ير األمور في عصر اإلصالح 
إ  أن كالً من كنيسة روما وكنائس اإلصالح أقروا بالعقيدة الخاصة  ،  لنقاطمن ا

ولم يبر  في تلك الحقبة سوى الفكر .  مسيح التي صي ت في خلقيدونيةبشخص ال
 .اللوثري الذي ناقشناه في الفصل الثامن

 

في بداية القرن التاسع عشر حدأ تحول كبير في دراسة شخص المسيح.   
الماضي اهتماماً مت ايداً بدراسة " يسوع الذي ظهر التاريخ " لقد    فقد شهد القرن 

وبين ،  التاريخي " الذي عا  بالفعل كما أوضحته األناجيل  مي وا بين  " يسوع
فقد تضاءل شيئا . " مسيح علم الالهوت" الذي أوضحته اقرارات اإليمان الكنسية

وبدأوا للطبيعة،  خارق  مسيح  عن  العلماء  تفكير  يسوع    فشيئا  عن  الحديأ  في 
إلهي  إنسان  عن  وكتبوا  الطبيعتين  عقيدة  تخلوا عن  لقد  إ.  بشري.  " وبر   سما 

فلم  .  " في هذا التطور الجديد  Schliermacher & Hegelشليرماخر وهيجل " 
بشري معلم  من  أكثر  لها  بالنسبة  المسيح  متفرداً ،  يكن  كونه  بسبب  ،  مع  إما 

أو بسبب مالمح الوحدانية التي توجد بين ،  هوتإحساسه الكامل با تحاد مع الال
ولى من هذا الكتاب مسيحا يختلف  وقد بينت لنا الفصول الستة األ.  هللا واإلنسان

فالمسيح الذي كتب عنه الوحي اإللهي في  .  جوهرياً عن هذه التخمينات البشرية
كان من   وما.  ا نجيل هو نفسه المسيح الالهوتي الذي ذكر في اقرارات اإليمان

الكتابية وصاغتها في تعريف لما  المعلومات  أنها جمعت كل خيوط  الكنيسة إ  
 .  في مجملهاتظهره كلمة هللا

 

باسم          عرفت  التي  النظرية  عشر  التاسع  القرن  خالل  أيضا  وظهرت 
(kenosisوكانت محاولة جديدة تماماً  عادة صياغة عقيدة  .  ب أو نظرية التخلي
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المسيح التي تعلم أن    7:  2وقد أشتق ا سم مما جاء في رسالة فيلبي  .  شخص 
النظرية تلك  .  آخذا صورة عبد " ،  المسيح " أخلى نفسه وقد فسر أصحاب هذه 

.  الكلمات على أنها تعني أن " الكلمة " أو " اللوجوس " ت ير حرفيا إلى إنسان
الكلية  قوته  جانباً  نحى  شيء،  لقد  بكل  ك ،  وعلمه  في  مكانووجوده  حتى  ،  ل 
حتى عاد  ،  ثم ا داد حكمة وقوة خالل حياته البشرية،  إدراكه بالهوته نحاه جانباً 

إ النهاية  يصبح هللافي  أن  هذه  لقد ظهرت  .  لى  التخلي  في kenosis) نظرية  ب 
متباينة كبيرة،  صور  وشعبية  قبو ً  انجلترا،  و قت  في  ثم  المانيا  في  . أو ً 

الد في بعض  يومنا هذاو  الت حية  الحفاظ على  .  وائر حتى  إلى  ترمي  وهي 
 . من أجلنا والتأكيد على عظيم إتضاعه لكونه أصبح فقيراً ؛ حقيقة ناسوت المسيح

 

حال  أية  خطيرة،  على  عيوب  بها  النظرية  من  ،  هذه  تقبل  أن  يمكن  و  
ي فالكلمة " أخلى نفسه " في فيلب.  هؤ ء الذين يخضعون لسلطان الكتاب المقدس

)رومية  ،  7:  2 في  الجديد  العهد  في  مرات  أربع  ،  14:  4أستخدمت 
ن لم تعني لك،  ب بمعنى تعطل 3:  9كورنثوس  2،  15:  9و  ،  17:  1كورنثوس1

" إخالء "  وصحيح الل ة يقودنا إلى ترجمة العدد الذي نحن بصدده تماماً .  أبداً 
( ترجمة  في  جاء  نفKing Jamesكما  جرد   " ا نجلي ية  كل صيت ب  من  سه 

" ،  حسن عبد  الترجمة .  آخذا صورة  في  تقريباً  مماثلة  الكلمات  هذه  وقد جاءت 
تعلمنا كلمات هذا العدد أن    .بAuthoized Versionاألخرى المعروفة باسم )

،  لكن جعل من نفسه شخصاً   يعتد به،  المسيح لم يصر على امتيا ه الالهوتي
عبد صورة  جانباً  .  وأخذ  ي نح  )عددلم  هللا  صورة  في  نحى  6وجوده  ولكنه  ب، 
وهذا ما يؤكده هذا العدد فهو لم يكف عن أن يكون ما كان  ،  مكانته المساوية هلل

 ً ،  وبد ً من أن يمارس حقه في السيطرة.  استبدل من لته باخرىلكنه  ؛  عليه دائما
ومما  شك فيه أن .  إرتضى بأن يضع نفسه في حالة خضوع حيأ دعى للطاعة

،  ذا الخضوع المادي أدى بربنا أن يقيم عالقات جديدة مع اآلب والروح القدسه
 . لكنه لم ي ير بأية حال من  هوته الجوهري

 

الذي   يعتبر أن  ،  على مذهب وحدة وجود هللا  تأسست حركة " التخلي "  
واإلنسان هللا  بين  مطلقا  اختالفا  إلي  ،  هناك  أحدهما  لتحول  امكانية  هناك  وأن 

وفيه أيضا تعارض واضح في  .  وانمحى الحد الكتابي الفاصل بين ا ثنين.  خراآل
يت ير )مالخي   أن  يمكن  أن هللا    المعلن  البين  يعقوب  6:  3الحق  .  ب17:  1، 

فقط ذلك  الثالوأ،  ليس  عقيدة  يهدم  المتجسد.  لكنه  من  ،  فا بن  ذاته  أخلى  الذي 
الثالوأ  يمكن أن يحتفظ بكي،  الخصائص اإللهية الالهوتي في حياة  وتقع  .  انه 

اللوثريين نفس خطأ  في  الحركة  مناقشته،  هذه  الطرفان  ،  الذي سبق  حيأ يظن 
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 بقاء على الكيان الالهوتي  مع ا،  أنه يمكن انت اع الصفات والخصائص اإللهية
تأثير أدني  لربنا  .  بال  كانت  بأنه  المقدس  الكتاب  تعليم  ي فلون  بذلك  وهم 
ألم نر أنه كان هللا حقا  .  إللهية خالل الفترة التي سجلت في األناجيلالخصائص ا

ذلك    وبالتمام إلى  التي صي ت من ،  با ضافة  ال رض  النظرية  هذه  تحقق  لم 
اسوت المسيح عن طريق ا عتقاد بأن " لوجوسا " مص راً فكيف يتأكد ن.  أجله

البشرية النفس  مكان  )التخلي    أخذ  جماعة  لدى  هو  فالمسيح  و   هللا  هو  ب   
بعيدا كل  ،  وكما قال ب.ب وارفيلد    " مجرد  هوت متقلص " ،  ولكن،  إنسان

 .اإلنسان المجيد الماثل أمامنا في الكتاب المقدس -البعد عن هللا 
 

وهي  ،  تتعارض مع كلمة هللا،  رت نظرية أخرى في القرن التاسع عشرظه 
(  " التدريجي  التجسد   " أن  ،  بgradual incarnationنظرية  أرادت  والتي 

لكن لتعطي لتجسد المسيح حقه  ،  بKenosisتتفادى أخطاء نظرية " التخلي " )
بل كانت  ،  وعفعملية التجسد لم تتم عند الحبل بيس،  وتبعاً لهذه النظرية.  ومن لته

مطرداً   اتحاداً   " اللوجوس   " اتحد  حيأ  والممثل   -تدريجية  المتفرد  باإلنسان 
ا المسيح  ،  لبشرىللجنس  وكانت   -يسوع  القيامة،  عند  كماله  ا تحاد  هذا  وبلغ 

والتي كان مرك ها  ،  اإلنسان ذا اإلرادة الواحدة والشخصية الواحدة  -نتيجته هللا  
اللوجوس  ،  يسوع اإلنسان إلهيةولكن  لكن   .  أعطى لهذه الشخصية خصائص 

الجديد العهد  في  تأييداً  يلقي  هذا  من  تصبحان ففكرة  .  شيء  اللتين  الشخصيتين 
وقد .  شخصية واحدة ما هي إ  إحياء للصورة المضللة التي تبناها نسطوريوس

في  ،  ويشكل ذاته الحقيقية،  ظهرت فكرة أن يسوع اإلنسان هو الشخصية الحقيقية
 . رى متعددة عن المسيح في القرن التاسع عشرآراء أخ

 

أصبح إلهاً من بعض الوجوه،   وقد رأي مؤيدو هذه اآلراء المسيح كإنسان 
بالالهوت،  أو على األقل إدراك  أن يكون  .  لديه  الجديد  يمكن  العهد  وأن رأى 
 ً قبل األ ل،  أكثر اختالفا إنه كان ابن هللا األ لي .  فكيان اللوجوس كان موجوداً 

ً ا  . لذي أصبح إنسانا
 

 ( ريتشل  البرخت  اسم  أن  شك  بال   Albrechtب)1889  -  1822لكن 

Ritschlيقول .  ب هو األكثر تأثيراً في الفكر الحديأ فيما يخص شخص المسيح
إنسان:  البرخت مجرد  كان  المسيح  عمله    -ولكننا  ،  إن  ما  ضوء  نكون   -في 

هللا ندعوه  أن  لن،  محقين  بالنسبة  قيمته  هي  هذه  وجوده  .  األن  استبعاد  فيمكننا 
العذراوي،  األ لي وميالده  شأن،  وتجسده  ومع    فهذه    الشخصي  باإليمان  لها 

الفريد وتأثيره  ومثاله  فتعاليمه  المجتمع ،  ذلك  إلى  لالنضمام  تدفعنا  أشياء  كلها 
تختلف هذه اآلراء اختالفاً طفيفاً  .  فنعي  حياة باعثها الكلي هو المحبة،  المسيحي
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الت للمدعو )عن تلك  ولكن بتأثير ريتشل فقد تسللت  .  بPaul of Samosataي 
 .اء إلى كل أركان العالم المسيحيهذه اآلر

 

القرن    بداية  حتى  الناس  عقول  في  أثرت  التي  األفكار  عينة  كانت  هذه 
وما كان يمكن ألحدها أن يلقي قبو ً لو أن المسيحيين ظلوا خاضعين  .  العشرين

المقدس المسيح؛  بد وأن    واستمروا،  للكتاب  بأن ما يخص شخص  إيمانهم  في 
كان القرن  ،  بمعنى آخر.  اإللهي وليس بالحجج البشرية  يقرر عن طريق الوحي

اإلنجيل على  الهجوم  عصر  هو  عشر  البشرية،  التاسع  الفلسفة  شأن  .  وإعالء 
التخلي عن اإلنجيل اإليمان ،  وسار  إقرارات  ا نحراف عن  إلى جنب مع  جنباً 

 .التاريخية
 

  ً )إقرارات اإليمانب هو  ألن األخير  ،  فا ثنان إما يقفان معاً أو يسقطان معا
)اإلنجيلب لألول  اإليمان .  تفسير  عدم  بامكانهم  أنه  ظنوا  الذين  هؤ ء  وكل 

الكنسية اإليمان  إقرارات  ورفض  على ،  باإلنجيل  اإلبقاء  الوقت  نفس  وفي 
أسف،  مسيحهم بكل  مخطئين  نح.  كانوا  محبتهم  ت د  المسيحلم  بالحري  ،  و  بل 
أ.  بردت أفعالهم  نتيجة  أداروا  وكان من  الرجال والنساء  ن عدداً   يحصى من 

فقد دخل ا رتداد للكنائس في عصر لم يسبق له مثيل في عدم  .  ظهورهم للمسيح
الذين يبدون وكأنهم  .  اإليمان وليس لدى هذا العالم الساخر إ  ا  دراء بأولئك 

 .وا همحتى يرتق، هم في الحقيقة يسعون لتسليمه ألعدائهبينما ، يقبلون مخلصهم
 

 :  * علم الالهوت اليوم
لكلمة هللا،   السافر  باإلنكار  الساقط  البشري  العقل  أن تخصب تربة  بمجرد 

  ي ال ،  وفي عالم اليوم.  فال يمكن التنبؤ بالنظريات التي يمكن أن تنمو داخله
ا  أذهان  في  ينمو  المسيح  بشخص  الخاص  قلوب  الحق  في  ويحب  لكثيرين 

بفضل،  الكثيرين فقط  وهذا  ب ابة .  نعمة هللا  نبات رهيف محاط  الحق مثل  فهذا 
البشرية النظريات والتفسيرات  التي تبدو وكأنها سوف تخنقه وتالشيه من ،  من 

وليته يحأ   !ليت هللا يستخدم هذا الكتاب في إحياء هذا النبات الرهيف.  الوجود
على   واألكفاء  خلسة  األقوياء  المعتدي  ال وان  لتجتأ  الفأس  والمتجاو   وضع 

 ! الحد
 

في عام  ،  والمتمي  عن  هوت القرن التاسع عشر،  بدأ الالهوت المعاصر 
.  ب1968  -  1886بنشر تفسير للرسالة إلى أهل رومية لكارل بارت )،  1919

وقد  ،  ومما   شك فيه أن بارت هو أكثر الالهوتيين تأثيراً في العصور الحديثة
جميع   في  الكنيسة  في  آراؤه  لهذا.  القاراتأثرت  الالهوت ،  ونتيجة  أصبح  فقد 
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 ً لم تعد مخبأة في أحد األركان.  المعاصر عالميا الحديثة  ، فأينما وجدنا.  واآلراء 
 . سوف نواجهها بكل تأكيد

 

وهام  صحيح  هو  مما  بارت  في  هوت  الكثير  عن  ،  هناك  فكره  ولكن 
ن من األهمية بمكان فبالنسبة لبارت لم يك.  شخص المسيح  بد وأن نتحذر منه

إذا كانت الحقائق التاريخية المختصة بيسوع في األناجيل يجب أن يعول عليها  
بل على مقابلة شخصية  ،    يعتمد اإليمان على حقائق تاريخية،  أم  . فبالنسبة له

المسيح للمؤ.  مع  بالنسبة  لها  قيمة  قيامته    المسجلة عن  الحقائق  فما .  منفمثالً 
ً يهم هو مقا وبهذه التصريحات فان بارت يقطع جذور المسيحية .  بلتنا له شخصيا
فان حقيقة تاريخية عمل المسيح  ،  وبالنسبة له.  وبالتالي يدمر أساسها،  من التاريخ

 . الفدائي كأساس لبشارة إنجيل المسيح يجب إعادة النظر فيها
 

هللا  هو  المسيح  يسوع  بأن  بارت  سلم  فقد  ذلك  ل،  ومع  أنه  يحبذ إ   م 
فقد رفض قبول حقيقة أن المسيح اجتا  حالة  .  ا عتراف بتواضع اإلنسان يسوع

وتساءل " ماذا  .  حالة المجد والرفعة  -حسب الترتيب ال مني    -تلتها  ،  من الذل
. " إن هذا طبيعي بالنسبة إلنسان " . يعني أن نقول عن إنسان أنه أهين أو أذل  " 

" هذا طبيعي جداً بالنسبة .  "      أنه تعظم وارتفععن هللا  " وماذا يعني أن تقول
فقد قلنا ما فيه الكفاية لنبين  ،  ليس المجال هنا لتتبع الم يد من تعاليم بارت.  هلل " 

واضح أن  .  أن التعريفات التاريخية بخصوص شخص المسيح   قيمة لها عنده
 . ارهإنكعلم الالهوت الحديأ بدأ برفض ما صدر عن مجمع خلقيدونية و

 

الميالد    الوحي بوجه عام وحقيقة  الحادة بخصوص  وفيما عدا ا ختالفات 
)،  العذراوي برنر  إميل  )1966  -  1889جاء  هوت  ب  Emil Brunnerب 

بارت لالهوت  ).  مماثال  بلتمان  رودلف  )1976  -  1884ثم   - Rudolfب 

Bultmanالذي كان أكثر تطرفاً من بارت ومثل   .ولكنه ذو تأثير مماثل له،  ب 
لم ير بلتمان الكتاب المقدس أنه كلمة هللا الموحي بها بأي ،  سابقيه بارت وبرنر
الرئيسي يدور حول أن األناجيل.  معنى موضوعي لم تعطنا فكرة ،  وكان جدله 

فكتَّاب األناجيل أوضحوا ما رأته الكنيسة األولى  .  حقيقية وموثوق بها عن يسوع
شخصه ن.  في  أن  علينا  يجب  إطالذا  هؤ ء  كشف  وصفه  الذي  القصة  ر 

. ونرى كيف كان المسيح الحقيقي،  لكي نصل إلى ما ورائها،  المسيحيون األوائل
التي   الفقرات  في  أساساً  تقع  المسيح  المحضة حول  الحقيقة  أن  بلتمان  أعتقد  لقد 

لم يشك في أن المسيح عا  في  .  تسجل تعاليمه، وليست تلك التي تسجل أعماله
ا من  ذلك ولكن،  ألياميوم  من  أكثر  معرفتنا  امكانية  في  يشك  صي ت .  ه  فقد 

لتعاليمه األصلية  متسلسلة  ،  المقتطفات  روايات  في  األولى،  الكنيسة  بواسطة 



 

 108 

 

والمكان ال مان  في  ومتتابعة  مختلفة  تاريخية  تفاصيل  طريق  عن  .  . ومترابطة 
بقى ت القليلة التي تو بد لنا أن نسقط كل هذه ونعير كل اهتمامنا للمعلوما.  الخ

 ً التفاصيل جانبا تنحية هذه  الجديد  .  لنا بعد  العهد  أن  بلتمان حقيقة  وهكذا تجاهل 
المسيح رسل  بواسطة  كتب  إشرافهم،  بكامله  تحت  أية .  أو  بلتمان  لنا  يترك  لم 

المسيح أن نصيغ عقيدة عن شخص  بها  قيمة نستطيع  ذات  لقد رأى  .  معلومات 
الجد العهد  مسيح  شخص  األ ليفي  المجيد  المؤمنون أس،  يد  ابتدعها  طورة 

التبشيرية،  األوائل اليوم،  ألغراضهم  لرجال ونساء  أنه .  لكنها   تصلح  ويقول 
ونستحضر ،   بد لنا أن نحفر فيما وراء األفكار وال خرفة التي للكنيسة األولى

الحادي  القرن  أناس  وتناسب  معنى  ذات  صورة  في  عندئذ  نجده  الذي    المسيح 
 .والعشرين

 

بلتم  دمر  التاريخلقد  في  المسيحية  أساس  بارت،  ان  فعل  كما  لقد  .  تماماً 
تجاهل حقيقة أن رسالة الكنيسة األولى في البشارة تمرك ت حول شخص وعمل  

تاريخي ً ،  مسيح  تماما تأثيره  كانت .  كما  شى  التي  الخارقة  القوة  رفض  لقد 
ص من  بعقيدة  ونادى  التاريخية  في  ،  نعهللمسيحية  التداخل  بعض  من  بالرغم 

 . المصطلحات
 

فعلم الالهوت الحديأ ليس انحرافاً عن  . تحتاج هذه النقطة إلى تنبير خاص 
فنحن   نكاد نرى نقطة بداية مشتركة  ،  المسيحية التاريخية أو حتى تحو ً عنها

ً ،  لالثنين بينا اختالفاً  ا ثنان  يختلف  يستخدم  .  إذ  الحديأ  من  والالهوت  العديد 
التي استخدمت عبر المسيحي  المصطلحات  اإليمان  الالهوت  ،  تاريخ  لكن علم  

فيها،  الحديأ ً ،  ينفأ  تماما مختلفة  الرب  .  معاني  عن  يتكلمون  أنهم  يدعون  فهم 
اللهم  ،  ولكنه مسيح آخر غير الذي أتى ذكره في الكتاب المقدس،  يسوع المسيح

المكو نفسها  للحروف  استعمالهم  لالسمإ   الخاصة  .  نة  المصطلحات  أن  كما 
الالهوت   بالعقائد لعلماء  بالنسبة  الكثير  تعني  التاريخية    اإليمان  وإقرارات 
.  وكأنها إعالنات من عالم آخر، بل ويعتبرونها غير مقبولة و  يعتد بها، الحديأ

  فالدارسون للفكر الكتابي عن المسيح ويعترفون بقرارات ،  والعكس أيضا صحيح
يستح،  خلقيدونية ما  الحديأ  الالهوت  علم  في  فهمهيجدون  عن  ،  يل  بعيد  فهو 
القلب،  المنطق في  واحداً  وتراً  أو  ،  و  يمس  أخرى غير معروفة  ل ة  يتكلم  إذ 
 .مفهومة

 

 ( تيلتي   بول  الحديأ هو  الالهوت  لهذا  ب  1965  -  1886ومثال صارخ 
(Paul Tillichتعن.  ب له    بالنسبة  ممارسات، فالديانة  أو  مؤكدة  معتقدات  ي 

الف تهم  التي  النقطة  النهايةلكنها  في  التقليدية  .  رد  الصيغ  كل  رفض  فقد  لذا 
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المسيح واعتبر أن ا عالن الذي يقول أن " هللا ظهر  .  الخاصة بشخص وعمل 
ً ،  في الجسد " ليس غير مألوف فقط وما كانت القصص  ،  ولكنه غير معقول أيضا

 وما.  و  أهمية لقيامة المسيح،  النسبة له إ  أساطير خرافيةالتي في األناجيل ب
يهم في األمر ليس إن كان المسيح قد قام من األموات أو لم يقم، ولكن استعادة  

،  فلم يكن المسيح شيئاً في حد ذاته،  وبالنسبة لتيلتي .  كرامته في أذهان تالميذه
ه  فيه  الذي  الرم   كونه  حيأ  من  مهما  كان  أساس  ولكنه  عن  انفصالنا  م 

 .وجودنا
 

وإدرا  فهم  البسطاء  المؤمنون  عن  يستطيع  المقدس  الكتاب  يقوله  ما  ك 
ولكنهم   يستطيعون ،  ويمكنهم أن يمي وا قيمة إقرارات اإليمان القديمة،  المسيح

الحديثة واألفكار  اآلراء  هذه  ).  فهم  كولمان  أوسكار  كتابات  أن  ب  1902وكما 
(Oscar Cullmanذلك ألنه كثيرا ما استشهد  ،  أكثر قبو  وفهما بالنسبة لهم،  ب

ب كتاباته  دراساتهفي  في  إليه  ورجع  المقدس  أعطتنا  .  الكتاب  أبحاثه  أن  ومع 
إ  ،  إدراكاً قيماً لكريستولوجيا )علم دراسة شخص المسيح وعملهب العهد الجديد

 ً وصفا فيه  نجد  أن  يمكننا  بأنه  تأكيداً  يعطينا  أن  يرفض  تماماً   أنه  به  موثوقاً 
لجديد   يحمل بين طياته  كما يقر على أن العهد ا،  ومقبو ً لحياة وتعاليم يسوع

وهكذا يفهم ضمناً أنه ،  وماهية شخصيته،  اهتماما حقيقيا بتوضيح من هو المسيح
 . ينكر  هوت المسيح

 

حياة   في  كمشارك  المسيح  يبر   أن  يعنيه  كولمان    أن  فيه  ومما  شك 
اإللهيا القول.  لثالوأ  عنه ،  خالصة  يتكلم  الذي  المسيح  أن  سبق  مما  يتضح 

 . الذي نحبه ونعبده، يس هو المسيح المذكور في الكتاب المقدسكولمان ل
 

هذه  أيامنا  في  إلينا  قدموا  مسحاء  من  كم  بونهوفر    !   ترى  )ديترت  
Dietrich Bonhoeffer( اه  أطرى على ما اسم،  ب مثال1945  -  1906ب     "

(  " لآلخرين  عا   الذي  جون ،  ب The man for othersاإلنسان  بينما 
ب في كتابه األكثر مبيعاً بعنوان John Robinson(1919  -  1984  روبنسون  

هلل"   األمين   "Honest to God    إلى الفعالة  النافذة  بمثابة  يخبرنا عن شخص 
 .هللا

 

الفريد نورأ وايتهيد      -  Alfred North Whitehead  (1861وأخبرنا 
1947  " العملي  الالهوت   " وحلفاء  هو     process theologyب  عن شخص 

. ولكنهم أنكروا صراحة فكرة أنه هللا المتجسد،  الوحيد الذي عمل هللا فيه   نساناإل
شاردين   دي  تيالرد  بيير  ابتدع   Pierre Teilhard de Chardinأما  فقد 
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 ً عملية،  مسيحا وتحقيق  الداخلي  ا ساس  والتطور  هو  يأتي جيرجن  .  النشوء  ثم 
)  Jurgen Moltmanمولتمان   سنة  في  عب1926المولود  بمسيح  عن  ب،  ارة 

و  يقوم عليه تعليمه الذي  ،  وينكر قيامته الجسدية،  شخص نذكره من آن آلخر
 .يعرف باسم "  هوت الرجاء " 

 

 ( سنة  المولود  بانينبرج  وولفارت  الرأي  في   Wolfartب  1928ويخالفه 

Pannenberg  ،ولبرهة .  ويعلن للعالم أن المسيح بالحقيقة قام من بين ا موات
 ً فرحا قلوبنا  ولكننا  ،  تختلج  ظهر،  قد  الرسولي  اإليمان  أبطال  أحد  أن  ظانين 

مسيح غير معصوم   بانينبرج عن  يتحدأ  ا حباط عندما  في  ن رق  ما  سرعان 
ب نهاية العالم وقيامة كل  عندما يخطيء الظن بأن قيامته سوف تواك -من الخطأ  
 . المؤمنين

 

عدة آ ف إن ألوفا من األصوات في صالون علم الالهوت الحديأ تنادي ب  
تنتهي بلبلة    في  النظريات  البلبلة.  من  هذه  الخارجي كل  العالم  يسمع  ،  وحين 
بعيداً ،  و  يجد صوتا واضحا جا ما أذنيه ويمضي في طريقه  ومن  .  فإنه يسد 

الذ  يلتقطهالقليل  أن  استطاع  للمسيح  ،  ي  كان  إن  متيقن  أحد  من  ما  أنه  استنتج 
وقد  .  سيحية عبارة عن إتباع مثال المسيحفالم،  وجود أم  ، ولكن أيا كان األمر

قادت ا نشطة الكنسية العالم ليظن أن إتباع مثال المسيح يكون في ا ن ماس في 
الفقراء بين  ا جتماعي  أو  السياسي  تذكرته وه.  النشاط  بدون  العالم  يهلك  كذا 

وديانه القدوس  خالقه  على  اإلنسان  .  بتعدياته  هللا   في  أن  أيضا  العالم  ويجهل 
 .خلصاً كافياً للتائبم
 

حتى    عالياً  أصواتهم  يرفعوا  أن  الحق  العارفين  لهؤ ء  الوقت  حان  لقد 
اماً فكلمة هللا واضحة تم.  تخفت أصوات علماء الالهوت الحديأ وتبدو كالصمت

المسيح يسوع  الرب  شخص  في  .  بخصوص  ببراعة  الحق  هذا  لخص  وقد 
الم بنبرة واثقة وغير مهت ة بأن " ونستطيع أن نعلن للع.  اقرارات ا يمان القديمة

هللا الثالوأ،  ابن  في  الثاني  نفسه،  األقنوم  األ لي  هللا  في ،  هو  لآلب  ومساو  
ال مان،  الجوهر بكل خصائصها األساسية  ،  البشر  اتخذ طبيعة،  ولما جاء ملء 

العامة خطية،  وضعفاتها  بال  مريم :  لكن  أحشاء  في  القدوس  بالروح  به  وحبل 
جوهر من  اإللهية  .  هاالعذراء  ومتمي تان،  كاملتان  طبيعتان  اتحدت  وهكذا 

هذا الشخص  .  بال تحول و  اختالط و  امتصاص،  والبشرية في شخص واحد
الك وا نسان  الكامل  واحدهللا  مسيح  لكن  والناس،  امل  هللا  بين  األوحد  .  الشفيع 

 .ب2، الثامن، )اقرار ويستمنيستر
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 تذييل 
 

ونبرنا على ،  ربنا يسوع المسيح العجيب  بحثنا في الفصول السابقة شخص 
 . أنه هللا األ لي

 

ويتساءل أنسلم  .  في كيانه  لم يحجم مخلصنا عن اتخاذ طبيعة بشرية كاملة  
Anslem : ً ظهر في  واجابة هذا التساؤل تتلخص في أنه    لماذا أصبح هللا إنسانا

.  بة وإيمانكي يصنع كفارة تامة لخطايا كل من يرجع إليه في تو  الهيئة كانسان
 .فلكي يتم خالصنا كان  بد للمسيح أن يكون هللا الكامل واإلنسان الكامل

 

رأينا    الكتابوكما  هذا  من  ،  في  ناقصة  كانت  المسيح  عن  كثيرة  فآراء 
أو من أخرى تفكيرنا،   اوية  حتى نكون كتابيين في  دائماً  أن نجتهد  لنا  ،  و بد 

الحق هذا  تعبيرنا عن  السنو.  وفي طريقة  أعضاء  في  بعض  حاول  األخيرة  ات 
اآلب فوق  المسيح  مكانة  من  يرفعوا  أن  المتطرفة  الب.  الحركات  عض وحاول 

حتى أنهم صوروه فقط في دور ،  اآلخر التأكيد على قدرته على صنع المعج ات
 . بSuper manالرجل الخارق صانع العجائب )

 

حر  معلمي  من  كثير  تعليم  في  الملحوظ  القصور  بعض  هناك  أن  كة  كما 
مثل أحد  ،  " بخصوص شخص وعمل المسيح Word of Faith  كلمة ا يمان " 

ورأى آخر يقول  ،  المسيح ه م من الشيطان عند الصليب  اآلراء الذي ي عم أن
وقد أصدر  .  إنه جاء كإنسان ليكون نموذجاً للصحة والثراء للمؤمنين العصريين

( كونيل  ماك  أمثال  من  المؤلفين  وهانجراMc Connelبعض  ف       ب 
(Hangraff  ب بعض الكتب التي تبين بدقة ووضوح بعض هذه اآلراء الخاطئة

 .شخص ربنا وعمله  والمجدفة عن
 

المسيح  يسوع  الرب  في  ذروتها  في  هللا  نعمة  عظمة  ظهرت  كل  .  لقد  له 
 . وإلى أبد الدهور، المجد في الكنيسة اآلن
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 1ملحق  
 دستور خلقيدونية 

 

 
إقرار خلقيدونية    القسطنطينية على مضيق   451في أكتوبر عام  كتب  في 

اإل،  البوسفور الرئيسية وهو  النقاط  كل  حيأ  من  قبو ً  واألكثر  األقدم  عالن 
 . المتضمنة في عقيدة شخص المسيح

 

فقد دعا اإلمبراطور مارسيانوس المجمع العام الرابع لكبح جماح الهرطقة   
( واإلطاخية  تألف  .  بNestorian & Eutychian heresiesالنسطورية  وقد 

يمان الذي اتفقوا على الج ء األساسي أسقفا ونتج عنه قانون اإل  630المجمع من 
وظل منذ ،  إنه بيان دقيق وضع في شكل منسق من التعليم الكتابي الخالص:  منه

المقبول   إنه اإليمان  المسيح.  للفكر والتعليم الخاص بشخص  الوقت نموذجاً  تلك 
، وقد أدمج في قوانين إيمان وإقرارات   حصر لها،  من كل الكنائس المسيحية

لذلك فمثل آبائنا .  أنه يقدم األساس لعدد ضخم من الكتابات والترانيم التعبديةكما  
ربنا ،  نعلم الناس ليعترفوا با بن الواحد،  القديسين كلنا بنفس ا قتناع برأي واحد

المسيح الالهوت،  يسوع  في  الن،  الكامل  أيضا في  ، بالحقيقة هللا،  اسوتوالكامل 
عاق بنفس  إنسان  الالهوتوبالحقيقة  بموجب  اآلب  مع  متحد  وجسد  ومتحد ،  لة 

الجسد بحسب  بال خطية،  معنا  مثلنا  كل شيء  من  ،  في  الدهور  كل  قبل  مولود 
ولد  ،  في هذه األيام األخيرة من أجلنا ومن أجل خالصنا،  اآلب بحسب الالهوت

بحسب   اإلله  والدة  مريم  العذراء  الواحد.  الجسدمن  المسيح  ،  الرب ،  ا بن،  انه 
اختالط،  الوحيد بال  طبيعتين  في  انفصال،  الكائن  أو  انقسام  أو  ت يير  ولم  ،  و  

لكن بقيت الصفات الخاصة بكل  ،  يعتر أي من الطبيعتين أي فناء نتيجة اتحادهما
واحد،  طبيعة وكيان  واحد  شخص  في  إلى ،  موجودة  منقسم  أو  منفصل  غير 

كما أعلن  ،  الرب يسوع المسيح،  لكلمةهللا ا،  ا بن الوحيد الواحد  لكنه،  شخصين
وكما وصلنا قانون  ،  وكما علمنا الرب يسوع المسيح نفسه،  األنبياء منذ البدء عنه

 .اإليمان من اآلباء القديسين
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 2ملحق  
 قانون أثناسيوس لإليمان 

 

أثناسيوس  إلى  القانون  هذا  )،  ينسب  اإلسكندرية    373  -  328أسقف 
 .بطل األرثوذكسية الكتابية ضد اآلريوسيةوهو ، تقريباًب

 

يريد  كل من   " ا فتتاحية  بكلماته  القانون  هذا  " .واشتهر  بعد  .  .  وقد كتب 
المسيح بشخص  الخاصة  المجاد ت  ملف  أفسس ،  إغالق  مجمع  إقرار  وبعد 

مس وربما يكون قد صدر في شمال أفريقيا بين القرنين الخا.  ومجمع خلقيدونية
 . سطة أولئك الذيم تأثروا بأوغسطينوس أسقف هيبووالثامن بوا

 

سر    بخصوص  الكنيسة  إليمان  عظيماً  إقرارا  اثناسيوس  دستور  ويعد 
مع بعض  ،  وقد قبلته الكنيسة المسيحية جمعاء.  وشخص المسيح ،  الثالوأ العظيم

المؤمنين على " عبارات اإلدانة " به العا.  التحفظات من كثير من  م    فالرأي 
العبارات  يحبذ التي ،  أن تحتوي وثيقة بشرية على مثل هذه  الوثيقة  خاصة تلك 

 .تسجل اختالفات دقيقة في مثل هذه الموضوعات العميقة
الجامع ،  عليه فوق كل شيء،  كل من يريد أن يخلص  -  1 أن يتمسك باإليمان 

(Catholic faithب . 
 .فمن المؤكد انه سيهلك، كالذي إن لم يحفظ كل واحد حفظا تاما دون انتها - 2
فهو هذا   -  3 الجامع  اإليمان  ثالوأ،  أما  في  إلها واحداً  نعبد  وثالوأ في ،  أننا 

 .وحدة
 . فال امت اج لالقانيم و  انفصال في الجوهر  - 4
 .وأقنوم الروح القدس آخر، وأقنوم ا بن آخر، فأقنوم اآلب واحد  - 5
واحد   -  6 إله  هناك  وا،  ولكن  متسومجد  لآلب  ،  اويحد  واحدة  أ لية  وعظمة 

 . وا بن والروح القدس
 . وكما هو اآلب كذلك ا بن وكذلك الروح القدس  - 7
 .فاآلب غير مخلوق وا بن غير مخلوق والروح القدس غير مخلوق  - 8
 . كذلك ا بن وأيضا الروح القدس، واآلب غير محدود  - 9
 . يلروح القدس أ لوا،  وا بن أ لي، اآلب أ لي - 10
 . بل أ لي واحد، ومع ذلك ليس هناك ثالثة أ ليين - 11
ولكن ،  و  ثالثة غير محدودة،  لذا فليس هناك ثالأ كائنات غير مخلوقة  -  12

 . واحد غير مخلوق وغير محدود
 وكذلك الروح القدس. ، وا بن كلي القدرة، اآلب كلي القدرة، وبالمثل - 13
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 .ولكنه واحد فقط، لية القدرةال وجود لثالثة كائنات كومع ذلك ف - 14
 .والروح القدس هو هللا ، وا بن هو هللا، اآلب هو هللا، وهكذا - 15
 . ولكن إله واحد، ومع ذلك فليس هناك ثالثة آلهة - 16
 .الروح القدس هو رب أيضا، ا بن هو رب، وأيضا اآلب هو رب - 17
 . ولكن رب واحد، اك ثالثة أربابومع ذلك فليس هن - 18
كما أننا مل مون بالحق المسيحي أن نعترف بكل أقنوم على حدة  ،  وهكذا  -  19

قد نهينا عن أن نقول بوجود ثالثة آلهة  ،  بواسطة العقيدة الجامعة،  أيضا
 أو أرباب.

 . لم يخلق اآلب وكذلك لم يولد - 20
 . ولكنه مولود، يخلق ولم، لم يصنع، ا بن هو من اآلب فقط - 21
ا  -  22 من  القدس  يولدوالروح  ولم  يخلق  ولم  يصنع  لم  وا بن،  ولكنه  ،  آلب 

 . منبثق
آباء  -  23 ثالثة  وليس  واحد  آب  فهناك  أبناء،  لذلك  ثالثة  وليس  واحد  ، وابن 

 .وروح قدس واحد وليس ثالثة
 أقل عظمة.  ليس هناك أعظم أو،  وفي هذا الثالوأ ليس هناك أول أو أخير - 24
وم  -  25 األ لية  في  مشتركون  الثالثة  ً ولكن  معا فيما  ،  تساوون  قلنا  كما  حتى 

 .وهذا هو من نعبده، وثالوأ في وحدة، سبق، هناك وحدة في ثالوأ
يخلص،  لذلك  -  26 أن  يريد  من  الفكر بخصوص ،  فكل  هذا  له  يكون  أن   بد 

 .الثالوأ
األبدي  -  27 الخالص  ينال  لكي  ربنا يسوع   ،  ولكن  بتجسد  قلبياً  يؤمن  أن  بد 

 .المسيح
إيمان حقيقي حينما نؤمن ونعترف بأن ربنا يسوع المسيح هو  ولذلك فهو    -  28

 ً  . هللا واإلنسان معا
اآلب،  هو هللا  -  29 األ ل من جوهر  منذ  إنسان ،  موجود  ملء  ،  وهو  في  ولد 

 . ال مان من كيان أمه 
 . ذو نفس عاقلة وجسد بشري، إنسان كامل،  هللا الكامل - 30
 .ب من جهة ناسوتهأدنى من اآل، مساو لآلب من جهة الالهوت - 31
 .إ  أنه مسيح واحد وليس اثنين،  ومع أنه هللا وإنسان - 32
ليس بسبب تحول  هوته إلى ناسوت لكن باتخاذه ناسوته في  ،  ولكنه واحد  -  33

 .هللا
 .ولكن بالوحدة مع األقنوم، رليس واحداً نتيجة امت اج الجوه - 34
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إنسانا واحداً   -  35 النفس والجسد تكونان  أن  هكذا هللا واإلنسان يكونان ،  وكما 
 .مسيحاً واحداً 

خالصنا  -  36 ألجل  تألم  الذي  الجحيم،  ذاك  إلى  في  ،  ن ل  األموات  من  وقام 
 . اليوم الثالأ

وسوف يأتي  ،  لقدرةوجلس عن يمين هللا اآلب كلي ا،  وصعد إلى السماء  -  37
 . ليدين األحياء واألموات

مجيئه  -  38 عند  جميعاً  ،  الذي  الناس  عن  ،  بأجسادهمسيقوم  حساباً  ويعطون 
 . أعمالهم

والذين فعلوا السيئات ،  وسيذهب الذين عملوا الصالحات إلى الحياة األبدية  -  39
 .سوف يذهبون إلى النار األبدية

 وكل من   يؤمن به بثبات وبكل أمانة لن يخلص. ، هذا هو اإليمان الجامع - 40
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


