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  سر الميالد: التجسد

  الطبيعة أعجوبة – الجزء الثاني
  ديفيد بالت. د
  

الجـو . ٢، أدعوك تفتح معايا رسالة فيلبـي إصـحاح )وأتمنى إنه يكون معاك(لو كان معاك كتاب مقدس 
مـن  ٢فيلبـي  ..أشجعكم انكم تحفظوا الفقـرة دي. ٢مهيأ قدامنا اننا ندرس الوجه التاني للميالد من فيلبي 

اللــي  المــرة. ن اهللا يكــون فــي الجســدإبتورينــا مــين هــو المســيح وٕايــه هــو التجســد ومعنــى  ١١لعــدد  ٥عــدد 
نـتكلم عـن إزاي هـو ا دلـوقتي هـ. نه هـو اهللا فـي طبيعتـهإ اتكلمنا عن إزاي المسيح هو رجاء المجد و  تفات
  .الطبيعة أعجوبةنسان في طبيعته ومش بس رجاء المجد لكن كمان إ

ا نركــز علــى ونقــرأ الفقــرة عشــان ناخــد فكــرة ونفهــم المضــمون وبعــد كــده هــ ٥ :٢ نــا نــبص علــى فيلبــيو خل
ي بتـدي ٦ومن عـدد " َفْلَيُكْن ِفيُكْم هَذا اْلِفْكُر الِذي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َأْيًضا٥"بولس بيقول، . عدد واحد منها

لِكنـُه َأْخَلـى ٧. هللاِ  ِ الً ِسـْب ُخْلَسـًة َأْن َيُكـوَن ُمَعـادِ الـِذي ِإْذ َكـاَن ِفـي ُصـوَرِة اِهللا، لَـْم َيحْ ٦"وضـح لنـا، ي الفكـر ده
َوإِْذ ُوِجـَد ِفـي اْلَهْيَئـِة َكِإْنَسـاٍن، َوَضـَع َنْفَسـُه َوَأَطـاَع َحتـى ٨. َنْفَسُه، آِخًذا ُصوَرَة َعْبٍد، َصـاِئًرا ِفـي ِشـْبِه النـاسِ 

ِليبِ  َعـُه اهللاُ ٩. اْلَمْوَت َمْوَت الصاْسـٍم  ِلـذِلَك َرف ١٠َأْيًضـا، َوَأْعَطـاُه اْسـًما فَـْوَق ُكـل ِلَكـْي َتْجثُـَو ِباْسـِم َيُسـوَع ُكـل
َوَيْعَتِرَف ُكل ِلَسـاٍن َأن َيُسـوَع اْلَمِسـيَح ُهـَو ١١ُرْكَبٍة ِممْن ِفي السَماِء َوَمْن َعَلى اَألْرِض َوَمْن َتْحَت اَألْرِض، 

  ".َرب ِلَمْجِد اِهللا اآلبِ 
الــــِذي ِإْذ َكــــاَن ِفــــي ُصــــوَرِة اِهللا، َلــــْم َيْحِســــْب ُخْلَســــًة َأْن َيُكــــوَن ٦"  ٦ركزنــــا علــــى عــــدد  تاللــــي فاتــــ حلقــــةال

" .لِكنـُه َأْخَلـى َنْفَسـُه، آِخـًذا ُصـوَرَة َعْبـٍد، َصـاِئًرا ِفـي ِشـْبِه النـاسِ ٧:  "٧نـدرس عـدد ا النهارده هـ" .هللاِ  ِ الً ُمَعادِ 
  .لنا الكلمة النهارده نشوف إيه الحقايق اللي بتقدمهاخلونا .. همةكل كلمة في العدد ده م

  
اللي بصينا عليها األسبوع اللـي فـات لمـا كـان بيقـول،  ١٤: ١هي الترجمة الحرفية ليوحنا " االبن الوحيد"
ـــا َمْجـــَدُه، َمْجـــًدا َكَمـــا ِلَوِحيـــٍد ِمـــَن اآلب" الوحيـــد وهـــو نفـــس معناهـــا الحرفـــي االبـــن والكلمـــة اليونانيـــة " َوَرَأْيَن
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َألنـــُه هَكـــَذا َأَحـــب اُهللا اْلَعـــاَلَم َحتـــى َبـــَذَل اْبَنـــُه ١٦"لمـــا بيقـــول،  ١٦: ٣ المصـــطلح اللـــي اســـُتِخدم فـــي يوحنـــا
  ".اْلَوِحيَد، ِلَكْي َال َيْهِلَك ُكل َمْن ُيْؤِمُن ِبِه، َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اَألَبِديةُ 

  
ن إبنـبص ليسـوع علـى نـا النهـارده واحنـا يل حقايق ها يتكشـفوا؟ فيه تالت كده ردمتفإيه اللي بيخلي يسوع 

كــل قلوبنــا مــن أنــا أصــدق إننــا لــو قــدرنا نفهــم الحقــايق التالتــة دول كــويس . الطبيعــة أعجوبــةتجســده هــو 
يســوع فــي تعاملنــا مــع تتغيــر طريقــة ا تتغيــر وكمــان هــا وعقولنــا، أكيــد الطريقــة اللــي بنشــوف يســوع بيهــا هــ

  .ل يوم طول حياتناك
اللـــي ليـــه الخـــالق  هـــو. أصـــبح عبـــد لخليقتـــه مـــع ذلـــك ،ذو الســـيادةالخـــالق إنـــه  وهـــ الحـــق األول -١

  .  نه بقى عبد للخليقةورينا إالتجسد بي مع ذلك، السيادة
  

ن اهللا جـي فـي بـالهم صـورة إيلنـاس بتقـرأ ان يسـوع أخلـى نفسـه بسـاعات لمـا ا... هنا محتاجين ناخد بالنـا
لكـن ده . إنسـانأخلـى نفسـه عشـان يبقـى .. ازل عن بعض صـفاته اإللهيـةكأنه اتن، إنسانصورة  دلما أخ

. اهللاهـو جـوهره  ..ن يسـوع إلـه بالكامـل، هـو فـي طبيعتـه اهللاإ تاللي فات الحلقة، احنا شوفنا يحمش صح
كـان يسـوع .. نفـس الشـيء مـع يسـوع، جوهر كيانك مننك تشيل حاجات معينة إ هو غير ممكن مازي و 

أخلى نفسه لما أضـاف  إنما المقصود إنه ..ساب صفات إلهية أخلى نفسه مش معناها إنه! اهللا، هو اهللا
  .خد صورة عبدألما  ..حاجات جديدة على شخصه

  
لمــا تتخيــل  .تنــاقض افهوشمــ وده. ن، طبيعــة اهللا وطبيعــة العبــدن يســوع ليــه طبيعتــيإواضــح قــدامنا هنــا 

، إنمــا )شــايل حاجــة مــن كيانــه(مــا تتخيلــوش اهللا نــاقص حاجــة  ،نســانكإ اتولــد لمــا لمــا جــه أرضــنا،يســوع 
  ).أخد صورة بشرية(تخيله اهللا زائد حاجة 

   
. واحـد بطبيعتـين كيـانفــ يسـوع هـو  ٧و  ٦عـدد  ٢حسـب فيلبـي اللـي بيتكشـف قـدامنا هنـا هـو إنـه  الحق

  .طبيعة اهللا وطبيعة العبد ..هم الهوته وناسوته الطبيعتين
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المصـطلح ده . وحدة األقانيمهو  صطلح األولالم .أكون بأقول كام مصطلح جدادا ا الجاي هخالل وقتن

ومعنـاه ان يسـوع هـو . فـي الكنيسـة علـى مـر التـاريخ قة ديكان بيستعمله الالهوتيين عشان يشيروا للحقي
ا مــع عــن إزاي االتنــين ممكــن يتواجــدو كثيــر بُتطــرح علــى مــر التــاريخ كــان فيــه أســئلة  .شــخص بطبيعتــين

إزاي الطبيعتــين ممكــن يتواجــدوا  ؟إزاي يســوع ممكــن يبقــى شــخص بطبيعــة إلهيــة وطبيعــة بشــرية –بعــض 
  مع بعض؟ 

  
فيــه بــدع كانــت بتنكــر الهــوت المســيح . كتيــرة تنكــر واحــدة مــن الطبيعتــينوهرطقــات بــدع  بالتــالي ظهــرت

بـدع تانيـة بتنكـر ناسـوته زي  يان فـوك .نه ماكانش إله بالكاملا إكانوا بيقولو ، اإليبونية  ريوسية وزي اآل
ظهـــرت  كمـــان و . إنســـان بالكامـــلكـــانش  مـــا إن المســـيحكـــانوا بيقولـــوا دول و  ،الدوســـيتية  و األبوليناريـــة

  . ه شخصينلكن ،طبيعتينإن ليه مش  ،كان عبارة عن شخصينالمسيح ن نسطورية اللي بتقول إال
  

نـا نكـون صـرحاء، ده و خل؟ إنسـان بقـىاهللا ي نإإزاي مـن الممكـن  :سؤالكانت بتصارع مع كل البدع دي 
؟ وٕايــه تــداعيات األمــر ده؟ هــل إنســانســؤال يحيــر العقــل، إزاي اهللا يصــير . .ألقصــى درجــة ســؤال معقــد

  !هو اهللا بالكامل؟ ما إزايطب اهللا بالكامل؟  بدل ما نقول إنهن يسوع جزء من اهللا إننا نقول إغلط 
  
لكـون ماسـك ا ١للـي فـي المـذود ده هـو اللـي بنشـوفه فـي كولوسـي هـل الطفـل ا: نبتدي نسأل أسئلة زيفـ 

يمسك الكون وهو لسه بيعيط في المذود؟ إزاي االتنين ينفعـوا مـع بعـض؟ لمـا  كله؟  إزاي الطفل ده قادر
بيصــلي لنفســه؟ إزاي  هــل صــالته هللا بتعنــي إنــه كــانهللا، كــان بيصــلي موجــود علــى األرض و كــان يســوع 

 اتعمقتــوا فيــه لــولكــم صــداع  يجيـبا الموضــوع ده هــ ..أكـون صــريح معــاكما هــ؟ االتنـين ييجــوا مــع بعــض
  .دي الوعظةوأنا باحضر أنا جاب لي صداع . لفترة طويلة
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أنا جالي صداع من كتر ما بأحـاول أفهـم موضـوع " :مراتي Heather كنت باقول لخدام معايا ولـ هيزر
جــه قــدامي كاتــب  ،قلبــيكــل عقلــي و ضــوع بالمو  محاولــة فهــمتعمــق ووســط محــاولتي فــي ال". التجســد ده

. مـن علمـاء الكتـاب المقـدس وكتـب حاجـات رائعـةواحـد هو  آرثر بينك. Arthur Pink آرثر بينك اسمه
أكيـــد ده هيبقـــى كـــالم "فقلـــت لنفســـي . لتجســـدحاجـــة كاتبهـــا عـــن القيـــت و  ،ســـتمتع بقرايـــة كتبـــهاب عـــادةً أنـــا 

يوضــح الــدنيا ا هــ شــوفوا إذا كــان ده ..هــو قــال إيــه أشــارك معــاكما هــ". يحلهــا لــيا هــآرثــر بينــك كــويس، 
  .بالنسبة لكم

  
تفـرد ناسـوت المسـيح هـو فـي كونـه مـا لـوش وجـود " :كتب آرثـر بينـك عـن طبيعـة وشـخص المسـيح وقـال

بــــين الطبيعــــة (ي د ةالمهمــــ التفرقــــة .االبــــن األزلــــي أخــــد طبيعــــة بشــــرية، مــــش شــــخص بشــــري. منفصــــل
التـاني مـن  األقنـوم. ذاتـهقـائم ب بتشـير لكيـان ذكـي ’شـخص‘كلمـة  .نفكر بحرصننا إدعونا بت )والشخص
ــدها بشــرية وٕاداهــا أخــد طبيعــة الثــالوث  الطبيعــة دي تبقــى  كــان ممكــن. مــع شخصــه اإللهــيُتوجــد لمــا وح
 ا شـخص؛يـنفعش نسـميه مـاف، بيـه تاتحـد إنهـا مـابلكن  .مع ابن اهللا تاتحد تشكانما لو بشري شخص 

زي مـا مكتـوب  ’قـدوس المولـود منـكِ ال‘فـي قوة ال من هنا نشوف. الناسباقي  يز  اذاتهب ةمش قائم هاألن
 إن. ويوحــده بنفســه -قــائم بذاتــه-تــاني شــخص  ياخــدن شــخص إلهــي إ ا كــانش ينفــعمــ. ٣٥: ١فــي لوقــا 
  ".تناقض فيه فـ ده.. ، يبقوا شخص واحدشخصين وهما لسه ،شخصين
  !!جًدا مفهومالموضوع دلوقتي بقى  الً فع. انك وضحت لي األمور يا آرثر اجدً  اكرً ، شبصراحة

  
. آرثــر فــي كــل اللــي قالــه، وٕان مــا كــانش الكــالم واضــح أوي ، أنــا اتعمقــت فــي الفقــرة دي وموافــقالً أل فعــ

  .شخص واحد بطبيعتينن يسوع يكون إمعناه إيه  ..الكالم ده "نفصص"ا شان كده خلونلع
  

لمـــا نكـــون مـــش . نعملـــهكـــز علـــى اللـــي عـــارفين نر المفـــروض تهـــا وقلمـــا نكـــون مـــش عـــارفين نعمـــل إيـــه، 
نـا نركـز فـي اللـي و عشـان كـده خل. نركـز علـى اللـي نعرفـه ونـؤمن بيـهخلونـا إيـه، ونؤمن بنصدق عارفين 

  . احنا نعرفه
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، غلـط إننـا نقـول تاللـي فاتـ المـرةي درسـناه علـى اللـ بنـاء. اهللا بالكامـلابن هللا هـو  باعتباره، يسوع الً أو * 
ــا "هــو اهللا فــي جــوهره وكــان بيــتكلم طــول فتــرة خدمتــه إزاي هــو مســاوي هللا، ". اًيــئ جز يســوع هــو اهللا"ن إ َأَن

  ".َقْبَل َأْن َيُكوَن ِإْبَراِهيُم َأَنا َكاِئنٌ "". َواآلُب َواِحدٌ 
  

نـه عـن يسـوع إ الكتـاب قـاللمـا  وشـفنا إن .فـي كـل الكتـاب المقـدس ية يسوعهو احنا بنشوف شهادة عن إل
منــا عنهــا لاللــي اتك ٩: ٢كولوســي  .اهللا فــي المرحلــة دي بقــى أقــل مــننــه إمعنــاه  مــش ، فــدهأخلــى نفســه

نــه جــزء اهللا إمــلء مــش معناهــا " .َفِإنــُه ِفيــِه َيِحــل ُكــل ِمــْلِء الالُهــوِت َجَســِديا٩"ت بتقــول، تــاللــي فا حلقــةال
ـــا  ..هـــو اهللا بالكامـــل! إنســـان، ألوجـــزء  ـــةفـــي الحبالتفصـــيل عـــن األمـــر ده اتكلمن  لـــو مـــا. تاللـــي فاتـــ لق

  .سبة لكبالن تبقى كاملة ترجع لها علشان الصورة، أشجعك انك تشمعتش الحلقة اللي فاتت
  
 ..إلــى حــد مــا زينــا مــش.. نســانمــش جــزء إ. نســان بالكامــلإفهــو نســان، باعتبــاره ابــن اإل ثانًيــا، يســوع* 

 –كـان ليـه جسـم ولحـم وعظـم ودم ، اجسـديً . تميزنـا كبشـريسوع كان عنده كل حاجـة ب .لكنه زينا بالكامل
  .اتولد زي ما احنا اتولدناو . انسان بشري جسديً هو كان إ

  
في الموضـوع ده  Heather هيزر كنت بأتكلم مع .عن ناسوت يسوع ساعات بيبقى عندنا صورة مثالية

 ."مــيالدالفرحــة بتــرانيم التبــوظليش  مــاأرجــوك ، أل: "قالــت لــي. والصــورة اللــي بنشــوفها فــي تــرانيم المــيالد
مـش  ..طفـل يسـوع المسـيح مـش بيعـيطن اللكن الترانيم اللي بتقـول إ.. حاجةأبوظلك ا مش ه"فقلت لها، 
احنــا  أحياًنــا، أو حتــى يمكــن بيعــيط طــول الوقــت؟طفــل مــش بيعــيط  هحــد عنــد هــل فــي". بــالمرةمظبوطــة 

  .طفل صغيربتيجي في بالنا صورة مالئكية عن يسوع وهو  ادايمً 
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وكـان بيصـرخ، ألنـه كـان  بيتحـرك كتيـر كـان. طفلأكيد عيط وهو  ،عيط وهو راجل كان إذا.. لكنه عيط
يتعــب، كــان بــيحس بكــل الحاجــات اللــي احنــا بــنحس بيهــا، ألنــه كــان بشــر كــان بيمشــي ويجــوع و . بشــر
  ..اجسديً 

  
؟ هلـةأقولكم على حقيقـة مذ. نه كان بينمو في المعرفةاحنا عارفين إ. الكن كمان عقليً  ،اومش بس جسديً 

   !ييحبإزاي اتعلم  ،، خالق الكونيسوع
كــل األمــور دي . نســانإيعمــل كــل حاجــة أساســية للنمــو ك إزاييمشــي، اتعلــم  إزايهــو اتعلــم  ..فكــر فيهــا

هــو كــان زينــا بــالظبط  ."َفَكــاَن َيَتَقــدُم ِفــي اْلِحْكَمــِة َواْلَقاَمــةِ " :بتقــول ٥٢: ٢لوقــا . كانــت حقيقيــة بالنســبة لــه
   ..اعقليً و ، اجسديً 

  
حـزن الغـامر والفـرح ال اختبـرالمشاعر اللي احنـا بـنحس بيهـا،  كلاحنا عارفين ان يسوع اختبر . اوعاطفيً 
 .ن يســوع كــان غاضــب، لكــن مــش بطريقــة خلتــه يخطــيإيقولنــا الكتــاب  أحياًنــا .اختبــر االتنــين.. الرهيــب
معناهـا  اوحرفًيـ ..كانت مضـطربة يقولنا انه نفسهأحياًنا الكتاب . الفرح اختبر الغضب واختبر كمانلكنه 

ـــل تـــه كانـــت بتنـــزل دم دأور  األمـــر وصـــل لدرجـــة إن فـــي بســـتان جســـثيماني. ُمـــرةكانـــت نفســـه  إن مـــن ثُق
   ..اعقليً و ، اجسديً و ، اعاطفيً زينا ... . المشاعر اللي كان بيختبرها

  

  . روح ليهيسوع كان  إن، احنا عارفين اوكمان روحيً 
  

آِخـًذا " :وده بيتشـرح لمـا بيقـول. اًيـئنسـان بالكامـل، مـش بـس جز إكـان  يسـوع ..كده بتكتمل الصـورة قـدامنا
 ٦فـــي بدايـــة عـــدد . ٧وعـــدد  ٦عـــدد  ٢فيلبـــي  ده االخـــتالف فـــي" .ُصـــوَرَة َعْبـــٍد، َصـــاِئًرا ِفـــي ِشـــْبِه النـــاسِ 

نـه كـائن كــ اهللا عنـاه إت إزاي ده كـان ماللـي فاتـ الحلقـةاحنـا شـوفنا " الِذي ِإْذ َكـاَن ِفـي ُصـوَرِة اهللاِ ٦"بيقول، 
  .لكنه صار في شبه الناس ..لألبد
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. ده اللـــي بنحتفـــل بيـــه فـــي الكريســـماس. بشـــريةوأخـــد طبيعـــة نســـان يســـوع بقـــى إ فـــي وقـــٍت مـــا مـــن الـــزمن
نشــوف فــي و  .نســان وصــعد للســماســاعتها برضــه كــان إ.. ُمقــامبجســد  إنــه مــات وقــام مــن القبــرعــارفين و 

  . نسان بالكاملإ اهللا بالكامل و  يسوع لألبد هو. جالس عن يمين اهللا وهوالعهد الجديد صور ليه  باقي
  

فكــروا فــي . خص المســيحي شــمــع بعــض فــ الناســوت والالهــوتدي الصــورة اللــي قــدامنا وبنشــوف فيهــا 
ا بيـتكلم هنـ "..ااْبًنـ"تلـد إيـه؟ .. ..."ُهـَوَذا اْلَعـْذَراُء َتْحَبـُل َوَتِلـدُ "، قـالوا عن ميالده ما تنبئواحتى ل ..الموضوع

الهوتـه  .هوتـهالهنـا نشـوف  "..)َاللـُه َمَعَنـا: الـِذي َتْفِسـيُرهُ (َوَيْدُعوَن اْسـَمُه ِعماُنوِئيـَل ": ويكمل. ناسوتهن ع
وش زي، عشـان الـروح القـدس مـن عـذراء، هـو مـيالد بشـري مـال هالدمـيحتـى . ا مـع بعـضحـدو وناسوته ات
  .بيعتين ماشيين مع بعضلطا حتى هنا نشوف صورة. جعلها حبلىهو اللي 

  
وفــي نفــس  .ناســوته ده.. عات بنشــوفه تعبــان وجعــانســا .نشــوف برضــه الطبيعتــين ظــاهرين فــي حياتــهو 

أو لمــا  شــخص خمــس آالفلــي القــدرة بتبــان لمــا بيشــبع فــوق نــه كحقيقــة إ.. ايفين الهوتــهالوقــت احنــا شــ
 كــان لمــا .مذهلــة ٤فــي مــرقس الصــورة اللــي بنشــوفها . بيقــوم النــاس مــن المــوت زي مــا عمــل مــع لعــازر

يسـوع سـاعتها كـان بيعمـل .. حـواليهمالتالميذ في المركب في وسط  بحر الجليل وكانت العاصفة شديدة 
يــــذ كلهــــم مفــــزوعين مالتال. ناســــوته ..ر المركــــب ألنــــه كــــان تعبــــان وضــــعيفِخــــآإيــــه؟ كــــان بيشــــخر فــــي 

وفجــأة كــل .. ويهـدي الــريح والمـوجإيــده  يرفـعوبعــدين " يتمطـع"ـ يتــاوب وكأنـه بــو  فيقـوم .وبيحـاولوا يصــحوه
  .ناسوته والهوته موجودين مع بعض في الصورة. الهوته ..تهدأحاجة 

  

نـه إفي حـين . األرض لىابتدى خدمته ع سنة لما ٣٠كان سنه حوالي يسوع  ..حتى لما نتكلم عن عمره
ِفـي اْلَبـْدِء ١".. اللي فاتـتزي ما شفنا الحلقة . ر من تالتين سنة في الهوتهبأكعمره في نفس الوقت كان 

مـن البـدء، مـن البدايـة خـالص وقبـل البدايـة كمـان " .َكاَن اْلَكِلَمُة، َواْلَكِلَمـُة َكـاَن ِعْنـَد اِهللا، َوَكـاَن اْلَكِلَمـُة اهللاَ 
الهوتـه وناسـوته  طول الوقت بنشـوف يبقى... . وجوده في كل األبدية وكل حاجة كانت بتتمركز حوالين

  .مع بعض
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إزاي الزائـل . نـه ببسـاطة غيـر قابـل للشـرحإننا لو حاولنـا نفسـر الكـالم ده كلـه، مـش هـا نقـدر؛ ألكلة المش
هـــا  ؟متواجـــدين مـــع بعـــض غيـــر محـــدود يكونـــواإزاي المحـــدود وال ؟متواجـــدين مـــع بعـــضيكونـــوا واألبـــدي 

  .تالقيه بيزيد تعقيدا ه ،كل ما تحاول تفهم الموضوع تالحظ إنك
  

هـــو مصـــطلح . نتعلمـــه النهـــارده لكنـــه مـــش مصـــطلح كتـــابيا ح التـــاني اللـــي هـــأقـــولكم علـــى المصـــطلا هـــ
فلـو . نمـط هندسـي بيتكـرر.. معينـةصـورة هندسـي ورا تكـوين  يكـون فـي ومعناها إنه .الكسيرية ..هندسي
ده ن إأعتقـد  .بقـت معقـدة أكثـر وأكثـر هـاالقيا نه ،من الصورة صغيرشان نشوف جزء ع  zoomعملنا 
وكــل مــا تتعمــق أكتــر وأكتــر فــي  ،المــيالد ســرن التجســد هــو إأنــا مقتنــع  .ي التجســدللــي بنشــوفه فــصــورة 

  .ن الموضوع بيتعقد أكتر وكمان بيحلو أكترإتالقي ا ده، ه طفلالمذود وهوية ال
  

عـارفين ان اهللا هـو  احنـا. عكـس المنطـق لكنه فـي نفـس الوقـت مـش .نقدر نفسره أكبر من إنناالموضوع 
مــــش محتــــاج مننــــا نرمــــي عقولنــــا ونقبلــــه  تنــــاقض مــــع الحــــق،ممــــش  ألمــــر دها .المنطــــقخــــالق العقــــل و 

   .ن يسوع شخص واحد بطبيعتينإ واقعل انبهار ورهبةب فيهنبص وقت  هلكن.. عمياني
  

، بنالقيـه بيحـاول يوضـح لنـا ٢لنا بولس في فيلبـي ده اللي بيحاول يوصله و  .الخزي من خاللإعالن  ده
 هد ووهـــ ..خـــد صـــورة عبـــدبـــيعكس اهللا بالتمـــام والكمـــال بكونـــه أهـــو  .ان يســـوع بـــيعلن عـــن اهللا بالكامـــل

رفين كـويس معنـى العبوديـة وحقيقـة إن العبـد الناس اللي اتوجهت لهم الرسالة في فيلبي كـانوا عـا. الخزي
هــي دي الصــورة اللــي بيســتعملها بــولس عشــان . ن العبــد بيتنــازل عــن حقوقــه وكرامتــهمــالهوش حقــوق وإ 

بقـى  ، لكنـهكان ليه كل المجد والكرامة والسلطان في السـما. قى عبد، عبد لخليقتهيسوع ب. يوصف يسوع
ــْم ٤٥" :تقــول ٤٥: ١٠مــرقس . وبقــى عبــد لخليقتــه اإلنســانخــد طبيعــة أنســان و إ ــَن اِإلْنَســاِن َأْيًضــا َل َألن اْب

  .ييسوع جه عشان يخدمك ويخدمن.. ده حق رائع جًدا". َيْأِت ِلُيْخَدَم َبْل ِلَيْخِدمَ 
  

جــه عشــان .. نــه جــه عشــان يخــدمناخــدم المســيح لكــن روعــة البشــارة هــي إاحنــا بنــتكلم عــن إزاي احنــا بن
ن اإلعــالن هــو الطريقــة اللــي اهللا احنــا عــارفين إ. ه اإلعــالن عــن طريــق الخــزيهــو د. يعلــن لنــا عــن اهللا
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فجــوة  إنـه كــان فــيالعهــد القــديم  كمــان عــارفين مـن. مـن خاللهــا بيورينـا نفســه بيهــا وبيوضـح لينــا شخصــه
  .حاجة تلغيه كانش في واالنفصال ده ما واإلنسان،فظيعة بين اهللا 

  

أخالقنـــا كويســـة أو  حنـــا أد إيـــهإمهـــم  مـــا بقـــاش .اإلنســـاناحنـــا انفصـــلنا عـــن اهللا بالكامـــل بســـبب خطيـــة 
إيـــه طـــب . ة ديهـــو تخلينـــا نعـــّدي ال ، ينفـــععملهـــانفيش أي حاجـــة ممكـــن األنـــه مـــ ..أذكيـــاءعقالنيـــين أو 

ـــا نعـــدي الا ـــي تخلـــي هـــلطريقـــة اللـــي تخلين ـــه الطريقـــة الوحيـــدة الل حـــد مـــع الطبيعـــة الالهـــوت يتوة دي؟ إي
  .البشرية؟ اإلجابة هي التجسد

  

هــا عشــان فيش حاجــة احنــا نقــدر نعملامــ. ن اهللا يقــوم بالمبــادرة عشــان يعلــن عــن نفســه لينــااإلجابــة هــي إ
وروعـة الكتـاب المقـدس هـي إن  .يعلـن عـن نفسـه لينـااهللا هو اللي الزم يقوم بالمبـادرة عشـان  .نوصل هللا

لكنــه  ،لنــا هــو مــينل هــو مــش بيقــو  .، لكنــه بــيعلن ذاتــهمــش بــس بــيعلن لنــا عــن حقــايق عــن شخصــه اهللا
  .بيورينا هو مين

  

بينــي وبــين بنــت كانــت بتصــارع مــع شــوية حاجــات فــي  دار حــوارمــؤتمر كنــت بــأوعظ فيــه،  فــيفتكــر أ
يــرة عــن اهللا، كانــت بجــد بتســأل كــل أنــواع األســئلة منهــا العقالنــي ومنهــا حياتهــا وكانــت بتســأل أســئلة كت

ن إن اهللا موجــود؟ إزاي تعــرف إنــه شــايفنا؟ أعتقــد إ الً مــثال، طيــب تعــرف منــين أصـ. المشـحون بالمشــاعر
  .كتير مننا صارع مع األسئلة دي قبل ده

  

 ةوعقليــ ةالهوتيــبقــدرة أســئلتها  كــلوقــدام أســئلتها الكثيــر دي، قمــت ببراعتــي فــي علــم الــدفاعيات وجاوبــت 
مـن " :بقيـت أقـول لهـا. كتابيـةكـل حاجـة كنـت بأقولهـا كانـت مدعمـة بشـواهد . عرض مبهركان .. مذهلة

وفــي وســط  .معاهــاكثيــر  شرقا فــده مــ كــللكــن  .، وأقــول لهــا علــى االثباتــات"اهللا موجــودهنــا نعــرف إن 
 :وقالــت وقتهــا اتنهــدت بعمــق .ي كنــت بأقولهــامــن الحاجــات اللــ اغالًبــ محبطــة ومكتئبــة،ا القيتهــا كالمنــ

  ".ن اهللا ينزل من سماه ويوريني نفسهلو الحاجات دي حقيقية إأتمنى "
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اش الصـورة األساسـية اللـي هـي مـا قـدمتله كت إنـي كنـت بـأركز علـى الحقـايق الخارجيـة، لكنـيوفجأة أدر 
أيــوه، ده " :قلــت لهــا" بجــد؟: "لــيقالــت  ."الً اهللا عمــل كــده فعــ" :فبصــيت لهــا وقلــت لهــا. هاشــوفمحتاجــة ت

شـوفناه، .. ’رأينا مجـده‘بتقول  ١ا وشوفنا مجده زي ما يوحنا اهللا نزل من السم. بالظبط اللي يسوع عمله
  ".لمسناه، وسمعناه بوداننا

  

. لمــععينيهــا ابتــدت ت فجــأة. بتــديت أركــز علــى شــخص المســيحولمــا ابتــديت أشــارك معاهــا الكــالم ده، ا
  .هي دي روعة التجسد.  نها آمنت بالمسيح ألنها شافت إعالن اهللا في شخصهو حوارنا بكانتهى و 
  

هــو  ..نســان بالكامــلهــو اهللا بالكامــل وإ .. بــص علــى المســيح" ؟ فــين مجــده؟فــين اهللا" :ســألكتيــر ممكــن ت
عــن الهوتـه وناسـوته لكــل  شـكل كامـلعلــن بأ ،نــه أخلـى نفسـهإونتيجـة  .واإلنسـاناللـي بــين اهللا  الهـوةسـد 
  !ريةالبش

  

نــتكلم فــي ا هــ". خطــأشأ نســان زينــا ألنــه مــاإكــانش  كــانش زينــا، مــا يســوع مــالكــن " :الــبعض بييقولــواهنــا 
  .  يخطيش اتخلق عشان ما اإلنسانن في األصل تنسوش إ لكن ما.. الجزئية دي بعد شوية

  

لتـاريخ افـي ودي أعظـم معجـزة فـي كـل الكتـاب المقـدس و  .عـن الهوتـه وناسـوته شكل كامـلبيعلن ب يسوع
حــق .. أمــر مبهــر. وبتتبنــي عليــهالتجســد كــل حاجــة بتتعلــق بن إت تــللــي فاالحلقــة النــا عشــان كــده ق. كلــه

فـي كـون اإلنسـان اتخلـق علـى صـورة نـك تفكـر مبهـر إمن ال .القيامة وخلق العالم حتى أكثر من ..مهول
ن خـالق الكـون إ ..مهـولده حـق  .نسـانأخـد صـورة اإلاهللا فـي كـون  اهللا، لكن المبهر أكتر هو إنك تفكـر

  .دي الحق األول... صورة عبد من خليقتهخد أنفسه و  ىخلأالمهوب 
  

مـن غيـر خطيـة لكنـه  ،كامل يسوع. بيدفع تمن الخطية مع ذلك ،كامل هو! هو كامل: الحق التاني -٢
شـــخص ليـــه (مـــين هـــو يســـوع  تكلم فـــياحنـــا هنـــا مـــش بنـــ. وده اللـــي بيميـــز يســـوع ..بيـــدفع تمـــن الخطيـــة

 وٕانســانن يســوع يكــون إلــه إنســان؟ ليــه كــان مهــم إليــه اهللا صــار  "ليــه؟"، لكــن الســؤال هنــا هــو )ينطبيعتــ
مهـــم نفهـــم األمـــر ده ألنـــه بالكامـــل، االتنـــين مـــع بعـــض فـــي شـــخص واحـــد؟ ليـــه كـــان الزم يحصـــل كـــده؟ 

معنـى مش موجود، يبقى ما فـيش ) بالكامل وٕاله بالكامل إنسانن يسوع إ( ده حقاللو . أساسي في فدائنا
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عــايزكم تشــوفوا الموضــوع . مســيحية مــن غيــر التجســدوجــود للفيش امــ ..خــالص اعنــدناشم. الجتماعاتنــا
  .ده على مستويين

  

. لخطيــة البشــريةعنــا فــي حمــل ا يقــدر يكــون البــديل يســوع هــو الوحيــد اللــيإنســان، باعتبــاره  ،الً أو * 
الشــخص  .. صــورة الفــاديف فـي ســفر راعــوث نشـو  .ســفر راعــوثل خلونـا نرجــععشـان نفهــم النقطــة دي 

دي كانــت الصــورة الموجــودة فــي العهــد . شــان يضــم شــخص لعيلتــه أو يمتلــك حاجــةمــن عاللــي بيــدفع ث
عنـدك كان الزم تكـون  ،أول حاجة. تالت متطلبات قوم بالدور ده كان فيشان الواحد ينفع يلوع ..القديم
 ليــكيكــون  إن ،وتالــت حاجــة .كــده تعمــل إن يكــون عنــدك المــوارد ،وتــاني حاجــة .نــك تعمــل كــدهإ النيــة

 اكـانشبـوعز م ونشـوف فـي سـفر راعـوث إن. ُمكتسـب بالقرابـةوالحـق ده كـان  .تسـتردتفـك أو نـك إالحق 
  .منه يهاأقرب ل قريب تانيكان فيه  علشانراعوث  يفتدي يقدر

  

. دة قــدامناودي الصــورة الموجــو  ..بيفتــديهميكــون زي النـاس اللــي المفتــدي كــان الزم  ،العهــد القــديم حسـب
  .خلونا نرجع لموضوعنا

  

اهللا بكـل قداسـته وعدلـه هـو ضـد  .بينـا وبينـه هـوةعـن اهللا وسـببت  ، فصـلتناكـل واحـد فينـاخطيـة  ،خطيتنا
. غضـبه علـى الخطيـة والخطـاة بيصب واهللا. نه ضد الخطاةإوده معناه  شخصه ضد الخطية،.. الخطية
 ؟غضـــب اهللا علـــى البشـــرية بســـبب الخطيـــة لفــي حمـــبـــديل عننـــا  يكـــونيصـــب غضـــبه اللـــي بإزاي يبقــى 

  .لخطية البشريةم يكون بشر هو اللي يبقى البديل اللي بيحمل اساعتها الز 
  

 نــا فــي حمــلالبــديل عنيقــدر يكــون اللــي  الوحيــدكــان هــو  ن يســوع كإنســانو إهــ الحــق األول عشــان كــده
  نسان بالكامل إعشان هو كان  ..الخطية البشرية

  

  !هو وحده. الغضب اإللهي يرضيقدر د اللي ييوحالهو ف ،اهللا باعتبارهكمان * 
ونسـتعمل العهـدين القـديم والجديـد مـع بعـض عشـان الصـورة توضـح  ،ين دول مـع بعـضخلونا نحـط الحقـ

تيموثــاوس ويوصــف لــه يســوع مــن بــولس بــيكلم  هنالقــي. ٢خلونــا نبتــدي برســالة تيموثــاوس األولــى . لنــا
 اإلنســانعشــان يقــرب  واإلنســاناللــي بــين اهللا  الهــوةنــه يسـد اهللا إص اللــي بيــتكلم فيــه عــن رغبــة خـالل الــن
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ــوٌل لَــَدى ُمَخلِصــَنا اِهللا، ٣"، ٣: ٢تيموثــاوس  ١. لخليقــةعلشــان بيحــب امنــه،  الــِذي ٤َألن هــَذا َحَســٌن َوَمْقُب
  ."ُيِريُد َأن َجِميَع الناِس َيْخُلُصوَن، َوإَِلى َمْعِرَفِة اْلَحق ُيْقِبُلونَ 

  

الـِذي ٦اِإلْنَسـاُن َيُسـوُع اْلَمِسـيُح، : َألنـُه ُيوَجـُد ِإلـٌه َواِحـٌد َوَوِسـيٌط َواِحـٌد َبـْيَن اِهللا َوالنـاسِ ٥" :٥ويكمل في عـدد 
ةِ  َهاَدُة ِفي َأْوَقاِتَها اْلَخاصيعـة طبهنا أد إيه بولس بيركـز علـى نشوف . "َبَذَل َنْفَسُه ِفْدَيًة َألْجِل اْلَجِميِع، الش

ن وسـيط إنه يقرب كل الناس ليه، عـي واهللا بسبب رغبته . "نسان يسوع المسيحاإل"يسوع البشرية لما بيقول 
  . نسان يسوع المسيحوالوسيط ده هو اإل.. دي وةهعشان يسد ال اإلنسانواحد بينه وبين 

  

حــد شــان ع... أو يصــالح بــين طــرفين مــا تخلــي حــد يتوســط الً د يكــون وســيط، زي مــثدلــوقتي عشــان حــ
الزم  عــارف الطـــرفين، مـــش كـــده؟ الً ســيط ده يكـــون أصـــو الزم ال ،يكــون وســـيط ويصـــالح مــا بـــين طـــرفين

عــارف الحكايــة مــن كــان ألنــه لــو . اللــي بيــنهم الهــوةل مــا بيــنهم ويســد يكــون عــارفهم عشــان يقــدر يتــدخ
الوســط مــا يعنــي موجــود فــي  "وســيط"الزم يكــون . طــرف واحــد، ســاعتها ال يمكــن يصــلح مــا بــين الطــرفين

مـن خـالل التجسـد قـدر  ..وٕانسـان بالكامـليسـوع إلـه بالكامـل  وهو ده اللي بنقصده لما بنقول إن. ..بينهم
  .مسيح قدر انه يكون البديل عن البشريسوع ال اإلنسان. نه يكون الوسيطإ
  

تقولنـا ب ٢الغضب اإللهي؟ تعالوا نشوف عبرانيين  يرضي حد يسأل يعني إيه يسوع هو الوحيد اللي يقدر
بتـتكلم عـن ناسـوت يسـوع، وليـه كـان الزم يبقـى زينـا وبعـد كـده بيورينـا  ٢عبـرانيين . إيه عن الموضـوع ده

  .الغضب اإللهي يرضيصورة عن إزاي هو ممكن 
  

، عـدد ٢عبـرانيين . فيهـاممكن نقعد أسـابيع بنـدرس  ،اخللي بالكم دي آيات دسمة جدً .. ١٤: ٢عبرانيين 
 -وهنـا بيقصـد يسـوع– َتَشـاَرَك اَألْوَالُد ِفـي اللْحـِم َوالـدِم اْشـَتَرَك ُهـَو َأْيًضـا َكـذِلَك ِفيِهَمـا َفِإْذ َقدْ ١٤" :قولي ١٤

َوُيْعِتـــَق ١٥اْشــَتَرَك ُهــَو َأْيًضــا َكـــذِلَك ِفيِهَمــا، ِلَكــْي ُيِبيـــَد ِبــاْلَمْوِت َذاَك الــِذي لَــُه ُســـْلَطاُن اْلَمــْوِت، َأْي ِإْبِلــيَس، 
َألنـــُه َحقــــا َلــــْيَس ُيْمِســــُك ١٦. َكــــاُنوا َجِميًعــــا ُكـــل َحَيــــاِتِهْم َتْحــــَت اْلُعُبوِديــــةِ � َخْوًفــــا ِمـــَن اْلَمــــْوتِ � ينَ ُأولئِـــَك الــــذِ 

  ".اْلَمَالِئَكَة، َبْل ُيْمِسُك َنْسَل ِإْبَراِهيمَ 
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هـي نفـس . ".ُيْشـِبهَ " كلمـة ط تحـتحطـوا خـ .."ِمْن َثم َكاَن َيْنَبِغـي َأْن ُيْشـِبَه ِإْخَوتَـهُ ١٧" :يقول ١٧وفي عدد 
ِمــْن ثَــم َكــاَن ١٧" :ويكمــل". فــي ِشــبه النــاس اصــائرً "لمــا بيقــول عــن يســوع  ٢لبــي الكلمــة المســتخدمة فــي في

َشْيٍء، ِلَكْي َيُكـوَن َرِحيًمـا، َوَرِئـيَس َكَهَنـٍة َأِميًنـا ِفـي َمـاِ ِهللا َحتـ ـَر َخَطاَيـا ى يُ َيْنَبِغي َأْن ُيْشِبَه ِإْخَوَتُه ِفي ُكلَكف
ــْعبِ  زينــا عشــان يقــدر يكــون وســيط بــين الطــرفين  بقــىالــنص اللــي قــدامنا بيأكــد ناســوت يســوع، هــو " .الش

  . عشان يكفر عن خطايا شعبه
  

 يعنـي إيـه كفـارة؟ ."الكفـارة"المصـطلح هـو ! هـو مصـطلح الهـوتي تقيـل ..هأقولكم على المصطلح التالـت
ر عنهــا؟ مــين ممكــن ينصــب عليــه الغضــب بــدالنا؟ ن ممكــن يكفــمــيغضــب اهللا انصــب علــى الخطيــة، فـــ 

فــــ إزاي نطلـــع مـــن تحـــت . وغضـــبه عدلـــهبضـــد الخطيـــة  إن اهللاأكبـــر مشـــكلة فـــي الكتـــاب المقـــدس هـــي 
  .اللي ينفع يكون كفارةهو وحده  يسوعنه إلنا ل الغضب ده واحنا فينا خطية؟ الكتاب المقدس بيقو 

  

نشـوف هنـا ا هـ .٧ نرجـع للعهـد القـديم ونقـرأ مـن حزقيـالخلونا ؟ "يغضب إله" أصالً  حد يسأل يعني إيه
 رضـين يسـوع هـو اللـي يقـدر يفكـرة إنفهـم اللـي بيحصـل فـي العهـد الجديـد عـن التجسـد و  صورة تسـاعدنا
  .الغضب اإللهي

  

هنـــا اهللا بـــيكلم شـــعبه وبســـبب خطيـــتهم، هيقفـــوا قـــدام دينوننـــة اهللا وهـــي دي . ٧وعـــدد  ٧صـــحاح إحزقيـــال 
بنشـــوف صـــورة مختلفـــة عــادًة عـــن الصـــورة اللـــي  ٧فـــي عــدد . مـــن اهللا لشـــعبه مــن خـــالل حزقيـــالرســالة 

 ٧:٧قيـال بيقـول إيـه، حز  ٧اسـمعوا عـدد . بنشوف اهللا فيها بيـتكلم لشـعبه لكـن ده كالمـه فـي العهـد القـديم
ـــي اَألْرضِ ٧: "بيقـــول ـــاِكُن ِف ـــا الس ـــَك َأيَه ـــدْوُر ِإَلْي ـــى ال ـــ. اْنَتَه ـــَغ اْلَوْق ـــْوُم اْضـــِطَراٍب، َال ُهتَـــاُف . تُ َبَل ـــَرَب َي اْقَت
ُم َسَخِطي َعَلْيِك، َوَأْحُكـُم َعَلْيـِك َكُطُرِقـِك، َوَأْجِلـُب َعَلْيـ٨. اْلِجَبالِ  ِرْجِزي َعَلْيِك، َوُأَتم ِك َاآلَن َعْن َقِريٍب َأُصب

ــو، َبــْل َأجْ ٩. ُكــل َرَجاَســاِتكِ  ــي َوْســِطِك، فَــَال َتْشــُفُق َعْيِنــي، َوَال َأْعُف ــِك َكُطُرِقــِك، َوَرَجاَســاُتِك َتُكــوُن ِف ــُب َعَلْي ِل
اِربُ  الض بي َأَنا الرَفَتْعَلُموَن َأن ."  

  

ـاِربُ " :يقولوكمان  ."غضبي أرضي"معناها الحرفي و  ،"َأُصب ِرْجِزي"يقول،  ٨في عدد  الض بَأَنـا الـر" .
واللــي . ضــد الخطيــة الموجــودة فــي البشــر إزاي هــو ،لقــدوستورينــا اهللا وشخصــه االصــورة اللــي قــدامنا ب
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علـى مـر التـاريخ يقـدر يقـف  افيش حـد مـن البشـرنه مإهو حقيقة في صورة الكفارة، بنشوفه في التجسد و 
يتـه، اهللا فـي هو بكـل إل ن مـع ذلـك،  لـو اهللا نفسـهلكـ .غضـب اهللا بالنيابـة عـن كـل البشـرقدام اهللا ويتحمـل 

دي الصــــورة اللــــي . رضــــي القضــــاءيبقــــى هــــو وحــــده يقــــدر ي تحمــــل الغضــــب ده،يالجســــد ، لــــو اهللا قــــدر 
   .يسوع المسيح بناسوته والهوتهإله الكون، وصليب  ..هنا قدامنا بتتكشف

  

والغضـب  العـادل تحمـل األلـمعادل، وفي نفس الوقت ي غضبعادل و ألم يتسبب في  نهإر قادإله الكون 
ـــين . دولالعـــادل  ـــويناالتن ـــر قابـــل للتصـــديق ده. مـــع بعـــض ُمحَت ـــ ..مـــش منطـــق غي رحمـــة الواحـــد  هلكن

ويســوع المســيح .. وٕالــه بالكامــل بالكامــل نســانإ ،يســوع :نســانبقــى إاهللا ي إن ..قــدرش يســتوعب أبعادهــاماي
هـو بقـى . هـو اخـد مكاننـا.. نضـطرش نختبـر عدلـه وغضـبه حمل غضب اهللا على نفسـه عشـان احنـا مـا

 أمــر أساســي فــيوالتجســد هــو  ..دفــع تمــن خطيتنــا هللا الكامــلالصــورة هنــا إن ا. زينــا عشــان يحــل محلنــا
  .خالصنا

  

نعمـة بلكـن . مـا كـانش هـا يبقـى ممكـنسـاعتها الخـالص  ،بالكامـل ٕانسـانلو يسوع ماكانش إلـه بالكامـل و 
 . فـــي شـــخص واحـــد متحـــدينالهـــوت والناســـوت ، صـــورة لالتجســـد هـــو إزاي صـــورة للبشـــارة نشـــوفاهللا، 

حـدين دلـوقتي فـي قلـب كـل والالهـوت والناسـوت لسـه مت ..في صـورة الصـليبالالهوت والناسوت اتحدوا 
دلــوقتي احنــا لينــا عالقــة مــع اهللا وبننتمــي ليــه، . نفــع نعــدي الهــوة مــن خــالل المســيحشــان لع ..واحــد مننــا

عشــان كــده التجســد أمــر جــوهري . بنمشــي معــاه وبنســتمتع بيــه وبنعرفــه بســبب المســيح وبســبب شخصــه
  .اجدً 

  

. ةالمـــذود، المجـــوس الرعـــا.. ظـــروف خارجيـــة محيطـــة بـــالميالدمـــن أي  أروع بمـــا ال ُيقـــاسده حـــق أكيـــد 
نشــوف روعــة شــخص المســيح فــي عيــد  محتــاجيناحنــا . ي دهالجــوهر  لألســف همــا بيشــغلونا عــن الحــق

لكـن روعتـه بتزيـد كـل مــا  ،الموضــوع عّمـال يتعمـق أكتـر. لـو احنـا بجـد عـايزين نسـتوعب الحقيقـة المـيالد
عمـا كانـت مـن سـنة أو اتنـين أو  الصـورة دي فـي حيـاتي النهـارده أجمـل. أنا أضمن لكـم ده. عمقيبقى أ

يأسـرنا أكتـر بجمالـه وكـل مـا  ،كل ما نعرف المسيح أكتر، قيمته  وغالوته في عينينـا بيزيـدوا. تالتة فاتوا
  !هو كامل ودفع تمن خطيتنا... . وأكتر وبنهاب عظمته أكتر
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نـه أسـمى مـن شـعبه لكنـه بينتمـي كو الـرغم مـن على نه و إالطبيعة ه عجوبةأالتالت عن يسوع  الحق -٣
  .حميمهو يسمو فوق شعبه لكنه بينتمي لشعبه بشكل . حميملشعبه بشكل 

  

نـت صـغير وكبـرت فـي الكنيسـة وماعنـدكش اخـتالط كتيـر بالـديانات ألو اتربيـت فـي وسـط مسـيحي مـن و 
الحقيقــة دي . ب انـك تســتوعب مــدى روعـة الحقيقــة ديتالقـي مــن الصــعا هــ ،التانيـة الموجــودة فـي العــالم

 ..واحـد علـى أسـاس ةفـي العـالم مبنيـ أغلـب الـديانات الموجـودة. يـز يسـوعهـي اللـي بتميـز المسـيحية وبتم
 كـلفـي النهايـة لكـن  ..كائن أعلى، أو حقيقة مطلقة في الكون اهللا أو سواء كان اإلله اللي بتعبده بتدعوه

واحنــا هنــا تحــت  هــو فــوق ..، أعلــي مننــااتماًمــعنــا مختلــف  إن اإللــه ..واحــدة علــى حقيقــة ةمبنيــ األديــان
  .األرض لىع
  

 .كنــا بنــتكلم عــن شــخص المســيح وكــان فيــه محبــة كبيــرة. مســلمينرجالــة  ٢اتكلمــت مــع  فــي الهنــدوأنــا 
م حقيقـة احنـا مـش قـادرين نفهـ" :قـالواوقتهـا  ..أثر علـى حياتنـا لألبـديـب ن الحـقإ و  وابتدينا نتكلم عن الحـق

احنـا ال يمكـن و . دي حاجـة تقلـل مـن شخصـه. نـا ويكـون بيننـاؤمن إن ربنا ممكن ينزل ويعـيش معانك بتإ
ى الصــليب أو انــك تصــوره طفــل بتصــوره علــ وأنــتفمــا بالــك  ..ونصــوره موجــود بيننــا نقلــل مــن قيمــة اهللا

  . "نقلل من صورة اهللا عشان ننزله لمستوانا عمرنا مااحنا . يط ويبل المذودبيع
  

لكـن عظمتـه بتبـان  ،مش بس من خـالل انـه يسـمو فوقينـابتبان روعة الكتاب المقدس هي ان عظمة اهللا 
هـو ده يسـوع واللـي بيميـزه هـو انـه صـار فـي ِشـبه . جـزء مـن حياتنـا ارتباطه الوثيق بينا، في كونـه لنا في

عــة اهللا ن اهللا بــدل طبيإ مــش معناهــا" صــورة عبــد اأخلــى نفســه أخــذً "لمــا بيقــول انــه . النــاس، هــو بقــى زينــا
ن يسوع أظهر طبيعـة اهللا مـن ، لكن معناها إ٧لعبد اللي في عدد خد طبيعة اوأ ٦اللي شوفناها في عدد 

  .٧خالل طبيعة العبد اللي في عدد 
  

بقــى زينــا وعــاش بينــا ومشــي وســطينا وورانــا إزاي نعــيش عــن طريــق انــه أعلــن عــن الهوتــه وناســوته مــع 
مــرتبط ارتبــاط  ه فــي نفــس الوقــتلكنــ ..وهــو غيرنــا ،و فوقينــا، أيــوه هــو قــدوسهــو بيســم أيــوه. ... بعــض

  . وثيق بحياتنا
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تعـالوا . هـو عارفهـا كـويس أوي .يسوع عارف كـل صـراعاتنامعناهـا ان  الً أو ". شبه"فكروا في معنى كلمة 
  .هو عارف صراعاتنا. غنى الكالم الموجود بين إيدينا خلونا نشوف ٢نرجع لعبرانيين 

  

لنـا الكـالم ده كـرر ن يسوع كان من غير خطيـة، عمـره مـا عمـل خطيـة والكتـاب المقـدس بيإا قبل كده قلن
كــان  ،مــع ســموه ووجــوده القريــب فــي حياتنــا. يســوع كــان مــن غيــر خطيــة، كامــل وقــدوس بالتمــام. كتيــر
  .عايزكم تشوفوا الكالم ده معناه إيه. فيهاش خطيةامحياة ش على األرض عاي

  

ــْد تَــَألَم ١٨"،١٨:٢صــوا مــثال علــى عبــرانيين ب.. عــارف صــراعاتنا ســوعلمــا بنقــول إن ي ــا ُهــَو َق ــُه ِفــي َم َألن
ِبينَ  ًبا َيْقِدُر َأْن ُيِعيَن اْلُمَجر وهنركـز علـى  ١٤، هنقـرا مـن عـدد ٤الكالم بيوضـح أكتـر فـي اصـحاح " .ُمَجر

َنٍة َعِظيٌم َقِد اْجَتاَز السـَماَواِت، َيُسـوُع اْبـُن اِهللا، َكهَ  َفِإْذ َلَنا َرِئيُس ١٤"يقول،  ١٤:٤يين عبران. ١٦و ١٥عدد 
َألْن لَـْيَس َلَنــا َرِئـيُس َكَهَنــٍة َغْيـُر َقــاِدٍر َأْن َيْرثِـَي ِلَضــَعَفاِتَنا، َبـْل ُمَجــرٌب ِفـي ُكــل َشــْيٍء ١٥. َفْلَنَتَمسـْك ِبــاِإلْقَرارِ 
  ".ِثَقٍة ِإَلى َعْرِش النْعَمِة ِلَكْي َنَناَل َرْحَمًة َوَنِجَد ِنْعَمًة َعْوًنا ِفي ِحيِنهِ َفْلَنَتَقدْم بِ ١٦. ِمْثُلَنا، ِبَال َخِطيةٍ 

  

 االنـاس دايًمـ". ُمَجـرٌب ِفـي ُكـل َشـْيٍء ِمْثُلَنـا" بالكالم ده؟ الكتاب المقـدس بيقـول إن يسـوعفهمتوا يقصد إيه 
فــي . نـه اتجـربإلنــا ل الكتــاب المقـدس بيقـو عمـل خطيـة؟ يكــون ن يسـوع إهــو ممكـن : بتتجـادل وبتتسـاءل

 احقيقيــة جــدً  تجــارب ونشــوف فــي األناجيــل. البريــةفــي بدايــة خدمتــه، جربــه ابلــيس فــي  ٤ولوقــا  ٤متــى 
 .حصـل لــكحاشــا إن ده ي"بطــرس قـال لـه، . تجــارب مـن أقــرب النـاس ليـه كـان فـيوكمــان  ،اوصـعبة جـدً 

يـروح للصـليب وهـو فـي بسـتان  وهـو بيسـتعدجـرب تا يسـوعأكيـد ". تسـلك فـي طريـق األلـم دها نت مش هأ
  . طول الوقت كان بيتجرب .عنهتعبر صلى الكأس جثيماني لما 

  
بنفتكر انه لمـا نصـارع مـع تجـارب مختلفـة فـي حياتنـا أو لمـا نصـارع .. بنفهم الموضوع بالعكس احناهنا 

نفــس الخطيــة ووقــع  صــارع مــع نفــس التجربــة أو ننــا نلجــأ لحــدحاجــة إأحســن  يبقــىمــع خطايــا مختلفــة، 
يعرفش اللـي أنـا بــ أمـر  يسوع ما" :عشان كده ساعات بنفكر .يبقى عارف إزاي يفهمناا ساعتها ه ..فيها
  ."ممكن يعرف؟ هو عمره ما وقع فيها الً إزاي أص.. بأواجه التجربة دي كل يوم أنابيه و 
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لكـن . تحـس بلسـعة التجربـة لكن الكالم ده مبني علـى أفكـار غلـط بتقـول ان الزم تستسـلم للخطيـة عشـان
. للتجــارب دي الكامــلالضــغط  ونتيجــة ده هــو اختبــر ،يســوع عمــره مــا استســلم للخطيــة. العكــس صــحيح

لكــن يســوع ..  الكامــل للتجربــة طالضــغ ، بالتــالي مــش بنختبــرمــن التجربــة احنــا بنستســلم فــي مرحلــة مــا
  .اختبره

  

كـان . لمـا كـان راجـع مـن حـرب طـراودةديسـيوس أو  فـاكرين أسـطورة... بتيجي على بالي افيه حكاية دايمً 
م عـدوا علـى واحـد مـن الصـعاب دول هـي انهمـ. هو ورجالته بيبحـروا وقـابلوا صـعوبات كتيـرة فـي طـريقهم

يقـدروا وا وصوتهم حلو أوي عندهم القدرة انهم يغن ل كانوا حوريات بحرو دو  .الجزيرة اللي فيها الصافرات
ن آخـرتهم إو  ..بجمـال أغـانيهم سحرد بيحاول يعدي ممكن يتشد ويتأي ح.. السفن المعديةيسحروا بحارة 

  .سفنهم بتتدمر على الصخور
  

عســل فــي ودانهــم عشــان مايســمعوش  فـــ خّلــى كــل رجالتــه يحطــوا شــمع ، عــرف الموضــوع دهأوديســيوس 
 .فــي ودنــه عشــان يســمع صــوت ُغنــاهم اطط شــمعحــهــو مــش وبعــدين قــال لرجالتــه يربطــوه و . الحوريــات

  .عليهم إنهم يربطوه أكترنه لو صارع أكتر، إ همل وقال
  

مقتنع إن الرجالة اللـي كـانوا وكان . دي للغوايةه يختبر الضغط الكامل كان هدفه إن.. نفذوا كالمهوفعًال 
الصــورة اللــي قــدامنا فــي دي . اللــي يقــدروا يحمــوه معــاه، اللــي ســادين ودانهــم ومــش قــادرين يســمعوا، هــم

  .أقدم لكم الصورة اللي على حق للمسيحلكن خلوني  .ديه سطورةاأل
  

يسـوع . واليـه نـاس بتحـاول تشـتته وتغويـهلكن بالعكس كـان ح ..ه أو يحميهكانش عنده حد يمنع يسوع ما
 صــليبه مــاملتــزم باللــي خــاله  .لكنــه كــان عنــده عزيمــة أقــوى ،واجــه واختبــر أقصــي ضــغط للتجــارب دي

طاعتـــه الكاملـــة إلرادة اهللا اآلب، حتـــى فـــي  هـــو لصـــليبخـــاله ملتـــزم بالكـــن اللـــي  ،كـــانش شـــوية رجالـــة
 احنـا .نت بتصارع مـع الخطيـة األسـبوع ده، افتكـر انـك ممكـن تـروح لـهوأ .أقصي ضغط للتجربةمواجهة 

لـك  لكـن األخبـار السـارة اللـي عـايز أقولهـا .مـا نتخيـلملينا رئيس كهنة ُمجرب في كل حاجـة حتـي أكتـر 
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هـو ممكـن  .عليها ودفيش غير واحد بس هو اللي قدر يسامفـ جربة نه مهما كانت قسوة التهي إالنهارده 
تبقاش عبد للخطية ألنه هـو انتصـر ا يديك القدرة انك تنتصر على التجربة دي وتتغلب على الصراع وم

انـك تختبـر  يـديك القـدرةا سـيد ليـك، هـلمـا تاخـده  .على الخطية وانتصر على الموت وانتصر علـى القبـر
ناســوت المسـيح مهــم . تصـمد فــي التجربـة مهمـا كانــت شـدتها كنــإيـديك المقـدرة ا هــ كـل اللـي هــو اختبـره،

  .بالنسبة لحياتنا كل يوم اجدً 
  

هو كان ُمجرب في كل حاجة وعشان كده الخطيـة . يتعاطف مع ظروفنا هو عارف صراعاتنا وهو يقدر
  . بسببهمالهاش انها تسود علينا 

  

كـان بيـتكلم  ٥٣فـاكرين إشـعياء . عارف آالمنـا نه كمانتاني حاجة، هو مش بس عارف صراعاتنا لك* 
لمـا كـان اهللا بيـتكلم عـن غضـبه وقـال فـي  ٧مع اللي درسناه في حزقيـال  ٥٣لو حطينا إشعياء . يهإعن 

َتْأِديـُب . َمْجـُروٌح َألْجـِل َمَعاِصـيَنا َمْسـُحوٌق َألْجـِل آثَاِمَنـا"بيقـول،  ٥٣إشـعياء ". أنـا الـرب الضـارب"األخر، 
  ". َرُجُل َأْوَجاعٍ "نه إ ويقول عنه ."ِمَنا َعَلْيِه َوِبُحُبِرِه ُشِفيَناَسالَ 

  

لمــا لعــازر أخــو مــريم ومرثــا  مــات ويســوع  ١١فــي يوحنــا  .ده فــي األناجيــل مــن خــالل خدمتــه ونشــوف
مــن األعــداد الســهلة اللــي تالقينــا كلنــا حافظينــه مــن  ٣٥:١١يوحنــا . جــالهم وجريــوا عليــه وهمــا بيعيطــوا

ن يسوع بكى معاهم، دموعهم لمست دموعـه ألنـه إ المذهل هنا لكن الحق". َبَكى َيُسوعُ .. "صغيرين واحنا
مهمــا  .هــو عــارف األحــزان اللــي بنمــر بيهــا. هــو عــارف كــويس أوي انــت حاســس بإيــه .عــارف أحزاننــا

  .تالقيه عارف صراعاتنا وأحزاننا وأوجاعناا ه ،في حياتك مواقف قابلت
  

عبـرانيين . عبـرانيين هـي صـورة رائعـة للمسـيح. ، عـايز أوريكـم حاجـة مهمـة٢بـرانيين نرجـع تـاني لع خلونا
، َوُهــَو آٍت ١٠ " :بيــتكلم عــن ناســوت المســيح، يقــول ١٠:٢ َوِبــِه اْلُكــل ــِذي ِمــْن َأْجِلــِه اْلُكــلــُه َالَق ِبــَذاَك الَألن

ـَل َرِئـيَس  ِبَأْبَناٍء َكِثيِريَن ِإَلى اْلَمْجِد، َأنْ  ِسـيَن َجِمـيَعُهْم ١١. بِـاآلَالمِ  )إزاي؟(َخَالِصـِهْم  ُيَكمَس َواْلُمَقداْلُمقَـد َألن
ـــَبِب َال َيْســـَتِحي َأْن " :ويكمـــل ويقـــول. واإلنســـانويقصـــد بالمقـــدس والمقدســـين اهللا  – ٍ"ِمـــْن َواِحـــد َفِلهـــَذا الس

  ."»َسِط اْلَكِنيَسِة ُأَسبُحكَ ي، َوِفي وَ ُأَخبُر ِباْسِمَك ِإْخَوتِ «:الً َقائِ ١٢َيْدُعَوُهْم ِإْخَوًة، 
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بيــدينا صــورة مســياني هــو مزمــور  ٢٢مزمــور  .٢٢مــن مزمــور مــن العهــد القــديم،  ١٢يقتــبس عــدد  وهنــا
كاتــب عبـــرانيين لســـه بيـــتكلم عـــن انـــه أد إيـــه المســـيح . يحصـــل فـــي العهـــد الجديـــدا عــن المســـيح واللـــي هـــ

اللـي قالـه يسـوع علـى شـيء وهو نفس ال "ِإَلِهي ِلَماَذا َتَرْكَتِني! يِإَلهِ "بيقول،  ١:٢٢مزمور .. عارف آالمنا
   .و عارف آالمناه ..عود الصليب

  

أنــا كتبــت مقالــة حطتهــا علــى موقــع  .أكيــد أغلبنــا ســأل ربنــا الســؤال ده ُعمــرك ســألت ربنــا وقلــت لــه ليــه؟
مــوت  الً ده لربنــا، زي مــث شــوية مــن الحاجــات اللــي بتخلينــا نســأل الســؤال ســة وكنــت بــاتكلم فيهــا عــنالكني

وتالقينــا " ليــه؟"حاجــات معينــة تخلينــا نقولــه . لمــا نمــر بظــروف معينــة تكــون مؤلمــة وأ ،طفــل عنــده ســنة
ــ ابنصــارع جســديً  ــ اوعاطفًي ل الهوتــه وناســوته، كــان امــيســوع بك.. عــايز أشــجعكم. مــع الســؤال ده اوروحًي

  على عود الصليب، ليه؟ده بيسأل نفس السؤال  اشخصيً 
  

مـش عـارف معنـى إلهنـا مـش إلـه بعيـد ... بيتجاهلنـامـش سـادد ودانـه وال .. ع عارف آالمنـا وأوجاعنـايسو 
  .هو عارف جراحنا واآلالم اللي بنعدي بيها... ان الواحد يكون بشر

  

 شـــفنااحنـــا  .و الـــرنين المتعـــاطفالمصـــطلح هـــ... هنســـتعمل اخـــر مصـــطلح عشـــان أوضـــح لكـــم صـــورة
أقـــول لـــك القـــاموس بيعـــرف الـــرنين المتعـــاطف . ىموســـيقال ده مـــن مـــن الالهـــوت والهندســـة، اتمصـــطلح

ممكـن تـروح  .بيـانومعناه انه لو أنا وانت دخلنا أوضة فاضية مفيهاش أي حاجة وكان فيهـا اتنـين  .إزاي
التـاني  البيـانون إمعنـاه  الرنين المتعاطف.. الً مث middle Cألي واحد فيهم وتدوس على أي نوتة، 

تــرن هــا ، middle Cنفــس النوتــة  .ليــهعفيش حــد قاعــد الــو مــ ىالنوتــة حتــنفــس  طلــع صــوتيا هــ
كأنـه صـدى صـوت لـنفس  الً لكنـه فعـ بيحصـل، أنـا مـش عـارف إزاي الموضـوع ده. وكأنها صدى صوت

  .النوتة
  

هــو كــان عنــده نفســه ف ..علــى ناســوت المســيح نــه ُبنــاءً إعــايز أفكــركم . هنــا دي نفــس الصــورة اللــي قــدامنا
وعشـان كـده . نسـان كامـلإألنـه كـان  اآللـةلسه عنده نفس  وهو في السمادلوقتي  ولحد ،نااللي عند اآللة
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بــيحس  يســوع.. فــي الســما" رنــين متعــاطف"لمــا بتتضــرب نوتــة حــزن فــي حياتــك أو فــي حيــاتي بيحصــل 
  .وبيعيد نفس النوتة

  

تعــاطف ين المالــرنيســوع هــو .. آالمنــا وأوجاعنــا مــش حاجــة غريبــة بالنســبة لــه، هــو عــارفهم كــويس أوي
أد إيـه . أي حاجة بتحصل لك في حياتك، هو فاهمها كويس أوي وعارف أبعادهـا جـواك إيـه .بالنسبة لنا

  .احنا بنعبد إله رائع عارف ومدرك صراعاتنا وأحزاننا وآالمنا
  

كلمـة . فينـاشـفع ي اللـي احنـا بنمـر بيـه، هـو يقـدر يلنا انـه عشـان عـارف كـويس أو ل الكتاب المقدس بيقو 
بيقـــول إيـــه،  ٧تعـــالوا نشــوف عبـــرانيين . ف فــي الثغـــرو قـــالو أو  ملها لمـــا بنــتكلم عـــن الصـــالةبنســـتع شــفعي

ــا ٢٤َوُأولِئــَك َقــْد َصــاُروا َكَهَنــًة َكِثيــِريَن مــن َأجــِل َمــْنِعِهْم ِبــاْلَمْوِت َعــِن اْلَبَقــاِء، ٢٣"بيقــول،  ٢٣:٧عبــرانيين  َوَأم
ــُه َكَهُنــوٌت َال َيــُزولُ هــَذا َفِمــْن َأْجــِل َأنــُه َيْبَقــى ِإَلــى ا ــِدُر َأْن ُيَخلــَص َأْيًضــا ِإَلــى التَمــاِم ٢٥ .َألَبــِد، َل َفِمــْن ثَــم َيْق

فهمتــوا يقصــد يقــول إيــه بــالكالم ده؟ " .الــِذيَن َيَتَقــدُموَن ِبــِه ِإَلــى اِهللا، ِإْذ ُهــَو َحــي ِفــي ُكــل ِحــيٍن ِلَيْشــَفَع ِفــيِهمْ 
  .اشفع فينجود لألبد عشان يمو  يسوع النهارده موجود وهو

  

نــه فــي إننــا نعــرف ة معينــة أو ألــم أو إغــراء معــين، إفــي حياتنــا واحنــا بنصــارع مــع تجربـحاجـة رائعــة جــًدا 
هــو موجــود و  ،نــا قــدام اهللا اآلبفيشــفع فــي حــد بي ..األلــم أو الحــزن اللــي احنــا بنمــر فيــهأو وســط الصــراع 

أنــا " :مخلــص واقــف قــدام اآلب بالنيابــة عننــا وبيقــول لمــا نقــع ونعمــل الخطيــة، لينــاو  .نــافيشــفع عشــان ي
  ." دانوا بسبب الخطية ديتُ ا هأطهركم من كل عدم بر، انتوا مش ه

  

روحــه بيشــفع فينــا  ارفين إننبقــى عــا فيهــا مايبقــاش ليهــا معنــى، هـ نحــزن ونتــألم والحاجــات اللــي بنمـر لمـا
ـــى ٣٣" ،٣٤و ٣٣ :٨روميـــة نفتكـــر  ،فوقينـــا "تتطربـــأ"ولمـــا الـــدنيا . ال ينطـــق بهـــا بآنـــات َمـــْن َسَيْشـــَتِكي َعَل

رُ  ِذي ُيَبرقَـاَم َأْيًضـا، ٣٤. ُمْخَتاِري اِهللا؟ َاُهللا ُهَو ال ـِذي َمـاَت، َبـْل ِبـاْلَحِريـِذي َيـِديُن؟ َاْلَمِسـيُح ُهـَو الَمْن ُهـَو ال
يسـوع لسـه واقـف بالنيابـة عنـا، هـو موجـود عشـان  ".االِذي ُهَو َأْيًضا َعْن َيِميِن اِهللا، الِذي َأْيًضا َيْشـَفُع ِفيَنـ

   .يشفع عن والده
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ا دي أروع صــورة االنســان مــ .فــي طفــل فــي المــذود ..الهوتــه وناســوته فــي شــخص واحــدجلــب التجســد 
. اإلله المهـوب بقـى عبـد لخليقتـه، اإللـه الكامـل دفـع تمـن خطيتـك وخطيتـي.  كانش حتى يقدر يحلم بيها

  . في كل تفاصيل حياتناشترك م ق كل حاجة في الكون،لي بيسمو فو اإلله ال
  

اللــي بتثيــر عجــب غيــر  الطبيعــة أعجوبــةالتجســد هــو  ..دلــوقتي لكــم الخالصــة هــي الحــق اللــي هأقولــه
نفضـل ا هـاحنـا . كمـان لـ آرثر بينكنقول ا وساعتها ه ،ابقوا قولوا لي ،لو فهمتوا إزاي ده حصل. محدود

.. تشـوف أكتـر جمالـه وروعتـها نـك كـل مـا تتعمـق فيـه، هـإتالقي ا ه. طول عمرنا بنتعجب من األمر ده
   .ألن الموضوع مش حق مكتوب على ورق عشان نفهمه ونعقله

  

   .يثير فينا عبادة غير متناهيةوهو ي ،يسوع هو االبن الوحيد
ب مواقـف المختلفـة اللـي بنمـر بيهـا مـن جـروح وألـم وصـراعات مـع الخطيـة وتجـار الما أقدرش أحصر أنا 

أفهـم أبعـاد  ما أقـدرش. يعرفهاالذات الحاجات اللي ماحدش غيرنا ب ،بتحصل في حياتنا بنقابلها وحاجات
و معانـا فهـ ،نه بسبب الهوت وناسـوت يسـوع الكامـلإ.. لكني عارف حاجة واحدة .ي بالكاملالحاجات د

  .فيك وفي نا، فيشفع وبي
  

فـــي حياتنـــا، أشـــجعك انـــك تيجـــي تتقابـــل معـــاه العـــدد المرعـــب للمواقـــف الصـــعبة الموجـــودة  قـــدامأشـــجعك 
  .النهارده وتشوف جماله وتخليه ينعش قلوبنا وأرواحنا اشخصيً 

  

عـايز أشـجعك ... نت فينأنت مين و أ، هو عارف ويتعاطف معاها ضعفاتنا النهاردهحس بهو قادر انه ي
ك تثـق فيـه أشـجعك انـ وة اللي بينك وبين اهللا،هيسد ال إنهلو ماكنتش صدقت فيه . وقت معاهانك تقضي 

، وتبقــى متأكــد إنــه مســتعد يغفــر النهــارده وتثــق فيــه ألول مــرة فــي حياتــك وتصــدق فــي كــل اللــي ســمعته
ننـا مـش بتقولنـا إ ٢عبـرانيين . ودمرههو انتصر على الموت . مستعد يديك رجاء الحياة األبديةخطاياك و 

  .نك تؤمن بيهأدعوك إ. من الموت عشان عمل يسوعمحتاجين نخاف 
  


