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 تدر�ب أسايس 
 شخص املسيح وعمله (اجلزء األول) : ٣املحارضة 

 أر. يس. سربول 

، قانون اإليمانيف    �ينما نتابع اتلأملو  –  املسيحيةسس العقيدة  أل   دراستنا   ضمنثلاثلة  ا�ارضتنا    –  يف هذه املحارضة
قانون  ورغم أن  .  بنمن اهللا اآلب إىل اهللا اال  ّول انتباهنا �ي  اذل  قانون اإليمانمن    ذلك اجلزء إىل  يلوم  تطرق اسن

ألن ،  ذلا تدىع ادليانة باملسيحية،  وعمله  يرّ�ز طبًعا ىلع شخص �سوع   قانون اإليماناجلزء األ�رب من  ،  وج�اإليمان  
، املتعلقة باهللا  ،واألرض"  السماءة "صانع  بعد عبار  ا، جاء يف قانون اإليمانإذً .  هو شخص �سوع وعمله  �ور إيماننا 

 .  "ابن اهللا الوحيد ر�نا  "و�يسوع املسيح

.  هذه اللكمات  من خالل  قيل الكث� .  "ابن اهللا الوحيد ر�نا   �سوع املسيح ":  قانون اإليمانمن    هذا اجلزء تأمل يف  فلن
يف    اليت تم �سبها إىل �سوع   لقاب مع� األ  تغوص تفصيًال يف عمق،  �يلجونهنا يف    منفصلةطة  أرشودلينا سلسلة  
  لك� سأذكر ب� هالل� ،  للغوص يف هذه اتلفاصيل  يف هذه انلظرة العامة  إًذا، لن يتس� نلا الوقت.  العهد اجلديد 

  فإن لكمة "مسيح" ،  إنها تؤمن بيسوع املسيح  وهو أنه ح� تقول الكنيسة؛  ة عقيدهلذا اجلزء من ال  بعض األوجه املهمة
ومن حيث ت�رار .  منسو�ة إىل �سوع   �د ألقابًا عديدة  ل�ن يف العهد اجلديد ،  سم شخص اك  بساطةبال تُفهم هنا  

أن    وعلينا أن نتذكر.  هو لقب "املسيح"  ث العددمن حي  اللقب األول األ�رث تردًدا،  اليت تم �سبها إىل �سوع   األلقاب 
فإنك ،  سم �سوع الاكملاماذا اكن    قديمةل ايف العصور    إن سألت  .األس�  وأن "املسيح" هو لقبه،  "�سوع" هو اسمه
و�ارز    لقب مهم جًدال�ن هذا ال  ،هو ال يدىع �سوع املسيح  .أو �سوع انلارصي ،  بن يوسفا�سوع    �سمع جوابًا مثل

دلرجة  ،  �شلك وثيق  قرتنانسم واللقب م اال،  أنه يف تار�خ الكنيسةة  ج دلر،  عن �سوع   يف تعليم العهد اجلديد  جًدا 
 .  سم اعئلة �سوع اكما لو أنه   يف لقب "املسيح" كرنف ا أننا اغبًلا م

  اذلي قام به بطرس   اكنت ت�رر االعرتاف،  بهذا االعرتاف  أنه ح� قامت الكنيسة األو�  ل�ن �ب أن نتذكر
فيلبس قيرص�ة  الَْمِسيحُ :  يف  ُهَو  نَْت 

َ
"  "أ يَحِّ

ْ
ال  ِ ا�َّ "مسيح"  . اْ�ُن  اجلديد  لكمة  العهد  مبارشة    يف    مة اللك   من مشتقة 

مع� لكمة  .  املسيا   ل��ة؟ا ترمجتها باللغة اإل�وم.  يف العهد القديم  و� ترمجة لكمة "مسيخ" ،  ايلونانية "كر�ستوس"
"كر�ستوس"،  "مسيا" املسيح  مع� لكمة  املمسوح   ،أو  نؤمن .  هو  إننا  نقول  املسيح  ل�ن ح�  نقوم  ،  بيسوع  فإننا 

�سوع    يف إعالن و�الطبع هذا رئييس  .  اذلي طال انتظاره   سيحو امل ع هو�سقائل� إن  ،  يف هذا الصدد   باعرتاف إيمان
 .بأنه هو املسيح يف العهد اجلديد
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  . مع� لكمة "مسيح"   حيث نغوص تفصيًال يف دراسة  تعليمية أخرى   و�دًدا أحيل�م إىل سلسلة  –  وهذا املفهوم
ا سيكون  مل  طولو �سي  وصفال �د أي    يمقد ل األننا يف العهد  ،  هو لقب غ� باملعا�  اللقب "مسيح"  ،لكمة "مسيح"

هناك نبّوات   .يف العهد القديم  متعلقة برتقب ميجء املسيح �تلفة ا بل �د خيوطً ، رسائيلاملوعود به إل  ا عليه املسي
املسيح املتعلق.  لعهد جديد  طوسي  واذلي سيكون مثل موىس ،  اذلي سيأيت   عن  اخليط  بصورة    إًذا، دلي�م هذا 

عبد إرسائيل   بتنبؤات عن ذاك اذلي هو  أو �سمعون يف نبوات إشعياء؛  وسيكون مثل موىس   يت أسي  اذلي  املسيح
�شأن شخص    إًذا، دلي�م هذه انلبوات لكها .  اذلي سيأيت بتواضع،  خطايا العالم  اذلي سيحمل  ،عبد الرب ،  املتألم

إرجاع اليت تتلكم عن    هد القديم علا   يف   باملسيح  ود املتعلقةثم دلي�م الوع   .اذلي سيكون عبًدا متألًما   املسيح هذا 
سيأيت   ومن سبط يهوذا،  من ذر�ة داود ،  ومن �سل داود .  يف عهد داود   كما اكنت احلال،  إرسائيل إىل أيام املجد  ملك

يتوق إيله    هو ما ،  ىلع مستوى ملك داود   إًذا، املفهوم الاكمل للملك  . للبعد اجلديد مللك اهللا  د الطر�قامللك يلمهّ 
وخصوًصا يف سفر  ،  يف العهد القديم  بنهاية األزمنة  كيف أنه يف انلصوص املتعلقة  .أن نقول املز�دا  ننمكو�  .انلاس
يّان بأن ي�ون د   اذلي تقيض وظيفته،  من عرش قديم األيام  مرسل إىل األرض   اذلي �رب عن اكئن سماوي   دانيال
  .بن اإل�سان"اولقبه هو "، العالم

انل  الفروق البسيطةاآلراء    وأ  ظرإًذا، دليك �تلف وجهات  العهد القديم .  املتعلقة بصورة املسيح  أو  ،  و�ن قرأت 
ملك ىلع رتبة   ،العبد املتألم،  اإل�سان  بنا  ،ذاك اذلي �شبه موىس ،  آدم اثلا�:  املختلفة  وتأملت يف مجيع تلك اخليوط 

كيف  .  ث عنها تبح  يتلا  ةدليك مجيع هذه اخليوط املختلف   �سيت، ل�ن بأي حال  ؟غفلتأي واحد    عن.  داود 
د من  مولو أن ي�ون دليكأنه يم�ن   ال �سعك اتلصور. هذا مذهل أن جتتمع يف شخص واحد؟ يم�ن هلذه لكها 

لم  و�ن  ،  ين اللقب�مع ب� هذ حاول اجل.  ديان مرسل من السماء  نفسه  يف الوقت  لكنه،  إ�سان هو ملك،  �سل داود 
  معطي أو    مع صورة ملك   هذا العبد املتألم  كيف ينسجم .  ألمتامل  العبد   أِضف إيله فكرة  كفاية   امعّقدً ي�ن األمر  

   رش�عة مثل موىس؟

هذا  .  املسيح وعمله تلتطابق مع حياة �سوع  تلتيق  وط الفردية لكها هو أن تلك اخلي، ل�ن ما �ده يف العهد اجلديد
أنه،  املختلفة  تفاصيل تلك اتلنبؤات  إن درست  خصوًصا ،  أمر مذهل �دًدا، رئيس    .ا ها حتققت لكورأيت كيف 

و�ؤدي  ،  و�ؤدي دور األنبياء  �سوع   يأيت   ومع ذلك .  هذا �عل األمر أ�رث تعقيًدا  –   لك الفكرةتأضيفوا    –   الكهنة
إنه  ،  حامل اخلطايا   إنه،  ليس هذا فحسب.  وامللك  ،والاكهن  ،وانليب،  رئيس الكهنة العظيم  و�ؤدي دور،  دور امللك

رج  و�ن ادل،  يف كريس ادلينونة يف السماء  ح� ُسمح هل باتلحديق،  لرؤ�ا فر اسيف    نا تذكرون رؤ�ا يوح .  العبد املتألم
َ�ْفتَحَ "  اإلعالن  تمو،  كتاب احلياة أيًضا �ن  و،  هناك ْن 

َ
أ ُمْستَِحقٌّ  ُهَو  ْفرَ   َمْن  وأخً�ا .  ولم يوجد أحد مستحًقا   ؟" السِّ

ِ "  نادى املالك قائًال 
َّ

َسُد اذل
َ
ْفَر"بْ سِ   ي ِمنْ ُهوََذا قَْد َغلََب األ زائًرا   رون أن يأيت األسدتنتظوأنتم    ،ِط َ�ُهوَذا، يِلَْفتََح السِّ
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الوسط السفر  فيفتح ختوم ادلرج،  مقتحًما  يأيت األسد؟  وماذا �دث؟،  و�علن مضمون  إًذا، حبمل مذبوح يف   هل 
يف تار�خ العهد    ةختلفملا  ولمن الصفحات والفص   ستمد معناه�  ووه،  غ� باملعا�  سيح"امل"  لقبمن هنا،    .الوسط
 . وهذا لكه تم بيسوع . يف الكتاب املقدس مالقدي

و�يسوع املسيح  ،  مسيح شعب اهللا،  إلرسائيلسلًفا  املوعود به  ،  مسوحبأن �سوع هو امل  إًذا، تعلن الكنيسة إيمانها 
.   الكتاب املقدس يف  دلوحيب ابن اآل ا�سوع  يُدىع  .  املسيح  فرادةإىل    هنا يلفت قانون اإليمان االنتباه.  ابنه الوحيد

عن لكمة    ل��ةيف اللغة اإل�  يف الواقع، أنا أحبث.  فر�دة من نوعها   العالقة اليت تر�طه باآلب،  ابلنوة اليت يتمتع بها 
أو �ستعمل لكمة  ،  �ن �ستعمل لكمة "فر�د".  أي يف العهد اجلديد،  اذلي �ده يف الكتاب املقدس  تتضمن املفهوم

أي مرة  ،  "إيموالاكيت":  املع�  فيددلى األملان لكمة ت  .املتعلقة باملوضوع   تلفاصيلفة اي اكتغطال    ل�ن هذه،  "وحيد"
،  ن�وس"اغي  و"سي  �سميه  نهو م ،  بن اآلب الوحيدا،  "مونوغينيسالكتاب املقدس "  �سميه  اذلي  ،�سوع . و�ىل األبد

ل�ن فقط بموجب  ، اء اهللاىع أبند �ن ن .كلم ي�رر أحد ذل ، ال مثيل هل ،ذاتها  فئة قائمة حبد أي أنه �شلك وحده
 . �شلك فر�د بن اهللاإًذا، �سوع هو . بيسوع املسيح تبنينا 

  –  هذا واحد من ألقابه –  بن اهللا اإىل �سوع ىلع أنه   �ش� العهد اجلديد ت�راًرا . بن اهللا"ا"  سأعلّق �رسعة ىلع لقب
أو    ٨٢،  �سيت الرقم املحدد.  بن اإل�سان ا  ذا؟ا مبن  اه  ىلع أن  �ش� العهد اجلديد إىل �سوع   ل�ن يف كث� من األحيان

من يدعو �سوع  ،  أو ثالث مرات  ما عدا مرت�  ،و� لك املرات.  بن اإل�ساناديع �سوع    ،يف العهد اجلديد  مرة  ٨٣
ن  ًدا عبعيًدا ج،  من حيث اتلكرار  يأيت يف املرتبة اثلاثلة  بن اإل�سان"اإًذا، رغم أن لقب ".  �سوع نفسه   ؟بن اإل�سانا
، املسيح  –  اثلانية واثلاثلة  رتبت� ملا

ً
من حيث عدد    بن اإل�سان" بعيد جًداالقب ".  بن اإل�ساناثاثلًا،  ،  ثانيًا، رب ،  أوال

املرتبة األو�،  ت�رره  األلقاب اليت ينسبها   إنه �تل  �سوع ،  �سوع إىل نفسه  من حيث  املفضل دلى  اللقب    إنه 
 .بن اإل�سان"ا"  :يلنسبه إىل نفسه

من الطبييع    –   بن اإل�سان"ا و"  بن اهللا"ا"   –  ودلينا لقبان،  واإلهلية  بطبيعيت �سوع البرش�ة  الكنيسة تعرتف   أن  ا بم،  إًذا
  سايس �شلك أ  بن اهللا" �ش�اولقب "   ؛طبيعته البرش�ة  إىل ماذا؟  �ش� �شلك أسايس  سان"بن اإل�اأن لقب "  االفرتاض

� صورة    بن اإل�سان يف العهد القديما  فيف الواقع، صورة.  ة�قرطال ه  ال تعمل بهذ  من املؤسف أن األمور.  ألوهيتهإىل  
".  اكئن سماوي  �ش� إىل    بن اإل�ساناهناك اعمل يف لقب  .  ألوهية �سوع حرص�ًا   إىل  بن اإل�سان" ال �ش�اولقب 

وسان  عكم  اننيعامل  إًذا،.  هو ىلع طبيعته السماو�ة  بن اإل�ساناالتشديد يف لقب    يف الغالبل�ن  ،  ةطبيعته البرش�
تماًما ،  تقر�بًا  ليس  تماًما   ن�ون �طئ� ىلع حد سواء.  ل�ن  العكس  قلنا  "لق .  إن  اإل�سان"اب  �شّدد ىلع   بن 

د بالطاعة،  ىلع الطبيعة البرش�ة  بن اهللا" �شدد القب ".  لكنه �شمل الطبيعة البرش�ة،  األلوهية وأحيانًا  .  ألن ابلنوة حتدَّ
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  .  يع� األلوهية بالرضورة ال  د ذاته حب   بن اهللاإًذا، لقب  .  يدعون أبناء اهللا  لوك امل  وء أؤسا الر   .أبناء اهللا  يدىع املالئ�ة 
أظن  ،  وحيد اآلب،  "مونوغينيس"ـموضوع ال  ح� يتناول العهد اجلديد،  بن الوحيد""اال  ل�ن ح� نتأمل يف لقب

 . إلهليةا ح سيامل إىل طبيعة و�لفت االنتباه، ابلنو�ة أ�رث من عالقة الطاعة أن األمر يتضمن

تذكروا أ� قلت يف .  ودلينا لقب "ر�نا"،  بن الوحيد"ودلينا لقب "اال،  دلينا لقب "املسيح".  سنميض قدًما �رسعة  ،حسنًا 
اللكمة  .  رب هو  �سوع ،  "ييسوس هو كيور�وس"  اكن اجلملة البسيطة  للكنيسة األو�   إن أول اعرتاف إيمان   ابلداية

رب  تع�  العهد    اليت  تنطبقا  اللكمة،  اجلديديف  اليت  هنا   يلونانية  �سوع  للقب   ىلع  ايلونانية  الرتمجة  العربي   � 
فهو اكن ،  سم "يهوه"اقول    تذكروا أن يهوه لم �شأ.  يف العهد القديم إىل اهللا اآلب  و� تُنسب فعليًا وحرص�ًا ،  "أدوناي"

حول    الكمأو ال،  ادلوران حول أمر ما   طناب؟إلاوما هو  ،  اإلطناب  ود يتّبعونإًذا، اكن ايله  ،من أن يُذكر  سم األقدساال
تع�    واإلسهاب لكمة أخرى .  لقول األمر ىلع ما أظن   آه ال، األسلوب الالتي�  ،اإلطناب هو األسلوب ايلونا�.  أمر ما 

ة  �غيو ،  إًذا، يف العبادة ايلهودية.  حول أمر ما بدون قوهل  الكم مفهوم ادلوران أو ال   :وتأيت من لغة أخرى ،  األمر نفسه
هو اللقب    األحيان لإلشارة إىل اهللا  سم اذلي استعملوه يف معظم اال،  املقدس أو اتلجديف عليه  سمجتنب تدنيس اال

 . "رب" يف العهد اجلديد هو انلظ� العربي للكمةو، "أدون، أدوناي"

يتفّرد    يلهود لنسبة إىل ابا   طلقوالسيادة بمعناها امل،  الرب هو السيد.  مع� ملويك وعظيم  ر�و�ية �سوع   إًذا، اكن ملفهوم
أن،  إىل آخره ،  إلضاءة حدائق ن�ون  مشاعل �رش�ة  أحد أسباب جعل املسيحي�.  بها اهللا الوالء   ه ضمنهو    يم� 

و�ن املسييح  .  رب   هو  قيرص،  هو كيور�وس"  اكيزر":  بهذا اتلأ�يد البسيط  قيامالعليهم    اكن  ،مرباطور�ة الرومانيةلإل 
ل�ن ثمة أمر واحد  ،  سنقول إن قيرص هو قيرص  ،وسنفعل لك ما تطلبونه منا ،  ع احلاكمنطيوس   ،"سندفع رضائبنا   يقول

نفعله "رب"،  لن  لقب  أخذ  قيرص  وهو  إىل  لق.  و�سبه  ما  لقيرص  هللا،  يرصسنعطي  ما  هللا  سنعطي  ولقب  .  لكننا 
الكنيسة.  "ينطبق ىلع اهللا وحده،  األس� "رب"  بمعناه  ،"كيور�وس " وليس ر�ًا  ،  رب   بأن �سوع   إًذا، ح� اعرتفت 

 . �سب ألوهية إىل �سوع   اكن هذا بوضوح،  رب األر�اب،  "كيور�وس كيور�وبل "،  فحسب"  كيور�وس ليس "،  فحسب

ِفْكُر  افَلْيَُ�ْن ِ�يُ�ْم َهَذا  "  حيث يقول بولس،  ٢يف رسالة فيليب    رون إعالن إخالء اذلاتهل تذك 
ْ
ي يِف  ا ل ِ

َّ
لَْمِسيِح  اذل

يًْضا 
َ
ِ ا  :�َُسوَع أ

َّ
 ِ�ِ اْذ اَكَن يِف ُصوَرةِ ي إِ ذل

ً
ْن يَُ�وَن ُمَعاِدال

َ
ْخَ� َ�ْفَسهُ  .ِهللا، لَْم َ�ِْسْب ُخلَْسًة أ

َ
بًعا ليس من  ط(" لَِكنَُّه أ

ْخَ� َ�ْفَسُه، آِخًذا ُصوَرَة َ�بٍْد، َصائًِرا يِف ِشبِْه  "  )،ألوهيته
َ
َطاَع ِإ�َْسانٍ لَْهيْئَِة كَ اَو�ِْذ وُِجَد يِف    .نلَّاِس الَِكنَُّه أ

َ
، وََضَع َ�ْفَسُه، َوأ

ِليِب الَْموَْت، َموَْت  اَحىتَّ   َعُه  ".  إىل آخره ،  "لصَّ لَِك َر�َّ ْ�َطاُه  اذِلَ
َ
يًْضا، َوأ

َ
َو بِ  ْسٍم،اْسًما فَْوَق لُكِّ  اُهللا أ

ْثُ
َ

ْسِم �َُسوَع لُكُّ  ا ِليَكْ جت
اذلي    سم"ما هو هذا االوالسؤال هو    ."لَِمْجِد اِهللا اآلِب "،  س""كيور�و  بأنه رب، بأنه  بماذا؟  "،َو�َْعرَتَِف لُكُّ لَِسانٍ   ُرْكبَةٍ 

ل�ن  ، سم �سوع ا هو  سما إنه فوق لك   سم اذلي يقول بولس أن اال يف انلص  ، ر�ما ظهرللوهلة األو�" سم؟افوق لك 
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إال يف   لم �دث .منذ طفوتله سم اذلي اكن �ملههذا هو اال، قبل أن يتمم عمل طاعته سمهذا اال اكن �سوع �مل
عطي  و� ارتفاعه صعوده

ُ
سم  هذا هو االو . رب  سم؟ل�ن ما هو ذلك اال.  لك يشء سم اذلي فوقاال ،سًما فائًقا اأنه أ

، نقول إنه سيدنا   فنحن،  إًذا، ح� نقول إن �سوع ر�نا .  ووجوهنا أمام �سوع   و�ن جاثون ىلع ر�بنا   لقوهل  اذلي دعينا 
 .دنا بل إنه سيّ  ،صنا فحسبهو ليس �ل. و�نه يتسلط علينا 

اخلطوط    يغطي قانون اإليمان رس�ًعا   ورس�ع�شلك موجز  ،  ع باأللقاب يف ما يتعلق بيسو  بعد هذا االعرتاف الوج� 
، إننا نم� بينهما   الحظوا أ� قلت.  شخص املسيح وعمل املسيح   ب� يف الالهوت نمّ� .  حلياة �سوع   العر�ضة األساسية
و�يف  .  همن خالل ما فعل  أن نعرف شخص املسيح؟  كيف يمكننا   ألنه،  ا فصل بينهمال   أبًدا  مل�ن ال يمكن� 

الحظوا .  الشخص والعمل،  واتصال متبادل ب� االثن�  إًذا، توجد عالقة تبادل.  عرب فهم هو�ته  ما فعله؟  ف أهميةنعر
،  بن اهللا الوحيد اه  املسيح، إن إنه  – هو�ته، ما هو عليه،  �شأن شخص �سوع   �د اعرتافًا   عقيدة اإليمان أنه يف بداية

 .  وما فعله مندرج يف حياته،  بن ورب ا كمسيح و  إىل ما فعله  باه اآلنهذا يلفت االنت  ماذا عن عمل املسيح؟.  إنه ر�نا 

اليت    يف العقيدة الرومانية. بتأ�يد ىلع الوالدة من عذراء  أن قانون اإليمان يبدأ  ،ىلع األقل  بالنسبة إيل   ،من الالفت
ل�ن تمت  ،  ذكر احلمللم يؤَت أبًدا ىلع  .  القدس من العذراء مر�م   ساطة أنه ودل بالروحء بب جا ،  قبلذكرناها من  

من العذراء   اكن اتلأ�يد ىلع والدة �سوع ،  يف تار�خ الكنيسة  ل�ن منذ األيام األو�.  الحًقا   إضافة هذه اتلفاصيل
"عمل    وعنوانه  ،ايلوم املايض  بور�هاور  يج يسل   بيف كتا   اكنت أقرأ �ددً .  رئيسيًا يف قانون إيمان الكنيسة  مر�م

يف    وغ� قابل للتفاوض   بنًدا متآلًفا   اكن هذا فعليًا ،  وحىت القرن اتلاسع عرش  القرن األول قال إنه منذ    أنه ،  املسيح"
�ًا بنًدا رضور   اثلا�، الوالدة من عذراء  لقرنبعد ا  اعترب آباء الكنيسة،  وحىت يف القرن اثلا�.  اإليمان املسييح عقيدة  

 ال يم�  بالوالدة من عذراء  أي أنك إن لم تؤمن،  يف املسيحية
ً

 بور�هاور وقال  .  يف الكنيسة املسيحية  ن أن تلىق قبوال
الالفت الكنيسة  أنه يف تلك احلقبة فقط   إنه من  تار�خ  املقدس  اكنت صحة،  من  باثلقة حتت    الكتاب  وجدارته 

 .  بوالدة �سوع من عذراء يدة القديمة املتعلقةعن العق أعضائها  ضمن ىلع الكنيسة ادلفاعفاكن ،  هجوم

أحاول أن أستعرض  ،  "تدر�ب أسايس"،  ككتاب تدر�س  اذلي �ستعملونه  الكتاب يف استعراض    ًما وح� أميض قد
ة  مسأل  واليت اكنت متمحورة حول ،  األخ�ة  يف السنوات املئة واخلمس�   اليت برزت   ةبعض املسائل الرئيسي   بإ�از

  اعترب الالهوتيون وهو "ملاذا  ،  م تفكروا فيهر�ما ل،  بلعض الوقت  لك� أر�د اتلطرق إىل أمر هنا .  هذه  الوالدة من عذراء
جدارة لوقا    –  الرسويلة ىلع املحك  ليس فقط ألن صحة الشهادات  "ًما؟مهأمًرا    الوالدة من عذراء  يف تار�خ الكنيسة

  الهو� من الوالدة من عذراء؟   هل يوجد أي مغزى ل�ن    –  يف تعليم ذلك  وجدارة مىت باثلقة،  يف رسد ذلك  باثلقة
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 ل�ن يقول ابلعض . صبح خطً�ا قليًال يم�ن أن ي ،يطرح ختمينًا كبً�ا   حىت تواجه أمًرا  ،رح هذا السؤالما إن تط
  اذلي أرسله اهللا يلؤديه؟"  ليك يتمم العمل أن يودل �سوع من عذراء "هل اكن من الرضوري 

باخلطية     يودل �سوع ملطًخا أال  وهو أنه اكن من املهم جًدا،  ن�م سمعتم هذا الالكممن أ   ابلعض، وأنا واثقيقول  
 يأيت إىل العالم حامًال  اتلدرج الطبييع للوالدة أن لك من يودل عن طر�ق  ابلدي� يف الكتاب املقدس  ومن، األصلية

ََسِد  ":  طبيعة �رش�ة ساقطة
ْ
ِمَن اجل ُهَو"اَلَْمْولُوُد  إال يف  ،  الفادي �شبهنا يف مجيع انلوايح.  ة سقوط إنه يف حال،  َجَسٌد 

إًذا، يرى ابلعض  .  لكنه أيًضا بدون خطية أصلية،  اخلطية الفعلية  وهذا ال يع� فحسب.  إنه بال خطية ،  ة واحدةناحي
مع أو بدون    مولود   ىلع كون �سوع   ىلع أنه ير�ز برصامة  –  للوالدة من عذراء  اتلفس� املنطيق  –  اتلفس�  ببساطة

 .  قد تدوم إىل األبد د يدخلنا يف تفاصيل جانبيةما ق، األخرى لألمر  توجد بعض الفروق ادلقيقة .ة أصليةخطي

لشخص    و� مفهوم الكنيسة،  للثالوث   هو أنه يف مفهوم الكنيسة  ،اذلي يتم اتلغايض عنه اغبًلا   ل�ن ابلعد اآلخر
  ذه � الصيغة الالكسيكية وه .  ثالثة أقانيم  أقنوًما؟  و�م  ، واحدينا جوهر  دل  أعلنت الكنيسة أنه يف اثلالوث ،  املسيح

يف معضلة    ل�ن كيفية إعالن الكنيسة إيمانها .  وثالثة أقانيم  و� أن اهللا واحد يف اجلوهر،  قليدية للثالوث واتل
 ليك تفهم األمر. عتانوطبي ، أقنوم واحد ثالثة؟ �م أقنوًما دليك يف �سوع؟. العكس تماًما  بأقنوم �سوع؟ ،اتلجسد

  هل اكن دلى �سوع :  سأطرح عليك هذا السؤال  ؟أقنوم واحد وطبيعتان  كيف يم�ن أن ي�ون دليك،  هوتيًا ال
  إهليًا؟   هل اكن شخًصا   كنت ألسأل�م اآلن،  �رش�ًا   إن اكن شخًصا .  ال  �رش�ًا؟ شخًصا هل اكن �سوع   طبيعة �رش�ة؟ 

 .  عندئٍذ دلي�م شخصان

الك،  حسنًا  ذلكنيسحتاول  محاية  شخ(  ة  �سوع وحدة  فهم)،  ص  اإلماكن  و�  بعيد،  قدر  غ�  أمر   معضلة،  وهو 
، أو أن اإل�سان أصبح إلًها فجأة،  و�دأ يصبح إ�سانًا   ليس أن اهللا لم يعد إلًها ،  ميجء اهللا إىل هذا الكو�ب  ،اتلجسد

أي  ؛  طبيعة �رش�ةلكنه يتخذ  ،  طبيعتهال يفقد شيئًا من  ،   األز�بن اهللا، اللثالوث   ل�ن الفكرة � أن األقنوم اثلا�
دليك  .  و�ال أصبح دليك شخصان،  �رش�ًا   شخًصا ليس  ،  طبيعة �رش�ة  يضيف إىل نفسه   أن األقنوم اثلا� للثالوث 

وهو ينال ،  خذ طبيعة �رش�ةيت،  اللوغوس اإلل�،  األقنوم اثلا� للثالوث .  بطبيعة إهلية وطبيعة �رش�ة،  شخص واحد
الطبيعة البرش�ة �   هذه  الطبيعةإنه  ،  سل امرأةمن    يأيت ل�ن األقنوم اإلل�  .  البرش�ة من مر�م  يتخذ اجلسد أو 

يُعتقد أن  ل�ن  .  يطرح األمر ختمينًا   ،و�دًدا  .وطبيعتان  إًذا، دليك أقنوم واحد.  و�ودل يف هذا العالم،  ذلك  تخذ و�
حسنًا،    .البرش�ة  تأيله للطبيعةأو  ،  ل للطبيعة اإلهليةأو حتوّ ،  يلتجنب أن ي�ون هناك شخصان  ما فعله اهللا  ا هذ

�شأن تألّم   مه نلا قانون اإليماناذلي يقدّ   ص سنتطرق إىل امللخّ ،  قبلةو� املحارضة امل.  هلذه املحارضة  انت� الوقت
 .يف املرة املقبلة  هذا ما سنفعله. وعودته ،عودهوص ،وقيامته ،وموته ،املسيح
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 تُ كْ ادلُّ 
َ
ُس ؤَ مُ  وَ ول هُ رْبُ . سْ . يِس رْ ور أ   �نَ �، وَ ونِ جُ يِل  اِت مَ دَ خَ  ةِ ئَ يْ هَ  سِّ

َ
  ةِ يسَ نِ كَ   اعةِ رُ  دَ حَ أ

ْ
  �ِس دِّ قِ ال

َ
 St. Andrews(  ورُ دْ نْ أ

Chapel(   ا اكنَ مَ ا، كَ �دَ ورِ لُ فْ   ةِ اليَ وِ د بِ ورْ فُ ا�ْ سَ   ةِ ينَ دِ  مَ يِف   
َ
   يَّةِ لُكِّ لِ   يٍس ئِ رَ   َل وَّ أ

ْ
ْ   تاِب كِ ال ِس قَ مُ ال  Reformation(  الِح ْص إلِ لِ   دَّ

Bible College( َلُِّف ؤَ مُ  وَ هْ . و  
َ
نا الهو�ِ " َك لِ  ذَ ا يِف مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ �ْ أ

ُّ
 .)Everyone’s A Theologian( "يُّونَ لك
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