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    !؟... aò÷îĐ© فعلقادرًا على هل كان المسيح 

�ن
�
�ن 	��� 
�  

  
  

  
  .. سنناقش واحد من االسئلة الهامة التي تطرح حول شخص�ة الرب �سوع

  ! اینما حل  ةر ئاحلا 'انت تح�% $شخصه االسئلة وهو الذ 
  )41:4مرقس ( !  " هَذا؟ ُهوَ  َمنْ " 
  

یؤمن  حق�قي ألن 'ل مس�حي ،حاشاوع قد اقترف الخط�ة او سق% فیها ان السؤال ل�س ان 'ان الرب �سأوًال التنو�ه انما علینا 
  ) .22:2 $طرس 1و  21:5'ورنثوس  2( ان المس�ح لم یخطئ ابدًا $حسب تعل�م الكتاب المقدس 

  : انما السؤال هو  
<óŞ−<á]<xéŠÛ×Ö<ğ̂ ßÓº<á^Ò<Øâ<[=  

  
  ! ان المس�ح 'ان �حمل طب�عة $شرFة قابلة للخطیئة ، وانه 'ان �م'ن ان یخطئ انما لم �فعل اذ ان هناك فرEF �عتقد 

  
  فما هو الرد على هذا الف'ر ؟

  : ب$ساطة نقول 
  .  ع 'ان �ستحیل عل�ه ان یخطئ $حسب تعل�م الكتاب المقدس الواضح ان الرب �سو 

  !ان المس�ح لو 'ان مم'نًا له ان یخطئ ، فهذا �فتح المجال إلم'ان�ة ان یخطئ اآلن : واقصر اجا$ة نقدمها اآلن هي 
   .دون انفصال والى ابد االبدین  ناسوتهألنه اآلن في السماء $الهوته وا�ضًا 

  
 : المحور األولمع  ولنبدأ..  ةمE في شرح الموضوع بتفصیل على ضوء 'لمة هللا المقدسلنتع.. واآلن 
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  :المحور األول 

  يف الخطيئة ؟ا�سيح  بإمكانية سقوطهل قال الكتاب ا�قدس 

  

  ! ال: الجواب هو 
�: تكمن في النقاS التال�ة األس$اب �

  
  

�ğ÷æ_�V��]�JJ�óŞ−�á]�…‚Ïè�÷=  
  

  .واستند ف�ه الى الكتاب المقدس .. بیر و'نت دق�قًا في هذا التع " !  ال �قدر: " لقد قلت ..  نعم
  :در ان �قع في خطیئة ان'ار نفسه مثًال ، اذ قال الوحي فاT ال �ق

  )13:2تي  2" ( َنْفَسهُ  ُیْنِ'رَ  َأنْ  َلْن َ�ْقِدرَ ، ِإْن ُ'نَّا َغْیَر ُأَمَناَء َفُهَو َیْ$َقى َأِمیًنا" 
  
انما لتناقض ذلك الشيء  .جزه ت$ارك اسمه ، فهو قادر ال �ستحیل عل�ه شيءل�س لع ..ال �قدر هللا ان �فعلها  أش�اءهناك اذ 

فالخطیئة من األمور المم'نة ، اال ان استحالة وقوع الخطأ من الرب  .قدرته ال تنفصل عن 'ماله  مع 'ماله المطلE ، اذ ان
الخطیئة تكون مما له حاجة الیها  ثم ان تحقE. والبر المطلE ل�س من اجل عدم قدرته بل لجهة اخرa ، وهي االرادة ، 

  . الش$اع رغ$ة او تملك ، لكن هللا لعلمه المطلE $ما في الخطیئة من ق$ح فهو صارف له عن فعلها 
 Eقدرته ، انما لجهة 'ماله المطل$ Eاذ قیل في الوحي .. فالكذب مستحیل على هللا ل�س من جهة التعل :  

  ). 18:6عبرانیین (  "َ�ْ�ِذبُ َأنَّ َهللا َال ُ�ْمِ�ُن " .. 
  .واال صار هذا $مثا$ة اجتماع النق�ضین 

  
  

�ğ̂ éÞ^m�V�óŞ−�á]�…‚Ïè�÷�xéŠ¹]=  
  

  :ان �فعل من نفسه شیئًا اال $التوافE مع اقنوم اآلب " .. ال �قدر " $الحرف الواحد انه )  اقنوم االبن ( لقد قالها الرب �سوع  
   
 َألنْ  .َ�ْعَملُ  اآلبَ  َما َیْنُظرُ  ِإالَّ  ِمْن َنْفِسِه َشْیًئا َأْن َ�ْعَملَ  االْبنُ  ş÷ş÷ş÷ş÷ Ł…Ž‚ĞÏÿèŁ…Ž‚ĞÏÿèŁ…Ž‚ĞÏÿèŁ…Ž‚ĞÏÿè :اْلَحEَّ اْلَحEَّ َأُقوُل َلُكمْ «: َفَأَجاَب َ�ُسوُع َوَقاَل َلُهمُ " 

 ���������	
������ ����� ���� ������ ����� ���
  .)19:5یوحنا " ( ���
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  : ة�لاتلا Eئاقحلاونفهم من قول الرب �سوع 
  
هل �م'نه ان یخطئ لو : وهذا یجیب على سؤال الموضوع ( ال �قدر على فعل ا  شيء من نفسه ) بن اال( ان المس�ح  -1

  فلماذا ؟ . ال لن �قدر : واجا$ة المس�ح ! ) أراد 
  .ما ینظر االب �عمل اال ألن االبن ال �عمل شیئًا  -2
  'یف ؟. عمل الخطیئة " االبن " ى المس�ح �ستحیل عل�ه عمل الخطیئة ، ف$التالي �ستحیل عل" اآلب " و$ما ان هللا   -3
  " !! َ�ذِلكَ  االْبنُ  َعِمَل َذاَك َفهَذا َ�ْعَمُلهُ  َمْهَما: " ألن  -4

   .و$ما ان اعمال اآلب ل�س فیها خطیئة ف'ذلك االبن. فأعمال اآلب هي ذاتها أعمال االبن 
  

       iز  القارFمختصرة قاطعة لهذه الشبهة عن ام'ان�ة وقوع الخط�ة �'في 'إجا$ة  ) 19:5یو (  هذا النص وحدهان : عز
  !واني انصح $حفظه غی$ًا واستخدامه وقت الحاجة . من الرب �سوع 

  
  :ولقد 'رر الرب �سوع ما �ش$ه هذا الكالم اذ قال مرة 

 َبْل َمِشیَئَة اآلِب اِدَلٌة، َألنِّي َال َأْطُلُب َمِشیَئِتي َ'َما َأْسَمُع َأِدیُن، َوَدْیُنوَنِتي عَ . َشْیًئا َنْفِسي ِمنْ  أنا َال َأْقِدُر َأْن َأْفَعلَ "  •
 .)30:5یوحنا " ( الَِّذ  َأْرَسَلِني 

  
ان �فعل من نفسه شیئًا $معزل عن " ال �قدر " و$ما ان مشیئة اآلب هي خیر و'مال مطلE دومًا ، ف'ذلك مشیئة االبن ، ألنه 

  .صفات اآلب 
  :و في قول او فعل یومًا ما ، سیناقض تعل�م المس�ح القائل ف$مجرد التف'یر انه سیزل او �سه

  .)29:8 حنایو " ( َما ُیْرِض�هِ  َأْفَعلُ  ِفي ُ�لِّ ِحینٍ  َألنِّي.. "  •
  

   .وهذا محال ن �م'ن ان �فعل ما ال یرضي االبان یخطئ ، فمعنى هذا انه 'ا مم'نًا للمس�حفلو 'ان 
  

َفْلَیْرِمَها َأوًَّال  َخِط�َّةٍ  4ِالَ  َمْن َ�اَن ِمْنُ�مْ "  :للشهود  سؤاله الخالد، قام بتوج�ه  ل�شتكوا عل�ه وحین جرoوه لیرجموا امرأة زان�ة
في   $قى المس�ح وحده ، اذ نقرأ - القض�ة ضد تلك المرأة  و$التالي سقوS -و$عد انسحاب الشهود . )7:8یوحنا ( " 4َِحَجرٍ 
  :9العدد

ُتُهْم، َخَرُجوا َواِحًدا َفَواِحًدا، ُمْبَتِدِئیَن ِمَن الشُّ "  • �ŁÅçŁŠÿè�ÿêŽÏÿeÿæ. ُیوِخ ِإَلى اآلِخِرFنَ َوَأمَّا ُهْم َفَلمَّا َسِمُعوا َوَ'اَنْت َضَماِئُرُهْم ُتَ$'ِّ
Łåÿ‚łuÿæ  ِ%َواْلَمْرأَُة َواِقَفٌة ِفي اْلَوْس." 

  
   " ..!! َخِط�َّةٍ  4ِالَ "  الوحید الذ  هو دلیل عملي على ان المس�ح هوو 
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�ğ̂ nÖ^m�V�ÙçÏè�h^jÓÖ]àÚ�,Ù^}�xéŠ¹]�á]�íòéŞ¤] �FREE-INS�=  
   

  :ثالثة رسلهذه الشواهد الكتاب�ة التي أوحاها الروح القدس على فم بتمعن لنقرأ 
  

  :الرسول عن المس�ح  بولسقال 
  )21:5'ورثنوس  2" ( َألْجِلَنا، ِلَنِصیَر َنْحُن ِبرَّ ِهللا ِف�ِه  َخِط�َّةً  ،َخِط�َّةً  َلْم َ�ْعِرفْ َألنَُّه َجَعَل الَِّذ  " 
  

  :الرسول عن المس�ح  4طرسوقال 
  )22:2$طرس  1" ( َوَال ُوِجَد ِفي َفِمِه َمْ'رٌ  ،َخِط�َّةً  َلْم َ�ْفَعلْ الَِّذ  " 
  

  :الرسول عن المس�ح  یوحناوقال 
  )5:3یوحنا  1" ( َخِط�َّةٌ  َوَلْ�َس ِف�هِ َوَتْعَلُموَن َأنَّ َذاَك ُأْظِهَر ِلَكْي َیْرَفَع َخَطاَ�اَنا، " 
  

  :أمامنا ثالثة أ$عاد لخلو المس�ح من الخطیئة ، 'التالي لنصوص المقدسة اعاله ، یتمثل $حسب ا
 
  )20، 19: 5'و  2" ! (خط�ة �عرفأنه لم "
  )24- 22: 2$%  1"! (خط�ة  �فعللم " 
  )5: 3یو  1" ! (خط�ة  ف�هل�س " 
  
  

  !ه ل�س ف�.. خط�ة "  ف�هل�س : " انما ا�ضًا .. الخط�ة " �فعللم "ل�س فق% 
  !!أ  صفر $المائة 

  : وقد قال الرب �سوع عن الش�طان .وما یت$عها حتى من طب�عة تمیل لفعل الخط�ة ، من ا  أثر للخط�ة% 0 
 ). 30: 14یو " ( َشْيءٌ  ِفيَّ  َلهُ  َوَلْ�َس َألنَّ َرِئ�َس هَذا اْلَعاَلِم َ�ْأِتي  "

 ( !! )يء ش ل�س له فيّ 
  !خط�ةا  انه خالي من ا  میل او اثر لل

  
   ..في محورنا الثاني  الهام سؤالال ونطرح
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  : الثاني المحور 
  

  الطبيعة الناسوتية للمسيح أيدتهل الطبيعة الالهوتية قد 

  ي ال يقع يف الخطيئة ؟ك 
  

  !نعم : الجواب 
  : )هللا ( ف�ه �حل 'ل ملء الالهوت فالرب �سوع 

 .)9:2'ولوسي " ( َجَسِد�Iا الالَُّهوتِ  ُ�لُّ ِمْلءِ  َ�ِحلُّ ِف�ِه ِإنَُّه فَ "  •
  .$ص�غة المضارع ا  استمرارFة اتحاد الالهوت $الناسوت  Dwellsهي  " �حل " و'لمة 

  !الهوت % 100ناسوت ، و % 100ما ان ، 'ال.. الهوت % 50 وناسوت % �50س هو فل 
  

  .. مسألتین على  هذا المحور وسنشرح
  

íÖ`Š¹]<±æù]<V  

  

�!الطبيعة الالهوتية للمسيح غير قابلة للخطيئة  �

  :نها أل ، وذلك على ثالثة أسس
  طب�عة ال تتغیر ) 1
  طب�عة مطلقة القدرة ) 2
   وطب�عة مطلقة العلم)  3
  
1- �íÃéf��xéŠ¹]i�÷�Çj��ğøfÏjŠÚæ�ğ]†•^uæ�ğ̂ é•^Ú�Œæ‚ÏÖ]�çãÊ��óŞ−�á]�àÓµ�øÊV  
  

  :اذ نقرأ 
  )8:13عبرانیین " ( َواْلَیْوَم َوإَِلى اَألَبدِ  َأْمًسا ُهَو ُهوَ َ�ُسوُع اْلَمِس�ُح "  •
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ُهورِ «: َوَأمَّا َعْن االْبنِ  "  •   .َقِضیُب اْسِتَقاَمٍة َقِضیُب ُمْلِككَ . ُ'ْرِس�َُّك َ�ا َأTُ ِإَلى َدْهِر الدُّ
  .»ِمْن َأْجِل ذِلَك َمَسَحَك ُهللا ِإلُهَك ِبَزFِْت االْبِتَهاِج َأْكَثَر ِمْن ُشَرَ'اِئكَ . ْ$َغْضَت اِإلْثمَ َأْحَبْبَت اْلِبرَّ َوأَ  

َماَواُت ِهَي َعَمُل َیَدْ�كَ َأْنَت َ�ا َربُّ ِفي اْلَبْدِء َأسَّ «َو    .ْسَت اَألْرَض، َوالسَّ
  ِهَي َتِبیُد َولِكْن َأْنَت َتْ$َقى، َوُ'لَُّها َ'َثْوٍب َتْبَلى،

  )12- 8:1عبرانیین " ( ، َوِسُنوَك َلْن َتْفَنىَولِكْن َأْنَت َأْنتَ . َوَ'ِرَداٍء َتْطِوFَها َفَتَتَغیَّرُ 
  

  :في الرسالة الى العبرانیین قرأنا تعبیرFن لوصف ث$ات طب�عة المس�ح 
  )12:1عب " ! ( أنت أنت "  
  )8:13عب " ! ( هو هو " 
  
2- ��ì…‚ÏÖ]�Ð×ŞÚ�xéŠ¹]Omnipotence�óŞ−�á]�àÓµ�øÊ�ÔÖ„ÖV  
  

  :قول لتالمیذه في 'ل زمان وم'ان ، ف�فهو مطلE القدرة .. $ة 'ل صالة استجاو  سماع �م'نهفالرب �سوع 
َد ٱآلبُ  َأْفَعُلهُ َسَأْلُتْم ِ$ٱْسِمي َفٰذِلَك  َمْهَما" •   .)13: 14إنجیل یوحنا " (ِ$ٱالْبنِ  ِلَیَتَمجَّ

  
3- ���Ü×ÃÖ]�Ð×ŞÚ�xéŠ¹]Omniscience��óŞ−�á]�àÓµ�øÊV  
  
 ).30:16یوحنا .. "  (َشْيءٍ  4ُِ�لِّ  َعاِلمٌ  َأنَّكَ َاآلَن َنْعَلُم " : قال له تالمیذه  �
، َأْنتَ َ�ارَ   :)$طرس ( َفَقاَل َلُه "  �  ). 17: 21یوحنا (   ". َشْيءٍ  ُ�لَّ  َتْعَلمُ  بُّ

  :و�قول المس�ح عن 'ل فرد من أفراد شع$ه 
  ).2:2رؤ�ا " (  َأْعَماَلكَ  َعاِرفٌ  َأَنا"  �
  .فهو مطلE العلم والمعرفة والح'مة. ا  العلم ).1:1یوحنا (  )الكلمة ( والمس�ح هو اقنوم  �

  
انما المس�ح على . خداعه  من السهلة ، $طرFقة الخداع ، ألن معرفة االنسان محدود من الم�سور للش�طان ان �سق% االنسان
  .فال �قدر ان یخدعه الش�طان و�سقطه .. الع'س من ذلك،  فهو عالم $'ل شيء 
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íÖ`Š¹]<éÞ^nÖ]í<V  

  !ناسوت المسيح يشبه ناسوت آدم قبل الخطيئة األولى 
  
  

ا  ، ان للمس�ح ناسوتًا 'امًال  یذهبون الى حجة مفادها ، الذین یناصرون الف'ر القائل بإم'ان�ة سقوS المس�ح في الخطیئة
  .لي 'ان ف�ه المیل للخطیئة مثلنا و$التا.. 'ان انسانًا مثلنا 

  
�Ù`ŠÞæ�V[�íéŞ~×Ö�Øé³�íÃéf��ØÛ¬�ğ̂éÞ^ŠÞ]�ğ]‚Šq�äÚ_�àÚ�xéŠ¹]�p…æ�Øâ   واالس$اب  !'ال : االجا$ة و:  

  

<ğ÷æ_<<V<ğ̂ éiçâ÷=  

  

او التي .. ئة ورث طب�عتنا الخاط قد في هذه الحالة المس�ح دها ، لكانلو ان مرFم اعطت المس�ح ناسوتها ، وجسدًا من جس 
  !" ش4ه جسد الخط�ة"اذ یخبرنا الكتاب المقدس بدقة متناه�ة ان جسد المس�ح لم �'ن جسد الخط�ة انما  .تمیل لفعل الخط�ة

 َوَألْجلِ  ،اْلَخِط�َّةِ  ِش4ِْه َجَسدِ ِفي ْلَجَسِد، َفاTُ ِإْذ َأْرَسَل اْبَنُه َألنَُّه َما َ'اَن النَّاُموُس َعاِجًزا َعْنُه، ِفي َما َ'اَن َضِع�ًفا ِ$ا " •
 . )3:8روم�ة " (  ِفي اْلَجَسدِ  اْلَخِط�َّةَ  َدانَ  اْلَخِط�َِّة،

  .، تفصل األمر "  جسد ش4ه" 'لمة 
 

<ğ̂ éÞ^m<V<ğ̂ ée^jÒ=  

  

وحِ  ِمنَ  ُهوَ  ِفیَها 4ِهِ َألنَّ الَِّذ  ُحِبَل  "  .ةلقه الروح القدس $طرFقة غیر مدر'قد خ المس�ح �قول الكتاب ان جسد " اْلُقُدسِ  الرُّ
  ).20: 1 ىمت(

  " .فیها"بل حبل $ه ".. منها"لم �قل حبل $ه 
  . )35:1لوقا " ( یدعى ابن هللا منك المولود القدوس"  :قوله وهذا �فرق عن 
  " �الترVة"فهي 'انت لو جاز التعبیر  . لم تعطه مرFم ناسوتًا ف..  فیهاانما " منها "لكن لم �حبل $ه " منها"فالمس�ح مولود  

  .التي منها خلE هللا آدم األول " االرض " و 
" االرض" من  المس�ح ، فلم �أتي '$اقي ال$شر من أب وأم ، انما على مثال آدم األول جاء آدم الثانيو$ما ان المس�ح هو  

  . القدس الخال[ في 4طن العذراء مر\ما] ان جسده تم خلقه م4اشرة بید الروح م$اشرة 
" $طن "الوحي المقدس الى ان احیلك الى اشارة .. و $طن األم " االرض " وقبل ان تتساءل قارئي الكرFم عن دلیل الرo% بین 

  :$قول الوحي على لسان داود النبي ) !'األرض ( األم هو 
  



9 
 

 ).15:139مزمور( . " اَألْرضِ  أَْعَماقِ  ِفي َوُرِقْمتُ  ، اْلَخَفاءِ  ِفي ُصِنْعتُ  ِحیَنَما ِعَظاِمي َعْنكَ  َتْخَتفِ  َلمْ " •

  ! $طن األم:  التي خلE فیها االنسان تعني ا�ضاً الرض اعماق ا اذن
مع فارق ان المس�ح 'ان جسده قد خلE في . فأعماق األرض في اال�ة تشیر الى رحم األم ، الذ  ف�ه تتكون عظام االنسان

ابوFن انما  شا$ه آدم األول الذ  لم یخلE بواسطة�وoهذا . في $طن العذراء م$اشرة من الروح القدس الخالE" أعماق االرض"
  !اسمها األرض أو تراب : فلو سألنا آدم األول ما اسم أمك ؟ $الط$ع لن یجیب  .بتراب االرض م$اشرة

وال اثر ف�ه لدم ، الروح القدس  م$اشر $قوة اذ هو صنع.. اذن جسد المس�ح ل�س ف�ه وراثة لطب�عة تمیل للفساد والخطیئة 
  : النبوة �قول المس�ح بروح  .. $شر  او جینات وراث�ة

  
ÿlĞ̀ َولِكنْ  َذِب�َحًة َوُقْرoَاًنا َلْم ُتِرْد،«: اْلَعاَلِم َ�ُقولُ  ِإَلى ِلذِلَك ِعْنَد ُدُخوِلهِ " • Ćéÿâ êŽÖ ]⁄‚ÿŠÿq ) "5: 10 رانیینعب(.  

  
 ؟"  ه�أت لي جسداً " :  هذه الع$ارة العظ�مة ما معنى

  .والدلیل ان ال أحد سواه قد ولد من عذراء $ال تدخل $شر  . .$طرFقة مختلفة عن اجساد ال$شر ئجسده مهیمعناها ان 
  

nÖ^m<ğ̂<V<⁄ğ̂ éÛ×Â<=< <

  

من الناح�ة العلم�ة فإن الذ'ر هو الذ  �عطي للجنین صفة الذ'ورة أو االنوثة ألن �حمل 'روموسومات الذ'ورة واالنوثة معًا 
  .االنوثة : في حین ان االنثى تعطي فق% 

عامل التلق�ح أو  الجنسي و$التالي ال �م'ن ألن تتم عمل�ة الحمل عند األنثى دون توفر  XXاألُنثى تحمل 'رموسوم  
ف'یف " .. الذ'ورة"لبو�ضة األُنثى  لذا مرFم العذراء 'أنثى فانها ال تحمل في جیناتها الوراث�ة جینات   XYالتخصیب الذ'ر  

  صار جنس المس�ح ذ'رًا  دون وجود أب $شر  ؟
عذراء وجسدها دور سوa الحبل جسد المس�ح 'ان مخلوقًا م$اشرة من الروح القدس الخالE دون ان �'ون لل ال اجا$ة سوa أن

  .$ه ثم والدته
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  : الثالثالمحور 

  

جربه  اذن فكيف..  فعل الخطيئةلو كان يستحيل على ا�سيح 

  !الشيطان ؟
  : لنضع امامنا قاعدة جوهرFة وهي 


	���א����������אن�א�������������אن�א�������ض����  
� �

�ğ÷æ]�V�]�Üè‚ÏÖ]�‚ãÃÖ]�»�h…^rj×Ö�š†Ãi�=� �
� �
×e]‹é��h†q��]�=� �
  

  :اذ نقرأ !  .. هللا ل�قتل ایوب �قول الوحي في سفر ایوب ان الش�طان جرب 
  

ْ�َطاُن َأْ�ًضا ِفي َوْسِطِهمْ َوَ'اَن َذاَت َیْوٍم َأنَُّه َجاَء َبُنو ِهللا ِلَ�ْمُثُلوا َأَماَم الرَّبِّ  6"  •   .، َوَجاَء الشَّ
ْ�َطانِ  7 ْ�َطاُن الرَّبَّ َوَقالَ . »ِمَن َأْیَن ِجْئَت؟«: َفَقاَل الرَّبُّ ِللشَّ ي ِفیَهاِمْن اْلجَ «: َفَأَجاَب الشَّ   .»َوَالِن ِفي اَألْرِض، َوِمَن التََّمشِّ
ْ�َطانِ  8 رِّ . ِفي اَألْرضِ  َهْل َجَعْلَت َقْلَ$َك َعَلى َعْبِد  َأیُّوَب؟ َألنَُّه َلْ�َس ِمْثُلهُ «: َفَقاَل الرَّبُّ ِللشَّ   .»َرُجٌل َ'اِمٌل َوُمْسَتِق�ٌم، َیتَِّقي َهللا َوَ�ِحیُد َعِن الشَّ
  )1سفر ایوب اصحاح ( "  يُّوُب اَهللا؟َهْل َمجَّاًنا َيتَِّقي َأ«: َفَأَجاَب الشَّْيَطاُن الرَّبَّ َوَقاَل 9
� �

�†�fÖ]�]çe†q�]�=  
  

  ..اذ نقرأ مرارًا على صفحات الوحي المقدس ، ان الشعب واال$اء قد جرoوا الرب 
oُوا الرَّبَّ ِإلَهُ'ْم َ'َما"  • ةَ  ŁåçŁÛŁjłeĆ†ÿq َال ُتَجرِّ   )16:6التثن�ة " ( ِفي َمسَّ
•  "]çŁeĆ†ÿrşÊ  َِوَشَهاَداِتِه َلْم َ�ْحَفُظو َوَعَصْوا َهللا اْلَعل ،   )56:78مزمور " ( ا يَّ
  )9:95مزمور " (  َأْ$َصُروا َأْ�ًضا ِفْعِلي. اْخَتَبُروِني. آَ$اُؤُ'مُ  êŽßÿeĆ†ÿq َحْیثُ "  •
  )9:3 نیینار عب" ( اْخَتَبُروِني َوَأْ$َصُروا أَْعَماِلي َأْرoَِعیَن َسَنةً . آَ$اُؤُ'مُ  êŽßÿeĆ†ÿq َحْیثُ "  •
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  .ان هللا قد اقترف خطیئة $سبب تجرoة خارج�ة اتته من الناس او ابل�س هذا �عني ال لكن 
   .. سا�قلاه'ذا المس�ح على ذات 

  ..لننظر في النقطة التال�ة  اندو ق� اذهو 
� �

�ğ̂ éÞ^mV��h…^Ÿ�xéŠ¹]�íéq…^}�kÞ^Ò=� �
� �

�xéŠ¹]�íe†Ÿ�ğ̂éq…^}�‹é×e]�àÚ�lð^qV� �
مَ "  • �)3:4متى " ( ِإْن ُ'ْنَت اْبَن ِهللا َفُقْل َأْن َتِصیَر هِذِه اْلِحَجاَرُة ُخْبًزا«: َوَقاَل َلهُ  اْلُمَجرِّبُ  ِإَلْ�هِ  َفَتَقدَّ �

  
أو من جهة ا  نوازع لشهوة الجسد ، انما من   ،من جهة نفسه ومشاعره الداخل�ة وارادته لم تحدث تجارoه فالمس�ح ب$ساطة
  !فهو اذن مؤثر خارجي ، ول�س داخل�ًا ! الش�طان م$اشرة 

  : رداصمتأتي من ثالث  -'ما �علمنا الكتاب المقدس  -  والخطیئة
  ! الجسدمن 

  ! العالمومن 
  ! ابل�سومن 

  
، فالتجرoة ستأت�ه  - بوالدته من عذراء دون زرع $شر  -"   ه�أت لي جسداً "  عجی$ة و$ما ان جسد المس�ح مهیئ $طرFقة اله�ة

  . العالم وابل�س: فق% من جهتین خارجیتین هما 
عن طرEF ال$شر الذین جرoوه $شتى الطرق سواء عن طرEF دفعه الى طلب مجد نفسه ، او بتخو�فه  فالعالم جرب المس�ح

  ..وترهی$ه من العقاب والموت الخ 
  

�h…^Ÿ�ğ̂éq…^}�†�fÖ]�àÚ�lð^qV� �
� �

  )18:22متى " ( ون َ�ا ُمَراؤُ  ُتَجرVُِّوَنِني ِلَماَذا«: َفَعِلَم َ�ُسوُع ُخْبَثُهْم َوَقالَ "  •
َماءِ  َوآَخُرونَ "  •   )16:11لوقا " ( ُیَجرVُِّوَنهُ  َطَلُبوا ِمْنُه آَ�ًة ِمَن السَّ

� �

  . تمنع ان تلك التجارب 'انت حق�ق�ة  مر قابل للخطیئة ، وهذه الحق�قة لألن المس�ح غی. و'لها لم تنجح ابدًا 
� �

[�^ß×nÚ�ğ̂ e†¥�á^Ò�xéŠ¹]�á]�h^jÓÖ]�ØÏè��_�àÓÖæ� �

�)15:4عب " ( ِفي ُ�لِّ َشْيٍء ِمْثُلَنا، 4َِال َخِط�َّةٍ  ُمَجرَّبٌ  َنٍة َغْیُر َقاِدٍر َأْن َیْرِثَي ِلَضَعَفاِتَنا، َبلْ َألْن َلْ�َس َلَنا َرِئ�ُس َ'هَ "  �

�: انما ! نعم .. الجواب  �
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�א�������#��ذא�!��������א� 
�ط���א������� �

  
  " ! مثلنا ، 4ال خط�ة: " مردفًا  الكتاب اذ قال

  .)خارج�ًا ( ابل�س والعالم : هما انما فق% من جهتین . ل�س من ذات الجهات التي نتجرب نحن منها فالمس�ح ُجرب انما 
اما نحن فنتجرب ا�ضًا من الجسد ، وما �حمله من میل للخطیئة وذ'رFات خاطئة قد تأتینا فنسق% ثان�ة فیها ، أو ش'وك 

فهو لم یخطئ لكي تكون له ذ'رFات لها ، وال تنتا$ه ا  ش'وك  وهذه 'لها لم �'ن �عاني منها المس�ح له 'ل المجد ،. داخل�ة 
'ما ان تعرض ا  مؤمن لتجرoة ال �قتضي $التالي انه سق% في الخطیئة ، اذ بإم'انه . هو مطلE العلم 'ما شرحنا سا$قًا ، اذ 

  .اإلنتصار علیها $قوة الروح القدس 
  :الذ  هوفما $الك $المس�ح  
  

  )16:3ت�موثاوس  1( .. " َسِد ِفي اْلجَ  َظَهرَ  [�₣"  •
 : وهو  

  )20:5یوحنا  1( " َواْلَحَ�اُة األََبِد�َُّة  [ŁäÖaý] ćÐÿvĞÖ هَذا ُهوَ . َ�ُسوَع اْلَمِس�حِ " ...  •
  :وهو 

  .)5:9روم�ة ( " ِإَلى اَألَبدِ  ğÒÿ…^ÿfŁÚ�^ğ�ac^ اْلُكلِّ  َعَلى اْلَكاِئنُ  اْلَمِس�ُح َحَسَب اْلَجَسِد،" ..  •
 

  
  ..ي يؤمن بإمكانية ان المسيح قد يخطئ فالذ

  !!ان يخطئ  هان اهللا يمكن: فكأنه يقول علنًا  
  
  
  

  
  
 


