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 ناسوت بال خطية
 هاي هو. هـ. ج

  
  
  

  المحتوى
    ملء الالهوت

    المسيح آان ال يمكن أن يخطئ
    تجربة الرب يسوع

  
  منشورات بيت عنيا

جميع الحقوق . com.baytallah.www://http أخذت بإذن رسمي من صفحة بيت اهللا
ة     أي                   اإلخوة محفوظة لمكتب االت ب شر أو طباعة إي من الكتب أو المق ادة ن  وال يجوز إع

ة أو  ة طباعي ن     طريق وب م اص ومكت إذن خ ت إال ب ى اإلنترن عها عل ة أو وض  إليكتروني
ط           .  وصفحة  بيت اهللا    اإلخوة يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الشخصي  فق

  وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها بأي طريقة آانت ومهما آانت األسباب
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  :ملء الالهوت
  مكتوب يف رسالة كولوسي  ص"  املسيحلربنا يسوع, جسم البشرية الذي بال خطية"
 ١٨: ١ وأيضاً يف كولوسي ص ١"فإنه فيه حيل كل ملء الالهوت جسدياً "٩: ٢
  .٢"الذي هو البداءة بكر من األموات لكي يكون هو متقدماً يف كل شيء"

قبل أن نتكلم بالتفصيل عن هذا املوضوع اهلام عن جسم بشرية الرب يسوع املسيح 
فهو ,  من املهم جداً أن نلفت النظر إىل جمد هذا الشخص املبارك,الذي بال خطية

هو االبن الوحيد الذي هو يف حضن اآلب يوحنا ). ١: ١يوحنا(الكلمة األزيل األبدي 
عربانيني " به أيضاً عمل العاملني واحلامل كل األشياء بكلمة قدرته.. الذي"هو . ١٨: ١
الذي دعيت كل . ٣٠: ٨أمثال " اً قدامهكان كل يوم لذة اهللا دائم" الذي ٣ و٢: ١

وخروا "املشرق ) حكماء(والذي إليه أتى جموس . ٦: ١عربانيني " لتسجد له"املالئكة 
  . وهو بعد طفال١١ً: ٢مىت " وسجدوا له

فإنه خطري جداً أن نتكلم عن ناسوت ربنا يسوع , ذه األفكار اليت تزحم الذاكرة
" مستأسرين كل فكر إىل طاعة املسيح"دين أمامه وينبغي أن نفعل ذلك ساج, الكامل

كما ,  فإن سر شخصه ايد هلو فوق إدراك العقل البشري- ٥: ١٠كورنثوس ٢
ومادمنا ال نعرف . ٢٧: ١١مىت " وليس أحد يعرف االبن إال اآلب"يقول الكتاب 

                                                 
 "يحل اهللا بكل ملئه, جسديًا، فإنه فيه"-١
- " هو البداءة وبكر القائمين من بين األموات ليكون له المقام األول في آل شيء"-٢

 .ترجمة آتاب الحياة التفسيرية عن دار الثقافة
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سواء ما فإنه يلزمنا أن ال نذهب إىل أبعد من احلق املعلن , سوى ما أعلنته الكلمة لنا
  .وعيناه يف أفكارنا أو ما قيل تعليقاً على هذا احلق عن شخصه املبارك

يف براءته , آدم, واآلن نقول قبل كل شيء كلمة عما يقوله الوحي عن اإلنسان األول
كان هو يف مكان . مل يكن آدم يعرف شيئاً عن اخلري والشر قبل أن خيطئ: يف جنة عدن

صى الرب اإلله آدم قائالً من مجيع شجر اجلنة تأكل وأو"اقرأ قول الرب له . الطاعة
إنه عندما . ١٧ و١٦: ٢تكوين " وأما شجرة معرفة اخلري والشر فال تأكل منها. أكالً
ألن القداسة تنفر من الشر , وال كانت له طبيعة مقدسة, مل تكن له طبيعة ساقطة, خلق

وهذه . innocentة بريئة بل كانت له طبيع). أو مع الفرح يف احلق(وتفرح يف احلق 
 ألنه طرد من عدن ومل يعد إليها –فقدها آدم بالسقوط ومل يستردها مرة أخرى أبداً 

وقال الرب اإلله هوذا اإلنسان قد صار كواحد منا عارفاً اخلري . "مرة أخرى أبداً
فطرد اإلنسان . فأخرجه الرب اإلله من جنة عدن ليعمل األرض اليت أُخذَ منها.. والشر

" وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم وهليب سيف متقلب حلراسة طريق شجرة احلياة
ال يولدون بطبيعة بريئة ,  فنسل آدم الذين يولدون اآلن يف العامل٢٤ -٢٢: ٣تكوين 

وملا . ٥: ٥١مزمور " هأنذا باإلمث صورت وباخلطية حبلت يب أمي: "بل بطبيعة ساقطة
كانت الرسالة إىل مرمي العذراء , وعد اإلهليجاء الزمان ليولد الرب يسوع حسب ال

أيضاً القدوس املولود منك , وقوة العلي تظللك, الروح القدس حيل عليك: "هكذا
هذا القدوس مل يكن ذا طبيعة بريئة أي بدون معرفة اخلري . ٣٥: ١لوقا " يدعى ابن اهللا
احلمل الذي بال " هو كان. هو ابن اهللا. وهكذا كانه فعالً,  بل كان قدوساً-وال الشر

 يوحنا ١ ويقول عنه الكتاب الذي ليس فيه خطية ١٩: ١ بطرس ١" عيب وال دنس
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رئيس هذا العامل يأيت وليس له يفَّ "ومرة قال ". مل تكن فيه طبيعة ساقطة" أي ٥: ٣
والرب يسوع تبارك امسه كانت له كإنسان طبيعة قدوسة يف . ٣٠: ١٤يوحنا " شيء

 وأيضاً ٨: ١٣عربانيني " املسيح هو هو أمس واليوم وإىل األبديسوع . "هذا العامل
  .٩: ١١١مزمور " قدوس ومهوب امسه. أقام إىل األبد عهده. أرسل فداءًَ لشعبه"

وكل واحد  "٥: ٥١ولدنا كلنا باخلطية مزمور , وحنن الذين نكون جزءاً من جنس آدم
يف , كلنا فينا طبيعة ساقطة. ١٤: ١ يعقوب" فينا يجرب إذا اجنذب واخندع من شهوته

: ٣يوحنا " واملولود من اجلسد جسد هو واملولود من الروح هو روح "-كل واحد منا 
واحلياة اجلديدة اليت . لذلك ينبغي أن يولد اإلنسان ثانية حىت يصلح مللكوت اهللا. ٦

املسيح "ارة لذلك نقرأ هذه العب. يعطينا اهللا عندما نولد ثانية هي حياة املسيح نفسه
  .٤: ٣كولوسي " حياتنا

أو " (اإلنسان اجلديد املخلوق حبسب اهللا يف الرب وقداسة احلق"هذه احلياة تسمى 
 Created in righteousness and true holiness) القداسة احلقيقية

كل من هو مولود من اهللا ال يفعل خطية ألن زرعه يثبت "وأيضاً نقرأ . ٢٤: ٤أفسس 
  ٩.٣: ٢ يوحنا ١" يع أن خيطئ ألنه مولود من اهللافيه وال يستط

فكل هذه األقوال الكتابية توضح جبالء إن اهللا يعطي املؤمن حياة املسيح املخلوقة 
  .حبسب اهللا يف الرب وقداسة احلق وأا ال ختطئ

                                                 
خطية وال تستطيع المعنى المقصود هنا هي الطبيعة الجديدة المولودة من اهللا ال تفعل -٣

 .أن تخطئ ألنها مولودة من اهللا
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الذين , ومع ذلك جند بعضاً ممن جيب أن يكونوا على نور من جهة شخص املسيح
بأن املسيح كان ميكن أن خيطئ رغم أم يعترفون بأنه مل , يم اخلطرييعلِّمون ذلك التعل

خيطئ لكن جمرد هذا الفكر يسبب حزناً عميقاً قلبياً للذين حيبون ربنا يسوع املسيح 
  .ويعبدونه كاهللا االبن

  المسيح آان ال يمكن أن يخطئ
 حيث نقرأ ١٥: ٤هناك عبارة تستخدم خطأ يف هذا اال هي املوجودة يف عربانيني 

ألن ليس لنا رئيس كهنة غري قادر أن يرثي لضعفاتنا بل مجرب يف كل شيء مثلنا بال "
 هذه العبارة يف احلقيقة تنكر بكل شدة هذا الفكر بأن املسيح كان ميكن أن -" خطية
كان يشعر كل الشعور مبا , بل هي توضح لنا أن الرب يسوع كإنسان كامل, خيطئ

لقد شعر باجلوع . وهو نفسه كان بال خطية,  هذا العامل الشريريشعر به إنسان بار يف
وملا تقدم . كمال القداسة الداخليةومع ذلك كان يف , وبالعطش وبالتعب وبالتغيريات

ألنه , مع التجربة, من الداخل, مل يتجاوب قط, كما حدث يف الربية, إليه الُمجرب
كان يف نفس , ملا رفض أن يحول احلجارة إىل خبز بدون إذن من أبيه". ليس فيه خطية"

" قد تأمل جمرباً "وعلى هذا القياس, ألنه كان إنساناً كامالً, ذلك الوقت يشعر باجلوع
أنه كان حيتضن ميالً داخلياً حىت , وهذا ال يعين ولو إىل حلظة واحدة. ١٨: ٢عربانيني 

 ٨: ٥لقد كان يف مركز اإلنسان وتعلَّم ماذا تكلفه الطاعة عربانيني . ال يطيع اهللا أبيه
  ".تعلَّم الطاعة مما تأمل به"

لكن هذا التفسري .  تتضمن إمكانية اخلطأتفقد معناها إن مل" جترب"قال البعض أن كلمة 
ألن الكتاب ليس فقط يتكلم عن الرب . يضاد أقوال الكتاب وفيه إهانة رهيبة هللا
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قد جربوا اهللا مزمور , يف زمن العهد القدمي, بل أيضاً الناس, يسوع كمن جرب كإنسان
قَسوا قلوبكم ال ت"فهل هذا يفترض أن اهللا كان ميكن أن يخطئ ملا قال . ٩ و٨: ٩٥

أبصروا أيضاً . اختربوين. حيث جربين آباؤكم, كما يف مريبة مثل يوم مسة يف الربية
. ويا لرهبة هذا التعليم املُهني, ؟ ليتنا نحفظ من إهانة مثل هذه ضد اهللا وضد ابنه"فعلي

وكيف نستريح حنن على كالمه وخالصه إن كان األمر كذلك؟ لكن شكراً هللا ألن 
 ال من جهة وعده أو ١٨: ٦عربانيني " ال ميكن أن يكذب" يخربنا أيضاً أن اهللا الكتاب
وال ميكن أن ابناً حقيقياً هللا يتخيل فكراً كهذا إال إذا كان جيهل تلك اإلهانة . قسمه

  .هللا والبنه, الرهيبة لتعليم كهذا

  :تجربة الرب يسوع
سان كان هو على هذه ما كانت جتربة الرب يسوع إال لكي تربهن أي إن, واآلن
ولكن آدم رضخ واحنىن أمام , آدم, لقد أتى إبليس بتجاربه إىل اإلنسان األول. األرض
 الرب من السماء –مث جاء الشيطان لتجربة اإلنسان الثاين . وسقط من مركزه. التجربة

وجاوب على كل جتاربه ,  فإذا به جيد شخصاً له طبيعة قدوسة٤٧: ١٥كورنثوس ١
جوابه كان ما هو مكتوب . ليها إنسان مستقل واجلواب كان من املكتوبكما جياوب ع
عندما جناوب الُمجرب ,  وحنن كمسيحيني الذين منتلك حياة املسيح–يف كلمة اهللا 
ما زالت فينا الطبيعة القدمية الساقطة كما , بكل أسف, لكن. نغلب مثله, بكلمة اهللا

وكل واحد "إمكانية االحنناء أمام التجربة فينا أيضاً الطبيعة اجلديدة ومن مث هناك 
هذه العبارة ال تنطبق على . ١٤: ١يعقوب " يجرب إذا اجنذب واخندع من شهوته
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ألن اهللا "ولذلك نقرأ يف العدد السابق . ألنه هو اهللا, الرب يسوع وما انطبقت عليه قط
  .١٣: ١غالطية " غري مجرب بالشرور

لتكن "إن الرب يسوع قال ألبيه يف بستان جثسيماين : قد يقول البعض ملحوظة كهذه
هذه عبارة عظيمة ومثينة عندما نتأملها يف النور . ٤٢: ٢٢لوقا " ال إراديت بل إرادتك

 –نفر من ذلك الوضع الذي يعامل فيه كخطية , فإن الرب يسوع كالقدوس. الصحيح
كورنثوس  ٢" ألجلناجعل خطية " حيث -وضع ذاته يف تلك الساعات الثالث املظلمة 

. لفةالذي أتى ليفعل إرادة أبيه مهما كانت الكُ, لكنه كان املطيع الكامل. ٢١: ٥
كانت , ألن اخلطية, إنه نفر نفوراً من اخلطية. وهكذا تلمع احملبة والنور بكل ملعاما
ىل لكنه باحملبة والطاعة فعل إرادة اآلب بذهابه إ.مضادة جداً إلرادته القدوسة املباركة

  .لكي يتمجد اآلب وترفع اخلطية إىل األبد, الصليب ليحمله
 الذي هو اهللا - سر أقنوم الرب يسوع –وبدالً من أن حناول أن نسرب غور السر اإلهلي 

هناك شيئان . دعونا ننحين أمامه كمجوس املشرق قدمياً, الكامل واإلنسان الكامل
لشامل والكامل لإلنسان األول أوهلما اخلراب ا: واضحان نتعلَّمهما من املكتوب

وثانيهما أن اهللا بدأ من جديد بواسطة ابنه , بالسقوط حىت أن إرادته يف عداوة كاملة هللا
وإذا . وبإرادته اليت شغلها الشاغل عمل مشيئة اهللا اآلب, ربنا يسوع املسيح, القدوس

 وكل شيء مقبول ,ما بدأ اهللا يف أن يعمل عمالً يف إنسان فإنه يعطيه أوالً حياة جديدة
الذين ولدوا ليس من دمٍ وال من "نابعاً من تلك احلياة اجلديدة، , ومِسر يأيت بعد ذلك

والذين هم يف اجلسد ال . "١٣: ١يوحنا " مشيئة جسد وال من مشيئة رجلٍ بل من اهللا
 فإن كنا على وضوح من إدراك أقنوم ربنا ٨: ٨رومية " يستطيعون أن يرضوا اهللا
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 القدمية -ومن إدراك الطبيعتني , ح ايد الذي حيل فيه كل ملء الالهوتيسوع املسي
غلطة إنكار , فإننا بال شك سنحفظ من الوقوع يف الغلطة القاتلة,  يف املؤمن-واجلديدة 

  .إنسانية ربنا يسوع ابن اهللا اليت بال خطية
  ـالِمبجده الذي يعـادل اآلب به                وناسوت له منه حد الكمـ

  ذين متحدين يف واحد متفرد                تطمو ينابيع احلب واخلري الزاللِ
من كل هجمة ضد شخص , ليت اهللا حيفظ قلوب وأفكار شعبه يف هذه األيام الصعبة

  .وعمل ابنه احلبيب
 هاي هو.  هـ.                                                                        ج
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اخلدمة العربية للكرازة بالإلجنيل هي هيئة إرسالية مسيحية شغفها نشر كلمة           
وتقـوم  .  أخـرى  ترنت وعرب وسائل إلكترونية   العريب عرب اإلن   اهللا يف العامل  

زيع الكتاب املقدس جماناً للجالية العربية يف أمريكا الـشمالية وبلـدان            بتو
 باإلضافة إىل جمموعة من األقراص املضغوطة اليت حتتوي على كتـب            .العامل

  .روحية، عظات، تراتيل والكتاب املقدس
  .للمزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال بنا

  
  .كم اهللا وميأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالمحيفظ

  أسرة اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل


