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اسم الكتاب

   إعـــداد

ةــمراجع

الطبـــعة

رقم اإليداع
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 مقدمة
  

 

 قداست البابا المعظم األنبا شنودة الثالث
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  يهاك نُعاى وو الصفات: 

 . (َرَح َنفصجشد ) أنا            

اجلسد 
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الروح

النفس

 ؟شخاصشخص واحد أم ثالثة أ أنافهل 

خسآمجال 

 ؟مشىس ثالث أم واحدة فهل هذه مشس

يلرا مع الفازق
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  شئثله لًس كن ىفه ىل ال متثل اهلل قىلتقد     

مع الفارقلنافى االمثلة ق
 ال ميلن ف

                                                 
 .                                                             (19:   88  مت)"   القدس والروح واإلبن اآلب باسم وعمدوهم االمم جميع وتلمذوا فاذهبوا" -1
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 .ظهر فكر مادى جسدانىهذا السؤال ٌي          

 :لبنوةلكثيرة  اًنواعفتوجد أ

بهىة جسدية -1

بهىة جمازية -ب        

بهىة بالتبهى -ج            

                                                 
 . (1:   4  تك)"  الرب عند من رجاًل اقتنيت وقالت قايين وولدت فحبلت تهأمرإ حواء دمآ وعرف"  - 1

 
 (8:   137  مز) " جازيتنا الذي جزاءك يجازيك لمن طوبى المخربة بابل بنت يا"  - 8
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 :بهىة بالطبًعة  -د               

 .يل معهى ذلم

     يلرا مع الفازق

                                                 
 . (11:   1  فل) "  قيودي في ولدته الذي انسيمس ابني الجل اليك اطلب"  - 1
 . (33:   14  مت)"  اهلل ابن انت بالحقيقة قائلين له وسجدوا جاءوا السفينة في والذين" - 8

 اهلل نإ يضاأ قال بل فقط السبت ينقض لم النه يقتلوه ان اكثر يطلبون اليهود كان هذا اجل فمن"   - 3

  (18:   5يو)"  باهلل نفسه معاداًل ابوه
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 أقدم مهٌ؟وأ اإلبواكرب مو  اآلببو أى ب واآويل معهى 

 مجال.. 

 ويلرا مع الفازق

                                                 
 . (86:   15يو) "  لي يشهد فهو ينبثق اآلب عند من الذي الحق روح"  - 1

 . (7:   5يو1)"  واحد هم الثالثة وهؤالء القدس والروح والكلمة اآلب ثالثة هم السماء في يشهدون الذين فان - 8
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  ٍُ  حدنقٌل اهلل ظور للنى مل 

قادر على أن يظهر فى والكل  مالئ وهاهلل  أم أن
 !ُيحد غير محدود وال والعليقة ويبقى كما ه

 

 

                                                 
 (4:   3  خر)"   موسى موسى وقال العليقة وسط من اهلل ناداه لينظر مال نها الرب ىأر فلما"  - 1

 االتون كدخان دخانه وصعد بالنار عليه نزل الرب ان اجل من يدخن كله سيناء جبل وكان"  - 8

 . (18:   19  خر)"   جدا الجبل كل وارتجف
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  سر التقوى اهلل ظهر فى اجلسد وعظيم ه

 مجال:

 الفازق  يلرا مع
 حيده مكان. وال ويظل اهلل ميأل الكىن كله بل رأينا اهلل فى اجلسد دون ان ُيحد  

                                                 
 . (16:   3  تي1) " الجسد في ظهر اهلل التقوى سر هو عظيم "  - 1

 . (87:   1  تك) "  خلقهم نثىأو ذكرا خلقه اهلل صورة على صورته على اإلنسان اهلل فخلق"  - 2
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رأينا اهلل كامال فى الجسد ويظل اهلل فى كل  هكذا
 مكان غير محدود

قدس ؤثر وُي)طبيعة اهلل( غري مادى ُي الهوت اهللإن 

 .ثران يتأ ور دونطوُي

 شعاع الشىص رائحتٌ قذرة(.  اٍااا)ِ
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 فلم باالكثر
من بأى شئ  وبالصرب أ وتأثر باألكل أال ي  هللهوت اال

 األعنال املادية.

 .دون أن يتأثر يؤثرويطور ويقدس  بل

؟النار على مأ  هل يطرق على احلديد

 احلديد أم النار؟ ،للن من يتأثر 

 يلرا أيضا
باملسامري  مل وال بالتعب والباأل اليوت اهلل مل يتأثس

 وال باحلسبة.
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مادى يؤثر ويقدس دون أن يتأثر غري ن الهوت اهللأل

 

 أن صاحب السؤال لم يفهم معنى التجسد,ويبد

ُِ كامل إنشاى فى طكل ظهر اهللى أعهى التجشد 

 الميُت فهحو نقُل:  اهلل باليُتٌ                

 .قدوس القوي قدوس احلى الرى ال ميوت قدوس اهلل
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 :مجال

 رساه؟فزُِى أم اإلّز التمِكشّفًن ُ

 

 يلرا مع الفازق

 .ميىت الفالهىت اهلل  أمااجلسد  ىلذى مات ها    

 آخس: جالم

 

 يلرا مع الفازق

) ان الهوتى مل يفارق ناسوتى حلظة واحدة  كنا نقول يف القداس االهلى
 عني(. طرفةوال 
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 يت أي انروح وانجاد(.وااو)انطبيعت اإلىانىاسىث ه
 

 
فى اجلشد عهدما ظًر اهلل     

 َحديا .   اطخيّة طابًها يف كل طى ماخال

  كل ويشرب ويهام يأ أى فهل نقول انه باجلسد ميكو 
 .(باجلسد أيضا)ونقول انه ال ميكو اى يصلى                
 مجال:
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.اطلب ...َسّدى امللك  إىلأتُسل كتب َأ
 كللٌ .ٌم وأ أنٌ فقد سكلطانٌ وأكلم امل وينٌ ليس أفًل معهى يرا 

لم  إوسانعىدما ظهر اهلل فى الجسد وصلى ك هكذا

الهىته اهلل بملئ ىلكه بل ظل هُم وأ يفقد سلطاوه

  

 مجال:
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 .ّ  َاحدٍ ال تتجزأإنشانحد طبّع  ى َاإنشانالكل كّاى  

 يلرا مع الفازق

 

 امسع  يرا املجال: 
اجلشد أم الرَح أم  ،مو الرى ِأكل نشاىعهدما ِأكل اإل           
 الهفص؟
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 يلرا أيضا مع الفازق
 بعمليةاهلل ظهر فى الجسد لكن الذى قام     

دون أن ينفصل عن باقى  اإلبنأقنوم  والتجسد ه

 .)اآلب والروح القدس( األقانيم
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ث اهلل وامجرد إعالىما وقىنه عه طبيعت اهلل ه
نهبشر عه طبيعته عهً قدر إحتمال عقههم 

 انمحدود بانىابت هلل انغير انمحدود.وانبايط 
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يكرا أعلو اهلل لها عو ذاتٌ فى الكتاب املقدض أنٌ َ 
 َالرَح القدض(. اإلبوَ اآلبثالث  أقانّم )

ًإن كنا ال نستطَع أن نقٌل ذلم عن أشَاء حمدًدة    

أن نطرح هرا السؤال  ال نستطَعباألًىل فولرا  ًخملٌقة

الرى ال نستطَع أن حندي بالعقل البصري بل نؤمن عن اهلل 

عن طبَعتى فى اللتاب املقدس  تى لنانانصدق إعالً

 .جٌهريً
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تمثيهه تمثياًل كاماًل  وال يمكه وصفه أ 1ألن اهلل
 بأشياء محدودة،

                                                 
:   17  عأ) "  إنسان واختراع صناعة نقش حجر او فضة او بذهب شبيه الالهوت ان نظن ان ينبغي ال"  - 1

89) . 
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 ولهبدأ القصة مو البداية 
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هلا خطوزتًاثالثة أشياء لٌ وبأكل آدم مو الصجسة حدثت 
  

  

 

  

فلاى البد أى يوجد

                                                 
 (1:1)تك  - 1

 (88: 1)تك  -8

 (6:1)تك  - 3

 (31:1)تك  - 4

 (   17:7)تك - 5
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فتقاس الخطية ومدى عقوبتها وبشاعتها بالشخص     

كانت ضد  نسان، وخطية اإلالخطيةليه إ وجهالذى ٌت

 محدود فصارت خطية غير محدودة . الوصية اهلل الغير 

                                                 
 (33:9" )أى"ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا  - 1

 (19:3)تك لى التراب تعود "إنك تراب و"أل - 8

 (7: 3تك) " فانفتحت أعينهما وعلما انهما عريأنان"    - 3
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د أن أحدهما ٌبمع اهلل ال وسانصالحة اإلمه أجل ٌم

ويكىن يذهب لألصغر ، فيمكه للعظيم أن يذهب لآلخر
.لألصغر أن يرتفع ، ولكه ال يمكهمىه ًاهذا اتضاع

 ؟فى شكل مواطن عادى ظهرنه هذا الملك سلطانه ألفقد فهل 

أن يلبس  موطن عادى ال يستطيعفعلى النقيض  ولكن   

 وصادقا أ الملك ويكون بذلك أنامالبس الملك ويقول 

 الملك وقوته. يكون له سلطان

 ذلك دون أن يؤثر فى الجسد ويظهر إنسانفيمكن هلل أن يتخذ شكل 

 ،منه ًاذلك اتضاعأن يفعل على قدرته وسلطانه بل 

وعندما
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لذلك    

وهكذا  

كل العالمين  )فهو وحده الذى بال خطية فى
 والجميع يشهد بذلك(

ذلك ال  وكل ،عتمداوصام و ىفأكل وشرب ونام وصل

     .يؤثر على الهوته وقدرته
                 

 دم صارت فى كل آ ةن خطيإمع  ةوكان بال خطي ًاختذ جسدإوكيف
  ؟البشز

عندما

 كن به خطية آدماهلل منها لم ت لذلك الجسد الذى أخذه

                                                 
"  فينا كلمة المصالحة طاياهم وواضعًاخن اهلل كان فى المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب إ" - 1

 ( 19:5كو8)

  (88:8بط 1)"  وال وجد فى فمه مكرة الذى لم يفعل خطي"  - 8

 (46:8)يو".من منكم يبكتني على خطية.فان كنت اقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي - 3

.(35:1)لو"ابن اهللى الروح القدس يحل عليك وقوة العلى تظلك والقدوس المولود منك يدع" - 4
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رأينا    

ولكن  

طبق عليه حكم املىت؟م أدم آسامح اهلل هل و 

 ؟ مه يرفع عه اإلوسان حكم المىث: ثاويًا
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للنىت حكه اهلل كلى العدل علًه  ًادو مستحقآفعيدما صار  وهكذا

لًه ودفع عيه الثنً إىت( ولكيه مل يرتكه بل جاء وىزل مبا يستحقه )امل

.ةاحلًاو ةعطاه احلريأو)مات عيه(  كاماًل

 ؟صه اهلل من املىتدم وكيف خلَّآولكن كيف مات

نواع من الموتأ ةمات ثالث

 -:)هو إنفصال الروح عن الجسد(املوت اجلسدى – 1

  -: )هو إنفصال الروح عن اهلل(املوت السوحى – 2

                                                 
"بعرق جبينك تأكل خبزك حتى تعود إلى األرض التى أخذت منها ألنك تراب وإلى التراب تعود "   - 1

 (.19:  8)تك 
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  )هو فقدان اإلنسان لكرامته وصورته االولى(دبىاألاملوت الهفسى  – 3

كبرى له سلطان  ةلشرك ًاكان مدير إنسانوذلك مثل      
فصار  .بسيطًا عاماًل أصبح فادحًا رتكابه خطأإوبعد  ةوهيب

  .لنفسه ًاوموت ًاذلك تدمير

                                                 
 فاصلة بينكم صارت آثامكم بل .تسمع أن عن أذنه تثقل لم و تخلص أن عن تقصر لم الرب يد أن "ها –8

 (1:59)اشع.يسمع" ال حتى عنكم وجهه سترت خطاياكم و إلهكم بين و

واخضعوها وتسلطوا علي سمك البحر  األرض"وباركهم اهلل وقال لهم اثمروا واكثروا وامألوا  - 8

 (.19: 8وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على االرض " )تك

                                                                   (."    17: 3" ملعونة االرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وشوكا وحسكًا تنبت لك ") - 3
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؟أنقذه من املىتدم وآ ةوكيف دفع اهلل مثن خطي 

 

 ن اهلل بالهوته ال يموت فإضح لنا إتكما 

 
 وأقامه من : سنسانومات عن اإل ًافأخذ اهلل جسد

 -املوت اجلسدى : -1

ىأذ إ

ستطاع أن يقوم بالجسد وصار بذلك ابعد موته بالجسد  لرلم 

بالجسد. ةقيام 2نسانلإل

                                                 
 مماتا ،اهلل لىإ يقربنا لكي ثمةاأل جلأ من البار ،الخطايا جلأ من واحدة مرة لمأت يضاأ المسيح نإف  - 1

 . (18:   3  بط1)"  الروح في محيى ولكن الجسد في

 . (81: 15كو1) " مواتيضا قيامة األأبإنسان  ،ذ الموت بإنسانإفإنه  " - 2
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  -املوت السوحى :  -2
 

لروحى سواء فى حياته على من الموت ا نسانص اإلخل َّ وبذلك 

بعد أن  3تكون فى فردوس النعيم روحه أن، حيث بعد موته وأرض األ

.تفارق الجسد

 -املوت الهفسى : -3

أعطيتكم سلطان أن " قال له اهللو، نسانلإلأعاد هذا السلطان و

لم أعد أدعوكم "و. 4"تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوات العدو 

وهيبته فى حياة القديسين  نسانونرى كرامة اإل 5"اءحببل أ عبيدًا

سيادتهم على الطبيعة.وت ناافنرى صداقتهم مع الحيو

                                                 
   (46:   8يو)"بي تؤمنون لستم فلماذا الحق اقول كنت فان خطية على يبكتني منكم من"و - 1

 (19:   3  بط1) " السجن في التي لالرواح فكرز ذهب ايضا فيه الذي" -8

 بواسطة والخلود.الحياة وأنار الموت بطلأ الذي المسيح يسوع مخلصنا بظهور االن اظهرت نما" إ - 3

 .(11:   1  تي 8) "  االنجيل

 .(11:19)لو"ها انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو وال يضركم شي"4
 ( .15:   15"ال أعود أسميكم عبيدًا ألن العبد ال يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم أحباء" )يو - 5
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مه يجدد طبيعت اإلوسان الخى عرفج الشر وحلىثج به ويهبه حياة  : ثالثًا
 جديدة؟
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فى فساد طبيعته حتى يموت  نساناهلل لم يترك اإل 
، بل جاء وأخذ الطبيعة خطية ولم يعاقبه بأن يفنى طبيعتهبال

، فصارت 1فى جسده نااُيجددها ويأخذ كل خطاي البشرية لكى
دناوتجد 2لنا حياته وأخذنا الطبيعة الجديدة



 

                                                 
 (.81: 5كو8لم يعرف خطية. خطية ألجلنا لنصير نحن بر اهلل فيه " ) "  ألنه جعل الذى - 1

" إذا كان أحد فى المسيح فهوخليقة جديدة األشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدًا. "   - 8

 (.17: 5كو 8)

 .(85:   4رو) "  تبريرنا جلأل قيمأو نااخطاي جلأ من سلمُأ الذي"  - 3
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لذلك فإمكانية أن نسقط فى الخطية مازالت موجودة



 

سوى أن  ًائيتفعل ش لفداء والخالص فأنت الل بالنسبةهكذا    
 تعرف أن

من كل خطية  2اهلل جاء ومات عنك وتؤمن انك خلصت 
 .  3نااوبذلك تأخذ الخالص مج إيمانكوتعتمد وتعلن 



                                                 
 الموت اجتاز وهكذا الموت وبالخطية العالم الى الخطية دخلت واحد بإنسان كانما ذلك اجل من"   - 1

 . (18:   5رو) "  الجميع اخطا اذ الناس جميع الى

 القلب نأل خلصت مواتاأل من قامهأ اهلل نأ بقلبك منتآو يسوع بالرب بفمك اعترفت نإ نكأل"  - 8

 .(11:   11رو) " للخالص به يعترف والفم للبر به يؤمن

 إلى الهبة صارت واحد ببر هكذا للدينونة الناس جميع إلى الحكم صار واحدة بخطية كما فاذا" - 3

 .(18:   5رو)"   الحياة لتبرير الناس جميع
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 :يهيحدث ما  وأكم مه انشجرة واانخطأ اإلأعىدما    

ياى اهلل بكشرٍ للُصّ أ

                                                 
 النعمة فيض ينالون الذين كثيرا فباألولى بالواحد الموت ملك قد الواحد بخطية كان ان " ألنه - 1

 .(17:   5رو) "  المسيح يسوع بالواحد الحياة في سيملكون البر وعطية

 ( .17: 3" ألن كلكم الذين اعتمتم بالمسيح قد لبستم المسيح " )غال  - 8

 الذي الموت نأل بعد الموت عليه يسود الو يضاأ يموت ال مواتاأل من قيمُأ بعدما المسيح نأ عالمين - 3

 .(11:   6رو) هلل فيحياها يحياها التي والحياة واحدة مرة للخطية ماته قد ماته
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 للُصّ  حكم املُت طبقًا أستحق

 اطخيّ  فشدت طبّعتٌ مبعرف 

 
 فال يمكه أن يكىن :

  : اًكمال  -
    

 :  اًيـنب وال-2
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 (األرضحياتنا على  هي التي) اختبارنانعلن فى فترة  وعندما

د فى فرح أبدى باألنحيا معه إلى س ،إننا نريد أن نحيا معه بإرادتنا

 .شجرة معرفة الخير والشروجود حاجة لدون 

 يطكلب يرا اللتاب مو:
 بيت محبة الله للمغتربين

 
 

E-mail:     godlovehostel@yahoo.com 


