تعبير بربنا يسوع المسيح والهوت
المسيح رومية 5
Holy_bible_1

سندرس معا اليوم تعبير اخر كتابي كالعادة يعلن الهوت المسيح بوضوح لم له اذنان للسمع
هذا التعبير هو اهلل بالرب يسوع المسيح او بيسوع المسيح او بالمسيح
ولنفهم هذا ندرس في البداية تعبير اإلضافة ب او كلمة ديا في اللغة االصلية للعهد الجديد وهي
اليونانية
ِ
يح
سوعَ ا ْل َم ِس ِ
ع ا ْل َم ِس ِ
يح وأيضا تعبير أَ ْ
سو َ
فعندما يقول مثال َن ْفتَ ِخ ُر أ َْي ً
ش ُك ُر ِل ِهي ِب َي ُ
ضا ِباهللِ ،ب َرِّب َنا َي ُ
او ِب ُّر ِ
ِ ِِ
اهلل ِب ِ
يم ِ
يح فماذا يعني ب؟
ع ا ْل َم ِس ِ
سوعَ ا ْل َم ِس ِ
سو َ
يح ،وأيضا تعبير هلل ا ْل َحكيم َو ْح َدهُِ ،ب َي ُ
ان ِب َي ُ
اإل َ
τον θεον δια του κυριου ημων ιησου χριστου
دايا ́ διαالتي تستخدم بين اسم اهلل واسم المسيح

سترونج
G1223
διά
dia

dee-ah'
A primary preposition denoting the channel of an act; through (in very wide
applications, local, causal or occasional). In composition it retains the same
general import: - after, always, among, at, to avoid, because of (that),
briefly, by, for (cause) . . . fore, from, in, by occasion of, of, by reason of,
for sake, that, thereby, therefore, X though, through (-out), to, wherefore,
with (-in). In composition it retains the same general import.
) من خالل (في تطبيقات متسعة محلية او سببية او عرضية: كلمة جر رئيسية تعني قناة للفعل
، بسبب، لتجنب، في، من خالل او ضمن، دائما، بعد: في تركيب يحتفظ بنفس االستيراد العام
، لذلك، بالتالي، من أجل، بسبب، بواسطة مناسبة، في، من، يصدر، بسبب، بواسطة،باختصار
 في تكوين يبقى على نفس المستورد بطريقة عامة. مع في، لسبب، خالل،من خالل

فالقاموس يشرح ان الكلمة تعني من خالل مع االحتفاظ بنفس الكيان الذي يمر من خالل فهو
يوضح ان كما لو كان جسد المسيح هو قناة يمر منها اهلل وتعني اهلل الحال في داخل المسيح
يعمل من خالل المسيح.

قاموس ثيور
G1223
́δια
dia
Thayer Definition:
1) through
1a) of place
1a1) with
1a2) in
1b) of time
1b1) throughout
1b2) during
1c) of means

1c1) by
1c2) by the means of
2) through
2a) the ground or reason by which something is or is not done
2a1) by reason of
2a2) on account of
2a3) because of for this reason
2a4) therefore
2a5) on this account
Part of Speech: preposition
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: a primary preposition
denoting the channel of an act
Citing in TDNT: 2:65, 149
....  خالل.... المعنى األساسي من خالل في مكان مع في او خال ل وقت خالل اثنا

قاموس كلمات الكتاب المقدس وسيشرح بالتفصيل ان معناها من خالل
G1223

́δια

diá; prep., governing the gen. and acc. Through, throughout.
(I) With the gen. meaning of through:
…. which God did through Him….
وأيضا يشرح استخداماتها المختلفة ولكن عن المسيح اكثر معنى هو خالل  throughفاهلل يفعل
من خالل يسوع المسيح
فكلمة بالرب يسوع هي تعني قناة او شي في شي او بين شي فهو يوضح ان كما لو كان
جسد المسيح هو قناة يمر منها اهلل وتعني اهلل الذي في داخل يسوع المسيح والحال في يسوع
المسيح والذي يمر في يسوع المسيح
فهذا التعبير يوضح التجسد وان الالهوت (اهلل) الحال في الناسوت (االنسان يسوع المسيح)
والعامل من خالل الناسوت (الجسد)
وهذا شرحه الرب يسوع المسيح نفسه
ِنجيل يوحنا 10 :14
ِ
ِ
ِ
ت تُ ْؤ ِم ُن أ َِّني أََنا ِفي ِ
ت أَتَ َكلَّ ُم ِب ِه ِم ْن َن ْف ِسي،
سُ
سَ
اآلب َو َ
اآلب ف َّي؟ ا ْل َكالَ ُم الَّذي أُ َكلِّ ُم ُك ْم ِبه لَ ْ
أَلَ ْ
ِ
اآلب ا ْل َح َّ
َع َما َل.
ال ِف َّي ُه َو َي ْع َم ُل األ ْ
لك َّن َ

فاهلل يعمل من خالل الجسد وتعني اهلل الذي في داخل يسوع المسيح والحال في يسوع المسيح
والذي يمر في يسوع المسيح هو الذي يعمل فيسوع هو الجسد والمسيح هو الهوت
فهو ال يعمل هذا كنبي اعطي موهبة معجزات ولكن هو اهلل نفسه يعمل هذه المعجزات مباشرة من
خالل الجسد البشري.
وهذا هو ما شرحه معلمنا بولس الرسول بوضوح في
رسالة بولس الرسول األولى ِلى تيموثاوس 5 :2
ِ
احد ب ْي َن ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل َو َّ
اسِ :
الن ِ
يح،
س ُ
سوعُ ا ْل َمس ُ
وج ُد ِله َواحد َو َوسيط َو َ
أل ََّن ُه ُي َ
ان َي ُ
اإل ْن َ
فهو يوضح هذا المعنى الالهوتي
وشرحته سابقا في ملف
هل العدد الذي يقول يوجد اله واحد ووسيط واحد ,هل يقول اله واحد ام اهلل واحد وهل يتكلم عن
كيانين ام كيان واحد ؟ 1تي 5 :2
اول مالحظة ان العدد في اليوناني ال يوجد به فعل ( يوجد ) الذي كتبته التراجم العربية كتوضيح .
بل العدد اليوناني ال يوجد به فعل علي االطالق فهي جملة غير مكتملة حتي االن فهي تكتمل
بالعدد السابق او ( و ) العدد التالي لها وهذا ما سيتضح من سياق الكالم
ثانيا العدد في اليوناني ببساطة يقول ماهية االنسان المسيح يسوع ولذلك يبدا بكلمة واحد فهو
يتكلم عن كيان واحد ويذكر ماهيته  ,فهو حسب الترجمه اللفظية

واحد النه اله واحد وايضا وسيط بين اهلل والبشر االنسان المسيح يسوع.
فمن هو االنسان يسوع المسيح ؟
هو االله الواحد وهو ايضا الوسيط بين اهلل واالنسان
ومن هو االله الواحد ؟
هو يسوع المسيح
ومن هو الوسيط الواحد ؟
هو االنسان يسوع المسيح
ويسوع المسيح هو االنسان يسوع المتحد بالهوت االبن المسيح
نالحظ امر اخر وهو سياق الكالم
رسالة بولس الرسول االولي الي تيموثاوس 2
 3 :2الن هذا حسن و مقبول لدى مخلصنا اهلل
 4 :2الذي يريد ان جميع الناس يخلصون و الى معرفة الحق يقبلون
 5 :2النه يوجد اله واحد و وسيط واحد بين اهلل و الناس االنسان يسوع المسيح
 6 :2الذي بذل نفسه فدية الجل الجميع الشهادة في اوقاتها الخاصة

الكالم في هذا المقطع عن مخلصنا اهلل
فمن هو المتكلم عنه هنا ؟ هو المخلص اهلل فهذه االوصاف هي اوصاف هلل.
واهلل يريد ان جميع الناس تخلص والي الحق ( المسيح ) تقبل
واهلل الذي يدور حوله الكالم ( ويبدا العدد الخامس محور الدراسة ) واحد النه اله واحد وايضا (
الزال الكالم عن اهلل ) الوسيط بين اهلل ( هو ذاته ) والبشر ( من هو اهلل هذا الذي هو الوسيط
ايضا ) االنسان المسيح يسوع .ولكن اليوجد فعل حتي االن فنكمل العدد التالي لنعرف الفعل
لتكتمل الجملة اليوناني فيقول الذي ( هو اهلل النه محور الكالم ) بذل نفسه فدية
وتعبير بذل نفسه فديه تشرح لنا لماذا وصف اهلل في بداية المقطع بانه المخلص فهو مخلص
النه بذل نفسه فدية عننا عن طريق ان اهلل في تجسده جا كوسيط بين نفسه ( اهلل ) وبين
البشر وصورة الوساطة هي االنسان المسيح يسوع.
المسيح اهلل الظاهر في الجسد هو اهلل وهو االنسان
رسالة بولس الرسول األولى ِلى تيموثاوس 16 :3
ِ
ِ
اإل ْجم ِ ِ
وح ،تََار َى لِ َمالَ ِئ َك ٍة،
الر ِ
س ِد ،تََب َّرَر ِفي ُّ
اع َعظيم ُه َو س ُّر التَّ ْق َوى :اهللُ ظَ َه َر في ا ْل َج َ
َوِب ِ َ
ِ
ُمِم ،أُو ِم َن ِب ِه ِفي ا ْل َعالَِمُ ،رِف َع ِفي ا ْل َم ْج ِد.
ُك ِرَز ِبه َب ْي َن األ َ
هو الوسيط فهو اهلل وهو االنسان
رسالة بولس الرسول األولى ِلى تيموثاوس 5 :2

ِ
احد ب ْي َن ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل َو َّ
اسِ :
الن ِ
يح،
س ُ
سوعُ ا ْل َمس ُ
وج ُد ِله َواحد َو َوسيط َو َ
أل ََّن ُه ُي َ
ان َي ُ
اإل ْن َ
مكانته بالناسوت هو مساوي لالنسان
رسالة بولس الرسول ِلى العبرانيين 2
شي ٍ  ،لِ َكي ي ُك َ ِ
َن ُي ْ ِ ِ
ِ ِّ
يس َك َه َن ٍة أ َِمي ًنا ِفي َما
ان َي ْن َب ِغي أ ْ
ِ 17م ْن ثَ َّم َك َ
ْ َ
يماَ ،و َرِئ َ
ون َرح ً
شب َه ْخ َوتَ ُه في ُكل َ ْ
ِ
ط َايا َّ
الش ْع ِب.
هلل َحتَّى ُي َكفِّ َر َخ َ
ين.
 18أل ََّن ُه ِفي َما ُه َو قَ ْد تَأَلَّ َم ُم َج َّرًبا َي ْق ِد ُر أ ْ
ين ا ْل ُم َج َّرِب َ
َن ُي ِع َ
ومكانته بالالهوت هو مساوي وواحد مع االب
إنجيل يوحنا 30 :10
أََنا واآلب و ِ
احد».
َ ُ َ
وهو باالقنوم هو اقنوم االبن الكلمة
وهذا ما شرحه معلمنا يوحنا
انجيل يوحنا 1
ان ِع ْن َد ِ
ان ا ْل َكلِ َم ُة اهللَ.
اهللَ ،و َك َ
ان ا ْل َكلِ َم ُةَ ،وا ْل َكلِ َم ُة َك َ
ِ 1في ا ْل َب ْد ِ َك َ
ان ِفي ا ْلب ْد ِ ِع ْن َد ِ
اهلل.
 2ه َذا َك َ
َ
ان.
انَ ،وِب َغ ْي ِرِه لَ ْم َي ُك ْن َ
ُ 3ك ُّل َ
ش ْي ِم َّما َك َ
ش ْي ٍ ِب ِه َك َ

ِ 4ف ِ
يه َكا َن ِت ا ْل َح َياةَُ ،وا ْل َح َياةُ َكا َن ْت ُنور َّ
الن ِ
اس،
َ
ويوحنا الحبيب يكمل بكلمات مهمة تكمل المعني
 14وا ْل َكلِم ُة صار جس ًدا وح َّل ب ْي َن َنا ،و أر َْي َنا م ْج َده ،م ْج ًدا َكما لِو ِح ٍ
يد ِم َن ِ
اآلبَ ،م ْملُو ًا ِن ْع َم ًة َو َحقاا.
َ َ ََ َ َ ََ َ
َ َ
ََ َ ُ َ
البشرية قبل المسيح كانت تبحث عن هذا المصالح الذي البد ان تكون له طبيعة الهية وطبيعه
بشرية ليضع يده علي االب واالنسان في ان واحد النه من نفس طبيعة اهلل ومن نفس طبيعة
االنسان .والن ال يوجد احد له الطبيعة االلهية اال اهلل فلهذا المصالح هو اهلل ذاته ومن ناحية
االقنوم هو اقنوم الكلمة ولكن عندما يتخذ جسد ويشابه البشر بدون ان يتخلي عن الهوته
فالالهوت يحل بملؤه في الناسوت.
رسالة بولس الرسول ِلى أهل كولوسي 9 :2
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
س ِدياا.
فَِإ َّن ُه فيه َيح ُّل ُك ُّل م ْل الال ُهوت َج َ
وبهذا اهلل صالح الكل لنفسه
رسالة بولس الرسول الي أهل كولوسي 1
 20 :1و ان يصالح به الكل لنفسه عامال الصلح بدم صليبه بواسطته سوا كان ما على االرض
ام ما في السماوات
فاهلل صالح البشر من خالل دمه بواسطة جسده وهذا الجسد اإلنساني هو االنسان يسوع المسيح
اهلل الظاهر في الجسد

رسالة بولس الرسول الثانية الي أهل كورنثوس 5
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
صالَ َح ِة،
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
يحَ ،وأ ْ
َعطَا َنا خ ْد َم َة ا ْل ُم َ
صالَ َح َنا ل َن ْفسه ِب َي ُ
َ 18ولك َّن ا ْل ُك َّل م َن اهلل ،الَّذي َ
اهم ،وو ِ
ِ
ِ ِِ
يح م ِ
ِ
 19أَي ِ َّن اهلل َك َ ِ
اض ًعا ِفي َنا
ْ
صال ًحا ا ْل َعالَ َم ل َن ْفسهَ ،غ ْي َر َحاس ٍب لَ ُه ْم َخطَ َاي ُ ْ َ َ
ان في ا ْل َمس ِ ُ َ
َ
ِ
صالَ َح ِة.
َكل َم َة ا ْل ُم َ
يح :تَصالَحوا مع ِ
ِ
ِ
اهلل.
يحَ ،كأ َّ
سفَ َار َ َع ِن ا ْل َم ِس ِ
َن اهللَ َيعظُ ِب َناَ .ن ْطلُ ُ
ب َع ِن ا ْل َمس ِ َ ُ َ َ
ً ِ 20ذا َن ْ
س َعى َك ُ
اهلل ِف ِ
صير َن ْح ُن ِب َّر ِ
ف َخ ِط َّي ًةَ ،خ ِطيَّ ًة أل ْ ِ ِ ِ
يه.
 21أل ََّن ُه َج َع َل الَِّذي لَ ْم َي ْع ِر ْ
َجل َنا ،ل َن َ
فمعلمنا بولس الرسول يوضح ان الرب يسوع المسيح أكمل المصالحة وال ينقص فيها شي فهو
بدم صليبه تتم الصلح وكان صلحاً بين اهلل واإلنسان

وندرس بعض االعداد التي يذكر فيها هذه التعبيرات
أوال تعبير اهلل بالرب يسوع المسيح
سفر أعمال الرسل 21 :20
اإليم ِ ِ
ِ
ش ِ
اه ًدا لِ ْل َي ُه ِ
ِ ِ
ع ا ْل َم ِسي ِح.
َ
سو َ
ود َوا ْل ُيوَن ِان ِّي َ
ان الَّذي ِب َرِّب َنا َي ُ
ين ِبالتَّْوَبة لَى اهلل َو ِ َ
االيمان باهلل هو من خالل االيمان بربنا يسوع المسيح االنسان المتحد به الالهوت وحال به اهلل
ويعمل من خالله .وكما شرحت بالالهوت هو اهلل ومن ناحية التمييز االقنومي هو اقنوم االبن أي

الكلمة الرب الخالق المتحد بالجسد يسوع
رسالة بولس الرسول ِلى أهل رومية 1 :5
ِ
فَِإ ْذ قَ ْد تََب َّرْرَنا ِب ِ
يم ِ
يح،
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
سالَم َم َع اهلل ِب َرِّب َنا َي ُ
ان لَ َنا َ
اإل َ
لنا سالم مع اهلل وهذا السالم يعطيه لنا اهلل من خالل ربنا يسوع المسيح
وكما قال المسيح
ِنجيل يوحنا 27 :14
«سالَما أَتْر ُك لَ ُكم .سالَ ِمي أ ْ ِ
وب ُك ْم َوالَ
ُع ِطي ُك ْم أََنا .الَ تَ ْ
س َك َما ُي ْع ِطي ا ْل َعالَ ُم أ ْ
ضطَ ِر ْب ُقلُ ُ
ُعطي ُك ْم .لَ ْي َ
ْ َ
َ ً ُ
تَْرَه ْب.
فالمعطي السالم هو الالهوت من خالل الناسوت
عدد اخر
رسالة بولس الرسول ِلى أهل رومية 11 :5
ِ
صالَ َح َة.
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
يح ،الَِّذي ِن ْل َنا ِب ِه َ
س ذلِ َك فَقَ ْطَ ،ب ْل َن ْفتَ ِخ ُر أ َْي ً
اآلن ا ْل ُم َ
ضا ِباهللِ ،ب َرِّب َنا َي ُ
َولَ ْي َ
اهلل صالحنا لنفسه من خالل جسده اإلنساني يسوع المتحد بالهوت االبن فهو كيان واحد هو الرب
يسوع المسيح وهو اهلل الظاهر في الجسد.
وهذا ما شرحه في
رسالة بولس الرسول الثانية ِلى أهل كورنثوس 19 :5

اهم ،وو ِ
ِ
ِ ِِ
يح م ِ
ِ
أَي ِ َّن اهلل َك َ ِ
اض ًعا ِفي َنا
ْ
صال ًحا ا ْل َعالَ َم ل َن ْفسهَ ،غ ْي َر َحاس ٍب لَ ُه ْم َخطَ َاي ُ ْ َ َ
ان في ا ْل َمس ِ ُ َ
َ
ِ
صالَ َح ِة.
َكل َم َة ا ْل ُم َ
فالذي صالحنا هو الالهوت من خالل الناسوت
وعدد اخر
رسالة بولس الرسول األولى ِلى أهل كورنثوس 57 :15
ِ
ِ ِ
وِ
يح.
ع ا ْل َم ِس ِ
لك ْن ُ
سو َ
ش ْك ًار هلل الَّذي ُي ْعطي َنا ا ْل َغلَ َب َة ِب َرِّب َنا َي ُ
َ
نفس المعني فاهلل يعطينا الغلبة من خالل جسده اإلنساني الرب يسوع المسيح
رسالة بولس الرسول األولى ِلى أهل تسالونيكي 9 :5
ض ِبَ ،ب ْل الق ِْت َنا ِ ا ْل َخالَ ِ
يح،
أل َّ
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
َن اهللَ لَ ْم َي ْج َع ْل َنا لِ ْل َغ َ
ص ِب َرِّب َنا َي ُ
نفس األسلوب فاهلل يعطينا الخالص من خالل جسده اإلنساني الرب يسوع المسيح
وهذا ما قاله
سفر أعمال الرسل 28 :20
الروح ا ْلقُ ُدس ِفيها أَسا ِقفَ ًة ،لِتَرعوا َك ِنيس َة ِ
يع َّ ِ ِ َِّ
اهلل
ِا ْحتَ ِرُزوا ِ ًذا ألَ ْنفُ ِس ُك ْم َولِ َج ِم ِ
ام ُك ُم ُّ ُ
ْ َْ
َ
ُ َ َ
الرعيَّة التي أَقَ َ
اها ِب َد ِم ِه.
الَِّتي اقْتََن َ
فالالهوت خلص البشر من خالل دمه دم الناسوت

ثانيا تعبير اهلل بيسوع المسيح
سفر أعمال الرسل 36 :10
ِ
ِ
ِ
شر ِب َّ ِ
ب ا ْل ُك ِّل.
يح .ه َذا ُه َو َر ُّ
ع ا ْل َم ِس ِ
س َرِائ َ
سو َ
سلَ َها ِلَى َبني ِ ْ
السالَم ِب َي ُ
ا ْل َكل َم ُة الَّتي أ َْر َ
يل ُي َب ِّ ُ
رب الكل هو اقنوم الكلمة وهو اهلل من خالل جسد يسوع المسيح
وهو نفس معنى كالم يوحنا الحبيب
انجيل يوحنا 1
ان ِع ْن َد ِ
ان ا ْل َكِل َم ُة اهللَ.
اهللَ ،و َك َ
ان ا ْل َكلِ َم ُةَ ،وا ْل َكلِ َم ُة َك َ
ِ 1في ا ْل َب ْد ِ َك َ
ان ِفي ا ْلب ْد ِ ِع ْن َد ِ
اهلل.
 2ه َذا َك َ
َ
ان.
انَ ،وِب َغ ْي ِرِه لَ ْم َي ُك ْن َ
ُ 3ك ُّل َ
ش ْي ِم َّما َك َ
ش ْي ٍ ِب ِه َك َ
ِ 4ف ِ
يه َكا َن ِت ا ْل َح َياةَُ ،وا ْل َح َياةُ َكا َن ْت ُنور َّ
الن ِ
اس،
َ
ويوحنا الحبيب يكمل بكلمات مهمة تكمل المعني
 14وا ْل َكلِم ُة صار جس ًدا وح َّل ب ْي َن َنا ،و أر َْي َنا م ْج َده ،م ْج ًدا َكما لِو ِح ٍ
يد ِم َن ِ
اآلبَ ،م ْملُو ًا ِن ْع َم ًة َو َحقاا.
َ َ ََ َ َ ََ َ
َ َ
ََ َ ُ َ

عدد اخر
رسالة بولس الرسول ِلى أهل رومية 8 :1

ع ا ْلم ِس ِ ِ ِ ِ ِ ِ
يع ُكم ،أ َّ ِ
ادى ِب ِه ِفي ُك ِّل ا ْل َعالَِم.
أ ََّوالً ،أَ ْ
يما َن ُك ْم ُي َن َ
ش ُك ُر ِل ِهي ِب َي ُ
يح م ْن ج َهة َجم ْ
َن َ
سو َ َ
الشكر هلل (الالهوت) من خالل الشكر ليسوع (الناسوت) الن الالهوت حال في الناسوت ويعمل من
خالله
رسالة بولس الرسول ِلى أهل رومية 22 :3
ِب ُّر ِ
اهلل ِب ِ
يم ِ
ق.
سوعَ ا ْل َم ِس ِ
ون .أل ََّن ُه الَ فَ ْر َ
ين ُي ْؤ ِم ُن َ
يحِ ،لَى ُك ِّل َو َعلَى ُك ِّل الَِّذ َ
ان ِب َي ُ
اإل َ
االيمان باهلل هو من خالل االيمان بربنا يسوع المسيح االنسان المتحد به الالهوت وحال به اهلل
ويعمل من خالله
رسالة بولس الرسول ِلى أهل رومية 25 :7
لك ْن ِبا ْلج ِ
اهلل ،و ِ
َخ ِدم َناموس ِ
ِ ِ ِ
س
ع ا ْل َم ِس ِ
أَ ْ
سو َ
امو َ
َ َ
َ
يح َرِّب َنا! ِ ًذا أََنا َن ْفسي ِبذ ْهني أ ْ ُ ُ َ
ش ُك ُر اهللَ ِب َي ُ
سد َن ُ
ا ْل َخ ِطي ِ
َّة.
الشكر هلل (الالهوت) من خالل الشكر ليسوع (الناسوت) الن الالهوت حال في الناسوت ويعمل من
خالله
رسالة بولس الرسول ِلى أهل رومية 27 :16
يح ،لَ ُه ا ْلم ْج ُد ِلَى األَب ِدِ .
ِ ِِ
ين.
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
آم َ
َ
هلل ا ْل َحكيم َو ْح َدهُِ ،ب َي ُ
َ
هو اله واحد فقط وهذا االله الوحيد تجسد وكان يعمل من خالل جسده يسوع المسيح وهو الذي له
المجد الى االبد ألنه هو اهلل

رسالة بولس الرسول الثانية ِلى أهل كورنثوس 18 :5
َع َ ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
صالَ َح ِة،
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
يحَ ،وأ ْ
طا َنا خ ْد َم َة ا ْل ُم َ
صالَ َح َنا ل َن ْفسه ِب َي ُ
َولك َّن ا ْل ُك َّل م َن اهلل ،الَّذي َ
اهلل صالحنا لنفسه من خالل جسده اإلنساني الرب يسوع المسيح.
عدد أخر مهم في سياقه
رسالة بولس الرسول ِلى أهل أفسس :1
ين الَِّذ َ ِ
اهللِ ،لَى ا ْل ِقد ِ
يئ ِة ِ
ين ِفي
ع ا ْل َم ِس ِ
يح ِب َم ِش َ
سو َ
سَ ،وا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ِّيس َ
سَ
ين في أَفَ ُ
سو ُل َي ُ
سَ ،ر ُ
ُ 1بولُ ُ
ع:
ا ْل َم ِس ِ
سو َ
يح َي ُ
ِ 2نعمة لَ ُكم وسالَم ِم َن ِ
يح.
ع ا ْل َم ِس ِ
الر ِّ
اهلل أَِبي َنا َو َّ
سو َ
ب َي ُ
َْ ْ َ َ
وحي ٍ
 3مبارك اهلل أَبو رِّب َنا يسوعَ ا ْلم ِسي ِح ،الَِّذي بارَك َنا ِب ُك ِّل برَك ٍة ر ِ
الس َم ِ
يح،
اويَّا ِت ِفي ا ْل َم ِس ِ
َّة ِفي َّ
ُ ُ َ َُ
ََ ُ
ََ
َُ َ
َ
ين وِبالَ لَوٍم قُدَّام ُه ِفي ا ْلمحب ِ
يس ا ْلعالَِم ،لِ َن ُك َ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّة،
َ 4ك َما ْ
ََ
ْ
ون قدِّيس َ َ
اختَ َارَنا فيه قَْب َل تَأْس ِ َ
َ
ع ا ْلم ِس ِ ِ ِ ِ
ِ
يئ ِت ِه،
س َّرِة َم ِش َ
س َب َ
سَ
ب َم َ
يح ل َن ْفسهَ ،ح َ
ق فَ َع َّي َن َنا للتََّب ِّني ِب َي ُ
ْ ِ 5ذ َ
سو َ َ
اهلل تبنانا من خالل جسده يسوع المسيح
رسالة بولس الرسول ِلى أهل أفسس 9 :3
ور ِفي ِ
ِ
ِ
السِّر ا ْلم ْكتُ ِ
ُّه ِ
اهلل َخالِ ِ
ع
ق ا ْل َج ِم ِ
يع ِفي َما ُه َو َ
وم ُم ْن ُذ الد ُ
سو َ
ير ا ْل َجم َ
يع ِب َي ُ
َوأُن َ
ش ِرَك ُة ِّ َ
يح.
ا ْل َم ِس ِ
اهلل خلق الجميع بيسوع المسيح اقنوم االبن وهو الخالق هو الذي تجسد في الجسد يسوع المسيح

رسالة بولس الرسول ِلى تيطس :3
ِ
ِ
4وِ
سا ُن ُه
ظ َه َر لُ ْ
ين َ
طُ
لك ْن ِح َ
ف ُم َخلِّص َنا اهلل َوِا ْح َ
َ
ضى ر ْحم ِت ِه َخلَّص َنا ِب ُغس ِل ا ْل ِميالَِد الثَّ ِاني وتَ ْج ِد ِ
وح
الر ِ
يد ُّ
َع َمال ِفي ِب ّر َع ِم ْل َن َ
 5الَ ِبأ ْ
ْ
َ
َ
اها َن ْح ُنَ ،ب ْل ِب ُم ْقتَ َ َ َ
ا ْلقُ ُد ِ
س،
يح م َخلِّ ِ
 6الَِّذي س َكب ُه ِب ِغ ًنى علَ ْي َنا ِبيسو َ ِ
ص َنا.
َ
َ َ
َُ
ع ا ْل َمس ِ ُ
نعمة اهلل نلناها من خالل جسده يسوع المسيح
رسالة بولس الرسول ِلى العبرانيين 21 :13
ِ
ِ ِ
لِي َك ِّم ْل ُكم ِفي ُك ِّل عمل ِ ِ
يح،
ع ا ْل َم ِس ِ
ص َن ُعوا َم ِش َ
سو َ
صال ٍح لتَ ْ
ام ُه ِب َي ُ
ََ َ
ُ ْ
َم َ
يئتَ ُهَ ،عامالً في ُك ْم َما ُي ْرضي أ َ
ينِ .
ين.
آم َ
الَِّذي لَ ُه ا ْل َم ْج ُد ِ َلى أ ََب ِد اآل ِب ِد َ
يعمل فينا من خالل يسوع المسيح
رسالة بطرس الرسول األولى 5 :2
وحي ٍ
وحيااَ ،كهنُوتًا مقَدَّسا ،لِتَ ْق ِد ِيم َذب ِائح ر ِ
َّة ب ْيتًا ر ِ
ضا م ْب ِن ِّي َ ِ ٍ ٍ
َّة َم ْق ُبولَ ٍة
َ
ُ ً
َ َ ُ
ين َكح َج َارة َحي َ ُ
ُكوُنوا أَ ْنتُ ْم أ َْي ً َ
ِ
ِ
يح.
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
ع ْن َد اهلل ِب َي ُ
الذبائح تقبل عند اهلل العامل من خالل يسوع المسيح النه فدانا من خالل جسده يسوع المسيح
رسالة بطرس الرسول األولى 11 :4

اهلل .وِا ْن َك َ ِ
ان يتَ َكلَّم أَحد فَ َكأَقْو ِال ِ
َحد فَ َكأ ََّن ُه ِم ْن قَُّوٍة َي ْم َن ُح َها اهللُ ،لِ َك ْي َيتَ َمج َ
ان َي ْخد ُم أ َ
ِ ْن َك َ َ ُ َ
َ
َ
َّد اهللُ
ينِ .
ِفي ُك ِّل َ ٍ
ين.
سوعَ ا ْل َم ِس ِ
يح ،الَِّذي لَ ُه ا ْل َم ْج ُد َو ُّ
الس ْل َ
آم َ
ان ِلَى أ ََب ِد اآل ِب ِد َ
ط ُ
ش ْي ِب َي ُ
اهلل يتمجد في كل شي من خالل جسده يسوع المسيح الذي يعمل من خالله

ثالثا تعبير بالمسيح يسوع
رسالة بولس الرسول ِلى أهل رومية 11 :6
َحيا ِ
ِ ِ ِ
ضا ْ ِ
ع َرِّب َنا.
هلل ِبا ْل َم ِس ِ
سو َ
َكذلِ َك أَ ْنتُ ْم أ َْي ً
يح َي ُ
س ُك ْم أ َْم َواتًا َع ِن ا ْل َخطيَّةَ ،ولك ْن أ ْ َ ً
احس ُبوا أَ ْنفُ َ
نلنا الحياة األبدية من اهلل من خالل جسده يسوع المسيح
رسالة بولس الرسول ِلى أهل رومية 23 :6
َما ِهب ُة ِ
ِ ِ ِ
ع َرِّب َنا.
أل َّ
اهلل فَ ِه َي َح َياة أ ََب ِد َّية ِبا ْل َم ِس ِ
سو َ
َن أ ْ
ُج َرةَ ا ْل َخطيَّة ه َي َم ْوتَ ،وأ َّ َ
يح َي ُ

رسالة بولس الرسول ِلى أهل غالطية 7 :4
ارث ِ
ت ْاب ًنا فَ َو ِ
يح.
هلل ِبا ْل َم ِس ِ
ت َب ْع ُد َع ْب ًدا َب ِل ْاب ًناَ ،وِا ْن ُك ْن َ
سَ
ِ ًذا لَ ْ
اهلل تبنانا من خالل جسده يسوع المسيح

واعتقد بهذا فهمنا جيدا تعبير بالرب يسوع هي تعني قناة او شي في شي او بين شي فهو
يوضح ان كما لو كان جسد المسيح هو قناة يمر منها اهلل وتعني اهلل الذي في داخل يسوع
المسيح والحال في يسوع المسيح والذي يمر في يسوع المسيح
فهذا التعبير يوضح التجسد وان الالهوت (اهلل) الحال في الناسوت (االنسان يسوع المسيح)
والعامل من خالل الناسوت (الجسد)
وبهذا تاكدنا من ان الكتاب المقدس بتعبيرات كثيرة اكد الهوت يسوع المسيح انه هو اهلل الظاهر
في الجسد

والمجد هلل دائما

