
 التجسد اإللهي



 ...  العقيدة

 ...نحن نقترب من هللا عندما نتحدث عن العقيدة، •

، نحددن نذ دد  والحددديث عددن هللا ك يملددن التعهيددر عندد  هالل مددا •
 .من هللا ما يعطي  لنا هللا أن ُندرل  هاإلعالن اإللهي

ع ى قدر ما لنا من عشرة واتضاع وتوهد  والدالة، ع دى قددر •
ب  »ما يلشف هللا لنا لل األسرار اإللهيد  ال االد  هد   ِسدر  الدرِّ

 (14: 25مز)« لَِ ائِفِي ِ 

ليس  العقيدة مجرد ف سفا  أو أفلار، وللنها اقتراب وإعدالن •
 ...مجد هللا دا  نا 

، ك يملددن الوالددول إليدد  هالعقددل فقددطإدراك األمددور العقيديدد  •
َهدددا ا بُ »: وللددن لمدددا قددال السددديد المسدددي  دددَك .. أَْحَمددُدَك أَي  ألَنِّ

ِِ َعدددِن اْلُحَلَمددداِم َواْلفَُهَمددداِم َوأَْع َْنَتَهدددا لِ َْطَفدددالِ  « أَْ َفْيدددَ  هدددِ 
 (21: 10لو)



 صح أم خطأ؟
 

 :نُدرك العقيدة بـ

  ) ..... ( اإلعالن اإللهي•
  ) ..... ( التوبة واإلتضاع•
  ) ..... ( المعرفة فقط•
  ) ..... ( نقاوة القلب•



 :فهم اإليمان يتط ب هاألساس
 نقاوة الق ب•
 اتضاع•
 ال وا  متواترة•

 توه  مستمرة•

نحددن نفهددم العقيدددة لمددا أع نهددا هللا 
ل لنيسدد  هواسددط  تالميدد ِ ورسدد  ، 
ولمددددا فهمتهددددا اللنيسدددد  وتناق تهددددا 

لمددا لددان »األجيددال جيددل ورام جيددل 
 .«هل ا يلون



 إدراك العقيدة

إدراك العقيدددة يقرهنددا أن نددتالمس مدد  هللا ومدد  •

محهتدد  ويجع نددا فددي شددرل  حقيقيدد  معدد ، فددال 

، وك إيمددددان (عقيدددددة)روحانيدددد  هدددددون إيمددددان 

 .هدون محه  هلل وعشرة مع ( عقيدة)

إدراك العقيددددة أو اإليمدددان هدددو أن نددددرك ليدددف •

 ..أحب هللا العالم 

ليسدددددددد  العقيدددددددددة ل مناقشددددددددا  وال الفددددددددا  •

والمناظرا  واكستعالم ع دى ا  درين، وللنهدا 

د ول في شرل  السر اإللهي والتشداف اتسداع 

 .ق ب هللا ل جمي  حتى الُ طاة

عندما نقترب إلدى العقيددة، نلدون لممدل موسدى •

الدد ي يجددب أن ي  دد  نع يدد  قهددل أن يقتددرب مددن 

 .الع يق 



 صح أم خطأ؟

  ) ..... ( ليست عقيدة بدون عشرة وعالقة مع هللا•
  ) ..... ( ال توجد عشرة حقيقية مع هللا بدون عقيدة•
  ) ..... ( العقيدة مهمة فقط إلبراز الخالفات•



عنددددددما ُنقدددددرب الحقدددددائ  • مبادئ هامة في دراسة العقيدة
اإليمانيدد  هاألمم دد ، فددنحن 
نحددداول أن نقدددرب ل ددد هن 
الهشددددري القاالددددر شدددديم 

 .يفو  العقل

ك يوجددددددد أي ممددددددل مددددددن •
األمم دددد  المسددددت دم  فددددي 
تقريددب اإليمانيددا ، تعتهددر 
ممل لامل من لل الجوانب 
وك يملددددن تإ ددددد إك مددددن 
حيدددث تقريدددب الددد هن إلدددى 
تالددور جانددب واحددد فقددط 
معدددددددين مدددددددن الجواندددددددب 

 . اإليماني 



 التجسد اإللهي

لل الديانا ، هي محاوك  اإلنسان لإلقتراب إلدى هللا •
يددتم  لددك عددن طريدد  األالددوام والالدد وا  والقددراهين 

 ..وال هائ  

ماعدددا اإليمددان المسدديحي، فالمسدديحي  فددي جوهرهددا •
للي ُي  ال  وينجيد  مدن هي إقتراب هللا من اإلنسان 

هالك المدو  ويعطيد  الحيداة األهديد  للدي يدتمم قالدد 
 .  قت  في 

للدددون هللا محهددد ، ومدددن فددديا محهتددد    ددد  اللدددون •
واإلنسان، وعنددما رهِ يه دك لدان كهدد لهد ِ المحهد  
أن ُتنجددي اإلنسددان هطريقدد  تحقدد  العدددل وفددي نفددس 
الوق  ُيعيدد تجديدد   قتد  ويعيددِ إلدى الحيداة األهديد  

 .للي يحق  قالدِ األزلي في اإلنسان

التجسددد اإللهددي هددو أسدداس اإليمددان المسدديحي لهدد ا •
ْقَوى» : 3تي1)" هللاُ َظَهَر فِي اْلَجَسدِ : َعِظيٌم ُهَو ِسر  التِّ
16) 



التجسدددددد اإللهدددددي هدددددو •

 أساس النهوا  

هدددددددو هدايددددددد   دددددددال  •

 اإلنسان

ولددان هدد ا السددر العظدديم •
سدر يفدو   –وكيدزال  –

سدر »العقل ل لك ُيسدمي 

ألندد  ك ُيدددرك « التجسددد

هالعقدددددددددددل والمنطددددددددددد  

الهشددددري وللددددن ُيدددددرك 
 . هق ب نقي متواض 

 



 :أكمل اآلية

 سر التقوى ................... عظيم هو

 ظهر في الجسد ...................... هللا 

 16: 3تيموثاوس  1 .............................. الشاهد



 :نناقش في هذا الموضوع النقاط التالية

مفهوم التجسد ( 1)
 اإللهي

ليف حدث ( 2)
 التجسد؟

وكدة يسوع( 3)  
س س   أنساب ( 4)

 السيد المسي 

لما ا حدث ( 5)
 التجسد؟

لما ا قام أقنوم ( 6)
هال ا  " ال وغوس"

 هالتجسد؟

زمن مجيم السيد ( 7)
 (ملم الزمان)المسي  

إنتظار األمم ( 8)
 ل مسي 

رموز ونهوا  ( 9)
العهد القديم عن 

 التجسد

أقوال ا هام عن ( 10)
التجسد وطهيع  السيد 

 المسي 

القيم الروحي  ( 11)
 لعقيدة التجسد

اكعتقاد الالحي  ( 12)
 في طهيع  المسي 

(13) 

الهدع التي قِي   عن 
 التجسد

التجسد اإللهي ( 14)
وطهيع  المسي  في 
طقوس وال وا  
 اللنيس  القهطي 

من ألحان ( 15)
وتساهي  اللنيس  في 
 عيد الميالد المجيد





 التجسد في المسيحية عقيدة جوهرية وخالصية واتحادية

ك يملددددن التفددددريط فيهددددا : جوهريدددد •

 فغياهها إلغام ل مسيحي 

ألنهددا أساسددي  ل الالددنا إ  :  الالددي •

ليدددف ن  ددد  هدددددون فددددام؟ وليددددف 

يفدددينا الددرب هدددون سددفك دم ومددو ؟ 

 وليف يمو  هدون تجسد؟

همعنددى أن ح ددول لددل مددلم : اتحاديدد •

الالهدددو  جسددددياإل فدددي اإلنسدددان يفدددت  

 .الطري  لسلنى هللا في 



 ..أكمل 
 

 :التجسد عقيدة 

1............. ) 

2............. ) 

3............. ) 

 جوهرية

 خالصية

 إتحادية



 (16: 3تي1)" هللاُ ظََهَر فِي اْلَجَسدِ : َعِظيٌم ُهَو ِسرُّ التَّْقَوى»

 : التجسد اإللهي يعني أن

هللا وهدددو م دددك السدددموا  واألرا قدددد •

تندددددازل وأ ددددد  جسدددددداإل إنسدددددانياإل فاتحدددددد 

 .هطهيعتنا، وظهر هيننا ع ى األرا

هللا غيدر المنظددور قددد الددار منظددوراإل فددي •

 .جسد إنسان

هللا قدددد تواضددد  ُحهددداإل فيندددا وأ  دددى  اتددد  •

ا اُلدوَرَة »وأ   جسدنا  أَْ  َى َنْفَسُ ، هِ  إل

ا فِي ِشْهِ  النِّاسِ   (7: 2في)« َعْهٍد، اَلائِرإل



الار إنساناإل وحدل ( أقنوم اإلهن)هللا الل م  •
 ..هيننا 

ك تعندددي هندددا التحدددول هدددل « الدددار»ل مدد  •
 ..« أ   جسداإل »تعني حرفياإل 

أزلدي ك يتغيدر  –هللا الل مد   –أقنوم اإلهدن •
وك يتحول هل هو ماه ، ولل ما حدث هدو 
أن  أ   جسداإل ليحل هينندا هالدورة حسدي ، 

الِّدددِ ي َسدددِمْعَناُِ، الِّدددِ ي »فنسدددمع  وندددراِ 
َرأَْيَندداُِ هُِعُيونَِنددا، الِّددِ ي َشدداَهْدَناُِ، َولََمَسددْتُ  

 (.1: 1يو1)« أَْيِديَنا

أقنوم اإلهن لدم يتجسدد فقدط، وللند  تجسدد •
وتددذنس، وهدد ا يعنددي أندد  تجسددد فددي جسددد 

 . إنساني وأ   الطهيع  اإلنساني  ل ها

 (14: 1يو) َواْلَكلَِمةُ َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ بَْينَنَا



 :أكمل

 أقنوم الكلمة تجسد و 
 تأنس ...........



 ..  ال صعوبة في فكرة التجسد 

التجسددددد اإللهددددي ك يعنددددي أن هللا قددددد •

أ  ددى السددمام مددن وجددودِ حددين نددزل 

األرا، فوجددددددودِ يمدددددد  السددددددموا  

 .واألرا

هدد ا ، أ  ددى  اتدد  مددن المجدددإنمددا هددو •

 ولدديس فيدد  األمددر فددي دائددرة قدددرة هللا

الدددعوه  أو غراهددد ، ألن الددد ي يم دددك 

اللل يم ك الجزم، وال ي يم دك األلمدر 

 .يم ك األقل

ألدديس فددي قدددرة الم ددك أن ي ددهس ردام •
 العمال ويج س هينهم ويتحدث إليهم؟



 التجسد في الطبيعة

 :التجسد شئ موجود في الطهيع ، ونراِ لل يوم، ومن أمم ت 

 تجسد القوى المغناطيسي  في الحديد•

 تجسد القوى اللهرهائي  في المالاهي •

 تجسد الالو  في أشرط  التسجيل•

 تجسد الفلرة في ل م  والل م  في ورق •

وهل ا فإن الطهيع   اتهدا ُتع مندا إملانيد  التجسدد، فغيدر المرئدي 

 .أو غير المحسوس الار في الورة مرئي  أو محسوس 

 



 كيف حدث التجسد؟( 2)



 كيف تم التجسد؟

فددددي مددددلم الزمددددان حددددل ( 1)

الل م  ال اتي فدي هطدن السديدة 

الع رام الطاهرة القديس  مريم 

، عندددما هشددرها المددالك غهددل

وحددددث  لدددك هدددالرو  القددددس 

الددد ي قددددس جدددزماإل مدددن دمدددام 

السددديدة العددد رام ( ومسدددتودع)

ولددون منهددا جسددد الُم  دد ، 

، ف هدددد ا لددددم هدددددون زرع هشددددر

توجد في  ال طي  الِجدي  فلدان 

 . الياإل من الفساد الورامي



فددددددي ال حظدددددد  ( 2)

التددددددي هيددددددذ فيهددددددا 

الرو  القُددس مهددأ 

الناسددددددو ، اتحددددددد 

 ..الالهو  ه  

ف ددددددم تلددددددن هندددددداك 

لحظددد  مدددن الزمدددان 

لدددان فيهدددا ناسدددو  

المسدددي    دددواإل مدددن 

 .كهوت 



 ..أكمل 
 

 :عمل الروح القدس في التجسد

1....................................... ) 

2....................................... ) 

3....................................... ) 

 قدس مستودع السيدة العذراء

 كًون منها جسد الُمخلص

 أقنومياً الالهوت به اتحاداً  إتحد



ك يجوز أن نفالل ناسو  السيد ( 3)

، ألندد  ُمتحددد هدد  المسددي  عددن كهوتدد 

 من  اهتدام التجسد،

وك يجددددوز أن نفالددددل المسددددي  إلددددى 

، طهيعددد  ناسدددوتي  وطهيعددد  طهيعتدددين

وللننددددا نع ددددم أن ل مسددددي  كهوتيدددد ، 

 :ميالدين

مددددن ا ب قهددددل لددددل مدددديالداإل أزليدددداإل -

 الدهور

من مريم العد رام فدي ميالداإل زمنياإل -
 .ملم الزمان



 ..أكمل 
 

 :للسيد المسيح ميالدين

1......................... ) 

2.......................... ) 

 ميالد أزلي

 ميالد زمني بالجسد



 هدون ا تالط وك امتزاج وك تغيير: أوكإل 

ا  اتحدددد  الطهيعددد  الالهوتيددد  مددد  الطهيعددد  الهشدددري  إتحدددادإل

  :لامالإل 

 اهدون ا تالط  (لالقم  واألرز) ممل ا تالط المواد معإل

 (ال ل والمام) ممل امتزاج السوائلوهدون امتزاج 

 يدر ممدل الهيددروجين واأللسدجين وتغيرهمددا )وهددون تغيي

ل إلى طهيعد  هشدري ، ( ل مام فالطهيع  الالهوتي  لم تتحوِّ

لدد  إلددى طهيعدد  كهوتيدد ، ولددم  وك الطهيعدد  الهشددري  تحوِّ

تدد ب الطهيعدد  الهشددري  فددي الالهددو  مم مددا تدد وب نقطدد  

إنمددا احتفظدد  لددل طهيعدد   ،ال ددل فددي المحدديط وتتالشددى

ه الائالدددها حتدددى هعدددد اإلتحددداد هسدددر يفدددو  اإلدراك، 

دددددا هلدددددل الدددددفات  و الائالددددد   فدددددالالهو  ظدددددل كهوتإل

ا هلل الفات  و الائال  الناسو و    .ظل ناسوتإل

 ليف تم اكتحاد هين الطهيع  الالهوتي  والطهيع  الناسوتي ؟



أقددرب ممددل لهدد ا هددو فددي أنفسددنا، فلددل إنسددان منددا تتحددد روحددد  

ولل   ي  فدي الجسدد هلل جسدِ وليس هجزم من جسدِ،  ..هجسدِ

ا دا والجسدد جسددإل د ، ومد   لدك تظدل الدرو  روحإل ، ولدم هي   يد  حيِّ

ر أحدهما لآل در، ل أو يتغيِّ دا مجدردة  فاإلنسدان يتحوِّ لدن يالدير روحإل

ا ممل المالئل  ممل ا مجردإل  .  الحيوانا  ولن يالير جسدإل



 هدون افترا  وك انفالال وك تشويش: مانياإل 

  .قط الناسو  هعد اإلتحاد لم يفتر  ولم ينفالل الالهو  عن

 ليف ما  المسي  ع ى الال يب؟ ..  إ اإل 
 ألم يفار  كهوت  ناسوت  عند موت ؟

ال ي حددث أن الدنفس قط لم يحدث ه ا، فالالهو  لم يفار  الناسو  قط، وللن 
ا هلددل مددن الجسددد  الهشددري  فارقدد  الجسددد الهشددري هينمددا ظددل الالهددو  متحدددإل

   :والرو  الهشري 

وأط قد   عقدب المدو  لجحديما فالرو  الهشري  المتحدة هدالالهو  نزلد  إلدى
األسددرى، ولددو لاندد  رو  عاديدد  غيددر متحدددة هددالالهو  مددا اسددتطاع  أن 

ر نفسددها مددن سددجن ، وللددن ألنهددا متحدددة هددالالهو  لدد لك أنددار  الجحدديم تحددري
 الجحيم وأط ق  لل ال ين ماتوا ع ى الرجام، 

 الجسددد المتحددد هددالالهو  ظددل فددي القهددر إلددى لحظدد  القيامدد  دون أن ولدد لك
ددد الالهددو  الددنفس مدد  يعدداين أي نددوع مددن الفسدداد ، وفددي لحظدد  القيامدد  وحِّ

ا ا ظافرإل  .الجسد وقام المسي  منتالرإل



 إتحاد طهيعي أقنومي: مالماإل 

ا هين لان  السيد المسي  اإلتحاد في إتحادإل

الطهيعد  ) طهيعتين، وليس هدين ش الدين

أقنددوم  ألن (تعددم وللددن الشدد   ي دد 

هددو شدد   إلهددي فددال يالدد  أن  الل مدد 

دددا ه دددر، فيالددده   يضددديف لنفسددد  ش الإل

ل  مدددددزدوج الش الدددددي ، وحينئددددد  يتحدددددوِّ

المالوث القددوس مدن مدالث أشد ا  هدم 

ا ب واكهددن والددرو  القدددس إلددى أرهدد  

أش ا  هم ا ب واكهن والرو  القدس 

 ..  وشدددددددددددد   يسددددددددددددوع اإلنسددددددددددددان
 



 صح أم خطأ؟
 

 كيف تم اإلتحاد بين الالهوت والناسوت؟

  ) ..... ( بغير اختالط وال امتزاج وال تغيير( 1)
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 كيف أن هللا الذي ال يُحد، يوجد محدوداً في جسد بشري؟

 :ه ا السر يفو  التالور، وللن

فهو ك يحدِ ملان، هل هو يحوي الالهو  لم ُيحد هالناسو ، •
لل األشيام وحاضراإل في لدل ال  يقد  وللدن متميدزاإل عنهدا فدي 

 .الجوهر

دون أن ُيحدد ولائنداإل فدي أهيد   هو حاضدراإل فدي األشديام هقوتِد •
 :وحدِ ل ياإل وإن لان ع ى األرا، لما قال هو ل  المجد

دَماِم، اْهددُن  ددَماِم إِكِّ الِّدِ ي َندَزلَ ِمدَن السِّ لَدْيَس أََحدٌد اَلدِعَد إِلَدى السِّ
َمامِ   (13: 3يو. )اإلِْنَساِن الِِّ ي ُهَو فِي السِّ

فهددو لددائن فددي السددمام يم إهددا ويدددير لددل المسددلون  هقدرتدد  •
 !ولائناإل في أهي  ومتجسداإل هجسدِ



عندددددد الغدددددو  فدددددي : ممدددددال•

أعمدا  الميدداِ، فالميداِ ُتحدديط 

هك من لل جانب وم   لدك ك 

يملنددك أن تحدددها أو تمسددلها 

.. 

عندددما تقددوم هدداحتوام هعددا •

من المام في زجاجد ، وقتهدا 

فقدددددددط يملندددددددك أن تمسدددددددل  

 ..وتتعامل مع  

وك يزال المام حولك فدي لدل •

 !ملان

 



الالهدددددددو  ك يملدددددددن أن •

يتددددنس، هدددل هدددو ُيقددددس 

 .النجس

فالشدددمس عنددددما ت مدددس •

األجسددددددددداد هذشدددددددددعتها ك 

تتدددنس منهددا وك تنطفددئ 

هظ متهدددددا، هدددددل تطهرهدددددا 
 . وتنيرها



 وقد هيذ هللا شعهاإل ُمعيناإل ليذتي من ، 

وقدسهم هفالد هم عدن األمدم وعمدل المعجدزا  هيدنهم وأعطداهم 

 ...الشرائ  والناموس ليهيئ لنفسِ  م دعاإل 



 هل جسد السيد المسي  م  و ؟

 

   :معنى الم  و : أوكإل •

، أي إن أن لددد  هددددامة ونشدددذة
الشددديم الم  دددو  ُوِجدددد فدددي 
زمن معين، وقهل أن يوجد لم 
يلن ل  أي وجود، ولل شيم 
فددي اللددون ل دد  ينطهدد  ع يدد  

ولدد لك فدداللون  هدد ا الوالددف،
ل   ولل ما فيد  هدو م  دو ، 

هدددم  المالئلددد  األطهدددار حتدددى
 .م  وقين

 من هو غير الم  و ؟: مانياإل •

واحددد فقددط هددو غيددر الم  ددو  
اللدائن قهدل الددهور  هللا األزلي

والمقالددود هنددا الالهددو  فقددط 
 ...ر ك غي

 

 



 هل جسد المسي  أزلي ممل الالهو ؟: مالماإل •

ددا للندد  وجددد فددي لحظدد  معيندد  مددن .. لددالِّ  جسددد المسددي  لدديس أزليإل
هشارة رئيس المالئلد  الج يدل غهدل ل سديدة  الزمن، وهي لحظ 

وقهددول العدد رام الهشددارة وح ددول الددرو  القدددس ع يهددا،  ،العدد رام
فمن ه ِ ال حظ  هددأ يتلدون جسدد المسدي  وقهدل هد ِ ال حظد  لدم 

فهددو لددم يلددن فددي .. يلددن هندداك أي وجددود لهدد ا الجسددد المقدددس
، وك قهل الهراطق  السمام وعهر في أحشام الهتول لما قال هعا

لحظ  التلوين هشهور وك هذساهي  وك هذيام وك هدقائ  وك هموان 
 ..  لان له ا الجسد المقدس وجود

ومادام ه ا الجسد قد وجد في لحظ  معين  فهدو ينطهد  ع يد  
 ..والف م  و 



 إ اإل؟« مولود غير م  و »ما معنى 

أوكإل مدددن حيدددث  «مولدددود غيدددر م  دددو »د أن المسدددي  لددد  المجددد•
ا فما يقال ع ى ، كهوت  ا تامإل ا هناسوت  إتحادإل لما لان كهوت  متحدإل

الالهو  قهل التجسد يقدال ع دى م  الدنا وفاديندا يسدوع المسدي  
 . من غير تفري  هين كهوت  وناسوت 

مدن الدرو  القددس  مقالود ه  ك المديالد الزمندي" مولود"تعهير •
المقالدود هد  أوكإل المديالد األزلدي حيدث أن ، وإنمدا ومريم الع رام

غيددر "وأمددا قولدد  . .هللا الل مدد  هددو اكهددن واكهددن الوحيددد هلل ا ب
ال ي زعدم إن هللا قدد   د   ريوسأ فهو رد مهاشر ع ى" م  و 

المسي ، وأنلر ه لك ك أزلي  اكهدن فقدط هدل أنلدر عقيددة المدالوث 
ا، وأراد أن يجعل من المسي  م  وقإلا ممل سائر الناس  ..أيضإل

 



 صح أم خطأ؟

  ) ..... ( جسد السيد المسيح مخلوق•
  ) ..... ( السيد المسيح الهوتياُ مولود غير مخلوق•



 والدة يسوع( 3)



 

هعد أن تم  أيام الحهل الٌمقدس ولد  الع رام 

الطفدددل يسدددوع إهدددن هللا الُمتجسدددد، وقمطتددد ، 

وأضددددجعت  فدددددي مددددزود فدددددي ه دددددة الدددددغيرة 

هاليهوديددد  تددددعى هيددد  لحدددم، وأتدددى الرعددداة 

فدددددرحين، ولددددد لك جدددددام المجدددددوس وقددددددموا 

 :  هداياهم، وفرح  المالئل  مترنم 

اْلَمْجدددددُد هللِ فِدددددي األََعدددددالِي، َوَع َدددددى األَْرِا »

ةُ  اِس اْلَمَسرِّ الَُم، َوهِالنِّ  (14: 2لو) «السِّ



الدد ي ُولددد مددن « الل مدد »أقنددوم •

العدد رام، هددو هددو نفسدد  المولددود 

من ا ب من  األزل، وله ا ُدعيد  

« والدددة اإللدد »العدد رام مددريم هدد  

 (.ميئوطولوس)

لدددديس ألن الالهددددو  أ دددد  هدددددماإل •

منهددا، وللددن ألن الدد ي ُولددد منهددا 

 .هو اإلل  المتذنس

إ ن الدد ي ُولددد مددن ا ب قهددل لددل •

هو الد ي ( الميالد األزلي)الدهور 

ُولد من الع رام مريم وتجسد فدي 
 (.  الميالد الزمني)ملم الزمان 



 سلسلة أنساب السيد المسيح( 4)



 إسحا 
 يعقوب
 يهو ا
 فار 
 حالرون
 هرام

 عميناداب
 نحشون
 س مون
 هوعز
 عوهيد
 يسي

 تسلسل نسب السيد المسيح من آدم إلى المسيح

 هدم

 نو 

 داود الم ك إهراهيم

يسوع 
 المسي 

 شيث
 أنوش
 قينان
 م   ئيل
 يارد
 أ نوخ
 متوشال 
 كمك

 س يمان
 رحهعام
 أهيا
 هسا

 يهوشافاط
 يورام
 ُعزيا
 يومام
 أحاز
 حزقيا
 منسى
 أمون
 يوشيا
 يلنيا
 شذلتنيل

 يعقوب
 متان
 أليعازر
 أليود
 أ يم
 الادو 
 عازور
 ألياقيم
 أهيهود

 زُرهاهل

 نامان
 متاما
 مينان
 م يا
 ألياقيم
يونان 
 يوسف
 يهو ا
 شمعون
 كوي
 متما 
 يوريم
 أليعازر
 يوسي
 عير
 الُمودام
 قالم
 أِدي
 م لي 
 نيري
 شذلتيئيل

 هالي
 متما 
 كوي
 م لي
 ينا

 يوسف
 متاميا
 عامو 
 ناحوم
 حس ي
 نجاي
 مذث
 متاميا
 شمعي
 يوسف
 يهو ا
 يوحنا
 ريسا

 هللا

 ُمشترك

 (النسب الطهيعي)متى 

 (النسب الشرعي)لوقا 

 يوسف
 تار 
 ناحور
 سروج
 رعو
 فالج
 عاهر
 شال 
 قينان
 أرفلشاد
 سام



(  17 – 1: 1)مالحظات على االختالف في األسماء التي ذكرها القديس متى 

 (37 – 23: 3)والتي ذكرها القديس لوقا 

 القديس متى القديس لوقا

أي سدمى  –النسدب الشدرعي   لدر

اإلهن هاسم أهيد  المتدوفي ألند  أب 
 .شرعي ل 

األخ يتددزوج هددإمرأة أ يدد  لددان  -النسددب الطهيعددي  لددر 

ال ي توفى دون أن ُينجب منها ليقيم أل ي  نسالإل ُيسدمى 

هاسم المتوفي شرعاإل وُيسمى هاسم األب الحقيقي حسدب 
 (نسب طهيعي)الطهيع  

أب الجدنس  حتى هدم األنساب لر 

الهشددددري ل دددد  ألندددد  لتددددب ل مددددم 
 .الومني 

 ألندد  هددو المعددروف األنسدداب إهتدددامإل مددن إهددراهيم لددر 
 .والمشهور والُملرم عند اليهود ال ين لتب إنجي   لهم

النسددب  ألندد   لددرالددعد هاألنسدداب 

الشرعي، لما أن   لدر المعموديد  

الُمطهرة من ال طيئ  مم  لدر هعدد 

األنساب هعد التطهيدر ف د لك الدعد 
 . هها إلى هدم إهن هللا

النجدار  من إهدراهيم إلدى يعقدوب ويوسدفنزل هاألنساب 

و لددك ألندد  النسددب الطهيعددي الندداتج عددن  طايددا اإلنسددان 

وشدددهوات  التدددي نزلددد  هددد  وأحدرتددد  مدددن السدددمو إلدددى 

 .اإلنحطاط

ليظهددر لنددا أن المسددي  إتضدد    لددر أسددمام أندداس  طدداة
  .واتحد هشه  طهيعتنا الساقط  ليطهرها ويقدسها



 :وصل

 النسب في إنجيل متى

 النسب في إنجيل لوقا

 النسب الشرعي

 النسب الطبيعي

 تنازلي

 تصاعدي

 "إبراهيم"ابتدأ بـ 

 "آدم"بـ  إنتهى



 لماذا حدث التجسد؟( 5)



 إلتمام الفداء( 1)

لددان كهددد لمددن يمددو  نائهدداإل عددن الهشددر ليددوفي عددنهم حلددم المددو  أن ( 1)
 :يلون

 هشراإل مم هم•

  الياإل من الفساد•

 قاهالإل ل مو •

 ليس ل مو  ُس طان ع ي •

لدد  إملانيددا  ك نهائيدد  ليددوفي ههددا حلددم المددو  إرضددامإل لعدالدد  هللا •
 .الالنهائي 

 

ا َلد لَِك فِيِهَمدا، » ِم اْشَتَرَك ُهَو أَْيضإل َفإِْ  َقْد َتَشاَرَك األَْوكَُد فِي ال ِّْحِم َوالدِّ
لَِلددْي ُيِهيددَد ِهدداْلَمْوِ  َ اَك الِّددِ ي َلددُ  ُسددْ َطاُن اْلَمددْوِ ، أَْي إِْه ِدديَس، َوُيْعِتددَ  

ا ُللِّ َحَياِتِهْم َتْحَ  اْلُعُهوِديِّ ِ  َ ْوفإلا ِمَن اْلَمْو ِ  أُولِئَك الِِّ ينَ  « .َلاُنوا َجِميعإل
 ( 15 – 14: 2عب)



أن ناموس فساد الهشري  ك ُيملن إهطالد  إك « ال وغوس»رأى إ  
، وأندد  مسددتحيل أن يتحمددل ال وغددوس المددو  إ  هددو إهددن هددالمو 

أ   لنفس  جسدداإل قداهالإل ل مدو  حتدى ُيقددم نفسد  ُمحرقد  هللا، ل لك 
 .و هيح  نائهاإل عن الهشر

دا قَِياَمدُ  األَْمدَوا ِ » ُ  إِِ  اْلَمدْوُ  هِإِْنَسداٍن، هِإِْنَسداٍن أَْيضإل دُ  َلَمدا . َفإِنِّ ألَنِّ
« .فِدددي هَدَم َيُمدددوُ  اْلَجِميدددُ ، هَلدددَ ا فِدددي اْلَمِسددديِ  َسدددُيْحَيا اْلَجِميددد ُ 

 (22 – 21: 15لو1)



 اإلعالن عن ذاته( 2)

إرادة هللا أن ُيع ددن نفسدد  ل هشددر ليعرفددوِ 
ُهدددَو  ...ألن هللا»:  ويغتددد وا مدددن معرفتددد 

الِّددِ ي أَْشددَرَ  فِددي قُ ُوهَِنددا، إلَِندداَرِة َمْعِرَفددِ  
« َمْجددددِد هللاِ فِددددي َوْجددددِ  َيُسددددوَع اْلَمِسددددي ِ 

د ُ »و ( 6: 4لو2) ِِ ِهَي اْلَحَيداةُ األََهِديِّ : هِ 
أَْن َيْعِرفُدددوَك أَْندددَ  اإلِلدددَ  اْلَحقِيقِددديِّ َوْحدددَدَك 

: 17يدو)« َوَيُسوَع اْلَمِسيَ  الِّدِ ي أَْرَسدْ َت ُ 
3.) 

دي »: له ا قدال هدولس الرسدول أيضداإل • إِن 
ا َ َساَرةإل  ِمْن أَْجِل أَْحِسُب ُللِّ َشْيٍم أَْيضإل

دددي « َفْضدددِل َمْعِرَفدددِ  اْلَمِسددديِ  َيُسدددوَع َره 
 (.8: 3في)



العالم رفا التذمل في  وانحط  نظراتهم إلى أسفل رأى هللا أن 

ُم ترعين ألنفسهم هله  من الهشر، له ا أ د   في عالم الحسيا 

 :  ُمحب الهشر جسداإل وقاهل احساسا  لل الهشر

إِْ  َلاَن اْلَعدالَُم فِدي ِحْلَمدِ  هللاِ لَدْم َيْعدِرِف هللاَ هِاْلِحْلَمدِ ، اْسَتْحَسدَن »

 (21: 1لو1)« هللاُ أَْن ُيَ   َ  اْلُمْإِمنِيَن هَِجَهالَِ  اْلِلَراَزةِ 



حتددى يسددتطيعوا أن يتذالدد وا ويتذسسددوا فددي محهدد  المسددي  وللددي 
يدرلوا م  جمي  القديسين ما هو الطدول والعدرا والعمد  والع دو 
ويعرفوا محهد  المسدي  الفائفد  المعرفد  للدي يمت ئدوا إلدى لدل مدلم 

 :  «الل م »و لك هإعالن ( 19 – 17: 3أف)هللا 

 في ال  يق  وتح  في التذنس،  فو •

هنزولددد  إلدددى الجحددديم لدددي    الددد ين أسدددرهم وفدددي العمددد  •
 إه يس، 

 . أي في العالموفي العرا •



 تجديد الطبيعة البشرية( 3)
الفسدداد الدد ي حدددث ألن 

ل هشدري  لددان فددي دا ددل 

طهيعدددد  الجسددددد ولدددديس 

، فلدددان كهدددد أن  ارجددداإل 

تتحد الحياة ه  حتى لما 

تملن المو  من الجسد 

تددددددتملن الحيدددددداة مندددددد  

أيضدددددداإل، وللددددددي يهيددددددد 

المسدددي  الفسددداد الدددد ي 

 . د ل إلى اإلنسان

إِْن َلدددددداَن أََحددددددٌد فِددددددي »

اْلَمِسدددديِ  َفُهدددددَو َ  ِيَقدددددٌ  

 (17: 5لو2)« َجِديَدةٌ 



« لَِلددْي ُيَ   ددَ  َمددا َقددْد َه َددكَ »جددام المسددي  
وللي يعطينا حياة، هل حياة ( 11: 18م )

 (.10: 10يو)أفضل 

ألندد  لهدد ا   قنددا للددي نتمتدد  هحياتدد  
لدد لك أرسددل لنددا هللا األنهيددام  وجودتدد 

هللَاُ، َهْعددَد َمددا »لقددول هددولس الرسددول 
ا  للددددي )َل ِّددددَم ا هددددام هاألنهيددددام َقددددِديمإل

، هِددددذَْنَواٍع َوُطددددُر  (يرجعددددوا إلددددى هللا
َل َِّمَنددا فِددي  (للددنهم لددم يسددمعوا) َلمِيددَرةٍ 

اِم األَِ يَرِة فِي اْهنِ ِ  ِِ األَيِّ : 1عدب)« هِ 
1 – 2 ) 

فدددي مدددلم الزمدددان إ  لدددان الزمدددان هدونددد  
فددراو وك معنددى لمددا أندد  ا ن للددل الدد ين 

 . يرفضون المسي  وك يقه ون 



 تعليم اإلنسان وتقديم المثل األعلى للكمال اإلنساني( 4)

ليس هلالمد  فقدط إ  أتى أقنوم اإلهن وع م اإلنسان الفضي   واللمال، 

، فعاش لامالإل ُمقدماإل ممالإل وقدوة يسير ع ى غرارهدا هل هش ال  أيضاإل 

 .المإمنون

هُِعوا ُ ُطَواتِ ِ »• ا لََنا ِمَماكإل لَِلْي َتتِّ  (21: 2هط  1) «َتاِرلإل

ا َهدددْيَن إِْ دددَوٍة »• لَِيُلوُندددوا ُمَشددداهِِهيَن اُلدددوَرَة اْهنِدددِ ، لَِيُلدددوَن ُهدددَو هِْلدددرإل

 (29: 8رو)« َلمِيِرينَ 

السدديد )، لتددتع م مددن اإلنسددان (14: 1يددو)الددار ل مدد  هللا إنسددانإلا »•

ا( المسي   (السلندري إل يمنضسالقديس )« ليف يالير اإلنسان إلهإل

 



 ..أكمل 
 

 :أسباب التجسد

1......... ) 

2.................... ) 

3................... ) 

 الفداء

 اإلعالن عن هللا

 تجديد الطبيعة

 تقديم المثل األعلى للكمال اإلنساني ( ............................................4



إن كان السبب الرئيسيي للتجسيد هيو فيداء اإلنسيان اليذي : سؤال

 سقط وتجديد طبيعته التي فسدت، فلماذا خلق هللا اإلنسان؟

اإلنسدان مدن فدرط جدودِ ومحهتد ، فاإلنسدان هدو وليدد  هللا    

 ..  محه  هللا العظيم 

مدا يتمتد  هنعمد  الوجدود فدي الحضدرة  للدياإلنسدان      هللا•

   دد  مددن أج دد .. اإللهيدد ، وقهددل أن ي  قدد  أعدددِّ لدد  لددل شدديم

 هيددددذ لدددد  األرا.. وزيددددن اللددددون هددددالنجوم الشددددمس والقددددر

ددا  األسددماك والطيددور والحيوانددا    دد  لدد و.. وزينهددا أنواعإل

ددا هشددلل ي  ددب األلهدداب، ورأى هللا أن لددل هدد ا  وأشددلاكإل وألوانإل

 .حسن



ددزِ عددن سددائر ال  يقدد  إ  •   قدد  ع ددى وعندددما   دد  اإلنسددان ميِّ

  ق  ع ى الالدورة  ..الورت  وممال  في الوجود والعقل والحياة

نعمددل اإلنسددان ع ددى .. "مددلم الزمددان التددي سدديت  ها لنفسدد  فددي

هالعهريدددد  " الددددورة"ول مدددد  ( 26: 1تددددك )" الددددورتنا لشددددههنا

أي الظل أو ال يال، فاإلنسان هو ظل هللا ع دى األرا، " ال يم"

 أي دميدددد  أو ممددددال أو شدددده ،" ديمددددو "هالعهريدددد  " شدددده "و

ممدددددال هللا فدددددي اكهتلدددددار وحريددددد  اإلرادة والسددددد ط   فاإلنسدددددان

ا"إلددو وعنددددما   قدد  قددال .. وال  ددود ( 31: 1تدددك )" حسدددن جدددإل

زِ هذن نفو في أنف  نسم  حياة، فاسدتقر  هد ِ النسدم  فدي  وميِّ

وجدان اإلنسان وهدي التدي تدفعد  ل سدعي نحدو األالدل حتدى هعدد 

 .السقوط



مييييييادام هللا يعلييييييم بسييييييابق علمييييييه أن آدم سيعصييييييا  ويسييييييقط 

 فلماذا خلقه؟.. الخطية في

هللا هساه  ع م  يع م أن هدم سيعالاِ وي طدئ، وللند  يع دم •

در لد  أمدر الفددام مند  األزل، وسديحول الشدر  ا أن  قد دهِّ أيضإل

، وأندد  سدديردِ لدديس إلددى مرتهتدد  الدد ي تعددرا لدد  إلددى  يددر

األرضددي إلددى الم لددو   الفددردوس فقددط إنمددا سدديرفع  مددن

مهارلد  "إلى القدول أغسطينوس .   السمائي، وه ا ما دف 

هي  طي  هدم التي ج هد  لجنسدنا لدل هد ا ال يدر ولدل هد ِ 

 ".النعم والهرلا 



يع م أن  عندما يتزوج وينجب سيتعرا أهناإِ إلى هعدا  اإلنسان: ممال•

األمددراا وهعددا المتاعددب فددي حيدداتهم، فهددل هدد ا يدفعدد  ل عددزوف عددن 

ددا أندد  متددى تعددرا أهندداإِ ل مددرا فاندد   ..الددزواج؟ لددال، ألندد  يع ددم أيضإل

سيسرع ههم إلى األطهام المت الالين لعالجهم، ومتى تعرضوا ل متاعب 

فان  سيقف هجوارهم حتدى يت طدوا هد ِ المتاعدب وي رجدوا ل حيداة أشدد 

ا وأقوى الاله   . عودإل

حقإلا أن لدى هللا فيا من العواطدف األهويد  تلفدي هاليدين الهشدر، ولد لك •

ددد لمسددنا فيد  هدد ا الحددب  هللا الل مد    قهدم لينعمددوا هذهوتد ، وعندددما تجسِّ

فجمي  ال طاة والعشدارين والزنداة التدائهين والمطدروحين وجددوا  األهوي

ا في ق ه  ياله ا الحب اإللهي األهوي الد ي أوجدد اإلنسدان مدن .. لهم ملانإل

 !العدم



 :أكمل 

 من فيض محبته ....................... سبب خلق هللا اإلنسان

 (أي ظله)صورته  .......................... خلق هللا اإلنسان على

 (أي شبهه)مثاله  ........................... و



لماذا الوصية التي كانت سبباً للسقوط؟ ولَِم خلق هللا هذ  

الشجرة ومنع آدم من األكيل منهيا؟ ولمياذا هيذا االمتحيان 

 الصعب؟

ا لسقوط  إنما  دم  الوالي  اإللهي • جدام السدقوط لم تلن سههإل

 .وحسد إه يس الحي  هسهب غواي 

الحلم  مدن الوالدي  هدي مدن  اإلنسدان الفرالد  ل تعهيدر عدن •

لدديس عددن قهددر واضددطرار هددل هددرو  حهدد  هلل وطاعتدد  لدد ، 

إنهدددددا احتدددددرام إلرادة اإلنسدددددان الحدددددرة، .. الحريددددد  والحدددددب

ر اإلنسان عن إرادت  في اكلتالا  هاهلل  .هواسطتها ُيعهي



ا لإلنسان• ا ودعمإل ويجدب أن نالحدظ أن هللا ، لان  الوالي  سندإل

إنمددا قددال لدد  " يددوم تذلددل مددن الشددجرة سددذُميتك"لددم يقددل  دم 

ددا تمددو " أي أنددك تسدد م نفسددك " يددوم تذلددل مددن الشددجرة موتإل

هإرادتك ل مو ، ألن المعالي  تحمل ه ار المو  فدي طياتهدا، 

مددن ي طددئ عنددي يضددر "ولدد لك قددال هللا ع ددى لسددان الحلدديم 

 .(36: 8أم " )لل مهغضيِّ يحهون المو . نفس 

فإ ا نجد  يلافئد ، وإ ا لان من العدل أن يمتحن هللا اإلنسان، •

 . فشل يعاقه  لليما يتع م الال  من ال طذ

هدو في حين أن  ، اتهام هللا هالظ م هواكحتجاج ع ى الوالي  •
ا  .ال ي حول لنا العقوه   الالإل



 صح أم خطأ؟
 

 لماذا الوصية؟

  ) ..... ( تعبير حب اإلنسان هلل( 1)
  ) ..... ( احترام لحرية اإلنسان( 2)
  ) ..... ( وسيلة للشركة مع هللا( 3)
  ) ..... ( لكي يُعاقب هللا اإلنسان( 4)



 ما  نهنا نحن في  طي  هدم؟

ن العوامددددل أحسددددب قددددانون مندددددل ل ورامدددد  مددددن المعددددروف •

، فمددمالإل نددوع الشددعر ولددون الوراميدد  تمتددد حتددى الجددد السدداه 

العينددين والطددول والقالددر ولددون الهشددرة يرمهددا اإلنسددان عددن 

ا عددداقالإل يحدددتج ع دددى الدددفات  أهائددد  وأجددددادِ،  ولدددم ندددَر إنسدددانإل

ا عدن أهويد  هعدا األمدراا ممدل . الورامي  هل قد يرث إنسدانإل

السلر و الف ، فهل يحدتج هد ا اكهدن ع دى أهيد  الد ي أورمد  

ألددديس مدددن األجددددى ومدددا ا يفيدددد احتجاجددد ؟ !  لدددك المدددرا؟

العددالج والمواظهدد  ع يدد  هشددلر هلل الدد ي هحلمدد   الهحددث عددن

 اإلنسان؟ فعل أو سم  هه ا المرا ل ير



ا فالسددإال الحلدديم ك يلددن هالالددورة السدداهق  المحتجدد  إنمددا • إ إل

هل من عالج ل  طي  التي ُولِدنا ههدا ونعديش » :يلون هل ا

 «فيها؟

 نعم، وهلدل تذليدد هنداك عدالج أليدد فدي دم المسدي : واإلجاه •

دداِس  » ددٍ  َواِحددَدٍة اَلدداَر اْلُحْلددُم إِلَددى َجِميددِ  النِّ ا َلَمددا هَِ ِطيِّ َفددإِ إل

دداِس،  ْيُنوَنددِ ، هَلددَ ا هِهِددري َواِحددٍد اَلدداَرِ  اْلِهَهددُ  إِلَددى َجِميددِ  النِّ لِ دِّ

دددُ  َلَمدددا هَِمْعاِلدددَيِ  اإلِْنَسددداِن اْلَواِحدددِد ُجِعدددلَ  .لَِتْهِريدددِر اْلَحَيددداةِ  ألَنِّ

ا هِإَِطاَعِ  اْلَواِحِد َسُيْجَعلُ اْلَلمِيدُروَن  اْلَلمِيُروَن ُ َطاةإل، هَلَ ا أَْيضإل

ا  (.19 – 18: 5رو)« .أَْهَرارإل

 



 :ألن لم يلن هناك هديالإل ل تجسد

 .و  ق  إنسان جديد ك تحل القضي  اإلنسان فنام•

يتعارا م  عددل هللا،   ال  هللا لإلنسان هالقوة•

 .وم  حري  اإلنسان

يتعدددارا مددد   تدددرك اإلنسدددان لمالددديرِ المشدددئوم•

الددددددال  هللا، ومحهتدددددد ، ورحمتدددددد ، ولرامتدددددد ، 

  .وحلمت 

يتعددارا مدد  العدددل  اإلنسددان الالددف  عددن  طيدد •

  .اإللهي

وللنهدا ك تحدل مشدل    ال طيد ، التوه  توقف فعل•

، وك ت غدي العقوهد  إنمدا تنق هدا ال طي  التدي تمد 

مهددأ اإلناهد  يتمشدى مد  ، ومن التائدب إلدى الفديد 

 .العدال  اإللهي ، وم  العقل والمنط 

 هل من هدائل ل تجسد؟



( أي الكلمية)« اللوغيوس»لماذا قام أقنوم ( 6)

 بالذات بعملية التجسد؟

 «َصاَر َجَسًدا (اللوغوس)َواْلَكلَِمةُ »
 (14: 1يو)



 ...ألنه هو الخالق

ا َلانَ • ِِ لَْم َيُلْن َشْيٌم ِممِّ  (3: 1يو) ُلل  َشْيٍم هِِ  َلاَن، َوهَِغْيِر

دا لُِلدل  َشدْيٍم، الِّدِ ي هِدِ  .. هللَاُ • اِم األَِ يَرِة فِدي اْهنِدِ ، الِّدِ ي َجَع َدُ  َواِرمإل ِِ األَيِّ َل َِّمَنا فِي هِ 
ا َعِملَ اْلَعالَِميَن   (3 – 1: 1عب)« َوَحاِملٌ ُللِّ األَْشَياِم هَِل َِمِ  قُْدَرتِ ِ .. أَْيضإل

 (3: 11عب)أَنِّ اْلَعالَِميَن أُْتقَِنْ  هَِل َِمِ  هللاِ •

ل لك لان كهد أن نفس األقنوم هو ال ي يجدد   قتنا ع ى نفس الالدورة التدي 
 (. 3: 3يو)  قنا ع يها أوكإل وفسد ، للي نولد ماني  من فو  

 



 هو أقنوم 
 ..  المعرفة والحكمة 

ه ك اإلنسدان مدن عددم المعرفد  إ  •
حسدددب  –فلدددان كهدددد ( 6: 4هددو)

يددذتي إلدديهم أقنددوم أن  –قالددد هللا 
( أي ال وغدوس) المعرف  والحلمد 

حتدددددى يعرفدددددوا هللا فيحيدددددوا فدددددي 
سددعادت  ألن المسددي  هددو قددوة هللا 

 ( .. 24: 1لو1)وحلم  هللا 

فإ  قد ه ك العالم من الجهل، فلان •
لتنقدد ِ « الحلمدد »كهددد مددن أقنددوم 

 . وت  ال 



 هو الخاص باإلعالن 
 ..في الذات اإللهية 

اَكْهُن اْلَوِحيُد الِّدِ ي . هللَاُ لَْم َيَرُِ أََحٌد َقط  »•
درَ  أي أع دن ) ُهَو فِي ِحْضِن ا ِب ُهدَو َ هِّ

 (18: 1يو)« (عن 

ل لك قال عن  هولس الرسول أن  قال ل  •
ُر هِاْسدِمَك إِْ دَوتِي»المجد  : 2عدب)« أَُ ه 
12) 

لمدددا أن هللا ل مهدددم قدددديماإل عدددن طريددد  •
األنهيام وهوسائل متنوع  ف مدا لدم تف د  

: 1عددب)شددام أن يل منددا هددذقنوم الل مدد  
2) 

 



 صح أم خطأ؟
 

بالييذات بعملييية " اللوغييوس"لميياذا قييام أقنييوم الكلميية 
 التجسد؟

  ) ..... ( ألنه هو الخالق•
  ) ..... ( ألنه هو أقنوم المعرفة والحكمة•
  ) ..... ( ألنه هو الخاص باإلعالن في الذات اإللهية•
  ) ..... ( ألنه ال يُوجد بديل•



(7 ) 
 زمن مجيء 
السيد المسيح 

 (ملء الزمان)



 زمن مجيء السيد المسيح 
 (ملء الزمان)

ُولددد السدديد المسددي  لدد  المجددد فددي حددوالي سددن  •

ل   يقدددد  فددددي عهددددد أُغسددددطس قيالددددر  5500

فذضددددام ظ مدددد  العددددالم ( 1: 2لددددو)الرومدددداني 

ِهذَْحَشاِم َرْحَمِ  إِلِهَنا الِِّتي ِهَها اْفَتَقَدَنا اْلُمْشدَرُ  »

 (.78: 1لو)« ِمَن اْلَعالَمِ 

لددان أُغسددطس قددد رأى فددي ح ددم نقطدد  زيدد  ك •

يعرف مالدرها لهر  والار  هحراإل أغر  لدل 

ممل تدددِ ، فاسدددتيقظ مددد عوراإل وندددادى الحلمدددام 

والفالسددف  والمنجمددين الدد ين قددالوا لدد  أن إلهدداإل 

سيذتي ع ى األرا ويم دك ع دى النداس، فهندوا 

لمددا « مدد ه  اإللدد  المجهددول»لدد  مدد هحاإل دعددوِ 

 (. 23: 17أع) لر القديس هولس الرسول 



 :في اليهودية

فيددد  وجدددد هللا تحددددد هددد ا الزمدددان إ  •

الفتددداة الطددداهرة التدددي يتجسدددد منهدددا 
 .وهي القديس  مريم الع رام

لددان الظددالم قددد فددي هدد ا الزمددان أيضدداإل •

ولددداد ينطفدددئ ه دددر   ددديم ع دددى الهشدددر

هالي  ل مل ولان انتظار المسدي  قدد 

 .طال

قدددد فقدددد ( فدددي اليهوديددد )لدددان الددددين •

وتدد  وا لرامت  الروحي  وفسد اللهن  

فددي الُسدد ط  المدنيدد  وضددعف  عندددهم 

الدددرو  الدينيددد  والدددار الهيلدددل مغدددارة 

ا »لالدددو  و  لَدددْيَس َمدددْن َيْعَمدددلُ اَلدددالَحإل
 (.12: 3رو)« لَْيَس َوكَ َواِحدٌ 



 :في األمم

سددئم الندداس عهدداداتهم فقددد ( األمددم)أمددا فددي العددالم الددومني •

والم دددوك وفقدددد النددداس مقدددتهم  اللميدددرة لآللهددد  المتنوعددد 

ها لهدد  هعددد لددل مددا رأوِ منهددا مددن الددم  وجمددود ألنهددا 

 .حجارة ك تنط 

 :  ل عقاد، قال« حياة السيد المسي »في لتاب •

قهيل الميالد فإن العقائد الومني  لان  أشه  هما تلدون ... »

 . «هحال  التالفي  قهل شهر اإلفالس



الناحي  الفلري  التي مهد  إلى قهدول األمدم •

 .ل مسي ، أهمها الف سف 

لددان الندداس ي تجئددون إلددى الفالسددف  لع هددم •

يجدون راحدتهم عنددهم وللدي يمد وا فدراو 

 .ق وههم ال ي عجز  اإلله  المتعددة عن 

حتددى هعددد تطورهددا مددن  –لددم تددِف الف سددف  •

هاإلحتياجدددا   –الماديدددا  إلدددى المعنويدددا  

الهاطني  ل هشدر ولدم تشده  مطالدب الفلدر أو 

، وإن لان الفالسف  قد غ ام الرو  الهشري 

مهددددوا عندددد النددداس لعهدددادة اإللددد  الواحدددد 

وإرسام مهادئ أفضل ل فضي  ، ومن أشدهر 
 :الف سفا  في عالر ظهور السيد المسي 

 :الناحي  الفلري  والف سف 



 الفلسفة األبيقورية والفلسفة الرواقية

 الف سف  األهيقوري  الف سف  الرواقي 

 270 – 340)مإسسدها زيندون 

 (م. 
 271 – 341)اليونداني  مإسسدها أهيقدورس

 (م. 

قددددددم  ُمددددددمالإل ع يدددددا ل حيدددددداة •

الفاضدددددد   وندددددداد  هالالدددددددهر 

 .  والعف 

لانددد  تندددادي ههعدددد ا لهددد  وعزلتهدددا عدددن •

 .الهشر

وهدددذن ال ددد ِ هدددي ال يدددر األوحدددد، فتمتددد  •

َندا »هالحياة ما دم  حياإل  َفْ َنذُْللْ َوَنْشدَرْب ألَنِّ

ا َنُمو ُ   (32: 25لو1) .«!َغدإل
 ..تهعهم الالدوقيون في اليهودي •

لم ُتقدم تطهيقاإل عم ياإل ل فضدي   ف دم 

يجد الناس لد تهم فيهدا وإن لاند  

 .  قد هيئ  لمهادئ المسيحي 

هالشدده  مددن الم دد ا ، هددل  لددم يشددعر تاهعوهددا

شعروا أنهم مازالوا فدي فدراو وعددم اسدتقراد 

 .دا  ي فظ وا يت مسون هللا لع م يجدون 



 صح أم خطأ؟

  ) ..... ( نادت الفلسفة األبيقورية بأن اللذة هي الخير األوحد•
  ) ..... ( أبيقورسمؤسسة الفلسفة الرواقية هو •
  ) ..... ( نادت الفلسفة الرواقية بالعفة والصبر والفضائل•



 عوامل أُخرى مهدت إلستقبال المسيح

إلى هقاع أ رى فدي  رحيل عدد لهير من مع مي اليهودي 1)

العددالم، فنشدددروا فيهدددا فلددر المسددديا الُمنتظدددر والم  ددد  

 .الموعود

الترجمددد  )ترجمددد  التدددوراة مدددن العهريددد  إلدددى اليونانيددد  2)

ساعد ع ى نشدر الدوعي هدالوحي اإللهدي هدين ( السهعيني 

 .جموع الهشر الناطق  هاليوناني  في رهوع اإلمهراطوري 

، ووحددددة المقافددد  وحددددة ال غددد  هانتشدددار ال غددد  اليونانيددد 3)

والتقريدب هدين دول ( اليونانيد )هانتشار المقاف  الهي ينيد  

 .العالم وه دان  تح  اإلمهراطوري  الروماني 

مددا فع تدد  الف سددف  فددي ق ددوب وأفلددار الندداس، لمددا قددال 4)

أن الف سف  أرشدد  اليوندانيين »: إل منضس اإلسلندري

 .«إلى المسي  لما أن الناموس أرشد اليهود إلي 

وزيدادة  لمرة األمراا والهاليا والضيقا  وانتشار الظ م5)
 .التفرق  هين الحلام المترفهين والمحلومين من الفقرام



 :وصل

 اليهود

 األمم

 لم تُقدم ِشبعاً للبشرية

 تُرجمت إلى اليونانية

 سئموا العبادة الوثنية

 انتشرت في العالم

 أصبح بيتهم مغارة لصوص

 اللغة اليونانية

 التوراة

 الفلسفة



 نبوات العهد القديم عن موعد مجيء السيد المسيح

لهددا عدددة « شددي ون»، ول مدد  يهددو ااسددم يشددير إلددى المسدديا الدد ي يددذتي مددن نسددل 

 :معاني

ילוה "هددو حرفيددا " شددي وِ" • ، أي الدد ي سدديلون لدد  "الدد ي لدد " ومعناهددا  שִׁ

ة  وهد ا "  َوَلُ  َيُلدوُن ُ ُضدوُع ُشدُعوبٍ  "الالولجان و ضوع شعوب لقول النهوي

دا "ما أشار إلي  الرو  القدس في سدفر حزقيدال النهديي قدائالإل  دا ُمْنَق ِهإل دا ُمْنَق ِهإل ُمْنَق ِهإل

اُِ . أَْجَع ُ ُ  ى َيذِْتَي الِِّ ي َلُ  اْلُحْلُم َفذُْعِطَيُ  إِيِّ ا كَ َيُلوُن َحتِّ  (.27: 21حز)" َهَ ا أَْيضإل

 "موض  الراح "اسم عهري معناِ •

 «إهن هللا الحي»الحي، أي = أون / هللا = إيل / إهن = شي •

كَ َيدُزولُ َقِضديٌب »: قال يعقوب عندما هارك يهو ا إهند  قهدل أن يمدو 

ددى َيددذْتَِي ِشددي ُوُن َولَددُ  َيُلددوُن  ِمددْن َيُهددوَ ا َوُمْشددَتِرٌع ِمددْن َهددْيِن ِرْج َْيددِ  َحتِّ
 (10: 49تك)« .ُ ُضوُع ُشُعوبٍ 



ظل الُم ك في سهط يهو ا ول لك اكشدتراع حتدى سدقط فدي وفعالإل 

يددد الرومددان، ولاندد  الرومددان تحلددم اليهددود مددن اليهددود أنفسددهم 

تميهدداإل لنقدل ( 1: 2لدو)حتى دعا أُغسدطس قيالدر إلدى اإللتتداب 

الُس ط  ل ي  إلى الرومان، وحينئ  جام شدي ون، يسدوع المسدي  

 . إهن هللا الحي



 :أكمل 

 «شيلون»معاني كلمة 

 الذي له .......................

 موضع الراحة .......................

 إبن هللا الحي .......................



فسددددر دانيددددال هدددد ا الح ددددم هددددالرو  
القدس، هذن التممال ُيشير إلى أرهع  

 :ممالك ُمتعاقه 

 مم ل  الل دان القوي  =  ال هب•

 الفُرس =  الفض •

 اليونان =  النحاس•

الرومددددان = السدددداقان والقدددددمان •
هعضددددهم حديددددد قددددوي وهعضددددهم 
 دددزف ضدددعيف، وفدددي عالدددرهم 

حجددر )قُطدد  الحجددر أي المسددي  
هطريقد  ( الزاوي  وال ر الددهور

ُمعجزي  إ  ولد مدن عد رام هتدول 
هددددون زرع هشدددر وحطدددم مم لددد  
الرومددددان ومدددد   مم لتدددد  لددددل 

 .األرا

 31: 2دا)ح دم نهو د  نالدر 
عنددددما رأى تممددداكإل ( 36 –

رأس   هب والدرِ و راعاِ 
من فض  وهطن  وف  اِ مدن 
نحدددددددداس وقدددددددددماِ حديددددددددد 
والدددهعا ا  دددر  دددزف مدددم 
رأي حجددراإل قُطدد  هغيددر يدددين 

( أي هطريقددددددددد  ُمعجزيددددددددد )
فضدددددرب التممدددددال وسدددددحق  
والار الحجر جهالإل لهيراإل م  

 .لل األرا



 483، فتلون المددة األساهي  هي أساهي  سنوا  وليس  أيام•
الُمدددة مددن الدددور أمددر الم ددك ارتحشددتا عددام سددن ، وفددي فعددالإل 

م، وهعددددها هددددأ   دمددد  المسدددي  29م إلدددى سدددن  .  454
 .  الجهاري 

مدن  دروج األمدر هتجديدد أورشد يم : أ هر المالك غهل دانيدال
وهنائهددا إلددى المسددي  الددرئيس سددهع  أسدداهي  وامنددان وسددتون 

 (25 – 23: 9دا) أسهوعاإل 



 إنتظار األمم للمسيح( 8)



 بعض االقتباسات من أقوال غير اليهود 

 
 

إن كنييييييز الحييييييياة عنييييييد "

اإلله سوف ( الرب)أدوناي 

يظهر في المسيكونة أجميع 

ويسييمع صييوته الييذين فييي 

 ". القبور ويقومون

 أرسطو

 "(الكنوز"كتاب )

 

 

 

إن العليييي األعليييى يظهييير فيييي "

األرض ويُقيييم المييوتى ويظهيير 

آياتييييه الربانييييية ويرجييييع إلييييى 

عرشيييه الرهيييييب وال يعييييودون 

 "يرونه إلى يوم الحكم العظيم

 ُسقراط الفيلسوف 

 (م.ق 399 – 469)



 

جدييداً بيوالدة طفيل " عهيداً "سترى اإلنسانية جييالً "

 ."ينزل من السماء وينتسب إلى اآللهة

 (شاعر يوناني)فرجيل 

 )األنشودة الرابعة)

 

ظهدددددور عدددددن ( م.  1000" )زرادشددددد "تنهدددددذ 

وأمر المجدوس أن  المسي  مولوداإل من هلر ع رام

 .يتهعوا النجم الُمضيم هالنهار ليقدموا هداياهم ل 



 رموز ونبوات العهد القديم ( 9)

 عن مجيء السيد المسيح وتجسد 



 (عمانوئيل)ظهورا  هللا الم ت ف  في العهد القديم لان  لتقريب وجود هللا م  الهشر 

عمود السدحاب والندار 
الدد ي ُيظ ددل ع ددى هنددي 
إسددرائيل نهدداراإل وينيددر 

: 14 دددددر)لهدددددم لددددديالإل 
ممددددددداكإل إلتحددددددداد ( 24

كهددددددددددو  المسددددددددددي  
هناسدددددددددوت  ( الندددددددددار)
 (.السحاب)

عالددددا هددددارون التددددي أفر دددد  
هددددددددون مدددددددام وك ( 8: 17ع)

غدددرس فدددي ُترهددد  إشدددارة إلدددى 
إملانيدد  وكدة السدديدة العدد رام 
ل سددددديد المسدددددي  هددددددون زرع 

ل لك أمدر الدرب هوضدعها . هشر
في تاهو  العهد شهادة ل جيال 

 . القادم  للي تإمن

الُع يقدد  التددي رههددا موسددى النهددي 
فددي هريدد  سددينام مشددتع   هالنددار 
ولم يعرف مالدر الندار وك لمدا ا 

، (3: 3 دددر)لدددم تحتدددر  الُع يقددد  
لدددان  لدددك تهيئددد  أ هدددان الهشدددر 
واطمئناندداإل لق ددب السدديدة العدد رام 
أنددد  يملدددن أن يحدددل فيهدددا جمدددر 

( دون أن تدرى مالددرِ)الالهو  
 . وك تحتر 



 صح أم خطأ؟
 

 من رموز التجسد اإللهي

  ) ..... ( الُعليقة التي رآها موسى•
  ) ..... ( عصا هارون التي أفرخت•
  ) ..... ( الحية النُحاسية•



ه عددام هددن هعددور قهددل قائددل هدد ِ النهددوة هددو •

 سن  1500المسي  هنحو 

 :أمالن أُ رى ُرمز ل مسي  هاللولب•

2 19: 1هط 

16: 22رإ 

 

 

أُْهاِلدددُرُِ َولِلدددْن لَدددْيَس . أََراُِ َولِلدددْن لَدددْيَس ا نَ 

ا َيْهُرُز َلْوَلٌب ِمْن َيْعقُوَب، َوَيقُدوُم َقِضديٌب . َقِريهإل

 (17: 24عد)ِمْن إِْسَرائِيلَ 

 هعا نهوا  العهد القديم عن تجسد السيد المسي  



 750قائل ه ِ النهوة هو إشعيام النهدي قهدل المسدي  هنحدو •
 سن 

إقدرار هناسدو  اإلهدن المولدود مدن القديسد  " يولد لنا ولد"•
 .مريم

أي سددنوهب إهندداإل هددالتهني لدديس هددو منددا للندد  " ُنعطددى إهندداإل "•
 .شام أن يالير إهناإل لنا، وفي ه ا إقرار هالهوت 

َياَسُ  َع َى َلتِفِ ِ "تإلد الناسو  في •  "َوَتُلوُن الر 

ا"وتإلد الالهو  في • ا.. َوُيْدَعى اْسُمُ  َعِجيهإل ا َقِديرإل  "إِلهإل

 

 

َياَسُ  َع َدى َلتِفِدِ ، َوُيدْدَعى  ا، َوَتُلوُن الر  ُ  ُيولَُد لََنا َولٌَد َوُنْعَطى اْهنإل ألنِّ

الَمِ  ا، َرئِيَس السِّ ا أََهِدييإل ا، أَهإل ا َقِديرإل ا، إِلهإل ا، ُمِشيرإل  (6: 9إش). اْسُمُ  َعِجيهإل



 (م.  520)قائل ه ِ النهوة هو حجي النهي •

فددي القددديم عندددما أقددام العهددد عنددد جهددل سددينام زلددزل الددرب •

ا ن فإند  ُيزلدزل السدمام الموض  ولدان الجهدل ُيدد ن، أمدا 

والياهسدد  ( المواهددب)والهحددر ( الجسددد)واألرا ( الددنفس)

ددم اإلنسددان القددديم لُيقدديم فينددا اإلنسددان (الطاقددا ) دد  ُيحطي ، إني

فنحمدددل سدددمات  فدددي نفوسدددنا، وتتقددددس أجسدددادنا  الجديدددد

 .  مواههنا وطاقاتنا

مددد  الزلزلددد  ل طهيعددد  القديمددد  نندددال حيددداة جديددددة مقامددد  •

 .متناغم  في الجسد والنفس ونعمل لحساب الم لو 

 

 

 

 (7: 2حج)َوَيذْتِي ُمْشَتَهى ُلل  األَُمِم . َوأَُزْلِزلُ ُللِّ األَُممِ 



قُددونَ  أَيَُّهييا َولَُلددمْ   ُتْشددِر ُ  اْسييِمي اْلُمتِّ
يفَاءُ  اْلبِير   َشدْمسُ   أَْجنَِحتَِهيا فِيي َوالش 

 (4: 2مال)

النهدي  مال دي هدو النهدوة هد ِ قائدل•
 (م.  397)

 هسدهب اليدذس فدي أحدد يسدقط لدئال •
 مجيئد  عدن الدرب يع دن  طايداِ
 النفدوس ع دى يشدر  ،الهري  لشمس
  .ظ متها فيهدد

 الد ي اإللهدي السدماوي الطهيدب إن •
 إن فيشدفيهم ،مرضداِ إلدى يندزل
 .فيهم عم   قه وا

 

 



 اْبنًيا َوتَلِيدُ  تَْحبَيلُ  اْلَعيْذَراءُ  َهيا
انُوئِيييلَ " اْسييَمهُ  َوتَييْدُعو ". ِعمَّ

 (14: 7إش)

 إشدعيام هو النهوة ه ِ قائل•
 .النهي

 لم أن  ل جمي  الواض  من"•
 إهدراهيم جدنس في أحد يولد
  لدك عند  قيل أو ع رام من
الشدددددهيد " )مسددددديحنا إكِّ 

 (يوستين

 



 :بعض النبوات األخرى عن التجسد

دا أَْندِ  َيدا : "عن ملان ميالدِ قال مي ا النهدي• أَمِّ

َفِمْنِك َيْ دُرُج لِدي الِّدِ ي َيُلدوُن .. َهْيَ  َلْحِم أَْفَراَتَ  

ا َعَ ددى إِْسددَراِئيلَ، َوَمَ اِرُجددُ  ُمْنددُ  اْلَقددِديِم،  ُمَتَسدد  طإل

اِم األََزلِ   (2: 5مي" )ُمْنُ  أَيِّ

دا : "ويقول الوحي اإللهي ه سدان أيدوب الهدار• أَمِّ

، َوا ِ دددرَ  ددي َحدددي  ه دددر ) أََنددا َفَقدددْد َع ِْمدددُ  أَنِّ َولِي 
" َعَ ددى األَْرِا َيقُددومُ  (الزمددان أو مددلم الزمددان

 (25: 19أي)

ُيقِددديُم َلدددَك : "قدددال موسدددى النهدددي لهندددي إسدددرائيل•

دا ِمدْن َوَسدِطكَ  ب  إِلُهَك َنِهييإل  (أي مدن ف سدطين) الرِّ
أي من نفس الطهيع  الهشري  التي )ِمْن إِْ َوِتَك 

أي عظيماإل، ألن ) ِمْم ِي (للم للي يتل م هو معلم
إ  هدو )َلدُ  َتْسدَمُعوَن . (موسى لدان عظيمداإل جدداإل 
 (16 – 15: 18تث" ) (هللا الظاهر في الجسد



 :وصل

 تُشرق شمس البر

 مخارجه منذ القديم منذ أيام األزل

 بلعام

 مالخي

 ميخا

 إشعياء

 إلهاً قديراً ... يُولد لنا ولد 

 يبرز كوكب من يعقوب



 شهادة آباء الكنيسة الموضحة للتجسد( 10)

 والدالة على وحدة السيد المسيح 

 الطبيعية واألقنومية



 (م 373 – 297)القديس أثناسيوس الرسولي 

لددم يلددن مملندداإل أن ُيحددول اإلنسددان الفاسددد إلددى عدددم »

فسدداد إك الُم  دد  نفسدد  الدد ي   دد  مددن الهدايدد  لددل 

 .شئ من العدم

ولم يلن مملناإل أن ُي هس اإلنسان المائد  عددم المدو  

 .إك رهنا يسوع المسي  ال ي هو الحياة

ولم يلن مملناإل أن ُيع م الهشر عن ا ب ويقضدي ع دى 

عهادة األومدان إك الل مد  الضداهط اللدل الد ي هدو إهدن 

 «ا ب الوحيد الحقيقي

 (1: 20فالل  –تجسد الل م  )



يحب أن نع م أن الفساد الد ي حالدل لدم يلدن  دارج »

الجسدددد هدددل لالددد  هددد ، ولدددان مط وهددداإل أن ت الددد  هددد  

الحيدداة عددوا الفسدداد، حتددى لمددا تملددن المددو  مددن 

 «الجسد تتملن من  الحياة أيضاإل 

 (4: 44فالل  –تجسد الل م  )



مددا ا لددان مملندداإل أن يددتم سددوى تجديددد ت ددك ال  يقدد  »

التي لان  في الدورة هللا وهد لك يسدتطي  الهشدر مدرة 

أ رى أن يعرفوِ، للن ليف لان مملناإل أن يتم ه ا إك 

 .هحضور نفس الورة هللا

ل ا لان مستحيالإل أن يتم هواسدط  الهشدر ألنهدم ُ  قدوا 

ع ى ممال ت دك الالدورة، وك هواسدط  مدالك ألنهدم لدم 

ُي  قوا ع ى الدورة هللا، لهد ا أتدى ل مد  هللا هش الدِ  

للددددي يسددددتطي  وهددددو الددددورة ا ب أن يجدددددد   قدددد  

 .«اإلنسان ع ى ممال ت ك الالورة

 (7: 13فالل  –تجسد الل م  )



 (م 444 – 377(القديس كيرلس الكبير 

لقدددد لدددان تجسدددد الل مددد  وتذنسددد  أمدددراإل كهدددد منددد  »

 .ل ال  ال ين ع ى األرا

ف ددو لددم يلددن قددد ُولددد مم نددا هحسددب الجسددد، لمددا لددان 

اشترك في ال ي لنا، وهالتدالي لمدا لدان حدرر طهيعد  

اإلنسددان مددن الوالددم  التددي أالدداهتها فددي هدم، ولددا 

 «لان قد طرد الفساد من أجسادنا

 (1: 1ضد نسطور)



لدددم يلدددن هنددداك وسدددي   أ دددرى لزعزعددد  سددد طان »

المددو  إك فقددط هتجسدددد اإلهددن الوحيدددد، فقددد اقتندددى 

للددي يسددتطي  هلوندد  ... لنفسدد  جسددداإل قدداهالإل ل فسدداد 

هدددو نفسددد  الحيددداة أن يدددزرع فدددي الجسدددد امتيدددازِ 

 .«ال ا  ال ي هو الحياة

 (1352: 75المسي  واحد )



 :في موضوع اإليمان

ال ي نما هالتددريج، إ  هدو إلد  حقيقدي عداِر عدن »
الجسم قد ظهر ُمتجسماإل هلمال الالهو  وليس هو 

 «ش الين وك طهيعتين

 :في ميمر التجسد

مددن قددال أن الُمتددذلم لدديس هددو الغيددر متددذلم، ولددم »
ِِ القاهل ل تغييدر  يعترف أن هللا الل م  قد تذلم هجسد

 . «لما هو ملتوب ف يلن محروماإل 

 :ل ا يقول اللاهن في القداس الغريغوري

 مدددالك وك رئددديس مالئلددد  وك ههدددام وك نهيددداإل ك»
أي ) هدل أند  هغيدر اسدتحال . ائتمنت  ع ي  الالدنا

دون أن تتغيدددر الطهيعددد  الالهوتيددد  وتتحدددول إلدددى 
، تجسد وتذنس ، وشاههتنا في للي شيم مدا (جسد

 «. ال ال طي  وحدها

 :من أقوال القديس إغريغوريوس العجائبي



رسالة القديس أثناسيوس 

 :الرسولي إلى الملك يوبيانس

يجب أن نعتقدد هطهيعد  واحددة وأقندوم »

واحددددد هلل الل مدددد  الُمتجسددددد المتددددذنس 

 «هاللمال

إن إهدن هللا المولدود مدن ا ب قهدل لدل »

الدهور وكدة أزلي ، قد ُولد هالجسد فدي 

ه ددر الزمددان مددن مددريم العدد رام ألجددل 

:  الالدددنا، لمدددا ع مندددا الرسدددول هقولددد 

َمداِن، أَْرَسدلَ هللاُ اْهَندُ  » ا َجاَم ِمدلُْم الزِّ لَمِّ
ا ِمِن اْمَرأَةٍ   (.4: 4غل)« َمْولُودإل



َلددداَن َيُسدددوُع َيُطدددوُف »
: 4مددد )« ُلدددلِّ اْلَج ِيدددلِ 

23) 

م ددددك الددددرب ولددددهس »
الههام ألن  أ د  جسدداإل 

( المددو )قدداهالإل ل فسدداد 
ألج نا وهسهب  طايانا 
فذلهسدد  الههددام وعدددم 

 . الفساد حين أقام 

 من أقوال البابا ثيئوفيلوس 
 :بطريرك اإلسكندرية



ِمدددَن ا َن كَ أَْشدددَرُب ِمدددْن نَِتددداِج »

اْلَلْرَمِ  هَ ا إِلَى  لَِك اْلَيدْوِم ِحيَنَمدا 

ا فِددي َم َُلددوِ   أَْشددَرُهُ  َمَعُلددْم َجِديدددإل

 (29: 26م )« أَهِي

ُتدددرى مدددا ا يلدددون  لدددك الجديدددد "

 ال ي يفو  العادة؟

فذن  لديس لد  جسدد متدذلم يمدو  

أو يفسددد هعددد ا ن أو يفتقددر إلددى 

الغ ام ألن  لم يعدد لد  حاجد  إلدى 

األلل أو الشدرب مدن هعدد قيامتد  

ألن الجسد مدن مدم ك يحتداج إلدى 

 ". ه ا

من تفاسير القديس 

 :يوحنا الذهبي الفم



 القيم الروحية لعقيدة التجسد( 11)



شهعنا همرأى المسدي  ألند  أهدرع جمداكإل مدن هندي لقد 1.

ومشدددى هينندددا وتحمدددل هكمندددا وشدددارلنا فدددي الهشدددر  

وشفى أمراضنا وأ د  طهيعتندا ( 18: 2عب)تجارهنا 

فليف هعد  لدك ك ت تهدب ق وهندا همحهتد  وتسدهيح  .. 

 ع ى الدوام؟

: 1هدط2و  1: 1يدو1) دافعاإل قويداإل فدي اللدرازةلان التجسد 2.

16) 

للددي نتهدد  أمددر  طواتدد  ممدداكإل ل فضددي   وضدد  أمامنددا 3.
 (21: 2اهط)

وهدد  ج ددس عددن يمددين  الددعد م  الددنا هالجسدددحينمددا 4.

الهشدري  المإمند  ل هدا قدد العظم  في األعدالي فلدذن 

 . نال  ه ا الشرف العظيم

، إ  ليدددددف سدددددر اتضددددداع جميددددد  المسددددديحيينهدددددو 5.

 يستلهرون وقد  اقوا اتضاع الرب؟

حينما شدرف هللا الطهيعد   أظهر عظم وسمو الهشري 6.

الهشري  هاتحدادِ ههدا ووضد  فدي الهشدر سدر السدمو 

والعظم  وأعطاهم أن يلونوا شرلام طهيعت  وارمين 
 .لمجدِ وم لوت  حقيق  ك نظرياإل 



اسددُتع ن  اللنيسدد  أول مددا اسددُتع ن  فددي تجسددد لقددد •
اتحاد الالهدو  هالناسدو  هدو فدي الواقد  ألن  اإلهن

اجتمددداع هللا مددد  )أالدددل ومعندددى وحقيقددد  اللنيسددد  
 .(الناس

لد لك ظهدور هللا فددي جسدد إنسددان هدو أول اسددتعالن •
لطهيعددد  اللنيسددد  وتحقيددد  وجودهدددا عم يددداإل ع دددى 

 .األرا

ال ي  الرو  القدس لان واسط  ه ا اكتحاد السري•
 (.20: 1م )تم هين الالهو  والناسو  

لما قام الرو  القددس هالددور األساسدي فدي تلدوين •
ه ا اكتحاد الفائ  الوالف فدي هطدن العد رام، فهدو 
. أيضاإل ال ي قام هالدور األساسي في تلوين اللنيس 

فقددد نف دد  الددرب هعددد قيامتدد  فددي وجددوِ تالميدد ِ مددم 
أفاض  ع يهم هغنى في يوم ال مسين وحينئ  أاله  
الجميدد  فددي هدد ا المددلم الجديددد مشددارلين ل طهيعدد  

 . اإللهي 

ميالد المسي  هو ميالد سري لجوهر اللنيس  ع دى •
قددددر مدددا أن جسدددد المسدددي  هدددو حقيقيددد  اللنيسددد  

 .السري 

ميالد المسيح 

 وميالد الكنيسة



إ ن غاي  التجسد اإللهدي قدد ه غد   روتهدا يدوم ال مسدين حينمدا الدار •
دا َفدْوَ  ُلدل  َشدْيٍم لِْ َلنِيَسدِ ،» اللل في المسي  داُِ َجَعدلَ َرْأسإل الِّتِدي ِهدَي  إِيِّ

 (23 -22: 1أف)« َجَسُدُِ، ِملُْم الِِّ ي َيْم ُ اْلُللِّ فِي اْلُلل  

الدرنا مند  « ملم الالهدو  جسددياإل »فالجسد اإللهي الُمعهر عن  ه  •
 .«مم وئين في »يوم ال مسين 

لقد الار .. لقد اتحد المسي  هاللنيس  فالتسه  اللنيس  لل ما ل مسي  •
 .ولمل في الع ي  ما هدأ ه  في هي  لحم

 ... لقد ُولد المسي  في هي  لحم لتولد اللنيس  في الع ي  •



 صح أم خطأ؟
 

 :من القِيم الروحية للتجسد

  ) ..... ( هللا معنا•
  ) ..... ( (أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات)نحن فيه •
  ) ..... ( صرنا أبناء وارثين ملكوته•



 اإلعتقاد الصحيح في طبيعة السيد المسيح( 12)



 اإلعتقاد الصحيح 
 في طبيعة السيد المسيح

تإمن اللنيس  األرمو لسي  هذن في السيد المسي  طهيع  واحدة •
 : لقول القديس العظيم ليرلس األول عمود الدين

 "طهيع  واحدة ل ل م  الُمتجسد"

 



 :هذ  الطبيعة

تحدددوي لدددل  الدددائ  والدددفا  الالهدددو  ولدددل  الدددائ  والدددفا  •

 ..الناسو  ُمجتمع  

، ولديس همعندى إتحداد لامدل جدوهرياكتحاد هدين الالهدو  والناسدو  •

 .. المالاحه  وك من قهيل اكجتماع أو اكقتران 

لددم تتددذمر  الددائ  والددفا  الالهددو  ولددم تتددذمر الددفا  و الددائ  •

 .، للنهم هاقيتان هغير تغيير وك ا تالط وك امتزاجالناسو  ولم تتغير

( ألن هد ا يددل ع دى اكمتدزاج)لم ينشذ من اكتحاد طهيع  مالمد  جديددة •

 .هل نفس  الائ  الطهيعتين هاقيتان في إتحاد لامل



المسي  يسدوع رهندا هدو •
شدددد   واحددددد، أقنددددوم 

 .واحد ، طهيع  واحدة

ال قددددب الجديددددد ل مسددددي  •
هعددددد التجسددددد ك يالدددد  
إطالقددددد  ع دددددى الل مددددد  

قهددددددددددل " ال وغددددددددددوس"
ألندد  لقددب اإللدد   التجسددد

المتدددددددذنس، إ  يسدددددددوع 
المسددددي  أالدددده  ُيط دددد  
ع دددددى األقندددددوم المددددداني 

( ال وغددددوس أو الل مدددد )
 . من يوم التجسد فقط



 .. ك ُتفرقوا كهوت  من ناسوت "... 

ألندد  هعددد إتحددادِ غيددر منفالددل وك 

 ..  م ت ط

هددو مددن الهدددم إلدد  فددي لددل زمددان، 

 ..والار إنساناإل وهو هاِ  أهداإل 

وك تظددددددددددن هاألفعددددددددددال العاليدددددددددد  

أنهددددددددددا لواحددددددددددد، ( المعجددددددددددزا )

األلددم والتعدب والجددوع )وهالوضديع  

أنها   ر، هل هد ِ وت دك ( والعطش

 ".له ا الواحد األوحد
 

 (القديس إغريغوريوس أ و هاسي يوس اللهير)



 البِدع التي قِيلت ( 13)
 عن ميالد السيد المسيح وتجسد 



 ُملخص البدع التي ثارت بشأن طبيعة المسيح

 أهوليناريوس

 النسطوري  األريوسي 

الغنوسي  والدوسديتي  

مدددارليون )والمانويددد  
 –ماني  –فالنتينس  –

 .. هولس الساموساطي
 األوطا ي 

 طهيع  واحدة ل سيد المسي  

 (في إتحاد طهيعي أقنومي م ) الطهيع  الناسوتي  الطهيع  اإللهي 

 رو  هشري  + جسد هشري

 كون أسقف روما



 بدعة أبوليناريوس 
 (أسقف الالذقية المحروم)

أند  لديس ل مسدي  رو  هشدري ، ادعى أهوليناريوس 
هدددل أن الالهدددو  اتحدددد هجسدددد فقدددط وقدددام فيددد  مقدددام 

ولان تع ي د  لد لك أن القدديس يوحندا  النفس الهشري 
ولقدددد حرمددد  مجمددد  « الل مددد  الدددار جسدددداإل »قدددال 

القسددطنطيني  المسددلوني المقدددس فددي القددرن الراهدد  
المسددي  جددام ليفدددي ورد ع يدد  هددذن ( م318)عددام 

اإلنسددان ولدديس الحيددوان، فاإلنسددان لدد  جسددد ورو  
ولدديس جسددداإل فقددط ممددل الحيددوان فالهددد أن يشدداههنا 

 .المسي  في لل شيم ما  ال ال طي 

 :لما أن السيد المسي  ل  المجد قال

ا َحتِّى اْلَمْو ِ »  (38: 26م )« َنْفِسي َحِزيَنٌ  ِجديإل

 (  46: 23لو) «َيا أََهَتاُِ، فِي َيَدْيَك أَْسَتْوِدُع ُروِحي»

 



 (بطريرك القسطنطينية المحروم)بدعة نسطور 

قال أن ال ي ولد من القديس  مريم هو يسوع •

 .فقط، أي الناسو  وليس هو هللا

وأدان المجوس ووه هم ألنهم سجدوا لطفل، •

وقددال أيضدداإل أن مددريم العدد رام ك ُتدددعى والدددة 

 .اإلل  ألنها ولد  الناسو  فقط

الالهددو  اتحددد هالناسددو  فددي نهددر وقددال أن •

 . عند عماد السيد المسي األردن 

 . في المسي  طهيعتين منفال تينقال أيضاإل أن •

اجتمدد  مجمدد  مسددلوني مقدددس فددي أفسددس عددام 

عمدددددود )م هرئاسددددد  الهاهدددددا ليدددددرلس األول 431

أسدددقف  200هاهدددا اإلسدددلندري  هحضدددور ( الددددين
 . وحرموا نسطور



 :ما ُيمه   طذ نسطور

وُس اْلَمْولُوُد ِمْنِك ُيْدَعى اْهَن هللاِ »• ا اْلقُد   (35: 1لو)« َف ِ لَِك أَْيضإل

؟•  (43: 1لو) َفِمْن أَْيَن لِي هَ ا أَْن َتذْتَِي أُم  َره ي إِلَيِّ

 .  ووض  ههام مجم  أفسس مقدم  قانون اإليمان

 



حارب نسطور هشدة حتى وق  هدو فدي •

أراد أن يوحدد طهيعد  هدع  أ رى ألند  

المسدددي  فنفدددى عدددن المسدددي  ناسدددوت  

وقددددال أن ناسددددو  المسددددي   اب فددددي 

كهوت  لمدا تد وب نقطد  مدن ال دل فدي 

المحيط اللهير وقال هذن ل مسي  طهيعد  

 .واحدة كهوتي  فقط

انعقددد مجمدد  أفسددس المسددلوني المدداني •

هرئاسدددد  القددددديس األنهددددا  م449سددددن  

ديوسقوروس الهاها اإلسدلندري، وللدن 

أوطا ي عدل أمام المجمد  عدن هدعتد  

 .  مم عاد هعد  لك إليها

 هدع  أوطا ي 
 (ال ي لان رئيس دير في القسطنطيني )



أسدددقف رومدددا فدددي ( كون)قدددال ليدددون •

طددددومس اودرج "لتدددداب لدددد  يسددددمى 

م 449يونيدو  13الالادر فدي " ليون

والدددددد ي أقددددددرِ مجمدددددد    قدونيدددددد  )

م وسدهب إنشدقا  451المشئوم سن  

: هدددددذن ل مسدددددي  طهيعتددددديناللنيسددددد  

الواحدة مت لئ  هالمعجزا  واأل درى 

قاه ددد  لإلهاندددا  وههددد ا فالدددل ليدددون 

المسددي  إلددى طهيعتددين ضددارهاإل عددرا 

 الحائط هالنالو  اإلنجي يد  المقدسد 

التدددي تددددين هدعتددد  وتمهددد  جميعهدددا 

وحدانيددد  طهيعددد  السددديد المسدددي  لددد  

 .المجد

 :من ه ِ النالو •

 بدعة الطبيعتين في المسيح



ا• الدار، أي لدون أو ( 14: 1يو) اْلَل َِمُ  اَلاَر َجَسدإل

 .اتحد وأاله  واحداإل م  ناسوت 

، مددن رأى (9: 14يددو) اَلِّددِ ي َرهنِددي َفَقددْد َرأَى ا بَ •

المسي  في ناسدوت  لذند  رأى كهوتد  الواحدد مد  

 .أهي 

ددَماِم إِكِّ الِّددِ ي َنددَزلَ ِمددَن • لَددْيَس أََحددٌد اَلددِعَد إِلَددى السِّ

دَمامِ  َماِم، اْهُن اإلِْنَساِن الِِّ ي ُهَو فِدي السِّ : 3يدو) السِّ

، إهن الهشر الد ي يدتل م ع دى األرا أمدامهم (13

 .هو هعين  موجود في السمام

ددا َفَعدداشَ • لُ َوا ِ ددُر، الِّددِ ي َلدداَن َمْيتإل ، (8: 2رإ) األَوِّ

 ؟ (6: 44إش)من هو األول وا  ر إك هللا وحدِ 

وللن هل هللا يمو ؟ لال، وللن الناسو  هو ال ي •

مددا  همعنددى انفالددال روحدد  الهشددري  عددن جسدددِ، 

 . دون أن ينفالل الالهو  عن أي منهما

 



 :وصل

 نسطور جسد المسيح خيالي

 أبوليناريوس

 الغنوسية

 أوطاخي

 الالهوت حل وقت المعمودية

 ليس للمسيح روح بشرية

 اإلله األعظم ليس له اتصال بالمادة





إشدارة ( ع دى الدهطن)نهددأ مدن أع دى إلدى أسدفل عندما نرشم الال يب •

 .الل م  إلى هطن الع رام وتجسدِ منها( تنازل)إلى نزول 

الدد ي وضددع  المجمدد  المسددلوني المالددث مقدمدد  قددانون اإليمددان فددي •

ُنعظمددك يددا أم النددور الحقيقددي ونمجدددك »: م نقددول431هذفسددس سددن  

 .«..أيتها الع رام القديس  والدة اإلل  ألنِك ولدِ  لنا م    العالم

ال ي وضع  الرسل ودعم  مجم  نيقي  المسدلوني قانون اإليمان في •

ندإمن هدرب واحدد يسدوع المسدي  إهدن ... »: م نقول325األول سن  

هللا الوحيد المولود من ا ب قهل لل الدهور، ندور مدن ندور، إلد  حد  

من إل  ح ، مولود غير م  و ، واحد م  ا ب في الجوهر ال ي ه  

ال ي من أج ندا نحدن الهشدر ومدن أجدل  الالدنا ندزل .. لان لل شيم 

ومددن ( الد ي لددون الناسددو )مدن السددمام وتجسددد مدن الددرو  القدددس 

وهدد ا يوضدد  لمددال ألوهيدد  وناسددوتي  السدديد )مددريم العدد رام وتددذنس 
 (.المسي  في تجسدِ



أإمدن »: يقدول اللداهناكعتراف األ ير في نهاي  القداس اإللهدي في •

أن ه ا هو الجسد المحيي ال ي إلهنك الوحيد رهنا وإلهنا وم  النا .. 

يسوع المسي  أ  ِ من سيدتنا وم لتنا ل نا والدة اإلل  القديس  مريم 

أإمدن .. وجع   واحداإل م  كهوت  هغير ا دتالط وك امتدزاج وك تغييدر 

 .«أن كهوت  لم يفار  ناسوت  لحظ  واحدة وك طرف  عين

الوم الميالد وعيد الميالد  لرى حي  ُمتجددة لحقيق  التجسدد اإللهدي •

هلل مدا فيهدا مدن طقدوس والد وا  وتسداهي  وفدر  وتدذمال  ولد لك 

 .عيد الهشارة المجيد وعيد ال تان

ع دى التمهيدد ل تجسدد ( ولدل القدراما )أناجيل هحاد شهر ليهك ترلز •

وهرلدا  التجسدد اإللهدي واحتيداج الهشدري  ( هوكدة المعمددان)اإللهي 
 . إلستعالن المسي  في الجسد



 من ال وا  وتساهي  اللنيس  ( 15)

 في عيد الميالد المجيد



 قسمة لآلب تُقال في صوم الميالد وعيد الميالد

أيهددا السدديد الددرب إلهنددا ال ددال  الغيددر المرئددي الغيددر المحددوى الغيددر المسددتحيل، الغيددر 
 . ال ي أرسل نورة الحقيقي إهن  الوحيد يسوع المسي  الل م  ال اتي. المفحو 

اللائن في حضن  األهوي لل حين، أتدى وحدل فدي الحشدا الهتدولي الغيدر الددنس، ولدتد  
 .  وهى ع رام وهتوليتها م توم 

إ  المالئل  تسهح  وأجنداد السدموا  ترتدل لد  الدار ين قدائ ين قددوس قددوس قددوس 
 . رب الالهاإو  السمام واألرا مم ومتان من مجدك المقدس

. هل ا أيضا نحن الضعفام ال طاة اجع نا مستحقين معهم يا سيدنا الالال  محب الهشدر
 .للي هق ب طاهر نسهحك مع  م  الرو  القدس المالوث القدوس المساوي



: ذكصولوجيات عيد الميالد
 الذكصولوجية األولى

 ولسداننا ته ديالإل : حينئ  امت  فمندا فرحداإل :

ولددد فددي هيدد  : كن رهنددا يسددوع المسددي  

 لحم

 مدينددد  اكحيدددام : السدددالم لمدينددد  إلهندددا :

 .التي هي اورش يم: مسلن الالديقين 

 مديند  اكنهيدام : السالم لِك يدا هيد  لحدم :

 .من اجل ميالد عمانوئيل: ال ين تنهذوا 

 اشددر  لنددا نحددن ايضدداإل : النددور الحقيقددي :

 .مريم العروس  النقي : اليوم من الع رام 

 محددددب الهشددددر : مددددريم ولددددد  م  الددددنا

لدذقوال : في هي  لحم اليهوديد  : الالال  

 .األنهيام

 يالدددرخ هالدددو  الته يدددل : إشدددعيام النهدددي

م  الددددنا : انهددددا ت ددددد عمانوئيددددل : قددددائال 

 .الالال 

  واكرا تته ل ألنهدا : ها السموا  تفر

 .نحن المسيحيين: ولد  لنا عمانوئيل 



 الذكصولوجية الثانية

ة  .الواحد من المالوث المساوي لآلب لما نظر ُ لنا وعهوديتنا المري

 طذطذ سمام السموا  وأتى الى هطدن العد رام والدار أنسداناإل مم ندا هددون
 .ال طي  وحدها

 لما ُولد في هي  لحم لذقوال األنهيام أنق نا و  النا ألننا نحن شعه. 

لم يزل الهاإل أتى والار اهن هشر للن  هو اكل  الحقيقي أتى و  النا. 



 الذكصولوجية الثالثة

 ،تعددالوا جميعددا لنسددجد، لرهنددا يسددوع المسددي ، الدد ي ولدتدد  العدد رام
 .وهتوليتها م توم 

 أتددى المجددوس، وسددجدوا هلل الدد ي ولدتدد  العدد رام فددي هيدد  لحددم، رهنددا
 .يسوع المسي 

  جند السمام، اجتمعوا معاإل، مسدهحين هللا الد ي ولدتد  العد رام فدي هيد
 .لحم

 ،المجد هلل في األعدالي، وع دى األرا السدالم، وفدي "الار ين قائ ين
 ".الناس المسرة

 ،أيددن هددو "وإ ا مجددوس قددد أتددوا، مددن المشددر  إلددي أورشدد يم قددائ ين
 ".المولود، م ك اليهود

 ههام نجم ، أضام في لورتنا، وع ي  لتاها  ملتوه ، فذتينا لنسجد ل. 



"  إيه بارثينوس"لحن 
يُقال بعد قراءة 

 اإلبركسيس

اليوم الهتدول ت دد الفدائ  

الجوهر واألرا تقدرب 

المغددارة لغيددر المقتددرب 

إلي  المالئل  م  الرعاة 

يمجدون والمجوس مد  

اللولددددب فددددي الطريدددد  

سددائرون ألن مددن أج نددا 

ولددد الددهياإل جديددداإل اإللدد  
 .ال ى قهل الدهور



 برلكس الميالد المجيد

 رأي الددددرئيس : ومولدددودا عظيمددددا : مددديالدا عجيهددددا
 .رها متذنساإل : النجار 

 موضدددوعا : وانحضدددارا هغيدددر رجدددل : حدددهال سدددمائيا
 .وحقال كهن هللا الحقيقي: م فيا 

  اجتمعوا ل هم : وحلمام إنطالي  : لل مع مي رومي
 .ينطقون هلرام  القديس  مريم: الي قيالري  

 ونطقددددوا همجددددد هتوليتهددددا : فلددددروا فددددي حلمددددتهم :
 .ودعوها الل ي  القداس : وال واتها وأالوامها 

  وطهدارة : نظروا جمدال فضدائ ها : لل مع م اللنيس
 .ودعوا اسمها مريم: هتوليتها 

  رت دوا التسدهح  : وطغما  اللنيسد  : حلمام العتيق
 .لما ي ي  هها الي اكنقضام: وال ي ويا 

  من : تل م في المزمور : الاحب القيمارة الموسيقي
 .ال ي اتي و  النا: اجل الحقيقي 



 المراجع

مهدددادئ العقائدددد المسددديحي  أالدددالتها وفعاليتهدددا •

 (مطراني  الجيزة)

القددس هيشددوي )إيماننددا المسدديحي الدداد  وأليددد •

 (ح مي

 (هي  الشمامس )عقيدة التجسد •

دار )التجسددد والمدديالد فددي تع دديم ههددام اللنيسدد  •

 (مج   مرقس

ح مدددددي القمددددد  . أ)حتميددددد  التجسدددددد اإللهدددددي •

 (يعقوب

التجسد اإللهي في تع يم القديس ليدرلس اللهيدر •

 (األب متى المسلين)

القمدددد  تددددادرس )تفاسددددير اللتدددداب الُمقدددددس •

 (يعقوب
 (القديس أمناسيوس الرسولي)تجسد الل م  •


