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عوا إنه مات على الصليب؟، املسيح هو هللا زي ما بتقولوا لو   إزاي تكفروا وتدَّ

ل  ،اجاوبقبل ما  ِّ
 اعرَّف ]املوت[ .. الزم األو 

ي مثال ِّ
 عن ]إنسان ليه صَفتين[ .. وبعدين اد 

 وبعدها اجاوب على السؤال.

 املوت:( 1)

 إنت تؤمن انك ملا بتموت بتفنى، وال بتنتقل لحالة وجود تانية؟

 يعني املوت بالنسبالك هو انفصال جسدك عن روحك ..

 الوجود؟وال هو موت جسَدك، وفناء روحك من 

ا هو انتقال من حالة لحالة ..  طبًعا املوت فعليًّ

 إنت بالنسبة للناس اللي عايشين، مش موجود ..

ا جسدك في التراب، لكن روحك لم تفنى .. ا وواقعيًّ  بس فعليًّ

 فاملوت ببساطة هو انفصال جسدك عن روحك ..

 انتقالك من الوجود في األرض )حالة وجود الروح في الجسد( ..هو 

 )حالة انفصال الروح عن الجسد(.للوجود في عالم األرواح 

 :وده ينقلني للمثال

 :( اإلنسان اللي ليه صفتين2)

دت فيها، بقيت ابن البويا ..
َ
 أنا في اللحظة اللي اتول

ر مهما حَصل ..  ودي حاجة مش هتتغيَّ

ِّزت و بعد ما 
فت، بقيت أب البني ..اتجو  ِّ

 
 خل

لت اكون ابن ..كوني بقيت أب، ده مش معناه 
َّ
 اني بط

ض ..أب من جهألني ابن من جهة، و 
ُ
 ة تانية، بدون تناق

لفة بقى ليَّ صفتين: ابن وأب!  فانا في لحظة الخِّ

ا:
ً
 إذ

ين  ِّ
د ..كمسيحي  ِّ

تجس 
ُ
 نؤمن ان املسيح هو هللا امل

ر .. ،من األزل لألبدفاملسيح من جهة: هو هللا   مش بيتغيَّ

نا ..  في اللحظة اللي أخد فيها جسد وعاش في أرضِّ

فش عن إنه يكون هللام
َّ
لش يكون ، ومتوق

َّ
 هللا .. بط
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 واملسيح من جهة تانية: هو إنسان ..

 هللا وإنسان في نفس الوقت ..هو أو بمعنى أدق وأبسط، املسيح 

ل، اللي هو ابن وأب في نفس الوقت ..
َ
 زي الراجل اللي في املث

 الصليب مات كإنسان ..املسيح على 

ة عن جسُده اإلنساني ..  يعني انفصلت روحه اإلنسانيَّ

د أخد  جسُّ ة في في التَّ  .. جسد إنسانيروح إنسانيَّ

ةوعلى الصليب ساب  .. جسُده اإلنساني ت روُحه اإلنسانيَّ

 املسيح قبل الصليب وعلى الصليب وبعد الصليب، هو هللا ..

ة  حده بجسده اإلنساني ..قبل الصليب، روحه اإلنسانيَّ  ُمتَّ

ة فارقت جسده اإلنساني.  بعد الصليب، روحه اإلنسانيَّ

عوا إن هللا مات على الصليب؟  يعني إجابة سؤال: إزاي تكفروا وتدَّ

د، مش هللا بس ..هي  ِّ
تجس 

ُ
 إن املسيح هو هللا امل

 وبالتالي املوت هنا مرتبط بالجسد، يعني موت الجسد ..

قني احنا مش   كفَرة زي ما انت فاكر ..صدَّ

 16:6 وثاوستيم1وكتابنا بيقول عن هللا ]الذي وحَدُه له عَدم املوت[ 

ة، ال يمكن يموت )حاشا!( .. ة األبديَّ  يعني هللا في طبيعته األزليَّ

م عن املوت ..ف ِّ
 
 احنا واعيين تماًما اننا ملا بنتكل

م ِّ
 
د جسد إنساني .. فاحنا بنتكل

َ
د، وخ ِّ

 عن هللا ملا اتجس 

شرِّك معه أحًدا ..
ُ
د، وال ن ِّ

تجس 
ُ
 نؤمن باهلل امل

د! ِّ
تجس 

ُ
 ال إله إال هللا، واملسيح هو هللا، بل هو هللا امل

 

 

 

 

 

 

 

 


