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 األخيرة –( 10#إسمعوا_من_املسيحيين_متسمعوش_عنهم )

ت انه إنس، املسيح هو هللا زي ما بتقولوا لو  ثبِّ م بتِّ
ُ
 ان؟إزاي فيه آيات كتيرة في كتابك

ا .. ع ومنطقي جدًّ  ده سؤال شائِّ

ين .. ِّ
م اعتذار بالنيابة عن املسيحي  ِّ

 بس قبل ما اجاوُبه حابب اقد 

ة املسيح .. ِّ
وا بالدفاع عن ألوهي   لسنين طويلة اهتمُّ

ً
 ألنهم فعال

ة املسيح .. ونسيوا  معاه جانب مهم من عقيدتهم في املسيح، وهو إنسانيَّ

 مدارسكم وجامعاتكم وإعالمكم الرَّسمي ..بس الزم تعذروهم ألنهم في 

 سبب عقيدتهم في املسيح ..ب –وال زالوا  –واالزدراء تعرَّضوا للهجوم ا

ِّس مادة نقد التوراة ..
ة بتدر  بريَّ ة اآلداب قسم اللغة العِّ  لدرجة ان كليَّ

اها إنه يُرد  ..  وال ُيسَمح ألي طالب مسيحي ُجوَّ

 ، بسبب املادة!من الدكتور والطلبة بالرغم من كل سخرية بيتعرَّضلها

د .. ِّ
تجس 

ُ
رك اننا نؤمن ان املسيح هو هللا امل

َّ
 رجوًعا للسؤال بفك

ة املسيح ..من قائمة عندنا يعني زي ما   اآليات اللي بتثبت ألوهي 

ته )إنه إنسان( ِّ
ثبت إنساني  يها ..هنومش  ،عندي بردو قائمة تانية بتِّ ِّ

 خب 

 واحدة على حساب التانية ..ألننا بنؤمن باالتنين، مش ب

 .. فتشوف املسيح جنين في بطن العذراء مريم )كإنسان(

ا )يحيىلكن   )كاهلل( .. وهو جنين( يسُجد ليه النبي يوحنَّ

ام قبر لعازر )كإنسان( د 
ُ
 .. وتشوفه واقف يبكي ق

ن في القبر لكن  ِّ
 
مه من املوت ويخلقه من جديد بعد ما نت ِّ

 )كاهلل( ..يقو 

 .. في السفينة مع التالميذ )كإنسان( تشوفه نايم

ف الريح ويلكن ب
 
ت ُموُجه )كاهلل( ..ؤ يقوم يوق

 
 مر البحر فيسك

 .. تشوفه وسط الناس بياكل ويشرب ويتعب )كإنسان(

 يقرا أفكار الناس ويغفر خطايا الناس )كاهلل( .. لكن

م املريض حزين وبيئِّ  د 
ُ
 .. على حاله )كإنسان( ن  تشوفه واقف ق

 ألعمى )كاهلل( ..يخلق عينين ليشفي املريض و  لكن

مة )كإنسان(
 
حط

ُ
ته امل  .. تشوفه بيلمس األبرص ويعالج نفسي 

 يشفي األبرص اللي ملوش عالج )كاهلل( .. لكن

دهم )كإنسان(  .. تشوفه حزين على الناس اللي الشيطان ساكنهم ومقي 
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 (.بيخر ج الشياطين ويأمرهم )كاهلل لكن

 .. اني كيف يجب أن يكون اإلنسانكمان ورَّ و ين هو هللا، اني ماملسيح ورَّ 

د معضلة ألني بحاول أشرح مين هو هللا وعمل إيه عشاني ..  هيفضل التجس 

 .. لكن كونه معضلة ده ميخلينيش أنكره

يني أنكر جانب من جوانبه على حساب جانب تاني
 
 .وال يخل

يت ا ِّ
صت السلسلة اللي حب 

َّ
ح فيها و بكده اكون خل  إيماني كمسيحي ..ضَّ

د هللا ..  ولو عاوز تفهم أكتر إيماني وعقيدتي في تجسُّ

ة ..
َ
هامات ُمسَبق ِّ

 من غير افتراضات أو ات 

د هنا:قبل كده من فضلك اقرا السلسلة اللي كنت كتبتها  جسُّ  عن التَّ

http://www.mediafire.com/file/gga06saz3dl569z/%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%AF+%D8%A

7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87

%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A+%D8%A8

%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9.pdf 
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