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 اع اهللـإتض

I- ز إتضاع اهلل ُيمَت 

(إتضااعالللا )ىإتضااعهعنشخصيتههيسوعالتىأعلنهاالوحيدةالسمة.يماننافريدإلإتضاعهللامفهوم -أ

.تضاعمنهدعىتالميذهأنيتعلموااإل.عبرعنهمامعا وي ،مانئتوتضاعهماالح واإل

(11:92مت)" ...(متضع)َوُمتََواِضُع اْلقَْلبِ ألَنِّي َوِديٌع  نِّيَوتََعلَُّموا مِ اِْحِملُوا نِيِري َعلَْيُكْم "

أماامرجااخخةااةلي سا جثااتزرهمنشافةوإخلاعيياهاهوعنادما،هرذاتاهجوفىنفسهأراناهللا11فىيوحنا -ب

نفهامحليلاة."هللاالذىيجثاو"علنلكنيسوعي و"هقوةال"تةل دياناتالعالم(11حنايو).أرجلهمالمتسخة

.أمامشعبهالمنكسر"يجثوكخادم"عندمانراه،هللافلط

ََ ث" ََ دَل التَمَِميد ِ مَّ َصبَّ َماًء فِي ِمْغَسٍل َواْبتَد ُُ ْْ ََ يَُسدو ُ َ.. . يَْغِسدُل ََ دا ََ ا َم َمدا ََنَدا ََْصدنَُع »: َُ ََ تَْعلَدُم ََْند لَْسد

 َُ (7-11:5يو)".«َولَِكنََّك َستَْفَهُم فِيَما بَْع

ناهلاناقاخيساوعلبةار .عنطبيعةهللاختلفةجدا بيعتنام ألنط،علولناهالنسبةلدخي إتضاعهللاغري و -ج

حناناهعلاىعاعفناعرفاننااهلةاوهللاوينسانمبناإتضاعاإل(11:7يو).يفهممايفعلهيسوعإالفيماهعد

.قدرتههسب عظمةحبهولةيوجدا وانحنهو.علىعظمتهيإتضاعهللامبن.نحونافىععفنا

يكونلدينايلههينما.يجعلنانثقفىقيادته.واحنارإلهامالو،يله،رداخلناإعجابهشكينتجفهمناإلتضاعهللا -د

تضااعهصاورةعميلاةعاانقاإلتلتجاداإللهااموأرواحناا.تصااخهاهاإلنمانالساه جادا نرتبطهاهألنتص و

.أكثرهثباتو

خدمتةهلعالمعلىاسيادتهوسيادتهللعالم،رهطيسوعملكهوالكالمسيم "عنإهناألنسان7دانياخوةنب"فى -ه

.تىوالدهراآلللنا هإتضاعفىهذاالدهر

َم بَْل لِ  اْبَن اإِلْنَسامِ َكَما ََمَّ " ََ مَ لَْم يَأِْت لِيُْخ َِ (92:92مت)" .. . يَْخ

الجالخهوإظهاراللوةفىالنصرةعلىك .يةونصرتهفىمجيئهالثانترىاألممإتضاعيسوعفىغلبتس -و

فاىتضااعاإليمالينماميملاككا األ ل وساي،هإتضااعقلا .ذرهمنالكبرياا سيظهرقوتههدونأي.األمم

.خريناآل

َكبْ . َجمَلَِك اْقتَِحمِ ب" ْْ َََّعِة . ا ِل اْلَحقِّ َوال ُْ (55:5مز)" . .. َواْلبِرِّ  (األتضاع)ِمْن ََ

.ظارأمامهتنتضاعواإلسيخدميسوعمنعاشواحياةمناإل،يلكاأللففىالم  -ز
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اَء " َُ َِ الَِّ يَن إَِذا  ُهمْ طُوبَى ألُولَئَِك اْلَعبِي َُ ُهْم َسداِهِرينَ  َسيِّ َُ ُم . يَِج ََّ اَْلَحدقَّ ََقُدوُ  لَُكدْم إِنَّدَُ يَتََمْن َدُق َويُْتِكدئُُهْم َويَتَقَد

ُمُهمْ يَخْ وَ  (19:17لو)." َِ

ساايحكماألربماانخااالخأنااا .لاهاادانيسااتمرتةااوعيإتضاااعويمااااألربهمحبااةأنهااو،قصاادهللا -ح

.يلاكاأللفافاىالم كام هشك فىهذاالدهروقيادةاألرب،جزئيا الودعا سيريون.أختارواأنيحيواهكذا

(5:5مت)

ضَ (يحكمون) ِرثُومَ يَ ألَنَُّهْم  لِْلُوَدَعاءِ طُوبَى " ْْ (5:5مت) ".األَ

II-  (2- 6: 9 يف) تضاععن اإل التعبري العلينهو التجسد
ىأنيصايرتضااعفاأعظامتعبيارعاناإل.علىاألربعنإتضاعهللايصي والرئيسيسوعهوالتعبيراأل -أ

.شخصيتهنوعيةناهصيرةعنقلبهويعةي هذا.يموتعلىالصلي أنسانو

ِة هللاِ، لَْم يَْحِسْب الَّ ِ " َْ ُ  .ََْم يَُكوَم ُمَعاِدالً لِِلَّ (أمريتمسكهه) ُخْلَسةً ي إِْذ َكاَم فِي ُصو جعا ) ََْخلَدى نَْفَسدَُ لَِكنََّ

ةَ عَ آِخ اً  ،(نفسههالصيت َْ ٍَ ُصو َِ النَّاسِ ، َصائِراً فِي ْب ََ فِي اْلَهْيئَِة َكإِْنَساٍم، َوَضَع نَفْ  .ِشْب ُِ َسَُ َوََطَداَ  َوإِْذ ُو

لِيبِ  (2-9:6في)".َحتَّى اْلَمْوَت َمْوَت الصَّ

مسكههاكأمورعليهأني ةال هإمتيازاتهلمي .الكرامهمتيازواإلساويهللفىكونهم يسوعختلسيلم:خلسة -ب

ريسوعص لمي .فكرةهولستخلطليستاألفض ألنها"خلسة"أنكلمة،يتفقأغل الدارسين.(يختلس)هلوة

نباذأوأني علاىالخاالقأنيجاوعيكاونلمااذا.وإذالخأوألامأأنيعاي هاالرفا فاىتمسكهلوةهحلهيأو

لكناهكاانو،الحقيقيدةهويتدَ نكر لم يُ ،نسانفىصورةعبدإعي كهأنيالشرعيهمتيازتهأنكارهإل؟فىلبتها

.عبرعنحليلةذاتهي 

وأكرمرعلىأني ص لمي (7آية).يسوعنفسهمنصيتهفىأعينالنا أخلى:(صاْ بم صيَ) َخلى نفسَ -ج

تفاو مادىعظماةولميعرفالنا قط.هلدراتهستهانههوإعتنقحياةالك فيهاإه .حقالرىفهمأوأنيي 

جمااخأو(مكاناه)همميازصاورةنسانعاادىهاالإرهأني رىكس .ميزهعندمارأوهلميرواأىأمري .قدراته

.حتراموالتبجي أنيةل اإلدونوه(جاذهية)

ةَ الَ " َْ َما َ لََُ َوالَ  ُصو َِ َوالَ  َُ َِ  َمْنظَرَ فَنَْنظَُر إِلَْي (51:9أش)".فَنَْشتَِهي

لاديكهالياينالادوالراتهادونأنتاذكرهاذاأغناىشاخععلاىوجاهاألربوأنتكاون:هاذاالتشابيهتأم  -د

عنهذااألمرألنهساي يرالةريلاةنا هالةبعقدنريدأنيعلمال.ألمواخلصالحكاالأنتستخدموقطاألمر

.وغنىجذي منرج قوىذونفوذهدال تعام يسوعمعالنا كخادممتضع.التىيتواصلونههامعنا

لكناهعبارهللهأنأصبحعبدفىشبهالنا ولميفلدهويتهكا.نسانيتهالضعيفةإفىبآلعبريسوععنمجدا -ه

.عنحليلةطبيعههللا

.(15:6خر)هةئال ض وشك عالقاتهفىكونهرؤوفرىإتضاعهللافىي  -و
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ََّاَمددَُ " َد قُ تَدداَ  الددرَّ ُْ َد  .(ىموساا)فَا ِحدديٌم َوْ: َونَدداَدا الددرَّ َْ َد الَددٌَ   امِ وٌف بَِ دديُء اْلَغَبددِب َوَكُِيددُر ااْلْحَسددؤالددرَّ

(15:6خر)" .َواْلَوفَاءِ 

ليحضارنا(إتضاعونازخ)َسدفل القدا ونزخالى(متفو سامىو)َُاً  العاليهوورؤيةعالنمجدهإيشم  -ز

.كهمعنامنرغبتهالعظيمةللشرتنازخجدا يلهالعالاإل(.العرو )محبوبين َُاً ألننا(الفدا )بقربَ َُاً 

.تعبرعنعمقإتضاعه،يورهفىحبنالهرغبتهال محبةهللالناوحليلة -ح

َُ ََمَّ َهُؤالَِء الَِّ يَن ََْع َْيتَنِي " ِْي َُ َُ (17:95يو)" .. . يَُكونُوَم َمِعي َحْيُث ََُكوُم ََنَاََيدَها ا 

َِ ََْم " (1:91رؤ)" .. . يَْجلَِس َمِعي فِي َعْرِشيَمْن يَْغلُِب فََسأُْعِ ي

.ليملكوامعها فععرفعةهشرىك مايعم هاألخعفىيظهرإتضاعهللاف -ط

دداِكِن فِددي األََعددالِي" َِّ إِلَِهنَددا السَّ ُْددُل الددرَّ ددَماَواِت َوفِددي (الااذىيتضااعلينظاار)النَّدداِرِر مددْن ِم األََسددافَِل فِددي السَّ

ضِ  ْْ َِ األَ افِِع اْلبَائِسَ اْلُمقِيِم اْلَمْسِكيَن ِمَن التدَرا َِ  بَلَةِ ِمَن اْلَمزْ  الرَّ ماز)".لِيُْجلَِسَُ َمَع ََْشَراٍف َمَع ََْشدَراِف َشدْعبِ

111:5-2)

َِ  يُقِيُم اْلِمْسِكينَ " َرفَاِء . ِمَن التدَرا َِ يَْرفَُع اْلفَقِيَر ِمَن اْلَمْزبَلَِة لِْلُجلُوِس َمَع الشد صام1) ".َويَُملُِّكُهْم ُكْرِسيَّ اْلَمْجد

9:2)

َِ َنَُّكْم ََْنتُُم الَّ " ي َِ لََس اْبُن اإِلْنَساِم َعلَى ُكْرِسديِّ ِ يَن تَبِْعتُُمونِي فِي التَّْج َُ ِِ  َمتَى  َِ َعلَدى  تَْجلُِسدوَم ََْندتُْم ََْيبداً َمْجد

ينُوَم ََْسبَاطَ إِْسَرائِيَل ااِلْثنَْي َعَشرَ  َِ (12:92مت)" .اْثنَْي َعَشَر ُكْرِسيَاً تَ

وأصابحفليارا كاانغنياا (17:95ياو)لكنلمنكونمعهوسلةانالك قب التجسدكانيمتلكغنىعظيمو -ي

.لنكونأغنيا معه

لُِكُم ا تَْعِرفُومَ فَإِنَُّكْم " ُْ ُ ِمْن ََ بِّنَا يَُسوَ  اْلَمِسيِح ََنََّ َْ ِِ  تَْسدتَْغنُوا ََْندتُمْ ، لَِكْي نِي  َوُهَو غَ  ْفتَقَرَ نِْعَمةَ  كاو9) ."بِفَْقدِر

2:2)

عبرلكنلي ولميخدمليثبتأمرا .جوهرهويةيسوعفىإظهارقوتهلكانالتجسدإنكارلحليلةشخصهإذكان -ك

لاميكان(6:15لاو).ينأعةىه نىألنا غيرشاكرخدمولذلكتحديدا نيسوعهوهللاأل.عنحليلةذاته

.لهمكانهةبيعتهوهوي س أرج.علىشخعهللاأني س أرج التالميذغريبا 

5رؤ)لامياأتىكااهللالاذىيشابهمجادهاليشا .لكنليكس قلوهنااللمحباةلميخرجيسوعليثبتملدارقوتهو -خ
بهرنااااليرياادأني .يرياادهللاعالقااةمااعالبشاار.نسااانعباارعاانالمجاادماانخااالخسااراإلتضاااعإلكاانكو(1:

.عالقةهناهدونإتضاعلكناليمكنأنتكونلهويمكنلهأنيدهشناهعربلللوة.هعظمته

(5:1رؤ)" ...  َواْلَعقِيقِ  اْليَْشبِ َوَكاَم اْلَجالُِس فِي اْلَمْنظَِر ِشْبََ َحَجِر "
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.عالقتهالحميمةمعهللا،السلةان،فىالفضيلة،الخادمهوأعظمالك  -م

(91:11مت)".يَُكوُم َخاِدماً لَُكمْ  َوََْكبَُرُكمْ "

:52أش)نايسوععلىاألربجا فاىإختفاا  جاعندما.يالمتضعكسلبرىالللي و،ي فىالثلافةال رهية -ن

حليلةشخعولكنههو،بهرهتضاعليسمجردصفةشخصيةم اإل.جارغيرمعروففىهلدهص يرهكن(9

كهادونأنالاذىيملاييارىفلاطهللااللاوالكثيارمانالمايمنين.بدخاألمامي  يروختارهلي إالةريقالذىوهللا

يماانأنينمااوافاالااذايةلبااوافلااطأنينمااوافااىاللااوةليملكااواهاادال .ياارواأنااهيملااكهلااوةتتاادفقماانإتضاااعه

.اإلتضاعليملكوامث يسوع

مانخاالخجمااهيرستت يراألممهشككدائامفلاط.يرأمةيلت ستعراباللوةهوسبي ععيوجدا إستخدامإ - 

يتساأخالكثيارين.إتضااعهللاأنتناتجهاذا"للوة"يمكنفلط.إتضاععميقمعيسوعفىمنالبشرفىعالقة

إختفاا هللاهاوجاز مانالرساالهالتاىتكشاوحليلاةطبيعاة.يريناالكثيرمنقدرتاهولماذااليتكلمهللاكثيرا 

عساري رمنأنأكثينتظرلكىي دعىهمحبتناهللاأكثرمنأنيتكلممعشعبهويفىهذهالساعهيص .ملكوته

.ستعراباللوةإلي ل األممه


