
  جمدي داود:األخ الكرمي
طلبت مين أن أعلق على ما تفضلت به، وهذا سلوك مسيحي نادر يف جيل يندفع حنو أعماق   

  .التعصب واجلهل يف سرعة وال يريد حىت التروي واإلنتظار والتفكري هبدوء
أهنئك على األسلوب الراقي والرؤية األرثوذكسية اليت تعلو على الفكر السائد، وهذا نعمـة    

  .اهللا، تعمل فينا، وأحياناً ال ندركها إال بعد أن يوجه غرينا النظر اليهامن 
وهـذه  " ماذا حدث جلسد يسوع يف القرب"يهمين بشكل خاص الفقرة اخلاصة حتت عنوان   

كالمها معـاً رؤيـة   ". نزول املسيح اىل اجلحيم"الفقرة ال ميكن فصلها عن فقرة أخرى حتت عنوان 
  .يضاح منك ومينواحدة حتتاج اىل بعض اإل

رمبا أنت مل تعاصره حبكـم السـن    ،لقد عشت فترة الشباب والرجولة يف جيل آخر: أوالً  
ولدي مالحظة واحدة على هذا اجليل وعلى جيل األنبا شنودة بل أعود اىل كتـاب  . وزمان امليالد

ـ  " القول الصحيح يف آالم املسيح"األنبا بطرس السندمنيت  ك، أي اىل والذي أرجو أن ينـال اهتمام
إن . م استيعاب قادتنا الصاحلني لتجسد االبن الكلمة له اجملدد، هذه الفترة الطويلة تؤكد ع١٣القرن 

اإلميان بالتجسد على النحو الذي شرحه بكفاية القديس اثناسيوس يستدعي مراجعة شاملة لكل مـا  
  :نقول
، جسـداً  )٤: ٨(لطبيعة اجسادنا  جسداً مماثالً). ١: ٩(أخذ اإلبن الكلمة جسداً قابالً للموت  -١

  ).٢: ٩(مماثالً جلسد مجيع البشر 
معطياً احلياة له، فقد كان من الطبيعي أن مينح احلياة للكون ) "٢: ١٨(وحضور الكلمة املتجسد  -٢

  ).٢: ٢" (كله يف نفس الوقت
) ١: ٢٠(الفاسد اىل عـدم فسـاد   : التجسد كان حتوالً حقيقياً وليس جمرد خيال بل هو حتول -٣

فاجلسـد  "ويف عبارة واحـدة  ) ١: ٢٠(غري مائت ألن ربنا يسوع املسيح هو احلياة ذاهتا  إىلاملائت 
فضـل  غري انـه ب ... ه كان قابالً للموت ألن... لكونه من طبيعة البشر ذاهتا ألنه كان جسداً بشرياً 

اهللا الذي حل فيه فـإن  احتاده بالكلمة فإنه مل يعد خاضعاً للفساد حسب طبيعته، بل بسبب الكلمة 
  ).٥-٣: ٢٠(املوت والفساد قد أبيدا من اجلسد بفضل احتاد الكلمة به ... الفساد مل يلحق به 

فقط بـل  ) ٣: ٢٢" (احلياة"مل تكن مواجهة الرب للموت على مستوى إرادة من هو : ثانياً  
أتاه من البشر لكـي   قبل يف اجلسد ذلك املوت الذي"بد أن يتم املوت فعالً يف جسد الرب  كان ال

على مستوى أو حسب مسـتوى اإلرادة  ) ٣: ٢٢" (يبيد ذلك املوت متاماً عندما يلتقي به يف جسده
ولذلك يقـول   ،)١٨: ١٠يوحنا (وهو ما أكده الرب يسوع نفسه ) ٦: ٢٥" (قدم جسده للموت"

لـذلك  و ،)١٠: ١٠عـب  " (هبذه اإلرادة حنن مقدسون بتقدمي جسد يسوع مرة واحدة"الرسول 
). ٣: ٥٤ – ٢: ٤٧ – ١: ٤٥ – ٥: ٤٤ – ٤: ٣١" (هيكل احليـاة " أثناسيوسيستخدم القديس 



أي احلقيقة اإلنسانية كما هي يف الزمان والتاريخ كان مـوت الصـليب    ،لكن حسب الواقع نفسه
  :والقديس اثناسيوس يكتب يف دقة. حقيقة حدثت يف الواقع نفسه وعلى اجللجثة

يدا من اجلسد بفضل احتاد الكلمة به كان املوت حتمياً كان البـد أن  املوت والفساد قد أب"
صارعه بني من ، أو حسب تعبري اثناسيوس نفسه مفقد حدث لقاء) ٥: ٢٠( "يتم املوت عن اجلميع

وكما أن املصارع النبيـل، العظـيم يف املهـارة    : "هو احلياة واملوت، وهذا التشبيه جدير باملالحظة
فإنـه مل   ،هكذا احلال أيضاً مع ربنا يسوع املسيح حياة الكل.. خصومه بنفسه والشجاعة، ال خيتار 

خيتر جلسده موتاً معيناً، لكي ال يبدو وكأنه خيشى شكالً معيناً من أشكال املوت، ألن املوت الـذي  
لكن املسيح أباد هذا املوت، فآمن به اجلميع ... قبله واحتمله على الصليب قد أوقعه عليه اآلخرون 

  ).٣: ٢٤" (نه هو احلياة، الذي به تتم إبادة سلطان املوت كليةأ
، ومل يهرب الرب من املوت بل تعقب )١: ٢٣" (البد أن يسبق القيامة"املوت على الصليب   

وبكل دقة يذكر ). ٢: ٢٢" (أن يأتيه املوت ليبيده إىلنتظر ا"فقد ) ١: ٢٢" (املوت حىت يقضي عليه
ويربز معلمنا العظيم ). ٣: ٢٢" (ك املوت متاماً عندما يلتقي به يف جسدهلكي يبيد ذل"معلمنا العظيم 

: ٢١" (ألنه احلياة والقوة فقد نال اجلسد منه قـوة "يف عبارة موجزة ذلك الصراع بني من هو احلياة 
٥.(  

إذا كان موت الصليب قد مت فعالً يف جسد الرب، فإن هذا املوت ليس كما ُيشـاع  : ثالثاً  
زبالة "هذه كلها هي  –موت دفع الثمن  –موت العقوبة  –هو موت اخلطاة  –سف بكل أ –اآلن 

ـ  نولعلك واحد من القالئل جداً الذي.. اليت وفدت مع اإلرساليات " العصر الوسيط األورويب  واملس
إذ يكتـب   ،هذا يؤكده القديس اثناسيوس يف أكثر من موضع. اجلانب الكوين ملوت الرب يسوع

ي كان سيهلك بالتمام لو مل يكن رب الكل وخملص اجلميع قد جاء ليضع حـداً  ألن اجلنس البشر"
الطبيعة اليت خلقت عرضة للـزوال  إن اهللا رأى أن كل "ويف الرسالة إىل الوثنيني  .)٤: ٩" (للموت

ولكي ال تنتهي إىل هذه النهاية، ولكي ال ُيباد الكـون  ) من العدم(ولإلحنالل حسب قانون خلقتها 
العدم الذي جاء منه، فإنه خلق كل األشياء بكلمته األزيل وأعطى اخلليقة وجوداً وكيانـاً  ويعود إىل 

وهو اإلجتاه الذي تسلكه الطبيعة لـئال  ) العدم(ح به يف عاصفة ووباإلضافة إىل ذلك مل يشأن أن يط
قـة  فقد رد الكلمة للكون مساره ألنه هو قائد اخللي). ٣: ٤١.." (تتالشى من الوجود مرة أخرى 

  ).٧: ٤٣جتسد الكلمة (حسب صالحه الذايت الذي يقود الكل إىل احلياة 
أن من التاريخ كما دون يف األناجيل  أوالًبد من اإلجابة عليه  هنا يبقى أمامنا سؤال هام ال  

وانفصال الروح اإلنسانية أو الـنفس عـن   ) ٣٠: ١٩يوحنا (الرب يسوع مات فعالً وأسلم الروح 
 وثانياً. هذا ال عالقة له بالنسطورية باملرة. حدث للرب نفسه على الصليب اجلسد هو موت حقيقي

  ".اسلم الروح"من شرح اجنيل يوحنا للقديس كريلس اإلسكندري الذي قاوم النسطورية إذ يشرح 



. أي أن الساعة اليت دعي فيها لكي يبشر لألرواح اليت يف اجلحـيم " لقد كمل"لقد اعلن، "  
رب األحياء واألموات وألجلنا واجه املوت نفسه وجاز حتت ما هو عـام   فقد افتقدهم لكي يكون

لكل البشر، فعل هذا حسب اجلسد رغم انه اهللا وهو احلياة ذاهتا، لكي يسيب اجلحيم ويعيـد احليـاة   
ونكس رأسه . حسب الكتب" البكر من األموات"و" صار بكر الراقدين"للطبيعة اإلنسانية وحقاً يتم 

الذين ميوتون عندما تنحل قوى اجلسد وترختي املفاصل، ألن الروح أو النفس اليت  وهو ما حيدث لكل
أسلم الروح فهو تعبري ال "وعندما استخدم اإلجنيلي تعبري . احتدت باجلسد وتعطي له احلياة قد فارقته

 "لقد انطفأت حياتـه ومـات  "خيتلف لفظاً عما هو شائع ألن عامة الناس يستخدمون تعبرياً مشاهباً 
أي  gave upاسلم "نه إنه مات، قال إولكن كان اإلجنيلي يقصد غاية معينة ألنه بدالً من أن يقول 

وألجلنـا  ) ٤٥: ٢٣لو " (بتاه يف يديك استودع روحييا أ"م روحه ليدي اآلب حسبما قال هو سلَّ
قديسـني  حنن كتب هذا التعبري اخلاص الذي يؤيد ما لدينا من رجاء ثابت، ألننا نؤمن أن نفـوس ال 
وتسرع ... عندما تفارق اجلسد الترايب وحسب رمحة اهللا العظمى تستودع إىل يدي اهللا الفائق احملبة 

إىل يدي اهللا آب الكل ألن املخلص قد أعد لنا هذا الطريق اجلديد، ألنه استودع نفسه يف يدي أبيه، 
ا هذا الرجاء عنـدما جنـوز   لكي يكون لنا هذا مرساة حنن الذين نثبت يف هذا اإلميان الذي يعطي لن

موت اجلسد، فإننا يف يدي اهللا، حقاً، هذا أعظم من أن نبقى يف اجلسد ولذلك قال بولس احلكـيم  
راجع الترمجة اإلجنليزية الـيت   ١٢الكتاب " (أن أنطلق وأكون مع املسيح"مؤكداً لنا انه من األفضل 

  ).٥٥٦ – ٥٥٥نشرت حديثاً، اجمللد الثاين ص 

  ملسيح يسوع ربنانفس أو روح ا
إنذار مبثابة  – )١(رغم انه كان من أعظم املثقفني من األساقفة  –كانت هرطقة أبوليناريوس   

نسان كامل له جسد إنه أشديد الوقع على الكنيسة اجلامعة ألهنا كانت تنكر حقيقة جتسد ابن اهللا اي 
ية واحدة وهي بقاء انفصال ومدارس اهلرطقات مجيعاً تدور حول نقطة مركز. و روح انسانيةأونفس 

األرثوذكسية ال تنكر اختالف الطبيعة االنسانية ومتايزها عـن  . حىت بعد التجسد –اهللا عن اإلنسانية 
طبيعة الالهوت، ولكنها اي األرثوذكسية تؤكد اإلحتاد الذي متيز به جتسد ابن اهللا، والـذي صـار   

االساسية اليت تفصـل بـني األرثوذكسـية     وهو تعبري صار العالمة" االحتاد األقنومي"يعرف باسم 
  .والنسطورية وغريها

                                                 
أعاد صياغة الترمجة السبعينية على نسق أعظم شعراء اليونان بعد أن منع األمرباطور يوليانوس اجلاحد تـدريس   ،أسقف الودوكية )١(

نسطور  –ابوليناريوس  –أريوس  –ألوىل من اإلكلريوس العجيب أن كل هراطقة العصور ا. اآلداب اليونانية القدمية يف معاهد الكنيسة
  ".لباس الصليب"ومل يظهر على ساحة التاريخ الكنسي هرطوقي واحد من العلمانيني أو من آباء الربية . أوطاخي –



حاول بعض السذج أن يتهمين بأنين أعلم باحتاد اقنومي بني املؤمنني واملسـيح يسـوع    لقد
ولكن مل جيد هؤالء عبارة أو حىت كلمة واحدة تؤكد مساواة املؤمنني بالرب يسـوع اإللـه    ،ربنا

  .املتجسد
  :أوالً

بقلم أسقفنا الكبري كريلـس األول  " ضد جتاديف نسطور"قاالت اخلمس ن قراءة دقيقة للمإ  
وهي كلها مؤسسة أو مبنية على فقرات من عظات نسطور نفسه وردت يف فقـرات   ،عمود الدين

ال يظهر يف هذه املقاالت اخلمـس أن  . كاملة غري مبتورة، وكتب القديس كريلس رداً مطوالً عليها
نية للرب عن جسده كان من املآخذ الالهوتية اليت حـوكم عليهـا   لنفس أو الروح اإلنساانفصال ا
بكـل أسـف مل نـدرس    . وتستطيع مراجعة هذه املقاالت على شبكة املعلومات االنترنت. نسطور

وكان أبونـا مـىت   . كريلس الكبري يف العصر الوسيط ويف عصر البابا كريلس السادس واألنبا شنودة
جتسد االبن "ترمجة ملقالة  لونشرت أو. يس كريلس إىل العربيةاملسكني هو أول من طلب ترمجة القد

وهي أهم الوثـائق   ،وجاءت بعد ذلك الرسائل اليت نشرها مركز اآلباء" املسيح واحد"مث  ،"الوحيد
مث شرح اجنيل يوحنا وأظن أنه  ١٩٩٥حىت  ١٩٨٧التارخيية والالهوتية اليت صدرت تباعاً ابتداء من 

ونشرها مركز دراسات اآلبـاء  ولكن العظات على اجنيل لوقا كاملة ترمجها  ،مل يتم نشر كل الشرح
وقد راجعت كـل  . سنة ١٣٠٠هكذا يعود الينا تراثنا بعد أن غاب قرابة  –كما مسعت  – بالقاهرة

خمطوطات البطريركية ومل أجد اال شذرات ُنقلت عن كتاب ملؤلف سرياين حتت اسم اعتراف اآلباء 
وقد تعذر عليَّ حتديد كل عبارات القديس كريلس . ين يف لندن أكثر من نسخةولدى املتحف الربيطا

االعتـراف   الَّبالطبع ال يوجـد عنـدي إ  . العبارات لعدم وجود اسم الكتاب الذي نقلت منه هذه
وذاقوا مع شعب مصـر   –العثمانيني  –بشجاعة بطاركة الكنيسة الذين عاشوا حتت حكم املماليك 

سباب ألن مصر مل تكن إال مزرعة ارة احلياة حتت حكم يسحق ويقتل ألتفه األكله حىت املسلمني مر
  .واحملاصيل الزراعية لكل من حكم من دمشق أو بغداد أو القسطنطينية" اخلراج"در ت

كان األمل هو أن خنلق احلوار ونشجع البحث والدراسات دون خوف ودون هتديد أو على   
عبها ما ُنشر من دراسات أقول تتركنا ملا حنن فيه دون هتديد بقطع األقل هو أن تتركنا الرئاسة اليت أر

اخل ولكن ما حدث معروف وضرب قلب الكنيسة القبطية ومل يكن اعتداء على ... املرتب، واحملاكم 
اإلنسـان، احلريـة والفكـر    أشخاص بل حماولة أثيمة ملنع نشر التراث، وهجوماً على أعز ما ميلكه 

  .واإلميان نفسه
  :ثانياً

  ".للموت soulسكب نفسه " ١٢: ٥٣كلمات النيب اشعياء   



هلا حياة مظهرهـا املـادي أو    soulحسب املصطلحات الواردة يف العهد القدمي نفسه، النفس  -١
ولذلك " اجلسد هي يف الدم soulنفس ) ١١: ١٧الويني (والكلمات الواضحة يف " الدم"املنظور هو 
ن أكل الدم كـان مـن عـادات    خلالق، والثاين أاحلياة ختص ا األول ألن: لسببني" الدم"منع أكل 

 أشـعياء  – ١١: ١أمثال (سفك الدم = ولذلك قتل ) ٣٣: ١٢تث (وممارسات الشعوب الكنعانية 
ألن هذا  ؛الذي يطلق على اإلنسان ككل" اللحم والدم"وال توجد أي غرابة باملرة يف تعبري ) ٧: ٥٩

والنفس تعين احلياة اإلنسانية ككل وهـي كتابيـاً    .)١٤: ٢راجع عب ( soulيعين اللحم والنفس 
وهكـذا  . فال وجود لإلنسان كإنسان حي بدون اجلسد. وعربانياً ال تستبعد اللحم أو اجلسد باملرة

وعندما . حبت على الصليباإلنسانية اليت ذُ soulجيب أن نفهم ان الرب يسوع قابل املوت يف نفسه 
وعلى نفس النسـق  . فهو يعين موته شهيداً" سفك دم استفانوس"سول يذكر سفر األعمال عبارة الر

حسب  ١٣: ٩عب (الذي سفك وقدم بالروح القدس ) ١٩: ١بطرس ١(هو دم احلمل " دم املسيح"
 ).١٣: ٩يف عب " (الروح األزيل"قراءة آباء اإلسكندرية لتعبري 

ب الرب دمـه أو نفسـه   إذا كان ما ذكرناه اآلن صحيحاً حسب شهادة األسفار، فكيف سك -٢
soul للموت حسب شهادة مقاوم النسطورية األول واألخري وهو القديس كريلس عمود الدين؟ 

  ٣٨-٣٧-٣٦-٣٥الرسالة األوىل فقرات 
يف جسده اخلاص به الذي أخذه من إمرأة، وقد سلم جسده للموت يف الوقـت  هو الكلمة "  

هـو أول  .. خلاصة به ألنه هو احلياة ومعطي احلياة يف طبيعته ا) املوت(املعني دون أن يعاين هو نفسه 
، ألنه يشتري بدمه اخلاص الذين حتت السماء ولكي مجيع األموات ألنه مات عن اجلميعمن قام من 

ألنه سـلم  "هذه احلقيقة يعلنها النيب املغبوط اشعياء قائالً بالروح " يربح هللا اآلب كل الذين يف العامل
  ).١٢: ٥٣.." للموت soulنفسه 

حنن على يقني ان الكلمة " ٣٥وقبل هذه الفقرة يسأل القديس كريلس يف نفس الرسالة فقرة   
فكيـف إذن  . رغم انه احلياة حسب الطبيعة كإله... وهو أيضاً وضع حياته ألجلنا ... صار جسداً 

" ده ثانيـة ُيقال ان احلياة متوت؟ ومبعاناته للموت يف جسده اخلاص أظهر أنه هو احلياة ألنه أحيا جس
سـلم  " ٣٧ولذلك يف نفس الرسالة فقرة  .أو ُسفك دمه soulلقد قبل الرب املوت وسكب نفسه 

 –حسـب التـدبري    –حياته اخلاصة به ألجل اجلميع وسلم جسده لكي خيضع للموت فترة قصرية 
لـى  ولكنه باملوت قضـى ع ) كإله(ولكنه هو احلياة فقد أبطل املوت دون أن يعاين املوت يف طبيعته 

منوت يف آدم، هكذا أيضاً سُنحيا "ألنه كما أننا مجيعنا . الفساد وأبطل قوة املوت من أجساد اجلميع
ألنه لو مل يكن قد تأمل كإنسان ألجلنا، فإنه مل يكن قد صـنع   ؛)٢٢: ١٥كو ١" (مجيعاً يف املسيح

احلياة بعد ذلك ألنه اهللا  انه مات كإنسان أوالً، ولكنه عاد إىل –قد قيل  –ألنه . كإله ما هو خلالصنا



حسب الطبيعة، لذلك لو مل يكن قد عاىن املوت يف جسده حسب الكتب، ملا كان قد أُعيد إىل احلياة 
  ".يف الروح، أي أنه عاد ثانية إىل احلياة

  :ال حتتاج إىل تعليق ٣٨ولعل كلمات الفقرة   
إىل املوت جبسده اخلاص بـه،  أنه مل يعرف املوت، لكنه نزل  ألنه رغم أنه كواحد منا إالَّ"  

لكي نصعد حنن أيضاً معه إىل احلياة، ألنه عاد إىل احلياة ثانية، سالباً اجلحيم، ليس كإنسان منا، بـل  
ن طبيعتنا اغتنت باخللود جداً فيه هو أوالً، ألنه سحق املوت عندما إ. كاإلله يف اجلسد بيننا وأعلى منا

.." ن املوت انتصر يف آدم، هكذا ايضاً قد اهنزم يف املسـيح هجم العدو على جسد احلياة، ألنه كما أ
  ).١٠: ٤أف (

  :إىل أكاكيوس ٤١الرسالة 
ولعل إعادة نشر هذه الرسالة رداً على رواية يوسف زيدان أصبح ضرورة تارخيية بعـد أن    

بكـل  هبذه املناسبة غري السارة نقـول  . أشعل اإلعالم ناراً بال داعي حىت ننشغل عن قضايا الكربى
، واخليال البشري اجلـامح ال  "عزازيل"عي فيها الشيطان باسم صدق وحق، ال توجد وثيقة واحدة ُد
وغياب الدراسات التارخيية من التعليم الالهويت والكنسي هو . جمال له يف دراسة صادقة وأمينة للتاريخ

مـوح الفكـر   أحد أسباب الضعف والعجز الفكري الذي مينع الكثري من الباحثني عن التصدي جل
وخياالت اإلعالم اليت دخلت جمال الدراسات الكتابية والالهوتية ظناً منها أهنا تسـتطيع أن تـزور   

  .التاريخ القبطي واملسيحي بشكل عام
  :٤١الفقرة العاشرة من الرسالة 

تعد هذه الفقرة من أهم ما كتب عن معىن اسم ذبيحة اخلطية حيث ان العهد القدمي يصـف    
يـأكلون  ) "٨: ٤هوشع (استند القديس كريلس على نص واضح وهو . باسم اخلطيةهذه الذبيحة 

  ".خطايا شعيب، أي يأكلون ذبائح اخلطايا
  :٤١الفقرة العاشرة من الرسالة 

ألنه جعل "وهي موجهة يف عصرنا احلديث إىل كل الذين أخطأوا يف قراءة كلمات الرسول   
ويشرح املعلم الكبري كلمات الرسـول علـى   ) ٢١: ٥كو ٢" (الذي مل يعرف خطية، خطية ألجلنا

  :النحو التايل
بل هو . ن املسيح صار خاطئاً حاشاإألننا ال نقول ) فهو الذي جعله(املقصود هنا هو اآلب   

لقد أُحصي "بار وباحلري هو الرب نفسه، ألنه مل يعرف خطيئة، فاآلب جعله ذبيحة عن خطايا العامل 
وألجلنـا احتمـل   ) ٦: ٥٣اشعياء (تمل الدينونة اليت تناسب األمثة واح) ١٢: ٥٣اشعياء " (مع أمثة

الذي محل خطايانا يف جسده "ويكتب بطرس احلكيم جداً ) ٥-٤: ٥٣أشعياء (اآلالم وجبلداته شفينا 
  ).٢٤: ٢بطرس  ١" (على اخلشبة



اقبه ينفي القديس كريلس كل ما ُيقال اليوم يف بعض كتبنا القبطية بأن املسيح صار خطية وع  
  .اآلب على خطايا البشر

  :٤١الفقرة احلادية عشر من الرسالة 
وألن معاناة املوت كان حتمياً على كل الذين على األرض ألنه كان عائقاً ضـد اجلميـع   "  

من آدم حىت زماننا، ولكن كلمة اهللا اآلب الذي هو غـين  بسبب تعدي آدم وُملك اخلطية ساد علينا 
جسداً أي إنساناً يف صورتنا حنن املستعبدين للخطية وقبل نصيبنا كمـا  يف الرمحة وحمبته للبشر صار 

وجعل حياته بدالً ) ٩: ٢عب " (بنعمة اهللا ذاق املوت ألجل اجلميع" "كتب عنه بولس الفائق احلكمة
رو (عن حياة اجلميع، ألن واحد مات عن اجلميع لكي حييا اجلميع هللا مقدسني ويصريوا أحياء بدمه 

دم يسـوع  "كما يقول يوحنا اإلجنيلي ) ٢٤: ٣راجع رو (متربرين كعطية بنعمته ) ٢١ – ١٢: ٥
  )".٧: ١يوحنا ١(املسيح يطهرنا من كل خطية 

  :هكذا حدد القديس كريلس رؤيتنا للصليب
  .كلمة اهللا اآلب بسبب غىن الرمحة وحمبته صار إنساناً* 
  .قدم أو جعل حياته بدالً عن حياة اجلميع* 
  .ميان هو عطية ولذلك هو جماناً وهو تطهري من اخلطايا بدم يسوع املسيحالتربير باإل* 

  :٤١الفقرة الثانية عشر من الرسالة 
نه اآلن يقدس املسكن احلقيقي اي أو" قدس الكنيسة بدمه"يؤكد القديس كريلس ان املسيح   

ليتورجيـة وخدمـة   العني الروحية يف رؤية ال ئهاهذه إشارة ال ختط". الكنيسة وكل الذين فيها بدمه
وعندما يشرح موت الرب على الصليب الذي رمز له التيس املذبوح الذي كان ُيقدم يف . االفخارستيا

  :يوم الكفارة فهو يقول
له التيس املذبوح، ألنه أباد ) َزَمَر(علينا أن نرى عمانوئيل الذي أباد املوت واخلطية والذي "  

فهو مل يدنس خبطايا ومل خيضع لعقوبـة  ) ٥: ٨٧مزمور (" حراً بني األموات"املوت يف اجلسد وكان 
  ".املوت مثلنا

  :٤١الفقرة الثالثة عشر من الرسالة 
يؤكد القديس كريلس أن أبواب اهلاوية مل تستطع أن تبقي املسيح ورائها كأسري ألن الـرب    

مل ). السـبعينية  ٤: ٤٩أش " (اخرجوا وللذين يف الظالم استنريوا"قام وحطم اجلحيم قائالً لألسرى "
يرى جسد الرب فساداً بسبب احتاده بالهوت الكلمة، وسكب املسيح نفسه للموت حراً وبإرادتـه  

  .وهو ما ال يقوى عليه الناسوت
  هل تغري جسد الرب بالقيامة من األموات؟ :ثالثاً



 نه جسد قابل للمـوت أو إألنه كما سبق وقرأنا عند القديس اثناسيوس  ؛اجلواب قطعاً نعم  
يؤكد نفاذ املوت إىل إنسانية " ذاق"وفعل  .ل أجساد كل البشر، ولذلك صلب وذاق املوتجسد مث

يل سلطان أن أضعها وسلطان أن آخذها أيضاً ألنه "أراد ذلك  االبنألن  املسيح، ولكنه مل حيدث إالَّ
: ١٠يوحنا ( "هذه الوصية قبلتها من أيب"أي حياته مؤكداً حسب قوله اإلهلي  soulكان يقصد نفسه 

١٨ - ١٧.(  
  :يوجد إمجاع عام عند آباء القرن الرابع واخلامس على تأكيد  
  .إرادة الرب يسوع احلرة يف قبول الصليب بسبب حمبته للبشر*   
إرادة الرب يسوع احلرة يف قبول املوت، ولذلك دخل هذا التعبري يف صلوات كل الكنائس *   

، ألن الرب مل ميت علـى الصـليب قسـراً أو    "ختيارياملوت اإل"و" املوت الطوعي"األرثوذكسية 
إستطاع املوت أن يرغمه على ان يسلم نفسه للموت دون إرادته حسب تصريح الرب يسوع نفسه 

وهذه هي كلمات املعلم العظيم وهو يشرح كلمـات الـرب   ). ١٨: ١٠يوحنا (السابق ذكره يف 
  :يسوع

د إرادتـه اخلاصـة   بسبب هذا اجلسد وحَّولكن حينما صار إنساناً، وأخذ جسداً خياف، و"  
خوفنـا  .. بالضعف البشري، لكي بإرادته هلذا الضعف، يعطي لإلنسان الشجاعة يف مواجهة املوت 

حنن ذلك الذي نزعه املخلص، ألنه كما أباد املوت باملوت، ومبا متلكه بشريته أبطل كل ما لإلنسان 
يل سـلطان أن  "وقـال  .. ودوا خيافون املوت مثل اخلوف، فقد نزع خوفنا وأعطى البشر أن ال يع

فهذا خاص باجلسد، وان يكون له ) ٢٧: ١٢يوحنا (فكونه يضطرب ) ١٨: ١٠يوحنا .." (أضعها 
، وأن يأخذها أيضاً حينما يشاء، فهذا أمر ال خيص طبيعة البشـر بـل   soulسلطان أن يضع نفسه 

ص، بل حسب ما متليه الطبيعة ورغم خاص بقوة الكلمة ألن أي إنسان ال ميوت حسب سلطانه اخلا
ن يفصـل  فله سلطان كإله أارادته، أما الرب، فألنه هو نفسه غري مائت، ولكن أخذ جسداً مائتاً، 

لن تترك نفسي يف اجلحيم وال "وداود يرتل عن هذا قائالً . ن يعيدها حينما يريدأو النفس عن اجلسد
: ٣ضـد األريوسـيني   (يف السبعينية،  ١٠: ١٥وهو  ١٠: ١٦مزمور " (تدع قدوسك يرى فساداً

٥٧.(  
وهكذا كان فصل النفس عن اجلسد هو املوت احلقيقي على الصليب حسب إرادة الكلمـة    

  .وبقوته اإلهلية وليس خضوعاً للموت الذي ختضع له الطبيعة اإلنسانية عن إضطرار، وبسلطان الكلمة
كلمات القديس غريغوريوس النيسي يف ونظراً لدقة هذه النقطة بالذات، يلزمنا أن نورد هنا   

  :رده على أنوميوس
عـن جسـده بإرادتـه     soulنه سوف يفصل نفسه أعن زمان آالمه ) الرب(سبق وأخرب "  

يوحنا .. (أن اضعها ) قوة(مين بل أنا أضعها، يل سلطان  soulليس أحذ يأخذ نفسي "الطوعية قائالً 



وبعد آالمه هو غري متغري، ويظل كذلك دائمـاً  ألن الالهوت قبل التجسد، ويف التجسد ) ١٨: ١٠
غري متغري بالطبيعة إىل األبد، ولكن يف آالم طبيعته اإلنسانية أكمل الالهوت التدبري ألجلنا بأن فصل 

لربهة عن اجلسد دون ان ينفصل الالهوت عن عناصر احلياة اإلنسانية اليت احتد هبا، ألنه  soulالنفس 
ي الطبيعة اإلنسانية كلها بداية ومثاالً سوف ُيعلن يف قيامة األمـوات أي  عاد وأحتدها معاً، لكي يعط

احتادهـا   إىل الطبيعة االهلية بسبب) حتولت(عندما يلبس الفاسد عدم فساد، ألن باكورتنا قد نقلت 
راجع  – ١٢٧آباء ما بعد نيقية ص  ٢٥راجع ترمجة اجنليزية ركيكة يف جملد  ١٣: ٢الكتاب " (باهللا

ونفـس الشـرح    ٦٠-٥٧: ١٠الثالوث كتاب : س الشرح للقديس هيالري أسقف بواتيهأيضاً نف
  ).١٣-٩: ٤٧ Tractatesللقديس اوغسطينوس مقاالت على اجنيل يوحنا 

  :وهو صرح يعتمد على ،م الرب صرح املوت كلهلقد هد
  .فصل النفس عن اجلسد* 
  .فساد وحتلل اجلسد يف القرب* 

وهو عودة النفس واحتادهـا   ،اقدين ماذا سيحدث يف القيامةوبذلك أعلن الرب كباكورة الر  
جبسده بعد انفصال النفس الذي أبيد بسبب قبول الرب يسوع بإرادته احلرة املوت اإلختيـاري أي  

  .يفصل نفسه عن جسده لكي يؤسس بذلك فداء اإلنسان ككل
  :لتدبري اإلهليولعل هذه الصالة الفخمة يف قداس الكنائس األرثوذكسية تؤكد لنا كمال ا  
لقد كنت يف القرب باجلسد، ويف اجلحيم بالروح كإله، ويف الفردوس مع اللص وعلى العرش "  

كتاب خدمة الكهنة املطران يوحنا يـازجي،  " (مع اآلب والروح مالئاً الكل أيها املسيح غري احملصور
  ).١٩٨ ، ص٢٠٠٠

نـزل إىل  "ألن الـرب   ؛سـانية ال جيب أن خنطئ يف استخدام كلمة الروح ألهنا الروح اإلن  
" ولذلك ارتعد منه بوابو اجلحـيم حينمـا رأوه   ،ونزلت نفسه اإلنسانية ،"اجلحيم من قبل الصليب

ال جيوز أن يقال "يذكر القديس اثناسيوس  ٥٦: ٣ويف  ٥٤: ٣القديس اثناسيوس ضد األريوسيني (
  :وجية عيد القيامةويف ذكصول" ن الرب ارتعد، وهو الذي هرب من أمامه بوابو اجلحيمإ
  .حينئذ امتأل فمنا فرحاً ولساننا هتليالً"

  .ألن ربنا يسوع املسيح قام من بني األموات
  .بقوته أبطل املوت

  .وجعل احلياة تضيء لنا
  .وهو أيضاً الذي مضى إىل األماكن اليت أسفل األرض

  .بوابو اجلحيم رأوه وخافوا



: ٢أعمال (فلم تستطع ان متسكه " طلقات املوت" تحرفياً خماض املوت وترمج(أهلك أوجاع املوت 
٢٤.(  

  سحق األبواب النحاس
  وكسر املتاريس احلديد

  وأخرج خمتاريه بفرح وهتليل
  ".وأصعدهم معه إىل العلو إىل مواضع راحته

  :يقول معلمنا ذهيب الفم) ٢٤: ٢(وعن خماض املوت الوارد يف سفر األعمال 
اض املوت ألنه كان من املستحيل ان يبقيه املـوت حتـت   لكن اهللا أقامه حمرراً اياه من خم"
  ".سطوته

ألنه يؤكد انعدام قـدرة أو سـطوة    ؛"من املستحيل"وهنا نرى شيئاً عظيماً وباهراً يف تعبري   
املوت، بل يؤكد هذا التعبري أن املوت نفسه عندما أراد أن ُيمسك به، ذاق املوت خماض الوالدة وتأمل 

) راجع الترمجة السـبعينية (يف العهد القدمي كان يعين خطراً حقيقياً ومصيبة  ألن خماض املوت ؛بشدة
كان مـن  "وهكذا قام ولن يسود عليه املوت ألن الكلمات ) ٣: ١١٦مزمور  – ٦: ٢٢صموئيل 

عظات على سفر األعمـال  (تعين أن القيامة خاصة به وحده " املستحيل أن يبقيه املوت حتت سطوته
  ).٦العظة 

  :لقديس غريغوريوس النيسي على أنوميوسويف رد ا  
كو ١" (بكر الراقدين"كان من الالئق أن يزرع الرب فينا قوة القيامة من األموات ألنه صار "  

ألنه بإرادته حل خماض املوت أوالً، حىت يؤسس ميالده اجلديد من املوت طريقاً لنا حنـن  ) ٢٠: ١٥
  ).١١٣-١١٢ص  ٨: ٢( "فال ُيمسك بنا املوت ألننا حتررنا بقيامة الرب

  :١٨-١٧: ١٠مالحظة على النص اليوناين ليوحنا 
  أنا أضع نفسي

 

الفعل نادر ) ١٦: ٣يوحنا  ١ – ١٣: ١٥ – ٣٧: ١٣يوحنا (يف  ورد نفس الفعل   
الترمجة .. ته أي يسلم أو يقدم حيا masar matshoيف اليونانية القدمية وخلف الفعل التعبري اآلرامي 

  :القبطية أوضح
Je anok ],w pa'u,/ Hina on nta[itc 

  ".أنا أقدم، أضع نفسي لكي آخذها"
أن النفس هي موضوع التقـدمي   أحياناً تترجم حيايت، إالَّ" نفسي"ن كانت كلمة إو ،لذلك  

  .والنفس تعين يف لغة الكتاب املقدس اإلنسان ككل كما أن كلمة جسد تعين اإلنسان ككل



  :وجيب أن نالحظ أن الفعل نفسه هو املستخدم يف القداس الباسيلي  
Af,w de nan eqr/i 

  ".ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى"
وضع هـذا  "ن الرب إوالعبارات اخلاصة بتقوى العصر الوسيط ال تكفي أي تلك اليت تقول 

أسيس السر حسب تقوى علماء وليس فقط بت ،ألن الفعل هنا خاص بالتقدمي ؛"السر يف علية صهيون
مهاله وهو إمنا يوجد جانب ال ميكن إلينا من كتب اإلرساليات، وإالعصر الوسيط األوريب الذي تسلل 

  .البذل، ذات البذل السري يف العلية واملستعلن على اجللجثة لكل العامل

  :احتاد النفس باجلسد يف سر اإلفخارستيا
هو رشم اجلسد بالدم، والدم باجلسد عنـد الـروم   السائد يف كل القداسات األرثوذكسية   

وقد حرصت القداسات على االحتفاظ هبذا الطقس السرائري . واألقباط والسريان واألرمن واألحباش
لتأكيد أن تقدمي اجلسد والدم منفصلني متاماً يعين املوت، ولكن ألن األفخارستيا هي املسيح يسـوع  

صلب والقيامة، ألننا ال نعرف يف تاريخ األرثوذكسية الطويل ن الذبيحة هي ذبيحة التجسد والأكله و
التجسد، املعمودية، الصلب، القيامة، لـذلك حرصـت   : ذلك الفصل والتقسيم بني إعالنات التدبري

وليس جزء من اجلسد ألننا ال نستخدم كلمة قطعـة أو جـزء خلبـز    (القداسات على وضع اجلسد 
القبطي القدمي هو جسد الرب يسوع كله، ألن املسـيح ال  اإلفخارستيا، وأصغر جوهرة وهو اإلسم 

حسب الطقس القبطي هو عالمة الصليب اليت تتوسط القربانة واليت ترمز إىل الرب . ينقسم يف الكأس
  .عند الروم" احلمل"يسوع وتوضع يف الكأس، هذا اخلتم يسمى 

وامنا وجدناها بالعربيـة   ولدى مراجعة اخلوالجيات القدمية، مل جند صالة القسمة السريانية،  
الشرح السرياين على  وإمنا هي ،وهي ليست صالة قسمة ،"الدير احملرق"وأُعيد ترمجتها إىل القبطية يف 

وأتت نفسه واحتدت جبسده، ولكن الهوته مل ينفصل قط ال من نفسـه  "القداس، والحظ العبارات 
  ".وال من جسده

  :لس الكبرياجلسد املمجد حسب شرح اآلباء أثناسيوس وكري
  .٦١ذكر القديس اثناسيوس يف املقالة الثانية ضد األريوسيني فقرة   
.. نه خلق وصـنع  إهكذا كلمة اهللا عندما لبس هو أيضاً جسد البشر قيل عند ذلك فقط "  

الرب قد خلقين، ألنه ليس ما هو خملـوق  "حينما صار الكلمة انساننا لكي يعطي لنا النعمة قيل عنه 
نه صار إنساناً بعد أورغم " بكرنا"و" أخانا"وهلذا فمن الصواب أن ُيدعى  ،اجلسد حسب وصار مثلنا

ألن " بكرنا"بسبب جسده الذي يشبه جسدنا، لذلك هو ُيدعى " أخونا"خلقتنا، ولكن ألجلنا ُيدعى 
مجيع البشر هلكوا بسبب معصية آدم، ولكنه صار البكر ألن جسده كان هو أول مـا مت خالصـه   



جسد الكلمة ذاته، وهكذا إذ قد صرنا متحدين جبسده خنلص على مثال جسده، ألنـه   وحتريره ألنه
يوحنا (أنا هو الباب .. ىل أبيه نفسه إهبذا اجلسد صار الرب يف اجلسد قائدنا إىل امللكوت السماوي و

" البكر من بني األموات"ولنفس السبب دعي أيضاً . الذي جيب على اجلميع أن يدخلوا يب) ٦: ٢٤
ألنه أول من مات، فقد متنا حنن قبله، بل ألنه قد أخذ على عاتقه أن ميـوت ألجلنـا فأبطـل     ليس

املوت، فصار هو األول الذي قام كإنسان، ألنه أقام جسده ألجلنا، وتبعاً لذلك حيث أن اجلسد قد 
  .أُقيم، هكذا أيضاً حنن نقوم من بني األموات منه وبه

رب من القديسة مرمي ألنه ولد من القديسة مرمي القابلة لقد مت خالص الناسوت الذي أخذه ال  
للموت اليت أخذ منها جسده، لذلك كان من الضروري حينما كان يعاين يف اجلسد ان يعـاين وأن  

، فالرب مل يأت من مصدر إنساين آخر غري اإلنسانية اليت سقطت يف ٥٦: ٣ضد األريوسيني . "يبكي
  .قبضة املوت

ن هذا إيقول " أول الطريق) "٢٢: ٨(ثناسيوس عبارة سفر األمثال وعندما يشرح القديس أ  
انك تـراب  "واجنرف حنو املوت بدل احلياة يف الفردوس ومسعنا مجيعاً "الطريق األول ضاع من آدم 

لذا فإن كلمة اهللا حمب البشر لبس اجلسد املخلوق بـإرادة اآلب  ) ١٩: ٣تكوين " (واىل التراب تعود
وكرس " هذا اجلسد الذي أماته اإلنسان األول بسبب تعديه، كما قال الرسول لكي حييي بدمه الذايت

وهو ما أشار اليه يف موضع آخر حينما ) ٢٠: ١٠عب " (لنا طريقاً حياً حديثاً باحلجاب أي جسده
لضروري أن يكون هلذه فمن ا) ١٧: ٥كو ٢..." (إن كان أحد يف املسيح فهو خليقة جديدة : "قال

وال ميكن أن يكون ذلك الشخص أي إنسان ترايب ضعيف ألن هذا  ،ة شخص هو أوهلااخلليقة اجلديد
وبذلك هلكت اخلليقـة   ،هو حالتنا حنن بسبب التعدي ألن اخلليقة األوىل صار البشر عدميي اإلميان

وأيضاً حيفظ اخلليقـة   ،ولذا كانت احلاجة إىل آخر يقوم بتجديد اخلليقة األوىل) آدم وحواء(بسبب 
لذلك فمن حمبته للبشر مل ُيخلق أي شخص غري الرب ليكون أول طريق اخلليقة . ة اليت ستأيتاجلديد

لكي ال حييا اإلنسان فيما بعد حسب اخلليقة األوىل ألنه صارت للخليقة اجلديدة بدايـة  ... اجلديدة 
  ).٦٥املقالة الثانية ضد األريوسيني " (وهو املسيح الذي هو بدء طريقها

  :من املقالة الثانية ضد األريوسيني ٦٥، ٦١ة على الفقرة مالحظات عقائدي
فإن املقصود حسب كل  ،إذا كان ناسوت اهللا الكلمة هو أول طبيعة إنسانية مت حتريرها -١  

  :ما ذكره القديس أثناسيوس هو
الوحيد مع  االبنه ناسوت وهو نفس التعبري الذي يندرج حتت تألُّ ،عدم املوت أي اخللود*   
لكـن قـد   . الناسوت، بشراً حقيقياً، وسوف نعود إىل تأله ناسوت الرب يف مناسبة أخرى بقاء هذا



" نزع عنه املوت وتألـه "وحسب عبارة القديس اثناسيوس ) ٥١: ٣" (للجسد كماالً"أعطى اإلبن 
  .٦: ٤٤وأيضاً جتسد الكلمة ) ٤٨: ٣(

فاجلسد  ،ت اهللا الكلمةمل يعد اجلسد خاضعاً لألمل، وعدم التأمل هي صفة من صفات الهو*   
فقد أقام الرب جسده يف اليـوم  " جسد اجملد"وعدم األمل هي صفة ) ٤١: ٣" (له اآلالم اخلاصة به"

كعالمة للظفر واإلنتصار على املـوت   اللذين حصال جلسدهالثالث حامالً عدم الفساد وعدم التأمل 
  .مائت، املتأمل إىل غري متأملوهذا يعين حتول املائت إىل غري ) ٧: ٢١ – ١: ٢٦جتسد الكلمة (

وهذا يقودنا إىل " فدى جسده بدمه"هنا نستطيع أن نفهم عبارة املعلم العظيم بأن الرب  -٢  
وهي أن الرب مل حتوله قوة خارجية فرضت نفسها عليه، ولكنه كان التحـول   ،النقطة الثانية اهلامة

س قدَّ"ولذلك  ،املتجسد قوة احلياة اليت فيه ة الكلمة نفسه الذي نقل إىل كيانهالذي يتم داخلياً بواسط
وعندما جتسد مل تكن إبادة املوت فكرة جمردة تعـرب يف   .)٥: ١٧ – ٧: ٤٣جتسد الكلمة " (اجلسد

) ٦: ٢٦جتسد الكلمة " (فيه بقوة املخلص" يباد املوت"بل كان من الضروري أن  ،حياة الرب يسوع
ولذلك يصف اثناسيوس العظيم القيامة  .)٥-٤: ٢١مة جتسد الكل" (قوة) الكلمة(ونال اجلسد منه "

هذا ما هو جيب أن  .)١: ٢١جتسد الكلمة " (الفساد قد بطل وأبيد بنعمة القيامة"ألن  ؛"نعمة"بأهنا 
 مل يكن ممكناً أن حيول الفاسد إىل عـدم فسـاد إالَّ  "يوصف حسب كلمات املعلم نفسه بأنه حتول 

جتسد " (ربنا يسوع املسيح الذي هو احلياة ذاهتا ائت غري مائت إالَّجيعل اإلنسان امل.. املخلص نفسه 
  ).١: ٢٠الكلمة 

أن التحـول مل يكـن عمـالً     ، هيالنقطة اجلديرة باإلهتمام واليت جيب أن تستوعب -٣  
ألننا أمام حدث كبري وحتول ال ميكن ألي قوة خملوقة . ميكانيكياً مثل سريان الكهرباء أو اشتعال النار

اهم فيه، هو اخللق اجلديد الذي صار طريقاً جديدة، وصار بداية حياة جديدة يف آدم األخـري  أن تس
وحنن  .وحتول الناسوت هو ذلك النمو والتقدم حنو كمال التدبري) ٤٧: ١٥كو ١(الرب من السماء 

 رغم أن القـديس اثناسـيوس مل  (حنتاج إىل ان نقف أمام عبارتني كل منهما يؤكد اإلحتاد األقنومي 
كان يزداد ايضـاً ظهـور   ) أو تقدمه(ففي منوه "ولكنه متناغم متاماً مع التدبري ) يستخدم هذا التعبري

كلما ازدادت نعمتـه   ،الالهوت فيه ألولئك الذين رأوه، وكلما كان الالهوت ُيستعلن أكثر فأكثر
الكلمة كان (ئاً وكان جسده ينمو شيئاً فشي.. فهو كطفل ُحمل إىل اهليكل . كإنسان أمام كل الناس

ألنه هكذا بإزدياد اجلسد يف القامة كان يزداد فيه "يضاً أو) ٥٢: ٣ضد األريوسيني " (ُيظهر ذاته فيه
  )٥٣: ٣(ظهور الالهوت للكل ايضاً ويظهر للكل أن اجلسد هو هيكل اهللا 

ة من جتسد الكلم ٤٢بعناية يف الفصل  َحرِالتحول الداخلي يف داخل الكلمة املتجسد ُش -٤  
  :على هذا النحو

  ).٣(كان اإلنسان موجوداً فعالً وكان حمتاجاً إىل جميء الكلمة *   



  )٤(كان الفساد الذي حدث مل يكن خارج اجلسد بل كان ملتصقاً به *   
يضاً أن ينال اجلسد حياة من اخلـارج،  ألو كان املوت خارج اجلسد لكان من الصواب *   

بل لـه سـيادة علـى     ،سد وموجوداً يف كيان اإلنسانولكن كان املوت قد صار داخل نسيج اجل
ذا لبس اجلسد احليـاة  إلذلك كان من الالزم ان تصل احلياة إىل داخل نسيج اجلسد، حىت  ،اإلنسان

  )٥(بدل املوت يطرح عنه الفساد 
كل هذا حتدده حقيقة اساسية وهي ان الكلمة جتسد فعالً ومل يكن موجوداً فقـط خـارج     

  . اجلسد الذي احتد بهبل يف ،اجلسد كإله
ن الكلمة جاء خارج اجلسد وليس فيه، لكان املوت قد هزم منه حسب قانون لو افترضنا أ*   

 "ولكن رغم ذلك، كان الفساد سيظل باقياً يف اجلسد ،ن املوت ليس له سلطان على احلياةأالطبيعة إذ 
)٥(  

احتد اجلسد باحلياة ال يعـود  ن يلبس املخلص جسداً لكي إذا هلذا السبب كان من الالئق أ*   
  ."ويظل غري مائت بعد ذلكفإنه يقوم ثانية  ،بل إذ قد لبس عدم املوت ،يبقى يف املوت كمائت

  :هذا كله مبىن على حقيقة جتسد الكلمة  
  )٦(لبس الكلمة جسداً لكي يالقي املوت يف جسده ويبيده *   
املوت والفساد يرهب اجلسـد  كلمة اهللا الذي بدون جسد قد لبس اجلسد لكي ال يعود *   

)٧.(  
هـي آدم  ) األصح اخللقة اجلديدة(البداية اجلديدة أو الطريق اجلديد أو اخلليقة اجلديدة  -٥  

اإلنسـان  : والتحول هنا، من) ٤٩-٤٥: ١٥كو ١(الثاين أو آدم األخري الرب يسوع املسيح نفسه 
تعين ربنا " الرب من السماء"وطبعاً عبارة . األول ترايب من األرض إىل اإلنسان الثاين الرب من السماء

ألن ذلك الوصف يصل إىل غايـة   ؛"الوصف"لكن الرسول ال يقف عند جمرد  ،يسوع اإلله املتجسد
فالتحول هو أن الفاسد أي اللحـم   ،"كما لبسنا صورة الترايب سنلبس أيضاً صورة السماوي. التدبري
  ).٥٠- ٤٩: ١٥كو ١(عدم الفساد أي اإلنسان يف صورته الطبيعية ال يرث  –والدم 

  
  تقبل أمسى حتيايت

  جورج حبيب بباوي. د


