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نقل كيان اإلنسان من آدم إىل كيانه   فقد لوهة، ه جمال استعالن اأُلجسَد الكلمُةجعَل 
وُمسح بالروح القهد    ،(52، 7 – 5: 2الذي جاز ب  احلبل والوالدة والنمو )لوقا 

 ،(47: 1ثناسيو  ضد األريوسيني أيف مسحت  )القديس  ألجلنا لكي يكون لنا نصيٌب
ر فسحق املوت وأباد اجلحيم عندما نزل لكي يبش ه  ،مع املوت على الصليب َلمث تقاَب

فحفظ لنا عهدم الفسهاد    ،الفساُد ُ سََّمومل َي ،فوضع حدًا لسلطان اجلحيم ،األموات
بالصعود واجللو  على عرش األلوهة عن ميني اآلب  نسانيَةد اإلمث جمَّ ،واخللود بالقيامة

 (.11: 3)رؤ 
شر عندما الب ن كمحِبعِلواسُت .بدون زواج َدِلألن  ُو ؛كخالٍقالكلمُة ن عِلاسُت 

 ؛بت  للبشر أبديهةً وصارت حم ،ومنوٍّ ووالدٍة ٍلَبنسانية من َحجاز كل مراحل حياتنا اإل
ننال بذرت  يف السهرارر   ،لكي يعطي لإلنسان جمدًا أبديًا ،ألن  أقام جسده مبجد األلوهة

 ل يف يوم القيامة.ويكُم
د كيان  بنها  فقد وحَّ ،لوهية الكلمةُأهو أحد جماالت استعالنات  صار اجلسُد 

حيات  الذي سهطع   فأشرق علينا بنور ،حنن البشر "اجلالسني يف الظلمة وظالل املوت"
وكل جيش التهاربني الهذين    ،عضاء جسده من قديسي وشهداء ونساك الكنيسةأيف 

 حيملون صليب  ويسريون خلف الكلمة املتجسد.
نسان ووعي  على احملبة اإلهلية للبشر بتجسد الكلمة بشرًا انفتحت قدرات اإل 
وصار شريكًا يف التحول العظيم الذي  ،كرامة التقديس بالروح فنال اجلسُد ،إىل األبد

 :جاء مع جتسد الكلمة
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 ،نسانًا يف جهوهر األلوههةِ  إصار يسوع هو الوسيط بني اهلل والبشر،  فقد -
نسان بكيان  د اإلولكي يوح  -ما خال اخلطية وحدها-نسانية وبشرًا مساويًا لنا يف اإل

الصراع بني الزماين واألبدي وصار يعاين من االنفصال و ،نساين الذي شطرت  اخلطيةاإل
بل جعهل   ،لكي يبيد هذا أو ذاك ومل يأِت .السماري واألرضي -املادي والروحي  -

 .األبدي يتجلى يف الزماين يف خدمت  يف الليتورجية
يف  والهنفسَ    اجلسهدَ فصارت امليهاه تقهد    ،وأدخل املادة جمال الروح -
 إذ صارت مياه الوالدة اجلديدة. ،املعمودية

" اخلليقهة  صهار "رأ َ  ،وملا جلس على عرش األلوهة بعد صعوده اجمليد -
د السهماء  فوحَّه  ،يوسكب على اخلليقة والبشر الروح املعز  ،املنظورة وغري املنظورة

أي  ،"جعل االثنني واحدًا :م الشهداء يف أحد تراتيل العنصرةنشد ُأولذلك ُت ،واألرض
 .السماء واألرض"

فصهارت الكنيسهة "بيهت     ،املالركية للمهممنني  ب حراسة القواتورتَّ -
 (.21: 3د لنا مكانًا على عرش جمده )رؤ ، وسبقنا لكي يعاملالركة"
حتل "دونية اإلنسان" مكان جمد اإلنسان يف  ،عندما يغيب زخم تدبري التجسد 

 َعِضه وُو ،ى ب  آباء الكنيسهة اجلامعهة  وهو اللحن السماري الذي تغنَّ ،يسوع املسيح
 "." :سهلٍة يف عبارٍة صًاملخَّ

عضهاء جسهد الهرب    أينمو االستبداد والقهر ب ،وعندما ختبو قداسة اجلسد 
ويسقط الذين نالوا احلميم اجلديهد يف   ،(29: 8املممنني بيسوع، األخ البكر لنا )رو 

دورهها يف تهدبري   دة إىل الشريعة القدمية اليت فقهدت  والر  ،بئر االغتساالت اليهودية
 اخلالص.
كهل   ،وعندما حتل الشريعة وأحكام اخلياالت والفتاوى حمل حمبة اهلل للبشهر  

يأكل احلياة الداخلية يف هدوء  فإن قساوة القلب تنمو مثل سرطاٍن ،كل اخلطاة ،البشر
 من ذاق احملبة. ال يالحظ  إالَّ

 س ألجلنا،د وتأنَّيا كلمة اهلل اآلب الذي جتسَّف
 بصاررنا لكي نرى عزة كل إنسان عندكأنر 
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 ومن العمى الروحي لكي نرى جمدنا فيك. ،رنا من قساوة القلبطه 
 ،ملصر وللرريس والقوات املسلحة والشرطة سالٍم واجعل هذا العيد فيَض

 شعب مصر كل .لو
 ،مني الكذبةم الشهداء من املعلِّوأحر  ُأ

 ،طارنة واألساقفة والقساوسة األرثوذكسينيأوفر لقداسة البابا واآلباء امل حكمًة واعِط
 ،م الشهداءولكل شعب ُأ
 مًا لبلدنا العظيم مصر.واجعلنا خريًا ونورًا وتقدُّ

 د. جورج حبيب بباوي
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