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  تقدمي
  

يسر موقع الدراسات القبطية والالهوتية أن يضع بني يـدي قـراءه خدمـة      
جديدة، ينشر من خالهلا مشاركات القراء املتميزة على املقاالت اليت ينشرها املوقـع  

املوقع، وذلك ، واليت حياول من خالهلا التواصل مع متصفحي مدونة املساحة احلرةعلى 
دون أن يعين هذا أن املوقـع  . عرفاناً من املوقع هبذه املشاركات، وتقديراً منه لكُتَّاهبا

يوافق بالضرورة على كل أو بعض ما جاء هبذه املشاركات، فقيمة احلوار يف حد ذاهتا 
  .تتفوق وتعلو على ما قد يكون بني اإلخوة من اختالف يف اآلراء

وقع بني يدي قراءه نصاً فخماً لسيادة املطران جورج ويف هذا الكتاب يضع امل  
يتعرض لقضية هامة جداً، هـي  يطرح فيه سؤاالً خضر مطران جبيل والبترون بلبنان، 

قضية خالص غري املسيحيني، ومدى اتفاق ذلك أو اختالفه مع اإلميان من وجهة نظر 
  .البعض

 الالهوت العـرب وإذا كان النص املطروح للنقاش هو ألحد أعمدة الفكر و  
لم يبخل علينـا أصـدقاء   ، األغنياء عن التعريف، فالذين أثروا اللغة العربية بالالهوت

أحتفنا األخوة القراء، وخصوصاً األخ جمدي داود بكم هائل رصني املوقع بالتواصل، ف
اجلميلة، بغض النظر عمـا إذا كانـت    ، احتوت كماً رائعاً من األفكارمن التعليقات

  .أو بالرفضلى املقال عباملوافقة 
وكنا نَوُد لو تضمن هذا الكتاب كل التعليقات اليت وصلتنا، لوال أن املوضوع 

األمر الذي دعا أسـرة  مازال مفتوحاً للتعليق من زوار املوقع، خصوصاً اجلدد منهم، 
مع تقـديرنا   –قتصار على نشر التعليق الذي تفضل به األخ جمدي داود املوقع إىل اال



يكاد يشكل يف جممله موضوعاً متكامالً، باعتباره  -شاركات القراء اإلعزاء الكامل مل
رأينا يكون مستقالً، وإن كان يدور حول نفس فكرة مقال سيادة املطران جورج، لذا 

  .وضعه حتت بصر القراء هبذا الشكل ،القصوى منهتعميماً للفائدة 
يقاته يف هذه الصورة، ألخ جمدي داود موافقته على نشر تعللواملوقع إذ يشكر   

يرجو أن يكون قد رد بعض مجيل قراءه األعزاء، متمنياً للجميع بركة من ربنا يسوع 
  .املسيح الذي دعانا هلذه اخلدمة املباركة

  أسرة املوقع
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  ؟"غري املسيحي"هل خيلص 

 
  ٢٠٠٢/حزيران  –يونيو /٢٢جريدة النهار  –املطران جورج خضر 
. ُينصِّب أحٌد نفسه دياناً، فاهللا وحده يدين القلـوب إالَّ  يقضي تواضع املعرفة

هذا السر العظيم، بدل أن يهتموا خبـالص  على  غري أن الكثريين حيسبون أهنم وكالء
وهذا أخذ . ة تدَّعي أهنا تعرف الفرقة الناجية والفرقة اهلالكةشرائح كثري. أنفسهم هم

يف األوساط املسيحية مصـدرها   ىولعل الضاللة الكرب. حيزاً من الفكر يف غري ديانة
. “خارج الكنيسة ليس ِمن خـالص ”: هذا القديس العظيم أوغسطينوس الذي قال

يف إفريقيـا يف عصـره،   ولكن ما يشفع له أنه وضع هذه املقولة ضد هراطقٍة ظهروا 
واألصح من كلمته السلبية هـذه أن نـأيت   . القوميإيل اإلميان  وكان حلمه أن يردهم

  .أنه عطاء املسيح ، مبعين“اخلالص هو يف الكنيسة”: بالتأكيد اإلجيايب

ما يشوِّش هذا البحث أن معظم املسيحيني الذين يطرحون هـذا السـؤال،   
السماء؟ والسؤال الذي يرد إيل  غري املسيحيهل يصعد : هذه الصورةعلى  يطرحونه

عليهم هو ما السماء؟ يف التصور الشعيب إن السماء هي فوق الفضاء، وتظهر بعد فناء 
، وأننا تالياً سنسكن حيزاً فوق ولكن ليس يف كتبنا ما يؤكد أن هذا العامل يفين. العامل

، وإذا صرت أنت معه فـال  ىدليس اهللا واقعاً يف امل. الفضاءإالَّ  ليس بعدهإذ  الفضاء،
والقضية كلـها نوعيـة   . واهللا ليس فوق، وال حتت، أي ليس يف مكان. يحيدك مد

وجود، وأن يكون وجهك القائم من بني األموات أمام وجه اهللا الذي ليس له وجـه  
  .مادي



١٢ 

هذا فاإلسالم ال يستعمل كلمة مساء للتحدث عن حالة البشر بعد بعثهم،  إيل
عند نفر قليل من املفسرين إالَّ  لمة جنة، ومفهومها آخر، وهي حسيةولكنه يستخدم ك
املقلب اآلخر، اهلنود والصينيون ال يؤمنون بالسماء، واليهود  يوعل. وال سيما املتصوفة

مبحث السماء إذن بات مبحثاً . من بعد التلمود أي بعد املسيح بقرونإالَّ  ما آمنوا هبا
هل يف مساء املسيحيني غري املسـيحيني؟ جـوايب   : ذاًفالسؤال يصري إ. مسيحياً صرفاً
كنـت جائعـاً   ”: يقول السيدإذ  املسيحيني،على  الدينونة ال يتكلمإجنيل  الفوري إن

وال يدور إطالقاً فيه حديث . “رثوا امللك املعد لكم قبل إنشاء العامل… فأطعمتموين 
  .حلولكنه يدور حول العمل الصا. عن املؤمنني أو غري املؤمنني

والقول الفصل هنا هـو  . عن الدينونةآخر  غري أن مثة يف العهد اجلديد حديثاً
وكل من . فبدون الناموس يهلك) يأي شريعة موس(َمن أخطأ بدون الناموس ”: هذا

 الذين ليس عندهم الناموس) أي الوثنيون(األمم . “أخطأ يف الناموس فبالناموس يدان
ليس هلم الناموس هم ناموٌس ألنفسـهم  إذ  فهؤالءفعلوا بالطبيعة ما هو الناموس مىت 

ومن املنطـق  ). ١٥ - ١٣: ٢رومية (الذين يظهرون عمل الناموس مكتوباً يف قلوهبم 
الذين جاؤوا بعد املسيح، فيقال إن الذين تبعوه يدانون بإجنيله ومن مل إيل  أن ينقل هذا

  .يتبعوه يدانون حسب ضمائرهم

َمن آمن واعتمد خلُص، ومن مل ”: ارد يف مرقسطبعاً الكالم الشديد الو ييبق
إطالقه جيب أن ُيفهم يف إطـار  على  غري أن هذا الكالم). ١٦: ١٦مر (“ يؤمن ُيَدن

اجلدل الذي قام بني السيد ويهود عصره الذين كان ُيفترض فيهم أن يؤمنوا بالسـيد  
ذلك يؤكـد   إيل .انطالقاً من كتبهم، وأبوا التسليم للحق الظاهر يف يسوع الناصري

كيف يؤمنون إن ”، أو )١٧: ١١رو (“ اإلميان باخلرب واخلرب بكلمة اهللا”الكتاب أن 
وما من مسئولية نكراٍن ملسيحٍ بال إخبـارٍ  . مل تسبقه بشارةإميان  فما من. “مل ُيَبشَّروا



١٣ 

والواقع يف املاضي أن الكثريين مل يبلغهم اإلجنيل، وأن أربعة مليارات من النـاس  . عنه
وغري صحيح أن هذه املليارات اقتنعت به ورفضـته  . وم مل يسمع معظمهم باملسيحالي

اإلقناع؟ وإذا كان اليقني من نعمـة ربـك ومل   على  مث ما قوة املبشر وقدرته. عمداً
  فكيف تدان هذه اجلحافل من البشر؟ –وهذا يف سر اهللا وحده  –تنـزل 

مسيحيني هم أطهر من السيدة  هذا َمن يقنعين أن ألوفاً مؤلفة من املدعوين إيل
رابعة العدوية واحلالج أو املهامتا غاندي الذين دانوا مبا دانوا به، وأن هـؤالء األبـرار   
الذين كانوا من خارج الكنيسة املنظورة معذَّبون يف النار مبا مل خيطئوا به؟ فالسـؤال  

املعمَّـدين  العضو يف الكنيسة؟ هل الكنيسة هي جمموعـة  اإلنسان  األعمق هو َمن هو
حيث يريد أن ميتد؟ لقد قال إيل  امتداد جسد املسيح حصراً أم هي جسد املسيح، مبعين

يعمده عريس ) باملاء(َمن مل تعمده الكنيسة ”: القديس البيزنطي نيقوالوس كاباسيالس
التنظيم الكنسي يربط املسيحيني، ولكنه ال يقيد املسيح نفسـه  . “)بال ماء(الكنيسة 

  . وسيلة حمسوسٍةالذي يعمل بال

إن اللغط الدائر حول موضوع اخلالص اعتقاد العامة أنه نيل السماء، واحلقيقة 
إنه . أن اخلالص يكتسبه املرء هنائياً يف امللكوت، ولكنه يبدأ هنا مبعرفة املسيح املخلِّص

السماء، إيل  فإذا قلنا إن اخلالص باملسيح ال نفكر أوالً بالذهاب. رؤية وحب ومراس
كل تأكيدات الكتاب أن يسوع خيلِّص البشر مـن  . ن نفكر باحلياة يف املسيح هناولك

: ١٤يـو  (“ يبإيل اآلب إالَّ  ال أحد يأيت”. خطاياهم، وأن هذا يتم مبعرفتهم اإلجنيل
 ١(“ إن اهللا مل جيعلنا للغضب بل القتناء اخلالص بربنا يسوع املسـيح ”: كذلك). ٦

  ).٩: ٥تسالونيكي 
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باملسيح، وأن ما أعلنه  قدون بوضوح أن الكمال الروحي يقتيناملسيحيون يعت
اهللا به هو إعالن هنائي عن اهللا، أي أهنم ال يرون املسيحية كشفاً مرحلياً عن اإللوهة أو 

أن إيل  ويف هذا املنطق يـذهبون . كشفاً قابالً للنسخ أو الزيادة أو النقصان أو التنقيح
وين وسفر الرؤيا حبيث أهنم يقيسون حقيقـة كـل   الكلمة اإلهلية قائمة بني سفر التك

 وهذا ورد عندهم صراحةً يف مطلع الرسالة. الكتاب الذي بني أيديهمآخر على  كالم
اهللا بعد ما كلم اآلباء باألنبياء قدمياً بأنواعٍ وطرقٍ كثريٍة كلمنا يف هذه ”: العربانينيإيل 

  ).١: ١عب (“ األيام األخرية يف ابنه

أن يصدروا حكماً يف ما يقال خارجـاً  إيل  أنفسهم مضطرينلذلك ال يرون 
غري أن هذا ال حيول دون تعظيمهم لكل . هذه هي املسيحية كما يراها أصحاهبا. عنهم

وأما أن يقـال إن الرسـالة   . حق وخري وجالل يقرأونه يف الفكر الديين أو الفلسفي
، فما من شك يف أن هـذا  املسيحية نسبية وأن األديان متساوية يف العمق ويف اجلوهر

  .يناقض التراث املسيحي املعروف

السماء، هل خيلـص هنائيـاً دون أن ميـر    إيل  هل يصعد أحد: السؤال ييبق
لقد قـال  . باملسيح؟ اجلواب األكيد يف املنظور املسيحي أنه ال بد أن متر به بطريقة ما

أمر إهلـي يف العهـد    هذا يوجب البشارة، فإهنا. “أنا الطريق واحلق واحلياة”: املسيح
 بتعـبري . ولكنا رأينا أن املسيح له أن ينقذ من يشاء مبعمودية وبغري معموديـة . اجلديد
علـى   عمل املسيح يتم بالكنيسة ملن رآها وانضم إليها، وقد يتم بانعطاف املسيحآخر 

أي . املؤسسة لينقذ من يشاء –الكنيسة إيل  ويف هذا ليس يسوع يف حاجة. من يشاء
الكائنات البشـرية أكانـت   على  ك إمكاناً عنده أن يبث روحه ورؤيته وحمبتهأن هنا

  .منتظمة يف دين أم غري منتظمة
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إذ  يف هذه القراءة قد تكون أنت للمسيح بعلمٍ منه، ال بعلمٍ منك وتكـون، 
ولكن ال ختلُص نفسك يف اليوم . اآلبإالَّ  وهذا ال يعرفه. اآلبإيل  ذاك، قد أتيت به

وبتعبري أبسط تكـون  .  تَر الرؤية اليت يكون املسيح قد سكبها يف نفسكاألخري ما مل
  .مسيحياً يف السماء وغري مسيحي يف األرض

هذا يلتقي ورأي القديس غريعوريوس النيصي إن الشر ال ميكن أن يثُبت أمام 
وهذا يلتقي والفكر الصريح عند القديس اسحق . األبد، وإن اهللا سيزيل اجلحيمإيل  اهللا
إن الكنيسة مل تكفِّر هذين القديسني ومل ترفض . خلالص الشيطان يسرياين الذي صلَّال

املسيحية ال تنـاقش  . هذا ليس عند املسيحيني عقيدةً، ولكنه موضوع رجاء. رأيهما
خالصهم بالطريقة الـيت يعرفهـا اهللا    تبحث يف األشخاص وتتمين. ىاألديان األخر

  .وحده



  

  
  
  
  

  
  التعليقات
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  مقدمة
  

، )خالص خارج الكنيسـة  ال(السائد تبدو عبارة  الشعيب ضوء الالهوت يف  
 واآلن). الكنيسـة (تعريف مصطلح  يف هياملسألة الرئيسة . مقولة حق يراد هبا باطل

ـ  الذيأيها األحباء هذا التعريف،  إليكمأسوق  ملـرياث  داً أعتقد بشدة بأنه صادم ج
راق لكم ذلك، أن أجتـاز معكـم    نإاستعداد، بنعمة الرب، على  ولكنينعنصريتنا، 

الكنيسة ليست بنيانا بسيطا، من نسـيج  . هلذا املفهوم الكتايبرحلة طويلة من التوثيق 
أحد هـذه  .، ولكنها بناء مركب تصنعه وحتققه ثالثة روافد خمتلفة)كما نتخيل(واحد

رافـد   ،اإلجنيـل أي رافد الكرازة الرسولية، رافد الذين قبلوا  ؛الروافد هو رافدنا حنن
ولكـن  . املسـيح يف  بالكنيسة، رافد الذين يؤمنون بأهنم كنيسة وبأهنم الذايت الوعي

ميثالن ثلثي  آخرينأن هناك رافدين هي  )منطقيوهذا أمر (احلقيقة الغائبة عن أذهاننا 
رافد القدماء الذين رأوا املواعيد من بعيد وامنوا هبـا،وهؤالء هـم الـذين    : الكنيسة

اجلحيم الذين  قاطين، هم )حسب تعبري بولس الرسول(معه ضاً أي أحضرهم اهللا بيسوع
 يتم متوقعه -من روافد الكنيسة -هبم ليكونوا أول رافد  آتياحررهم الكلمة املتجسد 

يغيب عن وعينا فهو رافد اجلهالة، وهذا هو الذي  - الثاينأما الرافد . جسد املسيحيف 
علـى   ومل يقبلوهباإلجنيل  هؤالء مل يسمعوا، )األمم( ملصطلحيعنيه املفهوم املطلق  ما

يغيظ بـه  داً اليوم األخري رافيف  هذه احلياة، ولكن منهم يقيم الربيف  الوعي يمستو
  .املسيحيف  دمتم. كثريين كانوا قد ظنوا أهنم قد احتكروا املسيح

للمفهـوم الشـامل والواسـع     الكتايبأن أبدأ رحلة التوثيق اآلن  يلامسحوا   
ـ  ضاً مفتر ؛نظرة عنصرية أي ييتخطالذي  املفهوم ذلكللكنيسة،  داً أن للكنيسـة بع

يصـبغ  الـذي   فحواه أن املسيح هو حمور الكون ومنتجه الوحيد وهو إنسانياكونيا 
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 -مسار رحلة الكـون   ويف -فئة أن حتتكره، بل هو  ألياجلميع بصبغته،غري حمتاج 
وأبدأ . املستوعب للجميع جسدههي اليت  من أجل أن حيقق كنيسته يءخيترق كل ش

هـذا  يف  الكتاب دليل وحيد دامغيف  يوجد أنه ال هذه الرحلة باعتراف واجب، وهو
السياق، وهذا االعتراف سوف يتم تفهمه وتقبله تدرجييا مع مسار البحـث، ولكـن   

فنقول بأن تراكم القرائن  القانويننستعري لغة الفقه  أن -تطمئن قلوبنا  لكي -نستطيع 
  .يال دامغاًيصنع دل
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  املقالة األويل
  

  فريقا املؤمنني باملسيح
  

  :يوحنا، وحتديداًإجنيل  العاشر مناإلصحاح  :االقتباس األول
، صويتفتسمع ضاً بتلك أي آيتأن  ينبغيليست من هذه احلظرية، آخر  ويل خراف(

  ).١٦: ١٠يو . / وتكون رعية واحدة وراع واحد
كنيسـة  أي  "اجلديدإسرائيل " هو) ظريةهذه احل(املقصود من تعبري  :التعليق
 بـأي ميكن  أن سياق حديث يسوع الحىت  .يقبلت املسيح عن وعاليت  العهد اجلديد

 ؛ فاحلديث كله موجه للفريسيني"التارخييإسرائيل "إىل  اإلشارةحال أن يكون متضمنا 
مناخ غاضب وعاصف؛ يدينهم فيه يسوع ويصفهم بالعميان وذلك عقب معجزة يف 
اإلصـحاح   وينتـهي حد أهنم قد مهوا برمجه إىل  ويتطور املوقفأعمى  ء املولودشفا

لستم مـن   ألنكملستم تؤمنون (: به أما هو فقد واجههم باحلقيقة باإلمساكبرغبتهم 
  ).٢٦: ١٠يو./ خرايف

الـيت   -اخلراف ومكان مبيتها، وكنيسة العهد اجلديد  يمأوهي  احلظرية -
قبلت املسيح هنا فهي اليت  ؛)هذه احلظرية(يف  إليهاشار املهي  -اإلجنيل  ت بشارةلقب
وليسـت   يبال مأواليت  أما، خارجا، فهناك كثري من اخلراف الضالة،. "ليل العامل" يف

الصاحل أن  للراعي وينبغيالزمان واملكان واملعتقدات يف  مشتتة، تائهةهي  ،)حظرية(هلا 
  .واحدة وراع واحدهبا فتكون رعية  ليأيتخيترق كل هذه العوائق 
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إىل  الصـاحل ولـيس   الراعيإىل  -النهاية يف  -هو احلقيقيانتماء اخلراف  -
 -) رعية واحدة وراع واحد(فقد وردت عبارة  ؛وهنا لنا ملحوظة هامة جدا. احلظرية

الصـاحل   الراعيبدون أداة عطف، وهكذا، نستطيع أن نؤمن بأن  - اليونايناألصل يف 
النهايـة  يف  ذلك ألنـه  ؛)هذه احلظرية(التقوقع داخل  -حه بصال -يتجاوز) املسيح(

هـذه  (داخـل  يف  داخل ذاته، وليس فقـط يف  سيكون اجلميع رعية واحدة يرعاها
  ).احلظرية

  :يوحناإجنيل  السابع عشر مناإلصحاح  :االقتباس الثاين
ألن " :الفريـق األول . يسوع طالبا من أجل فريقني من املؤمنني بـه  ييصل  
خرجت  قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أين أعطيتينالذي  )ta remata(الكالم 

  )٩و  ٨: ١٧يو . ("من أجلهم أنا أسأ ل. من عندك، وامنوا أنك أنت أرسلتين
من أجل الذين يؤمنـون  ضاً ولست أسأ ل من أجل هؤالء فقط، بل أي": الثاينالفريق 

  .)٢٠: ١٧يو( ")dia tou logou autwn(يب بواسطة كلمتهم 

  ):١(التعليق رقم 
شخص الكلمة بطريقة متفـردة عـن سـائر     ييوحنا يتجلإجنيل  الهوت يف

 اإلجنيل لتعلن غاية بشارة -صيغتها املفردة املعرفة يف  - "الكلمة"لفظة  الكتاب، وتأيت
ولألسف الشديد مل تلتزم الترمجـة  . الذايتشخص الكلمة، االبن يف  الشركة يوهإالَّ 

األصل يف  الواردة عليها -عن صيغة املفردضاً ترمجة هذه اللفظة وعويف  قةالعربية بالد
علـى   العميق للنص، وخري دليل صيغة اجلمع، فضاع املعينيف  متت ترمجتها - اليوناين
أنـه مـن    يوأر. اآلنحنن بصـدده  الذي  ترمجة العبارة الثانية من االقتباس ذلك هو

تأكد من هذه القضـية، والـيكم بعـض    للاألخرى  األفضل الرجوع لبعض األمثلة
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ــواهد ، )٤٨: ١٢(، )٥٢، ٣١،٣٧،٥١: ٨(، )٣٨: ٥(، )٢٤: ٥(،)٢٢: ٢(: الش
)١٧، ١٤، ٦: ١٧(، )٢٠، ٣: ١٥(، )٢٤، ٢٣: ١٤.(  

  ):٢(التعليق رقم 
: ومها "الكلمة" معينإىل  تترمجان -يونانية العهد اجلديديف  -هناك مفردتان 

)"reema"  =(، و )الرميا"logos"  =وعندما يريد الكتاب أن يعرب عـن  ). اللوغوس
فانـه  -) كتبه أناس اهللا مسوقني من الروح القدسالذي  كالم اهللا( -اإلجنيل "كلمة"

، )االبن الوحيـد (، وأما عندما يريد التعبري عن شخص الكلمة "الرميا"يستخدم مفردة 
  .صيغتها املفردة املعرفةيف  "اللوغوس"فانه يستخدم لفظة 

  ):٣(ليق رقم التع
الذي  هو -وامن عن طريق كرازة الرسل اإلجنيل  قبلالذي  -رافد الكنيسة 

تلـك الشـركة    ،"اللوغوس"يف  بالشركة إميانه، ولكنه مدعو ألن يتكمل "الرميا"قبل 
 ، بل ممـا ال مولودين ثانية، ال من زرع يفين(يف  كما. املسيحيف  تنحل، الاليت  األبدية
 كل جسد كعشب، وكل جمد": ألن. األبدإىل  اهللا احلية الباقية )لوغوس(، بكلمة يفين

إىل  الرب فتثبـت ) الرميا(العشب يبس وزهره سقط وأما كلمة . كزهر عشبإنسان 
 كماضاً وأي). ٢٥ - ٢٣: ١بط  ١. / بشرمت هبااليت  )الرميا(الكلمة هي  وهذه. "األبد
نكرز اليت اإلميان  )الرميا(كلمة ي أ "قلبك فمك ويفيف  قريبة منك،) الرميا(الكلمة "يف 
مجيع إىل .…اهللا ) رميا(باخلرب، واخلرب بكلمة اإلميان  إذا(يف ضاً وأي). ٨: ١٠رو (٠هبا 

و  ١٧: ١٠رو ) / ta remata(املسكونة أقـواهلم   أقاصيإىل خرج صوهتم، و األرض
١٨.(  
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  ):٤(التعليق رقم 
 و حضور الكلمة.قةكل الكون وهو حامل لكل اخللييف  شخص الكلمة حال

مقارنـة   -إنسان  أي -اإلنسان  يف اخلليقة يتباين كميا ويبلغ ذلك احلضور قمتهيف 
 )اللوغوس(مة لقد بلغ حضور الك) التارخيي(الرب يسوع يف  املخلوقات، ولكن بباقي
وعليه . قد حل ملء الالهوت) يسوع يف(فيه إذ  ؛قمة من املستحيل ختطيهااإلنسان  يف

اخلليقة، يف  -) اللوغوس(ملفهوم حضور الكلمة  -ء هذه الرؤية البانورامية ضويف  فإننا
الـذي   اللوغوس(بواسطة كلمتهم  يبالذين يؤمنون (تعنيه عبارة  نستطيع أن ندرك ما

 احلـي ، مل يصلهم املـد  )الرميا(نستطيع أن ندرك أن هؤالء مل تصلهم كلمة اهللا ). هلم
هيأهم لـذلك  الذي  -ل الكلمة احلاضر فيهم للكرازة الرسولية، ولكنهم بفضالذي 

شـخص  يف  ليشـتركوا ) الرميا(جتاوزوا دعوة  -أن ندركه اآلن  بتدبري غري متاح لنا
حقيقـة حموريـة   على  وجيب هنا أن نؤكد). كوعينا حنن(منهم  ياللوغوس دون وع

ظـة  مـن حل إالَّ  -اخلاصة بـه   - اإلميانيةرحلته يف  مفادها أن هذا الفريق مل ينطلق
  .منه كل روافد الكنيسة ترتويالذي  التجسد، حيث نبع النعمة

  :اخلالصة
هبـا   إميانهوانطلق من  "الكلمة املكتوبة"فريق قبل : املؤمنون باملسيح فريقان 

 "الكلمـة الشـخص  "يف  اشتركآخر  ، وفريق"الكلمة الشخص"يف  مستهدفا الشركة
  .يهبفضل الكلمة احلاضر ف "الكلمة املكتوبة"متجاوزا 
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  الثانيةاملقالة 
  
  املسيحإىل  االنتماء

  

  :مقدمة هامة :أوال

  :املسيحإىل  مفهوم االنتماء - ١
يعرفه البشر، مقارنـة   مفهوم ومضمون خمتلف، ال -املسيح إىل  -لالنتماء   

أنـه   ؛ مبعين"من اخلارج"املسيح ليس انتماء إىل  فاالنتماء. لديهمالذي  بذلك املفهوم
 تـارخيي  "شـخص إىل "أو  -يتم االقتناع هبا  - "فكرة معينةىل إ"انتماء  كأيليس 

إىل  انتمـاء "أي  الداخل،إىل  ، ولكنه انتماء)من اخلارج(تلتصق به األذهان واألفئدة 
فلـم   ؛أن العامل مل يعرف مثل هذا النوع من االنتماء واحلقيقة. "داخل الشخص ذاته

درجة الدخول فيها كجـزء  إىل  معهاوالتوحد  ييعرف العامل فكرة معينة قد مت التماه
نفر لدرجة أهنم صاروا مسـتوعبني  إليه  يومل يعرف العامل شخصا تارخييا انتم. منها

 -تـارخيي   املسيح ليس جمرد شـخص . داخله،كأجزاء منه، ولكن املسيح هو هكذا
جسـده   فهـي  ؛الكنيسة يعقائديا، بل انه شخص حيتو الكنيسة فكريا أوإليه  تنتمي

وهكذا يتكمـل  !!!. املسيح جمرد رأس لكيان فارغ يدون هذا االنتماء يبقاخلاص، وب
والتأكيـد املسـتمر    - باإلحلـاح ، ويذكرنا ذلك، إليهوميتلئ املسيح بانتماء الكنيسة 

اليت  كتعبري عن كيان الكنيسة،) املسيح يف(مصطلح على  -واملستميت للرسول بولس 
  .بدورها ليس هلا وجود، خارجا عن هذا االسم
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الشـخص،  إىل  االسم هو انتماءإىل  هو الشخص، واالنتماء) املسيح(االسم   
تعلن جميئ اليت  صيحات اخلالص احتفالية الشعانني تتعايل ويف. بالدخول والتموقع فيه

اسـم  يف  مبارك االيت: )اسم الرب(ومضمون لالسم  ي، كمحتو)الكنيسة(مملكة داود
  ).١٠و  ٩: ١١مر .(اآلتيةلكة أبينا داود ، مباركة مم)اليوناينحبسب النص (الرب 

  :املسيحإىل االنتماء آلية  - ٢
يعلمنـا أن   اإلهليفاحلق  ؛وديناميكيته ليس فعال بشريا املسيحيفعل االنتماء   

 ابـن "أنه صـار  حىت  البشر،إىل  يانتمالذي  أن الكلمة هوأي  الكلمة صار جسدا،
ـ الذي  هو. ل وليس اجتاها صاعدافاجتاه حركة االنتماء هو اجتاه ناز. "اإلنسان  يانتم

 بينما انتمـاء  "الفعل"هو اإلنسان إىل  انتماء الكلمة. ، فيهإليهفصرنا منتمني والً أ إلينا
فالكلمـة   ؛للمفهوم طبيعة مزدوجة إنوبالتأكيد، . "رد الفعل"الكلمة هو إىل  اإلنسان

وهذا  -له  اليت -بدية احلياة األيف  حينما صار جسدا، تأله البشر فيه، صائرين شركاء
بفعله ومساره  -احلقيقة املؤكدة، أن حدث االنتماء  ي، ولكن تبق"النعمة"هو مفهوم 

إىل  )بضم امليم( يعطهو املُ "االبن" فشخص ؛، بتجسد الكلمة"النازل"االجتاه يف  هو -
هذا ، وإليه، منتمني اآلبإىل  وفيه قد صعد البشر -) كفعل(هذا هو االنتماء  -العامل 

  ).كرد فعل(هو االنتماء 
صنعه الكلمة بتجسده، مهيئا لنفسه الذي  ، حدث االنتماء هو االختراقإذن  

الـرب  (رأسا لكيان وجودهم اجلديد، ومن هذه الرأس  إياهمن البشر، جاعال داً جس
ختترق الكل اليت  وإرادتهبقدرته الذاتية  -ينطلق مسار حركة االنتماء ) يسوع املسيح

 مـا  يكتمل كيان املسيح، املمتلئ بكنيسته، وحـيت  ماحىت  األعضاء، جلذب كل -
  ."اإلنسان ابن" جميءيكتمل 
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  :االنتماءسؤال  - ٣
املسـيح، مـن   إىل  هذا املفهوم، هل جيوز لنا أن نعتقد بأن االنتماءعلى  بناء  

 -مـن الكنيسـة    -كقبول رافد معني ( "رد الفعل"املمكن أن حيتكره منط معني من 
 إقصـاء يف  الذين هم خارج هذه املنظومـة،  يبينما يبق) وتصديقها اإلجنيليةة باحلقيق
هو فعـل  ) املسيحإىل (كان حدث االنتماء  إذا: آخر ومبعين. عن هذا االنتماء؟ وأبعاد

 إطاريف إالَّ  -اإلجنيل  بشارة إليهمللذين صارت  - ثوال حيدخارج عن قدرة البشر 
أن على  "عجز الكلمة"، ذلك فهل يعين -ة املتجسد املنطلقة من الكلم -مسار النعمة 

: ثالث ومبعين!. الذين مل يتح هلم القيام برد الفعل، هذا؟ اآلخرينيف  حيقق هذا االنتماء
  .؟"رد الفعل"بواسطة  "الفعل") بضم الياء(هل حيتكر 
أبنـاء  "جمرد رد فعلنا حنن يف  املمكن، "رد الفعل"حنن من املستحيل أن خنتزل   

فهذا يصبغ الكلمة املتجسد بالعجز وجيعله حكرا لتصوراتنا، بينما  ؛"ازة الرسوليةالكر
بطـرق   -البشر إىل  -أن حيقق انتماءه على  أنه من املفترض أن الكلمة املتجسد قادر

الكلمـة  يف  ودعينا للشـركة اإلجنيل  ، من ضمنها طريقنا، حنن، الذين قبلنا كلمةشيت
  ).الشخص(

املسيح هو حركة النعمة املنطلقة من الكلمة املتجسد حنـو   إىل االنتماء: إذن  
ـ  -مسار هذه احلركـة   ويف -والرب يسوع املسيح . حتقيق وجود الكنيسة  ييتخط

أثنـاء   -وذلك ألن الكنيسـة   ؛)ككنيسة(الكنيسة بذاهتا  "يوع" يويتجاوز مستو
ما مل تره عـني  "إىل ي تنتم، فعليا إمنا -املسيح إىل  هذا العامل، حنو االنتماءيف  رحلتها

 تعـي ميكن أن  لذلك فالكنيسة ال. "قلب بشرعلى  وما مل تسمع به أذن وما مل خيطر
وان كان قد أتيح لرافد من روافد الكنيسة أن . هذا العامليف  -كامال  -وتدرك ذاهتا 

جتاوز على  القادر -، فالرب يسوع املسيح )ككنيسة(بذاته  "الوعي "يتمتع بقليل من 
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يف  - "العدم"جتاوز على ضاً ، هو قادر،أي"فيه"حنو الكل،  -ذلك الرافد يف  - "يلالقل"
  .أيضا "فيه"حنو الكل  -خارج ذلك الرافد 

العاشر من رسالة بولس اإلصحاح  :عجيب ،كتايبنص : ثانياً
  :أهل روميةإىل  الرسول

  التعليق

  :اجلديدإسرائيل  - ١
لماته وبشخوصه وبأحداثـه  بك -لكل الكتاب  إن: أساسي، نقولكمنطلق   
يسة، وعليـه  املستوعب للكن "املسيح"شخص إالَّ  تستهدف بنية رمزية، ال -التارخيية 

قد اختري هذا  -قدميا  -كان وإذرمزا للكنيسة، إالَّ  مل يكن "القدمي"إن إسرائيل : نقول
هـي   الشعب ليستعلن له اهللا ذاته، من خالل الناموس والوصايا، فكنيسة العهد اجلديد

، وذلك حينما يقبلون دعوة "ناموس املسيح "يف  الشعب املختار ليستعلن له اهللا ذاته،
لذلك فانه . "جسد املسيح "، فينطلقون حنو حتقيق كيان وجودهم داخل اإلجنيلكرازة 

ـ "فقط -الصورة احلقيقية للوصية، وفيه  ياملسيح تتجليف  -فقط  - الرؤيـة   يتتجل
يف  "إسرائيل" يقدماإلصحاح  هذايف  -ان الرسول بولس لذلك ف. "احلقيقية للناموس

هلـا  الـيت   املسيح، الكنيسةيف  ، الكائنة"كنيسة العهد اجلديد"أي  ،احلقيقيمفهومه 
. "املسيح للرب لكل من يـؤمن : هي ألن غاية الناموس": ناموس، مضمونه هو املسيح

  .)٤: ١٠: رو(
نوط بتأويل واستعالن اخلطـاب  هو امل) كنيسة العهد اجلديد(اجلديد  إسرائيل  

ذلك، يقوم الرسول بولس بتقـدمي   ، ويف)١٤ - ١١: ٣٠: تث(يف  الوارد -القدمي 
يف  ال تقـل ": فيقول هكـذا  "باإلميانالذي  وأما الرب": بؤرة جتليه فيقوليف  اخلطاب،
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ليصعد أي اهلاوية؟ إىل  من يهبط: ليحدر املسيح، أوأي السماء؟ إىل  من يصعد: قلبك
 كلمةأي قلبك  فمك ويفيف  سيح من األموات لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك،امل

بقلبـك أن اهللا   وآمنتاعترفت بفمك بالرب يسوع،  إنألنك : نكرز هبااليت اإلميان 
  ).٩ - ٦: ١٠رو ( ."أقامه من األموات، خلصت

، كمستهدف من الكـرازة،  "اجلديدإسرائيل "وهكذا يقدم الرسول بولس،   
  .نكرز هبااليت اإلميان  )الرميا(قريبة منك، كلمة ) الرميا(الكلمة : اإلجنيل بكلمة

من (حبقيقة ذاته، وهو ذلك الرافد  والوعياجلديد، هو املنوط بالعلم  إسرائيل  
ألعلهم مل يسـمعوا؟  : أقول لكنين(كل األرض يف  الكرازةإليه  وصلتالذي  )الكنيسة

: أقـول  لكنين. "املسكونة أقواهلم أقاصي يلمجيع األرض خرج صوهتم، واإىل "! يبل
بأمـة غبيـة   . م مبا لـيس أمـة  أنا أغريك": يقول يموسوالً مل يعلم؟ أإسرائيل  ألعل

 ، وصرت ظاهراًيطلبونينوجدت من الذين مل ": مث يتجاسر اشعياء ويقول. "أغيظكم
إىل  يـدي طول النهار بسـطت  ": فيقولإسرائيل  أما من جهة. "للذين مل يسألوا عين
  )٢١ - ١٨: ١٠رو . ("شعب معاند ومقاوم

، هـو  )جسد املسيح(هناك رافدا، من روافد الكنيسة  إن: ونستطيع أن نقول  
اإلجنيـل   يضم الذين استثمرت فيهم دعوة الكرازة، بالنعمة، وحتقق فيهمالذي  ذلك

 -ة الكلمة املتجسد، وأما أولئك الذين مل تستثمر فيهم دعوة الكرازيف  فصاروا شركاء
: حيق لنا السـؤال  واآلن. "الشعب املعاند واملقاوم"حبق، فهم اإلجنيل  ورفضوا أن حييوا

من هم، أولئك الـذين  . من خالل هذا املنظور؟ ،"األمم"ماهو املوقع اجلديد ملصطلح 
الرسول، بأهنم ليسوا أمة، وبأهنم أمة غبية، سيغيظ هبا الذين رفضوا دعـوة   إليهميشري 
يف  مل يطلبوه ومل يسألوا عنه وبالرغم من ذلك كـان هلـم نصـيب    ، وبأهنماإلجنيل

  !.الكنيسة؟



٢٨  

  :"اجلديد إسرائيل"أمام  ،القضية احملورية - ٢
اجلديـد  إسـرائيل   حتقق وجود شخص املسيح، املمتلئ بكنيسته، وأمـا  هي  
، اإلجنيلأن يصري أحد روافد هذه الكنيسة، وذلك بقبوله وباعترافه بكلمة إىل  فمدعو
  ).٩ - ٦: ١٠رو إىل  ارجع(قلبه فتثمر حلساب املسيح يف  أن حيياهامث ب

رو ( "كل من يدعو باسم الرب خيلص": احلاكمة ،القاعدة الكتابية - ٣
١٣: ١٠.(  

إىل  -بطريق خاطئـة   -الفعل املترجم : هبذه املداخلة اللغويةوالً أ يلامسحوا   
 لقب، كمـا  إعطاءاسم أو  طاءإع، ومعناه "epikalew":  اليوناين، هو الفعل "يدعو"
 معـين أي  ، وال حيمل هذا الفعل)٧: ٢يع ( "به عليكم دعيالذي  االسم احلسن": يف

، "kalew": يفيد ذلك، هـو الذي  اليوناينفالفعل  ؛)invitation(يفيد توجيه الدعوة 
  ."epi"وهناك اختالف كبري بني الفعلني، جملرد وجود حرف اجلر 

بضم اليـاء وتسـكني   ( يعْدكل من ُي": هي للعبارة، الترمجة الصحيحة إذن  
ها قـد  . اسم الرب خيلص "داخل"إىل  ينتميكل من أي  ."باسم الرب خيلص) الدال

  ).جاز التعبري إن(، "سمإلا"الهوت إىل  عدنا ثانية

  :يعاجلها الرسول هياليت  ىالكربواملعضلة  ،اإلشكالية - ٤
إىل  هذا العامليف  -، قد انتموا )يسةالكن(اسم الرب إىل  ليس مجيع من ينتمون   

والبد أن نالحـظ، أن  ). ١٦: ١٠رو . اإلجنيللكن ليس اجلميع قد أطاعوا (اإلجنيل 
نفس السياق، يف  العبارات السابقة،يف  هنا هو نفس املضمون "اجلميع"مضمون كلمة 

 مغنيـاً "للجميـع   "واحداً ، ألن رباًواليوناين اليهوديألنه ال فرق بني ": حيث يقول
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باسم الرب  يألن كل من يدع. به) بضم الياء وتسكني الدال(عون ْدالذين ُي "جلميع"
  )١٣و  ١٢: ١٠رو ( "خيلص

يكشـف قصـور    -سؤال عجيب ومدهش يف  وهنا يأخذنا الرسول بولس،  
 تصور وجوده معنـا،  يوعل -) مثلنا(غري املؤمن -اآلخر "خالص"تصور على  قدرتنا

مبن مل يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون ) بضم الياء وتسكني الدال(ن عوْدفكيف ُي": الربيف 
رو ( "مل يرسـلوا؟  إنمبن مل يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بال كارز؟ وكيف يكرزون 

الكنيسة، يتم حتقق وجـوده خـارج نطـاق    يف  ، هناك رافدإذن ).١٥و  ١٤: ١٠
 إىل -د سـجل  الرسول بولس ق. هو وها .، متاماًاإلجنيلالكرازة وخارج نطاق دعوة 

  !.سؤاله املتسلسل العجيبيف  دهشتنا من ذلك األمر -األبد 

  :إطاعة اإلجنيل - ٥
طاعة اخلضـوع،  هي  ،"اإلجنيل ليس اجلميع قد أطاعوا" :يف الطاعة، الواردة  
مت (طاعة الريح ليسوع  :عناستخدم، مثال للتعبري  د، قاملستخدم هنا اليوناينوالفعل 

: ٦أف (، طاعة العبيد لسادهتم )٢٧: ١مر (نجسة ليسوع ، طاعة األرواح ال)٢٧ :٨
فالرسول يتحدث عن  وبالتايللالقتناع أو القبول،  معينأي  وال حيمل الفعل، هنا). ٥

مل ترفضه، ألنه  يوه -هذا العامل يف  -اإلجنيل  حتت لواء تنضوالكنيسة مل يف  شرحية،
 ، هـو مـا  "عدم القبـول " عينيالذي اآلخر  بينما الفعل. مل يعرض عليها من األصل

  ."املعاند"التعبري عن الشعب يف  ستخدمه الرسولا

  :اخلالصة
. املسيح، هكذا يتحقق وجـود الكنيسـة  يف  املسيح هو الكينونة إىل االنتماء  

مدعوون ألن يصريوا أحد روافد ) اجلديد إسرائيل(املؤمنون بواسطة الكرازة الرسولية 
باملفهوم املطلـق، غـري   ( "األمم"لكرازة، يوجد ا إطارالكنيسة، ولكن، خارجا عن 
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ميكـن   مالبسـات ال يف  لغربتهم) واقعيا(، أولئك الذين مل تصلهم الكرازة، )التارخيي
من روافد الكنيسـة،  داً من هؤالء،يستطيع الرب يسوع املسيح أن يهيئ راف. ختطيها

 يـأيت أن  الكلمة املتجسد، يستطيع قاستحقافقط، . رسول أو كارز إىل دون حاجة
أبناء الكـرازة  (اجلديد إسرائيل  ، ليغيظ به املعاندين من أبناء"جاهل بقضية ذاته"برافد 

  ).الرسولية
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  املقالة الثالثة
  

  اآلخرعلى  احلكم
  

  :مقدمة هامة: أوالً

  :مفهوم الدينونة - ١
، قانوينالختراق  "التعرية"و  "الكشف"حالة هي  باإلدانةالدينونة، أو احلكم   

  .الوقوع حتت طائلة القانونيستوجب 
) قـانون (نـاموس  يف  ما حنن بصدده هو قانون احلياة والوجود، املستعلن -  

  ).٢: ٦غل ( ."متموا ناموس املسيح": املسيح، كقول الرسول بولس
 يفحـو هي  -شخص الكلمة املتجسد يف  املعطاة للبشر -احلياة األبدية  -  

، ورفضه سوف يفتضح، باستمرار حالـة  باملسيحاإلميان  ، وعدم"القانون"ومضمون 
يؤمن باالبن  ال والذييؤمن باالبن له حياة أبدية، الذي ". املوت، وعدم اخلالص منها

حالة سلبية، هي  ، الدينونةإذن ).٣٦: ٣يو .("حياة بل ميكث عليه غضب اهللا يلن ير
ـ  "قـانون "مظلة  إىل -اجيابيا  -حتصيال حاصال لعدم قبول الدخول  تعين أي  اة،احلي

بني احلياة واملوت، بـني هـؤالء    - "الصارخ"فان التمايز  وبالتايل. "شخص املسيح"
حد ذاته، حـدث النطـق حبكـم    يف  هو -املسيح، وأولئك الذين خارجه يف  الذين

العامل ليدين العامل، بل  إىل ألنه مل يرسل اهللا ابنه". املسيحيف  الذين ليسواعلى  الدينونة
، ألنـه مل  )بالفعل(يؤمن قد دين  ال والذييدان،  يؤمن به اللذي ا .ليخلص به العامل
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النور  إن: الدينونةهي  وهذه) "االسم"الهوت  إىل عودة. (يؤمن باسم ابن اهللا الوحيد
. العامل، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، ألن أعماهلم كانت شـريرة  إىل قد جاء

وأما من . النور لئال توبخ أعماله إىل يتيأات يبغض النور، وال ئألن كل من يعمل السي
  ).٢١ - ١٧: ٣يو . ("تظهر أعماله باهللا معمولة لكيالنور،  إىل يفعل احلق فيقبل

  :بالدينونة ،إليهحيتكم الذي  القانون - ٢
مبفهومه  -) القانون(الناموس هي  حنن بصددها، ليستاليت  املرجعية القانونية،  

هو  "القانون"اخلروج عن . هو، غاية الناموسذي ال شخص املسيح،هي  بل -العتيق 
يسـجلها  اليت  وليس لدينا أوضح من القاعدة الكتابية،. "شخص املسيح" اخلروج عن

: ٨رو ( ."املسيح يسوعيف  الذين هماآلن على  من الدينونة يءش ال": الرسول بولس
١.(  

  :بالدينونة ،أهلية احلكم - ٣
بد أن يكون مدركا حلـدود وأطـر   ، قاضيا حقيقيا، الالقاضييكون  لكي  
هـذا  . تفاصيل القـانون  وفحوىالبد له أن يكون مدركا لشروحات أي  القانون،
يف  كان هناك خروج عن القـانون  إذا -يؤهله للحكم باخلروج عن القانون  اإلدراك

وأما . باإلدانةحيكم  أنيستطيع، وهو مرتاح الضمري،  وبالتايل -القضية املعروضة عليه 
، بـل هـو   إليه، حيتكم "نص"فالقانون ليس جمرد  -حنن بصددها اليت  -قضية عن ال

منتلك  -حنن املسيحيني  -أنناحقا، ). شخص املسيح(شخص يتجاوز الزمان واملكان 
القول بأننـا  على  ، ولكننا، بالفعل لن نتجاسر)شخص املسيح(تصوراتنا عن القانون 

 وبالتايلننا منتلك حدود القانون وأطره، القول بأعلى  مع القانون وال نتجاسر ىنتماه
 إننا. أحد باخلروج عن القانونعلى  -القول، بأننا نستطيع أن حنكم على  نتجاسر ال

حنن املسيحيون مـدعوون  !. القول بأننا قضاةعلى  نتجاسر ال –هذا العامل يف  -اآلن 
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). سـيح امل يف(هذا العامل، بل حينمـا نتكمـل،   يف  ، ولكن ليس"قضاة "ألن نصري
 "نستطيع أن ندين العامل، ألن -ونصري أعضاء فيه  -فقط،حينما خنرج من هذا العامل 

  ).٢: ٦كو  ١( "القديسني سيدينون العامل
مل نكن منتلك نص القانون  القانون، ماهي  تصوراتنا عن القانون ليست إن -  

شـخص   ىلإ ، بلقانويننص  إىل حنتكم قضيتنا، هذه، حنن ال ويف. وفحواه وحدوده
مكتوب، ولكن ليس القـانون هـو جمـرد     "هليإنص "بالتأكيد حنن لدينا . يستوعبنا

يستعلنه هذا النص، وستظل الذي  هذا النص، بل هو الشخص يعن فحو "تصوراتنا"
 -يترجم فيه الذي  احلد إىل بالنعمة ىعالقتنا هبذا النص جمرد خربات خاصة بنا، تتنام

ص املسيح، وحينئذ فقط نستطيع القول بأننـا قـد   شخيف  حياة أبدية، إىل -النص 
، "القـانون "، حينئذ فقط نستطيع القول بأننا استوعبنا "اإلهليالنص " ياستوعبنا فحو

 يف( إلينـا  ي، غري املنتماآلخرحينئذ فقط نستطيع القول بأننا مؤهلون للحكم بدينونة 
  ).املسيح

  :نص كتايب: ثانياً
هبـا  الـيت   تدانوا، ألنكم بالدينونة ال لكيتدينوا  ال": "مىت"، حبسب اإلجنيلمن  -١

عني الذي يف  القذىوملاذا تنظر . به تكيلون يكال لكمالذي  تدينون تدانون، وبالكيل
أخرج  دعين: عينك فال تفطن هلا؟ أم كيف تقول ألخيكيف اليت  اخلشبة وأماأخيك، 
اخلشبة مـن عينـك،   والً أخرج أ مرائي عينك؟ يايف  من عينك، وها اخلشبة القذى

وال تعطوا القدس للكـالب،   ال! من عني أخيك القذىأن خترج داً وحينئذ تبصر جي
 ١: ٧مت . ("درركم قدام اخلنازير، لئال تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم اتطرحو

- ٦.(  
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 يأحد فال يقضعلى  ال تقضوا. وال تدينوا فال تدانوا": "لوقا"، حبسب اإلجنيلمن  -٢
ـ  أعطوا. روا يغفر لكماغف. عليكم يف  يعطـون ضـاً  مهـزوزا فائ داً تعطوا، كيال ملب

  ."به تكيلون يكال لكمالذي  ألنه بنفس الكيل. أحضانكم
يف  ؟ أما يسـقط االثنـان  ييقود أعم أعمى أن هل يقدر": وضرب هلم مثال

ملاذا . حفرة؟ ليس التلميذ أفضل من معلمه، بل كل من صار كامال يكون مثل معلمه
عينك فال تفطن هلا؟ أو كيـف  يف اليت  عني أخيك، وأما اخلشبةالذي يف  لقذىاتنظر 

تنظـر   عينك، وأنـت ال الذي  القذىأخرج  ، دعينيأخ يا: تقدر أن تقول ألخيك
ـ والً أخرج أ! يمرائ عينك؟ يااليت  اخلشبة أن داً اخلشبة من عينك، وحينئذ تبصر جي
  ).٤٢ - ٣٧: ٦لو ( ."عني أخيكالذي يف  القذىخترج 

  :التعليق

  :ال تدينوا - ١
إسـرائيل   ، كما كان يفعل"اآلخر"، ليس لك أن تدين "اجلديد" إسرائيل يا  

هي اليت  -وسط هذه املساحة اجملهولة  ففيليس لك أن حتكم عليه باملوت؛ . "القدمي"
، أنت جتهلهم، وتستنكر عليهم أهنـم  )املسيح يف(لك  إخوةيوجد  -خارج حظريتك 

  .جيهلون حقيقة أنفسهم ككنيسةضاً نيسة، وهم، أيالك إىل ينتمون

  :والقذىاخلشبة  - ٢
، بفضـل  )ككنيسة(بذاتك  الوعي، قد يكون لك بعض "اجلديد" إسرائيل يا  

علـى   يعطيك متـايزا،  ال الوعيمن  النسيب، ولكن هذا القدر اإلجنيلقبولك لبشارة 
، املسـيح جيـداً   حقيقة يانك تظن أنك مبصر وتر. "اجملهول لك ولنفسه" -اآلخر

أن كليكمـا  هـي   ، ولكن حقيقة األمـر )من وجهة نظرك( األعمى، اآلخرخبالف 
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اآلخر  ، فهو متايزكان هناك متايز نسيب إن. "ىأن يقود أعمأعمى  وال يقدر"، !أعميان
مبجرد مفارقته هلذا العامل سوف تنفـتح   -املسيح  إىل لينتمياملختار  - فاآلخر ؛!عنك
 إسـرائيل  ، وأما أنـت يـا  )ككنيسة(ويتحقق له كامل وعيه بذاته املسيح، يف  عينه،

. جهاد حيدده مسـار النعمـة  يف  األرض،على  فترة وجودك ي، فسوف متض"اجلديد"
تنفـتح  . "القليـل "وعيك  ىيتنام. للنعمة تراكميمسار يف  فترة وجودك هذه يتقض

  .عينك تدرجيياً
عـني  يف  ، وأماتيتها، تدرجيياً، يتم تف"خشبة"، "اجلديد" إسرائيل عينك، يا يف  

  .املسيحيف  ، ينتزع،"قذى"، فيوجد، جمرد "ذاك"
العـامل أن تـدرك وجـود    يف  ، وأنتاآلنتستطيع،  ال أنت، "اجلديد"إسرائيل  يا -

 يف(املسيح، ولكن حينما تصـري كـامال   يف  تستطيع أن تراهم، ال. ، هؤالءإخوتك
 أمـا ، "التلميذ مثل معلمه"نئذ يصري حي. ، تستطيع حينئذ أن تدرك وجودهم)املسيح
أن  إىل إسـرائيل  انتظر يا. تنكر وجودهم فيه ماحىت  فلست أفضل من معلمك،اآلن 
  .تصري لك، رؤية وبصرية معلمك ماحىت  تتكمل

  :ال تعطوا القدس للكالب - ٣
جمرد  أنت. حتتكر املسيح ال أنت. لآلخر "املسيح" أعط، "اجلديد"إسرائيل  يا  

املسـيح  . يتجاوزك "املمتلئ"و املسيح، . "جسد املسيح"متأل اليت  الروافد ، من"رافد"
 الـذي (باملسـيح   إسرائيل من، ياآ. ، هذا هو املعيار"الكيل امللبد املهزوز"املمتلئ هو 

 "اآلخـر "كان  إذاألنه،  ؛، تعطاهلآلخر، "املسيح"أعط ). ملئهيف  ،آخريشترك معك 
 وال تتكملإليه  تنتمي -أنت ذاتك  -يكمل كيانا  أنه يكمل كيان املسيح، فهذا يعين

  .فيه وبهإالَّ 
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القدس  إعطاء" ، هولآلخراملسيح،  إعطاءك، أن "اجلديد"يا إسرائيل  تظن ال  
املسيح، يف  لك، "كإخوة"اآلخر  تظن، أن وجود ال. "الدرر للخنازير إلقاءللكالب أو 

واقع احلال أنه تدمري لتصوراتك ، و"الكنيسة، جسد املسيح"هو ختريب وتدمري ملفهوم 
انسجام وجتانس الكنيسة، لن يشق ولن يدمر، بسبب وجود  إن. ، عن الكنيسة"أنت"
  .املسيحيف  ، معك)رافد اجلهالة( "اآلخر"

  :ملحوظتان لغويتان - ٤
يف  ، فقد ورد الفعلاألمر حتمل معين ،الاليونايناألصل يف  ،"تعطوا ال"عبارة   

ـ  ، املقصود هـو للمعلوم، وعليه فان املعين املبين املاضين الصيغة املصدرية للزم  ينف
لن تعطوا القدس للكالب، بقبولكم : الصحيح هو أن املعينأي  ،مستقبليحدوث فعل 
  .هذا العامليف  حظريتكم، إىل ينتمون املسيح، اليف  أن لكم أخوة،

التمزيق  - اليوناين األصليف  - يعين ، ال"تلتفت ومتزقكم"يف  "متزقكم"الفعل   
يف  وختريب الغرض منه، كما ورد يءضياع هيئة الش ، بل يعينيءلش املادي) التدمري(
الزقاق، فاخلمر تنصب والزقـاق   "تنشق"زقاق عتيقة، لئال يف  جديدة جيعلون مخراً ال"

مـر  (، )١٧: ٩مت . ("زقاق جديدة فتحفظ مجيعاًيف  جديدة بل جيعلون مخراً. تتلف
فانتـهر  الشيطان وصرعه،  "همزق" آٍتوبينما هو "يف  ، وكما)٣٧: ٥لو (، )٢٢: ٢

  ).٤٢: ٩لو ( "أبيه إىل وسلمه الصيب يالروح النجس، وشف عيسو
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  املقالة الرابعة
  
  "األمم"مصطلح 

  

  :أوالً اخلريطة الدينية
لفهم مصـطلح  داً هم جمأنه  يأر وا يل أن أحنت هذا املصطلح، وأنينامسح  

يف  عالقة اهللا بالشرائح املختلفة للبشر، املعلنة: هو "اخلريطة"ك وما أعنيه، بتل. "األمم"
 يفنر ؛)يبدو عنصريا( ظاهريوجه : وهلذه اخلريطة وجهان). بعهديه(الكتاب املقدس 

يف  - أيضـاً  يونر "الناموس"أعلن له اهللا ذاته،من خالل الذي  ،"شعب اهللا املختار"
وجهـا  ضـاً  أي يونر.من العالقة هنائيا ءباإلقصااألمم، احملكوم عليهم  -نفس املشهد 

، املسـتترة وراء  "عدالة اهللا"مسار النعمة، وهو وجه ميثل يف  للخريطة، يتكشف آخراً
 "لشعب اهللا اليت  ،اإلميانداخل حظرية "التمرد والرفض  "فبينما حيدث،  ؛ذلك املشهد

 ، لتدخل)نني، سابقااملرفوضني واملدا(يتم اجتالهبا، من األمم  "رعية  " ي، نر"املختار
، )داخل احلظرية( لإلميانشعب مدعو : )اخلريطة(هذا هو النموذج . اإلميانحظرية  إىل

  ).من اخلارج(و مستجلبون  "الداخل يف  "، متمردون )اخلارج يف(شعوب مرفوضة 
الكالب ( "األمم  "مقابل يف  ، الشعب املختار،"القدمي إسرائيل  "هكذا كان   

، يقيم اهللا، من !"املختار "، وبينما يتمرد، ذلك )احملكوم عليها باملوت الضالة، املدانة،
مل  اليت(غاية الناموس : هوالذي  يغيظهم هبا، بقبوهلم املسيح، "أمة  "الكالب "أولئك 

  ).يدركوها
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، "التطبيق القدمي  "، ويصبح "النموذج  "تطبيق نفس  يالعهد اجلديد يتجل يف  
العهد اجلديد يف  ،"املختار"فالشعب  ؛"التطبيق اجلديد  "يف  ، يتم امتالؤه"رمز "جمرد 

 .العـامل كلـه  يف  ،اإلجنيلقبلت دعوة اليت  الكنيسة، "رافد "، هو )اجلديد إسرائيل(
. "رافد الكرازة الرسولية، للعامل أمجع "، هو "املدعوون مسيحيني  "اجلديد هوإسرائيل 

، هؤالء هـم احملكـوم   "هوم اجلديد لألمم املف "اخلارج، فيوجد من هم ميثلون يف  أما
، بالسجن داخل ثقافات ومعتقدات خمتلفة، يكاد يكـون مـن   )هذا العامل يف(عليهم 

ولألسـف   -ضـاً  ، وهم أياإلجنيلبواسطة كرازة ) عمليا وواقعيا(املستحيل اختراقها 
 وسط هـذه  ، ويف"املسيح"خارج  باإلقصاء، "املسيحيني "حمكوم عليهم من -الشديد 
املغـايرة للثقافـة واملعتقـد     -املترامية من الثقافات واملعتقدات ) اخلارجية(املساحة 
يف  يوجد الكثري من البشر الذين قد هيأهم اهللا، بالنعمة ليصريوا شـركاء  - املسيحي

. "ابن اهلالك"عن ضاً ، عو"اجلديدإسرائيل "، داخل "املتمرد"عن ذلك، ضاً املسيح، عو
كامل وضوحها، يف  العهد اجلديد، "خريطة"يقدم الرب يسوع، صالته األخرية،  ويف

، حفظتهم أعطيتين الذيامسك،يف  العامل كنت أحفظهميف  حني كنت معهم": فيقول
ولست أسأل من أجل هـؤالء  . …ابن اهلالك ليتم الكتاب إالَّ  ومل يهلك منهم أحد

  ).٢٠و  ١٢: ١٧يو ( "بواسطة كلمتهم من أجل الذين يؤمنون يبضاً فقط، بل أي

  :ثانياً عدل اهللا
بعـض النصـوص،    يليفيما . الكتايبنفهم النص  لكياالستنارة،  إىل حنتاج  

  :ونسال الرب أن ينريها أمام أذهاننا 
كـل  "يف  بل. يقبل الوجوه باحلق أنا أجد أن اهللا ال: ففتح بطرس فاه وقال"  

 بـين  إىل أرسـلها اليت  )اللوغوس(الكلمة . يتقيه ويصنع الرب مقبول عندهالذي  ،"أمة
  ).٣٦ - ٣٤: ١٠أع . ("رب الكل"هذا هو . بيسوع املسيح ميبشر بالسالإسرائيل 
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: املسيح، ألنه قوة اهللا للخالص لكل مـن يـؤمن   بإجنيل أستحيلست  ألين"  
أما ": ، كما هو مكتوبإلميان، بإميانألن فيه معلن بر اهللا . "لليوناينمث  أوالً لليهودي"

  ).١٦: ١رو .("حييا انفباإلميالبار 
العمل الصاحل يطلبون اجملد والكرامة والبقـاء، فباحليـاة   يف  أما الذين بصرب"  
للحق بل يطـاوعون لـالمث،    نوال يطاوعووأما الذين هم من أهل التحزب، . األبدية

مث  أوالً اليهـودي ": يفعل الشرإنسان  كل نفسعلى  فسخط وغضب، شدة وضيق،
. "اليونـاين  مث أوالً اليهودي": ة وسالم لكل من يفعل الصالحوجمد وكرام. "اليوناين

  ).١١ - ٧: ٢رو ( ."ليس عند اهللا حماباة"الن 
 اليهودي"فرق بني  ألنه ال. "ىكل من يؤمن به ال خيز": ألن الكتاب يقول"  
بضم الياء وتسـكني  (عون ْدجلميع الذين ُي ، مغنياً"للجميعداً واح رباً"ألن . "واليوناين

فكيف يدعون مبن مل يؤمنوا بـه؟  . "باسم الرب خيلص يكل من يدع"ألن . به) لالدا
 - ١١: ١٠رو ( ."وكيف يؤمنون مبن مل يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بال كـارز؟ 

١٤.(  

  :تعليق
ـ  إدراكلتتابع  إشارةهي  ،"اليوناين مث أوالً اليهودي": عبارة   كنيسـة   يووع

، هـو  اإلجنيـل دعوة كـرازة  إليه  صارتالذي  ،"اجلديد" فإسرائيل ؛العهد اجلديد
ـ   -فيقبل  ؛هذا العامليف  ،جيتاز اخلربة أوالًالذي  ،"اليهودي"  - يمبا أتيح له مـن وع

كيان يف  الشركة األبدية إىل هذه الصورة، لتنامي، باملسيح، وهو مدعو اإلميانصورة 
. "ابن اهلالك"من قبل  "الدعوة"، وبالطبع يتم رفض )كرافد من روافد الكنيسة(املسيح 

سـينفتح   والـذي األمم، غري املدعوين، "من  اآليت "الرافد"، فهو ذلك "اليوناين"أما 
  .، عندما يغادر هذا العامل"مؤخرا" -) ككنيسة(حلقيقة ذاته  - إدراكه
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  :آلية عدالة اهللا
هذه الفرصة . جسد ابنه إىل يأتوا وينضموا لكياهللا يتيح فرصة عادلة للجميع   

ولكنـها   - أو كمـاً  نوعاً - "الثقايف" واإلدراك الوعي يمستو ي،علليست متوقفة
 - سابقاً -عني، املُاإلنساينالفرد يف  ،"النعمة"تكرسها اليت  ،"بالتهيئة الطبيعية"حمكومة 

 ما – "األمم"يف  -املسيح يسوع، ولذلك، فان اجملهولني، املغتربني يف  للحياة األبدية،
ويقال هلم أن وجودهم إالَّ  حلساب املسيح، "الطبيعيسهم نامو"باستثمار  -أن يتكملوا

  .العامليف  يؤمنوا به لكيمل تتح هلم الفرصة الذي  ،"اإلجنيل"هو مضمون وغاية 
ألن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند اهللا، بـل الـذين يعملـون    "  

 لوا بالطبيعة مـا فعمىت  األمم الذين ليس عندهم الناموس،"ألنه . بالناموس هم يربرون
ليس هلم الناموس هم ناموس ألنفسهم، الـذين يظهـرون   إذ  الناموس، فهؤالءيف  هو

ضمريهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية ضاً أيداً شاه "قلوهبم"يف  عمل الناموس مكتوبا
. "بيسوع املسـيح  "إجنيلي"فيه يدين اهللا سرائر الناس حسب الذي  اليوميف  أو حمتجة،

  ).١٦ - ١٣: ٢رو (
كان اهللا، وهو يريد أن يظهر غضبه ويبني قوته، احتمل بأناة كثرية  إنفماذا؟ "  

 فأعـدها رمحة قـد سـبق    أنيةعلى  جمده يبني غين ولكي. غضب مهيأة للهالك أنية
كمـا  . أيضاً "األمم"، ليس من اليهود فقط بل من إياهادعانا حنن ضاً أياليت  للمجد،
. ليست حمبوبة حمبوبـة  واليت، شعيب شعيبليس لذي ا سأدعو ":ضاً هوشع أييف  يقول

 احلـي ، أنه هناك يدعون أبناء اهللا "شعيبلستم " :قيل هلم فيه الذي  املوضعيف  ويكون
 "فالبقية"كرمل البحر، إسرائيل  بينوان كان عد ": إسرائيل واشعياء يصرخ من جهة."

 ."األرضعلـى   به ضياًمق ألن الرب يصنع أمراً. ألنه متمم أمر وقاض بالرب. ستخلص
، لصـرنا مثـل سـدوم    لنا نسالً ىلوال أن رب اجلنود أبق": شعياء فقالأوكما سبق 

  ).٢٨ - ٢٢ " ٩رو (. "وشاهبنا عمورة
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 -، من املمكـن أن يتطـور   )للمختارين من األمم( الطبيعي، الناموس إذن  
ل النـاموس  ناموس املسيح، بينمـا اختـزا   إىل -بالنعمة النابعة من الكلمة املتجسد 

للمـدعوين   - ياملعتـد والتصـديق   الشـكلي  ىصيغة احملتويف  )مبفهومه الواسع(
  ."ابن اهلالك"حقيقة وواقع هي  ، فهذه"مسيحيني"

  :"غري املسيحيني"وخالص  "باملسيحاإلميان "معضلة التناقض بني 
يؤمن قد دين، ألنه مل  ال والذييدان،  يؤمن به الالذي "هي  القاعدة احلاكمة  

فهم مصطلح هي يف  ،)الظاهرة( واإلشكالية). ١٨: ٣يو ( "ؤمن باسم ابن اهللا الوحيدي
 خنراطإلحلقائق املسيحية وا العقليهو جمرد التصديق اإلميان  كان مفهوم فإذا، "اإلميان"

كل من هو خـارج   إدانةهي  كل تفاصيل العبادة املسيحية، تكون النتيجة املنطقيةيف 
  .وهذه نتيجة خاطئة، وليدة ملفهوم خاطئ). هبذا املفهوم( املسيحياإلميان  حظرية

هو الرجاء غري  -) ١١عب (يف  كما يشرحه الرسول بولس -اإلميان  جوهر  
  .جتاه سر املسيحإيف  ىرُي كل ما يجتاوز وختطأي  املنظور،

أي  "قلبـك  فمـك ويف يف  الكلمة قريبة منك،": عندما يقول الرسول بولس  
بقلبك أن  وآمنتاعترفت بفمك بالرب يسوع،  إنألنك : نكرز هبااليت اإلميان  كلمة

 "ألن القلب يؤمن به للرب، والفم يعترف به للخالص. اهللا أقامه من األموات، خلصت
األول هـو   ياملستو: لإلمياننستطيع أن نرصد مستويني  فإننا، )١٠ - ٨: ١٠رو (
 جـوهر "هـو   الثاين ي، واملستو)اعترفت بفمك بالرب يسوع إن( "اإلميان صورة"

للمدعوين  اإلميانيةالصيغة هي  هذه). بقلبك أن اهللا أقامه من األموات آمنت( "اإلميان
 جوهر " إىل يتطور بالنعمة) اإلجنيل، دعوة باإلمياناعتراف ( إميانيةصورة : "مسيحيني"

 ، هواإلمياناملستهدف هو جوهر . شخص املسيح بالقيامة معهيف  الشركةأي  ،"اإلميان
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 "إمياهنمصورة "تتممه النعمة عندما يتجاوز املسيحيون الذي  املسيح، األمريف  الشركة
  .وجود للصورة بل للشخص املسيح، حيث اليف  منطلقني حنو العضوية

مسار نعمتهم يف  - ، ولكنهم "اإلميان صورة"ليس لديهم  "األمم"املختارون، من   
، ليجدوا أنفسهم وقد "اإلميانجوهر "و يتجاوزون ويتخطون ذواهتم حن إمنا - اخلاص هبم 

  .املسيحيون - العامل يف  - هلم، قد أطلق عليهم  بإخوةاملسيح، يف  مجعتهم الشركة
جتاوز ذاته فمـارس عمـق   ) جاز التعبري إن، "عميد األمم"( اآلباء، أبو إبراهيم  
مرياثـا،   أن يأخـذه داً كان عتيالذي  املكان إىل أطاع أن خيرج دعيملا " ؛اإلميان جوهر

الـذي   قدمإذ  املوتحىت  جتاوز ذاته). ٨: ١١عب . ("يأيتأين  إىل فخرج وهو ال يعلم
 حسب أن اهللا قادرإذ  ."لك نسل ىيدع بإسحاقانه ": قيل لهالذي  قبل املواعيد، وحيده

بقلبه أن اهللا  إبراهيممن آوهكذا ). ١٩ -  ١٧: ١١عب ( "ضاًمن األموات أي اإلقامةعلى 
، )من األموات "إسحاق"وحيده،  إقامةعلى  أن اهللا قادر بإميانه(ن األموات أقام يسوع م

  ).١٠: ١٠رو  "ألن القلب يؤمن به للرب"). ٤: ٤رو ( "حسب له براً"لذلك 
 مـا ). اإلميانمقاصة (جاز التعبري  إن -، أشبه مبقاصة " حسب له براً "عبارة   

املـوت مـع   "حـىت   جتاوزت هل. اإلميانهو مقدار جتاوزك لذاتك؟ هذا هو سؤال 
، مسـيحيون  "املقاصـة "الكل سوف خيضع هلذه . القيامة معه؟حىت  وبالتايل، "املسيح

سب له، بل من ولكن مل يكتب من أجله وحده أنه ُح": )وأمماًداً يهو(وغري مسيحيني 
 .األمـوات حسب لنا، الذين نؤمن مبن أقام يسوع ربنا من ، الذين سُيأجلنا حنن أيضاً

  ).٢٥ - ٢٣: ٤رو . ("قيم ألجل تربيرناسلم من أجل خطايانا وأُأُالذي 
 صـورة "وليسـت   "اإلميـان  جوهر"هي اإلميان  احلاكمة، خبصوص النقطة  
واملختارين املهيئني من باإلجنيل  املدعوين،املؤمنني(متاح للجميع اإلميان  جوهر. "اإلميان
هذا يف  هنا -احملسوب  "الكابن اهل"ميتلكه  كل ماهي  ،)فقط(اإلميان  صورة). األمم
  .املدعوين، مسيحينيعلى  -العامل 
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  املقالة اخلامسة
  

  مقاصة اإلميان
  

يبدو غريبا عن سـياق  الذي  ،)التجاري(أن أستخدم هذا التعبري  يلامسحوا   
، فعندما يقدم الرسول بولس "اإلميان  "مفهوم يف  أجده هاما للغوص ولكنينحديثنا، 

يقدمه كمضمون لصـورة،   ، فهو الاإلميانم تنظري ملفهوم أعظ -) ١١: عب(يف  -
بالنعمة لصور حياتية،خمتلفة عاشها رجال اهللا،  "كمعاجلة  "ثابتة، حمدده ولكنه يقدمه 

اخلاصة، وبالرغم من ذلك، قال عنهم  "صورته " زمانه اخلاص ويفيف  كل -املؤمنون 
لوا املواعيد، بل من بعيد نظروهـا  مات هؤالء أمجعون، وهم مل ينااإلميان  يف " ": أهنم

 ال "لـذلك   ". مساويـا  أي يبتغون وطنا أفضل،اآلن  ولكن… وصدقوها وحيوها، 
  ).١٦ - ١٣: ١١عب ( "". "، ألنه أعد هلم مدينة إهلهم يهبم اهللا أن يدع "ييستح

حينما يتحدث عن املفهـوم   -جند الرسول بولس  -وبصفة عامة  -لذلك   
فانـه   -يتحقق به وجود الكنيسة، بكـل روافـدها   الذي  ،ميانلإلالشامل، والعميق 

 ؛، املختلفةاإلميانعظماء إميان  لصور "تلك املعاجلة النعموية  "يستخدم كلمات تفيد 
، آخرمثل يف ضاً أي. االقتباس السابقيف  ذكرناهالذي  ،" ييستح "فيستخدم فعال مثل 

: قوة اهللا للخالص لكل من يـؤمن  املسيح، ألنه بإجنيل "أستحي "لست  ألين ": يقول
أمـا  ": ، كما هو مكتوبإلميان، بإميانألن فيه معلن بر اهللا . لليوناينمث والً أ لليهودي

من الذي  الق بذاك ألنه "": يف كماضاً وأي). ١٧و  ١٦: ١رو .("حييا  فباإلميانالبار 
مـل رئـيس   يك أناجملـد،   إىل بأبناء كثريين آت، وهو "الكل "وبه  "الكل "أجله 
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 ال"من واحد، فلهـذا السـبب    "مجيعهم "ألن املقدس واملقدسني . باآلالمخالصهم 
 "الكنيسـة  "وسـط   ، ويفإخويتأخرب بامسك  ": ، قائالإخوةيدعوهم  أن " ييستح

هو الشعور بعدم لياقة أمـر  ) اخلجل(االستحياء ).١٢ - ١٠: ٢عب ( ""."أسبحك 
أنه ليس من غري الالئق باهللا أن يؤمن  يعين -حنن بصدده الذي  -وعدم االستحياء . ما

يف  ولكنه يليق باهللا أن يؤمن بـه الكـل،   متعددة، به البشر، منطلقني من صور شيت
منظورنا، حنن، الذين نعتقد أنه  أن االستحياء واخلجل هوهي  وحقيقة األمر. الكنيسة

  .روافد غريناأي  كنيسة اهللايف  يليق أن يوجد ال
التقييم  إعادةيستخدمه الرسول بولس، يفيد مضمون آخر  لوأيضا، هناك فع  
 " ": يف ، مل يكن واضحا قبال، كما"للصورة  "جديد داً يكشف بعالذي  واحلساب،

كنت متعديا الناموس، فقـد صـار    إنولكن . عملت بالناموس إنفان اخلتان ينفع 
غرلته ختانا؟  " حتسب "كان األغرل حيفظ أحكام الناموس، أفما  إن إذا! ختانك غرلة
الكتـاب  الذي يف  تكمل الناموس، تدينك أنت يمن الطبيعة، وهاليت  وتكون الغرلة
الذي يف  الظاهر ليس هو يهوديا، وال اخلتانيف  اليهوديالناموس؟ ألن  يواخلتان تتعد

، وختان القلب بالروح ال اليهودياخلفاء هو يف  اليهودياللحم ختانا، بل يف  الظاهر
  ).٢٩ - ٢٥: ٢رو .(""مدحه ليس من الناس بل من اهللا الذي  اخلتان، بالكتاب هو

له  "فحسب  "امن باهللا  " "،)جاز التعبري إنعميد األمم، ( اآلباء، أبو إبراهيم  
له، بـل مـن    "حسب "ولكن مل يكتب من أجله وحده أنه  " -). ٦: ٣غل ( "برا 

ن أقـام يسـوع ربنـا مـن     لنا، الذين نؤمن مب "سيحسب  "أجلنا حنن أيضا، الذين 
 -). ٢٥ - ٢٣: ٤رو ( "أسلم من أجل خطايانا وأقيم ألجل تربيرنا الذي  .األموات

 اإلقامة"على  أن اهللا قادر "حسب" إذ…. وهو جمرب إسحاق إبراهيمقدم  باإلميان "
  ).١٩ - ١٧: ١١عب .("من األموات 
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د وقت السـن  نسل، وبع إنشاءعلى  أخذت قدرةضاً سارة نفسها أي باإلميان  
  ).١١: ١١عب ( "وعد صادقا الذي  "حسبت  "إذ  ولدت،

أن  باألحرىابن ابنة فرعون، مفضال  يأن يدع ملا كرب أيب يموس باإلميان ""  
أعظم من خزائن مصر، ألنه كـان   غين"عار املسيح " "حاسبا  ".. يذل مع شعب اهللا

  ).٢٦ - ٢٤: ١١عب ( ". اجملازاة إىل ينظر
قد عـاش خـربة    " ١١عب "يف  ، املذكوريناإلمياناء كل شخص من عظم  

واحد، هو أهنم كـانوا   يءشيف  خاصة به، عاش صورة معينة، ولكن اجلميع قد اتفقوا
تفاصـيل و أحـداث صـور    يف  فان اختلف اجلميع ؛"الصورة  "بعد  ما إىل ينظرون
  ."يح شخص املس "أي  وجوهر كل الصور، "تأويل  "يف  ، فقد احتد اجلميعاإلميان

يف اإلميـان   " يءتشـيي  ". ليس صورة حمددة ولكنه جتاوز كل الصور اإلميان  
 - األويل -اخلربة البشـرية  هي  الصورة. من مضمونه لإلميانصورة حمددة هو تفريغ 

  .املسيحيف  طريق الشركة،يف  ختضع لتجاوز النعمة، أن -من املفترض  - واليتباهللا، 
، "ذهنيا "، واستيعاهبا اإلجنيلفان فهمنا لكلمات وبالنسبة لنا، حنن املسيحيني   
، )شخص املسـيح (جوهر تلك الكلمات : هي ، والنقطة احلاكمة"صورة "هو جمرد 

اليت  باملسيح هو جتاوز الصورة الذهنيةاإلميان  .وليس جمرد الصورة الذهنية عن املسيح
  .شخص املسيحيف  الشركة إىل كوناها عن املسيح

) الثابتة، السـاكنة ( "االستاتيكية  "م والشامل فان الصورة ومن املنظور العا  
عقيدة (أيا كانت  -جتاوز هذه الصورة  "ديناميكية  " أنبل اإلميان  طبيعةهي  ليست
القول بأن كل  إىل ، وهذا يقودنااإلميانجوهر حركة هي  اجتاه املسيحيف  -) أو ثقافة
 إىل بالنسـبة  - يأخرعلى  ورةلص-أفضلية أي  وليس هناك "متكافئة  "هي  الصور

  ).شخص املسيح املمتلئ بالكنيسة(، احملقق من خالل جتاوز كل الصور النهائياجلوهر 
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فاملفترض أهنما تتجهان صـوب املسـيح،    -الكون يف  -أينما تتجه عيناك   
الـيت   البصر، تلك القـدرة على  قدرتكهي  القضية األساسية. الكليف  الكلمة احلال
يف  ، فتنفتح أعينـهم اإلميانفالكل عميان، يبدأون رحلة  ؛!" العمىلة حا "تنطلق من 

، واألمر أشـبه بـأن   األويل "الصورة "فشل واهنيار  يمد -حينئذ  -املسيح ليدركوا 
 مـا  –كل بطريقته  -تضع عدة صور أمام عدد مماثل من العميان، واتركهم يتخيلون 

حالة افتراضـنا  يف  -لصور تلك اعلى  أن تكون تلك الصور، وختيل حكمهم يعس
أن الكل وان كان قد اختلفت هي  الوحيدة الصحيحة اإلجابة. بأهنم مجيعا قد أبصروا

حكم واحد خبصوص مجيـع  على  أهنم مجيعا قد اتفقواإالَّ  الصور املوضوعة أمامهم،
  .احلقيقةهي  كونوها، وهذا احلكم هو أن كل هذه الصور ليستاليت  الصور الذهنية

من منظور قابليتها الختـراق النعمـة،    -اجيابيا  -متكافئة هي  ركل الصو  
من منظـور   -سلبيا  -متكافئة  هي وكل الصور. املسيحيف  يصبالذي  وجتاوزها،

  .املسيحيف  عنها والتخليتركها 
صورة متكافئة مـع كـل الصـور،    هي  -حنن املسيحيني  - إميانناصورة   

 "األصل  " إىل متتلك القوة الذاتية للوصول من حيث كوهنا ال -األخرى  االستاتيكية
 "كلمة اهللا املكتوبـة   "اإلجنيل  فنحن نقبل ؛وجتاوزها بالنعمة إخضاعهامل يتم  ما –

مل يتكمل، بعد، وحنن ندخل  "الكلمة الشخص  "يف  بعقولنا الطبيعية، ولكن اشتراكنا
مل يتكمل، بعد، حنـن   "الكنيسة، جسد املسيح  " إىل ولكن دخولنا" املبين "الكنيسة 
حنـن نعـيش   . طقس السماء، بعد إىل ولكننا مل نتحرر األرثوذكسيةالطقوس  نؤدي

  .املنظور ولكننا مل نعش غري املنظور، بعد
 اإلقصـاء هـو   -مع الصورة االستاتيكية  التعاطيجمرد يف  -اختزال القضية   
  .عن املسيح األبدي
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 "وتعاطيها مـع صـورة   -نا مع صورت -النعمة  تعاطيبني  األساسيالفرق   
 -بالنسـبة لنـا    -فبينما يتم ذلك  ؛"التجاوز  آلية "هي يف  )املسيحيغري ( "اآلخر

. "نوعية، دراماتيكيـة   "بطريقة  - لآلخربالنسبة  -، يتم " تراكميةكمية،  "بطريقة 
 ىميتناأي  لكياننا، ككنيسة إدراكنا يوعينا تدرجييا، فيتنام يبالنسبة لنا، يتطور مستو

يف  نفسـه  ليجـد ، تنفتح عيناه بطريقة مفاجئة، لآلخرلسر املسيح، وبالنسبة  إدراكنا
على  -صنعه يسوع الذي  - "الطني  "بالنسبة لنا، جيب أن يوضع . املسيح، باملسيح

هنايـة الطريـق    سلوام، مث جيب أن نغتسـل، ويف  إىل أعيننا، مث جيب أن جنتاز الطريق
. اذهـب  "يقول له يسـوع   "أن  ييكف لآلخربالنسبة ، نعود مبصرين، و)التراكمي(

  ).٥٢: ١٠مر .("الطريق يف  فللوقت يبصر ويتبع يسوع "قد شفاك  إميانك
املسـيح  علـى   يفرض ، باملسيح، ال)حنن املسيحيني(لوعينا  التدرجيي التنامي  

 ،للـوعي  األقصـى ، احلد اآلخر يفهو قادر أن يعط ؛اآلخر تطبيق نفس األسلوب مع
بيت حسدا  " يفبينما كان البد ملرض ؛تدرجيياإالَّ  ،إليهمل نستطع، حنن الوصول الذي 

يتم شفاؤهم،  لكيبعد نزول املالك وحتريكه للمياه،  -الربكة يف  -أن يتم طرحهم  "
 -منذ مثانية وثالثني عاما  -املفلوج  إىل بينما حيدث هذا، جاء الرب يسوع، مباشرة

ر شفاء مفلوج بيت حسدا متجاوزا، متاما لصورتنا حنن لقد كان مسا. وأعطاه الشفاء
افترضت أنه جيب أن يرتل املالك، احملرك أوال، وجيب أن يتوفر من  واليت،)االستاتيكية(

ملزمـة   -بتفاصيل طقسـها   -ومل تكن هذه الصورة . الربكةيف  ياملرض بإلقاءيقوم 
وبطريقة مباشرة، ليـأمر  بذاته،  يءللرب يسوع، خالق كل الصور، ومل متنعه من اجمل

  .يأن حيمل سريره وميض -مل يكن يعرفه ومل يسمع عنه قبالالذي  -املفلوج 
هي  -احلادثة بالنعمة  -لكل الصور  - " والتخطيالتجاوز  " آلية: اخلالصة  

 ،"اإلميان مقاصة"أساس  يرمانة ميزان عدالة اهللا، خبصوص الفرصة املتكافئة للكل، وه
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خمتـارة ألن  هـي   واليتاملختلفة،  يالبشر الوعيتستحقه صور  تزن وحتسب مااليت 
  .املسيحيف  تشترك
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  املقالة السادسة
  

  )غري املسيحي(السر الكنسي وعالقته باآلخر 
  

، "سر املسـيح   "هل جيوز لنا أن نعتقد بأن قدرة : لنا سؤال كاشف واآلن  
 يمـد  -املسيح بسر  - الوعي يبه؟ هل حيدد مستو وإدراكنامغلولة بسقف وعينا 
هـو  ) البشـر يف  الكلمة املتجسـد (البشر؟ أم أن سر املسيح يف  استحقاق هذا السر
له من  واإلدراكبه  الوعيميكن أن حيتكره، جمرد  الالذي  اخلليقة،يف  االختراق األعظم

أي  -بطريقة مطلقة  - يفان تلك القدرة تتخط وبالتايل. قبل شرحية معينة، من البشر،
  واإلدراك البشري؟ الوعيويات من مست يمستو

  :"الصورة"سر املسيح و
ننطلـق   إمناسر املسيح، يف  الشركة إىل حنن املدعوون مسيحيني، وحنن ننطلق  
 -لذلك السر إدراك وال يبال وعالذي  -اآلخر مييزنا عن  " نسيب " يوع يمن مستو

لق وبدايـة  جمرد منط يجهالة، ويبق -واقعيا  - الوعي، من يولكن يظل هذا املستو
  .حلركة السر، وليس كمال السر

ذات  "، من صورة أنانيتنا ونرجسـيتنا، حنـو   "ذاتنا  "حنن ننطلق من صورة   
  .شخص املسيحهي  "بديلة 

بذاتنا وبسر املسيح، تلـك   " النسيب "هو صورة وعينا  الكنسيطقس السر   
  .املسيحيف  تصباليت  "الرمز "ديناميكية يف  نتجاوزهااليت  الصورة
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واصـطباغنا بصـبغة    -وندرك صورة خلقتنا ووالدتنا من العـدم   يحنن نع  
  .حينما ننطلق من طقس املعمودية -الوجود 
فهل ). ٢٧: ٣غل. قد لبستم املسيح(أن نصطبغ باملسيح هي  غاية املعمودية  

  ؟).املاء املقدس يف(فقط جمرد صورة التغطيس هي  مازلنا نعتقد بأن املعمودية
رك صورة هشاشة وجودنا وعدم ثباته، حينما ننطلق من طقس وند يحنن نع  
  ).التثبيت(املسحة 

هيكال أبـديا للـروح    -املسيح يف  -أن يصري وجودنا هي  "املسحة"غاية   
  هو جمرد، صورة مسحة الزيت املقدس؟ "املسحة  سر "فهل مازلنا نعتقد بأن . القدس

طلق من طقس كسر اخلبز وندرك صورة تشرذمنا وتفرقنا، حينما نن يحنن نع   
  ).اإلفخارستيا(

فهل مازلنا نعتقد بأن . جسد املسيحيف  أن نصري شركاءهي  اإلفخارستياغاية   
  جمرد صورة األكل خلبز مقدس؟هي  اإلفخارستيا

وندرك صورة مرض طبيعتنا، حينما ننطلق مـن طقـس مسـحة     يحنن نع  
  .ياملرض

ـ  هي"سر الشفاء "غاية    يف  ن داء املـوت، بالشـركة  أن يتم شفاء طبيعتنا م
هـو   " يسر مسحة املرض"فهل مازلنا نعتقد بأن .املسيح، الطبيب والترياق بان واحد

  جمرد صورة مسحة زيت القنديل، طلبا للشفاء؟
  .وندرك صورة عتيقنا، حينما ننطلق من طقس التوبة واالعتراف يحنن نع  
 أعـده الذي  وجودنا،ل األصليالنموذج  إىل "العودة"هي  "سر التوبة "غاية   

فهل مازلنا نعتقـد بـأن   . "الرب يسوع املسيح  "لنا قبل خلقة العامل، منوذج اآلب 
  عنها؟ باإلقالعبقائمة سلوكية معينة، والتعهد  اإلقرارجمرد صورة هي  "التوبة "
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، حينما ننطلق من طقس باآلخروندرك صورة جهلنا وعدم معرفتنا  يحنن نع   
  .ياحلب الزجي
فهـل  . أن تصري الكنيسة عروسا لرأس كياهنا، املسيح هي"الزجية  سر "غاية   

  العالقة بني الرجل واملرأة؟ "شرعنة  "مازلنا نعتقد بأن سر الزجية هو جمرد صورة 
  .وندرك صورة أنانيتنا، حينما ننطلق من طقس الكهنوت يحنن نع  
ـ على  أن تصري لنا القدرة والسلطانهي  غاية الكهنوت   ا قربانـا  تقدمي ذواتن

الكهنوت  "فهل مازلنا نعتقد بأن . جسد ابنه، الكاهن والذبيحةيف اآلب  يلدوالً مقب
  له السلطان وحده لتقدمي ذبائح عن الشعب؟الذي  هو جمرد صورة الكاهن،العتيق

يكشفه الذي  - "الرمز "جمرد منطلق حلركة هي  )الطقس(صورة السر : إذن  
بـني   " التماهي "وأما نظرة . "ص املسيح ذاته شخ"حنو جوهر السر،  -وميأله السر 

مبثابة رحلة النعمـة الفاصـلة   هي اليت  -عن حركة الرمز والتغاضيالصورة واجلوهر، 
املمارسات الفريسية العتيقة، ورمبـا   إىل تدمر مفهوم السر، وتعيدهاليت  فهي -بينهما 
  !.الوثنية إىل تعيده

فنحن نعيش املسيح، ولسنا نعيش  يالكنسحنن املسيحيون، حينما منارس السر   
املسيح واحـد  . وليس صورة طقسية حياملسيح شخص ). طقس السر(صورة السر 
 إىل حدة يهـدف على  متعددة، ولكن كل منها، الكنسيالسر  "صور "جيمع الكل و

  .املسيح الواحديف  الشركة
 مل يكن قـد  ، حقا، ما"نعتمد  "ميكن أن  حنن ال ؛سر املسيح هو سر كامل  

مل يكن قد شفيت طبيعتنا، وما مل يكن قد صرنا كهنـة،   ، وما"افخارستيني  "صرنا 
 األصليمنوذجنا  إىل )تبنا(وما مل يكن قد صرنا عروسا للمسيح، وما مل يكن قد عدنا 

صورة مـن   فأي. ، وما مل يكن قد صرنا هيكال للروح القدس)الرب يسوع املسيح(
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، ما مل يكن استحقاقها هو شخص املسيح وىجدأي  صور األسرار السبعة ليست هلا
  .املمتلئ بالكنيسة

نستطيع أن نقول بأن طقس السر ليس هو النقطة احلاكمة، وليس هـو   واآلن  
املعيار هو جوهر السر، شخص املسيح  أن، بل اآلخردينونة يف إليه  حيتكمالذي  املعيار

ـ  ،إليه، من املستحيل أن يكون الطريق الذيذاته، ذلك الشخص  مـن  إالَّ  قغري منطل
  .حنن فقط "صورتنا "

اآلخر  الشخص، وأما إىل صورنا حنن، ننطلق منها لنتجاوزهاهي  هذه الصور  
فيلبسه ذاتـه،  : به حمققا سره فيه يأيتفالكلمة املتجسد، له القدرة أن  " املسيحيغري "

القـدس،   هيكال للروح إياه، وجاعال "صبغة املاء  "، دون احتياج لصورة إياهصابغا 
جسـده، دون احتيـاج   يف  شريكا إياه، مصريا "مسحة الزيت "دون احتياج لصورة 

، دون الطبيعـي الشفاء من داء املوت  إياه، معطيا "اخلبز املقدس يف  الشركة "لصورة 
، دون لـآلب كاهنا يقدم ذاتـه   إياه، جاعال "صالة زيت القنديل  "احتياج لصورة 
الذي  األصليالنموذج  إىل يعود إياه، جاعال "ذبيحة الكاهن رافع ال "احتياج لصورة 

مبظاهر وسلوكيات  اإلقرار "صورة  إىل خلقه اهللا من أجله، تاركا عتيقه، دون احتياج
االحتفالية بشرعنة عالقة  "صورة  إىل عروسا له دون احتياج إياههذا العتيق، جاعال  "

  ." الزجيياحلب 

  :اخلالصة
بضمري مستريح  -فانه جيوز لنا ) صورة(د طقس كان سر املسيح هو جمر إذا  

، وجيوز لنا )بال طقس الذي(اآلخر على  األبديأن نكون قضاة وأن حنكم باهلالك  -
كان سر املسيح هو شخص املسـيح   إذاولكن . املسيحيف  أن نطرده من الشركةضاً أي
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تكميل على  ايكون قادر أن، فانه جيب علينا أن نعتقد بأنه يليق بذلك الشخص "ذاته "
  ).صورته(، أيا كان طقسه "اآلخر "كيانه، برافد جيتلبه من ذلك 

هذه املدونـة  على  شرح مستفيض عن األسرار، إىل ميكن العودة/ ملحوظة   
العشاء : واآلباءلوثر  " حبيبجورج / ، حتت التعليقات اخلاصة مبقالة د)مساحة حرة(

  .تدوينات قدمية - الرباين
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  املقالة السابعة
  

  "الكرازة"مصطلح 
  

، جنده يقدم "الكرازة  "ملصطلح  -بالروح  -سياق تنظري الرسول بولس  يف  
حكمـة اهللا مل  يف  كان العـامل إذ  ألنه ": "جهالة الكرازة "تعبريا عجيبا ومدهشا هو 

  ).٢١: كو ٠١ ".يعرف اهللا باحلكمة، استحسن اهللا أن خيلص املؤمنني جبهالة الكرازة
عـدم   " تعين ال) اليونايناألصل  يف(، الواردة هنا، "اجلهالة  "لغويا، مفردة   
املعرفة، املتاحة، ويستخدم الرسول بولس ) عدم صالحية(عدم فاعلية  بل تعين "املعرفة 

 واحلكمة ليست. "احلكمة  "مفردة هي  املعينيف  مفردة مقابلة، -نفس السياق يف  -
هذه املقابلـة،  على  ولعل أفضل مثل. ،ةوجوهر املعرفقوة وفاعلية هي  املعرفة، بلهي 

، وأما عندنا حنـن  "جهالة "فان كلمة الصليب عند اهلالكني  ": اآليةالكاشفة هو هذه 
سأبيد حكمة احلكماء، وأرفـض فهـم    ": ، ألنه مكتوب"قوة اهللا  " فهياملخلصني 

  ).١٩و  ١٨: ١كو  ١( "الفهماء 
  ."شخص الكلمة  "هي  النهايةيف  ،"احلكمة  " -  
ـ "امليتة  "الصورة هي  ،"التحييد  "هي  البطالن،هي  "اجلهالة  " -    يء، لش

الـذي   األصليوقد ورد فيه الفعل  -موجود، ولعل أعجب مثل نضربه، من الكتاب 
امللح فبماذا  "فسد  " أنانتم ملح األرض، ولكن  ": هو - "اجلهالة  "اشتق منه، اسم 

  ).١٣: ٥مت ( ". يطرح خارجا ويداس من الناسألن إالَّ  ،يءيصلح بعد لش ميلح؟ ال
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  :الكرازة  "جهالة"
. العامليف  حتقيق هدفهايف  -من منظور قوهتا الذاتية  -الكرازة  "حتييد  " تعين  

 " احليشخص املسيح  "للعامل ولكن جوهر الكرازة هو  "صورة املسيح "الكرازة تقدم 
شخص حيقـق  هي  -كة الكرازة مسار حريف  -القوة الفاعلة . وليس صورة املسيح

  .وجود ذاته، املمتلئة بالكنيسة
خـارج مسـار دعـوة     اخلاص مبا هو ياملستو: جهالة الكرازة هلا مستويان  

اخلـاص   ينظرا لغياب الكرازة متاما، واملستو ؛للكرازة " طبيعي"الكرازة، وهذا حتييد 
يكون  الحىت  لكرازة،جمرد ا ييتم بقوة تتخط يبدعوة الكرازة، ذاهتا، فالفعل الكراز

، أن ليس كثريون حكماء حسب اجلسد، اإلخوةفانظروا دعوتكم أيها  ": ألحد فخر
احلكماء  يليس كثريون أقوياء، ليس كثريون شرفاء، بل اختار اهللا جهال العامل ليخز

وغـري   يواختار اهللا أدنياء العامل واملـزدر . األقوياء يواختار اهللا ضعفاء العامل ليخز
ومنـه أنـتم باملسـيح    . جسد أمامه ذييفتخر كل  ال لكيليبطل املوجود،  املوجود
من  ": كما هو مكتوبحىت  .من اهللا وبرا وقداسة وفداء حكمةصار لنا الذي  يسوع،

ضـعف،  يف  وأنا كنت عنـدكم  " -).٣١ - ٢٦: كو١.("افتخر فليفتخر بالرب 
املقنع، بل  اإلنسانيةة مل يكونا بكالم احلكم وكرازيت وكالمي. وخوف، ورعدة كثرية
: ٢كـو  ١.("حبكمة الناس بل بقوة اهللا  إميانكميكون  ال لكي. بربهان الروح والقوة

٥ -٣.(  
لـيس جمـرد    - للمدعوينتستهدف حركة الكرازة توصيله الذي  - اإلجنيل  

حيققه املسيح بذاته، وأما الكلمة املكتوبة، الذي  رسالة مكتوبة، بل هو جمد املسيح ذاته
أي  حيمل الالذي  ،"املكتوم اإلجنيل  " فهي ،)املسيح( الشخصيرية من جوهرها العا

 هو مكتـوم  فإمنا. مكتوما إجنيلناكان  إنولكن  ": يمسار الفعل الكرازيف  قوة ذاتية
أذهان غري املؤمنني، لئال تضـئ هلـم   أعمى  اهلالكني، الذين فيهم اله هذا الدهر قديف 
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، بـل باملسـيح   بأنفسنالسنا نكرز  فإننا. هو صورة اهللاي الذ جمد املسيح،إجنيل  إنارة
أن يشرق  ": قالالذي  ألن اهللا. لكم من أجل يسوعداً يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبي

وجـه يسـوع   يف  معرفة جمد اهللا إلنارةقلوبنا، يف  أشرقالذي  ، هو"نور من ظلمة 
  ).٦ - ٣: ٤كو ٢( ". املسيح

  :كرازة الدعوة 
هـو   -العامل كلـه  يف  -مسار حركة الكرازة يف  ،باملدعوين التدبري اخلاص  

يتم هذا احلدث بطريقة تراكميـة   ؛الصلب مع املسيح ؛موت املسيحيف  تدبري الشركة
  :األرض  ي،علاملدعوينزمن حياة  يتغط

ويونـانيني،  داً يهو: للمدعوين.. …: "مصلوبا "ولكننا حنن نكرز باملسيح "  
  ).٢٤و  ٢٣: ٢كو ١(".اهللافباملسيح قوة اهللا وحكمة 

، أتيت ليس بسمو الكالم أو احلكمة مناديا اإلخوةأيها  إليكموأنا ملا أتيت  "  
 ".مصلوبا وإياهيسوع املسيح إالَّ  مل أعزم أن أعرف شيئا بينكم ألينلكم بشهادة اهللا، 

  ).٢و١: ٢كو ١(
إىل  الربختربون مبوت  "كلما أكلتم هذا اخلبز وشربتم هذه الكأس،  فإنكم "  

  ).٢٦: ١١كو ١.("جيئ  أن
هو ذلـك   -املستهدفني بالكرازة  -املدعوين، رافد الكنيسة، النابع من إذن  
هذا العامل، فيخترب قيامته وخيترب جميئه، فيه تدرجييا يف  خيترب موت املسيح هناالذي  الرافد

  ).الفرد واجلماعة بان واحد يمستو يعل(
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 )جوهر(، حيال مضمون )هذا العامل يف(شرحيتان مأزومتان 
  :الكرازة
مقارنة مـع  يف  )املوت مع املسيح(يقدم الرسول بولس، جوهر دعوة الكرازة   
إىل  تستطيعان أن جتتازا نفس الترتيب، بل حتتاج، كـل منـهما   ال مأزومتني شرحيتني

، واليونانيني يطلبون حكمـة،  آيةالن اليهود يسألون ": عطية خاصة لعبور هذه اهلوة
: للمـدعوين وأما ! لليهود عثرة، ولليونانيني جهالة: حنن نكرز باملسيح مصلوبا ولكننا
  ).٢٤- ٢٢: ١كو ١(".ويونانيني، فباملسيح قوة اهللا وحكمة اهللاداً يهو

القدمي، كنيسة العهد القدمي، هو ذلك الرافد  إسرائيل"هو  "املتعثر " اليهودي  
عـب  (سيح، من بعيد وصـدقه  امل "موعد"عاش الذي  -من روافد كنيسة املسيح  -
، الحت )جوهر الكرازة(ولكنه مات، حبكم طبيعته، وعندما ظهر املسيح ) ١٣: ١١

حيتاج  ؛" آية "لذلك فهو حيتاج  ؛عثرة موتههي  بينه وبني ذلك اجلوهر، هوة فاصلة،
، طقـس  "دعوة الكرازة "من موته، بطقس خاص به، خيتلف عن طقس  "يبعث  "أن 

ذهب الذي  هو جوهر الكرازة، ذلك الشخصالذي  للشخص ذاته، الكرازة املباشرة
الـذين   "الراقـدين   "هذا هو رافد ). ١٩: ٣بط  ١(السجن يف اليت  لألرواحفكرز 

  ).١٤: ٤تس  ١("معه ضاً سيحضرهم اهللا بيسوع أي
مل الذي  -من روافد الكنيسة  -هو ذلك الرافد  "اجلاهل  ") ياألمم( اليوناين  

، لـذلك هـو يطلـب    )١٤: ١٠رو ( "بال كارز "هو . رازة، مطلقاتصله دعوة الك
 - إياهمهيئا  -اختاره  والذياحلال فيه  "الكلمة  "، يطلب املسيح وبواسطة "حكمة "

  ."أبناء دعوة الكرازة  "قلب على  خيطر املسيح، بطقس مباشر، اليف  تصري له الشركة
اللذان ينفـتح وعيهمـا    ،)١٧: ٣مر (، ابنا الرعد، "بوانرجس  "هذان مها   
هذان مها جناحا الكنيسة اللذان قد اعد هلمـا  . املسيحيف  بغتة -ككنيسة  -بذاتيهما 
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 -مهـا  . ملكوتـه يف  أن جيلسا عن ميني وعن يسار الرب) ٢٣: ٢٠مت (اآلب  من
بنفس الصورة احلادثة لنا، حنن أبنـاء  (مل يشربا كأسه ومل يصطبغا بصبغته  -بالتأكيد 

. لستما تعلمان ما تطلبـان  ": االستنكاريوهذا يتضح من السؤال  -) زةدعوة الكرا
سوف أشـرهبا أنـا، وأن تصـطبغا بالصـبغة     اليت  أتستطيعان أن تشربا من الكأس

، ولكنه عـاد  )٢٢: ٢٠مت ( "نستطيع  ": قاال له "! أصطبغ هبا أنااليت  )املعمودية(
 الكـأس ويف يف  هما يشتركانفأعلن هلما أن هناك عطية خاصة قد أعدت هلما، جتعل

وأما . أصطبغ هبا أنا تصطبغاناليت  فتشرباهنا والصبغة يأما كأس: فقال هلما ": الصبغة
مـت  ( ". للذين أعد هلم من أيبإالَّ  أن أعطيه يلفليس  يساريوعن  ميييناجللوس عن 

٢٣: ٢٠.(  
ـ    ؛العامليف  هذان مها جناحا الكنيسة، املستتران،هنا   وة فتبـدو كنيسـة دع

 فلم حتلق الكنيسة، بعـد،  ؛"دين احمليَّ "جناحيها  يتع قدميها، العلى  الكرازة، منتصبة
كامل وعيها، حملقـة  يف  املسيح املمتلئ تبدو الكنيسةيف  السماء ولكن حينئذ فقط،يف 

عنصـريتنا،  "نتحرر مـن   أنفيجب علينا حنن أبناء دعوة الكرازة اآلن  وأما. جبناحيها
، وهاهو صوت )٢٤: ٢٠مت (، كما فعل العشرة "جل األخوين غيظنا من أ "ومن 

يكون فيكم عظيما فليكن  أنفال يكون هكذا فيكم بل من أراد  ": يسوع يبكتنا معهم
  ).٢٥: ٢٠مت .(فليكن لكم عبداوالً لكم خادما ومن أراد أن يكون فيكم أ

ـ  )١٤: ١٢رؤ("جناحا النسر العظيم  "هذان مها    ة ، اللذان أعطيـا للكنيس
بعـد أن   -حيث يعولوهنا لزمن وزمانني ونصف زمـان   -برية هذا العامل يف  املغتربة

 اختطفالذي  مجيع األمم بعصا من حديد، يتكرس وجود االبن الذكر العتيد أن يرع
ختضع حلرب مـع   إمنا -غربتها يف  يوه - واآلن). الرب يسوع(عرشه  اهللا وايلإىل 

عندهم شهادة يسوع "، الذين )بناء دعوة الكرازةحنن أ(نسلها  يالتنني، تستهدف باق
  ).١٧: ١٢رؤ ( "املسيح 
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 الكنيسة،يف  "اللذان يشهدان بأهنما ) ١٤ - ١: ١١رؤ(هذان مها الشاهدان   
مث  ": هذا العـامل يف  هلما،وحنن وإقصائنا، من وراء ستار عدم وعينا هبما، "املسيح يف 

قم وقـس هيكـل اهللا واملـذبح     ": أعطيت قصبة شبه عصا، ووقف املالك قائال يل
وال تقسها، ألهنا  خارجاخارج اهليكل، فاطرحها هي اليت  وأما الدار.والساجدين فيه

 " يوسـأعط . قد أعطيت لألمم،وسيدوسون املدينة املقدسة اثنني وأربعـني شـهرا  
هذان مها الزيتونتـان  . "ألفا ومئتني وستني يوما، البسني مسوحا  فيتنبأن، " يلشاهد
  ).٤ - ١: ١١رؤ (".نارتان القائمتان أمام رب األرضوامل

، سـوف  )هذا العامل يف(يوم الرب، خارج زمن الغربة يف  املسيح،يف  ولكن،  
مث  ": الكنيسةيف  شركة احلياة،يف  تتملكنا الدهشة، حنن أبناء دعوة الكرازة، لوجودمها

ووقع . أرجلهماعلى  قفابعد الثالثة األيام والنصف، دخل فيهما روح حياة من اهللا، فو
: ومسعوا صوتا عظيما من السماء قائال هلما. الذين كانوا ينظروهنماعلى  خوف عظيم

 ١١: ١١رؤ . (السحابة، ونظرمها أعداؤمهايف  السماءإىل  فصعدا. "ههنا إىل  اصعدا "
  ).١٢و

  :اخلالصة
قبوهلم ، ب"دعوة الكرازة  "القادمون من  -١: متتلئ الكنيسة من ثالثة روافد  

رافد "الراقدون، ( يالقادمون من موهتم الطبيع -٢). رافد دعوة الكرازة(تلك الدعوة 
  )."رافد جهالة الكرازة  "األمم، (القادمون من جهاالهتم  - ٣). "عثرة الكرازة 
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  املقالة الثامنة
  
  "عهدين"الكنيسة بني 
  

لتحقـق   زمان الكون كله، وبالنسـبة يف  كانت حلظة التجسد نقطة مفصلية  
حاضـر  يف  -ماضيا ومسـتقبال   -ابتلعت الزمن اليت  اللحظة يوجود الكنيسة، فه

مـن   -واملستقبل بان واحد، وفيها يصب كل القـادمني   يمصب املاض يفه ؛يأبد
  .املختارون ليمألوا الكنيسة -البشر 

هي  -متأل الكنيسة، من منظور الكرازة اليت  -وان كنا قد اقتنعنا بأن الروافد   
 فإننـا ، )رافد دعوة الكرازة، رافد عثرة الكرازة و رافد جهالة الكـرازة (الثة روافد ث

الكنيسة من خالل مسارين، ال ثالث هلما، يف  تصب، إمنانقول بأن هذه الروافد الثالثة 
كنيسـة  أي  هذه اللحظة، ياملسار األول هو مسار ماض -: صخرة الزمنيف  ينحتان

كنيسة العهد اجلديد أي  هو مسار مستقبل هذه اللحظة، يناملسار الثا -. العهد القدمي
  ).دعوة الكرازة و جهالة الكرازة(برافديها 
املسار األول خيص أولئك الذين نظروا موعد املسيح، من بعيـد وصـدقوه،     

وتزلزل الزمان إالَّ  ولكنهم هلكوا حبكم الطبيعة البشرية الفاسدة، وما أن جتسد الكلمة
نزل بنفسه، من قبل الصليب الذي  من جحيمهم بفضل ذلك الكارزواملكان وبعثوا، 

. قيامتـه يف  بالشركةداً جديداً واقتحم اجلحيم وحررهم من السجن، وأنشأ هلم وجو
كمـا   -ألن هالكهم مل يكن أبديا  ؛"الراقدين  "عليهم الكتاب مصطلح  أطلقلذلك 

هنضوا من املوت، فكان  قد -املسيح يف  -ولكنهم  -كان من املفترض حبكم الطبيعة 
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معه ضاً الراقدون سيحضرهم اهللا بيسوع أي ": ذلك األمر مثل استيقاظ النائم من نومه
  ).١٤: ٤تس  ١.("

األبد إىل  املمتدة -، فيخص الذين عاصروا حلظة جتسد الكلمة أما املسار الثاين  
 هـدما  والداً يكون موهتم موتـا، وال رقـا   لذلك ال ؛صليبه وموته يف واشتركوا -

  :ولكن جمرد خلع للعتيق، جمرد تغيري  -كما لألولني  -يستأصل الكيان هنائيا 
السماوات بناء مـن اهللا،  يف  ، فلناينقض بيت خيمتنا األرض إنألننا نعلم  "  

 أن نلبس فوقها مسـكننا إىل  هذه نئن مشتاقنييف  فإننا. يبيت غري مصنوع بيد، أبد
اخليمـة نـئن   يف  حنن الـذين  فإننا. نوجد عراة وان كنا البسني ال.من السماءالذي 
يبتلع املائـت مـن    ي، لك"نلبس فوقها  "بل أن  "خنلعها  "لسنا نريد أن إذ  مثقلني،
  ).٤ - ١: ٥كو ٢( ".احلياة

يف  حلظـة يف  ،"نتغري  "، ولكننا كلنا "نرقد كلنا  ال ": هوذا سر أقوله لكم "  
حنـن   "فساد، و يعدمي "األموات  "ق، فيقام فانه سيبو. طرفة عني، عند البوق األخري

  ").٥٢و  ٥١: ١٥كو١.("نتغري 
يف  كحاضـن هلـا   -حقيقة الكنيسة، هذه يعلنها الرب بنفسه، وعن نفسه   
كنيسـة العهـد   ("ولو مات  من امن يب "أنا هو القيامة واحلياة،  ": فيقول -أحشائه 
إىل  فلن ميوت) ة العهد اجلديدكنيس(" كل من كان حيا وامن يب "فسيحيا، و) القدمي
  ").٢٦و  ٢٥: ١١يو .(األبد

القيامة ولكن هناك أي  كال املسارين قد شربا من عصري مثرة شجرة الصليب،  
علـى   -النابعة من خشبة الصليب  -فرقا أساسيا بني املسارين، فبينما أشرقت القيامة 

البد ألصحاب املسـار   كان -فأيقظتهم من رقادهم  -اجلحيم، بغتة يف  أولئك الذين
أن ميوتوا موت الصليب، مع املسيح، وكان البد أن  -أصحاب العهد اجلديد  - الثاين
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داخلها خـربة  يف  تستراليت  خربة املوت مع املسيحأي  وعيهم هذه اخلربة،يف  يتكرس
  .احلياة بقيامة املسيح

بـني   ، عهد الفصل"الذبيحة الدموية  "املسار األول هو مسار أصحاب عهد   
 -) الذبيحـة (اهللا  يلـد  -هـو مقبـول    الذبيحة والكاهن، عهد الفصل بني مـا 

فهو مسار أصحاب عهد الذبيحة العقلية، عهد املوت مـع   أما املسار الثاين.واإلنسان
حينمـا   -يسـتعلن  الذي  املسيح بشركة صليبه، ذلك املوت املعجون بزيت القيامة،

  .كاهن، ذاته، الرب يسوع املسيحالهي اليت  الذبيحةيف  العضوية -يكتمل 
صـليب  يف  أصحاب العهد اجلديد جيتازون خربة موت عتيقهم، باشتراكهم  
وذلك خبـالف   أسس هلم هذا السرالذي  ذلكيف  يواجهون املوت ويبيدونه،. املسيح

أصحاب العهد القدمي الذين مل يتسن هلم مواجهة املوت وبالطبع مل يتسن هلم االنتصار 
الكون، وكانت حلظة يف  يءهتم األرضية، بل قد ابتلعهم كما يبتلع كل شحيايف  عليه،

  .بالنسبة هلم يءحلظة جتاوز كل شهي  التجسد
  ):الدم واملاء(اجلنب املطعون دا شاه

، خروج )٣٤: ١٩يو (: يف شهادته الفريدة، يرصد العظيم يوحنا الالهويت يف  
 -يق هذه الشـهادة، بـدالالهتا   من اجلنب املطعون للمصلوب ويعيد توث "دم وماء  "

ال باملاء . مباء ودم، يسوع املسيح أيتالذي  هذا هو ": رسالته األويليف  -اململوءة سرا 
والـذين  … . يشهد، ألن الروح هو احلـق الذي  والروح هو. فقط، بل باملاء والدم

 - ٦: ٥يو ١. ("الواحد يف  والثالثة هم. الروح، واملاء، والدم: هم ثالثة…يشهدون
٨.(  

. "شهادة موت  "هو "املاء "، "شهادة حياة  "هو  "الدم "بالنسبة للمصلوب،   
مها الكنيسة الكاملة، اخلارجة مـن جنـب    -ظاهريا  -هذان الشاهدان املتناقضان 

  .مها عهدا الكنيسة املستوعبان لزمن البشرية كله. املصلوب
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فشـهادة   ؛حموقف كل عهد من صليب املسيإىل  ومدلول كل شهادة يشري  
مبوت عتـيقهم   -مل يشترك أصحابه الذي  العهد القدمي،إىل  تشري "الدم"يف اليت  احلياة

. "عتيـق  "لكلمة  فال معين بعد، وبالتايل "جديد "مل يكن هلم إذ  ؛موت املسيحيف  -
علـى  داً أصبحوا شاه -بفضل صليب املسيح احمليي  -وعندما هنض هؤالء من موهتم 

 وشهادة املـوت . "الدم  "صورة يف  صلوب، هكذا خرجوا من جنبهامليف اليت  احلياة
يف  -مبـوت عتـيقهم    -يشترك أصحابه الذي  العهد اجلديد إىل تشري "املاء "يف اليت 

أم جتهلون أننا كل من اعتمد ليسوع املسيح اعتمدنا ملوته، فدفنا معه  ": موت املسيح
، هكذا نسلك حنن اآلبموات، مبجد كما أقيم املسيح من األ حىتباملعمودية للموت، 

. كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصـري بقيامتـه   إنجدة احلياة؟ ألنه يف ضاً أي
فان كنا قد متنـا  …العتيق قد صلب معه ليبطل جسد اخلطية  إنسانناأن : عاملني هذا

  ).٨-٣: ٦رو ( ".معهضاً مع املسيح، نؤمن أننا سنحيا أي
وت الصليب كان بالنسبة لكنيسة العهد القدمي مبثابـة  أن م شهادة الدم تعين  

أن موت الصليب كان بالنسبة  ، وشهادة املاء تعينيبعثتهم من موهتم الطبيعاليت  احلياة
  .لكنيسة العهد اجلديد مبثابة املوت لعتيقهم حلساب جديدهم

اة احلي "وجه شهادة الشركة يف: للكنيسة املمتلئةاليت  هذان مها وجها الشهادة  
العروس امـرأة   "هذان الشاهدان، معا،مها . "املوت إبادة "ووجه شهادة الشركة يف "

  .، حواء اجلديدة، الكنيسة اخلارجة من جنب عريسها املطعون)٩: ٢١رؤ ( "اخلروف 

  :النص اليوناينعلى  مالحظات
يف  -والقدوم واحلركة ويستخدم كـثريا   اجمليء، هو فعل من أفعال " أيت "الفعل  -١

 - يعين كنيسته املمتلئة واليف  الرب وظهوره الثاين جميءللحديث عن  -العهد اجلديد 
  .يء، أو التقدمة لشاإلحضار لشيء –حال من األحوال  يبأ
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هبذا الترتيب، وبصيغة التـنكري لكـال    -عندما يذكر: "يسوع املسيح  "االسم  -٢
حتقق وجود اليت  ركة النعمةح فانه يعين -) األصل اليوناينيف  كما هو وارد(االمسني 

وميكن التحقق مـن هـذا   . الكنيسة املكتملة، املالئة لشخص املسيح، بتجميع أعضائه
العهـد اجلديـد   يف  املواضع الكـثرية، يف  استخدام هذه الصيغةإىل  الطرح، بالرجوع

لنا أن نفرق بني داللة هـذه الصـيغة    يرسائل بولس الرسول، حيث ينبغيف  السيما
، وهـذا  )مع تـنكري االمسـني  ضاً مث يسوع، أيوالً املسيح أ(يغة املعاكسة وداللة الص

  .آخرموضوع كبري، من املمكن أن يكون مضمونا لبحث 
 ؛األقل هو غري دقيقعلى  ،"ال باملاء فقط بل باملاء والدم  "يف  حرف اجلر، الوارد -٣

  ."يف  = يءلشداخل ا " يعينالذي  ،" en "هو اليوناين  األصليف  فاحلرف املوجود
دم : اإلجنيـل  يف فقد ورد، ؛من املالحظ أن الترتيب قد اختلف: ترتيب العنصرين -٤

  .ماء ودم: الرسالةيف  وورد. وماء
الذي  ألن الرسول خياطب أصحاب دعوة الكرازة، فقد بدأ باملاء،: املاء والدم  

 باملـاء  ال( آخرا هو الشهادة اخلاصة هبم، وليس هذا فحسب بل قد صنع استدراكا،
ذاتنـا  يف  للرسول أن يزيل غشاوة متركز وعينـا،  يهكذا ينبغ ؛)فقط بل باملاء والدم

  .شهادة الراقدين، شهادة الدمهي  يفهناك شهادة أخر ؛شهادتنا فقطيف  فقط، و
، ترتيب أسبقية الوصول للشاهدين، ي، الواقعيهو الترتيب التارخي: الدم واملاء  

طعن فيها زمن اليت  اللحظةهي  -اإلجنيل  يرصدهايت ال -وحلظة طعن جنب املصلوب 
  ) :املاء(مث يستتبع بشاهد احلاضر والً ، أ)الدم( يالكون، ليخرج منها شاهد املاض

املتبقني مـن  : األكثر دقة هو املعين(الرب  يءجمإىل  حنن األحياء الباقني إننا "  
، بصوت رئيس مالئكة الن الرب نفسه هبتاف. نسبق الراقدين ، ال)الرب جميءرصيد 

مث حنن األحياء . املسيح سيقومون أواليف  وبوق اهللا، سوف يرتل من السماء واألموات
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اهلواء، وهكذا نكون كـل  يف  السحب ملالقاة الربيف  الباقني سنخطف مجيعا معهم
  ).١٧ - ١٥: ٤تس  ١( ".حني مع الرب

تلوا من أجل كلمة وملا فتح اخلتم اخلامس، رأيت حتت املذبح نفوس الذين ق "  
 حىت ": كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلنياليت  "الشهادة "اهللا، ومن أجل 

علـى   مـن السـاكنني   "لدمائنا  "وتنتقم  يتقض أيها السيد القدوس واحلق، ال مىت
 حـىت زمانا يسريا  "يسترحيوا  "فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل هلم أن  "األرض؟ 

 - ٩: ٦رؤ (".العتيدون أن يقتلوا مثلهمضاً أي " إخوهتم "، و"ؤهم رفقا"يكمل العبيد 
١١.(  
مـوت  يف  حيقـق الشـركة  الذي  الروح القدس هو: "يشهد الذي  الروح هو " -٥

 "يف  -ضاً ، وهو أي)شهادة املاء(املسيح، ألصحاب العهد اجلديد بصبغة املاء والروح 
خيترق  -ن أصحاب العهد اجلديد حن -نستطيع أن ندركه  ، وبترتيب ال"شهادة الدم 

  .العهد القدمي ياجلحيم، خيترق العدم ليستعيد منه قديس

  :موت الصليب، بالنسبة لكل من رافدي العهد اجلديد
كل من العهدين وموت الصليب، فان هنـاك   يكان هناك فرق بني موقف إذا  

) د جهالة الكرازةرافد دعوة الكرازة وراف(العهد اجلديد  يرافد ي، بني موقفآخرافرقا 
ـ  إنبالتأكيد، . وموت الصليب  يكل من الرافدين قد اختمر خبمر الصليب ولكن يبق

صليب املسيح  - يعن وع -يتقبل الذي  "اخلمر العتيق  "هو  "دعوة الكرازة  "رافد 
جهالـة  "أما رافد ). مع املسيح(املوت  حىتمسار متدرج متصاعد، يف  وحيمله بالنعمة

الـذي   املسيح،إىل  ذاته ألن يعرب -بفضل بذار الكلمة احلال فيه  -يأ فقد هت "الكرازة 
، يدرك ألول مرة أنه صلب مع "اجلديد  "إىل  "العتيق "فيه يدرك ألول مرة أنه قد عرب 

يرقد كاألولني، بـل   رافد اجلهالة له نفس مسة رافد الدعوة من حيث كونه ال.املسيح
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كامـل بكـل    ياملسيح، حيث ينشأ له وع يف الوجودإىل  يينتقل من وجوده األرض
األول : الفرق يمها مخر للمسيح، ولكن يبق) الكرازة واجلهالة(كال الرافدين . احلدث

وأما وعينا حنن أبنـاء دعـوة الكـرازة    . هو اخلمر اجلديدة هو اخلمر العتيقة، والثاين
يكون منعدما،  قاصرا ويكاد يفيبق -األرض على  هبذه القضية، هنا -) الزقاق العتيقة(

ليس أحد جيعل مخرا  "املسيح ألنه يف  يأن يتالشإىل  هذا الفصل بني الرافدين يوسيبق
. زقاق عتيقة، لئال تشق اخلمر اجلديدة الزقاق، فاخلمر تنصب والزقاق تتلفيف  جديدة

  ).٢٢: ٢مر . ("زقاق جديدة يف  بل جيعلون مخرا جديدة
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  املقالة التاسعة
  )١( "جهالة الكرازة"بعض الرموز لرافد 

  

  ):١١-١: ٢يوحنا (عرس قانا اجلليل  -١
، كانت مسـرحا ألول معجـزة   )اليهودية(خارج احلظرية هي اليت  اجلليل،  

  .ترصدها األناجيل
، حيال رافد "دعوة الكرازة "نعتقده، حنن أبناء  هذا هو ما: "ليس هلم مخر  "  
  .اجلهالة

 ؛شهادة هذا الرافد إلعالنليس جماال فالزمن احلاضر : "بعد  مل تأت ساعيت "  
املسـيح سـوف   يف  الزمن احلاضر، ولكنيف  االستعالن املؤجل،هي  فهذه الشهادة

الكنيسة  يمخر جيدة، مبهرة لكل احلاضرين، مبهرة لوعإىل  تتحول األجران املليئة باملاء
ضور فح ؛فالعرس هو ملكوت السموات، هو الكنيسة، جسد املسيح املمتلئ ؛املمتلئة

 رمز للرافد األم، رافد عثرة الكرازة(، أم يسوع )رأس اجلسد(الرب يسوع : العرس هم
، التالميـذ  )أطاحت باألولنياليت  منه ومعه عرب الكلمة بالكنيسة من عثرة املوتالذي 

  ).رافد جهالة الكرازة(و أصحاب العرس ) رافد دعوة الكرازة(
عثرة (و انتماء كال الرافدين تضامن أم يسوع وتعاطفها مع أصحاب العرس ه  

  ."دعوة الكرازة  "جبهة واحدة متثل القادمني من خارج إىل  )الكرازة وجهالة الكرازة
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  ):٥٤-٤٣: ٤يوحنا (شفاء ابن خادم امللك  -٢
يتقدم خادم للملك ويطلب مـن   -."حيث صنع املاء مخرا  "اجلليل، أيضا،   

اذهب  ": ، قال له يسوع" أن ميوت ابين سيد، انزل قبل يا ": يسوع شفاء ابنه احملموم
ابنك  إن ": وفيما هو نازل استقبله عبيده وأخربوه قائلني… فامن الرجل  " يابنك ح

السـاعة  يف  أمـس  ": ، فقالوا لهفيها أخذ يتعايفاليت  فاستخربهم عن الساعة. " يح
 إن ": يسـوع قال له فيها اليت  تلك الساعةيف  أنهاآلب  ففهم " احلمىالسابعة تركته 

من خـالل احلـدث    واإلميانالشفاء،  إدراك إذنانه . فامن هو وبيته كله " يابنك ح
 يبأثر رجع يالوع "كرافد  "رافد جهالة الكرازة "هكذا تقدم هذه املعجزة، . السابق

".  

  ):٤٢-١: ٤يوحنا (املرأة السامرية  -٣
املدينـة  إىل  قد مضـوا  "غيبة التالميذ، الذين  يف(جلس يسوع وحده معها   

غيبـة دعـوة   يف  الرب بأصحاب هذا الرافد، مباشرة، يهكذا يلتق ؛)"ليبتاعوا طعاما 
  .الكرازة

زوج، ألنه كان لك مخسـة أزواج،   ليس يل: حسنا قلت ": قال هلا يسوع"  
يف  انه الرافد املدان، هنـا، : ."هذا قلت بالصدق . ليس هو زوجكاآلن  لك يوالذ

 آهلة إلتباعهمومون بالزنا، يرون أصحابه موس ؛وة الكرازةب دعالعامل، من قبل أصحا
  ).هذا العامليف  كما هو ظاهر، هنا(غريبة 

 أنـه تـأيت   امرأة، صدقيين يا ": قال هلا يسوع ": يولكن للرب رؤية أخر  
أنتم تسجدون ملـا لسـتم   . لآلبأورشليم تسجدون يف  هذا اجلبل، واليف  ساعة، ال

 يساعة، وه ولكن تأيت. ألن اخلالص هو من اليهود. ملا نعلمتعلمون، أما حنن فنسجد 
طالب مثل اآلب  بالروح واحلق، ألن لآلب، حني الساجدون احلقيقيون يسجدون اآلن
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أن يسجدوا  يوالذين يسجدون له فبالروح واحلق ينبغ. اهللا روح. هؤالء الساجدين له
اآلخر  يتقصاليت  اليهودية، الرؤية الكالسيكية،هي  ، النقطة احلاكمة ليستإذن -." "
، )اجلديد، أصحاب دعوة الكرازة، نظرا ألهنم مل يتكملـوا بعـد  إسرائيل  يتبناها اليت(

. هؤالء املتغربني، وسط اجلهالـة يف  يستعلنالذي  ولكن رؤية الرب، الكلمة املتجسد
هـذا  يف  يعلمون، هنـا  الذين يسجدون ملا ال(هؤالء الساجدين احلقيقيني يف  يستعلن
  ).العامل

جـاء   فمىت. يقال له املسيح، يأيتالذي  أنا أعلم أن مسيا، ": قالت له املرأة "  
وعند ذلـك جـاء   . "أكلمك هو الذي  أنا ":قال هلا يسوع  "شيء  ذاك خيربنا بكل

أو  "ماذا تطلب؟  ": ولكن مل يقل أحد. امرأةتالميذه، وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع 
ـ  "السامرة وإىل  ذهب - "ملاذا تتكلم معها؟  " داً مكث هناك يومني فامن به أكثر ج

لسنا بعـد بسـبب    إننا ": وقالوا للمرأة). اللوغوس= اللفظة مفردة (بسبب كلمته 
  ."كالمك نؤمن، ألننا حنن قد مسعنا ونعلم أن هذا هو باحلقيقة املسيح خملص العامل 

يف  كـرازة، متموقعـا  يقدم لنا حديث السامرية، والسامريني، رافد جهالة ال  
عالقة ملسار دعوة  الكنيسة، من خالل افتقاد الكلمة املتجسد له مباشرة، من دون أدين

فهم جيهلون متاما مالبسات لقاء املرأة مع الرب،  ؛إطالقا، بالقضية، )التالميذ(الكرازة 
، التالميـذ  قد كان جميء. ؤال عن هذه املالبساتهم مل يكن هلم أية مبادرة للسضاً أي

يف  بعد أن كشف الرب عن ذاته للمرأة، فكانت مبثابة حلظـة الكشـف للجميـع،   
النقطـة  هـي   والعجيب أيضا، هو أن دعوة السامرية، ذاهتا ألهلها مل تكـن .املسيح
متاما، وبصفة مطلقة بالنسبة لذلك داً حمي يهكذا يبدو الفعل الكراز. إمياهنميف  احلاكمة

 ": يكرز قائالالذي  هبذا الرافد هو ذلك أيتالذي  زفالكار. الرافد، من روافد الكنيسة
  "أكلمك هو الذي  أنا
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  ):٣٧-٢٥: ١٠لوقا ( "السامري الصاحل"مثل  -٤
 تفشل ، وغالبا ما"دعوة الكرازة  "رافد  نفسك، ياعلى  تطرحهالذي  السؤال  

حتبـه   "أنت عتيـد أن  الذي  من هو ذلك. "؟ من هو قرييب ": عليه، هو اإلجابةيف 
 -قناعاتك هنـا  يف  إليك يينتمالذي  أنت تتصور دائما أن قريبك هو -. ؟"فسككن
 صار قريبك هوالذي  ": هي الصحيحة اإلجابةولكن ) يالكاهن والالو( -العامل يف 

نازال من  - يعن وطنك السماو -فبينما أنت متغرب هنا  ؛"صنع معك رمحة الذي 
م جرحك، وتكميل كيانـك واسـتعالن   تدرك أن التئا فانك ال -أرحيا إىل  أورشليم

فبينما قد تركك من هـم  ). يالسامر(املغاير اآلخر  بوجود ذلكإالَّ  ىيتأت حياتك، ال
كما  -ذلك الغريب،عنك  إليك، تقدم )يالكاهن والالو( -اآلن  -حمسوبون عليك 

علـى   ضمد جراحاتك، وصب عليها زيتا ومخرا، وأركبـك  "و  -اآلن  تعتقد أنت
قـد  ) قرابته لـك (عنايته بك، وانتمائه لك . "بك  فندق واعتينإىل  بك دابته، وأيت

به الذي  )املسيح(اآلب  بيت "يف  ، وبرتولك)أورشليم(وطنك إىل  استعلنت بعودتك
هبـا  اليت  هو اخلمر اجلديدة، اجليدة) املغاير(اآلخر  ذلك). ٢: ١٤يو ( "منازل كثرية 

جمرد هي  أن هذه اخلمر يمازلت تريلتئم جرحك ويتكمل كيانك، ومشكلتك أنك 
  .األجران الستةيف  ماء

  ):١٥-١: ٥يوحنا (مريض بيت حسدا  -٥
 أنأتريـد   ": يسوع مضطجعا، وعلم أن له زمانا كثريا، فقال له رآههذا  "  

بـل  . حترك املاءمىت  الربكةيف  يلقيينإنسان  سيد، ليس يل يا ": أجابه املريض "تربأ؟ 
فحاال . "امحل سريرك وامش . قم ": قال له يسوع. "آخر  يدام، يرتل قآتبينما أنا 

  ." يومحل سريره ومشاإلنسان  برئ
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دعوة الكرازة  "هذا هو الرافد املتروك، املطروح، املهمل، خارج حركة مياه   
فقـط،  . ال أحد يدرك وجوده طيلة زمان هذا العامل. أحد يعبأ به ال. أحد يراه ال. "

يفتقده بنفسه، مباشرة ويأمر لـه بالشـفاء   الذي  هو -غربته هناية زمن  ويف -الرب 
  ."املياه املتحركة  "إىل  ويستعلن مساواته مع من استحقوا الرتول

املوضع يف  كانإذ  فلم يكن يعلم من هو، ألن يسوع اعتزل، يشفالذي  أما  
  ."مجع 

مـة  أنه مستهدف من قبـل الكل  -هذا العامل يف  -رافد اجلهالة، جيهل متاما   
دعـوة   "مسـار  يف  فيسوع معتزل عنه هناك، حمجوب عنه. يربئه ما ياملتجسد، لك

  .، حيث موضع اجلمع"الكرازة 
ها أنت قد برئت، فال ختطئ  ": اهليكل وقال لهيف  بعد ذلك وجده يسوع "  

  ."أبرأهالذي  وأخرب اليهود أن يسوع هواإلنسان  يفمض. أيضا، لئال يكون لك أشر
ـ . املسيحيف  .الكنيسة املمتلئةيف  .السماءيف  .اهليكل، فقط يف    يسوف يتجل

  .شهادته للرب، رأس كيانه يوعيه بذاته، وتتجل يهذا الرافد، ويتجل

- ١: ٢مر( ،)٨ -١: ٩مت (املفلوج النازل من السقف  -٦
  ):٢٦ – ١٧: ٥لو (و  )١٢

لوج املف يحامل -كان البيت جمرد كتلة من البشر، مل يستطع الرجال األربعة   
كشفوا األجر ودلـوا املفلـوج   . السطحإىل  صعدوا. يأن يدخلوا بالطريق الشرع -

  .بسريره قدام يسوع
، ولكـن حينمـا ترحتـل    يبيتنا األرضيف  رافد جهالة الكرازة، ال مكان له  

، سوف "األربع الرياح  "الكنيسة املمتلئة، من هذا العامل ويكمل املالئكة جتميعها من 
مكان لذلك الرافد  ال. صنعه الربالذي  الشفاءيف  الرافد كشريك تستعلن أصالة هذا
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الـذي   املسيح،يف  من فوق، سوف ندركه، هناك، ولكنه سوف يتديل -اآلن  -بيننا 
  .فيه يصعد اجلميع

هذا الرافد هو، دائما مدان وحمكوم عليه مـن قبـل   : "مغفورة لك خطاياك   
املطلقة، من وجهة نظرها  ةحتتكر احلقيقليت ا -اجلامد، فاملؤسسة الدينية  الفكر الديين

من منظـور   -وصمة اخلطيئة والدينونة . األرضعلى  ااملستتر هنتكفر هذا الرافد،  -
كـثري مـن   يف  مسة أساسية ألصحاب هذا الرافد وقد ظهرتهي  -أصحاب الدعوة 

  .السامرية، مريض بيت حسدا وهذا املفلوج: الرموز وقد ذكرنا منها
قم وامحـل  : مغفورة لك خطاياك، ام أن يقال: أن يقال للمفلوج أميا أيسر،  

أن يغفـر   علـى األرض  سلطانااإلنسان  تعلموا أن البن يسريرك وامش؟ ولكن لك
: ٢مـر  .("بيتك إىل  قم وامحل سريرك واذهب: لك أقول ": قال للمفلوج. "اخلطايا 

املتعصـب،   الديين أصحاب الفكرإىل  يريد أن يوصله الربالذي  املعين -).١١ - ٩
: هـو أن  -) رافد جهالة الكـرازة (اآلخر  يدينون -الذين صنعوا من أنفسهم قضاة 

قيام هذا الرافد من  إمكانية، تنبع من صعوبة ختيلكم اآلخرهبا تدينون هذا اليت  الدينونة
 - إدانـتكم . القضية األساسيةهي  هذه. ، املسيحيالبيت السماوإىل  سريره وذهابه

املسيح، حينما يدرك يف  حينما تستعلن املغفرة، يسوف تتالش -هلذا الرافد  -احلالية 
  .بيتهإىل  ذهاب هذا الرافد إمكانيةاجلميع 

 يـا  –هنـا   -سرير املرض، البائس، هو مساحة وجود هذا الرافد، بينكم   
بالكم، سوف على  خيطر ، ولكن من فوق، ومن طريق ال"دعوة الكرازة  "أصحاب 

وبرحيـل ذلـك   . رافد من هذه املساحة البائسة، لتصري بيتا، هو املسيحيتحرر هذا ال
  .سوف حيمله معه؛هذا الفراش البائس يسوف خيتف -من هذا العامل  -الرافد 
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  :)١٠ -١: ٧لو (و  )١٣ -٥: ٨مت (قائد املئة  -٧
شفاء غالمه املفلوج، إليه  قائد مئة يطلبإليه  ناحوم، فجاء دخل يسوع كفر  
لسـت مسـتحقا أن    ": قائد املئة -. "وأشفيه  آيتأنا  ": يسوع -: حلوارودار هذا ا

 يف مل أجـد وال  ": يسـوع  -. " ي، ولكن قل كلمة فيربأ غالميتدخل حتت سقف
ان كثريين سيأتون من املشـارق واملغـارب    ": وأقول لكم! مبقدار هذا إمياناإسرائيل 

 تبنـو امللكـو  ات، أمـا  ملكوت السمويف  ويعقوب وإسحاق إبراهيمويتكئون مع 
لـيكن   آمنتاذهب، وكما  ":مث قال لقائد املئة  -.."الظلمة اخلارجية إىل  فيطرحون

  ".تلك الساعةيف  فربأ غالمه. "لك 
هـذا  يف  يستحق أن يدخل السيد حتت سقف بيته، هنـا  الالذي  انه الرافد  

واسطة الكلمـة  ولكن فقط ب. هذا العامليف  يستحق أن حيسب ككنيسة، هنا ال. العامل
لوقا، فـان  إجنيل  وحبسب. يربأ غالمه وينضم للكنيسة -يتعامل معه مباشرة الذي  -

لنا  انه مستحق أن يفعل له هذا ألنه حيب أمتنا وهو بين ":شيوخ اليهود قد شهدوا له 
  .لنا الكنيسة بتكميله لنا كجسد واحد هذا الرافد يبين -). ٥و  ٤: ٧لو ( "اجملمع 

 -  ٢٤: ٧مر (و  )٢٨ -  ٢١: ١٥مت (كنعانية املرأة ال -٨
٣٠(:  

ليس حسنا أن يؤخذ  "…  "الضالة إسرائيل  خراف بيتإىل إالَّ  مل أرسل ""  
يشبعون، ألنه ليس والً البنني أ يدع ": وحبسب مرقس. "خبز البنني ويطرح للكالب 

  "حسنا أن يؤخذ خبز البنني ويطرح للكالب 
، املغاير، اآلخروجه يف  املشهر طاب الديينسيف اخل هو يهذا اخلطاب القاس  
تصرخ طالبة الشفاء اليت  سجل الرب هذا املوقف جتاه تلك األممية،). الكالب(الضال 
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كـان   ": وحبسب مرقس. "داً جمنونة ج ابنيت! بن داود سيد، يا ، ياارمحين ": البنتها
  ."بابنتها روح جنس 

قـد   فمن املنظور السليب. احدبان و ولآلخركانت تلك العبارات كاشفة لنا   
االبـن  يف  الشـركة (أظهرت بشاعة عنصرية فكرنا، احملتكر للحقيقة، احملتكر للبنوة 

ومن ). رافد اجلهالة(اآلخر  جتاه "دعوة الكرازة  "، كشفت نظرة أصحاب )املتجسد
سعيه يف  حنو املسيح، - يالطبيع -سعيه يف  ،اآلخرقد أظهرت أصالة  املنظور االجيايب

تأكـل مـن   ضاً والكالب أي! سيد نعم، يا": فقالت ": "خبز البنني  "يف  و الشركةحن
 نعم، يا: فأجابت وقالت له ": وحبسب مرقس. "يسقط من مائدة أرباهبا الذي  الفتات
  ."حتت املائدة تأكل من فتات البنني ضاً والكالب أي! سيد

نفـس  يف  هم معنا، ."خبز البنني  "يف  ، هم شركاؤنا،"كالب  "نعتربهم  ما  
املائدة، ولكن ما أن يـنقض  على  -هذا العامل يف اآلن  -جيلسون معنا  البيت، قد ال

البيت الواحد، واملائدة الواحدة، يف  ونكتشف شركتنا مجيعاحىت  ،يهذا البيت األرض
  ).اجلسد الواحد للمسيح الرب(واخلبز الواحد 

: وحبسب مرقس "ك كما تريدين ليكن ل! إميانكيا امرأة، عظيم  ": قال هلا "  
  "قد خرج الشيطان من ابنتك . ألجل هذه الكلمة، اذهيب ": فقال هلا "

 ،"الفتات الصائر خبزا  "إميان  كونهيف  رافد جهالة الكرازة تكمنإميان  عظمة  
الناموس يف  احلال -بذار الكلمة  "إميان  ،"شجرة عظيمة  الصائرةحبة احلنطة  "إميان 
  ."الكرمة، الكلمة املتجسد يف  لصائرة شركةا - يالطبيع
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 - ١٤: ١٧مت (شفائه على  يقدر التالميذالغالم الذي مل  -٩
  ).٤٢ - ٣٧: ٩لو (و  )٢٩ - ١٤: ٩مر ( ،)٢١

 "على  من -) بطرس ويعقوب ويوحنا(مع اخلاصة، من تالميذه  -يرتل الرب   
ع الكتبة خبصوص عـدم  التالميذ يتحاورون م ياجلمع، حيث باقإىل  ،يالتجل "جبل 

  :غالم به روح جنس  على إبراء مقدرة التالميذ
مـىت  إىل  أكون معكـم؟ مىت إىل  أيها اجليل غري املؤمن،: فأجاب وقال هلم "  

  ).١٩: ٩مر( ."إيلَّ أحتملكم؟ قدموه
من خالل التعامل املباشـر  إالَّ  -ككنيسة  - حتققهإىل  سبيل رافد اجلهالة، ال  

دعوة الكـرازة   "تظل فيه الذي  الوقتيف  أصحاب هذا الرافد، للكلمة املتجسد مع
  .دة متاما، حيال هذا األمرحميَّ"

مستطاع للمؤمن شيء  كل. كنت تستطيع أن تؤمن إن ": فقال له يسوع "  
: ٩مر . (" سيد، فأعن عدم إمياين أومن يا ": فللوقت صرخ أبو الولد بدموع وقال. "

  ).٢٤و  ٢٣
 " -. ؟إميان، أم عدم إميانهذا الرافد؟ هل هو  إلميانتناقضة، هذه الصيغة امل ما  
ألصحاب هـذا   يالطبيع للناموسبواسطة الكلمة احلامل اإلميان  ، تعين"سيد  أومن يا
 ؛هلذا الرافـد  "دعوة الكرازة  "نظرة أصحاب إىل  ، تشري" إمياينأعن عدم  "و. الرافد
  .اناإلميحلظرية  يينتم ال –من وجهة نظرهم  -فهو

ملاذا مل نقـدر حنـن أن    ": انفراد وقالواعلى  يسوعإىل  مث تقدم التالميذ ""  
مثل إميان  لو كان لكم: فاحلق أقول لكم. إميانكملعدم  ": فقال هلم يسوع "خنرجه؟ 

شيء  هناك فينتقل، وال يكونإىل  انتقل من هنا: حبة خردل لكنتم تقولون هلذا اجلبل
  ).٢٠و  ١٩: ١٧مت.("غري ممكن لديكم 
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، وال تقدرون أن اآلخرتقدرون أن تربئوا ذلك  رافد دعوة الكرازة، أنتم ال يا  
مـن   -بأن ذلك الرافد يستطيع اإلميان  فلو كان لكم. إميانكمتدركوا وجوده، لعدم 

 -الكنيسة املمتلئـة  يف  بذار الكلمة احلال فيه، طبيعيا، أن يشترك معكم يخالل تنام
مركزيـة املسـيح،   إىل  -حول ذاتكم  -االنتقال من متركزكم لكان هذا األمر مبثابة 

حنو قمة امتالء ) احلايل يالوع(لكان هذا األمر مبثابة تصعيد قمة جبل وعيكم، بذاتكم 
حتمـل  اليت  -املعجزة التارخيية، املصرية يف  فحىت.، املرفوضلآلخراملسيح، املستوعب 

يرتفع عن األرض، كانـت قمتـه   كان اجلبل  -لنقل اجلبل  مضمون التفسري احلريف
  .تتصاعد

بانتقال اإلميان  هو -اآلن  -دعوة الكرازة  "يفتقده أصحاب الذي اإلميان  ان  
قمة املسيح، من قمـة مركزيـة   إىل  هناك، من قمة مركزية الذاتإىل  اجلبل من هنا

الـة  رافـد جه "حـىت   تستوعب اجلميع،اليت  قمة ملء املسيح،إىل  "دعوة الكرازة"
  !."زةالكرا
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  املقالة التاسعة
  

  )٢(اجلزء رقم 
  

  .)١٨ -١: ٢٠يو (اجملدلية  -١٠
 –يوحنـا  إجنيل  هذا الشاهد منيف  كما وردت –تعد شخصية مرمي اجملدلية   
  : "جهالة الكرازة  "جيسد صورة رافد داً منوذجا فري

  :، لرافد اجلهالة يوجها الوع: أوال
  :العامل يف  ، بذلك الرافد، هنا"دعوة الكرازة  "أصحاب  "يوع "طبيعة  - ١

القرب باكرا، إىل  أول األسبوع جاءت مرمي اجملدلية ويف":احلديث مع التلميذين   
  ."والظالم باق

 مسعان بطـرس وايل إىل  فركضت وجاءت. فنظرت احلجر مرفوعا عن القرب  
أين  أخذوا السيد من القرب، ولسنا نعلم ": كان يسوع حيبه، وقالت هلماالذي  التلميذ

  ." "وضعوه 
ذلك الواقع يف  مرمي لتجد احلجر مرفوعا عن القرب، فينخلع قلبها لتبدو جاءت  
ميت، قـد  إىل  يجمرد سيد، ميت، بل أهنا أصبحت تنتم"إىل  يمل تعد تنتمإذ  ؛األليم

مأساة انتماء أصـحاب رافـد   هي  هذه. الوهم املطلقإىل  انه االنتماء!. سرقت جثته
  .من وجهة نظر أصحاب دعوة الكرازة –األرض على  هنا –اجلهالة 
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بصـيغة   احلديث، هنا يأيت: "أخذوا السيد من القرب ولسنا نعلم أين وضعوه   
اليت  املتكلم، وذلك خبالف الصياغةإىل  نسبأي  حيمل ، وهو حديث عام ال"اجلمع "

ين ولست أعلم أ يأخذوا سيد إهنم(احلديث مع املالكني يف  وردت هبا نفس العبارة،
اآلخـر   نظرة أصحاب الـدعوة جتـاه  إىل  حنن بصددها تشرياليت  العبارة). وضعوه

، ومسار دعوة الكرازة، مـن  إطارمجيع من هم خارج عن يف  يتمثلالذي  املرفوض،
إىل  ي، بال رب، يرونه ينتماآلخرفهؤالء يرون ذلك  ؛ديانات وثقافات وعقائد خمالفة

 ؛دعوهتم إلجنيلالشهادة يف  ن، بقدر تناميهميرون أنفسهم ينموالذي  الوقتيف  وهم،
إىل  القرب وينظران األكفان واملنديل ويؤمنـان ويعـودان  إىل  فهامها التلميذان يدخالن

اآلخر  التلميذضاً فحينئذ دخل أي ": جهالتهايف  وما تزال مرمي). ككنيسة(موضعهما 
 يأنه ينبغ: عرفون الكتابفامن، ألهنم مل يكونوا بعد ي يالقرب، ورأإىل والً أجاء الذي 

أما مرمي فكانت واقفـة عنـد   . موضعهماإىل  التلميذان يفمض. أن يقوم من األموات
  ." يالقرب خارجا تبك

  .العامليف  ، بذاته، هنا"اجلهالة  "أصحاب رافد  " يوع "طبيعة  - ٢
القـرب، فنظـرت   إىل  احننـت  يتبكهي  وفيما " ": احلديث مع املالكني -أ  

عند الرجلني، حيـث كـان    واآلخرعند الرأس داً ب بيض جالسني واحمالكني بثيا
أخـذوا   أهنم ": قالت هلما "يا امرأة، ملاذا تبكني؟ ":فقاال هلا . جسد يسوع موضوعا

  ."، ولست أعلم أين وضعوه يسيد
تغتـرب فيـه   الذي  القرب هو مسكن املوت، هو هذا العامل: القرب واملالكان  
املالك اجلالس عند : هذا العامليف  افدا الكنيسة املستعلنان هنا،املالكان مها ر. الكنيسة

، )١٤: ٤تس  ١(معه ضاً ، الذين أحضرهم اهللا بيسوع أي"الراقدين  "الرأس هو رافد 
، الكلمـة  يالـرب يسـوع التـارخي   (الكنيسة  "رأس  "صحبة ومعية يف  الذين أتوا
فقاموا معه، قيـام   إياهمحمررا اجلحيم يف  ، هؤالء هم الذين افتقدهم الرب،)املتجسد
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، "دعوة الكرازة  "أما املالك اجلالس عند الرجلني فهو رافد أصحاب . النائم من غفوته
وطقس غسل الرب ). ١٥: ٦أفس (السالم إجنيل  باستعداد "أرجلهم "احلاذين  "رافد 

س املعادل لطق هو) ١٧ -٤: ١٣يو (يوحنا إجنيل  ينفرد بذكرهالذي  ألرجل تالميذه،
يف  ييسـر الذي  فخارسيتهذا هو احلدث اإل. األناجيل يباقيف  عشاء الرب املذكور

فان كنت  ": "دعوة الكرازة  "مسار الكرازة الرسولية و يتكرس بواسطته وجود رافد 
وأنا السيد واملعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم جيب عليكم أن يغسل بعضكم أرجـل  

احلق احلـق  . كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضاحىت  أعطيتكم مثاال، بعض، ألين
: ١٣يـو  .("انه ليس عبد أعظم من سيده، وال رسول أعظم من مرسله : أقول لكم

١٦ -١٤.(  
، من الرافدين ألصحاب رافـد اجلهالـة،   يسؤال استنكار: "ملاذا تبكني؟  "  

  .حبقيقة وجودهم، ككنيسة يأولئك الذين يغيب عنهم الوع
ـ : ".لست أعلم أين وضعوهو يأخذوا سيد "   ، وبصـيغة  ياحلديث شخص

هـي   هـذه ). يأخذوا سيد(الكنيسة، اجملهولة إىل  املتكلم، وحيمل مضمون االنتماء
  .العامليف  اجلهالة الكاملة حبقيقة الذات، هنا

الوراء، فنظرت يسوع إىل  وملا قالت هذا التفتت " ":احلديث مع يسوع  -ب  
 "مرأة، ملاذا تبكني؟ مـن تطلـبني؟   ا يا ": ل هلا يسوعقا. واقفا، ومل تعلم أنه يسوع
أين وضعته،  كنت قد محلته فقل يل إنسيد،  يا ": ، فقالت لهفظنت تلك أنه البستاين

  ." " آخذهوأنا 
 –مع أصحاب رافد اجلهالـة   –العامل يف  هنا –فيما يتعامل الكلمة املتجسد   

يتعـاملون   –وعيهم اخلاص يف  –يدركون ذلك، هم  فهم ال –ككنيسة  إياهممهيئا 
  .يعلمون من يطلبون ، هم ال)ظنت أنه البستاين( " ظين "مع سيد 
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  :خصوصية رافد اجلهالة : ثانيا
الـذي   " ربـوين  ": فالتفتت تلك وقالت له "مرمي  يا ": قال هلا يسوع ""  
 ولكـن اآلب إىل  مل أصعد بعـد  ألين ال تلمسيين ": قال هلا يسوع. معلم يا: تفسريه
فجـاءت مـرمي   . وإهلكم يوأبيكم واهل أيبإىل  أصعد إين: هلم وقويل إخويتإىل  اذهيب

  .""أهنا رأت الرب، وأنه قال هلا هذا  التالميذاجملدلية وأخربت 
، " اليقـيين  يالـوع  "التفاتة هي  هذه: " ربوين ": فالتفتت تلك وقالت له "  
مباشرة مع رافد اجلهالة، ولتسميته كثمرة لتعامل الرب  تأيتاليت  -املسيح يف  بالشركة

هذا يف  تسيطر عليه هنا،اليت  " الظين يالوع"مقابل التفاتة يف  –) مرمي يا(له، ككنيسة 
فظنـت تلـك أنـه    … امـرأة،   يا ": قال هلا يسوع(العامل، قبل تسميتها ككنيسة 

  ).البستاين

  :ال تلمسيين
اخلاصة  اإلفخارستياهي  له وملسة اجملدلية. التالمس مع املسيح هو الشركة فيه  

، املؤجـل  اإلفخارستياهي  هذه. حتقق وجود هذا الرافد ككنيسةهي  .برافد اجلهالة
. "اآلب إىل  مل أصعد بعـد  ألين ال تلمسيين "هذا العامل، لذلك قال هلا يف  استعالهنا

، هو استعالن صعود الكل، استعالن الكنيسة يفحدث الصعود هنا هو حدث انقضائ
وفقط، حينئذ تستعلن شركة أصحاب رافد . ابنه املتجسديف اآلب إىل  ة املمتلئة،الكامل
  .حينئذ فقط تستطيع اجملدلية أن تلمسه. املسيحيف  اجلهالة،

، فـيخص  " وإهلكم يوأبيكم واهل أيبإىل  أصعد اين "عبارة يف  أما الصعود،  
انـه حـدث    -١: أساسـيتني حيمل خصيصتني الذي  ، ذلك"دعوة الكرازة  "رافد 

 ،"وأبيكم  أيبإىل  ": يانه حدث تراكم – ٢. "أصعد  إين "الزمن احلاضر يف  يستعلن
اآلن  –ضاً أصعدكم أي فإنين، كباكورة، أيبإىل  اخلاص يكما أصعدت جسد أنينأي 
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، بالطبيعـة،  هو أيبالذي  ،اآلبتلك الباكورة، جاعال من يف  بإشراككماآلب إىل  -
إىل  املسيح،يف  بتراكم أصحاهبااآلن  ، املستعلنةاإلفخارستياي ه هذه. أبا لكم، بالنعمة
كلما أكلتم هذا اخلبز وشربتم هذه الكأس، ختربون مبوت  ": رافدهم يءأن يكتمل جم

  ).٢٦: ١١كو  ١.(أن جيئإىل  الرب

  :الذهاب واجمليء
فجاءت مرمي اجملدلية وأخـربت التالميـذ   …هلم  وقويل إخويتإىل  اذهيب "  

… هلـم   وقـويل  إخويتإىل  اذهيب ": نا نتوقع أن يكون السياق هكذاقد ك: "…
، آخـر ولكننا وجدنا أنفسنا أمام سياق . "…فذهبت مرمي اجملدلية وأخربت التالميذ 

ذهاب، رافـد  : يءحركة الذهاب وحركة اجمل: االجتاهيف  حيمل حركتني متعاكستني
ذلـك   ، وجميء"الظالم باق "ث املوت، وحي العامل، منطلقا من أجواءيف  اجلهالة، هنا

يبدو فيه رافـد  الذي  ،"ذهاب  ". أجواء القيامة واحلياةيف  الكنيسةإىل  الرافد، لينضم
يتكرس وجود أصحاب دعـوة  الذي  الوقتيف  -وجود له  دا، الاجلهالة، ساكنا، حميَّ

 ، حـني وجميء - "وأبيكم  أيبإىل  أصعد إين " آنية، متواصلة، دءوبةالكرازة حبركة 
  .اآلبإىل  الكلمة املتجسديف  يستعلن صعود اجلميع
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  املقالة التاسعة
  
  )٣(اجلزء 

  

  ).١٠أع (كرنيليوس  -١١
، بصفة عامة، ذهن شارح النص الكتايبعلى  هامة، البد أن تسيطر آليةهناك   

هذا الصدد  ويف. جتريد النص من أسر التاريخ ييستطيع أن يسرب أغوار النص وه يلك
الكتاب املقدس هـو   إن، بل نستطيع أن نقول يالتأكيد، للنص بعد تارخينقول، انه، ب

  .ميثل عمق حقيقة الكتاب حبق أعظم كتاب تاريخ قد عرفه البشر، ولكن ذلك ال
، يرصـده الكتـاب،   يهذا السياق البد أن ندرك أن لكل حدث تارخي ويف  

 هو البعـد  ، واألخرييوسياق رمزتارخيي  سياق: ر فيه، سياقانولكل شخصية تتجذ
فكل من احلدث والشخص يأخذ أمهيته مـن حيـث    ؛يستهدفه الكتابالذي  الرئيس

حقيقة وجـود الكنيسـة كجسـد     يكونه يتالمس مع القضية األساسية للكتاب وه
 يمتاما أمهية الفصل بني السـياق التـارخي   يومن هنا البد للشارح من أن يع. للمسيح

بدونه يصـبح مـن   الذي  ذلك الفصللكل من احلدث والشخص،  يوالسياق الرمز
 دراسة، مثليف  متثل ركيزة أساسية اآلليةهذه . الرؤية العميقة للنصإىل  احملال الوصول

سـياقها  يف  سبيل املثال أن مرمي اجملدليـة، على  و فيما سبق، جند..حنن بصددهااليت 
ل باملسيح، بل قد صـارت أو  وآمنتاإلجنيل  شخصية قد قبلت دعوةهي  ،يالتارخي

 "قد رأيناها رمزا لرافد  يسياقها الرمزيف  للتالميذ أنفسهم، ولكنحىت  مبشر بالقيامة،
، ومهـا  )يعقوب ويوحنا("الرعد  ابين "أيضا، فيما سبق قد ذكرنا . "جهالة الكرازة 
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وليفتنوا املسـكونة   "ليكونوا معه "الرب  اختارهمعشر الذين  اثنان من التالميذ االثين
رافـد  : آخـرين ، ميثالن رافدين يسياقهما الرمزيف  ولكننا رأينامها،بدعوة الكرازة، 

ضاً وأي. ، وسنتحدث عن هذه اجلزئية، الحقا)يوحنا(ورافد اجلهالة ) يعقوب(الراقدين 
، هام، سوف نتحدث عنه فيما بعد، هو شخصية بطرس الرسول، وهو آخرهناك مثل 

سـياق رمزيـة   يف  ، ولكنيلاإلجنبالتأكيد تلميذ بارز ورسول عظيم من رسل دعوة 
دوره كرمز ملسـار  إىل  ،كرسول،يجمرد دوره التارخي يشخصيته جند أن األمر يتخط

  .دعوة الكرازة، كامال
ودوره  يكشخص طبيع يدوره التارخي: هكذا يلعب الشخص دورين خمتلفني  

أنـه   يعل.هو خارج التاريخالذي  جسد املسيح،يف  الكنيسة،يف  كعنصر بناء يالرمز
ـ جي  يب أن نؤكد أن الدور الرمزي ال يضيف وال ينقص شيئا بالنسبة للشخص الطبيع

  .ولكنه خيرجه من تارخييته حلساب الكنيسة املمتلئة
التاريخ ولكن فروعها وأغصاهنا ومثارهـا  يف  رةذبالتأكيد متجهي  كلمة اهللا  

  .املسيحيف  تتموقع خارج التاريخ،
فهـو، كمـا    ؛"كرنيليوس  "ية شخص يهذا الطرح نستطيع أن نر إطار يف  

هو أولئك الذين قبلوا . "األمم "ملصطلح  ييقدمه سفر األعمال، ميثل املضمون التارخي
مسار دعوة الكرازة، هـو األغلـب   إىل  ، من خارج اليهودية، وانضموااإلجنيلدعوة 

أن  يللشخصـية، نـر   يالسياق الرمـز يف  ولكن. العامل، اليوم ياألعم من مسيحي
، بعض يوفيما يل. "جهالة الكرازة  "ميثل األمم مبفهومها املطلق، ميثل رافد كرنيليوس 

  :تدعم هذا الطرح اليت  النقاط
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  :شهادة الكتاب عنه - ١
 يوخائف اهللا مع مجيع بيته، يصنع حسنات كثرية للشعب، ويصل يهو تق ""  

مالكا من اهللا  رؤيا حنو الساعة التاسعة من النهار،يف  ظاهرا يفرأ. كل حنييف  اهللاإىل 
ماذا  ": ودخله اخلوف، قالإليه  فلما شخص. "يا كرنيليوس  ": وقائال لهإليه  داخال

 -٢: ١٠أع ( " ".صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام اهللا ": فقال له "سيد؟  يا
٤.(  

اله هـو   يأل ؛هو خارج احلظريةالذي  ،ينعجب أشد العجب، هلذا األمم إننا  
ان دهشتنا مـن  . أن تقبل عباداته وتصعد تذكارا أمام اهللا؟ معىن مث ما. ؟يخائف وتق

، ذلك الرافـد  "جهالة الكرازة "حينما ندرك أن كرنيليوس هو رافد  ياملمكن أن ختتف
  .عن مسار الكرازةداً املهيأ بالطبيعة ألن يقبل شركة املسيح، بعي

  :استهاللية عظة بطرس - ٢
كل يف  بل. يقبل الوجوه جد أن اهللا الباحلق أنا أ ": ففتح بطرس فاه وقال "  

  .يتقيه ويصنع الرب مقبول عندهالذي  أمة،
هذا هو رب . يبشر بالسالم بيسوع املسيحإسرائيل  بينإىل  أرسلهااليت  الكلمة  

  ).٣٦ – ٣٤: ١٠أع ( "".الكل
 ؛آخـر  عدالة اهللا املطلقة وعدم متييزه وعدم حماباته لنفر دونهي  القضية إذن  
، "رب الكـل   "، هذا هو اإلجنيلأصحاب دعوة  يملتجسد، املقبول ربا، لدفالكلمة ا

  .اإلجنيلوان مل تصله دعوة حىت  كل أمة،يف  هو رب لكل من يتقيه
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  ):العنصرة املوازية(عنصرة األمم  - ٣
مجيـع  على  حل الروح القدس) الكلمات( األمورفبينما بطرس يتكلم هبذه  "  

ندهش املؤمنون الذين من أهل اخلتان، كل من جـاء  فا. الذين كانوا يسمعون الكلمة
  .األمم أيضاعلى  مع بطرس، ألن موهبة الروح القدس قد انسكبت

 – ٤٤: ١٠أع ( ". ألهنم كانوا يسمعوهنم يتكلمون بألسنة ويعظمون اهللا"   
٤٦.(  

 –وقد حل الروح القدس، بسـببها   –كان يسمعها احلاضرون اليت  الكلمة  
، )ta remata(؛ فبطرس كان يتكلم بكلمات "اللوغوس " أهنال ليست كلمة بطرس، ب

، )اللوغوس( ةتلك الكلممستهل عظته، قد ذكر بطرس  ويف. باإلجنيلكلمات البشارة 
  ."هذا هو رب الكل … إسرائيل  بينإىل  أرسلهااليت  الكلمة ":حينما قال 

 الروح القدس، حيل )بينما يتكلم بطرس(العامل يف  دعوة الكرازة يبينما تسر  
بـذار   ي، حيل عليهم بفضل تنام)بيت رافد اجلهالة( بيت كرنيليوسيف  كل منعلى 

  .يناموسهم الطبيعيف  اللوغوس،
سواء بـاملنح أو   –تدخل أي  حتدث بدوناليت  "العنصرة املوازية  "هي  هذه  

  :من قبل مسار دعوة الكرازة  –باملنع 
. البـداءة يف ضاً ليهم كما علينا أيفلما ابتدأت أتكلم، حل الروح القدس ع "  

ان يوحنا عمد مباء وأما أنتم فسـتعمدون بـالروح   : فتذكرت كالم الرب كيف قال
بالسوية مؤمنني بالرب يسـوع  ضاً فان كان اهللا قد أعطاهم املوهبة كما لنا أي. القدس

  ."املسيح، فمن أنا؟ أقادر أن أمنع اهللا؟ 
، معـين على  –صوص العبارة األخرية خب –وتتفق معظم الترمجات االجنليزية   

عنـدما امنـا    –بالسوية ضاً فان كان اهللا قد أعطاهم املوهبة كما لنا أي ": داللة يذ
  ."بالرب يسوع املسيح، فمن أنا؟ أقادر أن أمنع اهللا؟ 
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 ": يستحق تعليقا، عليـه  –احلدث على  –هناك تعليق لبطرس الرسول ضاً أي  
ال يعتمد هؤالء الذين قبلوا الروح القدس كمـا  حىت  اءيستطيع أحد أن مينع امل يأتر

  "حنن أيضا؟ 
 –باالجنليزية  -أن أقرب ترمجة  يأر وإنين، يءترمجة العبارة ملتبسة بعض الش  

  : ، وقد وردت كالتايل)bible in basic English(يف  وردتاليت  هي ،املعينإىل 
will any man say that these may not have baptism who have been 

given the holy spirit as we have  ?  

الذين قبلـوا الـروح    -بأن هؤالء يهل يستطيع أحد أن يدع: ، هوواملعين  
  .مل يعتمدوا، بعد؟ -القدس مثلنا

هل ميكننا االدعاء بأن جمرد امتنـاع  : هو ياألعمق للسؤال االستنكار واملعين   
امتنـاع   يعين –مثلنا  -ين قبلوا الروح القدس بالنسبة هلؤالء الذ –حىت اآلن  –املاء 

  .معموديتهم؟
املعمودية دعوة، حتتمـل  : ).٤٨: ١٠أع ( "وأمر أن يعتمدوا باسم الرب  "  

 أنينالواقع  ميكن أن تكون أمرا أو طلبة واجبة النفاذ، ويف القبول وحتتمل الرفض، وال
اآلخر  كرازة خبصوصأصحاب دعوة ال يهو صادر حنو وع –هنا  – "األمر"بأن  يأر
  .اسم الرب يسوع املسيحيف  ،اآلخر، أمر بقبول )رافد اجلهالة(

داً مزي ي، تلق"يوم اخلمسني  "وحدث  "العنصرة املوازية "املقارنة بني حدث   
ماذا نصنع  ": قلوهبم، وقالوا لبطرس ولسائر الرسليف  فلما مسعوا خنسوا "":من الضوء 

اسـم  على  توبوا وليعتمد كل واحد منكم ":م بطرس فقال هل "؟ اإلخوةأيها الرجال 
بفرح،  "كلمته  "فقبلوا … يسوع املسيح لغفران اخلطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس 

  ).٤١ -٣٧: ٢أع .(""نفس  آالفذلك اليوم حنو ثالثة يف  واعتمدوا، وانضم
سوع اسم يعلى  توبة، معمودية: هو الترتيب اخلاص بدعوة الكرازة إذنهذا،   

  .املسيح مث قبول عطية الروح القدس
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تـراكم   يمسـتو على  –الترتيب هكذا  أما فيما خيص رافد اجلهالة فال يأيت  
  :نرصد واحدية احلدث  أنبل نستطيع  – يالوع

فمن أنا؟ أقـادر أن أمنـع اهللا؟   ...فان كان اهللا قد أعطاهم املوهبة كما لنا "  
  ).١٨و١٧: ١١أع ( "اة التوبة للحيضاً اهللا األمم أي يأعط إذا…

موهبة هي  .موهبة التوبة، للحياة ألصحاب رافد اجلهالةهي  العنصرة املوازية  
حال مـن   ييتقاطع، بأ الالذي  احلدثهي  .املسيحإىل  الكنيسة املمتلئة،إىل  العودة

  .األحوال مع مسار دعوة الكرازة

  :مالءة بطرس - ٤
 بأربعـة مثل مالءة عظيمة مربوطة  نازال عليه وإناًءالسماء مفتوحة،  يفرأ ""  

وكان فيها كـل دواب األرض والزحافـات وطيـور    . األرضعلى  أطراف ومدالة
كال يـا رب  : فقال بطرس. "قم يا بطرس، اذبح وكل  ": صوتإليه  وصار. السماء
ما طهره اهللا ال  ": صوت ثانيةضاً أيإليه  فصار. "قط شيئا دنسا أو جنسا  آكلمل  ألين

أع .(""السـماء  إىل ضاً أي اإلناءثالثة مرات، مث ارتفع على  وكان هذا "تدنسه أنت 
١٦ – ١١: ١٠.(  

يكرس وجود الكنيسة، هـو سـر   الذي  وسر الشركة،. األكل هو الشركة  
الكنيسـة  هـي   –السـماء   النازلة، الصاعدة، من وايل –مالءة بطرس . املأكل احلق

  .اح األرضجتمعها املالئكة من األربع رياليت  املمتلئة،
: املسيحيف  معه،اآلخر  شركة يأن يع) أصحاب دعوة الكرازة(البد لبطرس   

  ).٢٨: ١٠أع ( "ما انه دنس أو جنس إنسان  اهللا أن ال أقول عن وأما أنا فقد أراين "
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  املقالة العاشرة
  

  "ةدعوة الكراز"ورمزية رافد  ،شخصية بطرس
  

ـ  ":لنا أن نفهم قول الر ب لبطرس  يكيف ينبغ   هـذه   يأنت بطرس، وعل
وأعطيك مفـاتيح ملكـوت   . عليها ي، وأبواب اجلحيم لن تقوكنيسيت الصخرة أبين

على  وكل ما حتله.السماواتيف  األرض يكون مربوطاعلى  السماوات، فكل ما تربطه
  ؟). ١٩و  ١٨: ١٦مت (  "السماوات يف والً األرض يكون حمل

يح امللكوت، معه ورحل عـن  لنا أن نفهم أن بطرس قد أخذ مفات يهل ينبغ  
هل أخذ بطرس معه سلطان احلل والربط وتركنا منـذ ذلـك   . ؟!عام يعاملنا منذ ألف

  .الزمن؟
عشية يوم قيامته، حينما يف  -قول الرب لتالميذه على  نفس السؤال ينسحب  

من غفرمت خطاياه تغفر له، ومن أمسـكتم  . اقبلوا الروح القدس ": نفخ وقال هلم ""
  ). ٢٢: ٢٠يو (  "سكت خطاياه أم
  .هل أخذ التالميذ معهم سلطان املغفرة، ورحلوا عن عاملنا؟  
 ، اجلديد، فنختزل القضيةيرؤية أصحاب الفكر الفريس نتبىنلنا أن  يأم ينبغ  

  .سلطان خاص حتصل عليه فئة معينة، دونا عن اجلميع؟يف 
هو قمة هرم  -يذ التلميذ األبرز بني التالم -أن بطرس هي  اإلجابةبالتأكيد،   

 إجابةمن خالل مدلول  اإلجابةحقيقة هذه  يوتتجل. "دعوة الكرازة  "الرمزية لرافد 
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فأجاب مسعـان بطـرس    "أنا؟ إينوأنتم، من تقولون  ": بطرس، ذاته عل سؤال الرب
  ). ١٦و  ١٥: ١٦مت ( " يأنت هو املسيح ابن اهللا احل ": وقال

أصـحاب دعـوة    إجابـة ميع، اجل إجابةهي  -الصحيحة  -بطرس  إجابة  
: ١٦مت ( ذلك،  -السماوات الذي يف  -اآلب  الكرازة، هؤالء الذين قد أعلن هلم

  .مسار الكرازةيف  العاملاإلجنيل  إعالنهي  اإلجابةهذه ).  ١٧
أصحاب رافد دعوة  يعليها الكنيسة هو حمور وع تبيناليت  املسيح، الصخرة،  
يف  فان جسد املسيح ميتد، -األرض على  هنا -ة وفيما تنطلق دعوة الكراز. الكرازة

البشرية امليتـة،   يفيه تتغطالذي  وهذا اجلسد املمتد هو الكفارة. الذين يقبلون الدعوة
الـذين  يف  لذلك فان امتداد ذلك اجلسد هو امتداد للمغفـرة، . حبياة الكلمة املتجسد

من غفرمت خطاياه  ": ئالأن خياطبهم قا يقبلوه، من أصحاب الدعوة، وعليه فمن الطبيع
  ."تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت 

يسكنه الذي  الذين قبلوا دعوة الكرازة هو هيكل اهللايف  جسد املسيح املمتد،  
. "..من غفرمت خطايـاه تغفـر لـه   . اقبلوا الروح القدس ": روح اهللا، لذلك قال هلم

ـ الـذي   ستهدفأيضا، امل.فحدث قبول الروح القدس هو حدث املغفرة، ذاته  ييوص
هو جسده، هو نفس مضمون خطاب الرب ألصحاب رافد الدعوة  الرب بقبوله، هنا،
هـذا هـو   . كلـوا ) نفس الفعل املترجم خذوا = اقبلوا ( خذوا  ": حينما يقول هلم

  ). ٢٦: ٢٦مت .( يجسد
هو امتداد مللكـوت   -الذين يقبلون دعوة الكرازة يف  -امتداد جسد املسيح   
 هو الكنيسة املمتلئة الكائنة -ينطلق من هنا، من األرض الذي  -فاألخري ؛السماوات

أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات ":املسيح، لذلك فالرب يبشر رافد الدعوة قائال يف 
ـ  ؛املفاتيح اخلاصة به يوه."  يفهو مازال مسافرا، منطلقا حنو ذلك اهلدف ولكنه يع

  .املسيحيف  بات حمسوما،إليه  الولوج ويتيقن أن ملكوت السموات هو مقصده، و أن
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عن الرافدين  -يتميز الذي  هو الرافد. " يالوع "رافد دعوة الكرازة هو رافد   
فيما خيص سريان املغفرة، فيما خيص امتـداد   -األرض على  هنا -بوعيه  - اآلخرين

  .ملكوت السماوات، فيما خيص حقيقة ذاته، ككنيسة
وليست متتع فئة معينة  -لرافد الكرازة الذي  - يمتايز الوعهي  إذنالقضية،   

  .بسلطان خاص
تنجم من  - "احلل والربط "لعبارات  -شرح خاطئ إىل  يتؤداليت  واملشكلة  

( موقع أصحاب الـدعوة   إدراكغياب  حقيقة الكنيسة الكاملة، و بالتايل إدراكغياب 
يسقط متاما  "ة الكرازة دعو"رافد يف  فاختزال الكنيسة ؛، من هذه الكنيسة)املسيحيني 

مـن حسـابنا،   اآلخر  قد أسقطناإذ  ؛"رافد الدعوة  يمتايز وع "مفهوم  إدراكنامن 
 آخرامضطرون أن نتخيل منطا  فإننابالشرح، لتلك العبارات،  نتصدىفحينما  وبالتايل

 إطـار داخـل  (  ينوع من التمايز الداخل تبينإىل  من التمايز، وبالطبع سوف نضطر
بـه   يتـوح الـذي   حينما نتخيل أن هذا التمايز، الكربىوحتدث الطامة  ،)الدعوة 

  ."متايز السلطة  "العبارات هو 
أن نتخيل متايز فئة، مـن بيننـا،    -جلهلنا حبقيقة الكنيسة  -حنن مضطرون   
الـذي   -هو أن السلطان، الوحيد  اإلجنيليبينما، واقع احلق . "احلل والربط "بسلطة 

وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سـلطانا أن   "قد منح للكل  -يح املسيف  -منح للبشر 
  ). ١٢: ١يو .( "اهللا  أوالديصريوا 

  :املفهوم الواسع للمغفرة
 ، واملسيح ليس حكـرا )املسيح ( حركة املغفرة حيث جسد الكفارة  يتسر  

يصب فيهـا،  اليت  الكنيسة املمتلئة،إىل  أصحاب رافد دعوة الكرازة، بل هو ممتدعلى 
هـي   أصحاب الدعوةإىل  الراقدين واجلهالة، وان كانت الوصية الصائرة:أيضا، رافدا 



٩١  

، آخـرا ، فان للوصية امتـداد  "..من غفرمت خطاياه تغفر له،. اقبلوا الروح القدس ":
، جند أن للمغفـرة  )صالة رافد الدعوة ( الصالة الربانية  يفف ؛خارج حدود الدعوة

صوت واحد خمـاطبني أبـاهم   يف  د مجيع أبناء الكرازةفبينما يتوح. أوسع وأمشلداً بع
ضـاً  كما نغفر حنـن أي ) ديوننا ( اغفر لنا ذنوبنا  ": ، جندهم يطلبون قائلنييالسماو

 tas(واغفر لنا خطايانا  ":، وحبسب لوقا )١٢: ٦مت (  إلينا) للمديونني ( للمذنبني 

amartias (للمذنبني ضاً كما نغفر حنن أي ) ٣: ١١لو (  إلينا) للمديونني.(  
فلسان  ؛رافد الدعوة يجيب أن نالحظ أننا هنا بصدد تبادلية للمغفرة، تتخط  
 الدعوة، هم إطارمن يغفر هلم، هنا، هم خارج  إذن، "ضاً كما نغفر حنن أي "حاله هو 

، ألن )داخل مسار الـدعوة  (  "بينية "فنحن لسنا نطلب مغفرة  ؛يغري املسيحاآلخر 
  .طلبة لرافد الدعوة جمتمعا سياق الصالة هو

الـيت   املغفرةهي  هذه. تلتئم هبا الكنيسة، املمتلئةاليت  املغفرة الشاملةهي  هذه  
بقدر ما يكمل كيانـه،   لآلخرفكل رافد هو مديون  ؛يتم فيها االستيفاء املتبادل للدين

  .بقدر ما جيعله مسيحا ممتلئا، بقدر ما جيعله كنيسة كاملة
كـل  : احلق أقول لكم ": هذا النصيف  ية حلركة املغفرة جندهاالرؤية البانورام  

األرض يكون على  السماء، وكل ما حتلونهيف  األرض يكون مربوطاعلى  ما تربطونه
شـيء   أي يف األرضعلـى   اتفق اثنان منكم إن: وأقول لكم أيضا. السماءيف والً حمل

نه حيثما اجتمع اثنـان أو  السماوات، ألالذي يف  يطلبانه فانه يكون هلما من قبل أيب
  ). ٢٠ - ١٨: ١٨مت (  ".وسطهميف  فهناك أكون)  يامسيف  ( يثالثة بامس
فقـط  هي  فليست القضية ؛الكنيسة املمتلئةيف  هذا هو تدرج استعالن املغفرة  

 إعطـاء هـي   بالنسبة ألصحاب الدعوة، بل -األرض على  هنا -جمرد احلل والربط 
ال . وال تدينوا فال تـدانوا  ":، قد وهب املسيح للعامل كله ، ألنه بالفعللآلخراملسيح 

يف  يعطـون ضاً مهزوزا فائداً ملبداً أعطوا تعطوا، كيال جي. عليكم يتقضوا فال يقض
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).  ٣٨و  ٣٧: ٦لـو  (  ".به تكيلون يكال لكمالذي  ألنه بنفس الكيل. أحضانكم
حينما  -ة، هذه احلقيقة هو املقياس وبينما يدرك أصحاب الدعو. "الكيل "املسيح هو 

، هو ذاته حدث لآلخراملسيح  إعطائهمفهم يكتشفون أن  -اآلخر  يلتئم وجودهم مع
هم يكتشفون أن عطاءهم . الكنيسة بروافدها الثالثةأي  كياهنم املمتلئ،على  حصوهلم

ففيما ميتلئ املسيح، هو ميتلئ حلساب الكل، وفيما يستقبل املسـيح   ؛هو األخذ بعينه
أحضان أولئك الـذين  يف  فهو يستقبلهم -الكرازة  إطارمن خارج  -ذاته إىل  جددا،

  .اإلطارقد أتوا من داخل ذلك 
 هناك أكون( جتتمع فيه ثالثية الكنيسة الذي  )synagogue(املسيح هو اجملمع   

  ). ٢٨: ٢٤مت(فحيثما تكن، اجلثة فهناك جتتمع النسور  " ؛)وسطهم يف 
رافد الثالث اجملهول بالنسبة لنا، واجملهول بالنسبة لذاته، هذا هو ال: "أو ثالثة  "  
 -قد نـدرك  . الكنيسة يمن وع -هنا  -أسقط متاما الذي  هذا هو الرافد. بان واحد

اسـتهدافهما للمسـيح،   يف  ،)الدعوة والراقدين ( اتفاق رافدين  -األرض على  هنا
 اجتماعه معنا، وتساويه بنا،ولكن الرافد الثالث مغيب متاما، عنا، ولكننا سوف ندرك 

قد أسقط الذي  وعينا ذلكإىل  ليستعيد "أو  "لذلك استخدم الرب احلرف .املسيحيف 
  .عنه

رب،  يا ": )رافد الدعوة ( ، جاء سؤال بطرس ) ١٨مت ( نفس سياق  يف  
ال أقول  ": قال له يسوع "سبع مرات؟ إىل  وأنا أغفر له؟ هل يأخإيلَّ  كم مرة خيطئ

 إذن). ٢٢و  ٢١: ١٨مـت  (  ". سبعني مرة سبع مراتإىل  سبع مرات، بلإىل  لك
  .املسيحيف  ويلتئم معه،اآلخر  يقبلالذي  مفهومها الواسعيف  املغفرةهي  هذه
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  :رمزية شخصية بطرس
هـي   -تبدو متأرجحة، كما ترصدها األناجيل اليت  -شخصية بطرس  -١  

 هذه احلالة. واإلميانني الشك تتأرجح شخصية بطرس ب. رمز ألصحاب رافد الدعوة
يف  الكنيسة املمتلئـة إىل  ينطلقالذي  متيز رافد الكرازة، ذلك الرافداليت  اخلاصيةهي 

 يسـتوعب حياتـه   يحدث تراكميف  ،إميانه ىرحلة متدرجة، يتزايد فيها وعيه ويتنام
  .األرضعلى 

ن تكواآلن  ختف، من ال ":قال له يسوع الذي  -بطرس، صياد السمك  -٢  
إىل  وعيـه، إىل  جيتذبالذي  هو رمز لرافد الدعوة، -) ١٠: ٥مت ( تصطاد الناس 

  .املسيحيف  شرحية، تصب -األرض على  هنا -شبكته 
حيدث اختراقان،  -ترصد األناجيل مواقفا منها اليت  -حياة بطرس، املهنية  يف  

: يف احيدث هذ. حبضور الرب، حيث يصطاد كمية عظيمة من السمك بعد ليل عقيم
  ). ١١ - ١: ٢٠يو ( و )  ١٠ - ١: ٥لو ( 

احلـدث  يف  اثنان منهما: حدثان، عظيمان يثمران ثالثة سفن مليئة بالسمك  
احلـدث  يف  بطرس، وواحدة ي، شريكيزبد األول، حيث سفينة بطرس وسفينة ابين

  .، حيث سفينة بطرس وحدهالثاين
… شبكتهم تتخـرق  فصارت داً امسكوا مسكا كثريا ج ":احلدث األول  يف  

 احلدث الثـاين  ويف. "وسط دهشة اجلميع  يف..الغرقيف  أخذتاحىت  ومألوا السفينتني
األرض ممتلئة مسكا كبريا، مئة وثالثا ومخسني ومع إىل  صعد بطرس وجذب الشبكة ":

  ."هذه الكثرة مل تتخرق الشبكة 
سفينتا احلدث األول : متأل الكنيسةاليت  الثالثة روافدهي  السفن الثالثة املمتلئة  

فرافـد   ؛الغـرق علـى   هاتان السفينتان اللتان توشكان ؛مها رافدا الراقدين واجلهالة
ورافد اجلهالة هو رافـد احملكـوم   . اجلحيميف  الراقدين هو رافد الذين ماتوا وسجنوا
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ـ  . األرضعلى  عليهم من قبل أصحاب الدعوة، هنا  يكالمها يقبع خارج بـؤرة وع
إىل  الكلمة املتجسد يتحقق وجودمها ككنيسة، لينضـما يف  ولكن .الكنيسة احلاضرة

مل تتخرق شبكتها ومل اليت  ، تلك)سفينة دعوة الكرازة، سفينة بطرس ( السفينة الثالثة 
  .تتعرض للغرق

خارجا عـن   حيث أن امتالءمها يأيت ؛وسط دهشة اجلميعيف  متتلئ السفينتان  
 ختف، مـن  ال ": بينما خياطب الرب بطرساملتوقع، من قبل أصحاب الدعوة،  السياق
مـا   يما تتوقعه، وههي  بطرس سفينة ثالثة لك يا إن: أي "تكون تصطاد الناس اآلن 

  .من أبناء الكرازة -األرض على  هنا -متتلئ من صيدك اليت  ال يدهشك، تلك
 -لوجـود الـرب    إدراكهحلظة يف  -مشهد السفينة الثالثة يف  يبدو بطرس  
يستتر عريك  بطرس سوف ال لكنك يا… البحريف  بنفسه يزر بثوبه، ويلقعريانا، فيت
رافـد الـدعوة    ياملسيح يتغطيف  فقط. حينما تلتئم سفينتك مع مثيلتيهاإالَّ  احلاضر
  .رافد الراقدين ورافد اجلهالة: كيانه يمبكمل
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  املقالة احلادية عشر
  

  اجلحيمإىل  رافد الراقدين و مفهوم نزول املسيح
  

  :ورمزية رافد الراقدين ىاملوت إقامةمعجزات  :أوال
لعازر، وهلا  إقامة -١: املوتى إلقامةاألربعة، ثالثة معجزات اإلجنيل  يف لدينا،  

رمز  يابنة يايرس، وه إقامة -٢. ،عام خبصوص رافد الراقدين، بشقيهيمضمون، رمز
عالقـة النـاموس    لرافد الراقدين، وميثل الراقدين من أناس اهللا، الذين كان هلم يجزئ

لرافد الراقدين، وميثل الراقـدين   يرمز جزئ يابن أرملة نايني، وه إقامة -٣. واألنبياء
  .الذين كانوا بال ناموس وبال أنبياء

  :إقامة لعازر - ١
لعازر هو النموذج العام لرافد الراقدين، الذين، وان كانوا قد مـاتوا وفنـت     

مة، قد بعثوا من موهتم، فيكون موهتم كرقاد أنه مبجرد جتسد الكلإالَّ  صورة وجودهم،
. "أذهب ألوقظه  لكين. لعازر حبيبنا قد نام ":النوم، لذلك قد أطلق عليهم، الراقدين 

وكان يسوع يقول عن موته، . " يكان قد نام فهو يشف إنيا سيد،  ": فقال تالميذه
يو ( ".لعازر مات ": فقال هلم يسوع حينئذ عالنية.وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم

١٤ -١١: ١١ .(  
الشق األول هو شق األحياء، . رافد الراقدين هو أحد شقني للكنيسة الكاملة  

 ":يسوع )  يملرث(قال هلا ":املسيح إىل  الذين لن يرقدوا، بل خبلع عتيقهم، سيخطفون
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 فلن وكل من كان حيا وامن يب. ولو مات فسيحيا من امن يب. أنا هو القيامة واحلياة
  ). ٢٦و  ٢٥: ١١يو . ( األبدإىل  ميوت

مات القدماء، حبكم طبيعتهم، ولكن بظهـور  : ) ٣٥: ١١يو ( يسوع  يبك  
اكتست الطبيعة البشرية حبياة الكلمة،  - يالرب يسوع التارخييف  -اجلسد يف  الكلمة

يف  ،يالذ "ذلك  -وحدثت هلا الوقاية األبدية، من املوت، لذلك فانه حبضور يسوع 
قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن خيلصه مـن  إذ  م جسده،أيا

مت استدعاء هؤالء الراقدين مـن   -)  ٧: ٥عب ( ". املوت، ومسع له من أجل تقواه،
 هـؤالء الراقـدين، ويف  يف ضـاً  جسده اخلاص، مسع له أييف  رقادهم، وكما مسع له،

 امليت موضوعا، ورفع يسوع عينيهفرفعوا احلجر حيث كان  ": ،األحياء،أيضااآلخرين
كل حني يف  ، وأنا علمت أنك، أشكرك ألنك مسعت يلاآلبأيها  ": فوق، وقالإىل 

وملا قال هذا . " ولكن ألجل هذا اجلمع الواقف قلت، ليؤمنوا أنك أرسلتين. تسمع يل
  ). ٤٣ -٤١: ١١يو .( "لعازر، هلم خارجا  ": صرخ بصوت عظيم

و )  ٤٢ -  ٢١: ٥مر (  ،) ٢٦ - ١٨: ٩مت ( .إقامة ابنة يايرس - ٢
  ). ٥٦ -٤٠: ٨لو ( 

ابنته من املوت، رمز لكنيسة العهد القدمي،  وإقامةيايرس هو رئيس للمجمع،   
رمز للذين أمنوا باملسيح، من بعيد، ولكنهم ماتوا، حبكم الطبيعة، وألجل رجـائهم،  

ضحكوا عليه، عارفني أهنـا  مل متت لكنها نائمة، ف. ال تبكوا ":كان موهتم جمرد رقاد 
  ). ٥٣: ٨لو .( ماتت

معجزة شفاء نازفة  ي، وهيابنة يايرس، معجزة أخر إقامةتتداخل مع معجزة   
املرض، يف  نازفة الدم كان هلا اثنتا عشر سنة،. رمز للقديسني القدماءضاً أي يالدم، وه

رمز ملعية  "عشر  اثنا"والرقم ).  ٤٢: ٥مر ( عشرة سنة  وابنة يايرس كانت ابنة اثنيت
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بتالمسها مع  القديسون القدماء هم تلك املرأة النازفة الدم واليت. الرب، رمز ألناس اهللا
الكلمة املتجسد، حلظة جتسده، شفيت وتوقف نزيفها، وهكذا مل يكن نزيفها للموت، 

  .رقاداإالَّ  ومل يكن موهتم

  ). ١٧ -١١: ٧لو ( .إقامة ابن أرملة نايني - ٣
هذا هو شـق  : ) ١٢: ٧لو ( "أرملة  يل، ابن وحيد ألمه، وهميت حممو "  

علـى   مل يكن هلـا، اليت  الشعوب الوثنيةأي  ،يالراقدين، من األمم، مبفهومها التارخي
األم . الكليف  ، عالقة كتابية أو ناموسية باهللا، ولكن اهللا حيقق كنيستهيالوع يمستو
ليس  يأ ،)مرية السا( العهد اجلديد يف  شاكلة رافد اجلهالة،على  .بال زوج يأ.أرملة

وجيب أن نرصد ترابط رد . ليس هلا زوج بسبب ترملها يوه. هلا عالقة حاضرة باهللا
) السامرية (قالت له املرأة  -١: ورد الفعل هلذه املعجزة) رافد اجلهالة ( فعل السامرية 

اهللا  فأخذ اجلمع خـوف، وجمـدوا   -٢).  ١٩: ٤يو (  " أنك نيب ييا سيد، أر ":
  ). ١٦: ٧لو .( عظيم، وافتقد اهللا شعبه قد قام فينا نيب: قائلني

يفتقـد  ضاً فيما يفتقد اهللا شعبه، من القديسني الراقدين من قبل جتسده، هو أي  
من هؤالء و من أولئك جيتذب اهللا رافد الراقـدين  . شعبا كان بال ناموس وال شريعة

 -اآلن  -نرصد أنه كمـا يفتقـد اهللا    جيب أنضاً أي. حلظة جتسدهإليه  ما ينضم يلك
، من األحياء، هو افتقد أيضا، الراقدين الذين كانوا بال )الذين بال كارز( رافد اجلهالة 

  .إليهاجلحيم كرز بنفسه لكل الراقدين،املختارين لينضموا إىل  فبرتوله ؛أنبياء
: ٧ لـو .( مجيع الكورة احمليطـة  كل اليهودية ويفإىل  وخرج هذا اخلرب عنه  

 -قبل جتسـده   -هكذا، باجتذابه الراقدين، الذين كانوا بال ناموس وال أنبياء : )١٧
 -أضعف حلقة من حلقات الكنيسة هي  اجلميع، فتلك الفئةيف  يكون املسيح قد امتد

ـ  -من وجهة نظرنا، حنن أبناء الدعوة  مل . كماهلـا  يومبجيئها متتلئ الكنيسة، ويتجل
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موهتم، وفيهم قد أمت االختراق املطلـق  يف  ل مل يتركهمحهالتهم، بيف  يتركهم الرب
  .املسيحإىل  نفر ما، من البشر ءلكل ما ميكن أن نعتربه عائقا أمام جمي

  :اجلحيمإىل  ثانياً نزول املسيح
جـورج  / الـدكتور  يبداية، أود أن أمثن عاليا ما نشر بنفس العنوان ألستاذ  
دعم توجه هذه الدراسة، السيما ما ورد جممله ييف  صدر هذا املوقع، وهويف  حبيب،

  .فيها منسوبا للقديس اكليمنضوس
ـ  إىل  مفهوم نزول املسيحداً ندرك، جي يولك    ياجلحيم، البد لنا مـن أن نع

قاعـدة   -١: ، السيما أثناسـيوس اآلباءثالثة قواعد أساسية حاكمة، يؤكدها تراث 
النتيجة التلقائيـة،  هي  لقيامةا:قاعدة القيامة  -٢. موت املسيح هو موتنا حنن: املوت

مركز الشـخص  : قاعدة الشخص -٣.املسيحيف  واإلنساناحلتمية لالحتاد بني الكلمة 
 نفس الوقت ينسبيف  املوت، وهوعلى  اجلديد، املنتصراإلنسان  يف هو الكلمة الظاهر

  .فيقال أن املسيح تأمل ومات ؛كل ما خيص العتيقإليه 
 أحشاءيف  الثالثة، نقول بأنه مبجرد حلول الكلمة وتطبيقا عمليا هلذه القواعد  

 جديد غري قابل للموت، ولكن ذلك اجلديد قد ظهرإنسان  كوننايف  العذراء، قد ظهر
، وحمتجبا فيه، وظـاهرا  إياهوظل حامال  -هو عتيقنا  يالذ-عاملنا متسربال بعتيقه يف 

م من أن كيان القيامة وعدم وبالرغ. أن اجتاز فيه األمل واملوتإىل  للعيان كواحد منا،
أن ذلـك  إالَّ  -الكائن منذ بداية احلدث "اجلديد "وواقع  -املوت هو حقيقة التجسد 

فجر األحد بعد خلع يف  أن أعلنإىل  اجلديد قد ظل سرا خمفيا خلف احلجاب العتيق،
  .العتيق
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 إيـاه عتيق يسوع هو فاسد بالطبيعة ألنه هو عتيقنا حنن، وهو قد ظل البسا   
هو مصرينا، وعندما مت فيه ذلـك، أعلنـت   الذي  ،يمصريه الطبيعإىل  ما أسلمهىت ح

  .القيامة احملتجبة خلف احلجاب املخلوع
هـي   والـنفس . مبفارقة النفس للجسد اإلنسانيةموتنا، هو انشطار صورتنا   

 و مبفارقة النفس. اجلسد هو جسد نفساين. اجلسديف  الطاقة احملركة، الواعية، املستعلنة
فال وجود جلسد بال نفس وال وجود لنفس بـال   ؛الشطران حنو العدم يللجسد يتهاو

حـىت   اجلحيم، فتفينيف  يكتمل مبوت الكون كله وهبوطهالذي  هذا هو موتنا. جسد
أننا جيب أن نـدرك أن  على  .اجتازه املسيحالذي  هذا هو املوت.بقايا حتلل أجسادنا

والفرق . ع غري ما يستطيع أن يلتهم من كياننااملوت مل يستطع أن يلتهم من كيان يسو
فانه ال  -بطبيعتنا، العارية من النعمة -املوت  يهو أنه حينما نلتق يواجلوهر ياألساس

، اما فيمـا خيـص   يالطبيعاإلنسان  خبصوصشيء  يلتهم املوت كل. يءلنا ش ييتبق
املـوت،  على  راجلديد املنتصاإلنسان  ييسوع، فقد التهم املوت حجاب عتيقه، ليتبق

  .ذلك املستتر خلف احلجاب
اجلديد، إىل  عن حتول العتيق إعالنافجر األحد ليس يف  قيامة الرب إعالن إن  

  .بل هو كشف للجديد بعد زوال احلجاب، بعد زوال العتيق
دليل االحتاد ومثرتـه، وألن  هي  القرب، ألن القيامةيف  قيامة الرب مل تنشأ إن  

حدثا إالَّ  فان القيامة مل تكن -حلظة واحده وال طرفة عني  - الهوته مل يفارق ناسوته
  .أحشاء العذراءيف  متالزما ومتزامنا للتجسد منذ أول حلظة له

  ماذا حدث جلسد يسوع يف القرب؟
كيـان  إىل  القرب،يف  أن جسد يسوع قد حتول، تتبين النظرية السائدة، واليت  
وذلـك   ؛نظرية خاطئة متاماهي  )امةجسد القي( جسد ممجد إىل  املوت،على  منتصر
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أن دخل القرب وهنـاك  إىل  ألهنا تفترض أن كيان الكلمة املتجسد قد ظل قابال للموت
تفترض أن كيان الكلمة املتجسد قـد  ضاً أي. املوتعلى  قد أنشأت له القيامة والنصرة

هـو  فان مل يكن هذا الفكر !. أن دخل القرب، وهناك فقط قد متجدإىل  ظل غري ممجد
  !.؟إذنالنسطورية، هي  عمق النسطورية، فما

نفس وجسد، مع بقـاء  إىل  أن موت املسيح هو انشطار كيانه مث، ماذا يعين  
ضاً أليس هذا أي. أن يتحدا ثانية فتتم القيامة؟إىل  بالالهوت،داً كل من الشطرين متح

ادعت مفهوم مصاحبة الالهـوت للناسـوت، تلـك    اليت  هو مضمون النسطورية،
الـذي   النموذجإىل  مسار األحداث، لتعيد املسيحيف  التدخلإىل  تتطوراليت  صاحبةامل

  .نعتقده؟
انقسـام   شطرين؟ ماذا يعينإىل  مث، كيف ختيل انشطار كيان يسوع، كامال،  

  من توحد فيه اجلميع، حينما احتد بطبيعتنا؟
العظيم  إىل -هبذه الصيغة  -لست أعتقد بأصالة انتساب مثل هذا الفكر  إنين  
  .يالشخص يهذا هو رأي. أثناسيوس
  :تنبت مثل هذا الفكر، من عثرتني أساسيتني اليت  ،تنجم املشكلة اليت  
يف  للخـالص، قـد مت  اإلهلي  ، خبصوص التدبرييءكل ش: عثرة الزمن -١  
يف  وحدث التجسد، منذ أول حلظة له، قد جتاوز الزمن، وما نراه من أحداث. التجسد

 -من امليالد، املعمودية، الصليب، املوت، القيامة والصعود  -ألرض اعلى  حياة يسوع
 التجسد، مـيالد  يفف ؛التجسديف  استعالنات جلوهر النعمة املعطاة للبشرإالَّ  هي ما

 ويف. اإلهليـة باحلياة -املائتة -التجسد، تصطبغ الطبيعة البشرية  ويف. اجلديداإلنسان 
التجسد  ويف. التجسد يصلب الوجود العتيق يف و.التجسد ميسح البشر بالروح القدس

الروح يف  بشركة االبناآلب إىل  التجسد صعدت البشرية ويف. من موتهاإلنسان  قام
  .اجلديد ة اإلنسانيةصار رأس الذي  التجسد حدث كل ذلك جلديد يسوع يف.القدس
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جيـب أن ال   -متبوعا مبشهد القيامـة   -لذلك وحنن نرصد مشهد الصليب   
جيب أن ال نتخيل أن كيـان  . الزمنيف  تخيل أن القيامة حدث يعقب الصليبنعثر ون

. أن مات ودفـن إىل  املوت،على  القيامة، والنصرةإىل  الكلمة املتجسد قد ظل مفتقرا
  .فهذا يطيح بسر التجسد، من جذوره

 حجاب عتيقه الظـاهر، يف  كيان الكلمة املتجسد ال خيتزل: عثرة الكيان -٢  
اإلنسـان   اجلديـد، اإلنسـان   جوهر الكيان هو.  واملوت ودخل القربقبل األملالذي 
 يلن تدع قدوسك يـر  ":قيل عنه الذي  هذا هو. اجلديدة اإلنسانية، رأس يالداخل
مل يهلك العتيق، بل قـد   -حمققا هذا اجلديد  -طبيعتنا يف  وهو حينما حل. "داً فسا

وهـو حينمـا   . عب وأمل وموتظل حمتجبا فيه كرداء، وفيه قد قبل كل ما لنا من ت
 يالعدم واهلالك لشطرأي  أفظع صوره،يف  أسلمه للموت، كان قد أسلمه ملوتنا حنن،

  ).اجلسد والنفس ( الكيان 
عمـق حقيقـة مـوت     إدراكإىل  مل يرق بعد الالهويت يأشعر أن الوع إنين  
جيب . هذا العمق يبدو صادما لروح القطيع، السائدة من خالل الهوت شعيب. املسيح

علينا أن ندرك، بدهشة بالغة أن املسيح، ليس فقط، مات موتنا احلاضر، بل انه قـد  
هو مـوت الكـون    -احلجر  إزاحةقبل  -قرب يسوع يف  ان ما حدث. أكمل موتنا

فقد انفجرت كل ذرة فيه، واحنل  ؛ان عتيق يسوع كان حمرقة حقيقية. العدم يكله،أ
قد أكمل  "انه حينما قال . حلظة هناية الكون يف كل عنصر فيه، ومت فيه ما سوف يتم

مفهوم املوت، قد أكمله، فقد  وحىت، يءقد أكمل كل ش. ، قد كان يقصدها بالفعل"
كمـا   -عتيق يسـوع   يولكن ما أن تالش. خليقة من قبلهأي  اجتازه كما مل جتتازه

  .ياجلديد اخلف إلظهارحان الوقت حىت  -اخلليقة كلها  يسوف تتالش



١٠٢  

  :اجلحيم
. اجلحيم ليس مكان املوت بل هو جمال املوت. عمق اجلحيم هو العدم والفناء  

أي  لذلك فان مفهوم اجلحيم يتسع ليشمل كل ما هو مبسوط عليه سلطان اجلحـيم، 
السـماوات   "الكون كله منحدر حنو اجلحـيم، ألن  . كل ما هو منحدر حنو اجلحيم

يوم الدين و هالك إىل  ، حمفوظة للنارالكلمة عينها كخمزونة بتل، اآلنواألرض الكائنة 
  ). ٧: ٣بط  ٢(  ".الناس الفجار

، كيف نستطيع أن نعـرب  واآلن. جمال اجلحيميف  لذلك فكل اخلليقة مستوعبة  
أليس جتسد الكلمة هو اختراق . بتجسد ه قد صار جزءا من اخلليقة؟الذي  عن الكلمة

  .اجلحيم؟إىل  لنازلأليس املسيح هو الكلمة املتجسد، ا. جملال اجلحيم؟
جمال يف  طبيعتنا، هو بالفعل، قد حلإىل  يجسد ينتميف  ان الكلمة حينما حل  

علـى   هذا اجملال، بظهور جديده املنتصـر يف  اجلحيم، وحبلوله هذا قد أحدث اختراقا
، ولكنه بالرغم من ذلك ظل مرتديا ذلك اجلزء من جمال )اجلحيم على  املنتصر( املوت 
هو مصرينا، أسـلمه للعـدم،   الذي  يأن أسلمه ملصريه الطبيعإىل  يقه،عتأي  اجلحيم،

وحينئذ فقط تالمس الكلمة املتجسد مع قاع اجلحيم، ومل يستطع اجلحيم أن يغتصب 
منه أكثر من ردائه العتيق، مثلما مل تستطع امرأة فوطيفار أن تأخذ من يوسف أكثر من 

الكـون، صـرخة   يف  ذ فقط تعالت،حينئ. "باملوت ديس املوت  "حينئذ فقط . ثوبه
: ٥كو  ٢(  ".األشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا "النصر  أنشودة
ال يقدر حلم ودم أن يرثا ملكـوت   "جديدة ألنه إىل  األشياء العتيقة مل تتحول).  ١٧

مقصـية  هي  األشياء العتيقة). ٥٠: ١٥كو  ١(  ".اهللا، وال يرث الفساد عدم الفساد
ما عـربت عنـها   هي  ، وهذهياألبد اإللوهةجمد يف  مستبعدة ومتروكة من الشركةو

  ".ملاذا تركتين ي، اهلياهل ":صرخة عتيق يسوع 
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التفاف حول املضـمون الصـحيح،   هي  جديدإىل  نظرية حتول العتيق وحىت  
 الصورة الثانية، إجيادو ، بالتأكيد، فناء الصورة األويليعينآخر شيء إىل شيء  فتحول

 إذن. من العدم، و تصبح حمصلة ضم الصورتني، معا، ما نرصده من حتـول أو تغـري  
داخل يف  العتيق قد زال بالفعل، ولكن املأساة تصبح واقعنا، حينما حنصر حدث التغري،

  .هو التجسدالذي  ،يعن احلدث اجلوهرداً القرب املغلق، بعي

  :الكرازة للذين يف السجن
إىل  طبيعتنا املنحـدرة يف  اجلديدة، إنسانيتنارة بتجسد الكلمة قد زرعت باكو  

جمـال  يف  هذا التدبري جيب أن منيز بني طريقني قد أعدا لتحرير كل الذين اجلحيم، ويف
حنـن   -فالصليب قد صار طريقنا  ؛للقيامة يالطريق األول هو الصليب املؤد: اجلحيم

أبـادت  اليت  أداة املوتالصليب هو . الرب القائم، املنتصريف  الشركةإىل  -األحياء 
اجلحيم أن يتوقف احندارهم مث تنعكس حركتهم إىل  فقد كان البد للمنحدرين ؛املوت

شـركة  هي  شركة موته. وهذا ما يتم مبوتنا مع املسيح. املسيحيف اآلب إىل  صعود ا
، هو القيامة املباشرة والطريق الثاين.العتيق مع املسيح تتكرس فينا حياته وبإماتةقيامته، 

يف  -وهذا هو الطريق اخلاص بالراقدين السابقني للتجسد، أولئك الذين هيـأهم اهللا  
هؤالء قد ماتوا بالفعل . ليكونوا شركاء فيه، عند جتسده -األرض على  فترة وجودهم

هم . هو مصري الكون كلهالذي  ،ياجلحيم السفليف  وتالشت صورة وجودهم وأسروا
نصرته الكائنة منذ أول يف  ما يشركهم، مباشرةحىت  املوتعلى  حيتاجون الرب املنتصر

 ال معينإذ  -كما نسلك حنن -هم ال يسلكون طريق موت الصليب . حلظة لتجسده
ملوهتم، فقد ماتوا بالفعل ويعوزهم أن يستحضروا من القاع، عندما تستحضر الباكورة 

 "معه ضاً الراقدون سيحضرهم اهللا بيسوع أي "الرب يسوع، وهذا ما حدث بالتجسد 
  ). ٤: ٤تس ١( 
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  :عبارة رسالة بطرس األويل
تأمل مرة واحدة من أجل اخلطايا، البار من أجـل األمثـة،   ضاً فان املسيح أي "  

ذهب فكرز ضاً فيه أيالذي  الروح،يف  ياجلسد ولكن حمييف  اهللا، مماتاإىل  يقربنا يلك
  ). ١٩و  ١٨: ٣بط ١(  ".السجنيف اليت  لألرواح
قيل عنه الذي  ديد ليسوع، الكائن بفضل احتاد الكلمة بالبشر، هوالكيان اجل  

 "أنـه  ضاً وقيل عنه أي).  ٣٧- ٣٣: ١٣انظر أع ( ".فسادا يلن تدع قدوسك ير "
الر سول، هنا، بتعبري إليه  يشريالذي  هذا هو). ٧: ٥عب (  ".مسع له من أجل تقواه

 "الـذي   اة اجلميع ومصـدرها، هذا هو ادم األخري، باكورة حي. "الروح يف  يحمي ":
 كلمات الرب يسـوع آخر  هذا هو مضمون).  ٤٥: ١٥كو ١( ".صار روحا حمييا

يديك يف  يا أبتاه ":بصوت عظيم وقال  يناد "، حينما )حبسب لوقا (الصليب على 
 يأول كيـان بشـر   ي، فقد صار جديده، الروح) ٤٦: ٢٣لو ( ".يأستودع روح
 ":أما احلجاب العتيق، فيشري اليع بعبـارة  .اجلميع ين، وفيه يتم تباآلب ييستودع لد

  ."السجن يف اليت  ذهب فكرز لألرواحضاً فيه أيالذي  ..اجلسديف  مماتا
. "من تتم الكرازةيف  "و  "من يكرز ": هذا النص بني طرفنييف  جيب أن منيز،  

يد يسوع، فالكارز هو جد ؛"فيه الذي  "تعبري يف  اإلشارةمدلول داً جيب أن ندرك جي
القضية . اجلسديف  تتم فيه الكرازة هو احلجاب العتيق، املمات يوالذ. الروحيف  احملىي

هو كياننـا  الذي  ليست ومها أو أسطورة، واجلحيم ليس مكانا ولكنه الرداء العتيق،
، وفيه قد كان خمترقـا  يفيه املسيح موتنا وفناءنا الطبيع يارتد يالذ ، هذا هويالطبيع

أعلن  -احلجابومل يستطع اجلحيم أن يقتنص منه غري ذلك -ما اجتازه للجحيم وحين
يف  عن جديده املستور، فأعلن االنتصار، ليس فقط جلديده اخلاص بل لكل املسـبيني 

  .شاكلة ذلك العتيقعلى  اجلحيم، الذين هم
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ان كنا نؤمن بأن عتيق يسوع هو حلم ودم مـن  : هي والنقطة اجلوهرية، هنا  
إىل  وبانشطار عتيقـه .العدم يا أن نؤمن بأن مصريه هو نفس مصرينا،أطبيعتنا، فعلين

تكون قد مضـت األشـياء    -القرب يف  ومبواراة اجلسد -) النفس واجلسد ( شطريه 
  .الكل جديدا يالعتيقة، ليبق

 ليس ألنه القـدوس  -اآلن  القرب مل يتحلل عتيق يسوع، كما نتحلل حنن يف  
 مرحلة من مراحل املوت، تلـك إالَّ  ل األجساد ما هوبل ألن حتلداً فسا يال يرالذي 
قـرب   يفف. جديد يسوع -منتصرا  -تكتمل بالعدم، والفناء، وهذا هو ما اجتازه اليت 

قاع اجلحيم حيث هناية اخلليقة بـاحنالل عناصـرها   إىل  يسوع نزل الكلمة املتجسد
  .وفنائها

  .ليبالصعلى  متايز األناجيل خبصوص كلمات يسوععلى  مالحظة
 اجلديـد، البـاكورة،  اإلنسان  لسان حال ، يتبينإنسانلوقا، املرموز له بوجه إجنيل  +

  :اآلب  اجلميع من قبل فيه يتم تبينالذي 
  ). ٣٤: ٢٣لو . ( يا أبتاه، اغفر هلم، ألهنم، ال يعلمون ماذا يفعلون -١
  ). ٤٣: ٢٣لو .( الفردوسيف  يانك اليوم تكون مع: احلق أقول لك -٢
  ). ٤٦: ٢٣لو .( ييديك أستودع روحيف  ا أبتاهي -٣

  :و مرقس يتبنيان لسان حال العتيق مىت  إجنيال+ 
؟ ، ملا شبقتينييلإ، ييلإ ": وحنو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائال -٤
  ). ٣٤: ١٥مر ( و )  ٤٦: ٢٧مت .( ملاذا تركتين ي، اهلياهلأي  "
من كـل انتمـاءات    اإلراديم كلمات، االنسالخ يوحنا، النسر احمللق، يقدإجنيل  +

  :العتيق، حنو اجلديد
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و ٢٦: ١٩يو (  " أمكهوذا  ": يا امرأة، هوذا ابنك، مث قال للتلميذ ": قال ألمه -٥
٢٧ .(  
أنا عطشان  ": يتم الكتاب قال يقد كمل، فلكشيء  يسوع أن كل يبعد هذا رأ -٦
  ). ٢٨: ١٩يو .( "
: ١٩يـو  .( ونكس رأسه وأسلم الروح "قد أكمل  ": الفلما أخذ يسوع اخلل ق -٧

٣٠ .(  

  :خالصة
القرب قد اجتاز الكلمة املتجسد أعماق اجلحيم، ليخرج منتصرا جبديـده،   يف  

هذا هـو رأس الكنيسـة،   . هذا هو رأس كياننا. حلظة لتجسده أولالكائن فيه منذ 
لألموات اهلـالكني   إنقاذهبأوال، : اجلميعإليه  باختراقه جملال اجلحيم، قد جذب يوالذ

ألن  ":األعماق، وثانيا، باختطافه لألحياء املنحدرين حنو تلك األعمـاق،  يف  الراقدين
الرب نفسه هبتاف، بصوت رئيس مالئكة وبوق اهللا، سـوف يـرتل مـن السـماء     

يف  مث حنن األحياء الباقني سنخطف مجيعا معهـم . املسيح سيقومون أواليف  واألموات
و  ١٦: ٤تـس  ١( اهلواء، وهكذا نكون كل حني مع الرب يف  ة الربالسحب ملالقا

  .بذلك يكون قد أكمل الكنيسة. وبذلك يكون قد أكمل جسده).  ١٧
هـذه  على  - إجياباسلبا أو  -جورج حبيب / الدكتور  يتعليق استاذداً ج يسعدين

  .املقالة، حتديدا
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  املقالة احلادية عشرتكملة 
  

  )ظات لغويةمالح(اجلحيم إىل  الرتول
  

  :ثالثة نصوص هامة: أوالً
ألن داود . مل يكن ممكنا أن ميسك منـه إذ  أوجاع املوت،ضاً أقامه اهللا ناقالذي  -١

لذلك . ال أتزعزع ي، لككل حني، أنه عن مييينيف  يالرب أمام يكنت أر: يقول فيه
رك ألنك لن تت. رجاءعلى  سيسكنضاً أي) sarx( يجسدحىت  .وهتلل لساين سر قليب

 ييـر ) hosiosتقيـك،  ( وال تدع قدوسك ) hades(اهلاوية يف  )psyche( ينفس
  ). ٢٧ - ٢٤: ٢أع .( فسادا

قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضـرعات  إذ  ،)sarx(أيام جسده الذي يف  -٢
، مع كونه ابنا تعلم )eulabeia(للقادر أن خيلصه من املوت، و مسع له من أجل تقواه 

، مـدعوا  يكمل صار جلميع الذين يطيعونه، سبب خالص أبد وإذ. بهالطاعة مما تأمل 
  ). ١٠ -٧: ٥عب .( صادق يرتبة ملكعلى  من اهللا رئيس كهنة

ـ  ضاً فان املسيح أي -٣  يتأمل مرة واحدة من أجل اخلطايا، البار من أجل األمثـة، لك
فيـه  الـذي   ،)pneuma(الروح يف  ولكن حميي) sarx(اجلسد يف  اهللا، مماتاإىل  يقربنا

  ). ١٩و  ١٨: ٣بط ١.( السجن،يف اليت  )pneuma(ذهب فكرز لألرواح ضاً أي
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  :املالحظات: ثانياً

  :اجلحيم - ١
، لإلنسان ثالثة كلمات ختص املصري السليب -يونانية العهد اجلديد يف  -لدينا   

و  hades: السـبعينية ومهـا  يف  ترد كلمتان، من الثالثـة، . املوتى، عامل وحتمل معين
abyssos السـبعينية يف  ال ترداليت  والكلمة الثالثة،. اهلاوية، اجلحيم والكلمتان مبعين 

. فريلـني د ( للعهد اجلديد  يوحبسب القاموس املوسوع,جهنم،  مبعين geenna: هي
 ، ويفgehinnam اآلراميةالكلمة من  تأيت )نسخة الكترونية مبوقع الكلمة  -فريبروج 

كانت تقدم فيـه  الذي  يهنوم، وهو الواد) أبناء(ابن  يدوا= ، ge hinnomالعربية 
، وقـد فكـر   ) ٦: ٢١، ٣: ١٦مل  ٢( التضحية بطفل يف  الذبائح البشرية املتمثلة

 ١٠: ٢٣مـل  ٢( البشرية  يتقدمي األضاحيف  ال يستخدم بعد يتنجيسه لكيف  يوشيا
ـ ) ٧: ١٩، ٣٢: ٧أر ( مكان قضاء اهللا ضاً ، وسيكون أي) رور الوقـت  ، والكلمة مب

  .hadesحول اليت  أصبحت مكان العقاب لتتطابق مع األفكار
النهاية، ولكن هناك بعدين، مـن  يف  والكلمات الثالثة حتمل نفس املضمون،  

البعد األول هو املفهـوم الواسـع   . لكل كلمة فاصالً وحداً املمكن أن يطرحا متييزاً
مجلته، هو جمـال  يف  كون احلاضر،سبق أن حتدثنا عنه، وفيه قلنا أن الالذي  للجحيم،
والبعـد  . اجلحيمأي  ،يفاخلليقة كلها منحدرة بطبيعتها حنو مصريها العدم ؛للجحيم
واألمر . هلذه الكلمات -السيما العهد اجلديد  - هو مدلول االستخدام الكتايب الثاين

وضع اخلطوط الفاصلة بـني الكلمـات   يف  العجيب هو التطابق املدهش بني البعدين
  :لثالثة ا

: )االحنـدار  ( حالة اهلبـوط  يف  هادس، هو اسم اجلحيم=  hadesفاالسم،   
، ) ١٥: ١٠لـو  ( و )  ٢٣: ١١مـت  ( "هادس "إىل  فكفر ناحوم املرتفعة ستهبط
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( "هـادس  "عليها أبواب  يسوف ال تقو -منحدر الكون يف  -والكنيسة احلاضرة 
لعازر من  يالعذاب ورأيف  نيه وهورفع عي"هادس "إىل  املنحدر ، والغين) ١٨: ٦مت 
املنحدر حنـو  -وحينما يلبس كياننا الفاسد ).  ٢٣: ١٦لو (  إبراهيمحضن يف  بعيد

 ": عدم الفساد، ويلبس املائت عدم موت، فحينئذ تصري الكلمة املكتوبـة  -اجلحيم 
: ١٥كـو  ١( ؟"هادس  "موت؟ أين غلبتك يا  أين شوكتك يا "غلبة إىل  ابتلع املوت

مجيع املنضمني اليه، إىل  نصرته ييعطالذي  -املوت على  والرب املنتصر).  ٥٥ ,٥٤
( واملوت )هادس ( يقال،أن له مفاتيح اهلاوية  -من احندارهم حنو اجلحيم  إياهمحمررا 

من احندارهم حنو عمق اجلحيم، حيـث   املسيحيف  وعندما يعتق، الذين). ١٨: ١رؤ 
حبـرية  يف  قد طرحا) هادس ( يقال أن املوت واهلاوية ، ) املوت الثاين(  ياملوت األبد

  ). ١٤: ٢٠رؤ ( النار 
ـ : ، منهواإلفالتحالة الصعود، يف  هو اسم اجلحيم abyssosو االسم،     يفف
ليصعد املسيح من أي  ؟abyssosإىل  من يهبط".. قلبكيف  ال تقل: روميةإىل  الرسالة
رؤ :( ، يفabyssosش الصاعد، مـن  الوح: الرؤيا جند ويف). ٧: ١٠رو . ( األموات

وقـد   abyssosيف  ومطروحاداً جند الشيطان مقيضاً ، وأي) ٨: ١٧رؤ ( و )  ٧: ١١
و ٢: ٢٠رؤ ( تتم األلف سنة، يفحىت  ما بعديف  ال يصعد ويضل األممحىت  أغلق عليه

  ). ٢و ١: ٩رؤ ( يف  ،abyssos، الصاعد من الدخانضاً ، وجند أي) ٣
حالـة  يف  ،يحالة االستقرار األبـد يف  هو اسم اجلحيم geennaو االسم،   
: ١٠مـت  ( ،) ٣٠، ٢٩، ٢٢: ٥مت : انظر( : ال تطفأاليت  النار األبديةيف  اهلالك
( و )  ٤٧، ٤٥، ٤٣: ٩مـر  ( و )  ٣٣، ١٥: ٢٣مت ( ، ) ٩: ١٨مت ( ، ) ٢٨
  ). ٦: ٣يع ( و )  ٥: ١٢لو 
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  :اجلسد والنفس - ٢
اجلسد والروح والنفس، : الثالثية اليونانية، القدمية يال يعرف الالهوت املسيح  

الـنفس  إىل  باإلضـافة تفترض، مسبقا وجود الروح البشرية اخلالدة بالطبيعة،  واليت
يونانيـة   ويف. اجلسد والـنفس : فقط) شقان ( فالطبيعة البشرية هلا وجهان . واجلسد

، إذن. جه من هذين الوجهنيالعهد اجلديد جند متييزا دقيقا بني مستويني خمتلفني لكل و
  :، من خالل مستويني اإلنساينلدينا أربعة مفردات لتوصيف الكيان 

  :الكلمتنييف  ، حيمل املفهوم العام للطبيعة البشرية، ممثاليهو مستو: األول ياملستو+ 
١- sarxمن حلم ودم، والكلمـة ال تعـين  هي اليت  الطبيعة البشرية ي، ساركس، وه 

داً فالكلمة صار جس ؛ط،بل تستوعب الطبيعة كاملة، بدون شخصنةاجلسد الظاهر، فق
 )sarx ) ( كـامال  يالكيان البشـر  ، تعين"ساركس ". ،صار بشرايأ)  ١٤: ١يو :

الرب  يعندما يعط وحىت، ) ١٧: ٢أع (  "ساركس  "كل على  ياسكب من روح
مأكـل  ) س سارك(  يجسد: اجلديدة، للبشر، يعرب عن ذلك قائال اإلنسانيةطبيعته، 

  ). ٥٥: ٦يو .( حق
٢- psyche :فقد صار ادم نفسا حيـة   ؛بصفة عامة اإلنسانيةاحلياة  النفس، وتعين )
لتخضع كل : ، كاماليالكيان البشرعلى  وتستخدم الكلمة لتدل).  ١٥: ١٥كو ١

 إحصـاء عدد البشر، فنحن بصـدد   ي، وعندما حيص) ١: ١٣رو ( نفس للسالطني 
، واحلديث عن خالص البشر هو حديث عن خالص ) ٤١: ٢اع ( يف  للنفوس، كما
  ). ٩: ١بط ١( يف  النفوس، كما

ـ  ، تعين)sarx , psyche( كل من املفردتني، : إذن   ، الظـاهر،  يالكيان احل
  .كطبيعة بشرية

  :الكلمتني يف  ، ممثال) يالشخص البشر( الشخصنة  يمستو: الثاين ياملستو+ 
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١- soma :١٠كـو  ١.( شركة جسد املسيح -: يف كماالشخص،  اجلسد، وتعين :
هـي  الـيت   الكنيسة).  ٥: ١٢رو .( املسيحيف  وحنن الكثريين جسد واحد -). ١٦

شخص يف  ما جيتمع فيه الكل، يذاته، لك يوهو حيبما أعط).  ١٦: ٢أف .( جسده
خبز واحد ).  ٢٦: ٢٦مت ) ( سوما (  يهذا هو جسد. خذوا، كلوا: واحد، قال

  ). ١٧: ١٠كو ١.( واحد )سوما ( جسد 
٢- pneuma :لكلمة ياملعادل، الشخص يالروح، وه ، )soma (فاجلسد  ؛ ) سوما (

والروح ليست مفهومـا عامـا مثـل    ). ٢٦: ٢يع .( ميت)  pneuma(بدون روح 
psyche إالَّ  اإلنسـان  فال يفحص أعماق: والذات يالشخص والوع حتمل معين يفه
الشـخص  هـي   )pneuma( والروح ).  ١١: ٢ كو١( الساكن فيه اإلنسان  روح

الـيت   هي فالروح ؛الذاتية اإلنسانيةاملخاطب من قبل النعمة، حيث القدرات  االنساين
).  ١٥: ١٤كو  ١( بالروح هي  ، الصالة،حىت، ) ٥: ٥كو ١( يوم الرب يف  ختلص
 ) pneuma( لذلك فان النعمة تستهدف الـروح  ).  ٩: ١رو ( بالروح هي  والعبادة
  ). ٢٣: ٤أف ( تتجددوا بروح ذهنكم : لتجددها
 اجلديـد،  ي، العتيق، والكيان الروحيوهنا، نستطيع أن منيز بني الكيان النفس  

 هو جسد روحاين ، والثاين)soma psychikon(  فاألول هو جسد نفساين. املسيحيف 
 )soma pneumatikon) .( ،اإلنسان نستطيع أن ندرك أن). ٥٠ - ٤٤: كو١انظر 

 الثابتلكلمة شخص، ألنه الشخص  ياملسيح هو شخص، باملفهوم احلقيقيف  اجلديد،
، الزائل يالعتيق، الشخص النفساإلنسان  كيان شخص املسيح، ذاته، وذلك خبالفيف 

الروح ( واملولود من الروح  "ساركس  "هو  "الساركس  "فاملولود من  ؛حبكم طبيعته
هـو جمـرد    "الساركس "املولود من ).  ٦ :٣يو ). ( pneuma( هو روح ) القدس 

طبيعة بشرية،أما املولود من الروح القدس هو شخص ألنه مولود من شخص الـروح  
  .املسيحيف  وجوده،) يشخصن ( يؤقنم الذي  القدس،
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  .الطبيعة البشرية املشخصة ، تعين)soma ،pneuma( كل من املفردتني : إذن  

  :يالتقو - ٣
، هو الوقاية من املـوت واهلـالك   ن املنظور الالهويتالعميق للكلمة، م املعين  
 -حنـن بصـددها   اليت  خبصوص النصوص -يونانية العهد اجلديد يف  ، ولدينايالطبيع

  :، وذلك من خالل منظورين كلمتان لتوصيف هذا املعين
الوقاية باملنع واالنفصال عن اهلـالك، والكلمـة   أي  الوقاية السلبية،: املنظور األول+ 
حيترز أو يتحفظ، والفعـل  : ويعين eulabeomaiوالفعل هو  eulabeiaهي  خدمةاملست

 باإلميـان  ":يف  العهد اجلديد كما ويف).  ٤: ٢تث ( يف  السبعينية كمايف  استخدم
فلكا خلالص بيته، فيه دان  فبين) احترز ( عن أمور مل تر بعد خاف إليه  ينوح ملا أوح

لذلك وحنن  "يف  وكما).  ٧: ١١عب ( ".اإلميانحسب الذي  العامل وصار وارثا للرب
 يقابلون ملكوتا ال يتزعزع ليكن عندنا شكر به خندم اهللا خدمة مرضية خبشوع وتقو

 )eulabeia ( آكلةنار  إهلناألن." ) ٢٨: ١٢عب .(  
اجلديد، غري اإلنسان  الوقاية االجيابية، الوقاية باملنح، بالتغطية، بارتداء: املنظور الثاين+ 

  .hosios:هو  ي، و التقيتقو: hosiotes: هي القابل للموت، والكلمة املستخدمة
العتيق الفاسد حبسب شهوات اإلنسان  ، أن ختلعوا من جهة التصرف السابق"  

الرب يف  اجلديد املخلوق حبسب اهللاإلنسان  الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا
  ). ٢٤ - ٢٢: ٤أف ( ".احلق) hosiotes( وقداسة 
فمن مث يقـدر  . األبد، له كهنوت ال يزولإىل  يوأما هذا فمن أجل أنه يبق "  

ألنه كان يليق بنا رئـيس  …اهللا،  إىل"يتقدمون به  "التمام الذين إىل ضاً أن خيلص أي
 يبال شر وال دنس، قد انفصل عن اخلطاة وصار أعل) hosios(كهنة مثل هذا قدوس 

  ). ٢٦ - ٢٤: ٧عب ( ".من السماوات
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  :"التعليق": ثالثاً
: هي -حنن بصددها اليت  -النصوص يف  عندما جند أن الكلمات املستخدمة  

sarx , psycheهذا؟ مفهومها العام، فماذا يعينيف  الطبيعة البشريةعلى  ، الدالة.  
(  يالرجاء ألنك لن تترك نفسعلى  يسكن)  sarx(  يجسد: -عندما يقول   
psyche(  اهلاوية يف )hades  ( وال تدع تقيك)hosios  (فان املقصود  -داً فسا يير

تنسـحب   إمنـا  -)الكيان كله، ظاهره وباطنه ( املسيح يف  -هو أن الطبيعة البشرية 
، اإلنسـاين فالكيان . هو املقصود) الظاهر ( املوت، وليس العتيق على  عليها النصرة

وان كـان نـازال    حـىت  حياة الكلمة هو خمترق للجحيم،يف  ، بفضل الشركةيالتق
( بفضل تقـواه  : هذا الكيان هو ما عرب عنه الرسول قائال. الرداء العتيقيف  ،حمتجباإليه

eulabeia (قد مسع له ،.  
يف  كيانه، وقبلـه على  ، فقد افترش املوت)sarx( اجلسد يف  ، مماتإذنهو   
اليت  احلياة، نصف احلقيقة، فاخلرب السار هو أنهي  ولكن هذه. طبيعتناهي اليت  طبيعته

، قد أظهرته شخصـا  "الروح يف  حميي "له بفضل كونه جسد الكلمة، قد أظهرته ك 
على  طبيعتنا، مثلما انفرش موتناعلى  جديدا، هو ادم اجلديد، وهذا ما انفرش إنسانيا
، مل يستطع اجلحيم أن يأخذ منه )hades( اجلحيم إىل  وهو عندما كان نازال. طبيعته

  احلجاب العتيق، يا،أغري ما يأخذ منن
فيه نالت البشـرية  الذي  ،الروحايناإلنسان  الروح، هويف  يادم األخري، احملي  

، ومنه تنساب الوقاية، من للتقوىالوقاية من داء املوت، وقد صار هذا الشخص رأسا 
وحينما تنحـل  . الكنيسةأي  ليكملوا جسده،إليه  مجيع الذين ينضمونإىل  داء املوت،
هـي   تترك أرواحا، ي، املسيح، فهيالكيان الواقإىل  تيقة هلؤالء املنضمنياألجساد الع

لن يصر اجلميع جمرد . املسيح) soma( جسد يف  أعضاء متمايزةهي  شخوص حقيقية،
تضـمها  ) pneuma( ، بل شخوصا روحانية )psycheأو  sarx( طبائع بشرية حية 
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الذي  هذا هو هيكل اهللا. جيمع الكل يكاثوليك عالقة عضوية داخل شخص روحاين
، الـرب يسـوع   التقـوى رأسها هـو رأس  اليت  هذا هو الكنيسة. يسكنه روح اهللا

  .، الكلمة املتجسديالناصر
، فهو مل يكن يقصد اجلسد الظاهر، "داً فسا يال تدع تقيك ير "عندما يقول   

كامال  ي، بل كان يتحدث عن الكيان البشر)٥٨: ٢٧مت ( يسوع ) soma( جسد 
 )sarx  أوpsyche ( علـى   سيسـكن  يجسد "وجيب أن نالحظ أن مضمون عبارة

 فالطبيعة البشرية الساكنة ؛"اهلاوية يف  يلن تترك نفس "، يكافئ مضمون عبارة "رجاء 
  .اجلحيميف  ال تستقرحىت  الطبيعة البشرية غري املتروكة هلبوطها،هي  الرجاءعلى 

  :و بعد  
أن أضـع األسـاس للمفهـوم    داً لت، جاهحاو بنهاية هذه املقالة، أظن أنين  

رافد عثـرة  ( رافد الراقدين : متتلئ من ثالثة روافداليت  الكنيسة يالشامل للكنيسة،أ
و رافـد  ) رافد جهالة الكرازة ( "أمم "، رافد األمم، باملفهوم املطلق ملفردة )الكرازة 

حقة، أن أمتكـن  مرحلة اليف  وأرجو بنعمة الرب،). رافد دعوة الكرازة ( املسيحيني 
كبنية للعهد اجلديد، السيما سفر  -هذه -من الكشف العميق لثالثية تركيب الكنيسة 

هذا اجلـزء  يف  -أضع كل ما سبق من مقاالت  فإنينحتني هذه الفرصة،  وحىت. الرؤيا
. املوقع، كيفما يروق هلـا على  املوقع، لتقوم بنشره إدارةحتت تصرف  -من الدراسة 

املوقع جبزيل الشكر حلسن استقباهلا ملـا أكتـب،    إلدارةأتقدم  فإنينهذا الصدد،  ويف
هذا املوقع وأن يعوض اجلميع يف  راجيا الرب يسوع املسيح أن يوفق كل من له تعب

 يوأرجو من الرب أيضا، السالمة والصحة ودوام العطاء ألسـتاذ . أجرا صاحلا مسائيا
  .جورج حبيب/ الدكتور 

  .املسيحيف  دمتم
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  الدكتور جورج حبيب بباوي تعليق

  
  جمدي داود:األخ الكرمي  
ما تفضلت به، وهذا سلوك مسيحي نادر يف جيـل  على  طلبت مين أن أعلق  

والتفكري  واالنتظارالتروي حىت  يندفع حنو أعماق التعصب واجلهل يف سرعة وال يريد
  .هبدوء

الفكـر  علـى   األسلوب الراقي والرؤية األرثوذكسية اليت تعلـو على  أهنئك  
بعد أن يوجه غرينا النظر إالَّ  السائد، وهذا نعمة من اهللا، تعمل فينا، وأحياناً ال ندركها

  .إليها
ماذا حدث جلسد يسوع يف "يهمين بشكل خاص الفقرة اخلاصة حتت عنوان   

إىل  نـزول املسـيح  "حتت عنوان  يوهذه الفقرة ال ميكن فصلها عن فقرة أخر "القرب
  .بعض اإليضاح منك ومينإىل  رؤية واحدة حتتاج كالمها معاً. "اجلحيم

لقد عشت فترة الشباب والرجولة يف جيل آخر، رمبا أنت مل تعاصـره  : أوالً  
جيل األنبـا   يهذا اجليل وعلعلى  ولدي مالحظة واحدة. حبكم السن وزمان امليالد

ـ "كتاب األنبا بطرس السندمنيت إىل  شنودة بل أعود  "يحالقول الصحيح يف آالم املس
، هذه الفترة الطويلة تؤكد عـدم  ١٣القرن إىل  والذي أرجو أن ينال اهتمامك، أي

النحو على  بالتجسداإلميان  إن. استيعاب قادتنا الصاحلني لتجسد االبن الكلمة له اجملد
  :يستدعي مراجعة شاملة لكل ما نقول أثناسيوسالذي شرحه بكفاية القديس 

: ٨( أجسادناجسداً مماثالً لطبيعة ). ١: ٩(للموت  الكلمة جسداً قابالً االبنأخذ  -١
  ).٢: ٩(، جسداً مماثالً جلسد مجيع البشر )٤
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معطياً احلياة له، فقد كان من الطبيعـي أن  ") ٢: ١٨(وحضور الكلمة املتجسد  -٢
  ).٢: ٢( "مينح احلياة للكون كله يف نفس الوقت

عدم فساد إىل  الفاسد: و حتولالتجسد كان حتوالً حقيقياً وليس جمرد خيال بل ه -٣
ويف ) ١: ٢٠(غري مائت ألن ربنا يسوع املسيح هو احلياة ذاهتـا  إىل  املائت) ١: ٢٠(

ألنه كان .. .فاجلسد لكونه من طبيعة البشر ذاهتا ألنه كان جسداً بشرياً"عبارة واحدة 
حسـب  غري انه بفضل احتاده بالكلمة فإنه مل يعد خاضعاً للفسـاد  .. .قابالً للموت

املوت والفساد .. .طبيعته، بل بسبب الكلمة اهللا الذي حل فيه فإن الفساد مل يلحق به
  ).٥-٣: ٢٠(قد أبيدا من اجلسد بفضل احتاد الكلمة به 

: ٢٢( "احلياة"إرادة من هو  يمستوعلى  مل تكن مواجهة الرب للموت: ثانياً  
بل يف اجلسد ذلك املوت ق"فقط بل كان ال بد أن يتم املوت فعالً يف جسد الرب ) ٣

 )٣: ٢٢( "الذي أتاه من البشر لكي يبيد ذلك املوت متاماً عندما يلتقي به يف جسـده 
وهو ما أكده ) ٦: ٢٥( "قدم جسده للموت"اإلرادة  يأو حسب مستو يمستوعلى 

هبـذه اإلرادة حنـن   "، ولذلك يقول الرسـول  )١٨: ١٠يوحنا (الرب يسوع نفسه 
، ولذلك يستخدم القديس )١٠: ١٠عب ( "مرة واحدة مقدسون بتقدمي جسد يسوع

لكن ). ٣: ٥٤ – ٢: ٤٧ – ١: ٤٥ – ٥: ٤٤ – ٤: ٣١( "هيكل احلياة"أثناسيوس 
حسب الواقع نفسه، أي احلقيقة اإلنسانية كما هي يف الزمان والتاريخ كـان مـوت   

 يكتب يف أثناسيوسوالقديس . اجللجثة يالصليب حقيقة حدثت يف الواقع نفسه وعل
  :دقة

املوت والفساد قد أبيدا من اجلسد بفضل احتاد الكلمة به كان املوت حتمياً "
فقد حدث لقاء، أو حسـب تعـبري   ) ٥: ٢٠( "كان البد أن يتم املوت عن اجلميع

: نفسه مصارعه بني من هو احلياة واملوت، وهذا التشبيه جدير باملالحظـة  أثناسيوس
. .ملهارة والشجاعة، ال خيتار خصـومه بنفسـه  وكما أن املصارع النبيل، العظيم يف ا"
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هكذا احلال أيضاً مع ربنا يسوع املسيح حياة الكل، فإنه مل خيتر جلسده موتاً معينـاً،  
شكالً معيناً من أشكال املوت، ألن املـوت الـذي قبلـه     يلكي ال يبدو وكأنه خيش

املوت، فآمن به  لكن املسيح أباد هذا.. .الصليب قد أوقعه عليه اآلخرونعلى  واحتمله
  ).٣: ٢٤( "اجلميع أنه هو احلياة، الذي به تتم إبادة سلطان املوت كلية

، ومل يهرب الرب من )١: ٢٣( "البد أن يسبق القيامة"الصليب على  املوت  
أن يأتيـه املـوت   إىل  انتظر"فقد ) ١: ٢٢( "يقضي عليهحىت  املوت بل تعقب املوت

لكي يبيد ذلك املوت متاماً عندما "لمنا العظيم وبكل دقة يذكر مع). ٢: ٢٢( "ليبيده
ويربز معلمنا العظيم يف عبارة موجزة ذلك الصـراع  ). ٣: ٢٢( "يلتقي به يف جسده
  ).٥: ٢١( "ألنه احلياة والقوة فقد نال اجلسد منه قوة"بني من هو احلياة 

س إذا كان موت الصليب قد مت فعالً يف جسد الرب، فإن هذا املوت لي: ثالثاً  
مـوت دفـع    –موت العقوبة  –هو موت اخلطاة  –بكل أسف  –اآلن  كما ُيشاع

. .اليت وفدت مع اإلرساليات "زبالة العصر الوسيط األورويب"هذه كلها هي  –الثمن 
هـذا  . اجلانب الكوين ملوت الرب يسوعولعلك واحد من القالئل جداً الذين ملسوا 

ألن اجلنس البشري كـان  "يكتب ذ إ يف أكثر من موضع، أثناسيوسيؤكده القديس 
: ٩( "سيهلك بالتمام لو مل يكن رب الكل وخملص اجلميع قد جاء ليضع حداً للموت

أن كل الطبيعة اليت خلقت عرضة للـزوال   يإن اهللا رأ"الوثنيني إىل  ويف الرسالة). ٤
 هذه النهاية، ولكي الإىل  ولكي ال تنتهي) من العدم(حسب قانون خلقتها  ولالحنالل

العدم الذي جاء منه، فإنه خلق كل األشـياء بكلمتـه األزيل   إىل  ُيباد الكون ويعود
ذلك مل يشأن أن يطوح بـه يف عاصـفة   إىل  اخلليقة وجوداً وكياناً وباإلضافة يوأعط

: ٤١( "..يمن الوجود مرة أخر يالذي تسلكه الطبيعة لئال تتالش االجتاهوهو ) العدم(
اره ألنه هو قائد اخلليقة حسب صالحه الذايت الـذي  فقد رد الكلمة للكون مس). ٣

  ).٧: ٤٣جتسد الكلمة (احلياة إىل  يقود الكل
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من التاريخ كمـا دون   أوالًأمامنا سؤال هام ال بد من اإلجابة عليه  يهنا يبق  
وانفصـال  ) ٣٠: ١٩يوحنـا  (يف األناجيل أن الرب يسوع مات فعالً وأسلم الروح 

علـى   عن اجلسد هو موت حقيقي حدث للـرب نفسـه   الروح اإلنسانية أو النفس
يوحنـا للقـديس   إجنيل  من شرح وثانياً. هذا ال عالقة له بالنسطورية باملرة. الصليب
  ."اسلم الروح"يشرح إذ  الذي قاوم النسطورية السكندريكريلس 
أي أن الساعة اليت دعي فيها لكي يبشر لألرواح اليت  "لقد كمل"، أعلنلقد "  
فقد افتقدهم لكي يكون رب األحياء واألموات وألجلنا واجه املوت نفسه  .يف اجلحيم

وجاز حتت ما هو عام لكل البشر، فعل هذا حسب اجلسد رغم انه اهللا وهو احليـاة  
 "صار بكر الراقدين"ذاهتا، لكي يسيب اجلحيم ويعيد احلياة للطبيعة اإلنسانية وحقاً يتم 

رأسه وهو ما حيدث لكل الذين ميوتون  ونكس. حسب الكتب "البكر من األموات"و
اجلسد وترختي املفاصل، ألن الروح أو النفس اليت احتدت باجلسـد   يعندما تنحل قو

أسلم الروح فهو تعـبري ال  "وعندما استخدم اإلجنيلي تعبري . وتعطي له احلياة قد فارقته
قـد انطفـأت   ل"خيتلف لفظاً عما هو شائع ألن عامة الناس يستخدمون تعبرياً مشاهباً 

ولكن كان اإلجنيلي يقصد غاية معينة ألنه بدالً من أن يقول إنه مـات،   "حياته ومات
يـا أبتـاه يف   "حسبما قال هو اآلب  أي سلَّم روحه ليدي gave upاسلم "قال إنه 

وألجلنا حنن كتب هذا التعبري اخلاص الـذي  ) ٤٥: ٢٣لو ( "يديك استودع روحي
ألننا نؤمن أن نفوس القديسني عندما تفـارق اجلسـد   يؤيد ما لدينا من رجاء ثابت، 
إىل  وتسـرع .. .يدي اهللا الفائق احملبـة إىل  تستودع يالترايب وحسب رمحة اهللا العظم

يدي اهللا آب الكل ألن املخلص قد أعد لنا هذا الطريق اجلديد، ألنه استودع نفسه يف 
الذي يعطي لنـا  اإلميان  يدي أبيه، لكي يكون لنا هذا مرساة حنن الذين نثبت يف هذا

 يهذا الرجاء عندما جنوز موت اجلسد، فإننا يف يدي اهللا، حقاً، هذا أعظم من أن نبق
أن أنطلق وأكون مـع  "يف اجلسد ولذلك قال بولس احلكيم مؤكداً لنا انه من األفضل 
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 ٥٥٥راجع الترمجة اإلجنليزية اليت نشرت حديثاً، اجمللد الثاين ص  ١٢الكتاب ( "املسيح
– ٥٥٦.(  

  نفس أو روح املسيح يسوع ربنا
 )١(رغم انه كان من أعظم املثقفني من األساقفة  –كانت هرطقة أبوليناريوس   

الكنيسة اجلامعة ألهنا كانت تنكر حقيقة جتسد ابن اهللا على  مبثابة إنذار شديد الوقع –
تدور  ومدارس اهلرطقات مجيعاً. إنسانيةكامل له جسد ونفس أو روح إنسان  أنه أي

. بعد التجسـد حىت  –حول نقطة مركزية واحدة وهي بقاء انفصال اهللا عن اإلنسانية 
ومتايزها عن طبيعة الالهوت، ولكنها  اإلنسانيةاألرثوذكسية ال تنكر اختالف الطبيعة 

األرثوذكسية تؤكد اإلحتاد الذي متيز به جتسد ابن اهللا، والذي صار يعرف باسـم   أي
اليت تفصل بـني األرثوذكسـية    األساسيةهو تعبري صار العالمة و "االحتاد األقنومي"

  .والنسطورية وغريها
لقد حاول بعض السذج أن يتهمين بأنين أعلم باحتاد اقنومي بـني املـؤمنني   

كلمة واحدة تؤكد مسـاواة  حىت  واملسيح يسوع ربنا، ولكن مل جيد هؤالء عبارة أو
  .املؤمنني بالرب يسوع اإلله املتجسد

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

من  العجيب أن كل هراطقة العصور األويل. يوليانوس اجلاحد تدريس اآلداب اليونانية القدمية يف معاهد الكنيسة
ساحة التاريخ الكنسي هرطوقي واحد على  ومل يظهر. أوطاخي –نسطور  –ابوليناريوس  –أريوس  –اإلكلريوس 

  ."ليبلباس الص"من العلمانيني أو من آباء الربية 
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  :أوالً
بقلم أسقفنا الكـبري   "ضد جتاديف نسطور"إن قراءة دقيقة للمقاالت اخلمس   

فقرات مـن عظـات   على  كريلس األول عمود الدين، وهي كلها مؤسسة أو مبنية
نسطور نفسه وردت يف فقرات كاملة غري مبتورة، وكتب القديس كريلس رداً مطوالً 

لنفس أو الروح اإلنسانية للـرب  ال يظهر يف هذه املقاالت اخلمس أن انفصال ا. عليها
وتستطيع مراجعة هذه . عن جسده كان من املآخذ الالهوتية اليت حوكم عليها نسطور

بكل أسف مل ندرس كريلس الكبري يف العصر . شبكة املعلومات االنترنتعلى  املقاالت
املسكني هـو  مىت  وكان أبونا. الوسيط ويف عصر البابا كريلس السادس واألنبا شنودة

جتسـد  "ونشرت أول ترمجة ملقالـة  . العربيةإىل  ول من طلب ترمجة القديس كريلسأ
وجاءت بعد ذلك الرسائل اليت نشرها مركز اآلباء،  "املسيح واحد"، مث "االبن الوحيد

 ١٩٩٥حىت  ١٩٨٧وهي أهم الوثائق التارخيية والالهوتية اليت صدرت تباعاً ابتداء من 
لوقا إجنيل على   يتم نشر كل الشرح، ولكن العظاتيوحنا وأظن أنه ملإجنيل  مث شرح

 إليناهكذا يعود  –كما مسعت  –كاملة ترمجها ونشرها مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
وقد راجعت كل خمطوطات البطريركيـة ومل  . سنة ١٣٠٠تراثنا بعد أن غاب قرابة 

ـ إالَّ  أجد  ياء ولـد شذرات ُنقلت عن كتاب ملؤلف سرياين حتت اسم اعتراف اآلب
حتديد كل عبارات القديس على  وقد تعذر. املتحف الربيطاين يف لندن أكثر من نسخة

بـالطبع ال يوجـد   . كريلس لعدم وجود اسم الكتاب الذي نقلت منه هذه العبارات
 –االعتراف بشجاعة بطاركة الكنيسة الذين عاشوا حتت حكم املماليـك  إالَّ  عندي

املسلمني مرارة احلياة حتت حكم يسحق حىت  كله وذاقوا مع شعب مصر –العثمانيني 
واحملاصيل الزراعيـة   "اخلراج"مزرعة تدر إالَّ  ويقتل ألتفه األسباب ألن مصر مل تكن

  .لكل من حكم من دمشق أو بغداد أو القسطنطينية
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كان األمل هو أن خنلق احلوار ونشجع البحث والدراسات دون خوف ودون   
تتركنا الرئاسة اليت أرعبها ما ُنشر من دراسات أقول تتركنا األقل هو أن على  هتديد أو

اخل ولكن ما حدث معروف وضرب .. .ملا حنن فيه دون هتديد بقطع املرتب، واحملاكم
أشخاص بل حماولة أثيمة ملنع نشر التراث، على  قلب الكنيسة القبطية ومل يكن اعتداء

  .واإلميان نفسه أعز ما ميلكه اإلنسان، احلرية والفكرعلى  وهجوماً

  :ثانياً
  ."للموت soulسكب نفسه " ١٢: ٥٣ أشعياءكلمات النيب   

هلا حياة مظهرها  soulحسب املصطلحات الواردة يف العهد القدمي نفسه، النفس  -١
 soulنفـس  ) ١١: ١٧الويني (والكلمات الواضحة يف  "الدم"املادي أو املنظور هو 
األول ألن احلياة ختص اخلـالق،  : لسببني "دمال"ولذلك منع أكل  "اجلسد هي يف الدم

) ٣٣: ١٢تـث  (والثاين أن أكل الدم كان من عادات وممارسات الشعوب الكنعانية 
وال توجـد أي غرابـة   ) ٧: ٥٩أشعياء  – ١١: ١أمثال (سفك الدم = ولذلك قتل 

ككل؛ ألن هذا يعـين اللحـم   اإلنسان على  الذي يطلق "اللحم والدم"باملرة يف تعبري 
والنفس تعين احلياة اإلنسانية ككل وهي كتابياً ). ١٤: ٢راجع عب ( soulوالنفس 

فال وجود لإلنسان كإنسان حـي بـدون   . وعربانياً ال تستبعد اللحم أو اجلسد باملرة
اإلنسـانية   soulوهكذا جيب أن نفهم ان الرب يسوع قابل املوت يف نفسه . اجلسد

سـفك دم  "سفر األعمال عبـارة الرسـول   وعندما يذكر . الصليبعلى  اليت ذُحبت
هـو دم احلمـل    "دم املسـيح "نفس النسق  يوعل. فهو يعين موته شهيداً "استفانوس

حسب قراءة آباء  ١٣: ٩عب (الذي سفك وقدم بالروح القدس ) ١٩: ١بطرس ١(
 ).١٣: ٩يف عب ( "الروح األزيل"اإلسكندرية لتعبري 
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هادة األسفار، فكيف سكب الرب دمه صحيحاً حسب شاآلن  إذا كان ما ذكرناه -٢
للموت حسب شهادة مقاوم النسطورية األول واألخري وهو القـديس   soulأو نفسه 

 كريلس عمود الدين؟

  ٣٨- ٣٧-٣٦- ٣٥فقرات  الرسالة األويل
، وقد سـلم جسـده   امرأةيف جسده اخلاص به الذي أخذه من هو الكلمة "  

يف طبيعته اخلاصة به ألنه هو ) املوت(ه للموت يف الوقت املعني دون أن يعاين هو نفس
هو أول من قام من مجيع األموات ألنه مات عن اجلميع، ألنـه  . .احلياة ومعطي احلياة

هذه  "كل الذين يف العاملاآلب  يشتري بدمه اخلاص الذين حتت السماء ولكي يربح هللا
 "..للمـوت  soul ألنه سلم نفسـه "قائالً بالروح  أشعياءاحلقيقة يعلنها النيب املغبوط 

١٢: ٥٣.(  
على  حنن" ٣٥وقبل هذه الفقرة يسأل القديس كريلس يف نفس الرسالة فقرة   

رغم انه احلياة حسب .. .وهو أيضاً وضع حياته ألجلنا.. .الكلمة صار جسداً أنيقني 
احلياة متوت؟ ومبعاناته للموت يف جسده اخلـاص   إنفكيف إذن ُيقال . الطبيعة كإله
 soulلقد قبل الرب املوت وسكب نفسـه   "حلياة ألنه أحيا جسده ثانيةأظهر أنه هو ا
سلم حياته اخلاصة به ألجل اجلميع " ٣٧ولذلك يف نفس الرسالة فقرة . أو ُسفك دمه

ولكنه هو احلياة فقد  –حسب التدبري  –وسلم جسده لكي خيضع للموت فترة قصرية 
الفسـاد  على  يولكنه باملوت قض) كإله(أبطل املوت دون أن يعاين املوت يف طبيعته 

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

الً، انه مات كإنسـان أو  –قد قيل  –ألنه . فإنه مل يكن قد صنع كإله ما هو خلالصنا
 احلياة بعد ذلك ألنه اهللا حسب الطبيعة، لذلك لو مل يكن قـد عـاين  إىل  ولكنه عاد
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 احلياة يف الروح، أي أنه عاد ثانيةإىل  املوت يف جسده حسب الكتب، ملا كان قد أُعيد
  ."احلياةإىل 

  :تعليقإىل  ال حتتاج ٣٨ولعل كلمات الفقرة   
املوت جبسده إىل  ف املوت، لكنه نزلأنه مل يعرإالَّ  ألنه رغم أنه كواحد منا"  

احليـاة ثانيـة، سـالباً    إىل  احلياة، ألنه عادإىل  اخلاص به، لكي نصعد حنن أيضاً معه
إن طبيعتنـا اغتنـت   . منا ياجلحيم، ليس كإنسان منا، بل كاإلله يف اجلسد بيننا وأعل

احلياة، ألنه جسد على  باخللود جداً فيه هو أوالً، ألنه سحق املوت عندما هجم العدو
  ).١٠: ٤أف ( "..يضاً قد اهنزم يف املسيحأكما أن املوت انتصر يف آدم، هكذا 

  :أكاكيوسإىل  ٤١الرسالة 
رواية يوسف زيدان أصبح ضـرورة  على  ولعل إعادة نشر هذه الرسالة رداً  

هبـذه  . الكـربى ننشغل عن قضايا حىت  تارخيية بعد أن أشعل اإلعالم ناراً بال داعي
ة غري السارة نقول بكل صدق وحق، ال توجد وثيقة واحدة ُدعي فيها الشيطان املناسب
. ، واخليال البشري اجلامح ال جمال له يف دراسة صادقة وأمينة للتـاريخ "عزازيل"باسم 

وغياب الدراسات التارخيية من التعليم الالهويت والكنسي هو أحد أسباب الضـعف  
باحثني عن التصدي جلموح الفكر وخيـاالت  والعجز الفكري الذي مينع الكثري من ال

اإلعالم اليت دخلت جمال الدراسات الكتابية والالهوتية ظناً منها أهنا تستطيع أن تزور 
  .التاريخ القبطي واملسيحي بشكل عام

  :٤١الفقرة العاشرة من الرسالة 
العهد  أناسم ذبيحة اخلطية حيث  تعد هذه الفقرة من أهم ما كتب عن معين  
نص واضح وهو على  استند القديس كريلس.  يصف هذه الذبيحة باسم اخلطيةالقدمي

  ."يأكلون خطايا شعيب، أي يأكلون ذبائح اخلطايا") ٨: ٤هوشع (
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  :٤١الفقرة العاشرة من الرسالة 
كل الذين أخطأوا يف قـراءة كلمـات   إىل  وهي موجهة يف عصرنا احلديث  
ويشـرح  ) ٢١: ٥كـو  ٢( "ألجلنا ألنه جعل الذي مل يعرف خطية، خطية"الرسول 

  :النحو التايلعلى  املعلم الكبري كلمات الرسول
ألننا ال نقول إن املسيح صار خاطئاً ) فهو الذي جعله(اآلب  املقصود هنا هو  
بل هو بار وباحلري هو الرب نفسه، ألنه مل يعرف خطيئة، فاآلب جعله ذبيحـة  . حاشا

واحتمـل الدينونـة الـيت    ) ١٢: ٥٣ أشعياء( "لقد أُحصي مع أمثة"عن خطايا العامل 
-٤: ٥٣أشعياء (وألجلنا احتمل اآلالم وجبلداته شفينا ) ٦: ٥٣ أشعياء(تناسب األمثة 

 ١( "اخلشـبة علـى   الذي محل خطايانا يف جسده"ويكتب بطرس احلكيم جداً ) ٥
  ).٢٤: ٢بطرس 

املسـيح  ينفي القديس كريلس كل ما ُيقال اليوم يف بعض كتبنا القبطية بأن   
  .خطايا البشراآلب على  صار خطية وعاقبه

  :٤١الفقرة احلادية عشر من الرسالة 
األرض ألنه كان عائقـاً  على  كل الذينعلى  وألن معاناة املوت كان حتمياً"  

زماننـا، ولكـن   حىت  ضد اجلميع بسبب تعدي آدم وُملك اخلطية ساد علينا من آدم
وحمبته للبشر صار جسداً أي إنساناً يف صورتنا  الذي هو غين يف الرمحةاآلب  كلمة اهللا

بنعمـة اهللا  " "حنن املستعبدين للخطية وقبل نصيبنا كما كتب عنه بولس الفائق احلكمة
وجعل حياته بدالً عن حياة اجلميع، ألن واحد ) ٩: ٢عب ( "ذاق املوت ألجل اجلميع

ـ   – ١٢: ٥رو (ه مات عن اجلميع لكي حييا اجلميع هللا مقدسني ويصريوا أحياء بدم
دم يسوع "كما يقول يوحنا اإلجنيلي ) ٢٤: ٣راجع رو (متربرين كعطية بنعمته ) ٢١

  .")٧: ١يوحنا ١(املسيح يطهرنا من كل خطية 
  :هكذا حدد القديس كريلس رؤيتنا للصليب
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  .الرمحة وحمبته صار إنساناً بسبب غيناآلب  كلمة اهللا* 
  .يعقدم أو جعل حياته بدالً عن حياة اجلم* 
  .التربير باإلميان هو عطية ولذلك هو جماناً وهو تطهري من اخلطايا بدم يسوع املسيح* 

  :٤١الفقرة الثانية عشر من الرسالة 
يقـدس  اآلن  وأنـه  "قدس الكنيسة بدمه"املسيح  إنيؤكد القديس كريلس   

هذه إشارة ال ختطئهـا العـني   . "الكنيسة وكل الذين فيها بدمه أياملسكن احلقيقي 
علـى   وعندما يشرح موت الـرب . اإلفخارستياالروحية يف رؤية الليتورجية وخدمة 

  :الصليب الذي رمز له التيس املذبوح الذي كان ُيقدم يف يوم الكفارة فهو يقول
لـه التـيس   ) َرَمَز(عمانوئيل الذي أباد املوت واخلطية والذي  يعلينا أن نر"  

فهو مل ) ٥: ٨٧مزمور ( "حراً بني األموات"املذبوح، ألنه أباد املوت يف اجلسد وكان 
  ."يدنس خبطايا ومل خيضع لعقوبة املوت مثلنا

  :٤١الفقرة الثالثة عشر من الرسالة 
يؤكد القديس كريلس أن أبواب اهلاوية مل تستطع أن تبقي املسـيح ورائهـا     

اخرجـوا وللـذين يف الظـالم    " يقام وحطم اجلحيم قائالً لألسر"كأسري ألن الرب 
جسد الرب فساداً بسبب احتاده بالهـوت   يمل ير). السبعينية ٤: ٤٩أش ( "نريوااست

  .عليه الناسوت يالكلمة، وسكب املسيح نفسه للموت حراً وبإرادته وهو ما ال يقو

  هل تغري جسد الرب بالقيامة من األموات؟: ثالثاً
ـ  أثناسيوساجلواب قطعاً نعم؛ ألنه كما سبق وقرأنا عند القديس    د إنه جس

وفعـل  . قابل للموت أو جسد مثل أجساد كل البشر، ولذلك صلب وذاق املـوت 
ألن االبن أراد ذلـك  إالَّ  إنسانية املسيح، ولكنه مل حيدثإىل  يؤكد نفاذ املوت "ذاق"
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أي حياته  soulيل سلطان أن أضعها وسلطان أن آخذها أيضاً ألنه كان يقصد نفسه "
  ).١٨ - ١٧: ١٠يوحنا ( "قبلتها من أيب هذه الوصية"مؤكداً حسب قوله اإلهلي 

  :تأكيدعلى  يوجد إمجاع عام عند آباء القرن الرابع واخلامس  
  .إرادة الرب يسوع احلرة يف قبول الصليب بسبب حمبته للبشر*   
إرادة الرب يسوع احلرة يف قبول املوت، ولذلك دخـل هـذا التعـبري يف    *   

، ألن الرب "االختيارياملوت "و "وعياملوت الط"صلوات كل الكنائس األرثوذكسية 
يسلم نفسه للمـوت   أنعلى  املوت أن يرغمه استطاعالصليب قسراً أو على  مل ميت

). ١٨: ١٠يوحنـا  (دون إرادته حسب تصريح الرب يسوع نفسه السابق ذكره يف 
  :وهذه هي كلمات املعلم العظيم وهو يشرح كلمات الرب يسوع

ذ جسداً خياف، وبسبب هذا اجلسد وحَّـد  ولكن حينما صار إنساناً، وأخ"  
إرادته اخلاصة بالضعف البشري، لكي بإرادته هلذا الضعف، يعطي لإلنسان الشـجاعة  

خوفنا حنن ذلك الذي نزعه املخلص، ألنه كما أباد املوت باملوت، . .يف مواجهة املوت
البشر أن  يومبا متلكه بشريته أبطل كل ما لإلنسان مثل اخلوف، فقد نزع خوفنا وأعط

فكونـه  ) ١٨: ١٠يوحنا ( "..يل سلطان أن أضعها"وقال . .ال يعودوا خيافون املوت
فهذا خاص باجلسد، وان يكون له سلطان أن يضع نفسه ) ٢٧: ١٢يوحنا (يضطرب 

soul وأن يأخذها أيضاً حينما يشاء، فهذا أمر ال خيص طبيعة البشر بل خاص بقوة ،
سلطانه اخلاص، بل حسب ما متليـه الطبيعـة    ال ميوت حسبإنسان  الكلمة ألن أي

فلـه  ، أما الرب، فألنه هو نفسه غري مائت، ولكن أخذ جسداً مائتـاً،  إرادتهورغم 
وداود يرتل عـن  . وأن يعيدها حينما يريد سلطان كإله أن يفصل النفس عن اجلسد

 ١٠: ١٦مزمور ( "فساداً يلن تترك نفسي يف اجلحيم وال تدع قدوسك ير"هذا قائالً 
  ).٥٧: ٣ضد األريوسيني (يف السبعينية،  ١٠: ١٥وهو 
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الصليب حسب على  وهكذا كان فصل النفس عن اجلسد هو املوت احلقيقي  
إرادة الكلمة وبقوته اإلهلية وليس خضوعاً للموت الذي ختضع له الطبيعة اإلنسانية عن 

  .، وبسلطان الكلمةاضطرار
أن نـورد هنـا كلمـات القـديس     ونظراً لدقة هذه النقطة بالذات، يلزمنا   

  :أنوميوسعلى  غريغوريوس النيسي يف رده
عـن   soulعن زمان آالمه أنه سوف يفصل نفسـه  ) الرب(سبق وأخرب "  

مين بل أنـا أضـعها، يل    soulليس أحذ يأخذ نفسي "جسده بإرادته الطوعية قائالً 
ويف التجسد ألن الالهوت قبل التجسد، ) ١٨: ١٠يوحنا . (.أضعهاأن ) قوة(سلطان 

األبد، ولكـن يف  إىل  وبعد آالمه هو غري متغري، ويظل كذلك دائماً غري متغري بالطبيعة
لربهة عن  soulآالم طبيعته اإلنسانية أكمل الالهوت التدبري ألجلنا بأن فصل النفس 

ينفصل الالهوت عن عناصر احلياة اإلنسانية اليت احتد هبا، ألنـه عـاد    أناجلسد دون 
اً، لكي يعطي الطبيعة اإلنسانية كلها بداية ومثاالً سوف ُيعلـن يف قيامـة   وأحتدها مع

إىل  )حتولـت (األموات أي عندما يلبس الفاسد عدم فساد، ألن باكورتنا قد نقلـت  
راجع ترمجة اجنليزية ركيكـة يف   ١٣: ٢الكتاب ( "بسبب احتادها باهللا اإلهليةالطبيعة 

جع أيضاً نفس الشرح للقـديس هـيالري   را – ١٢٧آباء ما بعد نيقية ص  ٢٥جملد 
 أوغسـطينوس ونفس الشرح للقديس  ٦٠-٥٧: ١٠الثالوث كتاب : هيأسقف بواتي

  ).١٣-٩: ٤٧ Tractatesيوحنا إجنيل على  مقاالت
  :يوهو صرح يعتمد عل ،لقد هدم الرب صرح املوت كله

  .فصل النفس عن اجلسد* 
  .فساد وحتلل اجلسد يف القرب* 

كباكورة الراقدين ماذا سيحدث يف القيامة، وهو عـودة   وبذلك أعلن الرب  
النفس واحتادها جبسده بعد انفصال النفس الذي أبيد بسبب قبول الرب يسوع بإرادته 
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اإلنسـان   أي يفصل نفسه عن جسده لكي يؤسس بذلك فداء االختيارياحلرة املوت 
  .ككل

د لنا كمـال  ولعل هذه الصالة الفخمة يف قداس الكنائس األرثوذكسية تؤك  
  :التدبري اإلهلي

لقد كنت يف القرب باجلسد، ويف اجلحيم بالروح كإله، ويف الفـردوس مـع   "  
كتـاب  ( "والروح مالئاً الكل أيها املسيح غري احملصـور اآلب  العرش مع ياللص وعل

  ).١٩٨، ص ٢٠٠٠خدمة الكهنة املطران يوحنا يازجي، 
ا الروح اإلنسانية؛ ألن الرب ال جيب أن خنطئ يف استخدام كلمة الروح ألهن  

، ونزلت نفسه اإلنسانية، ولذلك ارتعد منه بوابـو  "اجلحيم من قبل الصليبإىل  نزل"
يـذكر   ٥٦: ٣ويف  ٥٤: ٣ضد األريوسيني  أثناسيوسالقديس ( "اجلحيم حينما رأوه

ال جيوز أن يقال إن الرب ارتعد، وهو الذي هرب من أمامه بوابو " أثناسيوسالقديس 
  :ويف ذكصولوجية عيد القيامة "ماجلحي

  .حينئذ امتأل فمنا فرحاً ولساننا هتليالً"
  .ألن ربنا يسوع املسيح قام من بني األموات

  .بقوته أبطل املوت
  .وجعل احلياة تضيء لنا
  .األماكن اليت أسفل األرضإىل  يوهو أيضاً الذي مض

  .بوابو اجلحيم رأوه وخافوا
فلم تسـتطع ان   "طلقات املوت"املوت وترمجت حرفياً خماض (أهلك أوجاع املوت 

  ).٢٤: ٢أعمال (متسكه 
  سحق األبواب النحاس
  وكسر املتاريس احلديد
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  وأخرج خمتاريه بفرح وهتليل
  ."مواضع راحتهإىل  العلوإىل  وأصعدهم معه

  :يقول معلمنا ذهيب الفم) ٢٤: ٢(وعن خماض املوت الوارد يف سفر األعمال 
يبقيـه   أنمن خماض املوت ألنه كان من املستحيل  إياه لكن اهللا أقامه حمرراً"

  ."املوت حتت سطوته
؛ ألنه يؤكد انعدام قدرة "من املستحيل"شيئاً عظيماً وباهراً يف تعبري  يوهنا نر  

أو سطوة املوت، بل يؤكد هذا التعبري أن املوت نفسه عندما أراد أن ُيمسك به، ذاق 
ن خماض املوت يف العهد القدمي كان يعين خطـراً  املوت خماض الوالدة وتأمل بشدة؛ أل

) ٣: ١١٦مزمـور   – ٦: ٢٢صـموئيل  ) راجع الترمجة السبعينية(حقيقياً ومصيبة 
كان من املستحيل أن يبقيه املـوت  "وهكذا قام ولن يسود عليه املوت ألن الكلمات 

  ).٦سفر األعمال العظة على  عظات(تعين أن القيامة خاصة به وحده  "حتت سطوته
  :أنوميوسعلى  ويف رد القديس غريغوريوس النيسي  
بكر "كان من الالئق أن يزرع الرب فينا قوة القيامة من األموات ألنه صار "  
يؤسس مـيالده  حىت  ألنه بإرادته حل خماض املوت أوالً،) ٢٠: ١٥كو ١( "الراقدين

 ٨: ٢( "بقيامة الرباجلديد من املوت طريقاً لنا حنن فال ُيمسك بنا املوت ألننا حتررنا 
  ).١١٣-١١٢ص 

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

 

: ٣يوحنـا   ١ – ١٣: ١٥ – ٣٧: ١٣يوحنا (يف  ورد نفس الفعل   
أي  masar matshoالفعل نادر يف اليونانية القدمية وخلف الفعل التعبري اآلرامي ) ١٦
  :الترمجة القبطية أوضح. .لم أو يقدم حياتهيس
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Je anok ],w pa'u,/ Hina on nta[itc 

  ."أنا أقدم، أضع نفسي لكي آخذها"
أن الـنفس هـي   إالَّ  أحياناً تترجم حيايت، "نفسي"لذلك، وإن كانت كلمة   

ككل كمـا أن كلمـة   اإلنسان  موضوع التقدمي والنفس تعين يف لغة الكتاب املقدس
  .ككلإلنسان ا جسد تعين
  :وجيب أن نالحظ أن الفعل نفسه هو املستخدم يف القداس الباسيلي  

Af,w de nan eqr/i 
  ."للتقوىووضع لنا هذا السر العظيم الذي "

العصر الوسيط ال تكفي أي تلك الـيت تقـول إن    بتقوىوالعبارات اخلاصة 
، وليس فقـط  ؛ ألن الفعل هنا خاص بالتقدمي"وضع هذا السر يف علية صهيون"الرب 

علماء العصر الوسيط األوريب الذي تسلل إلينا من كتـب   يبتأسيس السر حسب تقو
اإلرساليات، وإمنا يوجد جانب ال ميكن إمهاله وهو البذل، ذات البذل السري يف العلية 

  .اجللجثة لكل العاملعلى  واملستعلن

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

علـى   وقد حرصت القداسـات . عند الروم واألقباط والسريان واألرمن واألحباش
االحتفاظ هبذا الطقس السرائري لتأكيد أن تقدمي اجلسد والدم منفصلني متامـاً يعـين   

حة التجسد هي املسيح يسوع كله وأن الذبيحة هي ذبي اإلفخارستيااملوت، ولكن ألن 
والصلب والقيامة، ألننا ال نعرف يف تاريخ األرثوذكسية الطويل ذلك الفصل والتقسيم 

 التجسد، املعمودية، الصلب، القيامة، لذلك حرصت القداسات: بني إعالنات التدبري
وليس جزء من اجلسد ألننا ال نستخدم كلمة قطعة أو جزء خلبـز  (وضع اجلسد على 

القبطي القدمي هو جسد الرب يسوع كلـه،   االسمرة وهو اإلفخارستيا، وأصغر جوه
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حسب الطقس القبطي هو عالمـة الصـليب الـيت    . ألن املسيح ال ينقسم يف الكأس
 يالرب يسوع وتوضع يف الكأس، هذا اخلـتم يسـم  إىل  تتوسط القربانة واليت ترمز

  .عند الروم "احلمل"
 وإمنـا مة السـريانية،  مراجعة اخلوالجيات القدمية، مل جند صالة القس يولد  

، وهي ليسـت صـالة   "الدير احملرق"القبطية يف إىل  وجدناها بالعربية وأُعيد ترمجتها
وأتـت نفسـه   "القداس، والحظ العبـارات  على  قسمة، وإمنا هي الشرح السرياين

  ."واحتدت جبسده، ولكن الهوته مل ينفصل قط ال من نفسه وال من جسده

  :أثناسيوس وكريلس الكبرياجلسد املمجد حسب شرح اآلباء 
  .٦١يف املقالة الثانية ضد األريوسيني فقرة  أثناسيوسذكر القديس   
هكذا كلمة اهللا عندما لبس هو أيضاً جسد البشر قيل عند ذلك فقط إنـه  "  

الـرب قـد   "لكي يعطي لنا النعمة قيل عنه  إنسانناحينما صار الكلمة . .خلق وصنع
ار مثلنا حسب اجلسد، وهلذا فمـن الصـواب أن   خلقين، ألنه ليس ما هو خملوق وص

 يورغم أنه صار إنساناً بعد خلقتنا، ولكـن ألجلنـا ُيـدع    "بكرنا"و "أخانا" يُيدع
ألن مجيع البشـر   "بكرنا" يبسبب جسده الذي يشبه جسدنا، لذلك هو ُيدع "أخونا"

هلكوا بسبب معصية آدم، ولكنه صار البكر ألن جسده كان هو أول ما مت خالصـه  
مثال على  قد صرنا متحدين جبسده خنلصإذ  وحتريره ألنه جسد الكلمة ذاته، وهكذا

أبيـه  إىل امللكوت السماوي وإىل  جسده، ألنه هبذا اجلسد صار الرب يف اجلسد قائدنا
ولنفس . اجلميع أن يدخلوا يبعلى  الذي جيب) ٦: ٢٤يوحنا (أنا هو الباب . .نفسه

ليس ألنه أول من مات، فقد متنـا حنـن    "ألمواتالبكر من بني ا"السبب دعي أيضاً 
عاتقه أن ميوت ألجلنا فأبطل املوت، فصار هو األول الذي على  قبله، بل ألنه قد أخذ
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قام كإنسان، ألنه أقام جسده ألجلنا، وتبعاً لذلك حيث أن اجلسد قد أُقـيم، هكـذا   
  .أيضاً حنن نقوم من بني األموات منه وبه

لذي أخذه الرب من القديسة مرمي ألنه ولـد مـن   لقد مت خالص الناسوت ا  
القديسة مرمي القابلة للموت اليت أخذ منها جسده، لذلك كان من الضروري حينمـا  

، فالرب مل يـأت  ٥٦: ٣ضد األريوسيني ". يعاين وأن يبكي أنكان يعاين يف اجلسد 
  .غري اإلنسانية اليت سقطت يف قبضة املوتآخر  من مصدر إنساين

 "أول الطريق") ٢٢: ٨(رح القديس أثناسيوس عبارة سفر األمثال وعندما يش  
واجنرف حنو املوت بدل احلياة يف الفردوس "يقول إن هذا الطريق األول ضاع من آدم 

لذا فإن كلمة اهللا حمب ) ١٩: ٣تكوين ( "التراب تعود انك تراب وايل"ومسعنا مجيعاً 
 بدمه الذايت هذا اجلسد الذي أماته لكي حييياآلب  البشر لبس اجلسد املخلوق بإرادة

وكرس لنا طريقاً حياً حديثاً باحلجاب "األول بسبب تعديه، كما قال الرسول اإلنسان 
إن كـان  ": حينما قالآخر  يف موضعإليه  وهو ما أشار) ٢٠: ١٠عب ( "أي جسده

فمن الضروري أن يكون هلذه ) ١٧: ٥كو ٢( "...أحد يف املسيح فهو خليقة جديدة
تـرايب  إنسان  يقة اجلديدة شخص هو أوهلا، وال ميكن أن يكون ذلك الشخص أياخلل

صار البشر عـدميي   ضعيف ألن هذا هو حالتنا حنن بسبب التعدي ألن اخلليقة األويل
يقوم آخر إىل  ولذا كانت احلاجة) آدم وحواء(اإلميان، وبذلك هلكت اخلليقة بسبب 

لذلك فمن حمبته للبشر . يقة اجلديدة اليت ستأيت، وأيضاً حيفظ اخللبتجديد اخلليقة األويل
 لكـي ال حييـا  .. .مل ُيخلق أي شخص غري الرب ليكون أول طريق اخلليقة اجلديدة

ألنه صارت للخليقة اجلديدة بداية وهو املسيح  فيما بعد حسب اخلليقة األويلاإلنسان 
  ).٦٥املقالة الثانية ضد األريوسيني ( "الذي هو بدء طريقها
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من املقالة الثانية ضد  ٦٥، ٦١الفقرة على  ات عقائديةمالحظ
  :األريوسيني

إذا كان ناسوت اهللا الكلمة هو أول طبيعة إنسـانية مت حتريرهـا، فـإن     -١  
  :املقصود حسب كل ما ذكره القديس أثناسيوس هو

عدم املوت أي اخللود، وهو نفس التعبري الذي يندرج حتت تألُّه ناسـوت  *   
تأله ناسوت الرب إىل  بقاء هذا الناسوت، بشراً حقيقياً، وسوف نعود االبن الوحيد مع
وحسـب عبـارة   ) ٥١: ٣( "للجسد كماالً" االبن يلكن قد أعط. ييف مناسبة أخر

  .٦: ٤٤وأيضاً جتسد الكلمة ) ٤٨: ٣( "نزع عنه املوت وتأله" أثناسيوسالقديس 
صفات الهـوت اهللا  مل يعد اجلسد خاضعاً لألمل، وعدم التأمل هي صفة من *   

 "جسد اجملـد "وعدم األمل هي صفة ) ٤١: ٣( "له اآلالم اخلاصة به"الكلمة، فاجلسد 
اللذين حصـال  فقد أقام الرب جسده يف اليوم الثالث حامالً عدم الفساد وعدم التأمل 

وهذا ) ٧: ٢١ – ١: ٢٦جتسد الكلمة (املوت على  واالنتصاركعالمة للظفر  جلسده
  .غري متأملإىل  غري مائت، املتأملإىل  يعين حتول املائت

 "جسده بدمـه  يفد"هنا نستطيع أن نفهم عبارة املعلم العظيم بأن الرب  -٢  
النقطة الثانية اهلامة، وهي أن الرب مل حتوله قوة خارجيـة فرضـت   إىل  وهذا يقودنا

إىل  نفسها عليه، ولكنه كان التحول الذي يتم داخلياً بواسطة الكلمة نفسه الذي نقل
 – ٧: ٤٣جتسد الكلمـة  ( "قدَّس اجلسد"كيانه املتجسد قوة احلياة اليت فيه، ولذلك 

وعندما جتسد مل تكن إبادة املوت فكرة جمردة تعرب يف حياة الرب يسـوع،  ). ٥: ١٧
) ٦: ٢٦جتسـد الكلمـة   ( "فيه بقوة املخلص "يباد املوت"بل كان من الضروري أن 

 أثناسيوسولذلك يصف ). ٥-٤: ٢١جتسد الكلمة ( "قوة) الكلمة(ونال اجلسد منه "
جتسد الكلمـة  ( "الفساد قد بطل وأبيد بنعمة القيامة"؛ ألن "نعمة"العظيم القيامة بأهنا 

مل يكن "هذا ما هو جيب أن يوصف حسب كلمات املعلم نفسه بأنه حتول ). ١: ٢١
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املائـت غـري   نسان اإل جيعل. .املخلص نفسهإالَّ  عدم فسادإىل  ممكناً أن حيول الفاسد
  ).١: ٢٠جتسد الكلمة ( "ربنا يسوع املسيح الذي هو احلياة ذاهتاإالَّ  مائت

واليت جيب أن تستوعب، هي أن التحول مل يكن  باالهتمامالنقطة اجلديرة  -٣  
ألننا أمام حدث كبري وحتول ال . عمالً ميكانيكياً مثل سريان الكهرباء أو اشتعال النار

قة أن تساهم فيه، هو اخللق اجلديد الذي صار طريقـاً جديـدة،   ميكن ألي قوة خملو
وحتـول  ) ٤٧: ١٥كو ١(وصار بداية حياة جديدة يف آدم األخري الرب من السماء 

نقـف أمـام    أنإىل  وحنن حنتاج. الناسوت هو ذلك النمو والتقدم حنو كمال التدبري
مل يستخدم هذا  ناسيوسأثرغم أن القديس (عبارتني كل منهما يؤكد اإلحتاد األقنومي 

يضاً ظهـور  أكان يزداد ) أو تقدمه(ففي منوه "ولكنه متناغم متاماً مع التدبري ) التعبري
الالهوت فيه ألولئك الذين رأوه، وكلما كان الالهوت ُيستعلن أكثر فأكثر، كلمـا  

وكان جسده . .اهليكلإىل  فهو كطفل ُحمل. ازدادت نعمته كإنسان أمام كل الناس
ألنـه  "وأيضاً ) ٥٢: ٣ضد األريوسيني ( "الكلمة كان ُيظهر ذاته فيه(ئاً فشيئاً ينمو شي
اجلسد يف القامة كان يزداد فيه ظهور الالهوت للكل ايضاً ويظهر للكل  بازديادهكذا 

  )٥٣: ٣(أن اجلسد هو هيكل اهللا 
من  ٤٢التحول الداخلي يف داخل الكلمة املتجسد ُشرَِح بعناية يف الفصل  -٤  

  :هذا النحوعلى  د الكلمةجتس
  ).٣(جميء الكلمة إىل  موجوداً فعالً وكان حمتاجاًاإلنسان  كان*   
  )٤(كان الفساد الذي حدث مل يكن خارج اجلسد بل كان ملتصقاً به *   
لو كان املوت خارج اجلسد لكان من الصواب أيضاً أن ينال اجلسد حياة *   

سيج اجلسـد وموجـوداً يف كيـان    من اخلارج، ولكن كان املوت قد صار داخل ن
داخـل  إىل  اإلنسان، لذلك كان من الالزم ان تصل احلياةعلى  اإلنسان، بل له سيادة

  )٥(إذا لبس اجلسد احلياة بدل املوت يطرح عنه الفساد حىت  نسيج اجلسد،
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الكلمة جتسد فعالً ومل يكن موجـوداً   إنوهي  أساسيةكل هذا حتدده حقيقة   
  .ه، بل يف اجلسد الذي احتد بهفقط خارج اجلسد كإل

لو افترضنا أن الكلمة جاء خارج اجلسد وليس فيه، لكان املوت قد هـزم  *   
احلياة، ولكن رغم ذلـك،  على  أن املوت ليس له سلطانإذ  منه حسب قانون الطبيعة

  )٥( "كان الفساد سيظل باقياً يف اجلسد
كي إذا احتد اجلسـد  هلذا السبب كان من الالئق أن يلبس املخلص جسداً ل*   

قد لبس عدم املوت، فإنه يقـوم ثانيـة   إذ  يف املوت كمائت، بل يباحلياة ال يعود يبق
  ."ويظل غري مائت بعد ذلك

  :حقيقة جتسد الكلمةعلى  هذا كله مبين  
  )٦(لبس الكلمة جسداً لكي يالقي املوت يف جسده ويبيده *   
 يعود املوت والفسـاد  كلمة اهللا الذي بدون جسد قد لبس اجلسد لكي ال*   

  ).٧(يرهب اجلسد 
األصـح اخللقـة   (البداية اجلديدة أو الطريق اجلديد أو اخلليقة اجلديـدة   -٥  
-٤٥: ١٥كـو  ١(هي آدم الثاين أو آدم األخري الرب يسوع املسيح نفسه ) اجلديدة

الثاين الرب من اإلنسان إىل  األول ترايب من األرضاإلنسان  :والتحول هنا، من) ٤٩
تعين ربنا يسوع اإلله املتجسد، لكن الرسول  "الرب من السماء"وطبعاً عبارة . لسماءا

كمـا لبسـنا   . غاية التدبريإىل  ؛ ألن ذلك الوصف يصل"الوصف"ال يقف عند جمرد 
، فالتحول هو أن الفاسد أي اللحم والدم "صورة الترايب سنلبس أيضاً صورة السماوي

  ).٥٠- ٤٩: ١٥كو ١(ال يرث عدم الفساد يف صورته الطبيعية اإلنسان  أي –
  

    حتيايت يتقبل أمس
  جورج حبيب بباوي. د
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  تعليقعلى  عليقت
  

  اكتشاف مسلمات اخلريستولوجيا إلعادةجمرد حماولة 
  

  جورج حبيب/ الدكتور  يأستاذ
 .التمسـته مـنكم  الذي  بالتفضل بالتعليق سعدت سعادة بالغة بتشريفكم يل  

خطابه مـع  يف  تواضع العامل العظيمعلى  إالَّ ال يدلالذي  ،بثنائكمداً سعدت جضاً أي
  .جمرد تلميذ متواضع من تالميذه ومريد من مريديه

حكمة إالَّ  ال يتنفسالذي  يوكعهد الدنيا بك فأنت دائما ذلك الكائن البشر  
 منابعهايف  ،حتمل عبق طزاجة الفكرة املسيحيةاليت  لغتهمإالَّ  وال ينطق وال يفكر اآلباء
  .األويل

 السيما فكر العظيم أثناسيوس ولكنين ،اآلباءتعلمت منكم هذا العشق لتراث   
 ،ال يتوقف عند حدود ظـاهر الـنص   يبائية فان تشبسهبذه املرجعية اآل يتشبسيف 

يف  يتبلـور الذي  ذلك اجلوهر ،التشبس جبوهر فكر الكاتب ككليف  أستميت ولكنين
الـذي   بلورة ملشترك أعظم ميثل حبل املسبحةتظهر من خالل  -صيغة ال تقبل اجلدل 

الواقـع بيـت القصـيد    يف  وهو -املثال األوضح  .مفردات النص آللئيضم حبات 
  .هو موضوع التجسد بالنسبة جلل فكر القديس أثناسيوس -ملوضوعنا 

هو أن حدث  -ال سيما كتاب جتسد الكلمة  -ما نتعلمه من فكر أثناسيوس    
هو صريورة شخص  ،هو جتسد الكلمة -احلدث األم  - يركزاحلدث امل -االحتفالية 
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كل مـا   -كرأس  ،جسد يسوع اخلاصيف  -التجسد نالت البشرية يف  .إنسانااالبن 
  .خيص النعمة

 .بالتجسد حتققـت املغفـرة   .املوتعلى  بالتجسد حتققت القيامة والنصرة   
الـرب   ،امللـك تكرس وجود إذ  ،بالتجسد تكرس امللكوت .بالتجسد حتقق اخلالص

. يالرب يسوع التـارخي  ،بالتجسد انطلق تأسيس الكنيسة بتحقق وجود رأسها.يسوع
فلن جند مفردة واحدة منها ال توصف  ،فلنتخيل ما نشاء من مفردات توصيف النعمة

  .الكلمة املتجسد الرب يسوع إنسانيةيف  ما هو قائم
ستحيل الوصـول  ومن امل ،نقطة حاكمةهي  حمورية التجسد ومركزيته ،إذن   

املسيح بدون متركز التجسد داخـل هـذا   يف  نالتها البشريةاليت  ملفهوم صحيح للنعمة
  .املفهوم

  : النقاط احلاكمة لفهم صحيح ملوضوع التجسد  

  : طبيعة كيان التجسد -١
الكامل بان  واإلنسانالكامل  اإلله ،كيان التجسد هو شخص الكلمة املتأنس  
تبدو الذي  أن ال تكون هبذا القدر من الغرابة يتولوجية ينبغهذه املعضلة اخلريس .واحد
 -بال تركيـب   ،بسيط املكونة لكيان واحد  -فالعالقة بني خمتلفني  ،بالنسبة لنا ،عليه
 ،حقيقـة طبيعتنـا  هـي   ،حقيقة وجودنـا  يفه ،أكثر مما نتخيل ،لناداً قريبة جهي 

بني النفس البشرية العاقلة  ،اكهإدرال نستطيع  ،يهو مثرة احتاد سر اإلنساينفالشخص 
مل الذي  -النفس واجلسد طبيعتان خمتلفتان متمايزتان ولكن احتادمها  .يواجلسد البشر

هـو سـر وجـود    - ياحل لإلنسانبالنسبة  -ولن يكون  ،يكن غري كذلك يوما ما
  .الواحد يالشخص البشر
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الـيت   جحة والناجعةمبثابة الوسيلة التمثيلية النا ،" اإلنساينالنموذج "لقد كان   
االحتاد "معرض شرحه وتأصيله ملفهوم مصطلح يف  ،تبناها القديس األنبا كريلس األول

يف ضاً سكسينسوس وأيإىل  رسالته الثانيةيف  وذلك ،(hypostatic union)  ياألقنوم
  .نسطورإىل  رسالته الثالثة

 -االحتـاد   أي ،يهو االحتاد الشخص يواالحتاد األقنوم ،األقنوم هو الشخص   
مـن   يوجود للشخص أو أل وال ،به يوجد الشخصالذي  -الشخص  يبني عنصر
  .ياالحتاد األقنوم ،بعد سواء قبل أو -حالة مستقلة يف  -عنصريه 
 كاملة وإنسانيةلوهة كاملة إ ،يهو طبيعة الرب يسوع التارخي ياالحتاد األقنوم  

مـن   يأل -أو اسـتقالل   -يريأو تغ ،أو امتزاج ،ال وجود فيها الختالط ،وحدةيف 
  .سواء قبل أو بعد االحتاد -الطبيعتني 
  (coinherence) "االحتـواء املتبـادل  "مبصطلح  ييعرب عن االحتاد األقنوم  

يستخدم لشرح عالقة شخوص الثالوث األقـدس   ،آخروهذا التعبري خيتلف عن تعبري 
  ( perichoresis): وهو

أن الـنفس   يعـين  إمنا ،اإلنساينلشخص يتحقق به االذي  ،ياالحتاد األقنوم  
فالنفس .متبادل -وتواجد واستيعاب -حالة احتواء يف  كائنان يالبشرية واجلسد البشر

كل  .عن النفس يواجلسد هو التعبري املاد ،عن اجلسد يالتعبري غري املادهي  )الروح ( 
ستقالل اال .منهما يوال وجود مستقل أل ،وحيقق وجودهاآلخر  من العنصرين يتضمن

  .لكليهما ياملوت والتالش يعين -هنا  -
جيب أن نـدرك أن الهـوت الكلمـة     فإننا ،ما خيص اخلريستولوجيايف  أما  

اليت  الكاملة اإللوهة .حالة احتواء متبادل مع ناسوت الكلمة املتجسديف  املتجسد هو
 الكاملـة  مع االنسانية،واستيعاب متبادل ،حالة تواجد متبادلهي يف  للكلمة املتجسد

  .للكلمة املتجسداليت 
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 ،غري مركـب  ،بسيط ،شخص واحد ،يهذا هو شخص الرب يسوع التارخي  
الهـوت  .واإلنسانالكلمة  ،بني عنصريه -غري قابل للتقسيم  - ياحتاد اقنوميف  كائن

حبسـب تعـبري   ("يكرم بسجدة واحدة "الكلمة املتجسد يتضمن ناسوته الكامل وهو
ناسوت الكلمة املتجسـد يتضـمن    ،بينما ،)نسطور إىل  ثةرسالته الثاليف  كريلس/ق

  .الهوته الكامل وهو يكرم بذات السجدة الواحدة

  : حتقق بالتجسدالذي  اجلديد عطبيعة الواق -٢
هـوذا أنـا أمـة     ":الصبية العذراء رأسها خضوعا ألمر الرب قائلـة   حتين  

 ":لة املبشر العجيبـة  رساعلى داً قالت هذا ر .)٣٨: ١لو ( "كقولك  ليكن يل.الرب
ابن  يالقدوس املولود يدعضاً فلذلك أي ،تظللك يوقوة العل ،الروح القدس حيل عليك

يف  زرعحىت  الرب إلرادةوما أن أعلنت العذراء تسليمها الكامل ). ٣٥: ١لو ( ".اهللا
ينمـو  . تتكاثر اخللية وفقا لبيولوجيتنـا  .لطبيعتنا البشرية يرمحها أول خلية حية تنتم

خيرج لقومه خبطاب  .يصري رجال.ينمو الطفل .يسوع ييسم .يولد .يكتمل منوه.جلننيا
ينفـذون   .لقتله باسم الـدين  يتآمروا .يصطدم مع املؤسسة الدينية املتحجرة .جديد
  .القربيف  ييتوار .ميوت.يصلب .املؤامرة

يف آخـر   رصدنا قصة وجودها حيدث أمر جللاليت  مع ظهور اخللية األويل   
حيدث أمر هو مبثابة ثورة كونية متثل ارتقاءا نوعيا  ؛وتالزم وتزامن مع هذا الظهور تواز

ظهـور خلقـة   هي  هذه الثورة النوعية .اإلنسانأي  خبصوص أعظم خملوقات الكون 
ظهرت اخلليقـة  .له احلياة األبديةالذي  عدمي الفساداإلنسان  ظهور ،لإلنسانجديدة 

رحـم  يف  من كيان يسوع مع ظهور اخللية األويل متزامنة -حلظيا  -اجلديدة كاملة 
  .العذراء
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مثـرة  هـي   يالرب يسوع التارخييف  اجلديدة عدمية الفساد الكائنة اإلنسانية  
والعالمة األكيدة لالحتاد  يهو الدليل الواقع "جديد يسوع"ظهور.االحتاد حبياة الكلمة

  .يالرب يسوع التارخييف  واإلنسانبني الكلمة  ياألقنوم
هـو احتـاد الكلمـة     يلشخص الرب يسوع التارخيالذي  ياالحتاد األقنوم   

 األخري هو ذلك النموذج.الكاملاإلنسان  ليس هو يالطبيعاإلنسان  .الكامل باإلنسان
مل يكن االحتاد  .الكاملاإلنسان  الرب يسوع ظهريف  .إياهليكون اإلنسان  خلقالذي 
 من املستحيل أن تظل طبيعتنا كمـا  .ق فقطالعتي واإلنسانقائما بني الكلمة  ياألقنوم

  .شخص الرب يسوعيف  مع الكلمة ياحتاد أقنوميف  بالرغم من وجودهاهي 
اجلديدة  إنسانيتههو  -وباطنه املستتر - يجوهر شخص الرب يسوع التارخي  

حيـاة  يف  وذلك بفضل كوهنا قد صارت شريكة-لألمل حىت  وال-غري القابلة للموت 
منذ أي  ،قد صارت هكذا منذ أن صار هناك احتاد يوه ،أقنوميا معه الكلمة باحتادها

املرصـود   -أما ظاهر شخص الرب يسـوع  .رحم العذراءيف  احلدث قبداية انطال
االمـتالء   قبل  ،هو ما حنن عليه كبشر طبيعيني.فهو طبيعتنا حنن -األناجيل يف  تارخييا
هو ذلـك الفاسـد    .أملا وموتا ،ماحلما ود ،ونفساداً جس ،العتيقاإلنسان  هو.بالنعمة
هو ذلك احملكوم عليـه   .غري القابل بطبيعته أن يرث عدم الفساد ،هو ذلك .بالطبيعة
  إياهحنن  ،يهو ذلك العبد الذ .باملوت

حيـول دون  الـذي   ولكن اخللط بني ظاهر الشخص وباطنه هو حجر العثرة 
الظاهر والباطن ليسـا   ذات الوقت فان ويف ،صحيح ملسلمات اخلريستولوجيا إدراك

يف  اجلديدة الكائنـة  اإلنسانية -فباطن الشخص  ؛كيانني منفصلني بل مها كيان واحد
 .لذلك الظـاهر  -عدمية الفساد -هو الصيغة اجلديدة  -هو الصيغة املمتلئة  -الكلمة 

 حنو حتقيقأي  ،املسيحالذي يف  ننطلق منها حنو ملئنااليت  واألخري هو العتيق هو الصيغة
اجلديد هو  .الواحد اإلنسايناالثنان مها صيغتان متباينتان للوجود  .ذلك الباطن وإظهار
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والرب عنـدما زرع   .صيغة احلياة أما العتيق فهو الصيغة الطبيعية احملكوم عليها باملوت
مـات   إذاحىت  ،إياناعتيقنا فهو قد ظل البسا يف  -ينطق به  بسر ال ،خفية -جديده 

مل يستطع املوت أن ميسك الذي  كيانه اجلديد ،وأظهر باكورة قيامتنا ،فينا وأماتنا معه
  .رأسا وصرنا حنن له أعضاء اصار لنالذي  جديدهيف  استحققنا أن نشترك -به 

قال الذي  ذلك الوليديف  رأس خلقتنا اجلديدة هو كائن ،كيان يسوع اجلديد  
وهـذه لكـم    .سيح الـرب مدينة داود خملص هو امليف  ولد لكم اليوم ":عنه املبشر 

املسـيح  "لقب ). ١٢و ١١: ٢لو ( ".مذوديف  جتدون طفال مقمطا مضجعا: العالمة
كما يتضح من  ،املوتعلى  وكمال النصرة اإلنسانيةكمال النعمة وكمال جمد  يعين"

أن اهللا جعـل  إسرائيل  فليعلم يقينا مجيع بيت ":كلمات بطرس الرسول يوم اخلمسني 
من  ضاً وكما يتضح أي.) ٣٦: ٢أع ( ".ربا ومسيحا ،بتموه انتمصلالذي  ،يسوع هذا

أنـت   ":قال له إذ  ،يشهادة بطرس عنه بأنه هو املسيح ابن اهللا احلعلى  تعقيب الرب
 ١٦مت ( ".عليها يوأبواب اجلحيم لن تقو ،كنيسيت هذه الصخرة أبين يبطرس وعل

ما يصري باكورة حىت  ياهإ اًماسح اختذ من طبيعتنا جسداًالذي  هو اذن املسيح.) ١٨:
فيه كمـال الربوبيـة    معلناً اختذ من طبيعتنا جسداًالذي  هو الرب .ملسحتنا مجيعا فيه

وقد كان . فيه ،ما يصري لنا ربا ورأسا لوجودناحىت  ،احلياة وعدم املوتأي  واالعتناء
 ؛راس ،حقيقة كونه املسيح يأن تبقعلى  األرض حريصاعلى  طيلة فترة خدمته ،الرب
تالميـذه أن ال يقولـوا    يأوص"-سبيل املثال على  -نفس سياق شهادة بطرس  يفف

الذي  لقب املسيح حيمل داخله كيان يسوع اجلديد).  ٢٠: ١٦مت(.ألحد انه املسيح
هـذا   .فجر األحديف  أن يسمح بظهوره للتاريخإىل  أن يبقيه خمفيا على  كان حريصا
  .عليها أبواب اجلحيم يلن تقواليت  هذا هو حجر زاوية كنيستنا,هو الصخرة

رأس خلقتنا اجلديدة هو ذلك املستهدف من كلمـات   ،كيان يسوع اجلديد  
يف  معمودية يسـوع ). ١٧: ٣مت( ".به سررتالذي  احلبيب هذا هو ابين":السماء 
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بل كانت ظهورا للبشـرية   -بطريقة جمردة عارية  -األردن مل تكن ظهورا للثالوث 
هـي  أي الـيت   ،كصورة للثالوث األقدس-كيان الرب يسوع يف  الكائنة-اجلديدة 

  .الروح القدسيف  باالبناآلب  من ":األصيل  يبائحبسب التعبري اآل
واملعتمد من يوحنا الصابغ هو بكـر البشـرية    ،مياه األردنيف  النازل,  إذن  

ـ إىل  اجلديدة ن الكائنة ف األبد داخل شركة الثالوث األقدس ن معمودية يسوع تكش
بواسـطته تكتمـل   الذي  ذلك ،بشرية الرب يسوعأي  البشريف اآلب  باكورة مسرة

  .مسرة اهللا عندما جيتمع فيه الكل
أظهـره الـرب   الـذي   رأس خلقتنا اجلديدة هو ذلك ،كيان يسوع اجلديد  

 احلبيـب  هذا هو ابين ": اجلبل، واليه صار صوت السماءعلى  ،للخاصة من تالميذه
 -اآلب  هو نفس خطاب مسـرة  إذن).  ٥: ١٧مت ( ".عوابه سررت له امسالذي 

 ،معموديـة األردن يف  سبق استخدامه يوالذ -للكلمة املتجسد اليت  بالبشرية اجلديدة
  .بصدد استعالن نفس احلدث ،أيضا،وذلك ألننا، هنا

 يهو بشرية يسوع املمجدة بفضل االحتاد األقنوم يالتجليف  الكيان املستعلن  
رسـالته  يف  قـال إذ  ،وهو الرسول بطرس يأحد شهود التجلإليه  وهذا هو ما أشار

أقبل عليه صوت كهذا مـن اجملـد   إذ  كرامة وجمداًاآلب  ألنه أخذ من اهللا":اجلامعة 
وحنن مسعنا هذا الصوت مقبال من "أنا سررت به الذي  احلبيب هذا هو ابين": األسىن
  ) ١٨و١٧: ١بط ٢( ".اجلبل املقدسيف  كنا معهإذ  السماء

 ،هذا السـياق يف  ،ياهليئة والتجليف  الفعل املستخدم للتعبري عن حدث التغري  
اثنان : أربعة مواضع فقطيف إالَّ  العهد اجلديديف  ، وهو مل يرد"metamorphoo" هو

هلما داللة ذات صلة بنفس احلادثـة   اآلخرانواالثنان  ،يمنهما خبصوص حادثة التجل
الـيت   أعضاء الكنيسةيف  ياد مضمون حدث التجلكشف امتدهي  ولعل هذه الداللة
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هناية يف  تأيتاليت  "له امسعوا  "مضمون عبارة هي  ،يوبكلمات أخر ،جسد الربهي 
  :واملوضعان مها .خطاب السماء

 ،عن شكلكم بتجديـد أذهـانكم   "تغريوا "بل  ،ال تشاكلوا هذا الدهر -١  
وحنـن مجيعـا    -٢). ٢: ١٢رو( .لةاهللا الصاحلة املرضية الكام إرادةهي  لتختربوا ما
جمد الرب بوجه مكشـوف  ) كما أعتقد  ،الترمجة الصحيحة "reflecting" عاكسني

 ٣كـو  ٢( .كما من الرب الـروح  ،جمدإىل  من جمد ،تلك الصورة عينهاإىل  "نتغري "
وهكذا ينعكس جمده  ،إليهنتغري الذي  غري الزائل ،ياألبد ،هو جمد املسيح إذن ). ١٨:

ولكن الفرقان األساسيان بني اجملدين  يوجه موسعلى  مثلما انعكس جمد اهللا قدمياعلينا 
كان حمتجبا وراء برقـع   يجمد موس -٢.زائل وجمد املسيح باق يجمد موس -١:مها 

  .وبدون برقع أو حجاب ،وأما جمد املسيح فينعكس علينا وحنن بوجه مكشوف
شهد لذاته قـائال  الذي  رأس خلقتنا اجلديدة هو ذلك ،كيان يسوع اجلديد  

وأنـا   ،ياحلاآلب  كما أرسلين .وأنا فيهيف  يثبت يويشرب دم يمن يأكل جسد":
ليس كما  .نزل من السماءالذي  هذا هو اخلبز .فهو حييا يب فمن يأكلين ،باآلب يح

 ٥٨-٥٦: ٦يـو  ( ".األبدإىل  من يأكل هذا اخلبز فانه حييا .املن وماتوا آباؤكمأكل 
جـاعال منـه الكيـان     ،، قدم كيانه، اجلديدإعدامهعشية يف   ،األخري العشاء ويف).

  .اخلليقة اجلديدة ،فيه جتتمع وتتحقق الكنيسةالذي  اإلفخارسيت
 ":شهد لذاته قائال الذي  رأس خلقتنا اجلديدة هو ذلك ،كيان يسوع اجلديد  

فلن  امن يبوكل من كان حيا و ،ولو مات فسيحيا من امن يب .أنا هو القيامة واحلياة
  .)٢٦و ٢٥: ١١يو( ".األبدإىل  ميوت

الـذي   ،جديد يسـوع يف  وهكذا صار موت الصليب كشفا للنصرة الكائنة  
هو مصري الكون الذي  - يوحينما أسلم عتيقه ملصريه الطبيع ،اآلب يصار وديعة لد
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الرب  ،ورأسها ،اإلنسانيةيستر جمد الذي  كان ذلك خلعا للحجاب -العدم أي  ،كله
  .املوتعلى  ع القائم واملنتصريسو

 ،فقـط  ،كيان الربيف  املوتعلى  ومل يكن موت الصليب جمرد أداة انتصار  
يف  جمد القيامة بالشـركة يف  بل لقد أصبح الصليب هو قوة الكنيسة وطريقها للشركة

 بتكميـل اجلسـد   ،جمد التجسديف  أصبح الصليب معربا للشركة .يموت املسيح احملي
  .املسيح املستوعب لكنيسته ،تجسدللكلمة املالذي 

  : مت جتاوزه بالتجسدالذي  طبيعة الواقع القدمي  - ٣
رحـم  يف  الواقع القدمي هو ذلك املمتد منذ ظهور أول خلية بشـرية حيـة    
هذا هو كياننـا  .هذا هو واقع األمل واملوت .القربيف  دخول جسد يسوعإىل  ،العذراء
اسـتمر لعـدة   الذي  -ولكن هذا الواقع .فساينأو اجلسد الن ،ونفساً جسداً ،يالطبيع

كان قد  -األرض على  يعمر الرب يسوع التارخيهي  -سنوات قليلة، بتعداد زماننا 
للطبيعـة   -مع انطالق احلـدث  -مت جتاوزه متاما من خالل الظهور املتزامن واملتالزم 

قع اجلديـد مسـتترا   وقد ظل الوا.هلا احلياة األبدية البشرية اجلديدة عدمية الفساد واليت
الـذي   اجلديـد  يالواقع األبد إعالنالقرب فتم يف  العتيق يأن توارإىل  خلف العتيق

والصائرة رأسا جلميع املختارين من البشر  ،ياحتاد أقنوميف  ،الكلمةيف  للبشرية الكائنة
  .ليصريوا أعضاء املسيح

ا ما أثنيتم وهذ(  بعده الكوين إدراكموت الرب يسوع ال ميكن تفهمه بدون    
أنه فيما مـات   ملوت يسوع يعين والبعد الكوين .)تعليقكم الرائع يف  عليه، مشكورين

 ،حبكم طبيعتنـا ،ألننا حينما منـوت  ؛العدم يأ،موتنا فهو قد مات موت الكون كله
 فانه مـا  ،وذلك بانفصال النفس عن اجلسد وضياع هيئة االثنني واحندارمها حنو العدم

 .يصور أخريف  الكونيف  الكون وبتحللها تدور العناصر ثانيةيف  تزال بقايا األجساد
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 األمـر  ،حلظة هناية الكون باحنالل العناصريف  حيدثالذي  متام صورة املوت هو العدم
يـوم   ،الليليف  كلص سيأيت( ":قال إذ  ،رسالتهيف  حتدث عنه الرسول بطرسالذي 
وحتتـرق األرض   ،اصر حمترقةوتنحل العن ،جبضجيفيه تزول السماوات الذي  ،الرب

  )١٠: ٣بط ٢( ".فيهااليت  واملصنوعات
وبذلك هو مل  ،مات موت الكون كله .مات هذا املوت يالرب يسوع التارخي  

 ،عتيقه بـاحلجر على  وحينما أغلق ،ميت موتنا فقط بل قد أمت موتنا وأمت موت الكون
واحنلت مجيع عناصرها  ،جابلذلك احلاليت  هتاوت الطبيعة املادية العتيقة ،داخل القرب

لتتكشف حقيقة  ،عدما -)اللحم والدم (  ياملاد -وصار ظاهر شخص الرب يسوع 
احتـاد  يف  اجلديـدة الكائنـة   لإلنسانيةالذي  ،ذلك الكيان الروحاين ،اجلديد املستور

  .للتجسد حلظةمع الكلمة منذ أول  يشخص
جيب أن ندرك  فإننا ،لقضيةمنظورا أوسع هلذه ا-بالنعمة  - يأردنا أن نر وإذا  

ملوت الرب يسوع هو جزء من سياق أوسع وأرحـب هـو    أن مفهوم البعد الكوين
 .اآلخريف  اكتشاف حضوره إعادةجتسيد األمر هو ."للتجسد  البعد الكوين "مفهوم 

حضور  .وهذا هو عمق مفهوم النعمة ،حلضور الكلمة جتسيداًإالَّ  الكون مل يكن يوما
ـ  ،هو حضور نسـيب  -نعمة اخللق واستمرار اخلليقة أي  -ن الكويف  الكلمة  ،يكم
الكلمة  يالزمن احملدد سوف ينهيف  ،وحده وبإرادته، (reversible ) يرجع ،موقوت
ولكن ماذا لو أن الكلمة قد حضر بكـل   .العدمإىل  عائداً يالكون فيتالشيف  حضوره

 ،لكون واحتد بـه أقنوميـا  هذا اإىل  يينتمإنسان  يف -حضورا مطلقا  -ملء الهوته 
يف  ،موته فماذا يعين -اجلديدة عدمية املوت  اإلنسانيةجاعال منه رأس  -متجسدا فيه 
وفيمـا أراد أن يظهـر اخلليقـة     -ذلك أن الكلمة املتجسد  يعينإالَّ   ؟هذا السياق

ـ  (irreversible )  فيهـا  يظهرت بفضل حضوره األبداليت  ،اجلديدة  ي، فانـه أهن
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فصـار   -الكون يف  حضوره يكما سوف ينه -العتيق  ،ظاهر شخصهيف  حضوره
  .؟كغياب حلضور الكلمة ،أليس هذا هو املوت ؟عدما

قد مت جتاوز واقع  -مع الكلمة  ،األبدإىل  ،املتحد أقنوميا -جديد يسوع  يف  
 -القـرب  يف  -وهو حينما خلع ذلك العتيـق   .عتيق يسوعيف  للكلمة احلضور الزمين

كان قد كشف عـن كيانـه    -العدم أي  ،هو مصري الكونالذي  ملصريه إياهمسلما 
ألن كل الذين اعتمدوا للمسيح قـد لبسـوا    ؛صار غطاء ورداء للكلالذي  ،اجلديد
  .)٢٧: ٣غل (.املسيح

 سياق البعد الكوينيف  يأيت يوالذ -ملوت الرب يسوع  مفهوم البعد الكوين  
الفناء أي  ،كله ،فقد مات موت الكون ،حينما مات ،أن الرب يسوع يعين -للتجسد 
 ،لبداية الكون اجلديد إظهاراوحينما أظهر قيامة جسده اخلاص فقد كان ذلك  .والعدم
 ":الكنيسة إالَّ  فالكون اجلديد ما هو ؛بتكميل وامتالء جسد املسيحاآلن  يتكملالذي 

لنازلة مـن عنـد   املدينة املقدسة أورشليم اجلديدة ا ،السماء اجلديدة واألرض اجلديدة
  ). ٣-١: ٢١رؤ(".مسكن اهللا مع الناس...اهللا

  : طبيعة العالقة بني اجلديد والعتيق - ٤
إىل  اخلامس عشر من رسالة بولس الرسول األويلاإلصحاح  من خالل تعمق  

  : نستطيع أن نرصد النقاط الرئيسة هلذه العالقة ،أهل كورنثوس
  : عالقة ذاتيةهي : والأ  
ليسا طبيعتني أو شخصني خمتلفني بل طبيعة واحدة لشـخص  اجلديد والعتيق   

الصورة املزمـع موهتـا   هي  البذرة .واحد ومثلهما كعالقة البذرة بالكيان املستزرع
 .تزرعه ال حييـا ان مل ميـت  الذي  ": يالكيان احل ،حلساب الكيان املستهدف زراعته

رمبا من حنطـة   ،بل حبة جمردة ،سوف يصريالذي  لست تزرع اجلسم ،تزرعه يوالذ
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ولكن اهللا يعطيها جسما كمـا أراد ولكـل واحـد مـن البـزور       .يأو أحد البواق
  .( ٣٨-٣٦: ١٥كو ١(".جسمه

  : عالقة تغريهي : ثانيا
صورة  ،اجلسم الروحاين ،املمجدة-هو ظهور الطبيعة عدمية الفساد : جوهر التغيري -١

  .اللحم والدم ،صورة الترايب ،اجلسم احليواين ،عن الطبيعة الفاسدةضاً عو -يالسماو
 -ينشأ وجود الكيان اجلديـد  إذ  .احلدث املزدوج للحياة واملوتهي : الية التغيري -٢

 ،ذات حدث التغري ويف ،حياة الكلمةيف  بفضل الشركة ،من العدم -القائم من املوت 
 ان حلما ودما ال يقـدران أن يرثـا   ": .العدمأي  ،يينحدر العتيق حنو مصريه الطبيع

ألن . .،ولكننا كلنا نتغري ،ال نرقد كلنا. ..وال يرث الفساد عدم الفساد ،ملكوت اهللا
: ١٥كـو  ١( ".وهذا املائت يلبس عدم موت ،هذا الفاسد البد أن يلبس عدم فساد

٥٤ -٥٠ ).  
 .مـن العـدم   ،الوجه االول هو نشأة اجلديد ،التغري هو عملة ذات وجهني  

  .العدمإىل  هو احندار العتيق والوجه الثاين

  :والعتيقاجلديد  التقاطع بني صوريت - ٥
للجديد و  حالة التزامن والتالزم املطلق بني الظهور الكامل هي  احلالة الثانية  

 ،اجلديـد  إنسـانيتنا كان كيان  وإذا .يشخص الرب يسوع التارخييف  ،ظهور العتيق
صورة أي  - يماوهو صورة الس ،القائم من املوت ،الكيان املمجد يأ،نستهدفهالذي 

 -) ٤٩-٤٥: ١٥كو ١( الرب من السماء  الثايناإلنسان  ،يالروح احملي ،ادم األخري
 إنسانيتهأي  األول هو أن جديد يسوع -ال ثالث هلما  -أحد اختيارين  نتبىنفعلينا أن 
يف  قائمـة هي  -حينما أعلن القيامة للتاريخ  ،فجر األحديف  أظهرهااليت  -املمجدة 
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مل يصر  يهو أن يسوع التارخي والثاين. رحم العذراءيف  ،ذ أول حلظة للتجسدمن ،كيانه
  .!بعد أن قرب بثالثة أيام ،فجر األحديف إالَّ  ربا ومسيحا

  : يطبيعة الفرق بني جديد وعتيق شخص الرب يسوع التارخي - ٦
 جسـداً  ،هو حنـن  ،العتيق هو طبيعتنا األويل. عدمي الفساد ياجلديد هو احل  
مبوتـه قـد    ،وعندما يقال أن الرب.هو الفاسد بالطبيعة واملنحدر حنو العدم ،ونفساً

 ؛الوجـود العتيـق   يمستوعلى  جيب أن يفهم ذلك فإمنا ،انفصلت نفسه عن جسده
وعليـه فقـد مت املـوت    ) اللحم والدم(فنفسه العتيقة قد انفصلت عن جسده العتيق 

للحدث فهو أن هنـاك كيانـا   اآلخر  وأما الوجه .اجلسد النفساين يعنصر يبتالش
 ياحتاد أقنـوم يف  كائن ،، غري قابل للموت) اجلسد الروحاين(  وجسداً نفساً ،جديداً

  .منذ بداية انطالق حدث التجسد ،ومستزرع من تلك البذرة العتيقة ،مع الكلمة
 ،األبد وايل ،املنطلق من بداية احلدث ،التام ،الكامل،ياجلديد هو التغري النوع  
 تغري ومنو ينطلق من بداية احلدث - يكم يالعتيق هو حدث تراكم .كنيسةكرأس لل

  .دفن القربإىل 
يسـتره،  الذي  العتيق هو احلجاب  .مستتر، هو باطن الشخص ياجلديد خف  

  .هو ظاهر الشخص

  )املسيحيف  الذين(طبيعة العالقة بني جديد يسوع وجديد القديسني  - ٧
مـن املنظـور    -" يب يسوع التارخيالر"لشخص  خيتلف املدلول الالهويت  

 يشـخص كـاثوليك   ؛ فاألخري هو"املسيح"لشخص  عن املدلول الالهويت - يالكم
الصـائرين   ،مجيع املختارين من البشرهي اليت  -، فيه جتتمع الكنيسة الكاملة )يمجاع(

رأسه هـو الـرب    ،كجسد واحد -االبن املتجسد يف  بالشركة ،بالتبين لآلبأبناء 
  .ذاته ،يرخييسوع التا
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سياق احلديث عـن  يف  ، " ياالحتاد األقنوم"كيف نفهم :هو  إذن ،السؤال  
بالنسبة لشـخص   يلفهم االحتاد األقنوم:نقول  ،لإلجابة.؟املستوعب لكنيسته ،املسيح
الـذي   الرب يسوع ،رأس الكيان ياألول هو مستو ياملستو: هناك مستويان ،املسيح

 الثاين يواملستو ،الكلمة املتجسد والهوته إنسانية بني ييقوم شخصه باالحتاد األقنوم
اخلـاص   يوكل شخص له احتاده األقنوم ،كل عضو هو شخص.األعضاء يهو مستو

متـايزا   -وحضور الكلمة املنطوق فيـه   -عدمية الفساد  -اجلديدة  إنسانيتهبني  ،به
س رأ ،بني األعضـاء وشـخص املسـيح    يومن املستحيل وجود احتاد أقنوم ،عضويا
امنـا  -شخص  يأل - ياألول هو أن االحتاد األقنوم: وذلك لسببني رئيسيني ،الكيان

بالنسبة للجسد  ،وألن العضو ،وليس احتاد جزء بكل ،بكل "كل"احتاد  -دائما  -هو 
 أما السبب الثـاين  .من هذا املنظور يفال جمال الحتاد أقنوم ،هو جزء من كل ،الكامل

ونظرا ألن العضو  ،هو دائما احتاد بني عنصرين متكافئني اإمن ،يفهو أن االحتاد األقنوم
فال جمال  -املسيح الرب  ،يستمد العضو وجوده من رأس كيانهإذ  -ال يكافئ الرأس 

  .أيضاً ،من هذا املنظور ،يالحتاد أقنوم

  : الزمن بلحظة التجسدطبيعة عالقة مفهوم  - ٨
من املمكن  -الكون عمر وتاريخ يف  -حلظة آخر  هي كانت حلظة التجسد  

 ياحتاد أقنوميف  صائرا ،إنساناعندما صار الكلمة  ."املستقبل  "أن يطلق عليها مفهوم 
صار الزمن  ،واحدة آنيةصار الزمن حلظة إذ  ؛املسيحيف  صلب الزمن ،مع ما هو زمين

حبكم نقصنا  ،نعتربه حنن مستقبلالذي  -من عمر الكون  يحاضرا أبديا وصار ما تبق
بكـل أبنـاء الكنيسـة     يأيت ،للحظة التجسدالذي  ،يخادم للحاضر األبد  جمرد -

مل يعد املستقبل قاطرة جتـر  ." ياألبداآلن  "يف  الكائن ،رأسهمإىل  املبعثرين لينضموا
هـو مصـب    -املسيح يف  -فقد املستقبل سطوته و أصبح احلاضر  .التاريخ خلفها
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 ينهار عندهالذي  يالزمن احلقيقهي  وأصبحت حلظة التجسد ،ماضيا ومستقبال ،الزمن
حني يسمع األمـوات   ،اآلن يساعة وه تأيت"  .نعرفهالذي  مفهوم للزمن العتيقأي 

  .( ٢٥: ٥يو( "والسامعون حييون  ،صوت ابن اهللا
سـياق  يف إالَّ  فنحن ال نستطيع أن ندرك األحـداث  ،بطبيعتنا ،ألننا زمنيون  

على  ومنتصر ،أن ندرك حقيقة أن كيان الرب قائموال ميكننا  ،التسلسل والتتابع الزمين
ولكن مفهـوم   .بإحكاماملغلق  ،القربيف  قبل حدوث الصلب واملوت والدفن ،املوت 

 -عـدمي الفسـاد    ،فنتخيل أن كيان الرب املمجد ،الزمن والتاريخ ال جيب أن يعثرنا
  .القرب املغلقيف  ،قد نشأ بطريقة مفاجئة -بفضل كونه جسد الكلمة

حـدث  هي  كانت تظن أن القيامة اليت  ،جيب أن نتحرر من جهالة مرثا ناإن  
األرض على  -حدث هناية تاريخ يسوع هي  اعتقدنا أن القيامة أن وحىت .هناية التاريخ

وهذا هو ما قد أعلنه الرب  ،شخصهي  القيامة .نفس جهالة مرثا إنتاجنعيد  فإننا -
  ." أنا هو القيامة":قائال  ،ملرثا

هكـذا صـارت    ،جسده اخلاصيف  يبتجسده قد أنشأ الزمن األبد ،مةالكل  
منذ أن صار أي  ،له خاصاً جسداً ،وهو قد صنع هذا منذ أن صار ذلك اجلسد.القيامة
  .جتسد ،هناك

للتاريخ  إعالنإالَّ  ما هو ،بعد ثالثة أيام من موته ،فجر األحديف  ما حدث إن  
بدايـة  هي  القيامة .يوم البشارةيف  ،عذراءرحم اليف  ،عن حقيقة ما هو كائن بالفعل

والكلمة بتجسده قد لـبس تارخييتنـا    ،وليست هناية التاريخ الزمين  يالتاريخ األبد
 .يوحاضره األبد آنيتهلبسنا  ،اشتركنا فيه ما إذاحىت  ،وزمنيتنا




