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تأله ناسوت الرب يسوع
وصل إىل بريد املوقع سؤال من األخ مينا يقول فيه:
سالالون وة  ،اين أتسالالا ل مىت اكت ل تأليه الناسالالو إن قلنا قبل القيام  ،إذن
فكيف ميو جس ال ال الالدا متأ ا مجدا) والكتاب ةفس ال ال الاله يقول ن الرب إةه مل يكن قد جمد
ب د؟ وإن كان ب د القيام مباشرة وقبل الص ود) ،فكيف أكل مع توميذه جسديا وإن
قلنا ب د صال ال وده إذن ف ىت ،خاصال ال أن الرب يس الالول قال ي س الالفر الرعيا ن ا ب إ ي)
أي تكلم نه ك ا كان قبل القيام اذ مل يكن قد متجد ب د ؟؟
قبل القيام  ،إذن كيف ميو جس ال ال ال الالد متأله ب د القيام وقبل الصال ال ال ال ال ود ،فكيف
أكل مع توميذه جسديا ب د ص وده؟
هذه هي ا رتاضال ال الالا األخ مينا ،وهي ت ين أن جسال ال الالد الرب ل جسال ال الالدا ب ال ال الريا
بيولوجيا يتغذى ،وقابل لل و  ،وحييا حس ال ال الالة النبي امبةس ال ال الالاةي ا في ا من ش ال ال الالي وخ
وأمراض اخل
واألخ مينا مثله مثل جيل كبري فقد الرعيا اآلبائي للتدبري؛ ألن التأله يقضال ال ال ال ال ال الالي
لى ما هو إةسال الالاين الاد الوهو بالناسال الالو ليل اةقضال الالاض الوهو لى الناسال الالو
لكي يوش الاليه متاما ،بل يظل اجلس الالد املتأله القابل لل و  ،وتأله الناس الالو هو الذي ج ل
جسال ال الالد الرب بو فسال ال الالاد ي القا حسال ال الالة ش ال ال ال ادة امليفموو وا رتا القديل بنر ي يون
اخل س ال ال أل  )31-24 : 2وتأله الناسال الالو هو الذي ج ل املسال الالي يل ل ة ابن
األومل فيقون وهو الذي ج ل من التفل طينا وفت يين األ ى ،وهو الذي ملس ال ال ال ال ال ال ال
ةازف الدن هدب ثوبه فتوقف ةيفيف الدن فيا أخي مينا لو منع الاد الوهو بالناسالالو ،
صفا الناسو  ،أو ُمي متاما جرد ا لاد ،لظل امبةسان بو خوص؛ ألن الرب قبل
املو ي جسده القابل لل و وغري القابل للفساد بسبة ا لاد ،وهو الذي جتلى لى
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جبل طابوو بنوو أكثر من هبا ال ل ولذلك ،ندةا ش ادة القديل أثناسيو ي الرد
لى األويوسال الالي  ،وهو يقول يل ولك ولألةبا بي ال الالوي امل اوض ن ج ل ،ي املقال الثالث
ابتدا من  31حىت هناي املقال حيث يؤكد أن اجلس ال ال ال ال ال الالد أخذ من الوهو  )40كل ما
حنتاجه حنن الب الالر ي جتديد النبي امبةسالالاةي ؛ ألن هذا التجديد مل يكن يتم من اخلاوج،
بل من الداخل ،أي ي ةاسو الرب ةفسه ،ولذلك جا القيام مؤكدة لنا بأن اجلسد
قالالد ت الألالاله  )48وص ال ال ال ال ال ال الالاو كالالامو وي ني الك الالال والن ال لكالالل من يت الالد بالالالرب )49
ولالالذلالالك ،ي الفقرة  )52يقول م ل نالالا الرسال ال ال ال ال ال الالويل إن "األلوه ال كالالاة ال تظ ر تالالدوايالالا ي
اجلسد" ،ليل بسبة غياب ا لاد أو دن التأله ،بل لكي يتم ا ست ون حسة التدبري
)53 – 52؛ ألةه كان يتقدن مع مراحل منو اجلسالالد ويظ ر التأله تدوايا ،وهو ما يؤكده
امبجنيل بأن يس ال ال الالول كان ين و ،أي جس ال ال الالده هو الذي ين و ص ال ال الالا دا حنو غلب كل أوجال
اجلسد بقبول هذه األوجال قبوالً حقيقياً في اتحاده بالناسوت ال بمجرد معرفتها عقلياً
فقط .واجلسال ال الالد املتأله الذي ةأخذه ي امبف اوسال ال الالتيا هو جسال ال الالد الرب ا ي القائم من ب
األموا "ذبي ال إ يال غري مالائتال يالائيال " ،هو مالا ة رت باله ي الليتووجيالا؛ ألةنالا ةتالدوج ي
ا لاد به بامليود البتويل ةأخذ األصل أصلنا اجلديد من املا والروح ،بالصلة ةأخذ هناي
املو وال الالدينوة ال ال  ،وب الالالقي الالام ال ال ة الالأخ الالذ ربون اخللود ،وه الالذه كل الالا ي امل ودي ال ال واملريون
وامبف اوستيا
إن تقس الاليم الرب إىل قبل وب د ،هو تقس الاليم جائر اوز ألن يس الالول املس الالي هو
هو أمل واليون وإىل األبد ة )8 : 13
أ ود اىل ما بدأ به ،وهو ص ة:
قبل القيام ؟ ة م؛ ألن كل أ اله امب ي مت جبسد متأله ،محلته األمواج ،وساو
لي ا لكي ينقذ التوميذ ،وهنا ر الاد الوهو بالناسو ب كل باهر
ي القا؟ ة م؛ ألن جسده مل ير فسادا
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ب د القيام ؟ ة م؛ ألةه دخل واألبواب مغلق
أما األكل وال ال الالرب واس ال الالت ون اجلروح ،ف و ل تدبري ا بن ،إذ ي لن جس ال الالده
ب كل مرئي لتوما وللرسل لكي ياهن لى قيامته
وجا تقس الم الرب الواحد من أجل جدل يس ال ى إىل هدن وكن وك ي ثواب
حياتنا األبدي ؛ ألةنا ةتأله بالن  ،وةظل ب را منر باملرض واملو والدفن ،وغم تأ نا؛ ألن
هذا من التدبري
كن م اىف ي الرب الواحد
د جووج حبية بباوي

