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قاطبًة موضوع وراثة اخلطية، بل منذ بداية العصـر  ةمل تعرف الكنائس األرثوذكسي 
 .وراثة املوت: يف الشرق األرثوذكسي هواملسيحي حىت القرن الثامن عشر كان السائد 

هـــو القـــديس أغســـطينوس، " خلطيـــة األصـــليةا"وقـــد كـــان أول مـــن اســـتخدم تعبـــري  
إذ : "حيــث أضــاف إىل �ايــة الــنص عبــارة ١٢: ٥وهــو أول مــن قــرأ الــنص الالتيــين لروميــة 

آدم ولـــيس  Guiltوهكـــذا علَّـــم أغســـطينوس بوراثـــة ذنـــب . ، أي يف آدم"أخطـــأ اجلميـــع فيـــه
 ).١٢١: ٣مقالة حرية اإلرادة (خطية آدم وحدها 

 .التعليم يف عدة جمامع مكانية وقد قبلت كنيسة روما هذا 
تعــد مقالــة اخلطيــة األصــلية يف املوســوعة اإلجنليزيــة اخلاصــة بالقــديس أغســطينوس  

 :هي أكمل وأمشل ما صدر يف العصر احلديث
Augustine Through The Ages; An Encyclopedia, 

General editor Allan D. Fitzgerald,1999 
 .هاوما بعد ٦٠٧راجع ابتداًء من ص  
وقــد وضــعت املقالــة كــل املراجــع والشــواهد اخلاصــة بــذا املوضــوع يف كــل كتابــات  

 .القديس أغسطينوس

 التجسد اإللهي ووراثة الموت ووراثة الخطية
الســـؤال عـــن وراثـــة الـــرب يســـوع للمـــوت أو اخلطيـــة يؤكـــد عـــدم تأصُّـــل واســـتيعاب  

ـــل لوقـــتالتســـليم األرثوذكســـي اخلـــاص بالتجســـد، وإن كـــان يؤكـــد يف نفـــس ا التعلـــيم  تأصُّ
السـائد يف هـذا  الرتاث الشـعيب والقبطي املعاصر عند شرحية كبرية من ضحايا الفولكلور، أ

 .التعليم



جتســد ربنــا يســوع  جنــد أنوإذا عــدنا إىل التســليم األرثوذكســي اخلــاص بالتجســد، 
 ١٦: ٣يـو (س املسيح هو جتسد طوعي حر، جاء باإلرادة اإلهلية الواحـدة للثـالوث القـدو 

حـــر غـــري مقيـــد بالتسلســـل اجلســـداين مـــن آدم، أي أن الـــرب  ، فهـــو جمـــيءٌ )٤: ٤غـــال  –
لــذلك جيــب وضــع  . يســوع لــيس مثــرة الــوالدات املتعاقبــة مثــل البطاركــة وملــوك بــين إســرائيل

يف  ذكــــر القــــديس كــــريلسفقــــد . كلمــــات القــــديس كــــريلس الســــكندري موضــــع االهتمــــام
سـبب احلبـل  ملاذا ُوِلَد مـن عـذراء؟: ت عنوانوحتالفصل اخلامس من كتاب املسيح واحد، 

(، وهذا هو شرح ق كريلسالبتويل بالرب
0F

١(: 
أمل تقرأوا أنه يف البدء خلقهما ذكراً "قال املسيح يف موضع معني ) أ(

ليكن الزواج "والرسول بولس اإلهلي يكتب ) ٤: ١٩مىت " (وأنثى
استطاع  فكيف). ٤: ١٣عربانيني " (مكرمًا عند الكل، الفراش نقي

الكلمة االبن الوحيد أن يدخل عالمنا متجسدًا؟ وكيف أخذ 
شكلنا بدون السماح للقوانين الخاصة بالطبيعة اإلنسانية أن تظل 
سارية المفعول في ميالده وتجسده؟ لماذا لم يأخذ جسده من 

فهو ليس ثمرة عرس، بل هو من العذراء الفائقة تجسد  ،زواج
: ١لوقا " (قوة العلي تظللك"وب ، حسب ما هو مكتبالروح القدس

، لكن ملاذا خاصةً  بل حفظ له بركةً  ،فاهللا مل حيتقر الزواج). ٣٥
عندما جتسد الكلمة اهللا من عذراء، جتسد بالروح القدس وليس من 

 الزجية؟
 .ال أعرف) ب(
لقد جاء غريب أال يبدو هذا واضحًا لكل من يدرس اإلميان؟ ) أ(

طبيعتنا فيه هو، وابتدأ أوًال  االبن وصار إنسانًا لكي يحول
 دَ لِ ، إذ جعله ميالدًا للحياة، فوُ بالميالد الذي جعله مقدسًا وعجيباً 

                                                           
مركز دراسات اآلباء بالقاهرة، يناير  –جورج حبيب بباوي . ترمجة د –املسيح واحد : القديس كريلس السكندري )١(

حبرف  القديس كريلس يف صورة حوار بينه وقد رمز لنفسه فيه ويالحظ أن هذا النص صاغه .٣٠ – ٢٩، ص ١٩٨٧
 ).ب(، وبني شخٌص آخر رمز له القديس كريلس حبرف )أ(



هو أوًال من الروح القدس، وأنا أعين طبعًا جسده، لكي ننال حنن 
منه لكي نولد ليس من دم وال من مشيئة  إليناهذه النعمة، وتصل 

وبالروح ). ١٣: ١يوحنا " (جسد وال من مشيئة رجل بل من اهللا
مشابًا مليالد ذاك الذي القدس تولد نفوسنا ميالدًا جديدًا روحياً، 

ويؤهلنا هذا امليالد . هو بالطبيعة وباحلق االبن، وبذلك ندعو اهللا أباً 
اجلديد أن نبقى يف عدم احنالل ألننا امتلكنا ليس طبيعة آدم األول 

ال " :قال املسيح مرةً  وحقاً . الذي فيه احنللنا، بل طبيعة آدم الثاين
تدعوا لكم أبًا على األرض ألن أباكم واحد وهو الذي يف 

ففيه هو قد ولدنا ميالدًا جديدًا عندما ). ٩: ٢٣مىت " (السموات
أنا صاعد " :نزل إىل حالتنا لكي يرفعنا إىل كرامته اإلهلية، ولذلك قال

يف  واآلب الذي). ١٧: ٢٠يوحنا " (وإهلكم إهليإىل أيب وأبيكم و 
حنن، واالبن يدعوه كذلك  إهلناالسماء هو أبوه بالطبيعة، ولكنه هو 

نه إويقول عن اآلب . ألن االبن بالطبيعة وباحلق صار إنسانًا مثلنا
يضًا أباه السماوي كآب ألنفسه، ولكنه أعطانا  إخالئهحسب  إهله

وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانًا أن " :لنا كما هو مكتوب
أما إذا ). ١٢: ١يوحنا " (اء اهللا أي الذين يؤمنون بامسهيصريوا أبن

ميالد كلمة اهللا اآلب باجلسد مثلنا،  –بسبب جهلنا  – أنكرنا
فعلى شبه ). ١٨: ١كولوسي " (متقدمًا يف كل شيء"والذي صار 

ن سوف نتجدد وسوف نولد من اهللا بالروح؟ ومن سيصبح الباكورة مَ 
 نا كرامة البنوة؟بالنسبة لنا؟ ومن يستطيع أن مينح

 .سيقولون الكلمة املتجسد أ�مأعتقد ) ب(
 :ما هو جتسد الكلمة

إذا صار الكلمة جسدًا أي إنساناً،  إالَّ كيف حتقق التجسد، ) أ(
جاعًال اجلسد جسده باحتاد بال افرتاق لكي يكون فعًال جسده 

هكذا أعطانا نعمة البنوة وأصبحنا حنن  ؟وليس جسد آخر سواه



ين من الروح ألن فيه هو أوًال حصلت الطبيعة اإلنسانية بذلك مولود
وبولس اإلهلي كان يفكر يف نفس املوضوع  ،على هذا امليالد الروحي

وكما لبسنا صورة الرتايب، سوف نلبس صورة "فقال بكل صواب 
من الرتاب ترايب، واإلنسان  لاألو اإلنسان "يضًا أوقال " السماوي

لرتابيون مثل الرتايب، كذلك سيكون ولكن كما ا. الثاين من السماء
وحنن ). ٤٨و ٤٧و ٤٩: ١٥كورنثوس ١" (السمائيون مثل السمائي

أي اللعنة واالحنالل اللذين  ،ترابيون، فينا الرتاب من آدم األول الرتايب
ولكن حنن صرنا . جسدنا أعضاءيضًا دخل ناموس اخلطية يف أبما 

بيعة اهللا وهو الكلمة من مسائيني، وأخذنا هذا يف املسيح، ألنه بالط
باجلسد من  دَ لِ فوُ . متجسداً بطريقة فائقة إلينافوق، أي من اهللا، ونزل 

 إليناالروح، لكي جيعلنا مثله ونصبح قديسني وبال فساد، وتنزل 
 ."فيه جديدٌ  النعمة من فوق، ويصبح لنا بداية ثانية وأصلٌ 

 :من هذا النص يتضح لنا اآليت
حتـــــول يف الطبيعـــــة "ات القـــــديس كـــــريلس هـــــو كـــــان التجســـــد حســـــب كلمـــــ  -١ 

 .، وهو حتول حدث يف الطبيعة اإلنسانية اليت ولدت من القديسة مرمي"اإلنسانية
ـــاة "كـــان مـــيالده هـــو   -٢  ـــال حنـــن هـــذه النعمـــة وتصـــل ... مـــيالداً للحي لكـــي نن

وتصـــل إلينـــا منـــه لكـــي نولـــد لـــيس مـــن دم وال مـــن "، وبقيـــة الفقـــرة ذات داللـــة هامـــة "إلينـــا
 )".١٣: ١يو (يئة جسد وال من مشيئة رجل بل من اهللا مش

 ".وبالروح القدس تولد نفوسنا ميالداً جديداً " -٣ 
بــالعودة إىل  الــيت ماتــت علــى الصــليب؟حــدث للطبيعــة القابلــة للمــوت ذا إذن مــا

 :جتسد الكلمة، جيد القارئ ما يأيتشرح حماضرات 
تجســد، جيعــل جتســده خاضــعاً لقــوة القبــول اإلرادي البــن اهللا الكلمــة ألن ي: أوالً  

فاملسيح ليس حمصلة أو مثرة احتاد طبـائع يـتم حسـب قـوانني الطبـائع، بـل . وإرادة الالهوت
 آلبتـه لـهو أقنوم الكلمة الذي بررادته احلرة قَِبَل الطبيعـة املائتـة واحتـد بـا بقـوة وحمبـة إلوهي

 .وللبشر، وهي أيضاً حمبة واحدة ال تقبل االنقسام أو الفصل



كان للرب إرادة حرة إنسانية، ولكنهـا مل تكـن إرادة الطبيعـة اإلنسـانية الـيت : ثانياً  
حتيـــا بـــدون الالهـــوت مثـــل إرادتنـــا حنـــن قبـــل املعموديـــة، بـــل اإلرادة احلـــرة اإلنســـانية ألقنـــوم 
الكلمـــة املتجســـد الـــيت تأخـــذ حريتهـــا مـــن الطاعـــة لـــآلب ومـــن حمبـــة اآلب، احملبـــة الكاملـــة، 

 .هذه احملبة ال تسمح باالبتعاد عن اهللا. ياً أيضاً إنسانياً وإهل
يقـول الرسـول بـولس يف  –حسب اإليقاع اليونـاين  –يف نص مجيل شعري : ثالثاً  

 :٨ – ٦: ٢فيلييب 
 الَِّذي ِإْذ َكاَن ِيف ُصورَِة اِهللا،
 .ُمَعاِدًالِ هللاِ  ملَْ َحيِْسْب ُخْلَسًة َأْن َيُكونَ 

 ُه َأْخَلى نـَْفَسُه،لِكنَّ 
 .ِيف ِشْبِه النَّاسِ  اً َصائِر  ِخًذا ُصورََة َعْبٍد،آ

 َوِإْذ ُوِجَد ِيف اْهلَْيَئِة َكِرْنَساٍن،
 ."ِليبِ َمْوَت الصَّ  ، اْلَمْوتَ َوَأطَاَع َحىتَّ  َوَضَع نـَْفَسهُ 

 هذه حركة ديناميكية للمحبة اإلهلية اليت ال جتعل للذات مكان املركـز، بـل إخـالء 
 .الذات، واختاذ صورة العبد، واحلياة كرنسان، والطاعة حىت املوت

مركزيـــة : العكـــس كــل هـــذه معـــاً جتعـــل املســـيح بـــال خطيــة ألننـــا حنـــن العبيـــد لـــدينا 
الــذات، رفــض صــورة العبــد، احليــاة حتــت عبوديــة األهــواء، واختيــار الــذات وســيلة وغايــة، 

 :ولالعصيان حىت املوت، موت العصاة، ولذلك يقول الرس
 ،اً ِلذِلَك َرفـََّعُه اهللاُ أَْيض"

 ؛ )يهوة(فَـْوَق ُكلِّ اْسٍم  اً َوَأْعطَاُه امسْ 
اَألْرِض َوَمْن  َماِء َوَمْن َعَلىْن ِيف السِّ ِم َيُسوَع ُكلُّ رُْكَبٍة ِممَّ َجتْثـَُو بِاسْ  ِلَكيْ 

 َحتَْت اَألْرِض،
 ".ِلَمْجِد اِهللا اآلبِ  َربٌّ  اْلَمِسيَح ُهوَ  َويـَْعَرتَِف ُكلُّ ِلَساٍن َأنَّ َيُسوعَ 

 .اآلب هو ذات جمد اآلب ألن الد الذي أخذه من
 
 



ـــــاً   ـــــيب   :رابع  – ١: ٣هـــــي عكـــــس مـــــا حـــــدث يف تـــــك  ٧ – ٦: ٢كلمـــــات فيل
١٩()1F؛ ألن الــذي ُخِلــَق حســب صــورة اهللا، أي آدم، رفــض الصــورة واملثــال، بينمــا الــذي )١

ه الصــورة عائقــاً أمــام اخلــالص وطاعــة ، مل جيعــل هــذ)٣: ١عــب (هــو صــورة اهللا احلقيقيــة 
 .اآلب كعبد

، فســقط يف فــراغ األنــا، أي طلــب آدم احليــاة حســب صــورته الذاتيــة الــيت اختارهــا 
 .جحيم النفس والذات اليت حتيا حسب مركز الوعي واحلياة بدون اهللا

طلــب املســـيح احليــاة حســـب حمبتـــه وحمبــة اآلب، لـــذلك نـــال الــد وبـــذلك غلـــب  
 .تاخلطية واملو 

: ٣تؤكد جتارب الرب يف الربية أثناء صومه األربعيين أن ما حدث يف تك : أخيراً  
" وحـــده"وكلمـــة . قـــد انقضـــى، فقـــد رفـــض الـــرب احليـــاة اآلتيـــة مـــن اخلبـــز وحـــده ١٩ – ١

 .هامة، فهي مصدر احلياة الذي جعله آدم فوق مصدر احلياة األبدي، أي اهللا نفسه
بالسجود ملن ميلك العامل، وبـذلك كسـر شـوكة ورفض املسيح السيادة على العامل  

 .الكربياء

                                                           
يِع َحيَـَوانَاِت اْلبَـرِّيَِّة الَِّيت " )١( تَْأُكَال ِمْن ُكلِّ  َأَحّقا َقاَل اُهللا الَ «: َعِمَلَها الرَّبُّ اِإللُه، فَـَقاَلْت لِْلَمْرأَةِ  وََكاَنِت اْحلَيَُّة َأْحَيَل مجَِ

َال تَْأُكَال : ِيف َوَسِط اْجلَنَِّة فَـَقاَل اهللاُ  ِمْن َمثَِر َشَجِر اْجلَنَِّة نَْأُكُل، َوأَمَّا َمثَُر الشََّجَرِة الَِّيت : "اَلِت اْلَمْرأَُة لِْلَحيَّةِ فَـقَ » َشَجِر اْجلَنَِّة؟
َفِتُح َأْعيُـُنُكَما لِ بَ ! َلْن َمتُوتَا«: فَـَقاَلِت اْحلَيَُّة لِْلَمْرأَةِ . »لَِئالَّ َمتُوتَا ِمْنُه َوَال َمتَسَّاهُ  َوَتُكونَاِن   اُهللا َعاِملٌ أَنَُّه يـَْوَم تَْأُكَالِن ِمْنُه تـَنـْ

َر َوالشَّرَّ  ََْكِل، َوأَنـََّها بََِجٌة لِْلُعُيوِن، َوَأنَّ  فَـَرَأِت اْلَمْرأَةُ . »َكاِهللا َعارِفَـْنيِ اْخلَيـْ . لنََّظرِ الشََّجَرَة َشِهيٌَّة لِ  َأنَّ الشََّجَرَة َجيَِّدٌة ِل
َفَخاطَا َأْورَاَق . َوَعِلَما أَنـَُّهَما ُعْريَانَانِ  َفانـَْفَتَحْت َأْعيُـنُـُهَما. َوَأْعَطْت َرُجَلَها أَْيًضا َمَعَها َفَأَكلَ  َفَأَخَذْت ِمْن َمثَرَِها َوَأَكَلْت،

َعا َصْوَت الرَّبِّ اِإللِه َماشِ . ألَنـُْفِسِهَما َمآزِرَ  ِتٍني َوَصنَـَعا  اْجلَنَِّة ِعْنَد ُهُبوِب رِيِح النـََّهاِر، َفاْخَتَبَأ آَدُم َواْمَرأَتُُه ِمنْ  ًيا ِيف َومسَِ
ْعُت َصْوَتَك ِيف «: فَـَقالَ . »أَْيَن أَْنَت؟«: آَدَم َوَقاَل َلهُ  فَـَناَدى الرَّبُّ اِإللهُ . َوْجِه الرَّبِّ اِإللِه ِيف َوَسِط َشَجِر اْجلَنَّةِ  اْجلَنَِّة  مسَِ

أَْوَصْيُتَك َأْن َال تَْأُكَل  َأْعَلَمَك أَنََّك ُعْريَاٌن؟ َهْل َأَكْلَت ِمَن الشََّجَرِة الَِّيت  َمنْ «: فَـَقالَ . »يُت، َألينِّ ُعْريَاٌن َفاْخَتَبْأتُ َفَخشِ 
َها؟ َما هَذا «: الرَّبُّ اِإللُه لِْلَمْرأَةِ  فَـَقالَ . »َكْلتُ َجَعْلتَـَها َمِعي ِهَي َأْعطَْتِين ِمَن الشََّجَرِة َفأَ  اْلَمْرأَُة الَِّيت «: فَـَقاَل آَدمُ » ِمنـْ

ألَنَِّك فَـَعْلِت هَذا، َمْلُعونٌَة أَْنِت ِمْن «: لِْلَحيَّةِ  فَـَقاَل الرَّبُّ اِإللهُ . »اْحلَيَُّة َغرَّْتِين َفَأَكْلتُ «: اْلَمْرأَةُ  فَـَقاَلتِ » الَِّذي فَـَعْلِت؟
يعِ  َنكِ . َوتـَُرابًا تَْأُكِلَني ُكلَّ أَيَّاِم َحَياِتكِ  َعَلى َبْطِنِك َتْسَعْنيَ . يِع ُوُحوِش اْلبَـرِّيَّةِ اْلبَـَهاِئِم َوِمْن مجَِ  مجَِ َوبـَْنيَ  َوَأَضُع َعَداَوًة بـَيـْ

أَتْـَعاَب َحَبِلِك،  َتْكِثريًا ُأَكثـِّرُ «: ةِ َوَقاَل لِْلَمْرأَ . »َوأَْنِت َتْسَحِقَني َعِقَبهُ  ُهَو َيْسَحُق َرْأَسِك،. اْلَمْرأَِة، َوبـَْنيَ َنْسِلِك َوَنْسِلَها
ِلَقْوِل اْمَرأَِتَك َوَأَكْلَت  ألَنََّك مسَِْعتَ «: َوَقاَل آلَدمَ . »اْشِتَياُقِك َوُهَو َيُسوُد َعَلْيكِ  َوِإَىل َرُجِلِك َيُكونُ . بِاْلَوَجِع تَِلِديَن َأْوَالًدا

َها، َمْلُعونٌَة اَألْرُض ِبَسَبِبكَ : ِمَن الشََّجَرِة الَِّيت َأْوَصْيُتَك َقاِئالً  َها ُكلَّ أَيَّاِم َحَياِتكَ  بِالتـََّعِب تَْأُكلُ . َال َتْأُكْل ِمنـْ َوَشوًْكا . ِمنـْ
ًزا َحىتَّ تـَُعودَ . َوتَْأُكُل ُعْشَب احلَْْقلِ  َوَحَسًكا تـُْنِبُت َلَك، َهاِإَىل اَألْرِض الَِّيت ُأِخذْ  ِبَعَرِق َوْجِهَك تَْأُكُل ُخبـْ ألَنََّك . َت ِمنـْ

 ".تـَُعودُ  تـَُراٌب، َوِإَىل تـَُرابٍ 



طاعـة  الكاملة هـيالطاعة ألن  ؛رفض أن جيرِّب أمانة اهللا، وعاش يف طاعة كاملة 
(احملبة

2F

١(. 
، ومـات وهـو )١٨: ١٠يـو (قَبِـَل الـرب املـوت طوعـاً : وبسبب طاعـة وحمبـة الـرب 

وقبــول املــوت . بــة والطاعــة، فــال مكــان للخطيــة بســبب احمل)٢: ١٢عــب (يف ســرور احملبــة 
 :االختياري باإلرادة احلرة، هو ما جيعل كل الكنائس األرثوذكسية تنشد

 ".بالموت داس الموت"
خضـــعت . ألن اإلرادة احلـــرة ألقنـــوم اهللا الكلمـــة قَِبلـــت املـــوت لكـــي تثمـــر احليـــاة 

 .للموت حبرية وليس بسبب قوانني الطبيعة؛ لكي تقوم احلياة ظافرة باخللود
، بَـْل َأَضـُعَها أَنَـا ِمـْن َذاِيت : "ل كلمات الرب يسوعلع   ِيل . لَـْيَس َأَحـٌد يَْأُخـُذَها ِمـينِّ

، هـــي الـــيت جتعـــل هـــذا )١٨: ١٠يـــو " (اً  ُســـْلطَاٌن َأْن آُخـــَذَها أَْيضـــُســـْلطَاٌن َأْن َأَضـــَعَها َوِيل 
" ملــوتمل يكــن ممكنــاً أن ميســكه ا: "، ولــذلك يقــول الرسـول بطــرسالسـلطان يهــدم اجلحــيم

؛ ألنـــه كـــان )٢٤: ٢أع (لقـــد نقـــض أوجـــاع املـــوت ). ٢٦ - ٢٥ – ٢٢: ٢راجـــع أع (
وهــو مل خيطــئ؛ ألنــه عــاش حــراً يف حريــة . ولــيس حتــت دينونــة املــوت؛ ألنــه مل خيطــئ. حــراً 

 .حمبته وحرية طاعته لآلب

 وم المسيح الخطية مثلنا؟اهل ق
 .شعلة احملبة لآلب ااملقاومة اليت فيه أينعم،  
ويف احملبـة مثلنـا؛ ألنـه يف جتاربـه يف  ألنه مل يكن يعاين من االنقسـام يف اإلرادةال؛  

وحىت يف البسـتان كانـت الصـالة هـي لطلـب إرادة . الربية كان الرد سريعاً وحامساً وبال تردد
اآلب، وهـــذا يؤكـــد أن لـــه ذات إرادة اآلب، وإالَّ فكيـــف اســـتطاع أن يطيـــع هـــذه اإلرادة؟ 

، لكـن يظـل "إذ هو قد تأمل جمرباً يقدر أن يعـني الـربني أيضـاً : "عربانينييقول الرسول يف ال
                                                           

 .طاعة العبيد للسيد -١: يوجد أربعة أنواع للطاعة )١(
 .طاعة املتساويني يف الكرامة -٢
 .الطاعة للقوانني املدنية -٣
عب (حياته وموته طاعة احملبة، حيث يقبل األعظم أن خيدم ويقدم ذاته ملن هو أقل، وهو ما أعلنه ربنا يسوع يف  -٤

 ... ".من أجل السرور املوضوع أمامه احتمل الصليب ) ٢: ١٢



 .الفرق الواضح هو القلب املنقسم الذي تسوده املشاعر واالنفعاالت
ــــــه وعواطفــــــه : "يف األدب النســــــكي األرثوذكســــــي  ــــــى ميول ــــــه عل مــــــن تســــــود إرادت

مشـاعره علـى ومشاعره، هـو مـن حيمـل الصـليب بـوعي، ولكـن مـن تسـود عواطفـه وميولـه و 
 ".إرادته هو من ترك الصليب، ويظن أنه حيمله عندما يريد


