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وال  االنفصاا  حنن حنب  والتشرذم. االنقسامألننا نعيش  االحتاد؛حنن حنارب  
صرنا اجلسد  ،ننا مع يسوع املسيح اإلله املتجسد: إنقوى على مواجهة احلقيقة األبدية

ماثاًل منذ أن ُصالب   االحتادوظل حتدي  .(27مع  12: 12كو 1الواحد الكنيسة )
هكذا صارت  .(51: 11ىل واحد" )يوحنا إالرب وقام لكي "جيمع أبناء اهلل املتفرقني 

 وكلها تصب يف اجتاٍه ،مي الكذبمن الداخل مع اهلرطقات، ومع معلِّ حرٌب ،األمور
 دنا بالرب.مقاومة احتا ووه واحٍد

 ،حاربت الغنوسية التجسد بكل أسلحة الفلسفة الوثنية اليت تكاره اجلساد   
ن عات أ دَّاواليت  ،ودخلت معها بدعة "املشبهة" تلك اليت حارهبا أغناطيوس األنطاكي

مباا   ٌرمتعاذِّ  االحتادكما ان  خبياٍ  . وحتمًا ال يتحد البشُرٌهَبأو َش جسد يسوع خياٌ 
 نكره وهو اجلسد.

وكأن عالقتنا باملسيح هي ذات العالقة مع  ،لوهية االبنُأحاربت األريوسية  
أو أبطا  امليثولوجياا اليونانياة    ،نيب ومعلم وقائد وبطل مثل شخصيات العهد القدمي

 والوثنية.

، فاجلساد  جتماع  مل يعد لنا قاو ٌ  ،لوهةوإذا نزعنا اأُل ،اإلله هو احتاده بنا ُدجتسَّ
من جساد   الكنيسُة . تسقُطمجاعٍة د أيَّن يوحِّأال ميكنه  ىل مجاعٍةواالنتماء البشري إ
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ناه  إ ،املسيح ليس جتمعًا بشارياً  وجسُد .بشري" ٍعىل "جتمُّإ االنتماءىل فراغ املسيح إ
أيضًا؛ بل يف النسطورية  ،ليس يف األريوسية وحدها ،د  واملرفوضةالعطية اإلهلية املوحِّ

حذفوا التعليم النسطوري الذي يهاجم والد   .ألن النساطر  ال زالوا أحياء عندنا فقط
فقاط  بأننا نأخذ جسد املسيح  الذي يقو  بقوا على التعليم النسطوريأولكنهم  ،اإلله

فجعلت احتااد الالهاوت    ،ىل ما هو أبعدإلوهيته. وذهبت النسطورية احلديثة وليس ُأ
بأن احتاد الرب بناا كماا احتاد     ،شيطاين وحده بادعاٍءبالناسوت قاصرًا على الرب 

 وهكذا قدموا احتادين: ،ملقام وكرامة ابن اهلل هو إهانٌة ،بناسوته

 االحتاد األقنومي اخلاص بالرب. -

ن هاذه الفكار    وِم .بني الرب يسوع وبني جسده الكنيسة ًاغامض ًااحتاد -
 جاء التعليم باألجساد الثالثة عند إمام النساطر  يف العصر احلديث. ،الشيطانية

ت سقط اخلالص برمته يف بئر خيااال  دفق ،ولو كان للرب جسدين أو ثالثة 
 ال تفاهات العقل اليت تريد االنفصا .العقل وصحراء فارغة ليس فيها إ

 ،ةىل األوطاخيا االنفصا ، وهكذا سارعت بعد ذلك إدت مدرسة ِلهكذا ُو 
أو خل يف حبار مان    ،م بذوبان ناسوت الرب مثل نقطة عسٍلالشر احلقيقي الذي علَّ

 ضاع جتسد الرب وضاع احتادنا. .املاء

، بل القاسم املشاتر،،  األلوهة ما جيمعنا يف االحتاد بالرب يسوع ليس هو إن 
هو ما جيعلنا "أخو " و"شركاء   .الناسوت أي

 الرب".
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 ؛(63: 6)يوحناا   يف حسب قو  الرب"اجلسد ال يفيد شيئًا"  ، وألنلكنو 
بل متجاد ذلاك    ،لوهة اخلاصة باالبناجلسد مل يكن جسدًا منفصاًل عن اأُل هذان فإ

 ء االحتاد بنا.( ومن هنا جا21: 3: ( وصار جسد جمده )فيليب21: 3اجلسد )فيليب 

ألن املولود من الارو    ؛لينا امليالد البتويل باملعموديةد الرب جاء إمن جتسُّ - 
ألننا صرنا  ،نا فيه من الرو  القدس ومن مياه املعموديةَدَلَو ،القدس ومن مرمي العذراء

 جسدًا واحدًا معه.

املنحاة   ،فتاه لينا بتولية الرب نفسه وعد جاءت إوباحتادنا بالرب املتجسِّ -
سا، والرهبان والراهبات ألهنم صاروا جسادًا واحادًا   ت للعذراء والنَُّبِههلية اليت ُواإل

 معه.

ن نتعلم سر أ ،أخذنا حنن الذين قبلنا شريعة الزواج ،وبنفس احتاد الرب بنا -
وأن نتعلم هبة البذ  والعطاء كماا أحاب    ،(28: 5زواج الرب بالكنيسة )أفسس 

 الرب جسده الكنيسة.

 االنفصاا  فإن كل قاوى   ،أي جسده ودمه ،وعندما نتحد بذبيحة الرب -
ونأخذ من الرب قو  الصالب   ،تنا  التطهري ،الكامنة يف اخليا  ويف العقل ومن الثقافة

: ألننا يف السماءو "،رب نبشر وبقيامتك املقدسة ... "آمني. آمني مبوتك يا :والقيامة
 ،نصري حنن ما أخذناه ،حيل الرو  القدسوعندما  .ىل السموات نعترف"إوبصعود، "

 ؛هيكل واحد ،وهي يف الواقع ،هياكل الرو  القدسنصبح أي  ،ويتحقق كما  النعمة
 ،دًا حسب األرقام. التعدد هو توزيع وليس انفصااًلاألن التعدد هو ختصص وليس تعد

ىل الارو   إولكنها كلها تعاود   ،واحلساب هو حساب التوزيع حسب تعدد املواهب
 ( الذي ال ينقسم.12-1: 12كو 1الواحد )
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وبادون خياناة    ،عطى ذاته بدون مؤامر  اليهودأالرب.  رُّيف العلية جتلى ِس 
 يهوذا.

وبه وننا   ،مسح فيهننا  مسحته وُن ففيه ،صار عهد الرب أن يعطي حياته لنا 
ولكي هنتا    ،وصلبهاالحتاد بقو  صلبه وموته وقيامته لكي ندخل أعماق سر جتسده 

بل "املسيح  ،ألن االنفصا  انتهى ؛"مع املسيح ُصلبت فأحيا ال أنا" :مع رسوله األمني
 (.20: 2حييا يفَّ" )غال 

 ،وهو أنت ،كوهو شخُص ،ىل مذحبك املقدسإ سوف آيت

 ؛عند املائد  اإلهلية

 وأصري معك واحدًا، ،حد بَكلكي اتَّ

 ،وبتوليتك ،وعطاء حمبتك ،نا  شركة يف ميالد، البتويلألكي 

 ،وانتصار، على الشيطان يف الربية

 ،ر الصراع يف زمانناوقو  صلبك لكي أعُب

 وعظمة وجمد قيامتك لكي أصري فعاًل معك واحدًا.

+   +   + 


