هل السيدة العذراء ولدت االنسان
يسوع فقط؟ لوقا  1و 2وغالطية 4
وعبرانيين 14 :2
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السؤال

وصلني طلبات تعليق على بعض األفكار التي تقال هذه األيام مثل
مريم العذراء ولدت االنسان يسوع فقط
هل العلم الحديث اثبت ان الجنين ال يأخذ شيء من امه
الالهوت انفصل عن الناسوت وقت الموت على عود الصليب

وغيرها من التعليقات

الرد

في البداية ارجوا مراجعة هذه الملفات
الرد على لماذا نسجد لالهوت المسيح وناسوته وليس الهوته فقط
http://drghaly.com/articles/display/12502

هل جسد المسيح ازلي؟ *
http://drghaly.com/articles/display/10424

كيف جسد المسيح المحدود يموت عن الخطايا التي ال تعد؟
http://drghaly.com/articles/display/10947

الرد على هل الالهوت مات على الصليب ام الناسوت ولو كان الناسوت فقط فكيف تكون كفارته
غير محدودة؟ *
http://drghaly.com/articles/display/11807
وتم التعليق على مثل هذا االمر بشيء من التفصيل
ولهذا اخذ التعليقات التي قيلت باختصار.
أوال تعليق أن السيدة العذراء ولدت يسوع االنسان فقط
أوال هذا التعبير ليس فقط حسب رائي ضعفي يخالف نص الكتاب المقدس ولكن أيضا يصنع
مشكلة ألنه سيكون مثل هرطقة نسطور الذي ادعى انفصال الهوت عن ناسوت المسيح
فان كان العذراء ولدت يسوع االنسان فقط فأتساءل متى حل به الالهوت؟ هل في الصغر ام في
الكبر ام بعد قيامته؟ كل هذا ضد الكتاب المقدس بعهديه ان يقال مثل هذا.
فنأخذ الجملة األولى وهي جملة أن العذراء ولدت يسوع االنسان فقط .هل هذا يتفق مع الكتاب
المقدس؟
اإلجابة ال .وفي البداية اريد أن أوضح ما هو معنى ام تحبل وتلد .هي ليست إله يخلق أنسان
جديد ولكن هي تلد انسان خلقه هللا فارجوا ان يفرق البعض عندما أقول والدة ال يعني خالقة
فارجوا أن ر يشعر البعض بحرج من تعبير والدة .السيدة العذراء والدة هللا المتجسد.
وأقدم بعض االعداد على سبيل المثال توضح هذا

قول اليصابات
إنجيل لوقا 44 :1
َن َتأ ِْتي أُم َربِي ِإَل َّي؟
َف ِم ْن أَْي َن لِي ه َذا أ ْ
َ
تعبير أم ربي وهو في اليوناني "هي ميتير تو كيريوو موو "η μητηρ του κυριου μου
هذا واضح ان لقب السيدة العذراء هي ام الرب .وكل ما يقال على لقب الرب في وقت التجسد من
اتحاد وعدم انفصال وهو االله المتجسد يكون لقب العذراء هي ام هذا االله المتجسد
وهذا هو اللقب الذي على السيدة العذراء من الكنيسة األولى ثيؤوتوكس والدة االله فهي والدة
الرب المتجسد من بداية التجسد في احشائها.
أيضا
رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 4 :4
ان ،أَرسل هللا ابَنه موُل ً ِ
ِ
النام ِ
َّ
اء ِم ْل ُء َّ
وس،
امَأَرةٍَ ،م ْوُل ً
الزَم ِ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ
ودا م ِن ْ
َولك ْن َل َّما َج َ
ودا َت ْح َت ُ
ابن هللا مولود من امرأة فالسيدة العذراء هي ام ابن هللا وليس االنسان يسوع فقط .وابن هللا هو
تعني من نفس طبيعة هللا
فالمولود هو المخلص نفسه المتجسد وليس الجسد فقط
إنجيل لوقا 11 :2

ِ ِ ِ
ِ
ِ
الرب.
يح َّ
أََّن ُه ُولِ َد َل ُك ُم اْلَي ْوَم في َمديَنة َد ُاوَد ُم َخلص ُه َو اْل َمس ُ
فالمولود هو المخلص نفسه وليس جسده فقط
وهل السيدة العذراء ولد الناسوت بدون الالهوت؟ هذه هرطقة.
هذا ينكر كل التجسد وأيضا يخالف الكتاب المقدس الذي يقول
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 9 :2
ِ ِ
يه ي ِحل ُكل ِمل ِء الالَّه ِ
وت َج َس ِدًّيا.
ُ
َفِإَّن ُه ف َ
ْ
وأعداد كثيرة جدا تؤكد هذا فالجنين هو يحل فيه كل ملئ الالهوت جسديا وليس حل عليه
الالهوت في الكبر.
فلهذا السيدة العذراء هي أم هللا المتجسد وهي والدة االله في وقت تجسده وهي ام ابن هللا
المتجسد
وهذا ليس فكر العهد الجديد ولكن العهد القديم أيضا سبق وتنبأ وأخبر به
سفر إشعياء 6 :9
ِِ ِ
ِ
طى ْابًناَ ،وَت ُكو ُن ِ
لها
أل ََّن ُه ُيوَلُد َلَنا َوَلد َوُن ْع َ
اس ُم ُه َع ِج ًيباُ ،مش ًيراِ ،إ ً
اس ُة َعَلى َكتفهَ ،وُي ْد َعى ْ
الرَي َ
ِ
ِ
السالَمِ.
يس َّ
َقد ًيرا ،أًَبا أََبدًّياَ ،رِئ َ

فاالبن المولود هو ليس جسد فقط بل هو العجيب المشير االله القدير االب االبدي رئيس السالم.
والسيد العذراء هي التي ولدت العجيب فهي ام الولد وأم االبن وأم الرئيس وام العجيب وأم المشير
وام االله القدير المتجسد وام االبدي في تجسده وام رئيس السالم المتجسد.
سفر إشعياء 14 :7
وِ
ِ
ِ ِ
يل».
يك ُم َّ
لك ْن ُي ْع ِط ُ
السِيُد َن ْف ُس ُه َ
َ
اء َت ْحَب ُل َوَتلُد ْابًنا َوَت ْد ُعو ْ
اس َم ُه «ع َّماُنوئ َ
آيةًَ :ها اْل َع ْذَر ُ
فاالبن هو السيد نفسه .والعذراء هي ام السيد المتجسد .والعدد قال السيد يعطيكم نفسه اية وهو
يكون معنا وهذا ليس بعد ان يولد او يكبر ولكن من اول لحظة في التجسد هو السيد المتجسد.
وأيضا
سفر التكوين 11 :4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ين
َوأ َ
ق َ ْأر َسكَ ،وأَْنت َت ْس َحق َ
َض ُع َع َد َاوًة َبْيَنك َوَبْي َن اْل َمْ أرَةَ ،وَبْي َن َن ْسلك َوَن ْسل َها ُ .ه َو َي ْس َح ُ
َع ِقَب ُه».
فنسل المرأة او مولود المرأة هو الساحق لراس الحية هو المخلص وليس مولود المرأة هو جسد
فقط حل عليه روح هللا فيما بعد.

أيضا معلمنا بولس الرسول يشرح ويقول ان المسيح ليس بطبيعة جسدية هالمية او خرافية او
غريبة عنا وتخالفنا بل هي نفس طبيعتنا الجسدية فيما عدا الخطية ولهذا يقول

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 14 :2
ِ
َفِإ ْذ َق ْد َت َشار َك األ َْوالَُد ِفي َّ
الل ْح ِم َو َّ
اك
الد ِم ْ
اش َتَر َك ُه َو أَْي ًضا َكذلِ َك ِفي ِه َما ،لِ َك ْي ُي ِب َ
يد ِباْل َم ْوت َذ َ
َ
ِ
طان اْلمو ِت ،أ ِ
يس،
َّالذي َل ُه ُسْل َ ُ َ ْ
َي ِإْبل َ
ْ
فهو اشترك في نفس اللحم ونفس الدم وهللا اقتنى لنفسه جسد من بداية التجسد
إنجيل يوحنا 14 :1
واْل َكلِم ُة صار جسًدا وح َّل بيَنَنا ،و أرَيَنا مج َده ،مجًدا َكما لِو ِح ٍ ِ
ِ
وءا ِن ْع َم ًة َو َحًّقا.
ََ ْ َ ْ ُ َ ْ
َ َ َ َ َ َ َ َ َْ
َ َ
يد م َن اآلبَ ،م ْمُل ً
فهو ليس انسان تاله ولكن هللا تجسد
وام هذا الجسد هي ام االله الذي شاركنا في هذا اللحم والدم.
فهذا المولود ليس جسد بشري فقط بل هللا المتجسد
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 19 :1
ِ ِ ِ
طاياهم ،وو ِ
ِ
ِ
أ ِ
اض ًعا ِفيَنا
ان ِفي اْل َم ِس ِ
هللا َك َ
يح ُم َصال ًحا اْل َعاَل َم لَن ْفسهَ ،غْيَر َحاس ٍب َل ُه ْم َخ َ َ ُ ْ َ َ
َي إ َّن َ
ْ
َكلِ َم َة اْل ُم َصاَل َح ِة.

رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 16 :4

َو ِب ِ
اع َع ِظيم ُه َو ِسر َّ
اءى لِ َمالَ ِئ َكةٍُ ،ك ِرَز
اإل ْج َم ِ
ظ َهَر ِفي اْل َج َس ِدَ ،تَبَّرَر ِفي الر ِ
هللا َ
وحَ ،تَر َ
الت ْق َوى ُ :
ِِ
ُممِ ،أُو ِم َن ِب ِه ِفي اْل َعاَلمُِ ،رِف َع ِفي اْل َم ْج ِد.
به َبْي َن األ َ
وبسر التجسد أصبح هذه الطبيعة البشرية (الناسوت) هو جسد هللا وأصبح الدم الذي فيه النفس
هو دم هللا
سفر أعمال الرسل 22 :22
ِ
الرِعَّي ِة َّال ِتي أَ َقام ُكم الروح اْلُقُدس ِفيها أ ِ ِ
يس َة
ِا ْح َت ِرُزوا ِا ًذا ألَ ْن ُف ِس ُك ْم َولِ َج ِم ِ
يع َّ
ُ
َساق َفةً ،ل َتْر َع ْوا َكن َ
ُ َ َ
َ ُ
ِ ِ
اها ِب َد ِم ِه.
هللا َّالتي ا ْق َتَن َ
فهذا الدم المادي هو دم هللا .وأصبح دم هللا هذا هو الكفارة
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 21 :4
اإليم ِ ِ ِ
ِ ِ
َّال ِذي َقَّدم ُه ُ َّ ِ ِ
السالِ َف ِة
َج ِل َّ
الص ْف ِح َع ِن اْل َخ َط َايا َّ
ان ِب َدمهِ ،إل ْظ َه ِار ِب ِره ،م ْن أ ْ
هللا َكف َارًة ب َ
َ
ال ِ
ِبِإم َه ِ
هللا.
ْ
فلهذا يجب أن نستخدم عبارة طبيعة واحدة للمسيح أو طبيعة واحدة هلل الكلمة المتجسد وام هللا
المتجسد هي السيدة العذراء
فالناسوت او الطبيعة البشرية هو ليس فقط طبيعة بشرية بل متحد بالالهوت اال زلي منذ اول
لحظة في التجسد
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 14 :9

يحَّ ،ال ِذي ِبروح أ ََزلِي َقَّدم َن ْفسه ِ
َف َك ْم ِباْل َحرِ
ط ِهُر َض َم ِائَرُك ْم ِم ْن
ِي َي ُكو ُن َد ُم اْل َم ِس ِ
هلل ِبالَ َعْي ٍبُ ،ي َ
ُ ٍ ٍ َ َ ُ
ِ ِ ِ
هللا اْل َح َّي!
أْ
َع َمال َمي َت ٍة ل َت ْخد ُموا َ
فجسد الرب يسوع المسيح هو جسد هللا وهو الذي يفدي العالم وفداؤه يغطي كل البشرية.
والرب يسوع المسيح ليس جزئيين او نصفين بل هو ال يصلح فصله فالهوته متحد بناسوته
والهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة وال طرفة عين والالهوت متحد بالناسوت بدون اختالط وال
امتزاج وال تغيير فلم يتحول الناسوت الي الهوت ولم يتحول الالهوت الي ناسوت ولم يتغير صفات
الناسوت ولم يتغير صفات الالهوت
ولهذا السيدة العذراء أم االله المتجسد هي ام الناسوت المتحد به الالهوت والدم الذي به هو دم
هللا.
اتحاد الهوت المسيح بناسوته ال نتكلم عن طبيعتين بل طبيعة واحدة الرب يسوع المسيح .ولهذا
نقول ام يسوع المسيح ال نقول ام يسوع فقط أي الجسد فقط ولكن ام هللا المتجسد.
والمسيح ابن االنسان هو أيضا طبيعة واحد من اتحاد الناسوت مع الذي يمأل الكل
إنجيل يوحنا 14 :4
ِ ِ َّ ِ
السم ِ
ِ
اء ِإالَّ َّال ِذي َن َزل ِمن َّ ِ
السم ِ
ِ ِ
اء.
َ َ
س أَ
َوَلْي َ
الس َماءْ ،اب ُن اإل ْن َسان الذي ُه َو في َّ َ
َحد َصع َد إَلى َّ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 12 :4

ِ
ِ
السماو ِ
ِ
ات ،لِ َكي َي ْمألَ اْل ُك َّل.
ق َج ِم ِ
اََّلذي َن َز َل ُه َو َّالذي َصع َد أَْي ًضا َف ْو َ
يع َّ َ َ
ْ
فالمسيح غير محدود ويمال الكل
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 24 :1
َّال ِتي ِهي َج َسُد ُهِ ،م ْل ُء َّال ِذي َي ْمألُ اْل ُك َّل ِفي اْل ُك ِل.
َ
ولهذا فنحن نؤمن ان المسيح طبيعة واحدة من هللا الظاهر في الجسد ولهذا يقول
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 2
 7بل َن َت َكَّلم ِب ِح ْكم ِة ِ
هللا ِفي ِسر :اْل ِح ْكم ِة اْلم ْك ُت ِ ِ
هللا َف َعَّيَن َها َقْب َل الد ُه ِ
ور لِ َم ْج ِدَنا،
ومةَّ ،التي َسَب َ
َْ
ق ُ
ُ
َ َ َ
َ
ظم ِ
َّ 2ال ِتي َلم يعَلمها أ ِ
اء ه َذا َّ
َن َل ْو َعَرُفوا َل َما َصَلُبوا َر َّب اْل َم ْج ِد.
الد ْه ِر ،أل ْ
ْ َْ ْ َ َ
َحد م ْن ُع َ َ
ولم يقل لما صلبوا اإلنسان يسوع فقط .إن تعبير رب المجد هنا يدل داللة أكيدة على وحدة
الطبيعة ولزومها للفداء والكفارة والخالص .ألن الذي صلب هو رب المجد .ولهذا السيدة العذراء
هي ولدت رب المجد المتجسد
ولهذا ايضا يقول معلمنا بولس الرسول
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 4 :1
ِِ
َّ ِ
َشي ِ
ِ
اء ِب َكلِ َم ِة ُق ْدَرِت ِهَ ،ب ْع َد َما َصَن َع ِبَن ْف ِس ِه
اء َم ْجدهَ ،وَر ْس ُم َج ْو َه ِرِهَ ،و َحامل ُك َّل األ ْ َ
الذيَ ،و ُه َو َب َه ُ
ين اْلع َ ِ ِ
طاياَنا ،جَل ِ ِ
َت ْط ِه ا ِ
َعالِي،
ظ َمة في األ َ
ير ل َخ َ َ
س في َيم ِ َ
َ َ
ً
فالمسيح يسوع ليس فقط اناء ولكنه هو رسم للجوهر االلهي ويحمل في هذا الجسد كلمة قدرته

شهادة من هللا اآلب نفسه يقول عن يسوع الذي يعمده يوحنا المعمدان "هذا هو ابني الوحيد الذي
به سررت" (متى .)17:4
وطبعا لم يقل هذا هو ناسوت فقط ،ألن ناسوته غير منفصل عن الهوته لحظة واحدة وال طرفة
ً
عين.
وعبارة (هذا) ال تطلق على اثنين ،بل على مفرد .وهنا تطلق على الطبيعة الواحدة التي للكلمة
المتجسد
ونفس التعبير قاله القديس يوحنا المعمدان ،إذ أشار إلى المسيح وقال " هذا الذي قلت عنه إن
الذي يأتي بعدى صار قدامى ،ألنه كان قبلي" (يو.)11،42 :1
فكيف يكون بعده وقبله؟ إنه بعده في الميالد الجسدي ،وقبله بالالهوت .ولكن المعمدان ال يفصل
بين الناسوت والالهوت ،وانما يقول (هذا) الذي أمامي (الكلمة المتجسد) كان قبلي .واضح هنا
وحدة الطبيعة .إن الذي يعمده هو نفسه الذي كان قبله.
اتحاد الطبيعة اإللهية للمسيح بالطبيعة البشرية في احشاء العذراء ،هو اتحاد أقنومي ،ذاتي
جوهري حقيقي .وليس مجرد اقتران أو مصاحبة ولهذا السيدة العذراء هي ام هللا المتجسد وليس ام
جسد بشري فقط حل عليه الالهوت الحقا او صاحبه الالهوت فيما بعد .وكل ما قلته هو أيضا رد
على الفكر النسطوري

الجملة الثانية هل العلم الحديث اثبت ان الجنين ال يأخذ شيء من امه؟

اعتذر في البداية لو بدا اسلوبي ساخر ولكن بالحقيقة ال أعرف ما هذا العلم الحديث الذي يتكلموا
عنه .هل من نوعية العلم الذي ال يكال؟
ألنه بكل تأكيد ليس علم  embryologyوال غيره
فأوال الجنين يأخذ من أمه كل العناصر المطلوبة لتكوين الجسد من بروتينات وكربوهيدرات ودهون
وامالح من جسم االم وطبعا أستطيع ان اشرح باستفاضة أسلوب تغذية الجنين من خالل المشيمة
وما يعبر منها من دم االم الي دم الجنين وما ال يعبر بسبب  placental barوأيضا ما هي
التركيزات المختلفة في كل من  trimestersبل باألسبوع أيضا ولكن ال اريد ان اقلب الموضوع
الي موضوع طبي .فكيف يقول بعد هذا يقول أحدهم أن العلم اثبت أن الجنين ال يأخذ شيء من
امه؟
االم ال تخلق ولكن االم تمد االبن بكل مكونات الجسد.
أن كان ال يأخذ مكونات جسده من امه فمن اين يأخذها؟
هل من الهواء أم من الماء؟
مع مالحظة أنى أوكد على سر التجسد بمعن كما قال الكتاب أن التجسد هو سر ألنه عمل إلهي
خفي ال نستطيع ان نفهمه كل الفهم
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 16 :4

َو ِب ِ
اإل ْج َما ِع َع ِظيم ُه َو ِسر َّ
اءى لِ َمالَ ِئ َكةٍُ ،ك ِرَز
ظ َهَر ِفي اْل َج َس ِدَ ،تَبَّرَر ِفي الر ِ
هللا َ
وحَ ،تَر َ
الت ْق َوى ُ :
ِِ
ُممِ ،أُو ِم َن ِب ِه ِفي اْل َعاَلمُِ ،رِف َع ِفي اْل َم ْج ِد.
به َبْي َن األ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 21 :16
ِ
ِ
ِ
يح ،حسب ِإ ْعالَ ِن ِ
ِ
ِ ِ
ان
َولِْلَقاد ِر أ ْ
الس ِر َّالذي َك َ
َن ُي َث ِب َت ُك ْمَ ،ح َس َب ِإْن ِجيلي َواْلكَرَازة ِبَي ُسو َع اْل َمس ِ َ َ َ
وما ِفي األ َْزِمَن ِة األ ََزلَِّي ِة،
َم ْك ُت ً

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 7 :2
بل َن َت َكَّلم ِب ِح ْكم ِة ِ
هللا ِفي ِسر :اْل ِح ْكم ِة اْلم ْك ُت ِ ِ
هللا َف َعَّيَن َها َقْب َل الد ُه ِ
ور لِ َم ْج ِدَنا،
ومةَّ ،التي َسَب َ
َْ
ق ُ
ُ
َ َ َ
َ

فهو سر بعمل القوة االلهية
إنجيل لوقا 41 :1
َفأَجاب اْلمالَ ُك وَقال َلها« :اَلروح اْلُقُدس ي ِحل عَلي ِك ،وُق َّوُة اْلعلِ ِي ُت َ ِ ِ ِ ِ
وس
ُ
ُ َ
ظلُلكَ ،فلذل َك أَْي ًضا اْلُقد ُ
َ
َْ َ
َ َ
َ َ َ
اْلموُلود ِمْن ِك ي ْدعى ابن ِ
هللا.
َْ ُ
ُ َ َْ

وهو سر من حيث كيف بدأت أول خلية في لحظة التجسد وسر في الكيفية التي أعلى من
مفهومنا في اتحاد الالهوت بالناسوت ولكن مع هذا السر أيضا مكونات جسد المسيح مثله مثل
أيضا أنسان هو اخذها من جسد سيدتنا والة االله السيدة العذراء وهو ثمرة بطنها
أنجيل لوقا 1
 42: 1وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة انت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك
 44: 1فمن اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي
فهو اخذ جسده من بطن السيدة العذراء
ألنه شابهنا في كلي شيء ما خال الخطية.
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 14 :2
ِ
َفِإ ْذ َق ْد َت َشار َك األ َْوالَُد ِفي َّ
الل ْح ِم َو َّ
اك
الد ِم ْ
اش َتَر َك ُه َو أَْي ًضا َكذلِ َك ِفي ِه َما ،لِ َك ْي ُي ِب َ
يد ِباْل َم ْوت َذ َ
َ
ِ
طان اْلمو ِت ،أ ِ
يس،
َّالذي َل ُه ُسْل َ ُ َ ْ
َي ِإْبل َ
ْ
فهو اشترك في نفس اللحم ونفس الدم
فكما قلت المسيح ليس بطبيعة جسدية هالمية او خرافية او خيالية أو غريبة عنا وتخالفنا بل هي
نفس طبيعتنا الجسدية فيما عدا الخطية فهو اشترك معنا في نفس طبيعتنا واخذ جسد بنفس
مكوناتنا وجسد يحتاج الغذاء لينموا مثلنا فهو اشترك في نفس اللحم ونفس الدم بنفس منظومته.

واخير التعليق على مقولة الالهوت فارق الناسوت في وقت الموت على الصليب.
هذا الرأي ليس فقط هو حسب رأي ضعفي هو خطأ بل هو كارثة لغرض الفداء الذي وضحه ربنا
في الكتاب المقدس
فلو كان فارق الالهوت الناسوت وقت الصلب والموت أذا هو ليس تجسد واذا ما قاله الكتاب عن
دم هللا الذي سفك هو خطأ جملة وتفصيال
سفر أعمال الرسل 22 :22
ِ
الرِعَّي ِة َّال ِتي أَ َقام ُكم الروح اْلُقُدس ِفيها أ ِ ِ
يس َة
ِا ْح َت ِرُزوا ِا ًذا ألَ ْن ُف ِس ُك ْم َولِ َج ِم ِ
يع َّ
ُ
َساق َفةً ،ل َتْر َع ْوا َكن َ
ُ َ َ
َ ُ
ِ ِ
اها ِب َد ِم ِه.
هللا َّالتي ا ْق َتَن َ
فهذا الدم المادي هو دم هللا .وأصبح دم هللا هذا هو الكفارة فكيف يقول أحد ان الالهوت فارق
الناسوت وقت الصلب والموت؟ ألنه الذي يقول هذا يجعل الدم الذي سفك ليس دم هللا بل دم
انسان فقط ولكن الكتاب يؤكد ان الدم الذي قدم هو دم هللا نفسه.
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 21 :4
اإليم ِ ِ ِ
ِ ِ
َّال ِذي َقَّدم ُه ُ َّ ِ ِ
السالِ َف ِة
َج ِل َّ
الص ْف ِح َع ِن اْل َخ َط َايا َّ
ان ِب َدمهِ ،إل ْظ َه ِار ِب ِره ،م ْن أ ْ
هللا َكف َارًة ب َ
َ
ال ِ
ِبِإم َه ِ
هللا.
ْ
فالذي مات هو طبيعة واحدة ليسوع المسيح هللا المتجسد أو طبيعة واحدة هلل الكلمة المتجسد
فالناسوت او الطبيعة البشرية هو ليس فقط طبيعة بشرية بل متحد بالالهوت اال زلي

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 14 :9
يحَّ ،ال ِذي ِبروح أ ََزلِي َقَّدم َن ْفسه ِ
َف َك ْم ِباْل َحرِ
ط ِهُر َض َم ِائَرُك ْم ِم ْن
ِي َي ُكو ُن َد ُم اْل َم ِس ِ
هلل ِبالَ َعْي ٍبُ ،ي َ
ُ ٍ ٍ َ َ ُ
ِ ِ ِ
هللا اْل َح َّي!
أْ
َع َمال َمي َت ٍة ل َت ْخد ُموا َ
فيجب ان نفهم في البداية معني الموت وطبيعة الموت
الموت هو انفصال الروح والنفس البشرية عن الجسد فالموت البشري اصال ال تموت في الروح
الن حتى الروح البشرية المخلوقة ال تموت لذلك عندما اقول فالن مات فانا ال اقول ان روحه
ماتت الن روحه خرجت ولم تمت بل ذهبت روحه الي مكان االنتظار ويعود الجسد الي التراب
سفر المزامير 4 :146
ود ِإَلى ُتَار ِب ِهِ .في ذلِ َك اْلَي ْو ِم َن ْف ِس ِه َت ْهلِ ُك أَ ْف َك ُارُه.
وح ُه َفَي ُع ُ
َت ْخُر ُج ُر ُ
إذا عندما اتكلم عن موت المسيح على عود الصليب بالطبيعة البشرية (الناسوت) يجب ان افهم
جيدا انه موته هو مفارقة روحه البشرية لجسده البشري فقط وليس موت لالهوت فالالهوت ال
يموت
إنجيل متى 12 :27
ِ
وح.
َف َصَر َخ َي ُسو ُع أَْي ًضا ِب َص ْو ٍت َعظ ٍ
َسَل َم الر َ
يمَ ،وأ ْ

إنجيل مرقس 49 :11

ِ ِ ِ ِ
ان ه َذا
ف ُمَقا ِبَل ُه أََّن ُه َصَر َخ َ
َوَل َّما َأرَى َقائُد اْلمَئة اْل َواق ُ
الَ « :حًّقا َك َ
َسَل َم الر َ
هك َذا َوأ ْ
وحَ ،ق َ
اإل ْنسان ابن ِ
هللا»!
ِ َ ُ َْ
اعود مره اخري هل الموت يعني ان يموت الطبيعة االالهية المتحد بالناسوت؟ بالطبع ال فاهلل ال
يموت كالهوت بل كما وضحت حتى النفس البشرية ال تموت
ولكن هنا اريد ان اظهر حقيقة ان هللا بموت جسده ال يعني ان الالهوت فارق الناسوت ولكن
الروح البشري هو الذي خرج من الناسوت فحتي وقت الموت الالهوت لم يفارق الناسوت
متحدا بهما كما كان قبل الموت .وكل ما في األمر
الالهوت لم ينفصل عن أي منهما ،وانما بقي
ً
معا.
أنه قبل الموت ،كان الالهوت
ً
متحدا بروح المسيح وجسده وهما (أي الروح والجسد) متحدان ً
متحدا بهما وهما منفصالن عن بعضهما البعض .أي صار
أما في حالة الموت ،فكان الالهوت
ً
ومتحدا بالجسد ولكن الروح البشري فارق الجسد.
متحدا بالروح البشرية
ً
ً
والدليل على اتحاد الالهوت بروح المسيح البشرية أثناء موته ،أن روح المسيح المتحدة بالهوته
استطاع أن يذهب إلى الجحيم ،ويطلق منه كل الذين كانوا راقدين فيه على رجاء -من أبرار العهد
قائال
القديم-ويدخلهم
جميعا إلى الفردوس ومعهم اللص اليمين ،الذي وعده الرب على الصليب ً
ً
"اليوم تكون معي في الفردوس" (لوقا .)44:24
وهذا االم شرحته بشيء من التفصيل في ملف
هل نزل المسيح الي الجحيم ليخرج االباء؟

تماما ،واستطاع
والدليل على اتحاد الالهوت بجسد المسيح أثناء موته ،أن هذا الجسد بقي
سليما ً
ً
أن يقوم في اليوم الثالث بسلطان نفسه ،ويخرج من القبر المغلق في قوة وسر ،هي قوة القيامة.
ولهذا يقول معلمنا بولس
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 41 :11
ِ
آدمِ ،
وحا ُم ْحِيًيا».
َ
ان األ ََّو ُلَ ،ن ْف ًسا َحَّيةًَ ،و َ
اإل ْن َس ُ
آد ُم األَخ ُير ُر ً
هك َذا َم ْك ُتوب أَْي ًضاَ « :ص َار َ ُ
فالمسيح روحه البشري مع الجسد هو متحد بالروح المحيي وايضا في مفارقة روح البشري لجسده
ظل متحدا بالروح المحيي بدون انفصال وهذا ما يقوله معلمنا بطرس الرسول
رسالة بطرس الرسول االولي 4
 18فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا  ،البار من أجل األثمة  ،لكي يقربنا إلى
هللا  ،مماتا في الجسد ولكن محيى في الروح
هو كانسان بطبيعته البشرية مات عنا مماتا في الجسد ولكن بطبيعته االلهية التي ال يموت هو
محيي في الروح.
ولهذا نقدر ان نقول ان المسيح رئيس الحياة مات على عود الصليب ألننا ال نفصل بين الالهوت
والناسوت في الكفارة
سفر أعمال الرسل 11 :4

ورِئيس اْلحي ِ
اة َقَتْل ُتموهَّ ،ال ِذي أَ َقامه هللا ِمن األَمو ِ
اتَ ،وَن ْح ُن ُش ُهود لِذلِ َك.
ُ ُ
َ َ ُ ََ
َ ُ ُ َ َْ
ولكن نفهم ان الالهوت ال يموت
والسيد المسيح نفسه يقول
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 1
َ 17فَل َّما َأرَْي ُت ُه َسَق ْط ُت ِعْن َد ِر ْجَلْي ِه َك َمِي ٍتَ ،ف َو َض َع َي َد ُه اْلُي ْمَنى َعَل َّي َق ِائالً لِي« :الَ َت َخ ْف ،أََنا ُه َو
األ ََّول و ِ
اآلخُر،
ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
يح اْل َه ِ
اوَي ِة َواْل َم ْو ِت.
ين! آم َ
َ 12واْل َحيَ .وُكْن ُت َمْي ًتاَ ،و َها أََنا َح ٌّي ِإَلى أََبد اآل ِبد َ
ينَ .ولِي َم َفات ُ

واكتفي بهذا القدر .واعتذر لو كنت أخطأت في تعبير أو شرح.

والمجد هلل دائما

