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كما  و"المعصومة"  الرسمية  بال دنس  الحبل  عقيدة  تنص 
من  يتّكلم  وهو   ، ايمان  كبند  التاسع  بيوس  البابا  عّرفها 
الكرسي البابوي في الثامن من ديسمبر ١٨٥٤،  على التالي:

"بسلطة ربنا يسوع المسيح ، من المطّوبين الُرسل بطرس 
وبولس ، وبسلطاننا نحن ، نعلن ، نتفّوه ، ونُعّرف ، بأن 
منذ   ، مريم  العذراء  للغاية  الُمباركة  تَعتبر  التي  العقيدة 
وامتياز من  بنعمة خاصة   ، بها  الَحبَل  األولى من  اللحظة 
اهلل القدير ، في ضوء استحقاقات يسوع المسيح ، مخّلص 
الجنس البشري ، قد ُحفظت خالية من كّل دنس الخطيئة 
األصلية ، وهذه قد أُعلِنت من اهلل ، ولذلك ينبغي االيمان 

بها بثبات وصمود من كّل المؤمنين. 
وهكذا ، إن تجرأ أي منهم ، ال قدر اهلل ، بأن يتفّكروا في 
قلوبهم بخالف ما قد تم تعريفه من قِبَلِنا ، فليكن معلوما 
وأيضا مفهوما لهم ، بأنهم ُمدانون بقرارهم هم ، بأنهم قد 
حّطموا االيمان ، وقد ارتّدوا عن وحدة الكنيسة" )االيمان 
الكاثوليكي ، ص. ٢١٤ ، األب جوزيف فا دي برونو ، ١٩ تموز ١٨٨٣(.

من  كبيرا  عددا  بأن  البداية  في  ننّوه  أن  الضروري  من 
عقيدة  بأن  خطأ  يعتقدون  الكاثوليك  وغير  البروتستانت 
بيسوع. ولكن  العذراء  تُشير لحبَل مريم  الحبَل بال دنس 
الحقيقة هي بأنها ال تُشير لَحبَل مريم العذراء بيسوع ، بل
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بحبَل والدتها هي بمريم نفسها.
مع أنه صحيح بأن كلمات هذه العقيدة تنص "منذ اللحظة 
األولى بالَحبَل" ، ويمكن لهذا التعبير أن يُشير لَحبَلها هي 
وبذلك للَحبَل بيسوع. ولكن ليس هذا هو مفهوم العقيدة. 
هو  "َحبَلها"  الكلمات  لهذه  الوحيد  والمضمون  فالمفهوم 
الكلمات  هذه  تكون  أن  ويمكن   هي.  بها  والدتها  َحبَل 
األولى  اللحظة  "منذ  االنكليزية:  باللغة  للقارئ  تعبيرا  أدق 
مِن الَحبل بها هي" الخ. ألنه في كل الخالف وفي ما نُشر 
عن الموضوع ، ال تِرد الفكرة أن تعبير " الَحبَل بال َدنَس" 
يخص أي شيء آخر عدا َحبَل والدة مريم ، والتي يقول 

"التقليد" بأنها حنّة ، بمريم نفسها.

 ، مسيحية  أنها  على  للكاثوليكية  العام  التقبّل  أيام  وفي 
التي  واالعتذارات   ، الكاثوليكية  الكنيسة  مع  والمساومة 
تُقّدم لها من قِبل "البروتستانت" ، نفعل حسنا إذ ندرس 
هذه المواضيع لكي نعرف ألنفسنا ما هو تأثيرها الحقيقي 
هذه  يقبلون  لمن  عواقبها  هي  وما  المسيح  عقيدة  على 
العقيدة. فالنتيجة األولى لمن يؤمن بهذه العقيدة هي تأليه 
، فيجعلها األقرب لاللوهية  ، وإن لم يكن  العذراء  مريم 
أيضا في طبيعتها  ، وهذا  الكون  المخلوقات في  من كل 
من  التالية  التصريحات  لدينا  هذا  على  البشرية. وكشاهد 

آباء وقديسين كاثوليك:
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 "De Nativittate Christi" ـ يقول الكاتب القديم ل
الموجود في أعمال القديس سيبريان: ألنها )مريم( "وهي 
مختلفة جدا عن باقي الجنس البشري ، أظَهرت الطبيعة 

البشرية ، وليس الخطية ، نفسها لها".
ويقول ثيودوريطس ، وهو أب عاش في القرن الخامس 

بأن مريم "فاقت جدا طهارة الكروبيم والسيرافيم".
وفي الليتورجية اليونانية للقديس يوحنا ذهبي الفم، وهو 
التالية ألن تُرنَّم  أب في القرن الرابع … تهدف الكلمات 
من الجوقة خالل القداس بعد نشيد التقديس: "يُوافق حقا 
دي  لتَُمّجَ  ، إلهنا  يا والدة اهلل … إنك والدة   ، نُسبّحك  أن 

فوق الكروبيم ، أنت تفوقين السيرافيم بهاءا بال مقارنة".
الثاني  نيقيا  اورشليم في مجمع  بطريرك  تيودورس  وقال 
بأن مريم "هي حقا والدة اهلل ، وعذراء قبل وبعد الوالدة. 
الطبيعة  كل  من  وبهاءا  سموا  أكثر  حالة  في  ُخلقت  وقد 
عقالنية كانت أم محسوسة" ـ )االيمان الكاثوليكي ، ص. ٢١٦-

٢١٧، ١٩ تموز ١٨٨(. 

ولكي ال تبدو هذه التصريحات قديمة ل "البروتستانت" 
للصالحة  الصلوات  أيامنا هذه. في"دليل  اقتباسا من  نقّدم 
القديسة حنة" ، وهي القديسة حنة بوبر )ام مريم بحسب 
من  ترخيصا  يحمل  والذي   ، كيبك  مقاطعة  في  التقليد( 
الكاردينال تاشرو االسقف الحالي لكيبك ، يقول عن مريم:
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 "أطهر من المالئكة ، أقدس من رؤساء المالئكة ، أسمى 
من العروش ، أقوى من األسياد ، أكثر من الكروبيم استنارة، 

أكثر اضطراما بالمحبة اإللهية من السيرافيم" )ص. ٧٢(.

تُظهر هذه التصريحات في نظر الكنيسة الكاثوليكية وتعليم 
جدا  "مختلفة  كانت  مريم  طبيعة  بأن   ، دنس  بال  الَحبَل 
عن باقي الجنس البشري" ، وهي " أكثر سموا وبهاءا من 
كل الطبيعة" و "فاقت جدا … الكروبيم والسيرافيم" ل 
د "فوقهم". فهذا  ”تفوقهم … بهاءا بال مقارنة" ، لذلك تَُمّجَ
إذا يضع طبيعة مريم أبعد من الصورة أو العالقة الحقيقية 

بالجنس البشري بمقدار المتناهي.

وبينما نتذّكر هذا ، لننتقل إلى الخطوة التالية. وها هي في 
كلمات الكاردينال غبونز: 

كلمة   ، المبارك  الثالوث  من  الثاني  االقنوم  بأن  نُقر  "إننا 
اهلل، الذي بطبيعته الالهوتية ، مولود من اآلب منذ األزل ، 
شريكه في الجوهر ، مولود مرة ثانية في ملء الزمان ، من 
خالل والدته من العذراء ، وبهذا أخذ لنفسه من رحمها 

األمومي ، طبيعة بشرية من نفس جوهرها هي.
وبقدر ما يمكن لسر التجّسد الجليل أن ينعكس في النظام 
الروح  تظليل  تحت  الطوباوية  العذراء  كانت   ، الطبيعي 

القدس ، بإعطاءها األقنوم الثاني من الثالوث المعبود ،
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نفس  من  حقيقية  بشرية  طبيعة   ، األمهات  تفعل  وكما 
جوهر طبيعتها ، فهي بهذا أمه حتما وحقا" )ايمان آباءنا ص. 

.)١٩٨ - ١٩٩

واآلن لنربط النقطتين معا. أوال ، نجد بأن طبيعة مريم قد 
تم تعريفها ب "مختلفة جدا عن باقي الجنس البشري" 
ولكن " أكثر سموا وبهاءا من كل الطبيعة" . وبهذا توضع 
الحقيقية  العالقة  أو  الصورة  من  أبعد  ُمتناهي  ال  بمقدار 

بالجنس البشري كما هو حالنا فعليا.
ثانيا ، نجد وصف يسوع على أنه يأخذ طبيعة بشرية منها 

من نفس جوهر طبيعتها.
بأن  بالتأكيد  ينتج   ، أربعة  يساوي  واثنان  إثنان  أن  وكما 
الرب يسوع في طبيعته البشرية "مختلف جدا" عن الجنس 
البشري. وهو في حالة تفوق كل الطبيعة سموا وبهاءا وهو 
إلى ما ال نهاية أبعد من الصورة أو العالقة الحقيقية  بنا كما 

هو حالنا في هذا العالم.

مريم  بأن   : لهذا  "الكنيسة"  تعطيه  الذي  الجواب  ونعلم 
 ١١٥٠ ال  وجميع   ، خاصة  ويواكيم  ويوسف  وحنّة 
قديس اآلخرين يشفعون معه لمن يحصلون على عونه. 
وبأنه من خالل هؤالء يصبح قادرآ أن يصل إلى الجنس 

البشري مع أنه بعيد جدا عنا. وكما يقول دليل الصلوات
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للصالحة القديسة حنة عن مريم بأنها:
"السّلم إلى السماء، مرساة السفن المتحطمة، نجمة البّحار، 
الجسر الذي به عبر اهلل الهاوية التي فصلتنا عنه" )ص. ٧٣(.

ولكن هذا خداع كما هو باقي الُمخطط أيضا. ألن العذراء 
الكاثوليك  القديسين  وكل  ويواكيم  ويوسف  وحنّة  مريم 
اآلخرين هم أموات ، وال يقدرون أن يشفعوا ألحد. ألن 
كلمة الرب تقول بصراحة "أّما الموتَى فال يَعَلموَن َشيئًا" 
)جامعة ٩: ٥(. و"ألنَُّه ليس في الموِت ذِكُرَك" )المزامير ٦: ٥(. 
وقال يسوع لكل تالميذه: "َحيُث أذَهُب أنا ال تقِدروَن أنتُْم 

أْن تأتوا" )يوحنا ١٣: ٣٣(. 

فالحالة كما تقدمها عقيدة "الَحبَل بال دنس" هي هذه: إن 
يسوع بهذا ، حتى في طبيعته "البشرية" قد ُوضع على بُعد 
التقّدم  أو  إليه  الوصول  معه  يمكننا  ال  الُخطاة  الناس  من 
له إال من خالل شفاعة مريم وحنّة والقديسين الكاثوليك 
هم  اآلخرين  والقديسين  وحنّة  مريم  ولكن  اآلخرين. 
أي  عن  اإلطالق  على  شيئا  يعلمون  ال  ولذلك  أموات 
شخص ، ولذلك ال يستطيعون فعل أي شيء ألي شخص. 
نجده  ال  أننا  بحيث  البعد  هذا  كل  بعيد  ويسوع  وهكذا 
وكل  ويوسف  ومريم   ، القديسين  هؤالء  شفاعة  بدون 
القديسين الكاثوليك اآلخرين جميعهم أموات ، وبذلك غير 
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قادرين أن يشفعوا ألحد ، فمن المؤكد بأن تعليم الَحبَل 
بال دنس قد َوضع يسوع المسيح على بُعد المتناهي من 
الجنس البشري. بعيد عنا في الحقيقة كما لو أنه لم يُقّدم 
نفسه بالمرة ، وهذا يسلب العالم من المخّلص بدرجة أن 

يتم قبول هذه العقيدة.
ولكنه ليس صحيحا بأن الرب اإلله ، اآلب أو االبن ، بعيد 
"أنَُّه عن  المقدس يقول:  النص  البشري. ألن  الجنس  عن 

ُكّلِ واِحٍد مِنّا ليس بَعيًدا" )أعمال ١٧: ٢٧(.

الحقيقة هي أن الرب يسوع في طبيعته البشرية ُجعل أقل 
من المالئكة ، وأخذ طبيعتنا من اللحم والدم كما هي ، مع 
كّل َضَعفاتها. فالنصوص المقدسة هي في أوضح ما يكون 
النقطة ، وهي جديرة بأن تجيب على االختراع  في هذه 
البابوي هذا للَحبَل بال دنس. وبما أننا وجدنا بأن البابوية 
تجعل المسيح أبعد ما يمكن عن البشر ، فمن الجيّد أن 

نعلم كم هو قريب فعال من البشر. 

في اإلصحاح األول من العبرانيين يُعَرض يسوع ابن الرب 
اإلله بطبيعته اإللهية كمساٍو للرب اإلله وكالرب اإلله نفسه 
مَِن  "أعَظم  هو  كما  لكل شيء  والحافظ  الخالق   ، بالحق 
الَمالئَكِة" حتى أنه "ورَِث اسًما أفَضَل مِنُهْم" وأنه أسمى 
من كل المالئكة بقدر "لتَسُجْد لُه ُكّلُ َمالئَكِة الرب اإلله".
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في  يسوع  يُعَرض  العبرانيين  من  الثاني  اإلصحاح  في 
الَمالئَكِة".  عن  َقلياًل  "وَضعتَُه   : كإنسان  البشرية  طبيعته 
لذلك مكتوب "لكن َشهَِد واِحٌد في َمْوِضٍع قائاًل: »ما هو 
اإلنساُن حتَّى تذُكَرُه؟ أو ابُن اإلنساِن حتَّى تفتَقَِدُه؟ وَضعتَُه 
عَلى  وأَقمتَُه  كّلَلتَُه،  وكراَمٍة  بَمجٍد  الَمالئَكِة.  عن  َقلياًل 
إذ  ألنَُّه  َقَدَميِه«.  تحَت  َشيءٍ  ُكّلَ  أخَضعَت  يََديَك.  أعماِل 
أخَضَع الُكّلَ لُه لَْم يتُركْ شيئًا َغيَر خاِضٍع لُه. عَلى أنَّنا اآلَن 
َقلياًل  ُوِضَع  الّذي  لُه. ولكن  بَعُد ُمخَضًعا  الُكّلَ  نََرى  لَسنا 

عن الَمالئَكِة، يَسوَع، نَراُه" )عبرانيين ٢: ٦(.

وهكذا بدل أن تكون طبيعته البشرية "أبعد من المقارنة" 
قد  فإنها   ، والسيرافيم  الكروبيم   ، المالئكة  من  وأسمى 
ُوِضعت أقل منهم بقدر ما ُوضع اإلنسان أقل من المالئكة.

المالئكة  من  أقل  اإلنسان  ُوضع  ما  بقدر  فحسب  وليس 
قبل أن يُخطئ. لم يوضع يسوع أقل من المالئكة بطبيعته 
البشرية كما كان اإلنسان أدنى من المالئكة في طبيعته قبل 
بطبيعته  المالئكة  أدنى من  اإلنسان  ، بل كما هو  الخطية 
اآلالم  تحت  وقع  أن  منذ  هو  كما   ، الخطية  في  الساقطة 
والموت بسبب الخطية. ألنه مكتوب: "ولكن الّذي ُوِضَع 
والَكراَمِة،  بالَمجِد  ُمكّلَاًل  نَراُه  يَسوَع،  الَمالئَكِة،  َقلياًل عن 

مِْن أجِل ألَِم الموِت، لَكيْ يذوَق بنِعَمِة الرب الموَت 
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الُكّلُ  أجلِِه  مِْن  الّذي  بذاَك  الَق  ألنَُّه  واِحٍد.  ُكّلِ  ألجِل 
يَُكّمَِل  أْن  الَمجِد،  إلَى  كثيريَن  بأبناءٍ  ، وهو آٍت  الُكّلُ وبِه 
َرئيَس َخالِصهِْم باآلالمِ" )عبرانيين ٢: ٩-١٠(. وهكذا ، كما أن 
 ، المالئكة  من  أدنى  ُوضع  الخطية  قبل  بطبيعته  اإلنسان 
وبعد الخطية انخفض أكثر إلى اآللم والموت ، هكذا أيضا 
يسوع . فلكي يُرجع االنسان إلى مجد الرب ، تبعه بمحبته 
إلى مستواه هذا ، مشاطراً إياه طبيعته كما هي ، متألمًا معه، 
البشرية  اإلنسان  طبيعة  في  عنه  وأيضا  معه  ليموت حتى 
كمجرم  مات  أثََمٍة".  مع  "أُحصَي  مكتوب  ألنه  الخاطئة. 
وسط مجرَمين. هذه هي المحبة . هذا هو يسوع مخّلصنا، 
فإنه يأتينا حيث نكون ، حتى يُدركنا ويرفعنا من أنفسنا 

إلى الرب. 

وإن هذه الحقيقة الخالصية المباركة مدّونة هكذا بشكل 
مِ اشتََرَك هو  أوضح: "فإذْ قد تشارَك األوالُد في الّلَحِم والّدَ
أيًضا كذلَك فيهِما" )عبرانيين ٢: ١٤( ـ باالنكليزية يمكن ترجمة 
العدد هكذا: )فإذ قد تشارك األوالد باللحم والدم ، اشترك هو ايضا كذلك 

في االثنين عينهما(.
فهو في طبيعته البشرية أخذ نفس اللحم والدم الذي لنا. 
كل الكلمات التي يمكن أن تُستخدم لتوضح وتؤكد هذا 
موجودة هنا في جملة واحدة. انظر: االوالد قد تشاركوا 

في اللحم والدم. لذلك اشترك بنفس الشيء. ولكن ليس
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كما  والدم  اللحم  بنفس  كذلك  اشترك  بل   ، فحسب  هذا 
االوالد. وليس هذا فقط ، بل اشترك هو في نفس اللحم 
اشترك  بالِمثل  فإنه   ، فقط  هذا  وليس   . نحن  كما  والدم 

بنفس اللحم والدم كما االنسان.

يرغب روح الوحي بأن تكون هذه الحقيقة واضحة بدرجة 
أنه لم يكتف بكلمات أقل من كل الكلمات التي يمكن 
استخدامها لإلخبار عنها. ولذلك قد أُعلن بأنه كما ، وبمثل 
أيضا،  فهو   ، والدم  باللحم  بالتأكيد  يشتركون  البشر  ما 
اشتركنا  كما  والدم  اللحم  بنفس  اشترك  كذلك   ، بالِمثل 
نفس هذا  قد أخذ  فإنه  الموت.  الخطية وخوف  بعبودية 
اللحم والدم الذي لنا "لكي …يُعتَِق أولئَك الّذيَن -َخوْفا مَِن 

الموِت - كانوا جميًعا ُكّلَ َحياتِهِمْ تحت الُعبوديَِّة".

لذلك فبدال من أن يكون يسوع بطبيعته البشرية بعيدا جدا 
عن واقع البشر وال شبه أو عالقة له بنا ، فإنه في الحقيقة 
اللحم والدم . وهو أيضا أخ بعالقة  بالفعل قريبنا بعالقة 
سيَن جميَعُهْم  َس والُمَقّدَ الُمَقّدِ الدم . ألنه مكتوب : "ألّنَ 
إخوًة،  يدعَوُهمْ  أنْ  يَستَحي  ال  بَِب  الّسَ فلهذا  واِحٍد،  مِْن 

قائاًل: »أَُخبُِّر باسِمَك إخَوتي…«" )عبرانيين ٢: ١١(.

حقيقة عالقة الدم العظيمة هذه بيننا وبين مخّلصنا قد تم 
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تعليمها بوضوح في سفر الالويين . فهناك شريعة إعتاق 
االنسان وإرثه . فعندما كان يفقد أحد ابناء اسرائيل إرثه أو 
نفسه إن وقع تحت العبودية ، كان اإلعتاق ُمتاحا . فإن كان 
قادرا على ِعتق نفسه أو إرثه ، فبإمكانه أن يفعل . ولكن 
إن لم يقتدر هو على الفِكاك ، فكان حق اإلعتاق يقع على 
من هو األقرب له نَسبًا بِصلة الدم . وليس على أي قريب 
له من إخوته فحسب ، بل يقع على ذاك الذي هو األقرب 
له نََسبًا وقادٌر أن يُعتِق . )الويين ٢٥: ٢٤-٤٨ ، ٤٦-٤٧ ، راعوث ٢: 

 .)٢٠ ، ٣: ١٢-١٣ ، ٤: ١-٢

وهكذا فخالل هذه األزمنة تّم تعليم هذا الحق عينه الذي 
الحق  هذا  العبرانيين.  من  الثاني  اإلصحاح  في  هنا  نجده 
بأن االنسان فقد إرثه ونفسه أيضا في العبودية . وبما أنه 
اإلعتاق  يقع حق   ، بنفِسه  إرثه  أو  نفسه  يُعتق  أن  اليقدر 
القادر على ذلك . والمسيح  نََسبًا  على من هو األقرب له 
يسوع هو الوحيد في كّل الكون القادر أن يُعتِق . فال ينبغي 
 . نَسبًا  األقرب  أن يكون  بل   ، قريبا فقط  نسبه  أن يكون 
واألقرب نَسبًا بِصلة الدم . ولذلك أخذ نفس اللحم والدم 
الَذين لنا ، وأصبح بذلك األقرب لنا نََسبا . وأيضا بدل أن 
إنه   ، المالئكة والكروبيم والسيرافيم  أبَعَد عنا من  يكون 

األقرب لنا على اإلطالق من كل َمن هم في الكون.
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هكذا  ألنه   . منا  واحد  فعال  أنه  بدرجة  منا  قريب  إنه 
سيَن جميَعُهْم مِْن واِحٍد"  َس والُمَقّدَ مكتوب: " ألّنَ الُمَقّدِ
مع  واحد  وهو   ، معه  متحدين  أننا  وبما   .)١١  :٢ )عبرانيين 
بينه  وسيط  يكون  أن  المستحيل  فمن   ، البشري  الجنس 
وبين البشر، ألنه هو والجنس البشري واحد وألن "الَوسيط 
فال يكوُن لواِحٍد" )غالطية ٣: ٢٠(. وكما هو أكيد بأن يسوع 
المسيح هو واحد مع الجنس البشري وأن " الَوسيط فال 
الحال  في  يبيد  الحق  بأن هذا  أكيد  فهو   ، لواِحٍد"  يكوُن 
"شفاعات" كل القديسين الكاثوليك في التقويم ، حتى لو 
كانوا كّلهم أحياًء في السماء بدل أن يكونوا جميعا أموات. 
إنه قريب منا بدرجة أنه ال يوجد أي مجال ألحد ، ناهيك 
ليَحولوا  ومئة وخمسين شخصا  الف  إلى  واحد  عن من 
بينه وبيننا. إنه واحد معنا بالكامل ومنا ، من ذواتنا ، من 
لحمنا ودمنا ، حتى أنه من المستحيل أن تتدّخل العذراء 
أحياء.  كانوا  لو  حتى   ، بيننا  اآلخرين  القديسين  أحد  أو 
كال ، إنه واحد منا ، وكوسيط ليس وسيطا لواحد ، فمن 
حتى   ، والبشر  المسيح  بين  وسيط  يكون  أن  المستحيل 

البشر الخطاة. 

ولكن النص المقدس ال يتوقف عند هذا الحد بالتصريح 
عن هذا الحق بالغ األهمية ، فيقول : " ألنَُّه َحّقًا ليس يُمِسك 

الَمالئَكَة، بل يُمِسُك نَسَل إبراهيَم. مِْن ثَّمَ كاَن يَنبَغي أْن 
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وَرئيَس  رحيًما،  يكوَن   
ْ
لَكي َشيءٍ،  ُكّلِ  في  إخَوتَُه  يُشبَِه 

عِب.ألنَُّه في  كَهنٍَة أمينًا في ما للرب حتَّى يَُكّفَِر خطايا الّشَ
بيَن". " ألْن ليس  بًا يَقِدُر أْن يُعيَن الُمَجّرَ ما هو قد تألََّم ُمَجّرَ
ٌب في  لنا َرئيُس كَهنٍَة َغيُر قادِرٍ أْن يَرثَي لَضَعفاتِنا، بل ُمَجّرَ

ُكّلِ َشيءٍ مِثُلنا، بال َخطيٍَّة". )عبرانيين ٢: ١٦-١٨ ، ٤: ١٥(.
وبمجيئه بطبيعته البشرية ، كما نحن في كّل شيء ، كان 
كما  كل شيء  في  يُجّرب  أن   ، فعال  وقد حدث  يمكن 

نحن. 

وبما أنه في طبيعته البشرية متحد معنا ، وبما أنه "هو أَخَذ 
لَضَعفاتِنا".  يَرثَي  "أْن  أمكنه  فهكذا   ،  )١٧  :٨ )متى  أسقاَمنا" 
وبهذا أيضا يمكنه أن أن يُعين ويُخّلص إلى التمام كل من 
يقبله . فقد كان ضعيفا بُضعفنا في جسده وبشخصه في 
الجسد، فيقول: "أنا ال أقِدُر أْن أفَعَل مِْن نَفسي َشيئًا" )يوحنا 
لها" )اشعياء  ٥: ٣٠( ، عندما َحَمل "أحزانَنا … وأوجاَعنا تَحّمَ
الُمقّدس  ، وبإيمانه  نُجّرب نحن  ٥٣: ٤(. وقد ُجّرب كما 
االيمان  ذلك  من  استمّدها  التي  الرب  بقوة  الكل  َغَلب 
والذي جلبه لنا بجسدنا . "ألنَُّه الَق بذاَك الّذي مِْن أجلِِه 
أْن  الَمجِد،  إلَى  كثيريَن  بأبناءٍ  آٍت  وهو   ، الُكّلُ وبِه  الُكّلُ 

يَُكّمَِل َرئيَس َخالِصهِْم باآلالمِ" )عبرانيين ٢: ١٠(.

وهكذا استطاع الرب فعل "ما كاَن النّاموُس عاِجًزا عنُه، في 
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ما كاَن َضعيًفا بالَجَسِد، … إذ أرَسَل )الرب اإلله( ابنَُه في 
يجلبنا  أن  قادرا  الناموس  يكن  لم   . الَخطيَِّة"  َجَسِد  ِشبِه 
للرب ، وال أن يجد في الجسد البر الذي يطالب به ، ألن 
الجسد قد ابتعد عن الرب وال يستطيع التقرب إليه بعد. 
ولكن بالرغم من أن الجسد الخاطئ ال يستطيع الوصول 
الالمتناهية  األبدية ورحمته  بقوته  الرب  فإن   ، الرب  إلى 
استطاع أن يصل إلى الجسد الخاطئ . لذلك "الكلَِمُة صاَر 
 .)١٤  :١ )يوحنا  وَحّقًا"  نِعَمًة  َمملوًءا  بَينَنا…  وَحّلَ  َجَسًدا 
الَجَسِد" )١ تيموثاوس ٣: ١٦(. "وألجِل  َظَهَر في  "الرب اإلله 
 يتِّمَ ُحكُم النّاموِس 

ْ
الَخطيَِّة، داَن الَخطيََّة في الَجَسِد، لَكي

فينا، نَحُن الّسالِكيَن ليس َحَسَب الَجَسِد بل َحَسَب الّروِح" 
)رومية ٨ : ٣-٤(.

هذه هي المسيحية . إن إنكار هذا )إنكار أن يسوع المسيح 
لم يأِت فقط في جسٍد ، بل في الجسد ، والجسد الوحيد 
الموجود في هذا العالم هو جسد الخطية( ، إن إنكار هذا 
هو إنكار المسيح . ألن "ُكّلُ روٍح ال يَعتَِرُف بيَسوَع الَمسيِح 
أنَُّه قد جاَء في الَجَسِد، فليس مَِن الرب اإلله" . إن الكنيسة 
الكاثوليكية ال تعترف بهذا ، بل بِخالفه تُعلن بأنه "ُمرّوع 
بال  الَحبَل  إلنكار  ُمقّززة"  "نتيجة  وأنه  المسيحية"  للعقول 
َدنَس )االيمان الكاثوليكي ، ص. ٢١٧-٢١٨(. لذلك فهذا "هو روُح 
ِضّدِ الَمسيِح الّذي سِمعتُْم أنَُّه يأتي، واآلَن هو في العالَِم". 
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أنَُّه قد جاَء في  الَمسيِح  بيَسوَع  يَعتَِرُف  "ُكّلُ روٍح  ولكن 
الَحّقِ وروَح  الَجَسِد فهو مَِن اإلله" "مِْن هذا نَعِرُف روَح 

الِل" )١ يوحنا ٤: ٢، ٣، ٦(. الّضَ

ها هو يُدعى عمانوئيل ، الذي تفسيره "الرب اإلله معنا". 
ليس الرب معه هو وحده ، بل معنا. ألن الرب اإلله كان 
معه في األزل ، وكان سيكون معه حتى لو لم يبذل نفسه 
وأراد   ، الرب  االنسان  فقد  الخطية  بسبب  ولكن  ألجلنا. 
الرب أن يكون معنا ُمجدداً. لذلك أصبح يسوع منّا ، حتى 
يكون الرب معنا إذ هو معه. وذلك هو أسمه ألنه هذا هو 

)عمانوئيل(.

المسيح هو  بأن يسوع  يقين  أنه  ، كما  الِختام  لذلك وفي 
واحد معنا في طبيعته البشرية ، وكما هو يقين أن الرب 
اإلله معه كما هو معنا ، فهو يقين بأن طبيعة العذراء مريم 
بأن  يقين  وهو   ، تماما  الباقين  نحن  طبيعتنا  نفس  كانت 
تعليم الَحبَل بال َدنس هو تزييف تام وبأن العقيدة ضاللة 

قاتلة.

هّلموا لقبوله إذا! فهو يقف على الباب ويقرع ، دعه يدخل. 
ال حاجة لُسّلم للوصول إليه ، ألنه هو الّسلم الذي يصل 

من األرض حيث نحن إلى أعلى السماوات ، والذي 
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ال  اآلب.   حضرة  إلى  الوصول  نستطيع  وحده  بواسطته 
منّا كما  ، ألنه  بينه وبيننا  حاجة لجسر. فال توجد هاوية 
الرب  بعرش  يُمسك  اإللهية  "فبذراعه  نحن على األرض. 
الخاطئ  البشري  الجنس  الطويلة يجمع  البشرية  وبِذراِعه 
ج.  الن  ـ  ُمختارة  )رسائل  الُمحب"  العظيم  قلبه  إلى  المتألم 

وايت( لكي نُصبح واحدا مع الرب.

اعترف له بخطاياك ، فهو لن يستغّلك أبدا. أخبره بشدائدك  
فقد شعر بمثلها وهو قادر أن يُريحك . اسكب له أحزانك  
ليُعزيك بعزاء الرب ألنه يقول : "لكن أحزانَنا َحَملها" وكان 

"َرُجل أوجاٍع وُمختبِر الَحَزن".

أ . ت . جونز
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يمكنك  أخرى؟  مطبوعات  أو  الُكتيب  هذا  على  بالحصول  ترغب  هل 
تصّفح هذا الكتيّب مجانا على موقعنا. أيضا يمكنك الحصول على نسخ 

مطبوعة. اتصل بنا من خالل الموقع أو البريد األلكتروني:

info@adventawakening.com
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إقرأ من أروع ما كتب عن حياة الرب يسوع.

 )QR( الرمز  هذا  لمسح  الجوال  الهاتف  استخدم 

وقراءة كتاب مشتهى األجيال مجانا. 


