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  !! يئن الشباب كثيراً من سطوة الجسد
  

  ولماذا هذه الغريزة المتعبة؟ ! لماذا سمح اهللا بهذه الحرب المستعرة بالداخل؟
  

ألم يكن فى استطاعة الرب أن يخلقنا بدونها؟ أو على األقل ال تتحرك فينا إال فى إطـار معـين                    
  إرادى؟ 

  

 ": "ألم يقل الكتاب

 .  
  

، ولمـا فـدانا علـى       !!لكن القيامة حلت لنا المشكلة، فالرب يسوع نفسه، أخذ جسداً، وحل بيننـا            
، دخل إلى العليـة، واألبـواب       !!الصليب، ومات عوضاً عنا، قام بنفس الجسد، ولكن بشكل نورانى         

، !!، لم يتعرف عليه تلميذا عمواس، إال بعد أن انفتحت أعينهما          !! جسده منيراً وروحانياً   ، كان !!مغلقة
، !! الـسمك الكثيـر    - بإرشاده   -ولم يتعرف عليه التالميذ على بحيرة طبرية، إال بعد أن اصطادوا            

 وحينما صعد الرب إلى السماء، كان من الممكن أن ينفض عنه الجسد، ويصعد إلى السماء بالهوتـه              
، ألن الهوته لم ينفصل قط عن ناسوته، ال على الصليب، وال فى "جسدياً"فقط، لكنه صعد إلى السماء      

  !!القبر، وال بعد القيامة، وال فى أورشليم السمائية
  

وصار لطبيعتنا اإلنـسانية سـفير فـى مقـادس        !! أتحد الالهوت بالناسوت، بطريقة نهائية وابدية     
  ..  شفيعاً كفارياً عن جنسنا أمام العدالة اإللهيةووقف الرب، وما يزال،!! السماء

  

"

 ".  
  

 
  

  !! جسم اإلنسانى عدواً لدوداً للروح، وسجناً خطيراً لهايرى البعض فى ال
  

فالرب هو الذى خلق لنا هذا الجسد، وكل خليقة الرب مقدسة وحسنة جداً، .. هذا الفكر ليس مسيحياً
كل األعضاء مقدسة، وكل خالياها مقدسة، وكل وظائفها مقدسة، بل األعضاء التى نتصورها قبيحة،              

ن سر الحياة، وسر استمرار النوع البشرى، وسر االتحاد باهللا، وشـركة            لها جمال أفضل، ففيها يكم    
  !!الخلق مع اهللا
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فلقد تدنت وتدنست، فلم تعد ترى فيما خلقه اهللا من أعـضاء  !! نظرتنا إذن هى المحتاجة إلى تعديل  
  !!وغرائز إال السلبية واالنحراف، وتنسى ما فى ذلك كله من إيجابية وحب وقداسة

  

?"  " .  
?"  " .  
?"  " .  
?" ) ًأن يكون االثنان جسداً واحدا( ، "

 .  
?"  " .  
?"  " .  

  

العامل فى الجسم، ومن خالل أعضائه، فـالعين     " "، بل فى    ""المشكلة إذن ليس فى     
كلة إذن هى إرادة الخطيئة، وتيـار اإلثـم         ترى الجيد والردىء، وكذلك األذن وبقية األعضاء، المش       

  . والفساد، الذى تسلل إلينا منذ سقوط آدم أبينا
  

أما حينما يدخل الرب إلى دائرة حياتنا، ويصير محور حبنا وانشغالنا، فحينئذ يتقدس الجسد بروح               
  : اهللا العامل فينا، من خالل ركائز محددة وهى

  

 
  

، إذ فيها يتم تحديـد   ""بل يتطهر ضميرنا " "وفيها ال نزيل    
الطبيعة اإلنسانية بالروح القدس، ونولد ثانية من الماء والروح، وكما كان روح اهللا يرف على وجـه         

ناً هللا،  المياه فى الخليقة األولى العتيقة، كذلك يولد اإلنسان من الماء والروح، ميالداً جديداً، فيصير اب              
  . بعد أن كان ابناً آلدم

  

 
  

 رشم صـليب،    ٣٦وفيه يتم تثبيت اإلنسان فى روح اهللا، ويتدشن هيكالً مقدساً للرب، من خالص              
  : تحمل معان روحية هامة، حيث تتم الرشومات هكذا

  

  . الرشم األول على الرأس، لتقديس الفكر?
  .  رشومات على الحواس، لتقديسها أيضا٧ً ?
  . رشمان على القلب والبطن، لتقديس المشاعر واألحشاء?
  . رشمان على الظهر والصلب، لتقديس اإلرادة?
  . رشماً على الذراعين، لتقديس األعمال١٢ ?
  .  رشماً على الرجلين، لتقديس الخطوات١٢ ?
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وتـتم فينـا    وهكذا يتدشن الجسد بالروح القدس، كما ندشن األوانى المقدسة، والكنائس، والمذابح،            
  . ": "الكلمة

  

 
  

وفيه نثبت فى المسيح، ويثبت المسيح فينا، وذلك حينما يسرى دمه فى دمائنا، ويتحد جسده الطاهر               
" : "بأجسادنا، فنأخذ من الرب قوة قيامته، وحياة أبدية

  ،" "  ،"

 ".  
  

 
  

وما يشمله من جهاد ضد الخطية، وأمانة فى حفظ الوصية، وصالة متواترة ومـستمرة، ودراسـة             
فهذه كلها تنير الذهن وتشبع الروح، وتضبط ..  الحية، وقراءات واجتماعات وخلوات روحية   لكلمة اهللا 

  . الجسد، وتقدس الكيان اإلنسانى
  

إن الصوم ورفع الذراعين فى الصالة، وقرع الصدر، والمطانيات، وسائل ناجحة فى ضبط الجسد       
 التعبير المستمر عن الحـب هللا       واشعال نار الروح، وتطهير الكيان اإلنسانى من أوجاع الخطية، مع         

  . واألمانة فى الجهاد الروحى
  

وكما اشترك الجسد مع الروح فى صنع الخطية، هكذا يشتركان معاً فى الجهاد الروحى، ليشتركا               
  !!معاً فى النهاية فى المجد األبدى، فاإلنسان كل متكامل، ليس فيه تجزئة أو تفتيت

  

 
  

ليس نجساً، أن خطايا كثيرة نسبها الرسول بولس للجـسد، ولكنهـا خطايـا    " "مما يؤكد أن    
: "... نفسية، ليس لألعضاء دخل فيها، إذ يقول      

  ،

 "... .  
  

كالعداوة : كالزنا والنجاسة والقتل والسكر، وأخرى نفسية: وهكذا أوضح لنا لخطايا جسدية عضوية     
" "ونسب الكل للجسد، أى ... والخصام والغيرة والسخط والتحزب والحسد 

  !!وليس للجسم التشريحى نفسه
  

 
  

نه قدس أجسدانا حينما أتحد بطبيعتنا، وحينما رضى ان يتحد بنا ويسكن فينـا،       شكراً للرب إذن، أل   
، وفى تجسد الرب من أحشائها قبول ضمنى أن يسكن فى كـل     ""فالعذراء ندعوها   
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"منا  

 " ،" " ،" ".  
  

  !!فلنتعامل مع أجسادنا من هذا المنطلق المقدس
  

"وأن  " "ولنجاهد فى طريق الطهارة، معتبرين أننا نتعامـل مـع           

 ". 


