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 مقدمة

  
 !!يئن الشباب كثيرا من سطوة الجسد 

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

  
ألم يكن في إستطاعة الرب أن يخلقنا بدونها؟ أو علي األقل ال تتحرك فينا إال 

 في إطار معين إرادي؟

  
إن الجسد يشتهي ضد الروح ، والروح ضد الجسدد ، وهدذان ": الكتاب  ألم يقل

 (.11: 5غل " )يقاوم أحدهما األخر

  
، !! لكن القيامة حلت لنا المشكلة ، فالرب يسوع نفسه أخذ جسدا وحدل بينندا

ولما فدانا علي الصدلي  ومداع عوضدا عندا قدام بدنفس الجسدد ولكدن بشدكل 
، لدم !!، كان جسده منيرا وروحانيدا!! ب مغلقةدخل إلي العلية واألبوا!! نوراني

ولدم بتعدرف عليده !! يتعرف عليده تلميدذا عمدواال إال بعدد أن إنفتحدت أعينهمدا

!! السدم  الكثيدر -بإرشداده–التالميذ علي بحيرة طبرية ، إال بعدد أن اطدطادوا 
وحينما طعد الرب إلي السماء جسديا ألن الهوته لم ينفصل قط عن ناسوته ، 

 !!لصلي  ، وال في القبر ، وال بعد القيامة ، وال في أورشليم السمائيةال علي ا

وطدار لطبيعتندا اسنسدانية !! أتحد الالهوع بالناسدوع ، بطريقدة نهائيدة وأبديدة
ووقف الرب وما يدزال شدفيعا كفاريدا عدن جنسدنا !! سفير في مقادال السماء

 .أمام العدالة اسلهية 
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لكي ال تخطئوا ، وإن أخطأ أحد فلنا شدفي  عندد هذا  –يا أوالدي -أكت  إليكم "
اآلب ، يسوع المسيح البار ، وهو كفدارة لخطاياندا ، لديس لخطاياندا فقدط ، بدل 

 (2، 1:  2يو 1" )لخطايا كل العالم أيضا
  

 ما هو الجسد؟

  
 !!يري البعض في الجسم اسنساني عدوا لدودا للروح وسجنا خطيرا لها

  
فالرب هو الذي خلق لنا هذا الجسد ، وكل خليقدة . ..هذا الفكر ليس مسيحيا 

الرب مقدسة وحسنة جدا ، كل األعضاء مقدسة ، وكل خالياها مقدسة ، وكل 

وظائفها مقدسة ، بل األعضاء التي نتصورها قبيحة لها جمدال أفضدل ، ففيهدا 
وسر إستمرار النوع البشري ، وسر استحداد بدا، ، وشدركة يكمن سر الحياة ، 

 !!الخلق م  هللا

  
فلقدد تددنت وتدنسدت ، فلدم تعدد تدري !! نظرتنا إذن هي المحتاجة إلي تعديل

فيما خلقه هللا من أعضاء وغرائز إال السلبية واسنحراف ، وتنسي ما فدي ذلد  

 !!ة وح  وقداسةكله من اسيجابي

  
 (.4:  13ع  " )ليكن الزواج مكرما عند كل واحد ، والمضج  غير نجس"† 

  
 (.22:  5أف " )لم يبغض أحد جسده قط ، بل يقوته ويربيه"† 

  

الرجل هو رأال المرأة ، كما أن المسيح أيضا رأال الكنيسة ، وهو مخلد  "† 
 (.23:  5أف " ) الجسد

  
، ولكني أندا أقدول مدن نحدو ( ون اإلثنان جسدا واحداً أن يك)هذا السر العظيم "† 

 (. 32:  5أف " )المسيح والكنيسة

  
 (.13:  6كو 1" )الجسد ليس للزنا بل للرب ، والرب للجسد"† 

  

 (11:  2كو " )الجسد للمسيح"† 
  

المشكلة إذن ليس في الجسم بل في تيدار اسمدم العامدل فدي الجسدم ومدن 

خددالل أعضدداءه ، فددالعين تددري الجيددد والددرد  وكددذل  األذن وبقيددة األعضدداء ، 
المشكلة إذن هي إرادة الخطيئة وتيار اسمدم والفسداد الدذي تسدلل إليندا مندذ 

 .سقوط أدم أبينا

  
صير محور حبنا وإنشدغالنا ، فحينئدذ أما حينما يدخل الرب إلي دائرة حياتنا ، وي

 :يتقدال الجسد بروح هللا العامل فينا ، من خالل ركائز محددة وهي

  

 المعمودية -1

  
:  4بدط 1" )من األعمال الميتة"بل يتطهر ضميرنا " وسخ الجسد"وفيها ال نزيل 

إذ فيها تجديد الطبيعة اسنسدانية بدالروح القددال ، ونولدد مانيدة مدن المداء ( 21

لروح ، وكما كان روح هللا يرف علي وجه المياه في الخليقة األولدي العتيقدة وا
، كذل  يولد اسنسان من الماء والروح ، ميالدا جديددا ، فيصدير إبندا ، ، بعدد أن 

 .كان إبنا ألدم



  

 الميرون -2

  
وفيه يتم تثبيدت اسنسدان فدي روح هللا ، ويتدشدن هديكال مقدسدا للدرب ، مدن 

 :لي  ، تحمل معان روحية هامة ، حيث تتم الرشوماع هكذا رشم ط 36خالل 

  
 .الرشم األول علي الرأال ، لتقديس الفكر† 

 .رشوماع علي الحواال ، لتقديسها أيضا 1† 
 .رشمان علي القل  والبطن ، لتقديس المشاعر واألحشاء † 
 .رشما علي الذراعين ، لتقديس األعمال 12† 

 .يس الخطواعرشما علي الرجلين ، لتقد 12† 
  

وهكددذا يتدشددن الجسددد بددالروح القدددال ، كمددا ندشددن األوانددي المقدسددة ، 

أمدا تعلمدون أنكدم هيكدل هللا ، وروح "والكنائس ، والمذابح ، وتتم فينا الكلمدة 
 (16:  3كو 1" )هللا يسكن فيكم؟

  

 التناول  -3

  

ي وفيه نثبت في المسيح ، ويثبت المسيح فينا ، وذل  حينمدا يسدري دمده فد
دمائنا ويتحد جسده الطداهر بأجسدادنا ، فنأخدذ مدن الدرب قدوة قيامتده وحيداة 

، ( 56:  6يدو " ) من يأكل جسدي ويشرب دمي ، يثبدت فدي وأندا فيده": أبدية 
من يأكل جسدي ويشرب دمي ، فلده "، (  51:  6يو " ) من يأكلني ، يحيا بي"

 (.54:  6يو " ) حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم األخير

  

 الجهاد الروحي -4

  
وما يشمله من جهاد ضد الخطية ، وأمانة في حفظ الوطدية ، وطدالة متدواترة 

... ومستمرة ، ودراسة لكلمة هللا الحية د وقراءاع وإجتماعاع وخلدواع روحيدة 
فهددذه كلهددا تنيددر الددذهن وتشددب  الددروح ، وتضددبط الجسددد وتقدددال الكيددان 

 .اسنساني

  
ي الصددالة ، وقددرع الصدددر والمطانيدداع ، وسددائل إن الطددوم ورفدد  الددذراعين فدد

ناجحة في ضبط الجسدد وإشدعال ندار الدروح ، وتطهيدر الكيدان اسنسداني مدن 
أوجدداع الخطيددة ، مدد  التعبيددر المسددتمر عددن الحدد  ، واألمانددة فددي الجهدداد 

 .الروحي

  
في طدن  الخطيدة ، هكدذا يشدتركان معدا فدي   وكما إشترك الجسد م  الروح

روحي ، ليشتركامعا في النهاية في المجدد األبددي ، فاسنسدان طن  الجهاد ال

 !!كل متكامل ، ليس فيه تجزئة أو تفتيت

  

 الجسم ليس نجسا

  
ليس نجسدا ، أن خطايدا كثيدرة نسدبها الرسدول بدولس " الجسم"مما يؤكد أن 

وأعمدال " ... للجسد ولكنها خطايا نفسية ، ليس لألعضاء دخل فيها ، إذ يقول 
زنا ، عهارة ، نجاسة ، دعارة ، عبادة األومان ، سحر : رة التي هي الجسد ظاه

، عداوة ، خصام ، غيرة ، سخط ، تحزب ، شقاق ، بدعة ، حسد ، قتل ، سكر ، 
 ( 21-12:  5غال ..." )بكر 



  
كالزنا والنجاسة والقتل والسدكر : وهكذا أوضح لنا أن الخطايا جسدية عضوية 

... الخصدام والغيدرة والسدخط والتحدزب والحسدد الكعداوة و: ، وأخري نفسية 
ولديس للجسدم " لتيدار اسمدم العامدل فدي الجسدد "ونس  الكل للجسدد ، أي 

 !!التشريحي نفسه

  

 القيامة والجسد

  
شكرا للرب إذن ، ألنه قدال أجسادنا حينما أتحد بطبيعتندا ، وحينمدا رضدي أن 

وفدي تجسدد " د الطبدائ معمدل إتحدا"يتحد بنا ويسكن فينا ، فالعذراء نددعوها 

 .الرب من أحشائها قبول ضمني أن يسكن في كل منا 
  
هاأنذا واقف علي الباب وأقرع ، إن سم  أحدد طدوتي ، وفدتح البداب ، أدخدل "

 (.22:  3رؤ " )إليه ، وأتعشي معه ، وهو معي 

  
 (.11:  3أف " )ليحل المسيح باسيمان قلوبكم" 

  
 (.23:  11يو " )أنا فيهم وأنت في  " 

  
 !!فلنتعامل م  أجسادنا من هذا المنطلق المقدال 

  
مدن "وأن " هيكدل هللا"ولنجاهد في طريق الطهارة ، ومعتبرين أننا نتعامل م  

" ) يفسد هيكل هللا ، فسيفسده هللا ، ألن هيكدل هللا مقددال الدذي أندتم هدو
 (.11:  3كو 1

  
 


