
 

  

  يونــــــــــــان
  ومشكلة الثالثة أيام والثالث ليالى

 

ن   ون اب ذا يك ال هك ام و ثالث لي ة أي ي بطن الحوت ثالث ان ف ان يون ا آ ه آم ألن

  )40 : 12متى    (ثالثة أيام و ثالث ليالاالنسان في قلب األرض 

صلبوه وفي                 وم الثالث   و يسلمونه الى األمم لكي يهزأوا به و يجلدوه و ي وم   الي  يق

  )19 : 20متى  (

  .لكن يمثل المسيح فى الجحيم بالروح. يونان ال يمثل المسيح فى القبر بالجسد

الروح  د ب وت متح سد، والاله ن الج روح ع صلت ال روح انف لم ال دما أس سيح عن الم

م ال ينفصل            . والالهوت متحد بالجسد   واتحاد الالهوت بالروح وبالجسد اتحاد آامل ودائ

  :نفالسيد المسيح لـه نزولي

 )27: 2أعمال (نزول بالروح للجحيم أو نزول النفس للهاوية  

ة      )نزل إلى الجحيم من قبل الصليب ـ القداس اإللهى ( يم هو ثالث روح للجح زول ال  ن

  .أيام وثالث ليالى

ين                  . ونزول بالجسد للقبر    ام وليلت ة أي ر فيكون ثالث زول الجسد فى القب فى  (أما ن

  )19: 20متى ). (ثالث يوم قام

سبق فرأى و تكلم عن  … لن تترك نفسي في الهاوية و ال تدع قدوسك يرى فسادا  ألنك  

سادًا  سده ف ة و ال رأى ج ي الهاوي سه ف رك نف م تت ه ل سيح ان ة الم ال (قيام  ، 27: 2أعم

31(.  

سادسة            ساعة ال ا من ال راً 12(آانت ظلمة على وجه األرض آله د  3(للتاسعة  )  ظه  بع

ة صرخ      ونحو الساعة التاسعة أى     ). الظهر اء الظلم قبل الساعة التاسعة بقليل أى فى أثن

التى صرخ فيها (فحسبت هذه الليلة ). 46: 27متى .(يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح

  .للروح ولم تحسب للجسد) بصوت عظيم



 

  

ودى ويم اليه ى اساس التق ذا الحساب عل ه. ه ل آل ر اللي ل يعتب وم . فجزء اللي وجزء الي

  . ساعة24ال عن  النهار وليس عنواليوم يق. يعتبر اليوم آله

  

  :المراجع آتابين

ان       .  عظة للموعوظين  40ه  ــ القديس آيرلس األورشليمى ل    1  عظة آاملة منهم عن يون

  .ونزول المسيح بالروح للهاوية

  ". عن الروح القدس"ـ باسيليوس الكبير 2

ه فى بطن الحو       : يقول القديس باسيليوس ما معناه     ان ونزول ة يون ت قصة  هل ألن حادث

سيط                     . بسيطة ة أمر ب ذه الحادث ـه ه ذى ترمز ل هل معنى هذا أن نزول المسيح للجحيم ال

  . آال بل إنه أمر هام جدًا

  

  )27: 2أعمال " (ألنك لن تترك نفسى فى الهاوية، وال تدع قدوسك يرى فسادًا"

ة، وال رأى جسده                           " سه فى الهاوي رك نف ن تت ه ل ة المسيح أن م عن قيام رأى وتكل سبق ف

  )31: 2أعمال ". (ادًافس

  ".من قبل الصليب) الهاوية(ونزل إلى الجحيم  ":وفى القداس

ى      ) أى فى الروح المحيي   (الذى فيه   : "وفى بطرس األولى   أيضًا ذهب فكرز لألرواح الت

أى ". (مماتًا فى الجسد لكن محيي فى الروح) 19: 3: 3بط 1) (لكى يحيها(فى السجن 

  )18: 3بط1) (محيي فى النفس

  

  


