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  جورج حبيب بباوي. د
٢٠٠٦ 



١(دالتجس(  
  

  ن اهللا قد أعلن عن نفسه يف  وأل.د ميثل قلب وجوهر الديانة املسيحيةالتجس
خمتلفة ومتعددة  صوراً األربعة األناجيل تقدم لنا أن، فكان من الالزم اإلنسانيةالطبيعة 

 ومن هنا قدم كل ،مع املسيح متثل خربة الذين عاشوا األناجيلن عن املسيح، ذلك أل
  . زاوية معينة عن حياة املسيحإجنيلي

 يتوقف عند حدود اإلعالنن هذا إ فقط، ف اهللا عن نفسه يف كتابٍأعلنإذا   
حياناً أ وحتتاج إىل تفسري و، هلا حدود معينة-  مهما كانت - الن الكلمات ؛احلرف

، فلو كان الكالم واإلنسان هناك فرق كبري بني احلرف ،وبالطبع. إىل تفسري التفسري
 وإذا، اإلنسانر ، ألصبح الكالم هو القانون وهو الشريعة اليت تسياإلنسانأوضح من 

لن  اإلنسان أنن ذلك يعين يف النهاية إنفسه، ف اإلنسان كانت الشريعة أوضح من
  .يفهم الشريعة

 ،باألنبياء اليهود يفتخرون إن "السكندري كليمنضسأوقد قال القديس   
 أردنا فإذا حنن اأم ، بالناموس وهؤالء باملعرفةأولئك .اليونانيون يفتخرون بالفلسفةو
نه يتغري إ احلرف فاأمد املعرفة الصحيحة، هذه احلياة تولِّ".  نفتخر فلنفتخر باحلياةأن

 احلياة فهي تنمو منواً طبيعياً، تتطور إىل أمانه ميوت، إن مل يتغري أو يتبدل فإويتبدل، و
 ألا ،بعاداً جديدة كلما مر عليها الزمنأالعقيدة املسيحية تكتسب  ولذلك .فضلاأل

 اأم احلرف عتيق إنمبنية على حياة املسيح، وهذا ما عناه الرسول بولس حينما قال 
 جبدة الروح، ولذلك فاملسيحية مل وإمنا ،الروح فجديد لكي نعبد اهللا ليس بعتق احلرف

  .تأت بشريعة أرضية
                                                 

تفريغ عن شريط كاسيت إلحدى احملاضرات اليت ألقيت باليوم الروحي بدير أيب سيفني مبصر القدمية يوم األحد ) 1(
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 ، اإلنسانإىل طبيعة) العالقة باهللا(د هو دعوة هامة جداً إىل رد التدين التجس  
ن الكون  أل؛ نبحث عنه يف الكونأن نبحث عن اهللا، فال جيب أن أردنا لو أننامبعىن 

 ن اهللا خارجأل ؛ اإلنسان نبحث عنه خارجأن كذلك ال جيب .يعلن قوة اهللا فقط
 إن. اإلنسانبحث عن اهللا داخل ن أن  جيبوإمناموجود ويعلن عن حكمته، اإلنسان 

، اإلنساين بقايا السقوط - كما يسميه اآلباء -البحث عن اهللا خارج اإلنسان هو 
ن حياته قد جفت  أل؛بعد السقوط كان يبحث عن اهللا خارج ذاته اإلنسان أنذلك 

الذي يبحث فاإلنسان. شرق فيه بلمعان واضح كما كان قبل السقوطومل يعد اهللا ي 
 ولكنه لن جيد اهللا ،اهللا خارج حياته لن جيد اهللا، قد جيد قوته، قد جيد حكمتهعن 

 لن جند اهللا فإنناولذلك . على مستوى العالقة الشخصية اإلنسان كشخص يتعامل مع
  . جنده يف يسوع املسيحوإمنا ،يف الكون
وحنن كمسيحيني نؤمن باحلياة اجلديدة اليت أتى هبا املسيح، هذه احلياة ال   

 وهذا هو ما عاجله الرسول بولس يف حديثه عن . احلرفإلينا يوصلها أنميكن 
 أن ولكن هذه الوصية ال تستطيع ، فالناموس جيد ومقدس والوصية صاحلة،الناموس

 الناموس يف أنن الفرق العهد القدمي واجلديد يتمثل يف إ .امليت إىل احلياة اإلنسان ترد
 هو  فاملسيح، يف العهد اجلديدأما، واإلنسانهللا العهد القدمي كان هو الوسيط بني ا

 أن ولذلك حنن نستطيع ، املسيح حمل التوراة والشريعة يف العهد اجلديد حلَّ.الوسيط
 . املأسورين يف عبودية اخلطيةوإطالقنتحدث عن قيامة املوتى ورد البصر للعميان 

 اهللا أنسيحية هو حتت قصاص املوت، أما ما هو جوهري يف امل اإلنسان الناموس وضع
 امليت الذي يأخذ احلياة من اهللا هو ذلك اإلنسان نإ، ولذلك فلإلنسانيرد احلياة 

 بكثري من مستوى الشريعة والناموس أعظم يسلك مبستوى أنالذي يستطيع اإلنسان 
  .يف العهد القدمي



ن املبادئ والقواعد العقائدية الضخمة اليت قيلت على اجلبل ال إ ف،ولذلك
 املسيح هو وسيط العهد اجلديد الذي جاء حبياة أن أساس على إالَّفهم  تأنميكن 
 عواالتضانه يعرف السالم ونقاوة القلب إ ف،ن يأخذ احلياة اجلديدةوكل م. جديدة

 خدك يأخذ ثوبك، ومن لطمك على أنرك ميالً، ومن أراد  من سخ.وحمبة اآلخرين
 للبشر املأسورين يف قبضة املوت الذين عطاةمهذه الوصايا ليست وصايا . اخل ... األمين

  . جديدةإنسانية ولكنها للذين هلم حياة ، متعفنةإنسانيةهلم حياة 
 إن ندرك أننه جيب أ، اإلجنيلوألجل ذلك، فمن األمور األساسية عند قراءة   
فالروح واحلياة يشهد "  به هو روح وحياةأكلمكمالكالم الذي  "ليس حرفاإلجنيل 

قرأ اإلجنيل يف عشية وباكر ويف  يأنولذلك فقد رتبت الكنيسة ، يلاإلجنهلما 
القداس، فكلمة اإلجنيل هنا هي الشهادة الرسولية عن احلياة اليت سنأخذها يف 

فخارستيا قد اليت ال تتصل وال ترتبط باإل اإلجنيل ن قراءةإ ف، ومن هنا.اإلفخارستيا
  .تكون عبادة حسب احلرف

قرأ يف قرأ كشهادة، وهو آخر ما يي اإلجنيل نإ ف،وحسب ترتيب الكنيسة  
 فنحن نبدأ بالرسول بولس لكي نفهم الفرق بني العهد القدمي وبني الشريعة .القطمارس

 وبعد ذلك نقرأ بقية الرسائل الكاثوليكون واالبركسيس ،اجلديدة اليت يف املسيح
 أُعلنتاحلياة اليت  إىلكل هذه القراءات هي مدخل  .باإلجنيلهي توالسنكسار، مث نن

  .األناجيل يف التجسد، وهو احلدث الذي تشهد عنه أُعلنت هذه احلياة .يف املسيح
والتجسد هو احتاد الالهوت بالناسوت، هو الصليب، هو القيامة والصعود 

ر كثرياً  املتجسد الذي احتد بالطبيعة البشرية هو الذي غياإلله. واجللوس عن ميني اآلب
 وعيد الغطاس أو عيد معمودية املسيح، هو العيد الذي ميثل بداية .ةمن هذه الطبيع

ن املسيح  أل؛ امسنا كمسيحينيأخذنااستعالن املسيح كابن هللا، ويف هذا العيد حنن 
، فال فكل ما حيدث للمسيح، حيدث لنا .مسح بالروح القدس وحنن لنا نفس املسحة



 هو إذ بدايته تكون يف املسيح وإمنا،  يبدأ من ذواتناأنشيء يف حياتنا الروحية ميكن 
 ليست موجودة يف املسيح فسوف إمكانيات كانت لدينا فإذا.  كثريينإخوةالبكر بني 
 موجودة يف املسيح إمكانيات كانت هناك وإذا . ولن يكون هلا قوة حياة،لن تستمر

يف ا يف منهجنا يف التعليم أو مما، إن ذلك ينبئ عن وجود خطأ إ ف،وليست فينا
  .احلياة الروحية

عندما اعتمد املسيح : "أريوس الرسويل يف الرد على أثناسيوسويقول القديس   
 ".كنا حنن الذين اعتمدنا فيه، وعندما مسح بالروح القدس كنا حنن الذين مسحنا فيه

 الكائن مع اآلب األزيل االبن أن، ذلك اإلنسانيةفاملسيح قَبِلَ الروح القدس نيابة عن 
 يف ذات اجلوهر الواحد، هو واآلب والروح القدس جوهر واحد منذ األزل زلياًأ

 مع الروح القدس يف جوهر واحد، ولذلك فهو ال  األقنوم الثاين هو واحدباعتبار
نساناً إ يمسح به، ولكنه عندما جتسد وصار أنحيتاج إىل الروح القدس وال ميكن 

 يف قداس اللقان أو التسابيح فإننا ولذلك . فقد مسح بالروح القدس ألجلنا،مثلنا
 ملغفرة األردنيا ربنا يسوع املسيح الذي اعتمد يف "اخلاصة بعيد الغطاس نصلي 

  ".خطايانا
 كما شرح آباء - األردن مبعمودية املسيح يف أخذناهاواملغفرة اليت   
 فتعليم املسيحية عن .اإلنسانية هي إعادة الروح القدس إىل الطبيعة -الكنيسة 

يضاً جتديد الطبيعة اإلنسانية أعين ي وإمنا ،غفرة ال ينحصر يف رفع عقوبة املوتامل
 فمن اخلطورة ، ولذلك.وشفاء النفس واجلسد ورد اإلنسان إىل شركة الكنيسة

 ،خيطئ بعد املعمودية، يصبح مثل آدم بعد السقوط اإلنسان الذي أن نظن أنمبكان 
 ولذلك فنحن الذين اعتمدنا وقبلنا ، األبدفالسيد املسيح رفع مبوته عقوبة املوت إىل

 كمعاقبني خبطية املوت، بل نقف أخطأنانقف يف حضرة اآلب إذا   الاإلميان
ن كان قد إو" ولذلك يقول القديس يعقوب الرسول ،كمرضى حمتاجني إىل الشفاء



 حيتاج إىل اًفاخلطية هنا قد تعين مرض ." تشفى املريضاإلميانوصالة ... فعل خطية 
 حيتاج إىل التعليم، وقد تكون هي الفساد الذي حيتاج إىل  وقد تكون جهالً،شفاءال

ن  أل؛فنحن ال نعود كما كان آدم بعد السقوط . ويف التوبةاإلفخارستياالتجديد يف 
 املوت مبوته، وهذا هو التغيري الكبري الذي جاء وأدان اخلطية يف اجلسد أداناملسيح 

 راعي أقام اهللا إن" له قوة حياة ال تزول األبد حياً إىل  الوسيطأصبح فلقد .به التجسد
 فقوة وهبات الصليب تصلنا إذن". األبدياخلراف العظيم يسوع املسيح بدم العهد 

ت مثل ، مل مياألبدبسبب القيامة، فرئيس الكهنة الذي قدم هذه الذبيحة مرة إىل 
 . وجه اآلب ألجلناأماميظهر  واألبد هو حي إىل وإمنا ،رؤساء الكهنة يف العهد القدمي

 احتد بكل إذإىل حياة عدم الفساد،  اإلنسانية نقل الطبيعة -بتجسده  -واملسيح 
 أنبوليناريوس أ ولذلك فعندما أنكر .أي النفس واجلسد ، اإلنسانيةمكونات الطبيعة
ا  مإن" القديس غريغوريوس النيزيرتي قد رد عليه قائالً أن جند إنسانيةاملسيح له نفس 

 كل ما أن ندرك جيداً أن ومن هنا جيب ."مل يتخذه املسيح مل خيلص ومل ينل الشفاء
 خارج التجسد ليس ألن هو من خالل التجسد، ،يف احلياة اجلديدة اإلنسان يأيت إىل

اجلديد  اإلنسانية  نطلبه من اآلب، فكل ما نطلبه، نطلبه يف رأسأنهناك شيء نستطيع 
  .لسمواتآدم الثاين الرب الذي من ا




