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 تشبيهات التدبري
 وهي حصريًّا: ،م لنا الرسويل عدة تشبيهات أو أمثلةقد  يف معرض شرحه للتدبري  

 (.5: 7الشفيع لدى اآلب ) - 

 – 2: 47 – 1: 45 – 5: 44 – 4: 31(، هيكل احلياة )3: 8اهليكل ) - 
54 :3.) 

 (.4: 26 – 4: 10 – 1: 9تقدمة وذبيحة ) - 

 (.4: 13 – 3: 9ملٌك عظيم ) - 

 (.1: 14جتديد الصورة حبضور صاحب الصورة ) - 

 (.3: 24املصارع النبيل ) - 

 (.4: 27هزمية الطاغية ) - 

 (.5: 29موت احلية ) - 

 (.7: 37احَلَمل ) - 

 (.7: 44عدمي االحرتاق )االسبستوس  - 

 :على سبيل املثالمنهم ألربعة أمثلة فقط سنتعرض 

ره ال جيب أن يفرض تصيييييييييييو   ،مهمن يريد أن يعرف إميان أثناسييييييييييييوس، و ي  يقد   
ا يف امليامر اليت  ان دير السيييييييييريان يصيييييييييدره تابعاخلاص. ولدينا منوذج يعرفه  ل من  ان ي

امليلد: ملاذا  عيد م الراهب أنطونيوس السيييييريار ميمر، فقد قد  مناسيييييبة عيد امليلد والقيامة
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  ان امليمر إعادة صييييييييييياغة ملا ورد يف  حني جتسييييييييييد ا ، على أنه للقدي، أثناسيييييييييييوس، يف
من   ي  أواليت ال علقة هلا باملرة ب حماضييييييييييييرات اللهوت النظري للب أو ني دي بليسييييييييييييي

 تابات القدي، أثناسيوس. ومتر األيام ويصبح الراهب أنطونيوس السريار أسق  الكلية 
 لرييكية، وعندما حاول  تدري،  تاب تجتسييييييييييييد الكلمةت مرنع ر من التدري،، وأل ى ال 

األنبا شييينودة مادة ءبال الكنيسييية من مناها الدراسييية. همه حقيقة ما حدر. وقد أدر   
تنازل. ولن ي عمطلق لن يسييييم بشييييكل   ن يظن أنه على حق  أن احلوار مسييييتحيل ألن  ل مَ 

لسيييييييكندرية، ومن ال زال    تأثري الهوت العصييييييير وحنن هنا أمام من اسيييييييتوعب ترار ا
 الوسيط المي تطو ر على يد أنسلم وقادة حر ة الصلح.

ن هو على صييييييواب حنن لسيييييينا يف حلبة مصييييييارعة، وال هي قضييييييية مَ  أقول للكل:
هو ال يزال  ان و لصيييرارنا على الشيييرح والتوضييييح  ن منا على خطأ، بل الدافع احلقيقي ومَ 

للهويت. وعندما حياول أيٌّ من ال لريوس الدفاع عن الهوت العصيييييييييييييير اسييييييييييييييرتداد تراثنا ا
 الوسيط، فليعلم أنه يفصل نفسه عن تراثنا ويبدد أساسات التدبري.

وَمن قرأ نصوص اآلبال، وعلى و ه التحديد أثناسيوس مبا أن مناسبة الكلم هي  
 ال بد وأن تثور يف ذهنه بعض األسئلة: ، تاب جتسد الكلمة

 ريباً أال يم ر أثناسيوس نفسه شيًئا عن مصاحلة العدل مع الرمحة؟ألي، غ 

 اخلطايا؟ إىل دفع مثنمن قريب  أو بعيد مل يرِشر  أثناسيوس أننظر ال يلف  أمل 

ع ما هو املقصيييييود بدف وقد سيييييبق لنا أن شيييييرحنا يف حماضيييييراتنا عن جتسيييييد الكلمة 
، هبة ا  لإلنسيييييييييانية. فعندما بدد النسيييييييييان (1)الدين، وقلنا إن الدين هو الصيييييييييورة الهلية

                                                           
 يأ-ومرة أخرى حيث أن عمل ا  األمر يف مقاالته ضد األريوسيني، فيقول: ت تأثناسيوس ذا ويؤ د القدي، (1)
ظل عمل ا  ن الئقًا أن يالمى خرِلق  املً، قد صار ناقصًا بسبب املخالفة، وصار ميتًا باخلطيئة، فلم يك -نسانال

ى من أ ل األعمالت، لكنه تخرلق إهلما يرقال لب، اجلسد الناقص. و  . أل ل ذلك فإن  لمة ا  الكامل قد.. ناقصاً 
ت الفردوس ينقصه اخللود والطريق إىل ان نسان  نسان. فاليكّمل بنفسه ما هو ناقص عند ال عن االدين  بعد أن يويف
 .(66: 2)ضد أريوس 
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الصيييييورة  ان اريق اخللص هو جتديد الصيييييورة الهلية فينا ألن اخللص لي، عمًل مو  ًها 
ا إرضييييييال عدل ا  اآلب املشييييييتعل غضييييييبً  ووال ه ،االبن مثن اخلطايادفع ي، هو ، وللآلب

 والمي حرق ابنه مصلوبًا، بل هو إبادة املوت وسلطانه فينا.

والعقوبة ليسييييييييي   ما نفهمها اآلن يف الثقافة املعاصيييييييييرة، أي باملع  القانور، بل  
ل النسييان من الو ود إىل الفنال، أي إبادة الكيان النسييار )را ع الفصييل الثامن  هي  و  

 له(، وتلشيييييي خلقة ا . ألن املوت هدم الكيان النسيييييار، وأعاد النسيييييان إىل ما  ان 
عجز  أيت، الفساااااااااد ال بيعيب أو الفنال المي أعطاه الرسييييييييييويل اسييييييييييم تعليه، وهو الرتا

ا بقوعر ومع  تر  ، ألن النسيييييييان هدم نفسيييييييه، بالضيييييييافة إىلاإلنسااااااأ عي أأ يبقى االدو
 (.4: 7انتزاع نعمة الصورة الهلية )

 : الشفيع لدى اآلبالمثل األول

سييييوس خدمة (، وحدد الرسيييويل أثنا5: 7صيييار الرب يسيييوع شيييفيًعا لدى اآلب ) 
ا أن يصييون االرب يسييوع  اآليت: تهو وحده الق در أن يأيت بالفاسييد إىل عدم فسيياد، وأيضييً

صيييييدق اآلب ... وحيث أنه هو  لمة اآلب ويفوق الكل،  ان هو وحده القادر أن يعيد 
 خلق  ل شيل وأن يتأمل عن اجلميع وأن يكون شفيًعا عن الكل لدى اآلبت.

  أن:وهنا جيب أن ننتبه وبشدة إىل 

 الشفيع ال ميكن أن يشفع إذا  ان هو نفسه واقًعا    حكم الدينونة. -1

 البديل يظل بديلً دون أن يتحول إىل شفيع. -2

؛ ألن الكلمة هو الله المي فوق الكل، وهو الشييييييفيع إىل عدم فسيييييياد الفاسييييييدر   و لَ  -3
(، وهي خدمة الرب يسيييييييييوع 24: 9عب  – 5: 7عب  – 1: 2يو  1ابقاً ملا نراه يف )
 رئي، الكهنة.
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 المثل الثاني: هيكل الحياة

تأعد الرب  اجلسييد يف العمرال ليكون هيكًل له و عله  سييده اخلاص متخًما إياه  
اللييه (.  ي  ميكن أن يكون الرب بييديًل، وهو 3: 8أداًة ليسييييييييييييييكن فيييه ويرظِهر ذاتييهت )
ان ميكن هو العلن األبدي المي   ماو ويعلن ذاته؟ المي جتس د لكي يعلن حمبته للبشر 

هلما البديل أن يقدمه؟ لقد أخم الرب   سيييييييييًدا قابًل للموت لكي يقدم هما اجلسيييييييييد عن 
اجلميع، ولكن  ان من املسييييتحيل أن يبقى هما اجلسييييد مي ًتا بعد أن  رِعَل هيكًل للحياة. 

 .(4: 31ياة بسبب احلياة اليت فيه )فإنه عاد إىل احل ،إذ قد مات  جسد  مائ    ،وهلما

 وهنا جيب أن ننتبه إىل أن: 

احلياة اليت ال متوت هي أرلوهية الرب واملخلص، وهي احلياة اليت قابل  املوت و ان   -1
 من القوة والفاعلية لدر ة أن  سد الرب مل يفسد يف القرب.

ملتصييًقا باجلسييد، و ان (، يرضييافر إليه أن املوت  ان 3: 44إعلن ذاته يف اجلسييد ) -2
 5: 44التصاق احلياة به أمرًا ضروريًّا خللص النسان حىت تصبح تاحلياة داخل اجلسدت )

- 7.) 

هل أدرك المي يقبعون ورال امليكروفونات أن  ول املائ  إىل حياة، والفاسد إىل  
 ؟، ولي، جمرد أن جيوز البديل املوتعدم فساد ضروريٌّ للخلص األبدي

 لثالث: التقدمة والذبيحةالمثل ا

، وعندما (1: 9يؤ د الرسيييييييويل أن الرب قد أخم لنفسيييييييه  سيييييييًدا قابلً للموت ) 
(. فقد هزم 1: 9ميوت على الصييييييييليب تيبقى يف عدم فسيييييييياد بسييييييييبب ا اد الكلمة بهت )

الرب  املوَت عندما قد م للموت ذلك اجلسيييييد المي انمه لنفسيييييه  تقدمة مناسيييييبة وذبيحة 
ت ) خالية من  ل . عند ذلك ترفع املوت فورًا عن مجيع نظرائه من البشييييييييييييييرت (1: 9عيب 
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(9 :8). 

 وهنا جيب أن ننتبه إىل أن: 

ا للموت ) -1  .(4: 9أبطل الرب فساد املوت ووضع حدًّ

عنيييدميييا ميييات الرب تأل يييل اجلميع، فييياجلميع إذن مييياتوات.  ي  ميييات اجلميع؟ ألن  -2
 الرب أربيَد الفسييييياد واملوت من اجلسيييييد بفضيييييل ا ادالنسيييييانية فيه ابيعة واحدة وملا مات 

 (.5: 20الكلمة به )

يؤ د الرسييييييييويل يف الفصييييييييل الثامن أنه عندما بمل الرب  سييييييييده للموت عن اجلميع،  -3
وا أواًل: لكي إذا  ان اجلميع قد مات كل هذا  علر مي أجل محبتر للبشاااااا   وقد مه لآلب،

(، وهكما يردد أثناسيييييييوس عبارة 4: 8الفنالت )فيه، فإنه يربطل عن البشيييييير شييييييريعة املوت و 
: 15 ور   1رسيول الرب: ت ما يف ءدم ميوت اجلميع، هكما يف املسييح سييرحيا اجلميعت )

(. ثانياً: ألن الرب أبطل شريعة املوت والفنال ألن سلطان املوت قد استرنِفد يف  سد 22
 .(4: 8الرب )

،  ائًنا  سييييييده للموت. واملوت لي  ان  احملبة هي اليت اسييييييترعِلن  بتقدمي الرب 
مثل الشييييجر واألحجار والبشيييير، بل هو الفسيييياد المي أصيييياب الكيان النسييييار، وهو ما 
يؤ ده الرسييييويل يف بقية الفقرة: تفإن البشيييير المين ر عوا إىل الفسيييياد باملعصييييية يعيدهم إىل 

امة يبيد يعدم الفسيييياد وحيييهم من املوت باجلسييييد المي  عله  سييييده اخلاص، وبنعمة الق
ت ) إذن فقد رد  احلياة بعد إبادة املوت، أو باحلري أربيد  (.4: 8املوت  ما تبيد النارر القش 
 املوت لكي يعطي حياًة للبشر.

 الملك العظيمالمثل ال ابع: 

تو ما أنه عندما يدخل أحد امللوك الِعظام إىل مدينة عظيمة ويسييييييييييييييكن يف أحد  
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ها أعظم تكرمي، وال جيرؤ أي  عدو  أو عصييييييابة أن تدخل إلي بيوهتا، فإن املدينة  لها تكرمه
...  ال إىل عاملنا وسيييييييكن يف  سيييييييد .اثل أل سيييييييادنا ... وأبطل فسييييييياد املوت .. ألن 
اجلن، البشري  ان سيهلك بالتمام لو مل يكن رب الكل وخملص اجلميع ابن ا  قد  ال 

ا للموتت )  .(4 - 3: 9ليضع حدًّ

 αντι ψυχονات اسيييييييييتخدم أثناسييييييييييوس الكلمة اليونانية يف هما الفصيييييييييل بالم 
تفييديييًة عن اجلميعت. والكلميية معروفيية يف األدب اليونييار وتعم مييا يرقييد م من أ ييل البقييال 

 –الجنليزي للعهد اجلديد والكتابات املسيييييييييييييييحية األوىل  –على حياة )القاموس اليونار 
 Kittle (10وبعده جمموعة (. هما القاموس 75، ص 1952إصييدار  امعة شيييكاغو، 

جملييدات، ق قيياموس الكلمييات اليونييانييية اخليياص بيياآلبييال،  ييل هييمه من مصيييييييييييييينفييات القرن 
، (، ومل يسيييتخدم أثناسييييوس قاموسيييا لكي يكتبالعشيييرين، ومل تكن معروفة يف زمن اآلبال

وإمنا شيييرح الميان على أسييياس التدبري، وهو العهد اجلديد األبدي، عهد الشييير ة املسيييتعلن 
  املسيح يسوع، عهٌد شري د على شخص أو أقنوم الكلمة املتجسد.يف

هما حيتم علينا أن نقرأ بدقة شيييييييييييرح أثناسييييييييييييوس نفسيييييييييييه ألن  لمة فدية حيددها  
أثناسيييييييوس ت ان الئًقا أن يقدم هيكله اخلاص وأداته البشييييييرية فديًة عن اجلميع موفيا دين 

وت د همه الكلمات لقلنا ما قاله الهاجلميع مبوتهت. ولو  ان املعلم السييييكندري توق  عن
العصييييير الوسييييييط، ولكنه يتابع توهكما باناذه  سيييييًدا .اثلً جلسيييييد مجيع البشييييير وبا اده 

يُعد الفساااد  ولمهبم، فإن ابن ا  عدمي الفسييياد ألب، اجلميع عدم الفسييياد بوعد القيامة. 
نهم بواسطة بي بسبب الكلمة المي  ال وسكن ال بيعي بالموت لر سل اأ على البش 

 (.3 - 2: 9 سدهت )

تعمانوئيل إهلنا يف وسيييطنا مبجد أبيه والروح القدست )أنشيييودة يا ملك السيييلم(.  
فل دفٌع لدين   اآلب، ألن أثناسييييييييييييييوس مل يم ر أن املسييييييييييييييح  ال لكي يدفع الدين   

لينا إاآلب. و ما شرحنا يف دراستنا عن موت املسيح على الصليب،  ال الرب لكي يعيد 
ادة ، أي الصييييورة الهلية، وإعا للمانة أو العطيةما بددناه، وهو الصييييورة.  ان الدين تبديدً 



8 

 

د   ونانية د، وهو ما يربِعد أي مع  للكلمة اليالصييييييييييييييورة الهلية إلينا لي، ما يردفع، بل ما جير
، س  تفديةت عن معناها السائد. فالقوامي، تشرح الكلمات، ولكن املسيحية برمتها مل تؤ 

على  لمات، بل على أقنوم أو شخص ربنا يسوع. همه ميزة وخصوصية ال ميكن جتاهلها 
 ألننا لسنا أهل  تاب، بل أهل ا  املتجسد.

 يضع أثناسيوس عدة أسئلة: 13يف الفصل  

 * فما المي  ان على ا  أن يفعله؟

 * ما هي الفائدة من خلق النسان أصًل على صورة ا ؟

دة اليت تعود على ا  المي خلقهم و ي  يتمجد إن  ان البشر المين خلقهم * وما الفائ
 ال يعبدونه، بل يظنون أن ءهلًة أخرى هي اليت خلقتهم؟

ويعلق هو نفسييييييه على السييييييؤال بأن ا  خلقنا لنفسييييييه. ق يقدم مثل امللك، وهو  
إليهم  يمهب بشيييييييير: تإذ امتلك لنفسييييييييه بلًدا يرتك مواانيه آلخر ... وإن اقتضييييييييى األمر

 (.6- 1: 13بشخصه ...ت، ق خيتم: تأفل يشفق ا  باألوىل على خليقته ....ت )

وسؤال أثناسيوس نفسه: إذن فما هو المي  ان .كًنا أن يفعله ا ؟ و ي   ان  
 من املمكن أن يتم جتديد اخلليقة اليت و دت على صورة ا  مرًة أخرى؟

املسييييح نف، صيييورة ا  ألن البشييير خلقوا  حضيييور خملصييينا يسيييوعوال ابة هي: ت 
على مثال الصيييييورةت. فكي  ج التجديد؟ وإ ابة أثناسييييييوس نفسيييييه: ت ان من اللئق أن 
يأخم  سييييًدا قابلً للموت حىت ميكن أن يبيد فيه املوت وجيدد خلقة البشيييير المين خرلقوا 

 (.9: 13لسد همه احلا ة سوى صورة اآلبت ) ًؤاعلى صورته. إذن مل يكن  رف

إن إبادة املوت ورد الصورة اريق ءخر مل يعرفه أنسلم وال غريه، والزال اريٌق شبه  
 جمهول عند المين سقطوا يف األسر البابلي.
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إن جتديد الصيييييورة هو بالتجسيييييد والصيييييلب والقيامة، وهو إبادة املوت، ورد احلياة  
دة البيولو ية بالوال األبدية، وانعتاق النسييييييييييان من سييييييييييلطان الفسيييييييييياد واملوت ومن الوالدة

 السماوية من املال والروح.

ال مكان للبديل باملرة؛ ألن من أباد العقوبة لي، بديل يعاَقب، بل املخلص ربنا  
 يسوع املسيح.

+   +   + 


