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   تارخييةمقدمة

  
، وكنائس األرثوذكسيةيف احلوار الالهويت بني الكنائس الشرقية " الكنيسة"يربز موضوع مل   
وما صدر .  بعد والدة احلوار املسكوين يف مطلع القرن التاسع عشرإالَّ على اختالفها اإلصالححركة 

راسات يف فقد تدفقت الد. من أحباث يف هذا املوضوع منذ بداية القرن التاسع عشر حىت اآلن كثري جداً
  :أكثر من اجتاه واحد

 كانت دراسات العهد اجلديد يف القرن العشرين قد تطورت لكي تزيل ما تراكم من -١
التراث  إىل  بل والتاسع عشر، لكي تنطلق صرخة العودة،دراسات القرون السابع عشر والثامن عشر

 الدراسات اخلاصة بالقديس وهكذا عاد موضوع الكنيسة جسد املسيح ليحتل مكانة كبرية يف.. القدمي 
  .بولس

حقيقة كانت واضحة جداً يف كتب التاريخ  إىل  وانتبه علماء التاريخ الكنسي والالهويت-٢
 وهي عالقة املسيحية بالتراث اليهودي ،ولكن ألسباب اجتماعية وسياسية، مل حتتل مكاا الصحيح

  .ىل من تاريخ الكنيسة سنة األو٥٠٠  الـالسابق على عصر الرب يسوع والالحق له يف
، أوربا الالهوت والتاريخ ينحدرون من عائالت الطبقة النبيلة وأشراف أساتذةكان معظم لقد 

وهكذا ترك . ر عن عداء شديد لليهودية كانت تعبوأحياناًوكانت نظرم لليهودية ختلو من االعتدال، 
 وأرسطو أفالطون، ث اليوناين الكالسيكيالترا إىل  الالهوت والتاريخ التراث اليهودي وانتبهواأساتذة

وفسر بعض هؤالء املسيحية على أساس ما جاء يف .. وغريهم من عظماء مفكري احلقبة اليونانية 
 تارخيية ولغوية انعكست على الفكر الالهويت الربوتستانيت بشكل أخطاء وحدثت وحدهالتراث اليوناين 

  .خاص
٣-ات العلمية احملققة، واثبات صحة كتابات اآلباء، رت دراسات اآلباء بظهور الطبع وتفج

وبظهور طبعات .  وجلامعات باريس ولوفان وروما،وكان الفضل األكرب لرهبان الكنيسة الكاثوليكية
  .وتدفق سيل الدراسات .. أورباعاد فكر اآلباء من جديد ليدخل جامعات ، دولية لكتابات اآلباء

 وهي هجرة بعض الهويت الكنيسة ،كة غري حمسوبة جاءت الثورة الشيوعية يف روسيا برب-٤
 اليت كانت أساتذم، وترجم هؤالء دراسات  بباريسوأسس هؤالء معهد القديس سرجيوس. الروسية

منذ بداية القرن التاسع عشر وكانت تصدرها مدرسة الالهوت األرثوذكسية األكادمييةنشر يف جملة ت 
 يف القرن السادس عشر، صوت اإلصالحمرة منذ عصر ومسع الغرب ألول . العريقة يف بطرسربج

ولندن، وأخرياً يف الواليات املتحدة ، الالهوتيني األرثوذكس يف املقاالت والكتب اليت بدأت يف باريس
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  .األمريكية
 ونشطت جامعات اليونان وبدأ احلوار مع الغرب بواسطة أساتذة الالهوت من اليونانيني -٥
 اليت الدكتوراهوجاء هذا احلوار على مستوى الدراسات لدرجة . ار املسكوين قبل بداية احلواألرثوذكس

فقد قدم هؤالء مواد ومعلومات مل تكن ..  وفرنسا واجنلترا أملانيامها طلبة يونانيون يف جامعات قد
درسوا يف الذين وانعكس هذا بدوره على طلبة من مدارس الالهوت الربوتستانتية .. معروفة للغرب 

 األكادميي اجلو العلمي إطارولد حوار يف  يأنوكان من الضروري .. ت اليونان ونشروا مؤلفام جامعا
التراث القدمي الذي يبدأ بالعصر  إىل وكانت مثرة كل هذا هو العودة..  العالقات الكنسية إطارويف 

  . بل يستمر يف التاريخ البيزنطي حىت القرن التاسع عشر،الرسويل وال يتوقف باملرة

   العريب النائمالشرق
بل .  واحلس التارخيي بأننا كنيسة اآلباء والشهداء،" الروحيباإلحساس" نكتفي أنال جيب   

 علمي جيد ينشر النصوص والدراسات حىت لو كانت ختالف إنتاج إىل اإلحساس يتحول هذا أنجيب 
ألننا يف حقيقة األمر ال . .ما لدينا من أفكار عامة، مهما كان قائلها، ومهما كانت رتبته الكنسية 

  .ط قليلة من املاءا نقإالَّ وما صدر عندنا من ترمجات ليس ، القليلإالَّ األرثوذكسينعرف عن تراثنا 

   حول الكنيسة جسد املسيحوالغربأهم االختالفات الالهوتية بني الشرق 

 ما صدر أكرب ألن، "جسد املسيح" نقدم ملخصاً وافياً ملا صدر من دراسات حول أنال منلك   
الالهويت قبل اخلوض يف  نرتب قاعدة التعليمأنلكن جيب ، صصت هلذه الدراسةمن املساحة اليت خ 

   على أساس من املقارنة بني الشرق والغربالتفاصيل
  الغرب الربوتستانيت  الشرق

 ألن ؛ الكنيسة جسد املسيح فعالً-١
املسيحي هو عضو يف جسد املسيح 

ألن ، فخارستياواإلبواسطة املعمودية 
ن أعضاء املسيح الروح القدس يكو

أي أعضاء اجلسد الواحد الكنيسة، 
وهو الذي يوحدهم بكل األعضاء 
عرب العصور السابقة والعصور اآلتية 

  .حىت يوم الدينونة

 الكنيسة جسد املسيح مبعىن -١
رمزي، ألا مجاعة تأتلف حول كلمة 
اهللا وتغتسل باملاء وبالكلمة وحتتفل 

  .كرى عشاء الرببذ
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ن الكنيسة ألن  تكواإلفخارستيا -٢
 هي جسد املسيح اإلفخارستيا

عطى بالروح القدس احلقيقي الذي ي
ويعلن بالصالة وحياة القداسة، 
ويوهب بواسطة الرب نفسه من أجل 
غفران اخلطايا واحلياة األبدية وشفاء 

  .اجلسد والروح

  ذكرى يعود فيهااإلفخارستيا -٢
ما مت على الصليب إىل اإلنسان 
 باملسيح باإلميانلكي يتحد ، ويتذكره

  .يف قلبه وفكره

  
اسات قد تذكر عبارات من  الذي يواظب على حضور القداألرثوذكسيلعل القارئ   

 وهناك أمور أخرى هامة .األرثوذكسيةالليتورجية تؤكد ما ذكرناه حتت بند قاعدة التعليم الالهوتية 
 حيني وقت أن إىل وهذه سوف نتركها..  وموضوع اخلالص واملصري األبدي ،نسية الكاألسرارجداً عن 

  . شاء الرب وعشناإنالكالم عنها 
اصة جبسد املسيح، ، تلك اخل نتركهاأنلكن تربز نقطة هامة وهي جديرة باالعتبار وال ميكن   

" جسد املسيح" عبارة إن العهد اجلديد يف العصر احلديث أساتذةوكما الحظ . وعالقة املسيح باملؤمنني
 ،مث تظهر بعد ذلك يف التعليم الرسويل عن الكنيسة، )٢٣: ١١ كو ١( يف خرب العشاء الرباين أوالًتظهر 

  .املسيح نفسه إىل  بل هي كلها تعودها، هذه العناصر الثالثة ال ميكن فصلها عن بعض.وعن املعمودية

  األرثوذكسي اإلميانقاعدة 
 صلتنا بالرب يسوع ليست صلة إن التعليم الرسويل يؤكد أنلتالية سوف نرى عرب الصفحات ا  

ن ما حدث يف بيت حلم واألردن إ و، بل هي صلة جبسده ودمه والهوته،ة وعاطفية وروحية فقطيفكر
والعلية واجللجثة والقرب هو أساسات اخلالص اليت أسسها الرب نفسه، وهي األساسات اليت جعلها 

 ومن معموديته أخذنا مسحة ،يالده من العذراء أخذنا ميالدنا وأصلنا اجلديدمن مف. الرب ينابيع خالص
 ومن ،ومن اجللجثة أخذنا الغفران وإبادة املوت، اإلفخارستياومن العلية أخذنا هبة سر ، الروح القدس

 ومن الصعود أخذنا مرياث امللكوت ودخول املوضع، القرب أخذنا احلياة األبدية والقيامة وعدم الفساد
هذه الينابيع ترتبها .. من قبل، حسب كلمات قسمة سبت الفرح  إنسان  أيإليهالذي مل يدخل 

  :الليتورجية على هذا النحو
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  :امليالد من العذراء

 أحشاء اجلديدة يف اإلنسانيةهو ميالد آدم اجلديد وهو اشتراك الروح القدس يف تكوين الطبيعة   
  .ولد من آدم اجلديد باملاء والروح القدسديد الذي يالبتول، لكي تكون بداية اجلنس البشري اجل

  :معمودية الرب يف األردن

هي مسحة ناسوت الرب بالروح القدس، وتقديس للمياه لكي تصبح مع الروح القدس وسيلة   
 أو ، مسح وحل وسكن ويف آدم الثاينأنبد بعد األ إىل اخلالص، ولكي يسكن فينا الروح القدس

  .اجلديد

  :)١(اين العشاء الرب

، يا الذي أعطى يف ذلك الزمان" فهو كما يقول القداس الغريغوري .هو هبة جسد الرب ودمه  
وهو عطية غفران اخلطايا واستنارة  .. "أعطنا يا سيد حنن وكل شعبك جسدك املقدس ودمك الكرمي

  .ن املتجسدوجتديد النفس واجلسد، والشركة يف الهوت االب، ، والقيامة من األمواتواإلدراكالعقل 

  :الصليب

بادة سلطان إ و، ورفع لعنة املوت، ودمار اجلحيم، وكسر قوة املوت،اإلنسانيةشفاء الطبيعة   
  .عالن حمبة الثالوثإ و،الشيطان

  :القيامة

  .عطية احلياة األبدية، قيامة اجلسد،  الفسادإبادة  

  :الصعود

  .ودخولنا السموات، هو جلوسنا مع الرب عن ميني اآلب  
 وعلى ، نلقي نظرة شاملة على العهد اجلديدأن إىل  حنتاج،اآلباءعند ان ندرس هذا وقبل   

  . وبشكل خاص عند القديس بولس،التعليم الرسويل يف شكله القدمي األصيل

                                                 
فخارستيا هي عشاء الرب، إ يف الليتورجيات ألن كل أو ومل يرد باملرة عند اآلباء سيأرثوذكتعبري العشاء األخري هو تعبري غري ، )١(

  .والرب جالس معنا يف اهليكل كما جلس مع تالميذه لكي يوزع علينا جسده ودمه املقدس



 ١٠

  الفصل األول
  

  الوجود يف املسيح
  ويلـليم الرسـب التسـحس

  

  الوجود يف املسيح
 ٢(" نساناً يف املسيحإأعرف "وأيضاً ، )١ :١فيليب ( " القديسني يف املسيح يسوعإىل"يقول الرسول   

 ١: ١ أفسس - ١: ١ راجع فيليب -  ١: ٨رو (" ال شيء من الدينونة على الذين هم يف املسيح يسوع"، )٢: ١٢كو 

  .)١٢: ٣ تيمو ٢ - ١٦: ٤ تسالونيكي ١ - ١٦ فليمون - ٢: ١٢ كو ٢ -  ١١: ١٦ رو - ٢: ١ كولوسي -
ما كان يل " يقول بولس ،عن نفسهف، و وجود خاص بالفرد واجلماعةوالوجود يف املسيح ه

هذا الوجود الذي يقول عنه يف ، )٩: ٣فيليب (" وجد فيهوأُلكي أربح املسيح "رحباً فقد حسبته خسارة 
 أن يكونوالوجود يف املسيح يعين كلمة واحدة . )٢: ١٢ كو ٢(" نساناً يف املسيحإأعرف  "مناسبة أخرى

صارت ، )السالسل( وثقي إن"ومل بولس كسجني، ولذلك يقول ومن أجل املسيح ع. حياًمسياإلنسان 
، من أجل املسيح، نه سجني مسيحيأويفتخر بولس ب، )١٣: ١فيليب (" ظاهرة يف املسيح يف كل دار الوالية
 ن كان أحد يف املسيح فهوإ" .هذه أحد مكونات اخلليقة اجلديدة. صارت السالسل ظاهرة يف املسيح

فالفرد يف حد ذاته هو أساس اخلليقة اجلديدة يف العامل، ولكن كما سنرى ، )١٧: ٥ كو ٢(" خليقة جديدة
بل هي فيه هو ،  تتكون خارج املسيحأن ال ميكن إابعد ذلك هذه اخلليقة اجلديدة هي يف املسيح، 

  .وحده
ماعة، ولذلك يقول باجلأيضاً عبارة خاصة ال، فهذه "يف املسيح" كان الفرد املسيحي وإذا  
 ليست ثقة إا، ثقة يف الربفاألخوة هلم ، )١٤: ١فيليب (" وأكثر األخوة وهم واثقون يف الرب: "الرسول

القديسني يف كولوسي واألخوة املؤمنني " ألن املوضوع هنا هو شهادة اجلماعة للمسيح ؛خارج املسيح
وهكذا يقول الرسول .  وجود الفرد الواحداجلماعة توجد يف املسيح مثل، ف)٢: ١كولوسي (" يف املسيح

  .)١: ٨رو (" ال شيء من الدينونة على الذين هم يف املسيح"بولس عن اجلماعة 

  الوجود يف املسيح يعلنه السلوك

 وضيافة حسب مقاييس املسيح ،هناك فرق بني ضيافة وشركة حمبة حسب مقاييس العامل  



 ١١

الرب كما حيق للقديسني وتقوموا هلا يف أي شيء احتاجته لكي تقبلوها يف ..  بأختنا فييب إليكمأوصي "
  .)٢: ١٦رو (" منكم

 إليكمأيها األخوة نسألكم ونطلب " أي الوجود يف املسيح هو سلوك ظاهر ،والسلوك املسيحي  
. )١: ٤ تس ١(" تزدادون أكثر،  تسلكوا وترضوا اهللاأن كما تسلمتم منا كيف جيب أنكميف الرب يسوع 

: ٤ تس ١(" أعطيناكم بالرب يسوعألنكم تعلمون أية وصايا "نفسها يقول عنها الرسول وحىت الوصية 

 ال تسلكوا يف ما بعد كما أنأقول هذا وأشهد يف الرب "وهكذا يشهد بولس عن هذا السلوك . )٢
، )ظالم العقل(عن حياة اهللا بسبب اجلهل ، )غرباء( هم مظلموا الفكر ومتجنبون إذيسلك سائر األمم 

 وهي أيضاً األخوة، اليت جتعل ،"شركة القديسني"وشركة األخوة معاً هي . )١٧: ٤أف ( "ي فيهمالذ
انوس بورا إىل وهذا جيعل بولس يرسل السالم، )٣: ١٦رو (" العاملني معي يف املسيح"اخلدمة املشتركة 

اجلماعة هلم هذا فهي و،  يف الرب يعين قبول اجلماعةيبوقبول في، )٩: ١٦رو (العامل معنا يف املسيح 
نسألكم "م وضع الرؤساء الروحيني حسب التعليم الرسويل وهذا جيعلنا نقي. الوجود املشترك يف املسيح

ألن التدبري أو سياسة ، )١٢: ٥ تس ١(" يف الرب تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم أنأيها األخوة 
  .وجود الفرد واجلماعة يف املسيح،  تلغي ذلك الوجود املشترك،وقيادة اجلماعة بدون الرب

  احلياة يف املسيح
: ١٥رو (" االفتخار يف املسيح"ويؤكد ، )١٠، ٤: ٤ -  ١: ٣فيليب (" افرحوا يف الرب"يقول الرسول   

وهذه احلياة حيصرها الرسول يف عبارة واحدة . )١٧: ١٠ كورنثوس ٢ - ٣١: ١٥ -  ٣١: ١ كورنثوس ١ -  ١٧
كما قبلتم املسيح يسوع الرب، اسلكوا فيه متفاضلني " شكل وصية حياة ويضعها يف" السلوك يف الرب"

: ١٦رو (" العمل والتعب يف املسيح" "الرجاء يف املسيح"ويضيف رسول املسيح ، )٦: ٢كو (" فيه بالشكر

١٢(.  

  نوعية احلياة يف املسيح
 ،بالطفولةياة قد تبدأ وهذه احل، )١٠: ١٦رو (" سلموا على أَبلْس املزكى يف املسيح"يقول الرسول   

 ١(" كأطفال يف املسيح"وهؤالء يقول عنهم الرسول ، )٦: ١عب ("  املسيحأركان"وهذا هو بداية التعليم 

وعندما حيب الرسول شخصياً مثل . )٢٨: ١كو ( "كامالً يف املسيح"وينمو الطفل لكي يصبح ، )١: ٣كو 
واحلياة يف املسيح قد . )١٠: ٤ كو ١(كماء يف املسيح واحل. )٨: ١٦رو (" حبييب يف الرب"اميلياس يقول عنه 

صلب عن "ألن الصليب كما يقول هو نفسه ، أي يف املسيح" ضعفاء فيه"تلزم رسول املسيح بأن يقول 
سنحيا معه بقوة "واالستسالم ملوت الصليب هو حالة ضعف تسبق قوة القيامة ، )٤: ١٣ كو ٢(" ضعف



 ١٢

وحىت . )٨: ٥أف (" نور يف الرب" تكون أنوالسلوك يف النور هي ، لنوروحياة يف ا. )٤: ١٣ كو ٢(" اهللا
 النساء اخضعن لرجالكن كما يليق أيتها"هي طاعة يف الرب، وكما يليق يف الرب ، وصية طاعة الزوجة

  .يضاًأألن هذا هو خضوع كل الذين يف الرب والرجال ، )١٨: ٣كو (" يف الرب

  والناس كوسيط واحد بني اهللا ،"يف املسيح"
واهللا يعطي ما ، )٣٢: ٤أف (" يضاً يف املسيحأكونوا متساحمني كما ساحمكم اهللا "يقول الرسول   
. )٨ - ٧: ١أف ("  ولكن هذا العطاء هو يف املسيح حسب غىن نعمته اليت أنعم هبا علينا يف احملبوب،يشاء

بب وساطة املسيح حل قانون أو وبس. )٢٣: ٦رو (" هبة اهللا حياة أبدية يف املسيح يسوع ربنا"وهذه هي 
شريعة أو ناموس احلياة يف املسيح يسوع "حمل قانون وناموس وشريعة موسى ، ناموس أو شريعة احلياة

وما يوصف بالربكة، له وجود ، )٢: ٨رو (من ناموس اخلطية واملوت ، )حررين من العبودية(قد أعتقين 
 تغيب أنكد الرسول هذه احلقيقة اليت ال جيب ويؤ. حقيقي يف املسيح، وال توجد بركة خارج املسيح

ولد حسب اجلسد من لنا حنن الذين مل ن،  بركة اهللا إلبراهيم أب اآلباء صارت اآلنإن، عن األذهان
 لألمم يف إبراهيملتصري بركة " عطية الروح القدس أا، ويشرح الرسول هذه الربكة مؤكداً إبراهيم

هذه هي الربكة احلقيقية اليت تعطى يف املسيح . )١٤: ٣غال (" الروح موعد باإلمياناملسيح يسوع لننال 
  .باإلميانيسوع 

فال يوجد فداء خارج ، )١٤: ١كو (" فيه الفداءالذي لنا "وبسبب وساطة املسيح يقول الرسول 
اشكروا يف كل شيء ألن هذه هي مشيئة اهللا يف املسيح " يكون يف املسيح أنوحىت الشكر جيب . املسيح
أسعى " نساوم عليها أن احلقيقة املطلقة اليت ال ميكن أمامهذا يضعنا ، )١٨: ٥ تس ١(" وع من جهتكميس

حنن . ) راجع الترمجة البريوتية- ١٤: ٣فيليب ("  يف املسيحإليهاحنو الغرض ألجل املكافأة العظمى اليت دعانا اهللا 
  .)٦: ٣أف ( اإلجنيلة املفرحة أي ننال كل شيء يف املسيح حسب وعد اهللا الذي مسعناه يف البشار

 وردت عند اإلضافةهذه ". يف املسيح "إضافة جيب عليهم باإلميانوالذين يتكلمون عن التربير 
فان كنا وحنن طالبون ، ألنه بأعمال الناموس ال يتربر جسد ما"رسول املسيح وجتعل التربير يف املسيح 

لنصري حنن بر " صرنا حنن اخلطاة بر اهللا يف املسيح ،ملسيحوهكذا مبوت ا، )١٧: ٢ غال(" نتربر يف املسيح أن
، )( "اهللا فيه  كنا إنألننا ، )٢: ١ كو ١( بل أيضاً التقديس هو يف املسيح ، التربيرطوليس فق، )٢١: ٥ كو ٢(١

فال ، )٢: ١٥ كو ٢( " يف املسيح سيحيا اجلميعفإننا ، اجلميعفيه ميوتقد عرفنا املوت يف آدم األول الذي 

                                                 
ذبيحة خطية جعل الذي مل يعرف خطية  "٢١: ٥ كو ٢حسب قراءة كل آباء الكنيسة الشرقية األرثوذكسية دون استثناء لنص ) ١(

حيث يذكر ، )٨: ٤(ألن كلمة خطية كما وردت يف العهد القدمي ويف الترمجة السبعينية هي اسم ذبيحة اخلطية راجع هوشع " ألجلنا
  .أي ذبيحة اخلطية" خطية الشعب"النص كيف يأكل الكاهن 



 ١٣

  .حياة أبدية لنا خارج املسيح أو بدون املسيح
هذه احلرية هي ، )٤: ٢غال (" حريتنا اليت لنا يف املسيح"بل هي ، ليست فقط حرية، حىت احلرية  

، )١٤: ٢ كو ٢( "يقودنا يف موكب نصرته يف املسيح كل حني"اليت جتعلنا نسري يف موكب االنتصار 

 ،"يف املسيح"ولكن هذا مت ،  مطالب شريعة موسىوأبطلتع  الربقأبطلتوحريتنا يف املسيح هي اليت 
حنن عمله خملوقني يف املسيح " بل ،فاخلليقة اجلديدة ليست من عمل الناموس أو حسب شريعة موسى

ألن هذه اخلليقة اجلديدة هي ، )١٠: ٢أف (" يسوع ألعمال صاحلة قد سبق اهللا فأعدها لكي نسلك فيها
  :حسب كلمات الرسول
  ع املسيحأحيانا م
  أقامنا معه

  أجلسنا معه يف السماويات
  .)٦ - ٤: ٢أف (" يف املسيح يسوع"وحجر الزاوية يف كل هذا 

  لقد وب لنا هذا املرياث وهذا النصيبه:  
وألننا .  نخلق ونوجدأنأي قبل ، )١١: ١أف (نلنا نصيباً معينني سابقاً ، )يف املسيح(الذي فيه "  

فاملسيح هو ، )١٠: ٢كو (" نتم مملوؤن فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطانوأ"يف املسيح يقول الرسول 
ألن هذه الرياسة والسلطان هي ، فال رياسة أو سلطان خارج املسيح، بداية وأصل كل رياسة وسلطان
 وحنن مجيعاً منتلئ من هذه الرياسة والسلطان يف املسيح، لكي نبقى ،رياسة مزيفة وال وجود حقيقي هلا

" كما اختارنا فيه قبل تأسيس العامل لنكون قديسني وبال لوم قدامه يف احملبة"ل قول الرسول طُ بالَّوإفيه، 
 يبطل مشيئة اهللا؟ هذه املشيئة اليت سبقت خلقنا، ألن نعمة اهللا قد أعطيت أنمن الذي ميكنه . )٤: ١أف (

  .)٤: ١ كو ١(لنا يف يسوع املسيح 

  )٥: ١٢رو " (واحد يف املسيح" :الواحد واجلماعةالوجود اجلديد يف املسيح هو وجود 
والواحد هنا ليس واحداً ، )٥: ١٢رو (" حنن الكثريين جسد واحد يف املسيح"يقول الرسول   

 اإلنساينوقياساً على حقيقة تنوع وتعدد اجلسد ". جسد واحد"بل هو بدقة ، )١(حسابياً مثل رقم 
 هلا عمل واحد، األعضاءأعضاء كثرية ولكن ليس مجيع كما يف جسد واحد نلنا "الواحد يقول الرسول 
 هذا االختبار اجلديد ليس أنويعود الرسول بعد ذلك لكي يؤكد . )٥- ٤: ١٢رو (" هكذا حنن الكثريين

، ولكن هذا هو االختبار احلي اإلنسانفكراً أو تعليماً بشرياً غامضاً يقال يف فراغ وينطلق من خيال 
  .ارستيااإلفخللمسيح احلي يف سر 
  حنن الكثريين



 ١٤

واحدخبز   
واحدجسد   

يف . هذه الوحدة جتعل الكنائس املتعددة. )١٧- ١٦: ١٠ كو ١(ألننا مجيعاً نشترك يف اخلبز الواحد 
  .)١: ١ تس ٢ -  ١: ١ تس ١ - ٢٢: ١غال (املسيح 

  يسوع املسيح الذي جيمع الكون والوجود كله
كل شيء به كان وبغريه مل يكن شيء مما "غوس  يوحنا عن الكلمة اللوإجنيلتقول افتتاحية   
 ما يرى ،لق الكل ما يف السموات وما على األرض خفيهنه إف"ويقول الرسول بولس . )١: ١يوحنا ( "كان

  .)١٦ -  ١٥: ١كو (" الكل به وله قد خلق، وما ال يرى سواء كان عروشاً أم سيادات أم سالطني
اء، ألن هذا املوضوع بشكل خاص مل حيظى بعناية  نقدم تسليم اآلبأنوهنا بشكل خاص جيب   

وأيقظ هذه النبتة " تيار دي شاردان"ودراسة املؤلفني الالهوتيني بعد عصر كبار اآلباء، حىت جاء األب 
 األشياء كل إن والرسول بولس ، قال الرسول يوحناإذا. وغريه" نشيد الكون"الصغرية النائمة بكتاب 

الكلمة إن اإلميان نراه حسب أنلمة اهللا ربنا يسوع املسيح، فإن ما جيب  أي يف االبن كفيه تلققد خ 
 أي القوانني واحلدود اليت ترسم حدود كل طبيعة خملوقة Logoiأعطى ما يعرف عند اآلباء باسم 

  :وجتعل هلا
   صلة باهللا-١
   صلة بباقي املخلوقات-٢
  . يف وحدة واحدةوكل املخلوقات معاً،  حتدد طبيعة وعمل كل خملوق على حدة-٣

،  وبتجسده الكون كله العلوي والسفلي،وهكذا جاء الرب يسوع املسيح لكي جيمع من جديد  
د الكون الذي انقسم أوالً على املستوى الروحي بسقوط طغمة املالئكة حاملنظور وغري املنظور لكي يو

رأس اخلليقة املنظور آدم  وعاد وانقسم من جديد مرة ثانية بسقوط ،اليت كانت حتت رئاسة سطنائيل
األول، ومعه سقطت باقي املخلوقات اليت كانت ختضع لرئاسة آدم على النحو الذي يذكره الرسول 

 نشيد القديس إالَّ وال يعادله ،وهو أكرب نشيد كوين ورثناه من عصر الرسل، ) وما بعده١٨: ٨رو (بولس يف 
  .أساسهوالذي بىن على " املريب" للكلمة السكندري أكليمنضس

 أو حسب كلمات الرسول ،نه جاء لكي يعلن خطة اهللاإيقول الرسول بولس عن الرب يسوع   
  :هذا التدبري، )١٠: ١أف (" تدبري ملء األزمنة"
  . جيمع كل شيء يف املسيح-١
  . ما يف السموات وما على األرض-٢



 ١٥

  . يف ذاك الذي فيه-٣
  . نلنا نصيباً معينني سابقاً-٤
  .)١٤ - ١٠: ١أف (. بروح املوعد القدوس آمنتم ختمتم إذ -٥

مكسيموس املعترف بدراسة ، غريغوريوس النيسي، كريلس الكبري، أورجيينوس: واهتم اآلباء  
املوضوع وتركوا لنا ذخائر حنتاج لوقت طويل لكي نستوعب ما فيها، ولكن نكتفي يف الوقت احلاضر 

 فيمكن ،أما جوهر هذه الدراسات. ارئ عليها وحنيل القأورباالدراسات اليت صدرت يف  إىل باإلشارة
  :شرح واف إىل حصره يف مبادئ حتتاج

 املخلوقة من القديسة اإلنسانية أي بالطبيعة ، أي الهوت االبن بالناسوت، احتاد الالهوت:أوالً
ا الروح القدس لكي تكون جسد ومرمي واليت كو"مسكن")( ، هذا املسكن الذي . االبن الكلمة١

راجع صالة استدعاء الروح القدس يف القداس القبطي (" املسكن املستعد"القداسات القبطية بشكل خاص يوصف يف 

 يوحنا إجنيلفاالبن يف حضن اآلب حسب كلمات ، )")املهيأ (ومسكنك املستعد،  من حضنك غري احملدودأرسل"املرقسي 
  .وهو الذي منه تقبل الكنيسة املقدسة الروح القدس، )١٨: ١(

 ، ليس فقط ممكناً،شركة مع الثالوث إىل دخول اخلليقة كلها، احتاد الالهوت بالناسوتوجعل   
هذه النعمة  إىل  ودخولنا،"تدبري ملء األزمنة"د االبن، حسب كلمات الرسول بولس بل هو غاية جتس

هو بسبب وجود رأس اخلليقة اجلديد ، )٢: ٥رو (اليت حنن مقيمون فيها حسب كلمات القديس بولس 
  .ربنا يسوع املسيح يف حضن اآلب

: ١عب (ومعنا تدخل املالئكة، ألم صاروا بسبب حراستهم، وخدمتهم للذين يرثون اخلالص   

 واألرميين القبطي والبيزنطي األرثوذكسي وهو ما يفعله الطقس ، أعضاء يف جسد املسيح،)١٤
صله عن تقليد الكنيسة اجلامعة قبل  هذا التعليم هو جزء ال ميكن فأنواتفاق الطقوس يؤكد . والسرياين

  ).جممع خلقدونية (م٤٥١االنقسام احلزين واملؤمل يف 
اقبلهم على مذحبك املقدس السمائي "يقول طقسنا القبطي األرثوذكسي يف خدمة سر املعمودية   

 ذات الكلمات اليت نقرأها عند العالمة يوه ".بواسطة خدمة مالئكتك ورؤساء مالئكتك األطهار
  .ينوسأورجي

وهذه الوحدة الروحية حتت رأس اخلليقة الواحد ربنا يسوع نراها يف تقدمي البخور للمالئكة،   

                                                 
العذراء القديسة : هي" األسكنة"ارت القبة أو مسكن أو خيمة أو قبة، ودخلت الكلمة اليونانية القبطية الليتورجيات الشرقية وص) ١(

 يذكر كيف األرثوذكسلعل القارئ القبطي قبل غريه من . وناسوت الرب يسوع، مث هيكل الكنيسة اجلامعة الذي يوجد فيه املذبح، مرمي
وهي ، ليت اشتعلت بنار الالهوت يكون بقدمني حافيتني ألن اهليكل مثل العليقة اأن دخول اهليكل جيب إنكان شيوخ الكنيسة يقولون لنا 

  .يسكنه الرب يسوع بالروح القدس،  عن هيكل الكنيسة اجلامعة، بل وعن هيكل كل مسيحي مؤمنوإعالنمثال العذراء، 



 ١٦

، )(" شجرة احلياة"ويف دورة الصليب حيث نرفع الصليب   ،األناجيل نقرأ يقوناتاألونطوف به حول ١
 صلواتنا  وهو ما تؤكده،ونصلي لكي نكتشف حقيقة الوحدة الروحية اليت جتمع السموات واألرض

جعل االثنني واحداً السماء .  السموات وأرسل لنا البارقليط روح احلق املعزيأعلى إىل صعد"
  ."واألرض

 تعذيب وقتل اجملرمني والثوار يف العصر أداةاكتسب الصليب  : موت الرب وقيامته:ثانياً
ومبوت . تجسدوجتديد ألن الذي صعد على الصليب هو ابن اهللا امل، الروماين، قوة خالص، وشفاء

كما يقول الرسول كانت " كانت اخلطية متلك يف املوت. "املسيح على الصليب أباد الرب قوة املوت
 األجرة البشعة ، تدفع ملن يريدأن قدرة اخلطية على ي هاإلنسانيةعالمة ملك وسيادة اخلطية على 

  :وهذا ما يؤكده الرسول بولس" املوت"
  .)٢١ :٥رو (كما ملكت اخلطية يف املوت 

  .)١٣: ٦رو (أجرة اخلطية هي موت 
 ففقدت اخلطية عرشها الذي ال ميكن لذراع بشري أو قوة ، ومبوته أباد املوت،وجاء الرب  
بدد قوات " وهناك كما يقول طقسنا القبطي ،"اجلحيم من قبل الصليب إىل ونزل" حتطمه، أن إنسانية
 هو سر ،سر عظيم إىل له من عقابه وأخذه وحولبِ ألنه قَ؛ غلب املسيح بالصليب قوة املوت،"اجلحيم
 أنهذه احلقيقة ال جيب ، )٥: ٦رو (" بشبه موته" نتحد بالرب أن أمكننا وبالصليب وحده .املعمودية

 ألن موت آدم األول ليس مثل موت آدم األخري ربنا يسوع املسيح، بل هو كما ؛أذهانناتغيب عن 
" ييذ نصنع ذكر آالمك املقدسة وموتك احملإ "."ييوت احملامل "األرثوذكسيةتقول كل الليتورجيات 

الذي " ألن الرب قبله يف الصليب لكي يبيد به اخلطية ؛قوة خالص إىل ل املوتوحتو. )القداس الغريغوري(
 العتيق قد صلب معه ليبطل جسد إنساننا ":كيف ؟ جييب الرسول، )٧: ٦رو (" مات قد تربأ من اخلطية

  .)٦: ٦رو (" للخطية، )من جديد(ود نستعبد اخلطية لكي ال نع
ولذلك يوضع على أجسادنا مبسحة  وصار الصليب العالمة اليت تفصل بني املوت واحلياة،  

هي ، وجيمعنا الصليب يف الطقوس ويف احلياة الروحية يف شريعة واحدة. ٢)(املريون املقدس قوة حياة 
 - ما لديها عن طواعية ، ن كافة املخلوقات تقدمشريعة البذل، هذه نراها على مستوى الكون كله أل

 احلياة لآلخرين لكي جيود -  القانون واحلدود اليت فرضها اهللا على كل طبيعة خملوقةاختياروحسب 
لكن هذه الوحدة اليت دخل عليها املوت، يدخل معها قانون . الكل حبياة جتعل الكون كله وحدة حياة
أي املوت الذي ال ، Futility" طلأخضعت اخلليقة للب" الرسول آخر هو قانون املوت الذي يقول عنه

                                                 
  .ألنه ينبوع احلياة،  شجرة احلياة ألننا نضع أغصان الشجر والورود ويزين بكل ما هو جليل ومجيل)١(
  .جورج حبيب بباوي. د" معاين رشم الصليب"راجع كتاب ) ٢(
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موت األجنة يف بطون األمهات، موت الصبيان ،  بالطفيلياتاألشجارحياة مثل موت  إىل يؤدي
 بل ،"ليس طوعاً"ولكن هذا القانون الذي يقول عنه الرسول أخضع اخلليقة . واألطفال قبل سن البلوغ

اء احلياة اليت ال فساد فيها، وهي احلياة اآلتية بالقيامة واليت ظهرت يف بإرادة الذي أخضعها على رج
جاء املسيح ومجع يف كيانه . وحسب شرح القديس مكسيموس املعترف وغريه من اآلباء. يسوع املسيح

 ولذلك أعلن املسيح املصاحلة ، والنعمة اجلديدة اليت جتدد اخلليقةLogoi القوة واحلدود اإلنساين اإلهلي
  :لى مخس مستويات هامةع
  .واألنثى مصاحلة الذكر -١
  .)األرثوذكسيةالفردوس هو اسم الكنيسة يف طقوس الكنائس ( مصاحلة الفردوس مع العامل -٢
  . مصاحلة السماء مع األرض-٣
  . مصاحلة اهللا مع اخلليقة كلها-٤
  . مصاحلة املادة مع الروح-٥

هو الذي جيعلنا ، )٩: ٢كو ( "وت جسدياً كل ملء الالهفيهحل "وهكذا صار الرأس الذي   
  .احلياة إىل أي من القوة والنعمة وجتلي اخلليقة اجلديدة بتحوهلا يف املسيح من املوت" مملوؤن فيه"

 اإلهلي هو يف حقيقة األمر نابع من كيانه Logoiما أعلنه املسيح من حدود جديدة أي إن   
يف "وهكذا . شركة يف حياة املسيح - كنعمة  -  بل يعطي ،ألنه ال خيلق هذه املرة من العدم. ساملتأن

  .املسيح إىل ليست خلقاً من العدم، بل خلقاً جديداً حيول ما هو خملوق من العدم" املسيح



 ١٨

  املوت واحلياة :آدم واملسيح
 أنخري لنا  ":قانون قيافا  نسمع صوت آدم األول بوضوح شديد جداً يف كلماتأننستطيع   
  .)٥٠: ١١يو ("  عن الشعب وال لك األمة كلهاواحد إنسان ميوت

أنا هو الراعي الصاحل  ":قانون املسيح وميكننا أن نسمع صوت آدم الثاين بوضوح أشد يف
 بل يترك التسعة والتسعني ويذهب خلف الواحد ،)١١: ١٠يو (" والراعي الصاحل يبذل نفسه عن اخلراف

  .الضال
  آدم الثاين  آدم األول

 عبادة ، دعارة،اسة جن، عهارة،زىن
 ، غرية، خصام،عداوة ، سحر،أوثان
، )انشقاقات( شقاق ، حتزب،سخط
 .)٢١–١٩: ٥غالطية (  قتل،حسد ،بدعة

 ، لطف، طول أناة، سالم، فرح،حمبة
  . تعفف، وداعة،إميان ،صالح

الذين هم للمسيح قد صلبوا األهواء 
  .)٢٣ -  ٢٢: ٥غالطية ( مع الشهوات

  :وت آدم األولويعكس بطرس الرسول ص  
  ال تصلب بل متلك بالقوة.. رب  حاشاك يا

مىت ( معثرة يل ألنك ال تم مبا هللا لكن مبا للناس نتأ.. اذهب عين يا شيطان  :ويقول آدم الثاين  

٢٣ - ٢١: ١٦(.  
  .)٣٨: ١٠مىت (من ال يأخذ صليبه ويتبعين فال يستحقين  وقانون آدم الثاين

 لكن أهم مقارنة ختص موضوع احلرمان والقطع من ،اإلجنيلارئ املقارنة طويلة جداً ويراها ق
  .الشركة ومن التناول تلك يقدمها الرسول بولس

  آدم الثاين  آدم األول
 إىل بإنسان واحد دخلت اخلطية* 

  العامل وباخلطية املوت
الواحد يسوع املسيح  اإلنسان *

  .ازدادت عطية احلياة
  ازدادت لكثريينالنعمة *   خبطية واحد مات كثريون* 
  اهلبة فمن جرى خطايا كثرة*   احلكم من واحد للدينونة* 
فيض النعمة وعطية الرب سيملكون *   خبطية الواحد ملك املوت* 

يف احلياة بالواحد يسوع املسيح متلك 
 – ١٢: ٥رو (. النعمة بالرب للحياة األبدية

٢١( ،  
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علماء الشريعة من اليهود يف الفترة وموضوع آدم أب اجلنس البشري، هو أحد مكونات فكر   
والعالقة بني آدم واجلنس البشري ليست عالقة فكرية فقط . ١)(السابقة على جتسد ربنا يسوع املسيح 

  : نرى العالقة بنيأنومن اجلدول السابق نستطيع . ٢)(يضاً أبل هي عالقة جسدانية 
  الواحد
  الكثريين

  .باملعصية.. والواحد آدم جاء باخلطية واملوت واحلكم   
  .فيض النعمة، احلياة األبدية بالطاعة لعمل النعمة، والواحد يسوع جاء فيض احلياة  

   بسبب آدم الثايناإلنساينالتحول يف الكيان 
ماذا حدث من حتول حقيقي وجتلي احلياة اجلديدة يف . باملوتقد جاء آدم األول كان  فإذا  
  املسيح؟

  آدم الثاين  آدم األول
   الثاين الرب من السماءاإلنسان  ول من األرض ترايب األاإلنسان
 ٤٥: ١٥ كو ١. (آدم األخري روحاً حميياً   األول نفساً حيةاإلنسان

– ٤٧(  
  :وخالصة التعليم الرسويل هو  
فاحلياة ال تستمد من . )٢٢: ١٥ كو ١( هكذا يف املسيح سيحيا اجلميعكما يف آدم ميوت اجلميع   

  .آخر غري املسيح
، احلجم، الوزن: الترايب واألرضي تلعب فيه القوة دورها حسبأن  نستطيع أن نفهم وطبعاً  
 بل هو احلياة، متارس النعمة دورها ،الذي يحىي وليس فيه املوت، ا الروحايناخل أم.. الكم ، القيمة
  . عدم الفساد- الوحدة - العطاء -احملبة : حسب

   ميوت واحدأن خري : نرى القوة يف قانون قيافاأنوميكننا 
  الراعي الصاحل يبذل نفسه عن اخلراف: النعمة يف قانون املسيحكما ميكننا أن نرى 

اجلسم الكبري .  حياة اجلسدانينيأو ، ومها من أهم ما يعرف باسم قانون اجلسد،واحلجم والوزن  
  .أقوى وأعظم

رر من املوت ومن  وهو قانون احلياة الذي حي، ومها من صفات آدم الثاين،واحملبة والعطاء

                                                 
١ Davies, Paul and Rabbinic Judaism pp 55 ff. 
٢ De W. Burton,  Spirit, Soul and Flesh pp 53ff 
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  .التصنيف حسب احلجم
  . يقتل املعارض مهما كانت قيمة املعارضة:قانون قيافا
  .)١٠: ١٠يوحنا (" جئت لكي تكون هلم حياة وليكون هلم أفضل"ي ي ال يقتل بل يح:قانون املسيح



 ٢١

  الفصل الثاين
  

  مع املسيحالوجود 
  ويلـليم الرسـب التسـحس

  
،  مىت املسكني الذي صدر بعد قرار جتريده من الكهنوتأعترف بفضل كتاب األب القمص  

مع املسيح يف آالمه وموته "كتب هذا الكتاب وهو جيوز هذه احملنة كان قد و.. بل ومن الرهبنة 
.. وجاء الكتاب رغم صغر حجمه مبثابة نور كبري جيعل صليب املسيح يلمع يف عتمة الدهر ". وقيامته

" حروف اجلر يف رسائل القديس بولس الرسول"تأمل قوة ومعىن إىل  وقبل ذلك دعى األب مىت القراء
 تعطى لنا صورة رسولية عن εν ξριστω" يف املسيح" مثل Συν ξριστωوهكذا مع املسيح 

تؤكد األمهية " يف املسيح" كانت عبارة الرسول وإذا. شركة الكنيسة يف آدم اجلديد يف عطية احلياة
تؤكد لنا األمهية األعظم حلياة الشركة اليت بيننا " مع املسيح"ن عبارة القصوى الستيعاب دور الوسيط فإ

  .وبني الرب يسوع
، )(الذي مل يشفق "يقول الرسول     معه بل بذله ألجلنا أمجعني كيف ال يهبنا أيضاً ،على ابنه١
  .)٣٢: ٨رو (" كل شيء
  احلياة  إىل  ال ننطلقوحنن.  من خالل شركتنا مع املسيحوهب شيئاً مهما كان إالَّحنن ال ن

أنطلق "هي أن شهوة احلياة بأسرها إن املوت، بل  إىل  ألن هذا يعين العودة؛اجلديدة بدون املسيح
 ص - ٢١: ٥ كو ٢(أي يف املصاحلة " معهحنن عاملون "وبسبب الشركة ، )٢٣: ١فيليب (" وأكون مع املسيح

١: ٦(.  
 نعود أن بل جيب ،س الشركة وحدهان نفسر كل شيء على أساأ و،معهال يكفي أن نكون   
  .احلياة واىل الوسيط الذي بدونه ال توجد لنا حياة إىل ،املصدر إىل دائماً

: ٣ - ١٢: ٢كولوسي (و ، )١١ - ٣: ٦رو (وأهم فقرات حياة الشركة مع املسيح هي   
٥.(  

                                                 
 فهذا غري وارد يف كل الكتاب املقدس والترمجة العربية تعكس هنا تعليم ،يعين قسوة اآلب" مل يشفق" فعل إن نتصور أنمن اخلطأ ) ١(

 ألن سفر التكوين يقول ؛لفعل اليوناين مأخوذ من الترمجة السبعينية وهو مثل الفعل العرباين اخلاص بذبح اسحقالعصر الوسيط، ألن ا
  .١٦: ٢٢تكوين " بإسحق ، أو مل تضنألنك مل متسك أي مل تبخل"
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  شركة يف موته احمليي
و موت شركة يف آالم املسيح ولكن املوت ه، )٨: ٦رو ( معهحنن منوت مع املسيح لكي حنيا   

. )١٠: ٣فيليب راجع (" قيامة األموات إىل ألعرفه وقوة قيامته وشركة آالمه متشبهاً مبوته لكي أصل أو أبلغ"
 -  ١٠: ٤ كو ٢ - ٣١: ١٥ كو ١( وهي املوت يومياً مع املسيح ،)١٧: ٨رو (هذه اآلالم هي يف الزمان احلاضر 

 ،قانون املسيح إىل  من قانون قيافا،آدم اجلديد إىل حول من آدم األول لكن هذه اآلالم هي آالم الت.)١٢
م سلِّحنن األحياء ن"، )٧ -  ٦: ٦رو ( منر من باب الصليب الضيق أناحلياة اجلديدة البد  إىل ولكي نصل

وجيب ان ، )١١: ٤ كو ٢(" دائماً للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضاً يف جسدنا املائت
 يتم أنلكن كل هذا ال ميكن . لكي يفصل بني آدم األول وآدم اجلديد، )١٢: ٤ كو ٢(املوت فينا يعمل 

: ٣كو ("  املسيح حياتناإن"، ألن شركتنا مع املسيح هي اليت جتعل الرسول يقول فينا معه بل ،فينا وحدنا

فاملسيح هو حمور ومركز . )اإلجنيلأوشية (" ألنك أنت هو حياتنا كلنا"وهذا ما تؤكده الليتورجية ، )٤
املسيح ليكون مع املسيح، واالحتاد به أي باملسيح هو  إىل الكل يتجه. الدائرة اليت قطرها مجاعة املؤمنني

وموت املسيح على الصليب هي دعوة ، )٥: ٦رو (" صرنا متحدين معه بشبه موته. "دعوة املسيح لنا
وهكذا حنن . )٨: ٦رو (لكي حنيا معه ، )٥: ٦رو (لكي يكون لنا النصيب يف قيامته ، االحتاد باملصلوب

  .)١١، ٨، ٥: ٦رو (ونقوم معه ، )٨، ٦، ٣: ٦رو (منوت معه 
 وهي حسب دراسة علماء اللغة اليونانية συµφυτοσوالكلمة اليونانية اخلاصة باالحتاد هي 

عاً ال يزيد أو ألن منو النفس واجلسد م، تعين اثنان، عنصران ينموان معاً بسبب وجود وحدة عضوية
 احتادأن االحتاد هو  نالحظه هو أنلكن أهم ما جيب .  بل هو بسبب االحتاد نفسه،١)(ينقص االحتاد 
 وعندما قام املسيح من ،)٤: ٧رو (" يضاً قد متم للناموس جبسد املسيحأيا أخويت انتم  "جبسد املسيح

 ولذلك يقول ،فقد املوت سلطانه وبذلك ، ألن املسيح أباده؛األموات مل يعد للموت قدرة عليه
  .)٤: ٧رو ( "لنثمر هللالكي تصريوا آلخر للذي قد أقيم من األموات ": الرسول

 فقدت كلمات الرسول وإالَّ ،وهكذا مبوت املسيح فقد الناموس سلطانه الكامل على املسيحي
ألننا  ؛علينا بشيء حيكم أنوموتنا للناموس يعين عدم قدرة الناموس على  ،معناها" قد متم للناموس"

  .أموات

  مع املسيح شركة مرياث البنوة
 فأعطى لنا هذه الكلمات اليت نصرخ هبا حنن ،" اآلبأيهاأبا "يف بستان جثيماين صرخ الرب   

                                                 
 أو منو أفالطوند عند  عن احتاد الكائنات البحرية اجلسم والقوقعة، أو احتاد النفس واجلسأرسطوهكذا يظهر معىن الكلمة عن ) ١(

   .A. Deissman بعنوان مع املسيح يف كتاب Lohmegenاألعضاء اجلديدة من براعم الشجرة راجع دراسة العامل األملاين 
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روح الديانة اليهودية والشريعة (مل تأخذوا روح العبودية للخوف "يقول الرسول . معه وبقوة الروح القدس

ويعيد الرسول هذه احلقيقة يف . )١٥: ٨رو ("  التبين الذي به نصرخ يا أبا اآلب بل أخذمت روح،)املوسوية
يف ملء الزمان أرسل اهللا ابنه ".  ألنه يضع قاعدة اخلالص األوىل وهي جتسد االبن؛نص آخر مجيل

أرسل  مث مبا أنكم أبناء ،مولوداً من امرأة مولوداً حتت الناموس ليفتدي الذين حتت الناموس لننال التبين
  .)٦- ٤: ٤غال ("  اآلباأبقلوبكم صارخاً يا  إىل اهللا روح ابنه

الصفة األقنومية اخلاصة، باألقنوم الثاين، أي صفة ، وبتجسد االبن أخذنا هذه الصفة الشخصية  
ن كنت إ و، بل ابناً، لست بعد عبداًإذاً ":وهذه اهلبة هي وحدها اليت جتعل الرسول يقول صراحة، البنوة
 الثامن من اإلصحاح يف اإلميانيةويؤكد الرسول بولس نفس القاعدة . )٧: ٤غال ( "وارث هللا باملسيحابناً ف

 فإننا ورثة أيضاً، ورثة اهللا ، فإن كنا أوالداً،الروح نفسه يشهد ألرواحنا أننا أوالد اهللا". رسالة رومية
  .)١٧- ١٦: ٨رو ( "ووارثون مع املسيح

 القدمي، وهي حقوق البكر، الذي يرث ويدبر مرياث األب، هذه الوراثة هلا أساس يف العهد  
لكن هنا . حىت يف حياة األب، ونرى هذا يف احتجاج االبن األكرب يف مثل االبن الضال، على عودة أخيه

الذين سبق فعرفهم سبق " :ويؤكد الرسول هذه احلقيقة بقوله. املرياث هو أننا عند اآلب مثل االبن البكر
 أن ولعل أهم ما جيب .)٢٩: ٨رو (" مشاهبني صورة ابنه ليكون هو بكراً بني إخوة كثريينفعينهم ليكونوا 
  .)٣٠: ٤غال (" ال يرث ابن اجلارية مع ابن احلرة"ال يرث حسب قول الرسول " دالعب "أننالحظه هنا هو 

   شركة مع اآلب واالبن والروح"مع املسيح"
 فهو الذي أعلن لنا اآلب والروح القدس ،لوثاالبن ربنا يسوع املسيح هو حمور عقيدة الثا  

  .بتجسده وموته وقيامته وبإرسال الروح القدس املعزي علينا، ليسكن فينا
 ما يعمله أن فهو يؤكد ،)١٨: ٥ تس ١(" هذه هي مشيئة اهللا يف املسيح يسوع" قال الرسول وإذا  

.  جيمعنا مع الثالوثأنو اآلب معنا، بسبب وجودنا يف املسيح ومع املسيح، فهو بقصد واحد وه
نعمة لكم وسالم من .  والرب يسوع املسيحأبينا يف اهللا كنيسة التسالونيكني إىل"وهكذا يقول الرسول 

 بسبب وجودنا يف املسيح ومع املسيح، الذي أبينا فاهللا ،)٢- ١: ١ تس ٢("  والرب يسوع املسيحأبينااهللا 
 اهللا كان يف املسيح مصاحلاً أنأي .. لنفسه بيسوع املسيح الكل من اهللا الذي صاحلنا "هو من اهللا اآلب 

 أو كل النصوص الرسولية اليت تتكلم عن موت املسيح على الصليب إن ويف احلقيقة .العامل لنفسه
 ،)٢١ - ١٤: ٥ كو ٢(شركتنا يف آالم الرب وقيامته هلا نربة ثالوثية عالية وواضحة جداً مثل النص السابق 

  .)٢٤: ٣رو (" باإلمياناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع املسيح الذي قدمه اهللا كفارة متربرين جمان"أو 
شركتنا حنن فهي مع اآلب "هي كلمات الرسول يوحنا " مع املسيح"وخامتة أهم ما يقال عن 
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  ".ومع ابنه يسوع املسيح
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  الفصل الثالث
  
   الكنيسة:املسيح وجسده
  

رمز أو استعارة أو تشبيه،  إىل  تتحولأنة ال ميكن  هو حقيقاإلنسايناجلسد ، بادئ ذي بدء  
وجسد  .شيء إىل  يرمزاإلنساين ولكننا ال جند اجلسد ،اإلنسايناجلسد  إىل فقد جند يف الطبيعة ما يرمز

 يلمسهم املسيح بيده عندما غسل أن وكان هلم شرف ،عاينوهفقد املسيح هو حقيقة ملسها الرسل، 
  .أرجلهم

 و كنايةًأ  استعارةًأو ،لكتاب املقدس بعهديه نصاً واحداً جيعل اجلسد رمزاًوال يوجد لدينا يف ا
 ألي اً وليس لدينا رموز عن اجلسد جتعل اجلسد رمز. تشرح حقيقة اجلسداً بل لدينا رموزاً،و جمازأ

بل تتشبه الطبيعة واخلليقة ، اإلنساينشيء يف الطبيعة أو اخلليقة وجتعل ما يف الطبيعة يشبه اجلسد 
  . فهو يتشبه باالبن املتجسد،ا اجلسد أم،باجلسد

  آراء باطلة عن اجلسد
ن إ ف،وحسب كلمات املزمور الثاين، )٦: ١تكوين (هو تاج اخلليقة حسب  اإلنسان  كانإذا -١

وهو ما حدث يف .. باخلليقة سقط يف الوثنية  اإلنسان  تشبهإذا ولذلك .باإلنساناخلليقة هي اليت تتشبه 
.. مبا خيلق من آالت ونظم  اإلنسان وما زال حيدث يف العصر احلديث عندما يشبه.. قدمي التاريخ ال

  .اإلنسانيةغاية تسيطر على احلياة  إىل وعندما تتحول الوسيلة أي االختراعات
" املشبهة" من بدعة  تنكرها ابتداًءأن وحقيقة جتسد ابن اهللا اليت حاولت اهلرطقات القدمية -٢

Docetism دم سر .. بدعة االوطاخية ال إىل اإلفخارستيا ألن ،اإلفخارستياكانت هذه اهلرطقات 
 كان اجلسد قد ذاب يف الالهوت حسب أو ، كان التجسد خياالً وشبحاًفإذا.. هي جسد املسيح ودمه 

 وكممارسة تقول ، على املذبحاإلفخارستيار وجود تعذَّل ،"قطرة عسل يف حبر من املاء"عبارة أوطاخي 
  ".سر التقوى"و" سر األسرار"ا الكنيسة عنه

وهي ذات العبارة عند الرسول ، )القداس الباسيلي(" ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى"  
 كما يقول قداس ،اإلفخارستياألن . )١٦: ٣ تيمو ١(" عظيم هو سر التقوى اهللا ظهر يف اجلسد"بولس 

 وهي ذات العبارات اليت نقرأها عند ."رأينا النور احلقيقي قد ، قد ظهر لنااإللهالرب "يوحنا ذهيب الفم 
 ألنه ؛ معطي احلياةن جسد املسيح هو جسدأحنن نعترف ب" : يقولإذ ،السكندريالقديس كريلس 
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 . ألنه جسد الذي هو بالطبيعة وباحلق النور؛ يعطي لنا النوربأنهيضاً أنعترف و. هيكل كلمة اهللا احلي
شرق بالنور ملن  جسده يأن أي مسحه باللعاب، فقد أعلن لنا ، املولود أعمىوعندما طلى بالطني عيين

  .)٩٦٤ عامود ٧٣ السادس، جملد اإلصحاح يوحنا إجنيلشرح (" ألنه جسد النور احلقيقي ؛يلمسه
هل حنن نعتقد :  نفحص ضمائرناأن علينا ، نتكلم عن الكنيسة جسد املسيحأنوهكذا قبل   
باإلجياب كان اجلواب إذا ؟ هي جسده احلقيقياإلفخارستياهل نؤمن فعالً بأن  و؟س املسيحفعالً بتأن، 

صارت املشكلة ،  كان اجلواب بالسلبإذاأما . مل يعد لدينا مشكلة خاصة بالكنيسة جسد املسيح
وصار أحد جوانب هذه ،  تكون عقيدتنا يف الكنيسةأن قبل ،األصلية هي عقيدتنا يف جتسد الرب

  ".هذا السر العظيم الذي للتقوى" وقبولنا حلقيقة ،فخارستيا هو ممارستنا لإليلةاملشكلة األص

  الهوت اآلباء إىل  والعودة،ثنائية اجلسد والروح
 أي مطلع القرن العشرين بأكرب حركة تصحيح يف دراسات الكتاب ،جاء العصر احلديث  

وال زال احلوار واجلدل ،  الروحيةاملقدس والتاريخ الكنسي وتاريخ العقيدة املسيحية والالهوت واحلياة
  .أورباقائماً يصحح كل تراث ودراسات القرون السابقة يف 

 اكتشاف الفرق بني ثنائية الفكر اليوناين الفلسفي يه، "باإلنسان"كانت أهم القضايا اخلاصة   
 الذي ينتمي، والفكر العرباين السامي يف العهد القدمي الذي ورثه اآلباء الرسل وأفالطونو ،أرسطوعند 
  .البيئة الروحية لليهودية يف فلسطنيإىل 

 Pedersen الدامنركيولعل أول تصحيح لدراسات العهد القدمي كانت اجمللدات األربع للعامل   
سبقتها ، واليت  عن اجلسد يف رسائل بولسJ. Robinsonمث جاءت بعدها دراسة العامل االجنليزي 

 ثنائية اجلسد والروح غائبة متاماً من العهد أن لتؤكد يهاإل اليت أشرنا E. de. W. Burtonدراسة 
  .١)(  من هذه التهمة هو برئ متاماً، باستعارة فكر وفلسفة اليونانن الرسول بولس أول متهمإ و،اجلديد

 أو ضمري ،اإلنساينا عن اجلسد إم:  مرة وكلها١٤١وردت كلمة اجلسد يف الترمجة السبعينية   
 ما ،اإلنساينعن اجلسد كانت " جسد"كل مرة وردت فيها كلمة عهد اجلديد، ففي أما يف ال .املتكلم

وحىت عندما يتحدث . اجلسد احليواين إىل  صرحيةاإلشارة حيث ٣٧: ١٧ ولوقا ٣: ٣عدا يعقوب 
 أو األجساد ال ختتار ، ألن اجلسد؛فان احلديث هو عن الشخص، )٢٥: ٦مىت (الرب عن اجلسد يف 

وال .. ال تموا حلياتكم مبا تأكلون " قال الرب فإذا، اخل.. ناهيك عن املوضة  ،شكالواألاأللوان 
. أشخاصىل إسامعني و إىل  ألنه موجه؛فالكالم صريح وقاطع، )٢٥: ٦مىت (.." ألجسادكم مبا تلبسون

"  تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسةأن األخوة برأفة اهللا أيها إليكمأطلب " قال الرسول بولس وإذا
                                                 

١ C. H. Dodd, The Bible and the Greeks. 
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ذا قال إ و،"عبادتكم العقلية" ألنه يقول بعد ذلك ؛ الشخص كله هنان الرسول يعينإف، )١: ١٢رو (
وعن الشخص كله،  ، اإلنسانعنهو  فالكالم ،)٣: ١٢ كو ١(" ن قدمت جسدي حىت احترقإو"الرسول 

. لقدمي يف العهد ااإلنسانيةاجلسد هو الشكل املنظور للنفس ، Pederson األستاذألنه حسب عبارة 
 واملقصود ،)٢٠: ١فيليب (" اآلن يتعظم املسيح يف جسدي سواء كان حبياة أم موت"وهكذا يقول الرسول 

  .ه يف موتأو  بولس ألن املسيح سيظهر يف حياة؛هو احلياة كلها
 ألن رفض ؛تراث اآلباء إىل  الكاثوليكية والربوتستانتية تعوداألوربيةوهكذا بدأت الدراسات   

هو و ،الهوت وناسوت إىل  اليوناين الفلسفي تعين يف حقيقة األمر، رفض تقسيم املسيحثنائية الفكر
 إىل  وصار من الضروري العودة،التقسيم القدمي الذي رفضه اآلباء الذين حاربوا الغنوسية والنسطورية

  .١)( السكندري وهي عبارة القديس كريلس ،"املسيح الواحد من اثنني الهوت وناسوت"

   واحد واثنني،لكنيسةاملسيح وا
وهو ما ،  غريب وبعيد عن الكيان الروحي،ثنائية الغنوسية هي ثنائية بقاء كل كيان مادي  

ومن العبارات املشهورة لنسطور . اإلنسانيظهر يف النسطورية بعد ذلك، يف شكل ثنائية ابن اهللا وابن 
لكن بقاء .  الالهوت بالناسوتمما يؤكد عدم احتاد. ٢)( "االبن الكلمة هو سيد ورب يسوع املسيح"

 ،اإلفخارستياثنائية املسيح والكنيسة حسب ثنائية الغنوسية تقضي متاماً على األسرار وبشكل خاص 
 هي اإلفخارستيا تصبح ،السكندري وهذه هي كلمات القديس كريلس - وحسب ثنائية النسطورية 

. جسد بشري بال قيمة وبال فاعلية ألن جسد يسوع املسيح بدون الالهوت هو ؛وليمة آكلي حلوم بشر
  :يقول القديس كريلس

. بل حتتاج العنصر احمليي، يي تحأن وال ، تعطي احلياةأنال ميكن لطبيعة اجلسد يف حد ذاا "
لكن عندما ..  ذلك العنصر احمليي يف اجلسد  كيف حلَّأدركنا درسنا سر التجسد، إذاأما 

 .قدرة الكلمة إىل  معطي احلياة، ألن اجلسد ارتفعيتحدث الكلمة احمليي باجلسد يصبح اجلسد
،  واليت هي ليست حلوة املذاق، العسل يعطي حالوته لكل األطعمة اليت يتصل هباأنوكما 

 إن نقول أن حالوته عندما خيتلط هبذه األطعمة، أليس من املعقول إليهاولكن العسل ينقل 
 ويصبح الناسوت ،وت الكلمة الذي حل فيه أي ناس،عطي احلياة للناسوتتطبيعة الكلمة احمليي 

  ).٥٧٧ عامود ٧٣ يوحنا جملد إجنيلشرح  ("حيا وحميياً؟

  :ويقول يف اعتراضه على تعليم نسطور

                                                 
 وغريهم من الذين A. Richarsan و O. Cullmannكان أكثر الذين راجعوا الفكر الالهويت املعاصر وتصحيحه على تراث اآلباء ) ١(

  .اكتشفوا اآلباء من خالل الدراسات اجليدة والرصينة للعهد اجلديد
  .Loofsمجع كل شذرات وعظات نسطور املؤرخ االملاين ) ٢(
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 مثل آكلي حلوم ، صرنان أكلنا جسداً بشرياًإ و، مل نأكل جسد من هو احلياة ال حنياإنألننا "
  ".البشر

  ويلـليم الرسـب التعـحس أعضاء املسيح
 تقولوا مجيعكم قوالً أن األخوة باسم ربنا يسوع املسيح أيها إليكمأطلب "ول الرسول بولس يق  
طرح الرسول الكمال هبذا ي و،)١٠: ١ كو ١(" كونوا كاملني يف فكر واحد ورأي واحد.. واحداً 

.. وحياة اجلماعة بفكر واحد ورأي واحد ،  وهي عدم وجود انقسامات،املسيحي يف صورته احلقيقية
ومل تكن هذه بكل أسف هي حالة كنيسة كورنثوس كما نعرف من باقي كلمات الرسول ومن التاريخ 

تضع الليتورجية هذا االحتياج الروحي البالغ لذلك  و.وهي حالة الكنيسة عرب فترات التاريخ، الكنسي
 ."فلتتأصل فينا وحدانية القلب اليت للمحبة .ت أساس الكنيسة ثبإهلنا املسيح أيهانسألك  ":األمهية

 ب لقيادات وهو التحز،مصدرها احلقيقي إىل ويدرك الرسول خطورة اخلصومات واالنقسامات ويردها
  : يف وسط الكنيسةموجودة

  واحد منكم يقول أنا لبولس
  وأنا ألبلوس وأنا لصفا

  وأنا للمسيح
 مبا فيها الفرقة  هذه الفرق األربعة. املسيح– صفا - أبولس - لبولس :وكأننا هنا أمام مجاعات

بل انتماء من ، من أجل الوحدةهنا ليس نتماء فاال، ر عن االنتماء لرفض اآلخريناليت تنتمي للمسيح، تعب
  .أجل تعميق اخلالف

لب ألجلكم أم باسم بولس ألعل بولس ص هل انقسم املسيح؟" :ويطرح الرسول السؤال اهلام  
  :ساس وحدة الكنيسةيضع الرسول أهبذا و .)١٣: ١ كو ١( "اعتمدمت؟

   املسيح ال ينقسم-١
   موت املسيح على الصليب-٢
   املعمودية املقدسة-٣

والعالقة بني هذه العناصر الثالثة واضحة لكل من قرأ رسائل القديس بولس وآمن مبا تعلم به   
 ومبوته ،)١٢: ١أف ( بل السماء واألرض ،فقد جاء املسيح لكي جيمع ليس فقط البشرية املمزقة. املسيحية

كورنثوس يؤكد  إىل ويف نفس رسالة الرسول بولس. )١٥ -  ١٤: ٢أف (على الصليب أبطل العداوة 
  :وحدة جسد املسيح

   اجلسد هو واحدأنألنه كما "
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  وله أعضاء كثرية
   كانت كثرية هي جسد واحدإذاوكل أعضاء اجلسد الواحد 

  ).١٢: ١٢ كو ١" (كذلك املسيح

ألننا مجيعاً " : يقول الرسول بعدها مباشرةإذ ،لواحد باملعموديةهذا اجلسد ا إىل وحنن ننضم  
 اًأحرار يونانيني عبيداً أم أميهوداً كنا ، )رغم تنوع االنتماء العرقي(جسد واحد  إىل بروح واحد أيضاً اعتمدنا
  .)١٣: ١٢ كو ١( "ومجيعنا سقينا روحاً واحداً

  :يقضي عليها متاماًزع ثالثة أشياء رئيسية وـلقد جاء املسيح لكي ين  
  املوت وشوكة املوت هي اخلطية -١
  اهلاوية -٢
  .)٥٦: ١٥ كو ١(اخلطية وقوة اخلطية هي الناموس  -٣

  ألن املوت هو عرش اخلطية ألن اخلطية متلك ، ب واالنفصالواملوت هو أساس الشجار والتحز
كل اخلطايا من ذات، وجيعل ال إىل  بقوة وسلطان املوت، وهذا هو الذي حيول قوة اخلطيةمثل ملك

ولذلك السبب عينه يطلب ربنا يسوع . )٢١: ٥رو (لالبتعاد عن املوت  اإلنسان  حماوالت،بدون استثناء
 وهو صليب ثقيل ، املوت ونسري خلفه حاملني ذلك اخلوف من فقدان احلياةأداة" الصليب" حنمل أن

 ويلمح الرسول هذا .ا يسوع املسيحوصعب لكي ندرك من محله اية ذلك اخلوف بقوة قيامة ربن
احلياة ( خنلع أن لسنا نريد إذحنن الذين يف اخليمة نئن مثقلني "العراك العنيف بني املوت واحلياة ويقول 

ولكن الذي صنعنا هلذا ، )لكن هذه حماوالت فاشلة(بتلع املائت من احلياة  نلبس فوقها لكي يأن بل ،)اإلنسانية
  .)٥ - ٤: ٥ كو ٢(" )عربون احلياة السمائية بالروح القدس( هو اهللا، الذي أعطانا عربون الروح عينه، )للحياة اجلديدة(

األبد بقوة القيامة وبإطالق سراح  إىل  أي أغلق فم املوت،)٨: ٤أف (سىب املسيح اهلاوية لقد و  
 صعد لكي ميأل  مثإليها املسيح نزل إن ويقول الرسول عن سيب اجلحيم .األسرى الذين ماتوا على رجاء

فقد ملء احلياة " مألت الكل بالهوتك"ذلك امللء الذي تقول عنه الليتورجية ، )١٠: ٤أف (" الكل
مبرياث  اإلنسان بنور وعطايا الروح القدس، وملء مصري اإلنسان  بغلبة املوت، وملء فكراإلنسانية

هذا ..  واهلبات الروحية اإلسرارب مكاناً فوق يف السموات، ومأل الكنيسة وأعطاهاحلياة اليت ال تفىن 
 فقد كسر املسيح شوكة املوت اليت كانت تفصل كل حياة عن ،حقيقة هامة إىل التجديد كله يعود

 تتعارض متاماً مع الناموس، أاكانت قوة اخلطية يف . عن اهللا مصدر احلياة وحافظهاأي  ،مصدرها
أي ،  عقوبة التعديأن إالَّالً ضد اخلطية،  وهي أص،وكانت مطالب الناموس بالعدل واحلياة املقدسة

 اخلطايا أهواءكانت "، ولذلك يقول الرسول اإلنسان أعداءعقوبة اخلطية جعلت الناموس واخلطية من 
  .)٥: ٧رو ("  لكي نثمر للموتأعضائنابالناموس تعمل يف ، )حيرمها(اليت 
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لقد ، "ذي كنا ممسكني فيه مات الإذحتررنا من الناموس ": ولكن مبوت املسيح على الصليب  
  .)٦: ٧رو (ماتت مطالب الناموس مبوت املسيح 

ب ورت، )١٤: ٥ كو ٢(" خدمة املصاحلة"اهللا من خالل إىل  اإلنسان وهكذا أرسى املسيح عودة  
خلق وصار هو آدم الثاين الذي ن. الوحدة على أساس نعمة احلياة، وليس على أساس الشريعة املوسوية

 اإلصحاحويدافع رسول املسيح عن هذه النقطة بالذات ويفرز هلا . طة الروح القدسفيه وبه وبواس
  .الطيةغ إىل  بل رسالته،الثالث

وكانت وراثة الربكة كما ، )١٦: ٣غال (واسحق هو جد املسيح ، جاء الوعد بالربكة بإسحقلقد 
 إلبراهيمكن اهللا وهبها ول، يضاً من موعدأ كانت الوراثة من الناموس فلم تكن إنألنه "يقول بولس 

 ناموس قادر عطىأُألنه لو : وماذا كانت املشكلة؟ جييب الرسول يف مجلة اعتراضية، )١٨: ٣غال (" مبوعد
باملوت  اإلنسان كان الناموس يعاقب خطيةلقد . )٢٠: ٣غال ( لكان باحلقيقة الرب بالناموس ، حييأن

ألنه ما كان الناموس عاجزاً عنه يف ( عاجزاً متاماً وكان الناموس. وكانت حاجتنا للحياة وللغفران معاً
رو ("  أرسل ابنه يف شبه جسد اخلطية وألجل اخلطية دان اخلطية يف اجلسدإذما كان ضعيفاً باجلسد فاهللا 

٣: ٨(.  
ألن كلكم الذين  ":وهكذا جاء املسيح بشريعة احلياة اجلديدة تلك اليت يقول عنها الرسول  

ليس عبد وال حر ألنكم مجيعاً واحد يف ، بستم املسيح، ليس يهودي وال يونايناعتمدمت باملسيح قد ل
 إبراهيمفانتم نسل ، )مولودين من الروح مثل اسحق(فان كنتم للمسيح . املسيح يسوع، )مصدر احلياة اجلديدة(

  .)٢٩- ٢٧: ٣غال ( "وحسب املوعد ورثة

  عالقتنا جبسد املسيح
ويسأل الرسول . )١٤: ٦ كو ١(" جسادكم هي أعضاء املسيح أإنألستم تعلمون "يقول الرسول   

ومييز الرسول بني ، )١٥: ٦ كو ١(! ا أعضاء زانية؟هأفآخذ أعضاء املسيح وأجعل ":الذين ميارسون الزىن
، وبني العالقة بني املؤمنني اليت جتعل كل من اً واحداًالعالقة اجلسدية اليت جتعل الرجل واملرأة جسد

فأصل احلياة اجلديدة هي الروح القدس الذي كون . )١٧: ٦ كو ١(و روح واحد  فه،التصق بالرب
  . العذراءأحشاءناسوت الرب يف 

فالرب ..  الرب أقامالذي هو ، والروح القدس األردنالذي مسح الرب يف هو والروح القدس   
على هو د بالرب ليس االحتاف ، ولذلك. ألنه ناسوت االبن احلياة؛هو آدم احمليي، وناسوته واهب احلياة

 -  Κολλαω ومفتاح التفسري هو الكلمة اليونانية ،مستوى االحتاد اجلسداين بني الرجل واملرأة
Joined "يضاً مبعىن االرتباط أويستخدم ، )٢٤: ٢تك ( وهي فعل معروف من الترمجة السبعينية ،"يلتصق
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 هو الذي جيعل كل مؤمن أعضاء اً،د واحاًفااللتصاق بالرب ليكون املؤمن واملسيح روح، )٢٨: ٧٢مز (
  .املسيح، أعضاء جسد املسيح

  أوغسطينوسشرح القديس 
وكان أكثر الذين اهتموا .  هو أكثر اآلباء الذين كتبوا عن املسيح والكنيسةأوغسطينوسكان   

 أن ألنه كان يواجه هرطقة الدوناتيني اليت تنكر وحدة جسد املسيح الكنيسة، وتنكر ؛هبذا املوضوع
 رده يف عظات عامة ويف شرح سفر املزامري ويضع أوغسطينوسويقدم . كنيسة هي جسد املسيحال

  . لشرح الكتاب املقدسأساسيتنيقاعدتني 
  . آدم األول وآدم الثاين:القاعدة األوىل
  . الرب والكنيسة:القاعدة الثانية

  : عن آدم األول وآدم الثاينأوغسطينوسيقول 
األول الذي صنع  اإلنسان لقد ضللنا يف.  املسيحي كلهاإلميانيخ  جند تاراإلنسانيةيف تاريخ "

بينما الثاين خلصنا فيه هو عندما مل يصنع مشيئته بل مشيئة الذي ، مشيئته وليس مشيئة خالقه
  .)De gratia churti. Dl. 44. 398 ("أرسله

 The seven Rules قواعد أو مفاتيح الكتاب املقدس السبعة أوغسطينوسشرح القديس   
  . Tichonius وأحياناً تكتب Ticoniusاليت صاغها األسقف 

  : يقولTiconiusوحسب كلمات األسقف . الرب وجسده: وأول هذه املفاتيح هو
 اهللا قد أبناءألن الكنيسة وهي ، "اإلنسان" الكنيسة كلها هي ابن إن نقول أننستطيع "

الواحد، حسب كلمات ن  اإلنساهو جسد ابن اهللا، الذي هو، اجتمعت يف جسد واحد
هلاً يف إوما يدعى ، )٤: ٢ تس ١" (هلاً أو معبوداًإاملقاوم واملرتفع على كل ما يدعى "الرسول 

  ).١٨عامود : ١٨اآلباء الالتني جملد " (هذه الكلمات هو الكنيسة جسد ابن اهللا

 كتب أمهها ع يف شرحها يف عدةوتوس أخذ القديس أوغسطينوس هذه القاعدة أو املفتاح األول  
  .De Doctrina Christiana: كتاب التعليم أو العقيدة املسيحية

  :أوغسطينوسيقول 
 رأس واحد صار اجلسد مع الرأس إليها أضفت وإذا. هي الكنيسة؟ هي جسد املسيح ما"

  .واحد إنسان واحد، ألن الرأس الواحد مع اجلسد الواحد هو إنسان الواحد
من هو الرأس؟ هو الذي والعذراء مرميد منل .  

 يصبح االثنني واحداً أنوهكذا أراد اآلب ..  أي الكنيسة ،ومن هو جسده؟ هي عروس املسيح
  .)٢٦٥عامود : ٣٨جمموعة اآلباء الالتني . ٤٥عظة  ("اًواحد اً إنساناملسيح والكنيسة؟
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  :يضاًأويقول 
 اً إنسان بل،اعةًواحد يف املسيح، ووحدة مجيع املسيحيني ختلق ليس مج إنسان كل البشر هم"

  ).٢١٩عامود : ٣٦جمموعة اآلباء الالتني جملد : ٣٩مزمور ، شرح املزامري" (اًواحد

  :وأيضاً
ألن الكل واحد، ، الواحد اإلنسان الواحد هو كل البشر، وكل البشر هم هذا اإلنسان هذا"

  ).١٦٨٦ عامود ٣٧ جملد ١٢٧شرح املزامري، مزمور " (ألن املسيح واحد

طلق  اجلسد يأنكما ، تطلق كاسم على اجلسد إنسان  ألن كلمة؛" واحدإنسان"رة والحظ عبا  
  :أوغسطينوس يقول ٣٤ويف العظة األوىل على مزمور  . اإلنسانكاسم على
 لست أنت، أيها املغترب النبيل، يا شعب اهللا يا جسد املسيح.. يا جسد املسيح أي الكنيسة "

  .)١٧٦٨: ٣٧ وجملد ٣٣١: ٣٦جع جملد را" (من األرض ولكن من فوق من السماء

  :أوغسطينوسويسأل 
 جالس فوق يف السموات على ميني اآلب، أنت املسيح أيهاما هو رجاؤك يا جسد املسيح؟ "
  .)١٦٨٣: ٣٧جملد : ٩١شرح مزمور " ( أنك ال تزال تتأمل على األرض يف أعضاءكإالَّ

  :م الشعب قائالًويعلِّ
  ).١٦٨٣: ٣٧ جملد ١٢٧مزمور  ("ن صرمت واحداً الذيأيهايا أنت يا أنتم، يا "

  :وأيضاً
 الوحدة، ماذا تفعل هنا على األرض؟ ما هي األعمال الصاحلة أيهايا ، الواحد اإلنسان يا أيها"

  .)١٣٧٦: ٣٧ جملد ١٠٣مزمور  ("اليت تقوم هبا يف الكنيسة

  :أوغسطينوسرح ويش.  هي جسد املسيح، هذه الوحدة، هي املسيح كله،الواحد اإلنسان هذا
 احلياة الروحية املستترة عن عني أو الباطن اإلنسان(اخلفي  اإلنسان عندما يسكن املسيح يف"

يصبح املؤمن هو ،  ميتلك املسيح النفس املؤمنة، وبالصالة اليت يقدمها املؤمنباإلميان، )الناس
  ).٩٤٨: ٣٦جملد  ٧٤مزمور  ("احداًواملسيح كله، الرأس واجلسد، وتصبح اجلماعة املتعددة 

  :ويؤكد هذا بقوله
فجسده هي .. الكامل والصحيح أي الذي له رأس وجسد  اإلنسان يشبه ربنا يسوع املسيح"

 والكنيسة املوجودة يف أقاصي ،منا الكنيسة هناإ و، مكان أو بقعة إقليمية حمددةيف ليس ،الكنيسة
بل كل جنس القديسني من هابيل  ، ليس فقط الكنيسة اليت حتيا اآلن يف الزمان احلاضر.األرض

هذه املدينة . حىت آخر واحد يولد وحييا يف املسيح حىت اية العامل، ألن الكل يف مدينة واحدة
 ٩٠ على مزمور ٣عظة " (ألن املسيح احتد بالكنيسة، هي املسيح كله.. هي جسد املسيح 

  ).١١٥٩: ٣٧جملد 

أثناسيوس كتاب جتسد الكلمة للقديس  يفأوغسطينوسد مبدينة واحدة قرأه وتشبيه التجس 
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 أو وهو تشبيه هام جداً، ألنه يؤكد حلول اهللا املتجسد يف جسد حقيقي واحتاده هبذا اجلسد، ،الرسويل
 وهو تعبري كنا نسمعه من شيوخ ،"الكلمة صار جسداً ونصب مسكنه"حسب التعبري القبطي القدمي 
 وألن اجلسد والرأس جيتمعان ؛"الكنيسة منصوبة"يقولون  كانوا إذ، اإلهليالكنيسة عندما يقام القداس 

 ى،عط وت،عطيتأُ عن هذه الوحدة اليت اإلهلي اإلعالن هي اإلفخارستيامعاً يف وحدة واحدة، وألن 
حىت ينتهي التاريخ ويدخل الزمان يف األبديةيعطوستبقى ت .  

  : ألن يقولأوغسطينوسوهذه الوحدة هي اليت تدعو 
 هل تفهمون يا إخوة .ليس فقط ألننا صرنا مسيحيني بل ألننا صرنا املسيح، لنفرح ونشكر"

 كان هو الرأس وإذا.  بل افرحوا ألنكم صرمت املسيح، لكم؟ ال تندهشواأُعطيتالعطية اليت 
هذا ما وعد به املسيح بفم .. نساناً واحداً صحيحاً إ حنن وهو صرنا فإننا جسده، أعضاءوحنن 

 ٢١مقاالت على اجنيل يوحنا ( ")٢٧: ١٢ كو ١(فراداً أ وأعضاؤهسيح انتم جسد امل"الرسول 
  ).١٥٦٨: ٣٥جملد 

 وال حسب القدرات الذهنية ال سيما بواسطة الذهن ،"حسب اجلسد"وهذه الوحدة ال تفهم   
 املسيح أن الطبيعة بالنعمة مؤكداً أوغسطينوسوهنا يقارن . املظلم الذي مل يأخذ استنارة الروح القدس

ويقول عن قوة . عندما كان ال زال مرئياً، )٧: ٥عب (" يف أيام جسده" مما كان أكثر اآلن إلينا أقرب
  : والنعمةاإلميان

 للعيون أهم من قوة اإلبصار يظل مرئياً ومنظوراً ويبقى يف وسطنا لكانت قوة أن أرادنه ألو "
صار حمجوباً عن ،  يعطي ذلك الكمالأنولكن ألنه يعلم ما هو كامل ويريد .  القلبإدراك

 باملسيح اإلميانألنه باملقارنة، األعظم هو ،  يف القلباإلميانالعيون أي عيون اجلسد لكي يزرع 
 على حدأ يندم أنفال جيب ، وعندما نؤمن نراه بعيين الروح. من رؤيته دائماً بالعينني بيننا

وهو معنا . إميانناهو معنا حسب . صعود املسيح للسموات، كما لو كان بصعوده قد فارقنا
،  كنت تؤمن انه فيكإذا.  تراه بالعيننيوأنتبشكل حقيقي أكثر من وقوفه باجلسد جبانبك 

فكيف ال ، ها أنت تأخذه يف قلبك. وهناك يبقى معك،  جتعله يدخل غرفة قلبك كضيففأنت
  ).٦٢٠ ص G. Morinالعظات املتفرقة طبعة األب". (يكون معك

  ؟غسطينوسأوكيف نفهم عبارات القديس 
 املقدسة األسفارالكيفية اليت ندرس هبا  إىل  املوضوع برمته عائدإن أوغسطينوسيقول   
  :ونفهمها

 ألن هذا املعىن the whole الصحيح أو نستوعب معىن الكامل أنجيب ، األسفارلكي نفهم "
حياناً أ. واألعضاء أي الرأس Whole والصحيح Completeبالذات خيص املسيح الكامل 

 أنفسناحياناً يتكلم باسم اجلسد، وحنن جسده ونسمع ألم املسيح بامسه كرأس اجلسد ويتك
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مزمور () ٣٠: ٥أف " ( جسدهأعضاءأنتم "نتكلم يف اجلسد الواحد، ألن الرسول يقول لنا 
  ).٣٩٩: ٣٦جملد : ٣٧

 ،أوغسطينوسوهكذا يرى .  يسوع املسيح ربناوإعالناتواألمر كله متوقف على كلمة الرب 
  : املسيحإعالنات ، شئنا الدقةإن أو

 يكون أنهل غريب ، )٦: ١٩مىت (وليس بعد اثنني، بل جسد واحد " يقول املسيح نفسه"
 جسد أما، ونفس الكلمات، طاملا اً واحداً لسانا يكون هلمأنأي ، االثنان جسداً واحداً

م كرأس، واجلسد  لنسمع الرأس وهو يتكل،واحد الرأس واجلسد؟ لنسمع االثنان معاً كواحد
منا منيز بني إ وtwo realitiesعنصرين  إىل وحنن هنا ال نفصل االثنني. وهو يتكلم كجسد

من ر طهيالرأس . ص واجلسد خيلُ،صألن الرأس يخلِّ، two different dignitiesرتبتني 
 ومع ذلك فان الصوت الصادر عن اجلسد الواحد هو صوت. واجلسد يعترف باخلطايا، اخلطية
 عندما أننا  وحنن مل نسمع ما هو صوت الرأس وما هو صوت اجلسد، إالone voiceَّواحد 

ال تفصل ، نسمع اجلسد يتكلم، فنحن ال نفصل الرأس عن اجلسد وعندما نسمع صوت الرأس
املرجع السابق " (وال يصري بعد اثنني بل جسد واحد"صوت الرأس عن اجلسد ألنه مكتوب 

  ).٤٠٠عامود : ٣٦جملد 

  صوت اجلسد الواحد حىت لو كان صوت االعتراف باخلطية والضعف
  :)١٩: ٣٧( تعليقاً على كلمات مزمور أوغسطينوسيقول   

كلمات صادرة عن اجلسد ل هذه اإن، "ال خيزون يف زمن السوء ويف أيام اجلوع يشبعون"
خياطبنا "اآلب بواسطة الرأس الواحد يسوع املسيح ألن الرب  إىل وهي أيضاً تصل، الواحد

 أي الذين يأكلون خبزهم بعرق اإلهلي،ال سيما الذين يقعون حتت التأديب ، لكي يعزينا
 يتكلم معنا وخياطبنا يف داخل قلوبنا لكي يعلن لنا انه مل خيلقنا أنوجوههم ألن الرب يريد 

  ).املرجع السابق" (نه يسكن فيناأ أيضاًفقط، بل 

  :الواحد، الرأس واجلسد الكامل خاصة باجلسد ٣٧ كلمات مزمور إنويقول   
 بكل -فان هذه الفكرة ،  كلمات املزمور الذي مسعناه ورتلناه هي كلماتنا حننإن قلنا إذا"

.  خاطئة ألن هذه الكلمات هي كلمات الروح القدس، روح اهللا وليست كلماتنا حنن-أسف 
لشكوى والصراخ هي  بكل يقني خنطأ، ألن افإننا ، هذه ليست كلماتنا حننإن قلنا إذاولكن 

  ).املرجع السابق" (شكوانا حنن الذي خنترب الشقاء

  اهلرطقة الدوناتية اليت فصلت الرأس عن اجلسد
كانت لديهم آراء غريبة . Donatistsمل تنشر دراسات عربية جيدة عن هرطقة الدوناتيني   

عي بان الكنيسة ليست كانوا يعتقدون بشكل غري طبي. نقرأها يف جمالت وكتب قبطيةو ،نسمعها اليوم
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وكانت اخلطية هي املفتاح الوحيد الذي يفتحون . جسد املسيح بسبب وجود خطايا وضعفات الشعب
  : الدوناتينيأوغسطينوسولذلك يسأل .  واملبدأ الالهويت الذي يفسر هلم كل شيء،األسفاربه 

 أن؟ ملاذا تريد Decapitate جتعلها بال رأس أنما الذي فعلته الكنيسة ضدك حىت انك تريد "
ذا عبدت الرأس إ وعبادتك هي زور ، هي خدمتكةباطل. تأخذ رأسها وتفصله وتترك اجلسد

" ، ألن فصل الرأس عن اجلسد هي إصابة تصيب وجترح االثنني معاً الرأس واجلسددبدون اجلس
  .)١٧٩٧ عامود ٣٧ جملد ١٣٨عظة (

س وهي احملبة اليت ال تسمح بفصل  رابطة احملبة بني اجلسد والرأأوغسطينوسويؤكد القديس 
  :اجلسد عن الرأس ويقول عن املسيح

وألن املسيح .  املسيح مرتبط برباط احملبةأيها أنت انك إالَّ ال نراك بعيوننا، أنناعلى الرغم من "
.  نسمع صوت الرأس لكي نسمع صوت اجلسدأنكله هو الرأس واجلسد، وجب علينا 

ها أنا معكم كل " فهو يقول ،ألنه ليس كائناً وحده بدوننا ، يتكلم وحدهأنفاملسيح ال يريد 
، فهو يتكلم فينا ويتكلم معنا ،  كان معناوإذا، )٢٠: ٢٨مىت " (األيام واىل انقضاء الدهر

  .)٦٦٢عامود : ٣٦جملد : ٥٦مزمور " (ويتكلم عنا ويتكلم خاللنا، كما حنن نتكلم فيه

 وجعله آدم الثاين اإلهليوحوله يف كيانه وأقنومه فاملسيح رأس الكنيسة قد أخذ جسدنا اآلدمي 
 يتم بدون القضاء على اخلطية، ولكن اخلطية أن هذا التحول ال ميكن .لكي حيول كيان كل واحد فينا

  . حبضور املخلص وبعالقة أقوىإالَّال تعاجل 
  :أوغسطينوسوهكذا يقول 

 وان ينطق ذات ،يقف يف ذات مقامنا أن ومل يرفض أقنومه، إىل  يأخذناأنمل يتقزز املسيح من "
  ).٢٣٠: ٣٦ جملد ٣٠مزمور " ( نتكلم كلماتهأنكلماتنا، لكي نستطيع حنن 

" هلي ملاذا تركتينإهلي إ"كانت كلماتنا حنن أي عندما قال وحىت كلمات املسيح على الصليب   
  :غسطينوسأوويقول . )٣: ٢١مز (.."  تستجيب الهلي يف النهار ادعوك فإ"أو الكلمات األخرى 

ألنه يسمع صوت جسده ، آخر إنسان وعنك وعن كل، حقاً انه يقول هذه الكلمات عين"
يا " نقع يف هذا اخلطأ الذي يتصوره بعض األخوة بأن الرب عندما قال أنوال جيب . الكنيسة

 بينما بولس ،، كان خائفاً من املوت)٣٩: ٢٦مىت " ( تعرب عين هذه الكأسأن شئت إنأبتاه 
يشتاق بولس : ما أغرب هذا التناقض. املوت لكي يكون مع املسيح إىل  كان يشتاقالرسول
بينما خياف املسيح من املوت؟ ولكن ما معىن كلمات الرب؟ سوى انه محل ضعفاتنا ، للموت
نطق هبذه الكلمات من أجل الذين يف جسده والذين ال زالوا خيافون املوت؟ لقد ، يف كيانه

وليس صوت الرأس ،  جسدهأعضاءوت هؤالء اخلائفني أي صوت كانت هذه الكلمات هي ص
،  حسب التقسيم الشائع عندنا٢٢وهو ، ٢١شرح مزمور .." ( صدرت عن الرأس أارغم 
  ).١٧٢عامود : ٣٦جملد 
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 تصدر أا إالَّ، هذه الوحدة يعرب عنها صوت واحد، وهي مهما كانت كلمات هذا الصوت  
فقد أعلن ، )٣٨: ٢٦مىت (" وعندما قال نفسي حزينة حىت املوت"سد  صادرة عن اجلأاعن الرأس رغم 

هلي ملاذا إهلي إوعندما قال الرب ، )١٠٧ ص Morinالعظات املتفرقة لألب ("  فيهأنتالرب نفسه فيك، ألنك 
" أنتالكلمات اليت قاهلا على الصليب مل تكن كلماته هو بل كلماتك : "غسطينوسأوتركتين؟ يقول 

  .)٤٨٣عامود : ٣٦د جمل: ٤٣مز (

  :بل هو رأس اجلسد، الوسيط ليس غريباً أو بعيداً
 أبوليناريوسمل تكن هرطقة الدوناتيني غريبة على ساحة اهلرطقات، كانت هرطقة   

Apollinarius تنكر وجود عقل أن قبلها قد أخذت مفتاح اخلطية، باعتباره املفتاح الوحيد، وحاولت 
 الرسويل، أثناسيوس: وكتب اآلباء. د ابن اهللا ربنا يسوع املسيح يف الكلمة املتجسإنسانيةونفس 

 حبقيقة األرثوذكسي، وجاء الرد أبوليناريوس وغريغوريوس النيسي ضد بدعة ،غريغوريوس الثيؤلوغوس
، إنسانية وعقل ونفس إرادة كامل، له وإنسانالهوت كامل ،  الرب يسوع رب واحدأنهامة وهي 

  .ر اخلالص تعذَّوإالَّ
  :؟ نترك الرد للقديس غريغوريوس الرتيرتياألرثوذكسيةف شرح اآلباء هذه احلقيقة كي
 اهللا االبن الذي وإمناال نرضى بأن يتهمنا أحد بأننا نرى مسيحني أو ربني يف املخلص الواحد، "

 ما Restorerوجمدد ، هو بالطبيعة اله ورب الكون، وملك اخلليقة، وخالق كل ما هو كائن
 يأخذها أنل بِ يرفض طبيعتنا ومل حيرمها من الشركة فيه، ولكن بتعطف فائق قَ، ومل١)(سقط 

 إىل ولكن مبا انه هو احلياة، جاء يف اية الدهور، عندما وصل شرنا. احلياة إىل لكي يردها
حرفياً اختلط وهو تعبري يعين (القمة، ولكي يشفي طبيعتنا ويطهرها من كل األمراض احتد 

) مهل بعد ذلك بسبب البدعة االوطاخية وليس جمرد االتصال ولكنه أُالشركة يف الطبيعة
ويقول الرب . نساناًإ، وأخذ الناسوت واحتد به وصار اإلنسانيةبالطبيعة الدنيئة أي طبيعتنا 

 اإللهنساناً رغم انه إهذه الوحدة جتعله ). ٢٠: ١٤يوحنا " (نا فيكمأ وأنت يفَّ"معلماً تالميذه 
  العلي ال حيتاجاإللهألن ، فوق إىل الوضيع اإلنسان ٢)(وحدة هي اليت ترفع العلي، ألن هذه ال

ألن الكلمة هو املسيح والرب وما أخذه الكلمة يصبح ، اإلنسان وإمنا، فوق إىل  يرتفعأنإىل 
عامود : ٥٤ جمموعة اآلباء اليونانيني جملد ٥٣ فقرة أبوليناريوسضد " (فيه املسيح والرب

١٢٥٢.(  

                                                 
  ". جتدده وترده إىل رتبته األوىلأنوعندما سقط أردت " راجع عبارة القداس الغريغوري )١(
  ".وريت إىل السماءرفعت باك" راجع عبارة القداس )٢(
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  بعالفصل الرا
  

  سويل بوحدتنا واحتادنا يف املسيحالتعليم الر
   الرسويلأثناسيوسكما يشرحه القديس 
  

  بصالح اهللا اإلنسان خلق
لكل شيء مبا فيها  اإلنسان  بداية تزييفإن يف كتابه الرد على الوثنيني أثناسيوسيقول القديس   

  : هو اختراع ما ال وجود له يف الواقع أي الشراإلنساينكيانه 
ولكن البشر هم الذين بدأوا .. ، )األشياءعندما خلق اهللا كل (يكن الشر موجوداً منذ البدء مل "

 ٥ص ، ٤ ص ١الفصل الثامن فقرة (" own likenessيتخيلون الشر ويتصورنه على مثاهلم 
  ).من الترمجة االجنليزية املقابلة

  الشر على مثاله؟ اإلنسان  يتصورأنوما معىن 
  .موجود وكائن اإلنسان ألن،  موجود وكائنهبأن يعتقد أن :أوالً
واخترع البشر " :أثناسيوس ولذلك يقول ، أو بعضها،اإلنسانيةكل صفاته  اإلنسان  يعطى لهأن :ثانياً

  ).٧ص ، ٦ص : ٢ف " ( ما ال وجود له موجود بالفعلإن وتومهوا األصنام
  لق منها آهلة ال وجود هلا وخ، كيانه، وأسقط صورته ومثاله على املادة اإلنسان فهكذا زي
  .حقيقتني هو صراع روحي وفكري بني إمنا ما حدث إن أثناسيوسوهنا يرى القديس . باملرة
  . على صورته ومثالهلإلنسان خلق اهللا :أوالً
 أن وهي ،حالة أخرى إىل لكيانه باالنتقال من احلالة اليت خلق عليها كصورة هللا، اإلنسان  تزييف:ثانياً
  .صورة لنفسه بدون اهللا  اإلنسانيكون

عن نفسه هو ما يسمى بعد ذلك بسقوط  اإلنسان والتعارض بني ما خلقه اهللا، وما كونه  
 أسطورة اآلباء مل يستخدموا أنومع . صورة ذاته إىل ، واحندر األب األول آدم من صورة اهللاإلنسانية

 ماء، ومات من اجلوع الشاب اجلميل الذي عشق صورته اليت رآها منعكسة على صفحة" نرجس"
 نلمح يف وضوح شديد يف الكتابات النسكية التعارض بني أننا إالَّ يترك صورته، أنوالعطش ألنه رفض 

  . وحمبة الغريب، وحمبة النفس،حمبة اهللا
حب الرب وحب قريبك "الناموس يف عبارته املشهورة ربنا يسوع ص خلَّ أنومل يكن عبثاً   
  هي أول حماولة حقيقية يتجاوز فيها،لنفسه اإلنسان يت تتساوى مبحبةألن حمبة القريب ال". كنفسك
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  .١)(عشقه لنفسه اإلنسان 
 أن مؤكداً ثالث حقائق هامة ال جيب لإلنسان اإلهلية عطية الصورة أثناسيوسويشرح القديس   
فكر الالهويت يف  الباحنرافات ألا ثالثية التعليم الرسويل األصيل غري املرتبك ؛ نتوقف عندهاأنمتر دون 

  .العصر الوسيط

  اإلنساينثالثية الوجود 
  .هو صورة اهللاإلنسان إن  :أوالً
  .اإلنسانية لتحفظ احلياة عطيتأُالشريعة إن  :ثانياً
غاية خلقة  إىل ن يصلأ و، يكون مثل خالقهأن هو لإلنساناملصري النهائي واألبدي إن  :ثالثاً
  .اهللا نفسه إىل  أي يصل،على صورة اهللا

   على صورة اهللا مثالهقل خاإلنسان: أوالً

. اإلنسان يف احلياة العقلية الداخلية اليت حيياها ، هي الصورة واملثالأن أثناسيوسيؤكد القديس   
حتديد اآلباء حيل  إىل  والعودة، أكثر من غريهماإلسكندرية حددها آباء ، اآلباءد عن"عقل"وكلمة 

 التبشري اليت شوهت الكثري من األفكار اخلاصة ات وحرك،رسالياتاإلمشاكل كثرية ورثناها من فكر 
  . يف الشرق العريبواإلنسانباهللا 

 خلق فاإلنسان. اإلنسانأحد مكونات صورة اهللا يف هو  و، العقل هو قدرة روحية وفكرية-١
  .،)٧، ٦ ص ٢الوثنيني ف  إىل الرسالة( بفضل صالح اهللا أثناسيوسكما يقول القديس 

قدرة  اإلنسان وأعطىلبشر حسب صورته بواسطته كلمته ربنا يسوع املسيح خملصنا، وخلق ا"
 أزليته ومعرفة إدراك وأعطاهه خبالقه، ه يتأمل ويدرك ويفهم ما هو كائن بسبب تشبأنعلى 

 أُعطيتبل حيفظ النعمة اليت ..  عن معرفته باهللا  استمر يف البقاء كمثال هللا ومل يتخلَإذا، )اهللا(
عائشاً احلياة ، لكي يفرح ويتحدث مع اهللا،  بواسطة كلمة اآلب خاصةً قدرةًطاهوأع، له

  ).٧ص ، ٦ص : ٢فصل ( ")أو حياة عدم املوت(املباركة الكاملة أي احلياة األبدية 

  : من مصدرينأو نابعة من اجتاهني اإلنسانية واملعرفة واإلدراكفالتأمل إذن،   
  .لإلنسان ت كنعمةبه اليت واإلهليةالصورة  -
  .حياة الشركة اليت تقوم على التأمل واحلديث وفهم اهللا -

معرفة فوق  إىل أن يرتفع لإلنسان حياة التأمل ورؤية اهللا كانت دعوة إن أثناسيوسويقول 
يضاً آب أ ويرى فيه ، يرى الكلمةأن" لإلنسانحىت ميكن ، حواس اجلسد أي يسمو متجهاً حنو اهللا بتأمل اهللا

                                                 
  .وظهور القسوة يف تصرفاتنا يشرح لنا ضآلة حمبتنا ألنفسنا.  عندما نتأمل كيف نعامل اآلخرينأنفسنا أحياناً نرى كيف حنب )١(
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  ).٧ص ، ٦ص : ٢ف " (إليهح بتأمله ويتجدد بالشوق الكلمة، ويفر

عدة حقائق هامة حتتاج لدراسة  اإلنسان أمام واخللق بواسطة الكلمة ابن اآلب يضع -٢
 اإلنسان  يفسيؤسعلى صورته لكي  اإلنسان  الرب يسوع خلقأن يرى أثناسيوس ألن معلمنا ؛مطولة

يتأمل خالقه كلمة اهللا ويرى فيه  اإلنسان ألن ؛أبديةة  لعالقواألبدي الثابت األساسباخللق على صورته 
 إالَّوال تبدأ  ، اإلنسان العالقة مع املسيح تبدأ خبلقأنوهكذا نرى .. اخلالق  إىل اآلب ويتجدد بالشوق

  :األول اإلصحاح القديس يوحنا يف بساطة كاملة يف إجنيلهبذه احلقيقة البسيطة اليت يعلنها 
  يف البدء كان الكلمة"

  كل شيء به كان وبغريه مل يكن شيء مما كان
 -  ٦-١: ١يوحنا (" العامل إىل آتياً إنسان كان هو النور الذي يضيء لكل. فيه كانت احلياة

  ).١٧-١٥: ١يضاً كولوسي أراجع 

كيانه املخلوق على صورة اهللا هي بداية التدين إىل و، ذاتهإىل  اإلنسان عودةتصبح وهكذا   
 حىت لو كان هذا اآلخر هو ، يؤمن بآخرأنقادر على غري  فهو ، بذاته وبكيانهومن ال يؤمن. السليم
  .اهللا

 النعمة سبقت أن أثناسيوس الالهوت الغريب يف العصر الوسيط، يؤكد د يف وعكس ما سا-٣
النعمة األوىل  إىل هي نعمة الوجود، مث النعمة الثانية اليت أضيفت اإلنسان ألن أول نعمة أخذها ؛الشريعة

  :فيقول. اإلهليةي نعمة الصورة ه
نه حسب أمن ضمن املخلوقات اليت تعطف عليها بشكل خاص، اجلنس البشري، ألنه رأى "

ألنه مل ، فأعطاهم نعمة أخرى مضافة، األبد إىل  غري قادرين على البقاءفإمحدود وجودهم 
م على صورته ، بل خلقهالعاقلةن خيلق اجلنس البشري مثلما خلق احليوانات غري أيكتف ب

فصاروا كما لو كانوا ظالً للكلمة، وهو ما جيعلهم ، )اللوغوس(وأعطاهم نصيباً يف قوة كلمته 
  .)١٤١ص ، ١٤٠ص : ٣جتسد الكلمة ف (" خملوقني عاقلني

  . يتبع الكلمة مثل تبعية الظل للنورفاإلنسان* 
رة احلصول على نصيب  واليت جاءت من العدم جتعل ضرو، املخلوقةاإلنسانيةوحدود الطبيعة * 

  . استمر يتبع الكلمةإذاعاقالً  اإلنسان هو ما جيعلو ،يف القوة العاقلة واخلالقة للكلمة ابن اهللا
مستوى  إىل يرتفع اإلنسان جتعل،  أو نعمة ثانية،عطية مضافةهي  اإلنسان  يفاإلهليةفالصورة * 
  . يف املعرفةاإلهلياملستوى  إىل "بصحبة وشركة املسيح"كما تقول الليتورجية ،  والفهماإلدراك

   أكرب من الشريعة، كعطية خاصةاإلهليةالصورة : ثانياً

 كانت وإذا. على صورة ابنه ربنا يسوع املسيح اإلنسان  كانت معرفتنا باهللا بدأت خبلقفإذا  
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ما ف.. عاقالً وظالً للكلمة  اإلنسان لكي جتعل اإلنسان كيان إىل هذه املعرفة هي عطية خاصة تضاف
  هو دور الشريعة؟

  :أثناسيوسيقول القديس 
 أوالشر  إىل  متيلأن حرة ميكن إرادة البشر هلم أنما ذكرناه فان اهللا يعرف  إىل وباإلضافة"

 وبالبيئة اخلاصة اليت خلقوا ، هلم بالوصيةأعطاهافدعم اهللا النعمة اليت ، )اجلهتني إىل حرفياً(اخلري 
 حفظوا النعمة ظلوا صاحلني إذاحىت ،  الشريعةوأعطاهمالفردوس  إىل فيها، ألنه جاء هبم

  .)١٤١ص ، ١٤ص : ٣جتسد الكلمة ف (" وعاشوا حياة الفرح يف الفردوس

 ،فالشريعة حتفظ النعمة.  أعظم بكثري من احلياة حسب الشريعةاإلهليةفاحلياة حسب الصورة   
الكلمة الثابتة يف تراثنا ليست هي  ألن ؛اإلرادةولكنها ليست هي مصدر النعمة، والشريعة حتفظ حرية 

بل هي فعالً ، "Commandment" إىل  تترجمأن وهي ال ميكن ،"الوصية"بل ، "Law"كلمة قانون 
  كانت شركتنا مع اهللا هي غاية خلقفإذا. الطريق املستقيم إىل من يريد الوصية اليت تقف كعالمة ترشد

 ومل تعد هي الغاية ،ىل بداية أو عالمة على الطريقإ ووسيلة إىل على صورة اهللا، حتولت الشريعةاإلنسان 
 وصارت الشريعة حافظة للنعمة، ،"اخل.. ال تسرق ، ال تقتل"ألن صورة اهللا أعظم بكثري من ، باملرة

 أثناسيوسألن النعمة هنا حسب عبارات الكتاب املقدس، وحسب شرح القديس ، ولكنها ليست النعمة
  .اإلهليةخبتم ابن اهللا، أي نال الصورة " متخ"نفسه الذي  اإلنسان هي كيان

  اإلهليةمكونات الصورة : ثالثاً

  : وهو يشرح سبب جتسد ابن اهللاأثناسيوسيقول القديس   
ولكن عندما . يف عدم فساد اإلنسان  حيياأن وأرادلقد خلقنا اهللا .. لقد كنا حنن سبب جتسده "

وا واخترعوا ألنفسهم الشر، نالوا حكم املوت احتقر البشر، وابتعدوا عن معرفتهم باهللا، وفكر
του Θανατου Κατακρισιν ،ديدهم به، ومل يبقوا كما كانوا من قبل الذي سبق ،

أو فسدوا بالفساد الذي اخترعوه ، )للفساد(أي كما خلقوا، ألم فسدوا حسب اختراعهم 
  .)١٤٣ص ، ١٤٢ص : ٤جتسد الكلمة ف (" ألنفسهم

عن الكائنات  اإلنسان  والفكر هو الذي مييز.باإلدراكبالعقل، ،  تبدأ بالفكر احلقيقيةفاإلنسانية  
ا مأ .الذين هلم شركة مع اللوغوسأي  Λογικοι البشر أنوقارئ اليونانية يدرك . غري العاقلة

فما هي مكونات الصورة غري . ليس لديها شركة اللوغوسأي  αλογοιالكائنات األخرى فهي 
ه ومبا اخترعوه وتصور،  حتول البشر بدأ بالفكرإن يف النص السابق أثناسيوسول  والفهم؟ يقاإلدراك

 هذا هو ، من العدمقل خفاإلنسان،  وهي كلمة ذات داللة هامة، ألا تشرح أصل الشر،على مثاهلم
ن كيانه بدو اإلنسان ل تأموإذا. طبيعتهو تصوره حسب قدراته ،الشر اإلنسان  تصوروإذا، اإلنسانأصل 
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  : اإلنسان خلقأثناسيوسوهكذا يشرح . وجد فيه العدم، اهللا
نه يتبع ذلك إف،  الكلمة وحمبته للبشرأوالوجود حبضور اللوغوس  إىل عواد كانوا قد إذاألم "

 ما ال وجود له، أي الشر، ألن ما هو أدركوا أو وتأملوا ، مىت جتردوا من معرفتهم باهللاأم
ص : ٤جتسد الكلمة ف ( " فقد البشر وجودهم األبدي،هللا الكائنكائن هو خري ألنه خملوق با

  .)١٤٥ص ، ١٤٤

 اإلنسان  أي ما هو كائن يف فكر،حنو ما ال وجود له اإلنسان فالتجرد من معرفة اهللا يسوق  
  .ألنه مل خيلق بواسطة اهللا ؛ حقيقي لهأووخياله فقط، وال وجود طبيعي 

، فما األرثوذكسية يف اإلنسانيةنطولوجية املعرفة أضايا وكينونة اخلري هي أهم ق، وكينونة اهللا
احلدود  إىل  فالوجود خري ألنه ينتمي، ورسم له حدود وغاية طبيعته، خلقة اهللاهو كائن له وجود

Λογοι هذه احلدود هي الوجود والصفات والعالقات املعقدة مع اخلليقة .  اهللا لكل خملوقأعطاها اليت
االبن حسب مسرتهأووغوس رها اللكلها اليت يدب .  

ن اللوغوس هو إف،  الدافئإفريقياشاطئ  إىل أورباوعندما نسمع عن هجرة الطيور من شتاء 
وقد أفاض . وهو الذي يعطي العمر والبقاء وسائر الصفات األخرى للخليقة، الذي يقود هذه الطيور

مثل املاء ، )٣٦الوثنيني فصل  إىل الرسالة( يف شرح كيف تنسجم الطبائع املتنافرة يف اخلليقة أثناسيوسالقديس 
  :ليقول.. والنار 

 ولذلك فهي ليست موجودة ، توجد معاً بسبب تنافر طبائعهاأن هذه العناصر ال ميكن إن"
  .)٩٩ - ٩٨ص : ٣٦فصل (" بذاا

أن الرب هو الذي جيمع هذه العناصر على الوثنيني  إىل  من الرسالة٣٧ويعود ليؤكد يف فصل   
  .)١٠٥ ص - ١٠٤ ص ٣٨الوثنيني  إىل الرسالة(" اهللا هو قائد اخلليقة"ن إ أثناسيوسويقول . معاً

  :أثناسيوس يقول إذأحد مكونات الصورة إذن،  أو الكينونة هو ،فالوجود  
 ولكنه بسبب وجوده الذي يشبه من هو كان ، ألنه خملوق من العدم؛ بالطبيعة فاناإلنسان"
 يتفادى أن كان ميكنه But because of his likeness of him who exists، )اهللا(

 ألن سفر ؛هللا يف معرفته من خالل تأمل اهللا أبقى اإذان يبقى يف عدم فساد أ و،فساده الطبيعي
 عاش يف عدم وإذا، )١٨: ١حكمة  ("حفظ الشريعة هي ضمان عدم الفساد: "احلكمة يقول

 إنكمأنا قلت " يف موضع معني اإلهلية ألسفارا حييا مثل اهللا كما تقول أنكان ميكنه ، الفساد
  ).٧-٦: ٨١مزمور " (آهلة

 قادر على التفكري، ألنهليس  ، ال يعرففاإلنسان، نطولوجية املعرفةأظهر لنا جوانب توهكذا   
أي ، اإلنسانيةن املعرفة ل وتكو يعرف ألن كيانه كله حييا مثل اهللا، وهذه احلياة هي اليت تشكِّوإمنا

النابعة من كيانه املخلوق حسب اهللا أي حسب صورته، هذه ليست مثل املعرفة اآلتية من العدم، املعرفة 
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بدون اهللا  اإلنسان ألن، "الطبيعية" أثناسيوس حسب كلمات القديس أواحلقيقية  اإلنسان أي صورة
خيلقنا من العدم، بل  أن اهللا مل يكتف إن":  بقوله ثانيةً هذا مرةًأثناسيوسويؤكد القديس . يصبح مثرة العدم

  ).١٤٥ ص - ١٤٤ص : ٥جتسد الكلمة ف " (إهليةً  حنيا حياةًأنبنعمة الكلمة وهبنا 
  أالذي حييا القداسة،  اإلنسان  هي،ن املعرفةواحلياة اليت تكومن احلياة، فهي ا املعرفة اليت تكو

النابعة من تعدي الفكر حدود الطبيعة عندما ختتلط املعرفة الكاذبة ، حاالت نراها يف أنفسنا ويف اآلخرين
ولذلك يقول . ١)(تصورات وأوهام الشر اليت ال وجود هلا يف حياة الشركة مع اهللا  إىل اليت خلقنا عليها
معرفة احلياة اليت يريدها  (أذهانكمبتجديد ، )احلياة كما نريدها(تغريوا عن شكلكم ": الرسول بولس

  .")اهللا

                                                 
 جملة مرقس ابتداء من( هذه الدراسة صدرت عدة مقاالت هامة عن اخلليقة اجلديدة يف املسيح لألب القمص مىت املسكني إعداد أثناء )١(

وحنيل القارئ عليها ألا تؤكد وجود حياة املسيح فينا وتشرح عجز العقل أو الفكر عن استيعاب هذه احلقيقة بسبب ، )١٩٩٦ديسمرب 
  .الشر



 ٤٣

  الفصل اخلامس
  

  لإلنسانيةديد الذي أعطاه املسيح الوجود اجل
  )األساس األبدي للخالص(

  
  خلق بالروح القدس ومن لق آدم األول من العدم، لكن آدم الثاين مل خيلق من العدم، بل خ

وقد . قق بل خيل ألن الالهوت ال يخلَ؛هو الناسوت، لق فاملقصودنه خإوعندما نقول . القديسة مرمي
 أن مؤكداً ١)(الرب خلقين أول طريقه ، )٢٢: ٨ (األمثالن معىن نص سفر  عأثناسيوسدافع القديس 

ن اخلليقة األوىل كانت بالكلمة ابن اهللا، واخلليقة الثانية إ و، اخلليقة الثانيةأو، اخللق هنا هو اخللق اجلديد
ن أ إالَّ ،الثانيةرق اللغوي ال يعلن قوة ومجال اخلليقة ا الفأنومع ،  أي يف أقنومه،هي من الكلمة وفيه هو

  .عرب الصفحات التاليةجلياً هذا املعىن سيظهر 
  :أثناسيوسيقول القديس   

ومن صفات ". كل ما لآلب فهو يل":  ألنه هو نفسه قد قال؛االبن ضابط الكل مثل اآلب"
وبه ختلق ، )بأي لكي يعلن اآل( يرى اآلب فيه حىت،  يكون له ما لآلب، وهو هكذاأناالبن 

 ص -  ٢٤: ٢ األريوسينيضد (. ")أو يتحقق( وفيه يكمل ،ت، وخالص الكل به يتمكل الكائنا

٤٣(.  

  :األرثوذكسية ومعلمنا أبوناعين عند ت "يف املسيح"
 األريوسيني أثناسيوسوهنا بشكل خاص يدعو .  العاملقخل الذي رتبه اهللا قبل  األزيلاألساس

علن يف الزمان بسبب جتسد الكلمة  الزماين الذي أُواجلانب، التمييز بني اجلانب األزيل قبل الدهورإىل 
  .وموته وقيامته

: ٨ (األمثال نص سفر أثناسيوسوهكذا يشرح القديس .  هو أقنوم االبن نفسه األزيلواألساس
٢٢(:  

 خيلق أنوقبل " قبل الدهور"، مثل ٢٢: ٨ األمثالأما كلمات الكتاب املقدس يف سفر "
 أن ألن معىن هذه الكلمات ميكن ؛حداً مناأ تزعج أنال جيب  ترسى اجلبال، فأنوقبل ، األرض

 كال الفعلني يؤكدان إذ أن، وفعل خلق" أسس" ربطناه مع فعل إذانراه بشكل واضح ومتناسق 
 املخلص قد ظهرت يف الزمان كما قال الرسول إيانا أعطاهافالنعمة اليت . لنا تدبري اجلسد

                                                 
 الترمجة السبعينية أخذته مبعىن أنولكن حيث ". اقتىن"كما يعين أيضاً " فدى"و " خلق"يعين " قىن" الفعل العرباين أن من املعروف )١(

  .األريوسينيبل قبل املعىن وشرحه بكفاية يف املقالة الثانية ضد ،  يدخل مماحكات لغويةأن أثناسيوس يشأ القديس خلق، مل



 ٤٤

 أنعدت قبل لكن هذه النعمة كانت قد أُ، ينناعندما جتسد الرب وسكن ب، )١١: ٢تيطس (
  أن ألن اهللا مل يهتم بنا بعد؛ النعمة مدهش وصاحلأزليةوسبب . بل قبل خلق العامل، خيلقنا

 وكان ،له اجلميع خلقنا بكلمته الذايتإخلقنا، فهذا جيعله جيهل ما سوف حيدث لنا، ولكن 
نه أ إالَّقنا صاحلني، لن كنا قد خإننا ويعرف أمورنا أكثر منا، وكان يعرف ما سيحدث لنا، أل

طرد من الفردوس بسبب  سوف نوإننا،  سوف خنالف الوصية ونصبح خطاةأنناكان يعرف 
 خلقنا تدبري خالصنا بكلمته الذايت الذي به للكن اهللا حمب البشر الصاحل أعد لنا قب. العصيان

أنناومع . لقناخإىل  نكون أمواتاًأنمل يشأ ، ة املوت وسقطنا يف قبض،دعنا بواسطة احلية خ 
األبد، بل ننال بالكلمة الذايت الفداء واخلالص الذي سبق وأعده لنا لكي نقوم من املوت 

يضاً أ و"بدء الطريق"نه إلق من أجلنا ونه خأيل عنه عندما جتسد لذلك ق. ونصبح غري مائتني
- ١١٤ ص - ٧٥: ٢ األريوسينيد ض(وقام باكورة األموات " إخوةبكر "و" بكر اخلليقة"صار 

١١٥(.  

وحسب شهادة . التعليم الرسويل نفسه إىل  ذات املعىن بالعودةأثناسيوسويؤكد القديس   
 الذي هو حسب قوة اهللا، الذي اإلجنيلاشترك يف احتمال املشقات ألجل  ":الرسول بولس الذي يقول

 لنا يف املسيح عطيتأُصد والنعمة اليت خلصنا ودعانا دعوة مقدسة ال مبقتضى أعمالنا بل مبقتضى الق
 اآلن بظهور خملصنا يسوع املسيح الذي أبطل املوت وأنار أظهرت وإمنايسوع قبل األزمنة األزلية، 

 أثناسيوسوهذه الكلمات تؤكد األساس األزيل للنعمة أي ابن اهللا نفسه، ويدعم  .)١٠ - ٨ تيمو ١( "احلياة
 ربنا يسوع املسيح الذي باركنا بكل أبو اهللا مبارك"ول يف أفسس بكلمات الرس، هذه الشهادة الغالية

 لنكون قدامه يف اختارنا فيه قبل تأسيس العاملكما . بركة روحية يف السماويات يف املسيح يسوع 
وهنا يسأل القديس ، )٥-٣: ١( " سبق فعيننا للتبين بيسوع املسيح لنفسهإذاحملبة قديسني وبال لوم 

  : تم هباأنسئلة اليت جيب  هذه األأثناسيوس
  لق؟ خنُأن كيف اختارنا قبل -١
  ممثلني فيه؟ نكون أن كيف اختارنا دون -٢
 ولكن ما . األزليةاإلرادة ألن االختيار هو عمل ؛والسؤال الثاين مثل السؤال األول هام جداً  
  : النحويف االبن الكلمة؟ اجلواب يقدمه تسليم اآلباء على هذا" ممثلني" تكون أن معىن

بل الزمان هو اخلاضع ، خطة التدبري اليت جتعل املشورة األبدية غري مرتبطة باملرة بالزمانإن 
 وقصد إرادةبل هو ، ليقة شيئاً طارئاًاخل اهللا ومشورته، وبالتايل مل يكن متثيل البشر يف االبن بكر إلرادة

  . يف الزمانعلنوأُكائن يف املشورة األزلية، 
  : السؤال الثالثاسيوسأثنويسأل القديس 

 خيلق البشر؟ البد وان يكون االبن هو ابن اهللا األزيل، ألن أن كيف سبق فعيننا للتبين قبل -٣



 ٤٥

هذا األساس هو أقنوم االبن .  نفسهااإلهلية يكون له أساس يف احلياة أناختيار البشر هلذه النعمة جيب 
 االبن هو أنعلى هذا النحو مؤكداً ، )٢٢: ٨ (األمثال عبارة سفر أثناسيوسولذلك يشرح . نفسه

" فيهمتبنون "ن نكون حنن قبل كل الدهور وقبل خلق السموات واألرض أاألساس الكائن قبل الدهور و
We were made sons in him ) ١١٦ ص - ١٥ ص ٧٦: ٢ األريوسينيضد(.  

عيد السؤال مرة ثانيةولذلك ي:  
بل خلقنا يف الزمان؟ ،  بينما مل نكن قد خلقنا بعدكيف حصلنا على النعمة قبل األزمنة األزلية

  . يف املسيحمودعة كانت إلينا النعمة اليت وصلت أنهو : واجلواب
 رثوا أيب يا مباركي إيلَّتعالوا  ": التعليم الرسويل بكلمات الرب نفسهأثناسيوسويقدم القديس 

  :لمرة الرابعةمث يسأل ل، )٣٤: ٢٥مىت (" لكوت املعد لكم قبل تأسيس العاملامل
   خيلقنا؟أنن هو الذي أعد امللكوت قبل  أو م،إذنكيف 
وبه نشترك يف ،  عليه كحجارة حية متماسكةبىنلكي ن"الرب الذي هو األساس األزيل : واجلواب

، األبد إىل  حنياأن كبشر من تراب - يف الزمان -ليس يف قدرتنا بسبب خلقتنا . "احلياة والنعمة املمنوحتني لنا منه
  ).٧٦: ٢ األريوسينيضد " ( قبل كل الدهوريف املسيحولكن رجاء احلياة واخلالص قد أعد 

  أزلية الكلمة تعين أزلية التدبري
  لئال خنسره كله إليه ننتبه أنوما جيب ، علن يف الزمان هو خاضع ملشورة الثالوث األزليةما ي 

 ،وصفته األقنومية أي بنوته،  أزلية االبن اخلالص هوأساس نأ ، هو قلة التمييزأوبسبب عدم املعرفة 
  :أثناسيوسولذلك يقول ، ما كان لنا نعمة سبقت وجودنا أي نعمة التبين، ولوال أزلية االبن

" دت باملسيح قبل خلق العاملع ألن حياتنا قد تأسست وأُ؛ يف املسيحأحياءسنبقى "
  .)٧٦: ٢ األريوسينيضد (

س يف الرب  تؤسأن سوى أخرىياتنا بأي طريقة س ح تؤسأن إذنمل يكن من الالئق "
 نرث احلياة أنلكي نستطيع حنن أيضاً ، الذي هو كائن منذ األزل الذي به خلقت األكوان

  .)١١٧ ص ٧٧: ٢ األريوسينيضد (" األبدية الكائنة فيه

  تشبيه يشرح التدبري

عمة حسب مشورة اهللا  النوأزلية أساس هذا التشبيه اهلام لكي يؤكد أثناسيوسيقدم القديس   
  :األزلية

 لذا ،معونته وخالصه إىل  ويعرف ضعف طبيعتنا اليت حتتاج، وهو صاحل على الدوام،اهللا صاحل"
يبين مرتالً وكجزء من نفس اخلطة، خطط أن أرادر أو خطط مثل مهندس حكيم فقد دب 

بل بناء املرتل ب كل هذا وخطط ق ورت،أسلوب جتديد املرتل لو أصابه أي دمار بعد بناؤه



 ٤٦

وهكذا كان جتديد املرتل معداً قبل بناء .  االستعدادات الالزمة،ويعطي للقائم بالبناء والتجديد
  .)٧٧: ٢ األريوسينيضد (" املرتل

ق التشبيه على اخلالص ويقولويطب:  
حىت تصبح ، لق حنن خنُأنوبنفس الطريقة كان جتديدنا للخالص قد تأسس يف املسيح قبل "

 فقد مت ، أما العمل نفسه،عدا منذ األزل والتدبري قد أُفاإلرادة ،خلقتنا فيه من جديد ممكنة إعادة
  )املرجع السابق.." ( العامل إىل  فجاء املخلصإليه،عندما استدعت احلاجة 

  األساس األبدي للخالص هو االبن األبدي الذي ال خيضع ملا ختضع له املخلوقات
 ال ختضع للبشر، ألن الزمان وإرادته أعمال اهللا إن وذكسيةأرث نقول يف بساطة أننستطيع   

: ٢٨مىت ( " الدهرءواىل انقضا معكم كل األيام أنا"والتاريخ مهما كانت قوته هو كله خاضع ملن قال 

بل هي ،  اآلبإلرادةفاألمر ليس جمرد خضوع . ولكن هذه احلقيقة اهلامة ال تكفي لشرح اخلالص، )١٩
،  كان أساس اخلالص هو أزلية الكلمة وبنوته لآلبإذاف.  اليت منها تفيض النعمةالشركة يف حياة اهللا

ن اخلالص يتخطى كل إف، )١٧: ٨رو (" ورثة اهللا ووارثون مع املسيح"وهو ما جيعل الرسول بولس يقول 
 بل ؛ ألنه أعظم من كل هذه وال خيضع هلا؛ما هو خملوق وكل ما يسمى قوة ورئاسة وحكم وشريعة

أخضعت كل شيء  ":ضع له حسب قول الرسول الذي أعاد فيه دستور اخلليقة يف املزمور الثاينالكل خي
 ، وما على األرض ما يرى، الكل ما يف السمواتقلنه فيه قد خإف"يضاً أو. )٨-٥: ٢عب ( "حتت قدميه

: ١كولوسي ( "قلالكل به وله قد خ .وما ال يرى سواء أكان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سالطني

١٦(.  

  النعمة األبدية
هذا  إىل  وهلذا كانت احلاجة، عن التمييز بني اخلالق واملخلوق عاجزةٌاألريوسيةكانت اهلرطقة   

عن نعمة اهللا اليت اآلتية قائق على احلوجاء اآلباء حىت قبل األريوسية ليؤكدوا . التمييز ضرورية جداً
  :أعلنت يف املسيح
 هذه العبارة شائعة أنورغم . من اآلب باالبن يف الروح القدس، لثالوثمن اهي  النعمة :أوالً

 األشياء قبل نيقية بشكل خمتصر مثل اآلب يعمل كل  ما وردت عند كل آباءأا إالَّيف القرن الرابع 
  .واالبن يقدس كل الكائنات بالروح القدس. باالبن

هذه . كمخلوق اإلنسان  ينالهأنكن  النعمة هي شركة يف الالهوت نفسه لنوال ما ال مي:ثانياً
حسب الطبيعة  اإلنسان الشركة يف الالهوت نراها يف التعليم الرسويل يف شكله البسيط يف املقارنة بني

  . يف املسيحواإلنسان



 ٤٧

  اإلنسان يف املسيح  اإلنسان حسب الطبيعة
  عدم فساد  فساد
  جمد  هوان
  قوة  ضعف

  روحانياً  حياً، أو حيوانياً
 وهي ، الروحاين–القوة ،  اجملد- عدم الفساد  : اآلباء كلمة واحدة لكل أوصافوقد وضع  

 الروحاين هي أوصاف املسيح احلي القائم من بني -اجملد والقوة ، ألن عدم الفساد. "اإلنسان يهلِّأت"
، )الترايب(ر شكل جسد تواضعنا يغي"فاملسيح احلي سوف ، )٤٩ - ٤٢: ١٥ كو ١(األموات كما نراها يف 

  .)٢١: ٣فيليب (" ضع كل شيء لنفسه خيُأنليكون على صورة جسد جمده حبسب استطاعته 



 ٤٨

  الفصل السادس
  

  بداية اجلنس البشري اجلديد
  مبيالد آدم الثاين من العذراء

   من عذراء؟دلاذا ومل
 أوة فاملعجزات ال تعلن فقط قوة اهللا بشكل جمرد ال عالقة له باحليا. لكل معجزة معىن وداللة  

علن طبيعة احلياة اجلديدة اليت ختتلف متاماً  تأا، بل واألهم اإلنسانوتغري واقع ، التاريخ، بل تعطي معىن
  .عن طبيعة احلياة الترابية اليت حنياها هنا

بشكل فائق " ابن املوعد" سبقه ميالد اسحق اإللهوميالد الرب من العذراء القديسة مرمي والدة 
ب نفسه العهد اجلديد مبيالد السابق والصابغ يوحنا املعمدان الذي يشبه ميالد  مث افتتح الر،معجزي

 ألنه الوحيد من ؛تم الرب ميالد كل هؤالء مبيالده هو نفسه بشكل أعظمخو. اسحق بشكل مدهش
الذين وبدون زواج، وبدون وجود أب جسداين،دوا ميالداً جسدانياً حقيقياً مثل ميالد كل البشرل ، 

  ...دور باملرةأي القديسة مرمي " خطيب"ليوسف ومل يكن 

   اسحق وسارة- وهاجر إمساعيل
، )٢٩: ٣غال ("  وحسب املوعد ورثةإبراهيم كنتم للمسيح فأنتم نسل إن"يقول الرسول بولس   

يف إبراهيم الرابع مثاالً لألمم الذين مل يولدوا حسب اجلسد من اإلصحاحم الرسول بعد ذلك يف وقد 
  : فيه الرسول كل ما نعرفه عن التاريخ اليهودي لكي يؤكدبلَ قَ،شكلٍ

  ،احلياة اجلديدة يف املسيح
  .والدتنا اجلديدة السمائيةو

٣١ - ٢١: ٤غال (م الرسول برهانه ضد املتهودين على هذا النحو ويقد.(  
 ،ةالتورا( ؟ ألستم تسمعون الناموس، تكونوا حتت الناموس املوسويأن انتم الذين تريدون -١

  .)وبشكل خاص سفر التكوين
  ، ابنان واحد من اجلارية واآلخر من احلرةإلبراهيم كان -٢
  . أي بزرع بشري مثل سائر كل البشر، حسب اجلسددل و، لكن الذي من اجلارية هاجر-٣
 اليت تضاف األمساءواملوعد هو أحد .  أي بقوة اهللافباملوعد ،ا الذي من احلرة سارةمأ -٤



 ٤٩

  .)٣٩: ٢أعمال ( ألنه روح املوعد حسب كلمات الرسول بطرس يف ؛سللروح القد

  التطبيق على التاريخ نفسه

ويقول الرسول .  فهي رمز جلبل سيناء حيث أخذ موسى الناموس، هاجر هي رمز لليهودية-١
 يف ويقول. )١٤: ٤غال (" جبل سيناء الوالد للعبودية" هذا هو العهد القدمي الذي يلد البشر للعبودية إن

  .)٢٥: ٤غال (وكل اليهود مستعبدين ،  يف فلسطنيأورشليمجبل سيناء هو إن جرأة واضحة 
٢-ا ، العلياأورشليم هي ،ومن هي سارة؟ هي السماء. ا سارة فهي عاقر ومل تلد باملرة أمأل 
  .)٢٦: ٤غال ( وهي حرة ،منا مجيعاً وهي حسب كلمات الرسول هي أُ، األرضيةأورشليمختتلف عن 

  : املثال الذي يقدمه الرسول هيوخالصة
مولودين من أورشليم السمائية أي .  فنظري تشبه اسحق أوالد املوعد، حنن أيها األخوة-١

  .أكثر من اليت هلا زوج، )السماء(السماء اليت مل يولد منها أحد من قبل، لكن اآلن أوالد العاقر 
  : ويؤكد الرسول هذه احلقيقة بقوله-٢

 *الذي واليهود(حسب اجلسد د ل(،  
 *يضطهدون الذي و٢٩: ٤غالطية (هكذا اآلن أيضاً ، )األمم(د حسب الروح ل(.  

ذاً أيها األخوة لسنا أوالد إ.  ألنه ال يرث ابن اجلارية مع ابن احلرة؛طرد اجلارية وابنها أُ:واخلامتة
  .)٣١: ٤غال ( روحدنا حسب الل ألننا و؛ بل أوالد السماء،اجلارية مثل اليهود

  كيف حدث هذا االنقالب؟

  :زي على ميالد الرب يقولـزينـيف عظة من عظات القديس غريغوريوس الن  
 أي ، واحنلت قوانني الطبيعة الفائقة العلوية، قوانني الطبيعة مبيالد الرب من العذراءاحنلتلقد "

السماء لكي نولد حنن من الروح القدس مثل ذاك الذي ووالقديسة مرميد من الروح القدسل ".  

 ميالدنا من الروح القدس واملاء يف سر املعمودية الذي فيه وإمناميالدنا ليس من العذراء مرمي،   
تأمل كيف . خادم لسر احلياة اجلديدة يف املسيح إىل  وحتولت الطبيعة الترابية،احنلت قوانني الطبيعة

ىل طبعها إ" الكاهن على املياه لكي تعود املياه س مياه املعمودية، وبعد أن ننال عطية التبين، يصليتتقد
 إالَّواحنالل القوانني الطبيعية ال خيضع . أي مياه جرن املعمودية ١)(  قبل تسريح مياه األردن"األول

ملء املسيح الذي جيمع كل شيء يف السماء وعلى األرض وجاء لكي يرد اجلنس " أي ،للمثال الكامل
  ".وجيعل آدم مواطناً مسائياً"بصلمودية ب عبارة االأو حس .. "السماء إىل البشري

                                                 
منشورات أسرة . جورج حبيب بباوي.  د-  راجع املعمودية يف القرون األربعة األوىل - األردن هو االسم القدمي جداً جلرن املعمودية )١(

  .١٢٣ ص ١٩٨٠القديس كريلس 



 ٥٠

   جديدأصلٍ إىل حتولٌ
  :أثناسيوسيقول القديس   

د، رغم انه هو الذي لنه قد وإن الكلمة نفسه يقال إ، فاإللهوبينما ولد اجلسد من مرمي والدة "
، حىت ال نرجع كيانه إىل د لكي ينقل بداية وجودنال ووإمنا املخلوقات، اً ووجوديعطي بدايةً
، )حرفياً بصلتنا بالكلمة(تراب، ألننا أصالً من تراب، ولكن بشركتنا يف الكلمة  إىل بعد ذلك

د منوت  ألننا مل نع؛السماء بواسطتهإىل ، )حرفياً نحمل( فإننا ندخل السماء ،الذي من السماء
 اجلسد قد انتقلتوكل ضعفات ، )أو بدايتنا( بل بسبب أن أصلنا ،حبسب أصلنا األول يف آدم

بطلت بسبب ذاك الذي هو كائن  أن لعنة اخلطية قد أُإذفنحن نقوم من األرض . الكلمةإىل 
 إذ حنن مجيعاً من األرض ويف آدم منوت، هكذا حنن أنناوكما .  والذي قد صار لعنة ألجلنا،فينا
بل ،سد فيما بعد تراباًفال يعود اجل.  فإننا يف املسيح حنيا مجيعاً،ولد من فوق من املاء والروحن 

هلياً مثل إ، )اإلهليةذات الطبيعة العاقلة  إىل  أي ينتقل١)(حرفياً يصبح مثل اللوغوس (يصري 
 راجع ٣٣: ٣ضد األريوسيني . (الكلمة، وذلك بسبب كلمة اهللا الذي ألجلنا صار جسداً

  ).٦٥- ٦٤الترمجة العربية ص 

  :يوسأثناسوس يقول القديس يأدلف إىل ويف رسالته  
"تأنكيانه جنسنا اخلاطئ لكي نصبح فيه شعباً  إىل لد من امرأة لكي ينقلس لكي يؤهلنا فيه، وو

 الترمجة ٤: وسيأدلف إىل الرسالة. ( حسبما كتب القديس بطرساإلهليةمقدساً وشركاء الطبيعة 
  ).٥٧٦االجنليزية ص 

  األصل السمائي اجلديد يف املسيح
ومل .  فهي كافيةوإيضاحشرح  إىل  تعليم اآلباء الرسلإليناال حتتاج العبارات السابقة اليت تنقل   

  .للقديس أثناسيوس" الرسويل"يكن عبثاً أن أعطت الكنيسة اجلامعة يف مصر ويف اجملامع املسكونية لقب 
 ألن ؛بح مسائيني أي نص،"هيؤلِّ"وهذا هو املقصود من الفعل .. جاء املسيح لكي جيددنا لقد   

 وهي عطية الصورة ، وعطية فائقة،"قال اهللا ليكن نور" وهو كلمة اهللا اخلالقة ،هليإاخلليقة هلا أصل 
  .اإلنسانوهكذا يكتب معلمنا العظيم شارحاً سبب وجود حياة وكلمة وفهم يف .. لنكون مثل اهللا 

"سعلى اجلميع ٢)( بشكل معني مستوى اخلليقة حىت يطبع صورته إىل  اهللا أن ينحدر حكمتهر 
 وهي صفات اهللا اليت ، وعلى كل واحد منا على حدة، حىت تنال املخلوقات صفة احلكمة،معاً

هي صورة الكلمة الذي هو ابن اهللا، هكذا أيضاً احلكمة ، )البشرية( وكما أن كلمتنا .تليق به

                                                 
 إىل العربية وخلق أفعال عربية من األصل اليوناين مثل يتلغوس أي يصري Logos اقترح سيادة املطران جورج خضر نقل كلمة لوغوس )١(

  .كلمة ولوغاسياً أي ناطقاً عاقالً مثل اللوغوس
  .سيح املمجد والشكل هنا هو صورة امل،"لكي نصري شركاء يف الشكل وخالفة مسيحك" راجع صالة القداس الكريلسي )٢(



 ٥١

لني املعرفة والفهم ونصري مؤهاليت فينا هي صورة االبن الذي هو احلكمة اليت هبا ينبغي أن ننال 
 اآلب نفسه الذي هو ، أي بواسطة احلكمة نستطيع أن نعرف مصدرها.لنوال احلكمة اخلالق
والتعليم الذي ينطق به .. ، )٢٣: ٢ يوحنا ١" (يضاًأن له االبن له اآلب م"أباها، ألنه مكتوب 

ضد ". (التعليم هو منه هو ألن هذا ؛احلكمة يف داخلنا هو التعليم الذي يقوله الرب نفسه
  ).١١٩، ١١٨ راجع الترمجة العربية ص ٧٨: ٢ األريوسيني



 ٥٢

  بعالفصل السا
  

  وجودنا يف املسيح على الصليب
  حسب شرح القديس أثناسيوس

  
"وبه،وفيه حنيا" لبنامع املسيح ص .  

  .واإلفخارستيانعم به منوت ونقوم يف املعمودية واملريون 
ن املريون هو أصالً العطور اليت وضعت إغارقة يف القدم واليت تقول ومل تكن القصة القبطية ال

على جسد الرب، جمرد قصة تدافع عن أصل رسويل لسر استخدام العطور يف جتهيز زيت املريون، بل 
وهكذا ندخل سر التجسد مع ..  بل أيضاً حسياً، ليس روحياً فقط، نقترب من الربأننالكي تؤكد 

  .ال احلياة اجلديدة بالصليب والقيامةاألصل اجلديد، وفيه نن

  املسيح حياة الكل
ويقول " أنت هو حياتنا كلنا" للمسيح اإلجنيلتقول كنيسة القديس أثناسيوس يف أوشية 

فاحلياة ليست ، )٧٩ ص - ٣: ٢٤جتسد الكلمة (" ربنا وخملصنا يسوع املسيح حياة الكل"القديس أثناسيوس 
 هكذا يفهم ،األشياءوالذي هو خالق كل " فوق الكل" الذي هو فكرة جمردة، بل احلياة هو الكلمة

  : وهو يؤكد هذالإلنسانأثناسيوس أن عمل الكلمة هو رد احلياة 
ص نفسه، الذي خلق من البداية كل  املخلِّعدم فساد إالَّ إىل مل يكن ممكناً أن حيول الفاسد"

صورة اآلب، ومل يكن مثاله إالَّعيد للبشر صورة اهللا وشيء من العدم، ومل يكن ممكناً أن ي 
١: ٢٠جتسد الكلمة" ( ربنا يسوع املسيح الذي هو احلياةلبس املائت عدم املوت إالَّممكناً أن ي 

  ).٦٨ص 

  :وهكذا إن شئنا املقارنة مع فكر العصر الوسيط جند أن أثناسيوس يضع صفات الفادي  
  . اخلالق الذي خلق كل شيء-١
 بينما يتمسك العصر الوسيط منذ زمن أنسلم ،لبس املائت عدم املوت ي احلياة الذي يستطيع أن-٢

  :بشروط أخرى مثل تلك اليت ذاعت عندنا هي
  .غري احملدودة اإلنسان  خطية-١  
  .غري احملدودة اإلنسان  عقوبة-٢  
  . ضرورة تقدمي فدية غري حمدودة-٣  



 ٥٣

  .البد أن يكون الفادي غري حمدود :وأخرياً
عدم "العقوبة تشترك كلها يف صفة واخلطية، والفدية، وم هي أن الفادي، وخطورة هذا التعلي

 بينما رأينا يف ،علن نعمة اهللاوهو ما جيعل الفداء عملية جتارية ال تمعاً،  تتساوى ، وبالتايل فهي"احملدود
ن إس  قال أثناسيووإذا.  نعمة احلياةوأعطاه لإلنسانالصفحات السابقة أن اخلالق الكلمة رد احلياة 

 فهو يقارن مثل الرسول بولس بني ،عدم موت إىل  ورد املائت،عدم الفساد إىل رد الفاسدالفداء هو 
  :يقولف ، يؤكد عدم فساد جسد الكلمة، وعندما يشرح تفصيل الفداء.آدم واملسيح
 مل إذ سليماً جداً،  ألن جسده قام ثانيةً؛ فساداًن كان قد مات لفداء اجلميع، لكنه مل يرإو"

  ).٧٣ ص ٧: ٢١" (يكن سوى جسد ذاك الذي هو احلياة ذاا

 ألنه ال ميوت، وقابل املوت ؛موت البشر، وليس موته هوأي ،  املوتوهكذا أخذ الكلمةُ  
، )٧٤ ص ٢: ٢٢" (أنتظر املوت ليبيده" وبالتايل عندما تقابلت حياة الكلمة باملوت ،"احلياة ذاا" فهو ،حبياته
حسب تعبري صالة الساعة " ذاق املوت باجلسد"هو الذي مات أو ، )٧٤ ص ١: ٢٢ ("الكلمة احلياة"فهو 
  : ولنفس السبب يقول أثناسيوس.التاسعة

 أتى به  لكي يتمم موته هو، بل موت البشر، لذلك مل يضع جسده مبوت املخلص مل يأتإن"
 البشر، لكي يبيده  ألنه هو احلياة، ومل يكن قابالً للموت قبل املوت الذي أتاه من؛من نفسه

  .)٧٥ - ٧٤ ص ٣: ٢٢" (ائياً عندما يلتقي به يف جسده

 ليست فقط الالهوت دون الناسوت، بل احلياة الواحدة للكلمة املتجسد، ،"واحلياة يف ذاا"
  :وهو ما يؤكده أثناسيوس بقوله

"مل يصب املوتاجلسد ملوت يف بيد ا طبيعي بسبب الكلمة الذي حل فيه، بل أُ بأي ضعف
  .)٨٥ ص ٦: ٢٦" (اجلسد بقوة املخلص

  :يقول عن جسد الكلمة القابل للموت على أن وت جيعل أثناسيوس قادرواحتاد الالهوت بالناس
 مات فإذ قد صار هيكالً للحياة، هلذا، إذ ولكن كان مستحيالً أن يبقى مائتاً ،نه مات فعالًإ"

  ).٩٨ ص ٤: ٣١" (فيهاحلياة بفضل احلياة اليت  إىل كجسد مائت، عاد

 هو أوضح جانب ، أو احلياة ذاا، أو الناسوت للحياة بفضل حياة الكلمة،وعودة اجلسد  
د قَفََ ، ومبوت الناسوت، عن اخلالص، فقد مات الناسوت القابل للموتاألرثوذكسيللتعليم الشرقي 

هنا  ألن املوت كان احلكم اإلهلي الذي مت يف جسد الرب، ولكن ؛ سلطانهاملوترفع املسيحاحلكم  ،
  .وهذه هي األفعال اليت تتناسب مع التعليم الشرقي

  )٣٨ ص ٤: ٨( أو مت ،كملسلطانه قد أُ* 
  )٣٩ ص ١: ٩(رفع حكم املوت فوراً * 
  )٤١ ص ١: ١٠(أبطل املوت بتقدمي جسده * 



 ٥٤

  )٤٣ ص ٥: ١٠(وضع حداً حلكم املوت الذي كان قائماً ضدنا * 
  )٢٥١ ص ٩: ١٣( ائياً أباد املوت يف جسده* 
  )٧٠ ص ٥: ٢١( بفضل احتاد الكلمة باجلسد القضاء على املوت والفساد كليةً* 
  )٧١: ١: ٢٢(ل احلكم قد بطُ* 
  )٧٤ ص ٢: ٢٢(انتظر املوت ليبيده * 
  )٧٧ ص ٤: ٢٣(، )يوم الدينونة (بطلتأُشوكته يف املستقبل قد * 
  )٨٥ ص ٦: ٢٦(يباد املوت بقوة املخلص * 
ص : ٤: ٢٧(ر به على الصليب وأوثق يديه ورجليه  وشه،ذلك املوت قد قهره املخلصك* 
٨٧(  
أيضاً راجع ( ).٩٠ ص ١: ٢٩(أحرز االنتصار والغلبة على املوت، وجعله يفقد كل قوته * 

يا مسيح اهللا الذي مبوتك قتلت املوت الذي قتل " :السكندريصالة قسمة القديس كريلس 
  ."اجلميع

 أي حياة الكلمة على أن حيول ،ال تؤكد سيادة الكلمة وقوته وقدرة احلياة ذااهذه األفع  
  .حياة إىل عدم فساد، واملوت إىل الفساد



 ٥٥

  الفصل الثامن
  
   أو آدم الثاين،آدم اجلديد

  حبسب تعليم القديس أثناسيوس
  

ملعلم  ومع أن ا. مثل الرسول بولس بني آدم األول وآدم الثاين،يقارن القديس أثناسيوس  
، إذا كنا نريد أننا  التعليم الرسويل للرسول بولس، إالَّإطار ويف ، القليلم لنا إالَّ مل يقدالسكندري
 وبالذات املقالة ، علينا أن ندرس املقاالت األربعة يف الرد على األريوسيني،ى تفاصيل أكثراحلصول عل
  .الثانية والثالثة

  

  أوالً

  جتسد الكلمة كتابيف   وآدم الثاين،آدم األول
 بشكل ظاهر، ولكنه ال ينسى باملرة ٢١ و٢٠يقدم القديس أثناسيوس هذه املقارنة يف الفصول   

وسوف يرى القارئ أن أهم ما مييز كلمات وفكر القديس . رق الدقيق بني آدم األول وآدم الثايناالف
  .أثناسيوس هو كلمات الرسول بولس نفسه

  املسيح آدم الثاين  آدم األول
  عدمي املوت  مائت
  أُبيد الفساد بنعمة القيامة  فاسد

: ٢١يف الفصل ، )٥٥-٥٣: ١٥ كو ١(ويعيد القديس أثناسيوس الفقرة اخلاصة بالقيامة من   
 ،عدم الفساد إىل ومصريه من الفساد اإلنسان مؤكداً ذات التعليم عن حتول حياة، )٧٢-٧١ ص ٢

  .القيامة إىل ومن املوت
 هو التحول يف ، أضافه القديس أثناسيوس، بلذكره الرسول بولس ومل ي،لكن ما هو جديد  

 حيث يشرح القديس أثناسيوس التعليم الرسويل مؤكداً أن قيامة املسيح هي عالمة ،ناسوت املسيح
بأن ، )٥٥: ١٥ كو ١" (يقوم يف جمد" وشارحاً معىن كلمات الرسول بولس ،الظفر والغلبة على املوت

  :هذا اجملد هو



 ٥٦

  .سادعدم الف -
  )٨٣ ص ١: ٢٦( التأمل الذين حصل عليهما جسده إمكانيةعدم  -

 ولكن ،وهكذا يعطي أثناسيوس البعد األخروي اجمليد لقيامة الرب مؤكداً أن الرب مات فعالً  
ومها من صفات .. حياة عدم التأمل وعدم الفساد  إىل بفضل احتاد الكلمة باجلسد حتول اجلسد

  .الالهوت
يف كتاب جتسد " ه جسد الكلمةتألُّ" العبارة املألوفة عن أثناسيوسم  مل يستخدإذوهكذا 

أو  اإلنسان  ويف دفاعه عن خلود".عدم الفساد وعدم األمل"هو و ،ه استخدم املرادف لفكرة التألُّ،الكلمة
ما كان إىل  اإلنسان  الفادي واملخلص كان يستطيع أن يعيد-عدم املوت، يؤكد أثناسيوس أن اخلالق 

 وهو ما يصفه بأنه ، من العدماألشياء هبا كل قلَ أي عدم املوت بواسطة الكلمة اخلالقة اليت خ،عليه
 ، والتسليم الرسويل،اإلسكندريةم هنا الهوت ولكن أثناسيوس يقد، )١٣٣ ص ١: ٤٤" (نطق ملكي كرمي"

منذ البدء مل يكن "  ويقول،ويرد على االعتراض الذي يبدو من سياق الكالم كأحد االعتراضات الفلسفية

لكن بعد ، )١٣٣ ص ٢: ٤٤" (، وكان النطق امللكي هو املطلوب خللقة كل شيءاإلطالقللكائنات وجود على 
، )١٣٣ ص ٢: ٤٤" (حالة السقوط إىل عالج ما هو كائن ووصل إىل أصبح األمر حيتاج"وسقوطه  اإلنسان خلق

 ص ٢: ٤٤(" املغفرة" كلمة  وهو أحد معاين،"ييشف" فعل أثناسيوسوهنا يف هذه الفقرة بالذات يستخدم 

  ".الطبيب واملخلص"ولذلك يصف الرب بأنه ، )١٣٤
  حىت كما ، احلياة إىل كان مرض املوت والفساد حمتاجاً" اإلنسانية  الطبيعةَفكيف شفى الطبيب

 يف املائت  ومتت شركة احلياة،وجاء احلياة، )١٣٤ ص ٤: ٤٤(" متكن املوت من اجلسد تتمكن منه احلياة
  الطبيعةَد املسيح وجد،"نزع عنه الفساد" مث ،" بدل املوت احلياةَلبس اجلسد"ماذا حدث؟ ف .والفاسد
  .هواحتد بباجلسد  ألنه حل ؛ املوت وغلب،اإلنسانية
ال " باحلياة"هلذا السبب كان معقوالً جداً أن يلبس املخلص جسداً، حىت إذا ما احتد اجلسد   

وما دام قد لبس .  يلبس عدم املوتإذ ،عدم املوت إىل يف املوت كمائت، بل يقوم) اجلسد(يبقى 
 يف اجلسد وفقاً لطبيعة اجلسد، هلذا لبس املسيح جسداً لكي الفساد، فما كان ممكناً أن يظهر املوت إالَّ

  .)١٣٥ ص ٥: ٤٤(" أحيا ما كان مائتاً. الرب هو احلياة.. يلتقي باملوت يف اجلسد ويبيده 
ولكن كان من الضروري أن يعيد ، )١٣٦ ص ٨: ٤٤(األمر امللكي كان قادراً على إبعاد املوت ف  

: ٤٥(من احلياة ومن الهوته  اإلنسان اهللا عدم املوت بالشركة يف الكلمة، ويرد نعمة الصورة، ولكي ميأل

 ٣: ٥٤" (نصري حنن آهلةلكي ، )نساناًإصار (ألنه تأنس " :أثناسيوسوهكذا يف عبارة ختامية يقول ، )١٣٧ ص ١

  :ه يف هذه املعاينوشرح هذه العبارة بكلماته الواضحة وحصر التألُّ، )١٥٩ ص -
  . لكي يعطينا فكرة عن اآلب غري املنظور-
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ن البشر الذين كانوا يتأملون والذين ألجلهم احتمل كل ذلك، قد خلصهم إف"،  نرث عدم املوت-
  ).١٥٩ ص ٣: ٥٤ ("وحفظهم مثله يف حالة عدم التأمل

  آدم األول وآدم الثاين ثانياً

  يف املقاالت ضد األريوسيني

  ما حدث يف آدم األول ال ميكن أن حيدث مرة ثانية

  يف آدم اجلديد

  :ما بعد املسيح

  أباد الربحدث يف كيان الذي ذري اجلتغيري هو الهذا ...  وبذلك أباد اخلطية ، املوت
ده سه وجم، وحوله وقداإللهسيح من العذراء القديسة مرمي والدة ، ذلك الكيان الذي أخذه املاإلنسانية
  .جمد الالهوت وقوته، مع بقاءه ناسوتاً إىل ورفعه

  :اإلجنيلي ويكتب التعليم ،"أول الطريق"ن آدم كان إيقول القديس أثناسيوس 
ردوس الذي مسعنا الطريق األول الذي بدأه آدم، احنرف وتاه وقادنا إىل املوت بدل البقاء يف الف"

  ).٦٥: ٢ األريوسينيضد " (فيه أنك تراب واىل التراب تعود

  :ماذا حدث هلذا الطريق اجلديد؟ جييب القديس أثناسيوسف ،وجاءت البداية اجلديدة يف املسيح  
ي بدم نفسه هذا اجلسد الذي يس كلمة اهللا حمب البشر اجلسد املخلوق مبشيئة اآلب لكي حيبِلَ"

  ).املرجع السابق" (األول بسبب تعديهأماته اإلنسان 

 ليست مثل البداية األوىل، هذا الشخص ليس هو ، جديدةًوهكذا جاء الرب لكي يصبح بدايةً  
  :آدم األول، وحسب كلمات القديس أثناسيوس

ألنه يف اخلليقة األوىل بسبب التعدي صار .. ال ميكن أن يكون هو اإلنسان الضعيف الترايب "
 وهلكت اخلليقة األوىل بسبب تعدي آدم، ولذلك كانت احلاجة إىل آخر، ،إميانالبشر بال 

خلق، وبسبب حمبة اهللا للبشر مل يقوم بتجديد اخلليقة األوىل وحيفظ اخلليقة اجلديدة اليت سوف ت
لكي ال حييا البشر .. خلق غري الرب نفسه لكي يكون أول طريق اخلليقة اجلديدة يكن آخر ي

 إذن .قة األوىل، بل حسب اخلليقة اجلديدة اليت املسيح هو أول طريقهافيما بعد حسب اخللي
يف )عن هذه احلقيقة(م الرسول بولس  وأيضاً يعلِّ."أنا هو الطريق" ألنه قال ؛ أثره هوفلنقتف 

هو رأس اجلسد الكنيسة، الذي هو البداية، البكر من : "رسالته إىل أهل كولوسي قائالً
  ).املرجع السابق(، )١٨: ١كولوسي " (األموات
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 ، ألن آدم األول الذي سقط؛وهكذا يتضح لنا أن اخلليقة اجلديدة ليست مثل اخلليقة القدمية  
د الرب اخللق اجلديد حسب التعليم وهكذا كان جتس. ".السماءالرب من "ليس مثل آدم الثاين 

  :األرثوذكسيةم علِّ وهذه هي كلمات م،الرسويل
 ،وهكذا خلق املخلص حبسب اجلسد. .األموات بسبب القيامة من  جديدةٌاملسيح هو بدايةٌ"

وصار أول الذي خوصار اجلسد البشري الذي لبسه الذي اختذه هو باكورتنا، ،قوا من جديدل 
٢ األريوسينيضد  (")١٨: ١٠٢مز (لق وبعده يأيت الشعب اجلديد الذي كما قال داود خ :

٦٦.(  

 والشعب اجلديد ،عب القدمي املولود حسب اجلسد من آدمويقارن القديس أثناسيوس بني الش  
  : ويقول،املولد حسب الروح من املسيح

 حيثما أكون أنا تكونون : بل نسمع، ألنك يوم تأكل منها موتاً متوت:لن نسمع بعد اليوم"
  ).املرجع السابق" (أنتم أيضاً

خلقخيتلف عن اخللق األول كاملٌ جديد   

صار ناقصاً بسبب املخالفة وصار ميتاً "األول  اإلنسان نإ ويقول ، املقارنةويكمل القديس أثناسيوس  

 لبس كلمة اهللا الكامل اجلسد" :وماذا حدث؟ جييب القديس أثناسيوس، )٦٦: ٢ األريوسينيضد " (باخلطية
، )احلياة(وطريق  ينقصه اخللود فاإلنسان، اإلنسان يكمل بنفسه ما هو ناقص عن عنا، لكي بعد أن يويف الدين ،الناقص

  .)٦٦: ٢ األريوسينيضد (إىل الفردوس 
 أي أوىف الدين الذي علينا، كما يقول أثناسيوس ،وعندما أكمل الرب ما هو ناقص ورد النعمة  
  :نفسه

  ألن اخلليقة صارت ناقصةً... القيامة من األمواتإياناألنه أكمل اخلليقة شافياً جراحنا وماحناً "
ضر الكنيسة إىل  حي، ولكي بعد أن يكمل اخلليقة ويتمم خلقتها... بسبب التعديومشوهةً

: ٥أف " (بل تكون مقدسة وبال عيب.. ال دنس فيها وال غضن "اآلب كما قال الرسول 
 وأُعيد تأسيسه كما كان يف البدء، بل باألحرى ،ل فيه اجلنس البشري فقد كمإذن .)٢٧
يامة من األموات لن خناف املوت بعد، بل سنملك  أعظم من النعمة األوىل، ألننا بعد القبنعمة

  ).٦٧: ٢ األريوسينيضد " (يف السموات مع املسيح على الدوام

 ألننا لن ؛حالة آدم بعد السقوط إىل نه بعد املسيح ميكن أن نعودأوهكذا ال جيوز لنا أن نتصور   
 ،على عدم الفساد" سيسهعيد تأل وأُكم" كان اجلنس البشري قد وإذا.  بل سنملك مع املسيح،منوت

بل صار ،ن اخلطية لن تسودنا كما قال الرسول لكي جتلب معها حكم املوتفإ ،ن هو احلياةوعلى م 
نا بالرأس الذي هو املسيح بدايةَاحتادحياة جديدة ،جديد حسب آخر عبارة يف الفقرة السابقة  ووجود 

 ، تراب واىل التراب تعودأنت قيل بواسطة الكلمة وإذ"سيني اليت أخذناها من املقالة الثانية يف الرد على األريو
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  .)٦٧: ٢" (، وبه قد صار إبطال الدينونةوفيههكذا أيضاً قد حتققت احلرية بالكلمة نفسه 

  :الفرق اجلوهري بني السقوط واخلالص

ففي معرض  ،عاجل القديس أثناسيوس هذه النقطة اهلامة يف أكثر من مكان من كتاباتهلقد 
على حقيقة يؤكد و،  من جتسد الكلمة٤٤ يضع سؤاهلم كجزء هام يف الفصل ، املعترضنيته معاورحم

 أي كان اهللا قادراً على أن يعيد ،بطل املوت ولعنة املوت أن ي،كان قادراً بكلمةإن اهللا  ، وهيهامة
  : فيقول.اإلنسان بنفس القوة اليت خلق هبا لإلنسان احلياةَ

 وجب ،صلح البشرية وخيلصها أن يأرادن كان اهللا قد إون أن يقولوا  املعارضني يفضل،ولعلهم"
د الكلمة، أي بنفس الطريقة اليت أن يتمم ذلك مبجرد نطق ملكي كرمي، دون حاجة إىل جتس

  ).١٣٣ ص ١: ٤٤" (اتبعها سابقاً عندما أوجدها من العدم

 بل ،فارغ وعدمي اجلدوى ولكن جوهره ،واالعتراض يبدو يف شكله اللغوي والفكري معقوالً  
أثناسيوس كان قد أجاب على هذا االعتراض يف الفصل القديس وبالرغم من أن . يبطل نعمة اهللا وحمبتهو
 االعتراض يف املقالة الثانية يف الرد على األريوسية مؤكداً ذاتجييب على  من جتسد الكلمة، إالَّ أنه ٤٤

وظهور  .)٦٨: ٢" (لكلمة اليت قاهلا لظهرت قوة اهللا الذي أعطى األمرلو أن اهللا قال كلمة واحدة وأبطل اللعنة با"
كان اإلنسان سيظل كما كان آدم قبل " - كما يالحظ القديس أثناسيوس - ولكن ،قوة اهللا أمر جيد

  .)٦٨: ٢ األريوسينيضد " (العصيان
داً ومقبوالً كما كان آدم قبل العصيان؟ أال يبدو هذا أمراً جي اإلنسان وما هي مشكلة بقاء  

ب الشرح على  ولذلك يرت،ن يشرح األمر بشكل أوفقأنه البد وأوحسناً؟ ويدرك القديس أثناسيوس 
  :هذا النحو
النطق امللكي " كان ،نفسه أي وجود اإلنسان  يف البدء عندما مل يكن للخليقة وعلى رأسها-١

  .)١٣٣ ص ٢: ٤٤جتسد الكلمة ( مطلوباً وكان هو أداة اخللق "اإلهلي
٢-بعد أن خ األمر أصبح" ،يف اخلطية اإلنسان  وسقط، وبالنطق امللكياإلهليباألمر  اإلنسان قل 

  ).١٣٣ ص ٢: ٤٤جتسد الكلمة )" (اخلطية واملوت(حيتاج إىل عالج ما هو موجود ووصل إىل تلك احلالة 
قالة الثانية امل" (تعلم كيف يعصى" اإلنسان أن - كما يقول معلمنا العظيم -  وبعد السقوط-٣

 باخلطية كانت حسب عبارة القديس أثناسيوس ستجعل حالة اإلنسان ومعرفة .)٦٨: األريوسينيضد 
 ألن بقاء املعرفة الشريرة يف ؛ والسبب ظاهر.)٦٨: ٢ األريوسينيضد " ( مما كان يف الفردوسأأسو"اإلنسان 
ديس أثناسيوس سيجد اهللا نفسه  وحسب عبارة الق.املوت إىل ضه بشكل دائمسوف يعر اإلنسان خربة

  ).املرجع السابق" (يأمر ويبطل اللعنة إىل ما الاية"
 هم إذحتت سلطان الشر بسبب استعبادهم للخطية " : وكان البشر كما يقول القديس أثناسيوس-٤
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  ).املرجع السابق" (يقترفون اخلطية

 اليت تقضي بقتل  وكان اجلسد سيظل خاضعاً للموت بسبب حكم الناموس أو الشريعة-٥
  .اخلطاة مجيعاً دون استثناء

  :املوت الذي امتزج باحلياة

 وهي خاصة باملوت يف الفصل ،ويقدم القديس أثناسيوس أهم فقرة يف رده على هذا السؤال  
  . من جتسد الكلمة٤٤

  ).١٣٤ ص ٥: ٤٤" (لو كان املوت خارج اجلسد لكان من الالئق أن تتصل به احلياة من اخلارج" -١

 ص ٥: ٤٤" (فكان مطلوباً أن متتزج احلياة به.. أما وقد صار املوت ممتزجاً باجلسد وسائداً عليه " -٢
١٣٥.(  

  ).١٣٥ ص ٥: ٤٤" (إذا ما لبس اجلسد احلياة بدل املوت نزع عنه الفساد" -٣
د الكلمةلذلك جتس:  

١- "حتد اجلسد باحلياة ال يبقى يف  جسداً، حىت إذا ما اهلذا السبب كان معقوالً جداً أن يلبس املخلص
  ).١٣٥ ص ٦: ٤٤" ( يلبس عدم املوتإذاملوت كمائت، بل يقوم إىل عدم املوت 

 ألنه كيف كان ممكناً إقامة الدليل على أن ؛لبس املسيح جسداً لكي يلتقي باملوت يف اجلسد ويبيده" -٢
  ).١٣٥  ص٦: ٤٤" (الرب هو احلياة، لو مل يكن قد أحيا ما كان قابالً للموت

 قابالً للموت - رغم ذلك - من اهللا، لبقى د عن اجلسد مبجرد إصدار أمرٍبعلو كان املوت قد أُ" -٣
  ).١٣٦ ص ٨: ٤٤" (والفساد حسب طبيعة األجساد

  : بفضل جتسد الكلمةاإلهليةالشركة يف الطبيعة 

 وبالذات مدارس ،ك اهلرطقات القدميةر يف شاإلهليةيقع الذين يقاومون الشركة يف الطبيعة   
 وخطأ الذين يقاومون الشركة يف .الغنوسية وتعليم الفلسفة اليونانية عن خلود الكون وأزلية املادة

 هي أن كل ،األرثوذكسية يف العقيدة القومية أي األساسية جداً إذا تذكرنا احلقيقة  ظاهراإلهليةالطبيعة 
 ،ي تبقى اخلليقة السماويةن، لكولك. ١)( دية ولذلك فهي ليست أزلية وال أب، خلقت من العدماألشياء

نعمة احلياة األبدية  إىل أي رتب املالئكة والقوات السماوية، ولكي يبقى البشر يف الوجود، احتاج الكل
 اإلنسان  جتعلوإمنا ،مثل اهللا" أبدياً" اإلنسان ال جتعل اإلنسان وشركة. من اهللا، أي الشركة يف أبدية اهللا

                                                 
عربية " أبد" والكلمة الثانية .سريانية آرامية" أزل" والكلمة األوىل ، يقوم البعض عن حسن نية وجهل بالتمييز بني األزل واألبد)١(

  ".الواجب الوجود ": أو بلغة عربية جيدة،الذي ال بدء له وال اية لهتعين  وهي ،وكالمها مبعىن واحد
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، )( اًنطولوجيأ اً بل هو فرق، ليس فرقاً لغوياً والفرق."شريكاً"  يصبح بينما بالطبيعة، فاهللا أبدي. اًحبت١
فاهللا ال يأخذ . بفضل الشركةاألبد  إىل وحياًاألبد،  إىل باقياً - بسبب شركته يف أبدية اهللا -اإلنسان 

ر آخر خارج كيانه ستمد من مصدوسلطانه ذايت ال يذاتية، سيادته ف ولذلك ،حياته وجوهره من آخر
فهو حييا ، )٢٢ - ٢١: ٥رو (" احلياة األبدية يف املسيح يسوع"وبفضل نعمة  ، اإلنساناأم. اإلهليوجوهره 

 هذه حياةٌ. اإلهلية الذي ال وجود له إال بالقدرة اإلنساين باجلوهر  وحمدودةً، من اهللا مستمدةً أبديةًحياةً
 ،يف أبدية اهللا اإلنسان  وعندما يشترك.اإلهليةل بفضل القدرة  ب،اإلنسانية ليس بفضل القدرة ،ال متوت

 اهللا فهو ال خيضع اأم من خارج جوهره أي من اهللا، إليهفهو يضع ذاته حتت الطاعة وخيضع للنعمة اآلتية 
  .بل ميلك كيانه وقدراته ، اإلنسانوال يطيع
 القدمي  ملذهب الفلسفة والتصوف هي عودةاإلهليةن الشركة يف الطبيعة أل االدعاء بوهكذا يبطُ  

 يظل حمدوداً حسب نوع وحدود جوهره وإمنا ،ال يتحول اإلنسان  ألن؛الذي ساد مدارس الغنوسية
 إسقاطهوهذا فرق كبري جداً، ال جيب . هلاً بالنعمةإ بل ،هلاً بالطبيعةإ وهو ال يصبح .املخلوق من العدم

  .باملرة أثناء احتدام اجلدل

  :ة والنعمةالفرق بني الطبيع

ا املخلوقات أم.  ألا واجبة الوجود وكائنة منذ األبد؛النعمة إىل  ال حتتاجاإلهلية الطبيعة -١
 ولذلك فهي حتت ،كائنة بنعمة اهللا وغري قادرة على البقاء بقدراا مهما كانتو ،النعمة إىل فهي حتتاج

 يف صالة الصلح يف القداس الكريلسي ةاألرثوذكسي أو حسب كلمات التقوى ،اإلهليةالسلطان والسيادة 
  ".الذي الكل خاضع له حتت صوجلان ملكه"

٢-يف جوهر اهللا وما هو كائن ،حبرية وحمبة اهللا ال خيضع آلخر مهما كان خاص .ا ما هو  أم
  اإلنسان ال ميلكإذ ،حرية االختيار عند املخلوقات باملرة إىل  فهو ال ينتمي، أو املالئكةلإلنسانمعطى 

 فإننا ،"قارنني الروحيات بالروحيات"وكما قال الرسول بولس . أو الرتب املالئكية التصرف فيه باملرة
 بل باسم ،نرى يف موهبة إخراج الشياطني مثاالً يؤكد لنا أن البشر ال ميلكون إصدار أمر للشيطان

 من قوة املسيح اليت يسوع املسيح أي بقوة وسلطان املسيح، وهذا يف حد ذاته ما جيعل الشيطان يهرب
 اإلقاللوال جيب عدم .  النجسةاألرواح الذين يطردون إرادة املسيح وليس حسب إرادةتعمل حسب 

 فإذا .اإلرادة وتعمل حسب حدود اإلرادة إىل  ألن حرية االختيار تنتمي؛باملرة من أمهية حرية االختيار
 آتية من مصدر آخر اإلنسانية اإلرادةوة  اهللا، صارت حركة وقإرادةكانت العطية والنعمة مستمدة من 

  .اإلهلي وبالتايل تقع يف دائرة السلطان ،اإلنسانية وليس من جوهر الطبيعة ،هو اهللا

                                                 
  . أي فرق يف الوجود ذاته)١(



 ٦٢

 وهو ال ، هو الواهباإلهلي ألن اجلوهر ؛ والتمييز بني اجلوهر والنعمة هو متييز ضروري-٣
رمبا هذا املثال هو . أبدياً بفضل النعمةب ما يلغي الفرق بني األبدي باجلوهر واملخلوق الذي صار يهِ

 وتظل ،قناة صغرية متتلئ باملاء اآليت من النهر إىل أوضح ما ميكن أن يقال عن فيضان مياه النهر اليت تصل
 بل مبقارنة املصدر، واحلركة، والغاية، بالقبول ،"الكم"والعربة هنا ليس مبقارنة . مع ذلك قناة صغرية
  .واخلضوع واالستسالم

  : يف املسيحاإلنساينله اجلسد تأ

 االبن الكلمة فوقعوا يف إلوهيةيقول معلمنا أثناسيوس يف رده على األريوسيني الذين أنكروا   
 هبة وعطية وإنكار ، جتسدهإنكار بل ، االبنإلوهية إنكار وهي مل تكن جمرد ،شرك اهلرطقة الغنوسية

 ضد األرثوذكسيةلقديس أثناسيوس االعتراضات ولذلك يضع ا، )٧٠: ٢ األريوسينيضد (احلياة األبدية 
  :األريوسيني
املقالة الثانية ضد " ( كما كان قبالً، حيث انه مل يتحد باهللااًلو كان االبن خملوقاً لظل اإلنسان مائت" -١
  ).٦٩: األريوسيني

رجع امل" (ذ هو نفسه يف حاجة إىل اخلالصإ ،ليس يف قدرة أي خملوق أن يعطي اخلالص للخليقة" -٢
  ).السابق

  ؟الذي عجزت كل املخلوقات عن اخلالص منهلكن ما هو 

  . خضوع اجلميع للموت-١
  .)٦٩: املرجع السابق(اللعنة والفساد  إىل  خضوع اجلميع-٢
  .)املرجع السابق( خضوع اجلميع لسلطان الشيطان -٣

  :آدم الثاين اجلديد الرب من السماء

  :سوع املسيحن االبن ربنا يإيقول القديس أثناسيوس   
ضد  ("ألن الكلمة عندما لبس اجلسد أبطل منه كلية كل لدغات احلية.. كان خمتلفاً عن اجلميع " -١
  ).٦٩: ٢ األريوسيني

  ).املرجع السابق" (املوت الذي يتبع اخلطية"،  أبطل مع لدغات احلية-٢
رض، بل كما قال هو نفسه حيث ننا لن منكث كثرياً بعد على األإ ف،وألننا متحدون مع اهللا يف املسيح" -٣

  ).١٣: ١٤يو " (يكون هو هناك نكون حنن أيضاً
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  : وجسد تواضعنا،جسد جمده

الذي سيغري جسد تواضعنا لكي يكون على صورة جسد "يقول الرسول بولس عن جمد القيامة   
 :عالقة األصلألا الكلمة اليت حتدد " صورة جسد جمده" القارئ كلمة أيهاوالحظ ، )٢١: ٣فيلييب (" جمده

وحنن مجيعاً من ملئه  ،"امللء" فهو ، تأخذ أصلها من املسيحاألشياء ألن كل ؛املسيح، بالفرع أي البشر
ويشرح القديس أثناسيوس التعليم الرسويل مؤكداً أن جسد جمد  .)١٦: ١يو ("  فوق نعمةنعمةً"أخذنا 

  :، فيقول لناأعطاهاد نعمة عدم الفساد اليت جميؤكد  و،نه ابن اهللاإيؤكد  و، املخلصإلوهيةد املسيح يؤكِّ
ن احلق يوضح أن الكلمة ليس خملوقاً، بل باحلري هو نفسه خالقهم، ولذلك فقد لبس اجلسد إ"

دخلنا مجيعاً إىل هه يف كيانه، وهكذا ينه يؤلِّإ ف،البشري املخلوق، لكي بعد أن جيدده كخالق
نه احتد مبخلوق، أو لو أه لو  أن يتألَّإلنسانلألنه ما كان . ملكوت السموات على مثال صورته

 أن يقف يف حضرة اآلب لو مل يكن الذي لبس لإلنسان وما كان .هلاً حقيقياًإأن االبن مل يكن 
  .)١٠٨ راجع الترمجة العربية ص ٧٠: ٢ األريوسينيضد " (اجلسد هو بالطبيعة كلمته احلقيقي
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  تاسعالفصل ال
  

  سوجودنا يف املسيح بالروح القد
  سرابيون إىل حسب شرح القديس أثناسيوس الرسويل يف رسائله

  
  :سرابيون لعدة أسباب فهي إىل أثناسيوساهتم الغرب برسائل القديس   

تب قبل كتاب كُقد  الروح القدس يف الكنيسة اجلامعة، وإلوهية أول كتاب يكتب عن :أوالً
  .العالمة ديدميوس الضرير

 حيث حشد القديس ،الكنيسة اجلامعة ملوضوع الروح القدس ألا أكرب فهرس عرفته :وثانياً
 أضافأثناسيوس كل نصوص الكتاب املقدس اخلاصة هبذا املوضوع وأعطى هلا التقسيم العقيدي الذي 

 أي أن التقسيمات جاءت حسب قواعد التقليد ،"السكندريملسة التقليد الرسويل "هلذه النصوص 
  . ومل يكن هذا تقسيماً جزافياً،الكنسي

طقوس وممارسات  إىل اإلشارات كان شرح القديس أثناسيوس يتضمن الكثري من :وثالثاً
  .الكنيسة وهو أمر له أمهيته القصوى

  : الليتورجية والطقسيةةاألمهيمثال على 
  :يقول القديس أثناسيوس  

 ال ،قلنه خإ، )بواسطة اهلراطقة(ن الروح الذي يقال عنه اآلن إنا نتجدد بروح اهللا، ف كُوإذا"
 األسقف إىل الرسائل عن الروح القدس( ")حنن البشر(روحنا  إىل  بل،الروح القدس إىل يشري

  .)٤٦ ص ١٠:  الرسالة األوىل١٩٩٤ مركز اآلباء مايو -سرابيون 

 ولذلك يضع أثناسيوس هنا لغة طقوس ، ألنه روح اهللا؛فالروح ال ميكن أن يكون خملوقاً
  .األرثوذكسيةالكنيسة وتقوى 

 ١٠: ١" ( وجيددهااألشياءبواسطة الكلمة يكمل اآلب كل ، )الروح القدس(وهو الذي فيه "
  .)٤٦ص 

  ؟"دل وجيديكم"بـفما هو املقصود 
 إىل  أن كمال اخلليقة هو بلوغ اخلليقة،واجلواب هو كما نرى يف الهوت الكنيسة الشرقية  

  اخلليقةَجتسد الكلمة لكي جيدد الكلمةُ إىل حتاجاملخلوق على صورة اهللا ا اإلنسان  ألن؛غايتها وهي اهللا
وهو االحتاد بالثالوث،غاية اخللق إىل  فتصل،لها ويعطيها نعمة الروح القدسويكم .  
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 حيث يضع عدة تعبريات ٢٩هذا يشرحه القديس أثناسيوس يف نفس الرسالة األوىل فقرة 
  :كنسية هامة وهو يسأل اهلراطقة

 كان اثنني فعليكم أن حتسبوا الروح القدس ضمن املخلوقات، فإذا  اثنان؟أمهل اهللا ثالوث "
: ٤أف " (١)(الذي على الكل وبالكل ويف الكل "مياناً باهللا واحد إ ليس إميانكموهبذا يكون 

٦(".  
الالهوت، ألنكم متزجون  إىل  ليس انضماماً تاماًمتارسونه أنكمأن التكميل الذي حتسبون "

 يف ص ٢٧ راجع املالحظة ٨٤ ص ٢٩: ١" (ون اخلليقة مع اخلالقوتضع. .بالالهوتاملخلوق 
  .) ترمجة مركز اآلباء١٦٥

  .الكنيسة اجلامعة إىل طقس االنضمام هو ،والتكميل هنا
  :وقبل ذلك يقول أثناسيوس

نا قد احتدنا مبخلوق ن كُإف. لو كان الروح القدس خملوقاً، ملا كان لنا اشتراك يف اهللا بواسطته"
  ).٧٥ ص ٤: ١" ( مل نشترك فيهاأننا حيث اإلهلية غرباء عن الطبيعة ننا نكونإف

  : على هذا النحوأثناسيوس يؤكد معناها القديس ،اإلهليةوالشركة يف الطبيعة 
كل معرفتنا عن اهللا ، )اآلب(يكمل فيه "عن الروح القدس ، )٣٧ ص ٦( يقول يف الرسالة األوىل - ١

هذه ( مع شخصه، ومن خالل دناوحالذي به ، )بنا كبشر(كمالنا اخلاص ويتمم ، ) كل التعليم عن الثالوثأي(

  ."مع اآلب، )الوحدة
فإنه " : ولذلك يقول يف نفس الرسالة، هذه الشركة هي عطية اآلب باالبن يف الروح القدس- ٢

بل بواسطة الروح القدس،ومع اآلب بواسطة خملوق، )االبن(دنا معه مل يوح .وعندما و نه أمل يقل  ، القدس بالروحعد
ص  ("والذي يأخذ من االبن ويعطي، )١٦: ١٥يوحنا ( بل روح احلق الذي من عند اآلب ينبثق ،سريسل مالكاً

  ."يف الروح القدس" هي تسليم الكنيسة اجلامعة ،"يأخذ من االبن"والعبارة األخرية  .)٥٢
 ، ولكنأثناسيوسللقديس  عن املفردات والكلمات الالهوتية إحصائيةال تقدم هذه الدراسة   

  .يكفي أن نقدم بعض األمثلة
 أثناسيوسم القديس  وقد." باالبن ويف الروح القدساألشياء اهللا اآلب يعمل كل إن" :يقول أثناسيوس

  :بعض النماذج
  .٤٦ ص ٩: ١ التجديد يف املعمودية املقدسة -١
  .٥٢ ص ١١: ١ االحتاد باهللا -٢
  .٥٣ ص ١٢: ١ قيادة شعب اهللا قدمياً -٣
  :، هياإلهليةداً أن صفات النعمة  هو الكالم عن النعمة مؤكِّ،لكن ما هو جدير باالعتبار  

                                                 
  . منذ زمن القديس ايريناوس صار تفسري على الكل اآلب، وبالكل االبن، ويف الكل الروح القدس)١(
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 وهكذا تستمد النعمة .)٥٧ ص ١٤: ١( "نعمة واحدة من اآلب تتم باالبن يف الروح القدس" -١
رك غري منقسم الثالوث القدوس املبا" : يقول معلمنا أثناسيوسإذ ،صفة الوحدانية من وحدة جوهر الثالوث

٥٧ ص ١٤: ١" (ألن النعمة اليت من اآلب هي واحدة وهي تتم باالبن يف الروح القدس.. حد يف ذاته وهو مت(.  

هو الذي جيعل ، )األريوسيحسب التعليم (خالق وخملوق  إىل وعدم انقسام جوهر الثالوث
املقدس تؤكد هذه احلقيقة يف  عدة تشبيهات من الكتاب أثناسيوس ويقدم ،وحدتنا مع اهللا وحدة حقيقية

 النور مؤكداً أن اآلب هو الينبوع - النهر - من الرسالة األوىل حيث يستخدم الينبوع ١٩اجلزء رقم 
، )٦٦ ص ١٩: ١(والروح القدس هو املياه اليت نشرهبا ، )٦٥ ص ١٩: ١(واالبن هو النهر ، )٦٥ ص ١٩: ١(

  .ونفس الكالم ينطبق على النور
 محيون أنناوحيث "لواحدة جتعلنا حنيا بالروح القدس يف املسيح املصلوب واحلي  هذه النعمة ا-٢

هذه ، )٢٠: ٢غال " ( فأحيا ال أنا بل املسيح حييا يفَّتلبمع املسيح ص"بالروح، فاملسيح نفسه حييا فينا، ألنه يقول 
ن الكتاب  ألأبناءدما نأخذ الروح نصري  عنفإننا، )لآلب(كما أن املسيح ابن حقيقي "احلياة املصلوبة هي نعمة التبين 

  ).٦٦ ص ١٩: ١( ")١٥: ٨رو  ("أخذمت روح التبين"يقول 

قداسة " : وهي حسب كلمات القديس أثناسيوس، والنعمة الواحدة هي نعمة التقديس-٣

منا هذه  يعلِّاألرثوذكسي اإلميانألن ، )٦٩ ص ٢٠: ١" (واحدة مستمدة من اآلب باالبن يف الروح القدس
ن إوعندما يقال .. ن اآلب فينا إ وحينما يكون االبن فينا يقال ،ن االبن فيناإحينما يوجد الروح فينا يقال ": قةحلقيا

: ١(س كل املخلوقات بالروح القدس فاهللا يقد، )٦٨ ص ٢٠: ١ ("يكون الثالوث حقاً ثالوثاً واحداً.. الثالوث فينا 

روح القداسة " هو تعبري الطقس والتسليم الكنسي  وهذا،ولذلك يدعى الروح القدس، )٧٣ ص ٢٣

مسح بواسطته  ون،ألننا خنتم بالروح القدس" ؛والتقديس يتم يف مسحة املريون، )٧٢ ص ٢٢: ١" (والتجديد
  ).٧٤ ص ٢٣: ١ ("اإلميانومنه وفيه نتعلم كل حقائق 

 ٢٧: ١ ("ركاء الروح القدساالبن له اجملد يعطي نعمة الروح القدس لكي تصبح اخلليقة ش" ، وأخرياً-٤
  ).٨١ ص ٢٦: ١ ("ألن الروح القدس حاضر فينا بسبب املسيح أي بسبب جتسده وموته وقيامته"، )٨١ص 

  :مواهب اآلب السماوي هي مواهب الروح القدس
كل مؤمن ل بل الهوتياً بني النعمة العامة الواحدة اليت تعطي ،جيب أن منيز ليس فقط لغوياً  
عها الروح وبني مواهب الروح القدس املتعددة اليت يوز، )٢١: ٥رو (مة احلياة األبدية  وهي نع،باملسيح

آخر إىل ، ١: ١٢ كو ١( الشياطني ومواهب اخلدمة املتنوعة حسب التسليم الرسويل يف إخراجالقدس مثل 

 أي الكلمة، ألا تعطى جلسد املسيح، )٨٧ - ٨٦ ص ٣٠: ١(هذه املواهب متنح بواسطة الكلمة ، )اإلصحاح
  .أي الكنيسة
"منح من اآلب بالكلمة، ألن كل ما هو من اآلب فاملواهب اليت يقسمها الروح لكل واحد ت
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.."  اليت تعطى من االبن يف الروح هي مواهب اآلباألشياء فتلك إذن، .هو أيضاً من االبن
  ).٨٧ ص ٣٩: ١(

  :أثناسيوسلكن نعمة الشركة اليت يقول عنها   
ة تعطى يف الثالوث من اآلب وباالبن يف الروح القدس، وكما أن النعمة املعطاة النعمة واهلب"

 ألننا حينما ؛ يف الروح القدسهي من اآلب باالبن، هكذا ال يكون لنا شركة يف العطية إالَّ
  ).٨٧ ص ٣٠: ١" (نشترك فيه تكون لنا حمبة اآلب ونعمة وشركة الروح نفسه

 يعطى يف إمنا" ألن ما يعطى ؛"فعل الثالوث الواحد"أثناسيوس هي  حسب تعبري القديس ،هذه النعمة  

ويعطى ، )٣٣ ص ٤: ١(فالروح نفسه يعطى يف املعمودية . )٨٧ ص ٣١: ١" ( واحدلهإالثالوث، والكل من 
 واحد، إميان الثالوث واحدة، إلوهية"هذا جيعل أثناسيوس يكتب موضحاً ، )٣٨ ص ٦: ١(بوضع أيدي الرسل 

 وواحد هو التكميل يف يسوع املسيح ربنا الذي به ومعه لآلب مع الروح القدس ،فيه معمودية واحدة تعطى وتوجد
  ).١٣٠ ص ٧: ٢ ("دهر الدهور إىل اجملد والقوة
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  عاشرالفصل ال
  
   تصنع الكنيسةاإلفخارستيا

  

  :اإلفخارستيا وسر ،هجسد املسيح املتألِّ
ن املعىن الواضح إ بسبب احتاده بأقنوم االبن الكلمة، فهن ناسوت املسيح قد تألَّإعندما نقول   

 والتعبري األخري .اجلسد احلي واحمليينه صار أي الناسوت أاملعروف عند كل آباء الكنيسة اجلامعة، هو 
. ةواألرميني اليونانية، والسريانية، والقبطية، :األرثوذكسيةاسات الكنيسة نسمعه يف كل قد" احمليي"

النفس األخري أن هذا هو  إىل أؤمن وأعترف"بارة االعتراف األخري يف القداس القبطي ونكتفي هنا بع
 إليناومتضي كلمات االعتراف تنقل "  وخملصنا يسوع املسيحوإهلنااجلسد احمليي الذي ألبنك الوحيد ربنا 
  :التسليم الرسويل وتقول عن هذا اجلسد

  . القديسة مرمياإلله الذي أخذه من والدة -
  .١)(له واحداً مع الهوته بغري انفصال وال اختالط وال تغيري  وجع-
  . وحده عنا كلنابإرادته وأسلمه عنا على خشبة الصليب -

فاجلسد احمليي الذي لربنا يسوع املسيح هو اجلسد املولود من القديسة مرمي، وهو ذاته اجلسد   
كل هذا .. دم األقداس يف الصينية وهو ذاته اجلسد الذي حيمله خا. الذي أسلمه عنا على عود الصليب

  : نفسهاإلهليالقول  إىل عائد
  ..."خذوا كلوا هذا هو جسدي "

  :وكما يقول القديس أثناسيوس
 أو وجود الطبائع، بل الطبائع توجد أوالً األشياء،األلفاظ أو الكلمات ال تسبق وجود "

 ٣: ٢ األريوسينيجع ضد را(واأللفاظ والكلمات تأيت بعد ذلك لكي تشري إليها وتعرب عنها 
  ).١٣ - ١٢راجع الترمجة العربية ص 

  وهكذا .  وتدل عليهإليه اليت تشري واأللفاظ كائناً قبل العبارات والكلمات وهكذا كان اجلسد

                                                 
 وهي عبارات هامة ٤٥١ الذي أقره جممع خلقيدونية يف اإلميان يف صيغة "من غري انفصال وال اختالط وال تغيري" وردت هذه العبارات )١(

 رفض األوطاخية والنسطورية هبذه العبارات القاطعة اليت تؤكد احتاد الطبيعتني وقد تؤكد أرثوذكسية كنيسة مصر ألن جممع خلقيدونية
الرب " وبشكل خاص كلمة ،السكندريأكد هذا اجملمع يف كل عبارة خاصة بالسيد املسيح الكلمات اليت استخدمها القديس كريلس 

 ولذلك هو مساوي لآلب يف اجلوهر، ، اآلب قبل كل الدهور فهو الواحد وهو ذاته املولود من."هو عينه" أو ،"هو ذاته" و ،"الواحد
  ).١٩٩٥ الترمجة العربية مركز اآلباء ديسمرب ٤٥راجع رسالة (ومولود من العذراء ومساوي لنا يف اجلوهر حسب ناسوته 
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حنن ال نستطيع أن نطلق امساً أو لفظاً  .. واإلشارات األمساء أوالً وبعد ذلك نعطي هلا األشياءتوجد 
وهكذا أيضاً كما نرى يف الواقع أن شهادة اللغة واللفظ واالسم هي شهادة . على ما هو غري كائن

هذا هو " قالت الليتورجية وإذا. هامة، ألا تؤكد يف االستعمال اللغوي وجود شيء له اسم وله صفات
 ؛جسدين إىل فإن الكالم ال ميكن أن ينفصل وينقسم.." هذا هو اجلسد احمليي " مث بعد ذلك ،"جسدي
  : هو ذلك اجلسدلعبارات تدل على أن املعينألن ا

  .الذي أخذه من والدة اإلله -
  .الذي أسلمه على عود الصليب -
  .وهو ذاته اجلسد احمليي -

  الرب الواحد
 ضد اهلرطقة النسطورية يدور حول حمور واحد منه السكندريكان صراع القديس كريلس   

التعليم  إىل اليت تعود" الواحد" وكلمة ."لواحدالرب ا"تفرعت كل القضايا األخرى، هذا احملور هو 
 ."طبيعة واحدة متجسدة هللا الكلمة" هي اليت جعلت القديس كريلس يصوغ عبارته املشهورة ،الرسويل
 هي اليت ،"نؤمن برب واحد يسوع املسيح" النيقاوي اإلميانوردت يف قانون اليت "  واحدرب"وعبارة 

، )(طبيعتني إىل دجعلت تقسيم النسطورية للرب الواح  برب اإلميانجحود لكلمة مبثابة منفصلتني ١
  .واحد

لينا املسيح إوهكذا ينقل . فالرب الواحد جيعل احلياة الواحدة املتجسدة هي نصيب املؤمنني به  
هذه الطبيعة الغالبة للموت يقول عنها القديس . طبيعة احلياة الغالبة املوت، حياته القائمة من األموات

  :سكندريالكريلس 
وحنن ال نقول . ماذا يعين أنه جتسد؟ تدل هذه العبارة على أن الكلمة الذي من اهللا، تأنس" -

د مع نفسه بل باألحرى تقول أن الكلمة قد وح.. أن طبيعة الكلمة تغريت حينما صار جسداً 
ري عنها أو نساناً بطريقة ال ميكن التعبإأقنومياً، جسداً محيياً بنفس عاقلة، وصار ، )كيانه(

  ."إدراكها
  ".من أجل خالصنا وحد الطبيعة البشرية بكيانه األقنومي" -
ن إف...  ألنه هو احلياة ومعطي احلياة ؛ وغري فاسدن كلمة اهللا حسب الطبيعة غري مائتإ" -

ليس ، جسده يقال عن هذا أنه قام إىل ، وهكذا أيضاً عندما أرجع احلياة٢)(جسده ذاق املوت 

                                                 
يعتني بل الكالم عن  واخلطأ ليس يف الكالم عن الطبالسكندري احلديث عن طبيعتني يف املسيح تؤكده كل رسائل القديس كريلس )١(

  .عدم احتاد الطبيعتني
  ..".يا من ذاق املوت باجلسد " راجع عبارة صالة الساعة التاسعة )٢(
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راجع ترمجة مركز  - ٤الرسالة رقم . (ض للفساد، حاشا، بل ألن جسده قام ثانيةألنه تعر
  ).١٥ - ١٤ ص ١٩٨٨ يوليو ٢١اآلباء رسائل القديس كريلس نصوص اآلباء 

: ٦يوحنا (ن جسد الكلمة، جسد الرب الواحد الواهب احلياة للعامل إوهكذا نستطيع أن نقول   
  :هو، )٣٣

  .جسد حميي+ 
  .اةجسد يعطي احلي+ 
  .جسد مل يتعرض للفساد+ 

يقول القديس ، )املرجع السابق (١٧يف الرسالة رقم بعد نص طويل عن االحتاد االقنومي و  
  :كريلس الكبري مؤكداً حقيقة الرب الواحد

 ولذلك حنن نسجد البن واحد الرب ،قنومياًنعترف بكل تأكيد أن الكلمة احتد باجلسد أُ"
  ).٢٤ص )" (الالهوت(عن اهللا ، )الناسوت( اإلنسان نفصل حنن ال جنزئ وال .يسوع املسيح

 جسده اخلاص وبإخضاع.. قنومياً أُكلمة اهللا احتد باجلسد .. ن ورب املسيح واحد، وهو اب"
كي بواسطة قوته اليت تفوق  رغم انه حسب الطبيعة هو احلياة وهو نفسه القيامة، ل،للموت

قيامة عدم الفساد  إىل لكي يعد الطريق .. ذ قد داس املوت أوالً يف جسده اخلاصإالوصف 
  .)٢٨ - ٢٧ص " (اإلنسانأمام طبيعة 

  :وبعد ذلك مباشرة يقول
 نكرز مبوت ابن اهللا الوحيد حسب اجلسد وإذ ،ولكن من الضروري أن نضيف هذا أيضاً"

السموات، فإننا نقدم الذبيحة  إىل موت يسوع املسيح ونعترف بقيامته من األموات وصعوده
 الدموية يف الكنائس، وهكذا نتقبل الربكات السرية ونتقدس ونصري مشتركني يف اجلسد غري

بل .. ال كأناس يتناولون جسداً عادياً، حاشا، .. املقدس، والدم الكرمي للمسيح خملصنا مجيعاً 
نه صار واحداً مع جسده أ اجلسد اخلاص للكلمة نفسه املعطي احلياة حقاً، وبسبب باعتباره
ن مل إاحلق أقول لكم، "ن كان يقول لنا إأعلن أن جسده معطي احلياة، ألنه حىت و ،اخلاص

فال نستخلص من هذا أن جسده هو ، )٥٣: ٦يوحنا (وتشربوا دمه  اإلنسان تأكلوا جسد ابن
  ).٢٩ - ٢٨ص .." (جسد واحد من الناس مثلنا 

عشر من الفصول االثىن عشر وجييء تعليم الكنيسة اجلامعة مدوياً مثل الرعد يف الفصل احلادي   
 ألن التعليم السليم ؛ وهو اسم مل يستخدمه القديس كريلس،"احلروم االثىن عشر"اليت تسمى يف الغرب 

  :يقول القديس كريلس .يسبق احلروم
"ن ال يعترف أن جسد الرب هو معطي احلياة وهو خيص الكلمة الذي من اهللا اآلب، بل م

وال يعترف باحلري أن جسده معطي احلياة كما قلنا ألنه .... يقول انه جسد لواحد آخر غريه 
" ، فليكن حمروماًاألشياءصار جسد الكلمة اخلاص به الذي يستطيع أن يهب احلياة لكل 
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  ).٣٩ - ٣٨املرجع السابق هي (

  : الرسويللقديس أثناسيوسل  جتسد الكلمةه ناسوت املسيح يف كتابتألُّ
عدمي "تغيري حدث يف ناسوت املسيح انه صار بالقيامة  أوليؤكد القديس أثناسيوس أن   
كان جسد املسيح جسداً بشرياً قابالً " .)٢: ٢٠جتسد الكلمة ف (" باكورة قيامة اجلميع"ألنه " الفساد
بفضل احتاده بالكلمة مل يعد خاضعاً للفساد حسب طبيعته "ولكنه ، )٤: ٢٠جتسد الكلمة ف ( "للموت
  .)٤: ٢٠جتسد الكلمة ف (" رة الفساد بسبب الكلمة الذي أتى ليحل فيه دائ عن بل خرج،اإلنسانية

 من كتاب جتسد الكلمة واضع اآلتيةيف امل" جسد قابل للموت"وميكن للقارئ مراجعة عبارة 
ملاذا يستخدم : والسؤال الذي جيب أن نسأله، ) كله٣٦ فصل - ٤: ٣١ فصل - ٤- ٣: ٢٢ فصل - ٩: ١٣فصل (

أخذ لنفسه جسداً قابالً : " التعبري؟ واجلواب من كلمات معلمنا أثناسيوسالقديس أثناسيوس هذا
 وحىت يبقى يف ،للموت، حىت بإحتاده بالكلمة الذي هو فوق الكل، يكون جديراً أن ميوت عن الكل

عدم فساد بسبب الكلمة الذي أتى ليحل فيه، وحىت يتحرر اجلميع من الفساد، فيما بعد، بنعمة القيامة 
 هو ذات املعىن الذي يستخدمه القديس ،"قابل للموت"جسد تعبري و، )١: ٩فصل (" اتمن األمو

  ."أخذ جسداً من أجسادنا مماثالً لطبيعتها "٤: ٨أثناسيوس يف فصل 
أخذ جسداً قابالً للموت، حىت إذا "من واقع كلمات معلمنا العظيم نرى أن الرب ، ووهكذا  

  .)٩: ١٣فصل (" شر الذين خلقوا على صورتهأباد املوت فيه ائياً أمكن جتديد الب
 ويف الالهوت األرثوذكسي ،وجيمع أثناسيوس بني مبدأين أساسني يف الالهوت املسيحي عامةً  
  :خاصبشكل 

  ).٧: ١٧فصل (االبن الكلمة كلي القداسة إن  :أوالً
فظها من الفناء  وهي ال تفىن ألن اهللا هو الذي حي،كل املخلوقات قابلة للفناء واملوتإن  :ثانياً
  .العدم إىل ومينع عودا

 فهو مقبول من كل قارئ مسيحي يؤمن بقداسة ، أو تأكيدإثبات إىل واملبدأ األول ال حيتاج  
شرت باللغة العربية يف مصر يف  فهو غري معروف يف أغلب الكتب الالهوتية اليت ن،ا املبدأ الثاينأم. اهللا

  .مطلع هذا القرن
 ،األبد إىل  أن تأكيد فناء اخلليقة وعدم قدرا على البقاءمنف ال مربر له نا خويدليبدو أن و

تبدو قد  وغريها من أفكار ،جيعلنا يف خندق واحد مع شهود يهوه وغريهم من الذين ينادون بفناء الروح
رك قريبة من التعليم األرثوذكسي، ولكن هنا جيب التمييز الدقيق بني ثالثة قضايا هامة ال ميكن أن تت

  .للصدفة
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 ويف مقدمتها ، خلود املخلوقات وأزليتها حسب تعليم أغلب مدارس الفلسفة اليونانية- ١
  .أفالطون وأفلوطني

 ،م به الفلسفات والديانات القدمية وهو ما تعلِّ،روحاً فقط واندثار اجلسد اإلنسان  خلود- ٢
القدمية اليت حفظت اجلسد بواسطة  مثل الديانة املصرية ،باستثناء الديانات اليت تعلم بقيامة اجلسد

  .التحنيط لكي يقوم من املوت
 للخليقة كخالق وكآب  اهللاوبسبب حفظ. روحاً وجسداً بسبب نعمة اهللا اإلنسان  خلود- ٣

س الكل يف املسيح وبالروح القدسخلق وفدى وقد.  
ل بولس كلمات الرسو اهللا يف املسيح حسب ، بل هو هبةُاإلنسان يف فاخللود ليس طبيعةً  
ويقول ، )٢٣: ٦رو (" ا هبة اهللا فهي حياة أبدية يف املسيح يسوع ربنا أم،أجرة اخلطية هي موت" :القاطعة

، )١٧: ١ تيمو ١("  احلكيم وحدهاإللهرى ملك الدهور الذي ال يفىن وال ي"الرسول بولس أيضاً عن اهللا 
وبعد هذه ، )١٦: ٦ تيمو ١(" ور ال يدىن منهالذي له وحده عدم املوت ساكناً يف ن"ويقول أيضاً عن اهللا 

  .ن اهللا هو وحده اخلالد بالطبيعةإالكلمات القاطعة ال جيب أن نتردد يف أن نقول 
  :وعندما يقول معلمنا القديس أثناسيوس عن البشر

الوجود، من احلالة الطبيعية األوىل،  إىل وتعطفه من العدم" حبضور الكلمة"كانوا قد دعوا "
.. العدم  إىل  عادوا،مىت جتردوا من معرفة اهللا -بطبيعة احلال  - فإمالوجود، وهي عدم 

: ٤فصل " ( وبالتايل البقاء يف حالة املوت والفساد،وبتعبري آخر جيب أن تكون النتيجة االحنالل
٥.(  

  :ويكرر نفس الكالم  
ى صورة اهللا الكائن، نه بفضل خلقته علأ فإنه فان بطبيعته على ،إذ خلق من العدم اإلنسان ألن"

  .)٦: ٤املرجع السابق فصل " (كان ممكناً أن ينجو من الفساد الطبيعي، ويبقى يف عدم فساد

  عودةإمكانية فهو يؤكد ، عرب عصورهالألرثوذكسيةوالحظ دقة الكاتب والالهويت األول 
 وحتول .وح عن اجلسدي حالة انفصال الره و،"يف حالة املوت والفساد "البقاء بل و،العدمإىل اإلنسان 
 نساناً باملرة إذا حتولإال يعترب  اإلنسان  ألن؛ وهي حالة الفساد، وبقاء الروح يف اهلاوية،تراب إىل اجلسد

  . عن اآلخرعنصرين منفصلني كل منهما بعيدإىل 

  ؟واألرثوذكسية ،ما هو الفرق الدقيق بني شهود يهوه
 أي حسب الطبيعة ،الطبيعي اإلنسان ألن خلود ؛ اإلنسانواجلواب هو أن اخللود ليس طبيعة يف  

 بسبب -ولكن ما ينكره شهود يهوه هو أن احلياة األبدية وقيامة كل اجلنس البشري . مينع عنه املوت
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  . هي عطية ونعمة من اآلب يف ابنه الوحيد يسوع املسيح- قيامة املسيح 
 فهو وضع ال منلك أن ،ادن الروح تبقى يف حالة املوت والفسإ أثناسيوس قال القديس وإذا

 عنه سوى صورة أرضية مستعارة اإلهليم أسفار الوحي  ومل تقد،اإلنسانية ألنه بعيد عن خربتنا ؛نشرحه
ب  وهي كلها حماوالت لفظية تقر،"النار اليت ال تطفأ" و ،"الدود الذي ال ميوت"من احلياة األرضية عن 

  .رلألشراحقيقة الوجود يف حالة املوت بالنسبة 
س البشري أكثر من سلطانه صار له سلطان على كل اجلن"ن املوت إيقول القديس أثناسيوس   
وهكذا بدأت اخلليقة تسري حنو ، )٢: ٥فصل ("  ألنه أتى نتيجة ديد اهللا يف حال عصيان الوصية؛الطبيعي

 ألن العصيان له ؛اخلليقة بتخلي نعمة اهللا عن ثانياًوت معها املوت، ب باخلطية اليت جلأوالً املوت مدفوعةً
 بل ، وبالتايل صارت سرعة االحنالل وسيادة الفساد أكرب ومل تعد حركة انتقال طبيعية،عقوبة املوت

  .)٢٠: ٨رو ( Futilityحركة يسودها البطل  إىل حتولت

  :جسد املسيح احلي القائم من األموات
يؤكد ويكرر ذلك يف الفصل هو  و،ن جسد املسيح قام من األمواتإيقول القديس أثناسيوس   

  : حيث يسأل هو نفسه٣١
  "ماذا كان ميكن أن تكون اية اجلسد إذ حل الكلمة فيه؟"

  :وجييب
م للموت عن اجلميع، وألجل  أن ميوت، إذ هو جسد قابل للموت، ويقدمل يكن ممكناً إالَّ"

  ).٤: ٣١" ( املخلص لنفسههة صورهذه الغاي

 أي ،يف جتسده اإلنسان  موتلَبِ قَ.ر لنفسه جسداً قابالً للموت املسيح أن يصولَبِهكذا قَ  
 إىل ظل غريباً عنه حىت جاءال  و، فلم يكن املوت غريباً باملرة على ناسوت الرب،الطبيعة القابلة للموت

ع يف جدول اهلرطقات القدمية ض له اسم قدمي واألرثوذكسيةهذا تعليم غريب عن . اجللجثة
موا هبذه الفكرة كانوا أصالً يعتقدون أن ناسوت الرب  اسم يؤكد لنا أن الذين علَّ وهو،"الدوسوتيني"

اخل أعلن لنا انه أخذ الطبيعة .. ولكن الرب الذي تعب ونام وبكى وصلى . مل يكن ناسوتاً حقيقياً
 وتصلي بدموع حسب كلمات الرسول يف عربانيني ، املائتة اليت تبكي وتصرخ بصوت عالٍاإلنسانية

)١٠-٧ :٥.(  
  :ولكن كما يقول القديس أثناسيوس  

احلياة  إىل كان مستحيالً أن يبقى مائتاً إذ صار هيكالً للحياة، هلذا مات كجسد مائت، وعاد"
  ).املرجع السابق(، )الهوت االبن الكلمة(بفضل احلياة اليت فيه 
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  :مؤكداً ٤٤ يف الفصل األرثوذكسيويكرر القديس أثناسيوس نفس التعليم   
هكذا كان من " .. املوت صار ممتزجاً باجلسد وسائداً عليه، كما لو كان متحداً به دام ما"

زع عنه ، حىت إذا ما لبس اجلسد احلياة بدل املوت ن باجلسدأن متتزج احلياة أيضاً"الضروري 
وفضالً عن هذا فلو افترضنا أن الكلمة جاء خارج اجلسد وليس فيه، لكان املوت قد . الفساد

 ،من املسيح وفقاً للطبيعة اليت ال متوت أي الالهوت، إذ ليس للموت سلطان على احلياةب لغُ
املرجع " ( باجلسداًظل الصقي كان س)األبد إىل عدم القدرة على البقاء(ن الفساد إ ف،ومع ذلك

  ).٥: ٤٤السابق 

  يبقى يف املوت ال" أي أقنوم االبن الكلمة ، فقد جعلت اجلسد الذي أحتد باحلياة،ا القيامةأم 
..  جسداً لكي يلتقي باملوت يف جسده ويبيده س املسيحبِ هلذا لَ،عدم املوت إذ يلبس عدم املوت إىل  بل يقوم،كمائت

  .)٦: ٤٤" (أحيا ما كان مائتاً

  :جتسد الكلمةكتاب  لناسوت املسيح يف اإلهليةالصفات 
يم يف طبيعة الناسوت من واقع  وبالتحول العظ،د بالتجساإلميانيشرح القديس أثناسيوس   

ومن هذه الكلمات أخذ صفات آدم اجلديد ، )٤٥ - ٤٢: ١٥ كور ١(كلمات الرسول بولس يف 
  . وهي ذات كلمات الرسول بولساإلهلية

  آدم الثاين  آدم األول
  يقام يف عدم فساد  يزرع يف فساد
  يقام يف جمد  يزرع يف هوان
  يقام يف قوة  يزرع يف ضعف

  يقام جسماً روحانياً   جسماً حيوانياًيزرع
  آدم األخري روحاً حميياً  آدم األول نفساً حية

  :القوةأثناسيوس عن القديس يقول و
  ).٥: ٢١" ( ألنه هو القوة وهو احلياة؛ اجلسد منه قوةًنال"

  :، يقول وهو صفة من صفات الالهوت،عدم التأمل وعن
 -   كعالمة للظفر والغلبة- اليوم الثالث، حامالً معه  أقامه فوراً يف،احتكاك املوت بهجرد ومب"

  ).١: ٢٦" ( التأمل اللذين حصل عليهما جسدهإمكانيةعدم الفساد وعدم 

  : يقول،عدم الفساد وعن
"أباد الربراجع أيضاً – ٨: ١٣٤فصل  (" يف اجلسد باملوت والقيامة وبقوة احلياة الفساد 

  ).٢: ٢٠وفصل - ٢: ٩ فصلً
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  :يضاًكما يقول أ
"٧: ١٧فصل  ("س اجلسدقد.(  

  :وكذلك
  .)١: ١٠ ("أبطل املوت بتقدمي جسده"
ألن شوكة املوت قد ، )١: ٢١(اليت تعلن نعمة القيامة ، )Organon (األداةاجلسد هو "
: ٢٥" (السموات إىل وجبسده أعد الطريق للصعود"، )٤: ٢٣" (أبيدت بعدم فساد جسده"
٣.(  

  :جسد احلياة
 كأحد ،"احلياة" عند كلمة رهةًبهنا  وجدير بنا أن نقف .جسد احلياةسد هو هكذا صار اجل  

 الكلمات اهلامة اليت أخذها القديس أثناسيوس من ى وكأحد،جتسد الكلمةكتاب ألقاب املسيح يف 
  .جنيل معلمنا يوحناإ

 ما كتبه  أهمعترب وهو التعليم الرسويل الذي ي،ن آدم جلب املوت لنا مجيعاًإ أثناسيوسيقول   
وهكذا يقدم لنا القديس أثناسيوس ذات التعليم الرسويل معطياً تعبرياً ، )٥رو ص (القديس بولس يف 

  : على كلمات الرسول بولساً مبنياًآخر
ل املوت، ومتت قيامة  كان بإنسان واحد قد ساد املوت على البشر، هلذا السبب أيضاً بطُإن"

٥: ١٠" (س كلمة اهللاحلياة بتأن.(  

  لقد ". املقصود بقيامة احلياة هي حياتنا حننبالطبع،  و؟بقيامة احلياةس كلمة اهللا فكيف جاء تأن

 لبس املائت عدم املوت إالَّمل يكن ممكناً أن ي"وأيضاً ، )١: ٢٠" (عدم فساد إىل الفاسد"مات الرب، ولكنه حول 

، )٧: ٢١ ("اإلنساينخبواص اجلسد "ح واحتفظ وهكذا جاء املسي. )١: ٢٠" (ربنا يسوع املسيح الذي هو احلياة
  .احلياة اجلديدة العدمية الفساد إىل  ألنه احلياة فقد حول هذه اخلواص فيه؛ولكنه

ن التعبري ذاته نراه يف جتسد إف، "ألنك أنت هو حياتنا كلنا" اإلجنيلوعندما تقول الكنيسة يف أوشية 
 بالشكل ، عملهوبقاء املسيح بعد أن أكمل. )٣: ٢٤" (ربنا وخملصنا يسوع املسيح حياة اجلميع"الكلمة 

 وهو حسب تعبري ، على أن املسيح ميارس كهنوته بعد القيامة، هو تأكيد املمجدةاإلنسانيةوالطبيعة 
  .)٤: ٣١" (أعمال القيامة"القديس أثناسيوس 

  ".اإلفخارستياسر "؟ واجلواب هو فما هي أعمال القيامة

  :مة ومثار القيااإلفخارستيا
ن إعدم املوت، ف إىل  ومن املوت،عدم الفساد إىل إذا كان ناسوت الرب قد حتول من الفساد  
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هذه الشركة هلا اسم هام جداً يف خالصنا األبدي وهو .  بالشركة يف املسيحإليناهذا التغيري ينقل 
د اهللا العظمى يف  وهذا ما يشرحه الرسول بطرس نفسه، مؤكداً لنا مواعي،"اإلهليةالشركة يف الطبيعة "

  :نلنا هذا االمتياز -حسب كلمات رسول املسيح  -ألننا ، املسيح
  .)٣: ١ بطرس ٢(" للحياةكل ما هو هبت لنا  قد واإلهليةكما أن قدرته  "اإلهلية بالقدرة :أوالً
  . هي هبة حياة من اهللا حسب الكلمات السابقة:ثانياً
ليست دعوة عمياء تتحد فيها طبائع، احتاداً بال  فهي ،"مبعرفة الذي دعانا" هي دعوة :ثالثاً

  . وبال حمبةإرادة
 أي عدم الفساد والقيامة ، وهي أساس املواعيد العظمى والثمينة،"باجملد والفضيلة" دعوة :رابعاً

 هاربني من اإلهليةشركاء الطبيعة "اليت جتعلنا ، هذه هي املواعيد. من األموات، أي عدم املوت، والتبين
  .)٤: ١ بطرس ٢( "يف العاملالفساد 

أي (وهلذا عينه " بل هي كما يقول الرسول نفسه ، ليست شركة بال مثر يف احلياةإا :خامساً
 فضيلة، ويف الفضيلة إميانكمموا يف وانتم باذلون كل اجتهاد قد، )اإلهليةبسبب الشركة يف الطبيعة 

  .)٧: ٣طرس  ب١(" احملبة "اإلجنيلوكل هذا ينتهي عند جوهر " معرفة
 الذي اإلهلي وهو أن نشترك يف املسيح وننال طبعه ، أساس اجلهاد الروحي الصحيحإا :سادساً

ألن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصريكم ال متكاسلني "منح لنا بالروح القدس حسب قول الرسول 
  .وال غري مثمرين ملعرفة ربنا يسوع املسيح
 أي الذي ،الشركة واملواعيد العظمى(لذي ليس عنده هذه ألن ا "أخرياً حتذير من الرسول نفسه

، )٩: ٣ بطرس ١(هو أعمى قصري البصر قد نسى تطهري خطاياه السالفة ، )مل يشترك يف طبيعة املسيح
وما هي هذه احلياة إالَّ؟طهرنا من لعنة املوتوكيف ميكن تطهري اخلطايا إال باحلياة اليت ال متوت واليت ت  

 ولذلك يطلب الرسول أن تكون دعوتنا ثابتة يف الشركة يف ؟ يف املسيحها نفسها اليت أخذنااإلهليةاحلياة 
 ٢(" ملكوت ربنا وخملصنا يسوع املسيح األبدي إىل م لكم بسعة دخولٌألنه هكذا يقد "اإلهليةالطبيعة 

ئتة اليت ماتت يف آدم وكيف ننال هذا امللكوت واحلياة األبدية وحنن نتوقف عند الطبيعة املا، )١١: ٣بطرس 
  ؟احلياة غري املائتة يف املسيح يسوع ربنا إىل األول ومل تصل

  :اإلفخارستياماذا ننال يف 
  .ه بسبب احتاد الالهوت بالناسوت ناسوت املسيح املتألِّ:أوالً

  :يقول القديس أثناسيوس
" هنانساناً لكي يؤلِّإصار  وفيما بعد ،هلاًإهلاً، بل كان إنساناً مث صار فيما بعد إمل يكن املسيح "
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  ).٣٩: األوىل املقالة األريوسينيضد (

  : يقول عن املؤمنني،وبعد هذه السطور بقليل  
"عوا أبناء وآهلة سواء على األرض أم يف السموات قد نالوا التبين وصاروا فإن كان كل الذين د

من خالله، وكان هو قبل فمن اجللي أن اجلميع قد صاروا أبناء .. هني من خالل اللوغوس متألِّ
  .)املرجع السابق.." (وباحلري فقد كان هو االبن احلقيقي وحده.. اجلميع 

ساوي بالضبط كلمة الشركة يف طبيعة االبن الذي هو ابن اآلب باجلوهر وحنن ي ،"التبين "ـف
 ،سيح للمن رفض التبين هو رفضإأبناء لآلب بالنعمة، وهذا ما جيعل أثناسيوس نفسه يقول صراحة 

وهو رفضيصوغه معلمنا الكبري يف هذه الكلمات خطري :  
كما أن البشر الذين حصلوا على روح االبن صاروا به أوالداً، هكذا كلمة اهللا عندما لبس هو "
إذن فلو كنا حنن أبناء بالطبيعة يكون هو أيضاً . عنِ وصقل يقال عنه انه خ،يضاً جسد البشرأ

ولكن أن كنا حنن أبناء بالتبين وبالنعمة فمن الواضح أن الكلمة . عةخملوقاً ومصنوعاً بالطبي
  ).٦١: ٢ مقالة األريوسينيضد " (نساناً لكي يعطي النعمة لنا قال الرب خلقينإعندما صار 

  : املفتداةاإلنسانية الطبيعة :ثانياً
  فات البشرية ضعل وحرره متاماً من كل ا،صه من الفساد ومن املوتس االبن ناسوته وخلَّلقد قد

  :أثناسيوس وكل هذا كما يقول القديس ،جسد عدمي املوت إىل ونقله من جسد قابل للموت
 إذ أن هذا اجلسد هو جسد الكلمة ،رهيمت ختليصه وحتر، )جسد(ن جسده كان هو أول إف"

  ).املرجع السابق" (ص على مثال جسده وهكذا حنن عندما نتحد جبسده خنل،نفسه

  املرجع " (فيه وبههكذا حنن أيضاً نقوم من األموات "املوت، مث قام وكما قام جسده،  لقد أبطل الرب

  . نقوم من املوتوبه نأخذ القيامة فيه بل نقوم ألننا ،حنن ال نقوم ألن لدينا قدرة على القيامة. )السابق
لكي يفدي اخلليقة ، )٦٤: املقالة الثانية" (آلب للبشرحبب ا" كلمة اهللا الذي تنازل إليناوهكذا جييء   

هذا  .)املرجع السابق" (لكي إذ نتبعه ندخل بواسطته"وبه كما يقول أثناسيوس ، )املرجع السابق(ويعطي هلا التبين 
 الذي كان خيص آدم "الطريق األول" يقول عنه معلمنا أثناسيوس انه كان اإلنساينالتحول يف الكيان 

، )١٩: ٣تك ( "انك تراب واىل التراب تعود" ومسعنا القول ،تاملو إىل  واحنرفنا"تاه أو ضاع" ولكنه ،األول
 اإلنسان  هذا اجلسد الذي أماتهلكي جييء بدم نفسهلذا فإن كلمة اهللا احملب للبشر لبس اجلسد املخلوق مبشيئة اآلب "

ر هو  فصا،وملا ضاع طريق اخلليقة، جاء آدم الثاين اجلديد بالطريق .)املرجع السابق" ( تعديهاألول بسبب
  . أي طريق احلياة،"الطريق"

  :، ويف ذلك يقول أثناسيوساألول سبب نقص اخلليقة اإلنسان صارلقد 
صار ناقصاً بسبب املخالفة، وصار ميتاً ، )صورة اهللا( األول الذي خلق كامالً اإلنسان"

ن ألجل ذلك فان كلمة اهللا الكامل قد لبس اجلسد الناقص لكي بعد أن يويف الدي.. باخلطيئة 
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  ).٦٦: املقالة الثانية" ( ينقصه اخللودفاإلنسان. اإلنسانبدالً منا يكمل بنفسه ما هو ناقص عند 

  :االحتاد باهللا هو غاية التجديد
  :ما هو اهلدف الذي ألجله جتسد الرب؟ يقول أثناسيوس  

  "نساناًإس اجلسد وصار بِأن كلمة اآلب الذايت لَ"

  :ولو كان االبن خملوقاً
اسطة  ألنه كيف ميكن أن يتحد باخلالق بو؛يبقى كما كان دون أن يتحد باهللا  اإلنساننإف"

  ).٦٧املقالة الثانية " (خملوق

   والكنيسة جسد املسيحواإلفخارستيا،، هجسد املسيح املتألِّ
   وحنن جسد املسيح؟،هل تأكل الكنيسة نفسها عندما نتناول جسد املسيح -  

  لكنيسة؟ وااإلفخارستياما هي العالقة بني  -
 عن أهم الهوتيني يف دكتوراه هذه الدراسة صدرت دراسة جيدة هي أصالً رسالة إعدادأثناء 
  :العصر احلديث

حد أعالم الالهوت يف فرنسا ويعد من أهم علماء وهو أ Henri de Lubacاألب الكاثوليكي  -١
  .اآلباء
  John Zizioulas األرثوذكسياألسقف  -٢

  The Eucharu makes the churchوالدراسة بعنوان 
  .اسكتلندة، أدنربة Tand T Clarkالناشر 

  Paul Mc Partland قس كاثوليكي هو األب الدكتوراهوصاحب رسالة 
 ألا تؤكد اشتراك الكنيستني يف تراث ؛واملقارنة بني هذين الالهوتيني هي يف غاية األمهية

  .والهوت واحد هو الهوت اآلباء
 واألستاذ السابق يف جامعة E. Merschأعوام كان األب الكاثوليكي وقبل هذه الدراسة بعدة   
 ١٩٣٦ واحد أعالم الكنيسة الكاثوليكية قد نشر دراسة مطولة صدرت بالفرنسية أوالً عام ،السربون

 مث نشرت بعد ذلك باللغة Le Corps Mystique du Christبعنوان جسد املسيح السري 
 كما نشرت عدة The whole Christ بعنوان ١٩٦٢ والثانية ١٩٥٦االجنليزية الطبعة األوىل عام 

 Paul وميكن مراجعتها يف دراسة األب ،مقاالت يف اجملالت العلمية العاملية يضيق هبا جمال هذه الدراسة

Mc Partland.  
نحن ال نتكلم عندما نطرح السؤال عن العالقة بني الكنيسة واإلفخارستيا، وجسد املسيح، فو  



 ٧٩

كلريوس، أحياناً يف لتصدي لفكرة شعبية يروجها بعض اإل أو جملرد رغبة شخصية تدفعنا ل،من فراغ
 اإلفخارستيافصل الكنيسة عن  إىل  يف النهاية دف خطرية، بل حنن نتصدى لفكرةسخرية وكم
جمرد اسم ال " الكنيسة"أي " جسد املسيح الواحد" عن املسيح نفسه، لكي يصبح تعبري واإلفخارستيا

  .يتضمن أي معىن أو حقيقة

   بالكنيسة؟اإلفخارستياما هي عالقة 
  :اإلهلياجلواب من واقع كلمات القداس   

اجعلنا مستحقني يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة ألنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي "
 ذكر ياأ.  منذ البدءأرضوكنكون جسداً واحداً وجند نصيباً ومرياثاً مع مجيع القديسني الذين 

  ".اخل.. رب سالمة كنيستك الواحدة 

   بعد جتسد الكلمةاإلنساينحقيقة الوجود 
  :ليس أمامنا إالَّ أحد اختيارين  

  . يف آدم األول وحدهأننا إما -١
  . يف آدم الثاين، يسوع املسيحأننا وإما -٢

الشوارع  فهو حقيقة نراها كل يوم يف ،شرح وتعليق إىل والوجود حسب آدم األول ال حيتاج  
  .اخل..، حقد، كراهية، سخرية إرهابقتل، زىن، . اإلعالموعلى صفحات اجلرائد اليومية وكل وسائل 

 ويف ، هو ما نراه يف التعليم الرسويل، وباملسيح، ويف املسيح،الوجود حسب يسوع املسيح  
حسب "ك ونسل" حسب اجلسد" يف آدم األول أي حنيا أنناا وهكذا إم. صلوات الكنيسة اجلامعة

" حسب اجلسد"والوجود ". حسب الروح ونسلك حسب الروح"ا أننا يف آدم الثاين حنيا  وإم."اجلسد
 اإلنسانية حنيا حسب الطبيعة أننا ألنه تعبري الرسول بولس الذي يؤكد  كما قلنا؛إيضاح إىل ال حيتاج

وهي اخلطايا اليت يقول ، )٢١ - ١٩: ٥غال (الساقطة واملستعبدة لكل اخلطايا حسب الئحة اخلطايا يف 
  .)٢١: ٥غال ("  الذين يفعلون مثل هذه اخلطايا ال يرثون ملكوت اهللاإن"عنها الرسول 

  :منطق اجلسد أو قانون احلياة الطبيعية
اجلسد بدون "ويقول الرسول يعقوب  .)٦: ٨رو ( "اهتمام اجلسد هو موت":  بولس يقول الرسول-١

 واملوت هو االحنالل ،الفناء واىل املوت إىل  أي الوجود الطبيعي مآله،فاجلسد .)٢٦: ٢يع (" الروح ميت
 حسب منطق اجلسد الذي يقاوم املوت بكل وسيلة ألنه ال يريد املوت -والعجز والضعف، وهو لذلك 

  .اخل.. بالقتل دفاعاً عن النفس، واحلسد والغرية واخلصام ، )١٤: ١٣رو (" نصنع تدبرياً للجسد" -
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 إبراهيموحسب التعليم الرسويل كانوا مجيعاً نسل  .. إبراهيمليهود هو الوالدة من  كان فخر ا-٢
: ٩رو (" ليس أوالد اجلسد هم أوالد اهللا بل أوالد املوعد"على أن  مؤكداً اإلجنيلويأيت . حسب اجلسد

: ١يوحنا (ن اهللا ألن الوالدة مل تعد والدة بقوة التكاثر الطبيعي أي مثرة الزواج، بل الوالدة من فوق م، )٨

  . هو جسد طبقاً لقول املخلص،املولود من اجلسدطبقاً لشريعة احلياة اجلديدة، ف .)٦: ٣ مع يوحنا ١٢
  :والنتيجة النهائية أو احملصلة

فيكم حسد وخصام وانشقاق إذن انتم "هي أن منطق اجلسد حسب كلمات الرسول   
 أي حسب احلجم والوزن والشكل ،حسب البشر .)٣: ٣ كو ١(" جسديون، تسلكون حسب البشر

حسب قانون االنتماء البيولوجي الذي جيد القوة يف املال، والطعام أي حسب البشر، . واالنتماء العرقي
 ألا ال حتمل ؛املوت إىل  ولكنها تؤدي،اهتمامات اجلسد، وهي ليست بالضرورة شريرة.. واملالبس 

  .يف داخلها قوة الروح القدس روح احلياة

  :الروح أو قانون احلياة الروحية حسب روح اهللامنطق 
متوقعني " وهو تعبري الرسول ،ال زال خاضعاً لقوة الفساد منتظراً القيامة، )١١: ٨رو ( "اجلسد ميت" -١

: ٦ كور ١( أعضاء املسيحفتدى ويصبح  فاجلسد جيب أن ي،ومع ذلك .)١٣: ٨رو (" التبين فداء أجسادكم

١٥( ،وذلك بأن ييحة م ذبقد) ؛وهو حتماً يرفض الذبح، )١: ١٢رونعمةًىعط ألنه ال يقبل املوت، بل ي  
حاملني يف "السماء  إىل  بل،القرب إىل  ولذلك املوت ال يؤدي، فقد جاء الصليب بالقيامة.لكي يصلب

أيضاً ، )قيامة يسوع(لكي تظهر حياة يسوع ، )موت يسوع أي الصليب(اجلسد كل حني إماتة يسوع 
  .)١٠: ٤ كور ٢( "نايف جسد

ن يرفض هذه احلقيقة وم .)٢: ٤ يوحنا ١( هي أن يسوع رب احلياة جاء يف اجلسد اإلجنيل وبشارة -٢
يرفض شريعة احلياة اليت ظهرت وسم١٤: ١يوحنا ( أي يف الكلمة املتجسد ،مست يف اجلسدت ولُع(.  

روح احلياة يف يسوع املسيح أي  إىل  لكن ما هو أهم وأعظم هو أن قوة احلياة اجلديدة اليت تعود-٣
ون حسب ري يسن ولذلك الذي،اإلهليةوهي احملبة ، )٥: ٥رو ( اإلنسان الروح القدس قد سكبت يف قلب

ن اهللا يسكن يف كل املؤمنني من سكىن الروح القدس، ألن إيعرفون ، )٥: ٨رو (الروح، حسب احلياة 
  .)٩: ٨رو (ح الذي ليس فيه سكىن الروح القدس مل يعرف املسي

  :واحملصلة النهائية
: ٨رو ( حىت للجسد اخلاضع للموت ، يسوع من األموات يعطي احلياة لناأقام هي أن روح الذي -١

١١(.  
  .)٥- ٤: ٤ غال ١٥: ٨رو ( وليس هذا شريعة العبودية واخلوف بل شريعة التبين -٢
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  ):١٠: ٢ كور ١(بالروح القدس؟  اإلنسان  روحه يفحصيذ الما
وهي ، )١٠: ٢ كور ١( وليس مبنطق وقانون احلياة البيولوجية ، اهللا اليت تعلن بالروح القدسرارأس -١

درك إالَّأسرار١١: ٢ كور ١(" أمور اهللا ال يعرفها أحد إال بالروح القدس" بالروح القدس  ال ميكن أن ت(.  
 -  احلجم - العرض -  الطول-الوزن :  روح العامل له مقاييس ومنطق ال خيطئ عندما يفحص عن-٢

  .اخل..  الزمن - املسافة -  التغذية - البقاء -الشكل 
  : لكن روح املسيح له مقاييس ومنطق ال خيطئ عندما مييز بني-٣

   اهللا والعامل–املوت واحلياة 
   األنانية والصليب–احلسد والبذل 

   العطاء والقتل–احملبة والبغضة 
 غائب باجلسد ولكن أنا"رية عن كنيسة كورنثوس د وتفصله مسافة كبييقول الرسول وهو بع

  .)١٤: ٢ كور ١( Follyالطبيعي جهالة  اإلنسان هذه عند، )٣: ٥ كور ١(" حاضر بالروح

  ):١٦: ٢ كور ١(فكر املسيح وفكر العامل 
 ١( هو عضو يف جسد املسيح إنسان وحسب املسيح كل . هو فرد منفصل حسب العاملإنسان كل -١

  .)١٢: ١٢كور 
عضو نال مكانته بسبب موهبة الروح  هو وحسب املسيح. اخل..  كل فرد له الوزن والشكل واملال -٢

  .١٢ كور ص ١القدس حسب شرح الرسول الطويل جداً يف 
أنتم "وحسب املسيح . اخل..  االنتماء هو انتماء طبيعي بالوالدة وقرابة الدم واجلسد ، حسب العامل-٣

  .)٢٧: ١٢ كور ١(" جسد املسيح وأعضاؤه أفراداً
 كان عضو يتأمل فجميع إن" وحسب املسيح . حسب العامل كل فرد له قانونه اخلاص وشريعة حياته-٤

  .)٢٦: ١٢ كور ١( "وان كان عضو واحد يكرم فجميع األعضاء تفرح معه. األعضاء تتأمل معه

  :اجلسد الواحد حسب فكر املسيح
 يأمر باالبتعاد عن املسافات والزمن وسائر اإلميانر  ألن عدل أو ب؛ ال يقاس املسيح حسب اجلسد-١

ال تقل يف قلبك :  فيقول هكذاباإلميانوأما الرب الذي " وهذا ما يقوله رسول املسيح ،املقاييس اجلسدانية
اهلاوية أي ليصعد املسيح من  إىل أو من يهبط، )جيعله يتجسد(حدر املسيح السماء أي لي إىل من يصعد

 يف املسيح ،؟ جواب كل سؤال يف القلباإلميانولكن ماذا يقول ، )٦: ١٠رو (، )قيامةال(بني األموات 
  :الذي حسب مقاييس حياته
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  .)٥: ١٣ كور ١( احملبة ال تطلب ما لنفسها -ال يطلب شيئاً لذاته * 
  .)٣٤: ٣يوحنا ( ليس بكيل يعطي اهللا الروح -ال يعطي بكيل أو ميزان * 
 -  القوات السمائية - احلياة -حلياة احلاضرة حسب قائمة الرسول املوت ال يفصله عنا كل مقاييس ا* 

وال " وهو حسب كلمات الرسول ، وسائر ما خلق اهللا- العمق - املسافات العلو - املستقبل -احلاضر 
  .)٣٩-٣٨: ٨رو (تقدر أن تفصلنا عن حمبة اهللا اليت يف املسيح يسوع ربنا " خليقة أخرى

   أي وحدة اجلسد؟،ة الوحد هذهفما هو نوع
 اآلب أيها أنتكما انك ، )حسب وحدة جوهر الثالوث(ليكون اجلميع واحداً "يقول الرب   

يوحنا (" حنن واحد أنناويؤكد الرب ذلك ليكونوا واحداً كما " يفَّ وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا

 وليس ،اإلهلي حسب املقياس  أو اجلماعة واحد،وعلى مثال الثالوث تكون الكنيسة، )٢٢- ٢٠: ١٧
م للقارئ فكرنا اخلاص، نكتفي مبا يقوله القديس كريلس وحىت ال نقد. حسب أي احتاد مهما كان نوعه

  . يوحناإجنيل السابع عشر من لإلصحاح يف شرحه السكندري

  :النص األول
قد ل. ( حاشا هللا-عندما أشرح هذه الكلمات لن أحذف الكالم عن جسد املسيح املقدس "

 إىل وكان من الالئق أن ينسب جمد التقديس، )قال الرب قدسهم يف حقك، كالمك هو حق
س بواسطة قوة الكلمة ن جسد املسيح نفسه تقدإجمد الالهوت بواسطة الكلمة، ومع ذلك ف

 املقدسة، حىت أن اإلفخارستيا، وصارت هذه القوة احمليية يف ١)(وصار واحداً معه ، )االبن(
ث خملصنا مع اليهود وقال هلم يضاً عندما حتدأتزرع فينا نعمة التقديس، ولذلك  اإلفخارستيا

واخلبز الذي أنا أعطيه هو : "احلقيقي" خبز احلياة"ن جسده هو إأشياء كثرية عن جسده، قال 
وعندما أندهش اليهود وصاروا حيارى  .)٥١: ٦يوحنا " (جسدي الذي سيعطي احلياة للعامل

 أجاهبم ؟يصبح وسيلة احلياة األبديةأن  ،لجسد الذي من طبيعة أرضيةكيف ميكن ل: وسألوا
الكالم الذي أكلمكم به، هو روح . الروح هو الذي حيي واجلسد ال يفيد شيئاً"الرب قائالً 

ن اجلسد ال يفيد شيئاً أي خبصوص التقديس ورد احلياة إوهنا قال ، )٦٣: ٦يوحنا " (وحياة
 ولكن إذا آمنا بأنه جسد ،ان جسداً بشرياً مثل أجساد باقي البشر أي انه لو ك،للذين يأخذونه

، بل هيس واحلياة، ليس باستقالل أو وحدنه حقاً يصبح قناة أو وسيلة التقدإوهيكل الكلمة، ف
الكتاب احلادي عشر شرح " (من خالل الالهوت، الذي صار واحداً معه، وهو قدوس وحياة

  ).ة االجنليزية من الترمج٥٢٤ - ٥٢٣ ص ١٤: ١٧يوحنا 

، والتقديس هنا هو عزل وإبادة قوة اإلفخارستياس يف سر ي ويقديح كان اجلسد يفإذا  
                                                 

  ".وجعله واحداً مع الهوته" راجع عبارة االعتراف األخري يف القداس )١(
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  .فما هي الوحدة اليت يتحدث عنها الرب.. انقسامات اخلطايا 

  :أحد عشرة فقرة إىل النص الثاين وقد قُسم
، )(كان املسيح هو باكورة مثار الذين يبنون "    ان املسيح هو أولحياة جديدة، وكإىل ١
وأيضاً  .)٤٧: ١٥ كور ١" (آدم الثاين الرب من السماء" وعن هذا قال بولس .مسائيإنسان 

: ٣يوحنا " (اإلنسانابن ، السماء إال الذي نزل من السماء إىل ليس أحد صعد"كتب يوحنا 
واختارهم  إليهوبالشركة فيه تنال باقي الباكورة أي التالميذ الذين كانوا أقرب الناس ، )١٣

 ألنه هو ؛والكل معاً يصبحون مثله ولكنه يظل متقدماً على الكل.. الرب ليكونوا تالميذه، 
كو (ولد باقي األعضاء  والعضو األصلي الرئيسي الذي منه ت، أي رأس اجلسد الكنيسة،الرأس
١٨: ١.(..  

ومن غري املعقول أن نتصور أن حكم املوت صدر على كل البشر من خالل واحد،   
 أعين آدم األول، حىت على الذين مل خيطئوا يف ذلك الوقت، أي يف الزمان الذي تعدى وأنا

 الوضيعة، وعندما Imageمؤسس جنسنا الوصية اليت أخذها، فهؤالء لبسوا صورة األرضي 
الذي من السماء ال يتجدد الذين  اإلنسان نه وهوأ - فمن غري املعقول -جييء املسيح بيننا 

  ... لكي يسلكوا فيه، ويصبحوا صورته هواإلهليذين دعاهم بربه يؤمنون به وال
وكما نرى الصورة واملثال األرضي القبيح يف أشكال متنوعة وصور خمتلفة حتمل جناسة   

واألفكار العاملية، هكذا نرى ، اخلطية، وضعف املوت والفساد، ودنس الشهوات اجلسدانية
. فاء وكمال عدم الفساد واحلياة، والتقديسصورة السمائي أي املسيح تشرق بالنقاء والص

 اجملد الفائق، إالَّ إىل وكان من املستحيل علينا حنن الذين سقطنا بسبب اخلطية األوىل أن نعود
ر عنها واالحتاد باهللا اليت حددها اهللا يف البدء وخصصها للطبيعة عندما ننال الشركة اليت ال يعب

 بواسطة الشركة يف الروح القدس االحتاد باهللا إالَّ إىل صلأن ي إنسان وال يقدر أي. اإلنسانية
، وجيدد مرة ثانية من خالل الشركة يف حياته الطبيعة اليت أقنومهالذي يزرع فينا قداسة 

وكما أن . ىل مثاله، حنن الذين فقدنا جمد هذا املثالإ ويعيدنا مرة ثانية هللا و،خضعت للفساد
هو املثال احلقيقي والطبيعي لالبن، ومن أجل هذه الغاية االبن هو صورة جوهر اآلب، فروحه 

  .العلي" صورة"و " مثال اهللا"عينها جيددنا حنن أي نفوس البشر، وخيتم الكل خبتم 
 بل من أجل كل ،يصلي ربنا يسوع املسيح ليس فقط من أجل االثىن عشر رسوالً  

، والتطهري الذي يتم فيهم من انباإلميالذين يقبلون ويطيعون الكالم، لكي ينال الكل التقديس 
  .خالل الشركة يف الروح

ومل ير الرب أن يتركنا يف شك حول غاية صالته، بل أراد أن يعلمنا ما هي نوع احلياة   
 ما هي غاية .اليت حنياها وطريق الرب الذي جيب أن نسري فيه، واألمور املرضية املقبولة عنده

                                                 
  .الكنيسة ألا طعام احلياة األبديةفخارستيا تبين فاإل" الماً وبنياناً لكنيسة اهللاس" راجع عبارة القداس يف تقدمة احلمل )١(
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 اآلب يفَّ وأنا فيك، ليكونوا واحداً أيها انك أنت ليكونوا واحداً، كما"صالته؟ يقول الرب 
 يصلي الرب ويطلب رباط احملبة واالتفاق والسالم، لكي يتحقق االحتاد الروحي للذين ."فينا

وحىت تصبح وحدم مشاهبة للوحدة الطبيعة أي وحدة اجلوهر اليت لآلب واالبن، ، يؤمنون
باط احملبة الذي بيننا وفينا، وقوة االتفاق، ال ولكن ر. وذلك باتفاق النفوس، واحملبة الكاملة

تستطيع أن جتعلنا وحتفظنا مثل الوحدة غري املتغرية بني اآلب واالبن، ألن احتاد الثالوث هو 
.  وهذا ما نقصده بوحدانية اهللا،فاجلوهر الواحد هو فعالً واحد. وحدة جوهر ومساواة أقانيم

وكيف يستطيع املثال أن يصبح مثل احلقيقة . قيقيةأما وحدتنا حنن فهي مثال لشكل الوحدة احل
نفسها؟ ألن شبه ومثال احلق ليس مثل احلق نفسه، بل يظهر يف ذات الشكل، وال خيتلف عنه 

  .طاملا ال توجد فرصة لالختالف
  :األريوسينياعتراض اهلراطقة من 

اواة بني اآلب نه يستطيع أن يهاجم الوحدة الطبيعية واملسأإذا تصور واحد من اهلراطقة   
:  فكرته اجلنونية مبقارنة وحدتنا كبشر بوحدة اآلب واالبن وقالإثباتنه يستطيع أواالبن، و

آلخر، وأقصى ما ميكن  إنسان  حنن البشر لسنا واحداً ألن شكلنا اجلسداين خيتلف منأنناكما "
 اإلرادةاتفاق  هو اتفاق نفوسنا يف املعامالت ويف حمبة اهللا، وهو ما يوحدنا بإليهأن نصل 

حنن نرفض هذا التفسري ".  اهللا، هكذا االبن هو واحد مع اآلبإرادةوالتعاطف معاً لكي نعمل 
  :األسبابوهذه هي . رفضاً تاماً ألنه مملوء باجلهل واحلماقة

  .تبع املثال، أي أن اهللا ال يشبه بناي ما هو فوق الطبيعة أي الفائق ال -١
، وال يشبه الالهوت األجساد خيضع للقوانني اليت ختضع هلا  وال ميكن ملن ليس له جسد أن-٢

  .الناسوت
  . ولذلك ال نقدر أن نصبح مثاالً هللا، حنن البشر خنتلف عن اهللا-٣
 غري املدركة، اإلهلية وهي الطبيعة اإلنسانية، ال نشبه ما هو أعظم من الطبيعة أننا وحيث -٤
كيف جيوز هذا؟ ألن طبيعة اهللا ال . خواص اهللا ال نقدر أن جنعل طبيعتنا مقياس لصفات وفإننا

  .حيدها قانون مثل طبيعتنا الضعيفة
  :معىن كلمات املسيح

يقدم لنا املسيح الطبيعة الفائقة الواحدة اليت هي طبيعته وطبيعة اآلب، لتصبح مثاالً   
ويريد . تهبةومنوذج للشركة اليت ال يوجد فيها انفصال بل حتيا يف االتفاق التام بني النفوس املل

أن نتحد معاً يف قوة الثالوث القدوس املساوي، حىت "الرب أن نكون مثل وحدته مع اآلب 
فوق يف املسيح بواسطة احتاد الشعبني يف شعب  إىل يصبح جسد الكنيسة كلها، واحداً، ويرتفع

، ألنه هو سالمنا الذي جعل االثنني واحداً ونقض حائط السياج املتوسط"يقول بولس . واحد
نساناً واحداً إأي العداوة مبطالً يف جسده ناموس الوصايا يف فرائض لكي خيلق االثنني يف نفسه 
: ٢أف " (جديداً صانعاً سالماً ويصاحل االثنني يف جسد واحد مع اهللا بالصليب قاتالً العداوة به

اآلخر، هذا حتقق بالفعل فالذين آمنوا باملسيح صاروا نفساً واحدة واحتد الكل ب، )١٦-١٤
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  .هلام الفضائلإ واإلميانونالوا قلباً واحداً بواسطة التشبه باهللا وبطاعة 
 ولكن معىن ، بل هو ضروري ومطلوب،وما قلته ليس بعيداً عن طريق الصواب  

 إىل الكلمات يفرض علينا أن ال نترك هذا املوضوع دون حبث، ألن كلمات خملصنا تدعونا
وما ذكرناه سابقاً يؤكد " ، وأنا فيك، ليكونوا واحداً فينا اآلب يفَّأيهاكما انك "حبث معىن 

  .وحدة املؤمنني باتفاق القلب والنفس، وهو ما يشبه وحدة جوهر الثالوث املتساوي
  :مثال آخر أعظم للوحدة بني املؤمنني

وحدة طبيعية جتعل الكل يتحد بغريه، والكل يتحد باهللا، دون أن  إىل هنا جيب أن أشري  
فبطرس ال . االحتاد، الوحدة اجلسدية، رغم اختالفنا يف األجساد وتنوع شخصيتنايسقط هذا 

ونفس الكالم . ميكن أن يصبح بولس، وال جيوز أن نقول انه بولس ألنه يف احلقيقة بطرس
 أخذنا وحدة الطبيعة أي فإذا فعالً واحداً بسبب احتادمها باملسيح أماينطبق على بولس، رغم 

 ألننا نؤمن جبوهر واحد ممجد للثالوث -اآلب واالبن والروح القدس وحدة اجلوهر بني 
كيف حنن واحداً مع بعضنا ومع اهللا؟ وما : أن نسأل إىل ن هذه الوحدة تدعوناإ ف-القدوس 

  هو املعىن احلسي واملعىن الروحي لكلمات الرب؟
 لآلب الذي يلده،  االبن الوحيد مولود من ذات جوهر اهللا اآلب، وله ذات الطبيعة اليت:أوالً

 ال تدرك وال ميكن التعبري عنها عندما  ووحدةجتسد وتأنس واحتد بالطبع الذي خيصنا بأسلوبٍ
.. السمائي  اإلنسان  احلق بالطبيعة، الذي حقاً جتسد وصاراإللهاحتد باجلسد الترايب، فصار 

 جيعل البشر قادرين  الطبائع املختلفة وجعلها واحداً دون اختالط لكيأقنومهوبذلك وحد يف 
 باملسيح ابتدأ حضور وسكىن الروح الذي إليناوهكذا صار . اإلهليةعلى الشركة ونوال الطبيعة 

 رغم ،نساناً ونال املسحة والتقديسإومنه نبع، ألن املسيح هو األول، وهو الذي صار مثلنا 
 وقدس بذلك ،هكونه بالطبيعة اهللا املولود من اآلب نفسه، فقدس بروحه القدوس هيكل جسد

وصار سر املسيح هو بداية وطريقاً لكي ننال حنن . اليت نالت منه وجودها، )اجلديدة(اخلليقة 
  .الروح القدس واالحتاد باهللا، ألننا فيه مجيعاً نتقدس كما ذكرت سابقاً

 باآلخر وباهللا رغم وجود االختالفات والفروق اليت تظهر بيننا، ألن  ولكي نتحد حنن كلٌ:ثانياً
كل فرد منا له نفس وجسد مميز، لكن االبن الوحيد أسس وسيلة حسب تدبري حكمته 

 الذين يؤمنون به، وجيعلنا اإلفخارستيافهو جبسد واحد أي جسده، يبارك بسر . ومشورة اآلب
  .مجيعاً من ذات اجلسد واحداً معه ومع بعضنا البعض

 Knitعية الذين قد احتدوا  ومن يستطيع أن يفصل أو يشق من هذه الوحدة الطبي:ثالثاً

togetherفالرسول يقول .  معاً بواسطة جسده املقدس، الذي هو واحد معه املسيح يف وحدة
صرنا جسداً واحداً، ألن املسيح ال ميكن ، )١٧: ١٠ كور ١" (ألننا نشترك يف اخلبز الواحد"

  .أن ينقسم
 أعضائه حسب حكمة بولس  وهكذا تصبح الكنيسة جسد املسيح، وحنن مجيعاً كأفراد:رابعاً

ألننا احتدنا مجيعاً باملسيح بواسطة جسده املقدس، عندما نتناوله ونتحد ، )٢٧: ١٢ كور ١(
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 وعند ذلك تصبح خدمتنا معاً منه هو وليست ،به يف أجسادنا وهو الواحد الذي ال ينقسم
  .خدمة لنا حنن ألا خدمته هو

. ده، واملؤمنني املسيحيني أعضاء هذا اجلسد هذا جيعل املسيح الرأس، والكنيسة جس:خامساً
لكي ال تكونوا فيما بعد أطفاالً مضطربني وحممولني : "ويربهن بولس على ذلك هبذه الكلمات

 إىل بل صادقني يف احملبة ننمو يف كل شيء. مكيدة الضالل إىل لكل ريح تعليم حبيلة الناس مبكر
سد مركباً معاً ومقترناً مبؤازرة كل مفصل ذاك الذي هو الرأس أي املسيح، الذي منه كل اجل

  ).١٦-١٤: ٤أف " (حسب عمل قياس كل جزء حيصل منو اجلسد لبنيانه يف احملبة
 - وأنا أعين - وكل الذين يشتركون يف جسده املقدس ينالون هذه الوحدة اجلسدانية :سادساً

لذي يف أجيال سابقة ا: "ويشهد بولس بذلك مرة ثانية عندما يقول عن سر التقوى. مع املسيح
مل يعرف به بنو البشر كما قد أعلن اآلن لرسله القديسني وأنبيائه بالروح، أن األمم شركاء يف 

  ).٦-٥: ٣أف (املرياث واجلسد ونوال موعده يف املسيح 
 وحنن مجيعاً من نفس اجلسد متحدين معاً يف املسيح، ليس فقط مع بعضنا البعض بل به :سابعاً

 صرنا واحداً مع املسيح أنناأال يوضح هذا . بواسطة جسده املقدس، )املسيح(هو، الذي فينا 
  . معاً يف وحدة واحدةوإنسانله إومع بعضنا البعض، ألن املسيح هو رباط الوحدة فهو 

ا خبصوص وحدتنا معاً اليت من الروح، فإننا إذا اتبعنا نفس الطريق الذي سلكناه عندما  أم:ثامناً
  . ننال نفس الروح، أي الروح القدس، ونتحد معاً كل باآلخر وباهللاإننا، نقول حبثنا هذا األمر

 أن املسيح الذي هو روح اآلب والروح القدس، يسكن يف كل  كثريون، إالَّأننا ومع :تاسعاً
واحد منا على حدة، ومع ذلك يظل الروح القدس واحداً ال ينقسم، بل جيمعنا معاً حنن 

مايزة واليت لكل فرد منا كيانه اخلاص، لكي نتحد معاً يف وحدة حتفظ األرواح املتفرقة واملت
  .كيان كل منا على حدة، ومع ذلك تظهر ليس كأفراد منفصلة بل تعلن به وفيه كواحد

 وكما أن قوة جسده املقدس جتعل الذين ينالون اجلسد من ذات اجلسد، هكذا أيضاً :عاشراً
 كل منا، الروح الواحد يربطنا معاً برباط الوحدة الروح غري املنقسم روح اهللا الساكن يف

. حمتملني بعضكم بعضاً باحملبة"ولذلك يقول بولس امللهم بالروح وهو هنا خياطبنا . الروحية
جمتهدين أن حتفظوا وحدانية الروح برباط السالم، ألنه يوجد جسد واحد، وروح واحد، كما 

 واحد، معمودية واحدة، اله وآب إميان، رب واحد. دعيتم أيضاً يف رجاء دعوتكم الواحد
وعندما يسكن فينا الروح الواحد ، )٦ - ٢: ٤أف .." (واحد للكل الذي على الكل وبالكل

 الواحد آب الكل يكون فينا ويربطنا معاً بوحدة معه ومع بعضنا ومع كل الذين نالوا اإللهن إف
  .١)(الروح 

                                                 
 إذ السكندريحيث تعكس الصالة ذات الهوت القديس كريلس " كملت نعم إحسان ابنك الوحيد" راجع صالة اخلضوع اليت تبدأ )١(

" روحك القدوسلكي نكون مملوئني من . اإلهليةيا حمب البشر لكي إذ طهرتنا كلنا تؤلفنا بك من جهة تناولنا من أسرارك .. نسأل "تقول 
ووحدتنا مع الذين نالوا الروح القدس هي أحد أركان . فالتناول ميأل املتناول من الروح القدس حسب صالتنا وشرح القديس كريلس

  .شفاعة القديسني، وسبب وجود صالة اجملمع وصالة الترحيم
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. باالشتراك فيه وهو ما سوف نوضحه اآلن وحنن نصبح واحداً مع الروح القدس :حادي عشر
وعندما نتخلى عن احلياة حسب الطبيعة، ونسلم ذواتنا متاماً لشرائع الروح القدس، فال يوجد 

 عندما جنحد ذواتنا أي حياتنا ونأخذ احلياة اجلديدة السامية على مثال أننامكان باملرة إلنكار 
طبيعة أخرى أي ال نصبح بعد بشراً، بل ىل  إحياة الروح القدس الذي هو فينا، فإننا نتحول

وحنن مجيعاً نصبح واحداً يف اآلب . اإلهليةأبناء اهللا، وبشر مسائيني، ألننا نصبح شركاء الطبيعة 
وأنا أرجو أن ال ننسى ما ( املساواة يف احلياة العقلية - أنا أعين -واحد . واالبن والروح القدس

اة التقوى، وبشركة جسد املسيح املقدس، وبشركة الروح وأيضاً يف الثبات يف حي، )سبق وقلته
  .القدس الواحد، كما قلت اآلن

أعتذر للقارئ عن هذا النص الطويل الذي خيتصر كل الهوت اآلباء اخلاص بالكنيسة   
 يوحنا إجنيل من الكتاب احلادي عشر لتفسري ٥٥٢ - ٥٤٤ والذي يشغل صفحات واإلفخارستيا

أبينا القديس كريلس من بانتقال القارئ شعراحد عشر فقرة لكي ي إىل مللقديس كريلس والذي قُس 
  .أخرى إىل نقطة

  تعليق؟ إىل ترى هل حيتاج هذا الكالم  
  .اجلواب ال، ولكن جيب أن نراجع معاً أهم املبادئ الالهوتية حىت ال يتوه القارئ غري املدرب

  : أي الكنيسة،بنيان جسد الرب
وفعل يبين هو ذات الفعل اخلاص " الكمال"و " البنيان"لعهد اجلديد من الكلمات اهلامة يف ا  

وملا هدم اهليكل يف السيب األول ، )٣: ٣(" للهدم وقت وللبناء وقت"ويقول سفر اجلامعة . ببناء البيوت
  ).٢: ١حجي " (بناء بيت الرب"كانت صرخة األنبياء وصالة املسبيني هي 

  :هيكل العهد اجلديد
وهكذا بىن الرسول بولس على األساس ، )٩: ٣ كور ١(" نتم فالحة اهللا بناء اهللاأ"يقول الرسول   

ولكن فوق هذا األساس األبدي حسب كلمات الرسول ، )١١: ٣ كور ١(" الذي هو يسوع املسيح"
ويكرر الرسول نفس التعليم . )١٢: ٣ كور ١(ذهب، فضة، حجارة كرمية، خشب، عشب، قش  :يوجد

لستم بعد غرباء ونزالء بل رعية مع "، )اليهود واألمم( الشعب مع الشعوب وهو يبشر األمم بوحدة
ويسوع مبنيني على أساس الرسل واألنبياء " ويقدم األساس هلذا التعليم ."القديسني وأهل بيت اهللا

 ويؤكد حقيقة "ينمو هيكالً مقدساً يف الرب حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركب معاً املسيح نفسه
  .)٢٢ -  ١٩: ٢أف ( "مسكناً هللا يف الروح معاً مبنينيالذي فيه انتم أيضاً "ة املسيحية لكنيسة أفسس احليا

وهكذا يقول الرسول عن . هيكل العهد اجلديد يبىن بالتعليم والوعظ، ألنه هيكل روحي  
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فيكلم من يتنبأ " وهي أحد عطايا الروح القدس األساسية ،موهبة النبوة وهي هنا هي موهبة التعليم
ويرى الرسول خطورة ، )٤-٣: ١٤ كور ١(" تبين الكنيسة"ويؤكد أن هذه العطية هي " الناس ببنيان ووعظ

 غيورون أنكمهكذا أنتم أيضاً إذ "االنقسام الذي يهدد وحدة الكنيسة وحيذر كنيسة كورنثوس 
قياس الرسويل لصحة وامل. )١٢: ١٤ كور ١(" للمواهب الروحية اطلبوا ألجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا

مىت اجتمعتم فكل واحد "، هو  اخلاصة باجلماعةاإلفراز أي قاعدة ، وصحة عمل هذه املوهبة،موهبة
ولكن " هذا هو تنوع عطايا الروح القدس" ، له ترمجةإعالنمنكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له 

  .)٢٦: ١٤ كور ١(" فليكن كل شيء للبنيان"
 ومتييز سلطان املواهب وعطايا اهللا مؤكداً أن باإلفراز القاعدة اخلاصة ذات إىل ويعود الرسول  

وهو ذات التعبري الذي ورد حسب الترمجة " شخصية"ألنه كما نقول  ؛ إنسانالكنيسة اليت تقبل قيادة
وكيف منيز .. ، )٧: ١٠ كور ٢(فاعلية وقدرات القائد " ما هو حسب احلضرة إىل أتنظرون"العربية 

فلرياجع نفسه أي ال (نه للمسيح أ وثق أحد بنفسه إن"اخل يقول الرسول .. شخصية والقيادة احلضرة وال
نه كما هو للمسيح كذلك أفليحسب هذا أيضاً من نفسه "ربية أو حسب الترمجة الع، )يفرط يف الثقة

ين إف" اإلفرازولكن يبقى املقياس الرسويل وهو قاعدة ، )٧: ١٠ كور ٢(حنن أيضاً للمسيح ، )الرسل(
" لبنيانكم ال هلدمكم، )سلطان الرب( الرب إياهن افتخرت شيئاً أكثر بسلطاننا الذي أعطانا إو، )بولس(
  .)٨: ١٠ كور ٢(

 يسريان معاً يف الكنيسة، اهللا يبين هيكل جسد ابنه الوحيد، باملواهب وعطايا البنيان واهلدم  
هو املستوى األول . هلدم يسري على مستوينيوا.  ويف مقدمة هذه العطايا موهبة التعليم،الروح القدس

 ،واملستوى الثاين معروف لنا. هدم اجلماعة باخلطاياهو  و،رنا منه الدسقوليةالتخريب والقتل الذي حتذِّ
 القدمي أو اإلنسان" أو حسب تعبري الرسول بولس ،وهو هدم وخلع العادات القدمية بقوة الروح القدس

سلطان و بل ،نيسة كورنثوس من خطورة استعمال املواهب والعطايا وهكذا حيذر الرسول ك."العتيق
  .للهدم" الشخصية"أو " احلضرة "إبراز وألجل ،منفعة خاصةجل الرب نفسه أل

  :هدم اخلطية هليكل اهللا يف العهد اجلديد
لعل أطول فقرة وردت يف العهد اجلديد كله عن هدم الكنيسة هي يف الرسالة األوىل للقديس   
 يطلب فيه الرسول ، بتحذير غريب يقال عن الكنيسةاإلصحاح  هذاويبدأ.  الثاين كلهصحاحاإلبطرس 

 -  حسد - رياء - مكر -خبث  :اخلطاياهذه  وهذه هي قائمة ،أن تطرح الكنيسة خطايا قذرة وصعبة
: ٢  بط١(احلرية سترة للشر ، الشهوات اجلسدية اليت حتارب النفس :مث قائمة أخرى، )١: ٢ بط ١(مذمة 

١٦-١١(.  



 ٨٩

  :وهنا يقدم الرسول التعليم اخلاص بالبناء
 إليه كنتم قد ذقتم أن الرب صاحل، الذي تأتون إن "احلجر احلي الرب يسوع املسيح نفسه هو - ١

 بط ١(من اهللا ، ) واختيارهاإلهليحسب القصد (وخمتار ، )مثني(حجراً حياً مرفوضاً من الناس ولكن كرمي 

٣: ١(.  
يشتركون يف ذات احلياة املختارة ..  من نفس جوهر احلجر احلي  حيةًأيضاً حجارةً املؤمنون هم - ٢

كونوا أنتم أيضاً مبنيني كحجارة حية بيتاً روحياً كهنوتاً مقدساً لتقدمي ذبائح روحية "من اهللا والكرمية 
مثل (لة عند اهللا مقبو، )صيغة اجلمع هنا تؤكد ذبح احلياة لكل فردو ،غري الذبائح الدموية للعهد القدمي(

  .)٦- ٥: ٢ بط ١(بيسوع املسيح ، )اإلفخارستياذبيحة الرب نفسه على الصليب ومثل 
ن بناء هذا اهليكل ال يتم إف . احلجر احلي- حجر الزاوية - األساس:  كان املسيح هوفإذا

 ويبقي ،بناءعجيب حقاً أن يبين اهللا هذا المن الو .)٧: ٢ بط ١(" حجر صدمة وصخرة عثرة" ألنه ؛بسهولة
وتفسري هذا .  وعثرةً ويصبح ما هو للحياة احلقيقية صدمةً، هو نفسه سبب رفض الناس، نفسهاألساس

 وكيف حتول عند ،معروف عند الذين درسوا جيداً كلمات الرسول بولس عن الصليب ينبوع احلياة
اليهود " ألن ؛"عثرة"ى  وعند تالميذ التوراة وشريعة موس،"١)( أو محاقة جهالة" إىل فالسفة اليونان
ص اهللا وعندما ال خيلِّ .)٢٢: ١ كور ١(ويطلبون اخلالص بقوة مادية منظورة مثل قوة مششون " يسألون آية

 اأم ،"عثرةً" أي يسوع املسيح نفسه ، يصبح الصليب واملصلوب عليه، بل مبوت ابنه،بقوة مادية ظاهرة
  .)٢٥ -  ١٧: ١ كور ١راجع (" قوة اهللا وحكمة اهللا"  بالنسبة هلمالذين يطلبون احلياة يصبح املسيح

   هبة حياة املسيح اليت تبين جسده:اإلفخارستيا
 ،"أنا هو احلياة" وهو نفسه يقول ،إذا كان املسيح هو احلجر احلي، وخبز احلياة، وماء احلياة  

فإن تدفق احلياة من الرب هو تدفقياة الدائمة حسب  بل هو احل، ال يتوقف وال حيدث مرة واحدة دائم
  فكيف ننال هذه احلياة؟، )اإلجنيلأوشية (" ألنك أنت هو حياتنا كلنا "األرثوذكسياعترافنا 

  : حنن ننال هذه احلياةحسب التسليم الرسويل
  . أي كلمة اهللا،بالكلمة* 
  .بالروح القدس الرب احمليي* 
  .جبسد ودم املسيح احلي* 

 يؤكد أن مصدر الكلمة ،"احلياة" صفة واحدة هي واشتراك الكلمة والروح واجلسد والدم يف

                                                 
  .١٩٩٧القاهرة " ة أم خرافةالصلب والصليب حقيق" راجع دراستنا اخلاصة بتاريخ الصليب يف التراث القدمي )١(



 ٩٠

 اإلفخارستيا دور إبرازوبسبب ضرورة . ١)( نفسها اإلهليةوالروح القدس واجلسد والدم هو احلياة 
  .اإلفخارستياسوف نترك الكالم عن الكلمة وعن الروح ملناسبة أخرى ونكتفي بالكالم عن 

  :٢)(جسد احلياة واحمليي 
 ولكن أكتفي مبا جاء يف الرسالة ،يسكندرالس ابة كلمات القديس كريلال أريد أن أعيد كت  

 ويف هذه الفقرة بالذات جند ملخصاً وافياً ملا جاء يف شرح ، من رسائل القديس كريلس٥٥رقم 
  .اإليضاحعدة فقرات من اجل  إىل سوف نقسم هذا االقتباسو. ٣)( يوحنا إجنيل السادس من اإلصحاح

  :الفقرة األوىل
  : ألنه أساس سر املعمودية؛ وأمهية هذا االحتاداألقنومي، فيها القديس كريلس االحتاد يؤكدو

 وقوة املعمودية املقدسة باإلميانواالعتراف ، )املسيح(يعلن بولس امللهم من اهللا جمد ربوبية "
أال تعلمون "ويكتب مرة ثانية ، )٩-٦: ١٠رو .." (ال تقل يف قلبك من حيدر املسيح "قائالً 
وها هنا يضع الرسول االعتراف ، )٣: ٦رو " (تم الذين اعتمدمت للمسيح قد اعتمدمت ملوتهأن

 وقام من باملوتألن نعمة املعمودية املقدسة تعتمد على الذي تأمل ،  معاًواإلميانبالربوبية 
 ،وهكذا حنن ال نؤمن بابنني؟ هل نستطيع أن نتجاهل الكلمة املولود من اهللا اآلب. األموات
 نفسه باإلميانب ما قيل عنه البن آخر غريه تأمل، وآخر غريه له جمد الربوبية واالعتراف وننس

  )..اثنني إىل  نقسم املسيحأن(واملعمودية اليت أخذها من فوق من السماء؟ هذه محاقة 
ولكن ما الذي جيب أن نقوله؟ ربإميانٌ ، واحدألن ، )٥: ٤أف  ( واحدةٌ ومعموديةٌ، واحد

نساناً وصادقه وحسب هذه إ وليس ألن الكلمة اختذ ، واحد ورب ابن واحداملسيح هو
، )(املُصادقة   اإلهليةالكرامة (شريكاً يف كرامتني ، ) الذي اختذه االبنأي اإلنسان(جعله ٤
 له البنوة والربوبية كما يقول ويكتب بعض الناس السكارى، وأعطى، )اإلنسانيةوالكرامة 

وحنن لذلك السبب نعتمد ملوته الذي .  من نور، جتسد وتأنس، نورولكن ألنه هو كلمة اهللا
  ".األبد إىل  وحيياإلوهيته أي يف جسده ولكنه هو ظل غري متأمل يف إنسانيته يف عاناه

  :الفقرة الثانية
 متجسدة إهلية  وحياةٌ، واحد ورب، متجسدلهإ املسيح هو وفيها يؤكد القديس كريلس على أن

  .غلبت املوت

                                                 
  . جيب االعتراف بفضل مؤلفات األب مىت املسكني الذي كتب الكثري عن الكلمة ودور الكلمة يف اخلالص)١(
  . وما سوف نقدمه من بعد ذلك١٠، ٢ راجع الفقرات السابقة ال سيما )٢(
 وعلى ١٩٩٥ابتداء من سنة بالقاهرة اآلباء دراسات مركز  ها أيضاً ونشر، باللغة االجنليزيةالسكندري نشرت رسائل القديس كريلس )٣(

 الواليات - من جمموعة آباء الكنيسة اليت تصدرها اجلامعة الكاثوليكية بواشنطن ٧٧ و ٧٦القارئ مراجعة الترمجة االجنليزية يف جملد 
  .األمريكيةاملتحدة 

  .هنا ليست جمرد صلة بل نوع من الصداقة وهي Conjunction وتترجم عادة إىل Synaphia الكلمة اليونانية )٤(
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 الفساد دقَكذا غُلب املوت الذي جتاسر على االعتداء على جسد احلياة، وهكذا أيضاً فَوه"
  .١)("قوته وأبيد، بل أن قوة املوت ضعفت

  :الفقرة الثالثة
  : جسد احلياة وغالب املوتويؤكد فيها القديس كريلس على

تشربوا دمه، و اإلنسان احلق احلق أقول لكم أن مل تأكلوا جسد ابن"ولذلك يقول املسيح "
وذلك ألن جسد املسيح املقدس ودمه مها واهبا ، )٥٤: ٦يوحنا " (ليس لكم حياة فيكم

وخورس اآلباء . احلياة، أو باحلري هو جسد من هو احلياة بالطبيعة أي جسد االبن الوحيد
 اجمللد الثاين من ٣٩-٣٦ فقرة ٥٥رسالة " (القديسني أحباء املسيح يعترفون معنا هبذا التعليم

  ).٣٣ - ٣٢الترمجة االجنليزية ص 

 الفقرة الثالثة يوجه القديس كريلس نقداً خطرياً لتعليم النسطورية ويضع يف ٧٣ويف الرسالة   
 ونتائج هذا الفصل وتأثريه على العبادة وعلى ،فقرة واحدة خطورة تعليم فصل الالهوت عن الناسوت

  : بشكل خاصاإلفخارستيا
 بسبب وإمناعبادة ال جيب أن تقدم لربنا يسوع املسيح كإله، أيضاً أن ال، )نسطور(ويقول "

، )النسطورية(وحسب تعبريام . جيب أن ينال التكرمي كصورة اهللا، )أو صداقته(عالقته 
  ".اإللوهيةرتبة  إىل  أو من وصلاإللوهيةيقولون كمن هو شبه 

  :والنتيجة
اجلسد ال يفيد "  معىن كلمات الربهاًأن جسد الرب بال فائدة باملرة مشو، )نسطور(ويعلن "

  .)٧٦املرجع السابق ص ( .)٦٤: ٦يوحنا (شيئاً 

 احتاد ابن اهللا ، أياألقنوميمعىن االحتاد على  يؤكد القديس كريلس ٨٣ويف رسالته رقم 
 .له ذات الفاعلية ٢)( جيعل ما يتبقى من أصغر جوهرة،أن جسد من هو احلياة إىل باجلسد، مشرياً

  :رسينوي يف جنوب مصرأ أسقفإىل  عن ذلك ويكتب
 والذين ، ظل ليوم آخرا بعد التقديس يفقد قوته وفاعليته إذاألسرارن ما يتبقى من إويقولون "

 ولكن قوة التقديس ، ألن املسيح ال يتغري، وال يتبدل جسده املقدس؛يقولون هذا هم جمانني
  ). املرجع السابق١١١  ص٦: ٨٣رسالة " (والنعمة الواهبة احلياة هي دائمة يف جسده

 على أسفار Glaphgra وهو ما يؤكده يف التفسري األنيق ،وجسد الكلمة هو جسد احلياة  
  :موسى اخلمسة عندما يشرح آالم الرب

وال حىت .  بسبب آالم ناسوتهإنسانيته عن إلوهيتهن ابن اهللا هو واحد، وال نفصل إحنن نعرف "

                                                 
تؤكد هذه العبارات، ما نردده يف قسمة اخلماسني وغريها من الصلوات والتسابيح اخلاصة بالقيامة يف كل الكنائس الشرقية  )1(

".أبطل عز املوت "األرثوذكسية ال سيما كنيستنا القبطية ،األرثوذكسية
 . أجزاء، ألن املسيح ال ينقسماألسرار وحنن ال نقول عما تبقى من األرثوذكسية،قسية جوهرة هو االسم الشائع يف الكتب الط )2(



 ٩٢

.  الكاملواإلنسان بل هو الواحد اهللا الكامل نسانيته،إ عن إلوهيته نفصل اإلهليةبسبب أعماله 
 على األرض، وهو كانسان أبم بسبب أصله السماوي، وبال ، بال أُاإلنسانهو ابن اهللا وابن 
وحىت جسد ابن اهللا الذي .  وكإله عمل املعجزات وأعطى احلياة للموتى،جاع وتعب ونام
 واهب احلياة، ألنه احتد باهللا احلي بأنهحن نؤمن فن، )القديسة مرمي (اإلنسانيةأخذه من الطبيعة 

 مل تأكلوا جسدي وتشربوا دمي، ليس لكم حياة إن "اإلجنيلحسب كلمات الرب نفسه يف 
 ذَخ جسد ربنا بال فائدة ألنه أُبأنفني هذا ضد ما يقوله هؤالء اجملد، )٥٣: ٦يوحنا " (أبدية

 - ٧: ١٠١الرسالة .." (ملقدس ال يعطي احلياة فالسر ا، وحسب هذا التعبريإنسانية،من طبيعة 
  ).١٦٣ املرجع السابق ص ٨

  :اإلفخارستياالوحدة الروحية بسبب 
 وصار خبز احلياة الذي يعطي احلياة ،عندما صار جسد ربنا يسوع املسيح واحداً مع الهوته  

باستقالل أو ليس " وحسب تعبري القديس كريلس ."وسيلة التقديس"أو " قناةً"للعامل، صار جسده 
  . بل من خالل الالهوت الذي صار واحداً معه وهو قدوس وحياة،يعطي جسد الرب احلياة" وحدة

  : أي رأس جسده، املسيح رأس الكنيسة:أوالً

ولد من الرأس  تاألعضاءواجلسد ال ميكن أن حييا بدون الرأس، ألن الرسول يؤكد أن كل   
  :وهنا جيب أن نرى معىن العالقة بالرأس، )١٩: ٢كولوسي (" الرأس الذي منه كل اجلسد"
 وال مصدرها اإلنسان أي أن حياته مل تنشأ بإرادة.  وليس له حياة يف ذاته، من العدمقلخ اإلنسان - ١

  .بل مصدرها اهللا نفسه ،اإلنسان
٢ -وىل من النص راجع الفقرة األ( أي اخلليقة اجلديدة، اليت تنال وجودها من املسيح ، حياتهاملسيح فيناس  يؤس

 من مصدرها اإلهليةستمرار تدفق احلياة ، ا١)(تناول القوت أو اخلبز السمائي يعين أن وهو ما ، )الثاين
  . ربنا يسوع املسيح،احلقيقي

  : غري املائتة السماويةاإلهلية اإلسرار :ثانياً

 األسرار هي ستيااإلفخارواجملال يضيق عن تقدمي اعتراف اآلباء بأن . اإلهليةهكذا ننال احلياة   
  : وهنا نرى على الفور، غري املائتة السماويةاإلهلية

                                                 
حىت بعد استدعاء الروح " اخلبز" باسم األرثوذكسية يستطيع القارئ الذي يواظب على حضور القداسات أن يرى ملاذا حتتفظ الكنيسة )١(

اخلبز احلقيقي الذي نزل من السماء .. يا رئيس احلياة ملك الدهور "لباسيلي راجع على سبيل املثال صالة قبل التناول يف القداس ا. القدس
ألن بقاء كلمة اخلبز ضروري جداً لتأكيد أمهية األكل وتذوق جسد الرب ودمه كطعام مسائي وهذا تؤكده الصالة " واهب احلياة للعامل

  ". من هذا الطعام املقدس غري املائتالذي أعطانا.. نشكرك يا أبانا القدوس "األخرية يف القداس الغريغوري 



 ٩٣

 مع اًواحد"صبح  حنن يف سر الشكر ن، بينماق ألن املوت يفصل ويفر؛دع وتوح جتماإلسرارإن  -١
  .)راجع الفقرة الثالثة من النص الثاين(" املسيح
بارات كثرية متكررة عند القديس حسب عبارات كل القداسات وحسب ع - واالحتاد باملسيح -٢

  .مل أي جسد الرب ودمه الواهب احلياة للعا، بواسطة الشركة يف خبز احلياةيتم - كريلس
 مع املوتى،  كان املسيح ال ينقسم وال ميكن فصل ناسوته عن الهوته حىت وهو يف القرب مدفونٌوإذا -٣

 ،اجلحيم إىل س اليت نزل هبا الربألن نفسه انفصلت عن جسده، ولكن ظل الالهوت متحداً بالنف
وهكذا حنن نتناول املسيح الواحد وعبارة القداس البيزنطي وهي . ومتحداً باجلسد الذي كان يف القرب

أ وال ينقسم ويؤكل دائماً جزع محل اهللا الذي ال يأ ويوزجيز "السكندريذات عبارة القديس كريلس 
  .)١٠٧ ص ١٩٥٥ طبعة املطران انطونيوس بشري ص - كتاب االفخولوجي الكبري ("  فيهس املشتركني بل يقد،بداًأذ وال ينفَ

 واحتاد الالهوت بالناسوت ليس . بل هو رباط الوحدة وأساسها يف الكنيسة،فاملسيح ال ينقسم  
  : وحجة القديس كريلس واضحة. لالنقساماحتاداً عرضياً قابالً

يظل الروح القدس واحداً ال "بارة القديس كريلس  وحسب ع. يسكن الروح يف كل مؤمن على حدة-١

 هذا املقياس الذي ال يقبل أساسوهكذا على ، )راجع الفقرة التاسعة من النص الثاين( بل جيمعنا معاً ،ينقسم
يصبح املسيح يف كل مؤمن على  -" قارنني الروحيات بالروحيات"ألننا حسب وصية الرسول  - اخلطأ

  .حدة ويف كل املؤمنني معاً
  : وقوة التقديس حسب عبارات القديس كريلس السابقة هي-٢

 أي جسداً واحداً مع من ذات اجلسد جتعل كل الذين ينالون أو يشتركون يف جسد الرب -أ  
  .)راجع الفقرة العاشرة من النص الثاين(املسيح 

وحدة  وجتعل الكل معاً ،ر املؤمنني وتطه، كانت قوة التقديس تزيل االنقساماتوإذا -ب  
 وهو أن نتخلى عن احلياة حسب ،ن احلياة اجلديدة والوحدة هلا هدف مثني جداًإف.. واحدة مع الثالوث 

  .طبيعة جديدة إىل  الروح القدس لكي نتحولlawsم ذواتنا متاماً لشرائع الطبيعة، ونسلِّ
، ١)(ح  ألا طبيعة املسي؛ هذه الطبيعة اجلديدة هي يف كل عضو على حدة ويف كل اجلسد-ج  

 الذين يؤمنون به، وجيعلنا مجيعاً اإلفخارستيافهو جبسد واحد أي جسده، يبارك بسر "حسب قول القديس كريلس 

 ألن ؛صرنا جسداً واحداً ال ميكن أن ينقسم"وأيضاً . )الفقرة الثانية من النص الثاين" ( واحداً معهذات اجلسدمن 
  ).ثةاملرجع السابق الفقرة الثال" (املسيح ال ينقسم

                                                 
 هذه الدراسة وهو يلقي الضوء على هذا إعدادقة اجلديدة لألب مىت املسكني أثناء ي كانت سعادتنا كبرية جداً عندما صدر كتاب اخلل)١(

  . ننال ذات طبيعة املسيحأننا القليل ويؤكد الكتاب املوضوع الدقيق الذي مل يكتب فيه إالَّ



 ٩٤

  ؟اإلفخارستياهل تأكل الكنيسة نفسها يف سر 
وحدة مقارنة إن ف ،"قارنني الروحيات بالروحيات ":إذا كانت وصية الرسول بولس لنا، هي  

فائقة العلو أمور جوهر الثالوث بوحدة الكنيسة، ومقارنة وحدة جسد املسيح بوحدة املؤمنني، وهي 
  حىت ال نترك فرصةً، وذلكب على هذا السؤال املعاصراجلواتفرض علينا  ،األرثوذكسيةجوهر متثل و

  .للتهكم والسخرية من سر الكنيسة

  . مقارنة وحدة جوهر الثالوث بوحدة الكنيسة:أوالً

أي االتفاق ،م فيها القديس كريلس مستوى السلوك املسيحي نفسهوهي املقارنة اليت قد 
 أي ،"مشاهبة للوحدة الطبيعية"ملسيح الكنيسة واالحتاد الروحي، رباط احملبة، حىت تصبح وحدة جسد ا

  ".وحدة جوهر اآلب واالبن والروح القدس
  :حتذير القديس كريلس

  :يقول يف كلمات واضحة ال تقبل التأويل  
رباط احملبة الذي بيننا وفينا، وقوة االتفاق، ال تستطيع أن جتعلنا وحتفظنا مثل الوحدة غري "

  ".حنن شبه احلق والثالوث هو احلق. مثال والثالوث حقيقةحنن " املتغرية بني اآلب واالبن

  .وحدة جسد املسيح: ثانياً

 وهو وحدة الطبيعة اجلديدة ، أي املستوى الثاين،ويؤكد القديس كريلس بعد ذلك ما حيدث لنا  
وقة واملخل" وهي الطبيعة اجلديدة اليت تعطى لنا ،اليت من املسيح وفيه، ألننا ننال طبيعة املسيح نفسه

وهي الطبيعة الواحدة املوجودة والكائنة  .)١٩: ٢كولوسي (واليت تنمو منواً من اهللا ، )٢٤: ٤أف (" حسب اهللا
  . أي وحدة اجلسد الواحد،واإلفخارستيا يف املعمودية اإلنسانيةصارت له طبيعة املسيح  إنسان يف كل

  :حتذير القديس كريلس
  :يقول القديس كريلس  

ن هذا االحتاد ال إ ف، ولكن عندما يتحد الكل باهللا، أي وحدة طبيعة،يةن هذه وحدة طبيعإ"
  :ينفي وال جيرد

  .األجساد اختالف -١
  . تنوع الشخصيات-٢

 وهكذا نصبح مثل  واحدأمابطرس لن يكون بولس، وبولس لن يكون بطرس رغم ف
ز أقانيم، يبقى  متاي: ومثل الثالوث. ولكن هذا اجلوهر هو جسد املسيح، جوهر واحد:الثالوث

  .التمايز بني كل املؤمنني



 ٩٥

هكذا ..  الطبائع املختلفة وجعلها واحداً دون اختالط أقنومهكما وحد الرب يف و
 متحدة بالهوته دون اختالط أو امتزاج اإلنسانيةنبقى بشراً كما حنن، كما بقيت طبيعة املسيح 

  .أو تغيري

 كلمات القديس كريلس هي وحدة  بل حسب،روحية فقطوحدة هذه الوحدة ليست إذن، 
Physicalحقيقيإنساين ألن جسد املسيح هو جسد ؛ ولذلك هي وحدة جسدانية .  

  :الكنيسة ال تأكل نفسها لألسباب التالية
هذه الفكرة، فكرة . يذوب املسيح فينا ونذوب حنن فيهال  و، ألننا ال منتزج باملسيح:أوالً

هلرطوقي بالذات هو صاحب التعبري املشهور عن ذوبان  وهذا ا، هي فكرة اوطاخية حمضة،الذوبان
 وحميط املاء هو ، وقطرة العسل هي الناسوت،"قطرة عسل يف حميط من املاء"ناسوت الرب يسوع مثل 

  .الالهوت
األبوة لآلب، البنوة لالبن، :  إذا كان كل اقنوم من االقانيم له صفة اقنومية خاصة به:ثانياً

ن متايز االقانيم، ومتايز إف.. الثالوث جوهر واحد فيه ثالثة أقانيم متمايزة  و،االنبثاق للروح القدس
نظل جيعلنا  – "بدون اختالط وال امتزاج وال تغيري" وهذا هو معىن العبارة - الطبيعتني يف املسيح الواحد

ء حسب يف ذات التمايز كما شرحنا من قبل، وهو ما جيعل كل فرد فينا عضواً خمتلفاً عن باقي األعضا
  .٢٧ وعدد ١٢كورنثوس وبالذات عدد  إىل التهس الثاين عشر من راإلصحاحشرح الرسول نفسه يف 

 غري املائتة، وهي ال ختضع اإلهلية باألسرار  هو احتاد،اإلفخارستيااحتادنا باملسيح يف إن  :ثالثاً
طبيعة املسيح الغالبة   إىل بل حنن نتحول، فاسد مائتطبعٍ إىل  وال تتحول فينا،للموت وال للفساد

وهنا ميلي علينا التعليم الرسويل نفسه أن نعرف أن احلياة تنحدر .  ولذلك نقوم من بني األموات،املوت
  .شيء آخر إىل ي أعضاء اجلسد، دون أن تتحول الرأس وهي املصدر والينبوعمن الرأس لكي تغذِّ

 قانون الروح القدس اأم. مبرور الزمنوقانون املوت هو الزوال واالستهالك باالستعمال والفناء   
  .فهو النمو مع الزمن والسعي حنو الكمال الذي سوف نراه فينا يوم القيامة

 إىل القيامة يف املسيح بينما الطبائع اليت ال تنال الفداء تسري من الوالدة إىل حنن نسري من املوت
  . مث هالك الدينونة،املوت

كله ال يكون لنا حياة حىت يف ذواتنا حسب قول ربنا يسوع ن مل نأإ و،"نأكله لكي حنيا به"  
  .)٥٤: ٦يوحنا (املسيح له اجملد 

، )٣٣: ٦يوحنا ( "النازل من السماء الواهب حياة للعامل" خبز اهللا"وعندما ننال بالروح القدس 
  . بل حيفظ،ل السماء وحنيا حسب قانون السماء الذي ال يالشيخفإننا ند



 ٩٦

  .موي لكي حيدث النيغذِّ
ع ما هو خمتلف من عطايا لكي تقوى الوحدةيوز.  
بيد املوت لكي ننال احلياة األبديةي.  

  .يطرد الفساد لكي ال يبقى فينا انقسام
دنا لكي حيفظ الفروق والتمايزيوح.  

 .جيعلنا جسد املسيح لكي ننال القيامة وحياة الدهر اآليت


