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بعنوان "تأليه   ص  32من احلجم الصغري يف  ًاكتيب األنبا شنودة الثالثأصدر  
ل افموضهو   وجتاو ه  ،ووي الةعب بالكةمها   ،ار  وواتت  افمضلة اإلنسان،، وفي  مي

وبالتحدتد حهو  كهل    ،اخلالف بيين وبين  احملوري أو األصةي الذي من أجة  دبَّ
بهل الهرد ىةه      ،وليس فقط جتسد الكةمه   ،مؤلضا  القدتس أثناسيو  الرسويل

 األرتوسيني.

كاري كعادته   وهل ا    نل ىبارة األنبا شنودة نضس  يف صيغ  سؤا  استتأمَّ 
من اجلزء الثاين تألي   16وتشرح وو بنضس  )ص هلًا؟ إصار إنسانًا لكي تصري اإلنسان 

 ( 2004الطبيع  اإلهلي ( )نوفمرب  شركاء ،اإلنسان

لكان غهر  التجسهد وهو تأليه       ،خذ  وذه العبارة ىة  ظاوروا"لو ُأ 
نسانًا لضداء اإلنسان وليس لتأليه . ووذا واضح إن ا  صار أاإلنسان!! بينما افمعروف 

تلًا من قو  الرسو  ىهن  أثناسيو . وواضح ألةقدتس  جدًا يف كتاب جتسد الكةم 
  3وأضاف بعد ذله  )توحنها    .(10  4تو 1خلطاتانا ) ن  أرسل ابن  كضارًةإاآلب 
ص افمرجع السهاب   وشرح احلياة األبدت  ىة  أهنا "رفع ىقوب  اهلالك األبدي" ) ،(16
17.) 
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( 16  3ثناسيو  ىطي  احلياة األبدت  حسب )توحنا أول حصر القدتس  -1
 ؟عت ىقوب  ىن اإلنسان افميت دون رد احلياة ل ِفغرتب جدًا. كيف ر  ؟برفع العقوب 

ول الضداء وو رفع العقوب  فقط؟ ول كتب أثناسيو  الرسويل أكثر مهن   -2
ب األنبها شهنودة   ا جتنَّفةماذما وو أكثر،  ووو فعاًل كتب ،وإذا كان قد كتب ؟ذل 

وإما أن  تسيء القصد. واحلكهم   ،؟ إما أن  جيهلفما كتب  أثناسيو  تقدمي صورة كامة 
تذكر افمعةم الكنسهي مها تةهي      ؟وو لةدتان. لكن ماذا جند يف كتاب جتسد الكةم 

 ،إال أن  بسبب خةقت  ىة  صورة ا  الكائن ،  من العدمِةاإلنسان فاٍن بطبيعت  ألن  خ "
 "كان ممكنًا أن تقاوم قوة الضناء الطبيعي وتبق  يف ىدم فناء لو أن  أبق  ا  يف معرفته  

، فقد (7)ص ىة  وحاو  أتها القارئ أن تقرأ الةعب بالكالم  .(6  4)جتسد الكةم  
 ول ا  أراد تأليهنا منذ خةق  لنا؟  . وو تكتبكان كمن تةعب بكرة

 ،إذ تسأ  لو كان وذا قصهد ا   ،اخلطي  كمحب فمضتاح ، أي البابا شنودة،ووو
وطبعًا وذا الكهالم غهري مقبهو       القصد! مث تليفوذا زا  ، فةما أخطأ اإلنسان
 لألسباب التالي  

لو كان قصد ا  أن تؤل  اإلنسان منذ البدء، ما كان قد خةقه  قهاباًل    -1
حسب -من ا  مطةوب إذن  ".بطبيع  قابة  لةمو  وقد ما  فعاًلأن  . أي .. لةمو 

فال خيتار اإلنسان حرًا  ،أن تضر  اخلةود وىدم افمو  ىة  اإلنسان -فكر األنبا شنودة
 ا غاب من االىتراضا  الباقي  ووي ووو م ،أن تظل صورة ا 

لو كان قصد ا  تألي  اإلنسان منذ البدء خلةق  معصهومًا غهري قابهل     -2
 أخطأ. وبالضعل قد .، لكن  كان معرضًا لةخطألةخطي 

ألن  "؛من العدم"ضد اخلة  وو  "معصومًا"اخلة  قد ال تعةم األنبا شنودة أن و



4 

 

دىوة لةنمو والنلوج حبرت  اختيار جعةت القدتس اترتناو  تقو   واخلة  من العدم و
قد ال تعةم األنبا شهنودة أن  و .ميان الرسويل(ة  يف حال  الطضول  )شرح اإلن آدم خ إ

ألن  ؛نسان افمخةوق من العدم ىدم قدرت  ىة  متييهز اخلهري  العصم  تعين بالنسب  لإل
 التمييز وو مثرة حرت  االختيار.

 ".لو كان قصد ا  تألي  اإلنسان، ما كان قد خةق  مهن تهراب ....  " -3
إنكهار أن   مأ ،أن تنسب اجلهل إىل ا  ، ولاالىترا من قصد الولست أدري ما وو 

ن تنمو اإلنسان وتصري روحانيًا حسب شرح بولس اخلة  من تراب كان مبثاب  دىوة أل
 كة (. 15كو 1وليس أثناسيو  فقط ) ،الرسو 

ن نعيش حسب ا  أمكاني  ا  "ووبنا أتلًا بنعم  الكةم  إن إثناسيو  أتقو   
الطبيعي )العدم( لو ... وبنعم  اشتراكهم يف الكةم  كان ميكنهم أن تضةتوا من الضساد 

ن فسادوم الطبيعي مل ميسهم كما ني. وبسبب أن الكةم  سكن فيهم، فإأهنم بقوا صاحل
 ،وهو افمهو   إذن (. اهلالك 2  5( )جتسد الكةم  24-23  2تقو  سضر احلكم " )

 ًافهل كان اخلالص رفعه  ،(4  7ووو فقدان "نعم  مماثة  صورة ا " )جتسد الكةم  
 ناسيو  تكتب بكل وضوح ثأأم أن  ،ةعقوب ل

 (.5  7ىل ىدم فساد" )إ"أن تأيت بالضاسد  -1

فهال   ،يف جسد الرب داجلميع ماتوا في  .. ألن سةطان افمو  قد استنض" -2
 ."تعود لةمو  سةطان ىة  أجساد البشر

 (.4  8كما تبيد النار القش ) ...وبنعم  القيام  تبيد افمو  " -3

 .(2  10وىد القيام  من األموا " )"ألبس اجلميع ىدم الضساد ب -4
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"ووكذا باختاذه جسدًا مماثاًل جلسد مجيع   ثناسيو أوقبل ذل  تؤكد العظيم 
ن ابن ا  ىدمي الضساد ألبس اجلميع ىدم الضساد بوىد القيام  من إف ،البشر وباحتاده هبم

 (.2  9األموا  )

يام  اإلنسان وو بأن إبادة افمو  وق 10ثناسيو  شرح  يف هنات  فصل وختم أ
 (.6  9السبب األو  لتجسد افمخةص )

ن اإلنسان بالطبيع  ىاجز ىن تهدرك خالقه    أتعين خةقتنا من تراب األر   
فقد جعل هلم )البشر( نصهيبًا يف صهورت     ،ألن ا  صاحل يف ذات  ؛ولكن ،(1  11)

بسبب  –وخةقهم ىة  صورت  ومثال  حىت ان   ،الذاتي  )الذي وو( ربنا تسو  افمسيح
(، ميكنهم ىن أي كةم  اآلب) ،فإهنم ترون تة  الصورة ،تة  النعم  )الصورة وافمثا (

حقيقي  سعيدة هنم حييون حياة خالقهم فإ ىل معرف  اآلب، وإذ تعرفونطرتق  أن تصةوا إ
 (.3  11بوط  )غوم

"حسهب    والحظ أن "ىة  صورة ا " ال تعين شيئًا غري ما ورد يف السبعيني  
ههو  ف ،القتا  الشر  حو  حروف اجلرأما  .In the imageويف االجنةيزت   ،صورة ا "

ألن لكل  "؛حسب"أو  "يف"أو  "ىة "إذ ال توجد فرق الوويت بني  ،قتا  ىبيد احلرف
ن اإلنسان نا  "نصيبًا يف صهورة االبهن   أخصائصها. ولكن اجلدتر باالوتمام وو لغ  

الذاتي " خبةق  ىة  صورة ا  ومثال . وو القوة العاقة  أو اإلدراك )اىطاوم شهرك  يف  
فهو ليس  ،وصار اإلنسان تتبع الةوغو  مثل تبعي  الظل لةنور ،(3  3قوة الةوغو ( )

حياة متأهله  ألن  ، أي ن تعيش "حياة حسب ا "أ َبِول و ب ،حىت ال تتوه افمعىن-ظاًل 
 (.1  5وذه وي "نعم  اشتراكهم يف الكةم " )


