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 (١التمايز في شرح العقيدة المسيحية )

 وبين الشرق والغرب بين األرثوذكس؛
فإن اإلدراك اإلنساين له  .(1نواع وطرق كثرية ) عب أنبياء( بألباء )باآلاهلل كلم ا 

كل ما يدركه كل واحد علي حدة، ولكن ال ىوال ميكن أن يتفق الكل عل .مستويات خمتلفة
 اهلدف أو الغاية اليت ألجلها ُوِضَعت العقيدة. ىيتفق عل

ه مثلث التنوع ألن ىإن اهلل الذي رسم نفسه يف خليقته، هو الذي طبعها عل 
وتنوع الوجود  ،تنوع اخلليقة ،فتثليث األقانيم هو مصدر التنوع: تنوع املواهب .األقانيم

و هو أساس  ،ع ضرورةالتنو لذا ف وما نكتشفه يف مستقبل األيام(. .روحي .نفسه )مادي
 .احلرية يف كيان اهلل و بالتايل حرية اإلنسان ألن اهلل خلقه علي صورته يف احلرية

 .اهلل هو جوهر واحٍد مساوٍي و غري منقسٍم بني أقانيم / أشخاص ثالثة متمايزة 
هلل فيها متايز، فأقانيم ا .املطلق الذي منه يأيت كل ِغَن  هو الِغَن  هذا اجلوهر اإلهلي الواحد

ر اهلل وصفات جوه .ولذلك إختلفت األمساء اإلهلية: اآلب غري اإلبن غري الروح القدس
واحملبة هلا غاية  .ُمعَلنة بصورة ُمطلقة يف األقانيم الثالثة. واحملبة هي أهم صفات جوهر اهلل

بدون  ذلكل .يزوناحلقيقي هو بني من يتما واإلحتاد .تسعي إليها وهي اإلحتاد باآلخر
 .التنوع ال مكان للمحبة

 ،هو شرح متعدد حلقيقة واحدة وتعليم واحد ،إن شرح العقيدة األرثوذكسية 
ن أجل م ،صاغه قانون اإلميان وإجتهد اآلباء معلمو الكنيسة يف شرحه بطرق متنوعة

عة؛  ألربهذا نراه يف اإلجنيليني ا .اإلحتفاظ بالفروق الفردية و خصائص حياة كل شخص
واهب أن الروح القدس مينح م وجند أيضا   .كتبوا أربعة أناجيل متنوعة عن املسيح الواحد

 .مع أن الرب الواحد هو الذي يوزع هذه املواهب ،متنوعة
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، و يهفنحن نتحد مبا خنتلف عل ،إن التنوع هو مصدر الوحدة ،و يف النهاية نقول 
؛ حدةا جيعل متايز كل شخص سببا  للو و ما خنتلف عليه هو م غايتها.هذا جمال احملبة و 

ننا نتحد مبن هو خمتِلف عنَّا يف فهم وإدراك املعاين الكامنة يف النصوص املقدسة. وهكذا أل
نمو كل إنسان لكي ي ،تتحد الكنيسة يف تنوع الشرح ألهنا تسمح باحلرية وبتعدد الرؤي

 .اهلدف الذي حتدده العقيدة حسب فهمه وحسب

هو إتفاق هذه الشررررررررروح املتنوعة وإنسررررررررةامها مع ليتورجية  ،هنالفت النظر وما يُ  
 و أكد أن اإلميان واحد. ،وهذا هو ما حفظ وحدهتا .)صلوات( الكنيسة

فهي واحدة من حيث أن األرثوذكس  بالنسبة للعقيدة المسيحية عامة  و 
احد هو و والكاثوليك والربوتستانت يؤمنون بالتثليث والتوحيد، وبالتةسد اإلهلي، ومبسيح 

ن الشرح ولك ؛. إخل.إبن اهلل الظاهر يف اجلسد، وبالقيامة من األموات وحياة الدهر اآليت
 .هلا متعدد

فلسفة. أما الفكر وال ىلقد شرح الغرب العقيدة املسيحية شرحا  عقليا  مؤسسا  عل  
الشرق األرثوذكسي فقد ركَّز يف شرحه للعقيدة املسيحية علي املمارسات الليتورجية 

 )الصلوات والطقوس الكنسية: قداس. معمودية. مريون....( واحلياة النسكية.

ان شرح الغرب )الفكر األوريب( للعقيدة املسيحية يعكس بالضرورة تطور الفكر  
و الذي يعترب املصدر التارخيي و الالهويت للفكر  ،الكاثوليكي يف العصور الوسطي

 القرن السادس عشر.الربوتستانيت الذي جاء به عصر االصالح يف 

سائد جتماعي الإلالفلسفة والفكر ا ىوملا كان شرح الغرب للعقيدة قائما  عل 
 أما الشرق فقد َفَصل بني الفكر السياسي ؛لذلك تأثر أيضا  بالفكر السياسي ،آنذاك

 .واإلميان املسيحي
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لذلك جند أن شرح آباء الشرق قد روحن املصطلحات اليت كانت سائدة يف  
 .بينما الهوت الغرب سيَّس هذه املصطلحات وفسَّرها يف إطار القانون ،عصرهم

فبينما إهتم الشرق باحملبة اإلهلية وبالصالح اإلهلي الذي أُِعلن لنا من اآلب باإلبن  
َفِهَم العدل  و ،لذلك َحِفَظ مفهوم العدل اإلهلي كةزء من احملبة اإلهلية ،يف الروح القدس

صر جند أن الغرب ح ؛عدل احملاكم والقانون -اإلهلي بشكل خيتلف عن العدل األرضي 
ة اليت أسسها فاإلمرباطو ية املسيحي ؛احملبة يف إطار العدل ألن هذا يتفق مع النظام السياسي

 .شارملان ال تقبل جمانية النعمة

منتصف من الغزو العريب ملصر )و بسبب  ،إن الكنيسة القبطية و منذ القرن العاشر 
القرن السابع( إنقطعت صلتها بفكر آبائها الذين كتبوا باليونانية والقبطية وبدأ التأليف 
باللغة العربية. هذه الفرتة تكاد تكون خلت من نتاج فكري يضمن التواصل مع تسليم 

طلع القرن التاسع ممما مسح للفكر الكاثوليكي والربوتستانيت للتغلغل بالتدريج منذ  ،اآلباء
رب يف حد ذاهتا واليت تُعت - ولوال إحتماء الكنيسة القبطية بصلواهتا .عشر مع اإلرساليات

أدق ِصَيغ تُعرب عن اإلميان، لضاعت إيل األبد هوية الكنيسة القبطية، و َلَفَقد الالهوت 
 .األرثوذكسي أعمق ُمَعربر عنه

 .و السبح هلل

 .د. رءوف ادوارد


