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 تقدمي

 
الذي يتومهوو  نهو     يف معرض الدفاع املستميت عن تعليم العصر الوسيط 

، واستمرارًا للحمالت املأجورة اليت يقف خلفها بعو  نسواةف    التعليم األرثوذكسي
بأهين نها  ،نهنم محاة اإلميا  -زورًا وهبتاهًا-ن يععمو  ممبع  اليتهمين كنيستنا القبطي ، 

جورج حبيب بباوي، نهاجم الكنيس ، ونهين نةوم مبحاوالت مستميت  لتشوي  تعلويم  
يمها واهتامها باالبتعاد عن تعلويم اببوا    الكنيس  األرثوذكسي ، وإهاه  الكنيس  وتعل

ورا  مون   (1)وهو اهتاٌم عجيب ال هدف ل  إال حشد الرعاع والدمها  .والقرو  األوىل
خلق جيل من العبيد ال ميكنهم متييع احلوق مون   إىل  يدمرو  التعليم الرسويل ويسعو 

ولعل القارئ يالحظ ن  االهتام جا  من كذا.  ونالباطل، فقط أل  األهبا فال  ةال كذا 
مون وجهو    -العمومي  حبيث يكشف عن خلل بيِّن يف ذهني  هؤال  املدعني. فأهوا  

نهاجم الكنيس ! ني  كنيس ؟ الكنيس  األرثوذكسي ! هكذا سحب هذا البع   -هظرهم
عون  شنودة واألهبا بيشوي يف الكنيس  القبطي   هباهقدي املوج  للتعليم الذي يشيع  األ

تدبري الفدا  واخلالص، ليشمل الكنيس  األرثوذكسي ، وكأ  الكنائس األرثوذكسي  يف 
با شنودة واألهبا بيشوي، وهو وهٌم يثبت  واةع التعليم يف هم ب  األم مبا يعلِّكل العامل تعلِّ

 الكنائس األرثوذكسي  يف العامل كل  إال يف كنيستنا القبطي .

مقالنا األول عن اسوتحال  اختوعال   على خلفي  وةد جا  هذا االهتام الباطل  
هي ن  الذين نشواعوا  منها اهطلقنا اليت نقط  الكاهت والتاريخ يف شخص نو يف حقب ، 

                                                           
 .)الذين ال وعي هلم( عامَُّ  الناس وَسَواُدهم (1)
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تعليم العصر الوسيط يف الكنيس  القبطي  متومهني نه  التعليم الرسويل، إمنا اهساةوا ورا  
لقبطيو ، حويف يف العصور    هذا الوهم ألهنم مل يدرسوا التاريخ، ال تاريخ الكنيسو  ا 

احلديث، وال التاريخ الكنسي بشكٍل عام، وبالتايل فقدوا الصل  متامًا بالتسليم الرسويل. 
ذلك أل  التاريخ هو نحد عناصر األرثوذكسي ، فال نرثوذكسي  بدو  تاريخ، وبالتايل 

من ما تراكم عرب السنني إىل  ليس من حق ني نحد ن  يدعي األرثوذكسي  إذا مل يستند
خربة روحي  توجت هام  الكنيس  وظهرت يف العخم الليتورجي املتنامي واملتنوع، ويف 
ةرارات اجملامع حملي  كاهت نو مسكوهي ، ويف كتابات اببوا  املعتوربين نعمودة يف    

 الكنيس  جغرافيًا نو تارخييًا.

ومن هنا، فإ  كنت مل تدرس التاريخ، فأهت ال تكتب إال من نجل كسوب   
وحشد من ال وعي هلم مبا ينتمو  إلي ، وبالتايل ال يشكل ما تقول  نهت نو  األصوات،

ني فرق. فقط لن جتِن إال هشر الكراهي  دفاعوًا عون ةيوادات    لديهم  ما يقول  غريك
إىل  الوعي، استطاعت ن  حتول خدم  الكهنوتالعمن و دخلت الكهنوت يف غفل  من

ن  كل ما يقولوه  هو احلق، فقط ألهنم سيطرة وهيمن  واستبداد، ظهر نةل ما ظهر يف 
ولذلك كا  سهاًل عليهم ن  ينشروا موا   .بغ  النظر عن ني شي  آخر هم من ةالوه

 ما يشفي صدورهم من ةرارات باحلرما  ال هتدف إالشا وا من فتاوى، ون  يصدروا 
، محاي  مكاسبهم وزعامتهم السياسي  يف زمن غيَّبوا في  عمدًا مع سوبق اإلصورار  إىل 

القيادات العلماهي  اليت كاهت تتصدر احلياة القبطي  فضاةوا هبم ذرعًا، فنحوهم جاهبوًا  
 لصاحل ةيادات كهنوتي  جتهل التاريخ وجتهل نيضًا التسليم الرسويل.

تلك حقبٌ  دامت نربعني عامًا سبقها استبعاد اجمللس امللي العام، والقضا  على  
 ،القبطي  مثل سامي جربة ومراد كامل، وغريهمالعلما  الذين نسسوا معهد الدراسات 

وحرةوا نرض مدرس  الالهوت الوحيدة )الكلي  اإلكلرييكي ( اليت كا  يقووم عليهوا   
كا  بعضوهم مون نسواتذة    مدرسًا  21اساتذة نجال  بلغ عددهم  1965حيف عام 

فأةصوهم واحدًا ورا  واحٍد وحرصوا على عودم  ، وغريه اجلامعات مثل زاهر رياض
أصبح من يتوىل ةسوم  إتاح  الفرص  جليٍل جديد خيلف هؤال  الرواد لصاحلهم هم، ف
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بلغت ب  اجلرنة ن  ميونح شوهادات   ون مل يدرس الالهوت باملرة، بل َمفيها الالهوت 
ني  جامع  حتترم العلوم وتعتورف هبوا     مستوى الدبلوم يفإىل  ةى حيفدكتوراه ال تر

 .األوساط العلمي  العاملي 

من خلق رني عام ال يعرف إال العمام  وامليكروفو  وإهفاق املال على  ومتكنوا 
ولو حاولنا تتبع ابليو  الويت   اجلهل  واملأجورين الذين ال جييدو  إال الشتائم والقدح. 

يعتمد عليها هؤال  املدعو ، لوجدها نهفسنا نمام ذات آلي  حروب اجليل الرابع الويت  
 وتعتمد ذات عناصرها: جا ت مع شبك  املعلومات الدولي ،

إةصا  شوخص  إىل  خلق اهتام عام ميس املشاعر بال دليل، ولكن  يهدف -1
معني نو مجاع  أل  هذا الشخص نو تلك اجلماع  تدفع حرك  التحديث واالسوتنارة  

 تراث الكنيس  القبطي  الذي ال يعرف  هؤال  الغوغا .إىل  بالعودة

ب بأ  هناك خطر حمدق بالكنيسو   إثارة الشك وحماول  إيهام عام  الشع -2
 القبطي  جيب توحيد كاف  اجلهود ضده.

اختيار املفردات اليت تؤكد الكذب  األوىل واالهتام العام، كأ  يقال عون   -3
بأه  خيوالف  شخٍص ما إه  بروتستاهيت، نو خلقيدوين .... إخل جملرد إيهام عام  الشعب 

 إميا  الكنيس .

ن هم نبعد من ن  نه  مل يفلت من هذه االهتامات َم واملتابع هلؤال  املدعني يرى
كاتب هذه  –يوصفوا هبذه الصفات، نو تلتصق هبم تلك التهم: مركع دراسات اببا  

األب ميف املسكني املؤسس احلقيقوي للنهضو     –دير األهبا مقار ورهباه   -السطور 
عناصر التسليم إىل  القبطي  يف العصر احلديث، والصوت الصارخ يف بري  اجلهل بالعودة

، وغريهم من األحرار نصحاب الكنيسي، الكتاب املقدس واببا  والليتورجي  والتاريخ
 .الوعي حبقيق  التسليم الرسويل
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موجعة ملا حدث وما حيدث لدينا من جتاوزات تغمر بع  سريع  تلك هظرة 
د نردهوا هبوذه   املواةع والصفحات القبطي  واليت يتوهم نصحاهبا نهنم محاة اإلميا . وة

النظرة ن  منهد لتمحيصنا ملا اهتمتنا ب  هذه الصفحات تعليقًا على مقالنا الذي نشورها  
ما نمساه األهبا بيشوي بو "البدلي "، وهو يقصد هبا هظري   إلي  سابقًا والذي تناولنا في 

 "البديل العقايب"، فأصبح التعبري خاصًا ب  يف دالل  على تعليم العصر الوسيط.

يف معرض دفواعهم عون    رين ما ساة  نصحاب هذا االهتام من هصوصكِّويذ
بالنكت  القدمي  اليت كاهت تقال عون ذلوك القوروي     التعليم اخلاص باألهبا بيشوي،

الساذج الذي هبرت  نضوا  املدين  حيف ظن ن  كل شي  نمحر هو صندوق البوسوط .  
يتضومن كلمو     -اببا  سوا  يف الكتاب املقدس، نو عند-فكلما وجد هؤال  هصًا 

، فيصويحو  يف  هم، يتومهو  نهنم وجدوا ضالتهم اليت تؤيد"ألجلنا""، نو كلم  عنا"
هم اببا  يقولو  ما يقول  األهبا شنودة واألهبا بيشوي، فلماذا تتهموهنما بغري  ها :جهٍل

 األرثوذكسي ؟

نيًا كاهت، نو  واحلقيق  نه  سبق لنا ن  كتبنا ن  املسأل  ليست يف رصِّ هصوٍص
التعلق مبفرادات بغ  النظر عن معناها يف لغتها األصلي  نو يف سوياةها املعوريف، وإال   

وبالرغم من نه  سبق لنا ن  هشرها دراستنا الويت تعيود    هكرر هكت  القروي الساذج.
صفح  بعنوا : "موت املسيح على الصليب حسب تسليم اببا "،  750صفحاهتا عن 

، وعلى موةع الدراسات القبطي ، وتعرضونا فيهوا   2009ة يف مارس مطبوعً  بالقاهر
للتسليم الرسويل ملوت املسيح على الصليب، وبالرغم من ن  هذه الدراس  ةد احتوت 
على فصٍل كامٍل بعنوا : "اإلميا  املسيحي بني فق  اللغ  والتسليم اببائي"، تناولنوا يف  

عن موت املسيح عنا نو ألجلنا، حتت عنوا  التسليم الكنسي حتديدًا املبحث األول من  
، ورغم ن  ما كتبناه يف هذه الدراس  كاف ، وةضي  اإلعراب وفق  اللغ "ألجلنا وعنا"

نه  من الواضح نهنم ال يقرنو ، وال يبذلو  نيَّ جهود يف  ليقطع دابر ني خالف، إال 
كننا وبالرغم من سبيل ن  يكوهوا نمنا  مع نهفسهم ومع كنيستهم يف ةضي  التعليم. ول

املسئولي  امللقاة على  حتمل هنا لن هكل ولن منل منذلك، بل ومن نجل ذلك حتديدًا، فإ
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عاتقنا بشأ  شرح وتوضيح التسليم الرسويل يف هذا اخلصوص، وسوف هعترب ني اهتام 
يوج  لنا مبثاب  دعوة للمعيد من الشرح والتوضيح، دو  الوةوف لكثري نو ةليل عنود  

علوى نهو  التعلويم     "البدليو  "وهسبق فنؤكد ن  التعليم بوو   والشتائم.االهتامات 
 .وجتديف عاٌراألرثوذكسي، إمنا هو 

 ذات اللغ .اببا  كتبوا ب ن و ُكِتب باللغ  العربي ، ن  العهد اجلديدهؤال  يظن  
هلي موحى ب  مون  إ هي هصٌّ ،جنليعي  وحدهاويظن هؤال  نيضًا ن  الترمج  من اللغ  اإل

شرت باسوم الترمجو    عيد ترمجتها نخريًا وُهاليت ُن ،الروح القدس مثل ترمج  فا  ديك
أل   ؛فا  ديك وتركت البواةي اليت وةع فيها خطا  األجتنب بع  ، واليت مت املوحدة
ر عنود  تعبِّ ، بينما هي الختدم الفكر السائديف ترمج  فا  ديك عربي  الكلمات بع  ال

حرك  النهض  اإلجنيلي  اليت جا ت فتها اليت خلَّكلمات الهي تلك  .ديد هفس العهد اجل
 "البدليو  "وهو جوهر ما يندرج حتت اسوم   ،بفكرة معاةب  ابب لالبن على الصليب

 .حبسب تعبري األهبا بيشوي

الشوتائم  بع  هؤال ، فينخرطو  يف سويٍل مون     تدفع العواطف نوةبل 
ال  "البدلي  –البديل "سم هفس    االنجيب مالحظ  ه  نإىل  ، هلفت هظرهمواالهتامات
كاًل ، ولكن الوعاظ استخدموا  العربياللغ  إىل  املترجميف العهد اجلديد حيف وجود ل  

على نه  يعوين   "عنا نو ألجلنا"ويعين  ύπερوابخر  اجلر يف اليوهاهي   حريفمن 
 وجب علينا تقدمي مسح شامل للعهد اجلديد هفس  حسب األصول  ،ولذلك ."البديل"

ومقاره  األصل اليوهاين بالترمج  العربي   يف املواضع اليت تشتمل على حريف اجلر هذين،
علوى  وتقدمي بع  نمثلو    ،مع مالحظ  االختالفات اليت تراها بني العربي  واالجنليعي 

 ذلك.
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"األخ الضعيف الوذي موات    :فا  ديك ترمج  حسب (11: 8كور 1) -
 "for whom Christ died"حسب الترمج  االجنليعيو    ، فالنصاملسيح من نجل "

من نجلي وألجل كل ف ،"δί όν χριστός άπέθανεν"وهي ذات الترمج  احلرفي  
 "،البديل"ال يعين  "δί"وهنا حرف اجلر  .الشامتني مات املسيح لكي ال هشتم وهكذب

 ،م املسيح حيات  ألجل باألخ الضعيف الذي ةدَّ االهتمامبل سبب 
 .فيما بعد ليهاإوهو نحد جواهب موت الرب وسوف هعود  

هكم تعرفو  هعم  ربنا يسوع نه  "إ حسب ترمج  فا  ديك:( 9: 8كو 2) -
ني صوار يف   ،عندما افتقر الرب .من نجلكم افتقر وهو غين لكي تستغنوا نهتم بفقره"

بل "نخذ الذي لنوا ونعطاهوا    ،هنا ليس للبديل مكاٌ  .صرها حنن نغنيا  ؛صورة العبد
ليس  ،الذي جا  بفقر االبن هو احلياة األبدي  والقيام  من األموات ؛ أل  الِغىنالذي ل "
 جا  هبذا التغيري. "ألجلنا"بل أله   ،حملنا كما شاع أله  حلَّ

، من نجل خطاياها .." َمسِلالذي ُن" حسب ترمج  فا  ديك:( 25: 4)رو  -
مث بقيو    ،بل بسبب اخلطايوا  ،مل يكن الرب بدياًل للخطي  وال حيف للخطاةهنا نيضًا 

أله  العمل الواحد للرب الواحد ن  يبيد املوت وميونح   ؛"نةيم من نجل تربيرها" نص:ال
 القيام .

"ألجول الوذي   وعندما هصلي  Pray for( "صلوا ألجل" 44: 5)ميف  -
لعام احملب  جيعلنا هطلب هلم ولنوا ذات موا   إبل أل   ،نحن لسنا البديلف "،لينايسيئو  إ

 يضًا"  ن"نغفر لنا ذهوبنا كما هغفر حنن  :هطلب  ألهفسنا
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ύπέρ

 ،ؤكد تنوع عمل الرب يسووع ي ووه ،نكثر استعمااًل يف العهد اجلديد ووه 
؛ فكرة البوديل ب نطاحتاليت والقيام  هي  .، بل والقيام  نيضًافهو ليس املوت وحده

هو موا  و، األبدإىل  بل جيب ن  يبقى يف ةبض  املوت ،من مات كبديل ال ةيام  ل أل  
وهقدم بع  نمثل  الستعمال هوذا احلورف دو  ن  يعوين     مل حيدث للرب يسوع.

 :"البديل"

 موا خيوتص  سك باخلبع والكأس وةال فيالرب مي( كا  24: 14)مرةس  -
 ،"هذا هو دمي الذي للعهد اجلديد الذي يسفك من نجل كوثريين"  :الكأس بالذاتب

وهو ما هردده يف كول   .بل من نجلنا ،مل يكن دم الرب بدياًل. هنا م دم  للتالميذوةدَّ
 (.51: 6م حيات  وجسده ودم  "من نجل العامل" )يوحنا ه  ةدَّنألهنا هعرف  ؛ةداس

 ،(4: 11)ةال يسوع هذا املرض ليس للموت بل ألجل جمد اهلل( )يوحنا  -
يف موضوع  منا كا  سبب استعال  جمد اهلل. وإوطبعًا ال،  ؟بدياًلهنا فهل كا  املرض 

ه  خري لنا ن  ميوت إهسا  واحد عن الشعب وال هتلك إ" :ةال رئيس كهن  اليهودآخر 
ه  "تنبأ ن  يسوع معمع ن  ميووت  عن  إوةال اإلجنيلي  ،(50: 11األم  كلها" )يوحنا 

فلم يوأت   ،(51: 11واحد" )إىل  جمع نبنا  اهلل املتفرةنيي.. ليس عن األم  فقط بل ل
وجا  لكي  ،بل مات لكي جيمع ،الرب لكي ميوت عنا نو ألجلنا مث ينتهي عند املوت

 أله  هو القيام  واحلياة. ؛ُيحيي

ألجل  "ملاذا يفترى عليَّ :يعين البديل يقول بولس وأل  ذات حرف اجلر ال -
 (30: 10كو 1ما نشكر علي " )

ύπέρ ου εγώ εύχαριστώ 

For which I give thanks. 



9 

 

"نهين سلمت اليكم يف األول ما ةبلتو    (:3: 15كو 1التعليم الرسويل يف ) -
 Christ died for our - نها نيضًا ن  املسيح مات من نجل خطاياها حسب الكتب

sins ." مو     يستقيم املعىن يف اجملال الوذي يقدِّ نوال ميكن  ،مات بسبب خطاياهاني
يكتب رسوول رب  ن  فقد كا  جيب وإال  ،وهو ن  الرب ليس بدياًل ،العهد اجلديد

ر نو ألجل خطاياها ال تغيِّ ،ولكن عن خطاياها ،اجملد ن  "املسيح مات بدياًل عن اخلطاة"
 فعل  الرب ألجلنا وهو:املعىن احلقيقي ملا 

 نه  ليس بدياًل عن خطاياها. -1

 ومل يدفع مثن خطاياها. -2

 .العصر الوسيط األورويبإىل  ا يعود عن العهد اجلديد، وإمنا كالمها غائبف

بط 1دينا "بالدم الكرمي كما من محل بال عيب وال دهس دم املسيح" )لقد افُت
1 :19). 

مث بعد هذه العبارة يؤكود   
ولكن  ةد ُنظهر يف األزمن  األخرية من  ،"معروفًا سابقًا ةبل تأسيس العامل :رسول الرب

صريح ةاطع  وهو بنصٍّ ،أل  التدبري سبق خلق اإلهسا  ، ذلك(2: 1بط  1نجلكم" )
 عند بولس رسول املسيح وهو ينشد:

 مبارك اهلل نبو ربنا يسوع املسيح -

 الذي باركنا بكل برك  روحي  يف السماويات يف املسيح.

 ؛كما اختارها في  ةبل تأسيس العامل لنكو  ةديسني وبال لوم ةدام  يف احملب 

 ت إذ سبق فعيننا للتبين بيسوع املسيح لنفس  حسب مسر

 ملدح جمد هعمت  اليت نهعم هبا علينا يف احملبوب
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 بدم  غفرا  اخلطايا الذي 

 (.6-3: 1حسب غىن هعمت  .. )نفسس 

نهنم محاة اإلميوا  ن  يالحظووا ن     -زورًا وهبتاهًا-هنا ندعو مجيع املدَّعني و
 التدبري:

 بل ةبل خلق الكو . ،ةبل خلق آدم وحوا  -1

بل بإرادة  ،ليس بعمل خارجي يقدم  االبن لآلب ،ا يف املسيحمت اختياره -2
 نزلي  نظهرت يف العما .

 غفرا  اخلطايا بدم . ،ني يف يسوع ،لكي يكو  لنا في  -3

 .جمد هعمت ، عيننا للتبين ملدحةبل ا  خيطئ آدم وحوا ،  -4

 ،حموري  ومركعي  اخلطي هدور حول ظل هلكي كل هذا س طَمُيهل جيب ن  
 ؟!!!تدور عجل  السلطا  الكهنويت باحلل والربط لكيو

. (1: 10سرائيل هي للخوالص" )رو  إاهلل ألجل إىل  "طلبيت :يقول الرسول 
األواشوي يف   ما هصولي  يف مثلجتي  مبعىن التوسل منا هي إو "،بدياًل"ليست الطلب  هنا 

. فاستخدام "ألجل" يف حال  األواشي هوي  ن نجل سالم  الواحدة""صلوا م :الكنيس 
توسل طلب استمرار هعم  ورمح  الرب. واستخدام هفس الكلم  يف حال  إسرائيل فهي 

راجوع هفوس    .رف  اإلميا كا  يف حال  سرائيل إأل  إسرائيل وألجل إسرائيل عن 
 .(24: 8املعىن يف )نع 

  يهاهوا من نبوا مستأهلني ِساببا  الرسل "ُحد ِلويف سفر األعمال بعد ن  ُج
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 "،بسبب"منا إو نهنم ُنهينوا بدياًل عن ، ، هنا ال تعين "من نجل"(41: 5نجل امس " )نع 
 ألجل اسم الرب"."( 13: 21وهو هفس املعىن يف )نع 

"يشفع يف القديسوني"  إىل  وعلى الرغم من ن  فا  ديك ترجم األصل اليوهاين 
ألجل نو عن.  "ύπέρ αγιων"حرفيًا  هاولكن ،وهي ترمج  ال بأس هبا ،(27: 8)رو 

 Όθεός ύπέρ ήμών - God for"إذا كا  اهلل معنوا   :وبعد ذلك يقول الرسول

us،" بدياًل عنا"، وهي هنا ال ميكن ن  تكو  عنا نو ألجلنا"حرفيًا هي و. 

ذلك "يشفع فينا" عن الرب يسووع الوذي ال    وجا ت ترمج  فا  ديك بعد
 عون عمودٍ   ُطن حيشر فكرة البديل هنا ُيسِقوَم .بل يشفع ألجلنا نو عنا ،يدين نحدًا

 :حقيقتني كالمها غري ةابل للنقاش

فهو ال حيل حمول الكنيسو     ،(18: 1املسيح رنس اجلسد الكنيس  )كو  -1
 بل هو الواهب احلياة لكل جسده. ،بدياًل

 ،ألهنا هلنا ب  املصاحل  ؛بل ألجلنا ،ر علينا ةبول شفاع  الرب كبديلويتعذ -2
وهوال عطي  التبين اليت نفرد هلا رسول  ،واملصاحل  هي عودة شركتنا يف حياة اهلل ابب
وبدوهو  حنون ال    "،يف املسيح"ألهنا  ؛املسيح مكاهًا خاصًا باستخدام حرف اجلر "يف"

 شي .

 ،ليس لدى ابب الغاضب واملنوتقم  ،لوساط سوى ا ،الرب هفس  فما شفاعُ 
لي  اإلهساهي  كامل ، كمال اخللود وبال فساد، حرة إبل لدى ابب الذي يريد ن  تأيت 

لي  الرب إنيا  الكنيس  روحيًا هو ما يسعى من املوت بعد ن  حتررت من الدينوه . وب
 (.19: 12كو 2وهو ما يشري الي  الرسول ) ،هفس 
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بول   ،ساد عندها ةطع سياق الكالم نو النص خلدم  الشور هشري بدايً  إىل نه   
إىل  وهوو إشوارة   ،(2-1: 5ل النصوص البولسي  )نفسوس  ولتدمري اإلميا . من نمج

"كوهوا متمثلني باهلل كأوالد نحبا "  :السلوك اإلهلي الذي جيب ن  يتحلى ب  املسيحي
لكوي يقوول    ،من تأل  اإلهسا  وهذا وجٌ  ،السماوي ومثل حمبت ( مثل ابب 1: 5)

"كموا نحبنوا   الذي يقدم  هوو:  والنموذج  ،الرسول بعد ذلك: "اسلكوا يف احملب "
: "نسلم هفس  ألجلنا ةرباهًا وذبيحو  هلل  نه  هوعلى هذه احملب  والدليل الدامغ  ،املسيح"

 .رائح  طيب "

و ما هراه عند نغناطيوس األهطاكي )نفسس ه μιμηταί باهلل التشب  نو التمثل
وهوو نول اإلشوارات    ،(6-4: 10رسال  ديوجينتووس   – 2: 1 ترالس – 1: 1

حرفيًا  "اسلكوا يف احملب "وعبارات الرسول ةاطع  وصارم :  .تقدمي الذاتإىل  املسيحي 
 وهوو  ،جتاه ابخور  هفس حمب  املسيح. هذا سلوكنا كلٌّ ،لتصبح احملب  هي الطريق""

"يل سولطا  ن  نضوعها وسولطا  ن      :م هفس  بإرادت  احلرةجعل املسيح يقدِّ سلوٌك
وهي كلمات احلر الذي  ،(18: 10آخذها نيضًا. هذه الوصي  ةبلتها من نيب" )يوحنا 

 وهو تقدمي عائودٌ  ،م ذات  مبحب بل ةدَّ ،مل خيضع لشريع  نو ةاهو  يلعم  بأ  يقدم ذات 
وهوو   ،واحد ومل حيدد الرسول هوع الذبيح  لسبٍب .(16: 3ابب هفس  )يوحنا إىل 

بون    ميوت االنإذ ال توجد شريع  تطلب  ،نهنا ليست حمددة حسب الشريع  املوسوي 
املتجسد على الصليب. 

 

وهنا جيب  ،بديٌل"، ال تعين نه  ύπερ ήμώνنسلم هفس  عنا نو ألجلنا إذ  " 
أل  هفس الرسوول   ،ن  يتوةف هذا اهلعل الرخيص الذي يشوه حمب  الثالوث العظمى
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 يقول:

 ،املسيح حتصرهاحمب  " -

   كا  واحد ةد مات ألجل اجلميع،إه  نإذ حنن حنسب هذا 

 (.13: 5كو 2فاجلميع إذًا ماتوا" )

  إ  كوا   هفهم  باملرة نال ميكن ما هذا ففكيف مات اجلميع مبوت الواحد؟  
يف  "لبت معو  ُصو " :الحظ العقل املركبجيب ن  هو .بل ألجلنا، موت املسيح بدياًل

فهل كا  الرسوول علوى    ،εσταύρωμαιلب ُص - συνمع  :(20-19: 2)غال 
فأحيا ال نهوا بول    ،"مع املسيح ُصلبت :صواب عندما رف  وساط  الشريع  وكتب

بل هو ما  ،ومل يكن هذا اعتراف الرسول وحده ؟(20-19: 2" )غال املسيح حييا يفَّ
 :(8-1: 6يقدم  يف )رو 

 ... "اعتمدها ليسوع املسيح -

 ... اعتمدها ملوت 

 .فنا مع  باملعمودي  للموت ..ُد

 ... متحدين مع  بشب  موت 

 ... هصري ايضًا بقيامت 

 .هساهنا القدمي ةد ُصلب مع  ليبطل جسد اخلطي "إ

وكما سادت يف  ،كما وردت يف العصر الوسيط "البديلعلى ذلك، فكلم  "و
 نماه  ودة : بكل، تعين عصر اإلصالح ودخلت مصر مع جهود املبشرين من اإلجنيليني
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 مت بتقدمي البديل بال سرائر. فداً  •

بل يقلع املعمودي  ، مكاٍ  لكبري ال يعطي للمعمودي  نيَّمت يوم اجلمع  ا فداً  •
لكي منووت حنون    ،بل بالذي مات ألجلنا ،هو احتادها ليس ببديٍل، الذي من جذرها

   .(1)في 

تأكيود  بغورض   ما ني إضاف  مقطع لفعل ،لقد سبق ودرسنا األفعال املركب  
مث اهتام التعليم الرسوويل   ،الصلف والعناد والكربيا  والكذبنا إزا  ولكن ،(2)الشرك 

حرف اجلور   اتاستخدام، هضع بني يدي القارئ الععيع بع  للقرا  هفس  بأه  خداٌع
 :"يف"

: 15كو 1 – 39: 8رو  – 33: 6)رو  "" – "" •
31). 

 – 39: 8رو  – 8: 8رو  – 23: 6رو  – 24: 3)رو  "" •
 .19: 5كو 2 – 14: 3كو 2 – 22: 15كو 2 – 22: 15كو 1 – 4: 1كو 1

أل  "اهلل كا   ؛ومل يكن املسيح بدياًل ،كا  اهلل يف املسيح مصاحلًا العامل لنفس فقد 
 وبرك  اهلل إلبراهيم هي  14: 3غال  " والتربير هو مصاحلًا 

 .(18: 5)نفسس  غىن جمده و – 6: 5غال 

 – 3: 7كو 2( ومنوت مع )4: 13كو 2 – 14: 4كو 2) "" •
أله  هوو الورنس    ؛( "ومع املسيح" هي الواةع احلي "يف املسيح"8: 4كو 1منلك مع 

                                                           
ل  دعاة التشيع إىل إجنيلي سوف هعود إىل هذا املوضوع عندما هدرس كتابات العظيم نثناسيوس الذي حوَّ (1)

 بدراس  ما كتب  هو.بروتستاهيت بالكلمات، ال 

، 2014راجع دراستنا بعنوا : الكنيس  جسد املسيح، املسيح واملسيحي وشرك  اجلسد الواحد، القاهرة، يناير  (2)
 واألرثوذكسي . والدراس  منشورة على موةع الدراسات القبطي  –وما بعدها  13ص 
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: 4صل منو اجلسد لبنياه  يف احملب " )نفسوس  الذي من  كل اجلسد مركبًا ومقترهًا .. حي
ألهنوا "متنوا موع     ،(3: 4ألهنا يف املسيح ومع املسيح "جسد واحد" )نفسس  ؛(16

 ،(20: 2املسيح" )كولو 
: 3هلل" )كولو ةمنا مع املسيح وحياتنا مستترة مع املسيح يف ا"يضًا ن. ولكن حنن 

1-3.) 

 –يف املسيح "تام عن شركتنا  هي ابتعاٌد "البدلي "ن  الععيع هل ندرك القارئ ف
وهول   ؟تام على املعمودي  واملسح  واملوريو   وةضاٌ  "،واحتادها باملسيح –مع املسيح 

رت ن  البدلي  هي اليت دمَّو  ،يعلم املدافعو  عن هذه الفكرة السائدة يف العصر الوسيط
وصار الوذين   ،ب عن جهٍلِتةيل وُك نم ن  التعنت والدفاع عن خطٍأ ؟سرائر الكنيس 

بل ةيم اهلجوم على الوذين   ،ش وال تقبل التصحيحال تناَة "هليً إ كتبوا ميلكو  "عصمً 
 التعليم السليم.إىل  حاولوا اعادهتم

( 5: 21 – 9: 13د الكلمو   جسدًا ةاباًل للموت )راجع جتسو  م الربُّةدَّ 
ره" ( هو احلضور الذي ب  "نحيا اجلسد املائت وطه2َّ: 18وللكلم  حضور متجسد )

جدًا  وهذا التعبري هاٌم ،(2: 20"هيكل  للموت عن اجلميع" ) (. ونسلم الرب7ُّ: 17)
أل   ؛عن اجلميوع"  ت "ةدم ذبيح :عن الرب إه  يف هفس السطر لاق نثناسيوس ة أل 

ا فعل  يسوع املسيح ألجلنا أله  "هو مب  يصبح غري مائت إال ناإلهسا  املائت ال ميكن 
 "عنوا وألجلنوا  "وبتقدمي جسده ألجلنا نباد الرب املوت. هنا  .(1: 20احلياة ذاهتا" )

ي وال ما ذكره األهبا بيشوي عون تشوفِّ   ،ليست ما هراه يف كتابات حرك  اإلصالح
سولم الورب   تعين "املطرا ، بل فسي  ات حارة " تكشف عن هابب جبلد ابن  "جبلد

فهو ليس مثنوًا، بول   ، ولذلك (3: 21وهو احلياة عينها ) ،(3: 21) "جسده للموت
 (.7: 21جسد ذاك الذي هو احلياة )
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"كا  من الضروري ن  يتم املوت عن اجلميع. وهلذا ألهو    :يقول نثناسيوس 
هي ذات الكلمات الرباهيو  الويت    ،(5: 22قوة فقد هال اجلسد من  القوة" )احلياة وال
وعندما ختم الورب   ،"يل سلطا  ن  نضعها وسلطا  ن  آخذها" :لرب هفس تفوه هبا ا

حيبين ابب ألهين نضع  "لذلكوةبل ذلك  ،"هذه الوصي  ةبلتها من نيب" :كلمات  بقول 
 (.18-17: 10هفسي" )يوحنا 

 ،ليس مبوٍت املوتى. الفداُ  هي اليت تفدياملوتى ولكن احلياة  فدياملوت ال ي 
ب  "لكي يبيد ذلك املوت متامًا عندما يلتقي ب  يف جسده" غلبيد املوت وتم ُتبل حبياة تقدَّ

  تكو  ن( "أله  ال ميكن 1: 23إذا كا  املوت ةد سبق القيام  ) ،ولذلك .(3: 22)
ثناسيوس مثال "املصوارع  ناختار القديس ةد و (.1: 23ةيام  ما مل يسبقها موت" )

  يواج  املوت على نرض ناختار الذي ( 3: 24النبيل، العظيم يف املهارة والشجاع " )
 املوت ونباد املوت.

ونبيد املوت يف جسود الورب    ،(6: 25أله  "محلنا يف جسده" ) "؛عنا"هعم 
 لروع  هذه العبارة: ( ويا2: 26بقوة املخلص )

 نبيد"املوت ةد 

 الصليب صار هو الغلب  علي 

 املوت مل يعد ل  سلطا  باملرة

 (.1: 27بل ةد مات حقًا" )

يسود علينا بسبب ةيامو  الورب. وعلوى    ن  وعجع عن  ،مات املوتإذ ، 
ر ب  على الصليب وربط يدي  ورجلي  .. نين غلبتك يوا  الصليب "هعم  املخلص وشهَّ
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 .(4: 27موت .." )

أل  املسيح نبطل املوت ونوةف فساد املووت   هتصار؛االهي هشيد  "ألجلنا"
 (.6: 29ونباده" )

 .(4، 1 :30ذبيح  احلياة هي اليت نماتت املوت ) 

( يف هذه العبوارات  1: 46 – 1: 45 – 5: 44 – 4: 31) 
 البالغ  الدة  جيب ن  هفهم ما يلي:

أله  كيف كوا    لبس الكلم  جسدًا لكي يالةي املوت يف اجلسد ويبيده -1
( 5: 44  الرب هو احلياة ما مل يكن ةد نحيا ما كا  مائتوًا" ) نمستطاعًا الربهن  على 

 لقد نبيد املوت من اجلسد، من ذات جسد الرب هفس .

( ولذلك حفظ الرب اجلسود  1: 45مات لكي حييي اجلسد أله  احلياة ) -2
 (.1: 46دم اجلسد )الذي اختذه غري فاسد كربها  على ةوة احلياة اليت هبا ة

فقد بذل جسده للموت عن اجلميع  ،"كا  اجلميع خاضعني للموت والفساد 
هنا احملب  الغائب  متامًا مون  إ .(4: 8كل هذا فعل  من نجل حمبت  للبشر" ) .وةدم  لآلب

بو   "متم املخلص بتأهس  وجهي احمل :ثناسيوسنولذلك يقول  ،الهوت عصر اإلصالح
 ( نعلن ذات .2 .( نباد املوت من داخلنا وجددها1 :)عملييت احملب (

وعنودما كوا     .(1: 8مع نبي " ) ًاوعندما جتسد كا  يف هفس الوةت "كائن 
فهو كما تقوول   .(1: 17مع نبي " ) كائٌن"على الصليب كا  حاضرًا يف األشيا  أله  

"الكائن يف حضن  األبوي كل حني" أله  حيف وهوو "موع    :ةسم  عيد جتسد الرب
فقد كا  من الطبيعوي ن  ميونح    ،وجوده يف جسد بشري معطيًا احلياة )هلذا اجلسد(
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( 4: 17"كا  يف اجلسد ولكن مل يكن" مقيدًا باجلسد ) .(2: 17احلياة للكو  كل  )
 ،بل كا  يف اجلسود  ،(5: 17) "ولكن  كا  نزليًا" كائنًا مع نبي  ،كإهسا  حيياكا  

 (.6: 17وكل الكائنات تستمد من  احلياة وتعتمد علي  يف بقائها )

كنا هتمىن على األهبا بيشوي ن  يكو  نكثر نماه  فيعود إىل التسليم اببوائي،   
  حوَّهلوا مون البدليو     بداًل من اللف والدورا  حول ما نمساه "البدلي "، غاي  األمر نه

العقابي  إىل البدلي  اخلالصي ، وبالتايل فهو مل يربح مكاه  حيف وإ  غيَّور الكلموات،   
فمازال مفهوم البدلي  ةابعًا يف ذهن  راسخًا يف عقل ، وإ  كا  يظن ن  هذا االستبدال 

 .ةد ينطلي على القرا ، فالفطن منهم ال بد ون  ينتب  إىل ذلك األسلوب األفعواين

الذي  العظيم اثناسيوسوسبيلنا إىل فضح هذا األسلوب هو دائمًا اللجو  إىل 
ويف تعويور   لف والودورا  تلك البارع  يف ال ،يقدم الدوا  جلنو  األريوسي  اجلديدة

 احلقائق.

فال يوجد من مياثلوه   ،"أله  اللوغوس حقًاإذا كا  القديس نثناسيوس يقول:  
، وموا  املماثلو  الذي يقصده بفما  ،(74: 2حيف ميكن ن  يتحدوا مع " )األريوسيني 

 ؟فعلبالي مت ذال حتاد املمكناالب الذي يعني 

فقد صار ل   ،د اجلنس، ولكن عندما صار إهساهًاي"أله  وحجييب نثناسيوس:  
 (.74: 2املماثل جلسده" )ن هم؟ وجييب "هم الذين ارتدى جسدهم َم ،مماثلو 

أل  هذا مسوتحيل   ؛ليس حبسب جوهر الالهوت ،"هو الكرم  وحنن نغصاه  
هنوا  نبل حبسب بشريت ، أل  األغصا  يلعم ن  تكو  مشاهب  للكرمو  حيوث    ،حقًا
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 (.74: 2مشاهبو  ل  حبسب اجلسد" )

لقد نخذ الرب واملخلص ما خيصنا وجعل  ما خيص  "لكي باحتادهوا معو  يف    
وبو    ،جلسد وارتباطنا ب  بسبب مشاهب  اجلسد هبقى غري مائتني وغري ةابلني للفسواد ا

 (.74: 2ىل اإلهسا  الكامل" )إ)يسوع( هصل 

 ؛ولكن  ال ينعع املوت عنا حنون  ،التجسد وحده هو احتاد حقيقيصحيح ن   
ه  يف فإه  يؤلِّ ،ي املخلوق، لكي بعد ن  جيدده كخالق"ولذلك فقد لبس اجلسد البشر

 .(70: 2ىل ملكوت السموات على مثوال صوورت " )  إدخلنا مجيعًا ذات ، وهكذا ُي

 (2 :65.) 

وعنودما لوبس    ،(66: 2"اجلسد الناةص" الذي ينقص  اخللود ) لبس الربُّ 
  الذي صفح عن اخلطايوا"  نهت تراب، هو ذات: هو الذي "نصدر احلكم وكا اجلسد 

( هو الذي رد لإلهسا  احلياة وهو "الدين" أله  "في  وب  صار إبطال للدينوه " 67: 2)
(2 :66.) 

 (.66: 2لقوا من جديد )صار املخلص حبسب اجلسد نول الذين ُخ •

يكمل بنفس  ما هو هاةص عنود  لبس اجلسد الناةص لكي يويف الدين عنا و •
 (.66: 2اإلهسا ، فاإلهسا  ينقص  اخللود والطريق اىل الفردوس )
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صار الرب بداي  اخللق  اجلديدة "لكي ال حييا اإلهسا  فيما بعود حبسوب    •
 (.65: 2) "واملسيح هو بد  اخللق  ،اخلليق  األوىل إذ توجد بداي  خليق  جديدة

 ،أل  "جسده" كا  هو نول ما مت خالص  وحتريوره  ؛صار املسيح هو البكر •
فقود   ،وهكذا إذ ةد صرها متحدين جبسده ،إذ ن  هذا اجلسد هو جسد الكلم  هفس 

 (.61: 2خلصنا على مثال جسده" )

: 2صارت اب  يف التجديد تتكو  فيو  " )  ،هت ب وِّفاخلليق  األوىل اليت ُك •
64.) 

خذها روح االبن احلوق  ننا يف التجديد ولكن ،حنن حسب اخللق  األوىل بشٌر •
أل  اهلل "ليس نباهوا   .(59: 2بالطبيع ، لكي جيعل اإلهسا  ةادرًا على تقبل األلوه " )

والذي ب  هصرخ "نباها الذي يف السوموات"   ،بل هو آب الكلم  الكائن فينا ،بالطبيع 
(2 :59.) 

أل  الوذين   ؛دويف اخللق  اجلديدة خيلقنا ابب يف املسيح يسوع من جديو  •
 (.55: 2خيلقهم يتحدو  ب  ويكو  هو فيهم مثلما يكوهو  هم في " )

حنن صورة اهلل وجمده ليس من ذواتنا .. "بل بسوبب صوورة اهلل وجموده     •
احلقيقي الساكن فينا الذي هو كلمت  والذي صار جسدًا ألجلنا فيما بعد، لكي هنوال  

 (.10: 3حنن هعم  هذه التسمي  )األريوسيني 

ضد   اجلنس البشري ةبل التجسد )نثناسيوس نجياز شديد يشرح القديس إيف  
لقد نباد الرب كل ضوعفات   .( ليس هو اجلنس البشري بعد التجسد33: 3نريوس 
ا حترر اإلهسا  مون اخلطيو    َمَل ،ولوال التجسد واملوت على الصليب والقيام  ،اجلسد
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س من الورحم  أل  نرميا تقدَّ ؛إلل  املتجسدفالتطهر من اخلطي  ليس هدف ا .والفساد
ومع ذلك "ظل البشر مائتني وةابلني للفساد كما كاهوا"  ،يضًانويوحنا  ،(5: 1)نرميا 

صار البشور غوري    ،  جتسد الرب وحرر اإلهسا نولكن بعد  ،(33: 3ضد نريوس )
ذات  لكوي ال  ىل إ  الرب "هقل بداي  تكويننا نوالسبب هو  .ىل األبدإفاسدين ونحيا  

ل حَمهنا ُهإهرجع فيما بعد كمجرد تراب .. ولكن بارتباطنا بالكلم  الذي من السما  ف
بل عندما حترر جسد املخلص هفس  وفداه املخلوص   ،(33: 3) "ىل السما  بواسطت إ

وهلذا فنحن هرث  ،هنا حنن البشر هتأل  بالكلم  باحتادها ب  بواسط  جسدهإ"ف ،بدم هفس 
 (.34: 3ي " )احلياة األبد

لويس  -  حمبيت لك اليت دامت منذ ن  صرت مسيحيًا نيبدو  ،سيدها حقًايا  
عطت يل هصيبًا يف عذابك: حرما  مثل احلرموا  يف جموامع   نةد  -بل باحلق ،بالوراث 
ىل ذات القائم  اليت اهتموك  إواهتامات باطل  مل تصل بعد  ،وهفي مثل هفيك .نريوس

 ولكن روح احلق تكلم يف ضمائر حرة. ،هسا إض امرنة وةتل األريوسيو  هبتك عر

شاركك بع  ةطرات مون كوأس   ُنوهكذا  ،يامك يف املنفىنمعظم  عشَت
فهم التسليم الكنسوي يف  نهك طلبت يل هعم  االستنارة لكي نولكن البد و ،املصلوب

لكوي حيمول    ،مينا مصر القدمي  يف كنيس  مار ،مكا  متواضع مل يعرف  إال ةل  هادرة
ثنا  زيارت  للورئيس  نىل اجنلترا إالقمص مينا املتوحد نوراق سفري  خادم هذه الكنيس 
ونعود لكي نواصل رحليت  1965ونحصل على تأشرية خروج يف  ،مجال عبد الناصر

 .معك

 ألجلي يا ساكن جمد الثالوث لكي نشهد كما شهدت. صلِّ

 د. جورج حبيب بباوي     


