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ألبوتكم أيها األب  وحمبٌة ونعمٌة املسيح، سالٌم يسوَع الربِّ صفرونيوس خادُم 

 م يف التدبري، وكاهن أسرار العهد اجلديد.احلكيم زكريا املتقدِّ

حنن نعترف بربٍّ واحٍد وابٍن واحٍد، وحيد اجلنس وخملِّص الكل يسوع   
 من اثنني: الهوٌت مساٍو لآلب، وناسوٌت مساٍو لنا حسب التدبري. واحٌد ،املسيح

هبذا االعتراف احَلِسن نؤهَّل لشركة احلياة األبدية اليت أفاضها ربُّ اجملد يسوع  
ها لنا بالروح القدس املعزِّي الذي يسكن فينا؛ ألننا بالروح َبَهح من عند اآلب، وَواملسي

نطرد كلَّ فكٍر غريٍب ُيبعددنا   ؛نؤهَّل ملعرفة ربنا يسوع املسيح، وهبذه املعرفة ،القدس
 عن احلياة اجلديدة.

االبن لد  اجملدد، وعدن اعتقادندا      ِدخبصوص سؤال األخوة عن جتسُّ  
األرثوذكسي، أقول إننا نؤمن بأن األقنوم الثاين، أي االبن، وهو ليس ثانيًا يف العددد؛  

يف اهلل، وال هو ثاِن ألن  بعد اآلب يف الرتبة، وال هو الثاين ألن  أقل  ألن  ال توجد أعداٌد
ري، ومن أجل االحتفاظ من اآلب، وإمنا نقول األقنوم الثاين حسب تصنيف العقل البش

بتمايز األقانيم، ال من أجل حساٍب باألرقام جلوهر الثالوث؛ ألن حىت كلمة "ثالوث" 
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هي كلمة صحيحة توجِّ  احلكمَة والوعي اإلنساين، ولكنها ليست حسابًا عدديًا؛ ألن 
اهلل ليس آبًا يضاف إلي  االبن، ويضاف إليهما الروح القدس، فيصري ثالثة، بدل هدو   

واالبُن والروُح القدس، الثالوث الواحد باجلوهر. ووحدانية اجلوهر متنعنا حنن من  اآلُب
احلذف واإلضافة واستخدام األعداد؛ ألن األعداد ال تليق بوصف اخلالق، بدل هدي   

 إبداع العقل لترتيب احلياة اإلنسانية لسهولة التعاُمل بني البشر.

 جا  إلينا. ونع ي بأن  جا ، أي أن  أقول إننا نؤمن بأن االبن األقنوم الثاين  
جتسَّد، وأن جتسَُّده هو عمٌل أبديٌّ ال ينتهي، بل هو دائٌم يف كل زمان ومكان؛ ألند   

 دائمًا بعد والدت  من القديسة والدة اإلل  العذرا  مرمي. متجسٌِّد

وعندما يقول رسول رب اجملد: "في  حيل كل مدل  الالهدوت جسدديًا"    
(، فهو يقصُد بكلِّ يقنٍي أن  حلوٌل دائٌم أبديٌّ يف اجلسد الذي أخدذه  9: 2 )كولوسي

من والدة اإلل . وعندما نقول إن  "َلِبَس الناسوت"، فإننا نؤكُِّد أن  مل يكن متجسِّددًا،  
وأن  أخذ ما هو ليس من طبيعت ، أي الناسوت الغريب دائمًا عن طبيعة اهلل، والدذي  

كلَّ ما ميكن أن ُيقال عن اهلل  ل ، يفوُق يف يسوع املسيح، ال مثيَل ُدِعَي إىل احتاٍد جميٍد
 وعن احملبة.

أعمااًل إهليًة ُتعطى بسخاٍ  وبصالٍح إهليٍّ  جتسُّد ربِّ اجملِد كانت احملبُة قبْل  
لكلِّ اخلليقِة حسب قول سيدنا وربنا يسوع املسيح إن اآلَب "ُيشِرق مشسد  علدى   

(. ولكن يف جتسُّد الكلمة ابن اهلل احلي، صارت احملبدة  45: 5ىت األبرار واألشرار" )م
نًة فقط يف ناسوت الرب يسوع، بل صارت إهليًة متأنِّسًة، وأخذت بتجسُِّدِه ليست ُمعَل

الصفات اإلنسانية واتَّحدت هبا، وأبادت ما هو ضعيٌف ودخيل، ال يصدلح للحيداة   
(، الذي 45: 15كو 1"آدم األخري" )األبدية؛ ولذلك متجََّد الناسوُت فصار ناسوت 

ُوِلَد من العذرا  بالروح القدس، لكي ينقل األصل اإلنساين من آدم األول إىل أصدٍل  
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 .(1)جديٍد مسائي، هو ربنا يسوع املسيح

احملبُة املتجسِّدُة هي احملبُة اإلهليُة اليت تعني الضعفا ؛ ألهنا ذاقت الضدعَف    
"ألن  قد ُجرِّب مثلنا يف كل شي ، يعرف كيدف   البشري، وحقًا قال رسول الرب:

 حسب اقتباس املؤلف(.18: 2يعني اجمَلرَّبني" )عب 

هذه احملبة اإلهلية األزلية اليت جتسَّدت يف ُأقنوم االبن الكلمة، هدي ذات    
حمبة اهلل اآلب، وهي ذات حمبة اهلل الروح القدس؛ ألن احملبَة ال تعرُف االنقسداَم، وال  

ضعفات اخلليقة أن تنال منها، بل العكس هدو   ها االنفصال، وال تقدر كلُّيدخل علي
اخلالق الذي َدبََّر تكويَن وَرْسَم حدود الطبدائ،، أي   هي حمبُة احلق الصريح؛ ألن احملبَة

بدايتها وحياهتا ومسار وجودها، ولذلك، ال تقوى اخلليقُة أن تفرَض على اخلالِق شيئًا. 
 تدر  بعد أهنا ُخلقت بواسطة الكلمة ابدن اهلل، وأن حددود   هذه تصوُّراُت قلوٍب مل

الطب، َرَسَمها اخلالُق، فهي ال حتدُِّد عمَل اخلالِق، بل اخلالُق هو الذي حيددُِّد عملدها   
 ويرسُم وجودها وهنايتها.

(، فقد َغدَرَس  26: 1عندما خلَق اهلُل اإلنساَن على صورت  ومثال  )تك   
تزرع   عمٍل في  بذرَة احملبة لكي حيب احلياَة، ويسكن في  الكلمة من خالل احملبة. وكلُّ

هو من اهلل؛ ألن اإلجنيلي الطاهر قال: "َمن حيب يعرف اهلل وقد ُوِلدَد مدن اهلل"    احملبُة
ب اهلل، حيب اخلرَي واجَلَماَل واحلَق؛ ألن هذه هدي املالمدح   (، وَمن حي7: 4يوحنا 1)

χαρακτηρ .األوىل لصورة اهلل يف اإلنسان 

حد الهوُت اهلل الكلمة بالناسوت، فقد َأَخَذ كلَّ ما لنا، لديس  وعندما اتَّ  
فقط اجلسد والنفس، ولكن كلَّ املكوناِت )اإلنسانيِة( لإلنسان، وبدأ جيددُِّدها مدن   

باحلياِة في ،  -مثل مهندٍس حكيٍم ل  صرٌب يف العمل الشاق، يب ي بيتًا قد هتدَّم- الداخل

                                                           
 .33: 3والرد على األريوسيني  10و 9 راج، القديس أثناسيوس الرسويل، الرسالة إىل أدلفوس (1)
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وبتحويل كلِّ ما هو قابل للهدم والزوال إىل مجاٍل، وتغيري الفاين إىل خالٍد، فقد أخدذ  
ربنا اإلنساَن الذي َوَرَث الدَّاَ  اخلفي )اخلوف من املوت(، وأعاد تشكيل اإلنسانيِة اليت 

القديسة مرمي؛ لكي باالحتاد ب ، تتعلَّم وتنمو صاعدًة حنو البذِل؛ ألن ملَك  أخذها من
اجملِد يسوع املسيح، من جهة ناسوت ، هو اإلنساُن الوحيد الذي مل حييا ألجل ذات ، وال 
َفضََّل حيات  وأمسَك هبا، ورفَض أن يقدِّمها، بل ُحرًَّا َقدََّم ذات : "من أجدل السدرور   

مي ذات ، احتمَل اخلزَي، ولذلك جلس يف ميني عرش اهلل" )راج، عب الذي رآه يف تقد
11 :2.) 

لقد َنَمْت احملبُة من حمبة الذات، يف ربنا يسوع، إىل حمبدة البدذل، دون أن   
على أي اختياٍر  ُلاحملبَة هي اختياٌر ُحرٌّ ُيفضَّ تنفصَل أو تنقسَم؛ ألن احملبَة ُتوحُِّد، وألن

 آخر.

الربُّ يف العلية م، تالميذه، وكان يرى ما سوف يزرعد    وعندما َجَلَس  
يف حياة البشر من عطاٍ ، َسَكَب حيات  يف السِّرِّ اجمليِد، وألن  الكلمة )اللوغوس( خالُق 
كلَّ األشيا ، فقد َرَسَم أن يعطي َرْسَم احملبِة يف السِّرِّ اجمليِد باخلبز واخلمر؛ لكي ينقدل  

بواسطة ما خلق ، أي الناسوت، إىل اخلبِز واخلمِر؛ لكي ينقَل  حمبت  كخالِق كلَّ األشياِ 
أيضًا اإلدرا  )الوعي(، إذ يرى التالميُذ وكلُّ الكنيسِة أن الكلمَة اخلالَق املتجسَِّد، إمنا 
يقدِّم حيات  تقدميًا ُحرًَّا يُضُم في  اإلنساَن وعناصَر الكوِن؛ لكي يتجلَّى ربُّ اجملِد واهُب 

الوليمة السمائية اليت ينقل هبا عناصَر الكوِن إىل كيان  اإلهلي املتجسِِّد الدذي  احلياِة يف 
أَخَذ من الكوِن الذي خلق  اخلبَز واملاَ  واخلمَر وسائَر األطعمِة، عندما كدان يعديُ    

(. فرغم َكون  الكلمُة اخلالُق، إلَّا أن  عاش منذ 7: 5بيننا، أي يف "أيام جسده" )عب 
ِم الَبَشِر وعلى َشراِب كلِّ إنساٍن، بل َلِبَس مالبَس َسَتَر هبا جسدده؛  والدت  على طعا

لكي ال يظهر عاريًا؛ ألن  بكلِّ َحقٍّ، كان قد تأنََّس و"شاهبنا يف كلِّ شيٍ  مدا عددا   
 اخلطية وحدها"، ل  اجملُد على تواُضِعِ  وحمبتِ  للبشر.

 وجدوعٍ  ٍ َطد وَع صالٍةو ما فيها من صوٍم نسانية بكلِّفقد عاش حياتنا اإل 
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ويف كل مراحل  ،أي مات وقام ،فقام ظافرًا ،مث جاز "وادي ظالل املوت" ،وأمٍل ووجٍ،
عدم املدوت   مث إىل حياِة ،املوَت تغلُب ل الناسوت إىل ذبيحٍةنسانية كان حيوِّحيات  اإل

ري غليس ألن هذا كان بعيدًا أو  ،ِ بالهوِت اخلاصَّ اخللوَد ِ إىل ناسوِت ُ عندما ينقل الهوُت
، وال ذاقد   املدوتَ  َرَبد إذ مل يكن قد َع ،مل يكن مستعدًا ل  بل ألن الناسوَت ،كائٍن

االبُن  ُهَرلكي يقَهفقد كان من الضروري ألجل خالصنا أن يأيت إلي  املوُت  .(1)باجلسد
يف  خملدوقٌ  ،املخلدوقَ  اجلديَد ألن اإلنساَن ؛ولكي يعيد جتديد اجلسد في  ،يف جسده

 .(15: 2يسوع املسيح )راج، أفسس 

 ،األوىل الصدورةِ  جمِد هباِ  إىل القدمِي دَّوَر ،كان جتديدًا للقدمي ،اجلديُد واخللُق
كما نشأ آدم  لكي ال تنشأ منفردًة ؛هذه الصورة باالحتاد َمْعوَد ،أي صورة اهلل ومثال 

فصدار   ،دها يف كياند  اليت جدَّ األخري الصورَة د آدُمهلل، بل كما جدَّ ومثاٍل كصورٍة
 لينا سرائريًا.إ نقُلُي ًاداخلي ًاجتديد ،احتادًا بأقنوم اهلل الكلمة التجديُد

 ،الفردوس حلياِة ْتَبِهُو عطيًة اإلهليُة الكلمة، كانت الصورُة ِدجتسُّ قبَل  
 الشركة( ينبدوعُ أي ) يوه ،الشركِة هي جوهُر ألن احملبَة ؛املعرفَة تسبُق حياٍة وبوصيِة
 حلددودِ  ها وجتعلها أسدريةً ُدوحتدِّ ،احملبَة تسبُق الكاذبَة ألن املعرفَة ؛الصحيحِة املعرفِة

 د بدون الشركة.وَلاليت ُت الذاتيِة عرفِةامل

وصدية   -الفردوس  -هلية نسانية هي: الصورة اإلالطبيعة اإل وكانت حدوُد 
قدد   نساُنإذ مل يكن اإل ،داخليًة هي شركًة ،آدم يف اهلل الكلمة وكانت شركُة .احلياة

كماهلا وغايتها يف الكلمة ابن اهلل.  ُدإذ كانت الصورة اإلهلية جِت ،انقسم بعد
 

                                                           
 راج، صالة الساعة التاسعة: "يا َمن ذاق املوت باجلسد". (1)
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 الثالوِث ألن تسبيَح ؛
قدال عندها    دائمدةٌ  ، نعمٌةللنعمة اليت أخذناها يف الرب يسوع في  متجيٌد ،هو شكٌر
إىل ذات الشركة اليت كاندت   إذ ال عودَة ،(29: 11"بال ندامة" )رو  :إهنا الرسول

 بل إىل ما هو أعظم. ،لإلنسانية عندما خلقنا يف البدِ 

أو  مل جيعل  واحدًا بالقهِر ،لوهيت ُأيف  يسوع الناسوَت وملا َوحَّد الربُّ  
 وال امتزاٍج بل جعل  واحدًا م، الهوت  بغري اختالٍط ،القسرّي و باإلخضاِعأ باالستيالِ 
 َلاملتبدادَ  اإلهلية الديت جعلدت احللدولَ    جا  من احملبِة ،طبيعتنِي فهو احتاُد ،وال تغيرٍي

Perchoresis ؛لإلنسانية هليٍةإ حمبٍة هو حركَة 

هدو   ألن املدوتَ  ،وأباده من الناسوت املوَت َدَرَط ألن االحتاَد ؛
 .اخلطيِة سبُب

"باخلطية دخدل   :اجملِد ربِّ كما قال رسوُل ،طيِةجا  م، اخل ن املوَتأوم، 
 ،(12: 5املوت إىل العامل وباخلطية املوت" )رو 

                                                           
احللول املتبادل أدق من "االستيعاب املتبادل"؛ ألن احللول هو حركة . وتعبري περιχώρσιςاحللول املتبادل  (1)

حسب الترمجة  περι، إال أن اإلضافة تع ي أيضًا حيتوي χωρηιςن أوم،  aroundتع ي حول  περιحمبة؛ ألن 
خدمت الكلمة أواًل يف تأكيد واسُت Interpenetrationجنليزية وهي يف اإل Ciruminsessionالالتينية القدمية 

ال  ،مث بعد ذلك يف شرح حركة وحياة الثالوث نفس  ،ل بني الالهوت والناسوت يف الرب يسوعاحللول املتباَد
 Deus Caritas، يف شرحها البابا بندكت السادس عشر يف مقالت  املشهورة وتوسَّ ،سيما عند يوحنا الدمشقي

Est .)وحيول حركة احملبة املتبادلة بني الالهوت والناسوت يف  ،ينفي احلركة املتبادل" االستيعابوتعبري " )اهلل حمبة
رع احملبة يف الناسوت بإخال  ألهنا حركة شركة. التجسد جا  بز Staticواحملبة ليست  ،املسيح يسوع إىل سكون

ن األب صفرونيوس مل أوم،  اآلب. -الكون  -الذات كطريق للمحبة وبطاعة احملبة وبعدم انقسام احملبة بني الذات 
وهو  ،لوهيت ُأم لنا احملبة اإلهلية املتجسدة اليت أضافت اجلانب اإلنساين يف املسيح إىل يقدم لنا شرحًا كافيًا إال أن  قدَّ

 .حبٍث مزيِدحيتاج إىل موضوع 
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.

ولآلب،    لذات ألن  جعل حمبَت ؛نا يسوع من هذا الدا  اخلفيربُّ َدجترَّقد و 
الغايات )األهداف( هو الدذي   َدألن تعدُّ ؛غاياٍت ِدوبال تعدُّ ،بال انقسام واحدًة حمبًة
وال  ،ذات  على اهلل وعلدى اآلخدرين   ُلذ يفضِّإ ،ِدالساقط يف التعدُّ نساِناإل م حمبَةُيقسِّ

الكربيدا  علدى    وسيطرِة ،الكربيا  لإلدرا  قهِر لباقي البشر بسبِب ن  مساٍوأ حيسَب
 .رها يف كيان  اإلهلدي ولذلك حرَّ ،أي اإلنسانية ،الناسوَتيسوُع  حبََّألقد القلب. 

عدن االحتداد    فهو تعدبريٌ  ،(25: 11"أنا هو القيامة واحلياة" )يوحنا  :وعندما قال
ألند    ؛فهو القيامُة .دإىل أعمال الالهوت بسبب التجسُّ تيَفِضُأ ألن القيامَة ؛األقنومي

 ت لنا جسديًا.َنعِلاسُت ،من أعمال الالهوت وألن قوة القيامة هي عمٌل ،قام

وينتقل  ،يف النفِس يعمُل .يف النفس ويف اجلسد كامٌن يٌّخف داٌ  املوُت  
 ألن أوجاَع ؛يضًاأمن النفس إىل اجلسد، كما ينتقل من اجلسد إىل النفس  املوِت ُلمع

 ،وطياشدة الفكدر   ِدوتعطي هلا صفات الضعف والتدردُّ  ،باحلياة العقلية ختتلُط اجلسِد
فهي اخلوف والكربيا  والبغضة والكراهيدة   ،النفِس ا أوجاُعأمَّ .وانعدام الرؤيا الصافية

مثل ارتعاش اجلسد  جسدانيٌة هذه األوجاع هلا مظاهُر وكلُّ ،والغضب واحلقد والطم،
والصوت الذي يصرخ  ،ونظرات العينني يف االستعال  والكراهية ،يف اخلوف والغضب

 من أجل . ُبكأن  بالصراخ يكسب ما حياِر ،يف حدٍة

 بدال حيداةٍ   ،مًةمتهدِّ ها فارغًةَدَجَو ،نسانيةإىل احلياة اإل وعندما جا  الكلمُة 
للموت لكي يطرد املوت  القابلَة فقد أخذ احلياَة ،وم، ذلك ،للموت بل أسريًة ،دائمٍة
 ،هلدي إلقنومد  ا ُأ)البتويل( من العذرا  مرمي مدن آدم األول إىل   ِلَبها باحَلَلَقوَن ،منها
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 كإنسدانٍ  َدِلوعندما ُو .اإلهليِة احلياِة جماَل ،األوىل من اللحظِة نسانيُةاإل فدخلت احلياُة
 جلسد معًا أواًل يف وحددةٍ او فقد أخذ يصوغ النفَس ،(وجسٌد نسانيٌةإ )ل  نفٌس كامٍل

بدني   نفصاَلبيد االيف جسده باحتاد النفس باجلسد لكي ُي املوَت َلاَبألن  َق ؛بال انقسام
للموت بأن يفصل ناسوت   مسَح املوَت َلِبوعندما َق .النفس واجلسد الذي جا  ب  املوت

بإرادة الرب يسوع  متَّ وألن املوَت ،يف القرب ُ،وَضُي وجسٍد ،إىل اجلحيم تنزُل إىل نفٍس
 املوِت ألن سلطاَن ؛على أحد إذ مل يعد ل  سلطاٌن ،سلطان  املوُت َدَقَف ،يف كيان  َدَفوَن

 الربُّ َرَسَك فقد ،(17: 2وحبكم املوت "موتًا متوت" )تكوين  ،كان ملتصقًا بالدينونة
بدل   ،لعبيدد   "ال يكن موٌت :ي ونقولولذلك نصلِّ ؛أباد الدينونة إذ ،املوِت سلطاَن
يف جسد  وعندما ُأبيد املوُت ،البشر عن كلِّ احلكَم َ،َفَر ،األن الذي مات عنَّ ؛انتقال"
ال تأخذ مدن   هليًةإ حياًة حيًَّا بل ،خاضعًا للفساد والتقسيم مل يعد هذا اجلسُد ،الرب

 بل صار الهوُت ،ما يعطي هلا احلياة ،أي املا  واهلوا  والطعام والشراب ،عناصر الكون
هدو   ،(7: 2" )تك احلياِة ُسَفوصار "َن .حياة الناسوت بعد القيامة الكلمة هو مصدَر

صار و ،الناسوت وشراَب هي طعاَم العاقلُة القوُةصارت و .الناسوت وحييي  ُ الذي حيرِّ
ألند    ؛نسانًا ال يفىن بسبب االحتادإ ،م، هذا )التحول( لَّوَظ ،الناسوت هو رداَ  اجملُد

ليها عندما نقوم يف اليدوم  إ احلياة اجلديدة اليت سوف )نتحول( حنن Iconصار أيقونة 
 األخري.

ول وننمو صاعدين حنو حألننا نت ؛فينا ُقشِرُت ،هذا االحتاد لكن مالمَح  
أي اإلنسدان القددمي    ،خنتار ونريد تاركني القددمي  ،وبالرؤيا ،إذ نرى ،احلياة اجمليدة

والذي نأخدذه كداماًل يف السدر اجمليدد      ،يف يسوع املسيح اجلديَد ونلبُس ،الفاسد
 ،اخللدودِ  ألند  دوا ُ  ؛االحتاد الفائق غري اخلاض، للفساد واملدوت  رِّفخارستيا( ِس)اإل

الفساد داخليًا يف نفوسنا إىل  احلياة األبدية الذي يعطي لنا عدَم وطعاُم ،القيامة وعربوُن
 يسوع هذا ألجسادنا يف اليوم األخري عندما نقوم مثل . الربُّ ن ينقَلأ
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نا ألن الذي يفصدلُ  ؛مثل االبن الوحيد هي ال تفيد التحول لكي نصبَح  
 .خملوٍق ال وجود هلما يف أيِّ ،ومها معًا ،لوهة واألزليةاأُل عن االبن الوحيد هو جوهُر

هذه هدي املالمدح األوىل    .
ب لندا يف السدرائر   وَهد وهي ُت ،اها من ربنا يسوع املسيحللحياة اجلديدة اليت أخذن

 الكنسية.

: 6احلي النازل من فوق من عند اآلب )يوحندا   هو اخلبُز ،اجمليُد رُّالسِّ  
ربنا يسوع.  ودُم ألن  جسُد ؛مسائيٌة وهو عطيٌة ،(50، 33

efer`energin

 ،ألن  هلذا السبب عين  ؛
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سدحة الدروح   د ِم" حاماًل يف كيان  اإلهلي املتجسِّفصار "املسيُح ،الرب يسوع َحُمِس
وبدذات الدروح    ،والددمَ  اجلسَد نقبُل ،ألننا بذات الروح ؛ب لناالذي يوَه ،القدس

 ،م  حنن الترابيونن ما نقدِّأوهو الذي يكشف لنا  ،اخلبز واخلمرعلى  نستدعي الروح
التقدديس يدوم    ينبوَع َحَتلب والقيامة والصعود َفد والصَّألن التجسُّ ؛قد صار مسائيًا

 د السما  واألرض.فوحَّ ،العنصرة

 

  

. 
فهي ليسدت   ،وحيث نرى الساعات واأليام واألماكن متفرقة حسب النظر )الطبيعي(

هو حسدب   ،من أيام وساعات بعاد( الزمانأألن ما يفصل ) ؛كذلك حسب التدبري
فإن األيام والساعات  ،ا حسب التدبري اخلاص باخللقة اجلديدةأمَّ ،ترتيب اخلليقة األوىل

 ادة حسب عمل الكلمة ابن اهلل خالق كدل الددهور. إذ  واألماكن هي مؤتلفة موحَّ
امليالد مدن بيدت    نَّأنرى  ْنأ ،استطعنا بنفس النظر )اإلدرا ( الروحي ،أدركنا ذلك

 ،القربان السدماوي  كانت إعداَد ،وبعد ذلك املعمودية ،واخلتان يف اليوم الثامن ،محل
ولكي يتم طريق التطهري باالنتصار علدى   ،بيد موان، الشركةلكي ُي ؛أي جسد ابن اهلل
قوة التجديد يف عالمات الدهر  واستعالِن ،اخلليقة بالتعليم واستنارِة ،الشيطان يف الربية

 وردِّ ،على امليداه  والسرِي ،اخلبز والسمك كثاِرإو ،وابن األرملة ،لعازرأي قيامة  ،اآليت
ن أوبعد  .اإلنسانية من فرائض الشريعة وحتريِر ،األرواح النجسة وطرِد ،للعميان البصِر
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حكم  ويرفَ، ،شوكة املوت لكي يكسَر ،جسده على الصليب م الربُّقدَّ ،مت كل هذا
 ،ومدن السدما ِ   ،إىل السما  بالصعود اإلنسانيَة ويقوَد ،مةبالقيا احلياَة ويردَّ ،الدينونة

 ؛(26: 15الباركليت روح اآلب )يوحنا يرسل علينا 

 

يف  باملخاِض رُُّمَت حيث اخلليقة األوىل ال تزال قائمًة ،يف الزمان احلاضر  
ولكن كمال اخللق  ،ت كاملًةفإن إعادة خلق القدمي متَّ ،(22: 8انتظار التجديد )رو 

هكدذا   .ن كمال اخللق األول هو نضوج الطفل لكي يصري رجاًلأكما  ،هو بالقيامة
كاماًل بعدم فساد، أي قيامة الكدل   ديد لكي يقوَمجلهو نضوج ا ،كمال اخللق اجلديد

 م" علينا يف كل شي .تقدِّكر" و"املاليت صار هلا بداية بقيامة الرب يسوع املسيح "الِب

وعندما مات  .(36: 19من  )يوحنا  ر عظٌمكَسيسوع مل ُي الربُّ َبِلا ُصوملَّ 
لذلك  ؛بيد املوتفقد جا  لكي يقهر الفساد وُي ،(31، 27: 2فسادًا )أع  مل يَر َنِفوُد

ر مثل اخلمرية اليت ختمِّ يدخل عدم الفساد اخلاص باخللق اجلديد يف فساد اخلليقة األوىل
                                                           

م  ال ُتقسِّيتن مواهب الروح القدس هي أعمال الروح القدس، الأوجيب أن نضيف إىل عبارة األب صفرونيوس  (1)
خر بدعة حتارب آواحللول املواهيب هي  .ألن التقسيم والفصل جا  م، اخلطية واملوت ؛م الروحالكنيسة وال تقسِّ

"عدو الروح بديف التاريخ الكنسي  َيمِّمبوكب مقدونيوس الذي ُسالقائلون هبا حلق قد و ،الروح القدس نفس 
 القدس".
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ورشم اجلسد بالددم   ،نرى تقسيم اجلسد ،حسب النظر )الطبيعي( ،ولذلك .العجني
هذا حسب  وكلُّ ،على حدة وتوزي، اجلسد والدم على املتناولني كلٍّ ،حسب التسليم
ولكن الرؤيا اليت يعطيها الروح القدس للمؤمنني  ،أي ما تراه العيون ،النظر )الطبيعي(

ألن ختم الصليب هدو   ؛بل هي يف رشم اجلسد بالدم ،ست يف تقسيم وتوزي،هي لي
والروح  االبُن ألن العطية والواهب مها واحٌد ؛يف العطية وال انقساَم .ختم العطا  اإلهلي

 .القدس

 

ب  املوت  َلِبوما َح ،ن نعود إىل ما جا ت ب  اخلطيةأميكن  ،هل بعد كل هذا 
 َدَسمبا َفهل و ؟اهلل لنا هباَت ،لكي نرى بعيون املوت واخلطية ،وفساد نفس  من تقسيٍم

 ؛نسانًا مثلندا إوحنسب   ،نرى الرب يسوع نفس  ،فينا من قوى اإلدرا  والنظر )الفهم(
لينا لكي حيولنا حنن إن  جا  أوال ندر   ،(6: 2د وصار يف هيئة البشر )فيليب ألن  جتسَّ

 ؟ويصبح مثلنا ،ليناإال لكي يتحول هو  ، ليإ

وأن نشرح التعليم  ،ن نكون حكما  م، الذين مل يفهموا التدبريأعلينا  ،لذلك
 ،غري الفامهني لينا لكي ينري روح يسوع قلوَبإ َملِّالرسويل واضعني ل  األساس الذي ُس

ت َعَضد يت َخأي يأخذون )مقاييس( احلياة األوىل ال ،ولكي ال يكونوا بعد جسدانيني
قدون االثدنني  فوبذلك ي ،ولباسًا للحياة اجلديدة لًةلكي جيعلوها ُح ،حناللللفساد واال

اجلديدة  والرقعَة ،اجلديد يف الزقاق القدمي جيعل  ينشق ألن اخلمَر ؛معًا األوىل واجلديدة
احلكمة احلقيقة )راج، مت  ُممعلِّ كما قال الربُّ ،د الثوب القدميفِسيف الثوب القدمي ُت

9 :17.) 
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"املوت عن  أي بل موت الصليب، ،، ليس موت اخلطيةلنا املوَتِبلقد َق  
 ،ن  ابدن اهلل أيسوع نفس  الذي مات ومل ينكر  موُتذات هو و ،(1: 6اخلطية" )رو 

ألهندا   ؛ومل يستسلم لظلمة الكراهية ،(13: 6تيمو 1بل "اعترف االعتراف احلسن" )
وال  ،(9: 2يوحندا  1على اهلل ) غريبٌة ة ألن العداوَةاووال للعد ،ذات ظلمة الشيطان

وهو الذي مل يطلب حيات  لكدي   ،حيات  ألجل غريه بل جعَل ،ألجل ذات  فقط عاَش
ألن  ؛فوجدها في  ويف اآلب ويف الروح القدس ويف اآلخرين ،مهابل قدَّ ،حيفظها لنفس 

بل صارت ذات مثر وفري  ،حنطٍة مل تعد حبُة ،مىت وقعت يف األرض وماتت ِةنَطحبة احِل
 .(24: 12 )راج، يوحنا

 ،ما جيول يف قلوبنا يرضال ُن ،لذلك السبب ،حنن
ن جدا ت عليندا   إ. و

حىت لو  ،ألن املاضي ليس ل  فائدة عندنا ؛فهي بال قيمة ،ةقدمي من ذاكرٍة سابقٌة أفكاٌر
وكان  ،جديدًة بدايًة يوٍم بينا العظيم أنطونيوس كان يرى كلَّأألن  ؛كان مقدسًا بريئًا

 .(1)أمام  اليوم" الذي أنا واقٌف هو الربُّ "حيٌّ :يقول

ليس  ،وحنن أقوياٌ  .بل مبا لدينا من حمبة ،ليس مبا لدينا من أفكار ،حنن أحياٌ 
من ثقتنا مبا نعرف ونفهدم   بكثرٍي أعظُم اجملِد ولكن ألن ثقتنا يف ربِّ ،سكبسبب النُّ

 .ألننا حنن يف االبن ،ونريد

 ننا نع ي ثالثة أشيا :فإ ،ننا يف االبن بسبب جتسدهإوعندما نقول 

 ،هلدي قنومد  اإل يف ُأ َ،َمالوحيد الذي َج والوسيُط ،الكنيسِة هو رأُس 

                                                           
 .7الفقرة  ،نطونيوسأراج، سرية األنبا  (1)
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 اليت أخذها من والدة اإلل . اإلنسانيَة الطبيعَة ،د ب ووحَّ

ن تفصدل   أال ميكدن   ،)يف االبن بالروح القدس( ًادائم ًاأن لنا وجود 
 وليس حسدبَ  ،بالناسوت )يف يسوع املسيح( هليٍّإ احتاٍد حسَب ألن  وجوٌد ؛اخلطية
اإلنسانية للمؤمنني، بل هو حسب قدرة وحمبة الطبيعة اإلهلية اليت  الطبيعِة وقدرِة إرادِة

 جعلت الناسوت واحدًا م، الالهوت بغري اختالط وال امتزاج وال تغيري.

 حقيقيٌّ وهو وجوٌد ،حسب النعمة نا حنن يف االبن هو وجوٌدن وجوَدإ 
ن عَلالبن، وهو ما سوف ُيبني الناسوت والالهوت يف ا ألن  ال انفصاَل ؛في  نفصاَلاال 

أي مثدل احتداد الالهدوت     ،ألننا سنكون مثل املسديح  ؛كاماًل فينا يف اليوم األخري
أي لنا نعمة )"أيها األحبا  حنن اآلن أوالد اهلل  :والناسوت في ، حسب التسليم الرسويل

الالهوت ألننا مل ندر  بعد حقيقة احتاد )ومل يظهر بعد ماذا سنكون  (،التب ي يف املسيح
أي مثل احتاد )نكون مثل   (،أي يف اليوم األخري)ظهر ن  إذا ُأأولكن نعلم  (،بالناسوت

 ،نأي سنرى اجملد اخلفي فينا الدذي سدُيعلَ  )ألننا سنراه كما هو  (الهوت  بالناسوت
عن استيعاب قوة وجمدد وحمبدة    ألن  عاجٌز ؛ن ن يعِلأوالذي ال ميكن للزمان احلاضر 

 .(2: 3يو  1(" )املسيح فينا

ولكن كما  ،ب  خاصٍّ بطبيعة البشر من أجل احتياٍج اجملِد حد ربُّمل يتَّ  
"هذا الذي ألجلنا حنن البشر، نزل من السما ، وجتسد مدن   :نقول يف األمانة املقدسة

جلنا جا  باالحتاد بدني اهلل  أل الربِّ ُدوجتسُّ .الروح القدس ومن العذرا  القديسة مرمي"
ن يفصلنا عن حمبة اهلل اليت لنا "َم :وهو ما أنشده رسول الرب القديس بولس ،واإلنسان

،يف املسيح"
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ا إلَّ ،باالبن ن االحتاد األقنومي هو خاصٌّأ. وم، 
بل جمد  ،افتراق أوحيث ال يوجد موت أو فساد  ،هو االحتاد نفس  ،نا حننأن ما خيّص

دنا حنن هكذا سوف يوحِّ ،قنوم  اإلهليُأناسوت  م،  الربُّ َدحَّحياة وشركة. وكما َوو
وهو الدرأس   ،(2 - 1: 15اإلهلي ليكون هو الكرمة وحنن األغصان )يوحنا  ِ قنوِمُأب

أي اإلنسدان الكامدل    ،إىل مل  جتسد ابن اهلل وبذلك نصُل ،الذي من  كل األعضا 
 املخلوق من جديد حسب اهلل.

 ألن الرسالة بدون خامتة(. ؛غري كامل النصَّأن يبدو )


