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  حول
  موت الرب احمليي
  على الصليب املُكرم

  
  رسالة األب صفنيا

أبانا املكرم واملعلم الذي أعطانا خبز احلياة وسلَّم لنا أسرار احلياة األرثوذكسية   
ينا كم وتعزقرأنا رسالت. سوعسالم يف الرب ي. الوقور صفرونيوس piqelloiالشيخ 

نسخ األب مكاريوس الناسخ عدة نسخ . األخوة يف الدير لا وكانت سبب فرح لك
 ،وسألين األخوة يف اجتماع السبت عدة أسئلة أضعها أمام حمبـتكم . لألخوة) كتب(

أرجو أن جتيب عليها قبل حلول األسبوع العظيم، أو أن  ،ولكي يكون لنا تعليم واحد
  .ينا يف اية األربعني املقدسة، إذا كانت الظروف تسمحتأيت إل

  خوةأسئلة اإل
املسـيح سـيحيا    كما يف آدم ميوت اجلميع، هكذا يف" :يقول الرسول :أوالً

فكيف جيب أن نفهم هذه احلقيقة؛ ألن الـرب مـات ذات   . )٢٢: ١٥كور ١(" اجلميع
بإنسان، بإنسان أيضـاً  فإنه إذ املوت " :موت آدم، وهو ما يؤكده الرسول قبل ذلك

  ؟)٢١:  ١٥كور ١(" قيامة األموات
بإنسان واحد دخلت اخلطية إىل العامل، وباخلطية " :يقول نفس الرسول :ثانياً  

خبطية واحد مـات   ..... املوت، وهكذا اجتاز املوت إىل مجيع الناس إذ أخطأ اجلميع
واحد صـار احلكـم إىل   خبطية  .... خبطية واحد ملك املوت بالواحد .... الكثريون



 - ١٢ :٥رو(" لواحد جعل الكثريون خطـاة مبعصية اإلنسان ا .... مجيع الناس للدينونة

، فكيف جيب أن نفهم هذه احلقيقة الرسولية؛ ألن الرب مات ذات املوت الـذي  )١٩
ماته آدم لكي يرفع حكم املوت والدينونة؟ أما باقي األسئلة فهي تدور حـول نفـس   

  .ي ورد يف رسالة حمبتكم لنااملوضوع الذ
  ،سالم وحمبة يف إهلنا الصاحل وألبوتكم الروحية

  صفنيا يرسل السالم يف الرب



  
  رد األب صفرونيوس

  
  .صفنيا، واألخوة األحباء h/goumenocاألب املبارك واملدبر   

  .صفرونيوس خادم الرب يسأل بركة صلواتكم

  الرد على السؤال األول
هي حقيقة ال ميكن أن ننكرها، ولكـن بـاقي    ،"آدم ميوت اجلميع كما يف"  

هكذا يف املسيح سيحيا " :كلمات الرسول بولس معلمنا الصادق جتيب على سؤالكم
 وتاملت الرب يسوع املسيح، بل بني وواملقارنة هنا ليس بني موت آدم وم". اجلميع
املسيح "كنيسة األرثوذكسية ، وهو ما يؤكده الرسول بعبارةٍ دخلت تسابيح الواحلياة
؛ ألنه هو أول مثار القيامة، وهو مات وال يسود عليه املوت، بل حىت يف موته "باكورة

على الصليب مل يكن للموت سيادةً عليه، بل هو ساد على املوت؛ ألن الرسول يقول 
عب (" له سلطان املوت أي إبليس لكي يبيد باملوت ذاك الذي" :ملوتعلى ا تهعن سياد

١٤: ٢(.  
، أي باكورة الـذين  إن الرب يسوع املسيح كان هو أول وهكذا نعلم جيداً

إذ مل يكن ألحد سلطانٌ على الشيطان يف العهد القـدمي برمتـه،    ،خيرجِون الشياطني
حياول دئة الروح الشرير الـذي أذل امللـك    -باملوسيقى  - وحىت داود النيب كان

ـ  ،لعهد اجلديدأما يف ا .)٢٣ - ١٤ :١٦صم ١(شاول  وتراً بـامللك فقد جاء الرب مبش، 
وأعطانا السلطان أن نطرد األرواح النجسة، ولذلك أباد سـلطان   ،خرج الشياطنيوأ

صلبه، وأعطى هذا السلطان للتالميذ القديسني ورسله املكـرمني، بـل    لَبالشيطان قَ



املواهب والعطايـا   والذي نراه يعمل اآلن فينا وبنا يف خدمة ،وسلَّم هذا السلطان لنا
لذلك من الصعب على إمياننـا املقـدس أن نقـول إن     .الروحية يف الكنيسة اجلامعة

كانـت لـه سـيادة أو     ،اجلنس البشري رسوأَ ،الشيطان الذي جاء باخلطية وباملوت
ألنه جيعل العدو والشر أقوى من  ؛ال ميكن قبوله باملرة سلطان على الرب، فهذا تعليم

على اخلري، بينما العكس هو احلـق  سلطان ويعطي للشر  ،ع اخلرياتحمب البشر صان
ونتوقع إعالنه الكامل يوم الدينونة عندما نرى كل شـيء حتـت    ،الذي نقبله بإميان

، )٢٨ - ٢٤: ١٥كـور  ١(أخضع كل شيء حتت قدميه  ن اآلبإقدميه؛ ألن الرسول قال 
ءملعاند الرديمشورة ا وأبطل ،كل سلطان وكل رئاسة ولذلك أباد الرب، وأسربقوة  ه

  .كربيائه بتواضعه وقبوله املوت عن البشر وأذلَّ ،الصليب
مث تسليم هـذا السـلطان    ،ولعلنا نرى أن إخراج الشياطني قبل صلب الرب

هو دليل باهر على عدم قدرة الشيطان على أن يكون له سـلطان   ،للرسل القديسني
  .املوت

، فهو يقارن بني "كذلك يف املسيح...  كما يف آدم" :وعندما يقول الرسول  
حـىت اخلطـاة    .ومشولية املوت يقابلها مشولية احلياة وقيامها يف املسيح. املوت واحلياة

  .قيامة اد، بل قيامة الدينونة تولكن ليس ،ينالون القيامة مع القديسني
فقـد  ومن املستحيل علينا أن نقارن بني املوت واحلياة؛ ألن املقارنة ال جتوز، 

وهذا السـبب   .احلياة جيب أن يكون أعظم من فقداا ولكن رد ،فقدنا احلياة باخلطية
بالذات هو الذي جيعلنا نؤمن بأُلوهية الرب يسوع املسيح خالق السـموات واألرض  

وواهب كل الكائنـات احليـاة حسـب     ،)١٥: ٣أع (" رئيس احلياة"مؤسس احلياة، و
فال جيوز لنا أن نقارن  .)٤: ١يـو  (" ة واحلياة نور الناساحليافيه كانت " :اإلعالن اإلهلي
يف الظلمـة   قأما النور فهو يشر ،)وجود النور(هي عدم  ألن الظلمةَ ؛الظلمة بالنور

  .)٥: ١يو () مل تقو عليه(ة مل تدركه والظلم



موه بأقوال والذي دع ،"الرب مات ذات موت آدم": خوةوحسب عبارة اإل  
نشري إىل أن ، )٢١: ١٥كـور  ١(" بإنسان قيامة األموات ذ املوت بإنسان،فإنه إ" :الرسول

مات موت آدم، فهذه العبارة بالذات مل ترد يف رسائل  قد إن الربمل يذكر الرسول 
دخل على الطبيعة اإلنسانية  يؤكد أن املوت -بشكل خاص  -هو الرسول بولس، بل 
وهـو مـا    ،انية حقيقية مثل طبيعتنان القيامة جاءت بطبيعة إنسأو ،وساد على الكل

ألن ناسوت الرب قام حيـاً بقـوة    ؛"بإنسان أيضاً قيامة األموات" :ده الرسوليؤكِّ
  .الهوته

 ،وهنا بالذات أريد أن أحذِّر األخوة من التعليم الذي شاع يف كورة مصـر 
لقدمي الذي هذا التعليم ا. بعد املوت ب احلياةُوالذي يعترب القيامة مثل املوت، أي تعاقُ

ألن املوت ال يعطي ألي  ؛ال متلك عليه أي دليل ،وديانات اُألمم السابقة ه الوثنيةعرفت
وحىت الذين قاموا من  .أخرى أن يعود إىل احلياة مرةً -مهما كانت قدراته  -خملوق 

فهو قيامـة   ،أما الدليل الباهر على القيامة .ماتوا بعد ذلك ،األموات يف العهد القدمي
بقـوة   سلـي  ،املوت بلَفقد غَ ،)١٦: ٧راجع عب (ص بقوة حياة ال تزول ب واملخلِّالر

وعندما مـات،   .بل بقوة الهوته اليت جعلت الناسوت فوق سلطان املوت ،الناسوت
كان مثل قوي حيارب خصماً ضعيفاً دخل عليه  هولكن ،مات موتاً حقيقياً ذاقه باجلسد

فقيهكذا تكلم الـرب بشـكل   . )٢٧ :٣مر  – ٢٩ :١٢ تمراجع (ومحل أمتعته  ده القوي
  .رمزي لكي يعلن بعد ذلك احلقيقة الكاملة على الصليب، ومن القرب

وأعلن اية وسيادة  ،كل اخلطايا رفَفمن الذي كسر شوكة املوت إالَّ الذي غَ
وعندما أبطل الرب يسوع املسيح . )٥٦: ١٥كور ١(شوكة املوت هي اخلطية  ألن ؛املوت
الشريعة اليت أخذت سلطاا على اإلنسان من " قوة اخلطية"فقد أبطل  ،طة الشريعةوسا

  .)٥٦: ١٥كور ١راجع () الناموس(



  الرد على السؤال الثاين
األسفار املقدسة، ولذلك  نويقرأخوة ألنه يؤكد أن اإل ؛بالسؤال الثاين فرحت  

اآلب واالبـن والـروح    :من النور احلقيقـي  ،من فوق أُصلِّي ألن ينال الكل استنارةً
  .وال خنلط بني تعليم الكنيسة اجلامعة وتعليم اُألمم ،ز الكلمات واملعاينلكي مني ؛القدس

ودليل الشرح األرثوذكسي لكلمات الرسول بولس جنده يف نفس كلمـات  
بإنسان واحد هو آدم، ويف آدم مات اجلميع، وال ميكـن  ت اخلطيةلحقاً دخ. الرسول

ألن  ؛ت آلدمبهبسبب فقدان عطية الروح القدس اليت و املوت كلَوم. ألحد أن يكابر
بعد أن طَ الربرفلم  .)١: ٦تك (" ال يدين روحي يف اإلنسان"ل قا ،آدم من الفردوس د

الروح القدس فينا، بل كان ي يبقوبقدر ما احتاجه تـدبري   ،من آن آلخر لألنبياء عطى
وأعطـى الـروح   " نفخ"وقبل صعوده  ،ب خالصناولذلك بعد أن أكمل الر .النبوة

وعنـدما يؤكـد    .أي شهود القيامة ،القدس للتالميذ األطهار باكورة اخلليقة اجلديدة
ولكـن لـيس   " :مها بكلمات التقوى األرثوذكسـية فهو يقد ،الرسول هذه احلقيقة

ن بني ومن هذا نفهم أن الرسول ال يقار .)١٥: ٥رو ( )١("كاخلطية هكذا أيضاً اهلبة
اخلطية واهلبة، بني املوت والقيامة، بني السقوط والتجديد؛ ألن موت الواحد الـذي  

حسب كلمات الرسول عن نعمة اهللا والعطية  -ن باملرة جلب موت الكثريين ال يقار
 .)١٥: ٥راجـع رو  (يح واليت ازدادت للكـل  بالنعمة اليت باإلنسان الواحد يسوع املس -

عطيـة  ب ،ويؤكد الرسول بعد ذلك أنه ال ميكن مقارنة احلكم الذي جاء بدينونة املوت
" النعمة فيض"داً بعد ذلك أنه باإلجنيل صار لنا مؤكِّ ،الغفران اليت مسحت كل اخلطايا

، بل من كلمات الرسول بولس أخذنا هذه العبارات يف صـلوات اخلدمـة   )١٧: ٥رو (
حيث كثر "واضعٍ مزيف وحنن يف اهليكل، بل بصدقٍ نؤكد ألننا ال نصلي بت ؛)القداس(

                                                 
الرب  - عة رغم دقة الترمجة القبطية بسبب دقة وحساسية هذه الفقرات التزمنا بنص الترمجة العربية الشائ) ١(

  .يسوع يرسل لنا من ينشر العهد اجلديد باللغة القبطية



، وهناك نؤكد أن الوسيط احلي هو ربنا )القداس الباسيلي" (اإلمث فلتكثر هناك نعمتك
  .يسوع املسيح الذي يعطي لنا جسده ودمه لكي حنيا ما

لنا حيث  منارةً تبق وأعود وأكرر أمامكم إن عبارات التعليم الرسويل جيب أنْ  
" ا بعد قيامته هي هللاإن املوت ال يسود على الرب؛ ألن احلياة اليت حيياه"لن الرسول يع
ساً إيانـا  مقد ،قائداً إيانا حنو التوبة ،وهكذا هو حييا فينا غالباً اخلطية. )١٠: ٦راجع رو (

وبدم العهد اجلديد الذي هو أفضل وأعظم من كل دم ذبائح العهـد   ،بالروح القدس
  .القدمي

. كرر ما أخذناه عن شيوخ الكنيسـة أُذكرت يف رساليت لكم، أعود و وكما  
لنا مجيعاً لقد صار الصليب املكرم ينبوع أي  ، فهو ليس موتاًخالصٍ وحياة ،بدالً ملوت

١٥كـور  ١(" الرب من السـماء "لثاين هو آدم ا موت الرب كما مات أدم؛ ألن الرب :

٤٧(مجع فيه الرب اءثالثة أشي ، بل هو موت:  
واليت أخذها من والدة اإلله؛ ألنـه   ،الطبيعة اآلدمية احلقيقية القابلة للموت -

  .حقاً هو إنسان كامل
  .ملوت الذي ساد على كل البشرا -
- موتاً متوت" :كم الدينونةح."  
  ومسح الرب دة، ولذلك قال عـن  للموت أن يقترب منه بإرادته اإلهلية املتجس
، وملا جاز املوت يف كيانـه مت  "آخذها أيضاً ها، وسلطان أنْأضع يل سلطان أنْ" :موته

فقد قبل املوت يف الناسوت وذاقه باجلسد، ولكن ال جيب . حكم الدينونة ومات حقاً
: ٢تك (" موتاً متوت" :الذي ذاق املوت باجلسد هو ذاته الذي نطق باحلكم نَّننسى أ أنْ

١٧(فقد كان ميارس سلطانه اإلهلي كدي ،دان اخلطية : "، ولذلك قال الرسولدلٍعا ان
  .)٣: ٨رو (" يف اجلسد



ومل يكن حكم املوت هو حكم واحد فقط من أقانيم الثالوث، بل هو حكم 
ان ان ذات احلكم، ولكن الديأن يقبل الدي هذا مدهش حقاً وعجيب. الثالوث الواحد

شرير، أو حاكَمل ي خاطئكم كعبد ـ ، إذ مل يكن هناك مإنسان ن حياكمه، بل حيم اك
ويشفق على اإلنسان اخلاطئ، وهـو مـا    ،اخلطية أمام اإلنسان معلناً أنه يكره اخلطية

هذا صعب علينا حنن البشر؛ ألننا ال نستطيع يف أمـورٍ  . يقدر اهللا وحده على أن يفعله
كثرية أن نفصل بني اخلطية واخلطاة، والذين يفعلون ذلك هم من نـالوا ذات طبيعـة   

داً قتل الرب املوت مؤكِّ –باملوت  –وعلى الصليب . الرب يسوع املسيح نفسهوفكر 
تدوم إىل األبد، بل سحقها حتت قدميـه علـى    مثرة اخلطية أي املوت ال ميكن أنْ أنَّ

  .الصليب
فقـد كـان   . اجلحيم بالقيامة وكانت غلبةُ. املوت على الصليب كانت غلبةُ  

فقـد نزلـت إىل    ،أما النفس اإلنسانية .باً املوتاجلسد معلقاً على عود الصليب غال
  ).حفرة املوت: حرفياً(اجلحيم بواسطة الصليب وهناك داست اهلاوية 

وألن . حياة على الصليب، فإننا نأخذه يف السر ايد قربانَ بلَوألن اجلسد غَ  
وألن . نيسـة حد نفوسنا بنفس الراعي الصاحل، رأس الكاهلاوية، لذلك تت بتلَالنفس غَ

الالهوت هو القوة وفيض احلياة الذي حفظ الناسوت من الفساد وأعـاده حيـاً إىل   
) أسـرار (د النفس باجلسد، فإننا نأخذه يف السر ايد ويف سائر سـرائر  ووح ،األبد

  .الكنيسة اجلامعة
مبوتك " :؛ ألننا نقول)القداس(ما ذكرناه، إمنا هو معلن يف اخلدمة اإلهلية  إنَّ  

؛ ألننا ال "وبقيامتك املقدسة" :ل، وال نقف عند هذه الكلمات، بل نكم"ررب نبش يا
نعيد يف عيد املائدة السماوية، مبوت الرب فقط، بل أيضاً بقيامته ونشترك يف موته ويف 

ومنوت  ،حياته يف كل يومٍ ويف كل قولٍ وفعل؛ ألننا نترك كل األشياء لكي نتبع الرب
  .لصاحلة من أجل أن ننال العطايا السماويةحىت عن األمور ا



ـ     ت األخوة يف التعليم الرسويل؛ ألن دعـوة املوحر، ثبدين يف أيها األب املدب
وهي  .تعيدنا إىل الشريعة القدمية ا نعمة اإلجنيل، وأنْزع منـكورة مصر حتاول أن تن

الروح القـدس، روح   ، ولذلك فهي فارغةٌ متاماً من)أسرار الكنيسة(دعوة بال سرائر 
ونـاقالً إلينـا    ،يسوع الرب احمليي الذي هو منبثق من اآلب حيمل إلينا عطايـا اآلب 

ا صانعاً من ،التقديس الكامل الذي أكمله الرب يسوع يف جسده احمليي موحداً إيانا به
ا لن ويف الدهر اآليت؛ ألنن ،هنا يف هذا الدهر ،حيةً بالروح القدس يدةًدوفينا خليقةً ج

ا قبل يوم الدينونة، بل حنيا حياة ج كما كنبعد القيامة، نأكل ونتزو حنيا حياةً جسدانيةً
الوسيط  ويف االبن. الذي نعود إليه كأصلٍ لنا يف اآلب: الشركة يف الثالوث القدوس

. الذي فيه وبه نقلنا من عبودية اخلطية واملوت إىل حياة جمد االبن الوحيد بة التـبين 
فعة وعـزة االبـن   رب احلياة الذي ينقلنا من تراب األرض إىل رِ  الروح القدسويف

ت فينا يف سر الوالدة اجلديـدة  ويثب ،معطياً إيانا ذات التقديس الذي أخذناه ،الوحيد
  .واملسحة اإلهلية

 أن الرسول عندما يقـول إنَّ ) بأرثوذكسية: حرفياً(نفهم باستقامة  وجيب أنْ  
، فهو ال يعـين بـاملرة أن   )١٠: ٦رو (" قد ماته للخطية مرة واحدة املوت الذي ماته"

اخلطية أماتت الرب، بل مات هو لكي مييت اخلطية، أي قوا الظاهرة بوضوحٍ، وهي 
؛ ألن "مـات باخلطيـة  "، غـري  "مات للخطية"تعبري وهو قد مات للخطية، و. املوت

وهو هنا  ،"فيحياها هللا ،ياهااحلياة اليت حي"السبب واضح من كلمات الرسول بعد ذلك 
ميت املوت، صارت حياته هي مات لي مل يكن حياً هللا، وإمنا بعد أنْ الرب ال يعين أنَّ

  .حياة الوسيط بني اهللا والناس
؛ ألن الرب مات مرةً واحدة، وصلب "مرةً واحدةً"د الرسول بعد ذلك ويؤكِّ

ذا يف حد ذاته يكفي ألن نقـول  مرةً واحدة، ولذلك فهو ال يصلَب كلما نخطئ، وه
  .املوت قد ماته مرةً واحدةً لكي مييت املوت إنَّ



بنا أن نذكر وهنا جدير ألن لـه   ؛غفر خطايا كثرية قبل صـلبه قد  أن الرب
ـ ، فهو مل ي)٢٤ :٥لو  – ١٠: ٢مر  – ٦: ٩مت ( سلطان مغفرة اخلطايا ت باخلطيـة، وال  م

أما قول . ع املوت يف قلبه وإرادته وفكره اإلنساينكانت اخلطية من القوة حبيث أا تض
الرسول إنه حفقـد  )٢٤ - ٢٣: ٢بط  ٢راجع (سده على عود الصليب ل خطايانا يف جم ،

، )٢٢: ٢بـط  ٢(" يف فمه مكر دجِوالذي مل يفعل خطية وال "سه سبق وذكر الرسول نف
٢٣: ٢بـط  ٢راجع ( م بعدلٍهدد، بل كان يسلِّوبعد ذلك يؤكد أنه عندما تأمل مل يكن ي(. 

الذي محل هو نفسه خطايانا يف جسده علـى  " :قال وهكذا بعد أن أكَّد قداسة الرب
وما هي خطايانا إالَّ اجلـراح   .)٢٤: ٢بط ٢(" ت عن اخلطايا فنحيا للربلكي منو ؛اخلشبة
تأمل  ألنه ؛ا حنن السبب فيها، أي جراح املسامري وطعنة احلربة وعذاب الصليباليت كن

لنا يف االحتمال وقبـول   كمثالٍ وهكذا يدعونا الرسول أن نأخذ الرب .مبا فعلناه معه
  .الصليب وإهانات اخلطاة اليت حنملها أحيانا يف أجسادنا

لقد دخل الرب إىل السماء عينها، وليس إىل قدس أقداس هيكل سـليمان،    
وهو ما يأي "اله كل كمال آخر الذي يفوق كم" املسكن األعظم"ق عليه الرسول طل
، فأسس بذلك الفداء األبدي، وألنه رئيس كهنـة العهـد   )١٢: ٨راجع عـب  ( "السماء

عب (" أعلى من السموات... وال دنس  ،وبال شرٍ ،قدوس" بأنه اجلديد يصفه الرسول

وهو هنا يدخل األقداس احلقيقية لكي يهيئ لنا طريـق احليـاة اجلديـدة يف    . )٢٦: ٧
  .السموات
 بت هذا الشرح ألجل منفعة اإلخوة، ولذلك أرجو أن تضيف ما تراه مناسباًلقد كت

من كتابات اآلباء السيما معلمنا أثناسيوس الكبري ومعلمنا كريلس البار والعظيم بني 
  .معلمي الكنيسة

  .سالم وحمبة لكم يف الرب يسوع




