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 العقيدة والتاريخ
 

 ،دقيقٍ أو أكثر من سياق شرحٍ قطع عبارة أُخط ،من األخطاء الشائعة والعامة 
حىت ال وبل  ،يعرفها املؤلف نفسه مل عن عبارة أو كلمة تؤيد فكرةًبغرض البحث 

 .العصر الذي عاش فيه املؤلف
كتب يف القرن العشرين صلته بالقرن الرابع ما ييفقد  نْإ ،واألكثر من ذلك

بمناسبة التصدي ف". اريخ عقائد املسيحيةت"اب القرن العشرين تإذا جتاهل كُ ؛امليالدي
بني أنسلم رئيس أساقفة عقيدة التجسد، جند أنه للتعليم املسيحي اخلاص ببالشرح 

 أثناسيوسوالقديس  ،)١١٠٩ – ١٠٣٣( امليالدي كانتربري يف القرن الثاين عشر
 ما يقرب من ألف امليالدي يف القرن الرابع) ٣٧٣ – ٢٩٦(رئيس أساقفة اإلسكندرية 

هدف الكتابة، مث البقاء واحلركة والبيئة الثقافية، واختالف اللغة، إضافةً إىل سنة تقريباً، 
ال سيما وأن القديس اثناسيوس كان خيوض أكرب صراع يف  ،يف إطار التسليم الكنسي

وهو مواجهة األريوسية اليت جاءت بأول حماولة فلسفية شعبية إلعادة  ،التاريخ الكنسي
إنسان الثقافة  أيسيحي ابتداًء من اهللا لكي تصل إىل اإلنسان نفسه، شرح التعليم امل

والنظام القانوين الرومانية اليونانية الذي يرى يف اإلمرباطورية  –واحلضارة الرومانية 
 ،ليه اإلنسان، حيث جيلس على قمة هرم النظامإوالعسكري أفضل وضع يصل 

 - السالم الروماين"االمرباطورية إىل  الروماين وختضع كل أقاليم وواليات اإلمرباطور
Pax Romana". 



 ٥ 

 ،يشارك اإلنسان وجوده وحمنته الكربى صٍخملِّ لهإاإلنسان ال حيتاج إىل هذا 
ر النظام هذا التعليم يدممثل ف. ويشرك اإلنسان يف حياته اإلهلية الفائقة ،أي املوت
نت األريوسية وال ولذلك كا ،ةض كل معايري احلياة القدميواليوناين ويق –الروماين 

ىل اخلالص إحتاول العودة إىل الوثنية و ،مساء أخرى مثل شهود يهوهتزال تظهر حتت أ
مزجت  فقد. سنة ٣٠٠مبا يقرب من رمبا ت األريوسية وهي الدعوة اليت سبق ،باملعرفة

نية ال سيما االفالطو ،فيها الدعوة الغنوصية بني املذاهب الصوفية والتعليم الفلسفي
القديس بولس، وصارت أكرب أخطار  ، وباألخص من عندوبعض تعليم العهد اجلديد

، لكي تنحسر بعد ذلك )كتب القديس ايريناوس ضد الغنوصية(ن الثالثة األوىل والقر
 ،هذا ما عرضه معلمنا العظيم أثناسيوس يف تاريخ األريوسية .وخترج منها األريوسية

 .واملقاالت األربع ضد األريوسيني
 واهللا نفسه إىل خري وشر، وبدأ  ،مت العاملفإذا كانت الغنوصية قد قس

م الثالوث قسجاءت األريوسية لكي تفصل وتفقد التقسيم باهللا وانتهى باالنسان، 
ميتد خط من مثَّ ، وخملوقةً لوهةًلوهة الكاملة الذي يعطي لالبن إلآلب اإل ويصبح ،نفسه

 .ال سيما املعمودية ،النعمة والسرائر ،اهللاإىل جوار التقسيم ليشمل 
حييا يف وسط صراع ثقايف والهويت  أثناسيوسن القديس أهنا بالذات يظهر لنا 

يقع  أالَّو ،ن يتكلم عن اهللا وعن احلياة االهلية بكل ما يعرف من التعليمأيفرض عليه 
 ل األمم يفضال"ال سيما  ،وال ينساق وراء املذاهب الفلسفية ،سرياً للتعليم الغنوسيأ

ولذلك مل يكن شرح عقيدة اخللق من العدم  ،)١: ١جتسد الكلمة " (عبادة األوثان
يليق بنا أوالً شرح خلقة الكون كله واهللا " أنه: فهو يؤكد ،تبديداً للوقت أو اجلهد

مت  ،جتديد اخلليقة"ن يقرأ أن لكي يدرك كل مذلك و ؛)٤: ١جتسد الكلمة " (خالقه
الكلمة اخلالق ف). ٤: ١جتسد الكلمة " (هو خالق اخلليقة يف البدء بواسطة الكلمة الذي

وهي  ،وهو حمبة البشر ،واحد وكال اخللق واخلالص هلما مصدر ،صهو الكلمة املخلِّ
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 .بالتحديد حمبة الثالوث
 ،ن النعمة سبقت سقوط اإلنسانأ ثناسيوس هوألعل أهم ما جاء به القديس 

 :يفهذه النعمة متثلت وقد 
 .مة اخللق من العدمنع -
 .)٣: ٣د الكلمة جتس(نعمة الصورة اإلهلية  -

ن النعمة سبقت أ هو إضافةً إىل ما سبق، ولعل ما جيب أن يستقر يف إدراكنا 
نعمة  تولكن هذه املرة ليس ،ولذلك كان جتديد اخلليقة هو إعادا إىل النعمة ،الوصية

 لنا إذا جاز –النعمة األوىل و. تبل نعمة القيامة وعدم املو ،اخللق ونعمة الصورة
ولكن : "حسب تعبري أثناسيوس النعمة األوىلف ؛ليست مثل النعمة اجلديدة –الترقيم 
سبق  ،)اخلري والشر(ن متيل إىل أحد االجتاهني أرادة البشر ميكن إن أأيضاً ) اهللا(لعلمه 

٣: ٣جتسد الكلمة " (عمة املعطاة هلم بوصية ومكانن النفأم.( 
بل  ،بوصية ال ،الثابتة" بنعمة القيامة"جاء ) أي النعمة الثانية(التجديد لكن  

جتسد الكلمة " (القش بيد النارمنهم كما توبنعمة القيامة يبيد املوت "بالكلمة نفسه 
جتسد الكلمة ( "ن يسري يف مجيع البشرأالفساد من " نعمة القيامة"فقد منعت ). ٣: ٨
الذي  ،ثابتة يف املسيحو نةبل مؤم ،أي ثابتة بالوصية ،نةؤممل تكن النعمة مهنا  .)١ :٩

 ).١ :٩ – ٥ :٧جتسد الكلمة (" فوق اجلميع"ثباته يف شخصه الذي جيعله 
كانت األريوسية يف اشكاهلا املتطورة قدمياً وحديثاً هي دعوة إىل السلوك  

اإلهلي الذي  ودون احلاجة إىل الوسيط ،األخالقي الفاضل دون شركة يف حياة اهللا
وكيانه اإلهلي  ،يعطي جرعة حياة عدم املوت كشركة يف كيانه اإلهلي مصدر النعمة

علوالواحد مع  ،وهو الكيان الواحد للرب الواحد املساوي ،ن وواهب النعمةاملتجسد م
 .اآلب يف ذات اجلوهر

 ،ةده ضد الغنوصيلوهية املخلص وجتسإ تأكيدما نلفت النظر إليه هنا هو أن و 
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مل يكن اختالفاً حول تفسري نصوص وكلمات العهدين  ،مث بعد ذلك ضد األريوسية
س وقادة يؤيرينن أن أثناسيوس وأريوس، ومن قبله إن يظم ةُرؤي تلك .القدمي واجلديد

هذا ينطبق . يتداولون يف معاين كلماته شيع الغنوسية هم مجاعة جيلسون حول كتابٍ
احلقيقية  ةلكن الرؤي ،التدريس بكل درجاتهو ،صحافةال أون يعمل يف اإلعالم على م

يوسف . مث أخرياً د ،رأفت عبد احلميد. دو ،ن الشيخ أبو زهرةم اليت عجز كلٌ
(زيدان

0F

 :هي عن إدراكها )١
مجاعة . معلن يف صلواا واجتماعاا ميانإمجاعة حتيا حسب أن هناك * 

ممارسات  جمردتكن هذه األسباب  خرجت أوالً من قلب اليهودية وألسباب حمددة، مل
الطعام الطاهر واآلخر النجس، بل كانت االميان بيسوع والتمييز بني  ،مثل اخلتان

الناصري احلي القائم من بني األموات، املسيح الذي فيه حتققت كل نبوات األنبياء يف 
 .والذي فيه وصل اإلنسان إىل غاية خلقه ،العهد القدمي
ويف الكنيسة  ،س الكنيسةومعه أس ،س العهد اجلديدوأس ،جاء يسوعلقد * 

ولدقرأ يف اجتماعات الكنيسة، يف الليتورجيةت وتكونت أسفار العهد اجلديد لكي ت. 
 .العالقة اجلديدة بني اهللا واإلنسانية: هو هذه األسفار تدور حول حمور واحد

عن  هكذا صار شخص املسيح يسوع هو حمور وسبب انفصال الكنيسة* 
ن قيامة الرب يسوع من األموات أعطت عالقة جديدة أوال سيما  ،امع اليهودي

(يسوع لإلنسان يف املسيح
1F

٢(. 

                                                 
ليست عربية، " الهوت"، بينما كلمة "الالهوت العريب"من املفارقات العجيبة أن عنوان الكتاب الذي كتبه الدكتور زيدان أخرياً هو  )١(

ولذلك ال يوجد . يوناينوأصلها  –سريانية  –فهي مل ترد يف القرآن وال يف السنة وال يف كتب شرح وتفسري القرآن، وهي كلمة آرامية 
، وهو فرع خيتلف متاماً عن الالهوت املسيحي؛ ألن اإلسالم ال يقبل سكىن اهللا يف اإلنسان، وهي "علم الكالم"، بل "الهوت"يف اإلسالم 

 .اجلرمية اليت بسببها صلب احلالج
 .www.coptology.com: ميكن للقارئ مراجعة قراءة نقدية من جزئني لكتاب الالهوت العريب، منشورة على موقع

سوف نعود إىل هذا املوضوع يف دراسة موسعة عن اخللفية الثقافية لألريوسية، وحقيقة الصراع يف القرن الرابع ضد األريوسية يف  )٢(
 .حماضراتنا عن الرد على األريوسيني للقديس أثناسيوس، وهي قيد اإلعداد
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 ،ما غاب من وعي العصر الوسيط األورويب
 والعصر الوسيط القبطي

 
دراسته عن القديس أنسلم  R. W. Southernستاذنا السابق أُعندما نشر  

الناشر  – ١٩٩٠الطبعة األوىل  St. Anselm: A Portrait in a Landscape :بعنوان
فقد حرص على شرح كافة اجلوانب الفكرية والفلسفية السائدة يف . جامعة كمربدج

 ذههقد جاءت و ،مث نشر بعد ذلك دراسته عن مكونات العصر الوسيط .زمن أنسلم
 ،باوساتذة يف جامعات أوربعض األدراسة ضمن سلسلة من الدراسات األخرى لال
وضعبية اليت وى إىل ظهور النهضة األورت لتقييم التطور الفكري واإلنساين الذي أد
ولمث بعد ذلك حركة التنوير ،ت معها حركة اإلصالح األوريبد. 

 :يبوما غاب من العصر الوسيط األور: أوالً
كىن كربى العقائد األخرى مثل سو ،عقيدة الثالوثلوحدة العضوية بني ا -١

 .حياة الدهر اآليتوالكنيسة جسد املسيح، و، وعمله يف اإلنسان روح القدسال
 –املسحة  –املعمودية : املقدسة اختبار احملبة االهلية الثالوثية يف السرائر -٢

 .فخارستيااإل
التجسد و ،التعليم الالهويت اخلاص بالثالوثباحلياة املستيكية  رتباطا -٣

لت حتوبذلك و ،لوهية الروح القدسوإ ،يسوعلوهية الرب وإ ،القيامةوالصلب و
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ولذلك  ،د لنوال الرضى اإلهلياملسيحية إىل دعوة للسلوك األخالقي اجليودت مع هذا ل
وإذا  ،العقوبة الكنيسة حملو الذنوب: وهي ، أالممارسةها إىل ت بدورحتولفكرة التحول 

ت وعندما تطور. املطهر ن تتم يفأعلى األرض، كان البد هنا مل تكمل هذه العقوبة 
 ".صك غفران"ري تن يشأأصبح يف قدرة من ميلك املال  ،السلطان البابويفكرة 

ما كان سائداً يف كنيسة اإلسكندرية يف زمن القديس : ثانياً
 :ثناسيوسأ

نيسة هلا مدرسة ثناسيوس من فراغ، بل جاء من كأمل يأت القديس  -١
ه ئفهو ال يكتب من فراغ ميل. تسليم رسويلو أساقفةميان، وجممع الهوتية، وقانون إ

 .األريوباغي ديونيسيوسو ،ورجيينوسأالتصور الشخصي، بل هو يقتبس من كتابات 
ولذلك . ورجيينوسأثيئوجنستوس وفي رسائله إىل سرابيون يشري إىل معرفته مبؤلفات ف

ي الشرح الكنس" إبرازعلى  صرِنه حأمل يدرك الذين هامجوا القديس اثناسيوس 
 ).٤٣: املقالة األوىل ضد األريوسيني(" لألسفار

مساء أن اهلراطقة حيملون أو ،ن املسيحية تسليمأعلى كما أكَّد أثناسيوس  
بينما الذين يؤمنون باملسيح  ،)٣، ٢: املقالة األوىل ضد األريوسيني(مؤسسي مذهبهم 

 ).املرجع السابق" (نومسيحي"هم 
فاألساس . وليس العكس ،املقدس يشرح الكتاب اإلميانقانون إن  -٢ 

لمات وهي ك ،"الكنيسة متارس ما تصلي ألجله، وتصلي ما متارسه"الرسويل هو أن 
 .)١٣: ٣ضد اهلرطقات راجع مقدمة  – ١٩٠حوايل (س يؤيرينإالقديس 

يشرح األسفار،  واإلميان ،اإلميانة الكنسية واحلياة الليتورجية تشرح املمارسف 
هي وة ليست جمرد صالة عابرة مثل الصلوات الفردية اخلاصة، ألن احلياة الليتورجي

هذه فكرة طائشة ساذجة ال ترى مكونات أو جوهر  .ليست جمرد صالة اجلماعةأيضاً 
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من يشترك يف  ألن املسيحية األرثوذكسية هي صالةُ ؛الصالة يف املسيحية األرثوذكسية
 بن اآلب بالروح القدس، صالةُا من نال التبين يف يسوع املسيح احلياة اإلهلية، صالةُ

فينا إىل  )املسيح أي(ه هو لوليس حتو ،إليهلنا حنن وانسكاب حياة يسوع نفسه فينا وحتَ
هذا ما . لنا حنن إىل حياة عدم املوت أو احلياة األبديةوبل حتَ ،حياة آدمية تبلى ومتوت

تقدترتكن  الصلواتألن هذه فقط؛  ليس بكلمات الصلوات ،ر عنهمه الليتورجية وتعب
 :من سبقهاقد إىل ما 

 .استعالن الثالوث -أ
 .عطية الشركة يف احلياة اإلهلية -ب
 .وبالروح القدس ،عطية الشركة يف يسوع املسيح نفسه -ج

وكما سبقت النعمة الوصية يف اخللق، هكذا سبقت االستعالنات والعطايا هبة  
لكي  ؛تنقلها الصلوات عن الثالوث ومن الثالوث واليت ،اهللا املعلنة واملعطاة يف الصلوات

 .نبقى يف شركة الثالوث
هو أن يسوع ابن اآلب يف كنيسة اإلسكندرية كان االعتقاد الراسخ  -٣

شرحه العالمة قد و ،هذا املوضوع بالذات هو أول أهداف التجسد. أعلن اهللا اآلب لنا
وهو  ،جنيل يوحنا بالذاتإمىت وجنيل إمث يف العظات على  ،يف كتاب املبادئ أورجيينوس

دناه يف احملاضرات بق وأكَّوهو ما س ،أيضاً شرح القديس اثناسيوس يف جتسد الكلمة
 .السابقة

التجسد والصلب من مث لنا، جتعل  لالبن،اإلعالن عن أبوة اهللا اآلب ف
رسل فهي تعبري عن حمبة اهللا لإلنسانية، حمبة اآلب الذي أ ،كمال هذا اإلعالن ،والقيامة

خارج إطار يقع ن هذا موضوع خاص من أرغم وعلى ال ،ولذلك .ابنه الوحيد
أننا ال نستطيع أن مل تأكيد التعليم  إالَّ ،احملاضرات السابقة، وهذه احملاضرة بالذات

وهو أن اخللق أكمله  ،كت به كنيسة الرسل يف اإلسكندريةالرسويل الذي متس



 ١١ 

آلب هو ذاته الذي جاء من عند اآلب لكي ن امعلLogos ن الكلمة أ، واخلالص
شفيعاً عن الكل " -حسب تعبري الرسول يوحنا وتأكيد القديس اثناسيوس  -يكون 

هذه الشفاعة أو الوساطة مصدرها أو أساسها هو  .)٥: ٧سد الكلمة جت" (لدى اآلب
وهي قدرة اخلالق  ،)٥: ٧جتسد الكلمة ( "على أن يعيد خلق كل شيء قدرة الكلمة"
نعمة "ية الذي أعطى االنسان اآلبأي  ،وهو ذاته ،كل األشياء لذي به خلق اآلبا

صل اإلنسانية إىل ت ،لكي ذه النعمة ؛)٣: ٣جتسد الكلمة " (اشتراكهم يف الكلمة
جتسد " (على صورة اهللا الكائن" هي خلقأ ،أي غاية خلق اإلنسان ،كمال اخللق

" أن يعيش كاهللا" هةًمتألِّ نسانيةًإ سان حياةًوهي إمكانية أن يعيش اإلن ،)٦: ٤الكلمة 
 ).١: ٥جتسد الكلمة (

ده التسليم كَّأو ،ما غاب عن الهوت العصر الوسيط: ثالثاً
 :الرسويل يف كنيسة االسكندرية

ليست هي " اخلطية"ألن  ؛التجسد عالجاً للسقوط وحدهمل يكن  :أوالً 
لقد . ت والفساد الذي استعبد اإلنسانبل املشكلة احلقيقية هي املو ،املشكلة احلقيقية

بليس، إوبدخول املوت إىل العامل حبسد  ،)١٢: ٥رو راجع (باملوت اخلطية جاءت 
ل املوت وأن يباد، وبذلك تصبح كان من الضروري أن يبطَ ،واستعباد اإلنسان للموت

سنا لكي حتيا نفو ؛امسك القدوس هو الذي نقوله"ت اإلنسان يمتأن اخلطية عاجزة عن 
كان عالج  ذلكل ".موت اخلطيةحنن عبيدك علينا  ، وال يقوىبروحك القدوس

 ،ليس فقط ألن اخلطية جاءت باملوت ،مشكلة املوت هو نفسه عالج مشكلة اخلطية
أمات ": بقوله أثناسيوسلقديس ا هو ما عبر عنهأيضاً، وقتل املوت  ه كان جيببل ألن
 ).٢: ٣٠ جتسد الكلمة" (املوت

يف مصر على  عاشت أجيالٌظل سيادة الهوت العصر الوسيط، كن يف ل 



 ١٢ 

وأصبح الغفران هو أهم ما  ،وصارت اخلطية هي كل شيء ،الفداء من اخلطيةحمورية 
العصر الوسيط الذي الهوت كبري وراء  وهكذا سار عدد .أعطاه املسيح لإلنسانية

 للكنيسةهوت كتاب علم الالو ،عوض مسعانتب كُدخل الكتابات القبطية من خالل 
 يفوكانت اخلامتة  ،ح األسفار لرعاة الكنائس غري األرثوذكسيةوشرو اإلجنيلية،

 .حماضرات الالهوت النظري لألب أوجني دي بليس
ن مل صدمة قاسية لكل م أثناسيوسجتسد الكلمة للقديس كتاب  سببي :ثانياً 

ائن الطفيلي الذي ال أشبه بالك فاخلطية. يدرس العالقة العضوية بني اخلطية واملوت
الذي ميده بأسباب الوجود " العائل"جيد فيحاول أن  ،يقدر على احلياة اخلاصة

. اتت البلهارسيا، ملتلت قواقع النيللو قُ. الطفيليإذا قُتل العائل، قتل الكائن ف. والتكاثر
 .اتت اخلطية وفقدت القدرة على البقاءملأي املوت،  ،اخلطية تل عائللو قُ

الذين شرحوا اخلطية وتكلموا عنها أكثر من أي موضوع يدرك  ملولكن 
هي منهج روحي خيلع  ،"املوت عن العامل"بـ علِّمأن احلياة النسكية القبطية اليت تآخر، 

 ،"ذايت احلياة"نه ، وجعل اإلنسان يظن أاخللود املزيف الذي دخل الكيان اإلنساين
لبغضة والشجار والسلوك اجلنسي أصبحت هذه الرؤيا املزيفة هي سبب الكراهية واف

 .بل العدوان بكل ما نراه من بشاعة يف جرائم فردية ومجاعية ،الشرير
ولكن املوت نفسه  ،ن اخلطية جاءت باملوتإلقد قلنا مع رسول الرب يسوع  

، ألن املوت خلق يف اإلنسان البحث الدائم عن اخللود ؛حتول إىل عائل لكل اخلطايا
أيضاً هو ، واملوت هو حياة اآلخرين بقتل اآلخر لكي حييا على حسابحىت وإن كان 

 .أدخل اإلفراط اجلنسي يف شهوة البقاء واالستمرار يف الوجودالذي 
أن  ؤكدمث كتاب جتسد الكلمة ت ،الدراسة املتأنية لرسائل القديس بولسإن  

ناجيل األأن هو بكل دقة  تهالحظمجيب ما و .املسيح له اد قهر املوت على الصليب
ن موت الرب كان لغفران أ ذكرب أبداًكتف مل ت األربعة ورسائل القديس بولس



 ١٣ 

ولذلك جند القديس بل على العكس، ، نعمة احلياة األبديةدون أن تتعرض ل ،اخلطايا
 طاغيةً حقيقي حينما يهزم ملكوكما حيدث " :يقول ،أثناسيوس وقد اتبع ذات املنهج

يضاً إذ قد هزمه أهكذا املوت .. . يهزأ به كل العابرين، فحينئذ ويربط يديه ورجليه
، وربط يديه ورجليه، فإن مجيع الذين هم يف املسيح، به على الصليب رص وشهاملخلِّ

املوت ن على أ هذا دليلٌ واضح). "٤: ٢٧جتسد الكلمة " (إذ يعربون عليه، يدوسونه
بل  ،باملرة ملوت مل يعد له سلطانٌن اأو ،ن الصليب قد صار هو الغلبة عليهأو ،بيدقد أُ

" عالمة النصرة على املوت"فالصليب هو  .)١: ٢٧جتسد الكلمة " (قد مات حقاً
 ،ر خصمهألن الرب هو مثل مصارع نبيل ماهر شجاع مل خيت ؛)٤: ٢٤ جتسد الكلمة(

 ب الربلقد تعقَّ ).٣: ٢٤راجع جتسد الكلمة (ليه على الصليب إترك املوت يأيت بل 
 ).١: ٢٢راجع جتسد الكلمة (حىت قضى عليه وأباده  وتامل

بل موت  ،يتمم موته هو"لكي  ن الرب مل يأتإثناسيوس أوعندما يقول 
ن الصراع على الصليب كان مع أصبح من املؤكد ، ي)٣: ٢٢جتسد الكلمة ( "البشر

يف  ،ياةٌح رن الشأف الذي يظن ومع الوجود االنساين املزي ،قوة اخلطية وهي املوت
ن أداً مؤكِّيف أكثر من فصل  أثناسيوس، ولذلك يكتب القديس موت رن الشحني أ

(اخلطيةاملوت ومل يقابل  الرب قابلَ
2F

١(. 
" موت اجلميع قد مت يف جسد الربإن " :أثناسيوسالقديس  عندما يقولف

 ،خطية أو خطايا اجلميععن يتكلم كن مل ي ،)٤: ٨راجع  – ٥: ٢٠جتسد الكلمة (
 .فهذا ما مل يرد حىت يف األسفار املقدسة

 ،لفترة طويلةمن تعليم عندنا ما ساد عليس سهالً أعرف أن التنازل لكين و
سبوق أو جاء عصر األنبا شنودة الثالث لكي يربز موضوع اخلطية بشكل غري مفقد 

ن عبارات الرسول خلطية هي حمور كل شيء دون إدراك أصارت اف ،عروف من قبلم

                                                 
 .٢: ٣٠ – ٤: ٢٤ – ٢: ٢١ – ٦: ٢٠ – ٩: ١٣ – ٥: ١٠ – ١: ١٠ – ٤: ٩ – ١: ٩راجع على سبيل املثال جتسد الكلمة  )١(



 ١٤ 

 :، فيقولتؤكد على املوت هبولس نفس
 الْعالَمِ، وبِالْخطيّة الْموت، دخلَت الْخطيّةُ إِلَى"

 ".جميعِ النّاسِ، إِذْ أَخطَأَ الْجميع وهكَذَا اجتاز الْموت إِلَى
 ).١٢: ٥رو (

 :أيضاً ويقول الرسول
"توالْم لَكم،... 

 كَثريونَ،بِخطيّة واحد مات الْ
،داحبِالْو توالْم لَكم قَد داحالْو ةّيطبِخ 

توي الْمةُ فّيطالْخ لَكَتم". 
 ).٢١، ١٧ ،١٥ ،١٤: ٥رو (

وخطية  ،)٢٩: ١يوحنا (ا لكي حيمل خطية العامل لقد جاء املسيح خملصن 
) ٢١: ٨يوحنا " (تكُمتموتونَ في خطيّ: "ألن الرب نفسه يقول ؛العامل هي املوت

إِنّكُم تموتونَ في : لَكُم فَقُلْت. أَمّا أَنا فَلَست من هذَا الْعالَمِ" :ويكرر الرب قوله
 - ٢٣: ٨يوحنا " (أَنِّي أَنا هو تموتونَ في خطَاياكُم خطَاياكُم، َألنّكُم إِنْ لَم تؤمنوا

" َألنَّ الْموت الَّذي ماته قَد ماته للْخطيّة" :سول عن الرب نفسهوعندما يقول الر .)٢٤
، واملوت وهو قد مات الرب الربيء والذي بال خطية، فهو يعين أن )١٠ :٦رو (

القدوس ميوت ف. ولوال براءة وقداسة الرب ملا استطاع أن يواجه املوت ،احلكم قد قبله
فال جيد املوت  ،م ذاته للموتالقدوس يقد. اً حتت احلكماخلاطئ ميوت قسر، بينما حراً

 وقبول املوت هو قبولٌ .)١٠: ٦راجع رو (واحدة  لك مات مرةًولذ ،فيه منفذاً
: ٥رو راجع (ملك املوت وملك اخلطية هو ملك واحد فإن ولذلك  ،"لنهاية احلياة"

ك املوت إىل ما حيدده حتول اإلنسان من ملك اخلطية وهو ملأما و ،)١٢: ٦ – ٢١
أن ما يعين هو ف ،)٢٤ – ٢١: ٨يوحنا (يف  نفسه يسوع الرب الرسول وما أعلنه

وأعضاء  ،"م ذواتنا هللانقد"عندما نقبل أن ) ١٣: ٦رو " (اء من األمواتأحي"نصبح 



 ١٥ 

 .برٍ آالت ،اجلسد
أعضائنا ن أهواء اخلطايا اليت ينهي عنها الناموس تعمل يف لقد قال الرسول إ

أَمّا شوكَةُ الْموت فَهِي " :وعندما يقول الرسول ،)٥: ٧رو (لكي نثمر للموت 
الشوكة أي شوكة  فإن أي إنسان يشعر بوخز هذه ،)٥٦: ١٥ كو ١" (الْخطيّةُ
 .)3F١()٥: ٧رو (أعضائنا اخلطية اليت تعمل يف  أهواءا أيعرف  ،املوت

اخلطية على النحو الذي جرى مل يفصل بني املوت وأن الرسول هنا نالحظ و
تصبح املسيحية دعوة اخالقية بال مضمون أن و ،تزييف رسالة اخلالصبقصد  ؛عندنا

وحىت عندما يقول . أو حىت كينونة الثالوث نفسه ،اإلنسان Beingخاص بكينونة 
ننا ال فإ ،)٣: ١٥كو  ١" (الْمِسيح مات من أَجلِ خطَايانا حسب الْكُتبِ"ن إالرسول 

بني املوت التعليم الرسويل الذي يؤكد ثنائية  سياقميكن ان نقطع هذه الكلمات من 
 وإِذْ كُنتم أَمواتا في: "الفصل يف عبارات ال لبس فيها وال غموضال تقبل واخلطية 

اكُميأَح ،كُمدسج غَلَفا وطَايالْخ هعح)املسيح( مامسي اً، ممبِج ا،لَكُمطَايعِ الْخ  "..
جاءت لكن  ال غفران ملن مات،وبالرغم من أنه  ،أمواتنحن ف .)١٣: ٢كولوسي (

ألن الرسول  )4F٢()٤: ١غالطية (هكذا أيضاً جيب أن نقرأ  !ومعها الغفران هبة احلياة
 أف" (م فيها قَبالًسلَكْت بِالذُّنوبِ والْخطَايا، الَّتي اًإِذْ كُنتم أَموات"آخر  يؤكد يف موضعٍ

اَُهللا الَّذي هو غَنِيّ " :ويقول مث يعود الرسول بعد ذلك ويف نفس سياق التعليم ،)١: ٢
هتّبحلِ مأَج نم ،ةمحّي الرا فطَايبِالْخ اتوأَم نحنا، وا بِهنّبي أَحالَّت ةريالْكَث  عا مانيأَح

 .)٥ - ٤: ٢ أف" (بِالنِّعمة أَنتم مخلَّصونَ ،الْمِسيحِ
كلمات الرسول بولس ألنه  وال املضمون عن ،وال ختتلف لغة الرسول بطرس

لكَي  الْخشبة، حملَ هو نفْسه خطَايانا في جسده علَى"و ،يؤكد أن املسيح مات

                                                 
 ."بِالنّاموسِ تعملُ في أَعضائنا، لكَي نثْمر للْموت َألنّه لَمّا كُنّا في الْجسد كَانت أَهواُء الْخطَايا الَّتي" )١(
)٢( "انطَايلِ خَألج هفْسذَلَ ني بالَمِالَّذالْع نا مذَنقنيا، ل ي لَها، الَّذأَبِيناِهللا و ةادإِر بسرِّيرِ حّرِ الشاضالْح يناآلبِد دإِلَى أَب دجالْم .نيآم." 



 ١٦ 

كلنا و .)5F١()٢٤: ٢بطرس  ١( "شفيتم الَّذي بِجلْدته. نموت عنِ الْخطَايا فَنحيا للْبِرِّ
حملَ خطَايانا في "حول فعل غري الدقيقة الكثري من املعاين " حتميل"قد جرى يعلم أنه 

هدسعند اآلب يف انتظار يوم اجلمعة لكي " خمزن"يف حمفوظة وكأن اخلطايا كانت  ،"ج
في  لَقَن"تعين " حملَ في جسده"ة هي أن ولكن احلقيق ،بنعلى رأس االتوضع 
هدسطرقجند أنفسنا يف مفترق وهنا . حكم املوت" ج: يشبه إىل حد  -ف طريق مزي

 ،غفران اخلطايا هو قلب كل شيءأن يرى  -كبري التعليم املسيحي األرثوذكسي 
الرسل وآباء وطريق اآلباء  .ويهمل التجديد ورد احلياة والبنوة ومرياث امللكوت

الشركة بني الذي كان يعترض طريق الكنيسة الذي يعرف أن املسيح نقل املوت 
 :ن مبوته مت ما هو جديدأو ،الثالوث واإلنسان

 ،)١٥: ٢أف (ق اإلنسان اجلديد الواحد خل
بل اإلنسان اجلديد الرب من  ،وال هو من األمم ،إبراهيمالذي ليس من نسل 

 .السماء
 .ومل يقتله الصليب ،)١٦: ٢أف راجع (بالصليب  اوةَالعد ل الربلقد قت

 :الرب يسوع وتقدمة ذاته للموت
ر املوت على الصليب على أنه خاص بناسوت من األخطاء القاتلة تصو :أوالً

تأنية املدراسة الولكن . الرب وحده، وكأن الناسوت يعمل مستقالً عن الالهوت
كلة ظهر لنا حقيقة مشت أثناسيوس،ديس باقي كتابات القلوبل  ،لكتاب جتسد الكلمة

 :وهي كما قلنا سابقاً ،اإلنسان
والكلمة هو وحده الذي يستطيع أن يرد احلياة ) ٤ :٧(فقدان النعمة * 

                                                 
اجللدات "إن ما أعظم الفرق بني كلمات الرسول بطرس أننا شفينا جبلدات الرب وكلمات العالمة الكبري األنبا بيشوي الذي يقول  )١(

 !!الرسول يتكلم عن الشفاء واملطران عن االنتقام". احلارقة هي الثمن الذي دفعه املسيح للخطايا



 ١٧ 

 ).٤ :٧جتسد الكلمة (لإلنسان 
 *ا  ،)٤: ٨(م وبذل جسده للموت قدولكن هنا بالذات يقول اثناسيوس ا
 :تقدمة لآلب

فقد بذل جسده  ،ني للموت والفسادإذ كان اجلميع خاضع"
كل هذا فعله من أجل اجلميع .مه لآلبللموت من اجلميع وقد". 

 ).٤: ٨جتسد الكلمة (
اجلميع ماتوا "ألن  ؛البذل للموت هو العمل الشخصي ألقنوم االبن املتجسد* 

 ؛حترير اإلنسان من حكم املوت وهو موت ،)٤: ٨جتسد الكلمة )" (يف املسيح(فيه 
 دقَفَ"فقد  ،)٤: ٨جتسد الكلمة " (يف جسد الرب ذَنفسلطان املوت قد است" ألن

 ).٤: ٨جتسد الكلمة " (ولذلك جاء إحياء البشر بنعمة القيامة ،املوت سلطانه وانتهى
وهنا  ."ختذه لذاتهام للموت ذلك اجلسد الذي قد"ولكنه  ،الكلمة ال ميوت* 
 ،)١: ٩جتسد الكلمة " (ة خالية من كل عيبذبيح"فهو تقدمي  ،"التقدمي"يظهر فعل 

وإالَّ  ،يف جسده ناخطايا -باملعىن املادي  -ن املسيح الرب مل حيمل أوهي عبارة تؤكد 
وألنه بال خطية  ."اجلسد القابل للموت"بل محل  كيف يكون خالياً من كل عيب؟

 عفَر"ه أنيؤكد القديس اثناسيوس  ،وألن الذبيحة هي ذبيحة حياة ،بال شر وقدوس
١: ٩جتسد الكلمة " (فوراً عن مجيع نظرائه البشر املوت.( 

 *دوام رئاسة بالتايل و ،والتقدمي والذبيحة مها اللذان جعال الرب رئيس كهنة
 وغالب ،إىل األبد باقٍ ألنه حي ؛)٢٤: ٧عب (الرب الثابت الذي ال يزول  كهنوت
 ت أمينةًوظلَّ ،الكل وأكملت ،واحدةً ذبيحة املخلص كانت مرةً"ولذلك  ،للموت

 ).٩املقالة الثانية ضد األريوسيني فقرة " (ألا باقية على الدوام
حتاده ا، باختاذه جسد مماثالً جلسد مجيع البشر وبهكذاو" ،"الكل مات فيه* "

 ).٢: ٩جتسد الكلمة ( "لبس اجلميع عدم الفساد بوعد القيامة من األمواتأ.. م 
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حتاد جبميع ا مبثابةوقيامته  هعترب جتسد الرب وصلبوملاذا ي فيه؟الكل كيف مات 
 البشر؟

 موا عدة إجاباتالذين درسوا القديس اثناسيوس من علماء أفاضل قد: 
١- يف أقنومه اإلهلي  ، أيل الرب يسوع الطبيعة اإلنسانية فيه هوحو

 .بشروبذلك صار هذا التحول مثل اخللق هبة عامة تعطى جلميع ال ،املتجسد
مايندورف –رومانيدس  –جلاكوف واألب ب: م هذا التفسرييدع. 
جامع قاموس املصطلحات اليونانية يف  G.W. Lampeجنليكان من األ -٢

والذي تبىن مع غريه  ،سابق يف جامعة كامربيدجالوأستاذ اآلباء  ،كتابات آباء الكنيسة
ن أثناسيوس يضع جتديد الطبيعة أل ؛احملدثة األفالطونيةن مشولية التجديد مستوحاة من أ

أمهل التعليم اخلاص  يولكن هذا الرأ. االنسانية بشكل فلسفي كأساس للخالص
نه يف حقيقة أوهي  ،ومشولية عمل اهللا يف اجلنس البشري ،باإلنسان يف العهد القدمي

ن الرسول أو ،بل الفرد هو عضو يف اجلماعة اإلنسانية ،األمر ال يوجد خالص لفرد
ن دمار اإلنسانية يف أو ،تقى من العهد القدمي نفسه مقارنة آدم باملسيح يسوعبولس اس

وهو أمر ال عالقة له  ،وجتديد اإلنسانية يف املسيح هو أيضاً شامل ،آدم كان شامالً
 :ولذلك جاءت دراسة ،بالفلسفة األفالطونية أو غريها من فروع املعرفة الكالسيكية

Aubrey R. Johnson, The One and the Many in the Israelite 
conception of God, 1964. 

 :اليت صدرت يف نفس السنة تهمع دراس
The Vitality of the Individual in the Thought of Ancient Israel 

 ،ن الواحد هو يف الكل مثل اجلنس البشري يف آدم األولأوهي دراسة تؤكد 
كتاب و ما يؤكده القديس اثناسيوس يف وه ،واجلنس البشري اجلديد يف يسوع املسيح

كما يف ) "٢٢ - ٢١: ١٥كو  ١(، ال سيما اقتباس ١٠، ٩الفصول جتسد الكلمة يف 
 ).٥:  ١٠" (آدم ميوت اجلميع هكذا يف املسيح سيحيا اجلميع
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 :القيامة العامة
بل  ،ج له البعضمنفرداً بالشكل الذي يرو" القيامة العامة"مل يرد هذا التعبري  
يف آدم ميوت اجلميع هكذا يف املسيح سيحيا "ذكر القديس اثناسيوس التعليم الرسويل ي

حتت (وبالتايل فنحن اآلن ال منوت بعد كمدانني  ،)٢٢-٢١: ١٥كو  ١" (اجلميع
 ،)٥: ١٠" (نتظر القيامة العامة للجميعيقومون من املوت ن ناسٍبل كأُ ،)حكم املوت

 .ينا تعليم عن قيامة عامة بقوة اهليةوليس لد ،فاملسيح هو سبب القيامة

 :الشفيع لدى اآلب
على القديس  الشفيع أو السفري لدى اآلب ورد يف كتابات اآلباء السابقني 

: ٨الرد على كلسوس : أورجيينوسالعالمة (بن الكلمة املتجسد هو عمل اال. اثناسيوس
 :وشفاعة املسيح حتمل عدة معاين .)٦

أو الثاين الذي حيتوي يف كيانه اإلهلي املتجسد  الرب هو آدم األخري :أوالً
وبشكل خاص الذين نالوا التجديد فيه، فهو الذي يعمل دائماً  ،اجلنس البشري كله

: ٧(أن يعيد خلق الكل و ،)٥: ٧جتسد الكلمة " (بالفاسد إىل عدم فساد يأيت"لكي 
لبشر من لكي يسترد ا ألجل اجلميع"لقد مات ) ١: ٩(، ويعطي نعمة القيامة )٥

 ).٥: ١٠(الرب نفسه بداية حياة جديدة  فهو ،)٣: ١٠" (الفساد
الشفيع يعلن اآلب ويعطي معرفة لإلنسان اجلديد لكي يصبح للحياة  :ثانياً

الكلمة  يف حنن نرى صورة اآلب .)كله ١١راجع فصل (اإلنسانية شركة مبعرفة اهللا 
الساقط ظلمة جهل اإلنسان  ال تدخلها) ٣: ١١" (حياة حقيقية"بح هذه الرؤيا وتص
 .)٤: ١١(وال الوقوع يف هاوية الوثنية  ،باهللا

لقد بات من الضروري يف مناسبة أخرى أن نفتح موضوع التجديد وعالقة 
وهو ما ملسه القديس اثناسيوس يف اختصار شديد يف  ،التجديد مبعرفة اإلنسان باآلب
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ة مع الفعل اليوناين الذي حتتاج إىل وقفة قصري نالكن ،)٧راجع فقرة  ١٣الفصل (
 releaseعين ي αφεσις الفعل ألن ؛)١: ١٤ف (إىل مغفرة الذي ورد يف يترجم 

وهو ما  ،)١: ١٩احلوار (عند الشهيد يوستينوس  إطالق سراح حسبما ورد، أو حترير
وأيضاً  ،)٢١: ١ضد اهلرطقات (ئوس يرينإيتم يف املعمودية حسب شرح القديس 

ومن الفعل جاءت الكلمة . جنيل يوحناإعلى ) ١: ٢٨عظة (القديس ذهيب الفم 
αφετος  لكن"احلر"تعين اليت ، بسبب تأثري " العفو"ر معىن الفعل إىل وبكل أسف تغي

وانعدام التواصل مع  واالنقطاعولوجية العثمانية يال سيما يف ظل األيد ،الثقافة السياسية
" العفو"يف العهد اجلديد اليوناين ال تعين واألفعال األخرى اليت وردت . اللغة اليونانية

: ٢٠يوحنا (الفعل الذي ورد يف وهو ذات  Let go" ترك"بل  ،"السماح"أو 
٢٣()6F١٥: ٥يعقوب  – ٣٤: ٢٣لوقا (بل هو طلب الرب على الصليب  ،)١(. 

يف أي العطاء بكرم، العطاء بزيادة  χαριζομαιيضاً الفعل أواستخدم العهد اجلديد 
غفر أي نولذلك يطلب الرسول أن  ،)٤٣ - ٤٢: ٧لوقا (حود كما يف مواجهة اجل

ألنه غفر حسب اللغة  ؛يكون لنا ذات الكرم واجلود الذي أظهره اهللا يف يسوع املسيح
ولكن حسب األصل اليوناين مل يكن هذا عفواً باملعىن الثقايف السائد بل كرماً  ،العربية
 :يف ترك

"Χαριζόμενοι εαυτοις καθώς καί ό Θεός χριστώ 
εχαρισατο ύμιν". 

 
 :جداً اًغريبجند وقع الترمجة العربية ولذلك 

سامحكُم اُهللا  كُونوا لُطَفَاَء بعضكُم نحو بعضٍ، شفُوقني متسامحني كَما"
 ).٣٢: ٤الترمجة البريوتية أفسس " (في الْمِسيحِ اًأَيض

                                                 
 .٣: ١٧ – ٤٧: ٧ – ٢٠: ٥لوقا  – ٢٦، ٢٥: ١١ – ٥: ٢مرقس  ٦ – ٢: ٩ – ١٥، ١٤: ٦ – ١٢: ٦راجع أيضاً مىت  )١(
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ورد الصورة  ،بل حترير اإلنسان من الفساد ،هذا هو عمل الشفيع ليس العفو 
ننا نتشبه باهللا يف إ" :كما يقول غريغوريوس النيسي يف شرح الصالة الربانية ،والغفران
وأحكام على جيل عرف عصا الرعاية غريبة جداً ويف عبارات قد تبدو  ،"الغفران

 :القطع اجلائرة
ليت تصدرها ألن الدينونة ا. واهللا سوف يؤيد ذلك ،هلم أنتاغفر "

نفسك حتت  أنتعلى القريب وهي حتت سلطانك سوف تضعك 
ن الذين يسعون فعالً؟ إ) يف هذه الطلبة(اذا قيل م. ..ذات الدينونة 

سب كلمات وراء الصالح جيدون يف اهللا املثال الذي يتشبهون به ح
هنا ف ،)١٦: ٤كو  ١" (ه باملسيحتشبأ انتشبهوا يب كما أ"الرسول 

ألن التدبري يبدو  ؛تكون مثاالً صاحلاً هللا نفسه نيطلب الرب أ
ه بالصالح اإلهلي، ولكن هنا حنن خمتلفاً، ألن الصالح يتحقق بالتشب

وهكذا  ،ه بنا اهللا حينما نفعل أمراً صاحلاًن يتشبأنتجاسر ونرجو 
ه تشب .نت يا اهللا ما أفعله أناأأفعل : ن تقول هللا نفسهأميكن 

 .بينما أنت ملك الكون ،و جمرد شحاذ فقريرب الذي ه خبادمك يا
نت ياأو لقد تركت كل ما علي لقد  .رب ال تطلب ما علي
املدين يل فرحاً، ليتك تفعل نفس  وأرسلتاستجبت ملن طلب مين 

 .)7F١( "الشيء معي

 :اخلالصة
صدر  بل هو حكم ،ليس املوت شخصاً أو شيئاً يقدم له الرب جسده -١ 

وليس من اآلب فقط كما شاع يف العصر  ،در من االبن نفسهص. من الثالوث نفسه
 :م الثالوثهذه هي كلمات املعلم العظيم الذي مل يقس. الوسيط

بطل حكم اهللا ويصفح فكيف يستطيع أن ي ،ن كان الكلمة خملوقاًإ"

                                                 
 .٥٦صفحة  Hilda C. Graffء الكنيسة ترمجة كتابات آبا ١٨شرح الصالة الربانية والتطويبات جملد  )١(
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نك تراب إ" :فإن اهللا قال.. أمر خاص باهللا .. عن اخلطية وهو 
 .مائتني وبذلك صار البشر) ١٩: ٣تك " (ىل التراب تعودإو
(بطلوا اخلطيةن يأذن كيف ميكن يف قدرة املخلوقني إ

8F

فإن الرب  )١
" إن مل حيرركم االبن" :ذاته هو الذي أبطلها كما قال هو نفسه

وهو ليس خملوقاً  االبن حر أنعلن حقاً أوبذلك  ،)٣٦: ٨يوحنا (
جوهر  بل هو الكلمة الذايت وصورةوال حيسب ضمن املخلوقات، 

يف البداية، وهو ) ١٩: ٣تك ( وهو الذي أصدر احلكم ،اآلب
 :وإذ قيل بواسطة الكلمة .عن اخلطايا) حرر –ترك (الذي صفح 

فإنه فيه هو ذاته قد حتققت احلرية  ،"ىل التراب تعودإأنت تراب و"
 ."بطلت الدينونةأُقد وبه 

 ).٦٧الة الثانية ضد األريوسيني فقرة قامل(
 :أو حسب كلمات الرسول ،قضية املوت وأبطل الدينونة ربال هكذا حلَّ 
 "أَبطَلَ الْموت وأَنار الْحياةَ والْخلُود بِواسطَة اِإلنجِيلِ مخلّصنا يسوع الْمِسيحِ، الَّذي"
 ).١٠: ١تيمو  ٢(
 ٢- ونقل عدد كبري من الذين ،عيب يف التعليم عن التوبةم لقد جرى تزييف 

 .ةكتبوا عن التوبة الكثري من مصادر غري مسيحي
إن  من كتاب جتسد الكلمة ثناسيوس يف الفصل السابعأأكد القديس  لقد

 ر طبيعة اإلنسان، بل كل ما تستطيعه هوال تقدر أن تغي") ٢: ٧(التوبة عن التعديات 
لتجديد ن اإ" ٤٤مث أكد بعد ذلك يف الفصل  ،)٣: ٧" (أن متنعهم عن اقتراف اخلطية

ذا كان إ" :وكان على ما يبدو جييب على اعتراض ،"بواسطة كلمة هو أمر مستحيل
 .)٣: ٤٤" (؟فلماذا ال جيدد كل األشياء بكلمة ،اهللا قد خلق كل األشياء بكلمة

. ن نتمعن يف دراسته جيداًأولكنه جيد اجلواب الذي حنتاج إىل  ،"معقول"واالعتراض 

                                                 
 .احلكم= املوت = الحظ أن اخلطية  )١(



 ٢٣ 

 :يقول املعلم العظيم ما يلي
 .اخللق من العدم كان بواسطة كلمة -أ

) أي احنالل الوجود(لكن اإلنسان املخلوق كان منحدراً إىل الفساد  -ب
 .واهلالك

داة يعلن أن يستخدم اجلسد أن يأيت الكلمة وأكان اإلنسان حمتاجاً إىل  -ج
 .فيها عن نفسه

 .كان الفساد واملوت ملتصقني بالكيان اإلنساين -د
حىت كما  ،ن تلتصق به احلياة بدالً من الفسادأج إىل كان األمر حيتا -هـ

 .)٤ - ٣: ٤٤(تصري احلياة يف داخل اجلسد أيضاً  ،صار املوت يف اجلسد
 :ننتبه إىل هذه العبارة بالذات أنلكن جيب 
أن تصري يضاً ، لكان من املالئم ألو كان املوت خارج اجلسد"

د صار داخل ولكن ما دام املوت ق. يضاًاحلياة خارج اجلسد أ
صار املوت سائداً على  ،وبوجوده يف كيان اجلسد ،نسيج اجلسد

 ،ن تصري احلياة داخل نسيج اجلسدأاجلسد، لذلك كان من الالزم 
 ".، فإنه يطرح عنه الفسادحىت إذا لبس اجلسد احلياة بدل املوت

 ).٥: ٤٤جتسد الكلمة (
 ثناسيوس العظيم يتكلم؟عن أي جسد كان أ: والسؤال هنا

ذلك اجلسد  ،جسد الكلمة"فهو يتكلم عن  ،واجلواب هو من نفس الفقرة 
راجع على سبيل (سابقاً  ليهإوهو ما سبق واشار  ،"القابل للموت الذي أخذه الكلمة

، وأيضاً ٤: ٩( "ألجسادنا مماثلٌ جسد"و ،"جسداً قابالً للموت" ١: ٩ – ٤: ٨املثال 
٤: ١٠(. 

 :يضاًأيقول  السابقعتراض وعندما جييب على اال
لكي إذا  ؛هلذا السبب كان من الصواب أن يلبس املخلص جسداً"
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بل إذ قد لبس  ،احتد اجلسد باحلياة ال يعود يبقى يف املوت كمائت
 ".، ويظل غري مائتفإنه يقوم ثانيةً ،عدم املوت

 .)٦: ٤٤جتسد الكلمة (
 :لكن اجلدير باالهتمام حقاً هو هذه العبارة

 ؛يف اجلسد عته مل يكن ممكناً أن يظهر إالَّن املوت حبسب طبيإ"
.. لذلك لبس الكلمة جسداً لكي يالقي املوت يف اجلسد ويبيده، 

 ."الرب هو احلياة
 ).٦: ٤٤جتسد الكلمة (

قد لبس اجلسد لكي ال يعود املوت والفساد .. كلمة اهللا "ألن 
يد منه الفساد بوهكذا أُ ،ألنه قد لبس احلياة كثوبٍ ؛يرهب اجلسد
 ".الذي كان فيه

 .)٨: ٤٤جتسد الكلمة (
فهو خمتلف متاماً  ،كل هذا يضع أمامنا األساس الالهويت الشرقي عن التوبة

 .عما هو سائد عندنا اآلن يف كتابات معاصرة أخذت من ثقافة غري مسيحية
 ،منا الذي جيدد اإلنسان هو اإللتصاق باملسيحإو اإلنسان،التوبة ال جتدد  :أوالً

 .ي البقاء يف هذه الشركةوالتوبة ه
ألن  ؛)١٤: ٩عب (اليت توصف بدقة بأا ميتة التوبة عن أعمال اجلسد  :ثانياً

 .التجديد هو للحياة
وحسب التعبري القبطي  ،هو حترير اإلنسان -كما ذكرنا  -الغفران  إن :ثالثاً

 ،وتوهو إطالق السراح من أسر امل ،"التحليل"أو حسب اللغة الدارجة " فك األسر"
 ،"انتقال هو لعبيدك بل ال يكون موت" :ولعلنا نسمع عبارة األوشية .وهو أسر اخلطية

هو التعليم الذي  ،ففالتعليم املزي ."موت اخلطيةحنن عبيدك ال يقوى علينا " :وقبلها
 .أي حياة الكلمة املتجسد نفسه ،ن حيرمنا من الشركة يف احلياةأيريد 
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الدفاع عن الشركة يف احلياة اإلهلية يف لقد كان من الضروري  :رابعاً
 اًهلنا الهوتإوعن تناولنا عمانوئيل  ،وعن حلول أقنوم الروح القدس فينا ،الثالوث

كل هذه هي مياه ف ؛"غري منقسم من بعد االحتاد إىل طبيعتني"ألنه  ؛وجسداً ودماً
حياة األبدية، كىن املسيح الرب فينا بالروح القدس، حلول روح يسوع فينا للس ،احلياة

حىت ال نسقط يف  ؛"يف جمد قيامته"لوهيته إتناولنا جسد ودم الكلمة لكي نشترك يف 
ألا تنكر التجسد  من الداخل؛ هي جموفة ، بينمامسيحية مزيفة هلا شكل املسيحية

ومل يكن  ،ر شيئاً يف عالقة االنسان باهللاألن التجسد مل يغي ؛رغم اعترافها اللفظي به
لوهية الكلمة املتجسد، وتنكر صلب إاملائت الذي احتاج إىل  اإلنسانيد ساس جتدأ

وتنكر القيامة  ،حول الرؤيا إىل دفع الثمن لكي ال ننال هزمية املوتتعندما ت املسيح
مث تنكر الوهية الروح القدس  ،عندما تبشر بقيامة عامة ليس هلا عالقة بقيامة املسيح

عطيت لتدبري الكنيسة يف أُبل مبواهب مؤقتة  ،بالروح ألننا ال نشترك يف حياة اهللا نفسه
وهو  ،قرأهنسمعه ونراه ونويبقى احلديث عن هذه املسيحية املزيفة ما .. هذا الزمان 

ألا تطلب احلياة األبدية ومرياث امللكوت  ؛ضد كل ما تصلي الكنيسة وتطلبه
لروح القدس نفسه ونوال ا ،"لنضيء بشكلك احمليي"والتحول إىل شكل املسيح احلي 

 .واإلفخارستيايف املعمودية واملريون 
فإننا نتناول جسده الذي مسح بالروح  ،ننا عندما نتناول جسد الرب ودمهإ

 .القدس نفسه
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-٣ -
 رئيس الكهنة يسوع املسيح إلوهية

 
الكاهن الواحد يسوع املسيح  ن نذكرأجيب يف إطار الكالم على ذبيحة االبن  

، فهو )٦: ٤٤جتسد الكلمة " ( اجلسد ويبيدهي يالقي املوت يفلبس اجلسد لك"الذي 
هو ) ٤: ٧(والعمل األساسي للكلمة اخلالق  .)٨ - ٧: ٤٤ – ٥: ١٠" (احلياة"

ده فصار جس ،)٤: ٨(بطل ناموس املوت لقد جاء لكي ي .)٢: ١٤(جتديد اإلنسان 
ة الذي جاء لكي ألنه احليا ؛غلب املوت لقد. )١٠: ٩(حياً بسبب االحتاد بالكلمة 

كان وال زال مينح احلياة للكون ولكن يف جتسده  ،كان يف اجلسد .)٥ :١٦(جيددنا 
ألن كل األشياء تستمد منه احلياة وتعتمد  ؛ي كل األشياءيحي"هو ف ،)٢ :١٧( كله

 ).٦ :١٧(" عليه يف بقائها
راجع جتسد الكلمة (ضابط الكل  وصف بأنهولذلك ي ،هو يضبط كل األشياء 

اجلسد املقدس والدم الكرمي اللذان ملسيحه الضابط "القداس الباسيلي وعبارة  ،١: ١٨
: ١٠(ي جاء لكي يأيت بنا إىل اآلب فإذا كان الكاهن هو اإلله املتجسد الذ. ")الكل

٣(، وهو كخالق جيدبطل ناموس املوت دنا وي)فإن حلول الكلمة يف اجلسد  ،)٤: ٨
 "الكلمة صار جسداً وحل فينا"فـ ،"فينا"يضاً أكنه هو ول ،"بيننا"هو . هو حلول دائم

 :حسب األصل اليوناين والترمجة القبطية) ١٤: ١يوحنا (
Ouoh picaji aferoucarx ouoh afswpi nqr/i 

nq/ten 

وهو  ،ليست سكىن خارجية كما تعين أن سكناه فينا. تعين اإلنسانية "فينا"و 
التأكيد ولكن يف الوقت احلاضر نكتفي ب ،تاج إىل دراسة شاملةحيوإن كان موضوع 
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 :تعين" فينا"أن على 
 .رأس اجلسد الكنيسة -١
 .مصدر احلياة لكل من يتحد به -٢
٣- منا لآلب يف قربان حمبتهالشفيع الذي يقد. 
وليس  ،اماً خيدمون أسرار حمبتهداإلله املتجسد الذي يقيم خ ،الكاهن -٤

ألن خدمة الرب هي جتديد  ؛حيلون حمل خدمته أو ،ن يأخذون مكانهوال م ،شفعاء
 .وهو العمل اإلهلي الذي ال ميلكه أي خملوق ،اإلنسانية
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 ملحق
 

 األسرار
 القديس أثناسيوس يف كتابات

 

 :عدم فاعلية معمودية األريوسيني
 ،فإم يتهورون ويفقدون كمال السر ،هؤالء األريوسيونأما "

وهم  ،ل باسم اآلب واالبنر يكمن كان السإألنه . وأعين املعمودية
والذي  ،املولود منه) االبن(ألم ينكرون  ؛ال يعترفون بآب حقيقي

ون ينكرون االبن احلقيقي ويسمو ،هو واحد معه يف اجلوهر
بناً آخر، إذ ام يتصورونه يف خميلتهم كمخلوق من ألنفسهم ا

ماً وعدمي العدم، أال يكون طقس املعمودية الذي يتممونه فارغاً متا
 ... ؟اجلدوى

بل باسم خالقٍ ،دون باسم اآلب واالبنألن األريوسيني ال يعم 
ختتلف  ،م يعطوان املعمودية اليت يظنون أفإهكذا . ..وخملوق 

 . ..احلقيقية ) املعمودية(عن 
رب هو الذي يعطي املعمودية، بل هو  فليس الذي يدعو ويقول يا

 ."عنده اميان مستقيميكون  االسم،الذي عندما يدعو 
 ).٤٢: املقالة الثانية ضد األريوسيني(
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علن للموعوظنياألسرار تسليم سري ال ي: 
 ،ال جيب أن نعلن األسرار املقدسة للموعوظني"

 ..كشف للوثنيني ن تبل األسوأ من ذلك أ
 ".)٦: ٧مىت " (طرح القدسات أمام الكالبن ال تأألن الرب أمر 

 ).٢٦: ٢٥د اآلباء اليونانيني جمل(

 :مبىن الكنيسة من الداخل
مجعوا املقاعد وكرسي األسقف  ،عندما هجم اجلنود على الكنيسة"

ن حيصلوا عليه أوكل ما استطاعوا  ،واملائدة اخلشب والستائر
 ."مام الباب يف الشارع الكبريأفيه النار  وأشعلواخرجوه خارجاً أو

 .)٧٩٣: ٢٥األريوسية اليت بال تقوى جملد تاريخ (

 :إىل الكنيسة يف أسرار اإلنضمام االنضمام
 ،أي الشمامسة وهم حيملون اخلبز والكأس ،سوف ترون الالويني"

 ،ولكن اخلبز واخلمر يظل خبزاً ومخراً حىت صلوات االستدعاء
يصبح اخلبز جسد  ،ن تقال الصلوات الكربى العظيمةأولكن بعد 

واالستدعاء قبل الصلوات . والكأس هو دمه ،ربنا يسوع املسيح
ولكن بعد الصلوات الكربى  ،هذا اخلبز وهذا الكأس يظل كما هو

حيل الكلمة على اخلبز والكأس ويصبح اخلبز  ،واالستدعاء املقدس
 ."جسده

)عظة للذين عيف الكنيسة الكربى اليت بناها البابا دوا م
وردت يف الدفاع  ،السكندري، وسميت باسم البابا ثاؤنا

 – ٣٢٥: ٢٦جملد  ١٥طني فقرة لإلمرباطور قسطن
٣٢٦(. 




