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 مقدمة

خلفــه ابــن شــقيقته كــريلس علــى   م٤١٢عنــدما انتقــل البابــا ثــاوفيلس إىل العــامل اآلخــر ســنة  
أمههــا  نكرســي مــار مــرقس يف نفــس الســنة. وبــدأ كــريلس حياتــه األســقفية جبهــود رعائيــة ضــخمة كــا

رأس اجملمـع املسـكوين  م٤٣١سـكندرية. ويف سـنة شرح إجنيل لوقا يف عظات مسائية كـل يـوم يف اإل
فـاً الهوتيـاً لتأكيد تعليم الكنيسة اجلامعة ضد نسـطور. وقضـى كـريلس حياتـه مؤلِّ  دَ قِ ي عُ ذالثالث ال

 .م٤٤٤بارعاً إىل أن تنيح سنة 

 مؤلفات القديس كيرلس

 المقدسةاألسفار  تفاسير :والً أ

عـــرف وهـــي ســـبعة عشـــر كتابـــاً حتـــت عنـــوان العبـــادة بـــالروح واحلـــق.. وثالثـــة عشـــر كتابـــاً تُ  
بقــى منهــا  ،، وهــي تغطــي خمتــارات مــن كــل أســفار العهــد القــدميGLAPHYRAبالتفاســري األنيقــة 

مث شـذرات مـن تفاسـري  ،مـع تفسـري أشـعياء ،ومجيع األنبياء الصغار ،اجلزء اخلاص باألسفار اخلمسة
عــد تفســري إجنيــل يوحنــا للقــديس كــريلس . ويف العهــد اجلديــد يُ ١١٩إىل مزمــور  ١املــزامري مــن مزمــور 

عظـــة علـــى إجنيـــل لوقـــا  ١٥٦اإلســـكندري أفضـــل تفســـري يف مكتبـــة اآلبـــاء علـــى وجـــه اإلطـــالق. مث 
وكورنثــوس  ،ىل روميــةوالرســالة إ ،احتفظــت هبــا الكنيســة الســريانية. مث شــذرات خمتصــرة إلجنيــل مــىت

 والباقي مفقود. ،والعربانيني ،الثانية

 : الكتب الالهوتية :ثانياً 

محل األول اسـم الكنـز يف وحـدة الثـالوث القـدوس، والثـاين عـن  ،كتابان ضد األريوسية - 
منهــا تســجيل حــوار بــني كــريلس وبــني  دَ َصــوحــدة الثــالوث القــدوس، وهــو عبــارة عــن ســبعة كتــب قَ 



٥ 

 - ٤٢٣تبت كلهـا قبـل البدعـة النسـطورية أي مـا بـني رح إميان الكنيسة. وقد كُ أحد األشخاص لش
٤٢٥. 

ـــــب باســـــم ،املقـــــاالت ضـــــد نســـــطور -  ـــــ .الصـــــحيحاإلميـــــان  وهـــــي ثالثـــــة كت ه األول موجَّ
 لإلمرباطور ثيؤدوسيوس.

 للدفاع عن الفصول االثين عشر. ةعشر ضد نسطور، مث مقاالت ثالث االثينالفصول  - 

لــــى جمموعــــة مــــن عظــــات عخلمــــس ضــــد جتــــديف نســــطور، وهــــي أصــــالً رد املقــــاالت ا - 
 نسطور.

مــا دار لِ  وشــرحٌ  ،الــدفاع املوجــه لإلمرباطــور ثيؤدوســيوس، وهــو دفــاع عــن جممــع أفســس - 
 فيه.

 مقالة شرح جتسد االبن الوحيد. - 

 مقالة عن املسيح الواحد. - 

 ضد الذين جيهلون أن العذراء والدة اإلله. - 

 ديودوروس وثيؤدور املصيصي.مقالة ضد  - 

علــى الكتــب الثالثــة الــيت كتبهــا  وهــو ردٌّ  ،كتــاب رد علــى اإلمرباطــور يوليــانوس اجلاحــد - 
 ".إلمرباطور بعنوان "ضد اجلليلينيا

 .٤٤٢ - ٤١٤رسالة فصيحة كتبت ما بني سنة  ٢٩ - 

 رسالة عقائدية يف غاية األمهية. ٩٠ - 

لقيــت يف كنيســة مهيــة. ولعــل أروعهــا العظــة الــيت أُ عظــة علــى قــدر كبــري جــدا مــن األ ٢٠ - 
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عروفـــة باســـم املالســـيدة العـــذراء أثنـــاء انعقـــاد جممـــع أفســـس، وهـــي العظـــة الرابعـــة يف هـــذه اجملموعـــة و 
 "متجيد العذراء والدة اإلله".

 كتابات القديس كيرلس باللغة القبطية:

لـه". وهنـاك عظـة أخـرى عظة واحدة باللغة القبطية الصـعيدية عـن "والـدة اإل Budgeنشر  
جمموعــــة أســــئلة وأجوبــــة  CRUMو عــــن االحتمــــال والتســــامح. ونشــــر العــــامل األملــــاين نيــــمليانشــــرها 

 للقديس كريلس مع الشماس أنثيموس، وهي ذات أمهية بالغة من الناحية العقائدية.

 كتابات القديس كيرلس باللغة العربية:

الســريانية ضــمن الكتــاب املشــهور  عشــر ضــد نســطور مرتمجــة عــن االثنــاوصــلتنا الفصــول  
 .من رسائل القديس كريلس مرتمجة أيضاً عن السريانية يف نفـس الكتـاب وبعضٌ  ،"اعرتافات اآلباء"

وعظة عن عيد الغطاس يف جمموعة ميامر عن األعياد السيدية مرتمجة عن القبطيـة، ويبـدو ا�ـا فعـال 
 من قول كريلس.

 االبن الوحيد: القيمة الالهوتية لمقال شرح تجسد

املســــيح"، "وهــــي كيــــف نفهــــم:  ،يطــــرح هــــذا املقــــال عــــدة أســــئلة وضــــعها كــــريلس بنفســــه 
وهــو هنــا يشــرح ألقــاب وأمســاء وصــفات املســيح بطريقــة الهوتيــة  ؟"الكلمــة"يســوع"، "عمانوئيــل"، "

 سهلة.

ظ فـــلســـوف يكتشــف أن  ،ومــن يراجــع الفقـــرات اخلاصــة بشــرح هـــذه األلقــاب والصــفات 
ميســح كــل الــذين يؤمنــون بــه ألنــه  ؛وإمنــا صــفة ليســوع حتــدد عملــه اخلالصــي ،امســاً  "املســيح" لــيس
 .بالروح القدس
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يفـــوق العقـــل  رٌّ ِســـ االحتـــادبـــني الالهـــوت والناســـوت يؤكـــد كـــريلس دائمـــاً أن  االحتـــادوعـــن  
ل البشري، وأنه من الصعب على اللغة البشرية أن تدرك كنهه، وكل ما ميكننا أن نقولـه يف هـذا اجملـا

ـــيس هـــو مصـــاحبة أو اتصـــال بـــني الالهـــوت والناســـوت االحتـــادهـــو أن  حقيقـــي.  بـــل هـــو احتـــادٌ  ،ل
بـــل نفـــى اآلراء اخلاطئـــة. وهـــذا هـــو التيـــار  ،االحتـــادويالحـــظ القـــارئ أن كـــريلس مل يقـــل لنـــا مـــا هـــو 

"، وهـي Apophatic Theology - الواضح يف الالهوت الشرقي املعروف باسم "الالهـوت السـليب
ا تعـــارف عليــــه اآلبــــاء. مــــذلـــك أن كلمــــة ســــليب هلـــا وقــــع مغـــاير لِ  ،عيفة يف اللغـــة العربيــــةتســـمية ضــــ

فاألســرار اإلهليــة ال ميكــن شــرحها أو إدراك كنههــا.. ومــا ميكننــا أن نقولــه عنهــا هــو أ�ــا ليســت كــذا 
وكذا دون أن نقول ما هي.. هـذا هـو الالهـوت السـليب، وهـو الهـوت يـرتك للـنفس اإلنسـانية حريـة 

ولــيس يف ضــوء املقــوالت العقليــة، وهــو بــال شــك الطــابع املميــز  ،ث يف ضــوء االختبــار الســريالبحــ
 لالهوت الشرقي األرثوذكسي.

بإعالن صعوبة إدراك حقيقة االحتاد بني الالهوت والناسـوت، بـل  ولكن كريلس مل يكتفِ  
وخيمــــة  ،نةوالسوســــ ،مــــن الكتــــاب املقــــدس مثــــل اجلمــــرة م تشــــابيه وصــــفها هــــو بأ�ــــا مــــأخوذةٌ قــــدَّ 

االجتمـاع. ومــن املالحــظ أن التشــبيه األخــري هـو قلــب تذاكيــة األحــد يف األبصــلمودية القبطيــة. وال 
 ٣٢أم هــو الــذي وضــع التذاكيــة. واملقطــع رقــم  ،ميكننــا أن نقطــع إذا كــان كــريلس اســتعان بالتذاكيــة

يــرتجم هــذا  لمودية الســنوية مــن تذاكيــة يــوم اخلمــيس. ومــنصــيكــاد يكــون مــأخوذاً بنصــه مــن األب
 أمام نص مقتبس عن غريه.أنه  املقطع يستطيع أن يفهم إحساس املرتجم عندما يشعر

خصوصـــا  ،وقيمـــة كتـــاب "جتســـد االبـــن الوحيـــد" بـــال حـــدود. فكـــل عبـــارات هـــذه املقالـــة 
هـي  ،".. حىت عبارة القداس القبطي "وجعله واحداً مع الهوتـه ،ة باحتاد الالهوت بالناسوتتعلقامل

وقلب الهوت كريلس على وجـه اخلصـوص. وقـد أشـرنا يف احلواشـي  ،هوت اإلسكندريةمن قلب ال
علــى قــدر اإلمكــان إىل املصــطلحات والتعبــريات الفنيــة الدقيقــة الــيت أخــذهتا كتــب الكنيســة القبطيــة 

 أو اليت وضعها كريلس وخلفاؤه. ،عن كريلس
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هوتية إلميان كنيستنا. ولسـوف ونشر هذه املقالة هو مبثابة اكتشاف للخلفية التارخيية والال 
يــأيت الوقــت الــذي يتأكــد فيــه للجميــع أن القــديس ديوســقوروس مل خيــرج عــن تعــاليم أســالفه، بــل 

 شيع عنه من افرتاءات.متسك هبا يف وجه العاصفة على الرغم مما أُ 

نرجو أن تكون هذه الرتمجة بداية نشر كل مؤلفات القديس كريلس السـكندري وغـريه مـن  
ن يغفــــر لنــــا كــــريلس تكاســــلنا عــــن دراســــته ونشــــر تعاليمــــه املقدســــة الــــيت أنقــــذت أ. ونرجــــو اآلبــــاء.

  وأنارت طريق الكنيسة عرب العصور. ،األرثوذكسية



٩ 

 

 يدِ حِ الوَ  االبنِ  دِ تجسُّ  رحُ شَ 

 

 ما معنى كلمة "المسيح"؟ -١

ــ ،تعريــفٍ  " قــوةُ "املســيحِ  لفــظِ لــيس لِ   أو  ،مــا، كمــا أن كلمــة "رجــل" شــيءٍ  ح جــوهرَ وال يوضِّ
واســــم  .بــــل تشـــري إلــــيهم فقــــط ،عــــن جـــوهر حامليهــــا ح شــــيئاً ال توضِّـــ أمســــاءٌ  ،"حصـــان" أو "ثــــور"

 سوف نفحصه. عن شيءٍ  نُ "املسيح" يعلِ 

هلـــم علـــى  عالمـــةً  ســـحةُ بالزيـــت، وكانـــت املِ  الـــبعضُ  حَ ِســـمُ  ،حســـب مســـرة اهللا ،يف القـــدمي 
داود النــيب ألن  ؛"مســحاءوا "ُعــولــذلك دُ  ،بــالروح القــدس حيــاً ســحوا رو . واألنبيــاء أيضــاً مُ المملكــة

: ١٠٥" (مزمــور يوال تــؤذوا أنبيــائ مســحائي متســوا وال"عــن اهللا نفســه فيقــول:  اً املبــارك ينشــد معــربِّ 
). ١٥: ٣ حـب( "مسـحائكخرجـت خلـالص شـعبك خلـالص "وحبقوق النيب يقول أيضـاً:  .)١٥

حوا بالزيـت، ِسـمثـل الـذين مُ  رمزيـةٍ  ، لـيس بصـورةٍ حَ ِسـمُ ، فقـد ص الكـلللمسيح مخلِّ لكن بالنسبة 
مثــل الــذين اختــارهم اهللا لتنفيــذ تــدبريه، أي مثــل  حَ ِســح لكــي ينــال نعمــة وظيفــة النــيب، وال مُ َســومل ميُ 

حســـبما  ،ليســـتويل علـــى أرض البـــابليني وقـــاد جيشـــاً  ،علـــى الفارســـيني واملـــاديني كَ َلـــقـــورش الـــذي مَ 
نــا أمســك أالــذي  لقــورش مســيحيهكــذا يقــول الــرب "لــذلك قيــل عنــه: و  ،اهللا ضــابط الكــل هكــحرَّ 

 يَ عـــدُ أنــه  ). وال جيـــب أن ننســى أن الرجــل (قــورش) كـــان وثنيــاً، إالَّ ١: ٤٥بيــده اليمــىن" (أشــعياء 
لقهــر  بســبق معرفــة اهللا قــد نــال قــوةً ألنــه  ؛ه ملكــاً حَ َســاألمــر الســمائي قــد مَ "مســيحاً" كمــا لــو كــان 

 بالد البابليني.

ي آدم بسـبب تعـدِّ  هـو مـا سـيأيت: ،"معنـى كلمـة "المسـيحن نقوله خبصـوص ما نريد أ إن 
الــيت صــارت  البشــريةَ  الطبيعــةَ  القــدسُ  ق الــروحُ ارَ ). وَفــ١٤: ٥(روميــة  "ملكــت اخلطيــة علــى الكــل"



١٠ 

احتاجـت إىل رمحـة  ،تعود الطبيعة البشرية من جديد إىل حالتهـا األوىل يالبشر. ولكيف كل  مريضةً 
صـار االبـن الوحيـد كلمـة اهللا  كالقـدس. لـذلالـروح  مسـتحقةً  ،سب مبوجب رمحـة اهللاهللا، لكي حتُ 

، حــىت فيــه وحــده خــاٍل مــن الخطيــةولكنــه  ،مــن األرض جبســدٍ األرض  ، وظهــر للــذين علــىإنســاناً 
عودة إىل اهللا بـــــال وتتجـــــددبـــــالروح القـــــدس،  وتغتنـــــيالطبيعـــــة البشـــــرية مبجـــــد عـــــدم اخلطيـــــة،  جتـــــوَّ تُ 

نـا داود مُ السـبب يعلِّ  ابيننـا. وهلـذالنعمـة الـيت بـدايتها املسـيح البكـر إلينـا  هكذا تصلألنه  بالقداسة.
مســحك اهللا إلهــك بزيــت لــذلك  ،"أنــت أحببــت الــرب وأبغضــت اإلمث النــيب املبــارك أن نرتــل لالبــن:

ـــن قـــد مُ ٧: ٤٥"(مزمـــور البهجـــة ـــة. وكمـــا قلـــت إن مبـــديح عـــدم  كإنســـانٍ   حَ ِســـ). فكـــأن االب اخلطي
للحصـــول علـــى الـــروح القـــدس الـــذي لـــن  وصـــارت فيـــه مســـتحقةً  ،دت فيـــهالطبيعـــة البشـــرية قـــد جمُِّـــ

تـب يفارقها كما حدث يف البدء، بل صارت مسرته (الروح القدس) أن يسـكن فينـا. لـذلك أيضـاً كُ 
). فاملسـيح هـو كلمـة اهللا ٣٢: ١على املسـيح واسـتقر عليـه (يوحنـا  )١(بسرعةٍ  أن الروح القدس حلَّ 

 حَ َســـحســـب اجلســـد، ولكنـــه كإلـــه ميَ  كإنســـانٍ   حَ ِســـالـــذي ألجلنـــا صـــار مثلنـــا، ويف صـــورة العبـــد، ومُ 
 بروحه الذين يؤمنون به.

 كيف يجب أن نفهم "عمانوئيل"؟  -٢

)، ومثلنــا ١٦: ٢بنســل إبــراهيم "(عربانيــني  )٢(مســكأ"ألنــه  ؛عمانوئيــل يَ عــاهللا الكلمــة دُ  
ن أ.وحنـــن نعـــرتف بـــ)٣("اهللامعنـــا وعمانوئيـــل تعـــين " ،)١٤: ٢"شـــاركنا يف اللحـــم والـــدم "(عربانيـــني 

ال يوجــد فيــه اهللا  مكــانٍ  أيُ ألنــه  .مــا دون أن يكــون محصــوراً فــي مكــانٍ الكلمــة اهللا هــو معنــا، 
"كمـا  :كمـا قيـل ليشـوع  ،كـان قـد جـاء ملسـاعدتنا؟! وهـو لـيس معنـا كمـا لـو  األشياءالذي ميأل كل 

أي  ،صـار مثلنـاألنـه  ؛). ولكنـه معنـا٥: ١كنت مع موسى سوف أكون معك أنت أيضاً"(يشـوع 
  بطبيعته.كلمة اهللا غري متغريِّ ألن   ؛دون أن يفقد طبيعته (اإلهلية) ،بشريةً  أخذ طبيعةً 

أي الطريان السريع عالمة على  ،يف هذا النص من إجنيل يوحنا معىن حلول الروح القدس بشكل محامة ) يشرح القديس كريلس١(
 .الشوق

 ألنه صار ضمن الناس. ؛سب مثل الناسبل أن حيُ  ،اجلسد البشري اختاذبراهيم تعين ليس جمرد إ) أمسك بنسل ٢(
 :راجع صلها العرباين، إذ تأيت كلمة معنا قبل كلمة إيل.أهر من أو معنا اهللا حسبما يظ ،) ميكن ترمجة عمانوئيل إىل اهللا معنا٣(

Fohrer, Hebrew and Aramic Dictionary of the O. T. P. 33. 
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ُـــ  "كمـــا كنـــت مـــع موســـى ســـأكون  :قيـــل ليشـــوعأنـــه  رغـــم، اهللا "عمانوئيـــل" دعَ وملـــاذا مل ي
كـان مــع كـل القديســني؟ والســبب هـو أن كلمــة اهللا أصــبح أنــه   رغــم ،اهللا عمانوئيـل دعَ ومل يـُـ، معـك"

وحتـدث مـع النـاس، وأسـس   هـو أظهـر ذاتـه علـى األرض." :معنا يف الوقت الذي حتدث عنه بـاروخ
نـا ولـيس آخـر سـواه"(باروخ هـو إهلألنـه  كل طرق التعليم، وأعطاه ليعقوب عبـده وإلسـرائيل حبيبـه،

ألن  ؛مل يكـن "معنـا" بـاملعىن الـذي حتـدث عنـه بـاروخ ،ق بطبيعتـه اإلهليـةيليـوكما  ).٣٧ - ٣٥: ٣
فمــا أعظــم الفــرق بــني الطبيعتـــني.  ،والناســوت ال تســمح باملقارنــة بينهمــا )١(ق بــني الالهــوتو الفــر 

ولــذلك يــتكلم داود اإلهلــي عــن العالقــة الســرية الــيت كانــت قبــل التجســد، بــني اهللا الكلمــة، وبيننــا، 
فهــو  ،ا اآلن). أمَّــ١: ١٠ملــاذا حتتقرنــا يف أزمنــة الضــيق"(مزمور  .ويقــول بــالروح: "ملــاذا تركتنــا يــا رب

أمسك بنسل إبـراهيم كمـا قلـت، ألنه  ؛أن يفقد ما له ال يرتكنا، بل هو معنا عندما صار مثلنا دون
 ورآه البشر كإنسان ميشي على األرض. ،خذ صورة العبدأبل 

ــخيُ  إن عمانوئيــل و"المســيح"  مثلنــا   حَ ِســمُ ألنــه  ؛فهــو املســيح .ان االبــن الواحــد نفســهصَّ
 ،هـو نفسـه كإلـهوبداية اجلنس البشري اجلديد. وباملثل،  األولألنه  ؛خذ الروح للبشريةأو ، كبشر

 بالروح القدس كل الذين يؤمنون به. سحُ ميَ 

هـوذا " :صار معنا على النحو الذي شرحته، والـذي خيربنـا بـه أشـعياءألنه  ؛وهو عمانوئيل
العـذراء القديسـة حبلـت بـالروح ألن  ).١٤: ٧أش "(عى امسـه عمانوئيـلالعذراء حتبـل وتلـد ابنـاً وتـد

تجســد غــري املألن  املولــود عمانوئيــل. عــيَ دُ  ذلــك فقــطعنــد القــدس وولــدت حســب اجلســد ابنــاً، 
هلنــــــا ولــــــن إ"ســــــيظهر اهللا  . وقــــــد حــــــدث هــــــذا طبقــــــاً ملــــــا ذكــــــره داود:دَ لِــــــعنــــــدما وُ  أصـــــبح "معنــــــا"

أنــا هــو الــذي يــتكلم، " شــعياء أشــار إليــه:أأيضــاً مــا أؤمــن أن هــو و  ،)٣، ٢: ٥٠يســكت"(مزمور 
نبيـاء، ولكنـه صـار معنـا دث مـن خـالل األحتـ ،الكلمـة قبـل أن يتجسـدألن  ).٦: ٥٣"(هأنذا آتـي
 متجسداً.

ولكنه أصبح معنا  ،ألنه معنا منذ بداية العامل ؛) يشرح القديس كريلس "عمانوئيل "على أنه اسم اهللا عندما صار معنا باجلسد١(
 م معىن: "اهللا معنا".لك وضع كريلس هذه العبارة لكي يدعِّ ولذ حنو جديد فريد. ىعل
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 ؟من هو يسوع -٣

ــــابع تأمُ إ  ــــا يُ ن تت ــــل لن ــــن اهللا، فاملســــيح وعمانوئي ويســــوع لزمنــــا أن نتحــــدث عــــن الواحــــد اب
: ١نـه ســيخلص شـعبه مــن خطايـاهم "(مــىت أ": جـاء مـن احلقيقــة "يســوع" م. واالسـواحــد شـخصٌ 

 ،صـــار معنـــا ،بســـبب مـــيالده مـــن امـــرأة ،يعـــين أن كلمـــة اهللا عمانوئيـــلكمـــا أن االســـم ألنـــه   ).٢١
"، صــنا حنــن شــعبه"ألنــه خلَّ  يســوعمثلنــا كبشــر، هكــذا أيضــاً  حَ ِســمُ ألنــه  ؛كــذلك  عــيَ دُ  والمســيح

 يليــق أن تكــون اخلليقــة ملــكٌ  الألنــه  الكــل بالطبيعــة. ، وربُّ الحقيقــةباهللا أنــه  وهــذا االســم يوضــح
 حىت وهو يف اجلسد. ،لالبن الوحيدهي  األشياءن كل إإلنسان، بل من الالئق أن نقول 

يـب أن علـى هـذا جنُ  .شـعب موسـى يَ عـن شـعب إسـرائيل دُ إوقـال  وربما اعتـرض الـبعضُ  
وصــنعوا العجــل يف  ،دوا علــى اهللاولكــن عنــدما متــرَّ  هــذا حقيقــي.و شــعب اهللا  يَ عــشــعب إســرائيل دُ 

 وهــذا ال بــل تــركهم لرعايــة بشــر. ،أن يــدعوهم شــعبه ضَ فَــمــوا مــن كرامــة االنتســاب هللا، ورَ رِ يــة، حُ الربِّ 
هـو ": وعـن هـذا قـال داود .األشـياءلقـت كـل اهللا الـذي بـه خُ ألنـه  ؛ينطبق علينا حنن خاصة يسـوع

 خرافـــي": ) وهـــو نفســـه يقـــول عنـــا٣: ١٠٠وحنـــن شـــعبه وغـــنم رعيتـــه"(مزمور  ولـــيس حنـــن. صـــنعنا
 ليكــون الكــل رعيــةً ...  أخــر ليســت مــن هــذه احلظــرية خــرافٌ  لــي" :وأيضــاً ، تســمع صــويت وتتبعــين"

"مسعــان بــن يونــا : ). وهــو أيضــاً أوصــى املبــارك بطــرس٢٧ - ٢٦: ١٠"(يوحنــا واحــدٍ  لــراعٍ  واحــدةً 
 ).١٥: ٢١ارع محالين"(يوحنا  أحتبين؟

 كلمة اهللا إنسانًا؟  عيَ لماذا دُ  -٤

اشــرتك يف الــدم ألنــه  ؛يعــة اهللارغــم كونــه بالطبإنســاناً  عــيَ دُ  )١(الكلمــة الــذي مــن اهللا اآلب 
وعنــدما  قــادرين علــى مشــاهدته.األرض  ). وهــذا جعــل الــذين علــى١٤: ٢(عربانيــني  واللحــم مثلنــا
أيضـاً اهللا  لكنهـا كاملـة، ظـلَّ  )١(ذ أخذ طبيعـة بشـرية مثلنـاإو  .)٣(مل يفقد شيئاً مما له )٢(حدث ذلك

 .) أو املولود من اآلب١(
 .سدجت) أي ٢(
 لوهيته.أُ ) أي ٣(

                                                           



١٣ 

وهـذا مـا يرينـا  مـن اهللا اآلب رغـم جتسـده. هو هكذا فعًال وبطبيعته وباحلق مولودٌ ألنه  ؛ورب الكل
"اإلنســـان األول أرضـــى مـــن األرض، واإلنســـان : ، احلكـــيم بـــولس عنـــدما يقـــولكـــافٍ   إيـــاه بوضـــوحٍ 

حــد املتَّ  )٢(). ورغــم أن العـذراء مـرمي ولــدت اهليكـل٤٧: ١٥كورنثـوس ١الثـاين الـرب مــن السـماء "(
مـن جـوهر  مـن فـوق، ومولـودٌ ألنـه  ؛"السـماء مـن" :وهذا حـق ، أن عمانوئيل قيل عنهإالَّ  ،بالكلمة
"الـذي : وعـن هـذا شـهد يوحنـا مـن فـوق.أنـه  إالَّ  ،عندما صـار إنسـاناً إلينا  وإن كان قد نزل اآلب.
نــتم مــن أ" :واملســيح نفســه قــال لشــعب اليهــود .)٣١: ٣هــو فــوق الكــل "(يوحنــا  مــن فــوقيــأيت 

ـــا أســـفل و أ ـــا" :وأيضـــاً  ،)٢٣: ٨"(يوحنـــا فمـــن فـــوقمـــا أن أنـــه   رغـــم "،لعـــالملســـت مـــن هـــذا ا أن
 حــدٌ أ"ولــيس : قــال عالنيــةً أنــه  وحنــن نــذكر أيضــاً فــوق العــامل كــاهللا.أنــه  هــو يف العــامل. إالَّ  ،كإنســان

 ).١٣: ٣."(يوحنا .. بن اإلنسانا الذي نزل من السماء صعد إىل السماء إالَّ 

الكلمـــة ألن  ؛داالتحـــا )٣(تـــدبيروهـــذا  ،ن ابـــن اإلنســـان نـــزل مـــن الســـماءإولـــذلك نقـــول  
 باهللا. وخاصٌّ  وكل ما هو فائقٌ  ،جلسده كل صفات جمده بَ هَ وَ 

 الكلمة أخلى أو أفرغ ذاته؟ نَّ إكيف قيل   -٥

وحنـــن  ع عطايـــاه للخالئـــق.مـــن كـــل الوجـــوه، ومـــن ملئـــه يـــوزِّ  ن اهللا الكلمـــة بطبيعتـــه كامـــلٌ إ 
 مل يتغــري إىل طبيعـــةٍ عنــدما أفــرغ ذاتــه ألنــه  ؛أن يمــس هــذا بطبيعتــه ندو أفــرغ ذاتــه أنــه  نقــول عنــه

 مثـل الـذي ولـده (اآلب )، مل ينقص شيئاً. هو غري متغريِّ ألنه  ؛خرى، ومل يصبح أقل مما كان عليهأ
جعــــل فقــــر الطبيعــــة  ،أي أنســــاناً  ،ولكــــن عنــــدما صــــار جســــداً  ه متامــــاً غــــري عرضــــة األهــــواء.لــــومث
 ) ولقد مت هذا:٢٨: ٢جسد (يوئيل "سأسكب من روحي على كل : ، ولذا قالنسانية فقرهاإل

 ) أي مثل طبيعتنا.١(
-١٩: ٢) شاع استخدام كلمة اهليكل للداللة على ناسوت املسيح يف كل الكتابات املسيحية منذ العهد اجلديد.(راجع يوحنا ٢(

 هام يؤكد أن ناسوت املسيح هو مكان حلول اهللا.وهو تعبري  ،)٢٠
إخل، وكل هذه   ... موراً معينة قام هبا املسيح مثل اجلوع والعطش واألملأ) تتكرر كلمة تدبري يف هذه املقالة، وهي تعين أن هناك ٣(

 الناسوت.و كانت اخلطة (التدبري) هي أن يكون للمسيح كل صفات أ ة اخلالص.خطكانت جزءاً أساسياً يف 

                                                                                                                                                            



١٤ 

 .)١(اهللا ظلَّ أنه  رغمإنساناً  صارألنه  أوًال:

اجملـد،  هـو نفسـه ربُّ  ،ويف نفـس الوقـت .كـابن رٌّ خذ صورة العبد، وهـو بطبيعتـه ُحـأ ثانياً:
ــأنــه  ولكنـه قيــل  مــوات.قــيم مــن األأُ أي  ،حيــيأأنــه  نفســه احليــاة، ولكـن قيــل عنــه وألجلنــا. هــد متجَّ

أطـاع اآلب وتـأمل ومـا  مـع اهللا اآلب. األشـياءوهو نفسه ملـك كـل  ،سلطاناً على كل شيء عطيَ أُ و 
ـ )٢(البشرية، ولكنه جعلها له الطبيعةَ  ختصُّ  األشياءهذه  ... إليه ـ يد لكـعندما جتسَّ  ،ل التـدبرييكمِّ

 املقدسة بإفراغ الذات.األسفار  وهذا ما تقصده ويبقى كما هو.

 واحدًا؟ كيف يكون المسيحُ   -٦

ربــــاب كثــــريون يف الســــماء وعلــــى أيوجــــد آهلــــة كثــــريون و أنــــه  "رغــــم: يكتــــب بــــولس اإلهلــــي
يســـوع املســـيح  واحـــد وربٌّ وحنـــن منـــه،  األشـــياءب الـــذي بـــه كـــل واحـــد اآلإلـــه  لنـــااالرض، ولكـــن 
). وأيضـــاً يقـــول يوحنـــا احلكـــيم عـــن اهللا ٦، ٥: ٨كورنثـــوس  ١( وحنـــن بـــه" األشـــياءالـــذي بـــه كـــل 

). وجربائيـل املبـارك يعلـن ٣: ١(يوحنـا  ممـا كـان" كـان وبغـريه مل يكـن شـيءٌ   به "وكل شـيءٍ : الكلمة
 ســتحبلني وتلــدين ابنــاً وتــدعني امســه يســوع" نــتِ أ "هــا: للعــذراء القديســة قــائالً  )٣(البشــارة املفرحــة

جنيلــي واإل .لقــت بيســوع المســيحخُ  األشــياءولس الرســول اإلهلــي يعلــن أن كــل ). فبــ٣١: ١(لوقــا 
ــ ،إلهلــي يؤكــد قــوة التعبــري نفســها وصــوت  هــذا نطــق حــق.و ، األشــياءهــو اهللا خــالق كــل أنــه  رويبشِّ

ــوُ املــالك أيضــاً يشــري إىل أن يســوع املســيح  ن يســوع إنقــول  وحنــن ال مــن العــذراء القديســة. حقــاً  دَ ِل
مــن  واحــدٌ نــه إ بــل نقــول نســانية.نعتقـد بــاهللا الكلمــة بــدون طبيعتـه اإل املسـيح كــان جمــرد إنســان، وال

  امــــرأةالكلمــــة وإنســــانياً مــــن ألنــــه  ؛هليــــاً مــــن اآلبإ دَ لِــــهــــو نفســــه وُ  ي اإللــــه املتجســــد.أ )٤(اثنــــين

 تى وخلصنا".أ"مل يزل إهلاً أتى وصار ابن البشر، ولكنه هو اإلله احلقيقي  :كية اخلميسطو ) راجع ثيؤ ١(
 ) أي ختصه.٢(
 .) اإلجنيل٣(
عامود الدين وتقول: "واحد من اثنني، الهوت قدوس بغري فساد  كية األحد حيث تردد الكنيسة صوت كريلسطو ) راجع ثيؤ ٤(

 مساو لآلب وناسوت طاهر مساو لنا كالتدبري".

                                                           



١٥ 

قبـل كـل  حسب اجلسد، فهو مولـودٌ  دَ لِ وُ أنه  ثانية عندما قيل مرةً  دَ لِ وُ أنه  يعينال وهذا  .)١(كإنسان
مـن امـرأة حسـب اجلسـد. وكمـا ذكرنـا  دَ لِـوُ  ،التـدبريولكن عندما جـاء الوقـت لكـي يكمـل  الدهور.

ولكــن يوجــد واحــد فقــط يســوع املســيح الــذي بــه خلقــت كــل  ،وا مســحاءُعــمــن قبــل، كثــريون قــد دُ 
، بـل يعــين أن اهللا الكلمــة الــذي بــه األشــياءصــار خــالق كــل إنسـان  يعــين بــاملرة أن وهــذا ال .األشـياء

دون أن إنسـاناً  يَ عـ)، ودُ ١٤: ٢نيـني صار مثلنا واشرتك يف الدم واللحم (عربا ،األشياءلقت كل خُ 
 لكنه باحلقيقة خالق الكل. ،ن كان قد صار جسداً إو ألنه  لوهيته)،أيفقد ماله (

 كيف يكون عمانوئيل واحدًا؟  -٧

كمــا يقــول إنســاناً   صــارأنــه  ىل األبــد ويف آخــر الــدهورإواحــدة و  قيــل عــن اهللا الكلمــة مــرةً  
ـــذي   ومـــا هـــي هـــذه الذبيحـــة؟ ،)٢٦: ٩(عربانيـــني "ظهـــر بذبيحـــة نفســـه": بـــولس هـــي جســـده ال

بــل  ،واحــدة إىل القــدس، لــيس بــدم مــاعز وتيــوس هللا اآلب. فقــد دخــل مــرةً  )٢(كرائحــة خبــور ذكيــة
قبلـــه كـــانوا  نأبـــدياً. وكثـــريو  وهكـــذا حصـــل للـــذين يؤمنـــون بـــه فـــداءً  ).١٢: ٩بـــدم ذاتـــه (عربانيـــني 

الوقـــت مل يكـــن قـــد حـــان بعـــد ألن  ملـــاذا؟ ،"عمانوئيـــل" عـــيَ دُ مـــنهم  ولكـــن لـــيس واحـــدٌ  ،قديســـني
 أمسى منكل املخلوقات.ألنه  وذلك ،أي أن جييء إىل طبيعتنا عندما يتجسد ،ليكون هو معنا

جســدياً  دَ لِــعنــدما وُ إنســاناً  هــو االبــن الوحيــد الــذي صــارألنــه  ؛هــو عمانوئيــل إذاً  واحــدٌ  
يف ذلــك  دعَ ولكــن (اهللا) مل يُــ)، ٥: ١( "ســأكون معــك": ليشــوعقيــل  دالقديســة. لقــمــن العــذراء 

: عمانوئيــل لـذلك نســمع (اسـم) ؛عمانوئيـل دعَ قبـل ذلـك مــع موسـى ومل يـُـ نعمانوئيـل. وكــاالوقـت 

 ..." فلنسبحه كإله ومندحه مع امه كإنسان ) راجع التسابيح الكيهكية حيث نرتل مع كريلس ونقول: "يف حضن ابيه املمجد.١(
راجع هذا االدعاء يف كتاب "فلسفة الفكر  ...وطاخية خيجلون ننا باألليت الذين يتهمو  يا .٩١ص ١٩١١بصلمودية طبعة اإل

 .٣٢٨ ص ٢الديين "للمؤلف الكاثوليكي جورج قنوايت جملد 
شارة واضحة يف العهد اجلديد إىل ذبيحة إ دال يوج) يظهر هنا بكل وضوح أثر التفسري الطقسي على الهوت كريلس، ألنه ٢(

هوا رئيس راجع تذاكية األحد: "شبَّ  ،ت مماثلة ملا يذكره كريلساالكتب الطقسية الشرقية بعبار  متتلئاملسيح كرائحة خبور، بينما 
بوه الصاحل وقت املساء أفاشتمه ...  صعد ذاته ذبيحة مقبولةً أالكهنة مبخلصنا الصاحل الذبيحة احلقيقية ملغفرة اخلطايا، هذا الذي 

 على اجللجثة".

                                                           



١٦ 

لـــيس معنـــا كمـــا كـــان يف األزمنـــة الســـابقة مـــع أنـــه  البـــن، فلنعتقـــد حبكمـــةٍ ل أعطـــي الـــذي "معنـــا اهللا"
 ؛دون أن يفقــد طبيعتــه ،ثلنــاصــار مألنــه  ولكــن هــو معنــا ،كــان معهــم كمعــني فقــطألنــه   ؛القديســني

 اهللا غري املتغري.ألنه 

 ما هو هذا االتحاد؟ -٨

 ، الطبـــع والفكـــريفذ يفرتقـــون بســـبب االخـــتالف إ ،البعضُ . فـــحيـــدث احتـــادٌ  خمتلفـــةٍ  بطـــرقٍ  
ــاً الــيت اختلفــوا  األشــياءتــرك  �ــم احتــدوا باتفــاق الصــداقة، (وهــذا يعــين)إيقــال عــنهم   عليهــا. وأحيان

خمتلفــة مثــل وضــعها معــاً  عــت معــاً أو اتصــلت بطــرقٍ �ــا احتــدت عنــدما جتمَّ إ نــةٍ معيَّ  نقــول عــن أشــياءٍ 
 اً إىل جنب أو مزجها أو تركيبها.جنب

كيفيـة هـذا االتحـاد هـي فـوق فهـم ن إفـ ،ن الكلمـة اهللا احتـد بطبيعتنـاإلكن عندما نقـول  
 فَصــو ال ي فهــو احتــادٌ  ليهــا.إشــرنا أخــرى الــيت نــواع األعــن األ تمامــاً  مختلــفٌ االحتــاد  ا. وهــذالبشــر

 يفـــوقأن يف  غرابـــةٍ  يُّ شـــيء. وأمـــن النـــاس ســـوى اهللا وحـــده الـــذي يعـــرف كـــل  أليٍّ وغـــري معـــروف 
دراك  إمورنــا وحنــاول أ ة عــندراك (العقــل)؟ فــنحن عنــدما نبحــث بدقــإ )(احتــاد الالهــوت بالناســوت

 بجسـده؟نفـس اإلنسـان  فما هي كيفية اتحـاد .�ا تفوق مقدرة الفهم الذي فيناأنعرتف  ،كنهها
إذا  نباجلســـد. لكـــالـــنفس وبقليـــل نتحـــدث عـــن احتـــاد  ،نفهـــم وحنـــن بصـــعوبةٍ                      ميكنـــه أن خيربنـــا؟ نَمـــ
جــداً،  بــل صــعبٌ  ،يفــوق كــل فهــم مــرٌ أوهــو  ،منــا أن حنــدد كيفيــة احتــاد الالهــوت بالناســوت بَ ِلــطُ 

احتـــاد نفـــس  هـــو مثـــلمـــن الالئـــق أن نعتقـــد أن احتـــاد الالهـــوت بالناســـوت يف عمانوئيـــل أنـــه  نقـــول
كلماتنــا. احلــق الــذي نتحــدث عنــه هنــا تعجــز عــن وصــفه  ألن  ؛هــذا لــيس خطــأً . و اإلنســان جبســده

اجلســد آالمــه  كشــار تال (الــنفس) بطبيعتهــا  �ــاأالــيت للجســد هــي هلــا رغــم  األشــياءجتعــل  سوالــنف
اجلســد عنــدما ألن  .الـيت هــي خــارج اجلســد األشــياءأو اآلالم الــيت تســببها للجســد  ،املاديـة الطبيعيــة

ن الــنفس الــيت فيــه تعــرف هــذه الرغبــات بســبب إفــ ،يتحــرك مــدفوعاً حنــو رغباتــه الطبيعيــة (اجلســدية)
اجلســد رغباتــه، ومــع ذلــك تعتــرب أن حتقيــق الرغبــة  كال تشــار (الــنفس)  اباجلســد. لكنهــاحتــاد الــنفس 
ن الــنفس حتــزن مــع إفــ ،باحلديــد مــثالً  حَ ِر أو ُجــ اجلســدُ  بَ رِ ذا ُضــإفــ ،رغبتهــا هــي (الــنفس)هــو حتقيــق ل



١٧ 

 .)١(باآلالم املادية اليت تقع على اجلسد ال تتأملجسدها، ولكن بطبيعتها 

ه باتحـــاد الـــنفس ســـمى مـــن أن يشـــبَّ أاالحتـــاد يف عمانوئيـــل هـــو  نَّ إومـــع هـــذا يلـــزم نقـــول  
�ـــا عنـــدما تقبـــل أحـــىت  يحتمـــوهـــذا  ،جبســـدها حتـــزن مـــع جســـدهاالـــنفس املتحـــدة ألن  .بالجســـد

كـان أنـه   مـن احلماقـة أن نقـولفإنـه  ،خبصوص اهللا الكلمة ااهللا. أمَّ تتعلم كيف ختضع لطاعة  ،اهلوان
 احتـد جبسـدٍ  االبشـر. وعنـدممبـا نشـعر بـه حنـن  رال يشـعالالهـوت ألن  ؛باإلهانـات -بالهوتـه-يشعر

بـاد أ. و )٢(لكنـه كـان يعـرف مـا يحـدث لـهمبا تـأمل بـه،  -الالهوت-مل ينفعل  ،عاقلة وتأمل له نفسٌ 
. لـذلك (بسـبب جسـده فهـي تخـصُّ  ،جعلهـا ضـعفاته هـوأنـه  ضعفات اجلسد، رغـم كلَّ   -كإلهٍ -

  ألجلنا.وتأملَّ  بَ عِ وتَ  شَ طِ عَ  )٣(نهإاالحتاد) قيل عنه 

ن باحتــاد الــنفس أن يقــارَ  ،مــا ميكــن علــى وجــهٍ  ،ن احتــاد الكلمــة بطبيعتنــا البشــريةإفــ ،لــذلك 
مـــن اثنـــني  واحـــدٌ  ، لكـــن اإلنســـانَ مختلفـــة عـــن الـــنفسكمـــا أن اجلســـد مـــن طبيعـــة ألنـــه   ؛باجلســـد

ومــن الناســوت الكامــل،  ،مــن األقنــوم الكامــل هللا الكلمــةواحــٌد  (الــنفس واجلســد)، هكــذا املســيحُ 
ن الكلمـة جيعـل اآلم إقلت  اوكمالواحد. األقنوم  ،واأللوهة نفسها والناسوت نفسه يف الواحد بعينه

 الكلمــةُ  يمــنحُ  اهكــذســواه. آخــر  حــدٍ أ ولــيس جســدُ  ،اجلســد هــو جســدهألن  ؛هــوآالمــه جســده 
 ويــــربئعلــــى أن يقــــيم املــــوتى  ، حــــىت أن جســــده قــــادرٌ مــــا يخــــص الهوتــــه مــــن قــــوةٍ  كــــلَّ   هُ دَ َســــجَ 

 .)٤(املرضى

كان يعرف ماذا   ،أي الالهوت ،ولكنه .ب املسيحلِ يؤكد أن الالهوت مل يتأمل عندما صُ  ) استخدم كريلس هذا التشبيه لكي١(
 قاصرة. اتوكريلس يف الفقرة التالية يؤكد أن كل التشبيه حيدث جلسده.

 الم ربنا.آم به الكنائس الشرقية األرثوذكسية عن هم ما تعلِّ أهي من  "يشعر"و"يعرف"، ) لعل التفرقة بني ٢(
ورغم أن اآلالم ختص جسده  ،املتأمل هو ربنا وليس الهوته نَّ إ ،كريلس هنا عن التقوى الشرقية األرثوذكسية بكل وضوح  ) يعربِّ ٣(

 وهو ذات ما صرح به القديس ديوسقوروس بطل األرثوذكسية. ،سمٍ غري منقَ  واحدٍ  نسب له كشخصٍ �ا تُ أ إالَّ 
حيصل على كل ما يريده من اهللا (الالهوت)،  باإلميان،االبن الوحيد  س جسدن يلمَ أن كل مَ  ) احتاد الالهوت بالناسوت يعين٤(

أن الرب يؤكد حقيقة االحتاد  ظاملسيح. والحِ خرجت من  الن قوةً  ؛مثل املرأة النازفة الدم اليت ملست طرف ثوب املسيح وبرئت
جنيل يف عدة ويؤكد اإل ..لس املعجزة شرح القديس كري  االهويت. هكذومل يقل من  ،)٤٦: ٨(لوقا  "خرجت مين ةقال: "قو عندما 

النجسة كانوا يربأون  باألرواحبني املعذَّ  عيقول: "ومجيحيث ، )١٨: ٦منه، راجع بدقة لوقا ( مناسبات أن املعجزات كانت تتم بقوةٍ 
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لكـــي  ؛املـــوحى هبـــا مـــن اهللاذ يليـــق بنـــا يف هـــذا اجملـــال أن نســـتخرج تشـــابيه مـــن الكتـــب إو  
 نوضح بعدة أمثلة كيفية االحتاد، لذلك دعونا نتكلم من الكتب حسب طاقتنا.

 :الجمرة -٩

خـــذها مـــن علـــى أ قـــدةجمـــرة متَّ فيم ويف يـــده اري حـــد الســـأ "وجـــاء إيلَّ : أشـــعياءقـــال النـــيب  
-٦: ٦أش ( رك من خطايـاك"هذه ستلمس شفتيك لكي تنزع امثك وتطهِّ  :املذبح مبلقط وقال يل

ـــال وصـــورة للكلمـــة المتجســـدن اجلمـــرة املتقـــدة هـــي إوحنـــن نقـــول  .)٧ ـــه  ؛مث عنـــدما يلمـــس ألن
نــا مــن اللــوم القــدمي الــذي رُ ينــا مــن كــل خطيــة وحيرِّ ينقِّ فإنــه  ،بــه باإلميــانأي عنــدما نعــرتف  ،شــفاهنا
 .)١(ضدنا

  وميكننــــا أن نــــرى أيضــــاً اجلمــــرةَ  
ُ
دون أن يفقــــد البشــــرية حــــد بالطبيعــــة تَّ مثــــاالً لكلمــــة اهللا امل

النــار ألن  .، بــل مبجــده وبعملــهحــداً بــهمتَّ خــذه (الطبيعــة البشــرية) وجعلــه أل مــا وَّ ، بــل حــخواصــه
يتغــري إىل شــكل النــار  ط. فقــ. خشــباً يظــل  عنــدما تتصــل باخلشــب تســتحوذ عليــه، لكــن اخلشــبَ 

يكـون اعتقادنـا يف  جيـب أن امعهـا. هكـذوقوهتا، بل يصبح لـه صـفات النـار وطاقتهـا ويعتـرب واحـداً 
بقـــى علـــى خـــواص الناســـوت علـــى أهبـــا، ولكنـــه  قنطـــال يُ بطريقـــة  باإلنســـانيةاهللا احتـــد ألن  ؛املســـيح

بــل جعلــه  ،(الناســوت) النحــو الــذي نعرفــه، وهــو نفســه مل يفقــد خــواص الالهــوت عنــدما احتــد بــه
فيــه (يف  عمـال الالهـوتأواحـداً معـه، وجعـل خـواص (الناسـوت) خواصـه. بــل هـو نفسـه قـام بكـل 

 .)٢(الناسوت)

جنيلية وبني النظرة اإلبعد الفرق بني هذه أكانت خترج منه وتشفي اجلميع". ما   ن قوةً وكل واحد يف اجلموع كانوا حياولون ملسه أل
 "الواحد يشفي املرضى واآلخر يتأمل". النص املشهور يف طومس الون:

النص اجلميل هذا ا يف ن، وكريلس يؤكد هاإلفخارستياعالن نبوي عن إ�ا أعلى  أشعياءر غالبية آباء الكنيسة الشرقية رؤية ) فسَّ ١(
املسيح بكل ما يف كلمة اعرتاف ب هي اعرتافٌ  واإلفخارستيا ..به  إلميانوبايتضمن ملس املسيح للطبيعة البشرية باالعرتاف  يالذ

 أي شيء يف حياة املؤمن. هال يعادلباملسيح  ميانٌ إمن معاين، كما أن التناول هو 
معه  "وجعله واحداً  :حيث يقول الكاهن القبطي ،خري قبل التناول) نرى هنا االساس اآلبائي للعبارة املشهورة يف االعرتاف األ٢(

�ا سكندرية وكريلسية أ إالَّ  ،ضيفت يف حربية البابا غربيال بن تريكأُ ذا كانت هذه العبارة قد إو . "ريبغري اختالط وال امتزاج وال تغي
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م. المجسَّ جسد الالهوت غير  حعاقلة. وأصب الجسد الذي أخذه، له نفسٌ  -١٠
 .تدبير المسيح ،نلغي يقيناً ونهائياً  -بالفصلِ –فإننا  ،أيهما عن اآلخر لَ صِ فُ  اذإو 

 األوديــة " وسوســنةُ  الســفوحِ  "أنــا وردةُ : ناشــيد ربنــا يســوع املســيح قــائالً م لنــا نشــيد األقــدَّ  
 ).١: ٢نش (

ـــ الرائحـــةُ  ،ويف السوســـنةِ    .خـــارج السوســـنة دال توجـــولكنهـــا  ،مة (غـــري ظـــاهرة للعـــني)اجملسَّ
 اال جيعلهـ ،رائحة السوسـنة من اثنني (الرائحة وجسم السوسنة). وغيابُ  واحدةٌ  فالسوسنةُ  ،ولذلك
ــيُ  ال جســم السوســنةِ  غيــابُ  ك. وكــذلسوســنةً   جســم السوســنةِ يف ألن  ؛ر وجــود رائحــة السوســنةفسِّ

وجمـده  ،الذكيـة هِ برائحتِـ العـاملَ  رُ لوهية املسيح الذي يعطِّ أجيب أن يكون اعتقادنا يف  اها. هكذرائحتَ 
. الطبيعـــة البشـــرية اســـتخدم (الالهـــوت) ،ر العـــامل كلـــهولكـــي يعطِّـــ الـــذي يفـــوق جمـــد االرضـــيات.

ـ -ممـا نفهـوعلـى قـدر -غري جسمانية، صارت بالتدبري  ابطبيعتهتلك اليت و  عنـدما ألنـه  دة.متجسِّ
مـن  ،كالالهـوت. لـذل صمـا خيـجعـل فيـه (اجلسـد) كـل  ،راد أن يعلن عن ذاتـه مـن خـالل اجلسـدأ

ــ ،أن الــذي بطبيعتــه غــري جســماين أن نعتقــدَ  الصــوابِ   ؛السوســنةِ  مثــلَ  صــبح االحتــادُ أو  ،د جبســدهاحتَّ
 يان السوسنة.ويسمَّ  ،مها واحدٌ  ،وجسم السوسنة ،الرائحة العطرةألن 

 .حقيقياً بدون تشويشاتحاداً حدا معاً اهللا الكلمة والطبيعة البشرية اتَّ  -١١

. كثـــريةٍ  شـــياءٍ أترمـــز إىل عمانوئيـــل يف  ،راد اهللا أن تقـــام يف الربيـــةأن خيمـــة االجتمـــاع الـــيت إ 
 ،تابوتـاً طولـه ذراعـان ونصـف سسـوَّ ال يُ  نـت مـن خشـبٍ أ"اصـنع : الكـل قـال ملوسـى اإلهلـيإله  اهللا

ــ ،وعرضــه ذراع ونصــف يه بالــذهب النقــي، مــن الــداخل ومــن اخلــارج وارتفاعــه ذراع ونصــف، وتغشِّ
 ؛دال يفســـللجســـد الـــذي  هـــو رمـــزٌ  سســـوَّ ال يُ اخلشـــب الـــذي . )١١ - ١٠: ٢٥(خـــروج  تغشـــيه"

فهــــو يشــــري إىل جــــوهر الالهــــوت  ،األشــــياءوهــــو يفــــوق كــــل  ،ا الــــذهبُ مَّــــأ .سال يســــو رز األَ ألن 

 ميان سليم.إ عن وتعربِّ 
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اهللا ألن  ؛كله بالذهب النقي مـن الـداخل والخـارج  ى التابوتَ كيف غطَّ  ،الحظ لكن. )١(الفائق
بالـذهب مـن  التـابوتِ  إليـه تغشـيةُ  مـا يشـرين هذا إف ،عتقدأما  بمقدس. وحسالكلمة احتد جبسد 

الـداخل. التـابوت مـن  العاقلة اليت يف جسده هي نفسه، وهـذا مـا يشـري إليـه تغشـيةُ  ساخلارج. والنف
 اذهبـا. أمَّـكمـا هـو   بـه اخلشـب ظـلَّ  ىالـذهب الـذي غطـَّألن  ؛للطبيعتـني دث تشويشٌ مل حي اوهكذ

 فقد صار غنياً مبجد الالهوت، لكنه مل يفقد خصائصه كخشب  ،اخلشبُ 

مـام بـين أ كـان يخـرجألنـه  ؛للمسـيح وبرباهني كثرية ميكننا أن نتأكد مـن أن التـابوت يرمـزُ  
ٍ هلــم، وهكــذا قــال املســيح يف موضــع  عــزاءٍ  وكــان هــذا ســببَ  ،اســرائيل أذهــب لكــي أعــد  ا"أنــ :معــنيَّ

 ).٢: ١٥ (يوحنا كم مكاناً"ل

أنه  بالالهوت، كما ف بصلةٍ تشرَّ إنسانًا  وهو ليس نساناً.إاهللا الكلمة صار  -١٢
 )٢(حصل على مساواة وكرامة وسلطان اهللا الكلمة حسب زعم البعضإنساناً  ليس

ألن  ؛وهـذا حقيقـي ،)١٦: ٣تيموثاؤس  ١( "هو سر التقوى "عظيمٌ : يقول بولس اإلهلي 
أنــه  رغــم ،فيــه أي خضــوع لضــعفاتنا مل نــرَ  األننــ ؛"الــروحتبــرر فــي و" ،اهللا الكلمــة ظهــر يف اجلســد

م مل جيهلـــوا مـــيالده حســـب ُهـــفَـ  ،"المالئكـــة هشـــاهدتخطيـــة. و"بـــال أنـــه  إالَّ  ،نســـاناً إصـــار  ألجلنـــا
وهـذا مـا برهنـه بـولس ، "ومن به في العالمأُ وهو عينه " ،نساناً إ" كإله صار لألممبه  زَ رِ كُ اجلسد و"

ن يقرأ نص القديس  ومَ  يريناوس وهيبوليتوس.إعند اآلباء قبل كريلس، وبالذات  ) تفسري خيمة االجتماع على هذا النحو موجودٌ ١(
ح بالذهب من كل املصفَّ  تكنيستنا: "التابو حيث ترتل   ،حدوكية األطكريلس يشعر على الفور أنه كان يأخذ من كلمات ثيؤ 

ة تفسري اآلباء يعر وش . "... س سبق أن يدلنا على اهللا الكلمة الذي صار إنسانًا بغري افرتاقيسوَّ  ناحية املصنوع من خشب ال
 ،كمل يف العهد اجلديدأفضل و أمتصل بظهور اهللا يف العهد القدمي قد حتقق بشكل  وما هأن كل  هي ساسيةأ قائمة على حقيقة

الن   ؛مث عن العذراء ،حد تتحدث عن التجسدوكية األطأن ثيؤ  ظالبشرية. والحأي الطبيعة  ي،يف اهليكل احلقيق لَّ عندما احتد وحَ 
 بالتجسد  العذراء مرتبطٌ  صما خيكل 

ريوسية ومها النسطورية اليت ادعت أن املسيح حصل على جمرد صلة بالالهوت، واأل ،ق كريلس بني هرطقتنيه الفقرة يفرِّ ) يف هذ٢(
إنسان يريد أن يتحاشى السقوط  ألي نالالهوت. وميكمن اآلب إىل كرامة  هليةٍ إ حةٍ نمب عَ فِّ رُ  اليت ادعت أن االبن يف اجلسد خملوقٌ 

 من اثنني: الهوت وناسوت. بل هو واحدٌ  ،إهلاً فقط وال ،هيف هرطقة أن يتذكر دائماً أن ربنا يسوع ليس إنساناً تألَّ 

                                                           



٢١ 

حســـب اجلســـد املـــدعوين غـــري املختـــونني مـــن قبــــل  قـــبالً األمـــم  نـــتمأنكـــم أ"اذكـــروا : اإلهلـــي وكتبـــه
جنبيــني عــن جنســية أح يســنكــم كنــتم يف ذلــك الوقــت بــدون مأاملختــونني يف اجلســد املصــنوع باليــد، 

 فــاألمم .)١٢ - ١١: ٢(أفســس  يف العــامل"إلــه  عهــود املوعــد بــال رجــاء وبــالســرائيل وغربــاء عــن إ
ـــه  ذن كـــانوا بـــالإ ـــدما عرفـــوا (املســـيح) ،يف العـــاملإل ـــدما كـــانوا بـــدون املســـيح، ولكـــن عن ـــه  عن هـــو أن

 ي"أ ،بمجـدٍ  عَ فـِّرُ وهـو (املسـيح)  .باإلميـاناعرتف هو هبـم بـدوره كمعرتفـني  ،باحلقيقة وبالطبيعة اهللا
ـــارك ينشـــد؛ "يهلـــإ مبجـــدٍ  ـــباحلقيقـــة ألنـــه  ؛)٥: ٦٧(مزمـــور  ""صـــعد اهللا بفـــرحٍ : الن داود املب  دَ عِ َص

ننـا أصـعد). كمـا أنـه  ن أن يقـال عنـهاهللا جتسد (ولـذلك ميكـألن  ؛وليس بالالهوت وحده بالجسد
نـؤمن منـا إو  نسان.إلئال نقع يف جرمية عبادة  ؛ف بنعمة الالهوتمثلنا قد تشرَّ إنساناً  ليسأنه  نؤمن

ألن  اهللا. ولكنـه ظـلَّ  ،والـذي صـار مثلنـا باحلقيقـة بطبيعـة بشـرية ،بالرب الذي ظهر يف شـكل العبـد
يف نفــس الوقــت هــو نفســه اهللا  بــل ظــلَّ  ،خــذ جســداً مل يفقــد خواصــه (اإلهليــة)أاهللا الكلمــة عنــدما 

 رثوذكسي (الصحيح).األاإلميان  هو ااملتجسد. هذ

 ،لوهـــةمثلنــا قـــد حصــل علــى األإنســاناً  إذا اعتقــدنا أن حيـــدثُ  ضــررٍ  يُّ أ: حــدٌ أوإذا قــال  
دلـة ضد هذا (الـرأي)، وكـل هـذه األ دليلٍ  يوجد ألفُ بأنه  وليس اهللا هو الذي جتسد؟ سوف جنيب

فلنــدرس  ،أي شــيء آخــر لنرفضــه. وقبــن أو  ،علينــا أن جناهــد بثبــات ضــد هــذا الــرأيأنــه  تؤكــد لنــا
 يداً.ونفحص حالتنا ج ،التدبري اخلاص بالتجسد

 أي اللعنـة واملـوت، وزيـادةً  ،دىن حـاالت املـرضأإىل  تْ وَ َهـوَ  ،للخطـر ت البشـريةُ َضـلقد تعرَّ  
وهـــو اهللا  ،�ـــا مل تعرفـــهأحـــىت  ،ت وصـــارت يف الظـــالموضـــلَّ  ،ت بقـــذارة اخلطيـــةَســـتدنَّ  ،علـــى ذلـــك

مثــل  فكيــف كــان مــن الممكــن أن تتحــرر مــن فســادٍ ت املخلوقــات دون اخلــالق. دَ َبــوعَ  ،احلقيقــي
هــي كرامــة ومســو  طــالق مــاعلــى وجــه اإل فُ ال تعــر وهــي  ،كيــف لوهــة؟هلــا األ ىن تعطــأهــل بــ ؟هــذا
بلطخــة اخلطيــة؟ فكيــف   ســةً بعــدم املعرفــة ويف ظــالم، بــل ومدنَّ  دةً لوهــة؟ أمل تكــن (البشــرية) مقيَّــاأل

أن  حـدٌ أ عال يسـتطيالطبيعـة الكليـة النقـاء، وحتصـل علـى اجملـد الـذي إىل كان من املمكن أن ترتفـع 
أو بــــالتعليم ميكــــن احلصــــول علــــى  ،باملعرفــــة مــــثالً أنــــه  ضدعونــــا نفــــرت  لــــه؟ بَ ِهــــ إذا وُ يصــــل إليــــه إالَّ 

: ١٠(روميـة  ن مل يسـمعوا؟إكيـف يؤمنـوا ألنـه   ؟!!يمها عن اجملد اإلهلفمن ذا الذي سيعلِّ  ،لوهةاأل
بـل مـن  ،ولكـن مـن الالئـق ،لوهةمن الناس أن يرتقي إىل جمد األ أليٍّ غري ممكن فإنه  ). ولذلك١٤



٢٢ 

مــا قــد هلــك،  صاشــتهى أن يخلِّــ األشــياءت كــل َقــلِ الــذي بــه خُ  اهللا الكلمــةعقــول أن نعتقــد أن امل
أي ترتفـع  ،حىت يرفع الطبيعة البشرية إىل ما هـو فـوق مسـتواها ؛ونزل إىل ما دون مستواهإلينا  فنزل
فــوق بســبب الطبيعــة البشــرية إىل  لــذلك كــان ارتفــاعُ  .)١(مجــاد الالهــوت بســبب االتحــاد بــهأإلــى 

ن أجمـــاد الالهـــوت بـــدون التجســـد، و عـــن أن ترتفـــع الطبيعـــة البشـــرية إىل أ مقبـــوالً ومعقـــوالً التجســـد 
ومـن الالئـق أن ينـزل غـري الفاسـد إىل الطبيعـة  ليهـا.إ اخلـاص بـاهللا دون أن ينـزل اهللا تنـال عـدم التغـريُّ 

يصـبح  ،مـن الالئـق أن الـذي مل يعـرف خطيـة نا. وكـالفسـاديحررهـا مـن  ىحتـ ؛للفسـاددة املستعبَ 
يوجــد عــدم  ث. وحيــعمــلٍ بــال  ففــي النــور تصــبح الظلمــةُ  .طــل الخطيــةبليمثــل الــذين حتــت اخلطيــة 

ـــة (اجلســـد) ، الـــذي مل يعـــرف خطيـــة (اهللا)ألن  الفســـاد. يهـــربُ  ،الفســـاد جعـــل الـــذي حتـــت اخلطي
 .إىل عدمٍ  خاصاً به حىت تصري اخلطيةُ 

  ولــــيس املســــيحُ  ،إنســــاناً  المقدســــة أن الكلمــــة اهللا صــــاراألســــفار  مــــن نُ ف أبــــرهِ و وســــ 
مل حيســـب  ،صـــورة اهللايف ذ كـــان إ"الـــذي : بـــولس املبـــارك عـــن االبـــن الوحيـــد له. يقـــو تألَّـــ ،نســـانٍ إك

  يف اهليئـةِ  دَ ِجـوُ  ذالناس. وإوصار يف شبه  ،خذ صورة العبدأفرغ ذاته و أف، بل طَ مساواته هللا شيئاً خيُ 
عطــاه امســاً فــوق كــل اســم، أاهللا و  هُ َعــفـَّ رَ  كالصــليب. لــذلطــاع حــىت املــوت مــوت أتواضــع و  ،نســانٍ إك

يني والســفليني، ويعــرتف كــل رضــد كــل ركــب الســمائيني واألجيف اســم يســوع املســيح تســأنــه  حــىت
فمـن ذا الـذي نقـول  .)١١ - ٦: ٢(فيلـيب  وهـذا مبجـد اآلب" ،ن الرب هو يسوع املسـيحألسان ب

ـــ ،صـــورة اهللا ومســـاوياً لـــآلب كـــان فـــينـــه  إ عنـــه بـــل نـــزل إىل  ،فطَـــال ختُ  األشـــياءن هـــذه أبـــ رَ وفكَّ
 ،مــن امــرأة مولــودٍ  إنســانٍ  وصــار يف شــكلنا؟ وإذا كــان جمــردُ  عَ وتواَضــ ،وصــار يف شــكل العبــد ،الفقــر

يكـــون لـــه املـــلء؟! وكيـــف ميكـــن أن  ،نســـانإمســـاواة اآلب؟! أو كيـــف كو صـــبح يف صـــورة أفكيـــف 

عودة إىل  :والً أفهو  ،سكندرية ونظرهتا العميقة للخالصص القديس كريلس يف هذه السطور جوهر الهوت مدرسة اإل) يلخِّ ١(
صبح من املمكن أن نعود إىل هللا عندما احتد الالهوت بالناسوت يف ربنا يسوع أ دباخلطية. وقباهللا بعد أن اغرتبنا عنه االحتاد 
 :ثالثاً  ) من هذه املقالة.١الفقرة ( ا يفن الذي حيقق عودتنا هللا يف املسيح هو الروح القدس، وقد شرح كريلس هذإ :ثانياً  املسيح.

سراره يف أويف فهم  اإلفخارستيا،ويف شركة جسده يف  ،وقيامة معه ملسيح يف املعمودية اليت هي دفنٌ ن اخلالص هو االلتصاق باإ
وهي االعتقاد مبجيء اهللا  ،ساسيةألى حقيقة ع سٌ وكل هذا مؤسَّ  ... الكلمة اإلهلية، أو باملوت مثله يف حاالت الشهداء والنساك

 إلينا يف اجلسد وباحتاده هبذا اجلسد.

                                                           



٢٣ 

نــه  إ فمــا هــو الشــرف الــذي وصــل إليــه اإلنســان حــىت ميكــن أن يقــال عنــه ق؟!خيلــي ذاتــه وهــو خملــو 
 مــثلهم؟! صــًال)أوهــو ( ،نــه صــار يف شــبه النــاسإ ؟ أو كيــف يقــال (عــن املســيح)عَ تواَضــ ،نســانٍ إك

هـــو احلصـــول علـــى مـــلء الالهـــوت؟ (ومـــادام كـــل هـــذا غـــري  الـــذاتِ  فـــراغُ إفـــرغ ذاتـــه؟ وهـــل أوكيـــف 
ــ مال نعلِّــلــذلك حنــن ؛ صــحيح ) بــل كلمــة اهللا الــذي هــو مــن ذات جــوهر  ،هلــاً إن اإلنســان صــار أب

. وقــد فعــل هــذا الطبيعــة البشــرية ألجــلخلــى ذاتــه أ-صــورة اآلب ألنــه-ولــه ذات املســاواة  ،اآلب
ولقـد حـدث هـذا  .عَ تواَضـنـه إ مـا كـان قـد قيـل عنـه ،له املـلء كإلـهأنه  واللشكلنا. و عندما صار يف 

ولكنــــه يف نفــــس  ،يف شــــبه النــــاس رمرتفــــع. صــــاعرشــــه ألن  ؛يــــةدون أن يفــــارق عــــرش الكرامــــة اإلهل
معـه  عَ فَـرَ نـه إ قيل عنـه ،عندما صار مثلناأنه  علينا أن نالحظ ناآلب. ولكالوقت من ذات جوهر 
صـعد إىل نـه إ جمده هـو (االبـن)، ولكنـه قيـلأنه  ،وهذا بالتأكيد واضح .لوهةالجسد إلى مجد األ
 هاجلسـد. ولــحـىت وهـو يف  الكـلِّ  نـؤمن بـه كـربِّ  نالبشـرية. وحنـجـل أخـذه مـن أجمـده باجلسـد الـذي 

ي اآلب) أ(ألنــه  ؛بــل هــذا جملــده ،اآلب وال يقلــل مــن كرامــة اآلب نز ال ُحيــ ا. وهــذركبــةٍ  تنحــين كــلَّ 
ــيفــرح وميُ  مل  همكتــوب: "ألنــصــار مثلنــا يف اجلســد كمــا هــو أنــه  ، رغــماالبــنَ  الكــلُّ  د عنــدما يعبــدُ جَّ
 - ١٦: ٢(عربانيـني  أن يشـبه اخوتـه" يكان ينبغ  براهيم، ومن مثَّ إبل ما لنسل  ،ةما للمالئكيأخذ 

ــــه  تعــــين "بــــراهيمإنســــل ل اخــــذ مــــأ). وكلمــــة "١٧ مثلنــــا حصــــل علــــى  إنســــانٌ أنــــه  وال تعــــين ،اهللاأن
ــ ،"أخانــا" يَ ِعــولــذلك وحــده دُ  ،نفســه صــار مثلنــا والالهــوت. وهــ خوتــه مــن إ عىفــال نــد ،حنــن اأمَّ
ذ قــد تشــارك االوالد يف الــدم واللحــم، اشــرتك هــو إ"فــ :يقــول الرســول ثانيــةً  ومــرةً . )١(جهــة الالهــوت

كـانوا كـل ذاك الـذي لـه سـلطان املـوت، أي الشـيطان، وحيـرر أولئـك الـذين  املوت بـفيهما حىت يبيد 
). وصـــار مثلنـــا عنـــدما اشـــرتك يف اللحـــم والـــدم، ١٥ - ١٤: ٢(عربانيـــني  حيـــاهتم حتـــت العبوديـــة"

 فيمـا كـان النـاموس عـاجزاً  همكتـوب: "ألنـأنـه  ذإ ؛(بالتجسـد) االرتبـاط بـه شـدّ أ بطٌ مـرت وهلذا سببٌ 
(روميــة  رســل اهللا ابنــه يف شــبه جســد اخلطيــة، ودان اخلطيــة يف اجلســد"أ ،عنــه بســبب ضــعف اجلســد

وحيـــاول أن حيصـــل علـــى الالهـــوت إنســـان  ننقـــرأ عـــ الننـــا أعلينـــا أن نالحـــظ  ،ثانيـــةً  ). ومـــرةً ٣: ٨
رســل لنــا ابنــه الوحيــد "يف شــبه جســد اخلطيــة" أننــا نقــرأ عــن اهللا اآلب الــذي إيرتفــع إىل كرامتــه، بــل 

فقرنــا. إىل  ل،ســفأونــزل إىل إنســاناً  ن اهللا الكلمــة صــارإ: فالصــواب هــو كاخلطيــة. لــذلل بِطــلكــي يُ 

 أي الطبيعة البشرية. ،خذ الذي لناأبل حقيقة ألنه  ،) وهذه التسمية ممكنة٢٠: ٨هو االخ البكر (رومية  ) املسيح١(
                                                           



٢٤ 

 حصل على اجملد اإلهلي. إنسانٍ  ليس جمردَ  هذا يظهر لنا أن املسيحَ  نومِ 

 هو المسيح يسوع:إنساناً  كلمة اهللا الذي صار  -١٣

ـــه  ـــه نتمســـك ب ـــدما نبحـــث يف ســـر جتســـد االبـــن الوحيـــد، فمـــا نقولـــه عن التعلـــيم ألنـــه  ؛عن
إلـــه  مـــن يٌّ حقيقـــإلـــه  مـــن اهللا اآلب، فالكلمـــة نفســـه هـــو مولـــودٌ  .رثوذكســـييمـــان األواإلاحلقيقـــي 

هكــذا ألنــه  ؛مــواتالســماء وتــأمل وقــام مــن بــني األس، نــزل مــن ، جتســد وتــأنَّ مــن نــورٍ  ، نــورٌ يٍّ حقيقــ
 ميان.قانون اإل )١(د اجملمع العظيم املقدسحدَّ 

 ننــا الإف ،إنســاناً  وإذا حبثنــا لكــي نــتعلم مــا هــو املعــىن احلقيقــي لتجســد الكلمــة الــذي صــار 
ل ن جمـرد االتصـال جعـأاتصل فقط بالطبيعة البشـرية، و  ،ن الكلمة عندما جتسدأنذهب إىل القول ب

نــه إ جعــل بشــريته تشــاركه اســم االبــن، ولكــن بــاحلريأنــه أو  بشــريته تشــاركه جمــد ألوهيتــه وســلطا�ا،
ل التغيــري فيــه حــىت ِظــ دال يوجــ، بــل غــري متغــريِّ ألنــه  ؛مثلنــا واحــتفظ مبــا لــه مــن خــواصإنســاناً  صــار

التجســد  بــلَ هــو الــذي قَ  واحــدٌ  هودمــاً. ولكنــاختــذ لنفســه حلمــاً  -تــدبريياً -). فهــو ١٧: ١(يعقــوب 
"رسـم  ،البهـاء"" ،"الصـورة" ،"اهللا" ،"الكلمـة" ،الوحيـد" اهللا "االبـنوحى هبا أاليت األسفار  يف يَ عدُ 

 ،"ي"العلــ ،"اليــد اليمــىن" ،"الــذراع" ،"القــوة" ،"احلكمــة" ،"النــور" ،"اجملــد" ،"احليــاة" ،جــوهر اآلب"
ــــ  ،"االنســــان" يَ عــــوبعــــد التجســــد دُ  .مســــاء الــــيت ختــــص اهللاوبــــاقي األ الصــــباؤوت". "ربُّ  ،د""املمجَّ

أي  اجلســـــــد "رأس ،"آدم الثـــــــاين" ،"بكـــــــر الراقـــــــدين" ،"الوســـــــيط" ،"الفـــــــادي" ،"يســـــــوع املســـــــيح"
. لكـن )٢(خـذها يف �ايـة الـدهورأمساؤه، وكذلك الثانيـة الـيت أ أل�ا ؛وىل ختصهمساء األاأل ".الكنيسة

كــذلك يف جتســـده،   الــذي قبـــل التجســد اهللا احلقيقــي، وظـــلَّ  ،مســاء هــو واحـــدٌ الــذي حيمــل هـــذه األ
 كذلك إىل األبد.  وسيظلُّ 

 

 .٣٢٥ األول) جممع نيقية املسكوين ١(
مساء الثانية هو أن الثانية تتحدث عن عمل االبن الوحيد الذي قام به يف واأل وىلمساء األبني األ يساس) يالحظ أن الفرق األ٢(

 "بكر الراقدين"  إخل ،مثل "الوسيط"اجلسد 

                                                           



٢٥ 

بل نقول يسوع  ،لى إلهإو إنسان  م الرب يسوع المسيح إلىأن نقسِّ  بال يجولذلك  
 .)١(ز بين الطبيعتين دون أن نمزجهماالمسيح هو هو واحد، لكن نميِّ 

مـــلء الالهــــوت جســــدياً  كــــلُّ   املســـيح حــــلَّ ن يف إوحـــىت إذا قالــــت هـــذه الكتــــب املقدســــة  
إنسـان  يف حـلَّ  قـد ، كما لو كان الكلمةاالنفصال يال تعنن هذه الكلمات إ، ف)٩: ٢ ي(كولوس

األسـفار  إذا اسـتخدمت ابنـني. وحـىتأو نعتقـد بوجـود  ،ق االحتـادمنزِّ  جيب أن ال ألننا ؛امسه املسيح
بــــاملرة فصــــالً للطبيعــــة  وال يبــــدشــــري إىل اهللا الكلمــــة، فهــــذا تاملقدســــة اســــم املســــيح وحــــده دون أن 

 ؛يمانيـةعلينـا أن نفهـم طريقـة التعبيـر عـن الحقـائق اإلها هيكلـه. لَ عَ البشرية اليت اختذها لنفسه وجَ 
فـاذا   ،)٩: ٤(أيـوب  مـن طـني" يف بيـوتٍ  )٢(نفوس البشر تسـكن"ن إمكتوب يف موضع آخر ألنه 

والـنص يؤكـد أن النفـوس تسـكنها، فهـل تسـتدعي  ،مـن طـني" "بيـوت ىجسـاد البشـر تسـمأكانـت 
ــ وإذا   ثنــني (جســد ونفــس)؟! ألــيس هــذا خطــأ؟م اإلنســان الواحــد إىل اطريقــة التعبــري هــذه أن نقسِّ

وبســبب االحتــاد  ،كانــت هــذه الطريقــة املألوفــة للحــديث عــن املوضــوعات الــيت فيهــا احتــاد بــني اثنــني
 واحـدٍ  كما لو كنا نتحـدث عـن عنصـرٍ   )٣(بةالطبائع املركَّ  من صالً أميكن أن نتحدث عن طبيعة هي 

 ىحيانـاً تـدعأن روحـه تسـكن جسـده، و إيقـال عـن اإلنسـان  فأحيانـا ،الواقـع غـري ذلـك أن منها مـع
ذ إنســـاناً، وهـــذا مـــا خيربنـــا بـــه بـــولس احلكـــيم إاإلنســـان (وحـــدها) أو جســـد اإلنســـان (وحـــده)  روحُ 

: ٤كورنثـــوس  ٢( يتجــدد يومــاً فيومــاً" الــداخلي فإنســاننا ،يفــىننســاننا اخلــارجي إذا كــان إ": يقــول
وهـو  ،ا هبـذه الطريقـةهويصـف يوالـداخل ياإلنسـان اخلـارجوالرسول يتحـدث عـن العالقـة بـني  ،)١٦

ـــلكنـــه  ،يتحـــدث بالصـــواب ).  يواآلخـــر خـــارج ياثنـــني (واحـــد داخلـــ اإلنســـان الواحـــد إىل مال يقسِّ
)، ٩: ٢٦أش ( اهللا" ليــك روحــي يــاإ"يف الليــل تبكــر : ولآخــر يقــ يف موضــعٍ  أشــعياءكــذلك النــيب 

 أن نســتنتج هــذا؟!! ألــيس محاقــةً  ؟غــري نفســهفهــل تقــوم روحــه مبكــرة إىل اهللا باعتبارهــا شــيئاً آخــر 
منتبهـني  ،ن نلتـزم مبـا هـو معقـولأو  ،لذلك علينا أن نفهم طريقة احلديث عن مثل هـذه املوضـوعات

والعبارة اليت حنن  ٤٥١رئت يف جممع خلقيدونية سنة) من املعروف أن مقالة القديس كريلس عن جتسد االبن الوحيد قد قُ ١(
وبالذات  ،ك هبا القديس ديسقوروس كما هو ثابت من حماضر اجللساتساسية اليت متسَّ العبارات األ ىحدإن هي بصددها اآل

  ٨٦عن جممع خلقيدونية ص ١٦٩٤يف روما سنة  رَ شِ اب الذي نُ الكت
 .) أو حتلُّ ٢(
 ."الطبائع املتحدة") حرفياً ٣(

                                                           



٢٦ 

 إىل الغرض الذي يكمن وراء هذه االقوال.

 كـــان "ينمــو يف القامـــة ويف احلكمـــة ويف النعمـــة"نـــه  إ قيـــل عـــن يســوعأنــه  وعلــى الـــرغم مـــن 
ح لبشــريته أن تنمــو حســب خواصــها كلمــة اهللا مســألن   ؛التــدبير يخــصُّ ن هــذا إ). فــ٥٢: ٢(لوقــا 

م كلمـا تقـدَّ   لوهيتـه إلـى جسـدهأمجـد  ييعطـ شـيئاً فشـيئاً أنراد أ هوعاداهتا. لكنـوحسب قوانينها 
هــذا  عشــيء. ومــمنــه عــدم االحتيــاج املطلــق إىل أي  رَ دَ إذا بَــ ،مرعبــا للنــاس نال يكــو يف العمــر حــىت 

فــــالنمو . )١()١٥: ٧(يوحنــــا  وهــــو مل يــــتعلم" هــــذا اإلنســــان الكتـــبَ  فَ رِ "كيــــف َعـــ :تكلمـــوا عنــــه
. وهنـا يتالئم مع مقاييس الطبيعة البشـريةيحدث للجسد، كما أن التقدم في النعمة والحكمة 

النمـو أو احلكمـة  هال ينقصـ الكمـال يهو نفسه كلالكلمة املولود من اآلب  اهللايلزمنا أن نؤكد أن 
 .صاحلٌ  وما هيعطي للمخلوقات احلكمة والنعمة وكل نه إ أو النعمة، بل

 ي. وهـالتـدبيربخاصـة ن اآلالم هـي أيضـاً إفـ ،تـأملَّ نـه إ قيل عن يسـوعأنه  غم منر وعلى ال 
 الأي  ،يتـأمل ال ،ولكنـه كإلـهٍ  .ه هوالذي يخصَّ  يف اجلسـد تأملَّ ألنه  ؛متاماً  آالمه هو، وهذا صحيحٌ 

- . وعنــدما صــار االبــن الوحيــد مثلنــابوه بقســوةٍ أ صــالبوه وعــذَّ حــىت عنــدما جتــرَّ  ،لــمقبــل طبيعتــه األت
أنــه  ننــا نعـرتفأ إالَّ  -وهــذا حسـب التـدبري ،هبــا اهللا "بـابن البشـر"وحـى أالـيت األســفار  يف يَ عـنـه دُ أل

 بطبيعته اهللا.

ن فيها اجلسد، ولكن حدث االحتاد منذ اللحظة اليت تكوَّ  داالحتاد. لقح مع تأكيد القديس كريلس على ر هذا الش ضال يتعار ) ١(
وما يؤكده كريلس هنا هو أن املسيح كشف عن جمده اإلهلي شيئًا فشيئًا كلما منا  اجلسد كان ينمو حسب خواصه وقوانينه.

رة اليت تنسب للمسيح يف طفولته ناجيل املزوَّ ربعة عن غريها من األناجيل األالالهويت اهلام، هو ما مييز األ أولعل هذا املبد جسده.
وظهور اجملد  ،أن االحتاد بني الالهوت والناسوت شيء وما هو واضح جدًا من هذه الفقرة هو معجزات وخوارق غري عادية.

لكن ظهور اجملد اإلهلي كان حيدث على فرتات ويف مناسبات معينة مثل السري  ،االحتاد حدث دون انفصال اإلهلي شيء آخر.
 و التجلي.أ على املاء
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 إالَّ  ،إنساناً  ن كان قد صارإن الكتب اإللهية على أن كلمة اهللا و براهين مِ  -١٤
 اهللا ظلَّ أنه 

 يمـن الـذهب لكرسـ "وتصـنع غطـاءً  سـرار اإلهليـة:األ اً ما ملوسى شارح يقول اهللا يف موضعٍ  
وتصـــنع كـــروبني مـــن ذهـــب،  طولـــه ذراعـــان ونصـــف وعرضـــه ذراع ونصـــف. يالرمحـــة مـــن ذهـــب نقـــ

تصــنعهما علـى طــريف الغطــاء. فاصـنع كروبــاً واحــداً علـى الطــرف مــن هنـا وكروبــاً آخــر  صـنعة خراطــةٍ 
خــــــر حنــــــو كرســــــي الرمحــــــة يكــــــون وجهــــــاً إىل اآل واحــــــدٍ  ووجهامهــــــا كــــــلُّ  علـــــى الطــــــرف مــــــن هنــــــاك.

 ).٢٠ - ١٧: ٢٥الكروبني"(خروج 

عنـدما صـار مثلنـا و  .اهللا ظـلَّ أنـه  إالَّ  ،سعلـى اهللا الكلمـة الـذي تـأنَّ  لُّ دُ صـحيح يَـ هذا رمـزٌ  
). ٢٥: ٣(روميــة  "ميـاناإلب مل يفقـد جمـده وعظمتــه. وعمانوئيـل صـار لنـا "كفـارةً  ،جـل التـدبريأمـن 

 حــدٌ أن أخطــأ إختطئــوا. و  لــيكم هــذا لكــي الإكتــب أأوالدي الصــغار  "يــا: وهــذا يربهنــه يوحنــا أيضــاً 
). وأيضـــاً ٢ - ١: ٢يوحنـــا  ١( خلطايانــا" عنــد اآلب يســـوع املســيح البـــار، وهــو كفـــارةٌ  فلنــا شـــفيعٌ 

الكــروبني  ىلإ وعلينــا أن ننظــر .)٢٥: ٣(روميــة  ميــان بدمــه"باإل مــه كفــارةً "الــذي قدَّ  يقــول بــولس:
 رادة رهبمــا.إعينهمـا علــى أتــان الرمحــة، ويف نفــس الوقـت يثبِّ  يجنحتهمـا علــى كرسـأواقفـني باســطني 

هـــذا  يشـــبع مــن التطلــع إىل اهللا. رادة اهللا، وكلهــم الإتــون عيـــو�م علــى رواح الســمائية يثبِّ وحشــد األ
شــعياء النــيب عنــدما رأى أالــذي رآه  يرنا بــاملنظر الســمائيــذكِّ  ،جتمــاع)(يف خيمــة اإلي املنظــر االرضــ

 والسارافيم خيدمونه كاهللا. ،)١: ٦أش ( عالٍ  جالساً على عرشٍ  االبنَ 

 خرآ برهانٌ  -١٥

املصــريني، ولكــن كــان مــن  حيــرر شــعبه مــن ظلــم يقــيم يف القــدمي لكــأُ وموســى اإلهلــي قــد  
ن أمـر موسـى بـأأن اهللا تصاحل معهـم. لـذلك  ،يتعلم الذين كانوا حتت نري العبوديةأن وًال أالضروري 

ميـــان. لـــذلك يقـــول موســـى هللا علـــى اإل وقـــات تســـاعدنااملعجـــزة يف بعـــض األألن  ؛ري معجـــزاتُجيـــ
بــل يقولــون مل يظهــر لــك الــرب، فمــاذا  ،يســمعون لقــويل يصــدقوين وال "ولكــن إذا مل ضــابط الكــل:

 ،رض. فطرحهـاك؟ فقال عصا. فقـال اطرحهـا علـى األما هذه اليت يف يد :اقول هلم؟ فقال له الرب
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: ٤(خـروج  .." بهاوامسـك بـذنَ د يـدك ُمـ :فهرب موسـى منهـا. مث قـال الـرب ملوسـى ،فصارت حيةً 
٥ - ١.( 

ــــاحلقإ لنتأمــــل هــــذا.  ــــن اهللا بالطبيعــــة وب ــــةُ العصــــا هــــي ألن  ؛عصــــا اآلبهــــو  ،ن اب  عالم
اهللا إىل  "كرســيك يــا . ويف ذلــك يقــول داود:علــى الكــلِّ  اآلب يف االبــن لــه ســلطانٌ ألن  ؛المملكــة

أو  ،هــاحَ رَ (اآلب) طَ  ولكنــه). ٦: ٤٥(مزمــور  ملكــك" هــو قضــيبُ  دهــر الــدهور. قضــيب اســتقامةٍ 
ـــد ذلـــك  بشـــرية. يف طبيعـــةٍ األرض  جعلهـــا علـــى ـــاس اخلطـــا اختـــذتعن صـــبح أ، و ة(العصـــا) شـــبه الن

علــى الشــر.  احليــة عالمــةٌ ألن  ؛ترمــز إىل شــر الطبيعــة البشــرية ،واضــحاً أن العصــا الــيت صــارت حيــةً 
 ،جند أن ربنا يسوع املسيح نفسه يقـول عـن رمـوز التـدبري باجلسـد ،رته صواباً نتأكد أن ما فسَّ  يولك

"وكمــا  يقــول:ألنـه  ات احليــات.ن عضَّــِمـ يالـيت رفعهــا موســى لكـي تشــف لنحاســيةمثــل الحيــة انـه إ
 ،يهلـك فـع ابـن اإلنسـان حـىت أن مـن يـؤمن بـه الر هكذا جيـب أن يُ  ،رفع موسى النيب احلية يف الربية

 كانــت ســببَ   اسٍ ت مــن ُحنــعَ نِ ). واحليــة الــيت ُصــ١٥ - ١٤: ٣(يوحنــا  ة"بديــبــل تكــون لــه احليــاة األ
لصــوا. هكــذا ربنــا يســوع املســيح للــذين ليهــا خَ إ�ــم عنــدما نظــروا أل ؛الــذين كــانوا يف خطــر خــالصِ 
اهللا الــذي يقــيم أنــه  حــدٌ أجيهــل  ولكــن ال -نســاناً إنــه صــار أل-وهــو يف شــبه النــاس اخلطــاة  ،ينظرونــه

 قصد القوات اليت حتاربنا.أليمة والسامة، وأنا والقوة للهرب من العضات األوالذي مينح احلياة 

لقيــت علــى أُ " الســحرة الــيت يصــابتلعــت "عُ  موســى "عصــا" :آخــر رمــزيٌّ  وهنــاك جانــبٌ  
"، بـل رجعـت إىل "مل تظـل حيـةً  ةً وصـارت حيَّـ ،رضت علـى األَحـرِ "العصا" بعد أن طُ  نأل ؛رضاأل

صـار يف شـبهنا  ،أي االبن الذي فيه يسود اآلب علـى الكـلِّ  ،بما كانت عليه. كذلك "عصا" اآل
قضـيب " فهـو يف يـد اآلب ،عاد إلى السماء ،كمل التدبريأبعد أن أنه  إالَّ  -لت من قبلكما ق-

وهــو جيلــس عــن ميــني اآلب يف جمــده، ولــه عــرش اآلب حــىت وهــو  ،)٦: ٤٥(مزمــور  "لــكالبــر والمُ 
 يف اجلسد.

 وأيضاً... -١٦

مث اخرجهــا وإذا يــده برصــاء مثــل  ... دخــل يــدك داخــالً يف حضــنكاِ " ملوســى: قــال الــرب 
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الـنص يشـري ألن  ؛االبـناإلهلية هي األسفار  يف -اهللا اآلب يدُ - اليد ).٧ - ٦: ٤(خروج  الثلج"
"بكلمـة الـرب  )، وداود اإلهلـي ينشـد قـائًال:١٣: ٤٨شـعياء أ( ست السموات"سَّ أ"أنا ويدي  إليه:
حضـنه مل تكـن برصـاء،  يف موسـى خمتبئـةً  ). وعنـدما كانـت يـدُ ٦: ٣٣(مزمور  ت"ست السمواتأسَّ 

ومل تعــد  ،مث أخرجهــا ،ثانيــةً  وبعــد فــرتة أدخلهــا مــرةً  صــارت برصــاء. خرجــت خارجــاً ولكــن عنــدما أُ 
 لــذلك عنــدما كــان اهللا الكلمــة ).٧: ٤ عيــدت إىل نفــس لــون جســده" (خــروج"أُ  بــل قيــل: ،برصــاء

، ولكـــن عنـــدما صـــار كمـــا لـــو كـــان خارجـــا بســـبب ةببهـــاء األلوهـــكـــان يشـــرق  ،حضـــن اآلبيف 
 شــعياءأ( "مــع أثمــةٍ  يَ حصــأُ " )،٣: ٨ (رو شــبه جســد اخلطيــة"يف  نســاناً إصــار ألنــه  أو ،التجســد

مل يعرف خطية صار خطيـة ألجلنـا حـىت نصـري بـر اهللا  ي"الذ: يقول اإلهليألن بولس  ؛)١٢: ٥٣
األبــرص حســب النــاموس  ألن  ؛مــا أعتقــد أن الــربص أشــار إليــه وهــذا، )٢١: ٥ كورنثــوس ٢( فيــه"

 -ألنــه صــعد إىل هنــاك بعــد قيامتــه مــن األمــوات-ولكنــه عنــدما عــاد إىل حضــن اآلب  كــان جنســا.
ربنـــا يســـوع  يـــأتيهكـــذا ســـوف حضـــنه وصـــارت طـــاهرة. يف  دخلـــتأُ  الـــيتصـــار مثـــل يـــد موســـى 

بــولس املبــارك يقــول ألن  لــن خيلــع شــبهنا. رغــم أنــه ،الوقــت احملــدد ببهــاء جمــد األلوهــةيف  المســيح
بـال خطيـة خلـالص الـذين  حيمـل خطايـا كثـريين، وسـيظهر ثانيـةً لكـي  "ألنه مـات أيضاً عن املسيح:

اإلهليـــة املســـيح يســـوع يف مناســـبات األســـفار  ). لـــذلك عنـــدما تـــدعوه٢٨: ٩ (عربانيـــني ينتظرونـــه"
يسـوع املسـيح كلمـة اهللا احلقيقـي الـذي مـن اهللا  أنه لنعتقدبل إنسان  جمردأنه  حدٌ أظن يُ  متعددة، ال

 ن صار انساناً.إحىت و  ،اآلب

نسان، بل إفي  جسداً، وليس كلمة اهللا الذي حلَّ  سَ بِ ليس اهللا لَ  المسيحُ  -١٧
 فعالً حسب شهادة الكتب الذي تجسد

هـو مـن مـون أن اهللا الكلمـة الذين بال دنس (اهلرطقة) يؤمنون باملسيح، ويتفقون معنا، يعلِّ  
د مـــن العـــذراء هـــو لِــخـــذه ووُ أواجلســد الـــذي  نــه نـــزل إىل فقرنـــا وصــار يف صـــورة العبـــد.أو  اهللا اآلب.

فهــو بالحقيقــة اهللا حســب . )١(ابــن اإلنســان يَ عــبــل صــار مثلنــا ودُ  ،مل يولــد فقــطأنــه  بــل جســده.
خطابـه ه بولس الرسول اإلهلـي جل هذا يوجِّ أمن  ،حسب الجسد إنسانٌ  ولكنه هو نفسه ،الروح

 س املسيح.تقاد الكنيسة اجلامعة بتأنُّ نسانية الرب سببها البدع اليت كانت تقاوم اعإ) هذه الطريقة الغريبة يف تأكيد ١(
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خـرية تكلـم يـام األويف األ ،باألنبياء تكلم مع اآلباء شىتَّ  وطرقٍ  كثريةٍ   نواعٍ أ"الذي ب إىل اليهود قائًال:
خـرية يف ابنــه؟ قـدمياً تكلــم يف يـام األ). كيـف تكلــم اهللا اآلب يف األ٢ - ١: ١(عــب  معنـا يف ابنـه"

ـــه إيف االبـــن، ولـــذلك قـــال االبـــن  ،النـــاموس ـــوا  "ال ملوســـى احلكـــيم: عطيـــت قـــدمياً أُ ن كلمات ين إتظن
ــأمل آت لكــي انقــض بــل  ألنــين نبيــاء.نقــض النــاموس أو األأجئــت لكــي  رض الســموات واأل ل.كمِّ

"أنـا هـو  :). وكـذلك يشـهد النـيب٣٥: ٢٤،مـىت ١٨ - ١٦: ٥يزول"(مىت  تزوالن ولكن كالمي ال
ـــا آتِ  ـــه وعنـــدما جتســـد، تكلـــم اآلب ،الســـبعينية) ٦: ٥٢شـــعياء أ( "املـــتكلم أن كمـــا قـــال   ،معنـــا في
هـــو هـــو قبـــل الـــدهور اهللا بأنـــه  مياننـــاإء يشـــ أيُّ  يعـــوقُ  ال يولكـــ يـــام"."يف آخـــر األ بـــولس املبـــارك:
ــمث عــاد و  ،"الــذي فيــه خلــق العــالمين" الفــور: ىالرســول علــاالبــن، أضــاف  الــذي هــو بهــاء " دَ أكَّ
ــــوم اآلبأمجــــد ورســــم  ــــه اهللا  ،إنســــاناً  ". باحلقيقــــة صــــارقن ــــذي ب ــــق العــــاملني". اآلبذاك ال  "خل

ولــيس كمـا يفــرتض الــبعض  ،إنســاناً  صـارأنــه  علينـا أن نــؤمن ،لكــي يكـون اعتقادنــا ســليماً  ،ولـذلك
ال يصـبح مـا يقولـه يوحنـا أ -نسـانإي أن اهللا سـكن يف أ-لو كـان هـذا صـحيحاً  اهللا سكن فيه. نَّ إ

مــا هــي احلاجــة إىل مثــل نــه أل ) بــال فائــدة؟١٤: ١(يوحنــا  "الكلمــة صــار جســداً" جنيلــي املبــارك:اإل
 ،أي صــار مثلنــا ، إذا كــان فعــالً قــد صــار جســداً ن الكلمــة جتســد إالَّ إوكيــف يقــال             هــذا التصــريح؟

مـا ذكرتـه وهـو أن  علـى صـدق وسـوف أُبـرهُن بأمثلـٍة كثيـرةكـل اخلليقـة. بـل فـوق   ،فوقنـا لكنـه ظـلَّ 
مث جعـــل هـــذا  ،إنســـان اجلســـد، ومل يســـكن يفوهـــو اهللا حـــىت وهـــو يف  ،إنســـاناً  االبـــن الوحيـــد صـــار

 عم عليهم بشركة الطبيعة اإلهلية.نأاإلنسان البساً الالهوت مثل البشر الذين 

 األمثلة.. -١٨

هلـاً وهـم إكـون هلـم أسـري بيـنهم و أو  فـيهم سأسـكنإنـي " يقول اهللا عن (البشر) يف موضع: 
 "هـا ل الـرب يسـوع املسـيح نفسـه:) ويقـو ١٦: ٦كورنثـوس ،  ٣٣،٢: ٣١رميـا أ( يل شـعباً" ونيكون

 ٢٣: ١٤(يوحنــا  ونتعشــى معــه" لنســكندخــل أنــا وأيب أ، ســوف نســانٌ إن فــتح يل إ .. ســآتينــذا أ
)، ١٦: ٦كورنثـوس  ٢( "ينـتم هياكـل اهللا احلـأ": هياكـل اهللاعينـا وكذلك أيضـاً دُ  ،)٢٠: ٣ورؤيا 

القـدس الـذي فـيكم والـذي لكـم جسادكم هـي هياكـل الـروح أ"ألستم تعلمون أن : وهو يقول أيضاً 
مثلنـــا حنـــن البشـــر قـــد أنـــه  عمانوئيـــل مبعـــىن يَ عـــدُ نـــه إ ذا قـــالواإفـــ). ١٩: ٦كورنثـــوس  ١( مـــن اهللا"

األرض  يشـــاهدوننا حنـــن واملالئكـــة يف الســـماء وعلـــى عنـــدما �ـــمأ ســـكن اهللا فيـــه، فليعرتفـــوا عالنيـــةً 
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أنـه  كمـا املقدسـة.األسـفار  ن قصـدوخيجلـون بـاحلري أل�ـم جيهلـو  خيجلون من هذه الفكرة. ،نعبده
: ١الـذين كـانوا منـذ البـدء معـاينني وخـداماً للكلمـة (لوقـا إلينـا  مهالذي سـلَّ اإلميان  يوجد عندهم ال
 ،ي يف يســوع املســيح)أكلمــة اهللا اآلب ســكن فيــه (ألن   ؛نــه متجــد كإلــهإو  ،اهللانــه إ ذا قــالواإو  ).٢
 الفليسـمعوا منـا هـذا: ،  الـذي صـار جسـداً اهللاأنـه  سـاسأولـيس علـى  ،د علـى هـذا النحـوجَّ نه ميُ إو 

اهللا يســكن فــي المالئكــة ألن  ؛دعَبــلمــن يســكن اهللا فيــه أن تجعلــه هــذه الســكنى إلهــاً يُ  ييكفــ
ــالروح القــدس. يكفــيهم هــذا لكــي  ال ،خــذوا الــروح القــدسأومــع هــذا، فالــذين  وفينــا نحــن ب

اهللا الـذي صـار ألنه  نما نعبدهإان، و نسإلذلك ليس كما يحل في  .)١(يصبحوا بالحقيقية آلهة
 د.عبَ في نفس الوقت اهللا الذي يُ  وظلَّ إنساناً  جسداً أي

  

ومل  بني املسيح وبني املؤمنني من حيث مشاركة الطبيعة اإلهلية. يساسهم ما تركه اآلباء لنا عن الفرق األأ) تعد هذه الفقرة من ١(
 قبل كريلس السكندري هبذا الوضوح يف هذه النقطة. حدٌ أيكتب 
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  تشهد رسوليةٌ  أقوالٌ 
 هو اهللا المسيحَ  على أنَّ 

 

خـــر مل يعرفـــه بنـــو أ جيـــالٍ أيف  ييقـــول: "الـــذعنـــدما يتحـــدث الرســـول عـــن املســـيح  -١٩ 
جمـــد هـــذا  فهم مـــا هـــو غـــىنراد اهللا أن يعـــرِّ أالــذين  .. علـــن اآلن لقديســـيهأُ البشــر علـــى النحـــو الـــذي 

: ١يكولوسـ - ٥: ٣(أفسـس  مم، الذي هو املسيح فيكم رجاء اجملد الذي ننادي بـه"السر يف األ
هـــو  فكيـــف يصـــبحُ ، باحلقيقيـــة ولـــيس اهللاَ  ،لـــبس الالهـــوتإنســـاناً  فـــاذا كـــان املســـيحُ . )٢٧ - ٢٦

 باملرة؟! ر باهللاِ ن الرسول بشَّ إقال أو كيف ميكن أن يُ  مم؟ر به لألُ شَّ الذي يبَ  جمد السر" نفسه "غىن

يل ألجلكم ألجل الذين يف الودوكيـة ومجيـع الـذين  جهادٍ  ريد أن تعلموا أيَّ أين إ"ف -٢٠ 
يقــني الفهـم ملعرفــة ســر اهللا  قلــوهبم مقرتنــة يف احملبـة بكــل غـىن ىتتعـزَّ  ييف اجلسـد، لكــ يمل يـروا وجهــ

ويتمـــىن ملـــن يكتـــب  ،المســـيح رُّ ِســـاهللا،  رُّ ِســـ ى). وهـــا هـــو يســـمَّ ٢ - ١: ٢ ي(كولوســـ واملســـيح"
املسـيح إذا   رِّ حاجـة الـذين يريـدون معرفـة ِسـ يليهم أن يكون عنـدهم "يقـني الفهـم" ملعرفتـه. فمـا هـإ

يقـــني الفهـــم" لكـــي يعرفـــوا أن اهللا الكلمـــة  لكـــنهم حيتـــاجون إىل "غـــىن .. ؟نســـانٍ إيف  حـــلَّ  كـــان اهللاُ 
 .دَ جتسَّ 

بـل يف كـل مكـان  ،خائيـة فقـطأذيعت كلمة الرب لـيس يف مكدونيـة و أُ نه منكم "أل -٢١ 
). وهــا هــو ٨: ١ يتســالونيك ١( ميــانكم بــاهللا حــىت مل يعــد لنــا حاجــة أن نــتكلم.."إأيضــاً قــد ذاع 

ــ" ، بينمــا يقــول املســيح:يمــان اهللاإميــا�م هــو إالرســول يــذكر أن   بديــة"فلــه احليــاة األ ن يــؤمن بــيَم
 أي املسيح. ،ر هبا الرسول هي كلمة الربكما أن الكلمة اليت يبشِّ  ).٤٧: ٦(يوحنا 

مل يكــن بــاطًال، بــل بعــد مــا أنــه  لــيكمإخــوة تعلمــون دخولنــا نــتم أيهــا األأ"ألنكــم  -٢٢ 
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 ١( جنيـــل اهللا"إتكلمنـــا معكـــم ب لهنـــاإفـــي بشــجاعة  ،كمـــا تعلمـــون يف فيلـــيب  علينــا يبـــل وبغـــتأملنــا ق
ن هـو َمـح يوضِّـفإنـه  ،هلنـا"إحتـدث بشـجاعة "يف نـه إ ا يقول الرسول). وعندم٢-١: ٢ يتسالونيك
 أي املسيح. ،مماألبه جنيل اهللا الذي يبشر إيف بشارة به فهو الذي كرز  ،لههذا اإل

ـــل اهللاذ كنـــا نكـــرز لكـــم إخـــوة تـــذكرون تعبنـــا وكـــدنا أيهـــا اإل فـــإنكم" -٢٣  وحنـــن  بإنجي
جــل ذلــك حنــن أيضــاً نشــكر اهللا أن "ِمــ: وأيضــاً  .مــنكم" حــدٍ أنثقــل علــى  عــاملون لــيالً و�ــاراً كــي ال

بــل كمــا هــي يف  ،نــاسأُ ككلمــة  ذ تســلمتم منــا كلمــة خــرب مــن اهللا قبلتموهــا الإ ألنكــمبــال انقطــاع 
أال يقـول  ).١٣ - ٩: ٢ يتسـالونيك ١( نـتم املـؤمنني"أفـيكم  احلقيقة ككلمة اهللا الـيت تعمـل أيضـاً 

بكــل  ألــيس هــذا ظــاهراً  �ــا كلمــة اهللا أيضــاً؟!أو  ،جنيــل اهللاإهــي  كلمــة المســيحن إ الرســول صــراحةً 
 ؟عيوضوح للجم

يانـــا أن ننكــر الفجـــور إمــة لجلميــع النـــاس مع اهللا مخلصـــناقــد ظهـــرت نعمــة  ألنــه" -٢٤ 
(تــيطس  يســوع املســيح" اهللا العظــيم ومخلصــنامنتظــرين الرجــاء املبــارك وظهــور جمــد  .. والشــهوات

"، ذلـــك الـــذي ننتظـــر جميئـــه العظـــيمو اهللا "بأنـــه  الـــرب يســـوع ف). هنـــا جهـــراً يوَصـــ١٣ - ١١: ٢
 ،لـــبس الالهـــوتإنســـاناً  ونعـــيش بـــالتقوى وبـــدون عيـــب. ولـــو كـــان املســـيحُ  ،حبـــرارةٍ  يفنصـــل ،اجمليـــد

"ملعـــون هـــو  :رميـــا يقـــولأ"اهللا العظـــيم"؟ وكيـــف يكـــون رجاؤنـــا فيـــه مباركـــاً؟ والنـــيب  ىفكيـــف يســـم
جيعلـه  فهـذا ال ،). ولو كان املسـيح قـد لـبس الالهـوت٥: ١٧أر ( نسان"إالرجل الذي يتكل على 

مــن عبــادهتم؟ لكــن فمــاذا مينعنــا  .. فــيهم اهللا آهلــة ن حــلَّ لــو دعونــا كــل َمــ ،ذلــك ىعلــ هلــاً. وقياســاً إ
ال لليهــــود عــــن قــــ ن جميئــــه مبــــارك. وبــــولس أيضــــاً أاهللا والعظــــيم، و  املســــيح: يالرســــول بــــولس يســــم

 والعهـد واملواعيـد، ومـنهم املسـيح حسـب اجلسـد الكـائن علـى الكـل"الذين مـنهم اآلبـاء  عمانوئيل:
ذ إ ،وهــذا واضــح ..ي هلــإ ولقــد كــرز بــولس بــإعالنٍ  .)٥ - ٤: ٩(روميــة "اهللا المبــارك إلــى األبــد

. ولقـد يخذت تيطس معـأو  ورشليم مع برناباأربعة عشر سنة صعدت إىل أ"وبعد  يقول هو نفسه:
ين ربَ كــرز بــه، لكــن عرضــته علــى انفــراد علــى املعَتــأجنيــل الــذي علــيهم اإلوعرضــت صــعدت بــإعالن 

ر باملسـيح ). وحنـن نعلـم أن بـولس بشَّـ٢ - ١: ٢(غالطيـة  سـعيت بـاطًال" أو قد ىسعأكون ألئال 
. لقـد بالسـر العظـيم اإللهـييـاه إياً سـمِّ ، ويف كل مكان كان يتحدث عن سر املسـيح مُ كإلهمم لأل

ــــإعــــالن إورشــــليم مبوجــــب أصــــعد إىل  أي الرســــل القديســــني  ،ينربَ هلــــي، وعــــرض بشــــارته علــــى املعَت
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ــأورشــليم و أن قــد ســعى بــاطًال. وعنــدما نــزل مــن لــئال يكــو  ؛والتالميــذ ح حلــم يصــاألمــم  رخــذ يبشِّ
ورشــليم. أمل يســتمر يف االعــرتاف باملســيح االلــه؟ إىل أ بشــارته الــيت ســبقت صــعوده ومل يغــريِّ  تعليمــه

عـن الـذي دعـاكم  نكم تنتقلون هكذا سريعاً أتعجب من أين إ" قائًال:يكتب أنه  بكل تأكيد، حىت
مث ، جنيـل املسـيح"إلـوا يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن حيوِّ أنه  آخر. ليس هو آخر، غري جنيلٍ إإىل 

ــــإ"لكــــن  يضــــيف:  ناثيمــــا"أفلــــيكن  ،مــــن الســــماء بغــــري مــــا بشــــرناكم بــــه رناكم حنــــن أو مــــالكٌ ن بشَّ
�ـم تركـوا كـل شـيء. أ إالَّ  ،رهم (بولس)ل يف كل الذين بشَّ اغم أن اهللا ح). ور ٧ - ٦: ١(غالطية 

 ل كرز هلم باملسيح االله وحده؟!! أن الرسو ما سبب ذلك إالَّ و 

آمـــن بـــه   ورشـــليم يف العيـــدأ"وعنـــدما كـــان يف  جنيلـــي عـــن املســـيح:كتـــب يوحنـــا اإل  -٢٥ 
كـــان يعـــرف ألنـــه  لكـــن يســـوع مل يـــأمتنهم علـــى نفســـه ذ رأوا اآليـــات الـــيت صـــنع،إ ،بامســـه كثيـــرون
"(يوحنـا كـان فـي اإلنسـان م مـاِلـعَ ألنـه  مل يكن حمتاجاً أن يشهد احد عن اإلنسان وألنه الجميع

ال يكـــون الـــذين آمنـــوا بـــه وبامســـه يف أ ،لـــبس الالهـــوت نســـاناً إكـــان املســـيح  ). لـــو٢٥ - ٢٣: ٢
اهللا وحـــده هـــو الـــذي يعـــرف ألن  ؟نســـانكيـــف عـــرف وحـــده مـــا فـــي اإلوعوا؟ دِ ورشـــليم قـــد ُخـــأ

ولمـــاذا هـــو وحـــده ). ١٥: ٣٣"الـــذي يصـــور القلـــوب واحـــداً فواحـــداً"(مزمور  هـــوألنـــه  ؛اإلنســـان
 ).٦: ٩أن يغفــر اخلطايــا"(مىت األرض  "ابــن اإلنســان لــه ســلطان علــى ؟ فهــو يقــول:يغفــر الخطايــا

املالئكـة وحـده؟  تعبـده؟ ملـاذا يجلـس مـع اآلب علـى عرشـهدون بـاقي اخلالئـق  ولماذا هو وحـده
وخمتلفـة  ،وحـدهبـه ث عنه بطريقـة خاصـة لكنه تحدَّ  ،بانا السماوي"أمنا أن نعترب اآلب "وملاذا علَّ 

 ياها؟!إمنا عن الطريقة اليت علَّ 

خدم يف جمــال حلــول الكلمــة ســتَ ن كــل مــا ذكرتــه مــن بــراهني جيــوز أن تُ إمــا  حــدٌ أرمبــا قــال  
 نبياء الـذين حـلَّ لكلمة أن يبدأ كالمه كما يبدأ األلكان على ا ،ر كذلكمنسان). ولو كان األإ(يف 

"هكـذا يقـول الـرب"، ولكنـه مل يفعـل، بـل عنـدما شـرع يف وضـع الشـريعة الـيت  فيهم الكلمة ويقول:
، ٢٢: ٥(مـىت  قول لكـم"أا أنا فـ"أمَّ  للناموس وقال: رعٍ ر سلطانه كمشِّ أظه ،مسى من الناموسأهي 

 ).٤٤و، ٣٩و، ٣٤و، ٣٢و، ٢٨و
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االبــن أنــه  الســبب يف ذلــك هــو )؟٢٦: ١٧هللا (مــىت  ولــيس مــديوناً  رٌّ ُحــنــه إ وكيــف يقــول 
فهـــو  ،رٌّ ن اهللا بطبيعتـــه ُحـــوأل ،لـــبس الالهـــوت، لـــن يكـــون بطبيعتـــه حـــراً إنســـاناً  باحلقيقـــة. ولـــو كـــان

 وحده الذي يطلب الديون يف الوقت املناسب.

أال  ،لــبس الالهــوتإنســان نــه إ ، وقيــل عنــهنبيــاءهــو غايــة النــاموس واألوإذا كــان املســيح  
ت يف النهايــة دَّ أنبيــاء ن غايــة النــاموس وبشــارة األإ، للــبعض أن يقولــوا يف ســخريةٍ  هــذا فرصــةً  ييعطــ

 ؟نسانٍ إ وهو عبادةُ  ،إىل ذنب عظيم

 يـاه وحـده ختـدم"وإهلـك تسـجد إ"للـرب  على النحو التـايل: عبادتنا هللاد الناموس لقد حدَّ  
  معرفـــةٍ إىل، و بنـــا وقائـــدنا إلـــى المســـيحمؤدِّ ). ولقـــد كـــان النـــاموس ١٠: ٤مـــىت  - ١٣: ٦ (تثنيـــة

وعبادتنا هللا ليست شيئاً يسـتهان  )١(اكثر مسواً من تلك اليت حصل عليها الذين عاشوا يف الظالل
طاملـا أن ميـان، فضـل بالنسـبة لإلأيهمـا أ ،اهللا فيه. وعلى ذلك حلَّ إنساناً  منه ننا نعبد بدالً أحىت  به
 ،شـرفأيهمـا أيف إنسـان؟  أم حيلُّ  ،يف السماء اهللاُ  فضل أن حيلَّ ملسألة هي جمرد حلول اهللا، هل األا

ولـــو   .)٢(؟يرضــأأم يف جســد بشــري  ،جمــرد حلــول، أن حيـــل اهللا يف الســريافيم يطاملــا أن املســألة هــ
: ٢(عربانيــني  والــدم""شــاركنا يف اللحــم  القــول: فمــا معــىن ،لــبس الالهــوتإنســاناً  (املســيح) كــان
يصــبح ألن  الحلــول يهــل يكفــنســان؟ إيف  كيــف يتحقــق هــذا لــو كــان الالهــوت قــد حــلَّ   ؟)١٤

علـى النحـو إنسـاناً  ولو كانت مشاركته اللحـم والـدم جتعـل منـه ؟يانا اللحم والدمإ(الكلمة) مشاركاً 
ـــذي يفهمـــه املعارضـــون  ـــه  يف قديســـني كثـــريين، وهـــذا يعـــين ، فـــاهللا حـــلَّ لإلميـــانال  مل يتجســـد مـــرةً أن

طـل اخلطيـة عدة مرات. لكن قيل عن التجسد: "أظهر مـرًة عنـد انقضـاء الـدهر لكـي يببل  ،واحدة
لكتـــب ). فلـــو كـــان الـــرأي املعـــارض صـــحيحاً، فكيـــف تبشـــرنا ا٢٦: ٩(عربانيـــني  بذبيحـــة نفســـه"

 اإلهلية مبجيء واحد الكلمة؟

 

 ) أي يف العهد القدمي.١(
ذا كنتم إرثوذكسية: درك القديس كريلس هذا. ولذلك يسال خصوم األأة مبثابة جوهر الديانة املسيحية. وقد ) تعد هذه الفقر ٢(

 فما هو الفرق بني املسيحية واليهودية؟! ،فوا اهللا وتزيدوه جمداً بإنكاركم التجسدتريدون أن تشرِّ 
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. ويف هللا هيكــلٍ  يصــبح مجــردُ فإنــه  فيــه الالهــوت، حــلَّ إنســاناً  لــو كــان المســيحُ  -٢٦ 
هياكـــل، هـــل هـــذا يف يســـكن  هيكـــلٌ  ؟نإذ ن نســـأل كيـــف يســـكن فينـــا املســـيحُ هـــذه احلالـــة علينـــا أ

 هو اهللا الساكن فينا حنن هياكله بالروح؟!أنه  عقولاملمعقول؟! أم 

بصـورة  وحـده واهـب الحيـاةجسـده فلماذا يكـون  ،لبس الالهوتإنساناً  لو كان املسيح 
 دائمة؟!

الـذين  القديسـين دُ أجسـااالمتياز لو كان جمرد حلول الالهوت يؤدي إىل هذا لنالت هذا  
حيتقــر نــاموس موســى  يآخــر: "الــذحــل فــيهم اهللا ضــابط الكــل. وبــولس اإلهلــي يكتــب يف موضــع 

 ســب مســتحقاً مــن داسحيُ أنــه  تظنــون شــرّ أ فعلــى شــاهدين أو ثالثــة ميــوت بــدون رمحــة، فكــم عقابــاً 
الـذي  والنـاموس). ٢٩ - ٢٨: ١٠(عربانيـني  س بـه دنسـاً؟!"دِّ ابن اهللا وحسب دم العهد الذي قُـ

يسـتحق ذاك  رّ شـأ. فكـم عقابـاً عطيت عن طريق المالئكـةأُ والوصايا  ،لهيإهو نبياء تكلم به األ
 وملـاذا عـن العبـادة حسـب النـاموس؟ بالمسـيحاإليمـان  فضـليةأومـا هـي  الذي يدنس دم املسـيح؟

 ين املســيح لــيس مثــل بــاقإلقــد قلنــا ســابقاً  لــو أن هنــاك مســاواة بــني االثنــني؟ اً شــرَّ أيكــون العقــاب 
بالطبيعــة ألنــه  لعــامل كلــهمــن جمــد ا ىمسـأوجمــده  هــو اهللا بالحقيقــةفيــه الالهــوت. بــل  القديسـني حــلَّ 

الــذي احتــد بــه، كــامًال. وحنــن نــؤمن أن اجلســد إنســاناً   اهللا، فهــو كلمــة اهللا اآلب الــذي جتســد وصــار
 .وحقيقيٌّ  عاقلة، وهلذا فاالحتاد كاملٌ  فيه نفسٌ 

ــنكيــف يجــب أن  -٢٧  كلمــة إلينــا   د وســكن فينــا؟ وكيــف نــزلفهــم أن الكلمــة تجسَّ
يـذكر الرسـول بـولس املبـارك أن االبـن  ماذا يجب أن نقول عن الجسد الذي هـو جسـده؟و  اهللا؟

 - ١٤: ٢ (راجــع عربانيــني والــدم وصــار مثلنــا منــه اشــرتك يف اللحــإبــراهيم و إمســك بنســل أالوحيــد 
: ١ (يوحنــا )١("والكلمــة صــار جســداً وســكن فينــا" وحنــن نــذكر أيضــاً صــوت يوحنــا القائــل: ).١٦
وهــل  ؟أي تغــريَّ  ،ا أن كلمــة اهللا صــار جســداً نــمونهــؤالء الرجــال الروحيــون أن يعلِّ  دَ َصــفهــل قَ  ).١٤

لــو كــان هــذا هــو قصــد هــؤالء   مثــل املخلوقــات؟مــن الصــواب أن نعتقــد أن الكلمــة ميكــن أن يتغــريَّ 

"سكن فينا"،  ل الرتمجات العربية القدمية:بينما تفضِّ ، نا"نيب"سكن  :ىلإصل اليوناين ل ترمجة األ) الرتمجة العربية الربوتستانتية تفضِّ ١(
 تعين صار فينا." الكلمة صار جسداً "ن أل ؛صل اليوناينفضل واقرب إىل األأ يوه
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، أو أن يرغمـه آخـر ىخـر أ إىل طبيعـة رادته احلـرة ويتغـريَّ إا أن يأيت الكلمة بمَّ إ علينا أن نفرتض لتعنيَّ 
 يظهران يف النصوص اإلهلية. وكال االفرتاضني ال ..ى خر أعلى قبول طبيعة 

 يـــــري، بـــــل لـــــيس فيهــــا حـــــىت ظـــــل التغيـــــريقبــــل أي تغت طبيعتـــــه الألن  ؛حاشــــا هللا أن يتغـــــريَّ  
 بداً.أميكن أن تتغري  هلا من صفات ال )، وطبيعته اإلهلية السمائية قائمة على ما١٧: ١(يعقوب

 د الكلمة؟ هذا ما نحتاج إلى معرفته:تجسَّ  نكيف إذ

الكـــل باســـم  ياإلنســـان كلـــه جســداً، أي تســـم يمــا تســـم اإلهليـــة غالبـــاً األســفار  نإ وًال:أ 
بالنفس وحـدها، كمـا هـو  اإلنسانُ يسمى  إىل اإلنسان كله باسم اجلسد، وتارةً  ر تارةً اشفيُ  .. اجلزء

وكــذلك بــولس اإلهلــي النــاطق باإلهليــات  ).٩: ٣ (لوقــا خــالص اهللا" جســدٍ  "ويبصــر كــلُّ  مكتــوب:
ـــــة  ستشـــــر حلمـــــاً ودمـــــاً"أ"مل  يقـــــول: ـــــة األســـــفار  وموســـــى شـــــارح ).١٦: ١(غالطي خياطـــــب اإلهلي

 وال ).٢٣: ١٠(تثنيـة " "والذين نزلـوا إىل مصـر مـن آبـائكم كـانوا مخسـة وسـتني نفسـاً  :سرائيلينياإل
جسـاد بـال جسـاد، أو أن األأبـال  عاريـةٌ  نفـوسٌ  من الـذين نزلـوا إىل مصـر هـإأن يقـول  حدٌ أيستطيع 

الكلمــــة صــــار "لــــذلك عنــــدما نســــمع أن  .)١(مــــن خالصــــه نفوســــها هــــي الــــيت ســــيعطيها اهللا بغــــىن
ــأنــه  فلنعتقــد "،جســداً   نســاناً إاهللا جتســد وصــار  ةن الكلمــأل .وجســد لــه نفــسٌ إنســاناً  د وصــارجتسَّ

ـــألن  ؛اإلنســـان ابـــنُ  يَ عـــكـــامالً ودُ  حقيقيـــاً  د بكـــل مكونـــات اإلنســـان احتـــاداً لـــه نفســـاً وعقـــًال، واحتَّ
 يعرفها هو وحده. بطريقةٍ 

 علــى مــا نقــول، وهــو مثــالٌ  مــا مثــاالً  حــدٌ أراد أذا إو  .ن كيفيــة االتحــاد هــي فــوق عقولنــاإ 
ـإننا نقول إف ،ال ملن يتطلع إىل ذات الشيء ،قرب ملن ينظر يف مرآةأ  لـه نفـسٌ  د جبسـدٍ ن الكلمـة احتَّ

خمتلفــة عــن طبيعــة  ىخــر أورغــم أن اجلســد مــن طبيعــة  .مثــل اتحــاد نفــس اإلنســان بجســده عاقلــةٌ 

هنا وحدة اإلنسان نفسًا وجسداً، وهو املبدأ اهلام الذي قام عليه تعليم الكتاب املقدس بعهديه، وهو ما يضاد  ) يؤكد كريلس١(
 (الروح) واجلسد. ونص القديس كريلس هو نصٌّ  م بوجود تناقض بني النفسالفلسفة اليونانية القدمية اليت تعلِّ و بل  ،فالطونأتعليم 

الكتاب املقدس ورفضه  ئم الكنسي مببادك هذا املعلِّ يؤكد متسُّ  نية، وهذا ماو فالطكرة األسادت فيه الف يف وقتٍ  بَ تِ كُ   ،فريد
 فالطوين.النظام الفلسفي األ
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ن إفــ ،ولــذلك .عنــه تبــدو خمتلفــةٌ  �ــا الأحــىت  ،تشــرتك مــع اجلســد وتتحــد بــه ن الــنفسَ أ إالَّ  ،الــنفس
 تظـلُّ  -كمـا قلـت سـابقاً -ننـا نعـرف أن الـنفسَ أ إالَّ  ,واحـدٌ  يٌّ حـ كـائنٌ بة، من الطبيعة املركَّ  اإلنسانَ 
ـــذلك نقـــول  بطبيعتهـــا. خمتلفـــةً  ـــإول ـــه  ؛لـــيس بالتبـــديل أو التغيـــري يف طبيعـــة الكلمـــة متَّ  دَ ن التجسُّ ألن

 مل يفقد خواص الهوته. ،عندما صار جسداً 

واتحـد بـه فـي  ،ن اختـذ جسـداً مـن امـرأةٍ أبـ د الكلمـةُ منا جتسَّـإ         !  كيف ميكن أن حيث هذا؟
بـاملرة مـيالده غـري املنطـوق بـه مـن اهللا  دون أن يفقد ،دهو نفسه وبعينه اهللا املتجسِّ  دَ لِ ووُ  ،حشائهاأ

ب القـوانني اخلاصـة باجلسـد، ن حسـأن يتكـوَّ  هِ جلسـدِ  حَ َمسَـ ،دا جتسَّـمن امـرأة. وملـَّ دَ لِ اآلب، عندما وُ 
مـــن  دَ لِــ، فهــو قـــد وُ خـــاص شــيءٌ  أن الطبيعـــة البشــرية هلـــا فيــه إالَّ  قصــد طريقـــة املــيالد والنمــو.أوأنــا 

فقـــد  ،صـــار جســـداً نـــه إ . وإذ قـــال يوحنـــا)١(جا لـــم تعـــرف الـــزو  لـــه ُأمٌّ وهـــو وحـــده الـــذي  .. عـــذراء
بــل  ،مل يفقــد شـيئاً مـا مـن خواصـهِ  ،ابالتجسـد وسـكناه فينـأنـه  لكـي يعلــن ؛"وسـكن فينـا" ضـاف:أ

 كما هو.  ظلَّ 

فـي  نَ كَ آخر َسـأنه  ننا نفهم من ذلكإف ،)(حلَّ ، أو (الكلمة)، سكننه إ وإذا قال يوحنا 
إىل  )٢(أو تغييـر أو اخـتالطٌ  جٌ ا دون أن يحـدث امتـز ، أي سكنت الطبيعـة اإلهليـة يف البشـرية آخرٍ 

 ما ليس هو من طبيعته (الكلمة).

ألنـه  .. يصـبح مثلـه وال ،فيـه يتحول إىل (طبيعة) اآلخر الـذي حيـلُّ  خر الآوالذي حيل يف  
ومــن جهــة طبيعــة الكلمـــة  .والسُّــكنى الحلـــولللحــديث عــن  جمــالٍ  أيُّ  ىيبقــ ال ،إذا حــدث هــذا

، لكــن املســيح الواحــد هــو منهمــا حمتفظــاً القائمــة تظــل كمــا هــيفــالفروق والناســوت الــذي اختــذه، 
ســكن فينــا"، وهــذا يعــين أن و " :يوحنــا يقــولألن  ،)٣(بعــدم االخــتالط -كمــا قلــت ســابقاً -بالتمــام 

اخلربة  وهو شائع االستعمال يف الشرق. وكلمة "مل تعرف زواج" هنا يف االصل اليوناين تعين يٌّ،طقس ) هذا بال شك تعبريٌ ١(
 لية.ملعالداخلية القلبية جبانب اخلربة ا

أو تغيري  ،أو خلطاً  ،بني اثنني هذه التأكيدات ضرورية لفهم نوع االحتاد بني الالهوت والناسوت، فهو ليس مزجاً  دُّ عَ ) تُـ ٢(
 الالهوت إىل ناسوت.

) يؤكد هنا القديس كريلس معىن عدم االختالط بني الالهوت والناسوت بأنه احتفاظ الناسوت بكل خصائصه والالهوت بكل ٣(

                                                           



٣٩ 

رجـو أن أوأنـا  .هـو هـو االبـن الواحـدإنسـاناً  أن االبن الوحيد المتجسد الـذي صـار دُ يوحنا يؤكِّ 
الكلمـة سـكن " كلهـا عنـدما يقـول:  البشـريةَ  الطبيعـةَ  -حبكمـةٍ -اإلهلـي  يجنيلـج اإلتفهموا كيـف يتـوِّ 

ــــإيقــــول  فهــــو ال ".ينــــاف حنــــن لكــــي نغتــــين  جلنــــاأل إالَّ  ،آخــــر ســــببٍ  يِّ الكلمــــة حــــدث أل دَ ن جتسُّ
 باالشرتاك فيه بالروح القدس وننال خريات التبين.

أنــه  ا فينــا حنــن، فعلــى الــرغم مــنمَّــأ. كامــل وحقيقــي  اتحــادٌ  ثَ دَ َحــ ،ففــي املســيح ،ولــذلك 
 ،املسـيح وحـده يف ألن ،)١(بل هو حلـول النعمـة ،وهرهجبليس  ،حيل فيناأنه  (الكلمة) حيل فينا، إالَّ 

 والهوت. ناسوتوالشخص الواحد الذي يالئم خصائص ماله من  ،. واالحتاد هو املسيح الواحدخصائصه
 وليس باجلوهر. ،عمةنبال ) أي حلولٌ σχετικην(  Skeitikenوهي  ،) استخدم القديس كريلس كلمة يونانية هامة١(

اإلميان األرثوذكسي هو اخلرب السار، أي اإلجنيل، وهو ال يبدأ بالنفي (راجع قانون اإلميان وعن كيفية حلول اهللا فينا، نقول: إن 
الشركة يف جوهر الثالوث هي أوًال: أن نعرف اهللا كما اسُتعِلن يف االبن املتجسد. ثانياً: أن نتحول هبذه ). النيقاوي، فال نفٌي فيه

: ٣كو ٢غري إىل تلك الصورة عينها من جمد إىل جمد كما من الرب الروح" (املعرفة والرؤيا إىل ذات شكل وحياة الثالوث، "نت
). والتحول باملعاينة يؤكِّده يوحنا االجنيلي: "أيها األحباء حنن أوالد اهللا ومل يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا ظهر ١٨

ركتنا فيما هو مستعَلن تعين أوًال: أننا ال نقتحم اهللا ولكن ش). ٢-١: ٣يوحنا  ١(الرب يسوع) نكون مثله ألننا سنراه كما هو" (
الذي حياول إلقاء الرعب يف القلوب و  عن حلول اهللا فينا، ونستويل عليه ونأخذ منه ما نشاء حسب إرادتنا. والسؤال اخلبيث جداً 

 ىل اهللا، لديه نزعة استيالئيةيكشف عن النزعة العدوانية ألصحاب السؤال. فمن قال منهم إن سكىن الروح القدس فينا حيولنا إ

Possessive وتدمريية Distractive وكالمها من مظاهر العدوانية النرجسية Narcissism هذه النزعة تنفي متامًا كل تعليم ،
َمن يفكر هبذا الشكل هو كمن يفصل جسدًا عن رأسه، ويكتفي بالرأس أو اجلسد، دون اإلنسان كله. أما الشركة و  .عن النعمة

النعمة، فقد جعلت اآلباء يقدمون لنا عبارات حتذيرية تؤكد أن جوهر الثالوث يعلو على اإلدراك، وأننا إذا اشرتكنا يف حسب 
املخلوق من  -١: هذا مستحيل لألسباب التاليةو جوهر الثالوث، فسوف نعرف حقيقة الكيان اإلهلي، أي سوف نصبح اهللا. 

لطبيعة اليت ُخِلق هبا، واليت ال ميكن أن تصبح مثل طبيعة اهللا؛ أل�ا أي طبيعة با Defined العدم ال ميلك كيانه، وهو حمدد
اليت أُعطيت هلا كنعمة من اهللا، وهي نعمة الصورة اإلهلية  Boundaries االنسان، أتت من العدم، فال ميكن أن تتجاوز احلدود

َظلَّ متجسداً.  -طفانوس بعد صعوده إىل جمدهكما رآه يوحنا واس-ألن الرب يسوع نفسه  -٢). ٤ – ٣(جتسد الكلمة فصل 
)، لكنه ظلَّ إنساناً، وسيظل بالطبيعة اإلنسانية اليت أخذها من والدة اإلله إىل ٢١: ٢حقاً، صار اجلسد هو "جسد جمده" (فيليب 

: ٥كو ٢ة اجلديدة (االبن املتجسد رأس اخللق -٣ .األبد. حنن سنصري مثله، حسب ما أُعلن يف التدبري، أي أننا سنبقى بشراً 
)، هو واحٌد مع اآلب والروح يف ذات اجلوهر الواحد، جوهر الثالوث القدوس. حنن يف ١٩: ٢)، ورأس اجلسد الكنيسة (كو ١٧

، أي حياة الثالوث. ولكن ما هو الثالوث )، ولسنا يف حالة انفصال عن جوهر٣: ٣املسيح يف هذه احلياة املسترتة يف اهللا (كو 
باالبن يف الروح. حنن ال نقتحم احلياة اإلهلية؛ ألن التعدِّي هو من مسات الطبيعة الساقطة، أمَّا الشركة  لنا ما أُعطي متاٌح لنا، هو
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، أو جمـرد ةِ كَ من املشـاَر  ي نوعٍ أ). ومل حيدث هذا ب٩: ٢(كولوسي  جسدياً  ملء الالهوت كلُّ   حلَّ 
مـن  هـا الـذايت يف جسـمٍ ئدف جسـام، أو عنـدما تبعـث احلـرارةُ مـن األ جسـمٍ  ىة مثل ملعان النور عللص
هلـــا يف  كىنللطبيعـــة اإلهليـــة غـــري الدنســـة الـــيت اختـــارت ُســـ يٌّ حقيقـــ ا حـــدث احتـــادٌ إمنـــ، و )١(جســـاماأل

نكـر أن أ الوأنـا  .يسـوع المسـيح هـو واحـدٌ  ،باالتحـاد وحـدهألنـه  ؛من العذراء دَ لِ اهليكل الذي وُ 
عــن التأمــل  فقــجيــب أن نتو  ، ولكــن اليفــوق كــل التعبيــرات البشــرية الممكنــة ،كــل مــا ذكرنــاه

موضــع  -باســتحقاق-ميــان بســر املســيح بســبب وجــود صــعوبة مثــل هــذه. بــل ليظــل هــذا الســر واإل
 ،مكانيــة التعبــري عنــه بكلمــاتإعــن  اً وبعيــد ،كــل العقــول  دراكِ إ فــوقَ  كلمــا كــان الســرُّ ألنــه   ؛إكرامنــا

 مياننا بعظمته وروعته.إزداد ا

فهــذا هــو  .صــبح حمــدوداً أ ،كــامالً إنســاناً   د وصــارن الكلمــة عنــدما جتسَّــأبــ مُ لِّــعن وحنــن ال 
 كــلَّ   اهللا ميــألُ ألن  ؛رضرض ومــا تحــت األواأل يمــأل الســمواتبأنــه  ممنــا حنــن نعلِّــإالغبــاء بعينــه. و 

كلَّ األشياء، فهذا صعٌب علينـا أن نفهمـه، بـل   حىت الكائنات الصغرية. أمَّا كيف ميأل اهللاُ  ،األشياء
تتجـزأ. وعنـدما  ولـذلك ال ،طبيعتـه ليسـت ماديـةألن ميأل كلَّ األشـياء؛  مستحيٌل إدراكه. والكلمةُ 

ــالكلمــةِ  ، جســدَ صــبح ذلــك اجلســدُ أ ،خــذ جســداً أ  كَ حِ ، لــيس علــى النحــو الــذي ننســب فيــه الضَّ
احتــد باجلســد احتــاداً حقيقيــاً ألنــه  متامــاً. آخــر خمتلــفٍ  منــا علــى حنــوٍ إ، و للحصــانِ  أو الصــهيلَ  ،للرجــلِ 

باحملبة وخبضوع هذه احملبة، فهو من مسات احلياة اجلديدة. حنن نشرتك يف حياة الثالوث بالقدر الذي اسُتعِلن، وما هو متاٌح لنا، 
التألُّه هو أن نصبح مثل يسوع املسيح؛ ألننا سنأخذ من  .االبن يسوع املسيح يف حياة اآلب والروح القدسحمقٌق وثابٌت يف شركة 

). ومثال التألُّه هو ناسوت الرب، وهو مل يتألَّه إالَّ بسبب ٢٦: ١٧)، وفينا نفس حمبة اآلب لالبن (يوحنا ١٨: ١ملئه (يوحنا 
احمليي"، وصار بال أمل وبال موت، وهذه خاصة باالبن. وحنن نأخذ بكل يقني اخللود االحتاد بأقنوم االبن الكلمة، فصار "اجلسد 

وهنا نكتفي بأن نشري إىل ما  وعدم األمل واحلياة األبدية ولكن ال ميلك أيٌّ مّنا أن يكون "حميياً"؛ ألن هذه النعمة مل توَهب لنا.
ال يكفي ملن يسكن اهللا اب رداً على هذه املزاعم، حيث قال: "يف هذا الكت ١٨قاله القديس كريلس الكبري نفسه حتت بند رقم 

فيه أن جتعله هذه السكىن إهلاً يُعَبد؛ ألن اهللا يسكن يف املالئكة وفينا حنن بالروح القدس. ومع هذا، فالذين أخذوا الروح القدس، 
 ".ال يكفيهم هذا لكي يصبحوا باحلقيقية آهلة

ها يف أي شيء قريب ئمن الصلة اخلارجية املؤقتة. كذلك عندما تبعث احلرارة دف نوعٌ  يعين ن النور على جسم من االجساما) ملع١(
توجد صلة أو مشاركة بني الالهوت  ذ الإ ،مر خمتلففاأل ،املسيح يسوعيف ا مَّ أمن الصلة الداخلية.  من مصدر احلرارة يعين نوعٌ 

 هي مفتاح الفهم املصري لسر التجسد. ،هو واحد" حسي"باالحتاد وحده يسوع امل ولعل عبارة كريلس .منا احتادإو  ،والناسوت
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 ماعدا اخلطية. ،مكانيات اجلسدمتام مقاصده يف حدود اإل داةً أوجعله 

إىل  املادي مـن مكـانٍ  ظاناً كيف نزل غريُ  حدٌ أ زعَ لينا، فال يفإنزل  الكلمةَ  ن اهللاَ إوإذا قيل  
. بــل علينــا أن األشــياءِ  كــلَّ   آلخــر، فهــو ميــألُ  ينســحب مــن مكــانٍ أنــه  حــدٌ أجيــب أن يظــن  آخــر. وال

َــ نفهــمَ  ــ هُ أن نزول  رســاليةٍ إو  ،مقدســةٍ  لخدمــةٍ  الكلمــةِ  لُ و بــقبــل  ،آلخــر الً مــن مكــانٍ لــيس تــنقُّ  هُ وجميَئ
 كلنا. ناصُ ت بعد ذلك لتالميذ املسيح، خملِّ مَ لِّ سُ 

خــوة شــركاء يهــا اإلأ"لــذلك الحظــوا  يقــول الرســول بــولس اإلهلــي عــن املســيح: ىخــر أ ومــرةً  
الـذي علينـا فمـا ، .. )١: ٣(عربانيـني  الدعوة السمائية رسول ورئيس كهنة اعرتافنا يسوع املسـيح"

 ،هــا يف بشــريته، لكنــه يف ذات الوقــتمتَّ أاملســيح الــيت  عــن خدمــةِ  أن الرســول يعلــنُ  ىســو  ظتــهمالح
د احلق باملرة، كمـا قلـت ايض ! وهذا الالرسول ينسب إليه وظيفة الرسوليةرغم أن  ،هو بالطبيعة اهللا

يوجـد  وال األشـياءَ  ميـألُ  ،كيـدمن عنـد اآلب. فهـو بكـل تأ لَ رسِ أُ نه إ ن اهللا الكلمة قيل عنهإ ،سابقاً 
ـــأل ؛نضـــطر لمثـــل هـــذه االســـتعماالتخيلـــو منـــه. ولكننـــا  طـــالقِ علـــى اإل مكـــانٌ   رَ ننـــا نريـــد أن نفسِّ

 تنا املادية.احلة املوت، مبصطميري الطبيعة العدببشرية، ونريد أن نفهم تدا بكلماتٍ  اإلهليةَ  األشياءَ 

  أن الرسول املبارك يكتـب ويقـول:، إالَّ األشياءِ  كلَّ  ن الروح القدس ميألإقول أخرى أ ومرةً  
). بــل أن ٦: ٤(غالطيــة  يهــا اآلب"أاً بَّــأإىل قلــوبكم صــارخاً  هللا روح ابنــهرســل اأبنــاء أنكــم أ"مبــا 

ي. ولكنــين يــأتيكم املعــزِّ  نطلــق الأن مل إألنــه  نطلــق،أفضــل لكــم أن مــن األ" املخلــص نفســه يقــول:
 يعـين انتقـال الـروح القـدس مـن مكـانٍ  وكـل هـذا ال .)٧: ١٦(يوحنـا  "لـيكمإرسـله أُ أنا ذهبت  مىت

لكـي نتبـع  )٢(مور علينـا أن نعـود دائمـاً إىل قاعـدة التقـوىيف فهم هذه األ خنطئ ولكي ال .)١(آلخر
 نفسنا مبا هو صاحل.أنفيد  ،ننا مىت فعلنا ذلكعرفة يقينية، ألم

 ملعالن الروح القدس عن نعمة أو بركة إعلى أنه  "العبادة بالروح واحلق": ) يشرح القديس كريلس حلول الروح القدس يف مقالته١(
آلخر، الن هذا خيص  ين االنتقال من مكانٍ تع وال ،أو منح" ىعطأمة "حل" تعين "لكك  ذل ىتكن موجودة أو ظاهرة. وعل

 الطبيعة املادية.
 ) أي التقليد.٢(

                                                           



٤٢ 

 عتقد أن العذراء هي والدة اإلله؟كيف ن  -٢٨

وهـذا  .دراك والفهـمبـل هـي فـوق مسـتوى اإل ،نـدركها ال من اهللا اآلب بطريقـةٍ  الكلمةُ  دَ لِ وُ  
 ،لـــذلك .معـــه بـــاجلوهر وواحـــدٌ  ،مـــن ذات اآلبهـــو  دَ لِـــغـــري املاديـــة. ولكـــن الـــذي وُ  ةيـــق بالطبيعـــلي
ــ. "االبــن" ىدعيـُـ منــذ  وكــائنٌ  يٌّ حــ فكمــا أن اآلبَ  .زلــيحقيقــة المــيالد األح لنــا وهــذا االســم يوضِّ

"اهللا  جنيلـي احلكـيم:زل علـى النحـو الـذي ذكـره اإلمعه منذ األ وكائنٌ  يٌّ كذلك املولود منه ح  ،زلاأل
جلنـــا حنـــن البشـــر لكنـــه يف الزمـــان االخـــري "أل ،)١: ١يوحنـــا راجـــع( الكلمـــة كـــان يف البـــدء مـــع اهللا"

 ةٍ متغـريِّ  ريُ طبيعتـه غـألن  ؛دون أن يفقـد خواصـه )١(س"نَّ أد وتـجل خالصنا نزل من السماء وجتسَّـوأل
 ؛نـافقرَ  لَ بِـبـل وقَ  ،ذاتـه لـيأن يخ لَ بِـقَ  ،وتـدبيرياً  ،جلناأل ،لكن .بد يف جمد اهللا الفائقإىل األ وكائنةٍ 
 .)٩: ٨كورنثــوس  ٢غنيــاء (أحــىت نصــبح حنــن بفقــره  -كمــا هــو مكتــوب- افتقــرَ  الغــينُّ  وهــوألنــه 

خذ مـن العـذراء القديسـة جسـداً أأنه  ،حسب اجلسد. والذي حدث من امرأةٍ  دَ لِ د ووُ جتسَّ  ،ولذلك
ــ �ــا ولدتــه حســب ، أللــهوالــدة اإلنعتقــد أن العــذراء القديســة هــي  ،د بــه احتــاداً حقيقيــاً. لــذلكواحتَّ

 من اآلب قبل كل الدهور. ،يف ذات الوقت اجلسد، لكنه مولودٌ 

رأيــاً مضــاداً منــا يفرتضــون إ ،إنســاناً  عنــدما صــار دَ ِجــوالــذين يفرتضــون أن الكلمــة ابتــدأ أو وُ  
فيقــول عــن  ،صــحاب هــذا الــرأي غبــاوهتمأل رُ ظِهــنفســه يُ  صُ . واملخلِّــىالفوضــ ىويف منتهــ ى،للتقــو 

وهـو قـد  ،بـراهيمإ قبـلَ  ). فكيـف هـو كـائنٌ ٥٨: ٨(يوحنـا  "أنا كـائنبراهيم إ"قبل أن يكون  نفسه:
ـــكثـــرية؟ يف هـــذا يكفـــي مـــا قالـــه يوحنـــا النـــاطق ب  جيـــالٍ أحســـب اجلســـد بعـــده ب دَ لِـــوُ  اً اإلهليـــات موخبِّ
أن ينـا لوع .)٣٠: ١(يوحنـا  "يامدَّ صار قُـ "الذي قلت عنه يأيت بعدي رجلٌ  صحاب هذا الرأي:أ

 ن نرتك هذا الرأي الغيب جداً لكي نتقدم إىل ما هو نافع.أو  ،ا ذكرنامب ينكتف

ــ لــه. والعنــدما يســمع أن العــذراء هــي والــدة اإل حــدٌ أطرب يضــ ال  النفــوس  ئجيــب أن متتل
 جــل عمــلٍ نرمجــك أل "ال مــم، فــاليهود هــامجوا املســيح قــائلني:ميــان اليهــود أو بعــدم تقــوى األإبعــدم 
وكـــذلك  .)٣٣: ١٠(يوحنـــا جتعـــل نفســـك اهللا" إنســـانٌ  نـــتأنـــك و أل ؛جتـــديف ، وإمنـــا ألجـــلحســـن

يضـحكون. وهـؤالء  ،مـن امـرأةٍ  دَ لِـعندما يسمعون تعاليم الكنيسـة أن اهللا وُ  ،مم)بناء اليونانيني (األأ

 ميان.مون به باقتباس كلمات قانون اإلوهو تأكيد كل ما يعلِّ  ،، وقد اتبع اآلباء تقليداً يمن قانون اإلميان النيقاو  ) النص مأخوذٌ ١(
                                                           



٤٣ 

 األشــياءر لــه "الغــيب يــتكلم بــاللوم وقلبــه يصــوِّ  وسيســمعون منــا ،مجيعــاً ســيأكلون مثــرة عــدم تقــواهم
 كورنثــوس١( ولليونـانيني غبـاوةُ  عثـرةً  لكنـه لليهـودِ  ،واضـحٌ  املسـيحِ  رُّ ). وِسـ٦: ٣٢ شـعياء(أ الباطلـة"

ـــأ ،)٢٣: ١ ، عجـــابٍ إ الـــذي يســـتحق كـــلَّ  الصالخـــ رُّ فهـــو ِســـ ،ا بالنســـبة لنـــا حنـــن الـــذين نعرفـــهمَّ
 .حدٍ أمن  ميانٍ إ أو عدمَ  ،رفضٍ  من أن يكون موضعَ  عظمُ أو 

الطبيعـة اإلهليـة  دَ لَـهـو الـذي وَ  )١(الـرتايب ن اجلسـدَ أبـ مُ أو يعلِّـ أُ رَّ ما يتجـ حدٌ أوإذا كان هناك  
 هـــو اجلنـــونُ ن هـــذا إت بالطبيعـــة الـــيت هـــي فـــوق كـــل اخلليقـــة، فـــلَـــبِ غـــري اجلســـدانية، أو أن العـــذراء حَ 

 تلـك اخلاضـعةُ  وال ،ولـد منـه (مـن الـرتاب)حـىت تُ األرض  الطبيعة اإلهلية ليست من تـرابألن  .هِ بعينِ 
ــأُ  تصــبحُ  )٢(للفســاد  غــريُ  ، والالكــلِّ  الــذي هــو حيــاةَ  تلــدُ  للمــوتِ  تلــك اخلاضــعةُ  لعــدم املــوت، وال اً مَّ

 هُ يمكنُـ ال الجسـدُ  .يف الزمـان ولـه ابتـداءٌ  ،للمـيالد للجسد الذي بطبيعته خاضـعٌ  مثرةً  املادي يصبحُ 
 .له بدايةَ  الذي ال أن يلدَ 

ــ  ــ خــذَ أحنــن. و  صــار مــا أن الكلمــةَ  دُ لكننـا نؤكِّ  ،د بــه احتــاداً حقيقيــاً جسـداً مثــل جســدنا واحتَّ
ق أو صـــدَّ يُ  ا لـــيس غريبـــاً الذوهـــحســـب اجلســـد.  دَ لِـــس ووُ نـــه تـــأنَّ أدراك التعبـــري. و فـــوق اإل بطريقـــةٍ 
مــع  ،عــن طبيعــة اجلســد خمتلفــةٍ  البشــرية وهــي مــن طبيعــةٍ  الــنفسُ  دُ ولَــ تُ َال أَ  ..اإليمــان  بعــدم ىيحظــ

 هلـــا طبيعـــةُ  الـــنفسَ  ســـيفرتض أنَّ  اً حـــدأأن  ظـــنُّ أبـــه؟ وال  حـــدةٌ تَّ مُ -كمـــا قلنـــا ســـابقاً - �ـــاأل ؛اجلســـد
 ،لد معه. ولـذلكو ها يف اجلسد وتُ يغرسُ  -غري معروفةٍ  بطريقةٍ - منا اهللاُ إو  ،�ا تتكون معهأاجلسد، أو 

ــ ،هــو اهللا . هكــذا الكلمــةُ )٣(هــو مــن اثنــني املولــودَ  الواحــدَ  يَّ احلــ د أن الكــائنَ حنــن حنــدِّ   ،دلكنــه جتسَّ
 .االله والدةُ  ،التي ولدته ىدعتُ  ،لذلك. بشرية بطريقةٍ ، و حسب اجلسد دَ لِ وأيضاً وُ 

 شارة هنا إىل العذراء مرمي، وهذا واضح من سياق الكالم.) اإل١(
ن مل إوهي متثل البشرية كلها قبل املسيح. ولعل هذا النص بالذات ضد عقيدة احلبل بال دنس، اليت و  ،شارة هنا إىل العذراء) اإل٢(
 موا به.تتفق مع ما علَّ  �ا الأ ر يف زمان اآلباء، إالَّ ثَ تُـ 
الشرق عند غالبية آباء الكنيسة الشرقية، ، وشاعت يف األوىل. صل النفس البشريةأ) شاعت يف الالهوت املسيحي نظريتان يف ٣(

ولد مع هي أن النفس تُ  ،وهو ما يصرح به هنا القديس كريلس عامود الدين. والثانية ،وضع يف اجلسدلق مث تُ أن النفس ختُ  يوه
رمسية يف  صبح هذا شبه عقيدةأغسطينوس، و أم هذا الرأي ترتليان و وتتكون من الوالدين يف حلظة تكوين اجلسد. وتزعَّ  ،اجلسد

 الغرب الالتيين. وهناك اعرتاضات صعبة على النظريتني.

                                                           



٤٤ 

حيــث  ،اهللا. ولكــن ،منهــا املولــودَ  يســمِّ نفــال جيــب أن  ،إذا مل تكــن العــذراء قــد ولــدت اهللا 
ــ ىأن الكتــب املــوح ــ ىخــر أ توجــد وســيلةٌ  الأنــه  د، وحيــثهبــا تــدعوه اهللا املتجسِّ  الــوالدة إالَّ  دِ للتجسُّ

هبـا أن الـذي  ىحو  مـن الكتـب املـبـنيِّ أُ االلـه؟ وسـوف  ي الـيت ولدتـه والـدةَ نسـمِّ  ، فكيـف المن امـرأةٍ 
 اهللا. ،هو باحلقيقيةِ  دَ لِ وُ 

  



٤٥ 

 

 حيعن المس أقوالٌ 

 

). ١٤: ٧ أشــــعياء"هــــوذا العــــذراء ســــتحبل وتلــــد ابنــــاً وســــيدعون امســــه عمانوئيل"( -٢٩ 
من العذراء عمانوئيل؟. وكما قلت سـابقاً "عمانوئيـل" تعـين أن   دَ لِ الذي وُ  ىيدع -وينخربِّ -فكيف 

 دَ لِـ، ووُ تـهاخلـى ذأألنـه  عمانوئيل يَ عدُ صار مثلنا بسبب اجلسد. وقد  ،كلمة اهللا هو باحلقيقة اهللا
�ـا ولدتـه ه، أللهي والدة اإل ،واليت ولدته باحلقيقة .فهو اهللا في الجسدث معنا. لذلك حتدَّ و مثلنا 

 حسب اجلسد.

ـــــوه بـــــاملكر ثـــــوبٍ  كـــــلَّ   نالنـــــيب: "ويطرحـــــو يقـــــول  -٣٠  رادوا أونه إذا ســـــيغريِّ  رداءٍ  وكـــــلَّ  ،اقتن
ُــ احلكــمابنــاً وســيكون  ىونعطــ ،يولــد لنــا ولــدألنــه  بالــدماء.  هلــاً قــديراً"إامســه مشــرياً  ىدععلــى كتفــه وي

ــ دَ لِــوُ ألنــه  ؛ولــداً  ىيســمَّ أنــه  حنــن نســمع هــا ).٥: ٩ أشــعياء( ــعنــدما وُ  همثلنــا. لكن شــارت إليــه أ ،دِل
خبــار الســارة رض، ومحــل املالئكــة األاأل يقاصــأ، فجــاء اجملــوس ليســجدوا لــه مــن المــعٍ  الســماء بــنجمٍ 

ــ ص"،لكــم خملِّــ دَ لِــ"وُ  :للرعــاة وقــالوا هلــم  ).١١: ٢(لوقــا  الصــاحلة لــآلب" بــاإلرادةبالســالم و روا "وبشَّ
) أن (اآلبُ  رَّ فيــه (االبــن) ُســألنــه  ؛رادة الصــاحلةعلــن لنــا عــن اإلأألنــه  ؛يوهــو أيضــاً المشــير اإللهــ

نتصـالح  ،عنـدما نتصـالح مـع المسـيح ألننـاكلها. وفيه وبه يصاحل العـامل كلـه لنفسـه، األرض   صخيلِّ 
منـا هـو نفسـه علَّ  ؛ ألنـهإلينـا ورسـوله اآلبِ  وهو مشيرُ هو باحلقيقة اهللا وابـن اهللا.  ،لذلك .)١(مع اهللا

بـل تكـون لـه  ،بـه نيـؤم نمـكـل   كال يهلـحـب اهللا العـامل حـىت بـذل ابنـه الوحيـد لكـي أ اذلك: "هكذ
لمـة الكألن  ؛مـن العـذراء القديسـة دَ لِـواالبن الوحيد هو ذاك الذي وُ  ).١٦: ٣(يوحنا  احلياة االبدية"

 رض.األ ىظهر للذين علنه إ وهو اهللا يف اجلسد، وهلذا السبب قيل ،إنساناً  صار

رسالة عن  "اهللا هو املسيح، الذي إذا تصاحلنا معه تصاحلنا مع اهللا" ) يف موضع آخر وقال:٢٠: ٥ كورنثوس ٢( ) شرح كريلس١(
 .٦٧ اإلميان الصحيح:

                                                           



٤٦ 

 بــه وفيــه ألننــا ؛)٤٧: ٦(يوحنــا  "الــذي يــؤمن يب لــه حيــاة أبديــة" يقــول (املســيح): خــرياً أو  
رســلين، والــذي رآين فقــد أبــل بالــذي  ،يــؤمن يب الــذي يــؤمن يب ال نــؤمن بــاآلب. ولــذلك قــال هــو:

 ).٤٥ - ٤٤: ١٢(يوحنا  رسلين"أاآلب الذي رأى 

 ييــدعون امســ يمــن بعيــد، مــن بطــن أمــاألمــم  يهــاأيتهــا اجلزائــر واصــغوا أ"امسعـي يل  -٣١ 
ــولَ ســيُ أنــه  يجهــل ال). والكلمــة هــو اهللا، ولــذلك ١: ٤٩ أشــعياء( الــرب"  د مــن امــرأةٍ د وسيتجسَّ
ــ ىدعســيُ أنــه  . وكــان الكلمــة يعــرفألجلنــا االســم  اهللا اآلب مســبقاً ن لنــا املســيح يســوع، لــذلك يعِل
). والحـــظ كيـــف ١٦ - ١٥: ٥٥شـــعياء أ(األرض  رجـــاءأك يف كـــل بارِ البنـــه الـــذي ســـيُ  )١(اجلديـــد

 ىدعتُـ ،ن التـي ولدتـه حسـب الجسـدإ ،اهللا، فباحلقيقـةأنـه  وحيـث .. التـي ولدتـه هِ مِّ أُ يشير إلى 
ـــأ. لـــهبـــالحق والـــدة اإل لـــيس اهللا، نـــه إ يقولـــون رٍّ ويف ّشـــ ور الـــبعضُ هـــيت اا إذا مل يكـــن هـــو اهللا كمـــمَّ

 له عن العذراء.والدة اإل بلق -هلذا السبب-فليمنعوا 

القديس كريلس االخرى، حيث يشرح لنا ما هو االسم اجلديد  هذه الفقرة رأينا اقتباس بعض النصوص من كتابات ألمهية) نظراً ١(
 خذ شكلنا. واسم عمانوئيل مل يعطَ أمن امرأة و  دَ لِ "معنا اهللا" عندما وُ  دعيَ "ما مل يكن االبن بالطبيعة ما كان قد  يقول: .. لالبن

 :يذ يقول عن امليالد اإلهلإوحده. والنيب القديس هو شاهدنا على ذلك،  االبنَ  اآلبُ  ىي خملوق. بل هكذا مسي مالك أو ألأل
 أي "معنا اهللا". ،واسم االبن اجلديد هو باحلقيقة "عمانوئيل" ).٢: ٦٢شعياء أ( باالسم اجلديد الذي سيعطيه الرب له" ى"ويدع

أي اهللا املتجسد. لذلك  ،"معنا اهللا" بل ،اهللا فقط ىيسمَّ  وقبل أن يأيت إىل العامل كان امسه اهللا فقط، وبعد ميالده من العذراء ال
ن من هو بطبيعته أل ؛نه خملوقإيقولون عنه  -بل وجبهلٍ  ،بنفاقٍ -فليخجل الذين  "،معنا اهللا"ابنه الوحيد  ييسمِّ  إذا كان اآلبُ 

"االسم اجلديد هو  يقول: ويف مقالة "عن اإلميان الصحيح" ب). - أ ٣،٣: ٣٢(الكنز  ميكن أن يكون جمرد خملوق" ال ،اهللا
عرف ويف نفس املقالة يقول: "قبل التجسد مل يكن كلمة اهللا يُ  .)ـج٢٦" (يللكلمة بواسطة الصوت املالئك يَ عطأوقد  ،يسوع

 ، عندما يتجسد. لذلككذلك يف الوقت املعنيَّ   ىدعلنبوية وعرفوا أنه يُ اهبوا املعرفة  عند الذين وُ إالَّ  ،أو املسيح ،باسم يسوع
"اسم  يقول: خرى باسم "حوار عن الثالوث"أويف مقالة  .)ـج١٢٠( عندما جتسد الكلمة هو يسوع" يَ عطأفاالسم اجلديد الذي 
عطاه له أ"ويدعون امسه باالسم اجلديد الذي  تدعم ما نقوله: يف التجسد هو يسوع، وكلمات النيب يَ عطأالكلمة اجلديد الذي 

عندما  الكلمة يسوع أو املسيح إالَّ  يَ ع"مىت دُ  يقول: ٤٢٠وية اخلاصة بعيد القيامة سنة ويف الرسالة الرع ).ـج٥٥: ٥( اآلب"
فقط كلمة اهللا  ىيدع لذلك ال ،حسِ جلنا قد مُ وهو املسيح ألنه أل يسوع ألنه خيلص شعبه من خطاياهم، يَ عدُ  جتسد وتأنس؟

ىل إمس واليوم و أ"هو هو  وعنه يقول الرسول: اجلسد،ألنه جاء يف  ؛يسوع واملسيح ىدعبل سيُ  كما لو كان بغري جسد، اآلب،
 ب). - أ ١٠١: ٧(الرسالة  بد"األ

                                                           



٤٧ 

 .االبن الوحيد هو اهللا حتى وإن ظهر في شكل إنسان -٣٢

مـت بـه داود لسرائيل فليتحقق كالمـك الـذي كإإله  يها الربأ"اآلن  سليمان وقال: ىصلَّ  
ـــار أ ٢( "رضحقـــاً مـــع اإلنســـان علـــى األاهللا هـــل يســـكن عبـــدك.  ). الحـــظ  ١٨ - ١٧: ٦خب

ن يسـكن (الكلمـة) مـع النـاس عجيب أ وهو فعالً شيءٌ  كيف يتعجب سليمان من جتسد الكلمة.
اهللا  إذا ظــلَّ  ،عجــاب والدهشــةومــا هــو اجلديــد واجلــدير باإل ،رض. ولكــن مــا هــو العجيــبعلــى األ

 )١(ستقبل؟!واليت حيفظها أو اليت سيخلقها يف امل ،هبا رَّ اليت سُ  األشياءمع 

األرض  أن يسـكن مـع النـاس علـىو  اهللا، أن يتجسـد أعجوبة فريدة وخاصـةباحلقيقة هـي  
ف الــرب لــداود بــاحلق ولــن لــ"ح . كمــا هــو مكتــوب:)٢(يعطيــت لــداود اإلهلــأُ حســب املواعيــد الــيت 

داود أن اهللا  فَ رِ ). وباحلقيقــة َعــ١١: ١٣٢(مزمــور  جعــل علــى كرســيك"أيرذلــه أن مــن مثــرة بطنــك 
لفه خوعـن الـذي سـي ،ولد فيـهلكنه بحث عـن المكـان الـذي سـيُ ضابط الكل لن ينكر مواعيده، 

 ألجفــاين نعاســاً وال نومــاً لعيــين وال يعطــأ صــعد علــى ســريري والأ "ال ولــذلك قــال: كرســيه.  ىعلــ
 ).٥ - ٣: ١٣٢(مزمــــور  جــــد مكانـــاً للــــرب ومســـكناً إللــــه يعقـــوب"أحـــىت  ييل يف مقادســــ راحـــةً 

 "هـا قـد وجـدناه يف أفراتـه" وقـال: ر بهبشَّ الروح مكان ميالد االبن الوحيد باجلسد، ب فَ رِ وعندما عَ 
ألن  ؛فراتـه هـي بيـت حلـم بكـل يقـنيأوجدناه يف الغابـة. و  .. بيت لحمأي يف  ،)٦: ١٣٢(مزمور 

إلـه "ى يسـمَّ  والحـظ أن الـذي ولـد يف أفراتـه). ٢: ٥ (ميخا بيت حلم أفراته" نت ياأ"و  النيب يقول:
العـــذراء يســـوع. ويف  ولـــدت ،يف أفراتـــه -هنـــاك-ألنـــه  يف املســـكن (اجلســـد)، " الـــذي حـــلَّ يعقـــوب

مع اإلنسان  وشركةٍ  يظل اهللا مع املخلوقات يرعاها وحيفظها، بل أن يأيت إىل عالقةٍ  ) ما يؤكده القديس كريلس هنا، هو أن ال١(
 باعتباره تاج اخلليقة.

ه ر قسم الرب لداود باحلق ولن ينكأ": عجب التوافق بني كلمات القطعة الثالثة يف ثيؤطوكية اخلميس وشرح القديس كريلسأ) ما ٢(
أن جيد  ولد املسيح حسب اجلسد، طلب باجتهادٍ قلباً، أن منه يُ  فلهذا ملا طاب البارُ  ،ضع على كرسيكأن من مثرة بطنك إ

. اليت هي بيت حلم هفراتأ"إنا قد مسعنا يف  عجيب، وللوقت صرخ بالروح قائًال: رٍ مله بسأكمسكنًا للرب اإلله الكلمة وهذا 
 بيت حلم.." يا نتِ أ"و  جل خالصنا، كما قال ميخا النيب:أل عمانوئيل إهلنا أن يولد فيه حسب اجلسد من املوضع الذي تفضَّ 

وكية أو العكس. لكن هذا التوافق طم كلمات الثيؤ ن القديس كريلس استخدأشعر بأفكار والكلمات جيعلين ن ترتيب األإ .)٢: ٥(
 د لنا حقيقة الروح الواحد الذي يف طقوس ويف كتابات اآلباء.يؤكِّ 

                                                           



٤٨ 

 بــراهيم"إإلـه  "رؤسـاء الشـعوب اجتمعــوا مـع :" عنـدما يقــولبـراهيمإإلــه " :ه داوديمموضـع آخـر يسـ
لبـــه، بعيـــين ق ىرأ ،). والن داود قـــد تـــدرب علـــى معرفـــة مـــا ســـيحدث يف املســـتقبل٩: ٤٧ (مزمـــور

. )١(أي الرســل القديســني يف طاعــة ربنــا يســوع املســيح ،وباســتنارة الــروح القــدس "رؤســاء الشــعوب"
 له؟!العذراء والدة اإل ىدعتُ  ذاك الذي من امرأة. فلماذا ال ،له يعقوبإبراهيم و إإله  عيَ دُ وهكذا 

ـــــك أرب مسعـــــت خـــــربك فجزعـــــت، وتفكـــــرت يف  "يـــــا :يقـــــول النـــــيب حبقـــــوق -٣٣  عمال
 ي تظهر، وعنـدما اضـطربت نفسـ، وعند جميء الوقت املعنيَّ فعرَ في وسط الحيوانيين تُ وارجتفت، 

عنـدما  .)٢: ٣ (حبقـوق هل يف الغضب ستذكر الرمحة. سيأيت اهللا من تيمان والقدوس مـن فـاران"
املـوت  -باجلسـد-بنعمـة اهللا يـذوق  ي، لكـ)٢(معلى الصليب املكـرَّ  بَ لِ من امرأة، عاش حىت صُ  دَ لِ وُ 

وعنــدما احتمــل اآلم  .بــداهللا، قــام إلــى حيــاة األألنــه  ولكــن). ٩: ٢ (عربانيــني نســانإكــل   ألجــل
نــدما "ع .كمــا قــال هــو نفســه يف موضــع آخــر لليهــود:بــين الحيــوانيين (اللصــين) فَ رِ ُعــالصــليب، 

 ال خيربنــاأ ). لكــن كيــف يــدعوه النــيب اهللا؟٢٨: ٨ (يوحنــا ين أنــا هــو"إترفعــون ابــن اإلنســان تعرفــون 
 رَ َهــ، وحنــن نعلــم أن املســيح ظَ وتيمــان تعنــي الجنــوب ســوف يــأيت مــن تيمــان ومــن جبــل فــاران؟ أنــه

ُــ ،ك. لــذللحــمحيــث توجــد بيــت  ،بــل يف اجلنــوب مــن اليهوديــة ،لــيس يف الشــمال  ىدعفالــذي ي
تكـون العــذراء مــرمي  يف بيــت حلـم. فكيــف ال دَ لِـوُ ألنــه  ؛جــاء مـن اجلنــوب، أي اليهوديـة ،الـرب واهللا

 له.والدة اإل ،ولدتهاليت 

حــىت طلــوع إنســان  يعقــوب وحــده، وصــارعه ى"وبقــ :مكتــوبٌ  فــي ســفر التكــوين -٣٤ 
ولكنــه  ،طلــع الفجــرألنــه  لــه: "أطلقــينق فخــذه وقــال يقــدر عليــه ضــرب ُحــ الأنــه  ىالفجــر. وملــا رأ

اسـم ذلـك املكـان وجـه  يَ عـ"وباركـه هنـاك. ودُ  :وبعـدها مكتـوبٌ  ، إذا بـاركتين"إالَّ  كطلقـأُ  قال: "ال
شـــرقت الشـــمس عنـــدما عـــرب املكـــان أاهللا وجهـــاً لوجـــه وحفظـــت حيـــايت. و  رأيـــت وقـــال: ألنـــيناهللا، 

هـــذا الـــنص  ىن معنـــإ ).٣١ - ٢٤: ٣٢ (تكـــوين مـــع علـــى فخـــذه"اه وجـــه اهللا وهـــو خيُ الـــذي مسَّـــ

وهي تصف صعود املسيح وجلوسه على كرسيه واجتماع اهللا مع رؤساء  ،من املزامري املعروفة باسم "مزامري الصعود" ٤٧) مزمور ١(
اهللا وظهوره للدينونة. ومما  يلوس اهللا على كرسيه على جبله املقدس هو من عالمات جتلِّ أي الرسل على جبله املقدس. وج ،شعبه

 هو ترتيب آبائي. ،حيث حنتفل بصعود املسيح ونزول الروح القدس ،الشك فيه أن وضع هذا املزمور من بني مزامري الساعة الثالثة
 ) تعبري طقسي.٢(

                                                           



٤٩ 

ــ ن يشــير إلــى مصــارعات اليهــود مــع المســيح، لكــنهم ســوف يستســلمون ويطلبــو ألنــه  ؛يٌّ رِّ ِس
كـان يعقـوب يصـارع : . لكـن الحـظ هـذاخيـرةيـام األيمـان فـي األبركتـه عنـدما يعـودون إليـه باإل

اهللا باحلقيقـة. أنـه  فَ رِ بـل هـو َعـ ،لـيس هـذا فقـط .. "وجـه اهللا" ، ومع هذا دعاه يعقـوبنسانإمع 
 ). ويف٣: ١ (عربانيـــني )١(هـــو "صـــورة جـــوهر اآلب"ألنـــه  ؛يـــت اهللا وجهـــاً لوجـــهأين ر إولـــذلك قـــال 
 ألنكـموليست كلمته ثابتـه فـيكم  ،"مل تروا وجهه مع اليهود عن اهللا اآلب: ث الربُّ هذا املعىن حتدَّ 

لكــن اهللا بالحقيقــة هــو ذلــك اإلنســان ). ٣٨ - ٣٧: ٥ (يوحنــا لــيكم"إرســله أتؤمنــون بالــذي  ال
م اصـعد "وقـال اهللا ليعقـوب قُـ م لنـا برهانـاً علـى ذلـك:. والكتـب املقدسـة تقـدِّ الذي صارع يعقـوب

 "خيـــكأذي ظهـــر لـــك حـــين هربـــت مـــن وجـــه عيســـو وأقـــم هنـــاك مـــذبحاً هللا الـــيـــل، إإىل بيـــت 
ألنـه عنـدما عـاد مـن بـني النهـرين وكـان خائفـاً مـن عيسـو، أرسـل أوالده فعـربوا  ).٢٤: ٣٥(تكوين 

 ).٢٤: ٣٢خماضة يبوق، وظلَّ هناك وحده، وصارعه إنساٌن حىت طلوع الفجر (تكوين 

رى رؤيـا يف الليـل أ توقـال: "كنـعـن الرؤيـا املخيفـة الـيت رآهـا  دانيال النبيخبرنا أ -٣٥ 
 فـــأعطيَ  ،بـــوه قدامـــهيــام، فقرَّ تـــى وجـــاء إىل القـــدمي األأ مثـــل ابـــن اإلنســانوإذا مــع ســـحب الســـماء 

ــاً لتتعبــد لــه كــل الشــعوب واألُمــم واأللســنة ســلطانه ســلطان ســلطاناً  بــدي لــن يــزول أوجمــداً وملكوت
نســـان، إجمــرد  مل يــرَ أنــه  خربنــا دانيــالأ). امســع كيـــف ١٤ - ١٣: ٧ (دانيــال "يتهــوملكوتــه لــن ين

ألن  ؛"ابــن اإلنســان لمثــ" :بتــدقيقا، بــل قــال ّنــأن عمانوئيــل مثــل أي واحــد مِ  حــدٌ أيــؤمن  حــىت ال
 ي). لكـ٨ - ٧: ٢(فيلـيب  فـي الهيئـة كإنسـان دَ جِ لكنه صار في شبه الناس ووُ  ،الكلمة هو اهللا

هــو بــدون ناســوت. لــذلك يقــول  وال ،فقــطإنســاناً  نــه لــيسأو  ،سهــو نفســه اهللا املتــأنِّ أنــه  مــا نعــرف
ـــال ـــه إ داني ـــه منـــذ األ يَ عطـــأُ قـــد ن ـــه  ؛زلالرئاســـة والكرامـــة الـــيت ل مـــم الشـــعوب واألُ  ليقـــول: "وكـــألن

 ا يف الشخص. وتعبري "وجه اهللا" عمَّ فالوجه هو الذي يعربِّ  ،صًال "وجه"أ تعينقنوم أأي  Prosopon) من املعروف أن كلمة ١(
ن االبن هو صورة جوهر أ) الذي يذكر ٣: ١عالن عن اهللا. ومن املؤكد أن (عربانيني إظهور اهللا أو  متكرر يف العهد القدمي، ويعين

"اهللا الذي قال أن  ده الرسول بولس بقوله:). وهذا ما يقص٣١ - ٢٤: ٣٢( تستند على نص تكوين ،اآلب أي وجه اآلب
قرره القديس   ). ويف ضوء ما٦: ٤كورنثوس  ٢( "شرق يف قلوبنا نور معرفة وجه اهللا يف يسوع املسيحأمن ظلمة هو  نورٌ  قَ شرِ يُ 

البن من ذات هو التعبري عن اآلب. وهذا ممكن يف حالة واحدة، وهي أن يكون اكريلس يظهر لنا أن اقنوم االبن أو وجه اآلب، 
 . راجع:)١٤: ١ ابنه يسوع املسيح (يوحنا لنا إالَّ  علنه عن اآلب أو أن ييستطيع أي خملوق أن يعربِّ  ذ الجوهر اآلب، إ

G.L Prestige. "God in Patristic Thought”3rd.ed 1964,P.157. 

                                                           



٥٠ 

املخلوقـات. تعبـده كـل  ،حـىت وهـو يف اجلسـد ،فاالبن الوحيد كلمـة اهللا ،كلذل. "لهتتعبد لسنة واأل
ذا ولدتــه العــذراء مــرمي إ. فــهــو أيضــاً ملكوتــهألنــه  ؛لــه ملكــوت اآلب ،وهــو فــي الجســد وأيضــاً 

 ؟!)١(لهتكون والدة اإل باجلسد، فكيف ال

ــه  فالمســيح. كيــآالم  -٣٦  عــن الواحــد  مختلفــةٍ  مــن المفيــد أن نتحــدث بطــرقٍ أن
 ه إلى اثنين.مَ سِّ اهللا المتجسد دون أن نق ،بعينه

 بنعمــة اهللا يـــذوق املـــوت" ي"لكـــ فيقــول: )٢(صـــةم المخلِّ الاآلحيــدثنا القـــديس بــولس عـــن  
ســيح مــات عــن خطايانــا والً مــا اســتلمته أنــا أيضــاً أن املألــيكم إ متُ "ســلَّ  وأيضــاً: ).٩: ٢(عربانيــني

 ).٤ - ٣: ١٥ كورنثوس١( وقام يف اليوم الثالث" نَ فِ نه دُ أحسب الكتب و 

 ١( .." جلنـاذ قـد تـأمل املسـيح باجلسـد ألإ"فـ جداً يقول هو أيضاً:وكذلك بطرس احلكيم  
 ،بشـري الكلمة، رأيناه يف شـكلٍ اهللا أي  ،هكذا نؤمن أن ربنا يسوع املسيح الواحد ).١: ٤بطرس 
ـ ،وفـي نفـس الوقـت ،مالكيف ننسب إليه اآل ،ولكن س وصار مثلنا.د وتأنَّ سَّ جتعندما  أنـه   دنؤكِّ

 ؟يتألم ال ،كإلهٍ 

بسـبب  يخصـه هـو نفسـه ،الكلمـة جعـل مـا يخـص جسـده واهللا. التدبيراآلالم تخص  
غرابـة  يتـأمل. وال اهللا الألن  ؛حسب مقتضـى طبيعتـه لكنه ظل فوق اآلالماالحتاد الفائق الوصف. 

 نعتـــرب الـــنفسَ  عنـــدما يتـــأمل جســـدها. وحنـــن ال نفـــس اإلنســـان تظـــل فـــوق اآلالمألن  ؛فيمـــا نقـــول
ن اجلســد الــذي يتــأمل أل .. الــنفسَ  صُّ ختُــ أو أن اآلالم عنــدما حتــدث للجســد العــن اآلالم،  بعيــدةً 

 ال ،سلَمــتُ  وهــي مــن طبيعــة بســيطة ال ،حــدة بــهالمتَّ  فــالنفس ،هــو جســدها. وعنــدما يتــأمل اجلســد
اجلسـد الـذي يتـأمل لـيس غريبـاً عنهـا بـاملرة. هكـذا ميكننـا أن نفهـم آالم ألن  ؛عن االلـم تظل بعيدةً 

 خملصنا كلنا.املسيح 

التأكيد  (ب) التأكيد على الوهية االبن. (أ) و:الحظ أن كريلس يربهن على أن العذراء والدة اإلله على هذا النح القارئ) لعل ١(
 لكل هذه املعاين الثالثة. يصبح لقب والدة اإلله جامعاً  ،التأكيد على االحتاد. وعلى ذلك (ج) على ناسوت االبن.

 ) تعبري طقسي.٢(

                                                           



٥١ 

ـــ ةً لـــمثأوســـوف اســـتخدم   كيـــف بســـبب   -كمـــا يـــرى املـــرء ظـــالل شـــيءٍ -ح لنـــا جزئيـــاً توضِّ
 اً من اآلالم كإله.رَّ حُ  ومع ذلك ظلَّ  ،اشرتك االبن الوحيد يف اآلالم ،االحتاد

رســله أســرائيل أن اهللا إموســى النــيب احلكــيم أن يقــوم مبعجــزات حــىت يــؤمن  رالقــدياهللا مــر أ 
 فيصـري املـاءُ  ،األرض "تأخـذ مـن مـاء النهـر وتسـكب علـى م مـن العبوديـة. فقـال لـه اهللا:هرَ حيرِّ  يلك

لحيــاة، ل ن املــاء هـو صــورةٌ إوحنـن نقــول  ).٩: ٢ (خــروج رض"األ ىالـذي تأخــذه مـن النهــر دمــاً علـ
ألن  ؛مـن اآلب مثـل خـروج المـاء مـن النهـر مولـودٌ ألنـه  ؛ملـيالد االبـن الوحيـد مـن اآلب نه رمزٌ وأ

 . وعنـــــدما يقـــــول اهللا ملوســـــى:األشـــــياءكـــــل   ي. وهـــــو احليـــــاة وحييـــــ)١(مـــــن ذات جـــــوهر اآلب االبـــــن
ــأفقــد  ،دمــاً  فيصــري املــاءُ  ،األرض "وتســكب املــاء علــى خــذ تجسَّــد أ عنــدماألنــه  ؛دشــار إىل التجسُّ

بطبيعتــه هــو أنــه  مــات بــه (اجلســد) مثلنــا، رغــمنــه إ . ولــذلك قيــلرضرضــياً مــن تــراب األأجســداً 
 احلياة.

 ،، لكن عندما يـربأوجنسٌ  ملوثٌ ألنه  ؛ةِ عن احمللَّ  األبرصويف سفر الالويني يأمر اهللا بأبعاد  
ان طــاهران وخشــب ذ للمتطهــر عصــفوران حيَّــيتطهــر. ولــذلك يــأمر النــاموس الكــاهن أن يؤَخــفإنــه 

ــــأ. يٍّ حــــ مــــاءٍ  ىنــــاء خــــزف علــــإيف  وقرمــــز وزوفــــا ويــــأمر الكــــاهن أن يــــذبح العصــــفور الواحــــد رزٍ أ  امَّ
يف دم  يوالزوفــــا ويغمســــها مــــع العصــــفور احلــــ رز والقرمــــزفيأخــــذه مــــع خشــــب األ ي،العصــــفور احلــــ

مث يطلــق  ،، وينضــح علــى املتطهــر مــن الــربص ســبع مــرات فيطهــرهيالعصــفور املــذبوح علــى املــاء احلــ
 ،بــــدم المســـيح الكــــريم ،). وهكـــذا٨ - ٤: ١٤(الويـــني  "ه الصـــحراءجــــعلـــى و  يالعصـــفور احلـــ

ومــن مــوت الشــهوات  ،مــن لطخــات القــذارة العالقــة بنــا نتطهــر ونغتســل ،وبالمعموديــة المقدســة
 املســيحَ  هُ تشـبِّ  فاألسـفار، ةٍ خفيَّــ بطريقـةٍ املقدسـة األســفار  احلسـية. وعلينـا أن نالحــظ كيـف تتحـدث

 حـد بالناسـوت.أي الهـوت متَّ  ،واحـد مـن اثنـنيالبـل  -دون أن يعين هـذا وجـود ابنـني- بعصفورين
يف  الكلمــــة قــــدوسٌ ألن  ئ؛وهــــذا يشــــري إىل أن ربنــــا يســــوع املســــيح مل خيطــــ ،العصــــفوران طــــاهران

يؤكد أن املاء  و) وه١٩: ١ريوسأريوس (راجع الرد على أ) استعمل القديس اثناسيوس هذا التشبيه اكثر من مرة يف الرد على ١(
أي  ،من اآلب مثل والدة �ر من �ر هكذا االبن مولودٌ  .من النهر يظل بطبيعته ذات املاء عةٍ متفرِّ  يف قناةٍ  رَّ الذي يف النهر إذا مَ 

 أن اجلوهر واحد.

                                                           



٥٢ 

ليــه. فارتفــاع الطيــور يف إ ورمــزٍ  خدم الكتــاب املقــدس الطيــور كإشــارةٍ تســاالهوتــه وناســوته. ولــذلك 
 ١( المســيح هــو اإلنســان الــذي مــن الســماءألن  ؛مــن فــوقأنــه  ىلإو  ،إىل ارتفاعــه اهلــواء هــو رمــزٌ 

؟ اهللا كيــف هــو مــن فــوق ومــن الســماء .. مــن العــذراء باجلسـد دَ لِــوُ أنــه  رغــم ،)٤٧: ١٥ كورنثـوس
ورغـــم  .وجعلـــه جســـده اخلـــاص ،خـــذ جســـداً مـــن العـــذراء القديســـةأالكلمـــة مـــن فـــوق ومـــن اآلب، 

صـــعد إىل  حــدٌ أ"لــيس  نــه مــن فــوقإو  ،نــزل بـــه مــن الســماءنــه إ ننــا نقــولأ الَّ إ ،مــيالده مــن العــذراء
وهذا القول نفهمه علـى النحـو ). ١٣: ٣ (يوحنا  الذي نزل من السماء ابن االنسان"الَّ السماء إ

 :التالي

نـــه إ -بســـبب االحتـــاد-ننـــا ميكننـــا أن نقـــول أجســـده مـــن صـــفاته، حـــىت  ين الكلمـــة يعطـــإ 
عنــدما أنـه  ، والحـظ)١((الكلمـة) عنـدما احتــد بـه جعلـه واحـداً معـه ألنـه ؛(اجلسـد) نـزل مـن السـماء

ن إمعـىن هـذا؟  . مـاول دون أن يمـوتالعصـفور الثـاني فـي دم األ سُ غمَ ول يُ العصفور األذبح يُ 
الجســد الــذي ألن  ؛اشــترك هــو فــي اآلالم ،وبســبب االتحــاد .ن مــات جســدهإو  يٌّ الكلمــة حــ

تــــأمل طبيعتــــه. وممــــا توهــــو الواحــــد بعينــــه، اقتبــــل هــــو نفســــه اآلالم دون أن  .تــــألم هــــو جســــده هــــو
الــيت  التعبيــرات المختلفــة ن نعــرف الفــرق بـنيأ -بــل هــو ضـروري ونــافع لنـا- يسـاعدنا علــى الفهـم

بــــل  ،مـــن التجزئـــة تنطـــوي علـــى أي نــــوعٍ  كلهــــا ال  يم للحـــديث عـــن املســــيح الواحـــد، وهـــســـتخدَ تُ 
 (يف بَ تِـرغم أن مـا حـدث للمسـيح وكُ  ،شري إىل ابننيتتتحدث عن الواحد دون تقسيم، ودون أن 

 :مثلة اآلتيةاألعنيه بكل دقة يف أ انسجم مع بعضه. وهذا مماً غري ياملقدسة) يبدو ظاهر األسفار 

هــو نفســه يعطــي املــيالد أنــه  حســب اجلســد، رغــم مــن امــرأةٍ  دَ لِــن اهللا الكلمــة وُ إننــا نقــول إ 
 ولـد مـن امـرأةٍ فكيف يُ . يف الوقت املعنيَّ  االيت مل تولد بعد إىل ميالده األشياءويدعو  ،لكل البشر

عنيـه عـن التعبـريات املختلفـة الـيت تصـف الواحـد بعينـه. أهذا ما  في ذات الوقت؟ األشياءويخلق 
اهللا. ألنـــه  الـــيت مل توجـــد بعـــد إىل الوجـــود األشـــياءمثلنـــا. وهـــو يـــدعو إنســـاناً  عنـــدما صـــار دَ لِـــفهـــو وُ 

االحتاد تام وكامل حىت أن ابن اإلنسان د أن ليؤكِّ  ؛جعله واحداً مع الهوته"" خرى:أ ) يعود القديس كريلس إىل ذات العبارة مرةً ١(
 كواحدٍ - ث هو يسوع املسيح الواحد الذي ميكنه أن يصف نفسهن املتحدِّ نين نزلت من فوق أو من السماء، ألإميكنه أن يقول 

 كسمائي وابن اهللا وابن اإلنسان.  -غري منقسم

                                                           



٥٣ 

). ٤: ٢ (لوقـا كـان الصـيب ينمـو ويتقـوى مملـوءاً مـن احلكمـة والنعمـة"و " وهكذا أيضـاً مكتـوب عنـه:
للقديســني، فهــو نفســه احلكمــة  ميــنح العطايــا الروحيــةألنــه  ؛خــذناأكإلــه، ومــن ملئــه حنــن   امــلٌ هــو ك
هــذه هــي التعبــريات  مــن الحكمــة والنعمــة؟ ئكيــف يمتلــو فكيــف ينمــو الصــبي، النعمــة.  يومعطــ

ــهٍ  املختلفــة الــيت تتحــدث عــن أنــه  بســبب االحتــاد الكامــل، كمــا نيةٍ انســإ وتصــفه بصــفاتٍ  سٍ متــأنِّ  إل
 معطي النعمة واحلكمة كاهللا.بأنه  أيضاً ف وصَ يُ 

أنــه  وجــد ،مــا عــن معــىن الكلمتــني حــدٌ أفحــص  اذإ. و الوحيــدكــر واالبــن وهــو يــدعي البِ  
هـو ذاتـه  ،لـه بـاملرة. ومـع هـذا خـوةَ إ لكنـه االبـن الوحيـد وحـده الـذي ال .خـوة كثـريينإلـه ألن  البكر

خــذها، أن بســبب الطبيعــة البشــرية الــيت كثــريي  خــوةٍ إكــر ضــمن ؟ هــو البِ كيــف كــر واالبــن الوحيــد.البِ 
 وحده مولود من اهللا اآلب.ألنه  ؛وهو نفسه االبن الوحيد

ليـه. اعتمـد حسـب إس كـل الـذين يـأتون نـه أيضـاً يقـدِّ أو  س بـالروحتقدَّ نه إ وأيضاً قيل عنه 
ــ هــو الــذي و س كيــف هــو نفســه يتقــدَّ ف ليــه.إد بــالروح القــدس كــل الــذين يــأتون اجلســد، ولكنــه يعمِّ

ـقدِّ يُ  ـ  -هليـاً إ-س قـدِّ ولـذلك يُ  ،د؟ يتقـدس كإنسـانس؟ كيف اعتمـد ويعمِّ دهم بـالروح كـل الـذين يعمِّ
 القدس.

ــه .قــيم مــن المــوتأُ لكنــه  ،قــام المــوتىأهــو نفســه   ــأُ لكنــه  ،وهــو الحيــاة بطبيعت .  يَ حي
 هــوأنــه  حســب اجلســد، إالَّ  يَ حيــأُ نــه إ وقيــل ،مــواتقــيم مــن األأُ هــو ذاتــه الــذي  كيــف يكــون هــذا؟

لكنـه غـري  ،يتأمل يف اجلسد كإنسانأنه  يتأمل، أي ولكنه ال ،. هو يتأملكإلهٍ   ىاملوت يالذي يقيم وحيي
 ألمل كإله.لقابل 

تعلمـون، ولكننـا نسـجد  نتم تسجدون ملن الأذ قال إ ،هو نفسه اشترك في الصالة معنا 
 ىمســأألنـه  م العبــادةضــاً تقـدَّ خــذ الطبيعـة الــيت تسـجد. لكــن إليـه أيأألنـه  ؛معنــا دَ بَـملـن نعلـم. وهــو عَ 

 .)١(من كل املخلوقات اليت تسجد، فهو اهللا

 يءوجيب أن نقرأ هذه السطور فيما سيج .واحد) يؤكد كريلس على بقاء خصائص الالهوت وخصائص الناسوت يف املسيح ال١(
 يعين الثنائية باملرة. بقاء اخلصائص ال ،عموماً و من شرح. 

                                                           



٥٤ 

ن الناســـوت أل بـــني الناســـوت والالهــوت، وال أن نقبـــل االعتقـــاد بـــصـــجيـــب أن نف لكــن ال 
هــذا القــول يطفــح ألن  ؛ننــا نعبــد الناســوت معــهأنقبــل القــول ب بــالالهوت اتصــاالً شــرفياً، وال صــلٌ تَّ مُ 

 لــه نفــسٌ خــذ جســداً احتــد بــه، أس و نَّ أالواحــد كلمــة اهللا املتجســد الــذي تــبــل نعبــد  .. بعــدم التقــوى
أو  ،جيـــب علينـــا أن نفصـــل بـــني الناســـوت والالهـــوت . وعنـــدما نعبـــد االبـــن المثـــل نفوســـنا عاقلـــةٌ 

ألن  ؛ينِ كـــرَ ا حنـــن واملالئكـــة أن نعبـــد بِ ّنـــاهللا ضـــابط الكـــل مل يطلـــب مِ ألن  ؛قنـــومنيأنعتقـــد بوجـــود 
ذا دققنا النظر يف الطريقة اليت دخـل إو  ).٦: ١ (عربانيني ل إلى العالم هو واحدٌ دخِ أُ الذي  كرَ البِ 
ــاســر التــدبير الخــســنجدها  ،إلينــا هبــا س، إىل العــامل عنــدما تــأنَّ  البكــرُ  لَ دِخــأُ . فلقــد دص بالتجسُّ

بينــه وبــني ة. والفــرق هــلو ، وهــو باحلقيقــة يف جمــد األيرضــألكنــه يف العــامل دائمــاً وفــوق كــل مــا هــو 
 .األشياءمن كل  ىمسأ بالطبيعة و اهللاألنه  ؛املخلوقات هو الفرق بني اخلالق واملخلوقات

ــ -كمــا قلــت ســابقاً -فقــط نســجد لــه  واحــدٌ     خــوةٍ إكــر ضــمن د وصــار البِ حــىت عنــدما جتسَّ
ـــه املولـــود األ كثـــريين. واحـــدٌ  ـــ ىعمـــهـــو الـــذي ســـجد ل يـــذكر: االجنيلـــي ألن  ؛مبعجـــزةٍ َي فِ عنـــدما ُش

ىت سـيد حـ هـو يـا : ومـنيَ فِ ُشـفقـال الـذي  ؟تـؤمن بـابن اهللا للـه: هـيسوع يف اهليكل وقال  هد"ووج
ـــأ بـــه؟" عندئـــذٍ ؤمـــن أ "الـــذي تـــراه وهـــو الـــذي  :داً بالكلمـــات التاليـــةعلـــن املســـيح عـــن نفســـه متجسِّ

مل يســمح أنــه  وهــذا يعــين ،صــيغة املفــرد ا اســتخدم املســيحُ نــ). وه٣٧: ٩ (يوحنــا ك هــو هــو"ُمــيكلِّ 
 ،فقـط إنسـانٌ بأنـه  مـا أن يصـف عمانوئيـل حـدٌ أراد أنفصل الالهوت عن الناسوت. لـذلك إذا  نأب

الواحـد و عتنـا. يبـل إىل كلمـة اهللا الـذي احتـد بطب ،فقط إنسانٍ  يشري إىل فعليه أن يتذكر أن االسم ال
 ابــن اهللا"نــت أ"ســجدوا لــه قــائلني باحلقيقــة  ذاتــه ســجد لــه التالميــذ عنــدما رأوه ماشــياً علــى امليــاه:

 ).٣٣: ١٤ (مىت

فكلمــة  .شــنيع يف هــذا القــول فصــلٌ ألن  ؛ننــا نعبــد الناســوت مــع الالهــوتإنقــول  وحنــن ال 
 حنـن ال ي باحلـديث عـن اثنـني. وعـادةً ر سـوف تغـ بةٍ مركَّ  عن طبيعةٍ  واضحٍ  قال ضمن حديثٍ "مع" تُ 

أو  ،مــع نفســهِ  ىأو صــلَّ  ،كــل مــع نفســهِ أأو  ،حييــا مــع نفســهِ نــه إ ينــه ونقــولعنتحــدث عــن واحــد ب
شـــارة إىل شخصـــني صـــبح يعـــين اإلأ ،ضـــيفَ أُ "مـــع" مـــىت  ذلـــك أن حـــرف اجلـــر .. مشـــى مـــع نفســـهِ 

بوجـود ابنـني،  يعبـد الناسـوت مـع الالهـوت يعتقـد بـدون شـكٍّ نـه إ ن يقولمَ  كلُّ   ،قنومني). لذلكأ(
الكرامـــة أو جمـــرد مشـــاركة يف أنـــه  علـــى ذَ ِخـــأُ ويفصـــل الالهـــوت عـــن الناســـوت. واالحتـــاد نفســـه إذا 



٥٥ 

 .وضحناه بكلمات كثرية سابقاً أوهذا ما  ..يٍّ يصبح احتاداً غري حقيق ،السلطان

 ضد الذين ينكرون االتحاد الطبيعي: -٣٧

ن أن ينـالوا مـن و ، وحيـاول)١(البعض يثرثر ويهذر علـى التـدبري اخلـاص بتجسـد االبـن الوحيـد 
، هـذا السـر الـذي بـه نخلــص .. السـمائيةرواح وعنـد األ ،السـر الكـرمي العظـيم والغـايل جـداً عنـدنا

بـل علـيهم أن  ي،يسـتهينوا مبـا هـو حقيقـ جـدر هبـم أن الحياولون أن يشوهوا مجاله احلـق. مـع أن األ
حــــىت يســــريوا علــــى ذات  ،املقدســــةاألســــفار  إىل أن تعــــرف عمــــق مشــــتاقةٍ  يتطلعــــوا بعيــــون فاحصــــةٍ 

االحتاد بني الالهوت والناسوت، خلص دفاعه يف  وبأمهية) عندما كتب كريلس ضد نسطور عن ضرورة االعتقاد باملسيح الواحد ١(
  اساسية: طٍ انق

 - بدون املسيح، وبالتايل جيب أن يكون املسيح يف مركز جيعله قادرًا على حتقيق العالقة اإلهليةميكن أن نتصل باهللا  ننا الإ(أ) 
 س.اهللا املتأنِّ  واحداً: قنوماً أنسانية بني اهللا والناس، وهذا يتحقق يف حالة واحدة عندما يكون املسيح اإل

منها خارج اجلسد. ويرتتب على ذلك أن كل  عمال املسيح اخلالصية حتققت يف اجلسد، ومل يتم عمل واحدأن كل إ(ب) 
فخارستيا اليت تصبح فضل مثال على هذا هو اإلأمتامًا و�ائيًا عمل اخلالص نفسه. ولعل  يغلانفصال بني الالهوت والناسوت ي

 :صراحةً ن كريلس يقول إوليس جسده املتحد بالهوته. بل  ،عدمية القيمة باملرة إذا كان الذي على املذبح جسد املسيح فقط
منا جسد االبن الوحيد هو الذي إو  ،يفيد باملرة وحلم البشر ال ،حلوم البشر" يبدون احتاد الالهوت بالناسوت نصبح حنن "آكل

 لى املعمودية وعلى الصليب والقيامة.عيقيم وحييي. ونفس القياس ينطبق 
يف  ننا مل نعرفه إالَّ عبد املسيح اإلله اجملرد عن اجلسد ألا الن"إنَّ  يقول كريلس: ،أي تقدمي الصالة والسجود ،) من جهة العبادةـ(ج

من اآلب من  م للمسيح هي اقرتابٌ ن كل عبادة تقدَّ أل ؛اجلسد. وحنن نعبد املسيح الواحد دون أن نفصل بني الهوته وناسوته
صبحت لنا أ " .. واتبانا الذي يف السمأجلنا من خالل ناسوت املسيح. حىت الصالة املشهورة: "حققه يسوع أل اخالل م

صبح رأس البشرية الذي أف ،)١٤: ١ي يف طبيعتنا (يوحنا ، أجسد عندما "سكن الكلمة فينا"تاجلسارة على أن نتفوه هبا بسبب ال
ألنه  ؛وهذا هو معىن احتاد الالهوت بالناسوت، ذلك أن املسيح الواحد هو رأس البشرية .. من خالله ميكن أن نتقدم لآلب

ننا نعبده ألنه مات عنا (يف اجلسد)، وقام وصعد إف ،حيمنا لآلب ألنه من ذات جوهر اآلب. وعندما نسجد للمسجتسد وهو يقدِّ 
صبحت حياته اإلهلية املتأنسة هي وحدها اليت تؤهلنا لكل خريات الدهر اآليت. وهنا يظهر بكل وضوح أن أإىل جمده (باجلسد)، و 

 ،سوتاننا نسجد لالهوت دون الناسوت أو مع النإقلنا  اذإننا بادتنا للمسيح، ألالفصل بني الالهوت والناسوت هو قضاء على ع
"كل من يطلب االبن الوحيد كإله فقط  ى حد تعبري القديس كريلس نفسه:لمه لنا املسيح. وعننا هنا نطرح اخلالص الذي قدَّ إف

ن أل ؛بكل وضوح عدم عبادته حيد كإله فقط تعينجلنا". وعلى ذلك فعبادة االبن الو ه الرب أللمن يسعى إىل احتقار ما فعهو 
 سر الشكر). ىفخارستيا تسمَّ يعطي لنا الفرصة لكي نشكره (الحظ أن اإل جتاهل التجسد ال

                                                           



٥٦ 

اإلميـان  دوا لنـاوحـدَّ  ،مسـتنريين بـالروح القـدسمـوا باء القديسني الذين علَّ الدرب الصحيح تابعني اآل
 األشـياء لت كـَقـلِ نه بـه خُ أ عنها و يعربَّ  من ذات اجلوهر اآلب بطريقة ال ن اهللا الكلمة مولودٌ إوقالوا 

د جـل خالصـنا حنـن البشـر نـزل إىل السـماء وجتسَّـا وألنـجلرض، الـذي ألما يف السماء ومـا علـى األ
 .)١(مواتحياء واألوسيايت يف وقته ليدين األ س وتأمل وصعد إىل السماءوتأنَّ 

وهـــــم يف احلقيقـــــة مغـــــرورون وقـــــد انتفخـــــوا  ،مـــــون�ـــــم متعلِّ ألكـــــن الـــــبعض الـــــذين يظنـــــون  
 فكــــارٌ أ�ــــا أعني مــــدَّ اإلميــــان  يهــــزأون هبـــا ويهــــامجون حقــــائقاإلميــــان  بالكربيـــاء، مــــىت مسعــــوا كلمــــات

ت باسـتنارة الـروح القـدس فَ ِشـأن معرفـة احلـق قـد كُ  ،جنونية. لكننـا حنـن نعتقـد علـى وجـه اخلصـوص
 �ـــم وحــدهم يعرفــون مــا هــو الصــواب، هـــؤالء الأون نــا هــؤالء املســتهزئون الــذين يظمَّــأ ،للقديســني
ت جـوهر اآلب الـذي تـأمل يف ن االبن الوحيـد ابـن اهللا هـو ذاتـه اهللا الكلمـة املولـود مـن ذاأيعرتفون ب
 عنـه مسـتقلٍ  بشـكلٍ -ن الكلمـة لـبسأعون بـمل. وهـم يـدَّ قابل لألغري  ،كإلهأنه   رغم ،جلناجسده أل

نـه أمن العذراء القديسـة، و  دَ لِ اجلسد الذي وُ  -(مثل من لبس الرداء ويصبح الرداء ملتصقاً به فقط)
وهـم  إىل جسده نوعاً من اجملد بسبب الصلة اليت نشأت نتيجة اتصال الكلمـة هبـذا اجلسـد. بَ سَ نَ 

ـــون باالتحـــاد ال ن االبـــن يف اجلســـد حصـــل مـــن اهللا علـــى املســـاواة يف الكرامـــة إل يقولـــون بـــ ،يؤمن
لــه علــى  صـحةَ  ال هــذا اختــراعٌ االبـن واملســيح والـرب.  :مسـاء املعروفــةباأل يَ عــدُ أنـه  والسـلطان حــىت

ب للكلمـة مـادام اإلنسـان يسـوع نَسـن آالمـه تُ أتـأمل و نـه إ نسان الـذي اخرتعـوه وقـالواواإل .طالقاإل
أي بقـاء الطبيعتـني   ،بانفصـال الالهـوت عـن الناسـوت هـذا تعلـيمٌ  .. املسيح قد اتصل بـاهللا الكلمـة

 على ما هي عليه بدون احتاد. كلٍّ 

مـــا عف هـــذا الـــرأي علـــى قـــدر اســـتطاعيت. وســـوف أبـــدأ بشـــرح كشـــف َضـــأريـــد أن أُ نـــين إ 
)، ونـام ي(املشـ جـاع املسـيح، وتعـب مـن الرحلـة دلقـ :دالمتجسـاإللهية عن االبن األسفار  تذكره

 ،ةبـــعـــن يف جنبـــه باحلر بوه، وجلـــده بـــيالطس، وبصـــق عليـــه اجلنـــود، وطُ يف القـــارب مـــرة، وضـــربه معـــذِّ 
ُــ ــوتــأملَّ  ذاق املــوتَ  ،كثــر مــن هــذاأبــاملر. بــل  املمــزوجِ  م لــه اخلــلُّ دِّ وق هانــات إل  علــى الصــليب وحتمَّ

االبـن  ألقنـومنسـب فقـط وميكن أن تُ  ،إلنسان�ا حدثت أمور يعتقد املخالفون اليهود. كل هذه األ

 ) قانون اإلميان النيقاوي.١(
                                                           



٥٧ 

املنظـورة. وأيضــاً بالواحـد ربنــا  األشــياءاآلب ضـابط الكــل خـالق كـل  ،واحــد ذاتـه. لكننـا نعتقــد بإلـهٍ 
ــيســوع املســيح ابنــه،  ن أمســتقل عــن الكلمــة، بــل نعــرتف بــإنســان  إىل م عمانوئيــلونــرفض أن نقسِّ

مثلنـا إنسـاناً  خـذ شـكلنا صـارأذ إ. و مـن إلـهٍ  إلـهٌ  نـه هـو نفسـهأو  ،باحلقيقـة مثلنـانسـاناً إ الكلمة صـار
 لكنه احتفظ مبا له مـن عـدم األمل ،هانات بكل اإلنه بسبب احتاده باجلسد تأملَّ أ، و مولوداً من امرأةٍ 

ورغباتـه اجلسـد هكـذا آالم  ،بل هـو نفسـه اهللا. وكمـا أن اجلسـد هـو جسـده ،فقطإنساناً  ليسألنه 
هـاً إىل جسـده كـان موجَّ ألنـه   ؛جهها البعض، كل هـذا احتملـه هـوو هانات اليت غري الدنسة وكل اإل

احـتفظ خبـواص ألنـه  ؛ل إلـى بشـرٍ ولما وضع ذاته لـم يتحـوَّ . )١(اخلاص به. لقد تأمل دون أن يتأمل
 اضعه.وهلذا وحده ميكننا أن نتحدث عن تو  .من املخلوقات ىمسأوبكل ما جيعله  ،طبيعته

ا منّـ ين ذلـك يقتضـإفـ ،جسـديةٍ  لت طبيعته اإلهلية إىل طبيعـةٍ  أو حتوَّ تغريَّ أنه  ذا افترضناإو 
 ؛ رغـم جتسـدهغري متغـريِّ  لكنه ظلَّ  .دتنا أن الطبيعة اإلهلية قابلة للتغيريار إرادتنا أو بغري إب ،االعرتاف

وعنـدما  بينمـا مـن خـواص اجلسـد التغيـري. ،مل وعدم األمن خواص الطبيعة السمائية عدم التغريُّ ألن 
م تــألَّ نــه إ وبســبب هــذا االحتــاد نقــول أخــذ جســداً وأصــبح جســده اخلــاص بــه ألنــه احتــد بــه؛ لــذلك،

 ه.مل هي أيضاً صفة حقيقية ختصُّ لكن صفة عدم األ ،م جسدهحينما تألَّ 

 

هذا  وتشرح آالم املسيح على ،حدى املقاطع املشهورة يف القرن اخلامسإ يوه Επαθεν αναθως  دون أن يتأملَّ ) تأملَّ ١(
 ،عضاء وشكلأ هليس ل .. الن الالهوت ليس حمسوساً  ؛وفعًال هذه اآلالم وقعت على الناسوت، لقد تأمل الرب حقاً  :النحو

ننا هبذه العبارة نتحدث عن انفصال بني إف ،ن ناسوت االبن هو الذي تأملإلكننا إذا قلنا  ،خيضع لآلالم يتأمل وال وبالتايل فهو ال
سقامنا. وعلى حد شرح كريلس يف املقالة الثالثة أخطايانا و  أن حيملَ  لَ بِ ن الناسوت هو ناسوت اهللا الذي قَ الالهوت والناسوت، أل

ائه باملوت على الصليب تعبرياً عن عمق وقوة االحتاد. كان من املمكن للمسيح أن ضبعد قبول الكلمة اهللا جلسده ور  :ضد نسطور
أن ينال منه اليهود والرومان. وهذا الرضا هو تأكيد على وحدانية  يألنه رض مينع اآلالم واملوت عن جسده، ولكنه مل يفعل

 بل املسيح الواحد من اثنني: ،ليس جسد املسيح ،عمال اخلالص اإلهلية اليت قام هباأقنوم، ويصبح الصليب والقيامة من األ
هوت والناسوت كان صاحب القرار الالهوت والناسوت. وما يؤكده كريلس هو أن الشخص الواحد الذي مجع يف شخصه الال

أي  ،الميقبل اآل ال رادة هو قرار املسيح الواحد والرب الواحد. ولكن يف الرب الواحد مابالرضا باملوت على الصليب، القرار أو اإل
نًا تسمو الروح على حياأو  ،م احلريقا الروح فتظل بعيدة عن اآلمَّ أن اجلسد يتعذب إف .. بالنار حمرتقاً  شهيدٌ  الالهوت مثلما ميوتُ 

 ستفانوس شهيد املسيحية االول والشهيد بوليكاريوس.ح وتشكر كما حدث إلم وتسبِّ الاآل

                                                           



٥٨ 

ـــ  أمل علـــى يتـــ ينفســـه عنـــدما جـــاء لكـــهـــو كمـــا قـــال   ،ملد بـــاألوإذا كـــان عمانوئيـــل قـــد متجَّ
خيجــل الــذين ينســبون  فلمــاذا ال )،١٣: ١٣(يوحنــا "اآلن ابــن اإلنســان يتمجــد" م:الصــليب املكــرَّ 

 -ئهم اخلــاطحســب ظــنِّ -ألنــه  صــلة شــرفية جتعــل لــه كرامــة الكلمــة؟لــه جمــرد إنســان  مل إىلجمــد األ
وجعــــل هــــذا اإلنســــان  ،نســــانٍ إاتصــــل ب ،رادة اآلب ومســــرته الصــــاحلةإيعتقــــدون أن االبــــن حســــب 

اإلنسـان أن يصـبح املسـيح وابـن اهللا والـرب. االسـتنتاج املباشـر ملثـل هلـذا  حَ مساوياً لـه يف جمـده، وَمسَـ
املســـكونة  يس بـــاملرة. وهـــذا جيعلنـــا نعتـــرب معلمـــنَّ أتـــ أن الكلمـــة مل يتجســـد وال ئالتعلـــيم اخلـــاطهـــذا 

خـــالف يربهنـــون لنـــا أن جمـــرد اتصـــال بـــني صـــحاب الـــرأي املأعـــوا  دَ مـــني كذبـــة. وإالَّ القديســـني، معلِّ 
ــي جمــرد (أالكلمــة وانســان  وا أن اســتنتاجنا هــو غــري مــا وإذا ظنُّــ د!االتصــال) لــه قــوة وفاعليــة التجسُّ

ألـيس مـن  جمرد اتصـال بـني اثنـني؟بأنه  حدثون عن التجسد؟ وملاذا يصفونهتي فلماذا ال ،مون بهعلِّ ي
 يف جسـده اخلـاص قـد تـأملأنـه  نسانيتنا؟ وهكذا نعتقـدإاحتد بن كلمة اهللا اآلب إالصواب أن يقولوا 

 الم.الم ختص الناسوت، بينما الالهوت هو فوق اآلاآلألن 

، عـرف كيـف اخرتعوهـاأ الم لـه، الوهي جمرد نسبة اآل ،لكن طريقتهم يف فهم آالم املسيح 
بكـل بيـاء. هـذا فعلـوه ناأل يوجعلـوه مثـل بـاق )١(قد سلبوا من عمانوئيـل مجـده�م هبذه الوسيلة أل

 اإللهية.األسفار  منبرهن عليه أُ وهذا ما سوف يقني، 

ذ كنــا إرض مصــر أتنــا بيــد الــرب يف "ليتنــا مُ  ر الشــعب علــى موســى وهــرون يف الربيــة:تــذمَّ  
وكــان علـــى موســـى احلكـــيم أن  ،)٣: ١٦(خـــروج  جالســني عنـــد قـــدور اللحـــم نأكــل خبـــزاً للشـــبع"

 ،رون ضد اهللا ولـيس ضـدنا حنـننتم تتذمَّ أن حنن؟ مَ ؟ "حنن" :اجلمع "ملاذا تتحدثون بصيغة يسأهلم:
سـرائيل مـن خـالل إحيكم وميلك يف العهد القـدمي شـعب اهللا ضابط الكل كان ألن  هارون.و أي أنا 

لــك كــاً ميلِ وطلبــوا مَ  ،)٥٠: ٨ صــموئيل ١روا ضــد صــموئيل (لــك اهللا وتــذمَّ حــىت رفضــوا مُ  ،نبيــاءاأل
نــت بــل أ�ــم مل يرفضــوك "امســع لصــوت هــذا الشــعب أل جــداً قــال لــه اهللا:ذ حــزن النــيب إعلــيهم. و 

). ويف موضــع آخــر قــال املســيح أيضــاً ٧: ٨ صــموئيل ١( ك علــيهم"مُلــأ يــاي قــد رفضــوا لكــي الإ

 دليًال على حمبته غري ملجنيل يوحنا. وكان اقتبال عمانوئيل لألإوبالذات  ،الم كما هو واضح يف العهد اجلديد) اجملد هو اآل١(
 هي وسيلة التعبري عن ظهور حمبة اهللا أي جمد اهللا. اآلالماحملدودة، وصارت 

                                                           



٥٩ 

ســـوف خياطـــب الرمحـــاء أنـــه  ). ووعـــد٢٠: ١٣ (يوحنـــا "الـــذي يقـــبلكم يقبلـــين" للرســـل القديســـني:
 أ يمبــارك يــا إيلَّ لوا "تعــا: مــام كرســيهأالــذين ســيقفون 

ُ
 نشــاء العــامل"إعــد لكــم قبــل يب خــذوا امللــك امل

وكـــانوا مرتفقـــني  ،والـــذين ســـلكوا طريـــق الـــرب. نـــه ســـوف يعـــرتف هبـــم كخاصـــتهإو  ،)٣٤: ٢٥ (مـــىت
 .)٤٠: ٢٥(مىت حد هؤالء الصغار فيب قد فعلتم"أ"ما فعلتموه ب خرين:باآل

ســرائيل كــان إفشــعب . كيــف ينســب كــل شــيء لصــاحبه  واضــحٌ  ،قــوال الســابقةويف كــل األ 
مثلنــا. وكــذلك  هللا رغــم أن موســى وهــرون هــم بشــرٌ  بَ ِســمــر نُ  أن األر ضــد موســى وهــرون، إالَّ يتــذمَّ 

 هـةٌ �ـا كانـت موجَّ فعـاهلم للمسـيح نفسـه ألأت بَ ِسـخـرين، هـؤالء نُ الذين كانوا مرتفقني ورمحـاء مـع اآل
مثلنــا. فهــل هــذا هــو الــذي يقصــدونه باحلــديث عــن انتســاب  رغــم أن مــا فعلــوه كــان مــع بشــرٍ  ،إليــه
هـذا  بُ َسـحيُ  هـذا، فلمـاذا ال مل؟ إذا صـحَّ أيتـ نسـانٍ إب (الكلمـة) كـان علـى صـلةٍ ألنـه  ؛الم للكلمـةاآل

االبـن  وال ،ن عمانوئيـل لـيس اهللا باحلقيقـةإهذا ف وإذا صحَّ  ؟إنسان شيء غري والإنسان   جمرداملتأملِّ 
 هـةٌ هـة ملوسـى وهـرون موجَّ عمال البشر املوجَّ أت بَ سِ مثلة السابقة حُ بالطبيعة اهللا. ويف األ وال ،الوحيد

�ـا أعمـاهلم علـى أت بَ ِسـقوا ورمحوا اجلوعى واملرضـى حُ عمال القديسني الذين ترفَّ أضد اهللا، وكذلك 
اً مــنهم شــريكاً يَّــأكــرمهم الكلمــة وجعــل أالرمحــاء  هــرون وال موســى وال نــه الأ للمســيح. إالَّ  هــةٌ موجَّ 

 ومساوياً له يف الكرامة.

(املســــيح) هــــو الــــذي نــــال الكرامــــة واملســــاواة. فمــــاذا  ن هــــذا اإلنســــان وحــــدهإوإذا قــــالوا  
: ٧ بل بالعـدل (يوحنـا ،ليس حسب الظاهر ،وخملص الكل جيلس ويدينإله  ستقولون عندما ترون

اذا نعبــده ومعــه املالئكــة ختدمــه؟ ملــ ،ملــاذا جيلــس هــو وحــده مــع اآلب؟ وكيــف ســيأيت كــديانٍ  )؟٢٤
أنـــه  ويعرتفـــون ،فقـــون علـــى مـــا نقولـــه اآلنان اهلراطقـــة يو إرواح الســـمائية؟ هـــو وحـــده، ومعنـــا كـــل األ

 .)١(الم املسيحالم مل تلمسه كإله، لكنهم خمطئون جداً يف فهمهم آلأي أن اآل ،حقٌ 

جنيلي أن كًا باملبدأ اإلالرباهني حىت �اية املقالة أو احلوار متسُّ  بأقوى) من املعروف أن اآلباء االسكندرية كانوا دائمًا حيتفظون ١(
له كريلس هنا بدي، وما سجَّ دة وراحة امللكوت األلنهاية العامل اجملي رمزٌ  و)، وه١٠: ٢(يوحنا اخلمر اجليدة يف �اية املأدبة ىعطتُ 

لكن يف الواقع ال متس هذه  نسب هللا باعتبار أن اهللا هو الذي يضبط وميلك وسيدين.حيدث ميكن أن يُ  هو تأكيد على أن ما
هنا ، اته اآلبلوهيته ومساو أصدرت منه تصرحيات تؤكد  ،الن الالهوت فوق االالم. ولكن عندما جتسد اهللا ؛عمال اهللا نفسهاأل
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وهـو يف اجلسـد مل يكـن مثـل أنـه  د، إالَّ ن كان الكلمة قد جتسَّـإو أنه  هذا يظهر لنا من كلِّ 
الم سـادة نـؤمن باالحتـاد بـني الكلمـة والناسـوت، ونـرى أن اآل حنـن يـاو  .إخل) .. نبياءي األأالباقني (

ننــا نعــرتف أ إالَّ  ،د وصــار مثلنــاقــد جتسَّــكــان ن  إالم كإلــه. و ولكنــه غــري قابــل لــآل ،الناســوت ختــصُّ 
 لوهيته وجمده الفائق وعطاياه اإلهلية.بأُ 

 ؛المفـوق اآل ولكنـه ظـلَّ  ،تـأمل يف اجلسـدبأنـه  ميان. ونعـرتفساس لإلأوحنن نضع االحتاد ك 
ومـن التقسـيم إىل  ،عدم التأمل من طبيعتـه. وعلينـا االحـرتاس مـن فصـل الالهـوت عـن الناسـوتألن 

الـذي -إذا فعلنـا ذلـك، ونسـبنا اآلالم إىل جسـده ننـا أل، ىخـر أو فصل كل طبيعة عـن األ ،طبيعتني
 الــذي يعـين امســه أي عمانوئيـل ،ء القديسـةامـن العــذر  دَ لِـنضـع الــذي وُ فإننـا  -ه جسـده اخلــاصجعلـ

 رون.ايف ذات مقام موسى وه، "معنا اهللا"

ســرت أ"بــذلت ظهــري للضــاربني. وجهــي مل  نبيــاء:يقــول مــن خــالل األأنــه  وعلــى الــرغم مــن 
 مزمــور( "يحصــوا كــل عظــامأو  يَّ ورجلــ "ثقبــوا يــديَّ  )، وأيضــاً:٦: ٥٠شــعياءأ( عــن العــار والبصــاق"

 ،)٢١: ٦٩ (مزمـــور "خـــالًَّ  يســـقونين يويف عطشـــ ،علقمـــاً  ي"وضـــعوا يف طعـــام )،١٧ - ١٦: ٢٢
 م الكتـب املقدسـة:حسـبما تعلِّـ ،كـل هـذه لالبـن الوحيـد الـذي تـأمل تـدبريياً يف اجلسـد  صُ ننا خنصِّـإف

كمـا   ، بالطبيعـة. لـذلكملغري قابل لألأنه  ولكننا نعرتف ).٥: ٥٣شعياءأ( ا.."نفيننا بضرباته شُ "أل
ــ ،الناســوت الم ختــصُّ متــأنس، واآل إلــهٌ  هــو نفســه ،قلــت ســابقاً   لكــن مــن حيــث هــو ،ه هــوأي ختصُّ

 الم.هو غري قابل لآل ،إله

 -٢نسب هللا.ما حيدث للبشر ميكن أن يُ  كلُّ  -١ فكاره على هذا النحو:أب ويرتِّ  ،مهية االحتادأخر براهينه على آيدافع كريلس ب
 -٤الم.ه اآلميكن أن متسَّ  الم، والاهللا فوق اآل -٣لكن البشر يظلون بشرًا مثل موسى وهرون وصموئيل وقديسي العهد اجلديد.

�ا ليست شيئاً إ كيف نفهم آالمه؟  نإذ -٥بل اهللا الكلمة. ،نبياءأنه ليس جمرد بشر مثل األ ،ظهر بكل وضوحأد عندما جتسَّ 
أي أن حلول الالهوت  ،هو أن يتأمل لَ بِ قنوم واحد تأمل جسده وقَ أبل شيئاً خيصه هو ك -٦عمال البشر هللا.أنسب نسب له كما تُ يُ 

 االبن الوحيد شخصاً واحداً غري منقسم. لَ عَ جَ  يف الناسوت هو احتادٌ 
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رثوذكسـية الـيت جتعلنـا التعـاليم األ يتقياء، وهذه هأهذا هو االعتقاد الصحيح الذي جيعلنا  
الــذي بــه ولــه مــع  ،) يف املســيح يســوع١٤: ٣ (فيلــيب عوتنــا العليــادنتقــدم وننمــو ونســعى إىل جــائزة 

 .)١()ـاجملد مع الروح القدس إىل دهر الدهور آمني (أه ،بآلا

 

 ثناسيوس وكريلس وديوسقوروس تشملنا مجيعاً.أبركة اآلباء  

يف أستطيع أن أ . وال١٩٧٤نوفمرب ١٧و، ١٩٧٤مايو ٢٣و، ١٩٧٣غسطسأراجعة يف ، وامل١٩٧٢يناير ١٠) متت الرتمجة يف ١(
 جورج حبيب بباوي)كل واحد منا.(  ئساعدوين يف تقدمي النص العريب حقهم، لكن اهللا هو الذي سيكاف نالذي
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	 ونشر هذه المقالة هو بمثابة اكتشاف للخلفية التاريخية واللاهوتية لإيمان كنيستنا. ولسوف يأتي الوقت الذي يتأكد فيه للجميع أن القديس ديوسقوروس لم يخرج عن تعاليم أسلافه، بل تمسك بها في وجه العاصفة على الرغم مما أُشيع عنه من افتراءات.
	 نرجو أن تكون هذه الترجمة بداية نشر كل مؤلفات القديس كيرلس السكندري وغيره من الآباء.. ونرجو أن يغفر لنا كيرلس تكاسلنا عن دراسته ونشر تعاليمه المقدسة التي أنقذت الأرثوذكسية، وأنارت طريق الكنيسة عبر العصور.
	شَرحُ تجسُّدِ الابنِ الوَحِيدِ
	1- ما معنى كلمة "المسيح"؟
	 ليس لِلفظِ "المسيحِ" قوةُ تعريفٍ، ولا يوضِّح جوهرَ شيءٍ ما، كما أن كلمة "رجل"، أو "حصان" أو "ثور"، أسماءٌ لا توضِّح شيئاً عن جوهر حامليها، بل تشير إليهم فقط. واسم "المسيح" يعلِنُ عن شيءٍ سوف نفحصه.
	 في القديم، حسب مسرة الله، مُسِحَ البعضُ بالزيت، وكانت المِسحةُ علامةً لهم على المملكة. والأنبياء أيضاً مُسحوا روحياً بالروح القدس، ولذلك دُعُوا "مسحاء"؛ لأن داود النبي المبارك ينشد معبِّراً عن الله نفسه فيقول: "ولا تمسوا مسحائي ولا تؤذوا أنبيائي" (مزمور 105: 15). وحبقوق النبي يقول أيضاً: "خرجت لخلاص شعبك لخلاص مسحائك" (حب 3: 15). لكن بالنسبة للمسيح مخلِّص الكل، فقد مُسِحَ، ليس بصورةٍ رمزيةٍ مثل الذين مُسِحوا بالزيت، ولم يُمسَح لكي ينال نعمة وظيفة النبي، ولا مُسِحَ مثل الذين اختارهم الله لتنفيذ تدبيره، أي مثل قورش الذي مَلَكَ على الفارسيين والماديين، وقاد جيشاً ليستولي على أرض البابليين، حسبما حرَّكه الله ضابط الكل، ولذلك قيل عنه: "هكذا يقول الرب لقورش مسيحي الذي أنا أمسك بيده اليمنى" (أشعياء 45: 1). ولا يجب أن ننسى أن الرجل (قورش) كان وثنياً، إلَّا أنه دُعيَ "مسيحاً" كما لو كان الأمر السمائي قد مَسَحَه ملكاً؛ لأنه بسبق معرفة الله قد نال قوةً لقهر بلاد البابليين.
	 إن ما نريد أن نقوله بخصوص معنى كلمة "المسيح"، هو ما سيأتي: بسبب تعدِّي آدم "ملكت الخطية على الكل" (رومية 5: 14). وفَارَق الروحُ القدسُ الطبيعةَ البشريةَ التي صارت مريضةً في كل البشر. ولكي تعود الطبيعة البشرية من جديد إلى حالتها الأولى، احتاجت إلى رحمة الله، لكي تُحسب بموجب رحمة الله، مستحقةً الروح القدس. لذلك صار الابن الوحيد كلمة الله إنساناً، وظهر للذين على الأرض بجسدٍ من الأرض، ولكنه خالٍ من الخطية، حتى فيه وحده تُتوَّج الطبيعة البشرية بمجد عدم الخطية، وتغتني بالروح القدس، وتتجدد بالعودة إلى الله بالقداسة. لأنه هكذا تصل إلينا النعمة التي بدايتها المسيح البكر بيننا. ولهذا السبب يعلِّمُنا داود النبي المبارك أن نرتل للابن: "أنت أحببت البر وأبغضت الإثم، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة"(مزمور 45: 7). فكأن الابن قد مُسِحَ كإنسانٍ بمديح عدم الخطية. وكما قلت إن الطبيعة البشرية قد مُجِّدت فيه، وصارت فيه مستحقةً للحصول على الروح القدس الذي لن يفارقها كما حدث في البدء، بل صارت مسرته (الروح القدس) أن يسكن فينا. لذلك أيضاً كُتب أن الروح القدس حلَّ بسرعةٍ() على المسيح واستقر عليه (يوحنا 1: 32). فالمسيح هو كلمة الله الذي لأجلنا صار مثلنا، وفي صورة العبد، ومُسِحَ كإنسانٍ حسب الجسد، ولكنه كإله يَمسَحَ بروحه الذين يؤمنون به.
	2- كيف يجب أن نفهم "عمانوئيل"؟
	 الله الكلمة دُعيَ عمانوئيل؛ لأنه "أمسك() بنسل إبراهيم "(عبرانيين 2: 16)، ومثلنا "شاركنا في اللحم والدم "(عبرانيين 2: 14)، وعمانوئيل تعني "معنا الله"().ونحن نعترف بأن الكلمة الله هو معنا، دون أن يكون محصوراً في مكانٍ ما. لأنه أيُ مكانٍ لا يوجد فيه الله الذي يملأ كل الأشياء؟! وهو ليس معنا كما لو كان قد جاء لمساعدتنا، كما قيل ليشوع: "كما كنت مع موسى سوف أكون معك أنت أيضاً"(يشوع 1: 5). ولكنه معنا؛ لأنه صار مثلنا، أي أخذ طبيعةً بشريةً، دون أن يفقد طبيعته (الإلهية)؛ لأن كلمة الله غير متغيِّر بطبيعته.
	 ولماذا لم يُدعَ الله "عمانوئيل"، رغم أنه قيل ليشوع: "كما كنت مع موسى سأكون معك"، ولم يُدعَ الله عمانوئيل، رغم أنه كان مع كل القديسين؟ والسبب هو أن كلمة الله أصبح معنا في الوقت الذي تحدث عنه باروخ: "هو أظهر ذاته على الأرض. وتحدث مع الناس، وأسس كل طرق التعليم، وأعطاه ليعقوب عبده ولإسرائيل حبيبه، لأنه هو إلهنا وليس آخر سواه"(باروخ 3: 35 - 37). وكما يليق بطبيعته الإلهية، لم يكن "معنا" بالمعنى الذي تحدث عنه باروخ؛ لأن الفروق بين اللاهوت() والناسوت لا تسمح بالمقارنة بينهما، فما أعظم الفرق بين الطبيعتين. ولذلك يتكلم داود الإلهي عن العلاقة السرية التي كانت قبل التجسد، بين الله الكلمة، وبيننا، ويقول بالروح: "لماذا تركتنا يا رب. لماذا تحتقرنا في أزمنة الضيق"(مزمور 10: 1). أمَّا الآن، فهو لا يتركنا، بل هو معنا عندما صار مثلنا دون أن يفقد ما له؛ لأنه أمسك بنسل إبراهيم كما قلت، بل أخذ صورة العبد، ورآه البشر كإنسان يمشي على الأرض.
	 إن عمانوئيل و"المسيح" يخُصَّان الابن الواحد نفسه. فهو المسيح؛ لأنه مُسِحَ مثلنا كبشر، وأخذ الروح للبشرية؛ لأنه الأول وبداية الجنس البشري الجديد. وبالمثل، هو نفسه كإله، يَمسحُ بالروح القدس كل الذين يؤمنون به.
	وهو عمانوئيل؛ لأنه صار معنا على النحو الذي شرحته، والذي يخبرنا به أشعياء: "هوذا العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعى اسمه عمانوئيل"(أش 7: 14). لأن العذراء القديسة حبلت بالروح القدس وولدت حسب الجسد ابناً، عند ذلك فقط دُعيَ المولود عمانوئيل. لأن غير المتجسد أصبح "معنا" عندما وُلِدَ. وقد حدث هذا طبقاً لما ذكره داود: "سيظهر الله إلهنا ولن يسكت"(مزمور 50: 2، 3)، وهو أيضاً ما أؤمن أن أشعياء أشار إليه: "أنا هو الذي يتكلم، هأنذا آتي"(53: 6). لأن الكلمة قبل أن يتجسد، تحدث من خلال الأنبياء، ولكنه صار معنا متجسداً.
	3- من هو يسوع؟
	 إن تتابع تأمُلنا يُلزمنا أن نتحدث عن الواحد ابن الله، فالمسيح وعمانوئيل ويسوع شخصٌ واحد. والاسم "يسوع" جاء من الحقيقة: "أنه سيخلص شعبه من خطاياهم "(متى 1: 21). لأنه كما أن الاسم عمانوئيل يعني أن كلمة الله، بسبب ميلاده من امرأة، صار معنا، والمسيح دُعيَ كذلك؛ لأنه مُسِحَ مثلنا كبشر، هكذا أيضاً يسوع "لأنه خلَّصنا نحن شعبه"، وهذا الاسم يوضح أنه الله بالحقيقة، وربُّ الكل بالطبيعة. لأنه لا يليق أن تكون الخليقة ملكٌ لإنسان، بل من اللائق أن نقول إن كل الأشياء هي للابن الوحيد، حتى وهو في الجسد.
	 وربما اعترض البعضُ وقال إن شعب إسرائيل دُعيَ شعب موسى. على هذا نُجيب أن شعب إسرائيل دُعيَ شعب الله وهذا حقيقي. ولكن عندما تمرَّدوا على الله، وصنعوا العجل في البرِّية، حُرِموا من كرامة الانتساب لله، ورَفَضَ أن يدعوهم شعبه، بل تركهم لرعاية بشر. وهذا لا ينطبق علينا نحن خاصة يسوع؛ لأنه الله الذي به خُلقت كل الأشياء. وعن هذا قال داود: "هو صنعنا وليس نحن. ونحن شعبه وغنم رعيته"(مزمور 100: 3) وهو نفسه يقول عنا: "خرافي تسمع صوتي وتتبعني"، وأيضاً: "لي خرافٌ أخر ليست من هذه الحظيرة ... ليكون الكل رعيةً واحدةً لراعٍ واحدٍ"(يوحنا 10: 26 - 27). وهو أيضاً أوصى المبارك بطرس: "سمعان بن يونا أتحبني؟ ارع حملاني"(يوحنا 21: 15).
	4- لماذا دُعيَ كلمة الله إنساناً؟
	 الكلمة الذي من الله الآب() دُعيَ إنساناً رغم كونه بالطبيعة الله؛ لأنه اشترك في الدم واللحم مثلنا (عبرانيين 2: 14). وهذا جعل الذين على الأرض قادرين على مشاهدته. وعندما حدث ذلك() لم يفقد شيئاً مما له(). وإذ أخذ طبيعة بشرية مثلنا() لكنها كاملة، ظلَّ أيضاً الله ورب الكل؛ لأنه هو هكذا فعلاً وبطبيعته وبالحق مولودٌ من الله الآب رغم تجسده. وهذا ما يرينا إياه بوضوحٍ كافٍ، الحكيم بولس عندما يقول: "الإنسان الأول أرضى من الأرض، والإنسان الثاني الرب من السماء "(1كورنثوس 15: 47). ورغم أن العذراء مريم ولدت الهيكل() المتَّحد بالكلمة، إلَّا أن عمانوئيل قيل عنه، وهذا حق: "من السماء"؛ لأنه من فوق، ومولودٌ من جوهر الآب. وإن كان قد نزل إلينا عندما صار إنساناً، إلَّا أنه من فوق. وعن هذا شهد يوحنا: "الذي يأتي من فوق هو فوق الكل "(يوحنا 3: 31). والمسيح نفسه قال لشعب اليهود: "أنتم من أسفل وأما أنا فمن فوق"(يوحنا 8: 23)، وأيضاً: "أنا لست من هذا العالم"، رغم أنه كإنسان، هو في العالم. إلَّا أنه أيضاً فوق العالم كالله. ونحن نذكر أنه قال علانيةً: "وليس أحدٌ صعد إلى السماء إلَّا الذي نزل من السماء ابن الإنسان ..."(يوحنا 3: 13).
	 ولذلك نقول إن ابن الإنسان نزل من السماء، وهذا تدبير() الاتحاد؛ لأن الكلمة وَهَبَ لجسده كل صفات مجده، وكل ما هو فائقٌ وخاصٌّ بالله.
	5- كيف قيل إنَّ الكلمة أخلى أو أفرغ ذاته؟
	 إن الله الكلمة بطبيعته كاملٌ من كل الوجوه، ومن ملئه يوزِّع عطاياه للخلائق. ونحن نقول عنه أنه أفرغ ذاته دون أن يمس هذا بطبيعته؛ لأنه عندما أفرغ ذاته لم يتغير إلى طبيعةٍ أخرى، ولم يصبح أقل مما كان عليه؛ لأنه لم ينقص شيئاً. هو غير متغيِّر مثل الذي ولده (الآب )، ومثله تماماً غير عرضة الأهواء. ولكن عندما صار جسداً، أي أنساناً، جعل فقر الطبيعة الإنسانية فقره، ولذا قال: "سأسكب من روحي على كل جسد (يوئيل 2: 28) ولقد تم هذا:
	أولاً: لأنه صار إنساناً رغم أنه ظلَّ الله().
	ثانياً: أخذ صورة العبد، وهو بطبيعته حُرٌّ كابن. وفي نفس الوقت، هو نفسه ربُّ المجد، ولكنه قيل أنه تمجَّد لأجلنا. هو نفسه الحياة، ولكن قيل عنه أنه أحيي، أي أُقيم من الأموات. وأُعطيَ سلطاناً على كل شيء، وهو نفسه ملك كل الأشياء مع الله الآب. أطاع الآب وتألم وما إليه ... هذه الأشياء تخصُّ الطبيعةَ البشرية، ولكنه جعلها له() عندما تجسَّد لكي يكمِّل التدبير، ويبقى كما هو. وهذا ما تقصده الأسفار المقدسة بإفراغ الذات.
	6- كيف يكون المسيحُ واحداً؟
	يكتب بولس الإلهي: "رغم أنه يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون في السماء وعلى الارض، ولكن لنا إله واحد الآب الذي به كل الأشياء ونحن منه، وربٌّ واحد يسوع المسيح الذي به كل الأشياء ونحن به" (1 كورنثوس 8: 5، 6). وأيضاً يقول يوحنا الحكيم عن الله الكلمة: "وكل شيءٍ به كان وبغيره لم يكن شيءٌ مما كان" (يوحنا 1: 3). وجبرائيل المبارك يعلن البشارة المفرحة() للعذراء القديسة قائلاً: "ها أنتِ ستحبلين وتلدين ابناً وتدعين اسمه يسوع" (لوقا 1: 31). فبولس الرسول الإلهي يعلن أن كل الأشياء خُلقت بيسوع المسيح. والإنجيلي الإلهي يؤكد قوة التعبير نفسه، ويبشِّر أنه هو الله خالق كل الأشياء، وهذا نطق حق. وصوت الملاك أيضاً يشير إلى أن يسوع المسيح وُلِدَ حقاً من العذراء القديسة. ونحن لا نقول إن يسوع المسيح كان مجرد إنسان، ولا نعتقد بالله الكلمة بدون طبيعته الإنسانية. بل نقول إنه واحدٌ من اثنين() أي الإله المتجسد. هو نفسه وُلِدَ إلهياً من الآب؛ لأنه الكلمة وإنسانياً من امرأة كإنسان(). وهذا لا يعني أنه وُلِدَ مرةً ثانية عندما قيل أنه وُلِدَ حسب الجسد، فهو مولودٌ قبل كل الدهور. ولكن عندما جاء الوقت لكي يكمل التدبير، وُلِدَ من امرأة حسب الجسد. وكما ذكرنا من قبل، كثيرون قد دُعُوا مسحاء، ولكن يوجد واحد فقط يسوع المسيح الذي به خلقت كل الأشياء. وهذا لا يعني بالمرة أن إنسان صار خالق كل الأشياء، بل يعني أن الله الكلمة الذي به خُلقت كل الأشياء، صار مثلنا واشترك في الدم واللحم (عبرانيين 2: 14)، ودُعيَ إنساناً دون أن يفقد ماله (ألوهيته)، لأنه وإن كان قد صار جسداً، لكنه بالحقيقة خالق الكل.
	7- كيف يكون عمانوئيل واحداً؟
	 قيل عن الله الكلمة مرةً واحدة وإلى الأبد وفي آخر الدهور أنه صار إنساناً كما يقول بولس: "ظهر بذبيحة نفسه" (عبرانيين9: 26)، وما هي هذه الذبيحة؟ هي جسده الذي كرائحة بخور ذكية() لله الآب. فقد دخل مرةً واحدة إلى القدس، ليس بدم ماعز وتيوس، بل بدم ذاته (عبرانيين 9: 12). وهكذا حصل للذين يؤمنون به فداءً أبدياً. وكثيرون قبله كانوا قديسين، ولكن ليس واحدٌ منهم دُعيَ "عمانوئيل"، لماذا؟ لأن الوقت لم يكن قد حان بعد ليكون هو معنا، أي أن يجيء إلى طبيعتنا عندما يتجسد، وذلك لأنه أسمى منكل المخلوقات.
	 واحدٌ إذاً هو عمانوئيل؛ لأنه هو الابن الوحيد الذي صار إنساناً عندما وُلِدَ جسدياً من العذراء القديسة. لقد قيل ليشوع: "سأكون معك" (1: 5)، ولكن (الله) لم يُدعَ في ذلك الوقت عمانوئيل. وكان قبل ذلك مع موسى ولم يُدعَ عمانوئيل؛ لذلك نسمع (اسم) عمانوئيل: "معنا الله" الذي أعطي للابن، فلنعتقد بحكمةٍ أنه ليس معنا كما كان في الأزمنة السابقة مع القديسين؛ لأنه كان معهم كمعين فقط، ولكن هو معنا لأنه صار مثلنا، دون أن يفقد طبيعته؛ لأنه الله غير المتغير.
	8- ما هو هذا الاتحاد؟
	 بطرقٍ مختلفةٍ يحدث اتحادٌ. فالبعضُ، إذ يفترقون بسبب الاختلاف في الطبع والفكر، يقال عنهم إنهم اتحدوا باتفاق الصداقة، (وهذا يعني) ترك الأشياء التي اختلفوا عليها. وأحياناً نقول عن أشياءٍ معيَّنةٍ إنها اتحدت عندما تجمَّعت معاً أو اتصلت بطرقٍ مختلفة مثل وضعها معاً جنباً إلى جنب أو مزجها أو تركيبها.
	 لكن عندما نقول إن الكلمة الله اتحد بطبيعتنا، فإن كيفية هذا الاتحاد هي فوق فهم البشر. وهذا الاتحاد مختلفٌ تماماً عن الأنواع الأخرى التي أشرنا إليها. فهو اتحادٌ لا يوصَف وغير معروف لأيٍّ من الناس سوى الله وحده الذي يعرف كل شيء. وأيُّ غرابةٍ في أن يفوق (اتحاد اللاهوت بالناسوت) إدراك (العقل)؟ فنحن عندما نبحث بدقة عن أمورنا ونحاول إدراك كنهها، نعترف أنها تفوق مقدرة الفهم الذي فينا. فما هي كيفية اتحاد نفس الإنسان بجسده؟ مَن يمكنه أن يخبرنا؟ ونحن بصعوبةٍ نفهم، وبقليل نتحدث عن اتحاد النفس بالجسد. لكن إذا طُلِبَ منا أن نحدد كيفية اتحاد اللاهوت بالناسوت، وهو أمرٌ يفوق كل فهم، بل صعبٌ جداً، نقول أنه من اللائق أن نعتقد أن اتحاد اللاهوت بالناسوت في عمانوئيل هو مثل اتحاد نفس الإنسان بجسده. وهذا ليس خطأً؛ لأن الحق الذي نتحدث عنه هنا تعجز عن وصفه كلماتنا. والنفس تجعل الأشياء التي للجسد هي لها رغم أنها (النفس) بطبيعتها لا تشارك الجسد آلامه المادية الطبيعية، أو الآلام التي تسببها للجسد الأشياء التي هي خارج الجسد. لأن الجسد عندما يتحرك مدفوعاً نحو رغباته الطبيعية (الجسدية)، فإن النفس التي فيه تعرف هذه الرغبات بسبب اتحاد النفس بالجسد. لكنها (النفس) لا تشارك الجسد رغباته، ومع ذلك تعتبر أن تحقيق الرغبة هو تحقيق لرغبتها هي (النفس)، فإذا ضُرِبَ الجسدُ أو جُرِحَ بالحديد مثلاً، فإن النفس تحزن مع جسدها، ولكن بطبيعتها لا تتألم بالآلام المادية التي تقع على الجسد().
	 ومع هذا يلزم نقول إنَّ الاتحاد في عمانوئيل هو أسمى من أن يشبَّه باتحاد النفس بالجسد. لأن النفس المتحدة بجسدها تحزن مع جسدها، وهذا حتمي حتى أنها عندما تقبل الهوان، تتعلم كيف تخضع لطاعة الله. أمَّا بخصوص الله الكلمة، فإنه من الحماقة أن نقول أنه كان يشعر-بلاهوته- بالإهانات؛ لأن اللاهوت لا يشعر بما نشعر به نحن البشر. وعندما اتحد بجسدٍ له نفسٌ عاقلة وتألم، لم ينفعل -اللاهوت- بما تألم به، لكنه كان يعرف ما يحدث له(). وأباد -كإلهٍ- كلَّ ضعفات الجسد، رغم أنه جعلها ضعفاته هو، فهي تخصُّ جسده. لذلك (بسبب الاتحاد) قيل عنه إنه() عَطِشَ وتَعِبَ وتألَّم لأجلنا.
	 لذلك، فإن اتحاد الكلمة بطبيعتنا البشرية، يمكن على وجهٍ ما، أن يقارَن باتحاد النفس بالجسد؛ لأنه كما أن الجسد من طبيعة مختلفة عن النفس، لكن الإنسانَ واحدٌ من اثنين (النفس والجسد)، هكذا المسيحُ واحدٌ من الأقنوم الكامل لله الكلمة، ومن الناسوت الكامل، والألوهة نفسها والناسوت نفسه في الواحد بعينه، الأقنوم الواحد. وكما قلت إن الكلمة يجعل الآم جسده آلامه هو؛ لأن الجسد هو جسده، وليس جسدُ أحدٍ آخر سواه. هكذا يمنحُ الكلمةُ جَسَدَهُ كلَّ ما يخص لاهوته من قوةٍ، حتى أن جسده قادرٌ على أن يقيم الموتى ويبرئ المرضى().
	 وإذ يليق بنا في هذا المجال أن نستخرج تشابيه من الكتب الموحى بها من الله؛ لكي نوضح بعدة أمثلة كيفية الاتحاد، لذلك دعونا نتكلم من الكتب حسب طاقتنا.
	9- الجمرة:
	 قال النبي أشعياء: "وجاء إليَّ أحد السيرافيم وفي يده جمرة متَّقدة أخذها من على المذبح بملقط وقال لي: هذه ستلمس شفتيك لكي تنزع اثمك وتطهِّرك من خطاياك" (أش 6: 6-7). ونحن نقول إن الجمرة المتقدة هي مثال وصورة للكلمة المتجسد؛ لأنه عندما يلمس شفاهنا، أي عندما نعترف بالإيمان به، فإنه ينقِّينا من كل خطية ويحرِّرُنا من اللوم القديم الذي ضدنا().
	 ويمكننا أن نرى أيضاً الجمرةَ مثالاً لكلمة الله المُتَّحد بالطبيعة البشرية دون أن يفقد خواصه، بل حوَّل ما أخذه (الطبيعة البشرية) وجعله متَّحداً به، بل بمجده وبعمله. لأن النار عندما تتصل بالخشب تستحوذ عليه، لكن الخشبَ يظل خشباً .. فقط يتغير إلى شكل النار وقوتها، بل يصبح له صفات النار وطاقتها ويعتبر واحداً معها. هكذا يجب أن يكون اعتقادنا في المسيح؛ لأن الله اتحد بالإنسانية بطريقة لا يُنطق بها، ولكنه أبقى على خواص الناسوت على النحو الذي نعرفه، وهو نفسه لم يفقد خواص اللاهوت عندما اتحد به (الناسوت)، بل جعله واحداً معه، وجعل خواص (الناسوت) خواصه. بل هو نفسه قام بكل أعمال اللاهوت فيه (في الناسوت)().
	10- الجسد الذي أخذه، له نفسٌ عاقلة. وأصبح جسد اللاهوت غير المجسَّم. وإذا فُصِلَ أيهما عن الآخر، فإننا –بالفصلِ- نلغي يقيناً ونهائياً، تدبير المسيح.
	 قدَّم لنا نشيد الأناشيد ربنا يسوع المسيح قائلاً: "أنا وردةُ السفوحِ وسوسنةُ الأودية " (نش 2: 1).
	 وفي السوسنةِ، الرائحةُ المجسَّمة (غير ظاهرة للعين)، ولكنها لا توجد خارج السوسنة. ولذلك، فالسوسنةُ واحدةٌ من اثنين (الرائحة وجسم السوسنة). وغيابُ رائحة السوسنة، لا يجعلها سوسنةً. وكذلك غيابُ جسم السوسنةِ لا يُفسِّر وجود رائحة السوسنة؛ لأن في جسم السوسنةِ رائحتَها. هكذا يجب أن يكون اعتقادنا في ألوهية المسيح الذي يعطِّرُ العالمَ برائحتِهِ الذكية، ومجده الذي يفوق مجد الارضيات. ولكي يعطِّر العالم كله، استخدم (اللاهوت) الطبيعة البشرية. وتلك التي بطبيعتها غير جسمانية، صارت بالتدبير -وعلى قدر ما نفهم- متجسِّدة. لأنه عندما أراد أن يعلن عن ذاته من خلال الجسد، جعل فيه (الجسد) كل ما يخص اللاهوت. لذلك، من الصوابِ أن نعتقدَ أن الذي بطبيعته غير جسماني، اتَّحد بجسده، وأصبح الاتحادُ مثلَ السوسنةِ؛ لأن الرائحة العطرة، وجسم السوسنة، هما واحدٌ، ويسمَّيان السوسنة.
	11- الله الكلمة والطبيعة البشرية اتَّحدا معاً اتحاداً حقيقياً بدون تشويش.
	 إن خيمة الاجتماع التي أراد الله أن تقام في البرية، ترمز إلى عمانوئيل في أشياءٍ كثيرةٍ. الله إله الكل قال لموسى الإلهي: "اصنع أنت من خشبٍ لا يُسوَّس تابوتاً طوله ذراعان ونصف، وعرضه ذراع ونصف، وارتفاعه ذراع ونصف، وتغشِّيه بالذهب النقي، من الداخل ومن الخارج تغشيه" (خروج 25: 10 - 11). الخشب الذي لا يُسوَّس هو رمزٌ للجسد الذي لا يفسد؛ لأن الأَرز لا يسوس. أمَّا الذهبُ، وهو يفوق كل الأشياء، فهو يشير إلى جوهر اللاهوت الفائق(). لكن لاحظ، كيف غطَّى التابوتَ كله بالذهب النقي من الداخل والخارج؛ لأن الله الكلمة اتحد بجسد مقدس. وحسب ما أعتقد، فإن هذا ما يشير إليه تغشيةُ التابوتِ بالذهب من الخارج. والنفس العاقلة التي في جسده هي نفسه، وهذا ما يشير إليه تغشيةُ التابوت من الداخل. وهكذا لم يحدث تشويشٌ للطبيعتين؛ لأن الذهب الذي غطَّى به الخشب ظلَّ كما هو ذهبا. أمَّا الخشبُ، فقد صار غنياً بمجد اللاهوت، لكنه لم يفقد خصائصه كخشب 
	 وببراهين كثيرة يمكننا أن نتأكد من أن التابوت يرمزُ للمسيح؛ لأنه كان يخرج أمام بني اسرائيل، وكان هذا سببَ عزاءٍ لهم، وهكذا قال المسيح في موضع معيَّنٍ: "أنا أذهب لكي أعد لكم مكاناً" (يوحنا 15: 2).
	12- الله الكلمة صار إنساناً. وهو ليس إنساناً تشرَّف بصلةٍ باللاهوت، كما أنه ليس إنساناً حصل على مساواة وكرامة وسلطان الله الكلمة حسب زعم البعض()
	 يقول بولس الإلهي: "عظيمٌ هو سر التقوى" (1 تيموثاؤس 3: 16)، وهذا حقيقي؛ لأن الله الكلمة ظهر في الجسد، و"تبرر في الروح"؛ لأننا لم نرَ فيه أي خضوع لضعفاتنا، رغم أنه لأجلنا صار إنساناً، إلَّا أنه بلا خطية. و"شاهدته الملائكة"، فَهُم لم يجهلوا ميلاده حسب الجسد و"كُرِزَ به للأمم" كإله صار إنساناً، وهو عينه "أُومن به في العالم"، وهذا ما برهنه بولس الإلهي وكتبه: "اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلاً حسب الجسد المدعوين غير المختونين من قبل المختونين في الجسد المصنوع باليد، أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين عن جنسية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد بلا رجاء وبلا إله في العالم" (أفسس 2: 11 - 12). فالأمم إذن كانوا بلا إله في العالم، عندما كانوا بدون المسيح، ولكن عندما عرفوا (المسيح) أنه هو بالحقيقة وبالطبيعة الله، اعترف هو بهم بدوره كمعترفين بالإيمان. وهو (المسيح) رُفِّعَ بمجدٍ، "أي بمجدٍ إلهي"؛ لان داود المبارك ينشد: "صعد الله بفرحٍ" (مزمور 67: 5)؛ لأنه بالحقيقة صَعِدَ بالجسد وليس باللاهوت وحده؛ لأن الله تجسد (ولذلك يمكن أن يقال عنه أنه صعد). كما أننا نؤمن أنه ليس إنساناً مثلنا قد تشرَّف بنعمة اللاهوت؛ لئلا نقع في جريمة عبادة إنسان. وإنما نؤمن بالرب الذي ظهر في شكل العبد، والذي صار مثلنا بالحقيقة بطبيعة بشرية، ولكنه ظلَّ الله. لأن الله الكلمة عندما أخذ جسداً لم يفقد خواصه (الإلهية)، بل ظلَّ في نفس الوقت هو نفسه الله المتجسد. هذا هو الإيمان الأرثوذكسي (الصحيح).
	 وإذا قال أحدٌ: أيُّ ضررٍ يحدثُ إذا اعتقدنا أن إنساناً مثلنا قد حصل على الألوهة، وليس الله هو الذي تجسد؟ سوف نجيب بأنه يوجد ألفُ دليلٍ ضد هذا (الرأي)، وكل هذه الأدلة تؤكد لنا أنه علينا أن نجاهد بثبات ضد هذا الرأي، وأن نرفضه. وقبل أي شيء آخر، فلندرس التدبير الخاص بالتجسد، ونفحص حالتنا جيداً.
	 لقد تعرَّضَت البشريةُ للخطر، وَهَوَتْ إلى أدنى حالات المرض، أي اللعنة والموت، وزيادةً على ذلك، تدنَّسَت بقذارة الخطية، وضلَّت وصارت في الظلام، حتى أنها لم تعرفه، وهو الله الحقيقي، وعَبَدَت المخلوقات دون الخالق. فكيف كان من الممكن أن تتحرر من فسادٍ مثل هذا؟ هل بأن تعطى لها الألوهة؟ كيف، وهي لا تعرفُ على وجه الإطلاق ما هي كرامة وسمو الألوهة؟ ألم تكن (البشرية) مقيَّدةً بعدم المعرفة وفي ظلام، بل ومدنَّسةً بلطخة الخطية؟ فكيف كان من الممكن أن ترتفع إلى الطبيعة الكلية النقاء، وتحصل على المجد الذي لا يستطيع أحدٌ أن يصل إليه إلَّا إذا وُهِبَ له؟ دعونا نفترض أنه بالمعرفة مثلاً، أو بالتعليم يمكن الحصول على الألوهة، فمن ذا الذي سيعلِّمها عن المجد الإلهي؟!! لأنه كيف يؤمنوا إن لم يسمعوا؟ (رومية 10: 14). ولذلك فإنه غير ممكن لأيٍّ من الناس أن يرتقي إلى مجد الألوهة، ولكن من اللائق، بل من المعقول أن نعتقد أن الله الكلمة الذي به خُلِقَت كل الأشياء اشتهى أن يخلِّص ما قد هلك، فنزل إلينا ونزل إلى ما دون مستواه؛ حتى يرفع الطبيعة البشرية إلى ما هو فوق مستواها، أي ترتفع إلى أمجاد اللاهوت بسبب الاتحاد به(). لذلك كان ارتفاعُ الطبيعة البشرية إلى فوق بسبب التجسد مقبولاً ومعقولاً عن أن ترتفع الطبيعة البشرية إلى أمجاد اللاهوت بدون التجسد، وأن تنال عدم التغيُّر الخاص بالله دون أن ينزل الله إليها. ومن اللائق أن ينزل غير الفاسد إلى الطبيعة المستعبَدة للفساد؛ حتى يحررها من الفساد. وكان من اللائق أن الذي لم يعرف خطية، يصبح مثل الذين تحت الخطية ليبطل الخطية. ففي النور تصبح الظلمةُ بلا عملٍ. وحيث يوجد عدم الفساد، يهربُ الفساد. لأن الذي لم يعرف خطية (الله)، جعل الذي تحت الخطية (الجسد) خاصاً به حتى تصير الخطيةُ إلى عدمٍ.
	 وسوف أبرهِنُ من الأسفار المقدسة أن الكلمة الله صار إنساناً، وليس المسيحُ كإنسانٍ، تألَّه. يقول بولس المبارك عن الابن الوحيد: "الذي إذ كان في صورة الله، لم يحسب مساواته لله شيئاً يُخطَف، بل أفرغ ذاته وأخذ صورة العبد، وصار في شبه الناس. وإذ وُجِدَ في الهيئةِ كإنسانٍ، تواضع وأطاع حتى الموت موت الصليب. لذلك رَفَّعَهُ الله وأعطاه اسماً فوق كل اسم، حتى أنه في اسم يسوع المسيح تسجد كل ركب السمائيين والأرضيين والسفليين، ويعترف كل لسان بأن الرب هو يسوع المسيح، وهذا بمجد الآب" (فيلبي 2: 6 - 11). فمن ذا الذي نقول عنه إنه كان في صورة الله ومساوياً للآب، وفكَّرَ بأن هذه الأشياء لا تُخطَف، بل نزل إلى الفقر، وصار في شكل العبد، وتواضَعَ وصار في شكلنا؟ وإذا كان مجردُ إنسانٍ مولودٍ من امرأة، فكيف أصبح في صورة ومساواة الآب؟! أو كيف كإنسان، يكون له الملء؟! وكيف يمكن أن يخلي ذاته وهو مخلوق؟! فما هو الشرف الذي وصل إليه الإنسان حتى يمكن أن يقال عنه إنه كإنسانٍ، تواضَعَ؟ أو كيف يقال (عن المسيح) إنه صار في شبه الناس، وهو (أصلاً) مثلهم؟! وكيف أفرغ ذاته؟ وهل إفراغُ الذاتِ هو الحصول على ملء اللاهوت؟ (ومادام كل هذا غير صحيح )؛ لذلك نحن لا نعلِّم بأن الإنسان صار إلهاً، بل كلمة الله الذي هو من ذات جوهر الآب، وله ذات المساواة -لأنه صورة الآب-أخلى ذاته لأجل الطبيعة البشرية. وقد فعل هذا عندما صار في شكلنا. ولولا أنه له الملء كإله، ما كان قد قيل عنه إنه تواضَعَ. ولقد حدث هذا دون أن يفارق عرش الكرامة الإلهية؛ لأن عرشه مرتفع. صار في شبه الناس، ولكنه في نفس الوقت من ذات جوهر الآب. ولكن علينا أن نلاحظ أنه عندما صار مثلنا، قيل عنه إنه رَفَعَ معه الجسد إلى مجد الألوهة. وهذا بالتأكيد واضح، أنه مجده هو (الابن)، ولكنه قيل إنه صعد إلى مجده بالجسد الذي أخذه من أجل البشرية. ونحن نؤمن به كربِّ الكلِّ حتى وهو في الجسد. وله تنحني كلَّ ركبةٍ. وهذا لا يُحزن الآب ولا يقلل من كرامة الآب، بل هذا لمجده؛ لأنه (أي الآب) يفرح ويُمجَّد عندما يعبدُ الكلُّ الابنَ، رغم أنه صار مثلنا في الجسد كما هو مكتوب: "لأنه لم يأخذ ما للملائكة، بل ما لنسل إبراهيم، ومن ثمَّ كان ينبغي أن يشبه اخوته" (عبرانيين 2: 16 - 17). وكلمة "أخذ ما لنسل إبراهيم" تعني أنه الله، ولا تعني أنه إنسانٌ مثلنا حصل على اللاهوت. وهو نفسه صار مثلنا، ولذلك وحده دُعِيَ "أخانا"، أمَّا نحن، فلا ندعى إخوته من جهة اللاهوت(). ومرةً ثانيةً يقول الرسول: "فإذ قد تشارك الاولاد في الدم واللحم، اشترك هو فيهما حتى يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي الشيطان، ويحرر أولئك الذين كانوا كل حياتهم تحت العبودية" (عبرانيين 2: 14 - 15). وصار مثلنا عندما اشترك في اللحم والدم، ولهذا سببٌ مرتبطٌ أشدّ الارتباط به (بالتجسد)؛ إذ أنه مكتوب: "لأنه فيما كان الناموس عاجزاً عنه بسبب ضعف الجسد، أرسل الله ابنه في شبه جسد الخطية، ودان الخطية في الجسد" (رومية 8: 3). ومرةً ثانيةً، علينا أن نلاحظ أننا لا نقرأ عن إنسان يحصل على اللاهوت ويحاول أن يرتفع إلى كرامته، بل إننا نقرأ عن الله الآب الذي أرسل لنا ابنه الوحيد "في شبه جسد الخطية" لكي يُبطِل الخطية. لذلك فالصواب هو: إن الله الكلمة صار إنساناً ونزل إلى أسفل، إلى فقرنا. ومِن هذا يظهر لنا أن المسيحَ ليس مجردَ إنسانٍ حصل على المجد الإلهي.
	13- كلمة الله الذي صار إنساناً هو المسيح يسوع:
	 عندما نبحث في سر تجسد الابن الوحيد، فما نقوله عنه نتمسك به؛ لأنه التعليم الحقيقي والإيمان الأرثوذكسي. فالكلمة نفسه هو مولودٌ من الله الآب، إله حقيقيٌّ من إله حقيقيٍّ، نورٌ من نورٍ، تجسد وتأنَّس، نزل من السماء وتألم وقام من بين الأموات؛ لأنه هكذا حدَّد المجمع العظيم المقدس() قانون الإيمان.
	 وإذا بحثنا لكي نتعلم ما هو المعنى الحقيقي لتجسد الكلمة الذي صار إنساناً، فإننا لا نذهب إلى القول بأن الكلمة عندما تجسد، اتصل فقط بالطبيعة البشرية، وأن مجرد الاتصال جعل بشريته تشاركه مجد ألوهيته وسلطانها، أو أنه جعل بشريته تشاركه اسم الابن، ولكن بالحري إنه صار إنساناً مثلنا واحتفظ بما له من خواص؛ لأنه غير متغيِّر، بل لا يوجد فيه حتى ظِل التغيير (يعقوب 1: 17). فهو -تدبيرياً- اتخذ لنفسه لحماً ودماً. ولكنه واحدٌ هو الذي قَبلَ التجسد دُعيَ في الأسفار التي أوحى بها الله "الابن الوحيد"، "الكلمة"، "الله"، "الصورة"، "البهاء"، "رسم جوهر الآب"، "الحياة"، "المجد"، "النور"، "الحكمة"، "القوة"، "الذراع"، "اليد اليمنى"، "العلي"، "الممجَّد"، "ربُّ الصباؤوت". وباقي الأسماء التي تخص الله. وبعد التجسد دُعيَ "الانسان"، "يسوع المسيح"، "الفادي"، "الوسيط"، "بكر الراقدين"، "آدم الثاني"، "رأس الجسد أي الكنيسة". الأسماء الأولى تخصه؛ لأنها أسماؤه، وكذلك الثانية التي أخذها في نهاية الدهور(). لكن الذي يحمل هذه الأسماء هو واحدٌ، الذي قبل التجسد الله الحقيقي، وظلَّ كذلك في تجسده، وسيظلُّ كذلك إلى الأبد.
	 ولذلك لا يجب أن نقسِّم الرب يسوع المسيح إلى إنسان وإلى إله، بل نقول يسوع المسيح هو هو واحد، لكن نميِّز بين الطبيعتين دون أن نمزجهما().
	 وحتى إذا قالت هذه الكتب المقدسة إن في المسيح حلَّ كلُّ ملء اللاهوت جسدياً (كولوسي 2: 9)، فإن هذه الكلمات لا تعني الانفصال، كما لو كان الكلمة قد حلَّ في إنسان اسمه المسيح؛ لأننا يجب أن لا نمزِّق الاتحاد، أو نعتقد بوجود ابنين. وحتى إذا استخدمت الأسفار المقدسة اسم المسيح وحده دون أن تشير إلى الله الكلمة، فهذا لا يبدو بالمرة فصلاً للطبيعة البشرية التي اتخذها لنفسه وجَعَلَها هيكله. علينا أن نفهم طريقة التعبير عن الحقائق الإيمانية؛ لأنه مكتوب في موضع آخر إن "نفوس البشر تسكن() في بيوتٍ من طين" (أيوب 4: 9)، فاذا كانت أجساد البشر تسمى "بيوت من طين"، والنص يؤكد أن النفوس تسكنها، فهل تستدعي طريقة التعبير هذه أن نقسِّم الإنسان الواحد إلى اثنين (جسد ونفس)؟! أليس هذا خطأ؟ وإذا كانت هذه الطريقة المألوفة للحديث عن الموضوعات التي فيها اتحاد بين اثنين، وبسبب الاتحاد يمكن أن نتحدث عن طبيعة هي أصلاً من الطبائع المركَّبة() كما لو كنا نتحدث عن عنصرٍ واحدٍ منها مع أن الواقع غير ذلك، فأحيانا يقال عن الإنسان إن روحه تسكن جسده، وأحياناً تدعى روحُ الإنسان (وحدها) أو جسد الإنسان (وحده) إنساناً، وهذا ما يخبرنا به بولس الحكيم إذ يقول: "إذا كان إنساننا الخارجي يفنى، فإنساننا الداخلي يتجدد يوماً فيوماً" (2 كورنثوس 4: 16)، والرسول يتحدث عن العلاقة بين الإنسان الخارجي والداخلي ويصفها بهذه الطريقة، وهو يتحدث بالصواب، لكنه لا يقسِّم الإنسان الواحد إلى اثنين (واحد داخلي والآخر خارجي). كذلك النبي أشعياء في موضعٍ آخر يقول: "في الليل تبكر إليك روحي يا الله" (أش 26: 9)، فهل تقوم روحه مبكرة إلى الله باعتبارها شيئاً آخر غير نفسه؟ أليس حماقةً أن نستنتج هذا؟!! لذلك علينا أن نفهم طريقة الحديث عن مثل هذه الموضوعات، وأن نلتزم بما هو معقول، منتبهين إلى الغرض الذي يكمن وراء هذه الاقوال.
	 وعلى الرغم من أنه قيل عن يسوع إنه كان "ينمو في القامة وفي الحكمة وفي النعمة" (لوقا 2: 52). فإن هذا يخصُّ التدبير؛ لأن كلمة الله سمح لبشريته أن تنمو حسب خواصها وحسب قوانينها وعاداتها. لكنه أراد شيئاً فشيئاً أن يعطي مجد ألوهيته إلى جسده كلما تقدَّم في العمر حتى لا يكون مرعبا للناس، إذا بَدَرَ منه عدم الاحتياج المطلق إلى أي شيء. ومع هذا تكلموا عنه: "كيف عَرِفَ هذا الإنسان الكتبَ وهو لم يتعلم" (يوحنا 7: 15)(). فالنمو يحدث للجسد، كما أن التقدم في النعمة والحكمة يتلائم مع مقاييس الطبيعة البشرية. وهنا يلزمنا أن نؤكد أن الله الكلمة المولود من الآب هو نفسه كلي الكمال لا ينقصه النمو أو الحكمة أو النعمة، بل إنه يعطي للمخلوقات الحكمة والنعمة وكل ما هو صالحٌ.
	 وعلى الرغم من أنه قيل عن يسوع إنه تألَّم، فإن الآلام هي أيضاً خاصة بالتدبير. وهي آلامه هو، وهذا صحيحٌ تماماً؛ لأنه تألَّم في الجسد الذي يخصَّه هو. ولكنه كإلهٍ، لا يتألم، أي لا تقبل طبيعته الألم، حتى عندما تجرَّأ صالبوه وعذَّبوه بقسوةٍ. وعندما صار الابن الوحيد مثلنا -لأنه دُعيَ في الأسفار التي أوحى بها الله "بابن البشر"، وهذا حسب التدبير- إلَّا أننا نعترف أنه بطبيعته الله.
	14- براهين مِن الكتب الإلهية على أن كلمة الله وإن كان قد صار إنساناً، إلَّا أنه ظلَّ الله
	 يقول الله في موضعٍ ما لموسى شارحاً الأسرار الإلهية: "وتصنع غطاءً من الذهب لكرسي الرحمة من ذهب نقي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف. وتصنع كروبين من ذهب، صنعة خراطةٍ تصنعهما على طرفي الغطاء. فاصنع كروباً واحداً على الطرف من هنا وكروباً آخر على الطرف من هناك. ووجهاهما كلُّ واحدٍ إلى الآخر نحو كرسي الرحمة يكون وجهاً الكروبين"(خروج 25: 17 - 20).
	 هذا رمزٌ صحيح يَدُلُّ على الله الكلمة الذي تأنَّس، إلَّا أنه ظلَّ الله. وعندما صار مثلنا من أجل التدبير، لم يفقد مجده وعظمته. وعمانوئيل صار لنا "كفارةً بالإيمان" (رومية 3: 25). وهذا يبرهنه يوحنا أيضاً: "يا أولادي الصغار أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. وإن أخطأ أحدٌ فلنا شفيعٌ عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارةٌ لخطايانا" (1 يوحنا 2: 1 - 2). وأيضاً يقول بولس: "الذي قدَّمه كفارةً بالإيمان بدمه" (رومية 3: 25). وعلينا أن ننظر إلى الكروبين واقفين باسطين أجنحتهما على كرسي الرحمة، وفي نفس الوقت يثبِّتان أعينهما على إرادة ربهما. وحشد الأرواح السمائية يثبِّتون عيونهم على إرادة الله، وكلهم لا يشبع من التطلع إلى الله. هذا المنظر الارضي (في خيمة الإجتماع)، يذكِّرنا بالمنظر السمائي الذي رآه أشعياء النبي عندما رأى الابنَ جالساً على عرشٍ عالٍ (أش 6: 1)، والسارافيم يخدمونه كالله.
	15- برهانٌ آخر
	 وموسى الإلهي قد أُقيم في القديم لكي يحرر شعبه من ظلم المصريين، ولكن كان من الضروري أولاً أن يتعلم الذين كانوا تحت نير العبودية، أن الله تصالح معهم. لذلك أمر موسى بأن يُجري معجزات؛ لأن المعجزة في بعض الأوقات تساعدنا على الإيمان. لذلك يقول موسى لله ضابط الكل: "ولكن إذا لم يصدقوني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب، فماذا اقول لهم؟ فقال له الرب: ما هذه التي في يدك؟ فقال عصا. فقال اطرحها على الأرض. فطرحها، فصارت حيةً، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى: مُد يدك وامسك بذنَبها .." (خروج 4: 1 - 5).
	 لنتأمل هذا. إن ابن الله بالطبيعة وبالحق، هو عصا الآب؛ لأن العصا هي علامةُ المملكة؛ لأن الآب في الابن له سلطانٌ على الكلِّ. وفي ذلك يقول داود: "كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. قضيب استقامةٍ هو قضيبُ ملكك" (مزمور 45: 6). ولكنه (الآب) طَرَحَها، أو جعلها على الأرض في طبيعةٍ بشرية. عند ذلك اتخذت (العصا) شبه الناس الخطاة، وأصبح واضحاً أن العصا التي صارت حيةً، ترمز إلى شر الطبيعة البشرية؛ لأن الحية علامةٌ على الشر. ولكي نتأكد أن ما فسَّرته صواباً، نجد أن ربنا يسوع المسيح نفسه يقول عن رموز التدبير بالجسد، إنه مثل الحية النحاسية التي رفعها موسى لكي تشفي مِن عضَّات الحيات. لأنه يقول: "وكما رفع موسى النبي الحية في البرية، هكذا يجب أن يُرفع ابن الإنسان حتى أن من يؤمن به لا يهلك، بل تكون له الحياة الأبدية" (يوحنا 3: 14 - 15). والحية التي صُنِعَت من نُحاسٍ كانت سببَ خلاصِ الذين كانوا في خطر؛ لأنهم عندما نظروا إليها خَلصوا. هكذا ربنا يسوع المسيح للذين ينظرونه، وهو في شبه الناس الخطاة -لأنه صار إنساناً- ولكن لا يجهل أحدٌ أنه الله الذي يقيم والذي يمنح الحياة والقوة للهرب من العضات الأليمة والسامة، وأنا أقصد القوات التي تحاربنا.
	 وهناك جانبٌ رمزيٌّ آخر: "عصا" موسى ابتلعت "عُصي" السحرة التي أُلقيت على الأرض؛ لأن "العصا" بعد أن طُرِحَت على الأرض، وصارت حيَّةً "لم تظل حيةً"، بل رجعت إلى ما كانت عليه. كذلك "عصا" الآب، أي الابن الذي فيه يسود الآب على الكلِّ، صار في شبهنا -كما قلت من قبل- إلَّا أنه بعد أن أكمل التدبير، عاد إلى السماء، فهو في يد الآب "قضيب البر والمُلك" (مزمور 45: 6)، وهو يجلس عن يمين الآب في مجده، وله عرش الآب حتى وهو في الجسد.
	16- وأيضاً...
	 قال الرب لموسى: "اِدخل يدك داخلاً في حضنك ... ثم اخرجها وإذا يده برصاء مثل الثلج" (خروج 4: 6 - 7). اليد -يدُ الله الآب- في الأسفار الإلهية هي الابن؛ لأن النص يشير إليه: "أنا ويدي أسَّست السموات" (أشعياء 48: 13)، وداود الإلهي ينشد قائلاً: "بكلمة الرب تأسَّست السموات" (مزمور 33: 6). وعندما كانت يدُ موسى مختبئةً في حضنه لم تكن برصاء، ولكن عندما أُخرجت خارجاً صارت برصاء. وبعد فترة أدخلها مرةً ثانيةً، ثم أخرجها، ولم تعد برصاء، بل قيل: "أُعيدت إلى نفس لون جسده" (خروج 4: 7). لذلك عندما كان الله الكلمة في حضن الآب، كان يشرق ببهاء الألوهة، ولكن عندما صار كما لو كان خارجا بسبب التجسد، أو لأنه صار إنساناً في شبه جسد الخطية" (رو 8: 3)، "أُحصيَ مع أثمةٍ" (أشعياء 53: 12)؛ لأن بولس الإلهي يقول: "الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا حتى نصير بر الله فيه" (2 كورنثوس 5: 21)، وهذا ما أعتقد أن البرص أشار إليه؛ لأن الأبرص حسب الناموس كان نجسا. ولكنه عندما عاد إلى حضن الآب -لأنه صعد إلى هناك بعد قيامته من الأموات- صار مثل يد موسى التي أُدخلت في حضنه وصارت طاهرة. هكذا سوف يأتي ربنا يسوع المسيح في الوقت المحدد ببهاء مجد الألوهة، رغم أنه لن يخلع شبهنا. لأن بولس المبارك يقول أيضاً عن المسيح: "لأنه مات لكي يحمل خطايا كثيرين، وسيظهر ثانيةً بلا خطية لخلاص الذين ينتظرونه" (عبرانيين 9: 28). لذلك عندما تدعوه الأسفار الإلهية المسيح يسوع في مناسبات متعددة، لا يُظن أحدٌ أنه مجرد إنسان بل لنعتقد أنه يسوع المسيح كلمة الله الحقيقي الذي من الله الآب، حتى وإن صار انساناً.
	17- المسيحُ ليس الله لَبِسَ جسداً، وليس كلمة الله الذي حلَّ في إنسان، بل الذي تجسد فعلاً حسب شهادة الكتب
	 الذين بلا دنس (الهرطقة) يؤمنون بالمسيح، ويتفقون معنا، يعلِّمون أن الله الكلمة هو من الله الآب. وأنه نزل إلى فقرنا وصار في صورة العبد. والجسد الذي أخذه ووُلِد من العذراء هو جسده. بل أنه لم يولد فقط، بل صار مثلنا ودُعيَ ابن الإنسان(). فهو بالحقيقة الله حسب الروح، ولكنه هو نفسه إنسانٌ حسب الجسد، من أجل هذا يوجِّه بولس الرسول الإلهي خطابه إلى اليهود قائلاً: "الذي بأنواعٍ كثيرةٍ وطرقٍ شتَّى تكلم مع الآباء بالأنبياء، وفي الأيام الأخيرة تكلم معنا في ابنه" (عب 1: 1 - 2). كيف تكلم الله الآب في الأيام الأخيرة في ابنه؟ قديماً تكلم في الناموس، في الابن، ولذلك قال الابن إن كلماته أُعطيت قديماً لموسى الحكيم: "لا تظنوا إني جئت لكي أنقض الناموس أو الأنبياء. لأنني لم آت لكي انقض بل أكمِّل. السموات والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول"(متى 5: 16 - 18،متى 24: 35). وكذلك يشهد النبي: "أنا هو المتكلم أنا آتِ" (أشعياء 52: 6 السبعينية)، وعندما تجسد، تكلم الآب معنا فيه، كما قال بولس المبارك: "في آخر الأيام". ولكي لا يعوقُ أيُّ شيء إيماننا بأنه هو هو قبل الدهور الله الابن، أضاف الرسول على الفور: "الذي فيه خلق العالمين"، ثم عاد وأكَّدَ "الذي هو بهاء مجد ورسم أقنوم الآب". بالحقيقة صار إنساناً، ذاك الذي به الله الآب "خلق العالمين". ولذلك، لكي يكون اعتقادنا سليماً، علينا أن نؤمن أنه صار إنساناً، وليس كما يفترض البعض إنَّ الله سكن فيه. لو كان هذا صحيحاً -أي أن الله سكن في إنسان- ألا يصبح ما يقوله يوحنا الإنجيلي المبارك: "الكلمة صار جسداً" (يوحنا 1: 14) بلا فائدة؟ لأنه ما هي الحاجة إلى مثل هذا التصريح؟ وكيف يقال إن الكلمة تجسد إلَّا إذا كان فعلاً قد صار جسداً، أي صار مثلنا، لكنه ظلَّ فوقنا، بل فوق كل الخليقة. وسوف أُبرهنُ بأمثلةٍ كثيرة على صدق ما ذكرته وهو أن الابن الوحيد صار إنساناً، وهو الله حتى وهو في الجسد، ولم يسكن في إنسان، ثم جعل هذا الإنسان لابساً اللاهوت مثل البشر الذين أنعم عليهم بشركة الطبيعة الإلهية.
	18- الأمثلة..
	 يقول الله عن (البشر) في موضع: "إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلهاً وهم يكونون لي شعباً" (أرميا 31: 33،2، كورنثوس 6: 16) ويقول الرب يسوع المسيح نفسه: "ها أنذا سآتي .. إن فتح لي إنسانٌ، سوف أدخل أنا وأبي لنسكن ونتعشى معه" (يوحنا 14: 23 ورؤيا 3: 20)، وكذلك أيضاً دُعينا هياكل الله: "أنتم هياكل الله الحي" (2 كورنثوس 6: 16)، وهو يقول أيضاً: "ألستم تعلمون أن أجسادكم هي هياكل الروح القدس الذي فيكم والذي لكم من الله" (1 كورنثوس 6: 19). فإذا قالوا إنه دُعيَ عمانوئيل بمعنى أنه مثلنا نحن البشر قد سكن الله فيه، فليعترفوا علانيةً أنهم عندما يشاهدوننا نحن والملائكة في السماء وعلى الأرض نعبده، يخجلون من هذه الفكرة. ويخجلون بالحري لأنهم يجهلون قصد الأسفار المقدسة. كما أنه لا يوجد عندهم الإيمان الذي سلَّمه إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكلمة (لوقا 1: 2). وإذا قالوا إنه الله، وإنه تمجد كإله؛ لأن كلمة الله الآب سكن فيه (أي في يسوع المسيح)، وإنه يُمجَّد على هذا النحو، وليس على أساس أنه الله الذي صار جسداً، فليسمعوا منا هذا: لا يكفي لمن يسكن الله فيه أن تجعله هذه السكنى إلهاً يُعبَد؛ لأن الله يسكن في الملائكة وفينا نحن بالروح القدس. ومع هذا، فالذين أخذوا الروح القدس، لا يكفيهم هذا لكي يصبحوا بالحقيقية آلهة(). لذلك ليس كما يحل في إنسان، وإنما نعبده لأنه الله الذي صار جسداً أي إنساناً وظلَّ في نفس الوقت الله الذي يُعبَد.
	أقوالٌ رسوليةٌ تشهد على أنَّ المسيحَ هو الله
	 19- عندما يتحدث الرسول عن المسيح يقول: "الذي في أجيالٍ أخر لم يعرفه بنو البشر على النحو الذي أُعلن الآن لقديسيه .. الذين أراد الله أن يعرِّفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد الذي ننادي به" (أفسس 3: 5 - كولوسي1: 26 - 27). فاذا كان المسيحُ إنساناً لبس اللاهوت، وليس اللهَ بالحقيقية، فكيف يصبحُ هو نفسه "غنى مجد السر" الذي يبَشَّر به للأُمم؟ أو كيف يمكن أن يُقال إن الرسول بشَّر باللهِ بالمرة؟!
	 20- "فإني أريد أن تعلموا أيَّ جهادٍ لي لأجلكم لأجل الذين في لاودوكية وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد، لكي تتعزَّى قلوبهم مقترنة في المحبة بكل غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله والمسيح" (كولوسي 2: 1 - 2). وها هو يسمَّى سِرُّ الله، سِرُّ المسيح، ويتمنى لمن يكتب إليهم أن يكون عندهم "يقين الفهم" لمعرفته. فما هي حاجة الذين يريدون معرفة سِرِّ المسيح إذا كان اللهُ حلَّ في إنسانٍ؟ .. لكنهم يحتاجون إلى "غنى يقين الفهم" لكي يعرفوا أن الله الكلمة تجسَّدَ.
	 21- "لأنه منكم أُذيعت كلمة الرب ليس في مكدونية وأخائية فقط، بل في كل مكان أيضاً قد ذاع إيمانكم بالله حتى لم يعد لنا حاجة أن نتكلم.." (1 تسالونيكي 1: 8). وها هو الرسول يذكر أن إيمانهم هو إيمان الله، بينما يقول المسيح: "مَن يؤمن بي فله الحياة الأبدية" (يوحنا 6: 47). كما أن الكلمة التي يبشِّر بها الرسول هي كلمة الرب، أي المسيح.
	 22- "لأنكم أنتم أيها الأخوة تعلمون دخولنا إليكم أنه لم يكن باطلاً، بل بعد ما تألمنا قبل وبغي علينا كما تعلمون في فيلبي، بشجاعة في إلهنا تكلمنا معكم بإنجيل الله" (1 تسالونيكي 2: 1-2). وعندما يقول الرسول إنه تحدث بشجاعة "في إلهنا"، فإنه يوضِّح مَن هو هذا الإله، فهو الذي كرز به في بشارة إنجيل الله الذي يبشر به الأمم، أي المسيح.
	 23- "فإنكم أيها الإخوة تذكرون تعبنا وكدنا إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلاً ونهاراً كي لا نثقل على أحدٍ منكم". وأيضاً: "مِن أجل ذلك نحن أيضاً نشكر الله بلا انقطاع لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أُناس، بل كما هي في الحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضاً فيكم أنتم المؤمنين" (1 تسالونيكي 2: 9 - 13). ألا يقول الرسول صراحةً إن كلمة المسيح هي إنجيل الله، وأنها كلمة الله أيضاً؟! أليس هذا ظاهراً بكل وضوح للجميع؟
	 24- "لأنه قد ظهرت نعمة الله مخلصنا لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات .. منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح" (تيطس 2: 11 - 13). هنا جهراً يوصَف الرب يسوع بأنه "الله والعظيم"، ذلك الذي ننتظر مجيئه المجيد، فنصلي بحرارةٍ، ونعيش بالتقوى وبدون عيب. ولو كان المسيحُ إنساناً لبس اللاهوت، فكيف يسمى "الله العظيم"؟ وكيف يكون رجاؤنا فيه مباركاً؟ والنبي أرميا يقول: "ملعون هو الرجل الذي يتكل على إنسان" (أر 17: 5). ولو كان المسيح قد لبس اللاهوت، فهذا لا يجعله إلهاً. وقياساً على ذلك، لو دعونا كل مَن حلَّ فيهم الله آلهة .. فماذا يمنعنا من عبادتهم؟ لكن الرسول بولس يسمي المسيح: الله والعظيم، وأن مجيئه مبارك. وبولس أيضاً قال لليهود عن عمانوئيل: "الذين منهم الآباء والعهد والمواعيد، ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل الله المبارك إلى الأبد" (رومية9: 4 - 5). ولقد كرز بولس بإعلانٍ إلهي .. وهذا واضح، إذ يقول هو نفسه: "وبعد أربعة عشر سنة صعدت إلى أورشليم مع برنابا وأخذت تيطس معي. ولقد صعدت بإعلان وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به، لكن عرضته على انفراد على المعتَبَرين لئلا أكون أسعى أو قد سعيت باطلاً" (غلاطية 2: 1 - 2). ونحن نعلم أن بولس بشَّر بالمسيح للأمم كإله، وفي كل مكان كان يتحدث عن سر المسيح مُسمِّياً إياه بالسر العظيم الإلهي. لقد صعد إلى أورشليم بموجب إعلان إلهي، وعرض بشارته على المعتَبَرين، أي الرسل القديسين والتلاميذ؛ لئلا يكون قد سعى باطلاً. وعندما نزل من أورشليم وأخذ يبشِّر الأمم لم يصحح تعليمه ولم يغيِّر بشارته التي سبقت صعوده إلى أورشليم. ألم يستمر في الاعتراف بالمسيح الاله؟ بكل تأكيد، حتى أنه يكتب قائلاً: "إني أتعجب من أنكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي دعاكم إلى إنجيلٍ آخر. ليس هو آخر، غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحوِّلوا إنجيل المسيح"، ثم يضيف: "لكن إن بشَّرناكم نحن أو ملاكٌ من السماء بغير ما بشرناكم به، فليكن أناثيما" (غلاطية 1: 6 - 7). ورغم أن الله حال في كل الذين بشَّرهم (بولس)، إلَّا أنهم تركوا كل شيء. وما سبب ذلك إلَّا أن الرسول كرز لهم بالمسيح الاله وحده؟!!
	 25- كتب يوحنا الإنجيلي عن المسيح: "وعندما كان في أورشليم في العيد آمن به كثيرون باسمه، إذ رأوا الآيات التي صنع، لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع ولأنه لم يكن محتاجاً أن يشهد احد عن الإنسان لأنه عَلِم ما كان في الإنسان"(يوحنا 2: 23 - 25). لو كان المسيح إنساناً لبس اللاهوت، ألا يكون الذين آمنوا به وباسمه في أورشليم قد خُدِعوا؟ وكيف عرف وحده ما في الإنسان؟ لأن الله وحده هو الذي يعرف الإنسان؛ لأنه هو "الذي يصور القلوب واحداً فواحداً"(مزمور 33: 15). ولماذا هو وحده يغفر الخطايا؟ فهو يقول: "ابن الإنسان له سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا"(متى 9: 6). ولماذا هو وحده دون باقي الخلائق يجلس مع الآب على عرشه؟ لماذا تعبده الملائكة وحده؟ ولماذا علَّمنا أن نعتبر الآب "أبانا السماوي"، لكنه تحدَّث عنه بطريقة خاصة به وحده، ومختلفة عن الطريقة التي علَّمنا إياها؟!
	 ربما قال أحدٌ ما إن كل ما ذكرته من براهين يجوز أن تُستَخدم في مجال حلول الكلمة (في إنسان). ولو كان الأمر كذلك، لكان على الكلمة أن يبدأ كلامه كما يبدأ الأنبياء الذين حلَّ فيهم الكلمة ويقول: "هكذا يقول الرب"، ولكنه لم يفعل، بل عندما شرع في وضع الشريعة التي هي أسمى من الناموس، أظهر سلطانه كمشِّرعٍ للناموس وقال: "أمَّا أنا فأقول لكم" (متى 5: 22، و28، و32، و34، و39، و44).
	 وكيف يقول إنه حُرٌّ وليس مديوناً لله (متى 17: 26)؟ السبب في ذلك هو أنه الابن بالحقيقة. ولو كان إنساناً لبس اللاهوت، لن يكون بطبيعته حراً، ولأن الله بطبيعته حُرٌّ، فهو وحده الذي يطلب الديون في الوقت المناسب.
	 وإذا كان المسيح هو غاية الناموس والأنبياء، وقيل عنه إنه إنسان لبس اللاهوت، ألا يعطي هذا فرصةً للبعض أن يقولوا في سخريةٍ، إن غاية الناموس وبشارة الأنبياء أدَّت في النهاية إلى ذنب عظيم، وهو عبادةُ إنسانٍ؟
	 لقد حدَّد الناموس عبادتنا لله على النحو التالي: "للرب إلهك تسجد وإياه وحده تخدم" (تثنية 6: 13 - متى 4: 10). ولقد كان الناموس مؤدِّبنا وقائدنا إلى المسيح، وإلى معرفةٍ اكثر سمواً من تلك التي حصل عليها الذين عاشوا في الظلال() وعبادتنا لله ليست شيئاً يستهان به حتى أننا نعبد بدلاً منه إنساناً حلَّ الله فيه. وعلى ذلك، أيهما أفضل بالنسبة للإيمان، طالما أن المسألة هي مجرد حلول الله، هل الأفضل أن يحلَّ اللهُ في السماء، أم يحلُّ في إنسان؟ أيهما أشرف، طالما أن المسألة هي مجرد حلول، أن يحل الله في السيرافيم، أم في جسد بشري أرضي؟(). ولو كان (المسيح) إنساناً لبس اللاهوت، فما معنى القول: "شاركنا في اللحم والدم" (عبرانيين 2: 14)؟ كيف يتحقق هذا لو كان اللاهوت قد حلَّ في إنسان؟ هل يكفي الحلول لأن يصبح (الكلمة) مشاركاً إيانا اللحم والدم؟ ولو كانت مشاركته اللحم والدم تجعل منه إنساناً على النحو الذي يفهمه المعارضون للإيمان، فالله حلَّ في قديسين كثيرين، وهذا يعني أنه لم يتجسد مرةً واحدة، بل عدة مرات. لكن قيل عن التجسد: "أظهر مرةً عند انقضاء الدهر لكي يبطل الخطية بذبيحة نفسه" (عبرانيين 9: 26). فلو كان الرأي المعارض صحيحاً، فكيف تبشرنا الكتب الإلهية بمجيء واحد الكلمة؟
	 26- لو كان المسيحُ إنساناً حلَّ فيه اللاهوت، فإنه يصبح مجردُ هيكلٍ لله. وفي هذه الحالة علينا أن نسأل كيف يسكن فينا المسيحُ إذن؟ هيكلٌ يسكن في هياكل، هل هذا معقول؟! أم المعقول أنه هو الله الساكن فينا نحن هياكله بالروح؟!
	 لو كان المسيح إنساناً لبس اللاهوت، فلماذا يكون جسده وحده واهب الحياة بصورة دائمة؟!
	 لو كان مجرد حلول اللاهوت يؤدي إلى هذا لنالت هذا الامتياز أجسادُ القديسين الذين حل فيهم الله ضابط الكل. وبولس الإلهي يكتب في موضع آخر: "الذي يحتقر ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة يموت بدون رحمة، فكم عقاباً أشرّ تظنون أنه يُحسب مستحقاً من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قُدِّس به دنساً؟!" (عبرانيين 10: 28 - 29). والناموس الذي تكلم به الأنبياء هو إلهي، والوصايا أُعطيت عن طريق الملائكة. فكم عقاباً أشرّ يستحق ذاك الذي يدنس دم المسيح؟ وما هي أفضلية الإيمان بالمسيح عن العبادة حسب الناموس؟ ولماذا يكون العقاب أشرَّاً لو أن هناك مساواة بين الاثنين؟ لقد قلنا سابقاً إن المسيح ليس مثل باقي القديسين حلَّ فيه اللاهوت. بل هو الله بالحقيقة ومجده أسمى من مجد العالم كله لأنه بالطبيعة الله، فهو كلمة الله الآب الذي تجسد وصار إنساناً كاملاً. ونحن نؤمن أن الجسد الذي اتحد به، فيه نفسٌ عاقلة، ولهذا فالاتحاد كاملٌ وحقيقيٌّ.
	 27- كيف يجب أن نفهم أن الكلمة تجسَّد وسكن فينا؟ وكيف نزل إلينا كلمة الله؟ وماذا يجب أن نقول عن الجسد الذي هو جسده؟ يذكر الرسول بولس المبارك أن الابن الوحيد أمسك بنسل إبراهيم وإنه اشترك في اللحم والدم وصار مثلنا (راجع عبرانيين 2: 14 - 16). ونحن نذكر أيضاً صوت يوحنا القائل: "والكلمة صار جسداً وسكن فينا"() (يوحنا 1: 14). فهل قَصَدَ هؤلاء الرجال الروحيون أن يعلِّموننا أن كلمة الله صار جسداً، أي تغيَّر؟ وهل من الصواب أن نعتقد أن الكلمة يمكن أن يتغيَّر مثل المخلوقات؟ لو كان هذا هو قصد هؤلاء لتعيَّن علينا أن نفترض إمَّا أن يأتي الكلمة بإرادته الحرة ويتغيَّر إلى طبيعة أخرى، أو أن يرغمه آخر على قبول طبيعة أخرى .. وكلا الافتراضين لا يظهران في النصوص الإلهية.
	 حاشا لله أن يتغيَّر؛ لأن طبيعته لا تقبل أي تغيير، بل ليس فيها حتى ظل التغيير (يعقوب1: 17)، وطبيعته الإلهية السمائية قائمة على ما لها من صفات لا يمكن أن تتغير أبداً.
	كيف إذن تجسَّد الكلمة؟ هذا ما نحتاج إلى معرفته:
	 أولاً: إن الأسفار الإلهية غالباً ما تسمي الإنسان كله جسداً، أي تسمي الكل باسم الجزء .. فيُشار تارةً إلى الإنسان كله باسم الجسد، وتارةً يسمى الإنسانُ بالنفس وحدها، كما هو مكتوب: "ويبصر كلُّ جسدٍ خلاص الله" (لوقا 3: 9). وكذلك بولس الإلهي الناطق بالإلهيات يقول: "لم أستشر لحماً ودماً" (غلاطية 1: 16). وموسى شارح الأسفار الإلهية يخاطب الإسرائيليين: "والذين نزلوا إلى مصر من آبائكم كانوا خمسة وستين نفساً" (تثنية 10: 23). ولا يستطيع أحدٌ أن يقول إن الذين نزلوا إلى مصر هم نفوسٌ عاريةٌ بلا أجساد، أو أن الأجساد بلا نفوسها هي التي سيعطيها الله بغنى من خلاصه(). لذلك عندما نسمع أن "الكلمة صار جسداً"، فلنعتقد أنه تجسَّد وصار إنساناً له نفسٌ وجسد. لأن الكلمة الله تجسد وصار إنساناً كاملاً ودُعيَ ابنُ الإنسان؛ لأن له نفساً وعقلاً، واتَّحد بكل مكونات الإنسان اتحاداً حقيقياً بطريقةٍ يعرفها هو وحده.
	 إن كيفية الاتحاد هي فوق عقولنا. وإذا أراد أحدٌ ما مثالاً على ما نقول، وهو مثالٌ أقرب لمن ينظر في مرآة، لا لمن يتطلع إلى ذات الشيء، فإننا نقول إن الكلمة اتَّحد بجسدٍ له نفسٌ عاقلةٌ مثل اتحاد نفس الإنسان بجسده. ورغم أن الجسد من طبيعة أخرى مختلفة عن طبيعة النفس، إلَّا أن النفسَ تشترك مع الجسد وتتحد به، حتى أنها لا تبدو مختلفةٌ عنه. ولذلك، فإن الإنسانَ من الطبيعة المركَّبة، كائنٌ حيٌّ واحدٌ, إلَّا أننا نعرف أن النفسَ-كما قلت سابقاً- تظلُّ مختلفةً بطبيعتها. ولذلك نقول إن التجسُّدَ تمَّ ليس بالتبديل أو التغيير في طبيعة الكلمة؛ لأنه عندما صار جسداً، لم يفقد خواص لاهوته.
	كيف يمكن أن يحث هذا؟! إنما تجسَّد الكلمةُ بأن اتخذ جسداً من امرأةٍ، واتحد به في أحشائها، ووُلِدَ هو نفسه وبعينه الله المتجسِّد، دون أن يفقد بالمرة ميلاده غير المنطوق به من الله الآب، عندما وُلِدَ من امرأة. ولمَّا تجسَّد، سَمَحَ لجسدِهِ أن يتكوَّن حسب القوانين الخاصة بالجسد، وأنا أقصد طريقة الميلاد والنمو. إلَّا أن الطبيعة البشرية لها فيه شيءٌ خاص، فهو قد وُلِدَ من عذراء .. وهو وحده الذي له أُمٌّ لم تعرف الزواج(). وإذ قال يوحنا إنه صار جسداً، فقد أضاف: "وسكن فينا"؛ لكي يعلن أنه بالتجسد وسكناه فينا، لم يفقد شيئاً ما من خواصهِ، بل ظلَّ كما هو.
	 وإذا قال يوحنا إنه (الكلمة)، سكن، أو (حلَّ)، فإننا نفهم من ذلك أنه آخر سَكَنَ في آخرٍ، أي سكنت الطبيعة الإلهية في البشرية دون أن يحدث امتزاجٌ أو اختلاطٌ أو تغيير() إلى ما ليس هو من طبيعته (الكلمة).
	 والذي يحل في آخر لا يتحول إلى (طبيعة) الآخر الذي يحلُّ فيه، ولا يصبح مثله .. لأنه إذا حدث هذا، لا يبقى أيُّ مجالٍ للحديث عن الحلول والسُّكنى. ومن جهة طبيعة الكلمة والناسوت الذي اتخذه، فالفروق القائمة تظل كما هي، لكن المسيح الواحد هو منهما محتفظاً بالتمام -كما قلت سابقاً- بعدم الاختلاط()، لأن يوحنا يقول: "وسكن فينا"، وهذا يعني أن يوحنا يؤكِّدُ أن الابن الوحيد المتجسد الذي صار إنساناً هو هو الابن الواحد. وأنا أرجو أن تفهموا كيف يتوِّج الإنجيلي الإلهي -بحكمةٍ- الطبيعةَ البشريةَ كلها عندما يقول: "الكلمة سكن فينا". فهو لا يقول إن تجسُّدَ الكلمة حدث لأيِّ سببٍ آخر، إلَّا لأجلنا نحن لكي نغتني بالاشتراك فيه بالروح القدس وننال خيرات التبني.
	 ولذلك، ففي المسيح، حَدَثَ اتحادٌ كامل وحقيقي. أمَّا فينا نحن، فعلى الرغم من أنه (الكلمة) يحل فينا، إلَّا أنه يحل فينا، ليس بجوهره، بل هو حلول النعمة()، لأن في المسيح وحده، حلَّ كلُّ ملء اللاهوت جسدياً (كولوسي 2: 9). ولم يحدث هذا بأي نوعٍ من المشارَكَةِ، أو مجرد صلة مثل لمعان النور على جسمٍ من الأجسام، أو عندما تبعث الحرارةُ دفئها الذاتي في جسمٍ من الأجسام()، وإنما حدث اتحادٌ حقيقيٌّ للطبيعة الإلهية غير الدنسة التي اختارت سُكنى لها في الهيكل الذي وُلِدَ من العذراء؛ لأنه بالاتحاد وحده، يسوع المسيح هو واحدٌ. وأنا لا أنكر أن كل ما ذكرناه، يفوق كل التعبيرات البشرية الممكنة، ولكن لا يجب أن نتوقف عن التأمل والإيمان بسر المسيح بسبب وجود صعوبة مثل هذه. بل ليظل هذا السر -باستحقاق- موضع إكرامنا؛ لأنه كلما كان السرُّ فوقَ إدراكِ كل العقول، وبعيداً عن إمكانية التعبير عنه بكلمات، ازداد إيماننا بعظمته وروعته.
	 ونحن لا نعلِّمُ بأن الكلمة عندما تجسَّد وصار إنساناً كاملاً، أصبح محدوداً. فهذا هو الغباء بعينه. وإنما نحن نعلِّم بأنه يملأ السموات والأرض وما تحت الأرض؛ لأن الله يملأُ كلَّ الأشياء، حتى الكائنات الصغيرة. أمَّا كيف يملأ اللهُ كلَّ الأشياء، فهذا صعبٌ علينا أن نفهمه، بل مستحيلٌ إدراكه. والكلمةُ يملأ كلَّ الأشياء؛ لأن طبيعته ليست مادية، ولذلك لا تتجزأ. وعندما أخذ جسداً، أصبح ذلك الجسدُ، جسدَ الكلمةِ، ليس على النحو الذي ننسب فيه الضَّحِكَ للرجلِ، أو الصهيلَ للحصانِ، وإنما على نحوٍ آخر مختلفٍ تماماً. لأنه اتحد بالجسد اتحاداً حقيقياً وجعله أداةً لإتمام مقاصده في حدود امكانيات الجسد، ماعدا الخطية.
	 وإذا قيل إن اللهَ الكلمةَ نزل إلينا، فلا يفزعَ أحدٌ ظاناً كيف نزل غيرُ المادي من مكانٍ إلى آخر. ولا يجب أن يظن أحدٌ أنه ينسحب من مكانٍ لآخر، فهو يملأُ كلَّ الأشياءِ. بل علينا أن نفهمَ أن نزولَهُ ومجيئَهُ ليس تنقُّلاً من مكانٍ لآخر، بل قبولُ الكلمةِ لخدمةٍ مقدسةٍ، وإرساليةٍ سُلِّمَت بعد ذلك لتلاميذ المسيح، مخلِّصُنا كلنا.
	 ومرةً أخرى يقول الرسول بولس الإلهي عن المسيح: "لذلك لاحظوا أيها الإخوة شركاء الدعوة السمائية رسول ورئيس كهنة اعترافنا يسوع المسيح" (عبرانيين 3: 1)، .. فما الذي علينا ملاحظته سوى أن الرسول يعلنُ عن خدمةِ المسيح التي أتمَّها في بشريته، لكنه في ذات الوقت، هو بالطبيعة الله، رغم أن الرسول ينسب إليه وظيفة الرسولية! وهذا لا يضاد الحق بالمرة، كما قلت سابقاً، إن الله الكلمة قيل عنه إنه أُرسِلَ من عند الآب. فهو بكل تأكيد، يملأُ الأشياءَ ولا يوجد مكانٌ على الإطلاقِ يخلو منه. ولكننا نضطر لمثل هذه الاستعمالات؛ لأننا نريد أن نفسِّرَ الأشياءَ الإلهيةَ بكلماتٍ بشرية، ونريد أن نفهم تدابير الطبيعة العديمة الموت، بمصطلحاتنا المادية.
	 ومرةً أخرى أقول إن الروح القدس يملأ كلَّ الأشياءِ، إلَّا أن الرسول المبارك يكتب ويقول: "بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً أبَّاً أيها الآب" (غلاطية 4: 6). بل أن المخلص نفسه يقول: "من الأفضل لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزِّي. ولكنني متى ذهبت أنا أُرسله إليكم" (يوحنا 16: 7). وكل هذا لا يعني انتقال الروح القدس من مكانٍ لآخر(). ولكي لا نخطئ في فهم هذه الأمور علينا أن نعود دائماً إلى قاعدة التقوى() لكي نتبع معرفة يقينية، لأننا متى فعلنا ذلك، نفيد أنفسنا بما هو صالح.
	28- كيف نعتقد أن العذراء هي والدة الإله؟
	 وُلِدَ الكلمةُ من الله الآب بطريقةٍ لا ندركها، بل هي فوق مستوى الإدراك والفهم. وهذا يليق بالطبيعة غير المادية. ولكن الذي وُلِدَ هو من ذات الآب، وواحدٌ معه بالجوهر. لذلك، يُدعى "الابن". وهذا الاسم يوضِّح لنا حقيقة الميلاد الأزلي. فكما أن الآبَ حيٌّ وكائنٌ منذ الأزل، كذلك المولود منه حيٌّ وكائنٌ معه منذ الأزل على النحو الذي ذكره الإنجيلي الحكيم: "الله الكلمة كان في البدء مع الله" (راجع يوحنا1: 1)، لكنه في الزمان الاخير "لأجلنا نحن البشر ولأجل خلاصنا نزل من السماء وتجسَّد وتأنَّس"() دون أن يفقد خواصه؛ لأن طبيعته غيرُ متغيِّرةٍ وكائنةٍ إلى الأبد في مجد الله الفائق. لكن، لأجلنا، وتدبيرياً، قَبِلَ أن يخلي ذاته، بل وقَبِلَ فقرَنا؛ لأنه وهو الغنيُّ افتقرَ -كما هو مكتوب- حتى نصبح نحن بفقره أغنياء (2 كورنثوس 8: 9). ولذلك، تجسَّد ووُلِدَ من امرأةٍ حسب الجسد. والذي حدث، أنه أخذ من العذراء القديسة جسداً واتَّحد به اتحاداً حقيقياً. لذلك، نعتقد أن العذراء القديسة هي والدة الإله، لأنها ولدته حسب الجسد، لكنه مولودٌ في ذات الوقت، من الآب قبل كل الدهور.
	 والذين يفترضون أن الكلمة ابتدأ أو وُجِدَ عندما صار إنساناً، إنما يفترضون رأياً مضاداً للتقوى، وفي منتهى الفوضى. والمخلِّصُ نفسه يُظهِرُ لأصحاب هذا الرأي غباوتهم، فيقول عن نفسه: "قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن" (يوحنا 8: 58). فكيف هو كائنٌ قبلَ إبراهيم، وهو قد وُلِدَ حسب الجسد بعده بأجيالٍ كثيرة؟ في هذا يكفي ما قاله يوحنا الناطق بالإلهيات موبِّخاً أصحاب هذا الرأي: "الذي قلت عنه يأتي بعدي رجلٌ صار قُدَّامي" (يوحنا 1: 30). وعلينا أن نكتفي بما ذكرنا، وأن نترك هذا الرأي الغبي جداً لكي نتقدم إلى ما هو نافع.
	 لا يضطرب أحدٌ عندما يسمع أن العذراء هي والدة الإله. ولا يجب أن تمتلئ النفوس بعدم إيمان اليهود أو بعدم تقوى الأمم، فاليهود هاجموا المسيح قائلين: "لا نرجمك لأجل عملٍ حسن، وإنما لأجل تجديف؛ لأنك وأنت إنسانٌ تجعل نفسك الله" (يوحنا10: 33). وكذلك أبناء اليونانيين (الأمم)، عندما يسمعون تعاليم الكنيسة أن الله وُلِدَ من امرأةٍ، يضحكون. وهؤلاء جميعاً سيأكلون ثمرة عدم تقواهم، وسيسمعون منا "الغبي يتكلم باللوم وقلبه يصوِّر له الأشياء الباطلة" (أشعياء 32: 6). وسِرُّ المسيحِ واضحٌ، لكنه لليهودِ عثرةً ولليونانيين غباوةُ (1كورنثوس 1: 23)، أمَّا بالنسبة لنا نحن الذين نعرفه، فهو سِرُّ الخلاص الذي يستحق كلَّ إعجابٍ، وأعظمُ من أن يكون موضعَ رفضٍ، أو عدمَ إيمانٍ من أحدٍ.
	 وإذا كان هناك أحدٌ ما يتجرَّأُ أو يعلِّمُ بأن الجسدَ الترابي() هو الذي وَلَدَ الطبيعة الإلهية غير الجسدانية، أو أن العذراء حَبِلَت بالطبيعة التي هي فوق كل الخليقة، فإن هذا هو الجنونُ بعينِهِ. لأن الطبيعة الإلهية ليست من تراب الأرض حتى تُولد منه (من التراب)، ولا تلك الخاضعةُ للفساد() تصبحُ أُمَّاً لعدم الموت، ولا تلك الخاضعةُ للموتِ تلدُ الذي هو حياةَ الكلِّ، ولا غيرُ المادي يصبحُ ثمرةً للجسد الذي بطبيعته خاضعٌ للميلاد، وله ابتداءٌ في الزمان. الجسدُ لا يمكنُهُ أن يلدَ الذي لا بدايةَ له.
	 لكننا نؤكِّدُ أن الكلمةَ صار ما نحن. وأخذَ جسداً مثل جسدنا واتَّحد به اتحاداً حقيقياً، بطريقةٍ فوق الإدراك التعبير. وأنه تأنَّس ووُلِدَ حسب الجسد. وهذا ليس غريباً لا يُصدَّق أو يحظى بعدم الإيمان .. أَلَا تُولَدُ النفسُ البشرية وهي من طبيعةٍ مختلفةٍ عن طبيعة الجسد، مع الجسد؛ لأنها -كما قلنا سابقاً-مُتَّحدةٌ به؟ ولا أظنُّ أن أحداً سيفترض أنَّ النفسَ لها طبيعةُ الجسد، أو أنها تتكون معه، وإنما اللهُ -بطريقةٍ غير معروفةٍ- يغرسُها في الجسد وتُولد معه. ولذلك، نحن نحدِّد أن الكائنَ الحيَّ الواحدَ المولودَ هو من اثنين(). هكذا الكلمةُ هو الله، لكنه تجسَّد، وأيضاً وُلِدَ حسب الجسد، وبطريقةٍ بشرية. لذلك، تُدعى التي ولدته، والدةُ الاله.
	 إذا لم تكن العذراء قد ولدت الله، فلا يجب أن نسمِّي المولودَ منها، الله. ولكن، حيث أن الكتب الموحى بها تدعوه الله المتجسِّد، وحيث أنه لا توجد وسيلةٌ أخرى للتجسُّدِ إلَّا الولادة من امرأةٍ، فكيف لا نسمِّي التي ولدته والدةَ الاله؟ وسوف أُبيِّن من الكتب الموحى بها أن الذي وُلِدَ هو بالحقيقيةِ، الله.
	أقوالٌ عن المسيح
	 29- "هوذا العذراء ستحبل وتلد ابناً وسيدعون اسمه عمانوئيل"(أشعياء 7: 14). فكيف -خبِّروني- يدعى الذي وُلِدَ من العذراء عمانوئيل؟. وكما قلت سابقاً "عمانوئيل" تعني أن كلمة الله هو بالحقيقة الله، صار مثلنا بسبب الجسد. وقد دُعيَ عمانوئيل لأنه أخلى ذاته، ووُلِدَ مثلنا وتحدَّث معنا. لذلك فهو الله في الجسد. والتي ولدته بالحقيقة، هي والدة الإله، لأنها ولدته حسب الجسد.
	 30- يقول النبي: "ويطرحون كلَّ ثوبٍ اقتنوه بالمكر، وكلَّ رداءٍ سيغيِّرونه إذا أرادوا بالدماء. لأنه يولد لنا ولد، ونعطى ابناً وسيكون الحكم على كتفه ويُدعى اسمه مشيراً إلهاً قديراً" (أشعياء 9: 5). ها نحن نسمع أنه يسمَّى ولداً؛ لأنه وُلِدَ مثلنا. لكنه عندما وُلِد، أشارت إليه السماء بنجمٍ لامعٍ، فجاء المجوس ليسجدوا له من أقاصي الأرض، وحمل الملائكة الأخبار السارة للرعاة وقالوا لهم: "وُلِدَ لكم مخلِّص"، "وبشَّروا بالسلام وبالإرادة الصالحة للآب" (لوقا 2: 11). وهو أيضاً المشير الإلهي؛ لأنه أعلن لنا عن الإرادة الصالحة؛ لأنه فيه (الابن) سُرَّ (الآبُ) أن يخلِّص الأرض كلها. وفيه وبه يصالح العالم كله لنفسه، لأننا عندما نتصالح مع المسيح، نتصالح مع الله(). لذلك، هو بالحقيقة الله وابن الله. وهو مشيرُ الآبِ ورسوله إلينا؛ لأنه هو نفسه علَّمنا ذلك: "هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الابدية" (يوحنا 3: 16). والابن الوحيد هو ذاك الذي وُلِدَ من العذراء القديسة؛ لأن الكلمة صار إنساناً، وهو الله في الجسد، ولهذا السبب قيل إنه ظهر للذين على الأرض.
	 وأخيراً يقول (المسيح): "الذي يؤمن بي له حياة أبدية" (يوحنا 6: 47)؛ لأننا به وفيه نؤمن بالآب. ولذلك قال هو: الذي يؤمن بي لا يؤمن بي، بل بالذي أرسلني، والذي رآني فقد رأى الآب الذي أرسلني" (يوحنا 12: 44 - 45).
	 31- "اسمعي لي أيتها الجزائر واصغوا أيها الأمم من بعيد، من بطن أمي يدعون اسمي الرب" (أشعياء 49: 1). والكلمة هو الله، ولذلك لا يجهل أنه سيُولَد وسيتجسَّد من امرأةٍ لأجلنا. وكان الكلمة يعرف أنه سيُدعى المسيح يسوع، لذلك يعلِن لنا الله الآب مسبقاً الاسم الجديد() لابنه الذي سيُبارِك في كل أرجاء الأرض (أشعياء 55: 15 - 16). ولاحظ كيف يشير إلى أُمِّهِ التي ولدته .. وحيث أنه الله، فبالحقيقة، إن التي ولدته حسب الجسد، تُدعى بالحق والدة الإله. أمَّا إذا لم يكن هو الله كما يتهور البعضُ وفي شّرٍّ يقولون إنه ليس الله، فليمنعوا -لهذا السبب- لقب والدة الإله عن العذراء.
	32- الابن الوحيد هو الله حتى وإن ظهر في شكل إنسان.
	 صلَّى سليمان وقال: "الآن أيها الرب إله إسرائيل فليتحقق كلامك الذي كلمت به داود عبدك. هل يسكن الله حقاً مع الإنسان على الأرض" (2 أخبار 6: 17 - 18). لاحظ كيف يتعجب سليمان من تجسد الكلمة. وهو فعلاً شيءٌ عجيب أن يسكن (الكلمة) مع الناس على الأرض. ولكن ما هو العجيب، وما هو الجديد والجدير بالإعجاب والدهشة، إذا ظلَّ الله مع الأشياء التي سُرَّ بها، والتي يحفظها أو التي سيخلقها في المستقبل؟!()
	 بالحقيقة هي أعجوبة فريدة وخاصة أن يتجسد الله، وأن يسكن مع الناس على الأرض حسب المواعيد التي أُعطيت لداود الإلهي(). كما هو مكتوب: "حلف الرب لداود بالحق ولن يرذله أن من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك" (مزمور 132: 11). وبالحقيقة عَرِفَ داود أن الله ضابط الكل لن ينكر مواعيده، لكنه بحث عن المكان الذي سيُولد فيه، وعن الذي سيخلفه على كرسيه. ولذلك قال: "لا أصعد على سريري ولا أعطي نوماً لعيني ولا لأجفاني نعاساً ولا راحةً لي في مقادسي حتى أجد مكاناً للرب ومسكناً لإله يعقوب" (مزمور 132: 3 - 5). وعندما عَرِفَ بالروح مكان ميلاد الابن الوحيد بالجسد، بشَّر به وقال: "ها قد وجدناه في أفراته" (مزمور 132: 6)، أي في بيت لحم .. وجدناه في الغابة. وأفراته هي بيت لحم بكل يقين؛ لأن النبي يقول: "وأنت يا بيت لحم أفراته" (ميخا 5: 2). ولاحظ أن الذي ولد في أفراته يسمَّى "إله يعقوب" الذي حلَّ في المسكن (الجسد)، لأنه -هناك- في أفراته، ولدت العذراء يسوع. وفي موضع آخر يسميه داود: "إله إبراهيم" عندما يقول: "رؤساء الشعوب اجتمعوا مع إله إبراهيم" (مزمور 47: 9). ولان داود قد تدرب على معرفة ما سيحدث في المستقبل، رأى بعيني قلبه، وباستنارة الروح القدس "رؤساء الشعوب"، أي الرسل القديسين في طاعة ربنا يسوع المسيح(). وهكذا دُعيَ إله إبراهيم وإله يعقوب، ذاك الذي من امرأة. فلماذا لا تُدعى العذراء والدة الإله؟!
	 33- يقول النبي حبقوق: "يا رب سمعت خبرك فجزعت، وتفكرت في أعمالك وارتجفت، في وسط الحيوانيين تُعرَف، وعند مجيء الوقت المعيَّن تظهر، وعندما اضطربت نفسي هل في الغضب ستذكر الرحمة. سيأتي الله من تيمان والقدوس من فاران" (حبقوق 3: 2). عندما وُلِدَ من امرأة، عاش حتى صُلِبَ على الصليب المكرَّم()، لكي بنعمة الله يذوق -بالجسد- الموت لأجل كل إنسان (عبرانيين 2: 9). ولكن لأنه الله، قام إلى حياة الأبد. وعندما احتمل الآم الصليب، عُرِفَ بين الحيوانيين (اللصين).كما قال هو نفسه في موضع آخر لليهود: "عندما ترفعون ابن الإنسان تعرفون إني أنا هو" (يوحنا 8: 28). لكن كيف يدعوه النبي الله؟ ألا يخبرنا أنه سوف يأتي من تيمان ومن جبل فاران؟ وتيمان تعني الجنوب، ونحن نعلم أن المسيح ظَهَرَ ليس في الشمال، بل في الجنوب من اليهودية، حيث توجد بيت لحم. لذلك، فالذي يُدعى الرب والله، جاء من الجنوب، أي اليهودية؛ لأنه وُلِدَ في بيت لحم. فكيف لا تكون العذراء مريم التي ولدته، والدة الإله.
	 34- في سفر التكوين مكتوبٌ: "وبقى يعقوب وحده، وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حُق فخذه وقال له: "أطلقني لأنه طلع الفجر، ولكنه قال: "لا أُطلقك إلَّا إذا باركتني"، وبعدها مكتوبٌ: "وباركه هناك. ودُعيَ اسم ذلك المكان وجه الله، وقال: لأنني رأيت الله وجهاً لوجه وحفظت حياتي. وأشرقت الشمس عندما عبر المكان الذي سمَّاه وجه الله وهو يُخمع على فخذه" (تكوين 32: 24 - 31). إن معنى هذا النص سِرِّيٌّ؛ لأنه يشير إلى مصارعات اليهود مع المسيح، لكنهم سوف يستسلمون ويطلبون بركته عندما يعودون إليه بالإيمان في الأيام الأخيرة. لكن لاحظ هذا: كان يعقوب يصارع مع إنسان، ومع هذا دعاه يعقوب "وجه الله" .. ليس هذا فقط، بل هو عَرِفَ أنه الله بالحقيقة. ولذلك قال إني رأيت الله وجهاً لوجه؛ لأنه هو "صورة جوهر الآب"() (عبرانيين 1: 3). وفي هذا المعنى تحدَّث الربُّ مع اليهود عن الله الآب: "لم تروا وجهه، وليست كلمته ثابته فيكم لأنكم لا تؤمنون بالذي أرسله إليكم" (يوحنا 5: 37 - 38). لكن الله بالحقيقة هو ذلك الإنسان الذي صارع يعقوب. والكتب المقدسة تقدِّم لنا برهاناً على ذلك: "وقال الله ليعقوب قُم اصعد إلى بيت إيل، وأقم هناك مذبحاً لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك" (تكوين 35: 24). لأنه عندما عاد من بين النهرين وكان خائفاً من عيسو، أرسل أولاده فعبروا مخاضة يبوق، وظلَّ هناك وحده، وصارعه إنسانٌ حتى طلوع الفجر (تكوين 32: 24).
	 35- أخبرنا دانيال النبي عن الرؤيا المخيفة التي رآها وقال: "كنت أرى رؤيا في الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن الإنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقرَّبوه قدامه، فأعطيَ سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب والأُمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي لن يزول وملكوته لن ينتهي" (دانيال 7: 13 - 14). اسمع كيف أخبرنا دانيال أنه لم يرَ مجرد إنسان، حتى لا يؤمن أحدٌ أن عمانوئيل مثل أي واحد مِنّا، بل قال بتدقيق: "مثل ابن الإنسان"؛ لأن الكلمة هو الله، لكنه صار في شبه الناس ووُجِدَ في الهيئة كإنسان (فيلبي 2: 7 - 8). لكي ما نعرف أنه هو نفسه الله المتأنِّس، وأنه ليس إنساناً فقط، ولا هو بدون ناسوت. لذلك يقول دانيال إنه قد أُعطيَ الرئاسة والكرامة التي له منذ الأزل؛ لأنه يقول: "وكل الشعوب والأُمم والألسنة تتعبد له". لذلك، فالابن الوحيد كلمة الله، حتى وهو في الجسد، تعبده كل المخلوقات. وأيضاً وهو في الجسد، له ملكوت الآب؛ لأنه هو أيضاً ملكوته. فإذا ولدته العذراء مريم بالجسد، فكيف لا تكون والدة الإله()؟!
	 36- آلام المسيح. كيف أنه من المفيد أن نتحدث بطرقٍ مختلفةٍ عن الواحد بعينه، الله المتجسد دون أن نقسِّمَه إلى اثنين.
	 يحدثنا القديس بولس عن الآلام المخلِّصة() فيقول: "لكي بنعمة الله يذوق الموت" (عبرانيين2: 9). وأيضاً: "سلَّمتُ إليكم أولاً ما استلمته أنا أيضاً أن المسيح مات عن خطايانا حسب الكتب وأنه دُفِنَ وقام في اليوم الثالث" (1كورنثوس 15: 3 - 4).
	 وكذلك بطرس الحكيم جداً يقول هو أيضاً: "فإذ قد تألم المسيح بالجسد لأجلنا .." (1 بطرس 4: 1). هكذا نؤمن أن ربنا يسوع المسيح الواحد، أي الله الكلمة، رأيناه في شكلٍ بشري، عندما تجسَّد وتأنَّس وصار مثلنا. ولكن، كيف ننسب إليه الآلام، وفي نفس الوقت، نؤكِّد أنه كإلهٍ، لا يتألم؟
	 الآلام تخص التدبير. والله الكلمة جعل ما يخص جسده، يخصه هو نفسه بسبب الاتحاد الفائق الوصف. لكنه ظل فوق الآلام حسب مقتضى طبيعته؛ لأن الله لا يتألم. ولا غرابة فيما نقول؛ لأن نفس الإنسان تظل فوق الآلام عندما يتألم جسدها. ونحن لا نعتبر النفسَ بعيدةً عن الآلام، أو أن الآلام عندما تحدث للجسد لا تخُصُّ النفسَ .. لأن الجسد الذي يتألم هو جسدها. وعندما يتألم الجسد، فالنفس المتَّحدة به، وهي من طبيعة بسيطة لا تُلمَس، لا تظل بعيدةً عن الالم؛ لأن الجسد الذي يتألم ليس غريباً عنها بالمرة. هكذا يمكننا أن نفهم آلام المسيح مخلصنا كلنا.
	 وسوف استخدم أمثلةً توضِّح لنا جزئياً -كما يرى المرء ظلال شيءٍ- كيف بسبب الاتحاد، اشترك الابن الوحيد في الآلام، ومع ذلك ظلَّ حُرَّاً من الآلام كإله.
	 أمر الله القدير موسى النبي الحكيم أن يقوم بمعجزات حتى يؤمن إسرائيل أن الله أرسله لكي يحرِّرَهم من العبودية. فقال له الله: "تأخذ من ماء النهر وتسكب على الأرض، فيصير الماءُ الذي تأخذه من النهر دماً على الأرض" (خروج 2: 9). ونحن نقول إن الماء هو صورةٌ للحياة، وأنه رمزٌ لميلاد الابن الوحيد من الآب؛ لأنه مولودٌ من الآب مثل خروج الماء من النهر؛ لأن الابن من ذات جوهر الآب(). وهو الحياة ويحيي كل الأشياء. وعندما يقول الله لموسى: "وتسكب الماء على الأرض، فيصير الماءُ دماً، فقد أشار إلى التجسُّد؛ لأنه عندما تجسَّد أخذ جسداً أرضياً من تراب الأرض. ولذلك قيل إنه مات به (الجسد) مثلنا، رغم أنه بطبيعته هو الحياة.
	 وفي سفر اللاويين يأمر الله بأبعاد الأبرص عن المحلَّةِ؛ لأنه ملوثٌ ونجسٌ، لكن عندما يبرأ، فإنه يتطهر. ولذلك يأمر الناموس الكاهن أن يؤخَذ للمتطهر عصفوران حيَّان طاهران وخشب أرزٍ وقرمز وزوفا ويأمر الكاهن أن يذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماءٍ حيٍّ. أمَّا العصفور الحي، فيأخذه مع خشب الأرز والقرمز والزوفا ويغمسها مع العصفور الحي في دم العصفور المذبوح على الماء الحي، وينضح على المتطهر من البرص سبع مرات فيطهره، ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء" (لاويين 14: 4 - 8). وهكذا، بدم المسيح الكريم، وبالمعمودية المقدسة، نتطهر ونغتسل من لطخات القذارة العالقة بنا، ومن موت الشهوات الحسية. وعلينا أن نلاحظ كيف تتحدث الأسفار المقدسة بطريقةٍ خفيَّةٍ، فالأسفار تشبِّهُ المسيحَ بعصفورين -دون أن يعني هذا وجود ابنين- بل الواحد من اثنين، أي لاهوت متَّحد بالناسوت. العصفوران طاهران، وهذا يشير إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يخطئ؛ لأن الكلمة قدوسٌ في لاهوته وناسوته. ولذلك استخدم الكتاب المقدس الطيور كإشارةٍ ورمزٍ إليه. فارتفاع الطيور في الهواء هو رمزٌ إلى ارتفاعه، وإلى أنه من فوق؛ لأن المسيح هو الإنسان الذي من السماء (1 كورنثوس 15: 47)، رغم أنه وُلِدَ من العذراء بالجسد .. كيف هو من فوق ومن السماء؟ الله الكلمة من فوق ومن الآب، أخذ جسداً من العذراء القديسة، وجعله جسده الخاص. ورغم ميلاده من العذراء، إلَّا أننا نقول إنه نزل به من السماء، وإنه من فوق "ليس أحدٌ صعد إلى السماء إلَّا الذي نزل من السماء ابن الانسان" (يوحنا 3: 13). وهذا القول نفهمه على النحو التالي:
	 إن الكلمة يعطي جسده من صفاته، حتى أننا يمكننا أن نقول -بسبب الاتحاد- إنه (الجسد) نزل من السماء؛ لأنه (الكلمة) عندما اتحد به جعله واحداً معه()، ولاحظ أنه عندما يُذبح العصفور الأول يُغمَسُ العصفور الثاني في دم الأول دون أن يموت. ما معنى هذا؟ إن الكلمة حيٌّ وإن مات جسده. وبسبب الاتحاد، اشترك هو في الآلام؛ لأن الجسد الذي تألم هو جسده هو. وهو الواحد بعينه، اقتبل هو نفسه الآلام دون أن تتألم طبيعته. ومما يساعدنا على الفهم -بل هو ضروري ونافع لنا- أن نعرف الفرق بين التعبيرات المختلفة التي تُستخدَم للحديث عن المسيح الواحد، وهي كلها لا تنطوي على أي نوعٍ من التجزئة، بل تتحدث عن الواحد دون تقسيم، ودون أن تشير إلى ابنين، رغم أن ما حدث للمسيح وكُتِبَ (في الأسفار المقدسة) يبدو ظاهرياً غير منسجم مع بعضه. وهذا ما أعنيه بكل دقة في الأمثلة الآتية:
	 إننا نقول إن الله الكلمة وُلِدَ من امرأةٍ حسب الجسد، رغم أنه هو نفسه يعطي الميلاد لكل البشر، ويدعو الأشياء التي لم تولد بعد إلى ميلادها في الوقت المعيَّن. فكيف يُولد من امرأةٍ ويخلق الأشياء في ذات الوقت؟ هذا ما أعنيه عن التعبيرات المختلفة التي تصف الواحد بعينه. فهو وُلِدَ عندما صار إنساناً مثلنا. وهو يدعو الأشياء التي لم توجد بعد إلى الوجود لأنه الله. وهكذا أيضاً مكتوب عنه: "وكان الصبي ينمو ويتقوى مملوءاً من الحكمة والنعمة" (لوقا 2: 4). هو كاملٌ كإله، ومن ملئه نحن أخذنا؛ لأنه يمنح العطايا الروحية للقديسين، فهو نفسه الحكمة ومعطي النعمة. فكيف ينمو الصبي، وكيف يمتلئ من الحكمة والنعمة؟ هذه هي التعبيرات المختلفة التي تتحدث عن إلهٍ متأنِّسٍ وتصفه بصفاتٍ إنسانيةٍ بسبب الاتحاد الكامل، كما أنه يُوصَف أيضاً بأنه معطي النعمة والحكمة كالله.
	 وهو يدعي البِكر والابن الوحيد. وإذا فحص أحدٌ ما عن معنى الكلمتين، وجد أنه البكر لأن له إخوة كثيرين. لكنه الابن الوحيد وحده الذي لا إخوةَ له بالمرة. ومع هذا، هو ذاته البِكر والابن الوحيد. كيف؟ هو البِكر ضمن إخوةٍ كثيرين بسبب الطبيعة البشرية التي أخذها، وهو نفسه الابن الوحيد؛ لأنه وحده مولود من الله الآب.
	 وأيضاً قيل عنه إنه تقدَّس بالروح وأنه أيضاً يقدِّس كل الذين يأتون إليه. اعتمد حسب الجسد، ولكنه يعمِّد بالروح القدس كل الذين يأتون إليه. فكيف هو نفسه يتقدَّس وهو الذي يُقدِّس؟ كيف اعتمد ويعمِّد؟ يتقدس كإنسان، ولذلك يُقدِّس -إلهياً- كل الذين يعمِّدهم بالروح القدس.
	 هو نفسه أقام الموتى، لكنه أُقيم من الموت. وهو الحياة بطبيعته، لكنه أُحييَ. كيف يكون هذا؟ هو ذاته الذي أُقيم من الأموات، وقيل إنه أُحييَ حسب الجسد، إلَّا أنه هو الذي يقيم ويحيي الموتى كإلهٍ. هو يتألم، ولكنه لا يتألم، أي أنه يتألم في الجسد كإنسان، لكنه غير قابل للألم كإله.
	 هو نفسه اشترك في الصلاة معنا، إذ قال أنتم تسجدون لمن لا تعلمون، ولكننا نسجد لمن نعلم. وهو عَبَدَ معنا؛ لأنه أخذ الطبيعة التي تسجد. لكن إليه أيضاً تقدَّم العبادة لأنه أسمى من كل المخلوقات التي تسجد، فهو الله().
	 لكن لا يجب أن نفصل بين الناسوت واللاهوت، ولا أن نقبل الاعتقاد بأن الناسوت مُتَّصلٌ باللاهوت اتصالاً شرفياً، ولا نقبل القول بأننا نعبد الناسوت معه؛ لأن هذا القول يطفح بعدم التقوى .. بل نعبد الواحد كلمة الله المتجسد الذي تأنَّس وأخذ جسداً اتحد به، له نفسٌ عاقلةٌ مثل نفوسنا. وعندما نعبد الابن لا يجب علينا أن نفصل بين الناسوت واللاهوت، أو نعتقد بوجود أقنومين؛ لأن الله ضابط الكل لم يطلب مِنّا نحن والملائكة أن نعبد بِكرَينِ؛ لأن البِكرَ الذي أُدخِل إلى العالم هو واحدٌ (عبرانيين 1: 6). وإذا دققنا النظر في الطريقة التي دخل بها إلينا، سنجدها سر التدبير الخاص بالتجسُّد. فلقد أُدخِلَ البكرُ إلى العالم عندما تأنَّس، لكنه في العالم دائماً وفوق كل ما هو أرضي، وهو بالحقيقة في مجد الألوهة. والفرق بينه وبين المخلوقات هو الفرق بين الخالق والمخلوقات؛ لأنه الله بالطبيعة وأسمى من كل الأشياء.
	 واحدٌ فقط نسجد له -كما قلت سابقاً- حتى عندما تجسَّد وصار البِكر ضمن إخوةٍ كثيرين. واحدٌ هو الذي سجد له المولود الأعمى عندما شُفِيَ بمعجزةٍ؛ لأن الانجيلي يذكر: "ووجده يسوع في الهيكل وقال له: هل تؤمن بابن الله؟ فقال الذي شُفِيَ: ومن هو يا سيد حتى أؤمن به؟" عندئذٍ أعلن المسيح عن نفسه متجسِّداً بالكلمات التالية: "الذي تراه وهو الذي يكلِّمُك هو هو" (يوحنا 9: 37). وهنا استخدم المسيحُ صيغة المفرد، وهذا يعني أنه لم يسمح بأن نفصل اللاهوت عن الناسوت. لذلك إذا أراد أحدٌ ما أن يصف عمانوئيل بأنه إنسانٌ فقط، فعليه أن يتذكر أن الاسم لا يشير إلى إنسانٍ فقط، بل إلى كلمة الله الذي اتحد بطبيعتنا. والواحد ذاته سجد له التلاميذ عندما رأوه ماشياً على المياه: "سجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله" (متى 14: 33).
	 ونحن لا نقول إننا نعبد الناسوت مع اللاهوت؛ لأن في هذا القول فصلٌ شنيع. فكلمة "مع" تُقال ضمن حديثٍ واضحٍ عن طبيعةٍ مركَّبةٍ سوف تغري بالحديث عن اثنين. وعادةً نحن لا نتحدث عن واحد بعينه ونقول إنه يحيا مع نفسهِ، أو أكل مع نفسهِ، أو صلَّى مع نفسهِ، أو مشى مع نفسهِ .. ذلك أن حرف الجر "مع" متى أُضيفَ، أصبح يعني الإشارة إلى شخصين (أقنومين). لذلك، كلُّ مَن يقول إنه يعبد الناسوت مع اللاهوت يعتقد بدون شكٍّ بوجود ابنين، ويفصل اللاهوت عن الناسوت. والاتحاد نفسه إذا أُخِذَ على أنه مجرد مشاركة في الكرامة أو السلطان، يصبح اتحاداً غير حقيقيٍّ .. وهذا ما أوضحناه بكلمات كثيرة سابقاً.
	37- ضد الذين ينكرون الاتحاد الطبيعي:
	 البعض يثرثر ويهذر على التدبير الخاص بتجسد الابن الوحيد()، ويحاولون أن ينالوا من السر الكريم العظيم والغالي جداً عندنا، وعند الأرواح السمائية .. هذا السر الذي به نخلص، يحاولون أن يشوهوا جماله الحق. مع أن الأجدر بهم أن لا يستهينوا بما هو حقيقي، بل عليهم أن يتطلعوا بعيون فاحصةٍ مشتاقةٍ إلى أن تعرف عمق الأسفار المقدسة، حتى يسيروا على ذات الدرب الصحيح تابعين الآباء القديسين الذين علَّموا مستنيرين بالروح القدس، وحدَّدوا لنا الإيمان وقالوا إن الله الكلمة مولودٌ من ذات الجوهر الآب بطريقة لا يعبَّر عنها وأنه به خُلِقَت كل الأشياء ما في السماء وما على الأرض، الذي لأجلنا ولأجل خلاصنا نحن البشر نزل إلى السماء وتجسَّد وتأنَّس وتألم وصعد إلى السماء وسياتي في وقته ليدين الأحياء والأموات().
	 لكن البعض الذين يظنون أنهم متعلِّمون، وهم في الحقيقة مغرورون وقد انتفخوا بالكبرياء، متى سمعوا كلمات الإيمان يهزأون بها ويهاجمون حقائق الإيمان مدَّعين أنها أفكارٌ جنونية. لكننا نحن نعتقد على وجه الخصوص، أن معرفة الحق قد كُشِفَت باستنارة الروح القدس للقديسين، أمَّا هؤلاء المستهزئون الذين يظنون أنهم وحدهم يعرفون ما هو الصواب، هؤلاء لا يعترفون بأن الابن الوحيد ابن الله هو ذاته الله الكلمة المولود من ذات جوهر الآب الذي تألم في جسده لأجلنا، رغم أنه كإله، غير قابل للألم. وهم يدَّعون بأن الكلمة لبس-بشكلٍ مستقلٍ عنه (مثل من لبس الرداء ويصبح الرداء ملتصقاً به فقط)- الجسد الذي وُلِدَ من العذراء القديسة، وأنه نَسَبَ إلى جسده نوعاً من المجد بسبب الصلة التي نشأت نتيجة اتصال الكلمة بهذا الجسد. وهم لا يؤمنون بالاتحاد، بل يقولون إن الابن في الجسد حصل من الله على المساواة في الكرامة والسلطان حتى أنه دُعيَ بالأسماء المعروفة: الابن والمسيح والرب. هذا اختراعٌ لا صحةَ له على الإطلاق. والإنسان الذي اخترعوه وقالوا إنه تألم وأن آلامه تُنسَب للكلمة مادام الإنسان يسوع المسيح قد اتصل بالله الكلمة .. هذا تعليمٌ بانفصال اللاهوت عن الناسوت، أي بقاء الطبيعتين كلٍّ على ما هي عليه بدون اتحاد.
	 إنني أُريد أن أكشف ضَعف هذا الرأي على قدر استطاعتي. وسوف أبدأ بشرح ما تذكره الأسفار الإلهية عن الابن المتجسد: لقد جاع المسيح، وتعب من الرحلة (المشي)، ونام في القارب مرة، وضربه معذِّبوه، وجلده بيلاطس، وبصق عليه الجنود، وطُعن في جنبه بالحربة، وقُدِّم له الخلُّ الممزوجِ بالمر. بل أكثر من هذا، ذاق الموتَ وتألَّم على الصليب وتحمَّل إهانات اليهود. كل هذه الأمور يعتقد المخالفون أنها حدثت لإنسان، ويمكن أن تُنسب فقط لأقنوم الابن ذاته. لكننا نعتقد بإلهٍ واحد، الآب ضابط الكل خالق كل الأشياء المنظورة. وأيضاً بالواحد ربنا يسوع المسيح ابنه، ونرفض أن نقسِّم عمانوئيل إلى إنسان مستقل عن الكلمة، بل نعترف بأن الكلمة صار إنساناً بالحقيقة مثلنا، وأنه هو نفسه إلهٌ من إلهٍ. وإذ أخذ شكلنا صار إنساناً مثلنا مولوداً من امرأةٍ، وأنه بسبب اتحاده بالجسد تألَّم بكل الإهانات، لكنه احتفظ بما له من عدم الألم لأنه ليس إنساناً فقط، بل هو نفسه الله. وكما أن الجسد هو جسده، هكذا آلام الجسد ورغباته غير الدنسة وكل الإهانات التي وجهها البعض، كل هذا احتمله هو؛ لأنه كان موجَّهاً إلى جسده الخاص به. لقد تألم دون أن يتألم(). ولما وضع ذاته لم يتحوَّل إلى بشرٍ؛ لأنه احتفظ بخواص طبيعته، وبكل ما يجعله أسمى من المخلوقات. ولهذا وحده يمكننا أن نتحدث عن تواضعه.
	وإذا افترضنا أنه تغيَّر أو تحوَّلت طبيعته الإلهية إلى طبيعةٍ جسديةٍ، فإن ذلك يقتضي منّا الاعتراف، بإرادتنا أو بغير إرادتنا أن الطبيعة الإلهية قابلة للتغيير. لكنه ظلَّ غير متغيِّر رغم تجسده؛ لأن من خواص الطبيعة السمائية عدم التغيُّر وعدم الألم، بينما من خواص الجسد التغيير. وعندما أخذ جسداً وأصبح جسده الخاص به لأنه اتحد به؛ لذلك، وبسبب هذا الاتحاد نقول إنه تألَّم حينما تألَّم جسده، لكن صفة عدم الألم هي أيضاً صفة حقيقية تخصُّه.
	 وإذا كان عمانوئيل قد تمجَّد بالألم، كما قال هو نفسه عندما جاء لكي يتألم على الصليب المكرَّم: "الآن ابن الإنسان يتمجد" (يوحنا13: 13)، فلماذا لا يخجل الذين ينسبون مجد الألم إلى إنسان له مجرد صلة شرفية تجعل له كرامة الكلمة؟ لأنه -حسب ظنِّهم الخاطئ- يعتقدون أن الابن حسب إرادة الآب ومسرته الصالحة، اتصل بإنسانٍ، وجعل هذا الإنسان مساوياً له في مجده، وسَمَحَ لهذا الإنسان أن يصبح المسيح وابن الله والرب. الاستنتاج المباشر لمثل هذا التعليم الخاطئ أن الكلمة لم يتجسد ولا تأنَّس بالمرة. وهذا يجعلنا نعتبر معلمي المسكونة القديسين، معلِّمين كذبة. وإلَّا دَعوا أصحاب الرأي المخالف يبرهنون لنا أن مجرد اتصال بين الكلمة وانسان (أي مجرد الاتصال) له قوة وفاعلية التجسُّد! وإذا ظنُّوا أن استنتاجنا هو غير ما يعلِّمون به، فلماذا لا يتحدثون عن التجسد؟ ولماذا يصفونه بأنه مجرد اتصال بين اثنين؟ أليس من الصواب أن يقولوا إن كلمة الله الآب اتحد بإنسانيتنا؟ وهكذا نعتقد أنه في جسده الخاص قد تألم لأن الآلام تخص الناسوت، بينما اللاهوت هو فوق الآلام.
	 لكن طريقتهم في فهم آلام المسيح، وهي مجرد نسبة الآلام له، لا أعرف كيف اخترعوها، لأنهم بهذه الوسيلة قد سلبوا من عمانوئيل مجده() وجعلوه مثل باقي الأنبياء. هذا فعلوه بكل يقين، وهذا ما سوف أُبرهن عليه من الأسفار الإلهية.
	 تذمَّر الشعب على موسى وهرون في البرية: "ليتنا مُتنا بيد الرب في أرض مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزاً للشبع" (خروج 16: 3)، وكان على موسى الحكيم أن يسألهم: "لماذا تتحدثون بصيغة الجمع: "نحن"؟ مَن نحن؟ أنتم تتذمَّرون ضد الله وليس ضدنا نحن، أي أنا وهارون. لأن الله ضابط الكل كان يحكم ويملك في العهد القديم شعب إسرائيل من خلال الأنبياء، حتى رفضوا مُلك الله وتذمَّروا ضد صموئيل (1 صموئيل 8: 50)، وطلبوا مَلِكاً يملك عليهم. وإذ حزن النبي جداً قال له الله: "اسمع لصوت هذا الشعب لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي قد رفضوا لكي لا أملُك عليهم" (1 صموئيل 8: 7). وفي موضع آخر قال المسيح أيضاً للرسل القديسين: "الذي يقبلكم يقبلني" (يوحنا 13: 20). ووعد أنه سوف يخاطب الرحماء الذين سيقفون أمام كرسيه: "تعالوا إليَّ يا مباركي أبي خذوا الملك المُعد لكم قبل إنشاء العالم" (متى 25: 34)، وإنه سوف يعترف بهم كخاصته. والذين سلكوا طريق البر، وكانوا مترفقين بالآخرين: "ما فعلتموه بأحد هؤلاء الصغار فبي قد فعلتم" (متى25: 40).
	 وفي كل الأقوال السابقة، واضحٌ كيف ينسب كل شيء لصاحبه. فشعب إسرائيل كان يتذمَّر ضد موسى وهرون، إلَّا أن الأمر نُسِبَ لله رغم أن موسى وهرون هم بشرٌ مثلنا. وكذلك الذين كانوا مترفقين ورحماء مع الآخرين، هؤلاء نُسِبَت أفعالهم للمسيح نفسه لأنها كانت موجَّهةٌ إليه، رغم أن ما فعلوه كان مع بشرٍ مثلنا. فهل هذا هو الذي يقصدونه بالحديث عن انتساب الآلام للكلمة؛ لأنه (الكلمة) كان على صلةٍ بإنسانٍ يتألم؟ إذا صحَّ هذا، فلماذا لا يُحسَبُ هذا المتألِّم مجرد إنسان ولا شيء غير إنسان؟ وإذا صحَّ هذا فإن عمانوئيل ليس الله بالحقيقة، ولا الابن الوحيد، ولا بالطبيعة الله. وفي الأمثلة السابقة حُسِبَت أعمال البشر الموجَّهة لموسى وهرون موجَّهةٌ ضد الله، وكذلك أعمال القديسين الذين ترفَّقوا ورحموا الجوعى والمرضى حُسِبَت أعمالهم على أنها موجَّهةٌ للمسيح. إلَّا أنه لا موسى ولا هرون ولا الرحماء أكرمهم الكلمة وجعل أيَّاً منهم شريكاً ومساوياً له في الكرامة.
	 وإذا قالوا إن هذا الإنسان وحده (المسيح) هو الذي نال الكرامة والمساواة. فماذا ستقولون عندما ترون إله ومخلص الكل يجلس ويدين، ليس حسب الظاهر، بل بالعدل (يوحنا 7: 24)؟ لماذا يجلس هو وحده مع الآب؟ وكيف سيأتي كديانٍ، ومعه الملائكة تخدمه؟ لماذا نعبده هو وحده، ومعنا كل الأرواح السمائية؟ إن الهراطقة يوافقون على ما نقوله الآن، ويعترفون أنه حقٌ، أي أن الآلام لم تلمسه كإله، لكنهم مخطئون جداً في فهمهم لآلام المسيح().
	من كلِّ هذا يظهر لنا أنه وإن كان الكلمة قد تجسَّد، إلَّا أنه وهو في الجسد لم يكن مثل الباقين (أي الأنبياء .. إلخ). ونحن يا سادة نؤمن بالاتحاد بين الكلمة والناسوت، ونرى أن الآلام تخصُّ الناسوت، ولكنه غير قابل للآلام كإله. وإن كان قد تجسَّد وصار مثلنا، إلَّا أننا نعترف بأُلوهيته ومجده الفائق وعطاياه الإلهية.
	 ونحن نضع الاتحاد كأساس للإيمان. ونعترف بأنه تألم في الجسد، ولكنه ظلَّ فوق الآلام؛ لأن عدم التألم من طبيعته. وعلينا الاحتراس من فصل اللاهوت عن الناسوت، ومن التقسيم إلى طبيعتين، أو فصل كل طبيعة عن الأخرى، لأننا إذا فعلنا ذلك، ونسبنا الآلام إلى جسده -الذي جعله جسده الخاص- فإننا نضع الذي وُلِدَ من العذراء القديسة، أي عمانوئيل الذي يعني اسمه "معنا الله"، في ذات مقام موسى وهارون.
	 وعلى الرغم من أنه يقول من خلال الأنبياء: "بذلت ظهري للضاربين. وجهي لم أستر عن العار والبصاق" (أشعياء50: 6)، وأيضاً: "ثقبوا يديَّ ورجليَّ وأحصوا كل عظامي" (مزمور 22: 16 - 17)، "وضعوا في طعامي علقماً، وفي عطشي يسقونني خلَّاً" (مزمور 69: 21)، فإننا نخصِّصُ كل هذه للابن الوحيد الذي تألم تدبيرياً في الجسد، حسبما تعلِّم الكتب المقدسة: "لأننا بضرباته شُفينا.." (أشعياء53: 5). ولكننا نعترف أنه غير قابل للألم بالطبيعة. لذلك، كما قلت سابقاً، هو نفسه إلهٌ متأنس، والآلام تخصُّ الناسوت، أي تخصُّه هو، لكن من حيث هو إله، هو غير قابل للآلام.
	 هذا هو الاعتقاد الصحيح الذي يجعلنا أتقياء، وهذه هي التعاليم الأرثوذكسية التي تجعلنا نتقدم وننمو ونسعى إلى جائزة دعوتنا العليا (فيلبي 3: 14) في المسيح يسوع، الذي به وله مع الآب، المجد مع الروح القدس إلى دهر الدهور آمين (أهـ)().
	 بركة الآباء أثناسيوس وكيرلس وديوسقوروس تشملنا جميعاً.
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