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 ثح  د  " يفا  "تناقض -كما قال-نيافة األنبا بيشوي ليجد ملاذا يتطوع ال أدري  

  ناسهو كما ساااابش سأ اااار عن اخلطية اجلدية عند القديس ساااااسيرسن األنطاك   جورج فرج 
 فتح   ؟يُنشاااار عندنا يف عناااار عن هعا املو ااااوعأسل ثح  عن القديس ساااااسيرن األنطاك  

على ساااااانوا  عمرض الهب  اااااا ى  ا عليه  س جديد كان جيب أن نشااااااار الباؤ  سامل ل  
ويه اجل ود سالناران سحماسلة التشااااينااااح أن ياون فهل   عناااار لي د إىل  ليدرن مث يعود

 ؟ثنيلباؤ  ستشجيع ارد على التض يةاله  

 خطية الطبيعة:

ان ثناسااااايون الرساااااو  العي   يأنيافته باساااااد القديس  ملاذا زج  ال أدري سأيضاااااا   
 سغسااااااااااااااطينون سأقطا بل سالعني  العي دار بني القديس أ  طرفا  يف احلوار الساااااااااااااااا ن

البيالجية الهب طرؤت عدة أسااةلة جديدة   تان عطرسؤة يف البر  الالتيع عنس سااقو  
 (1)؟عالقة اجلنس البشري بآد  –عقوبة اخلطية  –النعمة  –ععمودية األطفال  –آد  

 شاابوال  عيف هعا اجلدل؛ ألنه كان  ثناساايونأال ميان ؤشاار القديس يف احلقيقة   
 –دن لوهية الرسح القأُ  –سؤدانية جوهر الثالوث  –لوهية الر  أ رى سه س أُ  ع  ي ااااااااااااااامبو 

ساااااااابب  سااااااااد االبن الالمة سعا عن مث   سال  سلعلك كتب عن اخللش أ   الص اإلنسااااااااان
 ،ا هو أعظمبل بم ،بمشكلة الخطيةثناسيون س  ينشبل القديس أؤققه االبن الالمة  

  مشكلة الموت ووه

                                                           
العقيدة سه  عقالة يشرح فيها  11س 2  يان أسغسطينون يعرف اليونانية  كما أقر  هو بنفسه )التعليد املسي    (1)

املسي ية(  سهو العي أك د على  رسرة ععرفة العربانية ساليونانية  سيف زعن أسغسطينون  متان جريس  عن العربانية 
 الالتينية )الفوجلاتا( إىل ساليونانية  سلعلك استطاع ترمجة األسفار 
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 ( 4س 4 سد الالمة ) "عن اهلل ثحاد   جاء املو ُ "* 

ألن تعدي الوصااااااااية " سظ النااااااااياغة نفسااااااااهاسالؤ    على البشاااااااار" املو ُ  "علك  * 
س فقال  سقد  ااارح أثناسااايون عاذا يقناااد بعلك " الطبيعيةؤالتهد األسىل أس إىل  أعادهد
 س أ افمث  هاعا بالضرسرة يل قهد الفناء مبرسر الزعن"  دسا عن العد ج  هند كما سُ "ؤىت أ

تااه الوجود بقوة الالمااة سحمبإىل  واعُ سقااد دُ  -ؤااالااة عااد  الوجود-"كااانوا يف ؤااالااة طبيعيااة 
عا هو غري إىل  "كان طبيعيا  أن يرجعوا سسلعلك  (5-4س 4 ساااااااااااااااد الالمة للبشاااااااااااااار" )

 ( 5-4س 4عوجود عندعا فقدسا ععرفة اهلل" )

 العدم:اإلنسان الطبيعي المخلوق من 

سهو   هو "صاااااااورة اهلل سعثاله"  (5س 4الوجود هو هبة حمبة الالمة للبشااااااار ) -1
 يستعاااد    اهلل الااااا نعن  ألن الوجود هباااة   ؛(5س 4"الاينوناااة" على عثاااال اهلل الااااا ن )

ته" الوجود بقوة الالمة سحمبإىل  واعُ "ألن البشاار قد دُ  ؛عن هعض النعمة الوصااية  هو ؤرعان  
 إىلاإلنساااااااااااااااان الطبيع  امل لول عن العااد  ليس لااه سجود؛ ألنااه جاااء   سلااعلااك  (5س 4)

 عن ذلاااااك يف القااااادان البريبوريس "َّاااااا   يان كو نااااات الوجود عن العاااااد   كماااااا نعرب  
إلنسااان"  هاعا جيب أن نفهد هعض الفقرة بالعا  الهب سرد  يف الفناال الرابع ستارر  ا

لى إال أنه بسااااااابب  لقته ع  ش عن العد ل  ألنه  ُ  ؛ت  مي   اإلنساااااااانُ يف أكثر عن عو اااااااعس "
س 4) "قوة الفناء الطبيعي ويبقى في عدم فناءصااااااااااااااورة اهلل الاا ن  كان َّانا  أن يقاس  

يعية حالة طبالوجود عن إىل سقبل ذلك يقول القديس أثناسااااااااايونس "اإلنساااااااااان ُدع     (6
وة بق -ؤساااااب القديس أثناسااااايون نفساااااه–  فهو كا ن  (5س 4" )هي حالة عدم الوجود

  لعد ليس هو ا الفناءُ ب سب الطبيعة اإلنسانية  (  سعلى ذلك  ف5س 4اللوغون سحمبته )
سهو   أي التاوين العي عنه كو ن اإلنسااان  الطبيعةلة احلاسهو هنا بالتأكيد   سلانه املو 

بل  ،ذهن العصتتتتتس الوستتتتتي إلى ذلك  ر  فالطبيعة ليستتتتتت كيانا  كما  باد    "عد  الوجود"
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  عة ه  الوجودالطبي؛ ألن ال يوجد  ااااااااا ء اةه الطبيعةأنه  مبعىن  فعل   ما هو كائن   عني 
لوجود ألن ا ؛عاا ال سجود لاهإىل    أيالعاد إىل  ه  العودة "الوجود الطبيع "إىل  سالعودة

 اإلنساين احلقيق  هو النورة اإلهلية سعثال اهلل الاا ن 
ان   سلعلك فعندعا يفقد اإلنساافالوجود  جمرد الوجود هو عطية سهبة عن اهلل -2 

العاااااد   أس الفنااااااء الطبيع   سنالؤظ أن القاااااديس إىل "ععرفتاااااه بااااااهلل"  يعود عرة  أ رى 
يقناااد باااااااااااااااااا "ععرفة اهلل"  املعرفة اإلنساااانية الدسنية  أي عثل ععرفة األ اااجار  أثناسااايون ال

(  1س 5الهب  عل اإلنسان "حييا ؤسب اهلل" ) سد الالمة  سغري ذلك  بل املعرفة ساملياض
 سه  ععرفة عندرها الشركة  سلعلك ميي ز أثناسيون بني نوعني عن الفسادس

ا عن "  يات   اهلل أن خيلقن سأثناساااااااااااايونالقديس ل يقو س الفستتتتتتتتتتاد الطبيعي - 
العد   سلانه سهبنا بنعمة الالمة إعاانية أن نعيش عثل اهلل  أس ؤساااااااااااااااب اهلل )أي أن 

(  سلان البشااااااار مبشاااااااورة الشااااااايطان "ؤولوا سجوههد عن األعور 1س 5ياون لنا سجود(" )
طبيع ؟ جييب (  فما هو الفساااااااااد ال1س 5أعمال الفساااااااااد الطبيع " )إىل األبدية  سحتولوا 

س أ  لاياينعلك الفساد  الضع  ايقند بأثناسيون بأن البشر "بالطبيعة فاسدين"  سهو 
له عالقة  الفسااااااااد هنا ليس  فقابل للمو  ؤىت بدسن اخلطيةالالوجود اإلنسااااااااين الطبيع  

بالشااار سال باخلطية  بل هو حتلل ساهنيار الوجود اإلنسااااين ؤساااب النب نفساااهس "بالطبيعة 
لانهد بنعمة ا ااااماكهد يف الالمة  كان ميانهد أن يفلتوا عن الفساااااد الطبيع  فاساااادين  

الفسااااااااااااااااد هنا هو عد  القدرة على البقاء؛ ألن البقاء أس ف(  1س 5لو بقوا صااااااااااااااااحلني" )
الوجود   اص  باهلل سؤدض  أعا سجود اإلنسااااااان  فهو نعمة عن اللوغون  هو سجود  جعل 

"بسااااابب أن اللوغون ( 2س 5دهد الطبيع " )"سااااااىن الالمة فيهد هو سااااابب عد  فساااااا
هد ألن اهلل  لش اإلنسااااان على صااااورة أزليته"  سااااان فيهد  فسن فسااااادهد الطبيع    ميساااا 

 ( 2س 5) سد الالمة 
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 الدا  س لو كان اإلنسااااااااااااان الفستتتتتتتتتاد عيس الطبيعي الكي جاء ب كم الموت - 
ن العد  ان اإلنسااااااااااااااان "ُ ل ش  ععدمي املو  بالطبيعة؛ ل ع ج ز  املوُ  عن أن يقم  عنه  سل

إال أنه بسااااااااااااابب  لقته عن العد  على صاااااااااااااورة اهلل الاا ن كان َّانا  أن يقاس  قوة املو  
سد الالمة  الطبيع  سيبقى يف عد  عو   أس قوة الفناء الطبيع   سيبقى يف عد  فناء" )

  (6س 4
(  سهناااااااا يقول 4س 4سلان  جااااااااء ؤاد املو   سعلاااااااك املو  ثحاد إهل  ) 

ُدسا عن إىل أثناسااااااايونس "ألن تعدي الوصاااااااية أعادهد  ؤالتهد الطبيعية  ؤىت أهند كما ُسج 
الالسجود  أي أن إىل   أي العودة (4س 4العد   هاعا أيضا  يل قهد الفناء مبرسر الزعن" )

 ( 5س 4عا هو غري عوجود )إىل يرجعوا 
ركة يف إلنساااااان فا ق د  الشاااااالتعد ي  ل د  الفناء؛ ألن صاااااورة اهلل نُز ع ت  سألن اإذن  

 اللوغون  سألن املو  صار  له السيادة علينا 

عد   الفناء أسإىل  ه  حتلل اإلنسااااااان سعودتههنا ساألساااااااسااااااية  القضتتتتتية الكبس  
العد   إىل "هتلك سترجع  يساااااااااااااامح به اهلل  كانت اخلليقة عهددة بأن عا سهو   الوجود

  (4س 7ت نعمة َّاثلة صااااااااورة اهلل" )ع  ز  "نُ هو  الموتياون    سبالتا (4س 5بالفساااااااااد" )
 ؛عن العد  لشن يرد اهلل الالمة اإلنساااان العي  ُ أس   ن تُعاد النعمةسبالتا  فاخلالص هو أ

 ( 5س 7عد  فساد" )إىل  "ألنه هو سؤدض القادر أن يأيت بالفاسد

 فما هي طبيعة الخطية؟

عا هو  "كل سنثناساايو ه ؤسااب كلما  أألن ؛أي كينونة  ليساات لل طية طبيعة 
هو العي  الوهم اإلنستتتانيإمنا   (1)(5س 4سكل عا هو  ري فهو عوجود" )  فهو عد   ااار  

                                                           
 1964 عا  رقس اجليزة  رمبا يفع   أةع سوى عظة ساؤدة يف ؤيايت كلها عن القمب صليب سولاير يف كنيسة عار (1)

سكانت عن التوبة  سكي  أن الشر جيعل ؤياة اإلنسان عزي فة  سجيعل اإلنسان يظن أنه بأعماله سوف ياون له سجود  
أعظد عن الوجود العي سهبه اهلل  مث اقتبس القمب صليب سولاير عبارة القديس أثناسيون  سكان يقرأ عن ترمجة القمب 
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عمالنا تتبدد عند عوتنا ؤسااااب كلما  املزعور   سلان كل أسجود نظن أن الشاااار  له ناجيعل
 ( 4س 146)

 الخطية والموت:

اخلطية تضااااااار    "بل مها ععا  "عد    two actionsليسااااااات اخلطية ساملو  فعلني  
ؤدض هو فاهلل س   ألنه ليس "ساجب الوجود" ؛املو إىل  الايان اإلنساااااااااين املا ل بالضاااااااارسرة

أس نعمة نزعها   هو عن ة  فهو نعمة  ا سجودنا حننأع    هو "الاا ن"  "ساجب الوجود"
  منا سجودا  آ ر غري الوجود احلقيق  األننا  ؛اهلل عنا

 اني:حقائق خاصة بالوجود اإلنس ثلث

 سلان اهلل "رأى عاد  قادرة  األ اااااااااااااايااء بالمتاه اهلل عن العاد  كال   ش  ل      :األولى
 ( 3س 3" )إضافية   وأعطاه نعمة   ،فيها ق  ل  على ال الة التي خ  اإلنسان أن يبقى دا ما  

اخلري  س اهنيأؤد االإىل  ن متيلس كان اهلل يعلد أن "إرادة البشاااااااااااااار ميان أالثانية
تعع "اخللود يف السااااااماء"  نعمة الصتتتتتورةسؤفظ   عن ة اال تيارؤرية   (4س 3سالشاااااار" )

ن فساااااوف جيلبو  ا  سصاااااارسا أ ااااارار   سا )عن الناااااورة("أعا إذا تعدسا الوصاااااية سارتد   ( 4س 3)
ن املو  العي سوف جيلبه اإلنسان هو "ؤسب أسالؤظ   (4س 4نفسهد" )املو  على أ

ة   ؤريار أن االنساااااااااااااااان  لول  عن العد العد  باعتبإىل أي العودة   "طبيعة اإلنساااااااااااااااان
ألنه  ال   ؛ساملو  ليس غريبا  عن اإلنسان  املو إىل  إعااحلياة س إىل إع ا  ت دي اال تيار
 ( 4س 3األبد" )إىل  "ميو   ارج الفردسن سيبقى يف املو  سالفساد سالوصية

سه    يةاإل ااااااااااافعطيت لا  حتفظ النعمة أُ ألهنا  ؛عان النعمةالوصااااااااااية ه  أ :الثالثة
 -يونثناسؤسب كلما  أ-  هو الوجود اإلنساين  هاعا   ركة البشر يف قوة اللوغون

                                                           
 ذايت سأعما  كلها الناحلة سالشريرة ععا  إىل أعماق   ستبري   نظريت إىل الالما   عرقس داسد  سنفع 
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عودة فااسن    سبااالتااا  (5س 4) "الوجود مب بااة اللوغون للبشاااااااااااااارإىل  دعوة عن اللوغون
عند فقدان   "عا هو غري عوجود"إىل هو العودة   عا ساااااااااااااابش هعض الدعوةإىل  اإلنساااااااااااااااان

 ؟فما هو عيس الموجود إذن،  (5س 4)اإلنسان ععرفة اهلل 

 ؤسب احلقا ش الثالث السابقةس

 ألن اإلنسااااااان "عيت   ؛ؤالة الوجود احلقيق  أي  ةهو ضتتتتتياو الصتتتتتورة اإللهي* 
ن هعا  ااد عا أن يقفز أؤد سيظن أسقبل   سه  ؤقيقة ليس هلا عالقة باخلطية  بالطبيعة"

العا  إىل  د لت اخلطيةنساااااااااااان ساؤد بس" (س12س 5ذكرض رساااااااااااول الر  يساااااااااااوع يف )رس 
 ز بنيسد الانس  ميي  عل  مُ ان النعود سنعك ر بأ  سباخلطية املو "

 املو  ؤسب الطبيعة  -
 املو  العي جاء باسر الوصية سالتعدي  -

ان اإلنسااااااااا يأ" سهو ؤالة اإلنساااااااااان احلقيقية الهب يقول عنها أثناسااااااااايون ساألول
يقاس   كان َّانا  أن   إال أنه بسااااابب  لقته على صاااااورة اهلل الاا ن  لش عن العد العي  ُ 

 ( 6س 4) "لو أنه أبقى اهلل يف ععرفته  سيبقى يف عد  فساد ،قوة الفناء الطبيعي

كانوا )البشاااااااااااااار( بالطبيعة " سعا هو غري عوجودإىل  ل اإلنساااااااااااااااانهو حتو   سالثاني
 "الطبيع  )املو ( لو بقوا صاااحلنين يفلتوا عن الفساااد أسكان ميانهد   (1س 5فاساادين" )

سادهد كان ف   "بسبب ساىن الالمة فيهد سثناسيون نفسهأهعا ؤسب  رح   (1س 5)
  بيعيا  ط ا  لد يعد فساااادف  قوة   ساااب املو ُ تاك  سبعد التعدي  (2س 5الطبيع    ميساااهد" )

"سكان عن هل  إ( ألنه جاء ثحاد 2س 5بل صاااار  له سااايادة أقوى عن سااايادته الطبيعية" )
صاااااار ا ن   أي املو   ما كان طبيعيا  ف  (2س 6عن ؤاد الشاااااريعة" )  املسااااات يل التهر 

 ( 1س 7سهو ؤاد اهلل )  "عوتا  متو " سثحاد
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اثلة اهلل زعت صاااورة َّسنُ   الطبيع  ي الفسااااد  ل التعد  ؤو   عاذا فعل التعدي؟إذن  
س 7ية )سلعلك   تان التوبة كاف   العدإىل  صار الوجود اإلنساين سا را  سبالتا    (4س 7)
3 ) 

 سبب  جسد ابن اهللليست الخطية هي 

ساساااتعارسا هعا النموذج عن العنااار الوساااي    اخلطيةأساااساااوا تعليمهد على العين 
القبط   مث عن ؤركة اإلصاااااااااالح سكتب اإلرسااااااااااليا   سبالعا  ساااااااااربجن املعمداين املعلد 

عوا عة ه الء األنبا  نودة الثال  نفسه  س األسل لعدد غري قليل عن اإلكلريسن  سيف عقد
اخلطية قبل املو   سبالتا  صااااااار  ه  املركز ساملفساااااار العي يشاااااارح عمل االبن له ا د  

(  21 - 12س 5يف )رس  الرسااو  هددسااتور أس  ااالتهد  سبالطبع  ظن ه الء أهند سجدسا 
بش سلان هعا النب بالت ديد يقول عاس عا يقولونه  سهو عا سبش سأن  رؤناض بعاليه س 

 هللساإىل يف أكثر عن عو ع  سلان يف اإلعادة إفادة لعل القلو  ترجع أن نشرناض 

  (12س 5اخلطية ه  سبب املو  )رس  -

ا  الال  عسبالتا    ملو العا   سباخلطية اإىل بسنسااان  ساؤد  د لت اخلطية  -
(س اجتااز املو      إذ 12س 5سلاعلاك توجاد قراءة يوناانياة غري القراءة الالتينياة لنب )رس 

ب األصل ؤس)سفيه  أي يف آد   األصل اليوناين( ؤسب )فيه  أي باملو   عأ طأ اجلمي
  (الالتيع

إىل (س "علاااك املوُ  عن آد  14س 5سعاااا ي كاااد صاااااااااااااا اااة القراءة اليوناااانياااة هو )رس 
(  سعا  23س 5عوسى"  سه  فمة   تان فيها  ريعة  سهو عا أكدض الرسول نفسه يف )رس 

 ؟فكيف مات بشتتس  لم يخطاوا خطية مدمه الء رغد "أهند   خيطةوا على  اابه تعدي آد " 
د  بل قالس "على  اابه تعدي آد  العي هو عثال ا يت"  سلان الرسااول   يق  عند هعا احل

كمااا أ طااأ آد ؛ ألن آد  طلااب البقاااء األباادي باااملعرفااة  سأن   خيطئأي آد  األ ري الااعي   
 ياون له الوجود األبدي املستقل عن اهللس "يو  تأكل عنها تنري كاهلل"
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 (15: 5بخطية واحد مات الكثيسون )رو 

س 5" )رس م لكالرسااااااااااااااول عن "الوراثاة"  بال عن " هااعا عاا  الاال  س  يتالد
ألن الخطيتتة  ملتتك بتتالموت، أو في الموت، فهي ستتتتتتتتتتتبتتب الموت في مدم، (؛ 21

؛ ألننا نساااااااااااعى للبقاء بالتعدي سؤفظ العا  ولكن الموت صتتتتتتتتتار ستتتتتتتتتبب الخطية فينا
 بالشر 

 (  أي مبقارنة اخلطية باهلبة 21 - 16س 5سمبقارنة نتا ج املو  يف األعداد )رس 
جند أن اخلطية عن اإلنسان  سه  سبب املو  "خبطية الواؤد علك املو  بالواؤد )آد (  
فباألسىل كثريا  العين ينالون فيض النعمة سعطية الرب مبلك الواؤد يسااااااااااااااوع )آد  األ ري(" 

 ( 17س 5)

(س "ؤىت  21س 5مبعنااااااااية الواؤد ُجع ل  الاثريسن  طاة أي أعوا   سالدليل هو )
 يف املو     "  كما علات اخلطية

 يف النهاية نوجه بعض األسةلة للعين يعلمون بوراثة اخلطيةس

إذا كنا عا نزال خنطئ بعد املعمودية ساملريسن ساإلف ارساااااااااااااتيا  فهل نقع حتت  -1
ؤاد املو ؟ أبدا ؛ ألن العي أُبيد هو املو  ساهلاسية  سالدليل هو صاااالواتنا يف القداسااااا  

 ساألجبية 

عن املو ؟ ذلك املو  العي نراض ظاهرا  يف الدفاع عن  طايانا عاذا تعل مون  -2
 وفا  على كراعتنا ؤفاظا  على ؤياتنا املهددة باملو   سالعي نراض ظاهرا  يف اهلجو  على 

 ا  رين سيف الاثري عن تفاصيل ؤياتنا؟

هل هعا  فال  ااااااااا ء  لقد ؤنااااااااارع التعليد عن املو  عندنا يف املو  البيولوج   
 ري عأساة اإلنسان سعمل االبن الالمة يف اخلالص؟كاف لتفس


