
 

  إيبارشية جنوبي أمريكا لألقباط ٔالارثوذكس

  م٢٠١٥ يناير     لشهرية لألباء الكهنةالرسالة ا

  التجسد والانسان الجديد

ى عبادة إله  يصف بعض املفكرين الانسان بأنه مخلوق متدين؛ أى أنه يميل إ

 من الطمأنينة وٕالاستقرار
ً
ا فتمنحه شيئا ى عقيدة ما ينتم إل   .ما، ويركن إ

ى كل البشروهذا  ى ٕالالهيات عنصر أصيل وكيانى  م التطلع إ ى إختالف ألوا . ع

ر ونفور من الشر، ح وإن إنجذب ٕالانسان  ر ميل للخ ى أعماق الضم و

ره) ١٤: ١يع(وإنخدع من شهوته    .ليخطئ ضد إرادته وضد صوت ضم

ه  ى صورته كش ى ٕالاله أن هللا خلق ٕالانسان ع ، )٢٧-٢٦: ١تك(وينبئنا الو

ى أنفه نسمة حياة فصار نفسا حية  ى من ). ٧: ٢تك(وأنه نفخ  فروح ٕالانسان 

ى القداسة والروحيات ى سر شوقه إ   .هللا، و

والشك أن الخطية شوهت صورة ٕالانسان وأفسدت كيانه، وعطلت مقاصد هللا 

ى دائرة الهالك، وفسخت وحدته مع هللا  فيه، وأخرجته من دائرة النعمة إ

 . لوحدة والغربة وخوف املوتليعانى ا
ً
 فاقدا

ً
 صارعبدا

ً
 ووارثا

ً
وبعد أن كان إبنا

راث   .لكل حقوق امل

  :محاوالت قديمة

ى الدين،  ى، وعبادة ٕالاله، وٕالاحتماء  ى الخلود والالمتنا ولكن توق ٕالانسان إ

ى محدوديته  رصده(للتغلب ع  )باملوت الذى ي
ً
، لم ينطفئ، بل ظل عنصرا

ى حياة   
ً
وبينما كان هللا يواصل خطته لخالص ٕالانسان،  .الشعوبأصيال

ى ملء الزمان، وإختيار  ئ املخلص  ى م وإقتناء شعب له لحفظ ٕالايمان إ

 من أخنوخ ونوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب وموس ومن 
ً
املبشرين به بدءا

ى صورة هللا -بعدهم من ٔالانبياء، فإن ٔالامم ٔالاخرى   ع
ً
ى أيضا  -املخلوقة 

ا الدائب نحو بقيت  ى املطلق ؤالابدى، وسع ى عطشها إ ا ع ى عمق كيا

ى صورة القوى املخلوقة  ر ٔالاسم والحق والكمال، وعبادة ٕالاله ح  الخ

  ).٢٣: ١رو (

ر من الرموز  ى كث الشمس الواهبة : واملصريون القدماء عبدوا ٕالاله الواحد 

رها ءعن إيمان. الحياة والضياء، وغ م تن عميق بيوم للحساب  وصلوا

وحياة بعد املوت، وهكذا شيدوا املعابد ومدافن امللوك وحفظوا ٔالاجساد ح 

  .يوم البعث

ى ٔالاديان ٔالاسيوية القديمة  معابد وعبادات ) الهندوسية، البوذية، الشنتو(و

ر وتندد بالشر ر . وصلوات وأدبيات تنشد الخ ى قوة غ  تطلع إ
ً
وهناك دوما

  .ر ٕالانسان الذى تنته حياته دوما باملوتمحدودة تتجاوز قصو 

  :عن شعب هللا

ى العهد القديم كان ٔالامر يختلف فالناموس لم يكن . داخل نطاق شعب هللا 

رروا باإليمان  ى املسيح كى يت م إ ى ذاته، وإنما كان مؤد  
ً
). ٢٤: ٣غل (هدفا

ى كنعان،  وكانت ذبيحة الفصح، ال تأسست ليلة الخروج من مصر إ

 للرب 
ً
 وعيدا

ً
ى )١٤: ١٢خر(وصارت تذكارا  لذبيحة الصليب ال تمت 

ً
، رمزا

ن هللا والناس  ب
ً
ا بدأ عهد جديدا ، و

ً
ا الرب فداء أبديا . ملء الزمان، وصنع 

 من موس وح 
ً
وكان الرب املسيا هو محور ٔالاحداث والنبوات، بدءا

  .املعمدان

ن ر املؤمن   :عن غ

ر والكتبة والفريسيون لم ن يختلفوا عن موقف غ  - قبل املسيح وبعده -املؤمن

ى مجرد تتميم فرائض العقيدة غاية امل فيداخلهم ٕالاطمئنان  الذين يرون 

  .وٕالاحساس بالرضا عن النفس



ر  ى ذاته ال يستطيع أن يغ ى للفرائض كهدف  املشكلة أن هذا ٔالاداء ٓالا

ى ٔالافضل، وال التخلص من حياة الخطية و  ا النفس إ ح من خطايا بعي

ى جنب مع حياة الخطية، )٣٣-٢٦، ٢٤: ١رو (  إ
ً
ر املمارسات جنبا ، وإنما تس

رف الشخص أنه خاطئ( ذه الصورة ) ح وإن لم يع ويصبح التدين 

ا   عن الحياة الخاطئة املستمرة، وال ال يمكن التخلص م
ً
 يوميا

ً
إعتذارا

ا جزء أصيل من حياة ٕالا ىبالجهد البشرى أل واليمكن للذات . نسان الطبي

ى أن تحم نفسها ى ربما تتدين . أن تحارب نفسها، ولكن الطبي بتتميم (و

 
ً
ا بذلك تتفادى الدينونة)الفرائض شكليا ا تحسب أ   .، أل

ر، وتشعر مع كل  والنتيجة أن هذا التدين ينته لحساب الذات فتتضخم أك

ا  ى ٔالاقل(يوم أ رها، وأ) ع ا بأعمالها تستحق أفضل من غ ا بال لوم، وأ

ر ٔالافضل   .املص

  :التجسد والحياة الجديدة

ى  التجسد عالج مشكلة إنفصال ٕالانسان عن هللا بالخطية، وإخفاقه بذاته 

ى هللا ر إبنا هلل بالتب. العودة إ : ٤غل(فبتجسد الابن أمكن لإلنسان أن يص

وذج لإلنسان الجديد، وهو وح قبل أن يوجد آدم كان املسيح هو النم). ٥

قبل تأسيس العالم، ) أى املسيح( إختارنا فيه: "الوسيلة لتحقيق غرض هللا

ى املحبة، إذ سبق فعيننا للتب بيسوع  ن وبال لوم قدامه  لنكون قديس

الذى فيه ... الذى فيه لنا الفداء بدمه.... املسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته

ن ساب ، معين
ً
 أيضا نلنا نصيبا

ً
الذى فيه أيضا أنتم، ... لنكون ملدح مجده... قا

تمتم 
ُ
إذ سمعتم كلمة الحق، إنجيل خالصكم، الذى فيه أيضا إذ آمنتم خ

م :"، ألن)١٣-٤: ١أف" (بروح املوعد القدوس الذين سبق فعرفهم سبق فعي

رين ن إخوة كث  ب
ً
ن صورة ابنه، ليكون هو بكرا   ).٢٩: ٨رو " (ليكونوا مشا

ى وبينما تكف ل املسيح، من ناحية، بخالص الانسان عندما حمل خطايانا 

ى من ناحية أخرى، إعالن )١٤: ٢كو(جسده وسمرها بالصليب  ، فقد تو

ى صورة هللا فأخذ الذى لنا  وأعطانا الذى ) الجسد(الانسان الجديد الذى ع

  ).بره الكامل(له 

ى ٔالارض تمثل الرب صفات ٕالانسان الجديد يس ا نقائص وخالل حياته ع ر 

رياء قدم الرب نفسه الوديع واملتواضع :"ٕالانسان ٔالاول وضعفه فمقابل الك

رين خطاة، أطاع )٢٩: ١١مت" (القلب ، ومقابل العصيان الذى جعل الكث

 ). ٨: ٢ى (ح املوت، موت الصليب 
ً
رون أبرارا ر الكث ، )١٩: ٥رو (ليص

دم الرب محبته للكل ح ومقابل ميل الانسان ملحبة نفسه وعداوة ٓالاخر، ق

ن  ى )٣٤: ٢٣لو(لألعداء والصالب ، ومقابل ضعف ٕالانسان ووقوعه 

به حريته املسلوبة  ى )٢١- ١٨: ٤لو(أسرإبليس، جاء ل الك ع ، ومقابل ال

 ليس له أين يسند رأسه 
ً
، )٢٠: ٨مت(مجد العالم وأمواله،عاش الرب متجردا

 وال 
ً
 وكما أو تالميذه فلم يحمل هو كيسا

ً
  ).٤: ١٠، لو٢٧: ١٧مت( مزودا

  :كى نكون مثله

ن أن نكون مثله ى بجهدنا محاول ركنا ألنفسنا نس فمن أين . ولكن الرب لم ي

ى طريق ٕالاتحاد باملسيح؟ ر ال تضعنا ع   لنا قوة التغي

هكذا دبر هللا والدتنا الجديدة من فوق باملاء والروح واملكفولة بدم 

وباإليمان نقت الطبيعة الجديدة املنحازة ) ٤: ٦رو  -  ٥،٧: ٣يو(الصليب

ى املسيح  رون تتقدس ٔالاعضاء وتنتسب إ : ٦كو١(للقداسة، وبمسحة امل

 للروح القدس )١٥
ً
ر الجسد هيكال والنفس عذراء عفيفة ) ١٩: ٦كو١(، ويص

  ).٢: ١١كو ٢(للمسيح 

ى عمل الابن وموته وقيامته ننال الغفران وبال جسد والدم وبالتوبة املستندة إ

ى املسيح   . نثبت 

ر ٕالانسان عمل كل يوم ولكن هذا لن يكون عملنا، وإنما عمل . ويصبح تغي

ى املسيح يسوع ألعمال : "الروح القدس فينا ن  ألننا نحن عمله، مخلوق

ا ومن هنا فال ). ١٠: ٢أف" (صالحة، قد سبق هللا فأعدها لكى نسلك ف



ا عن أنفسنا، بل نستطيع أن ننسب أعمالنا إلينا أو نف ا أو نر  تخر 

وسيظل املؤمن . فقط نفرح أن الروح يرتاح فينا، وأن هللا يستخدمنا ملجده

ى كمال القداسة  ى ٔالارض إ ى ع ى ). ٤٨: ٥مت(يس ولكن هذا سيكمل 

م"ٔالابدية عندما  ى ملكوت أب ئ ٔالابرار كالشمس    ).٤٣: ١٣مت" (ي

  :إنسان العهد الجديد

إن ما تمتع به إنسان العهد الجديد بتجسد املسيح من إمتيازات يفوق بما ال 

ى  تيح لإلنسان قبل تجسد ابن هللا، ح أن الرب غّبط تالميذه ع
ُ
يقاس وما ا

 
ً
ا تسمع" النعمة ال نالوها قائال ا تبصر، وألذانكم أل . طوبى لعيونكم أل

وا أن يروا ما أنتم ترون أن أنبياء وأبرارا كث: فإنى الحق أقول لكم رين إش

). ١٦،١٧: ١٣مت" (ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا

وهم لم ينالوا املواعيد، بل من بعيد "وبينما مات آباء العهد القديم أجمعون 

عاينا  -أبناء العهد الجديد - ، فنحن)١٣: ١١عب" (نظروها وصدقوها وحيوها

  .ثارهتحقيق املوعد وتمتعنا بآ

  :املسيح الفريد

نقض حائط السياج "ى املسيح وحده يلتقى هللا والانسان، ألنه بفدائه 

أى حاجز الخطية صانع العداوة، وصالح الكل مع هللا ). ١٤: ٢أف" (املتوسط

ى عالقة هللا باإلنسان تكشفها ). ١٦: ٢أف(بالصليب  ومكانة املسيح الفريدة 

ٓالاب، وال أحد يعرف ٓالاب إال الابن، ومن ليس أحد يعرف الابن إال :"كلماته

ى ٓالاب إال بى). "٢٧: ١١مت" (أراد الابن أن يعلن له : ١٤يو" (ليس أحد يأتى إ

ى رؤساء الكهنة بعد معجزة ). ٦ ى خطابه إ ا  رالقديس بطرس ع ى ما ع و

ره الخالص، ألن ليس اسم آخر تحت السماء قد :" شفاء ٔالاعرج ليس بأحد غ

ن ال ى أن نخلصأعطى ب   )١٢: ٤أع."(ناس به ينب

ى ) أى بتجسده وصلبه وموته وقيامته(املسيح أبطل بجسده ناموس الوصايا 

ر الكل فيه  :" فرائض كى يص
ً
 جديدا

ً
 واحدا

ً
  ).١٥: ٢أف"(إنسانا

م بأداء فرائضهم  ن لم يؤمنوا بعد باملسيح ويعتقدون أ ى عالم اليوم مالي

م اسم املسيح، . ة ٔالابديةينالون الغفران، ويرثون السعاد ى عل أما الذين ُد

فهو وحده رجاؤهم ٔالابدى، وهو صانع خالصهم وسالمهم، وهم ال يتفادون 

ى املمارسات ٓالالية كما يفعل املؤمنون  ن  م له محتم مواجهته وتسليم حيا

م بالعالم  الشكليون املمسكون بالعصا من منتصفها، الذين عالق

ربون من التوبة والتوجه الحقيقى وإنصياعهم ملبادئه ت ر بال عائق، إذ ي س

ى هذا ال  نحو املسيح املخلص بالتدين املصطنع ملقاومة الروح املبكت، وهم 

يختلفون عن الذين ال يؤمنون باملسيح بصورة صريحة ويؤمنون أن خالصهم 

م عن  ى قرارة نفوسهم إحساس بالرضا وبأفضلي مكفول بأعمال برهم و

رهم   .غ

كرا هلل املحب، أن املسيح جاء وخلصنا وأنعم علينا ببنوة هللا، فليس فينا ش

ى أعمال الروح القدس . بر شخ وإنما هو بر املسيح كما أن أعمال إيماننا 

ى ٔالافضل يتم بثبات املسيح فينا وثبوتنا نحن فيه، ودخول . فينا ونمونا إ

  .الغنية لكل من يؤمن امللكوت ٔالابدى ليس بإستحقاقنا وإنما هو هبة هللا

ى املسيح دون فضل منا، فعلينا  وإذا كانت نعمة هللا قد شملتنا، فإنتسابنا إ

ن  رنا وأن نحب الجميع كإخوة لنا ضمن خليقة هللا، مصل ى غ ى ع أال نتعا

ى معرفة الحق "...بكل طلبة أن تتحقق إرادة هللا  أن جميع الناس يخلصون وإ

  ).٤: ٢تى١( "ُيقبلون 

ي مقاال  ي التاريخ املسي   مليالديالقرن الرابع ا –ت 
  ة عشرسابعلااملقالة 

ى تريف   :النفي ٔالاول للبابا أثناسيوس ا

ـــر قـــانوني ، تـــرك  ـــاء مجمـــع صـــور الغ مدينـــة صـــور متوجًهـــا  أثناســـيوسوبعـــد إن

ر لعرض أمره عليه ولكنه ُمنع من ذلك ن الكب ألن قسـطنطس .للملك قسطنط



ن  - ــــر لقســــطنط . را بمعتقــــدات أريــــوس الفاســــدةــــكــــان قــــد تــــأثر كث -ٔالابــــن ٔالاك

  .ابلة امللك إكراما لهفتطوع خدام البالط امللكي بمنع البابا أثناسيوس من مق

هـة فـذهب اليـه  ن سـيخرج لل را سمع البابا أثناسيوس أن امللـك قسـطنط وأخ

ـــي مجمـــع صـــور  ن  ـــرض طريقـــه وشـــرح لـــه كيـــف عاملـــه ٔالاســـاقفة ٔالاريوســـي وأع

ـا رئـا ً نفسـه م م املوجهـه لـه وكيـف فنـدها لهـم ُم فتـأثر امللـك .  وكيـف كانـت الـ

ــــــ م جــــــدا ً مــــــن الحــــــديث فبعــــــث بخطــــــاب إ ــــــي صــــــور طالًبــــــا إلــــــ ى جميــــــع ٓالابــــــاء 

ى القسطنطينية فوًرا لتق الحقيقية بنفسه   .الحضور إ

مــة أخــرى  ــى تلفيــق  ن ملقابلــة امللــك إتفقــوا ع ــي ٔالاســاقفة ٔالاريوســي وعنــدما ُد

ــام  ــ ســبق إ م ال ّ راطــور لــن يقبــل الــ ضــد البابــا أثناســيوس إذ وجــدوا أن ٕالام

ــا مــوا لــذا . البابــا أثناســيوس ف ــي  أثناســيوسا ــى ٔالاقبــاط  باســتغالل نفــوذه ع

  . مصر ملنع تصدير القمح من ٕالاسكندرية للقسطنطينية

ـــ انــه أمـــر بنفـــي وكا ن ح ـــي نفــس امللـــك قســطنط مــة مـــؤثرة للغايــة  نــت تلـــك ال

ـى تريـف البابـا أثناسـيوس ـى مدينـة تقـع جنـوب غـرب فرنسـا ٔالان( Tereva إ ) و

أن هللا ســيقوم دياًنــا : "البابــا أثناســيوس حكــم النفــي قــال للملــك وعنــدما ســمع 

ا ـــ وبينـــك أنـــت الـــذي قبلـــت شـــكوى أعـــدائي وصـــدق هـــذا أول حكـــم وكـــان ". بي

ـــــي   الحكـــــم 
ً
ـــــى تريـــــف تاركـــــا ـــــى البابـــــا أثناســـــيوس فـــــذهب مـــــن هنـــــاك إ بـــــالنفى ع

ـي  القضية هلل الحاكم العادل الذي يعرف الخفيات قبل الظاهرات ويعرف ما 

  –القلب قبل أن ينطق به اللسان
ً
ره أحيانا   . أو ربما بغ

ي النفي    :البابا أثناسيوس 

 "الرب ان كان للملك فكمن هو فوق الكـلفاخضعوا لكل ترتيب بشري من اجل "

ـــــــي طاعـــــــة الحـــــــاكم ســـــــافر البابـــــــا  -  ١٣: ٢بطـــــــرس  ١ فحســـــــب الوصـــــــية ٔالانجيليـــــــة 

ى تريف ببالد الغال  ى ا  (أثناسيوس الرسو
ً
ومـن خطاباتـه الفصـحية ) فرنسـا حاليـا

ي تريف  ٣٣٨م و  ٣٣٧وهما سنة . يتضح أن البابا القبطي ق عيدين للقيامة 

يميانوس أســـقف تريـــف أرثوذكســـ العقيـــدة ومـــن ٔالاســـاقفة الـــذين ماكســـوكـــان . م

ــــي مجمــــع نيقيــــة ومعــــه  ــــي الغــــرب حرمــــوا أريــــوس  قائــــد جنــــود اململكــــة الرومانيــــة 

ر ن الصغ رام وتقدير. قسطنط   .فأستقبال البابا القبطي بكل أح

م كيف كانـت مشـاعر وأحاسـيس البابـا ٣٣٧وأوضحت الرسالة الفصحية لعام 

ـــى م ـــاأثناســـيوس  ولـــو أنـــى رحلـــت عـــنكم هـــذه املســـافة : "نفـــاه ، فكتـــب يقـــول ف

ـ تسـلمت إلينـا  ا بيـنكم ال ـ أعتـد الطويلة يا إخوة إال أنـى لـم انسـ العـادة ال

ــــ بــــال شــــك قــــد . مــــن ٓالابــــاء ألنــــه بــــالرغم مــــن أنــــى تعوقــــت بســــبب هــــذه املحــــن ال

ـــــى ، وقـــــد فصـــــلتنا هـــــذه  ـــــ وضـــــعت ع ـــــا مـــــع التجـــــارب القاســـــية ال ســـــمعتم ع

ن الفخـاخ لكـى , املسافات الطويلة  ى كـل طريـق ناصـب وقد تعقبنا أعداء الحق 

ــى   أخــرى ع
ً
م آالمــا امــا يصــطادوا أى خطــاب منــا إلــيكم بقصــد أن يضــيفوا بإ

ى كل ضيقاتنا  ـ أننـا , فلـم نخـف البتـة , جروحنا ، ولكن الرب قوانا وعزانا  ح

أن نرســــــــل إلــــــــيكم  ونحــــــــن وســــــــط هــــــــذه املكايــــــــد واملــــــــؤامرات تمســــــــكنا بضــــــــرورة

ـــ ٔالارض  ـــى أق ـــ ولـــو كنـــا  ـــ ح ولـــو ..... لنعـــرفكم عـــن ميعـــاد القيامـــة الخال

ن لنــا لقــد أحتملــت  ــم مــن املقــاوم أنــى اعلــم مقــدار الخــوف الــذى كــان يحــيط 

ـا لكـم كمـا كتبـت إلـيكم ،  ـ ذكر ذا الوصف وهذه التجارب كلهـا ال ضيقات 

ـذه ٔالامـور أكتب إليكم هذا , ولكن ليس لكى أحزنكم   إيـاكم 
ً
, بإختصار مـذكرا

بــــل انــــه لــــيس مــــن الالئــــق لإلنســــان أن ينســــ عنــــدما يبلــــغ الراحــــة مقــــدار ٔالالــــم 

ــــى الضــــيقة  ــــ كابــــدها  ــــى الشــــكر كشــــخص , واملعانــــاة ال لــــئال يفقــــد الفرصــــة ع

ر الئق للشركة ٕالالهية ر غ   ."ينس فيص


