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مؤمتر للخدَّام واخلادمات من إيبارشيَّة مسالوط
باسيراحة دير أنبا بوال بالبحر األمحر
 6-4يوليو سنة 2017م

تألُّه اإلنسان عند القدِّيس كريلُّس الكبري
قراءات كتابيَّة

()1

يقول املزمور (81سبعينيَّة82 /بريوتيَّة) وهو آلساف :
«1قامَ اهللُ يف جممعِ اآلهلة .ويف الوسط يدينُ اآلهلة2 .إىل مىت تقضونَ بالظُلم ،وبوجه اخلطأة تأخُذون3 .احكمووا للييويمِ
والفقريِ .زَكُّوا الذَّليلَ والبائسَ4 .أَنقِذوا مسكيناً وضعيفاً ،وخلِّصومها من يدِ اخلاطئ .مل يعلموا ومل يفهموا ،أهنم يف الظُّلموةِ
يسلُكون .تيزعزعُ مجيعُ أساساتِ األرضِ5 .أنا قلتُ إنكم آهلةٌ وبنو العليِّ كلُّكم .لكنَّكم مثلَ البشرِ متوتون .وكأحدِ الرؤساءِ
تسقطون6 .قمْ يا اهللُ ِدنْ األرضَ .ألنكَ أنتَ ترثُ يف مجيعِ األممِ».
ويقول اإلجنيل املقدَّس حبسب مار يوحنَّا البشري (:)35 ،34:10
سنة أرييكم من عند أيب .بسبب أيِّ عمل منها تَرْمجونين؟ أجابه اليهود قائلني :لسونا
«أجاهبم يسوع :أعماالً كثرية حَ َ
سن ،بل ألجل جتديف ،فإنك وأنت إنسانٌ ،جتعلُ نفسك إهلاً .أجاهبم يسووع :ألويس مكيوبواً يف
َنرمجك ألجل عمل حَ َ
ناموسكم ،أنا قلتُ إنكم آهلة؟ إنْ قال آهلة ألولئك الذين صارت إليهم كلمةُ اهلل ،وال ميكن أن يُنقض املكتوب  ،فالوذي
قدَّسه اآلب وأرسله إىل العامل ،أتقولون له إنك جتدِّف ألين قلتُ إين ابنُ اهلل؟».
ويقول املسيح له اجملد« :السَّماء واألرض تزوالن ،ولكن كالمي ال يزول» (مىت .)35:24

مصطلح تألُّه اإلنسان يف التَّاريخ اآلبائي

مصطلح (اليألُّه)  Θεωσίςأي ”تألُّه اإلنسان“ ،هو مصطلح كيايب ،تكلَّم عنه السيِّد الرَّب نفسه ،وهو أيضاً مصوطلح
آبائي ،انيشر يف الكنيسة شرقاً وغرباً يف غضون القرون من الرَّابع إىل السَّادس للميالد .فقد عرفيه كنيسة اإلسكندريَّة ،حيث
()2
بدأ البابا أثناسيوس الرَّسويل (373-328م) باسيخدامه ،كما يف مقوليه الشَّهرية[ :هو تأنَّس لكي نيألَّه حنون]  .وأيضواً يف
()3
قوله[ :لو مل تكن أعمال اللُّوغوس اإلهليَّة قد متَّت بواسطة اجلسد ،ملا كان اإلنسان قد تألَّه]  .مثَّ اسيخدمه من بعده ،العالَّمة
ديدميوس الضَّرير (398-313م) ،مدير مدرسة اإلسكندريَّة الالَّهوتيَّة .كما اسيخدمه أيضاً البابوا كريلُّوس الكوبري (-412
444م) .كما اسيخدمه آباء الرَّهبنة يف مصر؛ القدِّيس أنبا أنطونيوس (356-251م) أب مجيع الرُّهبان ،والقدِّيس مقواريوس
الكبري (397-300م) ،والقدِّيس إيسيذوروس (450-360م).
كما عُرف هذا املصطلح أيضاً عند اآلباء الكبادوك ،وهُم القودِّيس باسويليوس الكوبري (379-330م) ،والقودِّيس
غريغوريوس النَّزينزي (389-329م) أي الالَّهويت ،والقدِّيس غريغوريوس النِّيسي (395-335م).
وكان معروفاً أيضاً يف الكنيسة السِّريانيَّة ،ويف مدرسة أنطاكية ،وهو ما جنده عند القدِّيس يوحنَّا ذهو الفوم (-347
407م) ،ومار أفرآم السِّرياين (373-306م) ،والشَّيخ الرُّوحاين (القرن السَّادس امليالدي) ،ومار اسحق السِّرياين (700+م).
 -1آلساف  12مزمورًا (.)82 -72 ،49
 -2أثناسيوس الرَّسويل ،جتسُّد الكلمة4 ،3:54 ،
ضد األريوسييِّن33:3 ،
 -3أثناسيوس الرَّسويلَّ ،
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كما عرفيه أيضاً الكنيسة الغربيَّة ،حيث تكلَّم عنه كلٌّ من القدِّيس هيالري (367-315م) أُسقُف بواتييوه ،والقودِّيس
أغسطينوس (430-354م).
وأمَّا عن القدِّيس كريلُّس الكبري (444-412م) ،حمور حديثنا اآلن ،فيعقِّب على قول الرَّب« :أنا قلتُ إنكم آهلة وبنو العلِّوي
كلُّكم» فيقول[ :حنن نرتقي باملسيح إىل كرامة تفوق طبيعينا فنصري أبناء هلل ،ولكن ليس مثلُه بال فارق ،بل على قدر مشاهبينا لوه
حبسب النِّعمة ،ألنه هو ابنٌ حقيقي لآلب ،وأمَّا حنن فأبناءٌ باليَّبين .ومبحبَّيه للبشر ،ننال بالنِّعمة نصيباً من هذا القَول« :أنا قُلت إنكم
()4
آهلة وبنو العلي كلُّكم»] .
ويقول أيضاً[ :لقد حلَّ الكلمة يف اجلميع بواسطة (حلوله يف) الواحد ،حىت إذا ما تعيَّن هذا الواحد ابناً هلل بقوَّة من جهة روح
القداسة (رومية  ،)4:1متيد هذه الكرامة إىل البشريَّة كلِّها .وبسبب الواحد منَّا ،يُدركنا القَول« :أنا قلتُ إنكم آهلوة وبنوو العلوي
()5
كلُّكم» (مزمور  6:81سبعينيَّة)] .
ويُكمِّل بقوله[ :كالم اهلل هو طبعًا صادقٌ وال ميكن أبدًا أن يكون كاذبًا ؛ ألنه وإن كنَّا ال نفهم بأيَّة طريقة يعمول اهلل
مثل هذه األعمال ،لكن هو نفسه يعرف طريقة (عمل) أعماله .ألنه عندما مل يفهم نيقودميوس كلموات الورَّب املخيصَّوة
باملعموديَّة املقدَّسة ،وقال جبهل « :كيف ميكن أن يكون هذا؟» (يو ،)9:3فإنه مسع املسيح يُجيب قائالً « :احلق أقول لك إننا
إمنا نيكلَّم مبا نعلم ،ونشهد مبا رأينا»] (عظة  142على إجنيل لوقا .)22

مفهبم التألُّه عند آباء الكنيسة

مصطلح ”اليألُّه“  Θεωσίςإذا أُخذناه مبعناه احلريف ،فهو ييعارض مع اإلميان بوحدانيَّة اهلل ،ويهودم أصوول اليَّقوو
والعبادة من األساس ،ألنه يقود إىل تضخيم الذَّات البشريَّة ليعبدها النَّاس .ومن احملال أن يكون أحد آباء الكنيسة قد نواد
هبذا النَّوع من اليألُّه ،أي هبذا املعىن احلريف املباشر للكلمة .بل ومسيحيل أن يقبل أحد أياً كانت ديانيه ،هبذا املعوىن .فاليألَّوه
باملعىن احلريف ،هو اخلطيئة اليت وقع فيها الشيطان وأراد أن يوقع فيها آدم .ويقول مار أفرآم السِّرياين[ :العلي عورفَ أنَّ آدم
()6
كان يريد أن يصري إهلاً ،لذلك أرسل ابنه الذي لبس (جسد) آدم ،حىت مينحه ما اشيهاه] .

إنَّ تألُّه اإلنسان ،ال يُخرج اإلنسان عن إنسانيَّيه ،أو يغيِّر شيئاً من طبيعيه اإلنسانيَّة .ويف ذلك يقول القودِّيس كريلُّوس
()7
الكبري[ :االبن ال حيول شيئاً قط من املخلوقات إىل طبيعة الهوته ،ألنَّ هذا مسيحيل]  .ويقول أيضاً[ :حنن نرتقي إذاً باملسيح
إىل كرامة تفوق طبيعينا ،ولكن لن نكون مثله بدون فرق ،بل على قدر مشاهبينا له حبسب النِّعمة .ألنه هو ابن حقيقي لآلب،
()8
وأمَّا حنن فأبناء باليَّبين] .
بالطبيعة األقل مل يفقد
فاحتاد ابن اهلل بالطَّبيعة البشريَّة ،خييلف اخيالفاً جوهرياً عن احتادنا باملسيح .فابن اهلل برغم احتاده َّ
شيئاً ممَّا كان له قط ،وال صار ذا طبيعيَني ،بل طبيعة واحدة لإلله الكلمة امليجسِّد ،إله كامل وإنسان كامل بآن واحد .أمَّوا
فكل
حنن فاحتادُنا باملسيح باإلميان يف املعموديَّة واألسرار ،ال يعطينا أيَّ اميياز قائم بذاته بدون املسيح ،فسنظل بشراً إىل األبدُّ .
االمييازات اليت نناهلا كأبناء اهلل ،نناهلا يف املسيح باإلميان واألسرار وبدوام الشَّركة يف املسيح .فإن توقَّفت الشَّركة كعالقوة
إرادة ونعمة يف الصَّميم ،توقَّفت كلُّ االمييازات اليت للخالص ،وتوقَّفت نعمة اليَّبين .فاحتادُنا باملسيح ال يصويِّرنا آهلوة ،وال
يصيِّرنا كاملسيح يف جوهر طبيعيه الفائقة ،ولكن يُدخلنا يف سرّ بنوَّته لآلب كبشر خطاة ،برَّرهم بدمه ووحَّودهم يف ذاتوه
4- PG 73, 153 ; Pusey I, 1333.
5- PG 73, 161 ; Pusey I, 141.
6- Nisibene Hymn 69:12
7- Against Nestorius, III, 2 ; ACO 1, 1, 6. 60
8- PG 73, 153 ; Pusey I, 1333.
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بنعميه ،وتبناهم هلل .
وخُالصة القَول ،هو أنَّ تألُّه اإلنسان الذي يقصده اآلباء ،ال ميكن أن ييم خارجاً عن املسيح .فهو ييم أساساً يف املسيح،
وباملسيح ،باإلميان وباألسرار ،وال ميكن أن يقوم اإلنسان به من ذاته ،فيصري اإلنسان يف حدِّ ذاته نظرياً هلل أو نداً له .فخارجاً
عن املسيح ،يسيحيل أن ييم أي احتاد أو حىت اقيراب إىل اهلل .ويف ذلك يقول القدِّيس كريلُّس الكبري يف تفسريه لقول الرَّب يف
(يوحنَّوا [ :)19:17قال (الرَّب) بإحكام «أنا هو الطَّريق» الذي من خالله تنحدر حنونا النِّعمة اإلهليَّة ،ليرفع وتقدِّس ومتجِّود
()10
وتؤلِّه طبيعينا يف املسيح] .
إننا اليَوم حني نيكلَّم عن هذا املوضوع الذي صار غريباً على مسامعنا بسبب فقرنا اإلمياين واآلبائي ،فليس أمامنا سو
أن نبحث فيما قاله آباء الكنيسة عنه ،لكي نُثبت صحَّيه ليس إالَّ .فصار موضوع تألُّه اإلنسان ،أي احتاد اإلنسوان بواهلل يف
املسيح بالرُّوح ال ُقدُس ،جمرَّد نظريَّة إميانيَّة أو عقيدة جدليَّة ،وليس حقيقة حياتيَّة تُعاش ،وتغيُّر حقيقي يشمل كيانَ اإلنسوان
كلِّه ،وشركة حقيقيَّة مع الرَّب ومع الرُّوح ال ُقدُس.
تألُّه اإلنسان هو اسيعادةٌ صادقة للمجد الذي فقدناه باخلطيئة «أعطييهم اجملد الذي أعطيويين» (يوحنَّوا  .)22:17وإنَّ
االحتاد الذي متَّ يف املسيح بني الالَّهوت والنَّاسوت ،صار هو أساس ووسيلة بلوغنا هلذا اجملد بسبب احتادنا باهلل يف املسيح.
معىن ”تأله اإلنسان“ هو يف قول بولس الرَّسول« :فأحيا ال أنا ،بل املسيح حييا يفَّ» (غالطيوة  .)20:2ومل يصل القدِّيس
بولس إىل ذلك إالَّ بعد أنْ قال« :ولكن ال أنا بل نعمة اهلل اليت معي» (1كورنثوس  .)10:15اليألُّه هو نفسه معوىن اخلليقوة
اجلديدة اليت صارت لنا بيجسُّد يسوع املسيح .وهو معىن الوالدة من اهلل .وهو معىن اليَّبين يف املسيح يسوع .وهو معىن االحتاد
باهلل الذي أوضحه القدِّيس بطرس الرَّسول بقوله «ليصريوا شركاء الطَّبيعة اإلهلية» ،هذا هو معىن اسيرداد اإلنسان لصورة اهلل
ومثاله ،اليت كانت فيه سابقاً واليت فقدها بالسُّقوط .فمعىن أنَّ اإلنسان صار شريكاً يف الطَّبيعة اإلهليَّة ،هو باليَّحديد القواطع،
وحبسب قول اآلباء ،اسيعادة صورة اهلل ومثاله ،وحصول اإلنسان على مشيئة اهلل يف أعماقه .وهو ما أكمله الكلمة يف نفسه
باليجسُّد ليضمن خالصنا.

تألُّه اإلنسان شهادة أللبهيَّة املسيح وألبهيَّة الرُّوح ال ُقدُس

• إننا إذا رفضنا تألُّه اإلنسان كعقيدة يف الكنيسة ،حبسب تعليم آبائها ،نرفض ألوهيَّة املسيح نفسه له اجملد .ويف ذلوك
يقول القدِّيس كريلُّس الكبري (444-412م)[ :لو كان كلمة اهلل خملوقاً حسب رأيكم أيها املخيرعون كلَّ كُفر ،فكيف حينما
()11
نيَّحد به نكون مليصقني باهلل ونيألَّه؟] .
والقدِّيس كريلُّس الكبري يقيفي آثار تعليم البابا أثناسيوس الرَّسويل (373-328م) ،معيار اإلميان األرثوذكسي ،والوذي
يقول[ :لقد أخذ لنفسه جسداً بشرياً خملوقاً ،لكي يُجدِّده بصفيه هو خالقه ،فيؤلِّهه يف نفسه  ...فما كان اإلنسان ييألَّه لوو
كان احتد مبخلوق ،أي لو مل يكن االبن إهلاً حقًّا .وما كان اإلنسان يدخل إىل حضرة اآلب ،لو مل يكن الذي لَبوِسَ اجلسد،
هو كلمة اآلب احلقيقي بالطَّبيعة  ...ما كان اإلنسان ييألَّه لو مل يكن الكلمة الصَّائر جسداً ،هو كلموة اآلب اخلصوصوي
احلقيقي حبسب الطَّبيعة .ألجل ذلك قد صار مثل هذا االحتاد ،لكي يوحِّد بالذي له طبيعة الالَّهوت ،ذاك الذي بطبيعيه جمرَّد
()12
إنسان ،فيصري خالصُه وتأليهُه مضمونَني] .
• وإذا رفضنا تألُّه اإلنسان كعقيدة يف الكنيسة ،نرفض أيضاً ألوهيَّة الرُّوح ال ُقدُس .فيقول القدِّيس كريلُّس الكوبري[ :إن
 -9األب مىت املسكني ،كياب أعياد الظُّهور اإلهلي ،مقال :ولد لكم اليَوم.
 -12ضدَّ األريوسييِّن 70 :2

10- PG 75, 333C
11- PG 75, 284B
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كانت القدرة الذَّاتيَّة على تأليه اآلخرين تفوق متاماً طبيعة املخلوقات ،فمن سيحسب الرُّوح ال ُقدُس ضومن املخلوقوات ...
()13
وكيف يُدعى خملوقاً الذي جيعل اآلخرين آهلة؟] .
ويقول أيضاً[ :إن كان الرُّوح ال ُقدُس يؤلِّه الذين يكون فيهم ،وجيعلهم شركاء الطَّبيعة اإلهليَّة ،فهو إذاً إله .وهو حبسب
الطَّبيعة ،من اجلوهر اإلهلي ،وبواسطة االبن يُمنح للخليقة ،ويعيد تشكيلها كشبهه .فكما أنَّ العمل اخلاص بالنُّور هو أن يُنري،
وال يسيطيع شيءٌ البيَّة أن يُ نري ما مل يكن نوراً ،هكذا عمل الرُّوح اإلهلي .ولو مل يكن هو نفسه من اجلوهر اإلهلي ،ملا كوان
()14
جيعل الذين يقينونه شركاء الطَّبيعة اإلهلية] .
ويقول أيضاً[ :إنْ كان الرُّوح ال ُقدُس جيعل الذين حيل فيهم ،أبناءً هلل ،وجيعلهم أيضاً شركاء الطَّبيعة اإلهليَّة ،حىت أننوا
بسبب ذلك نكون ميَّحدين باهلل الذي يفوق الكُل ،فنصرخ بدالة «يا أبا اآلب» فال يكون إذاً الرُّوح ال ُقدُس يف رُتبة العبيد أو
املخلوقات ،بل باحلري يكون حامالً يف ذاته طبيعياً اميياز اجلوهر اإلهلي ،ألنه من هذا اجلوهر ،وبه هو كائن ،وهوو يعطَوى
()15
بواسطة االبن للقدِّيسني ،وبذلك يؤلِّه ويدعو إىل اليَّبين أولئك الذي حيلُّ فيهم] .

منبذج التألُّه نراه يف القدِّيسني
يقول القدِّيس كريلُّس الكبري[ :حنن املؤمنني مجيعاً ،شركاءُ الطَّبيعة اإلهليَّة ،بانيسابنا لالبن بواسطة الرُّوح ال ُقدُس ،لويس
()16
مبجرَّد اليخيُّل ،ولكن باحلقيقة] .
()17

وحيدِّد القدِّيس كريلُّس الكبري معىن ”شركة الطَّبيعة اإلهليَّة“ ،وذلك يف دفاعه ضدَّ نسطور  ،فيقول[ :جيعلنا شركاء طبيعيوه
اإلهليَّة بالرُّوح ال ُقدُس  ...ألنَّ املسيح ييصوَّر فينا هكذا ،بأنْ حيوِّلنا الرُّوح ال ُقدُس على حنو ما ،من األمور البشريَّة إىل تلك اليت
له .ولذلك يقول لنا القدِّيس بولس الطُّوباوي« :وأمَّا أنيم فلسيم يف اجلسد بل يف الرُّوح» (رومية  .)9:8إذاً فاالبن مون جهوة ،ال
حيول شيئاً قط من املخلوقات إىل طبيعة الهوته ،ألنَّ هذا مسيحيل ،ولكن من جهة أُخر ترتسم بنوع ما يف الذين صاروا شركاء
طبيعيه اإلهليَّة باشيراكهم يف الرُّوح القُدُس ،مشاهبيه الرُّوحيَّة .وهباءُ الهوته الذي ال يُنطق به ،يُربق يف نفوس القدِّيسني].
وهنا يوضِّح القدِّيس كريلُّس الكبري ،أنَّ اليألَّه الذي حنصل عليه يف األسرار ،وبالرُّوح ال ُقدُس ،ميكن أن نر منوذجاً له يف
حياة القدِّيسني .فالشَّركة يف جتلِّي املسيح يف اجلسد ،قد شُهد هلا أوَّالً يف حادثة صعود جسد العذراء مرمي ،حمموالً علي أيدي
()18
قوات مالئكيَّة متهيداً لقيامة سييم هناك“  .ولدينا مناذج من آباء برية مصر األوَّلني الذين ظهر يف أجسادهم جمودُ جسود
املسيح امليجلِّي:
 +القدِّيس أنبا مقار شَهد له سبعة آباء عظام ،أهنم رأوه مضيئاً داخل قالَّييه يف الظَّالم.
 +األب شيشوي ساعة نياحيه ،وكلُ اآلباء جالسون حوله ،رأوا وجهه يُشع منه نور كالشَّمس ،وظلَّ هذا النُّور ييزايد
حىت حلظة خروج الرُّوح.
 +األب بامو ،قيل عنه إنَّ اهلل جمدَّه إيل درجة أنه كان يصعُب أن ييَطلَّع أحدٌ إيل وجهه بسبب اجملد الذي كان يُشع منه.
 +أرسانيوس القدِّيس؛ دخل عليه تالميذه فجأة وهو يُصلِّي ،فوجدوه كلّه كالنَّار.
()19
 +القدِّيس يوسف الكبري ،رآه إخوته وهو يُصلِّي رافعاً يديه ،وإذا بأصابعه كعشر شُعالت من نار .

 -18األب مىت املسكني ،صوم العذراء القدِّيسة مرمي ،وعيد صعود جسدها للسَّماء ،ص 14
 -19نفس املرجع ،ص15

13- SC 246, 180
14- PG 75, 592D
15- PG 75, 569C
16- PG 75, 905A.
17- Against Nestorius, III, 2 ; ACO 1, 1, 6. 60
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فكلُّ واحد من هذه األمثلة ،إمنا ميثِّل ” اميداداً حقيقياً ليجلي املسيح“ ،ويُربهن علي أنَّ ”الرب امليجلِّي ،حاضر يف
()20
قدِّيسيه ،يشع يف أجسامهم بقوَّة تقديس تُهيئها للقيامة ا ُملزْمِعة أن تكون“  .إنَّ نعمة اليألُّه نأخذها ليس فقط بالنَّفس ،ولكن
()21
باجلسد أيضاً ،ألنَّ اجلسد هو هيكل الرُّوح ال ُقدُس .

غاية أسرار الكنيسة هي تألُّه اإلنسان

أليس من العجيب أنْ نيجادل يف موضوع تألُّه اإلنسان ،بينما منارسه فعلياً يف الكنيسة ،ومن داخل أسرارها املقدَّسوة؟
فصرنا منارس أسراراً كنسيَّة ال نُدرك الغاية النِّهائيَّة منها ،ألننا أخضعنا لعقلنا الضَّعيف ،عطايا املسيح ،اليت ال يُعورب عنوها
ج َز العقل عن اسييعابه .ومل نكيف بأن نصمُت لعدم فهمنا ،بل تشكَّكنا يف العطيَّوة.
بكلمات .وغناه الذي ال يُسيقصىَ ،ع َ
()22
وصدق قول القدِّيس باسيليوس الكبري (379-330م)[ :بسبب فرط عطاياه ،صرنا ال نصدِّق إحسانه] .
• إنْ قال آهلة ألولئك الذين صارت إليهم كلمة اهلل ،أال يكون آهلة ،أولئك الذين ولدوا من اهلل؟ وصاروا أبنواء لوه.
«الذين ولدوا ليس من دم وال من مشيئة جسد ،وال من مشيئة َرجُل ،بل من اهلل» (يوحنَّا  .)13:1ويقول القدِّيس كريلُّوس
()23
الكبري[ :إذ قد نلنا اليَّبين بعالقينا مع اهلل ،فإننا بواسطيه قد تألَّهنا أيضاً]  .ويقول أيضاً[ :نُدعى أوالداً هلل بنوع من املشاهبة
()24
مع ذاك الذي هو ابن باحلقيقة وحبسب الطَّبيعة] .
ففي املعموديَّة ،خنيرب ميالداً روحياً جديداً ،فيه نأخذ من املسيح ابن اهلل ،من الصِّفات واإلمكانيَّات والقُدرات واملواهب
()25
الرُّوحيَّة غري املنظورة وغري البشريَّة (يف طبيعيها)  .نقول يف اليَّسبحة” :هو أخذ الذي لنا ،وأعطانا الذي لوه ،فلنُسوبِّحه
ومنجده ونُزيده عُلواً“.
• إنْ قال آهلة ألولئك الذين صارت إليهم كلمة اهلل ،أال يكون آهلة ،أولئك الذين يسوكن املسويح فويهم يف سو ّر
اإلفخارسييَّا؟ يقول القدِّيس كريلُّس الكبري[ :نُدعى آهلة ليس فقط ألننا بالنِّعمة ننطلق حنو اجملد الذي يفوقنا ،ولكن ألننا منذ
اآلن نقيين اهلل ساكناً ومقيماً فينا ،حبسب القَول الَّنبوي «سأسكن فيهم وأسري بينهم (2كورنثوس  »)16:6وإالَّ فكيف يكون
()26
املُخلِّص صادقاً يف قوله« :إنْ أحبين أحد حيفظ كالمي ،وحيبُّه أيب ،وإليه نأيت وعنده نصنع منوزالً؟» (يوحنَّوا . ])23:14
ويقول أيضاًَ[ :جتدَّد شكلُنا حبسب اهلل ،وأعيدت صياغة كياننا حبسب البهاء الذي يفوق اخلليقة .فاملسيح تصوَّر فينا بطريقة
()27
تفوق الوصف] .
وأودُّ اإلشارة هنا إىل كياب مهم للبابا ميَّاؤس الرَّابع املعروف باسم مىت املريي (1675-1660م) ،وهو بعنوان” :الورَّد
على الكلفانيِّني“ ،وكيبه سنة 1672م ،رداً على الربوتسينت يف أوروبا ،الذين كانوا يقولون” :إنَّ املسيح ال يكون حاضوراً
باحلقيقة علي املذبح بعد تقديس األ ْعرَاض (اخلبز واخلمر) ،وإنَّ تقدمة اإلفخارسييَّا املقدَّسة ،ليست هي جسد يسوع املسيح
احلقيقي حتت َعرَض اخلُبز“ .والسَّبب يف ذلك االعيقاد ،يرجع إيل قناعيهم بأنَّ جسد املسيح ال ميكن أن ييواجد يف مَ ْوضِعني
خميلفني يف آنٍ واحد .ويقولون” :إنَّ تَ ْقدِمة اإلفخارسييا اليت نسمِّيها جسد املسيح“ ،ليست هي نفس اجلسود الكوائن يف
السَّموات ،فاملسيح يف جَ ْو َهرِه يوجد فقط يف السَّماء وليس علي األرض( .وحبسب فكرهم)؛ فالشَّيء الذي نراه لويس هوو
اجلسد احلقيقي ،وإمنا هو خُبز فقط“.
 -20نفس املرجع ،ص 16-15
 -21األرمشندريت جيورجيوس كابسانيس ،رئيس دير البار غريغوريوس جببل آثوس ،ترمجة األب الدُّكيور إبراهيم خليل دبور2007 ،م ،ص 60

22- PG 31, 1472-1473.
23- PG 75, 45A
24- PG 73, 464 ; Pusey I, 423-424.

 -25األب مىت املسكني ،ويدعى امسه عمانوئيل الذي تفسريه اهلل معنا ،ضمن كياب :أعياد الظُّهور اإلهلي1980 ،م ،ص 139

26- PG 73, 157 ; Pusey I, 137.
27- PG 75, 905A.
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وبسبب هذه االدعاءات ،وجَه البابا السؤال لقُرَّائه ...” :واآلن! هل جيوز لنا حنن أيضاً أن نقول إنه أمر غري الئق بول
وال ميكن تصديقه أن نقبل بفكرة أنَّ جسداً واحداً ممكن أن ييواجد يف أماكن كثرية يف حلظة واحدة من الزمن؟!“ ،مثَّ جييب
علي هذا السؤال باإلشارة إيل أنَّ اهلل األزيل الذي خلق العامل بكلمةٍ ،هو قادر أيضاً باملِثل أنْ يعمل هذه األعمال العجيبوة يف
األماكن الكثرية بواسطة قوَّة كلميه امليجسِّدة .كذلك أيضاً ،وبنفس الطَّريقة اليت أعطى هبا اخلالق جسده لي ْلمِي َذيْه يف عمواس
هو قادر أن حيُوِّل خُبز اإلفخارسييَّا إيل جسده  ...فاجلسد الذي صعد إيل السَّماء  -عند حادثة الصُّعود  -والذي جلس عن
ميني اآلب يف األعايل ،هو هو ذات اجلسد جبوهره ،احلاضر يف تقدمة اإلفخارسييَّا املقدَّسة.
هنا نري كيف أنَّ طقس اإلفخارسييَّا أمكن ف ْهمِه مرَّة ثانية على أنه فِعل ميجَدِّد لليَّجسُّد .وهكذا اسيطاع هذا املؤلِّوف
القبطي يف القرن السَّابع عشر ،أن يُدرك أنَّ اإلفخارسييَّا هي الوسيلة الوحيدة املميازة اليت ميكن من خالهلا أنْ يصبح الكلموة
()28
امليجسِّد حاضراً ومنظوراً بطريقة ملموسة للمؤمن  .وهكذا يف سرّ اإلفخارسييَّا ،نر أنفسنا ميَّحدين هبذا اجلسد وهوو يف
ملء نور الالَّهوت(.)29
يقول القدِّيس كريلُّس الكبري (444-412م):
[صحيحٌ حقاً أننا ميَّحدون باملسيح روحياً ،باحملبَّة الكاملة واإلميان البسيط املسيقيم والنيَّة الصَّاحلة النقيَّة .هوذا
هو اعيقادنا ،وحنن ال ننكره  ...ولكن إنْ جتاسر أحدٌ وقال إنَّ ليس لنا معه أيَّة عالقة حبسب اجلسد ،فهب يقع
يف خمالفة صرحية ألقبال الكُتُب اإلهليَّة .فمن الواضح بدون أدىن شك ،أنه بسبب هذا االحتاد حبسب اجلسد ،قيل
إنَّ املسيح هو الكرمة وحنن األغصان ،وأننا منه وبه نسيمد احلياة داخلنا  ...فلماذا إذاً تدخل األولبجيَّة السِّريَّة
()30
(اإلفخارستيَّا) داخلنا؟ أليس لكي جتعل املسيح يسكن فينا جسدياً بالتَّناول وبشركة جسده املقدَّس؟] .
• إنْ قال آهلة ألولئك الذين صارت إليهم كلمة اهلل ،أال يكون آهلة ،أولئك الذين صاروا مسكناً للرُّوح ال ُقدُس؟ «أمَّوا
تعلمون أنكم هيكل اهلل وروح اهلل يسكن فيكم  ...ألنَّ هيكل اهلل مقدَّس الذي أنيم هو» (1كورنثوس .)17 ،16:3
يقول الكاهن يف صالة احلجاب يف القُدَّاس املرقسي” :عندما أتقدم إىل قُدس أقداسك ،وأملس هذا السِّر املخفى املقدَّس،
أعطين يار روحك القدُّوس ،النَّار غري اهليوليَّة ،اليت ال يُفكَّر فيها ( “...خوالجي 1902م ،ص  .)557 ،556ويف أنوافورا
القُدَّاس املرقسي ،يقول الكاهن” :أرسل إىل أسفل من علبك املقدَّس ،ومن مسكنك املسيعد ،ومن حضنك غري احملصوور،
ومن كرسي مملكة جمدك ،الباراقليط روحك القدُّوس الكائن أقنومياً ،غري املسيحيل وال ميغيِّر ،الرَّب احمليوي ،النَّواطق يف
النَّاموسِ واألنبياء والرُّسُل ،احلال يف كلِّ مكان ،املالئ كلّ مكان ،وال حيويه مكان  ...البسيط يف طبيعيه ،الكثري األنوواع يف
فعله ،ينبوع النِّ َعم اإلهليَّة ،املساوي لك ،املنبثق منك ،شريك كرسي مملكة جمدك ،وابنك الوحيد ربِّنا وإهلنا ومُخلِّصنا وملكنا
كلِّنا يسوع املسيح ،علينا حنن عبيدك وعلى هذه القرابني اليت لك ( “...خوالجي 1902م ،ص .)562- 650

28- Stephen J. Davis, Coptic Christology In Practice، Incarnation and Divine Participation in Late Antique and Medieval Egypt,
Oxford 2008, p. 270-278.
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 -29األب مىت املسكني ،صعود املسيح ،ضمن كياب :القيامة والصُّعود1992 ،م ،ص377
 -30تفسري إجنيل يوحنَّا 1:15

