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البابا شـودة الثالث :بِدَ ع حديثة ,ال ُؽ ِّؾ ّقة اإلكؾريؽقة لألقباط إرثوذكس  -صـَّ [ .147
إن ُُماربة ٓهوت ادسقح تؽون بلحد أمرين:
إ ّما اهل ُ ُبوط بالسقد ادسقح إىل مستوى البْش كام فعل أريوسقون .وإ ّما آرتػاع بالبْش إىل مستوى ادسقح ,كام يؼول ادُـادون بتللقه
لؾر ُسل ِّاِّتاد بني صبقعة إهلقة وصبقعة بْشية .وهؽذا ٓ يؽون فرق بني البْش
اإلكسان ,أو كام ُيؼال عن يوم اخلؿسني أنَّه حدث فقه ُّ
الر ُسل وبالتايل كل
َّجسد اإلهلي هو ادُعجزة الوحقدة من حقث هي خاصة بالسقد ادسقح .إكَّام ُيشاهبه فقفا ُّ
وادسقح .وٓ يؽون الت ُّ
الؽـقسة].
وبلن الؽـقسة صبقعة إكساكقة مت ِ
البابا شـودة الثالث :بِدَ ع حديثة ,ال ُؽ ِّؾ ّقة اإلكؾريؽقة لألقباط إرثوذكس  -صـَّ [ .147
َّحدة بطبقعة
ُ
إهلقة وهؽذا يؼول ادمل

أضضا ي كتابه (العـرصة)« :لؼد َّاِّتد ادسقح بالؽـقسة ,فاكتسبت الؽـقسة كل ما لؾؿسقح» .وعبارة «كل
ً

واضحا ..فادسقح له ٓهوت مل تؽتسبه الؽـقسة .وادسقح له عالقة مع أب يؼول فقفا «أنا
ما لؾؿسقح» ِّتؿل ُهـا خطل ٓهوت ًقا
ً
وأب واحد» (يو  .)31 / 11وهذه العالقة مل تؽتسبفا الؽـقسة .وادسقح يتص

الزمان وادؽان
بعدم ادحدودية من ِجفة َّ

أضضا مل تؽتسبه الؽـقسة .ما أخطر استخدام كؾؿة (ك ُّل) ي التَّعبرات الالهوتقة .فال ُتستخدم إٓ بدقة وحذر].
وال ُؼدرة .وهذا ً
البابا شـودة الثالث :بِدَ ع حديثة ,ال ُؽ ِّؾ ّقة اإلكؾريؽقة لألقباط إرثوذكس  -صـُ [ .119 ,118مالحظات ضدّ هذا اخلؾط( :أ) جسد
ادسقح ادولود من العذراء هو جسد حؼقؼي ,بادعـى احلري لؾؽؾؿة .ولؽن الؽـقسة تعتز جسد ادسقح بؿعـى روحي ولقس حرفق ًا.
وبني هذين آستعاملني لعبارة (جسد ادسقح) خالفات كثرة سوف كذكرها .فال جيوز اخلؾط بقـفام( .ب) جسد ادسقح قد ُولِدَ من
الؼديسة العذراء مريم  -بقـام جسد ادسقح بؿعـى الؽـقسة يعـى مجاعة ادممـني .ففل ُيعؼل أن ُيؼال عن ماليني ادممـني الذين عاشوا
أضضا من العذراء مريم( .ج) جسد ادسقح الذى هو من العذراء ,هو الذى كتـاوله من عذ
ىف أجقال عديدة ُمتوالقة ,أهنم قد ُولِدوا هم ً
الرب« :هذا هو جسدي» (مت  .) 26 / 26وهذا ٓ يـطبق عذ جسد ادسقح بؿعـى الؽـقسةٕ ,نـا ٓ كتـاول
ادذبح حسب قول َّ
س إفخرستقا قائؾني «كسجد جلسدك ادؼدس يا رب» .ولؽــا ٓ كسجد
الؽـقسة (د) جسد ادسقح ادولود من العذراء كسجد له ي ّ
الصؾقب هو الذى فداكا .فنن كاكت الؽـقسة هي أضض ًا جسد ادسقح بـػس ادعـى,
لؾؽـقسة ,فـحن الؽـقسة( .ـه) جسد ادسقح عذ َّ
ففل كـسب إلقفا فداء البْش ؟ (و) جسد ادسقح مت ِ
َّحد بالالهوت اِّتاد ًا دائامً مل ُيػارقه حلظة واحدة وٓ صرفة عني .ففل الؽـقسة
ُ
مت ِ
َّحدة هؽذا بالالهوت بغر اختالط وٓ امتزاج وٓ تغقر ٓ ,تـػصل عـه حلظة واحدة ؟ (ز) جسد ادسقح ادولود من العذراء هو
ُ
جسد كامل .بقـام جسده بؿعـى الؽـقسة مل يتؽامل حتى أن ,بل سقـضم إلقه أعضاء آخرون مل يولدوا بعد ,وآخرون من غر
ادممـني سوف يـضؿون إىل اإليامن ,وبالتايل إىل جسد الؽـقسة( .ح) جسد ادسقح بؿعـى الؽـقسة يعـى مممـني عذ درجات وأنواع.
بعضفم حيقا حقاة الز ,وبعضفم مازال ُجياهد لقصل ,ويسؼط ويؼوم ,ومل يتؽؾل بعد .بقـام جسد ادسقح ادولود من العذراء هو جسد
وُم َّجد ,و ُيساعدكا ي جفادكا].
ُقدُّ وس ُ
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َّجسد
البابا شـودة الثالث :بِدَ ع حديثة ,ال ُؽ ِّؾ ّقة اإلكؾريؽقة لألقباط إرثوذكس  -صـ[ .217ما هو تعؾقم الؼدِّ يس أثـاسقوس عن الت ُّ
(جتسد
اإلهلي ؟ الؼديس أثـاسقوس
َّجسد اإلهلي ي كتابه ُّ
الرسويل ,أبو عؾم الالهوت ي الؽـقسة اجلامعة كؾفا يؼول عن هدف الت ُّ
ّ
الرب له ي (تك  .)17 / 2وملا كان اإلكسان
عرض ًا لؾؿوت واهلالك حسب ِّتذير َّ
الؽؾؿة)« :إكَّه ملا كان اإلكسان قد أخطل ,وصار ُم َّ
جتسد ادسقح ,وأخذ جسد ًا قاب ً
ال لؾؿوت ,لؽى بؿوته يػدى اإلكسان ,بلن يؿوت عوض ًا عـه» .إذن,
عاجزا ً عن ختؾقص كػسه ..لذلك َّ
كان هدف التَّجسد هو ِ
الػداء واخلالص .وهؽذا كؼول ي ال ُؼدّ اس اإلهلي «ٓ مالك وٓ رئقس مالئؽة ,وٓ رئقس آباء وٓ كبق ًا,
ُّ
جتسدت وتلنَّست» .وهذا ما كؼوله أضض ًا عن السقد ادسقح ي قاكون اإليامن« :هذا الذى
أئتؿـته عذ خالصـا .بل أنت بغر استحالة َّ
ِ
ب عـّا عذ عفد
وصؾ َ
الروح ال ُؼدُ س ومن مريم العذراء ,وتلنَّس ُ
وجتسد من ُّ
من أجؾـا كحن البْش ومن أجل خالصـا ,كزل من السامءَّ ,
َّجسد ,وع َّؼدُ وها بتػاسرهم .فامذا قالوا ؟]
تعرضوا لعؼقدة الت ُّ
بقالصس البـطي» .ولؽن البعض َّ
البابا شـودة الثالث :بِدَ ع حديثة ,ال ُؽ ِّؾقّة اإلكؾريؽقة لألقباط إرثوذكس  -صـ[ .52 ,51كان ّ
احلل الوحقد إلكؼاذ اإلكسان هو
ِ
جتسد الؽؾؿة»« :أخذ الؽؾؿة جسد ًا قاب ً
ال لؾؿوت,
َّجسد والػداء .وي هذا يؼول الؼدِّ يس أثـاسقوس ي الػصل التاسع من كتابه « ُّ
الت ُّ
وإذ َّاِّتد الؽؾؿة باجلسد ,أصبح كائب ًا عن ّ
ؽرر عبارة« :ادوت كقابة عن اجلؿقع» .ثم يؼول« :ومن غر ادُؿؽن أن يؿوت
الؽل» .و ُي ِّ
الؽؾؿةٕ ,نَّه غر مائت بسبب أنَّه ابن أب غر املائت ,وهلذا َّاختذ لـػسه جسد ًا قابالً لؾؿوت ,حتى أنَّه حقـام يت ِ
َّحد هذا اجلسد
بالؽؾؿة الذي هو فوق اجلؿقعُ ,يصبح جديرا ً لقس فؼط أن يؿوت كقابة عن اجلؿقع ,بل ويبؼى ي عدم فساد بسبب ِّاِّتاد الؽؾؿة به».
ويؼول أضض ًا« :لذلك قدَّ م لؾؿوت ذلك اجلسد الذي َّاختذه لـػسه كتؼدمة ُمؼدَّ سة وذبقحة خالقة من كل عقب» .وقال أضض ًا عن
(الؽؾؿة)« :كان ٓئؼ ًا أن ُيؼدِّ م هقؽؾه اخلاص وأداته البْشية فدية عن حقاة اجلؿقع ,موفق ًا دين اجلؿقع بؿوته» .هذا هو التَّعؾقم أبائي
الرب فدا ًء عـّا ,وكقابة عن اجلؿقع ,لؽي ُيوي دين اجلؿقع].
السؾقم ي موت َّ
َّ
البابا شـودة الثالث :بِدَ ع حديثة ,ال ُؽ ِّؾقة اإلكؾريؽقة لألقباط إرثوذكس  -صـ[ .46هذه الؼاعدة ٓزمة لعؼقدة ِ
الػداءٕ :نَّه مادامت
ّ
اخلطقة موجفة ضدّ اهلل ,واهلل غر ُمدود ,تؽون اخلطقة غر ُمدودة ,وعؼوبتفا غر ُمدودة ,وت ِ
ُـؼذ من هذه العؼوبة إٓ ك ّػارة غر
ُ َّ
أن اخلطقة موجفة ضدّ اهلل ,فبالتايل يستفقـون بؿبدأ ِ
ُمدودة ,ومن هـا جاء التَّجسد ِ
والػداءّ .أما الذين ُيـؽرون َّ
الػداء وبالؽ ّػارة ,كام
ُ
ُ َّ
ُّ
أن عدم إيامهنم َّ
َّ
بلن اخلطقة ضدّ اهلل ,يؼودهم إىل التَّس ُّقب ,وبالتايل ٓ يعتؼدون بخطورة اخلطقة وٓ بعؼوبتفا].
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