@ من أجل الحفاظ على اإليمان الرسولى
بخصوص كتاب "األرثوذكسية قانون إيمان لكل العصور"
تأليف األب أنتونى م .كونيارس ترجمة الراهب يوئيل المقارى
تنفيذاً لقرار المجمع المقدس فى جلسته بتاريخ  72مايو  7002باإلعالن عما صدر من أخطاء فى
كتاب "األرثوذكسية قانون إيمان لكل العصور" تأليف األب أنتونى م .كونيارس ترجمة الراهب يوئيل
المقارى إلى العربية ،نورد هنا أمثلة لألخطاء التى تمت مناقشتها بواسطة لجنة اإليمان والتعليم والتشريع:
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وبعد العرض وافق المجمع المقدس فى هذه الجلسة على توصية اللجنة ونصها:
اإلعالن عما صدر فى هذا الكتاب من انحرافات خطيرة (بدعة تأليه اإلنسان) وقد صدرت الطبعة األولى منه
فى مصر باللغة العربية سنة  2002والطبعة الثانية  2002ويبدو أن الناشر لم ينتبه إلى ما فيه من أخطاء.

وللرد على الخطأ األساسى فقط من هذه األخطاء نورد األوقوا التالية للقديس أثناسيوس
الرسولى والقديس كيرلس الكبير:
يقول القديس كيرلس فى شرح إنجيل يوحنا:
" نحن أبناء اهلل بل دعينا آلهة فى األسفار اإللهية حسب المكتوب "ألم أقل أنكم آلهة وبنو العلى كلكم"
(مز .)6: 27هل يعنى هذا أن نتخلى عن كياننا ونرتفع إلى جو الالهوت غير المنطوق به وأن نخلع
االبن الكلمة من بنوته ونجلس نحن فى مكانه مع اآلب ونجعل محبة الذى أكرمنا عذ ارً للكفر؟ حاشا
هلل .فاالبن هو كائن غير متغير ،أما نحن فبالتبنى صرنا أبناء وآلهة بالنعمة".
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ويقول فى شرح إنجيل يوحنا أيضاً:
"إذن نحن نرتفع إلى كرامة أسمى من طبيعتنا بسبب (بفضل) المسيي ألننيا سينكون أيضياً "أبنياء اهلل"
ليس مثله تماماً ،بل بالنعمة وبالتشبه به .فهيو االبين الحقيقيى ،الكيائن ميع اآلب منيذ األال ،أميا نحين
فبييالتبنى بسييبب تعطفييه ،ومننن خننالل النعمننة التننى أخننذناها "أنننا قلننت أنكننم آلهننة ،وكلكننم أبننناء العلننى" (مننز
 )6 :27فالطبيعننة المخلوقننة الخا ننعة للخننالإ ،دعيننت إلننى مننا هننو فننوإ الطبيعننة ب ن راد ا ب فقننط ،أمننا
االبننن ،واإللننه والننرب ،فهننو لننيس االبننن واإللننه ب ن راد ا ب واختينناره ،بوانمننا بننالوالد مننن جننوهر ا ب ذاتننه
يصننبب بالطبيعننة لننه كننل صننفات اهلل وصننالحه .وأي ننا يمكننننا أن نننرى بكننل و ننو أنننه االبييين الحقيقيييى
بالمقارنة مع أنفسنا فهو بالطبيعنة لنه كينان خنا

 ،غيير كياننيا اليذى بيالتبنى وبالتشيبه .إذن هيو االبين

بالحق وبالطبيعة ،ونحن صرنا به أبناء أيضاً ،وننال الخيرات بالنعمة دون أن تكيون هيذا الخييرات هيى
من طبيعتنا".
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 1شرح إنجيل يوحنا للقديس كيرلس ،ترجمة د .جورج حبيب بباوى مراجعة د .نصحى عبد الشهيد ،يناير  1191صفحة .101
 2نفس المرجع صفحة .121
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يقول القديس أثناسيوس فى المقالة األولى ضد األريوسيين:
" بوان كان كل ما دعوا أبناء وآلهة إما فى السماء أو على األرض ،تم لهم التبنى والتأله من خالل الكلمنة،
واالبن نفسه هو الكلمة ،فمن الوا نب أننه منن خاللنه هنم جمنيعهم ،وهنو نفسنه قبنل الكنل ،أو بناألحرى هيو
نفسيه وحييدا االبيين الحقيقييى ،وهييو الوحيييد إلييه حييق ميين اإللييه الحييق ،ولننم يننل هننذه كمكافنأ علننى بنره وال
لكونه آخر معها ،ولكن بسبب أنه كل هذا بالطبيعة ووفقاً للجوهر".
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ويقول القديس أثناسيوس فى المقالة الثالثة ضد األريوسيين:
"فرغم أنه يوجد ابن واحد حسب الطبيعة وهييو االبين الحقيقيى الوحييد الجينس ،هكيذا نصيير نحين أيضياً
أبناء ،لكن لييس مثليه هيو بالطبيعية وبيالحق ،بيل بحسيب نعمية ذلي اليذى دعانيا ،ورغيم أننيا بشير مين
األرض ،ومع ذلك نصير آلهة ليس مثنل اإللنه الحقيقنى أو كلمتنه ،بنل كمنا قند سنر اهلل النذى قند وهبننا هنذه
النعمننةه هكننذا أي ناً نصننير رحمنناء مثننل اهلل ،ال بننأن نصننير مسنناويين هلل وال بييأن نصييير صييانعى خي يرات
بالطبيعة وبالحقيقة".
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يقول القديس كيرلس فى كتاب شرح تجسد االبن الوحيد الفصل 11
"ولذل فإنه غير ممكن ألى من الناس أن يرتقى إلى مجد األلوهة".
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ويقول القديس كيرلس فى رسالته الثالثة إلى نسطور (الفقر )9
" بواذ نعترف بكل تأكيد أن الكلمة اتحد بالجسد أقنومياً ،ف ننا نسجد إلبن واحد الرب يسوع المسيب...
ولسنا نقول أن كلمة اهلل حل فى ذلك المولود من العذراء القديسة ،كما فى إنسان عادى ،لكى ال ُيفهم أن
المسيب هو "إنسان يحمل اهلل" .ألنه حتى إن كان "الكلمة حل بيننا" ف نه أي اً قد قيل إن فى المسيب

"يحل كل ملء الالهوت جسدياً" (كو  .)9 :7لذلك إذن نحن ندرك أنه إذ صار جسداً فال يقال عن
حلوله إنه مثل الحلول فى القديسين ،وال نحدد الحلول فيه أنه يتساوى وبنفس الطريقة كالحلول فى
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NPNF, Vol.4, Discourses Against the Arians, Discourse I, p. 329.
" 4المقالة الثالثة ضد األريوسيين" للقديس أثناسيوس الرسولى ،ترجمة مركز دراسات اآلباء ،ترجمة األستاا صتموليل كامتل عبتد الوتيد والتدكاور نصتحى عبتد الشتهيد
صفحة .42
5
Scholia on the Incarnation of the Only-Begotten by St. Cyril of Alexandria, point 12.
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يتغير إلى جسد ،ف نه حقإ حلوالً
القديسين .ولكن الكلمة إذ اتحد "حسب الطبيعة" ( )kata fu,sinولم ّ
".

مثلما يقال عن حلول نفس اإلنسان فى جسدها الخا
وفى (الفقر  )00من نفس الرسالة يقول:

"وكمننا قلنننا سننابقاً ،ف ن ن كلمننة اهلل قنند اتحنند بالجسنند أقنومي ناً (u`po,stasion

' ،)kaqفهننو إلننه الكننل ورب

الجميع ،وليس هو عبد لنفسه وال سيد لنفسه".
فكيف يقول المؤلف وكيف ينشر المترجم هذا العبارات فى الكتاب المذكور:
"-0يجب أن يتكرر االتحاد بين ما هو بشرى وما هو إلهى فى حيا كل مؤمن"؟!!
"-7أنننا وأنننت كننأوالد وبنننات اهلل ننننال قننو  ،لنصننير إمتننداداً للتجسنند ...لنكننون فننى هننذا العننالم مسننيحاً علننى
األرض ،إمتداداً لتجسده"؟!!
هننل ُيعقننل أن كننل إنسننان مسننيحى يك نون هننو نفسننه السننيد المسننيب؟ وهننل يعقننل أن االتحنناد األقنننومى بننين
الالهننوت والناسننوت يحنندإ فننى كننل إنسننان مسننيحى فيكننون إمتننداداً للتجسنند اإللهننى .هننل نلغننى أن السننيد

المسيب هو نفسه اهلل الكلمة المتجسد .أم يصير كل إنسان مسنيحى هنو اهلل الكلمنة .إن النوثنيين لنم يصنلوا
ف ننى تألي ننه اإلنس ننان إل ننى ه ننذه الدرج ننة ب ننل أله ننوا األب نناطر فق ننط .وم ننا ال ننذى يمك ننن أن يص نننفنا ب ننه أص ننحاب
الديانات األخرى مع هذا الفكر .إن مجرد محاولة نسطوريوس إدعاء التأله لإلنسان يسوع بقولنه "منن أجنل
ك ارمننة اإللننه الحننال فننى اإلنسننان يعبنند اإلنسننان مننع اإللننه" قنند رف ننته الكنيسننة ألن السننيد المسننيب هننو إلننه
متأنس وليس إنسان متأله حتى على مجرد مستوى الكرامة والسلطة كما إدعى نسطور.
إعداد
األنبا بيشوى

البرارى فى  77مايو 7006م

مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى
ورئيس دير القديسة دميانة بالبرارى
ورئيس قسم علم الالهوت بمعهد الدراسات القبطية
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