
المسیح في اإلنجیل للقدیس لوقا
1]1[بحسب تفسیر القدیس كیرلس األسكندري

موریس تاوضروس. د

؟]2[كیف ندرك سر المسیح
ًإنه من المستحیل أن ندرك معنى سر المسیح بالضبط إن كنا نستعمل لهذا الغرض عقال فاسدا، وذهنا ـ كما لو  ً ً

فاألمر یحتاج بالحرى إلى عقل یقظ، وبصیرة ثاقبة، ألن الموضوع یصعب فهمه إلى أقصى . ًكان ـ غارقا في النوم
.]3[" قوموا واستیقظوا: " یفتشوا الكتب المقدسة، فنقول لهملذلك نحن ننادي على أولئك الذین یریدون أن. درجة

على أن القدیس كیرلس یوضح أن إدراك سر المسیح هو تعلیم إلهي، فعندما اعترف بطرس بإیمانه، قال له 
ًطوبي لك یا سمعان ابن یونا ألن لحما ودما لم یعلن لك، لكي أبي " في اإلنجیل للقدیس متى ـ الرب ـ بحسب ما ورد ً

).17:16مت" (الذي في السموات
ًلذلك فالتلمیذ تعلم حقا من اهللا ـ وهو لم یجيء لنا بهذا االعتراف : ویعلق القدیس كیرلس على ذلك فیقول

بل بسبب أن النور اإللهي أشرق على ذهنه، وقاده اآلب إلى معرفة صحیحة لسر باإلیمان من مجرد أفكاره الخاصة،
.]4[المسیح

ته بالضبط، فلیتنا ـ فیما یقول القدیس كیرلس ـ نسأله الحكمة ونطلب الفهم، كي یمكننا أن ندرك معنى كلما
ویعطي الحكمة للعمیان ویجعل ) 22:12أي(یكشف األغوار في الظالم، ویخرج األمور الخفیة إلى النور " فهو الذي 

.]5[نور الحق یضيء على أولئك الذین یحبونه، ومن بینهم نحن
ًلغة الكتاب اإللهیة الموحي بها دائما عمیقة، فال ینكشف معناها لمن عندهم مجرد رغبة فقط أن إن ُ

ًیفهموها، بل ألولئك الذین یعرفون أن یفحصوا أغوارها جیدا، وقد اغتنوا بالنور اإللهي في ذهنهم، ذلك النور الذي 
فهم الذي یأتي من فوق، من اهللا، مع استنارة الروح لذلك فلیتنا نطلب ال. بواسطته یبلغون إلى معنى الحقائق الخفیة
.]6[وبهذا المنهج یمكننا أن نرى الحق الذي تحویه كلمة اهللا. القدس، حتى نبلغ إلى منهج سلیم ال یخطئ

:ألوھیة المسیح
أن االبن الوحید كلمة اهللا هو اهللا، وهو ابن اهللا بالطبیعة، وأنه غیر مخلوق وال مصنوع بل هو نحن نؤمن ب

ٍولیس سموه هكذا فقط، بل هو بالحرى جوهریا مع اآلب عال فوق الكل. خالق األشیاء ونحن نؤمن أن الكلمة، مع . ً
ًأنه هو اهللا فقد صار جسدا أي إنسانا، ولیس أنه اصطحب معه إنسانا  ً في كرامة متساویة، كما یتجاسر البعض ً

ًوینكرون ویقولون بأن كلمة اهللا الذي من اآلب نعتبره ابنا على حدة، أما الذي خرج من العذراء القدیسة فهو آخر إلى 
 "رب واحد، إیمان واحد، معمودیة واحدة عنه وعلى حده. أما نحن فنوافق المبارك بولس إذ یقول: " ًجواره منفصال

). فنحن ال نقسم غیر المنقسم، ولكن نعترف بمسیح واحد: الكلمة الذي من اهللا اآلب، الذي تجسد وصار5:4(أف



ًونحن أیضا نسبحه معهم ونكلله بالمجد اإللهي، لیس كإنسان أصبح إلها، بل . ًإنسانا، الذي تعبده المالئكة وتكرمه ً
.ًكإله صار إنسانا

، فإن كان )1:1یو" (كان الكلمة والكلمة كان عند اهللا وكان الكلمة اهللا في البدء"یكتب المغبوط بوحنا 
ًمخلوقا فالبد أنه یكون له بداءة وجود، والبد أنه قد كان هناك زمان سابق على وجوده، وكان البد أیضا من وجود  ً

ًزمان، لم یكن فیه اآلب أبا كما یدل اسمه، بل لم یكن على اإلطالق أبا بالطبیعة، ولذل ك تكون الكلمة أتت إلینا بشأنه ً
ًغیر صحیحة، وهكذا یصیر أیضا بالنسبة لالبن، ویكون كال االثنین قد دعیا هكذا كذبا ًُ]7[.

فكیف ". ّب إال االبن ومن أراد االبن أن یعلن لهّال أحد یعرف االبن إال اآلب وال اآل: " قال السید المسیح
، كأنكم تعرفون بالضبط "ّلیس أحد یعرف االبن إال اآلب فقط: " تفكرون وقولون إنه أدني من اآلب وهو الذي یقول

ًمن هو؟ ومع ذلك فكیف أن ذلك الذي یعرفه اآلب فقط، ال یتعالي كثیرا جدا على قدرات الكالم ، تماما مثل اآلب  ً ً
ًفسه أیضا الذي هو معروف من ابنه فقط؟ ألن الثالوث الواحد في الجوهر هو وحده الذي یعرف نفسه، إذ هو ن

ّفكیف تقول أنت إذن إنه أدنى من اآلب، بینما ترى أنه ال أحد یعرف من هو إال . ًفائق جدا على كل كالم وفهم
َاآلب الذي ولده فقط .؟َ

فاهللا اآلب بالطبیعة هو . وتلك الصفات التي تختص به كإلهامتیازات اآلب،ص دعونا نرفع أنفسنا إلى فح
ُالحیاة والنور والحكمة، ولكن االبن أیضا بالمثل هو كذلك كما تشهد الكتب اإللهیة الموحي بها في مواضع كثیرة، فهو  ً

صفات، ولیس في صفة واحدة، بل ًولكن إن كان هو أدنى من اآلب، یكون مدیونا له بهذه ال. النور والحیاة والحكمة
ٕوان كان هذا . ًولن یكون هو الحیاة كاملة وال النور كامال وال الحكمة كاملة. في كل الخصائص التي تختص بجوهره

ًصحیحا؛ إذن یكون فیه شئ من الفساد، وشئ أیضا من الظالم وأیضا شئ من الجهالة ً ُثم إن اإلنسان یولد من .ً
هكذا بالمثل بالنسبة لباقي الحیوانات، تنظمها . ُي في جوهر أبیه توجد كلها في المولوداإلنسان، وكل األوصاف الت

فكیف إذن یكون لطبیعة اهللا الفائقة الكل أن تعاني ما ال تعانیه حتى نحن، وال أي من . قوانین طبیعتها الخاصة
.]8[الخالئق األخرى

ُإن االبن یملك على الكل مع اهللا اآلب، وال یمكن أن یضاف شئ إلى مجده الملوكي، كأن یزاد له من  ُ
الخارج، أو كأنه یعطى له بواسطة آخر، وال أن ینمو معه مع مرور الزمن، ألن مجده الملوكي أشرق معه بال بدایة، 

لذلك؛ فألنه هو إله بالطبیعة وبالحق، فبالتالي ینبغي أن یكون كلي القدرة، . ال كما كانفهو كائن منذ األزل وما یز
الرب سیملك إلى الدهر " ًوتكون هذه الخاصیة هي له بال بدایة وال نهایة، إذ یقول أیضا واحد من األنبیاء القدیسین 

اهللا ملكنا قبل " ًوأیضا). س13:144مز" (ديملكوتك ملكوت أب: " ً، والمرنم اإللهي یتغنى قائال)18:15خر" (واألبد
ًفإذا كان اهللا دائم الملوكیة وكلي القدرة، فبأي معنى یقول أولئك الذین یدعون اهللا أبا في ،)س12:72مز" (الدهور

 ضا مرة أخرى فوق العالم، ألنهًتوسالتهم " لیأت ملكوتك ". یبدو أنهم یریدون أن یروا المسیح مخلص الجمیع ناه
 مثلنا، وال في وضاعة الطبیعة البشریة، ولكنسیأتي، نعم سیأتي وینزل كدیان، ولكن لیس بعد في هیئة متواضعة 

) ویأتي مع المالئكة. فهكذا قال هو نفسه في12:6تي1یدنى منه (ُفي مجد كما یلیق باهللا، الذي یسكن في نور ال 
).27:16" (متابن اإلنسان سیأتي في مجد أبیه مع مالئكته القدیسینموضع ما: " 



ویبرهن القدیس كیرلس على ألوهیة السید المسیح من أنه یصنع المعجزة بقوته الذاتیة، ففي حدیثه عن شفاء 
أتوسل إلیك أن تالحظ هنا أن المسیح مخلص العالم، لم یقدم أیة : " یقول) 13ـ10:13لو(المرأة التي بها روح ضعف 
ًالذاتیة وشفاها بكلمة وبلمسة یده؛ ألنه بسبب كونه ربا والها، أظهر أن جسده الخاص له صالة، بل تمم األمر بقوته  ٕ ً

.]9["فاعلیة مساویة مع نفسه؛ لتحریر البشر من أمراضهم

، فجعل المعجزة تحدث بعد كلماته مباشرة، وذلك حتى )36،35:4لو(ة وبقوته اإللهیة انتهر األرواح النجس
ُلقد صنع المعجزة دون أن یقدم صالة، ولم یسأل من أي أحد آخر أیة قوة، لتتمیم هذه . ال نسقط في عدم اإلیمان

فیه توجد كل نفسه كلمة اهللا اآلب، الكلمة الحي الفعال الذي به توجد كل األشیاء، والذي ولكن إذ هو. المعجزات
.]10[األشیاء، فإنه بشخصه سحق الشیطان وأغلق الفم الدنس للشیاطین النجسین

. ه الخاصةإنه هو بالحرى الذي كان یعمل بقوت. إن المسیح لم یستعر القوة من آخر: ویقول القدیس كیرلس
إن قوة المسیح للشفاء لم تكن قوة بشریة، بل هي قوة . كان یعمل كإله ورب، ولیس كشخص یشترك في نعمة إلهیة

.]11[ُإلهیة فائقة ال تقاوم، ألنه هو اهللا وابن اهللا

:لصلة اآلالم بالالهوت یقولوبالنسبة
وأظن أنه من الضروري أن ُأضیف لما قیل، إن أوجاع الحزن والكآبة ال یمكن إرجاعها إلى طبیعة الكلمة 

إن : ولكننا نقول. اإللهیة التي هي غیر قابلة لأللم، ألنه من المستحیل أن تتألم، إذ أن هذه الطبیعة تعلو عن كل ألم
ُشاء أن یخضع نفسه إلى قیاس الطبع البشري، بأن فرض على نفسه بأن یقاس ما یخصه الكلمة المتجسد أي الطبع (ُ

وحیث إنه قیل إنه جاع، مع أنه الحیاة وسبب الحیاة والخبز الحي، وقیل إنه تعب من رحلة طویلة، مع أنه ). البشري
م یكن من المناسب أن هذا الذي أخضع نفسه ًرب القوات، هكذا قیل أیضا إنه حزن وبدا أنه قادر أن یتألم، ألنه ل

ولكن بحكمة . ًفكلمة اهللا اآلب إذن هو خال تماما من كل ألم. لإلخالء، أن ال یشترك في معاناة األمور البشریة
ًحقا، ). تدبیر الجسد(وألجل التدبیر، فإنه أخضع ذاته للضعف البشري، حتى ال یظهر إنه یرفض ما یتطلبه التدبیر 

ًسلم تماما للطاعة وللعوائد البشریة والنوامیس، مع أنه ـ كما قلت ـ ال یحمل أي شئ من هذه األمور في إنه قد است
.]12[طبیعته الخاصة

اتحاد الطبیعتین
الطریقة فالناموس یحدد بوضوح. ص، إشارة إلى سر المسیحرأي القدیس كیرلس في شریعة تطهیر األبر

ْالتي تعلن بها طهارة األبرص فیقول َ ویأمر الكاهن أن . یؤتى به إلى الكاهن. هذه تكون شریعة األبرص یوم طهره: ُ
ُیؤخذ للمتطهر عصفوران حیان طاهران، ویأمر الكاهن أن یذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي، أما  ُ

ُبوح على الماء الحي ویرش على المتطهر من البرص سبع مرات العصفور الحي فإنه یغمسه في دم العصفور المذ
هذا المثال ـ فیما یقول القدیس كیرلس ـ یمثل لنا ). 7ـ1:14ال(ُفیطهره، ثم یطلق العصفور الحي على وجه الصحراء 

ّالسر العظیم والمكرم الذي لمخلصنا، ألن الكلمة من فوق، أي من اآلب، من السماء، ولهذا السبب، من ال ًمناسب جدا ُ
ّفرغم أنه نزل ألجل تدبیر الخالص لیأخذ شكلنا أي یأخذ صورة عبد، إال أنه رغم ذاك كان من . ُأن یقارن بطائر

، وقال أیضا)3:8یو" (أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق: "فوق، كما قال المسیح نفسه



ًفهو، حتى حینما صار جسدا، أي إنسانا كامال، لم یكن أرضیا ). 13:3وی" (ّإال ابن اإلنسان الذي نزل من السماء ً ً ً
ًولیس مصنوعا من طین مثلنا، بل كان سماویا ویفوق األشیاء العالمیة من جهة الهوته فیمكننا أن نرى إذن في . ً

ًه یظل متعالیا ًالعصفورین المقدمین في تطهیر األبرص، یمكننا أن نرى المسیح متألما بالجسد حسب الكتب، ولكن
ُمماتا في الجسد، ولكن محیي في الروح" ًنراه مائتا في طبیعته البشریة اإللهیة، ألن الكلمة هو الحیاة . على اآلالم ًُ "

ّورغم أن الكلمة ال یمكن أن یقبل آالم الموت في طبیعته الخاصة، إال أنه ینسب إلى نفسه ما تألم به ). 18:3بط1(
ًد في دم العصفور المیت، وهكذا اصطبغ بالدم، واذ صار مشتركا فى اآلالم، فإنه ُأطلق العصفور الحي اعتم. جسده ٕ

ًحرا إلى الصحراء ًوهكذا أیض◌ا رجع كلمة اهللا الوحید إلى السماء مع الجسد الذي اتحد به. ُ ً.

ُكمتألم وكحر من ّفرغم أنه كان هناك عصفوران، إال أن الذي كان یشیر إلیه العصفوران هو واحد فقط، 
ٕفإذ قیل إن العصفورین یشیران إلى ابنین والى مسیحیین، وأن كلمة اهللا اآلب . اآلالم، كمائت وكمن هو فوق الموت
، فإذا وجد حسب قولهم هذا، ابنان، الذي جاء من نسل داود هو مسیح آخرهو مسیح واحد بمفرده، وأن ذلك 

ٕرب واحد وایمان : "یتان؛ بینما بحسب ما كتب القدیس بولس هناك فقطٕفبالضرورة یكون هناك ربان، وایمانان، ومعمود
فنحن نعترف برب واحد، هو كلمة اهللا الوحید المتجسد، غیر فاصلین بین الناسوت ). 5:4أف" (واحد ومعمودیة واحدة

ًوالالهوت، بل نؤكد بإخالص، أن كلمة اهللا اآلب صار هو إنسانا في الوقت الذي استمر فیه إلها ً]13[.

جمیع الذین كان عندهم مرضى بأنواع مختلفة، قدموهم إلیه " حینما كان یشفي السید المسیح المرضي، قیل 
ًشریتنا المقدس الذي جعله جسدا له ، وبهذا یوضح اإلنجیل أن جسد ب)38:4لو" (فوضع یده على كل واحد منهم فشفاه

ًومأله بالقوة اإللهیة، كان یمتلك الحضور الفعال لقدرة الكلمة، قاصدا بذلك أن یعلمنا أنه رغم أن كلمة اهللا الوحید قد 
ًصار مثلنا، إال أنه بالرغم من ذلك، ال یزال إلها، ویستطیع بسهولة بواسطة جسده الخاص أن یتمم كل األشیاء، ألنه  ّ

وال یوجد أي سبب للتعجب من هذا، بل على العكس، فیمكنكم أن تالحظوا . تخدم هذا الجسد كأداة لعمل المعجزاتاس
ًهكذا أیضا فإن كلمة اهللا . كیف أن النار عندما توضع في إناء نحاسي فإنها تنقل إلى اإلناء قوة إنتاج تأثیرات الحرارة

ًالمأخوذ من العذراء القدیسة مع نفسه اتحادا حقیقیا، فإنه مأله بالقوة التي َّالكلي القدرة، إذ قد وحد الهیكل الحي العاقل ً
إن كنت لست أعمل أعمال أبي فال تؤمنوا : " ُلذلك فلكي یخجل الیهود فهو یقول. تظهر قدرته اإللهیة بصورة فعالة

الحق نفسه هذه یمكننا أن نرى وبشهادة ). 38،37:10یو" (ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا باألعمال. بي
بل بالحرى إذ هو االبن . منفصل عنه وغیره هو نفسه، ویعتبر مولود المرأة" إلنسان"أن االبن الوحید، لم یعط مجده 

ًالوحید مع الجسد المقدس المتحد به، فإنه قد صنع المعجزات، وهو یعبد أیضا من خلیقة اهللا  ُ]14[.
ًوعندما دخل الرب إلى بیت بطرس، وهناك كانت امرأة ممدودة على فراش مرهقة من حمى شدیدة، وبدال 

كونه جسده یملك قوة الشفاء لًفإنه سلك طریقا آخر؛ فإنه لكي یبین أن " اتركي المرض وقومي، : " من أن یقول كإله
فما أعظم فاعلیة لمسة جسده المقدس، فإنها تطرد . ، ولذلك تركتها الحمى)15:8مت" (لمس یدها" جسد اهللا

ًوتشفي جمعا كبیرا من الناس في لحظة . ًاألمراض من كل نوع، وتطرد جمعا من الشیاطین، وتطرح قوة إبلیس عنا ً
ًرد میل إرادته، إال أنه لكي یعلمنا شیئا نافعا فهو یضع ورغم أنه یستطیع أن یعمل المعجزات بكلمة وبمج. من الزمان ً ّ

ًیدیه على المرضي أیضا، ألنه كان الزما، بل والزما جدا لنا أن نتعلم أن الجسد المقدس الذي جعله جسده الخاص،  ً ً ً



نحن به بواسطة لذلك فلندعه یمسك بنا، أو بالحرى فلنمسك . ًكان مزودا بفاعلیة قوة الكلمة، بأن زرع فیه قوة إلهیة
.]15[اإلفخارستیا السریة، لكي یحررنا من أمراض النفس ومن هجمات الشیاطین وعنفهم

ًكن من االثنین معا إن الطبائع التي اجتمعت إلى هذا االتحاد الحقیقي، هي مع ذلك مختلفة عن بعضها، ول
ألنه قد صار اتحاد من . هو واحد، أي اهللا االبن دون أن یضیع تمایز الطبیعتین بسبب االتحاد) أي من الطبیعتین(

ونحن باإلشارة إلى فكرة االتحاد هذه بدون اختالط، فإننا . الطبیعتین، ولذلك فنحن نعترف بمسیح واحد، ابن واحد
ًاإلله، ألن اهللا الكلمة أخذ جسدا وصار إنسانا، وبالحبل به في بطنها وجد الهیكل الذي نعترف بالقدیسة العذراء والدة  ً

ًفإننا نري أن الطبیعتین ـ بواسطة اتحاد ال انفصال فیه ـ قد اجتمعتا معا فیه، بدون اختالط . اتخذه منها بنفسه
ً، وبنفس الطریقة أیضا، فإن الكلمة ًوبدون انقسام، ألن الجسد هو جسد ولیس الهوتا، رغم أنه قد صار جسد اهللا

ولكن رغم أن الطبائع التي اجتمعت في تكوین . ًهو إله ولیس جسدا، رغم أنه بسبب التدبیر قد جعل الجسد جسده
ّاالتحاد، هي مختلفة إحداها عن األخرى كما أنها غیر متساویة بعضها مع بعض، إال أن ذلك الذي تكون من 

ٕونحن ال نفصل الرب الواحد یسوع المسیح إلى إنسان على حدة، واله على حدة، بل . ًالطبیعتین معا هو واحد فقط
نحن نؤكد أن المسیح یسوع هو واحد، وهو نفسه، معترفین بالتمایز بین الطبیعتین بدون أن نخلطها الواحدة مع 

.]16[األخرى

لمس : " وطریقة إقامته كانت واضحة؛ ألن اإلنجیلي یقول. ًلذلك فهو أقام ذاك الذي كان ذاهبا إلى قبره
ً، ومع ذلك فكیف لم تكن كلمة منه كافیة إلقامة الشاب الذي كان راقدا في "أیها الشاب لك أقول قم: النعش وقال

فلماذا إذن لم یتمم . فما هو أكثر من كلمة اهللا؟! یقه أمام كلمته؟ًألن أي شئ یكون صعبا أو یعسر تحق. النعش
. یا أحبائي إنه فعل هذا لكي تعرفوا أن جسد المسیح المقدس فیه فاعلیة وقوة لخالص اإلنسان. المعجزة بكلمة فقط؟

ل في النار، ینتج بل الحظوا كیف أن الحدید حینما یدخ. ألن جسد الكلمة القدیر هو جسد الحیاة، وقد اكتسى بقدرته
ًهكذا أیضا، ألن الجسد صار جسد الكلمة الذي یعطي الحیاة للكل، ولذلك صار له قوة . تأثیرات النار ویحقق وظائفها

.]17[إعطاء الحیاة، وهو یالشي تأثیر الموت واالضمحالل
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