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 من مر�م العذراء ُودل 
 سربول يس.أر. بقلم 

�سأل السؤال: ملاذا اهللا ) Anselm of Canterbury(لم أسقف اكنرت��ي يمع الالهو� والفيلسوف العظيم أ�س
د السؤال، نرى أن اهلدف من جتسُّ  ىلع هذاة عندما ننظر إىل اإلجابة الكتابيَّ  )."?Cur deus homo"( د؟املتجسِّ 

نَّهُ ٥:  ٢تيموثاوس    ١نه اهللا. نقرأ يف  لوسيط اذلي عيَّ باعتباره ا  عمله  إ�ازاملسيح هو  
َ
 َواِحدٌ   َووَِسيٌط   َواِحدٌ   إِهلٌ   يُوَجدُ   : "أل

ي �َُسوعُ  اِإل�َْسانُ : َوانلَّاِس  اهللاِ  بَْ�َ  ِ
َّ

الوسيط والكتاب املقدس الكث� من الوسطاء.  ذكري .َ�ْفَسُه..." بََذَل  الَْمِسيُح، اذل
تيموثاوس عن الوسيط إىل  إىل املصاحلة. ل�ن عندما كتب بولس    انو�تاج  منفصل�هو شخص يقف ب� طرف�  

يف  �ب� اهللا والبرش الساقط واألعظم الواحد، الوسيط الوحيد، فإنه �ش� إىل ذلك الوسيط اذلي هو الشفيع األس�
د. حًقاالوسيط، �سوع املسيح، هو  هذا .اخلطية  اهللا املتجسِّ

منصب الوسيط وخدمة املصاحلة، اكن ىلع الكنيسة أن تتعامل مع احلر�ت  وجوديف القرون األو� للكنيسة، مع 
 ملصاحلة كشخصوسيطنا الوحيد، اذلي يقف إن كوسيط.  هذه توازن شخصية املسيح زعزع ت اليت اكنتاملهرطقة 

ة. يف إ�يل يوحنا، نقرأ أن اللوجوس البرش�َّ الطبيعة و هليَّةاإلالطبيعة �شرتك يف لك من اذلي  ذاكاهللا واإل�سان، هو 
ة �َّ ن أخذ ىلع نفسه الطبيعة البرشاألقنوم اثلا� يف اثلالوث هو مَ  إنبيننا.  ن صار جسًدا وحلَّ األز�، اللكمة، هو مَ 

 تُدىع ةيلم رش�را، اكن ىلع الكنيسة أن حتارب تع٤٥١نا. يف القرن اخلامس، يف �مع خلقدونية اعم ئفدا تمميل
واليت تع� "واحد"،   mono  ئةدامن ابل  مشتق  Monophysite  إن مصطلح.  )Monophysite(  هرطقة الطبيعة الواحدة

اكن هل طبيعة  املسيحبأن ) Eutyches(املهرطق أوطايخ م علَّ ، واذلي يع� "طبيعة" أو "جوهر". phusisومن اجلذر 
 جتمع(واليت  الطبيعة إن هذه .)theanthropic nature( "اثليانرثو�يكد، واليت أسماها "بالطبيعة واحدة يف اتلجسُّ 

م نلا"إ�سان") تاليت تع�  ،  anthropos، اليت تع� اهللا، و�مة  theosب� لكمة   ، عند الفحص ادلقيق هجينًاًصا  �لِّ   قدِّ
تم  اإ�سانً  ما يعطيناهرطقة الطبيعة الواحدة اتلمي� ب� اهللا واإل�سان، حجبت . اوال إ�سانً  ايُرى ىلع أنه ليس إلهً 

املسيح يمتلك طبيعت� أرص قانون اإليمان اخللقدو� ىلع أن    ىلع خلفية هذه اهلرطقة،.  حتول إىل إ�سان  اتأيلهه أو إلهً 
). هاتان الطبيعتان متحدتان يف رس حًقا(�  vere Deusو )حًقا(إ�سان  vere homoهو فة. ة و�رش�َّ ت�، إهليَّ متم�ِّ 

� اكمل  أنه ة للمسيح تع�أن نفهم أن الطبيعة اإلهليَّ  املسيحيَّة القو�مة،حبسب  ،د، ول�ن من املهماتلجسُّ 
ا تمامً  االئمً مة، اكن ة و�رش�َّ ، إهليَّ انإ�سان اكمل. فهذا الشخص الواحد اذلي هل طبيعت أنه ة تع�والطبيعة البرش�َّ 

من أجلنا " أىت، أن املسيح ٣٢٥�مع كنيس سابق، �مع نيقية اعم اكن قد أعلن كون وسيطنا ب� اهللا وانلاس. يل
 اذلي حدث ب� اهللا والبرش. االنفصال". أي أن إرسايلته اكنت أن يصالح �ن البرش، ومن أجل خالصنا
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ب� اهللا ومالك، أو ب� اهللا   ااحتادً   لم ي�ن  داتلجسُّ   فإنالاكمل،   ناي�ون املسيح وسيط  ليكمن املهم أن نالحظ أنه  
 والبرش. يف دوره كوسيط و�لوق حيوا� مثل الفيل أو الشامبانزي. فإن املصاحلة اليت اكنت مطلو�ة اكنت ب� اهللا

د و�صفته اهللا تضامن  يفدخل فقد الكتاب املقدس آدم األخ�.  داعه، شغل �سوع منصب آدم اثلا�، أو ما املتجسِّ
ألهل رومية املقابلة   رساتلهبولس، ىلع سبيل املثال، يف  يذكر  ا مثل آدم يف تمثيله.  ل عنَّ ، فاكن مثِّ إ�سانيَّتنامشرتك مع  

نَّهُ  ١٥ اآلية، ٥آدم اثلا�. يف رومية ب� آدم األول و�سوع بصفته 
َ
َكِثُ�وَن، َماَت  َواِحدٍ  خِبَِطيَّةِ  اَكنَ  إِنْ  يقول: "أل

ْ
 ال

 
َ

ْو�
َ
بِاأل

َعِطيَّةُ  اِهللا، نِْعَمةُ  َكثًِ�ا فَ
ْ
نالحظ هنا  ."!لِلَْكثِِ��نَ  ازَْداَدْت  قَدِ  الَْمِسيِح، �َُسوعَ  الَْواِحدِ  بِاِإل�َْسانِ  الَّيِت  بِانلِّْعَمةِ  َوال

ىلع اجلنس البرشي �سبب عصيان آدم األول واملجد اذلي يأيت للمؤمن� �سبب  وقعتاليت  الاكرثةاملقابلة ب� 
نَّهُ ١٩  اآليةبولس يف    يقولطاعة املسيح.  

َ
َكِثُ�ونَ   ُجِعَل   الَْواِحدِ   اِإل�َْسانِ   بَِمْعِصيَةِ   َكَما  : "أل

ْ
يًْضا  هَكَذا  ُخَطاةً،  ال

َ
 بِإَِطاَعةِ   أ

َكثُِ�ونَ  َسيُْجَعُل  الَْواِحدِ 
ْ
بَْراًرا" ال

َ
من . تم تصحيح هذا الفشل ر�ًعاذمهمته فشًال شغل آدم دور الوسيط، وفشل يف  .أ

دانلجاح الاكمل للمسيح، خالل   َمْكتُوٌب  للكمات: "هَكَذابولس ألهل كورنثوس هذه ا رسالة . نقرأ يفاهللا املتجسِّ
يًْضا

َ
ُل، اِإل�َْسانُ  آَدُم، َصارَ : «أ وَّ

َ
ِخ�ُ  َوآَدمُ  َحيًَّة، َ�ْفًسا األ

َ
وَحاِ�ُّ  لَيَْس  لِ�نْ  .»ُ�ْيِيًا ُروًحا األ   الرُّ

ً
ال وَّ

َ
، بَلِ  أ ََيَواِ�ُّ

ْ
 َو�َْعدَ  احل

وَحاِ�ُّ  ذلَِك  ُل  اِإل�َْسانُ  .الرُّ وَّ
َ
ْرِض  ِمنَ  األ

َ
َماءِ  ِمنَ  الرَّبُّ  اثلَّاِ�  اِإل�َْسانُ . تَُرايِبٌّ  األ َايِبُّ  ُهوَ  َكَما .السَّ اِ�يُّونَ  هَكَذا الرتُّ َ  الرتُّ

يًْضا،
َ
َماوِيُّ  ُهوَ  َوَ�َما أ َماِو�ُّونَ  هَكَذا السَّ يًْضا السَّ

َ
َايِبِّ، ُصوَرةَ  َلِبْسنَا َوَ�َما .أ يًْضا َسنَلْبَُس  الرتُّ

َ
" ُصوَرةَ  أ َماِويِّ  .السَّ

 .)٤٩-٤٥: ١٥كورنثوس ١(

للكمة صار جسًدا فاة، خذ اللوجوس نلفسه الطبيعة البرش�َّ أنرى اهلدف من امليجء األول للمسيح. لقد هكذا 
 أو�لنا، اذلي هو بطلنا، هو مثِّ  اجلديددور الوسيط الاكمل ب� اهللا واإل�سان. آدم  إتمامنا عن طر�ق ئق فدايلحقِّ 
اهللا �لوقاته إن أطعنا ناموسه. مثل آدم، فشلنا يف طاعة  بها  نلا الرب�ة اليت وعد ر�حا وانلاموس اإلل� عنَّ بات  متطلِّ 

، ور�ح نلا تاج الفداء. هذا هو أساس من أجلنا انلاموس �شلك اكمل ، وسيطنا، أتمَّ اجلديدانلاموس، ول�ن آدم 
 الفرح يف عيد امليالد.

 

مؤسس هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف مدينة سانفورد ادلكتور أر. يس. سربول هو  
بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك 

 .) The Holiness of God(  قداسة اهللا""
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 . تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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