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علـــى ، يف يونانيـــة العهـــد اجلديـــد خصوصـــية غـــري متاحـــة يف اللغـــة العربيـــة لالســـم
 معرفـاً  أحيانـاً  االسـمويالحظ ورود ". أداة تعريف" بإمكانية استخدام االسمفيتميز . األقل

 ).بدون أداة للتعريف(أخرى يف صيغة النكرة  وأحياناً 
 -فامللحوظة اليت مت رصدها ، والقضية ليست على ما قد تبدو عليه من اهلامشية

هنـاك ، وأيضـا. "التعريـف" السـتخدام صـيغة حمـدداً  هي أن هناك سياقاً  -يف هذه الدراسة 
 ."التنكري" سياق آخر حمدد الستخدام صيغة

إمنــــا يشــــري إىل ، "املســــبوق بــــأداة تعريــــف، املعرفــــة االســــم" ومــــا مت رصــــده هــــو أن
الشخص مبفهومه املستقل كحالة مغلقة يف مواجهة اآلخر املتمايز عنه والذي ال جتمعه بـه 

وإن كـــان الشـــخص بـــذه ، يطرحـــه ســـياق الـــنص، أو فعـــل مشـــرتك، حاضـــرة، عالقـــة آنيـــة
: ن خيتــار بــني خيــارينوالــدعوة بطبيعتهــا تطــرح للمتلقــي أ، الصــيغة هــو مبثابــة دعــوة للشــركة

 .القبول والرفض
فهـو يشـري إىل حالـة مفتوحـة مـن ، "غري املسبوق بـأداة تعريـف، النكرة االسم" أما

الفعــل الــذي يكشــف العالقــة مــع الشــخص ولــيس ، هــو فعــل النعمــة، دينــاميكي، فعــل آين
 .يقدم الشخص مستقالً 

يـــربز  الســـمابينمـــا تنكـــري ، يـــربز الشـــخص كحالـــة مغلقـــة مكتملـــة االســـمتعريـــف 
 .يف املسيح، احلدث النعموي اآلين العامل يف الكنيسة
ولكن يف سـياق الدراسـة  -وهو بالفعل كذلك  -الطرح السابق قد يبدو غامضا 

والربوبيـة  اإللوهيـةهـو أن أمسـاء  ومـا نريـد أن نؤكـد عليـه مبـدئياً . سوف يتبـدد كـل الغمـوض
إذا جـاءت معرفـة فاحلـديث خيـص ) اخل، ثأقـانيم الثـالو ، املسـيح، الرب، اهللا: مثل(حتديدا 

بينمـــا جمـــيء االســـم ، أي خـــارج ســـياق رصـــد حـــدث النعمـــة، الشـــخص يف صـــيغته املطلقـــة
،  إمنا خيص حالة مفتوحة مـن حـدث النعمـة اآلين الـذي ختتـربه الكنيسـة ،بدون أداة تعريف

ا بعـض ويـزداد األمـر تعقيـد. "النكـرة" االسـمكعالقة وكشركة مع الشخص الذي يشري إليه 



 ٣ 

وســـنتعرض لــــذلك ، الــــروح القـــدس، ابـــن اهللا: مثـــل، الشـــيء عنـــد التعـــرض لألمســــاء املركبـــة
 .الحقاً 

األوىل هـــــي قـــــدرة : وأمهيـــــة هـــــذا االكتشـــــاف تتمثـــــل يف تـــــوفري قـــــدرتني جديـــــدتني
لــبعض األمثلــة  -يف ســياق الدراســة  -وســوف نتعــرض . للــنص، إضــافية، تفســريية تأويليــة

ــــنص غام ــــيت قــــد يبــــدو فيهــــا ال ــــة يف حســــم، مشــــتبكاً ، ضــــاً ال ــــتفض ، فتتــــدخل هــــذه اآللي ل
والثانيـة هـي قـدرة ترجيحيـة أكادمييـة قـد يسـتفيد منهـا أصـحاب . االشتباك وتزيـل الغمـوض

التخصص العايل من أساتذة الكتاب يف ترجيح صيغة على أخرى يف بعض النصوص الـيت 
بـــني  -دمـــه مـــن ع -أو حـــىت اســـم مـــا  -يف ورود أداة تعريـــف  -هـــا اخـــتالف حـــدث بين

 .املخطوطات املرجعية للكتاب
يف مـــا يلـــي بعـــض مـــن أبـــرز األمثلـــة الســـتخدام األمســـاء، يف بعـــدها اإلضـــايف، يف 

 :يونانية العهد اجلديد
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 "اهللا"

 

 )صالشخ(أمثلة على الصيغة المعرفة  :أوال
 .)١٧: ١٩مت (. "اهللا" ليس أحد صاحلا إال واحد وهو" -
 ).٧: ٢مر ) .(o Theos(وحده؟ " اهللا" إالمن يقدر أن يغفر خطايا " -

، بطبيعتــــه" الصــــاحل" الصــــيغة املعرفـــة تشــــري إىل شـــخص اهللا، " اهللا"اســــم  :تعليـــق
 –أو يرفضـوا  –أن يقبلـوا  –هنـا  –وللبشـر  .املغفـرةاملستقل عن اخلليقـة والـذي لـه وحـده 

 .االشرتاك يف صالحه ويف مغفرته
لكـي ال يهلـك كـل مـن ، بذل ابنـه الوحيـدالعامل حىت " اهللا" ألنه هكذا أحب" -

بـل ، ابنـه إىل العـامل ليـدين العـامل" اهللا" ألنـه مل يرسـل. بل تكون له احليـاة األبديـة، يؤمن به
 ).١٧و  ١٦: ٣يو . ("ليخلص به العامل

والــذي ال يــؤمن بـاالبن لــن يــرى حيــاة بــل ، الـذي يــؤمن بــاالبن لــه حيـاة أبديــة" -
 ).٣٦: ٣يو . ("اهللا" ميكث عليه غضب

والـذي  "احملـب بطبيعتـه" الصـيغة املعرفـة تشـري إىل شـخص اهللا، "اهللا" اسم: تعليق
وقبــل االشــرتاك فيــه قــد  "قبلــه" وكــل مــن، أحــب العــامل حــىت أنــه أعطــى ابنــه الوحيــد للعــامل

 دعـوة" اسـم اهللا هنـا .طبيعتهوكل من رفض شركته هلك حبكم ، خلص من املوت الطبيعي
ابنــه حــىت خيلصــوا مــن الدينونــة ومــن الغضــب اإلهلــي املاكــث علــى يقبــل اجلميــع  لكــي مــا"

 .فهل يقبلوا دعوة هذا االسم ؟ هذا هو السؤال. جبلتهم العتيقة
: ٣رو . ("هــو الــذي ســيربر اخلتــان باإلميــان والغرلــة باإلميــان، واحـد" اهللا" ألن" -

٣٠.( 
لـئال ، امييع الذين هم عبيد حتـت نـري فليحسـبوا سـادتم مسـتحقني كـل إكـر " -



 ٥ 

 ).١: ٦يت ١. ("وتعليمه" اهللا" يفرتى على اسم
نــور ولــيس فيــه ظلمــة " اهللا" إن: وهــذا هــو اخلــرب الــذي مسعنــاه منــه وخنــربكم بــه" -

 .)٥: ١يو١( ".البتة
بـل هـو ، بطبيعتـه" البـار" الصيغة املعرفة تشري إىل اإلله الواحد، "اهللا" اسم: تعليق

وهـو النـور الـذي ، "ختـان أم غرلـة" عوة شركته سـواءمصدر الرب وهو الذي يربر من يقبل د
 .السار استنار بنور احلياة فيه "خربه" ظلمة فيه والذي كل من قبل دعوة ال

وحنـن قـد . "اهللا" يثبـت فيـه وهـو يف "فـاهللا"، من اعرتف أن يسوع هـو ابـن اهللا" -
ــــيت  "اهللا" يثبــــت يف، ةومــــن يثبــــت يف احملبــــ، حمبــــة" اهللا" .فينــــا" هللا" عرفنــــا وصــــدقنا احملبــــة ال

 .)١٦: ٤يو ١(. "فيه"اهللا"و
ألن مـن ال حيـب . فهـو كـاذب، وأبغض أخاه" اهللا" إين أحب": إن قال أحد" -

أن : الـذي مل يبصـره؟ ولنـا هـذه الوصـية منـه" اهللا" كيف يقـدر أن حيـب،  أخاه الذي أبصره
 .)٢١و  ٢٠: ٤يو ١(. "حيب أخاه أيضاً " اهللا" من حيب

وهـــي صـــيغة ، احملبـــة" اهللا" الصـــيغة املعرفـــة تشـــري إىل شـــخص، "اهللا" اســـم: تعليـــق
، تدعو من خياطبه اخلرب السار إىل أن يثبت يف حمبة اهللا بثباته يف ابنه املتجسد الرب يسـوع

 فيثبت يف احلياة باشرتاكه يف املسيح الذي هـو احليـاة ويف ذات الوقـت يشـرتك مـع أخيـه يف
 .رباط احملبة األخوية

 )النعمة، الشركة في الشخص(لى الصيغة غير المعرفة أمثلة ع :ثانيا
 tekna( "اهللا" وأمـــا كـــل الـــذين قبلـــوه فأعطـــاهم ســـلطانا أن يصـــريوا أوالد" -

Theou( ،وال مــن ، وال مــن مشــيئة جســد، الــذين ولــدوا لــيس مــن دم. أي املؤمنــون بامســه
 .)١٣و  ١٢: ١يو (). ek Theou( "اهللا" بل من، مشيئة رجل

الصـــيغة غـــري املعرفـــة تشـــري هنـــا إىل رد الفعـــل اإلجيـــايب جتــــاه ، "اهللا" اســـم: تعليـــق
. "صـيغة القبـول" هـي إذن". أوالد اهللا" فصـاروا، "الـذين قبلـوه" شخص اهللا من قبـل البشـر

 ."قبول دعوة الشركة يف الشخص احتمال"الوحيد املوجود يف سياق النص هو  االحتمال
.)٤٥: ٦يـــو (."اهللا" متعلمـــني مـــن ويكـــون اجلميـــع: إنـــه مكتـــوب يف األنبيـــاء" -



 ٦ 

الــتعلم مـــن " صــيغة قبــول يهــ - هنــا –الصــيغة غــري املعرفــة ، "اهللا" اســم: تعليــق 
 ."اهللا

احلقيقـــي وحـــدك ويســـوع " اإللـــه" أن يعرفـــوك أنـــت: احليـــاة األبديـــة يوهـــذه هـــ" -
 . )٣: ١٧يو ( ".أرسلتهاملسيح الذي 

صــيغة قبــول احليــاة األبديــة  يهــ –هنــا  –الصـيغة غــري املعرفــة ، "اهللا" اســم: تعليــق
 .أي الشركة فيه، مبعرفة الرب يسوع املسيح الذي أرسله اهللا

الــذي ختمنــا  "اهللا" هــو، وقــد مســحنا، ولكــن الــذي يثبتنــا معكــم يف املســيح" -
 . )٢٢و  ٢١: ١كو٢(. "وأعطى عربون الروح يف قلوبنا، أيضا

 -يغة قبـــول املســـحة هـــي صـــ –هنـــا  –الصـــيغة غـــري املعرفـــة ، "اهللا" اســـم: تعليـــق
 .من اهللا بالثبات يف املسيح –قبول عربون الروح يف القلوب ، قبول اخلتم
ألنــــه وإن كــــان قــــد صــــلب مــــن ، إذ أنــــتم تطلبــــون برهــــان املســــيح املــــتكلم يف" -

مـن  "اهللا" لكننا سنحيا معـه بقـوة، فنحن أيضا ضعفاء فيه. " اهللا" لكنه حي بقوة، ضعف
 .)٤: ١٣كو ٢(. "جهتكم

 اهللا بالشـركةصيغة قبـول قـوة  يه -هنا  -الصيغة غري املعرفة ، "اهللا" اسم: قتعلي
 .املصلوب املنتصر على املوتمع 

أن ختلعـوا مـن جهـة ، إن كنتم قد مسعتموه وعلمتم فيه كما هو حق يف يسـوع" -
، وتتجـددوا بـروح ذهـنكم، التصرف السابق اإلنسان العتيق الفاسد حبسب شهوات الغـرور

 - ٢١: ٤أف (. "يف الــرب وقداســة احلــق" اهللا" إلنســان اجلديــد املخلــوق حبســبوتلبســوا ا
٢٤( . 

أي ، "التجديد" هي صيغة قبول –هنا  -الصيغة غري املعرفة ، "اهللا" اسم: تعليق
 .وذلك خبلع العتيق باملوت مع املسيح، اإلنسان اجلديد املخلوق حبسب اهللا

 "بـاهللا" أنـتم الـذين بـه تؤمنـون، لكمولكن قد أظهر يف األزمنة األخرية من أج" -
: ١بـط  ١.("اهللا" حىت إن إميانكم ورجاءكم مها يف، وأعطاه جمدا تاألمواالذي أقامه من 

٢١.( 
، "جمـد القيامـة" هـي صـيغة قبـول -هنـا  -الصيغة غري املعرفـة ، "اهللا" اسم: تعليق



 ٧ 

 .من أجلناخران يف الرب يسوع الذي أظهر مؤخرا ذذلك اإلميان وذلك الرجاء امل

 وجةمن األمثلة المزد بعضٌ : ثالثا
مل يعـرف ) ti sophia tou Theou(" حكمـة اهللا" ألنـه إذ كـان العـامل يف" -

 "حكمـــــة اهللا"فباملســـــيح قـــــوة اهللا و، يهـــــودا ويونـــــانيني: للمـــــدعوينوأمـــــا ... اهللا باحلكمـــــة 
)Theou sophian(" .) ٢٥ -٢١: ١كورنثوس األوىل( . 

الـــذي (يف مواجهـــة العـــامل  "حكمـــة اهللا" ديث خبصـــوصعنـــدما كـــان احلـــ: تعليـــق
حيـث شـخص اهللا يبـدو ، يف صـيغة املعرفـة "اهللا" جاء اسـم، )ومل يعرفه باحلكمة، رفض اهللا

ــــك العــــامل الــــذي مل يعرفــــه ــــدا عــــن ذل بينمــــا حينمــــا كــــان احلــــديث ، مســــتقال ومنعــــزال وبعي
يف " اهللا" جـــاء اســـم، يحالـــذين يقبلـــون حكمـــة اهللا وقـــوة اهللا يف املســـ "املـــدعوين" خبصـــوص

 ."حكمة اهللا" صيغة قبول، الصيغة غري املعرفة
وروح اهللا يسـكن فـيكم ، )naos Theou( "هيكـل اهللا " أمـا تعلمـون أنكـم" -

 "اهللا" فسيفســـده) ton naon tou Theou( "هيكـــل اهللا" ؟ إن كـــان أحـــد يفســـد
 ).١٧و  ١٦: ٣كو  ١). (معرفة(

يف الصـيغة غـري  "اهللا" جاء اسـم، ىل الكنيسةعندما كان احلديث موجها إ: تعليق
بينمــا حينمــا انصــرف ، "هيكــل اهللا" صــيغة، صــيغة اليقــني احملســوم، صــيغة القبــول، املعرفــة

الصــيغة (يف الصــيغة املعرفــة  "اهللا" جــاء اســم، "هيكــل اهللا" احلــديث ليتنــاول الــذين أفســدوا
 .رفضوا بالفعلوهم قد ) اليت حتتمل القبول والرفض بنفس القدر، احملايدة

 "اهللا" وأنــه مــن عنــد، يســوع وهــو عــامل أن اآلب قــد دفــع كــل شــيء إىل يديــه" -
 pros ton Theon( يميضـــ "اهللا" وإىل، )apo Theou exelthen(خـــرج 

upagei( ،وابتدأ يغسل أرجل التالميذقام عن العشاء ،") . ٥ -٣: ١٣يو.( 
حيــث ، لعــامل بالتجســدعنــدما كــان احلــديث خيــص إرســالية الكلمــة إىل ا: تعليــق

جاء تعبـري اخلـروج ، الكنيسة للشركة فيه "قبول" وحيث حدث، الفعال يحدث النعمة احل
مضــي الكلمــة  احلــديث إىلوحينمــا توجــه  .تعريــفبــدون  "اهللا" مــن عنــد اهللا متضــمنا اســم

زمـــن وغايـــة  النعمـــة وانتهـــاءأي كمـــال ، حـــامال الكنيســـة املمتلئـــة فيـــه -املتجســـد إىل اهللا 
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 .يف الصيغة املعرفة "اهللا" جاء تعبري املضي إىل اهللا متضمنا اسم "عوةالد"
قـد يظـن مـن أن عبـارة يوحنـا تنحصـر فقـط يف  بالتأكيد قد جتـاوز هـذا التعليـق مـا

 .فالعبارة هي بانوراما التجسد بال أدىن شك، إرهاصات حلظة الصليب 

 خالصة
يف (ياديـــــة واســـــتقاللية تشـــــري إىل شـــــخص اهللا يف ح "اهللا" الصـــــيغة املعرفـــــة الســـــم

والصيغة تطرح يف سياق نـص يـدعو للشـركة يف اهللا بواسـطة ابنـه املتجسـد يف ) مقابل العامل
 .رفضاً والدعوة بطبيعتها حتتمل قبوال بنفس القدر الذي حتتمل به . البشر

تشـري إىل ، تشري إىل شخص اهللا املنفتح حنو العامل "اهللا" الصيغة غري املعرفة السم
مــة اآلين يف اهللا باملســيح يســوع كاختيــار حمســوم بقبــول الشــركة يف اهللا بواســطة حــدث النع

 .ابنه املتجسد
 .بينما التنكري قبول للدعوة ،التعريف دعوة
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 "اآلب"
 

 )الشخص(الصيغة المعرفة : أوال
ـــان  "اآلب" حبســـب منطـــق هـــذه الدراســـة فـــإن لفظـــة املعرفـــة تعـــين الشـــخص ككي

فإننـــا جنـــد أن هلـــا  ،هلـــذا االســـم "اإلجيـــايب" ة املفهـــوم الالهـــويتلطبيعـــ ولكـــن نظـــراً ، مســـتقل
 بعـــض الشـــيء خيتلـــف عـــن اســـتخدام الصـــيغة املعرفـــة الـــيت تعـــين شـــخص خاصـــاً  اســـتخداماً 

فالـــذات اإلهليـــة كائنـــة كحقيقـــة وجوديـــة أل�ـــا ، فـــاآلب هـــو شـــخص البـــدء املطلـــق. "اهللا"
إىل حديث شركة الثـالوث  وهكذا فاحلديث عن اآلب يدخلنا. "اآلب" مستعلنة كشخص

 .األقدس
فإنــه يف املســيح يصــاغ وجــود جديــد للبشــر علــى شــاكلة  ،وعلــى مســتوى النعمــة

فيــــتم تبــــين البشــــر مــــن قبــــل اآلب بالشــــركة يف ابنــــه املتجســــد يف الــــروح ، الثــــالوث القــــدوس
فـــنحن بصـــدد حـــديث  ،يف العهـــد اجلديـــد "اآلب" لـــذلك فعنـــدما يـــذكر شـــخص. القـــدس

 "اآلب" علـى أنـه مـن املسـتحيل أن يـذكر شـخص. عوة البشر هلذه الشـركةإجيايب فيه يتم د
علــى غــرار  "غضــب اآلب" مثــل فعلــى ســبيل املثــال ال جنــد تعبــرياً ، خبصــوص حــدث ســليب

 أمــا شــخص، يقــف يف مواجهــة اجلميــع أشــرار وأخيــار "اهللا" فشــخص، "غضــب اهللا" تعبــري
 .ن يصريوا أبناءاألخيار املزمع أ فال يواجه وال خياطب إالَّ  "اآلب"

يشــري إىل  أينمــا يــذكر فهــو يقــود ســياقاً ) o pater( "اآلب" وعليــه فــإن شــخص
. حتتمـل القبـول كمـا حتتمـل الـرفض "دعـوة" والسياق هنا هـو جمـرد. النعمة اليت يدعى إليها

 .لدى اآلب "التبين" أي، والقبول يعين الدخول يف شركة مع الشخص
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 أمثلة على الصيغة المعرفة: أوال
الــذي يــؤمن . حيــب االبــن وقــد دفــع كــل شــيء يف يــده) o pater( "اآلب" -

. "غضـب اهللا" باالبن له حياة أبدية والذي ال يـؤمن بـاالبن لـن يـرى حيـاة بـل ميكـث عليـه
 .)٣٦و  ٣٥: ٣يو (

أي ، للحيــاة الــيت بــالتبين "دعــوة" هــي مبثابــة "اآلب" الصــيغة املعرفــة الســم: تعليــق
لـه حيـاة أبديـة ويعتـق مـن موتـه  –باإلميـان بـاالبن  –لـيب الـدعوة والـذي ي. شركة يف االبنال

 أي ميكـــث عليـــه، وأمـــا مـــن يـــرفض الـــدعوة فلـــن يـــرى حيـــاة بـــل ميكـــث يف موتـــه، الطبيعـــي
 ."غضب اهللا"

بل للطعام الباقي للحياة األبديـة الـذي يعطـيكم ابـن ، اعملوا ال للطعام البائد" -
 .)٢٧: ٦يو (."قد ختمه "اآلب" ألن هذا اهللا، اإلنسان

للحيـــاة األبديـــة بـــالتبين " دعـــوة" هـــي مبثابـــة "اآلب" الصـــيغة املعرفـــة الســـم: تعليـــق
وقبــول الشــركة فيــه هــو قبــول لطعـــام . بواســطة الشــركة يف ابــن اإلنســان الــذي ختمـــه اآلب

أي املـــــوت ، "البائـــــد" وأمـــــا رفـــــض الـــــدعوة فهـــــو عمـــــل حلســـــاب الطعـــــام، "البـــــاقي" احليـــــاة
 .الطبيعي

وأنـا أقيمـه يف ، الـذي أرسـلين "اآلب" أحد أن يقبل إيل إن مل جيتذبـهال يقدر " -
 .)٤٤: ٦يو (اليوم األخري 

للقيامــة بــالتبين بواســطة " دعــوة" هــي مبثابــة "اآلب" الصــيغة املعرفــة الســم: تعليــق
وقبـول الـدعوة هـو قبـول االجنـذاب . الذي يقيم يف اليـوم األخـري، الشركة يف االبن املتجسد

وأمــا مــن مل ينجــذب حنــو اآلب ، مــر الــذي يعطــي القــدرة لإلقبــال إىل االبــناأل، حنــو اآلب
 .اليت يف شركة االبن، نصيب له يف القيامة فليس له قدرة اإلقبال إىل االبن وبالتايل ال

فصـــــــــدقوين لســـــــــبب األعمـــــــــال  وإالَّ ، يفَّ  "واآلب"، "اآلب" صـــــــــدقوين إين يف" -
، ألعمـال الـيت أنـا أعملهـا يعملهـا هـو أيضـامـن يـؤمن يب فا: احلق احلـق أقـول لكـم، نفسها

 ومهمـــا ســـألتم بـــامسي فـــذلك أفعلـــه ليتمجـــد "اآلب" ألين مـــاض إىل، ويعمـــل أعظـــم منهـــا
 .)١٣ -١١: ١٤يو (باالبن  "اآلب"

للمجــد بــالتبين بواســطة " دعــوة" هــي مبثابــة "اآلب" الصــيغة املعرفــة الســم: تعليــق
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، دعوة هــو اإلميــان بــاالبن واالنضــواء يف امســهوقبــول الــ. "الــذي يف اآلب"، الشــركة يف االبــن
وبالتــايل احلرمــان ، وأمــا رفــض الــدعوة فهــو عــدم اإلميــان بــاالبن املتجســد ورفــض للشــركة فيــه

 .من األعمال الذي يعملها االبن ليمجد اآلب
فهـو يعلمكـم كـل ، بـامسي "اآلب" الـذي سريسـله، الروح القـدس، وأما املعزي" -

 . )٢٦: ١٤يو (. "ه لكمويذكركم بكل ما قلت، شيء
للتبـين بواسـطة الشـركة يف  "دعـوة" هـي مبثابـة "اآلب" الصيغة املعرفة السـم: تعليق

وقبـــول . املعـــزي املرســـل مـــن اآلب باســـم االبـــن املتجســـد، االبـــن املتجســـد بـــالروح القـــدس
 الـــذي، نالتـــه البشـــرية يف االبـــن املتجســـد بواســـطة الـــروح القـــدس الـــدعوة هـــو قبـــول كـــل مـــا

الطبيعــة اجلديــدة (، أي ينقــل جمــد إنســانية الــرب يســوع املســيح "ويــذكر بكــل شــيءيعلــم "
وأمـــا رفـــض الـــدعوة فهـــو رفـــض لعمـــل الـــروح القـــدس . الكنيســـةإىل أعضـــاء ) عدميـــة املـــوت

 .وبالتايل رفض اقتناء منوذج كيان الر ب يسوع املسيح بالشركة فيه 
ويــدوم ، بوا وتــأتوا بثمــروأقمــتكم لتــذه، لــيس أنــتم اخرتمتــوين بــل أنــا اخــرتتكم" -

 .)١٦: ١٥يو (. "كل ما طلبتم بامسي" اآلب" لكي يعطيكم، مثركم
للتبـين بواسـطة الشـركة يف  "دعـوة" هـي مبثابـة "اآلب" الصيغة املعرفة السـم: تعليق

) بكل مثـر البشـرية اجلديـدة(أي اكتمال وامتالء الكنيسة ، االبن املتجسد واإلمثار لد امسه
 وأمــــا الــــرفض فهــــو رد "املختــــارين" وقبــــول الــــدعوة هــــو رد فعــــل. تجســــدكجســــد لالبــــن امل

 ."املرفوضني"
الـذي مـن ، روح احلق، "اآلب" ومىت جاء املعزي الذي سأرسله أنا إليكم من" -

يـو (. "وتشـهدون أنـتم أيضـا ألنكـم معـي مـن االبتـداء، فهـو يشـهد يل، ينبثق "اآلب" عند
 .)٢٧و  ٢٦: ١٥

للتبـين بواسـطة الشـركة يف  "دعـوة" هـي مبثابـة "اآلب" سـمالصيغة املعرفة ال: تعليق
الــذي يشــهد  ،املنبثــق مــن عنــد اآلب، روح احلــق، بــالروح القــدس املعــزي، االبــن املتجســد

أي قبـول الـرب ، "شـهادة يسـوع" الشـهادة،وقبـول الـدعوة هـو . لالبن املتجسد يف املؤمنني
الـذين يشـهدون للـرأس باعتبـارهم  يسوع املسيح كرأس وامتالء كيانـه بكـل أعضـاء الكنيسـة

 وأمــا رفــض الــدعوة فهــو يف رفــض الشــهادة ورفــض شــركة أولئــك الــذين لــه،أعضــاء منتمــني 
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 ."معه من االبتداء"
مــــن  "اآلب" ولســــت أقــــول لكــــم إين أســــأل. ييف ذلــــك اليــــوم تطلبــــون بــــامس" -

 وآمنـــــتم إين مـــــن عنـــــد اهللا، أحببتمـــــوينألنكـــــم قـــــد ، نفســـــه حيـــــبكم "اآلب" ألن، أجلكـــــم
 وأيضـا أتـرك العـامل وأذهــب إىل، وقـد أتيـت إىل العـامل، "اآلب" خرجـت مـن عنـد. خرجـت

 .)٢٨ - ٢٦: ١٦يو (. "اآلب"
للتبـين بواسـطة الشـركة يف  "دعـوة" هـي مبثابـة "اآلب" الصيغة املعرفة السـم: تعليق 

والــــذي حينمــــا  )وقــــد أتــــى إىل العــــامل، الــــذي خــــرج مــــن عنــــد اآلب، أي(االبــــن املتجســــد 
مـــن العـــامل ويـــذهب إىل  –يف جســـده  -وعب كـــل أعضـــاء كنيســـته فهـــو يرحتـــل بـــم يســـت

، اســــتحقاق جتســــده ضأي بــــافرتا، وقبــــول الــــدعوة هــــو يف اإلميــــان حبقيقــــة خروجــــه. اآلب
الــدعوة فهــم  رافضــووأمــا ، وامتــداد جتســده بتكميــل اجلســد بضــم كــل األعضــاء إىل الــرأس

 .دالذين مل يقبلوا الشركة يف جسد االبن املتجس
 وقد رأينا ونشهد وخنربكم باحليـاة األبديـة الـيت كانـت عنـد، فإن احلياة أظهرت" -

. لكـي يكـون لكـم أيضـا شـركة معنـا، الـذي رأينـاه ومسعنـاه خنـربكم بـه. وأظهرت لنا "اآلب"
 . )٣و  ٢: ١يو ١(. "ومع ابنه يسوع املسيح "اآلب" وأما شركتنا حنن فهي مع

للتبـين بواسـطة الشـركة يف  "دعـوة" هـي مبثابـة "آلبا" الصيغة املعرفة السـم: تعليق
. دعـــوة للشـــركة يف احليـــاة األبديـــة الـــيت كانـــت عنـــد اآلب وأظهرهـــا االبـــن بتجســـده، االبـــن

وقبــول الــدعوة هــو يف قبــول الشــركة يف االبــن املتجســد الــرب يســوع املســيح الــيت زفهــا اخلــرب 
وبالتايل رفـض الشـركة يف ، جنيلوأما رفض الدعوة فهو يف رفض اإل، )نشهد وخنربكم(السار

 .كيانهاحلياة اليت أظهرها الرب يسوع املسيح يف  

 منسوبة إلى الجمع المخاطب، اآلب :ثانياً 
بعــد آخــر يتجــاوز جمــرد  املخاطــباملنســوب للجمــع  "اآلب" للصـيغة املعرفــة الســم

 .إىل وعد التبين  –اليت تشري إليها صيغة االسم بدون نسب  -دعوة التبين 
فــــإ�م يظنـــون أنـــه بكثــــرة  ، كـــاألمم  حينمـــا تصـــلون ال تكـــرروا الكــــالم بـــاطالً و " -

يعلـــم مـــا حتتـــاجون إليـــه قبـــل أن  "أبـــاكم" ألن. فـــال تتشـــبهوا بـــم .هلـــمكالمهـــم يســـتجاب 



 ١٣ 

 .)٩-٧: ٦مت (. "أبانا الذي يف السموات: فصلوا أنتم هكذا. تسألوه
املخاطـــب هـــي مبثابـــة املنســـوب إىل اجلمـــع " اآلب"الصـــيغة املعرفـــة الســـم : تعليـــق

ولــذلك . "أبانــا الــذي يف الســموات" وعــد بــالتبين الــذي بــه يصــلى هــؤالء لــآلب صــارخني
 .فهو وعد باالستجابة حىت من قبل الطلب

 ألــيس عصــفوران يباعــان بفلــس؟ وواحــد منهمــا ال يســقط علــى األرض بــدون" -
تم أفضـــل مـــن فـــال ختـــافوا أنـــ. وأمـــا أنـــتم فحـــىت شـــعور رؤوســـكم ييعهـــا حمصـــاة. "أبـــيكم"

 .)٣١ -٢٩: ١٠مت ( "!عصافري كثرية
املنســـوب إىل اجلمـــع املخاطـــب هـــي مبثابـــة " اآلب"الصـــيغة املعرفـــة الســـم : تعليـــق

 .وعد بالتبين الذي به يطمئن هؤالء إىل حد أن شعور رؤوسهم حمصاة عنده
فيكــون أجــركم ، واقرضــوا وأنــتم ال ترجــون شــيئا وأحســنوا، بــل أحبــوا أعــداءكم" -

 فكونـوا رمحـاء كمـا أن. مـنعم علـى غـري الشـاكرين واألشـرار فإنه، تكونوا بين العليعظيما و 
 .)٣٦و  ٣٥: ٦لو ( "أيضا رحيم "أباكم"

املنســـوب إىل اجلمـــع املخاطـــب هـــي مبثابـــة " اآلب"الصـــيغة املعرفـــة الســـم : تعليـــق
.حملبــةفيصــري هلــم مســة أبــيهم أي الرمحــة وا "بــين العلــي" وعــد بــالتبين الــذي بــه يصــري هــؤالء

. قـــد ســـر أن يعطـــيكم امللكـــوت "أبـــاكم" ألن، ال ختـــف أيهـــا القطيـــع الصـــغري"  -
 ).٣٢: ١٢لو (

املنســـوب إىل اجلمـــع املخاطـــب هـــي مبثابـــة " اآلب"الصـــيغة املعرفـــة الســـم : تعليـــق
وعــد بـــالتبين الـــذي بـــه حيصـــل هـــؤالء علــى امللكـــوت، وعليـــه فيجـــب أن يـــأمنوا مـــن خـــوف 

 .مبعثه أ�م قطيع صغري

 )حدث النعمة، الشركة في الشخص(الصيغة غير المعرفة : اً لثثا
تنكـــري " وهـــو أن لغـــة ،ثابتـــاً  فـــنحن نتبـــع منطقـــاً ، وكعادتنـــا دائمـــا يف هـــذه الدراســـة

. هـــي لغـــة مســـتيكية تـــدخلنا يف دائـــرة فعـــل النعمـــة وتفـــتح أمامنـــا حـــدثا ديناميكيـــاً  "االســـم
نـــا حـــدث انفتـــاح اهللا اآلب تضـــيء أمام) pater(غـــري املعرفـــة  "اآلب" وهكـــذا فـــإن لفظـــة

جتمــع فيــه املختــارون لنعمــة علــى البشــر بتبنــيهم يف جســد ابنــه الكلمــة املرســل إىل العــامل لي



 ١٤ 

 .التبين
، وبصــفة عامــة، هنــا "تنكــري االســم" هــو جــدير مبزيــد مــن التأكيــد أن صــيغة وممــا

، "وعـد" أو "دعـوة" جمـردومل يعـد احلـديث ، هي لغـة حامسـة منحـازة للخيـار اإلجيـايب وحـده
فيــه يــدخل البشــر إىل مظلــة شــركة الثــالوث القــدوس البســني ، بــل حــدث واقعــي حــي فعــال

 .جسد االبن الظاهر فيهم

 "اآلب " أمثلة على الصيغة غير المعرفة السم
 "مــن اآلب" جمــدا كمــا لوحيــد، ورأينــا جمــده، والكلمــة صــار جســدا وحــل فينــا" -

)para patros( ، ًنعمةونعمة فوق ، ئه حنن ييعا أخذناومن مل... . نعمة وحقا مملوءا. 
 - ١٤: ١يـــو . ("أمـــا النعمـــة واحلـــق فبيســـوع املســـيح صـــارا، ألن النـــاموس مبوســـى أعطـــي

١٧.( 
حــدث ، تشــري إىل حــدث النعمــة اآلين "اآلب" الصــيغة غــري املعرفــة الســم: تعليــق

أظهـر  والـذي حينمـا جتسـد، "الـذي مـن اآلب" تبين اآلب للبشر بالشركة يف االبـن الوحيـد
 .ومن ملئه ميتلئ اجلميع، امللء

الـذي  "واآلب" بل أنـا، ألين لست وحدي، وإن كنت أنا أدين فدينونيت حق" -
، أنـــا هـــو الشـــاهد لنفســـي: وأيضـــا يف ناموســـكم مكتـــوب أن شـــهادة رجلـــني حـــق. أرســـلين

 . )١٨ - ١٦: ٨يو (. "الذي أرسلين "اآلب" ويشهد يل
حــدث ، تشــري إىل حــدث النعمــة اآلين "آلبا" الصــيغة غــري املعرفــة الســم: تعليــق

 .املشهود له من اآلب الذي أرسله، تبين اآلب للبشر بالشركة يف االبن الوحيد
) o logos ،الكلمـــة: األصـــل(والكـــالم . الـــذي ال حيبـــين ال حيفـــظ كالمـــي" -

 .)٢٤: ١٤يو (. "الذي أرسلين "لآلب" الذي تسمعونه ليس يل بل
حــدث ، تشــري إىل حــدث النعمــة اآلين "اآلب" الســمالصــيغة غــري املعرفــة : تعليــق

الــذي أرســـله اآلب  ،"الكلمـــة الــذي لـــآلب"، تبــين اآلب للبشـــر بالشــركة يف االبـــن الوحيــد
 ."يسمعونه" حييا الذين حىت ما
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 مثال مزدوج: ثالثا
 pros ton( "إىل اآلب" ال تلمســيين ألين مل أصــعد بعــد: قــال هلــا يســوع" -

patera .(إىل أيب" إين أصـــعد: إخـــويت وقـــويل هلـــم ولكـــن اذهـــيب إىل" )pros ton 
patera mou (أبيكم"و" )kai patera umwn (وإهلكم يوإهل") . ١٧: ٢٠يو(. 
اليت عرب با الرب عن الصـعود  -جاءت الصيغة ، يف احلديث مع الدلية: تعليق

عـــن كمـــال  اً ومنتهيـــ حمســـوماً  فـــاألمر حيمـــل مفهومـــا انقضـــائياً ، معرفـــة )إىل أبيـــه(إىل اآلب 
بصريورة البشـر مشـرتكني يف االبـن الصـاعد إىل ، "الدعوة والوعد" أي انقضاء ومتام(النعمة 
 .اآلب

جــــاءت ) إين أصــــعد إىل أبــــيكم(وأمـــا عنــــدما تغــــريت دفــــة احلـــديث إىل الكنيســــة 
فيـه يصـعد الـرب كنيسـته ، فعـاالً ، حاضـراً ، يـزال مفتوحـاً  فاحلـدث مـا، الصيغة بدون تعريـف

  .فقطويكتمل هو فيها كجسد كامل وليس كرأس ، مل فيهإىل أن تكت

 خالصة
الكـائن يف شـركة ، يعـين شـخص اآلب) o pater(االسم يف صيغة التعريف  -١

فــــنحن بصــــدد ســــياق   -بــــذه الصــــيغة  -وعنــــدما يــــذكر هــــذا االســــم . الثــــالوث القــــدوس
م كـل أقنـوم وفيها يتضـمن األقنـو (كاشف لعالقة الشركة الديناميكية بني شخوص الثالوث 

للكنيســـة لكـــي مـــا  "دعـــوة" ويصـــري كشـــف هـــذا الســـر العجيـــب). مـــن األقنـــومني اآلخـــرين
 مــن وهــذه هــي النعمــة الــيت، أي تصــري صــورة للثــالوث القــدوس، تصــري شــريكة فيــه بالنعمــة

 .اآلب باالبن يف الروح القدس
، إىل الكنيســــة، إىل اجلمــــع املخاطــــب )اللفظــــة املعرفــــة(نســــبة شــــخص اآلب  -٢

هـذا هـو متـايز البنـوة الـيت انتسـب بـا أفـراد الكنيسـة . لشعب اهللا عن األشرار متايزاً  تكشف
 .إىل اآلب

تكشـــــف حـــــدث النعمـــــة احلـــــي اجلـــــاري يف ، )pater(االســـــم غـــــري املعـــــرف  -٣
، واإلرسـالية. الكلمة املرسل إىل العامل مـن قبـل اآلب، يف الكلمة املتجسد، اآلن، الكنيسة

ونعمـة ، الـذي فيـه اسـتعلن املـلء ومـن ملئـه متتلـئ الكنيسـة، ههـي حـدث التجسـد ذاتـ، هنا
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 .فوق نعمة
فنحن هنا ال نتحـدث عـن ، تكشفه صيغة التعريف األمر هنا خيتلف متاما عن ما

من احملتمل تلبيتها بالنعمة وأيضا من احملتمل عـدم تلبيتهـا  –جمرد دعوة للشركة يف الثالوث 
وفيـه ، حتياه الكنيسة يف الـزمن احلاضـر، ر آيناختبا، بل نتحدث عن اختبار حي وفعال -

 .وفيه يكتمل بنيا�ا كجسد للمسيح، تعلن قبول دعوة الشركة يف الثالوث



 ١٧ 

-٣ -
 

 "االبن"
 

 المعرفةأمثلة على الصيغة  :أوال
هـذا ": وصـوت مـن السـحابة قـائال، وفيما هو يتكلم إذا سـحابة نـرية ظللـتهم" -

ومـر  ،٥: ١٧مـت . ("لـه امسعـوا .سـررتلـذي بـه احلبيب ا) o huios mou( "ابين" هو
 ).٣٥: ٩ولو ، ٧: ٩

ويف قبوهلــا مســرة اآلب الــذي كلمنــا ، )لــه امسعــوا( "دعــوة"صــيغة التعريــف : تعليــق
 .يف ابنه

 ton" huion( "ابنـــه الوحيـــد" ألنـــه هكـــذا أحـــب اهللا العـــامل حـــىت بـــذل" -
autou "ton" monogene "( ،تكـون لـه احليـاة  بـل، لكي ال يهلك كل من يـؤمن بـه

إىل العــامل ليــدين العامل،بــل  " ton" huion autouابنــه " ألنــه مل يرســل اهللا. األبديــة
 .)١٧و  ١٦: ٣يو ( "ليخلص به العامل
باإلميــان بــاالبن الوحيــد املعطــى إىل  -ويف قبوهلــا ، "دعــوة" صــيغة التعريــف: تعليــق

س صـــحيح متامـــا يف والعكـــ، بديـــةاخلـــالص مـــن اهلـــالك والدينونـــة ونـــوال احليـــاة األ –العـــامل 
 .حالة رفض الدعوة

 والـــذي ال يـــؤمن، لـــه حيـــاة أبديـــة") ton" huion( "بـــاالبن" الـــذي يـــؤمن" -
 ).٣٦: ٣يو . ("لن يرى حياة بل ميكث عليه غضب اهللا) "tw" huiw( "باالبن"

ويف ، حيـاة أبديـة -باإلميـان بـاالبن  -ويف قبوهلـا ، "دعـوة" صيغة التعريف: تعليق
 .ها املوت الذي هو غضب اهللارفض

وسـرييه أعمـاال أعظـم مـن ، ويريه ييـع مـا هـو يعملـه "االبن" ألن اآلب حيب" -



 ١٨ 

كـذلك االبـن أيضـا حييـي مـن ،  ألنه كما أن اآلب يقيم األموات وحييـي. هذه لتتعجبوا أنتم
 لكــي يكــرم اجلميــع، بــل قــد أعطــى كــل الدينونــة لالبــن، ألن اآلب ال يــدين أحــدا. يشــاء

: ٥يــو .("ال يكــرم اآلب الــذي أرســله "االبــن" مــن ال يكــرم. كمــا يكرمــون اآلب "بــناال"
٢٣ - ٢٠.( 

ويف قبوهلـــا يكـــرم االبـــن، الـــذي يقـــيم األمـــوات ، "دعـــوة" صـــيغة التعريـــف: تعليـــق
 .يكرم اآلب الذي أرسله يكرم االبن وبالتايل ال ويف رفضها ال، وحييي

ويـؤمن بـه تكـون  "االبـن" ن يرىأن كل م: ألن هذه هي مشيئة الذي أرسلين" -
 ).٤٠: ٦يو . ("وأنا أقيمه يف اليوم األخري، له حياة أبدية

احليـــاة األبديـــة  -باإلميـــان بـــاالبن  -ويف قبوهلـــا ، "دعـــوة" صـــيغة التعريـــف: تعليـــق
 .والعكس صحيح يف حالة رفض الدعوة، بالقيامة يف اليوم األخري

 فـإن حـرركم. فيبقى إىل األبـد "االبن" اأم، والعبد ال يبقى يف البيت إىل األبد" -
 ).٣٦و  ٣٥: ٨يو . ("فباحلقيقة تكونون أحراراً  "االبن"

 .للحرية بالشركة يف االبن املتجسد "دعوة" صيغة التعريف: تعليق
 ).١٣: ١٤يو . ("باالبن" ومهما سألتم بامسي فذلك أفعله ليتمجد اآلب" -

يف االبن املتجسد الذي حيقق كل  للمجد بالشركة "دعوة" صيغة التعريف: تعليق
 .يطلب بامسه ما

نفســه أيضــا سيخضــع ) o huios("االبــن" فحينئــذ، ومــىت أخضــع لــه الكــل" -
 . )٢٨: ١٥كو ١(. "كي يكون اهللا الكل يف الكل،  للذي أخضع له الكل

وحينئــــذ ، خلضــــوع الكــــل هللا يف االبــــن املتجســــد "دعــــوة" صــــيغة التعريــــف: تعليــــق
 .الكلكي يكون اهللا الكل يف ،  هللا فيهم يكون هو ذاته قد خضع

مولــودا حتــت ، مولــودا مــن امــرأة "ابنــه" أرســل اهللا، ولكــن ملــا جــاء مــلء الزمــان" -
وإن  ، بـل ابنـاً  إذا لسـت بعـد عبـداً ... التبين لننال ، ليفتدي الذين حتت الناموس، الناموس

 ).٧ - ٤: ٤غل . ("فوارث هللا باملسيح كنت ابناً 
االبـــن ، لنـــوال التبـــين بالشـــركة يف االبـــن املتجســـد "دعـــوة"ريـــف صـــيغة التع: تعليـــق

املولـــود مـــن امـــرأة حتـــت النـــاموس ليفتـــدي الـــذين حتـــت ، الـــذي أرســـله اهللا يف مـــلء الزمـــان
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 .الناموس
 وهــــــذه احليــــــاة هــــــي يف، أن اهللا أعطانــــــا حيــــــاة أبديــــــة: الشــــــهادة يوهــــــذه هــــــ" -

ومـن ، فلـه احليـاة") ton" huion( "االبـن" مـن لـه. )en "tw" huiw autou("ابنـه"
 ١١: ٥يـو ١. ("فليسـت لـه احليـاة") ton" huion "tou" theou( "ابـن اهللا" لـيس لـه

 ).١٢و 
للحياة األبدية بالشركة يف االبن ومن يقبل الـدعوة  "دعوة" صيغة التعريف: تعليق

 .ياةاحلفليست له  )الذي ليس له ابن اهللا(ومن يرفض الدعوة ، فله احلياة )الذي له االبن(

 )النعمة، الشركة في الشخص(الصيغة غير المعرفة : ثانيا
كلمنــا يف هــذه ،  بــأنواع وطــرق كثــرية، بعــد مــا كلــم اآلبــاء باألنبيــاء قــدميا، اهللا" -

الـذي بـه ، الـذي جعلـه وارثـا لكـل شـيء، )en huiw، حرفيـا( "االبـن" األيـام األخـرية يف
وحامــل كــل األشــياء بكلمــة ، جــوهرهورســم ، وهــو بــاء جمــده، الــذي، أيضــا عمــل العــاملني

صـــائرا ، جلـــس يف ميـــني العظمـــة يف األعـــايل، بعـــد مـــا صـــنع بنفســـه تطهـــريا خلطايانـــا، قدرتـــه
أنــت ": ألنــه ملــن املالئكــة قــال قــط. أعظــم مــن املالئكــة مبقــدار مــا ورث امســا أفضــل مــنهم

يكـون " أنـا أكـون لـه أبـا وهـو": ؟ وأيضـا"أنـا اليـوم ولـدتك ) huios mou ei su( "ابـين
 .)٥ – ١: ١عب ) (estai moi eis huion(؟ "يل ابناً 

 الصةخ
. يف إطــار شــركة الثــالوث، تعــين شــخص االبــن) o huios(الصــيغة املعرفــة  -١

فـــإن الســـياق يكشـــف جبـــالء خطـــة وتـــدبري التجســـد ، معرفـــاً  "االبـــن" وعنـــدما يـــذكر اســـم
، "الدعوة"ن بقبول هذه وخالص البشر من املوت مشروط ومرهو . االبن إىل العامل بإعطاء

فاالبن بتجسده قـد كشـف . فمن يقبل شخص االبن له احلياة ومن يرفض يستمر يف موته
وبالتــايل قــد أصــبحوا شــركاء يف الثــالوث ، مســرة اهللا بالبشــر الــذين قــد أصــبحوا شــركاء فيــه

ائرين إذا قد نالوا التبـين بانتمـائهم لالبـن املتجسـد الـذي فيـه قـد تـأهلوا صـ، القدوس بالنعمة
 .املسيحيف ، ورثة هللا مع املسيح
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تعــين ، وكمــا يتضــح مــن نــص رســالة العربانيــني، )huios(الصــيغة غــري املعرفــة  -٢
احلـديث ال يشـري فقـط إىل . شـخص الكلمـة املتجسـد الـذي ميتـد جبسـده اآلن يف الكنيسـة

كمـــا تشـــري   -حتتمـــل القبـــول والـــرفض  -كـــدعوة للكنيســـة ،  خطـــة اهللا خبصـــوص التجســـد
حيــث الكنيســة الــيت يكلمهــا اهللا ، ولكنــه يــدخلنا إىل واقعيــة احلــدث ذاتــه -غة املعرفــة الصــي

والــيت فيــه جلســت عــن ميــني العظمــة يف ، )أنــا اليــوم ولــدتك(يف االبــن والــيت فيــه تولــد اليــوم 
وعليــه ، إذ صــارت كائنــة يف اســم املســيح، والــيت فيــه صــارت أعظــم مــن املالئكــة، األعــايل

فــإن الســياق يكشــف جبــالء حــدثا آنيــا مفتوحــا ، بــدون تعريــف "بــناال" فعنــدما يــذكر اســم
 .ميتد فيه الرب يسوع الكلمة املتجسد يف كنيسته

مـــن املســـتحيل أن تشـــري إىل عالقـــة اآلب ، "أنـــت ابـــين أنـــا اليـــوم ولـــدتك": عبـــارة
، بــل تشــري إىل االبــن املتجســد يف البشــر، بــاالبن علــى مســتوى الثــالوث ومبعــزل عــن النعمــة

 -هــــذه واحــــدة ممــــا ميكــــن أن تصــــنعه اآلليــــة . بتجســــده، ىل والدة االبــــن يف الــــزمنتشــــري إ
ــــيت ال -موضــــوع الدراســــة  ــــارات امللتبســــة وال ميكــــن أن  مــــن فــــك االشــــتباك يف بعــــض العب

فبـــافرتاض صـــحة تأويـــل ، وطبقـــا ملنطـــق هـــذه الدراســـة. مـــثال، تتكشـــف يف الرتيـــة العربيـــة
 ،)خـارج إطـار النعمـة، مبعزل عن اخلليقـة، املطلقيف (العبارة على أ�ا خطاب اآلب لالبن 

 .وهذا مل حيدث، فقد كان من الالزم أن يأيت اسم االبن يف صيغة معرفة
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-٤ -
 

 "ابن اهللا"
 

 االسمأمثلة على الصيغة المعرفة لشطري  :أوال
أنــت ": فأجــاب مسعــان بطــرس وقــال" مــن تقولــون إين أنــا؟، وأنــتم": قــال هلــم" -
فأجـاب يسـوع . )"o" huios "tou" theou zwntos( " احلـيابـن اهللا" هـو املسـيح

لكــن أيب الــذي يف ، إن حلمــا ودمــا مل يعلــن لــك، مسعــان بــن يونــا طــوىب لــك يــا: وقــال لــه
وأبـواب ، وعلـى هـذه الصـخرة أبـين كنيسـيت، أنـت بطـرس: وأنا أقول لـك أيضـا. السماوات

 ).١٨ - ١٥: ١٦مت ( "اجلحيم لن تقوى عليها
لبنــاء الكنيســة علــى صــخرة  "دعــوة" املعرفــة لشــطري االســم متثــل الصــيغة: تعليــق

 .عليهافأبواب اجلحيم لن تقوى  التارخيي، وبالتايلالرب يسوع ، هي االبن املتجسد ذاته
هـــل : أســـتحلفك بـــاهللا احلـــي أن تقـــول لنـــا": فأجـــاب رئـــيس الكهنـــة وقـــال لـــه" -

أنــت قلــت ": يســوع ؟ قــال لــه)"o "huios "tou" theou( "ابــن اهللا" أنــت املســيح
علـــى  وآتيـــاً ، عـــن ميـــني القـــوة مـــن اآلن تبصـــرون ابـــن اإلنســـان جالســـاً : وأيضـــا أقـــول لكـــم

 ).٦٤و٦٣: ٢٦مت. ("سحاب السماء
، لبدء زمن جمـيء ابـن اإلنسـان "دعوة" الصيغة املعرفة لشطري االسم متثل: تعليق

هو الرب يسوع رأسه ، ذلك الكيان الكاثوليكي الذي يضم كل بين العلي يف جسد واحد
ني القـوة واآليت علـى سـحاب ذلك الكيان اجلـالس اآلن عـن ميـ، الكلمة املتجسد، التارخيي
 .السماء

إين قد رأيت الروح نازال مثل محامة مـن السـماء فاسـتقر ": وشهد يوحنا قائال" -
الـذي تـرى الـروح : ذاك قـال يل، لكن الذي أرسلين ألعمد باملاء، وأنا مل أكن أعرفه. عليه
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وأنـا قـد رأيـت وشـهدت أن هـذا . فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، ازال ومستقرا عليهن
 ).٣٤ - ٣٢: ١يو ( "ابن اهللا" هو

لبـــدء زمـــن مســـحة اجلميـــع  "دعـــوة" الصـــيغة املعرفـــة لشـــطري االســـم متثـــل: تعليـــق
رأس مسـحة ، الرب يسوع التارخيي، بالروح القدس انطالقا من مسحة جسد االبن اخلاص

 .فيهالذي قبل املعمودية ألجل صبغة اجلميع ، اجلميع
حــــني يســــمع األمــــوات ، إنــــه تـــأيت ســــاعة وهــــي اآلن: احلـــق احلــــق أقــــول لكــــم" -

 . )٢٥: ٥يو (. "والسامعون حييون، "ابن اهللا" صوت
زمــن احليــاة الــيت تفــيض  لبــدء" دعــوة"الصــيغة املعرفــة لشــطري االســم متثــل : تعليــق

الـــرب يســـوع التـــارخيي فـــإ�م ، مـــوات صـــوت ابـــن اهللاوإذ يســـمع األ. مـــن الكلمـــة املتجســـد
 .حييون

، بــــل ألجــــل جمــــد اهللا، هــــذا املــــرض لــــيس للمــــوت": قــــال، فلمــــا مســــع يســــوع" -
 .)٤: ١١يو (. "به "ابن اهللا" ليتمجد

لبـــدء زمـــن شـــفاء طبيعتنـــا  "دعـــوة" الصـــيغة املعرفـــة لشـــطري االســـم متثـــل: تعليـــق
 .الرب يسوع التارخيي، نطلق من رأس جديدناالبشرية بنواهلا جمد الطبيعة اجلديدة امل

فمـــا أحيـــاه اآلن يف . بـــل املســـيح حييـــا فيـــا، مـــع املســـيح صـــلبت فأحيـــا ال أنـــا" -
لسـت . الذي أحبين وأسلم نفسه ألجلـي، "ابن اهللا " إميان، فإمنا أحياه يف اإلميان، اجلسد

و  ٢٠: ٢غل ( "!ببفاملسيح إذا مات بال س، ألنه إن كان بالناموس بر. أبطل نعمة اهللا
٢١.( 

بــدء زمــن ، لبــدء زمــن احليــاة "دعــوة" الصــيغة املعرفــة لشــطري االســم متثــل: تعليــق
ومــا قبــول الــدعوة إال قبـــول . النعمــة املنطلقــة مــن الكلمـــة املتجســد ،الــرب يســوع التـــارخيي

 وإال يكون املسـيح قـد مـات بـال، لتفعيل صليب املسيح وتفعيل موته وبالتايل تفعيل حياته
 !ب سب

وهـو . لكي ميأل الكل، الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق ييع السماوات" -
إىل أن ، لبنيــان جســد املســيح، ألجــل تكميــل القديســني لعمــل اخلدمــة... أعطــى الــبعض 

إىل قياس قامـة مـلء . إىل إنسان كامل". ابن اهللا" ننتهي ييعنا إىل وحدانية اإلميان ومعرفة



 ٢٣ 

 .)١٣ - ١٠: ٤ سأفس(" املسيح
لبـــــدء زمـــــن تكميـــــل  -: "دعـــــوة"الصـــــيغة املعرفـــــة لشـــــطري االســـــم متثـــــل : تعليـــــق

لبـــدء زمـــن وحدانيـــة اإلميـــان  -. )الكنيســـة(لبـــدء زمـــن بنيـــان جســـد املســـيح  -. القديســـني
اجلميــع إىل لبــدء زمــن امــتالء  -. لبــدء زمــن جمــيء اإلنســان الكامــل -. "ابــن اهللا" ومعرفــة

 .قياس قامة ملء املسيح
الـذي نـزل والـذي صـعد لكـي ميـأل ، حلدث من الرب يسوع التارخييوينطلق هذا ا

 .الكل
 iesoun( "يسـوع ابـن اهللا"، فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السـماوات" -

"ton" huion "tou" theou( ،ألن لــيس لنــا رئــيس كهنــة غــري . فلنتمســك بــاإلقرار
فلنتقـدم بثقـة إىل عـرش . ةبـال خطيـ، بل جمرب يف كـل شـيء مثلنـا، قادر أن يرثي لضعفاتنا

 .)١٦ - ١٤: ٤عب (. "النعمة لكي ننال رمحة وجند نعمة عونا يف حينه
للتقـدم بثقـة إىل عـرش النعمـة " دعـوة"الصـيغة املعرفـة لشـطري االسـم متثـل : تعليق

الـرب يسـوع ، لنوال النعمة بقبـول الشـركة يف رئـيس الكهنـة العظـيم الـذي اجتـاز السـماوات
 .التارخيي

، وذاقوا املوهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القـدس، الذين استنريوا مرةألن " -
إذ ، ال ميكن جتديـدهم أيضـا للتوبـة، وسقطوا، وذاقوا كلمة اهللا الصاحلة وقوات الدهر اآليت

قــد شــربت املطــر اآليت عليهــا  أرضــاً ألن . ثانيــة ويشــهرونه" ابــن اهللا" هــم يصــلبون ألنفســهم
ولكـن إن . تنـال بركـة مـن اهللا، شبا صاحلا للذين فلحت من أجلهـموأنتجت ع، مرارا كثرية

: ٦عـب (. "الـيت �ايتهـا للحريـق، فهي مرفوضـة وقريبـة مـن اللعنـة، أخرجت شوكا وحسكا
٨ - ٤(. 

يف الـذين لثمـر احليـاة األبديـة  "دعـوة" الصـيغة املعرفـة لشـطري االسـم متثـل: تعليق
وأمـا ، كبـاكورة لثمـرهم،  ارخيي الكلمـة املتجسـديقبلون الدعوة ويشرتكون يف الرب يسوع الت

الـذين مل يقبلــوا الــدعوة فهـم مرفوضــون وملعونــون إذ أبطلـوا اســتحقاق التجســد واســتحقاق 
 .صلب ويشهر ثانية ألجلهمالبد أن يُ  "يسوع ابن اهللا" وكأن، الصليب فيهم

فكــم . مــن خــالف نــاموس موســى فعلــى شــاهدين أو ثالثــة ميــوت بــدون رأفــة" -



 ٢٤ 

وحسب دم العهد الذي قـدس ، "داس ابن اهللا" ا أشر تظنون أنه حيسب مستحقا منعقاب
 . )٢٩و  ٢٨: ١٠عب (؟ "وازدرى بروح النعمة"، به دنسا

للدخول إىل جمال نعمـة العهـد  "دعوة" الصيغة املعرفة لشطري االسم متثل: تعليق
وأمــا ، قبــل الــدعوةيف كــل مــن ي، اجلديــد بالشــركة يف الكلمــة املتجســد الــرب يســوع التــارخيي

، بتجاهلـه اسـتحقاق التجسـد "داس ابـن اهللا" من يرفض الدعوة فقد ازدرى بروح النعمة و
 .فيه

ألجــل هــذا . ألن إبلــيس مــن البــدء خيطــئ، مــن يفعــل اخلطيــة فهــو مــن إبلــيس" -
، كــل مــن هــو مولــود مــن اهللا ال يفعــل خطيــة. لكــي يــنقض أعمــال إبلــيس" ابــن اهللا" أظهــر

 .)٩و  ٨: ٣يو ١(. "وال يستطيع أن خيطئ ألنه مولود من اهللا، يهألن زرعه يثبت ف
للــوالدة مــن اهللا بالثبــات يف  "دعــوة"الصــيغة املعرفــة لشــطري االســم متثــل : تعليــق

ظهورهـــا يف الـــذين  التـــارخيي وميتـــدحياتـــه الـــيت أظهـــرت يف الكلمـــة املتجســـد الـــرب يســـوع 
 .الذي من البدء خيطئ وأما من يرفض الدعوة فهو من إبليس. يقبلون الدعوة

يــو ١(؟ "ابــن اهللا" إال الــذي يــؤمن أن يســوع هــو، مــن هــو الــذي يغلــب العــامل" -
٥: ٥(. 

علـى العـامل باإلميـان  لالنتصـار "دعـوة" الصيغة املعرفة لشطري االسـم متثـل: تعليق
 .الكلبالرب يسوع التارخيي الكلمة املتجسد الذي منه تنبع النصرة لتغمر 

فقـد جعلـه  ، من ال يصدق اهللا. فعنده الشهادة يف نفسه "اهللا بابن" من يؤمن" -
أن اهللا : وهـذه هـي الشـهادة. ألنه مل يؤمن بالشهادة اليت قد شهد بـا اهللا عـن ابنـه، كاذبا

 "ابــن اهللا" ومــن لــيس لــه، مــن لــه االبــن فلــه احليــاة. وهــذه هــي يف ابنــه، أعطانــا حيــاة أبديــة
لكـي تعلمـوا أن لكـم ، "ابـن اهللا" نتم املـؤمنني باسـمأ، كتبت هذا إليكم. فليست له احلياة

 . )١٣ - ١٠: ٥يو ١(."ابن اهللا" ولكي تؤمنوا باسم، حياة أبدية
كشـــهادة ،  للحيـــاة األبديـــة "دعـــوة" الصـــيغة املعرفـــة لشـــطري االســـم متثـــل: تعليـــق

ابــن "الــذي يقبــل الــدعوة هــو الــذي يــؤمن باســم . للكلمــة املتجســد الــرب يســوع التــارخيي
قــــد قبلــــه الــــرب يف جســــده  فيقبــــل مــــا، يف نفســــه "شــــهادة حيــــاة يســــوع" أي يشــــهد، "اهللا

أي ، "ابـن اهللا" يـؤمن باسـم وأما من يـرفض الـدعوة فهـو الـذي ال. من أجل الكل اخلاص،



 ٢٥ 

يصـــدق اهللا وقـــد  ال(وهـــو  )مل يـــؤمن بالشـــهادة الـــيت قـــد شـــهد بـــا اهللا عـــن ابنـــه(يشـــهد  ال
 ).جعله كاذبا
وحنــن يف احلــق يف . قــد جــاء وأعطانــا بصــرية لنعــرف احلــق "ابــن اهللا" ونعلــم أن" -

 .)٢٠: ٥يو  ١(. "هذا هو اإلله احلق واحلياة األبدية. ابنه يسوع املسيح
ملعرفة احلق بالشركة يف الكلمـة  "دعوة" الصيغة املعرفة لشطري االسم متثل: تعليق

 .األبديةاإلله احلق واحلياة ، املتجسد الرب يسوع التارخيي

 االسمأمثلة على الصيغة غير المعرفة لشطري : ثانيا
فلما أبصـره . ماشيا على البحر. ويف اهلزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع" -

فللوقــت  ! ومــن اخلــوف صــرخوا . "إنــه خيــال": التالميــذ ماشــيا علــى البحــر اضــطربوا قــائلني
إن  ، ســيد يــا": قــالفأجابــه بطــرس و . "ال ختــافوا. أنــا هــو! تشــجعوا ": كلمهـم يســوع قــائال

فنـزل بطـرس مـن السـفينة . "تعـال": فقـال". فمرين أن آيت إليك علـى املـاء، كنت أنت هو
، وإذ ابتــدأ يغــرق. ولكــن ملــا رأى الــريح شــديدة خــاف. ومشــى علــى املــاء ليــأيت إىل يســوع

يــا قليــل ": ففــي احلــال مــد يســوع يــده وأمســك بــه وقــال لــه. "جنــين، رب يــا": صــرخ قــائال
والـــذين يف الســـفينة جـــاءوا . وملـــا دخـــال الســـفينة ســـكنت الـــريح "اذا شـــككت؟ملـــ، اإلميـــان

مت ( ."!)alethws theou huios ei( "ابن اهللا" باحلقيقية أنت": وسجدوا له قائلني
٣٣ - ٢٥: ١٤.( 

الصيغة غري املعرفة لشطري االسم تشري إىل الدخول يف حالة النعمة احلية : تعليق
ولــيس جمــرد ، بــار الــواقعي للشــركة يف شــخص الكلمــة املتجســدالفاعلــة القائمــة علــى االخت

تلـــك احلالـــة الـــيت دفعـــت الـــذين يف ، أو انتظـــار لوعـــد مـــا، "دعـــوة" حـــديث عـــن موعـــد أو
أن يسـجدوا للـرب الـذي أسـكن  –اليت تصارع الـريح يف اهلزيـع الرابـع مـن الليـل  -السفينة 

الصيغة غري املعرفة تتعامـل مـع . "اهللابن " باحلقيقية أنت": قائلني، الريح وجناهم من الغرق
 .حلظة جتلي النعمة، حلظة احلقيقة
فأجــاب " كيــف يكــون هــذا وأنــا لســت أعــرف رجــال؟": فقالــت مــرمي للمــالك" -

 dio( "فلــذلك أيضــا "وقــوة العلــي تظللــك، الــروح القــدس حيــل عليــك": املــالك وقــال هلــا



 ٢٦ 

kai ( القدوس املولود)( "ابن اهللا"يدعى ) منكhuios theou( .) ٣٥و  ٣٤: ١لو.( 
وهـذا ، ييع األمساء اليت ذكرهـا املبشـر يف العبـارة قـد وردت بـدون تعريـف: تعليق

فــنحن هنــا بصــدد أعظــم عبــارة مــن املمكــن أن ، )وفقــا ملنطــق هــذه الدراســة(جــدا  يقــمنط
 .يف البشر، بشرى جتسد االبن الوحيد، تزف بشرى انفتاح النعمة على اإلنسان

هـــو تلـــك  -وهـــو أمـــر يف غايـــة األمهيـــة  -ن نرصـــده هنـــا أيضـــا ومـــا جيـــب أيضـــا أ
 فاسـم، القدرة التفسريية اليت أتاحتها لنا آلية البعـد اإلضـايف للغـة التعريـف والتنكـري لألمسـاء

ال يشـــري هنـــا إىل شـــخص ، االســـملشـــطري ، الـــوارد بـــدون أي أدوات للتعريـــف "ابـــن اهللا"
، يف إطـــار عالقـــات شـــركة الثـــالوث القـــدوس، املعرفـــة "االبـــن" كصـــيغة(يف املطلـــق ، االبـــن

بـــــل يشـــــري إىل شـــــخص االبـــــن املتجســـــد الصـــــائر موضـــــوعا واقعيـــــا ، )ومبعـــــزل عـــــن اخلليقـــــة
وتزداد أمهية ودقة هـذا الطـرح عنـدما نقـرأ عبـارة . للنعمة اليت ختص الكنيسة، آنيا، ،مفتوحا

نـا لشـركة حيـاة و مل يصـر موط؛ فه"ابن اهللا" يدعى) من أجل هذا السبب(فلذلك " املبشر
وليس املعىن املقصود هـو أن االبـن قـد دعـي ابنـا بفضـل التجسـد ، إال عندما جتسد، البشر

هـذه . بطبيعتهـا، ، وهذا مـا قـد تـوحي بـه العبـارة املرتيـة)أي أنه مل يكن ابنا قبل التجسد(
 . اليت تفضها بنجاح اآللية موضوع دراستنا، هي أحدى اإلشكاليات واالشتباكات

أجابــه . "ألين لســت أجــد فيــه علــة، خــذوه أنــتم واصــلبوه": هلــم بــيالطسقــال " -
فلمــا . "ابــن اهللا" ألنــه جعـل نفســه، وحســب ناموسـنا جيــب أن ميــوت، لنــا نــاموس": اليهـود

 . )٨و  ٧: ١٩يو (. "مسع بيالطس هذا القول ازداد خوفا
يف ، دونالصيغة غري املعرفة لشطري االسم هي اليت اعتمدها اليهود املعانـ: تعليق

وطنــا ، فـاالبن بتجســده قـد جعــل مــن جسـده وطنــا لشـركة البشــر، قولـة حــق يـراد بــا باطــل
 .للنعمة احلاضرة

الــذي صــار مــن . عــن ابنــه، الــذي ســبق فوعــد بــه بأنبيائــه يف الكتــب املقدســة" -
بقــوة مـــن جهـــة روح ) huiou theou( "ابــن اهللا" وتعـــني، نســل داود مـــن جهــة اجلســـد

قبلنــا نعمـــة ، ألجــل امســه، الــذي بــه. يســوع املســيح ربنـــا: ن األمــواتبالقيامــة مــ، القداســة
. يســوع املســيح االــذين بيــنهم أنــتم أيضــا مــدعوو ، إلطاعــة اإلميــان يف ييــع األمــم، ورســالة

 . )٦ - ٢: ١رو (
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الصيغة غري املعرفة لشطري االسم هي اليت يعتمدها الرسول بولس حينما : تعليق
تنالـه  فالعبـارة تكشـف مـا. بقوة من جهـة روح القداسـة "اهللابن " يقول بأن االبن قد تعني

بتكميلها للجسد حىت قياس قامـة ، يف الكلمة املتجسد، الكنيسة بالفعل يف الزمن احلاضر
 ."إلطاعة اإلميان يف ييع األمم، قبلنا نعمة ورسالة، ألجل امسه، الذي به"، ملء املسيح
يف إطــار عالقــات ، املعرفــة" االبــن"(يف املطلــق ، لــيس شــخص االبــن، "تعــني" نَمــ

املمتـد بسـر جتسـده يف ، بـل شـخص االبـن املتجسـد، )الثالوث القدوس ومبعـزل عـن النعمـة
هنــــا ينصــــب أساســــا علــــى  "التعيــــني" ومفهــــوم. الكنيســــة إىل أن يقتنيهــــا كاملــــة يف جســــده

 .أخرى جتد حال يف موضوع دراستنا إشكاليةهذه . الكنيسة الكائنة فيه

 )huios "tou" theou(فقط ، "اهللا"تعريف اسم  صيغة :ثالثا
 .االبن املتجسد، هي صيغة الشك والظن يف شخص الرب يسوع

، وهو على ما كان يظن ابن يوسـف، وملا ابتدأ يسوع كان له حنو ثالثني سنة" -
 ).٣٨ - ٢٣: ٣لو .("ابن اهللا"، بن آدم، بن شيت، بن آنوش، ...، بن هايل

إنســـان طبيعـــي مولـــود ليوســـف النجـــار  يســـوع جمـــردب ظـــن اليهـــود أن الـــر : تعليـــق
 .آدم، لينحدر يف النهاية إىل أيب اجلميع

فقـل أن تصـري هـذه احلجـارة  "ابـن اهللا" إن كنـت": فتقدم إليه الرب وقـال لـه" -
فـــاطرح نفســـك إىل  "ابـــن اهللا" إن كنـــت": وقـــال لـــه. )٣: ٤لـــو (و ) ٣: ٤مـــت . ("خبـــزا
 .)٩: ٤لو(و  )٦: ٤مت (. "أسفل

متشـككا يف الكلمـة املتجسـد ، إبلـيس، هي الصـيغة الـيت اعتمـدها الـرب: تعليق
ومــا قــد  -كمــا كــان يظــن   -وجمربــا إيــاه لكــي مــا يكشــف كونــه جمــرد إنســان طبيعــي فقــط 

فـــإذ وهـــو رئـــيس هـــذا ، حـــدث بالفعـــل هـــو أن نتيجـــة التجربـــة كانـــت مزلزلـــة للشـــيطان ذاتـــه
إذ بـه يكتشـف مـا يطـيح  -وفقا لظنه اخلاطئ  - العامل وقد جاء ليتفقد أحد رعايا مملكته

بــل هــو أمــام رب ، يكتشــف أنــه لــيس أمــام مــن ينتمــي إىل مملكتــه العتيقــة الزائلــة، بأوهامــه
هكــذا اكتشــف الشــيطان أنــه قــد . الــد الكلمــة الصــائر إنســانا جديــدا غــري رازح حتــت نــريه

معرتفـا حبقيقـة  - مـا بعـد يف -وقد أعلن الشيطان عـن هـذه اخلـربة املزلزلـة . فشل ألول مرة



 ٢٨ 

وقـــد جـــاء االعـــرتاف يف هـــذه الصـــيغة . )١١: ٣مـــر( "ابـــن اهللا" إنـــك أنـــت": الـــرب يســـوع
 ).االسماملعرف لشطري (اليقينية بالشخص 

يكشـــف أن الشـــيطان مـــا كـــان  -وفقـــا لرؤيـــة هـــذه الدراســـة  -وحـــدث التجربـــة 
ولكنـه نظـرا  ،ذه احلقيقـةليجرؤ على أن يتقدم جمربا للكلمة املتجسـد لـو كـان علـى يقـني بـ

فقــــد تشــــجع خمــــدوعا مــــن جهلــــه  -يف هــــذه اللحظــــة حتديــــدا  -لضــــبابية رؤيتــــه وقناعاتــــه 
 . وجتاسر حماوال هذه احملاولة الفاشلة

؟ أجئــت إىل هنــا "ابــن اهللا" مالنــا ولــك يــا يســوع": وإذا مهــا قــد صــرخا قــائلني" -
 . )٢٩: ٨مت ( "قبل الوقت لتعذبنا؟

يــا نــاقض اهليكــل ": جيــدفون عليــه وهــم يهــزون رؤوســهم قــائلنيوكــان التــازون " -
مـــت ( "!فـــانزل عـــن الصـــليب" ابـــن اهللا" إن كنـــت! خلـــص نفســـك ، وبانيـــه يف ثالثـــة أيـــام

 ).٤٠و  ٣٩: ٢٧
مـا ": وصـرخ بصـوت عظـيم وقـال، فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له" -

اخـرج ": ألنـه قـال لـه" !تعـذبين ؟ أسـتحلفك بـاهللا أن ال "ابن اهللا العلـي" يل ولك يا يسوع
 . )٧و  ٦: ٥مر(. "يا أيها الروح النجس

ابــن " ألنــه مل يــؤمن باســم، والــذي ال يــؤمن قــد ديــن، الــذي يــؤمن بــه ال يــدان" -
 .)١٨: ٣يو (. "اهللا الوحيد

هـــي الصـــيغة الـــيت تشـــري إىل التشـــكك يف أن شـــخص االبـــن قـــد ظهـــر يف : تعليـــق
يح الـــذي فيـــه ميســـح اجلميـــع صـــائرين كنيســـة واحـــدة جديـــدا هـــو املســـ امســـاإنســـان متخـــذا 

فقــد  االســميف هــذا  الكينونــةوجســد واحــد وفيــه ينجــون مــن الدينونــة وأمــا مــن هــم خــارج 
 .عنه، دينوا وفقا لعزلتهم املهلكة

أنـــا قلـــت إنكـــم آهلـــة؟ إن قـــال : ألـــيس مكتوبـــا يف ناموســـكم": أجـــابم يســـوع" -
فالــذي قدســه ، وال ميكــن أن يــنقض املكتــوب، آهلــة ألولئــك الــذين صــارت إلــيهم كلمــة اهللا

؟ إن كنـــت "ابــن اهللا" إين: ألين قلــت، إنــك جتـــدف: أتقولـــون لــه، اآلب وأرســله إىل العــامل
 .)٣٧ - ٣٤: ١٠يو ( "لست أعمل أعمال أيب فال تؤمنوا يب

هــي الصــيغة الــيت كشــفت عثــرة اليهــود يف الــرب يســوع إذ ظنــوا أنــه جمــرد : تعليــق



 ٢٩ 

 . متهمني إياه بالتجديف إلوهيتهه إنسان فأنكروا علي

 أبناء اهللا: صيغة الجمع
معرفــا لشــطري ، أبنــاء اهللا: املــرة الوحيــدة يف العهــد اجلديــد الــيت ورد فيهــا اســم -١

 :اآليتكانت يف االقتباس ،  االسم
. فـإين أحسـب أن آالم الزمــان احلاضـر ال تقــاس بالـد العتيــد أن يسـتعلن فينــا" -

، لـيس طوعـا -إذ أخضعت اخلليقـة للبطـل . "أبناء اهللا" توقع استعالنألن انتظار اخلليقة ي
ألن اخلليقـة نفسـها أيضـا سـتعتق مـن عبوديـة . علـى الرجـاء -بل من أجل الذي أخضعها 

 .)٢١ - ١٨: ٨رو(. "الفساد إىل حرية جمد أوالد اهللا
الصــيغة املعرفــة للشــطرين تــربز كمــال اســتعالن حــدث النعمــة يف الكنيســة : تعليــق

كـــل فـــرد مـــن أبنـــاء اهللا الكـــائنني يف   .بظهـــور ييـــع أعضـــاء الكنيســـة مثـــرا للخليقـــة الطبيعيـــة
ومـا بقـاء اخلليقـة واسـتمرارها إال . هـو عضـو يف جسـد املسـيح، املسيح هو شخص متمـايز

كـل (ومىت اكتمل شخص املسيح مبجيء كـل األعضـاء  .رهن لظهور ييع أعضاء املسيح
 ."أبناء اهللا" ألن انتظار اخلليقة يتوقع استعالن" قائهزال عن العامل سبب ب) الشخوص

 قبـــول" متـــام، تعـــين كمـــال كـــل شـــيء) اســـخاطولوجية(إذن هـــي صـــيغة إنقضـــائية 
 اجلـــاري، وليســـت تعـــين حـــدث النعمـــة املفتـــوح. تعـــين كمـــال النعمـــة، الســـمائية "الـــدعوة"
 ."اآلين"

 أمثلة: )huioi theou(: االسمالصيغة غري املعرفة لشطري  -٢
 . )٩: ٥مت (. يدعون "أبناء اهللا" أل�م، طوىب لصانعي السالم" -
بكســــر الــــواو مــــع (أبنــــاء هــــذا الــــدهر يزوجــــون ": فأجــــاب وقــــال هلــــم يســــوع" -

ولكــن الــذين حســبوا أهــال للحصــول علــى ، )بفــتح الــواو مــع التشــديد(ويزوجــون ) التشــديد
ال يســـتطيعون أن ميوتـــوا إذ ، يزوجـــونال يزوجـــون وال ، ذلـــك الـــدهر والقيامـــة مـــن األمـــوات

 - ٣٤: ٢٠لــــو (. "إذ هــــم أبنــــاء القيامــــة، "أبنــــاء اهللا" وهــــم، أل�ــــم مثــــل املالئكــــة، أيضــــا
٣٦(. 

إذ مل تأخـذوا روح . "أبنـاء اهللا" فأولئك هم، ألن كل الذين ينقادون بروح اهللا" -



 ٣٠ 

ح نفسـه الـرو . "يا أبـا اآلب": بل أخذمت روح التبين الذي به نصرخ، العبودية أيضا للخوف
ورثــة هللا ووارثــون مــع ، فــإن كنــا أوالدا فإننــا ورثــة أيضــا. أيضــا يشــهد ألرواحنــا أننــا أوالد اهللا

 ).١٧ - ١٤: ٨رو (. "إن كنا نتأمل معه لكي نتمجد أيضا معه. املسيح
ألن كلكــم الــذين اعتمــدمت . باإلميــان باملســيح يســوع "أبنــاء اهللا" ألنكــم ييعــا" -

، لـيس ذكـر وأنثـى. لـيس عبـد وال حـر. ليس يهودي وال يونـاين :باملسيح قد لبستم املسيح
 .)٢٨ - ٢٦: ٣غل (. ألنكم ييعا واحد يف املسيح يسوع

بـــدون تعريـــف للشـــطرين  "أبنـــاء اهللا" اســـمصـــيغة  :تعليـــق علـــى األربعـــة نصـــوص
إذ يصــــري هــــؤالء أبنــــاءا هللا ، تشــــري إىل حــــدث قبــــول النعمــــة مــــن قبــــل املطــــوبني يف املســــيح

يصـــري هلـــم التبـــين مـــن قبـــل اآلب الســـماوي بفضـــل شـــركة الـــروح . يســـوع املســـيحباإلميـــان ب
 .ه وفيه احلياة والقيامة من املوتالبسني املسيح باملعمودية ووارثني مع، القدس

الصــيغة تشــري إىل واقعيــة احلــدث وجريانــه يف الكنيســة احلاضــرة ولــيس إىل الــدعوة 
 .من املنظور االسخاطولوجيإليه أو الوعد به أو حىت اإلشارة إىل إنقضائه 

 خالصة
 o" huios( "ابــن اهللا" الســم )للشــطرين(عنــدما تــذكر الصــيغة املعرفـــة  -١

"tou" theou" (وليســت . الكلمــة املتجســد، فهــي تعــين شــخص الــرب يســوع التــارخيي
خـــارج أي (يف عالقاتـــه الثالوثيـــة  "االبـــن" إىل شـــخص -بـــأي حـــال مـــن األحـــوال - تشـــري

إىل امتـــداد  "يـــدعو" وعنـــدما يـــذكر االســـم بـــذه الصـــيغة فهـــو يقـــود ســـياقا. )إطـــار النعمـــة
 "ابـن اهللا" فـالرب يسـوع، يف كـل الـذين يقبلـون الـدعوة، وافرتاش اسـتحقاقات سـر التجسـد

تـــد يف الكنيســـة إىل حـــد هـــو األصـــل والبـــاكورة وحجـــر الزاويـــة ورأس النعمـــة ومنبعهـــا الـــيت مت
 .إىل قياس قامة ملء املسيحاالمتالء 

تشري إىل حالة النعمـة ) huiou theou( االسمالصيغة غري املعرفة لشطري  -٢
تقبـــل ، املفتوحــة اآلنيـــة الــيت فيهـــا تقبـــل الكنيســة تفعيـــل شــهادة الـــرب يســـوع التــارخيي فيهـــا

ولــيس جمــرد وعــد أو ، تقبــل ترأســه هلــا يف حــدث واقعــي آين، امتــداد ســر جتســده فيهــا فيهــا
 .رأسها "دعوة" ايب حلساب قبول الكنيسةبل حسم إجي، دعوة أو خطة معلنة
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تشري ) huios "tou" theou(فقط  "اهللا" الصيغة اليت تعتمد تعريف اسم -٣
 .الكلمة املتجسد، إىل حالة من التشكك والظنية حنو شخص الرب يسوع التارخيي

ــــة البعــــد  "ابــــن اهللا" و"االبــــن": لالمســــنيمــــن خــــالل تعرضــــنا  -٤ قــــد بــــرزت أمهي
وقـد جتلـى ذلـك يف اإلجابـة علـى بعـض األسـئلة ، يف يونانيـة العهـد اجلديـد لالسـماإلضايف 

 :النصبدون بذل أي جمهود يف تأويل 
بســـب حلـــول  "ابـــن اهللا" عنـــدما يقـــول املبشـــر ملـــرمي العـــذراء بـــأن وليـــدها يـــدعى -

 ابنا قبل التجسد؟ كيف نفهم هذا؟ هل كان ال يدعى،  الروح القدس عليها
،  افعـــل كـــذا وكـــذا "ابـــن اهللا" إن كنـــت: تجوبا الـــربعنـــدما يتقـــدم الـــرب مســـ -

 عن وعي؟، كيف نفهم هذا؟ هل يتجاسر الشيطان ليجرب اهللا الكلمة
بقوة مـن جهـة روح  "ابن اهللا" قد تعني "االبن" عندما يقول الرسول بولس بأن -

 ؟بنا قبل القيامةاكيف نفهم هذا؟ هل مل يكن ذاك معينا ،  بالقيامة من األموات، القداسة
كيف نفهـم هـذا؟ هـل ،  أنت ابين أنا اليوم ولدتك: عندما خياطب اآلب االبن -

 ؟"اليوم" مل يكن مولودا منه قبل
قــــدرة ترجيحيــــة تســــاعدنا يف االختيــــار  لالســــمأيضــــا يعطينــــا البعــــد اإلضــــايف  -٥

فعلـى . احلاسم يف بعض االختالفات الدقيقـة بـني األصـول واملخطوطـات املرجعيـة للكتـاب
: منــك": وردت يف بعــض املخطوطــات شــبه اجلملــة، ال يف بشــارة املــالك للعــذراءســبيل املثــ

ek sou) "وطبقـــا ملنطـــق هـــذه الدراســـة تبـــدو هـــذه العبـــارة خارجـــة عـــن ، )املولـــود منـــك
ال تشـري فقـط إىل  -الواردة يف النص  -بدون تعريف للشطرين  "ابن اهللا" فصيغة، السياق

مثــل الصــيغة الــيت تعتمــد تعريــف شــطري  -راء املولــود مــن العــذ، التــارخيي، شــخص يســوع
فلــم تكــن البشــارة حــدثا خيــص . الكنيســة الكاملــةيء بــل تشــري إىل بــدء زمــن جمــ - االســم

خارجــا مــن ، بــل هــي بشــارة للبشــرية كلهــا بظهــور رأس وجودهــا اجلديــد، العــذراء وحــدها
 .رحم العذراء ومعلنا بدء حدث جميء الكل فيه
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-٥ -
 

 "الروح القدس"
 

 االسمالصيغة المعرفة لشطري  :أوال
وهــي دعــوة ، للشــركة يف شــخص الــروح القــدس "دعــوة"االســم التعريــف لشــطري 

 :حتتمل القبول مثلما حتتمل الرفض
هــذا ال خيــرج الشــياطني إال ببعلزبــول رئــيس ": أمــا الفريســيون فلمــا مسعــوا قــالوا" -
خطيــة وجتــديف  كــل: لــذلك أقــول لكــم": وقــال هلــم، فعلــم يســوع أفكــارهم. "الشــياطني

 "الروح القدس" وأما من قال على، ومن قال كلمة على ابن اإلنسان يغفر له. يغفر للناس
)tou" pneumatos "tou" agiou" (ال يف هـذا العـامل وال يف اآليت، فلـن يغفـر لـه" .
 .)٣٢ - ٢٤: ١٢مت (

الشــــركة يف الــــروح  "دعــــوة" أي رفــــض، مــــن جــــدف علــــى الــــروح القــــدس: تعليــــق
 ."ال يف هذا العامل وال يف اآليت، ن يغفر لهل" القدس،

، اجلــس عــن مييــين: قــال الــرب لــريب: "بــالروح القــدس" :ألن داود نفســه قــال" -
 .)٣٦: ١٢مر (. "حىت أضع أعداءك موطئا لقدميك

 .يف املسيح، للنصرة "دعوة" الصيغة املعرفة للشطرين: تعليق
بـــل ، تتكلمـــون وال تتمـــوا فـــال تعتنـــوا مـــن قبـــل مبـــا، فمـــىت ســـاقوكم ليســـلموكم" -

الــــروح " ألن لســــتم أنــــتم املتكلمــــني بــــل. مهمــــا أعطيــــتم يف تلــــك الســــاعة فبــــذلك تكلمــــوا
 ).١١: ١٣مر () "to" pneuma "to" agion( "القدس

 .للمواجهة الشجاعة بقوة الروح "دعوة" الصيغة املعرفة للشطرين: تعليق
املــوت قبــل أن يــرى مســيح أنــه ال يــرى " بــالروح القــدس" وكــان قــد أوحــي إليــه" -
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 .)٢٦: ٢لو ( "الرب
 .للحياة يف املسيح "دعوة" الصيغة املعرفة للشطرين: تعليق

وإذ كــــان يصــــلي انفتحــــت . وملــــا اعتمــــد ييــــع الشــــعب اعتمــــد يســــوع أيضــــا" -
بيئة جسـمية مثـل ) "to" pneuma "to" agion( "الروح القدس" ونزل عليه، السماء
و  ٢١: ٣لـو (. "بـك سـررت، أنـت ابـين احلبيـب": قـائالوكان صوت مـن السـماء . محامة
٢٢(. 

للمســـحة بالشـــركة يف االبـــن املتجســـد  "دعـــوة" الصـــيغة املعرفـــة للشـــطرين: تعليـــق
 .وفيه ميسح الكل، الذي به قد سر اآلب

الــذي ، )" to" pneuma "to" agion( "الــروح القــدس"، وأمــا املعــزي" -
: ١٤يــو (. "ويــذكركم بكــل مــا قلتــه لكــم ،فهــو يعلمكــم كــل شــيء، سريســله اآلب بــامسي

٢٦(. 
الـذي "املعـزي" إذ أن، للشـركة يف املسـيح "دعـوة" الصيغة املعرفـة للشـطرين: تعليق

أي ينقـل شـهادة الـرب ، "قيـل يعلم كل شـيء ويـذكر بكـل مـا"، سريسله اآلب بذا االسم
 .أي كل مضمون االسم، إىل كل أعضاء اجلسد، الرأس، يسوع

أفــرزوا يل برنابــا " :"الــروح القــدس" قــال، دمون الــرب ويصــومونوبينمــا هــم خيــ" -
مث ، فصــاموا حينئــذ وصــلوا ووضــعوا عليهمــا األيــادي. "وشــاول للعمــل الــذي دعوتمــا إليــه

 .)٣و٢: ١٣أع (. "أطلقومها
 .للعمل يف خدمة الرب  "دعوة" الصيغة املعرفة للشطرين: تعليق

 فقط"القدس": صيغة تعريف اسم :انياث
 :كقدرة وكقوة وكإمكانية "عطية الروح القدس" ةهي صيغ

. "الـروح القـدس"فاذهبوا وتلمذوا ييع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبـن و" -
)tou" agiou pneumatos "( .) ١٩: ٢٨مت(. 

 .املعموديةفهي عطية الروح القدس يف : تعليق
كـل : ول لكـموأقـ... : ولكن أقول لكم يـا أحبـائي:... ابتدأ يقول لتالميذه " -
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ومــن أنكــرين قــدام . يعــرتف بــه ابــن اإلنســان قــدام مالئكــة اهللا، مــن اعــرتف يب قــدام النــاس
وأمــا مــن ، وكــل مــن قــال كلمــة علــى ابــن اإلنســان يغفــر لــه .ينكــر قــدام مالئكــة اهللا، النــاس

ومـىت قـدموكم إىل . فـال يغفـر لـه) "to" agion pneuma( "الروح القـدس" جدف على
ألن الـــروح ، والســـالطني فـــال تتمـــوا كيـــف أو مبـــا حتتجـــون أو مبـــا تقولـــون الـــامع والرؤســـاء
 ).١٢ -١: ١٢لو (". تقولوهيف تلك الساعة ما جيب أن  القدس يعلمكم
أي رفـض فاعليتـه ، )املعطـى يف املعموديـة(من جـدف علـى الـروح القـدس : تعليق

 وبالتـــايل، املتجســـدإذ قـــد فقـــد القـــدرة علـــى االعـــرتاف بالكلمـــة ، "فـــال يغفـــر لـــه"، وقدرتـــه
جيــب أن  فــالروح القــدس هــو الــذي يعلــم يف تلــك الســاعة مــا"، "ينكــر قــدام مالئكــة اهللا"

 ."يقال
وتكونــون يل شــهودا ، علــيكم "الــروح القــدس" لكــنكم ســتنالون قــوة مــىت حــل" -

 .)٨: ١ أع(". يف أورشليم ويف كل اليهودية والسامرة وإىل أقصى األرض
 .املسيحالقدرة على الشهادة للرب يسوع و  "القوة" هي صيغة: تعليق

توبــوا وليعتمــد كــل واحــد مــنكم علــى اســم يســوع املســيح ": فقــال هلــم بطــرس" -
ألن املوعد هو لكم وألوالدكم ولكل الـذين . "عطية الروح القدس" فتقبلوا، لغفران اخلطايا

 ).٣٩و  ٣٨: ٢أع (." كل من يدعوه الرب إهلنا،  على بعد
 القدرة واالمكانيـة لتحقـق، )باملعمودية(اليت يف قبوهلا  "طيةالع" هي صيغة: تعليق

 .يف اسم يسوع املسيح ، للكل" املوعد"
وكانــت ، وأمــا الكنــائس يف ييــع اليهوديــة واجلليــل والســامرة فكــان هلــا ســالم" -

 ).٣١: ٩ أع(.كانت تتكاثر " الروح القدس" وبتعزية، تبىن وتسري يف خوف الرب
 .الكنيسةتبىن  "بتعزيتها" والقدرة اليت هي صيغة القوة: تعليق

ـــان، كـــل مـــن جـــاء مـــع بطـــرس" - ـــذين مـــن أهـــل اخلت  ألن، فانـــدهش املؤمنـــون ال
. قـد انسـكبت علـى األمـم أيضـا) "tou" agiou pneumatos( "موهبة الروح القدس"

أتــــرى ": حينئــــذ أجــــاب بطــــرس. أل�ــــم كــــانوا يســــمعو�م يتكلمــــون بألســــنة ويعظمــــون اهللا
 "to( "الـــروح القـــدس" أن مينـــع املـــاء حـــىت ال يعتمـــد هـــؤالء الـــذين قبلـــوايســـتطيع أحـــد 

pneuma "to" agion " (كما حنن أيضا؟" )٤٦و  ٤٥: ١٠أع.( 
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ـــق فمواهـــب الـــروح القـــدس هـــي قـــدرات وإمكانـــات ، "املوهبـــة"هـــي صـــيغة : تعلي
 .يعطيها الروح من أجل الكرازة وانتشار اإلجنيل

أن يتكلمـوا  "الـروح القـدس" مـنعهم، ورة غالطيـةوبعد ما اجتازوا يف فرجيية وك" -
 .)٦: ١٦أع (. "بالكلمة يف أسيا

. مـــع يـــيعكم "شـــركة الـــروح القـــدس"و، وحمبـــة اهللا، نعمـــة ربنـــا يســـوع املســـيح" -
 . )١٤: ١٣كو  ٢(. "آمني

بـل هـي ، فشركة الروح القدس ليسـت تنظـريا فلسـفيا، "الشركة" هي صيغة: تعليق
أي إنســانا ، الــذي يكتمـل بصــريورة اإلنسـان روحانيــا، ل النعمـويقـدرة وإمكانيــة علـى الفعــ

 .كهيكل أبدي للروح القدس،  تنحل يف شركة أبدية ال، والروح فيه، يف الروح

 االسمالصيغة التي بدون تعريف لشطري : ثالثا
 :هي صيغة حدث النعمة احلي الفعال كاستعالن حلضور شخص الروح القدس

قبـل ، ملـا كانـت مـرمي خمطوبـة ليوسـف: فكانـت هكـذاأما والدة يسوع املسيح " -
: ١مـت (. )ek pneumatos agiou( "مـن الـروح القـدس"أن جيتمعـا وجـدت حبلـى 

١٨(. 
بدايــة زمــن عمـــل  الكلمــة،هــي الصــيغة الــيت تشــري إىل بدايــة زمــن جتســد : تعليــق

 .النعمة
. الـذي لسـت أهـال أن أمحـل حـذاءه، ولكن الذي يـأيت بعـدي هـو أقـوى مـين" -

، الــذي رفشــه يف يــده. ونـار )en pneumati agiw( "بــالروح القـدس" هـو ســيعمدكم
 ١١: ٣مـت (. "وأما التنب فيحرقه بنـار ال تطفـأ، وجيمع قمحه إىل املخزن، وسينقي بيدره

 . )١٢و 
فيثمــــرون حلســــاب احليــــاة ، يصــــطبغ البشــــر بــــالروح القــــدس، يف املســــيح : تعليــــق

هكــذا يتحقــق . فيجمــع مثــر الكــل يف خمزنــه، )القــدس نســبة للــروح(األبديــة وجــودا روحانيــا 
 .وجود الكنيسة

، حيـل عليـك )pneuma agion( "الروح القـدس": فأجاب املالك وقال هلا" -
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 . )٣٥: ١لو(. "يدعى ابن اهللا )منك(فلذلك أيضا القدوس املولود ، وقوة العلي تظللك
ن النعمـة بتجسـد هي الصيغة اليت استخدمها املبشر ليـزف بشـرى بـدء زمـ: تعليق

 .الكلمة
وملــا . "كمــا أرســلين اآلب أرســلكم أنــا! ســالم لكــم ": فقــال هلــم يســوع أيضــا" -

مــن . )labete pneuma agion( "الــروح القــدس" اقبلــوا": قــال هــذا نفــخ وقــال هلــم
 . )٢٣ - ٢١: ٢٠يو (."ومن أمسكتم خطاياه أمسكت، غفرمت خطاياه تغفر له

وليسـت جمـرد دعـوة أو موعـد ، لـي للـروح القـدسالفع "القبـول" هـي صـيغة: تعليق
 .للشركة يف الروح القدس

 pneumati( "بـالروح القـدس" يسـوع الـذي مـن الناصـرة كيـف مسـحه اهللا" -
agiw( والقوة .)٣٨: ١٠أع.( 

ولــيس جمــرد موعــد أو دعــوة ، بــالروح القــدسالفعليــة " املســحة" هــي صــيغة: تعليــق
 .للمسحة

 agiou( "للــــروح القـــــدس" هـــــو هيكـــــلأم لســــتم تعلمـــــون أن جســـــدكم " -
pneumatos( وأنكــم لســتم ألنفســكم ؟ ألنكــم قــد ، الــذي لكــم مــن اهللا، الــذي فــيكم
و  ١٩: ٦كـــو ١(. فمجـــدوا اهللا يف أجســـادكم ويف أرواحكـــم الـــيت هـــي هللا. اشـــرتيتم بـــثمن

٢٠(. 
 ."كهيكل" القدس يف أعضاء الكنيسة الفعلية للروحهي صيغة السكىن : تعليق

: ١٢كـو  ١(. "بالروح القدس" إال "يسوع رب": حد يقدر أن يقولوليس أ" -
٣(. 

 .الكنيسةأي امتداد كيانه يف ، هي صيغة الشهادة الفعلية للرب يسوع: تعليق
ال بأعمــال يف بــر عملناهــا  -ولكــن حــني ظهــر لطــف خملصــنا اهللا وإحســانه " -

 "روح القــــــدسالــــــ" خلصــــــنا بغســــــل املــــــيالد الثــــــاين وجتديــــــد -بــــــل مبقتضــــــى رمحتــــــه ، حنــــــن
)pneumatos agiou( الـــذي ســكبه بغـــىن علينـــا بيســوع املســـيح خملصـــنا ،.)٤: ٣يت 
 .)٥و

الــذي ســكبه بغــىن علينــا بيســوع املســيح "الفعلــي  "التجديــد" هــي صــيغة: تعليــق
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 ".خملصنا
بـل لنــا كـانوا خيـدمون بــذه األمـور الــيت ، الـذين أعلـن هلــم أ�ـم لـيس ألنفســهم" -

 )pneumati agiw( "الــروح القــدس" بواســطة الــذين بشــروكم يف، أخــربمت بــا أنــتم اآلن
 ).١٢: ١بط ١(. "اليت تشتهي املالئكة أن تطلع عليها. املرسل من السماء

الــيت تشــتهي املالئكــة أن تطلــع " الســمائية بــاألمور" البشــرى" هــي صــيغة: تعليــق
 ."عليها

ديسـون مسـوقني بـل تكلـم أنـاس اهللا الق، ألنه مل تأت نبـوة قـط مبشـيئة إنسـان" -
 ).٢١: ١بط ٢(. "الروح القدس" من

، حيـــث خيضــع أنـــاس اهللا القديســـون لســـيطرة الـــروح "الـــوحي" هــي صـــيغة: تعليـــق
يكتبونــه أو يقولونــه هــو كلمــة  فيصــبح مــا، الــيت جتعلهــم يتكلمــون وفقــا ملشــيئة اهللا، الفعليــة

 .اهللا
نـتم أيهـا األحبـاء وأمـا أ. نفسـانيون ال روح هلـم، هؤالء هم املعتزلـون بأنفسـهم" -

 en pneumati( "يف الــروح القــدس" مصــلني، فــابنوا أنفســكم علــى إميــانكم األقــدس
agiw(منتظــــــرين رمحــــــة ربنــــــا يســــــوع املســــــيح للحيــــــاة ، ، واحفظــــــوا أنفســــــكم يف حمبــــــة اهللا
 . )٢١-١٩: يه(. "األبدية

وع تنتظـر رمحـة ربنـا يسـ" الـيت، الفعليـة احلقيقية،" الصالة" هي صيغة حالة: تعليق
 ."املسيح للحياة األبدية

 قاتملحوظات وتعلي: رابعاً 
تشـري إىل ) " to" pneuma "to" agion( االسمالصيغة املعرفة لشطري  -١
شـــــخص الـــــروح القـــــدس دعـــــوة . "دعـــــوة" -كمـــــا نقـــــول دائمـــــا   -والشـــــخص ، الشـــــخص
ن دعـوة إىل الشـركة يف الـروح القـدس كسـاك، القـدوس بالنعمـةإىل شركة الثالوث  لالنضمام

 .أبدي يف البشر
 to" agion pneuma(فقـط  "القـدس" السـمالصـيغة الـيت تعتمـد تعريفـا  -٢

علـى مسـتوى الكـل   وكمواهـب،تشري إىل عطية الـروح القـدس كإمكانيـة وكقـدرة متاحـة ) "
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بل خبصوص إمكانيـة ، احلديث هنا ليس خبصوص وعد أو دعوة. كما على مستوى الفرد
 .يف حالة قبوهلاوقوة وطاقة فاعلة تؤيت مثارها 

تــأيت يف ســـياق  )pneuma agion( االســمالصــيغة غــري املعرفــة لشـــطري  -٣
املعـرف  االسـمكمـا يف حالـة (فـاألمر مل يعـد جمـرد دعـوة ، احلديث عن حدث النعمة اآلين

بـــل قبـــول  )فقـــط "القـــدس" كمـــا يف حالـــة تعريـــف(أو إمكانيـــة أو قـــدرة معطـــاة  )للشـــطرين
 .ة لدعوة شخص الروح القدسل الكنيسمن قب، حي آين يفعل

عنـــــدما كـــــان احلـــــديث : )٤٦و  ٤٥: ١٠أع (يف الـــــنص املـــــزدوج الـــــوارد يف  -٤
، االسـم لشـطريجـاءت الصـيغة معرفـة ، يشري إىل متام قبول شـخص الـروح القـدس كـدعوة

الـيت ظهـرت يف ، بينما عندما أشـار احلـديث إىل انسـكاب عطيـة الـروح القـدس علـى األمـم
 .فقط "القدس" جاءت الصيغة اليت تعتمد تعريف اسم، لعظائمالتكلم باأللسنة وا

 :"التجديف على الروح القدس" خبصوص ازدواج الصياغة خبصوص -٥
عندما كان حديث الرب موجهـا : )٣٢ - ٢٤: ١٢مت (يف النص الوارد يف  -

، نيإىل الفريسيني املرفوضني الذين تقولـوا عليـه بأنـه ببعلزبـول رئـيس الشـياطني خيـرج الشـياط
فالتجـديف هنـا هـو رفـض مبـدئي لشـخص ، معرفة الشطرين "الروح القدس" جاءت صيغة

 .الروح القدس من قبل هؤالء املرفوضني
عنــــدما كــــان حــــديث الــــرب : )١٢ -١: ١٢لــــو(وخبصــــوص الــــنص الــــوارد يف  -

والــيت تشــري  "القــدس" الســمجــاءت الصــيغة ذات التعريــف األحــادي ، موجهــا إىل التالميــذ
فالتجـديف هنـا يعـين رفـض ، وهذا أمر منطقـي، لقدس املعطى كإمكانية وكقدرةإىل الروح ا
رفــض لعمـل الــروح القــدس احلـال يف املــدعوين كقــدرة ، للــروح القــدس املعطـى هلــم االنصـياع

 .وكطاقة لتفعيل دعوتم
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 "الرب"
 

 )الشخص( )o kyrios(الصيغة المعرفة 

 شخصبخصوص طبيعة ال: أوال 
يــاهري مــن رجــال ، أكثــر )tw kyriw( "للــرب" ينضــمونوكــان مؤمنــون " -١

 ).١٤: ٥أع (. "ونساء
، الــذي ملــا أتــى ورأى نعمــة اهللا فــرح. فأرســلوا برنابــا لكــي جيتــاز إىل أنطاكيــة" -٢

بعــزم القلــب ألنــه كــان رجــال صــاحلا وممتلئــا مــن الــروح  "الــرب" ووعــظ اجلميــع أن يثبتــوا يف
 . )٢٤-٢٢: ١١أع (. "ع غفريي "الرب" فانضم إىل. القدس واإلميان

فـنحن ، فإذا حنن واثقون كـل حـني وعـاملون أننـا وحنـن مسـتوطنون يف اجلسـد" -٣
فنثــق . ألننــا باإلميــان نســلك ال بالعيــان. )apo "tou" kyriou(" عــن الــرب" متغربــون

 .)٨-٦: ٥كو٢(. "عند الرب" ونسر باألوىل أن نتغرب عن اجلسد ونستوطن
هـــــوذا الفــــالح ينتظـــــر مثـــــر األرض . "جمــــيء الـــــرب" إىل فتــــأنوا أيهـــــا اإلخـــــوة" -٤

جمـيء " ألن، فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم, متأنيا عليه حىت ينال املطر املبكر واملتأخر ، الثمني
 . )٨و٧: ٥يع(. "قد اقرتب" الرب

. تعــين الشــخص املســتقل املتمــايز، دائمــا، الصــيغة املعرفــة: تعليــق علــى النصــوص
بــل هــو يتميــز عــن مــا ، مــدهش يتميــز عــن أي شــخص آخــروشــخص الــرب كيــان عجيــب 

يعـين أن ذلـك موقـف  فهـذا ال االمسـنيوإن كان دائما حيدث اخللـط بـني . "اهللا" يعنيه اسم
. خالقــا فــاهللا مل يصــر ربــا إال عنــدما صــار، فشــخص الــرب يــأيت يف ســياق النعمــة. صــائب
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ـــة وظيفـــة وعمـــل اضـــطلع ا ـــه يف األلوهـــة ال تعـــين الربوبيـــة ولكـــن الربوبي هللا بـــه ليكشـــف حمبت
قبــل اخلليقــة مل يكــن هنــاك أي مــن املربــوبني ، وبــالطبع، خليقتــه بــأن يرعاهــا ويتســيد عليهــا

 .وبالتايل مل يكن اهللا ربا
يف ، وبالتأكيــد كــان اهللا. يــأيت متوازيــا مــع مفهــوم النعمــة "شــخص الــرب"مفهــوم 

مـة بتجسـد الكلمـة وبظهـور ربا لشعبه ولكن يف العهد اجلديد اسـتعلنت النع، العهد القدمي
بــل ، التــارخيي مل تعــد الربوبيــة جمــرد عنايــة ماديــة لشــعب مآلــه املــوت الطبيعــي، الــرب يســوع

وصار الرب يسـوع . أي يف املسيح، أصبحت الربوبية والعناية وجودا يف شخص الرب ذاته
وهكــذا حنــن اآلن حنيــا يف ســياق تكميــل . جســد الــرب، رأســا لكيــان ضــخم هــو الكنيســة

كيـــان  فشـــخص الـــرب لـــيس فـــردا منعـــزال بـــل هـــو. الكيـــان الكامـــل لشـــخص الـــرب جمـــيء
وبدون أي فـرد مـن املختـارين ، كل أفراد الكنيسة،  كاثوليكي يضم كل شعب الربجامع،  

وبـــدون وجـــود الكنيســـة يبقـــى شـــخص الـــرب جمـــرد رأس بـــال . يبقـــى شـــخص الـــرب ناقصـــا
ان ينضـــم إليـــه املؤمنـــون وبـــالرجوع إىل االقتباســـات جنـــد أن شـــخص الـــرب هـــو كيـــ. جســـد

، للمؤمنني عوضا عن وطن غربتهم البائد، الباقي، وهو الوطن البديل، )٢و١(ويثبتون فيه 
وهــو مثــر الكــون كلــه الــذي يتحقــق مرتاكمــا يف أنــاة حــىت ينــال املطــر املبكــر ، )٣(اجلســد 
 .)٤(يكتمل جميء شخص الرب ، لكي يكتمل كل ملئه، واملتأخر

 )فقط" الرب"تعريف (" الرب يسوع" صشخ: بخصوص صيغة: ثانيا
 )"to" onoma" tou" kyriou iesou( "اسـم الـرب يسـوع" وكـان" -٥

 ١٧: ١٩أع (. "وكـــان كثـــريون مـــن الـــذين آمنـــوا يـــأتون مقـــرين وخمـــربين بأفعـــاهلم. يـــتعظم
 . )١٨و

ألســـتم تعلمـــون أن أجســـادكم . وســـيقيمنا حنـــن بقوتـــه "الـــرب" واهللا قـــد أقـــام"– ٦
 .)١٥و١٤: ٦كو ١(."ح؟هي أعضاء املسي

كمــــا عرفتمونــــا أيضــــا بعــــض ،  وأنــــا أرجــــو أنكــــم ســــتعرفون إىل النهايــــة أيضــــا" -٧
 .)١٤و١٣: ١كو ٢(. "يوم الرب يسوع" كما أنكم أيضا فخرنا يف،  املعرفة أننا فخركم

 ألن مـــن هـــو رجاؤنـــا وفرحنـــا وإكليـــل افتخارنـــا ؟ أم لســـتم أنـــتم أيضـــا أمـــام" -٨
 .)٢٠و١٩: ٢تس١(. "جميئه؟ ألنكم أنتم جمدنا وفرحنايف " )املسيح(ربنا يسوع "



 ٤١ 

 o(" والرب". يهدي طريقنا إليكم" )املسيح(ربنا يسوع "واهللا نفسه أبونا و" -٩
kyrios( لكـي ، كما حنن أيضا لكـم،  ينميكم ويزيدكم يف احملبة بعضكم لبعض وللجميع

 en te( )املسـيح(" ا يسـوعجميء ربن" أمام اهللا أبينا يف، يثبت قلوبكم بال لوم يف القداسة
parousia "tou" kyriou emwn iesou( مـع ييـع قديسـيه ")١١: ٣تـس١- 

١٣( . 
وإيـاكم الـذين ، إذ هو عادل عند اهللا أن الذين يضايقونكم جيازيهم ضيقا" -١٠

يف نــار ، مـن الســماء مـع مالئكــة قوتـه "اســتعالن الـرب يســوع" عنـد، تتضـايقون راحـة معنــا
 ، الـــذين ســـيعاقبون بـــالك أبـــدي مـــن وجـــه...للـــذين ال يعرفـــون اهللا ،معطيـــا نقمـــة ، هليـــب

مـىت جـاء ليتمجـد يف قديسـيه ويتعجـب منـه يف ، ومـن جمـد قوتـه )tou kyriou(" الـرب"
 .)١٠ -٦: ١تس ٢(".اليومألن شهادتنا عندكم صدقت يف ذلك . ييع املؤمنني
 بنعمـــة إهلنـــا ،وأنـــتم فيـــه، فـــيكم )املســـيح(ربنـــا يســـوع " لكـــي يتمجـــد اســـم" -١١

 . )١٢: ١تس  ٢. ("يسوع املسيح )kyriou(والرب "
 )o kyrios iesous(" شــخص الــرب يســوع"صــيغة : تعليــق علــى النصــوص
وحبســـب املنطـــق الـــذي . التـــارخيي، شـــخص الـــرب يســـوع، تعـــين شـــخص الكلمـــة املتجســـد

هـو ذلـك احلـدث ، هنـا، ومضـمون الـدعوة، "دعوة" فإن الشخص، نؤكده يف هذه الدراسة
النعمــوي العجيــب الــذي فيــه ميتــد كيــان الــرب يســوع يف الكنيســة صــائرا رأســا هلــا ومصــريا 

هـــو مصـــدر ، وإن كـــان هـــو الـــرأس -وعليـــه فـــإن شـــخص الـــرب يســـوع . إياهـــا جســـدا لـــه
، )o kyrios(لـيس هـو كـل مـلء شـخص الـرب  -هـو مركـز شـخص الـرب ، الكيـان كلـه

 o" الضــخم الــذي تعــرب عنــه صــيغة بــل هــو حجــر الزاويــة الــذي يبــىن عليــه البنــاء الشــامخ
kyrios" ،وهنـا تـربز الصـيغة الـيت تعـرب عـن شـخص . البناء الذي يضم كل أفـراد الكنيسـة

 o kyrios iesous( "شـخص الـرب يسـوع املسـيح" :صـيغة، الـرب املمتلـئ بالكنيسـة
christos.( 
الـــــرب  )حضـــــور الشـــــخص= حتقـــــق وجـــــود الشـــــخص =  parousia( "جمـــــيء"

هـــو كمـــال امتـــداد ســـر " جمـــيء الـــرب يســـوع املســـيح" بينمـــا، جســـدهـــو حـــدث الت "يســـوع
احلــدث الــذي يــتم اآلن ، التجســد بتحقــق وجــود وحضــور شــخص الــرب املمتلــئ بالكنيســة



 ٤٢ 

، )١٦(يف الكنيســة  "اســتعالن ربنــا يســوع املســيح" ، حــدث"يــوم ربنــا يســوع املســيح " يف
 تباســــات خبصــــوصلــــذلك إذا عــــدنا إىل االق .)٢٠(" ظهــــور ربنــــا يســــوع املســــيح" حــــدث

 :فإننا جند أن، "شخص الرب يسوع "
 .)٥(الرب يسوع يتعظم بانضمام املؤمنني  اسم -
يضـم  دأيضا، كجسسيقيم الكنيسة ، رأس الكنيسة، كما أقام اهللا الرب يسوع  -

 .)٦(هؤالء املنتمني إىل رأسهم الرب يسوع ، ييع أعضاء املسيح
= حتقـــق وجودهـــا وحضـــورها (هـــا فخـــر الكنيســـة وجمـــدها ووجودهـــا هـــو يف جميئ -

parousia(  يف معية الرب يسوع)٩و٨و٧(. 
هــو اســتعالن ، جمــد الكنيســة ووجودهــا وحضــورها هــو متجــد الــرب يســوع فيهــا -

 .)١١و١٠(شهادته فيها 

 )فقط" الرب" تعريف(" الرب يسوع المسيح" شخص: بخصوص صيغة: ثالثا
وكــان يقبــل ييــع . نفســهوأقــام بــولس ســنتني كــاملتني يف بيــت اســتأجره ل "-١٢

 "tou( "الــرب يســوع املســيح" ومعلمــا بــأمر، "مبلكــوت اهللا " كــارزاً ،  الــذين يــدخلون إليــه
kyriou iesou christou " (بال مانع، بكل جماهرة .) ٣١و  ٣٠: ٢٨أع(. 

الـذي نلنـا  "بربنـا يسـوع املسـيح"، بل نفتخر أيضا بـاهللا، وليس ذلك فقط"– ١٣
 .)١١: ٥ور (. "به اآلن املصاحلة

للحيـــاة ، هكـــذا متلـــك النعمـــة بـــالرب، حـــىت كمـــا ملكـــت اخلطيـــة يف املـــوت" -١٤
 ).٢١: ٥رو( "بيسوع املسيح ربنا"، األبدية

الــرب يســوع " بــل البســوا.... ال بــالبطر و: لنســلك بلياقــة كمــا يف النهــار" -١٥
 . )١٤: ١٣رو(. "وال تصنعوا تدبريا للجسد ألجل الشهوات، "املسيح

، حــىت إنكــم لســتم )tou christou(بتــت فــيكم شــهادة املســيح كمــا ث" -١٦
الــذي سـيثبتكم أيضــا  "اســتعالن ربنـا يســوع املسـيح" وأنــتم متوقعـون، ناقصـني يف موهبــة مـا

 أمـني هـو اهللا الـذي بـه دعيـتم إىل شـركة ابنـه. إىل النهاية بال لوم يف يـوم ربنـا يسـوع املسـيح
 . )٩-٦: ١كو١( "يسوع املسيح ربنا"

". بربنـــا يســـوع املســـيح" بـــل القتنـــاء اخلـــالص، ن اهللا مل جيعلنـــا للغضـــبأل" -١٧



 ٤٣ 

 .)٩: ٥تس١(
 )to pneuma(ولـتحفظ روحكـم . وإله السالم نفسه يقدسـكم بالتمـام" -١٨

جمـيء ربنـا يسـوع " كاملـة بـال لـوم عنـد  )to swma(وجسـدكم  )e psyche(ونفسـكم 
 .)٢٣: ٥تس١(" املسيح

واجتماعنــا  "جمــيء ربنــا يســوع املســيح" جهــة مث نســألكم أيهــا اإلخــوة مــن" -١٩
 .)١: ٢تس ٢(. "ذهنكمأن ال تتزعزعوا سريعا عن ، إليه

واملســـيح يســـوع الـــذي شـــهد لـــدى ، أوصـــيك أمـــام اهللا الـــذي حييـــي الكـــل" -٢٠
ظهــور ربنــا " أن حتفــظ الوصــية بــال دنــس وال لــوم إىل: بــيالطس البنطــي بــاالعرتاف احلســن

 . )١٤و١٣: ٦يت١(".يسوع املسيح
 "ربنــــا يســــوع املســــيح" إذ عرفنــــاكم بقــــوة، ألننــــا مل نتبــــع خرافــــات مصــــنعة" -٢١

إذ أقبــل عليــه ، ألنــه أخــذ مــن اهللا اآلب كرامــة وجمــدا. بــل قــد كنــا معــاينني عظمتــه، وجميئــه
وحنــن مسعنــا . "هــذا هــو ابــين احلبيــب الــذي أنــا ســررت بــه": صــوت كهــذا مــن الــد األســىن

وهــي ، وعنــدنا الكلمــة النبويــة. معــه يف اجلبــل املقــدس إذ كنــا، الصــوت مقــبال مــن الســماء
إىل أن ، كمــا إىل ســراج منــري يف موضــع مظلــم،  الــيت تفعلــون حســنا إن انتبهــتم إليهــا، أثبــت

 ).١٩-١٦: ١بط٢(."ويطلع كوكب الصبح يف قلوبكم، ينفجر النهار
تعريـــف الـــرب ( "شـــخص الـــرب يســـوع املســـيح" صـــيغة: تعليـــق علـــى النصـــوص

 ملء وكمال شخص الرب وإىل ملء وكمال مفهوم الربوبية بكمال اجلسـد تشري إىل )فقط
ففــي النصــوص الســابقة جنــد أن . )الــرب يســوع التــارخيي(بكــل أعضــائه ولــيس جمــرد الــرأس 
 :شخص الرب يسوع املسيح هو

 .)١٤و ١٢(ملء امللكوت واحلياة األبدية  -
 . )١٥(الشخص الواحد الذي تتلبسه الكنيسة كلها  -
ص الــذي بظهــوره تتجلــى الكنيســة كجســد واحــد لــه نفــس واحــدة مملــوء الشــخ -

 ).١٨(الواحد ، بالروح القدس
 . )١٦(شركة االبن  -
 .)١٩(جمتمع أفراد الكنيسة كلهم  -



 ٤٤ 

 . )٢٠(مآل حفظ الكنيسة للوصية بال لوم  -
موضع مسرة اهللا بالبشر حينما يسـتنريوا ييعـا فيـه كسـراج منـري يضـيء موضـعا  -
انفجـــار النهـــار وظهـــور كوكـــب الصـــبح الـــرب يســـوع يف يف قلـــوب ييـــع أعضـــاء مظلمـــا وك
 . )٢١(الكنيسة 

 أهمية التمييز بين الصيغتين
تشــــري إىل مــــلء الربوبيــــة الــــيت  "شــــخص الــــرب يســــوع املســــيح" إدراكنــــا أن صــــيغة

أي إىل مـــلء وكمـــال النعمـــة مبجـــيء وحضـــور وحتقـــق ، )" o" kyrios(لشـــخص الـــرب 
تشــري إىل رأس الكيــان ومنبعــه " شــخص الــرب يســوع" بينمــا صــيغة، وجــود الكنيســة كاملــة

أي أ�ــــا ال تشــــري إىل الكيــــان املمتلــــئ بــــل إىل الكيــــان ، وحجــــر زاويتــــه املمتــــد يف الكنيســــة
يعطينــا قــدرة وآليــة نقديــة نســتطيع بــا أن نــرجح عــدم صــحة  -املتعــاظم ، املمتــد، املتنــامي

والــيت هــي بطبيعــة احلــال  -للعهــد اجلديــد  يف بعــض األصــول املرجعيــة "املســيح" ورود اســم
 .)١١(و ) ٩(، )٨(: أرقام االقتباساتوذلك كما ورد يف  -ليست موضعا لإلياع 

حنـو املـدعوين لشـركة  ، ففي االقتباس الثـامن جنـد اخلطـاب موجهـا حنـو الكنيسـة -
يء أن تـأيت البشـارة مبجـ -وفقـا ملنطـق هـذه الدراسـة  -ولذلك فمـن املنطقـي ، كيان الرب

وهـذا معنـاه أن سـياق الـنص ال ميكـن . الـرب يسـوع، الكنيسة كنتيجـة لـيء رأس الكنيسـة
أم ": ، بـل هكـذا"أم لسـتم أنـتم أيضـا أمـام ربنـا يسـوع املسـيح يف جميئـه " :هكذاأن يكون 

 ".لستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع يف جميئه
نيســة ويثبتهــا ويف االقتبــاس التاســع جنــد أن الــرب يســوع هــو الــذي يهــدي الك -

، )ييــع قديســيه(يف صــحبة ومعيــة  )جمــيء الــرب يســوع(وينميهــا وهــذا مــا يتجلــى يف جميئــه 
وهــذا معنــاه أن ســياق الــنص ال ميكــن أن يكــون . يف الكنيســة )التجســد(أي امتــداد جميئــه 

جمـيء الـرب يسـوع مـع ": بـل هكـذا، "جميء الرب يسوع املسيح مع ييع قديسـيه": هكذا
 ."ييع قديسيه
ويف االقتبــــاس احلــــادي عشــــر جنــــد أن اســــم الــــرب يســــوع يتمجــــد ويتعــــاظم يف  -

شــــخص الــــرب يســــوع " إىل أن يســــتعلن كمــــال النعمــــة وكمــــال املــــلء يف صــــيغة، الكنيســــة
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يتمجـد اســم ربنــا لكــي ": وهــذا معنـاه أن ســياق الـنص ال ميكــن أن يكــون هكـذا. "املسـيح
 ".يسوع فيكملكي يتمجد اسم ربنا ": بل هكذا، "يسوع املسيح فيكم

تتضـمن وتسـتوعب وجـود وحضـور  "الـرب يسـوع املسـيح" والواقع أن صـيغة املـلء
أن جيــيء  -إن مل يكــن ذلــك تناقضــا ، علــى األقــل -وبالتــايل فــال معــىن ، وجمــيء الكنيســة

ألن صــيغة الــرب يســوع املســيح تتضــمن ، "الــرب يســوع املســيح" ييــع القديســني يف معيــة
، ألنــه، لوعــد متجــد اســم الــرب يســوع املســيح يف الكنيســة أيضــا ال معــىن. ييــع القديســني

 .ما يعنيه اسم الرب يسوع املسيح هو متجد اسم الرب يسوع يف الكنيسة ، بالفعل

 .)حدث النعمة اآلني، الشركة في الشخص(الصيغة غير المعرفة 
مباركة مملكـة أبينـا  )en onomati kyriou( "باسم الرب" مبارك اآليت" -٢٢

 .)١٠و ٩: ١١مر(.")باسم الرب(ية داود اآلت
وابـن ، هـذا يكـون عظيمـا. وها أنت ستحبلني وتلدين ابنا وتسمينه يسوع" -٢٣
وميلـك علـى ، كرسـي داود أبيـه  )kyrios o theos(" الـرب اإللـه" ويعطيـه، العلـي يـدعى

 .)٣٣-٣١: ١لو(".وال يكون مللكه �اية، بيت يعقوب إىل األبد
إهلكـــم مـــن  "الـــرب" إن نبيـــا مثلـــي ســـيقيم لكـــم :فـــإن موســـى قـــال لآلبـــاء" -٢٤

ويكـون أن كـل نفـس ال تسـمع لـذلك النـيب . له تسمعون يف كل ما يكلمكـم بـه. إخوتكم
أرســله يبــارككم ويــرد كــل واحــد مــنكم عــن ، ، إذ أقــام اهللا فتــاه يســوع...تبــاد مــن الشــعب 

 ).٢٦-٢٢: ٣أع(".شروره
مبنيني ، لقديسني وأهل بيت اهللابل رعية مع ا، فلستم إذا بعد غرباء ونزال" -٢٥

الذي فيه كـل البنـاء مركبـا ، ويسوع املسيح نفسه حجر الزاوية، على أساس الرسل واألنبياء
، الــذي فيــه أنــتم أيضــا مبنيــون معــا. )en kyriw( "يف الــرب" ينمــو هــيكال مقدســا، معــا

 .)٢٢-١٩: ٢أفس (. "مسكنا هللا يف الروح
الــذي ، )emera kyriou( "الــرب" ميــو ، ولكــن ســيأيت كلــص يف الليــل" -٢٦

وحتــرتق األرض واملصــنوعات الــيت ، وتنحــل العناصــر حمرتقــة، فيــه تــزول الســماوات بضــجيج
أي أناس جيب أن تكونـوا أنـتم يف سـرية مقدسـة وتقـوى ؟ ، فبما أن هذه كلها تنحل. فيها
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ل الـذي بـه تنحـ، )tes tou theou emeras( "يـوم اهللا" منتظـرين وطـالبني سـرعة جمـيء
، ولكــن حبســب وعــده ننتظــر مســاوات جديــدة. الســماوات ملتهبــة والعناصــر حمرتقــة تــذوب

 .)١٣-١٠: ٣بط٢(. "يسكن فيها الرب، وأرضا جديدة
 هــــوذا قـــد جــــاء": وتنبـــأ عـــن هــــؤالء أيضـــا أخنــــوخ الســـابع مــــن آدم قـــائال" -٢٧

 .)١٤يه (."ليصنع دينونة على اجلميع، يف ربوات قديسيه )kyrios( "الرب"
تدخلنا يف سياق  )kyrios(بدون تعريف  "الرب" صيغة: ق على النصوصعليت

حـديث قبـول الكنيسـة لولـوج ، حـديث امـتالء كيـان الـرب بكنيسـته، اآلين، حديث النعمة
لـذلك فـإذا عـدنا إىل االقتباسـات فإننـا . شخص الرب والتموقـع واالسـتيطان والعضـوية فيـه

رأس ، ة بـني الكنيسـة وشـخص الـرب يسـوعجند أن سياق احلديث قد تغري من عالقـة املعيـ
شــــخص الــــرب يســــوع " ومــــن عالقــــة الضــــمنية الــــيت تكشــــفها صــــيغة -يف جميئــــه  -الكيـــان
 :إىل عالقة الدخول الديناميكي اآلين إىل شخص الرب، "املسيح

هـــو جـــوهر ومضـــمون  )مملكـــة أبينـــا داود(ملكـــوت اهللا ، فـــاآليت املبـــارك املنتظـــر -
أن إدراكنـا الـذي ميثلـه  اإلشـارةوهنـا جتـدر . )٢٢(سم الـرب هو آت اآلن يف ا، اسم الرب

الـواردة ، امللحقـة مبملكـة أبينـا داود "باسـم الـرب" منطق هذه الدراسـة جيعلنـا نسـتبعد عبـارة
، هـو مملكـة داود" اسـم الـرب" فمضمون وجوهر، يف بعض األصول املرجعية للعهد اجلديد

 .اآلن، هو الكنيسة اآلتية
 -اآلن  -هي اململكـة الـيت يكرسـها ، يف اسم الرب، اآلن، الكنيسة هي اآليت -

 .)٢٣(. الذي أعطي له كرسي داود -الرب يسوع الكلمة املتجسد 
علـــى حجـــر ، هـــيكال مقدســـا، مســـكنا للـــروح، اآلن، تبـــىن الكنيســـة، يف الـــرب -

 .)٢٥(الكلمة املتجسد ، الزاوية الرب يسوع
مــالئني شــخص الــرب ، اآلن، نالكنيســة هــي ربــوات القديســني الــذين يتحققــو  -

 . )٢٧(وحمققني جميئه وحضوره الكامل 
يف يــوم الــرب بطريقــة مســتيكية ال يــدركها العــامل الــذي ، اآلن، الكنيســة تتحقــق -

اللحظـة الـيت تنتظرهـا . حلظـة امـتالء يـوم الـرب، سـيفاجأ بـزوال العـامل حلظـة امـتالء الكنيسـة
العــامل فســتكون هــذه اللحظــة بالنســبة لــه مبثابــة أمــا ، الكنيســة أل�ــا حلظــة كماهلــا وامتالئهــا
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 .يوم اهللا الذي حدده لنهاية العامل املباغتة
أنه يف سياق احلديث  -يف االقتباس السادس والعشرين  -وجيب أن نالحظ هنا 
بينما بالنسبة ألهـل العـامل " يوم الرب" قد استخدم تعبري، عن �اية العامل بالنسبة للكنيسة

 اهللا" أمــا شــخص، يعــين النعمــة واإلجيابيــة" الــرب" فشــخص، "يــوم اهللا" قــد اســتخدم تعبــري
لـذلك فالـذي ، يتعـاطى مـع اجلميـع أشـرارا وأخيـارا )إذا جاز التعبري(فهو شخص حيادي "

 ".يوم الرب" أما الذي ينتظره األخيار فهو" يوم اهللا" يباغت األشرار هو



 ٤٨ 

-٧ -
 

 "المسيح"
 

 :األناجيلي والتاريخ المرصود ف، "المسيح"شخص 
املــدلول الــذي تظهــره األناجيــل للقــب املســيح يشــري إىل شــخص يظهــر رأســه يف 

هذا الرأس هـو يسـوع التـارخيي الـذي يبـدو . ليمتد جسده مفرتشا التاريخ بالكامل، التاريخ
لتحقيــق الشــخص الكامــل الكــاثوليكي  )potentiality(مــن خــالل األناجيــل كإمكانيــة 

 :ولنا يف هذا السياق برهانان. الكلالذي جيتمع فيه ، "املسيح"
 :البرهان اإليجابي - ١

ــــة  "املســــيح"فتظهــــر األناجيــــل اســــم  يف ســــياق الشــــهادة ليســــوع كمنطلــــق وكبداي
مــن حوارييــه ومــن ، مــن األصــدقاء واألعــداء، فتتعــدد الشــهادات، لتكميــل شــخص املســيح

عتقــد أ�مــا تبلــوران ن، ولكننــا نرصــد يف هــذا الــال شــهادتني. وحــىت مــن الشــياطني، صــالبيه
 :املضمون الذي حنن بصدده

 : )٢٧-٢٣: ١١يو(شهادة مرثا = ١
، االنطباعيــة، مــن منطلقاتنــا -عــن القيامــة  -انطلقــت مرثــا يف حــديثها مــع الــرب 

برده عليهـا قـد ، ولكن الرب" .. يقوم يف اليوم األخري"عن الزمان واملكان ؛ فلعازر سوف 
هـــــي شـــــخص يتخطـــــى الزمـــــان واملكـــــان ليجمـــــع يف ذاتـــــه فالقيامـــــة : أنارهـــــا وأنارنـــــا معهـــــا

الذين عاشوا زمـن مـا ، يف ذاته، وجيمع أيضا، املوتى الذين آمنوا به قبل التجسد، األقدمني
فهــذا الشــخص اجلــامع لكــل القــائمني : وهنــا جــاءت الشــهادة املســتنرية ملرثــا. بعــد التجســد
ومل ، )cosmos، الكـــون( اآليت إىل العــامل، هـــو شــخص املســيح -يف ذاتــه  -مــن املــوت 

 .اآلن ، بل شهدت بأنه املسيح اآليت، أنت هو املسيح الذي أتى إىل العامل: تقل مرثا
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، ، الـذي مل يعـد"املسيح " وهكذا فشهادة مرثا قد أضاءت املفهوم العميق للقب
بـــل هـــو ، يف هـــذه اللحظـــة الزمانيـــة ويف ذلـــك املكـــان، فقـــط جمـــرد الشـــخص الـــذي ختاطبـــه

وآتيـا إىل منتهـى التـاريخ ليمسـح ، أتى ماسحا ذاته وظل حاضرا يف التاريخالشخص الذي 
 .يف ذاته ، اجلميع

 : )١٨-١٦:١٦مت (شهادة بطرس  =٢
إن حلمــا ، طوبــاك يــا مسعــان بــن يونــا": الــيت طوبــا الــرب، وهــي الشــهادة العظمــى

اشف الك، ولكن أعظم ما خيص هذه الشهادة هو تعليق الرب. ..ودما مل يعلن لك هذا 
وأبــــواب اجلحــــيم لــــن تقــــوى ، علــــى هــــذه الصــــخرة أبــــين كنيســــيت" :"املســــيح" لعمــــق لقــــب

 ."عليها
ومــدلول تعليــق الــرب ، "أنــت هــو املســيح ابــن اهللا احلــي": كانــت شــهادة بطــرس

 -كميــــا   -يتخطــــى ويتجــــاوز ، يف أعماقــــه، "املســــيح" علــــى هــــذه الشــــهادة هــــو أن لقــــب
 .شخص الرب يسوع التارخيي
الـــذي  اجلمـــاعيو الصـــخرة وحجـــر الزاويـــة بالنســـبة للشـــخص وإن كـــان يســـوع هـــ

فيكتمــل وميتلــئ شــخص ، فعلــى هــذه الصــخرة يســتكمل البنــاء، "املســيح"يشــري إليــه لقــب 
مـن منطلـق أ�ـا ختـص ، مل يقبل الرب شهادة بطـرس .أعضاء الكنيسة لمبجيء ك، املسيح

 بـــل أظهـــر، "ســـيحامل" ومـــلء لقـــب "يســـوع" ومل يقبـــل التمـــاهي بـــني اســـم، يســـوع التـــارخيي
 .هو املسيح، كحجر زاوية بالنسبة لبناء هائل يستوعب الكنيسة يف داخله "يسوع"

، عنــدما يــذكر االســم العلــم معرفــا -كمــا نؤكــد دائمــا   –يف يونانيــة العهــد اجلديــد 
ويف هـاتني الشـهادتني قـد . حمدد املالمـح واهلويـة، كامل،  فإن ذلك يشري إىل شخص ممتلئ

املخاطـب هـو ، ولكـن هـذا ال يعـين أن يسـوع )o Christos(: معرفـا "املسيح"جاء اسم 
فدقــة الــوحي اإلهلــي قــد أحلقــت هــذا ، "املســيح" ذلــك الشــخص املمتلــئ الــذي يعنيــه لقــب

ولـيس ، احملدد اهلوية بشـرط حتفظـي جعـل الشـخص ممتـدا وعـابرا للزمـان واملكـان، الشخص
يف  "آتيـا" جـاء شـخص املسـيح جمرد شخص متماه مع يسـوع التـارخيي ؛ ففـي شـهادة مرثـا

وإن  ، زمكانيـة الشـخص -بذه الشهادة  -إذن قد ختطينا . زمن املضارعة واحلاضر الدائم
ولكنـه ممتـد يف الزمـان ، فهو كـائن معهـا يف هـذه اللحظـة، كانت مرثا ختاطب يسوع كرأس
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فــإن الــذي خياطبــه بطــرس يف هــذه ، ويف شــهادة بطــرس. واملكــان وهــو آت يف الكــون كلــه
هـو الصـخرة املمتـدة يف ، هـو حجـر الزاويـة الـذي تبـىن عليـه الكنيسـة، للحظة هو الصـخرةا

 .الكون كله واليت لن تقوى عليها بوابات اجلحيم
املفهــوم الــذي ينســجم مــع هــاتني الشــهادتني هــو أن هويــة شــخص املســيح ، إذن

 :هي
وييـع الشـخوص  -كـرأس   -التـارخيي ، هوية مركبة من شخص الرب يسـوع -١

 .الذين يكملون وميألون كيانه، يت هي أعضاء جسد املسيحال
فتمتد من زمان ومكان الرب يسوع التـارخيي ، هوية ممتدة عرب الزمان واملكان -٢

 .لذين يكملون وميألون كيان املسيحاليت جلميع األعضاء ا، إىل كل األزمنة واألمكنة
، ويف مكــان حمــدد يســوع قــد ظهــر يف حلظــة تارخييــة حمــددة، وإن كـان رأس الكيــان

يلبـث أن خيـرتق الزمـان واملكـان لـيلملم شـتات األعضـاء  ما، مبجرد ظهوره، فإن هذا الرأس
وبـــذا املخـــاض الكـــوين يولـــد الكـــون ، فيتصـــور شـــخص املســـيح يف اجلميـــع، املنتمـــني إليـــه

 .اجلديد ويتحقق املسيح الكوين
ختــرتق ، مفتوحــة هــي شــهادة، بــأن يســوع التــارخيي هــو املســيح، الشــهادة اإلجنيليــة

أي ، بامتــداد شــهادة يســوع يف اجلميــع، اللحظــة التارخييــة وتتجاوزهــا ومتتــد ىف كــل الكنيســة
بفضل كونـه جسـد الكلمـة اخلـاص -امتداد احلياة وعدم الفساد الذين ناهلما جديد يسوع 

 .إىل باقي األعضاء الذين يشهدون له كأعضاء كما سبق هو أن شهد هلم كرأس -
 :سلبيالالبرهان  -٢

، حلظـــي، مقرتنـــا بفعـــل زمـــين "املســـيح"مل يـــرد يف األناجيـــل األربعـــة أن ذكـــر اســـم 
قــد كــان الشــخص ، بــل، أو قــال املســيح كــذا، فعــل املســيح كــذا: كــأن يقــال مــثال،  تــارخيي

. رأس الكيان، "يسوع"هو شخص ، واملرصود تارخييا يف األناجيل –على الدوام -الفاعل 
ا بـــه لشـــخص يســـوع الـــذي تنســـاب املســـحة مـــن حلظتـــه أفقـــا مشـــهود "املســـيح"ظــل لقـــب 

 .املسيحإىل أن يتحقق ملء ، إىل كل التاريخ وإىل كل الكون، التارخيية



 ٥١ 

 في رسائل بولس الرسول" المسيح"خص ش
فلســــــــــــــــفيا والهوتيــــــــــــــــا  - ريعتــــــــــــــــرب الرســــــــــــــــول بــــــــــــــــولس أعظــــــــــــــــم مــــــــــــــــن نظـَّـــــــــــــــ

)theophylosophical( -  ه حيمــل واللقــب عنــد، يف العهــد اجلديــد، "املســيح"الســم
يف  -معــــىن الشــــخص اجلمــــاعي الــــذي يتضــــمن ويســــتوعب الكنيســــة يف داخلــــه ؛ فالكــــل 

يسـتوعب األعضـاء الكثـريين املتمـايزين : أي كيـان شخصـي واحـد، جسد واحد -املسيح 
ولكــــن لــــيس ييــــع ، فإنــــه كمــــا يف جســــد واحــــد لنــــا أعضــــاء كثــــرية": واملتكــــاملني وظيفيــــا

أعضــاء بعضــا ، جســد واحــد يف املســيح: ريينهكــذا حنــن الكثــ، األعضــاء هلــا عمــل واحــد
 ١٢رو ( :ولكــن لنــا مواهــب خمتلفــة حبســب النعمــة املعطــاة لنــا. كــل واحــد لآلخــر،  لــبعض

عنــد معلمنــا بــولس حيمــل مضــمون الكيــان ملســتوعب للكنيســة  "املســيح"فلقــب . )٦-٤:
إىل شـــــخص ، وميتلـــــئ اآلن إىل قيـــــاس ومعيـــــار واحـــــد، والـــــذي يتحقـــــق اآلن ويتصـــــور اآلن

 .احدو 
حمســوما ومنتهيــا ، عنــده حيمــل مضــمونا إســخاطولوجيا، "املســيح"فلقــب ، لــذلك

فيـه ميسـح  -فـألن إرادة الكلمـة أن يصـري مسـيحا ، حلساب حتقـق وجـود الكنيسـة الكاملـة
الكائنــــة يف ، واملنطقــــي أن الكنيســــة الطبيعــــيفمــــن ، هــــي كائنــــة فيــــه منــــذ األزل -اجلميــــع 
، مبــارك اهللا الــرب أبــو ربنــا يســوع املســيح": قبــل اخلليقــةهــي أيضــا كائنــة يف إرادتــه ، املســيح

، كمـا اختارنـا فيـه قبـل تأسـيس )"املسيح" يف(الذي باركنا بكل بركة روحية يف السماويات 
 .)٤و٣: ١أفس (."لنكون قديسني وبال لوم قدامه يف احملبة، العامل

 "المسيح"السم ، للصياغات اللغوية المختلفة -البعد اإلضافي 
 اليونانينص في ال

 .)o Christos(حالة التعريف : احلالة املغلقة -١
وعنــدما تــذكر . الــيت هــي جســده، تشــري إىل الشــخص الكامــل املمتلــئ بالكنيســة

املنتظـر واملتوقـع ، ألنـه هـو رجـاء الكـل، الجتماع الكل فيـه "دعوة" هذه الصيغة فهي مبثابة
 .النهايةيف 



 ٥٢ 

 :بعض األمثلة
ـــــاموس جبســـــدإذا يـــــا إخـــــويت أنـــــتم أيضـــــ" -  tou( "ملســـــيحا" ا قـــــد مـــــتم للن

Christou( ،لكي تصريوا آلخر، للذي أقيم من األموات لنثمر هللا" .) ٤: ٧رو(. 
لتـــدبري مـــلء ، حســـب مســـرته الـــيت قصـــدها يف نفســـه، إذ عرفنـــا بســـر مشـــيئته" -

مـا يف السـماوات ومـا ، )en "tw Christw"( "املسـيح" ليجمـع كـل شـيء يف، األزمنـة
معينني سـابقا حسـب قصـد الـذي يعمـل  ، يف ذاك الذي فيه أيضا نلنا نصيبا، على األرض

يف  "رجاؤنـــا" حنـــن الـــذين قـــد ســـبق، لنكـــون ملـــدح جمـــده، كـــل شـــيء حســـب رأى مشـــيئته
 .)١٢-٩: ١أفس (. )en "tw Christw"( "املسيح"

 "رجـــــاء" ، لتعلمـــــوا مـــــا هـــــو...كـــــي يعطـــــيكم ...، ال أزال شـــــاكرا ألجلكـــــم" -
ومــا هــي عظمــة قدرتــه الفائقــة حنونــا حنــن ،  جمــد مرياثــه يف القديســنيومــا هــو غــىن، دعوتــه

، إذ أقامــــه مــــن األمــــوات، "املســــيح" حســــب عمــــل شــــدة قوتــــه الــــذي عملــــه يف، املــــؤمنني
 .)٢٠-١٦: ١أفس ( "وأجلسه عن ميينه يف السماويات

ألجــل تكميــل القديســني  ... والــبعض، وهــو أعطــى الــبعض أن يكونــوا رســال" -
، إىل أن ننتهــي ييعنــا إىل وحدانيــة اإلميــان ومعرفــة "املســيح" لبنيــان جســد ،لعمــل اخلدمــة

ننمـو يف كـل شـيء إىل ذاك  ... "املسـيح" إىل قيـاس قامـة مـلء. إىل إنسـان كامـل. ابن اهللا
، ومقرتنـا مبـؤازرة كـل مفصـل، ، الذي منه كـل اجلسـد مركبـا معـا"املسيح ": الذي هو الرأس

-١١: ٤أفـس ( ".احملبـةصـل منـو اجلسـد لبنيانـه يف حي، على قياس كل جـزء، حسب عمل
١٦(. 

 )en" tw Christw"( "املسـيح" هكـذا يف، ألنه كما يف آدم ميوت اجلميـع" -
  )٢٢: ١٥كو ١(. سيحيا اجلميع

 :تعريف، بدون أداة "يسوع"متبوعة باالسم ، ، المعرفة"المسيح": صيغة

)o Christos Iesous( 

وهلـذا . الرب يسوع التـارخيي، ح املنطلق من الرأستشري إىل التبشري بشخص املسي
 :كما يف،  يف سفر أعمال الرسل، ألول مرة، فليس من العجيب أن ترد هذه الصيغة



 ٥٣ 

الــذي أنــادي " املســيح يســوع" هــذا هــو: وأن... موضــحا ... فــدخل بــولس " -
 ). ٤و ٣: ١٧أع ..(، "فاقتنع قوم منهم واحنازوا إىل بولس وسيال . لكم به

كــان بــولس منحصــرا بــالروح وهــو ،  ا احنــدر ســيال وتيموثــاوس مــن مكدونيــةوملــ" -
 .)٥: ١٨أع (."باملسيح يسوع"يشهد لليهود 

مســـتخدما هـــذه الصـــيغة فهـــو ، املـــؤمنني، معلمنـــا بـــولس، لـــذلك فعنـــدما خياطـــب
، الـــذي قـــد بشـــروا بـــه وقبلـــوه، الـــرب يســـوع، إىل رأســـهم، بالنعمـــة، يـــدعوهم إىل االنضـــمام

الــرب  )ton Christon Iesoun( "املســيح يســوع" فكمــا قبلــتم": مــا يفك،  وآمنــوا بــه
فإنــــه فيــــه حيــــل كــــل مــــلء ... متأصــــلني ومبنيــــني فيــــه وموطــــدين يف اإلميــــان ،، اســــلكوا فيــــه

-٦: ٢كـو (".كل رياسة وسـلطان"رأس " الذي هو، وأنتم مملوؤن فيه .الالهوت جسديا
١٠(. 

 ).Christos(حالة عدم التعريف : احلالة املفتوحة -٢
بتحقـق ، املنتظـر إىل مسـار حتققـه الفعلـي "الـدعوة" حالـة دخـول رجـاء، هي حالة

هــي حالــة تكــريس وجــود اخلليقــة اجلديــدة علــى  .الكنيســةاملســيح يف  -وتصــور  -وجــود 
وبــدخوهلا إىل ، هكــذا يتعــاظم املســيح يف كنيســته . خلفيــة املــوت مــع املســيح بشــركة صــليبه

 .ويقبل اجلميع رجاء دعوته، فيصطبغ اجلميع باملسيح ،معية صليبه تدخل إىل قيامته
 :بعض األمثلة

 "املسـيح" ألن. ألن حمبة اهللا قد انسكبت يف قلوبنا بالروح القـدس املعطـى لنـا" -
)Christos( ،ولكــن اهللا ... مــات يف الوقــت املعــني ألجــل الفجــار ، إذ كنــا بعــد ضــعفاء

-٦: ٥رو ( "ألجلنــا )Christos( "يحاملســ"ألنــه وحنــن بعــد خطــاة مــات ، بــني حمبتــه لنــا
٨(. 

، نــؤمن أننــا ســنحيا أيضــا )sun Christw( "املســيح" فــإن كنــا قــد متنــا مــع" -
ال يســود عليــه املــوت . بعــدما أقــيم مــن األمــوات ال ميــوت أيضــا "املســيح"عــاملني أن .معــه 
 .)٩و  ٨: ٦رو( "بعد

وأمـا ، طيـةفاجلسـد ميـت بسـبب اخل، فـيكم )Christos( "املسـيح" وإن كان" -
 ).١٠: ٨رو( "الربالروح فحياة بسبب 



 ٥٤ 

: فهــو خليقــة جديــدة )en "Christw"() "املســيح"يف (إذا إن كــان أحــد " -
 .)١٧: ٥كو ٢( "هوذا الكل قد صار جديداً ، األشياء العتيقة قد مضت

فمـا . حييـا يف "املسـيح"بـل ، فأحيا ال أنا، صلبت )Christw(" املسيح" مع" -
الـذي أحبـين وأسـلم نفسـه ، إميـان ابـن اهللا، فإمنـا أحيـاه يف اإلميـان، اجلسـد يف" اآلن" أحياه

 . )٢٠: ٢غل(" ألجلي
قــد  )eis "Christon" =للمســيح (" باملســيح"ألن كلكــم الــذين اعتمــدمت " -

فـأنتم ، )umeis "Christou"(" للمسيح" فإن كنتم..  )Christon(" املسيح"لبستم 
 .)٢٩-٢٧: ٣غل(." ورثةوحسب املوعد ، إبراهيمإذا نسل 

 )Christos( "املســيح" يــا أوالدي الــذين أمتخــض بكــم أيضــا إىل أن يتصــور" -
 .)١٩: ٤غل ( "فيكم

بل بكل جمـاهرة كمـا يف كـل ، حسب انتظاري ورجائي أين ال أخزى يف شيء" -
ســـواء كـــان حبيـــاة أم ، يف جســـدي )Christos( "املســـيح" يـــتعظم، "اآلن" كـــذلك،  حـــني
 .)٢١و  ٢٠: ١يف ( "ربحواملوت هو  )Christos( "املسيح" احلياة هيألن يل . مبوت

 ، مع بقاء كال اإلسمين بدون تعريف"يسوع "، باالسم "المسيح "اقتران اسم 
، اآلن لتحقق وجود الشخص الكامـل، هذه احلالة حنن بصدد احلدث احلاضر يف

 :صيغتنينرصد ، وىف هذا السياق، وامتالئه بالكنيسة
 .)Iesous Christos( "املســـيح"مث اســـم ، ، أوال"يســـوع"اســـم : صـــيغة - ١

 .يف الكنيسة، فيها يبدو حتقق الشخص كامتداد وتعاظم لشخص الرب يسوع التارخييو 
،  يبــدو الشــخص آتيــا يف الكنيســة حمــوال ومغــريا إياهــا حنــوه جــاعال إياهــا تشــهد لــه

 .)إن جاز التعبري(" parousia"( "الباروسيا" صيغة، "الصيغة اليئية" هي. كرأس هلا
 

 :بعض األمثلة
فبـــاألوىل كثـــريا الـــذين ، ألنـــه إن كـــان خبطيـــة الواحـــد قـــد ملـــك املـــوت بالواحـــد" -

 Iesou(املســيح  بالواحــد يســوعيف احليــاة  ن، ســيملكو ينــالون فــيض النعمــة وعطيــة الــرب
Christou( ) ١٧: ٥رو(. 



 ٥٥ 

 Iesoun( "يســــوع املســــيح" بــــل البســــوا الــــرب.. ال بــــالبطر .. لنســــلك " -
Christon( ،وال تصنعوا تدبريا للجسد ألجل الشهوات" .) ١٤: ١٣رو(. 
، حــىت إنكــم لســتم ناقصــني يف موهبــة مــا، كمــا ثبتــت فــيكم شــهادة املســيح" -

الـذي ســيثبتكم أيضــا إىل النهايــة بــال لــوم ، )"يســوع املســيح"اســتعالن ربنــا (وأنـتم متوقعــون 
" يســوع املســيح" الــذي بــه دعيــتم إىل شــركة ابنــه أمــني هــو اهللا. يســوع املســيح"يف يــوم ربنــا 

 .)٩-٦: ١كو ١(". ربنا
جمــيء ربنــا ( )يف(ولــتحفظ روحكــم ونفســكم وجســدكم كاملــة بــال لــوم عنــد " -

 . )٢٣: ٥تس ١( )."يسوع املسيح"
الــيت منهــا أيضــا ننتظــر خملصــا هــو الــرب ، فــإن ســريتنا حنــن هــي يف الســماوات" -

الذي سيغري شكل جسد تواضعنا ليكون علـى ، )Iesoun Christon( "يسوع املسيح"
و  ٢٠: ٣يف (. "حبســب عمــل اســتطاعته أن خيضــع لنفســه كــل شــيء، صــورة جســد جمــده

٢١(. 
 ).Christos Iesous( "يسوع"مث اسم ، ، أوال"املسيح "اسم : صيغة - ٢

كشـــركة ألفـــراد الكنيســـة يف شـــخص الـــرب يســـوع   وفيهـــا يبـــدو الشـــخص متحققـــاً 
شـركة يف موتـه ، كوسيط واحد بني اهللا والنـاس،  ة يف كل استحقاقات جتسدهشرك، التارخيي
ولــيس مـن منظــور شـخص الــرب يســوع ، احلركــة هنـا مرصــودة مـن منظــور الكنيسـة. وقيامتـه

 "صـيغة اآلليـة احلاضـرة لتحقـق رجـاء الكنيسـة املنتظـر" هذه هـي. ،كما يف الصيغة السابقة
 .)إن جاز التعبري(

 :بعض األمثلة
 eis Christon( "للمســــيح يســــوع" جتهلــــون أننــــا كــــل مــــن اعتمــــدأم " -
Iesoun( حــــىت كمــــا أقــــيم املســــيح مــــن ، فــــدفنا معــــه باملعموديــــة للمــــوت، اعتمــــدنا ملوتــــه
هكــذا نســلك حنــن أيضــا يف جــدة احليــاة ؟ ألنــه إن كنــا قــد صــرنا ، مبجــد اآلب، األمــوات

 .)٥-٣: ٦رو (. "نصري أيضا بقيامته، متحدين معه بشبه موته
ـــــا معـــــه -بالنعمـــــة أنـــــتم خملصـــــون " - وأجلســـــنا معـــــه يف الســـــماويات يف ، وأقامن

، ليظهـــر يف الـــدهور اآلتيـــة غـــىن نعمتـــه )en "Christou Iesou"( "املســـيح يســـوع"



 ٥٦ 

، ألنكـــم بالنعمـــة خملصـــون. )نفـــس الصـــيغة( )"املســـيح يســـوع"يف (بـــاللطف علينـــا ، الفـــائق
ألننـا حنـن . ن أعمـال كـيال يفتخـر أحـدليس م. هو عطية اهللا. وذلك ليس منكم، باإلميان

قـد سـبق اهللا فأعـدها ، ألعمـال صـاحلة )نفس الصيغة( )"املسيح يسوع"خملوقني يف ، عمله
 .)١٠-٥: ٢أفس ".(لكي نسلك فيها

 "املسـيح يسـوع" اإلنسـان: ألنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بني اهللا والناس" -
)Christos Iesous( ،الشـــهادة يف أوقاتـــا ، اجلميـــع الـــذي بـــذل نفســـه فديـــة ألجـــل

 .)٧-٥: ٢يت ١(".اليت جعلت أنا هلا كارزا ورسوال، اخلاصة
يشـري إىل قمـة جتلـي  )en Christou Iesou( "يف املسيح يسوع" تعبري: تعليق

الرجــــــاء احلاضــــــر الــــــذي حتيــــــاه الكنيســــــة باشــــــرتاكها يف شــــــخص املســــــيح كشــــــركة يف كــــــل 
ولعل أعظم تعبـري ، هي مرصودة حلساب الكنيسةواليت ، استحقاقات النعمة اليت يف يسوع

 .)١٠: ٢أفس( "خملوقني يف املسيح يسوع" عن هذه الصيغة هو عبارة الرسول بولس
هـــو تعبـــري كاشـــف جــدا ملـــدلول ذلـــك الفعـــل  "الشـــهادة يف أوقاتـــا اخلاصــة" تعبــري

د لتحقـق يصل إىل اجلميـع عـرب كـل الزمـان احملـد الرتاكمي ملسار النعمة يف الكنيسة حىت ما
 .وجود الكنيسة

 "المسيح يسوع" وصيغة،"يسوع المسيح" الفرق بين صيغة
بامتــداده فينــا حمققــا  -لنــا  -احلاضــرة ، األوىل تشــري إىل حركــة اســتهدافه اآلنيــة -

والتموقـع فيـه  ، بـه، إليـه، والثانية تشري إىل حركة انتمائنـا اآلنيـة. انتماءه إلينا كرأس للكنيسة
 .ي هو الكنيسةكأعضاء يف جسده الذ

ــــه فيهــــا - ــــة هــــي شــــهادة . األوىل هــــي كشــــف املســــيح عــــن كنيســــته مبجيئ والثاني
 .ليسوع بتكميل جسده والعضوية فيه الكنيسة

 .الثانية هي حركتنا إليهو . األوىل هي حركته إلينا -
 .الصيغتان وجهان حلدث واحد من منظورين متعاكسني -

 خالصة
، مـن خـالل صـياغاته -"املسـيح" يت ختـص لقـب عن احملددات الإذا أردنا أن نعربِّ 



 ٥٧ 

 : نستطيع القول بأن املسيح هو -يف رسائل بولس الرسول ، يف النص اليوناين، السابقة
 o": هذا هو مدلول صيغة. املستوعب للكنيسة، الكامل، الشخص املمتلئ -١
Christos " ،اإلســـــــخاطولوجية، احملســـــــومة، وهـــــــي الصـــــــيغة املغلقـــــــة، الصـــــــيغة املعرفـــــــة ،
eschatos ،بالـــذي ميتلـــئ ، وحينمـــا تـــذكر فهـــي دعـــوة المـــتالء الكـــل، )إن جـــاز التعبـــري

إىل ، الـــذي جيتمـــع فيـــه الكـــل إىل إنســـان كامـــل، شـــخص �ايـــة التـــاريخ الـــذي هـــو، بالكـــل
 .رأسههو ، جسد واحد

 مـدلول عبـارة(الـيت دعيـت إليهـا الكنيسـة " رجـاء الـدعوة "هو الشخص الذي فيه
"en tw Christw" ،إذا جاز التعبري، يغة الرجائية اإلسخاطولوجيةالص(. 

هــذا هــو مـــدلول . ويتحقــق باســتيعابه للكنيســة، الشــخص الــذي ميتلــئ اآلن -٢
، "احلاضــرة" ،"اآلنيــة"، وهــي الصــيغة املفتوحــة. الصــيغة غــري املعرفــة، "Christos": صــيغة

 .)إذا جاز التعبري
يف حـدث النعمـة ، سـةيف الكني -اآلن  -هو الشخص الذي يتعاظم ويتصـور  -

يتلبسـونه كـرداء . "معيتـه" خيتـربون. خيتـربون شـركة موتـه وشـركة قيامتـه. الذي خيتربه املؤمنـون
 .عندما يصطبغون به يف املعمودية 

 ."يوم الرب يسوع املسيح" يف، هو الشخص الذي يتحقق وحيضر اآلن -
 يـه الـدخولف، "الدخول إىل حتقق الرجاء احلي الفعـال" هو الشخص الذي فيه -

الصـيغة الرجائيـة احلاضـرة يف ، "en Christw" مدلول عبـارة(إىل اخلليقة اجلديدة  "اآلين"
 . )إن جاز التعبري، حدث النعمة

 :صيغتان، ويتفرع من هذه الصيغة
 .وهي صيغة جميء املسيح يف الكنيسة، يسوع املسيح -
 .وهي صيغة جميء الكنيسة يف املسيح، املسيح يسوع  -
والكـرازة اإلجنيليــة املوجهــة لكــل العــامل ، والبشــارة، موضــوع الــدعوة، صالشـخ -٣

، الصــيغة الكرازيــة=  o Christos Iesous: مــدلول صــيغة(والــيت قــد قبلتهــا الكنيســة 
 .)إذا جاز التعبري، التبشريية



 ٥٨ 

 
 خالصة البحث

 
وطريقـــة اســـتخدام هـــذه األدوات يف يونانيـــة ، وجـــود أدوات لتعريـــف االســـم العلـــم

وفر يف يت د اجلديد هو مبثابة لغة وعالقات حمددة ذات خصوصية ختلق بعدا إضافيا الالعه
 .إليهااليت مت ترية العهد اجلديد  )ومنها العربية(سياق اللغات األخرى 

شـارحة للـنص مـن خـالل ، ويعطينا هذا البعد اإلضايف إمكانية أكثر لرؤيـة تأويليـة
كمـا . حي إليه الصيغة اليت يوجد عليها االسـمتوجيه الذهن إىل السياق الصحيح الذي تو 

ترجيحيـــة خبصـــوص بعـــض االختالفـــات بـــني املخطوطـــات ، يعطينـــا هـــذا البعـــد قـــدرة نقديـــة
 .واألمساءيف حقيقة وجود بعض احلروف ، األصلية

والشـــخص . "الشـــخص" القاعـــدة األساســـية العامـــة هـــي أن االســـم املعـــرف يعـــين
ولكـــن العالقــــة املتاحــــة هنــــا بــــني الشــــخص ، تلقــــيمتمــــايزة عــــن امل، مســــتقلة، حالـــة مغلقــــة

. إىل قبــــول املتلقــــي ألن ينفــــتح عليــــه الشــــخص، واملتلقــــي هــــي عالقــــة الــــدعوة إىل الشــــركة
 .كما حيتمل الرفض أيضا،  والدعوة بطبيعتها أمر حيتمل القبول من قبل املتلقي

 يعــين تكــريس الشـــركة. الفعلــي، فيعــين انفتــاح الشــخص ،أمــا االســم غــري املعــرف
 .يف حدث ديناميكي، من قبل املتلقي لدعوة الشخص الفعلييعين القبول . احلية الفعالة

 .بينما عدم التعريف حركة، تعريف االسم دعوة للحركة


