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 املسيح
 يسكن فينا

 بسبب حمبته للخطاة
 

صفرونيوس خادم الرب يسوع املسيح واملشتاق إليكم مبحبة الرب واشتياقات  
 .سالم ونعمة خملصنا الصاحل تكون معكم. الروح القدس

أمـا كيـف   هو سؤال حمبتكم الصحيح،  ؟ملاذا يسكن املسيح يف قلوبنا -١ 
 .يسكن، فهو ما جييء يف املرتبة الثانية

 :، ولكنه قبل ذلك قال"لكي يسكن املسيح باإلميان يف قلوبكم:"يقول الرسول
. )١٦: ٣أف (" بروحه يف اإلنسان الباطن لكي يعطي حبسب غىن جمده أن تتأيدوا بالقوة"

سـكىن   فقد حدد لنا أن عطية الروح القدس هي سـبب  eqre" لكي" :وألنه قال
ملاذا؟ لكن ال جيـب أن  : كيف؟ علينا أوالً أن نسأل: وقبل أن نقول. املسيح يف قلوبنا

ز بني السكىن واحللول؛ ألن السكىن واحللول مها اللفظان الشـائعان يف األسـفار   مني
ألن الرسول  ؛ز بني االثننيقدمة للسكىن، ومع ذلك فنحن ال منيواحللول هو م. املقدسة

وعـن  . )٩: ٢كو (" فيه كل ملء الالهوت جسدياً حلَّ" :ا يسوع املسيحيقول عن ربن
عنـده  "، أو )٢٣: ١٤يو (" إليه نأيت وعنده نصنع مرتالً" :السكىن قال الرب يسوع نفسه

بل حتددها احملبة، ولـذلك السـبب    ،ك وال حيددها اللفظدر؛ ألن عطية اهللا ال ت"نقيم
جمده أن تتأيدوا بالقوة بروحه يف اإلنسان  لكي يعطي حبسب غىن" :نفسه قال الرسول

وال يوجد يف طبعنا اإلنساين قوة أو قدرة  ،ألننا ال حنتمل سكىن الالهوت فينا ؛"الباطن
أو حلول الروح القدس، بل ننال ثالث  ،روحية وجسدانية جتعلنا نتقبل سكىن اهللا فينا

 .عطايا من الرب يسوع نفسه لكي يسكن هو فينا ونسكن حنن فيه



 ٣ 

 ز عمـل  وأول هذه العطايا هي عطية املعرفة اليت نناهلا عندما تستنري قلوبنا ومني
اهللا، وهي عطية االستنارة اليت تعطى لنا يف سر املعمودية املقدسة؛ ألننا ننـال النـور   

 .ولنا وتدرك اخلالص الثمني الذي أعطاه الرب لناقاإلهلي لكي تقوى ع
يف جسد الرب، أي عندما نحسب أعضـاء  والعطية الثانية هي عطية الشركة  

يف جسده الكنيسة، وهي توهب لنا يف سري املعمودية واإلفخارستيا، ولذلك يقـول  
، )١٣: ١٢كـور   ١(" مجيعنا أيضاً اعتمدنا إىل جسد واحـد  ألننا بروحٍ واحد" :الرسول

ا ألن فأكَّد الرسول بذلك أن االنضمام إىل جسد الرب يسوع الكنيسة هو الذي يؤهلن
 .ننال سكىن الرب بالروح القدس مع مجيع املؤمنني

 ،والعطية الثالثة، وهي األعظم، وهي اليت ألجلها أُعطيت العطية األوىل والثانية 
مبا أنكم أبناء أرسـل اهللا روح ابنـه   " :هي عطية البنوة، ولذلك السبب قال الرسول

الرب يسوع املسيح رأس اخلليقة  ألننا بسبب وساطة. )٤: ٤غال (" صارخاً أبا أيها اآلب
 :اجلديدة، وألنه وحد مع ناسوته بنوته وأعاد خلق اإلنسانية فيه حسب قول الرسـول 

؛ ألن اخلليقة اجلديدة هـي  )١٧: ٥كور  ٢(" إن كان أحد يف املسيح فهو خليقة جديدة"
قنوم الـروح  الطبيعة اإلنسانية اليت فداها الرب، وهي الطبيعة اجلديدة اليت كُونت بـأُ 

ألن يسـكن  " األهلية"القدس، ويف أُقنوم االبن، ومبسرة وصالح اآلب، ولذلك نالت 
الروح القدس فيها دون أن حتترق أو تصاب بعطبٍ ال شفاء منه؛ ألن الرب يسوع مل 

 .بل لكي يحيي ويعطي لنا احلياة اجلديدة اليت ال موت فيها وال فساد ،يأت لكي مييت
اآلب، فإننا جيـب أن   كل عطايا اهللالعطية البنوة كأساس وألننا ذكرنا  -٢ 

البكـر  "نؤكد من جديد ويف كل مرة أن هذه البنوة هي بنوة االبن ربنا يسوع املسيح 
، ولكن بنوته اليت نشترك فيها ال تتكاثر وال تتعدد مهما )٢٩: ٨رو (" بني أخوة كثريين

القدمية واخلليقـة األوىل تتكـاثر    كان عدد املؤمنني، بل هي بنوة واحدة ألن الطبيعة
وتتعدد حسب عمل قدرة اخلالق، أما الطبيعة اجلديدة فهي تتكاثر باالحتـاد،   ،بالوالدة



 ٤ 

واالحتاد ال حيسب باألرقـام  . وتتعدد حسب دعوة اهللا العليا الفائقة يف يسوع املسيح
األوىل ألننا نقـول   وال يقدر باملساحة أو املسافة أو الزمن، فهذه كلها مقاييس اخلليقة

 ،عن سر املسـيح  اأم. عن مدينة معينة إن عدد سكاا عشرة آالف وحنسبهم بالعدد
؛ ألن احلياة الواحدة للجسد الواحد "اًواحد اًجسد" :بل نقول ،فإننا ال حنسب باألرقام

بل حتسب باالحتاد، واالحتاد يقدر بالنعمة الـيت وصـفها    ،ال حتسب بالعدد هي حياةٌ
وهو أن نكون يف شركة مع الثالوث  ،، وحيسب بالغاية أو اهلدف"غنية"سول بأا الر

 .القدوس وبالثالوث القدوس د اهللا اآلب
حنن أبناء اهللا بالنعمة؛ ألن الرب يسوع جاء ذه النعمة من عنـد اآلب،   -٣ 

 مع هو واحد. ومن خالل وحدة جوهر الالهوت غري املنقسم والذي هو ضد االنقسام
اآلب حسب اجلوهر، وهو متمايز عن اآلب ألنه ابن اآلب األزيل، ولذلك السبب عينه 
أي متايز أُقنوم اآلب عن أُقنوم االبن دون أن نسأل ودون أن نقول األول والثاين؛ ألن 

فإننا ال نعـين  "اهللا واحد"ر باملرة عن جوهر اهللا، وحىت عندما نقول إن األعداد ال تعب ،
ز ز االبن عن اآلب هو أسـاس متـاي  ، فصار بذلك متاي"الوحدة"ل نعين الرقم واحد، ب

متمايز عن اآلخر حسب كلمات التقوى اُألرثوذكسية للرسول عنـدما   كلٍ: املؤمنني
 .)١٢ - ١١: ١٢كور  ١(ز أعضاء اجلسد الواحد حسب سر املسيح منا متايعلَّ

نتمايز عن االبن، وهو  فإننا أيضاً ،وإذا كنا حنن نتمايز كأعضاء اجلسد الواحد
تامة لالبن حسب جوهر الالهوت، بل حنن  ألننا لسنا أبناء اآلب مبساواة ؛متايز النعمة

ا ابنـه   أبناء اآلب مبساواة تامة حسب غىن حمبة اهللا الذي أحبنا بنفس احملبة اليت حيب
 .الوحيد دون أن يكون أي منا هو االبن الوحيد، بل أبناء بالنعمة

درك صالح اهللا الفائق الذي حيب املخلوقني من العدم بذات احملبة الـيت  هنا ن 
حملبة أقـل؛ ألن   اًوال جيعل الفرق والتمايز بني االبن الوحيد واملؤمنني سبب ،حيب ا ابنه

ا من اهللا، بل احملبة ال تر بالنوع حسب عملها وعطاياها وانسكاحسب بالكم وال تقد



 ٥ 

ولذلك السبب قال الرب يسوع املسـيح  ،البشر اخلطاة حسب بالكم والنوع عندت :
أحببتـهم  " :، وأيضاً)٢٦: ١٧يو (" ليكون فيهم احلب الذي أحببتين به وأكون أنا فيهم"

زنا عن الهوت هكذا حنن فيه بسبب احتاد الناسوت الذي ميي. )٢٣: ١٧يو (" كما أحببتين
هنا تصـرخ كـل   . اآلب لالبن أي ذات حمبة ،االبن، وهو فينا بسبب حمبة اآلب لنا

ال ت القوات السمائية بدهشةف ألن الذين هم من تراب األرض صاروا حمبـوبني  وص
مبحبة أزلية فائقة ال تنقسم، وصار املخلوق مثل خالقه حسب احملبة، ولـيس حسـب   

 .اجلوهر، وصار حمبوباً بذات احملبة الواحة للثالوث
قنـوم هـي   ومساواة كل أُ.ت، الثالوث مساوي،حسب جوهر الالهو -٤ 

قنوم متمايز، والتمايز ال يعين بـاملرة  وحسب متايز األقانيم، كل أُ. يعةمساواة يف الطب
األعظم واألكرب، األول واآلخر؛ ألن متايز األقانيم هو ينبوع النعمة الفائق، وكما حيفظ 

أقـانيم   حيفظ الثالوث متايز البشـر عـن   ،الثالوث متايز األقانيم بسبب وحدة اجلوهر
الالهوت بسبب غاية النعمة ووحدة احملبة؛ ألن غاية النعمة أن ننمو، وغاية وحدة احملبة 

 ".البكر"أن نكون مثل يسوع 
إذ نصـري مثلـه    ،وحنن ننمو يف النعمة، أي نتمجد حسب جمد يسوع املسيح

ـ  ،أي الناسوت، وأعطانا الذي له ،ألنه هو أخذ الذي لنا ؛كما صار هو مثلنا د أي ا
علن لنا يف ناسوته الذي نتحد به يف األسرار اإلهلية الفائقة ال سيما سـر  والبنوة كما أُ

ولذلك  .ونصبح معه جسداً واحداً ،الشكر؛ ألننا نأخذ جسده ودمه لكي نتمجد فيه
فإننا نصـبح   ،أعود وأكرر أنه علينا أن نسأل ملاذا؟ وليس كيف؟ وعندما نتحد جبسده

ألا وحدة مسائية وليست وحدة  ؛ة املؤمنني هي قوة الوحدةوكثر ،معه جسداً واحداً
وحسب النظر ال يوجد باملرة اثنان أو أكثر يصنعون جسداً واحـداً، ولكـن   . أرضية

حسب النعمة اجلسد الواحد ال تفصل بينه وبني أعضائه مسافة؛ ألن املسافة خاصـة  
فهي حسب قـانون   ،دسأما الوحدة بقوة وعمل الروح الق ،بقانون املنظورات كلها



 ٦ 

ا هو عضو، ويبقى جسـده  السمائيات واخلليقة اجلديدة، لذلك السبب كل واحد من
إالَّ أننا أعضاء كاملـة، أي   ،كامالً سليماً حىت يف القيامة؛ ألننا رغم أننا أعضاء كثرية

؛ختصر إىل عضو يف جسد الرب، بل تبقى أجسادنا كاملةإن أجسادنا ال تنقص وال ت 
األعضـاء  " يضم"نا يف املسيح هي شركة حسب الروح القدس، فهو الذي ألن شركت

هو جسد املسيح" جسد واحد"دها بالرب لكي يصبح لألعضاء ويوح. 
هذه الوحدة ليست يف طبيعة األجساد، وال تسهم فيها األعضاء بشيء، بـل   

 هي عطية الروح القدس؛ ألنه ال توجد يف الروح القدس مسافات وأحجام وأشـكال، 
ففي الليتورجية اإلهليـة   ،بل هو روح الرب الذي جيمع الكل رغم املسافات، ولذلك

من جسد الرب، بل نأخذ اجلسد والنفس والالهـوت يف   أو جزًء حنن ال نأخذ قطعةً
إنسان وإله، بل واحد حسب قوة : الرب الواحد غري املنقسم من بعد االحتاد إىل اثنني

ويعطي جسده ودمـه عطـاًء    ،ع حياته على املؤمننيفهو يوز ،وألنه ال ينقسم. احتاده
 .ع اجلسد والدم بنفسه كما يف علية صهيونويوز ،لكامالً لكل متناوِ

" ملـاذا؟ "وكما ذكرت سابقاً، علينا أن نسأل ملاذا؟ وليس كيـف؟ ألن   -٥ 
تا . منا إىل سر تدبري اخلالصقدهلي، فهي جتعلنا نقف أمام حقيقة السر اإل ،"كيف؟"أم

ر عقلـه مـن   ال يدخله إالَّ من تطهالذي سر حمبة الرب لنا وهو قدس أقداس اإلميان 
 .التمسك بقوانني وخاصيات اخلليقة األوىل

 ملاذا نأخذ الشركة يف بنوة االبن األزيل؟ 
وثباتنا يف الشركة ال يـدوم وخيضـع    ،ألننا خلقنا من العدم، وكياننا ضعيف

ألننا يف آدم سـقطنا مـن    ؛بسرعة كل ما أخذناه رك خنسحلركة اإلرادة وقوا، لذل
 :وهي صورة اهللا ومثاله، وجاء الرب وثبت لنا أركان اخلالص األربعة ،رتبة مسائية

 .جعل االحتاد هو غاية اخلليقة اجلديدة :أوالً 
 .لنا شركة يف التحول الذي حدث يف ناسوته أعطى :ثانياً 



 ٧ 

يعد خالصنا نابعـاً منـا    مسكىن الروح القدس، فلثبت النعمة بعطية و :ثالثاً 
وصادراً بقوة اإلرادة وخاضعاً ألهواء الفكر، بل ثابتاً بقوة النعمة حسب صـالح اهللا  

 .وليس حسب أعمالنا
نقلنا من صورة اهللا ومثاله يف آدم إىل صورة اهللا ومثاله الكاملة والغالبة  :رابعاً 

حقيقي إىل صورة  لٍية اليت خلق آدم ليناهلا بتحولكل األهواء، أي تلك الصورة األصل
آدم وبنيـه إىل  " دجاء االبن ور ،ا فشل وسقطوملَّ .االبن إذا ثبت يف القداسة والشركة

 ".رتبته األوىل
فننال شركة جمـد   ،هذه هي أسباب عطية البنوة؛ ألننا نتحد باالبن املتجسد 

وهـي   ،ومعموديته وصلبه وقيامته وصعوده ناسوته اليت صارت له وفيه بواسطة ميالده
التحوالت التامة يف الطبيعة اإلنسانية اليت أخذها من العذراء، وهي الطبيعة اليت صارت 

بدايتها ليس من العدم، بل من الروح القدس الرب احمليي، ومسهـذه الطبيعـة يف    ح
فيه لنا، وغلـب  األردن بقوة ونعمة الروح القدس، فنال املسحة ألجلنا لكي حيفظها 

(وداس اهلاوية بربق الهوته  ،وظفر بالفساد يف القرب ،املوت على الصليب
0F

وقام حيـاً   )١
اجلسد والنفس؛ ألن املوت الذي فصل النفس عن : معطياً اخللود لكل الطبيعة اإلنسانية

أباده الرب بقوة احتاد جسده ونفسه اإلنسانية بالهوته، وصـعد إىل السـماء    ،اجلسد
يف بيت أيب منـازل  "ميني اآلب معلناً لنا غاية الوجود يف املساكن النورانية وجلس عن 

 .)٢: ١٤يو (" كثرية
ألنه ال خيضـع إلرادة آدم   ؛هذا التحول الكبري جاء من الرب ويبقى يف الرب

األول، بل هو ثابت بإرادة آدم اجلديد الرب يسوع املسيح خملصنا الذي فيه مت االحتاد 
، فحفظ بذلك متايز الطبيعتني وجعلـهما  "الط وال امتزاجٍ وال تغيريبغري اخت"الكامل 

                                                 
راجع تسابيح عيد القيامة ال . ينقل األب صفرونيوس عن التسليم اُألرثوذكسي غلبة الرب للهاوية أو اجلحيم) ١(

 .سيما ذكصولوجية عيد القيامة وصلوات القسمة



 ٨ 

ودون أن يغلـب   ،واحداً فيه دون أن يقوى املوت على فصل الالهوت عن الناسوت
والفساد الضعف والفساد هذا االحتاد، بل غلب هذا االحتاد لـذلك وحنـن   . الضعف

 ،نبحث يف أسباب التدبري ،امتابعون لسرية وحياة اآلباء الرسل ومعلمي الكنيسة وإمي
ونقف على عتبة قدس أقداس اإلميان سائلني من الرب أن يطهر عقولنا من االخـتالط  

 .باملاديات لكي ال نقع يف أخطاء وخطايا اهلراطقة

 عطية التبين والشركة يف الطبيعة اإلهلية
ألن اهللا وصـالحه؛   عطـف  ال تشرح اخلطيةُ النعمةَ، وال تعلن اخلطيةُ -٦ 

ي ال حيتـوي علـى   والتعد. )٤: ٣يو  ١(" هي التعدي" –كما قال اإلجنيلي  –اخلطية 
وهكذا وقع اهلراطقة مجيعاً يف هذا الفخ الشـيطاين املنصـوب   . عن طبيعة اهللا إعالن

ألنه اكتفى بالشريعة وجحد نعمـة   ؛االبن الوحيد إلوهيةفقد أنكر أريوس . ألوالد اهللا
ألنه أحب مواهب وقوى الروح أكثر من  ؛الروح القدس إلوهيةوس وأنكر مقدوني. اهللا

ألن الطبيعة اإلنسـانية حقـرية    ؛وأنكر نسطور االحتاد. حمبته هللا وأُقنوم الروح القدس
 .وضعيفة وقذرة وال يليق باهللا أن يتحد مبا هو ضعيف وجيعله واحداً فيه

، أي "عدتـه وعامود احلـق وقا "وينسى كل هؤالء أن أساس تدبري اخلالص 
هو اجلسد الواحد لربنا يسوع  )١٥: ٣تيمو  ١(الكنيسة حسب كلمات التقوى الرسولية 

نؤكـد أن   –حسب التقوى اُألرثوذكسية  -لكننا  ."البكر بني أخوة كثريين"املسيح 
حمبة اآلب البنه الوحيد املتجسد واملصلوب واحلي إىل أبد األبد مل تكن حمبة ُألقنومـه  

 .صارت تشمل الناسوت بل حمبة واحدة،اسوت، اإلهلي دون الن
كما مل ينقسم جمد االبن الوحيد إىل جمد إهلي، وجمد إنسـاين؛ ألن اإلنسـان   

 ةيومل تنقسم حياة االبن املتجسد إىل حياة إهل. بدون اهللا ال جمد له، بل هو فارغ وميت
حيبـه  وأخرى إنسانية، بل حياة واحدة متجسدة؛ ألن االنقسام واالنفصـال الـذي   



 ٩ 

بعيد ومعزول عن الكنيسـة جسـده، وجيعـل     - كإله –اهلراطقة هو ما جيعل االبن 
 .بال قوة وبال حياة اًميت اًالكنيسة بال رأس، بل جسد

هكذا نرى أن اهلرطقات تبدأ باخلطية، وتنتهي عند ما متليه اخلطية من تعـدي  
النعمـة،   وحيمل هؤالء كل ما يـأيت بـه االنفصـال إىل   . وموت وانفصال عن اهللا

أن اهللا يشـمئز مـن    –حسب اخليال البشري، وليس حسب اإلميان  –ويتصورون 
فيما هو  –ألن الرسول  ؛اإلنسان ويتركه يف حفرة اخلطية واملوت، وهي حفرة واحدة

داً على وحدة اخلطية مؤكِّ" املوت"استخدم يف أكثر من موضع كلمة  –يشرح اخلطية 
كـو  (" أحياكم معه مساحماً لكم جبميع اخلطايا... طايا وإذ كنتم أمواتاً يف اخل"واملوت 

وهكذا أيضاً . ، فأكَّد بذلك أن الغفران هو رد نعمة احلياة اليت فقدناها باخلطية)١٣: ٢
 –اإلنسان  –اإلنسان منفصل عن ينبوع احلياة، وحسب نعمة اهللا  –حسب املوت  –

 .حي بالروح القدس يف يسوع املسيح إىل األبد
ما نشرح اخلالص ابتداًء من اخلطية، فأننا نسقط يف ثالثـة أخطـاء   عند -٧ 

 :مميتة
 .نكتفي حبالة اإلنسان الساقط اليت نعرفها جيداً *
 .حندد مصري اإلنسان حبالته احلاضرة، أي املوت *
أجرة اخلطيـة هـي   "كما قال الرسول  اًوصرحي اًجند حكم الشريعة واضح *

حكم الشريعة إىل تدبري اخلالص، أي نضع اخلمـر   ، وهو ما ينقل)1F١()٢٣: ٦رو (" موت
رغم حتذير الرب لنا بالتلف  ،والرقعة اجلديدة يف الثوب القدمي ة،اجلديدة يف زقاقٍ قدمي

 .الواضح، أي فقدان الغاية

                                                 
من األخطاء الشائعة عندنا أن نظن إن األجرة، أي املوت أعطاها اهللا، ولكن النص صريح ألن الترمجة القبطية ) ١(

  حتدد ملكية اخلطية للموت أي األجرة
"ni ovwnin gar nte fnobi fmou pe”. 



 ١٠ 

بشـارة  (يا أحبائي، لقد وضع الرسول تدبري اخلالص كأساس إلجنيل احلياة  
اجلديد، وآدم القدمي، هي مقارنة بـني النعمـة   واملقارنة بني الرب يسوع آدم ). احلياة

داً أنه هي مقارنة تبدأ بالنعمة مؤكِّ .واحلياة والصالح، وبني السقوط واملوت والدينونة
 .وإن اخلطية ليست مثل النعمة ،حيث كثرت اخلطية فاضت النعمة فيضاناً كثرياً

مـا بعـد   ال يشرح املوت احلياةَ؛ ألن املوت مثل اخلطية، وهو حالـة   -٨ 
السقوط اليت نعرفها جيداً، وال يؤكد املوت قوة النعمة أي نعمة احلياة األبدية يف ربنـا  

فقد دخل املوت إىل العامل، ومع املوت جاء اإلفراط يف حمبتنا للجسـد  . يسوع املسيح
ومع املوت دخلت حمتويات روحية فاسدة، وهي االنفصال والكراهية . وما هو منظور

بسبب استقاللنا وانفصالنا عـن   -ألننا نظن  ؛نت عداوتنا هللا ظاهرةوالعداوة، فقد كا
أن اخللود والبقاء األبدي هو يف ما ميكن أن حنققه بقدراتنا، ولكن اخللود هـو   –اهللا 

ألن  ؛"اإللوهـة خنتلس "ونظن أنه يف قدراتنا أن  ،وحنن نكره الواهب والعاطي .عطية
وأراد أن يسرق املعرفة ويصري مثـل   ،أو سرقةآدم األول حِسب مساواته هللا اختالساً 

جـاء وصـار يف    ،، لكن من هو مساوٍ لآلب باحلقيقة وحسب اجلوهر)٥: ٣تك (اهللا 
 .صورة العبد لكي يالشي الكربياء والعداوة اليت زرعها آدم األول

 منا الروحييضع املوت ثالثة عوائق أمام تقد: 
أن حنيا إىل األبد، لذلك خنـاف األمل   يزرع فينا الوهم والظن بأن يف قدرتنا *

 .واملرض وضياع املمتلكات واملال
جيعلنا نفرط يف حمبة اجلسد ظانني أن البقاء احلقيقي هو البقـاء اجلسـدي،    *

فال ندرك أن الوجود احلقيقي هو الوجود حسب صورة اهللا ومثاله،  ،ونصاب بالعمى
 .ياة لكل املخلوقاتويف شركة مع الذي هو احلياة بالطبيعة ومانح احل

نظن أن اخلطية هي ظفر وسعادة وبقاء، بينما اخلطية هي تعـدي الطبيعـة    *
 .وحدودها اليت خلقها اهللا



 ١١ 

" الداء اخلفـي "حتدثت معكم يف كل مناسبة عن هذا  –أيها األحباء  –لذلك  
الداء "وخيلق فينا هذا . الذي حيركنا للدفاع عن حياتنا ولو على حساب حياة اآلخرين

الطمع واألنانية واحلسد وسائر الرذائل األخرى، وهي كلها ظنـون اخللـود   " اخلفي
 .املزيف الذي نطلبه دون انقطاع

لذلك جاء ابن اهللا احلي، وواهب احلياة الرب يسوع املسـيح وأعطانـا    -٩ 
، وأسـر  "القيامة واحلياة"وأعلن أنه هو  ،وهدم ظنون اإلنسان كلها ،السالم مع اآلب

ل هذا الداء اخلفي يف  للحياة إىل دمارٍ ل طبيعته من دمارٍاملوت وحوللخطية؛ ألنه حو
خالصٍ، وصلَب الطمع بالبـذل،   وجعل املعاناة واألمل سبب ،الصليب إىل قوة للتوبة

أباده بقداسة الشـركة، وسـكب    والزنابة، واألنانية حبمل الصليب، واحلسد قتله باحمل
: ٥يـو  ١(" املولود من اهللا ال خيطئ:"صرخ من الدهشة وقالحياته فينا حىت أن اإلجنيلي 

، فأعلن حياة الرب فينا، تلك املولودة من اآلب يف االبن بقـوة وعمـل الـروح    )١٨
 .وتعطى لنا ،القدس

حنن نشترك يف بنوة االبن على هذا النحو، وعلى قـدر مـا حتتمـل     -١٠ 
 :الكلمات واملعاين اإلنسانية

ن العذراء مرمي نقل األصل اإلنساين من العدم إىل الـروح  مبيالد الرب م :أوالً 
 .القدس مصدر حياة اخلليقة

باملعمودية مسح الطبيعة اإلنسانية وأعطانا مسحة احلق والقـدوس، أي   :ثانياً 
رو (" الذي أقام يسوع من بني األموات"ي، روح االبن وروح القداسة روح احلق املعز

نسانية اجلديدة من مشورة الفكر وقوة اإلرادة وصـراع  ، فنقل بذلك الطبيعة اإل)١١: ٨
البقاء باحلكمة إىل مشورة القداسة واحلياة وقوة الرب احمليي، وبذلك أعطاها الثبـات  

 .األبدي



 ١٢ 

أباد املوت على الصليب وأسره مبوته، ومسره فينا بالصليب، فصار املوت  :ثالثاً 
للتوبة واحلياة، فنقل بذلك املوت إىل تـدبري  الذي هو مثرة اخلطية، القوة اليت تعمل فينا 

اخلالص، ومل يعد املوت قوة انفصال النفس عن اجلسد، بل قوة انفصال اإلنسان كله 
صار املوت هو موت يسوع وليس موت آدم األول، وحتول املوت إىل قوة . عن اخلطية

لب املـوت  صالرب "خالص شرحه األب احملبوب واملُعلم الفاضل أرسانيوس يف كتابه 
 .، وهو أفضل ما عندنا من تعليم الشيوخ"مبوته

 ،فم اهلاوية وسد ،وغلب فساد اجلسد ،بقيامته املقدسة أعطى لنا اخللود :رابعاً 
 .وأبطل الدينونة وقضاء املوت

لنجمع معاً هذه اهلبات الفائقة من الوجود حسب الطبيعة القدمية إىل الوجود  
ومن مشورة وفكـر آدم  . عودتنا إىل اهللا بالروح القدس حسب اخلليقة اجلديدة، فنرى

ومن احلياة املغلقـة  . إىل مشورة وعمل حكمة الروح القدس ومبواهب وعطايا الروح
لكي تتجلـى   ؛حتت الدينونة إىل حياة عدم املوت والباذلة اجلسد والروح يف الصليب

 .بقوة قيامة الرب وسكىن الروح القدس
: ٣أف ( "يحل املسيح باإلميـان يف قلـوبكم  ل"لرسول ما معىن كلمة ا :خامساً 

 ؟)١٧
أوالً يف جسده الذي أخذه من العذراء، فصار بذلك  ألنه حلَّ ؛حيل الرب فينا

أبدية، وال جيب أن ندخل معارك حول " السكىن"و ،بداية" احللول"و. بداية سكناه فينا
ة حتـدد لنـا معـاين    والشرك ،"الشركة"ألن الذي جيمع الكلمتني معاً هو  ؛األلفاظ

 .الكلمات
ونعمـة  . وليس حسب رغباتنا أو قدراتنا ،حنن نشترك يف الرب حسب نعمته

لكي يكون رأس اخلليقـة اجلديـدة    ؛الرب أُعلنت يف قبوله جسم بشريتنا قبوالً أبدياً
ال تصبح إرادتنا هي  ،وعندما نشترك يف الرب حسب نعمته. الثابتة بقوة الروح القدس



 ١٣ 

وال إرادة الرب أيضاً، بل احتاد اإلرادتني على مثال احتاد اإلرادتـني يف  سبب خالصنا، 
االبن الوحيد املتجسد، احتاد حياة وحمبة وفكر حيفظ لنا حريتنا وجيددها على الـدوام  

 .لكي تتجه حنو احلياة األبدية

كىن املسيح فيناحاجتنا إىل س 
 ١١- دحنن ال نعب م القوات السـماوية د األمم، بل خندم كما ختدكما يعب. 

وحنن خندم لكي حنيا كأبناء، ال لكي نعيش كعبيد يشتاقون إىل املكافأة؛ ألن املكافـأة  
وهو ليس شـيئاً حنصـل عليـه     ،الوحيدة واجلائزة هي أن ننال ما جاء الرب ألجله

ألننا سنملك معه عندما نصري مثله، ولن منلـك   ؛الرب نفسههو باألتعاب، بل مرياثنا 
وماذا سـنرث؟   )2F١("وارثون مع املسيح" :وهذه هي كلمات الرسول .غريه شيئاً آخر

مرياثـاً ال يفـىن وال   "وعندما يقول الرسول إننا سوف نرث . )١٧: ٨رو (" ورثة اهللا"
 .)٣: ١بط ٢(، فهو يشري إىل اهللا نفسه )٤: ١بط ١(" يتدنس

بشارة يوجد فرق جوهري بني املسيحية وإميان األمم، وهو أننا حسب  -١٢ 
وعندما تستخدم . اإلجنيل ال نأخذ شيئاً وال نرث عطيةً مساويةً أو أرضيةً غري اهللا نفسه

، "ملكوت اهللا"، و"ملكوت السموات"، و"احلياة األبدية"األسفار كلمات متعددة مثل 
فهي تقدم نفس اهلبة اإلهلية الواحدة بعدة كلمات من أجل تنود فهم السامعني ع وتعد

معاً؛ ألن احلياة األبدية هي يف اهللا األبدي، وشركتنا معه بواسطة املسيح هي والقارئني 
وحيـث   ،شركة حياة أبدية، وملكوت السموات هو ملكوت اهللا حيـث ميلـك اهللا  

 .سنكون حنن ملوكاً

                                                 
ة النعمة؛ ألنه من كيف يضيف بولس تدرجيياً إىل عظم:"بقوله ١٧: ٨يعلق القديس يوحنا ذهيب الفم على رو ) ١(

، وشركاء مع "رفقاء يف مرياث"وحنن لسنا فقط ورثة، بل ... اجلائز أن يكون أي منا ابن اهللا وال يكون وارثاً 
 ).على رومية ١٤عظة " (املسيح



 ١٤ 

 ؛ركم أيها اإلخوة من أن تطلبوا شيئاً أو موهبةً أو عطيةً غري اهللا نفسـه أحذِّ
ا من ميلك مـع اهللا  لئال تصبح العطية سبب سقوط؛ ألن من ميلك بدون اهللا يهلك، أم

 .فهو يرث احلياة األبدية ،وبواسطة اهللا
، وال نشترك يف صـفات اهللا،  "صفةً"، وال ننال "شيئاً"حنن ال نوهب  -١٣ 

: غريبة على بشارة اإلجنيل؛ ألن الرب يسوع مل يقل) ادعاءات(فهذه كلها من دعاوى 
جئت لتكـون  "ت أو أشياء حمسوسة أو غري حمسوسة، بل جئت لكي أعطي لكم صفا

 .)١٠: ١٠يو (" لكم حياة وتكون هذه احلياة وافرةٌ جداً
إننا شركاء احلياة اإلهلية أو الطبيعة  :حنن حنيا أوالً، ولذلك قال الرسول بطرس 

ـ  ألننا ال مني ؛)٣: ١ بط ٢راجع (اإلهلية  ليونـانيني  ز از بني احلياة والطبيعة، فهذا هـو متيي
ألننا عندما نقول إننا خلقنا على صورة اهللا، فالبشـارةُ خاصـةٌ    ؛)الفلسفة اليونانية(

والشـهوة  . إىل أشياء) أقانيم(من أشخاص  األن اخلطية حتولن ؛)أو بالشخص(باُألقنوم 
لكي ننمو به حنو شركة هي مـن   ؛)غري متأقنم(تدعونا إىل نوال ما هو غري شخصي 

 .خلق ظنون الفكر
لكن الرب يسوع جاء متجسداً لكي يؤقنم الطبيعة البشرية ويرفعها من الفكر 

وحـىت  . والتصور الفاسد حسب ظنون اخلطية إىل طبيعة متأقنمة باحملبة ،حسب املوت
يـو  (" آهلـة "ألننا دعينا حسب كلمات الرب " شركاء الطبيعة اإلهلية"ننا إعندما نقول 

والً يف الطبيعة اإلنسانية، بل جتديد الصورة اإلهليـة  ، فإن هذا ال يعين حت)٣٥ - ٣٤: ١٠
لتكون حسب صورة اهللا، ليس باكتساب صفات، بل باحملبة اليت تسود واليت ترفعنا إىل 

ويستوعب الطبيعة حراً مـن قيـود وحـدود     ،احلياة املتأقنمة اليت يسود فيها اُألقنوم
البذل والعطاء ليس كقيد، بـل حركـة    راً باحملبة اليت تعرفهاً باحملبة، حمتألِّ ،الطبيعة

هكذا أحـب اهللا العـامل   "رة نابعة من الشركة ال من السيادة والتسلط؛ ألنه طبيعية ح
وغري مقيد  ،راً بالبذل والشركة، ح)١٦: ٣يو (لكي حييا العامل به " حىت بذل ابنه الوحيد



 ١٥ 

أو وسطاء، وح بشريعةول اها الرسراً من عبودية الطبيعة اليت مسnictoc,ion)
3F

١( 
 .)٢٠: ٢كو (أي املبادئ اليت يقوم عليها العامل 

 ا اخلطية، ولكي يعيـده  لقد جتسد الرب لكي يرد للجسد كرامته اليت أفسد
. أي غرسنا يف املسيح ،بنعمة القيامة اليت يستوعبها اجلسد يف املعمودية واملريون اإلهلي

وعندما يدرك القلب أن اجلسد إىل األ حيله تلك بد يف املسيح، ونال نعمة القيامة، حتو
 ب باحملبة كقربـان يستوعالنعمة إىل مجال وحرية، وال جتعله عبداً، بل ي م إىل اهللا قـد

دأي الروح اإلنسانية اليت تتحـول   ،دت يف املسيححامالً يف داخله صورة اهللا اليت ج
(بدورها إىل قداسة الرب نفسه
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. والسلوك حسب وصايا اإلجنيل بعمل الروح القدس )٢
وعندما تشرب النفس من ينبوع احملبة اإلهلية، فإا تنال تقديس احملبة الـذي جيعلـها   

 .على مثال نقاء عريس النفس الرب يسوع املسيح له اد يف نقاٍء نقيةً مساويةً
 ١٤- ربنا يسوع املسيح املخلـص، وجيمعـون األدلـة     عندما جيحد األمم

ـ  وواحد لعقلية على أنه خملوقوالرباهني ا م يف حقيقة األمر قد قسموا من األنبياء، فإ
مشترك بيننا وبينهم، وهو إنسانية الرب املساوي لنا  القسم األول: مرياثهم إىل قسمني

الـرب   إلوهيـة وهو ما يعاندونه، وهـو   والقسم الثاينيف الناسوت حسب التدبري، 

                                                 
 علَـيكُم  تفْـرض  الْعـالَمِ،  فـي  شونَعائ كَأَنكُم فَلماذَا الْعالَمِ، ركَانأ عن الْمِسيحِ مع متم قَد كُنتم نْإ إِذاً) "١(

ضائا احلياة اإلنسانية، ولذلك ".فَر ا العامل وينظم حسب شرح القـديس   –أي مظاهر العامل والقيم اليت يسلك
فكيف ختضعون إىل مظـاهره ومبادئـه؟ أمل    –كما يقول بولس  –أنتم لستم من هذا العامل " –يوحنا ذهيب الفم 

كما لو كان يقول هلؤالء " ال متس وال تستعمل وال تذق" :يسخر الرسول من هذه املظاهر ويقول تالحظوا كيف
ولكن هـذه سـوف تفـىن     ،أنتم جبناء وختافون من أمورٍ تظنون أا عظيمة: الذين يسلكون حسب هذه املبادئ

إالَّ أننا جيب أن نتركهـا   ،وعلى الرغم من أنه يبدو كما لو كانت هذه التحرميات حتتوي على حكمة .باالستعمال
كما كتب  –هؤالء حيتقرون اجلسد ...  وحىت الذين يظهرون أم أتقياء ويسلكون حبشمة ويقهرون اجلسد. متاماً

) والطقوس اخلارجية(ويقهرون اجلسد تاركني احلرية، ولذلك ال ميلكون اجلسد باإلرادة، بل بالتحرميات  –بولس 
 ).٢٨٩: ١٣عظات على كولوسي جملد " (سدعلى الرغم من أن اهللا أكرم اجل

 ...".طهر إنساننا الداخلي كطهر ابنك الوحيد :" راجع صالة القداس الكريلسي) ٢(
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وهم بذلك يفقـدون القسـمني معـاً،    . هلياملساوي لآلب حسب وحدة اجلوهر اإل
 .ويتركون النصيب السماوي ويقعون حتت دينونة رفض اخلالص

ألنه ال مرياث لإلنسـان بـدون    ؛ال قيمة له –أيها األحباء  –والقسم األول  
بدون احلي األبدي، وال حياة بدون مصدر احلياة الـذي ال يقهـره   له اهللا، وال أبدية 

ألن الطبيعـة   ؛حنن ال نرث شيئاً من األنبياء وكل البشـر . وتبل يقهر هو امل ،املوت
املخلوقة من العدم ال متلك ذاا، بل ميلكها اخلالق وعليه تعتمد وبـه توجـد وحتيـا    

لك املسيح شيئاً بدون الشـركة يف  ، ولذلك ال يرث األمم يف م)٢٨: ١٧أع (وتتحرك 
 .حياته وقبوله رباً وخملصاً ورأساً جديداً للخالص

 ١٥- هو يف حقيقة األمر ال حيتاج إىل  ،ن يؤمن بالرب يسوع كإنسان فقطم
وحـىت  . ألننا كبشر نعرف ما هو البشر، وال حنتاج إىل االعتراف به بشراً مثلنا ؛إميان

. م لنا شيئاً، بل يرتع نعمة اإلجنيل لكي يترك حملها الشـريعة ال يقد ،االعتراف به كنيبٍ
 :وبذات اإلميان الذي كرز به الرسل ،ةهنا جيب أن نصرخ بكل ثق

 ."لو كان احلق بالشريعة، إذن مات املسيح بال سبب"
"icje gar ebol qen vnomoc pe ]meym/ 
hara p,c afmou njinj/)
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".)٢١: ٢غل ( )1  

                                                 
ألن الكلمات اليونانية للعهد اجلديد كان هلا معىن  ؛ال ترتعج أيها القارئ من الترمجة القبطية للعهد اجلديد) ١(

رجم السيما يف الفترة ما بني القرنني الثاين والثالث امليالديني، وعندما ت ،واضح يف أذهان مسيحيي القرون األوىل
العهد اجلديد إىل الالتينية تغيوقد أدرك . يف الترمجات األوروبية ثانيةً رت مرةًرت معاين الكلمات اليونانية، مث تغي

أي بعد ظهور  ،بداية القرن السابع عشر فعادوا إىل النص اليوناين يف ،علماء العهد اجلديد هذه احلقيقة التارخيية
أما يف الشرق فقد دخلت كل كلمات العهد اجلديد ليتورجيات الكنائس . حركة اإلصالح الربوتستانتية مبائة سنة

ورسخت معاين هذه الكلمات يف الصلوات إىل أن جاءت اللغة  ،الشرقية القبطية والسريانية واألرمينية واليونانية
مل مفردات قرآنية خاصة باإلسالم، وبعضها ليس غريباً على احملتويات العامة للعهد اجلديد، وإن العربية اليت حت

ألن الشريعة يف اليهودية واإلسالم معاً هي احملور األساسي للديانتني، بينما احملور  ؛كانت أقرب إىل العهد القدمي
 .األساسي وقاعدة املسيحية األوىل هي املسيح نفسه

ا ترمجت أسفار العهد اجلديد إىل اللغة العربية كان من الصعب جتنب الكلمات القرآنية، عندم ،وهكذا
وهي يف كل " الرب"من ضمن هذه املفردات كلمة . ولذلك دخلت كلمات قرآنية يف النص العريب للعهد اجلديد



 ١٧ 

                                                                                                                        
، ولكن يوصف بأنه "بار"ه بأن –يف القرآن  –سور القرآن خاصة باإلنسان، وال تستخدم باملرة هللا، فال يوصف اهللا 

 ".عادل"
والذي يسمع صلوات القداس يسمع الشعب وهو  meym/i[أما يف الترمجة القبطية، فالرب هو احلق 

وألن الشريعة حتدد عالقة اهللا كخالق باإلنسان، صار . vai pe qen oumeym/i am/nيقول 
فإن عالقتنا باهللا ليست فقط عالقة  ،ا يف املسيحيةأم. لكل ذي حقٍ حقه يالعدل ضرورياً؛ ألن أحكام الشريعة تعط

اخلالق باملخلوق، بل عالقة املخلص والفادي بأعضاء جسد ابنه الوحيد، فإن هذا جيعل كل تعليم عن اهللا له أساس 
ولذلك السبب جاء النص القبطي ليقدم لنا . واضح، وهو اخلالص، وهو قاعدة تفسري وشرح عالقتنا باهللا كخالق

، وهو احلق والعدل، وال يوجد متييز بني احلق والعدل إذا اعتربنا أن "δικαιοσυνη - بر"الدقيق لكلمة  املعىن
 .التعليم عن اخلالص هو األساس الذي جيب أن يبىن عليه كل تفسري لدور الشريعة

ا وهذ ،، واحلق هنا هو اإلعالن عن حمبة اهللا"لو كان بالشريعة حق" :هكذا يصبح معىن نص الرسول
ألين مت بالناموس " :١٩من رسالة غالطية، وبشكل خاص عدد  ينمن اإلصحاح الثا ٢١: ١٦ظاهر من األعداد 

، وبعد ذلك يقول الرسول إن حياته يف اجلسد هي حياة اإلميان " [ntawnq nem Vألحيا مع اهللا 
كان بالشريعة حق إذن مات املسيح إميان ابن اهللا الذي أحبين وأسلم نفسه ألجلي، لست أبطِّل نعمة اهللا ألنه لو "

واحلق هنا هو حق احملبة، وعدل الفادي؛ ولذلك عندما نتحدث عن بر اهللا، فإن بر اهللا ال تقرره ". بال سبب
 :ألننا جيب أن نضع أمام قلوبنا دائماً احلقائق التالية ؛الشريعة، بل يقرره تعليم املسيحية عن اخلالص

 .اخلطاةأجل مات القدوس من  -١
 .مات طوعياً، وبسبب من احملبة الواحدة لآلب واالبن والروح القدس -٢
 .الغفران، بل احلياة األبدية ومرياث امللكوت وأحيانا مع ابنه ويف ابنه –ليس فقط  –ملوتى باخلطايا اأعطى  -٢
تعلن جيب أن تترجم بدقة  –رغم أمهيتها القصوى  –هذا جيعلنا حنس روحياً بأن الكلمات واملفردات  

عن تعليم املسيحية الشرقية عن اخلالص، وهو تعليم ال حيتوي على تناقض بني احلق والعدل واحملبة والقداسة 
واحد ال ميكن ملسيحي أن يتجاهله، وهو أن عقيدة الثالوث ليست اإلميان بثالثة أقانيم خيضعون  لسببٍ ؛والصالح

فإننا نقرر "وواحد يف ثالثة ،ثالثة يف واحد:"ل حينما نقول د عملهم، بلطبيعة إهلية أو جوهر إهلي حيركهم ويقي ،
أن اُألقنوم هو الطبيعة، وال توجد طبيعة فوق اُألقنوم وتسود على أقانيم الثالوث، بل ال سيادة باملرة على أي شيء 

دى اهللا حق أو مهما كان ألنه ال يوجد مبدأ أو طبيعة تعلو على اهللا، فاهللا فوق كل الطبائع، ولذلك السبب ليس ل
إن هذا ينطبق . عدل أو صالح خيلق له صراعات وحرية جتعله يلجأ إىل وسائل خارجية يعاجل ا صراعه الداخلي

مثل البتولية : لكي يتفوق على الطبيعة) أحياناً مؤملاً(على اإلنسان وحده ألنه خيضع لطبيعة جتعله يبذل جهداً 
ألا مثل  ؛عانا املسيح إىل حياة تعلو على الطبيعة الروحية والبيولوجيةفقد د. وغفران اإلساءة، بل وحمبة األعداء

 .حياته اليت قدمها قرباناً ألجلنا
نكتفي بأن نذكِّر القارئ بعبارة  ،ولكي نتأكد من أن العدل هو احلق عند اهللا، وليس عند البشر 

سر السلوك املقدس واحلقيقي هو  ألن ؛)١٦: ٣تيم  ١" (عظيم هو سر التقوى اهللا ظهر يف اجلسد" :الرسول
اإلعالن العظيم الذي يدعونا ألن نتفوق على الطبيعة، أي جتسد ابن اهللا الذي وحد يف أُقنومه اإلهلي املتجسد 

 .السماء واألرض معاً
ومن يريد أكثر الرباهني وضوحاً على ما نقول عليه أن يراجع تعليم اآلباء عن عقيدة الثالوث، وبشكل  

لة القديس باسيليوس إىل أمفليخوس حيث يظهر لنا أن التمييز الوحيد املقبول عقائدياً هو التمييز بني خاص رسا
م الثالوث الواحد حسب اجلوهر، بل منيقسز بني اُألقنوم واجلوهر، وهو متييز فكري الهويت دقيق ال يسمح لنا أن ن

ا التمييز بني صفات العدل واحملبة والرمحة واحلق، فهو متييز أم .اآلب واالبن والروح القدس لتأكيد ثالوثية األقانيم
ومع أن اآلباء يف القرون اخلمسة  .غريب عن تعليم املسيحية دخل مع امتزاج الالهوت بالفلسفة يف العصر الوسيط
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ى بعد ذلك يف األوىل كانوا على وعيٍ تام بالفروق الكربى بني الالهوت املسيحي والفلسفة، إالَّ أن هذا الوعي تداع

، ولكن مل يغب "اخلالصة الالهوتية"الغرب بعد مصاحلة الالهوت مع فلسفة أرسطو يف كتابات توما األكويين يف 
هذا الوعي باملرة يف التيار النسكي واملؤلفات الروحية يف الغرب، بل ظل الالهوت مسيحياً بعيداً عن تأثري الفلسفة 

يف مؤلفات إيكهارت ونالسيما الذين اتبعوا مدرسة القديس فرانسيس األسيزي ١٤: ١٢اك القرون س. 
الالهوت عن الفلسفة اليونانية يف مؤلفات مسعان  لفصلأما يف الشرق فقد بدأت احملاوالت اجلادة  

الالهويت اجلديد وغريغوريوس باالماس، ولكن هذه احملاوالت مل تنجح متاماً، إذ عاد الالهوت األرثوذكسي يف 
رن الثامن عشر والقرن التاسع عشر إىل قبول النظام الفلسفي الالهويت الذي أبدعه العصر الوسيط حىت مطلع الق

علماء الالهوت اليونان والروس يف مطلع القرن العشرين، وبدأت مراجعة املؤلفات الالهوتية للعودة إىل  ظاستيق
السيما اإلفخارستيا كدعامة حلياة مسيحية الوعي اآلبائي واالحتفاظ بالصالة والليتورجية واألسرار الكنسية 

 .أرثوذكسية
وال جيب أن ننسى دور الذين كتبوا باللغة العربية يف مصر وسوريا والعراق، فقد حفظ هؤالء شعلة  

اإلميان وانشغلوا باحلوار الالهويت مع اإلسالم ومع علماء املسلمني، وكان الدفاع عن التعليم املسيحي يتطلب من 
وأمام استعارة الفكر . رة كل األدوات املمكنة لشرح العقيدة املسيحية السيما التجسد والثالوثهؤالء استعا

الفلسفي اليوناين الذي دخل علم الكالم والفلسفة اإلسالمية يف املؤلفات اإلسالمية، واستعارة النقد الفلسفي هلدم 
مث دفاع  ،لطربي، وأبو عيسى الوراق وغريهمعقيدة الثالوث، وهو ما نراه يف الرد على النصارى لعلي بن ربان ا

دي وغريهالهويتِّ الكنيسة السريانية ويف مقدمة هؤالء حيي بن ع. 
ال جند طريقاً  ،أمام هذا اجلسر اهلائل من الكتابات اليونانية والسريانية والقبطية والعربية بعد ذلك 

 :د لنا بكل دقة كيف نشرح اإلميان األرثوذكسيواضحاً سوى العودة إىل املبادئ الالهوتية اآلبائية اليت حتد
 .بالتمييز الدقيق بني الالهوت والفلسفة :أوالً
وبني تعليم اإلجنيل كما دون  ،بالتمييز الدقيق بني املبادئ السائدة يف احلضارات والثقافات املختلفة :ثانياً
 .يف العهد اجلديد
ا يف الثالوث، وهي شركتنا يف حياة االبن الوحيد ربنا بعزل العناصر العقلية اليت ال ختص شركتن :ثالثاً

 .يسوع املسيح بنعمة وسكىن الروح القدس
بالعودة إىل األسرار والصلوات الليتورجية لكي نسمع دقات قلب وأنفاس جسد املسيح احلي  :رابعاً

 ).العبادة(الكنيسة الذي يدعونا للخدمة 
األرثوذكسي الذي حيفظ لنا يف داخله احلياة املسيحية  هذه احملاور األربعة تشكِّل املربع الكنسي 

 .األرثوذكسية
وإذا رجعنا إىل املوضوع األصلي، وهو التمييز بني صفات اهللا واستعمال صفة معينة لتسود على أعمال  

اإلهلي فإننا نعلم أن العالقة بني اجلوهر  ،الثالوث مثل سيادة العدل على احملبة، أو احلق على الرمحة، أو غريها
، )يف اإلسالم(وصفات اهللا له تاريخ قدمي بدأ أوالً يف األريوسية مث األنومية، ونقلَ الصراع برمته إىل السنة واملعتزلة 

مث استقر بعد ذلك يف الالهوت الشرقي املسيحي العريب الذي انقطعت الصلة بينه وبني مؤلفات اآلباء، والذي يعبر 
كل فصاحة ودقة يف متييزه بني العدل والرمحة، وهو متييز غريب عن املسيحية الشرقية عنه ميمر العبد اململوك ب

 :هنا نكتفي بثالث حقائق معلنة يف الكتاب املقدس ودونت بكل دقة يف كتابات اآلباء. والغربية معاً
عهد القدمي عن مل يعلن لنا اهللا شيئاً عن جوهره، بل كان اإلعالن والزال منذ ظهورات اهللا يف ال :أوالً

وعندما ترجم يهود اإلسكندرية العهد القدمي إىل . فنوئيل، أي عن اُألقنوم" وجه اهللا"االسم والوعد والعهد وعن 
هذا يعين أننا ال جند إعالناً عن موضوع عقلي  PROSOPONإىل " فنوئيل"اللغة اليونانية حتولت الكلمة العربانية 
 . يف أقانيم الثالوثامسه اجلوهر، بل إعالناً عن شخص اهللا
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ماً إياه لنا على أنه مل يعلن لنا االبن ربنا يسوع املسيح شيئاً عن جوهر اهللا، بل أعلن عن اآلب مقد :ثانياً

 .هو أصل وهو جوهر الالهوت، وبذلك مل يعد لدينا موضوع امسه اجلوهر، بل أُقنوم اآلب
وم الروح القدس، وهو ليس صفة من صفات مل يسكن فينا جوهر الالهوت، بل يسكن فينا أقن :ثالثاً

 .اهللا، بل هو الشخص أو اُألقنوم الثالث الذي يعطي لنا االستنارة واحلياة ويقودنا ويربينا يف املسيح
هذه احلقائق الثالث جتعلنا حنصر كل ما يقال عن جوهر اهللا داخل شركة األقانيم على النحو الذي  

الذي مسعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه وملسته أيدينا ) األزل(البدء الذي كان من " :قدمه القديس يوحنا
، وكلمة احلياة هنا ليست النطق أي الكلمة املسموعة أو )"بشارة اإلجنيل(من جهة كلمة احلياة ) التجسد اإلهلي(

وقد رأينا "بل الكلمة  ،، واحلياة ليست كلمة"فإن احلياة أُُظهرت" :املكتوبة؛ ألن القديس يوحنا يقول بعد ذلك
، وهنا نرى أُقنوم اآلب واالبن معاً يف وحدة "ونشهد وخنربكم باحلياة األبدية اليت كانت عند اآلب وأُظهرت لنا

أي أُعطيت؛ ألن احلياة ال تعطى " أُظهرت لنا" :وبعد ذلك يقول القديس يوحنا. احلياة األبدية، وهي شركة األقانيم
أي كنيسة (، أما شركتنا حنن )الكنيسة(لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا " :يقول بكلمة مهما كانت، ولذلك

، وهي هنا شركة وحياة أبدية ال ختضع ألي متييز )٣: ١يو ١" (، فهي مع اآلب ومع ابنه يسوع املسيح)الرسل
اة أبدية يظل فيها ة، هي حيدمه الشركة يف حياة واحعقلي فلسفي، بل ختضع للتمييز الالهويت الدقيق الذي تقد

وعندما نقول . ألن الشركة حتفظ متاير واختالف اهللا الثالوث عن اإلنسان ؛الثالوث هو الثالوث والبشر هم البشر
دعوة اهللا "الشركة، فإننا نؤكد الشركة املعلنة، وليست الشركة اليت ختضع ألهواء اإلنسان، بل الشركة حسب 

رك يف حياة اهللا، فإن هذه الشركة حمددة بالنعمة وليست خاضعة إلرادة وإذا كنا نشت". العليا يف يسوع املسيح
وقوام الشركة هو النعمة، والنعمة أُعطيت . اإلنسان، بل إلرادة الثالوث؛ ألن إرادة الثالوث هي اليت حتدد الشركة

نسانية فيه إىل وصل باإل، أي حسب جتديد الطبيعة اإلنسانية ليسوع املسيح نفسه الذي "ملء قامة املسيح"حسب 
، ويتم "البكر"أوالً؛ ألنه  فيه هوهذا، مت . ، أي وصل ناسوته إىل كل كمال ميكن أن تناله اإلنسانيةالكمال األبدي

هذا فينا حىت يصل إىل الكمال يف يوم القيامة عندما نلبس جسد اد الذي لن ختتلف طبيعته عن طبيعة جسد ربنا 
سوف يغير جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد جمده، حسب ": حسب عبارة الرسول –يسوع؛ ألنه 

أضعف بكثري من األصل " صورة جسد جمده"والترمجة العربية ). ٢١: ٣فلييب " (استطاععته أن خيضع كل شيء
 μορφηإىل كلمة  σύμأي ذات الصورة اليت نناهلا بسبب إضافة  σύμμορφονاليوناين؛ ألن كلمة صورة هي 

والتحول هنا هو بسبب . نفسه، وهي هنا صورة جسد جمده الذي نأخذه أيضاً يف اإلفخارستيافهي صورة املسيح 
أي حول الناسوت اخلاص به ليكون هو بداية اجلنس البشري اجلديد،  حولنا فيهشركة أقنوم االبن يف طبعنا، فقد 

كل الكنائس األرثوذكسية بعد  ولذلك يصبح االلتصاق باملسيح، وهو التعبري الذي ورد يف خدمة املعمودية يف
 :هذا جيعلنا حندد شركتنا يف املسيح على هذا النحو. جحد الشيطان
 .شركة نعمة حسب دعوة اهللا :أوالً
هي شركة حتول ال يتم بإرادة اإلنسان وحدها، بل بااللتصاق الشخصي باملسيح؛ ألن ذلك هو  :ثانياً

 ١(خصي باملسيح، وعن طريق املسيح ألنه هو الوسيط الواحد أهم ما جاء يف بشارة اإلجنيل، وهو االلتصاق الش
ومن يقرأ صلوات القسمة املتنوعة اليت ). ١٢: ٤أع (واالسم الواحد الذي جيب به أن خنلص  ،)٥: ٢تيمو 

ومعه الكنيسة كلها دون أن يكون  ،حفظت لنا روح وتعليم اآلباء يدرك أنه أمام املسيح نفسه الكائن على املذبح
 .وتصبح النعمة بذلك هي الشركة احلقيقية يف حياة ابن اهللا ،وبينه وسيط آخر بيننا

أيها األحباء حنن اآلن " :وحتول اإلنسان لكي يكون مثل املسيح هو تعبري القديس يوحنا اإلجنيلي :ثالثاً
بضعف اجلسد، ومل ألننا ال نزال حماطني  ؛"ومل يظهر بعد ماذا سنكون"تعين حقيقة تخترب " اآلن"، و"أوالد اهللا

نكون مثل ألننا سنراه كما "، أي جميء الرب يسوع "ولكن نعلم أنه عندما يظهر" ،يتحول جسدنا إىل جسد القيامة
وكل من عنده هذا الرجاء "، ويؤكد الرسول أن هذه العطية الفائقة ليست جماالً لكربياء ومشوخ الروح، بل "هو
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 املسيح يسوع مصدر حياتنا اجلديدة
 ١٦- عندما جدهلا مـن  د ابن اهللا ربنا يسوع املسيح اإلنسانية اجلديدة، حو

صار هو األول أو البكر أو البداية، فهذه كلها كلمات ذات داللـة   .املوت إىل احلياة
ألن لـه   ؛"البكر"وهو , ألنه آدم اجلديد ؛"األول"هو : واحدة تؤكد لنا أسبقية املسيح

ألنه ال يوجد آخـر غـريه    ؛وهو البداية. كما قال الرسول )٢٩: ٨رو (" أخوة كثريين"
 .يةً وحياةً جديدةً ملن ساد عليهم املوتميلك أن يعطي بدا

 :ذكره الرسـول يف كلمـة مـوجزة    ،والفرق بني آدم األول، وآدم األخري 
، أما "eu'u,/ ecwnq - نفساً حيةً"، وأيضاً "اإلنسان األول من األرض"

 كـور  ١(" oupna eftanqo يعطي احلياة فهو روحpiqae آدم األخري 

 فنلبس صـورة  ،ياألرض) أيقونة( hikwn ا صورةوكما لبسن" :، وأضاف)٤٦: ١٥
hikwn  هذه الصورة". )٤٩: ١٥كور ١(الذي من السماء hikwn    عطـى لنـاال ت

                                                                                                                        
٣ - ١: ٣يو  ١" (يطهر نفسه به كما هو طاهر .(ل يف كيان هنا نرى أن السلوك األخالقي املسيحي هو حتو

 –غاية  –اجتاه  –قوة  –أصل : والكلمات .اإلنسان يأخذ أصله وقوته واجتاهه وغايته ومصريه يف املسيح وباملسيح
 .اهن مصري، وردت كلها يف كتابات اآلباء ويف العهد اجلديد نفسه، ولكن اال ال يسمح لنا بأن نناقشها

ألننا  ؛إننا سنكون مثله، فهذا عائد إىل الشركة واحلياة معاً –حسب بشارة اإلجنيل  –وإذا قلنا  :رابعاً
 ،نولد يف املعمودية من املاء والروح، وعلى مثال ميالده من العذراء، أي بال أب بيولوجي وبدون حبل بزرع بشر

وقد ذكر اآلباء الكثري يف هذا . صدر حياتنا اجلديدةوبوساطة املسيح نفسه م ،بل بعمل كلمة اهللا والروح القدس
ألن املصدر يظل املصدر وأزلية االبن الكلمة هي اليت تسمح لنا  ؛ولكننا لن نكون مثل املسيح االبن الوحيد. الصدد

، )١٩: ٢كولوسي (الذي تنمو منه مجيع األعضاء " الرأس"وللمصدر اسم آخر يف التعليم الرسويل هو . بالشركة
إذ يظل الرأس هو الرأس الذي منه تأخذ مجيع األعضاء بدايتها وحياا وحركتها  ؛ل باملرة يف أعضاء اجلسدحتو وال

 .ومكاا يف اجلسد
ألن كل ملء الالهوت  ؛إىل األبد بواسطة الالهوت اًوقائم اًوموحد اًيظل كل هذا متماسك :خامساً

 :أوالًهذا امللء هو ). ١٦: ١يوحنا  – ٩: ٢كولوسي (من ملئه  جسدياً يف االبن املتجسد ومنه حنن أخذنا حلَّ
مع بعض ووحدتنا بعضنا اليت حتفظ وحدتنا ) ٣: ٢كو (كنوز احلكمة واملعرفة  :وثانياًقوة احلياة اليت جتمع الكل، 

يغري شكل  الذي سوف"له على صورة االبن وهو األهم إن بقاء كل عضو حي متألِّه بنعمة حتو :وثالثاًبالثالوث، 
فال جمد للناسوت  ،، وجمد الرب هو إلوهيته)٢١: ٣فلييب ..." (جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد جمده 

ر إىل تلك وحنن ناظرين جمد الرب بوجه مكشوف كما يف مرآة نتغي" :بدون الالهوت، ولذلك يقول الرسول
والوجه املكشوف حسب األصل القبطي ). ١٨: ٣كور  ٢" (الصورة عينها من جمد إىل جمد كما من الرب الروح

 .أي إعالن ليس فيه غموض باملرة ouoh ef[wrp هو الوجه غري املغطى
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الذي فشل يف اسـتيعاب عطيـة   " احلس اآلدمي"حسب مقاييس األرضيات وحسب 
يف  ا يف األسرار، ونراهـا مرسـومةً  " حنس"وحنن . صورة اهللا لنا، بل حسب املسيح

 .ل يف صلوات الليتورجية وتسابيح الكنيسة اجلامعة األرثوذكسيةوضوحٍ كام
، احلياة األرضية اليت نشارك فيها الكائنـات  "النفس احلية"يعين الرسول بـ و 

لنا إىل كائنـات أرضـية  األخرى، ولذلك إذا أغلقنا على أنفسنا احلياة األرضية، حتو .
اخلطايا اليت تغلق علينـا احليـاة،   و ،ات اجلسدلنا، أي احلياة حسب لذَّ وهذا معروف

والكـذب وسـائر    والزنالنا إىل كائنات أرضية ترضى باحلسد والغضب والقتل وحتو
لنا عندما  اخلطايا اليت متيت النفس أي احلياة اإلنسانية؛ ألن موت النفس باخلطية ظاهر

 ،ه العاقلـة أي اإلدراك وانقسام الفكر، أي قوا ،احنالل القوى الروحية الداخليةندرس 
ل هذه القوى حتت سـيطرة اللـذات إىل قـوى    وحتو .وهي الفهم والتصور والذكاء

ضعف اإلرادة وتفصل العقل عن اجلسد وأحياناً حتـول اجلسـد إىل أداة   ت ،متصارعة
ومصدر حتاول أن تشبع منه النفس، رغم أنه هو جسدها وكياا املنظـور الـذي ال   

 .ميكن فصله عن النفس
وعدم قدرته على  ،خطر مظاهر املوت الروحي هو جهل اإلنسان خبالقهولعل أ

السموات واألرض، وهو اجلهل الذي يعالَج يف احلياة النسـكية  : إدراك أنه ميأل الكل
وهكـذا يغلـق   . وخدمة األخوة ،ومداومة اهلذيذ يف الكتب املقدسة ،بالصالة الدائمة

آليت مـن روح احلكمـة، روح يسـوع    ومينع عنه نور املعرفة ا ،اجلهل على اإلنسان
يبدأ ميالدنا اجلديـد   –حسب الترتيب الرسويل  –ولذلك . املسيح، أي الروح القدس

 .باالستنارة وإشراق املعرفة اإلهلية، أي معرفة اخلالق لكي تبدأ يف إبادة اجلهل
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 احلياة اجلديدة اليت نأخذها من الرب يسوع املسيح
ن ، وم"احلياة"ن هو أن يأيت مإىل ج تاحن انبسبب سيادة املوت علينا، ك -١٧ 

الداء اخلفي الذي هو أساس  ،، ويبيد املوتثانيةً لكي يعطي احلياة مرةً ؛له قدرة اخللق
الكلمة واالبن  ،جاء إلينا ابن اهللا احلي، اُألقنوم الثاينوقد ). العصيان(ي ومصدر التعد

املساوي لآلب يف "و ،طبعه اإلهلي حسب" االبن"والذي هو  ،الوحيد الذي هو احلياة
 .والواحد يف الثالوث القدوس ،"اجلوهر

ـ   ص وعندما نذكر هذه األلقاب والصفات، فإننا نؤكد قدرة الفـادي واملخلِّ
رب السموات واألرض الذي ظهر يف شكلنا ومحلنا فيه باالحتاد بالطبيعـة اإلنسـانية   

 .رة مرميالدة اإلله القديسة الطاهاآلدمية اليت أخذها من و
 .هو االبن، وحنن بالطبيعة عبيد ورقيق يف سالسل اخلطية *
 .هو الكلمة، وحنن بالطبيعة جنهل اهللا وحنيا يف ظلمة اجلهل *
وال نساوي شيئاً؛ ألننا خلقنا بل  ،هو مساوٍ لآلب، وحنن ال نساوي اآلب *

 .من العدم، وليس لنا وجود واجب قادر على البقاء بقدراته املخلوقة
أف (" كنا بالطبيعة أبناء الغضب" –كما قال الرسول  –هو ابن اهللا، وحنن  *

٣: ٢(أي  ،"يسـوع "كل هذه الصفات اإلهلية يف امسه اخلاص بـه   ، ولذلك مجع االبن
ألنه جاء لكي خيلصنا من خطايانا املرة وعبوديتنـا   ؛دعي كذلك قديهوه املخلص، و

 .القاسية
، فإننا جنمع كل ما نؤمن به يف هـاتني  "سيحالرب يسوع امل" :وعندما نقول 

 .الكلمتني
حنن نأخذ احلياة اجلديدة من الرب يسوع مباشرةً، وهذا ما تعلنـه األسـرار    

وإذا بدأنا بترتيب اآلباء الرسل القديسني، فإننا يف سر املعمودية ننتقل مـن  . السمائية
أي  ،املدعوة ألن تكون أُقنوماًالعبودية آلدم األول، أي من الطبيعة اآلدمية إىل الطبيعة 
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يتصـور  "تتكون من جديد، وحسب كلمات التقوى لرسول الرب يسوع املسـيح  
 h/poctacic أي شخصاً hikwn ، أي أن نصبح أيقونه)١٩: ٤غل (" املسيح

، لذلك جاء الرب وأعاد خلقتنا " hikwnصورة اهللا "أن يكون يف بعد أن فشل آدم 
دنا يف ألنه أباد املوت مبوته وجـد  ؛الالهوت بالناسوت على صورته، أي صورة احتاد

عن  إذ جعل الناسوت أو الطبيعة اخلاصة بنا، طبيعته الذاتية اليت ال حتيا مستقلةً ،أُقنومه
به حسب التسليم الرسويل  عنه حسب تعليم اهلراطقة، بل متحدةً الالهوت أو منفصلةً

نيقية وأفسـس،  : اء يف اامع املقدسةوصاغه اآلب ،الذي قبلناه من الرب ومن الرسل
تسليماً يؤكد خالصنا يف املسيح يسوع، ويؤكد االحتاد، وما كسبه الناسوت العـاري  

والذي لبس جمد الالهوت وقوته وحياته وشركته مع اآلب ومع الروح  ،من كل شيء
ـ  ،لذلك جاء الرب االبن الوحيد وبدأ بالتبين. القدس وت وأكمل التدبري مبرياث امللك

 .بصعوده إىل السماء
ليست " –كما قال الرسول  –حنن ال نستطيع أن حندد احلياة اجلديدة؛ ألا  

، إا من )١٣: ١يو (" حلم ودم ومشيئة إنسان"، ليست من )١١: ٩عب (" من هذه اخلليقة
كما نتحدث عن األمور األرضية،  ،ر علينا أن نتحدث عنها بإفاضةفوق، ولذلك يتعذَّ

، أعلن لنا هذه احلياة يف حياته "احلق املتجسد"ألنه هو  ؛م احلقب يسوع معلِّولكن الر
 .اإلهلية املتجسدة

من الالهوت أخذ الناسوت كل شيء، ومع أنه ولد من العذراء القديسة مرمي  
حق وإنسانٌ حق، واحد إله معنا حسب الناسوت،  مع اآلب حسب الالهوت، وواحد

–حسب التـدبري   -ومساوٍ لنا حسب التدبري، إالَّ أنه  مساوٍ لآلب حسب الالهوت،
جعل بدية حياته وبداية وجوده كإنسان، ليس من القانون اخلاص بـاخللق األول أي  
الوالدة اجلسدانية حسب اجلسد ومثرة الزواج، بل حسب اخللـق اجلديـد الـوالدة    

اء القديسـة  اجلسدانية حسب الروح القدس، ولذلك ولد من الروح القدس ومن العذر
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جبسد ونفـس   –ما عدا اخلطية وحدها  –مرمي والدة اإلله إنساناً كامالً يف كل شيء 
 .عاقلة وإرادة ونطق وأعضاء جسدية كاملة ألنه آدم اجلديد

وعندما مجع الالهوت والناسوت يف أُقنومه الواحد، أي اإلله االبن الوحيـد   
لتاريخ احتاد الالهـوت بالناسـوت،   س حسب التدبري، فقد أدخل ألول مرة يف ااملتأن

وجعل االحتاد بداية اجلنس البشري اجلديد، ولذلك صار مرياث اخلليقة اجلديدة احتادنا 
باهللا حسب تدبري التجسد، أي أن نبقى بشراً كما بقى ناسـوت االبـن، وأن نظـل    

لَن يف خملوقني من آدم األول كما خلق ناسوت االبن، ولكن بقوة خلق الثالوث اليت تع
وفيها ننال عربون قيامة الـرب   ،املعمودية اليت نولد فيها ميالداً روحياً للنفس واجلسد

، ولـذلك يقـول الرسـول    )٢٣: ٨رو (" متوقعني التبين فداء أجسادنا"يسوع املسيح 
بل مما ال يفىن بكلمـة اهللا احليـة    ،)زرع الرجل(مولودين مرةً ثانيةً ال من زرع يفىن "

ألن كل جسد كعشب، وكل جمد إنسـان كزهـر    ؛)القدرة اخلالقة(بد الباقية إىل األ
وهذه هي الكلمة . أما كلمة الرب فتثبت إىل األبد. عشب، العشب يبس وزهره سقط

 .)٢٥ - ٢٣: ١بط ١(" اليت بشرمت ا
وهكذا جيئ ميالدنا الثاين من فوق كما قال الرب يسوع ملعلم إسرائيل، ليس 

، بل الوالدة من اهللا، من القوة اخلالقـة  )حرفياً الطبيعية(دة البيولوجية بالعودة إىل الوال
وبه ننال ختـوم الـرب    ،اليت لروح احلياة، الرب احمليي، الروح القدس الذي به نعتمد

ختم الروح القدس يف مسحة املريون اإلهلية على أعضاء اجلسد اليت هي  ،على أجسادنا
 ،أصله يف الروح أو يف الـنفس  ،ضو جسدي فيناألن كل ع ؛أعضاء الروح اإلنسانية

ألن اجلسد هو  ؛ويظهرها فينا ،ويعلن حركتها وحياا ،هو يعبر عن الروح أو النفسو
وعدم ظهور . للروح اإلنسانية) األيقونة املنظورة( hikwn nau الشكل املنظور

بيد، بل يظل ال يعين أن عضو الروح قد أُ ،بعض أعضاء اجلسد عند املشوهني أو قطعها
أصله يف الروح منتظراً كمال اخللق يف يوم قيامتنا العامة الذي ننتظره بفـرحٍ وصـرب،   
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ذه النعمة اآلتية اليت أس علن يف يـوم   ،سها فيناولذلك يبشرنا الرسولواليت سوف ت
ـا إلـيكم عنـد    ألقوا رجائكم بالتمام على النعمة اليت يؤتى "جميء الرب للدينونة 

 .)١٣: ١بط ١(" استعالن يسوع املسيح
هذه عطية الـرب يسـوع   : "كان األب زكريا يقبل جسده، وكان يقول لنا

روحياً إىل أن رقد يف الرب  ن غربته فرِحاً ذه العطية فرحاً، وسار زما"اإلله املتجسد
شكل جسد تواضعنا ر منتظراً معنا اإلعالن األخري لربنا يسوع املسيح الذي سوف يغي

 .)٢١: ٣راجع أف (" لكي يكون على صورة جسد جمده

 الوالدة اجلديدة يف سر املعمودية
ألن كلمة اهللا احلية  ؛ال جيب أن خنطئ يف فهم كلمات الرسول بطرس -١٨ 

الـيت ـا خلـق     logocالباقية هي قوة الثالوث، وهي القوة العاقلة أي اللوغس 
ندما ندرك هذه القوة حسب كلمات الوحي املقدس، الثالوث السموات واألرض، وع

 واهللا ال يتكلم لغـةً . )٦، ٣: ١تك (..." قال اهللا ليكن " :فإننا نسمع األنبياء يقولون لنا
ألن إعالن اخللق جيب أن يعطى لنا حسب إدراكنا، وملا جاء يـوم العنصـرة    ؛معينةً

وتكلم اآلباء الرسل بلغات أنه ال توجد لـدى اهللا لغـة    أعلن الروح القدس ،متنوعة
وجتسد االبن أعطى لنـا حريـة    .خاصة، وإمنا لغة الروح القدس هي احلق، أي االبن

ه ما سوف حيدث يوم العنصـرة؛ ألن الرسـل   دمؤكداً لنا جتس ،استخدام كل اللغات
روا حىت بلغة العرب وأهل اليونان وغريهم، فقد جاء احلق بال لغة وبال كلمات ملن بش
أي برؤيا الروح القدس الذي يعطـي لنـا    ،و قادر على أن يدرك احلق بال كلماته

 .إدراك ما يراه الروح القدس حسب اهللا وما يعلو على الكلمات
ك فإن قوة النطق واإلدراك فينا ال ميكن أن تدرِ ،ولكن ألننا ال نزال يف اجلسد 

ويدخل جمال" احلس الروحي"حىت يعلو  ؛م بدون كلماتأو تفه eckopoc  الروح
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وعندما نرتل . وما سيكون حسب إعالن الروح القدس ،أي رؤية ما هو كائن ،القدس
، فـإن كـل   "قدوس، قدوس، قدوس رب الصاباؤت"يف الكنيسة تسبحة الشاروبيم 

وما يوحد هذه اللغات ليس احلروف، وإمنا قداسة الثالوث  ،كنيسة ترتلها حسب لغتها
وف والكلمات، وندركها من خالل نوالنا تقديس الـروح  القدوس اليت تعلو على احلر

 .ونرتفع ذه النعمة إىل تسبيح السمائيني ،القدس للجسد والروح
 –حسب الروح القدس  )اخلدمة( وهو حرية العبادة -ولذلك السبب نفسه 

ال نقول كلمات الرب يف العشاء السري، فقد شكر، ولكن مل يسـلِّم لنـا الرسـل    
ن قوة السر ليس فيما نطق به الرب، بل فيما أعطـاه؛ ألن عطـاء   أل ؛كلمات الشكر

عيد كلماتاجلسد والدم يعلو على كل كلمة ونطق، فنحن لسنا سحرةً ن هلا قوة  معينة
شـكر،  :"وكلمات السـر  . نة لناخاصة، بل نعبد وخندم الثالوث حسب النعمة املعلَ

وليست حسـب   ،روح احلياة، إمنا هي ترتيب اإلدراك حسب ترتيب "وبارك، وقدس
حدود ومعاين الكلمات؛ ألن الشكر والربكة خاصني برئيس الكهنة، والتقديس خاص 

 - ١٤: ١٦يـو  (بالروح القدس الذي خيدم أسرار االبن، ويأخذ مما له ويعطي الكنيسـة  

 .، ويبقى هذا كله خدمة واحدة للثالوث القدوس)١٥
حتدد الطريق؛ ألن  ه مثل عالماتال تعلن الكلمات احلق، وإمنا تشري إلي -١٩

ومل يكن التجسد كلمات، بل صارت كلمات املتجسد . احلق هو أُقنوم االبن املتجسد
اًورموز عالمات للحق، أي لشخصه اإلهلي املتجسد وإشارات. 

د مكتوبةً هذا فرقعلى لـوحي   كبري بني العهدين؛ ألن الوصايا العشر مل تع
ارت أساس الشريعة اجلديدة، شريعة احليـاة الـيت   حجر أي كلمات منقوشة، بل ص

ـ  ،كتب بشركة تامة يف حياة االبن وبنعمة الروح القدس خادم أسرار االبـن ت ن ومعل
، بل "ذحباً"ومل يعد القتل كما كان يف العهد القدمي . وقائد اخلليقة حنو اآلب ،الثالوث

قيقي للقتل الذي يتزوج صار الروح القدس شفاًء لقلب اإلنسان من الغضب الوالد احل
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راً القلب بتواضـع  املرأة الشريرة الكربياء، وكال الوالدين يرتعهما الروح القدس مطه
تاً للنفس واجلسد وكل قـوى اإلنسـان يف   ومثب ،ساً الفكر مبحبة اآلبومقد ،املسيح

 .إعالنات وقوة حياة الدهر اآليت، وهو ما يقلع الكربياء والغضب معاً
ليس بني اإلنسان ولوحي احلجر اللذين نقش عليهمـا   ،الصراعهكذا صار 

 ذاتية عقلية ليس كحركة ،الناموس، بل صراع القلب حنو إدراك احلق بالتقديس وباحملبة
من اإلنسان، بل كشركة يف حياة الرب وموته احمليي وقيامته، شـركة أساسـها    نابعة

 .واستمرارها يف الروح القدس وقوا وتقديسها ،ومصدرها اآلب ،االبن املتجسد

 آدم األخري ربنا يسوع املسيح
كور  ١(" الرب من السماء"عندما قال الرسول بولس إن آدم األخري هو  -٢٠ 

داً لنا أن الرب هو آدم أو هـو  مؤكِّ ،، فقد وضع لنا أساس العهد اجلديد كله)٤٧: ١٥
ا احلبل املثلـث الـذي ال   هذ". من السماء"، وإنه "الرب"، وإنه هو "اإلنسان الثاين"

 إلوهيـة د االبن، والبناء اإلهلي أي ، يؤكد األساس اإلنساين، أي جتس)١٢: ٤أم (ينقطع 
(الرب، والبنية السماوية اليت أقامها الروح القدس

6F

ألننا حسب تدبري االبن املعلن يف ؛ )١
 ،هبة احلياة األبدية) أُقنومه(د أن الرب جاء إلينا حامالً يف كيانه نؤكِّ ،األسفار املقدسة

بل قهرت املوت علـى   ،اليت ال ميكن أن يصل إليها املوت) األقنومية(أي حياته الذاتية 
(الصليب املكرم

7F

٢(. 
 كيف بىن الرب هذا البيت؟ 

                                                 
وردت عند أكليمنضس السكندري كاسم لشرح  τεχνολογίαقدمية  حرفياً التكنولوجيا وهي كلمة يونانية) ١(

وعند غريغوريوس ). ٣٤٨: ٨جملد  ٩: ١املريب (التعليم الالهويت املتكامل شرحاً منظماً حسب قواعد التقوى 
، وعند القديس باسيليوس وتعين استخدام املهارة والذكاء يف )٣٣٧: ٥٤جملد  ١الرد على أنوميوس (النيصي 
بطرس الدمشقي " هندسة وبنية الروح القدس"وعند اآلباء النساك مبعىن ). ٧٦: ٣٢جملد  ٣الروح القدس (الشرح 

 .١٠٦عامود  ٤ناين النص اليو -الفيلوكاليا  –
)٢ (مل يغلب الرب والقيامة أعطت اخللود وقيامة اجلسد . بالقيامة، بل غلبه على الصليب؛ ألنه غلبه قبل موته املوت

 .وحياة أبدية للجسد والروح
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مل يكن من هذه اخلليقة اليت ال تستطيع أن تعطي احلياة األبدية؛ ألن ما جـاء   
اء األبدي إالَّ بإرادة اهللا، وإذا فقد حياتـه  من العدم ونال وجوده من اهللا ال ميلك البق

حنن نأكل لكي حنيا حياتنا األرضية املؤقتة، ولكننـا ال ننـال   . تعذَّر عليه أن يستردها
اجلوف لألطعمـة واألطعمـة   " :حياةً أبديةً من الطعام أو غريه، ولذلك قال الرسول

شـيء كمـا قـال    ؛ ألن كل )١٣: ٦كور  ١راجع (" للجوف واهللا لن حيفظ هذه وتلك
ولذلك يفىن اجلسد الشكل املنظـور  . الرسول يف موضع آخر للفناء حسب االستعمال

للروح، ولكن الروح ال تفىن بقدراتنا وال تبقى بقوة إرادتنا وال حىت بالسلوك الفاضل، 
ولكنها تنال هبة احلياة األبدية اليت حتفظها وتقيم الشكل املنظور للروح قيامة جميـدة  

 .الرب يسوع املسيححسب تعليم 
، بل يبقى إىل األبد لليس أرضياً يفىن حسب االستعما –إذن  -أساس البيت  

 – ٢٢: ١أف  – ٢٧، ٢٥: ١٥كور  ١(حسب قدرة الرب الذي وضع كل شيء حتت قدميه 

، أي له السلطان املطلق على كل ما يف السماء وعلى كل ما علـى األرض،  )٨: ٢عب 
ألنـه ملـك    ؛س واحد هو رأسه اإلهلي ورئاسته األبديةلكي جيمع الكل معاً حتت رأ

 .الدهور الذي ال يفىن
األساس السماوي هو مثل البنية؛ ألن األساس هو الرب، وحجر الزاوية هـو   

أدركنا أـم   ،دينوإذا نظرنا إىل تعليم الغنوصيني واملوح. الرب، والصخرة هي الرب
ن إالَّ الشريعة اليت تعطي هلـم خـريات   بال أساس، وبال بيت، وبال إعالن، وال ميلكو

 .ألم ال يعرفون السماويات ؛األرض وحدها يف احلياة اآلتية
، فقد أشـار  "ني على أساس الرسل واألنبياءمبني" :وعندما قال الرسول -٢١ 

، والشـهادة  "روح النبوة"، ولكن الرب هو "املصباح املنري"إىل التعليم والكلمة النبوية 
ح ربنا هي غاية النبوات، ولذلك السبب جاء انقطاع الكلمة النبوية عـن  ليسوع املسي

ألم ال يعرفون أشعياء وال أرميا وال باقي األنبياء، ولكنهم يعرفون  ؛تعليم الغنوصيني
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والذي استلم لوحي احلجر من اهللا نفسه كبداية للتعليم الـذي   ،موسى واضع الشريعة
فيه كل ملء الالهـوت   ن حلَّلء الذي أعطاه مجيب أن يقود إىل الكمال، أي إىل امل

 .)٢٣: ١أف (" ميأل الكل يف الكل"، أي الرب الذي )٩: ٢كولوسي (جسدياً 
غري مباشر رفضـهم لوسـاطة    أعلنوا بشكلٍ ،وعندما عاد هؤالء إىل الشريعة
رفض مصدره اجلهل؛ ألن الشريعة ال تقود إىل . اخلالق نفسه الكلمة ابن اآلب الوحيد

ألنه حياصر نفسه مبا يفهمه من الشريعة  ؛، وإمنا تقود اإلنسان حنو الضعف الروحياهللا
عن اخلري والشر، ويضع لذلك طقوساً صارت رباطات من حديد، ويغلق فكره علـى  
نفسه باحثاً عن املمنوع واملسموح لكي يطلب ما هو قادر على أن يقوم به، وعنـدما  

كلها جسدانية، وكلها من هذه اخلليقـة  يبحث عن طقوس تطهريات  ،عثر ويسقطتي
وتترك القلب فارغاً بال تطهري؛ ألن االغتساالت ال تدخل  ،رهاليت تغسل اجلسد وتطه

 .إىل داخل القلب، وتبقى نظافة للجسد مع جناسة الفكر والقلب
، جـاء  )٩: ٢كـو  (فيه كل ملء الالهوت جسدياً  لكننا نؤمن بأن الذي حلَّ 

ال تقوم على خري اإلنسان أو شره، بل على صـالح الثـالوث   بكمال الشركة، وهي 
د وصار بال خطية وهو يف اجلسد، فإننـا  وعندما نقول إن االبن له اد جتس. وحمبته

قداسة الرب يسوع، بل نؤكد أيضاً أن اخلطية ليست هي سـبب أو   طد فقال نؤكِّ
وذلك  ،لناموس فقط؛ ألنه مل يأت لكي يرفع أحكام امصدر اخلالص، بل صالح اهللا

، )١٤: ٢راجع كـو  (" ر الصك الذي كان ضدنا ورفعه من الوسطمس" :كما قال الرسول
بأعمـال   سد لنا مبوته وقيامته أن اخلالص هو عطية اهللا نناله باإلميان وليبل لكي يؤكِّ

 .)٩: ٢راجع أف (الناموس لكي ال يفتخر أحد كما قال الرسول 
نا أن كمال الناموس هو باحملبة، واحملبة ال تنفي ما د للقد جاء الرب لكي يؤكِّ 

ل ما جاء من قبل، وتبين عليه البناء اجلديد الذي مـن اهللا، ألن اهللا  هو قبلها، بل تكم
ي ظهر تعـد ألا ت ؛واهللا هو غاية كل ما هو صاحل، والشريعة صاحلة. )٨: ٤يو  ١(حمبة 



 ٣٠ 

علن جتديد الذين يقعون حتت سلطان حكـم  ألا ت ؛اإلنسان، لكن احملبة تفوق الشريعة
 :جار، وعندما يقول الـنيب األمثة والفُأجل ألن الرب مات من  ؛الشريعة مبا فيه املوت

"١٢: ٥٣أش (" أُحصي مع أمثة(خفي إىل تعد ي الغنوصـيني  ، فقد كان يشري من طرف
مة، بل كمـا  واعتبار املصلوب والصليب بال قي ،وإىل استهزاء هؤالء حبكمة الصليب

جهالة اهللا هي احلكمة اليت "وعندما قال الرسول إن ". فضيحة وجهالة" :قال الرسول
عن أن يفهـم   –الذي يعبد القوة  -، فقد أكَّد على عجز العامل "تفوق حكمة العامل

 .حكمة الصليب، أي العطاء والبذل بال مقابل وملن ال يستحق
قوة وعمل الروح القـدس الـذي   تتم الوالدة اجلديدة يف املعمودية ب -٢٢ 

وعندما استخدمت األسـفار  . دنا باالبن لكي ننال بالروح القدس شركة يف بنوتهوح
 :دت على نقطتني هامتنيفقد أكَّ ،املقدسة تعبري الوالدة اجلديدة

ولد مثل األطفال الذين ال ميلكون القدرة هي أننا ال نلد أنفسنا، بل ن :األوىل
 .قدرة األم، وهي هنا الروح القدس الذي يلدنا يف املسيحبل هي  ،على الوالدة

جيدد نفسه، ولذلك حنن أن عيد خلق كيانه، وال ال ميلك اإلنسان أن ي :الثانية
أعد ه، أي احتاده بنا، وله اسـتمراريةٌ يف جتسد ، له بدايةٌه الرب يسوع لنانولد لتجديد 

يف إبـادة   ة الروح القدس، وله كمالٌيف معموديته يف األردن عندما قَبِلَ ألجلنا مسح
لذلك السبب علينا أن ننتبه . املوت وإعالن اخللود ومرياث احلياة األبدية وقيامة اجلسد

ه الرب بتجسده ومعموديته وصلبه وقيامته وصعوده، هـو  ألن البناء اجلديد الذي أعد
 ،"اإلنسان الباطن"اء يف ألننا منر بذات مراحل البن ؛ذات البناء الذي يبنيه الرب لنا وفينا

ألننـا   ؛د بالرب يسوع يف أسرار االنضمام، ولكننا ننمو به متجهني حنـوه جفنحن نو
ننال املعمودية كأطفال، ولكننا حنتاج إىل االمتالء ومسحة الروح القدس اليت نأخذها 
يف سر املريون اإلهلي، ولكنها تشتعل فينا بالصالة والنسك وحفظ القلب، وكما قـال  

دائماً، وهو ما " الروح الناري"قديس العظيم األنبا أنطونيوس موصياً إيانا أن نطلب ال
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حرصت عليه الكنيسة اجلامعة يف صالة الساعة الثالثة، وما نطلبه يف كـل اخلـدمات   
 .اإلهلية السيما ليتورجية سر الشكر

طلب وسعي للصلب كـل يـوم مـع     يوحياتنا كمسيحيني أرثوذكسيني ه 
ي معه لكي نقوم به وفيه، نصلَب لكي ال حنيا حياةً جسدانيةً حسـب  نصل؛ ألننا الرب

، أي ماتت احلياة اجلسدانية، وحسب اجلسد حنـن  "مع املسيح صلبت" :قول الرسول
موتى؛ ألن موت اجلسد ظاهر م العمر والشيخوخة، ولكن املوت مع الرب هو يف تقد

؛ ألننا باحملبة )١٤: ٣كولوسـي  (" باط الكمالر"موت نسعى إليه باإلرادة وباحملبة اليت هي 
نذبح النية؛ ألن األعظم يسود على األقل، واألعظم هو املسيح، واألقل هـو الـدهر   

 .احلاضر الذي يعرب زمانه وال يبقى
حييا املسيح فينا على هذا النحو، وعلى قدر ما منلك من قـدرة علـى    -٢٣ 

 :التعبري
ألنه خيتفي عن جمال عمـل   ؛ذي قد ال نراههو أساس حياتنا اجلديدة ال :أوالً

ألنه ال يقتحم حياتنا عنوةً، بل يقودنـا برفـقٍ    ؛احلواس اخلمس، لكي يترك لنا حريتنا
 .وهي الشركة يف الطبيعة اإلهلية ،وبشركة حمبته حنو غاية اخلالص

ألننا ال نسلك بالنظر وبالعيان، بل باإلميـان  فذلك ) قد ال نراه(وعندما أقول  
ال يتكـرر   به حنس بالرب، وأحياناً يستعلن ابن اهللا فينا بشكل ظاهر، وهو أمر الذي

حىت يف حياة القديسني، وال ضرر من طلبه بشرط أالَّ يصبح هذه هدفاً نسعى إليه حىت 
د هذا اهلدف حمبتناال يقي. 

ني، ي الرب اإلنسانَ الباطن بالكلمة وبالتعليم الذي نسمعه من املؤمنيغذِّ :ثانياً
وباحملبة اليت منارسها لكي ننمو روحياً منواً من اهللا حنو اهللا، وهـذا هـو دور املعرفـة    

ألننا ال ننمو لكي ننال رضى اهللا، أو أن جنعلـه   ؛الصحيحة اخلالية من التعاليم الكاذبة
ا ال حنبه، وصاحلنا ، حىت عندما كن)١٩: ٤يـو   ١(بل ننمو ألنه هو أحبنا أوالً  ،حيبنا أكثر
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ألن هذا ينفي متامـاً   ؛وحنن ال نكسب ملكوت السموات باألعمال الصاحلة. أعداءك
 .حمبة اهللا لإلنسانية اليت فداها وهي ساقطة

باً لكي يقدر أن من تأمل جمر"يعاجل املسيح خطايانا بصربه اإلهلي، وبصرب  :ثالثاً
رالتصـقوا بـه،   ، فهو حيتمل كل ضعفات وسقطات وخطايا الذين "بني أيضاًيعني ا

، مؤكـداً بـذلك   )١١: ٢عب (" ال يستحي أن يدعونا أخوةً"نه إولذلك يقول الرسول 
ألنه يسعى خلفنا لكي يعيدنا إىل  ؛حىت للخروف الضال واملفقود واملرتد ،حمبته اخلاصة

 .حظرية اخلراف

 أخريا
أسألكم أن تصلّوا معي ألجلي لكي يسكن املسيح فينـا مجيعـاً؛ ألنـه يف     

(نااجتماع
8F

١( synaxis    أمر الرب بالربكة كما يقول املزمور، فهناك حيضـر الـرب
هناك أكون يف  ،إذا اجتمع اثنني أو ثالثة بامسي" :ماً وشافياً حسب اإلعالن اإلهليمعلِّ

؛ ألن اجتماع الرب بنا هو ينبوع احلياة الذي يتدفق منه بـالروح القـدس   "وسطهم
 .نصيب القديسني ويغسل كل ما فينا من دنس لكي يكون لنا

 .حتيةً يف امسه القدوس. نعمة ربنا يسوع املسيح معكم 
ألن صالة اجلماعة حمبوبة لدى الثالوث الذي هو شـركة احملبـة    ؛صلوا معاً

 .األزلية
ألن عـدم املغفـرة    ؛ال تطرحوا الضعفاء خارجاً لئال تأيت علينا دينونة عظيمة

 .لدى الرب مرذولٌ

                                                 
أي االنضمام أو االجتماع بالغري لكي  συντάσσομαί القبطي كلمة الهوتية هامة من الفعل اليوناين) ١(

ماع أعضاء جسد الرب الواحد أي الكنيسة، وهي الربكة السرائرية اخلاصة بسر املعمودية، سر يكتمل اجت
تعود إىل االعتراف  synaxisوهذه الكلمة بالذات . االنضمام للرب يف جسد واحد هو الكنيسة جسد املسيح

 ."سيحأدخل أو ألتصق خبدمتك أيها امل" συντάσσομαί σαι χριστεالشيطان  باإلميان بعد جحد
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بة؛ ألن الصالح يشـفي الكربيـاء املسـتترة يف    دوا الضعفاء بصالح وحمشد
ا احملبة فهي توحدنا باهللالقلب، أم. 

حىت ال نقـع يف وهـم    ؛وليس فقط يف الليتورجية ،لنطلب رمحة الرب دائماً 
 .وكذب وغرور االعتقاد بأننا صرنا صاحلني

لواضح ألا طريق احلياة ا ؛)األرثوذكسية(لنتمسك باإلقرار باإلميان املستقيم  
 .الذي سلك فيه اآلباء الذين سبقونا وأمثروا مثار امللكوت

احلكمة اإلجنيلية اليت جتعلنـا   -حسب مواعيد اهللا  -صلوا ألجلنا لكي ننال  
 .نقود سفينة حياتنا حنو ميناء اخلالص

 ال يزيد وال ينقص، يسوع املسيح هو هو أمس واليوم وإىل األبد،
 .ل حمبتنا هي اليت تنمو بسبب حمبتهوال تنمو حمبته بسبب حمبتنا، ب

وأقرب إلينا من قلوبنا ،االرب قريب من. 
 .سالم ورمحة ربنا يسوع معكم

 صفرونيوس
& 
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