
 

w w w . c o p t o l o g y . o r g  

 

 
 
 

 



2 

 

 خيتفي األنبا بيشوي مطران دمياط وراء جمموعة من اهلواة ال جتيد إال الصراخ 
يف رحلته  اله     ًامرافق زمياًلاختذه املطران وقد احترفت الكذب الذي  واالهتامات،

 األرثوذكسي. باإلميانويًا ملطاردة اجملاهرين اتفويضًا باب عطيُأمنذ بدأت 

بل  ،األنبا بيشوياملأجورين مبعرفة واة اهلال جيب أن ندخل يف حوار مع  
عن تعليم سيده األنبها نهنودة    ًاطاملا أن  قد أقام نفس  مدافع ،مع األنبا بيشوي نفس 

حسهب تقهو    فإننها و  أسهلوبنا،  ليس ههو  الصراخ واالهتامات. ومبا أن الثالث
 ،أسئلة خاصة بالتمييز بني املسيحية والوثنية من جهةنطرح بعض  ،األرثوذكسية نفسها

من جهٍة  ىل املسيحيةإوبني املسيحية األرثوذكسية وسائر املذاهب األخر  ال  تنتمي 
 .أخر 

ء ليست القضية هي حبث عن هذه الكلمة أو هذا النص يف كتابات اآلبا 
ميان مثل القديس أقوال ببشارة الرب نفس  أو اآلباء الذين سلمونا اإلبعض أو  ،الرسل

 اثناسيوس .. هذا مشوار طويل.

بل  ،هل تؤمن يا نيافة املطران بأن اإلنسان الذي خضع للموت اجلسدي 
 والروحي هو خالد بالطبيعة؟
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 لق من العدم.اخللود حسب الطبيعة مستحيل ملن ُخ -1

 فكيف خضع للموت؟ ،ولو كان اإلنسان خالدًا حسب الطبيعة -2

اهلل اآلب يف يسوع املسيح حسهب  اخللود باجلسد وبالروح هو عطية  ،إذن
يسهوع رب   ،"أنا هو القيامهة"  :وحسب الذي قال ،وحسب األسفار اإلهلية ،مياناإل

 احلياة.

 ثنية.هو تعليم الو ،اخللود بالطبيعة وحسب الطبيعةف

أو الذي نقول  ،باهلل "غري املائت" خاصٌّ هل يوجد نوعني من اخللود، خلوٌد 
 بالبشر؟ خاصٌّ وخلوُد "،عن  "قدوس اهلل احلي الذي ال ميوت

 من أين جاء خلود البشر يا نيافة املطران؟ -1

 هل هو عطية احلياة األبدية ال  وعدنا هبا املسيح؟ -2

كما يهدعي   –ىل ما بعد القيامة يف اليوم األخري إهل هذه العطية مؤجلة  -3
 للهجوم الكاذب؟ ستأجرهتممن اهلواة الذين أ واحٌد

 حسنًا

احلياة األبدية تعطى لنا هنا يف سر اإلفخارستيا. هذا إذا كنت تفههم مها    -
 أبدية لكل من يتناول من ". "ُيعطى عنا خالصًا وحياًة :تردده من صلوات

 هل احلياة األبدية هي غري حياة اهلل نفس ؟بالتايل هناك سؤال: و

. املسهيحية  خالٍد من كوٍن ألن اهلل جزٌء ؛نعم هي غري اهلل نفس  :الوثنية تقول
هنا هبة اهلل اآلب يف املسهيح  عن احلياة األبدية إاألرثوذكسية تقول مع يوحنا اإلجنيلي 

اة أبدية وهذه احليهاة  عطانا حيأن اهلل أ "هذه هي الشهادة :هنا هي حياة يسوع نفس إو
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: 5يوحنها  1) "احلياة األبديةومن ل  االبن فل  حياة .. هذا هو اإلل  احلق  هي يف ابن ،
11 ،20.) 

صبح اخللهود  وأ "،هليةنركاء الطبيعة اإل"فإذا قلنا كما قال رسول رب اجملد 
وكما يتصد  هلا  ،نبا ننودةحتارهبا أنت كما حارهبا من قبلك األ واحلياة األبدية بدعًة

 بقى لهك يفماذا  ،سيحيةاملتالميذك املأجورين للهجوم على ثوابت  "بدعة"اسم حتت 
 وهلم سو :

 ألنك خالد بدون اهلل. ؛الوثنية 

 القيامة مثل قيامة الفراعنة األماجد. 

 عن بشارة اإلجنيل. االرتداد 

ومها ههو ثابهت يف     ،ن يف األسفار اإلهليهة وِّوما ُد ،م ب  اآلباءهو ما يعلِّ
 الليتورجيات األرثوذكسية.

-ن ههو قهادر   م الشهداء َملعل يف جممع الكنيسة ُأ ،اكم فكركحنوسوف 
 أن يقف أمامك ويرد عليك. -برجولة أثناسيوس الرسويل

 د. جورج حبيب بباوي     


