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جورج حبيب بباوي. د  
٢٠٠٧ 



٢ 

. ، وقد طلب نيافته عدم ذكر امسه"الصامتني"، و"األحرار"تقابلت مع أحد أساقفتنا 
وافقت على .  مسموعاًبشرط أن ينشر مكتوباً ال: وطلبت تسجيل احلوار، فقال

أنت عارف اجلو اللي أحنا عايشني فيه، ولو تركت مكاين سوف : "قال يل. الفور
أو  وهذا هو احلوار كامالً دون حذف. وقبلت". يأخذه آخر ال يعرف شيئاً عن التعليم

  .إضافة

  ش التعليم بالشركة يف الطبيعة اإلهلية هو دعوة للشرك باهللا؟وم: األسقـف

غفر  –أول من صاغ هذا االام هو قداسة البابا شنودة . ه موش صحيحد: جورج. د
إىل اهللا لكي  اًآخر والشرك باهللا هو أن يضاف –اهللا له هذه السقطة الشنيعة 

أما أن ينال كل مؤمن شركة . يعبد مع اهللا، ولكي يشارك اهللا يف كل شيء
ألن اشتراك ري صحيح؛ يف الطبيعة اإلهلية لكي يعبد مع اهللا، فهو تصور غ

وشركة الكل . الكل ال يعين باملرة أن يصبح واحداً منهم شريكاً هللا يعبد
العكس هو الصحيح؛ ألن الشركة يف الطبيعة  .ركتنفي متاماً خطية الش

أي أننا نعبد اآلب يف . اإلهلية هي دعوة لعبادة مسيحية حسب إجنيل املسيح
وح القدس الرب احمليي الذي يشفع فينا ابنه يسوع املسيح الساكن فينا بالر

  .)٢٦: ٨رو (

  .أرجوك حدد كالمك علشان نفهم: األسقـف

ويعترف كل ... لكي جتثو كل ركبة " :يقول الرسول بولس. حاضر: جورج. د
هذه عبادة حسب . )١٠: ٢فيليب (" د اهللا اآلب يسوع هو رب"لسان أن 

ح القدس، والروح القدس حنن نصلي بالرو. جمد املسيح، وحسب التدبري
أرسل اهللا روح ابنه إىل قلوبكم صارخاً "الساكن فينا هو الذي ينادي اآلب 

حنن ال نعبد اهللا كما عبده شعب العهد القدمي، . )٤: ٤غال (" أبا أيها اآلب
تقدم به وفيه كل  ولكن ألن املسيح فينا كرأس اجلسد الواحد، الكنيسةُ

نعبد اهللا عبادة حقيقية مسيحية أرثوذكسية  حنن ال نستطيع أن. الصلوات
بدون الشركة يف الطبيعة اإلهلية؛ ألن كل صالة هي يف االبن وبالروح 

عطيت لنا وعندما ندعو اآلب أبانا، فهذا مصدره عطية التبين اليت أُ. القدس



٣ 

ا كل الذين قبلوه أعطاهم سلطاناً أن يصريوا أبناء وأم"بسلطان اآلب نفسه 
  .)١٣ - ١٢: ١يو (" وا من اهللالو: "، وبعد ذلك يقول"ملؤمنون بامسهاهللا، أي ا

الزم نفصل بني سكىن الروح القدس، وعطية التبين، والشركة يف الطبيعة : ألسقـفا
  .اإلهلية

  ليه؟: جورج. د

أنت سيحت . هذه ثالثة موضوعات منفصلة ولكل منهم جانب خاص: األسقـف
كىن الروح القدس فينا صلنا يبقى واضح إن سا إذا فأم. الثالثة على بعض

ليست هي عطية التبين، وحىت عطية التبين ليس هلا عالقة بالشركة يف الطبيعة 
  .اإلهلية

ما يفعله أي إن سيدنا، هل تؤمن بوحدة حياة وجوهر الثالوث القدوس؟ : جورج. د
يعين . أقنوم أو يعطيه أي أقنوم ال يلغي وال يفصل شركة األقنومني اآلخرين

إذا صار لنا عطية التبين، فهذا عائد إىل األب الذي يولد منه االبن، وعائد 
إىل سكىن ليست من إرادة بشرية، بل هي عطية كىن املسيح فينا، وهي س

  .من عطايا اآلب لنا وتوهب بالروح القدس

  اي؟إز: األسقـف

القديسة مرمي، ملا كون الروح القدس جسد أو ناسوت الرب يسوع يف : جورج. د
أصبحت كل عالقة بني أي مؤمن باملسيح، والرب يسوع هي من هبات 

ال يستطيع أحد أن يقول إن : "الروح القدس، ولذلك يقول الرسول بولس
والحظ أن كالم الرسول )٣: ١٢كور ١(" إالَّ بالروح القدس املسيح رب ،

من امرأة  واضح؛ ألن اآلب أرسل االبن لكي يولد ٤: ٤بولس يف غالطية 
مبا أنكم أبناء أرسل اهللا روح ابنه إىل "حتت الناموس لكي ننال التبين، مث 

، فأين الفصل؟ التبين هو شركتنا يف بنوة "قلوبكم صارخاً أبا أيها اآلب
  .االبن

إزاي أحنا البشر اخلطاة نشترك يف . يا أخي أنت بتحب ترص كالم كبري: األسقـف
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ابن اهللا الوحيد، وال يوجد معه أبناء، فكيف بنوة االبن؛ ألن االبن هو 
  تسمح لنفسك أن تصبح شريكاً لالبن يف بنوته؟

إذاً لست عبداً، بل ابناً، وإن كنت ابناً : "قولي ٧: ٤بقية نص غالطية : جورج. د
أنت عارف يا سيدنا إن االقتباس من اآلباء مرفوض،  ."هللا باملسيح فوارثٌ

لرييكية هو أيضاً ممنوع، واملنهج الربوتستانيت بل وحىت تدريس اآلباء يف اإلك
عدد كبري من اإلكلريوس ال داع لذكره، لذلك أنا هنا ها  اتحيكم كتاب

أنا هو : "يقول الرب يسوع. اكتفي مبا ورد يف نصوص الكتاب املقدس
من يغلب يرث كل شيء وأكون له إهلاً وهو يكون يل ... األلف والياء 

، )٢٩: ٨رو ( "مشاني صورة ابنه"ما يقول الرسول وعند. )٧: ٢١رؤ (" ابناً
أمني هو اهللا الذي به دعيتم "فهذه بالتأكيد مؤكدة يف عبارة الرسول نفسه 

اخلطري هو حتذير الرب . )١٩: ١كور ١(" إىل شركة ابنه يسوع املسيح ربنا
من له االبن فله حياة ومن ليس له "يسوع نفسه كما ورد يف رسالة يوحنا 

أال ترى إن إنكار شركتنا يف بنوة االبن . )١٢: ٥يو  ١(" فليست له حياةاالبن 
  هو أشبه مبن يالشي بالديناميت بناية كاملة رد أا موش على مزاجه؟ 

ده كالم كبري علي وعليك، وأنت كده جعلت نفسك مساوي للرب : األسقـف
أظن أن ال . هل هذا مقبول أن جتعل ذاتك أزلياً. يسوع، بل صرت مثله

  .ضمريك يقبل هذا

فهي شركة  ،الرب يسوع هو ابن اآلب األزيل، أما الشركة يف بنوة االبن: جورج. د
هو جتسد االبن نفسه؛  هنا واحلد الفاصل. خملوق هو أنا وأنت وكل املؤمنني

بل اشترك يف أزلية الالهوت، رغم أنه ولد يف  ،ألن جسد املسيح ليس أزلياً
  .الزمان

  يعين أيه؟: األسقـف

 دقَيعين أن االبن ربنا يسوع عندما جتسد مل يصبح الناسوت أزلياً، وال فَ: جورج. د
الطبيعة اإلنسانية اليت أخذها من والدة اإلله، فلماذا أفقد أنا طبيعيت اليت 

لكي يؤكد بقاء " آدم"لقد حفظ التعليم الرسويل اسم  ؟أخذا من آدم
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ترى يا سيدنا أن السؤال الذي سألته اآلن أال . يسوعإنسانية إنسانيته، أي 
من ضعف أوطاخي، أي أنك ترى أن الشركة يف الطبيعة اإلهلية  هو نوع

يف الالهوت حبسب  هي ذوبان اإلنسان يف اهللا مثلما ذاب الناسوت
وبشكل خاص القديس  ،ولكن حدود الشركة كما حددها اآلباء. أوطاخي

، فإذا كان "تزاج وال تغيريبدون اختالط وال ام" :كريلس السكندري
ظل كما هو طبيعة إنسانية ممجدة يف االبن بسبب االحتاد ومل  قد الناسوت

يتحول الناسوت إىل كائن آخر أزيل جبانب الالهوت، بل اشترك يف كل 
  صفات االبن حسب التدبري، ملاذا ال نطبق ذات املبدأ علينا؟

ال جيب أن " كل"؛ ألن "نكل صفات االب"لدي اعتراض على تعبري : األسقـف
  .تستخدم للعالقة مع اهللا

، وليس على "أو االبن حسب التدبري ،كل صفات الالهوت"لقد قلت  :جورج. د
  .وجه اإلطالق؛ ألن التدبري له حدود، وهي بقاء الناسوت

  .لكن ما ذكرته خاص بالسيد املسيح وحده: األسقـف

  .أرجو أن توضح كالمك: جورج. د

  .ل ما يقال عن الرب يسوع خاص بنا حنن البشرليس ك: األسقـف

كل ما يقال عن الرب يسوع االبن املتجسد هو إعالن عن عالقة جديدة : جورج. د
  .أبدية مل تكن متاحة من قبل

هل يوجد نوعني من البنوة، األوىل أزلية والثانية زمانية؟ أقصد أنه : هام ولدي سؤالٌ
صارت صفة البنوة وهي صفة األقنوم عندما جتسد االبن وصار إنساناً، هل 

  الثاين يف الثالوث خاصة بالالهوت دون الناسوت؟

ما اقدرش أقول إن صفات الالهوت خاصة بالالهوت وحده؛ ألن هذا : األسقـف
  .يؤدي إىل تقسيم املسيح

ألن املتجسد هو ابن اهللا  ؛كاً يف بنوة االبنشترِم إذن كان الناسوت: جورج. د
 يفقد بنوته عندما جتسد، ومع ذلك مل يصبح الناسوت املتجسد الذي مل
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أن ما  ؤكدوأريد العودة إىل آباء الكنيسة لكي أ ،أنا مستعد ألن أقول. أزلياً
شترك يف أزلية االبن دون أن يتحول إىل اوهو أن الناسوت أقوله صحيح، 

كائن أزيل، وأعين بذلك أن قوة وكمال االحتاد األقنومي يف الرب الواحد 
وع املسيح جعلت الناسوت يشترك يف كل صفات الالهوت ويبقى يس

  .ناسوتاً

غري "يعين صفة ". كل صفات الالهوت"أنا غري مستعد ألن أقبل : األسقـف
  .؟ هذا تعليم القمص مىت املسكني"غري حمدود"، فهل صار الناسوت "احملدود

لرب يسوع هو ن ناسوت اإاألب مىت املسكني مل يقل، ومل يكتب باملرة : جورج. د
، بل قال إن جسد املسيح، أي الكنيسة متأل السماء "غري حمدود"ناسوت 

. واألرض، أي القديسني الذين يف السماء والقديسني الذين على األرض
؛ ألن هذا التعبري بالذات ال "غري احملدود"وامسح يل أن اعترض على عبارة 

. يف العصر الوسيطخيص الالهوت املسيحي، ودخل إىل الكتابات املسيحية 
السموات " مالئ"، ويوجد فرق كبري بني "امللء"إن ما لدينا هو تعبري 

  ".غري احملدود"واألرض، و

  .ولكنك ال تعين برفضك هذا املصطلح أن اهللا حمدود: األسقـف

أليس : بكل يقني ال أرفض هذا املصطلح، ولكن أريد أن أسأل حمبتكم: جورج. د
وما هو روحي هو فوق الكم  ص بالكم واحلجم؟هو تعبري خا" دودغري احمل"

يف كل مكان، وال خيلو منه  الروح ال سيما روح اهللا موجود. واحلجم
مكان، ولكن هذا ال يعين أن اهللا له حجم وكم، بل يعين ما هو فوق حدود 

، ولكن متجد بسبب "غري حمدود"ولذلك مل يصبح الناسوت . الزمان واملكان
حيل فيه كل ملء الالهوت " :لوسب عبارة الرسأو ح ،االحتاد، وصار

كمال "، وهذا ليس عن حجم أو كم، بل هو تعبري عن )٩: ٢كو (" جسدياً
  .يف االبن ربنا يسوع املسيح" الطبيعة اإلهلية

أنه توجد حماولة إلخافة الشعب يف بيئة إسالمية من الشركة يف  –يا سيدنا  –أتصور 
شكوك واملخاوف من االقتراب من اهللا؛ ألن الطبيعة اإلهلية، وذلك بإثارة ال
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  .هذا االقتراب هو الذي يشفي كل اخلطايا وحيولنا إىل جمد املسيح

، هذا أكرب مين "جمد املسيح"هل الحظت أنك تستخدم عبارة غري كتابية : األسقـف
حرام أن تقودوا الناس إىل هذه النهاية . ومنك، وهو ضد االتضاع

  .الشيطانية

دنا إذا مل نتحول إىل جمد املسيح نفسه، فما هي حياتنا يف امللكوت؟ يا سي: جورج.د
وحنن ناظرين جمد الرب بوجه : "هل الشيطان هو الذي قال هذه العبارة

مكشوف كما يف مرآة نتغري إىل تلك الصورة عينها من جمد إىل جمد كما من 
د وأنا ق: "يقول الرب يسوع نفسهأمل ؟ بل )١٨: ٣كور ٢(" الرب الروح

: ١٧يو (" أعطيتكم اد الذي أعطيتين ليكونوا واحداً كما أننا حنن واحد

. أنا ال أريد مبارزة بنصوص الكتاب مثل الربوتستانت وشهود يهوه. ؟)٢٢
عند كمال التدبري نصبح وهل أريد أن أمسع منكم هل حنن يف امللكوت؟ 

نشترك يف أم نبقى كما كان آدم األول وال  ،مثل املسيح حسب نعمة اهللا
  جمد آدم األخري؟

أنا موش فاهم ملاذا هذا اإلصرار؟ أنت تصر على أشياء أكرب مين ومنك، : األسقـف
  .ونسيت أنك تراب وإىل التراب تعود

حقيقي أنا تراب، ولكن لن أعود إىل التراب، بل سوف أعود إىل اهللا، : جورج. د
وإىل احلياة اليت وعا الرب د مكاناً، ومىت أعددت  أنا ذاهب ألعد لكم"نا

، ولو كان املسيح له اد قد عاد إىل )٣ -  ٢: ١٤يو (" آيت أيضاً وآخذكم 
هذه . ..تراب لكنت وافقت سيادتكم على أننا تراب وإىل التراب نعود 

العبارة قاصرة على اجلسد، ولكن الروح يقول عنها الرسول بولس يف 
لسمائية، وصار كل مسيحي العربانيني أا استنارت، بل ذاقت املوهبة ا

حنن نعود إىل روح احلياة يف انتظار يوم . )٣: ٦عب (" شريك الروح القدس
  .لقد قام املسيح ومل يعد مصري اإلنسان هو التراب. جمد املسيح، يوم القيامة

ملاذا . ولكن هذا اإلصرار ضد الروح املنسحقة اليت تقول أنا غري مستحق: األسقـف
  بارة، هل جعلتك املعرفة أعظم من الكل؟ال أمسع منك هذه الع
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وما آخذه من يسوع ال عالقة له  ،أنا مثل كل اخلطاة أريد أن أتبع يسوع: جورج. د
أيها "بل أمتسك بشهادة الرسول يوحنا  –يل قوة  تإذا كان –بقويت 

األحباء اآلن حنن أوالد اهللا، ومل يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا 
وبعد ذلك يقول . )٢: ٣يو  ١(" ثله ألننا سنراه كما هوأظهر نكون م

: ٣يو  ١(" ر نفسه كما هو طاهروكل من عنده هذا الرجاء به يطه: "الرسول

٣( .ح اهللا نفسه، إذ قال وأذكر عبارة أليب العظيم القمص ميخائيل إبراهيم ني
خوة يا أ: "أمامي وأمام كل األخوة يف يوم سبت قبل أن يسمع االعترافات
زي واحد  ،اللي يبص على عظمة النعمة هتون عليه شهوات الدنيا كلها

، هشحات عرف أنه هيبقى ابن امللك، وعلشان كده مش بس بطَّل شحات
خليكوا مستعدين زي كل واحد مدعو إىل . ولكن نضف نفسه واستعد

املسيح إهلنا . وليمة العرس؛ ألن اللي دخل وليس عليه ثياب الوليمة طُرِد
  ".محين ويرمحكمير

التواضع كما أعرفه من الكتاب املقدس واآلباء هو أن أعرف متاماً مقدار عظمة نعمة 
تعطَ لنا عن استحقاق، أما أن أجعل التواضع حجة لرفض النعمة،  اهللا اليت مل

إذا مل أكن . فهذا خطري جداً، وضار يف زمان يحارب فيه املسيح يف كل بلد
، فما هي عظمة النعمة اليت ليس هلا عالقة مبا نفكر إىل جمد السماء اًمدعو
  وما نستطيع عمله؟ فيه

  إذن أنت ابن اهللا: األسقـف

  .نعم يف يسوع املسيح: جورج. د

  إذن أنت مساوي للمسيح؟: األسقـف

حسب النعمة . وليس حسبما أختيل ،علننعم حسب التدبري، أي حسبما أُ: جورج.د
  .وليس حسب شهوة االمتالكحسب الشركة . وليس حسب التهور

حيريين، بل يفرض موضوع السؤال عن كل ما يقال عن الشركة يف الطبيعة  لدي سؤالٌ
ما هو غرض الصالة والنسك والشركة يف األسرار يف : ، وهونفسه اإلهلية

. والحظ يا سيدنا أنا احدد موضوع البحث باألرثوذكسية ؟األرثوذكسية
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ما هو الفرق بني صالة  - أجل املقارنة ال من ،من أجل اإليضاح - يعين 
مسيحي حقيقي، ويهودي حقيقي؟ أي ما هو الفرق بني العهد اجلديد 

  والعهد القدمي يف موضوع الصالة؟

أما عبادة العهد . عبادة العهد القدمي كانت حسب الظالل والرموز: األسقـف
كما قال اجلديد، واألصح العبادة يف العهد اجلديد هي حسب الروح واحلق 

  .الرب يسوع نفسه

  ولكن ما هو الفرق احلقيقي بني االثنني؟. هام هذا متييز .جيد: جورج. د

  .حنن نعبد حسب الروح: األسقـف

  صود بـ حسب الروح؟ما هو املق: جورج. د

هو روح اهللا  ،واحد أعتقد الروح القدس؛ ألنه ال يوجد لدينا سوى روح: األسقـف
  .القدوس

  د حسب الروح القدس؟كيف نعب: جورج. د
  .أحنا أخدنا الروح القدس: األسقـف

  من مني؟. آسف للمقاطعة: جورج. د

  من مني؟ يعين تقصد أيه؟: األسقـف

يعين مني أعطانا الروح القدس؟ ألنه مل يأت من نفسه، بل جاء حسب : جورج. د
  .)٢٣: ٢أع (هو الذي سكب علينا الروح القدس يسوع و ،وعد الرب يسوع

  يعين تعمل فرق؟ ؟يا سيدي ودي تفرق: األسقـف

أيوة؛ ألن جميء الروح القدس وانسكابه يف يوم العنصرة كان وال يزال : جورج. د
  .أي يتمم عمل املسيح كوسيط بني اهللا واإلنسان ،لكي يكمل

  ودي يعين منا يف أيه؟: األسقـف

ة الروح مهمة جداً؛ ألن صلتنا باملسيح يسوع هي من خالل أو بواسط: جورج. د
إخوتنا الربوتستانت عندما يقولون هل ليك صلة شخصية باملسيح؟ . القدس
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ينسى املتكلم صاحب هذا ما  ؟ عادةًاًأو هل قبلت الرب يسوع خملص
 .الروح القدس، ويصبح اإلميان الشخصي هو الوسيلة الوحيدة ،السؤال

  أنا موش شايف أنت عايز أيه من النقطة دي بالذات؟: األسقـف

عاوز إنه يكون واضح إن عالقتنا باملسيح هي بواسطة اهللا نفسه، أي : رججو. د
حنن نصلي للرب ألن الذي يفتح لنا جمال الصالة هو الروح . الروح القدس

القدس، والذي يعطي لنا رجاء الصالة هو الروح القدس، بل عندما نعجز 
كانت  لوأنه يعين وهذا ، )٢٦: ٨رو (عن الصالة يشفع فينا الروح القدس 

الشركة يف الطبيعة اإلهلية مقطوعة متاماً، أي لو كانت غري موجودة باملرة 
لوجب علينا أن نقول إن وساطة املسيح وحدها هي الوساطة الوحيدة، 

ذاك "ولكن ألن الرب يسوع نفسه قال إنه سريسل معزياً آخر، وقال 
القتنا باملسيح ، مل تعد ع)١٦: ١٤راجع يو ( "ميجدين ألنه يأخذ مما يل ويعطيكم

حلول اهللا الروح القدس فينا لكي هي جمرد أفكار ومشاعر وكلمات، بل 
ندخل يف . نصلي يف اهللا إىل اهللا، أي لكي ندخل دائرة الشركة الثالوثية

حد بالطبيعة اإلنسانية اليت تنوب عنا، ونبقى يف الروح القدس املسيح املت
يعين اهللا هو . ن حمبة اهللالذي يفحص أعماق اهللا، ويعلن لنا كل شيء ع

  .الوسيلة إىل اهللا

نا، وحنن يف جمتمع مسلم رتض" تأليه اإلنسان"أنت موش شايف إن عبارة : األسقـف
حيارب العقيدة املسيحية بكل الوسائل؟ أنت موش مسئول عن شعب، وإحنا 

وعندنا أجيال مل تسمع . مل نسمع هذه العبارة إالَّ من األب مىت املسكني
باملرة، وأنت بتحب الصلوات الطقسية، فأين وردت " تأليه"الكلمة هذه 

  هذه الكلمة يف القداسات أو صلواتنا األرثوذكسية؟

  .أنت سألت ثالثة أسئلة يف وقت واحد. سيدنا: جورج. د

هذا اتمع لن يهادن املسيحية، ولن . السؤال األول عن اتمع اإلسالمي يف مصر
الصلب  –جتسد االبن  –الثالوث : املسيحي كلهيتخلى عن نظرته للتعليم 

حنن ال نكتب . الهوت الروح القدس –الهوت الرب يسوع  –القيامة  –
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أو نتكلم لكي جنامل، وال تظن أن التخلِّي عن أي عقيدة سوف يزرع 
  .السالم بني املسلمني واملسيحيني

اآلباء، وهو ليس  السؤال الثاين، األب مىت املسكني جاء بدعوة تعريب ونشر كتب
هذه الكلمة موجودة يف كل " تأليه"مسئوالً عن هذه الكلمة، أي كلمة 

  .كتابات اآلباء، وعليك أن ختتار أياً من اآلباء ابتداًء من القديس إيرينيئوس

ولكن مني قال إن دي هي كتابات اآلباء، موش جايز إن الكاثوليك : األسقـف
روها؟والربوتستانت زو  

. هذه الكتابات معروفة يف الكنائس األرثوذكسية اليونانية وغريها. سيدنا: جورج. د
كانت كتابات اآلباء . وال توجد فقط يف أيدي الكاثوليك والربوتستانت

معروفة لآلباء، ولذلك جند اقتباسات كثرية من كتابات اآلباء يف مؤلفات 
اآلباء القديس كريلس السكندري وغريه، وال تزال خمطوطات بعض كتابات 

هذا ادعاء . ر ولو سطر واحد منهايف املتاحف ال جيرؤ أحد على أن يزو
يصدر عن عدم دراسة، وال خيتلف عن ادعاء بعض املسلمني بأن اإلجنيل 

فحمر.  

أما عن الصلوات الطقسية، فإن لدينا عدة كلمات الهوتية دقيقة جداً يف القداسات 
 ،"تأليه"أن تستخدم الكلمة اآلبائية تؤكد الشركة يف الطبيعة اإلهلية دون 

  .)١(وهي يف التسبحة السنوية وطقس املعمودية واملريون والقداسات الثالثة

  .هات بعض هذه العبارات. حلو: األسقـف

 :إن العبارات اخلاصة مبكانة مرمي والدة اإلله هي خاصة بالنعمة. سيدنا: جورج. د
ولو راجعنا ". وخارجاً أنت يا مرمي متسربلة مبجد الالهوت داخالً"

دهن  –مسحة مقدسة : الصلوات اليت تقال أثناء الدهن باملريون لوجدنا

                                                           
قام امللك املسيح : " املقدسةمع مالحظة أن هذه الكلمة وردت يف اية طرح آدام األحد الثالث من اخلمسني) ١(

الطبعة  –راجع إبصاليات وطروحات األعياد السيدية واملواسم الكنسية ". من القبور عربون التأله والقيامة األبدية
رابطة مرتلي الكنيسة : الناشر –تقدمي نيافة األنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان العامر  –م ١٩٩٣األوىل 

  .٥٣٠ القبطية األرثوذكسية ص
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ل إخل مث بعد ذلك ينفخ الكاهن ليعطي الروح القدس ملن نا... احلياة األبدية 
هل الشركة يف احلياة األبدية واملسحة اإلهلية هي من ... سر املعمودية 

هو ما هو أهم من هذا، أن اخلارج؟ مث من الداخل و أااخلارج فقط، أم 
يف صالة  )١٧: ٨رو (" ورثة اهللا"كيف دخلت كلمات الرسول بولس 

يا اهللا الذي أحبنا هكذا وأنعم علينا برتبة البنوة لكي "اخلضوع قبل التناول 
وحنن وارثون لك يا اهللا اآلب وشركاء يف مرياث . ندعى أبناء اهللا

، أي "اء يف اجلسد وشركاء يف الشكلإذ نصري شرك"، وبعد ذلك "مسيحك
اخلمسني املقدسة فترة شكل املسيح نفسه حسب صالة القسمة اليت تقال يف 

وحنن أيضاً اجللوس يف الظلمة زماناً أنعم علينا بنور قيامته من قبلِ جتسده "
إذا مل ". فليضيء علينا نور معرفتك احلقيقية لنضيء بشكلك احمليي. الطاهر

مرياث املسيح، وإذا مل ننل ذات الشكل العدمي الفساد الذي نصبح شركاء 
إذا مل يكن هذا هو الواقع الروحي السماوي الذي ... ال يقوى عليه املوت 

نعيشه، فما هو التعليم الصحيح؟ كيف أشترك يف شكل املسيح على النحو 
  اد والقوة وعدم الفساد؟عن  ١٥نثوس األوىل الذي نراه يف كور

ألنبا شنودة نفسه عندما اقتبس كلمات النيب ات مالحظة لقد قرأ    
استنتج منها أنه ال يوجد لنا جمد؛ اليت ، و)٨: ٤٢أش (" وجمدي ال أعطيه آلخر"

مرة يف  ١٥٠ألن اهللا ال يقبل ذلك، ودهشت ألن كلمة اد وردت حوايل 
 كما قام"ننا إكيف استطاع الرسول أن يقول عن املعمودية . العهد اجلديد

رو ( "هكذا نسلك حنن أيضاً يف احلياة اجلديدة جداً ،املسيح مبجد اهللا اآلب

؟ وحىت ال يلتبس املعىن، يطلب الرسول استنارةً لنا لكي نعلم ما هو )٤: ٦
أعطيتهم اد " :والرب يسوع نفسه يقول. غىن جمد مرياثه يف القديسني

بولس احلياة األبدية د الرسول ، بل عندما ميج)٢٢: ١٧يو (" الذي أعطيتين
، بل )١٠: ٢عب (" آت بأبناء كثريين إىل اد"نه إيقول عن الرب يسوع 

أال . )١٤: ٤بط  ١(" روح اد واهللا حيل عليكم"يقول الرسول بطرس إن 
شريك اد اآليت "تكفي هذه العبارات؟ كيف وصف الرسول نفسه بأنه 

د )١: ٥بط  ١(" ستعلنوالذي سوف يألنه هو  ؛هو من اهللا نفسه؟ إن ا
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دهم"دنا الذي ميجعندما نسحب هذا األساس من . )٣٠: ٨رو (" هؤالء جم
حتت أقدام الشعب، فماذا يبقى هلم؟ وما هي القوة الروحية اليت جتعل هؤالء 

ب  يف الرب؟ حرام أن يدمر التعليم الرسويل بسبب عداوة وأحقاد تنصنيثابت
ذي ال ذنب له يف كل ما أصاب الكنيسة من أحداث األنبا مقار الدير على 
  .جسام

كويس أنك بتحب األب مىت املسكني، ولكن عبادة األشخاص هي نوع : األسقف
  .من الوثنية

وهل هو الذي  !هل كتب األب مىت املسكني رسائل القديس بولس؟: جورج. د
أال  !كتب كلمات السيد املسيح يف إجنيل يوحنا يف اإلصحاح السابع عشر؟

بدأ هام يف مهو خروج على  ،ترى أن حصر الكالم حول شخصٍ ما
الكالم والشرح على ما هو حصر  ضرورة املسيحية واألرثوذكسية، وهو

  ثابت ومدون، وعليه إمجاع ال سيما من آباء الكنيسة؟

عندما كتب األنبا شنودة أنه من احملال أن يكون أحد آباء الكنيسة     
تعريفاً لسقوط : أوالًه اإلنسان، كان قد وضع قد كتب أو علَّم عن تألي

ومن عبارات سفر . وهذا خطأٌ واضح. الشيطان وآدم بأنه اشتهاء اإللوهة
التكوين مل يكن سقوط آدم هو اشتهاء اإللوهة، بل أن يعرف اخلري والشر، 
وأن تصبح معرفة اخلري والشر هي الطريق إىل اإللوهة، وهي هنا إلوهة 

  .مزيفة

فرض األنبا شنودة رأيه على التاريخ والكتاب املقدس واآلباء،  :ثانياً    
رد أنه اقتنع بشيء وتصو ر أن مركزه كأسقف اإلسكندرية يسمح له

ولذلك . بفرض رأيه على كل الذين سبقوه من اآلباء ال سيما أثناسيوس
السبب ال بد من دراسة كاملة موثقة عن القديس أثناسيوس والشركة يف 

  .)١(اإلهلية الطبيعة

                                                           
دراسةٌ لألصول الرسولية األرثوذكسية للخالص عند  صدرت بالفعل دراستنا عن الشركة يف الطبيعة اإلهلية) ١(
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  .تحامل على قداسة البابا شنودةيا أخ جورج أنت م: األسقف

أنا أُحب األنبا شنودة، ولكن األنبا شنودة ال حيب اآلباء، وال يذكر . أبداً: جورج. د
هو يثق بفكره . عبارة واحدة من آباء الكنيسة عندما يكتب أي شيء

  .ولو بالقوةواخلطأ اجلسيم هو فرض هذا الفكر على غريه . اخلاص

  إزاي بالقوة؟: األسقف

أنا مسعت منه هذا الكالم . يعين توافقين على ما أقول، وإالَّ أحرمك: جورج. د
  .شخصياً

  هل أنت توافق على تعليم أبونا مىت املسكني؟: األسقف

  .أي تعليم تقصد؟ ورجائي حتديد واضح هلذا التعليم: جورج. د

  .أن بيت حلم هي مسقط رأسنادنا يف بيت حلم، ولإننا و: األسقف

هل تستطيع أن تذكر أين وردت هذه العبارة ويف أي صفحة، ويف أي : جورج. د
  كتاب؟

أنا أعرف أن األب مىت مل يقل باملرة إننا ولدنا يف بيت حلم، وإمنا قال إن بيت حلم هي 
  .وهذه عبارة ال غبار عليها باملرة. مسقط رأس البشرية املفتداة

  .د من العذراءلاملسيح وحده هو الذي و. ن مل نولد من العذراء مرميلكن حن: األسقف

بني أن يكون آدم  ويوجد فرق. دنا من العذراءلأبونا مىت مل يقل إننا و: جورج. د
األخري الرب يسوع قد ود يف بيت حلم، فصارت بيت حلم، أي بيت اخلبز ل

، بل من املسيح ويف هي مسقط رأس اخلليقة اجلديدة اليت ال تولد من آدم
ولد من اهللا يف ابنه يسوع املسيح املسيح، وهذا ال يعين باملرة أننا عندما ن

ولد من العذراء القديسة مرميوبالروح القدس، أننا ن.  
                                                                                                                                              

كما جتد هذه الدراسة منشورة أيضاً على املوقع  – ٢٠٠٧ – القديس أثناسيوس، وآباء الكنيسة اجلامعة
   Coptology.com: اإللكتروين



١٥ 

  أيه حكاية من اآلب باالبن، وبقية العبارة؟: األسقف

حياة غابت عن فكر و عقيدة الثالوث ،سيدنا. هذا تعليم كل اآلباء: جورج. د
بعد القرن الثالث عشر، أي بعد نياحة األنبا منذ ، رمبا الكنيسة فترة طويلة

بولس البوشي، وحنن موحدون باهللا، وال نعرف شيئاً عن الثالوث، إالَّ أمساء 
  .اآلب واالبن والروح القدس

  .يا راجل حرام عليك: األسقف

لوث كُتب منذ هات يل كتاب واحد عريب أرثوذكسي عن الثا. صدقين: جورج. د
  .١٣مخسني سنة، بالش القرن الـ 

  مفيش؟ تقصد مفيش؟: األسقف

فنا أي واحد منهم بكتاب والذين يهامجون أبونا مىت املسكني مل يشر. نعم: جورج. د
ي هعموماً املشكلة احلقيقية كما أراها . عليه القيمة يعيد إلينا تعليم اآلباء

  :كاآليت

وحماولة اعتبار اخللق اجلديد عمل قاصر على . يف املسيحضياع مكانة اإلنسان : أوالً
جاء من أجل نفسه، ومن أجل قد االبن املتجسد، كما لو كان الرب يسوع 

  .ص اآلب من مشكلة الغضب على اخلطاةخالصه هو، أو لكي خيلِّ

بدليل أن أي كالم عن الوالدة اجلديدة، أو اخلليقة اجلديدة . ضياع النعمة نفسها: ثانياً
ب على أنه بدعة، أو أنه تعليم الربوتستانتيحار.  

األسرار : الشركة يف الطبيعة اإلهلية هي املركز الذي جيمع كل هذه املوضوعات: ثالثاً
سكىن الروح القدس، وأنت عارف  –احتاد الالهوت بالناسوت  –الكنسية 

  .اجلدل العقيم عن األقنوم واملواهب

  .مك إننا شطبنا على كل شيءده معىن كال. يا أخي حاسب: األسقف

صدقين، شطب األنبا شنودة، وانضم إليه يف الشطب األنبا بيشوي و األنبا : جورج. د
  .يوسف
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  إزاي؟: األسقف

د ألجل خالصنا، إما أن اهللا االبن الوحيد جتس: بكل صراحة يا سيدنا: جورج. د
لذي لنا وأعطانا أخذ ا"واحتد باإلنسانية لكي يعيد اإلنسانية إىل اهللا، أي 

، أخذ بدايتنا عندما جتسد وأخذ الطبيعة القابلة للموت ومات ا "الذي له
على الصليب وأعطانا الذي له، أي أعطانا امليالد اجلديد، وأباد املوت على 
الصليب، ورد لنا حياة اخللود بالقيامة، وأقام جسدنا املائت وجمده بالصعود 

  .إىل السموات

  فني بقى الشطب؟. كويس) عاًمقاط(: األسقف

هذا إنكار . الشطب هو اإلنكار الصريح والعلين بأننا نشترك يف حياة اهللا: جورج. د
  .صريح ألهم ما جاء به اإلجنيل

  .تحامل على قداسة البابايا أخ جورج أنت سريع يف اامك، وأنت م: األسقف

اإلفخارستيا، وقال ذات عبارة قداسة البابا وقع يف تعليم نسطور عن . أبداً: جورج. د
ما بيننسطور لكي ينكر متاماً أي إمكانية للشركة يف الطبيعة اإلهلية؛ ألنه 

نقول إننا نتناول جسد ودم عمانوئيل إهلنا، وبالتايل نتناول ونشترك يف 
وحمدش قال ". الالهوت ال يؤكل: "املسيح اإلله املتجسد، قال األنبا شنودة

ن الالهوت ال يؤكل مقصود ا إنكار الشركة يف إنه بياكل الالهوت، لك
وعندما قال نسطور إن العذراء . الالهوت وليس الدفاع عن طبيعة الالهوت

ن قصد نسطور نسان ألن الالهوت ال يولد، مل يكالقديسة مرمي ولدت اإل
د الهوت ابن اهللا، بل أن ينكر االحتاد األقنومي، أي احتاد الالهوت أن ميج

  .بالناسوت

  يعين أنت تتهم قداسة البابا شنودة بالنسطورية؟: األسقف

هو من ام نفسه، وهو الذي جاء ذا الدليل الغريب، ولذلك مل  .أبداً: جورج. د
نسمع ال من أبونا مىت، وال من رهبان دير القديس األنبا مقار من قال إننا 

، جاء )٤٧: ١٥كور  ١(" الرب من السماء"نولد من العذراء، ولكن آدم األخري 
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وولس خليقة جديدة تولد ميالداً ثانياً من فوق على شبه ميالده د لكي يؤس
رها لكي يرفع اإلنسانية من البداية القدمية، الوالدة اجلسدانية اليت تصو

اإلجنيل، وهي ليست من دم إىل الوالدة اليت يبشر ا  )٣: ٣يو (نيقودميوس 
  .)١٤ -  ١٣: ١يو (وال حلم، وال مبشيئة رجل 

من مثرة زواج، وال بقدرة ال و ،من اخلليقةليست من دم وحلم، أي ليست   
  هذه البشارة تنطبق على ميالد االبن الوحيد باجلسد؛. إنسانية، بل من اهللا

  .الروح القدس  :ألنه يف مقابل الدم واللحم

  .الروح القدس    :لـويف مقابل مشيئة رج

د من لل بداية اجلنس البشري إىل ذاته عندما وإن الرب حو: ولذلك يقول أثناسيوس
  .عذراء بالروح القدس

  لكن أنت موش بتقول إننا نولد من جوهر الالهوت؟: األسقـف
  ما هي الوالدة من اهللا؟. سيدنا: جورج. د

  .والدة معنوية: األسقـف
  تقصد غري حقيقية وجمرد فكرة أو وهم أو ظن؟: جورج. د

  .ال طبعاً: األسقـف
أما كل "إذن ما هو املقصود بامليالد من اهللا اآلب حسب كلمات اإلجنيل : رججو. د

: ١يو (" الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصريوا أوالد اهللا، أي املؤمنني بامسه

القدرة الفائقة اليت يعطي ا اآلب املؤمنني هذه ما هو هذا السلطان أو  ؟)١٢
ف من حتويل دعوة اإلجنيل من شركة ؟ أنا خايأن يصريوا أبناء اهللا بيسوع

حياة يف اآلب بواسطة ابنه إىل دعوة أخالقية مثالية ال أساس هلا يف اهللا 
د والصلب والقيامة وحلول الروح القدس بال نفسه، وهنا يصبح التجس

فاعلية وبال هدف، جمرد إعالنات عن اهللا ال متس احلياة اإلنسانية وال حتول 
ضرب صدقين هذه نكبة كربى أن ت. إىل اهللا املتجسد كيان اإلنسان من آدم

يعين موش كفاية هجوم اإلسالم علينا، . املسيحية من داخل الكنيسة نفسها
اإلجنيل من داخل الكنيسة بدعوة هدامة نسمعها " نسف"أل، حنط إحنا عليه 
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  .ليس من املسلمني، بل من املسيحيني

ركة يف الطبيعة اإلهلية هي دعـوة  بس يا أخ جورج أنت عارف أن الش: األسقـف
  .خطرية جداً

لب دعوة خطرية جداً، والثالوث دعوة خطرية والص. آسف للمقاطعة: جورج. د
يبقى علينا نسيب كل هذه . جداً، وسكىن الروح القدس فينا دعوة خطرية

أنت عارف إن فيه واحد بيقول ألحد . العقائد علشان نتصاحل مع املسلمني
خايل، وأن أخت هذا األسقف مسلمة، وهذا من شأا، ومن  األساقفة يا

بعد كل الفروق بني شأن األسقف، لكن عندما حياول هذا األسقف أن ي
املسيحية واإلسالم، فإن السكوت والصمت هو مشاركة إجيابية ضمنية 

  .باملوافقة

كويس أن قدسك خايف من نقد اإلسالم، لكن ماذا سوف حيل اخلوف من مشاكلنا 
عقائدية مع اإلسالم؟ هل حذف الصليب يأيت باملصاحلة؟ هل إنكار ال

الثالوث يفيد يف عالقة جيدة مع املسلمني؟ مث ليه حشر اإلسالم يف 
موضوعات خاصة باحلياة املسيحية؟ هل كالم قداسة البابا شنودة بأن التعليم 
 بالشركة يف الطبيعة اإلهلية هو شرك حياربه اإلسالم يعين أن أثناسيوس
وكريلس وأنطونيوس الكبري وكل اآلباء كانوا مشركني؟ وهل جيوز 
استخدام اإلسالم كمرجع يشرح اإلميان املسيحي ال سيما عالقة اإلنسان 

  .باهللا

لكن ماذا تقصد بالوالدة من اهللا؟ أنا سألت عن الوالدة من . طبعاً أل: األسقـف
ماذا . ع منكأنا مستعد أن أمس. جوهر الالهوت ومل تعطين إجابة شاملة

  تقصد بالضبط؟

بسبب اخلوف من  -خميفة لدرجة أننا  كلمةهل كلمة جوهر الالهوت : جورج. د
وعبارة ، "حياة"كلمة : ما أعظمأيهننكر النعمة؟ يا سيدنا  -هذه الكلمة 

، استخدمت "جوهر"أم كلمة فلسفية مثل كلمة " شركة يف احلياة األبدية"
، مع "جوهر"وهية الرب يسوع؟ بالش كلمة يف قانون اإلميان للدفاع عن إل
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أننا لو قلنا أننا ن ولد من جوهر الالهوت أي من حياة اهللا نفسه، فإننا مل نأت
  .مبا هو جديد أو غريب

  فني ده يف الكتاب املقدس؟: األسقـف
احلياة ... الذي مسعناه "، ويف الرسالة األوىل ليوحنا ١٣: ١يف يوحنا : جورج. د

ويف الرسالة ...". لكي يكون لكم شركة ... كانت عند اآلب األبدية اليت 
نه عند إ، مث يقول بعد ذلك ..."حنن اآلن أوالد اهللا " ٣األوىل ليوحنا 

  ."سنكون مثله"استعالن ربنا يسوع املسيح 

صل أ ؟هل توجد فروق بيننا وبني املسيح ابن اهللا احلي. أنا عاوزك حتدد: األسقـف
  .تعين إزالة الفروق ال" نكون مثلهس"عبارة 

طبعاً فيه فروق كبرية جداً، ولكن املشكلة هي أننا مل حناول دراسة : جورج. د
الكلمات اليونانية اخلاصة بالشركة، واليت تؤكد لنا أا شركة من اخلارج 

σχετικως  رمجت يف الدراسات اخلاصة بالقديس كريلس إىلوقد ت
external relationship إجنيل يوحنا شرح  واملرجع هو تفسري

وأمتىن أن . من األصل اليوناين ٢اإلصحاح السابع عشر الد الثالث ص 
  .أرى ترمجة كاملة لشرح هذا اإلصحاح

   σχετικως       حنن لنا شركة من اخلارج     
   φυσικως   االبن له اد له شركة حسب الطبيعة     

 ٥٦٩ص الترمجة اإلجنليزية  ٢٢ – ١٧: ٢٢ولكن عندنا شرح لوقا   
  .)١( ٢٠٩ص  Reussوالطبعة احلديثة 

"لَاهللا اآلب وحده هو بالطبيعة احلياة، وووأشرق وله  ،االبن د
ذات احلياة، ومن املستحيل أن يكون االبن غري ذلك؛ ألنه يولد جوهرياً 

أنه هو أيضاً احلياة؛  –وأنا أقول جيب  –وهو جيب . من الذي هو احلياة
هكذا يعطي اهللا اآلب احلياة . من الذي ولد منهألنه ينبع من احلياة، أي 

                                                           
  .يغ الشريط وضعنا الترمجة العربيةجنليزية، ولكن عند تفرمت قراءة النص من الترمجة اإل )١(
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وكل كائن حي يف . لكل الكائنات بواسطة االبن يف الروح القدس
السماء وعلى األرض نال وجوده وحياته من اهللا اآلب بواسطة االبن يف 

لذلك ال املالئكة بالطبيعة، وال أي كائن آخر مهما كان . الروح القدس
خلق من العدم وجاء من العدم إىل الوجود له من املخلوقات وال كل من 
بل  as the fruit of own natureاحلياة كثمرة من طبيعته 

كما قلت من اجلوهر الذي  life proceedsبالعكس تنبثق احلياة 
يعلو على الكل والذي له وحده احلياة، وهو وحده القادر على أن يعطي 

  ".احلياة ألنه احلياة بالطبيعة
ا يوهب للخليقة اليت خلقت من العدم هو ما حيفظ اخلليقة يف البقاء إن م -١  

واحلياة، أي أا عكس احلياة اإلهلية كائنة بإرادة اهللا وهبة احلياة، بينما اهللا 
من خلق : ولعلنا عندما نسمع السؤال. كائن حبياته اليت ال تعطى له من آخر

ذا السؤال حقيقة كياننا الذي اهللا؟ أو كيف جاء اهللا إىل الوجود؟ نرى يف ه
واحلياة أو اجلوهر اإلهلي . جاء بواسطة آخر، وهو ما ال ينطبق على اهللا باملرة

هو فوق اإلدراك، وما يعلو على اإلدراك يعلو أيضاً على كل حتديد أو 
  .تعريف

كلمة هو ما ميكن أن يقال وينطق به ونستطيع أن نضعه يف عبارة أو  -٢  
فوق اإلدراك نعبر عنه يلو على النطق ون ما يعمطلوب وضروري، ولك

غري املدرك : "بكلمات حتتوي على النهي عن التعريف كما جاء يف صلواتنا
، بل "اهللا العظيم األبدي: "، بل وعندما نقول"غري املتغير –غري احملوى  –

وليس شيٌء من النطق يستطيع أن حيد جلة حمبتك "وحىت يف احملبة املعلَنة 
، فإننا بكل تقوى أرثوذكسية نتوقف عن التفكري والتحديد وندخل "للبشر

، أو إىل "الدهش املطلق"مبعونة الروح القدس إىل أعماق السر اإلهلي إىل 
  .اليت تعلو على املعرفة اآلتية من احلواس" الثاؤريا"

ر والدهش أنت كدا بتهرب من اجلواب، أقصد اإلجابة، وحتتمي بالس: األسقـف
  .ياوالثاؤر
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  ؟"األبدي"هل تستطيع أن حتدد يل معىن : عندي سؤال. أبداً: جورج. د
  األبدي هو غري احملدود والغري الزماين؟. طبعاً: األسقـف

تعين ما هو خمتلف " غري"قدسك رجعت للتعريف السليب؛ ألن . شايف: جورج. د
ن وإذا رجعنا للشركة م. يعين ما ال ميكن حتديده. عن احملدود، وعن الزمان

  :اخلارج جند أربع نقاط أساسية للتمييز بني االبن كلمة اهللا واملؤمن

الشركة من اخلارج تعين أننا ال منلك احلياة، بل احلياة هي اليت متلكنا، وهذا يعفي  -١
 –حىت  –كل خائف من األوطاخية، أي حتول املخلوق إىل خالق؛ ألن 

د بصفات د مل يصبح الهوتاً، بل تألَّناسوت االبن املتجسه، أي متج
عدم االحتياج إىل  –عدم املوت  –عدم األمل : الالهوت، وهي بالتحديد

  .املاء والطعام واهلواء وسائر األشياء اليت تغذِّي اإلنسان

الشركة من اخلارج هي نعمة، والنعمة تعين ما يضاف ويعطى، وليس موجوداً أو  -٢
الروح القدس فينا بواسطة  وأفضل مثال هو نعمة سكىن. كائناً يف األصل

وليس هلا يف الكيان  لنا، هذه نعمة أُعطيت. الرأس يسوع املسيح ربنا
 ،وعندما تضاف النعمة أو تعطى، فهي تبقى كنعمة .اإلنساين نفسه أي أصل

ال تتحول إىل الطبيعة املخلوقة فتصبح خملوقة من العدم، كما أن الطبيعة 
  .ح خالقةاملخلوقة اليت تنال النعمة ال تصب

حسب تعبري أثناسيوس يف  –عندما جتسد االبن له اد وأصبح إنساناً، صار الناسوت 
أي أداة أو وسيلة يعمل  organon -كل مؤلفاته، ويف جتسد الكلمة 

، وتشترك هذه األداة يف كل شيء وتبقى من خالهلا الالهوت املتحد ا
لكلمة وتصبح معه واحداً، ولكن الطبيعة املخلوقة اليت تنال احلياة من أقنوم ا

  .تظل إنسانية رغم االحتاد واد

  :وعندما نقول إن الرب يسوع املسيح هو    
  .واحد من اثنني"

  .الهوت مساوي لآلب
  ".ناسوت مساوي لنا كالتدبري
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    دهافإن االحتاد مل يوعلى هذا املثال نسري . لغِ الطبيعة اإلنسانية، بل جم
إخل ... ن نكون مثله دون أن حندد كيف ومىت أ –بتقوى  –حنن ونطلب 

  .ألن هذا سوف يعلن كامالً يف اليوم األخري

فكيف نكون . أنا الزم أقاطعك؛ ألننا نرى فينا وفيك الضعف واخلطية: األسقـف
  مثله وحنن خطاة؟

  .يا سيدنا، اخلطية ال تشرح اخلالص، بل اخلالص هو الذي يشرح اخلطية: جورج. د
  أيه؟ يعين: األسقـف

يعين اخلالص ال يعطى حسب خطايانا، بل يعطى حسب نعمة وغىن وحمبة : جورج. د
  .ورمحة اهللا اآلب

  أيوة موافق، ولكن ماذا عن اخلطية؟: األسقـف
اخلطية هي املرض، والنعمة هي الصحة، وأثناء العالج ال يشرح املرض : جورج. د

ما حت نرجع إىل لو مس. كيف يعمل الدواء، بل يشرح الدواء سبب املرض
  : قلناه، وهي النقطة الثالثة

مل يأت اخلالص بإلغاء الفوارق بني اإلنسان واهللا؛ ألن تالشي     
اإلنسان يف الطبيعة اإلهلية هو هرطقة أوطاخي، وهذا ليس اخلالص، بل 

ومل يرفع املسيح احلواجز اليت تفصل . "انعدام الطبيعة املخلوقة"، أي "عدم"
لوق، بل جمد هذه احلواجز عندما رفع حكم املوت بني اخلالق واملخ

وحسب مثال اخلالص نفسه، أي . والدينونة وفتح لنا باب احلياة األبدية
، "صورة العبد"، وذلك بأن أخذ "صورة اهللا"الرب يسوع، جاء لكي جيدد 

ونزل إىل أعماق حقارتنا وجعلنا بذلك نرى فيه هو كيف ترفع صورة العبد 
البكر بني "لقد أعطانا نعمة التبين فيه لكي ننال فيه هو . إىل صورة االبن
ال أعود أمسيكم : "ذات الصلة اليت له باآلب، ولذلك قال" إخوة كثريين

إن ما خلق على أو حسب صورة اهللا ". عبيداً ألن العبد ال يعلم إرادة سيده
قضاء ألن حتول الصورة إىل األصل يعين ان ؛ال يصبح اهللا، بل يظل الصورة

إذا كانت كلمة و. جتديدال خالص وهناك النعمة، ويعين أيضاً أنه مل يكن 
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تؤكد أن ما خلق من العدم ورفعت " جتديد"ال تكفي، فإن كلمة " اخلالص"
ألن يكون  اًعنه الدينونة واملوت وأُعيد إىل شركة اهللا هو بكل يقني مدعو

  .إهلاً كصورة اهللا

إلنسان صورة دور حول النقطة األساسية، وهي أن اهذا ال يكفي ألنك ت: األسقـف
اهللا، وهو لذلك إله.  

هذا تعليم الروح القدس نفسه؛ ألن اإلنسان خلق على صورة اهللا، هو ما : جورج. د
  .ورد يف الكتاب املقدس

  .نعم يف الرب واحلق والقداسة: األسقـف
س بوسيلة خملوقة؟ أو يتقد هل ميكن ملن خلق من العدم أن ينال. جيد جداً: جورج. د

هل توجد قداسة خملوقة، وأخرى غري خملوقة؟ هذا التمييز اللفظي يهدم كل 
  :لنقرأ هذه الفقرة من شرح إجنيل يوحنا للقديس كريلس عمود الدين. شيء

عندما صار االبن الوحيد مشتركاً يف الدم واللحم، أي عندما "
ود من الذي هو بالطبيعة احلياة، صار إنساناً، وألنه بالطبيعة احلياة ومول

أي اهللا اآلب، واتحد باللحم الذي يفىن حسب قانون طبيعته، لكي 
شريكاً يف اهللا  –باالحتاد به  -جيدده ويرده إىل حياته اخلاصة وجيعله 

. لقد لَبِس طبيعتنا لكي جيددها ويعيد تكوينها إىل حياته اخلاصة. اآلب
ا مجيعنا شركاء فيه وهو فينا بالروح وهذا ما يفعله معنا وفينا ألنن

) ٤: ١بط  ٢" (شركاء الطبيعة اإلهلية"، لذلك السبب صرنا )القدس(
شرح (" وحسبنا أبناء، وفينا اآلب نفسه من خالل أو بواسطة االبن

  .)٤٨٦ - ٤٨٥: ٢النص اليوناين يف جملد  – ٢٠: ١٤يوحنا 
  :اليوناين سب األصلحهذه هي مفردات الشركة يف العهد اجلديد   

  :ويوجد يف املواضع اآلتية κοινωνεω: الفعل -

وعب ،  ٢٢: ٥تيمو  ١و،  ١٥: ٤وفلييب ،  ٦:٦وغال ،  ٢٧: ١٥ – ١٣: ١٢رو 
  .١١يو  ٢و،  ١٣: ٤بط  ١و،  ١٤: ٢
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  :ويوجد يف املواضع اآلتية κοινωνια: االسم -  

 ٤: ٨ – ١٤: ٦: كور٢،  ١٦: ١٠ – ٩: ١كور ١،  ٢٦: ١٥رو ،  ٤٢: ٢أع 
 ٦فليمون ،  ١: ٣ – ١: ٢ – ٥: ١فلييب  ،  ٩: ٢غال  ،  ١٣: ١٣ ٩ –
  .٦: ١ – ٣: ١يو  ١،  ١٦: ١٣عب ، 

  :ويوجد يف املواضع اآلتية µετεχω: يشترك أو ينال شيئاً -

  .١٣: ٧ – ١٣: ٥ – ١٤: ٢عب ،  ٣٠، ٢١، ١٧: ١٠ – ١٠: ٩كور ١

كة االبن يف اآلب ليست رإن ش: "وعندما حيارب القديس أثناسيوس األريوسية، يقول
  .)١٦ - ١٥: ١املقالة (" شركة خارجية، بل شركة يف جوهر اآلب

وقد ميز القديس أثناسيوس بني الشركة يف اجلوهر على مستوى     
  :أقانيم الثالوث، والشركة حسب النعمة يف أكثر من موضع، وهي

: ٣يني ضد األريوس – ٣٧، ٩: ١ضد األريوسيني  – ٨: ٤٦ضد الوثنيني   
  )١( ٤: ٢الرسائل إىل سرابيون  – ٢٠ – ١٩، فقرات ١٧،  ١

  :مشهورةوللقديس أثناسيوس عبارة     

ليس بالشركة  Θεοποιουµεθαه حنن نتألَّ"
Μετεχοντες  يف جسد إنسان، بل بقبول جسد الكلمة

  .)رسالة إىل مكسيموس ١٠٨٨عامود : ٢٦جملد (" نفسه
يعطي "لقديس كريلس أن االبن يؤكد ا ٣: ١ويف شرح إجنيل يوحنا     

احلياة األبدية ملن ال ميلكون احلياة األبدية لكي يبقى كل منهم حمفوظاً يف 
  .)٧٤: ١جملد (" حدود طبيعته

على هذا النحو مع مراعاة أن الفواصل وضعت  ٤ – ٣: ١بل يقدم نص اإلجنيل 
  :حسب األصل اليوناين

                                                           
  .ملحوظة هذه الشواهد واملراجع وضعت بعد تفريغ الشريط) ١(
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كائنات هو خملوق، فيه كانت احلياة، ألن كل ال ما"
  .)٧٦: ١جملد (" املخلوقة تأخذ حياا من احلياة

ألن ما ينال احلياة بالشركة ليست له حياة ذاتية كحقٍ له "
αυτοκυριως ) " ٧٨: ١جملد.(  

لكن هل أنت تنكر أن عالقتنا بالرب هي عالقة فكرية، وعاوز حتط  :األسقف
اوز رد مباشر الالهوت حمل العقل والقدرات اإلنسانية زي العواطف؟ أنا ع

على النقطة دي ألن على ما يبدو يل إن دي هي النقطة األساسية يف 
  .اخلالف حول موضوع الشركة يف الطبيعة اإلهلية

هل أفهم من كالم قدسك أن اإلنسان املسيحي له . هذا بيت القصيد: جورج. د
  عالقة بشرية باهللا؟

  وهل ده غلط؟. نعم: األسقف

لو مسحت يبدو يل أننا مل نستوعب . هذا ال يكفيأل موش غلط، ولكن : جورج. د
ماذا تقصد الكنيسة من اللحن الذي . دالتعليم األرثوذكسي عن التجس ،بعد

أخذ الذي لنا " :يعود للقديس أثناسيوس، بل إىل الرسول بولس نفسه
هذا التبادل هو الذي جعل صلتنا باملسيح ليست بشرية ". وأعطانا الذي له
  .جديدةً التجسد يعين أن اهللا جاء إلينا وأعطانا حياةً. هليةفقط، بل أيضاً إ

أنا درست صلوات املعمودية ملدة ثالث سنوات يف جامعة كمربيدج، والزم أحط 
 ،قدام قدسك صلواتنا القبطية كما وردت يف الربديات، وأقدم املخطوطات

  .وهي ال ختتلف عن الصلوات املطبوعة

  :وعوظتقول الطلبة األوىل بعد قبول امل

لينالوا من روحك القدوس وميتلئوا من . أجعلهم مستحقني للنعمة اليت تقدموا إليها" -
قوتك اإلهلية، ويكونوا متشبهني بابنك الوحيد ربنا يسوع املسيح صائرين 

  ".واحداً معه

أال تعلن هذه الكلمات أن املوعوظ آت من عبادة األوثان إىل شركة كاملة يف املسيح 
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  :؟ ألن بعد ذلك تقول الطلبة الثانيةباملسيح يسوع

  ".لكي يفتح مسامع قلوم ويضيء عليهم بنور املعرفة... من أجل عبيده " -

هذه املعرفة هي نعمة االستنارة اليت يعطيها الروح القدس اليت جتعل املوعوظ آت من 
يعين . الظلمة إىل النور، ومن املوت إىل احلياة، ومن الضاللة إىل معرفة احلق

ده كالم . الزم نشوف إن اإلنسان ال يأيت إىل املسيح بقدراته اإلنسانية
وصلوات املعمودية . خطري ألن معناه أن اإلنسان يعرف املسيح بدون النعمة

  :بعد جحد الشيطان، ويف الطلبة األوىل تقول

الذي أعطيت معرفتك للكائنني . الذي خلق كل شيء.... أيها السيد الرب اإلله " -
رض بواسطة ابنك الوحيد ربنا يسوع املسيح الذي هيأ هلم على األ

) املعمودية(أدعهم إىل نورك الطاهر ... السموات بالدعوة وثبتهم بقوته 
امألهم . وجدد حيام. عرهم من عتيقهم. واجعلهم أهالً لنعمتك العظيمة

  ".من قوة روحك القدوس

ولكن يا سيدنا بعد هذا . لشرحهاده كالم وعبارات رسولية وآبائية يطول الوقت 
  :تقول الصالة

لكي ال يكونوا بعد أبناء اجلسد، بل أبناء .... أمألهم من قوة روحك القدوس " -
  ".احلق

. هذا يعين أن معرفتنا باهللا اآلب وباالبن وبالروح القدس ليست معرفة جسدانية
  :ولذلك يف الصالة الثالثة تطلب الكنيسة

  ".قبلوا روحك القدوسهيئ أنفسهم لكي ي" -

االمتالء من الروح القدس وقبول الروح القدس يف املعمودية هو الذي يدخلنا إىل 
  .أبناء اهللا= أبناء احلق " .الشركة يف الطبيعة اإلهلية

أنا . يا أخ جورج الصلوات املقدسة كلها ال تذكر الشركة يف الطبيعة اإلهلية: األسقف
وح القدس وأقول لك احلق أنا أول مرة موافق معاك على االمتالء من الر

  ماذا تقول؟. أنتبه فيها لقوة الصلوات



٢٧ 

حصرنا الكالم حول مصطلح واحد ورد يف رسالة  أننااملشكلة هي . سيدنا: جورج. د
لكن جيب أن نبحث عن املرادفات، وهي ). ٤ - ٣: ١بط ٢(بطرس الثانية 
  : الصلوات اليت قرأناها معاً هيكما وردت يف

  .الء من القوة اإلهليةاالمت -

  .تشبهني بابنك الوحيد ربنا يسوعم -

  .صائرين واحداً معه -

  .ولدهم مرةً ثانيةً حبميم امليالد اجلديد. وهب هلم خالصاً أبدياً. خالصاً أبدياً -

  .أعدهم هيكالً لروحك القدوس بابنك الوحيد -

  :وبعد جحد الشيطان واالعتراف باإلميان  

  .يالد اجلديدليستحقوا محيم امل -

  .اللباس غري الفاسد -

  .ويلبسوا لباس اخلالص -

  .بنيناً خلدرك السماوي -

  .وارثني مللكوتك غري الفاسد -

ماذا ميكن أن نضيف إىل كل هذا؟ صدقين إن هذه الصلوات كافية     
  .ألن تذيب الصخور

من هي أم  ،عن شيء خملوق من الكونهي هل كل هذه العبارات     
ة اليت خلقت من العدم، أي آدم األول؟ أنا موش عارف أيه اخلليقة القدمي

  السبب احلقيقي يف مقاومة التعليم الرسويل؟

مفيش . أحنا موش فامهني بعض: أقول لك احلق. يا أخي حمدش بيقاوم: األسقف
  .حوار سابق ومفيش دراسات

زم مني كان ال. ومني املسئول عن ده؟ موش أبونا مىت املسكني، وال أنا: جورج. د
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جيمع الناس ويسأل ويبحث؟ موش أنا العلماين اللي طردين األنبا شنودة من 
  .األكلرييكية، ومن الكنيسة بعد كده

خلينا يف املوضوع . بالش املوضوع ده ألنه موضوع حزين وكله خطية: األسقف
والسبب هو أنين مل أُصلِّي صلوات  ،األصلي؛ ألين بصراحة ألول مرة

ن هو اللي بيصلي وأنا أجي أعمد، ولذلك مل أنتبه إىل املعمودية، كان الكاه
  .قوة الصلوات

أنت عارف أن بداية أي شيء يف احلياة املسيحية هو سر املعمودية الذي : جورج. د
يمارس بال عناية، وبال إعداد، ويف سرعة، ولذلك فقدنا رأس املوضوع، 

  .وأعطاها لناوهو احلياة اجلديدة اليت جاء ا الرب يسوع املسيح 

لباس "؟ أو "وارثني مللكوتك غري الفاسد"ماذا ميكن أن يكون وراء     
األول هو أن نعود : ؟ لدينا اختيارين"اللباس غري الفاسد"؟ أو "اخلالص

باملعمودية إىل اخلليقة األوىل ونبقى فيها، وبالتايل تصبح املعمودية مسرحية 
  ....تضيف إىل الوجود اإلنساين أي شيء  الهزلية 

؛ ألن صاحبك األنبا "مسرحية هزلية"يا أخ جورج بالش عبارة ) مقاطعاً: (األسقف
األسقف (بيشوي هيقول شوفوا بيقول إن املعمودية مسرحية هزلية 

  ).يضحك

. سيدنا كويس أنك بتضحك على املسخرة واهلزل اللي بنقدمها للناس: جورج. د
ملاذا نؤمن ونعتمد إذا . فاعلية لكن االحتمال األول يعين أننا منارس شيئاً بال

  الظلمة؟ –املوت  –الفساد  –العبودية : كنا سنبقى يف

وراثة امللكوت، وهذه  –التبين : أما االحتمال الثاين، فهو اإلجنيل    
العبارة بالذات هي خالصة التعليم بالشركة يف الطبيعة اإلهلية، يعين كيف 

رو (" ون هللا بيسوع املسيحوارث"نرث امللكوت حسب تعبري الرسول بولس 

وحنن دعينا ألن جنلس على عرش االبن كما جلس االبن على عرش . )١٧: ٨
  .)٢١: ٣رؤ (اآلب حسب عبارة الرب نفسه يف سفر الرؤيا 
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كيف سندخل احلياة األبدية اليت تبدأ هنا وتكمل بالقيامة يف اليوم     
ا تؤكد الكنيسة األخري إذا كنا سنبقى كما كان آدم بعد السقوط؟ وملاذ

ىل رتبته إرد آدم وبنيه "األرثوذكسية، أي كل األرثوذكس أن الرب بالقيامة 
؟ ما هو املقصود من كل هذا؟ أليست هي احلياة اليت ال تفسد، وهي "األوىل

  :حسب عبارات الرسول بولس نفسه عن القيامة

  زرع يف ضعف ي  قام يف قوةي.  

  زرع يف هوان ي    قام يف جمدي.  

  زرع يف فساد ي    قام يف عدم فسادي.  

عدم الفساد معاً، أليست هذه هي  –اد  –إذا وضعنا القوة     
  أوصاف الشركة يف الطبيعة اإلهلية؟

  .أنت شاطر ودرست املوضوع كويس. بكل تأكيد: األسقف

ألن  ؛أنا شاهد، وأنت شاهد على التعليم، والزم تشهد. أنا موش شاطر: جورج. د
وقدسك عارف أن حشد الناس يف . هادة معناه ضياع التعليمانعدام الش

مؤمترات، واملظاهرات الصاخبة وحتريك الغوغاء ال حيل أي قضية الهوتية، 
  .بل يؤكد ضعف وهزالة املعارضني

لكن إذا حبيت حتط كالم بسيط عن الشركة يف الطبيعة اإلهلية، . أنا موافق: األسقف
داس وياخد لقمة الربكة وشوية حيضر الق نقول أيه للراجل الطيب اللي عاوز

اللي بنرشه بعد القداس؟ عندنا ناس بتقول إن املَية دي هي ) املاء(ية املَ
"ة، دول تقول هلم ) يأتون(وا القداس، وجي" رةصيف اآلخر عشان رش املَي

  أيه؟

ورة العبد البداية هي يف شرح احملبة اإلهلية، اهللا اللي تنازل إلينا وأخذ ص: جورج. د
وبعدين علينا نقول للناس دول أيه هي صورة . علشان يرفعنا إىل رتبة التبين

  .احلياة األبدية

؛ "ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العامل كله: "الرب يسوع املسيح قال    
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ألن احلصول على كل ما هو خملوق ال يعطي حياة أبدية لإلنسان، ولذلك 
، فإذا "يعطي اإلنسان فداًء عن نفسه؟ وماذا: "يقول الرب يسوع بعد ذلك

كان اإلنسان عاجزاً عن البقاء إىل األبد بقدراته، فإن نعمة اهللا تعطي 
  .لإلنسان ما يفوق هذه القدرات

  :ماذا تقول صلوات املعمودية عن الشركة يف الطبيعة اإلهلية    

عظهم بنعمة روحك القدوس ليكونوا يف املوهبة غري الفاسدة اليت " -  
  .حك القدوسلرو

  هم هيكالً لروحك القدوسأعد.  

  - موا إليها، ولينالوا من روحك القدوس أجعلهم مستحقني للنعمة اليت تقد
وليمتلئوا من قوتك اإلهلية، ويكونوا متشبهني باينك الوحيد ربنا يسوع 

  ."املسيح صائرين واحداً معه

  :الحظ يا سيدنا  

  نوال الروح القدس -

  قوة اإلهليةمن ال ءاالمتال -  

  التشبه باالبن الوحيد -

  صائرين واحداً معه -

هل هذه وحدة جسدانية أم أا ". صائرين واحداً معه"وأنا أريد أن أقف قليالً عند 
أما من التصق بالرب فهو روح : "وحدة روحية حسب عبارة الرسول

؟ وكيف نصبح واحداً معه حسب اجلسد فقط؟ لقد صار جسده "واحد
مع الهوته بغري اختالط وال امتزاج وال تغيري، وهذا يعين أن اجلسد واحداً 

  .احمليي للرب يسوع صار مثل الالهوت يعطي نعمة احلياة

  باالحتاد باملسيح؟" حميي"لكن هل يصبح جسدنا حنن : األسقف

عارف ليه؟ لن الشركة ليست حسب التصور األوطاخي، أي شركة . أبداً: جورج. د
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الذي ختيل أن أوطاخي اهللا للخليقة على غرار ذات تصور  يتم فيها ابتالع
عارف كل املشاكل دي جت من فني؟ من . ناسوت الرب ذاب يف الهوته

سقوط األنبا شنودة ومعه عدد من اإلكلريوس يف بدعة سابيليوس، وهي أن 
وطبعاً حنن . اآلب هو الوجود، واالبن هو العقل، والروح القدس هو احلياة

صفات الوجود والعقل واحلياة، بل نولد من اآلب باالبن يف ال نشترك يف 
يعين حنن لنا الوجود املخلوق من العدم الذي ال حيتاج إىل أن . الروح القدس

وهو  ،ألن وجود اهللا هو اجلوهر اإلهلي نفسه ؛يكون مثل وجود اهللا نفسه
د، الوجود املشترك لآلب واالبن والروح القدس، ولكن حنن حنتاج إىل اخللو

أي أن يصبح وجود اإلنسانية يشبه وجود اآلب واالبن والروح القدس، أي 
هذا ما حدث . يكون وجودنا وجوداً خملوقاً مضافاً إليه اخللود وعدم املوت

فقد أخذ جسداً خملوقاً من والدة اإلله، جسداً مثل . لناسوت املسيح
الوجود اإلنساين بواسطة الروح القدس، فنقل االبن " كُونَ"أجسادنا، ولكنه 

من العدم إىل الروح القدس، مث مِسح هذا الناسوت بالروح القدس لكي ننال 
حنن فيه هذه املسحة، وبه غلب الرب على الصليب وأعطاه اخللود  املوت

  .وعدم الفساد وعدم األمل

كل حتول يف ناسوت الرب هو حتول الناسوت إىل جمد الالهوت     
  .الناسوت ويكون رأساً جديداً لإلنسانيةه هذا وقوته لكي يتألَّ

  لكن هل نصبح مثل الرب يسوع؟. ده مقبول: األسقف

د هو ربنا ماذا تقصد بالسؤال؟ ألننا جيب أن حنفظ الفرق بني إله متجس: جورج. د
ون بالنعمة، وهم أعضاء جسده، يعين أن التجسد يسوع املسيح، وبشرٍ متأهلِّ

ه فهو حتول الطبيعة احلقرية ارتنا، أما التألُّهو تنازل االبن الوحيد إىل حق
  .اإلنسانية إىل طبيعة ممجدة

  وأنا موافق، لكن كيف نعود إىل هذا التعليم؟. ده كويس وحلو: األسقف

كمحاولة " املعمودية يف القرون اخلمسة األوىل"كتاب  أصدرتسيدنا أنا : جورج. د
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ال ". أحد التناصري"دث يف لبعث وإحياء املعمودية ومراجعة الفوضى اليت حت
ال . إعداد الكل للمعمودية –األشبني  –د من كتابة أمساء طاليب العماد ب

، لكن ليس بالشكل الفوضوي الذي يهني نعمة "أحد التناصري"مانع من بقاء 
بالتعليم عن التبين وإزالة كل ما رسب عندنا من ... من هنا نبدأ . اهللا

  .لبيئة اإلسالميةعادات وأفكار وفدت إلينا من ا

طيب أرجع للسؤال اللي عديت عليه، تقول أيه للراجل الطيب اللي جاي : األسقف
  علشان لقمة القربانة ولقمة الربكة؟

أبداً، بالتعليم عن مركز ومكانة اإلنسان يف يسوع املسيح ومصدر هذا : جورج. د
احملبة املركز، ومركز ومكانة االبن الوحيد، مث أشرح موضوع اخلالص، وهو 

  .الثالوثية

  تقصد أيه باحملبة الثالوثية؟: األسقف

طبعاً اآلب واالبن والروح القدس هم شركة احملبة، وهؤالء الثالثة يفتحون : جورج. د
. الثالوث هو حركة احملبة اإلهلية. لنا هذه الشركة لكي ندخل ونشترك فيها

ه اخلليقة الوالدة األزلية لالبن هي إعالن عن النموذج الذي سوف تتبع
انبثاق الروح القدس هو إعالن عن عطية أزلية تناهلا اخلليقة . لتكون مثله

لكي تكتشف يف األبدية أعماق اهللا غري املعلنة يف األسفار واليت أُعلنت لنا 
  .يف يسوع املسيح، ولكن كمال إعالا هو يف الدهر اآليت

  .يا أخ جورج أرجو أنك تكون موش زعالن مين: األسقف

أبداً موش زعالن، وأحب أأكد لك أنين كنت أستطيع أن أشتكي يف : ورجج. د
ولكن اللي حقه عند يسوع ملك الدهور ال  –حمكمة العمل  –احملكمة 
  .على العموم حاللين. يضيع حقه

 .لك ويكون معكااهللا حي: األسقف

 




