
 

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

 
 
 

 

 
 

 األرثوذكسيةاملسيحية  املرتدين عنرسالة إىل 
 ينمرشحتزعمهم أحد الالذين ي

 لكرسي مار مرقس
 
 
 
 

 كتورد
 جورج حبيب بباوي

 ۲۰۱۲أكتوبر 
 



 ٢

 -١ -  
  

  كيف حلت الخطية محل الرب يسوع؟
  

مت مجاعة من اإلكلريوس هجوماً مل حيدث يف تاريخ الكنيسة أم الشهداء أن نظَّ   
أننــا نتنــاول  مبقولــة علــى اإلفخارســتيا مثلمــا حيــدث اآلن. هجــومٌ علــى اإلميــان األرثوذكســي 

ـــموا املســـيح مثـــل نســـطور. وهجـــوم  جســـد املســـيح ودمـــه فقـــط دون الالهـــوت، وبـــذلك قسَّ
هــو  ،إذ حولــوه إىل جمموعـة مــن املواهـب، ولكــن األفظـع مــن هـذا كلــه ؛علـى الــروح القـدس

  :ةالعقائد املسيحيشرح اليت تقاعدة الأن اخلطية صارت هي 
ــــة اهللا للبشــــر هــــي ســــبب  -١   ــــيس حمب ــــن، ول ــــة آدم هــــي ســــبب جتســــد االب خطي

  جتسده. حلَّت اخلطية حمل احملبة اإلهلية، أو كأن اخلطية أنشأت احملبة اإلهلية.
  وجود خطايا فينا معناه أن الروح القدس ليس فينا وليس لنا شركة مع اهللا. -٢  
كـل األمـر الـذي يعـين أن  اخلطية تُعيـد اإلنسـان إىل حالـة آدم بعـد السـقوط،  -٣  

د أمــام هــؤالء ومل يُعــ ،ألن املعموديــة واملــريون كالمهــا ضــاع ؛خــاطئ وخاطئــة مهــا بــال حيــاة
  اخلطاة سوى حتليل األب الكاهن.

دقــات الــذنوب  ،ســنة وأكثــر ٣٠هــذا هــو "طبــل" اخلطيــة الــذي يــدق عاليــاً منــذ   
لعقوبات والنار. يدق على هذا الطبل أساقفة وكهنة وعلمـانيون تربـُّوا يف مدرسـة والرعب وا
عـن األرثوذكسـية، وعـن بشـارة احليـاة، وعـن  ردةً  وحنن هنا نسجِّل أن ذلـك يَعـدُ اخلطية .. 

حتـالف مـع بعـض اإلكلـريوس إلسـقاط بشـارة الـذي الشيطان  وبالتايل انتصارٌ  اإلهلية،احملبة 
  اإلجنيل اخلرب السار. احلياة والقضاء على

  تحوُّلنا الى حياة المسيح ال يعني أننا نصبح المسيح نفسه:
لقد خسرت الكنيسة القبطية سر املعمودية؛ ألنه ُمياَرس دون وعـي، ودون إعـداد   



 ٣

  لآلباء، ودون مراعاة للطقس نفسه. وهذه هي صلواتنا القبطية تقول عن املوعوظني:
بالنعمة .. ويطهروا من اخلطية اليت يف العامل "لكي جتعلهم أهًال أن يفوزوا  -

  ويعتقوا من عبودية الفساد ألن سلطان الرمحة بيدك أيها الضابط الكل".
"لينالوا من روح قدسك، وميتلئوا من قوتك اإلهلية حمفوظني بنعمة روحك  -

  القدوس".
"أنت دعوت عبيدك هؤالء الداخلني من الظلمة إىل النور ومن املوت إىل  -
  ياة ومن الضاللة إىل معرفة احلق".احل
م ... لكي ال يكونوا بعد أبناء اجلسد بل أبناء احلق". -   "جدد حيا
  "إذ تعدهم هيكًال لروحك القدوس". -
  "خرافاً ضمن قطيعك .. ووارثني مللكوتك السماوي". -
"َعرِّهم من اإلنسان العتيق .. جدد ميالدهم باحلياة األبدية، أمألهم من  -

  روحك القدوس .. لكي ال يصريوا بعد أبناء اجلسد بل أبناء امللكوت".قوة 
  بل بكل جسارة بشارة احلياة:  

  "نسألك يا ملكنا عن عبيدك: أنقلهم وأبدهلم وقدِّسهم وقوهم". -
هـــو نفـــس التعبـــري املســـتخدم لنقـــل اخلبـــز واخلمـــر إىل جســـد الـــرب  "النقـــلتعبـــري "و   

  ودمه يف كل القداسات االرثوذكسية.
فكيف دخلت روح االرتداد؟ واجلواب هو بسـبب انعـدام التعلـيم عـن سـر التبـين،   

كأنــه بــال وجــود   ،أي ســر املعموديــة واختفــاء ســر مســحة املــريون متامــاً مــن التعلــيم املعاصــر
  وبال فاعلية.

لكن املأساة احلقيقية ليست يف اجلهل وحده، بل يف إنكار فاعليـة سـر االنضـمام   
االنضمام أي املعموديـة، واملـريون واإلفخارسـتيا، فهـي أسـرار ثالثـة هلـا  إىل املسيح يف أسرار

  هدف واحد هو شركتنا يف املسيح.
عندما نرى يف كياننا خربة قدمية وذاكرة شريرة تعود إىل الوعي، فهل هذا يعين أن   

مــــا أخــــذناه ضــــاع وذهــــب هبــــاًء؟ اجلــــواب بــــالطبع ال، ولكــــن الثقافــــة الســــائدة يف اجملتمــــع 
لعـدة قـرون، ُمتـاهي بـني جمـرد التفكـري يف شـيء أو ختيلـه، وبـني فعلـه، وذلـك نتيجـًة  املصـري
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لسوء فهم بعض كلمات الرب يسوع، وألن الثقافة الدينية املصرية هي مزيج مـن املسـيحية 
  واإلسالم، لذلك هي ال تقبل أن يكون فينا كيان جديد جيب أن ينمو.

ــدم النعمــة، بــل هــي بدايــة ولكــن عــودة العــادات القدميــة ال تلغــي الســر    ائر، وال 
جتديــد هــذه العــادات وحتوُّهلــا التــام إىل عــادات مضــادة خمتلفــة، وهــو أهــم مــا ُســلِّم إلينــا يف 

  اآلداب النسكية.

  هل يتدنس المسيح ربُّ الطهر بخطايانا عندما نتناول جسده ودمه؟
د التناصــري" وكمــا تركنــا ســر املعموديــة أليــاٍد غــري أمينــة حتــرص علــى "هيصــة" "أحــ  

اية الصوم الكبري باعتبار أن الكنيسة تستعد لقبول اآلتني إليها بالصوم،  الذي يأيت قرب 
ولكــن هــذا االســتعداد ضــاع أو غــاب، وهكــذا مل حتــرص هــذه األيــادي الغــري األمينــة علــى 

  أن الكاهن يعرتف ومعه الشعب: نسينااجمليد، و  ر اإلفخارستياتسليم س
ا .. ألنك أنت هو غفران خطايانا وضياء "اشرتك يف العمل معن  

نفوسنا وحياتنا وقوتنا ودالتنا. وأنت الذي نرسل لك اىل فوق اجملد واإلكرام 
  والسجود أيها اآلب واالبن والروح القدس".

، وهــي" الشــعبهــي ذبيحــة عــن خطايــا الكــاهن وجهــاالت وذبيحــة اإلفخارســتيا   
ىل األبــد إطـاهرة كموهبــة روحــك القــدوس"، أي هلــا نفـس طهــارة روح اهللا. لقــد جــاء احلــي 

  وهدم املوت بظهوره احمليي، ولذلك تقول الكنيسة:
"طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل   

لبس املوت".
ُ
  خبيث ومن تذكار الشر امل

ثًال لـألب القمـص مينـا املتوحـد، قالـه لنـا ألن تذكار الشر ال يفارقنا. وهنا أذكر م  
إىل فــاهم، ولكــن  أمســهوهــو يبتســم: كــان فيــه واحــد أمســه جاهــل وســيده كــان بيحبــه، وغــريِّ 

مســك جاهــل، أمســه القــدمي، فكــان ســيده يقولــه يــا فــاهم يــا اللــي كــان أاخلــادم كــان بيحــب 
ونتمســك بــه،  أننــا حنــب القــدمي ،حلــد مــا كــرب وعــرف أن االســم اجلديــد أحســن". واملغــزى

  وهي غياب اخلري وغياب النور، ولكننا نقول يف صالة القسمة: ،وهو اخلطية
"وحنن أيضًا اجللوس يف الظلمة زماناً، أنعم علينا بنور قيامته من ِقَبل جتسده 



 ٥

  ".بشكلك المحييفليضيء علينا نور معرفتك احلقيقية لنضيء  ،الطاهر
ال رســول الــرب يســوع: "نتغــري إىل فــإذا مل نكــن نتحــول إىل شــكل املســيح كمــا قــ  

)، وإذا مل يكـن ١٨: ٣كـو ٢تلك الصورة عينها مـن جمـد اىل جمـد كمـا مـن الـرب الـروح" (
أعطانــا احليـــاة مـــن املـــوت"، وإذا مل تكـــن طلبـــة و  ،اهللا "قــد أنعـــم علينـــا بـــالعتق مـــن العبوديـــة

ـر إنسـاننا الـداخلي كطهـر ابنـك  الوحيـد، الـذي الكنيسة: "أمل أذنك يارب وامسعنـا .. طهِّ
وبعــد ســرد كــل اخلطايــا الــيت يطهرنــا منهــا ربنــا يســوع، يكمــل الكــاهن:  ،نريــد أن نتناولــه"

"لكـــي نتنـــاول بطهـــارة مـــن هـــذه األســـرار النقيـــة"، والحـــظ بقيـــة كلمـــات الصـــالة، فهـــي ال 
تتحــدث عــن طهارتنــا حنــن، بــل "ونتطهــر كلنــا كــاملني يف أنفســنا وأجســادنا وأرواحنــا"، مث 

  ماذا نقول:
  "إذ نصري شركاء يف اجلسد،

  شركاء يف الشكل،
  وشركاء يف خالفة مسيحك".

ألَنَُّه َكَمـا َأنَّ اجلََْسـَد ُهـَو َواِحـٌد َولَـُه َأْعَضـاٌء َكثِـريٌَة وَُكـلُّ َأْعَضـاِء " :شركة اجلسد هي  
يَعنَـا بِـُروٍح  أَْيضـاً.ِهـَي َجَسـٌد َواِحـٌد َكـَذِلَك اْلَمِسـيُح  اجلََْسِد اْلَواِحِد ِإَذا َكانَـْت َكثِـريَةً  ألَنـَّنَـا مجَِ

يُعنَـا ُسـِقيَنا  ُكنَّا أَْم يُونَانِيَِّني َعِبيداً  اْعَتَمْدنَا ِإَىل َجَسٍد َواِحٍد يـَُهوداً  َواِحٍد أَْيضاً  أَْم َأْحرَاراً. َومجَِ
هـو الـذي سـوف يغـريِّ " ؛ ألنـهشكلشركاء يف ال)، و ١٣ - ١٢: ١٢كو ١( "َواِحداً  ُروحاً 

) ٢١: ٣فيلـــيب راجـــع د تواضـــعنا ليكـــون علـــى شـــكل أو صـــورة جســـد جمـــده (شـــكل جســـ
  ).١٧: ٨ورثة اهللا مع يسوع املسيح" (رو " ؛ ألنناو"خالفة املسيح"

  القديسين:قداسة هو قدوس الالمسيح 
يقول رسول الرب عن املؤمنني: "ومنه أنتم باملسيح يسوع الـذي صـار لنـا حكمـًة   

 ،وهـو الـرب ،املسـيح الـرب هـو احلكمـة ).٣٠: ١كـور   ١" (ءً وفـدا هي من اهللا وبـراً وقداسـةً 
وهــو الفــداء. هــو الشــخص الوحيــد الــذي ال ميكــن أن يتحــول إىل فكــرة يف  ،وهــو القداســة

عقولنــا. هــو رب اجملــد ورب احليــاة، وهــو قداســتنا كمــا يقــول رســوله بــولس، ولكــن اجليــل 
ســـوع، وصـــارت هـــي حمـــور حمـــل الـــرب يحتـــل اخلطيـــة ائـــرة االرتـــداد جعـــل دالـــذي دخـــل إىل 
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احليــاة واملوضــوع األول واألخــري إىل جــوار املســيح. املوضــوع األصــلي هــو اخلطيــة، والفرعــي 
الســـاعي بغـــري حـــد للجلـــوس علـــى كرســـي مـــار  نســـمع تراهـــات املطـــران هكـــذاهـــو الـــرب، 

احملبـــة  وناخلطيـــة أكثـــر ممـــا يعرفـــ ونيعرفـــ هـــم، وخرافـــات أســـاقفة، وتـــدليس كهنـــة، كلمـــرقس
  أكثر من معرفة الرب نفسه.، بل والقداسة
ولكن، وألن الراعي الصاحل الذي سعى وراء اخلروف الضال ال ميكن أن يفارقنـا،   

  يرتكنا َمن بذل نفسه عّنا، لذلك بعد صالة القسمة نقول:أن وال 
ىل إسباب اليت تسوقنا قطع عنا األأ"ال يتسلط علينا كل أمث ..   

  اخلطية وجننا بقوتك املقدسة".
  القداس الغريغوري نقول: ويف  

  "طهرنا حنن أيضاً يا سيدنا كما قدَّست هذه القرابني".  
ألن طهـــارة القربـــان هـــي طهـــارة كـــل مـــؤمن، ألن اهللا ال ينظـــر إلينـــا كخطـــاة، بـــل   

بأنــه خــاطئ مثــل  -حــىت  -"مبــاركي اآلب". فهــو مل َيِصــف أحقــر اخلطــاة باعتبارنــا دائمــاً 
أُمســكت يف ذات الفعــل، وال بطــرس اجلاحــد، فهــو مل يــوبِّخ اللــص اليمــني، وال الزانيــة الــيت 

ر بطرس أيضاً بصياح الديك، ولذلك ال نسـمع  بطرس، ولكنه حذَّر يهوذا كما سبق وحذَّ 
  كلمة "خطاة" يف صلواتنا بنفس الكثرة اليت تقال اليوم، بل نسمع بوفرة "يا رب أرحم".

  بث الرعب في نفوس ال تعرف األرثوذكسية:
قفة وكهنـــة محلــــة ضــــد ربنـــا يســــوع نفســــه. يقولـــون إن التعلــــيم باالحتــــاد يقـــود أســــا  

سـيح .. باملسيح يف اإلفخارستيا هو تعليم مزيَّف ألنـه ادعـاء بـأن مـن يتنـاول يصـبح هـو امل
قـالوا  من الـذين عنـدما أرادوا حماربـة "الشـركة يف الطبيعـة اإلهليـة"، هذه كذبة مل نسمعها إالَّ 
  اسوت بدون الالهوت.مع نسطور إننا نتناول الن

هـــو اجلســـد  الـــرأس الـــذي تنمـــو منـــه كـــل أعضـــاء * حنـــن لـــن نصـــري املســـيح؛ ألن  
  ).١٩: ٢سيح، وال يوجد رأٌس آخر. "الرأس الذي منه كل اجلسد .." (كولو امل

، وبسـبب جتسـده ال يسـتحي أن يـدعونا أخـوة قـائًال أخـرب بامسـك * حنن أخوة لـه  
؛ ألنـــه هـــو الكبـــري املتقـــدم، )١٢ - ١١: ٢ أخـــويت ويف وســـط الكنيســـة أســـبحك" (عـــب
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وحنــن مثلــه يف قيامتــه، ومثــل احتــاد جســده بالهوتــه نتحــد حنــن أيضــاً بالهوتــه؛ ألن الرســول 
ولكـــن مـــىت أُظهـــر ذاك ســـنكون  ،يقــول: "اآلن حنـــن أوالد اهللا ومل يظهـــر بعـــد مـــاذا ســنكون

 ).٢: ١يوحنا  ١مثله" (

  ذو داللة: سؤالٌ 
  الكلمة باجلسد هو نفس احتادنا حنن بالرب؟ هل حقاً أن احتاد االبن  
نعــم؛ ألن هــذا هــو زواج أبــدي بــني املســيح والكنيســة؛ ألننــا بتجســد الــرب صــرنا   

). وقــــول الــــرب: ٣٠: ٥أفســــس راجــــع أعضــــاء مــــن حلمــــه وعظامــــه ونصــــري واحــــداً معــــه (
فكيــف ، . إذا كــان األمــر علــى هــذا النحــو)٢١: ١٧"ليكــون اجلميــع واحــد فينــا" (يوحنــا 

أب مــن آبــاء الكنيســـة، وهــم حبســب األيقونـــات وحمتويــات أقـــوال  ١١صــدر قــرار بتحـــرمي 
 -كــريلس الكبــري   -هــؤالء اآلبــاء الــيت وردت يف كتــاب أقــوال مضــيئة: أثناســيوس الرســويل 

 -بوليكــــــاربوس الشــــــهيد  -أغنــــــاطيوس األنطــــــاكي  -األنبــــــا مقــــــار  -األنبــــــا أنطونيــــــوس 
يوحنــــا  -غريغوريــــوس النيســــي  -غريغوريــــوس النزينــــزي  -باســــيليوس الكبــــري  -إيرينيئــــوس 

املرشـــح املطـــران نيافـــة ذهـــيب الفـــم، أضـــف إىل هـــؤالء مـــار اســـحق الســـرياين الـــذي يـــدَّعي 
مـن الكنيسـة السـريانية املشـرقية الـيت مل توقـع يف حـني أنـه أنه نسطوري، للكرسي البطريركي 

ـا البابـا شـنودة الثالـث  قرار احلرم على نسطور، ولكنها ال تؤمن بتعليم نسطور اليت يـؤمن 
  .وشريكه يف اخلدمة نيافة املطران املشار إليه نفسه

كيف ميكن أن نكون واحداً مع الثـالوث ويف الثـالوث بـدون وحـدتنا يف والسؤال:    
  املسيح؟

يعمــل الشــيطان بكــل حيلــه ومكــر لكــي يفصــلنا عــن اهللا اآلب وعــن الــرب يســوع   
إنكــار بنوتنــا لــه، وعــن االبــن بإنكــار ســكناه فينــا، وعــن وعــن الــروح القــدس. عــن اآلب ب
  فقط. هالروح باالدعاء بأننا ننال مواهب

عاماً باهلجوم على كتاب "العنصرة"، وهـو  ٣٥سلسلة من األكاذيب بدأت منذ   
إنكـــار بمث علـــى كتـــاب "الباراكليـــت يف حيـــاة النـــاس"،  ،أصـــًال هجـــوم علـــى الـــروح القـــدس

مطـران دميـاط ليقـول  رَ إنكار الشركة يف الطبيعـة االهليـة. وجتاَسـ مث ،عمل الروح القدس فينا



 ٨

إن كاتب هذه السطور حيرِّف كلمـات الرسـول بطـرس؛ ألن نـص الكلمـات هـي شـركاء يف 
مة بني عرض موضوع الشركة وشرحه، ٤: ١بط  ٢الطبيعة االهلية ( )، ومل مييِّز املطران العالَّ

جلر "يف" هو موضوع املشكلة؛ ألنه يريد أن واقتباس كلمات الرسول بطرس، وكأن حرف ا
  يبعد املؤمنني عن املسيح.
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 -٢ -  
  

  دليٌل على ردة المطران حرف الجر (في)
  

إنـين مـع غـريي  -ة املطران الطامع يف كرسي مار مرقس _ متهمـاً إيـاي يقول نياف  
ىل ) مــن "شــركاء الطبيعــة اإلهليــة" إ٤: ١بطــرس ٢قــد قمنــا بتحريــف عبــارة الرســول بطــرس (

"شركة يف الطبيعة اإلهليـة". التـدليس هنـا ظـاهر ألن املوضـوع هـو "شـركة"، والشـركة يف كـل 
"يف" أو "مــع"؛ ألننــا نشــرتك، حــرف اجلــر حتتــاج إىل  ،العربيــة وحــدها تلغــات الــدنيا وليســ

وهنا يستوجب اإليضاح أن نقرن الفعل بأحد حريف اجلر إما "يف" أو "مع". فنحن نشـرتك 
)، بـــل غـــاب مـــن ١٧: ١٠كـــو ١القديســـني"، أو "نشـــرتك يف اخلبـــز الواحـــد" ("يف مـــرياث 

عــد )، وهــي أوضــح، بــل تُ ١٠: ١٢وعــي املطــران أننــا "نشــرتك يف قداســة اهللا" (راجــع عــب 
شــرحاً رســولياً لكلمــات القــديس بطــرس. ولعــل املطــران مل يلحــظ أن عــرض موضــوع أمســه 

ل رسول املسيح "شـركاء" ال حيتـاج إىل "الشركة" حيتاج إىل حرف اجلر "يف"، بينما شرح قو 
"يف". هكذا ذكرنا الكثري من األمثلة يف كتابنا "الشركة يف الطبيعة االهليـة، دراسـة لألصـول 

وهـــي  ٣٤ - ١٣راجـــع صـــفحات  - ٢٠٠٧القـــاهرة  -الرســـولية األرثوذكســـية للخـــالص 
  مراجعة الستخدام حرف اجلر "يف" و"مع".

التائـه هـو مـن ال هو املعضلة الـيت تواجهنـا؛ ألن  توهان جيل فقد األرثوذكسيةإن   
الذي قال: ، يف حني أن الطريق واحد، هو ذاته يعرف الطريق، وهو أيضاً من َضلَّ الطريق

فهو الوسـيلة والغايـة معـاً؛ ألن "فيـه"، أي يف  .)٦: ١٤"أنا هو الطريق واحلق واحلياة" (يو 
حليــاة. وهنــا "يســوع هــو احليــاة": "أنــا هــو يســوع مت حتريــر اإلنســانية ونقلهــا مــن املــوت إىل ا

لسنا إزاء منهج أو جمموعـة قواعـد، بـل إزاء شـخص فنحن ). ٢٥: ١١يو القيامة واحلياة (
يســـوع رب اجملـــد (وهـــي النقلـــة األرثوذكســـية الـــيت أعادهـــا األب مـــىت املســـكني إىل الـــوعي 

  الكنسي).
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  الضربة األولى هي فقدان اإليمان بتجسد الكلمة ابن اهللا:
ن املطران يؤمن بتجسد ابن اهللا، وأنه أخذ طبيعة قابلـة للمـوت حسـبما ورد كالو    

ل الطبيعـة عدة مرات يف (جتسد الكلمة). وأنه "فيه"، أي يف يسـوع كلمـة اهللا اآلب مت حتـوُّ 
ـذا  االنسانية املائتة إىل طبيعة خالدة عدمية املوت، غالبة املوت والفساد واخلطيـة، ونالـت 

لوهيـــة الكلمـــة .. أقـــول لـــو كـــان يــؤمن بـــذلك، َلَمـــا أثـــار هـــذه العاصـــفة الـــيت التحــول جمـــد إ
انتهــت حبكــم القطــع مــن الكنيســة الــذي عنــدما صــدر ضــدي، كــان قــد صــدر ضــده هــو 

  ألن احلرم ارتد على رؤوسهم. ؛أسقفاً سقطوا من درجة األسقفية ٧٢نفسه ومعه 
واألمهيـــة  ،اجلـــر "يف" لـــو كـــان يـــؤمن بتجســـد ابـــن اهللا َلَعـــِرَف قيمـــة وداللـــة حـــرف  

  ألنه إشارة إهلية إىل الوجود اإلنساين لكل إنسان احتد باملسيح. ؛القصوى هلذا احلرف

  حياة ابن اهللا: فيالتجسد هو الذي أدخل البشر 
) ١٠ - ٩: ٢عنــدما يشــرح القــديس اثناســيوس كلمــات رســول الــرب يف (فيلــيب   

  يقول:
 ندما صار هو نفسه إنساناً:"هو ذاته جعلنا أبناء اآلب وألَّه البشر ع

 Καί εθεοποίησε τούς άνθρώπους 

γενόμενος αύτος άνθρωπος. 
 نسانًا وصار اهللا، بل كان اهللا الذي صار إنساناً إلذلك مل يكن هو

نا حنن، (ضد األريوسيني  ، وبالتايل ضد املطران ٣٩ -  ٣٨: ١لكي يؤهلِّ
مة أيضاً).   العالَّ

، أي "بواســطة" أو "مــن خــالل" διά حــرف اجلــر ويســتخدم القــديس اثناســيوس  
  فيقول:

نالوا  ،"كل الذين دعوا أبناء وآهلة سواء على األرض أم يف السماء  
م أبناء  διά του Λόγουالتبين وتأهلَّوا بواسطة الكلمة  ومن الواضح أ
  ).٣٩: ١(ضد األريوسيني  "وآهلة من خالله (أو بواسطته)

اسطة"، هي دعوة إلدراك ما حدث لناسوت الرب "من خالل"، أو "بو فتعبريات   
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م الـــذي احتـــد بالهوتـــه "بغـــري اخـــتالط وال امتـــزاج وال تغيـــري"، وهـــي املصـــطلحات الـــيت تقـــاوِ 
النسطورية واألوطاخية معاً، أي الفصل بـني الالهـوت والناسـوت وذوبـان الناسـوت يف حبـر 

  الالهوت حسب أوهام أوطاخي.
هــو أن املســيح ربنــا قــد ألَّــه الناســوت  ،للتوهــاندفع دفعــاً ن جيــل يـُـعــإن مــا غــاب   

ِِه ناسوتاً، ولذلك يقول القديس اثناسيوس:   الذي أخذه من القديسة مرمي، وظل مع تأهلُّ
"مل يفقد الكلمة شيئًا عندما أخذ جسدًا .. ولكن باحلري ألَّه الذي   

(ضد  "εθεοποίησεν όπερ ένεδυσατοأخذه أو لبسه 
  ).٤٥: ١األريوسيني 

 ألن هذه ليست شركة خارجية؛ ألن التجسد هو ضد كل شركة أدبية خارجية مث  
  يقول القديس أثناسيوس عن جسد الرب يسوع:

   فيه نصبح قادرين على أن نتجدد ونتألَّه"
ίν έν αυτώ ανακαινισθήναι καί θεοποίηθήναι 

δυνηθώμεν ٤٧: ٢" (ضد األريوسيني.(  
املطـران ظـاهر يف األصـل اليونـاين. كمـا  ضح أن حـرف اجلـر الـذي خييـفاوطبعاً و   

يـــرد حـــرف اجلـــر "يف" مـــرًة ثانيـــة، ويف الواقـــع عـــدة مـــرات لتأكيـــد مـــا مت يف املســـيح، أي يف  
كيانه املتجسد؛ ألن تغيري كيان اإلنسان يف يسوع غائٌب من وعي املطران لسبب واضـح، 

ســـان أوًال يف يســـوع هـــو عـــدم إميـــان املطـــران بتجســـد الكلمـــة؛ ألن التجســـد غـــريَّ كيـــان اإلن
لكي ينقل يسوع هـذا التغيـري إلينـا، لـيس شـفوياً حسـب عـادة وعـاظ جهـالء هـدموا احليـاة 

أي يســـوع إىل  ،األرثوذكســـية، بـــل ينتقـــل إىل حياتنـــا مـــن حيـــاة الـــرب نفســـه، مـــن "الـــرأس"
أعضـــــاء جســـــده، أي الكنيســـــة يف الســـــرائر، ال ســـــيما ســـــر االنضـــــمام اىل جســـــد املســـــيح 

  :االفخارستيا)؛ لذلك السبب عينه يقول أثناسيوس العظيم –ريون امل –(املعمودية 
َه يف " إن اجلسد الذي أخذه الرب من والدة االله قد جدَّده ألنه خالقه ويؤهلِّ

ىل ملكوت السموات إلكي يقدمنا  εν έαυτώ θεοποήση ذاته
و  ن قد تألَّه إذا احتد مبخلوق، أو يك بواسطة (أو يف) مثاله؛ ألن اإلنسان ال

اإلله احلق، وال كنا حنن قد دخلنا اىل حضرة اآلب إذا مل  هو كان االبن ليس
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  يكن (االبن) قد لبس جسداً ومل يكن هو الكلمة احلق".
 -ظ خطــورة ادعــاء هــذا املطــران واللــف والــدوران حــول حــرف اجلــر "يف" بــل الِحــ  

أثناسيوس يقول بعـد ألن املعلم األرثوذكسي  –وهو عنوان ملوضوع الشركة كما قلنا سابقاً 
  ذلك مباشرة عن جتسد ابن اهللا الكلمة:

"ولن نكون قد حتررنا من اخلطية واللعنة إذا مل يكن الكلمة قد لبس   
جسداً ألننا كنا سنظل بال شركة بل وغرباء، كما أن االنسان مل يكن قد تألَّه 

  إذا مل يكن الكلمة قد صار جسداً له ذات طبيعة اآلب".
  ثرة أمام أساقفة اجلهل فهو عبارة أثناسيوس العظيم:أمَّا حجر الع  

"إن احتادًا مثل هذا (من هذا النوع) هو أن يوحِّد ما هو بالطبيعة   
ألن اخلالص والتألُّه صار مؤكداً" (ضد  ؛إنسان إىل ما هو بالطبيعة الالهوت

  ).٧٠: ٢األريوسيني 
   



 ١٣

 -٣ -  
  

  ،"شركة، وشركاء"
  والسذج:واللعب بالكلمات لخداع البسطاء 

  
، أو مل يكن هلا وجود يف األسفار ن كلمة شركة مل ترد يف العهد اجلديدألو   

صاحب العلم الغزير قد اكتشف التزوير املطران قلنا إن املقدسة أو صلوات الكنيسة؛ لَ 
معرفة صاحب العلم الغزير باألسفار املقدسة شحيحة جداً، يبدو أن والتحريف، ولكن 
  والدليل على ذلك:

  أوًال: الفعل "يشترك":
، والحـــظ حـــرف اجلـــر )١٣: ١٢احتياجـــات القديســـني" (رو  فـــي"مشـــرتكني  -  

  الذي أزعج املطران.
م" (رو  في"األمم قد اشرتكوا  -     ).١٧: ١٥روحيا
  ).٦: ٦مجيع اخلريات" (غال  في"ليشارك الذي يتعلم الكلمة املعلم  -  
  ).١٤: ٤ضيقي" (فيليب  في"اشرتكتم  -  
حساب العطاء واألخذ إالَّ أنتم وحدكم"  في تشاركين كنيسة واحدة "مل -  

  ).١٥: ٤(فيليب 
  ).٢٢: ٥تيمو  ١خطايا اآلخرين" ( في"ال تشرتك  -  
لكي يبيد باملوت  فيهمااللحم والدم اشرتك هو أيضًا  في"قد تشارك األوالد  -  
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  جتسد الرب.)، وهو من أعظم ما قيل عن ٢٤: ٢ذاك الذي له سلطان املوت" (عب 
  ).١٢: ٤بط  ١آالم املسيح افرحوا" ( في"كما اشرتكتم  -  
إذا أعدنا ترتيب كلمات الوحي حسب التدبري، يظهر لنا أن فعل يشرتك له   

)، وبعدها ١٤: ٢اللحم والدم" (عب  فيجذر يف جتسد الرب، فقد "اشرتك الرب 
جسد ودم الرب"؛ لكي تنال هذه احلقيقة اإلهلية املستعَلنة يف  فينعرف أننا "نشرتك 

ا وأساسها، بل وأبديتها، وهي أنه "أخذ الذي لنا واعطانا الذي له". وحسب  يسوع قو
"هو أخذ جسدنا وأعطانا روحه  )١(أي يوم اجلمعة ،صالة التسبحة السنوية يوم الصلبوت

  ).٣القطعة  –يئوطوكية اجلمعة القدوس وجعلنا واحداً معه من قبل صالحه" (ث

  ثانياً االسم "شركة"
  ).٤٢: ٢وكسر اخلبز" (أع  والشركة"وكانوا يواظبون على تعليم الرسل  -  
(حسب األصل  شركة"أهل مكدونية وأخائية استحسنوا أن يصنعوا  -  

  ).٢٦: ١٥اليوناين)، وحسب ترمجة بريوت توزيعاً لفقراء القديسني" (رو 
)؛ ألن املواظبة ٤٢: ٢" يف (أع شركةشرح استخدام كلمة "وهذه الكلمات ت  

على الشركة هي تقدمي احتياجات الفقراء من طعام ومالبس، والحظ أن هذا ما ُمسَِّي 
  باسم "الدياكونية" أو خدمة الشمامسة.

: ١٠كو ١ابنه يسوع املسيح ربنا". ( شركة"آمني هو اهللا الذي به دعيتم اىل  -  
مة تفسرياً.) وهي كلمات سوف ال٩    جيد هلا املطران العالَّ

  ).١٤: ٦كو ٢للنور مع الظلمة" ( شركة"أي  -  

                                                           
أ: "يوم  ٣٨على هامش يف الورقة  ٢٣٣) يوم الصلبوت وردت يف اكثر من خمطوطة قبطية عربية، وتقول املخطوطة ١(

صلبوت ريب هو يوم صومي عن كل بغضة وشر، يوم صفح الزالت وخلع اآلفات، يوم محل الصليب والسري يف درب 
  احلبيب، يوم اخلالص الفائق من حيل احملتال". املعلم عبد املسيح بن بولس الشطانويف.
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كو ٢خدمة القديسني" ( وشركة"ملتمسني منا بطلبة كثرية أن نقبل النعمة  -  
٤: ٨.(  

: ٩كو   ٢وحسب األصل اليوناين جيب أن نقرأ كلمة "سخاء يف التوزيع" يف (  
، King James)، ألن مسرت فان ديك أخذها من الرتمجة االجنليزية املعروفة باسم ١١

  بينما األصل يقول "سخاء يف الشركة".
مة أن  -حسب االلتفاف حول الكلمات  -ولست أدري كيف    ميكن للعالَّ

) "نعمة ربنا يسوع املسيح ١٤: ١٣كو   ٢ركة الروح القدس" يف (يقول إن تعبري "ش
وحمبة اهللا وشركة الروح القدس مع مجيعكم" هي ليست شركة يف الطبيعة اإلهلية ألن 
النعمة من االبن واحملبة من اآلب، مث الشركة هي غريبة بعيدة عن اهللا .. هل هذا مقبول 

  لدى أي مسيحي؟
ا  ؛)، وهي هنا وضع اليد٩: ٢الشركة" (غال  "أعطونا أنا وبرنابا ميني -   أل

  شركة يف الرسامة.
)، ٧: ٢ما يف الروح" (فيليب  ما يف املسيح .. إن كانت شركةٌ  "إن كان وعظٌ  -  

فهل الوعظ يف املسيح جيعلنا خارج املسيح، أم يف املسيح؟ وهل الشركة يف الروح هي غري 
لعب بالكلمات وحروف اجلر هو )؟ أليس ال١٤: ١٣كو ٢القدس" ( حشركة الرو "

خداع البسطاء وحفر هوة عميقة تفصل بينهم وبني الثالوث القدوس .. هل هذا يليق؟ 
  أم هدم منظم؟ ،للرب وخدمة تعليم ةشهادوهل هذه 
وحســب األصــل اليونــاين "ال تنســوا فعــل اخلــري والشــركة ألنــه بــذبائح مثــل هــذه  -  

  ).١٦: ١٣يسر اهللا"(عب 
ومسعنــاه خنــربكم بــه لكــي يكــون لكــم ايضــاً شــركة معنــا أمــا شــركتنا "الــذي رأينــاه  -  

). فهـــل أدرك املطــــران أن ٣: ١يوحنــــا ١حنـــن فهـــي مــــع اآلب ومـــع ابنــــه يســـوع املســـيح" (
مع" هي أداة تؤكد االجتمـاع معـاً يف شـركة، وإالَّ مـا هـو  - μετά"حرف اجلر استخدام 

ده الرســول نفسـه: "إن قلنــا إن لنــا الـذي "مــع اآلب ومـع ابنــه يســوع املسـيح"، وهــو مـا يؤكــ
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)، وألن الشــركة ٦: ١يوحنــا ١شــركة معــه وســلكنا يف الظلمــة نكــذب ولســنا نعمــل احلــق" (
هــي اجتمــاع الكــل يف عالقــة، يقــول: "ولكــن إن ســلكنا يف النــور كمــا هــو يف النــور، فلنــا 

  يطهرنا من كل خطية". ابنهشركة بعضنا مع بعض ودم يسوع املسيح 
ــــروح القــــدس" (عــــب ومــــع الشــــركة جــــ   ). ٣: ٦اءت "شــــركاء"، "وحنــــن شــــركاء ال

  فكيف جيب أن نفهم باستقامة كلمات الرسول؟
)، وغـاب ١٥: ١٠كـو ١ألـيس هـو شـركة جسـد املسـيح" ( ،"اخلبز الذي نكسره  

وهــي خاصــة بامللكيــة جتعــل الرســول بعــد  τούحــرف اجلــر "يف"، ولكــن اســتخدام كلمــة 
اخلبـز الواحـد". ولعـل املطـران وجـد حـرف اجلـر "يف"  فـيذلك يقول: "ألننا مجيعنـا نشـرتك 

الذي ضاع منه وحياول حماصرة شركاء الطبيعـة االهليـة مـن أجـل تـدمري العالقـة الكيانيـة بـني 
  االنسان والثالوث لتصبح عالقة خارجية أدبية اخالقية فقط.

  حرف الجر "في" الخاص بالشركة في كتابات القديس اثناسيوس:
أساســي يف املســيحية وخاصــة األرثوذكســية، ال تســمع عنــه إالَّ  التبــين هــو موضــوع  

هــذه النعمــة وردهــا إىل قــدر نقــاص إلاالنبــا شــنودة املتنــيح الــيت قــام اولــة احملالقليــل جــداً. و 
العهــد القــدمي اعتمــاداً علــى عبــارة الرســول بــولس عــن بــين إســرائيل: "هــم إســرائيليون وهلــم 

بــادة واملواعيــد وهلـم اآلبــاء ومــنهم املسـيح حســب اجلســد التبـين واجملــد والعهــود والشـرائع والع
هي حماولة واضـحة. ألنـه )، ٥ - ٤: ٨الكائن على الكل إهلاً مباركاً إىل األبد آمني" (رو 

إن كانــت األبــوة والبنــوة بكــل تأكيــد وردت يف العهــد القــدمي يف عبــارة النــيب: "الــرب يــتكلم 
" م أمــا هــو فعصــوا علــيَّ ــأ )، إالَّ أن اســتخدام اســم األب هللا، ٣: ١(أش  ربَّيــت بنــني ونشَّ

اخلـــالق لكـــل اهللا جـــداً يف العهـــد القـــدمي؛ ألن األبـــوة هنـــا هـــي أبـــوة  شـــحيحٌ اســـتخداٌم هـــو 
البشر، وال خالف على ذلك. لكن استخدام ما ورد يف العهـد القـدمي لضـرب نعمـة التبـين 

العهـد القـدمي وال حـىت شـذرة يف العهد اجلديد هو اخلداع الشـيطاين احلقيقـي؛ إذ مل يـرد يف 
 بامســـها كـــل الـــذين قبلـــوه فأعطـــاهم ســـلطاناً أن يصـــريوا أوالد اهللا أي املؤمنـــون تقـــول: "أمَّـــ

: ٢الــذين ولــدوا لــيس مــن دم وال مــن مشــيئة جســد وال مــن مشــيئة رجــل بــل مــن اهللا" (يــو 
علنـا )، ولذلك جاء التبين مع اخلالص الشامل ومع عطية الروح القـدس الـيت جت١٣ - ١٢
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)؛ ألننـا مل نأخـذ ٤: ٤نصرخ مع االبن نفسه: "أبـَّا أيهـا اآلب" (غـال  -بالروح القدس  -
اآلب" (رو  αββαروح العبوديــة للخــوف، بــل "اخــذمت روح التبــين الــذي بــه نصــرخ يــا أبَّــا 

يضـاً أ)، وهكذا يكمِّل الرسول البشارة اليت مل يسمعها بين إسـرائيل: "الـروح نفسـه ١٥: ٨
ننـا ورثـة إ) والتطبيق األبدي: "فـإن كنـا أوالداً، ف١٦: ٨ألرواحنا أننا أوالد اهللا" (رو يشهد 

  ).١٧: ٨أيضاً وورثة اهللا ووارثون مع املسيح" (رو 
فهــل قرأنــا يف كــل اســفار العهــد القــدمي شــيئاً يشــبه هــذه الكلمــات: "روح التبــين"،   

ب"؟ ملــاذا اخلــداع واهلــرب مــن أعظــم و"وارثــون اهللا"، أو "بــالروح القــدس نصــرخ أبَّــا أيهــا اآل
عطايــا العهــد اجلديــد؟ يــا تــرى هــل كنــت يــا أثناســيوس ترقــب مــن بعيــد بــروح النبــوة احنــدار 

  أحد أسالفك إىل هذا الدرك، ولذلك كتبت يف املقالة الثانية يف الرد على األريوسيني:
لفظ "إن اهللا مل خيلقنا بشرًا فقط، بل دعانا أيضًا أبناء ألنه ولدنا. و   

"ولد" له داللة هامة ألنه يتضمن اإلشارة إىل "ابن" كما قال النيب: "ولدت 
) ... واللفظ ولدت يعين يف قول يوحنا: "أعطاهم سلطاناً ٢: ١بنيناً" (أش 

) ... هذه هي حمبة اهللا للبشر ١٣ -  ١٢: ١ن يصريوا اوالد اهللا .." (يوحنا أ
ًا بعد ذلك حسب النعمة .. بالنسبة ألولئك الذي صنعهم صار هلم أبًا أيض

) ... ولكي يتم ٦: ٤لقوا على روح ابنه (غال عندما حصل البشر الذين خُ 
هذا، صار الكلمة جسدًا لكي جيعل االنسان قادرًا على تقبل األلوهة .. إننا 
لسنا أبناء بالطبيعة أمَّا الذي جاء وسكن وسطنا فهو ابن بالطبيعة ألن اهللا 

والذي به نصرخ "أبَّا أيها  الكائن فيناهو آب الكلمة ليس أبانا بالطبيعة بل 
  ).٥٩: ٢اآلب" (

  مشكلة المطران مع حرف الجر "في":
ليســت كلمــات األب  -باملناســبة  -لعلــه مل يقــرأ كلمــات الرســول بــولس، وهــي   

مـــىت املســـكني: "يف املســـيح". ولعـــل بـــولس رأى هـــو أيضـــاً االحنـــدار حنـــو االرتـــداد، فكتـــب 
"يف الرب"، والحظ أن خداع االلفاظ جيـوز علـى عقـول السـذج فقـط.  بريتع أكثر من مرة

" έν) وحـــرف اجلـــر "يف ٣١: ١كـــو ١يقـــول الرســـول: "مـــن يفتخـــر فليفتخـــر يف الـــرب" (
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أو "بـــ"   inبــدًال مــن  ofفــإن اســتخدام  ،يؤكــد العالقــة الكيانيــة، أمَّــا يف الرتمجــات االجنليزيــة
وف ملــن يريــد أن يقــرأ العهــد اجلديــد لكــي معــر اســتخدام فهــو  ،)١٧: ١٠كــو ١كمــا يف (

. والحــــظ "كــــان اهللا يف ةيـــتعلم، ال ملــــن يقـــرأ لكــــي ُحيــــرِّم ويثبِّـــت تعليمــــاً ال تعرفــــه املســـيحي
 ١٩: ٥كـو ٢)، مث "واضـعاً فينـا خدمـة املصـاحلة" (١٩: ٥كو   ٢املسيح مصاحلاً العامل" (

. هـــل ميكـــن أن يكـــون )١٣: ١كـــو ١). ولنـــا "فيـــه الفـــداء بدمـــه غفـــران اخلطايـــا" (٢٠ -
حلــرف اجلــر "يف" أي داللــة أخــرى ســوى اســتعالن الكيــان اجلديــد يف املســيح، أي اخلليقــة 

)؟ وهــــل كــــان ١٧: ٥كــــو ٢اجلديــــدة "إن كــــان أحــــد يف املســــيح فهــــو خليقــــة جديــــدة" (
الرســــول يصــــف عالقــــة أدبيــــة أخالقيــــة خارجيــــة كمــــا ادعــــى أســــاقفة اجلهــــل عنــــدما قــــال: 

)، "أخرياً تقووا يف الـرب ١٣: ٤يح يسوع الذي يقويين" (فيليب "أستطيع كل شيء يف املس
  )؟١٠: ٦ويف شدة قوته" (افسس 

  صدام السلطة الشيطانية مع تعبير "في الرب":
أن املسـيح فينـا "املسـيح فـيكم رجـاء اجملـد" (كولـو كـان أسـاقفة اجلهـل يؤمنـون لو    

) أو ١٧: ٣ميــــان" (افســــس أن املســــيح "حيــــل يف قلوبنــــا باإلكــــانوا يؤمنــــون )، ولــــو  ١٧: ١
ل مـع املـؤمنني هـو تعامـل التعاُمـ وا أدركـوا أنَلكـان)، ٩: ١٢كو ٢"حتل عليَّ قوة املسيح" (

ميـارس كيـف   .)٢٧: ١٢كـو ١مع املسيح نفسه الكائن يف كل أعضـاء جسـده الكنيسـة (
اختـرب القسـاوة، ومل يعـرف طعـم احملبـة، وال و  ةعجرفـأسقٌف حمبة املسيح وهو ال يعرف إالَّ ال

قــوة التواضــع، ومل يــدخل اخلدمــة كــراع بــل كســيد يلــبس عمامــة كبــرية ويســري بعصــا ســوداء 
خمتــــاًال مثــــل الطــــاووس ولــــيس مثــــل ســــيده الــــذي "ال يصــــيح وال يســــمع أحــــد يف الشــــوارع 
صــوته"، بــل يقــف أمــام امليكروفونــات لكــي يــوزع جهــنم علــى كــل مــن خيتلــف معــه، كــأن 

شــيد انتصــار وصــالح، بينمــا هــو يف حقيقــة األمــر فــرٌح حرمــان البشــر األبــدي مــن اهللا هــو ن
  ورقٌص مع الشيطان نفسه الذي يفرح باهلالكني.

هــذا هــو جــوهر املشــكلة، فهــو لــيس حــرف اجلــر، وإمنــا داللــة حــرف اجلــر الــذي   
  يؤكد االحتاد باملسيح.
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العبارات الواضحة عند القديس اثناسيوس التي يظهر فيها حرف الجر 
  "في":

لقنا حسب الصورة ودعينا صورة اهللا وجمده، وذلك ليس ننا قد خُ إ"  
من ذواتنا، بل بسبب صورة اهللا وجمده احلقيقي الساكن فينا الذي هو كلمته 

  ).١٠: ٣(ضد االريوسيني  "والذي صار جسد ألجلنا
  ومن سوء حظ األنبا بيشوي يقول العظيم أثناسيوس يف الرسالة إىل أدلفوس:  

  نا فيهنساناً لكي يؤهلِّ إ"هو صار 
 γέγονε γάρ άνθρωπος ΐν ήμάς έν έαυτώ 

θεοποιήση" 

  ) a ١٠٧٧: ٢٦جملد  ٤(فقرة 
  ويقول العظيم أثناسيوس عن التحول الكياين يف االنسان:  

ن بدايتنا وكل أ، بل بسبب في آدم"ألننا مل نعد منوت حبسب بدايتنا األوىل 
ضعفات اجلسد قد انتقلت إىل الكلمة، فنحن نقوم من األرض، إذ أن لعنة 

والذي قد صار لعنًة  الذي هو كائن فينااخلطية قد أُبِطَلت بسبب ذلك 
، هكذا حنن إذ نُولد وفي آدم نموتألجلنا، وكما أننا حنن مجيعاً من األرض 

يا مجيعاً، فال يعود اجلسد فيما حنُ  في المسيحمن فوق من املاء والروح، فإننا 
بعد أرضياً، بل يصري إهليًا كالكلمة، وذلك بسبب كلمة اهللا الذي ألجلنا 

  ). a ٣٩٦ - ٣٨٣: ٢٦جملد  - ٣٣: ٣صار جسداً" (ضد األريوسيني 
  آدم جاء املوت.يف*   

 يف املسيح جاءت احلياة والقيامة.*   

 املوت حقيقة كيانية كامنة فينا.*   

ت لنــــا يف املســــيح يف َبــــهِ بــــل هــــي القيامــــة الــــيت وُ  ،مــــة ليســــت قيامتنــــا حنــــنالقيا*   
 ).٨: ١: ٦املعمودية (رو 

  يقول القديس أثناسيوس عن هذا التحول الذي بدأ أوًال يف ناسوت الرب نفسه:  
"كل البشر قد هلكوا بسبب خمالفة آدم، فإن جسده كان هو أول من ُخلِّص 
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  وحنن هكذا قد احتدنا يف جسد واحد ،هوُحرِّر ألنه هو جسد الكلمة ذات
σύσσωμοι τυχχάνοντες 

وخُلصنا حسب ذلك اجلسد (الذي مت خالصه وحتريره وهو جسد الكلمة) 
  ).b ٢٧٧: ٢٦جملد  - ٦١: ٢(ضد األريوسيني 

ين لقــد َهــَدَم التعلــيم املعاصــر صــرح األرثوذكســية األول، وهــو الثــالوث. وكــل الــذ  
يف حقيقــة األمــر ال يؤمنــون بالثــالوث وال بالضــرورة هليــة هــم اإل يهــامجون الشــركة يف الطبيعــة

ـــالتبين وال مبـــا جـــاء بـــه العهـــد اجلديـــد، وهـــو أن شـــركتنا  ليســـت مـــن انتـــاج  فـــي المســـيحب
"الدماغ"، أي الفكر، وال هي وليدة اإلرادة اإلنسانية، وال مصدرها اإلميان، بل هي عطية 

ـدنا بـاالبن وبـاآلب، اهللا اآلب لنا تُعطى بالروح القدس، فهو أ ي األقنوم الثالث الـذي يوحِّ
وهنا يصبح دور االميان هو القبول، ودور اإلرادة هو البقاء يف النعمة، ودور الفكر هـو أن 

  حييا حسب العطية. والحظ كيف يدافع القديس ثناسيوس يف إلوهية الروح القدس:
هللا بواسطته، ا في "لو كان الروح القدس خملوقًا َلَما كان لنا اشرتاكٌ   

فإن كنا قد احتدنا مبخلوق نصبح غرباء عن الطبيعة اإلهلية ألننا مل نشرتك 
  ).٢٤فيها" (الرسالة األوىل اىل سرابيون: 

  مث:  
"املسحة واخلتم الذي فينا ليس من طبيعة املخلوقات، بل من طبيعة   

ذ ا نعرف االبن، الذي يوحِّدنا باآلب بواسطة الروح الذي فيه (يف االبن) .. 
)" (املرجع ١٣: ٤يو ١اننا نثبت يف اهللا وهو فينا، أنه قد أعطانا من روحه (

  السابق).
املطــــــران ال يريــــــد أن يقــــــرأ ويســــــمع كــــــالم القــــــديس يوحنــــــا، وال شــــــرح القــــــديس   

أثناســيوس. هــو يريــد أن حيفــظ أوالد اهللا بعيــداً عــن اهللا؛ لكــي حيكــم ويســود علــيهم، وهــو 
، وردة عن االميان. ولذلك جيب أن نأخـذ كلمـات القـديس بالضرورة عمل الشيطان نفسه

  أثناسيوس بكل اهتمام:
: ١بط ٢الروح نصري شركاء الطبيعة اإلهلية" ( في"إن كنا باالشرتاك   

)، فإنه من اجلنون أن نقول إن الروح من طبيعة املخلوقات وليس من طبيعة ٤
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إن كان يؤلِّه البشر فال يتأهلَّون، و  ،منهاهللا. وعلى هذا األساس فإن الذين هم 
  ).٥٨٨a - ٥٨٥: ٢٦شك يف أن طبيعته هي طبيعة اهللا" (جملد 

  وهذا حرف اجلر يف رسائل سرابيون:  
"املالئكة واملخلوقات األخرى تشرتك يف الروح .. يف االبن نصري كلنا   

  ).٢٧: ١شركاء يف الروح" (
  اإلسكندرية:وعن طقس االنضمام إىل الكنيسة يقول العظيم يف أساقفة   

"املواهب اليت يقسمها الروح لكل واحد، ُمتنح من اآلب بالكلمة ..   
الروح، هي مواهب اآلب. وحينما يكون الروح فينا،  فيتُعطى من االبن 

فالكلمة الذي يعطي الروح يكون أيضًا فينا واآلب كائن يف الكلمة، وهكذا 
)" (الرسائل ٢٣: ١٤و يتم ما قيل "سنأيت أنا واآلب ونصنع عنده منزًال" (ي

  ).٣٠: ١إىل سرابيون 
  أما عن النعمة فإن املعلم السكندري يقول:  

"هذه النعمة واهلبة تُعطى يف الثالوث من اآلب باالبن يف الروح   
القدس، وكما أن النعمة املعطاة هي من اآلب باالبن، هكذا ال يكون لنا 

تكون لنا حمبة  فيهشركة يف العطية إالَّ يف الروح القدس. ألننا حينما نشرتك 
  ).٣٠: ١اآلب ونعمة وشركة الروح نفسه" (املرجع السابق 

لسنا خارج اهللا حتى نحذف حرف الجر "في"، بل إن ما نحن   
: ١(املرجع السابق  يُعطى لنا، إنما يُعطى في الثالوث والكل من إله واحد"

٣١.(  
وجمــد احليــاة اجلديــدة الــذي يرفضــه املطــران؛ ألن احليــاة القدميــة هــي حيــاة العبوديــة   

الشـــعب بســـلطان ال  للمـــوت واخلطيـــة أن ُيســـتعبد -يف عبوديـــة آدم  -وهـــي الـــيت تســـمح 
  ثناسيوس تسمع التعليم الرسويل وبشارة احلياة:أعالقة له بالرب يسوع، ولكن مع بولس و 

  ).٢٥: ٥"إذ مل تأخذوا روح العبودية بل أخذمت روح التبين" (رو  -  
الكلمة (أي يف الروح) جيعل اخلليقة جميدة ويعطيها احلياة  "ففيه  

الذي يوحِّد اخلليقة بالكلمة ال ميكن أن  اإلهلية والتبين ويقودها لآلب، ولكن
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يكون واحدًا من املخلوقات، والذي مينح التبين للخليقة ال ميكن أن يكون 
  ).٢٥: ١اً عن اآلب" (إىل سرابيون يبر غ

ومــن ســوء حــظ األنبــا بيشــوي أيضــاً الــذي حــاول االلتفــاف حــول عنــوان "الشــركة   
  ناسيوس:يف الطبيعة االهلية"، هذه هي كلمات القديس أث

 فيه"الروح ليس من املخلوقات، بل هو خاص بالهوت اآلب والذي   
ولكن الذي  لهيةتشارك في الطبيعة اإل(يف الروح) جيعل االشياء املخلوقة 

الطبيعة اإلهلية ال ميكن أن يكون خارج الهوت اآلب"  فيتشرتك اخلليقة  فيه
  ).٥٩٠-٥٨٩: ٢٦جملد  ٢٥: ١(
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 -٤ -  
  
  األخيرآدم و  ،آدم األول

  Communicatio Idiomatumوتبادل الصفات 
 

ننشـده عـن درايـة بـأن الـرب  ،اخلـالص برمتـه ريشكِّل حمو  تبادل الصفات موضوع  
"أخــذ الــذي لنــا"، أي الناســوت "وأعطانــا الــذي لــه"، وهــو الالهــوت املتجســد؛ ألن عبــارة 

قابـــــل  "الـــــذي لـــــه" ال ميكـــــن أن تكـــــون قاصـــــرة علـــــى الناســـــوت؛ ألن املســـــيح الـــــرب غـــــري
  لالنفصال.
  ) يقول القديس أثناسيوس:٣٣: ٣يف الرد على األريوسيني (  

هلية قد حدثت خارج جسده اإلنساين "لو كانت أعمال الكلمة اإل  
 ελέγετοفإننا لن نتألَّه وأيضًا لو أن صفات (خواص) اجلسد مل يأخذها 

  أي تنسب إىل الكلمة، لَتَـَعذَّر حترير البشر من هذه اخلواص".
  ) يقول:٣٤: ٣ويف فقرة (  

ه بالكلمة "ألن الرب عندما تأنَّس ولبس اجلسد، حنن البشر نتألَّ   
Logos ألنه أخذنا فيه بواسطة جسده  

 παρά τού Λόγου τε θεοποιούμεθα 

προσληφθέντες διά της σαρκός αυτού". 

 ،اآلبـاءإن ما غاب مـن الـوعي لـدى املطـران، وأيضـاً لـدى جيـل تـرىب علـى حماربـة   
ال سيما القديس أثناسيوس، هو تألـُّه ناسـوت الـرب يسـوع؛ ألن هـذا اجليـل يريـد أن يضـع 
م منفصــــلون عــــن املســــيح  محــــًال ثقــــيًال علــــى قلــــوب أبنــــاء وبنــــات الكنيســــة، ويعلِّمهــــم بــــأ
املخلــص، وحــىت ناســوت الــرب نفســه مل يكــن لــه شــركة يف جمــد وحيــاة الالهــوت، وبالتــايل 

هــذا التعلــيم الشــرير مكانتــه يف املســيح ووجــوده يف املســيح، ذلــك يفقــد كــل مــؤمن يســمع 



 ٢٤

الــذي جــاهر بــه رســول الــرب، فصــار ينشــد ويقــول: "مــن أجلــه خســرت كــل األشــياء وأنــا 
  ).٨: ٣" (فيليب وُأوجد فيهأحسبها نفاية لكي أربح املسيح 

  ولكن معلم التقوى األرثوذكسية يقول لنا:  
هو يف اجلسد، ألَّه اجلسد" (الرد "ألنه هو اهللا، وقد أخذ جسداً، و   

  ).٣٨: ٣على األريوسيني 
  وألن التأله هو تقديس اجلسد، يقول أثناسيوس:  

"جاء الكلمة وسكن بيننا لكي يفدي اجلنس البشري، والكلمة صار   
  ).٣٩: ٣جسداً لكي يفدي البشر ويأهلِّهم" (ضد األريوسيني 

عـى األنبـا شـنودة الثالـث، ولكـن التألـُّه التأله ال يعين حتول االنسان إىل إله كما اد  
هــــو جســــد القيامــــة، ذلــــك اجلســــد الــــذي ال ميــــوت بعــــد القيامــــة؛ ألن املــــوت ُدِحــــَر علــــى 

  الصليب، واحلياة أُعلنت بقيامة الرب، ولذلك يقول معلم احلق:
: ٣"ولكن اآلن قام اجلسد وخلع موته وتألَّه" (ضد األريوسيني   

٤٨.(  
ســــد، أي تطــــور االنســــان اىل وجــــود جديــــد جــــاء بــــه هــــذه هــــي رفعــــة وتقــــدُّم اجل  

ــــا  ) عــــن (منــــو يســــوع يف القامــــة ٥٢: ٢الكلمــــة، يقــــول أثناســــيوس العظــــيم يف شــــرح (لوق
  والنعمة) إن هذا النمو والتقدم هو خاص بالناسوت:

"ما هو هذا النمو الذي ِقيل، وهو ما سبق وقلت عنه إنه التألُّه   
ي بواسطة احلكمة (يسوع) أُعط θεοποιήσις καί χάριςوالنعمة 

للبشر؛ ألن اخلطية والفساد اليت كانت فيهم قد ُقِطَعا من املثال الذي (عرفوه) 
يف اجلسد لكي يكون حسب جسد الكلمة الذي مياثلونه" (ضد األريوسيني 

٥٣: ٣.(  
وما غاب من الوعي املعاصر الذي ال يتمسك بالتسـليم الكنسـي، أن تطـور ومنـو   

وتطورنـا حنـن، أي حنن سيح وحياته االنسانية هو خاٌص بنا، هو حتولنا جسد ربنا يسوع امل
  إنسانيتنا يف املسيح؛ لذلك يقول القديس اثناسيوس:

"إن العنصر اإلنساين هو الذي تقدَّم يف احلكمة ومنا صاعدًا ومتفوقاً   
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مراحل احلياة اإلنسانية، فصار ُمستعلنًا للكل أنه أداة احلكمة العامل واملشرق 
  ).٥٣: ٣أللوهة" (ضد األريوسيني با

إن تطـــور وتعـــايل االنســـانية يف املســـيح وصـــل إىل عـــرش الالهـــوت نفســـه بصـــعود   
  الرب وجلوسه عن ميني اآلب، هذا ما خييف الطغيان واالستبداد باسم الكهنوت.

  ويقول القديس أثناسيوس يف الرسالة األوىل إىل سرابيون عن الروح القدس:  
) ٤: ١بط ٢الروح نصبح شركاء الطبيعة االهلية ("إننا بالشركة يف   

ن الروح هو من الطبائع املخلوقة وليس إن يقول أحد ما أويصبح من اجلنون 
 أنه هؤالء فال جمال للشك ه الذين يسكن فيهم واذا ألَّ هو اهللا، ألنه يؤلِّ 

  ).٥٨٩: ٢٦اآلباء اليونانيني جملد  – ٢٤: ١طبيعته هي من اهللا" (
االلتفــاف حــول الكلمــات ال يفيــد، بــل هــو ضــار جــداً ألننــا بالشــركة والحــظ أن   

  يف الروح نصبح شركاء الطبيعة االهلية.
ظهــر لنــا أن تألُّــه ناســوت الــرب يســوع هــو يُ  ٤وأخــرياً الرســالة اىل أدلفــوس الفقــرة   

  سبب تألُّه كل مؤمن باملسيح.
نا حنن فيه     "لقد صار إنساناً لكي يؤهلِّ

 γέγονε γάρ άνθρωπος ΐν ήμάς έν έαυτώ 

θεοποιήση". 

  ).١٠٧٧: ٢٦(جملد 
  :٢٥ويؤكد ذلك يف رسالة اىل مكسيموس فقرة   

نا ليس بالشركة يف جسد إنسان مثلنا، بل بقبول جسد    "حنن أُهلِّ
  ).١٠٨٨: ٢٦الكلمة نفسه" (جملد 

  آدم الثاني مثال اتحادنا باآلب بنعمة وعمل الروح القدس:
) يوجــه القــديس كــريلس الســكندري شــرح التعلــيم ٧: ١٦(يف شــرح اجنيــل يوحنــا   

ذلـــــك  -يف حـــــرارة الصـــــراع مـــــع األريوســـــية بالـــــذات  -للمـــــؤمنني حـــــىت ال يضـــــيع علـــــيهم 
  االستعالن العايل، وهو:
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ن يسوع هو احلياة، جاء لكي حيررنا من املوت والفساد؛ ألنه إ"  
وبشريتنا الغالبة يف بالطبيعة حياة، وهي حياة إهلية أزلية نزلت إىل جسدنا 

بل وقائداً  ،مثاالً  τύποςولذلك صار املسيح الرب  ،املوت
καθηγητής ."إىل احلياة اجلديدة  

وعنــــــدما يقــــــول أثناســــــيوس وكــــــريلس الســــــكندري معــــــاً ان الــــــرب يســــــوع "لــــــبس   
  الناسوت"، فهو تعبري يؤكد:

  ن الناسوت صار خاصاً به، أي جسده اخلاص.إ -١  
 بالهوت اهللا الكلمة.ن الناسوت احتد إ -٢  

وعندما لبس الرب الناسوت، فقد صار كواحد منـا، ولكنـه صـار البكـر واملتقـدم،   
ليس فقط ألنه اختلف عنا، بل ألنه جاء باحليـاة اجلديـدة. فكيـف يكـون كواحـٍد منـا، أي 

  إنساناً كامًال وخيدم اهللا اآلب؟ يقول كريلس العظيم:
ن الذين نعبده بالروح، وهو "كيف ال يكون ضرورياً أن يكون معنا حن  

) ألنه فينا وهو الذي يعطي لنا ١٧: ٣ذاته سكن يف قلوبنا باإلميان (أفسس 
  ).٦٢٠: ٢هذه اجلسارة أن نصرخ: "أبَّا أيها اآلب" (جملد 

لدى كل اآلباء، ال سيما آباء القرن الرابع وآباء القرن اخلامس، أن املسـيح غلـب   
وتضـــاف لإلنســـانية  لإلنســـانن هـــذه الغلبـــة ُحتســب التجــارب، بـــل والشـــيطان كإنســان؛ أل

  اجلديدة.
  يقول القديس كريلس:  

"غلب املسيح التجارب ألجلنا كإنسان؛ ألنه صار البدء وباب اخلراف 
. وحنن الذي ُغلبنا قدميًا قد صارت لنا الغلبة اآلن بسبب لإلنسانيةوالطريق 

كإله، فإن هذا ال يفيدنا الواحد مثلنا، والذي ألجلنا هو غلب، ألنه لو غلب  
  ).٦٥٧: ٢باملرة ولكن كإنسان قد انتصرنا فيه" (شرح اجنيل يوحنا 

  هذه هي األرثوذكسية:  
  املسيح هو مثاٌل لنا -"
  هو البداية -
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  هو أيقونة احلياة اإلهلية -
  ).٦٧٢: ٢أعلن لنا كيف تعيش هذه احلياة (شرح يوحنا  -

  وبعد  
والكنيســـة  ،ىل األبـــدفكيـــف ســـوف نعـــيش إ ،ذا مل تكـــن فينـــا حيـــاة يســـوعإ -١  

  "ألنك انت حياتنا كلنا وقيامتنا كلنا". :اإلجنيلتقول يف أوشية 
مــن  ؟ىل النعمــةأيضــاً إفلمــاذا ال تنظــر  ،إذا كانــت عيوننــا علــى خطايانــا فقــط -٢  

 ،ومــن يقــف يســري ،مــن يســقط يقــف .بــل يبحــث عــن الــدواء ،ُجيــرح ال يبكــي علــى اجلــرح
ن نعمــة ، وهــي أهــذه احلقيقــة توجــد احلقيقــة األكــربففــي  فقــط،خطايــاه ومــن يــرى يف قلبــه 

ولذلك ال نراها فينا بشكل أوضح ولكن نراهـا  ،احلياة ليست من كياننا وال هي من ذواتنا
  بشكل أوضح يف شركتنا مع الرب يسوع.
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 -٥ -  
  

  :أرسل اهللا روح ابنه الى قلوبنا صارخاً 
  )٦: ٤(غال  أيها اآلب abbaأبَّا 

  
هكـذا يـتكلم مـدعو الكـذب، وهـؤالء يكـذبون  .الالهوت ال يسكن وال حيل فينـا  

ىل إله، وبتـدليس آخـر أشـر منـه، إوينشرون الكذب بتدليس صارخ قائلني بتحول اإلنسان 
وهــو أننــا سنصــري مثــل اهللا لنــا وجــود يف كــل مكــان، وبــال خطيــة، وقــادرون علــى كــل شــيء 

ن هــــو غــــري وترســــل رعــــدًة يف أوصــــال َمــــ ... إىل آخــــر ذلــــك مــــن عبــــارات ختيــــف الصــــغار
  مسيحي مل يستلم اإلميان.

  أوًال: إنكار تجسد ابن اهللا
هــــؤالء عــــن جهــــل أو عــــن معرفــــة، ولكــــن بكــــل يقــــني عــــن جهــــل، أنكــــروا احتــــاد   

  الطبيعتني يف الرب الواحد يسوع املسيح.
  واحٌد مع اآلب من جهة الالهوت. -  
  .واحٌد معنا من جهة الناسوت حسب التدبري -  
  رٌب واحٌد غري منقسم من بعد االحتاد إىل طبيعتني. -  
ـا لـو    لقد ظل الناسـوت أو الطبيعـة االنسـانية ليسـوع كمـا هـي إنسـانية كاملـة؛ أل

زالـــت، لـــزال معهـــا خـــالص كـــل إنســـان، ولكـــن هـــذه الطبيعـــة االنســـانية قـــال عنهـــا رســـول 
ــا: "جســد جمــده" (فيلــيب  مــة والصــعود تلــك الطبيعــة )، فلــم تعــد بعــد القيا٢١: ٣املســيح إ

)، بـل صـارت بعـد ٩: ٢اليت ُوِضَعت من أجل خالص االنسان قليًال عـن املالئكـة (عـب 
). لقـــد اجتـــاز ٩: ٢القيامـــة والصـــعود مكللـــًة باجملـــد والكرامـــة مـــن أجـــل أمل املـــوت (عـــب 
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بالقيامــة، صــارت  ،وبعــد أن "ذاق املــوت باجلســد" ،)١٤: ٤الســموات مبجــٍد إهلــي (عــب 
)؛ ألنه بعد القيامة "ال ميوت وال يسود عليـه املـوت" ١٦: ٧حياة ال تزول" (عب  له "قوة

)، ولذلك يبقى يسوع املصلوب واحلي ألجلنـا لكـي جنـوز معـه الصـلب والقيامـة ٩: ٦(رو 
َمَعـــُه بِاْلَمْعُموِديَّـــِة فَـــُدِفنَّا  أَْم َجتَْهلُـــوَن أَنـَّنَـــا ُكـــلَّ َمـــِن اْعَتَمـــَد لَِيُســـوَع اْلَمِســـيِح اْعَتَمـــْدنَا ِلَمْوتِـــِه."

ــَن ، ولكننــا ال نقــف علــى أعتــاب املــوت، بــل ")٣: ٦(رو  "لِْلَمــْوتِ  ــيَم اْلَمِســيُح ِم َكَمــا أُِق
أو  (حنيا حنن يف احلياة اجلديدة جداً حرفيـاً)، اَألْمَواِت ِمبَْجِد اآلِب َهَكَذا َنْسُلُك َحنُْن أَْيضاً 

  ).٤: ٦(رو  "اْحلََياةِ  ِيف ِجدَّةِ حسب ترمجة فان ديك العرجاء "
فإذا كان من الواضـح حسـب كـل عبـارة يف الرسـالة إىل العربانيـني، وبـاقي الرسـائل   

 هــــي أن لــــه املتجســــد ألن بشــــارة الصــــعود اجمليــــدأن يســــوع يف جمــــده االهلــــي هــــو ال زال اإل
 ىل السـماء"إسيأيت هكذا كما رأيتموه منطلقاً  ،"يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إىل السماء

ـــ١١: ١(أع  ده رب اجملـــد نفســـه قبـــل آالمـــه احملييـــة يف حديثـــه األخـــري قبـــل )، وهـــو مـــا أكَّ
الصلب: "حينئذ يبصـرون ابـن اإلنسـان آتيـاً علـى سـحابة (سـحابة اجملـد اإلهلـي الشـاكيناه) 

  ).٢٧: ٢٠(لوقا  ومجد كثير"بقوة 
انيته إذن، فابن اإلنسان سوف يأيت مبجد إلوهيته؛ ألنه لو ضـاعت أو ذابـت إنسـ  

  َلضاعت وذابت إنسانيتنا ومل يعد هلا جمال. –كما قال اوطاخي   –
شـــنوا محلـــة  ف ،كيـــف اســـتخف الشـــيطان بعقـــل أســـاقفة كبـــاروهنـــا يثـــور التســـاؤل:    

الكراهيــة إىل تـــدمري اإلميـــان املســـيحي هـــذه ومحلـــتهم  ،كراهيــة علـــى القمـــص مــىت املســـكني
ي يف رده على أبوليناريوس الذي أنكر حسب عبارة القديس غريغوريوس النزينز  هألن ؟برمته

"، فتــــدىص وال يُ مــــا لــــم يتحــــد بــــه (اهللا الكلمــــة) ال يخلُــــكمــــال إنســــانية املســــيح: "
  وبالتحديد اجلسد االنساين.

حـذف مـادة ف -حمتًال قاعة الدرس باإلكلرييكيـة  -لقد جاء األنبا شنودة الثالث   
القـدرة ففقـد هـذا اجليـل  ؛غريغوريـوس)الالهوت املقارن إلستاذه د. وهيب عطا اهللا (األنبا 

ـــكِ خطـــاء فادحـــة ارتُ أمـــع علـــى التعامـــل  ـــا شـــنودة َب ت يف التـــاريخ الكنســـي، وقـــع فيهـــا األنب
نفســـه؛ إذ أعـــاد نفـــس عبـــارات نســـطور يف الكـــالم عـــن اإلفخارســـتيا. نعـــم أعادهـــا حرفيـــاً 
 ولــــيس باملضــــمون، مث شــــن محلــــة شــــعواء حتــــت ســــتار البــــدع احلديثــــة ليقــــع هــــو نفســــه يف
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وطــاخي الــذي ينكــر أل اإلنســان إىل اهللا أو الالهــوت هــو ذات تعلــيم األوطاخيــة؛ ألن حتــوُّ 
  بقاء ناسوت رب اجملد االله املتجسد.

  التعليم الشيطاني المدمر: –ثانياً الحلول المواهبي 
لو سألنا املرتدين عن جهل: هل ميكن لطبيعة خملوقة أن يكون هلا خلود دون أن   

رد الوثنيــــة هــــو هــــذا إن قلنــــا لَ يُعطــــى هــــذا اخللــــود مــــن اهللا؟ فــــإذا جــــاء اجلــــواب باإلجيــــاب، 
املصـــرية، واليونانيـــة القدميـــة، بـــل هـــو رٌد واضـــح يف أدبيـــات اإلســـالم أيضـــاً. ففـــي اإلســـالم، 

حلياة يف "يوم النشور" أو "يوم البعـث" أو "يـوم القيامـة" أو "يـوم اإلنسان سوف يعود اىل ا
الدين" خالداً خلوداً طبيعياً. هذا شأن اإلسالم، ولكن أسلمة الالهوت املسيحي موضوع 
آخـــر، فهـــو لـــيس مـــن أجـــل الوحـــدة الوطنيـــة؛ ألن الوحـــدة الوطنيـــة دعامتهـــا الدولـــة املدنيـــة 

م اإلســالم؛ ألن شــرح عقائــد بــاً. وأنــا هنــا ال أحــاكِ وليســت العقائــد الدينيــة كلهــا شــرقاً وغر 
م خلــط الفكــر الــوثين القــدمي مــع اإلســالم هــو مــن اختصــاص علمــاء األزهــر، ولكنــين أحــاكِ 

جيعلــه إهلــاً بالطبيعــة  -ويــا للمفارقــة  -الالهــوت املســيحي؛ ألن اخللــود الطبيعــي لإلنســان 
اإلنسان، وهـو اجلسـد، ولـيس  زء منجل غري قابل للموت، ويصبح جتديد اجلسد هو جتديدٌ 

اليت ال تنقسم إىل جسـد  Inner Lifeللروح والفكر واإلرادة، أي احلياة الداخلية  اً جتديد
وروح. ولــو كــان التجديــد قاصــراً علــى اجلســد وحــده، فكيــف اســتطاع بــولس أن يقــول إن 

والصـالح  احلياة اجلديدة هي مثار الروح، وهي احملبـة والفـرح والسـالم وطـول األنـاة واللطـف
وا مـن جهـة التصـرف )، بـل أن ختلعـ٢٣ - ٢٢: ٥غـال راجـع واإلميان والوداعة والتعفف (

بـــروح  ميـــان) اإلنســـان القـــدمي الفاســـد حبســـب شـــهوات الغـــرور وتتجـــددواالســـابق (علـــى اإل
نســان اجلديــد املخلــوق حبســب اهللا يف الــرب وقداســة احلــق .. "وال حتزنــوا ذهــنكم وتلبســوا اإل

  ).٣٠ - ٢٢: ٤القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء" (أفسس روح اهللا 
فخارســـتيا (تعلـــيم نســـطور) وهكـــذا، كمـــا فصـــلوا الالهـــوت عـــن الناســـوت يف اإل  

  فصلوا الروح عن املواهب (تعليم الشيطان).
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  ):٦: ٤(غال  "روح ابنه"
  الحظ هذه التعبريات:  
  ).١٥: ٨"روح التبين" (رو  -  
  ).٩: ٨روح املسيح (رو  -  
  ).١٧: ٣كو ٢روح الرب ( -  
: ٩عـــب  – ٧: ١٦)، وراجـــع أيضـــاً (أع ١٩: ١روح يســـوع املســـيح (فليـــيب  -  

  ).١١: ١بطرس  ١ – ١٤

  :٦: ٤غال  – ٥: ٨روح التبني رو 
: ٨يقـــول الرســـول: "كــــل الـــذين ينقــــادون بـــروح اهللا، أولئــــك هـــم أبنــــاء اهللا" (رو   

ــا الــروح القــدس فهــو يقــود  اإلنســان، ألن املواهــب حتــرك إرادة ؛)، واملواهــب ال تقــود١٤ أمَّ
ويعطي احلكمة واالستنارة والقرار الصحيح، ولذلك يكمِّل الرسول الشـرح: "إذ مل تأخـذوا 

أبَّــا (وهــو  abbaروح العبوديــة أيضــاً للخــوف، بــل أخــذمت روح التبــين الــذي بــه تصــرخون 
ب")، فهـــل ميكـــن هلـــذا نـــداء األطفـــال يف زمـــن املســـيح باللغـــة اآلراميـــة وهـــو يعـــين "أيهـــا اآل

) أن ٣٦: ١٤النـــداء الصـــادر مـــن الـــروح القـــدس، وهـــو نـــداء االبـــن لـــآلب نفســـه (مـــرقس 
  نوعني من البنوة: بنوة غري خملوقة وبنوة خملوقة؟ل يكون نداءً 
لقد طلـب منـا الـرب أن نسـري امليـل الثـاين، وسـوف نسـري امليـل الثالـث والرابـع مـع   

  هؤالء من أجل الرب.
بنوة مخلوقة؛ َلصار التجسد باطًال؛ إذ لم يعد نـداء االبـن هـو لو كانت هذه   

  نداء اإلله المتجسد، بل نداء مخلوق مثلنا.
واملــتكلم هــو روح االبــن، هــو روح التبــين ينــادي  ،بنــوة مخلوقــةهــذه اللــو كانــت   
؛ إذ مل يعـــد روح االبـــن غـــري فـــالروح يكـــون عندئـــٍذ هـــو نفســـه مخلـــوق abbaاآلب أبـَّـا 

صار أحـد األرواح املخلوقـة مثـل املالئكـة، ولـذلك يشـرح القـديس أثناسـيوس املخلوق، بل 
  هذه احلقيقة:

كما بحسب النعمة "هذه هي حمبة اهللا للبشر .. فقد صار هلم آبًا   
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قال الرسول عندما حصل البشر املخلوقون على روح ابنه يف قلبهم صارخاً 
ونالوا سلطانًا أن يصريوا  "أبَّا أيها اآلب"؛ ألن هؤالء هم الذين قبلوا الكلمة

م خملوقات بالطبيعة، أن يصريوا  م حيث أ أوالد اهللا؛ ألنه مل يكن يف إمكا
طريقة أخرى، إالَّ بأن يتقبلوا روح االبن احلق بالطبيعة. لذا ولكي  ةأبناء بأي

ل حيدث هذا؛ فقد صار الكلمة جسدًا لكي جيعل االنسان قادرًا على تقبُّ 
  ).٢٢: ٤ – ٥٩: ٢يوسيني لوهة" (ضد األر اإل

  ويف جمال الدفاع عن إلوهية الروح القدس يكتب اثناسيوس العظيم:  
باالبن .. وكما أن الرب  "الروح خمتلف عن املخلوقات فهو خاصٌ   

(يسوع) هو االبن، فالروح يدعى روح البنوة؛ إذ مل تأخذوا روح العبودية أيضاً 
) .. ففيه جيعل ٦: ٤ال غ - ١٥: ٨للخوف، بل أخذمت روح التبين (رو 

فإنه يقودها إىل  ؛اللوغوس اخلليقة جميدة، ومبنحه إياها احلياة اإلهلية والتبين
  ).٢٥: ١ىل سرابيون اآلب" (الرسالة إ

  وأيضاً:  
 ،باهللا جبوهر اللوغوس، وخاصٌ  "الروح ليس خملوقاً، بل هو خاصٌ   

د ُدعي روح فيه (اللوغوس) .. ألنه ليس خارج االبن فق ولذلك هو كائنٌ 
التبين .. وحينما نشرتك يف الروح، يكون االبن لنا، وحينما يكون االبن لنا، 

) (الرسالة إىل ٦: ٤ا أيها االب" (غال يكون الروح لنا "صارخًا يف قلوبنا أبَّ 
  ).٤: ٤سرابيون 

هكـــذا يريـــد املرتـــدون أن حيرمـــوا الشـــعب الواقـــع حتـــت وطـــأة كـــل أنـــواع الضـــغوط   
هليـة الـيت مـن جمـد املسـيح ومـن القـوة اإل ،والتشـريعية واالجتماعيـةة واملالية النفسية والسياسي

  تعمل فينا.

  ):١٩: ١فيلبي  – ٩: ٨روح المسيح (رو 
يقــول رســول الــرب يســوع: "إن كــان أحــد لــيس لــه روح املســيح، فــذلك لــيس لــه   

ـــذا التعلـــيم الشـــيطاين أن الـــروح هـــو روح ٩: ٨(املســـيح) (رو  ). هـــل أدرك الـــذين جـــاءوا 
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ــــه مســــحه يف األردن، فصــــار املســــيح (ضــــد األريوســــيني  ــــروح ٥١: ١املســــيح ألن )، وأن ال
يســوع عنــدما قبلــه يف املعموديــة لكــي  القــدس الــذي فقــده آدم بالســقوط قــد أعــاده الــرب

  يُوهب الروح لنا.
  ).٣ - ١: ١٢كو ١الذي جيعلنا نعرتف بأن يسوع هو الرب (هو روح املسيح   
روح املسيح هو الذي أقـام يسـوع، وهـو الـذي سـوف يقـيم أجسـادنا املائتـة؛ ألنـه   

  !!!؟)، ولذلك يشهد ألرواحنا، فهل صار روح املسيح موهبةً ١١: ٨فينا (رو  ساكنٌ 
هـــل نـــال يســـوع موهبـــًة عنـــدما اعتمـــد وحـــلَّ عليـــه الـــروح القـــدس حســـب شـــهادة   

  .)١(نال الروح القدس لكي حيفظ هذا الروح القدس لنا؟أنه األناجيل األربعة، أم 
الشـــهادة لكـــي ينطـــق  يقـــول الرســـول إن روح يســـوع املســـيح هـــو الـــذي يعطـــي لـــه  

). فـــالروح يعلِّـــم ألنـــه "روح احلـــق" ٨: ٢الكـــل بـــأن يســـوع هـــو رٌب جملـــد اهللا اآلب (فيلـــيب 
)، وتعلـيم احلـق هـو تعلـيم عـن يسـوع ١٦: ١٤وروح احلق ميكـث معكـم إىل األبـد (يوحنـا 

). واحلق وهو يسوع، ليس موهبًة، بـل هـو أقنـوم اهللا ٦: ١٤(يوحنا  "أنا احلق" :الذي قال
 بــامسيي الــروح القــدس الــذي سريســله اآلب كلمــة املتجســد، ولــذلك قــال الــرب: "املعــزِّ ال

)، فهـو املـتكلم فينـا ٢٩: ١٤فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل مـا قلتـه لكـم" (يوحنـا 
)، ولــذلك ٢٦: ١٥(يوحنــا  "ألنــه "روح احلــق الــذي مــن عنــد اآلب ينبثــق فهــو يشــهد يل

أنـه )، فهـل هـذا مواهـب أم ٢٧: ١٥م أيضاً" (يوحنـا "وتشهدون أنت :ل الرب الكالميكمِّ 
) عـــن روح املســـيح الـــذي كـــان يف ١١: ١بطـــرس  ١راجـــع (األقنـــوم الثالـــث العامـــل فينـــا؟ 

  األنبياء سبق فشهد باالآلم اليت للمسيح واألجماد اليت بعدها".

  المسيح حياتنا:
املســيح لكثـرة احلــديث عــن اخلطيــة، صــارت اخلطيــة حيــاة الــذين يســمعون، ولكــن   

)، فهـــل توجـــد قيامـــة وحيـــاة ٢٥: ١١رب اجملـــد يقـــول: "أنـــا هـــو القيامـــة واحليـــاة" (يوحنـــا 
، ويقـول ملـن يريـد الناسـوت دون "نـا هـو القيامـة واحليـاة"أ :بدون املسيح، وهو الـذي يقـول
ـــ ـــا الالهـــوت يف اإلفخارســـتيا: "َم ـــا يب" (يوحن ـــأكلين حيي ـــاة ٥٧: ٦ن ي )، وهـــذه ليســـت حي
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)، فهـــو يقـــول ٥٨: ٦يؤكـــد الـــرب "حييـــا إىل األبـــد" (يوحنـــا كمـــا مؤقتـــة علـــى األرض، بـــل  
: ٨متوتـون يف خطايـاكم" (يوحنـا  أنـا هـوين إإن مل تؤمنوا "لليهود: متوتون يف خطيتكم .. 

٢٤ - ٢١.(  
  سنة، ولكن احلياة األبدية هي: ١٠٠متتد إىل ميكن أن لِنقل أن حياتنا األرضية   
  ).٢: ١يوحنا  ١رت لنا وصارت لنا شركة فيها (ظهِ أُ  اليتائمة الداحلياة  -١  
  ).٢٣: ٦هبة اهللا يف يسوع املسيح (رو  -٢  
هــي معرفتنــا بــاآلب يف ابنــه يســوع املســيح؛ إذ قــال يســوع: "هــذه هــي احليــاة  -٣  

: ١٧األبديـة أن يعرفــوك أنــت اإللــه احلقيقــي وحــدك ويســوع املســيح الــذي أرســلته" (يوحنــا 
٣.( 

مــن كياننــا املخلــوق، بــل هــي مــن اهللا اآلب، وإالَّ  خملوقــةً  ليســت حيــاةً حليــاة اهــذه   
؟ وملـاذا قـال بعيـداً عنـه ملاذا قال الرب يسوع: "أنا هو القيامـة واحليـاة"، إن كانـت لنـا حيـاة

)، بـل ٢: ١يوحنـا  ١اإلجنيلي يوحنا: "احلياة األبدية اليت كانت عند اآلب وأُظهرت لنـا" (
)؟ وملـــاذا يقـــول ٢٥: ٢يوحنـــا  ١لـــذي وعـــدنا هـــو بـــه احليـــاة األبديـــة" ("هـــذا هـــو الوعـــد ا
  )؟١٤: ٣يوحنا ١"انتقلنا من املوت إىل احلياة" ( أننا الرسول بعد ذلك

إن حياتنــــا املخلوقــــة ال تصــــلح مللكــــوت الســــموات، ولــــذلك جــــاء يســــوع وحــــوَّل    
كـــو  ١رنا "تـــرابيني" (ألننـــا مثـــل آدم الـــرتايب، صـــ .كياننـــا ليكـــون مثـــل كيانـــه حيـــاً إىل األبـــد

)؛ ٤٩: ١٥كـو ١سـوف نلـبس "صـورة السـمائي" ( ،)، ولكننا يف يسوع املسيح٤٨: ١٥
مثـل حياتنـا السـابقة الـيت أخـذناها مـن الوالـدين  خملوقةٍ  "، ليس إىل حياةٍ ألننا سوف "نتغريَّ 

) "املخلـوق حسـب ١٢: ٢حسب الوالدة اجلسدانية، بـل إىل "اإلنسـان اجلديـد" (أفسـس 
)، ١٧: ٥كـــو  ٢)، فهـــو "خليقـــة جديـــدة" (٢٤: ٤اهللا يف الـــرب وقداســـة احلـــق" (أفســـس 

اهللا )، بــل صــار اجلســد كلــه "هيكــل ١٥: ٦كــو  ١وقــد صــار اجلســد "أعضــاء املســيح" (
  ).٢٠ - ١٩: ٦كو  ١ألن روح اهللا الروح القدس يسكن فيه" (

فهل لنا حياة أخرى خالـدة حيـة ال متـوت، جميـدة علـى صـورة جسـد جمـده (فيلـيب   
نأخذها يف املعمودية؟ ألن بولس عندما قال: "أحيـا غري اليت )، مساوية غري أرضية ٢١: ٣

بـــولس حيـــاتني: حيـــاة خاصـــة بـــه، )، هـــل كـــان ل٢٠: ٢ال أنـــا بـــل املســـيح حييـــا يف" (غـــال 
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وحيــاة أخــرى يف املســيح، أم حيــاة واحــدة تلــك الــيت يقــول عنهــا: "لكــي يعطــيكم حبســب 
غــىن جمــده أن تتأيــدوا بــالقوة بروحــه يف االنســان البــاطن ليحــل املســيح باإلميــان يف قلــوبكم 

ي )؟ ألــيس هــو القائــل: "يل احليــاة هــ١٩-١٦: ٣لكــي متتلئــوا إىل كــل مــلء اهللا" (أفســس 
  :غري )، فاذا كنا نرفض أن يكون املسيح حياتنا فماذا بقى لنا٢١: ١املسيح" (فيليب 

  اخلطية. -١  
  املوت. -٢  
  الدينونة. -٣  
 مصري الشيطان. -٤  
.. ألنكــم قــد قمــتم مــع املســيح"  أحيــاكم معــهولكــن "إن كنــتم أمواتــاً يف اخلطايــا   

  ).٣-١: ٣ – ١٣: ٢(كو 
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 -٦ -  
  

  مشكلة تفسيرمشكلة ردة وليست 
  

الـــــــذين يقـــــــاومون حلـــــــول الـــــــروح القـــــــدس فينـــــــا، وحيـــــــاربون شـــــــركتنا يف الـــــــرب يف   
ـــــر الاإلفخارســـــتيا،  شـــــركة يف َمحَـــــل اهللا ربنـــــا يســـــوع املســـــيح اإللـــــه املتجســـــد، يقعـــــون يف بئ

ولكــن  ،وطبعــاً الالهــوت ال يؤكــل -النســطورية وخيــدعون الســذج بأننــا ال نأكــل الالهــوت 
 ىلوهـــذا األمـــر يـــؤدي إ ،بـــه باطـــل، وهـــو تنـــاول الناســـوت فقـــط احلـــق يف عـــدم األكـــل يـــراد

ألنه غلب "تقسـيم املـوت"، وهـدم كـل أشـكال  ؛م املسيح الواحد الغري قابل للتقسيمتقسي
  وطبائع االنفصال.

  خلٌط َمعيب:
ــــدما مت إحكــــام احلصــــار علــــى هــــؤالء   ــــة  ،وعن عــــادوا مــــن البــــاب اخللفــــي يف حماول

ــة الــرب نفســه، ال مــن يكتــب أو يــدافع، فقــالوا مــا قالــه اخلليفــة عمــر بــن  للهــروب مــن جما
وتطبيـق حـد  ،الـنص القـرآينبـالنص اخلطاب: "النص محَّال أوجـه"، وهـو طبعـاً كـان يقصـد 

مــل الكثــري مـن التفاســري، وهــو مــا حيت نصعــىن أن الـوامل .)اجملاعــةالرمـادة (قطـع اليــد يف عــام 
لشـريعة ترتـب املعـامالت اإلنسـانية، دائمـة نراه يف أدبيات اإلسالم؛ ألن اإلسالم شريعة، وا

التطور والتغريُّ يف كل زمان ومكان مما يتطلـب تطـور "االجتهـاد" ومواكبـة التشـريع ملـا جيـده 
؛ ألن إبطــال إسـالمياً  صـحيح قـولٌ الـنص محـال أوجـه هـو القول بـإن يف احليـاة اإلنسـانية، فـ
أن إبطـال العمـل بالقـانون يف   مشروع يفرضه الواقع نفسه، بل أمرٌ  ،النص يف ظروف معينة

  حيدث يف األزمات. كل بالد العامل أمرٌ 
وحنن نرى أن االلتجاء إىل مبادئ التفسري اخلاصة بالشـريعة اإلسـالمية، وتطبيقهـا   

 .والعقيــدة ،بــني الشــريعة أو القــانون؛ ألنــه خلــٌط مســيحياً أمــٌر ينطــوي علــى خلــٍط َمعيــب
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، فهــي تبحــث يف كــل ظــروف احليــاة (املعــامالت) ألن الشــريعة حتكــم العالقــات اإلنســانيةو 
؛ لـذا االجتماعية كما نراها وكما تُعاش وكما جيب أن تكون يف تطور يالحق ويزامن احلياة

أمَّـــا حينمــا يكــون األمــر متعلقــاً بشــخص الـــرب، ال  .يكــون تعــدد التفاســري يكــون مطلوبــاً 
الذي حيدد معىن الـنص ال بنص، فال حمل هنا لقواعد التفسري املختلفة؛ ألن الشخص هو 

  العكس.
 ،خلــٌط َمعيــب بــني قــانون يلــزم البشــر بســلوك معــني، وحيــدد عقوبــة لعــدم االلتــزام  

ن رآين فقد رأى اآلب". وهنـا ال وبني العقيدة اليت جاءت باستعالن إهلي يف ابن اآلب "مَ 
يــة ميكــن أن يكــون هــذا نصــاً محــاًال ألوجــه، بــل نــٍص يشــري إىل حقيقــة تعــاش، هــي وحدان

اآلب واالبــن الــيت ال ميكــن أن تُفهــم إالَّ علــى وجــٍه واحــٍد، وهــو اجلــوهر الواحــد أو احليــاة 
  الواحدة للثالوث القدوس الواحد.

وعندما يقول الرسول: "حيل فيه كل ملء الالهوت جسدياً"، فهو ال يقول نصـاً    
الكامــل يف إلوهيتــه  ، هــو وجــه اإللــه املتجســداً واحــد اً وجهــ حيتمــل إالَّ محــاًال ألوجــه، بــل ال
  والكامل يف إنسانيته.

خاصـة بالثـالوث هـي نصـوٌص نصـوص تلـك الكـالم أو الإن هـذا  وقد يقـول قائـلٌ   
واالبن املتجسد وال خالف عليها، ولكن ما يقال عن البنوة وعطية التبـين ميكـن أن يكـون 

، هياكــل اهللامــا يقــال عــن ســكىن وحلــول الــروح القــدس فينــا، وأننــا وكــذلك محــاًال ألوجــه، 
ألن لكـل شـرح  ؛خـداعإالَّ أن هذا ليس إالَّ ضرٌب مـن شرحه بأكثر من وجه. ميكن أيضاً 

، فما هو اهلدف من تأكيد أن الروح القدس ال حيل فينا، بل حتل فينـا مواهـب الـروح اً هدف
القدس؟ والقائل هنا مل يدرك أن تنوع املواهب وتعددها ال يعين تنوع حلـول الـروح القـدس 

  كله).  ٢٢كو  ١"الروح الواحد" ( :مواهب - حسب عبارة الرسول - ادده؛ ألوتع
  ألن يف اإلسالم: ؛املشكلة مشكلة تفسريليست وبالتايل،   
الــنص ســبق كــل شــيء، وبالــذات خلــق آدم ودعــوة إبــراهيم واألنبيــاء. الــنص  -١  

  مي.هو تنزيل ال عالقة له بالعبادة أي الصلوات ومل يدخل يف التاريخ اإلسال
ســــباب أحـــداٍث معينـــة شـــرحها الســـيوطي يف أ والـــنص جـــاء لكـــي حيكـــم يف -٢  

التنزيــــل، فقــــد جــــاءت نصــــوٌص لكــــي حتــــدد العالقــــات، أو تصــــحح العالقــــات، أو حتــــرم 
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خيص علماء اإلسالم. ومن هنـا ال خيصنا يف شيء، وإمنا وض يف هذا األمر اخلعالقات، و 
ـــــا التنزيـــــل (حســـــب العقيـــــدة  جـــــاءت أحـــــداث جديـــــدة اختلفـــــت عـــــن تلـــــك الـــــيت جـــــاء 

 االسالمية)، فحق القول إن النص محَّال أوجه.
أمَّا يف املسيحية، ونظـراً ِلمـا صـبه كثـريون مـن ميـاه عكـرة يف جمـال تفسـري الكتـاب   

املقــدس، واخرتعــوا هلــا عــدة أمســاء، فــإن جتــاوز أساســات األرثوذكســية ظــاهر ملــن يعــرف أن 
وحــىت األمســاء الــيت نراهــا يف الكتــب األرثوذكســية  اآلبــاء مل يضــعوا قواعــد لتفســري الكتــاب،

هــي اجتهــاد ال بــأس بــه، ولكــن علينــا أن نــدرك أننــا لســنا أمــام مشــكلة تفســري لألســباب 
  التالية:

ــ -١   س املســيح يســوع رب اجملــد لــيس فكــرة، وال هــو صــاحب نظريــات، ومل يؤسِّ
عالقــة شخصــية س قواعــد شــرعية تقبــل التفســري املتعــدد، بــل هــو شــخٌص جــاء لكــي يؤسِّــ

  تقوم على اإلحتاد به، وهو ما يفتح جمال جتديد الكيان اإلنساين.
نصــوص، تشــرحها الاإلنسـان يف الثــالوث مــن خـالل يســوع. هــذه عالقـة شــركة ال   

بل استعالنات تعطي النعمة حسب قول الرب يسوع نفسه عن حفظ الوصايا، أي احلياة 
ولذلك مثل هـذا "حيبـين واآلب حيبـه وأنـا أحبـه حسب تعليم الرب يسوع، وهي مثرة احملبة، 

)، والتجسـد جــاء ٣-١: ١يوحنـا ١)، فاحليــاة أُظهـرت (١٢: ١٤ظهـر لـه ذايت" (يوحنـا وأُ 
بعالقــة، ومل يكــن حــدثاً تعــربِّ عنــه نصــوص، بــل هــو اشــرتك االبــن يف اللحــم والــدم، ولــذلك 

: ٢ اللحـم والـدم (عـب لكـي يبيـد املـوت يف ؛"اشرتك" االبن لـه اجملـد يف هـذا اللحـم والـدم
ىل نظريــة إألن التأويــل حيــول العالقــة الكيانيــة  ؛). هــذه عالقــة واختبــار ال يقبــل التأويــل١٤

  فكرية.
و"حســب أركــان العــامل أو تقليــد النــاس"، وهــي مــدارس الفلســفة الــيت ذاعــت  -٢  

يف زمــن رســول املســيح بــولس لــيس هلــا عالقــة باملســيح؛ ألنــه شــخٌص ولــيس نظريــًة عقليــًة. 
)، ومل يســكت رســول ٩: ٢هــذا الشــخص "حيــل فيــه كــل مــلء الالهــوت جســدياً" (كولــو 

)، وهــــو ذات التعبــــري عــــن االبــــن ١٠ :٢املســــيح، بــــل قــــال: "وأنــــتم مملــــوؤن فيــــه" (كولــــو 
). فما هو امللء؟ إنـه لـيس نصـاً، بـل هبـة احليـاة اجلديـدة ١٤: ١"اململوء نعمة وحقاً" (يو 

)، ١٧: ٨وراثــة اهللا، أي وراثــة امللكــوت مــع املســيح (رو كــذلك، فــإن )،  ٢٣، ٤: ٦(رو 
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  ).٦: ٤هي االنتقال من العبودية إىل البنوة (غال 
، وهـــي عالقـــة مؤسَّســـة علـــى نهـــا الـــنص، وال حيكمهـــا الـــنصيعـــربِّ ع هـــذه عالقـــة  

عالقـــة أقـــانيم الثـــالوث الـــيت فتحـــت لنـــا جمـــال احليـــاة علـــى مصـــراعيها أي العالقـــة األكـــرب، 
بالتجسد الذي جاء باالحتاد، وبالصليب الـذي أزال حـاجز املـوت، وبالقيامـة الـيت أعطـت 

النات ألن الروح خيربنا مبا هـو آٍت لنا اخللود، وحبلول الروح القدس لكي ننال هذه االستع
)، والشـهادة هنـا ٢٦: ١٥)، وهو روح اآلب الذي يشهد لالبـن (يوحنـا ١٣: ١٦(يوحنا 

)، وبـأن يسـوع هـو الـرب ١٥: ٨هي أنه ينطق فينـا بالشـهادة لـآلب "أبـَّا أيهـا اآلب" (رو 
 ).٣: ١٢كو  ١(

  الهروب الى الخلف:
زن أيضــاً علــى مــا أصــاب الكنيســة؛ ألن أشــعر بالرثــاء وبــاحللكــل مــا تقــدم، فــإنين   

ــدف للــدفاع عــن تعلــيم فاســد يقــوم علــى  حماولــة تــدمري العقيــدة مــن علــى منــابر الكنيســة 
ال يقـدم نصوصـاً، املسـيحي قطع كل شركة بيننا وبني الثـالوث بإنكـار اإلميـان؛ ألن اإلميـان 

املســيح الــذي هــو "ســر واإلميــان هــو قبــول اســتعالن يســوع  .شــركةً  ، والنعمــةُ بــل يقــدم نعمــةً 
تحول هذا كله إىل كـالم ميكن أن ي)، فكيف ١٦: ٣تيمو ١التقوى اهللا ظهر يف اجلسد" (

  ؟حبجة أن النص محَّاُل أوجهٍ  وشرح ونصوص ُتشرح بأكثر من طريقة
كيــــف حتولــــت العالقــــة إىل نصــــوص، وكيــــف دخــــل مــــنهج الفقــــه اإلســــالمي إىل   

مـا يـدخل يف علـوم القـرآن، ولكـن تفسـري  يه تفسري القرآنقواعد ن إالالهوت املسيحي؟ 
، فكيــف يســتقيم أن يفســر الــنص التجســد هــو مــا يــدخل يف العالقــة مــع شــخص املســيح

  العالقة؟
  كذبة باب االرتداد.الن و علماملهكذا يفتح   

   



 ٤٠

  
  
  
  
  ملحق
  

  الفصول األثىن عشر ضد الذين
  ينكرون الشركة يف الطبيعة اإلهلية

  
  

   



 ٤١

  الفصل األول
  

  المسيح في
  

: ن الــذي أقــام جســد الــرب هــو الــروح القــدسإيقــول رســول الــرب يســوع املســيح   
"إن كــــان روح الــــذي أقــــام يســــوع مــــن األمــــوات ســــاكناً فــــيكم، فالــــذي أقــــام املســــيح مــــن 

هــذه ، و )١١: ٨ أجســادكم املائتــة أيضــاً بروحــه الســاكن فــيكم" (روميــة ىياألمــوات ســُيح
ـــا املســـيح،  يفســـاقطة القيامـــة تـــتم بصـــلب ودفـــن الطبيعـــة اآلدميـــة ال ُتصـــلب وتـــدفن أي أ

) "ألنـه إن كنـا قـد صـرنا ٢٨ - ١: ٦وتقوم حسب شهادة رسول الرب يسـوع يف (روميـة 
  .)٥: ٦نصري أيضاً بقيامته" (رو ، متحدين معه بشبه موته

مل نشـرتك يف حيـاة الـرب أننا أو  ،بأننا لسنا يف املسيح االدعاءوعلى ذلك يكون   
  .إنكار للمعموديةمبثابة هو  ،كلنا وقيامتنا كلنا" (أوشية اإلجنيل)الذي هو "حياتنا  

ألن احليـاة  ؛ليست شركة يف حياة خملوقـههي ف ،شركة الصلب والدفن والقيامةأمَّا   
) ٢: ٢٥كــو   ١جــاء آدم األخــري "الــرب مــن الســماء" (ولــذلك ، املخلوقــة ســقطت يف آدم

  ألن اهللا هو احلى الذي ال ميوت. ؛إلهليةوهى احلياة ا ،لكى يعيد إليها حياة عدم املوت
ـا يف قـانون يكـون  ،ن ينكـر هـذاَمـولذلك، فإن    قـد أنكـر معموديتـه الـىت نعـرتف 
ن يقدم اعرتافاً صرحياً بالشركة يف حيـاة الـرب يسـوع اإلهليـة املتأنسـة الـىت ال أوعليه  ،اإلميان

  أو يتنازل عن أسقفيته. ،تقبل االنقسام
   



 ٤٢

  الفصل الثاىن
  

  أمامي يكن لك آلهة أخرى ال
  

زال يـــفهـــو ال ،ن يســـتخدم العهـــد القـــدمي لكـــى يهـــدم نعمـــة العهـــد اجلديـــدكـــل َمـــ  
هــو  ،أمــامى ىخــر أن الــذي قــال ال يكــن لــك آهلــة أل ؛يعــيش حتــت ظــالل شــريعة موســى

ن قـال "فـإ ،)٦: ٨٢نكـم آهلـة" (مزمـور إنـا قلـت أليس مكتوباً يف ناموسكم أالذي قال: "
ن يـــنقض املكتــــوب ، وال ميكــــن ألـــيهم كلمـــة اهللاإألولئــــك الـــذين صــــارت آهلـــة (يهـــوه اهللا) 

هـو مـن نقـض كـالم ، يكـون أقوال الـرب نفسـه ىن يتعدَّ فإن مَ  ،)٣٥ - ٣٤: ١٠(يوحنا 
إذا مل يكـــن فينـــا نعمـــة  ؛)٢١: ٣جنلـــس علـــى كرســـى املســـيح اإلهلـــى (رؤ  نألننـــا لـــ ؛الـــرب
  ة، وهى نعمة التبىن واخللود.اإللوه

   



 ٤٣

  الثالثالفصل 
  

  نعمة الحياة األبدية
  

  :يقول رسول املسيح  
  )٢٢: ٦فهى حياة أبدية يف املسيح يسوع ربنا" (رو  ،هبة اهللاأمَّا "  

 χάρισμα τού θεού ζωή αίώνιος έν Χριστώ Ίησού τώ 

κυρίω ήμών ."  

  (ولعل املطران يقرأ هنا حرف اجلر "ىف" ويسرتيح).  
بديـة ، والرسـول يؤكـد أكل خملوق جاء من العدمألن   ،ال توجد حياة أبدية خملوقة  

  ).١٦: ٦تيمو  ١"الذي له وحده عدم املوت" ( :رحيةصاهللا يف عبارة 
 ينفـي هـو ادعـاءٌ  ،فاالدعـاء بأنـه ال توجـد شـركة يف حيـاة اهللا األبديـةوعلى ذلـك،   

فنـاء  عـينممـا ي ،خملـوق قابـل للمـوت يءٍ شـ ل عطيـة احليـاة األبديـة إىلوحيـوِّ  ،صلوهيـة املخلِّـإ
  اإلنسان.

   



 ٤٤

  الفصل الرابع
  

  نعمة التبنى بالروح القدس
  

ــا أن نعمــة البنــوة شــرفيه و  يعن يــدَّ كــل َمــ   وليســت عطيــة  ،دبيــة أخالقيــةأعالقــة أ
: ٤ا أيهـا اآلب" (غالطيـة نصـرخ "أبـَّ االبنألننا يف  ؛بالروح القدس االبنمن اهللا اآلب يف 

 :رغـم حتــذير رســول الــرب ،العبوديــة وعــاد إىل ت طائلــة الشـريعة القدميــةفقـد ســقط حتــ ،)٦
ا اآلب" (رو الذي بـه نصـرخ يـا أبـَّ ، بل أخذمت روح التبينية للخوفد"مل تأخدوا روح العبو 

١٥: ٨.(  
أســقفاً يشــهدون  ٧٢مــن  اً جممعــ يــأيتأن علــى أي وجــه ومــن مثَّ ال يكــون مقبــوًال   

  وينكرون التبىن. ،ننا عبيدٌ قائلني إلشريعة العهد القدمي 
حــرف اجلــر علــى نيافــة املطــران الــذي انــزعج مــن حــرف اجلــر "يف" أن يعــرف أن و   

    في؛ ألننا نصرخ )١٥: ٨(رومية هذا موجوٌد أيضاً يف نص 
 έν ώ κραζομεν άββα ό πατήρ 

ن مل إألنــه هــو أيضــاً فينــا، فــ ؛االبــنهنــا نصــرخ مــع حنــن و  ،ألن الــروح فينــاذلــك؛   
 ميكــن ألي قــوة خملوقــة أن جتعلنــا أبنــاءً ال فــ ،)١٤: ١٣كــور  ٢الــروح (تكــن لنــا شــركة يف 

  بالنعمة.
) ٢٤ - ٢٣: ٣شـــريعة العبيـــد القاصـــرين (غـــال  وعلـــى ذلـــك، فالـــذين عـــادوا إىل  

  اليهودية.إىل  عن زلة العودة علنيةً  موا توبةً ن يقدِّ أهم يعل
   



 ٤٥

  الفصل اخلامس
  

  جسد القيامة
  

ن وأل ،بسـبب قيامـة املسـيح األمواتن عرض رسول الرب تعليم القيامة من بعد أ  
 ،اإلسـالم يعتـرب القيامـة مـن األمـوات هـى قـوة اهللا اخلالقـة الـىت مل تسـتعلن يف يسـوع املســيح

ال توجــد قــوة  ألنــهعــدم ذكــر قيامــة الــرب يف عيــد القيامــة بدة وهــو مــا درج عليــه أســاقفة الــرِّ 
ســيغري شــكل جســد  "الــذي :ل الرســولو قــ، ياألبــد ســوع احلــى إىل قــوة يتقــيم األمــوات إالَّ 

 يءكـــل شـــ  عَ ِضـــأن خيُ  اســـتطاعتهصـــورة جســـد جمـــده حبســـب عمـــل  تواضـــعنا ليكـــون علـــى
 يف موضــعٍ كمــا قــال ،  تلــك الصــورة عينهــا  إىلوحنــن ســوف نتغــريَّ  ،)٢١: ٣لنفســه" (فيلــىب 

  .)١٨: ٣كور  ٢خر (آ
ألن القيامـــة هـــى عمـــل  ؛جبـــل طـــابورت علــي نَ علِ ســـتُ هـــذا اوصــورة جســـد القيامـــة   

 ن يعـودواأ يسـالملـذين وقعـوا حتـت تـأثري التعلـيم اإلعلـى الـذا وليست مثـل اخللـق.  ،االبن
ــــإ .جــــون بــــني الفــــرقتني"ألن املســــيح الــــرب ال يقبــــل الــــذين "يعرِّ  ؛حظــــرية اإلميــــانإىل  ا أن مَّ

أو  اً فــاتر ولســت بــارد ألنــك" :الودكيــة ألســقفحــىت أنــه قــال  ،يكونــوا حــارين أو بــاردين
ـــا مزمـــع أن أتقيـــأك مـــن   ،مـــن هـــؤالء اً أ الـــرب بعضـــوقـــد تقيَّـــ .)١٥: ٣(رؤ  "فمـــيحـــاراً أن

م فقدوا الشركة يف الطبيعة  اإلهلية. ؛فسقطوا ىف خطايا عديدة   أل
   



 ٤٦

  لفصل السادسا
  

  ه ناسوت الرب يسوعتألُّ 
  أو

  )٢١: ٣جسد مجده (فيلبى 
  

وألنـه  ي،الـرب يسـوع الـذي مت بسـبب اإلحتـاد األقنـوم ته ناسـو ن ينكـر تألـُّكل مَ   
لــَيعَلم أنــه ف ،)٣٧، ٣٥: ١٣ - ٣١، ٢٧: ٢غلــب املــوت وأقــام جســده بغــري فســاد (أع 

ولـيس جســد جمــده  ،م بــأن جسـد الــرب جســد بشـري طبيعــى مثــل سـائر أجســاد البشــرعلِّـي
نتنــاول جســد املســيح أننــا  عيخرافــة النســطورية الــىت تــدَّ إىل  هــؤالء عــادوا .)٢١: ٣(فيلــىب 

، بــل إنكــار وهــذا يعــىن لــيس فقــط إنكــار احتــاد الطبيعتــني يف املســيح الواحــد ،دون الهوتــه
بـــل  ،ال يهـــب احليـــاة األبديـــة يدمـــألن اجلســـد الطبيعـــى اآل ؛فخارســـتيافاعليـــة وقـــوة ســـر اإل

  .م الشهداء"جسد ودم عمانوئيل إهلنا هذا هو باحلقيقة آمني" حسب اعرتاف أُ 
 ؛صح هلم خدمـة كهنوتيـةتذ ال إ ؛رتبة املوعوظنيإىل  أن يعود هؤالء ولذلك جيب  

م ليسوا أعضاء يف جسد املسيح الكنيسة   بن اهللا.ابل تالميذ نسطور جاحد جتسد  ،أل
   



 ٤٧

  الفصل السابع
  

  ركركاء والشِّ ركة والشُّ الشَّ 
  

حســـب  بنـــه اشـــرتك يف حياتنـــا بتجســـد هـــو الـــذي ااهللا  وإمنـــا ،ك بـــاهللاشـــرِ حنـــن ال نُ   
اشــرتك هــو أيضــاً كــذلك فيهمــا  ،ذ قــد تشــارك األوالد يف اللحــم والــدمإ": كلمــات الرســول

ننـا إ). ويقـول الرسـول أيضـاً ١٤: ٢يبيد باملوت ذاك الذي له سلطان املـوت" (عـب  لكي
  .)٥: ٣تس  ١يف املرياث واجلسد ونوال موعده يف املسيح بالبشارة (اإلجنيل) (شركاء 

  .)١٤: ١٣كور ٢والشركة ( ،ركاءومنها الشُّ  ،ركفالشركة من الشِّ   
وذاقــــوا  مــــرةً  اســــتناروا"الــــذين  :وشــــركاء الــــروح القــــدس هــــم حســــب قــــول الرســــول  

ألننــا صــرنا بــالروح القــدس  ؛)٤: ١املوهبــة الســماوية وصــاروا شــركاء الــروح القــدس" (عــب 
ميـع" كما يقـول رسـول الـرب يف نفـس الرسـالة عـن التأديـب الـذي "يشـرتك فيـه اجل،شركاء 
ألن هـــذا التأديـــب مـــن اآلب "ألجـــل املنفعـــة لكـــى نشـــرتك يف قداســـته"  ؛)٨: ١٢(عـــب 
بـــل قداســـة واحـــدة هـــى طبيعتـــه  ،لـــيس لـــدي اهللا قداســـتني، ومعلـــوٌم أنـــه )١٠ :١٢(عـــب 
سـوء إىل  عائدٌ ، فهو "وقديس ،قدوس"اللعب بالكلمات أمَّا  .ألنه هو "القدوس" ؛اإلهلية

  .باملرةبني الكلمتني ال فرق يف اليونانية والقبطية حيث  ،اللغة العربية استخدام
ـــ   وخيـــص اعتقـــاده، اإلســـالم  شـــأنوهـــذا  ،كرِ فالـــذين اســـتعدوا اإلســـالم حمـــارب الشِّ

مـــا هـــو ضـــروري وجـــائز يف اإلســـالم ال مكـــان لـــه يف املســـيحية. واالســـتعانة نقـــول هلـــم إن 
ظهـــرت بشـــكلها الواضـــح يف جممـــع  حقيقيـــةٍ  دةٍ باإلســـالم لشـــرح املســـيحية يكشـــف عـــن رِ 

بســــب العــــداوة لإلميــــان  ؛ن يعلِّــــم بالشــــركة يف الطبيعــــة اإلهليــــةبــــالقطع علــــى كــــل َمــــ مَ َكــــحَ 
  .األرثوذكسى

ألنـه "أخـذ  ؛لوهيتـهإلكى نشرتك حنـن يف  ؛إنسانيتناك يف رت شاجتسد ابن اهللا و  لقد  
الكــذب املكــون  جممــعفصــل  الــذي لنــا وأعطانــا الــذي لــه" حســب تســبيح أم الشــهداء الــىت



 ٤٨

ن الشـــركة يف ، وقـــالوا إأســـقفاً أنفســـهم عنهـــا بســـبب الكراهيـــة للتعلـــيم الصـــحيح ٧٢مـــن 
  إننا عبيد.الطبيعة اإلهلية باطلة و 

   



 ٤٩

  الفصل الثامن
  

  للكلمة ابن اهللا المتجسد ياألقنوم االتحاد
  

أي  ،واعتــربوا أن احتــاد الالهــوت ،وجهــلٍ  عــن عنــادٍ  شــنيعةً  الــذين ســقطوا ســقطةً   
، علي أقنـوم الكلمـة املتجسـد قاصرٌ  احتادٌ هو  اإلنسانيةأي  ت،الهوت اهللا الكلمة بالناسو 

عضـاء جسـده املـؤمنني بـه أوفصـلوا الـرب يسـوع عـن  ،فصلوا املتجسد عن الكنيسة جسده
أصـــبحنا ف ،)١٣: ١٢كـــور  ١جســـد واحـــد .." (إىل  اعتمـــدنا"ألننـــا مجيعنـــا بـــروح واحـــد 

 آهلــةوألننــا لســنا  .و عرقيــة ألننــا مــن األمــمأيح الــرب صــلة جســدانية ال جيمعنــا باملســوكأننــا 
ني صــورة  :، ِقيـل عنـا بكـل حــقمتجسـدة "الـذين سـبق فعـرفهم ســبق فعيـنهم ليكونـوا مشـا

  .)٢٩: ٨(رومية  )١(بنه ليكون بكراً بني إخوة كثريين"ا
ــــــة  ني"مشــــــا" والكلمــــــة   ــــــ ،كلمــــــة ضــــــعيفة جــــــداً يف العربي ــــــة أمَّ  يفهــــــا يف اليوناني

συμμόρφους ذلـــك التحـــول الكيـــاىن الـــذي يبـــدأ يف  ،وتعـــىن حســـب التعلـــيم الرســـوىل
 ؛تحــول الصــورةبم الشــهداء،  عنــه صــلوات ســّر املعموديــة لكنيســة أُ والــذي تعــربِّ  ،املعموديــة

ليهــا إ"أجعلهــم مســتحقني للنعمــة الــىت تقــدموا  :ليكــون لنــا ذات الصــورة الــىت للــرب نفســه
بهني بابنـك الوحيـد ربنـا تشـويكونـوا م ،من قوتـك اإلهليـة تلئواومي لينالوا من روحك القدوس

  معه". اً يسوع السميح صائرين واحد
 قَ لِــوالصـورة الــىت خُ  ،)٢٧ - ٢٦: ١اإلنسـان ُخلــق حســب الصـورة اإلهليــة (تــك   

). وقــــد أُعيــــدت هــــذه الصــــورة يف جتديــــد ١٥: ١ن (كولوســــى بــــبها هــــو االَســــاإلنســــان حَ 
  .أي احلياة حسب اهللا ،املسيح ورد احلياة األبديةاإلنسان يف يسوع 

                                                           
فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا علي مثال صورة ابنه حىت : حبسب الرتمجة املشرتكة ٢٩: ٨رومية  )١(

وحبسب الرتمجة أليسوعية: ذلك بأنه عرفهم بسابق علمه وسبق أن قضى بأن يكونوا ن االبن بكرًا إلخوة كثريين. يكو 
  علي مثال صورة ابنه ليكون هذا بكراً إلخوة كثريين.



 ٥٠

 ،بـنصورة االإىل  لناالروح القدس هو الذي حيوِّ  ،ويف نور صالة املعمودية السابقة  
ألننا يف سّر املعموديـة وسـّر  ؛وهى ليست صورة الناسوت فقط حسب اإلدعاء النسطوري

ـــ ألن "اآلب  ؛دنا باملســـيحاملســـحة وســـّر اإلفخارســـتيا يعمـــل فينـــا الـــروح القـــدس لكـــى يوحِّ
 الرسـالة األوىل الرسـويل، بالكلمة يف الروح القدس يعمل كـل األشـياء" (القـديس أثناسـيوس

  ).٢٨فقرة  ،سرابيونإىل 
 االحتـاديف شخص الرب وحده ومنعوا هذا  ياألقنوم االحتادهؤالء هاجم وعندما   

  عن املسيح هدموا:
  .سّر املعمودية -  
  .سّر املسحة -  
  .اإلفخارستياسّر  -  
  .سّر نعمة الكهنوت -  
فهــو الــذي  ،ألن الــرب هــو العامــل واخلــادم وواهــب هــذه الســرائر بــالروح القــدس  

 ومـن الضـاللة ،احليـاةإىل  ومـن املـوت ،النـورإىل  دعانا من الظلمة"وهو الذي  ،ع احلياةيوزِّ 
س "لكـــى ال وهــو الـــذي ميألنـــا مــن قـــوة روحــه القـــدو  ،معرفــة احلـــق" (صــالة املعموديـــة)إىل 

اللبـاس غـري الفاسـد وخـامت .. "حلـة نورانيـة نصـري نكون بعـد أبنـاء اجلسـد بـل أبنـاء احلـق" و 
تطلـــب هـــذه  ولـــذلك ،النـــور" (صـــلوات املعموديـــة) وأبنـــاءاملســـيح وموهبـــة الـــروح القـــدس، 

  :الصالة
  .هم من اإلنسان العتيق" آدم األولرِّ "عَ  -  
  .من اآلب ،د من فوق"جدد ميالدهم باحلياة األبدية" امليال -  
العالقــة مــع الوجــود ف ،بــل أبنــاء امللكــوت" ،"لكــى ال يصــريوا بعــد أبنــاء اجلســد -  

  اآلدمى األوىل انتهى.
  هذا كله "مبسرة نعمة ابنك الوحيد يسوع املسيح"  -  
  مث  
  ."فليتصور املسيح يف الذين ينالون صبغة امليالد اجلديد" -  
ع الـذي يفسـد شـهوات الضـاللة ويلبسـوا اإلنسـان احلديـد لِ العتيق قد خُ  اإلنسان"  



 ٥١

  الذي يتجدد مرة أخري كصورة خالقه" وال جيب أن نعرب بسهوله أمام هذه الكلمات:
  "يا جابل املياة وخالق الكل ... نسألك يا ملكنا عن عبيدك:

  انقلهم -  
  وابدهلم -  
  وقدسهم -  
  وقوهم -  
  نوة. جتديد الروح القدس...نعمة الب .حياة أبدية. لُباس غري فاسد  
ذه املياه وبروحه جتدد ميالد عبيدك بقوتك      .اإلهليةلكى 
كـل  أفـاض هـو الـذي سيادة املطران أن ينكـر أن االحتـاد األقنـوميكيف استطاع   

مـن ناسـوت الـرب  هـل هـذا نـابعٌ  ؟وىف مقـدمتها حتـول الكيـان اإلنسـاىن ،هذه الـنعم اإلهليـة
ــور مل ينطــق مبثــل هــذا التعلــيم  همــا كــان لديــن نســطور بكــل إ...  ؟وحــده مــن جســارة و

الشــيطاىن الــذي حيصــر كــل نعمــة إهليــة يف مصــدر إنســاىن لكــى يقطعــوا كــل صــلة بــاالبن مث 
  بالثالوث وحماصرة الروح القدس يف املواهب.

   



 ٥٢

  الفصل التاسع
  

  عظمأ لعهدٍ  المسيح يسوع ربنا وسيطٌ 
  )٦: ٨(عب 

  
ن لـه اآلن خدمـة أ) و ٢٤: ٧األبـد (عـب إىل  هـو ن كهنوت الربإيقول الرسول   

 نـــاحقـــق لف) ٦: ٨تثبـــت علـــى مواعيـــد أفضـــل (عـــب  دعظـــم قـــأفضـــل ألنـــه وســـيط عهـــد أ
 إلوهيتـهألنه بإرادته وحده قدم ذاته حبرية تامة وبسلطان  ؛)١٢: ٩"الفداء األبدي" (عب 

ــذه ١٨: ١٠(يوحنــا  "ثقــة  وأعطانــا ،)١٠: ١٠ســنا" (عــب قــدم جســده "فقدَّ  اإلرادة) و
م لـه مـن والن كهنـوت الـرب مل ُيسـلَّ  ،)١٩: ١٠قدس أألقداس بدمه" (عـب إىل  الدخول

 - ١١: ٧أحـد منـه املـذبح" (عـب  يـالزمبـل هـو مـن سـبط يهـوذا الـذي "مل  ،سبط الوي
ممــا جعلــه  ،)١٦: ٧لوهيتــه وبقــوة غلبــة املــوت "حيــاة ال تــزول" (عــب إفصــار بقــوة  ،)١٤

  .)٢٢: ٧ب "ضامنا لعهد أفضل" (ع
وهــو "قريــب  ،كــل هــذا مينــع إخضــاع العهــد األعظــم للعهــد "العتيــق الــذي شــاخ"  

  .)١٣: ٨من االضمحالل" (عب 
الـــذي ال مكـــان لـــه يف   االســـتبدادولكـــن ســـيادة الشـــريعة علـــي النعمـــة هـــى ســـبب   

دوه ن العهـــد األعظـــم هـــم الـــذين شـــيَّ أوكـــ ،وألن هـــؤالء صـــاروا الوســـطاء ،كهنـــوت املســـيح
وهـــى جســـارة تراهـــا يف قـــرارات احلرمـــان مـــن الصـــالة والتنـــاول دون  ،واإلنســـانيةموه هللا وقـــدَّ 

والتزويـر ممـا يـدفع  باألكاذيـبأو  ،ميـانأسـباب ومهيـة ال عالقـة هلـا باإل بـاخرتاعأو  ،أسـباب
ألن الوسـيط يسـوع املسـيح قـد اختفـى وحـل حملـه عقيـدة   ؛البعض للتكالب علـي املناصـب

 ضـع رب احليـاة واملـوت يسـوع املسـيحوختُ  ،النرجسية والسـادية معـاً  كفارة وفداء تلبس رداء
  .فكر بشري ال وجود له يف األسفارإىل 



 ٥٣

اخلليقـة األوىل اآلدميـة إىل  يءهذا هو إنكار شركتنا يف حياة الثالوث وردة كـل شـ  
    بعد عن حياة املؤمنني.الرب قد أُ  الساقطة ألن يسوع



 ٥٤

  الفصل العاشر
  

  القدسكنى الروح إنكار سُ 
  

وهـــو مـــا جعـــل  بـــدًال مـــن الـــروح القـــدس، واهـــباملحبلـــول  التعلـــيم الشـــيطاين حـــلَّ   
ألن كـل مواهـب الـروح القـدس هـى لتـدبري الكنيسـة  ؛حلول الروح القدس فينا حلـوًال مؤقتـاً 

الشـفاء ... اخل حسـب  –خراج األرواح النجسة إ –سواء كانت النبوة  ،يف الزمان احلاضر
 –التعلـــيم  –اخلدمـــة  –وهـــى كمــا قلنـــا النبــوة  ،)٨ - ٤: ١٢روميــة التعلــيم الرســـوىل يف (

 –الـتكلم باأللسـنة  :الرسـولويضاف إليها ما ذكره  ،الرمحة –التدبري  –العطاء  –الوعظ 
  ).٣٢ – ٣: ١٤كور   ١ترمجة األلسنة (

لنا مـن الـرب  مستعالن احلق املسلَّ اوسكىن الروح القدس باملواهب فقط هى ضد   
) وهــو روح احلــق الــذي ١٥: ١٤األبــد" ( يوحنــا إىل  ميكــث معكــمنفســه بــأن روح احلــق "

ويعطـى لنـا الشـهادة ألنـه يسـكن فينـا مـع اآلب  ،)٢٦: ١٥من عنـد اآلب ينبثـق ( يوحنـا 
 ألنــه يــأيت ؛)٢٣: ١٤وعنــده نصـنع منــزًال" ( يوحنـا  "إليـه نــأيت :واالبـن حســب وعـد الــرب

: ١٤لكــى يســتعلن لنــا اآلب واالبــن (يوحنــا  ؛)٥: ٥الــىت يســكبها فينــا (رو  باحملبــة اإلهليــة
، وهـــى حســـب ي ذات مســـحة يســـوع) أ٢٠: ٢هـــى "مســـحة القـــدوس" (يوخنـــا ف ،)٢١

  رشومات املريون:
  "دهن شركة احلياة األبدية غري املائتة" (اخلتم الرابع من أختام املريون). -  
فهـى ليسـت مـن مواهـب  ،احليـاة األبديـة نعمـة إنكـارإىل  هكذا قاد اجلهل هـؤالء  

 – ٣: ١٤كــور ١و  ٨ – ٤: ١٢الــروح القــدس كمــا حــددها الرســول بــولس يف (روميــة 
ــا العطيــة العامــة اجلامعــة الــىت جتمــع كــل  ؛) ٣٢ بينمــا مواهــب الــروح القــدس  ،ملــؤمننياأل

 ٣: ١٢كـور   ١زه عـن سـائر األعضـاء حسـب التعلـيم الرسـوىل (تعطى لكل عضو لكى متيِّ 
  بعده).ما و 



 ٥٥

 ،ر التعلـيم الـذي ال خيـص القمـص مـىت املسـكنيملصـلحة مـن يُـدمَّ  :ويبقى السؤال  
بل هو هدم مـنظم يُـدفع بعنـف وتسـلط لكـى ال  ،وال جيل معني ،وال كاتب هذه السطور

ي شـعب اهللا يف زمـان صـعب بالرجـاء احلـى يف حيـاة تبقى األرثوذكسية املسيحية حيـة تغـذِّ 
فلكـى ميـوت اجلسـد  ،)١٩: ٢ا قطع كل الربط الىت تربطنـا بـالرأس (كـو . أمَّ ة بالنعمةمتأهلِّ 

 .ألن الشــريعة ال تعطــى النمــو ؛)١٢: ٢ل عــن الــرأس وال ينمــو "منــواً مــن اهللا" (كــو فَصــويُ 
  بل املوت. ،ال مينح احلياة األبدية ،وتعليم البشر الذي ينزع وساطة الرب يسوع

ن أأو  ،قاتــل جيــب عليــه أن يــرتك الكنيســةقتــل الكنيســة هــو إىل  الــذي يســعىإن   
لعلـه ينـال احليـاة األبديـة هبـة الـرب يسـوع املسـيح  ،الدير لكـى يـتعلم طريـق احليـاةإىل  يعود

  ).٢٣: ٦(رومية 
   



 ٥٦

  الفصل احلادي عشر
  

  الصالة األرثوذكسية
  

 ألن االبـن ونقول له أبانـا الـذي يف السـموات إالَّ  ،حنن ال منلك أن خناطب اآلب  
  يقول القديس أثناسيوس: إذ ؛فينا

مل  ألنه ؛"هؤالء الذين قبلوا الكلمة ونالوا منه سلطان أن يصريوا أوالد اهللا
م إيكن يف  م خملوقات  –مكا بناء اهللا بأي وسيلة أأن يصريوا  –حيث أ
يتم  ي بأن يتقبلوا روح االبن الذي هو االبن باحلق وبالطبيعة. ولكإالَّ  أخرى
لوهة ... جيعل اإلنسان قادرًا علي تقبل اإلسدًا لكى صار الكلمة ج ،هذا

بانا أبل هو آب الكلمة الكائن فينا والذي به نصرخ " ،اهللا ليس أبانا بالطبيعة
  .)٥٩: ٢أيها اآلب" (ضد األريوسيني 

ألن الرســـــول يبشـــــرنا  ؛)١٧: ٣ف أاملســـــيح الـــــذي حيـــــل فينـــــا باإلميـــــان ( وإنكــــار  
ن املســـيح فينـــا، ). وأل٢٧: ١بـــاخلرب الســـار "الـــذي هـــو املســـيح فـــيكم رجـــاء اجملـــد" (كـــو 

ــا" (روميــة  اتٍ نَّــا وبنــا "بأفينــ يولكــن الــروح يصــل ي،فــنحن ال نعــرف كيــف نصــل ال ينطــق 
م لغــواً وكالمــاً بشــرياً خيلــوا مــن  ،ولكــن الــذين ارتــدوا عــن التعلــيم ،)٢٦: ٨ صــارت صــلوا
وال للــرب أن يغســلهم مــن دنــس الــنفس  ،وة الــروح الــذي ال يريــدون لــه أن ميكــث فــيهمقــ

وتلك الىت ترفض سكىن املسيح هـى  ،ألن النفس الىت ال تريد سكىن الروح متوت ؛واجلسد
  بال رجاء.
 ،مــــن هــــذا اخلــــواء والفــــراغ ميــــارس هــــؤالء خدمــــة املــــوت ال خدمــــة الــــروح إنطالقــــاً   

 نولــذلك يهــامجون بشراســة وكراهيــة شــيطانية كــل الــذي ،عمــةوخدمــة الشــريعة ال خدمــة الن
  .ينشرون تعليم الكنيسة ال سيما تراث اآلباء

 ؟وبـأي وسـاطة خيـدمون سـّر األسـرار ،مة يقفون أمام املذابحوحنن نسأل: بأي نع  



 ٥٧

ألن  ؛ة التعلـــيمصـــحصـــواب احليـــاة و إىل  ن قطـــع هـــؤالء مـــن الكنيســـة هـــو عـــودة الكنيســـةإ
بـل يف الصـالة الدائمـة بـالروح  ،كمـا يـدعى هـؤالء  ةلوهـمل يكـن يف شـهوة اإله احلقيقى التألُّ 

وباحليــاة األبديــة هبــة الثــالوث  ،فيــه بــني الــرأس واألعضــاء افــرتاقالــذي ال  وباالحتــادالقــدس 
يف  وكـامالً  ،مثـل اآلب الـرحيم اً ورحيم ،مثل اهللا العظيم األبدي اً الىت جتعل كل إنسان أبدي

  ).٤٨ – ٤٦: ٥احملبة مثل كمال اآلب (مىت 
   



 ٥٨

  الفصل الثاىن عشر
  

  ؛)مثل كيرلس( أو حاراً ،)مثل آريوس(ليتك كنت باراداً 
  )مثل نسطور( ألنك فاترٌ 

  أن أتقيأك من فمي أنا مزمعٌ 
  )١٦: ٣(رؤ 

  

  جون بين الفرقتين؟لماذا تعرِّ 
خدعـــة وتـــدليس، أشـــهروا يـــا ليـــت الـــذين حـــاربوا الشـــركة يف الطبيعـــة اإلهليـــة بكـــل   

م باألريوسية؛ لكي نقدم هلم رد القـديس أثناسـيوس. وليـتهم بعـد أن قـالوا إننـا نتنـاول  إميا
م تالميـذ نسـطور؛ لكـي نقـدم هلـم ردود القـديس   الناسوت دون الالهوت، قالوا صراحًة أ

  كريلس وقرار جممع أفسس املسكوين.
  كسية، وإنكار علين هلا.لكنهم يعرِّجون بني اعرتاٍف لفظي باألرثوذ   
ـــم يؤمنـــون بالثـــالوث، ولكـــنهم يف الواقـــع يؤمنـــون بصـــفات جلـــوهر اهللا،    يقولـــون إ

  احلياة، وهذا ليس إمياناً بالثالوث. -العقل  -هي: الوجود 
ــــم يؤمنــــون بالتجســــد، ولكــــنهم حســـب تعلــــيم أغلــــب هــــؤالء ينكــــرون    يقولـــون إ

  االحتاد األقنومي ويهدمون بذلك األسرار.
 -قـــال رئيســـهم قبـــل أن ينتقـــل إن للمســـيح ثالثـــة أجســـاد: جســـد جتســـده قـــد و   



 ٥٩

احتادنـــا باملســـيح علـــى هـــذا وهكـــذا فصـــم  )١(جســـده الكنيســـة -جســـده يف اإلفخارســـتيا 
النحو. وصمت تالميذ نسطور، وسكت االتقيـاء خوفـاً مـن بطـش مـن ال يعـرف احملبـة وال 

  احلق ..
ا هـو اجلسـد احمليـي الـذي أخـذه ولكن حسب اعـرتاف الكنيسـة يف القـداس: "هـذ  

ابنــك الوحيــد ... مــن ســيدتنا ملكتنــا كلنــا ... وجعلــه واحــداً مــع الهوتــه بغــري اخــتالٍط وال 
امتزاٍج وال تغيري ... "، اعرتاٌف حىت "النفس األخـري"، فـال يوجـد إالَّ جسـد واحـد، وتبقـى 

ا جسد املسيح لتغريَّ بالكنيسة اليت لو آمن الباردون والفاترون     كل شيء.أ
فيهــــا ًصــــِلَب وُدِفــــَن وقــــام مــــع املســــيح يف  * هــــي جســــد املســــيح ألن كــــل عضــــوٍ   

  ).٨ - ١: ٦املعمودية، وصارت له ذات حياة يسوع احلي (رو 
* هــي جســد املســيح ألن روح يســوع الــذي أقــام يســوع مــن األمــوات هــو الــذي   

  ).١١: ٨سوف يقيم أجسادنا املائتة بروح يسوع الساكن فينا (رو 
هــي جســد املســيح؛ ألننــا احتــدنا بــه، ألننــا نتنــاول مــن القدســات "لكــي نكــون  *  

  جسداً واحداً وروحاً واحداً وجند نصيباً ومرياثاً مع مجيع القديسني" (القداس الباسيلي).
هل عندما قـال رسـول الـرب: "وأمَّـا أنـتم فجسـد املسـيح وأعضـاؤه أفـراداً"، هـل *   

  ذكر العهد اجلديد ثالثة أجساد؟كان يتحدث عن ثالثة أجساد؟ وهل 
  إن الرب سوف يتقيأ هؤالء علناً. والعربة هي أننا سنرى ذلك.  

  أقم يا رب راعياً صاحلاً يتمسك باألرثوذكسية،
  ويعيد إلينا تقوى اآلباء أثناسيوس وكريلس،
  وشهادة أنطونيوس ومكاريوس وباخوميوس.
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