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 الفصل األول
 
 

 تخبط وضباب كثيف وقفزات طائشة

 
هلـا لـون الـدم كلمة شـائعة " فركُ كلمة "و »... فرأول القصيدة كُ «يقولون يف بلدنا العظيم  

 .أحياناً وطريقها مسدود بالعداء والكراهية

 فر؟ما هي بداية الكُ  

 سـلوكوهـو ال مـن السـياق، فال تزويـر وال قطـع عبـارات ،كلمات املطران كاملةها هي ذي   
 :الذي اشتهر به

الرمحة واحلق التقيا. الـرب والسـالم تالمثـا، احلـق مـن األرض أشـرق والـرب مـن " :يقول املزمور" 
). فكما أن الصليب هو إعالن عـن حمبـة اهللا حسـب قـول ١١ - ١٠: ٨٥(مزمور » لسماء يطلعا

هكـذا أحـب اهللا العـامل حـىت بـذل ابنـه الوحيـد لكـي ال يهلـك كـل مـن يـؤمن بـه بـل «السـيد املسـيح 
). فــإن الصــليب أيضــاً إعــالن عــن قداســة اهللا الكاملــة وعــن ١٦: ٣(يــو » تكــون لــه احليــاة األبديــة

 .)٧). (ص ٢٢: ٩(عب » بدون سفك دم ال حتصل مغفرة«طلقة. كما هو مكتوب عدالته امل

 ؟ما هي براهين المطران 

 "،عــدل") ال توجــد فيــه إشــارة إىل كلمــة ١١ - ١٠: ٨٥مزمــور لعلنــا نالحــظ أن نــص ( 
الصـليب إعـالن « :األصـل (بروتسـتانتية) مقولـة شـعبية إجنيليـةيورد مث  ".حمبة"حىت كلمة ترد فيه  ومل
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تعليم لـه هـذه املكانـة كـان جيـب أن جنـده يف حني أن  ".ن قداسة اهللا الكاملة وعن عدالته املطلقةع

فهل توجد عبارة واحدة تقـول إن الصـليب إعـالن عـن قداسـة اهللا الكاملـة  ،يف أسفار العهد اجلديد
ـــأ .هـــذا هـــو فكـــر املطـــران وحـــدهإذن، ف... ؟وعدالتـــه املطلقـــة بـــدون « :ا كلمـــات رســـالة العربانيـــنيمَّ

ال حســـب  ،حســـب التعلـــيم الرســـويل املـــدونفهـــي  ،)٢٢: ٩عـــب » (ســـفك دم ال حتصـــل مغفـــرة
 :كانت عن ذبائح العهد القدمي والنص كامالً   ،خيال املطران

ألن موسى بعدما كلم مجيع الشعب... أخـذ دم العجـول والتيـوس مـع مـاء وصـوفاً قرمزيـاً " 
هـذا هـو دم العهـد الـذي أوصـاكم اهللا بـه واملسـكن وزوفا ورش الكتاب نفسه ومجيع الشعب قـائًال: 

يتطهـر حسـب النـاموس  وكل شيء تقريباً (خيمة االجتماع) ومجيع آنية اخلدمة رشها كذلك بالدم. 
 .)٢٢: ١٩(عب » بالدم وبدون سفك دم ال حتصل مغفرة

وهـــي تراثنـــا األرثوذكســـي  ،قبلـــه ســـيده علــى كتابـــات اآلبـــاءمـــن و  ،وبســبب هجـــوم املطـــران 
وبالرتمجـــة الربوتســـتانتية الـــيت ال ، بـــل بالكتـــاب املقـــدس وحـــده -مؤقتـــاً  -ســـوف نكتفـــي يقـــي، احلق

 يعرف املطران سواها كما هو واضح.

 الدم هو دم العهد بني يهوه وإسرائيل. -١ 

 والتطهري هو أحد جوانب الغفران والفداء. ،الدم للتطهري -٢ 

، سـفر نفسـه يـوم الكفـارة العظــيمأي ال ،وهـو يشـرح ،حسـب كلمـات سـفر الالويـني نفسـه 
ىت فرغ من التكفري عن القدس وعن خيمـة االجتمـاع وعـن املـذبح يقـدم التـيس احلـي... مو « يقول:

 ٢٠: ١٦(ال » ألنــه يف هــذا اليــوم يَُكْفــر عــنكم لتطهــريكم مــن مجيــع خطايــاكم أمــام الــرب َتْطهــرون
 "تطهـــــريكلمـــــة "جـــــد أن  لو  ،ن املطـــــران يعـــــرف معـــــاين كلمـــــات القـــــداسكـــــا). ولـــــو  ٣٠ - ٢٩مـــــع 

ألن مـن عـادة  ؛وهي تعين الغفـران والفـداء معـاً  ،هي الكلمة الغالبة يف القداسات القبطية "طهارة"و
ولـذلك مل  ،األسفار املقدسة استخدام أكثر من كلمة وأكثر مـن فعـل لشـرح حقيقـة العالقـة مـع اهللا

ن عـوفـات  ،يس العهـدعـن تأسـهـي بـل  ،) عن القداسة والعدل املطلق٢٢: ٩تكن كلمات (عب 
فالــدم يطهــر كمــا قــال رســول  ،»وكــل شــيء تقريبــاً يتطهــر بالــدم« :املطــران أن الرســول بــولس يقــول
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ويقــــول نفــــس كاتــــب  ،)٧: ١يــــو ١» (دم يســــوع املســــيح ابنــــه يطهرنــــا مــــن كــــل خطيــــة« :املســــيح
لعظمـة يف بعدما صنع بنفسه تطهـرياً خلطايانـا جلـس عـن ميـني ا« :العربانيني عن الرب يسوع املسيح

 .)٣: ١(عب » األعايل

 الثنائية التي تفضح الساديةأوًال: 

يسيطر على صاحب النيافة هواجس خاصة جتعله يغـرق يف اسـتخدم بعـض مصـطلحات،  
يظن القارئ غري املتخصص أ�ا صحيحة، أو على األقل ال يرقى إليها الشـك وال يطاهلـا النقـد، يف 

الفكري الذي يعتنقـه املطـران يف كالمـه عـن الفـداء،  حني أن هذه املصطلحات تكشف عن االجتاه
 وعلى سبيل املثال:

  يسـتخدم تعبـريالهـو و  ،هو تعبـري املطـران املتـواترفهذا التعبري  ".السيد املسيحتعبري " :أوالً  
يســوع"، وهــو التعبــري الــذي يضــع إلوهيــة الــرب يســوع يف بــؤرة االهتمــام، يف حــني أن تعبــري  الــرب"

هـو تعبـري حيـادي، ميكـن لغـري املـؤمنني أن يقولـوه دون أن يعـرب ذلـك عـن شـيء إالَّ "السيد املسيح" 
 :االحرتام

 .)٧(ص » حسب قول السيد املسيح" - 

 .)٨(ص » قيل عن عمل السيد املسيح الفدائي" - 

 .)١٠(ص » يتضح ذلك من كالم السيد املسيح" - 

 .)١١(ص » أن السيد املسيح احتمل الغضب" - 

 .)١٨(ص » ها السيد املسيحدفع مثن" - 

 .)١٩(ص » قد دفع مثنها السيد املسيح" - 

 .)٢٤(ص » السيد املسيح مل ميت عنا بل مات ألجلنا" - 
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 .)٢٥(ص » حنن صلبنا مع السيد املسيح" - 

 .)٢٦(ص » ألن السيد املسيح مل ينجب نسالً جسدياً " - 

 .)٢٧(ص » أن السيد املسيح قد اشرتك يف طبيعتنا" - 

 .)٢٩(ص » السيد املسيح قد ناب عن البشر" - 

 .)٣٢(ص » صلب إىل جوار السيد املسيح" - 

علـــى مـــدى مـــرة  ١٢فقـــد تالحـــظ أن نيافـــة املطـــران قـــد اســـتخدم تعبـــري "الســـيد املســـيح"  
 .صفحة ٣٥يا سيادة املطران صفحات الكتيب الذي مل تتجاوز صفحاته 

 رب.وليس ال ،هكذا تعلمت من سيدك أن تقول السيد 

وهـــو  ،هـــو اســـتعمال الغضـــب والســـحق واجللـــد ودفـــع الـــثمن ،فـــي يف هـــذا االســـتعمالاخلو  
يف حـــــني أ�ـــــا ال متـــــت  ،اجلانـــــب املســـــاوي يف تقـــــدمي املطـــــران لعقيـــــدة يظـــــن أ�ـــــا عقيـــــدة مســـــيحية

 :للمسيحية بصلة

 :ما يقول بدقةعزيزي القارئ تأمل  

 .)٩ (ص» ال أحد يستطيع أن ينكر غضب اهللا بسبب اخلطية" - 

 .)٩(ص » سقط حتت الغضب اإلهلي" - 

 .)١٠(ص » حيرر املسبيني وخيلصهم... وينقذهم من الغضب اإلهلي" - 

 .)١١(ص » إنقاذ البشرية من غضب اهللا"عنوان جانيب:  - 

 .)١١(ص » السيد املسيح احتمل الغضب"  - 
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جم الــذي ان ديــك املــرت فــترمجــة خاطئــة تكشــف مــذهب وهــي اهللا مل يشــفق علــى ابنــه (" - 

: ٨بــل بذلــه ألجلنــا (رو  ،وهــي كتــاب األنبــا بيشــوي الــذي ال يعــرف ســواه) ،نشــر الرتمجــة البريوتيــة
). اهللا مل يشـفق علـى ابنــه حينمـا محــل خطايانـا يف جســده بـل أعطــى غضـبه علــى اخلطيـة لكــي ٣٢

 .)١٢(ص » تنال اخلطية دينونة عادلة

 .)١٣(ص » نساناهللا يريد أن يعلن نقمته وغضبه ضد خطية اإل" - 

(ص » أشــار القــديس يوحنــا ذهــيب الفــم إىل أمهيــة رفــع الغضــب اإلهلــي إلمتــام املصــاحلة" - 
 ).يف �اية هذه الدراسة اقتباس مشوه سوف نقدمه كامًال للقارئوهو  - ١٣

 دفع الثمن -الجلد  -السحق  -ثانياً: االنتقام 

الغفـران « : وجدنا املطران يقولوإذا قرأنا النص كامالً  .)٧(ص » غفران مدفوع الثمن" - 
ويؤيـــد كالمـــه  ،)٧(ص » اإلهلـــي هـــو غفـــران مـــدفوع الـــثمن.. البـــد أن يعلـــن غضـــبه علـــى اخلطيـــة

خميـــف هـــو الوقـــوع يف يـــدي اهللا « :ومـــن مث يضـــع اخلـــوف ،)١٨: ١كلمـــات رســـول الـــرب يف (رو ب
شــاذ بكــل مــا ). والغريــب وال٣٩: ١٢(عــب » إهلنــا نــار آكلــة« :). ويقــول٣١: ١٠(عــب » احلــي

أن املسـيح نفسـه هـو الـذي وقـع يف معصـرة مخـر سـخط وغضـب حتمله هـذه الكلمـة مـن معـاين هـو 
 .، وهو ما مل يذكره سفر الرؤيا)١٥: ١٩(رؤ » اهللا

ألن غضـب اهللا معلـن يف  ؛) فليس هلا عالقة بصلب املخلـص١٨: ١ا عن كلمات (رو أمَّ  
على املخلص نفسـه الـذي ال ميكـن فصـله عـن ، وحتماً ليس األسفار على شعوب وليس على أفراد

والسؤال امللح، هو ملـاذا مل يقـرأ املطـران (رو  اآلب، إالَّ يف فكر من وقع يف براثن اهلرطقة األريوسية.
)؛ ألن الرســـول قـــال: "ألين لســـت أســـتحي بإجنيـــل املســـيح ألنـــه قـــوة اهللا للخـــالص ١٧ - ١٦: ١

إلميـان ...". وهنـا يتضـح لنـا أن املطـران أسـقط أسـبقية لكل من يؤمن. ألن فيه معلن بر اهللا بإميـان 
إعالن قوة اهللا للخالص وبره، وأسـرع إىل "غضـب اهللا"؛ ألن هـذا يتنـاغم مـع حياتـه وطبعـه وسـلوكه 

 الكنسي.
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ــــا  ــــرب ٣٩: ١٢ - ٣١: ١٠كلمــــات الرســــول يف (عــــب   أمَّ ــــيس هلــــا عالقــــة بصــــلب ال ) ل

اختيارنـا بعـد أن أخـذنا معرفـة احلـق ال تبقـى بعـد فإنـه إن أخطأنـا ب" حيث يقـول الرسـول: والفادي.
بـل قبـول دينونـة خميـف ونـار عتيـدة أن تأكـل املفتـدين...  ،ذبيحة خطية (مثل ذبائح العهد القـدمي)

فكــم عقابــاً أشــر تظنــون أنــه حيســب مســتحقاً مــن داس ابــن اهللا وحســب دم العهــد الــذي قــدس بــه 
 .)٣١ - ٢٦: ١٠(عب » يف يدي اهللا احليدنساً وازدرى بروح النعمة... خميف هو الوقوع 

والـدليل  ،هو عن االرتداد بعد اإلميان إىل اليهوديـةيف هذا النص اخلطاب وهنا نالحظ أن  
 هو من نفس كلمات الرسول:

وكــل خطايــا العهــد القــدمي يقــدم اخلــاطئ  ،)٢٦: ١٠خطيــة بعــد معرفــة حــق اإلجنيــل ( - أ 
بــل بــالعودة إىل  ،هــي ال تعــاجل مثــل خطايــا العهــد القــدميف ،عنهــا ذبيحــة خطيــة. أمــا خطيــة االرتــداد

 اإلميان.

ن كــل مــن خيــالف إوبكــل دقــة يقــول الرســول  ،)٢٧: ١٠ولــذلك قبــول دينونــة... ( - ب 
 ،)٢٨: ١٠فعلـــى شـــاهدين أو ثالثـــة شـــهود ميـــوت ( ،نــاموس موســـى (التجـــديف وعبـــادة األوثـــان)

 :بل بكل دقة ،ليس عن أي خطية(املوت األبدي) وهو » فكم عقاباً أشر«وباملقابل 

 أنكره بعد اإلميان به. -من داس ابن اهللا * 

 ألن املرتد يلعن الرب. -حسب دم العهد الذي سفك عنه دنسا  *

 أي بالروح القدس. ،»أزدرى بروح النعمة«والنتيجة الثانية * 

 عند ذلك: 

 ).٣١: ١٠خميف هو الوقوع يف يدي اهللا احلي (* 

هــل هــي نــار تأكــل ، ف)٢٩: ١٢(عــب  "إهلنــا نـار آكلــة: "بــدون متييــز لكـن الســادية ختتــار 
األنبـا بيشـوي نـار العـدل ومعلـم هكـذا شـرح سـيد  ،فال فـرق لغـوي بـاملرة)«املصلوب عنا أو ألجلنا 
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ألن املعلـق علـى الصـليب  ؛لـق علـى عـود الصـليباإلهلي اليت حولت الرب يسوع إىل رماد عنـدما عُ 
لــو كــان لــدى األنبــا شــنودة الثالــث واألنبــا بيشــوي  ، هــذاوي لــآلبولــيس الــرب املســا ،هــو الســيد

يهمــا أملــا جتاســر  ،جــوهر الثــالوث واحــد مــا لــو كانــا يؤمنــان بــأنأل� ؛إميــان بثــالوث واحــد ال ينقســم
 البعيد متاماً عن األرثوذكسية. همايعلى هذه العبارات اليت تفضح التكوين العقلي والنفسي لكل

 مالً كا  ٢٩ - ٢٥ :١٢نص عب  

ن ال تســتعفوا مــن املــتكلم ألنــه إن كــان أولئــك مل ينجــوا إذ اســتعفوا مــن املــتكلم أانظــروا " 
عـن الـذي مـن السـماء... فقـد وعـد قـائالً إين مـرة  حنـن املرتـدينعلى األرض فباألوىل جداً ال ننجو 

ي تبقــى أيضـاً أزلــزل ال األرض فقـط بــل السـماء... يــدل علـى تغــري األشـياء املتزعزعــة كمصـنوعة لكــ
تلـــك الـــيت ال تتزعـــزع. لـــذلك وحنـــن قـــابلون ملكوتـــاً ال يتزعـــزع... خنـــدم اهللا خدمـــة مرضـــية خبشـــوع 

 ).٢٩ - ٢٥: ١٢(عب » وتقوى ألن إهلنا نار آكلة

لكن السادية جتد يف أي عبارة مـا يثـري الغرائـز  هل هذا عن صلب الرب؟ بكل تأكيد ال.ف 
 اجللد. -العقاب  -اخلوف  -

 ات الرسول؟ماذا تعني كلم 

مسـاء «ألن هنـاك  ؛ولكنـه يف العهـد اجلديـد سـوف يزلـزل السـماء ،إن اهللا زلزل األرض - أ 
 وهو الوعد اإلهلي.» جديدة وأرض جديدة

فبــاألويل جــداً ال ننجــو حنــن « :شــاعر الغــيظ كلمــات الرســولميف احتــدام  توضــاع - ب 
ــــدين ــــذي ســــيجعل اهللا  ؛»املرت ــــداد عــــن اإلميــــان هــــو ال ــــة اً نــــار «ألن االرت اخلطــــاب هــــو عــــن ». آكل
 االرتداد.

 مقولة فاسدة ألنها غير مسيحية 

عمــل الســيد املســيح الفــدائي املــذكور يف ســفر «قتــبس ي ،)٢٩: ٢٢بعــد أن ذكــر (عــب " 
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 و:فه ،غاب عن عقل املطران أن سفر الرؤيا هو سفر جمد يسوعوهنا ) ١٥: ١٩» (الرؤيا

د) الـذي كـان والــذي سـيأيت القـادر علـى كــل األلـف واليـاء... الـرب الكـائن (ولــيس السـي" 
 .)١٨: ١ - ٨: ١(رو » شيء

ألنــه عنــدما حيــاكم أســقف أفســس تنتهــي  ؛هــو الــرب الــذي حيــاكم للتوبــة الكنــائس الســبع 
: ٢» (مــن يغلـــب فســأعطيه أن يأكـــل مــن شـــجرة احليــاة الـــيت يف وســط فـــردوس اهللا« إىل: احملاكمــة

ـــا .)٧ ـــد الكنســـي الشـــهيد بوليكـــاربوهـــو حســـب التقل ،ويقـــول ألســـقف مسرين ـــاً إىل « :ي كـــن أمين
فهــــو وعــــد بــــأن مــــن يغلــــب  ،). أمــــا أســــقف برغــــامس١٠: ٢» (املــــوت فســــأعطيك إكليــــل احليــــاة

(ســأعطيه أن يأكــل مــن املــن املخفــي وأعطيــه حصــاة بيضــاء وعلــى احلصــاة اســم جديــد مكتــوب ال 
لتعزيــة للــرب الغالـــب والحـــظ بــاقي كلمــات التشــجيع وا ،)١٧: ٢» (يعرفــه أحــد غــري الــذي يأخــذ

 و:هفالنص الكامل  ماأ» لك ملوك األرضم«املوت واهلاوية 

مث رأيـــت الســـماء مفتوحـــة... واألجنـــاد الـــذين يف الســـماء كـــانوا يتبعونـــه ومـــن فمـــه خيـــرج " 
ســيف مــاض لكــي يضــرب بــه األمــم. وهــو ســريعاهم بعصــا مــن حديــد، وهــو يــدوس معصــرة مخــر 

لـه علـى ثوبـه وعلـى فخـذه اسـم مكتـوب: ملـك امللـوك سخط وغضب اهللا القـادر علـى كـل شـيء و 
هــو الــذي ســيدوس، ولــيس هــو . إذن واضــح مــن الــنص أنــه )١٦ - ١١: ١٩(رؤ » ورب األربــاب

مــــن يــــداس، فكيــــف أخطــــأ املطــــران يف قــــراءة كلمــــات ســــفر الرؤيــــا، إالَّ ألنــــه يبحــــث عــــن كلمــــات 
 دة األرثوذكسية.وعبارات تتوافق من ما ينبع من تكوينه النفسي البعيد عن العقي

مـــن أجـــل فقـــط يقـــال والـــذي غريـــب جـــًد الاللقـــب ذلـــك  ،لـــيس الســـيد املســـيحإذن، فهـــو  
الـــذي مل يـــذكر قيامـــة الـــرب ســـيده كــان يفعـــل   كمـــا ،إرضــاء األشـــقاء يف الـــوطن وألســـباب سياســـية

 يسوع وال مرة يف عظات عيد القيامة.

وهــي  ،خيــرج العصــريأي لكــي يــدوس كمــا كــان العنــب يــداس حــىت  ،يــدوس املعصــرة - أ 
طريقة عصر العنب اليت ال تزال سارية يف بعض بالد الشرق األوسط. فهو جاء لكـي يعلـن غضـب 

 .يه هو نفسهوليس عل ،على األمميف يوم الدينونة اهللا 
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بـل ملـك  "،السـيد"ألنـه لـيس  ،وحل عليه الغضب ،ليس هو الذي نال غضب اهللا - ب 

 امللوك ورب األرباب.

ل ملـــن يصـــطاد كلمـــات مقدســـة علـــى هـــواه الشـــخص لكـــي يفضـــح هـــذا مـــاذا نقـــو ولكـــن  
 االصطياد حقيقة حياته النفسية.

 "سقط تحت الغضب اإللهييقول: " 

من الذي سقط؟ آدم أم إبراهيم واسحق ويعقوب وموسى مث داود وسـليمان والقائمـة الـيت  
مثــل زىن  ،والــزىنوكــل هــؤالء هلــم خطايــا جســيمة جــداً مثــل القتــل  ،)١١ذكرهــا الرســول يف (عــب 

وبعـده). وكـل  ١: ١٦(قضـاة » ذهب مششون إىل غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها«مششون 
 هؤالء كانوا من أبطال اإلميان، فمن من هؤالء سقط حتت غضب اهللا؟

 "إنقاذ البشر من غضب اهللا" 

سـيح امل هـي أن محصلة خطاب مطـران دميـاطف بل هو يف جممله جتديف.. ،عنوان مريب 
هــذه هــي عبــارات نيافــة األســقف و لكــي خيلصــنا مــن اآلب ال مــن خطايانــا وحــدها... جــاء الــرب 
 كما يصف نفسه.  ،اجلليل

 ".السيد املسيح احتمل الغضب" - 

 ."األمل الذي احتمله هو نتيجة الغضب املعلن ضد اخلطية ليس غفران بال مثن" - 

 .)١١(ص » الذي دفع الثمن هو السيد املسيح" - 

لــو كــان يف و  .تؤكــد هــذا التعلــيم أن يقــدم ولــو آيــة واحــدة مــن العهــدينعــن عجــز املطــران و  
عبــارات  يهـعبــارات املطـران  ولكـن ،املسـيحية تعليمـاً مثـل هــذا لوجـدناه بـوفرة يف األســفار املقدسـة

 تطن وفارغة متاماً من كل مضمون كتايب.
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قــف مبهــوراً مــن حمبتــه، إنــه إن اإلنســان حينمــا ينظــر إىل صــليب الــرب يســوع املســيح ي" - 

ألن العهـد اجلديــد يؤكـد هــذه احلقيقــة  ؛هــذه العبـارة جيــدة .»يـرى يف الصــليب احلـب بــأجلى معانيـه
ويـــرى العـــدل أيضـــاً يأخـــذ « :ولكـــن بقيـــة العبـــارة ال وجـــود هلـــا يف األســـفار ،عـــود إليهـــانالــيت ســـوف 

قـد اشـرتيتم بـثمن فمجـدوا اهللا يف " :جمراه. ويسمع كلمات الرسول منذراً إياه هو وغريه من املـؤمنني
إشـارة ولـو ضـمنية إىل العـدل اإلهلـي. أية فهل يف كلمات الرسول  .)٢٠: ٦كور ١» (أجسادكم..

ـــاملعىن الـــذي أراد املطـــران أن يفرضـــه علـــى كلمـــات الرســـول الشـــراء «وهـــو  ،هـــل حـــىت مـــع األخـــذ ب
ن هـذا الـثمن إقـال الرسـول  وهـل ،العـدل اإلهلـي علـى الصـليب ىفهل الشراء بثمن هو جمر  ،»بثمن

 دفع على الصليب؟

 :وهذا هو النص كامالً  .بكل تأكيد ال 

كـل األشــياء حتــل يل لكــن لـيس كــل األشــياء توافــق... ألسـتم تعلمــون أن أجســادكم هــي " 
أعضـــــاء املســـــيح. فأخـــــذ أعضـــــاء املســـــيح وأجعلهـــــا أعضـــــاء زانيـــــة حاشـــــا... أم لســـــتم تعلمـــــون أن 

(الـــذي فـــيكم الـــذي لكـــم مـــن اهللاجســـدكم هـــو هيكـــل للـــروح القـــدس 
0F

وأنكـــم لســـتم ألنفســـكم.  )١
 - ١٢: ٦كـــور ١» (ألنكـــم اشـــرتيتم بـــثمن فمجـــدوا اهللا يف أجســـادكم ويف أرواحكـــم الـــيت هـــي هللا

٢٠(. 

هــي » اشــرتيتم«ألن  ؛خطــأ املطــران األول هــو عــدم معرفتــه حــىت بقواعــد اللغــة العربيــة - أ 
والعبــــارة كلهــــا عــــن ملكيــــة اهللا  ،وال مــــن يــــدفع ،فهــــي ال تــــذكر مثــــن يــــدفع ،صــــيغة مبــــين للمجهــــول

 وليست عن مثن دفعه الرب يسوع املسيح. ،لإلنسان

ألنـــه موضـــوع غائـــب اتـــم فيـــه األب مـــىت املســـكني، كـــأن  ؛ومـــا غـــاب عـــن املطـــران - ب 
نقـول إن مـا غـاب عـن املطـران هـو األب مىت املسكني هو أول من وضع تعليماً عن الروح القدس، 

أي هيكــل » هيكــل اهللا«يكــل للــروح القــدس، وحلــول الــروح مؤكــد ألن اســتخدام اجلســد هــو هأن 
                                                           

ون الروح القدس باالدعاء بأننا ننال حلوًال "الروح القدس الذي فيكم الذي من اهللا"، عبارة تدحض أدعياء الذين يهامج )١(
 مواهبياً.
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وحلــول الــروح  ،وبعــده) ١: ٦الــروح هــي خالصــة العهــد القــدمي عــن حلــول اهللا يف اهليكــل (إشــعياء 
وإليــه « :ألن الــرب يســوع أســس هــذا بقولــه ؛ملكيــة اهللا لإلنســان يف اجلســد هــو تعبــري عــنالقــدس 

ألن صـيغة املبـين  ؛مـا هـو الـثمننسـأل وبعـد كـل هـذا  .)٢٣: ١٤(يوحنـا  »وعنده نصنع منزالً  نأيت
 .اً للمجهول ال تذكر أن الرب دفع مثن

ــــ ،أمــــا اجلــــدير حقــــاً باالهتمــــام - جـــــ  ــــذي يوحِّ ــــالرب يســــوع هــــو فهــــو أن ال ــــروح «دنا ب ال
وأن هــذه العطيــة جتعــل الرســول بــولس يســتخدم هــذه  ،»هيكــل اهللا«الــروح الــذي جيعلنــا  ،»الواحــد

 لكي يؤكد امللكية.» الثمن«االستعارة 

 )١٢(ص  "دان اخلطية ألن اهللا مل يشفق على ابنه" - 

وهـــذه هـــي كلماتـــه   ،»بتخريـــب العقيـــدة«بـــل  ،هكـــذا يقـــوم املطـــران لـــيس بتثبـــت العقيـــدة 
 :كاملة

) ١٠: ٤يــــو ١» (أرســـل ابنـــه كفـــارة خلطايانـــا«أن اهللا لكـــي ينقـــذنا مـــن نتـــائج خطايانـــا " 
اهللا أرسل ابنه يف شبه جسد اخلطيـة وألجـل اخلطيـة دان «كقول معلمنا بولس الرسول وأدان اخلطية  

 ،إدانة اخلطية يف اجلسد، تعين أن اخلطية قد أدينـت علـى الصـليب .)٣: ٨(رو » اخلطية يف اجلسد
حينمـا محـل ). اهللا مل يشـفق علـى ابنـه ٣٢: ٨بل بذلـه ألجلنـا أمجعـني (رو  فاهللا مل يشفق على ابنه

ر اهللا  تــرب بــل أعلــن غضــبه علــى اخلطيــة لكــي تنــال اخلطيــة دينونــة عادلــة. وهنــا ي ،نــا يف جســدهخطايا
 .)١٢كقدوس وكرافض للشر (ص 

 .تربر باالنتقام من االبن وسكب غضبه على االبنوالفقرة السابقة ال تعين إالَّ أن اهللا  

 ؟؟؟ن يكتب هذه العبارة أن يكون مؤمناً بالثالوثوالسؤال: هل ميكن مل 

أيــن ورد يف األســفار أن صــلب الــرب يســوع ســوف يــربر اهللا؟ أال يعلمنــا رســول  :وعمومــاً  
 ؟!!)١: ٥الرب أن صلب الرب سوف يربر اخلطاة (رو 
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 لفصل الثانيا
 

 كيف تطفو سادية الغضب على سطح كلمات مقدسة؟

 
 :) وهو كما كتبه املطران١٣املقطع السابق يليه هذا املقطع (ص  

يــد أن يعلــن نقمتــه وغضــبه ضــد خطيــة اإلنســان. فمــن يقبــل أن حيمــل املســيح أن اهللا ير « 
(اســقط حــىت لقــب الســيد) خطايــاه عنــه، فإنــه يــرى بعينيــه اخلطيــة قــد مســرت علــى الصــليب، ويعلــم 
بذا أ�ا أي خطاياه قـد غفـرت. يـرى بعينيـه اخلطيـة وقـد أدينـت دينونـة عادلـة. وهكـذا قـال معلمنـا 

صك الذي علينا... الذي كان ضـداً لنـا وقـد رفعـه مـن الوسـط مسـمراً إيـاه إذ حما ال«بولس الرسول 
 .)١٤: ٢(كو » بالصليب

 ، ويقول:مث يستشهد بالقمص تادرس يعقوب (دون أن يذكر املرجع) 

ويشــرح القمــص تــادرس يعقــوب هــذه اآليــة ويقــول: مــاذا يعــين متزيــق صــك الــدين الــذي " 
 ."إيفاء الدين متاماً بالصليب علينا الذي أعلنته فرائض الناموس؟ إالَّ 

 من ذهيب الفم سوف نعود إليه يف احلاشية الثانية. اً اقتباسيورد وبعد ذلك  

 تبديد لظالم وضباب الفكر المطراني

) جند أن النص الكامل مـن األصـحاح الرابـع لرسـالة يوحنـا اإلجنيلـي ١٢إذا عدنا إىل (ص  
، فمـاذا يقـول قام حجب عنه رؤية استعالن احملبـةقول عكس ما يذكره املطران، ولكن ضباب االنتي

 رسول الرب؟
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 :)١٠ - ١: ٤يوحنا ١النص كامًال ( 

أيهـا األحبـاء ال تصـدقوا كـل روح هـل هـي مـن اهللا ألن « :: حتـذير مـن األنبيـاء الكذبـةأوالً  
 .)١: ٤» (أنبياء كذبة كثريين قد خرجوا إىل العامل

ذا تعرفون روح اهللا: كـل روح يعـرتف بيسـوع املسـيح ب« :: مقياس ال خطأ فيه للتمييزثانياً  
 .)٢: ٤» (أنه قد جاء يف اجلسد فهو من اهللا

وكل روح ال يعـرتف بيسـوع املسـيح أنـه قـد جـاء يف اجلسـد فلـيس « :: مقياس الكذبثالثاً  
 .)٣: ٤» (من اهللا

واآلن هـو  هذا هو روح ضد املسيح الذي مسعـتم أنـه يـأيت،« :: حتديد األرواح الكذبةرابعاً  
 ) وهو ال زال يف العامل.٣: ٤» (يف العامل

أنـــتم مـــن اهللا أيهـــا األوالد، وقـــد غلبتمـــوهم ألن الـــذي « :: غلبـــة روح ضـــد املســـيحخامســـاً  
فيكم أعظم من الذي يف العامل. هم من العامل. من أجل ذلـك يتكلمـون مـن العـامل، والعـامل يسـمع 

تعليــــــــق فقــــــــط انظــــــــروا مــــــــاذا حيــــــــدث أمــــــــام ). وهــــــــذه كلمــــــــات ال حتتــــــــاج إىل ٥ - ٤: ٤» (هلــــــــم
 !!امليكروفونات

» حنــن مــن اهللا. فمــن يعــرف اهللا يســمع لنــا« :: يتميــز روح احلــق مــن روح الضــاللسادســاً  
مـن هـذا نعـرف روح «ألن الشـهادة خمتلفـة » ومـن لـيس مـن اهللا ال يسـمع لنـا«ألن الشهادة واحدة 

 .)٦: ٤» (احلق (الروح القدس) وروح الضالل

 إذا نفذه األنبا بيشوي: ،خطأ فيه هةالتعليم الرسويل الذي ال شب :سابعاً  

 ."أيها األحباء، لنحب بعضنا بعضاً، ألن احملبة هي من اهللا" - 

 .)٧: ٤» (وكل من حيب فقد ولد من اهللا ويعرف اهللا" - 
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احملبـــة  ، ألناحملبـــةبُنيـــت علـــى الحـــظ أن قاعـــدة التمييـــز بـــني روح احلـــق وروح الضـــالل قـــد  
فمــاذا يقـــول رســـول املســـيح بعـــد  ،فـــإذا كانــت قاعـــدة معرفـــة اهللا هـــي احملبـــة .لــد مـــن فـــوق مـــن اهللاتُو 

أليســت هــذه هــي  ، يقــول مــا يفضــح ويبــدد ظــالم فكــر روح العــامل الشــرير الــرافض حملبــة اهللا ؟ذلــك
 كلمات الرسول يوحنا:

 .)٨: ٤» (من ال حيب مل يعرف اهللا ألن اهللا حمبة" - 

قــاً يف فضــاء التجريــد وخيــاالت العقــل؟ أبــداً مل يح موضــوع احملبــة معلَّ فهــل تــرك تلميــذ املســ 
 يفعل ذلك ألنه يكاد يسري يف أروقة البطريركية وبعض اإليرباشيات. ماذا يقول؟

أن اهللا أرسـل ابنــه الوحيــد «يف اإلنســانية  ، أي»بـذا أظهــرت (اسـتعلنت) حمبــة اهللا فينـا" - 
 .)٩: ٤لكي حنيا به حياة أبدية (جاء االبن » إىل العامل لكي حنيا به

يف هـذا (يسـوع) هـي احملبـة لـيس أننـا حنـن أحببنـا اهللا، بـل أنـه : ": تعريف احملبـة الباذلـةثامناً  
 .)١٠: ٤» (هو أحبنا، وأرسل ابنه كفارة خلطايانا

 هل يوجد وضوح أعظم وأجلى من هذا؟ 

 .اهللا حمبة - 

 .احملبة جعلت اآلب يرسل االبن لكي يتجسد - 

 .احملبة جعل االبن حياتنا - 

احملبــة هــي الــيت جعلــت شــخص املســيح كفــارة نفســه، وحــاول أن تقــرأ كلمــات اإلجنيلــي  - 
فهل حتـول شـخص  ،»أرسل ابنه كفارة«وحسب دقة الرسول يوحنا » االبن كفارة«لغة تعرفها  أيب

 !!!االبن إىل مثن يدفع لآلب؟

 هذا جتديف على الثالوث. 
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فــأي حمبــة هــذه ميكــن أن تكــون ســبباً  ،ابنــه الوحيــد إىل مثــن يُــدفع لــهوعنــدما ُحيــول اآلب  

 ؟ خلالص اإلنسانية

 تكفري يقال عن عمد وسبق إصرار (حسب لغة القانون). 

 هذه هي فتوى المطران: 

فـانظروا يـا ذوي األلبـاب وافهمـوا مـا هـو القصــد مـن هـذه احلبكـة الفكريـة؟ جتاهـل العــدل " 
فكـــرة العقوبـــة، مث االحنـــدار إىل هاويـــة إعـــالن قبـــول اهللا للخطـــاة بغـــري اإلهلـــي واهلـــروب مـــن مواجهـــة 

هـذا املسلسـل الرهيـب (لغـة اإلذاعـة املصـرية) الـذي لـو تركنـاه فسـوف يـؤدي ... " )١٥(ص » توبة
 .)١٥إىل االستخفاف باخلطية وهالك الرعية... اخل (ص 

حســـب عباراتـــه  بـــة اهللا؟هـــي تعبـــري عـــن حم "خلطايانـــا كفـــارةً تعبـــري "هـــل الحـــظ املطـــران أن  
 السابقة ال.

 هل ربط بني إرسال االبن والصلب كاستعالن حملبة اهللا؟ بكل تأكيد ال. 

مث هل ذكر رسول املسيح نفسه شيئاً عن العدل اإلهلي يف عشـر آيـات تبـدأ بالتحـذير مـن  
 ؟روح ضد املسيح املوجود يف العامل وهو ينكر جتسد االبن مث ينكر أيضاً حمبة اهللا

 )٣: ٨أدان الخطية في الجسد (رو  

بـل  ،) ال جتـد العـدل والنقمـة والغضـب اإلهلـي٨إذا قرأت أيهـا القـارئ األصـحاح كلـه (رو  
 تقرأ ما هو غريب متاماً عن فكر املطران.

). ١: ٨» (ال شيء من الدينونة اآلن على الذين هم يف املسيح يسـوع... حسـب الـروح" 
ألن نـــاموس روح " وملـــاذا رفعـــت الدينونـــة؟ ،آلب حكـــم علـــى ابنـــهت الدينونـــة لـــيس ألن اَعـــفِ فقـــد رُ 
قـــد اعتقـــين مـــن نـــاموس اخلطيـــة «أي شـــريعة جديـــدة تعطـــي احليـــاة بعكـــس شـــريعة موســـى  ،»احليـــاة
 .)١٢: ٥) االنعتاق والتحرير من حكم املوت الذي دخل مع اخلطية (رو ٢: ٨» (واملوت
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 عجز الناموس وحكم الناموس 

» ألن مــا كـان النــاموس عـاجزاً عنــه يف مـا كــان ضـعيفاً باجلســد« :ولبعـد ذلـك ينتقــل الرسـ 
مـن ). «٤: ٧). ضعف اجلسد أعطـى قـوة حكـم للنـاموس ألن النـاموس حيكـم بـاملوت (رو ٣: ٨(

 ."ينقذين من جسد هذا املوت

 حكم الناموس  ← ضعف اجلسد 

 عجز الناموس  ← حكم الناموس  

ومل يقـف ». وألجـل اخلطيـة دان اخلطيـة يف اجلسـد إذ أرسل اهللا ابنه يف شبه جسد اخلطية" 
لكـــي يـــتم حكـــم النـــاموس فينـــا حنـــن الســـالكني لـــيس « :بـــل يضـــيف ،الرســـول عنـــد هـــذه الكلمـــات

 .)٤ - ٣: ٨» (حسب اجلسد بل حسب الروح

 :شبه جسد اخلطية :أوالً  

متحــدين معــه يف شــبه أو «) يف قولـه ٥: ٦يف (رو » شــبه«اسـتخدم الرســول ذات الكلمــة  
 ."Ομοίωμα / شبه موتهب

 ،»أخــذ جســداً مثــل جســد آدم«جســد آدم، اجلســد القابــل للمــوت  وهــ» جســد اخلطيــة" 
بعـد خطيـة آدم (رو  فـإن قـوة املـوت مل تظهـر إالَّ » جسـد اخلطيـة«مـع » شـبه«إذا مجعنا الكلمتـني ف
اقـع ولذلك كـان التجسـد حقيقـة والو » ملكت اخلطية يف املوت«) وحتصنت اخلطية باملوت ١٢: ٥

 احلقيقي لإلنسانية.

جاء املسيح إىل حياة ال ختتلف عن حياتنا اإلنسانية مع حتـذير أن شـبه جسـد اخلطيـة هـو  
 تعبري يؤكد أن املسيح كان بال خطية وهو يف اجلسد.

 ألجل اخلطية 



٢٠ 
 
ورد التعبـــري نفســـه يف الرتمجـــة  وقـــد και Πϵρί άμαρτίας تعبـــري غـــامض يف العربيـــة 

 - ١٦: ٦عــــــدد  - ٩و  ٥و  ٣: ١٦ال  - ١١و  ٧ - ٦: ٥نــــــاين يف (ال الســــــبعينية الــــــنص اليو 
 - ١٣: ٤٢حزقيـــال  - ٣٣: ١٠حنميـــا  - ٢٤ - ٢٣: ٢٩. ســـفر األخبـــار الثـــاين ١٦: ٧عـــدد 

أو "خطيـة"  ،»ذبيحـة خطيـة«أي  ،أي قربان خطية ). ويف العربانية ل خ ط أ ه١٩: ٤٣حزقيال 
نـــة يـــأكلون "خطيـــة الشـــعب"، أي ذبيحـــة حيـــث يـــذكر النـــيب أن الكه ٨: ٤فقـــط حســـب هوشـــع 

(وردت مــــرتني يف األصــــحاح » قــــدس أقــــداس«حســــب كلمــــات الالويــــني  ذه الذبيحــــةوهــــاخلطيــــة. 
والحـظ » قـدس أقـداس«). أل�ـا ٢٩: ٦(ال » حتـرق بنـار«). وكانت الذبيحـة ٢٩و  ٢٤السادس 

وعلـى مـن يعـرتض  ،السـيما الالويـني ،ال يوجد أي جمال للغضب اإلهلي يف كل ذبائح العهد القدمي
 أن يقدم الربهان من الكتاب املقدس.

 دان الخطية في الجسد

ذاق املــــوت «فقـــد جـــاز الناســـوت املـــوت، ومـــات فعـــالً حســـب تعلـــيم كنيســـتنا العظيمـــة  
حسـب » فينا حنن«ولذلك مت  ،»ذبيحة خطية«املوت وصار » جسد اخلطية«فقد ذاق  ."باجلسد

 فينــا حكـم املـوت أو حســب (رو مت ،يف املسـيح» ه موتـهيشــب«إذ صـرنا متحـدين معـه  ،)٥: ٦(رو 
ولكـن الحــظ أن متـام حكــم املــوت ال يـتم مبجــرد مــوت  ،»لكـي يــتم حكـم النــاموس فينــا). «٤: ٨

ألننا منـوت عـن خطايانـا  ؛»حنن السالكني ليس حسب اجلسد بل حسب الروح«بل  ،الرب وحده
ب لِ صـــلب كمـــا ُصـــ). ألننـــا ال نُ ٥: ٦ (رو» متحـــدين معـــه بشـــبه موتـــه«ألننـــا  ؛بقـــوة مـــوت املســـيح

حسـب احليـاة اإلنسـانية » حسـب اجلسـد«ألن الـذين يسـلكون  ؛وباقي كالم الرسول واضح ،الرب
ألن  ؛»ألن اهتمام اجلسد هو مـوت ال جيـدي معـه مـوت املصـلوب«ما للجسد يهتمون بالطبيعية ف

إذ هـــو لـــيس «والســـبب  عـــداوة مـــن جانبنـــا حنـــن ولـــيس مـــن اهللا.» اهتمـــام اجلســـد هـــو عـــداوة هللا«
 .)٧: ٨» (خاضعاً لناموس اهللا ألنه أيضاً ال يستطيع

 رد القديس بولس على األنبا بيشوي

: ٦مـع املسـيح يف املعموديـة (رو  وتحكم الدينونة ظاهر وهو املـوت، ولكننـا حنـن منـ -١ 



٢١ 
 
موس مـن نـا«). وبذلك يتم فينا حكم الناموس لكي حنيـا حسـب الـروح ألن املسـيح حررنـا ٥ - ١

 ."اخلطية واملوت

أنـتم لسـتم يف اجلسـد بـل «لكن السلوك حسب الروح وهـو بكلمـات القـديس بـولس  -٢ 
 .)٩: ٨» (يف الروح إن كان روح اهللا ساكناً فيكم

ألن حتريــر اإلنســان مــن املــوت واخلطيــة والدينونــة نــاقص بــدون  ؛هــذا خــرب ســيئ للمطــران 
كــان فينــا روح اهللا (ولــيس املواهــب فقــط حســب   فــإذا ،»نــاموس احليــاة«وهــو  ،عطيــة الــروح القــدس

ولكـــن إن كــان أحــد لــيس لـــه روح " ادعــاء الســذج) يــأيت حكــم الرســـول قاطعــاً مثــل الســيف احلــاد
وإن كــان املســيح فــيكم فاجلســد " .)٩: ٨» (املســيح (أي الــروح القــدس) فــذلك لــيس لــه (املســيح)
ص باملعموديـــة، أيضـــاً ألن اجلســـد واملعـــىن خـــا» ميـــت بســـبب اخلطيـــة أمـــا الـــروح فحيـــاة بســـبب الـــرب

). وأيضــاً (رو ٦: ٦(رو » جســد اخلطيــة«). والحــظ املقارنــة ٦ - ١: ٦صــلب ومــات ودفــن (رو 
٢٤: ٧(. 

ـــــاة  ـــــروح  ،ولكـــــن الـــــروح أي روح اهللا هـــــو الـــــذي يعطـــــي احلي وكلمـــــة الـــــروح هنـــــا ليســـــت ال
 من روح اإلنسان. يأيتفال بر » أما الروح فحياة بسبب الرب«يستقيم ال ألن املعىن  ؛اإلنسانية

 ٨حكم القديس بولس وحسب حيثيات الحكم في رو 

 ).١: ٨املسيح حررنا من ناموس اخلطية واملوت ( -١ 

 ).٣: ٨املسيح جاء لكي حيكم على جسد اخلطية باملوت ( -٢ 

ولكــن اآلن ُيســلم املســيح  ،رق يف العهــد القــدمياملســيح صــار ذبيحــة خطيــة كانــت ُحتــ -٣ 
 ) إىل املوت.١٨: ١٠(يوحنا  هذا اجلسد حراً 

 ).٤: ٨املسيح مات ومبوته مت حكم املوت فينا حنن ال فيه هو وحده ( -٤ 
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 ).٥: ٦اجلسد أي جسد املوت مات مع املسيح يف (رو  -٥ 

 .)١٠: ٨» (املسيح فيكم«اآلن وهي أهم فقرات املقطع كله  -٦ 

 ).٩: ٨مع  ١٠: ٨( املسيح فينا ألن روح يسوع أو روح املسيح ساكناً فينا -٧ 

أيـــن الغضـــب والنقمـــة والعـــدل اإلهلـــي يـــا ســـيادة ســـكرتري المـــع املقـــدس الـــذي ال  ،وبعـــد 
وبنــاء علــى ذلــك يكمــل الرســول بــولس شــرحه وخيــتم احلكــم علــى األنبــا  ).٨يعــرف كيــف يقــرأ (رو 

ــ« :بيشــوي ا أبــا إذ مل تأخــذوا روح العبوديــة أيضــاً للخــوف بــل أخــذمت روح التبــين الــذي بــه نصــرخ ي
اآلب. الروح نفسه (وليس املواهب ألن املواهب لـيس هلـا صـوت وإرادة) يشـهد ألرواحنـا أننـا أوالد 

ـــة هللا ووارثـــون مـــع املســـيح.. ـــة أيضـــاً وورث ـــا ورث ـــا أوالداً فإنن ). لـــذلك ١٧ - ١٥: ٨» (اهللا. فـــإن كن
 :صدر احلكم

 وحدة الثالوث. قَ فرَّ  -١ 

 فصل عمل االبن عن عمل الروح القدس. -٢ 

لصــق النقمــة والغضــب بــاآلب حيــث ال توجــد نقمــة وال غضــب وعليــه أن يتــوب أو  -٣ 
 ُخيرج من المع.

 تجديف ڤان ديك الذي صار عقيدة -الذي لم يشفق على ابنه 

الـــذي مل «علـــى الـــرغم مـــن أن كـــل الرتمجـــات األوربيـــة الفرنســـية واألملانيـــة واإلجنليزيـــة تقـــول  
اهللا الـــذي مـــا خبـــل بابنـــه بـــل أســـلمه إىل «الكتـــاب املقـــدس  وحســـب الرتمجـــة املوحـــدة لـــدار» يبخـــل

 بالذات وغريها: King Jamesويف كل الرتمجات اإلجنليزية ». املوت من أجلنا مجيعاً 

 He who spared not his son. 

 εθεσατο هو ألن الفعل اليوناين 
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مـع  ٤١٢(راجـع شـرح األب مـىت املسـكني لرسـالة روميـة ص  εθεσατοيبخـل  مل الذي 

راجــع   -دراســة اســتخدام ذات الفعــل يف تقــدمي إســحق ألن إبــراهيم مل يبخــل بابنــه الوحيــد إســحق 
ـــا  ـــاء ص كتابن د. چـــورچ حبيـــب  ٥٥٣ - ٥٥٢مـــوت املســـيح علـــى الصـــليب حســـب تســـليم اآلب
 موقع الدراسات القبطية).منشور على  -بباوي 

 ):٣٩ - ٢٨: ٨النص كامًال (رو  

وال ينتهــي التعلـيم عــن جمـد هــذه  ).٣٠ - ٢٨: ٨ديـدة يف (د اخللقــة اجلجمـشـرح الرســول ي 
 ،اخلليقة ألن الذين دعاهم

 مشابني صورة ابنه 

 بررهم 

 جمدهم 

واجلواب: إن كان اهللا معنـا فمـن  ،مث يسأل: فماذا نقول هلذا؟ ما هو التعليق على كل هذا 
 ؟ه). فاهللا الذي منح كل هذا من الذي يستطيع أن يُوقف عمل٣٠: ٨علينا (

ابنــه بــل بذلــه أو أســلمه ألجلنــا أمجعــني، كيــف ال يهبنــا (مــن اهلبــة ب ينــاالــذي مل يبخــل عل" 
 .)٣٢: ٨» (والعطية معه كل شيء

). مث جمـد اخلليقـة ٢٧: ٨عجيب حقاً خطـأ ڤـان ديـك. قبـل ذلـك شـفاعة الـروح القـدس ( 
عـدم شـفقة مـن «ا هو ). لكي ينتهي بأن هذ٢٩: ٨اليت صار املسيح فيها بكراً بني أخوة كثريين (

 "؟!!اآلب على االبن

هو بقية كالم الرسول إذا كان اهللا سوف يهبنا مع االبـن كـل شـيء والحـظ  والدليل الباهر 
فكيــف جــاءت هــذه اهلبــات مثــرة عــدم الشــفقة؟! أمــا مــا هــو مثــري للعجــب والدهشــة » كــل شــيء«

 .)٣٤: ٨ملسيح (واجلواب ا ،حيكم يوالغضب أيضاً هو سؤال الرسول من الذين يدين؟ أ
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 ولكن ما هو مركز املسيح الذي يدين أي حيكم ويقاضي؟ 

 واجلواب من عند الرسول نفسه: 

: ٨» (املسيح الـذي مـات بـل بـاحلري قـام أيضـاً الـذي هـو عـن ميـني اهللا الـذي يشـفع فينـا" 
٣٤(. 

 كيف صار االبن إذن موضع عدم شفقة اآلب؟ 

مـن الـذي سيفصـلنا عـن « :ه يقول بعد ذلـكألن ؛لى كالم الرسولعالسادية  أقحمتلقد  
حمبــة املســيح. أشــدة أم ضــيق... اخل. وبعــد أن مجــع كــل قــوى العــامل املنظــور وغــري املنظــور قــال: وال 

احملبـــة ال ). «٣٩: ٨» (خليقـــة أخـــرى تقـــدر أن تفصـــلنا عـــن حمبـــة اهللا الـــيت يف املســـيح يســـوع ربنـــا
والــــدليل هــــو وفــــرة » الســــادية«طت أمــــام ســــق). ولكــــن احملبــــة هنــــا أُ ٨: ١٣كــــور ١» (تســــقط أبــــداً 

 صفحة. ٣٥استخدام كلمة الغضب اإلهلي يف نبذة صغرية مكونة من 

 ).٧مرة واحدة يف (ص  

 ).٨مرتني يف (ص  

 ).٩مرتني يف (ص  

 ).١٠مرة يف (ص  

 ).١١مرتني يف (ص  

 ).١٢مرة يف (ص  

 ).١٣مرتني يف (ص  

 ).١٤ثالث مرات يف (ص  
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 ).٢٣مرة يف (ص  

كلمــة الغضــب اإلهلــي بــال مراجــع كتابيــة   تمــرة ورد ١٥صــفحة و  ٣٥صــفحات مــن  ٩ 
هـل وردت إشـارة واحـدة للغضـب اإلهلـي يف : سؤال فيه حرج كثـريوهنا لنا  وال دعم من الليتورجية.

والصــالة الدائمــة » حمــب البشــر«ألن لقــب الــرب هــو  ؛القداســات القبطيــة؟ اجلــواب بكــل يقــني ال
 ."يا رب ارحم«هي 

 ) في كتابات بعض اآلباء٣٢: ٨دام (رو استخ

 السكندري:يف الرسالة الفصحية السابعة للقديس كريلس  

أنا هو املاحي ذنوبك «عندما تقرتب من اهللا فإنه سوف يقبلنا فوراً بكلمات الشفقة «
). فهل يوجد طريق آخر جيعل اهللا قاسيًا علينا؟ هو ٢٥: ٤٣ال أذكرهم بعد (إش 
 ")٣٢: ٨الوحيد بل أسلمه ألجلنا مجيعًا كما يقول بولس (رو الذي مل يبخل بابنه 

 .)١٣٥ - ١٣٤ص  ١١٨سلسلة آباء الكنيسة جملد  - ٧(الرسائل الفصحية. رسالة 

وألن نيافة احلرب اجلليل اقتبس كلمات مبتورة من ذهيب الفـم نقـدم لـه هنـا شـرح ذهـيب الفـم  
 ٤٥٤راجــع الــنص اإلجنليــزي ص  -يــة علــى رســالة روم ١٥) وهــي يف العظــة ٣٢: ٨لكلمــات (رو 

 ).١١جملد  -

إذا كان اهللا معنا فمن علينا؟ وبعد ذلك مل جيد (بولس) أن ما قاله غري كاف، فقال "
إن أعظم عالمة حملبته لنا وهو ما يؤكده دائمًا فإنه يكتب بعد ذلك وأنا أجده يف ذبح 

بنه بل أنه مل يبخل بابنه علينا ابنه فإنه مل يربرنا فقط وميجدنا وجيعلنا مشابني لصورة ا
الذي مل يبخل بابنه الوحيد بل أسلمه ألجلنا، كيف ال يهبنا معه كل «ولذلك يقول 

فكيف يهملنا  ،هذه كلمات باهرة جداً، دافئة جدًا اختارها لكي يرينا حمبته» شيء
 مل يبخل علينا بابنه الوحيد بل أسلمه ألجلنا مجيعاً؟ تأملوا«حنن الذين ألجلهم 

الذين بال قيمة،  عن الصالح الذي جعله مل يبخل بابنه بل أسلمه عن اجلميع أي
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إن ما يقصده هو » ال يهبنا معه جمانًا كل شيء«واألعداء، والدفني فكيف بعد هذا 
لقد قدم ابنه للموت. ملاذا؟ ال تشكوا يف الباقي ألننا  :ميكن إجيازه على هذا النحو

على امتالك القطيع بينما حنن منلك الرب نفسه، ألنه كيف نتذمر   ،منلك السيد نفسه
 ".هو أعطى عطايا فائقة ألعدائه فهل سيعطي ما هو أقل حملبيه؟

  



٢٧ 
 

 الفصل الثالث
 

 دفع الدين؟الذي ن محا الصك هو نفسه هل مَ 

 
بــني ترمجـــة دقيقــة وتقــدمي نــص عـــريب خيــدم بعــض مقاصـــد  جر عــرغــم أن ترمجــة ڤــان ديـــك ت 

 -لكـــن املطـــران ال يعـــرف اللغـــة العربيـــة  -أن هـــذه املـــرة والكلمـــات قاطعـــة  الالهـــوت اإلجنيلـــي إالَّ 
حمــا الصــك الــذي علينــا... الــذي كــان ضــداً لنــا وقــد رفعــه مــن الوســط مســمراً إيــاه « :يقــول الرســول

 .)١٤: ٢(كو » بالصليب

طاملــا أن عــادة املطــران هــي خطــف كلمــة مــن هنــا وكلمــة مــن هنــاك وهــو مــا كــان يفعلــه يف  
 :٨مات شيطانية لآلباء الكهنة... فإن قراءة املقطع كامًال ابتداء من عدد حماك

فإنـه " .)٨: ٢» (ال يسبيكم أحد بالفلسفة، حسب أركان العامل، ولـيس حسـب املسـيح" 
). أقوى ما ميكن أن يقال عن ألوهيـة الـرب ألننـا لسـنا ٩: ٢» (فيه حيل كل ملء الالهوت جسدياً 

ال حتتــاجون إىل الفلســفة » أنــتم مملــؤون فيــه«مث » مــلء الالهــوت«هــو  نزاء الســيد املســيح، بــل َمــإ
). فهـو أيضـاً رأس كـل ٣: ٢» (املـذخر فيـه كنـوز احلكمـة والعلـم«وأركان العامل ألن لـديكم املسـيح 

 .)١٠: ٢رياسة وسلطان (

 ؟ماذا نال املؤمنون مث 

بــل «بواســطة البشــر اخلتــان الــذي ال يــتم بواســطة قطــع جــزء مــن اجلســد  ،نــالوا املعموديــة 
 .)١١: ٢» (ختاناً غري مصنوع بيد

 ما هو؟ 
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). مـــوت اإلنســـان القـــدمي ١١: ٢» (خلـــع أو قطـــع جســـم خطايـــا البشـــرية خبتـــان املســـيح" 

 .)١٢: ٢» (مدفونني معه يف املعمودية«). ولذلك ١١: ٢شبه آدم األول (

 :اخلرب غري السار للمطران 

الـيت فيهـا أقمـتم أيضـاً معـه بإميـان «بل يف املعموديـة  ،ولكن الدفن ال يكفي ،فنا معهلقد دُ  
 :هكذا حنن ،). كما قام املسيح بعمل إهلي١٢: ٢» (عمل اهللا الذي أقامه من األموات

 ".نتم أمواتاً يف اخلطايا وغلف جسدكمأ" 

 ؟أم أنه قيامة من األموات فهل هذا دفع دين؟ 

 .)١٣: ٢» (أحياكم معه مساحماً لكم جبميع اخلطايا" 

راض وأجنـدة فاسـدة غـالويل كل الويل ملن يقلب كلمات اهللا لكي خيدم بـا مـا يشـاء مـن أ 
 ال متت للمسيحية:

 ،كنا أمواتاً  

 .جاء فأحيانا 

 ،كانت لنا طبيعة آدمية قدمية 

 ،وهب لنا اخلتان السماوي 

 ."مساحماً لكم جبميع اخلطايا«مث  

 ؟فأين دفع الثمن 

وعقيــدة الكفــارة مبــا يــؤدي إىل إهــدار قيمــة العقيــدة املســيحية. متييــع فكــرة الفــداء " أيــن:و  
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 .)٨(ص » موضوع خطري إىل أبعد احلدود...!

 .)٦العديد من التعاليم الغربية اليت بدأ البعض يروجون هلا يف هذه األيام (ص " وأين: 

 مث: 

إعـــالن  جتاهـــل العـــدل اإلهلـــي واهلـــروب مـــن مواجهـــة فكـــرة العقوبـــة مث االحنـــدار إىل هاويـــة" 
 ١٠٠). وقبــول اهللا للخطــاة بغــري توبــة مل نســمع بــا طــوال ١٥(ص » قبــول اهللا للخطــاة بغــري توبــة

 سنة من تاريخ كنيستنا أم الشهداء.

 فكرة ثابتة يف عقل ووجدان املطران وردت:، دفع الثمن 

 ).١مرة يف (ص  

 ).٣مرة يف (ص  

 ).٦مرة يف (ص  

 ).٧مرة يف (ص  

 ).١٨مرة يف (ص  

 ).١٩يف (ص  مرة 

 صفحة. ٣٥مرات يف ست صفحات من جمموع  ٧ 

هكــذا يفكــر األنبــا بيشــوي فكــرة ثابتــة يف عقلــه جيــب أن جيــدها يف أســفار الكتــاب (أل�ــا  
تصـرف يكشـف عـن نفسـية وذهنيـة ال وهـو د من فرضها على كلمـات الكتـاب، بُ  غري موجودة) ال

  ذف كــل مــا يتعــارض مــع فكــر املطــران وإالَّ حــ، كمــا يتطلــب املرجعيــة التارخييــة لألرثوذكســية تعــرف
: ٢وإن كلمـات (كـو » إيفـاء«أو » دفـع«كلمـة ليست مثل  » حما«كلمة كيف غاب عن وعيه أن  
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» دينونـة عادلـة«وليسـت  ،) يف جوهرها هي عن رد احلياة للذين كـانوا مـوتى باخلطايـا والـذنوب١٤
 ).١٣(ص وال إعالن عن نقمة اهللا وغضبه ضد اخلطية  ،) للخطية١٣(ص 

الـرب وينتهـي بانتصـار الـرب السـاحق  إلوهيـةكل هذا غاب عن مقطع كامـل يبـدأ بتأكيـد  
هــؤالء مجيعــاً ال ميكــن أن » دجــرَّ «). ألن الــذي ١٥: ٢علــى القــوات والســالطني يف الصــليب (كــو 

 .ن وقع حتت طائلة النقمة والغضبمَ هو يكون 

اهللا اآلب الـــذي أحـــب هـــل هـــو  ؟املنـــتقم هـــو نوَمـــ ،الغاضـــب هـــو نَمـــ :والســـؤال احلاســـم 
فكيـف جتاسـر املطـران علـى أن يفـرض تصـوره بـذا الشـكل  ؟)١٦: ٣العامل فبـذل ابنـه الوحيـد (يـو 

دراسـة  ودون أن يكلـف نفسـه عنـاء ،الفج دون حىت مراجعة لألفعال اليت استخدمها الرسول نفسه
 ؟!!عظة القديس يوحنا ذهيب الفم على رسالة كولوسي العظة السادسة

 )١٤: ٢(كو لنص التحليل اللغوي 

لمـــة وهــي ك Xειρόγραφονورد االســم مـــرة واحــدة يف العهـــد اجلديــد كلـــه  ":الصــك" 
 .١٥: ٩ - ٣: ٥يف السبعينية يف سفر طوبيت  تورد ،خاصة باملعامالت التجارية

إحمـــين مــن كتابـــك ") ٣٣ - ٣٢: ٣٢يف العهـــد القــدمي يف (خــروج الكلمــة  تورد "محــا" 
ـــداد بـــين إســـرائيل "،الـــذي كتبـــت ـــة موســـى النـــيب وهـــو يشـــفع يف ارت ويقـــول املزمـــور عـــن  ،وهـــي طلب

 .)٢٨: ٦٣» (ليمحوا من سفر األحياء ومع الصديقني ال يكتبوا« :األشرار

 ،نأي أبــاد أو قضــى علــى كــل مــا هــو مــدوَّ  ،أزال -تعــين أبــاد و  αίρωمــن الفعــل  "رفــع" 
 أو حمفوظ من األمور السابقة.

تـــدمري الصـــك وإبادتـــه متامـــاً كمـــا  يعـــينووضـــع الصـــك ُمســـمراً  "،بمســـمراً فـــي الصـــلي" 
 ."الدينونة وحكم عليها باملوت ب الربُ لَ صَ «إذ ميوت املصلوب  ؛رحيدث ألي إنسان ُيسمَّ 
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 )١٥: ٢التحليل اللغوي (كو 

كمــا ورد نفــس الفعــل عــن » خلــع«رجم ) وتُــ١١: ٢فعــل معــروف ورد يف (كــو  ":دجــرَّ " 
هذه اآلية بالـذات هـي ترمجـة حقيقيـة ملـا ورد عـن مكانـة وسـلطان  .)٩: ٣( "خلع اإلنسان العتيق"

 د الـربُ أو جـرَّ  عَ لَـرب ورأس وسيد كل اخلالئق. هنا خَ  ،)٢٠ - ١٥: ١الرب يسوع يف (كولوسي 
 ."أركان العامل«سلطان كل قوة حىت تلك اليت توصف باسم 

ن يســبب فضــيحة للقديســة إذ مل يشــأ يوســف أ ،)١٩: ١ورد الفعــل يف (مــىت  "أشــهرهم" 
 ."أشهرهم جهاراً «وهنا فضح الرب القوات  ،مرمي

هو خاص باالحتفـاالت العامـة بالنصـر مثـل دخـول و  Θριαμβεύωمن الفعل  "ظافراً " 
 ٨: ٤وهـــو ال خيتلـــف عـــن نـــص أفـــس  ،القائـــد الرومـــاين رومـــا وخلفـــه األســـرى بعـــد انتصـــار اجلـــيش

 ."سيب سبياً «

ولـذلك  ،عليـه يسـوع املخلـص مثـل مركبـة القائـد املنتصـرهكذا صـار الصـليب الـذي مـات  
 :الحظ أن صلوات كل كنائس األرثوذكس يف عيد الصليب تستخدم نفس اللغة

 ".الصليب الذي به دخل الفرح إىل العامل« 

يعذبـه  وابـنٍ  ،دفعيُـ إلـى ثمـنٍ  ،سـاحقٍ  لماذا تحـول الصـليب والمصـلوب مـن انتصـارٍ ف 
 ؟اآلب ليدفع ثمن خطايا البشر

) تفســرياً عفويــاً جــاء مــن فــراغ عقلــي وقلــيب ألن ١٥ - ١٤: ٢مل يكــن تفســري (كــو  :أوالً  
 كلمات الرسول بولس واضحة:

 ) املسيح إله كامل.٩: ٢حيل ملء الالهوت جسدياً ( *

: ٢ولـــذلك حنـــن مملـــوؤن فيـــه ( ،)٣: ٢يعطـــي كـــل مـــا حيتاجـــه البشـــر مـــن حكمـــة وعلـــم ومعرفـــة ( *
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١٠.( 

ختــان  -بــل خبتــان العهــد اجلديــد  ،طايــا البشــرية لــيس خبتــان العهــد القــدميخلــع أو قطــع جســم خ *
 ).١٢ - ١١: ٢أي املعمودية ( ،املسيح

 ).١٢: ٢مع االبن الذي أقامه من األموات ( أحياناولكن اهللا  ،يف اخلطايا أمواتاً كنا   *

 :وخالصة هذا التعليم 

 حما الصك - 

 رفعه من الوسط - 

 يبمسمراً إياه يف الصل - 

 جرد الرياسات والسالطني - 

 أشهرهم زو فضحهم صاراً  - 

(ظافراً بم فيه- 
1F

١٥ - ١٤: ٢» ()١.( 

الــــذي علــــى عينيــــه قشــــور  ن ميكنــــه أن خيطــــئ والكلمــــات قاطعــــة وحامســــة؟ ال أحــــد إالَّ َمــــ 
 مثرات الغضب الذي يسقطه على اآلب واالبن.و العقوبة واالنتقام 

ــاً   إىل تعلــيم عــن العقوبــة تــؤدَّى خدمــة إالَّ هــو إْن يب املصــلوب والصــل» تــدجني«إن  :ثاني
علـــى توضـــع ذهـــب وصـــلبان مزركشـــة إىل صـــلبان مـــن عامـــاً حتـــول فيهـــا الصـــليب  ٢٥ســـاد طـــوال 

مالبـــس مل نرهـــا يف البطاركـــة واألســـاقفة الســـابقني الـــذين عشـــنا معهـــم والـــذين ال زالـــت صـــورهم يف 
                                                           

"فيه" حسب قواعد اإلعراب تعود على شخص الرب يسوع نفسه، ولكن حىت الذين فسروا النص على أن كلمة "فيه" تعود  )١(
 على الصليب، هم على صواب؛ ألنه ال ثنائية بني الرب والصليب.



٣٣ 
 

ثالثــة بطاركــة مل يظهــر أي واحــد مــن هــؤالء  .دسوالســا ،واخلــامس ،البابــا كــريلس الرابــع :البطريركيــة
مل يعـد رشـم الصـليب يف القداسـات بركـة الثـالوث، وال هـو علـى خـتم بالتايل و  .بذا املظهر الغريب

 القربان ختم العهد اجلديد، عهد احملبة، بل صار عالمة االنتقام ودفع الثمن واحتمال العقوبة...

لفكـر وحيـاة مـن يقـدم  عـرضٌ أنـه  مأ ،رح التعلـيمجمـرد خطـأ يف شـيعـد هل هذا  ،وماذا بعد 
يف حياتـه الشخصـية حيـث الـبطش واالسـتبداد وفسَّـر لنـا مـا رأينـاه  ،فنـا بشخصـهإذ عرَّ  ؛هذا التعليم

 "؟الرجل احلديدي«والقتل املعنوي ميارس علناً حتت اسم 

: ٢شرح القديس يوحنا ذهبي الفم لكلمات الرسول بولس في (كو 
١٥ -١٣(: 

إذ حما الصك الذي علينا يف الفرائض، الذي كان  ؛ا لكم جبميع اخلطايامساحم" 
د من كيانه الرياسات وجرَّ  ،ضدًا لنا، وقد رفعه من الطريق مسمرًا إياه بالصليب

 .»أشهرهم جهاراً، ظافراً بم فيهو  ،والقوات

 أي اخلطايا اليت أمثرت املوت. مث ماذا بعد ذلك؟ ،يقول (الرسول) مساحماً لكم 
كي ل Scratch هل أبقى على هذه اخلطايا؟ كال بل مسحها متاماً، فهو مل يكشطها

وضع الرسول يف  ،هي التعليم اخلاص بالفرائضو  ،ميكن أن نرى آثارها. مث الفرائض
فالرسول مل يضع أعماًال وفرائض عوضاً عن  ،ألن اإلميان هو ما يكفي ؛مقابلها اإلميان

 الكل كضد لإلميان. وإمنا وضع ،أعمال وفرائض قدمية

قد « :ألنه يقول ؛مث ماذا بعد ذلك؟ إن شطب اخلطايا ليس هو جمرد غفرا�ا 
 ؛»مسمراً إياها يف الصليب"قها بل مزَّ  ،فهو مل حيفظها عندما رفعها "،رفعها من الطريق

ألنه جرد من كيانه الرئاسات والقوات وأشهرهم علنًا ظافرًا بم فيه. ومل يتكلم الرسول 
 الشكل السابق من قبل. بذا
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 ن صك العبودية قد انتهى.إو (املسيح) حنهل ترون اآلن مقدار  

ولكنه رفع الدينونة واخلطية  ،ويف احلقيقة كنا حنن مجيعًا حتت اخلطية والدينونة 
(هما معاً على الصليبلَ بِ ألنه قَ  ؛معاً 

2F

ألن لديه القوة ألن  ؛هماير كلوعلى الصليب َمسَّ  ،)١
وهو (بولس) يقصد ما قيل ملوسى عن  .ق صك العبوديةذلك مزَّ ول ،يفعل ذلك

). أو تلك اليت  ٣: ٢٤الفرائض اليت قال اهللا أن يعملها وحيفظها يف طاعة (خروج 
فالرسول يعين أيضاً  ،وإذا مل يكن هذا هو املقصود .وهي طاعتنا هللا ،علينا تكان

يوم تأكل منها « :ه اهللا آلدموالصك الذي وضع ،ك علينااستعبادنا للشيطان الذي َمتلَّ 
 بقِ ولكن املسيح مل يُ  ،). وبسبب هذا الصك ساد علينا الشيطان١٧: ٢(تك » متوت

بل مزقه إىل قطعتني (تعبري قدمي من القانون الروماين  ،على هذا الصك لكي يعطيه لنا
القدمي إذ أن متزيق الصك إىل جزئني أو قطعتني ينزع عن الصك أي صفة أو قيمة 

 .فعل (املسيح) ذلك ألنه هو الذي يغفر بفرحقد ، و )نيةقانو 

ألن  ؛والرسول يقصد القوات الشيطانية» وجرد من كيانه الرئاسات والقوات« 
ولكنه (املسيح) عندما صار إنسانًا جرد هذا  ،الطبيعة اإلنسانية خضعت هلذه القوات

 السلطان وخلعه من إنسانيته.

 ،أكرب من هذا للشيطان وخجلٌ  فضيحةٌ وما هو معىن أشهرهم؟ إذ مل حتدث  
ق هذا عندما علَّ  -كما كان يفعل مع باقي البشر   -قبض عليه فقد توقع الشيطان أن يَ 

اجلسد  لَ بِ رح ألنه قَ ولكن الرب قام. ولكن املوت جُ  ،اجلسد (يسوع) على الصليب
 اجلريح الذي مات، وكما حيدث يف املصارعة أن يظن اخلصم أنه صرع خصمه بضربة

فأصاب بشجاعته  ،ألن املسيح مات دون خوف ؛ولكن العكس قد حدث ،قاتلة
) (راجع الرتمجة اإلجنليزية ١٥ - ١٣: ١٢على كولوسي  ٦(العظة » الشيطان باخلجل

                                                           
ت عن األصل اليوناين خدمًة لفكر حركة اإلصالح، ولكن بقية شرح ذهيب الفم يكشف نالحظ أن الرتمجة اإلجنليزية قد احنرف )١(

 هذا االحنراف.
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أشرنا  ناولكن ،وهي ترمجة حتتاج إىل مراجعة ،آباء ما بعد نيقية ١٣يف جملد  ٢٨٦ص 
 .)إليها أل�ا متوفرة يف أيدي القراء
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 فصل الرابعال
 

 العدل اإللهي والثمن

 
ملاذا مل تعـرف الكنـائس األرثوذكسـية تعليمـاً يقـول بـأن املسـيح جـاء إلرضـاء العـدل اإلهلـي  

 وأنه دفع مثن خطايا البشر.

 - ١٠٣٣مل تظهر فكـرة إرضـاء العـدل اإلهلـي إال بظهـور أنسـلم رئـيس أسـاقفة كـانرتبري ( 
 ،ولكنه اشتهر يف القـرن التاسـع عشـر ،ال نعرف له تارخياً  مث يف ميمر العبد اململوك الذي ،)١١٠٩

وعلــــى  ،حــــىت �ايــــة القــــرن الثالــــث عشــــر» العبــــد اململــــوك«وال يوجــــد خمطــــوط حيمــــل هــــذا االســــم 
 الباحثني أن يصححوا هذه املعلوماتية إن كانت غري تارخيية.

 :لكن لدينا أسباب أخرى غابت من الوعي القبطي املعاصر وهي حصراً  

أســاس كــل تعلــيم عقيــدي صــحيح يف الكنيســة وهــي  ،وحــدة جــوهر وحيــاة الثــالوث :أوالً  
أو أن يقـوم أقنـوم  ،األرثوذكسية. اجلوهر الواحـد للثـالوث ال يسـمح بـأن ينـتقم أقنـوم مـن أقنـوم آخـر

ينما لـآلب ب Three willsم اجلوهر الواحد إىل ثالث مشيئات ألن هذا يُقسِّ  ؛بإرضاء أقنوم آخر
واإلرادة املثلثـــة هـــي إرادة تعمـــل  ،ألن أقـــانيم الثـــالوث حيـــاة واحـــدة ؛ة أو إرادة واحـــدةواالبـــن مشـــيئ

ن هـو خاضـع وآخـر َمـ ،ن هـو أكـرب وأعظـمفلـيس هلـذه اإلرادة املثلثـة َمـ ،حسب التدبري (إيكونوميا)
 .ومطيع مثل طاعة العبد للسيد

ال عقـد طويـل مـن ألننا نعيش يف جمتمـع ورث طـو  ؛وحنن بكل أسف مل ندرس طاعة احملبة 
وخضــــوع  ،وأن طاعــــة القــــوي هــــي الطاعــــة املطلوبــــة ،ســــنة أن احملبــــة ضــــعف ١٤٠٠الزمــــان قرابــــة 
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وهــي جتنــب قــوة وشــر  ،»االتقــاء«بــل حــىت كلمــة التقــوى يف العربيــة هــي مــن  ،التقــوى والضــعيف هــ
الســيما منــذ عصــر البكــوات  ، خصوصــاً وقــد خــرب الشــعب املصــري هــذه القــوة وذلــك الشــر،الكبــار

دخلـــت أشـــكال القـــوة العثمانيـــة وطـــرق قـــد و  ،الـــذي بـــدأ باملماليـــك وانتهـــى بـــاحلكم العثمـــاين ملصـــر
مث حــــل حمـــل هــــذه األشـــكال أمنــــاط الســــلوك  يف منــــط احليـــاة العامــــة، وســـلوك البكــــوات والباشـــوات

زعامــة الــرئيس حــىت مث تطــورت بعــد ذلــك إىل  ،السياســي للزعامــات الــيت جــاءت مــع احلركــة الوطنيــة
بـل  ،مل تسـقط بنهايـة عصـر الـرئيس السـابق حسـين مبـاركالـيت » الـرئيس املـؤمن«وصلت إىل زعامة 

يف التكالــب علــى وقــد بــدا ذلــك واضــحاً  ،الزالــت القــوة السياســية تطــارد كــل أشــكال احملبــة والرفــق
 من مشاكل. السلطة وسيادة األغلبية واعتبار أن السالح هو احلل األمثل لكل ما ورثناه

ولكــن هــل لـــدينا كتــاب واحــد عــن احملبـــة  ،هــذا العــرض حيتــاج إىل توثيــق ال جمـــال لــه اآلن 
حيث نشر موقع الدراسـات القبطيـة  ،الثالوثية، بل مل يكن لدينا كتاب عن الثالوث إىل عهد قريب

 .مــن القــرن العاشــر تقريبــاً وهــو كاتــب جمهــول  ،لــألب صــفرونيوس» الثــالوث توحيــد وشــركة وحيــاة«
حوار عـن الثـالوث ترمجـة د. چوزيـف  :وأخرياً جاء الغيث برجوع كتايب القديس كريلس عن الثالوث

چــورچ عــوض. والزلنــا يف حاجــة ماســة إىل إعــادة د. يف الثــالوث ترمجــة الباحــث  زو نــكالمث  ،فلــتس
تــب يف الغــرب اكتشــاف احملبــة الثالوثيــة عنــد القــديس أوغســطينوس يف أشــهر كتــاب عــن الثــالوث كُ 

لكـن اخللفيـة احلضـارية والثقافيـة ال تسـمح باملسـاواة  ،مـع األصـل الالتيـينلـه ونشرت ترمجات جيدة 
والزال يف داخــل األســرة  ،عنــد فــداء الــوطن ورد العــدوان وال بطاعــة احملبــة وال تــرى أن البــذل قــوة إالَّ 

ثــورة «ســل ش يف مسلوخضــوع املــرأة الــذي ينــاقَ  ،األب بالــذات» الــذكر«املصــرية بشــكل عــام دور 
وســبق هــذا الكتــاب الضــخم  ،وهــو مسلســل جــدير بالدراســة ،ي يقدمــه تليفزيــون مصــرذالــ» احلــرمي

ألســتاذنا  "األرض"وتــزامن مــع هــذا  "،أوالد حارتنــا"مث  "،دنيــا اهللا"ألســتاذنا الراحــل جنيــب حمفــوظ 
 عبد الرمحن الشرقاوي.

يــدور اآلن ومــا كــان يف لقــد كــان مــن الضــروري أن نضــع أمــام القــارئ القبطــي بالــذات مــا  
بـل  ،ولعل القـارئ قـد الحـظ أنـه ال يوجـد إسـهام قبطـي وال حـىت حـوار ثقـايفاحلياة الثقافية املصرية 

أغلقــت الرئاســات منافــذ الفكــر وتركــت شــباكاً صــغرياً لــألب مــىت املســكني الــذي أبــرز دوره الثقــايف 
جتديــد الفكــر  -عايــدة نصــيف أيــوب يف دراســة واحــدة للــدكتورة  احلــراك الــوطين وتركــه األقبــاط إالَّ 
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 .مكتبــة األجنلــو املصــرية ٢٠١٠جامعــة القــاهرة نشــرت يف  -رســالة الــدكتوراه  -الالهــويت الفلســفي 
وهـو مـا يسـتحق  -ولعل القارئ قد الحظ أن املشرف على الرسـالة هـو د. زينـب حممـود اخلضـريي 

ات يف الكليـــة اإلكلرييكيـــة أو وكـــان األوىل أن تكـــون هنـــاك دراســـة أو دراســـ -اإلعجـــاب والتقـــدير 
 حىت إشعار آخر. ،ولكن الطريق مسدود واملنافذ مغلقة ،معهد الدراسات القبطية

وهـو  ،معـه يف اجلـوهر اً أو واحـد ،لـآلب كيف ميكن أن نقنع إنساناً بأن االبن مساوٍ   :ثانياً  
يــتعلم عــدم املســاواة ف ،وال بــني اإلكلــريوس والشــعب ،ال يــرى يف الكنيســة املســاواة بــني الرجــل واملــرأة

ويلقــط مبنقــار اخلــوف حبــوب الغضــب واالنتقــام كمظهــر وتعبــري عــن القــوة مــن جمتمــع يصــارع منــذ 
قــوة  -وقــوة قــانون خيــدم احلــاكم  ،عصــر املماليــك مــع حمتــوى وممارســات القــوة يف أشــكاهلا املتعــددة

اإللغـاء  ل الـيت ال تقبـل إالَّ قوة القت -قوة البطش اليت ال تسمح باحلوار  -املال اليت تشري الضمائر 
 ؟التام للمعارض

أمل يأكل بعض أساقفتنا هذه القمامة السامة على املائدة السياسية لكي ميضغها مـع خبـز  
 مة الكهنوت وخدمة السرائر؟عاحلياة ون

 ،لــآلب مكانتهــا اإلهليــة املتجســدة كيــف ميكــن أن تنــال خدمــة املســيح لنــا كمســاوٍ   :ثالثــاً  
ت املكانـة الرفيعــة الـيت نراهــا يف ممارسـات كنيســة الشـهداء والــيت تربزهـا الليتورجيــة وتعـود للصــليب ذا

 يف خدمات السرائر؟

 قبول املوعوظني برشم الصليب. *

 تقديس حياة املعمودية باستدعاء الروح القدس وسكب املريون ورشم الصليب. *

 القدوس. رشم الصليب قبل الصالة وقبل قراءة اإلجنيل لالعرتاف بالثالوث *

 االسقف برشم الصليب. -القمص  -رسامة الشماس  *

 دهن املعمدين برشم الصليب مبسحة املريون. *
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 دهن املرضى بزيت مسحة املرضى برشم الصليب. *

أي مائـــدة  ،صـــليباً  ١٢وحولـــه » االســـباديقون«وضـــع الصـــليب يف وســـط القربـــان باســـم الســـيد  *
 الرسل حول الرب يسوع.

ـــاة مقدســـة...قائمـــة طويلـــة يعرف  ـــا يف الكنيســـة حي ل بعـــد هـــذا يصـــبح فهـــ هـــا كـــل مـــن حيي
 الصليب:

 ،دفع مثن - 

 ،عالمة إرضاء الغضب اإلهلي - 

 ).على سبيل املثال ١٢إيفاء العدل اإلهلي ودينونة عادلة للخطية (راجع ص  - 

 ).٨ص (إيفاء العدل اإلهلي حقه على الصليب  - 

 .)٩ص (عدل اهللا يف حماسبته للخطاة  - 

 ).١٢ص (أعلن غضبه على اخلطية لكي تنال اخلطية دينونة عادلة  - 

   )١٥ص (جتاهل العدل اإلهلي  -متزيق الصك إيفاء الدين متاماً بالصليب  - 

ص (كــل لــذة حمرمــة قــد دفــع مثنهــا الســيد املســيح باجللــدات احلارقــة يف جســده املبــارك   - 
٢٠، ١٩(. 

إذا جتاهلنــا العــدل اإلهلــي. فمــا الــداعي للصــليب فــمث بعــد ذلــك يتجاســر املطــران ليقــول: " 
، ولكنه جتاهل احملبـة الـيت أرسـلت االبـن، واحملبـة الـيت تعطـي لنـا حيـاة االبـن، واحملبـة )٢٠ص (أصًال 

ــــروح القــــدس ينســــكب يف قلوبنــــا (رو  ومــــن مثَّ حيصــــن نفســــه ، )٤: ٤غــــال  - ٥: ٥الــــيت جتعــــل ال
يـــويف مطلــــب اآلب  )٢٣ص (ديس أثناســــيوس جتســـد الكلمــــة للقـــمـــن كتــــاب  ةباقتباســـاٍت خاطئــــ
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مـــرات عـــرب الصـــفحات الســـابق ذكرهـــا.. وضـــاعت كـــل  ٧ ).٢٣ص (العـــادل الطالـــب بـــه اجلميـــع 
 أقوال الرب نفسه ورسوله بولس عن حمبة اهللا.

 ؟ماذا قال الرب يسوع نفسه عن المحبة

 ؟ العهد اجلديديف Aghapyهل تعرف أيها القارئ كم مرة وردت كلمة احملبة  

 - ٣٧: ٢٢ - ٢٤: ٦ - ٤٦: ٥ - ٤٤: ٥ - ٤٣: ٥مـــــــرات يف إجنيـــــــل مـــــــىت ( ٧ - 
 حمبة األعداء). ٤٦ - ٤٣: ٥) يف (مىت ٣٩: ٢٢

و  ٣٥: ٣حمبــــة اآلب لالبــــن  ١٦: ٣مــــرة يف إجنيــــل يوحنــــا تبــــدأ مبحبــــة اهللا للعــــامل  ٢٧ - 
ب هـي ذات حمبـة اآلب للـر  ٢٣: ١٤حمبة اآلب ملن حيفظ وصايا يسوع أو حيفظ كلمتـه  ١٧: ١٠

مث الوصــية الثانيــة العظمــى ولكــن يف شــكلها اجلديــد حبــوا بعضــكم  - ٩: ٢٥حمبــة الــرب لتالميــذه 
ذات حمبة اآلب ليسـوع هـي ذات حمبـة يسـوع  ١٧مث يف أصحاح  ١٧: ١٥بعضاً كما أحببتكم أنا 

 .٢٦: ١٧حمبة واحدة  ٢٤: ١٧ - ٢٣: ١٧

 - مـرات يف غالطيـة ٣ -كـور ٢مـرات يف  ٣ -كـور ١مـرتني يف  -مرات يف رومية  ٦ - 
 مرة. ٧٣أي حوايل  .مرة ١٨مرات يف أفسس. أما يف رسالة يوحنا األوىل  ٦

 كيف تاهت حىت الكلمة نفسها عن فكر املطران؟  ،عجباً  

 مث الحظ: 

 ).١: ٥اسلكوا يف احملبة كما أحبنا املسيح أيضاً وأسلم نفسه ألجلنا... (أف  - 

ـــا عـــزاًء أبـــدياً ورجـــاء صـــاحلاً وربنـــا نفســـه يســـوع املســـيح وا -  ـــا الـــذي أحبنـــا وأعطان هللا أبون
 وهي املرة الوحيدة اليت وردت فيها كلمة احملبة يف هذه الرسالة. ،)١٦: ٢تس ٢بالنعمة (

الــذي حيبــه الــرب يؤدبــه وجيلــد كــل : "بــل تأديــب الــرب وهــو لــيس العقــاب علــى خطايــا - 
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 ).٦: ١٢(عب  "ابن يقبله

 باهللا هي المحبةومقياس المعرفة الحقة  

ال حيــب فهــو يبقــى يف «). أمــا الــذي ٢٧: ٤يوحنــا ١» (الــذي حيــب فقــد ولــد مــن اهللا" - 
). ويعيــد الرســول (يــو ٨: ٤يــو ١» (الــذي ال حيــب مل يعــرف اهللا«وقــارن هــذه  .)١٤: ٣» (املــوت

ألنـه حنـن حنبـه «و ،)١: ٤يـو ١» (يا أحبائي أنظروا أية حمبة أحبنـا بـا اهللا« :) بشكل آخر١٦: ٣
 .)١٦: ٤يو ١» (هو أحبنا

 حكم رسول المسيح على مطران الغضب والعدل

املســيح إذ كنــا بعــد ضــعفاء مــات يف الوقــت املعــني ألجــل الفجــار... رمبــا ألجــل الصــاحل " 
(رو » جيسر أحد أيضاً أن ميوت ولكن اهللا بني حمبته لنا ألنـه وحنـن بعـد خطـاة مـات املسـيح ألجلنـا

٨ - ٦: ٥(. 

 ).٣٥: ٨شرنا إىل استحالة فصل حمبة اهللا لنا يف (رو وقد سبق وأ 

 ألن رسول الرب يقول: ؛وهذا احلكم الصارم للقديس بولس ضد املطران 

حمبــة املســيح حتصــرنا... مــات ألجــل اجلميــع... اهللا الــذي صــاحلنا لنفســه بيســوع املســيح " 
ســـــه، غـــــري حاســـــب هلـــــم وأعطانـــــا خدمـــــة املصـــــاحلة أي إن اهللا كـــــان يف املســـــيح مصـــــاحلا العـــــامل لنف

). فلم يكن اهللا حياسب ابنه على الصـليب علـى خطايـا العـامل. ١٩ - ١٤: ٥كور ٢» (خطاياهم
 هذا افرتاء وهراء معاً.

 حيص بيص

وهـي عبـارة قبطيـة تعـين لقـد وقـع يف  ،»حـيص بـيص«وقـع يف  :وكما نقول يف صعيد مصر 
مث حـاول اخلـروج  ،العـدل كمـا يتصـورهيف حفـرة هكذا وقع املطران  ،حفرة ال يعرف كيف خيرج منها
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حنن مل نكن موجودين قبل أن نوجد لكي نشـارك املسـيح « ، فيقول:لذلك يشطحهو و  ،من احلفرة
يف تقدمي نفسه فدية عن حياة العامل. وكيف نكون موجودين مـن ألفـي عـام؟ هـل نأخـذ حالـة عـدم 

 ، من ذلك بقوله:مث حاول اخلروج ،)٢٦احملدودية لكياننا البشري احملدود بالزمان واملكان؟!! (ص 

حيص بـيص يـا لقد وقعت يف  .»حنن كنا يف صلب آدم حينما أخطأ يف الفردوس... اخل" 
 سيادة املطران.

وهــو  ،حفــرة العــدل جعلتــك تنكــر أننــا نصــلب ومنــوت ونــدفن مــع املســيح يف املعموديــةإن  
 ):٦(رو:  أطول نص يف العهد اجلديد كله عن املعمودية

 ."هلون أن كل من اعتمد بيسوع اعتمدنا ملوتهأم جت" - 

 ".فدفنا معه باملعمودية للموت" - 

 ".حىت كما أقيم املسيح من األموات مبجد اآلب هكذا نسلك حنن أيضاً " - 

 ".صرنا متحدين معه بشبه موته" - 

 ".نصري أيضاً بقيامته" - 

 ".إنساننا العتيق قد صلب معه يبطل جسد اخلطية" - 

 ".تنا مع املسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً معهقد م" - 

ألن إنسـاننا العتيـق الـذي  ؛مرات استخدم رسـول املسـيح كلمـة املـوت مؤكـداً أن هـذا مت ٧ 
لكي يتجـدد هـذا  بَ لِ أخذه يسوع ربنا نفسه من القديسة مرمي هو اإلنسان اآلدمي القدمي الذي صُ 

 لمة.القدمي ويصري جديداً بسبب احتاده بالهوت اهللا الك

 :)٦ - ٤: ١فاخلروج منها هو كلمات (أفسس اليت وقع فيها املطران، أما حيص بيص  
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اختارنا فيه قبل تأسيس العامل، لنكون قديسني وبال لوم قدامه يف احملبـة يف املسـيح. إذ " - 

سبق فعيننا للتبين بيسوع املسيح لنفسـه، حسـب مسـرة مشـيئته ملـدح جمـد نعمتـه الـيت أنعـم بـا علينـا 
 ." احملبوب الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران اخلطايا حسب غىن نعمتهيف

ألن هـــذا ينـــزع عـــن اهللا أبديـــة  ؛طبعـــاً مل تكـــن حمبـــة اهللا قـــد ولـــدت بســـبب خطيـــة اإلنســـان 
معروفـاً ســابقاً قبـل تأســيس العـامل ولكــن قــد «ألن دم املســيح  ؛ري سـبق خلــق الـدهوربدتــاحملبـة... وال

 .)٢٠: ١بط ١» (ة من أجلكمأُظهر يف األزمنة األخري 

 ،ألن حمبــة اهللا هــي ســبب خلــق اإلنســان ؛بــني العــدل والرمحــة وطبعــاً مل يكــن هنــاك صــراعٌ  
). ١٦: ٣وحمبــة اهللا الســابقة علــى خلــق العــامل هــي ذات احملبــة الــيت أرســلت إلينــا االبــن الوحيــد (يــو 

العصـر الوسـيط الـيت رائحـة ن علن يف الدهر يف زمان البشر هو سابق على خلق العـامل... ولكـوما أُ 
وإن كـل نصـوص  ،وهو احملبة ،ف ال جتعلنا نرى أن موضوع الفداء له أساس أبدي يف اهللاو تزكم األن

ولكـــي ال يتـــوه  ؛العهـــد اجلديـــد الـــيت تـــتكلم عـــن احملبـــة ال تـــذكر العـــدل وال تشـــري إىل الغضـــب بـــاملرة
د اجلديــد حــىت ال نقــع يف أخطــاء الرتمجــة فإننــا إذا عــدنا إىل معجــم الكلمــات اليونانيــة للعهــ ،القــارئ

وكلهــا عــن يــوم الدينونــة اآليت وهــو اليــوم  ،مــرة ٢١وردت  "،ضــبأي "غ ο΄ργήوجــدنا أن كلمــة 
بـــل هـــو يـــوم  ،ويـــوم الغضـــب لـــيس يـــوم الصـــلبوت ٣٦: ٣يـــو  - ٧: ٣لـــو  - ٧: ٣األخـــري (مـــىت 
ي يــدور حــول هــذه ) والبــاق١٠: ١تــس ١ - ٦: ٣كــو   - ٦: ٥أف  ٩: ٥ - ٥: ٢الدينونــة (رو 

). ١٨: ١يف (رو  ولكــن وال مــرة ذكــر العهــد اجلديــد غضــب اهللا علــى اخلطيــة إالَّ  ،النقطــة بالــذات
 وسوف نشرحها يف حاشية خاصة با.

 

رد القديس يوحنا ذهبي الفم على األنبا بيشوي حول دان الخطية في 
 ).٣: ٨الجسد (رو 

يــة مــن اجلمــال والروعــة حبيــث أن مــن عظــات ذهــيب الفــم علــى رســالة روم ١٣تعــد العظــة  
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 ترمجة كاملة باتت ضرورية. يقول ذهيب الفم:

أن يكون إنساناً  لَ بِ وقَ  ،لقد فعل الرب هذا عندما اعرتف أنه ابن اإلنسان" 
ألن  ؛ال لكي يضرب اجلسد نفسه ،فقد أراد أن يضرب املوت مبوته ،لكي يدين اخلطية

 ؛وليس اجلسد. هنا األعجوبة الكربى ،يةوالذي أبيد هو اخلط ،الذي أدين هو اخلطية
ألن الشريعة   ،فهذا ليس مدهشاً لناومع ذلك  ،يف اجلسدفقط ألن االنتصار مل حيدث 

م لَ ولكن األعجوبة هي أن اجلسد صار عَ  ،كانت ميكن أن تعطي هذا االنتصار
ك خبطايا  مبا يفوق احلصر قبل ذل مَ زِ وهو أي اجلسد الذي هُ  ،عالياً  عَ فِ االنتصار الذي رُ 

وعلى  ،اجلسدَ  م اخلطيةُ زِ على جانب مل تَ فويا للعجب ويا للدهشة مما حدث!  ،كثرية
ليس وهو  ،ت اخلطية باجلسد... ويضاف إىل هذا العنصر الثالثمَ زِ اجلانب اآلخر هُ 

 ،هزم جسدهولذلك مل يُ  ،ألن جسد الرب مل خيطئ ؛بل شفاء اجلسد ،هزمية اخلطية
 .»فصار جتسده احتقاراً للموت ،ألنه جتسد ؛ةباملوت هزم اخلطي هولكن

 ، فيقول:مث حيكم على أصحاب العدل والدينونة وكأنه يعيش معنا هذه العتمة 

ألن العدل حيكم حىت  ؛فإن املوت ُميسك بكل اخلطاة يءما دام اجلسد خيط" 
 ،هذا اجلسد للموت مدِّ وقُ  ،النهاية وهي املوت. ولكن عندما يوجد جسد بال خطية

حكمًا ظاملاً. هل ترون براهني  مَ كَ حَ  ،ألنه أي العدل ؛ن العدل ُحكم عليهفإ
 االنتصار؟

وبعد  ،على اخلطية مَ كَ وحَ  ،اخلطية اجلسدُ  مَ زَ هزم اجلسد من اخلطية... بل هَ مل يُ  
وإمنا  ،ليس بالقوة ،على العدل بالظلم مَ كَ حَ  ،أن أدين اجلسد كما لو كان قد أخطأ

كما لو كان » أدان اخلطية يف اجلسد« :ذا ما يقصده الرسولبنفس أحكام العدل. وه
 "وألنه مل يكن قد أخطأ حكم على العدل نفسه... ،قد حكم عليه خبطية أعظم
 .)جمموعة آباء ما بعد نيقية ١١يف جملد  ٤٣٢(راجع الرتمجة اإلجنليزية ص 
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 اس الصليببَّ لُ 

الـــذين مل يعيشـــوا حيـــاة الرهبنـــة  لقـــب عظـــيم أعطتـــه الليتورجيـــة للرهبـــان والراهبـــات، ولكـــن 
حســب تعبــري أحــد عظمــاء ديــر الســريان عــن  -وهــو  ،مــن راهــب مبتــدئ إىل أســقف لــوا بطفــرةٍ قِ ونُ 

هــذه الطفــرة أو  .»فئــران الــدير مل حتــس بــم« - هــذا اجليــل الــذي مل يتــذوق طعــم احليــاة النســكية
وهـــو لقـــب  ،»اس الصـــليببَّـــلُ «بـــل مل يكـــن أمـــام البصـــرية أن تـــرى أن  ،القفـــزة انعـــدمت فيهـــا الرؤيـــا

واالســـكيم  ،فخــم ميـــس حيـــاة الــذين لبســـوا االســـكيم، وقــدمياً كـــان االســـكيم الصــغري هـــو للمبتـــدئ
دتــه كــل وهــو قبطــي النشــأة قلَّ  ،الكبــري هــو ملــن دخــل حيــاة الوحــدة، ونظــرة واحــدة علــى االســكيم

اء الرســـويل والشـــكل هـــو صـــليباً تأكيـــداً علـــى االنتمـــ ١٢عبـــارة عـــن  فهـــو ،الرهبانيـــات األرثوذكســـية
ــــروح يــــتم ألن صــــالة لــــبس االســــكيم  ،ي املســــيحأ χاليونــــاين  / احلــــرف القبطــــي فيهــــا اســــتدعاء ال

حيـل علـى الذي على أن الروح القدس الذي قبله أنطونيوس العظيم هو ذاته  اً تأكيدذلك و  ،القدس
شــم الصــليب بعــد ور  ،رشــومات املــريون إالَّ » لــبس الصــليب«وال يوجــد مــا يعــادل عظمــة  ،الراهــب

األسـرار الثالثـة الـيت  :فخارسـتيااإل -املـريون  -سر االنضمام إىل الكنيسة جسد املسـيح (املعموديـة 
 .تعطى يف وقت واحد)

ســتعان بــا الناســخ لتغليــف خمطوطــة عربيــة ا» دشــت«وقــد شــاءت نعمــة اهللا أن أجــد ورقــة  
علــــيم بواســــطة الســــؤال ت(أي  Catechismيزم شــــوهــــي جــــزء مــــن كات ،مــــن القــــرن الســــابع عشــــر

واجلــواب مصــدره التــارخيي االســكندرية وأقـــدم مــا وصــلنا هــو حـــوار العالمــة أورجينــوس مــع تلميـــذه 
 س).ديقلهري 

 ."قال التلميذ: أخربين يا أيب عن سبب رشم عالمة اخلالص" -

قال املعلم: هي عالمة احلياة اليت أخذناها يف سر احلميم اجلديد وبرشم زيت  -
 ."املريون

 ".قال التلميذ: وبأي قوة نستطيع حنن أن نرشم عالمة احلياة؟" -
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ألننا  ؛قال املعلم: بقوة التغطيس ثالث مرات يف مياه األردن (جرن املعمودية)" -
نغتسل كليًا ومياه التقديس تغسل اجلسد والروح وفيها (املياه) نولد من جديد ونصري 

ل عالمة الصليب احمليي على أجسادنا آنية طاهرة مقدسة مث خنتم باملريون املقدس وننا
ستة وثالثون ختمًا (رمشاً) فتنال النفس إرادة حرة جديدة با نتحرك لنرشم 

(الورقة بال تاريخ والصفحة األوىل سؤال عن الوقوف أثناء قراءة اإلجنيل ". الصليب...
 والصفحة الثانية عن رشم الصليب).

 قوبة الخطيةالمحبة اإللهية التي غابت في لجة الغضب وع

 صفحة؟ ٣٥كم مرة أشار املطران إىل احملبة اإلهلية عرب  

 .)٧) (ص ١٦: ٣(يوحنا » الصليب هو إعالن عن حمبة اهللا" - 

 :عاد ونفى ذلك يف السطور التالية على نفس الصفحةولكنه  

) ١٢: ٩واقتـبس (عـب  "،الصليب إعالن عن قداسة اهللا الكاملة وعن عدالته املطلقة" - 
 سبق وشرحنا هذه اآلية.وقد 

ال أحد يستطيع أن ينكر غضب اهللا بسبب اخلطية... تنال اخلطية قصاصـاً عـادًال... " - 
 .)٩(ص » بعد أن يكتشف بشاعة اخلطية ويكرهها قابالً حمبة اهللا الشافية والغافرة...

ألن الـــذي دفـــع الـــثمن هـــو الســـيد «طبعـــاً القصـــاص العـــادل نالـــه الـــرب يســـوع نفســـه " - 
 ) ونسى حمبة اآلب لالبن. ضاعت يف الطريق.١١(ص » سيحامل

أن اإلنســان حينمــا ينظــر إىل صــليب الــرب يســوع... يــرى يف الصــليب احلــب بــأجلى « - 
 .)١١(ص » معانيه ويرى أيضاً العدل يأخذ جمراه

 وإمنا شدد على: ،ومل يشرح لنا صلة احملبة بالعدل ،مث توقف 
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 دفع الثمن 

ـــاة املســـيح وعذ" -  ـــهمعان ـــه وجلـــده وموت ـــذي يأخـــذ مثـــن  ،اب ـــذي قـــام بـــذا هـــو األب ال وال
غفرانــاً مــدفوع الــثمن الــذي دفــع الــثمن هــو الســيد : "ويف ســرعة يقــول ".اخلطيــة مــن االبــن لــه الــد

 ).١١(ص  "املسيح بدافع حمبته لكي خيجل اخلطاة بذا احلب العجيب

الــذي ؛ ألن والنــار اآلكلــة ولكنهــا ليســت حمبــة اآلب احلقــود والغاضــب ،هــذه حمبــة املســيح 
إنقـاذ البشـرية مـن  :)١١حسـب العنـوان يف (ص وذلـك  ،جاء لكي ينقذ البشر من اهللا هـو املسـيح

ولكــن  ،)١٣(ص » فهــو الــذي أي األب يعلــن نقمتــه وغضــبه ضــد خطيــة اإلنســان« .غضــب اهللا
 من الذي ينال هذه النقمة هو االبن له الد.

 :سؤاالً ويسأل المطران  

ـــاً علـــى الصـــليبملـــا" -  ـــبعض إىل رؤيـــة احلـــب اإلهلـــي معلن ـــل ال وال مييلـــون إىل رؤيـــة  ،ذا ميي
اجلــواب: إنــين أخشــى أن يكــون هــؤالء الــبعض لــديهم تعــاطف مــع » اخلطيــة مدانــة فــوق الصــليب؟

!! فحينمـا يتكلمـون عـن غضب اهللا ضد اخلطية الذي رأينـاه يف الصـليبفيستثقلون إعالن  ،اخلطية
يرحبــون بــه. وحينمــا يــأيت احلــديث عــن إدانــة اخلطيــة وعــن غضــب اهللا بســبب احلــب يرحرحــون لــه، و 

 .)١٤(ص » فإ�م يهربون من مواجهة هذه احلقيقة اليت ال تريح أنفسهم... ،اخلطية

 وهي العالقة الثالوثية يف جوهر الثالوث الواحد؟ ،وماذا قال املطران عن احملبة اإلهلية 

 ال شيء فهي غريبة على فكره... 

بة هي من اهللا، وكل من حيب فقد ولد من اهللا ويعرف اهللا. ومـن ال حيـب مل يعـرف اهللا احمل 
ل بـ Abstract ). وهل ترك الرسول واإلجنيلي احملبة فكرة غامضة جمردة٧: ٤يو ١» (ألن اهللا حمبة

» يـا بـهبذا أظهرت حمبة اهللا فينا أن اهللا قد أرسل ابنه الوحيد إىل العامل لكـي حن«ألن الرسول يقول 
). حنــــن حنيــــا بــــاالبن الــــذي مــــن أجـــل حمبتــــه جتســــد وهــــي ذات حمبــــة اآلب، ولكــــن ٩: ٤يوحنـــا ١(

 ؟ولكن ماذا يقول القديس بولس ،املطران ال يعرف حمبة الثالوث وال مسع عنها يف جيله كله
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 أنتم كنتم أمواتاً بالذنوب واخلطايا اليت سلكتم فيها قبًال..." - 

 الً بينهم يف شهوات جسدناحنن مجيعاً تصرفنا قب" - 

(وكنا بالطبيعة أبناء الغضب" - 
3F

 .)٣ - ١: ٢(أف » كالباقني أيضاً   )١

دحض فكــر األنبــا تــكــل كلمــة كتبهــا رســول املســيح   إنهــل اكتفــى الرســول بــذا؟  ،لكــن 
 قرأ بدقة باقي عبارات الرسول:، وعليك عزيزي القارئ أن تبيشوي

 د ألبناء العهدمضا -» كنا بالطبيعة أبناء الغضب" - 

 ب اهللا غضبه على االبن؟ كالصفهل  

 .)(وليس غين يف الغضب مع أننا كنا أبناء الغضب "،اهللا الذي هو غين يف الرمحة" - 

وحنــن أمــوات  ،نعــم أحبنــا حنــن أبنــاء الغضــب .»مــن أجــل حمبتــه الكثــرية الــيت أحبنــا بــا" - 
ولــيس  ،»بالنعمــة أنــتم خملصــون«للمــوتى  رد حيــاة :هــذه هــي احملبــة .»باخلطايــا أحيانــا مــع املســيح

مــع املسـيح صــلبت... «بــل كـان الصــليب هـو إعــالن نعمـة اهللا  ،باالنتقـام مــن االبـن وجلــده وصـلبه
فإمنــا أحيــاه يف اإلميــان إميــان ابــن اهللا الــذي أحبــين وأســلم نفســه ألجلــي  ،اآلن يف اجلســد هفمــا أحيــا

 .)٢١ - ٢٠: ٢(غل » لست أبطل نعمة اهللا

وألن املطـــران جـــاء  ،تغفـــر اخلطايـــا جمانـــاً وبـــال مثـــن -احملبـــة اإلهليـــة: ُحتيـــي املـــوتى هـــذه هـــي  
 -جمانيــة النعمــة  -بفكــرة الــثمن فالبــد مــن حماصــرة هــذه الفكــرة الشــريرة حــىت نــدرك جمانيــة الغفــران 

 قوة احملبة.

                                                           
"أبناء الغضب" تعبري دقيق هام يعين الذين ال شركة هلم مع اهللا، والدليل على ذلك هو بقية قول الرسول: "اهللا الذي هو غٌين  )١(

 يف الرمحة من أجل حمبته الكثرية".
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 Τιμή / الثمن

كـو ٢ - ٩: ٢٧حصـرياً أربـع مـرات يف العهـد اجلديـد كلـه وهـي (مـىت  هذه الكلمة وردت 
يف (مـــــىت و  ).δωρεάνمـــــع اســـــتخدام كلمـــــة أخـــــرى  ١٧: ٢٢رؤ  - ٢٣: ٧كـــــو ٢ - ٢٠: ٦

) الــنص كــامالً هــو ٢٠: ٦كــو ١يف (و  ) الــثمن هــو الفضــة الــيت دفعــت يهــوذا مثنــاً للخيانــة.٩: ٢٧
الــذي فــيكم الــذي لكــم مــن «ضــد الــزىن واعتبــار أن اجلســد هــو هيكــل اهللا أو هيكــل الــروح القــدس 

ـــا مث ي» اهللا أنكـــم لســـتم ألنفســـكم ألنكـــم قـــد اشـــرتيتم بـــثمن. «شـــدد الرســـول علـــى امـــتالك اهللا لن
 )، ولذلك:٢٠ - ١٩: ٦كو ١» (فمجدوا اهللا يف أجسادكم ويف أرواحكم اليت هي هللا

 حنن ال منلك أنفسنا. -١ 

 هللا. اً حنن صرنا هيكل الروح القدس وحلول الروح القدس فينا جيعلنا ملك -٢ 

بقـــدرة قـــادر صـــارت مبـــين  هـــاولكن ،بـــثمن (هـــي صـــيغة املبـــين للمجهـــول يتمقـــد اشـــرتُ  -٣ 
 C. H Spurgeonهـي مـا ورثـه املطـران ومـن قبلـه األنبـا شـنودة مـن زعـيم املعمـدانيني  -للمعلـوم 

 فيقول: إن الثمن كان باهظاً وهو دم املسيح الثمني. )4F١(»يتم بثمناشرتُ «له عظة بعنوان و 

 The blood of CHRIST was shed to buy are souls 

 إن دم املسيح سفك لكي يشرتي نفوسنا. 

واملعمــداين لــه تقليــد كنســي خــاص بالطائفــة املعمدانيــة، ولــذلك بقيــة العظــة تســري يف هــذا  
دون أن » اشــرتيتم«وســربچن مثــل األنبــا بيشــوي ال يعــرف كيــف مييــز بــني املبــين للمجهــول  .االجتــاه

 لثمن.ومن قبل ا اشرتىحيدد النص أن هناك من 

أل�ـا  ؛فهـو أن سـربچن مثـل املطـران مل يقـرأ كلمـات الرسـول بدقـة ،ما هو مدهش حقاً  أمَّا 

                                                           
 .١٨٧١أغسطس  ٦أُلقيت يف  والعظة The Spurgeon Archiveكة اإلنرتنت موقع على شب )١(
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امـتالك اهللا لنـا  هـا تتحـدث عـنولكن ،ال تقدم تعليماً عـن الفـداء حسـب التقليـد اإلجنيلـي املعمـداين
 يف يسوع املسيح.

دعيـــت «لرســـول إذ يقـــول ا ،ن العبيـــد واألحـــرارعـــ) والـــنص كـــامالً هـــو ٢٣: ٧كـــو ١ويف ( 
مث يقلــب الرســول الوضــع  ،»وأنــت عبــد فــال يهمــك. بــل إن اســتطعت أن تصــري حــراً فاســتعملها..

 :االجتماعي برمته

 من دعي يف الرب وهو عبد فهو عتيق الرب" - 

 كذلك أيضاً  

 .)٢٢: ٧كو ١» (احلر املدعو هو عبد للمسيح" - 

قـد «ضـاً صـيغة املبـين للمجهـول والسـبب هـو أي ،وخالصة القول أنه ال يوجد عبد وال حـر 
) كلمـات السـفر هـي صـدى لكلمـات ١٧: ٢٢ويف (رؤ  .»اشرتيتم بثمن فـال تصـريوا عبيـداً للنـاس

 ."ومن يرد فليأخذ ماء حياة جماناً «إشعياء 

 لعل هذا هو آخر مسمار يف نعش الثمن حسب تصور األنبا بيشوي. 

(العدل اإللهي
5F

١( 

 ،فـإن الـذين سـلموا اإلميـان اإلجنيلـي ،بـا بيشـوي هـذا العنـاءاألناليت كتبها نبذة ال تتطلب ال 
أي عقيـــدة الفـــداء والكفـــارة لنيافـــة األنـــا بيشـــوي قـــد جعلـــوا هـــذه الفقـــرة قصـــرية وذلـــك بـــالعودة إىل 

 ٣٩٣د. چورچ بوست وحتـت العـامود اخلـاص بالعـدل ص  -الطبعة الرابعة فهرس الكتاب املقدس 
عـن الـرب  ٢٣: ٢بـط ١ - "حنـن فبعـدل"ص: لـيف قـول ال ٤١: ٣٣جند أن العدل وردت يف (لوقا 

                                                           
نرجو من القارئ مراجعة الفصل اخلاص بالعدل اإلهلي يف كتاب "موت املسيح على الصليب حسب تسليم اآلباء" د. جورج  )١(

 www.coptology.com، منشور على موقع ٥٥٩ - ٤٨٣، ص ٢٠٠٩حبيب بباوي، 
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 )."سليم ملن يقضي بعدليكان "نفسه أنه 

فهــو علـى لسـان أهــل اجلزيـرة عنـدما عــض ثعبـان يــد  ،أي العـدل األرضـي ،أمـا املبـدأ نفســه 
ويف (كـو  ٤: )٢٨(أع » البـد أن هـذا اإلنسـان قاتـل مل يدعـه العـدل حييـا« :القديس بـولس فقـالوا

 الرسول أن يقدم السادة معاملة عادلة. ) يطلب١: ٤

ـــــور (  ـــــديس ١١ - ١٠: ٨٥شـــــرح كلمـــــات المزم ـــــا... للق ) الرحمـــــة والحـــــق تالقي
 أوغسطينوس:

 ."العدل والسالم أصدقاء ال ميكن أن يفرتقا" 

 ،جرت الرمحة واحلق معًا لكي يلتقيا. احلق يف أرضنا، أرض األمة اليهودية" 
وأين الرمحة؟ حلت على  .؟ هو كان يف استعالن اهللا أرض األمم. وأين احلقيفوالرمحة 

ولكن اهللا مل يرفض حىت أولئك. كال كيف  ،الذين تركوا إهلهم والتفتوا إىل الشياطني
دعو الذين هربوا بعيدًا والشعب الذي تركين، أميكن أن يرفض اهللا وهو الذي قال: 

بونين، ولذلك يقول املزمور دعوهم، لكي يعرفوا أنين أفتش عنهم أل�م مل يريدوا أن يطلأ
معلنًا الرمحة واحلق أسرعا الرب والسالم تالمثا (من قبلة). تصرفوا بعدل وعندئذ جتدون 

يف شرح  ٤جملد  - ٨٥وهو  ٨٤(شرح مزمور  "لكم العدل والسالم..السالم لكي يقبِّ 
 ).٢١٥ص  M. Boulding املزامري للقديس أوغسطينوس ترمجة
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 الحاشية األولى
 

 )١٨: ١اهللا ُمعلن من السماء (رو غضب 

 
قوة اهللا للخالص لكـل مـن يـؤمن «تبدأ باستعالن اإلجنيل  Thesisرسالة رومية هي أطروحة  

). اليهودي ألن اليهود كان هلم معرفة بالشريعة واملواعيد والربكـة ١٦: ١» (لليهودي أوًال مث اليوناين
هــؤالء الــذين هلــم  ،ا النــاطقون باللغــة اليونانيــة). أمــا األمــم أو اليونــانيون وهــم هنــ٤: ٣ - ١٧: ٢(

 -مث ينتقـــل الرســـول لكـــي يصـــف حالـــة اإلنســـانية يف التمـــع الرومـــاين  ).١٤: ٢شـــريعة الطبيعـــة (
 Homosexualيث دافع أفالطون عن العالقات اجلنسية املثلية ح Greco - Remonاليوناين 

 ).٣٢ - ١٨: ١الرسول بولس يف (هي العالقات الشاذة اليت ذكرها و  Phaedrus حوار يف

 ؟)١٨: ١كيف نقرأ بدقة كلمات (رو  

عــادة األخــوة اإلجنيليــني هــي تقســيم آيــات الكتــاب املقــدس للــوعظ، والتقســيم يــؤدي إىل  
 :يتسبب يف خلل كامل

 فقدان الرؤيا الشاملة ملوضوع ورد يف األسفار األخرى. -١ 

 عات.فقدان عالقة موضوع العظة بغرية من املوضو  -٢ 

 الغضب مثال صارخ على ما فقد. 

عــن لطــف اهللا وإمهالــه وطـــول «وإمنـــا أعلــن  ،مل يقــف الرســول عنــد الغضــب اإلهلــي :أوالً  
). وحيــذر الرســول ٤: ٢» (غــري عــامل أن لطــف اهللا إمنــا يقتــادك إىل التوبــة«). مؤكــداً ٤: ٢» (أناتــه
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 ة.وهو يوم الدينون ،مث يؤكد أن يوم الغضب آت ،من قساوة القلب

). مث يصـل إىل أن ٢٠ - ٩: ٣خلطيـة (ا Universalityينتقـل الرسـول إىل كونيـة  :ثانياً  
 ،»قصـاص مـن اهللا«). أضـافت ترمجـة ڤـان ديـك ١٩: ٣اليهود واألمم معاً الكل حتـت دينونـة اهللا (

والثانيـة هـي حكـم فيـه إيقـاع األمل  ،كـمحألن األوىل هـي  ،والفرق كبري بني الدينونة وبني القصاص
 بر اهللا. ولكن هذا يقود الرسول إىل ،والتعذيب

 هذا الرب ظهر: بر اهللا. :ثالثاً  

أي مل يكــــن لكــــل أحكــــام النــــاموس دور يف  ،)٢١: ٣بــــدون الشــــريعة أو النــــاموس ( -١ 
 ."اآلن فقد ظهر بر اهللا بدون الناموس مَّاأ«أو إن شئنا الدقة عدل اهللا  ،استعالن بر اهللا

). ألن النـاموس حيكـم ٢١: ٣مشهوداً له من النـاموس واألنبيـاء (ولكن ظهور بر اهللا  -٢ 
 واألنبياء يعلنون الرمحة اآلتية. ،على اخلطاة

بـــر اهللا باإلميـــان بيســـوع املســـيح لكـــل الـــذين «بـــل  ،هـــذا الـــرب لـــيس موضـــوعاً غامضـــاً  -٣ 
 .)٢٢: ٣» (يؤمنون

 ،)٢٤: ٣» (نعمتــهمتــربرين جمانــاً ب«يقــول: مــن ســوء حــظ األنبــا بيشــوي أن الرســول  -٤ 
 ».نعمة اهللا«و » جماناً «والحظ كلميت  .وليس بصب الغضب على االبن

ولعــل مــا يزيــد  ،»بالفــداء الــذي بيســوع املســيح الــذي قدمــه اهللا كفــارة باإلميــان بدمــه« -٥ 
إن إظهــار بــر اهللا مــن أجــل الصــفح عــن اخلطايــا الســالفة  :ســوء حــظ املطــران هــو أن الرســول يقــول

 .)لطف اهللا وإمهالهبتهني تسأم  ٤: ٢هو نفس التعبري الذي سبق وقدمه يف (بإمهال اهللا. و 

 ؛وهنــا يضــرب الرســول بيــد مــن حديــد علــى افتخــار اليهــود، إذ ال يوجــد افتخــار بــاملرة -٦ 
وهـــو مـــا يقدمـــه اهللا «) ولـــذلك يتـــربر اإلنســـان باإلميـــان ٢١: ٣ألن بـــر اهللا معلـــن بـــدون النـــاموس (

 .)٣٠: ٣» (للكل
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 اهللا على االبن المصلوب؟ أين غضب 

واحملــــور األساســــي هــــو الفــــداء الــــاين  ٣يف أصــــحاح  ٣١ - ٢١اآليــــة عشــــر آيــــات مــــن  
 بسبب عدم قدرة الناموس... فأين الغضب إذن؟

ألن الناموس ينشئ غضباً. إذ حيـث لـيس نـاموس لـيس « :) يقول الرسول١٥: ٤يف (رو  
يقـول ) ٩والحـظ أن الرسـول يف (رو  ،البشـر هو الـرفض اإلهلـي ألعمـاليس الغضب ل .»أيضاً تعد

» حســب اختيــار اهللا«مؤكــداً أنــه  ،وهــو ينــاقش يف أطروحــة تارخييــة وضــع اليهــود، وســبب اختيــارهم
سـنة علـى مـا  ٤٠٠وبعـد أكثـر مـن  .وليس حسب أعمال اليهود أل�م مل يكونوا أبـراراً  ،)١١: ٩(

أحببـت يعقـوب «ألن  ؛فر التكـوينحدث ليعقوب وعيسو وهو ما لـيس لـه عالقـة مبـا حـدث يف سـ
). بــل ٢٣: ٢٥مل تكــن علــى مــا حــدث يف ســفر التكــوين (تــك  ،)١٢: ٩(رو » وأبغضــت عيســو

ألنــه ومهــا مل « ؛ومل تكــن احملبــة والبغضــة بســبب األعمــال ،)٣ - ٢: ١علــى لســان النــيب مالخــي (
ن األعمــال بــل مــن يولــدا بعــد وال فعــال خــرياً أو شــراً لكــي يثبــت قصــد اهللا حســب االختيــار لــيس مــ

 ).١١: ٩(رو » الذي يدعو

ــــذلك كلمــــات ا  ــــرأ بدقــــةلول ــــيب مالخــــي جيــــب أن تُق ــــتم مبــــا " :ن ــــرب. وقل ــــال ال ــــتكم ق أحبب
وأحببـت «أليس عيسو أخاً ليعقـوب. يقـول الـرب " :ورد إسرائيل هو ،هذا سؤال إسرائيل "أحببتنا؟

والبغضــــة هنــــا ليســـــت  .»يعقــــوب وأبغضــــت عيســــو وجعلــــت جبالــــه خرابـــــاً ومرياثــــه لــــذئاب الربيــــة
وإمنــا حســب التفســري اليهــودي نفســه هــو بقــاء عيســو خــارج دائــرة  ،وليســت حــىت الــرفض ،الكراهيــة

وإمنــا ألن اختيــار اهللا لــيس بســبب خــري أو شــر البشــر. هــو رفــض  ،لــيس بســبب أعمالــه ،اختيــار اهللا
 ).٤٦: عامود ١٢لى سفر مالخي جملد ع Midrash Rabba. (راجع اهللا لعيسو

وإمنـا ألن كـل شـيء  ،ذا فهم علماء اليهودية أن البغضة ليست العمل املضاد للمحبـةوهك 
ما يتمتع بالرمحـة هـو مـا يـدخل يف تـدبري فولذلك  ،يف الكون هو من عمل الرمحة اإلهلية (ِخ ْس ْد)

وصــف بأنــه ُرذل لــيس ألنــه يُ  ،ومــا ال يــدخل يف دائــرة االســتعالن اإلهلــي ،اهللا الســتعالن اســم يهــوه
احملبـــة وضـــدها  -االختيـــار ضـــده الـــرذل  :الثنائيـــات وإمنـــا ألن اللغـــة اإلنســـانية ال تعـــرف إالَّ  ،رشـــري
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عمالً إرادياً كمـا يف حالـة البشـر. ومـن يتـابع بقيـة معـىن مالخـي يـرى   تولكن البغضة ليس ،البغضة
أعمـال الشـر يف بل حيتقرون امسه ويقربون خبزاً جنساً على مذحبـه وبقيـة  ،كيف ال يُكرِم إسرائيل اهللا

). ولعـــل القـــارئ الفطـــن يـــدرك مـــن عبـــارة الرســـول بـــولس وهـــو يصـــارع مـــع ١٤ - ٦: ١(مالخـــي 
القســـاوة قـــد حصـــلت جزئيـــاً «ســـبب قبـــول األمـــم اإلجنيـــل ورفـــض إســـرائيل للمســـيح ولإلجنيـــل إن 

 :مث الحظ دقة تعبري الرسول ،)٢٥: ١١األمم ( ءإلسرائيل إىل أن يدخل مل

 ."م أعداء من أجلكممن جهة اإلجنيل ه" - 

 .)٢٨: ١١(رو » وأما من جهة االختيار فهم أحباء من أجل اآلباء" - 

واحملبـــــة علـــــى جانـــــب آخـــــر. املشـــــكلة ليســـــت يف  ،فكيـــــف تكـــــون العـــــداوة علـــــى جانـــــب 
ورغــــم عــــداوتم لإلجنيــــل يظلــــون أحبــــاء ألنــــه ال توجــــد  ، الــــذين اختــــاروا العــــداوةيفوإمنــــا  ،اإلنســــان

ألن هبـات اهللا ودعوتـه هـي بـال « :ولـذلك خيـتم الرسـول برهانـه ، احليـاة اإلهليـةازدواجية أو ثنائية يف
 .)٢٣: ١١» (ندامة

كنـتم أنـتم مـرة ال « :هو خطاب الرسول لألممف ،أما ما هو جدير جداً باملالحظة الدقيقة 
لكـي  تطيعون اهللا ولكن رمحتم بعصيان هـؤالء (اليهـود) هكـذا هـؤالء (اليهـود) أيضـاً اآلن مل يطيعـوا

 .)يرمحوا برمحتكم (قبول اإلجنيل بواسطة األمم

 :والخالصة 

 .)٢٢: ١١(رو » ألن اهللا أغلق على اجلميع معاً يف العصيان لكي يرحم اجلميع" - 

ـــه تعـــين » أغلـــق علـــى اجلميـــع«والكلمـــات األخـــرية   ز بســـبب اخـــتالف اجلـــنس أو مل مييِّـــأن
 لكي يعاقب اجلميع.ال  ،بل عامل الكل معاً لكي يرحم اجلميع ،العرق

في العظة الثالثة على رسالة رومية للقديس يوحنا ذهبي  ١٨: ١تفسير رو 
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 الفم

الحظوا االجتاه الذي يسري فيه بولس، ألنه بعد كلمات التشجيع املرتفقة يتجه " 
ألنه  ؛ن اإلجنيل هو سبب اخلالص واحلياةإاخلطاب إىل ما هو خميف. بعد أن قال 

يذكر ما جيعلهم خيافون ويسمعون. على حنو عام  ،اخلالص والرب اليت تنشأ» قوة اهللا«
ومبا هو  ،بل باألكثر يهتمون مبا خيافون ،باخلريات اآلتية» وعد«ال يهتم البشر مبا هو 

د فقط عِ لذلك حرص الرسول أن يقدم هلم اجلانبني معاً. وحى اهللا نفسه مل يَ  ؛ُمؤمل
اء اليهود ميزجون ما هو سار مبا هو خميف، بل بالتهديد جبهنم، وكذلك أنبي ،بامللكوت
وبعد ذلك ما هو  ،ولكنه قدم ما هو خري يف أول اخلطاب ،ج الرسول خطابهمز وهكذا 

أما ما هو  ،خميف ومؤمل، ألن الوعد باخلريات هو ما يقود إىل غاية حددها اهللا نفسه
لنيب اخلريات أوالً خميف فهو االبتعاد عن مواعيد اهللا واالحندار حنو الشر. وهكذا وضع ا

إذا أردمت ومسعتم وأطعتم تأكلون خريات األرض ولكن إن رفضتم وعصيتم « :قائالً 
 .)السبعينية ٢٠، ١٩: ١(إش » تؤكلون بالسيف

إذ يقدم خطابه على نفس املنوال. لكن  ،وهنا يفعل الرسول ذات الشيء 
، واحلياة ليس بأي الحظوا ماذا يريد بولس ألن املسيح جاء لكي يعطي الغفران، والرب

بل تأمل لكي يعطي. أما  ،هذه كلها بل بالصليب العظيم والفائق، وهو مل يعطِ  ،وسيلة
فإن الدينونة يف انتظاركم. هنا تستطيعون أن  ،تستخفون بالعطايا بتهكمٍ كنتم إذا  

ن علِ فكيف أُ  ،»ألن غضب اهللا معلن من السماء«ت لغة الرسول تالحظوا كيف تغريَّ 
يف تعليم املسيح،  نٌ فإننا جنيب بأن هذا مدوَّ  ،إذا سأل مؤمن هذا السؤال غضب اهللا؟

هؤالء بأن دينونة اهللا هي يف  تفإن الرسول ُيسك ،ا إذا سأل غري مؤمن من األممأمَّ 
دليل غري قابل للدحض على ما يفعلونه هم أنفسهم... وهي الاعات واألوبئة 

ا ما هو جديد يف بون، أمَّ جلماعة كلها يعاقَ ألن الكل معًا الفرد الواحد وا ؛واحلروب
ولكن التأديب ال خيضع لنفس  ،فهو أن التأديب سيكون عظيمًا وعامًا للكل ،األمر

املقاييس يف كل احلاالت، ألن ما حيدث هو لإلصالح وليس لالنتقام 
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Vengeance» " والعبارة  ،من الرتمجة اإلجنليزية ٣٥١ - ٣٥٠ص  ١١(جملد
من أقوال قادة  ٣٥١ب املرتجم وعلق عليها يف حاشية على ص األخرية مل تعج

 اإلصالح تعليقاً خائباً).

شـــرح ذهــــيب الفــــم ال حيتــــاج إىل تعليــــق، البشــــارة تســـبق الوعيــــد والتهديــــد لــــيس جــــزءاً مــــن  
  بل هو اجلانب اآلخر، مث اإلصالح هو غاية التأديب وليس االنتقام. ،البشارة
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 الحاشية الثانية
 

 ؛و نفسه خطايانا في جسده على الخشبةالذي حمل ه"
 "الذي بجلدته ُشفيتم. لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر

 )٢٤: ٢بط ١(
 "الذي لم يعرف خطية صار خطية"

 )١: ٥كو ٢(

 
 .وهــــو: مــــاذا فعــــل املســــيح الــــرب ألجلنــــا ،تصــــب هــــذه األقــــوال اإلهليــــة يف مصــــب واحــــد 
العــام يــؤدي بنــا إىل الوقــوع يف بــراثن العصــر  تقســيم هــذه األقــوال وعزهلــا عــن الســياقنالحــظ أن و 

مث جيـد شـفاًء لغضــبه يف مـوت االبــن الوحيـد علــى  ،اإللـه الــذي جيـد لــذة يف معاقبـة اخلطــاة :الوسـيط
 الصليب.

 )٢٤: ٢بط ١أوًال (

 لكي يصل إىل آالم الكنيسة بشكل عام. ١٨النص الكامل يبدأ من عدد  

» ون فهــــذا فضــــل عنــــد اهللا ألنكــــم هلــــذا دعيــــتمإن كنــــتم تتــــأملون عــــاملني اخلــــري فتصــــرب " - 
 ). ولكن كيف ميكن لنا أن حنتمل اآلالم.٢٠(
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 "املسيح تأمل ألجلنا" - 

 ."تاركاً لنا مثاًال لكي تتبعوا خطواته«وبذلك  

 فما هو مثال الذي تركه املسيح 

 "،الذي مل يفعل خطية وال وجد يف فمه مكر" - 

 "،الذي إذ شتم مل يكن يشتم عوضاً " - 

 .)٢٣ - ٢٠» (وإذا تأمل مل يكن يهدد بل كان ُيسلم ملن يقضي بعدل" - 

 والحظ: ،هذا هو املثال الكامل 

 تأمل ألجلنا. -١ 

 مثاًال نتبع خطواته. -٢ 

 مل يفعل خطية. -٣ 

وآالم الــــرب كانــــت بيــــد اليهــــود وبواســــطة  ،هــــذه هــــي صــــفات املســــيح وحقيقــــة شخصــــه 
وهــذا  ،بــل عســكر بــيالطس ،اآلب هــو الــذي جلــد االبــنيكــن  فلــم ،ال بواســطة (اآلب) ،الرومــان

 يراه حىت األعمى.

بــل لكـــي ، ال، ألن اهللا اآلب عاقبــههـــل  ".الــذي محــل خطايانــا يف جســـده علــى اخلشــبة" 
 ).٢٤: ٢( "منوت حنن عن اخلطايا فنحيا للرب"

تفســـري  هـــذا. ال تعـــين بـــاملرة أنـــه وضـــع اخلطيـــة أو اخلطايـــا علـــى كيانـــه» محـــل خطايانـــا" - 
ألن املرضـى بالشـعور  ه؛خرايف له جذور يف حياة الذين هـم أسـرى للشـعور بالـذنب، ومل يتحـرروا منـ

 :بالذنب يظنون أن اخلطية
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 هلا كيان مادي داخل كيا�م. -١ 

 أ�ا محل ثقيل أو سالسل حول كيا�م. -٢ 

الـذي «فسـه أما األصحاء، هؤالء يعرفون أن اخلطيـة يف القلـب... كمـا قـال الـرب يسـوع ن 
خيرج من اإلنسان ذلك ينجس اإلنسان، ألنه من الداخل مـن قلـوب النـاس ختـرج األفكـار الشـريرة: 

جهــل، مجيــع هــذه الشــرور ختــرج مــن  -. كربيــاء -خبــث. -طمــع  -ســرقة  -قتــل  -فســق  -زىن 
). وألن ممــا يف القلــب مــا هــو راســخ وقــابع يف ٢٣ - ٢٠: ٧(مــرقس » الــداخل وتــنجس اإلنســان

) ومــا يصــدر مــن ٤٥: ٦لــو  - ٣٤: ١٢ليــتكلم ويعــرب اللســان كمــا قــال الــرب نفســه (مــىت القلــب 
القلب هو مكان اخلطيـة وهـو الـذي تـنجس  ، أي). وألن الداخل١٨: ١٥الفم هو يف القلب (يف 

 .)٢٣: ٢(رو » ختان القلب بالروح ال ختان اجلسد«جاء تعبري الرسول بولس عن  ،باخلطية

 تصور أسرى الخطايا خرافة حمل الخطايا حسب

 ،الفكــر اخلــرايف هــو الفكــر الــذي ال أســاس لــه يف الواقــع والــذي يعتمــد علــى اخليــال وحــده 
وحتـول كـل شـيء يف حيـاة اإلنسـان إىل أعـداء أو  ،وخيلـق الصـور واحملتويـات الـيت تزيـف الواقـع نفسـه

لــو   .اهلــواء الفــارس الــذي كــان حيــارب طــواحني» تدون كيشــو « ةقــوى خارجيــة حياربــا مثــل أســطور 
لكـــان عـــالج اخلطيــة ســـهل بـــل ســريع. لكـــن للخطيـــة  ،لخطيـــة وجــود خـــارج اإلنســـان نفســهلكــان 

جـــذور يف القلـــب وجـــذور مصـــدرها اإلنســـان نفســـه، فكيـــف تُنقـــل خطايانـــا إىل الـــرب يســـوع علـــى 
الصليب؟ هذا السؤال الذي فشلت كل نظريات خلقت يف العصـر الوسـيط منـذ أنسـلم حـىت األنبـا 

 الث مروراً باألنبا موسى مث باألنبا بيشوي يف اإلجابة عليه.شنودة الث

الفشـــــل يف إدراك ســـــليم للعالقـــــات العضـــــوية بـــــني اخلطيـــــة واملـــــوت. ومشـــــكلة جيـــــل  -١ 
وإذا قــرأ العهــد اجلديــد  ،أنــه ال يقــرأ العهــد اجلديــد نفســه يهــ ،عاصــرناه والزال ميســك بامليكروفــات

 يد.حيشر فكره يف كل مقاطع وآيات العهد اجلد

). مث ١٢: ٥التعلــيم الرســويل يؤكــد أن اخلطيــة دخلــت إىل العــامل وباخلطيــة املــوت (رو  -٢ 
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). بــل حــىت الــذين مل ١٢: ٥» (هكــذا عــرب املــوت إىل مجيــع النــاس إذ أخطــأ اجلميــع« ؟مـاذا حــدث
 ،وهـي فـرتة مل يكـن فيهـا شـريعة مكتوبـة ،الرسول من آدم إىل موسى ميكونوا يف جنة عدن وحدده

أنفســهم مــاتوا رغــم عــدم اشــرتاكهم يف خطيــة آدم، أل�ــم اشــرتكوا يف مــوت آدم. والكنــائس  هــؤالء
ـــاأ ،الشـــرقية األرثوذكســـية تعلـــم بوراثـــة املـــوت الكنـــائس الغربيـــة منـــذ أوغســـطينوس فاإلنســـان ورث  مَّ

 .ذنب آدم وخطية آدم

يــة األوىل ويف مناســبة حــاول فيهــا األنبــا بيشــوي تزويــر عبــارة القــديس أثناســيوس عــن اخلط 
» اخلطيــة األصــلية«فــالتعبري  ،مث عــاد وســحب مقالتــه مــن اإلنرتنــت ،»اخلطيــة األصــلية«هلــا إىل وحوَّ 

مصـر ووقـوع بعـض علمـاء الالهـوت األرثـوذكس إىل غري معروف يف الشرق حىت جمـيء اإلرسـاليات 
ززيــوالس  أســرى الــرتاث الغــريب الــذي أطلــق عليــه علمــاء الالهــوت األرثوذكســي املعاصــرين لنــا مثــل

(فرتة السيب البابلي لألرثوذكسية ،سيدويارناس ورومان
6F

١(. 

هكــذا صــارت العالقــة العضــوية بــني اخلطيــة واملــوت  "،خبطيــة واحــد مــات الكثــريون" -٣ 
القضــــاء علــــى و ). ٢١: ٥مــــع  ١٧: ٥(رو » اخلطيــــة متلــــك يف املــــوت«ألن  ؛عالقــــة جيــــب فصــــلها

ولــذلك بعــد أن عــرض الرســول  ،طيــة أي املــوتبــل علــى عائــل اخل ،املــوت هــو قضــاء علــى العالقــة
م التعلـــيم عـــن فصـــل العالقـــة بـــني دِّ يقـــ ،عالقـــة اخلطيـــة واملـــوت ودخـــول املـــوت إىل حيـــاة كـــل البشـــر

وهــو نفــس  ،)٢: ٦(رو » متنــا عــن اخلطيــة«). وجــاء التعبــري الــدقيق ٦اخلطيــة واملــوت يف (رو ص 
مــات علــى  ،تيــق أو القــدمي أو اآلدمــيلقــد مــات الع .»منــوت عــن اخلطايــا« :تعبــري القــديس بطــرس

املعموديــــة هــــي « : إنوهــــو مــــا يــــدعو ذهــــيب الفــــم ليقــــول ،ولــــذلك جيــــب أن منــــوت حنــــن ،الصــــليب
) والحـــظ عبـــارات ذهـــيب الفـــم يف نفـــس ١١مـــن جملـــد  ٤٠٥ص  ٦(عظـــة علـــى روميـــة » الصـــليب

 :العظة

 -ا حنن يصبح بالنسبة لن، الصلب والدفن بالنسبة للمسيح. املعمودية هي الصليب"

                                                           
ومانيدس "اخلطية اجلدية"، وهو حبث يؤكد أن القديس بولس ليس من تالميذ القديس أغسطينوس، ليس راجع حبث األب ر  )١(

 The Ancestral Sin - J.S.Romanides, 1998بسبب املسافة الزمنية، بل الختالف التعليم نفسه: 
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أما حنن فنموت عن اخلطية،  ،ألنه هو مات ودفن فعالً  -رغم اختالف األسلوب 
بل بشبه موته ولكن يف كلتا  ،ننا دفنا معه بذات موته ودفنهإولذلك ال يقول الرسول 

ولكن موت جسد املسيح هو ليس موت اخلطية ألن موت  ،احلالتني املوت واحد
 ٤٠٥ص  ٦(عظة على رومية » قي يف احلالتنياخلطية هو موتنا حنن واملوت هو حقي

 .)١١من جملد 

وإمنـا  ،املسيح يسمح جلسده باملوت ليس لكي يدفع الثمن ويأخذ أو يلتقي غضب اآلب 
إنسـاننا العتيـق قـد صـلب معـه « :لكي متوت اإلنسانية فيه. هـذه اإلنسـانية الـيت يقـول عنهـا الرسـول

مع املسيح لكي متـوت الطبيعـة األوىل اآلدميـة وتقـوم لبنا ). لقد صُ ٦: ٦(رو » ليبطل جسد اخلطية
وهو ما ينقلنا حنن يف سر املعموديـة إىل  ،الطبيعة اإلنسانية اجلديد. هذا التحول حدث للرب نفسه

 .)٨: ٦(رو » فإن كنا قد متنا مع املسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه«ذات التحول احلقيقي 

التعليم األرثوذكسي والتعليم مشكلة األنبا بيشوي هي التأرجح بين 
 اإلنجيلي

بـدأت املشـكلة وقـد  .)٢٥(ص » املـوت النيـايب« :تظهر هذه املشكلة حتت عنـوان جـانيب 
ينــادي الــبعض يف « :يقــول املطــران .»ألجلنــا» = «اعنَّــ«ألن  ؛بعــدم فهــم ملــا جــاء يف اللغــة العربيــة

). وأضــاف املطــران مــن ٢٥(ص » ازماننــا احلاضــر بــأن الســيد املســيح مل ميــت عنــا بــل مــات ألجلنــ
مبعـىن أنـه مل ميـت علـى الصـليب بـدالً « :عنده تفسرياً مل جنـده عنـد أحـد سـوى األنبـا بيشـوي نفسـه

 .)٢٥(ص » بل مات بنا وبذا نكون قد متنا معه ،عنا

الراسـخة يف وجدانـه وفكـره مـن » الفديـة«وهي  ،ويظهر اجلانب اآلخر من مشكلة املطران 
لـو  » ومـا معـىن الفديـة إن مل تكـن عوضـاً عمـن افتـداهم: "ية الـيت يدرسـها فهـو يقـولاملصادر اإلجنيل

كنا قد متنا مع املسيح يوم صلبه يف يوم الفـداء فمـا هـو لـزوم الفديـة؟ إننـا يف هـذه احلالـة نكـون قـد 
 .)٢٥(ص » دفعنا مثن اخلالص بأنفسنا يف يوم الصليب
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 ،ية = العمل الوحيد الـذي مت يـوم الصـلبوتولعل القارئ أدرك اآلن أن دفع الثمن = الفد 

املعــــرب عــــن » كتــــاب علــــم الالهــــوت النظــــري«وهــــو تعلــــيم بروتســــتانيت ال ميكــــن ألي إنســــان درس 
 :وهذه هي األدلة على ما نقولأن ينكره، الهوت الكنيسة اإلجنيلية 

 ما هو تعريف الكفارة والتكفري واالرضاء واإليفاء والنيابة؟ - ٥س " 

وذلك للتعبري عن كون الكفارة إيفاء كل مطالب  ،يفاء العدل حقهالكفارة إ" 
 - ٨٢٢(ص » العدل حىت مل يبقى شيء يطالب به اخلاطئ املؤمن أمام العدل اإلهلي

 .)١٩٧١دار الثقافة املسيحية  -علم الالهوت النظامي  - ٨٢٣

 مث يكمل الكتاب التعريف 

القدمي) والتكفري من  اإليفاء مأخوذ من االصطالحات الشرعية (العهد" 
االصطالحات اليهودية املختصة بالنظام املوسوي... حتويل غضب اهللا إىل رضى بناء 

 .)٨٢٣(ص » على وساطة املسيح

اإليفاء بأكثر تفصيل اإلشارة إىل كل ما فعله املسيح ليويف مطالب الناموس " 
ايب وقصاص أي إيفاء املسيح ليس ماليًا بل هو عق«). وأيضًا ٨٢٤(ص » اهللا وعدله

 .)٨٢٥(ص » إيفاء عن اخلطاة

واخلالصة أن مفاد تعليم الكتاب أن املسيح أوىف العدل اإلهلي عن خطايا " 
 .)٨٢٥(ص » البشر... فهو أوىف العدل اإلهلي حقه

 وعن لفظة الفداء يقول كتاب علم الالهوت النظري: 

ر نسبتها إىل اإلنسان أما لفظة الفداء فيعرب با عن نتيجة كفارة املسيح باعتبا« 
ألنه قال با الفداء أي التخلص من لعنة الشريعة ومن عبودية اخلطية ومن القصاص 
األبدي بواسطة عمل املسيح الذي دفع عنه فدية دمه الكرمي كما قيل أي ابين اإلنسان 
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 - ٧: ١أف  - ٢٨: ٢٠، أع ٢٨: ٢٠(مىت » أتى ليبذل نفسه فدية عن كثريين
 .)" (ذات املرجع)١٢: ٩عب  - ١٩، ١٨: ١بط ١

مـــــا يــــذكره املطـــــران األرثوذكســـــي، عنـــــدما يســــأل: مـــــا معـــــىن كلمـــــة هـــــو ذات ألــــيس هـــــذا  
 - ٦: ٢تيمـو ١ - ٢٨: ٢٠حينما يقول ليبـذل (املسـيح) نفسـه فديـة عـن كثـريين (مـىت » الفداء«
 .)٢١ - ٢٠(راجع ص  ")١٩ - ١٨: ١بط ١

) ٢٥عــاد إىل صــوابه يف (ص ، إالَّ أنــه شــرب مــن هــذا املصــدروبــالرغم مــن أن املطــران قــد  
 ٣: ٦(رو » حنن صلبنا مع السيد املسيح ودفنـا معـه يـوم قبولنـا لسـر العمـاد املقـدس« :عندما يقول

- ٤(. 

إن الــروح القــدس بعمــل ليقــول: " عــاد إىل املــذهب اإلجنيلــي بعــد ذلــكولكنــه ســرعان مــا  
ويأخــذ مــن اســتحقاقات مــوت املســيح  فــائق للطبيعــة ومــوت الزمــان واملكــان يعمــل يف ســر العمــاد

 .)٢٦(ص » ويعطينا... مينحنا الغفران باستحقاقات دم صليبه...

هـــو نقطـــة حموريـــة يف تعلـــيم يوحنـــا كـــالڤن » اســـتحقاقات املســـيح«والغريـــب هـــو أن تعبـــري  
ـــــ ـــــيمؤسِّ ـــــثوقـــــد  ،س املـــــذهب اإلجنيل مـــــن  ٢٥الفصـــــل  يف ورد بشـــــكل مفصـــــل يف الكتـــــاب الثال

Institutes of the Christian Religion  غـري معـروف بـاملرة يف األرثوذكسـيةتعبـري هـو و، 
فهــو مل يلتحــق  ،وال أظــن أن املطــران درس هــذا ،نقطــة حموريــة أيضــاً يف تعلــيم لــوثريعتــرب وهــو بــدوره 

وحركة اإلصالح ال تُدرس يف اإلكلرييكية، ولكـن املطـران بعـد أن وقـع يف  .بأي معهد الهوت باملرة
فوضع استحقاقات مـوت  ،وت والدفن يف املعمودية أراد أن يهرب من الباب اخللفيورطة تأكيد امل

ألن  ؛) وبـذلك خلـع االحتـاد السـري بـني املسـيح واملـؤمن٢٦استحقاقات دم صليبه (ص  -املسيح 
 هذا االحتاد يهدد فكرته اإلجنيلية عن الكفارة ودفع الثمن.

 فكر خرافي لالبتعاد عن االتحاد بالمسيح

حنــن مل نكــن موجــودين « :ألنبــا بيشــوي وهــو حيــاول اإلفــالت مــن االحتــاد باملســيحيقــول ا 
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هـل نأخـذ حالـة عـدم احملدوديـة » قبل أن توجد لكي نشارك املسيح تقدمي نفسه فدية من ألفي عام
 .)٢٦(ص  "لكياننا البشري احملدود بالزمان واملكان؟

 :ويقدم احلل اخلرايف 

ألننا من نسـله حبسـب  ؛هذا صحيحو  "،يف الفردوس حنن كنا يف صلب آدم حينما أخطأ" 
 :هذا حق. مث يقدم حًال خرافياً يريد به أن يتجاوز االحتاد بالرب -طبيعتنا البشرية 

ألن الســــيد املســــيح مل ينجــــب نســــالً جســــدياً مثــــل آدم، بــــل الــــروح القــــدس جيــــدد هــــذه " 
). حنـن نصـري أوالداً ٦: ٣اء والـروح (يـو الطبيعة يف املعمودية ومينحنا التبـين بـالوالدة اجلديـدة مـن املـ

هللا يف املعمودية وننتقل من االنتساب إىل آدم إىل االنتسـاب إىل السـيد املسـيح وبـذا نصـري أعضـاء 
 .)٢٧، ٢٦(ص » يف جسده أي الكنيسة اليت هو رأسها

وجـاء بـالروح القـدس  ،كيف يتم االنتسـاب والنقـل؟ تـرك متامـاً صـلب الـرب وموتـه وقيامتـه 
مث التفـت بعـد رحلتـه الشـاقة إىل كتـاب جتسـد الكلمـة ترمجـة  ،ي ينقـذه مـن هـذه الورطـة الشـديدةلك

مـــع أن أثناســـيوس  ،األب مـــرقس داود لكـــي يقطـــع مـــن شـــرح املعلـــم الكنســـي عبـــارات تؤيـــد كالمـــه
 العظيم يقول صراحة وجهراً:

كل البشر هلكوا بسبب خمالفة آدم، فإن جسده كان أول ما مت ختليصه " 
ريره إذ أن هذا اجلسد هو جسد الكلمة نفسه، وهكذا إذ قد صرنا متحدين جبسده وحت

 .)٦١(املقالة الثانية ضد األريوسيني: » قد خلصنا على مثال جسده

أنك تراب وإىل الرتاب "لقد فقدت اإلنسانية احلياة بسبب آدم ومسعنا القول " 
يي بدم حيُ وق مبشيئة اآلب لكي ، لذا فإن كلمة اهللا احملب للبشر لبس اجلسد املخل"تعود

نفسه هذا اجلسد الذي أماته اإلنسان األول بسبب تعديه، كما قال الرسول: وكرس لنا 
طريقًا حيًا حديثًا باحلجاب أي جسده... فإن كان كل شيء قد صار خليقة جديدة 
فإنه من الضروري أن يكون هناك شخص هو أول اخلليقة، وال ميكن أن يكون هو 
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لضعيف الرتايب... ولذا صارت هناك حاجة إىل آخر وهو الذي يقوم بتجديد اإلنسان ا
اخللقة األوىل وحيفظ اخللقة اجلديدة اليت ستصري. لذلك فمن حمبته للبشر مل خيلق أي 

(املقالة الثالثة ضد » شخص آخر غري الرب ليكون أول طريق اخللقة اجلديدة
 .)٦٥ :األريوسيني

ال يريـــد أن  ،يريـــد االحتـــاد باملســـيح يف صـــلبه ودفنـــه وقيامتـــهلكـــن األنبـــا بيشـــوي الـــذي ال  
ألن دم  ؛فخارســـتيا أيضـــاً بـــل اإل ،لـــيس املعموديـــة وحـــدها ،بـــل يســـاهم يف خلـــع ،يكـــون أرثوذكســـياً 

 فخارستيا.بل يقدم لنا حنن يف اإل -هذه خرافة  -م مثناً لآلب املسيح مل يقدَّ 

ــاإ   فعلــى القــارئ أن يعــود إىل حماضــرات يف مــا جــاء بعــد ذلــك عــن الــدين والــثمن... اخل مَّ
 .www.coptology.com، املنشورة على موقع جتسد الكلمة د. چورچ حبيب بباوي

 ما هو المعنى الكنسي حمل خطايانا في جسده؟

ولــــذلك يقــــول  ،محـــل الطبيعــــة القابلــــة املــــوت، وهــــي الــــيت ماتــــت فعــــالً علــــى الصــــليبأي  
 ."منوت حنن عن اخلطايا فنحيا للرب"ح الرسول بعد ذلك، أننا بسبب موت املسي

 ".فيتمالذي جبلدته شُ " - 

مــا أعظــم الفــرق بــني ف ،فيتم مبــين للمجهــول، واآلب مل جيلــد ابنــهفينا، والفعــل ُشــوحنــن ُشــ 
 وعبارات األنبا بيشوي: ،)٥: ٥٣عبارة النيب إشعياء يف (

ذة حمرمــــة يقبلهــــا إذاً فكــــل لــــ قــــد جلــــد املســــيح الــــذي أحبــــين بالســــياط ومســــر باملســــامري." 
 .)٢٠ - ١٩(ص » اإلنسان قد دفع مثنها السيد املسيح باجللدات احلارقة يف جسده املبارك

الشـــعور بالــــذنب ال يـــؤدي إىل توبـــة، وغـــرس هـــذا الشــــعور يف وهنـــا جيـــب أن ننبـــه إىل أن  
لــدات وإمنــا حنــن شــفينا جب ،ة بــاإلمثعذبــالــذين يؤمنــون بــذلك هــو ابتــزاز رخــيص للــنفس اإلنســانية امل

علينــا الــذنوب  هافينا مــن حيــاة العزلــة الــيت تفرضــجســدنا كملــك خــاص لنــا. وُشــ امــتالكالــرب مــن 
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ـــا ـــاة اخللـــق اجلديـــد لكـــي ُنشـــفى مـــن اســـتقالل  ،واخلطاي ـــا نشـــرتك يف معان ولكـــن آالم املســـيح جتعلن
ن هــذا االســتقالل بالــذات هــو أحــد جوانــب خطيــة آدم الــذي أراد أل Self-autonomyالــذات 

وتــأمل عنــا «ســقط يف قبضــة املــوت، لــذلك جــاء املســيح ف ،شــريعة اخلــري والشــر لنفســههــو  يكــونأن 
فينا من اخلطية ال بالشـعور بالـذنب  ألننا شُ  ؛كما نقول طوال أسبوع البصخة» لكي بآالمه خيلصنا

ـــا بيشـــوي ـــد األنب ـــا لكـــي بالبـــذل نصـــبح حنـــن  ،كمـــا يري ـــا وألجلن ـــه عن ـــذي بـــذل ذات بـــل باالحتـــاد بال
 .)٥: ٦(رو » يف شبه موته لكي نصري أيضاً بقيامته متحدين معه

 )٢١: ٥كو ٢خطية ألجلنا (

 ."جعل الذي مل يعرف خطية، خطية ألجلنا لنصري حنن بر اهللا فيه" 

 ":حبل اجلهل قصري وخينق صاحبه« :يقول أهل الصعيد 

ـــوم إن   ـــان ميكـــن أن ينقـــل مـــن اإلنســـانية للمســـيح. حســـنا هـــذا ي ـــة هلـــا كي تصـــور أن اخلطي
اخلطايـا اجلديـدة الـيت سـوف ترتكـب مـاذا نفعـل يف  أيبعد يـوم الصـلبوت، نصنع ماذا فالصلبوت، 

بعـد مـوت الـرب ألجلنــا وعنـا... وحـىت ال نعــود إىل الفكـر اخلـرايف، علينــا أن نتـذكر أن كلمـة خطيــة 
ة ورد يف تأنيـب الـرب للكهنـوقـد  ،يف هذا النص بالذات هو االسم الطقسي القـدمي لذبيحـة اخلطيـة

). ألن الكــاهن كــان ٨: ٤(هوشــع » يــأكلون خطيــة شــعيب«يقــول الــرب عــن الكهنــة أ�ــم عنــدما 
هذه هي شريعة ذبيحة اخلطية إ�ـا قـدس " ":يأكل من ذبيحة اخلطية حسب كلمات سفر الالويني

أقــداس، الكــاهن الــذي يعلمهــا للخطيــة يأكلهــا. يف مكــان مقــدس تؤكــل يف دار خيمــة االجتمــاع.  
 .)٢٩ - ٢٤: ٦( "ها يتقدسكل من ملس حلم

ر علــى الــوحي أن عــذَّ ولــو كانــت الذبيحــة أو ذبيحــة اخلطيــة حتمــل اخلطيــة بــاملعىن املــادي لت 
بل حىت بعد أن تقدم كل من ملس حلمهـا يتقـدس، ولكنهـا مقدسـة وقـدس  ،�ا قدس أقداسإيقول 

طـران جتـاوز كـل ، ولكـن املأقداس أل�ا صارت خاصة خبدمة الرب وبرفـع اخلطيـة مـن وسـط إسـرائيل
هذا وعاد إىل التعليم املعمداين الذي أشرنا إليه، ومزجه مبـا يف داخلـه مـن غضـب وسـادية ... فهـل 
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 .بعد هذا ميكن قبول هذا اإلنسان يف قائمة املرشحني لكي يكون أب آباء؟ بكل تأكيد ال

 




