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 النعمة –األقنوم  –الجوهر 
 

 ورد إىل املوقع سؤال من األخ أشرف زكي: 
حتياد ابياررو  ارديدع ع ين إني   احتادنياكنيستنا األرثوذكسيي  عياوا عين   يفهل عندنا أباء  -أ

 ؟يأقنوم
سييييت د  ميييين اعشيييير  ارثيييياياركنيسيييي  املسييييكوني   ييي  ارديييير   يفهيييل هنيييياا ميييين أبيييياء  -ب

 ؟املؤمننير تعبري عن   ول اررو  ارددع ع ن  األقنومي االحتادمصط ح 
مصيط ح أريرأل ألني  ال ريلف ع ين  أيوريي   ،بائي  مصيط ح بعيني آحنن نسأل عن  -ج

 .األبديواخللص  وارتبينبدي  املصط حات كارتأر  
 
 
 
 

 األخ ارعزيز/ أشرف
 سل  ربنا يسوع يكو  معكم ويدو  فيكم،

حمياوالت شيريرهت فيدف إىل أثيريت  ،ضيي بسبب ار غي  اري ي سياد يف ارسينوات املا 
اعتبارهيا ريرد بوذريك  ،مين ارنعةي  ايةيي إىل ق يوب وعديول اركثيريين إدرال ارشك وارريبي  

 ل:حتو   ارنعة  ايةي  أ  ، منكرهت  رلقي  ال مت  اركيا  اينسايأنعا  وعلق  أدبي  إ
 .املائت إىل رارد -
 .من املوت ومن اخلطي  ر      د إىل ابن  عب  املست   -
 .مسائي ،من جديد امل  وق من اررتاب إىل خم وق   -
 .(49-42: 15كو 1ص )ه ا م    . من آد  األول إىل يسوع املسيح -
تجعييل علقتنييا بييا  علقيي  عارضيي  ف ،بايميييا  اورييت أيييادي اي  أ   عبيي  فدييد  
 ."ارنعةييي "و "اجليييوهر" :رفظتيييني   يييك،محيييلت اررعيييب  تهدفتسيييايف اركييييا . و  ل  بيييل حتيييو  
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 اكتفييييوا بعبييييارات   ؛ ريييي امنهجييييي    مل يدرسييييوا ارلهييييوت دراسيييي    شيييي اص  أاةجو  بيييي ضييييط عاو 
 رفصل جوهر ارثاروث عن ارنعة . ،طعت من ارسياقق  

 ومغضييوب   ،وهييو ا ب ، دسيييم ا ب واالبيين إىل  اضييب   ت   ،قبييل ذرييك ارفصييل
ركييي  فصييل ا ب  ؛جييوهر ارثيياروث در ييت اخلطييي  إىل أعةيياقهكيي ا و  .وهييو االبيين ،ع ييي 

 ق ع ن عود ارص يب.عن االبن املع   
وركيييي نوضيييح ميييدا اخلسيييارهت ارييين   حيييق باينسيييا  نتيجييي  هييي ا ارفصيييل، وذريييك 

 :دد ه ه املدارن عكا  من ارلز  أ  نارعب ،  
  دبري اخللص –ارنعة   –اينسا   اجلوهر –ارثاروث 

واجيييييييب اروجيييييييود ال  –كيييييييائن   –+ أزيل 
 يستةد كيان  من آرر

 ،رييي  ريي   ييياهت ذا ييي  – ييق ميين ارعييد  ر  
بل يسيتةد وجيوده مين ا . ريي  واجيب 

 ع  ض ييييييور   ،بيييييل راضيييييع ر تغييييييري ،اروجيييييود
 ر ةوت.

صيييييفات هيييييي + اخل ييييود وا يييييياهت األبديييييي  
 هي طبيع  ارثاروث. ، ياهت ارثاروث

أل  اينسييا  اريي ي ر  يييق  ؛منحيي    اخل ييود  
مييين ارعيييد  ال ميكييين أ  يكيييو  راريييدا  أو 

  يا  إىل األبد بارطبيع .
يييي أريييي  ارطبيعيييي  ارداب يييي  ف ،د االبيييين  + جتس 

ل هيييي ه ارطبيعيييي  فحييييو   ،ر ةييييوت وارفسيييياد
إىل طبيعييي  رييييدهت  اربييي  امليييوت وقيييا   ييييا  
مبجييييد ا ب. الييييد اريييي ي كييييا  ريييي  قبييييل 

 ر ق اركو .

ل ذات ارتحييييييو   ني   رإلنسييييييا عطيييييين االبيييييين  أ
ارييي ي  يييدث رناسيييو   ارييي ي أرييي ه مييين 
ارعيي راء وارييدهت ايريي . وحنيين يف طريدنييا إىل 
هيييي ا ارتحييييول ميييين بعييييد احتادنييييا باملسيييييح 

 باررو  ارددع.
 ةا  دث رناسوت اررب حيدث رنا.ف

بعيييييد د  يييييم يع يييييف ،  ناسيييييوت اريييييرب+  أر ييييي
اجلسييد اريي ي ميكيين أ  ينييزف دمييا  ذرييك 

 ارضعف أو ارفساد.أو يعاي املوت أو 

إذ  ؛  ناسيييوت اريييرب  كةيييا  أر يييوحنييين نتأر ييي
فييييييل يسييييييود ع ينييييييا  ،لننييييييال ذات ارتحييييييو  

بل ننيال ذات  ،املوت أو األمل أو ارفساد
 الد.
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+  اوريييت اةرطديييات ارددميييي  أ   فصيييل 
ارنعة  عين اجليوهر كةيا  اوريت مين قبيل 

 فدييييييييييييد اد ع ييييييييييييت :أ   فصييييييييييييل األقييييييييييييانيم
آرييييير  يييييري  ا  األريوسيييييي  أ  رلبييييين جيييييوهر 

ارنسييييطوري  بييييني فصيييي ت و  .جييييوهر ا ب
 أ  األنوميييييي   اعتييييياتو  .احتييييياد ارطبيعتيييييني

 ريبيي  أهنييا قييوهت و  ،ر دهييا ا ب قييوهت   االبيين  
أل  جوهر االبن ريي   ؛عن جوهر ا ب
 مثل جوهر ا ب.

+ يفدييييد االنسييييا  كيييييل شيييييء إذا ف صيييييل 
إذا اعت يييييييا   أو  ،أقنيييييييو  االبييييييين عييييييين ا ب

هبيي ا االبيين خم وقييا  مثييل بيياقي امل  وقييات. 
 ارفصل يفدد اينسا :

 اربنوهت -
 ارديام  -
 كىن اررو  ارددعس   -

 ه ارعطايييييييا نابعيييييي  ميييييين ارثيييييياروث أل  هيييييي
ميييييييييين ا ب بيييييييييياالبن يف ارييييييييييرو    عطيييييييييين

ارعطايييا  ييد فدييدا  هيي ه عييد  اردييدع. و 
نييي  ال يوجيييد كييييا  أو شييييء يف أمرجعيتيي  

وال  ، منفصييييل عيييين ارثيييياروث امسيييي  ارنعةيييي
 . وجد طاق  كائن  ب افا

أم يييييا إذا سييييياد مييييينهم ارفصيييييل وارتدسييييييم؛ 
وهييو حتييول  ،ي ييو  اخلطيير ا ديدييي عندئيي   

دعييييييوهت رييييييرد املسيييييييحي  األرثوذكسييييييي  إىل 
 رلقي  سامي .أ

 هل نشترك في جوهر الثالوث؟
ايمييييا  األرثوذكسيييي هيييو اخليييا ارسيييار، أي اي ييييل، وهيييو ال يبيييدأ بيييارنفي )راجيييع  

 .  ايميا  ارنيداوي، فل نفي  في (قانو 
ن يف االبيييييين ع   كةييييييا اسييييييت    أ  نعييييييرف ا  :أولا  ارشييييييرك  يف جييييييوهر ارثيييييياروث هييييييي 
"نتغيري إىل  ،أ  نتحيول هبي ه املعرفي  وارر ييا إىل ذات شيكل و يياهت ارثياروث :ثانيااا  .املتجسد

وارتحيييول  .(18: 3كيييو 2  يييك ارصيييورهت عينهيييا مييين ريييد إىل ريييد كةيييا مييين اريييرب اريييرو " )
يي ، "أيهييا األ بيياء حنيين أوالد ا  ومل يظهيير بعييد ميياذا سيينكو  :ده يو نييا اال ي يييباملعاينيي  يؤك 
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-1: 3يو نيا 1ن  إذا ظهر )اررب يسوع( نكيو  مث ي  ألننيا سينراه كةيا هيو" )وركن نع م أ
2.) 

وركيييين شييييركتنا فيةييييا هييييو مسييييتع  ن  عييييين أوال : أننييييا ال ندييييتحم ا  ونسييييتويل ع ييييي   
ول إرديياء اررعييب يف امنيي  مييا نشيياء  سييب إراد نييا. وارسييؤال اخلبييي  جييدا  اريي ي حييي ونأريي 

 -مثيل املطيرا -ةين قيال مينهم فارد وب يكشيف عين ارنزعي  ارعدوانيي  ألصيحاب ارسيؤال. 
و دمريييي   Possessiveردييي  نزعيي  اسييتيلئي  إ  سييكىن ارييرو  اردييدع فينييا حيورنييا إىل ا ، 

Distractive عدوانييي  ارنرجسييي  ار وكلمهييا ميين مظيياهرNarcissism (1)  هيي ه ارنزعيي ،
  نفي متاما  كل  ع يم عن ارنعة .

م يين يفكيير هبيي ا ارشييكل هييو كةيين يفصييل جسييدا  عيين رأسيي ، ويكتفييي بيياررأع أو 
يديييدمو  رنيييا ا بييياء جع يييت  ، فديييدارشيييرك   سيييب ارنعةييي اجلسيييد، دو  اينسيييا  ك ييي . أميييا 

ننيييا إذا اشيييرتكنا يف جيييوهر أو  ،يع يييو ع ييين ايدراا ؤكيييد أ  جيييوهر ارثييياروث عبيييارات حت يريييي  
أي سييييوف نصييييبح ا . هيييي ا مسييييتحيل  ،سييييوف نعييييرف  ديديييي  اركيييييا  ايةييييف ،ارثييياروث

 رألسباب ارتاري :
ق   يبارطبيعي  ارين ر   Definedوهو حمدد  ،امل  وق من ارعد  ال مي ك كيان  -1

 ،أ ييت ميين ارعييد  ،يعيي  االنسييا ألهنييا أي طب ؛واريين ال ميكيين أ   صييبح مثييل طبيعيي  ا  ،هبييا
وهيي نعةي   ،عطييت ةيا كنعةي  مين ا ارين أ   Boundariesفل ميكن أ   تجاوز ا دود 

 (.4 – 3ارصورهت ايةي  )جتسد ارك ة  فصل 

كةيييييا رآه يو نيييييا واسيييييطفانوع بعيييييد صيييييعوده إىل -أل  اريييييرب يسيييييوع نفسييييي   -2
 ركنيي  ظييل   ،(21: 2صييار اجلسييد هييو "جسييد رييده" )في يي   ،متجسييدا .  دييا   ل  ظ يي -رييده
رييي ها مييين واريييدهت ايرييي  إىل األبيييد. حنييين سنصيييري أنسييياني  ارييين وسييييظل بارطبيعييي  اي ،إنسيييانا  
 سنبدن بشرا .، أي أننا  سب ما أ ع ن يف ارتدبري ،مث  

ورأع اجلسيد اركنيسي   ،(17: 5كيو 2االبن املتجسد رأع اخل دي  اجلدييدهت ) -3

                                                           
كةا -راجع يف ذرك د. ع ي زيعور: قطاع ارنرجسي  يف ارنف . و بدو املشك   يف أ  االستيلء ع ن قوهت ا   (1)

يكشف عن  ديد  ارتكوين ارنفسي ركل منهةا. فعندما يدول األنبا بيشوي إ   -يدعي األنبا شنودهت واألنبا بيشوي
   ول اررو  ارددع ع ينا  ع نا آة  مثل اررو  ارددع، فه ه عدواني  واستيلئي  اسدطها ع ن ارثاروث.
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جييييوهر ارثيييياروث  ،مييييع ا ب وارييييرو  يف ذات اجلييييوهر اروا ييييدهييييو وا ييييد   ،(19: 2)كييييو 
رسيييينا يف  اريييي  و  ،(3: 3اردييييدوع. حنيييين يف املسيييييح يف هيييي ه ا ييييياهت املسييييترتهت يف ا  )كييييو 

عطييي بيياالبن يف أ  هييو مييا  ،رنييا وركيين مييا هييو متييا    .أي  ييياهت ارثيياروث ،انفصييال عيين جييوهر
 م ييياأ ،ي هيييو مييين مسيييات ارطبيعييي  ارسييياقط أل  ارتعيييد   ؛ . حنييين ال نديييتحم ا يييياهت ايةيييي اريييرو 

ا يف  ييياهت فهييو ميين مسييات ا ييياهت اجلديييدهت. حنيين نشييرت  ،ارشييرك  باةبيي  و ضييوع هيي ه اةبيي 
يف شيييرك  االبييين يسيييوع  وثابيييت   حمديييق   ،رنيييا وميييا هيييو متيييا    ،نع   سيييت  ارثييياروث بارديييدر ارييي ي ا

 املسيح يف  ياهت ا ب واررو  ارددع.

 ،(18: 1ألننيا سينأر  مين م )ي  )يو نيا  ؛نصبح مثل يسيوع املسييح   هو أ ارتأر  
وهييو مل  ،  هييو ناسييوت ارييربمثييال ارتأر ييو  .(26: 17وفينييا نفيي  حمبيي  ا ب رلبيين )يو نييا 

االبيين ارك ةيي ، فصييار "اجلسييد اةيييي"، وصييار بييل أمل وبييل  أقنو بيي بسييبب االحتيياد   إال  يتأر يي
بكيييل يديييني اخل يييود وعيييد  األمل وا يييياهت األبديييي   ميييوت، وهييي ه راصييي  بييياالبن. وحنييين نأرييي 

 ب رنا.وركن ال مي ك أيٌّ مّنا أ  يكو  "حمييا "؛ أل  ه ه ارنعة  مل  وه  

 األقنومي: التحاد
ييي وهيييو رييياصٌّ  ،ارصيييراع ضيييد ارنسيييطوري   بييي  تعبيييري يف ظهييير هييي ا ار  د االبييين بتجس 

شيييركتنا يف جسيييده اروا يييد  ويف ،(8-1: 6حيييد بييياررب يف املعةوديييي  )رو ارو ييييد. حنييين نت  
هيو نفي  االحتياد اري ي  يدث يف جتسيد اريرب: بيل و ألننيا جسيده.  ؛ك  (  12كو ص 1)

و دانييي  أم ييا  سييب ارتييدبري.  وا ييد    احتيياد  ارييتلو وال امتييزاج وال  غيييري. ال يوجييد رييدينا إال  
  عبيري   االحتياد  بينةيا  ،بيل هيي ارطبيعي  اروا يدهت ر ثياروث ،ريست احتيادا   ، فهيجوهر ارثاروث

 ارنسطوري .اردفاع عن ايميا  ضد يف  دب   ه ا ارتعبري د  ر  و  قد و  ،باحتاد ارطبيعتني راصٌّ 
أنيتم " :(7: 12كيو 1عضياء جسيده )أرنكيو   ؛بأقنو  االبن املتجسيد حد  حنن نت   

اا، "عضييا ه أفييرادا  أجسييد املسيييح و  عكيي  رينييا إ ن ينسييب  وم يي ،دةلكننااا لااانا أقاااني  متجا 
وال ميكين أ  ي ديال ع ين  ،وسنظل بشيرا   ؛ ألننا أصل  بشر  يفتدر إىل ارعدل قبل اردريل ،ه ا
 ،ع ين اريرب يسيوع ا  ر و دصيمارتعبيري  يظل هي ا ، وبارتايلدن  جتس  إ ،جسديف األصل ن هو م  

 ضيياف إىل ارثيياروث.  عضيياء جسييده. حنيين ريين نكييو  أقييانيم  أوحنيين  ،فهييو و ييده املتجسييد
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نيا هيو بدياء كيل و أة   ،نسيانيتناإرينيا إ د  د ر  حيتياج إىل عيلج عد يي. ارتجس ي ر  وفيو   ه ا جنيو   
 نسانا   ديديا  راردا  و ي ا  إىل األبد مثل خم صنا ارصاحل.إنسا ، إ

أل  هيييي ا  ؛نكييييار أ  اينسييييا  أقنييييو إال  ييييب ارتهييييور و ميييين نا ييييي  أرييييرا، ركيييين  
ألننيا ر  دنيا حنن و  Objectsدي أشياء د وهو األقنو  ركي يفتاينكار يعين أ  اررب جتس  

ارسييرياني   "أقنييو "أل  ارك ةيي   ؛واخلييداع ار غييوي ظيياهر ،فيينحن أقييانيم ،ومثاريي    ع يين صييور 
 أش اص ال من هيم أشيياء. مص من ه. وارش ص جاء ركي خي   "ش ص" عين  ،األصل

 ألننا درجنا ع ن است دا  ك ة  "أقنو "، نسينا أهنا  عين "ش ص".ركن و 

 النعمة:حلول 
و  وريي  فينييا هييو ارنعةيي  اريين جتعييل رييي  االبيين  .ةييا  متجسييدا  إ"ارك ةيي  حيييل فينييا"  
وعنييده  رييي  نييأي"إ( 23: 14)يو نييا أيضييا  بييل ا ب وارييرو  اردييدع  م يين حيييل فينييا، و ييده

 .روهي  االبنأ  وحنن ننال من ملء  ".نصنع منزال  
 :عن جتسد ارربما يدور  اررسول ال ظ 

: بيل أضياف ،ومل يفصيل اررسيول ربنيا عنيا. ميلء ارلهيوت جسيديا ""حيل فيي  كيل 
 (.10-9: 2"وأنتم مم ؤو  في " )كو 

كييو 2هيو درورنييا شيرك  اريرو  ارديدع )فينيا، وريي  االبيين و يده  ،  يول ارثياروث 
ييييأي ا ييييياهت األبدييييي  اريييين أ   ،هييييي شييييرك   ييييياهت ارثيييياروثو  ،(14: 13 وهييييي "ا ييييياهت  ،رتظه 

فهي مع ا ب ومع ابن  يسيوع  ،رت رنا .. وشركتنا حننظه  األبدي  ارن كانت عند ا ب وأ  
حنييين نتحيييول إىل صيييورهت املسييييح ألننيييا  ،وكةيييا ذكرنيييا سيييابدا   .(3-2: 1يو نيييا  1املسييييح" )

يي ،يف ارناسييوت بسييبب االحتيياد األقنييومي هيي ا ارتحييول ت   .سيينراه كةييا هييو روهييي  االبيين ن أ  وم 
ر  ارناسوت عد  ارفساد وصار جسده حمييا . حنن نتناول ونشرتا شرك  كام ي  يف جسيد أ

أو أل   ،ريي  بسيبب عيد  االحتياد ،حمييي" ا ري  "جسيد  من ي ال يصبح أيٌّ  نورك ،اررب ودم 
ارو ييد اري ي لبين واري اي روركين أل  "اجلسيد اةييي" هيو اجلسيد اخلياص  ،ارنعة  ضعيف 

يي كل م   ، ارك ة  صار حمييا  بسبب احتاده بلهوت ا  ن يأري ه وركين م ي ،ن يأري وهو حي 
نسيييييا  طبيعييييي  حميييييددهت ؛ أل  ركيييييل إحمييييييي ميييين امليييييؤمنني ال يصيييييبح مثيييييل املسييييييح رييييي  جسييييد  
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Defined  وبارتيايل،  .وركين بارنعةي  ،ريي  بديدرافا ،و بدن يف اروجود ،جاءت من ارعد
 مييا هييو مسييتع  ن أل   أهنييا ال  أريي  إال  فأجسييادنا بييارر م ميين احتادهييا بيياالبن املتجسييد، إال  

ر يم اهنيا أ ري ت مين واريدهت  ،بينةا طبيع  املسييح ربنيا. االحتاد ري  سرق  وهنب خلريات ا 
 أهنييا بسييبب االحتيياد بييأقنو  ارك ةيي  صييارت إال   -بييل رطييي -ايريي  وةييا طبيعيي  آدمييي  كام يي  

وألننييا عنييدما نتناوريي  ننييال  ،تي  ف  ثوبيي  ش يي دب  ا ملسييت ه يي يي  أ  نازفيي  ارييد  مل يي ،ا ييياهت واهبيي   
وركيييين ال نسييييتطيع أ  نعطييييي رارييييرين ال اردياميييي  ميييين األمييييوات وال ا ييييياهت  ،أبدييييي     ييييياهت  
كةيييا يف املعةوديييي  -وإذا ت بواسيييط  ارناسيييوت  ،روهييي  و يييدهاأل  هييي ا عةيييل األ   ؛األبديييي 

ي بسييييييبب االحتيييييياد وارفاع ييييييي  واردييييييوهت هيييييي ، أ  املصييييييدر هييييييو ارلهييييييوتإال   -ف ارسييييييتياواي
 األقنومي.

 سوء استخدام المصطلحات الالهوتية:نتيجة الرعب الاائد 
- سيابق جييل   ظيل  بسبب سوء است دا  ك ةات مثل: احتاد،  أر ي ،  بيين ... إ   
املسييييح ..  أصييبحتعبييارات رنونيي  ... أنييت ع يين مييدا أربعيييني عامييا  يسييةع  -كنييا منيي 
ذريك مين  وموجود يف كيل مكيا  .. إىل آرير ،شيءمثل ا  قادر ع ن كل أصبحت أنت 

هنييياا ثلثييي  وركييين  يييب أ  يرتسييين يف أذهاننيييا أ  ق. طب يييم   جنيييو    كشيييف عييين عبيييارات 
 أسباب وراء ه ا اجلنو :
 روهي  ارنعة .إنكار أ  هو  :الابب األول

  ووارثييو  مييع اورثيي   حنيين :مييا قاريي  رسيول ارييرب تأمييلوأدعيوا عزيييزي اردييارت أ   
: 8رو راجيييع ننييا أوالد ا  )أيشيييهد ألروا نييا  ،أي األقنييو  ،ارييرو  ارديييدع نفسيي و  ،املسيييح
  ييي  ع ييين منيييا أ   إنسيييا    أ  جتعيييل أي   أو قيييوهت   أو طاقييي    فهيييل ميكييين رديييدرهت   ،(18-17

ن يغ يب فسيأعطي  أ    ي  معيي ع ين عرشيي  "م ي :روهي أي عرش األ   ،عرش املسيح نفس 
وال ييييييظ فعييييييل  ؟(21: 3ع يييييين عرشيييييي " )ر  كةييييييا   بييييييت أنييييييا أيضييييييا  وج سييييييت مييييييع أ  

ميكين هيل فرياب واالبين. األ روه  ه ا هو عرش  وا د   عرش   أ وال ظ أيضا   "،"سأعطي 
 نعا  ايةي؟ وجد طاق  أو قوهت خم وق   عطي رإلنسا  ه ا ايأ  

 ،ذات ريد املسييح الو بنألننا  ،بتدبري ا ياهت اركنسي  راصٌّ وهو  :الابب الثاني
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ويعيود اركهنييوت  ،إىل ارصيفرك ييريوع سي طا  اي فينيا، ال ب ييد وأ  ييتد ص روث ارثيا وسيكىن
ري ييد  بارنعةيي ؛ ألنيي  خيييد  أرييوهت ارييرب. وال ييظ رييداع بعييق قاد نييا عنييدما أط دييوا اسييم 

 ارفدراء واملعوزين؛ ركي ال نبدن حنن مجيعا  أروهت اررب!!!و صروه يف أروهت اررب 
 ،وميرات بدواعيد ايعيراب ،بفدي  ار غي  هو أ  ار ين حيياربو  ميرهت   :الابب الثالث

.. هؤالء مجيعا  ري  رديهم ارتبيار مسييحي  ديديي  ،ومرهت ثارث  باربح  اردقيق عن ك ة 
 :أ ييد شيييوخ األسييدي  -يف هيي ا ارسييياق- قييال يلقييد و  . اخلطييي وهييم ال يعرفييو  إال   ، ييي
وسييادت اةبيي   ،ت كييل  يا نيياتغييري  ر ،وكييل مسيييحي هييو ابيين ا  ،ابيين ا أنييت نييت ك إذا"

ووا ييد  ميينهم  -فكيييف ميكيين مليين مل يتيي وق  ييلوهت اةبيي  ايةييي    دييا . آمييني. (1)وارنعةيي "
 أ  يتك م عن ارنعة  واةي ؟ -كا  يفت ر بأن  اررجل ا ديدي

 اء األرثوذكاية:دالشبح الذي يطارد أع
موضيييوع كيييا  منييي ،  ارسيييتينات اردييير  املاضيييي، ووصيييوال  إىل بدايييي  نسيييينات  منييي  

 ،صييدر كتيياب ارعنصيييرهت رييألب ميي  املسيييكني، إىل أ  ارشييرك  يف ا ييياهت ايةييي  رهيييوال  متامييا  
. مل يكييين ريييدينا سيييوا نسييين يف االزديييياد   ارفهيييم ارلهيييوي األرثوذكسييييعيييجر هنيييا بيييدأت و 

ثناسيييوع. ومل يكيين اردييدي  كييرير  معروفييا . وكييا  كتابييات اردييدي  أ جييدا  رييبعقحمييدودهت 
سييكندري.   مجيي  عربييي  ركتيياب اردييدي  كييرير  ارهييو أول  ر  "ارو يييدشيير  جتسييد االبيين "

 ،ري كر األمسياء يال داعيهنيا و - ضد ا بياء ا   رب ن  ايك ريوعش  ، عندئ   انفتح باب املعرف 
 هجييو   أ ثييري و  ،ثناسيييوعأصييار  كتابييات أيف  أ ثريت مح يي  ر تشييكيكفيي -بيياملرهت فهيي ا  ييري نييافع

عيييين ارسييييبب رسييييكندري .. وبييييات ع ينييييا أ  نكشييييف ال مييييار ريييي  ع يييين اردييييدي  كييييرير  ا
سييكندري . ، هييو ق ييب الهييوت ايارتع يم بارشييرك  يف  ييياهت ارثيياروثةيي ه ا ييرب. فيي  ديديييا

هيي ه ارشييرك  هييي نعةييي  ال يسييتحدها اينسييا . وطبعييا  يضيييع اةيياربو  اخلطييي  كةييانع ةييي ه 
 ةي ار ي يدطع ج ور اخلطي .يبينةا ارشرك  هي اردواء اارشرك ، 

  مدييال  ،عيين ارنعةيي  سييوا شيي رات وعبييارات متفرقيي  وا ييد    يكيين رييدينا  يي   ومل

                                                           
ع ن رسا  -ا و ص ف  ، وري  من قبيل االستعارهت، أو ميدصد ه ا األب أ  يكو  ردينا إميا   ديدي بأننا أبناء ا  (1)

 بأن  بنوهت شرفي . -األنبا شنودهت
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عن ارنعةي  يف كتابيات ارديدي   هوجاء د. وهيب قزما  برسار  دكتورا .رألب م  املسكني
. ، كهدييي مها د. وهيييب قزمييا ورفييق األنبييا شيينودهت أ  يدبييل نسيي   رانييي  قييد   ،اثناسيييوع

 ييل إشير   –اررد ع ين ابورينياريوع  – رد ع ن األريوسيني روبارطبع بدأت  رمجات عربي  
 ... إ . يو نا

 ،بييدأ يتب ييور وحيتييل مكانيي  ارصييحيح ئيأل  ارتع يييم ا بييا ؛ووقييع اةيياربو  يف ورطيي  
 شكال:أظهر اةروب من املواجه  مع ا باء يف عدهت ركن و 

وهييي  ،بييأ  مصييدر ارتع يييم هييو اركتيياب املدييدع و ييده االدعيياء :الشااكل األول
  ي ي  برو ستانتي  معروف .إدعوهت 

 طلق موج  من ارشك يف صح  اررتمجات ارعربي .إ :الشكل الثاني
وضيييييع اعرتاضيييييات ع ييييين أهيييييم ميييييا يف األرثوذكسيييييي  يف صيييييي   :الثالاااااثالشاااااكل 

ومليييا  تنييياول و ط يييع ميين اةيكيييل ارنييياع  سيييجد  ،أنيييت  تبدييين زي املسيييحمثيييل  ،اسييتنكاري 
   اروقوع ارفاضح يف هرطد  نسطور بأننا نتناول ارناسوت و ده. ،رك

باسييم  فينييا، مييرهت   حماوريي  ايفييلت ميين   ييول أقنييو  ارييرو  اردييدع :الشااكل الرا اا 
 باسم اردوهت أو اسم ارنعة . ومرهت   ،أي نعة  ،رو  قدع
 رسيييبب   ؛ر بشييير "قنيييو "أوا   حييييتم اريييبعق ع ييين اسيييت دا  ك ةييي   ،هكييي ا سيييرنا 

 وا يد   ةيي  بديول  عيداء اةبي  اياررتعهيا أ رفظي    وهو أ   بدن بيننا وبني اررب فجوهت   ،وا د
كيييا  ع ييين ارثييياروث أ   -طبديييا  رديييوةم-ع ييين ذريييك بنييياء  و . "قيييانيم"اربشييير ريسيييوا أ :هممييين

شييييياء مثييييل ارشييييجر ن وأقنييييو  ارييييرو  ركييييي خي صيييينا؛ ألننييييا أيرسييييل مييييا هييييو  ييييري أقنييييو  االبيييي
  وقني ع ن صورهت ا  ومثار !!!خمواجلبال ورسنا  وارص ور

 يُراد  ه  اطل: حق  
هييو ارشييرك ، فهييي  ييق. وارباطييل اريي ي يسييعن حميياربو ا ييق اريي ي يييراد بيي  باطييل  

 اررو  ارددع إري  هو االدعاء بأننا نصبح مثل اررو  ارددع.
هييو  عبييري اردييدي  كييرير  ارسييكندري  ، عبييري االحتيياد األقنييومي ، ارخييييا  والهو يييا  

 بل هيو احتياد   ،مؤقت    واحتاد اررب بنا ري  متثي ي    ،سد ارك ة . ال رلف ع ن ذركعن جت
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 .بيياررب وهييو ريياصٌّ  ،أريي  قيوهت اربديياء األبييدي ميين االحتياد األقنييومي ،ال انفصييال فييي  أبيديٌّ 
واةجييو  ع يين اسييتعةال  .ضيياع فييداء اينسييا  ،ريي  يف كيانيي  و  مييا ا إذا منييع عنّيي وركيين ارييرب  

 عبيييري االحتييياد األقنيييومي رييي  قصيييد  وا يييد  شيييرير، هيييو فصيييل اينسيييا  عييين املسييييح. االحتييياد 
األقنييومي ريياصٌّ باملسيييح، وركيين إذا م ن ييع  عنّييا مييا أاييره هيي ا االحتيياد األقنييومي، حتييول ارتعبييري 

تعبيييري إىل رفيييظ  أجيييوف.  ديييا  ال يوجيييد يف كتابيييات ا بييياء ميييا ييييدل ع ييين اسيييتعةال هييي ا ار
يف وصييييف ارعلقيييي  بيننييييا وبييييني املسيييييح ربنييييا بأنيييي  احتيييياد  ،تجسييييد ابيييين ا واخليييياص بارفيييائق 

أقنومي، وركن اررأع اروا د واجلسد اروا د واركرم  واأل صيا  هيي ارك ةيات ايةيي  ارين 
 ؤكيييد هييي ا االحتييياد األبيييدي ارييي ي مل يوص يييف بأنييي  احتييياد أقنيييومي. ركييين احتييياد ا  ارك ةييي  

وارديامي   –وارتأري   –ارتبيين  –اليد  –ارثبيات األبيدي  :نساني ، وهبنا في  هيواملتجسد باي
وسييكىن ارييرو  اردييدع سييكىن أبدييي  فينييا. هيي ه هييي  دييائق وقييوا  احتادنييا  –ميين األمييوات 

اريينعم ال ميكيين أ   صييل إرينييا وال بيياررب، وميين ينكرهييا فهييو بعيييد متامييا  عيين املسيييح. هيي ه 
 االحتاد باررب يسوع.ميكن أ  ننتزعها، بل  عطن ب

ال يوجيييد مصيييدر ر حيييياهت األبديييي  وارديامييي  مييين األميييوات وميييرياث امل كيييوت سيييوا  
 -عزيييزي اردييارت-ل احتادنيا بيياررب. حنيين ال ننييال هي ه ارعطايييا ركييي نبديين يف انفصيال.  أم يي

 بدي ؟ ه ا مستحيل.أ ياهت أبدي  بدو  ارثاروث .. ما هو مصدرها؟ وكيف  بدن 
 ،وسييوف نعييود إىل األرثوذكسييي  ،يطييرد نييور املسيييح هيي ا ارشييبح فسييو  ييري أنيي ،  

كيل هي ه رين متنيع وركين   .بل وا رما  من ارسرائر ،طبعا  بارعرق وارتعب وارطرد من اخلدم 
 نور ا ق.

جعيل شيباب قريي  ارعيور حييين رأسي   ،أبيديٌّ إ يراء  فيي   ا يق  وال  يب أ  ننسين أ  
 و أبدي ونال ارثبات يف املسيح اررب.ألن  ذاق ر ي  ما ه ؛ر سكني يف هدوء

 البروتاتانتية:إلى  والرتداد ،األرثوذكاية  ين الشريعة والنعمة
اسييييييتبدال بيييييدأ  صييييييار األرثوذكسييييييي  بنشييييير اخلييييييوف ميييييين االحتييييياد بيييييياررب و إذ ،  

لااايو هاااو  أ  ذريييك إال   ،ضيييروري جيييدا  بييي . وميييع كيييو  األريييلق اجلييييدهت األريييلق اجلييييدهت 
 سباب ا  ي :، وذرك رألجوهر اإلنجيل
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قبيل أي و . ا نسييجا  وا يدا  تارشيريع  وارنعةي  ريسي ب أ  يكو  واضيحا  أ   :أولا  
وشيركتنا يف  ،حماصيرهت و ديييد ارعلقي  ميع ا  ب أ  يكو  واضحا  أيضا  إ   ،موضوع  آرر

 ،رفيا وضيع ار غي  واملفيردات واألمين قبييل هيي  ،مهةيا كانيت-ك ةيات أي   ياهت ارثاروث ب
وهييي ا مرفيييو  شيييكل   ،قبيييل اسيييتعل  ارنعةييي  يف املسييييح ،لهو يييي ارصيييط حات املأو  ييي  

 واسييت د  ا بيياء ،ميييا قييانو  اي 325املسييكوي األول يف  عنييدما وضييع الةييعف وموضييوعا .
يدصيدوا إال  أ  مل  ،أو "ار ي مين ذات جيوهر ا ب" ،"اروا د مع ا ب يف اجلوهر"  عبري
املصيط ح   ا  هيو يكييعنيوا أ  ، دو  أ  أما  هرطد  أريوع ا  منيعا    ه ا املصط ح سد  و يك

أو شييركتنا حنيين يف  ييياهت ارثيياروث.  ، أو شيير ا  ةيي ه ارشييرك ،شييرك  األقييانيمعيين  ا   عبييري نفسيي  
ركيين ال  ييب أ  يغيييب عيين  ،بعيياد اةرطديياتإجييدا  رنفييي اخلطييأ و  ضييروريٌّ   ديديي    تأكيييد  ف

ن  سييريا  منييا هييي ا ييياهت املسييتع   إو  ،ر ييم دفيياع ار فييظ عنهييا ،ارييوعي أ  ا ديديي  ريسييت رفظييا  
Mystical .أي ارن  ع و ع ن ار فظ 
 ،وا يد   باسيم  يف  يياهت ارثياروث  ارشيرك اردر  اررابع واخليام   د آباء  ردد  د   :ثانياا  

أي  ،ىل و يييييدهت اريييييرأع واجلسيييييدإو  ،(8-1: 6يعيييييود إىل )رو   عبيييييري   وهيييييو ،وهيييييو "االحتييييياد"
يياملسيييح وارك أي احتيياد ارلهييوت  ،االحتيياد األقنييومي       ر  نيسيي . وركيين هيي ا االحتيياد اريي ي ش 
وال ميين  ،مل يكيين ميين أجييل ا ب ،ريي ت ميين اردديسيي  مييرا وارييدهت ايريي اريين أ   باينسيياني 
مل  كيين ريدا ارثيياروث  .ألج نييا حنين اربشير""بيل  ،وال ميين أجيل اريرو  اردييدع ،أجيل االبين

ع ين اربي ل  أل  اةبي  ريسيت ضيرورهت  تةيي   فير  شيريع  ؛رسال االبنإضرورهت  دعوه إىل 
ر شيييريع ، بيييل خيضيييع ميكييين أ  واجليييود ارييي ي ال ايةيييي ارصيييل   فييييقبيييل هيييي  ،ارثييياروث
واربييي ل، وبسيييبب اجليييود وارصيييل  واةبييي  اخلاصييي  رإلنسييياني  جييياء  بارعطييياء هترضيييرور يواجييي  ا

 .االبن وجتسد
بيل إىل اةبي  ارناريي  ارين ال  ديف عنيد  ،واحتاد اررب بنا ال حيتياج إىل مصيط حات

بيييل  ع يييو إىل ارر ييييا اررو يييي  ارسيييري  ارفائدييي  ارييين مينيييع املصيييط ح ارلهيييوي  ،رفيييا  يييدود األ
أو  ،ارين هيي شيرك  حمبي  ال  ديو  ب فيظ   ،وهيي ارشيرك  يف  يياهت ارثياروث ،احنرافها عن ارغايي 

 بل باةب  املتبادر  ارن ال اندسا  فيها. ،مصط ح
 ،اركتابيي  يف موضييوعات مل يدرسييوها عطييوا ألنفسييهم  ييق  أاريي ين وركيين يبييدو أ   
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االحتيييياد "مصييييط ح حنيييين ندصيييد يدوريييو  يف ايعييييل . و  " كةييييا"ارعربيييي  قبيييل ا صييييا وا وضيييع
نكيييار إشيييديد مييين أجيييل  بغبييياء   املصيييط ح صيييار ع ييين وجييي  ارتحدييييد. فديييد ت  "األقنيييومي

هيي  ،سيطع مين  ي  ارنهيارارين هيي أا ديدي  اربياهرهت فربنا يسوع املسيح.  ،احتادنا باررأع
و ي   .ال مين أجيل اريرب نفسي  ،من أجل اينسيا  ن  أ  ما خيص اررب يسوع هو م ستع   

 .عطانيييا ارييي ي رييي "أهيييو أ  اريييرب " ،ارظهيييريهت يف هنيييار األرثوذكسيييي  ارييي ي ال يعيييرف املغييييب
 ،نسياني احتياد ارلهيوت بايرتأكييد  ؛باملتجسيد رياصٌّ  "األقنيومي صحيح أ   عبري "االحتاد

 ،عةييال األقنيييو  اروا ييد واريييرب اروا ييد املتجسيييدأكيييد أ  أعةييال اريييرب يف اجلسييد هيييي أو 
 عبيري  صيار  يرييدو  نم  ارشريرهت ارن يسعن إريها  فاهداأل أهم ع ن ذرك ميكننا أ  مني زو 

 ، ووضعها أما  اردارت:"االحتاد األقنومي"
رع نييييا   يييييص  ،نسييييياني هييييو إبعييييياد ارييييرب يسيييييوع عيييين  يا نييييا اي :الهاااادو األول

حتورييت ارييدعوهت إىل األرييلق  ،بسييبب اهنيييار ا ييياهت األرلقييي . ورمبييا (1)باألعةييال ارصييا  
حتيياد الاييرهت ا هييي وركيين  ييق اي يييل هييو أ  األرييلق ارصييا   ،ارصييا   هييدفا  يف ارتع يييم

 باررب يسوع.
و"دونييي  اخليياطش" بشييكل بشييكل  عييا ، نسييا "  أكيييد "دونييي  اي :الهاادو الثاااني

أل  اريدافع ا ديديي و  ،حي ف متاميا  كيل إشيارهت أو ةي  ةبي  ا  ر  طياهتّص، األمر ار ي رأ
بارتيايل و  ،يبعياد ارطبييب يسيوع عين اينسيا  امليريق هيو  أكييد عبوديي  "ودونيي  اينسيا "

-طبديا  العتديادهم-اريرب نفسي  اسيتنادا  إىل ميا  يدث ميع ع ين اخلطياهت  شديد ارعدوبيات 
ال خيفيييين ميييا يف ذرييييك ميييين بيييارطبع، عوقييييب ع ييين رطايييييا اربشييير وعاقبيييي  ا  ا ب )ارييي ي 

 جتديف ع ن اةب  ايةي (.
اركهنييييوت إىل اجليييييل اريييي ي درييييل  ، وحنيييين ندصييييد ذرييييكومييييا رفييييي كييييا  أعظييييم 
 نفسها. وهو في ق املطاردهت وكتيب  ا رب ع ن األرثوذكسي  من دارل اركنيس  ،ر س   

                                                           
، وهو صديق محيم ر ددي  كرير  ارسكندري، ورمبا كا  رئي  430مرق  ارناسك )رقد يف اررب عا   تبك (1)

شرت اررتمج  )ن   .هنم باألعةال ارصا   يرثو  م كوت ارسةوات"أ"ضد ار ين يظنو  ا  بادير يف أندرهت ) ركيا  اريا ( كت
ربنا  بنشر  –، وقد قامت منشورات ارنور يف بريوت (146 - 125ص  1979  يزي  يف ارفي وكاريا ال د األول اي

  رمج  عربي  ة ا اركتاب يف عدهت طبعات.
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 :"لنعمةا "احصار اللفظ والمصطلح ل
ر اص يحت   "ارنعةي "فين   ،حد بنيا بارنعةي فينا ويت     االبن املتجسد حيل  إعندما ندول  

ييو   ، وأهنييا  ييريهنييا زائييدهتأرفظيييا  ع يين  ل عةييل األقنييو . وركيين ارتةييييز ار فظييي ال  ييب أ  حي 
ختيييل . ف يك أ  أو أقيانيم ا  ش اصيريسيوا أن هيم إىل م يي    موج ي ،بيل أقيانيم ىل عةيل  إارثياروث 

بيني ارثياروث  فضياء  هنياا كيأ   !!!أقنومية –ل علق  و ارثاروث واربشر  -عزيزي اردارت-
أنييي  رهيييول أو  ،ال مصيييدر رييي  ،أو ارديييوهت ،أو ارطاقييي  ،امسييي  ارنعةييي  شييييء  أله واالنسييياني  ميييي

 صدر.امل
 ا صيول ع ين ارنعةي ،وراء ارن يضةروهنا مين غاي  ارهنا: ما هي وارسؤال ا اسم 

أ  نبتعييد وننفصييل عيين  ،حنييب ارثيياروث أال  يبتغييو  هييل ؟ بييدو  األقنييو  أو اردييوهت ،أو ارطاقيي 
 هييدف  ن مييرييي  هنيياا  ؟أو نكتفييي بناسييوت ارييرب و ييده ،أو نطييرد ارييرو  اردييدع ،املسيييح
بح إذ كييف يصي ،املوضيوع ارغائيب مين اريوعي، وهيو سوا ضياع ا ياهت األبدي  ،هنا واضح  

هيل يوجيد شييء  ؟بدي  ارثاروث نفس أوبدو  شرك  يف  ،بديا  بدو  ارثاروثاينسا  كائنا  أ
 !!!امس  ا ياهت االبدي  رارج ارثاروث؟

ال  ،االبييين ارو ييييد ،تجسيييدزنيييا عييين املرتأكييييد متاي   "سيييكىن بارنعةييي ار يييول و إ  "ا  
مييا ميكيين أ  إىل  يييؤدي إىل  فرييي  ارنعةيي  ميين معناهييا و ديدتهييا وزنهييا مبييا يييؤدي ييب أ  
يف -أل  هيي ا يعييين  ؛)أي فصيي ها عيين ارعيياطي وارواهييب( "دونييي  ارنعةيي " نفسييهانسييةي  بييي 
ر يييم  ،عيييد  حمبييي  ارثييياروث ر  طييياهت. وإذا وصيييل األمييير رفصيييل ارنعةييي  عييين االبييين -ارنهايييي 

ننييا نعييود إىل اخل دييي  األوىل نف ،هنييا "نعةييي  ربنييا يسييوع املسيييح"أ أكيييد ارعهييد اجلديييد نفسيي  
ارسييرياني   -ط .  أميل ك ةيات ارديداع ايةييي يف كيل اركنيائ  األرثوذكسيي  اردبطيي  ارسياق
 - أبدييي     ييياهت   -رلصييا   :أ  مييا نأريي ه يف ارسيير اليييد هييو األرمينييي ، عيين –اريونانييي   -

 االمتلء من اررو  ارددع. -مرياث امل كوت  - شفاء  
 ،(8: 1"سييتنارو  قييوهت ميي   ييل ارييرو  اردييدع ع يييكم" )أع  :عنييدما يدييول ارييرب 

فكييف  عةيل فينيا قيوهت بيدو   ، يول اريرو  ارديدعبنوال اردوهت دو  ربطها  املطرا  كتفي وي
 ؟ةي ارثار اررو  ارددع األقنو  اي
. رسيينا أقييانيم أو أشيي اص، يعييين ويسيياوي أننييا ال أقنييو  يعةييل فينييا  إ  اردييول بأنيي
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  رفظا  عن اريهودي  و ريها.ال ختت ف إال    صبح املسيحي  دعوهت   أ إال   ةاذا  بدنف
 ،" يف صيحاف  هابطي اتل ارعدائيد إىل "مانشييتوحتيو   ،عصر سييادهت ارفضيائيات يف
"املسيييح افتييدانا ميين رعنيي  ارنيياموع )ارشييريع ( إذ  :اردسييم األول ميين  ع يييم اررسييولاكتفييوا ب

)وهييو جتييديف  صييارخ (، وركيين أل  كييل م يين ع   ييق   ن ييع  رييي  أل  ا ب ر   ،صييار رعنيي  ألج نييا"
عنييد  وقفييوا  ايعييل ركيين ا يياذقني يف فيين و  ع يين رشييب  هييو م عييو  ألنيي  جييد ف ع يين ا .

ق ع يييين ن ع   يييينيييي  مكتييييوب م عييييو  كييييل م يييي"أل :ر ييييم أ  بدييييي  عبييييارهت اررسييييول اردسييييم األول،
ع ين و  ،ابين ا ني  ؛ ألن  قال إفوهك ا  وكم اررب كةجد   .(14-13: 3رشب " ) ل 

يييارييييو  و  .ثيابييي  اركهنييي    ق رئيييي   ميييز  ذريييك  ، نييي  ابييين ا ب يف املسييييحإن يديييول م كيييل م ييياك  حي 
.. ويظيل املصيي وب شيياخما  فييوق   بايميييا ك ييريوع أ  ميزقيوا ثييياب املعرتفييني وحيياول بعييق اي 

 كل ارشرائع وكل املصط حات ألن  ابن ا  وحمبوب ا ب.
 د. جورج  بيب بباوي 
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