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ألصـوات تعالوا أيها الشعوب األرثوذكسيني لنسجد للرب يسوع املسيح.. فإن ا«
الصادقة اليت لألنبـا باسـيليوس العـامود املعظـم قـد مـألت كـل العـامل.. فَمـن يقـدر أن ينطـق 
بــالقوات العظيمــة والعجائــب الكثــرية الــيت لألنبــا باســيليوس؟ وأي لســان جســداين يســتطيع 
أن يتلو كرامته ونسكياته؟. مرحباً بقدومك إلينا يف هذا اليوم يا معلـم التقـوى ومـؤدب كـل 

 ».نة.. األنبا باسيليوس األسقفاملسكو 

للقــــديس العظــــيم باســــيليوس  -يف الــــدفنار-هبــــذه الكلمــــة تقــــدم كنيســــتنا مــــدحياً 
طوبــــة مــــن كــــل عــــام، وهــــذه  ٦الكبــــري رئــــيس أســــاقفة كبادوكيــــة يف تــــذكار نياحتــــه املوافــــق 

العبــارات ناطقــة وال شـــك مبكانــة هــذا القـــديس يف الكنيســة اجلامعــة، وكنيســـتنا علــى وجـــه 
، ملـــا اشـــتمل عليـــه مـــن التقـــوى والفضـــيلة والعلـــم الـــديين الغزيـــر. ومجيـــع كتاباتـــه اخلصـــوص

معتمدة ومعتربة، والكنيسة القبطية تذكره يف قداسها الذي تصلي به على مدار السـنة، بـل 
 إ�ا تصلي القداس الذي حيمل امسه.

 أسرة القديس:

ُولِـد أكـرب آلـة فعَّالـة  يف السنوات القليلـة الـيت تلـت انعقـاد اجملمـع املسـكوين األول،
يف الكنيســة بعــد القــديس أثناســيوس الرســويل، اســتطاع أن يناضــل ضــد األريوســية، ويقــف 

علـى أرجـح -أمام معتنقيها ومؤيديها مـن أسـاقفة وأبـاطرة ومـن إلـيهم. فقـد ولـد باسـيليوس 
م منحــدراً مــن دم مســيحي طــاهر نقــي، وهــو ينتســب إىل أســرة ضــمت ٣٢٩ســنة  -اآلراء

ك األراضــي يف بــالد بــنطس، وكانــت جدتــه بعــض الشــه داء. كــان جــده ألمــه مــن كبــار ُمــالَّ
تلميذة وفية للقديس غريغوريوس العجـائيب. وقـد قاسـى  Macrinaألبيه القديسة ماكرنيا 

ـــاره مكســـيمينوس الثـــاين، وظـــال يهيمـــان علـــى  ـــذي أث هـــذان األهـــوال خـــالل االضـــطهاد ال
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بع سنوات فقدا فيها معظـم أمالكهمـا كمـا خيربنـا وجهيهما هرباً يف الغابات واجلبال ملدة س
بـــذلك القـــديس غريغوريـــوس الثيئولوغـــوس يف مقالتـــه العشـــرين، وبقـــى مـــن بيـــنهم اثنـــان مهـــا 
غريغوريـوس وباســيليوس، صــار األول أســقفاً علــى إحـدى إيبارشــيات كبادوكيــة. والثــاين أبــو 

يف كل بالد بنطس كمحـام القديس باسيليوس، ويدعى أيضاً باسيليوس، حاز شهرًة عاليًة 
عن الفضيلة ومعلم حاذق للبالغة (البيان)، كما كانـت شخصـيته معتـربة جـداً يف الكنيسـة 

كـان أبوهـا   Emmeliaنظراً الستقامته وتقواه. تزوج هـذا بـامرأٍة فاضـلة يتيمـة تـدعى إمليـا 
أة قـــد احتمـــل العـــذاب واملـــوت ألجـــل اســـم املســـيح، وكانـــت هـــي األخـــرى مـــثالً رائعـــاً للمـــر 

 املسيحية الفاضلة.

هـــذه التقـــوى الثابتـــة احتـــدت يف زواج باســـيليوس األب وإمليـــا، فـــأنتج هـــذا الـــزواج 
املوفق عشرة أطفال مخسة بنني ومخس بنات، ويبدو أن أحد هـؤالء األبنـاء مـات وهـو بعـد 
طفل. وكان أكـرب التسـعة األحيـاء ابنـة تـدعى ماكرينـا علـى اسـم جـدهتا، أمـا أكـرب الـذكور، 

ـــاين نقراطيـــوس، والثالـــث غريغوريـــوس، أمـــا األصـــغر فكـــان  باســـيليوس صـــاحب الســـرية والث
ويدعى بطرس فقد ولد قبيل وفاة والده بزمن قصري. ومـن بـني هـذه اجملموعـة املمتـازة نـذكر 
الكربى، وهي ماكرينا كقديسة يف حياهتا اليت دو�ا شقيقها غريغوريوس، فمـات نقراطيـوس 

ريخ الــذي ُرِســَم فيــه باســيليوس أغنسطســا (قارئــاً). أمــا الثالثــة يف شــبابه املبكــر حــوايل التــا
البــاقون فقــد ُرِمســوا أســاقفة: باســيليوس علــى قيصــرية، وغريغوريــوس علــى نيصــص، وبطــرس 

 على سبسطية.

أمـا عـن مكـان مولــد باسـيليوس، فقـد ذُكِـَرت مــدينتان: قيصـرية كبادوكيـة وقيصــرية 
تطيع أن جنـــزم بأيهمـــا أصـــح لعـــدم وجـــود يف البـــنطس، وال نســـ Neocaesareaاجلديـــدة 

اليونانيـة كانـت تطلـق علـى مكـان املولـد كمـا  παντηςالدليل الكايف، وذلك ألن الكلمـة 
علــى مكــان األقامــة والتملــك، وكــان والــدا باســيليوس هلمــا ممتلكــات ومصــاحل يف البـــنطس 

 سه.وكبادوكية. ولكن لعدة اعتبارات ميكن اعتبار قيصرية كبادوكية هي مسقط رأ
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فيأيت مولد باسيليوس حوايل الوقت بعد النصر الذي حققته الكنيسـة بسـتة عشـر 
ـــة )١(عامـــاً  ـــة) مـــن وضـــع الصـــيغة الرمسي ـــد بعـــد أن انتهـــى اجملمـــع املســـكوين األول (بنيقي . ول

للمعتقــــدات اإلميانيــــة األساســــية، تلــــك الفــــرتة الــــيت كانــــت فيهــــا للشــــرق األمهيــــة الكنســــية 
غــــرب. وهكــــذا حتــــدر باســــيليوس يف فــــرتة هامــــة وخطــــرية يف تــــاريخ والالهوتيــــة أكثــــر مــــن ال

الكنيســــة. حتــــدر مــــن أســــرة اجتمــــع هلــــا أصــــالة اإلميــــان والتقــــوى واجلــــاه والشــــرف والثــــراء، 
 تقدست بدم شهدائنا وتدعمت بتقوى أفرادها من شهداء أساقفة ورهبان وراهبات.

 ثقافته:

ــــه  ــــذي أرســــل في ــــم باســــيليوس هــــو الوقــــت ال ــــيس مبــــدأ تعل إىل مدرســــة قيصــــرية  ل
كبادوكية أو مدرسة قيصرية اجلديدة كما يزعم البعض. وليست هي الفرتة الـيت تتلمـذ فيهـا 
على يد والده العظيم. ليس هذان مها املكانان اللذان ارتبطـا ارتباطـاً وثيقـاً بأيـام باسـيليوس 

رينـا. كانـت املبكرة، لكنها قرية معروفة قرب قيصرية اجلديدة حيث ترىب على يد جدته ماك
لألسرة ممتلكات ال بـأس هبـا يف تلـك املنطقـة الـيت أقـام فيهـا بعـد ذلـك... كانـت ممتلكـاهتم 

واملنـاظر إىل جوارهـا ذات » Jekil-Irmakاآلن « Irisعلى �ر االيرس  Annesiيف أنيسي 
مجــال خيــايل، وكانــت خلــوة باســيليوس فيمــا بعــد علــى الضــفة املقابلــة لــذلك النهــر، ذات 

 الطبيعية الشاعرية.املناظر 

يف أنيسـي شــيدت أمـه أماليــا هــيكالً علـى اســم األربعــني شـهيداً الــذين استشــهدوا 
ذخـــائرهم املقدســـة. وحيتمـــل أن يكـــون باســـيليوس قـــد حضـــر  ايف سبســـطية، ونقلـــت إليهـــ

صلوات التدشـني الـيت كانـت تسـتمر طـوال اليـوم. يف ذلـك املكـان اهلـادئ تلقـى باسـيليوس 
دئ الــدين. هنــا تلقــن اإلميــان األرثوذكســي. ويــروى أن الفضــل األول مــن جدتــه ووالــده مبــا

 يف توجيهه التوجيه الديين كان جلدته كما كان أيضاً ألخته الكبرية ماكرينا.

م، والذي يبيح فيه للمسيحيني أن  ٣١٣) املقصود بذلك منشور ميالن الذي أصدره اإلمرباطور قسطنطني سنة ١(
 ميارسوا شعائر دينهم كديٍن معَرتٍف به يف الدولة.
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أُرســل يف ســن مبكــرة إىل مدرســة يف قيصــرية كبادوكيــة. وتعــرف هنــاك بأشــخاص 
س األسـاقفة ديـانيوس من بينهم غريغوريوس النيازينزي. كمـا أعجـب إعجـاب األطفـال بـرئي

Dianius  ويـــروي لنـــا غريغوريـــوس أنـــه حـــىت يف تلـــك الفـــرتة املبكـــرة حـــاز باســـيليوس علـــى
شــهرة عظيمـــة لســـموه العقلـــي فضـــالً عـــن شخصـــيته التقيـــة. فكـــان فيلســـوفاً بـــني الفالســـفة 
وخطيبـاً بـني اخلطبـاء، حـىت قبـل أن يـدرس هـذين الفـرعني يف العلـوم دراسـة منتظمـة. وفــوق  

ان ككــــاهن بــــني املســــيحيني قبــــل أن ينــــال رتبــــة الكهنــــوت. وهكــــذا لفتــــت كــــل شــــيء كــــ
 شخصيته األنظار مبكراً.

مث انتقـــل باســـيليوس مـــن قيصـــرية إىل القســـطنطينية، حيـــث درس البيـــان والفلســـفة 
بنجاح، ويقول املؤرخان سقراط وسوزمني إنـه تلقـى الـدرس علـى يـد ليبـانيوس يف أنطاكيـة، 

باســيليوس الــذي حنــن بصــدده وباســيليوس صــديق القــديس ولكــن يبــدو أ�مــا خلطــا بــني 
، ولــــيس هنــــاك مــــا يثبــــت إقامــــة »الكهنــــوت«يوحنـــا ذهــــيب الفــــم الــــذي أهــــدى إليــــه كتابـــه 

 ٣٤٧باسـيليوس يف أنطاكيـة، وحيتمـل أن يكـون قــد حضـر بعـض حماضـرات ليبـانيوس ســنة 
إقامتـه  ه يف سـينحلـاالت، فـإن معلوماتنـا عنـيف القسطنطينية وليس يف أنطاكيـة، وعلـى أيـة ا

 اخلمس يف القسطنطينية ضئيلة.

طبقاً ملـا كـان متبعـاً آنـذاك بالنسـبة إىل الـذين  ٣٥١ارحتل باسيليوس إىل أثينا سنة 
يريـــدون أن يتمـــوا دراســـتهم العليـــا. كانـــت أثينـــا مـــن أشـــهر املـــدن اجلامعيـــة يف العـــامل. لقـــد 

ـــروة والســـلطان اإلمرب  ـــذاتيهما الث ـــاً منهمـــا مل ركـــزت رومـــة والقســـطنطينية ل اطـــوري، ولكـــن أي
تفلــح يف أن تزحــزح أثينــا عــن مركزهــا يف دنيــا اآلداب واملعــارف، ذاك الــذي حازتــه بواســطة 
التقليــــد األديب والتعليمــــي منــــذ مثانيــــة قــــرون خلــــت. فكانــــت أثينــــا بصــــيتها الــــذائع القــــدمي 

مــن ناحيـة أخــرى، وتقاليـدها التارخييـة مــن ناحيـة، وأســاتذهتا املمتـازين يف الفلســفة والبالغـة 
بـــالد اليونـــان، بـــل مـــن  ،مـــا تـــزال جتـــذب إليهـــا اجلمهـــرة مـــن الطـــالب مـــن كـــل أحنـــاء الـــبالد

 مقاطعات آسيا النائية أيضاً.

 



١٤ 

أمضــى باســيليوس قرابــة مخســة أعــوام يف املدينــة العتيقــة أثينــا، ولــدينا حمصــول وفــري 
زي الـذي كـان قـد سـبقه من املعلومات عن حياته هناك مما كتبه صديقه غريغوريـوس النيـازين

إليهــا، يقــول غريغوريــوس أن شــهرة باســيليوس كانــت قــد ســبقته إىل أثينــا، فــانتظره كثــري مــن 
الشــبان وتنافســوا علــى صــداقته. وكانــت العــادة بــني الشــبان أ�ــم يفــاجئون الطالــب القــادم 
بــبعض األمــور اهلزليــة حــىت يعجمــوا عــوده ويعرفــوا شــيئاً عــن شخصــيته. لكــن باســيليوس مل 

 يتعرض هلذه التجربة ممن هم أقدم منه يف الدراسة.

أما من جهة الشـابني الكبـادوكيني، فقـد عملـت كـل الظـروف علـى توطيـد أواصـر 
احلــــب بينهمــــا، ذلــــك احلــــب الــــذي ربطهمــــا حــــىت املــــوت، فقــــد مجعتهمــــا أهــــداف روحيــــة 
ا مسيحية مقدسة، حىت قيل عنهما أ�ما كانا روحاً واحدة يف جسدين، وغـدت صـداقتهم

قـدرة علـى  -واحلالـة هـذه-فصًال رائعـاً يف تـاريخ اآلبـاء. وهكـذا مل يكـن للشـعر والفصـاحة 
ـــة. لقـــد عاشـــا ســـوياً، دفـــع كـــل منهمـــا صـــديقه  ـــة وحياهتمـــا التقوي إضـــعاف ميوهلمـــا الروحي
لالسـتفادة مـن كـل فـرص التعلـيم الـيت أتاحهمـا هلمـا ذلـك املكـان. امتنـع الشـابان كليـة عـن  

عرفنـا شـارعني «شى عـادة بـني الشـباب، ويف ذلـك يقـول غريغوريـوس: كل اللذات اليت تتف
وكنــا ال -يف املدينــة: األول وهــو األحســن كــان يــؤدي إىل الكنــائس وخــدام املــذبح واآلخــر 

كــان يــؤدي إىل املــدارس العامــة ومعلمــي العلــوم. أمــا الشــوارع الــيت تــؤدي إىل   -نعتــربه كثــرياً 
سـة فقـد تركناهـا لغرينـا... كانـت القداسـة هـي شـغلنا املسارح واملالعب واألمـاكن غـري املقد

الشــــاغل، وكــــان هــــدفنا أن نــــدعى وأن نكــــون باحلقيقــــة مســــيحيني، ويف هــــذا وضــــعنا كــــل 
 .)١(»جمدنا

-واحلق أن اإلقامة يف أثينا وقتذاك واالنشغال بالدراسات الكالسـيكية (القدميـة) 
كانـت فرصـة مليئـة بالتجـارب، وكـان  -بالنسبة إىل الشاب غري املؤسَّس جيداً يف املسيحية

مــن الســهل أن يشــعل احلمــاس للوثنيــة، وإن كانــت قــد فقــدت حيويتهــا، مثــل واضــح علــى 
ذلــك، فقــد الزمهمــا يف الدراســة يف أثينــا األمــري يوليــانوس ابــن عــم قســطنطيوس االمرباطــور 

(1) Greg.Naz. Oration 43. 
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ــ اد أن احلــاكم آنــذاك. وكــان األمــري الشــاب تربطــه بباســيليوس صــداقة قدميــة جــداً، وقــد اعت
يدرس معه الكتاب املقدس ويعـدد املقارنـات بـني تعـاليم الكتـاب السـامية ودروس أسـاتذته 

راً عميقـــاً بالوثنيـــة، حـــىت أنـــه حينمـــا صـــار الـــوثنيني، ومـــع كـــل هـــذا فـــإن يوليـــانوس تـــأثر تـــأثُّ 
إمرباطـوراً فيمــا بعــد ارتــد عــن املســيحية وصــار يُعــَرف يف التــاريخ باســم يوليــانوس اجلاحــد أو 

تــد. لكــن باســيليوس وغريغوريــوس كانــت حتــدومها نصــيحة قُــدِّمت إليهمــا بالســعي حثيثــاً املر 
الــيت كــل املســرات وأجمــاد العــامل تعتــرب بالقيــاس إليهــا   -احليــاة األبديــة-حنــو اهلــدف املقــدس 

كظــالل وأحــالم. فكانــا حــذرين يف االســتفادة مــن مــواد دراســتهما، ليأخــذا منهــا فقــط مــا 
كاإلنســان الــذي حيــرتس   -واحلالــة هــذه-ملقدســة فيمــا بعــد. فكانــا يعينهمــا يف خــدمتهما ا

من األشواك وهو يقطف الورود، وكالنحلة اليت ال يلهيها لون الزهـرة وأرجيهـا عـن امتصـاص 
 رحيقها...

تــــألألت عبقريــــة باســــيليوس الدراســــية يف أثينــــا. وخيربنــــا غريغوريــــوس بــــأن اجتهــــاد 
ان بارعاً يف كل فرع من فـروع العلـم كمـا لـو كـان صديقه وتركيزه ومثابرته كانت عظيمة. وك

متخصصاً فيه وحده. كانت أحب املواد إليـه الفصـاحة والبيـان والفلسـفة والفلـك واهلندسـة 
والطــب. لكــن كــل مســوه العقلــي يتضــائل إذا قــورن بنقــاوة حياتــه وطهــارة ســريته. أمــا أشــهر 

يحي األرمـين، وهيمـريوس الـوثين أساتذته الذين تتلمذ هلـم يف أثينـا فكـان بروهارسـيوس املسـ
 البيثيين.

 العودة للوطن:

وأخــــرياً حــــان الوقــــت لتنفيــــذ مــــا عقــــد عليــــه الصــــديقان العــــزم مــــن ممارســــة احليــــاة 
النســـكية بعـــد عودهتمـــا إىل وطنهمـــا بـــأكثر قـــوة. وحـــل يـــوم الرحيـــل. وحـــاول أصـــدقاؤه أن 

جهـود رفاقـه لتعويقـه حيجزوه بالعناق والعـربات، لكـن باسـيليوس تعلـق بغرضـه وتغلـب علـى 
يف أثينــا، وقــد تــأثر غريغوريــوس كثــرياً يف نفســه مــن معاملــة زمالئــه وأســاتذته الــذين ازدمحــوا 
حولــــه. أمــــا باســــيليوس فشــــرح ألصــــدقائه أســــباب رحيلــــه وتــــركهم حــــزاىن، ومضــــى. ولكــــن 

 غريغوريوس أذعن هلذه احملبة الفياضة غري أنه مل يبق طويًال.
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م. عـاد ليجـد أن والـده وجدتـه ٣٥٦إىل وطنـه سـنة  وهكذا عاد باسـيليوس مبفـرده
ماكرينــا قــد توفيــا أثنــاء غيبتــه، وأن أمــه إماليــا قــد اســتقرت يف أنيســي، املكــان الــذي تــدرب 

 فيه وهو بعد صغري.

رحبـــت قيصـــرية كبادوكيـــة بباســـيليوس كأحـــد أبنائهـــا املمتـــازين. وكانـــت شـــهرته يف 
يفــة مــدرس للبيــان بقيصــرية، فقبــل واشــتغل أثينــا قــد ســبقته إىل كبادوكيــة. ُعرضــت عليــه وظ

بالتــدريس ملــدة عــامني تقريبــاً بنجــاح عظــيم. وكانــت املــدن األســيوية يف القــرن الرابــع حتــتفظ 
بـــأفخر تقــــدماهتا لفالســـفتها النــــاجحني الــــذين كـــان مــــن بيـــنهم باســــيليوس وال شــــك. ويف 

ــــدريس أحــــرز باســــيليوس شــــهرة عاليــــة حــــىت أن قيصــــرية  خــــالل الســــنتني القصــــريتني يف الت
ولكــن عبثــاً حــاولوا  -اجلديــدة أرســلت وفــداً يلــتمس منــه االشــتغال بالتــدريس يف مــدينتهم 

 استمالته بالوعود السخية.

الــــيت كــــان عقــــد العــــزم عليهــــا مــــع صــــديقه -ويبــــدو أن محاســــته للحيــــاة النســــكية 
رتـه قـد فـرتت إىل فـرتة وجيـزة، وسـط جـو اإلعجـاب واملـديح الـذي أثا -غريغوريوس يف أثينـا

ثقافتــه. ويبــدو أيضــاً أن باســيليوس، يف تلــك الفــرتة قــد داخلــه نــوع مــن الُعْجــب والكربيــاء 
األديب وتطلع إىل املراكز العاملية العالية اليت يشغلها أمثاله. كما خيربنا بـذلك أخـوه القـديس 

 غريغوريوس أسقف نيصص، بل ُعرضت عليه وظيفة علمانية ذات مركز عظيم.

 تكريس حياته:

تــدخلت أختـه التقيــة ماكرينــا  -يف تلــك الفـرتة العصــيبة مــن حيـاة باســيليوس-هنـا 
اليت أزعجها أن ترى أخاها باسيليوس غائصاً يف درس العلوم الطبيعية والبشرية، يكـاد تيـار 
العــامل أن يطويــه يف جلجــه، فحثتــه علــى طلــب العلــوم التقويــة الــيت تغــرس الــرب يف القلــوب، 

د العـامل. وبواسـطة نفوذهـا تيقظـت فيـه ثانيـًة مثاليتـه وجنحـت وشرعت تـذكر لـه بُطـالن أجمـا
أخرياً يف إقناعه كموسى جديد يفضِّل العربانيني على خزائن مصر، كما خيربنـا بـذلك أيضـاً 

 القديس غريغوريوس أسقف نيصص.
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ــــد باســـيليوس. وبعــــدها بقليــــل ســــيم أغنسطســــاً ٣٥٧يف هـــذه الفــــرتة (ســــنة  ) تعمَّ
 انيوس أسقف قيصرية.(قارئاً) بيد األنبا دي

وقد اختذ القديس غريغوريوس النيازينزي من سـيامة باسـيليوس أغنسطسـا سـبباً يف 
إظهـــار األســـى علـــى الســـيامات الـــيت كانـــت تـــتم بســـرعة يف زمانـــه، والـــيت عـــن طريقهـــا نـــال  
كثـــريون الكهنـــوت بـــدون التـــدرب الـــالزم حـــىت خشـــى أن تصـــبح أكثـــر الرتـــب قدســـية هـــي 

ـــاً أو رســـاماً إالَّ بعـــد أن يكـــون قـــد درس طبيعـــة أكثرهـــا هـــزءاً. فقـــال:  ال يـــدعى أحـــٌد طبيب
األمــراض أو خلــط األلــوان ورســم األشــكال. لكــن الكهنــة يقــامون ارجتــاًال. ُحيمــل بــه ويُولــد 
يف آٍن واحــد، كاملــارد يف القصــة اخلرافيــة! إننــا نصــري قديســني يف يــوم واحــد. فالــذين لــيس 

شـيئاً عـن الكهنـوت سـوى الرغبـة يف احلصـول عليـه، لديهم أي استعداد روحـي وال يعرفـون 
هؤالء يطالبون الناس أن يكونـوا قديسـني ومتعلمـني! ولكـن باسـيليوس مل يكـن هكـذا فهـو 
الــــذي كــــان ميــــارس أدىن وظيفــــة يف الكنيســــة وهــــي قــــراءة األســــفار املقدســــة للشــــعب ملــــدة 

 ».طويلة، قبل أن يتقدم للقسيسية واألسقفية...

ليوس كمـــا مـــن حلـــم، وتطلـــع إىل نـــور اإلجنيـــل اجمليـــد فـــرأى وهكـــذا اســـتيقظ باســـي
تفاهة حكمة العامل اليت توصِّـل إىل ال شـيء. وبعـد أن نـاح علـى حياتـه الشـقية، حبـث عـن 
شيء يرشده ويقـوده إىل طريـق الـرب. كـان تواقـاً إىل إحـداث تغيـري يف حياتـه العمليـة بعـد أن 

ـــايب «اطة ظـــاهرة: طـــال انزعاجـــه نتيجـــة اتصـــاله بأهلـــه، ويقـــول يف بســـ لـــذلك ملـــا قـــرأت كت
املقدس، ووجدت فيه أنه عون عظـيم علـى الكمـال أن نبيـع كـل مالنـا ونوزعـه علـى األخـوة 
الفقراء، حـىت نكـون بـال هـم يف أمـور هـذه احليـاة ونقمـع شـهواتنا حـىت ال ننشـغل حبـب أي 

ون معـــه شـــيء هنـــا، حينئـــذ وددت لـــو أجـــد أخـــاً اختـــار هـــذا الطريـــق يف احليـــاة حـــىت بالتعـــا
 ».ميكنين أن أقضي غربة هذا العامل القصري...

 حياته النسكية:

هكــذا أفــاق باســيليوس علــى صــوت أختــه ماكرينــا، وكــرس حياتــه ملــن أحبــه. بــل 
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أكثـر مـن هـذا، اختــار لذاتـه طريـق الوحــدة، طريـق الكمـال املسـيحي، األمــر الـذي كـان قــد 
 توافق عليه مع صديقه غريغوريوس.

ر اليت حركت فيه كوامن نفسـه ودفعتـه دفعـاً لتنفيـذها، مسـلك ويبدو أنه من األمو 
أمـــه وأختـــه ماكرينـــا. فبعـــد أن اســـرتاحتا مـــن أعبائهمـــا العائليـــة بعـــد أن كـــرب أصـــغر األوالد، 
حولتــــا منــــزل األســــرة يف أنيســــي علــــى �ــــر االيــــرس ليكــــون منســــكاً يف وســــط تلــــك الربــــوع 

علـى الـرغم -جـذب هـذا املنسـك إليـه  اهلادئة، وأقامتـا هنـاك يف حيـاة نسـكية. وسـرعان مـا
 عذارى من كربى العائالت يف كبادوكية. -من خشونة احلياة فيه

م، حينمــا كــان باســيليوس دون الثالثــني مــن عمــره، تــرك قيصــرية ٣٥٨وحنــو ســنة 
ليبحــــث عــــن النســــاك املشــــهورين ليحتــــذى هبــــم. فــــزار منطقــــة األســــكندرية وصــــعيد مصــــر 

. وقــد أثــار إعجابــه شــدة زهــد وتقشــف هــؤالء النســاك وفلســطني وســوريا ومــا بــني النهــرين
الــــذين قــــابلهم، خاصــــة يف مصــــر وفلســــطني. أثــــار دهشــــته فــــيهم ضــــبط الــــنفس واحتمــــال 
النسك ومقدرهتم على الصوم والسـهر واحتمـال العـري والـربد. والطريقـة اخلارقـة للعـادة الـيت 

د ســجِّل إعجابــه هــذا يعــاملون هبــا أجســادهم كأ�ــا مــأوى غريــب يقيمــون فيــه لفــرتة مــا، وقــ
. وهكــذا ظـــل يـــدرس ملـــدة ســنتني تقريبـــاً التقاليـــد الرهبانيـــة )١(بعــد ذلـــك يف إحـــدى رســـائله

ـــان ـــيت ترجـــع إىل القـــديس أنطونيـــوس الكبـــري أب الرهب ـــة ال . وكـــان مـــا رآه يف حيـــاة )٢(املثالي
فبـاع مـا خيصـه الرهبان واملتوحدين خالل رحالته حاثَّاً له علـى اإلسـراع يف احليـاة النسـكية، 

مــــن أمــــالك ومقتنيــــات ووزعهــــا علــــى الفقــــراء واحملتــــاجني، وبــــدأ يفكــــر يف أنســــب األمكنــــة 
 لتوحده.

ــــــانزوس مــــــوطن صــــــديقه  ــــــا جبــــــوار أرين ــــــيم تربين ــــــر يف إقل فكــــــر أوالً يف تأســــــيس دي
غريغوريوس، مث عاد فاختار بقعة يف البنطس تسمى أيبورا على �ر األيرس، ملا متتاز به مـن 

(1) Basi.I,EPPs. 207,223. 

(2) Bass.EP 223. 
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خـالب وهـدوء شـاعري ورمبـا فعـل هـذا حـىت يسـتميل صـديقه غريغوريـوس إىل  مجال طبيعي
التوحــد معــه يف البــنطس. كــان هــذا املكــان علــى مقــرب مــن املنســك الــذي تعــيش فيــه أمــه 

 إماليا وأخته ماكرينا مع بعض العذارى التقيات املثقفات.

امـــاً لقـــد أرشـــدين اهللا إىل منطقـــة تتفـــق مت«وكتـــب إىل صـــديقه غريغوريـــوس يقـــول: 
وطريقيت يف احليـاة. إ�ـا حقـاً مـا كنـا نتـوق إليـه يف أحـالم يقظتنـا. إن مـا كـان اخليـال يظهـره 
يل بعيـــداً أصـــبحت أراه اآلن أمـــامي. جبـــٌل عـــال تكســـوه غابـــٌة كثيفـــة، ترويهـــا يف الشـــمال 
جداول دائمة اجلريان، وعند سفح اجلبل ميتد سهل فسيح كثري الفاكهة نتيجة لألخبـرة الـيت 

. أمــا الغابــة احمليطــة حيــث تتنــوع األشــجار وتــزدحم، فهــي تعــزلين عــن العــامل كمــا يف ترطبــه
قلعــة حصــينة. والربيــة حماطــة بــواديني ضــيقني عميقــني. علــى أحــد جانبيهمــا ينحــدر جمــرى 
املاء بقوة من اجلبل مكونـاً حـاجزاً مـن الصـعب عبـوره. وعلـى اجلانـب اآلخـر حافـة فسـيحة 

باً ويقـع كـوخي علـى القمـة، وبـذا أُشـِرف علـى السـهل الفسـيح  جتعل االقرتاب منـه أمـراً صـع
كمـــا علــــى طريــــق األيــــرس... هــــل أحــــدثك عـــن الطيــــور املغــــردة اجلميلــــة والنباتــــات الغنيــــة 
بأزهارهــا؟ لكــن مــا يبهجــين أكثــر مــن كــل ذلــك هــو الســكون الــذي خيــيم علــى املكــان، ال 

املــاعز الــربي واأليائــل الــيت  يقطعــه إالَّ بعــض الصــيادين الــذين يــأتون مــن وقــت آلخــر لصــيد
 ».تكثر يف الربية. كيف استبدل هذا املكان بآخر؟!

هـــذه الصـــورة اخلياليـــة تشـــري إىل أن تلـــك احليـــاة النســـكية كـــان هلـــا جانبهـــا املثـــايل 
والشاعري بالنسبة إىل العقول املثقفة. بل إ�ا تكشف لنـا عـن إحسـاس باسـيليوس املرهـف 

 ذلك مع املسيحية اليت ترى يف الطبيعة وما فيها مـن مجـال  وتذوقه للفن ومجال الطبيعة، يف
 كتاباً مفتوحاً تقرأ فيه عن قدرة اخلالق وحكمته وإنعامه.

واحلق أن القديس باسيليوس كـان يعشـق الطبيعـة، ولـه تـأمالت كثـرية يف السـماء، 
صــف والنجــوم، والطيــور وأجناســها، واألمســاك واحليــوان، والنباتــات وغريهــا. كــان يصــفها و 

إذا كنــــت يف «عـــامل عــــاكف علـــى دراســــتها. وكـــان يــــرى حكمـــة اهللا وراء مجيعهــــا، يقـــول: 
حــدود الليــل تتأمــل اجلمــال اآلخــاذ الــذي للنجــوم. فإنــك تــرى الفنــان الــذي صــمَّمها وزيَّــن 
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الســـماء هبـــذه الـــورود. وإذا كنـــت يف الصـــباح املبكـــر، تـــتعلم عـــن عجائـــب النهـــار، وخـــالل 
 ».ىل غري املنظورتصل إ -األشياء املنظورة 

ـــة، اعتقـــد القـــديس  ـــاة -يف تلـــك البقعـــة اهلادئ وقـــد حتـــرر مـــن كـــل اهتمامـــات احلي
مـا هــو «إنــه يسـتطيع أن خيـدم اهللا حسـناً. يقـول:  -العامليـة ومعطالهتـا وتشـتت الفكـر فيهـا

أكثـــر غبطـــة مـــن مشـــاهبة املالئكـــة علـــى األرض؟! يف بـــدء النهـــار يـــنهض اإلنســـان للصـــالة 
الرتاتيـــل واألغـــاين الروحيـــة. ومـــع شـــروق الشـــمس يبـــدأ العمـــل مصـــحوباً وتســـبيح اخلـــالق ب

بالصالة أينما ذهب مملحاً كـل عمـل بالتسـبيح. إن سـكون الوحـدة هـو بـدء تنقيـة الـنفس، 
والعقــل إن مل يضــطرب ألي شــيء ومل يتشــتت عــن طريــق احلــواس يف أمــور العــامل يرتــد إىل 

كمــا يف -الوحــدة وجــد يف األســفار املقدســة  هنــاك يف». ذاتــه، ويرتفــع إىل التفكــري يف اهللا
 العالج احلقيقي لعلته. -خمزن األدوية

بدأ يف خلوته يف البنطس نظاماً نسكياً شديداً يبدو أنه تسبب يف ضـعف صـحته 
ضعفاً شديداً، األمر الـذي شـكا منـه مـراراً كثـرية يف رسـائله، ولكـن مـن اإلنصـاف للحقيقـة 

 رض له منذ طفولته.أن نقول إنه حتدث عن مالزمة امل

أما عن طعامه، فلم يكن يتناول أكثـر ممـا كـان ضـرورياً فعـالً ليسـد رمقـه مـن أفقـر 
. وحــىت بعــدما )١(األطعمــة، وبعــض األحيــان مل يكــن ذلــك الطعــام شــيئاً ســوى اخلبــز واملــاء

أصـــبح رئـــيس أســـاقفة، مـــا كـــان يطهـــي حلمـــاً يف مطبخـــه. كـــان ميلـــك ثوبـــاً خارجيـــاً وآخـــر 
ط، وكان يرتدي يف الليل مسحاً من الشعر ينام بـه، ومل يكـن يرتديـه بالنهـار لـئال داخلياً فق

يبـــدو متظـــاهراً بالنســـك. وكـــان ينـــام قلـــيالً. وكانـــت الشـــمس مدفأتـــه يف تلـــك املنـــاطق الـــيت 
، ويقــول عنــه شــقيقه القــديس غريغوريــوس أســقف نيصــص إنــه كــان )٢(يشــتد بردهــا بعنــف

ل بـولس، بـل أنـه كـان يعامـل جسـده كمـا يعامـل سـيد يقمع جسده ويستعبده كقول الرسو 
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غضــوب عبــداً هاربـــاً، وهكــذا أضـــىن جســده مــن صـــرامته النســكية، فـــذوت صــورته، وكـــان 
ذلـــك مبثابـــة بـــذور األمـــراض الـــيت أودت حبياتـــه كشـــهيد يف أواخـــر حياتـــه. ويصـــفه صـــديقه 

قنيـة، بـال حلـم، كـان بـال زوجـة، بـال «القديس غريغوريوس النيازينزي يف تلك احلـال فيقـول 
 .)١(»ويكاد يكون بال دم

وســـرعان مـــا ُعـــِرَف باســـيليوس يف حياتـــه اجلديـــدة وذاعـــت قداســـته، فأصـــبح نـــواة 
جتمـــع حولـــه نســـاك البـــنطس وكبادوكيـــا. ومل يكـــن هـــو أول مـــن أدخـــل احليـــاة الرهبانيـــة إىل 
البــنطس، فقـــد ســبقه إىل ذلـــك يوســـتانيوس الــذي مـــن سبســـطية، الــذي ســـجل باســـيليوس 

جابــــه بشخصــــيته النســــكية، لكــــن نظــــام اجلماعــــات الرهبانيــــة أو نظــــام الشــــركة يف تلــــك إع
االصــقاع، يُعــزى إىل القــديس باســيليوس فضــل إظهــاره، ويعتــرب هــو املؤســس لــه هنــاك دون 
شك، وما لبث أن انتشر مثاله، فتأسست مجاعات من النساك العمـالني مـن اجلنسـني مـن 

ركـــزاً فعـــاالً يف التبشـــري مبعتقـــد جممـــع نيقيـــة املقـــدس مجيـــع أحنـــاء البـــنطس، وكـــان كـــل منهـــا م
 والدفاع ضد األريوسية.

وقد جنح القديس باسيليوس يف جذب صديقه غريغوريوس إليـه، وواظبـا معـاً علـى 
الصالة والدراسة والعمـل اليـدوي، ومجعـا خمتـارات مـن كتابـات أورجيـانوس ُعرِفَـت فيمـا بعـد 

مـن كتاباتـه مـادة لتـدعيم اإلميـان األرثوذكسـي ضـد ، وأخـذ Philocaliaباسم الفيلوكاليا 
 األريوسية.

 في ميدان الخدمة العامة:

وحــىت ذلــك الوقــت مل يالَحــظ أن القــديس باســيليوس اشــرتك يف نشــاط عــام، بــل  
كــان قابعــاً يف خلوتـــه يف البــنطس بالصـــورة الــيت ذكرناهــا، مث ترامـــى إىل مسعــه أن دينـــانيوس 

فــــرتك  Ariminumنون إميــــان أريوســـي يــــدعى أرمييـــين رئـــيس أســـاقفة قيصــــرية قـــد قبــــل قـــا
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القــديس خلوتـــه ومضـــى إىل ذلــك األســـقف ونبهـــه إىل زلتـــه، فرجــع وقبـــل اإلميـــان النيقـــاوي 
 وهو على فراش املوت. وتنيح ديانيوس وخلفه أسابيوس.

ــــــة  ــــــذهاب إىل قيصــــــرية ملعاون ــــــوس النزينــــــزي صــــــديقه باســــــيليوس بال أقنــــــع غريغوري
ـــ ـــع شـــديد ٣٦٤اك وُرِســـَم قســـاً بيـــد أوســـابيوس ســـنة أوســـابيوس، فـــذهب إىل هن م بعـــد متن

نتيجــة لشــعوره بعــدم األهليــة لتلـــك الرتبــة الســامية. وحــوايل ذلـــك التــاريخ كتــب كتبــه ضـــد 
 ، ورمبا كان عمله هذا هو الذي زكاه لدى أوسابيوس.Eunomiusيونوميوس 

هــــذا  وصــــار باســــيليوس الشخصــــية ذات األثــــر األكــــرب يف كــــل اإليبارشــــية، وكــــان
عـامالً علــى إظهــار ضــعف شخصــية أوسـابيوس، األمــر الــذي أدى إىل فتــور العالقــات بينــه 
وبـــني أســـقفه. وســـرعان مـــا زاد هـــذا الفتـــور حـــىت انتهـــى إىل القطيعـــة، فعـــاد باســـيليوس إىل 
منســكه يصــحبه صــديقه غريغوريــوس، وهنــاك أمضــى الصــديقان ثــالث ســنوات يف الوحــدة 

مرباطـــور يوليـــانوس الـــذي ارتـــد عـــن املســـيحية مصـــاباً عكـــف خالهلـــا علـــى الكتابـــة ضـــد اال
 بنكسة هيلينية.

وملا ارتقى العرش االمرباطـور فـالنس األريوسـي، حـاول بكـل سـلطته أن ينشـر هـذا 
املعتقــد الفاســد. ويف هــذه األزمــة طالــب الشــعب بعــودة باســيليوس، فحــاول أوســابيوس أن 

فـض العـودة بـدون باسـيليوس، وكـان يستميل غريغوريوس ليكون جبانبه، لكـن هـذا األخـري ر 
أتكـــرمين بينمـــا هتينـــه؟ إن هـــذا يعـــين أنـــك تربـــت علـــيَّ بيـــد «ممـــا كتبـــه إىل أوســـابيوس قولـــه: 

وتلطمين باألخرى. صدقين، إن عاملته كما يستحق فسـيكون لـك فخـر. وأنـا سـأتبعه كمـا 
همـا. وعـاد مت التوفيـق بين -بفضـل جمهـودات غريغوريـوس أيضـاً -وأخـرياً » يتبع الظل اجلسـم

ـــــة االســـــتعداد للتعـــــاون بكـــــل إخـــــالص مـــــع أوســـــابيوس  ـــــى أهب باســـــيليوس إىل قيصـــــرية عل
مســتخدماً كــل فصــاحته وعلمــه إلحبــاط األريوســيني، وقــد نظــم املقاومــة األرثوذكســية ضــد 
األنــوميني الــذين كــانوا جــادين يف نشــر معتقــدهم يف كــل آســيا الصــغرى، وكــرس جهــوده يف 

اً ســـلطة أوســـابيوس رئـــيس األســـاقفة معـــامالً إيـــاه مبـــا يليـــق مبركـــزه إزادة قـــوة اإليبارشـــية مؤيـــد
غــدا عكــاز  -علــى حــد تعبــري غريغوريــوس-وســنه مــن إكــرام. وأثبــت باســيليوس بــذلك أنــه 
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 .)١(شيخوخة، ودعامة اإلميان األرثوذكسي، وأكثر األصدقاء وفاء وأكثر اخلدام كفاءة

يف زمــن باســيليوس لتمنعــه مــن ومل تكــن االحتياجــات الالهوتيــة وخدمــة الكنيســة 
تكريس جزء كبري من طاقته ألعمال الرمحة. فمـن احملتمـل أن املؤسسـة العظيمـة الـيت أقامهـا 

إن مل -يف ضواحي قيصـرية لعـالج املرضـى وإراحـة املسـافرين والفقـراء، قـد وضـع تصـميمها 
ســــم يف أواخــــر ســـين قسيســـيته. وقـــد ُعرفــــت هـــذه املؤسســـة أخـــرياً با -يكـــن قـــد بـــدأ فيهـــا

، وكانــت مبثابــة املؤسســة األم، وســرعان مــا قامــت مؤسســات أخــرى Basiliadباســيلياد 
 مشاهبة يف املناطق القروية لإلقليم يشرف على كل منها خوري أبسكوبس.

م، ٣٢٨ومن أبرز احلوادث يف تلك الفرتة، اجملاعة اليت اجتاحت كل اإلقلـيم سـنة 
ضـع نفسـه مـن أجـل خمدوميـه. فلـم يكتـِف ويف خالهلا كـان باسـيليوس مثـال اخلـادم الـذي ي

حبــثِّ األغنيــاء والتجــار اجلشــعني علــى الرمحــة، وإمنــا بــاع ممتلكاتــه الــيت كانــت قــد آلــت إليــه 
مــؤخراً بعــد انتقــال أمــه ووزعهــا علــى احملتــاجني، وخــدم بشخصــه احتياجــات املتــأملني. وكــان 

زِّي بكلماتـــه املتضـــايقني اخلـــدم حيضـــرون إليـــه أكوامـــاً مـــن األطعمـــة يوزعهـــا بيديـــه بينمـــا يعـــ
 ويشجع املتأملني.

 القديس باسيليوس رئيس األساقفة:

م توىف أوسـابيوس رئـيس أسـاقفة قيصـرية، وبانتقالـه أصـبح ٣٧٠حنو منتصف سنة 
الكرسـي خاليـاً اصــطالحاً، ألن الشخصـية الــيت شـغلته مـن الناحيــة الرعويـة كانــت مـا زالــت 

ألرثوذكســـية يف كـــل آســـيا الصـــغرى هـــي يف أن علـــى قيـــد احليـــاة. وكـــان واضـــحاً أن نصـــرة ا
 يشغل باسيليوس هذا املنصب.

ولكـــن، أي طريـــق كـــان علـــى باســـيليوس أن يســـلكه؟ هـــل ينســـحب يف هـــدوء أو 
يرشــح آخــر دونــه، ويف ذلــك مــا فيــه مــن إضــرار بقضــية اإلميــان؟ وإذ أراد أن يــتخلص مــن 
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حبجـة اعـتالل صـحته، وإن  هذا املأزق، أرسل إىل صديقه غريغوريوس يلح عليه يف احلضور 
كان قصده يف احلقيقة ترشـيحه لـذلك املنصـب، وأسـرع صـديقه قاصـداً قيصـرية ليكـون إىل 
جــواره، ولكنــه شــعر أن هنــاك شــيئاً غامضــاً يف املوضــوع، وإن املســألة ليســت مســألة مــرض 

 باسيليوس، فقطع رحلته وعاد ثانية إىل نيزينزا.

ريوس النيزينزي) وكان شيخاً وقوراً بـدور وقد قام غريغوريوس األسقف (والد غريغو 
هام يف هذا املوضوع. فقد أملى على ابنـه غريغوريـوس خطابـاً إىل الكهنـة والرهبـان واحلكـام 
والشـعب يف قيصــرية يـدعوهم إىل اختيــار باســيليوس. كمـا أرســل خطابـاً آخــر إىل األســاقفة 

الصــحي حــائالً دون الــذين هلــم حــق االنتخــاب حيضــهم فيــه أال جيعلــوا ضــعف باســيليوس 
ــــات والعلــــوم الكنيســــية. وكــــان أكثــــر  ــــه وتفوقــــه امللحــــوظ يف الروحي انتفــــاع الكنيســــة مبواهب
األســاقفة نفــوذاً هــو أوســابيوس أســقف ساموســاط، فكتــب إليــه غريغوريــوس العجــوز مقنعــاً 

 إياه بضرورة زيارة قيصرية وأن يأخذ على عاتقه توجيه الرأي العام هلذه املهمة.

ية منقســـمة إىل معســـكرين: كـــان مجيـــع النـــاس األخيـــار مـــع الكهنـــة وكانـــت قيصـــر 
والرهبــــان يؤيــــدون انتخــــاب باســــيليوس حبمــــاس كبــــري. أمــــا معارضــــوه فكــــانوا يتــــألفون مــــن 
األســــاقفة األريوســــيني، وبعــــض ذوي الغــــىن واملراكــــز ممــــن كــــانوا يعيبــــون عليــــه إنكــــاره لذاتــــه 

خــــه إيــــاهم. أمــــا بالنســــبة إىل شــــعب وزهــــده، وبعــــض األشــــرار والفجــــار ملقاومتــــه هلــــم وتوبي
قيصــرية فقــد كــان باســيليوس الرجــل الروحــاين ذا املقــدرة العظيمــة الــذي يســتطيع صــد تيــار 
اهلرطقات. وقد استطاع أوسابيوس بنفوذه أن يتغلـب علـى كـل الصـعاب. وانتهـى املوضـوع 

حــد بوصـول الشــيخ الوقــور غريغوريــوس، الــذي حاملــا علــم باحتيــاج باســيليوس إىل صــوت وا
ليحصل على النصاب القانوين النتخابه، غـادر فـراش مرضـه حممـوالً علـى نقالـة إىل قيصـرية 
خمــــاطراً بنفســــه، واشــــرتك يف رســــامة باســــيليوس وإجالســــه علــــى كرســــيه، وكــــان ذلــــك ســــنة 

 م.٣٧٠

كــــان لرســـــامة باســــيليوس رنـــــُة فــــرٍح يف كـــــل العــــامل األرثوذكســـــي، حــــىت أن البابـــــا 
ان أرسل من األسـكندرية مهنئـاً كبادوكيـة هبـذا التوفيـق. أمَّـا يف أثناسيوس الرسويل بطل اإلمي
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القســطنطينية، فقــد قوبلــت رســامته مبشــاعر خمتلفــة، إذا شــعر اإلمرباطــور فــالنز أ�ــا صــدمة 
فضــالً عــن قــوة -خطــرية لــه ولألريوســية؛ ألن باســيليوس مل يكــن خصــماً يســتهان بــه. فهــو 

تـد إىل مـا وراء حـدود املدنيـة ذاهتـا. فكـان كان نفـوذه كـرئيس أسـاقفة قيصـرية مي  -شخصيته
رئيساً علـى أسـاقفة كبادوكيـة كلهـا، ولـه نفـوذه يف بـالد البـنطس ويف أكثـر مـن نصـف آسـيا 
الصــغرى، وكانــت تنضــوي حتـــت لوائــه حنــو إحــدى عشـــر مقاطعــة، وكانــت أنقــرا وقيســـارية 

 اجلديدة وتيانا وأسقفيات أخرى تعتربه الرئيس الكنسي هلا.

 تي واجهته في أسقفيته:الصعاب ال

 األساقفة: -أوالً 

كان هنـاك فريـق مـن األسـاقفة قـد رفضـوا االشـرتاك يف رسـامته، وهـؤالء حتولـوا مـن 
العداء املكشوف إىل املقاومـة السـرية، وكـانوا يعاملونـه باسـتخفاف، مظهـرين رغبـتهم التامـة 

وكـــان هـــذا  يف مشـــاركته يف كـــل خططـــه، وقـــد شـــكا هـــذه احلالـــة أوســـابيوس الساموســـاطي
املســلك غــري املخلــص مــن جــانبهم ســبباً يف ازديــاد مرضــه. لكنــه متكــن علــى أيــة حــال مــن 

 التغلب على معارضيه يف سنوات قليلة باحلزم املمتزج بالعطف.

 تقسيم كبادوكية: -ثانياً 

صــممت حكومـــة اإلمرباطـــور علـــى تقســيم كبادوكيـــة إىل إقليمـــني، وكـــان املقصـــود 
رية، أو بـــاألحرى إضـــعاف باســـيليوس وقـــد اختـــريت مدينـــة مـــن ذلـــك إضـــعاف مدينـــة قيصـــ

 تيانا لتكون العاصمة اجلديدة لإلقليم الثاين.

موس أسـقف تيانـا بتقسـيم كنسـي يتبـع التقسـيم اإلداري، وبـأن تتمتـع يفطالب أنث
تيانــا بامتيـــازات املدينـــة العاصــمة كمـــا تتمتـــع قيصــرية. أمـــا القـــديس باســيليوس فعـــوَّل علـــى 

يموس ولكـي يقـوى موقفـه سـام ثالنهاية، وحدث نزاع بينه وبني أنطلب إىل مقاومة ذلك امل
صــديقه غريغوريــوس علــى ســازميا وهــي قريــة مغمــورة تقــع عنــد مفــرتق الطريــق الــذي يــؤدي 
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مشــاالً مــن تيانــا إىل دورا مث ينحــين غربــاً إىل نيزينــزا. كمــا ســام أســقفاً علــى دوراً. وســام أخــاه 
ت يف أســقفيته مــن هــذه الســيامات الثالثــة غــري أســقف غريغوريــوس علــى نيصــص. ومل يثبــ

نيصــص الــذي بعــد أن طــرده منهــا األريوســيني، متكــن بشــهرته وقوتــه مــن العــودة إليهــا. أمــا 
ـــه ذلـــك  ـــا، واعتـــزل غريغوريـــوس أســـقفيتها مبـــرارة وســـبب ل ســـازميا فأعيـــدت إىل أســـقفية تيان

د أيضـاً األسـقف الـذي سـامه احلادث جرحاً الزمـه حـىت �ايـة حياتـه. أمـا يف دورا، فقـد طـر 
 باسيليوس.

 اإلمبراطور فالنز: -ثالثاً 

مل ميـــض علـــى القـــديس باســـيليوس أكثـــر مـــن اثـــىن عشـــر شـــهراً يف أســـقفيته، حـــىت 
جـــاء إىل صـــدام علـــين مـــع اإلمرباطـــور فـــالنز الـــذي كـــان يعـــرب آســـيا الصـــغرى مصـــمماً علـــى 

اآلن يقرتب من قيصرية مصـمماً مالشاة اإلميان األرثوذكسي وإحالل األريوسية حمله. وهو 
على إخضاع بطل األرثوذكسية يف تلك اجلهات. وكان تقدمه مظهراً مـن مظـاهر انتصـاره، 
فقـــد ضـــعف أمامــــه كثـــريون، وقاومـــت بثينيــــة فصـــارت مســـرحاً ملــــآٍس مرعبـــة. أمـــا غالطيــــة 
املــــرتددة فقــــد استســــلمت دون مقاومــــة. وكــــان مصــــري كبادوكيــــة يتوقــــف علــــى باســــيليوس. 

لبعض أن ينحـين أمـام العاصـفة، ويهـدئ مـن روع اإلمرباطـور خبضـوع وقـيت. ولكنـه نصحه ا
 رفض مشورهتم بإباء تشوبه الغرية املقدسة.

دخلـــت حاشـــية اإلمرباطـــور علـــى القـــديس باســـيليوس بتهديـــدات شـــديدة، وكـــان 
أشــدهم وقاحــة دميوســتينيز رئــيس املطــبخ الــذي هــدده بالســكني. فقابــل القــديس هتديداتــه 

 هادئة.بصرامة 

مث تاله مودستس حاكم برايتوريوم. وقد أرسـله فـالنز إىل القـديس باسـيليوس خيـريه 
بني أمرين: إما العزل وإما االشرتاك مع األريوسيني. فاستدعاه مودستس وباسـم اإلمرباطـور 
طالبــــه باخلضــــوع، وباســــم اهللا رفــــض القــــديس األمــــر، فهــــدده مودســــتس مبصــــادرة أمالكــــه 

تعذيب واملوت. فكان رد القـديس علـى هـذه اإلهانـة أن ال شـيء مـن وبالتجويع والنفي وال
هذه التهديدات يرهبه، فليس لـه شـيء يصـادر سـوى قليـل مـن اخلـرق وبعـض الكتـب. أمـا 
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النفـــي فـــال ميكـــن أن يبعـــث بـــه إىل مـــا وراء أراضـــي اهللا، إذ األرض كلهـــا دار غربـــة بالنســـبة 
أمــا املــوت فإنــه يكــون كصــديق يــأيت  إليــه. أمــا التعــذيب فــال خييــف جســماً مــات بالفعــل.

ليصـــحبه يف آخـــر رحلـــة إىل الـــوطن احلقيقـــي وينقلـــه للحـــال إىل اهللا الـــذي حييـــا لـــه. ومـــا أن 
مســــع مودســــتس هــــذه اإلجابــــة حــــىت صــــاح يف دهشــــة ممزوجــــة بكربيــــاء معلنــــاً أن أســــقفاً مل 

قفاً ذلــك ألنــك مل تقابــل أســـ«يكلمــه قــط مبثــل هــذا الكــالم. فأجابــه القــديس يف هــدوء: 
ـــاً  ـــده أخـــذ يعـــده بكرامـــات وبصـــداقة اإلمرباطـــور ». حقيقي وملـــا مل يفلـــح مودســـتس يف هتدي

وبتحقيــق كــل مطالبــه. لكــن شــيئاً مــن كــل ذلــك مل يُِلــن عزميــة باســيليوس احلديديــة. فأســرع 
أن الوسـائل املتبعـة يف اإلرهـاب بـدت غـري «مودستس إىل سيده ورفع تقريره الـذي قـرر فيـه 

هــذا املطــران الباســل. والشــدة هــي الســبيل الوحيــد الــذي يتبــع مــع ذاك قــادرة علــى حتريــك 
ككـــــل املخلوقـــــات -الـــــذي مل ُجيـــــِد معـــــه التهديـــــد واملالطفـــــة علـــــى الســـــواء، لكـــــن فـــــالنز 

تذبـذب بـني اإلرغـام واإلذعـان، ورفـض اسـتخدام العنـف ضـد باسـيليوس وجعـل  -الضعيفة
ه. وهنـا أيضـاً مل يَلِـن باسـيليوس ومل طلبه منه متوسطاً، أن يسمح لألريوسيني باالشرتاك معـ

يرتاجع عـن موقفـه، ولكـي ينفـذ اإلمرباطـور مـا أراد، قصـد إىل الكنيسـة الرئيسـية يف قيصـرية 
م بعــد بــدء اخلدمـــة. فوجــد الكنيســـة زاخــرة باملصـــلني، ٣٧٢يــوم عيــد الظهـــور اإلهلــي ســـنة 

ه، وكـــــان تتجـــــاوب أصـــــداء تســـــابيحهم كالرعـــــد، مل يقطعهـــــا دخـــــول اإلمرباطـــــور وحاشـــــيت
القديس باسيليوس واقفاً يف اهليكل ووجهه حنو الشعب، حييط به الكهنة وخدام املـذبح يف 
شكل شبه دائري. وكان جو الكنيسة مساوياً أكثر منه أرضـياً. وكـان محـاس العبـادة املنظمـة 
أليــق باملالئكـــة مــن البشـــر. كــان املوقـــف رهيبــاً حـــىت أن اإلمرباطــور اضـــطرب. وحــني حـــان 

قـــــدم تقدمتـــــه، تـــــردد اخلـــــدام يف قبوهلـــــا ألنـــــة هرطـــــوقي، فلمـــــا مل يتقـــــدم أحـــــدهم الوقـــــت لي
ألخـــذها، اهتـــز اإلمرباطـــور وكـــاد يســـقط لـــوال معاونـــة أحـــد الكهنـــة. ويبـــدو أن باســـيليوس 

 تراءف على ضعف خصمه، فقبل التقدمة من يده املرتعشة.

ــــاحرتام إىل عظــــة ــــالنز الكنيســــة أيضــــاً، وأصــــغى ب ــــايل زار ف القــــديس  ويف اليــــوم الت
باسيليوس. وبعد �اية االحتفال ناقشه القـديس يف اإلميـان األرثوذكسـي. وبـدأ أنـه مـال أن 

 يكون صديقاً لباسيليوس، ومنحه أراضي تُوَقف لنشاطه اخلريي.
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 محاولة نفي القديس باسيليوس:

ــــن يســــمح لألريوســــيني  كــــان الوفــــاق ظــــاهراً بــــني فــــالنز وباســــيليوس، فالقــــديس ل
واإلمرباطــور لــن يطيــق الــرفض، وحينمــا ظــل القــديس مصــمماً علــى رفــض باالشــرتاك معــه، 

قبــــول األريوســــيني يف شــــركة الكنيســــة، مل جيــــد هــــؤالء كبــــري عنــــاء يف إقنــــاع فــــالنز أن نفــــي 
 باسيليوس ضروري لسالم الشرق.

استسلم اإلمرباطور للمشورة وأمر بنفـي باسـيليوس. وأعـد القـديس عدتـه للرحيـل، 
 جتنبــاً ألخطــار االضــطرابات الشــعبية. كانــت املركبــة يف انتظــاره ورتــب أن يكــون ذلــك لــيالً 

علـى البــاب، وإذا بــأمر النفــي يُوقَـف! لقــد مــرض غالطــس ابـن فــالنز الوحيــد مرضــاً مفاجئــاً 
وخطـــرياً، وعـــزت أمـــه دومينيكـــا مرضـــه إىل األمـــر بنفـــي القـــديس، فأرســـل اإلمرباطـــور اثنـــني 

ـــد بعـــد. فاشـــرتط يتوســـالن إىل القـــديس أن يصـــلي للطفـــل املـــر  يض الـــذي مل يكـــن قـــد تعمَّ
ــد الطفــل  علــى يــد كــاهن أرثوذكســي وأن يلقــن  -بعــد شــفائه-القــديس قبــل ذهابــه أن يعمِّ

ــــد  اإلميـــان القــــومي. وشـــفي الطفــــل بصـــالة القــــديس، ولكـــن اإلمرباطــــور حنـــث بوعــــده وعمَّ
 .)١(الطفل على يد أسقف أريوسي، فساءت حالة الطفل ومات يف تلك الليلة

رة أخــرى استســلم فــالنز لضــغط أعــداء باســيليوس، ولكــن يف تلــك املــرة رفــض ومــ
القلم أن يطـاوع اإلمرباطـور، وُقِصـَف أكثـر مـن مـرة يف يـده املرتعشـة، ممـا جعلـه ميتلـئ خوفـاً 

 .)٢(ورعباً، فعدل عن عزمه، وبقي القديس سيد املوقف

ن احلكـــــام وباإلضـــــافة إىل حمـــــاوالت النفـــــي، تعـــــرض القـــــديس إلهانـــــات كثـــــرية مـــــ
تس عدوه القدمي، فقد أصيب مبرض خطري قصد القـديس باسـيليوس ساإلقليميني. أما مود

ليصــلي عليــه، وفعــالً نــال الشــفاء وصــار صــديقاً. وازداد نفــوذ القــديس جــداً بســبب ذلــك 

(1  ) Theod, iv, Greg. Or. 20. 

(2  ) Theod.iv,Eghr U.S.P.65. 
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 حىت أن الناس كانوا يأتون من مسافات بعيدة طالبني وساطة القديس لديه.

 ة:االضطرابات في السنوات الختامي

ولكـــن أيضـــاً  -لـــيس فقـــط بـــاملرض-كانـــت ســـنو حيـــاة القـــديس األخـــرية مظلمـــة 
م انتقـــل القـــديس أثناســـيوس ٣٧٣بوفـــاة بعـــض أصـــدقائه وحلفائـــه األساســـيني، ففـــي ســـنة 

م انتقل الشيخ الوقور غريغوريوس أسـقف نيزينـزا، ونفـي أوسـابيوس ٣٧٤الرسويل. ويف سنة 
 الساموساطي.

. عقـدوا جممعــاً يف أنقـرا أدانـوا فيـه أصـحاب عقيــدة ورفـع األريوسـيون رؤسـهم ثانيـة
املســـاواة يف اجلـــوهر! واختـــذوا إجـــراءات كيديـــة ضـــد القـــديس غريغوريـــوس أســـقف نيصـــص،  
كــان الغــرض منهــا جــرح باســيليوس يف شــخص أخيــه، وانتهــوا إىل عقــد اجملمــع يف نيصــص 

 ويل.ذاهتا حيث ُحِكم بإدانة غريغوريوس وعزله، ونفي بعد ذلك بوقت ليس بط

 نياحة القديس:

ـــاء، فقـــد مزَّقـــه العمـــل املتواصـــل واملـــرض،  مل يعـــد جســـمه قـــادراً علـــى حتمـــل األعب
وكانت توجد يف كبده حالة مزمنة كانت مثار أمله وشكواه دائماً، كما كانـت قسـوة الشـتاء 

 حتجزه أحياناً كثرية كسجني يف منزله، بل ويف حجرته.

وزاً. ويف السـنة الـيت تلتهـا خلـع أســنانه. يف سـن اخلامسـة واألربعـني دعـا نفسـه عجـ
م اقــرتب إىل املــوت. وانتشــر النبــأ، ووصــل األســاقفة إىل قيصــرية. كــان ٣٧٨ويف شــتاء ســنة 

يعـاَجل حبمامــات مــاء ســاخن، ولكــن فائــدهتا كانـت ضــئيلة. وأخــرياً مل يعــد العقــل اجلبــار وال 
يكـل الضـعيف. وأحاطـت احلماس امللتهب حنو الواجب قادراً على حتريك طاقات ذلـك اهل

اجلموع باملكان الذي كان يرقد فيه. لتصلي حبماسة لكي يبقى معهـم وكـانوا مسـتعدين أن 
 يعطوا حياهتم ألجله.
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ــــَع خياطــــب اهللا قــــائًال: ٣٧٩ويف يــــوم أول ينــــاير ســــنة  بــــني يــــديك أســــتودع «م مسُِ
ب اجلياشـة وللحـال انطلـق الـروح العظـيم... وكانـت جنازتـه مشـهداً ملشـاعر القلـو ». روحي

والوقــار الــذي يــذهل العقــل. شــغلت اجلمــوع كــل فســحة، كــل دهليــز، كــل نافــذة، واشــرتك 
الوثنيون واليهود مع املسيحيني يف تشييعه وغطت أصوات البكاء والعويل موسيقى الرتاتيـل 

 الدينية. ودفن القديس يف قيصرية، وانضم إىل أبائه.

 صفاتـه:

، احملبـة يف شـىت صـورها هللا وللكنيسـة »بـةاحمل«من أبرز صفات القديس باسيليوس 
إننــا نشــعر جبــوع متزايــد حنــو احلــب... «ولآلخــرين... كتــب مــرة إىل أســقف صــديق يقــول: 

وكــان اســتالمه رســالة مــن صــديق ». إننــا يف حاجــة إىل أخــوة أكثــر ممــا حتتــاج يــد إىل أخــرى
إن «إحـدى رسـائله:  املاء جلواد السباق املتَعب" كما عربَّ هـو عـن ذلـك. ويقـول يف«مبثابة 

الشخص الذي يفكر يف نبذ صديق، عليه أن يفكر طويالً وميضي الليـايل قلقـاً بـدون نـوم، 
 ).Ep. 223» (يطلب إىل اهللا بدموع أن يرشده إىل احلق

وعلى ضوء هـذه احملبـة، ميكننـا أن نـدرك مقـدار احلـزن الـذي سـببته حالـة الكنيسـة 
. وقـــد كـــان قصـــده باإلضـــافة إىل رد الكنيســـة إىل يف أيامـــه إىل روحـــه اململـــوءة حبـــاً وتقـــوى

أن يســــود عليهــــا روح احملبــــة نتيجــــة لوحــــدهتا، وقــــد أثــــر مســــلك الكثــــريين -املعتقــــد القــــومي 
 اخلاطئ على صحته.

+ أمـــا عطفــــه علــــى الفقـــراء واملرضــــى، فكــــان عظيمــــاً. لقـــد عــــاش فقــــرياً باختيــــاره 
ض معظــــم وقتـــه، ولــــذا أحــــب متشـــبهاً بســــيده، ومــــن مث أحـــب الفقــــراء. وكــــان يشـــكو املــــر 

املرضــى، وعطــف علــيهم ولــيس أدل علــى ذلــك مــن مستشــفاه العظــيم الــذي أسســه جبــوار 
قيصـــرية، والـــذي عـــرف باســـم باســـيلياد وكانـــت تُبـــذل فيـــه عنايـــة خاصـــة باجملـــذومني الـــذين 
ُحرِموا من العناية يف كل تلك األصقاع، والذين مل يـأنف مـن تقبـيلهم أحيانـاً إظهـاراً حلنانـه 

 لعظيم عليهم.ا
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، فعلـى الــرغم مــن مرضـه الطويــل ومـن عملــه املضــين، »زهـده وتقشــفه«+ أمـا عــن 
 مل يكن يتناول غري وجبة واحدة يف اليوم من اخلضروات واخلبز واملاء.

النادرة، وقـد عرضـنا فيمـا سـبق لوقفاتـه » شجاعته«+ ولعل من أبرز صفاته أيضاً 
وحاشــيته، وســبقتها وقفــات أيضــاً ضــد االمرباطــور املشــرفة أمــام االمرباطــور األريوســي فــالنز 

يوليانوس املرتد، وكيف كرس وقته يف وحدته لتصنيف الكتب ضده. عرف الناس فيـه هـذه 
 الصفة، فلجأوا إليه واحتموا به من احلكام.

+ وهنــاك ناحيــة متميــزة يف طبيعتــه الفكريــة وهــي: حرصــه علــى إمتــام كــل شــيء.  
مــل. وهــذا احلــب الشــديد للكمــال هــو الســر فيمــا تمك كــان عــدواً بطبيعتــه ألي شــيء غــري

 خلَّف لنا من تصانيف.

+ وقـــد متيـــز أيضـــاً بالفصـــاحة ســـواء كخطيـــب منـــربي أو كاتـــب بليـــغ، كـــان يتـــابع 
الفكــرة بكــل قــوة العاطفــة الســامية، وســحر البيــان، واقتنــاع املختــرب، ويف يســر هائــل، وحــني  

ر بفصــاحته حمكِّمــون أكفــاء ورفعــوا كــان يعــظ كانــت كلماتــه ذات تــأثري عجيــب. وقــد أقــ
 منزلته أكثر من خطباء اليونان املشهورين.

 باسيليوس والكتاب المقدس:

علــى الــرغم مــن أنــه تــأثر بالعالمــة أورجيــانوس أكثــر مــن أي معلــم آخــر، إالَّ أنــه مل 
ت يتبـع الطريقـة الرمزيـة يف التفسـري، تلـك الـيت كـان أورجيـانوس أسـتاذاً هلـا. أمـا طريقتـه فكانـ

الفهم احلريف للكلمات. واملواضع اليت استخدم فيهـا التفسـري الرمـزي نـادرة مـن أمثلتهـا (مـز 
بأنـه يرمـز إىل الـرب يسـوع املسـيح الوحيـد يف طبيعتـه » وحيد القرن«)، حيث فسر ٦: ٢٩

والواحد مع أبيه. وكان القـديس باسـيليوس ميضـي أوقاتـاً طويلـة يف دراسـة األسـفار املقدسـة 
 حيني إىل اإلكثار من قراءة الكتاب املقدس وخاصة العهد اجلديد.ويدعو املسي
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 نشاطه الرعوي:

. وعلــى الــرغم مــن صــحته املعتلــة، ومشــاغله )١(كــان حتــت رئاســته مخســون أســقفاً 
الكثــــرية وكفاحــــه املتواصــــل، وتصــــانيفه العديــــدة، كــــان دائــــب النشــــاط يف افتقــــاد إيبارشــــيته 

قاديـــة عـــدداً مـــن املخالفـــات الكنســـية واألوضـــاع غـــري وتوابعهـــا. وقـــد كشـــفت زياراتـــه االفت
املســيطر  -بقــدر إمكانــه-القانونيــة. وحــىت يعــاجل هــذه املشــاكل مــن أساســها، جعــل ذاتــه 

علـــى االنتخابـــات األســـقفية، ورفـــض حبـــزم أن يســـيم أي شـــخص غـــري جـــدير هبـــذه الرتبـــة 
ون منه رعـاة ليكونـوا السامية. فطارت شهرة معاونيه حىت أن األساقفة اآلخرين أرسلوا يطلب

.). وقــــد حــــافظ علــــى االتصــــال املســــتمر بكــــل مرؤســــيه ومعاونيــــه Ep.81مســــاعدين هلــــم (
وأصــــدقائه اخلصوصــــيني عــــن طريــــق الرســــائل، وكــــان هــــؤالء علــــى أمت اســــتعداد لتنفيــــذ كــــل 
تعليماتــه. وقــد مــد نشــاطه الرعــوي إىل حــدود أرمينيــا. أمــا نشــاطه يف الــوعظ فكــان عظيمــاً 

 قيصرية واملدن الكبرية فحسب، بل حىت يف قرى األقاليم.جداً، ليس يف 

 باسيليوس في نظر معاصريه:

أقــوى مــن أٍي مــن  -باســتثناء البابــا أثناســيوس الرســويل-كــان القــديس باســيليوس 
معاصريه الـذين شـغلوا مناصـب يف الكنيسـة. وقـد طـارت شـهرته إىل مـا بـني النهـرين حيـث  

أن يــراه. وفيمــا هــو كــذلك رأى يومــاً عمــوداً مــن نــور  كــان مــار أفــرام الســرياين فاشــتاق ذاك
فـازداد شـوقه إىل رؤيتـه والتـربك منـه، ». هـذا هـو باسـيليوس الكبـادوكي«ومسع صوتاً يقـول: 

فقام وذهب إىل قيصرية ودخل الكنيسة يوم األحد، وكان القـديس باسـيليوس يقـوم خبدمـة 
ارجة من فمـه وكأ�ـا ألسـنة ناريـة القداس اإلهلي. ويف أثناء العظة شاهد كلمات القديس خ

صـــغرية تســـتقر يف قلـــوب الســـامعني. ويف أثنـــاء القـــداس رأى فمـــه كأنـــه ملتهـــب نـــاراً، كمـــا 
أبصــر محامــة جالســة علــى منكبــه اليمــني. أمــا القــديس باســيليوس فعلــم بــالروح بوجــود مــار 

(1  ) Schaff: vol.3.p.900. 
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 أفرام يف الكنيسة فأرسل إليه مشاساً واستدعاه وتبارك كل من اآلخر.

القديس العـامل، نـور «ه آباء كثريون، منهم ثيؤدوريت الذي قال عنه إنه وقد مدح
العامل ولـيس كبادوكيـة وحـدها"، وصـفرونيوس الـذي وصـفه بأنـه جمـد الكنيسـة. وتكلـم عنـه 
إيسيذوروس الفرمي كإنسان مـوحى إليـه مـن اهللا. أمـا صـديقه القـديس غريغوريـوس النزينـزي 

لقــد نــاظر بطــرس يف غريتــه، وقــوة «... يالً جــاء فيــه (الثيؤلوغــوس) فقــد أفــرد لــه مــدحياً طــو 
بولس وإميانه، والنطق السامي الذي البين زبدي، واعتدال وبساطة مجيع الرسل. ولذا فقـد 

ابـن الرعـد، وإذ اتكـأ يف  -لكنـه أصـبح-أؤمتن أيضاً على مفاتيح امللكوت... وهـو مل يُـدَع 
يف فضــائله املتعــددة اجلوانــب حضــن يســوع، جــذب مــن هنــاك قــوة كلمتــه وعمــق أفكــاره. و 

 ».فاق كل رجال عصرنا...

 كتابات باسيليوس:

 أوًال: العقيدية:

 س: وهي مخس كتب مدحها القديسان جريوم وغريغوريوس النزينزي.و ضد يونومي -أ 

فصــــالً مرســـــلة إىل أمفلوخيــــوس حســــب طلبــــه، وهـــــي  ٣٠عــــن الــــروح القــــدس: يف  -ب 
 املنشورة يف هذا الكتاب.

 فسيرية:ثانياً: الت

مقـــاالت كانـــت  ٩: وهـــو مـــن أشـــهر كتبـــه، ويشـــمل Hexameronاألكســـيماروس  -أ 
 عبارة عن عظات عن ستة أيام اخلليقة.

مقالة عن املزامري: األول عن املزامري عامة ترمجها روفينوس إىل الالتينيـة، والبقيـة  ١٧ -ب 
ـــــا عـــــن املـــــزامري:  ، ٤٨، ٤٥، ٤٤، ٣٣، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ١٤، ١٧، ١الـــــيت وصـــــلت إلين
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١١٤، ٦١، ٥٩. 

 أصحاحاً األوىل من سفر إشعياء. ١٦تفسري الـ  -جـ 

 ثالثاً: المقاالت:

 مقالة يف موضوعات عقيدية، وأدبية، ومديح. ٢٤وتشمل 

 رابعاً: الرسائل:

رســــالة يف موضــــوعات تارخييــــة، عقيديــــة، أدبيــــة، تعليميــــة،  ٤٠٠وتشــــمل حــــوايل 
 ى عادية.تفسريية، قانونية، ورسائل للتعزية، وأخر 

 خامساً: الليتورجية (صالة القداس):

ليتورجيــــات حتمــــل اســــم القــــديس باســــيليوس، إحــــداها هــــي الليتورجيــــة  ٣توجــــد 
 املستعملة يف كنيستنا.

 سادساً: النسكيات:

وتشـــمل مســــائل عامــــة وقــــوانني كنســــية. وقــــد قــــام ديــــر الســــريان بــــوادي النطــــرون 
 .١٩٦٠بنشرها يف جملد سنة 

 يوأنس 

   أسقف الغربيةبنعمة اهللا 



٣٥ 

 

 كتاب القديس باسيليوس

 عن الروح القدس

 

م الـــذي ٣٨١م أي قبـــل انعقـــاد اجملمـــع املســـكوين الثـــاين ســـنة ٣٧٥ُكِتـــَب حـــوايل 
نــاقش االحنرافــات اخلاصــة بــالروح القــدس، وأُكمــل اجلــزء اخلــاص بــالروح القــدس يف قــانون 

لسـلة متكاملـة للـدفاع عـن م، ولـذلك جيـيء هـذا الكتـاب اهلـام يف س٣٢٥اإلميـان النيقـاوي 
اإلميـــان الرســـويل، فقـــد ســـبقته رســـائل القـــديس أثناســـيوس لســـرابيون عـــن الـــروح القـــدس، مث  
كتــاب ديــدميوس الضــرير، وبعــده كتــاب باســيليوس، مث كتــاب أمربوســيوس، والــذي اعتمــد 

 ».التسليم الرسويل غري املكتوب«فيه على ما سجله باسيليوس ال سيما 

تة يصبح اإلدعاء بـأن إلوهيـة الـروح القـدس اخُرتَِعـت يف اجملمـع من زاوية تارخيية حب
م مــــن األخطــــاء الفادحــــة الــــيت يروجهــــا ضــــعاف العقــــول، الــــذين ال ٣٨١املســــكوين الثــــاين 

 يعرفون شيئاً عن تاريخ الكنيسة أو الالهوت املسيحي.

لقد كتب الكتاب دفاعـاً عـن الذكصـولوجية الـيت كانـت ُتسـَتعمل يف كنـائس آسـيا 
ــــا أن نســــجل أن هــــذه الذكصــــولوجية كانــــت ُتســــتعمل يف الصــــلوات ويف الصــــ غرى، ويهمن

 اجتماعات الكنيسة وبشكل خاص يف اإلفخارستيا.

وشــــاعت يف الكنيســــة شــــرقاً وغربــــاً الذكصــــولوجية القدميــــة: "اجملــــد لــــآلب واالبــــن 
 والروح القدس"، وهـي أكثـر الصـيغ املعروفـة يف الشـرق، ومـع ذلـك فقـد عرفـت الكنيسـة يف
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 الشرق أيضاً الصيغة التالية:

 اجملد لآلب باالبن يف الروح القدس.

διά τού υίού єν τῴ άγίω πνєυματι 

 وهي صيغة سليمة متاماً وال غبار عليها.

 أما الذكصولوجية سبب كتابه هذا الكتاب فهي:

 "اجملد لآلب مع االبن مع الروح القدس".

μєτα τού υιού σύν τώ πνєύματι αγίῳ 

باسيليوس أن هذه الصيغة قدمية مثل الصيغ األخرى، وأ�ـا سـليمة متامـاً  وقد أكد
 أل�ا تؤكد وحدة اجلوهر للثالوث القدوس مع متايز األقانيم.

 الطبعات األساسية:

عـــامود  ٣٢جبانـــب الـــنص اليونـــاين الـــذي ُنِشـــَر يف جمموعـــة األبـــاء اليونـــانيني جملـــد 
» C.F.H. Johnston«مل اإلجنليـزي ، توجد طبعـة هامـة جـداً حققهـا العـا٢١٧ - ٦٢

يف السلســــلة الفرنســــية  ١٩٤٧يف أوكســــفورد، مث طبعــــة أخــــرى عــــام  ١٨٩٢صــــدرت عــــام 
بــذل فيهــا املــرتجم الفرنســي جهــداً خارقــاً لنقــل أفكــار  ١٧جملــد  S Cالينــابيع املســيحية «

 باسيليوس إىل الفرنسية.

ت فيـــــه اجلمـــــل ر ثـُــــلـــــنص اليونـــــاين عـــــويٌص جـــــداً، فقـــــد كَ وجيـــــب أن نعـــــرتف بـــــأن ا
االعرتاضـــية، كمـــا جلـــأ باســـيليوس إىل اســـتخدام مصـــطلحات يونانيـــة مـــن الفلســـفة واألدب 
اليونـــاين القـــدمي، وفصـــاحة باســـيليوس ال مثيـــل هلـــا إالَّ فصـــاحة كـــريلس الســـكندري، ورغـــم 

 صعوبة النص اليوناين إالَّ أنه متيَّز بالدقة الشديدة.
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مجــة الفرنســية مــن أهــم الدراســات وهــو ناشــر الرت » Pruche«وتعــد مقالــة األب 
 اليت صدرت حىت اآلن وهي بعنوان:

L’originalité du traité de Saint Basile Sur le Saint 
Esprit. 

 وقد نشرت يف جملة:

Revue de Sciences Philosophiques et Theologiques, 
Vol.32 pp. 207 - 221. Paris 1948. 

 الترجمة العربية اللبنانية:

وهــي وإن كانــت  ١٩٧٩داد هــذه الرتمجــة، صــدرت ترمجــة عربيــة يف لبنــان بعــد إعــ
قــد طُِبَعــت قبــل الرتمجــة الــيت أعــددناها، إالَّ أننــا عنــد املراجعــة واملقارنــة، ظهــر أن مــا قــدمناه 

 هو أكثر التصاقاً بالتعبريات اليونانية.
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 حمتويات الكتاب

 

 الموضوع األساسي:

اســي هــو الــدفاع عـن إلوهيــة الــروح القــدس، يبـدو بشــكٍل واضــح أن املوضـوع األس
وعـــن حقيقـــة اشـــرتاكه يف جـــوهر الالهـــوت. وقـــد الحـــظ علمـــاء اآلبـــاء مجيعـــاً أن القـــديس 

، رغــم أ�ــا إحــدى »OMOOUSIOS«باســيليوس قــد جتنــب الكلمــة اليونانيــة املشــهورة 
مــن  الكلمـات األساسـية لفـرتة مــا بعـد نيقيـة، وهــذا كـان عـن عمـد، لكــي ال حيـاول التقـرُّب

البدعـــة األريوســـية، وإمنـــا الـــدفاع عـــن اإلميـــان النيقـــاوي بطريـــق غـــري مباشـــر، وإثبـــات صـــحة 
 -اإلميــــان النيقــــاوي بــــدون االعتمــــاد علــــى اللفــــظ املشــــهور "الواحــــد مــــع اآلب يف اجلــــوهر 

OMOOUSIOS.« 

ـــة أخـــرى  ـــذكاء الشـــديد، جعـــل القـــديس باســـيليوس يســـتخدم كلمـــة يوناني هـــذا ال
إلوهية الروح القدس، ولكن بشكل عملي واضح. هذه الكلمة هـي  تعطي املعىن، بل تؤكد

»TIMEOUSIOS « الـيت تفيـد الشــركة يف القـوة واجملــد والعمـل واجلــوهر. هـذا األســلوب
اخلـــاص بالقـــديس باســـيليوس كـــان مقصـــوداً لكـــي يثبـــت وحـــدة جـــوهر الثـــالوث عـــن طريـــق 

ب واإلبــن، وهــذا األســلوب دراســة األعمــال الــيت يقــوم هبــا الــروح القــدس باإلشــرتاك مــع اآل
أقــرب إىل عقــول النــاس وإىل إدراكهــم حلقيقــة اإلميــان، وجيعــل هــذا الكتــاب منوذجــاً للكتابــة 
الالهوتيــة اجليــدة الــيت هتــدف إىل الــدخول إىل عقــل القــارئ وقلبــه عــن طريــق املمارســة أكثــر 

رسـائل من الكالم عن النصوص وشرحها. من هذه الزاوية، ميتـاز هـذا البحـث اجلميـل عـن 
، يف أ�ـا ال حتشـد النصـوص اخلاصـة )١(أثناسيوس عن الروح القدس اليت كتبها إىل سرابيون

ئل األربع األول، ونشر مرتجم هذا الكتاب الرسالة اخلامسة يف جمموعة ترمجها القس مرقس داود، ونشر الرسا )١(
مقاالت عن الروح القدس بعنوان "الروح القدس يف بعض كتابات اآلباء". وفيما بعد قام املركز األرثوذكسي للدراسات 

                                                           



٣٩ 

بــالروح القــدس مــن العهــدين القــدمي واجلديــد، وهــو اجلهــد اخلــارق الــذي قــام بــه أثناســيوس، 
وعــــن عمــــٍد أيضــــاً، مل يســــلك باســــيليوس نفــــس طريــــق أثناســــيوس لعــــدة أســــباب واضــــحة 

 وأمهها:

ـــــالروح القـــــدس قـــــد تطـــــوَّ كـــــان اجلـــــ  (أ) ـــــرياً عـــــن زمـــــن القـــــديس دل اخلـــــاص ب ر كث
 لني.أثناسيوس، ومل تعد نصوص الكتاب املقدس بعهديه كافية إلقناع اجملادِ 

كـــان اجلـــدل قـــد تنـــاول عـــدة نقـــاط دقيقـــة مثـــل اســـتعمال حـــروف اجلـــر، أو   (ب)
عــن الــروح صــيغة اإلضــافة إلثبــات الفــروق بــني األقــانيم، ولــذلك مل تعــد النصــوص املباشــرة 

 القدس كافية للرد على هذا االجتاه بالذات.

على الـرغم مـن أن جممـع نيقيـة كـان قـد حكـم علـى األريوسـية، إالَّ أن جممـع  (جـ)
م كــــان قــــد تـــرك موضــــوع عالقــــة الـــروح القــــدس بــــاالبن دون ٣٢٥نيقيـــة الــــذي ُعقــــد ســـنة 

اب باســيليوس حتديــد؛ أل�ــا مل تكــن قــد طُرحــت بعــد للبحــث، وعلينــا أن ال ننســى أن كتــ
 عاماً من انعقاد جممع نيقية ويف ظروف جدلية خمتلفة. ٥٥جييء بعد حوايل 

ومع كل هذا، فإن األساس الالهويت الذي بىن عليه باسـيليوس، ال خيتلـف مطلقـاً 
عـــن األســـاس الالهـــويت لرســـائل أثناســـيوس عـــن الـــروح القـــدس، فكالمهـــا يعتـــرب أن القضـــايا 

 وذكسي السليم:اآلتية هي أساس التعليم األرث

لـون إىل قبِ ل كـل الـذين يُ س ويكمِّـعمل الروح القدس يف املعموديـة، فهـو يقـدِّ  -١
 اهللا.

 لُّ ، هــذه عبــارة ال تِقــ"اآلب يعمــل كــل شــيء بــاإلبن ويف الــروح القــدس" ألن -٢
 يف أمهيتها عن قانون اإلميان النيقاوي نفسه.

 اآلبائية بالقاهرة برتمجة هذه الرسائل ترمجة جديدة ونشرها يف عدة طبعات.
                                                                                                                                              



٤٠ 

 فكالمها يستخدم: طريقة بناء الشرح الالهويت نفسه واضحة جداً،كما أن 

 التسليم الرسويل. (أ)

 نصوص الكتاب املقدس. (ب)

 التسليم الرسولي:ما هو 

يف شــرح  اآلبــاءلكــي نــدرك أمهيــة هــذا الســؤال، علينــا أن نلقــي نظــرة علــى طريقــة 
العقيــدة األرثوذكســية. فالتســليم لــيس تيــاراً موازيــاً أو منفصــالً عــن الكتــاب املقــدس. وهــذا 

 .اآلباءيظهر من طريقة شرح 

 العقيدة؟ اآلباءكيف شرح 

أكرب عدد من نصوص الكتاب املقدس لشرح عقيدة معينـة، فهـذا  اآلباءال حيشد 
مطلقاً. وإمنا طريقة األباء تقـوم علـى عـرض األسـاس الالهـويت  اآلباءيف احلقيقة ليس منهج 

ــ نصــوص ر الكتــاب املقــدس، وهــو اإلطــار الالهــويت الــذي ُجتمــع حولــه كــل أوالً الــذي يفسِّ
وكلمــات الكتــاب املقــدس. ولكــي تظهــر هــذه النقطــة بوضــوح، ميكننــا أن نــدقق يف حقيقــة 
ـــذي رفـــض اإلميـــان بالهـــوت اإلبـــن، مث تطـــور الـــرفض إىل مجـــع  املوقـــف األريوســـي نفســـه ال
نصـــوص الكتـــاب املقـــدس لكـــي ختـــدم اهلرطقـــة نفســـها. فـــال حيـــاول األبـــاء بـــاملرة أن جيمعـــوا 

عكــس، وهــذا مــا خيطــئ الــبعض يف التعــرف عليــه، وإمنــا مــا بــدورهم نصوصــاً أخــرى تؤكــد ال
وبعـــد ذلــــك  ،يفعلـــه األبـــاء هــــو أكثـــر عمقـــاً ودقــــة مـــن ذلــــك، فهـــم يشـــرحون اإلميــــان أوالً 

يشــرحون خطــورة اهلرطقــة علــى اإلميــان نفســه، مث علــى احليــاة الروحيــة. هــذا مــا نــراه يف هــذا 
وكيف أن إنكار شركة الـروح  الكتاب، حيث يشرح باسيليوس عالقة الروح القدس باالبن،

القدس يف جوهر اآلب واالبن يعين يف النهاية إنكار عمـل االبـن نفسـه. عنـدما يظهـر هـذا 
 بوضوح، يصبح من السهل التعرف على معاين نصوص الكتاب املقدس.
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مجيـل عـن فنـان قـام بعمـل صـورة  لقد شـرح القـديس إيرينـاوس هـذه النقطـة بتشـبيهٍ 
ك، ووضــع فيهــا الكثــري مــن الــذهب واألحجــار الكرميــة. ولكــن مجيلــة مــن الفسيفســاء للملــ

ترتيـب القطـع، وحـوَّل نفـس صـورة امللـك اجلميلـة إىل أعـاد شخصاً آخر قام بفـك الصـورة و 
ظ إيرينـــاوس أن كثـــرة ). ولـــذلك يالِحـــ٨و  ٣: ١صـــورة كلـــب أو ثعلـــب (ضـــد اهلرطقـــات 

املؤلـف، فالنصـوص مرتبـة االقتباسات من الكتاب املقـدس ليسـت برهانـاً علـى صـحة إميـان 
حســب أهــواء اهلراطقــة، والســبب هــو هــدف اهلراطقــة، فهــم مشــغولون بإثبــات أن الصــورة 
ليست َمِلكاً وإمنا كلباً أو ثعلباً، بينما املؤمنون مهتمـون بـالكالم عـن امللـك وضـرورة صـورته 

هـــذا هـــو الفـــرق بـــين اإليمـــان والهرطقـــة، فهـــو فـــرٌق فـــي للتعـــرف عليـــه هـــو شخصـــياً. 
أمـا النمـوذج، فهـو وسـيلة البلـوغ و هو الخـالص، فالهدف أما في النموذج. و دف، اله

. فاســتعمال صــورة امللــك، أي اهلــدف، لــيس مثــل اســتعمال صــورة كلــب أو إلــى الهــدف
ثعلب. وهنا نرى بكـل وضـوح أن النمـوذج واهلـدف مهـا يف الواقـع موضـوٌع واحـد. فالعالقـة 

عالقـــة الـــروح باجلســـد، لكـــن كيـــف ميكـــن أن بـــني اإلميـــان أو العقيـــدة واخلـــالص هـــي مثـــل 
الـرد هـو: صـلوات الكنيسـة، ال سـيما الصـلوات الطقســية،  ؟النمـوذج واهلـدف تعـرف علـىن

فاهلـــدف الواضـــح لإلميـــان، هـــو شـــركة اإلنســـان يف اهللا عـــن طريـــق جتســـد ابـــن اهللا، وســـكىن 
النمــوذج  الــروح القــدس، وبــدون ذلــك ال ميكــن أن نتعــرف علــى اهللا. الليتورجيــة إذن جتمــع

رياً مباشــــراً يف يــــواهلــــدف يف وحــــدة واحــــدة. وهــــذا يعــــين أن أي تغيــــري يف النمــــوذج يعــــين تغ
اهلــدف، وأن أي تغيـــري يف العقيـــدة معنــاه تغيـــري يف اخلـــالص، وهــو بـــدوره يقتضـــي تغيـــرياً يف 

 ممارسة الليتورجية، ليس فقط يف الصلوات نفسها، بل فيما تقود إليه هذه الصلوات.

أو النمـوذج  ،اضحة، أننا ال نستطيع أن نتعرف على العقيـدة واخلـالصاحلقيقة الو 
بشـكل -واهلدف إالَّ يف نسيج واحد، وهو نسيج الليتورجية. لـذلك ال نسـتطيع أن نـتكلم 

عــن التجســد، وخنطــئ يف الكــالم عــن الــروح القــدس، أو األســرار، أو وحــدة جــوهر  -ســليم
 الثالوث.

ن النموذج، أي العقيـدة وحـدة متكاملـة، وهـذا مجيعاً بشرحه، هو أ اآلباءما اهتم 
فهـي قطـٌع صـغرية متماسـكة تصـنُع صـورًة  ،هو هدف إيريناوس من الكالم عن الفسيفسـاء



٤٢ 

لــو امتــدت يــٌد إىل جــزء صــغري مــن العقيــدة لكــي تغــريِّ  تضــيع معــامل الصــورةلكــن واحــدة، و 
ضـــحاً جـــداً مـــن معاملـــه. وعنـــدما تتغـــري أحـــد مالمـــح الصـــورة، فـــإن هـــدف التغيـــري يصـــبح وا

االســتعمال نفســه. لــذلك، الليتورجيــة ليســت جمــرد كلمــات أو صــلوات. والطلبــات ليســت 
جمرد حديث عن اهللا أو مع اهللا، وإمنا هي العالقة الكيانية بني اإلنسـان السـاقط الـذي نـال 
اخلالص، واهللا الذي خلَّصه بواسطة االبن املتجسد وبالروح القـدس. فالليتورجيـة والصـالة، 

اجملال الذي يكتمل فيه خالص اإلنسان بـاالبن ويف الـروح القـدس. وهـذا اجملـال يظهـر هي 
فخارســــتيا، فكالمهــــا اســــتعالن الثــــالوث، وكمــــال اخلــــالص، بشــــكل بــــارز يف املعموديــــة واإل

ه إىل اجلســد الواحـــد، أي عنــدما يعطــي اهللا يف ســر املعموديـــة عطيــة تبــين اإلنســـان، ويضــمَّ 
)، فينمـــــــــو يف اجلســـــــــد الواحـــــــــد ١٣ - ١١: ١٢كـــــــــور ١الكنيســـــــــة، بـــــــــالروح القـــــــــدس (

 باإلفخارستيا، الغذاء اإلهلي الذي يعطى للمولودين من املاء والروح.

ق أســرار نحن يف الصـلوات الكنســية، ننتقـل مــن جمـال التعلـيم إىل جمــال تـذوُّ فـإذاً، 
لعقيـدة وعمق هذا التعلـيم. وهـذا بـدوره مـا جيعـل الفصـل بـني اإلميـان والليتورجيـة، أي بـني ا

والطقس مستحيًال. والليتورجية هي إحدى دعائم التسليم الرسويل، فهـي املمارسـة العمليـة 
لألسرار، واإلميان كله، وتذوُّق احليـاة اجلديـدة يف يسـوع املسـيح بـالروح القـدس. هـذا جيعـل 

نـا مـا ازداد فهمصحة اإلميان من األمور األساسية اليت جتعلنا نفهم ونتـذوق الليتورجيـة. وكلَّ 
 ما ازدادت حالوة الليتورجية، وطبعاً العكس صحيح.لإلميان، كلَّ 

لقد نقلت الليتورجية اإلميان كله عرب عصور الكنيسة، وخلقت الليتورجيـة وجـدان 
ــــهم الروحــــي الســــليم. فهــــي خــــربة ال ميكــــن نقلهــــا بــــالكالم، وإمنــــا باملمارســــة  األبــــاء، وحسَّ

ـــدائم ألســـرار اهللا يف يســـوع املســـي ح. وقـــد نقلـــت الليتورجيـــة، املســـيحيَة كلهـــا، وبالتـــذوق ال
عـــرب كـــل عصـــورها، فصـــارت قنـــاة التســـليم الرســـويل الـــيت فاضـــت  اً قعقيـــدًة وصـــلوات وتـــذوُّ 

ــ ؛ »تســليم«ت فيهــا ميــاه احليــاة مــن جيــل إىل جيــل. وهبــذا نفهــم معــىن كلمــة رَ باحليــاة، وعبَـ
ات. وعلــى هــذا النحــو، ألن مــا ُيســلَّم هنــا، هــو احليــاة ولــيس جمــرد مبــادئ وأفكــار أو نظريــ

ميكننــا أن نـــرى بكـــل وضـــوح أن الفصـــل بـــني اإلميــان والليتورجيـــة هـــو يف الواقـــع جتاُهـــل تـــام 
للتســليم، هــو مثــل الفصــل بــني روح اإلنســان وجســده، فــال الــروح هــي اإلنســان وال اجلســد 



٤٣ 

 هو اإلنسان، وإمنا اإلنسان واحٌد بكليهما.

ارات الــــيت تقــــال، مــــع أن فيهــــا ليســــت العبــــفهــــي وكــــذلك الصــــالة يف املســــيحية، 
، وإمنـــا هـــي عبـــارات كثـــرية، وال هـــي الطقـــوس الـــيت تـــؤدَّى مـــع أن اجلانـــب الطقســـي ظـــاهرٌ 

أســــرار اهللا يف املســــيح الــــيت تُنقــــل بــــالتعليم ويتــــذوقها اإلنســــان يف املمارســــة الكنســــية. هــــي 
والــذي  ،بـنق عمـل اهللا اآلب الـذي أعطـاه يف االمواجهـة إميـان اإلنسـان مبـا نالـه، هــي تـذوُّ 

 ينقله الروح القدس.

» باســـم اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس«هكـــذا اســـتخدم باســـيليوس صـــيغة التعميـــد: 
ــٍص لإلميــان كلــه. فهـــذه الصــيغة هــي الــيت تـُــدخلنا إىل شــركة الثــالوث. فــالتبين، يعطيـــه  كملخَّ

 بشـكل اآلب لنا باالبن ويف الروح القـدس. هـذا التبـين يتضـمن متجيـد الثـالوث الـدائم، ويعـين
ظاهر، أن اإلنسان ال يسـتطيع أن حييـا يف الكنيسـة ويفهـم التسـليم الرسـويل بـدون املعموديـة، 
وال تُفهــم املعموديــة بــدون الليتورجيــة. ولــذلك ال يشــرح باســيليوس صــيغة التعميــد علــى أ�ــا 

)، وإمنــــــا اختبـــــار اخلــــــالص الـــــذي يعطــــــى يف ٢٤: ١٠اعـــــرتاٌف فقـــــط بوحــــــدة اجلـــــوهر (ف 
ف نصـــبح مســـيحيني؟ عنـــدما نولـــد مـــن جديـــد بالنعمـــة يف معموديتنـــا... (ف املعموديـــة. كيـــ

)، ولكــن املعموديــة ليســت صــيغة فقـــط، وال هــي اعــرتاٌف صــحيح باإلميــان فقـــط، ٢٦: ١٠
هـــي دوام احليـــاة يف الثـــالوث القـــدوس. وكيـــف حيـــدث هـــذا؟ بـــالروح القـــدس الـــذي يعطـــى يف 

دون قبــول الــروح القــدس هــي معموديـــة إن املعموديــة بــ :املعموديــة. ولــذلك يقــول باســيليوس
إن يــوم املعموديــة هــو أول  :). ويعــود ليقــول٢٦: ١٠ناقصــة وليســت حســب التســليم (ف 

). ولـذلك، اكتمـال احليـاة اجلديـدة هـو أن حيفـظ ٢٦: ١٠يوم من أيام الـوالدة اجلديـدة (ف 
ـــروح القـــدس غـــري منفصـــل عـــن اآلب واالبـــن؛ ألن هـــذا هـــو اإلميـــان الـــذي  قبلـــوه املؤمنـــون ال

). مـن ٢٦: ١٠واعرتفوا بـه يف متجيـد الثـالوث، وهـو التعلـيم الـذي قبلـوه يف معمـوديتهم (ف 
البقــاء فــي اإليمــان هــو الــدوام علــى التســليم الرســولي الــذي هــذه الزاويــة بالــذات، يصــبح 

. وتصبح املعمودية، هي متييز اهلرطقات اليت تتعـارض مـع التعلـيم الـذي قبلناه في المعمودية
. ال يســتطيع أحــد أن يســجد لالبــن إالَّ بــالروح القــدس، وال يســتطيع أحــد أن يــدعو تســلمناه
 ).٢٧: ١١إالَّ بروح التبين، أي الروح القدس (ف » أبَّا«اآلب 



٤٤ 

 والتفسير حسب التسليم الرسولي: ،التفسير حسب النص

أحــــد األخطــــار الرئيســـــية الــــيت جلبتهـــــا اهلرطقــــات هــــي االعتمـــــاد علــــى نصـــــوص 
وحــــــدها. فهــــــذا يف النهايــــــة ال خيــــــدم إالَّ أصــــــحاب اآلراء اخلاصــــــة، أي  الكتــــــاب املقــــــدس

اهلراطقـــة. واملوضـــوع هنـــا لـــيس كفايـــة أو عـــدم كفايـــة كلمـــة اهللا يف الكتـــاب املقـــدس، فهـــذا 
السؤال مل يكن مطروحاً بـاملرة يف زمـن اآلبـاء، وإمنـا النقطـة الدقيقـة األساسـية هـي أن كلمـة 

ح، إالَّ علــــى أســــاس مــــا اســــتقر يف الكنيســــة، وهــــو اهللا ال ميكــــن أن تُفهــــم بشــــكل صــــحي
املمارسة احلية لشعب اهللا يف الليتورجية. وهـي ممارسـة اجلماعـة الـيت تـنعكس بشـكل واضـح 

ه الليتورجية. هذا هو الفهم الصـحيح للعقيـدة، وهـو على الفهم اجلماعي الذي تؤكده وتثبِّتُ 
ق. فـالعودة إىل الليتورجيـة هـي عـودة إىل ذوُّ ها التـمُ ليس فهماً عقليـاً نظريـاً، بـل ممارسـًة يـدعِّ 

التسليم الرسويل، واخلروج على التسـليم الرسـويل معنـاه االستسـالم لتطـرف التفسـري الفـردي 
 للكتاب املقدس وخياالت كل فرد النابعة من تقديره اخلاص.

املثــال الواضــح علــى مــا نقــول هــو مناقشــة نصــوص الكتــاب املقــدس الــيت تؤكــد أن 
االنطبــاع ملــن يقــرأ الكتــاب املقــدس  يباســم املســيح. هــذه النصــوص تعطــ ىعطــتُ املعموديــة 

)، فكيـف ٣: ٦روميـة  - ٢٧: ٣باسم املسـيح فقـط (غالطيـة  ىعطوحده بأن املعمودية تُ 
ميكن أن نفهم هذه النصوص، وما هـي العالقـة بـني التعميـد باسـم املسـيح وباسـم الثـالوث 

 )؟١٩: ٢٨حسب (مىت 

ها تؤكـــد وجـــود تضــارب، لكـــن الليتورجيــة واخلـــربة املســـيحية الدراســة النصـــية وحــد
ل لنا القديس باسيليوس أن النصوص اخلاصة بالتعميـد باسـم تؤكد عكس ذلك. هنا يسجِّ 

املســـيح ال ميكــــن فصــــلها عــــن املمارســــة الكنســــية، أي التعميــــد باســــم الثــــالوث؛ ألن اســــم 
هــو » املســيح«لــذلك، فاالســم املســيح نفســه يؤكــد لنــا أن املســيح ُمِســَح بــالروح القــدس. و 

). وبالتـــايل إذا كـــان لنـــا شـــركة مـــع املســـيح، فهـــذه ٢٨: ١٢مـــوجز واِف لإلميـــان كلـــه (ف 
يف النصــوص، وإمنــا تــرى أن اســم أقنــوٍم واحــٍد مــن أقــانيم  اً أو تضــارب اً الشــركة ال تــرى تناقضــ

ـــــالوث يكفـــــي لإلشـــــارة إىل األقنـــــومني اآلخـــــرين، بســـــبب وحـــــدة اجلـــــوهر. وهنـــــا يؤكـــــد  الث



٤٥ 

باســيليوس أن املعموديــة باســم أقنــوم واحــد، أي املمارســة الفعليــة يف الليتورجيــة، ال حتــدث؛ 
ألن الكنيســـة تـــرى أن هـــذه املعموديـــة غـــري كاملـــة. وحـــىت املعموديـــة الـــيت تـــتم باســـم الـــروح 

)، ألن ٢٨: ١٢القـــــدس، وهـــــو األقنـــــوم الفاعـــــل فيهــــــا، هـــــي معموديـــــة غـــــري كاملــــــة (ف 
ال ميكـن أن يـتم باسـم أقنـوم واحـد. وحتديـد املعموديـة كتـنبِّ ال جمـال  املعمودية تـنبٍّ، والتبـين

تعلــــيم األبــــاء الــــذين عرفــــوا وتبعــــوا معــــىن األســــفار «لــــه إالَّ يف واقــــع التســــليم الرســــويل، أي 
 ).١٦: ٧(ف » موهاملقدسة الذي تسلَّ 

يف -نصوص الكتاب املقدس ال ميكـن عزهلـا عـن احليـاة الكنسـية؛ ألن هـذا معنـاه 
إخراج الكتاب املقدس خارج املسيحية نفسها. فالعقيـدة ال ميكـن فهمهـا إالَّ مـن  -يقةاحلق

خـــالل حيـــاة الكنيســـة الـــيت تقـــوم علـــى العقيـــدة والطقـــس. والتســـليم لـــيس هـــو جمـــرد معـــىن 
يقـول  ،لإلميـان شـاملٌ  نصوص، أي نصـوص، ولـو كانـت نصـوص الكتـاب، بـل هـو تسـليمٌ 

ولكــــن كيــــف يظهــــر هــــذا املعــــىن؟ جييــــب ». فارتســــليم معــــىن األســــ«إنــــه  :عنــــه باســــيليوس
اإلميان واملعمودية مها طريقا اخلالص، وال ميكن فصـلهما، ألن اإلميـان يكُمـل «باسيليوس: 

ــٌس علــى األقــانيم الثالثــة (ف » باملعموديــة واملعموديــة مؤسَّســٌة علــى اإلميــان، وكالمهــا مؤسَّ
٢٨: ١٢.( 

داخـــل األســـرار، ال ســـيما املعموديـــة. إذاً، معـــىن األســـفار واإلميـــان كلـــه، كـــامٌن يف 
ومعــــىن األســــفار يف النهايــــة تضــــبطه عقيــــدة الثــــالوث الــــذي نتذوقــــه يف األســــرار، ال ســــيما 
ـــذي عليـــه، نفهـــم أن معـــىن  ـــالوث هـــو األســـاس ال املعموديـــة. هـــذا جيعـــل التعميـــد باســـم الث

املسـحة، وال  هو إشـارٌة إىل التعلـيم واالنضـمام إىل الكنيسـة ونـوال» باسم املسيح«التعميد 
يعــين بــاملرة ممارســة املعموديــة نفســها باســم أقنــوم االبــن دون اآلب والــروح القــدس. وكيــف 
ميكــن ملــن يقــرأ الكتــاب املقــدس فقــط أن يصــل إىل هــذا الفهــم الواضــح؟ اجلــواب بــالنفي؛ 
ألن فهــــم الكتــــاب املقــــدس ال ميكــــن أن يــــتم خــــارج الكنيســــة، فالكتــــاب املقــــدس بــــدون 

 غامضاً وال ميكن إدراكه بشكل سليم.الليتورجية يصبح 



٤٦ 

 التسليم غير المكتوب:

يطلبـــــون «يقـــــول باســـــيليوس إن الفـــــرق بـــــني املـــــؤمنني واهلراطقـــــة هـــــو أن اهلراطقـــــة 
)، فمـا ٢٥: ١٠(ف » غـري املكتـوب اآلبـاءالرباهني من الكتاب املقـدس ويرفضـون تسـليم 

ســة، وهــو غــري مــدوَّن يف غــري املكتــوب؟ هــو بكــل يقــني مــا متارســه الكني اآلبــاءهــو تســليم 
ويســميه القــديس ». غــري مكتــوب«أســفار الكتــاب املقــدس، ولــذلك وحــده يُوَصــف بأنــه 

). وكلمــــة ترتيــــب ال تعــــين الطقــــوس ٣٩: ١٦(ف » ترتيــــب الكنيســــة«باســــيليوس أيضــــاً: 
فقــط، وإمنــا احليــاة الكنســية كلهــا، مبــا فيهــا توزيــع عطايــا الــروح القــدس علــى الــذين أقــامهم 

). فالرتتيـــب لـــيس جمـــرد ٣٥: ١٥دة الكنيســـة، وتســـليم املـــؤمنني معرفـــة اهللا (ف الـــروح لقيـــا
؛ ألنه مل يكـن مـدوَّناً اكذهنظام، بل هو احلياة املسيحية. والتسليم غري املكتوب، يُوَصف 

يف العصـــر الرســـويل، ولكنـــه معـــروٌف مـــن ممارســـة الكنيســـة، وبشـــكل خـــاص يف الليتورجيـــة. 
روفــة، وال عــادت جمهولــة، إنــه الكنيســة ككــل. واألناجيــل فهــو لــيس أمــوراً غامضــة غــري مع

غــري مكتــوب، أي مل يــدوَّن يف وثيقــة، ولكنــه مــن القــوة حبيــث أنــه جعــل كــل  أربعــة، تســليمٌ 
الكتابــــات األخــــرى الــــيت تُنَســــب للرســــل تســــقط متامــــاً مــــن االعتبــــار مثــــل رســــالة برنابــــا أو 

 باء الرسل.الديداكي، فهي كتابات مقبولة ولكنها ليست من وضع األ

عالمـة «والتسليم غري املكتوب هو األمـور الـيت ذكرهـا القـديس باسـيليوس نفسـه: 
الوقـوف أثنـاء الصـلوات وعـدم الركـوع  -االجتـاه إىل الشـرق  -قبـول املوعـوظني  -الصـليب 

 -استدعاء الـروح القـدس يف الطقـوس الكنسـية، وبشـكل خـاص يف القـداس  -يوم األحد 
: ٢٧(ف » الغطسـات الثالثـة يف التعميـد -جحد الشـيطان  -ون تقديس املاء وزيت املري 

). وال يصــــف القــــديس باســــيليوس هــــذه املمارســــة علــــى أ�ــــا عــــادات جمهولــــة ٦٧ - ٦٦
تســـليم «األصـــل، أو أ�ـــا منـــت حبكـــم الزمـــان وتطـــور الطقـــوس الكنســـية، بـــل يصـــفها بأ�ـــا 

ي يصــوغه باســيليوس علــى ن، وهنــا جيــب أن نــدرس هــذا التعبــري اهلــام الــذومل تــدوَّ » الرســل
ـــ غـــريُ  يٌّ وســـرِّ  صـــامتٌ  هـــذا النحـــو: "تســـليمٌ  ". وهنـــا، كلمـــة يٍّ ســـرِّ  ألنـــه مـــن مصـــدرٍ  ؛ذاعٍ ُم

ذاع وال يُنشــر كعــادة الكنيســة يف إعــالن "ســري" تعــين مــا خيــص األســرار، وهــو أصــالً ال يُــ
ني إىل رتبـة عقائدها وأسرارها تدرجيياً حسب قدرة ومنو السامعني وانتقاهلم من رتبة املوعـوظ



٤٧ 

طويـل بـني علمـاء الطقـوس، انتهــى إىل  املـؤمنني. هـذا الوضـع قـدمي جـداً، ودار حولـه جـدلٌ 
 ؛ذاع خـارج الكنيسـة بـاملرةأن التسليم السري هو عقائد وأسرار وطقوس الكنيسـة الـيت ال تُـ

أل�ــــا أمــــوٌر ال يفهمهــــا إالَّ املؤمنــــون. وهــــو مــــا يُعــــرف اآلن يف الدراســــات املعاصــــرة باســــم 
أي التعلــيم غــري العلــين اخلــاص بــاملؤمنني فقــط،  Disciplina Arcaniلتســليم الســري ا

 وهو الطقوس والصلوات، مثل الصالة الربانية وقانون اإلميان.

 الكتاب المقدس والتسليم:

هــو أمشــل وأعظــم مــن الطقــوس، إنــه احليــاة املســيحية نفســها بكــل مــا  "التســليم"
ار وصــلوات. وهنــا ال مييِّــز القــديس باســيليوس بــني فيهــا مــن عقائــد وممارســات كنســية وأســر 

مصــدرين للتعلــيم، األســفار والتســليم. فهــذا التمييــز مل يكــن معروفــاً يف الالهــوت املســيحي 
شــرقاً وغربــاً، حــىت حركــة اإلصــالح الربوتســتانتية الــيت قامــت علــى أســاس نقــد التســليم مــن 

الكتـاب «هوتيـة احلديثـة تعبـري خالل الكتاب املقدس. ومنـذ ذلـك اسـتقر يف الكتابـات الال
ولكــن مثــل هــذا التمييــز ملصــدرين مل يكــن معروفــاً بــاملرة يف  ». املقــدس والتقليــد، أو التســليم

. والكتاب املقدس ليس مصدراً أعظم أو أقل مـن التسـليم، فهـذه املقارنـة مل اآلباءكتابات 
قـول إن الكتـاب املقـدس تنشأ إالَّ بظهور حركة اإلصالح الربوتستانتية. وباسيليوس نفسه ي

: ١٨٩هو سر تدبري االبن، ولذلك ال ميكن قبوله إالَّ عند الذين قبلوا تـدبري االبـن (رسـالة 
)، أي الذين تـوفر هلـم اإلميـان الصـحيح. واإلميـان الصـحيح هـو اخلـربة الروحيـة الـيت جتعـل ٣

يف األسـفار، عليـه  ر الكلمات اإلهليةمن يفسِّ «من يقرأ األسفار مييِّز دقة معاين الكلمات: 
أن يبدأ من نفس مستوى الذين كتبوا األسفار... وأقوال الروح القـدس يف األسـفار ليسـت 
ســهلًة لكــي يتعــرف كــل واحــد علــى دقــة ومعــاين كلمــات الــروح القــدس، فهــذا ال يتــوفر إالَّ 

 ).٢٠٤(رسالة » للذين أعطاهم الروح القدس عطية التمييز

 مســيحيةٌ  علــيم، وال شــرٌح للنصــوص، وإمنــا حيــاةٌ إذن، ال يوجــد لــدينا مصــدران للت
حقة قائمة على اإلميان الصحيح وعطية التمييز. وهذا ما نراه يف تاريخ الكنيسة، فلم يـربز 
من األساقفة والرهبان والعلمانيني إالَّ عدٌد قليل جداً ميكـن حصـره وحتديـده مـن حبـر البشـر 



٤٨ 

قــــادوا الكنيســــة؛ أل�ــــم متتعــــوا بــــاإلدراك غــــري املعــــروف للمــــؤمنني املســــيحيني. هــــؤالء القلــــة 
والتمييـــز، وال زالـــت كتابـــاهتم تعتـــرب املرجـــع األساســـي لكـــل األمـــور األساســـية يف الكنيســـة. 
القضــــية الواضــــحة إذن، هــــي إذا زاغ قلــــب اإلنســــان، فــــإن النصــــوص والكتــــب بأســــرها ال 

فــإن املمارســة أقــوى تســتطيع أن تعيــد اإلنســان إىل اإلميــان. وإذا عــاد اإلنســان إىل اإلميــان، 
مــن الكلمــات، وقــد جيــد اإلنســان لــذًة وشــبعاً فكريــاً يف العقيــدة، لكــن الشــبع احلقيقــي هــو 
ختطــي الفكــر إىل الواقــع الروحــي وتــذوق أســرار اهللا، أي أعمــال الــروح القــدس الــيت تســطع 

 جبمال فائق يف طقوس الكنيسة.

 الروح القدس في كتاب باسيليوس:

بعض العناصر األساسية، دون أن نضـع كـل شـيء؛ حـىت من الضروري جداً إبراز 
 ال يكتفي القارئ هبذه املقدمة وال يقرأ الكتاب نفسه.

يدرس باسـيليوس موضـوع حـروف اجلـر لكـي يؤكـد أنـه ال يوجـد حـرف جـر  أوًال:
)، فــــالروح هــــو ١٠ - ٧: ٥ - ٦: ٤ - ٥: ٣ - ٤: ٢م لنــــا معــــًىن خمتلفــــاً (خــــاص يقــــدِّ 

 ،)، فــــاآلب خيلــــق بــــاإلبن١٩: ٨ويف توزيــــع املواهــــب ( ،وهرشــــريك لــــآلب واإلبــــن يف اجلــــ
 ).٣٨: ١٦ل اخلليقة بالروح القدس (ويكمِّ 

ـــاً: بـــالنفس، ولكـــن لـــيس يف مكـــان معـــني، بـــل يف كـــل  حـــدُ الـــروح القـــدس يتَّ  ثاني
)، ٢٣: ٩)، وعنــــدما يســــكن الــــروح القــــدس تعطــــى املواهــــب (٢٣: ٩الــــنفس اإلنســــانية (

ــل عمــل اإلبــن (يف وأقنــوم الــروح القــدس حاضــرٌ  )، وال يعطــي ٤٨: ١٩ الــنفس؛ ألنــه يكمِّ
باســيليوس االهتمــام الكبــري باملواهــب قــدر اهتمامــه بســكىن الــروح يف اإلنســان، فهــو عطيــة 

ـــل ٥٦: ٢٤حيـــاة ( )، مـــن هنـــا نـــدرك أن أهـــم مـــا حيـــرص عليـــه باســـيليوس هـــو كيـــف يكمِّ
 الروح القدس عمل أقنوم اإلبن الكلمة املتجسد.

فـارق الـنفس اإلنسـانية الروح القدس يف حياة املؤمنني يعـين أنـه ال يُ  وحضور ثالثاً:
)، فهـــو أي الـــروح القـــدس إكليـــل الـــرب الـــذي يوَهـــب لكـــل ٤٠: ١٦إالَّ يف يـــوم الدينونـــة (



٤٩ 

 ).٤٠: ١٦إنسان فاز باحلياة األبدية (

بـني َمـن هـو يف ذاتـه القـوات السـمائية، هـو فـرٌق الروح القدس و والفرق بني  رابعاً:
بـــالروح القـــدس، وهنـــا يضـــع باســـيليوس األســـاس  ح القداســـة، وبـــني مـــن ينـــال التقـــديسرو 

الالهويت السليم، فاهللا وحده هو بالطبيعة قدوس، أما اخلالئق مجيعـاً فهـي تأخـذ مـن الـروح 
كتمــال هــدف خلــق كــل القــوات ا )، والتقــديس هــو ٣٨: ١٦املالئكــة (ال ســيما  ،القــدس

أي نـوال الشـركة يف احليـاة اإلهليـة -كمـال خلـق اإلنسـان كتمـال أو إا السمائية، وهـو أيضـاً 
)، والـــدليل عليهــا هـــو الفضـــائل ٣٥: ١٥)، وهــذه الشـــركة هــي احليـــاة األبديــة (١٩: ١٣(

 ).٣٥: ١٥عن احلياة اإلهلية يف اإلنسان ( مسبقةً  اإلجنيلية اليت تُعِطي صورةً 

 )، فكــلٌّ ٢٢: ٩عمــل الــروح القــدس هــو علــى قــدر احتمــال كــل كــائن ( وأخيــراً:
ينال ما ميكن أن حيتمله، وهذا يعـين أن الشـركة يف احليـاة اإلهليـة ليسـت عمـالً يُفـرض علـى 

 النفس، بل تسعى إليه النفس باحملبة.

 ؟وماذا يمكن أن نتعلم من القديس باسيليوس ،األقنوم والمواهب

 ،اضـيةنرجو من القراء مراجعة وتدقيق ما استقر يف الوعي يف السنوات الثالثـني امل 
جملـرد إبعـاد الـروح القـدس  ؛"احللول املواهيب"هو تعبري ال سيما شيوع استخدام تعبري جديد 
 عن احلياة واالكتفاء باملواهب فقط.

 ثرثرة حول الحروف وااللفاظ:

ف يظهــر يف التــدقيق حــول ن اهلراطقــة لــديهم "تطــرُّ أيالحــظ القــديس باســيليوس  
 مظلـــم فهـــو ينطـــوي علـــى قصـــدٍ  ،نـــاً ونـــه لـــيس هيِّ . الشـــر الـــذي يبتغ.األلفـــاظ والكلمـــات .

ـــ ن اهلراطقـــة "يثرثـــرون كثـــرياً أمث يـــذكر  ،)٤: ٢(ف  "ه ضـــد اإلميـــان الصـــحيحومـــاكر وموجَّ
اســتخدام احلــروف "أن  ؤكــدوي ،)٤: ٢ف" (ف رِّ خــموا رأيهــم املحــول احلــروف لكــي يــدعِّ 
: ٤عـت احلاجـة" (ف د حسب التعبري املطلوب وكلمـا دَ غري مقيَّ  يف األسفار هو استخدامٌ 



٥٠ 

هـــو  "شـــركاء بـــدون يف"أو  "،شـــركاء يف"أو  "،شـــركة يفكلمـــة "اجلـــدل حـــول   ،ولـــذلك ،)٦
"مــن" حــرف اجلـر ) و ٩: ٥لــه عـدة معــاين متنوعـة" (ف  "يف"ألن حــرف اجلـر  ؛ثرثـرة فارغـة

خدم يف األسفار املقدسـة لـآلب واالبـن والـروح يف العربية "استُ  "الباء"وهو حرف  διαهو 
متامــــاً ذلـــك التعبــــري اجلديــــد لغــــي م مـــثالً يويقــــدِّ . )٩: ٥دون متييـــز خــــاص" (ف القـــدس بــــ

 διαنـــه يقـــيم فينـــا أومـــن هـــذا نعلـــم (يضـــاً يكتـــب أ"ويوحنـــا  :إذ يقـــول ،"احللـــول املـــواهيب"
 ).٢٤: ٣" (يو )بالروح الذي أعطاه لنا

 حرف الجر "في":

هــر فيهــا حــرف ن االقتباســات الــيت يظ"إ :وعــن حــرف اجلــر "يف" يقــول باســيليوس 
ن أم املزيـد مـن النصـوص لكـي أبـرهن علـى ولذلك ال أريـد أن أقـدِّ  ،اجلر "يف" تفوق احلصر

سـتخدم فيهـا حـرف اجلـر تـاج اىل النصـوص الـيت يُ حنتعليم املقاومني لـيس سـليماً. وطبعـاً ال 
 ).١١: ٥" (ف تنفع"يف" لالبن والروح القدس فهي ال 

 والحروف: باعالقتنا باهللا ال تخضع لقواعد اإلعر 

ــأبعــد   نــه "لــيس فقــط يف الالهــوت (الكــالم عــن اهللا) أد القــديس باســيليوس ن أكَّ
 حمــلَّ  جــرٍّ  حــرفُ  آخــر، وأحيانــاً حيــلُّ  تعبــريٍ  حمــلَّ  تعبــريٌ  بــل كثــرياً مــا حيــلُّ  ،ختتلــف التعبــريات

 ).١٢: ٩." (.. ن يعين هذا تغيرياً يف املعىنأآخر دون  جرٍّ  حرفِ 

 الحرية؟ فما هو السبب في هذه

 ،وهـذا لـيس نصـاً أو كتابـاً  ،عالقتنا اجلديدة بالثالوث بدأت بتجسـد الكلمـة -١ 
ن اآلب وواهـــب الـــروح القـــدس مـــن عنـــد اآلب (يوحنـــا بـــل هـــو شـــخص وأقنـــوم االبـــن ُمعِلـــ

والـــــروح القـــــدس  ،)٩: ١٤قنـــــوم "مـــــن رآين فقـــــد رأى اآلب" (يوحنـــــا أواآلب  .)١٦: ١٤
لنـا  ىبـل هـو األقنـوم الثالـث الـذي يُعطـ ،أو طاقـةً  يس قـوةً ن ينبثق مـن اآلب لـألن مَ  ؛اقنوم

أو  ،بـنصٍّ   تقـومعالقتنا بالثالوث الفإن  ،وهكذا ،)٢٦: ١٥بواسطة األقنوم الثاين (يوحنا 



٥١ 

وقـد جـرت العـادة علـى  .قنوميـةأأي  ،بـل هـي اسـتعالنات شخصـية ،أسفار حىت أو ،سفرٍ 
جنيليــة إحركــة �ضــة لــذي تتعمــد فيــه ، يف الوقــت ا"شــخص"بكلمــة  "أقنــوم"اســتبدال كلمــة 

علــى تأكيــد العالقــة  -مــن حصــرها لُ خنجــ بكــل مــا حتملــه كلمــة تزييــف مــن معــان-فــة مزيَّ 
العالقــــة  لعالقــــة هــــياذه هــــ نأال تؤكــــد يف حــــني أ�ــــا  ،صٍ وخملِّــــ الشخصــــية باملســــيح كــــربٍّ 

ئ علـى يبـذاهلجـوم المـن خـالل هـذه العالقـة نكـر بـل ت ،بأقنوم اإلبن(الشخصية) األقنومية 
ــ"م فيــه الــرب حياتــه لنــا ســر العطــاء األقنــومي أو الشخصــي الــذي يقــدِّ  ،العشــاء الربــاين ن َم

 .الرتمجة القبطية) ٥٦: ٦ يو( "فيه كونوأنا أ يفَّ  كونيأكلين حييا يب .. ي

: هـو ملـاذا تعلـو العالقـة الشخصـية أو األقنوميـة علـى األلفـاظ؟ واجلـواب والسـؤال 
عالنــات إهــو  ،عــن الشــخص كــل خطــابٍ و بــل  ،واللفــظُ  .اللفــظ قَ بَ الشــخص َســألن هــو: 

وهـــي النعمـــة أو العطيـــة أو  ،بـــل مـــع الـــدعوة تـــأيت أهـــم اســـتعالنات العهـــد اجلديـــد ،ودعـــوة
العالقـة مـع ن نقـول إن نقـع يف فـخ اهلراطقـة أوبـدون  ".مواهـب"ومنها جـاءت كلمـة  ،اهلبة

وتصــبح  ،ي نفســها الشــركةوتصــبح حياتــه هــ ،ىل شــركة يف حياتــهإالشــخص الــذي يــدعوين 
 بل عالقة كيانية. ،ن تكون هذه عالقة لفظية كتابيةأال ميكن  ،الشركة عطية ونعمة

 ذن هي سبب حرية استخدام األلفاظ.إ النعمةُ  

 ؟النعمةَ  األلفاظُ  دُ هل تقيِّ 

بــل مــا هــي األســباب؟ واجلــواب  ،بكــل تأكيــد ال. مــا هــو الســبب احلقيقــي لــذلك 
 هو:

بــل األقنــوم  ،الواهــب والعــاطي هــو مل يكــن ،والــنص والكتــاباللفــظ واخلطــاب * 
 أو الشخص.

هـي حسـب   ،جديـدةٌ  بـل حيـاةٌ  ،وال سـفراً وال كتابـاً  نفسها ليست كلمـةً  العطيةُ * 
يف  –مــع املســيح  –كــل حــروف اجلــر الــيت اســتخدمها رســول املســيح بــولس: مــن املســيح 



٥٢ 

ويكفـي هنـا  ،)١(ة صـرحية واضـحةعبـار  مائة وهي تربو على ،للمسيح –باملسيح  –املسيح 
جمـــرد فهـــل هـــذه  ،)٢٠: ٢"مـــع املســـيح صـــلبت" (غـــال إىل قـــول معلمنـــا بـــولس الرســـول: 

ـــارة ـــاةٌ و  فعـــلٌ هـــي  مأ ،عب ـــاة بـــولس نفســـه الـــذي  حي متتـــد مـــن بدايـــة االميـــان حـــىت �ايـــة حي
 ؟يف روما حسب التاريخ الكنسي دَ شهِ استُ 

تؤكـدها  ولكـن النصـوص  ،العالقة بل كل النصوص ال حتدد ،اللفظ أو اخلطاب* 
 ٢"حمبة اهللا اآلب ونعمة االبن الوحيد وشركة الروح القـدس" ( :مثلعلى قيامها، كشهادة 

ن حمبـة اهللا اآلب هــي إيقـول لنـا  نفهـل ميكـن ألي عاقـل حتــت الشـمس أ )،١٤: ١٣ كـو
االبـن  وهـل نعمـة ؟رسـال االبـن هـو جتسـدهإن إو  ،رسال االبـنإ جتلت يف�ا أأم  ،لفظجمرد 

، أم هـي حالـة الغـىن الـذي أسـبغه علينـا يسـوع املسـيح ربنـا بإخالئـه كلمـةفقـط  الوحيـد هـي 
 "ألنكـــم تعرفــون نعمـــة ربنـــا يســوع الـــذي افتقـــر وهــو الغـــين لكـــي تغتنــوا أنـــتم بفقـــره" :لذاتــه

عطيــة  –احليـاة األبديــة  –التجديــد  –لغـين الــذي ننالـه هــو التبـين أولــيس ا ؟)٩: ٨كـو ٢(
 !!؟، أم أنه شيٌء آخرمرياث امللكوت السماوي – الروح القدس

 التزييف:

بعــض احملســوبني حــىت مــن داخــل  ،هكــذا جــاء تزييــف اإلميــان! ؟"احللــول املــواهيب" 
لغــو يف عالقتنــا بالثــالوث  حصــرىل إباســتخدام كلمــات هتــدف  ،أم الشــهداء نفســهاعلــى 

الـذي ألجلـه جـاء االبـن ن يقرأ هذه الكلمـات يتـوه ويفقـد اهلـدف لفاظ وكلمات جتعل مَ أو 
ـــروح القـــدس .. والســـؤال ملـــن يزيِّـــرِســـوأُ  ـــالروح القـــدس ف االميـــان: ل ال ـــا ب إذا كانـــت عالقتن

لكـي هـل مـن عنـد اآلب؟  الـروحَ  ملاذا أرسـل االبـنُ تقتصر على ما أمسوه "احللول املواهيب"، 
وح، أم أن ؟ هـــل كانــت املواهـــب تســتلزم إرســـالية الـــر يبقــى بعيـــداً ال يشــرتك معنـــا يف حياتنــا

هــي كمــال الفــداء واخلــالص؟ وكيــف إن كــان حلــول الــروح القــدس فينــا  ســكىن الــروح فينــا

بالتفصيل كتابنا: مع املسيح يف آالمه وموته وقيامته، األصول الرسولية لكتاب األب مىت املسكني،  راجع يف ذلك )١(
. ٢٠١٤. وكذلك كتابنا: الكنيسة جسد املسيح، املسيح واملسيحي وشركة اجلسد الواحد، القاهرة ٢٠١٢القاهرة، 
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٥٣ 

 حلوًال مواهبياً، كيف له أن:

 .)٢٦: ٨يئن يف شفاعته (رو  -

 .)٢٦: ١٤رنا بكل ما قاله الرب يسوع (يوحنا يذكِّ  -

 .)٢٦: ١٤آتية (يوحنا  رٍ خيربنا بأمو  -

 ).٢: ١بطرس  ١سنا ألنه قدوس (يقدِّ  -

بـــر وســـالم وفـــرح يف " وهـــو عمـــل الـــروح القـــدس اليـــومي ،يقـــود حياتنـــا اليوميـــة -
 )٢٧: ١٤(رو  "الروح القدس

 .)١١: ٨جسادنا يف يوم الدينونة (رو أيقيم  -

 ).٣: ١٢كو ١ميان هو بالروح القدس (اعرتافنا باإل -

لـــروح القـــديس باســـيليوس عـــن ا ،مـــه لنـــا املعلـــم الكنســـي األصـــيلبـــل هـــذا مـــا يقدِّ  
 القدس:

 بالروح القدس، استعدنا سكنانا يف الفردوس. -

 ىل ملكوت السموات.إوصعودنا  -

 ىل مكانة البنوة.إوعودتنا  -

 هلنا اآلب.إن ندعو أوحريتنا يف  -

 وشركتنا يف نعمة املسيح. -

 بناء النور ومرياثنا يف اجملد األبدي.أوتسميتنا  -



٥٤ 

) يف هـــذه احليــــاة ١٩: ١٥ة (رو وباختصـــار شــــديد حصـــولنا علــــى مـــلء الربكــــ -
 ماذا تعطينا املواهب من كل ما تقدَّم؟!! ).٣٥: ١٥واحلياة اآلتية (ف 

 أي الشخص والمواهب: ،األقنوم

وكمـا اسـتخدم بعضــهم تعبـري "احللــول املـواهيب" لتفريــغ عالقتنـا بــالروح القـدس مــن  
 -ن بعـــض األســـاقفةمـــ-حماولـــة يائســـة يف اآلونـــة األخـــرية أيضـــاً جـــرت مضـــمو�ا ومعناهـــا، 

 !الكهرباءأو يف امليكانيكا وكأننا بصدد درٍس ، لتحديد النعمة بأ�ا طاقة أو قوة

دون أن يـدرس -أحـدهم ختيـل لقـد لكن هـل هـي هكـذا يف الالهـوت املسـيحي؟  
واملرجــع  ،ولكــن عنــد اآلبــاء ،تعــين طاقــة ένέργιαن الكلمــة اليونانيــة أ -العلــوم الالهوتيــة

العــامود  G.W.H. Lampe لألســتاذ ت اليونانيــة آلبــاء الكنيســةهــو قــاموس املصــطلحا
ولـــذلك  Activity – Operationهـــو حســـبما ذكـــر بشـــكل عـــام  ٤٧٠الثــاين ص 

 يوصف الروح القدس بأنه الفاعل يف صالة استدعاء الروح القدس يف القداس الكريلسي.

ر القـديس  ذكِّ يـ ،ولكي نبتعـد عـن الفهـم امليكـانيكي اآليل الـذي ال يليـق بالثـالوث 
وقــــد دخلـــــوا املرحلــــة األخــــرية قبـــــل  ،جبحـــــدهم للشــــيطان كــــريلس األورشــــليمي املوعــــوظني

 قـد كسـرال أخـاف قوتـك، ألن املسـيح  ا"أجحدك أيها الشيطان .. وأن :التغطيس يف املاء
ـــدم معـــي يف هـــذه القـــوة بشـــركته ـــدبري اختـــاذه ،اللحـــم وال ـــه قـــوة املـــوت لكـــي  رَ َســـكَ   ،وبت مبوت

مهمــا كــان حتديــد هــذه -فهــل القــوة هنــا  ،)٤: ١٩(عظــة  "عبوديــة الدائمــةخيلصــين مــن ال
ـــدفاع امليـــاه أو قـــوة احلـــرارة -القـــوة ـــاء أو ان ـــل قـــوة الكهرب ـــاة شـــركة ال�ـــا أأم  ،هـــي مث يف احلي

 ؟و�اية سطوة املوت ،�ا قوة التجديد اليت جاء هبا جتسد الرب وموته وقيامتهأو اإلهلية، 

عنــدما كــان الــذين حولــه يزمحونــه وملســته املــرأة النازفــة  ،ثنــاء خدمــة الــرب باجلســدأ
ن ملسين؟ ألن قـوة كانـت قـد قال أوالً مَ  -لكي ال نقع يف منهج التقسيم-ن الرب إف ،الدم

أي  ،القـوةإن بـل  ،)δίναμις) فال ازدواجية بني الرب والقوة (٤٦: ٨خرجت مين (لوقا 
وعـــاد  ،)٣٥: ١ىل أم النـــور (لوقـــا إقـــوة العلـــي هـــي الـــروح القـــدس نفســـه يف بشـــارة املـــالك 



٥٥ 

وذات القــدرة أو القــوة  ،)١٤: ٤أي قــوة الــروح (لوقــا  ،يســوع بعــد معموديتــه مملــوء بــالقوة
ένέργεια  ِّشــكل جســد تواضــعنا ليكــون علــى صــورة جســد جمــده هــي الــيت ســوف تغــري 

صـحاب أال خيجـل أ .)٢١: ٣ع كل شيء (فيليب ضِ ن خيُ أل قدرته (استطاعته) عمحبسب 
ن العهـد اجلديـد اسـتخدم كلمـة أومـع  ؟و اسـتطاعة األقنـومأألن القدرة هي قـدرة  ؛قسيمالت

ن القـــوة إفـــ ٢١: ٣مـــرة واحـــدة يف فيلـــيب  ένέργειαواســـتخدم  ،بـــوفرة δίναμιςقـــوة = 
ىل إأو قـــوة تضــــاف  ،أو كيانـــاً خملوقــــاً  اً،) هــــي ليســـت آخــــر ٢٠: ١األزليـــة أو األبديـــة (رو 

 ىل األريوسية واملقدونية واألنومية.إذات يعود بنا ألن هذا الفكر بال ؛األقنوم

 مثال عن القوة الشخصية أو األقنومية:

ه عمـــــل الـــــروح "ميكـــــن أن نشـــــبِّ  :) يقـــــول القـــــديس باســـــيليوس١١: ٢٦يف (ف  
ألن عملـــه يف تنقيــة الــنفس يشـــبه قــوة اإلبصـــار.  ؛القــدس بقــوة اإلبصـــار يف العــني الســليمة

أف » (تسـتنري عيـو�م بـروح احلكمـة« أفسـس لكـي ين يفذللـ يوهذا مـا جعـل بـولس يصـل
تظـل يف الـذي  ،يظل فيه، هكذا نعمة الروح القـدس ،). وكما أن الذي يتعلم الفن١٧: ١

دائمـــاً، ولكـــن ال تعمـــل يف الـــنفس بشـــكل دائـــم. ألن الفـــن يظـــل كامنـــاً يف  يقبلهـــا حاضـــرةً 
هكــذا الــروح القــدس،  هــه.الفنــان، ويعمــل فقــط عنــدما يســمح الفنــان لقــوة الفــن بــأن توجِّ 

دائمـــاً يف الـــذين يســـتحقون عملـــه، ولكنـــه يعمـــل حســـب االحتيـــاج يف النبــــوة، أو  حاضـــرٌ 
 .الشفاء، أو القوات األخرى"

ن يقـع يف أ ،يبحـث عـن احليـاة يف املسـيح عاقـلٍ  يِّ ألزاء هـذا الوضـوح إهل ميكـن 
 ؟ازدواجية وفصل الروح عن املواهب

كأنــــه رأى مــــا  وأ ،معنــــا يف مصــــريعــــيش كــــأن القــــديس باســــيليوس األمــــر و  ويبــــد
 بقية الفقرة:تقول لذلك  ،سيقال عن الروح القدس

"وميكــن أن نضــيف تشــبيهاً آخــر، فكمــا أن الصــحة واحلــرارة كامنــة يف اجلســد مــع 
لكنــه ال يســكن  ،يكــون الــروح القــدس يف الــنفس -بشــكل دائــم-القــوات األخــرى، لــذلك 
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. والــروح .. جيحــدون النعمــة الــيت نالوهــا -مبســبب عــدم ثبــات إرادهتــ-بفاعليــة يف الــذين 
 ."يف القلب ن فكرةً القدس يسكن يف النفس مثل اإلدراك الذي يكوِّ 

 أما عن توزيع املواهب فيقول:

هـــو مثـــل الكـــل احلاضـــر يف  -بالنســـبة لتوزيـــع املواهـــب-"وحنـــن نعتقـــد بـــأن الـــروح  
جــزاء يف الكــل، هكــذا حنــن  وكمــا أن األ...  ،األجــزاء، ألننــا مجيعــاً أعضــاء بعضــنا الــبعض

: ١٢كــور ١» (اعتمـدنا إىل جســد واحـد بـروح واحـد«ألننـا مجيعـاً  ؛كـل فـرد منـا يف الــروح
١٣.( 

ـــا أن حنكـــم علـــى مـــدى صـــحة التعلـــيم ب ـــوم الثالـــث وهكـــذا ميكنن ىل إتقســـيم األقن
 !!!كل موهبة ليس هلا عالقة بالروح القدس  ،مواهب

 لكنيسة:التقديس وعمل الروح القدس في اإلنسان وا

وكـــل قـــديس هـــو حقـــاً مكـــان الـــروح  ،الـــروح القـــدس هـــو مكـــان القديســـني أوًال: 
ال نســـمع عبـــارات مثـــل  التعبـــريات اجلديـــدة، م. يف ظـــل اســـتخدا)٦٢: ٢٦القـــدس" (ف 

 هذه بسبب احلرب ضد روح اهللا.

: ٥تيمــو  ١عمــل الــروح القــدس هــو: يقــيم األمــوات وحييــي مــع اهللا اآلب ( ثانيــا:
١٣.( 

 ).١٠: ٨حلياة األبدية (رو يعطي ا* 

"كيــف ميكــن  :وســؤال القــديس باســيليوس بعــد كــل مــا ذكــره يف الفصــول الســابقة
: ٢٤(ف  "ىل احليـاةإىل اخلليقـة احملتاجـة إوننسـبه  ة،هليـة احملييـن نفصل الروح عـن قوتـه اإلأ

 ؟)٥٦

ألن شــــريعة روح احليــــاة هــــي الــــيت  ؛ولكنــــه عطيــــة احليــــاة ،الــــروح هــــو عطيــــة اهللا* 
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 ).٢: ٨(رو  "تنا أحراراً جعل

(أع  "الــروح القــدس علــيكم ألنكــم ســتنالون قــوة مــىت حــلَّ " ؛"عطيــة القــوةوهــو * 
 ؟فهل لذلك السبب نستهني به" ،)٨: ١

اً لـــــذلك، يصـــــبح الـــــذين يتخـــــذون مـــــن حمبـــــة اهللا العظمـــــى وشـــــفقته فرصـــــة قـــــوطب
.. وبســبب .احلريــة عطانــا أمــن اليهــود. هــؤالء يقــاومون الــروح ألنــه  نكرانــاً  للتجــديف أشــدُّ 

 (املرجع السابق). "هذه العطية يصبح صوت الروح القدس هو نفسه صوت الذين نالوه

 القداسة:

هــذا مــا نــردده يف تســبحة الشــاروبيم يف القــداس  ."دعى الــروح القــدس "قــدوسٌ يُــ 
 ).٤٨: ١٩ويؤكده القديس باسيليوس يف (ف  ،اإلهلي

 داللة: وسؤال ذ

ا وهـب مـن اخلـارج مـن اهللا. أمَّـبل تُ  ،ة يف كيان اخلليقة"قداسة اخلليقة ليست كامن 
س، بــل ، ولــذلك الســبب ذاتــه ال يوصــف بأنــه تقــدَّ طبيعتــهقداســة الــروح القــدس فهــي متــأل 

 ).٤٨: ١٩ف س" (باحلري هو الذي يقدِّ 

) ٤٦: ١٨ألنـه قبـل ذلـك يف (ف  ؛ذا كانت القداسة هي طبيعـة الـروح القـدسإف
، فالتقـديس زاً بطبيعـة التقـديس الفائقـة"اً مميَّـقنوماً حيَّ أح القدس "الرو  :يقول املعلم الكنسي

جمـرد  -دميـاطحسـب تعلـيم مطـران -إذن هو مـا مييِّـز األقنـوم الثالـث، فـإذا صـار التقـديس 
كيانـــه األقنـــومي، ويتحـــول مـــن أقنـــوم إىل   -بـــذلك-طاقـــة أو قـــوة، أال يفقـــد الـــروح القـــدس 

 جتديفاً على روح اهللا؟!!! ذلكعترب أال ي ؟طاقة، وبالتايل ينحل الثالوث

نقــول للمطــران حــذار مــن التجــديف علــى روح اهللا؛ ألن مــن جيــدف علــى الــروح 
 ).١٠: ١٢لو  – ٢٩: ٣القدس، ال مغفرة له (مر 
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 تقديس القوات السماوية:

"القــوات النقيــة العاقلــة .. هــي مقدســة وتظـــل كــذلك أل�ــا تنــال نعمــة التقـــديس  
 ).٣٧: ١٦ف وتنال كيا�ا بواسطة حضور الروح القدس" ( بواسطة الروح القدس ..

 وثبات: التقديس هو تكميلٌ 

ـــــل املالئكـــــة هـــــو تقديســـــهم واســـــتمرارهم يف التقـــــديس .. الـــــرب يعطـــــي   "وتكمي
ت، ومــــا هــــو التثبيــــت ســــوى التكميــــل وامــــر، والكلمــــة الــــذي خيلــــق، والــــروح الــــذي يثبِّــــاأل

، والتمســك بالصــالح، فــال تقــديس بــدون بالتقــديس. والتكميــل يعــين الثبــات وعــدم التغــريُّ 
فلــو كانــت مقدســة بطبيعتهــا،  ،الــروح القــدس، وقــوات الســموات ليســت مقدســة بطبيعتهــا
 فال يصبح بينها وبني الروح القدس فرق" (املرجع السابق).

ن القــــوات الســــاقطة يف حالــــة اختيــــار بــــني إ"القــــوات غــــري املنظــــورة هــــي حــــرة، و  
ىل معونـــة الـــروح القـــدس لكـــي تثبـــت يف التقـــديس، إظـــل حباجـــة لـــذلك ت ؛الفضـــيلة والرذيلـــة

 وأل�ا ال تنال هذه املعونة تفقد حريتها" (املرجع السابق).

ن تقـديس القـوات السـماوية "يـأيت أ ثانيـةً  والحظ أن القديس باسيليوس يؤكد مرةً  
"بشــــركة الــــروح  ؟كيــــف  ،"مــــن خــــارجهم فــــيهم كمــــاهلم ثُّ َبــــليهــــا مــــن خــــارج طبيعــــتهم ويُـ إ

نـك لـو أزلـت الـروح القـدس، تنحـل القـوات املالئكيـة وهتلـك الكراسـي إمث يؤكد " .القدس"
 ).٣٨: ١٦ف ورؤساء املالئكة وكل شيء يسقط يف الفوضى" (

ـــا وال حـــىت يف القـــوات الســـماوية، أفـــال يُعـــدُّ   ـــيس طبيعـــًة فين فـــإذا كـــان التقـــديس ل
الثـالوث، وإنكـار التقـديس،  التخلي عن الروح القدس وسكناه، مساوياً ليس فقط إلنكـار

 شركتنا مع الثالوث؟لوإنكار احلياة األبدية، بل فقدان 

أال يُعـــدُّ هـــذا موضـــوعاً جـــديراً بـــأن يُـــدرس بكـــل أبعـــاده، حـــىت ال ينفـــرد شـــخٌص 
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طـــائٌش بشـــطحات لغويـــة تـــؤدي إىل هتويـــد اإلميـــان، باعتبـــار أن إنكـــار الثـــالوث هـــو عـــودة 
 للعهد القدمي؟

 الجوهر والقوة:

ألنـــه حاضـــر يف كـــل  ؛يف كـــل أحـــد كلـــه  حاضـــرٌ وهره بســـيط وقوتـــه متنوعـــة، "جـــ 
 .)٢٢: ١٦ف ن يعاين التقسيم" (أعلى الكل دون  عٌ مكان، موزَّ 

 ماذا حيدث للنفس؟ ،)٢٣: ٩ف وعندما "يتحد الروح القدس بالنفس" (

 "تصبح بدورها روحانية". -

 "تنال معرفة املستقبل". -

 "املواطنة السماوية". -

 كان يف خورس تسبيح املالئكة"."م -

 "فرحاً بال �اية". -

 دائماً يف اهللا". "بقاءً  -

 ه به"."التشبُّ  -

 واألهم:

 ).٢٣: ٩(ف  "ن نصري آهلةأوأمسى من كل هذا " -

 والسؤال هو للقديس باسيليوس: أخرياً:

وبـأي طريقـة خنلــص؟  ،باالميـان :"كيـف نصـبح مسـيحيني؟ اإلجابـة معروفــة للكـل
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هللا" ابنــاً ولــد مــن جديــد بالنعمــة الــيت تعطــى يف معموديتنــا .. صــرت باملعموديــة نُ  :بوضــوح
 ).٢٦: ١٠ف (

عطانــا أولكــن الــرب جــاء و  ،)٣٥: ١٥ف لقــد فقــدنا الشــركة مــع اهللا بالســقوط ( 
) وعندما تغيـب "شـركة ٣٥: ١٥ف الروح القدس لكي يكون لنا "شركة مباشرة مع اهللا" (

متــوت احليــاة اجلديــدة فينــا. فقــد صــار الــروح  ،ن املمارســةبــل مــ ،الــروح القــدس" مــن الــوعي
ـــة الفائقـــة وفـــق سالقـــدس هـــو "املســـحة" الـــذي يقـــدِّ  ؛ إذ ال ميكـــن أن تســـتمر احليـــاة العقلي

قانو�ا (التقديس والثبات) بدون الروح القدس. إن ثبات العامل الروحي بـالروح القـدس هـو 
ســـــجام نغـــــاب قائـــــده، أو مثـــــل ا ... وال ميكـــــن أن يتحقـــــق ذلـــــك إذا مثــــل ثبـــــات اجلـــــيش

إذا أمهـــل مـــديره القيــادة وضـــبط األنغـــام. وكيـــف يقـــول الســـارافيم  ؛الـــذي يتـــداعى ،اخلــورس
هــــم الــــروح القــــدس الوقفــــات الالزمــــة الــــيت تنســــجم مــــع احليــــاة مُ قــــدوس قــــدوس، إذا مل يعلِّ 

وهـــو لـــذلك ). ٣٨: ١٦(ف  "الروحيـــة والـــيت تســـمح هلـــم بـــأن يرفعـــوا أصـــواهتم بالتمجيـــد؟
فأنـه يقطـع متامـاً  ،الَّ إو ، وهـو يعمـل علـى خالصـهم إذا مـا عـادوا، موا مرةً تِ عطى "للذين خُ ي

نـــه ال توجـــد معونـــة مـــن الـــروح فهـــو لـــيس حاضـــراً يف . أل.مـــن الـــنفس الـــيت تـــدنس نعمتـــه .
 ).٤٠: ١٦ف الذين ابتعدوا عن اهللا" (

ب أن ن الكتــــــاب ال جيــــــأل للكتــــــاب؛ م حــــــىت ملخصــــــاً وافيــــــاً دِّ ن أقــــــأمل أحــــــاول  
بواســطة ف الســائد يف أم الشــهداء ض التعلــيم املزيَّــعــارِ بــرزت أهــم نقــاط تُ أولكنــين  ،صيُلخَّــ

ويقـــيم لنـــا املعلمـــني  ،لينـــا مـــا فقـــدناهإيعيـــد أن الـــروح القـــدس بعـــض األســـاقفة، راجـــني مـــن 
الصــاحلني الــذين نــالوا شــركة الــروح القــدس وســكن فــيهم الثــالوث لكــي يــردوا لألرثوذكســية 

 ها اإلهلي، وجيمعوا قطيع املسيح الذي يقوده رعاٌة بعضهم كذبة.قوهتا وغنا

 د. جورج حبيب بباوي 

 األحد الثاين من الصوم الكبري 

 ٢٠١٤ 
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 مالحظات على الترجمة الحالية

 

 التقليد والتسليم:

مل حنــاول مطلقــاً اســتخدام كلمــة تقليــد، فهــي كلمــة ال فعــل هلــا يف اللغــة الالهوتيــة 
اء، فالتقليــد أصــله يقلــد أو يلــبس، بينمــا الفعــل اخلــاص الــذي يعــربِّ عــن للعهــد اجلديــد واآلبــ
، ومنــــه جــــاء التســــليم، وهــــو املقصــــود بكــــل دقــــة مــــن الكلمــــة »يســــلِّم«نقــــل التعلــــيم هــــو 

παράδοσις  أي يسلِّم ويعطى، وهي ترمجـة للكلمـة اآلراميـة الشـائعة يف زمـن ربنـا يسـوع
مت مـن ألنـين تسـلَّ «)، وكـذلك األسـرار ٢: ١١كـو ١فالتعليم تسـليم (». ِمن قَِبلَ «نفسه 

 ).٢٣: ١١كو ١» (الرب ما سلمتكم أيضاً 

وهذا هو السبب الوحيد الذي جعلين أبتعد عن كلمة تقليد، وهـي كلمـة أمتـىن أن 
 ننساها متاماً، فهي ال تعربِّ عن النظرة الرسولية السليمة لالهوت واألسرار.

 نصوص الكتاب المقدس:

تفيـــد أ�ـــا مـــأخوذة مـــن » س«س الـــيت أشـــرنا إليهـــا حبـــرف نصـــوص الكتـــاب املقـــد
سـتعانة بالرتمجـة البريوتيــة للعهـد اجلديــد إالَّ يف ينية للعهــد القـدمي، ومل حنــاول االالرتمجـة السـبع

أضـــيق نطـــاق ممكـــن، واكتفينـــا برتمجـــة نـــص العهـــد اجلديـــد كمـــا اســـتعمله باســـيليوس، فهـــو 
اخلـــاص بـــال متييـــز، إالَّ إذا أشـــار إىل أن يأخـــذ كلمـــات العهـــد اجلديـــد ويضـــعها يف أســـلوبه 

 الرسول أو النيب يقول.
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 الفصول والفقرات:

عناوين الفصول مل توضع يف األصـل حسـب الدراسـة الدقيقـة للـنص، ولكـن فيمـا 
فقــرة، فهــو أيضــاً  ٧٩يبــدو أ�ــا ُأضــيفت يف عصــر باســيليوس نفســه، أمــا تقســيم املقالــة إىل 

 ل املراجعة.يلوسطى، وقد أبقينا عليها لتسهمن وضع علماء اآلباء يف العصور ا

 "الذكصولوجية": –"الشركة"  –كلمات "الُقُدس" 

ـــروحكلمـــة "إىل   "القـــدس"يف أضـــيق احلـــدود أضـــفنا كلمـــة  مـــع أن األصـــل يف  "،ال
وإن كـان ». الـروح القـدس«أغلب األوقـات هـو الـروح فقـط، ولكـن جملـرد اإليضـاح، فضَّـلنا 

كلمـة يونانيـة للكـالم عـن الصـلة أو العالقـة بـني األقـانيم،   باسيليوس قد استخدم أكثـر مـن
الـيت اسـتخدمها باسـيليوس يف أغلـب الفصـول؛ ألن كلمـة شـركة  "الشركة"فقد فضَّلنا كلمة 

أقوى، وهي يف الواقع مـا يقصـده باسـيليوس بـالكالم عـن وحـدة اجلـوهر واشـرتاك الـروح مـع 
 اآلب واالبن يف اجملد الواحد.

 "متجيــد"اً الكلمــة الطقسـية "ذكصــولوجية" كبـديل أفضــل لكلمـة كمـا فضَّــلنا أيضـ
 ستغناء عن كلمة متجيد.دون اال

 القديس باسيليوس وحالة الكنيسة الحاضرة:

خميفـة متامـاً،  كانـت  جيب أن منتلئ بالعزاء، ألن صـورة الكنيسـة يف زمـن باسـيليوس
باسـيليوس عـن  ومع ذلك فقد عاشت وناضلت بكل قوة عن اإلميان، هـذا هـو غايـة حبـث

 ،ره يف براعـة لغويـة يف اللفـظ واملعـىنالتسليم الرسويل، كـل شـيء يف زمـن الكاتـب وكمـا صـوَّ 
يشــري إىل الفوضـــى واالختالفــات، ومـــع ذلــك فقـــد كــان علـــى القــديس باســـيليوس أن يـــربز 

 فهو حياة الكنيسة. ،دور التسليم الرسويل

  أفضل، من ظروف القديس باسيليوس.يا ليتنا نقرأ الفصل الثالثني، لنرى أننا يف حالة 
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 الفصل األول

 

أخــي أمفيلوخيــوس، احملبــوب بكــل حــق، واملكــرَّم فعــًال، إنــين أُشــيد بنهجــك  -١
الــذي ال يقــل يف حمبــة العلــم عــن طاقتــك املتقــدة، وأتغــىن مبــا متتــاز بــه مــن حــرٍص يظهــر يف 

ون متحـيص، ال سـيما طريقتك يف التعبري عن آرائك، مما جيعلك ال تدع لفظـًة واحـدة متـر د
مــن يســأل يأخــذ، مــن «صــغاء إىل إرشــاد الــرب: لمــات اخلاصــة بــاهللا، فقــد أحســنت اإلالك

)، ومبثـــابرات علـــى الســـؤال، تـــدفع املـــرتددين يف العطـــاء إىل أن ١٠: ١١(لـــو » يطلـــب جيـــد
يقدموا مـا لـديهم لكـي تشـرتك معهـم، وهـذا يف حـد ذاتـه حيـرك إعجـايب بـك، ألنـك لسـَت 

كامتحـان. أمَّـا أنـت فمـن أجـل الوصـول   ين يعيشون يف أيامنا يقدمون أسـئلةً مثل الناس الذ
يف عــدد الــذين يســمعون أو الــذين  ومــع كثــرة النــاس، ال يوجــد نقــصٌ  .إىل احلقيقــة وحــدها

لعـالج اجلهـل، وكمـا أن فـخ  يسألون، ولكـن مـا أقـل الـذين يسـعون فعـالً وراء احلـق كسـبيلٍ 
، كــذلك أغلــب أســئلة الــذين يســألون مــن بــل خفــيٍّ  ،الصــياد أو كمــني املقاتــل غــري ظــاهرٍ 

أجـل الوصـول إىل نقـاٍط للجـدل ولـيس للوصـول إىل معرفـة سـليمة حـىت يف النهايـة، فعنــدما 
 ال جيدون يف إجاباتنا ما يتفق ورغباهتم، وجدوا الرتبة اخلصبة لالنقسام.

)، فمــا أعظــم جــائزة ٢٨: ١٧وإذا كــان صــمت الغــيب يعتــرب حكمــة (أمثــال  -٢
: ٣ملســــتمع احلكــــيم الــــذي أشــــار إليــــه النــــيب يف نفــــس العبــــارة باملشــــري العجيــــب (إشــــعياء ا

س). مثــل هــذا املســتمع يســتحق كــل ثقــة، بــل يســتحق أن ندفعــه إىل األمــام لكــي حيقــق ٣
 تقدماً أكرب، متكاتفني معه يف األتعاب لكي ميضي سائراً حنو الكمال.

يفوق غـريه، واملعانـاة  هوت، هو أمرٌ م يف الالستخدَ واالهتمام باملصطلحات اليت تُ 
يف سبيل الوصول إىل املعاين اخلفية يف كـل عبـارة وكلمـة، هـي الفضـيلة الـيت ال وجـود هلـا يف 

ز الــذين يســعون وراء اجلعالــة العليــا لــدعوتنا حيــاة املتكاســلني عــن التقــوى، بينمــا هــي مــا مييِّــ
ــــا أن نصــــل إليهــــا هــــي ؛)١٤: ٣(فيلــــيب  ــــة الــــيت علين ــــى قــــدر  ألن الغاي أن نتشــــبَّه بــــاهللا عل
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 احتمال الطبيعة اإلنسانية.

ولكــن التشــبُّه بــاهللا ال يكــون بــدون معرفــة، واملعرفــة ال تــأيت بــدون دراســة، وبدايــة 
الدراســــة هــــي التعلــــيم، والتعلــــيم بالكلمــــة، وأقســــام الكلمــــة هــــي األلفــــاظ واحلــــروف. إذن، 

ال يســتحق   مــن األســئلة هــو تافــهٌ التــدقيق يف احلــروف لــيس احنرافــاً عــن القصــد، وال مــا أثــري
 صعٌب اصطيادها، ولذلك علينا أن نقتفي آثارها. االهتمام، بل أن احلقيقة فريسةٌ 

ينمــــو شــــيئاً فشــــيئاً، والــــذين يثــــابرون ال  -مثــــل إتقــــان الفنــــون-ن احلقيقــــي والتــــديُّ 
يطلـب  منـه، كـذلك كـل مـن  حيتقرون شيئاً، ومن يبتغي القمم العالية ال حيتقر ما هو قريـبٌ 

 كمال احلكمة، عليه أن يهتم باألمور القليلة؛ لكي يصل إىل األمور الكاملة.

لفظتـــــان، ولكـــــن كثـــــرياً مـــــا ينطـــــوي اســـــتعمال هـــــاتني اللفظتـــــني » ال«و » نعـــــم«
الصـــغريتني علـــى أمســـى مـــا نعرفـــه مـــن خـــربات، وهـــو احلـــق الـــذي ال حيتمـــل ســـوى إحـــدى 

، ففـــي غـــري »ال«و » نعـــم«ري إىل الكلمتـــني، ومـــا يزيـــد علـــى ذلـــك فهـــو كـــذب. وملـــاذا نشـــ
يشـــهد للمســـيح، وكانـــت شـــهادته الكاملـــة الدالـــة علـــى إميـــان  شـــهيدٍ  هـــذه األيـــام كـــان أيُ 

صـادق مــن جمــرد احننـاءة للــرأس دون كــالم. وإذا أدركنـا هــذا، اســتطعنا أن نـرى عظــم أصــغر 
ن الكلمــــات يف الالهــــوت وأمهيتهــــا؛ ألن ثقلهــــا حيــــدد االجتــــاه واالســــتعمال، وقــــد قيــــل عــــ

) فكيــف يكــون صــواباً أن ١٨: ٥النــاموس إنــه لــن يــزول منــه نقطــة واحــدة أو حــرف (مــىت 
 ال �تم حىت بأقل األشياء؟

واملوضــوعات الــيت أشــرنا إليهــا هــي حقــاً صــغرية وعظيمــة يف نفــس الوقــت، وهــذه 
 ياملوضوعات ليست ما يشـغل العقـل بشـكل دائـم، بـل هـي موضـوعات مؤقتـة وليسـت ذ

فـإن أمهيتهـا ذات شـأن كبـري، وهـي لـذلك تشـبه حبـة اخلـردل وهـي  شأن، ولكن مـع ذلـك،
أصـغر البقــول، فــإذا ُزرَِعــت بشــكل ســليم، انطلقــت القــوة الكامنــة يف البــذرة وخرجــت منهــا 

عظيمة. فإذا ضحك أحٌد من اهتمامنـا الزائـد بالدقـة الـيت نتوخاهـا يف األلفـاظ علـى  شجرةٌ 
مثــل هــذا لــن يأخــذ يف احلقيقــة ســوى مثــار  ) فــإن٨٥: ١١٩النحــو الــذي جــاء يف املــزامري (

ا حنــن، فعلينــا أن ال نستســلم بســبب اســتهزاء النــاس. إين ال أشــعر ضــحكه، أي ال مثــر. أمَّــ
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باخلجـــل مـــن حبـــث هـــذه املوضـــوعات الصـــغرية، وال أتقـــاعس بســـبب إحتقـــارهم، بـــل أتـــابع 
أنـــين نلـــت البحـــث، وأن أســـرب أغـــوار كـــل نقطـــة يف هـــذه املوضـــوعات الصـــغرية، فأنـــا أعتـــرب 

شرفاً كبري القدر، بل أقول لألخ الـذي يشـاركين البحـث بـأن نصـيبه مـن الـربح لـيس يسـرياً، 
كبـري،   من أن الصراع الذي يدور حول الكلمات الصغرية هـو صـراعٌ  ولذلك وأنا على وعيٍّ 

أترجى أن أفوز باجلـائزة، وهـو مـا جيعلـين ال أجتنـب التعـب، معتقـداً أن البحـث سـوف يعـود 
 ليست قليلة عليَّ وعلى السامعني.بفائدة 

لذلك مبعونة الروح القدس نفسه، سوف أشـرح املوضـوع برمتـه دون أن أحيـد عـن 
إىل السـؤال األصـلي الـذي منـه  اجلدال الـذي دار بشـأنه، وسـوف أشـري اآلن بشـكل مـوجز

 الكل. عتفرَّ 

منــذ مــدة عنــدما كنــت أصــلي مــع الشــعب مقــدِّماً التمجيــد بكاملــه هللا اآلب  -٣
اجملـد لـآلب بـاالبن « :أخـرى ، ومـرةً »اجملد لآلب واالبن مع الروح القدس« :بطريقتني: مرةً 

وا بأنين ابتدعت شيئاً غـري معـروف، بـل ، هامجين بعض احلاضرين واحتجُّ »يف الروح القدس
 أستعمل كلمات متناقضة يف موضوع واحد.

 -ؤهم بـاملرةرجـى شـفاوإن كـان ال يُ -ا أنـت بشـكل خـاص، فلكـي تنفـع هـؤالء أمَّ 
أن تنشـــر شـــرح التعلـــيم الـــذي  ولكـــي تعـــني الـــذين يتصـــلون هبـــم علـــى الثبـــات، قـــد طلبـــتَ 

تتضــمنه كلمــات التمجيــد، لــذلك ســوف أكتــب باختصــار، علــى قــدر اإلمكــان علــى أمــل 
 أن أشرح املبادئ األساسية.
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 الفصل الثاين

 

 ؟ما هو أصل اهتمام اهلراطقة باأللفاظ

 

اس يظهر يف التدقيق حول األلفـاظ والكلمـات، وهـو مـا هؤالء الن فَ إن تطرُّ  -٤
نـاً، فهـو ينطـوي جيعل املوضوع لـيس سـهالً وال بسـيطاً، بـل أن الشـر الـذي يبتغونـه لـيس هيِّ 

علــى قصــٍد مظلــم ومــاكر موجَّــه ضــد اإلميــان الصــحيح، وهــم حيــاولون أن يربهنــوا علــى أن 
ظــــراً لتتــــابع األمســــاء، ووجــــود م وجــــود اخــــتالف نذكــــر اآلب واالبــــن والــــروح القــــدس، حيــــتِّ 

االخــتالف يعـــين أن اآلب واالبـــن والــروح القـــدس ليســـوا طبيعــًة واحـــدة، ورائـــدهم يف ذلـــك 
هو زعـيم هـذه البدعـة، وقـد كتـب يف إحـدى رسـائله  AETIUSسوفسطائي قدمي يدعى 

منــا نصـاً يعـين أن األشـياء املختلفـة تأخــذ أمسـاًء خمتلفـة، وبـالعكس فــإن اختـاذ أمسـاء خمتلفـة، إ
 يعين أن هلذه األشياء طبيعة خمتلفة.

واحـد اهللا اآلب الـذي «وكربهاٍن علـى هـذه الفكـرة، يقتـبس مـن كلمـات الرسـول: 
)، ٦: ٨كورنثـوس ١» (كـل األشـياء  بـهواحـد يسـوع املسـيح الـذي  وربٌّ  ،كـل األشـياء  منه

نيهـــا هـــذه يقـــول إن العالقـــة بـــني هـــذه الكلمـــات مثـــل العالقـــة بـــني الطبـــائع الـــيت تع ومـــن مثَّ 
، هكـــذا ختتلـــف طبيعـــة »الـــذي بـــه«خمتلـــف عـــن » الـــذي منـــه«الكلمـــات، وكمـــا أن تعبـــري 

 اآلب واالبن، وعلى هذا بالذات تعتمد هذه البدعة.

يعتمد هـؤالء النـاس علـى هـذا القـول يف نشـر ثرثـرهتم الفارغـة، ولـذلك ينسـبون هللا 
، فهـــي خاصـــة بكـــل »الـــذي بـــه«كميـــزة خاصـــة بـــه، أمـــا عبـــارة » الـــذي منـــه«اآلب عبـــارة 
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أقنوم، وال تتغري أبداً، لكي يصلوا يف النهاية إىل االستنتاج الذي أشرت إليه من قبـل، وهـو 
أن اخـــتالف حـــروف اجلــــر يعـــين االخـــتالف يف الطبيعــــة. وحقـــاً، لقـــد بــــات واضـــحاً أ�ــــم 

» الـذي منـه«يثرثرون كثـرياً حـول احلـروف لكـي يـدعموا رأيهـم املخـرف، وهـم يعنـون بتعبـري 
الزمـان واملكـان. » الـذي فيـه«الوسيط والتابع أو اآللـة، وبتعبـري » الذي به«الق، وبتعبري اخل

ا الـروح القـدس، وغاية كل هذا أن يصبح االبن، وهو خالق العـامل، لـيس أكثـر مـن آلـة. أمَّـ
فهو مل يُعِط شيئاً للكائنات اليت ُخِلَقت، وإمنا املساعدة اليت ميكـن للكائنـات أن تناهلـا مـن 

 مان واملكان.الز 
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 الفصل الثالث

 

 اجلدل حول استخدام األلفاظ

 من الفلسفة الوثنية
ٌ
 مأخوذ

 

إن مــــا قــــاد أصــــحابنا إىل هــــذا االخنــــداع، هــــو دراســــتهم للمــــؤلفني الــــوثنيني،  -٥
إىل األشـــياء املختلفــة يف الطبيعـــة. » الـــذي بــه«وعبــارة » الــذي منـــه«الــذين ينســبون عبـــارة 

تشـري إىل اآللـة » به«تدل على األصل، بينما لفظة » منه«لفظة ويعتقد هؤالء املؤلفون أن 
ه مــع َضــتعارُ  ثبــت باختصــارٍ أو الوســيط التــابع. ومــا املــانع مــن أن نفحــص تعلــيم هــؤالء، ونُ 

احلقيقة، وعدم انسجامه مع تعليم هؤالء أنفسهم، تالميذ الفلسفة الباطلة الـذين يشـرحون 
ون بعضـــها هــذه العلـــل تعبــرياً خاصـــاً هبــا، ويســـمُّ  مـــن خيصصـــون لكــلٍّ  أنــواع العلـــة، ومــن مثَّ 

ـــة الرئيســـية، وأخـــرى بالعلـــة املســـاعدة، بينمـــا توجـــد علـــة ضـــرورية، بـــدو�ا ال يـــتم أي  بالعل
. فــالتعبري اخلــاص بالصــانع لــيس مثــل التعبـــري علــةٍ  شــيء، ويســتخدمون تعبــرياً خاصــاً بكــلِّ 

الــذي «أنــه جيــدر اســتخدام تعبــري اخلــاص باآللــة، وهــو مــا جيعــل التمييــز ممكنــاً، ويعتقــدون 
وكمثــال علــى ذلــك يقولــون: بالنجــار ُصــِنَع املقعــد، أمــا عــن اآللــة، فيقولــون إن تعبــري ». بــه
وعلـى نفـس ». ُصِنَع املقعد بواسطة الفأس«يليق باآللة، مثل القول: » بواسطة«أي » هب«

». املقعــــد مــــن اخلشــــب ُصــــِنعَ «ويقولــــون: » منــــه«املنــــوال، خيصصــــون للمــــادة اخلــــام تعبــــري 
تفيــد التصــميم أو النمــوذج الــذي اســتعان بــه الصــانع؛ ألنــه وضــع » حســب«وكـذلك تعبــري 

تصـــميماً يف عقلـــه، وحســـب هـــذا التصـــميم، قـــام بتنفيـــذ مـــا وضـــعه، أو أنـــه كـــان ينظـــر إىل 
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، فهــم يرغبــون يف »ألجــل«تصــميم مرســوم علــى الــورق، واســتعان بــه يف التنفيــذ. أمــا تعبــري 
أمـا تعبـري ». إن املقعـد قـد ُصـِنَع ألجـل اإلنسـان«و اهلدف، مثل قوهلم: أن حيفظوه للغاية أ

فهي تعين الزمان واملكان وأيـن ومـىت مت عمـل ذلـك الشـيء الـذي َنِصـَفُه، مـع تأكيـد » فيه«
 أن الزمان واملكان ال يقدمان شيئاً للمصنوع، وإمنا مها طرفان حيددان املصنوعات.

األمـــور، هـــو وليــُد فلســـفٍة فارغــة، ال صـــلة هلـــا  هــذا التمييـــز الــدقيق يف التعبـــري عــن
لوهـــا إىل إدراك بــالواقع. وممـــا يؤَســـف لــه أن الـــذين يقاوموننـــا قـــد درســوها وأُعِجبـــوا هبـــا وحوَّ 

ال جمــال فيــه للسفســطة. وهبــذا االجتــاه  التعلــيم اخلــاص بــالروح القــدس، يف حــني أنــه تعلــيمٌ 
لقضـــاء �ائيــاً علـــى الـــروح اإلهلـــي، أي وحــده حيـــاولون اإلقـــالل مـــن أقنــوم االبـــن الكلمـــة، وا

الــروح القــدس، ذلــك أن التعبــريات الــيت يســتخدمها غــري املســيحيني للداللــة علــى األدوات 
ال خيشـى » بواسـطة«اليت بال حياة، أو الـيت تصـف االسـتعمال اليـدوي الـدينء، مثـل تعبـري 

ـــة علـــى خـــالق العـــامل، بـــل ال خيجلـــو  وهـــم أصـــالً -ن هـــؤالء اهلراطقـــة مـــن اســـتعماهلا للدالل
من أن يستخدموا األلفاظ احلقرية مثـل املنشـار أو املطرقـة، وهـم يتكلمـون عـن  -مسيحيون

 خالق العامل.
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 الفصل الرابع

 

 
َ
 على استعمال حروف اجلر ال قيد

 يف الكتاب املقدس

 

يف  نعـم، حنــن نعـرتف باســتعمال حــروف اجلـر الــيت أشــرنا إليهـا، وهــي معروفــةٌ  -٦
كلمة احلق، أي األسـفار املقدسـة، ولكننـا ننكـر بشـكٍل مطلـق أن نسـتعبد يف   كثريةٍ   مواضعَ 

الـــروح لتفاهـــات الوثنيـــة، بـــل نســـتخدم حـــروف اجلـــر اســـتخداماً غـــري مقيَّـــٍد حســـب التعبـــري 
 املطلوب، وكلما دعت احلاجة.

ال تــــدل دائمــــاً علــــى املــــادة، بــــل أحيانــــاً ُتســــتعَمل يف الكتــــاب املقــــدس » منــــه«و 
» إلــه واحــد منــه كــل شــيء«األوىل، أي اهللا نفســه، حســب الكلمــات  للداللــة علــى العلــة

ـــــرياً مـــــا ١٢: ١١كـــــور ١» (وكـــــل شـــــيء مـــــن اهللا«)، وأيضـــــاً ٦: ٨كـــــور ١( ). ولكـــــن كث
اصـنع لـك تابوتـاً مـن «يف كلمة احلق أيضـاً للداللـة علـى املـادة، كمـا قيـل: » منه«نستعمل 

)، ٣١: ٢٥(خـر » لصمـن ذهـب خـا اصنع منارةً «)، وأيضاً ١٤: ٦(تك » خشب جفر
ــــين مــــن طــــني«) و ٤٧: ١٥كــــور ١» (اإلنســــان األول مــــن الــــرتاب«وأيضــــاً  » أنــــت جبلت
 ).٦: ٣٣(أيوب 

بيـــد أن هـــؤالء كمـــا قلنـــا، ولكـــي يُثبتـــوا اخـــتالف الطبيعـــة مـــن اخـــتالف اســـتعمال 
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الكلمات، سبقوا ووضعوا هذه القاعدة اليت تعتمد على الفلسفة الوثنية، ويريـدون أن نقبـل 
بـاآلب وحــده. ولكننـا حنــن غــري مسـتعدين لطريقــة تفكـريهم الــيت ال وجــه  خاصــةٌ » نـهم«أن 

 .للدقة فيها مطلقاً 

وحسب هؤالء، وطبقاً للمقاييس اليت وضعها سادهتم، فقد خصصوا لقـب األداة 
لكــن مــن املالحــظ ». بــاالبن يف الــروح«لالبــن، وخصصــوا املكــان للــروح، ولــذلك يقولــون: 

ال ُتسـتخدم عنـدهم هللا، وإمنـا » منـه«لتفكـري الـوثين إىل النهايـة؛ ألن أ�م ال يتبعون منطـق ا
)، ٣٠: ١كـــور ١» (ألنكـــم منـــه يف املســـيح يســـوع«يتبعـــون يف هـــذا االســـتعمال الرســـويل: 

 )، فما هي حصيلة هذا كله؟١٢: ١١كور ١» (والكل من اهللا«

ن. وطبقـــاً هلـــا طبيعـــة خمتلفـــة، مث املكـــا واحـــدة هلـــا طبيعـــة، وتوجـــد آلـــةٌ  توجـــد علـــةٌ 
لذلك، االبُن خمتلٌف عن اآلب مثل اختالف األداة عـن الصـانع، والـروح هـو أيضـاً خمتلـٌف 

 مثل اختالف الزمان أو املكان عن األدوات أو الصانع.
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 الفصل اخلامس

 

م لآلب» باء" حرف اجلر
َ
ستخد

ُ
 ،ي

 » و من
ُ
 ت

َ
 م لالبنستخد

 للروح القدس» و من» و الباء

 

ة رأي املعانــــدين واســــتنتاجاهتم، ســــوف نــــربهن بعــــد بعــــد أن عرضــــنا خلالصــــ -٧
وعلــى أنــه ال شــيء مــن ». بــه«، ويــرتك »منــه«ذلـك علــى أن اآلب ال خيــتص وحــده بتعبــري 

 ال يقبل اشرتاك الروح القدس. هؤالء الناس بأن االبنَ  احلق يف ادعاءِ 

ال خيصــــان االبــــن وحــــده، حســــب » البــــاء«و » مــــن«وبالتــــايل، فــــإن حــــريف اجلــــر 
 اجلديد الذي خيدم مبادئهم.توزيعهم 

واحـد يســوع املســيح الــذي  واحــد اآلب الـذي منــه كــل شــيء. وربٌّ  ألنـه لنــا إلــهٌ «
للسفسـطة، بـل   )، ليسـت هـذه كلمـات رجـل يصـنع قواعـدَ ١٦: ٨كـور ١» (به كـل شـيء

ن حيسـن متييـز األقـانيم، وهـدف الرسـول لـيس التعبـري عـن اخـتالف الطبـائع، بـل كلمات مَ 
ط اآلب بــاالبن، ومــن مث، فــال األلفــاظ تتنــاقض بعضــها مــع بعــض، وال إثبــات عــدم اخــتال

ضــد بعضــها، بــل أن الرســول  مرتاصــةٍ  لتتقاتــل مثــل كتائــبَ  معركــةٍ  الطبــائع تســري إىل ميــدانِ 
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» كــل شــيء منــه وبــه وإليــه«املبــارك يُظهــر معــىن اســتعمال حــروف اجلــر غــري املقيَّــد بقولــه: 
مـن هـذا هـو الـرب الـذي تعـود إليـه كـل حـروف )، وواضح جـداً أن املقصـود ٣٦: ١١(رو 

ال يهـتم كثـرياً بفحـص معـاين الكلمـات؛ ألن  قـارئٍ  اجلر، وذلك ما ميكن أن يصـل إليـه أيُ 
ن كـان ن يقـود روح الـرب وَمـمَ «جداً، فالرسول بعد أن استشهد بقول إشعياء  املعىن ظاهرٌ 

ويفصـــح ســـياق ». فكـــل شـــيء منـــه وبـــه وإليـــه«)، يضـــيف: ١٣ - ١٢: ٤٠» (لـــه مشـــرياً 
الكـالم عـن أن النـيب يــتكلم عـن اهللا الكلمـة خـالق كــل اخلليقـة، إذ يقـول يف الكلمـات الــيت 

َمـــن كـــال بكفـــه امليـــاه وقـــاس الســـموات بالشـــرب وكـــال بالكيـــل تـــراب «تلـــي ذلـــك مباشـــرة: 
إذاً  .»ن مشــريه يعلمــهن يقــود روح الــرب وَمــاألرض ووزن اجلبــال بالقبــان واآلكــام بــامليزان َمــ

تدل على مـا هـو نـادر احلـدوث ال علـى مـا هـو مسـتحيل، بـدليل أن املزمـور يقـول:  »َمن«
َمــــن هــــو اإلنســــان الــــذي يهــــوى «)، وأيضــــاً ١٦: ٣٩» (َمــــن يقــــوم معــــي علــــى األشــــرار«

ن كـان َمن يقود روح الـرب أو َمـ«)، وهذا هو املقصود وهو نفس املعىن ١٣: ٣٣» (احلياة
االبـــن الـــذي ميســـك األرض كمـــن تســـتقر علـــى أي  ،)، فهـــو٢: ٥(يـــو » لـــه مشـــرياً يعلمـــه

رتفاعهــا، وشــق للميــاه األمــاكن ايديــه، وهــو الــذي رتَّــب كــل شــيء ونظَّمــه، وأعطــى اجلبــال 
». بالشــرب«ن قدرتــه، وهــو مــا يعــربِّ عنـه النــيب بشــكل رمــزي يســري ِمـ الـيت تتجمــع فيهــا بقــدرٍ 

نــه علــة وجــود كــل أل ؛، فمنــه»كــل شــيء منــه وبــه وإليــه«وحســناً، أضــاف الرســول عبــارة: 
 - ١٦: ١ألنــه ســبب بقــاء الكــل وثباتــه (كــو  ؛الكائنــات حســب مشــيئة اهللا اآلب، وبــه

)؛ ألنـه خـالق الكــل ومـوزِّع احليــاة بنظـام ألجــل حيـاة الكــل وبقائـه، ولــذلك إليـه وحــده ١٧
: ٣ال يعـربَّ عنـه إىل رئـيس احليـاة (أع  م وشـوقٍ ال تقاوَ  تلتجئ كل الكائنات، ناظرين برغبةٍ 

الكــل «)، وأيضــاً: ١٥: ١٤٤(مــز » أعــني الكــل ترتجــاك«) وحافظهـا؛ ألنــه مكتــوب: ١٥
 ).١٦: ١٤٥(مز » حيٍّ رضا شبع كلَّ يرجونك تفتح يديك وتُ 

ينقـذهم مـن الفـخ  برهانٍ  إذا رفض الذين يقاومون تفسرينا هذا، فأيُ  ،ولكن -٨
 ،وإليـــه -ومنـــه  - بـــه :الـــذي نصـــبوه ألنفســـهم؟ أل�ـــم إن مل يعرتفـــوا بـــأن األحـــرف الثالثـــة

تقال على الرب، فهـي ال ميكـن نسـبتها هللا اآلب، وهبـذا تسـقط متامـاً نظـريتهم؛ ألن الـنص 
 "البــاء"فقــط، بــل يســتخدم حــرف » مــن«الــذي حنــن بصــدده ال ينســب إىل اآلب حــرف 

ال يعـــين شـــيئاً مـــن احلقـــارة،  "διαالبـــاء "ص اآللـــة، أمـــا إذا كـــان حـــرف خيـــي قـــالوا إنـــه ذالـــ
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م هذا احلرف بالذات لالبـن؟ وإذا كـان حـرف خدِ يقللون من شأن االبن إذا استُ  فلماذا إذاً 
الـــذي يـــأمر رب اجملـــد األعظـــم فعلـــيهم أن خيربونـــا َمـــن هـــو اجلـــر البـــاء يعـــين دائمـــاً اخلدمـــة، 

ا حنـــن فمـــن كـــل هكـــذا إذاً يناقضـــون أنفســـهم، أمَّــ أبــا ربنـــا يســـوع املســـيح باخلدمــة؟ ،اآلب
 ناحية تقوى حجتنا.

يالئـم االبـن » مـن«يقبل الكالم الذي قلناه عن االبن جيد أن حرف اجلـر إن من 
ألن  متاماً، أما َمن يهوى اجلدال ويريد أن ينسب قـول النـيب إشـعياء هللا اآلب، فهـو مضـطرٌّ 

يليــق بــه أيضــاً، فيكــون حلــريف اجلــر نفــس االعتبــار، إذ يعنيــان نفــس » مــن«جيــد أن حــرف 
 األقنوم، ولكن لنكمل موضوعنا.

وإذا قلنــا الصــدق يف حمبتــه، ننمــو يف  «يقــول الرســول يف رســالته إىل أفســس:  -٩
بــاً معــاً ومقرتنــاً كــل شــيء إىل ذاك الــذي هــو الــرأس أي املســيح الــذي منــه كــل اجلســد مركَّ 

» مبؤازرة كل مفصـل حسـب عمـل علـى قيـاس كـل جـزء، حيصـل منـو اجلسـد لبنيانـه يف احملبـة
ــــة )، وأيضــــاً يف رســــالته إىل١٦ - ١٥: ٤( ــــذين ليســــت هلــــم معرف ــــب إىل ال  كولوســــي يكت

ط متــآزراً بُــبــاالبن الوحيــد مشــرياً إىل الــرأس، أي املســيح الــذي منــه كــل اجلســد مبفاصــل ورُ 
منـاه ورأينـاه )، أما أن املسيح هـو رأس الكنيسـة، فقـد تعلَّ ١٩: ٢ومقرتناً ينمو منواً من اهللا (

مـــن ملئـــه حنـــن مجيعـــاً «، و »لكنيســـةوجعلـــه رأســـاً ل«أخـــرى يقـــول فيهـــا الرســـول:  يف فقـــرةٍ 
(يــو » يأخــذ ممــا يل وخيــربكم«). والــرب نفســه يقــول: ١٦: ١يــو  - ٢٢: ١(أف » أخــذنا

١٥: ١٦.( 

قـــد اســـُتخِدم يف عـــدة معـــان متنوعـــة » مـــن«شـــديد، فـــإن حـــرف اجلـــر  وباختصـــارٍ 
شــعرت بقــوة «ميكننــا أن نراهــا أيضــاً يف هــذه النصــوص، علــى ســبيل املثــال، يقــول الــرب: 

للــــروح » مــــن«)، وتوجــــد أمثلـــة أخــــرى اســـُتخِدم فيهــــا حـــرف ٤٦: ٨(لـــو » جـــت مــــينخر 
) ويوحنـا أيضـاً ٨: ٦(غال » ن الروح احلياة األبديةن يزرع بالروح حيصد مِ مَ «القدس، مثل 

) ويقـول ٢٤: ٣(يـو » بالروح الذي أعطـاه لنـا διαن هذا نعلم أنه مقيم فينا ومِ «يكتب: 
املولود مـن «)، ويقول الرب: ٢٠: ١١(مت » وح القدسالذي حبلت به من الر «املالك: 
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 ).٦: ٣(يو » الروح هو روح

اسـُتخِدم يف األسـفار  "διαالبـاء "وجيب علينـا اآلن إثبـات أن حـرف اجلـر  -١٠
بــال لــزوم، أن  املقدســة لــآلب واالبــن والــروح القــدس بــدون متييــز خــاص. وحقــاً، إنــه تكــرارٌ 

ف اجلــر البــاء لالبــن، لــيس فقــط ألن هــذه الرباهــني نقــدم الرباهــني الــيت تؤكــد اســتعمال حــر 
لنــا جيــداً، وإمنــا ألن الــذين يقاوموننــا يقبلــون هــذه النقطــة علــى أ�ــا خاصــة بــاالبن.  معروفــةٌ 

 .وما جيب علينا اآلن أن نفعله هو أن نثبت أن حرف اجلر الباء، إمنا يسُتخدم لآلب

)، ٩: ١كـــــو ١» (نـــــهُدعيـــــتم إىل شـــــركة اب διαأمـــــني هـــــو اهللا الـــــذي بـــــه «قيـــــل: 
لــذلك أنــت لســت عبــداً، بــل «، وأيضــاً: »اهللا διαوبــولس رســول يســوع املســيح بــإرادة «

ــاً فــوارث بــاهللا كمــا قــام املســيح مــن األمــوات مبجــد «) و ٧: ٤(غــال » ابنــاً، وإن كنــت ابن
δια الظـــالم ولـــيس الـــيت ويـــل للـــذين يعملـــون مشـــيئة « :)، وإشـــعياء٤: ٦(رو » اهللا اآلب

 .س)١٥ :٢٩» (بالرب

ا عـــن الـــروح القـــدس، فتوجـــد عـــدة نصـــوص تـــربهن علـــى مـــا حنـــن بصـــدده مثـــل أمَّـــ
احفـظ الوديعـة الصـاحلة «) ويف موضـع آخـر ١٠: ٢كـور  ١" (διαأعلنها لنا اهللا بروحه «

» الواحــد يعطــى بــالروح كلمــة حكمــة«)، وأيضــاً، ١٤: ١تيمــو  ٢( "διαبــالروح القــدس 
 ).٨: ١٢كور ١(

؛ ألن األســــفار »يف«يف الكــــالم عــــن حــــرف اجلــــر  وتظهــــر نفــــس الطريقــــة -١١
 ،)١٤: ١٠٧(مــز » نعمــل ببــأس єкبــاهللا «تســتخدمها هللا اآلب. ويف العهــد القــدمي قيــل 

(مـــز » أبـــتهج єкيف امســـك «وأيضـــاً  ،)٦: ٧١(مـــز » دائمـــاً  єкتســـبيحيت فيـــك «وأيضـــاً 
بــولس «و  ،)٩: ٣(أف » بــاهللا خــالق الكــل«)، وتقــرأ مــا يكتبــه الرســول بــولس ١٦: ٨٩

و  ،)١١: ١تســــــــا ٢» (وســــــــلوانس وتيموثــــــــاوس إىل كنيســــــــة التســــــــالونيكيني يف اهللا اآلب
: ١(رو » لعلــه يتيســر يل يف مشــيئة اهللا أن آيت إلــيكم«و  ،)١٧: ٢(رو » تفتخــر يف اهللا«

تفــوق احلصــر، ولــذلك ال أريــد أن » يف«). واالقتباســات الــيت يظهــر فيهــا حــرف اجلــر ١٠
 لكي أبرهن على أن تعليم املقاومني ليس سليماً. م املزيد من النصوصأقدِّ 
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لالبـن والـروح » يف«وطبعاً ال حنتـاج إىل النصـوص الـيت ُيسـتخَدم فيهـا حـرف اجلـر 
القــدس، فهــي ال تنفــع أل�ــم ال يعارضــوننا يف ذلــك، ولكــن مــا جتــدر اإلشــارة إليــه هــو أن 

الربهـان القـاطع  هـو أن جيـد أن -ضـالالت هـؤالء النـاس-أفضـل برهـان ملـن يسـمع حبكمـة 
مثــل الســيف، هــو إثبــات عكــس مــا يقولــون؛ ألنــه إن كــان حبســب زعمهــم تغــريُّ احلــروف 
يعــين اخــتالف الطبــائع، فــإن اســتخدام حــرف واحــد ألكثــر مــن أقنــوم يعــين وحــدة جــوهر 

 فحم املقاومني.األقانيم، وهو ما يُ 

ثـرياً مـا وليس فقط يف الالهـوت (الكـالم عـن اهللا) ختتلـف التعبـريات، بـل ك -١٢
حيل تعبري حمل تعبري آخر، وأحياناً حيل حرف جـر حمـل حـرف جـر آخـر دون أن يعـين هـذا 

اً يف املعـــىن. مـــثًال:  س)، واســـتعمال حـــرف  ١١: ٤(تـــك » διαاقتنيـــت رجـــالً بـــاهللا «تغـــريُّ
أوصـى «. ويف فقـرة أخـرى: "єкاجلـر "هو متاماً مطابق السـتعمال حـرف  "διαالباء "اجلر 

 )، وهذا يعين بأمر من الرب.٥: ٣٦(عدد » كلمات الربموسى إسرائيل ب

: ٤٠(تـك » أليس بـاهللا يكـون تفسـري األحـالم«ويف موضٍع آخر هذه الكلمات: 
وعكـس ». مـن اهللا«)، وما يعنيه يوسف بقولـه للمسـجونني معـه هـو أن تفسـري األحـالم ٨

بــدالً » أةمولــوداً مــن امــر «بــدالً مــن حــرف البــاء، فقــال » مــن«ذلــك اســتعمل بــولس حــرف 
). ونتأكـد مـن إمكانيـة حلـول حـرف جـر حمـل حـرف جـر ٤: ٤(غال » مولوداً بامرأة«من 

إنه يليق أن تكون املرأة خملوقة من الرجل أما الرجل فهـو يولـد مـن «آخر من قول الرسول: 
كورنثــوس ١» (املــرأة διαالرجــل، كــذلك الرجــل هــو مــن  єкاملــرأة؛ ألنــه كمــا أن املــرأة مــن 

هذه الفقرات بالذات، ورغم أن الرسول أراد أن يعلن أن جسد الـرب هـو  ). ويف١٢: ١١
ـــ ح أن اجلســـد الـــذي محـــل الالهـــوت هـــو مـــأخوذ مـــن العجينـــة جســـد روحـــاين، ولكـــي يوضِّ

اإلنســانية نفســها، أراد أن يعلــن قــوة احلــق بقولــه إنــه ولــد مــن امــرأة بــدالً مــن أن يقــول ولــد 
ان جمرد مرور لالبن وليس مـيالداً، فقـوة التعبـري للشك يف أنه ك بامرأة، حىت ال يعطي فرصةً 

هي يف تأكيد أن االبن اشرتك يف نفس طبيعة األُم، والرسـول مل يكـن يتنـاقض » من امرأة«
مــع نفســه هنــا، بــل كــان يؤكــد أن حــروف اجلــر ميكــن اســتبداهلا، وهــذا مــا ســبق ورأينــاه مــن 

دون أي » بــه«حيــل حملهــا إذا اســُتخِدمت يف نفــس املوضــوع، ميكــن أن » منــه«قبــل؛ ألن 
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تغُّري يف املعىن، فما هي حجـة أولئـك الـذين يطعنـون اإلميـان، وحيـاولون إثبـات احنـرافهم مـن 
  استعماالت حروف اجلر اليت ميكن أن تتبدل وحيل بعضها حمل بعض؟
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 الفصل السادس

 

نبذة ضد الذين يعلنون أن االبن ليس مع 

 بل بعد اآلب، اآلب،

 
ُ
  الكرامةالتساوي يف وفيها شرح

 

يلجـــــأ املقـــــاومون إىل اســـــتعمال احملســـــنات اللغويـــــة، وحيـــــاولون أن يشـــــتتوا  -١٣
االدعاء باجلهل. إ�م غاضبون منا؛ ألننـا نعطـي  االرباهني اليت نقدمها، وبذلك ال يستطيعو 

اجملد الكامل يف الذكصولوجية لالبن الوحيـد مـع اآلب، وألننـا ال نفصـل الـروح القـدس عـن 
الســبب يتهموننــا خمرتعــني وثــائرين رافعــني شــعارات واهتامــات أخــرى ممكنــة. االبــن، ولــذلك 

واحلقيقة أن احنـرافهم عـن اإلميـان يسـبب  .عن االنفعال والتأثر مبا يتهمونين به ولكنين بعيدٌ 
بــل ميكنــين أن أقــول إنــين أشــكرهم علــى جتــاديفهم الــيت  .)٣: ٩(رو » حزنــاً ال ينقطــع«يل 

(مــت » طـوىب لكــم إذا قـالوا علــيكم كـل شــر كـاذبني ألجلــي« أتاحـت يل فرصــة بركـة، ألنــه
١١: ٥.( 

لـــيس مـــع اآلب، بـــل بعـــد  -حســـب اعتقـــادهم-وســـبب غضـــبهم هـــو أن االبـــن 
ـــه بواســـطة االبـــن،  ونتيجـــةً  .اآلب ـــذي يعطـــى هللا اآلب، إمنـــا يعطـــى ل ـــذلك، فـــإن اجملـــد ال ل

 .البـــن تعـــين التبعيـــةتعـــين املســـاواة يف اجملـــد، بينمـــا بواســـطة ا» مـــع«ولـــيس مـــع االبـــن؛ ألن 
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سـب مـع اآلب واالبـن، وإمنـا أقـل مـن ويدَّعون ما هو أكثر من ذلك: الروح ال ميكن أن حيُ 
اآلب وبعــده  :تنــازيلٍّ  اآلب واالبــن، لــيس مــع، بــل أقــل، فــال يكونــون معــاً، بــل يف تسلســلٍ 

هــو ضــد  ،وهــذا األســلوب الــذي يعتمــد علــى فلســفة األعــداد .االبــن وبعــده الــروح القــدس
طة اإلميـــان وصـــيغته البســـيطة، وهـــم بـــذلك مل يرتكـــوا جمـــاالً ملـــن يريـــد أن جيـــد عـــذراً هلـــم بســا

باجلهــل؛ ألن االهتمــام مبقاومــة اإلميــان علــى هــذا النحــو ال يعــربِّ عــن اجلهــل، ومــع كــل هــذا 
 فهم فعالً جيهلون اإلميان.

 وعلينا أن نسأهلم أوًال: ماذا تقصـدون بـأن االبـن بعـد اآلب؟ هـل هـو بعـد -١٤
 أم الكرامة؟ ،أم الرتبة ،اآلب يف الزمان

األزمنـــة، وبالتـــايل ال  يف الزمـــان، فهـــو خـــالقُ  بعـــد اآلبِ  ال ميكـــن أن يكـــون االبـــنُ 
ننـا نعتقـد أنـه إ ،يوجد زمان ميكن اإلشارة إليـه كفـرتة تفصـل بـني اآلب واالبـن. وبكـل يقـني

وال يوجـد زمـن يفصـل  يف العالقات البشرية نفسها، ال ميكن أن يكـون اآلب بـدون االبـن،
واحـد حـىت ميكـن الكـالم  م وجود اآلب مع االبـن يف وقـتٍ بني اآلب واالبن، فالضرورة حتتِّ 

ــٌم إىل املاضــي واحلاضــر. واألحــداث البعيــدة عنــا يف املاضــي )١(وابــن بٍّ أعــن  . والزمــان مقسَّ
بعــد  أحــداثٌ أخــرى هــي بعــدها يف الرتتيــب الزمــاين، ويف الزمــان الثــاين تقــع  تليهــا أحــداثٌ 

األول زمانياً، مثل نوح الذي عاش قبل الـذين عاشـوا يف سـدوم، فهـو األول بالنسـبة للـذين 
ا بعــد نــوح، فهــم يف الرتتيــب يف ســدوم؛ ألنــه عــاش قــبلهم، والــذين عاشــوا يف ســدوم جــاءو 

 له بالنسبة لنا، وهكذا بالنسبة للزمان، فـاألول أو الثـاين هـو ترتيبنـا حنـن الـذين جئنـا ونالتال
 بعد نوح وسدوم.

لكـن ملـاذا كـل هـذه احملـاوالت للقضـاء علـى اإلميـان الصـحيح؟ ألـيس هـذا هتـوراً ال 
أن تقاس احلياة اليت تعلو كل األزمنة مبقاييس زمنية؟ ألـيس هـذا هتـوراً أن يقـال إن  ،مثيل له

ــدُ  ايل يتحقــق التــبمــن أبيــه، و  اهللا اآلب يقــاَرن بــاألب يف الزمــان، واهللا االبــن يقــارن بــابٍن يُوَل

فقبل أن يولد للرجل ابن، ال ميكن أن يعترب أباً، وقياسًا على ذلك ال ميكن اعتبار اهللا، آبًا أزليًا إالَّ بوجود االبن  )١(
 األزيل.
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التسلسل والتتابع، وهو ما ينطبق على اخلليقة اخلاضعة للزمان ولـيس علـى اهللا الكـائن قبـل 
 كل الدهور؟

ن اآلب الـــذي يعلـــو علـــى اإلدراك والكـــائن قبـــل األزمنـــة، ال إونضـــيف إىل هـــذا، 
نســتطيع بفكرنــا أن ندركــه أو نــدرك املــيالد األزيل لالبــن. وقــد أحســن يوحنــا فحصــر ذلــك 

والفكـــر ال ميكنـــه أن يتجـــول ». يف البـــدء كـــان الكلمـــة«متـــني مغلقتـــني متامـــاً، ومهـــا بـــني كل
ومهمــا صــارعت، لــن تســتطيع أن تــرى مــا بعــد االبــن، وســتجد أنــه ». كــان«خــارج كلمــة 

 ».البدء«من املستحيل أن تبتعد عن 

 منا أن نؤمن باالبن مع اآلب.اإلميان احلقيقي إذاً يعلِّ 

مســافة شاســعة تفصــل االبــن عــن اآلب، كمــا لــو كــان  وإذا كــانوا يعتقــدون بوجــود
حتتـــه يف مقـــره املـــنخفض،  جـــالسٌ  واالبـــنُ  ،جـــالٌس مـــن فـــوق واآلبُ  ،عميقـــةٍ  يف هـــوةٍ  االبـــنُ 

فعلــيهم االعــرتاف بــذلك، وحنــن ســوف نصــمت؛ ألنــه ال ميكــن أن نــرد علــى هــذه احلماقــة 
ب ال ميكـن أن يكـون ر، يناقضـون أنفسـهم، فـاآلاليت تعلن عـن نفسـها، فهـم بـذلك التصـوُّ 

). أمــا ١٠: ٤جالسـاً يف مكــاٍن عــاٍل، فهــو ميــأل كــل مكــان حســب اإلميــان الصــحيح (أف 
ـــمون إىل فـــوق وحتـــت، ويضـــعون اآلب فـــوق واالبـــن حتـــت، ال يتـــذكرون  أولئـــك الـــذين يقسِّ

وإن اضــطجعت يف اجلحــيم  ،فأنــت هنــاك ،إن صــعدت إىل الســماء«حــىت كلمــات النــيب: 
وإذا ســـكتنا عـــن جهلهـــم يف حتديـــد مكـــان ملـــن ال  .)٧: ١٣٩ (مـــز» فأنـــت هنـــاك أيضـــاً 

جسد له، فما هو العذر الذي ميكـن أن يقـدموه وهـم يقـاومون األسـفار املقدسـة وحياربو�ـا 
جلس عـن ميـني «، ومثلها »جلس عن مييينا«ل. إ�م يتخذون من هذه الفقرة: بدون خج
اليمـني ال يـدل علـى مكـان  ) أداًة للحـرب. وتعبـري٣: ١، عـب ١: ١١٠(مـز » عظمة اهللا

أقل كما يدَّعون، وإمنا املساواة، فهي ال تعين مكانـاً، وإالَّ صـار هنـاك مكـاٌن للفـأل احلسـن 
ـــد اهللا نفســـه حســـب اخلرافـــات، ولكـــن الكتـــب املقدســـة تقـــدِّ  ـــة عن ـــا كرامـــة االبـــن اإلهلي م لن

 ري اليمـني يعـين مكانـةً عون أن تعبـبتعبريات تعلن املكانة والكرامة، وعلى املقاومني الذين يدَّ 
» قـــوة اهللا وحكمـــة اهللا«أن يربهنـــوا علـــى ذلـــك، وعلـــيهم أن يتعلمـــوا أن املســـيح هـــو  ،أقـــل
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» وهبــــاء جمــــده) «١٥: ١(كــــو » صــــورة اهللا غــــري املنظــــورة«)، وهــــو أيضــــاً ٢٤: ١كـــور ١(
بـط ٢، ١٩: ٤، غـال ٢٧: ٦(يـو  )١() بل أن اهللا اآلب ختمه رامساً ذاته عليه٣: ١(عب 

٤: ١.( 

أن هــذه الفقــرات املنشــورة يف كــل األســفار املقدســـة،  فهــل ميكــن أن يــّدعي أحــدٌ 
ذيع عظمة االبن الوحيـد ومسـاواته لـآلب يف هي براهني على حقارة مكانة االبن، أم أ�ا تُ 
ز نفسـه باجملـد الـذي هللا اآلب "الـذي وهـو مييِّـ ،اجملد؟ إننا ندعوهم ألن يسمعوا للرب نفسه

: ٨(مــــر » عنــــدما يــــأيت االبــــن مبجــــد أبيــــه« :)، وأيضــــاً ٩: ١٤(يــــو » برآين فقــــد رأى اآل
رأينـا جمـده، وهـو «) و ٢٣: ٥(يـو » لكي يكرموا االبن كمـا يكرمـون اآلب« :) وأيضاً ٣٨

وهـــم ال يعـــريون هـــذه الفقـــرات اهتمامـــاً  ،)١٨: ١(يــو » اجملــد الـــذي لالبـــن الوحيـــد لـــآلب
ب هـــو العـــرش الالئـــق لالبـــن، أمـــا وحضـــن اآل ،ويعطـــون لالبـــن املكـــان املخصـــص ألعدائـــه

 ).١: ١٠موطئ قدميه فهو مكان أعدائه الساقطني (مز 

قـــد عربنـــا هـــذه املوضـــوعات بســـرعة واكتفينـــا هبـــذه الرباهـــني، أمـــا أنـــت فعليـــك يف 
ٍع فهـيم وقت فراغك أن جتمع األدلة لتتأمل مسو جمد االبـن الوحيـد وغـىن قوتـه. وكـل مسـتمِ 

إالَّ إذا كــان  ،يلــة الشــأن، بــل تعــربِّ عــن اإلميــان بدقــةيعــرف أن هــذه ليســت موضــوعات قل
بــاملعىن اجلســـدي، أي احملــدود، وهــذا حيصـــر اهللا » اليمـــني واحلضــن«املســتمع يفهــم كلمــيت 
له قامة وشكل وأوضاع جسدية، وهو ما يتعارض متامـاً مـع الفكـر  ،وجيعله مثل املخلوقات

وجتعــل مــن  ،بــاآلب واالبــن قُ ة تلَحــبســيط وغــري متجســم، وهــذه إهانــ الســليم بــأن اهللا روحٌ 
ـــه إهانـــًة لالبـــن، بـــل إن َمـــ ن يعيـــد علـــى مســـامع يعتقـــد باألوصـــاف اجلســـدية واحملـــدودة يوجِّ

ف علــى اآلب، وكــل مــن يهــني كرامــة النــاس هــذه األفكــار احلقــرية، جيــب أن يعلــم أنــه جيــدِّ 
عطـــى اآلب االبـــن، فـــال ميكنـــه أن يهـــرب مـــن اجلـــرم الـــذي ارتكبـــه ضـــد اآلب أيضـــاً، وإذا أ

مكانــاً عاليــاً واّدعــى بــأن االبــن جيلــس يف مكــان أقــل، فلــن يكــون اهللا بــذلك هــو اهللا، بــل 
يصــبح خملوقــاً كوَّنــه يف خميلتــه، وجعلــه بــذلك خاضــعاً لكــل األحــوال اجلســدية. ومثــل هــذه 

 .٢٣راجع القديس أثناسيوس الرسويل، الرسالة األوىل إىل سرابيون عن الروح القدس:  )١(
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اخليـــاالت، هـــي خيـــاالت الســـكارى أو الـــذين أفســـد اجلنـــون خميلـــتهم، وهـــذا ضـــد اإلميـــان 
: ٥(يــو » الــذي يكــرم االبــن يكــرم اآلب الــذي أرســله«مــه الــرب للبشــر الصــحيح الــذي علَّ 

ــــــه، وهــــــو مــــــع اآلب يف ذات الطبيعــــــة واجملــــــد ٢٣ ــــــه وال ميجِّدون )، فكيــــــف هــــــم ال يعبدون
والكرامة؟ وماذا نقول عن هؤالء، وكيف ميكن أن ندافع عـنهم دفاعـاً حقـاً يف يـوم الدينونـة 

الذي أعلن عنـه الـرب نفسـه بأنـه سـوف يـأيت يف العام الذي سوف تدان فيه اخلليقة كلها و 
)، وهـو مـا عاينـه اسـطفانوس عنـدما رأى االبـن عـن ميـني العظمـة، ٢٧: ١٦جمـد أبيـه (مـىت 

: ٨، رو ٥٥: ٧ومــا شــهد بــه بــولس بــالروح عــن املســيح أنــه جــالس عــن ميــني اآلب (أع 
 اجلـــس عــن مييـــين حــىت أضـــع أعـــدائك«)، أو حســب شـــهادة اآلب نفســه كمـــا قــال: ٣٤

)، وشـــهادة الـــروح القـــدس عـــن االبـــن أنـــه ســـوف جيلـــس ١: ١١٠(مـــز » موطئـــاً لقـــدميك
)، فهــــل بعــــد هــــذا حنــــرم الــــذي يشــــرتك يف ١: ٨(عــــب » علــــى ميــــني العظمــــة يف األعــــايل«

لك من املساواة مع اآلب، وحنط من قدره إىل مستوى وضيع؟
ُ
 الكرامة وامل

ان عن الثبات والقـدرة علـى ال عمـل، وهـو مـا أراد بـاروخ أن والوقوف واجللوس يعربَّ
أنـت جتلـس إىل األبـد أمَّـا «يعـربِّ عنـه للداللـة علـى عـدم احلركـة والتغيـري يف الكينونـة اإلهليـة: 

 )، واملكانة على ميني العظمة تعين املساواة يف الكرامة.٣: ٣(باروخ » حنن فال نقوم

يف الذكصــوجلية  لقـد كـان تســرُّعاً مـن الــذين حـاولوا أن ينكــروا علـى االبــن اشـرتاكه 
 كما لو كان مستحقاً فقط ملكانٍة أقل!
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 الفصل السابع

 

مع  :نه ال يليق أن نقولإضد الذين يقولون 

 بل باالبـن االبن،

 

عـن األســفار املقدســة،  غريــبٌ » معـه«وخيرتعـون قــوالً غريبـاً، وهــو أن تعبــري  -١٦
يف اللغــة  ملقدســة ومــألوفٌ جــداً يف األســفار ا ، بينمــا (بــاالبن) هــو شــائعٌ شــائعٍ  بــل هــو غــريُ 

 نا على هذا االخرتاع؟!!اليت يستعملها اإلخوة، فما هو ردُّ 

 طوىب لآلذان اليت مل تسمع والقلوب اليت مل جترحها كلماتكم. :نقول

ن الكنيسة تستعمل التعبـريين، وال تـرفض أيهمـا علـى إوأنتم الذين حتبون املسيح، 
ة االبــن الوحيــد ومســو كرامتــه، فإننــا نشــهد لآلخــر، وعنــدما نتأمــل عظمــة طبيعــ أنــه نقــيضٌ 

للمجــد الــذي لـــه مــع اآلب، بينمــا مـــا مينحــه لنـــا مــن العطايــا الصـــاحلة ودخولنــا وقبولنـــا يف 
، وهـــذا єν)، نعـــرتف بـــأن هـــذه النعمـــة أعطيـــت لنـــا بواســـطته وفيـــه ١٩: ٢بيـــت اهللا (أف 

تـدل علـى » فيـه«نمـا يف تقـدمي اجملـد لـآلب مـع االبـن، بي» معـه«يقودنا إىل أن نفهم داللة 
 تقدمي الشكر يف الصالة.

ال يســتعملها األتقيــاء.  غريبــةٌ » معــه«وبــذلك يظهــر أنــه مــن الكــذب أن نقــول إن 
والناضــجون مـــن النــاس هـــم الــذين يســـمح هلــم نضـــجهم بالتمســك برصـــانة القــدمي وثبـــات 
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ه مــن ممارســته، علــى اخليــاالت اجلديــدة، وهــؤالء هــم الــذين حيفظــون التســليم الــذي تســلَّمو 
دون » معــه«أينمــا ُوجــدوا يف القريــة أو املدينــة، وهــؤالء يســتعملون  اآلبــاء نقيــاً دون تبــديلٍ 

ـــذين ســـئموا مـــا هـــو مـــألوفٌ  ـــه ألنـــه قـــدمي وثابـــتٌ  مشـــاكل، أمـــا ال ، ويتهـــورون بـــاهلجوم علي
لو�ا ويقبلــون االخرتاعــات اجلديــدة، مثــل الــذين يتلهفــون علــى اجلديــد مــن املالبــس ويفضِّــ

شــائع ويســتعمله الكــل، وهــذا يعــين أننــا لــو فحصــنا اللغــة الســائدة يف القــرى علــى مــا هــو 
لوجدناها حتتفظ بالقدمي من التعبريات، أما املقاومون من اجملـانني بالكلمـات اجلديـدة، فـإن 

ر املوضــة والفلســفة اجلديــدة الســائدة يف عصــرنا. أمــا حنــن، فإننــا نقــول مــا قالــه ظِهــلغــتهم تُ 
بــــــاالبن، ولــــــذلك نرفــــــع  الــــــذي يعطــــــى لــــــآلب هــــــو أيضــــــاً خــــــاصٌ اآلبــــــاء، وهــــــو أن اجملــــــد 

الذكصــولوجية لــآلب مــع االبــن، ويف هــذا ال نعتمــد فقــط علــى تعلــيم اآلبــاء، فُهــم بــدورهم 
قد عرفـوا وتبعـوا معـىن األسـفار املقدسـة الـذي تسـلموه، والـذي عرضـته يف االقتباسـات الـيت 

 قدمتها يف الفصول السابقة.

: ١ال ميكن أن ينفصل عنه مثل الصـورة واألصـل (عـب  )١(والبهاء دائماً مع اجملد
 )؛ ألن االبن دائماً مع اآلب، وال أثر لالنفصال بسبب األقانيم؛ ألن اجلوهر واحد.١

  

يف صفات اآلب اإلهلية. أمَّا األصل والصورة، فهما من التعبريات اهلامة اليت تؤكد البهاء واجملد، يعين اشرتاك االبن  )١(
إلوهية اآلب واالبن، وتؤكد أيضًا متايُز اآلب عن االبن مثل متايُز األصل والصورة، لكن علينا أن نتذكر أن اآلب هو 

آلب. ويف نفس اإلطار قيل عن الروح األصل واالبن هو صورة اآلب غري املنظورة، مبعىن أنه وحده هو الذي يعلن ا
. فالصورة إذن هي احملتوى، وليست ٤٥: ١٨القدس إنه صورة االبن، أي الذي يعلن االبن. راجع هذا الكتاب ف 

هيئة، ولذلك استخدم الرسول بولس تعبري "صورة اهللا غري املنظور" لتأكيد ظهور اإلعالن، ويف نفس الوقت للداللة 
 .٢١: ٨معلناً بشكل مرئي، راجع ف  على أن هذا الظهور ليس
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 الفصل الثامن

 

 ،»بـه«احلاالت التي نستعمل فيها 

ل استعمال 
ِّ
 ؟»معه«وملاذا نفض

 
َ
 ملعىن الوصية التي ق

ٌ
 بِ وشرح

َ
 ل

ُ
 ،ها االبن

 
ُ
 ل؟رسِ وكيف ي

 

)، وقـــال أيضـــاً: ٨: ١هللا بيســـوع املســيح (رو  الشـــكرَ  عنــدما قـــدَّم الرســولُ  -١٧
الـذي لنـا بـه «)، أو ٥: ١(رو » ننا به أخذنا نعمـة الرسـولية لـدعوة األمـم لطاعـة اإلميـانإ«

)، فقـد كـان يعـدد اخلـريات ٢: ٥(رو » قدوم إىل هـذه النعمـة الـيت حنـن أيضـاً مقيمـون فيهـا
ا بواسطة االبن، ويف نفس الوقت يؤكِّـد أن النعمـة الـيت تعطينـا هـذه اخلـريات اليت أُعطيت لن

أخـرى يؤكـد أن االبـن هـو الـذي يقـدِّمنا لـآلب،  اتٌ تأيت من اآلب إلينا بواسطة االبن. ومـرَّ 
)، فهــو بــذلك يعلــن عــن مصــدر ٥: ١(رو » الــذي بــه أخــذت نعمــة الرســولية«وإذ قــال: 

)، فهــــو ٣: ٥(رو » الــــذي بــــه لنــــا قـــدوم إىل هــــذه النعمــــة«عم الصــــاحلة. أمــــا إذا قـــال: الـــنِّ 
 )، إمنا بواسطة املسيح.١٩: ٢يوضِّح أن قبولنا يف بيت اهللا (أف 
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بة لإلقــالل مــن جمــده؟! ألــيس فهــل يصــبح االعــرتاف بالنعمــة الــيت وصــلتنا بــه مناَســ
فـإن  ،بعم هـو الربهـان السـليم علـى متجيـده؟ هلـذا السـباألصح أن نقول إن االعـرتاف بـالنِّ 

األسفار املقدسـة ال تصـف الـرب باسـٍم واحـد، وال تعلـن إلوهيتـه مبـا تسـتخدمه مـن األمسـاء 
تعــربِّ عــن طبيعتــه اإلهليــة، مثــل  مصــطلحاتٍ  مُ تســتخدِ  ةٍ واألوصــاف وحــدها، بــل يف مناســبَ 

)، أو نتكلم عن االبن احلـق (مـىت ٩: ٢االعرتاف بأن اسم االبن هو فوق كل اسم (فيليب 
ـــو  )١()، أو اإللـــه االبـــن الوحيـــد٥٤ :٢٧، ٣٣: ١٤ : ١كـــور ١)، أو قـــوة اهللا (١٨: ١(ي
)؛ بســبب كثــرة الســبل الــيت ١: ١)، أو اللوغــوس (يــو ٢٤: ١كــور ١)، وحكمــة اهللا (٢٤

)، ويعطينا حسـب حكمتـه املتنوعـة مـا ٤: ٢تصلنا هبا النعمة؛ ألن غىن صالحه فائق (رو 
)، وامللــك ١٢: ١٠ٍب أخــرى مثــل الراعــي (يــو حنتاجــه مجيعــاً؛ لــذلك تصــفه األســفار بألقــا

: ١٤)، والطريــق (يــو ١٥: ٩)، والعــريس (مــت ١٢: ٩)، والطبيــب (مــت ٥: ٢١(مــت 
)، والفـــأس (مـــت ٢١: ٦)، واخلبـــز (يـــو ٦: ٢١)، والينبـــوع (رؤ ٣: ١٠)، والبـــاب (يـــو ٦
-). وكـــل هـــذه األلقـــاب ال تعـــربِّ عـــن طبيعتـــه، وإمنـــا ٤: ١٠كـــور ١)، والصـــخرة (١٠: ٣
عـــة الـــيت تـــؤثِّر فينـــا، والـــيت تصـــدر عـــن رمحتـــه تعـــربِّ عـــن أعمالـــه املتنوِّ  -مـــا شـــرحت قـــبالً ك

عهــا هــو حســب احتيــاج كــل واحــد منهــا. فالــذين يلجــأون العظيمــة، وتوَهــب خلليقتــه، فيوزِّ 
بالصـــرب علـــى االلتصـــاق بـــه و إليـــه طلبـــاً للمعونـــة، حيتمـــون بعنايتـــه الـــيت تضـــبط كـــل األمـــور، 

الـــذين يســـمعون صـــوته » بأنـــه راعٍ «، ويعـــرتف »خـــراف«ؤالء يُـــدَعون ون طـــريقهم، هـــيغـــريِّ 
خــــرايف تســــمع «ويرفضــــون مســــاع صــــوت الغريــــب، أي التعــــاليم املنحرفــــة؛ ولــــذلك يقــــول: 

عاليـــة، فأصـــبحوا يف حاجـــة ماســـة إىل حقـــه  الـــذين وصـــلوا إىل درجـــةٍ  كُ ِلـــوهـــو مَ  ،»صـــويت
ــــه  َــــدُخل من ــــاب الــــذي ي ــــذين يعيشــــون يف  -بواســــطة وصــــاياه-امللــــوكي. وهــــو الب البشــــر ال

الصـالح، ويظــل البــاب بالنســبة هلـم؛ ألنــه حيــول دون تعرُّضــهم للخطـر، فالــذين حيتمــون بــه 
إن دخـل يب أحـد... «جيدون فيه امللجـأ وبركـة احلكمـة العاليـة؛ ولـذلك يقـول:  -باإلميان-

)، وهـو صـخرة املـؤمنني الـذين حيتـاجون إىل حصـن ٩: ١٠(يـو » يدخل وخيرج وجيد مرعى
 نيع ال يتزعزع.م

 اإلله االبن الوحيد هو النص السكندري الذي دخل الرتمجة القبطية ونراه عند كل اآلباء. )١(
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، ال ســـيما عنـــد اســـتعمال ألقـــاب: »بـــه«اســـتعمال  ويف كـــل هـــذه األحـــوال يصـــحُّ 
ــأمــا إذا ُدعــَي اإللــه واالبــن، فــذلك لكــي ميُ  .البــاب أو الطريــق، وهنــا املعــىن واضــح د مــع جَّ

ألنـــه "باســـم يســـوع جتثـــو كـــل ركبـــة مـــن الـــذين يف الســـماء والـــذين يف األرض  συνاآلب 
: ٢(فيلـــيب » عـــرتف كـــل لســـان أن يســـوع هـــو الـــرب جملـــد اهللا اآلبوالـــذين حتـــت األرض وي

ـــ»بـــه«و » مـــع«)، ومـــن هـــذا يظهـــر أننـــا نســـتعمل احلـــرفني ١١، ١٠ ن جمـــده ، فـــاألول يعِل
 وكرامته اإلهلية، والثاين نعمته اليت أفاضها علينا.

، فــــذلك ألن عــــون نفوســــنا، إمنــــا يــــأيت منــــه. ولكــــل عــــوٍن »بــــه«وإذا قلنــــا  -١٨
خـــاص نســـتعمله لكـــي نؤكـــد بـــه النعمـــة، فعنـــدما خيتـــار لذاتـــه نفســـاً  قـــبٌ يعطـــى، يوجـــد ل

) يـُـدعى يف هــذه ٢٩: ٥وجيعلهــا نقيــًة بــال لــوم وال غضــن، بــل عــذراء نقيــة بــال عيــب (أف 
أمَّــا عنــدما يقبــل الــنفس املنغمســة يف الشــرور واملثخنــة بــاجلراح مــن جــراء ». العــريس«احلالــة 

ها مــــــن كــــــل أثقــــــال خطاياهــــــا، فإنــــــه يــــــدعى ضـــــربات الشــــــيطان الشــــــريرة، وعنــــــدما يشــــــفي
، فهــل يســتدعي ذلــك االهتمــام أن حنتقــره؟! أم يــدفعنا إىل الدهشــة مــن عظمــة "الطبيــب"

قـــوة املخلـــص وحمبتـــه للبشـــر ألنـــه احتمـــل أن يتـــأمل ويشـــرتك معنـــا يف أوجاعنـــا ونـــزل إلينـــا يف 
 ضعفنا؟!

نـــات الـــيت تعـــيش فـــال الســـماء وال األرض والبحـــار العظيمـــة، وال األمســـاك أو الكائ
ع يف الكــون يفــوق علــى اليــابس وال النباتــات أو النجــوم واهلــواء والفصــول، وال النظــام املتنــوِّ 

أن يواجـــه املـــوت يف اجلســـد الـــذي  -دون أن يتغـــريَّ -ك والـــذي اســـتطاع قـــوة اهللا غـــري املـــدرَ 
القضـــاء علـــى املـــوت بآالمـــه وموتـــه، وأعطانـــا عطيـــة التحـــرر مـــن أمل  كاختـــذه، فحقـــق بـــذل

ـــا«ملـــوت، وحقـــاً مـــا يقولـــه الرســـول: ا : ٨(رو » ويف كـــل هـــذا يعظـــم إنتصـــارنا بالـــذي أحبن
، بــل العــون الــذي يقــدَّم وضــيعةٍ  خدمــةٍ  بوجــودِ  تلمــيحٍ  )، ويف عبــارة مثــل هــذه لــيس مثــةُ ٣٧

)، أي ٢٩: ١٢)، فهو نفسه قد أوثق القـوي و�ـب أمتعتـه (مـىت ١٠: ٦قوته (أف  بشدة
آنيـة صـاحلة «ونا، واسـتخدمنا يف كـل عمـل شـرير، ولكننـا صـرنا حنن البشر الـذين أذلَّنـا عـد

ر إرادتنـــا، ) وصــرنا كـــاملني يف كــل عمـــل صــاحل عنـــدما حــرَّ ٢١: ٢تيمـــو ٢» (خلدمــة الــرب
نا فصــارت حــرةً  ، بــل صــار لنــا القــدوم بــه إىل اآلب عنــدما نقلنــا مــن ســلطان الظلمــة وصــريَّ
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 ).١٣ ،١٢: ١شركاء يف مرياث القديسني يف النور (كولوسي 

مــن  نابعــةً  إجباريــةً  حقــريةً  فــال جيــب علينــا أن نســتهني بتــدبري االبــن ونعتــربه خدمــةً 
مــن الصــالح والرمحــة هتــدف إىل  نابعــةٌ  شــرعيةٌ  طوعيــةٌ  مكانتــه الوضــيعة كعبــد، لكنهــا خدمــةٌ 

إعانــة خليقتــه حســب إرادة اهللا اآلب. هبــذا نكــون متنــاغمني مــع اإلميــان الصــحيح، إذا كنــا 
آلخر، ال سيما إذا شهدنا لقوته الكاملـة الـيت  مال الذي يهبنا إياه من وقتٍ نستمر يف الك

على ما نقـول، عنـدما نـدعو الـرب  حال أن نفصلها عن إرادة اآلب. وكمثالٍ  ةال ميكن بأي
، فإننا نرتقي إىل املعىن السامي، وليس إىل املعىن الوضـيع الشـائع؛ ألننـا نفهـم أن »الطريق«

ملطَّـــرد حنـــو الكمـــال، وهـــو مـــا حيـــدث لنـــا عنـــدما نعـــرب مـــن مرحلـــة إىل الطريـــق يعـــين التقـــدم ا
)، مشــتاقني دائمــاً ٦: ٤كــور ١كامــل، وباألعمــال الصــاحلة واســتنارة العقــل (  أخــرى بنظــامٍ 

إىل ما هو أمامنا، أي إىل ما مل يتحقق بعـد، حـىت نصـل إىل اهلـدف املبـارك، أي معرفـة اهللا 
هـو الطريـق الصـاحل الـذي  . ألجـل ذلـك كلـه، فـإن الـربَّ للذين يثقون فيـه اليت مينحها الربُّ 

ال يسـتطيع أحـد أن يـأيت إىل «ال احنراف فيه وال خطأ. يقود إىل اآلب الصاحل، وقـد قـال: 
 ) وهذا هو طريقنا الذي به نرتقي إىل اآلب.٦: ١٤(يو »  يباآلب إالَّ 

يت مينحهـا اخلريات ال -يف تسلسل-مما سبق يظهر لنا أننا جيب أن نوضِّح  -١٩
اآلب لنا فيه (االبن). ملَّا كانت اخلليقة املنظورة وغري املنظورة الـيت نـدركها بالعقـل، ال تـدوم 
بــدون العنايــة اإلهليــة، فــإن اللوغــوس اخلــالق االبــن الوحيــد يــوزِّع معونتــه حســب احتيــاج كــل 

عاب خملــوق، ويقسِّــم مرامحــه املتنوعــة الفياضــة حســب طبيعــة كــل كــائن وقدرتــه علــى اســـتي
) ٩: ١دعى النــــور احلقيقــــي (يــــو العطيــــة اإلهليــــة، فهــــو ينــــري الــــذين يف الظــــالم، ولــــذلك يـُـــ

)، حسـب مـا قيـل ٨: ٤تيمـو ٢» (الديان العـادل«وعندما يكافئ حسب األعمال يُدعى 
). والـذين يسـقطون مـن ٢٢: ٤(يـو » اآلب ال يدين أحداً بل أعطى كـل الدينونـة لالبـن«

)، ٢٥: ١١(يــو » القيامــة«دعى مهم مــن ســقطتهم، ولــذلك يـُـقمــة احليــاة إىل اخلطيــة، يقــي
مــن قوتــه بإرادتــه الصــاحلة الــيت تعمــل كــل األشــياء، فهــو يرعــى  وهــو يعمــل هــذا كلــه بلمســةٍ 

وينــري ويغــذِّي ويشــفي ويــدبِّر ويقــيم، بــل يــدعو املوجــودات الــيت ال وجــود هلــا، وحيفظهــا يف 
أيت مـــن اهللا اآلب، تصـــلنا بـــاالبن البقـــاء كمخلوقـــات. ولـــذلك فـــإن كـــل الصـــاحلات الـــيت تـــ
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الــذي يعمــل كــل هــذا بقــوة وفاعليــة ال نســتطيع أن ننطــق هبــا، إذ هــي تفــوق ســرعة الــربق 
ن القــدرة اإلهليــة ال ميكــن مقارنتهــا، إ ،ورمشــة العــني، بــل وســرعة تغيــري أفكارنــا. بــل أضــيفُ 

قيس بالقـدرة  فالكائنات الضخمة بطيئة احلركة تشبه الفكر البشري الذي يتحرك ببطء إذا
اإلهليـــة الـــيت تشـــبَّه بســـرعة طـــريان الطيـــور، فمـــا هـــي الربهـــة الزمنيـــة الـــيت حيتاجهـــا ذاك الـــذي 

ن احتيـاج لوسـيلة حمسوسـة، )، ويعمـل بـدو ٣: ١(عب » حيمل كل األشياء بكلمة قدرته«
ين، أو أدوات لكــــي خيلــــق ويصــــور املوجــــودات، بــــل ختضــــع الكائنــــات لــــه يف طاعــــة أو يـَـــدَ 

لقـد أردت، وكـل مـا أردت صـار طــوع «ادتـه كخالقهـا، كمـا تقـول يهوديـت: مستسـلمة إلر 
 ).٦، ٥: ٩(يهوديت » إرادتك

 عــن اآلب، فــإن الــربَّ  )١(منفصــلٌ  ولــئال نؤخــذ بعظمــة األعمــال ونتصــور أن الــربَّ 
). ويقـول قـوة اهللا عـن نفسـه: ٥٧: ٦(يـو » أنا حيٌّ بـاآلب«يف ذاته يقول:  الذي له حياةٌ 

). والــذي لــه احلكمــة الكاملــة ١٩: ٥(يــو » )٢(عــل شــيئاً منفصــالً عــن اآلباالبــن ال يف«
: ١٢(يـو » اآلب الذي أرسلين هو أعطاين وصيته ماذا أقول ومبـاذا أتكلـم«يف ذاته يقول: 

). كل هذه الكلمات قيلت، لكي تقودنـا إىل معرفـة اآلب، ويصـبح اندهاشـنا باخلليقـة ٤٩
ـــا نعـــرف اآلب الـــذي ال خُ  وســـيلة ملعرفـــة اآلب؛ ألن الكـــلَّ  ـــاالبن، وهـــذا وحـــده جيعلن ـــَق ب ِل

يعمل شيئاً بدون االبن، فهو ليس منفصـالً عـن االبـن، وال توجـد لـه قـوة منفصـلة، ولـذلك 
). ولــذلك فمــن خــالل اجملــد ١٩: ٤قيــل مهمــا يفعلــه اآلب، يــراه االبــن ويفعلــه اآلب (يــو 

ـــذي الـــذي يقدمـــه االبـــن الوحيـــد لـــآلب، يتقبـــل اآلب انبهارنـــا ب اخلليقـــة، ذلـــك االنبهـــار ال
ويُقـدَّم إليـه مـن  ،ميجِّده ويسبِّحه، ليس فقط بسبب عظمة اخلليقة مـن أجـل خالقهـا نفسـه

(عـب » الذي مـن أجلـه الكـل وبـه الكـل«أولئك الذين يعرتفون بأنه أبو ربنا يسوع املسيح 

)١( αναρχος  أي بال بداية. ومن األفضل ترمجتها إىل منفصل؛ ألن اآلب هو البدء حسب ما استقر يف كل كتابات
، إذ أن بدايته اآلب، فالبدء الذي ال بدء له هو اهللا وحده، وال ميكن أن يظل اهللا اآلباء، وبالتايل ال يكون االبن خملوقاً 

 البدء، إذا سبقه آخر.

املعىن الواضح لعبارة املسيح: "ال يستطيع االبن أن يفعل شيء من ذاته" هو أن االبن غري منفصل عن اآلب،  )٢(
ن االبن، فهذه عبارة خاصة بالوحدة وليست باملرتبة، وبسبب وحدة اجلوهر فقط ال يستطيع أن يفعل اآلب شيئًا بدو 

 حيث ال توجد مراتب يف الثالوث.
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و ). وألن االبـن هـ١٠: ١٧(يـو » كـل مـا هـو يل هـو لـك«)؛ لذلك يقول الرب: ١٠: ٢
، فهـو يعــين »ومـا هـو لـك فهـو يل«اخلـالق، أعطـى السـيادة علـى اخلليقـة لـآلب، أمَّـا قولـه: 

أن علـــة الوجـــود، وهـــي خاصـــة بـــاآلب، هـــي لالبـــن أيضـــاً. كـــل هـــذا يعـــين أنـــه ال جيـــب أن 
تكليفــاً خاصــاً للعنايــة بكــل   ىعطــأو أنــه يُ  ،لكــي يعمــل احتــاج إىل معونــةٍ  نفــرتض أن االبــنَ 

ية من آخر، وهو ما ينطبق على العمـل اليـدوي احملـدود الـذي ال كائن حسب تعليمات آت
يتفق مع الكرامة اإلهلية. بل باحلري، فإن اللوغوس مملـوٌء مـن خـريات اآلب، ويشـرق ببهـاء 
جمــد اآلب، ويعمــل كــل األشــياء مثــل اآلب الــذي يلــده، ويف اجلــوهر هــو غــري خمتلــف عنــه، 

لقـوة واحـدة، يصـبح العمـل واحـداً. فاملسـيح هـو فالقوة غري خمتلفة أيضـاً. ومبـا أن ا ،ولذلك
)، فهـــو لـــيس كعبـــٍد يقـــام ٣: ١(يـــو » كـــل شـــيء بـــه كـــان"قـــوة اهللا وحكمـــة اهللا، وهكـــذا 

 للخدمة، وإمنا كمن حيقق إرادة اآلب اخلالق.

)، وأيضـــــاً: ٤٩: ١٢(يـــــو » أنـــــا مل أتكلـــــم مـــــن عنـــــدي«وعنـــــدما يقـــــول:  -٢٠
)، فـاالبن مل ينطـق هبـذه الكلمـات ألنـه ٣١: ١٤(يـو » وكما أوصاين اآلب هكذا أتكلم«

احلريــة، أو ألنــه يعجــز عــن التصــرف وحيتــاج إىل توجيهــات قبــل أن  دُ مقيَّــ واضــحٍ  بــال هــدفٍ 
يشرع يف عمل أي شيء، وإمنـا غايـة هـذه العبـارات هـو التأكيـد علـى أن إرادتـه واحـدة مـع 

علــى أ�ــا أمــٌر » صــيتهو «اآلب وال انفصــال بينــه وبــني اآلب؛ لــذا علينــا أن ال نفهــم كلمــة 
 دٍ فيـــه تســـلط، ويعطـــى بواســـطة الكلمـــات الصـــادرة مـــن الفـــم مثـــل األمـــر الصـــادر مـــن ســـيِّ 

علينـا أن نـدرك هـذا فـي إطـار الفهـم الصـحيح لعبده، يأمر مبـا جيـب عليـه أن يفعلـه. بـل 
للطبيعــة اإللهيــة، حيــث عمــل اإلرادة أشــبه بانعكــاس صــورة فــي مــرآة، حيــث ال زمــان 

. رادة واحــدة عنــد اآلب واالبــن مثــل الصــورة وانعاكســها فــي المــرآةوال صــوت، فــاإل
)، ممــا جيعــل ٢٠: ٥(يــو » اآلب حيــب االبــن ويطلعــه علــى مجيــع أعمالــه«وعــن هــذا قيــل: 

خيــص االبــن أيضــاً، دون أن يعــين هــذا بــاملرة، أن االبــن يأخــذ مــا لــآلب » مــا هــو لــآلب«
نــد البشــر، فــإن الصــانع الــذي يــتقن علــى أقســاط صــغرية، بــل الكــل لــه دفعــة واحــدة. أمَّــا ع

صــنعته باملمارســة والتــدريب الطويــل، يصــل إىل خــربة ومهــارة حقيقيــة، ويصــبح بعــد ذلــك، 
وبســبب املعرفــة الدقيقــة واملمارســة الــيت اختز�ــا، قــادراً علــى أن يعمــل مســتقالً معتمــداً علــى 

 فهــو كامــلٌ  ذاتــه فقــط. هــذا ال ميكــن أن ينطبــق علــى حكمــة اهللا وصــانع كــل املخلوقــات،
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ــ كــل كنــوز احلكمــة   ةٌ منــذ األزل، ومل يــتعلم احلكمــة مــن معلِّــم، فهــو قــوة اهللا الــذي فيــه خمتبئ
)، فهـــل حيتـــاج إىل مقـــاييس ومعـــايري لكـــي تســـاعده علـــى حتقيـــق ٣: ٢واملعرفـــة (كولوســـي 

أعمالــه؟! إنــين أفــرتض طبقــاً لالســتنتاجات الباطلــة، أن هــؤالء يفرتضــون، أن هنــاك مدرســة 
ن ســوف جيلــس علــى مقعــد الدراســة أمــام املعلــم مثــل التلميــذ اجلاهــل، وأنــه شــيئاً وأن االبــ

فشيئاً سوف يتعلم احلكمة ويتطور حىت يصل إىل الكمال عن طريـق الـدروس الـيت يعطيهـا 
لــه املعلـــم. ولكــن لـــو حافظــت علـــى التسلســـل املنطقــي هلـــذا التصــور الباطـــل، لوجـــدت أن 

يصــــل إىل كمــــال املعرفــــة؛ ألن حكمــــة اآلب بــــال االبــــن ســــوف يــــتعلم إىل األبــــد، دون أن 
�ايـة، وبالتــايل لــن يــدرك االبــن الكمــال مطلقــاً، وتبعـاً لــذلك، فــإن مــن ال يســلِّم بــأن االبــن 
حاصٌل على كل شيء منذ البدء، لن يقبل بأن االبن سيصل إىل الكمال. ولكنـين أخجـل 

 .إليه بسبب التسلسل املنطقي من املستوى الوضيع الذي انزلقتُ 

 اجتاهنــا متامــاً، وأن نرتفــع إىل اجلوانــب الســامية الــيت تقتضــيها وعلينــا اآلن أن نغــريِّ 
 مناقشتنا.

)، وهـذا ال يعــين أن ٩: ١٤(يـو » ن رآين فقـد رأى اآلبَمـ«يقـول االبـن:  -٢١
أو شكٌل حمسوس؛ ألن الطبيعة اإلهلية منزَّهٌة عن كل تركيـب، بـل أن  االبن هو صورٌة مرئيةٌ 

دة اإلهلية الذي يتفق مع جوهر اهللا، الذي ال تركيب فيه، يبـدو يف كـل منهمـا، صالح اإلرا
يف اآلب ويف االبـــن، وهـــذا يعـــين أن إرادة اآلب متســـاوية مـــع  ، بـــل واحـــدٌ ومتســـاوٍ  متطـــابقٌ 

: ٣(فيلــيب » أطــاع«إرادة االبـن، أو أن مــا يف اآلب هــو بعينــه يف االبــن. إذن، مـا معــىن أنــه 
)؟! املعـىن هـو أن العمـل الـذي أمتـَّه االبـن ألجـل ٣٢: ٨(رو » لنـاأسلم ذاتـه ألج«)، أو ٨

املســيح افتــدانا مــن «البشــر كــان مــن اآلب. ولكــن عليــك أن تفهــم جيــداً هــذه الكلمــات: 
)، ٨: ٥(رو » وبينمــا حنــن خطــاة مــات املســيح ألجلنــا«)، ١٣: ٣(غــال » لعنــة النــاموس

ذي مــن اآلب بــاالبن. ولكــي وهكــذا نفهــم أن هــذه الكلمــات هــي عــن العمــل الواحــد الــ
ـــه، فهـــو حيـــرص علـــى اســـتخدام  ـــا عـــن أبي ـــرب جيـــداً ونتأمـــل كيـــف يعلمن نفهـــم كلمـــات ال

» اصــمت«) و ٣: ٨(مــت » أنــا أريـد، فــأطهر«تعبـريات معينــة تؤكــد سـلطانه اخلــاص مثــل 
اخــــرج أيهــــا الــــروح األخــــرس «) و ٢٢: ٥(مــــت » أمــــا أنــــا فــــأقول لكــــم«)، ٣٩: ٤(مــــر 
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تعبــريات أخــرى مماثلــة تســاعدنا علــى أن نعــرف ســيدنا وصــانعنا، )، و ٢٥: ٩(مــر » األصــم
ــا التعــابري األخــرى الــيت أشــرنا إليهــا يف الســطور الســابقة، فهــي لكــي نــتعلم عــن أبــو ربنــا  أمَّ

 .)١(وخالقنا

ـــارات، تظهـــر العقيـــدة الصـــحيحة أن اآلب  وهكـــذا، بتأمـــل اجلـــانبني يف هـــذه العب
، بـل لق عند اآلب ناقص، أو أن قدرة االبـن ضـعيفةٌ خيلق باالبن، دون أن يعين هذا أن اخل

اعرتاٌف بأن اآلب هو السـبب يف اخللـق، دون أن » الذي به«وحدة اإلرادة. وهو ما جيعل 
 إشارة إىل كفايته أو عدم كفايته كخالق. ةيتضمن هذا أي

  

وحدة اجلوهر ال تنفي باملرة استخدام عبارات خاصة مبا فعله االبن يف اجلسد، أي تدبري اخلالص، ولذلك فإن   )١(
الصليب، وقد قيلت ألجلنا حنن  كلمات أو أفعال مثل: "أطاع ... إخل"، إمنا تؤكد قبول االبن املتجسد املوت على

 العصاة الذين حنتاج إىل أن نتعلم الطاعة من االبن.
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 الفصل التاسع

 

 ،مبادئ ثابتة عن الروح

 هي دعامة تعليم الكتب املقدسة

 

الـروح، وتلـك الـيت  أن نفحص اآلن ما هي املبادئ العامـة الـيت ختـصُّ علينا  -٢٢
 مجعناها من الكتب املقدسة، واليت تسلَّمناها من تسليم اآلباء غري املكتوب.

وأول كــل شــيء نســأل عنــه هــو: عنــد مســاع ألقــاب الــروح، َمــن ال يســمو روحيــاً، 
)، ٢٨: ١٢(مــــت » روح اهللا« وَمـــن ال يرتقــــي إميانـــه إىل الطبيعــــة اإلهليـــة؟! فــــالروح يُـــدعى

: ٥١)، و"الــروح املســتقيم" (مــز ٢٦: ١٥و"روح احلــق الــذي مــن عنــد اآلب ينبثــق" (يــو 
ــــروح «). أمــــا امســــه اخلــــاص ولقبــــه املعــــروف، فهــــو ١٢: ٥١)، و"روح رئاســــة" (مــــز ١٠ ال

ما أراد ، وهــو اســٌم ال يــدل بــاملرة علــى أنــه حمســوس، بــل روٌح حمــض بســيط. وعنــد»القــدس
اآلب أن يعلِّم املرأة اليت اعتقدت بـأن اهللا حمصـوٌر يف مكـان ينبغـي عبادتـه فيـه، قـال إن اهللا 

). ولــــذلك، إذا ٢٤: ٤(يــــو » اهللا روح«منــــزٌَّه عــــن اجلســــد، وال ميكــــن حصــــره يف مكــــان: 
للتغيـــري  خاضـــعةٍ  حمـــدودةٍ  عـــن طبيعـــةٍ  ، فمـــن اخلطـــأ أن نكـــوِّن صـــورةً »الـــروح«مسعنـــا كلمـــة 

ف أو تشــبه املخلــوق، بــل ُحتــتِّم علينــا كلمــة روح، أن نســمو إىل مــا هــو أعلــى، إىل والظــرو 
طبيعــة عاقلــة وغــري حمــدودة القــوة والعظمــة، ال تقــاس بالزمــان أو العصــور، بــل حمســٌن يعطــي 
مــــن خرياتــــه، وكــــل الــــذين حيتــــاجون إىل التقــــديس يلتفتــــون إليــــه، ويســــعى إليــــه كــــل الــــذين 
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مــن إهلامــه، وبــه يتقــدم حنــو غايــة خلقــه.  ا لــو كــان يشــربُ يعيشــون يف الفضــيلة، والكــل كمــ
ــل كــل شــيء. وهــو ال يــنقص شــيئاً، حــىت ال حيتــاج إىل جتديــد حيــاة، فهــو ينبــوع  هــو يكمِّ

ــــل هــــو دائمــــاً مــــآلنٌ  ــــوع  ، كــــائنٌ احليــــاة. ال ينمــــو، وال ُيضــــاف إليــــه، ب يف كــــل مكــــان، ينب
ســـتنارة لكـــل قـــوة عقليـــة تطلـــب التقـــديس، ونـــوٌر ال يدركـــه إالَّ العقـــل، يعطـــي مـــن لدنـــه اال

 احلق.

بطبيعته غري ُمدَرٍك، ولكن ميكن االقرتاب منه ومعرفته بصالحه، ميأل كـل األشـياء 
مبكيـال، بـل يـوزِّع هـو قوتـه  ىعطـعطـى للمسـتحقني فقـط، وال يُ )، ويُ ٧: ١بقدرته (حكمة 

كــل أحــٍد؛   ). جــوهره بســيط، وقوتــه متنوعــة، حاضــٌر كلُّــُه يف٦: ١٢علــى قــدر اإلميــان (رو 
ألنه حاضٌر يف كل مكان. موزٌَّع على الكل دون أن يعاين التقسيم، يشرتك فيـه الكـل دون 
أن يفىن. مثل أشعة الشمس، تسقط على كل من يريد أن يتمتع هبا، كما لـو كانـت أشـعة 

 الشمس لكل فرد على حدة، لكنها تضيء األرض والبحر ومتتزج باهلواء.

ــن يأخــذه، يكــون كَمــن أُعطــَي لــه وحــده، إالَّ أنــه هكــذا الــروُح القــدس بالنســبة 
َ
مل

يرسـل نعمتـه الـيت تكفـي الكـل، والـيت متـأل اإلنسـانية، والـذين ينالونـه يتمتعـون بـه علـى قــدر 
 ما حتتمل طبيعتهم، وليس على قدر قوة الروح القدس.

حـــــد بـــــالنفس ويســـــتقر يف مكـــــاٍن منهـــــا، ويبقـــــى أن نقـــــول إن الـــــروح ال يتَّ  -٢٣
 مبن هو غري حمسوس؟! حمسوسةٌ  لةٌ فكيف حتدث ص

وإمنا احتاد الروح بالنفس حيدث عندما ختتفي األهواء الـيت تنمـو يف الـنفس بسـبب 
احتادهــا وحمبتهــا للجســد، وهــو مــا جيعــل الــنفس تتغــرب عــن الشــركة مــع اهللا. وعنــدما تنتقــى 

، تتمسـك هبـا بسـبب فسـادها وتعـود إىل مجاهلـا الطبيعـي قَ النفُس من عار الدنس الـذي َحلِـ
بالصــــورة امللوكيــــة (اإلهليــــة) وتســــرتد شــــكلها األول (القــــدمي)، عنــــد ذلــــك فقــــط، ميكــــن أن 

 تقرتب من البارقليط.
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يف الــــروح -والــــروح القــــدس مثــــل الشــــمس، يســــاعد العــــني النقيــــة، فــــرتى عينيــــك 
غـــري املنظـــور، أي اهللا، وبالرؤيـــا املباركـــة هلـــذه الصـــورة، تـــرى اجلمـــال  صـــورةَ  -القـــدس نفســـه

 ائق الذي تعجز عن أن تنطق به.الف

مبعونتــــه ترتفــــع إىل فــــوق، وميســــك بأيــــدي الضــــعفاء، أمــــا الــــذين يتقــــدمون، فهــــو 
ـــيكمِّ  ، وجيعلهـــم روحيـــني بشـــركتهم معـــه. روا مـــن كـــل وصـــمةٍ لهـــم. ُيشـــرُِق علـــى الـــذين تطهَّ

ويكــون ذلــك مثــل ســقوط أشــعة الشــمس علــى األجســام الشــفافة الالمعــة، فتصــبح بــدورها 
ة. هكـــذا النفـــوس الـــيت يســـكن فيهـــا الـــروح القـــدس وتســـتنري بـــه، عَّ منهـــا األِشـــ عُّ وتشـــ المعـــةً 

لآلخــرين. وتنــال هــذه النفــوس مــن الــروح معرفــة  منهــا نعمــةٌ  وتشــعُّ  تصــبح بــدورها روحانيــةً 
املســــتقبل، وفهــــم األســــرار، وإدراك اخلفايــــا، وتوزيــــع العطايــــا الصــــاحلة، واملواطنــــة الســــماوية 

وفرحـــاً بـــال �ايـــة، وبقـــاًء دائمـــاً يف اهللا، والتشـــبُّه بـــه،  ،املالئكـــةومكانـــاً يف خـــورس تســـبيح 
 .)١(وأمسى من كل هذا أن نصري آهلةً 

هذه هي بعض املبادئ عن الروح القدس، وهي جزٌء من الكل الذي تعلَّمناه عـن 
 عظمته وكرامته وأعماله، وكل هذا تعلمناه من األقوال اليت أعطانا إياها الروح.

 

  

 Being made Godوتعين بشكٍل واضح، حياة عدم الفساد أو احلياة األبدية  )١(
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 العاشرالفصل 

 

 ضد الذين يقولون إنه ليس من الصواب

 أن حنسب الروح القدس مع اآلب واالبن

 

ـــــات االفرتاضـــــات  -٢٤ ـــــذين حيـــــاولون إثب اآلن علينـــــا أن ننتقـــــل إىل املقـــــاومني ال
 اخلاطئة اليت أخذوها من املعرفة الكاذبة.

يــدَّعون أنــه ال جيــب أن حنســب الــروح القــدس مــع اآلب واالبــن بســبب اخــتالف 
 بائع، وألن كرامة الروح القدس أقل من اآلب واالبن.الط

» ينبغي أن يطـاع اهللا، أكثـر مـن النـاس«وإجابتنا على هؤالء هي كلمات الرسل: 
ــدوا   ). وإذا كــان الــربُّ ٢٩: ٥(أع  عنــدما أسَّــس معموديــة اخلــالص، أمــر تالميــذه أن يعمِّ

لك أعلـن شـركة الـروح )، وبـذ٢٨: ١٩كل األمـم باسـم اآلب واالبـن والـروح القـدس (مـىت 
عي هـــؤالء بـــأن الواجـــب علينـــا أن ال ُحيَســـب الـــروح القـــدس مـــع اآلب واالبـــن، فكيـــف يـــدَّ 

 القدس مع اآلب واالبن؟ أليس من الواضح أ�م يقاومون وصية اهللا؟!

ـــة ال تعـــين الشـــركة يف  ـــروح القـــدس يف صـــيغة املعمودي وإذا قـــالوا إن إضـــافة اســـم ال
 السبب؟ أي سبب وجود الروح القدس إذن! وهـل توجـد صـيغةٌ اجلوهر، فليقولوا لنا ما هو 

أخــرى تعــربِّ عـــن وحــدة اجلـــوهر أفضــل مـــن هــذه؟! ولــوال أن الـــرب هــو الـــذي َوَضــَع الـــروح 
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القدس يف صيغة املعموديـة، وجعلـه معـه ومـع اآلب، لكـان مـن املمكـن أن ينسـبوا إلينـا أننـا 
الــروح حقــاً مــع اآلب واالبــن.  حنــن الــذين وضــعنا الــروح القــدس مــع اآلب واالبــن. ولكــن

وحنـــــن ال نفكـــــر وال نلفـــــظ بشـــــيء ال أســـــاس لـــــه، أو ضـــــد التعلـــــيم الصـــــحيح، ولـــــذلك ال 
 يتجاسر أحٌد أن يتهمنا؛ ألننا نتبع ذات كلمات األسفار املقدسة.

ــَزت للقضــاء علينــا، واحلــرب الفكريــة موجَّهــٌة  -٢٥ لكــن أســلحة احلــرب قــد ُجهِّ
حنونـا تطلـق السـهام ضـدنا دائمـاً وبقسـوة أكثـر مـن القسـوة  بةٌ اجملـدفني مصـوَّ  ضدنا، وألِسنةُ 

 اليت أظهرها قاتلوا املسيح وهم يرمجون اسطفانوس.

وال جيــب أن جنعلهــم خيفــون هــدفهم احلقيقــي، فهــم يتســرتون خلــف اهلجــوم علينــا 
حنــن ويقولــون إن اخلصــومة هــي معنــا حنــن، ولكــن اهلــدف احلقيقــي هــو أعظــم منــا مجيعــاً. 

ائن والفخاخ ليست ضدنا. وانضـمام فئـة إىل أخـرى يف الصـراخ ضـدنا لـيس هـو فكل الكم
)، ١٠: ١تيمـــو ١املطلـــوب، بـــل هنـــاك مـــا هـــو أعظـــم مـــن ذلـــك، وهـــو التعلـــيم الصـــحيح (

ه لُيصـبح والرغبة يف تقويض دعائم اإلميان باملسيح. إ�م يريدون هدم التسليم الرسويل وحمـوَّ 
ـــذي ـــل ال ـــراب األرض. وهـــم مث ن علـــيهم ديـــن واقرتضـــوا مـــن آخـــرين، ولكـــنهم يف مســـتوى ت

يطلبون اإلبطال، أي إبطـال الوثيقـة املكتوبـة، فهـي وحـدها الـيت تؤكـد وجـود الـدين. هكـذا 
هؤالء يطلبون الرباهني املكتوبة، ويرفضون تسـليم اآلبـاء غـري املكتـوب، كأنـه بـال قيمـة. أمـا 

ـــأخر عـــن الـــدفاع عـــن احلـــق، ولـــن �ـــرب مثـــل اجلبنـــا ـــربُّ حنـــن، فلـــن نت -ء. لقـــد ســـلَّمنا ال
ـــا  -كأســـاٍس للخـــالص التعلـــيم بـــأن الـــروح القـــدس ُحيَســـُب مـــع اآلب يف جـــوهر واحـــد. أمَّ

ون عـن رأيهـم بفصـل الـروح القـدس عـن اآلب،  املقاومون، فهم يقولون عكس ذلـك، ويعـربِّ
وا حيـاولون أن يعطـ -يف هذه احلالـة-واعتباره يف مرتبة األرواح اخلادمة. أليس صحيحاً أ�م 

 جتديفهم سلطًة، حياولون أن جيعلوها تتفوق على الشريعة اليت سلَّمها الرب؟!

 فلندع إذن الشجار ونفحص كل نقطة خاصة باملوضوع على حدة.

 كيـــف نصـــبح مســـيحيني؟! اإلجابـــة املعروفـــة للكـــل باإلميـــان. وبـــأي طريقـــةٍ   -٢٦
ا. وهـل هنـاك طريقـٌة خنلص؟!!! بوضـوٍح، نُولـد مـن جديـد بالنعمـة الـيت تعطـى يف معموديتنـ
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أخـــرى ســـوى ذلـــك، هبـــا خنلـــص؟ فـــإذا عرفنـــا أن خالصـــنا ثابـــٌت علـــى أســـاٍس، هـــو اآلب 
: ٦واالبـن والــروح القــدس، فهــل نتخلــى عــن صــورة التعلــيم الصــحيح الــيت تســلمناها؟! (رو 

). وإذا ختلينــا عــن التعلــيم الصــحيح، أال يصــبح هــذا مصــدراً لألنــني؛ ألننــا اآلن صــرنا ١٧
). إن َمن غادر هـذه الـدنيا بـدون ١١: ١٣الص من اليوم الذي آمنا فيه (رو أبعد عن اخل

وليســت حســب التســليم، فاخلســارة » ناقصــة«معموديــة ال خيتلــف عمــن اعتمــد معموديــة 
واحـــدة يف احلـــالتني. وكـــل َمـــن ال يتمســـك بـــاالعرتاف الصـــحيح باإلميـــان الـــذي ُســـجَِّل يف 

تسـا ١ُعِتقنا من األوثان ورجعنـا إىل اهللا احلـي ( سجالت الكنيسة عندما قُِبَل كموعوٍظ يوم
 )١()، بـــل خمالفـــاً ملـــا وقـََّعـــه خبـــط يـــده١٢: ٢)، يصـــبح غريبـــاً عـــن مواعيـــد اهللا (أف ٩: ١

 عندما اعرتف باإلميان.

وبالنســبة يل أنــا، فمعمــودييت هــي بدايــة احليــاة اجلديــدة، ويــوم املعموديــة هــو أول 
وهذا يعين أن كل ما اعرتفت به عندما نلت نعمـة التبـين هـو  )٢(يوم من أيام الوالدة اجلديد

أعظــم مــا عنــدي. فهــل أرضــى بــأن خيــدعين هــؤالء بكلمــاٍت جوفــاء، وأختلــى عــن التســليم 
 عـدواً لـه باخلطيـة وصـرتُ  الذي قادين إىل النور، والذي به نلت معرفة اهللا، وأنا الذي كنتُ 

بــنفس  كــي أغــادر هــذه احليــاة إىل الــرب وأنــا حمــتفظٌ باملعموديــة ابنــاً هللا؟ لكنــين أنــا ُأصــلِّي ل
االعرتاف باإلميان النقي إىل يـوم جمـيء املسـيح للدينونـة؛ ألنـين أحـّرض الكـل لكـي يسـلكوا 
نفـــس الســـلوك، وأن حيفظـــوا الـــروح القـــدس غـــري منفصـــٍل عـــن اآلب واالبـــن؛ ألن هـــذا هـــو 

  التعليم الذي قبلوه يف معموديتهم.اإلميان الذي قَِبلوه واعرتفوا به يف متجيد الثالوث، وهو 

اإلشارة هنا إىل إمضاء املوعوظ على انضمامه للكنيسة يف يوم معموديته، وهو انضماٌم حترص الكنيسُة على أن  )١(
 له اعرتافاً باإلميان يصحبه توقيٌع على صيغٍة مكتوبٍة.جتع

ال نستطيع أن حنصي عدد املرات اليت استخدم فيها اآلباء تعبري الوالدة اجلديدة كاسٍم من أمساء املعمودية. وكما  )٢(
طيها اهللا يف املعمودية. هو واضٌح ملن يدقق النظر، أن الوالدة من اهللا ال تتم بإرادة اإلنسان، وإمنا بعطية التبين اليت يع

فاإلميان ال يلد اإلنسان والدًة جديدًة، وإمنا تدخُّل اهللا املباشر يل يأخذ من بنوة ابنه ويعطي اإلنسان. ودور اإلميان هو 
قبول عطية اهللا، ولذلك الذين يصوِّرون التوبة على أ�ا والدة جديدة، أو ثانية دون ربط هذا باملعمودية، يقعون يف 

البيالجية، دون أن يعلموا أن اخلالص ليس قائمًا على إرادة اإلنسان وطلبه، وإمنا على عطية اهللا اآلب يف  اهلرطقة
 ).٣٤: ١٥املسيح يسوع (راجع ف 
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 الفصل احلادي عشر

 

 الذين ينكرون الروح بقوة

 

)، وملـــن الضـــيق والظلمـــة؟! ملـــن ٢٩: ٢٣(أم » ملـــن الويـــل، ملـــن الشـــقاوة« -٢٧
الدينونـة األبديـة؟! ألــيس للكـافرين الــذين ينكـرون اإلميـان؟! ومــا هـو الربهــان علـى إنكــارهم 

اعــرتافهم كــال شــيء؟! ومــىت ومبــاذا اعرتفــوا؟! اإلميــان بــاآلب اإلميــان؟! ألــيس أل�ــم اعتــربوا 
واالبن والروح القدس، عندما جحـدوا الشـيطان ومالئكتـه واعرتفـوا بـالكالم اخلالصـي. ومـا 

اإلهليــة  هــي األلقــاب اإلهليــة الــيت اعرتفــوا هبــا كمــا يليــق بأبنــاء النــور؟! فــإذا كانــت األلقــابُ 
آخـر ميكـن أن نعطيـه  اسـمٍ  ن لعهد خالصـهم؟ وأيُ ي، أال يصبحون جاحدين ومتعدِّ صرحيةً 

ملـــن جحـــد اهللا؟! ومـــاذا عـــن إنكـــار املســـيح؟! ألـــيس هـــذا هـــو اجلحـــود بعينـــه؟! ومـــن ينكـــر 
الــروح، مــاذا نســميه؟! ألــيس بــنفس التســمية الســابقة؛ ألنــه أنكــر عهــده مــع اهللا؟ وإذا كــان 

ه يـؤدي إىل الدينونـة الـيت االعرتاف بالروح القـدس يـؤدي إىل بركـة اإلميـان الصـحيح، وإنكـار 
ن يفسد اعرتافـه باإلميـان، ويعتـرب االعـرتاف كـال شـيء، 

َ
تليق باألشرار، أليس خميفاً ومرعباً مل

خصوصــــاً وأنــــه مل يواجــــه اخلــــوف مــــن احلريــــق بالنــــار، والســــيف أو الصــــليب أو اجللــــد، أو 
اع الضــــرب، أو العجلــــة، أو آالت التعــــذيب األخــــرى، بــــل ضــــلَّ بواســــطة السفســــطة وخــــد

 أعداء الروح القدس؟

إنــــين أشــــهد لكــــل إنســــان يعــــرتف باملســــيح وينكــــر اآلب، أن املســــيح لــــن يفيــــده 
 ).١٧: ١٥كور ١ن يدعو اهللا وينكر االبن، فإن إميانه أيضاً باطل (بشيء. ومَ 
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وأيضاً من ينكر الروح، فإميانه باآلب واالبن أيضـاً باطـل؛ ألنـه ال ميكـن ألحـد أن 
بـاآلب واالبـن بـدون الـروح القـدس؛ ألن مـن ال يـؤمن بـالروح ال يتمسك باإلميان الصحيح 

يؤمن باالبن، ومن ال يؤمن باالبن ال يؤمن باآلب. وال يسـتطيع أحـد أن يقـول يسـوع ربٌّ 
). وأيضــــاً لــــيس أحــــٌد رأى اهللا مطلقــــاً، االبــــن الوحيــــد ٣: ١٢كــــور ١إالَّ بــــالروح القــــدس (

ن جيحـد هــذا اإلميـان، فلــيس لـه نصــيب ). وَمـ١٨: ١الـذي يف حضـن اآلب هــو خـربَّ (يــو 
يف السـجود احلقيقـي، فـال يسـتطيع أحـد أن يسـجد لالبـن إالَّ بـالروح القـدس، وال يسـتطيع 

 أحد أن يدعو اآلب أباً إالَّ بروح التبين، أي الروح القدس.

  



١٠١ 

 الفصل الثاين عشر

 

 
َ
عون أن املعمودية

َّ
 ضد الذين يد

 
ٌ
 باسم اآلب وحده، كافية

 

أحــٌد ألن الرســول كثــرياً مــا أغفــل اســم اآلب والــروح القــدس يف  ال ينخــدع -٢٨
الكالم عن املعمودية، وال يتخيل أحـٌد أن اسـتدعاء أمسـاء األقـانيم الثالثـة غـري معـروف، ال 

: ٣(غــال » أنــتم الــذين اعتمــدمت باملســيح قــد لبســتم املســيح«ســيما يف عبــارات مثــل هــذه 
هـــــو  المســـــيحِ  فاســـــمُ ). ٣: ٦(رو » وتـــــهاعتمـــــدنا للمســـــيح، اعتمـــــدنا مل«). وأيضـــــاً ٢٧

، فهــو يعلــن لنــا اهللا اآلب الــذي مســحه، واالبــن الــذي تقبــل املســحة، والــروح اإليمــان كلــه
يســــوع «القــــدس الــــذي هــــو املســــحة. وهــــذا مــــا تعلمنــــاه مــــن بطــــرس يف ســــفر األعمــــال: 

روح « :). وأيضــــاً يف إشــــعياء٣٨: ١٠(أع » الناصــــري الــــذي مســــحه اهللا بــــالروح القــــدس
ــــر  ــــه مســــحينال ــــيَّ ألن ــــت « :) واملــــزامري١: ٤٠(إش » ب عل ــــذلك مســــحك اهللا إهلــــك بزي ل

 ).١: ٤٥(مز » البهجة أكثر من شركائك

وأحيانــــاً تــــرى يف األســــفار املقدســــة اإلشــــارة إىل الــــروح القــــدس وحــــده دون اآلب 
كــور ١» (ألننــا بــروح واحــد اعتمــدنا جلســد واحــد«واالبــن يف الكــالم عــن املعموديــة، مثــل 

هـــو «) أو ٥: ١(أع » أنـــتم ســـوف تتعمـــدون بـــالروح القـــدس«). واملعـــىن نفســـه ١٣: ١٢
). ومــع ذلــك ال يســتطيع أحــد أن يقــول بــأن ١٦: ٣(لــو » ســوف يعمــدكم بــالروح القــدس
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فيهـا الـروح القـدس وحـده هـي معموديـة كاملـة. ألن التسـليم الـذي  يَ املعمودية الـيت اسـتدع
دس)، جيـــب أن باســـم اآلب واالبـــن والـــروح القـــ قبلنـــاه بواســـطة النعمـــة احملييـــة (أي التعميـــد

؛ ألن الثــالوث هــو الــذي فــدى حياتنــا مــن اهلــالك، وأعطانــا قــوة يظــل كمــا هــو بــدون تعــدٍّ 
ـــد الكامنـــة يف الســـر، وهـــو الـــذي يعطـــي لنفوســـنا اخلـــالص العظـــيم. ولـــذلك، فـــإن  التجدي

 اإلضافة أو احلذف تعين فقدان احلياة األبدية نفسها.

َعمَّد، وجيعل الـذي يعتمـد وإذا كان فصل الر 
ُ
وح القدس عن اآلب واالبن ضاراً بامل

 ال ينال شيئاً، فكيف ال يصبح فصل الروح القدس عن اآلب واالبن ضاراً بنا؟!

اإلميـــان واملعموديـــة مهـــا طريقـــان للخـــالص ال ميكـــن فصـــلهما؛ ألن اإلميـــان َيكُمـــل 
ــٌس علــى األقــانيم الثالثــة. ألننــا علــى اإلميــان، وكالمهــا  باملعموديــة، واملعموديــة مؤسَّســةٌ  مؤسَّ

 آمنا باآلب واالبن والروح القدس، كذلك حنن نعتمد باسم اآلب واالبن والروح القدس.

أوالً االعـرتاف باإلميــان الــذي يقودنـا إىل اخلــالص، ويتبــع االعـرتاف املعموديــة الــيت 
 هي اخلتم الذي خيتم قلوبنا.

  



١٠٣ 

 الفصل الثالث عشر

 

 عل بولسشرح السبب الذي جي

 يضع املالئكة مع اآلب واالبن

 

خر يذكرها الرسول مع اآلب واالبـن، وهـؤالء يعرتضون علينا بأن كائناٍت أُ  -٢٩
ال يقدَّم هلم اجملد مع اآلب واالبن. ويستشهدون مبا يقوله الرسـول لتيموثـاوس حيـث يضـع 

ــــانيم:  » ة املختــــارينأناشــــدك أمــــام اهللا والــــرب يســــوع املســــيح واملالئكــــ«املالئكــــة مــــع األق
 ).٢١: ٥تيمو ١(

حنن ال نفصـل املالئكـة عـن خليقـة اهللا، لكننـا ال منجـدهم مـع اآلب واالبـن، هـذا 
 اعرتاضهم.

وإجـــابيت واضـــحة، رغـــم أن اعرتاضـــهم ســـخيف وال يســـتحق إجابـــة، ومـــع ذلـــك، 
ال سـيما القاضـي العـادل الـذي يُظِهـر عطفـاً علـى كـل مـن  عـادلٍ  فإن َمن يقف أمـام قـاضٍ 

امه، ويصدر أحكاماً ال تقبل الطعن، جيد أن دعوة عبٍد للشهادة أمٌر ممكـن. لكـن يقف أم
حراً ويدعى ابن اهللا ويقـوم مـن األمـوات ويصـبح  ما هو غري ممكن حقاً هو أن يصبح العبدُ 

ملكــاً علينــا. هــذا مســتحيل؛ ألن العبــد ال ميكــن أن يكــون ملكــاً. وكيــف ميكــن أن ُحيســَب 
عــن اهللا؟! بــل كيــف ننــال حنــن اخلــالص مــن العبوديــة بواســطة  بٌ واحــٌد مثــل اهللا، وهــو غريــ



١٠٤ 

 من هو خاضع للعبودية مثلنا؟

وعليــه، ال ميكــن أن يكــون ذِكــر الــروح واملالئكــة هــو مــن بــاب املســاواة بــني الــروح 
أمنـاء  ن لعبيـٍد مـثلهم، وشـهودٌ و ا املالئكة فهم معاوندعوه رباً للحياة، أمَّ نواملالئكة. فالروح 

 ناه من حق.على ما أخذ

ومــــن عــــادة القديســــني أن يســــلِّموا وصــــايا اهللا حبضــــور شــــهود، كمــــا فعــــل بــــولس 
تيمـو ٢» (وما مسعتـه مـين بشـهود كثـريين أودعـه أناسـاً أمنـاء«الرسول نفسه مع تيموثاوس: 

). وها هو يدعو املالئكة للشهادة؛ ألنه يعلم أن املالئكة سـيكونون حاضـرين جمـيء ٢: ٢
يــأيت الــرب مبجــد أبيــه ليــدين املســكونة بالعــدل. ولــذلك يقــول لنــا:  الــرب للدينونــة، عنــدما

َمــن يعــرتف يب أمــام النــاس، يعــرتف بــه ابــن اإلنســان أمــام مالئكــة اهللا، ومــن ينكــرين أمــام «
). ويقـــول بـــولس يف موضـــٍع آخـــر عنـــد ٩ - ٨: ١٢(لـــو » النـــاس أنكـــره أمـــام مالئكـــة اهللا

)، وهكذا يطلب الرسـول شـهادة ٧: ١ تسا٢ظهور الرب يسوع من السماء مع مالئكته (
 هم شهوده األمناء أمام كرسي القضاء العظيم.املالئكة، ويعدُّ 

وليس بولس وحده هو الذي يفعل ذلـك، بـل كـل خـدام الكلمـة الـذين ال  -٣٠
يُكفُّــون، بـــل يطلبــون شـــهادة الســماء واألرض؛ ألن كـــل األعمــال الـــيت حتــدث، ال تـــتم إالَّ 

، وأن يوم الدينونة سوف يتم فيه فحص كل األعمـال الـيت متـت على األرض أو يف السماء
سـوف ينـادي السـماء مـن «للشـهادة. لـذلك قيـل:  اً يف هذه احلياة، وسـيكون الكـل حاضـر 

). وموســــى عنــــدما كــــان يســــلِّم الوصــــايا ٤: ٥٠(مــــز » فــــوق األرض، لكــــي يــــدين شــــعبه
). وأيضــاً نشــيده ٢٦: ٤(تــث » أنــا اليــوم أُشــِهُد علــيكم الســماء واألرض«للشــعب قــال: 

)، وإرميــا ٢: ١» (انصــيت أيتهــا الســموات، فــأتكلم، وامسعــي أيتهــا األرض كلمــات فمــي«
ـــار آثـــام الشـــعب  تـــدهش وترتعـــب ألن شـــعيب  )١(الســـماء«ُخيـــرب عـــن دهشـــة الســـماء إلخب

 ).١٣ - ١٢: ٢(إر » ارتكب شرَّين

السماء تعين أحيانًا املالئكة، وتعين أحيانًا حضور اهللا كملك "ملكوت السموات"، وأحيانًا تعين اهللا نفسه  )١(
 ).٢١: ١٥ :"أخطأت إىل السماء" (لو
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رشـــدين للبشـــر، وألن الرســـول بـــولس يعلـــم أن املالئكـــة قـــد أقـــامهم اهللا حراســـاً وم
يــدعوهم للشــهادة، وحــىت يشــوع بــن نــون أقــام حجــراً للشــهادة علــى كلماتــه، وألن يعقــوب 

هـذا احلجـر الـذي أنصـبه اليـوم «)، قـال يشـوع: ٤٧: ٣١أقام كومة حجارة للشهادة (تك 
س)، ٢٧: ٢٤(يـش » يكون شاهداً بيين وبينكم حىت النهاية إذا كـذبتم علـى الـرب إهلكـم

أنــه بقــوة اهللا ســوف تــتكلم احلجــارة وتشــهد علــى آثــام النــاس، أو علــى  ورمبــا اعتقــد هــؤالء
 األقل سوف يصبح وجود هذه األشياء، املادية دليالً يوخز الضمائر ويذكِّرهم مبا فعلوه.

وعلــى نفــس املنــوال الــذين أئُتمنــوا علــى خدمــة النفــوس وقيادهتــا، يطلبــون شــهادة 
 يوم الدينونة. املالئكة، أو أي شهود آخرين ليقفوا معهم يف

أمـا الــروح القــدس، فهــو ال حيســب مــع اهللا مثلمــا حتســب املالئكــة الــذين حيضــرون 
مناســبًة عــابرًة، وهــي الدينونــة، وإمنــا الــروح القــدس هــو يف شــركة الطبيعــة اإلهليــة، ومل نقحمــه 

 حنن، بل هو مبعية الرب.

  



١٠٦ 

 الفصل الرابع عشر

 

 ،االعرتاض بأن البعض اعتمدوا ملوسى

 ،هوآمنوا ب

 والرد على ذلك، مع شرح الرموز

 

ولكــن يقولــون: مــع أننــا اعتمــدنا بــالروح، فلــيس مــن الصــواب أن حنســب  -٣١
الروح مع اهللا؛ ألن الـذين اعتمـدوا ملوسـى يف السـحابة ويف البحـر مل يؤمنـوا بـأن موسـى مـع 

وآمـــن «اهللا، رغـــم أن اإلميـــان يف العهـــد القـــدمي يتضـــمن اإلميـــان بالنـــاس كمـــا هـــو مكتـــوب 
س). ويسـألون: ملـاذا نرفــع ٣١: ١٤خـر  - ٢: ١٠كـور ١» (الشـعب بـاهللا وبعبـده موسـى

ــــده وجنعلــــه فــــوق اخلليقــــة، فاإلميــــان واملعموديــــة مل جيعــــال موســــى فــــوق  الــــروح القــــدس ومنجِّ
 اخلليقة، وقد سبق أن آمن البشر ببشر مثلهم؟

ـــا هـــي أن اإلميـــان بـــالروح القـــدس هـــو اإلميـــان بـــاآلب واالبـــن، وهـــ و ذات وإجابتن
 اإلميان الذي به ننال املعمودية.



١٠٧ 

ـــا اإلميـــان مبوســـى واملعموديـــة يف الســـحابة، فهـــو ظـــلٌّ ورمـــز ـــة )١(أمَّ . واألمـــور اإلهلي
أو إنســـانية. وهـــذا ال يعـــين أن األمـــور  صـــغريةٌ  تصـــوَّر بـــالظالل والرمـــوز، وهـــي عـــادًة رمـــوزٌ 

بل، فهـــو إشـــارة ملـــا ســـوف اإلهليـــة نفســـها صـــغرية. الرمـــز هـــو إعـــالٌن عمـــا ســـيأيت يف املســـتق
). ورمزيــاً أيضــاً، الصــخرة تعلــن عــن جمــيء املســيح، ١٤: ٥حيــدث. وهكــذا آدم اآليت (رو 

)، كمـا ٤: ١٠كـور ١واملياه اليت نبعت منها هي إشارة إىل قـوة احليـاة النابعـة مـن الكلمـة (
ذي نـزل ). واملـن رمـٌز خلبـز احليـاة الـ٤٧: ٧(يو » إيلَّ ويشرب فليأتِ  إن عطش أحدٌ «قيل 

: ٢١عـــدد  - ١٤: ٣) واحليّـــة املرفوعـــة علـــى ســـارية (يـــو ٥١ - ٤٩: ٦مـــن الســـماء (يـــو 
ــــذين نظــــروا كــــانوا ٩ ــــيت متــــت بواســــطة الصــــليب؛ ألن ال ــــة اخلالصــــية ال ــــآلالم احمليي ) رمــــٌز ل

 خيلصون.

ويف نفـس اإلطــار، نفهــم قصــة خــروج بـين إســرائيل مــن أرض مصــر، فقــد ُســجِّلت 
يتحقــق يف املســتقبل، أي يف املعموديــة. لقــد جنــا أبكــاُر  لكــي تعلــن اخلــالص الــذي ســوف

اإلسرائيليني من املوت، وهذا رمٌز خلالص أجساد الذين يعتمـدون. أمـا النعمـة فهـي تعطـى 
بالــدم، ألن دم احلمــل كــان إشــارًة إىل دم املســيح. والبكــر هــو رمــٌز لألبكــار الــذين ينـــالون 

 التجديد، فيصريون أبكار اخلليقة اجلديدة.

دم األول الـــذي ســـقط، هـــو فينـــا؛ ألننـــا تناســـلنا منـــه، وســـوف تظـــل اإلنســـانية  فـــآ
كـــذلك حـــىت �ايـــة الــــدهور، الكـــل يتناســـل مـــن آدم؛ ولــــذلك قيـــل يف آدم ميـــوت اجلميــــع 

) وظــلَّ قــانوُن املــوِت ســارياً علينــا ١٧: ٥). وفيــه أيضــاً َملَــَك املــوت (رو ٢٢: ١٥كــور ١(
 إىل أن جاء املسيح.

هلــك؛ لكــي يعلـن مــا ســيأيت، وهــو أننــا حنــن الــذين ولقـد حفــظ اهللا األ
ُ
بكــاَر مــن امل

 ُوِهبنا احلياة يف املسيح، سوف حنيا ولن منوت يف آدم.

تعين التصميم الذي يوحي بفكرة أو اإلشارة إىل ما سيأيت يف املستقبل، إذا  τύποςالرمز، أو الكلمة اليونانية  )١(
اسُتخِدَمت للكالم عن أحداث العهد القدمي. أما إذا اسُتخِدَمت للكالم عن العهد اجلديد، فهي تعين الرمز الذي 

 ن.يشري إىل ما حيدث يف حياة الكنيسة اآل

                                                           



١٠٨ 

أمَّا البحر والسحابة، ففي ذلك الزمان كانـا وسـيلة العبـور إىل هبـة اإلميـان، أمَّـا يف 
: ١٤(هوشــع  زمننــا، فهمــا إشــارة إىل النعمــة، واحلكــيم وحــده هــو الــذي يفهــم هــذه األمــور

 رمزاً للمعمودية؟ ) أي كيف صار البحرُ ٩

كـان البحـُر وسـيلة االبتعـاد عـن قهــر فرعـون، وهكـذا صـارت املعموديـة االغتســال 
الذي نبتعد فيه عن تسلط الشيطان. ويف البحـر غـرق العـدو، ويف املعموديـة متـوت عـداوتنا 

ن املـوت، ونصـعد مـن هللا. وكما خرج الشعب بسالم من البحر، هكـذا خنـرج حنـن أحيـاء مـ
). والسـحابُة هـي ٥: ٢املياه أحياٌء من بني األموات وقد خلصـتنا نعمـة الـذي دعانـا (أف 

ِظــلٌّ لنعمــة الــروح القــدس الــذي يطفــئ هليــب الشــهوات بواســطة إماتــة األعضــاء (كولوســي 
٥: ٣.( 

ماذا ميكن أن يقال، هل أل�ـم اعتمـدوا ملوسـى بشـكل رمـزي تصـبح نعمـة  -٣٢
ذلك، ولو جاز لنا أن نقارن الرمـز باحلقيقـة خلسـرنا الكرامـة  شيئاً صغرياً؟ لو صحَّ  املعمودية

الـيت وصــلتنا مــن احلقيقــة، وَلَمــا تبقَّــى لــدينا شــيٌء مــن األمــور العظيمــة، مثــل حمبــة اهللا الــذي 
قــدَّم ابنــه الوحيــد عــن خطايانــا، وهــو مــا ســبق وَرَمــَز لــه تقــدمي إبــراهيم البنــه اســحق ذبيحــًة 

 يشفق عليه. دون أن

كـان هـذا رمــزاً للعمـل اإلهلـي العظــيم. فهـل بسـبب الرمــز، تصـبح احلقيقـة صــغرية؟ 
َم ِعوضـاً عـن اسـحق. يـا لغرابـة هـذا املنطـق  وهل نستهني بآالم الرب اجمليدة؛ ألن خروفاً ُقدِّ
الــذي لــو طبقنــاه؛ ألصــبح حــىت النــزول إىل اجلحــيم لــيس عمــالً خميفــاً جملــرد أن يونــان، وهــو 

 .)١(هلذا العمل العظيم َظلَّ ثالثة أيام وثالث ليال يف بطن احلوترمٌز 

هــذا مــا حياولــه الــذين يقــارنون املعموديــة بــاخلروج مــن أرض مصــر حمــاولني اإلقــالل 
مــــن النعمــــة باملقارنــــة بينهــــا وبــــني ضــــعف الرمــــز، وكــــأن موســــى والبحــــر كرمــــزين صــــغريين، 

ساعة، بل هي رمٌز ال حيمل أي حتديد زمين، بل هو حتديد  ٧٢واضٌح هنا أن الثالثة أيام ليست بالتحديد  )١(
 عقيدي غري مرتبط بالزمن.

                                                           



١٠٩ 

 يضعفان من قوة تدبري اإلجنيل كله.

للخطايــا؟ وأُي جتديـــٍد للحيـــاة ميكــن أن يتحقـــق يف البحــر؟ ومـــا هـــي  فــأُي غفـــرانٍ 
العطية الروحية اليت ُوِهبت بواسطة موسى؟ وكيف حتقق موت اخلطيـة هنـاك؟ فالـذين عـربوا 

)، ومل يلبسوا صـورة ٨: ٦البحر مع موسى مل ميوتوا مع املسيح، ولذلك مل يقوموا معه (رو 
)، ومل ١٠: ٤كـور ٢يف أجسادهم إماتـة يسـوع ( )، ومل حيملوا٤٩: ١٥كور ١السماوي (

خيلعــوا اإلنســان العتيــق ويلبســوا اجلديــد الــذي يتجــدد للمعرفــة حســب صــورة خالقــه (كــول 
)، فمــا هــو وجــه املقارنــة بــني املعمــوديتني، يف حــني أن العنصــر الوحيــد املشــرتك ١٠، ٩: ٣

 هو االسم فقط؟

ـــل الفـــرِق بـــني احللـــم واحلق يقـــة، أو بـــني الظـــل والرمـــز والواقـــع إنَّ الفـــرَق بينهمـــا مث
 نفسه.

ولكن اإلميـان مبوسـى ال يقلـل مـن اإلميـان بـالروح القـدس؛ ألن الـروح لـيس  -٣٣
مثــل موســـى. منطــق هـــؤالء جيعلنــا نقلـــل مــن اإلميـــان بــاهللا خـــالق الكــل، أل�ـــم يزعمـــون أن 
موســى أضــيف إىل اهللا حســب مــا هــو مكتــوب: "فــآمن الشــعب بــالرب وبعبــده موســى"، 

دو حســب ادعــاء هــؤالء أن موســى أضــيف إىل اهللا، وطبعــاً كمــا يضــاف الــروح القــدس ويبــ
للمســـيح   إىل اهللا. وهـــذا غـــري صـــحيح؛ ألن موســـى لـــيس رمـــزاً للـــروح القـــدس، بـــل هـــو رمـــزٌ 

 كوسيط.

وعنـد نــزول الشــريعة كــان موســى يقــوم بــدور الوســاطة بــني اهللا والشــعب، ومل تكــن 
(غــال » بواســطة مالئكــة وبيــد وســيط«بالشــريعة هــذه الوســاطة خاصــة بــالروح القــدس، بــل 

تكلـــم أنـــت معنـــا... وال «). والوســـيط هـــو موســـى نفســـه الـــذي قـــال لـــه الشـــعب: ١٩: ٣
). فاإلميـــان مبوســـى هـــو إشـــارة إىل اإلميـــان بالوســـيط، أي ١٩: ٢٠(خـــر » يـــتكلم اهللا معنـــا

نفســـه )، وهـــو مـــا جعـــل املســـيح ٥: ٢تيمـــو ١الـــرب الـــذي هـــو الوســـيط بـــني اهللا والنـــاس (
 ).٤٦: ٥(يو » لو كنتم آمنتم مبوسى آلمنتم يب«يقول: 



١١٠ 

فهــل إمياننــا بــالرب شــيء صــغري؛ ألن اإلميــان مبوســى كــان رمــزاً لــه؟ وباملثــل، لــو أن 
الشعب يف القدمي اعتمد، فهذا ال يعين أن عطية الروح القـدس الـيت تعطـى يف املعموديـة يف 

ندرســه هــو أن اســم موســى ميكــن أن حيــل العهــد اجلديــد صــغرية. وممــا يوضِّــح املعــىن الــذي 
)، ويصـبح معـىن الكلمـات ٢٩: ١٦(لـو » عنـدهم موسـى واألنبيـاء«مثل » الناموس«حمل 

 أ�م نالوا معمودية الشريعة.» اعتمدوا ملوسى«

ـــروا مـــن فـــرح رجائنـــا (عـــب  )، ويقللـــوا مـــن ٦: ٣ملـــاذا يريـــد أعـــداء احلقيقـــة أن حيقِّ
ز، حيتقرون عطيـة اهللا خملصـنا الـذي بـامليالد اجلديـد يف شأنه، وبإساءة تفسري الظالل والرمو 

)؟ إن هـــؤالء قـــد أســـاءوا فهـــم اإلميـــان ٥: ١٠٣املعموديـــة جيـــدد شـــبابنا مثـــل النســـور (مـــز 
: ٥وصـــاروا أشـــبه باألطفـــال الصـــغار، ال بـــل الرضـــعان الـــذين ال حيتملـــون إالَّ اللـــنب (عـــب 

 حياة التقـوى أشـبه بـالتعليم ينمـو )؛ أل�م جيهلون سر خالصنا العظيم، وألن النمو يف١٢
فيه اإلنسان حىت يصل إىل كمال التقـوى. وحنـن نبـدأ أوالً بتلقـي املبـادئ البسـيطة والسـهلة 
نــا إىل أن نرتفــع إىل مســتوى أعظــم، ونصــبح  علــى قــدر إدراكنــا، بينمــا يهــتم املــريب بــأن يغريِّ

حلقيقـة العظـيم. وهكـذا يشـفق فت الظالم وشـيئاً فشـيئاً تقـرتب مـن نـور امثل العيون اليت ألِ 
ـــه (رو  ـــا املـــريب الـــذي يف غـــىن حكمت ـــا برفـــق ٣٣: ١١علين )، وفطنتـــه الـــيت ال ُتســـَرب، عاملن

وعلى قدر إدراكنا، فسمح لنا بأن نـرى الظـالل، وأن نـرى الشـمس وحنـن غاطسـون باملـاء، 
 حىت ال نصاب بالعمى، إذا ما ألقينا نظرًة على النور الباهر الصايف.

مــــا هــــو آِت. وتعلــــيم األنبيــــاء كــــان يغلِّــــف احلــــقَّ ريعة كرمــــٍز لِ الشــــ لــــذلك جــــاءت
بالظالل؛ حىت ميكن لعيين اإلنسان الداخلية أن ترتوض علـى رؤيـة احلكمـة املخفيـة يف سـر 

 )، وتعتاد على ذلك حىت إذا ما جاء السر، صار مقبوًال.٧: ٢كور ١(

ا؛ لــئال تتضــخم هــذه يكفــي مــا قيــل عــن الرمــوز، وال ميكــن أن نقــدم أكثــر ممــا قلنــ
 النقطة الفرعية وتطغي على املوضوع األصلي.

  



١١١ 

 الفصل اخلامس عشر

 

 ،املعمودية

 والرد على االعرتاض بأننا اعتمدنا باملاء

 

مـاذا نضـيف؟ باحلقيقـة إن أعــدائنا قـد تسـلَّحوا برباهــني كثـرية ضـد اإلميــان.  -٣٤
حيـتم علينـا أن جنعـل املـاء أرفـع شـأناً  حنن اعتمـدنا باملـاء، وهـذا ال«إ�م جيادلوننا ويقولون: 

وهكــذا يبــدو أن هــؤالء قــد ُجنُّــوا ». يف اآلب واالبــن مــن اخلليقــة، أو أن نعطــي املــاء شــركةً 
وسـيلة  ةمن الغيظ حىت أ�م ال يـدَّخرون وسـعاً يف اهلجـوم علـى مـن جيـاوهبم مسـتخدمني أيـ

بالـذات؛ ألننـا إمـا أن نُعلِّـم  ننا لن نتأخر عن الرد على هذه النقطةإممكنة. ومع كل هذا، ف
اجلهال، أو على األقل ال �رب من مالقاة فاعلي الشر. وكل مـا حنتاجـه اآلن هـو أن ننتبـه 

 خلطواتنا.

تدبري إهلنا وخملصنا اخلـاص باإلنسـان هـو اسـرتجاع اإلنسـان مـن السـقوط،  -٣٥
اهللا؛ لــذلك  والعــودة مــن االغــرتاب الــذي حــدث لــه بســبب املعصــية إىل شــركٍة مباشــرٍة مــع

السبب جاء املسيح، وَحلَّ يف اجلسد، وعاَش حسـب املثـال الـذي نـراه يف األناجيـل، وتـأمل 
علــى الصــليب، وقُــِربَ وقــام؛ لكــي خيلِّـــص اإلنســان عنــدما يتمثــل باملســيح، ويعــود إىل رتبـــة 

 البنوة القدمية.



١١٢ 

ه بــه  والتشــبُّه باملســيح هــو وحــده الــذي يقــود إىل كمــال احليــاة، لــيس فقــط للتشــبُّ 
كمثاٍل للوداعة والتواضع واالحتمال، كمنهٍج حلياتنا، بل موتـه أيضـاً، ولـذلك يقـول بـولس 

، ١٠: ٣(فيلــيب » أبلـغ إىل القيامــة مـن بــني األمـوات يألتشــبَّه مبوتـه لعلــ«ه باملسـيح: املتشـبِّ 
 ).٥، ٤: ٦)، فكيف نبلغ إىل التشبُّه به يف موته؟ (رو ١١

يـــة؟ ومــــاذا حنصــــل مـــن جــــراء ذلــــك؟ أوالً جيــــب أن ألـــيس بالــــدفن معــــه يف املعمود
تنتهــــي احليــــاة األوىل الســــاقطة، وهــــذا مســــتحيل إذا مل يُولــــد اإلنســــان مــــن جديــــد حســــب  

هــو بدايــة احليــاة الثانيــة.  -وامســه يعلــن ذلــك-). واملــيالد اجلديــد ٣: ٣كلمــات الــرب (يــو 
، وهـــذا يشـــبه مـــا يفعلــــه وقبـــل أن نبـــدأ احليـــاة الثانيـــة ال بُـــد وأن نضــــع حـــداً للحيـــاة األوىل

املتســابقون الـــذين يتســابقون جريـــاً يف اجتــاهني متضـــادين، وحيتــاجون إىل وقفـــٍة صــغرية قبـــل 
اجلــري يف االجتــاه املضـــاد. وهكــذا يف التجديــد، ال بـُــد وأن يــأيت املــوت ليفصـــل بــني احليـــاة 

اً للقـــدمي ويعطـــي  ـــذي يصـــنع حـــدَّ ـــاة اجلديـــدة، فيصـــبح مثـــل الوســـيط ال بدايـــًة القدميـــة واحلي
 للجديد.

ــــة. فأجســــام  ــــزل إىل اجلحــــيم؟ بالتشــــبُّه بالــــدفن مــــع املســــيح يف املعمودي ــــف نن كي
ــدين تُــدفن يف املــاء، وهــذا يعــين أن أعمــال اإلنســان العتيــق تُــدفن، كمــا يقــول الرســول  املعمَّ

وفيــه ختنــتم ختانــاً غــري مصــنوع بيــد خبلــع جســم خطايــا البشــرية، خبتــان املســيح، «بــولس: 
ــر الــنفَس مــن دنــس اخلطايــا ١٢، ١١: ٢(كــول » يف املعموديــة مــدفونني معــه )، وهــذا يطهِّ

) اليت تنمو داخل النفس بسـبب انغمـاس العقـل يف اللـذات اجلسـدية، ويـتم ٢١: ٣بط ١(
 ).٩: ٥١(مز » ض أكثر من الثلجتغسلين فأبيَّ «القول: 

مبعموديـة  ولذلك، حنن ال نتشبه باليهود الذين يغتسلون إذا تدنسوا؛ ألننـا نعـرتف
). واملعمودية واحـدة؛ ألن املـوت عـن العـامل ٥: ٤أف  - ٢١: ٣بط ١واحدة للخالص (

واحــد، وأيضــاً القيامــة مــن املــوت هــي واحــدة، وهــو مــا ترمــز لــه املعموديــة الواحــدة. ولــذلك 
ـــاه  ـــرب ُمـــدبِّر حياتنـــا، عهـــد املعموديـــة وجعلـــه رمـــزاً للحيـــاة واملـــوت. فاملي الســـبب أعطانـــا ال

ـــل صـــو  ـــاة. ومـــن هـــذا ميكننـــا أن جنيـــب تكمِّ ـــا عربـــون احلي ـــروح فهـــو يعطين رة املـــوت، أمـــا ال



١١٣ 

 فغاية املعمودية مزدوجة: ،)٥: ٣بوضوح على السؤال عن عالقة املاء بالروح (يو 

 ).٥: ٧، ٦: ٦القضاء على جسد اخلطية لكي ال يثمر للموت (رو  أوًال:

 .)٢٢: ٦احلياة بالروح اليت تثمر القداسة (رو  ثانياً:

وحيدث هذا عندما تتقبـل امليـاُه اجلسـَد، مثلمـا يتقبـل القـرب اجلسـد، بينمـا يسـكُب 
د نفوســنا مــن مــوت اخلطيــة ويعيــدنا إىل احليــاة األوىل. وهــذا هــو مــا الـروُح القــوَة احملييــة وجيــدِّ 

حيدث يف امليالد اجلديد من املـاء والـروح، أي املـوت الـذي يـتم يف املـاء، كـذلك احليـاة الـيت 
واسـتدعاء األقـانيم الثالثـة يـتم سـر  ثـالث جديد بواسطة الـروح. وبغطسـاتٍ فينا من  تُبعث

املعمودية العظيم، ويتحقق رمز املوت، ويتم تسـليم املعرفـة اإلهليـة للمعمـدين عنـدما تسـتنري 
 نفوسهم.

ومن هذا يتضح لنا أن النعمة ليست من املياه، فهي بذاهتا ال تستطيع أن تعطينـا 
ضـــور الـــروح القـــدس. ولـــذلك قيـــل عـــن املعموديـــة إ�ـــا ليســـت إلزالـــة وســـخ شـــيئاً، وإمنـــا ح

، إذاً لكـي يـدرِّ ٢١: ٣بـط ١اجلسد، بـل سـؤال الضـمري الصـاحل عـن اهللا ( بنا علـى ). فـالربُّ
احليــاة اجلديــدة الــيت تبــدأ بعــد القيامــة مــن مــوت اخلطيــة، َوَضــَع لنــا صــورة احليــاة اجلديــدة يف 

احتمــال األخطــاء والتحــرر مــن األهــواء الــيت تنبــع مــن حمبــة اإلجنيــل، وهــي شــريعة الوداعــة و 
 اللذات ومن الطمع، حىت منلك خواص احلياة األبدية، وحنن هنا على األرض.

واإلجنيــل هـــو الصــورة املســـَبقة الــيت تصـــف لنــا احليـــاة األبديــة. وإذا أراد إنســـان أن 
 الصواب.فهو ليس بعيداً عن  ،يصف احلياة األبدية حسب صورهتا يف اإلجنيل

 ولنرجع اآلن إىل موضوعنا األصلي.

بــــالروح القــــدس، اســــتعدنا ُســـــكنانا يف الفــــردوس، وصــــعودنا إىل ملكـــــوت  -٣٦
الســــموات، وعودتنــــا إىل مكانــــة البنــــوة وحريتنــــا ألن نــــدعو إهلنــــا اآلب، وشــــركتنا يف نعمــــة 

ولنا علــى املســيح، وتســميتنا أبنــاء النــور، ومرياثنــا يف اجملــد األبــدي، وباختصــار شــديد، حصــ



١١٤ 

) يف هذه احلياة واحليـاة اآلتيـة، وكـل العطايـا الصـاحلة الـيت أُعـدَّت ٢٩: ١٥ملء الربكة (رو 
لنـــا أو الـــيت نراهـــا حســـب املواعيـــد وباإلميـــان، ونـــرى انعكـــاس هـــذه العطايـــا كأ�ـــا حاضـــرة، 
ولكننـــا ننتظـــر التمتـــع الكامـــل هبـــا. فـــإذا كـــان العربـــون هكـــذا، فكـــم يكـــون الكمـــال؟ وإذا  

 باكورة الثمار فائقة، فماذا عن الكمال؟كانت 

ومن هذا نعرف الفرق بـني الـروح القـدس ومعموديـة املـاء؛ ألن الـرب عمَّـد بـالروح 
أنــا أعمــدكم باملــاء «أمــا معموديــة يوحنــا، فكانــت باملــاء فقــط. وحقــاً قــال يوحنــا:  ،القــدس

(مــت » ارللتوبــة لكــن الــذي يــأيت بعــدي هــو أقــوى مــين وهــو ســيعمدكم بــالروح القــدس ونــ
إن النـــار ســـوف «). وهنـــا يعـــين نـــار الفحـــص يف يـــوم الدينونـــة؛ ألن الرســـول قـــال: ١١: ٣

 ».سوف يظهره اليوم بالنار«) وأيضاً ١٣: ٣كور ١» (متتحن عمل كل واحد

ويوجــد َمــن كانــت هلــم بطولــة التقــوى احلقيقيــة، وهــم الــذين احتملــوا املــوت حقــاً 
وهـــــؤالء مل حيتـــــاجوا إىل عالمـــــة املـــــاء لينـــــالوا  ألجـــــل املســـــيح، لـــــيس بالـــــدفن يف املعموديـــــة،

اخلالص؛ أل�م اعتمـدوا بـدمائهم. وإذا ذكـرت هـذا، فلـيس لكـي أُقلـل مـن معموديـة املـاء، 
بــل لكــي أُقلــل مــن ضــجيج الــذين يقــاومون الــروح القــدس، وخيلطــون األمــور، ويقــارنون بــني 

 ما ال جتوز املقارنة فيه.

  



١١٥ 

 الفصل السادس عشر

 

 ليم هو أن الروح القدساالعتقاد الس

 اآلب واالبن، ال ميكن فصله عن

 معهما يف اخلليقة العاقلة،
ٌ
 فهو حاضر

 يف الدينونة اآلتية
ً
 ويف تدبري البشر، وأيضا

 

أثريت من قبل، وهي أن الروح القدس ال ينفصـل وال ميكـن  لنُعد إىل نقطةٍ  -٣٧
ــــتكلم  أن يبتعــــد يف شــــيء مطلقــــاً عــــن اآلب واالبــــن. وبــــولس يف الفقــــرة اخلاصــــة مبوهبــــة ال

لو تنبأمت مجيعاً ودخـل بيـنكم واحـد غـري مـؤمن أو غـري عـارف لظهـر أمـره «باأللسنة يقول: 
للكـــل وحكـــم عليـــه اجلميـــع عنـــدما يعلنـــون لـــه خفايـــا قلبـــه فيســـجد هللا ووجهـــه إىل األرض 

). فــــإذا كــــان اهللا يعَلــــن عنــــدما يتنبــــأ ٢٥، ٢٤: ١٤كــــور ١» (معلنــــاً أن اهللا فــــيكم بــــاحلق
ألنبيــاء حســب توزيــع مواهــب الــروح القــدس، فعلــى املقــاومني أن يقولــوا لنــا مــا هــي املكانــة ا

 اليت يعطو�ا للروح القدس؟! هل سيحسبونه مع اهللا أم يقصونه إىل مكانة املخلوقات؟!

ملـــاذا اتفقتمـــا علـــى جتربـــة روح «اجلـــواب هـــو يف كلمـــات بطـــرس الرســـول لســـفرية: 
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ـــا ـــرب. أنتمـــا مل تكـــذبا علـــى الن ـــا ٩: ٥(أع » س، بـــل علـــى اهللال )، وهـــذا يعـــين أن اخلطاي
املوجَّهــة ضــد الــروح القــدس هــي موجهــة ضــد اهللا. ومــن هــذا نــتعلم أنــه يف كــل أعمــال اهللا، 
فإن الروح القدس غـري منفصـٍل عـن اآلب واالبـن. وعنـدما يـوزِّع اهللا األعمـال، واالبـن يقـوم 

ئمــاً، فهــو بإرادتــه يــوزِّع املواهــب لكــٍل بتوزيــع اخلدمــة، أمــا الــروح القــدس احلاضــر معهمــا دا
أنــواع مواهــب خمتلفــة، أمــا الــروح فواحــد، وأنــواع ِخــَدٍم، «حســب اســتحقاقه. ولــذلك قيــل: 

» ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال ولكن اهللا واحـد هـو الـذي يعمـل الكـل يف مجيـع النـاس
 ).٦ - ٤: ١٢كور ١(

عـــاً مواهبــه علـــى كـــل فســـه موزِّ وهـــذا كلــه يعملـــه الـــروح الواحــد ن«ويتــابع الرســـول: 
 ).١١: ١٢كور ١» (واحد كما يشاء (الروح القدس)

وكــل مــا ذكرنــاه مــن كلمــات الرســول ال يســتدعي مطلقــاً فكــرة الرتتيــب الســابقة؛ 
ألن الرسول ذكر الروح القدس أوالً وبعـد ذلـك االبـن، مث اهللا اآلب، وكأنـه هبـذا قـد عكـس 

يكتــب وفــق عــادات الكتابــة املعروفــة لنــا؛ ألننــا عنــدما الرتتيــب. وإمنــا الواقــع هــو أن الرســول 
ننــال املواهــب، فــإن أول مــا نفكــر فيــه املــوزِّع، وبعــد ذلــك الــذي أرســل مــوزِّع املواهــب، مث 

 يرتفع إدراكنا حيث ينبوع اخلريات وسببها.

وباإلضــافة إىل مــا ذكرنــاه، ميكــن أن نــتعلم مــن املخلوقــات الــيت ُخلقــت يف  -٣٨
 كة الروح القدس مع اآلب واالبن.البدء، ما هي شر 

فــالقوات النقيـــة العاقلـــة الـــيت تفـــوق اخلليقـــة الظـــاهرة، هـــي مقدســـة وتظـــل كـــذلك؛ 
ـــيت  أل�ـــا تنـــال نعمـــة التقـــديس بواســـطة الـــروح القـــدس، مـــع أن الصـــمت حيـــيط بالطريقـــة ال

رة. ُخِلَقــت هبــا القــوات الســمائية؛ ألن مــؤرِّخ اخلليقــة أعلــن لنــا فقــط خلــق الكائنــات املنظــو 
وأنــت يــا مــن لــديك قــدرة إدراك، تســتطيع باملقارنــة باخلليقــة املنظــورة أن تــدرك اخلليقــة غــري 
املنظورة، ومتجِّد اخلالق الذي ُخِلَقـت بـه كـل املخلوقـات املنظـورة والغـري املنظـورة، الرئاسـات 

ع  والسلطات والقوات والعروش والسيادات وكل الطبائع العاقلة اليت ال نعـرف أمسائهـا (راجـ
 ).١٦: ١كولوسي 
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وعنــدما تــدرك كــل هــذه املخلوقــات، أرجــوك أن تضــع يف فكــرك الســبب الرئيســي 
ــل  يف وجــود كــل هــذه املخلوقــات، وهــو اآلب، والســبب اخلــالق هــو االبــن، والســبب املكمِّ

 هو الروح القدس.

وهكــذا توجــد األرواح اخلادمــة بــإرادة اآلب، وتنــال كيا�ــا بواســطة حضــور الــروح 
يل املالئكة هو تقديسهم واستمرارهم يف التقديس. وال جيـب أن يتخيـل أي القدس. وتكم

إنسان أنين أؤكد أن األقانيم الثالثة هي ثـالث طبـائع، أو أن عمـل االبـن غـري كامـل. وألن 
ــل بــالروح القــدس. وعمــل اآلب  مبــدأ (الســبب) الكائنــات هــو واحــد، خيلــق بــاالبن، ويكمِّ

وقــات لـيس ناقصــاً، وال عمــل االبـن اخلــالق هــو غــري  الـذي يعمــل كــل األعمـال يف كــل املخل
كامل، إن مل يكمله الروح القدس. فليست األقـانيم يف احتيـاج كـل إىل اآلخـر؛ ألن اآلب 
يســتطيع أن خيلــق بإرادتــه وحــده بــدون االبــن، ولكنــه يــتم إرادتــه بــاالبن. وكــذلك االبــن ال 

ــل كــل حيتــاج إىل اآلب لكــي يعاونــه فيمــا يعملــه علــى مثــال اآلب،  بــل يريــد أيضــاً أن يكمِّ
). ٦: ٣٢(مـز » ت السموات وبـروح فيـه كـل جنودهـاعَ نِ بكلمة الرب صُ «األشياء بالروح، 

تســـري يف اهلـــواء تـــدفعها احلنجـــرة، وال نســـمة الفـــم جمـــرد نفخـــة  والكلمـــة هنـــا ليســـت لفظـــةً 
وروح ). ١: ١تصـدر مــن الفــم، ولكــن الكلمــة هـو الكــائن يف البــدء عنــد اهللا وهــو اهللا (يــو 

). وعليــــك أن تعتقــــد ٢٦: ١٥فــــم اهللا هــــو روح احلــــق الــــذي مــــن عنــــد اآلب ينبثــــق (يــــو 
بثالثـــة: الـــرب الـــذي يعطـــي األوامـــر، والكلمـــة الـــذي خيلـــق، والـــروح الـــذي يثبِّـــت. ومـــا هـــو 
، والتمســـــك  التثبيـــــت ســـــوى التكميـــــل بالتقـــــديس. والتكميـــــل يعـــــين الثبـــــات وعـــــدم التغـــــريُّ

ســة بطبيعتهــا، ح القــدس. وقــوات الســموات ليســت مقدَّ بالصــالح، فــال تقــديس بــدون الــرو 
 .)١(فلو كانت مقدسة بطبيعتها، فال يصبح بينها وبني الروح القدس فرق

ولكـن القـوات السـمائية تتميـز عـن بعضـها الـبعض، ويف تقديسـها الـذي تنالـه مـن 
ر، كـذلك القـوات حد بالنار مع أنه غري الناي بالنار يتَّ الروح القدس. فكما أن احلديد احملمَّ 

استقر يف الالهوت الشرقي أن عمل الروح القدس هو التقديس، ولذلك يكمل الروح القدس عمل اآلب واالبن،  )١(
 صرة.وهو ما يشرح لنا أمهية عيد العن
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ـــة طبقـــاً ملـــا هـــو  ـــار غـــري املادي ـــل الـــريح أو الن الســـمائية، فـــإن طبيعتهـــا الفائقـــة قـــد تكـــون مث
)، ولــــذلك هــــم  ٤: ١٠٤ (مــــز» نــــارٍ  وخدامــــه هليــــبَ  اً الصــــانع مالئكتــــه رياحــــ«مكتــــوب: 

كــــــائنون يف الفضــــــاء ويظهــــــرون بشــــــكل مرئــــــي حســــــب طبيعــــــة أجســــــادهم اخلاصــــــة ملــــــن 
فــيهم كمــاهلم، بشــركة  ثُّ َبــيت إلــيهم مــن خــارج طبيعــتهم ويُـ يســتحقون. ولكــن تقديســهم يــأ

الــروح القــدس. وهــم حيــافظون علــى رتبــتهم بثبــاهتم يف الصــالح واحلــق مــع االحتفــاظ حبريــة 
االختيــــار، إالَّ أ�ــــم ال يســــقطون أبــــداً بفضــــل خــــدمتهم بأنــــاة مــــن هــــو حقــــاً صــــاحل. ولــــو 

وهتلــــك الكراســــي ورؤســــاء افرتضــــت أنــــك أزلــــت الــــروح القــــدس، تنحــــل قــــوات املالئكــــة، 
املالئكــــة، وكــــل شــــيء يســــقط يف الفوضــــى، وتصــــبح حيــــاهتم بــــال نــــاموس وال طقــــس مييِّــــز 

إالَّ بقــوة الــروح القــدس » اجملــد هللا يف األعــايل«خــدمتهم. وكيــف ميكــن أن يقــول املالئكــة: 
: ١٢كــور ١» (ملعــون يســوع«ومــا مــن أحــد تكلــم بــالروح القــدس ويقــول  ؟)١٤: ٢(لــو 

ـــة، وســـقوطهم يؤكـــد أن القـــوات غـــري ). وهـــو مـــا ٣ ـــه األرواح الشـــريرة املعادي ميكـــن أن تقول
املنظـــورة هـــي حـــرة، وأن القـــوات الســـاقطة يف حالـــة اختيـــار بـــني الفضـــيلة والرذيلـــة، ولـــذلك 
تظــل حباجــة إىل معونــة الــروح القــدس لكــي تثبــت يف التقــديس، وأل�ــا ال تنــال هــذه املعونــة 

 تفقد حريتها.

قول، حىت جربائيل الذي سبق وتكلـم عـن املسـتقبل، مل يقـل شـيئاً أنا أمتسَّك مبا أ
 رَ ِمـه من الروح القدس. ألن النبوة من املواهب اليت يوزِّعها الروح. والذي أُ فَ رِ إالَّ ما سبق وعَ 

)، مـــن أيـــن حصـــل علـــى احلكمـــة ١١: ١٠أن يـــأيت إىل الرجـــل احملبـــوب جـــداً، دانيـــال (دا 
كن قـد نـال احلكمـة مـن الـروح القـدس؟! إنَّ اإلعـالن عـن لكي يبلغه أسرار الرؤى، إن مل ي

» اهللا يعلنـــه لنـــا بــــالروح«األســـرار هـــو بنـــوٍع خـــاص، عمـــل الــــروح القـــدس حســـبما ُكتِـــَب: 
ــــــف للعــــــروش والســــــيادات والرئاســــــات والســــــلطات). «١٠: ٢كــــــور ١( ــــــب  ،وكي أي الرت

(مــــت » الســــماءالســــمائية أن يعيشــــوا حيــــاهتم الســــعيدة، إذا مل يــــروا وجــــه اآلب الــــذي يف 
 )، وكيف ميكن أن يروا وجه اآلب بدون الروح القدس؟!١٠: ١٨

النـــور مـــن البيـــت، تصـــبح العيـــون غـــري قـــادرة علـــى الرؤيـــا  زيـــحَ وكمـــا يف الليـــل إذا أُ 
بسبب الظالم، واألشياء الثمينة ال ميكن متييزها، فيداس الذهب كاحلديـد، كـذلك يف عـامل 
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ذه احليـــاة العقليـــة الفائقـــة وفـــق قانو�ـــا بـــدون الـــروح احليـــاة العقليـــة، ال ميكـــن أن تســـتمر هـــ
 القدس.

وفــق نظامــه  هإن ثبــات العــامل الروحــي بــالروح القــدس هــو مثــل ثبــات اجلــيش وقيامــ
أو مثـــل انســـجام اخلـــورس الـــذي  .العســـكري، وال ميكـــن أن يتحقـــق ذلـــك إذا غـــاب قائـــده

روفيم، قــدوس، قــدوس، يتــداعى إذا أمهــل مــديره القيــادة وضــبط األنغــام. وكيــف يقــول الســا
قدوس، إذا مل يعلِّمهم الروح القدس الوقفات الالزمة اليت تنسجم مع احلياة الروحية، والـيت 

حـــني » «كـــل قواتـــه«و » كـــل مالئكتـــه«تســـمح هلـــم بـــأن يرفعـــوا أصـــواهتم بالتمجيـــد؟ إن 
ف )، فــإن هــذا ال يــتم إالَّ مبــؤازرة الــروح القــدس. إن ألــوف األلــو ٢: ١٤٦(مــز » تســبح اهللا

) يقفــون أمــام اهللا، وهــؤالء ال ميكــنهم ١٠: ٨مــن املالئكــة وربــوات ربــوات مــن اخلــدام (دا 
لوا خدمتهم بال عيب إالَّ بقوة الروح القدس. وكل ذلك االتقـان الفـائق يف السـماء أن يكمِّ 

يف خدمــة اهللا الــذي جيعــل أصــوات التســبيح للفــرق والقــوات املالئكيــة تلــتحم وتتفــق وحتقــق 
بعضــها الـبعض، ال يــتم بـدون إشـراف الــروح القـدس وقيادتــه هـذه الكائنــات  االنسـجام مـع

الســماوية، والــيت ال تزيــد يف القامــة مثــل البشــر وتكتمــل بــالنمو، وإمنــا تكتمــل منــذ خلقتهــا 
بسبب حضور الروح القدس، الذي مينح هؤالء الكائنات النعمة اليت تنبع منه لكي يكمـل  

 كيا�م.

ابري اخلاصــة باإلنســان الــيت متــت بواســطة إهلنــا العظــيم وإذا حتــدثنا عــن التــد -٣٩
ـــيطس  ـــروح ١٣: ٢وخملصـــنا يســـوع املســـيح (ت ـــه أن ينكـــر أ�ـــا متـــت بنعمـــة ال )، فمـــن ميكن

س؟! فهـــل تريـــد أن تفحـــص املوضـــوعات األوليـــة مثـــل: بركـــات البطاركـــة واملعونـــة الـــيت دالقـــ
وب معجـزات األبـرار... أو حصلت بنزول الشـريعة، الرمـوز، النبـوات، قـوة األبطـال يف احلـر 

بـــالروح يف املقـــام األول، صـــار الـــروح  متَّ  مـــا حصـــل يف تـــدبري جمـــيء ربنـــا يف اجلســـد؟ الكـــلُّ 
الــذي تــرى الــروح «املســحة، وصــار حاضــراً بــال افــرتاق يف جســد الــرب، كمــا هــو مكتــوب: 

يســوع الناصــري «). و١٧: ٣مــت  - ٣٣: ١(يــو » ينــزل عليــه ويســتقر هــو ابــين احلبيــب
كـــان الـــرب يُـــتم كـــل أعمالـــه   )، ومـــن مثَّ ٣٨: ١٠(أع » مســـحه اهللا بـــالروح القـــدسالـــذي 

ُاصـِعَد يسـوع بـالروح إىل الربيـة «بالروح. وكان معـه حـىت عنـدما جرَّبـه الشـيطان، فقـد ُكتِـَب 
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: ٧(مـت » وكـان معـه بـال افـرتاق عنـدما صـنع األعمـال العجيبـة« ،)١: ٤(مت » برَّ جَ ليُ 
). ومل ٢٨: ١٢(مـــــت » نــــت أنــــا بــــروح اهللا أُخــــرج شــــياطنيإذا ك«)، ألنــــه مكتــــوب: ٢٢

يفــرتق عنــه عنــدما قــام مــن األمــوات؛ ألنــه ملــا أراد أن جيــدد اإلنســان ويــرد إليــه النعمــة الــيت  
 )١(كــان قــد حصــل عليهــا مــن نفخــة اهللا والــيت فقــدها اإلنســان، قــال وهــو يــنفخ علــى وجــه

ياه تغفـر لـه، ومـن أمسـكتم عليـه الغفـران قبلوا الروح القدس، من غفرمت له خطاا«التالميذ: 
 ).٢٣ - ٢٢: ٢٠(يو » عنه كَ مسِ أُ 

أن ترتيــب الكنيسـة مـن الـروح؟! ألنـه هــو  ،مث ألـيس واضـحاً، وهـو ال يقبـل اجلـدل
وقـد أقــام يف الكنيســة الرسـل أوالً واألنبيــاء ثانيـاً واملعلمــني ثالثــاً مث «الـذي أعطــاه كمـا قيــل: 

كـــور ١اء، واملعونــة، وحســـن اإلدارة، والـــتكلم باأللســـنة (مــنح هبـــة املعجـــزات وقـــوات الشـــف
ــــروح القــــدس. ( ).٢٨: ١٢ ــــع مواهــــب ال : ١٢كــــور ١وهــــذا التنظــــيم مرتَّــــٌب حبســــب توزي
١١.( 

ب مـــن َقـــوكـــل مـــن يفكـــر حســـناً، ســـوف يكتشـــف أنـــه يف ظهـــور ربنـــا املرتَـ  -٤٠
فائــدة،  بــال -كمــا يظــن الـبعض-السـماء لــن يكـون حضــور الــروح القـدس يف يــوم الدينونـة 

بل سوف حيضر الروح القدس أيضاً يوم ظهوره ليدين املسكونة بالعدل، فمـن الـذي جيهـل 
ن ال يعــرف أن إكليــل الــرب هــو نعمــة الــروح الــيت َمــ ؟اخلــريات الــيت أعــدها اهللا ملــن يســتحقها

تُفاض بغزارة وتعطى بالكمال يف ذلك اليوم، الذي يوزَّع فيه اجملد الروحـي لكـل مـن ناضـل 
 نبيالً شجاعاً؟!نضاًال 

» يف بيــت أيب منــازل كثــرية«فاألجمــاد الــيت تُعطــى للقديســني وفــرية حســب القــول: 
إن جنمـــاً ميتـــاز عـــن جنـــم يف اجملـــد «)، وهـــي الكرامـــة املختلفـــة الـــيت قيـــل عنهـــا: ٢: ١٤(يـــو 

). فالــذين ُخِتمــوا بــالروح القــدس ٤٢ - ٤١: ١٥كــور ١» (وهكــذا يف القيامــة مــن املــوت

)، وعند ديدميوس الضرير (مقالة عن ٨: ١"وجه" يف النص السكندري القدمي الذي يظهر عند أثناسيوس (رسالة  )١(
) للقديس كريلس السكندري، وهو أيضًا ما يظهر يف النص ٢٣ - ٢٢: ٢٠)، وشرح يوحنا (٣٣، ٦الروح القدس 

 الث.القبطي القدمي للعهد اجلديد الذي يعود إىل بداية القرن الث
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بـــال عيـــب، هـــم  ظـــوا البـــاكورة الـــيت نالوهـــا مـــن الـــروح نقيـــةً ) وحفِ ٣٠: ٤ف ليـــوم الفـــداء (أ
قيمك علـى أحسنت أيها العبد الصاحل األمني كنت أميناً يف القليـل فسـأُ «الذين يسمعون: 

). وباملثـــــل الــــذين أحزنــــوا الـــــروح القــــدس بســــلوكهم الشـــــرير، ومل ٢١: ٢٥(مــــت » الكثــــري
الــذي أخــذوه، أو تعطــى النعمــة الــيت كانــت  يســتثمروا مــا أعطــى هلــم، ســوف ُحيَرمــون مــن

عندهم آلخرين، أو حسب تعبري واحد من اإلجنيليـني األربعـة سـوف ُيشـَطرون إىل شـطرين 
)، والشََّطُر يعين االنفصال التام عن الروح. ألن هذا التعبري ال ينطبـق علـى ٥١: ٢٤(مت 

وقســـٌم منـــه يُلقـــى اجلســـد، فهـــو ال يُشـــطر حســـب اخلرافـــات الســـائدة، فقســـٌم منـــه خيلـــص، 
للعــذاب، فالقاضــي العــادل ال يقاضــي اجلــزء بينمــا الكــل خمطــئ. وكــذلك الــنفس ال ُتشــَطر 
إىل شــطرين، بــل الــنفس جبملتهــا هــي الــيت متلــك اإلرادة اخلاطئــة، وتســتعني باجلســد لعمــل 

هــو االنفصــال التــام للــنفس عــن الــروح  -كمــا ذكــرت-إىل قســمني  رَ لكــن الشَّــطالشــر. و 
 القدس.

أنـه ال خيـتلط بالـذين ال يسـتحقونه، إالَّ أنـه بنـوٍع مـا حاضـٌر يف الـذين ُخِتمـوا ومـع 
مرًة، وهو يعمل على خالصهم إذا مـا عـادوا، وإالَّ فإنـه يُقطَـع متامـاً مـن الـنفس الـيت تـدنِّس 

لــيس يف اجلحــيم مــن يســبحون اهللا، ويف املــوت ال يوجــد مــن «نعمتــه. لــذلك الســبب قيــل: 
س)؛ ألنــه ال توجــد هنــاك معونــة مــن الــروح، فهــو لــيس حاضــراً يف  ٥: ٦(مــز » يتــذكر اهللا

 الذين ابتعدوا عن اهللا.

كيــف إذاً ميكــن االعتقــاد بــأن الدينونــة تــتم بــدون الــروح القــدس؟ والكلمــة اإلهليــة 
كـور ٢تشري إليه باعتباره جائزة األبرار، ففي ذلك اليوم ينالونه بالكمال بدالً مـن العربـون (

 وبداية الدينونة يف ذلك اليوم أيضاً تكون حرمان اخلطاة مما أخذوه.). ٥: ٥، ٢٢: ١

وهــا هــو الربهــان األعظــم علــى وحــدة الــروح بــاآلب واالبــن، فهــو قــد ُوِصــَف بــأن 
فمن الذي يعـرف أسـرار اإلنسـان غـري روح «عالقته باهللا مثل عالقة أرواحنا بنا. فقد قيل: 

)، وهـذا ١١: ٢كـور ١» (ها أحـد إالَّ روح اهللاإلنسان الذي فيه؟ وهكذا أمور اهللا ال يعرف
  يكفي.
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 الفصل السابع عشر

 

 ضد الذين يقولون إن الروح القدس

حسب مع اآلب واالبن،
ُ
 ال ي

 بل ميكن أن حنسبه كأقل من اآلب واالبن.

 
ٌ
واستخدام األعداد بشكل  عن إمياننا، ونبذة

 وحدة األقانيم يؤكد ،سليم

 

حكمـــٌة خاصــــة هبـــا، ولــــذلك فـــإن اخــــتالف للجانـــب احلســـايب ولألعــــداد  -٤١
 ).٢٠: ١كور ١» (حكمة هذا العامل«األعداد وتبايُن األرقام يهم 

 خاصـــةٌ  ولكــن النقطـــة األساســية الـــيت هتمنــا هـــي اآلتيــة: إذا كـــان لألعــداد فلســـفةٌ 
 وقيمة حسابية، فهل هلذا عالقة مبا لدينا من إميان باهللا؟

ـــــة ال ـــــذين انتفخـــــوا باحلكمـــــة العاملي ـــــون إن بعـــــض األمســـــاء ميكـــــن إن ال باطلـــــة يقول
 اســتخدامها بشــكٍل عــام، وهلــا مــدلوالت غــري حمــددة. أمــا بعــض هــذه األمســاء، فلــه مــدلولٌ 
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 دقيق مييزها عن غريها. خاصٌ 

هي اسٌم عام، وميكـن اسـتخدامها للكائنـات احليـة واجلامـدة. أمـا  » جوهر«كلمة 
أقــــل مــــن الكائنــــات  ، فهــــي اســــٌم خــــاص دقيــــق يــــدل علــــى كائنــــات معينــــة»حــــي«كلمــــة 

ـــة بـــني كلمـــة "جـــوهر" وكلمـــة "حـــي"، نـــرى أن كلمـــة  ـــزة عنهـــا. وباملقارن اجلامـــدة، بـــل متمي
 جوهر أعم وتشمل الطبائع العاقلة وغري العاقلة.

وكلمـة "إنسـان" أخـصُّ مـن ». حي«من كلمة  وكذلك كلمة "رجل" أدق وأخصُّ 
د يكـون بطـرس أو بـولس ، بل "الفـرد" أخـص مـن كلمـة "إنسـان"، فهـو قـ»إنسانية«كلمة 

 أو يوحنا. فهل ما يقصدونه يؤدي إىل توزيع ما هو عام إىل ما هو خاص؟!

إين مرتدٌد، ال أكاد ُأصدُِّق أ�م ينساقون إىل هذا احلـد مـن احلماقـة الـذي جيعلهـم 
ــــى  ــــان هلــــا إالَّ يف العقــــل القــــادر عل ــــمون اهللا خــــالق الكــــون إىل مــــدلوالٍت عامــــة ال كي يقسِّ

التـايل يقسِّـمون هــذه املـدلوالت العامــة إىل مـدلوالت خاصـة أكثــر دقـة. هــذا يف اإلدراك. وب
احلقيقــة ال يتفــوه بــه إالَّ اجملــانني. وُكفــُر هــذا التخــبط يف التفكــري واضــٌح، بــل هــو يــؤدي إىل 

 قيام برهان مضاد على ما حياولون الربهنة عليه.

ة. وغبـاوة هـؤالء إن الفروع تنحدر من جوهٍر واحد، ولذلك هي من طبيعـة واحـد
يف الرد على كالمهم الفارغ، وهذا ما جيعـل محـاقتهم ميـزة  فادحة إىل درجة أننا جند صعوبةً 

حتميهم من النقد، مثلما تعجز عن توجيـه ضـربات ألجسـام رخـوة ال تسـتطيع أن تقـاوم أو 
و ترد الضربات. وهكذا ال ميكن توجيه فكـرة صـائبة قويـة تقـوِّض غبـاوهتم. ومـا تبقـى لنـا هـ

وفســاد املقــاومني، هــذا   ،أن منـر ونعــرب يف صــمت أمــام بشــاعة كفــرهم. ولكــن حمبتنــا لألخــوة
 كله جعل الصمت مستحيًال.

 ما هي خالصة التعاليم اليت يتمسكون هبا؟! -٤٢

حنن نؤكـد «عن كربياء واليت يستخدمو�ا. هم يقولون:  مُّ فحصوا املفردات اليت تنُ ا
الكرامــة، فهــم ُحيســبون معــاً. أمَّــا املختلفــني مــن األحســن إىل أن الَعــدَّ يناســب املتســاوين يف 
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 ».األدىن، فال ميكن أن نعددهم متساوين معاً، بل نعدهم كمختلفني

ـــون ذلـــك؟ لقـــد فشـــلت يف إدراك «وعنـــدما تناقشـــت معهـــم، ســـألتهم:  ملـــاذا تقول
حكمـــــتكم غـــــري العاديـــــة. هـــــل تقصـــــدون أن الـــــذهب ميكـــــن أن نعـــــده مـــــع الـــــذهب، وأن 

ال ميكــن أن نعــده مــع الــذهب؛ ألنــه أدىن مــن الــذهب؟! وهــل يعــين ذلــك أنكــم الرصــاص 
تنســبون إىل األعــداد هــذه األمهيــة البالغــة لدرجــة أ�ــا إمــا أن ترفــع قيمــة مــا هــو رخــيص، أو 

مــع األحجــار الكرميـة، ومــا كــان  ون الـذهبَ دُّ أنــتم تُعــ حتـط مــن قيمــة مـا هــو مثــني؟! ومـن مثَّ 
كبــرية ذات األلــوان الرباقــة. ولكــن مــا الــذي ال ميكــن أن يقولــه صــغرياً وبــال بريــق مــع تلــك ال
). ويـا ٢١: ١٧(أع » لكـي يقولـوا أو يسـمعوا شـيئاً جديـداً «هؤالء الذين يقضون حيـاهتم 

 ليت هؤالء الذين يدعِّمون الُكفَر ُحيَسبون من اآلن فصاعداً مع أتباع زينون وأبيقور.

مـع األشـياء الثمينـة؟ كيـف يُعـدُّ الفلـس  املمكن لألشياء الرخيصـة» الَعدُّ «فما هو 
الُنحــاس مــع الــدينار الــذهيب؟! يقولــون إننــا ال حنســب أن لــدينا عملتــني، بــل قطعــة واحــدة 

 وقطعة ثانية.

إذاً أيٌّ مــن العملتــني ُحتســب أقــل مــن األخــرى عــددياً؟! أال تــذكرمها معــاً قطعتــني 
ني، فأنــت بــذلك تقصــد أن هلمــا تــني. إ�ــم يقولــون لــو حســبتهم قطعتــني وقلــت إ�ــم اثنتــاثن

 قيمة واحدة، أما إذا قلت واحدة واحدة، فقد قصدت أن متيز بينهما يف القيمة.

الــذهب، أم الُنحـاس؟! والـذي يَعِــدُّ  :سـب أوالً ني مــن العملتـني حيُ تـولكـن أي االثن
أو ميكنه أن يبدأ بالعملة الُنحاس دون أن يعين بذلك أن قيمتها أكثر مـن العملـة الذهبيـة، 

العكــس. وهكــذا لــن نــدخل يف تفاصــيل غبــاوهتم الشــديدة، بــل نــرد علــى النقطــة األساســية 
 يف تعليمهم.

تعــــين أن االبــــن يـَُعــــدُّ بعــــد اآلب، وأن الــــروح  ) هــــلكــــل هــــذه السفســــطة( -٤٣
هــذا يعــين تبــاين واخــتالف األقــانيم؟ أم أنكــم حتصــرون اهتمــامكم هــل القــدس بعــد االبــن، 
 بالروح القدس فقط؟
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اسـتخدام األرقـام لالبـن أيضـاً، فـأنتم تبعثـون  -من وجهة نظر واحدة-سبنا إذا ح
خمتلـــف، وهـــو يف مرتبـــة أقـــل  مـــن جديـــد التعلـــيم الفاســـد الـــذي يـــدَّعي أن االبـــن لـــه جـــوهرٌ 

ـــون إن االبـــن مل يكـــن موجـــوداً منـــذ األزل ـــايل تقول ، مث جـــاء يف (وضـــيعة عـــن اآلب)، وبالت
بشــكل واضــح وصــريح إىل التجــاديف القدميــة الــيت الزمــان. وهكــذا هبــذا األســلوب تعــودون 

 .)١(انتشرت ضد االبن الوحيد

ومقاومـــة التجـــاديف اخلاصـــة بـــاالبن يقتضـــي مـــين وقتـــاً أطـــول ال تســـمح بـــه هـــذه 
املقالة، وهو ما ال أريد أن أقوم بـه اآلن؛ ألنـين فنَّـدُت هـذا الكفـر قـدر اسـتطاعيت يف مقالـٍة 

س). ولكــن إذا كــان هــؤالء يعتقــدون أ�ــم بالَعــدِّ الــذي أخــرى (الكتــاب الثــاين ضــد أنوميــو 
اختـــاروه يقصـــدون الـــروح القـــدس، فعلـــيهم أن يعرفـــوا أن الـــروح القـــدس مثـــل االبـــن واآلب، 

باســـم «وأننـــا عنـــدما نـــتكلم عنـــه، إمنـــا نـــتكلم عنـــه مثـــل االبـــن واآلب متامـــاً. فـــنحن نقـــول: 
التســـاوي حســـبما نفهـــم مـــن ). وهـــذا يعـــين ١٩: ٢٨(مـــىت » اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس

الكلمــــات الــــيت ُتســــلَّم يف املعموديــــة. ألن عالقــــة الــــروح بــــاالبن هــــي نفســــها عالقــــة االبــــن 
بـــاآلب. وإذا حســـبنا الـــروح مـــع اآلب، واالبـــن مـــع اآلب، جنـــد أنـــه واضـــح جـــداً أن الـــروح 
ُحيســب مــع اآلب. وهــذا يعــين بــدوره التســاوي يف كــل شــيء. وطاملــا أن أمســاء األقــانيم هــي 

 اهللا الواحد، فكيف ميكن أن حنسب واحداً مـع آخـر، ونـرفض حسـاب الثالـث معهمـا؟ يف
طبيعتــه؟ أال يظــل حمتفظــاً بطبيعتــه بعــد  ،شــيٌء بالَعــدِّ  ويف كلمــة: هــل مــن املمكــن أن خيســرَ 

 مـن أن يـَُعدُّ؟ فالعدد ضروري لكـي ميكـن أن حنسـب األشـياء الكثـرية، ولكـن العـدد ال يغـريِّ 
 جساد ميكن أن نعدها أو نقيسها أو نز�ا.طبيعة أي شيء. واأل

واالســـــتعمال حيـــــتم علينـــــا أن نقـــــدِّر األجســـــاد املتصـــــلة، باملقيـــــاس، أمـــــا املنفصـــــلة 
 فنحسبها بالعدد، ولكن إذا كانت صغرية ووفرية نقدرها بامليزان.

هــــؤالء يفكــــرون يف ظــــالل الفكــــر الــــوثين املــــريض، وحيــــاولون أن يأخــــذوا منــــه مــــا 

 اإلشارة هنا إىل سابيليوس وأريوس. )١(
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ن األعــداد ميكنهــا أن حتــدد طبيعــة األشــياء، وأن العــدد حيــدد لنــا مكانــة جيعلهــم يتخيلــون أ
 .)١(األشياء وبذلك ميكنهم أن يتكلموا ردياً عن الروح القدس

  

هذا الفصل صعٌب جداً، وحجة املقاومني لإلميان هي إثبات اختالف طبيعة الثالوث الواحد جملرد أن االبن يأيت  )١(
ذكره بعد اآلب، مث بعد ذلك الروح القدس. فالعد التنازيل حسب حجة هؤالء، هو أن نبدأ باآلب نزوًال إىل الروح، أو 

عد التصاعدي هو أن نبدأ بالروح صعوداً إىل اآلب. وحجة باسيليوس هي أن العد ال يؤثر على طبيعة أي كائن، فهو ال
 مبا ميلك من طبيعة جتعله أمسى أو أقل، وقياساً على ذلك ليس العد هو النقطة اجلوهرية، وإمنا طبيعة الروح القدس.
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 الفصل الثامن عشر

 

 ما معىن اعرتافنا باألقانيم الثالثة،

وكيف حنتفظ يف نفس الوقت باإلميان الصحيح 

 بالوحدانية؟

أن الروح القدس مع دحض مزاعم القائلني ب

 بعد االبن، ولذلك هو أقل
ُّ
د
َ
ع

ُ
 ي

 

عنــدما ســلَّمنا ربُّنــا صــيغة اإلميــان بــاآلب واالبــن والــروح القــدس، مل يقــرن هــذه  -٤٤
ل باســم األول والثــاين والثالــث، وال أشــار إىل واحــد واثنــني وثالثــة، بــل النعمــة بعــدٍد، فهــو مل يُقــ

اخلـالص، حـىت أننـا خنلـص باإلميـان، ومبعرفتنـا بأمسـاء منحنا نعمة معرفة اإلميـان الـذي يقودنـا إىل 
ــا أولئــك الــذين  ــا العــدد، فقــد اخرتعــه العقــل كوســيلة حلصــر الكميــات. أمَّ األقــانيم املقدســة. أمَّ

ضــد اإلميــان. ومــع أن األشــياء ال  جيلبــون الــدمار علــى أنفســهم، فرييــدون اســتخدام طريقــة العــدِّ 
عـــددي، إالَّ أن أولئـــك يـــرون اســـتخدام  اآلخـــر يف تسلســـلٍ  بعـــد الًَّ تتغـــري إذا ُحســـِبت عـــددياً ُكـــ

 العدد يف الكالم عن الطبيعة اإلهلية، وبذلك يتجاوزون اإلكرام الالئق بالبارقليط.
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لكن يا سـاديت احلكمـاء، إن الـذي هـو فـوق اإلدراك هـو فـوق احلسـاب واألعـداد 
هللا الــذي ال يُنطـــق، بطريقـــة أيضــاً. وقـــد قــدَّر العربانيـــون هــذا، وحبكمـــٍة ووقـــار، كتبــوا اســـم ا

 خاصة، وهكذا عملوا على اإلعالن عن جمده الفائق فوق كل الكائنات.

إذا شئت أن تستخدم األعداد، فأنت حر، ولكن ال تشـوِّه اإلميـان، بـل احـرتم مـا 
هـو فــوق بالصـمت، أو إن شــئت أن تقـول عــدداً صـحيحاً، فــاهللا واحـد هــو اآلب الواحــد، 

 القدس الواحد.واالبن الواحد، والروح 

وحنــن نعلــن عــن كــل أقنــوم علــى حــدة، وإن كــان جيــب علينــا اســتخدام األعــداد، 
 فإننا ال نسمح ألنفسنا بأن حتملنا قواعد احلساب إىل تعدد اآلهلة يف الوثنية.

حنــن ال جنمــع باإلضــافة واحــد زائــد واحــد، وبــذلك نتــدرج مــن الوحــدة إىل  -٤٥
ن، ثالثــة، وال نقــول أوالً وثانيــاً وثالثــاً، بــل مكتــوب: الكثــرة. كمــا أننــا ال نقــول واحــد، اثنــا

). ومل نسمع قط حىت هذا اليوم عن إلـٍه ثـاٍن، بـل ٦: ٤٤(إش » أنا اهللا األول وأنا اآلخر«
ننــا نعبــد اإللــه مــن اإللــه، ونعــرتف بتمــايُز األقــانيم، ويف نفــس الوقــت نتمســك بالوحدانيــة. إ

غــــري جمــــزَّأٍ نــــراه يف اهللا  اً واحــــد اً عــــددة، بــــل جــــوهر مت وال نبــــدد الالهــــوت بتجزئتــــه إىل أقســــامٍ 
اآلب، واهللا االبن الوحيد. ووحدٌة بال انقسام؛ ألن االبن يف اآلب، واآلب يف االبـن، وهـو 
مــا ينفــي وجــود اخــتالف بينهمــا، بــل جيعلهمــا جــوهراً واحــداً. وبالتمــايُز مهــا االثنــان أقنــوٌم 

 واحدة، مها واحد.وأقنوم، وباالشرتاك يف الطبيعة اإلهلية ال

 كيف إذاً ومها واحد وواحد ليسا اثنني؟

الســـبب هـــو أننـــا نتحـــدث عـــن َمِلـــٍك واحـــٍد، وعـــن صـــورته. وهـــذا ال يعـــين وجـــود 
َمِلكني. فال السلطة وال القدرة أو اجملد ينقسم، بل السيادة والسلطة احلاكمـة هـي واحـدة. 

قـدَّم إىل الواحـد، ولـيس إىل تعـدد ويف الالهوت نفس الوضع؛ ألن اجملـد الـذي نقدِّمـه هللا، يُ 
اآلهلة، ألن إكـرام صـورة امللـك هـو إكـرام امللـك. ويف حالـة امللـك والصـورة، فـإن الفـرق بـني 
امللــك والصــورة هــو يف الطبيعـــة، إذ هــي متثــل امللــك. أمَّـــا يف حالــة اآلب واالبــن، فالطبيعـــة 
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مـا يف الالهـوت، فالطبيعـة اإلهليـة واحـدة. ويف الفنـون حيـاول الفنـان أن يرسـم َشـَبهاً ُمتقنـاً، أ
بسيطة غري مركبة. فـإن الوحـدة بـني اآلب واالبـن هـي وحـدة قائمـة علـى الشـركة يف اجلـوهر 
اإلهلــي، بينمـــا الوحـــدة بــني امللـــك والصـــورة هــي وحـــدة يف املالمـــح فقــط. واحـــٌد هـــو الـــروح 

 د له.القدس الذي هو واحٌد مع اآلب الواحد، والكل هو الثالوث املبارك املسجو 

وواضـٌح بشــكٍل كــاٍف، أن الــروح القــدس قــائٌم يف شــركة اجلــوهر مــع اآلب واالبــن؛ 
ألنه ال ُحيسب ضمن اخلليقة املتعددة، بل نتكلم عنـه كواحـٍد ال مثيـل لـه يف اخلليقـة. وكمـا 
أن اآلب واحــد، واالبــن واحــد، كــذلك الــروح القــدس واحــد، وهــذا جيعلــه بعيــداً متامــاً عــن 

ألن الفكــر الســليم ال يســمح لنــا بــأن نضــع الواحــد الــذي ال مثيــل لــه،  الطبيعــة املخلوقــة؛
ــا الــروح القــدس،  ركَّبــة القائمــة يف كثــرة مــن األجســاد. أمَّ

ُ
ــب مــع اخلليقــة امل ركَّ

ُ
والبســيط غــري امل

 ال مثيل هلا. فهو ُمتَّحٌد مع اآلب واالبن يف وحدةٍ 

علــــى الشــــركة يف ومـــا ذكرنــــاه ســــابقاً، لــــيس هــــو املصــــدر الوحيــــد للرباهــــني  -٤٦
لــيس » مــن اهللا«)، ومعــىن ١٢: ١كــور ١» (هــو مــن اهللا«اجلــوهر، بــل ألن الــروح القــدس 

ـــدقيق ١٢: ١١كـــور ١مثـــل الكـــالم عـــن اخلليقـــة الـــيت هـــي أيضـــاً مـــن اهللا ( )، بـــل املعـــىن ال
املتعارف عليه، وهو أنه صار من اهللا، ليس بالوالدة مثـل االبـن، وإمنـا مثـل النفخـة الصـادرة 

. ولكــن الفــم هنــا ال يعــين مطلقــاً، ذلــك العضــو يف اجلســد، وال نفخــة الفــم الــيت مــن الفــم
تتبدد مبجرد خروجها من الفـم، بـل هـو الفـم علـى املسـتوى اإلهلـي الـذي منـه يصـدر الـروح 
القـــدس أقنومـــاً حيَّـــاً متميـــزاً بطبيعـــة التقـــديس الفائقـــة. وهكـــذا ميكننـــا أن نـــدرك وحدتـــه مـــع 

 يانه اإلهلي غري املدَرك، فوق القدرة على التعبري.اآلب واالبن، بينما يظل ك

ويقال عن الروح القدس إنه روح املسيح لتأكيد عالقتـه اإلهليـة بـاالبن، كمـا قيـل: 
ــ« ). فــالروح هــو وحــده ٩: ٨(رو » ن مل يكــن فيــه روح املســيح فهــو لــيس منــه (املســيح)َم

 ).١٤: ١٦(يو » دينهذا ميجِّ «د الرب حسبما قيل: الذي ميجِّ 

(يـو » روح احلـق«لكن ذلك التمجيد ليس مثل متجيد اخلليقة، بل ميجِّده؛ ألنـه و 
ــــن احلــــقَّ يف ذاتــــه بكــــل وضــــوح. وكــــروح احلكمــــة، يعِلــــن يل عظمتــــه ١٧: ١٤ ) الــــذي يُعِل
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ي) يعلِـن ). وألنـه البـارقليط (املعـزِّ ٢٤: ١كـور ١» (املسيح الذي هو قوة اهللا وحكمة اهللا«
ظهر يف كرامته عظمـة الـذي منـه انبثـق ، ويُ )١(بن) الذي أرسلهيف ذاته صالح البارقليط (اال

 (اآلب).

ولكي ندرك أن الروح القدس ليس مثل اخلليقة، وال منها، علينا أن منيِّز بـني اجملـد 
الــذايت الــذي يشــعُّ مــن ذات اهللا مثــل إشــعاع نــور الشــمس، واجملــد الــذي يُعطــى حبريــة ملــن 

 يستحقه، وهو جمٌد يضاف من اخلارج.

: ١(مــال » االبــن يكــرم أبــاه والعبــد يكــرم ســيده«واملثــال الواضــح، هــو مــا قيــل إن 
). وإكرام العبد هو ما تقدِّمه اخلليقة ،أمـا اإلكـرام اآلخـر الـذي ميكـن أن يقـال إنـه إكـرام ٦

أنــا جمَّـــدتك علـــى «املتســاويني يف الكرامـــة، فهــو مـــا حيققــه الـــروح القــدس. وكمـــا قــال ربنـــا: 
)، يقـــــال نفـــــس الكـــــالم عـــــن ٤: ١٧(يـــــو » ي أعطيتـــــين قـــــد أكملتـــــهاألرض، العمـــــل الـــــذ

ــ«البــارقليط  ). وكمــا أن االبــن ١٤: ١٦(يــو » دين ألنــه يأخــذ ممــا يل ويعلنــه لكــمذاك ميجِّ
ـــد مـــن ِقَبـــل اآلب كمـــا قـــال:  )، أيضـــاً ٢٨: ١٢(يـــو » دك أيضـــاً دتك وســـوف أجمِّـــجمَّـــ«ميجَّ

ب واالبـن، وبشـهادة االبـن الوحيـد عنـه الـيت ميجَّد الروح، فالشركة يف اجلوهر اليت له مـع اآل
(مـت » كل خطية وجتديف يغفر للناس، أما التجديف على الروح فلن يغفـر«يقول فيها: 

٣١: ١٢.( 

ـــا، وحنـــدِّق النظـــرَ  -٤٧ ـــيت فين ـــالقوة ال يف مجـــال صـــورة اهللا غـــري  وعنـــدما نســـتنري ب
ٍذ افــرتض أنــه فينــا روح عندئــاملنظــور، ومــن الصــورة نبلــغ إىل اجلمــال الفــائق الــذي لألصــل، 

للذين حيبون رؤية احلق قوة معاينة الصورة، فـال تكـون هـذه  فة بال انفصال، وفيه يعطياملعر 
 رؤية خارجية، بل فيه هو (الروح القدس)، قائداً أولئك إىل األمام إىل املعرفة الكاملة.

ٌد )، أيضــاً ال يقــول أحــ٢٧: ١١وكمــا أنــه ال أحــد يعــرف اآلب إالَّ االبــن (مــت 

ندرك أن املسيح يدعى أيضاً البارقليط. وكل ما  ٧: ١٦نا ويوح – ٢٦: ١٥ويوحنا  – ٢٦، ١٦: ١٤من يوحنا  )١(
 يريد القديس باسيليوس أن يؤكده هنا هو أن الروح كبارقليط، إمنا يأيت لكي يكمل عمل املسيح.
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)، ومل يقـــــل بواســـــطة الـــــروح ٣: ١٢كـــــور ١» (بـــــالروح القـــــدس«إن يســـــوع هـــــو الـــــرب إالَّ 
القدس، بل يقول بالروح القدس؛ "ألن اهللا روح والذين يسجدون لـه، فبـالروح واحلـق جيـب 

). كما هو مكتوب، "يف نورك نعـاين النـور"، أي باسـتنارة الـروح ٢٤: ٤أن يسجدوا" (يو 
 -) ٩: ١يــــو  - ٩: ٣٦(مــــز » لكــــل إنســــان آت إىل العــــامل النــــور احلقيقــــي الــــذي ينــــري«

وهــذا يوصِّـــلنا إىل أن الــروح القـــدس هـــو الــذي يعلـــن يف ذاتــه جمـــد االبـــن الوحيــد، وأنـــه هـــو 
 الذي مينح للساجدين احلقيقيني املعرفة احلقيقية هللا.

إذن طريـــق معرفتنـــا بـــاهللا يبـــدأ بـــالروح الواحـــد مـــن خـــالل االبـــن الواحـــد إىل اآلب 
حد، ولكن بعكس ذلـك، يصـلنا الصـالح اإلهلـي وقداسـة اهللا وجمـد امللكـوت مـن اآلب الوا

. ويف كــــال االجتــــاهني يظهــــر االعــــرتاف باألقــــانيم، وال )١(بــــاالبن الوحيــــد يف الــــروح القــــدس
 اإلميان احلق بالوحدانية. هكُ نتَ يُ 

بقصـد  أمَّا أولئك الذين يعتمدون على فلسفة األعداد ويقولون أول وثان وثالث،
إظهـــار اخـــتالف األقـــانيم، فعلـــيهم أن يعرفـــوا أ�ـــم جيلبـــون مبـــدأ تعـــدد اآلهلـــة مـــن ضــــالل 

 الوثنية، وحياولون إدخاله يف الهوت املسيحيني النقي.

وضــالل االعتمــاد علــى األعــداد ظــاهر؛ ألنــه يــؤدي إىل االعــرتاف بــأكثر مــن إلــه، 
ليم الــذي ســلَّمه إلينــا الــرب. وكــل ويصــبح مثــة إلــه أول وثــان وثالــث. أمَّــا حنــن فيكفينــا التســ

ن ميـــزج بـــني هـــذا التســـليم واملعرفـــة الغريبـــة، فإنـــه لـــيس أقـــل جرمـــاً يف تعـــدِّي الشـــريعة مـــن َمـــ
 الوثنيني الضالني.

م للروح القدس، ففي الكالم عن  )١( هذه الفقرة على قدر كبري من األمهية؛ أل�ا تشرح لنا معىن الصلوات اليت تقدَّ
 ميكن أن تبدأ الصالة بالروح القدس، فاالبن، فاآلب. أمَّا الكالم عن اخلالص فيمكن أن تبدأ الصلوات عطايا اهللا

باآلب، فاالبن، فالروح القدس. ومن هذا يظهر أن ترتيب أقانيم الثالوث خاٌص باجتاه احلياة الروحية والصالة فقط. 
ن يف الروح، أو من الروح ليقوده إىل االبن فاآلب. ومن وحسب نظرة اإلنسان الروحية، ميكنه أن يطلب من اآلب باالب

هنا نفهم أن عبارة اآلب واالبن والروح القدس، هي عبارة خاصة باالعرتاٌف باإلميان وباخلالص، وليس برتتيب أقانيم 
 الثالوث.
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يكفي ما قلناه بـأ�م ضـالون يف زعمهـم بـأن وحـدة اجلـوهر، وهـي أسـاس الشـركة، 
باألعــداد، ولكــن مــن أجــل ال عالقــة لــه بالتقســيمات الســابقة، وال يــدخل حتــت االهتمــام 

أول، يصـبح أقـل  فلنفرض جدالً أن َمـن ُحيسـب ثانيـاً بعـد أي شـيءٍ  ،مقاومة تطرف هؤالء
مــن األول، فمــا هــي النتيجــة؟ هــذا مــا حتســمه األســفار املقدســة، فقــد قيــل اإلنســان األول 

 مل يكــن الروحــاين أوالً «مــن الــرتاب فهــو أرضــي، اإلنســان الثــاين الــرب مــن الســماء وأيضــاً: 
)، فــإذا كـان الثـاين حســب القـول اإلهلــي ٤٦: ١٥كـور ١» (بـل اجلسـداين وبعــده الروحـاين

 ،أرفــــع بكثــــري مــــن األول، فقــــد ا�ــــارت فكــــرهتم متامــــاً؛ ألن الروحــــاين جــــاء بعــــد اإلنســــاين
 والسماوي بعد الرتايب.
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 الفصل التاسع عشر
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 ضد القائلني بأن الروح ال ي

 

ت صــحيحاً، ولكــن اجملــد ال يُعطــى للــروح القــدس يقولــون: لــيكن مــا ذكــر  -٤٨
ـــــنفس الطريقـــــة الـــــيت يُعطـــــى هبـــــا لـــــآلب واالبـــــن، فـــــال جيـــــب أن يُـــــ ذكر معهـــــم يف نفـــــس ب

 الذكصولوجيات.

: ١ولكــن، مــن أيــن نســتمد األدلــة علــى كرامتــه اإلهليــة الــيت تفــوق كــل إدراك (يف 
كشـــهادة حســـنة علـــى )، إذا كانـــت شـــركته مـــع اآلب واالبـــن ال تكفـــي القنـــاع املقـــاومني  ٧

 مقامه اإلهلي؟!

ننــا نســتطيع أن نــدرك بشــكل ســليم إوأقــل مــا ميكــن أن نقولــه يف هــذا الصــدد هــو 
طبيعته اإلهلية وقدرته الفائقة، بتأمـل ألقابـه وأعمالـه العظيمـة وعطايـاه الصـاحلة الـيت يعطيهـا 

روح أفواهنـا «اً )، وأيضـ٢٤: ٤لنا، بـل لكـل اخلليقـة. إنـه ُيسـمَّى الـروح؛ ألن اهللا روح (يـو 
 .)١(س) ٢٠: ٤(مراثي » مسيُح الرب

). وقداســة ٢٠: ١يــو ١ويــدعى أيضــاً قــدوس؛ ألن اآلب قــدوس واالبــن قــدوس (
ب مـن اخلـارج مـن اهللا. أمَّـا قداسـة الـروح يف كيان املخلوقات، بل توَهـ اخلليقة ليست كامنةً 

ميكن أن  προσωπονهذا هو نص السبعينية، وميكن ترمجة النص إىل "روح حياتنا مسيح الرب"؛ ألن كلمة  )١(
 فم. –حياة  –تكون: شخص 

                                                           



١٣٤ 

تقــدَّس، بــل بــاحلري هــو  القــدس، فهــي متــأل طبيعتــه، ولــذلك الســبب ذاتــه، ال يُوَصــف بأنــه
 الذي يقدِّس.

)؛ ألن اآلب صاحلٌ وكل ما ينبثـق مـن اآلب ١٠: ١٤٣ويُدعى أيضاً الصاحل (مز 
 فهو صاحلٌ، وجوهر الروح هو الصالح بعينه.

)، أي ١٥: ٩٢)؛ ألن اهللا صــاحلٌ ومســتقيم (مــز ١٠: ٥١ويُــدعى املســتقيم (مــز 
ـــــو  ـــــو ٣: ١٦، ٢٦: ١٥، ١٧: ١٤احلـــــق (ي ـــــرب ()، و ٦: ٥، ي ، )١()٩ - ٨: ٣كـــــور ٢ال

؛ ألن جوهره غري متغري. ةفهو ال مييل إىل أي  جهة، وال يتغريَّ

ـــارقليط مثـــل االبـــن الوحيـــد، وكمـــا قـــال هـــو:  وأنـــا أطلـــب مـــن اآلب «ويُـــدعى الب
). وهكــذا فــإن الــروح القــدس يشــرتك يف أمســاء اآلب ١٦: ١٤(يــو » فيعطــيكم معزيــاً آخــر

لقابــــه اإلهليــــة بســــبب اشــــرتاكه يف الطبيعــــة اإلهليــــة لــــآلب واالبــــن املتنوعــــة، ويأخــــذ الــــروح أ
 واالبن.

، من أي مصدٍر آخر ميكن أن يأخذ الروحُ   ألقابه؟! وإالَّ

: ١٥س)، وروح احلــق (يــو  ١٢: ٤١نــه يــدعى املشـورة (مــز إونضـيف إىل ذلــك، 
 ).٤: ٣٣)، وروح اهللا الذي قيل إنه خيلق (أيوب ٢: ١١)، وروح احلكمة (إش ٢٦

» مأل بصلئيل بروح احلكمة اإلهلـي والفهـم واملعرفـة«صود أيضاً بأن الرب وهو املق
 س). ٣: ٣١(خر 

هذه هي أمساء الروح العظيمـة السـامية الـيت تشـري إىل قوتـه اإلهليـة وهـي ال تنطـوي 
 على مبالغة يف متجيده.

 الرب أو العدل حسب الرتمجات القدمية. )١(
                                                           



١٣٥ 

 ويبقى أن نسأل ما هي أعماله؟! -٤٩

ســتطيع أن نــدرك مــا يســبق هــي عظيمــة وفائقــة، وال ميكــن أن حنصــيها. إذ كيــف ن
عم العظيمـة الـيت األزمنة كلها؟! وماذا كان يعمل قبل أن تنشأ اخلليقة العاقلة؟! وما هـي الـنِّ 

 أعطاها للخليقة؟! وما هي قدرته اليت سوف يُظهرها يف احلياة اآلتية؟!

إنـــه الكـــائن الـــذي كـــان موجـــوداً وحاضـــراً مـــع اآلب واالبـــن قبـــل كـــل األزمنـــة. إذا 
 بعقلك إىل ما قبل األزمنة، فإنك سوف تـرى أن الـروح قبـل األزمنـة، بـل تعربُ  استطعت أن

ـــرَت يف اخلليقـــة، فـــإن القـــوات الســـمائية قـــد ثبَّتهـــا الـــروح، وهـــذا  هـــو يفوقهـــا كلهـــا. وإذا فكَّ
التثبيــت بكــل يقــني هــو عــدم االبتعــاد عــن الصــالح (اهللا). وِمــن الــروح تأخــذ هــذه القــوات 

 رهتا على التغيري إىل الشر والبقاء يف السعادة.شركتها مع اهللا، وعدم قد

ــر بــذلك.  وإذا تكلمنــا عــن ظهــور املســيح، فــإن الــروح كــان هــو الســابق الــذي بشَّ
وحضــوره يف اجلســد كــان يعــين عــدم انفصــال الــروح عنــه. عمــل املعجــزات ومواهــب الشــفاء  

مــا يعــين أن  كلهــا كــان بواســطة الــروح القــدس. إخــراج الشــياطني مت بواســطة روح اهللا. وهــو
اغتسـلتم، بـل «الشيطان صار ال شيء حبضور الروح. غفران اخلطايا بواسـطة نعمـة الـروح: 

). وشـــركتنا مـــع اهللا هـــي ٦: ٤كـــور ١» (تقدســـتم باســـم الـــرب يســـوع املســـيح وبـــروح إهلنـــا
). والقيامـــة ٦: ٤(غـــال » أرســـل روح ابنــه إىل قلوبنـــا مناديــاً يـــا أبــا اآلب«بــالروح؛ ألن اهللا 

ترســل روحــك فُيخَلقــون وجتــدد «وات هــي عمــل الــروح القــدس كمــا هــو مكتــوب: مــن األمــ
). وإذا كــان اخللــق هنـــا يعــين إعــادة املــوتى إىل احليــاة، فمـــا ٣٠: ١٠٤(مــز » وجــه األرض

ــل أعظـم قـوة عمـل الـروح القــدس. وَمـ ن الـذي جيـود باحليـاة اجلديــدة الـيت تلـي القيامـة، ويؤهِّ
 نفوسنا للحياة الروحية اآلتية؟!

ـــ ا إذا كانـــت كلمـــة خليقـــة (الـــيت أوردهـــا املزمـــور) تعـــين أن الســـاقطني يف اخلطيـــة أمَّ
يتجـددون يف احليــاة احلاضــرة، وهـذا املعــىن نفهمــه مــن الكتـاب املقــدس، ويظهــر يف كلمــات 

)، أي حتويـل احليـاة ١٧: ٥كـور ٢( "إذا كان أحد يف املسيح فهو خليقة جديـدة«بولس: 
إىل احلياة الـيت تتأمـل السـماويات، وهـو مـا يفعلـه الـروح، فـإن األرضية القائمة على احلواس 



١٣٦ 

 هذه اخلليقة اجلديدة متأل نفوسنا إعجاباً بالسماويات.

وأمــــام هــــذه احلقــــائق مــــا الــــذي جيــــب علينــــا؟ أختــــاف مــــن التكــــرمي الفــــائق الــــذي 
تقدِّمـه؟! أم ختــاف مـن التقصــري؛ ألننــا نعجـز عــن التعبــري عمـا يعطيــه الــروح، وهـو مــا يفــوق 
فكر اإلنسان وقدرتـه علـى النطـق، وبالتـايل جنـد أنفسـنا قـد قصَّـرنا يف متجيـده؟ يقـول الـروح 

 : )، فهـل هــذه كلمــات ٢٠: ١٠(أع » قــم وانـزل دون أن ترتــاب ألين أنـا أرســلتهم«َكـَربٍّ
(أع » افرزوا يل شاول وبرنابا للعمل الذي دعوهتما إليـه«شخص وضيع خائف؟! ومثلها: 

: ٣٨(إش » الـــرب اإللـــه أرســـلين وروحـــه«ات عبـــد؟! وإشـــعياء: ). وهـــل هـــذه كلمـــ٢: ١٣
س). وأرجـــوك أن ال تفهـــم  ١٤: ٤٢(إش » الـــروح نـــزل مـــن عنـــد الـــرب وقـــادهم«). و١٦

ـــأن القيـــادة هـــي عمـــل اهللا  قـــدت «أن قيادتـــه هـــي خدمـــة وضـــيعة؛ ألن اللوغـــوس يشـــهد ب
: ٨٠ز (مــــ» يــــا قائــــد مثــــل الضــــأن«)، وأيضــــاً ٢٠: ٧٧(مــــز » شــــعبك مثــــل قطيــــع الغــــنم

ومــىت جــاء البــارقليط فهــو يــذكركم بكــل شــيء «. وهكــذا عنــدما نســمع الكلمــات: )١()١
 )، فال ختطئ يف فهم معىن القيادة.٢٦: ١٤، ١٣: ١٦(يوحنا » ويقودكم إىل احلق كله

)، ونســـتنتج ٢٧ - ٢٦: ٨(رو » يشـــفع لنـــا«ولكـــن قيـــل عـــن الـــروح إنـــه  -٥٠
قـــل مـــن الـــذي يســـمع الشـــفاعة ويعطـــى مـــن هـــذا أن الـــذي يشـــفع يســـأل، وبالتـــايل فهـــو أ

 بالتايل، فالروح أقل من اهللا يف الكرامة.

» علـى ميـني اهللا اآلب يشـفع لنـا«ولكن، هل مسعت ما قيل عن االبن الوحيد إنه 
(إذا كــان -)؟ إذاً ال خنطــئ يف فهــم معــاين الشــفاعة؛ ألن الــروح القــدس فيــك ٣٤: ٨(رو 

ن العميـــان ويقودنـــا إىل إختيـــار األفضـــل، فإنـــه منـــا حنـــوال حتســـب أنـــه، إذ يعلِّ  -حقـــاً فيـــك)
أن تفقــد العقيــدة  -بســبب الفهــم اخلــاطئ-يصــبح بــذلك أقــل مــن اهللا. ال تســمح لنفســك 

الصـــحيحة املقدســـة اخلاصـــة بـــالروح القـــدس. ال جتعـــل مـــن حمبـــة َمـــن ُحيســـن إليـــك وتعطفـــه 
). ٣٠: ٤ف (أ» ال حتزنـــوا الـــروح القـــدس«بـــوفرة، فرصـــة إلنكـــار اجلميـــل؛ ألنـــه مكتـــوب: 

 ).٥٣: ٨٧"وقادهم بأمان فلم يرتاعوا" (مز  )١(
                                                           



١٣٧ 

امســع كلمــات اســطفانوس بــاكورة الشــهداء وهــو يــوبخ شــعب اليهــود علــى عصــيا�م وعــدم 
ــــروح القــــدس«طــــاعتهم:  ــــتم دائمــــاً تقــــاومون ال ). وأيضــــاً يقــــول إشــــعياء: ٥١: ٨(أع » أن

أغضــب «). ويف مكـان آخـر: ١٠: ٦٣(إش » متـردوا علـى روحـه القـوي فصــار هلـم عـدواً «
 ).٧: ٢ميخا  - ٣٢ :١٠٦(مز » بيت يعقوب روح الرب

أال تكفي كل هذه االقتباسات لكي نوضِّح لك سلطانه وقوته؟ إنين أتـرك احلكـم 
للقــراء لكــي حيكمــوا مــا هــو الــرأي الــذي جيــب أن نصــل إليــه؟ هــل تعتــرب الــروح آلــًة، عبــداً، 

 ويف نفس مكانة املخلوقات، وشريكاً لنا يف العبودية؟

 يف هو أمٌر ثقيل ال ُحيَتمل مساعه.حيسب املؤمن أن جمرد اهلمس هبذه التجاد

وبعــــد كــــل هــــذا هــــل ميكــــن ألحــــد أن ُيصــــر علــــى أن الــــروح عبــــٌد؟ إن الكلمــــات 
)، أمــا ١٥: ١٥(يــو » العبــد ال يعــرف إرادة ســيده«الصــرحية تعــاِرض هــذا، ويقــول الــرب: 

: ٢كـــور ١الـــروح، فهـــو يعـــرف أمـــور اهللا متامـــاً مثلمـــا تعـــرف روح اإلنســـان أمـــوره اخلاصـــة (
١١.( 

  



١٣٨ 

 الفصل العشرون

 

 ضد الذين يقولون إن الروح ليس يف مرتبة

 العبد أو السيد، بل من األحرار

 

يقولــون إنــه لــيس عبــداً وال ســيداً، بــل حــراً. يــا للتبلــد الفظيــع، واالســتهتار  -٥١
الـــــذي يـــــدعو إىل الشـــــفقة علـــــى الـــــذين يقولـــــون هـــــذا. هـــــل أنـــــوح علـــــى جهلهـــــم أم علـــــى 

ة اإلهليــة عنــدما يقــارنون بينهــا وبــني الطبيعــة اإلنســانية، بــل جتــديفهم؟! إ�ــم يهينــون الطبيعــ
قـوا علـى الطبيعـة اإلهليـة الفائقـة اإلدراك، العـادات البشـرية الـيت تقـر إ�م جياهدون لكي يطبِّ 

بوجــود اخــتالف يف املراتــب، بــدون أن يــدركوا أنــه حــىت يف البشــرية ال يوجــد مــن ينتمــي إىل 
ـــدما يؤَخـــذون كأســـرى الطبيعـــة اإلنســـانية كعبـــد؛ ألن الب شـــر خيضـــعون إىل نـــري العبوديـــة عن

عبيــداً بســبب الفقــر، وهــو مــا آل إليــه حــال املصــريني بســبب اجملاعــة،  نحــرب، أو يصــبحو 
فصـــاروا عبيـــداً لفرعـــون، أو مبـــا حيـــدث مـــن أحـــداث ال تـــدركها احلكمـــة اإلنســـانية عنـــدما 

بيــداً ملــن هــم أحكــم بــائهم حمكومــاً علــيهم بــأن يكونــوا عآيصــبح بعــض األطفــال، وبســبب 
 ).٢٥: ٩وأفضل منهم (راجع تك 

وميكن لكـل مرفـق وعـادل أن يـدرس هـذه األحـوال ويسـتخلص منهـا إ�ـا مل تكـن 
ر أمـــوره اإلدراك وعـــاجزاً عـــن أن يـــدبِّ  كلهـــا عقوبـــة، بـــل كانـــت إحســـاناً، فمـــن كـــان نـــاقصَ 

. هـذه احلالـة اخلاصة، فمن األفضل له أن يكون عبداً لغـريه حـىت يسـتطيع سـيده أن يوجهـه
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عنــد الدفــة يــوجههم.  أو القــارب باجملــدفني والربــان جــالسٌ  ،تشــبه املركبــة الــيت يقودهــا ســائقٌ 
)، ٢٩: ٢٧ولعلــه يف هــذا اإلطــار ميكننــا أن نفهــم كيــف صــار يعقــوب ســيداً لعيســو (تــك 

لكـي يسـتفيد ذلـك االبـن الغـيب النـاقص اإلدراك مـن قيـادة أخيـه احلكيمـة رغـم أنـه مل يكــن 
)؛ ألن أبيــه حــام مل ٢٥: ٩(تــك » كنعــان عبــد ألخوتــه« هــذا. وهــذا مــا قيــل: يرغــب يف

 يكن حكيماً ومل يتعلم الفضيلة.

، أمــا الــذين غلبــوا الفقــر أو جنــوا مــن )١(عبيــداً  ويف هــذه الــدنيا فقــط يصــبح النــاسُ 
 فهـؤالء مجيعـاً أحـرار. وتبعـاً هلـذا، فعلـى الـرغم مـن أن ،احلرب ال حيتـاجون إىل قيـادة غـريهم

ن يف املرتبـة ومجيعنـا و  أننـا مجيعـاً متسـاو إنساناً يقال له سـيد وإنسـان آخـر يقـال لـه عبـد، إالَّ 
ألنـه عنــدما  ؛عبوديـة ميكنـك أن تشـري إليهـا ةفأيــ ،خلالقنـا. أمـا يف احليـاة األخـرى حنـن عبيـدٌ 

 خلق اإلنسان تطورت حياته وصار حنو العبودية.

ـــ فهـــم ال حيـــركهم  ،علـــى أحـــد ســـون ســـيادةً فـــإن الســـمائيني ال ميار  ،ا يف الســـماءأمَّ
دونـه كخـالقهم طبقــاً وميجِّ  ،م لـه االحـرتام الواجــب كسـيدالطمـع، بـل الكـل ينحــين هللا ويقـدِّ 

واهللا يطلــــب هــــذا مــــن كــــل  .)٦: ١(مالخــــي » االبــــن يكــــرم أبــــاه والعبــــد ســــيده« :للقــــول
 .)٦: ١الخـي (م» إن كنت أباً فأين كراميت؟ وإن كنت سيداً فأين مهـابيت؟« :املخلوقات

تتحــول إىل فوضــى تســتدعي الرثــاء.  ،يشــرف عليهــا اة اإلنســانية إن مل يكــن هلــا ســيدٌ واحليــ
ت أعناقهـا (عصـت) علـى اهللا ضـابط بَ دت وصلَّ وهذا ما آلت إليه القوات السمائية اليت مترَّ 

بـل ألن سـبب معصـيتها كــان  ،اخلضـوع لـه، لــيس أل�ـا مـن طبيعـة غـري خملوقــة الكـل رافضـةً 
 د على اخلالق.التمر 

عليـه؟ هـل هـو الـذي بـال  كَ لِ ن ذاك الذي تدعونه حراً؟ هل هو ذاك الذي ال مَ مَ 
أو ال يقبـل اخلضـوع ألحـد؟ ولكـن ال يوجـد يف كافـة  ،نه من السيادة علـى اآلخـرينقوة متكِّ 

 مراتب املخلوقات أحد ميكن أن يكون يف هذا الوضع.

تعد هذه الفقرة الوحيدة يف كل كتابات اآلباء اليت يدافع فيها باسيليوس عن العبودية يف إطار واحد وهو العجز  )١(
 ومع ذلك كما نرى ال يقبل باسيليوس العبودية بشكٍل مطلق. عن استخدام احلرية وانعدام اإلدراك،
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ي جتــاديف صـرحية. ولــو كــان فــإن مثـل هــذه األفكــار عـن الــروح القـدس هــ ،لـذلك
ا إذا  ). أمَّـ٩١: ١١٩(مـز » لـك عبيـدٌ  الكلُّ «ألنه مكتوب  ؛خملوقاً لصار خيدم مثل العبيد

  فهو شريكٌ  ،كان فوق كل املخلوقات
ُ
 لك.يف امل

  



١٤١ 

 الفصل احلادي والعشرون

 

 براهني من الكتب املقدسة

 
ُ
 على أن الروح ي

ُّ
 دعى الرب

 

مـع أنـه  ،هزيلـةٍ  اً لرباهـني نقـدمها ملنازلـة أسـئلةٍ ولكن ملاذا ننـال نصـراً رخيصـ -٥٢
وذلـــك  ،ال يقبـــل اجلـــدل بشـــكلٍ  ،يف مقـــدورنا أن نـــربهن علـــى اجملـــد اإلهلـــي للـــروح القـــدس

 )١(لكــن عنــدما نفعــل ذلــك لرمبــا هــاج أعــداء ؟بتقــدمي الرباهــني القويــة مــن الكتــب املقدســة
أو أي شـيء يقـع  تقطوا حجارةً وا آذا�م، والوسدُّ  ،الروح القدس وارتفع صراخهم الغاضب

 يف أيديهم ليستخدموه كسالح يف هجومهم علينا.

بـــة اهللا وإىل الــرب يهــدي قلوبنــا إىل حم«ومــا تعلمنــاه مــن الرســول أنـــه يف الشــدائد 
وإىل  ،). ومـــن هـــو الـــرب الـــذي يهـــدي قلوبنـــا إىل حمبـــة اهللا٥: ٣ تســـا٢» (ثبـــات املســـيح

 ثبات املسيح يف الشدائد؟

 الذين جيعلون من الروح القدس عبداً. ب أولئكجِ يُ لِ 

الــذي يهــدي قلــوبكم « :الرســول بَ َتــكَ لَ لــو كانــت هــذه الكلمــات عــن اهللا اآلب 

)١( Pneumatomachi .أي أعداء، أو اجملانني الذين ال يفهمون شيئاً عن الروح القدس 
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ــكَ لَ ولــو كانــت عــن االبــن  ،»إىل حمبتــه وعلــيهم البحــث عــن الشــخص  ،»وإىل ثباتــه« :بَ َت
 :ذه الفقـرة. ومثة فقرة أخرى موازيـة هلـ"الرب"م بلقب املعين هبذا الكالم الذي ميكن أن يكرَّ 

والــرب ينمــيكم ويزيــدكم يف احملبــة بعضــكم لــبعض وللجميــع علــى قــدر حمبتنــا لكــم، لكــي «
ت قلـــوبكم بـــال لـــوم يف القداســـة أمـــام اهللا أبينـــا يف جمـــيء ربنـــا يســـوع املســـيح مـــع مجيـــع يثبِّـــ

ت قلــوب املــؤمنني يطلــب منــه بــولس أن يثبِّــ ربٍّ  ). فــأيُ ١٣ - ١٢: ٣تســا ١» (قديســيه
ب ِجــــيُ يف القداســــة بــــال لــــوم يف القداســــة أمــــام اهللا اآلب ويف جمــــيء ربنــــا؟ لِ يف تســــالونيكي 

 ،سـوف يعجـزون .أولئك اللذين حيسبون الروح القدس من األرواح اخلادمة املرسلة للخدمة
متميــــز  ف فيهــــا الــــروح القــــدس بشــــكلٍ وَصــــأخــــرى يُ  ولــــذلك علــــيهم أن يســــمعوا شــــهادةً 

 ١٧: ٣كــور ٢» (الـروح كمـا مـن الـربِّ «وأيضـاً  ،»ا الـروح فهـو الـربُّ أمَّـ«وهـي  "،الربـ"بـ
وحـىت « :سوف أقتبس كلمات الرسول نفسها ،لالعرتاض عطي فرصةً ولكي ال أُ  .)١٨ -

ولكـن  ، املسـيحالربقـع نفسـه ال زال باقيـاً عنـد قـراءة العهـد القـدمي وال ينزعـه إالَّ  ،ذلك اليـوم
: ٣كـور ٢» (مـا الـرب فهـو الـروحرفع الربقع، وأعندما يرجع (الشعب اليهودي) إىل الرب يُ 

 ). ما معىن هذا القول؟١٧، ١٦، ١٤

يصــبح كمــن  ،ن يقــف عنــد املعــىن احلــريف ويشــغل نفســه حبفــظ النــاموسألن كــل َمــ
برقعـاً علـى عينيـه. وحيـدث هـذا  عَ َضـن وَ وصـار كَمـ ،صار قلبه مغلقاً باملعىن احلريف اليهـودي

اة الشـــريعة القدميــة اخلاصـــة باجلســد قـــد ن يقــرأ العهـــد القــدمي بـــأن مراعــعنــدما جيهـــل كــل َمـــ
ل إىل حقــائق يف املســتقبل عنــد جمــيء املســيح، لــت، وصــارت الشــريعة القدميــة رمــزاً حتــوَّ بطِ أُ 

وهكـذا بظهـور احلـق تـزول  .مثل املصابيح اليت تصبح عدمية اجلدوى عنـدما تظهـر الشـمس
إىل أعمـــاق  أل�ـــا حتققـــت. ولكـــن الـــذي اســـتطاع أن يغـــوص ؛وتصـــمت النبـــوات ،الشـــريعة

ن يـــرى مـــن خـــالل الربقـــع الـــذي علـــى وبعـــد أن يعـــرب غمـــوض احلـــرف كَمـــ ،معـــاين الشـــريعة
نطــق هبــا، يصــبح مثــل موســى الــذي خلــع الربقــع عنــدما ويصــل إىل األســرار الــيت ال يُ  ،عينيــه

ــ الربقــع علــى وجــه موســى هــو إشــارةٌ  ،حتــدث مــع اهللا. إذاً  ا إىل غمــوض تعــاليم الشــريعة، أمَّ
رفـــع منهـــا عنـــدما يُ  ،فهـــو العـــودة إىل الـــرب. وهكـــذا كـــل مـــن يقـــرأ الشـــريعة ،التأمـــل الروحـــي

مـن وجهـه  ويصبح مثـل موسـى الـذي شـعَّ  ،أي الروح القدس ،يعود إىل الرب ،املعىن احلريف
 نعكس عليه بسبب جتلي اهللا.ا جمدٌ 
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وكمـــا أن األشـــياء الـــيت تقـــع قريبـــاً مـــن األلـــوان الزاهيـــة تكتســـي بـــاأللوان الـــيت تشـــع 
يف الــروح القــدس، يتجلــى مبجــد الــروح إىل جمــد فــائق،  ق بثبــاتٍ ا، كــذلك الــذي حيــدِّ حوهلــ

ويستنري قلبه بنور احلق الذي يفيض من روح احلـق. وهـذا مـا يصـفه الرسـول بأنـه حتـول مـن 
أي من جمـد الـروح القـدس إىل اجملـد الـذي صـار هلـذا اإلنسـان، لـيس بقلـة وال  ،جمد إىل جمد

 .، بل بالقدر الذي يطيقه اإلنسان الذي ينريه الروح)١(بضعف وال بعدم متييز

أنـتم هيكـل اهللا وروح اهللا « :أفال ختاف أيها اإلنسان عنـدما نسـمع الرسـول يقـول
 ).١٦: ٣كور ١» (ساكن فيكم

وكيـــف  ؟»هيكـــل«م مســـكن العبــد بلقـــب فكيــف يتجاســـر الرســـول علــى أن يكـــرِّ 
�ـــا  أل إالَّ  ،)١٦: ٣تيموثـــاوس ٢ (يســـتطيع أن يعتـــرب األســـفار املقدســـة مـــوحى هبـــا مـــن اهللا

 ن تستعمل لغة من يهني الروح القدس.فعليك أن ختاف يا مَ  .ت بإهلام الروحبَ تِ كُ 

  

 التمييز هنا يعين أن ما يناله اإلنسان من جمد مع أنه يصري جمد اإلنسان، ولكنه يبقى جمد الروح القدس. )١(
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 الفصل الثاين والعشرون

 

 تأكيد شركة الروح مع اآلب واالبن

  ،بسبب املساواة
ُ
 ولكونه غري م

َ
 كٍ در

 

ال لكونـه حيمـل  ،نتعـرف علـى مسـو طبيعـة الـروح ،وباإلضافة إىل مـا ذكرنـاه -٥٣
نفس األلقاب اإلهلية اليت تعطى لـآلب واالبـن ويعمـل نفـس األعمـال، بـل ألنـه مثـل اآلب 

 واالبن ال ميكن إدراكه بالعقل.

أي ال ميكــن إدراكــه بالعقــل، ومــا يقولــه  ،ومــا قالــه الــرب عــن اآلب بأنــه مــن فــوق
 اآلب عن االبن ينطبق أيضاً على الروح القدس.

وال يعـــين  ،)٢٥: ١٧(يـــو » ن العـــامل مل يعرفـــكإب البـــار أيهـــا اآل« :يقـــول االبـــن
ولكافــة  ،فهــي أرضــية خاضــعة للمــوت ،بــل حياتنــا حنــن ،بالعــامل اخلليقــة املركبــة مــن الســماء

  اليت ال حتصى.عوامل التغريُّ 

بعــد قليــل لـن يــراين العــامل، أمــا أنــتم « :وعنـدما كــان االبــن يــتكلم عـن نفســه وقــال
وحيـاولون رؤيـة  ،ان يعين أولئك املثقلني باحلياة املادية واجلسديةك  ،)١٩: ١٤(يو » فرتونين

أن  -بســبب عــدم إميــا�م بالقيامــة-احلــق بوســائل حمسوســة فقــط. هــؤالء ســوف يعجــزون 
 يروا الرب بعيون قلوهبم.
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روح احلــق الــذي ال يســتطيع العــامل أن يقبلــه « :هــذا قيــل عــن الــروح القــدس أيضــاً 
 ).١٧: ١٤(يو » ا أنتم فتعرفونه ويكون فيكمألنه ال يراه وال يعرفه، أم

)، بــل يبقيــه ١٤: ٥ب عقلــه علـى التأمــل (عـب فاإلنسـان اجلســدي الـذي مل يــدرِّ 
مثــــل هــــذا  ،)، كمــــا لـــو كــــان غارقــــاً يف وحـــلٍ ٦: ٨مـــدفوناً يف أعمــــاق نـــزوات اجلســــد (رو 

 عن أن يتطلع إىل نور احلق الروحي. اإلنسان عاجزٌ 

اجلسـد، ال ميكنهـا  تدة للـذاأي احليـاة املسـتعبَ  ،املونفس الكـالم ينطبـق علـى العـ
بـل هـي مثـل العـني املريضـة ال تقـدر أن حتتمـل نـور الشـمس.  ،أن تقبل نعمة الروح القـدس

فــأعطى تالميــذه القــوة أن يــروا، وأن  ،م ويشــهد عــن احليــاة النقيــةفقــد كــان يعلِّــ ،أمــا الــرب
: ١٥(يــو » ب الكلمــة الــيت قلتهــا لكــماآلن أنــتم أنقيــاء بســب« :يتــأملوا الــروح، ولــذلك قــال

» ال يقــدر أن يقبلــه ألنــه ال يــراه، أمــا أنــتم فتعرفونــه ألنــه يكــون فــيكم«أمــا العــامل فهــو  ،)٣
الباســـــط األرض ومـــــا عليهـــــا، والـــــذي يعطـــــي « :). ولـــــذلك يقـــــول إشـــــعياء١٧: ١٤(يـــــو 

). وكـــــل الـــــذين ٥٠: ٤٢(إش » الشـــــعب نســـــمة (الـــــروح) ولكـــــل الـــــذين يدوســـــون عليهـــــا
 هلم بأ�م يستحقون نعمة الروح القدس. دَ هِ سون على األمور األرضية هم الذين شُ يدو 

 ،فماذا جيب أن يكون اعتقادنا يف الروح القدس الذي ال يسـتطيع العـامل أن يقبلـه
إكـرام ميكـن أن نقدمـه  ويتأملونه عندما ينـالون نقـاوة القلـب؟ وأيُ  ،بل يراه القديسون فقط

 له؟

  



١٤٦ 

 رونلفصل الثالث والعشا

 

 
ٌ
 له تعداد صفات الروح القدس هو متجيد

 

ألن املـالك الـذي وقـف أمـام  ؛حمـدودة ننا نعتقد بأن املالئكة هي كائنـاتٌ إ -٥٤
). كمـــا أن ٢٦: ٨، ٣: ١٠كرنيليـــوس مل يكـــن يف نفـــس الوقـــت واقفـــاً أمـــام فيلـــبس (أع 

يف بــه  املــالك الــذي خاطــب زكريــا عنــد مــذبح البخــور، مل يكــن موجــوداً يف مكانــه اخلــاص
ويف نفـس الوقـت  ،فقـد كـان يعمـل يف حبقـوق ،ا الـروح القـدسالسماء يف نفس الوقت. أمَّ 

: ١س) ومـع حزقيـال عنـد �ـر خـابور ( ٢: ٢٠ويف السـجن مـع إرميـا ( ،يف دانيال يف بابل
أيـن أذهـب مـن روحـك « :وأيضـاً قيـل ،)٧: ١(حك » ألن روح الرب ميأل املسكونة) «١

أنـا معهـم يقـول « :ويف كلمـات النـيب .)٧: ٢٩(مـز » ختبـئومن وجهك (حضورك) أيـن أ
). فمــن هــو ذلــك احلاضــر يف كــل ٥ - ٤: ٢(حجــي » يف وســطكم الــرب وروحــي حاضــرٌ 

هـل هـي متـأل الكـل، أم حمـدودة باملكـان والزمـان  مع اهللا؟! ومـا هـي طبيعتـه؟ وحاضرٌ  مكان
 مثل املالئكة؟!

بيعـــة اهللا، وهـــو غـــري حمـــدود يف نـــه مثـــل املالئكـــة، فلـــه طإأن يقـــول  ال يقـــدر أحـــدٌ 
 ؟يف عطاياه، أال نرفعه ومنجده يف األعمال، صاحلٌ  العظمة، قادرٌ 

 ؟دهأال يدعونا هذا أن إىل أن منجِّ 

وال نســـــتطيع أن نتوقـــــف عـــــن أن نعـــــدد  ،واجملـــــد هـــــو أن أعمالـــــه العظيمـــــة فائقـــــة



١٤٧ 

عنــدما منجــد فهــي تلخــص لنــا جمــده. ألننــا  ،أو أن نــذكر صــفاته ،الصــاحلات الــيت تنبــع منــه
اهللا اآلب وربنــا يســوع املســيح االبــن الوحيــد، فكــل مــا نقــدر عليــه هــو أن نعطــي هلمــا اجملــد 

 .)١(بتعداد القوات واألمور الفائقة اليت ختص كل منهما

  

الفقرات اليت يدافع فيها باسيليوس عن الروح القدس، وال يوجد فرق يف الكالم عن الروح هذه الفقرة من أهم  )١(
القدس بأن له طبيعة اهللا ووصفه بأنه اهللا، وإن كان يف الواقع وصف الروح القدس بأن له طبيعة اهللا، هو تعبري أكثر دقة 

 من جمرد وصفه اهللا.

                                                           



١٤٨ 

 الفصل الرابع والعشرون

 

 براهني على غباوة الذين يرفضون

 متجيد الروح

 
َّ
 ،دة يف اخلليقةوباملقارنة باألشياء املمج

 التمجيد يليق بالروح القدس ح أنيتض

 

ــــــ .)٥: ٨(مــــــز » اإلنســــــان يكلــــــل باجملــــــد والكرامــــــة« -٥٥ ا اجملــــــد والكرامــــــة أمَّ
بـل يوجـد جمـد  ،)١٠: ٢لكـل إنسـان يعمـل اخلـري (رو  ىعطـفهمـا املواعيـد الـيت تُ  ،والسـالم

ويشـري صـاحب  .)٤: ٩(رو » الـذين هلـم التبـين واجملـد... والشـريعة«خاص لبيت إسـرائيل 
» اسـتيقظ يـا جمـدي«وأيضـاً  ،)١٢: ٢٩(مـز » جمدي يسبحك«به  خاصٍّ  ملزامري إىل جمدٍ ا

للقمــر والنجــوم  وجمــدٌ  ،خــاص بالشــمس وحســب تعبــري الرســول يوجــد جمــدٌ  .)٨: ٥٧(مــز 
كـور ٢يف جمـد ( ،وهي خدمـة الدينونـة ،)، بل كانت خدمة العهد القدمي٤١: ١٥كور ١(
٩: ٣.( 

 



١٤٩ 

ـــفــإذا كانـــت كـــل هـــذه األشـــياء مت ـــجَّ د الـــروح القـــدس؟! د، فلمـــاذا ترفضـــون أن ميجَّ
فكيـف  ،)٨: ٣كـور ٢ن خدمة العهد اجلديد هي خدمة جمـد الـروح (إلكن الرسول يقول 

باجملــد؟! هــل يكــون جمــد الصــديق عظيمــاً حســب  جــديرٍ  ن الــروح القــدس نفســه غــريُ إيقــال 
 وال جمد للروح القدس حسب اعتقادكم؟ ،)٥: ٢١(مز  تعبري املزامري

جتلـــب علـــى أنفســـنا  ،حقيقـــي تؤكـــده هـــذه الرباهـــني ف إذن �ـــرب مـــن خطـــرٍ كيـــ
 خطية ال ميكن أن �رب منها؟!

ـــرب ـــ ،وإذا كـــان اإلنســـان الـــذي خيلـــص بأعمـــال ال ـــرب (مـــز ميجِّ د الـــذين خيـــافون ال
 فهل ميكن أن يرفض اجملد الذي يليق بالروح؟! ،)١٥

 واالبن.د، ولكن ليس مع اآلب نه ميجَّ إجييبون ويقولون حسناً، 

أخـــرى للـــروح غــــري املكانـــة الـــيت حــــددها  ولكـــن مـــا الســـبب يف أن نعطــــى مكانـــةً 
أن حنـرم شـركة اجملـد، ذاك الـذي يف   يفأي غري مكانـة اآلب واالبـن؟ مـا هـو السـبب  ،الرب

يف االعـــرتاف باإلميـــان، يف معموديـــة الفـــداء، يف  ،يف جـــوهر الالهـــوت :ككـــل شـــيء مشـــرتِ 
 ؟فاض على الذين أكملوا الطاعةم اليت تُ عَ ويف النـِّ  ،سنيالقدي صنع املعجزات، يف سكىن

: ٢٨ فال توجد موهبة واحدة ميكن أن تعطـى للخليقـة بـدون الـروح القـدس (مـت
ـــــط ١ - ١١: ٨ رو - ١١: ١٢ كـــــور١ - ١٩   ميكـــــن أن ينطـــــق أحـــــدٌ ال بـــــل  ،)٢: ١ب

منــــا مــــن إذا مل حيصــــل علــــى معونــــة الــــروح حســــبما تعلَّ  ،دفاعــــاً عــــن املســــيح واحــــدةً  كلمـــةً 
 .)٢٠: ١٩خملصنا (مت أناجيل ربنا و 

ويقبـل االسـتهانة بكـل مـا  ،شخصاً واحداً نال شركة الـروح القـدس ومل أعرف بعدُ 
أو ينسى اشرتاك الروح القدس يف كـل شـيء مـع اآلب واالبـن أو يفصـله عـن اآلب  ،ذكرته

 واالبن.

 



١٥٠ 

أمــا  ،دةٌ مســتعبَ  لكــن كــل اخلليقــة ؟فــأين نضــعه؟! أمــع اخلليقــة ،فــإن كنــا ننالــه ،إذن
» وحيـــث روح الــــرب فهنـــاك احلريــــة«فهـــو الســــيد احلـــر كمــــا هـــو مكتــــوب  ،الـــروح القــــدس

 .)١٧: ٣كور ٢(

 ،قــدمها ضــد القــائلني بـأن الــروح القــدس خملــوقنومـا أكثــر الرباهــني الــيت ميكـن أن 
ولكننــا ســوف نؤجــل ذلــك، ألننــا إذا شــئنا أن نقــدم كــل مــا لــدينا مــن بــراهني خاصــة هبــذا 

وهــو مــا  ،ســوف نضــطر إىل إطالــة الكــالم ،علــى احتجــاج املقــاومني دال ســيما الــر  املوضــوع
 ، حىت نظل يف إطار موضوعنا هذا.)١(يتعب القارئ. ولذلك خصصنا له مقالة خاصة

بطبيعتــه مثــل اآلب واالبــن،  صــاحلٌ  لــنفحص كــل نقطــة علــى حــدة. الــروحُ  -٥٦
 الح.تار الصختأما املخلوقات فهي تشرتك يف الصالح عندما 

فتنــــال  ،)، أمــــا املخلوقــــات١١ - ١٠: ٢كــــور ١يعــــرف كــــل أســــرار اهللا ( الــــروحُ 
 إعالناً عنها بواسطة الروح القدس.

: ٥تيمــــو ١هــــو يقــــيم األمــــوات وحييــــي مــــع اهللا اآلب الــــذي خيلــــق وحييــــي الكــــل (
والـــذي أقـــام يســـوع مـــن األمـــوات ســـوف حييـــي أجســـادكم "واملســـيح الواهـــب احليـــاة  ،)١٣

خـرايف تســمع صــويت... وأنــا أعطيهــا «وأيضــاً  ،)١١: ٨(رو » الســاكن فــيكماملائتـة بروحــه 
الـروح «ألنـه قيـل  ؛ولكـن الـروح يعطـي احليـاة األبديـة ،)٢٨ - ٢٧: ١٠(يـو » أبدية حياةً 

الـروح هـو الـذي حييـي، اجلسـد ال « :والـرب يشـهد ،)١٠: ٨(رو » حياة لكـم بسـبب الـرب
وتنسـبه  ،صـل الـروح عـن قوتـه اإلهليـة احملييـةفكيـف ميكـن أن تف ،)٦٣: ٦(يـو » يفيد شـيئاً 

 إىل اخلليقة احملتاجة إىل احلياة؟!

 مَ 
ُ
ن هـو بكلمـة اهللا الصـاحلة؟! َمـ ومل يتغـذَّ  ،املواهب السماوية مَ دِ ك الذي عَ احِ مَ ن هو امل

 ؟ الذي يريد أن يفصل الروح عن الالهوت وحيسبه مع اخلليقةإالَّ  ،احملروم من الرجاء السماوي

 وأريوس وأنوميوس".املعروفة بالعنوان "ضد سابيليوس  ٢٤العظة  )١(
                                                           



١٥١ 

ن إو  ،ن الــــروح القـــــدس فينـــــا كمجــــرد عطيـــــة مـــــن اهللاإحكون ويقولـــــون ميــــا -٥٧
 العطية ال ميكن أن تنال ذات التكرمي الذي يناله الواهب واحملسن.

ألن شــريعة روح احليــاة هــي  ؛ولكنــه عطيــة احليــاة ،ن الــروح هــو عطيــة اهللاإ ،وحقــاً 
الـروح القـدس   حـلَّ ألنكـم سـتنالون قـوة مـىت«). وعطيـة القـوة ٢: ٨اليت جعلتنا أحراراً (رو 

نا اهللا اآلب حنن البشـر ابنـه أمل يعطِ  ؟). فهل لذلك السبب تستهني به٨: ١ (أع» عليكم
بــل بذلــه ألجلنــا، فكيــف ال يهــب لنــا  ،الــذي مل يضــن بابنــه« :ولــذلك قيــل ،الوحيــد عطيــةً 

لتعــرف األشــياء «ويف موضــع آخــر قيــل عــن ســر التجســد  ،)٣٢: ٨(رو » معــه كــل شــيء
 ؟)١٢: ٢ كور١» (نا جماناً من اهللاليت وهبت ل

ــــذلك  فرصــــةً  ،خــــذون مــــن حمبــــة اهللا العظيمــــة وشــــفقتهيصــــبح الــــذين يتَّ  ،وطبقــــاً ل
اهللا  األنه أعطانـا احلريـة ألن نـدعو  ؛هؤالء يقاومون الروح .نكراناً من اليهود للتجديف أشدُّ 

هــذه العطيــة يصــبح  . وبســبب"ا أيهــا اآلبأرســل اهللا روح ابنــه إىل قلوبنــا صــارخاً أبَّــ«آبانــا 
 .ذين نالوهصوت الروح القدس هو نفسه صوت ال
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 الفصل اخلامس والعشرون

 

 
َ
 ت

َ
 عمِ ست

ُ
 "،يف"املقدسة حرف اجلر  ل األسفار

 من "،اءبال" أو حرف اجلر
ً
 "،مع" بدال

 جند أن 
ً
 العطف "واو"وأيضا

 "مع" نفس معىن هلا

 

ة يف الكــــالم عــــن ســــتعمل األســــفار املقدســــتيســــألوننا ويقولــــون: كيــــف مل  -٥٨
كتعبـري » فيـه«مع اآلب، بل أن األسفار تتحاشاه متاماً، وتستعمل  دٌ الروح القدس أنه ممجَّ 

 مناسب.

(مـن املكانـة) الـيت  أفضـل ال يعين مكانةً » يف«من ناحييت أنا أؤكد أن حرف اجلر 
 ،سـليم ت بشـكلٍ َمـهِ إذا فُ  ،»يف«ألن  ؛، بـل العكـس صـحيحيشري إليها حرف اجلـر "مـع"

حتـــل حمـــل » يف«حيـــث أن  -كمـــا الحظنـــا مـــن قبـــل-عـــين املكانـــة الســـامية. وهـــذا ظـــاهر ت
 :وأيضـاً  ،»باحملرقـات«مـن بـدًال  ،)١٣: ٦٦(مـز » دخـل بيتـك مـع احملرقـاتأ«مثل » مع«
 ،خـــــرجهم ومعهـــــم فضـــــة وذهـــــبأأي  ،)٣٧: ١٠٥(مـــــز» وأخـــــرجهم يف فضـــــة وذهـــــب«



١٥٣ 

وتوجـد فقـرات  . خترج يف جنودناأي ال ،)٩: ٤٤(مز » أنت ال خترج مع جنودنا« :وأيضاً 
 .أخرى مماثلة تفوق احلد

وباختصــار أريــد أن أعــرف مــن هــذه الفلســفة الناشــئة، مــا هــو اجملــد الــذي يعطيــه 
عون أ�ــم وجــدوا هــذا التعبــري ألن املقــاومني يــدَّ  ؛»يف«إذا اســتخدم  ،الرســول للــروح القــدس

اجملــد لــك أيهــا «وجية تقــول نين مل أجــد مطلقــاً ذكصــولإفــ ،ومــع ذلــك ؟يف الكتــب املقدســة
وهــي الذكصــولوجية الــيت يســتعملها أعــداء الــروح  ،»بنــك الوحيــد يف الــروح القــدسااآلب ب

القدس أكثر من اهلواء الـذي يتنفسـونه. حقـاً ميكـن أن جنـد عبـارات الذكصـولوجية متفرقـة، 
اجملــد لــآلب م فيــه قــدَّ أن يقــدموا لنـا نصــاً كــامالً مــن األســفار املقدسـة يُ  اولكـن لــن يســتطيعو 

فعلــيهم أن يعلنـوا لنـا أيــن  ،يف الـروح القـدس. وهكـذا إذا أوردوا برهانــاً مـن املصـادر املكتوبـة
كنا حنـن مبـا عنـدنا مـن فعلـيهم أن يقبلـوا متسُّـ ،كوا مبا عنـدهم مـن عـاداتجيدو�ا. وإذا متسَّ 

 عادات.

 »يف« :ننـــــا جنـــــد أن املـــــؤمنني يســـــتخدمون يف الذكصـــــولوجيات التعبـــــريينإ -٥٩
 .قني أن كليهمـــا يـــؤدي ذات اهلـــدف مـــن تقـــدمي اجملـــد الكامـــل للـــروح القـــدسمـــوثِّ » مـــع«و

وهـــو مـــا يتفـــق مـــع  ،»مـــع«وجيـــب علينـــا أن نســـد أفـــواه املقـــاومني باســـتعمال حـــرف اجلـــر 
فـــإذا  ،»الـــواو«وميكـــن أن حيـــل حمـــل  ،ا املقـــاومونهـــوال يهامج ،اســـتعمال األســـفار املقدســـة

بــولس مــع ســلوانس "فــإن هــذا مثــل  ،)١: ١(تســا » بــولس وســلوانس وتيموثــاوس« :قلــت
ـــاوس ـــواو .»مـــع تيموث ـــا ظـــاهرة ســـواء باســـتعمال ال ـــة هن ـــرب  .»مـــع«و أ ،واملعي وقـــد قـــال ال

وإذا قلــــت اآلب واالبــــن مــــع  .)١٩: ٢٨ (مــــت» اآلب واالبــــن والــــروح القــــدس« :نفســــه
عض بـالواو أو فهل اختلف املعىن؟! إن ارتبـاط أمسـاء األقـانيم مـع بعضـها الـب ،الروح القدس

  املعىن ألن الشواهد على ذلك عديدة.ال يغريِّ » مع«

» نعمة ربنـا يسـوع املسـيح وحمبـة اهللا اآلب وشـركة الـروح« :وعلى سبيل املثال تقرأ
: ١٥(رو » وأيضاً أنا أناشدكم باسم ربنا يسوع املسيح وحمبـة الـروح« ،)١٣: ١٣كور ٢(
 فمــا هــو الفــرق؟! أنــا ال أرى فرقــاً بــاملرة، إالَّ  ،»الــواو«بــدالً مــن » مــع«وإذا اســتعملنا  .)٣



١٥٤ 

ـــ ونـــرفض  ،ل واو العطـــف إلظهـــار قـــوة الوحـــدةإذا كانـــت قواعـــد اللغـــة اجلامـــدة جتعلنـــا نفضِّ
 على أ�ا أقل يف تأكيد الوحدة.» مع«

 ،طويــل فلســت أظــن أننــا حنتــاج إىل خطــابٍ  ،ولكــن ألنــه جيــب الــدفاع عــن إمياننــا
وإمنــا علــى أمــور خمتلفــة متامــاً  ،وال علــى هــذه الكلمــة ،رفلــيس علــى هــذا احلــ واجلــدال قــائمٌ 

 يف القوة واملعىن.

ـــ» الـــواو«أو  ،ومـــع أن اســـتعمال حـــروف اجلـــر فـــإن املقـــاومني  ،اً للعطـــف لـــيس مهمَّ
وأحيانـاً مـن الكنيسـة،  ،وحدهم هـم الـذين يهتمـون باصـطياد كلمـة أو حـرف مـن هنـا وهنـاك

م الرباهــني الــيت  أنــين ســوف أقــدِّ ناســب جــداً، إالَّ م "مــع"ولكنــين رغــم اقتنــاعي بــأن اســتعمال 
 ، إالَّ )١(ألنــه يــدحض شــر ســابليوس "؛مــع"تــدل علــى أن أبائنــا كــان لــديهم اقتنــاع باســتعمال 

ؤكـد وجـود األقـانيم تألن واو العطـف  ؛ز األقـانيمفـالواو حتـدد متـايُ  ،»الـواو«أنه ال خيتلف عن 
أنـا واآلب « :أيضـاً  ،)٢٣: ١٤(يـو  "آلب نـأيت إليـهأنـا وا" :الثالثة مثلما نرى يف هذه العبـارة

بتأكيــد الربهــان علــى الشــركة األزليــة الــيت » الــواو«عــن » مــع«ومتتــاز  .)٣٠: ١٠(يــو » واحــد
ال انقطــاع فيهــا. ولعلنــا نالحــظ نفــس االســتعمال يف الكــالم عــن األمــور اإلنســانية. فحــرف 

ـــ» الـــواو«العطـــف  ـــخ العمـــل الواحـــد املشـــرتك بـــني االثيرسِّ  ،»مـــع«ا احلـــرف نـــني أو أكثـــر، أمَّ
وأحبـــــر بـــــولس مـــــع تيموثـــــاوس إىل « :كمـــــا هـــــذه العبـــــارة  ،فـــــيعلن االشـــــرتاك نفســـــه يف العمـــــل

بعمـل  واوبـذلك نؤكـد أن الكـل قـام ،»ا ختيكي وأونسيموس فأرسال إىل كولوسـيمقدونية، أمَّ 
فـــإن أمهيـــة  "،عرســـال مـــأو أُ  ،ذهبـــا مـــع« :واحـــد اشـــرتكوا فيـــه. وإذا افرتضـــنا أن العبـــارة قيلـــت

العمــــل  "الـــواو"هـــي اشـــرتاك كـــل واحـــد مـــع اآلخـــر يف العمـــل نفســـه، وبـــذلك تؤكـــد » مـــع«
ــ ،اجلمــاعي فتؤكــد اشــرتاك كــل فــرد علــى حــدة يف العمــل الواحــد الــذي اشــرتك فيــه » مــع«ا أمَّ

 ،تقضــي علــى هرطقــة ســابليوس أكثــر مــن أي كلمــة أخــرى» مــع«الكــل. ومــن هــذا نــرى أن 
ة أخرى مضادة متاماً هلرطقة سابليوس، أي تلـك الـيت تفصـل االبـن ولكنها تقضي على هرطق

 سابيليوس أنكر التمايُز بني األقانيم، وعلَّم بوجود أقنوم واحد. )١(
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 .)١(عى وجود فاصل زمين بني كل أقنوموتدَّ  ،ن االبنععن اآلب، والروح القدس 

 فإن الفرق الظاهر جداً هو ما يلي: ،»يف«إذا قارنا ذلك حبرف اجلر  -٦٠

 ،»حبـروا مـعأ«كمـا نقـول   ،اشرتاك كل األطـراف يف عمـل واحـد» مع«بينما تؤكد 
 ،كالعالقـة نفسـها بـني العمـل املشـرتَ » يف«، يؤكد حرف اجلـر "اشرتكوا مع"، و"سكنوا مع"

 "ســــكنوا يف"أو  ،»أحبــــروا يف« :وبــــني الــــذين اشــــرتكوا يف العمــــل. ألننــــا علــــى الفــــور نقــــول
أو السكن يف املنزل. فالعالقة نفسها هي ما حيرص حـرف  ،للداللة على استعمال السفينة

 ،يف املوضــوع علــى تأكيــده. هــذا هــو الفــرق بــني االســتعمالني، وإذا دقــق أحــدٌ » يف«اجلــر 
مــن الوقــت لكــي أحبــث يف اســتخدام حــروف  متســعٌ  أخــرى. ولــيس لــديَّ  رمبــا أضــاف أمثلــةً 

 اجلر.

فعلــيكم أن توقفــوا املعــارك الضــارية الــيت بــال  ،تؤكــد الشــركة» مــع«طاملــا أن  ،لكــن
تعبـرياً سـليماً، » مع«امليزة اليت ذكرناها واليت جتعل  وعلى الرغم من .هدنة ضد هذا احلرف

ــ أن َمــإالَّ  م ويقــدِّ  ،يف الذكصــولوجيات» مــع«بــدالً مــن » الــواو«ل اســتخدام حــرف ن يفضِّ
فليفعــل هــذا وال  ،اجملــد لــآلب واالبــن والــروح القــدس حســب نــص اإلجنيــل وصــيغة التعميــد

لون قطـع ألسـنتهم قـاومني يفضِّـاعرتاض ألحد. ومـن األفضـل أن نتفـق علـى هـذا، ولكـن امل
مـن أجـل » يف«لني استخدام حرف اجلر وحياربوننا بال هوادة مفضِّ  ،على قبول حرف الواو

ومـن  ،»يف الـروح«قـدموا اجملـد هللا يلون أن إنقاص كرامة الروح القدس اإلهلية. ولذلك يفضِّـ
ف سوف يبتـدأ حىت نؤكد أن هذا احلر  ؛بتوسع» يف«املفيد أن نشرح استخدام حرف اجلر 

 وا به.ن أن يزجُّ و من االستخدام اخلاطئ الذي حياول املقاوم

  يف تقدمي اجملد للروح القدس.» يف«وسوف نرى كيف يشرتك معنا حرف اجلر 

اإلشارة هنا إىل األريوسية وما تفرَّع عنها من هرطقات. وحجة باسيليوس أن "مع" تنفي وجود فرتة زمنية بني اآلب  )١(
 واالبن والروح القدس.
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 الفصل السادس والعشرون

 

 "يف" استعماالت حرف اجلر

 
ُ
 بالروح القدس اإلميان الصحيح بناسِ ت

 

أراه، ولكـن، مـا أكثـر معانيـه.  ، هكـذا»يف«ما أصـغر وأبسـط حـرف اجلـر  -٦١
 وكل املعاين املتنوعة تساعد على التعبري الصحيح عن عقيدتنا يف الروح القدس.

فــال  ،عــن القضــايا الرئيســية علــى هــذا النحــو: الشــكل يف املــادة )١( الفلســفةتعــربِّ 
 والعادة تثبت يف الذي يتأثر. ،والقوة كامنة فيما تقدر عليه ،مادة بال شكل

ــــوألن الــــرو  ل الكائنــــات العاقلــــة ويعطيهــــا القــــدرة علــــى ح القــــدس هــــو الــــذي يكمِّ
ه الــــروح القــــدس ميكــــن أن نشــــبِّ  ،فمــــن هــــذه الزاويــــة بالــــذات ،الوصــــول إىل غايــــة اكتماهلــــا
)، بـل ينقـاد ١٢: ٨(رو » ال حييـا حسـب اجلسـد«ألن الـذي  ؛بالشكل بالنسبة للكائنات

 ،)٢٩: ٨ إىل صـــورة ابـــن اهللا (رو تغـــريَّ ألنـــه ي ؛يـــدعى ابـــن اهللا ،)١٤: ٨(رو » بـــروح اهللا«
 أي يصبح روحانياً.

ألن  ؛ه عمـل الـروح القـدس بقـوة اإلبصـار يف العـني السـليمةوكذلك ميكن أن نشـبِّ 

 ).١١، ٨: ٨)، (٩، ٣: ٨س"، وإىل أرسطو "ما بعد الطبيعة" (اإلشارة هنا إىل أفالطون يف "حوار طيماو  )١(
                                                           



١٥٧ 

ين يف أفســس ذللــ يعملــه يف تنقيــة الــنفس يشــبه قــوة اإلبصــار. وهــذا مــا جعــل بــولس يصــل
يظــل  ،ي يــتعلم الفــن). وكمــا أن الــذ١٧: ١أف » (تســتنري عيــو�م بــروح احلكمــة«لكــي 

دائمــاً، ولكــن ال تعمــل  حاضــرةً  -يف الــذي يقبلهــا-تظــل  ،فيــه، هكــذا نعمــة الــروح القــدس
يف النفس بشكل دائم. ألن الفن يظل كامناً يف الفنان، ويعمل فقـط عنـدما يسـمح الفنـان 

دائمـــاً يف الـــذين يســـتحقون عملـــه،  هـــه. هكـــذا الـــروح القـــدس، حاضـــرٌ لقـــوة الفـــن بـــأن توجِّ 
 يعمل حسب االحتياج يف النبوة، أو الشفاء، أو القوات األخرى. ولكنه

وميكــن أن نضــيف تشــبيهاً آخــر، فكمــا أن الصــحة واحلــرارة كامنــة يف اجلســد مــع 
لكنـــه ال يســـكن  ،القـــوات األخـــرى، لـــذلك بشـــكل دائـــم يكـــون الـــروح القـــدس يف الـــنفس

نالوهــــا. واملثــــال  جيحــــدون النعمــــة الــــيت -بســــبب عــــدم ثبــــات إرادهتــــم-بفاعليــــة يف الــــذين 
) ويف الســبعني شــيخاً مــن أبنــاء ١٤: ١٦صــم ١الواضــح علــى ذلــك نــراه يف شــاول امللــك (

 ).٢٥: ١١إسرائيل، ما عدا الذين ظل الروح القدس فيهما وحدمها (عدد 

 ه هذين االثنني.شبِ ن يُ ويظل هكذا يف كل مَ 

 ،القلــــبيف  ن فكــــرةً والــــروح القــــدس يســــكن يف الــــنفس مثــــل اإلدراك الــــذي يكــــوِّ 
وأحياناً يتحول إىل كلمـة ينطقهـا اللسـان، وهكـذا يكـون عملـه عنـدما يشـهد ألرواحنـا (رو 

)، أو عنــــدما يــــتكلم ٤: ٤(غــــال  "ا أيهــــا اآلبأبَّــــ"أو عنــــدما يصــــرخ يف قلوبنــــا  ،)١٦: ٨
» ح أبــيكم هــو الــذي يــتكلم فــيكملســتم أنــتم املتكلمــني، ولكــن رو « :ا، كمــا قيــلعنَّــ نيابــةً 
 ).٢٠: ١٠ (مت

ـــأن الـــروح  هـــو مثـــل الكـــل احلاضـــر يف  -بالنســـبة لتوزيـــع املواهـــب-وحنـــن نعتقـــد ب
ولكـن لكـل واحـد موهبتـه حسـب النعمـة الـيت  ،األجزاء، ألننا مجيعـاً أعضـاء بعضـنا الـبعض

ولـــذلك ال تقـــدر العـــني أن تقـــول لليـــد، لـــيس يل حاجـــة « ،)٦ - ٥: ١٢ب لنـــا (رو توَهـــ
ـ ،)٢١: ١٢كـور ١» (إليك وال الـرأس للـرجلني ال حاجـة إليكمـا ل جسـد وإمنـا الكـل يكمِّ

م كـل عضـو لآلخـر اخلدمـة الضـرورية الـيت تـأيت مـن املواهـب. ويقـدِّ  ،املسيح يف وحدة الـروح
ت االهتمـام بَـهِ وأعضـاء وُ  ،)١٨: ١٢كـور ١واهللا وضع األعضاء يف اجلسد حسبما شـاء (



١٥٨ 

العطـف املتبـادل.  مقـدِّ ت) حسب الشـركة الروحيـة الـيت ٢٥: ١٢كور ١باألعضاء األخرى (
فرحـــت معـــه بـــاقي  ،عضـــوٌ  مَ كـــرِ ، تأملـــت معـــه بـــاقي األعضـــاء، وإذا أُ ولـــذلك إذا تـــأمل عضـــوٌ 

). وكمــــا أن األجــــزاء يف الكــــل، هكــــذا حنــــن كــــل فــــرد منــــا يف ٢٦: ١٢كــــور ١األعضــــاء (
 ).١٣: ١٢كور ١» (اعتمدنا إىل جسد واحد بروح واحد«ألننا مجيعاً  ؛الروح

فـــالروح  ،فهـــو حـــقٌ  ،يبـــدو غريبـــاً، ولكنـــه مـــع ذلـــك مـــا ســـوف أقولـــه اآلن، -٦٢
ســوا، وســوف نــرى أن هــذا التشــبيه (أي مقــر أو مكــان) بأنــه مقــر الــذين تقدَّ  عــادةً  فُ وَصــيُ 

ـــ ،ال حيـــط مـــن كرامـــة الـــروح القـــدس  ،فالكلمـــات الـــيت تصـــف اجلســــد ،دهبــــل بـــاحلري ميجِّ
روحياً. ولذلك جنـد  ولكنها تكتسب معىنً  ،دم بسبب وضوحها يف األسفار املقدسةستخَ تُ 

وعـــن  ،س) ٢: ٧١(مـــز » ومكانـــاً حصـــيناً  يكـــن خملصـــ«ف بأنـــه يف املـــزامري أن اهللا يوَصـــ
 س). ٢١: ٣٣(خر » هوذا موضع يل وصخرة ألقف عليها« :الروح قيل

 ،والــيت صــارت ملوســى ،املكــان هــو الرؤيــا الداخليــة الــيت يعطيهــا الــروح ،وبوضــوح
والـذي قيـل  ،ذا هو املكان اخلاص بالعبادة احلقيقيةستطاع أن يرى اهللا بشكل ظاهر. وهاف

احـــرتس مـــن أن تصـــعد حمرقاتـــك يف كـــل موضـــع... ولكـــن يف املكـــان الـــذي خيتـــاره « :عنـــه
ــــذبائح ١٤ - ١٣: ١٢(تــــث » الــــرب إهلــــك ). ومــــا هــــي هــــذه العبــــادة احلقيقيــــة ســــوى ال

روح ويف أي موضــــع تقـــــدمها؟! يف الـــــ ؟س) ١٤: ٥٠أي ذبيحـــــة التســــبيح (مـــــز  ،الروحيــــة
الســاجدون احلقيقيــون يســجدون « :وممــن تعلمنــا ذلــك؟ مــن كلمــات الــرب نفســه .القــدس

إن الــرب يف « :وقــال ،وقــد رأى يعقــوب هــذا املكــان ،)٢٣: ٤(يــو » لــآلب بــالروح واحلــق
وكــل قــديس هــو  ،ن الــروح هــو مكــان القديســنيإ ،). وحقــاً ١٦: ٢٨(تــك » هــذا املكــان

�ــم إولــذلك قيــل  ،وهــيكالً لســكىن اهللا ذاتــه ذبيحــةً م ألنــه يقــدِّ  ؛حقــاً مكــان الــروح القــدس
نــــتكلم يف املســــيح يف « :). وهكــــذا يــــتكلم بــــولس يف املســــيح١٩: ٦كــــور ١هيكــــل اهللا (

أنـتم تطلبـون برهـان املسـيح « :). بل واملسيح يتكلم يف بـولس١٧: ٢كور ٢» (حضرة اهللا
يضــاً الــروح يــتكلم وأ ،). وهكــذا يــتكلم بــولس يف الــروح٣: ١٣كــور ٢» (الــذي يــتكلم يفَّ 

 ).١١: ١بط ١، ٢: ١٤كور ١فيه (



١٥٩ 

خمتلفــة (عــب  نــه فــيهم بطــرقٍ إفقــد قيــل  ،ا عــن صــلة الــروح باملخلوقــاتأمَّــ -٦٣
ـــروح بـــاآلب واالبـــن، فاإلميـــان الصـــحيح يعلِّ  ،)١: ١ ـــا أن نقـــول ولكـــن عـــن صـــلة ال ـــه إمن ن

ن فــيهم الــروح اضــة يف الــذين يســكمعهمــا أكثــر مــن أنــه فيهمــا. ونعمــة الــروح القــدس الفيَّ 
ا كيانـه األزيل �ا يف الذين يقدرون أن يقبلـوه. أمَّـإيهم، ميكن أن نقول إلس واليت تصل القد

 لفـاظفهو مـا ال نسـتطيع أن نتأملـه بـدون األ ،قبل الدهور وقيامه مع االبن يف ذات اجلوهر
  عن شركته األزلية.اليت تعربِّ 

دم سـتخَ يناسبه مـن صـفات. ولـذلك يُ   عنه مباعربَّ يُ  ،وكل ما يتطلب االحتاد األزيل
ـــ» مـــع«حـــرف اجلـــر  ـــة علـــى عـــدم االنفصـــال. أمَّ » يف«ا إذا اســـتخدمنا حـــرف اجلـــر للدالل

ـإالوحدة. واألمثلة على ذلك نقول  على فداللةً  وال مينـع  ،بالنـار ىن احلـرارة يف احلديـد احملمَّ
ن نقـــول الصـــحة مـــع وال مينـــع أ ،ن احلـــرارة مـــع النـــار. وأيضـــاً الصـــحة يف اجلســـدإأن نقـــول 

النفس. ويصـبح مـن الواضـح أنـه طاملـا أننـا نقصـد الشـركة اخلاصـة والطبيعـة الـيت ال انفصـال 
 فهو يؤكد عدم االنفصال. ،»مع«فالتعبري املناسب جداً هو  ،فيها

للبقـاء أو الضـياع بسـبب  رضـةً فـال تصـبح عُ  ،ا حيث تفيض نعمة الروح القـدسأمَّ 
ب للمخلوقــات مــن بالنعمــة الــيت توَهــ خــاصٌّ  ســتعمالٌ فهــو ا ،»يف«اســتعمال حــرف اجلــر 

الروح القدس. ومع أن النعمة تبقى دائماً يف الذين يثبتون، أل�م يقبلون علـى اخلـري دائمـاً، 
 الذين يشرتكون يف الروح.» يف«فالنعمة  ،»يف« أننا نتمسك باستخدام حرف اجلر إالَّ 

إذا  ،لــذلك ؛»مــع اآلب واالبـن«نـه إفنقـول  ،أمـا إذا تأملنـا يف كرامــة الـروح اإلهليــة
ا منَّــ فهــذا ال حيــدد مرتبــة الــروح، بــل هــو اعــرتافٌ  "،يف الــروح القــدس"منا الذكصــولوجية قــدَّ 

الـروح » يف«فالقدرة على التمجيـد هـي  ،ده بذواتنابأننا ال نستطيع أن منجِّ  وإقرارٌ  ،بضعفنا
 مـننـا علـى مـا أعطـاه لنـا الروح نسـتطيع أن نقـدم الشـكر إلهل» يف«). وحنن ٥: ٣كور ٢(

م فإننـــا مبـــا أخـــذنا نقـــدِّ  ،وســـواء أخـــذنا قلـــيالً أم كثـــرياً  ،وعلـــى تطهرينـــا مـــن الشـــر ،إحســـان
). وهكـــذا يصـــبح مـــن الواضـــح أن أحـــد اســـتعماالت ١٥: ١٣ذبيحـــة التســـبيح هللا (عـــب 

 . الشكر حسب اإلميان الصحيح يف الروح القدسميهي تقد» يف«حرف اجلر 



١٦٠ 

يقـــول كـــل إنســـان مـــع الرســـول بـــولس أظـــن أن روح اهللا  وألـــيس مـــن الصـــواب أن
 أن اإلنســــان ومــــع أن الــــبعض قــــد ال تعجبــــه هــــذه الكلمــــات، إالَّ  ؟)٤: ٧كــــور ١» (يفَّ «

وقد صرت حكيماً بواسطة نعمة اهللا لـذلك أنـا  ن روح اهللا يفَّ إ«الذي يشهد لنفسه قائًال: 
» بـــالروح القـــدس الســـاكن فينــــا احفـــظ الوديعــــة الكرميـــة«وأيضـــاً ميكـــن أن نقـــول  ،»دهجمِّـــأُ 
بــل وكــل  ،س) ٨: ٤» (روح اهللا فيــه«وهــذا يناســب دانيــال الــذي قيــل  ،)١٤: ١تيمــو ٢(

 الذين يشبهونه يف الفضيلة.

ننــا نــرى اآلب إفكمــا أننــا نقــول  ،»يف«آخــر حلــرف اجلــر  اســتعمالٌ هنـاك و  -٦٤
ألن الـروح يعمـل فينـا  ؛حننا نرى االبن يف الروح، هـذا نعرفـه مـن السـجود بـالرو إيف االبن، ف

ت بعــادات عَ دِ فنعــرف معــىن الكلمــات الــيت قيلــت للمــرأة الســامرية الــيت ُخــ ،ونســتنري بــالنور
ولكــن ربنــا أرشــدها إىل مــا هــو أفضــل  ،حمــددةٍ  ت أن الســجود هللا هــو يف بقعــةٍ وظنَّــ ،بلــدها
هـــو  فهـــا أن احلـــقفعرَّ  ،)٢٤: ٤(يـــو » بـــالروح واحلـــق«جيـــب أن يكـــون  ن الســـجودَ إبقولـــه 
 ؛م لـآلب أيضـاً تقـدَّ  هـي عبـادةٌ  ،أي االبـن ،ن عبادة صورة اهللا اآلبإوقد سبق وقلنا ذاته. 

لوهيـــة الـــرب يســـوع املســـيح. إألنـــه يعلـــن يف ذاتـــه  ؛نقـــول نفـــس الشـــيء عـــن الـــروح القـــدس
ن عنهمـا. وَمـ فهو غـري منفصـلٍ  ،لآلب واالبن هو سجودٌ  ،السجود للروح القدس ،ولذلك

ن يصــــبح يف وَمـــ ،القـــدس ال يســــتطيع أن يســـجد لـــآلب واالبــــن يفصـــل نفســـه عــــن الـــروح
ألنــــك ال تقــــدر أن تفصــــل النــــور عــــن  ؛ يوجــــد مــــا ميكــــن أن يفصــــله عــــن اهللافــــال ،الــــروح

 باســتنارة الــروح. وطاملــا أنـــه كــذلك ال ميكــن أن تــرى صــورة اهللا الغــري املنظــور إالَّ   ،املرئيــات
ألن النــور هــو الــذي يســبب الرؤيــة،  ؛غــري مســتطاع ملــن يــرى الصــورة أن يفصــلها عــن النــور

فــالروح  ،باســتنارة الــروح القــدس يف رســم اجلــوهر» هبــاء جمــد اهللا«نــرى  ،هكــذا بكــل يقــني
فنـرى التطـابق بـني االبـن  ،)٣: ١يرفعنا ملشاهدة ذاك الذي هو رسم اجلـوهر واخلـتم (عـب 

 والروح.
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 الفصل السابع والعشرون

 

 "،مع" أصل استعمال حرف

 غري املكتوب يف التسليموما هو معناه 

 يف الكنيسة

 

يناســب متامــاً كــل األفكــار اخلاصــة » يف«ن حــرف اجلــر إيقــول املقــاومون  -٦٥
وبــذلك  ،»يف الــروح«بــدالً مــن » مــع الــروح«بــالروح القــدس. ويســألوننا: ملــاذا يســتخدمون 

 ح الكنيسة باستخدامها؟وال تصرِّ  ،ال فائدة منها جديدةً  تصنعون عبارةً 

ســــتخدم ال يُ » يف«ن حــــرف اجلــــر إن قبــــل أن قلنــــا يف هــــذه املقالــــة وقــــد ســــبق مــــ
 لكالم عن اآلب واالبن أيضاً.لستخدم أيضاً بشكل خاص للروح القدس وحده، بل يُ 

شـيئاً  صُ نقِ ال يُـ» يف«وأعتقد أننا شرحنا بالكفاية كيـف أن اسـتخدام حـرف اجلـر 
 الــذين فســدت عقــوهلم. ج إالَّ مــن كرامــة الــروح القــدس، بــل يرفــع القلــب إىل العلــى وال يــزع

مـــــع تعبـــــريات  أن اســـــتخدامه منســـــجمٌ و  ،ومعنــــاه» مـــــع«أن نتتبـــــع أصـــــل اســـــتخدام  يوبقــــ
 األسفار املقدسة.
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بعضـــها يســـتند علـــى  ،العقائـــد واملمارســـات الـــيت تقبلهـــا وحتفظهـــا الكنيســـة -٦٦
ان وهــــذان مهــــا دعامــــة اإلميــــ ،وهــــو تســـليم الرســــل ،والــــبعض قبلنــــاه ســــراً  ،التعلـــيم املكتــــوب

ال ســيما مــن تــوفرت لــه خــربة  ،نفــس القــوة. وهــذا ال يعــرتض عليــه أحــد اوهلمــ ،الصــحيح
ســتقر مــن عــادات يف الكنيســة علــى ايســة. وحنــن ال نســتطيع أن نــرفض مــا مبمارســات الكن

أو أن قيمتهــا صــغرية. وإذا رفضــنا  ،مكتــوب أســاس أن هــذه العــادات ال تســتند إىل برهــانٍ 
بـال معـىن. واملثـال  ل التعلـيم إىل اسـمٍ إلجنيل نفسه، بل حنوِّ فسوف جنرح ا ،عادات الكنيسة

مــا هــو املصــدر املكتــوب  :مــه يف هــذا الشــأن عــن موضــوع هــام وعــامعلــى مــا أريــد أن أقدِّ 
ويطلبـون  ،الـذين يثقـون بربنـا يسـوع املسـيح -بعالمـة الصـليب-نرشـم  نمنا منـه أالذي تعلَّ 

 ؟»املعمودية«اخلالص يف 

 منا أن نتجه إىل الشرق أثناء الصالة؟توب الذي علَّ وما هو املصدر املك

 كلمــات اســتدعاء الــروح القــدس يف  -كتابــةً -وَمــن مــن اآلبــاء القديســني تــرك لنــا 
 اإلفخارستيا على اخلبز والكأس؟

أو مـا هـو مكتـوب يف اإلجنيـل، بـل  ،ال نكتفـي مبـا كتبـه الرسـل ،وكما هو معروفٌ 
وتعتــرب أســس اخلدمــة.  ،ناها هلــا قيمــة عظمــىوتبــدأ وتنتهــي بكلمــات أضــف ،خدمــة القــداس
 إلينا يف التعليم غري املكتوب. مٌ وكل هذا مسلَّ 

وطريقــة قبــول وتعميــد  ،ن تقــديس ميــاه املعموديــة واملــريونإفــ ،وباإلضــافة إىل ذلــك
 هل هلا مصدر مكتوب؟! ،املوعوظني

 ن؟ أي التسليم السري؟أليس مصدر كل هذا هو ما ال يعلَ 

ســـحة املـــريون؟ وأيضـــاً مـــا هـــو املصـــدر متنـــا مِ كتوبـــة الـــيت علَّ مـــا هـــي الكلمـــات امل
وميكــن أن نســأل عــن العــادات  ،املكتــوب الــذي حيــدد أن تكــون غطســات املعموديــة ثالثــة

صــدر املكتــوب مــا هــو امل ،األخــرى اخلاصــة باملعموديــة مثــل جحــد الشــيطان وكــل مالئكتــه
 الذي يعلن لنا هذا؟
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احـتفظ بـه اآلبـاء الـذي و  ،ني غـري املعلَـلسـرِّ أليس كـل ذلـك مـن التعلـيم العظـيم وا
فيحفظـــون بـــذلك هيبـــة األســـرار؟  ؛املتشـــككون واملتطفلـــون هلكـــي ال يعرفـــ ؛تامـــة يف ســـريةٍ 

وال حـــىت تســـجيله  ،فالـــذي ال جيـــوز إعالنـــه لغـــري املعمـــدين هـــو مـــا ال نســـمح هلـــم حبضـــوره
 مكتوباً.

كـــل أجـــزاء ومـــاذا كـــان قصـــد موســـى العظـــيم عنـــدما مل يســـمح للشـــعب بـــدخول  
ومســـح بـــدخول الـــدار  ،ن غـــري األطهـــار يقفـــون خـــارج األســـوار املقدســـةإخيمـــة االجتمـــاع؟ 

 ملن هم أطهار.» الرواق األول«اخلارجية 

أل�ــم اســتحقوا أن  ؛فهــم وحــدهم الــذين مســح هلــم بــدخول اهليكــل ،ا الالويــونأمَّــ
 ،ت للكهنـة وحـدهمفظَـد حُ فقـ ،ا الذبائح واحملرقات وباقي اخلدمة الكهنوتيةأمَّ  .خيدموا اهللا

ــ حمــددة لكــي  ويف ســاعةٍ  ،يف الســنة واحــدةً  فقــط بــدخول قــدس األقــداس، مــرةً  لواحــدٍ  حَ ومسُِ
أدرك أن مـا  ،مـن املنظـر. وموسـى يف حكمتـه ودهشـةٍ  يتطلع إىل قـدس األقـداس يف عجـبٍ 

ــــ .مصــــريه االحتقــــار يف النهايــــة ،ل احلصــــول عليــــهبصــــار ويســــهُ يقــــع حتــــت األ ا االهتمــــام أمَّ
 طبيعي ملا هو بعيد املنال. فهو حنوٌ  ،واحلفظ

وعلـــى نفـــس الـــدرب ســـلك الرســـل واآلبـــاء الـــذين أرســـوا دعـــائم الشـــرائع الكنســـية 
ــ ؛وحفظــوا هيبــة األســرار وكرامتهــا باإلبقــاء عليهــا ســراً وعــدم إذاعتهــا ف عــرَ ن ويُ ألن مــا يعَل

د التســليم غــري وهــذا هــو الســبب يف وجــو  ،يفقــد هيبتــه وال يصــبح ســراً  ،لــدى عامــة النــاس
ــ ن حــىت ال تصــبح مــن توافــه األمــور ن وال تــدوَّ املكتــوب الــذي فيــه عقائــد وممارســات ال تعَل

 للكل. مىت صارت مألوفةً 

نعلنــه والثــاين  ،. األوىل حنــتفظ هبــا يف صــمتيزاناالعقيــدة والتعلــيم مهــا شــيئان متمــ
مـــن ســـتار  . والغمـــوض الـــذي حيـــيط بالعقيـــدة يف الكتـــاب املقـــدس هـــو ضـــربٌ للعـــامل كلـــه

ذا حنـن نتجـه وهذا فائدة هلم. وهكـ ،السرية، فتصبح صعبة الفهم لكي يتعلم القراء احلرص
للـوطن  ولكن قليًال منا يفهمـون أن االجتـاه إىل الشـرق هـو طلـبٌ  ي،إىل الشرق عندما نصل

كمـا نصـلي وقوفـاً يف أول   ،)٨: ٢(تـك » شـرق عـدن«القدمي الفردوس الذي غرسـه الـرب 
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أو يــوم القيامــة الــذي  ،فــاليوم األول هــو يــوم األحــد ،الكــل يعــرف الســبب األســبوع، ولــيس
ر أنفســنا بالنعمــة الــيت أخـــذناها بالقيــام يف الصــالة، لــيس فقـــط فيــه ويـــذكِّ  )(نقــف )١(نقــوم

بـل أيضـاً ألن يـوم األحـد هـو  ،)١: ٣وبذلك نطلـب مـا فـوق (كـو  ،ألننا قمنا مع املسيح
لــيس  (ســفر التكــوين)  أنــه يــدعى يف موســىاأليــام إالَّ  ورغــم أنــه أول ،صــورة احليــاة األبديــة

وهـذا يعـين  ،)٥: ١(تـك » وكـان مسـاء وكـان صـباح يومـاً واحـداً « :األول، بل يوماً واحـداً 
 ،ولــذلك يــدعى أيضــاً الثــامن ،بــل الواحــد الــذي ســوف يتكــرر ،أنــه لــيس األول يف الرتتيــب

اليــوم الثــامن كعالمــة للحيــاة اآلتيــة ألن  ؛)٢(ويــذكره صــاحب املــزامري كعنــوان لــبعض املــزامري
وال يشــيخ.  ضفهـو الــدهر الـذي ال يــنق ،وبـال غــد ،بــال مســاء ،هـو اليــوم الـذي ال �ايــة لـه

موا صــلواهتم يف ذلــك اليــوم م الكنيســة أبنائهــا الــذين تعــوهلم أن يقــدِّ م أن تعلَّــوالضــرورة حتــتِّ 
ال �ايـة حـىت ال �مـل االسـتعداد ر الدائم للحياة الـيت بـوقوفاً حىت يتحقق القصد من التذكُّ 

 لالنتقال إليها.

ر دائم للقيامـة الـيت نتوقعهـا يف الـدهر اآليت. فـاليوم األول وأيام اخلماسني هي تذكُّ 
إذا ضـربنا سـبعة يكمـل األسـابيع الـيت للخماسـني. فهـي تبـدأ بـه  ،أو الواحد أي يوم األحد

أل�ــا  ؛وهــي أيضــاً تشــبه األبديــة ،أيامــاً متماثلــة ،وتنتهــي بــه مكملــة بــذلك العــدد مخســني
منـــا قـــوانني الكنيســـة أن الوقـــوف يف تنتهـــي مـــن حيـــث تبـــدأ علـــى نســـق حركـــة دائريـــة. وتعلِّ 

ــ الــذات هــو وضــعٌ بالصــالة يف ذلــك اليــوم  مــن أننــا  . وذلــك واضــح إذا ســاغ القــوللٌ مفضَّ
س مــن وعلــى العكــ ،خــارج احلاضــر، لنصــل إىل املســتقبل )٣(نطــرح اجلــزء األعلــى مــن ذواتنــا

 بالفعـل علـى أننـا باخلطيـة سـقطنا نقـوم لكـي نعـربِّ  ،ففي كل مرة نسجد فيها راكعني ،ذلك
 وأننا دعينا إىل السماء مبحبة خالقنا وتعطفه. ،إىل أسفل

 القيامة من القيام، أو الوقوف، وهو سبب تأدية كل الصلوات وقوفاً. )١(

، ويف هذا اإلطار نفسه نفهم معىن النص القبطي "خبزنا الذي للغد"، أي (اإلفخارستيا)؛ ألن الغد ١١، ٦مزامري  )٢(
 ة عدم الفساد.هو الدهر اآليت، القيامة وحيا

 الرأس، أي الفكر. )٣(
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وسوف أحتاج لوقت طويل جداً إذا حاولت أن أسرد أسراراً الكنيسة غـري  -٦٧
 .ول عنها أي شيءاملكتوبة. أما عن باقي املوضوعات فال جيوز يل أن أق

فمـا هـو املصـدر املكتـوب  ،ا عن االعرتاف بإمياننا باآلب واالبن والـروح القـدسأمَّ 
هلـــذه العقيـــدة؟ إذا كـــان حقـــاً أننـــا اعتمـــدنا، فـــإن التســـليم اخلـــاص باملعموديـــة حيـــتم اإلميـــان 

ع م اجملــد الــذي يتفــق مــعلينــا أن نقــدِّ  ،واالعــرتاف بصــيغة معروفــة عنــد معموديتنــا. ومنطقيــاً 
فهذا ينسجم متاماً مع التسليم ومع اإلميـان الصـحيح الـذي تقـوم  ،اإلميان الذي اعتمدنا به

تنــاقض بــني هنــاك عليــه حيــاة التقــوى. وعلــى املقــاومني أن يقبلــوا مــا نقولــه، حــىت ال يكــون 
أل�ــا مل  ؛الذكصــولوجية وصــيغة التعميــد نفســها. وإذا رفضــوا الذكصــولوجية الــيت نســتعملها

مكتــوب، فعلــيهم أن يربهنــوا لنــا مــا هــو املصــدر املكتــوب الــذي يظهــر فيــه  تــرد يف مصــدر
فــإذا كــان التســليم غــري املكتــوب  .واألمــور األخــرى الــيت ذكرناهــا ســابقاً  ،االعــرتاف باإلميــان

فلمــــاذا  ،)١٦: ٣تيمــــو ١» (ســــر التقــــوى«يتضــــمن عوائــــد كثــــرية تــــؤثر بشــــكل واضــــح يف 
وهــي  ،مــور األخــرى الــيت اســتلمناها مــن اآلبــاءاســتلمناه مــع األ واحــدٍ  يعارضــون يف حــرفٍ 

 ؟اليت حتتفظ هبا الكنائس احملافظةثابتة لدينا يف املمارسات والعادات 

قوية، وأمهية هـذه الكلمـات ليسـت قليلـة » مع«إن الرباهني على صحة استعمال 
 .)١(فهي تكمل السر

ويبقــــى أن أشــــرح  ،»مــــع«و » يف«حــــريف لقـــد شــــرحنا اســــتعمال كــــل مـــن  -٦٨
بــل كــل منهمــا  ،ومــا يتميــز بــه كــل منهمــا. فهمــا ليســا ضــد بعضــهما ،التفــاق بــني احلــرفنيا

» مــع«يعلــن لنــا مــا خيصــنا حنــن البشــر، بينمــا » يف«م اإلميــان الصــحيح، حــرف اجلــر يــدعِّ 
تؤكـد  » مـع«ألن  ؛تؤكد شركة الروح القدس يف جـوهر اهللا. ولـذلك ميكـن اسـتخدام احلـرفني

مــع «و» يف الـروح«تعلـن النعمـة الـيت فينـا. وهكـذا نقـدم اجملـد » يف«و ،كرامـة الـروح اإلهليـة
بـل نعتمـد فيـه علـى تعلـيم الـرب كقاعـدة راسـخة،  ،دون أن يكون هـذا مـن عنـدنا ،»الروح

 ) سر اإلميان بوحدة جوهر الثالوث، وأزلية الروح القدس مع اآلب واالبن.١(
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 وبذلك تصبح كلمات الرب حقائق وثيقة الصلة باألسرار.

أن جنعـــل االعـــرتاف بـــالروح  ،هـــذا مـــا جيعلنـــا مضـــطرين مـــن أجـــل صـــدق اإلميـــان
هــو أســاس  ،لــذي يقــال امســه مــع اآلب واالبــن مــع االعــرتاف باإلميــان يف املعموديــةالقــدس ا

 الذكصولوجية اليت تقدم للثالوث ومصدرها.

نــا هــؤالء وعلــيهم أن يقولــوا لنــا، إمــا أن ال نعتمــد حســب التســليم، وإمــا لقــد خريَّ 
إلميـــان أو ال نقـــدم اجملـــد حســـب اإلميـــان. وعلـــى الـــذي ال يقبـــل ا ،أن ال نـــؤمن مبـــا نعتمـــد

بـل هـي  ،الصحيح أن يشرح لنا أن اإلميان واملعمودية ومتجيـد الثـالوث ليسـت أمـوراً متصـلة
فعليـه أن يعـرف أن هـذه األفكـار  ،ن ينكر اإلميان الصـحيحأمور منفصلة بال ارتباط. أما مَ 

 أ�ـــم ال إالَّ  ،ومـــع أننـــا شـــرحنا كـــل شـــيء بكفايـــة .شـــامل لكـــل شـــيء اجلديـــدة هـــي دمـــارٌ 
ـــ الثرثـــرة يف أذهاننـــا بـــأن تقـــدمي اجملـــد لـــآلب واالبـــن مـــع الـــروح القـــدس لـــيس يف ون عـــن يكفُّ

نـــه ال فـــرق بـــني اجملـــد لـــآلب واالبـــن إاألســـفار املقدســـة وتعـــوزه الشـــهادة. وقـــد ســـبق وقلنـــا 
ـــروح القـــدس. وال يســـتطيع أحـــد أن ميحـــو أو  ،والـــروح القـــدس واجملـــد لـــآلب واالبـــن مـــع ال

وال يوجـد مـا حيـول دون اسـتعمال  ،الرب نفسـه فهو ثابت من كلمات ،يرفض حرف الواو
وامليزة الـيت  ،بل يعادله. وقد شرحنا كيف يتساوى احلرفان ،آخر ال خيتلف عن الواو حرفٍ 

ينفـــرد هبـــا كـــل منهمـــا. والربهـــان األخـــري هـــو أن الرســـول يســـتعمل احلـــرفني دون أن يظهـــر 
 ،)١١: ٦كـور ١» (إهلنـاباسم الرب يسوع ويف روح « :اختالفاً يف االستعمال. فهو يقول

فهــو ال يــرى  ،)٤: ٥كــور ١» (جتتمعــون أنــتم وروحــي مــع قــوة ربنــا يســوع« :ومــرة أخــرى
 ».مع«أو باستخدام » يف«فرقاً بني ربط األمساء حبرف اجلر 
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 الفصل الثامن والعشرون

 

 املقاومون ال يقبلون الكلمات

 املقدسة التي تستخدمها األسفار

 ،املسيح عن البشر الذين ميلكون مع

  مع أنها
ُ
 هي نفسها ت

َ
 مستخد

 عن الروح القدس

 

فهــم الــذين  ،»مــع الــروح«لتعبــري هــل ميكــن أن نــدافع عــن اســتعمال آبائنــا  -٦٩
وبالتــايل هــم الــذين يســتحقون اللــوم أكثــر منــا. لقــد اســتخدم  ،اســتخدموا هــذا التعبــري قبلنــا

لـف أجسـادكم... أحيـاكم مـع وأنتم الذين كنتم أمواتـاً خبطايـاكم وغ«الرسول نفس التعبري 
فهــل أعطــى اهللا للشــعب كلــه وللكنيســة هبــة احليــاة مــع املســيح؟  ،)١٣: ٢(كــو » املســيح

وهــل احليــاة مــع املســيح ليســت للــروح القــدس؟ وإذا كــان مــن الكفــر أن نفصــل احليــاة مــع 
أن نعــرتف بــأن الــروح واملســيح متحــدان  املســيح عــن الــروح القــدس، ألــيس مــن الصــواب إذاً 
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 معاً؟

أصـــيب بـــه هـــؤالء الـــذين ال يعرتفـــون بـــأن  ،قـــاسألـــيس هـــذا تبلـــداً يف الشـــعور ال يُ 
كــان حاضــراً   ،وإذا كنــا نعلــم أن بــولس الــذي كــان غائبــاً يف اجلســد ؟القديســني مــع املســيح

فكيـف ال  ،)٢٣: ١وبعد االنتقال هو أيضاً مـع املسـيح (فيلـيب  ،)٨: ٥كور ٢مع الرب (
وهم يف نفس الوقـت يسـمحون للبشـر بـأن  ،مع املسيحيسمحون بأن يكون الروح القدس 

كــور ١ن الرســول يصــف نفســه بأنــه عامــل مــع اهللا يف تــدبري اإلجنيــل (إ ؟يكونــوا مــع املســيح
وهـــو  ،مـــع اهللا إذا قلنـــا بـــأن الـــروح القـــدس عامـــلٌ  ،فهـــل ســـوف يتهموننـــا بـــالكفر ،)٩: ٣

أيضــاً أن حيــاة  واضــحٌ  ؟)٦: ١ الــذي بــه يثمــر اإلجنيــل يف كــل اخلليقــة حتــت الســماء (كــو
 ،الــذين يثقــون بــالرب مســترتة مــع املســيح يف اهللا، وعنــدما يظهــر املســيح الــذي هــو حياتنــا

). فــإذا كــان الــروح هــو روح احليــاة ٤ - ٣: ٣ســوف نظهــر حنــن أيضــاً معــه يف اجملــد (كــو 
أال يكــون مــع املســيح ســراً يف احليــاة املســترتة؟ أال يكــون  ،الــذي حررنــا مــن نــاموس اخلطيــة
 ن يف القديسني؟معه يف ظهور اجملد العتيد أن يعلَ 

فهــل للــروح شــركة يف عمــل اهللا  ،)١٧: ٨حنــن ورثــة اهللا ووارثــون مــع املســيح (رو 
 واملسيح؟

فهـل  ،)١٧ - ١٦: ٨(رو » الروح نفسه يشهد ألرواحنا أننا أبنـاء اهللا« مكتوبٌ 
وهــي الشــهادة الــيت  ،سنصــل مــثلهم لدرجــة أن نســمح للــروح بالشــهادة علــى شــركته مــع اهللا

 تعلمناها من الرب؟

إذا كنــــا باإلميــــان باملســــيح الـــذي هــــو إميــــان بــــالروح  ،لقـــد وصــــلنا إىل قمــــة الغبـــاوة
حينمـا يتغـري جسـد  ،نرجو أن نقـوم معـه وجنلـس معـه يف السـماويات ،)٥: ٥القدس (غال 

شـركة يف اجملـد مث نرفض أن نعطي للروح أي  ،تواضعنا من احلالة الطبيعية إىل احلالة الروحية
 .)٤٤: ١٥كور ١ - ٢١: ٣فيليب  - ٦: ٢ أو يف أي شيء آخر قبلناه منه (أف

بــل أعطــى حســب الوعــد  ،ومــاذا عــن العطايــا الــيت أخــذناها مــن الــذي ال يكــذب
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ن يؤمن ويستحق، ألن نسمح ولو بواحدة منها للـروح القـدس، كمـا لـو كانـت فـوق لكل مَ 
وتتوقع أن تكون يف السـحاب  ،»مع الرب« استطاعته؟ إذا كنت أنت حبسب استحقاقك

فهــل تعتــرب الــذي حيســب  ،)١٧: ٤تســا ١لكــي تقابــل الــرب يف اهلــواء وتكــون معــه دائمــاً (
ع الروح القـدس مـع اآلب واالبـن قـد سـقط يف خطيـة الكفـر؟ وهـل بعـد الـذي قلنـاه تسـتطي

 ؟أن تنكر أن الروح هو مع املسيح

ـــنـــين أخجـــل مـــن إضـــافة شـــيء إىل مـــا ذكـــر إ -٧٠ د مـــع ت. أنـــت تتوقـــع أن متجَّ
ــ ،)١٧: ٨ألننــا إذا تأملنــا معــه نتمجــد معــه (رو  ؛املســيح روح «د ومــع ذلــك تــرفض أن متجِّ
مثـل الكرامـة  مع املسيح، كما لو كان الروح القـدس غـري مسـتحق أن ينـال كرامـةً » القداسة

 ).٤: ١اليت سوف تناهلا (رو 

لكنـك مـع ذلـك حتتقـر روح و  ،)١٢: ٢تيمـو  ٢أنت ترجو أن متلك مع املسيح (
وأنــا أقــول هــذا ال  .ألنــك تريــد أن جتعلــه يف مرتبــة العبــد والتــابع ؛)٢٩: ١٠ النعمــة (عــب

 عـدم عـدل الـذين يهربـون بـنيِّ  كم جيب علينا أن منجـد الـروح القـدس، بـل لكـي أُ بنيِّ لكي أُ 
يـرى هـذه  ن ميكنـه أنَمـ .من شركة الروح مع االبن واآلب، كما لو كانوا يهربون من الكفـر

ألدرك علـى الفـور  ؛صـغري لـو شـرحناه لغـالمٍ  ،ألن مـا حيـدث اآلن ؟األمور دون أن ينتحـب
ن مـــا ال جـــدال عليـــه أصـــبح موضـــع إأن اخلطـــر العظـــيم الـــذي يهـــددنا هـــو ضـــياع اإلميـــان. 

 !ن بالروح مث نتشاجر حول اعرتافناشك. نعرتف باإلميا

مث حنتقــره ونعاملــه كعبــد مســاو  ،مث حنــارب املعموديــة. نــدعوه رئــيس احليــاة ،نعتمــد
مث نرفضـــه كمـــا لــو كـــان جـــزءاً مــن اخلليقـــة. وهـــؤالء الـــذين ال  ،لنــا. نقبلـــه مـــع اآلب واالبــن

يظنـــون أ�ـــم  ة،)، إذا تكلمـــوا عـــن الـــروح بـــاحرتام ورعـــد٢٦: ٨ون (رو صـــلُّ يعرفـــون كيـــف يُ 
ــــيهمقــــدَّ  ــــوا أ�ــــم جتــــاوزو  ،ولكــــنهم ســــرعان مــــا يرتاجعــــون ،موا مــــا جيــــب عل ا حــــدود إذا ظن

ال منلـك القـوة علـى التعبـري عـن  ،يا ليت هـؤالء ينـدبون بعضـهم، ألننـا مهمـا قلنـا .االحرتام
فـــالروح فـــوق اإلدراك، ولــــذلك هـــو حيكـــم علـــى كــــل  ،شـــكرنا علـــى العطايـــا الــــيت نأخـــذها

ومــع  ،»دوه علــى قــدر مــا تســتطيعواجمِّــ« :حــديث بالقصــور، وبــالعجز، كمــا هــو مكتــوب
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: ٣٣علــى قــدر طــاقتكم. ال تكلــوا ألنكــم لــن تــدركوه (ســرياخ  مــوهذلــك ســيظل أرفــع. عظِّ 
ألنكـم مسعـتم مـن  ؛عـن هـذه األقـوال ونـهؤدَّ تما أرهـب احلسـاب الـذي سـوف  ،حقاً  .)٣٠

 ).١٠: ١٢ف على الروح القدس ليست له مغفرة (لو ن جيدِّ ن مَ إاهللا الذي ال يكذب 
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 الفصل التاسع والعشرون

 

تخدموا مشاهري رجال الكنيسة الذين اس

 الكـالم عـن الـروح يف "مع"

 

ال يســتند إىل مصــدر » مــع الــروح«ن اإلجابــة علــى االعــرتاض بــأن تعبــري إ -٧١
 .جلــاز لنـا أن نرفضــه ،نمكتـوب، تؤكــد أنـه لــو كـان هــذا هـو املوضــوع الوحيـد الــذي مل يـدوَّ 
ذا نـرفض مكتـوب، فلمـا ذلك أن الكثري من األسرار اليت نقبلها ومنارسها ال يوجـد هلـا سـندٌ 

ــــروح» «الذكصــــولوجية« ــــاقي» مــــع ال ــــل الب إنــــين أعتقــــد أن التمســــك بالتســــليم غــــري  ؟ونقب
أمدحكم ألنكم تـذكرونين يف كـل أمـر وحتـافظون علـى التسـليم «املكتوب هو عادة رسولية 

متســـكوا بالتســـليم الـــذي تعلمتـــوه ســـواء «وأيضـــاً  ،)٢: ١١كـــور ١» (الـــذي ســـلمتكم إيـــاه
 ).١٥: ٢تسا ٢» (شفاهة أو مكتوباً 

ـــا نســـتعملها» الذكصـــولوجية«وأحـــد هـــذه املمارســـات  والـــيت وضـــعها  ،الـــيت ال زلن
ــ ،وانتشــر اســتعماهلا ،موها للــذين بعــدهموســلَّ  ،الــذين وضــعوا أساســات الكنيســة لت وتأصَّ

واســتطعنا أن نقــدم  ،مبــرور الوقــت. وكمــا يف احملكمــة، إذا مل نســتطع تقــدمي الوثــائق الالزمــة
ألنــه علــى فــم  ؛لصــاحلنا؟ أعتقــد أنــك حتكــم لصــاحلناود، أال حتكــم عــدداً ضــخماً مــن الشــه

 ).١٥: ١٩شاهدين أو ثالثة تثبت كل كلمة (تث 

وإذا اســـــتطعنا أن نـــــربهن لكـــــم علـــــى أن زمانـــــاً طـــــويالً قـــــد مـــــر علـــــى اســـــتخدام 
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دمها واســتقرارها يف الكنيســة، أال يكفــي هــذا إلثبــات الذكصــولوجية، األمــر الــذي يؤكــد قِــ
فهــي تــوحي هبيبــة القــدمي.  ،خــاص إن العقائــد القدميــة هلــا وقــارٌ  ؟احة احملكمــةبراءتنــا يف ســ

فـإن الـزمن الطويـل الـذي يفصـل بيننـا  ،»مـع«م قائمة الشهود الذين استخدموا قدِّ وعندما أُ 
وبــني هــؤالء الشــهود جيــب أن يؤخــذ بعــني االعتبــار. ألن اســتخدام هــذه الذكصــولوجية مل 

عملت فيـــه كلمـــة نـــا باملقارنـــة بالتـــاريخ القـــدمي الـــذي اســـتُ وكيـــف حيـــدث هـــذا؟ ألن ،يبـــدأ بنـــا
. ومـن نـاحييت، إذ كـان جيـب )١()٩: ٨» (أبنـاء األمـس«نكون حسب تعبري أيوب » مع«

مــن اآلبــاء. وقــد اســتلمتها عـــن  فــإنين أعتــز هبـــذه الكلمــة كــرتاثٍ  ي، عــن رأيــأن أعــربِّ  يَّ علــ
 .)٢(دين وقبلين يف خدمة الكنيسةوهو الذي عمَّ  ،طويلة يف خدمة اهللا إنسان عاش حياةً 

ن الذين عاشـوا و إذا كان الرجال القديس -على قدر استطاعيت-وعندما فحصت 
قبلنــا قــد اســتخدموا الكلمــة الــيت يعرتضــون عليهــا، وجــدت رصــيداً هــائالً مــن الرباهــني علــى 

ع بــه ولكــن بسـبب مــا متتَّــ ،دمـه فقــطصـحة الذكصــولوجية. وقيمــة هـذا الرصــيد ليســت يف قِ 
الء من معرفة دقيقة ليست متـوفرة يف أيامنـا. وقـد وجـدت أن هـؤالء الشـهود األمنـاء قـد هؤ 

ـــواو«اســـتعملوا حـــرف العطـــف  دون أن يســـبب هـــذا اختالفـــاً يف اإلميـــان أو » مـــع«أو » ال
 املعىن.

وقبلــــــه إكليمنضــــــس  ،)٢٠٠أي إيرينــــــاوس (+  ،نبــــــدأ مبــــــن هــــــو مشــــــهور -٧٢
)، والــذي أدهشــين هــو ديونيســيوس ٢٦٩(+  وديونيســيوس الرومــاين ،)١٠٠الرومــاين (+ 

الســــكندري الــــذي كتــــب يف رســــالته الثانيــــة إىل مسيــــه عــــن االعتقــــاد والــــدفاع عنــــه، وخيــــتم 
وحنــن الــذين نتمســك بكــل مــا اســتلمنا مــن الشــيوخ الــذين « :ديونيســيوس هبــذه الكلمــات

نفـــــس  م الشـــــكر مســـــتخدمنيمنـــــا أن نقـــــدِّ علِّ عاشـــــوا قبلنـــــا، الكلمـــــات واملمارســـــات الـــــيت تُ 

من الواضح أن التسليم غري املكتوب يعتمد على شهادة التاريخ، أي ِقَدم املمارسة، مث وجود شهود من اآلباء على  )١(
 صحة التسليم.

عند عودته من أثينا وكرَّسه قارئاً. ويتحدث عنه باسيليوس  ٣٥٧يوس حوايل عام األسقف ديانيوس عمَّد باسيل )٢(
 من رسائل باسيليوس. ٥١، راجع الرسالة ٣٥٩بكل وقار، رغم أنه اختلف معه وتركه يف عام 

                                                           



١٧٣ 

نقــدم اجملــد والقــوة هللا اآلب واالبــن  ،الكلمــات الــيت اســتخدموها. ويف ختــام رســالتنا إلــيكم
عي بـأن وال يسـتطيع أحـد أن يـدَّ  ."ربنا يسوع املسيح مع الروح القدس من اآلن وإىل األبد

ـــرة. وإالَّ هـــذه الفقـــرة بالـــذات مـــزوَّ  د أنـــه اســـتلم الكلمـــات واملمارســـات مـــن  مـــا كـــان قـــد أكَّ
وهــو ال ميـــانع يف  ،والــيت تؤكـــد تقــدمي اجملــد لـــآلب واالبــن مــع الـــروح القــدس ،ســبقوه الــذين

ــــ ،»يف الــــروح«اســــتخدام  فقــــد كانــــت حتتــــاج إىل » مــــع الــــروح«ا فهــــي شــــائعة ومألوفــــة، أمَّ
 تأكيد.

الكــالم  يال يكفــ« :صــف مقالتــه ضــد أتبــاع ســابليوس يقــول ديونيســيوستنمويف 
وأيضــاً  .»ى الثــالوث هــو القضــاء علــى اإلميــان جبملتــهعــن األقــانيم الثالثــة، واعرتاضــهم علــ

ــــانيم« :يقــــول ــــة هــــي تثليــــث األق فإنــــه يقــــول  ،أمــــا إكليمنضــــس الرومــــاين .»الوحــــدة اإلهلي
 .»اهللا احلي والرب يسوع املسيح والروح القدس« :بأسلوب القدماء

ويـذكر الـروح القـدس  ،)١(علينا أن نسمع إيريناوس الذي عاصر أيام الرسل ،وبعد
لقــد وصــف الرســول الــذين ينــدفعون إىل شــهواهتم بــدون ضــبط « : كتابــه ضــد اهلرطقــاتيف

ويف فقــــرة أخــــرى يقــــول ». للــــنفس بــــأ�م جســــدانيون، أل�ــــم ال يرغبــــون يف الــــروح القــــدس
أنـه  . وإذا ظـن أحـدٌ "شرح الرسول أن جسداً ودماً ال يرثان ملكـوت السـموات« :إيريناوس

فإنين سوف أكتفـي بكلماتـه  ،بسبب كثرة اطالعه جيب أن نستشهد بيوسابيوس القيصري
الــيت اســتخدمها يف مقالتــه وهــو يــرد علــى أســئلة خاصــة بتعــدد الزوجــات يف العهــد القــدمي. 

إننا ندعو اهللا القدوس إلـه األنبيـاء، ووالـد النـور مبخلصـنا يسـوع « :يقول يف افتتاحية مقالته
 ».املسيح مع الروح القدس

جتــده يســتخدم يف الذكصــولوجيات  ،شــرحه للمــزامريوأورجيينــوس أيضــاً يف  -٧٣
ومع أنـه مل يكـن علـى صـواب دائمـاً يف كـل مـا قالـه عنـد الـروح ». مع الروح القدس«تعبري 

صري استلم إيريناوس اإلميان من بوليكارب، وهو بدوره كان تلميذ يوحنا الرسول (تاريخ الكنيسة، يوسابيوس القي )١(
). وأشار إيريناوس يف كتابه ضد اهلرطقات إىل أنه أقرب من ُعِرَف من الناس إىل عهد الرسل. وهكذا ٢٠: ف ٥ك 

 تستند اخلالفة الرسولية على التاريخ.
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وبســـبب قـــوة العـــادات الكنســـية وثباهتـــا، كـــان  . أنـــه كثـــرياً مـــا يـــدافع عـــن وقـــارهالقـــدس، إالَّ 
فـإن أورجيينـوس  ،ا مل أكن خمطئاً يتكلم عن الروح القدس مبا يتفق مع اإلميان الصحيح. وإذ

ننــا نقــدم الســجود للــروح القــدس إ« :يقــول يف الكتــاب الســادس مــن شــرحه إلجنيــل يوحنــا
ولكـن مـا  ،بكل وضوح. إن الغسل باملاء هو إشارة إىل تطهري النفس من كـل أدنـاس الشـر
أصـل  فهـو  ،هو أهم من ذلك كله، هو حضور الثالوث نفسه أثناء استدعاء أمساء األقـانيم

القــــوات املقدســــة مــــن املالئكــــة « :وأيضــــاً يف شــــرحه لرســــالة روميــــة .»كــــل بركــــة وينبوعهــــا
ومـا أفهمـه هـو أن قـوة مـا رسـخ يف  .»لوهية الروح القـدسإتستطيع أن تقبل االبن الوحيد و 

 ،عـل الـبعض يكتبـون مـا يتعـارض مـع آرائهـم اخلاصـة. وباإلضـافة إىل أورجيينـوسجتالكنيسة 
 ولوجية نفسها معروفة للمؤرخ يوليوس اإلفريقي.جند أن صيغة الذكص

حنـــن الـــذين عرفنـــا هـــذه الكلمـــات ال « :يقـــول يوليـــوس يف كتابـــه (تـــاريخ العصـــور)
بـل نشـكر اآلب الــذي منحنـا حنــن خليقتـه بيسـوع املســيح ربنـا خملــص  ،جنهـل نعمـة اإلميــان

قــــى مـــن األدلــــة . ومـــا تب)١("العـــامل، الـــذي لــــه اجملـــد والعظمـــة مــــع الـــروح القــــدس إىل األبـــد
ألن الكلمـــة الـــيت نبحـــث عنهـــا هـــي كلمـــة  ؛املكتوبـــة ميكـــن أن يطعـــن فيـــه اخلصـــوم بـــالتزوير

فهـو مـا ال ميكـن الطعـن  ،وهي ميكن أن تتغري، أما الذي اقتبسته هنا ،»مع«وهي  ،واحدة
 فة.و ألن الوثائق اليت تظهر فيها هذه النصوص معر  ؛فيه

ولكــن أقدميــة هــذا الربهــان  ،مي األمهيــةآخــر يبــدو كمــا لــو كــان عــد برهــانٌ  ولــديَّ 
والواقــع أنــين لســت كــذلك. لقــد استحســن  ،بالتجديــد له هنــا طاملــا أنــين مــتهمٌ جتعلــين أســجِّ 

شــــعلوا املصــــابيح يف صــــمت، بــــل استحســــنوا أن يشــــعلوا املصــــابيح ويقــــدموا آبائنــــا أن ال يُ 
ألننــا ال  ؛الن الــذي وضــع كلمــات الشــكر؟! ال ميكــن اإلجابــة علــى هــذا الســؤ الشــكر. وَمــ

أو  ،ومل يعــرتض أحــد علــى الكلمــات ،نعــرف. والشــعب منــذ زمــن بعيــد يقــول هــذه الصــالة

م. ومل يبَق من هذا الكتاب سوى شذرات قليلة. ومن الواضح أن ٣٢١وضع يوليوس كتابه من اخلليقة حىت عام  )١(
 هي خامتة الكتاب. هذه الذكصولوجية

                                                           



١٧٥ 

 .)١(»نسبح اآلب واالبن وروح اهللا القدوس« :اهتم الذين يرددون هذه الكلمات بالكفر

ل بالنـار، وتركـه الـذي وضـعه وهـو يسـرع لكـي يكمَّـ ومن يعرف نشيد أثينوجينوس
ه يعـــرف فكـــر الشـــهداء عـــن الـــروح القـــدس الـــذي ال حيتـــاج إىل ألصـــدقائه هديـــة وداع. فإنـــ

 مكتوب. نصٍّ 

مــــع أقوالــــه؟ أال حنســــبه مــــع  )٢(وأيــــن نضــــع غريغوريــــوس العجــــائيب والكبــــري -٧٤
مطلقـاً يف حياتـه كلهـا عـن طريـق  الرسل واألنبياء، ألنه عاش مثلهم بنفس الروح، ومل يتخلَّ 

إنــين علــى يقــني مــن أننــا نظلــم  ؟اإلجنيليــة الــدوام مببــادئ احليــاة ويتمســك علــى ،القديســني
هــذه الـنفس الــيت أضـاءت مثــل شـعلة عظيمــة يف   ،احلـق نفســه إذا مل حنسـب مــع شـعب اهللا

فنـال قــوة علــى الشـياطني مــع موهبــة  ،كنيسـة اهللا. لقــد كـان شــريكاً للــروح القـدس يف عملــه
أســقفاً كــان قــد  قــيمحــىت أنــه عنــدما أُ  ،)٥: ١فجــذب األمــم لطاعــة اإلميــان (رو  ،التعلــيم

م الشـــعب كلـــه يف املـــدن والقـــرى معرفـــة اهللا. ولكنـــه علَّـــ ،م ســـبعة عشـــر مســـيحياً فقـــطتســـلَّ 
ار بــني األخــوة أن جوأمــر بركــة مــاء كانــت ســبب شــ ، جمــاري أ�ــاروبقــوة اســم املســيح غــريَّ 

ــ ،جتــف وكانــت قدرتــه علــى النبــوة عظيمــة، حــىت أ�ــا تضــاهي األنبيــاء العظــام.  ،)٣(تفجفَّ
ل ال يسمح بـأن حنصـر معجزاتـه هنـا. وكثـرة مـا نالـه مـن مواهـب وعجائـب ومعجـزات واجملا

وكــل مــا فعلــه  .»مبوســى الثــاين«أعطاهــا لــه الــروح القــدس بــوفرة حــىت لقبــه أعــداء الكنيســة 
ـــالقول أو بالفعـــل ـــور ســـاطع وعالمـــة علـــى قـــوة الســـماء غـــري   ،بالنعمـــة ســـواء ب كـــان مثـــل ن
 يومنا هذا موضع احرتام الشعب يف كل املنطقـة الـيت خـدم املنظورة اليت رافقته. وال يزال إىل

(أيها النور املفرح  ٦٣٤يف الطقس البيزنطي، والنص الكامل ُنِشَر يف دائرة معارف اآلثار املسيحية، اجمللد األول:  )١(
جملد اآلب املقدس الذي بال موت. يا يسوع املباَرك القدوس والسمائي لقد جئنا إىل غروب الشمس، ونرى نور املساء، 

ن والروح القدس. إنه يليق دائماً أن نسبحك بأصوات احلمد، يا ابن اهللا واهب احلياة ألن اخلليقة  نسبح اهللا اآلب واالب
 كلها متجدك).

مة أورجيينوس (+  )٢(  ).٢٧٠أسقف قيصريية اجلديدة وأحد تالميذ العالَّ

 القصة الكاملة موجودة يف حياة غريغوريوس العجائيب. )٣(

                                                           



١٧٦ 

يف الكنـائس مثـل شـجرة دائمـة االخضـرار مل تفقـد حيويتهـا رغـم  وذكراه ال تزال حيةً  ،فيها
ف كنيسـته شـيئاً جديـداً إىل املمارسـات أو الكلمـات أو األسـرار الـيت ضِ ومل تُ  ،مرور السنني

ل بعـــض طقوســـها تبــدو كمـــا لـــو  عــه الكنيســـة جتدم ممارســـات هــذن قِـــإ ،مها هلـــا. وحقــاً ســلَّ 
وه يف إدارة الكنيســة مل حيتملــوا إضــافة أي شــيء جديــد ملــا فــوالــذين خل ،)١(كانــت ناقصــة

 مه غريغوريوس.سلَّ 

الذكصـــولوجية الـــيت يـــدور اجلـــدال بشـــأ�ا  ،مها غريغوريـــوسومـــن األمـــور الـــيت ســـلَّ 
حة وقوة التسليم. ويسـتطيع كـل يف ذلك إىل ص واليت احتفظت هبا الكنيسة مستندةً  ،اآلن

 من يكلف نفسه السفر إىل هذه الكنيسة أن يتأكد مما أقول.

وأيضـاً  ،م)٢٣٢ -وتشهد على صحة الذكصولوجية كتابات أسقفنا فرمليـانوس (
كمــا يشــهد بــذلك الــذين عاصــروه. ولكــن ملــاذا   ،مالتيــوس الشــهري الــذي كــان يســتخدمها

فــــون مــــن غــــري عرَ منني يف الشــــرق (ســــوريا) أصــــبحوا يُ ألن املــــؤ  ؟د باملصــــادر القدميــــةستشــــهِ أ
وهـــي الذكصـــولوجية، الـــيت صـــارت عالمـــة علـــى اإلميـــان  ،املـــؤمنني بواســـطة عالمـــة واحـــدة

 الصحيح.

أ�ـم يف تلـك  ،صـحيح وله إميـانٌ  ،كلداين يعرف لغة قومه  وقد مسعت من شخصٍ 
عنــــــد اســــــتعمال  وال يســــــمحون بغريهــــــا، بــــــل ، هــــــذه الذكصــــــولوجيةالبقعــــــة ال يعرفــــــون إالَّ 

 باســـتعمال لغـــتهم (الســـريانية) الـــيت ال يســـتخدمون غريهـــا إالَّ  مالذكصـــولوجية ال تســـمح هلـــ
 أو ما يعادله.» الواو«حرف 

 مــا لــدينا مـــن ال نســتعمل إالَّ  ،عنــدما نســتخدم هلجــة بالدنــا ،نو وحنــن الكبــادوكي
لـف يف معناهـا عـن وهـي ال ختت ،تعبريات سبق وأعطاها لنا الروح القدس عند بلبلة األلسـنة

 الشرقيني.

ره رفض الكنيسة استعمال األحلان املتباَدلة اليت يردد قسٌم من الشعب جانباً من املؤكد أن نقد باسيليوس مصد )١(
 وجياوبه القسم اآلخر.

                                                           



١٧٧ 

ى حـدود بالدنـا؟ أال يكفـي هـذا اإلمجـاع علـ ىتوماذا عن الغرب كله من ايلرييا حـ
 ؟»مع الروح«استخدام هذه الكلمة 

هتــم بــأنين جمــرد صــائغ لكلمــات أُ كيــف وبعــد أن استعرضــنا هــذا اإلمجــاع،   -٧٥
ــــذين وضــــعوا هــــذه الكلمــــة هــــم الرســــ ــــدليل علــــى أن ال ــــذين  ،لحديثــــة؟ لقــــد أقمــــت ال وال

واملمارسات الكنسية القدمية الـيت ال تعـي الـذاكرة  ،أيضاً  ومدنٌ  ،بأسرها وشعوبٌ  ،خلفوهم
 زوا مبعرفة دقيقة ونالوا املواهب الروحية.هم أعمدة الكنيسة متيَّ  مها، وأناسٌ دَ تارخيها لقِ 

ن اجلــيش العــام الــذي ينــازلين انتشــر يف كــل مدينــة وقريــة وحــىت األطــراف النائيــة إ
ن يصــرب علــى عنــونين بــالكالم. وهــذا حمــزن ومــؤمل ملــن يســعى يف ســبيل الســالم، ولكــن َمــيط

ليلمـــع  .عظيمـــة. وباســـتثناء احلـــزن والصـــرب ال يهمـــين مـــاذا حيـــدث هـــذه احملـــن ينـــال مكافـــأةً 
ولتصــبح كــل أدوات  ،وتشــتعل نــار اآلتــون أكثــر مــن آتــون بابــل ،ســن الفــأسولتُ  ،الســيف

ى عــدم املبــاالة بانــذار الــرب بعــدم املغفــرة للــذين جيــدفون التعــذيب حاضــرة، فــال خييفــين ســو 
 ).٣١: ١٢على الروح القدس (مت 

 ،ســوف جيـدون دفاعـاً جميــداً عـن الذكصــولوجية ،والقـراء الـذين ســيقرأون مـا كتبـت
ز رِ وهـــي عزيـــزة جـــداً علـــى قلـــيب ومألوفـــة للقديســـني وثابتـــة مـــن طـــول االســـتعمال منـــذ أن ُكـــ

 نة يف الكنائس كتعبري عن التقوى والقداسة.ل صارت مستحسَ باإلجنيل إىل يومنا هذا، ب

 ولكن أمام كرسي القضاء اإلهلي، ماذا أعددت من دفاع؟

ن مـــا قـــادين أول األمـــر إىل متجيـــد الـــروح هـــو الكرامـــة الـــيت إ :لقـــد أعـــددت هـــذا
منــا  أعطاهــا لــه اآلب عنــدما أشــركنا مــع اآلب يف املعموديــة. وثانيــاً مــا قــد حيصــل عليــه كــلٌّ 

ذلك، اخلوف من التهديـد بالدينونـة يف سر انضمامنا إىل الكنيسة. وعالوة على  من معرفةٍ 
 تزيـــل مـــن عقولنـــا أيـــة فكـــرة عـــن احتقـــار الـــروح واالعتقـــاد اخلـــاطئ. وحنـــن نســـتطيع أن يتالـــ

وال خيــافون  ،ون عــن إكــرام للــربنقــول كــل هــذا، لكــن مــاذا يقــول املقــاومون؟ فــإ�م ال يعــربِّ 
يا ليتهم يعودون اآلن عما هـم فيـه. ومـن نـاحييت سـوف  ؟و تربير جتديفهمهتديداته. فما ه



١٧٨ 

 .)١٥: ٣أطلب بلجاجة من اهللا الصاحل أن ميلك سالمه يف قلوب الكل (كو 

وا ئدهــأن ي ،مــوا صــفوفهم حملاربتنــافعلـى هــؤالء النــاس الــذين ابــتلعهم كربيـاؤهم ونظَّ 
وحش احليــــواين وصــــار مــــن املســــتحيل بــــروح الوداعــــة واحملبــــة. أمــــا إذا وصــــلوا إىل حالــــة التــــ

رونـه لنـا. أمـا حنـن فليعطنـا الـروح القـدس أن حنتمـل يف صـرب كـل مـا يدبِّ  ،اعـادهتم إىل اهلـدوء
أمـا  ،لـةمَ ل اإلميـان حمتَ جـفاآلالم مـن أ ،)٩: ١كور ٢» (حكم املوت يف أنفسنا«الذين لنا 

  ،مــا ال حنتملــه
ُ
 يشــكو مــن اجلــراح الــيت صــارع الفهــو أن نفشــل يف الــدفاع عــن اإلميــان. وامل

وإمنــا يشــكو إذا عجــز عــن الوصــول إىل ســاحة النــزال. ولعــل هــذا هــو  ،تصــيبه يف الســاحة
)، فطاملــا أن احليــاة معرضــة ٧: ٣وقــت صــمت احلكــيم الــذي أشــار إليــه ســليمان (اجلامعــة 

فــالكالم ضـد العاصـفة ال جيــدي. وحـىت الـذين أدركــوا اإلميـان وامــتألت  ،للعواصـف اهلوجـاء
املعرضــة للغبــار. إن  ن�م يواجهــون األكاذيــب مثــل العيــو إفــ ،م مبــا يف الكلمــة اإلهليــةعقــوهل

والضــجة جتعــل كــل شــيء يتزعــزع ويوشــك علــى  ،ل علــى آذان النــاساألصــوات الغريبــة تثُقــ
 فما جدوى الصراخ؟ ،السقوط

  



١٧٩ 

 الفصل الثالثون

 

 حالة الكنائس يف الوقت احلاضر

 

حبريـة نشـبت بسـبب منازعـات  رة؟ إ�ا تشبه معركةً حالتنا احلاض هُ مباذا نشبِّ  -٧٦
ومشــتاقون للحــرب.  ،وهلــم خــربة يف القتــال البحــري ،مميــت مملــؤون حبقــدٍ  حيارهبــا قــومٌ  ،قدميــة

سـرع بـاهلجوم. ويتشـابك الكـل انظروا إىل هذه الصورة املرسـومة أمـام عيـونكم. األسـاطيل تُ 
وفـــر  يف حركـــة كـــرٍّ  ن تـــدفعها عاصــفةٌ والســـف ،املتفجـــر ي فيـــه الغضــبُ يـــدوِّ  ،رهيـــب يف قتــالٍ 

وظلمــة كثيفــة تســقط مــن الســحاب وتغطــي كــل شــيء، فتضــيع صــيحات الرجــال وختــتلط، 
ل تفاصيل املشهد بـاألمواج العاتيـة ز بني العدو والصديق. وتكمُ يحىت أنك تعجز عن التمي

وترتفـــع األمـــواج إىل  ،ر األمطـــار الشـــديدة مـــن الســـحابمـــيف شـــكل دوامـــات هائلـــة. وتنه
اً جيعـل سـفن ممـ ؛واحـدة فوق. ومن االجتاهات األربعـة تنطلـق الريـاح العاصـفة صـوب نقطـةٍ 

أو انتقلـوا إىل صـفوف  ،فقـد حتـول بعضـهم وصـاروا خونـةً  ،األسطول تتالطم. أما املقـاتلون
األعداء يف ساعة اشتداد احلرب. بينما البعض ترك كل شيء واعتصـم بسـفينته، خوفـاً مـن 

ــأو بــدأ يف  ،العاصــفة فقــد  ،ا احلســد والطمــع يف الســلطة وشــهوة الســيادةذبــح معارضــيه، أمَّ
ــ ــقسَّ الصــراخ الغريــب الــذي  ،فبجانــب كــل هــذا ،متصــارعة. وتأمــل ارة إىل أحــزابٍ مت البحَّ

ختـتلط فيــه األصــوات، ويعلــوا علـى صــوت أمــواج البحــر اهلـادر مــع صــوت القتــال والتكســري 
ين عـن هيـاجهم أو آالمهـم. كـل معـربِّ  وتصادم السفن، وصـيحات املقـاتلون وهـم يصـرخون

، حـىت أن نالفوضـى واالضـطراب هـائال ،سمع باملرةال تُ  حٍ أم مالَّ  من قائدٍ  هذا جيعل كلمةً 
 اليأس من احلياة يعطي التصريح بارتكاب كل أنواع الشرور.
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ـــفـــال يكُ  ،جبنـــون العظمـــة بَ رِ أضـــف إىل ذلـــك أن الكـــل ُضـــ  كـــلٌّ   ،ون عـــن القتـــالفُّ
 لى األفضل، يف الوقت الذي تغرق فيه السفينة مسرعة إىل األعماق.حياول احلصول ع

فســوف نــرى كيــف  ،لواقــع احلــزينإىل اإذا حتولنــا اآلن مــن الصــورة اخلياليــة  -٧٧
ـــايل الـــذي قـــدَّ  مناه علـــى الواقـــع الـــذي نعيشـــه. أمل تنفصـــل اجلماعـــات ينطبـــق الوصـــف اخلي

كــان أريــوس ومجاعتــه فقــط حيــاربون  ؟كنيســة اهللالاألريوســية وحتولــت إىل مجاعــات معاديــة 
ـــةً  ،الكنيســـة وبعـــد نـــزاع طويـــل وشـــاق، انقســـموا إىل  ،ولكـــن عنـــدما صـــارت احلـــرب عالني

ب والشــــك حــــىت حــــز وســــار بيــــنهم روح الت ،مجاعــــات خمتلفــــة متصــــارعة ال ميكــــن حصــــرها
 غضة على كل شيء.مت البُ خيَّ 

زيلــــت كــــل ه اضــــطراب الكنــــائس؟ لقــــد أيف البحــــر ميكــــن أن نشــــبِّ  وبــــأي عاصــــفةٍ 
ننـا إوبـال أسـاس.  اً أساس وعقيدة تزعزع كمـا لـو كـان فاسـد كلُّ   .احلدود اليت وضعها اآلباء

أصـابتنا ضــربات  ،�ـاجم بعضـنا الـبعض، نـدوس بعضــنا الـبعض، وإذا مل جيرحنـا عـدونا أوالً 
ن يســقط بواســطة العــدو يدوســه زميلــه يف الصــراع. ومــا جيمــع الكــل يف رفاقنــا وجرحتنــا. وَمــ

ولكـن مـا أن يغيـب العـدو عـن بصـرنا، حـىت نكتشـف أن العــدو  ،غضـة للعـدوالبُ  وحـدة هـو
باخلســــائر والغرقــــى؟ الــــبعض غــــرق بواســــطة األعــــداء  ن ميكنــــه أن يقــــدم قائمــــةً وَمــــ ،جبانبنــــا

 املختفني يف العمق، والبعض ألنه مل حيذر خيانة رفاقه، والبعض قتله نزع السلطة منه.

قم والبحــارة تنــدفع حنــو الصــخور اكاملــة الطــ  ننــا نــرى كنــائس بأســرها مثــل ســفينةٍ إ
 ،بينمــا الــبعض مــن أعــداء الــروح واخلــالص ،وتــرتطم هبــا وتتنــاثر بفعــل االصــطدام باهلراطقــة

موا الدفــة وجعلــوا مــن اإلميــان حطامــاً غارقــاً. مث جــاءت االضــطرابات الــيت يثريهــا أمــراء تســلَّ 
صـف أو الزوابـع. أمـا أنـوار العـامل شديد ال مثيل لـه يف العوا بعنفٍ  فسقطت شعوبٌ  ،العامل

ت الظلمــة الكئيبــة فغطَّــ )١(دوا مــن بيــوهتمرِ الــذين أقــامهم اهللا لينــريوا لنفــوس النــاس، فقــد طُــ
ألن  ؛كــل مكــان  مَّ وتــداعيها َعــ ،والرعــب مــن احنــالل املســكونة ،اخلــوف يف الكنــائس وحــلَّ 

اإلشارة إىل األساقفة الذين طُرِدوا من كراسيهم، مثل مالتيوس أسقف إنطاكية، ويوسابيوس أسقف ساموساطا،  )١(
 ).١٢: ف ٤وبيالجيوس أسقف الالذقية (تاريخ الكنيسة، ثيؤدوريت ك 
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ــــبعض تعلت العــــداوة ونســــى الكــــل املســــئولية. واشــــ ،الرؤســــاء أفرطــــوا يف حســــد بعضــــهم ال
 ،شـعل نـار احلـرب بـني الشـعوبأل�ـا بـذاهتا تُ  ب؛وهي أكثـر خطـورة مـن احلـرو  ،الشخصية

ون مبــا هــو ضــحُّ وبــذلك يُ  ،وجتعــل الفــوز الشخصــي هــو اهلــدف الــذي يســعى وراؤه الرؤســاء
اق والتنـــاحر قشـــنألن اال ؛وذلـــك بـــدوره يـــؤثر علـــى احليـــاة الروحيـــة ،عـــام ويهـــم اجلماعـــات

كــل يف املســتقبل. وصــار الكــل يف ســفينة واحــدة لاملكافــأة الــيت تنتظــر ا جيعــل النــاس تنســى
مشـــحون باألطمـــاع  حـــادٌّ  وصـــراخٌ  .للقتـــل وإزاحـــة اآلخـــرين مـــن الطريـــق يبحـــث عـــن طـــرقٍ 

أصـبح مـن املسـتحيل  ،وعندما امتألت الكنيسة كلهـا بالصـراخ ،آخر مماثل يتصدى لصراخٍ 
ز لــك الضــجيج الــذي ال مثيــل لــه أن مييِّــعلــى أي إنســان يف وســط ذ متييــز األصــوات، وعــزَّ 

 ر الفهم.ت الضوضاء الرهيبة وتعثَّ فقد عمَّ  ،صوت العقيدة أو يستمع إىل التعليم الصحيح

ــــذين خيلطــــون بــــني أقــــانيم  ويف وســــط هــــذه الفوضــــى الــــيت ال مثيــــل هلــــا، يوجــــد ال
ني الطبيعــة لــوا أســرى إىل اليهوديــة. ويف اجلانــب اآلخــر يوجــد الــذين خيلطــون بــالثــالوث ومحُِ 

ئ هــــؤالء اإلهليــــة والطبــــائع املخلوقــــة وينتقلــــون إىل الوثنيــــة. هــــذا كلــــه حيــــدث، دون أن هتــــدِّ 
وأصـبح الواحـد ال يطلـب مـن  ،الكتب اإلهلية، كما أن تسليم الرسل ال حيقق الوفاق بينهم

فإنــه يكفــي ليكــون  ،صــراحة اآلخــر ســوى أن يــتكلم كمــا يشــاء، أمــا االخــتالف يف الــرأي
 أصبح جيمع الناس على تكوين أحزاب متصارعة. ،ياً للعداوة، والتعهد بالتحالفسبباً كاف

ببقـــع ال  ثـــةٌ علـــى الـــرغم مـــن أن حياتـــه الداخليـــة ملوَّ  )١(وصـــار كـــل واحـــد الهوتيـــاً 
يقــدر أن حيصــيها. والنتيجــة أن املبتــدعني جيــدون األتبــاع بــوفرة، الــذين هــم علــى اســتعداد 

ال يصـــلحون حـــىت للتمثيـــل علـــى املســـارح يقـــامون يف لالستســـالم لكـــل اخليـــاالت. والـــذين 
 ،ويزرعـون االنقسـامات بـني الرئاسـات الكنسـية ،روا تـدبري الـروح القـدسالكنيسة لكي يـدمِّ 

جمـاالً لطلـب  -بسبب الفوضى وعـدم الضـبط-فصارت املمارسات اخلاصة بأسرار اإلجنيل 
ســهم يشــقون الطريــق بكــل الرئاســة واملناصــب الكــربى يف الكنيســة، والــذين يعلنــون عــن أنف

عنف للحصول على أعلـى املناصـب يف الكنيسـة، وحيـدث اآلن أن شـهوة التسـلط امتـدت 

)١( Theologos .أي الهويت. وباسيليوس ينكر وجود هؤالء بسبب الدنس الذي يعيشون فيه 
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 وعجز عن التمسك بالنظام الكنسي. ،وجعلته يف فوضى شاملة ،للشعب نفسه

أنـه  ،كـل فـرد يظـن يف جهلـه  نفقد صار عقيماً وبـال فائـدة، أل ،أما وعظ الرؤساء
 بل أن يعطي األوامر لغريه. ،ال يليق به أن يسمع أو يطيع

 ألنـه ال يوجـد صـوتٌ  ؛أفضل من احلـديث الصمتَ  هلذه األسباب اعتربتُ  -٧٨
ت هـذه الضوضـاء. وهـذا الوضـع جعـل كلمـات احلكـيم صـادقة سكِ بشري قوي ميكنه أن يُ 

). وبالتايل أصبح السكوت أفضـل.  ١٧: ٩جداً كلمات احلكيم تسمع يف هدوء (اجلامعة 
(عـاموس » ليسكت احلكيم يف ذلك الزمان ألنـه زمـان سـوء«نيب منعتين كما أن كلمات ال

ن ). وقــــد حتقــــق هــــذا اآلن، الــــبعض يرمــــي جبــــاره أرضــــاً، والــــبعض يــــدوس علــــى َمــــ١٣: ٥
شــفق علــى الســاقطني وميــد هلــم يــد وغــريهم يصــفق فرحــاً ملــا يــراه. وال يوجــد مــن يُ  ،يســقط

حتــــت محلهــــا وال  غرميــــة ســــاقطةً  املســــاعدة مــــع أن الشــــريعة القدميــــة جعلــــت مــــن يــــرى دابــــة
ملــاذا؟ ألن احملبــة قــد  ،ولكــن األمــر لــيس كــذلك يف أيامنــا .)٥: ٢٣ذنباً (حــز يســاعدها ُمــ

والنصـــائح  ،بـــردت واالتفـــاق األخـــوي قـــد انتهـــى، بـــل أن اســـم الوحـــدة صـــار غـــري معـــروف
وال توجـــد تقـــوى مســـيحية، ومل نعـــد نـــرى دمـــوع الشـــفقة، ال يوجـــد  ،األخويـــة مل تعـــد تقـــال

فصـار   ،بـل تعاطفـت العـداوة بـني األشـقاء ،)١: ١٥باملرة من يساعد ضـعيف اإلميـان (رو 
حلالـة اآلن مثـل حالـة كل واحد منهم يفرح بسقطة قريبه أكثر مما يفرح بنجاحه. وصارت ا

ألن األصــحاء يعــانون مــن املــرض مثــل املرضــى متامــاً، فقــط وصــلتهم العــدوى  ؛انتشــار وبــاء
مـا صـار بيننــا  ى. وهــذا يشـبه مـا جيـري بـني بعضــنا الـبعض بسـببمـن جـراء اتصـاهلم باملرضـ

ومل يعـد مثـة فـرق بيننـا. فـيجلس القسـاة يف  ،فسـقطنا يف الشـر ،نا الكراهيـةُ رتْ َسـوأَ  .من عـداء
ــــذين يعيشــــون حســــب التقــــوى، فــــأن  جمــــالس القضــــاء ليحكمــــوا علــــى الســــاقطني، وأمــــا ال

وسـقطنا  ،ن منـا الشـر. وهكذا متكَّ أعداءهم والذين بال عواطف هم الذين حيكمون عليهم
تتـــألف مـــع احليوانـــات  ،مـــن احليوانـــات الـــيت رغـــم ذلـــك حـــىت صـــرنا أشـــد قســـاوةٍ  يف حفـــرةٍ 

ألن حربنـــا القاســـية  ؛ أننـــا أصـــبحنا أكثـــر إحنطاطـــاً منهـــااألخـــرى الـــيت مـــن نفـــس النـــوع، إالَّ 
 قائمة مع نفس النوع الذي تنتمي إليه.
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 ؛جعلتين أجتـه إىل االجتـاه اآلخـر ولكن احملبةَ  ،الصمتَ  هلذه األسباب آثرتُ  -٧٩
وهــي تسـعى للتغلـب علــى كـل صــعوبات  ،)٥: ١٣كـور ١» (ال تطلـب مــا لنفسـها«أل�ـا 

من الفتية الثالثة الـذين كـانوا يف اآلتـون يف بابـل (دا  هذا الدرسَ  متُ الظروف احلالية. وتعلَّ 
قــف حنــن وحــدنا لكــي نقــوم وهكــذا علينــا أن ن .)، أل�ــم كــانوا وحــدهم وبــال معــني١٢: ٣

ـــمبـــا علينـــا مـــن واجـــب، وكمـــا رَ  هـــؤالء مـــن أعمـــاق اللهيـــب يف اآلتـــون صـــوت التســـبيح  عَ َف
شــــجعون بعضــــهم يوالشــــكر هللا غــــري عــــابئني بــــالقوات الضــــارة وأعــــداء احلقيقــــة، بــــل كــــانوا 

بــل  ،بالسـحابة الكثيفــة مـن أعـدائنا أهكــذا حنـن ال نعبـ ،رغـم أ�ـم كــانوا ثالثـة فقـط ،بعضـاً 
ولــوال هــذه الوقفــة لوجــد اجملــدفون  ،يف معونــة الــروح، ولــذلك نــتكلم بــاحلق بكــل جــرأة ةً ثقــ

وألن الروح القـدس يقـف  ؛أكرب يف اهلجوم على العقيدة القدمية على الروح القدس شجاعةً 
ولـذلك مل نتـأخر عـن الـدفاع عـن  .وجدنا فيه القوة والرفيق املناضـل ،جبانبنا يف هذا الصراع

 ألنـه انتقـل إلينـا يف سلسـلةٍ  ؛مناه من اآلباء واحتفظت به الكنيسة سليماً سلَّ التعليم الذي ت
وهـي مـا تتمتـع بـه  ،كتين للكتابـةأخـرى حـرَّ  ال انقطاع فيها من التسـليم الشـفوي، مث أن قـوةً 

ت ال لكل الناس، لـيس ألن مـا كتبـ بَ تِ ألنك مل تنشر ما كُ  ؛أنت من رصانة وهدوء واتزان
 ).٦: ٧لقاء الدرر أمام اخلنازير (مت إتتجنب  يستحق النشر، بل لكي

فلـيكن هـذا خامتـة  ،يكفـي أن مـا ذكـرتُ  وإذا وجـدتَ  ،ما جيب إجنـازه لقد أجنزتُ 
آخــــر،  النقــــاش حــــول هــــذا املوضــــوع. أمــــا إذا وجــــدت أن بعــــض النقــــاط حتتــــاج إىل حبــــثٍ 
بالنقــاط فــأرجوك أن ال تتــأخر يف متابعــة البحــث بكــل اهتمــام مــع إضــافة األســئلة اخلاصــة 

ــ ،وســواء بواســطيت أم بواســطة آخــرين .غــري اجلدليــة وجيعــل   ،ل عملنــافــإن الــرب ســوف يكمِّ
 كل األمور واضحة بواسطة املعرفة اليت مينحها الروح ملستحقيها.

 آمـــني
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 بركة القديس باسيليوس معلم املسكونة وأب الكنيسة اجلامعة تكون معنا.
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