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 مواهب الروح القدس
 دراسة في الكتاب المقدس واآلباء والطقس

 

 ؟"روٌح قدس"، و"الروح القدس"هل هناك فرق بين 
(أثــار هــذا الســؤال أحــد علمــاء العهــد اجلديــد يف مطلــع القــرن املاضــي 

0F

دون أن  )١
 :وكانت حجته أن النص اليوناين للعهد اجلديد يستخدم تعبريين. يعاجله بطريقة واضحة

 ."الروح القدس"أي  το πνευµα το αγιον: األول -
وبالتايل حينما . بدون أداة التعريف ألـ "روح قدس"أي  πνευµα αγιον: الثاين -

يكـــون املقصـــود بـــه " το πνευµα το αγιονالـــروح القـــدس "يـــرد التعبـــري األول 
، "πνευµα αγιονروح قـــدس "أمَّــا حيثمـــا ورد تعبــري. األقنــوم الثالــث مـــن الثــالوث

يكون املقصود به موهبـة أو نعمـة أو عطيـة مـن عطايـا الـروح القـدس، ولـيس الـروح القـدس 
 .نفسه

 )Turner )1F٢عــــاجل املوضــــوع بطريقــــة أكمــــل العــــامل املعــــروف  ١٩٦٥ويف ســــنة  
 .)Bullinger )2F٣ة العامل وبطريقة شعبية مبسط

م، أي منــــذ نشــــر العــــامل ١٨٩٨وكــــان مــــن الضــــروري، وقــــد طُــــرَِح الســــؤال منــــذ  
ال حصـر لـه مـن علمـاء العهـد  دراسته عن العهد اجلديد أن يتصدى عددٌ  Hortاملعروف 

                                                 
 : راجع )١(

F. A. Hort "The Fist Epistle of St. Peter" 1898 p 61. 
 :راجع )٢(

N. Turner "Grammatical Insights into the New Testament," 1965 pp 17 – 22. 
 :راجع )٣(

E. W. Bullinger "The Giver and his Gifts" 1905. pp 24- 41. 
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بــدون ألـــ " روح قــدس"اجلديــد ملناقشــة املشــكلة، الســيما وأن النصــوص الــيت تتحــدث عــن 
 .ة املسيحية بصورة مباشرةالتعريف متس احليا

ــداً أن العهــد اجلديــد ال يعــرف بــاملرة الفــرق   ولعــل أكثــر مــن عــاجل هــذه النقطــة مؤكِّ
أي الــــــــــــروح القــــــــــــدس،  το πνευµα το αγιονبــــــــــــني التعبــــــــــــريين يف اليونانيــــــــــــة 

ألن كـال  )C. F. D. Moule )3F١أي روح قـدس، هـو العـامل  πνευµα αγιονو
 .نفسه وليس روحاً قدساً  التعبريين إمنا خيص الروح القدس

دراسته على دراسـة أخـرى أطـول وأمشـل صـدرت يف عـام  Mouleوقد بىن العامل  
 .)Adler )4F٢م للعامل األملاين املعروف ١٩٣٨

 :أمَّا عندنا يف مصر فقد ِصيغت املشكلة على النحو التايل 
 حينمــا تُـــذكر عطيـــة أو موهبـــة مـــن مواهـــب الـــروح القـــدس، فـــإن العهـــد اجلديـــد ال 

وبالتـــايل حنـــن ال نأخـــذ الـــروح القـــدس  ،"روح قـــدس"، بـــل "الـــروح القـــدس"يســـتخدم تعبـــري 
 .نفسه، أو أقنوم الروح القدس، بل مواهب الروح فقط

م مـع ١٨٩٨وكأننا بذلك نعود إىل ذات املشكلة اليت طُرَِحت يف الغـرب يف سـنة  
 .تأكيد على أننا ال نأخذ الروح القدس نفسه، بل مواهبه

مل يكن هذا املوضـوع قـد ُعـوجل بكفايـة عنـدنا يف مصـر كـان مـن الضـروري أن وملَّا  
مـــا يـــدور اآلن يف بعـــض األوســـاط الكنســـية مـــن يأخـــذ يف اعتبـــاره نطرحـــه بشـــكل علمـــي 

جدال حول هذه النقطة بالذات، ولذلك تأيت هذه الدراسـة لتسـاعد علـى اسـتقرار الـرأي، 
الــيت يــرد فيهــا كــال نصــوص العهــد اجلديــد مــع دراســة خاصــة ل، مبــا يتفــق والتســليم اآلبــائي

 :التعبريين، وميكننا بدايًة أن نوجه نظر القارئ إىل املالحظات اآلتية

                                                 
 :راجع )١(

C. F. D. Moule "An Idiom Book of the New Testament," 1950 pp 11 ff. 
 :راجع )٢(

N. Adler "The Christian Gift of Pentecost" 1938. 



٤ 
 

، فـإن ذلـك يعـين وجـود أداة التعريـف "الـروح القـدس"حيثما ورد يف الـنص العـريب تعبـري  -أ
 .ألـ يف األصل اليوناين

لـــك يعــــين عــــدم وجــــود أداة ، فــــإن ذ"روح قــــدس"حيثمـــا ورد يف الــــنص العــــريب تعبـــري  -ب
 .التعريف ألـ يف األصل اليوناين

الالتينيــة للعهـــد اجلديــد الــيت نشــرها معهــد الكتـــاب  -اعتمــدنا علــى الطبعــة اليونانيــة  -ج
 ,NOVUM TESTAMENTUM: حتـــت اســـم ١٩٦٤املقـــدس يف رومـــا ســـنة 

Greace et Latine. 
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 أوالً 
 كيف استخدم العهد الجديد كال التعبيرين؟

 
ل ما نالحظه هو أن العهد اجلديد يستخدم التعبـريين معـاً دون أن مييِّـز بـني إن أو  
 :ولعل هذه األمثلة هي خري دليل على ما نقول". روح قدس"، و "الروح القدس"

 .وعد يسوع لتالميذه قبل صعوده -١
 بــــــــــــــــروح قــــــــــــــــدسلــــــــــــــــيس بعــــــــــــــــد هــــــــــــــــذه األيــــــــــــــــام بكثــــــــــــــــري ســــــــــــــــوف تتعمــــــــــــــــدون * 

εν πνευµατι αγιω) . ٥: ١أع.( 
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدسلون قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىت حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتنا* 

επελθοντος του αγιου πνευµατος ) ٨: ١أع.( 
، بينمــــا يف )٤: ٢أع (  πνευµατος αγιου روح قــــدسوامــــتأل اجلميــــع مــــن * 

 ُروِحــي َأْســُكبُ  َأينِّ  َذلِــكَ  بـَْعــدَ  َوَيُكــونُ : "يؤكــد أنــه الــروح القــدس ٢٨: ٢نــص النــيب يوئيــل 
، مث يف أعمـال ٥: ١يف أعمـال " روح قـدس"ث الـرب عـن فكيـف يتحـد". َبَشـرٍ  ُكلِّ  َعَلى

؟ هــل كــان يتحــدث عــن شــيئني خمتلفــني؟ بكــل "الــروح القــدس"يكــون احلــديث عــن  ٨: ١
 .تأكيد ال؛ ألن الروح الواحد هو املقصود

 الروح القدس في يوم الخمسين -٢
 كـذلك يف،  ٤: ٢أع " ( πνευµατος αγιου قُـُدس وحٍ رُ  ِمـنَ  اجلَِْميعُ  َواْمَتألَ * "
هنــــــا يف يــــــوم اخلمســــــني امــــــتأل التالميــــــذ مــــــن روح ). ٥٢و  ٩: ١٣، ١٧: ٩، ٨: ٤ أع

 .قدس، مع أنَّ الذي جاء هو الروح القدس نفسه
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ومــاذا نقــول عــن النصــوص اآلتيــة اخلاصــة حبلــول الــروح القــدس علــى أهــل الســامرة 
 :حيث يقول سفر األعمال بكل وضوح

 ).١٧: ٨أع " (ُقُدس وحَ رُ  فـََقِبُلوا َلْيِهمْ عَ  األَيَاِديَ  َوَضَعا ِحيَنِئذٍ * "
ــاِين * " َــا َأْعِطَي ــْلطَانَ  َهــَذا أَْيضــاً  أَن ــهِ  َوَضــْعتُ  َمــنْ  َأيُّ  َحــىتَّ  السُّ ــلُ  يَــَديَّ  َعَلْي ــُدسَ  وحَ رُ  يـَْقَب  "ُق

 ).١٩: ٨أع (
، "روح قـــدس"وقـــد نقـــول إن هـــذا يتمشـــى متامـــاً مـــع اختبـــار يـــوم اخلمســـني، حـــلَّ  

، "روح قـــدس"، وكـــذلك أهـــل الســـامرة أخـــذوا مثـــل الرســـل "روح قـــدس"ن وامـــتأل الرســـل مـــ
 :لكن علينا أن نالحظ النصوص اآلتية

ِـــــــــَتُكنْ * " ـــــــــُتكَ  ل ـــــــــكَ  ِفضَّ ـــــــــتَ  ألَنَّـــــــــكَ  لِْلَهـــــــــَالكِ  َمَع ـــــــــِينَ  َأنْ  ظَنَـْن ـــــــــَدرَاِهمَ  اهللاِ  َعِطيَّـــــــــَة◌َ  تـَْقَت  ِب
την δωρεαν του θεον) " ــــــة ا)٢٠: ٨أع هللا، ، وإذا رجعنــــــا إىل تعبــــــري عطي

 .جند أنه تعبري يُراد به الروح القدس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا* " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّوحِ  َعِطيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ  فـَتَـْقبَـُل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدسِ  ال  اْلُق

την δωρεαν του αγιον πνευµατο) " ٣٨: ٢أع.( 
 أَْيضـــاً  األَُمـــمِ  َعَلـــى اْنَســـَكَبتْ  قَـــدِ  اْلُقـــُدسِ  الـــرُّوحِ  َعِطيَّـــةَ  َألنَّ  ..... اْلُمْؤِمنُـــونَ  فَانْـــَدَهشَ * "

η δωρεα του αγιον πνευµατος) " ٤٥: ١٠أع.( 
، ُوِصَف بعـد ذلـك بأنـه عطيـة الـروح القـدس، "روُح قدسٍ "فما ُأشري إليه على أنه  

" روح قــدس"وإالَّ يكــون أهــل الســامرة قــد أخــذوا عطيــة الــروح القــدس، بينمــا أخــذ الرســل 
 !فقط
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 اختبار كرنيليوس -٣
َنَمـــــــــــــــــــا* " ـــــــــــــــــــَتَكلَّمُ  بُْطـــــــــــــــــــُرسُ  فـَبَـيـْ ـــــــــــــــــــورِ  ِبَـــــــــــــــــــِذهِ  يـَ ـــــــــــــــــــُدسُ  الـــــــــــــــــــرُّوحُ  َحـــــــــــــــــــلَّ  األُُم  اْلُق

το πνευµα το αγιον يـــعِ  َعَلـــى : ١٠أع " (اْلَكِلَمـــةَ  َيْســـَمُعونَ  َكـــانُوا الَّـــِذينَ  مجَِ
٤٤(. 
ـــا* " ـــَدْأتُ  فـََلمَّ ـــرُّوحُ  َحـــلَّ  أََتَكلَّـــمُ  ابـَْت  َعلَـــْيِهمْ  το πνευµα το αγιου اْلُقـــُدسُ  ال
َنا َكَما  ).١٥ :١١أع " (اْلَبَداَءةِ  ِيف  أَْيضاً  َعَليـْ

حــلَّ : "يضــيف -وهــو يشــرح اختبــار كرنيليــوس  -والعجيــب أن القــديس بطــرس  
 ".الروح القدس عليهم كما حلَّ علينا أيضاً يف البدء

، وهــو "عطيــة الــروح القــدس"وهــو خــاص بـــ  ٤٥: ١٠ســبق لنــا أن اقتبســنا نــص أعمــال * 
 .٤٤: ١٠نص مرتبط بال شك بنص أعمال 

 َكَمـا اْلُقـُدسَ  الرُّوحَ  قَِبلُـوا الَِّذينَ  َهُؤَالءِ  يـَْعَتِمدَ  الَ  َحىتَّ  اْلَماءَ  َميَْنعَ  َأنْ  َأَحدٌ  َيْسَتِطيعُ  أَتـَُرى* "
، وهنـــــــــــا نلفـــــــــــت النظـــــــــــر إىل أن االختبـــــــــــار هـــــــــــو ذاتـــــــــــه )٤٧: ١٠أع " (أَْيضـــــــــــاً؟ َحنْـــــــــــنُ 

το πνευµα το αγιον. 
 اْلُقــــــــــــــــُدسَ  رُّوحَ الــــــــــــــــ َهلـُـــــــــــــــمُ  ُمْعِطيــــــــــــــــاً  َهلـُـــــــــــــــمْ  َشــــــــــــــــِهدَ  اْلُقلُــــــــــــــــوبَ  اْلَعــــــــــــــــاِرفُ  اللَّــــــــــــــــهُ * "

το πνευµα το αγιον ٨: ١٥أع " (أَْيضاً  لََنا َكَما.( 
وهـــو نـــص هـــام يشـــكِّل خلفيـــة اختبـــار كرنيليـــوس،  ١٧، ١٦: ١١وهنـــاك نـــص أعمـــال * 

ـدَ  يُوَحنَّـا ِإنَّ : قَـالَ  َكْيـفَ  الـرَّبِّ  َكـَالمَ  فـَتَـذَكَّْرتُ : "حيث يقول القـديس بطـرس  َوأَمَّـا ِمبَـاءٍ  َعمَّ
ــُتمْ  ــوِيَّةِ  أَْيضــاً  لََنــا َكَمــا َعِطيَّــةَ الْ  َأْعطَــاُهمُ  قَــدْ  اهللاُ  َكــانَ  فَــِإنْ . قُــُدسٍ  وحِ ِبــرُ  َفَســتـَُعمَُّدونَ  أَنـْ  بِالسَّ

 .»اَهللا؟ أَْمَنعَ  َأنْ  أَقَاِدرٌ  أَنَا؟ َفَمنْ  اْلَمِسيحِ  َيُسوعَ  بِالرَّبِّ  ُمْؤِمِننيَ 
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 معمودية المسيح -٤
ــَزلَ : "عموديــة املســيحيقــول القــديس لوقــا يف إجنيلــه عــن م  ــهِ  َونـَ ــُدسُ  الــرُّوحُ  َعَلْي  اْلُق

το πνευµα το αγιον) " ــــــو ــــــدما يتحــــــدث عــــــن نفــــــس )٢٢: ٣ل ، بينمــــــا عن
 النَّاِصــَرةِ  ِمــنَ  الَّــِذي َيُســوعُ : "املوضــوع، أي معموديــة املســيح يف ســفر أعمــال الرســل، يقــول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّةٍ وَ  قُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدسٍ  وحِ رُ بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اهللاُ  َمَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحهُ  َكْي  قـُ
πε πνευµατι αγιω και δυναµει" فهـــل يعقـــل أن يكـــون يســـوع قـــد ،

ُمِســَح بــالروح القــدس يف اإلجنيــل، بينمــا ميســح بــروح قــدس يف ســفر األعمــال؟ ألــيس الــروح 
 القدس هو نفسه الذي يوصف بأنه روٌح ُقدس؟

مخــس مــرات، يف أربــٍع منهــا  λαµβανωيســتخدم القــديس لوقــا فعــل يقبــل  
، مث ١٩، ١٧، ١٥: ٨يف أعمـال  πνευµα αγιον روح قدسيتحدث عن قبول 

ـــه يســـتخدم الفعـــل مـــرًة واحـــدًة يتحـــدث فيهـــا عـــن قبـــول األمـــم . ٢: ١٩يف أعمـــال  ولكن
 .٤٧: ١٠وذلك يف أعمال  الروح القدس

 .؟ بالتأكيد ال"روٌح قدس"، و "الروح القدس"فهل هناك فرق بني  
ذلـك فحسـب ومن الطريف أن نالحظ أن املسيح ُحبِـَل بـه بـالروح القـدس، ومـع  

، فهل حيل روُح قدٍس على العـذراء، بينمـا حيـل "َعَلْيكِ  حيَِلُّ  ُقُدسٍ  وحُ رُ " ٣٥: ١نص لوقا 
 ؟٨: ١الروح القدس على التالميذ كما يف أعمال 

 عمل الروح القدس في األنبياء -٥
: ، ويقـول القـديس لوقـا"الروح القدس النـاطق يف األنبيـاء: "نقول يف قانون اإلميان 
ــــــــــــــانَ " ــــــــــــــِتمَّ  َأنْ  يـَْنَبغِــــــــــــــي َك ــــــــــــــوبُ  َهــــــــــــــَذا َي ــــــــــــــَبقَ  الـَّـــــــــــــِذي اْلَمْكُت  اْلُقــــــــــــــُدسُ  الــــــــــــــرُّوحُ  َس

το πενµα το αγιον  ُـــه ، وبالتـــايل حنـــن هنـــا أمـــام )١٦: ١أع " (َداُودَ  ِبَفـــمِ  فـََقاَل
بـُروِح  اْلَقائِـلُ : "ولكن القـديس لوقـا يعـود فيقـول. الروح القدس نفسه الذي نطق بفم داود
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فهــــل تغــــريَّ الــــروح ). ٢٥: ٤أع " (َداُودَ  ِبَفـــمِ  δια πνευµατος αγιον قُــــدسٍ 
 .القدس وهو ينطق بفم داود من الروح القدس إىل روح قدس؟ اجلواب هو ال بكل تأكيد

هــو  ٢٢: ٣لقــد الحظنــا أن الــذي حــلَّ علــى املســيح يف املعموديــة حســب لوقــا  
ـــَماَواتُ  َوِإَذا" ١٦: ٣الـــروح القـــدس، ولكـــن يف مـــىت  ـــهُ  نـَْفَتَحـــتْ ا قَـــدِ  السَّ ـــَرَأى َل  اللَّـــهِ  ُروحَ  فـَ

πνευµα θεου  ًـــَماَواتِ  رََأى" ١٠: ١ويف مـــرقس ". نَـــازِال ـــدِ  السَّ  َوالـــرُّوحَ  اْنَشـــقَّتْ  َق
το πνευµα  َبــدون أداة التعريــف ألـــ " روح اهللا"فمــا ُيســمَّى  ."َعَلْيــهِ  نَــازِالً  َمحَاَمــةٍ  ِمْثــل

 .يف مرقس مع استخدام أداة التعريف ألـ فقط" الروح"يف مىت، هو نفسه الذي ُيسمَّى 
ــر هــذه الظــاهرة الســيما عنــدما يســتخدم نفــس الكاتــب يف نفــس   لكــن كيــف نفسِّ

، أال يؤكــد "الــروح القــدس"، مث يعــود بعــدها ويســتخدم تعبــري "روح قــدس"اإلصــحاح تعبــري 
نـا أن نقـرر لنا ذلك أن الذين كتبـوا مل يعـريوا أداة التعريـف ألــ أي اهتمـام؟ ولـذلك ميكننـا ه

 .بكل استقامة أن الالهوت ال خيضع لقواعد اإلعراب
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 ثانياً 
 ماذا يقول التقليد؟

 
بــالطبع، ســبق أن طُــرَِح الســؤال عــن أداة التعريــف ألـــ يف زمــن القــديس أثناســيوس  

فمـاذا يقـول . عندما تطـوَّر اجلـدل األرثوذكسـي مـع األريوسـية وطـال موضـوع الـروح القـدس
 قطة بالذات؟أثناسيوس عن هذه الن

قولوا لنا إذن، هل توجد فقرة يف الكتاب املقدس اإلهلـي تشـري إىل الـروح القـدس " 
فقط بدون إضافة كلمـة أو حـرف إليهـا مثـل اهللا أو اآلب أو يـاء املـتكلم أو " روح"بكلمة 

، أو أداة التعريـــف ألــــ، فـــال يقـــال روح، بـــل )أي مـــن اهللا(املســـيح نفســـه أو االبـــن أو مـــين 
، أي روح االبــن الــذي "روح احلــق"، أو "الــروح القــدس"أو االصــطالح الكامــل ، "الــروح"

 ) ...٦: ١٤يو " (أنا هو احلق: "يقول
وباإلجيــاز نقــول إنــه إن مل ُتَضــف أداة التعريــف ألـــ أو إحــدى اإلضــافات الســابقة،  

أن أريـد "خذ مثًال ما كتبه بـولس إىل أهـل غالطيـة . فإن الكلمة ال تشري إىل الروح القدس
فمـاذا ). ٢: ٣غال " (أتعلم منكم هذا فقط أبأعمال الناموس أخذمت الروح أم خبرب اإلميان

ـــدون ثانيـــًة بغســـل املـــيالد الثـــاين  قبلـــوا إالَّ الـــروح القـــدس الـــذي يُعطـــى للـــذين يؤمنـــون ويول
 ).٥: ٣تيطس (
كـــان يتحـــدث إىل الـــذين " ال تطفئـــوا الـــروح"وعنـــدما كتـــب إىل أهـــل تســـالونيكي  

من هو الذي قبلوه لئال بسبب اإلمهال يطفئوا نعمة الروح الذي كان قد اشتعل يف يعرفون 
وعنــدما اســتخدم اإلجنيليــون يف األناجيــل اصــطالحات بشــرية عــن املخلِّــص مــن . داخلهــم

، )١: ٤لــو " (أمَّـا يسـوع فرجـع مـن األردن ممتلئـاً بـالروح: "أجـل اجلسـد الـذي اختـذه، قـالوا
، فإ�ا هي نفس الكلمـة، وذات املعـىن )١: ٤مت " (ية من الروحمث ُأصِعَد يسوع إىل الرب "
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وملَّـــا اعتمـــد الشـــعب اعتمـــد يســـوع أيضـــاً وكـــان يصـــلي انفتحـــت "الـــذي ســـبق لوقـــا وذكـــره 
هـــذه ). ٢٢ - ٢١: ٣لـــو " (الســـماء ونـــزل عليـــه الـــروح الـــدس بيئـــة جســـمية مثـــل محامـــة

وهكذا أيضاً حينمـا اقـرتن اسـم ، "الروح"توضح جلياً أن الروح القدس هو املقصود بكلمة 
فــال شــك يف أن الــروح  –حــىت وإن ذُِكــَر بــدون أيــة إضــافة ألمســه  –الــروح القــدس بالبشــر 

(" القدس هو املقصود بالذات السيما عندما تضاف إليه أداة التعريف
5F

١(. 
وهكــذا يتضــح لنــا أن القــديس أثناســيوس وهــو يشــعر بأمهيــة مــا ســيقال عــن أداة 

ـــ يقــول  ــَر الــروح بــأداة التعريــف، فــإن الــروح القــدس هــو املقصــود بــه، التعريــف أل حيثمــا ذُِك
 –مسـه حىت وإن ذُِكَر بدون أيـة إضـافة ال –حينما اقرتن اسم الروح القدس بالبشر "ولكن 

أن الــــروح القــــدس هــــو املقصــــود بالــــذات الســــيما عنــــدما تضــــاف إليــــه أداة فــــال شــــك يف 
 ".التعريف

حصـــر عـــدد املـــرات الـــيت ورد فيهـــا ذكـــر الـــروح فمـــن املؤكـــد أن هـــذا الرجـــل الـــذي 
شـــعر باملشـــكلة، ولكنهـــا مل تزعجـــه  ، كـــان قـــدالقـــدس يف العهـــدين قبـــل أن يكتـــب رســـائله

بـــاملرة؛ ألن املعـــىن واضـــح ومعـــروف أنـــه ال يوجـــد روح قـــدس خمتلـــف أو غريـــب عـــن الـــروح 
 .القدس، وأن أداة التعريف ألـ ال تغريِّ املعىن باملرة

 المواهب واألقنوم؟هل هناك فرق بين 
يف احلقيقة مل ُيطرح هذا السؤال باملرة يف التاريخ الكنسي، وال تعرف كتـب اآلبـاء  

ننـــا ال نشـــرتك يف الـــروح القـــدس نفســـه، بـــل نشـــرتك يف مواهبـــه إبأســـرها نصـــاً واحـــداً يقـــول 
وإذا كنا قد أثبتنا من العهـد اجلديـد أن الـذي نأخـذه هـو الـروح القـدس نفسـه، فهـل . فقط

                                                 
مع تعديل طفيف  ١٣ – ١١ترمجة القمص مرقس داود ص  –راجع رسائل القديس أثناسيوس عن الروح القدس  )١(

اليت  ٩٥ات النص يف سلسلة نصوص آبائية رقم وميكن مراجعة ذ. يف النص العريب بعد مراجعته على األصل اليوناين
 .٣٤ – ٣٣، ص ٢٠٠٥طبعة ثانية،  –يصدرها مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
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ك فرصــة ألن يطــرح العهــد اجلديــد بشــكل أو آخــر أننــا نأخــذ مواهــب الــروح فقــط دون هنــا
 الروح نفسه؟

 .سوف نرى اإلجابة على هذا السؤال بكل وضوح
حيثما ذُكرت مواهب الـروح القـدس فإ�ـا ال تـذكر إالَّ كنتيجـة حللـول الـروح  :أوالً  

 :القدس
 الــرُّوحُ  َأْعطَــاُهمُ  َكَمــا ُأْخــَرى بِأَْلِســَنةٍ  يـََتَكلَُّمــونَ  َوابـَْتــَدأُوا اْلُقــُدسِ  الــرُّوحِ  ِمــنَ  اجلَِْميــعُ  َواْمــَتألَ * "
 .)٤: ٢أع " (يـَْنِطُقوا َأنْ 

 )َمْوِهبَـةَ (َعِطيَّـَة  َألنَّ  بُطْـُرسَ  َمـعَ  َجـاءَ  َمـنْ  ُكـلُّ  اْخلِتَـانِ  َأْهلِ  ِمنْ  الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  فَاْنَدَهشَ * "
 بِأَْلِســَنةٍ  يـََتَكلَُّمــونَ  َيْســَمُعونـَُهمْ  َكــانُوا ألَنـَُّهــمْ . أَْيضــاً  األَُمــمِ  َعَلــى َســَكَبتْ انْ  قَــدِ  اْلُقــُدسِ  الــرُّوحِ 

 ).٤٦ - ٤٥: ١٠أع " (اهللاَ  َويـَُعظُِّمونَ 
ـــا* " ـــهِ  بُـــوُلسُ  َوَضـــعَ  َوَلمَّ ـــْيِهمْ  َيَدْي ـــْيِهمْ  اْلُقـــُدسُ  الـــرُّوحُ  َحـــلَّ  َعَل  بُِلَغـــاتٍ  يـََتَكلَُّمـــونَ  َفَطِفُقـــوا َعَل

 .)٦: ١٩أع " (َويـَتَـَنبَُّأونَ 
فليس هناك حالة واحدة يف سفر األعمـال نـال فيهـا إنسـان واحـد موهبـة قبـل أن  

 .حيل عليه الروح القدس، أو قبل أن ميتأل من الروح القدس
 – ١٢عـن املواهـب الروحيـة يف كورنثـوس األوىل  فإذا اجتهنا إىل أطول نـص :ثانياً  

عطى بدون الروح القدس نفسه، ولكننـا سـوف ة إىل موهبة تُ ، فإننا ال جند إشارة واحد١٤
 .١٣ – ٣: ١٢نكتفي بدراسة كورنثوس األوىل 

ــْيسَ " -٣*  ــَتَكلَّمُ  َوُهــوَ  َأَحــدٌ  َل ــُروحِ  يـَ ــْيسَ . »أَنَاثِيَمــا َيُســوعُ «: يـَُقــولُ  اهللاِ  ِب  َأنْ  يـَْقــِدرُ  َأَحــدٌ  َوَل
هل توجد هنا إشارة للمواهـب أم للـروح القـدس  ."سِ اْلُقدُ  بِالرُّوحِ  ِإالَّ  »َربٌّ  َيُسوعُ «: يـَُقولَ 

 نفسه؟
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فاملواهب متعددة، ولكن الروح الذي  ."َواِحدٌ  الرُّوحَ  َوَلِكنَّ  َمْوُجوَدةٌ  َمَواِهبَ  فَأَنـَْواعُ " -٤* 
يعطيها واحد، وبذلك ال تتعدد سكىن الروح، بل هـو روح واحـد يسـكن يف الكـل، ولكـن 

 .دقق يف القراءة .يعطي مع سكناه مواهب خمتلفة
ـــَواعُ " ٦ – ٥*  ـــَواعُ . َواِحـــدٌ  الـــرَّبَّ  َوَلِكـــنَّ  َمْوُجـــوَدةٌ  ِخـــَدمٍ  َوأَنـْ  اهللاَ  َوَلِكـــنَّ  َمْوُجـــوَدةٌ  َأْعَمـــالٍ  َوأَنـْ

 ."اْلُكلِّ  ِيف  اْلُكلَّ  يـَْعَملُ  الَِّذي َواِحدٌ 
َفَعــ الــرُّوحِ  ِإْظَهــارُ  يـُْعَطــى َواِحــدٍ  ِلُكــلِّ  َوَلِكنَّــهُ " -٧ * وهنــا نالحــظ أن الــذي يظهــر  ."ةِ لِْلَمنـْ

 .ليس املوهبة، وإمنا الروح، وهذا هو ما يؤكده الرسول بعد ذلك مباشرةً 
ـــالرُّوحِ  يـُْعَطـــى ِلَواِحـــدٍ  فَِإنَّـــهُ " ٩ - ٨ * ـــمٍ  َكـــَالمُ  َخـــرَ َوآل. ِحْكَمـــةٍ  َكـــَالمُ  ِب  الـــرُّوحِ  ِحبََســـبِ  ِعْل

والتشـديد هنـا  ."اْلَواِحـدِ  بِـالرُّوحِ  ِشـَفاءٍ  َمَواِهـبُ  َخـرَ َوآل. اْلَواِحدِ  بِالرُّوحِ  ِإميَانٌ  َخرَ َوآل. اْلَواِحدِ 
علـــى كلمـــة الـــروح الواحـــد تأكيـــداً علـــى وحدانيـــة الـــذي يعمـــل كـــل هـــذه العطايـــا املختلفـــة 

 .واملتنوعة
ــَواعُ  َوآلَخــرَ  اَألْرَواحِ  َمتِْييــزُ  َوآلَخــرَ  نـُبـُــوَّةٌ  َوآلَخــرَ  قـُــوَّاتٍ  َعَمــلُ  َوآلَخــرَ " -١٠ *  َوآلَخــرَ  ْلِســَنةٍ أَ  أَنـْ

 كل هذه املواهب املختلفة،  ."أَْلِسَنةٍ  تـَْرَمجَةُ 
ـــا ُكلََّهـــا َهـــِذهِ  َوَلِكـــنَّ " -١١ * ـــهِ  اْلَواِحـــدُ  الـــرُّوحُ  يـَْعَمُلَه ـــَرِدهِ  َواِحـــدٍ  ِلُكـــلِّ  قَاِمســـاً  ِبَعْيِن  َكَمـــا ِمبُْف

 ."َيَشاءُ 
 كىن وقبول الروح الواحد؟ملاذا يشدد الرسول على سُ 

من تشبيه وحدة املؤمنني  ١٢من سياق الكالم السيما يف العدد  كما هو واضح
فاملسيح مثل اجلسـد، ولكـن رغـم تعـدد األعضـاء، كـل عضـو هـو جـزء مـن . بوحدة اجلسد

االخــتالف هــو يف الوظيفــة . اجلســد الواحــد ال ختتلــف طبيعــة أي عضــو عــن العضــو اآلخــر
 :فقط، وذلك كاآليت

 اْلَواِحـدِ  اجلََْسدِ  َأْعَضاءِ  وَُكلُّ  َكِثريَةٌ  َأْعَضاءٌ  َوَلهُ  َواِحدٌ  ُهوَ  َسدَ اجلَْ  َأنَّ  َكَما ألَنَّهُ " ١٣ -١٢ *
يَعَنــا ألَنـََّنــا. أَْيضــاً  اْلَمِســيحُ  َكــَذِلكَ  َواِحــدٌ  َجَســدٌ  ِهــيَ  َكِثــريَةً  َكانَــتْ  ِإَذا  أَْيضــاً  َواِحــدٍ  بِــُروحٍ  مجَِ
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ـــْدنَا ـــوداً  َواِحـــدٍ  َجَســـدٍ  ِإَىل  اْعَتَم ـــانِيِّنيَ  مْ أَ  ُكنَّـــا يـَُه ـــداً  يُوَن ـــا. َأْحـــرَاراً  أَمْ  َعِبي يُعَن  ُروحـــاً  ُســـِقيَنا َومجَِ
 ."َواِحداً 

 فهل ميَّز الرسول بني املواهب واألقنوم؟ 
كىن الـــروح الواحـــد، وإن  أال يســـكن أقنـــوم الـــروح القـــدس يف الكـــل؟ هـــذه هـــي ُســـ

 .كانت املواهب متعددة
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 ثالثاً 
 ماذا كان وعد المسيح لنا؟

 
 ُروحُ . األَبَـــدِ  ِإَىل  َمَعُكـــمْ  لَِيْمُكـــثَ  آَخـــرَ  ُمَعزِّيـــاً  فـَيـُْعِطـــيُكمْ  اآلبِ  ِمـــنَ  َأْطلُـــبُ  َوأَنَـــا"* 

ـــاملَُ  َيْســـَتِطيعُ  الَ  الَّـــِذي احلَْـــقِّ  ـــهُ  َأنْ  اْلَع ـــرَاهُ  الَ  ألَنَّـــهُ  يـَْقبَـَل ـــهُ  َوالَ  يـَ ـــا يـَْعرُِف ـــُتمْ  َوأَمَّ َـــهُ  أَنـْ  ألَنَّـــهُ  فـَتَـْعرُِفون
مل يكـن وعـد املسـيح لنـا باملواهـب،  .)١٧ - ١٦: ١٤يـو " (فِـيُكمْ  ُكـونُ َويَ  َمَعُكمْ  َماِكثٌ 

 .وإمنا بذات الروح القدس
ـــا* "  ُكـــلَّ  يـَُعلُِّمُكـــمْ  فـَُهـــوَ  بِـــامسِْي اآلبُ  َسيـُْرِســـُلهُ  الَّـــِذي اْلُقـــُدسُ  الـــرُّوحُ  اْلُمَعـــزِّي َوأَمَّ

لقد جـاء الـروح القـدس نفسـه ليسـكن  .)٢٦: ١٤يو " (َلُكمْ  قـُْلُتهُ  َما ِبُكلِّ  َويُذَكِّرُُكمْ  َشْيءٍ 
 .فينا، وملَّا سكن فينا أصبح الروح الساكن فينا يعلِّمنا داخلياً ويذكِّرنا داخلياً 

َــا َسُأْرِســُلهُ  الَّــِذي اْلُمَعــزِّي َجــاءَ  َوَمــَىت * " ــْيُكمْ  أَن  ِمــنْ  الَّــِذي احلَْــقِّ  ُروحُ  اآلبِ  ِمــنَ  ِإَل
ـــدِ  ـــقُ  اآلبِ  ِعْن الـــروح القـــدس الـــذي ينبثـــق مـــن عنـــد  .)٢٦: ١٥يـــو " (ِيل  َهدُ َيْشـــ فـَُهـــوَ  يـَْنَبِث

 فهل حلَّ أقنوم الروح القدس، أم غريه هو الذي حلَّ؟. اآلب هو أقنوم الروح القدس
 َمـَىت  َوأَمَّـا....َديـُْنونَـةٍ  َوَعلَـى بِـرٍّ  َوَعلَـى َخِطيَّـةٍ  َعلَـى اْلَعاملََ  يـَُبكِّتُ  َذاكَ  َجاءَ  َوَمَىت * "

يــعِ  ِإَىل  يـُْرِشــدُُكمْ  فـَُهــوَ  احلَْــقِّ  وحُ رُ  َذاكَ  َجــاءَ  فــنحن ال نعــرف  .)١٣، ٨: ١٦يــو " (احلَْــقِّ  مجَِ
احلــق، وال نســتطيع أن نعرفــه إالَّ مــن روح احلــق هــو نفســه، أي أقنومــه هــو ، أي شخصــه 
الــذي يرشــد إىل مجيــع احلــق، ذلــك أن قيــادة النفــوس ال تــتم عــن طريــق املواهــب، بــل عــن 

ومع أن كلمات الرب واضحة، وهي تشهد عن حلول . دس نفسهطريق شخص الروح الق
هــل كــان جمــيء : إالَّ أنــه يلزمنــا أن نســأل ســؤاًال أساســياً  ،الــروح القــدس نفســه كــأقنوم فينــا

، فهـو معنـا "األَبَـدِ  ِإَىل  َمَعُكـمْ  َميُْكثَ : "كناه فينا مؤقتاً؟ الرب يسوع يقولالروح القدس وسُ 
 .ومعنا يف ملكوت السماواتحىت بعد اخلروج من اجلسد، بل 
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النبـــوات ســـتبطل واأللســـنة فســـتنتهي والعلـــم  :فـــإذا كـــان الرســـول بـــولس يقـــول إن 
 يـَتَـَنبَّــأُ  َمــنْ  َألنَّ " - فســيبطل، وإذا كانــت النبــوة وهــي أعظــم عطايــا ومواهــب الــروح القــدس

ملواهب كلهـا إىل زوال ستزول، وإذا كانت ا - )٥: ١٤كور ١" (بِأَْلِسَنةٍ  يـََتَكلَّمُ  ِممَّنْ  َأْعَظمُ 
وال قيمة هلا باملرة يف امللكوت، وإذا كنا قد أخذنا املواهب فقط، أفال يصبح املسيح كاذبـاً 

 ؟"األََبدِ  ِإَىل  َمَعُكمْ  َميُْكثَ "إذ قال إنه 
إذا كنا قد أخذنا املواهب فقط دون الروح القدس نفسه، فقد خسرنا كل شـيء، 

يف حديثـه عـن اهلـالكني الـذين متتعـوا مبواهـب الـروح وهذا هـو مـا يؤكـده الـرب يسـوع نفسـه 
ـــريُونَ "القـــدس فقـــط  ـــْومِ  َذلِـــكَ  ِيف  ِيل  َســـيَـُقوُلونَ  َكِث ـــْيسَ  َربُّ  يَـــا َربُّ  يَـــا: اْليَـ ـــكَ  أََل  تـََنبَّْأنَـــا بِامسِْ

 َأْعرِْفُكمْ  ملَْ  ِإينِّ : َهلُمْ  حُ ُأَصرِّ  َفِحيَنِئذٍ . َكِثريًَة؟ قـُوَّاتٍ  َصنَـْعَنا َوبِامسِْكَ  َشَياِطنيَ  َأْخَرْجَنا َوبِامسِْكَ 
فهـل نطلـب املواهـب فقـط، أم  .)٢٣ - ٢٢: ٧مـت " (!اِإلمثِْ  فَـاِعِلي يَـا َعـينِّ  اْذَهبُـوا! َقطُّ 

 كىن الروح القدس نفسه؟قيادة وسُ 

 شهادة التقليد
ســـنكتفي فقـــط بشـــهادة كـــٍل مـــن القـــديس أثناســـيوس الرســـويل، والقـــديس كـــريلس  

 .لالالكبري نظراً لضيق ا
 :يقول القديس أثناسيوس

كذلك ،  )٢٢: ٢٠يو " (اقبلوا الروح القدس": هلمأعطاه للتالميذ، قال عندما و " 
بــامسي فهــو يعلمكــم كــل  اآلبوأمــا املعــزي الــروح القــدس الــذي سريســله ": قــائالً مهــم علَّ 

ومــىت جــاء املعــزي الــذي " :وضــوع، وبعــد قليــل، قــال عــن نفــس امل)٢٦: ١٤يــو " (شــيء
يــو " (اآلب ينبثــق، فهــو يشــهد يلمــن اآلب، روح احلــق الــذي مــن عنــد  إلــيكمأنــا  أرســله

مـت " (الـذي يـتكلم فـيكم أبـيكمنـتم املتكلمـني بـل روح ألستم " :يضاً قال أ، و )٢٦: ١٥
د أقبـــل خـــرج الشـــياطني فقـــن كنـــت أنـــا بـــروح اهللا أُ إولكـــن ": قـــال ، وبعـــد قليـــل)٢٢: ١٠
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ـــ ولكـــي). ٢٠: ١١لـــو " (علـــيكم ملكـــوت اهللا أي كـــل (ل فيـــه كـــل معرفتنـــا عـــن اهللا يكمِّ
اآلب، بـو  شخصـه،بدنا أحتـالـذي بـه ضع طقـس االنضـمام إىل الكنيسـة وي) التعليم عن اهللا
آلب واالبــن والــروح اذهبــوا وتلمــذوا مجيــع األمــم وعمــدوهم باســم ا": قــائالً  أوصــى تالميــذه

 .)6F١()١٩: ٢٨مت " (القدس
هـل شـخص الـروح القـدس غـري أقنـوم  ؟"الذي به أحتدنا بشخصـه"ماذا عن تعبري  

وحــىت ال يظــن أحــد أننــا نصــطاد كلمــًة شــاردًة يف كتابــات . الــروح القــدس؟ ال بكــل تأكيــد
 .القديس أثناسيوس عن الروح القدس يلزمنا أن ندعِّم املعىن الذي ذكره أثناسيوس

 :يقول القديس أثناسيوس 
أنــتم فاملســحة الــيت  أمــا: "ألن يوحنــا يكتــب ؛وهــو اخلــتم ،والــروح يــدعى مســحة" 

هـــذه أخـــذمتوها منـــه ثابتـــة فـــيكم وال حاجـــة بكـــم إىل أن يعلمكـــم أحـــد بـــل كمـــا تعلمكـــم 
الـذي : "ويقـول بـولس ....).٢٧: ٢يـو ١" (عن كـل شـيء )القدسروحه (ة عينها سحامل

 ت بــــهواملخلوقــــات ختمــــ). ١٣: ١أف " (ختمــــتم ليــــوم الفــــداء آمنــــتم إذنــــتم أيضــــاً أفيــــه 
كـان الـروح هـو املسـحة واخلـتم الـذي بـه ميسـح إذا  و . ه كـل شـيءمنـ توتعلمـ هبـ تومسح

وبـني ملسـحة واخلـتم ا عالقة ميكن أن تكـون بـنيوخيتمها، فأي شبه أو  األشياءالكلمة كل 
م، تَ الـيت ُختـاملخلوقـات من ضـفاخلتم ال ميكن أن يكون  .....تم؟سح وختُ اليت متُ  املخلوقات

نتمــي ي) اخلــتم واملســحة(ســح، ولكنــه الـيت متُ  املخلوقــاتمن ضــواملسـحة ال ميكــن أن تكــون 
 -كمـــا يقـــول بطـــرس   –نصـــري حبـــق تم ُخنـــ إذوهكـــذا  ....تم،ســـح وَخيـــالكلمـــة الـــذي ميَ إىل 

(" )٤: ١بط ٢( "اإلهليةشركاء الطبيعة "
7F

٢(. 
وهكــذا يــدافع أثناســيوس عــن إلوهيــة الــروح القــدس باختــاذ عملــه فينــا يف املســحة  

ألن الــذي يعمــل فينــا هــو الــروح القــدس نفســه الــذي بســبب  واخلــتم دلــيًال علــى اإللوهيــة؛

                                                 
 .يف ترمجة مركز دراسات اآلباء ٣٧ – ٣٦يف ترمجة القمص مرقس داود، وص  ١٧املرجع السابق ص  )١(
 .يف ترمجة مركز دراسات اآلباء ٧٢يف ترمجة القمص مرقس داود، وص  ٦٢ – ٦١املرجع السابق ص ) ٢(
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عمله فينا نصبح شركاء الطبيعة اإلهلية، وهي شركة مستحيلة إالَّ إذا كان الروح القدس هو 
 .من ذات جوهر اآلب، وهو الربهان الذي يكمل به أثناسيوس شرحه

فإننــا  فضــًال عــن هــذا،و  .القــدس وهكــذا فكــل اخلليقــة تشــرتك يف الكلمــة بــالروح" 
أمـــا تعلمـــون أنكـــم هيكـــل اهللا وروح اهللا : "ألنـــه يقـــول بـــالروح القـــدس نشـــرتك كلنـــا يف اهللا؛

 ).١٧، ١٦: ٣كو ١" (ن فيكم؟يسك
قــد حقــاً كنــا ولــو  . فيــهاهللا مــع  ةلنــا شــرك تفلــو كــان الــروح القــدس خملوقــاً، ملــا كانــ 

ــ. فيهــامل نشــرتك  ننــاأل اإلهليـةغربــاء عــن الطبيعــة ألصــبحنا احتـدنا مبخلــوق  ا اآلن فلكوننــا أمَّ
املســحة واخلــتم الــذي فينــا، لــيس مــن طبيعــة ألن اهللا، فهــذا  املســيح وشــركاء نــدعى شــركاء

هـذا . حدنا باآلب بواسطة الروح الذي فيهتبل من طبيعة االبن، الذي ي ة،املخلوقاألشياء 
نثبـت يف اهللا  نناأبذا نعرف : "قائالً  عندما كتب -كما قيل سابقاً   -يوحنا  إياهمنا ما علَّ 

ن كنـــا باالشـــرتاك يف الـــروح إولكـــن ). ١٣: ٤يـــو ١" (ا انـــه قـــد أعطانـــا مـــن روحـــهوهـــو فينـــ
 ن الــروحإنــه يكــون مــن اجلنــون أن نقــول إ، ف)٤: ١بــط ٢" (اإلهليــةشــركاء الطبيعــة " بحنصــ

الــروح القــدس تصــبح هلــم الطبيعــة هم فــين الــذين أل. طبيعــة اهللا ال ةخملوقــالقــدس لــه طبيعــة 
، فـال الـروح القـدس جيعـل البشـر شـركاء الطبيعـة اإلهليـةن كـان إو . ية على هذا األسـاساإلهل

 .)8F١("إهليةأن طبيعته هي طبيعة  شك يف
هكــذا يــربهن أثناســيوس علــى إلوهيــة الــروح القــدس مــن واقــع النعمــة الــيت منحــت  

ح القــدس وملَّــا كانــت هــذه الشــركة قائمــة علــى حلــول الــرو . لنــا، وهــي شــركة الطبيعــة اإلهليــة
نفســه، والــيت بــا نصــل إىل االبــن واآلب، فمــن املؤكــد أن الــروح القــدس هــو اهللا، وهــذا مــا 

 :يعود ويؤكد عليه مرًة ثانيًة، فيقول

                                                 
 .٧٤ – ٧٣يف ترمجة القمص مرقس داود، وص  ٦٣ – ٦٢املرجع السابق ص  )١(
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كمـــا يقــــول الكتــــاب إن الـــذين اســــتُنريوا مــــرًة وذاقـــوا املوهبــــة الســــماوية، وصــــاروا " 
فاملالئكة وسائر اخلليقة ، )٥ - ٤: ٦عب (شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة اهللا الصاحلة 

 .)9F١("تشرتك يف الروح القدس نفسه
، فهــل ميكــن أن يكــون "ذاتــه، أي هــو نفســهالــروح القــدس "فــإذا قــال أثناســيوس  

أي معـىن آخــر غــري أقنـوم الــروح القــدس؟ وكيـف نُوصــف بأننــا شــركاء  نفســهأو  ذاتــهلكلمـة 
واهب الروح فقـط، مث الروح القدس دون أن حنصل على الروح القدس نفسه؟ كيف ننال م

نُوَصــف بأننــا شــركاء الــروح، وهــو تعبــري علــى الــرغم مــن ندرتــه يف العهــد اجلديــد، إالَّ أنــه ال 
وعــــن هــــذه الشــــركة يقــــول . يوجــــد تعبــــري آخــــر يقــــول إننــــا شــــركاء مواهــــب الــــروح القــــدس

 :أثناسيوس مرًة أخرى
ــ"  ألن كــل مــا  .نح مــن اآلب بالكلمــةمها الــروح لكــل واحــد متـُـفاملواهــب الــيت يقسِّ

مـن االبـن يف الـروح هـي مواهـب  نحالـيت ُمتـ األشـياءفتلـك  إذن. يضـاً أ بـنلالآلب هـو لهو 
 الــــروح نحالكلمــــة الــــذي ميــــيكــــون فينــــا أيضــــاً فينــــا، القــــدس ما يكــــون الــــروح عنــــدو . اآلب

عنـده نـأيت أنـا واآلب و إليـه : "ليـقمـا  مـع تفقوهذا ي. الكلمةالذي هو يف ، واآلب القدس
ألنه حيث يكـون النـور فهنـاك الشـعاع أيضـاً، وحيـث يكـون ). ٢٣: ١٤يو " (منزالً نصنع 

(القةيضاً فاعليته ونعمته اخلأالشعاع فهناك 
10F

٢(. 
يضــاً حينمــا كتــب إىل الكــورنثيني يف الرســالة الثانيــة أوهــذا هــو مــا علــم بــه الرســول  

: ١٣كـو ٢( "نعمة ربنا يسوع املسـيح وحمبـة اهللا وشـركة الـروح القـدس مـع مجـيعكم: "قائالً 
يف الثـالوث مـن اآلب بـاالبن يف الـروح نح، إمنـا ُمتـنح ُمتـاليت هبة و ألن هذه النعمة وامل). ١٣

ـــا أن نشـــرتك يف القـــدس، وكمـــا أن النعمـــة املعطـــاة هـــي مـــن اآلب بـــاالبن، هكـــذا ال مي كنن

                                                 
 .يف ترمجة مركز دراسات اآلباء ٧٩يف ترمجة القمص مرقس داود، وص  ٦٩املرجع السابق ص  )١(
 .النعمة اخلالقة تعبري هام جداً، يؤكد أن النعمة من اهللا )٢(
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ما نشــرتك فيــه تكــون لنــا حمبــة اآلب ونعمــة وشــركة عنــدألننــا . يف الــروح القــدس إالَّ العطيــة 
 .)11F١("الروح نفسه

هـــل هنـــاك أوضـــح مـــن هـــذا الكـــالم؟ النعمـــة واملوهبـــة هـــي شـــركتنا حنـــن يف الـــروح  
 .القدس نفسه

 عمل أقنوم الروح القدس في الرسالة إلى سرابيون

 وحدة جوهر وحياة الثالوث ال تقبل االنقسام: أوالً 
يؤمنـوا أن الذين هلم نفس فكر أريوس، ال يستطيعون أن يدركوا، وال أن ... ا أمَّ " 

(" الثالوث القدوس غري قابل للتقسيم؛ ألن احلكمة ال تدخل عقوهلم غري املستنرية
12F

٢(. 
 :هذه الوحدة، يؤكد املعلم الكنسي العظيم أ�ا 
تقليــد الكنيســة اجلامعــة وتعليمهــا وإميا�ــا الــذي هــو مــن البدايــة، والــذي أعطــاه " 

تأسسـت الكنيسـة، ومـن يسـقط  الرب وكرز بـه الرسـل وحفظـه اآلبـاء، وعلـى هـذا األسـاس
 .منه، لن يكون مسيحياً، وال ينبغي أن يُدعى مسيحياً فيما بعد

، نعــرتف بالهوتــه يف اآلب واالبــن )يف جــوهره(إذن، يوجــد ثــالوث قــدوس وكامــل  
والــروح القــدس، ولــيس فيــه شــيٌء غريــب، أو ميتــزج بــه مــن اخلــارج، وال يتكــون مــن خــالق 

ـــالوث(وخملـــوق، ولكـــن  الكـــل وخيلـــق الكـــل، وهـــو مســـاٍو وغـــري منقســـم حســـب يبـــين ) الث
أي (فــاآلب بالكلمــة يف الــروح القــدس يعمــل كــل األشــياء، وهكــذا . الطبيعــة وعملــه واحــد

(" حنفظ حنن وحدة الثالوث القدوس كاملة) بذا اإلميان
13F

٣(. 
                                                 

 .يف نرمجة مركز دراسات اآلباء ٨٦يف ترمجة القمص مرقس داود، وص  ٧٧ – ٧٦ص املرجع السابق  )١(
القديس أثناسيوس الرسويل، الرسائل عن الروح القدس إىل األسقف سرابيون، الطبعة الثانية، سلسلة نصوص آبائية ) ٢(

ظة أن النص األساسي هو مع مالح. ٥٩، ص ١٧: ١الرسالة : ، إصدار املركز األرثوذكسي للدراسات اآلبائية٩٥رقم 
، وهي الطبعة اليت ١٩٥١طبعة  C.R.B.Shaplandالنص اليوناين لموعة اآلباء اليونانيني مع التدقيق يف ترمجة 

 .استعان با أستاذنا الدكتور موريس تاوضروس، والدكتور نصحي عبد الشهيد يف ترمجة هذه الرسائل
 .٨١ – ٨٠املرجع السابق، ص ) ٣(



۲۱ 
 

 فما هو السبب يف هذا اإلصرار؟ 
، مؤكـــداً أن األوىلمـــن الرســـالة  ١٤واجلـــواب ســـبق أن ِقيـــل قبـــل ذلـــك يف الفقـــرة  

 :اإلميان الرسويل هو
 One inالثـــالوث القـــدوس املبـــارك غـــري منقســـم، وهـــو واحـــد يف ذاتـــه "  

Himself  ")
14F

١(. 
 :وعندما حنفظ حنن البشر وحدة الثالوث، فإن السبب الواضح واحلقيقي هو 
وعنـــدما . عنــدما نــذكر اآلب، فالكلمـــة ُمَتضــمَّن، والــروح أيضـــاً؛ ألنــه يف االبــن"  

نـــــذكر االبـــــن، فإننـــــا نـــــذكر اآلب؛ ألن اآلب يف االبـــــن، وال يصـــــبح الـــــروح بـــــذلك خـــــارج 
(" الكلمة

15F

٢(. 
 :وهذا يعين حسب املمارسة الكنسية 
ألن النعمــة الــيت مــن اآلب هــي واحــدة، وهــي تــتم بــاالبن يف الــروح القــدس؛ ألن " 

()" ٦: ٤أف " (على الكل وبالكل ويف الكل"األلوهة واحدة، وإلٌه واحٌد هو الذي 
16F

٣(. 
عنــدما يشــرح  ٣٠ويعــود القــديس أثناســيوس إىل نفــس التعلــيم الرســويل يف الفقــرة  

نعمـــة ربنـــا : "الربكـــة الرســـولية الـــيت تقـــال يف القداســـات، ويف الصـــلوات األرثوذكســـية، وهـــي
وهنــا ). ١٣: ١٣كــور   ٢" (يســوع املســيح، وحمبــة اهللا، وشــركة الــروح القــدس مــع مجــيعكم

 :يقول
 الثالوث يفواهلبة تعطى  هذه النعمة" 
 من اآلب 

 باالبن
 ،يف الروح القدس

                                                 
 .٩٣وراجع الرتمجة اإلجنليزية ص . ٥٣، ص ١٤: ١سابق، الرسالة املرجع ال) ١(
 .٥٣، ص ١٤: ١املرجع السابق ) ٢(
 .٥٤، ص ١٤: ١املرجع السابق ) ٣(



۲۲ 
 

 وكما أن النعمة املعطاة هي من اآلب باالبن،
هكذا، فإنه ال يكون لنا شـركة يف العطيـة إالَّ بـالروح القـدس؛ ألننـا حينمـا نشـرتك 

(" فيه تكون لنا حمبة اآلب ونعمة وشركة الروح القدس نفسه
17F

١(. 
بة القـديس أثناسـيوس الـذي رفـض تقسـيم الثـالوث، هذا جيعلنـا نقـف بـذات صـال 

وهنــا نقــول . وهــو التقســيم الوافــد مــن الوثنيــة، والــذي جعلتــه األريوســية تعليمــاً خاصــاً بــا
ــمون الثــالوث إىل عــدٍل، ورمحــٍة  إىل إلــٍه غاضــٍب، وابــٍن مغضــوٍب عليــه،  –لكــل الــذين يقسِّ

ــــا الــــذين أخــــذوا . داءأ�ــــم عــــادوا إىل الوثنيــــة حتــــت ســــتار عقيــــدة الكفــــارة والفــــ رطقــــة بوأمَّ
فيقــول هلــم معلمنــا  energyالــيت تفصــل بــني اجلــوهر واألقنــوم والقــوة الفاعلــة " أنوميــوس"

 :العظيم أثناسيوس
 ،الثالوث واحد) عمل(فعل " 
كأن األقـانيم (على حدة ) أقنوم(فالرسول ال يقصد أن ما يُعطى، يُعطى من كل  

 ،)متنوعة وجمزَّأة
(" ى، إمنا هو يُعطى يف الثالوث، والكل من اهللا الواحدولكن، ما يُعط

18F

٢(. 
ويــأيت حتــذير القــديس أثناســيوس بــأن تقســيم الثــالوث يف عقــول اهلراطقــة يفصــلهم 

(عن احلياة اإلهلية 
19F

٣(. 
 :وعندما يشرح الربكة الرسولية يف الرسالة الثالثة، يقول 
 عندما نشرتك يف الروح، تكون لنا نعمة الكلمة،" 
 لكلمة تكون لنا حمبة اآلب،ويف ا 

(" وكما أن نعمة الثالوث واحدة، كذلك فالثالوث غري منقسم
20F

٤(. 

                                                 
 .٨٦، ص ٣٠: ١املرجع السابق ) ١(
 .٨٧ – ٨٦، ص ٣١: ١املرجع السابق ) ٢(
 .٩٢، ص ٣٣: ١املرجع السابق ) ٣(
 .١١٦، ص ٦: ٣املرجع السابق ) ٤(
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 :وعلينا أن نالحظ عبارة القديس أثناسيوس عن اإلميان بالثالوث 
(" لها يف الثالوثهذا هو إميان الكنيسة اجلامعة؛ ألن الرب أسسها وأصَّ " 

21F

١(. 

 بشارة المالك لوالدة اإلله:ثانياً 
 :نرتك الشرح للقديس أثناسيوسوهنا  
الروح القدس حيل : "عليها قال حلول الكلمةحينما أُرسل املالك جربائيل ليعلن " 

وقـــوة "مباشـــرًة ) املـــالك(، عاملـــاً أن الـــروح كـــان يف الكلمـــة، وأضـــاف )٣٥: ١لـــو " (عليـــك
 ).١٤: ١كور   ١" (قوة اهللا وحكمة اهللا"؛ ألن املسيح هو )٣٥: ١لو " (العلي تظلُِّلكِ 

 وماذا يعين هذا؟
وإذا كــــان الــــروح يف الكلمــــة، فمــــن الواضــــح أيضــــاً أن الــــروح كــــان يف اهللا أيضــــاً "

(" بالكلمة
22F

٢(. 
وكأن القديس أثناسيوس كان يرى بروح النبوة اهلجوم على الـروح القـدس بواسـطة  

 :بعض اإلكلريوس، فكتب يقول
 وباملثل، عندما يصري الروح فينا،" 
 واآلب ويصنعون منزًال فينا؛ عندئٍذ يأيت االبن 
 ألن الثالوث غري منقسم؛ ألن ألوهته واحدة، 
()" ٦: ٤أف " (على الكل وبالكل ويف الكل"ويوجد إله واحد  

23F

٣(. 

 سر المعمودية:ثالثاً 
يؤكـد القـديس أثناســيوس اإللوهـة الواحــدة للثـالوث؛ ألن هـذا هــو أسـاس انضــمام  

 :املسيحي إىل الكنيسة جسد املسيح

                                                 
 .١١٧ – ١١٦، ص ٦: ٣رجع السابق امل) ١(
 .١١٦، ص ٦: ٣املرجع السابق ) ٢(
 .١١٦، ص ٦: ٣املرجع السابق ) ٣(
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يف اآلب، ويف االبــن، ويف الــروح القــدس نفســه، ) أي(ة واحــدة يف الثــالوث ألوهــ"
(" ويف الثالوث نفسه معمودية واحدة وإميان واحد

24F

١(. 
ولـذلك يسـأل . هذا اإلميان بالثالوث الواحد هو رجاء كل من ينال سر املعمودية 

لـى الـروح مسـع احلـرب عرأى و أثناسيوس السؤال الذي ال بُـد أن يسـمعه ذلـك اجليـل الـذي 
 :القدس

أُي روٍح آخــــر أخــــذه هــــؤالء غــــري الــــروح القــــدس الــــذي يُعطــــى للــــذين يؤمنــــون "  
(" ويُولدون ثانيًة بغسل امليالد الثاين؟

25F

٢(. 
(" نتجدد بروح اهللا"ألننا  

26F

٣(. 
ــــ فيــــههــــو الــــذي "ألن الــــروح القــــدس   ل اآلب كــــل األشــــياء بواســــطة الكلمــــة يكمِّ

(" وجيددها
27F

٤(. 
لقاعدة اإلميانية اخلاصـة بعمـل الثـالوث يف التقـديس؛ أل�ـا وجيب أن نضيف هنا ا 

متــس قــدس أقــداس احليــاة الكنســية، وهــي األســرار ال ســيما اإلفخارســتيا، إذ يقــول معلمنــا 
بدون الوقوع يف خطر االبتعـاد عـن األرثوذكسـية، وإن التفكـري السـليم  -الكبري إن التعليم 

 :القانوين اخلاص باإلميان هو
(" ة واحدة نابعة من اآلب باالبن يف الروح القدسنؤمن بقداس" 

28F

٥(. 
هـــذه القداســـة تصـــل إلينـــا مـــن مصـــدر واحـــد هـــو الثـــالوث، وهـــي آتيـــة وُمعَلنـــة يف  

 :االبن، وُتعطى بالروح القدس، ولذلك يؤكد القديس أثناسيوس بعد ذلك مباشرةً 
ويُرَســل ألنــه كمــا أن االبــن هــو االبــن الوحيــد، هكــذا أيضــاً الــروح الــذي يُعطــى " 

(" باالبن
29F

١(. 
                                                 

 .١٢٣ – ١٢٢ص  ٣: ٤املرجع السابق ) ١(
 .٣٣ص  ٤: ١املرجع السابق ) ٢(
 .٤٤ص  ٩: ١املرجع السابق ) ٣(
 .٤٤ص  ٩: ١املرجع السابق ) ٤(
 .٦٦ص  ٢٠: ١املرجع السابق ) ٥(
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أو  dynamisهـــــي مصـــــدر القـــــوة الفاعلـــــة  ousiaووحـــــدة جـــــوهر الثـــــالوث  
ألن عــــدم انقســــام جــــوهر الثــــالوث، ووحــــدة عمــــل الثــــالوث  energiaالقــــدرة الفاعلــــة 

الواحــد هــو الــذي جيعــل القــوة الفاعلــة أو القــدرة الفاعلــة هــي عمــٌل واحــد الــيت حتيــي الكــل 
 :كاآليت  ٣١التعليم الرسويل يف الفقرة  وتقدس الكل، ولذلك يؤكد نفس

ألنــه ال يوجــد شــيء مل ُخيلــق ويُعطــى القــدرة علــى ... فعــل الثــالوث هــو واحــد " 
بكلمــــة الــــرب : "البقــــاء بالقــــدرة الفاعلــــة إالَّ بالكلمــــة ويف الــــروح، وهكــــذا يرتــــل يف املــــزامري

()" ٦: ٣٢مز " (نعت السموات وبروح فيه كل جنودهاصُ 
30F

٢(. 
لقـــارئ أن االبـــن الوحيـــد مل يرســـل مواهـــب لكـــي يشـــتت وحـــدة وســـوف يـــدرك ا 

وكلمـات القـديس أثناسـيوس قاطعـة مثـل سـيف التعلـيم . الكنيسة، بل أرسل الـروح القـدس
 :الرسويل

واالبـن ). ٧: ١٦يـو " (إن ذهبت أُرسل املعـزِّي: "االبن يرسل الروح، فهو يقول" 
ــد االبــن؛ ألنــه )٤: ١٧يــو " (أيهــا اآلب أنــا جمَّــدتك: "ميجــد اآلب قــائالً  ، بينمــا الــروح ميجِّ

()" ١٤: ١٦يو " (ذلك ميجدين: "يقول
31F

٣(. 
حسب ادعاء  –وحتماً إن كان الروح القدس ميجِّد االبن، فهذا ليس جمداً بشرياً  

(األنبا شنودة الثالث
32F

 .بل هو جمد الثالوث الواحد غري املنقسم - )٤
 :لهخيتم القديس أثناسيوس هذه الفقرة بقو  مثَّ ومن 

: ١٦يـو " (ألنـه يأخـذ ممـا يل ويعطـيكم: "فإن الروح يأخـذ مـن االبـن ألنـه يقـول" 
()" حسب األصل اليوناين ١٤

33F

٥(. 

                                                                                                                        
 .٦٧ – ٦٦ص  ٢٠: ١السابق املرجع ) ١(
 .٨٧ – ٨٦ص  ٣١: ١املرجع السابق ) ٢(
 .٦٧ص  ٢٠: ١املرجع السابق ) ٣(
 .تأليه اإلنسان، الكتاب األول: راجع قداسة البابا شنودة الثالث) ٤(
 .٦٧ص  ٢٠: ١املرجع السابق ) ٥(
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(معمودية الرب يسوع في نهر األردن: رابعاً 
34F

١( 
ــــيم الرســــويل   ــــروح القــــدس؛ ألن التعل ــــة أو مواهــــب ال ــــرب يســــوع موهب مل يأخــــذ ال

  –ا حنـن ، مسحه الروح القدس، وكنَّ "سيحامل"يسوع، وصار باملسحة " ُمِسحَ "واضح، فقد 
الــذين اغتســلنا فيــه وُمِســحنا فيــه، بــل كنَّــا حنــن الــذين يف  –كمــا يقــول القــديس أثناســيوس 

 :املسيح تقدَّسنا فيه
ـيؤَ "أو  يبـينألنه كإنساٍن يقال عنه إنه ُميسح بالروح القدس حىت "  فينـا حنـن " سسِّ

(" عالقة مألوفةالبشر ُسكىن الروح، وجيعل هذه الُسكىن ك
35F

٢(. 
 :وبكلمات قاطعة يقول أثناسيوس عن الرب نفسه 
أنــا نفســي أُعطــي ذايت الــروح، أنــا الــذي ِصــرُت إنســاناً أتقــدَّس فيــه لكــي يتقــدَّس " 

(" اجلميع يفَّ 
36F

٣(. 
 مث 
) لبســه(إن نـزول الــروح عليـه يف األردن، إمنــا كـان نــزوًال علينـا حنــن بسـبب اختــاذه " 

(" ديسنا من جديدمن أجل تق... جسدنا 
37F

٤(. 
 مث 
ألســتم تعلمــون أنكــم هيكــل اهللا، : "لكــي نشــرتك يف مســحته، ولكــي يقــال عنَّــا" 

فحينمــا اغتســل الــرب يف األردن كإنســان، كنَّــا ). ١٦: ٣كــور ١(وروح اهللا يســكن فــيكم 
(" حنن الذين نغتسل فيه وبواسطته

38F

٥(. 
 مث 

                                                 
 .الهوتيةملاذا اعتمد يسوع؟ منشورة على موقع الدراسات القبطية وال: راجع دراستنا) ١(
الطبعة  -املركز األرثوذكسي للدراسات اآلبائية  – ٦٤سلسلة نصوص آبائية رقم  – ٤٦: ١ضد األريوسيني ) ٢(

 .١١٥الثالثة ص 
 .١١٥ص  ٤٦: ١املرجع السابق ) ٣(
 .١١٥ص  ٤٧: ١املرجع السابق ) ٤(
 .١١٦ – ١١٥ص  ٤٧: ١املرجع السابق ) ٥(
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ن إذن فِمـ... ني للـروح بواسـطته وحينما اقتبل الروح، كنَّا حنن الـذين صـرنا مقتبلـ" 
: بــدأنا حنــن ننــال املســحة واخلــتم، كمــا يقــول يوحنــا) أي مبعموديــة الــرب ومســحته(ذلــك 

تمـــتم بـــروح أنـــتم خُ : "، والرســـول يقـــول)٢٠: ٢يـــو ١" (أنـــتم لكـــم مســـحة مـــن القـــدوس"
()" ١٣: ١أف " (املوعد القدوس

39F

١(. 
االســم الطقســي القــدمي وهنــا نشــري إىل أن املســحة، وبشــكل خــاص، اخلــتم، هــو  

جــــداً ملســــحة املــــريون، وذلــــك كمــــا شــــرحنا يف دراســــتنا عــــن املعموديــــة يف القــــرون اخلمســــة 
(األوىل

40F

٢(. 

                                                 
 .١١٦ص  ٤٧: ١املرجع السابق ) ١(
 .coptology.com: ميكن مراجعة هذه الدراسة منشورة على موقع الدراسات القبطية والالهوتية) ٢(



۲۸ 
 

 رابعاً 
 الرب يسوع المسيح قَِبَل الروح القدس ألجلنا

 
للثـالوث، ولكـن هـذا " الظهور اإلهلي"ال شك أن معمودية الرب يسوع هي عيد  
للثــالوث؛ ألن ركنــاً مــن أركــان هــذا الظهــور لــيس جمــرد  "اســتعراض"، لــيس جمــرد "الظهــور"

: الـــروح القـــدس علـــى املســـيح حســـب عبـــارة اإلجنيـــل" اســـتقرار"نـــزول الـــروح القـــدس، بـــل 
تـرى ... عليـه  واستقروشهد يوحنا قائًال إين قد رأيت الروح نازًال مثل محامة من السماء "

 –رار الــروح القــدس علــى يســوع واســتق). ٣٣ - ٣٢: ١يــو " (الــروح نــازًال ومســتقراً عليــه
مؤسـٌس علـى حقيقيـة ثبـات اللوغـوس املتجسـد وعـدم  –حسب شـرح القـديس أثناسـيوس 

ه  .تغريُّ
 :يقول أثناسيوس

وا الوصـــية، والـــبعض اآلخـــر ة، فـــالبعض تعـــدُّ ألنـــه مبـــا أن طبيعـــة املخلوقـــات متغـــريِّ " 
صـل البشـر علـى عـدم تغـريُّ لذلك كان ضرورياً أن يأيت واحـٌد غـري متغـريِّ لكـي حي... متردوا 

ألنـه مبـا أن اإلنسـان األول ... بر اللوغوس كصورة ومثال ملـا سـتكون عليـه ثبـات الفضـيلة 
: ٥رو (، تعــرَّض للتغيــري، وبســبب اخلطيــة دخــل املــوت إىل العــامل )٤٥: ١٥كــور ١(آدم 
ـــ... ، لـــذلك الســـبب عينـــه جـــاء آدم الثـــاين غـــري املتغـــريِّ )١٢  متغـــريِّ  ا الـــرب فلكونـــه غـــريأمَّ

عـــاجزة يف حيلهـــا ضـــد اجلميـــع؛ ألنـــه عنـــدما ســـقط آدم يف العصـــيان  وثابـــت، تصـــري احليـــةُ 
، ولكـن حينمـا صـار الـرب إنسـاناً، حطـَّم )١٢: ٥رو " (اجتازت اخلطية إىل مجيـع النـاس"

(" احلية، ونقل قوته العظيمة إىل مجيع الناس
41F

١(. 

                                                 
 .١٢٣ – ١٢٢ص  ٥١: ١ضد األريوسيني ) ١(
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ـــفَـ إذن فقـــد   ط، وهـــي أحـــد جوانـــب آدم ُســـكىن الـــروح القـــدس بســـبب الســـقو  دَ َق
تعلـــيم كنيســـة اإلســـكندرية الـــذي ُدوَِّن يف كـــل كتابـــات آبـــاء اإلســـكندرية، وســـوف نكتفـــي 

 :بالقديس أثناسيوس والقديس كريلس الكبري

 
ً
 :شهادة القديس أثناسيوس: أوال

وبكـن مبـا أ�ـم ليسـوا أبنـاء حبسـب ... إن البشر نالوا الروح حسب الشـركة " -١
(" دما يتغريون يُنزع منهم الروح ويتربأ منهمالطبيعة، لذلك فإ�م عن

42F

١(. 
 .)43F٢("س اجلميع بالروحلقد صار يسوع ممسوحاً بالروح القدس؛ لكي يقدِّ " -٢

(" فقد جاء لكي يعطي الروح القدس للجميع" -٣ 
44F

٣(. 

 
ً
 :شهادة القديس كريلس: ثانيا

حسب شهادة إجنيل يوحنا، استقر الروح القدس علـى يسـوع؛ ألن يسـوع سـوف  
وقد خصص القديس كريلس فصًال كـامًال عـن ). ٣٣ - ٣٢: ١يو (يُعمَّد بالروح القدس 

(معمودية الرب يسوع يف شرح إجنيل يوحنا
45F

الـروح القـدس يف : "، ووضـع لـه العنـوان التـايل)٤
 ".االبن ليس بالشركة من اخلارج، بل بالشركة حسب اجلوهر وحسب الطبيعة

ام يؤكـد بـه اآلبـاء أن شـركتنا يف الـروح القـدس تعبـري هـ" الشركة مـن اخلـارج"وتعبري  
 :هي شركة خارجية، وذلك لألسباب اآلتية

الختالف جـوهر وطبيعـة اإلنسـان عـن طبيعـة الـروح القـدس، وهـذا يعـين أ�ـا  -١ 
ليست شـركة حسـب اجلـوهر الواحـد؛ ألنـه ال يوجـد جـوهر واحـد جيمـع اهللا واإلنسـان، بـل 

 .للثالوث يوجد جوهر واحد للبشر، وجوهر واحد

                                                 
 .١٠١ص  ٣٧: ١ضد األريوسيني ) ١(
 .٣٤طبعة ثالثة منقحة،  ص - ١٤: ٢ضد األريوسيني ) ٢(
 .٤٠ص  ١٨: ٢ضد األريوسيني ) ٣(
 Peterاجلزء األول، حتقيق  –" مكتبة الكنائس الشرقية"إىل اإلجنليزية اليت نشرت يف سلسلة  راجع الرتمجة احلديثة) ٤(

Farrington  
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الشركة من اخلارج تعين أن ُسكىن الروح القدس، أو الثـالوث فينـا هـي ُسـكىن  -٢ 
هذا متييز ضروري؛ ألن اخـتالف الطبيعـة . النعمة اليت ال عالقة هلا بطبيعة وجوهر اإلنسان

هــو ســبب عمــل النعمــة ووجودهــا؛ ألن وحــدة الطبيعــة ال حتتــاج إىل نعمــة، بــل مــا هــو يف 
ل وصـفات هـذه الطبيعـة، ولـذلك النعمـة عطيـة لـيس هلـا عالقـة بطبيعـة الطبيعة خـاص بعمـ

(اإلنسان
46F

١(. 
لقـد كتـب القـديس كـريلس هـذا الفصــل بالـذات ضـد أريـوس ونسـطور، ومـن هــذا  

 :الفصل نقدم هذه املقاطع

 وهو خاص بإخالء االبن لذاته: المقطع األول
القــــدس، لكــــن قبــــل  مبــــا أن كلمــــة اهللا تــــأنس، فقــــد تقــــدَّس أيضــــاً باقتبــــال الــــروح" 

مــا أعظــم هــذا العمــل العجيــب؛ ) ... ٦: ٢فليــيب (جتســده كــان يف صــورة ومســاواة اآلب 
ألن االبن املساوي هللا اآلب والذي له ذات طبيعة اآلب، ومـن أجـل حمبتـه مل خيـتلس هـذه 

 ...".املساواة، بل نزل إىل حقارتنا وأخذ صورة العبد وأخلى ذاته لكي يتأنس 

 وهو خاص بخلق اإلنسان على صورة اهللا: المقطع الثاني
وهــو أكثــر بــين البشــر الــذين  –يقــول الكتــاب األول مــن كتــب موســى اخلمســة " 

، ولكـــن بواســـطة الـــروح )٢٦: ١تـــك " (خلـــق اإلنســـان علـــى صـــورته"إن اهللا  –عرفـــوا اهللا 
نفـــخ يف أنفـــه "وقـــد علَّمنـــا موســـى نفســـه بقولـــه إن اهللا . بالصـــورة اإلهليـــة Sealedُخـــِتَم 

، )آدم(، وعلــى الفــور بــدأ الــروح يف وقــت واحــد أن يعطــي معــاً احليــاة لكيــان "نســمة احليــاة
()"آدم(وبعمل إهلي يطبع صورته عليه 

47F

٢(. 

                                                 
إخل ... مل يذكر أحٌد قبل األنبا شنودة أن الشركة يف الالهوت تعين أن ُيصبح اإلنسان إهلًا موجودًا يف كل مكان )١(

 .ذلك من صفات الالهوت
 .١٣٦ – ١٣٥املرجع السابق ص ) ٢(
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مــــا هــــي عالقــــة خلــــق اإلنســــان األول مبعموديــــة الــــرب؟ : وهنــــا جيــــب أن نســــأل 
 :واجلواب هو للقديس كريلس

افظـاً العطيـة وسـامياً ح –كمـا هـو مكتـوب   –األول يف الفـردوس  نكان اإلنسا" 
ولكـن عنـدما فسـد . بالصورة اإلهلية اليت ُخلق عليهـا بواسـطة الـروح القـدس الـذي حـلَّ فيـه

بغواية الشـيطان وبـدأ حيتقـر خالقـه ويتعـدى النـاموس الـذي أُعطـى إليـه، وأحـزن اهللا احملسـن 
ب أنـت وإىل الـرتاب تـرا"والذي ُخِلَق ليكون حياً مسََِع ألول مرة  ،إليه، أخذ اهللا النعمَة منه

ومن هنا تغـريَّ مثـال اهللا الـذي تلـوث باخلطيـة، وبـدأ املثـال يضـمحل، ومل يُعـد اخلـتم ". تعود
وعنـدما ازداد جـنس البشـر يف التعـدي ووصـلوا إىل أقصـى . منرياً، بل اظلَّـَم بسـبب التعـدي

ـــة (درجـــات االحنطـــاط، وســـادت علـــيهم مجيعـــاً اخلطي
48F

 وبصـــورة تامـــة، ُجـــرِّدت نفـــس كـــل )١
إنســـان، وفقـــدت بـــذلك طبيعـــة كـــل إنســـان النعمـــة القدميـــة، فـــارق الـــروح القـــدس الكـــل، 

 ...".وسقطت الطبيعة اإلنسانية العاقلة إىل أحط درجات الغباء 
ولكــن صــانع الكــل، بعــد زمــان احتمــال طويــل َحــزَِن علــى العــامل الفاســد، وألنــه " 

لــى األرض، وقـرر أن يبــدل صـاحل، وكــراٍع صـاٍحل، أســرع لكـي جيمــع القطيـع الضــال الـذي ع
trans - element  الطبيعــة اإلنســانية وجيــددها ويردهــا إىل الصــورة بــالروح؛ ألنــه مل

(..." تكن هناك وسيلة أخرى ممكنة إلعادة اخلتم اإلهلي مرة ثانية 
49F

٢(. 

 كيف ُأعيدت إلينا النعمة غير المغلوبة؟: المقطع الثالث
الــروح يف ) مــن اجلــذر(و كيــف يتجــذَّر كيــف يغــرس فينــا النعمــة غــري املغلوبــة؟ أ" 

اإلنســــان؟ وبــــأي وســــيلة ُأعيــــد جتديــــد الطبيعــــة إىل حالتهــــا األوىل؟ هــــذه أســــئلة تســــتحق 
 "اإلجابة

                                                 
 .راجع جتسد الكلمة للقديس أثناسيوس، الفصل السادس) ١(
اجلزء األول،  –" مكتبة الكنائس الشرقية"راجع الرتمجة احلديثة إلجنيل يوحنا إىل اإلجنليزية اليت نشرت يف سلسلة ) ٢(

 .١٣٦ص 
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األول تــرايب؛ ألنــه ُخِلــَق مــن تــراب، وأُعطــي لــه القــدرة علــى أن خيتــار  ناإلنســا -أ 
 ).اخلري أو الشر(اخلري أو الشر، وباالختيار يصبح سيد أيهما 

لكنه ُأِسَر مبكٍر مرير، ومال إىل العصيان، وسقط يف األرض، األم الـيت نشـأ  -ب 
 .منها وساد عليه اآلن الفساد واملوت

 .وورَّث إىل اجلنس البشري كله حكم املوت -جـ 
ومنــا الفســـاد، وانتشــر فينـــا، واحنـــدر اإلدراك إىل مــا هـــو أســوأ، وملـــك املـــوت،  -د 

عنـــد (عاريـــة مـــن الـــروح القـــدس الـــذي ســـكن فيـــه وبشـــكل تـــام صـــارت الطبيعـــة اإلنســـانية 
 ).خلقه

(" مل حيفظ اإلنسان األول النعمة اليت أعطاها اهللا له" -هـ 
50F

١(. 

 تدبير الخالص: المقطع الرابع
دبَّر اهللا اآلب أن يرسل إلينا من السماء آدم الثـاين، فأرسـل إلينـا ابنـه الوحيـد " -أ 

 ".لتحول، بل ال يعرف اخلطية مطلقاً أو ا ال يعرف التغريُّ يف شكلنا، وهو الذي 
خاضــــعاً للحكــــم اإلهلــــي ) آدم الثــــاين(وكمــــا بســــبب معصــــية األول، صــــار " -ب 

 ".لكي بطاعة الثاين ننجو من اللعنة وتباد شرورها
ولكن عندما جاء كلمة اهللا وتأنَّس، اقتبل الروح مـن اآلب كواحـٍد منَّـا حنـن " -جـ 

ولكن مبا أنه هو الذي  –هو حمتاج ألنه ُمعطي الروح  ومل يقتبل الروح لذاته كمن -البشر 
 in rootكإنسـان حيفـظ الـروح لطبيعتنـا ويعيـد غـرس ) أي الـروح(ال يعرف خطيـة، قبلـه 

قـال املعمـدان القـديس  –كمـا أعتقـد   –لـذلك السـبب . من جديد فينا النعمة اليت فارفتنـا
ن الـروح هـرب منَّـا بسـبب اخلطيـة، ؛ أل"رأيـت الـروح نـازًال مـن السـماء واسـتقر عليـه"متنبئاً 

ولكـن ملَّــا جــاء الــذي ال يعــرف خطيــًة، وصــار بشــراً وكواحــٍد مثلنــا، جــاء الــروح لكــي يتعــوَّد 
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۳۳ 
 

accustomed  أي (أن يسكن فينا حنن ألنه ال توجـد مناسـبة أو سـبب ألجلـه يفارقـه
(" الروح) يسوع

51F

١(. 

 نحن نأخذ الروح القدس من المسيح: المقطع الخامس
ا كانت أحدى نتائج السقوط، مفارقة أو هروب الروح القدس من الطبيعـة هكذ" 

مـــز " (روحـــك القـــدوس ال تنزعـــه مـــين"اإلنســـانية، وهـــو الســـبب الكـــامن وراء صـــراخ داوود 
، ولكـــن يف التـــدبري جـــاء الــــروح ليمســـح يســـوع ويعلنــــه مســـيحاً بشـــكل خــــاص، أي )٥١

(" املخلِّص الذي سوف يعيد الروح القدس لإلنسانية
52F

٢(. 
ويف هذا املقطع يضع القديس كريلس األساس الالهـويت لشـركتنا يف الـروح القـدس  

 :هكذا
لذلك يف ذاته قَِبَل الروح القـدس ألجلنـا لكـي جيـدد لطبيعتنـا الصـالح القـدمي " -أ 
فهــو غــين؛ ). ٩: ٨كــور ٢" (الــذي ألجلنــا افتقــر وهــو الغــين: "؛ ألنــه قيــل)الــذي فقــدناه(

وكما أنه هو ... وملَّا تأنَّس كان يفتقر إىل كل شيء . شيء صاحل ال يعوزه –كإله   –ألنه 
احلياة بالطبيعة، ومات باجلسد ألجلنا لكي يدوس املـوت ألجلنـا ويقـيم الطبيعـة كلهـا معـه 

هكــذا أيضــاً يقبــل الــروح ألجلنــا لكــي  –ألن كــل البشــر كــانوا فيــه عنــدما صــار إنســاناً  –
نــال هــو ذاتــه فائــدة، بــل لكــي يصــبح لنــا مجيعــاً لقــد جــاء ال لكــي ي. يقــدس طبيعتنــا كلهــا

 ".إىل كل اخلريات السماوية" الطريق"، و"البدء"، و"الباب"
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تلك احملاولة الشيطانية اليت  -أن نقول لكل من ينادي بعدم ُسكىن الروح القدس فينا  هنا جيبو  .املرجع السابق) ٢(

كما سبق وأشرنا   –إن خطأ هذا الفصل  -عن املواهب " الرب احمليي"تريد أن تفصل الروح القدس األقنوم الثالث و
سيوس لألريوسيني الذين أنكروا إلوهية جيعل الطبيعة اإلنسانية عارية من الالهوت، كما قال معلمنا أثنا –أكثر من مرة 
 .الروح القدس



۳٤ 
 

ألن يقبل كإنسان أو أن يتأمل كواحـٍد مـن ) أو إرادة(وإذا مل يكن له مسرة " -ب 
إذا مل " صــورة العبــد"؟ أو كيــف ميكــن لـــ "أخلــى ذاتــه"البشــر، فكيــف ميكــن أن يقــال إنــه 

(" العبد احتياجات؟ تكن هلذا
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١(. 
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۳٥ 
 

 خامساً 
 شهادة الطقوس الكنسية

 
يكفــي يف هــذا الــال أن نقتــبس نــص صــالة اســتدعاء الــروح القــدس يف القــداس  

 :الكريلسي، وهو أحد القداسات املصرية األساسية حيث يقول الكاهن
وأرسل إىل أسفل من ُعلوَِّك املقدس، ومن مسكنك املستعد، ومن حضـنك غـري " 

غــــري . ر، ومــــن كرســــي مملكــــة جمــــدك الباركليــــت روحــــك القــــدوس الكــــائن بــــاألقنوماحملصــــو 
احلــــال يف كــــل . النــــاطق يف النــــاموس واألنبيــــاء والرســــل. املســــتحيل وال متغــــريِّ الــــرب احمليــــي

الفاعـــل بســـلطة مبســـرتك الطُّهـــَر علـــى الـــذين . مكـــان، املـــالئ كـــل مكـــان وال حيويـــه مكـــان
ينبـــوع الـــنعم اإلهليـــة، . يعتـــه الكثـــري األنـــواع يف فعلـــهالبســـيط يف طب. أحـــبهم ولـــيس كاخلـــادم

 ".املساوي لك املنبثق منك
هـــل تؤكـــد كـــل هـــذه العبـــارات الواضـــحة أن الـــذي ســـيأيت هـــو ذات أقنـــوم الـــروح  

شــريك  : "القــدس؟ أعتقــد أ�ــا واضــحة جــداً الســيما مــا يقولــه الكــاهن بعــد ذلــك مباشــرةً 
 ".ك وعلى هذه القرابني اليت لكعلينا حنن عبيد"كل هذا ". كرسي مملكة جمدك

أننــا ننــال الــروح القــدس بعــد كــل مــا تقــدم، هــل ميكــن أن يكــون هنــاك شــك يف  
ــــاك شــــك يف و . نفســــه ــــروح القــــدس " نفــــس"أن كلمــــة هــــل ميكــــن أن يكــــون هن  الــــيت –ال

(استخدمها القديس أثناسيوس
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الـروح القـدس كمـا جـاءت يف " أقنـوم"هي ذات كلمة  - )١
 ؟صلوات القداس اإلهلي
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