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 ورد إىل املوقع السؤال التايل من األخ سامح جورجي:
نوعية احملبة  اختالف األشخاص )أألقانيم(، يعىن أيضا متايز أو اختالف أو متايز 

رغم وحدة اجلوهر. فمحبة الكلمة تتمايز بكوهنا بنوية، وحمبة اآلب تتماايز بكوهناا   
أبوية، وال أعلم كيف تتمايز حمبة الروح القدس أو كيفية التبادل احلىب با  الاروح   

 من ناحية أخرى. واالبنالقدس)غري ُمعرَّف( من ناحية واآلب 
شترك ألقانيم الثالوث وعلى صاورة  عمل م اإلنسان كخليقة هو مشروع أو 

وخيترب احلياة  حيوهو  كابنالثالوث، فاإلنسان يعرف أن حيب كأب ويعرف أن حيب 
 بسبب الروح القدس.

 احملبوب أستاذيشكرا 
 
 

 األخ سامح جورجي. 
يا أخي الكرمي، احملبة ال تعرف حدود اللفظ وال حتتويها الشريعة ألن الشريعة  

ألن املبادأ   ؛أو أعمال اهلل ،ومل تكن لكي تضبط احلياة اإلهلية ،رت لنا حنن البشَعِضُو
وهو خلق الكون واإلنسان مل يكن حسب شريعة. وعندما كتب أثناسايوس   ،األول

( مل 5و 4سبقت الوصية )جتسد الكلمة  -أي نعمة الصورة اإلهلية-الرسويل أن النعمة 
وهي "خلق اإلنسان" مان العاد     ،ندرك أن تلك النعمة هي "الصورة اإلهلية"نكن 

هلي عما هاو  ؛ لكي يعلو ما هو إهلي مبا هو ترايبإوامتزج ما هو  ،ليكون "صورة اهلل"
 ،فدخل فكر املوت يف كيان اإلنسان ،ل ذاته اآلتية من العد ولكن اإلنسان فضَّ .ترايب

وجاءت الشريعة بعد ذلك لكي حتدد حقيقاة ودور   ،ورسم املوت احلدود والفواصل
 ؛أي احلادود  ،دخل فكر املوت ،نت احملبة الثالوثيةعِلوعندما اسُت .(7: 7اخلطية )رو 

ولكان   ،د فكر املوت كيف جيب أن تعمل احملبةوحدَّ ،لكي يضع الشروط لعمل احملبة
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يضرب كل هاه    ،(8: 13كو 1وهو يرسم أيقونة لفظية يف ) ،رسول الرب يسوع
 ،فاق احملبة، أي حمبة بال شروط وبال سابب إىل أحد آ احلدود وينقل الوعي اإلنساين

د للفلسافة اليونانياة   من فكر العصر الوسيط املساتعبَ  ،وكالمها "الشرط والسبب"
اإلنساان بالشاروط    اأمادَّ )أي فكر العصر الوسيط والشريعة( وكالمها  ،والشريعة
وال عجاب أن   Reasonيضًا بل هو أ Conditionوالشرط ليس  .Boundariesواحلدود 

مث تقف عند الاروح القادس يف    ،س اهلل الثالوث قلبك لترى حمبة أبوية وحمبة بنويةمي
هي اليت  (1)والكنيسة ،واالبن يعلن اآلب ،ألن الروح القدس ُيعلن االبن ؛دهشة وحرية
 .النزينزي ،الشرح هو ألسد كبادوكية ، وهها(15: 14كو 1ُتعلن الروح )

القدس يف حياهتا الهاتية وشهادهتا ال وعند عجز الكنيسة عن استعالن الروح 
 ر عنها.ا آهات الروح القدس اليت تعلو على قدرة أي إنسان أن يعبِّجند إلَّ

صلين بريد نقاًل عن أحدهم عن مؤامرة األنبا بيشوي لإلطاحة بقداسة واليو  
عى أسقف بأن الزوج ال ميكن وقبل ذلك يدَّ ،وقبلها صراع حول شريعة الزواج ،البابا
ع مها إىل قسم ، قسم ُيشارِّ الكنيسة وقسَّ َلففَص ،ا بإذن الكنيسةيعاشر زوجته إلَّ أن

وأسقف آخر مينع النساء مان ملاس    .ليست اجلسد الواحدإذن فهي  ،وقسم خيضع
 ،أسقف جديد مل خيرج بعد من البيضة، فهي عن آخر الفضائحأمَّا  .أجساد القديس 

فقد غاب  .ننا يف سجن اجلسدإ :يقول للشباب ،ور التكوينطيف  ًافهو ال زال كتكوت
-فخارستيا دور سوى الهكرى ومل يعد لإل ،وغابت الكنيسة جسد املسيح ،التجسد

هكر باملرة كأهناا مل  فهي ال ُت ،رشومات املريون أماو .حسب طبلة موسيقى اإلجنيلي 
ألن فكر املوت قد حمى حىت أختا  الروح القدس اليت توضع على أجسادنا .. مث  ،تكن

صفات: إذ حتول الثالوث إىل  ،ماذا بعد كل هها وقد غاب ينبوع احملبة اإلهلية الثالوثية
"اهلل احملبة ومان ال   :الوجود والعقل واحلياة لكي خيتفي حىت أهم وأبسط تعليم رباين

وحاصرت قيادة األنبا شنودة الثالث الروح  .(8-7: 4حنا يو 1حيب ال يعرف اهلل" )
وعد  حلول الروح القدس نفساه أي   ،وهي احللول املواهيب ،القدس هبرطقة جديدة

ويشن أغلب األساقفة حربًا على القمص مىت املسك  حملاصرة ما كتبه عن  ،األقنو  فينا
                                                           

 بل اهلل. ،وليس قوة أو طاقة ،"اهلل باحلقيقة فيكم" (1)
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 –رت يف جملادين  الباركليت والعنصرة وغريها من دراسات عن الروح القدس صد
عن الروح القدس هو هرطوقي  يتحدثوأصبح كل من  –الروح القدس الرب احمليي 

... 
وال يرضاى   ،ولكن اهلل حيرك القلاوب  ،نت مثل غريك ضحية هها التسلطأ 

 ،ن وادي العظا  اليابسة سوف يصبح جيشاًا حيااً  إبالتخاذل وهو الهي قال للنيب 
 يل ...وهكها نقو  حنن من وهدة النو  الطو

 ؟(14: 13كو  2ماذا عن روح الشركة )
ولهلك مل يكن العهد القدمي هاو   ،عمل اهلل لألنبياءأعلن الروح القدس  

بل كاان   ،ص فكر املوتكما يلخِّ ،أو عهد حروب اسرائيل فقط ،عهد شريعة فقط
لكن املوت جيعلنا نارى البقاع    ،له العهد ُيرسل روحهإوكان  ،عهد اآلباء واألنبياء

 السوداء قبل اللون األبيض.
يف عمل ورساالة   ،خفيٍّ جاء الروح مبيالد يسوع من البتول يف عمٍل 

وال زال خفيًا  ،ن يف معمودية يسوع لكي يؤسس مسحة العهد اجلديدعِلمث اسُت ،يسوع
ة حسب شهادة سفر سريًا يعمل مع يسوع حىت يو  العنصرة عندما استعلن يف الكنيس

 األعمال.
وغرقت الكنيسة اجلامعاة يف   ،بعد ذلك فتح الشيطان باب اهلرطقات 

أواًل يف حركة التهود اليت حارهباا   ،مسرية طويلة مع تشتت الفكر مع تزييف اإلجنيل
مث ثانيًا يف األريوسية اليت ساندها أباطرة وحارهباا الرساويل ..    ،األسد الطرسوسي

 مث حروب أخرى عقائدية مزيفة. ،مسرية طويلة متر يف نفق النسطورية واألوطاخية
ومن هها الرماد برز موضوع الروح بعد استشهاد كنيسة روسيا علاى ياد    

ن وساوريا ومصار ...   يف لبنا ًاروحي ًاليبعث جتديد ،البالشفة يف كتابات املهاجرين
بيات   –ميناا املتوحاد    –مىت املسك   –جورج خضر  - لوسكي -بوجلاكوف 

 نصحي عبد الشهيد ... وقافلة جديدة. –التكريس 
ه  املسرية الطويلة مان ايرينااوس ضاد    هليؤرخ  أن ، ميكنهمن لديه قدرة 
مياوس  انوإىل شنودة الثالث النسطوري وبيشوي الالهويت األول تلمياه   ،اهلرطقات
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 الروح القدس .. ألوهيةوعاشق القوة والطاقة وجاحد 
وهو الهي  ،كيف تصري الكنيسة حقًا وفعاًل جسد املسيح بدون الروح القدس 

وحقًا  ا؟كوَّن ناسوت الرب يف أحشاء البتول لكي "يكون بعد ذلك كل إنسان جديد
ألن آد  الثاين  ؛اة""بيت حلم مسقط رأس االنسانية اجلديدة املفتد :قال شيخ األسقيط

 لكي يؤسس ميالد جديد. ؛قد ولد

، فهو استعالن معرفاة  ،هو يعطي لنا أن نعرف اآلب واالبن ألنه هو يعرفهما 
فهو ُيعلن ما يعرف  ،(10: 2كو 1نه يفحص أعماق اهلل )ولهلك يقول رسول الرب إ

 البن.ألنه يف أعماق اهلل ويعرف سر اآلب وا
ألنه مسح االبن، وألنه شريك االبن يف خدمته ويف موتاه   ؛هو "روح االبن" 
 فهو الهي أقا  يسوع من األموات .. ،ويف قيامته

 لكي من الوسيط وبالوسيط نقو . ،يقيم الوسيط :هه  حمبة الروح لنا
 س لنا الشركة لكي نفهم أنيؤسِّ ،وعندما يشترك يف معجزات املسيح يسوع

ألن الرب نفسه مل حيفظ حياته  ؛ال أن حنفظ أي هبة لنا ،احملبة هي الشركة أول عطايا
والبهل والعطية مها من عمل االبن باالروح   .وأعطاها "لنا" ،بل "بههلا ألجلنا" ،لهاته

ليس بامللكية حساب   ،وهو "روح اآلب" ،ألن الروح القدس ينبثق من اآلب ؛القدس
بل حىت على الصاليب "ذاق   ،ألنه ال موت يف اهلل ؛بل بالشركة حسب احملبة ،املوت

ا عند الشيع من حميب العراك ورعاع معارك ال فرق إلَّ ،أو "يف اجلسد" ،املوت باجلسد"
 األلفاظ.
فالروح هو روح شركة  ،قد أدركت اآلب يف أبوته واالبن يف بنوته فإذا كنَت 

هو استعالن التدبري الهي به ويف هها الزمان  .ي استعالن اآلب واالبنأ ،اآلب واالبن
 ،وليس َشارككة  ،ْركأي الشِِّ ،ِشركة من ُيشرك اهنأوالحظ  .دخلنا حنن هه  الشركة

مع أن  ،ركبل من اختراع املسيحي  خوفًا من االهتا  بالشِّ ،وهي غري معروفة يف العربية
حاىت   ،كنول .وليس ِشركة اإلنسان يف اهلل ،هو إضافة آخر إىل اهلل -حتديدًا-رك الشِّ
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هلياة هاي   هلك كتب أن الشركة يف الطبيعة اإلول ،األنبا شنودة الثالث مل يدرك هها
على أمل أن نقع حنن يف يد عصابات اإلرهاب اليت  ،رك اليت حيارهبا اإلسال جرمية الشِّ

 لديها أعداء أهم من مىت املسك  وجورج بباوي وغريهم ..
اجلديدة األبدية اليت تتكاون علاى   نسترد اإلنسانية احلقيقية  ،عندما نشترك 

ن الروح فينا هه  اإلنسانية ُيكوِّ .واليت تبدأ هنا وتكمل يف الدهر اآليت ،صورة يسوع
يف  َدِقا لينا ما ُفإاليت ترد  ،ي اخلصوصيةأ ،يعطي الروح من قداسته الهاتية اجلديدة ...

 اخلطية.
ألن اهلل قدوس ال مثيل له وفرياد ال   ؛إىل اهلل ،القداسة هي العودة إىل األصل 

 –احملباة   –نسانية: احلرية ... وحنن نشترك ما هو فريد يف اإليوجد له مثال أو شبيه 
 احلكمة.
 (.26: 17وهو احملبة )يوحنا  ،جمد األلوهة –عندما ننال: التبين  

ب   قلا وقادَّ  ،(4: 2عجز الشاريعة )رو  عن رسول املسيح بعد أن برهن  
وهو  ،أو جوهر  بعد ذلك يف باقي اإلصحاحات اليت يؤكد فيها قبول اهلل لنا ،اإلجنيل
بينما  ،وصار صراعنا مع اللفظ العريب ،يف لغة عربية ركيكة باسم "التربير" َفركُع قبوٌل

ألن املترجم إىل العربياة مل يفحاص األصال العارباين      ،بل القبطي ،األصل اليوناين
 (.1: 5ولكن هها هو نص الكنيسة القبطية )رو  ،واليوناين

Etauymaion oun ebol hiten vnah] 
أو حسب القبطي  ،هو احلق أو العدل eumeym/iألن ما يعرف باسم الرب 

 .(1)"إىل "الزلفى والقرىب عند اهلل "بر وتربير"واملترجم حرص أن يشرح الكلمة العربية 
ميان هاو  ميان وال يكون اإلهي عالقة الصالح اإلهلي الهي يقبل بال شروط سوى اإل

بل الفعل حىت يف العربية هي  "،التربير" ،مصدر ما صار يف سوق جتارة الوعظ

                                                           
 يف دير سانت كارت  وحقق النص مع استاذنا 151الهي نشر خمطوطة  Hurvey Staalالفضل هو للدكتور  (1)

 .11راجع ص  1985 –الراحل عزيز سوريال عطية ُنشر يف لوفان 
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أي يعطي العالقة الصادقة احلقيقية  
براهيم أب اآلباء. بعد إواملثال يف اإلصحاح الرابع هو  .اليت ال تقيم أي وزن لألعمال

 (.2: 5رو ذلك حنن ندخل إىل هه  "اليت حنن فيها مقيمون" )

ولهلك يستنكر املزماور تقادمي أو    ،الفعل سكب هو خاص بتقدمي الهبائح 
وع وعن صلب الارب يسا   .(4: 16سكب د  الهبائح ملن يتعدى الشريعة )مزمور 

(. وعندما "يسكب" 12: 53)أش  ")حياته( نه "سكب للموت نفسهإيقول النيب عنه 
ألن  ؛هها ليس جمرد نزول فقط .(6: 3)تيطس  بغىنفهو انسكاب  ،الروح حياته علينا

 :وعند رد الشعب من السايب  .(12: 26املرأة سكبت الطيب على رأس الرب )مىت 
سرائيل يقاول السايد   على بيت إكبت روحي "ال أحجب وجهي عنهم بعد ألين س

وهكها حتققت النبوة يف إشارة واضحة يف عظة القديس  ،(29: 39الرب" )حزقيال 
: 2ألن اآلب سكب الروح على الكنيسة يف يو  العنصرة )أع  ؛بطرس يف يو  العنصرة

33.) 
لكن إذا عدنا إىل االستعمال الليتورجي اخلاص بهبائح العهد القادمي عان    

فإن  ،(12: 53ن الرب يسوع نفسه الهي سكب حياته للموت )أش وع ،سكب الد 
 ،ويف عبارة الرسول باولس  ،(17: 2أع  – 28: 2الروح القدس )يوئيل  انسكاب
: 4تيماو   2سكب سكيبًا" )ُأ"أنا اآلن  :  ذاته للموت يف الشهادة كهبيحةوهو يقدِّ

 ."كاملاء انسكبت" :( يقول الرب نفسه4: 22ألن يف آال  الرب حسب )مزمور  ؛(6
ويف قداسته املطلقة ينسكب على الطبيعة املخلوقاة   ،هكها يسكب الروح القدس ذاته

( لكي حييا يف قلوبنا اإلنسانية 6: 2 فيليبلينا بهات ختلي االبن )إويأيت  ،الدنسة اخلاطئة
 ا احملبة احملاصرة باملوت وباألنانية وبالبحث يف الهات.اليت ال تعرف إلَّ

ن "حمبة اهلل قد انسكبت يف قلوبنا بالروح القادس  إول الرب يقول لكن رس 
ويا ليت املطران يراجع النص القبطي ألن املعطاى لناا هاو     .(5: 5املعطى لنا )رو 

etaft/f nan والاهي انساكب    ،وليس قوة ،ألنه عطاء شخصي ألشخاص
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 بل الروح نفسه األقنو . ،ليس قوة
 لنا.ألن اهلل أعلن حمبته  ؛(8: 5احملبة )رو نه انسكاب أوبقية التعليم تؤكد  

ذ ياهكر يف  ، إسقف بواتييهُأنه القديس هيالريوس التسليم الكنسي الهي دوَّ
 :1: 2كتابه "الثالوث" 

وهاو   ،"حنن نوصي الكل بأن يعمدوا باسم اآلب واالبن والروح القادس  
لكل وهو اهلل اآلب ل واحٌد وبالعطية. يوجد أصٌل ،وباالبن الوحيد ،االعتراف باألصل
والروح القادس   ،وربنا يسوع املسيح الرب الواحد الهي به الكل ،"الهي منه الكل"

 – 19: 4مها لنا )يوحناا  فهو العطية اليت أراد الرب أن يقدِّ الواحد العطية يف الكل".
 .(31: 2كتاب الثالوث  24

 .Gift (2 :31)واسم الروح القدس هو العطية 
( أن املواهب هي "استعالن الروح القدس" 34لفقرة )ويشرح بعد ذلك يف ا
 .وما بعد  3: 12كو 1حسب ذكر رسول املسيح يف )

"العطية الواحدة اليت ُتعطى يف املسيح : ( هامة35ولكن الكلمات يف الفقرة )
 كل مكان حسبما نشاء وتبقى معنا". هي للكل ويف

 نعرف حرية حمبة اهلل حيث يعطي: ،عندما ينسكب الروح القدس يف قلوبنا 
 بدون سبب. -1

 (.16: 8وليس للعبودية )رو  ،(15: 8للتبين )رو  -2

 (.17: 8أي ملوك مع امللك يسوع )رو  ،ملرياث امللكوت كورثة -3

لنا  وعندما نتحرر من حصار املوت ونهوق حالوة عطية اآلب الهي مل يعِط 
 :ميكننا أن نرتل ،بل ذاته يف انسكاب الروح ،زمنيًة أو عطيًة ،زائلًة ًافضالت أو أمور

ي روح احلق الكائن يف كل مكان كنز الصاحلات وواهب يها امللك السمائي املعزِّ"أ
 احلياة، هلم تفضل وحل فينا .."

 ،عطيتهم الروح القدس هلم اآلن كن معناأربنا يسوع و ألنه كما كنت مع التالميه يا
 وامنحنا ذات الروح، الرب احمليي.

 د. جورج حبيب بباوي      


