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  أيقونة الثالوث األقدس ألندريه روبليف
  



 ٤

  تعريف بأيقونة الغالف
  

اليت صورها رسام األيقونات الروسي العظـيم  " ثالوث العهد القدمي"أيقونة 
رن اخلامس عشر لـدير الثـالوث والقـديس    أندريه روبليف يف الربع األول من الق

وتصور األيقونة املالئكة الثالث الذين . سرجيوس يف زاجوراسك بالقرب من موسكو
وقد عاجل روبليف هذا املوضوع التقليدي على حنو أصيل، فلم . زاروا إبراهيم وسارة

ئـري  يرسم إالَّ املالئكة الثالث وأضفى عليهم مسحة من الرقة واجلمال يف تكوين دا
ويف القرن السادس عشر ُوِضَعت األيقونة بناء على . يسوده االنسجام والصفاء الروحي

من الفضـة املذهبـة   ) أوكالد(أوامر القيصر الروسي بوريس جودونوف يف غالف 
واألحجار الكرمية، ولكنه ُنزع يف بداية القرن العشرين عند ترميم األيقونـة، وهـي   

ف مبوسكو جمردة من غالفها حبيـث ُتـرى يف   يف متحف ترتياكو ١٩٢٩ُتعرض منذ 
ومن اجلدير بالذكر أن هذه األيقونة خلبت لُب الكثريين حـىت  . كامل هبائها األصلي

 ١٨٨٢(الروسي بافل ألكساندروفتش فلورنسكي  فقال عنها القس والعامل والفيلسو
له ذكر يف  إن أشد الرباهني الفلسفية على وجود اهللا إقناعاً برهانٌ مل يرد): "١٩٤٣ -

إن أيقونـة  : أي كتاب، ومن املمكن صياغته يف أسلوب منطقي على النحـو التـايل  
  .)١("الثالوث اليت صنعها روبليف موجودة، إذن فاهللا موجود

    

                                                 
  .١٠، ٣ص  ١٩٨٨، يونيو ٣٢٥العدد  –أنظر يف ذلك جملة رسالة اليونسكو  )١(



 ٥

  )١(شرح أيقونة الغالف
  
تزيني كاتدرائية سيدة النيـاح يف   ١٥١٥بعد أن أمت تالميذ روبليف العظيم سنة 

لها املتروبوليت واألساقفة واإلكلريوس والشعب، فصـاح  موسكو بأيقونات رائعة، دخ
إنه لشـعور  ". لقد انفتحت السموات حقاً وظهرت عظائم اهللا: "مجيعهم بصوت واحد

عميق نقدِّره خصوصاً أمام أيقونة األيقونات، أيقونة الثالوث األقدس اليت رمسها الراهـب  
بعد انقضاء حنو مائة " ائة فصالًجممع امل"، وقد رفعها ١٤٢٥املوهوب أندريه روبليف سنة 

ويف . ومخسني سنة على وفاته، إىل منوذج األيقونوغرافيا، وكل ما ميثل الثالوث األقـدس 
وبعد عملية شاقة . رفعت جلنة اإلصالح كل احللي املعدنية اليت تزين األيقونة ١٩٠٤سنة 

مجاهلا وروعتها، حىت دقيقة، ونزع الطبقات الالحقة املتراكمة عليها، بدت األيقونة بأهبى 
واحلق يقال أن ال وجود ملثلـها  . استحوذ الذهول واإلعجاب على أعضاء اللجنة أنفسهم

  .من حيث التعبري الالهويت اجململ وغىن الرمزية واجلمال الفين
تذكرنا أوالً بقصة الكتاب املقدس اليت تتحدث عـن  : تتميز األيقونة بثالثة أمور  

طوىب لك يا : "يشرحها التعليق الليتورجي) ١٥ -  ١: ١٨تك (اهيم زيارة الزوار الثالثة إلبر
هذا وإن إلغاء صورة إبـراهيم  ". إبراهيم ألنك رأيتهم واستقبلت اإلله الواحد املثلث األقانيم

وسارة من األيقونة حيملنا على التعمق أكثر يف املوضوع واالنتقال إىل األمر الثاين الذي هو 
فخباء إبـراهيم  : وتتبدل معاين املشهد" اجمللس األبدي"زوار الثالثة يؤلف ال. التدبري اإلهلي
اهليكل، وسنديانة ممرا شجرة احلياة، والكون، رمسـاً إمجاليـاً يف الطبيعـة     –يصبح القصر 

  .وعالمة طفيفة لوجوده، وحتل كأس القربان حمل العجل املقدم للطعام

                                                 
لالهويت الروسي بول " الهوت الرؤية"عن كتاب  -بتصرف  –أُخذ شرح األيقونة الوارد باملنت نقالً  )١(

لبنان  -فاريا  –ه إىل العربية بتصرف األرمشندريت أنطون هبِّي، ونشرته منشورات القيامة أفدوكيموف، نقل
  .٢٧: ١١ص  –) ٢" (من مثار الروح"يف سلسلة  ١٩٨٩
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ممشوقة وأجنحتهم مرسومة  أما املالئكة الثالثة فتبدو أجسامهم طويلة رشيقة  
على طريقة مشهد الطبيعة، فتوحي مباشرةً بعدم املادة وخلو الثقل، وتلغي األبعاديـة  

وتقتـرب صـور   . املعكوسة الُبعد والعمق، حيث خيتفي كل شيء يف القصي البعيد
وهي سر  –وتشكل رشاقة اجملموع . األشخاص، ويظهر وجود اهللا هنا ويف كل مكان

  .رؤية جمنحة –ة روبليف من أسرار عبقري
لقد أحـب اهللا  : "يتحدث األشخاص الثالثة، وقد يكون حديثهم نص يوحنا  

واحلال أن كلمة اهللا فعل مستمر، ويأخذ صورة ذبيحـة  ". العامل حىت بذل ابنه الوحيد
  .الكأس

أمَّا األمر الثالث املتعلق بداخلية اهللا فموحى به؛ ألنه فائق اإلدراك وصـعب    
  . حاضر مع ذلك؛ ألن التدبري اخلالصي صادر عن حياة اهللا الداخليةاملنال، واهللا

اهللا بذاته حمبة يف جوهره الثالثي، وما حمبته للعامل سوى انعكاس حمبته الثالوثية،   
وما عطاء الذات نقصاً، بل تعبري عن فيض احلب، وهو ممثـل بالكـأس، واملالئكـة    

إصالح األيقونة األخرية عن حمتـوى   وقد كشفت عملية. جمتمعون حول الغذاء اإلهلي
لقد مثلت الطبقة الالحقة عنقوداً وغطت الرسم األول أي احلمـل،  . الكأس احلقيقي

. احلمل املضحَّى به قبل إنشاء العـامل : الذي يربط هذه املائدة السماوية بكلمة الرؤيا
  .وقد سبقت احملبة والذبيحة والتضحية فعل خلق العامل وهي مصدر

علـى أن هـذا   . الثالثة يف سكون؛ إنه السالم األمسى للكائن بذاته املالئكة  
إن التناقض كل التنـاقض  ). اخلروج حبد ذاته(إنه اخنطاٌف حقيقٌي ". ُمْسِكٌر"السكون 

إن أكرب تنـاقض هـو أن يكـون    : "لقد قال غريغوريوس النيصي. يف هذا االخنطاف
  ".السكون واحلركة شيئاً واحداً

جل املالك األمين اليسرى، وتستمر يف احنناء رأسه، ومتر إىل تبدأ احلركة من رِ  
الصخرة والشـجرة، وتنتـهي يف   : مالك الوسط، وجتذب الكون بقوة عزيزة ال تقهر

  .وضع مالك اليسار العمودي حيث تدخل يف السكون دخوهلا يف نقطة تالقٍ
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قى كمـا  ونالحظ يف هذه احلركة املستديرة اليت تسيطر هنايتها على كل ما تب  
إن اخلط العمودي للهيكل والعصى ُيشري إىل خطوط القوة . تسيطر األبدية على الزمن

  .العمودية، إىل تطلع األرضي حنو السماوي حيث جتد القوة الدافعة حدَّها
إن رؤية اهللا هذه تشع حقيقة العقيدة الفائقة للعقـول، فتنجلـي الوحـدة      

. فباستطاعتنا أن نأخذ مالكاً مكان اآلخـر . واملساواة من نظرة روبليف إىل املالئكة
ومع ذلك، فال . وإن ما يفرق بينهم هو وضع املالك الشخصي باجتاه املالكني اآلخرين

ويشري الذهب الربَّاق على األيقونات دائماً . وجود لإلعادة والتكرار واإلشكال واخللط
غطيه، وُيظهر حميط إىل اإللوهة وفيضها، وحتيط أجنحة املالئكة باتساعها كل شيء وت

Contours   األجنحة الداخلي املرسوم باألزرق املُضاء الوحدة وصفة الطبيعة الواحـدة
وهذا ما تدل عليه الُعصّي املتماثلة، . السماوية؛ إنه إله واحد بثالثة أقانيم متساوية متاماً

  .عالمة السلطة امللكية اليت يتمتع هبا كل مالك
مساواة املالئكة الثالثة الكاملة، حـىت أنـه ال   وقد عبَّر روبليف بوضوح عن   

: فال يشكل مالك اليمني مشكلة. توجد قاعدة لتحديد األقنوم اإلهلي املمثَّل بكل مالك
أمَّا اخلالف فقائم حول مالك الوسط، فنتسـاءل أُيمثِّـل اآلب أم   . إنه الروح القدس

  .االبن؟ ويف حال حتديده ُتعرف هوية مالك اليسار
املعاصـر األكـرب    de Permادة مهمة للقديس اسطفانس الربمي هنالك شه  

 – Zyrianesلقد محل من بالد الزيريان . لروبليف وصديق القديس سرجيوس الروسي
 La grandeالربميـة الكـربى   "وهي مقاطعة واسعة متتد حىت جبال األورال، تدعى 

Permie  " على حنـو أيقونـة   َحَملَ أيقونةً متثل الثالوث األقدس  –حيث كان يعمل
فدعي مالك . وقد ُسطِّرت حول كل مالك كتابة باللغة الزيريانية حتمل امسه. روبليف

أي الروح القدس، ومـالك   Puiltosأي االبن، ومالك اليمني بيولتوس  Pyاليسار يب 
  .أي اآلب Aiالوسط آي 

 .لقد دوَّنت السـيدة ن : ويقول يتبع بول أفدوكيموف يف تعليقه هذا التقليد  
 ٥٢ص  ١٩٦٣موسكو (يف دراستها املمتازة عن فن روبليف  N. DEMINEدومني 

أن يشـرح   –سداً حلاجات رسالته  –لقد اجتهد اسطفانس الربمي ): "باللغة الروسية
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. إن ترتيب املالئكة يف أيقونته مماثل لترتيب روبليـف . مبنتهى الوضوح معىن األيقونة
  ".ومدلوهلم مماثل أيضاً على األرجح

كل أقنوم عالمته اخلاصة املميزة املشار إليها بالعصي اليت توجه األنظـار إىل  ل  
إن : "يقول القـديس اسـحق  . فتوجد خلف اآلب شجرة احلياة، املنهل. هذه الرموز

وتشري عصا املسيح إىل البيت ". شجرة احلياة حب الثالوث األقدس اليت سقط منها آدم
إنـه  ": الصخور املتدرجة"س على خلفية ويبدو الروح القد. جسد املسيح السري –

  .اجلبل، العليِّة، جبل ثابور، االرتفاع، االخنطاف، نسيم الفضاء، والقمم النبوية
املستطيل والصليب واملثلـث  : أمَّا األشكال اهلندسية لإلنشاء التصويري، فهي  

  .والدائرة، وهي اليت تنظم بنية الصورة من الداخل، وعلى املرء أن يكتشفها
. د كانت األرض حبسب مفهوم ذلك العصر مثمنـة األضـالع والزوايـا   لق

أمَّا جزء الطاولـة  . واملستطيل، خطوط األرض املبهمة، نراه على جزء الطاولة األسفل
األعلى، فهو مستطيل أيضاً ويشري إىل جهات العامل األربع، وإىل اجلهـات األصـلية   

إىل األناجيل األربعة بكاملها بـدون  عند آباء الكنيسة ) ٤(األربع، ويرمز هذا الرقم 
األعلـى،  " اهليكل –الطاولة "وميثل جزء . زيادة أو نقصان، وهو عالمة مشولية الكلمة
القائمـة   –وإذا مددنا خط شجرة احلياة . الكتاب املقدس مقدِّماً الكأس، مثرة الكلمة

. األرض نراها ترتل وجتتاز الطاولة وتغرس جذورها يف مستطيل –خلف مالك الوسط 
ِلـَم محلـت   : وجند فيها شرح سـرها . لقد أعلنها الكلمة وغذَّاها من حمتوى الكأس

لقد ابتعـد  : "دالشجرة مثر احلياة األبدية؟ وِلَم كانت شجرة احلياة؟ نسمع عشية امليال
  .؛ ألن مثرها عطية اإلفخارستيا"املالك املستل السيف امللتهب عن شجرة احلياة

. و املستطيل، عالمة األرض ونقطة تطبيق احلب اإلهليتتجه أيدي املالئكة حن  
" شـركة اآلب "كائن خمتلف الطبيعة، ولكنه داخل يف دائرة  –دون اهللا  –إن العامل 

املقدسة، فيتبع احلركة املستديرة، وجيد نفسه يف العلى، يف السماوي املمثل بالصخرة، 
ل، وكأن هذا اهليكل هو امتداد اهليك –وتنتهي هذه احلركة املستديرة للعامل يف القصر 

بدون "املسيح وجتسده، إنه جسده الكوين، والكنيسة عروس احلمل املتحد به  –املالك 
  ".انفصال وال اختالط
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لقـد  . يبقى اهليكل يف سكون راحة السبت العظيم، هناية احلركة الثالوثيـة 
ويرمز جزء . ويةانتهت دورة الليتورجية الكونية، وجاءت رؤية أورشليم اجلديدة األخر

  .اهليكل املذهَّب البارز مثل قوة حامية إىل محاية البتول الوالدية وكهنوت القديسني
وشكلها يشـري إىل  . من شجرة احلياة –حبسب التقليد  –قُِطَع عود الصليب 

أمَّا اهلالة، وهي الدائرة املنرية احمليطة . حمور غري منظور، إمنا وجوده واضح يف األيقونة
ب، مع الكأس واملستطيل، عالمة األرض كلها، فنجدها على اخلط العمودي برأس اآل

ويتالقى مع اخلط األفقي الواصل دائرة املالكـني  . نفسه، القاسم األيقونة إىل قسمني
وهكذا الصليب مرسوم يف دائرة احلياة اإلهلية، وهو . اجلانبيني النرية، ويشكل الصليب

  .احملور احلي حلب الثالوث
احلركة فرعي الصليب، ومها على منوال ذراعي املسـيح املمـدودتني   وجتتاز 

). ٣٢: ١٢يـو  " (وأنا مىت ارتفعت عن األرض، اجتذبت إيلَّ اجلميع: "لتعانق العامل
وإذا مجعنا أطراف الطاولة إىل نقطة فوق رأس مـالك  . االبن والروح القدس يدا اآلب

ة مثلثاً متساوي األضالع، يدل علـى  الوسط متاماً، نتحقق من أن املالئكة حيتلون بدق
وأخرياً يؤلف اخلـط التـابع   . وحدة الثالوث ومساواته، قمته اآلب، اإللوهة املخصبة

ومركز هذه الدائرة . احمليط اخلارجي للمالئكة الثالثة دائرة كاملة، عالمة األزلية اإلهلية
  .يف يد اآلب الضابط الكل

أمَّـا  . مسون الصورة ضمن الـدائرة فهؤالء ير. خيتلف روبليف عن اإليطاليني
الكراسـي ومراقيهـا   (ويؤلف حميط األشياء . روبليف فيؤلف املالئكة أنفسهم الدائرة

ويؤلف حميط مالكي اليمني واليسار . املثمن األضالع والزوايا رمز اليوم الثامن) واجلبل
 Massesإن توزيـع األجسـام   . الداخلي الكأس اليت هي مبثابة مفتاح لسر األيقونة

موزون مبنتهى الدقة  Rapportsواملقاييس خاضع لنظام نَِسب  Proportionsوالنسب 
ويبدي روبليف ضمن هذا اإلطار حرية كربى يف أساليبه بغية التشديد على . والكمال

تنحرف الكأس ويد اآلب قليالً حنو األسـفل  : مثال ذلك. املعىن العقائدي عند احلاجة
إن هذه االحنرافات . يل الرأس قليالً إىل يسار احملور العموديوإىل ميني الوسط، بينما مي

غري امللحوظة تقريباً مع طيَّات الثياب املنحدرة من الكتف اليسرى احنـدار الشـالل،   
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جتذب األنظار إىل اليد اليت تبارك الكأس مركز الصورة العقائدي، يدعمـه ويظهـره   
  .جمموع اخلطوط العمودية واهليكل

الئكة فتكاد تلمس مراقي الكراسي، مما يعطي تأثري خفة معدومة أمَّا أقدام امل
مراعـي  "من كل ثقل، ويرفع اجملموع حنو العالء وقد أمسى رشيقاً، فنشعر وكأننا يف 

  .على حد تعبري القديس مكاريوس، ويف فسيح القلب اإلهلي غري احملدود" القلب
عرض الكتفني، ومير  مما يقلل de trios quartsيبدو األشخاص بثالثة أرباع 

وكذلك األوجه فإهنا حمولـة  . اخلط املرن تبعاً للهيئات املستطيلة ذات األناقة السماوية
تعبِّر اخلطوط املستقيمة عن عنصر القـوة،  . قليالً وحائزة على الشكل املستطيل نفسه

 وتتفق مع اخلطوط املدورة، فنبهج النظر والقلب بإيقاعها املوسيقي الِصرف، وبنضارة
عن احلركة أكثر مما  Contoursويعبِّر احمليط . الشباب، وتنشد نعمة القوة الكامنة فيها

يعبِّر عن احلجم، وتوحي سعة املالبس الشعور خبفة ِحمل اجلسد، فيما ينـوه غطـاء   
  .الرأس الواسع بلطافة تقاطيع األوجه املتسمة بالصفاء القدمي
م املهيب والسكون، والفعل يف وضع اآلب شيٌء من العظمة يبعث على السال

يعبِّر  –ويف تعارض مدهش  –الِصرف، املتمم، مبدأ األبدية الثابت، ويف الوقت نفسه 
عن املبدأ القوي يف تصاعد حركة الذراع اليمىن واحننائها القوي املتالئم مـع القـوة   

  .نفسها يف احنناء العنق والرأس
مطلق : حلركة مع احلركةإن ما يفوق وصفه يف سر اهللا، مجع السكون وعدم ا

أبانـا الـذي يف   "الفالسفة، وفعل الالهوتيني الصرف، وإله الكتاب املقدس احلـي،  
  ".السموات

بـآب ضـابط   ... أؤمن "إن القدرة اإلهلية، على حنو ما جاء يف قانون إمياننا 
 إنه احملبة، وألجل هذا ال. هي قدرة حمبة اآلب املعبَّر عنها يف نظرة مالك الوسط" الكل

يستطيع أن يكشف عن نفسه إالَّ يف الشركة، وال يستطيع أحد أن يتعرف عليـه إالَّ  
مـا  : "ومن ناحية أخرى). ٦: ١٤يو " (ال يأيت أحد إىل اآلب إالَّ يب. "بصفته شركة

ليس هذا ضيُق صـدرٍ أو  ). ٤٤: ٦يو " (من أحد يقدر أن يأيت إىلَّ إن مل جيتذبه اآلب
لن حيصل املرء على أدىن . هو أعظم كشف عن طبيعة احملبة نفسهااستبداداً إجنيلياً، إمنا 
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معرفة عن اهللا خارجاً عن الشركة بني اهللا واإلنسان، وهذه الشركة ثالوثيـة دائمـاً،   
وُتظهر الشركة بني اآلب واالبن، وجتعلنا ندرك السبب الذي ألجله ال يكشف اآلب 

يكشف عن نفسـه  . لصمت بالضبطعن نفسه مطلقاً مباشرةً، إنه املنهل، وهلذا هو ا
تعـرض األيقونـة هـذه    . أزلياً من خالل االبن والروح القدس اللذين يكشفان عنه

  .الشركة، والكأس مركزها احلي
تزداد خطوط اجلهة اليمىن ملالك الوسط شيئاً فشيئاً كلما اقتربت من املـالك  

إىل اإليضاح اللفظي،  –يف رمزية اخلطوط  –يشري اخلط املقّوس احملدَّب دائماً . األيسر
إىل الكلمة، إىل االنتشار، إىل الوحي، على عكس اخلط املقّوس املقعَّر، فإنه يشـري إىل  

. اآلب متجه حنو االبن؛ إنه ينطـق . الطاعة، إىل االنتباه،إىل نكران الذات، إىل القابلية
اآلب "االبـن،  إنه يعبِّر كلياً عما يف نفسه يف . احلركة السارية يف كيانه هي االخنطاف

  ".يفَّ وكل ما هو لآلب هو يل
. االبن يصغي، وخطوط ثيابه املقّوسة املقّعرة تعبِّر عن أعظم انتباه ونكران الذات

الكالم الذي أكلمكم به ال أقوله من عندي؛ : "وهو خيلي ذاته أيضاً لكي يكون كلمة أبيه
: اليمىن تنقل حركـة اآلب يده ). ١٠: ١٤يو " (اآلب املقيم يفَّ هو الذي يعمل األعمال

 –الكتاب املقدس، تعلنان طريق اخلالص  –الربكة، إصبعاه البارزتان على بياض الطاولة 
  .يف شركة اآلب) اإلنسان(احتاد الطبيعتني يف املسيح ودخول البشري 

وتبدو وكأهنـا تسـتر   . العامل: تدل يد املالك اليمني النازلة على اجتاه الربكة
  .ي احلمامة النقية املنبسطني فوق املستطيل املمثل العاملوحتمي، وتشبه جناح

إنه املعزِّي وهو الروح . وتوحي عذوبة مالك اليمني بشيء من األمومة واحلنان
إنه عبارة احلب اإلهلي الثالثـة،  . فيه بداية كل شيء. أيضاً، روح احلياة واملعطي احلياة

ويقوم يف وسط . كني اآلخرينوخيتلف وضعه بعض الشيء عن وضع املال. روح احملبة
. إنه روح الشركة، وكل حركة تصدر عنـه . اآلب واالبن باحننائه واندفاع كل كيانه

وقد قـال  . بَنفَِسه ينطلق اآلب حنو االبن، واالبن يتقبل اآلب، والكلمة ُتعطي صداها
. "بالروح القدس نعرف املسيح ابن اهللا، وباالبن نتأمل اآلب: "القديس يوحنا الدمشقي

  .لقد انطلق اآلب حنو االبن يوم الظهور اإلهلي يف حركة محامة
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حبزٍن يفوق الوصف، وهو حزنٌ حبجم احلب اإلهلي، حيين اآلب رأسـه حنـو   
االبن، ويبدو كأنه يتحدث عن احلََمل املضحَّى، وتبلغ تضحيته ذروهتا يف الكأس الـيت  

ن وجهه مظلل بالصـليب،  ويعبِّر وضع االبن العمودي عن كل انتباهه، وكأ. يباركها
إذا كانت نظرة اآلب يف . إنه غارٌق يف التفكري، يعبِّر عن موافقته بإشارة الربكة نفسها

عمقها غري احملدود تتأمل يف طريق اخلالص الوحيد، فإن رفع نظر االبن، الذي يكـاد  
إنـه  أمَّا الروح القدس فإنه ينحين حنو اآلب؛ . يكون ملحوظاً، يعبِّر عن قبوله ورضاه

حنو العامل إىل احلركـة النازلـة، إىل    ةغارٌق يف التأمل يف السر، فتشري ذراعه املمدود
وضعه . وكأنه حالٌ اآلن على االبن يف رسالته األرضية" القوة الكاشفة"العنصرة، إىل 

  .وضع اخلضوع، إنه حتقيق اإلجنيل
: ىن ال ُيَعاَدللقد بلغت عند روبليف غ. لأللوان يف األيقونوغرافيا لغتها اخلاصة

هي اتفاق موسيقي تام يتجلى فيه سلم األلوان بكامله يف أدق تنوع فيـنعكس علـى   
ومع ذلك ال تأثري لتعدد األلوان، إذ ال شـيء يعكّـر عمـق    . تفاصيل الصورة كلها

فال وجود للظل، وكل جزء غري مضاء إالَّ بنوره اخلاص املتدفق مـن  . االختالء اإلهلي
ثافة ألوان الصورة الوسطى فتزداد هباًء بتعارضها مع بياض الطاولة أمَّا ك. جذور سرية

  .اليت تزهو بتألق املالئكة احمليطني هبا تألقاً لطيفاً ناعماً
احلقيقـة  (، واألزرق الكثيف )احلب اإلهلي(يؤلف األرجوان الشديد االمحرار 

 Accordامـاً  انسـجاماً ت ) الفيض اإلهلي(، وذهب األجنحة الرباقة الزاهر )السماوية

parfait الـوردي  : يستمر ويتالقى يف لون ملطَّف مثل رؤية منوعة واستنارة تدرجيية
اللطيف والليليكي إىل الشمال، األزرق امللطَّف واألخضر املفضض إىل اليمني، ذهب 
الكراسي، القاعدة اإلهلية، حيكي عن فيض احلياة الثالوثية؛ ويعبِّـر األزرق املسـمى   

أكثر فأكثر إىل  قوعندما مييل األزر. عن لون مساء الثالوث والفردوس" أزرق روبليف"
  .لونه الفاتح، يصبح كنور األيقونة نفسها السماوي

ويشـمل  . تقبض يد اآلب على البداية والنهاية، وهي ممدودة فوق الكـأس 
الزمان يف األبدية احلملُ املضحى قبل إنشاء العامل، ومحل هيكل أورشـليم اجلديـدة،   

املسيح السري املقدس، ووعده بأن يشرب عصري الكرمة يف ملكـوت اآلب،   وعشاُء
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وتشع الكأس بياض الكلمة السـاطع، فـتعكس   . هذه مجيعاً ُتدخل الزمان يف األبدية
الكلمة ألوان احلقيقة كلها، وهذا إشعاع القلب، والعطاء املتبادل عند األقانيم الثالثـة  

  .اإلهلية
". كونوا واحداً كمـا أنـا واآلب واحـد   : "دينبعث من األيقونة نداء شدي

ومجيع البشر مدعوون ليلتفـوا حـول   . اإلنسان خملوق على صورة اهللا املثلث األقانيم
الكأس الواحدة نفسها، ويرتفعوا إىل مستوى القلب اإلهلي، ويشـتركوا يف الوليمـة   

أن يعرفوك أنت  هي) الروح(احلياة األبدية "محالً واحداً،  –املسيانية، ويصريوا هيكالً 
  ).٣: ١٧يو " (اإلله احلقيقي وحدك ويسوع املسيح الذي أرسلته
هي مقدمة ملكوت السـماوات  : وتنتهي الرؤية عند هذه اإلشارة األخروية

املغمورة كلياً بالنور الذي ليس من هذا العامل، مغمورة بفرح طاهر نقي جمرد، بفـرح  
س موجود، وهو حيبنا، وأن كل مـا  وهذا لسبب بسيط، وهو أن الثالوث األقد. إهلي

ال ينطق . وعند هذه الرؤية يستحوذ الذهول على النفس فتصمت. لدينا من نعمة منه
  .الصمت وحده يكشف عما خياجل النفس. الصوفيون مطلقاً من قمة وعلو
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  وحدة جوهر الثالوث
  سيحيةـامل دـيـهي توح

  
عندما نقول إن جوهر الثالوث واحٌد ال ينقسم وال يتعدد، فإننا بـذلك   -١  

قانون (اليت نعترف هبا يف األمانة " اهللا الواحد"، أو "واحد"وكلمة . نؤكِّد وحدانية اهللا
مؤكِّدين وحدة اجلوهر " نؤمن بإله واحد: "تعين وحدة جوهر اهللا؛ ألننا نقول) اإلميان
، وال يوجـد لـه   "مثله"ن بذلك نعترف بأن اهللا ليس له آخر، وال يوجد وحن. اإلهلي

، أي ال يوجد آخر له ذات اجلوهر اإلهلي، أو جوهر يشبه جوهر اهللا خالق كل "شبيه"
  .األشياء

وبذات . اجلوهر اإلهلي الواحد: بقولنا –بدقٍة تامة  –حنن نؤكِّد التوحيد  -٢  
هـذه  . مساواة األقانيم مساواة تامـة وكاملـة  ، أي "الثالوث املساوي: "الدقة نقول

، "التعـدد "املساواة تعين أن جوهر الالهوت واحد يف كل أُقنوم، وهذا نفسه ينفـي  
بني أقانيم اجلوهر الواحد؛ ألن املساواة التامة جتعلنا نعتقد أن " التباين"، و"االختالف"و

  . اختالف فيهاكل أُقنوم له ذات الطبيعة اإلهلية اخلاصة واملشتركة اليت ال
واملساواة تؤكد شركة أقانيم الثالوث يف طبيعة إهلية واحدة، ومسـاواة   -٣  

  .تامة لشركة تامة بني أقانيم الثالوث
، فإننا نؤكِّد أن كل ما لآلب هو لالبـن والـروح   "الشركة: "وعندما نقول  
 وكل ما هو للروح القدس هـو . وكل ما هو لالبن هو لآلب والروح القدس. القدس

  .لآلب واالبن، شركة كاملة تامة ال انقسام فيها

  اُألقنوم واجلوهر، إعالنٌ عن التوحيد
وصعوبة إدراكنا هلذه احلقيقة . اُألقنوم هو ختصيص وتعيني يف جوهر اهللا -٤  

ولعل أقـرب  . مصدرها أننا نتكلم عن أمرٍ ال مثيل له يف الطبيعة املخلوقة مهما كانت



 ١٦

اسم بطرس أو يوحنا على إنساٍن معيِّن، نعرفـه بـأمرٍ   مثال على ذلك، هو أن نطلق 
هذا . خاصٍ به، فيصبح بطرس هو ختصيٌص لكائن وشخص ينتمي إىل الطبيعة البشرية

هو أقرب مثال، وهو ال ينطبق على الالهوت ألسبابٍ معروفٍة لكل َمن يدرك الفـرق  
  .بني اخلالق واملخلوق

ص فيها اآلب واالبن حسب اخليـال  وحنن مل نتأمَّل الطبيعة اإلهلية وخنص -٥  
أو اإلدراك البشري، وإمنا جاء التخصيص من إعالن اخلالص يف إجنيل ربنـا يسـوع   

فقد ظهر لنا االبن الوحيد كلمة اهللا مدبِّر وسند اخلليقة وصانعها وجابلها من . املسيح
ويعمـل  وملَّا جتسَّد وصار إنساناً وعاش بيننا، كان خياطب اآلب يف الصـالة،  . العدم

املعجزات باسم اآلب، ويوجِّه أنظار التالميذ إىل اآلب، وبذلك أعلن لنا أُبوة اهللا اآلب 
له، ودعانا إىل قبول هذه اُألبوة كنعمٍة خاصٍة ترفعنا من مستوى العبيد إىل مسـتوى  

  .ورتبة األبناء
بـوة  أُبوة اهللا، فقد جاء اإلعالن عندما جتسَّد مؤكِّدا أُ وعندما أعلن االبُن - ٦  

وتعـيَّن  " :اآلب لنا من خالل إعالن عالقته اخلاصة باآلب، وذلك بالقيامة من األموات
فقد أقام اآلب ابنه من األموات، وبـذلك   .)٤: ١راجع رو (" ابن اهللا بقوٍة من جهة القيامة

ابـن  "و " مسـرته "أعلن أن عالقته باآلب هي عالقةُ ابنٍ؛ ألن اآلب أقام ابَنُه الذي هو 
علناً إلوهيته، اليت سبق وأعلنها االبن يف ذاته باألقوال واألفعال معاً، أي املعجزات ُم" حمبته

اليت أظهرت سلطانه اإلهلي على احلياة بكل صورها وحدودها، وعلى املـوت إذ أقـام   
املوتى، وعلى األمراض اليت شفاها، وعلى العامل الروحي العلوي خبدمة املالئكـة لـه،   

  .ي إذ طرد الشياطني، وأعطى ذات السلطان للذين يؤمنون بامسهوالعامل الروحي السفل
ُسكىن الروح القدس فينا، إذ أعطاه لنـا   –بالتعليم وباملواهب  –وثبََّت االبُن 

يؤكِّد ختصيصـاً   –وهو يعلن اآلب  –عطيةً أبديةً من عند اآلب، فأعلن لنا بذلك أنه 
االبن،  ميأيت من عند اآلب باس يف اآلب نفسه، أي الروح القدس املعزِّي الذي سوف

لكي يشهد لالبن، ويضم إليه كل الذين يرغبون يف االلتصاق باالبن ربـاً وخملصـاً   
  .ووسيطاً واحداً بني اهللا والناس

  



 ١٧

هكذا ثبََّت االبن بتجسُّده وبإعالن عالقته باآلب، وجوداً خاصاً لـآلب   -٧  
، وهو متايز أُعطَي لنا كإعالٍن عن وله وللروح القدس، فأكَّد بذلك متايزاً يف جوهر اهللا

أي إعـالن   –ولذلك، ولنفس السـبب  . حقيقة الذات واحلياة اإلهلية، أي جوهر اهللا
َوَهَب لنا معرفة سر احليـاة   –اخلالص وتأكيد دعوتنا للشركة واحلياة األبدية يف اهللا 

نـه ربنـا   ومع اب" شركة مع اآلب"اإلهلية، أي حياة الثالوث القدوس لكي يكون لنا 
  .يسوع املسيح بعطية وهبة الروح القدس

  الصفة اُألقنومية ووحدة اجلوهر
وتأكيداً للخالص، وبإعالٍن عن حقيقة الذات اإلهلية، وإننا حنن الترابيون  -٨  

مدعوون للحياة اليت تعلو على كل صور وأشكال احلياة املخلوقة، أي حياة الثالوث، 
ليس كصفات مثل الرمحة والقداسة والعدل والصالح، عرفنا اُألبوة والبنوة والتقديس، 

 )١(ثالثة متمايزة، ليس بصفٍة مثل باقي الصفات اإلهلية، بل بوجوٍد خـاص " أقانيم"بل 
الذي به وفيه تتحرك احلياة اإلهلية حركة حمبة داخلية حرة غري  )٢(هو الوجود اُألقنومي

إذا جاز لنا استخدام هذه  –ارج مقيدة، متَّجهة من الوحدة وإىل الوحدة، ومنها إىل خ
) البشـر (واخلليقة املتوسطة ) املالئكة(اجلوهر اإلهلي، أي إىل اخلليقة العلوية  –الكلمة 

، حركة حمبة واحدة جتمع اخلليقة يف أشـكاهلا  )الكائنات غري العاقلة(واخلليقة السفلية 
  .الثالثة لكي تنال الصالح واخلريات اإلهلية

ملخلوقات يف أنه ليس طبيعةً تنمو، ُتضاف إليها الصفات؛ خيتلف اهللا عن ا -٩  
ألننا حنن البشر ُنخلق بطبيعٍة إنسانيٍة تكتسب صفاهتا بالنمو واإلدراك، بـل ونـرفض   

  .بعض هذه الصفات؛ ألننا نزيد أو ننقص، كلٌ حسب منوه
  

                                                 
دراسة يف  –األسقف يوحنا زيزيوالس، الوجود شركة : الوجود اخلاص هو كلمة هيبوستاسيس، راجع) ١(

 ٣٣األمهية الروحية لكلمة أُقنوم، ص : م، الفصل الثاين١٩٨٩مايو مركز دراسات اآلباء،  -الشخص والكنيسة 
 .وما بعدها

يف الذات اإلهلية، وهو تعيني مصدره اآلب؛ ألن اآلب هو جوهر " تعيني"الوجود اُألقنومي هو أيضاً وجود ) ٢(
  .٢٠: ١٩الالهوت، املرجع السابق ص 



 ١٨

لكن اهللا ليس كذلك باملرة، فهو كاملٌ ال يضاف إليه وال ينقص شيئاً، بل هو   
ال يضاف إليه وال ينقص شيئاً، بل كل الكائنات تأخذ منه . ر كمال كل اخلليقةمصد

الوجود واحلياة واحلركة، بل ال يبقى شيء يف الوجود ليس له مكان أو بقاء حسـب  
  .تدبري خلق العامل
وهكذا نؤكِّد أن اُألبوة يف اهللا ليست صفة تضاف إىل أُقنـوم اآلب؛   -١٠

 - ١٤: ٣أف (ناء ونصبح آباًء بعد ذلك، أمَّا اهللا مصدر كل أُبوة ألننا ال نولَد آباء، بل أب
، فهو أُقنوم اآلب، وروٌح بسيط يعطي وال يقبل التركيب، ويعود إليه ما يعطيـه  )١٥

  .حامالً معه اخلليقة مؤيداً إياها بالعطية، ممجِّداً إياها حسب التدبري
عن االبن وعـن الـروح   فاآلب هو أُقنوم اُألبوة، وما نقوله عن اآلب نقوله 

  .القدس؛ ألن االبن هو أُقنوم البنوة، والروح هو أُقنوم االنبثاق، أي التقديس
وعندما نؤكِّد أن اآلب ليس أُقنوماً تضاف إليه صفة اُألبوة، بل هـو   -١١

  :اُألبوة اإلهلية األزلية، فإن هذا يؤثِّر بشكلٍ خاص على عالقتنا حنن البشر مع اهللا
 نشترك يف صفٍة عامة مبهمة غامضة، بل نشترك يف أُقنوم االبن ألننا ال :أوالً

الذي هو مصدر التبين باآلب وبالروح القدس؛ ألننا نأيت من الوجود الغامض، أي من 
العدم إىل الوجود احلقيقي، أي الوجود حسب صورة اهللا، أي الوجود السامي، وهـو  

طبيعٍة متأقنمـٍة خيتفـي فيهـا    وجود التبين، وهو الوجود الذي نعلو فيه ونسمو حنو 
التركيب، أي ُيفتدى، وهكذا نتحول من طبيعٍة تكتسب صفاهتا بالنمو حسب حدود 
طبعها املخلوق، إىل وجوٍد متأقنم بالنعمة حيث الطبيعةُ فيه حرةٌ بالنعمة تنمو حنو ذاك 

ملتألقـة  ا" صورة اهللا"، اهللا، ناميةً حنو الوجود احلقيقي "احلرية"ومصدر " حٌر"الذي هو 
باجملد يف املسيح، وهو الوجود الذي ُخِلَق للشركة يف الطبيعة اإلهلية اليت ال تركيـب  

حيث الصفات املُكتسَبة من خلقنـا  " صورة اهللا"فيها؛ ألن ذلك الوجود احلقيقي، أي 
على صورة اهللا تفتدى وتثبت يف املسيح بنعمة حلول الروح القدس، فتصبح الطبيعـة  

طبيعة فقط خيضع هلا اُألقنوم، بل طبيعة متأقنمة حرة كائنة حسب  اجلديدة فينا ليست
، صورة كاملة ملَن هو كامل، صورة جميدة يف الدهر "بال عيبٍ وال دنس"املسيح كاملة 

  .اآليت نراها اآلن يف مرحلة الطفولة، وتصل إىل البلوغ يف الدهر اآليت



 ١٩

دأ خبلق العامل، ونصـل  حنن نرى هذا حسب ترتيب الليتورجية؛ ألننا نب :ثانياً
إىل كمال التدبري، وذلك عندما نشترك يف سر ميالد الرب من والدة اإللـه، وموتـه   
احمليي ألجلنا على الصليب، وقيامته من األموات، وجميئه الثاين، مث نقدِّم القربان وذبيحة 

لدهر ألننا يف سر املعمودية نصطبغ بصورة ا. اخلالص اليت جتمع كل تدبري اهللا الثالوث
يبـدأ   ياآليت كبذرة شجرة تنمو كاملة يف الدهر اآليت حسب ترتيب الليتورجية الذ

ويف سر الصبغة نولـد ونوَهـب نعمـة    . باخللق ويكمل يوم الدينونة، يوم االنعتاق
، أي الـذي أعطـى للطبيعـة    "امللء"االلتصاق باملسيح منعطفني حنو ذاك الذي هو 

أي الطبيعة اليت أخذها من البتول لكي متتلئ من ملء اإلنسانية أن تتأقنم فيه باالحتاد، 
الالهوت، أي أن تصبح فيه كاملة بالكمال الذي كان يف تدبري اهللا األزيل السابق على 
خلق العامل لكي تصبح بداية اخلليقة اجلديدة وينبوع حياة جديدة متأقنمـة باالحتـاد   

روحـاً  "نصبح  -اق بالرب بااللتص -بأُقنوم االبن، مملؤة من كل صالح وخري؛ لكي 
، ومهما زاد عدد املؤمنني، يأخذ الكـل  )١٣: ١٢كور ١(حسب عبارة الرسول " واحداً

من امللء؛ ألن اخلليقة اجلديدة ال ُتستهلك، بل هي غالبة املوت والفساد يف املسـيح؛  
" اإلنسان الواحد"الناسوت، أي ناسوت الرب املتَّحد بالهوته، ناسوت " بتوسط"ألننا 

الذي منه الكل، ننال من الرأس الواحد، آدم اجلديد، كل ما ناله الناسوت  )١٥: ٥و ر(
  .يف الرب بسبب احتاده بأُقنوم االبن الرب يسوع املسيح االبن الوحيد

هذا يعين أن الطبيعة اجلديدة، أي طبيعة املسيح املتأقنمة باالحتاد تصبح لـيس  
اللتصاق به يف املعمودية، بل تصبح احلياة فقط، املثال الذي ننمو منعطفني حنوه بسبب ا

  .اجلديدة فينا اليت نأخذها كنعمٍة ثابتٍة أبدية
طبيعـة   ل، ب)اُألقنوم(وال تصبح الطبيعة اجلديدة جمرد طبيعة ُتخِضُع الشخص 

حرة متأقنمة فينا بالنعمة، وهي ال ُتضاف إىل الطبيعة القدمية، بل بقوة الصليب تصلب 
تتأقنم، وتأخذ الطبيعة اجلديدة من الرب ممجـدةً   –بالصليب  –ي الطبيعة القدمية؛ لك

  .فيه حسب قياس جمده الذي رأيناه يف القيامة والصعود
وحسب ترتيب سر الشكر، حنن ال نتَّحد احتاداً جسدياً فقط بـالرب،   -١٢

ديد لنا، أي أعلن اإلنسان اجل" إنسانيته"بل احتاداً روحياً أيضاً؛ ألن الرب جتسَّد وأعلن 



 ٢٠

 -وحسب الترتيب  -ولذلك . )٩: ٢كو (" حلَّ كل ملء الالهوت جسدياً"الذي فيه 
حنن نأخذ اجلسد والدم؛ ألن بداية اخلالص أُعلنت يف اجلسـد والـدم كوسـيط    
اإلعالن عن الشركة يف الالهوت، يف احلياة الواحدة للرب الواحد، تلك احلياة غري 

اليت ال تنقسـم إىل وجـود   " حياتنا"و املنقسمة إىل الهوت وناسوت؛ ألن الرب ه
خاص لنا، ووجود خاص به، فهو الرأس وحنن أعضاء اجلسد الواحـد الـذي ال   
ينقسم؛ ألن املسيَح واحٌد، ومع ذلك يبقى لنا الوجود املميَّز الذي ال يذوب بسبب 
االحتاد، وال ينعدم بسبب القيامة، وال خيتلط بسبب التمايز وخصوصية كل عضـو  

  .ربيف جسد ال
على األقل  –ومبمارسة هذا السر، وتوزيع جسد الرب كل يوم أحد  -١٣

الكامل، املسيح كله، " املرياث"من جسد الرب، بل " جزءاً"أو " حصةً"نأخذ، ليس  –
الهوتاً وناسوتاً، وننمو حنوه به وفيه، ليس كطبيعٍة تضاف إليها صفات، بـل ننمـو   

  . اخلاضعة للفساد واالنقسامكأقانيم بشرية تأخذ الطبيعة املتأقنمة غري
وعندما نشترك يف جسد الرب ودمه، نأخذه لكي نتأقنم بـه؛ ألن صـراعنا   

، والعضو له وجود خاص "أعضاء"الروحي هو أالَّ نصبح طبائع متباينة يف الكنيسة، بل 
متمايز مبا يناله من عطية كعني أو أذن أو يد أو قدم، فيصبح الطبيعة اجلديدة اليت تتأقنم 

  .لنعمةبا
لقد دمَّر الشُر حرية االختيار يف اإلنسان، وأخضع األُُقنوم إىل طبيعـة   -١٤

مستعبدة، وصار فهم حدود الطبيعة املستعبدة للخطية وفساد املوت، هو أحد مصادر 
  .املعرفة، بل هو أحد مصادر الوثنية

يسـتوعب  ) اُألقنـوم (أمَّا يف املسيح، فإن التقديس هو الذي جيعل الشخص 
ُتعان وتنال احلياة  –بالروح القدس  –بيعة، ليس كطبيعة، بل كحياة ُتصلَب لكي الط

جبحد الذات القدمية، أي الـوعي واإلدراك   -اجلديدة يف أُقنوم االبن الوحيد متجهةً 
  .إىل قبول املسيح اُألقنوم ُمعِلن اخلالص للعامل -للحياة اإلنسانية املستعبدة 

املوُت؛  –مع الشر  -ودخل . ان اإلنسانكذلك دمَّر الشُر وحدة كي -١٥
ألنه باخلطية دخل املوت إىل العامل، فصار اجلسد أداة إشباع الرغبات، فصار لنا الظن 



 ٢١

مستقالً عن اهللا؛ ألننا انفصلنا عن كياننا احلقيقـي، أي  " وجوداً ذاتياً"والوهم بأن لنا 
  .صورة اهللا باملوت

إلنسان وحياته، هو دخولٌ جلب معه يف فكر ا) املوت(ودخول الداُء اخلفيُّ 
  :ثالثة أشياء

معرفة خاصة مصدرها، ليس الشركة مع اهللا ويف اهللا، بل معرفة ذاتيـة   :أوالً
مقيدة باللذة، يسوقها املوُت حنو إشباع الرغبات حبثاً عن خلوٍد وبقاٍء يظن فيه اإلنسان 

  .أنه الوجود احلقيقي
. اره الوجود احلقيقي، أي الوجود املنظوراالتكال التام على اجلسد واعتب :ثانياً

  .هذا جلب معه الفوضى يف حقل املعرفة، وجعل املنظور أكثر أمهية، بل هو اليقني
ضرَب املوُت املخيِّلةَ، وجعل اإلنسان يظن إن ما يتصوَّره ويعطي لـه   :ثالثاً

وما خيلقـه   شكالً منظوراً وخيلق له قواماً مادياً يتالءم مع إحساس اإلنسان بأن اجلسد
  .من معرفة ذاتية، هو الصحيح واحلقيقي؛ ألنه ملموس وقابل للتحديد

وبينما املرئي معروٌف وظاهٌر للحواس، صار غُري املرئي جمهوالً وبعيـداً عـن   
احلواس؛ ألن املعرفة صارت تعتمد على احلواس اخلمس أكثر مـن اعتمادهـا علـى    

ق منظوراً وحمسوساً، بينما احلـق  أصبح احل -بشكلٍ خاص  -هنا . احلواس الداخلية
بسبب اهنيار وحدة كيان اإلنسان وسيادة  -األبدي غري املدرك باحلواس اخلمس، صار 

يسَتِدل العقلُ عليه باملقارنات، وحيسَّه بروحه، وهو اخلدمة اإلهلية األوىل  -املوت عليه 
نسان، معلنـاً  للروح القدس الذي يقدِّم عطية احلس واإلدراك عندما يشرق يف قلب اإل

اهللا من خالل اخلليقة املنظورة، داعياً اإلنسان ألن يطلب النور اإلهلي من خالل الشوق 
والعطش إىل غري احملدود الذي يزرعه الروح القدس يف القلب ويعطيه لكـل إنسـان   

  .يشتاق إىل معرفة اهللا
َده وصار جتسُّ. عندما جتسَّد الرب فتَح حواس الروح اإلنسانية بالتعليم-١٦

، بل إىل معايشة وشركة تفـتح  "معرفٍة استداللية"اإلعالن املنظور الذي ال حيتاج إىل 
حواس الروح اإلنسانية وتعيد لإلنسان املعرفة باألمور اإلهلية السابقة على سقوط آدم؛ 

ولذلك . يف حياة اإلنسان الروحية –بشكل منظور  –ألن التجسُّد أدخل غري املنظور 



 ٢٢

" السماء"، أي األمور غري املنظورة اليت توصف بـ "عل االثنني واحداًج"قيل إن الرَب 
رأسٍ "، وصار الكل فيـه واحـداً حتـت    "األرض"واألمور املنظورة اليت توصف بـ 

، فَردَّ لإلنسان املعرفةَ الصحيحةَ اليت جتعله يبدأ باإلميان باملنظور، لكي جيد فيـه  "واحٍد
  .طريق السليم الذي يؤدِّي إىل معرفة اهللال –من خالل وحدته بغري املنظور  –

اليت تعتمد على اإلميان باملسـيح   –بعد جتسُّد الرب، مل تُعد املعرفة اإلنسانية 
معرفةً قياسيةً تعتمد على االستدالل واالستنتاج، بل معرفـة إشـراقية    –إهلاً متجسِّداً 

لسبب يف ذلك هو أننا وا. تعتمد على اإلهلام املباشر الذي يعطيه الروح القدس للقلب
ننال معونةً من مسحة الروح القدس اليت تعلن لنا يسوع ابـن اهللا   –بتجسُّد الرب  -

املتجسِّد، وترد بداية املعرفة اإلنسانية إىل اإلميان؛ ألننا باإلميان نعرب هوة الوثنية ببشارة 
ي قلع من قلب اإلجنيل، كما نعرب هوة جهل اإلنسان باهللا باإلعالن عن جتسُّد الرب الذ

اإلنسان كل صور البغضة والكراهية والغضب اليت اختزهنا اإلنسان يف قلبـه عـن اهللا   
متصوراً أنه قاسٍ ال يرحم، وجبار متسلط وُمهلك، وهي صور الشيطان اليت غرسـها  
الشيطان يف إدراك اإلنسان مصوِّراً له الذات اإلهلية بنفس صورته الشيطانية الفاسـدة  

  .تبقى من الشركةلكي يدمِّر ما 
لكن الرب فدانا بالضعف واألمل معلناً بذلك تواضع حمبته، وشـاركنا يف آالم  

، فصار مـع املـوتى دون أن   "ونزل إىل اجلحيم بواسطة الصليب"احلياة، بل واملوت 
يكون أسرياً، وصار مع األحياء دون أن خاطئاً معلناً لنا إرادته اإلهلية وحمبتـه األزليـة   

ألننا مل نطلبه، بل هو جاء إلينا وطلبنا، فصار بذلك الراعي الصاحل الذي رغم خطايانا، 
  ".ويطلب ما قد هلك"يفتِّش عن اخلراف الضالة 

    



 ٢٣

  الشركة اإلهلية
  )١(يف اجلوهر الواحـد

  
؛ ألن "الشركة يف اجلوهر اإلهلـي الواحـد  "ال ينبغي أن هنمل كلمة  -١٧  

  .ى املصدر الواحد غري املنقسم للنعمة اإلهليةالكلمة تدل على حقيقة احملبة اإلهلية، وعل
حنن نأخذ نعمة التبين عندما نشترك يف بنوة االبن، وهو مـا جيعلنـا    -١٨  

نشترك يف العالقة الذاتية اُألقنومية بني االبن واآلب؛ ألن بنوة االبن ليست صفة تفصل 
لعالقة األزلية اليت أُقنوم االبن عن أُقنوم اآلب، بل هي ذات عالقة االبن باآلب، وهي ا

 )١٨: ١يو (" حضن اآلب"وعندما نشترك يف بنوة االبن، فإننا نستقر يف . ختصُّ الثالوث
، فإننا نقيم يف هذه النعمة حسب بشـارة اإلجنيـل   "حضن اآلب"وعندما نستقر يف 

أي ثابتون فيها بقوة وعطية الروح القـدس   )٢: ٥رو (" النعمة اليت أنتم مقيمون فيها"
  .)٢٦: ١٥يو (ن عند اآلب ينبثق الذي م

حنن حنتاج إىل معونة الروح القدس يف كل ما خيصُّ عالقتنـا بـاالبن    -١٩  
، )الـوثن (املتجسِّد حىت ال نعود إىل الوثنية، أي إىل العالقة اخلاصة بني الفرد والصنم 
ر اهللا على وهي العالقة الثنائية املغلقة اليت تعيد اإلنسان إىل صورته الساقطة عندما يتصوَّ

  .صورته اإلنسانية الفاسدة
وحىت ال نتصوَّر الرب كما نتصوَّر البشر، وحـىت ال   -ولذلك السبب نفسه 

تسود العالقة الثنائية وتصبح هي قاعدة الشركة، وحىت ال يتحول الرب يسوع إىل وثنٍ 
علِّـم  أعطانا الرب يسوع الروح القدس املعزِّي واملُ -نتصوَّره على صورة فساد طبعنا 

واملرشد واهلادي واملخلِّص واملقدِّس، حىت ال نظن أنه بسبب شركة الرب يسـوع يف  
إنسانيتنا وشركتنا يف بنوته األزلية، وهي شركة نعمة، أننا نأيت إىل هذه الشركة كشيء 
طبيعي خيصُّنا وخيضع إلرادتنا ويقع حتت سلطاننا، بل هو هبة وعطية ال نسود عليها، 

                                                 
  .عنوان أصلي) ١(
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اإلنساين وحتوِّل معرفتنا؛ ألن غاية إعالن الثالوث هو أن نشـترك يف   بل حتوِّل كياننا
فيما هـو  " الزمانيون"حنن  –كنعمة  –اليت هي شركة أزلية، وأن نشترك  ةاحلياة اإلهلي

  .يف يسوع املسيح -بالنعمة  –" أبديني"أزيل، لكي نصبح 
هلية؛ لكي وُيعلَُن الثالوث لنا، كثالوث، وكوجوٍد حقيقي يف الذات اإل -٢٠  

من العالقة الثنائية القابعة  –بالثالوث كشركة  -باإلعالن عن الثالوث تتحرر معرفتنا 
الوثنية الدائم يف الفكـر اإلنسـاين   " ختمُّر"يف قلب اإلنسان بسبب السقوط، وبسبب 

الذي تتسلط عليه األنانية، واليت جتعل كل فرد يتصوَّر أنه هو وحده احلائز على كـل  
، ويتصوَّر أن الباقني من البشر غارقون يف الظالم، بينما هو وحده احلـائز  شيء يف اهللا

  .على النور اإلهلي
وعندما ُنخِضع عالقتنا بالثالوث ُألقنومٍ واحد أو أُقنومني معاً، ونفقد رؤيـة    

الثالوث، فإننا نعود إىل الوثنية اليت كانت وال تزال عالقة ثنائية بال شركة بني الفـرد  
هما كانت أعداد األوثان؛ ألن كل وثن هو صورة إنسانية ال تزيـد مهمـا   والوثن، م

الواحدة هي صورة اإلنسان الساقط والفاسـد   ةتعددت األوثان؛ ألن الصورة اإلنساني
  .الذي ال يعرف الشركة واملُستعبد لألنانية

  الشركة بني اثنني ال تكفي
ئية، وأُغلقَت بثنائيـة  والشركة بني البشر إذا جتمَّدت عند الشركة الثنا -٢١  

احملبة بني املُحب واحملبوب، وصار املُحب واحملبوب كالمها معاً يف شركة ثنائيٍة جتعـل  
هـذه   -املُحب واحملبوب واحداً، وأنكرت الشركة الثنائية وجود باقي البشر، هددت 

وال  احملبةَ نفسها؛ ألهنا تصبح عندئٍذ ثنائية الفرد الذي يرى ذاته يف مـرآة،  -الشركة 
واملرآة هنا هي إمَّا الذات اإلهلية، أو اإلنسان اآلخر احملبـوب  . يرى يف املرآة إالَّ نفسه

كصـفٍة أو   -اليت يتصوُّره اإلنسانُ املُحُب كذاٍت واحدٍة بال شركة ال تعرف احملبـةَ  
لـيت  إالَّ عندما يقدِّم هلا اإلنسان العبادة، فتصبح العبادة هي املناسبة ا -كحياٍة حقيقيٍة 

يعرف فيها اإلنسانُ اَهللا الواحد واحملبة؛ ألن احملبة معدومة من ذات اإلنسان ومن ذات 
  .اهللا، وال تنشأ إالَّ بعالقة اإلنسان مع اهللا وهي العالقة الثنائية املغلقة
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سبقت احملبة اإلهلية خلق العامل كله، وخلق  -حسب إعالن الثالوث  -بينما   
امل واإلنسان، وهي سبب اإلعالن عـن اخلـالص،   اإلنسان، بل هي سبب خلق الع

، ٨: ٤يو ١(" اهللا حمبة"ولذلك فهي سابقة على كل شيء، ومنها كل ما هو كائن؛ ألن 
  .كما قال اإلجنيلي )١٦

ال نستطيع أن نعود إىل العالقة الثنائية بني اإلنسان والـوثن إذا آمنَّـا    -٢٢  
شركة حمبة الثالثة، وهي شركة ال ميكن ندخل  -باإلميان بالثالوث  -بالثالوث؛ ألننا 

أن ُتغلق فيها العالقة على اثنني؛ ألهنا شركة بنوة تستدعي، ليس فقط إمياننا باآلب، بل 
وتستدعي أيضاً عطية الروح القدس؛ ألننا بالروح القدس نأيت إىل . استقرارنا وثباتنا فيه

" هذا هو ابين احلبيب، له امسعوا"ومن اآلب قَبِلنا االبن . االبن، وباالبن نأيت إىل اآلب
ومن االبن قبلنا الروح القدس، وعندما نقبـل اآلب  . )٣٥: ٩لو  – ٧: ٩مر  – ٥: ١٧مت (

نقبل االبن، وعندما نقبل االبن نقبل الروح القدس، وعندما نقبل اآلب نقبـل االبـن   
وهكذا نرى أن وحدة جوهر الثالوث، هي بسبب شـركة احليـاة   . والروح القدس

  .حدة ألقانيم جوهر الالهوتالوا
فالشركة يف . عندما نتكلم عن الشركة، فإننا نتكلم عن عالقة األقانيم -٢٣  

حمبة اآلب واالبن والروح : الثالوث ليست عالقة خارجية، بل هي حركة احملبة للثالوث
 –دون وقوع يف تعدد اآلهلة  -وبسبب متايز األقانيم نستطيع أن نقول حبريٍة . القدس
  .آلب حيب االبن وحيب الروح القدسإن ا

إن التمـايز هـو   : واحملبة احلقيقية حتفظ التمايز، بل جيب أن نقول بدقٍة أكثر
سبب احملبة، فاحملبة ال تأيت من اخلارج؛ ألن خارج جوهر اهللا ال توجد حمبة، وما هـو  

قانيم وألن احملبة هي حياة، واحلياةُ حركة، فإن حركة األ. خارج جوهر اهللا هو العدم
هي حركة داخلية ال تأيت من اخلارج، وال ُتفرض على اهللا؛ ألن كل حركة حياة هي 

  .هبة من اهللا حىت حركة وسجود القوات السماوية
وحسب ما نرى من تدبري اخلالص، جاء االبن إلينا متجسِّداً حسـب   -٢٤  

. مسرة اآلب، وحسب اإلرادة الواحدة للثالوث، وحسب احملبة الواحـدة للثـالوث  
، فإنه )١٦: ٣يو " (هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد: "وعندما قال اإلجنيلي
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كان يبشِّر مبحبٍة واحدٍة للثالوث؛ ألن االبن الذي قَبِلَ البذل والذبح على الصـليب مل  
يكن مرغماً وال حتت سلطان آخر، بل له سلطان احملبة الواحدة وقوهتا، وهو سـلطان  

  .لطان الطبيعةاألقانيم وليس س
وعندما بذل اآلُب االبَن، فإن البذل والذبح واحٌد، فقد بذل اآلب ابنه بالروح   

القدس الذي أتى وحلَّ عليه ومسحه يف األردن معلناً إياه ابناً وحيداً لآلب، مقدِّماً إياه 
نقبل املسيح معترفني به حسب عمل الروح القدس يف  –بالروح القدس  -إلينا؛ ألننا 

  .ناقلوب
ومن تدبري اخلالص ندرك أن احملبة الواحدة جتعل االبن يقبل الذبح ألجلنـا؛    

، ومل االبـن ، ولذلك السبب عينه جتسَّد رتبة التبينإىل  ملكي يأيت بنا من عصيان آد
بواسطة جتسُّده  -يتجسَّد اآلب ومل يتجسَّد الروح القدس، بل جتسَّد االبن لكي يثبِّت 

عمة اإلميان لكل الذين يؤمنون به، نعمة التبين ألننا نقوم على البقاء األبدي حسب ن -
  .صورة االبن وحسب مثاله أبناء بالنعمة ووارثني لكل حقوق التبين

سواء كـان هـذان    –كما ذكرنا  –الشركة بني اثنني شركةٌ مغلقةٌ  -٢٥  
  .االثنان مها الفرد الواحد واهللا الواحد، أو كانا اثنني من البشر

الشركة الثنائية حتتاج إىل  نا نرى ونالحظ من احلياة نفسها، ألكن حسب م
عالقة احتياج، ال عالقة حمبـة، أي عالقـة    –بشكلٍ خاص  –اآلخرين، وهنا تصبح 

وألن االحتيـاج يؤكـد   . تأخذ وال تعطي، وإن أعطت، فهي تعطي حسب االحتياج
رد من يريد أن يقترض ِمّنا األنانية، طلب الرب ِمّنا يف الوصية أن حنب األعداء، وأالَّ ن

  .؛ ألن احلاجة تفتقر دائماً إىل العطاء)٤٢: ٥مت (
ولو تصوَّرنا إن اهللا هو أُقنومان فقط، لصار اهللا هو املثال للشـركة الثنائيـة،     

ولكن، وألن اهللا ثالوث، صارت عالقـة  . ولََحِفظَ ذلك املثال العالقة املغلقة على اثنني
 ويست شركة مغلقة، بل شركة حمبة ليس فيها احتياج لآلخر أالثالثة وشركة الثالثة، ل

  .لآلخرين، بل انسكاٌب ُحرٌّ
املسيح؛ ألن الرسول قـال إن اهللا هـو   ) ديانة(حنن هنا ال نربر عقيدة وتعليم   

، فالثالوث يربرنا من الوثنية، ومن احملبة الساقطة اليت تقوم علـى  )٣٠: ٣رو (الذي يربر 
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بر "ث هو إعالنٌ عن شركة حياة مثلثة وواحدة، وهو لذلك ينكر االحتياج؛ ألن الثالو
  .الذي حيب عن احتياج ويقيِّد حمبته باالحتياج" اإلنسان

 محنن هنا حنسُّ باحملبة الثالوثية اليت تقدِّم لنا مثال العطاء يف دائرة مفتوحة أمـا 
  .اخلليقة

ه، ال لكـي  إن اهللا خلع أمامنا حجاب جوهر: لقد قال لنا األب ديونيسيوس
وأنا أُضيف . نتفرَّس فيه، بل لكي نتعلم منه احملبة الكاملة اليت ال تغلق دائرة الشركة

إن هذا مت بتجسُّد االبن الذي أحب اآلب أزلياً، وأحبه بشكلٍ خاص كمتجسِّـٍد،  
لكي ُيدِخلُ اإلنسانيةَ يف شركة احملبة، ويعطي لنا فيه أن نـدخل ذات الشـركة،   

الغنية بسبب احتادنا بالرب يسوع وُسكىن الـروح القـدس،    ونتمتع مبحبة اآلب
ولذلك حنن ال نأخذ حمبةً ثنائيةً من االبن بالروح القدس، بل حمبة ثالوثية مـن اآلب  

ومن الروح القدس باالبن نعود إىل اآلب أصل كل العطايـا  . باالبن يف الروح القدس
  .)١٦، ٨: ٤يو ١(" حمبة اهللا: "وجوهر احملبة اإلهلية اليت قال عنها اإلجنيلي

ومن تدبري اخلالص نعرف أننا ال حنتاج إىل شرح الثالوث خـارج تـدبري   
ألن كل شرح ال يقدِّم لنا رسالة اخلالص هو شرٌح غريٌب عن اإلجنيل؛ ألن  اخلالص؛

  .الثالوث هو بشارة حياة وخالص لكل الذين يطلبون احلياة والشركة يف حمبة اهللا
عٍ عقليٍ عن الثالوث؛ ألننا ال منلك أن نقـدِّم أدلـةً   حنن ال حنتاج إىل دفا
عندما قبلنا بشـارة اإلجنيـل بـاخلالص واحليـاة     لكن عقليةً عن احلياة اإلهلية، و

  .والشركة، أدركنا صحة اإلميان من املمارسة، ومن قبول األسرار اإلهلية
    



 ٢٨

  )١(إعالنات تدبري اخلالص

  
لنا وحدة جوهر الثالوث واحملبـة  هذه هي إعالنات التدبري اليت تؤكد  -٢٦  
الصـليب   –جتارب الرب يف الربية  –املعمودية يف األردن  –التجسُّد اإلهلي : الواحدة

انسكاب الروح القدس  –اجللوس عن ميني اآلب  –الصعود  –القيامة من األموات  –
  .يف يوم العنصرة على اخلليقة اجلديدة الكنيسة اجلامعة

  عن الثالوث التجسُّد اإلهلي إعالنٌ
صار الكلمة جسداً، لكي يصري اجلسد : "قال معلمنا القديس أثناسيوس -٢٧  

  :وقد نطق اجلسد املتَّحد بالهوت الكلمة. )٢("ناطقاً
  .مبحبة البشر :أوالً

  .باخلالص األبدي :ثانياً  
وهو ما ظهر لنا يف جتسُّـد االبـن   . بإعالن عن اآلب والروح القدس :ثالثاً  

  .األردن، وجتلِّي الرب على جبل طابورومعموديته يف 
وحنن ال نفصل بني حمبة البشر واخلالص والثالوث؛ ألن هذه معاً هي التعلـيم    

حسب قدرتنا، ولكنه يبقى تعليماً واحداً ال يقسِّم " نفصِّله"الواحد اُألرثوذكسي الذي 
ؤدِّي دائماً اخلالص وحمبة وإعالن الثالوث إىل ثالثة موضوعات منفصلة؛ ألن التقسيم ي
  .إىل جهلٍ بالوحدة والتناغم بني األصل، وهو الثالوث، والعطية وهي اخلالص

أعلن التجسُّد حمبة البشر؛ ألن التجسُّد مل يكن حادثاً عارضاً ومؤقتـاً،   -٢٨  
  .بل هو احتاٌد أبدٌي دائٌم بني الالهوت والناسوت

                                                 
 .عنوان أصلي) ١(
يف املسيح سُنحيا مجيعاً، ومل يُعد اجلسُد أرضٌي، بل صار : "ت عند القديس أثناسيوس هيالعبارة كما ورد) ٢(

أي اشترك يف قوة حياة اللوغوس، فصار حياً حسب اللوغوس وليس حسب  – ٣٣: ٣ضد األريوسيني " ناطقاً
  .األرضيات



 ٢٩

ن احتاد الالهـوت  ثبَّت التجسُّد مكانة اإلنسان وحظوته لدى اهللا؛ أل -٢٩  
بالناسوت جعل نائب ورأس اإلنسانية اجلديدة متحداً باآلب وبالروح القدس، وحامالً 

  .كل ما يسمى بالطبيعة اإلنسانية ما خال اخلطية) أُقنومه(يف شخصه 
غيَّر التجسُّد عالقة اهللا باإلنسان، إذ صار الوسيط، هو رأس اإلنسانية  -٣٠  

س الشريعة أو الطقوس، بل االبن املتجسِّد رئيس كهنـة  ربنا يسوع املسيح نفسه، ولي
اخلريات اآلتية، واليت هي عطاياه لنا، واليت هي حياته وشركته يف اآلب ويف الـروح  

  .القدس
أعاد التجسُّد شرح األسفار املقدسة على أساسٍ أبدي واضح، وهـو   -٣١  

ل كلمـات  ورأس كل ما هو جديد، والذي صارت ك" حجر الزاوية"يسوع املسيح 
  .األسفار املقدسة عالمات ورموز ُألقنومه املتجسِّد

مل يُعد اخلالص ممارسات وطقوساً مثل طقوس وممارسات العهد القدمي  -٣٢  
جتلب رضاء اهللا على البشر، بل صار اخلالص يف الرب يسوع حمفوظاً فيه؛ ألنه هـو  

لالهوت بالناسـوت يف  ، وحمفوظاً بقوة احتاد ا)٢٢: ٧عب (ضمان العهد اجلديد األبدي 
الرب الواحد يسوع املسيح، وحسب حمبته وليس حسب قداسة وبر اإلنسان؛ ألنـه  

ويكفي أن نقف  )٢٠: ٥راجع رو (حيث كثُرت اخلطية ازدادت النعمة بوفرة ال مثيل هلا 
  .عند املذبح املقدس لكي نأخذ جسد الرب ودمه وحنيا به

رضية عموماً تعلَّمنا ضرورة الوزن من حياتنا يف اجلسد، ومن حياتنا األ -٣٣  
  .التذوُّق –اللمس  –الرائحة  –اللون  –الشكل  –احلجم  –

 –االسـتدالل   –وعندما تقدمنا يف احلكمة، وَنَمت معرفتنا تعلَّمنا املنطـق    
  .القياس

وتفوقت املعرفة العقلية على املعرفة احلسية، بل صارت املعرفة احلسية ختضـع  
اآلتية من احلواس اخلمس أقل من املعرفة العقلية اليت تولد يف قلب هلا، وصارت املعرفة 

  .وعقل اإلنسان
  ، أي جسد اهللا الكلمة؟"اجلسد ناطقاً"فكيف صار   

  .باحملبة، إذ قَبِلَ شكل وصورة العبد أوالًنطق 



 ٣٠

سابقة على  -لذلك  -وهي . باحلياة، وهي جوهر كل ما هو كائن ثانياًنطق 
لو (وقد نطق باحلياة، ليس فقط ألنه شفى مرضى كثريين . لقياساملنطق واالستدالل وا

بعضهم مل يكن له إميان، ومل يطلب التوبة كشرط للغفران، بل غفر وشـفى؛   )٤٠: ٤
  .ألن احلياة تسبق كل قواعد املنطق، ولذلك غفر لصالبيه
واإلميان الذي يولد يف اإلنسـان  . واحملبة تسبق كل شيء، بل ال إميان بال حمبة

دون حمبة الرب يسوع هو إميانٌ ناقٌص معرٌَّض دائماً للضعف؛ ألنه مل يأخذ قوة احملبة، ب
  .ألن احملبة حياة
بالتجديد؛ ألنه جاء وجدَّد اجلسد من املوت إىل احليـاة األبديـة    ثالثاًنطق 

  .بالقيامة من األموات بعدم فساد
ال تشري فقـط  " نزل من السماء: "وهنا جيب أن نقول إن عبارة قانون اإلميان

إىل تواضع الرب يسوع املسيح وتنازله، بل أيضاً تؤكِّد نزول كل ما هو مسائي حلياتنا 
  .األرضية مثل عدم الفساد، وهي إحدى صفات السمائيني

  اجلسد عن الثالوث؟) علَّم(كيف نطق 
يا كلمة اهللا الكائن يف احلضن األبوي كل حني، يا َمـن تنازلـت إىل    -٣٤
الذي أخضعه آدم األول للفساد واملوت وجلب ظلمة الدينونة وبه سقطنا  عاملنا املائت

  .يف احلفرة، فرتلت أنت إلينا يف صورتنا لكي تنقذ الصورة اليت خلقتها جملدك
يا ابن اهللا احلي، بدون جتسُّدك كانت معرفتنا باآلب قاصرة على أنه خـالٌق  

ولكن بعد جتسُّـدك   )١(ومالك الرب وقبل جتسُّدك رآك اآلباُء واألنبياُء، احلكمةَ. فقط
أدركنا أنك أنت االبن األزيل، وأن احلكمة األزلية هي حكمة احملبة، وأن القوة اإلهلية 

  .هي قوة احملبة، وأن عدلك هو شفاء وجتديد ورد الضال وإحياء املوتى

                                                 
رسول أو نائب، ولذلك  حسب األصل العرباين تعين" مالك"مالك الرب ليس هو أحد املالئكة، بل كلمة ) ١(

أنا مالك الرب، ولكن : إن املتكلم من القوات السمائية يكشف عن هويته عندما يقول: "يقول القديس أثناسيوس
راجع ضد " (أنا الرب إهلك، فالكالم هو عن ظهور االبن بشكل مسائي قبل جتسُّده من والدة اإلله: عندما يقول
  ).٢٧: ٢األريوسيني 



 ٣١

مل تنطق كما ننطق، بـل  . نطقت حبياتك، وحوَّلت حياتك إىل كلمات حية
الكالم الذي أُكلمكم به هو روح : "زلت ينبوع احلياة، ولذلك قلتكنت احلياة وال 

  .)٦٣: ٦يو (" وحياة
وعندما أسست العهد اجلديد مل تقدِّم لنا ثنائية الكلمة والـروح، والكلمـة   
واجلسد والدم، بل صارت كلماتك دماً أي حياةً، وصار جسُدك كلمةً أي إعالنـاً،  

) املناسـبة (خلاطئة، وصارت وليمة الشكر هي وصار روحك عطيةً وحلوالً يف قلوبنا ا
خذوا كلوا : "واإلعالن عن واحدية الكلمة واجلسد والدم؛ ألننا نسمع صوتك اإلهلي

، وبكلمتك نقبل العطية لكي نصري شهادة احملبة والكلمة الصـادقة،  "هذا هو جسدي
ةٌ كل صادقةٌ هي الكلمة ومستحق: "وقد أدرك الرسول واحدية الكلمة واجلسد، فقال

، وسجَّل بعد ذلك اإلعالن األبدي عن اخلالص؛ ألن الكلمة القريبة من اللسان "قبول
. أن يسوع مات ألجلنا، وصار موته كلمةً، وصار الصليُب حياةً: واليت يف القلب هي

واالعتراف بالرب يسوع مصلوباً ليس هو اعتراف بكلمٍة قيلت، بل بذبيحة قُـدِّمت  
  .وقرباناً طهَّر النجسني

  :جاء التجسُّد بثالث تغيريات جوهرية يف لغة اإلنسان -٣٥
مل يُعد اإلميان حمفوظاً يف عباراٍت، ولذلك كتب الُرسل األناجيل األربعة  :أوالً

  .اليت ُتقرأ معاً من أجل قبول شهادة الشهود، وهم كُثر
بـروح  "مل تُعد الكلمة هي معيار احلق وقاعدته، بل صار احلق معلَنـاً   :ثانياً

  .الذي ينطق بكلمة احلق وإليه تعود الكلمة وبه ُتقبل، أي كلمة الروح القدس" احلق
مل ُيعطَ اإلعالن عن حمبة اهللا يف أقوال، بل أُعطَي يف جتسُّـد ابـن اهللا،    :ثالثاً

الذي رأيناه، الذي مسعناه، الذي ملسته أيدينا من "وصار اجلسد واحلياة اليت أُعلنت فيه 
، أي احلياة اليت كانـت عنـد   )٣ – ١: ١يـو  ١(" ن احلياة أُظهِرتجهة كلمة احلياة؛ أل

  .اآلب



 ٣٢

  )١(كيف أعلن التجسُُّد الثالوثَ؟
جيب أن يـأيت  " كيف؟"بـ: والسؤال. حنن ال نتعلَّم شيئاً من الفضول -٣٦
يف كياننا القدمي الذي من اخلليقة  -؛ ألننا كمخلوقني ال منلك "ملاذا؟"بـ: بعد السؤال
أيةَ قدرٍة أو كلمـٍة أو   -يف كياننا اجلديد الذي خيرج من اخلليقة اجلديدة  األوىل، وال

كله، وهو اهللا خالقنا ومصـوِّرنا  " سر الوجود"معرفٍة جتعلنا قادرين على اإلجابة عن 
  .حسب إرادته

ويف ". ملـاذا؟ "، فإن اإلعالن أجاب عن "كيف؟"وألننا نعجز عن أن نعرف 
فقد شرح لنا التدبري ". ملاذا؟"، بل عن "كيف؟"ب عن تعليم الرب نفسه ال جند اجلوا

يف العظة على اجلبل ويف األمثال، وهي أمثلة حلوة وحية للتعليم حسب احلياة اليت تلد 
هذا الذي ألجـل  "املعرفة احلية اليت من تدبري االبن املتجسِّد؛ ألنه جاء ألجل خالصنا 

  ).اإلميان قانون(حسب كلمات األمانة " خالصنا نزل من السماء
مل يكن . جاء االبن من عند اآلب وجتسَّد من والدة اإلله القديسة مرمي -٣٧

له أٌب حسب اجلسد، ليس ألن الزواَج شٌر أو جناسةٌ حسب تعليم الغنوصيني، بل ألنه 
أراد أن يُردَّ الطبيعة اإلنسانيةَ إىل الغاية األعظم اليت ُخِلقَت هلا، وهي عطيـة التـبين،   

وحده مل يأِت الرب لكي حيفظ ناموس الوالدة اجلسـدية مـن األب    ولذلك السبب
واُألم، بل لكي يؤسِّس سر التبين من اآلب وبالروح القدس، وحيفظه فيه بثبات وقـوة  
أُقنومه اإلهلي، وأمانته اليت ال جتعل للتحوُّل مكاناً يف مقاصد اهللا اآلب العليا، ولـذلك  

  .)١٦: ٣تيمو ١("  ظهر يف اجلسدعظيٌم هو سر التقوى، اهللا: "قال الرسول
إذا سألنا عن سبب والدة االبن من الروح القـدس، ومـن العـذراء     -٣٨

  :القديسة مرمي، وجدنا ثالث حقائق هامة عن الثالوث
تأسيُس بداية جديدة للجنس البشري اجلديد الذي يأخذ بدايته، لـيس   :أوالً

ا أخذ الرب تراباً مـن األرض،  من العدم والتراب كما حدث يف اخلليقة األوىل عندم
وخلق منه آدم وحواء بعد ذلك، بل من الروح القدس واملاء، يأخذ بدايـةً جديـدةً   

                                                 
  .ع الناشرالعنوان من وض) ١(



 ٣٣

حتتوي القدمي وترفعه إىل فوق إىل حيث احلياة الكاملة، أي احلياة اليت ال يسود عليهـا  
  .املوت والفساد

الـرب؛ ألن   لقد حلَّ الروح القدس حمل العدم، وحمل آدم األول عندما جتسَّد
من العدم وال مـن   )٧: ٥عـب  (" أيام جسده"خالق الكل عندما يتجسَّد ال يأخذ بداية 

نـدرك أن   -من بداية تكوين جنسنا  -آدم، بل من الروح القدس الرب احمليي، لكي 
ومن هذا األساس نفسه نعلم أن بدايـة خلقتنـا   . اخلليقة اجلديدة أساسها يف الثالوث

خملوقني ألعمالٍ صاحلٍة قد : "وغايتها يف اهللا، ولذلك قال الرسولاجلديدة هي من اهللا، 
مسريتنا مع الثالوث الـيت تبـدأ    ي، أ)١٠: ٢أف (" سبق اهللا فأعدَّها لكي نسلك فيها
  .بالوالدة وتنتهي مبرياث امللكوت

عندما صارت بداية اجلنس البشري اجلديد يف املسيح، وصارت بدايـة   :ثانياً
تجسُّد االبن من العذراء وبالروح القدس، صارت بداية كل األشـياء  الطبيعة اجلديدة ب

اجلديدة من الروح القدس الذي أسس الطبيعة اجلديدة يف املسيح، ولذلك حنن نستدعي 
ويف كل صالة لكي ننال به البقـاء يف احليـاة   ) طقسية(الروح القدس يف كل خدمة 

  .اجلديدة
اليت أعاد الرب غرسها يف بسـتان  وبالروح القدس نرى شجرة احلياة  :ثالثاً

الكنيسة، تلك الشجرة الروحية اليت تعطي مثرة احلياة األبدية، أي جسد الرب ودمـه  
  .للحياة والشفاء والغفران والتجديد

هذه الرؤية الروحية تنبع من روح احلق؛ ألن الشجرة تأخذ قوهتا من الـروح  
 الكنيسة اجلامعة معلناً فيها القدس الذي سبق وأعطى اإلعالنات، ورتَّب الصلوات يف

حقيقة الشركة األبدية اجلديدة يف احلياة اليت ال تعرف املوت؛ ألن باخلطية معرفة املوت 
وبالروح القدس معرفة التقديس، ليست املعرفة اليت تؤدِّي للتقديس، ولكن التقـديس  

  .الذي يعطي مثرة املعرفة اجلديدة
مرئيٍ حمسوس، بل أعلـن التجسُّـُد    مل يعلن التجسُُّد الثالوثَ بشكلٍ -٣٩

الثالوثَ بشكلٍ روحيٍّ يعاجل خطية اإلنسان، ويؤسِّس شركة احلياة، ويزرع شـجرة  
  .الذي خيصُّ احلياةَ اجلديدةَ) الطقس(احلياة اليت تسبق شجرة املعرفة يف الترتيب 



 ٣٤

لقد جاء ابن اهللا وأعطانا معرفة اآلب؛ ألن اهللا مل يوَصـف باسـم اآلب يف   
. وكانت كلمات األنبياء تعطي إشارةً إىل أن اآلب هو خـالق . األنبياء إالَّ نادراً كتب

حنن الطني وأنت جابلنا وكلنـا عمـل   . يا رُب أنت أبونا: "هكذا جاء قول أشعياء
سـنة مفـدِّي   "وقبل ذلك بقليل يقول النيب عن الرب يسوع إن . )٨: ٦٤أش (" يديك

قد صنع لنفسه امساً أبدياً باخلالص الذي أعلنـه  ؛ ألن الرب )٤: ٦٣أش (" الرب قد أتت
هكذا قُْدَت شعبك لتصنع لنفسك اسـَم  "عند البحر األمحر والقوات الفائقة يف الربية 

، وهكذا ضمَّ النيب اسم اُألبوة إىل اسم املخلِّص حينما أعلن جمـيء  )١٤: ٦٣أش (" جمٍد
، منذ )خملصنا(بونا، وليُّنا أنت يا رب أ"الرب ليفدي الذين هم يف حاجٍة إىل اخلالص 

  .)١٦: ٦٣أش (" األبد امسك
آُب االبن الـذي  . صار اهللا ُمعلناً آُب ربنا يسوع املسيح –بالتجسُّد  –لكن 

أيب : "، والـذي قـال  "أبانا الذي يف السموات"عاش بيننا، والذي علَّمنا صالة البنني 
؛ ألننا ذرية آدم اجلديـد  "وإهلي الذي هو إهلكم"؛ ألنه آدم اجلديد، "الذي هو أبيكم

  .كخالق الذي صارت له اإللوهة ُمعلَنةً حسب الشركة، وليس فقط حسب سيادة اهللا
مل تُعد اُألبوةُ امساً ُيقَال، أو امساً تؤكِّده أحداث اخلالص، بـل امسـاً    -٤٠

أُقنومياً لشركٍة جديدٍة وعهٍد جديٍد أبديٍ، حيث نأخذ مرياثنا األبـدي يف الثـالوث   
، فصارت الشركة اليت نعترف "أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له"ة ابن اهللا الذي بواسط

هبا؛ ألنه أخذ منَّا لكي يعطي الذي له، أخذ منَّا الناسوت وأعطانا حياته، أي إلوهيتـه  
اليت مألت اجلسد وأعطت لنا حنن الترابيون احلياة اجلديدة الـيت ال تعـرف املـوت،    

: ٨يو (" لن يرى املوت"جسده ودمه إن الذي يشترك  ولذلك قال الرب عن شركتنا يف
  .)٥٨، ٥١: ٦يو راجع (، ولن ميوت بل حييا إىل األبد )٥١

   



 ٣٥

 )٤٥: ٢٤لو (" الذهن"شركةٌ، وعطيةُ حياٍة تفتح : هكذا أُعلن الثالوث لنا -٤١
  .لفهم أسرار اهللا

  .نبدأ بالنعمة، أي نعمة االستنارة
بثاً ال يؤدِّي إىل شيء، ولكن التعلـيم  وهنا يصبح كل جدلٍ عن طبيعة اهللا ع

الذي ميهِّد لالستنارة هو التعليم الذي ال يناِقش أفكار اجلحود وإنكار الثالوث، بل هو 
  .الذي يقدِّم العطية ويشرح املمارسة تاركاً للروح القدس خدمة االستنارة

  التجسُّد وشركة اإلنسانية يف االبن املتجسِّد
احتد بكل . أجسادنا، ونفساً إنسانيةً مثل نفوسنا أخذ الرب جسداً مثل -٤٢  

  .حسب اعتراف الكنيسة اجلامعة الرسولية" ما خال اخلطية وحدها"طبيعة اإلنسان 
، فإننا منيُِّز بني الطبيعة اإلنسانية الـيت  "ما خال اخلطية وحدها"وعندما نقول 

لطبيعة اإلنسانية شوهتها اخلطية وجعلت متايز األشخاص مير من خالل السقوط، وبني ا
كما خلقها اهللا، واليت حتفظ التمايز بني األشخاص كعالمة تؤكِّد ضرورة الوحدة بني 
املتمايزين، حيث التمايز ليس بسبب االختالف يف الطبيعة، بل بسبب تنوع املواهب، 

  .وهو تنوُّعٍ ال ميس كيان اإلنسان، بل حيدد دوره يف احلياة كإنسان
ليس مثل التمايز الذي حتدده احملبة، ولذلك السبب جاء  ومتايٌز حتدده اخلطية،

املعلِّم والرب املخلِّص وأعطى لنا عالمات التمايز احلقيقي، ونقض بـذلك عالمـات   
  :التمايز الكاذب بتجسُّده) صور(ورسومات 
متايز ُيعطى من خالل الشركة، عندما يصبح التنوع واالخـتالف مـن    :أوالً

وهو غري التمايز الذي تزرعه الكراهية واخلوف وعدم . ةأساسات الشركة بسبب احملب
إنه ليس متايز انفصال، بل متايز شركة، وهو الذي جعل الرب يقبل . الثقة واالنفصال

  .كل ما يف اإلنسان ما عدا اخلطية؛ ألن اخلطية تعطي متايز االنفصال وتقتل الشركة
   



 ٣٦

نعطاٍف حنو الشركة، لـيس  متايز يولَد من اعتبار الفروق، سبُب حمبٍة وا :ثانياً
عن احتياج وال من أجل املودة واأللفة؛ ألن اخلطية حتدد احملبة كما قـال الـرب إن   

واخلطية هي احتياٌج ملا هـو  . )٤٦: ٥راجع مت (العشَّارين واخلطاة حيبون بعضهم البعض 
  ".التعدِّي"غريب وخارج عن حدود الطبيعة اإلنسانية، أي 

دود الطبيعة اإلنسانية؛ ألنه جاء لكي يشـفي ال  عندما جتسَّد الرُب حفظ ح
جاء لكي جيدد وحييي وحيفظ لإلنسان كيانه، وحيوِّل استقالل اإلنسان إىل . لكي ُيبيد

عطشٍ دائمٍ حنو خالقه، ويدعِّم هذا العطش بقوة الروح القدس لكي ينطلق اإلنسـان  
قلوب املؤمنني الـذين   حنوه منعطفاً بقوة احملبة اليت يزرعها الروح القدس وتنسكب يف

عندما تنضج حمبتهم يصرخون مع االبن وفيه بقوة انعطاف الروح القدس حنـو اآلب  
 .)٥ - ٤: ٤غال (" أبَّا أيها اآلب"واالبن 

   



 ٣٧

  ،متاُيز احملبة
  بشـارةُ حيـاٍة

  
جاء الرب بتمايز احملبة، وهو متايٌز ال خيضع لناموس أو لشـريعة، بـل    -٤٣  

إن ناموس روح احلياة يف املسيح يسوع قد أعـتقين مـن   : "لحىت عندما يقول الرسو
، فإنه ال يعين وصايا، بل قوة احلياة اليت هي صـليب الـرب   )٢: ٨رو (" ناموس املوت

  .يسوع، فهو ناموس أو شريعة احلياة
وعندما يطلب الرب أن جنحد أنفسنا وحيمل كل منَّا صليبه ونتبع الرب، فقد   

  .يب، وإن الصليب هو ناموس أو شريعة احلياةأكَّد متايزنا يف محل الصل
هذا ليس مثل وصايا موسى، بل هو طريق احلياة الذي ال ينفصل عن الـرب    

وعندما نتبع الرب ندرك أننا ال ". كل يوم"، وأكَّدها "يتبعين: "يسوع؛ ألن الرب يقول
وترك حنمل صليبه، بل حنمل صليبنا الذي هو صليب الرب، أي بذل النفس وذبح النية 

  ".لُبَّاس الصليب"القنية، ولذلك كان فخر اآلباء الذين سبقونا هو أهنم 
هكذا يبدأ متاُيز احملبة حبمل الصليب والسري مع الرب كل يوم حنو اجللجثـة  

  .)١()١٢: ٤أمثال (والقرب والقيامة، وهو احلبل املثلث الذي ال ينقطع 
أركـان  "قوهتا وكياهنا مـن  حنن نرفض احلياة الترابية، أي الطبيعة اليت تأخذ 

  .)٢("العامل
   

                                                 
  ).١٢: ٤أم " (وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابله االثنان واخليط املثلوث ال ينقطع سريعاً) "١(
" إذاً إن كنتم قد متم مع املسيح عن أركان العامل، فلماذا كأنكم عائشون يف العامل تفرض عليكم فرائض) "٢(
وهي  nictoi,ion nte pikocmoc:  هياليوناين –أركان العامل حسب األصل القبطي ). ٢٠: ٢كولوسي (

وعبودية اإلنسان ألركان العامل تعين الطبيعة . إخل... املواد األولية اليت تكوِّن الطبائع املخلوقة  مثل املاء والنباتات 
  .املستعبدة للنظام الكوين



 ٣٨

ففي الصليب أباد الرب املوت، فحرر اإلنسانية من اخلضوع للداء القدمي أي 
ويف القيامـة  . أي الراحة من أتعاب العامل" النياح"ويف القرب أعطى . اخلوف من املوت

  .أعطى اجملد األبدي وحياة عدم الفساد
هنا مل تكن الطبيعةُ اإلنسانيةُ مرغمةً أو مستعَبدةً أو خاضعةً بدون متييز، بـل  

من أجل السرور املوضوع أمامه مضى إىل الصـليب مسـتهيناً   : "كما يقول الرسول
  .)٢: ١٢راجع عب (" باخلزي، فجلس يف ميني عرش اهللا

زيَّـف يف  لقد ميَّز الرب بني اجملد احلقيقي يف شركة الطاعة، وبـني اجملـد امل  
استقالل اإلنسان ورفضه للشركة؛ ألن الطاعة اليت تولَد يف الشركة ويف احملبة ليسـت  

، فهو مل )٧: ٢فلييب (" أخذ صورة العبد"وعندما قال الرسول إن الرب . مثل طاعة العبيد
يكن يعلن لنا أنه أخذ طبيعةً مستعبدةً للخوف والكراهية والـرفض والعصـيان، أي   

يا بدون شركة مع اهللا؛ ألنه جاء لكي ينقض هذه الطبيعـة وحيررهـا،   الطبيعة اليت حت
 )٥٢: ٢راجع لو (ولذلك أخذها كما هي وجعلها تنمو يف النعمة والقامة عند اهللا والناس 

لـيس   -وعبارة حسب احملبة تعين أصالً حسب االحتاد بالهوتـه   -منواً حسب احملبة 
ت حسب قدرات الطبيعة وحدودها، وحسـب  قسراً أو عنوةً، بل عن حمبٍة حقيقيٍة منَ

االحتاد وهو األمر اخلاص بالرب والذي ُينقل إلينا حسب النعمة؛ ألن قدراتنا وحدود 
الطبيعة اإلنسانية فينا تبقى بال تدمري، ولكنها ُتعان باالحتاد بالالهوت باآلب واالبـن  

  .والروح القدس، وترتفع بالنعمة إىل جمد احلياة اجلديدة
ركتنا يف الهوت االبن، وهي شركة مؤسَّسة على النعمة والتماُيز هذه هي ش

  .التام الذي ال اختالط فيه وال امتزاج وال تغيري
، أي احتـاد الـرب   "سر املسـيح والكنيسـة  "، أي "السر"هذه هي حدود 

وهو سر متاسك وبقاء الكنيسة يف العامل؛ ألنه بنيانٌ من اهللا ال خيضع ملا نعرفه . باملؤمنني
؛ ألنه ليس شركةً حسب الطبيعة، بل شركة حسـب  "سٌر"وهو ". أركان العامل"عن 

النعمة، وهو لذلك ال خيضع ملقاييس احلياة احلسيِّة، أي ما نعرفه عن حياة العامل وعن 
  .أركان العامل
  



 ٣٩

كان األب ديونيسيوس معنا عندما كُنَّا نبين احلائط الشرقي للـدير، وكـان   
إن بناء احلائط مثـل بنـاء   : ووقف يراقب اإلخوة، وقال هلمشيخاً قد تقدَّم يف األيام 

: الكنيسة؛ ألن كل ِمنَّا حجٌر يف بيت الرب، يف هيكل الرب، ولكن كما قال الرسول
اليت تسبب متاسك احلجارة هي الروح القـدس؛  " املونة"، و)٥: ٢بط ١(" حجارةٌ حيةٌ"

املسيح احلي الذي هو أساس البناء  ألن الروح هو الذي جيمعنا معاً؛ ألنه مييِّز فينا شكل
  .)٢٠: ٢أف (

شركةُ بذلٍ من الصليب، وشـركةُ حيـاٍة   : هكذا تصبح شركتنا يف املسيح
جديدٍة من القيامة، وشركةُ نياحٍ بقوة غلبة املوت؛ ألن البذل صعٌب، بل مسـتحيل  

أمَّا . ومتلكإالَّ لكي تأخذ، وعندما تأخذ، فإهنا تسود  يعلى الطبيعة القدمية اليت ال تعط
الطبيعة اجلديدة، فهي تعطي وتأخذ لكي تشترك وتشارك، إذ غاب عنها املوت الذي 

  .، فصارت غنيةً بالصالح واجلود، أي صالح الرب وُجودٍِه"أبادُه"الرُب و" َدَحَرُه"
  فما هو متايز احملبة الذي تسلَّمناه حسب اإلميان احلي؟ -٤٤

وها هي هذه . حدود الطبيعة اجلديدة هو متايٌز حيفظ الكيان اإلنساين حسب
كما يقول إنه هـو واآلب  . الذي حيبين أنا أحبه: يقول الرب يسوع: احلدود اجلديدة

إن أحبين أحد حيفظ كالمي وحيبه أيب وإليه نأيت وعنده نصـنع  "يأتيان لكي يقيما معه 
  فما هي إقامة اهللا فينا، وما هي إقامتنا يف اهللا؟ ،)٢٣: ١٤يو (" مرتالً

  .يقيم الثالوث فينا بسبب جتسُّد االبن وانسكاب الروح القدس
وبسبب مسـحة املـريون    )١("الصبغة املقدسة"وحنن نقيم يف الثالوث بسبب 

  .جسد الرب ودمه" سر األسرار"اإلهلية، وبسبب التناول من 
حنن نولَد يف املعمودية ونصطبغ فيها حليـاٍة  : تأمَّلوا أيها اإلخوة هذه احلقيقة

وُنمَسح بالروح القدس حلياٍة حتت قيادة واستنارة الروح القدس الـذي  . األنانية تغلب
وعندما نصل إىل هذه النعمة ننال جسد الـرب  . )٢:١٦كور ١(" فكر املسيح"يضع فينا 

ودمه؛ ألننا بالصبغة واالستنارة وقيادة الروح القدس نتعلم كيف منيِّز جسد الرب ودمه 
                                                 

ة الذي ال خيتلف عن تغيري هي الترمجة العربية الدقيقة لكلمة معمودية، وهي تشرح لنا تغيري الطبيع" الصبغة) "١(
  .اللون عندما نصبغ القماش



 ٤٠

واب احلواس مغلقة، لكي يعطي السالم األبدي للنفس، كما الذي يدخل إلينا وفينا وأب
  .)٢٦، ١٩: ٢٠راجع يو (فعل بعد القيامة مع الرسل القديسني 

حنن نولَد، وعنـدما نصـطبغ،   : وهنا جيب أن نقف أمام هذه احلقيقة الفائقة
أي  )١("هندسة الروح القـدس "تصبح كل مقاييس املعرفة هي مقاييس الرب، ونتعلم 

  ".سالماً وبنياناً لكنيسة اهللا"يسوع الذي تعلنه بداية الليتورجية  بناء الرب
  فكيف ُتبىن الكنيسة؟

إهنا ُتبىن على أساسٍ واحد، وهو يسوع املسيح رب اجملد، وتتماسك بقـوة  
وال يوجد أُي فارق باملرة بني الكالم عن قوة الـرب  . واحدة هي قوة الروح القدس

بسبب  -، لكن "قوة واحدة"اآلب؛ ألن للثالوث  يسوع وقوة الروح القدس وقوة اهللا
يصبح إدراك التمايز يف العمل ليس مناسـبةً   -وحدة جوهر الثالوث وبسبب الشركة 

لفصل وحدة جوهر الثالوث، بل لتأكيد الوحدة بسبب النعمة الواحدة اليت توَهب من 
  .األقانيم

" فالحة الرب"ن ، وحن)١: ٦كور ٢(" عاملون مع الرب"حنن نبين مع الرب ألننا 
" السينرجيا"، وهذا ال يشرح األساس، بل يشرح الشركة يف القوة الواحدة )٩: ٣كور ١(

Synergia )أي العمل الواحد الذي جيمعنا معاً )٢.  
حنن ُنبىن باحملبة وبالبذل وبالشركة؛ ألن األساس الذي جيمعنا هـو أسـاٌس   

قرب، احملبة اليت غلبت كل أشكال واحد، وهو يسوع املسيح مصدر احملبة القائمة من ال
ومصدر الشركة؛ ألنه حييا يف الشـركة  . ومصدر البذل، أي قوة الصليب. االنفصال

  .األزلية ألقانيم الثالوث قبل تدبري اخلالص املُعلَن يف الزمان احلاضر
والتوحيُد ال ُيعِلن . لذلك أُكرر أمامكم دائماً أنه ال توجد حمبة خارج الثالوث

وال توجد حمبة باذلة بدون الصليب؛ ألن ابن اهللا احلي . ل أبعادها، أي الشركةاحملبة بك
                                                 

وهي كلمة شائعة يف كل الكتابات  tektwnالفنان " تقنية"اليوناين، الكلمة هي  –حسب األصل القبطي ) ١(
  .النسكية

اسُتخدمت هذه الكلمة بوفرة يف الكتابات النسكية، وأصل الكلمة . أي احتاد اإلرادة والقوة مع إرادة الرب) ٢(
أي قوة أو طاقة وتستعمل لوصف عمل كلمة اهللا وعمل الروح القدس، فاعلية األسرار مثل " ενεργεια"هو

 .G. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, pp 470 – 473:املعمودية واملريون واإلفخارستيا، راجع



 ٤١

، وهو لذلك جيمع الكـل يف  )٥٢: ١١يو (" جيمع أبناء اهللا املتفرقني إىل واحد"جاء لكي 
 -شركٍة بالبذل، ويسوق القطيع الواحد كراعٍ صاحل حمب حنو اآلب لكي ينال القطيع 

لقدس؛ ألننا فيه، أي يف املسيح قد انسـكبت حمبـة اهللا   حمبة اآلب والروح ا -باالبن 
أي بذات الروح الذي مسـح يسـوع يف األردن    )٥: ٥رو (بالروح القدس يف قلوبنا 

، لكي يكون لنا شركةٌ باملسحة يف حمبته لآلب وحمبته لنا اليت أظهرها "املسيح"وأعلنه 
يف الـوالدة حسـب   : شـيء  حنو ضعفنا، إذ قَبِلَ أن يكون واحد منَّا، وبِكراً يف كل

الروح، ويف املسحة بالروح، والقيامة بالروح القدس الذي أقامه من األموات، وقبـل  
  .)١٣: ٩عب (ذلك يف تقدمي ذبيحة حمبته بالروح القدس 

ال توجد فضائل أو حسـنات أو  : أعود وأُكرر الكالم وال أتعب من التكرار
الثالوث؛ ألن الصدق واألمانة واجلود أعمال صاحلة مقبولة لدى اهللا خارج الشركة يف 

واإلحسان وكل ما ميكن أن يوصف بأنه صاحل ال أساس له يف حياتنا، أي ال أسـاس  
إهلي له بدون الروح القدس؛ ألن َمن ُيظهِر التواضع لكي ينال مديح الناس هو شيطان 

ر اجلـود  خفي، وَمن يعطي الفقري لكي ينال مكافأة من اهللا ال يعرف احملبة، وَمن ُيظهِ
من أجل كَسبه، ال بسـبب فـيض    –وهو أمٌر نادر احلدوث  –والصالح حنو عدوه 

  .احملبة اإلهلية، هو غريٌب عن اهللا، وقد تغرَّب عنه باألعمال الصاحلة
وَمن هو أمٌني يف القول والفعل ألنه يريد أن يتجنب شرور الكذب، هو حمٌب 

  .لذاته، وقد أفرط يف حمبة ذاته
جيب أن ختَف عليكم؛ ألن التقوى بدون اإلميان ال أساس هلا يف  هذه األمور ال

  .اهللا، بل أساسها يف الذات، وهي من الذات وتعود إىل الذات
ها أنا أُعيد عليكم ما سبق وقلناه من قبل يف اجتماع عيد جتسُّد ابـن   -٤٥

فصـول  ، وقد قرأ علينا األب ديونيسيوس رسالة األب زكريا ومعها )عيد امليالد(اهللا 
كاملة من كتاب جتسُّد الكلمة للعظيم يف القديسني معلمنـا أثناسـيوس الرسـويل،    

ومن هذه الكتـب تعلَّمنـا أن   . وفصول من كتاب الروح القدس ألبينا املُعلِّم بنيامني
  .الفضائل هي مثرة االحتاد باهللا يف االبن وبواسطة الروح القدس

  



 ٤٢

نه، وحيوِّل ذاته من الفساد إىل أن خيلق كيا –مهما كان  –ال يستطيع خملوٌق 
عدم الفساد، ومن املوت إىل احلياة؛ ألن ذلك يعين أن اإلنسانَ خالٌق؛ ألنه ميلك حياةً 
غري حياته، وهذا غري صحيح ويكذِّبه التاريخ والواقع نفسـه؛ ألن التـاريخ مملـوء    

  .الفكر بالعبادات الوثنية، وبعاداٍت شريرٍة وسيئة ال جمال هلا هنا حىت ال يتدنس
وعندما نقول إن الرذائل هي طريق . حنن نرى املوَت واحلياةَ يف صراعٍ -٤٦

املوت، فذلك ألن كل الرذائل تعمل معاً على اإلبقاء على الذات بعيداً عن اهللا، وحتصُر 
  .نشاطَ اإلرادِة والفكر يف إرضاء األهواء

ض شركة هذه هي صورة آدم األول، صورة العزلة واالستقالل بالذات، ورف
احملبة، وقبول صور احملبة اليت تقوِّي الشهوات وإرضاء الذات، أي حمبة اخلطاة لكل من 

  .يشترك معهم يف خطاياهم حىت تربز الكربياء وحتطِّم هذه الشركة
ولكن صورة اإلنسان احلقيقية هي تلك اليت جاء هبا الـرب يسـوع    -٤٧

املـة لالحتـاد بـني الالهـوت     هذه هي الصورة الك. املسيح، آدم اجلديد أو األخري
  .والناسوت

وحسب التسليم الكامل والصحيح، الرب يسوع مسـاوِ لنـا حسـب    
هذا حيصر شركتنا يف الطبيعـة  . الناسوت، ومساوِ لآلب والروح حسب الالهوت

اإلهلية يف التدبري، أي يف جمال اخلالص؛ ألن الطبائع املتَّحدة واليت هلا جوهر واحد، 
مساوين لالبـن   –حسب التدبري  –جلوهر، وهو ما جيعلنا تشترك يف كل صفات ا

  .املتجسد، أي بشريته اليت أخذها منَّا بواسطة والدة اإلله
، وال هي ألن هذه البشرية اجلديدة ليست من العدمهنا يكمن سر التدبري؛ 

بل هي بشرية االبـن الوحيـد   قائمة بذاهتا، وليس هلا وجود ذايت مستقل عن اهللا، 
، بالهوته، واليت بسبب االحتاد تأقنمت وصارت واحـداً مـع الالهـوت   املتَّحدة 

حسب كلمات التقـوى  " الرب من السماء"وصارت بذلك آدم اجلديد أو الثاين 
أسس السمائيني الذين ال تـذوب  " الرب من السماء"لكن . ملعلمنا بولس الرسول

اخي، وهو ضد طبيعتهم اإلنسانية؛ ألن ذوبان الناسوت يف الالهوت هو جتديف أوط
  .جتسُّد االبن الوحيد



 ٤٣

فما هي حدود شركتنا يف االبن املتجسِّد، والذي هو اآلن ممجد، والذي  - ٤٨
  ؟)٢١: ٣فيلييب (سيأيت لكي يغيِّر جسد تواضعنا لكي يكون على صورة جسد جمده 

فقد حرر الناسوت مـن املـوت،   . هذه احلدود نراها يف جتسُّد االبن نفسه
هذه هي حدود ظاهرة . وأقامه يف جمد، وأدخله إىل مقادس السماءوحفظه من الفساد، 

قيامة بال فساد؛ ألنه انتصر على : بوضوح، فما حدث لناسوت الرب سوف حيدث لنا
املوت، حياة أبدية ال نأخذها من عناصر خملوقة؛ ألن املـاء واهلـواء وغريهـا مـن     

  .)١٠: ٣بط ٢(" سوف حتترق"املخلوقات يقول عنها الرسول بطرس 
لكي يظهر جمد اإلنسان يف يسـوع   –حسب التدبري  –واحنالل العناصر 

املسيح؛ ألننا لن حنيا بقدرات الطبائع املخلوقة اليت تعطي حياةً للجسد الترايب مـن  
إخل بل سوف حنيا حسب حياة جمد الرب يسوع املسيح الذي هو ... طعام وشراب 

جد إلوهيته الذي سوف يكون لنا اآلن يف السماء ال يأكل وال يشرب، بل ممجد مب
  .عندما نقوم يف اليوم األخري

يقاوم املوحِّدون الشركة يف الطبيعة اإلهلية؛ ألن اهللا الواحد عندهم بال  -٤٩
فهو واحد ال يعرف الشركة يف كيانه، إذ هو مثلنا متاماً، فرٌد أي يف شـكل  . شركة

ل إىل ما هو أدىن منه مثل البشر وصورة اإلنسان الذي بال حمبة، وتسوده الكربياء، فيرت
الذين حيبُّون احليوانات، وأحياناً يعاملون البشر مثلهم يف كربياء تقتل كل مسـتويات  

ولذلك ال جيب أن نقع يف بئر هذه الوثنية غري املعلَنة، عندما يصبح اهللا مثلنا . الشركة
  .متاماً

نسانية اليت جتمع ومع أننا نشترك مجيعاً يف طبيعة واحدة هي الطبيعة اإل -٥٠
الكل، إالَّ أننا مع ذلك جند أن امليول والسلوك والفضائل والرذائل واحملبة والكراهيـة،  
كل هذه معاً، مع سائر ما يكتسبه اإلنسان من معرفة، ال حتقق الشركة رغم وحـدة  

  .الطبيعة
ومع أن السقوط جعل الطبيعة تسود على الشخص، وجعل حدود الطبيعـة  

حـدود  " نتعدَّى"ال يعرف الشخص أن يتخطاها، إالَّ أن اخلطية جتعلنا عبودية قاهرة 
طبعنا، وجتعل الشخص الساقط ُيطوِّر قانون العبودية من أجل خدمة شهواته، وعندما 



 ٤٤

يريد أن يتحرر منها جيد أن طريق احلرية شاٌق وصعب، وحيتاج إىل عرق جثسـيماين  
  .ودم اجللجثة

نية حمصورةٌ بني اخلطية والنعمـة، السـقوط   هكذا، شركتنا يف الطبيعة اإلنسا
والقداسة، العداوة واحملبة، وبني كل ما خلقه كل واحٍد منَّا لنفسه من عادات وأفكار 

فالشركة ليست مثل سريان املاء يف قناة، تتم رغماً عن اإلرادة، . وتصوُّرات ومشاعر
  .أو تتخطى حدود الطبيعة، أو تقهر اإلنسان

ن انقسامات ومصاحلات عندنا، كيف عجزت الطبيعة أنظروا إىل ما حدث م
الواحدة اإلنسانية عن أن جتعلنا نعيش يف وئام وحمبة؛ ألن هذا ال يتم حسب قـوانني  

  .الطبيعة، بل حسب منو الشخص وسيادته على الطبيعة
  فما هي شركتنا يف اهللا حسب املسيح يسوع ربنا؟

  نا يف اهللا حسب املسيح يسوع ربناشركت
قبلنا التعليم األرثوذكسي بأن الطبيعة املخلوقة ال متلك كياهنا، وأن إذا  -٥١

حرية االختيار فيها خاضعة للطبيعة يف حالة آدم بعد السقوط، ونابعـة مـن جتلِّـي    
  :الشخص يف يسوع املسيح، أدركنا أنه توجد حدوٌد ثالثة ال ميكن أن تتالشى

  .ن جمد النعمةإن ما هو خملوق ال يتحول إىل خالق مهما كا :أوالً
إن ما هو خملوق ليس له حياة يف ذاته، بل احلياة، وقبل ذلك الوجـود   :ثانياً

ولذلك، عندما مييِّز اآلباء بني الوجود واحلياة، فهم يريدون منَّا أن . واحلركة مها من اهللا
ندرك أن الوجود بال حياة هو جائز؛ ألن اهلالكني إذ تركوا اهللا احتفظوا بنعمة الوجود 

وألننا مجيعاً ليس لنا مصدر ذايت للوجود واحلياة، ومصدر . قدوا نعمة احلياة األبديةوف
مهما كانت كرامة وجمد الشركة يف الثالوث  -حياتنا هو اهللا، أصبح من الصعب علينا 

  .أن يكون لنا حياة ذاتية نابعة منَّا -
ليست طبيعتـه،  الطبيعة اإلنسانية اليت هي  -له اجملد  -لقد أخذ االبن  :ثالثاً

إذ اشترك األوالد : أخذ ما ليس له، وهو الناسوت، وهو ما خيصَّنا حسب قول الرسول



 ٤٥

، وهكذا باللحم والدم أباد سلطان املـوت،  )١(يف اللحم والدم اشترك هو فيهما أيضاً
  .وحرر الذين هلم اللحم والدم من العبودية للشيطان

الـنفس،  : ليت ليست له، حِفظَ هذه الطبيعةوملَّا قَبِلَ االبُن الطبيعةَ اإلنسانيةَ ا
  .واإلرادة، واجلسد، والعقل وقوته، والذاكرة، وكل ما له

وفيه حلَّ  )١٣: ٤أف (" ملء القامة"جيب أن نعود إىل املسيح نفسه، فهو  -٥٢
، والرب يسوع املسيح واحد من اثنني، وهو )٩: ٢كولوسي (كل ملء الالهوت جسدياً 

هو خالق وخملوق رغم أن الوصف طبيعـي وصـحيح؛ ألن    ليس خالق وخالق، وال
  .الالهوت خالق والناسوت خملوق

لكن اثنينية اخلالق واملخلوق مل يقبلها اآلباء، بل علَّموا بأرثوذكسية صـرحية  
  :وواضحة

  الهوت مساوِ لآلب
  .)راجع ثيؤطوكية األحد( ناسوت مساوِ لنا حسب التدبري

، أو حيول الناسـوت إىل الهـوت، أو   ومل ينـزع التجسُّد صفات الناسوت
الالهوت إىل ناسوت، ولكن ما جيب أن ننتبه إليه هو أن تعبري الرب الواحد من اثنني 
هو دعوة إىل فحص سر الوحدة، وليس إىل الوقوف عند الفوارق الكربى بني اخلـالق  
 واملخلوق؛ ألنه حيث ال يوجد انفصال وال حتوُّل وال امتزاج، بات مـن احلتمـي أن  
نفهم أن اخلالق واملخلوق يف الرب الواحد قد احتدا، ومتجد الناسـوت بكـل غـىن    
الالهوت دون أن يفقد خواصه أو طبيعته؛ ألن الالهوت يعطي دون أن يفقـد، بـل   

أمَّا الناسوت فهو إن أعطى َنقَُص؛ ألنه خملـوق مـن العـدم،    . بالعطاء تزيد الشركة
  .، وهو تقدمي حمبة"قرباناً"ي حياته، يقدمها والعطاء قد جيلب عليه املوت؛ ألن من يعط

   

                                                 
املوت ذاك الذي له سلطان فإذ قد تشارك األوالد يف اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد ب)"١(

  ).١٤: ٢عب " (املوت أي إبليس



 ٤٦

لكن الرب الواحد مل يعرب فقط حاجز املوت، بل أباده على الصليب،  -٥٣
وحرر الطبيعة اإلنسانيةَ فيه من سلطان الفساد واملوت، وبذلك صار احتاد الالهـوت  

لن كماله بالناسوت كامالً باملوت والقيامة، ليس ألنه كان ناقصاً، بل كان كامالً وأُع
  .بعبور مانع املوت الذي جاءت به اخلطية

وملَّا عَبَر الرُب هذا املانع وقام من القرب يف اليوم الثالث، جعل االحتاد هو املثال 
ألن هذه هي شركة حيـاة  الكامل والقياس الذي ال خيطئ للشركة يف الطبيعة اإلهلية؛ 

فقد فيه كـل عنصـر أحـد    وليس احتاداً أعمى للطبائع مثل احتاد املعادن الذي ي
نأيت إليـه مبـلء   ) أشخاص(، بل هو احتاد أقانيم "السبيكة"خصائصه لكي يكوِّن 

، وعلى هذا األساس نضع املبادئ العشرة اخلاصة بالشركة حسب تسليم اإلميان حريتنا
  :األرثوذكسي

ه احتاُد حياٍة، ولذلك هو احتاد حمبة، واحتاد احملبة هو احتاٌد حٌر ال يفرض في] ١[
نوع معيَّن أو صورة من االحتاد، بل تنمو الطبيعة اإلنسانية متجهةً بعطاء الرب ونعمته 

  ".ملء قامة املسيح"حنو 
االحتاد احلر يعين أن حيفظ كل أُقنوم خصائص طبيعته، وال ُيفين الالهوت ] ٢[

  .الناسوت، بل حيفظ الالهوت الناسوت
ليس يف الرب وال منه هـو  صورة االحتاد الكاملة هي الرب نفسه، وما ] ٣[

غري مقبول؛ ألنه ظَلَّ اإلله املتجسِّد بعد قيامته وصعوده، وسيأيت إلينا يف اليوم األخـري  
  .متجسِّداً على سحاب السماء

عندما ُمِسَح الرب يف األردن بعد خروجه من املاء، أعلن اآلب بنوته لنا، ] ٤[
دس كما يدَّعي اهلراطقة، بل كان ليس ألن البنوة مل تكن موجودة وأُعطيت بالروح الق

" االبن احلبيب"االبن منذ األزل، ولكنه اآلن بعد خروجه من املاء ُيعلَن وهو يف اجلسد 
  .الذي جاء بالتبين

  
  
  



 ٤٧

ولذلك، االحتاد باالبن الوحيد الرب يسوع املسيح، وبلوغ الشـركة هـو   
 )١(تنا باملسـحة بالروح القدس باملسحة اليت قال عنها الرسول إن اهللا اآلب سوف يثب

ولذلك ال تقاس الشركة مبا نأخذه من التجسُّد والصليب والقيامة فقط، بل مبسـحة  
ولذلك، فالشركة هي شركة بال حدود مرسومة جسدانية، بل هـي  . الروح القدس

  .شركة نعمة وافرة
كان امليالد األزيل قبل كل الدهور هو أساس جتسُّد رب اجملد، ولـذلك  ] ٥[

من جتسده أُعلنت بنوته لنا، هكذا بعد كمال احلياة املسيحية هنا على  بعد ثالثني عاماً
األرض، ُتعلَن بنوتنا يف السماء يف اليوم األخري عندما ُيفتدى اجلسد فداًء كامالً يف يوم 

  .الدينونة بالقيامة، عند ذلك نعرف حقاً كمال شركتنا يف املسيح
قول إن الرب محل خطايانا ألننا عندما نأعلن الصليب حقيقة الشركة؛ ] ٦[

يف جسده على اخلشبة، فإننا نقول صراحةً إن الشركة يف الطبيعة اإلهلية هي شركة 
، ولذلك السبب نعلم علم اليقني أننا حنن الذين ُصلبنا معه منـوت  خطاة يف قداسة اهللا

معه وُنصلب معه كل يوم؛ لكي خيتم الصليب فداء حياتنا ولكي يبيد منَّا قوة املـوت  
الفساد؛ ألهنا ليست فقط ُتباد من الطبيعة، بل وُتباد من الفكر واإلرادة والقلب وحىت و

اللغة تتحرر من قوة املوت واخلطية لكي تسبِّح الرب بلسان الفداء، أي التسبيح احلـر  
غري املقيَّد باخلوف من الدينونة، إذ ال شيء من الدينونة اآلن على الـذين يف املسـيح   

  .صد كل جوانب الدينونةيسوع، والرسول يق
وحنن حنمل ختم القيامة غري منظور فينا بسبب بقاء الناسوت يف العـامل  ] ٧[

ولكن ذلك اخلتم هو قوة حياة الرب فينـا   )٢٠: ٨رو (الذي اسُتعبِد للفساد ) الكون(
  .اليت تدفعنا حنو حياة عدم املوت وإىل رفض كل ما يعطِّل احتادنا به

هو الذي جيعلنا نفضِّل املوت  -لرب اليت طُبَِعت فينا أي قوة ا -وختم القيامة 
على ترك وصايا الرب، وجيعل التصاقنا بالرب أبدياً؛ ألنه ينال قوة حياة الرب يسوع 

  .ومسحة الروح القدس ومسرة وعطاء اهللا اآلب

                                                 
  ).٢١: ١كور ٢" (ولكن الذي يثبتنا معكم يف املسيح وقد مسحنا هو اهللا) "١(



 ٤٨

فإنـه   )١(ألن كل مرة تأكلون من هذا اخلبز: عندما يقول الرسول بولس] ٨[
ركة يف جسد الرب ودمه، ودوام انسكاب حياته فينا، ليس ألن يعلن بذلك دوام الش

بال حدود، ولكن االقتـراب   )٢(هذه احلياة ُتعطى كقطرات املطر، بل هي حمبة طوفانية
ألننا حنـن   ؛منها لنا حنن الضعفاء هو الذي جيعل هذا االقتراب ضرورياً من آن آلخر

أو عجز قوته، بـل بسـبب   نتغذَّى جبسد الرب ودمه، ليس بسبب ضعف حمبة الرب 
ضعفنا حنن واغترابنا عن النعمة بسبب احلياة اجلسدانية اليت تقطع االتصال بالثـالوث  

  .وال تقطع الشركة
يف احتاد الالهوت بالناسوت يف الرب  –كما ذكرنا قبالً  –الشركة ثابتة ] ٩[

آلب وثبَّت قيامها الواحد يسوع املسيح آدم الثاين رأس اخلليقة اجلديدة اليت أرادها اهللا ا
بالروح القدس، ولذلك السبب عينه حنن شركاء الروح بسبب ثبات مسحة الـرب،  
وحنن شركاء املسيح بسبب ثبات احتاد الالهوت بالناسوت، وحنن شـركاء الطبيعـة   

  .اإلهلية بسبب إرادة اهللا اآلب ومسرته
ثالوث ُمعلَنةٌ وحمبة ال. حنن شركاء الطبيعة اإلهلية بسبب حمبة الثالوث لنا] ١٠[

ليس باألقوال فقط، بل بإعالنات إهلية مثل جتسُّد الرب وموته احمليي وقيامتـه، وهـو   
اإلعالن املثلث الذي يعلن إرادة اهللا اآلب، وحمبة وانسكاب الروح القدس، وتواضـع  

حمبة ال تعرف التردد، وتواضع ال يرذل اخلطـاة والضـعفاء،   . االبن وقوة التصاقه بنا
نطلب هذه احملبة بالتعليم بالكلمة، وبالشركة يف األسرار ال سـيما سـر   ولذلك حنن 

كما هـو  " روح االبن"الشكر بانسكاب الروح املعزِّي الذي ُيعطى يف األسرار؛ ألنه 
منبثق من اآلب لكي يستقر فينا بواسطة خدمة االبن الكهنوتية الدائمـة  " روح اآلب"

  .إىل األبد
عطي لنا احلياة األبديـة، وشـركة يف حيـاة    هذه هي أساسات اإلميان اليت ت

  .الثالوث القدوس

                                                 
  ).٢٦: ١١كور ١." (فإنكم كلما أكلتم هذا اخلبز وشربتم هذه الكأس ختربون مبوت الرب إىل أن جييء) "١(
وليس شيء من  nas]si epipelagocراجع القداس الغريغوري . مشتقة من كلمة طوفان، أو موجة قوية) ٢(

  .النطق يستطيع أن حيد جلة حمبتك للبشر



 ٤٩

  رفض اإلميان باملسيح يعطِّل االعتراف بالتوحيد
هلـم نتحـاجج   : "تعالوا أيها اإلخوة معنا لكي نقول مع أشعياء النيب -٥٤
لنضع أمام الكل حجة وبرهان إمياننا باملسـيح الـذي   . )١٨: ١أش (...." يقول الرب 

يد؛ ألن التوحيد عند غالبية املوحِّدين هو رأٌي واعتقاٌد صحيح صادٌر يقودنا إىل التوح
  .عن وعي خبالق واحد

هذا هو احلد األول واألخري للتوحيد، أي أنه اعتراف موجَّـه ضـد جهـل    
اإلنسان خبالقه، ولكنه ال حيتوي على أية إشارة ولو ضمنية إىل شركة أو إعالن يسبق 

األسفار، فقد أعلن اهللا عن نفسه يف العهد القدمي وهو عكس ما ورد يف . هذه الشركة
بـأنواع  "بظهورات ورؤى، وأعلن عن نفسه يف ابنه حسب كلمات الرسول بـولس  

، ومل يتوقف الرسول عند إعالن اهللا )٢ - ١: ١عب (" كلَّمنا يف ابنه"، مث "وطرق متنوعة
  :عن ذاته يف االبن، بل حدد قوة اإلعالن بأنه، أي االبن

  .هره وخالق كل األشياءرسم جو -
  .صنع بنفسه تطهرياً خلطايانا -

ألن العالقة بني اخلالق واملخلوق ال تقف عند حد اخللق، بل هي عالقة اخلالق 
التوحيد يف عبـادة بـين إسـرائيل،     رولذلك السبب، عندما استق. واملخلِّص باخلطاة

ن اهللا وعن استعالن وبشكل خاص يف صلوات املزامري اليت احتوت اإلعالنات اإلهلية ع
قوة اهللا للخالص، وبعد أن استقرت يف حياة الشعب وخالل مئات من السنني، جـاء  
االبن وجتسَّد من دم وحلم هذا الشعب بالذات لكي يفتح كنوز األنبياء وبركة إبراهيم 

  .للشعوب األخرى
ـ  "اعلموا أيها اإلخوة شركاء الرب أننا ال ننطق بعبارة اإلميان  - ٥٥ ٍه نـؤمن بإل

؛ ألهنا جاءت من السماء حروفاً وكلمات، بل جاءت من السماء مع االبـن ومـع   "واحد
األنبياء، وأُعطيت بالروح القدس بإعالنات نبوية، ومن خالل اختبار وتذوُّق خـالص اهللا  
املعلن يف يسوع املسيح ابن اآلب حسب اجلوهر، الذي جاء لكي نكون أبناء اآلب حسب 

السـبعة  ) األساسات(كن أن نقول إن اهللا واحٌد حسب القواعد النعمة، وعند ذلك فقط مي
  .للتدبري الذي ُوِهَب لنا بواسطة خملصنا الصاحل يسوع املسيح له اجملد، آمني



 ٥٠

  :وتوحيد اهللا حسب قواعد التدبري هو
توحيٌد مصدر وينبوع النعمة اليت توَهب باآلب يف ابنه يسوع املسـيح   :أوالً
دة هلا أعمال متفرقة مثل الغفران، امليالد اجلديـد، التبنِّـي،   نعمةٌ واح. بالروح القدس

  .ولكن كل هذه تعود إىل أصلٍ واحٍد. احلياة األبدية، مواهب وقوَّات الروح القدس
وكل هبة أو عطية، ال ميكن فصلها أو عزهلا عن غريها من العطايا األخـرى؛  

مللكوت، واملرياث للحياة األبديـة،  ألن الغفران يؤهِّل للميالد اجلديد، والتبنِّي ملرياث ا
والتكلُّم بألسنة للتعليم، والتعليم لثبات القلب واالستنارة، واالستنارة ملرياث امللكوت، 
ومعرفة الثالوث للثبات يف احملبة، واحملبة هي نعمة التبنِّي، ونعمة التبنِّي هـي مـن ويف   

ذاء امللكوت وطعام اخللـود، أي  امليالد الثاين يف املعمودية، وامليالد اجلديد يستدعي غ
سر الشكر، وسر الشكر ال ميكن فصله عن التوبة، والتوبة ال تنفصل عن ُسكىن الروح 
القدس مطهِّر القلوب وشايف نيَّات القلب، وشفاء القلب يقود إىل االستنارة وااللتصاق 

كة فيه تعطي باملسيح املخلِّص، وااللتصاق باملسيح املخلِّص يعطي لنا شركةً فيه، والشر
لنا شركةً يف مسحته، والشركة يف مسحته تعلن لنا اآلب، وإعالن اآلب هو يف االبن، 
واالبن الذي يف اآلب يعلن لنا ليس فقط أُبوة اآلب وبنوَّته هو، بل أيضاً بنوَّتنا حنـن،  

  .)٤: ٤غال (؛ ألننا أخذنا منه روح التبنِّي "أبَّا أيها اآلب: "وحنن نقول بالروح القدس
توحيٌد مصدره احلياة الواحدة اإلنسانية املفتداة واليت نالت ُسـكىن اهللا   :ثانياً

  .وتألَّهت بسبب نعمة احلياة األبدية
كانت عثرة اإلنسان األول هي مصدر الفساد واملوت وسيادة الشيطان، ومع 
فساد الطبيعة اإلنسانية ظهر انفصال السماء عن األرض، وانفصال الروح عن اجلسد، 

املوت الطبيعي، وانفصال الذكر عن األنثى، انفصال املنظور عن غـري املنظـور،    أي
انفصال الفكر عن اإلرادة، انفصال اإلرادة عن الفهم، انفصال الفهم عن حكمة اهللا، 

  .انفصال احلياة حسب اهللا عن احلياة حسب اجلسد
باد واسـتع . هذه بعض مالمح االهنيار الذي أصاب الكيان اإلنساين وحطَّمه

 –اإلنسان للموت ليس هو موت اجلسد الذي خيشاه غري الفامهني، بل موت الـروح  
وهو انعدام احلس الروحي وتفضيل ما هو  –الذي حتدثنا عنه كثرياً يف مناسبات كثرية 



 ٥١

حمسوس وظاهر على ما هو روحي وغري ظاهر، وطلب ما هو مادي؛ ألن مـا هـو   
  .عباده للفسادروحي غري معروف وجيهله اإلنسان بسبب است

لكن اآلن شكراً لربنا يسوع املسيح الذي وحَّد املنظور وغـري املنظـور، أي   
الناسوت بالالهوت، والسماء واألرض يف الكنيسة املقدسة، جسده الذي خيدم سـر  
اخلالص، والذي قدَّس املوت الطبيعي وجعله خادماً للخالص، والذي وحَّد الـذكر  

ليت ال يوجد فيها ذكر وال أنثى، بل خليقة جديـدة؛  واألنثى يف جسده، أي الكنيسة ا
  .ألنه يف املسيح يسوع ليس ذكر وال أنثى

وبامليالد من فوق وحَّد قوى الروح واجلسد حىت أننا حنن الـذين ال نعـرف   
كيف تتم هذه الوحدة، عندما تشرق فينا قوة القيامة، أي قوة الرب يسوع، تتجمـع  

حمبٍة هللا اآلب يف خدمة ابنه يسوع املسيح بنـار   كل احلواس وترفع اجلسد كله قربان
  .الروح القدس املطهِّرة واملقدِّسة

استيقظوا أيها اإلخوة؛ ألننا ال نعترف بإلٍه واحد بنطق كلمات، وإمنا نعترف 
بإلٍه واحد بقوة احلياة الواحدة اليت أُعطيت لنا يف يسوع املسيح رب احلياة، وعند ذلك 

فإننا نعترف بتوحيد حياة ال تنفصل فيه الروح  –وهو حياتنا  ألن حياتنا هي املسيح -
عن اجلسد، وال املنظور عن غري املنظور، توحيٌد يعلنه وينطق به الروح القـدس، روح  

  ".الناطق يف األنبياء"التوحيد؛ ألنه 
هذا ما يعلنه الروح القدس لنا، وهو أن حياتنا القدمية تتالشى يف مياه احليـاة  

  .مياه الروح القدس مقدِّس طبعنا اإلنسايناجلديدة، أي 
وعندما ندرك أن كل املوجودات إمنا ُوحِّدت حتت رأسٍ واحد هو يسـوع  

  .املسيح، ندرك من عدم االنفصال ومن الوحدة إن اهللا واحٌد
  .هذه هي رؤية اآلباء واألنبياء والرسل وشهداء الرب يسوع املسيح

طبائع، وال يذوب فيه األشـخاص؛ ألنـه   توحيُد متايزٍ ال ختتلط فيه ال :ثالثاً
توحيد حمبٍة جتمع لكي حتفظ، وتوحِّد لكي تقدِّس، وتقدِّس لكي ترد التمايز إىل قـوة  
احلياة اليت ُوِهَبت للخليقة قبل السقوط، وهي حياة بال موت، ال ختلد بقوة وجودها، 

  .بل بقوة اهللا وشركتها يف احلياة األبدية



 ٥٢

؛ ألن األول هو اآلخر، والبداية هي النهايـة؛ ألن  )١(توحيد توللوجي :رابعاً
احلياة اجلديدة تبدأ باملسيح وتنتهي يف املسيح، ولذلك توحيدنا هو يف الغاية، هـو يف  

معاً، أي أننا نسلك طريق احلياة اجلديدة لكـي ننـال يف    Wوالياء  Aاجتماع األلف 
أو (نها وفشلنا، صارت هي الغايـة  املسيح البداية اليت ألجلها ُخلقنا، واليت ملَّا سقطنا م

  .الذي يقودنا إليه الرب يسوع، ويعطي لنا أن نناله فيه) النهاية أو اهلدف
فالتوحيد عندنا هو توحيد غاية وطريق احلياة اجلديدة يف الرب يسوع املسيح؛ 
ألننا رغم تنوع النِّعم اإلهلية، ورغم تنوع أعضاء اجلسد الواحد أي الكنيسـة جسـد   

وفرة وصالح اهللا وفيض رمحتـه  ) أي التنوع(ندرك أنه  -بالتنوع  -إالَّ أننا املسيح، 
ربـاط  "الذي يعطي لنا ما يكفي صالح احلياة فينا عندما نتَّحد معاً لغايٍة واحدة وهي 

عند ذلك تصبح احلياة املشتركة ألعضاء اجلسد الواحد . )٣: ٤راجع أف (" السالم واحملبة
  .وتذُّوق للشركة هي اختبار -جسد املسيح  -

الحظوا أيها اإلخوة األحباء أننا لسنا فقط جسٌد واحٌد، أي وحـدة   :خامساً
  .منظورة، بل حنن جسٌد واحٌد هو جسد املسيح

هذه وحدة مصدرها النعمة، ليس فقط كعطية من فوق، بل كعطية ُتعطـى  
هـذه  حنن واحد ألننا نعمل كواحٍد بواسطة الواحد يسوع املسيح، ومن . للممارسة

ألننا عندما نولد من جديد لكي نصبح أعضاء جسـد  . احلقيقة نتعلم التوحيد ومنارسه
وعنـدما  . الرب، فإننا ننال من االبن االحتاد به، وهو االحتاد الذي يؤهلنـا للوحـدة  

وليس باالعتراف  -فإننا باحملبة  )٥: ٥رو راجـع  (يسكب الروح القدس حمبة الثالوث فينا 
  .للوحدة –أي كل هبات احلياة والصالح  -اهللا واهب الكل نعرف أن  -بالكلمات 

توحيد الرب والوسيط الواحد يسـوع املسـيح الـذي مجـع اهللا      :سادساً
واإلنسانية يف أُقنومه اإلهلي املتجسِّد، فصار بذلك وسيط خالص ووسيط إعالن احملبة 

                                                 
وهي إحدى الكلمات اهلامة يف العهد اجلديد، وردت  eloc[وجدنا صعوبة يف ترمجة الكلمة اليونانية القبطية ) ١(

، ولكن الكلمة "غاية"ربية هي وأقرب كلمة ع. بوفرة عند اآلباء ال سيما يف موضوع خلق وخالص اإلنسان
بل النهاية أي الكمال حسب  End، وهي ليست الكلمة اإلجنليزية "النهاية"، بل "الغاية"اليونانية تتضمن ليس فقط 

  .شرح اآلباء وحسب شرح األب صفرونيوس نفسه



 ٥٣

ـ . اإلهلية اد الالهـوت  وألن الوسيط واحد، صار التوحيد ُمعلناً يف الوسيط؛ ألن احت
بالناسوت يف أُقنوم واحد ينفي كل إعالنات أخرى ال توحِّد اهللا واإلنسان، أو جيعلها 

  .خاضعة لإلعالن اإلهلي الكامل عن الوحدة اليت متت يف ربنا يسوع املسيح
توحيد املعزِّي الباراكليت املدافع واملعلِّم، واملعلن أسرار اهللا وخفايـا   :سابعاً

: املعلن للوسيط ومعطي حياة الوسيط الواحد، ولـذلك نقـول  قلب اإلنسان، وهو 
واحٌد هو اهللا اآلب، أبو كل أحد، واحٌد هو ابنه الوحيد ربنا يسوع املسيح، واحـٌد  "

فالواحد هنا هو مصدر اإلعالنات وواهبها، ومعطي كلمة التعلـيم  ". هو الباراكليت
يقة، ومقدِّس كل النجسني، والشهادة ومدبِّر كل احتياجات التقديس ومطهِّر كل اخلل

  .ومنري كل الذين حيتاجون إىل النور اإلهلي
وكما قلنا من قبل، إن املواهب ال تنفصل، كذلك نقول إن أقانيم الثالوث ال 
تنفصل؛ ألن الوسيط هو من اآلب أي ربنا يسوع املسيح يقودنا للـروح القـدس،   

، أي اآلب نأخذ التبنِّـي يف  ومن الينبوع. والروح القدس يقودنا لالبن، واالبن لآلب
ويف الوسيط نأخذ مسحة التقديس لكي نكون أخصَّـاء أي  . الوسيط يسوع املسيح
ومن املسحة نأخذ مكاننا يف وحدة جسد املسيح الكنيسة، ومن . أعضاء اجلسد الواحد

. الكنيسة نتعلم الشركة وحمبة اآلخر عند كسر خبز الرب واستدعاء روحه القـدوس 
نتعلم كيف نصري اجلسد الواحد بقوة االلتصاق بالرب يسوع الـذي   ومن كسر اخلبز

ومن االلتصاق بالرب منتلئ من الروح القدس، وباالمتالء . نأخذه سرياً يف اجلسد والدم
ومن اآلب وفيه بالروح القدس ننال . )٤: ٤غـال  (" أبَّا أيها اآلب: "بالروح القدس نقول

وة، أي أُبوة اهللا اآلب اليت تظهر مستترة يف حياة ليس فقط إعالن التبين، بل إعالن اُألب
  .القديسني من رعاة الكنيسة

حقاً واحٌد هو الروح املعزِّي الباراكليت املدافع عن التوحيد الصحيح، الغارس 
فينا نطق احلق بأن الثالوث واحٌد، ليس حسب قوة رقم واحد، بـل حسـب قـوة    

اصة بالزمان احلاضـر، وإذا لصـقت   خ –مهما كانت  -الوحدة؛ ألن األرقام مجيعاً 
  .بالرب جتلب عبودية ووثنية جديدة

    



 ٥٤

  )١(السبعة للتدبري القواعد
  

  :هذه القواعد هي -٥٦  
توحيٌد يعطى بواسطة نعمة اهللا اآلب يف ابنه يسوع املسـيح بـالروح    :أوالً  
وتوحيد الينبوع هو توحيد املمارسة، أي قبول نعمة واحدة تعمل يف الكـل،  . القدس

تعطي الكل خريات وصالح ومواهب متنوعة؛ ألننا بالنعمة نرى االختالفات، لـيس  و
  .للفصل واالنشقاق، بل للوحدة وكمال جسد املسيح الواحد الكنيسة اجلامعة

كمـا   –وإذا ظهرت نعمةٌ وموهبةٌ يف إنسان، فهي من أجل الكل، وال ميكن   
ي مثل أصابع اليد متصلة ال أن تكون من أجل االنقسام، بل املوهبة ه –سبق وأشرنا 

تنفصل، وتعمل معاً مع باقي املواهب لكي تثبِّت الوحدة وتنقل اإلنسانية اجلديـدة إىل  
احلياة اإلهلية اليت ال انقسام فيها، وال خلل الفساد الذي جيعل عنصراً يعلو ويسود؛ ألن 

ح وحيـاة  الفساد هو الذي جلب هذا اخللل يف اإلنسان، أمَّا اهللا فهو مصدر كل صال
، لكن تنوع املواهب "املواهب متنوعة"و " الروح واحد: "وغىن، ولذلك يقول الرسول

ال يعىن باملرة تنوع يف طبيعة الروح الواحد، بل العكس هو الصحيح، وهو أن التنوع 
  .وبقاء الوحدة هو طبيعة يف اهللا ال ُتفرض عليه وال يصارع وجياهد لكي حيفظها

دة يف صورهتا احلالية هي حياة جسد الرب الواحد الكنيسة واحلياة الواح :ثانياً  
هو جسد الرب الذي ُمِسَح " جسد املسيح"وعلينا أن نالحظ أن االسم . جسد املسيح

، فإن اللقب يشري "جسد املسيح"بالروح القدس، ولذلك أينما وحيثما تذكر األسفار 
شر وحدة عمل الـرب  إىل مسحة يسوع، كما يؤكِّد لنا هذا اللقب أيضاً بشكل مبا

  .يسوع والروح القدس الذي مسحه
هو املسيح، أي الوسيط الذي ميسح كل من يأيت  -بالروح القدس  -يسوع 

ولذلك، الكنيسة هي هيكل اهللا احلي يف . إليه بالروح القدس اُألقنوم الثالث يف الثالوث

                                                 
  .والعنوان من وضع األب صفرونيوس. أي أساس أو قاعدة [eucenالكلمة القبطية ) ١(
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اإلميـان  وبـدون  العامل، ينبوع مواهب وعطايا الروح القدس؛ ألهنا جسد املسـيح،  
والشهادة بأهنا جسد يسوع املسيح الذي ُيمَسح مبسحة أبدية، تفقد الكنيسة قوهتا 
وحياهتا وتصبح مجاعة بشرية خاضعة لعبودية الطبيعة اإلنسانية املستعبدة للفسـاد  

أعمـال  "، وبشكلٍ ظاهرٍ االنقسام والتحزُّب الذي وصفه الرسول بولس بأنه واملوت
  .)٢٠ - ١٩: ٥غال (" اجلسد

حياة حسب الروح القدس، ولذلك فإن ما جاء الرب ألجله وأسَّسه يف  :ثالثاً
العامل هو احتاده باإلنسانية مؤهلِّاً إياها فيه وواهباً هلا الشركة يف الطبيعة اإلهليـة فيـه   

  .وبالروح القدس
ألن عالقتنا بالثالوث ال تأيت منَّا، وليست نابعـة مـن   هذا أساس التدبري؛ 

ا ينفي متاماً مقايضة الرب باألعمال الصاحلة؛ ألننـا ال ننـال شـيئاً    كياننا، وهو م
  .بل حسب نعمة اهللا –إذا ُوجَِد  –حسب صالحنا 
حياة حسب الروح القدس، أي تنال قوهتا من الروح القـدس الـذي    :رابعاً

يعمل كل األشياء ويعطي األسرار واملواهب ويغرس كل عضـو يف جسـد املسـيح    
ه أن يكون صورة جمد الرب يسوع املسيح املعلن يف جتسُّده، والغالب الكنيسة واهباً إيا

املوت واخلطية بالصليب، واحلي إىل األبد بسبب االحتاد بني الالهـوت والناسـوت،   
  .للموت والفساد بسبب قوة القيامة) الغالب(والقاهر 

ة املقدسة، كما سبق وذكرنا، ننال قوة االحتاد بالرب يف املعمودي –أيها اإلخوة  –هنا 
وهنا يعلَن الثالوث يف التدبري؛ ألننا . وقوة مسحته يف املريون اإلهلي، وحنيا به وفيه يف اإلفخارستيا

وهذا . ننال امليالد اجلديد باسم اآلب أي منه، وباسم االبن أي فيه، وباسم الروح القدس أي به
الثالوث القدوس الواحـد  ما تؤكِّده الغطسات الثالث؛ ألننا نعتمد بغطساٍت ثالث على اسم 

ـيس  . باجلوهر نولد من اآلب، ويف االبن، وبالروح القدس؛ ألننا ندخل شركة أقانيم الثالوث ل
وُنمسح بذات مسحة االبن وننال نفس القوة . بقوتنا وال بقدرتنا، بل بنعمة الرب يسوع املسيح
يا حسب شـريعة الصـليب،   باحلد األول حن. اليت حدَّها األول الصليب، وحدَّها الثاين القيامة
والصليب شريعة؛ ألنه ناموس البـذل والعطـاء   . وباحلد الثاين نتحرك وحنيا حسب قوة القيامة

  .وصلب احلياة القدمية، والقيامة قوة حياة ال ميكن أن تنفصل عن الصليب
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يعلَن الثالوث يف التدبري حسب جتسُّد االبن الوحيد؛ ألننـا بسـبب    :خامساً
النعمة اليت ال تزول، وباملتجسِّد نرى اآلب، ومن املتجسِّد نقبل الـروح  التجسُّد ُوهبنا 

القدس، ومىت قبلنا الروح القدس ُنغرس بقوة الروح القدس يف احلياة اجلديدة اليت تقتل 
  .اخلطية واملوت، وال يقتلها املوت وال تقوى عليها اخلطية

إننا ننـال   :ح إهلناوكما سبق وقلنا من قبل، نعيد هذا الشرح ألجل جمد املسي
وحىت الصلوات، ُوهبنا أن نصـلِّي هللا  . كل شيء من اآلب ويف االبن وبالروح القدس

بقوة وثقة الروح  –رغم خطايانا  –كآب لنا يف يسوع املسيح ناطقني بكل ثقة األبناء 
  .القدس

وحسب جتسُّد االبن الوحيد نرى أساسات الشركة؛ ألننا نأخذ التبين عطيـةً  
وحنيا بقـوة   )٥: ١راجع أف (علنت مبسرة اآلب يف ابنه الوحيد يسوع املسيح من اآلب أُ

وسلطان االبن، ونتحرك حسب احلياة اليت يعطيها الروح القدس ملن يشاء أن حييا بـه  
  .وفيه

تدبري عطية األسرار املقدسة، وهو تدبري الشركة حسب عطية اآلب  :سادساً
الروح القدس ُمعلن سر املسيح وواهـب  لنا يف ابنه يسوع املسيح وحسب إعالنات 

حياته لنا حسب غىن جتسُّده؛ ألنه ملَّا جتسَّد من الروح القدس ووالدة اإلله أعلـن يف  
جتسُّده موعد إعالن احتاد اهللا بالبشر، وأعلن كمال الوعد إلبراهيم بأنه فيه تتبارك كل 

لطبيعة اإلنسـانية مـن   باالحتاد باالبن املتجسِّد، وارتفاع ا )٢٥: ٣أع (شعوب األرض 
  .العبودية إىل رتبة التبين

وبتجسُّد االبن الوحيد ربنا يسوع املسيح جاء إلينا كمال الربكة؛ ألننا فيـه    
ننال أكرب اقتراب من اآلب، حيث أنه صار رأس البشرية اجلديدة، آدم الثاين املولـود  

ُمَوحِّـداً السـماء    من فوق، أي من الطبيعة اإلهلية ومن األرض، أي من والدة اإلله،
واألرض يف أُقنومه اإلهلي املتجسِّد؛ ألنه جعل ذاته الشفيع والوسـيط، وأقامـه اآلب   

  ".رئيس الكهنة"و " بداءة اخلليقة اجلديدة"و " الوريث"و " البكر"
لكل مواعيـد  " الوارث"، ولذلك هو "البكر"وهو يتحرك حسب التدبري ألنه 

ويعطـي  . يستحق؛ ألنه الشفيع ووسيط كل اخلطاةاآلب، ويعطي هذه املواعيد ملن ال 



 ٥٧

وعندما يعطي، فالعطية نفسـها  . من ذاته ومن حياته وليس عطية خارجية؛ ألنه البدء
جديدة مل توَهب من قبل؛ ألن اخلليقة القدمية ليس فيها حياة إذ خضـعت للمـوت،   

ت تلك الـيت  ، ليس"بداءة خليقة اهللا"و " آدم الثاين"ولذلك صار حبسب قدرته اإلهلية 
  .اسُتعبدت للموت، بل اليت به وفيه غلبت املوت

؛ ألنه يعطي خدمة موته وقيامته يف املعمودية، وخدمـة  "خادم األسرار"وهو 
مسحته يف املريون، وخدمة كهنوته يف ذبيحة اإلفخارستيا اليت تعلنـه يف الليتورجيـة   

  .)١١: ٩عب (رئيس كهنة يف املسكن احلقيقي الذي أقامه الرب وليس البشر 
وشركتنا يف موته وقيامته يف املعمودية املقدسة تنال قوهتـا منـه كوسـيط،    

أمَّـا يف  . وخيدمها كآدم الثاين ويعطيها بالروح القدس للتبين ولشفاء الطبيعة اإلنسانية
وحنن هنا . سر الشركة اإلفخارستيا، فإن شركتنا يف جسده ودمه هتب لنا املسيح كله

ر؛ ألنه يف املسيح يسوع ال يوجد أعظم وأقل، بل املسيح الواحد ال نقارن بني األسرا
الكامل يف كل عطاياه، والواحد الكامل يف حمبته اليت ال تنقسم عندما يوزِّع عطايـاه،  

  .أي عطية حياته الغالبة لكل أشكال االنقسام واالنفصال
لتـدبري  هذا ا. تدبري الكنيسة جسد املسيح الواحد احلي بالروح القدس :سابعاً  

ومعلن . يف احتاد الالهوت بالناسوت أوالًحيكمه الرب يسوع مبحبته للبشر، وهو ثابت 
  .بقوة الروح القدس ثانياً

  :ويقوم تدبري الكنيسة على أساسات التعليم الرسويل  
  .زرع الرجاء يف الساقطني، وانتشال الساقطني بالتعليم والصالة والصوم -  
إىل اهللا يف يسوع املسيح؛ ألن الراعي الصـاحل   قبول كل التائبني العائدين -  

  .ونسعى يف طلب اخلروف الضال ٩٩علَّمنا أن نترك الـ 
سيادة احملبة على القانون الكنسي؛ ألن احملبة سبقت القانون، والقانون ُوِضَع  -  
  .للهداية

سيادة احلكمة على كل األحكام؛ ألن الرب يسوع قيل عنه إنه مل يطفـئ   -  
دخِّنة، والقصبة املشروخة مل يكسرها، بل جاء لكي يطلق سراح األسـرى،  الفتيلة امل

ويبشِّر بسنة اليوبيل اليت ُيطلق فيها العبيد وتلغى الديون، ولذلك دخل اللص الـيمني  
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  .إىل رتبة رسوليته) بطرس(الفردوس، وعاد اجلاحد 
وتشـفى   ال تعاجل اخلطية بالقسوة، وال تشفى بالتأديب، بل تعاجل باملعرفة -  

  .بقوة ورمحة الروح القدس
هذه تعلن لنا احتاد الالهوت بالناسوت؛ ألن الرب مل ينفصل عن ناسوته،  -  

  .ولذلك ال جيب أن نسمح أليٍ من األمور أن يفصل إنساناً عن الرب
وأعطانا الروح القدس الباركليت املُدافع احلي يف الضعفاء واخلطاة وطاليب  -  

  .)٢٢: ١كور ٢(حنزن الروح القدس الذي به ُختمنا للفداء الرب، ولذلك ال جيب أن 
  .لنفرح بالرب الذي يفرح بعودة الضال  
، وحسب يسوع املسيح، وكمـا هـو   التدبري كله هو يسوع املسيح -٥٧  

مدوَّن يف اإلجنيل املقدس الذي يعلنه الروح القدس، الذي يعلن عمله يف القلـب ويف  
  ...................الكلمة واألسرار

  ..........................  
  ..........................  
  )ثالثة أسطر ضائعة من األصل......................... (  

  
  

ال توجد خامتة هلذا الكتاب، ويلي ذلك رسالتني لألب سلوانس عن اشتياقات   
  .والثانية يف الثالوث واخلالص. الروح القدس
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  من رسائل القديس صفرونيوس

  
  
  
  
  

  الثالوث
  واشتياقات الروح القدس

  
    



 ٦٠

  الثالوث
  )١(واشتياقات الروح القدس

  
صفرونيوس عبد يسوع املسيح الذي علَّمنا أسرار اهللا، وأعلـن لنـا اآلب،     

  .وأعطانا روحه القدوس
سالٌم ونعمةٌ وحمبةٌ لكم أنتم شركاء املرياث األبدي، ولألب سلوانس مـدبِّر  

  .اإلخوة
لكي " يئن"لينا روح اهللا القدوس رغم خطايانا؛ ألنه نعم وحقاً يشتاق إ -١  

الفساد واخلطية، ويقدِّسهم مطهراً إياهم بدم احلمل احلقيقي من  ةيرفع اخلطاة من مزبل
إننا ال نعلم ما نصلِّي مـن  : ولذلك، كما يقول الرسول احلكيم. لعنة املوت والفساد

  .عظمة وجمد السماوياتأجله، ولكن الروح القدس يئن مشتاقاً ألنْ يعلن لنا 
جيب أن نعلم أن االشتياق للخطية حيدَّه الروح القدس بإعالنـاٍت   :أوالً -٢  

ألن الذي تنجَّس بالزنا يعلن له الـروح  . وتودٍد للنفس كاشفاً هلا جمد األمور األبدية
سالم وحالوة الشركة حىت ال يسقط يف وهم اخلطية بأن الشركة يف اجلسد هي أعظم 

  .كن أن حيصل عليه اإلنسانوأقوى ما مي
هكذا نشتاق حنن الزناة بالقلب، ال إىل النساء، بل إىل اهللا؛ ألن الروح القدس   

  .يغرس فينا هذا الشوق معطياً إيانا سالماً وراحةً وتعزيةً يف أجسادنا وأرواحنا
إن االشتياق للثروة واملال ومجع املقتنيات يهدد سـالم القلـب،    :ثانياً -٣  
لفكر ويعطي لنا رؤيةً غري واضحة؛ ألن االهتمام باملاديات من أجـل اقتنـاء   ويوزِّع ا

لذلك جيئ الـروح  . املاديات، يلزم اإلنسان بالبحث عنها وطلبها فيسقط يف التشتت
القدس إىل قلب اإلنسان، ويعلن له املرياث األبدي، أي ملكوت ربنا يسوع املسـيح،  

" قر وهو الغين لكي نصري أغنيـاء بفقـره  الذي افت"وهو يعلنه يف تواضع الرب يسوع 
                                                 

  .ان األصلي هو رسالة إىل األب سلوانسالعنو) ١(
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ويعلنه بقوة البذل ال بقوة االمتالك عنوةً وقهراً؛ ألن الرب ال ميلك . )٩: ٨كـور  ٢راجع (
  .بالقهر بل باحملبة وبالعطاء

ويزرع الروُح القدُس اخلجلَ يف قلب املؤمن باملسيح؛ ألن الروح القـدس مل    
أي كتوزيع األنصبة، ومل يعِط امللكـوت   )٣٤: ٣يو (" مبكيال"ُيعطَ حسب قول الرب 

  .مبقابل، وال حىت باألعمال الصاحلة
ألنْ يعطي احلرية التامة والتجرُّد مـن   –بأنني  –هكذا يشتاق الروح القدس   

  .القنية ويزرع فينا هذا الشوق الذي يدفعنا حبرارٍة يف طريق احلياة النسكية
ون أن يكون لدينا نية احلصول علـى  نعم أيها األحبَّاء، لنبدأ حنن بالتجرُّد د  

مقابل، بل من أجل أن نتحرر وننال حريتنا يف املسيح، وال نربط مصائرنا مبا منلك، بل 
إن الروح القدس هو القوة  –أيها اإلخوة  –لذلك أقول لكم . مبا يعطيه الروح القدس

ألننا  )١()حتادأو اال(اليت جتعلنا نلتصق باملصلوب، وجتعل الصليب عالمة هذا االلتصاق 
ال نرفض أو جنحد ذواتنا بقوتنا وحدها، بل بااللتصاق باملصلوب بقوة واشتياق الروح 
القدس، نسري مع الرب يومياً حىت نصل إىل عمق التخلِّي عن احلياة القدمية، فننال احلياة 

  .الظافرة بتقديس الروح القدس، وليس بقوة وإرادة التخلِّي
اغٍ إىل فراغ، بل من املوت إىل احلياة، من سـلطان  حنن ال نتجرَّد من فر -٤  

بسبب احنصارها يف  –الشيطان إىل خدمة الرب، من احلياة املتحجرة يف الذات املائتة 
إىل احلياة احلرة من الذات حيث تنمو بالرب، متجهةً حنوه؛ ألننا منه وبـه   –الذات 

  .وسيلة، هو البداية والنهايةوإليه بقوة الروح القدس؛ ألن الرب يسوع هو الغاية وهو ال
ولذلك السبب يشتاق الروح القدس إلينا، ويدفعنا حبناٍن ورقٍَّة وتواضعٍ لنترك 

ال يدفعنا وحده، ولكن بسبب الشركة يف  –كغايٍة  –احلياة القدمية؛ ألن الرب يسوع 
اجلوهر الواحد غري املنقسم يشترك معه الروح القدس بنفس اشتياق الرب يسـوع إىل  

إىل ما هـو حـي بـالروح     )٢(ياة اليت ترتفع فوق ما هو طبيعي، أي ما هو مائتاحل

                                                 
ألتصق بك أيها املسيح إهلي، : "حسب األصل القبطي كما ورد يف االعتراف باإلميان يف سر املعمودية) ١(

  ....".وبشريعتك كلها املعطية احلياة 
ِلَق من العدم اإلنسان ُخ"تعين نفس ما يعنيه األب واملعلم القديس أثناسيوس " ما هو طبيعي أي مائت"رمبا ) ٢(
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القدس، أي روح يسوع املسيح ابن اآلب حسب اجلوهر، وابـن العـذراء بـالروح    
الذي ُوِلَد والدةًَ إنسانيةً مثل والدتنا، لكن معطياً هلا البدء اجلديد أي بداية القدس، 

من الروح القدس ومن العذراء والـدة اإللـه،    الشركة يف الطبيعة اإلهلية بامليالد
وعاش حياتنا مؤكِّداً لنا أن الشركة الواحدة ال تنقسم، شركة الثالوث الواحد هي 
ذات الشركة اليت يناهلا الناسوت حسب حدود الناسوت، وحسب إرادة الثالوث 
ب الذي أشرك الناسوت يف حياته عندما جتسَّد االبن الوحيد لكي يفتح أحضان اآل

  .السماوي لنا
أسس الرب يسوع ينبوع احليـاة اجلديـدة كـآدم     –أيها األحبِّاء  –هكذا   

  .اجلديد، معطياً لنا فيه بدايةً جديدةً
لآلب الواهب الكل، من االبن معلـن الكـل،   : شوٌق وأنٌني واحٌد للثالوث  

نـا  اآلب يعطي الروح لنا لكي نقبل االبن، واالبن يعطي ذاته ل. بالروح معطي الكل
لكي نقبل اآلب، لكي نتحرك معاً يف داخل احلياة اإلهلية اليت فُِتحت لنـا بالتجسُّـد،   
وأُبيدت عوائق املوت واخلطية والدينونة بالصليب وبالقيامة، وظهرت احلياة األبديـة  

  .بعطية الروح القدس
بسبب اشتياقات الروح القدس النابعة من اآلب واملعلَنة يف االبن يسوع  -٥  
الكل، الذي قال خذوا كلوا هذا هو جسدي، وهو شوق احلـي إىل إحيـاء    خملِّص

  .املوتى، وشدة احملبة اليت ختلع املائتني من حفرة املوت إىل احلياة األبدية
هذا قيل يف ُعلِّية صهيون ويقال يف كل ليتورجية؛ ألن يسوع الـذي ُمِسـَح   

ملسحة، ليس ألنه احتاج بالروح القدس فصار املسيح الذي ينطق بقوة الروح وبشدة ا
هلا، بل ألنه جاء لكي يؤسِّس الشركة، فوحَّد كلمته بقوة روح احلياة، ووحَّد عملـه  
باحلياة الواحدة للثالوث؛ ألن ما عمله هو آٍت من داخل احلياة الواحدة، ُمعلٌَن للمائتني 

هلـا  أي البشر األحياء حتت سلطان الزمان، وحسب حدود الطبيعة األوىل اليت مل يرذ
. الرب، بل جاء لكي خيلِّصها ويرفعها من وهدة املوت والفساد إىل حياة عدم املـوت 

                                                                                                                        
  ".ولذلك هو بالطبيعة مائت
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ألننا حسب الطبيعة وبسبب اخلطية والدينونة خارج حياة الثالوث، والداخل واخلارج 
هنا ليس حمسوباً باملسافات أو الزمن، بل هو حسب اخـتالف الطبيعـة، وحسـب    

  ".النعمة"الٌف استدعى اختالف اخلالق عن املخلوق، وهو اخت
أيها األحباء، النعمة ليست من الطبيعة اإلنسانية، وال هي مثل الطبيعـة   -٦  

اإلنسانية، بل هي من الطبيعة الغالبة املوت وكل صور االنقسام، هي من الالهـوت،  
  .من احلياة، من اخلالق لكي حيفظ ما َخلق وجيدد ما سقط

يسوع؛ ألن ما حدث له، حدث لنـا؛  ومقياس النعمة هو تألُّه ناسوت الرب   
  .واألخذ جاء أوالً والعطاء تال ذلك )١("أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له"ألنه 

لقد أخـذ  . أيها اإلخوة، إن شوق الثالوث لنا هو حركة النعمة ورغبة العطاء  
تغطي كل شيء، وتدفع الزائـل،   )٢(الذي لنا بشوقٍ وحمبٍة ال ُتَحد ألهنا مثل جلة البحر

حمبة تعطي من كياهنا؛ ألن خلق اإلنسان من العدم جعل لـه كيانـاً   . الشر أمامها أي
قابالً لقبول عطايا اهللا؛ ألنه بدون اهللا وبدون مصدر احلياة من الثـالوث القـدوس ال   
وجود له، أي ال حياة له يف ذاته ألننا ال منيِّز بني الوجود واحلياة كما فعـل فالسـفة   

د ابن اهللا؛ ألنه بالتجسُّد قد أعلن يف كيانه أنه هو مصـدر  العصور السابقة على جتسُّ
  .احلياة، وأن الوجود واحلياة مها لفظان يعلنان عن اإلنسان

لذلك، عندما تغمر جلة حمبة البشر كل شيء، فإن حمبة اهللا ال تفصـل، بـل     
ـ  ؛ال حتوِّل كيان اإلنسان املخلوق من العدم إىل كياٍن خالقٍ .توحِّد تحيل ألن هذا مس

متاماً؛ ألن ما هو خالق مل يأت بقدرٍة، وال هو خاضع للتحوُّل من عدم الوجـود إىل  
الوجود، ولذلك ال يعطى ما هو خالق ملخلوق لكي يصري املخلوق خالقاً، بل لكـي  

  .يصري املخلوق حياً حسب احلياة اإلهلية
ن وعندما نقول إن النعمةَ هي شوق اهللا، فإن صورة املسيح هي مقياس إعـال 

فإنـه   )٨: ١٣كور ١(" احملبة ال تسقط أبدا: "وملا قال الرسول. النعمة الذي حيدد غايتها
  .)٢٩: ١١رو (كان يعلن عن عدم ندم اهللا على إعطاء النعمة 

                                                 
  .التسبحة السنوية، ثيؤطوكية اجلمعة) ١(
  ".وليس شيء من النطق يستطيع أن حيد جلة حمبتك للبشر: "راجع القداس الغريغوري) ٢(
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يغمرنا شوق الروح القدس الذي يشتاق لالبن املتجسِّد والظـافر   :ثالثاً -٧  
 –هو بسـبب جتسُّـده    -الذي بالصليب والقوي بالقيامة واملمجد بالروح القدس، 

  .ُوِصَف بأنه يف حضن اآلب، فأدخل اإلنسانيةَ إىل حضن اآلب
على االبـن   وحلَّ )٢: ١تك (يشتاق الروح القدس الذي حترَّك على وجه املياه   

يف ألسنة نارٍ  يف مياه األردن، وجاء يف شكل أو هيئة سحابة على جبل التجلِّي، مث حلَّ
  .يوم العنصرة

ورات املُعلنة عن الروح القدس، تضع ظهورات الروح القـدس يف  هذه الظه
ويف إعالنات اخللق اجلديد، يعطي الروح القدس التقـديس مليـاه   . إطار حمبته للخليقة

املعمودية، ويبشر بالسالم مبسحة القوة؛ ألنه مل ميسح الرب ليكون مثل قضـاة بـين   
وأعلن الـروح  . الزمانية املاديةإسرائيل مششون وجدعون ويفتاح، فهؤالء نالوا القوة 

القدس أنه حيرِّك املادة ويعطي حىت للجسد قوى غري مادية كما يف حالـة مششـون،   
ويعطي األلسنة النارية، نار شوق الروح القدس لكي ننطق بسر احملبة اإلهلية مبـا هـو   

نطق فينا ي. فوق النطق؛ ألنه ال يوجد نطٌق يعلن حمبة اهللا، ولذلك أُعطينا موهبة األلسنة
ألن الروح ينطق فينا ويدفعنا  للنطـق بسـر    )٤: ٤غال (" أبَّا أيها اآلب"الروح القدس 

احملبة ألننا بالروح القدس نرى أصل كياننا اجلديد مولوٌد من اآلب، ثابـٌت يف االبـن   
صورة التبين الذي أعلن لنا الكيان اجلديد، ملتهباً باندفاع الروح القدس حنـو اآلب؛  

ويسكن فينا حامالً إيانا حنو اآلب، موحِّـداً إيانـا    )٢٦: ١٥يو (" ثق من اآلبينب"ألنه 
باملسيح يسوع ابن اهللا الوحيد لكي نعلو فوق كل حدود املعرفة، ومنتلئ مـن مـلء   

  .الالهوت، نامني حنو الوحدة الكاملة عندما نصري واحداً مع الثالوث
فلييب ( "شاء يسوع املسيحأح"لقد ذاق الرسول هذا الشوق، وأعطاه امساً  -٨  

فأكَّد بذلك ُسكىن رأفة الروح القـدس   ،)٢ - ١: ٢فلييب ( "أحشاء رأفٍة"وأضاف  )٨: ١
نقبِّـل  "مقدساً بالروح القدس، لكـي   فينا، وصار الشوق الطبيعي الذي فينا مفتدًى

آلب وحمبته ، ولكي ننال مبمارسة الرأفة معرفةً تامةً برأفة اهللا ا"بعضنا بعضاً بقبلٍة مقدسٍة
، فقد نـالوا  )١٢: ١٩أع (للبشر، لذلك كانت مناديل وعصائب الرسل تشفي املرضى 

  .رأفة اهللا ورمحته
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حنن حنس بشوق الروح القدس فينا، عنـدما نشـتاق حلضـور     :رابعاً -٩  
ونستطيع . الصلوات وتناول األسرار، وافتقاد اإلخوة، والعزلة، وسائر األمور األخرى

روح عندما حنس بالشفقة، وعندما ننال عطية الدموع، ونبكي ملصائب أن منيِّز شوق ال
  .الناس، ونطلب رمحة ربنا يسوع للكل

أمَّا قساوة القلب، وإدانة اآلخرين، والفـرح بعـذاب وآالم    :خامساً -١٠  
اآلخرين، والسعي لالنتقام والتشفِّي، والتلذذ بذكر خطايا وسقطات اآلخرين، فهـذه  

الذي يفرح باإلمث؛ ألنه حبسده أسقط آدم، وباحلسد حيـارب  كلها صفات الشيطان 
القديسني، وبكل حيل ومكر يصطاد الضعفاء الذين يتركون طريق اهللا، لذلك تعلمنـا  
الكتب املقدسة وسري املناضلني األعزاء أن ال حنكم حىت ال نقع يف ذات خطية الشيطان 

  .الوضاعةالذي أخذ عرش اهللا عنوةً فسقط، أراد العظمة فوقع يف 
أرجو أن يكون لنا ذكٌر يف صلواتكم، وأن حنفظ شركة الروح  :أخرياً -١١  

الواحد، وأن نبين بعضنا البعض مكملني شوق الروح القدس مبحبة اهللا اآلب، وصـرب  
  .وثبات ربنا يسوع املسيح، وفرح الروح القدس

ن حضروا اإلخوة الذين تركوا الدير والسرية الرهبانية ال لوم عليهم، وإ -١٢  
فعليهم أن يشتركوا يف الصالة معنـا، وأن  ) اإلفخارستيا(إىل الدير وطلبوا سر الشركة 

  .نفرح هبم ألهنم ال زالوا يسريون معنا يف الطريق الواحد
  
  

  .نعمة ربنا يسوع املسيح معكم
  .صلُّوا ألجلي

  .احلقري يف رهبان املسيح، صفرونيوس
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  سمن رسائل القديس صفرونيو
  
  
  
  
  

  اإلميان بالثالوث،
  هل هو ضروري للخالص؟
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  اإلميان بالثالوث،
  )١(هل هو ضروري للخالص؟

  
صفرونيوس عبد يسوع املسيح املخلِّص، ابن اآلب الذي جاء لكي خيلِّـص    

  .سالم وحمبة يف الرب يسوع املسيح. ويطلب الكل
كرين يف أسألك أيها األب الوقور احلكيم القس احملبوب يوسـابيوس أن تـذ    

  .صالتك، وأن ال تنَس أن الشركة اليت بيننا هي شركة أبدية
: وصلتين رسالتكم، ومعها طلب اإلخوة أن أُجيب على سؤال حمبـتكم  -١  

  هل اإلميان بالثالوث ضروري للخالص؟
ولكن، وألن الرسول بطـرس خـادم   ". نعم: "هو واجلواب يف كلمٍة واحدة  

جواٌب حسن عن سبب الرجاء الذي فينا، وألن أسرار اإلجنيل قد طلب أن يكون لنا 
املوحِّدين حياولون جاهدين استمالة قلوب الضعفاء والصغار الذين مل ينالوا بركة وقوة 
التعليم وبركة املعرفة، نشرح اإلميان الرسويل املسلَّم لنا من الـرب يسـوع، ومـن    

  .القديسني
ل هو نوال التـبين  اخلالص ليس هو خالٌص من العقوبة وحدها، ب :أوالً -٢  

  .ومرياث امللكوت، وعطية الروح القدس
هل اهللا واحٌد فقط؟ أم اهللا واحد يف ثالوث؟ ألننـا إذا  : وهكذا لنسأل أنفسنا

حاولنا أن حنصر التعليم عن اهللا يف إلٍه واحٍد فقط، فقدنا عطية الـروح القـدس؛ ألن   
  .الواحد إذا أعطى ذاته مل يُعد هو العاطي، بل العطية

ا تصوَّر أٌي منا أن العاطي هو العطية واختصر التماُيز بني العاطي والعطية، وإذ
  .ضاع منه إعالن احملبة

  
                                                 

  .رسالة إىل األب يوسابيوس: العنوان األصلي) ١(
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كالمها هلما ذات احملبـة وذات اجلـوهر،    -كاثنني  -وألن العاطي والعطية 
  .صارت احملبة أقوى؛ ألن حمبة اثنني ليست كمحبة واحد

فاآلب يعطـي الـروح    واألهم من هذا هو أن الواهب والعاطي يعطي آخر،
القدس كما أعطانا االبن أيضاً؛ ألننا نأيت إىل اهللا كعبيٍد خطاة ونوَهب عطية الـروح  

ولو كانت البنوة غري كائنة يف اجلوهر اإلهلي لتعذَّر علينـا أن  . القدس لكي حنيا كأبناء
ح، نقول إهنا عطية أبدية، ولكن ألن اهللا اآلب هو آب االبن الوحيد ربنا يسوع املسـي 

  .صارت عطية التبين عطيةً أبديةً؛ ألن أساسها ثابٌت يف اهللا، أي يف جوهره
، صار اجلسد هو األداة اليت هبا يوَهب التبين األبدي "لبس اجلسد"وألن االبن 

ولذلك كان من الضروري أن منيِّز بني اُألبوة يف اآلب والبنوة يف االبن، وهو . لإلنسان
لمة اهللا واحد، واكتفينا هبا؛ ألهنا ال تشرح أي شيء خاص متعذٌِّر علينا إن استخدمنا ك

باخلالص، بل هي جيدة جداً عندما نتكلم عن اهللا كخالقٍ، ولكنها بال قوة إذا تكلمنا 
  .عن اهللا كمخلِّصٍ وفاِد

إن التوحيَد تعليٌم عن اهللا كخالق، وهو ما نقبله، ولكنه ليس تعليماً  :ثانياً -٣
هل ميكن أن نعلِّم باهللا الواحـد  : ، ولذلك جيب علينا أن نسألعن اهللا كمخلِّصٍ وفاٍد

  كخالق، ونقول إنه هو نفسه املخلِّص؟
واجلواب هو كيف نتصوَّر موضوع اخلالص، إذا كان اخلالص من واحـد؟  
ألن َمن يعطي من كيانه ليس كَمن يعِط شيئاً خارجاً أو بعيداً أو خمتلفاً عن كيانه؛ ألن 

ينتمي إىل كيان أو جوهر اهللا، بل هو من الطبيعة املخلوقة اليت ُخِلقَت ما هو غري اهللا ال 
ولكن، وألن اخلالص هو حياة اهللا نفسه وقد انسكبت يف اإلنسان لكـي  . من العدم

يثبِّت اإلنسان إىل األبد يف شركٍة أبديٍة، فقد جاء انسكاب حياة اهللا فينا ولنـا بنـوة   
والعطية يف اآلب، ومن اآلب جاء االبـن إلينـا   وعطية من اآلب؛ ألن البنوة يف اآلب 
  .وجتسَّد، ومن اآلب ُوهبنا الروح القدس
  كيف نتصوَّر اخلالص؟: لذلك علينا أن نسأل أنفسنا

هل هو عالقة خارجية مع اهللا، أم هو شركة يف اهللا نفسه؟ أي شركة حتـوِّل  
وة يف جوهر اهللا، ولوال ولذلك، لوال وجود بن. كياننا املخلوق من العدم إىل شركة َتَبنٍّ
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وجود ابن اهللا األزيل لتعذَّر علينا أن نتكلم عن تبين اإلنسان؛ ألن اآلب يعطي ما ميلك 
وجيود مبا لديه، وهو ال يشركنا يف شيء خارج كيانه وال جيود بعطيٍة خملوقٍة؛ ألن ما 

 هو شركتنا يف فإذا كانت نعمة اهللا الغنية أبدية، صار التبين. هو خملوق يفتقر إىل البقاء
  .اآلب، أي أننا ننال البنوة من اآلب يف ابنه يسوع املسيح

أطلب من : "وماذا عن عطية الروح القدس الذي قال عنه املخلِّص :ثالثاً -٤
اآلب أن يعطي لكم معزياً آخر روح احلق الذي ال يستطيع العامل أن يقبله ألنه ال يراه 

  .)١٧: ١٤راجع يو (" ويدوم فيكم إىل األبدوال يعرفه أمَّا أنتم فهو ماكثٌ معكم 
حنن ننال الروح القدس ألنه روح اآلب، وهو عطية ُسكىن اهللا فينا، فقد حلَّ 
ملء الالهوت جسدياً عندما جتسَّد ابن اهللا، ونقل حلول الالهوت فينا علـى هـذا   

  :النحو
سـه يف  منحنا أن ننال ذات الطبيعة اجلديدة اليت كوَّهنا الروح القدس نف] ١[

ليس من مشيئة رجل، وال من دم "أحشاء والدة اإلله القديسة مرمي، ولذلك حنن نولد 
وعندما نولد على مثال وشـبه مـيالد الـرب    . )١٣: ١راجع يوحنا (" وحلم، بل من اهللا

يسوع، فإننا نأخذ من االبن ذات الطبيعة اإلنسانية اجلديدة اليت توَهب بالروح القدس، 
  .)١(وشركاء شكله فنصري شركاء املسيح

وألن الرب يسوع أكمل عمله وأسَّس اخلالص وثبَّت الشركة، لـذلك  ] ٢[
أخذنا حنن الروح القدس بعد صعوده اجمليد، أي نفس الروح الذي كـوَّن إنسـانيته   
وجعل إنسانيتنا على مثال إنسانيته لكي نشترك يف االبن املتجسِّد وننال شركة يف بنوته 

ولذلك، الروح القدس شريك خدمة . يث روح اآلب نفسهتفتح لنا أحضان اآلب ح
  .اخلالص املساوي لالبن له اجملد واملساوي لآلب

وحنن هنا ال نشرح سبب وجوده يف اجلوهر اإلهلي؛ ألن هذا فوق طاقـة أي  
إنسان، كما أنه فوق طاقة وقدرة أي إنسان أن ينكر وجوده اإلهلي؛ ألنه روح األنبياء 

                                                 
وراجع صالة خضوع ". يقية لنضيء بشكلك احملييفليضئ علينا نور معرفتك احلق"راجع قسمة القيامة لالبن ) ١(

إذ نصري شركاء يف اجلسد وشركاء يف الشكل وشركاء يف خالفة "لآلب قبل التناول يف القداس الكريلسي 
  ".مسيحك
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، ولذلك حنـن  "الرب احمليي الناطق يف األنبياء) "انون اإلميانق(حسب كلمات اإلميان 
نوَهب روح النبوة نفسه لكي نتعلم أسرار اهللا، وندرس الكتـب املقدسـة، ونقـتين    
املواهب السماوية اليت تؤهِّلنا للحياة يف هذا الدهر، ويف الدهر اآليت ال سيما موهبـة  

  .معرفة أسرار اهللا
عليم باخلالق الواحد يشرح اخلالص على هذا هل الت: هنا جيب أن نسأل -٥

  النحو املعلن يف بشارة احلياة، أي اإلجنيل؟
واجلواب واضٌح لكم، وهو أنه من املتعذِّر على َمن يريد الشركة يف احليـاة  
اإلهلية أن يؤمن بإلٍه واحٍد فقط؛ ألن توحيد اخلالق يكشف فقط عن اإلميـان خبلـق   

  .فهو رسالة اخلالص واحلياة األبدية العامل، أمَّا التوحيد املثلث،
هنا، ومن أجل أن يكون التعليم كامالً، أُحذِّركم من خداع املوحِّدين؛  -٦

ألن هؤالء حياولون اقتحام حياة اهللا حتت ستار حياٍة نسكيٍة تشبه احلياة اليت أخـذناها  
ولكنه ال يؤهِّل  من اآلباء احلسين اإلميان، وهو زهٌد يؤهِّل اإلنسان لعبادة اإلله كخالق،

  .اإلنسان حلياة البنوة
، ولذلك ال يعرفنا العامل، أي "حنن اآلن أوالد اهللا: "وعندما قال الرسول يوحنا

ال يفهم عالقتنا اخلاصة باهللا كمخلِّصٍ وكآب؛ ألن العامل يستطيع أن يعرف خالقـه،  
اآلن أوالد حنن "ويف نفس الوقت جيهل أن اخلالق هو املخلِّص، ولذلك يكمل الرسول 

اهللا ومل يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه مىت أُظهِر سنكون مثله ألننا سـنعاينه  
  .)٢ - ١: ٣راجع رسالة يوحنا األوىل (" كما هو

حنن ندخل احلياة النسكية متشبِّهني بالذين كان الثالوث هو نور احليـاة   -٧
السكندري، وبولس املتوحِّـد،  أنطونيوس الكبري، ومقاريوس املصري، و: األبدية فيهم

وباخوميوس أب الشركة، والذين سبقونا يف اإلميان من اآلباء الذين عشـنا معهـم،   
  .وعنهم أخذنا اإلميان واحلياة النسكية

لذلك أيها اإلخوة األحباء احذروا كل ضاللٍ يستتر حتـت سـتار النسـك    
ل التبين مبعرفٍة، بـل  ألننا ال نرث ملكوت اهللا باألعمال الصاحلة، وال نناوالزهد؛ 

بعطية من اآلب تغرس فينا املعرفة، وال ننال سكىن الالهوت فينا عنوةً، بل باخلالص 
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  .الذي ُمنِح لنا يف يسوع املسيح بالروح القدس
أيها األب الوقور، ثبِّت اإلخوة، وانذر الذين يظنون أهنـم يعرفـون   : خامتة

لنا يف األسفار املقدسـة، متـذكرين    األمور السماوية بإعالنات ختالف ما هو مسلٌَّم
إن بشرناكم حنن أو مالك من السماء بغري ما بشرناكم بـه،  "كلمات الرسول بولس 

  .)٨: ١راجع غالطية (" فلتكن هذه البشارة ملعونة
  

  .وسالم اهللا الكامل ميلك على قلوبكم، وحيفظنا معكم يف اإلميان املستقيم
  

لكوت اهللا الذي وعدنا به الرب يسوع املسيح صلُّوا لنا لكي نكمِّل جهادنا، ونرث م
 .الذي له اجملد الدائم إىل األبد آمني

 




