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 نداء

 إلى قداسة البابا تواضروس الثاني،

 واآلباء األرثوذكسيين في المجمع المقدس للكنيسة القبطية

قد وضعت أمامكم حقائق ال يمكن أن يعاندها أحد؛ لذلك أطلب من محبتكم ها 
تنازله عن هذا الرأي، بالرغم  -جلسة محاكمة مجمعيةفي -أن يعلن األنبا بيشوي 

 فرصة المحاكمة العادلة. ،وال زال يطاردهم ،من أنه لم يمنح أليٍّ من الذين

ويكفي ما لحق  ،أمَّا إذا غلبه العناد، فإن قطعه وعزله هو أنسب قرار كنسي
 الكنيسة القبطية األرثوذكسية من فضائح في التعليم.

 ومساندة من روح اهللا القدوس،أرجو لكم كل توفيق 

 أو قوة. طاقةٍ ينسب عمله إلى الروح القدس الذي ينكره األنبا بيشوي، و 

 د. جورج حبيب بباوي
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 مقدمة للقديس غريغوريوس النزينزي

 عن الروح القدس

"لقد فتحت يل فمًا لكي اجتذب يل الروح. هبذا الروح أخصص كل كياين 
خطاب أنطق به، وكل تأملي، بل وصميت وذايت كلها، وكل أعمايل وكل 

 أيضاً.

ويقودين كما يشاء، وحسبما هو موافق، وأن مينع كل  يأريده أن يأخذين كل
 ما لديَّ من احلركة، إذا كانت هذه احلركة ال توافقه.

أنا آلٌة إهليٌة (موسيقية)، وحركٌة عقليٌة (روحية أو نطقية)، قد ضبطُت إيقاع 
 ).١: ١٢(خطاب  "قار، أي الروح عليهاأوتارها لكي يعزف املوسي

 وبعد ذلك يقول:

"إليه قد أعطيت ذايت ورأسي الذي مسح بزيت الكمال باآلب ضابط الكل 
 ).٦: ١٢واالبن الوحيد الكلمة وبالروح القدس الذي هو اهللا" (خطاب 



١٠ 

 ) الذي حياب فيه األريوسيني، يقول:١٢: ٢٤ويف اخلطاب (

الكامل؟ ماذا تظنون من أكون؟ هيكل الروح  "ملاذا تقاومون ميالدي اجلديد
 القدس، أم مكان لسكىن خملوق؟".

 :٩: ٤١هذه أنشودة شاعر كبادوكية غريغوريوس يكتبها لنا يف اخلطاب و 

"الروح القدس هو دائمًا كائٌن وسيكون، بال بداية وبال �اية، بل هو دائماً 
وقٌت باملرة كان فيه يف رتبة، وُحيَسب مع اآلب واالبن. ألنه مل يكن هناك 

 اآلب بدون االبن أو الروح بدون االبن ...

الروح ُيشرِك الكلَّ فيه، وهو ال يشرتك يف أحد. يكمل الكل وال ينال 
. هو ذاته دائماً )١(هالكمال. ميأل وال ميتلئ. يقدِّس وال يتقدَّس. يولِّه وال يتألَّ 
منظور، أبدي، ال  ال يتغري مثل الذين ُحيَسب معهم (اآلب واالبن): غري

حيتويه آخر، غري تغري، ال ُحيَسب كمًا وال نوعاً، بال شكل، غري مدَرك 
حسياً، حيرك ذاته بإرادته، ويتحرك دائمًا حسبما يشاء هو، هو ذايت القوة 

 والقوي .....

هو احلياة، وخيلق احلياة. هو النور، ويوزِّع النور. هو الصالح، ومصدر كل 
مة (احلق) السيد، الرب، هو يرسل، ويفرز، ويبين صالح. هو روح االستقا

ال ندري ملاذا خيلق استخدام الفعل "يؤلِّه" الفزع يف عقوٍل ترفض مشاركة اهللا لنا يف حياتنا، يف حني أن شركتنا يف  )١(
َوس واجلنون يتوقفان؛ ألن من يتأله يصبح خالدًا مثل اهللا، الطبيعة اإلهلية ال جتعل اإلنسان مثل اهللا. ولذلك، ليت اهلَ 

حسب التعليم -وال يصبح هو اهللا؛ ألن الفعل يؤلِّه يعين عدم وجود األلوهة، ولكن نوال النعمة. ونوال النعمة 
هو الذي حيول املخلوق إىل خالق؛ ألن أوطاخي هو أول من قال إن جسد  -األوطاخي الذي دخل عقول كثرية

يح اإلنساين ذاب يف الالهوت، وهذا هو املثال واملصدر غري األرثوذكسي الذي يستند عليه كل من األنبا شنودة املس
واألنبا بيشوي يف حرهبما ضد نعمة الشركة يف الطبيعة اإلهلية، يف حني أنه مىت حلَّ الروح القدس فينا، فنحن ال ميكن 

 املخلوقة من العدم.أن نتحول إىل ما هو مستحيل متاماً على الطبيعة 
إن الذين قالوا إن سكىن اهللا فينا حتولنا إىل اهللا، جتاهلوا أننا خلقنا من العدم، وال ميكن أن نصل إىل الوجود اإلهلي 

 "الواجب الوجود" الذي مل يوجده أحد. مىت يكف هذا اجلنون؟



١١ 

هيكًال لذاته، يقود، ويعمل كما يريد، يوزع العطايا، هو روح التبين، واحلق، 
 واحلكمة، والفهم، واملعرفة، واملخافة، واملشورة، والقوة ....

بواسطته ُعِرَف اآلب، ومتجَّد االبن، وبواسطته (الروح) عرفناه (االبن). هم 
) رتبة واحدة، متجيد واحد، خدمة (عبادة)، قوة، كمال، تقديس. (الثالوث

وملاذا جيب أن يطول الكالم؟ كل ما هو لآلب هو لالبن ما عدا الوالدة، 
 وكل ما هو لالبن هو للروح ما عدا البنوة. هذا ال يقسِّم اجلوهر .....".

وســــيون  هكــــذا يــــزأر أســــد كبادوكيــــة يف عاصــــمة اإلمرباطوريــــة عنــــدما امتلــــك األري 
كنــائس العاصــمة، وظــل هــو حيــتفظ بكنيســة واحــدة صــغرية شــعَّ منهــا نــور اإلميــان الرســويل 

 الذي ثبَّتته اجملامع املسكونية.

 ليت هذا الصوت يدخل إىل الضمائر والقلوب، وتسمعه اآلذان. 
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 كلمة ال بُد منها

 متى يكف األنبا بيشوي عن شرح عقائد لم يدرسها؟

 

 –مطــران دميـاط حبثــاً إىل اللجنـة الدوليــة األرثوذكسـية الشــرقية  قـدَّم األنبــا بيشـوي 
بعنــوان "انبثــاق الــروح  ٢٠١٣أكتــوبر  ٧ – ٣واملنعقــدة بــإجنلرتا يف الفــرتة مـن  ،األجنليكانيـة

القدس"، وهو مكون من جزئني، األول بعنوان "وجهة نظر الكنـائس األرثوذكسـية الشـرقية 
ثـــاين بعنـــوان "الصـــراع الالهـــويت حـــول انبثـــاق الـــروح فيمـــا خيـــص انبثـــاق الـــروح القـــدس"، وال

 .)١(القدس"

والبحـــث املشـــار إليـــه ال ميكـــن وصـــفه بأقـــل مـــن أنـــه "فضـــيحة"، لـــيس فقـــط علـــى  
صــــعيد اإلميــــان، بــــل وأيضــــاً علــــى صــــعيد املــــنهج الــــذي يســــتخدمه األنبــــا بيشــــوي يف فهــــم 

 ودراسة نصوص اآلباء والكتاب املقدس.

يقـول يف عبـارة واضـحة، ويف جسـارٍة غريبـة منكـراً  من البحث املذكور ٧ففي ص  
أقنومية الروح القدس: "كلما تكلم اآلباء عـن انبثـاق الـروح القـدس مـن اآلب واالبـن كـانوا 

 يقصدون مواهب الروح وطاقاته فقط".

 هذا غري صحيح باملرة لألسباب اآلتية:

بــــأقنوم الـــــروح ألن اآلبــــاء يف الشــــرق مل يســــتخدموا فعــــل االنبثــــاق اخلــــاص  أوًال: 

خيتلف يف كثري عن حبثني آخرين سبق  ) ننشر صورة من هذا البحث كملحق هلذه الدراسة، علماً بأن هذا البحث ال١(
تقدميها هلذه اللجنة يف سنوات سابقة، وكان املطران ينشرمها على موقعه على شبكة املعلومات الدولية، ولكنه لسبب ال 

 نعرفه، قام حبذفهما من على املوقع املذكور يف الفرتة األخرية.
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القــدس للقــول بانبثــاق الــروح القــدس مــن اآلب واالبــن. ونــدعو نيافــة املطــران ألن يقــدم لنــا 
 ٍر لواحد من اآلباء الذين يدَّعي عليهم هذا االدعاء.نصَّاً واحداً غري مزوَّ 

 زوهـو سـيعجإذا عجـز نيافـة املطـران عـن أن يقـدم لنـا نصـاً يؤكـد مـا ادعـاه،  ثانياً: 
يصــــبح القــــول بانبثــــاق الــــروح القــــدس مــــن اآلب واالبــــن، وأن هــــذا خــــاٌص  حتمــــاً، عندئــــذٍ 

إنكــاٌر صــريح ألقنوميــة  مــا يُعــدُّ و باملواهــب والطاقــة، هــو قــوٌل خــاص بــاملطران ال باآلبــاء، وه
 الروح القدس؛ ألنه ليس مواهب وال طاقات، بل األقنوم الثالث الذي يعطي املواهب.

يف  يف اجلـــزء الثـــاين مـــن البحـــث، ينفـــي مـــا ذكـــرهإن مـــا قدمـــه نيافـــة املطـــران  ثالثـــاً:
ـــو اجلـــزء األول ـــروح القـــدس مـــن اآلب (ي ) بواســـطة االبـــن، يؤكـــد ٢٦: ١٥؛ ألن إرســـال ال

 أقنومية الروح ال إعطاء مواهب، بل جميء الروح القدس نفسه.

 نص كالم الرسول بولس، بل كالم الرب نفسه

)، ٦: ٤"إن اهللا أرسـل روح ابنـه" (غـال  :رسول املسـيحفيه يقول يف الوقت الذي 
مـن البحـث املـذكور: إن "الـذي يف قلوبنـا هـو مواهـب  ١٢تقـول نيافتـك عـن ذلـك يف ص 

وعطايــــا الــــروح الفائقــــة ولــــيس جــــوهر األقنــــوم. وإالَّ لصــــرنا حنــــن الــــروح القــــدس نفســــه. إن 
ولــيس اجلــوهر  املواهــب والعطايــا زمنيــة وليســت أزليــة ومــا يســكن يف قلوبنــا هــو عطايــا زمنيــة

 ".األلوهةاإلهلي. إن كان يف داخلنا اجلوهر اإلهلي لصرنا آهلة بكل معىن كلمة 

 وهذا الكالم أيضاً مردود عليه:

مل يكــن رســول الــرب يــتكلم عــن مواهــب، بــل عــن روح االبــن. وروح االبــن  أوًال:
اً، واهــب؛ هــذا إنكــار لوحــدة جــوهر الالهــوت؛ ألن روح االبــن هــو روح اآلب أيضــمبلــيس 

 وعمل الروح القدس متمايز عن عمل االبن، ولكنه عمٌل واحٌد يسمى التدبري.

الـــروح القـــدس؟ إذا كانـــت املواهـــب والعطايـــا  ألوهيـــةملـــاذا تســـقط يف إنكـــار  ثانيـــاً:
تنبثق من اآلب واالبن كما ذكرت نيافتك، مث تعود وتقـول إ�ـا زمنيـة، فأنـت بـذلك تكـون 
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 ألن ما هو زماين وغري أزيل هو غري باِق. قد حولت الروح القدس إىل خملوق؛

)، هــل هــي زمانيــة وســوف تنتهــي ٦ – ٤: ٤ومــاذا عــن نعمــة البنــوة (غــال  ثالثــاً:
 أيضاً، أم أ�ا نعمة أبدية؟ إذا كانت زمنية، فالفاعل زماين وخملوق أيضاً.

إن سكىن الروح القدس باألقنوم أو باجلوهر ال حتوِّل اإلنسان إىل اهللا. هـذا  رابعاً:
 اهلذيان جيب أن يقف عند هذا احلد لألسباب اآلتية:

إن روح اآلب مســـح يســـوع، وصـــار املســـيح، وظـــل يســـوع املســـيح هـــو ابـــن  -١
 ، ومل يتحول إىل الهوت.اإلنسان بعد مسحه بالروح القدس، ومل يَُذب ناسوته

ذه الطريقـــة يف التفكـــري ال تـــدل أبـــداً علـــى فهـــم صـــحيح لتجســـد االبـــن، هـــ -٢
وبالتايل من غري املنتظر أن تقدم شرحاً صحيحاً لكلمات رسول الرب: "أما تعلمـون أنكـم 

ـــروح ١٦: ٣كـــو   ١هيكـــل اهللا وروح اهللا يســـكن فـــيكم" ( ـــو كـــان املقصـــود بســـكىن ال ). ول
ارت املواهب أقـانيم متعـددة!!! وهـذا القدس يف هذا النص هو مواهب فقط كما تقول لص

أنـواع املواهـب.   –)، حيث يذكر الرسـول أنـواع اخلـدم ١٤ - ١٢كور   ١ضد ما جاء يف (
 كما يذكر أن الرب واحد الذي يعمل الكل، والروح واحد ال ينقسم.

 نفخة الروح القدس

مــن البحــث املــذكور: "إن الســيد املســيح مل يــنفخ ذات  ١٣يقــول املطــران يف ص 
هر أقنــوم الــروح القــدس يف وجــه تالميــذه، ولكنــه نفــخ ســلطانه ومواهبــه املختصــة باحلــل جــو 

والـــربط، وغفـــران اخلطيـــة (مثـــل نفخـــة رئـــيس الكهنـــة يف ســـيامة الكـــاهن)". ولـــذلك حينمـــا 
يُذكر أقنوم الـروح القـدس يف ذاتـه يف الكتـاب املقـدس، فإنـه يـذكر مـع أداة التعريـف (الـروح 

ــا حينمــا يــذكر الــروح القــدس مــن جهــة مواهبــه وســلطانه وعطايــاه، فيــذكر  القــدس) ... أمَّ
بــدون أداة التعريــف (روح قــدس) ... لــذلك فــإن الرتمجــة الصــحيحة لقــول الســيد لتالميــذه 

(أقبلــوا روحــاً قدســاً)، واملقصـــود  ٢٢: ٢١عنــدما نفــخ يف وجــوههم هــي مثلمــا ورد يف يــو 
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 قدس والكنيسة.بذلك هو موهبة الكهنوت اليت هي من مواهب الروح ال

فيمــا خيــص أداة التعريــف "ألـــ"،  أوالً يقتضــي منــا رداً مفصــًال، هــذا الفهــم األعــرج 
ـــروح القـــدس بـــدون أداة التعريـــف؟ و ـــاً وهـــل خيتلـــف املعـــىن إذا ورد تعبـــري ال فيمـــا خيـــص  ثاني

 .٢٢: ٢٠املقصود من نفخة الروح القدس كما ورد يف إجنيل يوحنا 
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 متهيد

 

 طرُح المشكلة:

 بينعقيدي ك فرق هل هنا

 "الروح القدس"، و "روٌح قدس"؟

 

 ما بين التجسد واللغة

ـــس الالهـــوتَ   ، بـــل جـــاء التجســـد نصـــوصٌ  مل تولـــد املســـيحية مـــن كتـــاب، وال أسَّ
رسالة حياة شـخص، وهـو أقنـوم االبـن لـه اجملـد. ولـيس كتـاٌب هـو مـا أكَمـَل اسـتعالن اهللا، 

 بل انسكاب الروح القدس يف يوم اخلمسني.

تارخييــاً، بــدأت احلــرب علــى املســيحية بنصــوص الكتــاب املقــدس بواســطة أريــوس  
مسرية أريـوس. ومـن هنـا نشـأ الصـراع علـى  -بعد ذلك-واألريوسيني، وأكمل كل اهلراطقة 

تفسـري هـذا الـنص وذلـك القـول. ولكــن التفسـري يف القـرون اخلمسـة األوىل كـان يقـف علــى 
سادس عشـر (حركـة اإلصـالح)، تلـك احلركـة الـيت أرضية غري تلك اليت ظهرت بعد القرن ال

 أقامت الكتاب املقدس حكماً على الكنيسة يف العصر الوسيط يف الغرب.
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كانت الكنيسة يف القرون اخلمسة األوىل تشرح كلمات الكتاب يف نور الضـوابط 
 اآلتية:

البــن جتســد ابــن اهللا واســتعالن اهللا، ال يف حــروٍف، وال يف كلمــات، بــل يف ا أوًال: 
حســـب العهــــد -مـــن إجنيــــل يوحنـــا). وهـــذا يعـــين  ١، ومقدمـــة ص ١: ١املتجســـد (عـــب 

 اجلديد نفسه:

حضـــور الـــرب، رأس الكنيســـة، وهـــو كـــائن يـــوزع حياتـــه، وقـــدم لنـــا شـــركًة مل  -١ 
 تكن متاحًة من قبل.

الثــالوث، أي عالقــة االبــن كوســيط بــاآلب،  االشــرتاك يف العالقــة بــني أقــانيم -٢ 
ـــايل عالقـــة الـــروح القـــدس  ـــة بواســـطة الـــروح القـــدس، وبالت مث اســـتعالن هـــذه العالقـــة الثالوثي

 باالبن.
 هذه الشركة تعين: ثانياً:

جتديد ووالدة اإلنسان والدة جديدة. خلٌق جديـد؛ ألن اخللـق األول يف آدم  -١ 
ظهـــر هنـــا بالـــذات بـــدأت مالمـــح العالقـــة اجلديـــدة تُ  نـــال صـــورة املســـيح، آدم الثـــاين، ومـــن

عالقـــة رأس اجلســـد باجلســـد وباألعضـــاء، وباحلضــــور اإلهلـــي الـــدائم األبـــدي يف الكنيســــة، 
 حضوراً جيمع أعضاء اجلسد الواحد حلياٍة جديدٍة.

م يف السـرائر، وبالـذات، يف أسـرار م يف احلياة اجلديدة، هو مـا يقـدَّ ن ما يقدَّ إ -٢ 
ىل الكنيسـة، يف املعموديـة واملســحة اإلهليـة، واإلفخارسـتيا. فالعالقـة إذن ليســت االنضـمام إ

عالقة لفظية، بل هي عالقة كيانيـة، عالقـة حيـاة ووجـود يصـل إىل كمالـه بالقيامـة يف اليـوم 
 األخري.

السلوك حسب اإلجنيل هو مثرة هذه العالقة، ال مصدرها؛ ألننـا ننـال نعمـًة  ثالثاً: 
الشــــهادة، بــــل وتعطينــــا أن  –الصـــفح  –احملبــــة  –القداســــة  –األمانـــة  جديـــدًة تعطــــي لنــــا

 نشارك حياتنا مع أعضاء اجلسد الواحد.
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 مشكلة اللغة والفقه

-ض تعــــرَّ عنــــدما القــــديس أثناســــيوس الرســــويل،  ســــبق أن عاجلهــــاتلــــك مشــــكلٌة  
ــــ يف الرســـائل اخلمـــس إىل ســـرابيون -بالـــذات عـــن الـــروح القـــدس،  ملشـــكلة أداة التعريـــف ألـ

 الرتاث والتسليم الذي أغفله مطران دمياط. -أي هذه الرسائل-وهي 

عاجلهــــا أيضــــاً بــــذات الطريقــــة، القــــديس  -مشــــكلة اللغــــة-هــــذه املشــــكلة أيضــــاً  
باســـيليوس الكبـــري يف كتابـــه عـــن الـــروح القــــدس، وهـــو أهـــم مـــا ورد يف التســـليم الكنســــي، 

يف  اشـــكلة حـــروف اجلـــر، وقـــد أشـــرنا إىل هـــذوبالـــذات عنـــدما عـــاجل القـــديس باســـيليوس م
   )١(مقدمة الطبعة الثانية هلذا الكتاب

ولكــن البحــث عــن قواعــد اللغــة ودورهــا يف شــرح األســفار عــاد يظهــر مــن جديــد  
 )٢(أثــــار أحــــد علمــــاء العهــــد اجلديــــد يف مطلــــع القــــرن املاضــــيبعــــد حركــــة اإلصــــالح، فقــــد 

دون أن يعاجله بطريقـة واضـحة. وكانـت ، السؤال عن الفرق بني الروح القدس، وروٌح قدس
 أن النص اليوناين للعهد اجلديد يستخدم تعبريين:هي حجته 

 أي الروح القدس. το πνευµα το αγιονاألول:  -

 أي روح قدس بدون أداة التعريف ألـ. πνευµα αγιονالثاين:  -

يكـون  "το πνευµα το αγιονوبالتايل حينما يرد التعبري األول "الـروح القـدس 
ـــــــــري ـــــــــا حيثمـــــــــا ورد تعب ـــــــــالوث. أمَّ ـــــــــث مـــــــــن الث ـــــــــوم الثال ـــــــــه األقن ـــــــــدس  املقصـــــــــود ب "روح ق

πνευµα αγιον ،يكون املقصود به موهبـة أو نعمـة أو عطيـة مـن عطايـا الـروح القـدس ،"
 وليس الروح القدس نفسه.

 منشور على موقع الدراسات القبطية واألرثوذكسية. )١(
 .F. A. Hort "The Fist Epistle of St. Peter" 1898 p 61) راجع: ٢(

                                                           



١٩ 

وبطريقـة )١(Turnerعاجل املوضوع بطريقة أكمـل العـامل املعـروف  ١٩٦٥ويف سنة  
 .)٢(Bullingerشعبية مبسطة العامل 

م، أي منـــــذ نشـــــر العـــــامل ١٨٩٨وكــــان مـــــن الضـــــروري، وقـــــد طـُــــرَِح الســــؤال منـــــذ  
ال حصـر لــه مـن علمـاء العهــد  دراسـته عــن العهـد اجلديـد أن يتصــدى عـددٌ  Hortاملعـروف 

ـــ  اجلديــد ملناقشــة املشــكلة، الســيما وأن النصــوص الــيت تتحــدث عــن "روح قــدس" بــدون أل
 التعريف متس احلياة املسيحية بصورة مباشرة.

ــداً أن العهــد اجلديــد ال يعــرف بــاملرة الفــرق   ولعــل أكثــر مــن عــاجل هــذه النقطــة مؤكِّ
أي الــــــــــــــــــروح القــــــــــــــــــدس، و  το πνευµα το αγιονبــــــــــــــــــني التعبــــــــــــــــــريين يف اليونانيــــــــــــــــــة 

πνευµα αγιον  أي روح قـدس، هـو العـاملC. F. D. Moule)ا ألن كـال التعبـريين إمنـ )٣
 خيص الروح القدس نفسه وليس روحاً قدساً.

دراســته علــى دراســة أخــرى أطــول وأمشــل صــدرت يف عــام  Mouleوقــد بــىن العــامل  
 .)٤(Adlerم للعامل األملاين املعروف ١٩٣٨

 أمَّا عندنا يف مصر فقد ِصيغت املشكلة على النحو التايل: 

العهـــد اجلديـــد ال  حينمـــا تُـــذكر عطيـــة أو موهبـــة مـــن مواهـــب الـــروح القـــدس، فـــإن 
يســـتخدم تعبـــري "الـــروح القـــدس"، بـــل "روح قـــدس". وبالتـــايل حنـــن ال نأخـــذ الـــروح القـــدس 

 نفسه، أو أقنوم الروح القدس، بل مواهب الروح فقط.

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

 .N. Turner "Grammatical Insights into the New Testament," 1965 pp 17 – 22) راجع:١(
 .E. W. Bullinger "The Giver and his Gifts" 1905. pp 24- 41) راجع:٢(
 .C. F. D. Moule "An Idiom Book of the New Testament," 1950 pp 11 ff) راجع:٣(
 .N. Adler "The Christian Gift of Pentecost" 1938) راجع:٤(
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كـان مـن الضـروري أن   ؛وملَّا مل يكن هذا املوضوع قد ُعوجل بكفاية عنـدنا يف مصـر 
حىت يتبـني القـارئ فيـه احلقيقـة، وميكنـه أن يقـارن بـني مـا يستخلصـه نطرحه بشكل علمي، 

الـبعض مـن نصـوص الكتـاب املقـدس علـى غــري حقيقتـه، وبـني مـا تعـرب عنـه هـذه النصــوص 
 نصوص العهد اجلديد ذاهتا، مع مالحظة ما يأيت: ةسادر بالفعل، وذلك من خالل 

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

حيثما ورد يف الـنص العـريب تعبـري "روح قـدس"، فـإن ذلـك يعـين عـدم وجـود  -ب
 أداة التعريف ألـ يف األصل اليوناين.

الالتينيــة للعهــد اجلديــد الــيت نشــرها معهــد  -اعتمــدنا علــى الطبعــة اليونانيــة  -ج
 ,NOVUM TESTAMENTUMحتــت اســم:  ١٩٦٤الكتــاب املقــدس يف رومــا ســنة 

Greace et Latine. 

  



٢١ 

 الفصل األول

 كيف استخدم العهد الجديد كال التعبيرين؟

للتعبـري عـن أقنـوم معـاً إن أول ما نالحظه هو أن العهد اجلديد يسـتخدم التعبـريين  
دون أن مييِّــز بــني "الــروح القــدس"، و "روح قــدس". ولعــل هــذه األمثلــة هــي الــروح القــدس، 

 خري دليل على ما نقول:

 وعد يسوع لتالميذه قبل صعوده. -١

. (أع εν πνευµατι αγιω* لــيس بعــد هــذه األيــام بكثــري ســوف تتعمــدون بــروح قــدس 
٥: ١.( 

(أع  επελθοντος του αγιου πνευµατοςلـــروح القـــدس * ســـتنالون قـــوة مـــىت حـــلَّ ا
٨: ١.( 

)، بينمــا يف نــص النــيب ٤: ٢(أع   πνευµατος αγιου* وامــتأل اجلميــع مــن روح قــدس 
ــَك َأينِّ َأْســُكُب ُروِحــي َعَلــى ُكــلِّ  ٢٨: ٢يوئيــل  ــَد َذِل يؤكــد أنــه الــروح القــدس: "َوَيُكــوُن بـَْع

 ٨: ١، مث يف أعمــــال ٥: ١" يف أعمــــال َبَشــــٍر". فكيــــف يتحــــدث الــــرب عــــن "روح قــــدس
يكــون احلــديث عــن "الــروح القــدس"؟ هــل كــان يتحــدث عــن شــيئني خمتلفــني؟ بكــل تأكيــد 

 ال؛ ألن الروح الواحد هو املقصود.

 الروح القدس في يوم الخمسين -٢

، ٨: ٤، كـــذلك يف ٤: ٢" (أع  πνευµατος αγιου* "َواْمــَتألَ اجلَِْميـــُع ِمــَن ُروٍح قُـــُدس 



٢٢ 

ـــذ مـــن روح قـــدس، مـــع أنَّ ٥٢و  ٩: ١٣، ١٧: ٩ ـــوم اخلمســـني امـــتأل التالمي ). هنـــا يف ي
الذي جاء هو الروح القدس نفسـه. ومـاذا نقـول عـن النصـوص اآلتيـة اخلاصـة حبلـول الـروح 

 القدس على أهل السامرة حيث يقول سفر األعمال بكل وضوح:

 ).١٧: ٨وَح ُقُدس" (أع * "ِحيَنِئٍذ َوَضَعا األَيَاِدَي َعَلْيِهْم فـََقِبُلوا رُ 

* "أَْعِطَياِين أَنَا أَْيضاً َهَذا السُّْلطَاَن َحىتَّ َأيُّ َمْن َوَضْعُت َعَلْيِه يَـَديَّ يـَْقبَـُل ُروَح قُـُدَس" (أع 
١٩: ٨.( 

وقـــد نقـــول إن هـــذا يتمشـــى متامـــاً مـــع اختبـــار يـــوم اخلمســـني، حـــلَّ "روح قـــدس"،  
ل الســـامرة أخـــذوا مثـــل الرســـل "روح قـــدس"، وامـــتأل الرســـل مـــن "روح قـــدس"، وكـــذلك أهـــ

 لكن علينا أن نالحظ النصوص اآلتية:

ــــــــــَدرَاِهَم  ــــــــــِينَ َعِطيَّــــــــــَة اِهللا ِب ــــــــــَت أَْن تـَْقَت ــــــــــَالِك ألَنَّــــــــــَك ظَنَـْن ــــــــــَك لِْلَه ــــــــــُتَك َمَع ِــــــــــَتُكْن ِفضَّ * "ل
την δωρεαν του θεον وإذا رجعنــــــا إىل تعبــــــري عطيــــــة اهللا، جنــــــد أنــــــه ٢٠: ٨" (أع ،(

 يُراد به الروح القدس.تعبري 

ــــــــوا َعِطيَّــــــــَة الــــــــرُّوِح اْلُقــــــــُدِس  : ٢" (أع την δωρεαν του αγιον πνευµατο* "فـَتَـْقبَـُل
٣٨.( 

* "فَانْــــَدَهَش اْلُمْؤِمنُــــوَن ..... َألنَّ َعِطيَّــــَة الــــرُّوِح اْلُقــــُدِس قَــــِد اْنَســــَكَبْت َعلَــــى األَُمــــِم أَْيضــــاً 
η δωρεα του αγιον πνευµατος ٤٥: ١٠" (أع.( 

فما أُشري إليه على أنه "روُح قدٍس"، ُوِصـَف بعـد ذلـك بأنـه عطيـة الـروح القـدس،  
وإالَّ يكــون أهــل الســامرة قــد أخــذوا عطيــة الــروح القــدس، بينمــا أخــذ الرســل "روح قــدس" 

 فقط!
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 اختبار كرنيليوس -٣

َنَمــا بُطْــُرُس يـَــَتَكلَُّم هِبَــِذِه األُُمــوِر َحــلَّ الــرُّوُح ا َعلَــى  το πνευµα το αγιονْلُقــُدُس * "فـَبَـيـْ
يِع الَِّذيَن َكانُوا َيْسَمُعوَن اْلَكِلَمَة" (أع   ).٤٤: ١٠مجَِ

ـــا ابـَْتـــَدْأُت أََتَكلَّـــُم َحـــلَّ الـــرُّوُح اْلُقـــُدُس  َنـــا  το πνευµα το αγιου* "فـََلمَّ َعَلـــْيِهْم َكَمـــا َعَليـْ
 ).١٥: ١١أَْيضاً ِيف اْلَبَداَءِة" (أع 

يضـــيف: "حـــلَّ  -وهـــو يشـــرح اختبـــار كرنيليـــوس-القـــديس بطـــرس والعجيـــب أن  
 الروح القدس عليهم كما حلَّ علينا أيضاً يف البدء".

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

اَء َحـىتَّ الَ يـَْعَتِمــَد َهـُؤَالِء الـَِّذيَن قَِبلُـوا الـرُّوَح اْلُقـُدَس َكَمــا * "أَتـُـَرى َيْسـَتِطيُع َأَحـٌد أَْن َميْنَـَع اْلَمـ
)، وهنـــــــــــا نلفـــــــــــت النظـــــــــــر إىل أن االختبـــــــــــار هـــــــــــو ذاتـــــــــــه ٤٧: ١٠َحنْـــــــــــُن أَْيضـــــــــــاً؟" (أع 

το πνευµα το αγιον. 

َكَمـا   το πνευµα το αγιον* "اللَُّه اْلَعاِرُف اْلُقُلوَب َشـِهَد َهلُـْم ُمْعِطيـاً َهلُـُم الـرُّوَح اْلُقـُدَس 
 ).٨: ١٥لََنا أَْيضاً" (أع 

وهـــو نـــص هـــام يشـــكِّل خلفيـــة اختبـــار كرنيليـــوس،  ١٧، ١٦: ١١* وهنـــاك نـــص أعمـــال 
ــا  ــَد ِمبـَـاٍء َوأَمَّ حيــث يقــول القــديس بطــرس: "فـََتــذَكَّْرُت َكــَالَم الــرَّبِّ َكْيــَف قَــاَل: ِإنَّ يُوَحنَّــا َعمَّ

ـــُتْم َفَســـتـَُعمَُّدوَن بِـــرُ  ـــِويَِّة أَنـْ ـــا أَْيضـــاً بِالسَّ وِح قُـــُدٍس. فَـــِإْن َكـــاَن اهللاُ قَـــْد أَْعطَـــاُهُم اْلَعِطيَّـــَة َكَمـــا لََن
 ».ُمْؤِمِنَني بِالرَّبِّ َيُسوَع اْلَمِسيِح َفَمْن أَنَا؟ أَقَاِدٌر أَْن أَْمَنَع اَهللا؟



٢٤ 

 معمودية المسيح -٤

َزَل َعَلْيـــِه الـــرُّوُح اْلُقـــُدُس يقـــول القـــديس لوقـــا يف إجنيلـــه عـــن معموديـــة املســـيح: "َونـَـــ 
το πνευµα το αγιον بينمــا عنــدما يتحــدث عــن نفــس املوضــوع، أي ٢٢: ٣" (لــو ،(

معموديــة املســيح يف ســفر أعمــال الرســل، يقــول: "َيُســوُع الَّــِذي ِمــَن النَّاِصــرَِة َكْيــَف َمَســَحُه 
فهــــــل يعقــــــل أن يكــــــون "، πε πνευµατι αγιω και δυναµειاهللاُ بِــــــُروِح قُــــــُدٍس َوقـُــــــوٍَّة 

يســوع قــد ُمِســـَح بــالروح القــدس يف اإلجنيـــل، بينمــا ميســح بـــروح قــدس يف ســفر األعمـــال؟ 
 أليس الروح القدس هو نفسه الذي يوصف بأنه روٌح ُقدس؟

مخـــــس مـــــرات، يف أربـــــٍع منهـــــا  λαµβανωيســـــتخدم القـــــديس لوقـــــا فعـــــل يقبـــــل  
، مث يف ١٩، ١٧، ١٥: ٨يف أعمـــــال  πνευµα αγιονيتحـــــدث عـــــن قبـــــول روح قـــــدس 

. ولكنــه يســتخدم الفعــل مــرًة واحــدًة يتحــدث فيهــا عــن قبــول األمــم الــروح ٢: ١٩أعمــال 
 .٤٧: ١٠القدس وذلك يف أعمال 

 فهل هناك فرق بني "الروح القدس"، و "روٌح قدس"؟ بالتأكيد ال. 

ومن الطريف أن نالحـظ أن املسـيح ُحبِـَل بـه بـالروح القـدس، ومـع ذلـك فحسـب  
"ُروُح ُقُدٍس حيَِلُّ َعَلْيـِك"، فهـل حيـل روُح قـدٍس علـى العـذراء، بينمـا حيـل  ٣٥: ١نص لوقا 

 ؟٨: ١الروح القدس على التالميذ كما يف أعمال 

 عمل الروح القدس في األنبياء -٥

نقول يف قانون اإلميان: "الروح القـدس النـاطق يف األنبيـاء"، ويقـول القـديس لوقـا:  
ـــي أَْن يَـــِتمَّ  ـــُدُس  "َكـــاَن يـَْنَبِغ ـــرُّوُح اْلُق ـــوُب الَّـــِذي َســـَبَق ال ـــَذا اْلَمْكُت  το πενµα το αγιονَه
)، وبالتايل حنن هنا أمام الروح القدس نفسـه الـذي نطـق بفـم ١٦: ١فـََقاَلُه بَِفِم َداُوَد" (أع 

ـــــــــــــــــــُروِح قُـــــــــــــــــــدٍس  داود. ولكـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــديس لوقـــــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــــود فيقـــــــــــــــــــول: "اْلَقائِـــــــــــــــــــُل ب
δια πνευµατος αγιον َفهــل تغــريَّ الــروح القــدس وهــو ينطــق ٢٥: ٤" (أع بَِفــِم َداُود .(



٢٥ 

 بفم داود من الروح القدس إىل روح قدس؟ اجلواب هو ال بكل تأكيد.

هـــو  ٢٢: ٣لقــد الحظنــا أن الــذي حـــلَّ علــى املســيح يف املعموديـــة حســب لوقــا  
ـــرَأَ  ١٦: ٣الـــروح القـــدس، ولكـــن يف مـــىت  ـــُه فـَ ـــَماَواُت قَـــِد انـَْفَتَحـــْت َل ى ُروَح اللَّـــِه "َوِإَذا السَّ

πνευµα θεου  ــــــــرُّوَح  ١٠: ١نَــــــــازًِال". ويف مــــــــرقس ــــــــَماَواِت قَــــــــِد اْنَشــــــــقَّْت َوال "رََأى السَّ
το πνευµα  ـــِه". فمـــا ُيســـمَّى "روح اهللا" بـــدون أداة التعريـــف ألــــ يف ـــَل َمحَاَمـــٍة نَـــازِالً َعَلْي ِمْث

 داة التعريف ألـ.مىت، هو نفسه الذي ُيسمَّى "الروح" فقط يف مرقس مع استخدام أ

ــر هــذه الظــاهرة الســيما عنــدما يســتخدم نفــس الكاتــب يف نفــس   لكــن كيــف نفسِّ
اإلصــحاح تعبــري "روح قــدس"، مث يعــود بعــدها ويســتخدم تعبــري "الــروح القــدس"، أال يؤكــد 
لنا ذلـك أن الـذين كتبـوا مل يعـريوا أداة التعريـف ألــ أي اهتمـام؟ ولـذلك ميكننـا هنـا أن نقـرر 

 .)١(ة أن الالهوت ال خيضع لقواعد اإلعراببكل استقام

كتبنا فصًال كامًال عن هذه القضية بعنوان: "اإلميان املسيحي بني فقه اللغة والتسليم اآلبائي" يف كتابنا موت  )١(
 د فيه ضالته، فيعود عن غيه.وما بعدها، علَّ املطران جي ٣٤١املسيح على الصليب، راجع ص 



٢٦ 

 الفصل الثاين

 ، وأداة التعريف "أل"التسليم الكنسي

بالطبع، سبق أن طُـرَِح السـؤال عـن أداة التعريـف (ألــ) يف زمـن القـديس أثناسـيوس  
وطـال موضــوع الـروح القــدس. فمـاذا يقــول  عنـدما تطــوَّر اجلـدل األرثوذكســي مـع األريوســية

 أثناسيوس عن هذه النقطة بالذات؟

"قولوا لنا إذن، هل توجد فقرة يف الكتاب املقدس اإلهلي تشري إىل الروح 
القدس بكلمة "روح" فقط بدون إضافة كلمة أو حرف إليها مثل اهللا أو 

اهللا)، أو أداة اآلب أو ياء املتكلم أو املسيح نفسه أو االبن أو مين (أي من 
التعريف ألـ، فال يقال روح، بل "الروح"، أو االصطالح الكامل "الروح 
القدس"، أو "روح احلق"، أي روح االبن الذي يقول: "أنا هو احلق" (يو 

٦: ١٤... ( 

وباإلجياز نقول إنه إن مل ُتَضف أداة التعريف ألـ أو إحدى اإلضافات 
وح القدس. خذ مثًال ما كتبه بولس إىل السابقة، فإن الكلمة ال تشري إىل الر 

أهل غالطية "أريد أن أتعلم منكم هذا فقط أبأعمال الناموس أخذمت الروح أم 
). فماذا قبلوا إالَّ الروح القدس الذي يُعطى للذين ٢: ٣خبرب اإلميان" (غال 

 ).٥: ٣يؤمنون ويولدون ثانيًة بغسل امليالد الثاين (تيطس 

لونيكي "ال تطفئوا الروح" كان يتحدث إىل الذين وعندما كتب إىل أهل تسا
يعرفون من هو الذي قبلوه لئال بسبب اإلمهال يطفئوا نعمة الروح الذي كان 
قد اشتعل يف داخلهم. وعندما استخدم اإلجنيليون يف األناجيل اصطالحات 



٢٧ 

بشرية عن املخلِّص من أجل اجلسد الذي اختذه، قالوا: "أمَّا يسوع فرجع من 
)، "مث ُأصِعَد يسوع إىل الربية من الروح" (مت ١: ٤ممتلئاً بالروح" (لو  األردن

)، فإ�ا هي نفس الكلمة، وذات املعىن الذي سبق لوقا وذكره "وملَّا ١: ٤
اعتمد الشعب اعتمد يسوع أيضًا وكان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه 

توضح ). هذه ٢٢ - ٢١: ٣الروح الدس هبيئة جسمية مثل محامة" (لو 
جليًا أن الروح القدس هو املقصود بكلمة "الروح"، وهكذا أيضًا حينما اقرتن 

فال شك  –حىت وإن ذُِكَر بدون أية إضافة ألمسه–اسم الروح القدس بالبشر 
يف أن الروح القدس هو املقصود بالذات السيما عندما تضاف إليه أداة 

 .)١(التعريف"

هــو يشــعر بأمهيــة مــا ســيقال عــن أداة وهكــذا يتضــح لنــا أن القــديس أثناســيوس و 
ــَر الــروح بــأداة التعريــف، فــإن الــروح القــدس هــو املقصــود بــه،  ـــ يقــول حيثمــا ذُِك التعريــف أل

 -حــىت وإن ذُِكــَر بــدون أيــة إضــافة ألمســه-ولكــن "حينمــا اقــرتن اســم الــروح القــدس بالبشــر 
ــــروح القــــدس هــــو املقصــــود بالــــذات الســــيما عنــــدما تضــــاف إل ــــه أداة فــــال شــــك يف أن ال ي

 ".التعريف

فمـــن املؤكـــد أن هـــذا الرجـــل الـــذي حصـــر عـــدد املـــرات الـــيت ورد فيهـــا ذكـــر الـــروح 
شــعر باملشــكلة، ولكنهــا مل تزعجــه بــاملرة؛ ألن  ،القــدس يف العهــدين قبــل أن يكتــب رســائله

أنــه ال يوجــد روح قــدس خمتلــف أو غريــب عــن الــروح القــدس، وأن  ،املعــىن واضــح ومعــروف
 ال تغريِّ املعىن باملرة.أداة التعريف ألـ 

) القديس أثناسيوس الرسويل، الرسائل عن الروح القدس إىل األسقف سرابيون، الطبعة الثانية، سلسلة نصوص آبائية ١(
. مع مالحظة أن النص األساسي هو النص ٣٤ - ٣٣، إصدار املركز األرثوذكسي للدراسات اآلبائية: ص ٩٥رقم 

، وهي الطبعة اليت استعان هبا ١٩٥١طبعة  C.R.B.Shaplandونانيني مع التدقيق يف ترمجة اليوناين جملموعة اآلباء الي
 أستاذنا الدكتور موريس تاوضروس، والدكتور نصحي عبد الشهيد يف ترمجة هذه الرسائل.



٢٨ 

 هل هناك فرق بين المواهب واألقنوم؟

يف احلقيقة مل يُطرح هذا السؤال باملرة يف التاريخ الكنسي، وال تعـرف كتـب اآلبـاء  
بأســـرها نصـــاً واحـــداً يقـــول إننـــا ال نشـــرتك يف الـــروح القـــدس نفســـه، بـــل نشـــرتك يف مواهبـــه 

أن الـذي نأخـذه هـو الـروح القـدس نفسـه، فهـل  ا قد أثبتنـا مـن العهـد اجلديـدفقط. وإذا كنَّ 
هنــاك فرصــة ألن يطــرح العهــد اجلديــد بشــكل أو آخــر أننــا نأخــذ مواهــب الــروح فقــط دون 

 الروح نفسه؟

 سوف نرى اإلجابة على هذا السؤال بكل وضوح.

حيثما ذُكرت مواهـب الـروح القـدس فإ�ـا ال تـذكر إالَّ كنتيجـة حللـول الـروح  أوًال:
 القدس:

 اْمَتَأل اجلَِْميُع ِمَن الرُّوِح اْلُقُدِس َوابـَْتَدأُوا يـََتَكلَُّموَن بِأَْلِسَنٍة أُْخَرى َكَمـا أَْعطَـاُهُم الـرُّوُح أَنْ * "وَ 
 ).٤: ٢يـَْنِطُقوا" (أع 

َة (َمْوِهبَـَة) * "فَاْنَدَهَش اْلُمْؤِمنُـوَن الـَِّذيَن ِمـْن أَْهـِل اْخلِتَـاِن ُكـلُّ َمـْن َجـاَء َمـَع بُطْـُرَس َألنَّ َعِطيَّـ
ــِم أَْيضــاً. ألَنـَُّهــْم َكــانُوا َيْســَمُعونـَُهْم يـََتَكلَُّمــوَن بِأَْلِســَنٍة  ــِد اْنَســَكَبْت َعَلــى األَُم الــرُّوِح اْلُقــُدِس َق

 ).٤٦ - ٤٥: ١٠َويـَُعظُِّموَن اَهللا" (أع 

ـــ ـــُدُس َعَل ـــْيِهْم َحـــلَّ الـــرُّوُح اْلُق ـــِه َعَل ُـــوُلُس يََدْي ـــا َوَضـــَع ب ـــاٍت * "َوَلمَّ ْيِهْم َفطَِفُقـــوا يـََتَكلَُّمـــوَن بُِلَغ
 ).٦: ١٩َويـَتَـَنبَُّأوَن" (أع 

فليس هناك حالة واحـدة يف سـفر األعمـال نـال فيهـا إنسـان واحـد موهبـة قبـل أن  
 حيل عليه الروح القدس، أو قبل أن ميتأل من الروح القدس.

 – ١٢ثـوس األوىل فإذا اجتهنا إىل أطـول نـص عـن املواهـب الروحيـة يف كورن ثانياً: 
تعطى بدون الروح القـدس نفسـه، ولكننـا سـوف  ، فإننا ال جند إشارة واحدة إىل موهبةٍ ١٤
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 .١٣ – ٣: ١٢نكتفي بدراسة كورنثوس األوىل 

ــُروِح اِهللا يـَُقــوُل:  -٣*  ــَتَكلَُّم ِب ــَو يـَ ــْيَس َأَحــٌد َوُه ــْيَس َأَحــٌد يـَْقــِدُر أَْن ». َيُســوُع أَنَاثِيَمــا«"َل َوَل
ِإالَّ بِالرُّوِح اْلُقُدِس". هل توجد هنـا إشـارة للمواهـب أم للـروح القـدس » َيُسوُع َربٌّ : «يـَُقولَ 

 نفسه؟

"فَأَنـَْواُع َمَواِهَب َمْوُجوَدٌة َوَلِكنَّ الرُّوَح َواِحٌد". فاملواهب متعددة، ولكن الروح الـذي  -٤* 
ن يف الكـل، ولكـن يعطيها واحد، وبذلك ال تتعدد سكىن الروح، بـل هـو روح واحـد يسـك

 يعطي مع سكناه مواهب خمتلفة. دقق يف القراءة.

ـــَواُع أَْعَمـــاٍل َمْوُجـــوَدٌة َوَلِكـــنَّ اهللاَ  ٦ – ٥*  ـــَواُع ِخـــَدٍم َمْوُجـــوَدٌة َوَلِكـــنَّ الـــرَّبَّ َواِحـــٌد. َوأَنـْ "َوأَنـْ
 َواِحٌد الَِّذي يـَْعَمُل اْلُكلَّ ِيف اْلُكلِّ".

َفَعـــِة". وهنـــا نالحــظ أن الـــذي يظهـــر "َوَلِكنَّــُه ِلُكـــلِّ  -٧*  َواِحــٍد يـُْعطَـــى ِإْظَهـــاُر الــرُّوِح لِْلَمنـْ
 ليس املوهبة، وإمنا الروح، وهذا هو ما يؤكده الرسول بعد ذلك مباشرًة.

"فَِإنَّــــُه ِلَواِحــــٍد يـُْعطَــــى بِــــالرُّوِح َكــــَالُم ِحْكَمــــٍة. َوِآلَخــــَر َكــــَالُم ِعْلــــٍم ِحبََســــِب الــــرُّوِح  ٩ - ٨* 
اِحِد. َوآلَخَر ِإميَاٌن بِالرُّوِح اْلَواِحـِد. َوآلَخـَر َمَواِهـُب ِشـَفاٍء بِـالرُّوِح اْلَواِحـِد". والتشـديد هنـا اْلوَ 

علـــى كلمـــة الـــروح الواحـــد تأكيـــداً علـــى وحدانيـــة الـــذي يعمـــل كـــل هـــذه العطايـــا املختلفـــة 
 واملتنوعة.

ــوٌَّة َوآلَخــ -١٠*  ــَواُع أَْلِســَنٍة َوآلَخــَر "َوآلَخــَر َعَمــُل قـُــوَّاٍت َوآلَخــَر نـُبـُ َر َمتِْييــُز اَألْرَواِح َوآلَخــَر أَنـْ
 تـَْرَمجَُة أَْلِسَنٍة". كل هذه املواهب املختلفة،

 "َوَلِكنَّ َهِذِه ُكلََّها يـَْعَمُلَها الرُّوُح اْلَواِحُد بَِعْيِنِه قَاِمساً ِلُكلِّ َواِحٍد ِمبُْفَرِدِه َكَما َيَشاُء". -١١* 

 الرسول على سكنى وقبول الروح الواحد؟لماذا يشدد 

من تشبيه وحـدة املـؤمنني  ١٢كما هو واضح من سياق الكالم السيما يف العدد 
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بوحدة اجلسد. فاملسـيح مثـل اجلسـد، ولكـن رغـم تعـدد األعضـاء، كـل عضـو هـو جـزء مـن 
اجلســد الواحــد ال ختتلــف طبيعــة أي عضــو عــن العضــو اآلخــر. االخــتالف هــو يف الوظيفــة 

 وذلك كاآليت:فقط، 

"ألَنَُّه َكَما أَنَّ اجلََْسَد ُهـَو َواِحـٌد َولَـُه أَْعَضـاٌء َكثِـريٌَة وَُكـلُّ أَْعَضـاِء اجلََْسـِد اْلَواِحـِد  ١٣ -١٢* 
يَعنَــا بِــُروٍح َواِحــٍد أَْيضـــاً  ِإَذا َكانَــْت َكثِــريًَة ِهــَي َجَســٌد َواِحـــٌد َكــَذِلَك اْلَمِســيُح أَْيضــاً. ألَنـَّنَـــا مجَِ

يُعنَــــا ُســــِقيَنا ُروحــــاً اْعتَ  َمــــْدنَا ِإَىل َجَســــٍد َواِحــــٍد يـَُهــــوداً ُكنَّــــا أَْم يُونَــــانِيَِّني َعِبيــــداً أَْم َأْحــــرَاراً. َومجَِ
 َواِحداً".

 فهل ميَّز الرسول بين المواهب واألقنوم؟ 

أال يســـكن أقنـــوم الـــروح القـــدس يف الكـــل؟ هـــذه هـــي ســـكىن الـــروح الواحـــد، وإن  
 .كانت املواهب متعددة

 ماذا كان وعد المسيح لنا؟

* "َوأَنَـــا أَْطلُـــُب ِمـــَن اآلِب فـَيـُْعِطـــيُكْم ُمَعزِّيـــاً آَخـــَر لَِيْمُكـــَث َمَعُكـــْم ِإَىل األَبَـــِد. ُروُح 
ـــُتْم فـَتَـْعرِفُ  ـــا أَنـْ ُـــُه َوأَمَّ ـــرَاُه َوالَ يـَْعرِف ـــُه ألَنـَّــُه الَ يـَ ـــاَملُ أَْن يـَْقبَـَل َـــُه ألَنـَّــُه احلَْـــقِّ الَّـــِذي الَ َيْســـَتِطيُع اْلَع ون

 ).١٧ - ١٦: ١٤َماِكٌث َمَعُكْم َوَيُكوُن ِفيُكْم" (يو 

 مل يكن وعد املسيح لنا باملواهب، وإمنا بذات الروح القدس.

ــــا اْلُمَعــــزِّي الــــرُّوُح اْلُقــــُدُس الـَّـــِذي َسيـُْرِســــُلُه اآلُب بِــــامسِْي فـَُهــــَو يـَُعلُِّمُكــــْم ُكــــلَّ َشــــْيٍء  * "َوأَمَّ
 ).٢٦: ١٤ُكلِّ َما قـُْلُتُه َلُكْم" (يو َويُذَكِّرُُكْم بِ 

لقد جـاء الـروح القـدس نفسـه ليسـكن فينـا، وملـَّا سـكن فينـا أصـبح الـروح السـاكن 
 فينا يعلِّمنا داخلياً ويذكِّرنا داخلياً.

ْن ِعْنــِد اآلِب * "َوَمــَىت َجــاَء اْلُمَعــزِّي الَّــِذي َسأُْرِســُلُه أَنَــا إِلَــْيُكْم ِمــَن اآلِب ُروُح اْحلَــقِّ الَّــِذي ِمــ
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 ).٢٦: ١٥يـَْنَبِثُق فـَُهَو َيْشَهُد ِيل" (يو 

الروح القدس الذي ينبثق من عند اآلب هو أقنوم الـروح القـدس. فهـل حـلَّ أقنـوم 
 الروح القدس، أم غريه هو الذي حلَّ؟

ونَـٍة....َوأَمَّا َمـَىت َجـاَء َذاَك * "َوَمَىت َجاَء َذاَك يـَُبكُِّت اْلَعاَملَ َعَلى َخِطيٍَّة َوَعلَـى بِـرٍّ َوَعلَـى َديـْنُ 
" (يو  يِع احلَْقِّ  ).١٣، ٨: ١٦ُروُح احلَْقِّ فـَُهَو يـُْرِشدُُكْم ِإَىل مجَِ

فـــنحن ال نعـــرف احلـــق، وال نســـتطيع أن نعرفـــه إالَّ مـــن روح احلـــق هـــو نفســـه، أي 
أقنومــه هــو ، أي شخصــه الــذي يرشــد إىل مجيــع احلــق، ذلــك أن قيــادة النفــوس ال تــتم عــن 

ــــرب ط ــــروح القــــدس نفســــه. ومــــع أن كلمــــات ال ــــل عــــن طريــــق شــــخص ال ريــــق املواهــــب، ب
واضــحة، وهــي تشــهد عــن حلــول الــروح القــدس نفســه كــأقنوم فينــا إالَّ أنــه يلزمنــا أن نســأل 
ســـؤاالً أساســـياً: هـــل كـــان جمـــيء الـــروح القـــدس وســـكناه فينـــا مؤقتـــاً؟ الـــرب يســـوع يقـــول: 

و معنــا حــىت بعــد اخلــروج مــن اجلســد، بــل ومعنــا يف ملكــوت "َميُْكــَث َمَعُكــْم ِإَىل األَبـَـِد"، فهــ
 السماوات.

فـــإذا كـــان الرســـول بـــولس يقـــول إن "النبـــوات ســـتبطل واأللســـنة فســـتنتهي والعلـــم  
وهـــي أعظـــم عطايـــا ومواهـــب الـــروح القـــدس "َألنَّ َمـــْن يـَتَـَنبَّـــأُ -فســـيبطل، وإذا كانـــت النبـــوة 

سـتزول، وإذا كانـت املواهـب كلهـا إىل زوال -) ٥: ١٤كـور ١( أَْعَظُم ِممـَّْن يـَـَتَكلَُّم بِأَْلِسـَنٍة"
وال قيمة هلا باملرة يف امللكوت، وإذا كنا قد أخذنا املواهب فقط، أفال يصـبح املسـيح كاذبـاً 

 إذ قال إنه "َميُْكَث َمَعُكْم ِإَىل األَبَِد"؟

 إذا كنا قد أخذنا املواهب فقط دون الروح القدس نفسه، فقد خسـرنا كـل شـيء،
وهـذا هــو مـا يؤكــده الـرب يســوع نفسـه يف حديثــه عـن اهلــالكني الـذين متتعــوا مبواهـب الــروح 
َـــا  ـــَك تـََنبَّْأن ـــْيَس بِامسِْ َـــا َربُّ أََل ـــْوِم: يَـــا َربُّ ي ـــريُوَن َســـيَـُقوُلوَن ِيل ِيف َذلِـــَك اْليَـ القـــدس فقـــط "َكِث

ٍت َكِثريًَة؟. َفِحيَنئِـٍذ ُأَصـرُِّح َهلُـْم: ِإينِّ َملْ أَْعـرِْفُكْم َوبِامسَِْك َأْخَرْجَنا َشَياِطَني َوبِامسَِْك َصنَـْعَنا قـُوَّا
!" (مــت  ). فهــل نطلــب املواهــب فقــط، أم ٢٣ - ٢٢: ٧قَــطُّ! اْذَهبُــوا َعــينِّ يـَـا فَــاِعِلي اِإلمثِْ



٣٢ 

 قيادة وسكىن الروح القدس نفسه؟

 شهادة التسليم الكنسي

علــى أن نتنــاول شــهادة ، فقــط بشــهادة القــديس أثناســيوس الرســويلهنــا ســنكتفي  
 .يف فصٍل الحققديس كريلس الكبري ال

 يقول القديس أثناسيوس:

)،  ٢٢: ٢٠"وعندما أعطاه للتالميذ، قال هلم: "اقبلوا الروح القدس" (يو 
ي الروح القدس الذي سريسله اآلب بامسي كذلك علَّمهم قائًال: "وأما املعزِّ 

قليل، قال عن نفس املوضوع: )، وبعد ٢٦: ١٤مكم كل شيء" (يو فهو يعلِّ 
ي الذي أرسله أنا إليكم من اآلب، روح احلق الذي من عند "ومىت جاء املعزِّ 

)، وقال أيضاً: "لستم أنتم ٢٦: ١٥اآلب ينبثق، فهو يشهد يل" (يو 
)، وبعد قليل ٢٢: ١٠املتكلمني بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم" (مت 

ج الشياطني فقد أقبل عليكم ملكوت قال: "ولكن إن كنت أنا بروح اهللا ُأخر 
). ولكي يكمِّل فيه كل معرفتنا عن اهللا (أي كل التعليم ٢٠: ١١اهللا" (لو 

عن اهللا) ويضع طقس االنضمام إىل الكنيسة الذي به أحتدنا بشخصه، 
وباآلب، أوصى تالميذه قائًال: "اذهبوا وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسم 

 .)١()١٩: ٢٨(مت  اآلب واالبن والروح القدس"

"؟ هــل شــخص الــروح القــدس غـــري نا بشخصــهدَ الــذي بــه أتَحــمــاذا عــن تعبــري " 
أقنـــوم الـــروح القـــدس؟ ال بكـــل تأكيـــد. وحـــىت ال يظـــن أحـــد أننـــا نصـــطاد كلمـــًة شـــاردًة يف  
ـــــذي ذكـــــره  ـــــدعِّم املعـــــىن ال ـــــا أن ن ـــــروح القـــــدس يلزمن ـــــات القـــــديس أثناســـــيوس عـــــن ال كتاب

 أثناسيوس.

 يف ترمجة مركز دراسات اآلباء. ٣٧ – ٣٦) املرجع السابق ص ١(



٣٣ 

 أثناسيوس:يقول القديس  

"والروح يدعى مسحة، وهو اخلتم؛ ألن يوحنا يكتب: "أما أنتم فاملسحة اليت 
أخذمتوها منه ثابتة فيكم وال حاجة بكم إىل أن يعلمكم أحد بل كما 

: ٢يو ١تعلمكم هذه املسحة عينها (روحه القدس) عن كل شيء" (
وم الفداء" )..... ويقول بولس: "الذي فيه أيضًا أنتم إذ آمنتم ختمتم لي٢٧

). واملخلوقات ختمت به ومسحت به وتعلمت منه كل شيء. ١٣: ١(أف 
وإذا كان الروح هو املسحة واخلتم الذي به ميسح الكلمة كل األشياء 
وخيتمها، فأي شبه أو عالقة ميكن أن تكون بني املسحة واخلتم وبني 
املخلوقات اليت ُمتسح وُختتم؟..... فاخلتم ال ميكن أن يكون ضمن 
املخلوقات اليت ختتم، واملسحة ال ميكن أن تكون ضمن املخلوقات اليت 
متسح، ولكنه (اخلتم واملسحة) ينتمي إىل الكلمة الذي ميسح وخيتم،.... 

"شركاء الطبيعة اإلهلية"  -كما يقول بطرس–وهكذا إذ خنتم نصري حبق 
 .)١()"٤: ١بط ٢(

الــروح القــدس باختــاذ عملــه فينــا يف املســحة  وهكــذا يــدافع أثناســيوس عــن إلوهيــة 
واخلــتم دلــيالً علــى اإللوهيــة؛ ألن الــذي يعمــل فينــا هــو الــروح القــدس نفســه الــذي بســبب 
عمله فينا نصبح شركاء الطبيعة اإلهلية، وهي شركة مستحيلة إالَّ إذا كان الروح القـدس هـو 

 ه.من ذات جوهر اآلب، وهو الربهان الذي يكمل به أثناسيوس شرح

"وهكذا فكل اخلليقة تشرتك يف الكلمة بالروح القدس. وفضًال عن هذا، فإننا 
بالروح القدس نشرتك كلنا يف اهللا؛ ألنه يقول: "أما تعلمون أنكم هيكل اهللا 

 ).١٧، ١٦: ٣كو ١وروح اهللا يسكن فيكم؟" (

قد فلو كان الروح القدس خملوقاً، ملا كانت لنا شركة مع اهللا فيه. ولو كنا حقاً 

 سات اآلباء.يف ترمجة مركز درا ٧٢) املرجع السابق ص ١(
                                                           



٣٤ 

احتدنا مبخلوق ألصبحنا غرباء عن الطبيعة اإلهلية ألننا مل نشرتك فيها. أما 
اآلن فلكوننا ندعى شركاء املسيح وشركاء اهللا، فهذا ألن املسحة واخلتم الذي 
فينا، ليس من طبيعة األشياء املخلوقة، بل من طبيعة االبن، الذي يتحدنا 

 -كما قيل سابقاً   -إياه يوحنا  باآلب بواسطة الروح الذي فيه. هذا ما علمنا
عندما كتب قائًال: "هبذا نعرف أننا نثبت يف اهللا وهو فينا انه قد أعطانا من 

). ولكن أن كنا باالشرتاك يف الروح نصبح "شركاء ١٣: ٤يو ١روحه" (
)، فانه يكون من اجلنون أن نقول إن الروح ٤: ١بط ٢الطبيعة اإلهلية" (

طبيعة اهللا. ألن الذين فيهم الروح القدس تصبح  القدس له طبيعة خملوقة ال
هلم الطبيعة اإلهلية على هذا األساس. وإن كان الروح القدس جيعل البشر 

 .)١(شركاء الطبيعة اإلهلية، فال شك يف أن طبيعته هي طبيعة إهلية"

نحــت هكــذا يــربهن أثناســيوس علــى إلوهيــة الــروح القــدس مــن واقــع النعمــة الــيت مُ  
كة الطبيعــة اإلهليــة. وملَّــا كانــت هــذه الشــركة قائمــة علــى حلــول الــروح القــدس لنــا، وهــي شــر 

نفســه، والــيت هبــا نصــل إىل االبــن واآلب، فمــن املؤكــد أن الــروح القــدس هــو اهللا، وهــذا مــا 
 يعود ويؤكد عليه مرًة ثانيًة، فيقول:

وا "كما يقول الكتاب إن الذين اسُتنريوا مرًة وذاقوا املوهبة السماوية، وصار 
)، فاملالئكة ٥ - ٤: ٦شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة اهللا الصاحلة (عب 

 .)٢(وسائر اخلليقة تشرتك يف الروح القدس نفسه"

"الــروح القــدس نفســه، أي هــو ذاتــه"، فهــل ميكــن أن يكــون  :فــإذا قــال أثناســيوس 
شــركاءلكلمــة ذاتــه أو نفســه أي معــىن آخــر غــري أقنــوم الــروح القــدس؟ وكيــف نُوصــف بأننــا 

الروح القدس دون أن حنصل على الروح القدس نفسه؟ كيف ننال مواهـب الـروح فقـط، مث 
نُوَصــف بأننــا شــركاء الــروح، وهــو تعبــري علــى الــرغم مــن ندرتــه يف العهــد اجلديــد، إالَّ أنــه ال 

يف ترمجة مركز دراسات اآلباء.٧٤ – ٧٣) املرجع السابق ص ١(
 يف ترمجة مركز دراسات اآلباء. ٧٩) املرجع السابق ص ٢(



٣٥ 

ــــروح القــــدس. وعــــن هــــذه الشــــركة يقــــول  ــــا شــــركاء مواهــــب ال ــــري آخــــر يقــــول إنن يوجــــد تعب
 أثناسيوس مرًة أخرى:

"فاملواهب اليت يقسمها الروح لكل واحد متنح من اآلب بالكلمة. ألن كل ما 
هو لآلب هو لالبن أيضاً. إذن فتلك األشياء اليت ُمتنح من االبن يف الروح 
هي مواهب اآلب. وعندما يكون الروح القدس فينا، يكون فينا أيضاً الكلمة 

هذا يتفق مع ما قيل: الذي مينح الروح القدس، واآلب الذي هو يف الكلمة. و 
). ألنه حيث يكون ٢٣: ١٤"إليه نأيت أنا واآلب وعنده نصنع منزًال" (يو 

النور فهناك الشعاع أيضاً، وحيث يكون الشعاع فهناك أيضًا فاعليته ونعمته 
 .)١("اخلالقة

يف الرسالة  م به الرسول أيضًا حينما كتب إىل الكورنثينيوهذا هو ما علَّ "
الثانية قائًال: "نعمة ربنا يسوع املسيح وحمبة اهللا وشركة الروح القدس مع 

). ألن هذه النعمة واملوهبة اليت ُمتنح، إمنا ُمتنح يف ١٣: ١٣كو ٢مجيعكم" (
الثالوث من اآلب باالبن يف الروح القدس، وكما أن النعمة املعطاة هي من 

رتك يف العطية إالَّ يف الروح القدس. ألننا اآلب باالبن، هكذا ال ميكننا أن نش
 .)٢(عندما نشرتك فيه تكون لنا حمبة اآلب ونعمة وشركة الروح نفسه"

 ؟النعمة واملوهبة هي شركتنا يف الروح القدس أن تكونهل هناك أوضح من 

) النعمة اخلالقة تعبري هام جداً، يؤكد أن النعمة من اهللا.١(
 يف ترمجة مركز دراسات اآلباء. ٨٦) املرجع السابق ص ٢(



٣٦ 

 الفصل الثالث

 عمل أقنوم الروح القدس

 إلى سرابيونالقديس أثناسيوس ل ئفي رسا

 ة جوهر وحياة الثالوث ال تقبل االنقساموحد أوًال:

"أما ... الذين هلم نفس فكر أريوس، ال يستطيعون أن يدركوا، وال أن يؤمنوا 
أن الثالوث القدوس غري قابل للتقسيم؛ ألن احلكمة ال تدخل عقوهلم غري 

).١(املستنرية"

 هذه الوحدة، يؤكد املعلم الكنسي العظيم أ�ا:

ة وتعليمها وإميا�ا الذي هو من البداية، والذي أعطاه "تقليد الكنيسة اجلامع
الرب وكرز به الرسل وحفظه اآلباء، وعلى هذا األساس تأسست الكنيسة، 

 ومن يسقط منه، لن يكون مسيحياً، وال ينبغي أن يُدعى مسيحياً فيما بعد.

إذن، يوجد ثالوث قدوس وكامل (يف جوهره)، نعرتف بالهوته يف اآلب 
وح القدس، وليس فيه شيٌء غريب، أو ميتزج به من اخلارج، وال واالبن والر 

يتكون من خالق وخملوق، ولكن (الثالوث) يبين الكل وخيلق الكل، وهو 
مساٍو وغري منقسم حسب الطبيعة وعمله واحد. فاآلب بالكلمة يف الروح 

 .٥٩) املرجع السابق، ص ١(



٣٧ 

القدس يعمل كل األشياء، وهكذا (أي هبذا اإلميان) حنفظ حنن وحدة 
 .)١(دوس كاملة"الثالوث الق

 فما هو السبب في هذا اإلصرار؟

مــــن الرســـالة األوىل، مؤكــــداً أن  ١٤واجلـــواب ســـبق أن ِقيــــل قبـــل ذلــــك يف الفقـــرة  
 اإلميان الرسويل هو: 

 "الثالوث القدوس املبارك غري منقسم،

 .)٢("One in Himselfوهو واحد يف ذاته 

وعندما حنفظ حنن البشر وحدة الثالوث، فإن السبب الواضح واحلقيقي هو: 

"عندما نذكر اآلب، فالكلمة ُمَتضمَّن، والروح أيضاً؛ ألنه يف االبن. وعندما 
نذكر االبن، فإننا نذكر اآلب؛ ألن اآلب يف االبن، وال يصبح الروح بذلك 

 .)٣(خارج الكلمة"

 :وهذا يعين حسب املمارسة الكنسية

"ألن النعمة اليت من اآلب هي واحدة، وهي تتم باالبن يف الروح القدس؛ 
ألن األلوهة واحدة، وإلٌه واحٌد هو الذي "على الكل وبالكل ويف الكل" 

 .)٤()"٦: ٤(أف 

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

 .٨١ – ٨٠) املرجع السابق، ص ١(
 .٩٣. وراجع الرتمجة اإلجنليزية ص ٥٣، ص ١٤: ١) املرجع السابق، الرسالة ٢(
 .٥٣، ص ١٤: ١) املرجع السابق ٣(
 .٥٤، ص ١٤: ١) املرجع السابق ٤(



٣٨ 

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

 يقول:

 "هذه النعمة واهلبة تعطى يف الثالوث

 من اآلب

 باالبن

 يف الروح القدس

 وكما أن النعمة املعطاة هي من اآلب باالبن،

ركة يف العطية إالَّ بالروح القدس؛ ألننا حينما هكذا، فإنه ال يكون لنا ش
 .)١(نشرتك فيه تكون لنا حمبة اآلب ونعمة وشركة الروح القدس نفسه"

هـذا جيعلنـا نقـف بـذات صـالبة القــديس أثناسـيوس الـذي رفـض تقسـيم الثــالوث،  
ل وهــو التقســيم الوافــد مــن الوثنيـــة، والــذي جعلتــه األريوســية تعليمـــاً خاصــاً هبــا. وهنــا نقـــو 

ــمون الثــالوث إىل عــدٍل، ورمحــٍة  إىل إلــٍه غاضــٍب، وابــٍن مغضــوٍب عليــه،  –لكــل الــذين يقسِّ
ــــا الــــذين أخــــذوا هرطقــــة  أ�ــــم عــــادوا إىل الوثنيــــة حتــــت ســــتار عقيــــدة الكفــــارة والفــــداء. وأمَّ

فيقـــول هلـــم معلمنـــا  energy"أنوميـــوس" الـــيت تفصـــل بـــني اجلـــوهر واألقنـــوم والقـــوة الفاعلـــة 
 س:العظيم أثناسيو 

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

 األقانيم متنوعة وجمزَّأة)،

 .٨٦، ص ٣٠: ١) املرجع السابق ١(
                                                           



٣٩ 

 .)١(ولكن، ما يُعطى، إمنا هو يُعطى يف الثالوث، والكل من اهللا الواحد"

ويــأيت حتــذير القــديس أثناســيوس بــأن تقســيم الثــالوث يف عقــول اهلراطقــة يفصــلهم 
 .)٢(احلياة اإلهلية عن

 وعندما يشرح الربكة الرسولية يف الرسالة الثالثة، يقول: 

 "عندما نشرتك يف الروح، تكون لنا نعمة الكلمة،

 ويف الكلمة تكون لنا حمبة اآلب،

 .)٣(وكما أن نعمة الثالوث واحدة، كذلك فالثالوث غري منقسم"

 اإلميان بالثالوث:وعلينا أن نالحظ عبارة القديس أثناسيوس عن  

 .)٤("هذا هو إميان الكنيسة اجلامعة؛ ألن الرب أسسها وأصلها يف الثالوث"

 ثانياً: بشارة المالك لوالدة اإلله

 وهنا نرتك الشرح للقديس أثناسيوس: 

"حينما أُرسل املالك جربائيل ليعلن حلول الكلمة عليها قال: "الروح القدس 
الروح كان يف الكلمة، وأضاف  (املالك)  )، عاملاً أن٣٥: ١حيل عليك" (لو 

)؛ ألن املسيح هو "قوة اهللا وحكمة ٣٥: ١مباشرًة "وقوة العلي تظلُِّلِك" (لو 
 ).وماذا يعين هذا؟١٤: ١كور   ١اهللا" (

 .٨٧ – ٨٦، ص ٣١: ١) املرجع السابق ١(
 .٩٢ ، ص٣٣: ١) املرجع السابق ٢(
 .١١٦، ص ٦: ٣) املرجع السابق ٣(
 .١١٧ – ١١٦، ص ٦: ٣) املرجع السابق ٤(

                                                           



٤٠ 

"وإذا كان الروح يف الكلمة، فمن الواضح أيضًا أن الروح كان يف اهللا أيضاً 
 .)١(بالكلمة"

يرى بروح النبوة اهلجوم علـى الـروح القـدس بواسـطة  وكأن القديس أثناسيوس كان 
 بعض اإلكلريوس، فكتب يقول:

 "وباملثل، عندما يصري الروح فينا،

 عندئٍذ يأيت االبن واآلب ويصنعون منزًال فينا؛

 لوهته واحدة،إألن الثالوث غري منقسم؛ ألن 

 .)٢()"٦: ٤ويوجد إله واحد "على الكل وبالكل ويف الكل" (أف 

 سر المعمودية ثالثاً:

يؤكــد القــديس أثناســيوس اإللوهــة الواحــدة للثــالوث؛ ألن هــذا هــو أســاس انضــمام  
 املسيحي إىل الكنيسة جسد املسيح:

"ألوهة واحدة يف الثالوث (أي) يف اآلب، ويف االبن، ويف الروح القدس 
 .)٣(نفسه، ويف الثالوث نفسه معمودية واحدة وإميان واحد"

الواحد هو رجاء كل من ينال سـر املعموديـة. ولـذلك يسـأل  هذا اإلميان بالثالوث 
أثناســــيوس الســــؤال الــــذي ال بـُـــد أن يســــمعه ذلــــك اجليــــل الــــذي مســــع احلــــرب علــــى الــــروح 

 القدس:

 .١١٦، ص ٦: ٣) املرجع السابق ١(
 .١١٦، ص ٦: ٣) املرجع السابق ٢(
 .١٢٣ – ١٢٢ص  ٣: ٤) املرجع السابق ٣(



٤١ 

"أُي روٍح آخر أخذه هؤالء غري الروح القدس الذي يُعطى للذين يؤمنون 
 .)١(ويُولدون ثانيًة بغسل امليالد الثاين؟"

 .)٢(اهللا"ألننا "نتجدد بروح 

ألن الروح القدس "هو الذي فيه بواسطة الكلمة يكمل اآلب كل األشياء 
 .)٣(وجيددها"

وجيب أن نضيف هنا القاعـدة اإلميانيـة اخلاصـة بعمـل الثـالوث يف التقـديس؛ أل�ـا  
متــس قــدس أقــداس احليــاة الكنســية، وهــي األســرار ال ســيما اإلفخارســتيا، إذ يقــول معلمنــا 

بــدون الوقــوع يف خطـــر االبتعــاد عــن األرثوذكســية، وإن التفكــري الســـليم  الكبــري إن التعلــيم
 القانوين اخلاص باإلميان هو:

 .)٤("نؤمن بقداسة واحدة نابعة من اآلب باالبن يف الروح القدس"

هـــذه القداســـة تصـــل إلينـــا مـــن مصـــدر واحـــد هـــو الثـــالوث، وهـــي آتيـــة وُمعَلنـــة يف  
 ؤكد القديس أثناسيوس بعد ذلك مباشرًة:االبن، وتُعطى بالروح القدس، ولذلك ي

"ألنه كما أن االبن هو االبن الوحيد، هكذا أيضًا الروح الذي يُعطى ويُرَسل 
 .)٥(باالبن"

أو القــــدرة  dynamisهــــي مصــــدر القـــوة الفاعلــــة  ousiaووحـــدة جــــوهر الثـــالوث  
ـــالوث الواحـــد energiaالفاعلـــة  ـــالوث، ووحـــدة عمـــل الث هـــو  ألن عـــدم انقســـام جـــوهر الث

الـــذي جيعـــل القـــوة الفاعلـــة أو القـــدرة الفاعلـــة هـــي عمـــٌل واحـــد الـــيت حتيـــي الكـــل وتقـــدس 

 .٣٣ص  ٤: ١) املرجع السابق ١(
 .٤٤ص  ٩: ١) املرجع السابق ٢(
 .٤٤ص  ٩: ١) املرجع السابق ٣(
 .٦٦ص  ٢٠: ١) املرجع السابق ٤(
 .٦٧ – ٦٦ص  ٢٠: ١) املرجع السابق ٥(



٤٢ 

 كاآليت:  ٣١الكل، ولذلك يؤكد نفس التعليم الرسويل يف الفقرة 

"فعل الثالوث هو واحد ... ألنه ال يوجد شيء مل ُخيلق ويُعطى القدرة على 
هكذا يرتل يف املزامري: "بكلمة البقاء بالقدرة الفاعلة إالَّ بالكلمة ويف الروح، و 

 .)١()"٦: ٣٢الرب صنعت السموات وبروح فيه كل جنودها" (مز 

وســـوف يــــدرك القـــارئ أن االبــــن الوحيـــد مل يرســــل مواهـــب لكــــي يشـــتت وحــــدة  
الكنيسة، بل أرسـل الـروح القـدس. وكلمـات القـديس أثناسـيوس قاطعـة مثـل سـيف التعلـيم 

 :الرسويل

). ٧: ١٦ول: "إن ذهبت أُرسل املعزِّي" (يو "االبن يرسل الروح، فهو يق
)، بينما الروح ٤: ١٧واالبن ميجد اآلب قائًال: "أيها اآلب أنا جمَّدتك" (يو 

 .)٢()"١٤: ١٦ميجِّد االبن؛ ألنه يقول: "ذلك ميجدين" (يو 

حسـب ادعـاء –وحتماً إن كان الروح القدس ميجِّد االبن، فهـذا لـيس جمـداً بشـرياً  
بــــل هــــو جمــــد الثــــالوث الواحــــد غــــري  –تأليــــه اإلنســــانكتابــــه عــــن الثالــــث يف  األنبــــا شــــنودة 

 املنقسم. مث خيتم القديس أثناسيوس هذه الفقرة بقوله:

"فإن الروح يأخذ من االبن ألنه يقول: "ألنه يأخذ مما يل ويعطيكم" (يو 
 .)٣(حسب األصل اليوناين)" ١٤: ١٦

 )٤(رابعاً: معمودية الرب يسوع في نهر األردن

مل يأخــــذ الــــرب يســــوع موهبــــة أو مواهــــب الــــروح القــــدس؛ ألن التعلــــيم الرســــويل  

 .٨٧ – ٨٦ص  ٣١: ١) املرجع السابق ١(
 .٦٧ص  ٢٠: ١) املرجع السابق ٢(
 .٦٧ص  ٢٠: ١) املرجع السابق ٣(
 ) راجع دراستنا: ملاذا اعتمد يسوع؟ منشورة على موقع الدراسات القبطية والالهوتية.٤(

                                                           



٤٣ 

–واضح، فقد "ُمِسَح" يسوع، وصار باملسحة "املسيح"، مسحه الروح القدس، وكنـا حنـن 
الــذين اغتســلنا فيــه وُمِســحنا فيــه، بــل كنَّــا حنــن الــذين يف  –كمــا يقــول القــديس أثناســيوس

 املسيح تقدَّسنا فيه:

يقال عنه إنه ُميسح بالروح القدس حىت يبين أو "يؤسس" فينا  "ألنه كإنسانٍ 
 .)١(حنن البشر ُسكىن الروح، وجيعل هذه الُسكىن كعالقة مألوفة"

 وبكلمات قاطعة يقول أثناسيوس عن الرب نفسه: 

"أنا نفسي أُعطي ذايت الروح، أنا الذي ِصرُت إنساناً أتقدَّس فيه لكي يتقدَّس 
 .)٢(اجلميع يفَّ"

 مث 

"إن نزول الروح عليه يف األردن، إمنا كان نزوًال علينا حنن بسبب اختاذه 
 .)٣((لبسه) جسدنا ... من أجل تقديسنا من جديد"

 مث 

"لكي نشرتك يف مسحته، ولكي يقال عنَّا: "ألستم تعلمون أنكم هيكل اهللا، 
). فحينما اغتسل الرب يف األردن  ١٦: ٣كور ١وروح اهللا يسكن فيكم (

 .)٤(كنَّا حنن الذين نغتسل فيه وبواسطته"  كإنسان،

 مث 

 .١١٥الطبعة الثالثة ص  -مركز الدراسات اآلبائية  – ٦٤، سلسلة نصوص آبائية رقم ٤٦: ١األريوسيني ) ضد ١(
 .١١٥ص  ٤٦: ١) املرجع السابق ٢(
 .١١٥ص  ٤٧: ١) املرجع السابق ٣(
 .١١٦ – ١١٥ص  ٤٧: ١) املرجع السابق ٤(

                                                           



٤٤ 

"وحينما اقتبل الروح، كنَّا حنن الذين صرنا مقتبلني للروح بواسطته ... إذن 
فمن ذلك (أي مبعمودية الرب ومسحته) بدأنا حنن ننال املسحة واخلتم، كما 

)، والرسول ٢٠: ٢يو ١يقول يوحنا: "أنتم لكم مسحة من القدوس" (
 .)١()"١٣: ١ختمتم بروح املوعد القدوس" (أف يقول: "أنتم 

وهنــا نشــري إىل أن املســحة، وبشــكل خــاص، اخلــتم، هــو االســم الطقســي القــدمي  
جــــداً ملســــحة املــــريون، وذلــــك كمــــا شــــرحنا يف دراســــتنا عــــن املعموديــــة يف القــــرون اخلمســــة 

 .)٢(األوىل

  

 .١١٦ص  ٤٧: ١) املرجع السابق ١(
 على موقع الدراسات القبطية واألرثوذكسية. ) ميكن مراجعة هذه الدراسة منشورة٢(

                                                           



٤٥ 

 الفصل الرابع

 الرب يسوع المسيح َقِبَل الروح القدس ألجلنا

ال شك أن معمودية الرب يسوع هي عيد "الظهـور اإلهلـي" للثـالوث، ولكـن هـذا  
"الظهــور"، لـــيس جمـــرد "اســـتعراض" للثـــالوث؛ ألن ركنـــاً مــن أركـــان هـــذا الظهـــور لـــيس جمـــرد 
ـــارة اإلجنيـــل:  ـــروح القـــدس علـــى املســـيح حســـب عب ـــروح القـــدس، بـــل "اســـتقرار" ال نـــزول ال

ازالً مثل محامة من السـماء واسـتقر عليـه ... تـرى "وشهد يوحنا قائًال إين قد رأيت الروح ن
–). واســتقرار الــروح القــدس علــى يســوع ٣٣ - ٣٢: ١الــروح نــازالً ومســتقراً عليــه" (يــو 
ــ –حســب شــرح القــديس أثناســيوس ٌس علــى حقيقيــة ثبــات اللوغــوس املتجســد وعــدم مؤسَّ

ه. ويقول أثناسيوس:  تغريُّ

لبعض تعدوا الوصية، والبعض اآلخر "ألنه مبا أن طبيعة املخلوقات متغرية، فا
متردوا ... لذلك كان ضرورياً أن يأيت واحٌد غري متغريِّ لكي حيصل البشر على 
عدم تغريُّ بر اللوغوس كصورة ومثال ملا ستكون عليه ثبات الفضيلة ... ألنه 

)، تعرَّض للتغيري، وبسبب اخلطية ٤٥: ١٥كور ١مبا أن اإلنسان األول آدم (
)، لذلك السبب عينه جاء آدم الثاين غري ١٢: ٥ىل العامل (رو دخل املوت إ

املتغريِّ ... أما الرب فلكونه غري متغري وثابت، تصري احلية عاجزة يف حيلها 
ضد اجلميع؛ ألنه عندما سقط آدم يف العصيان "اجتازت اخلطية إىل مجيع 

ونقل )، ولكن حينما صار الرب إنساناً، حطَّم احلية، ١٢: ٥الناس" (رو 
 .)١(قوته العظيمة إىل مجيع الناس"

 .١٢٣ – ١٢٢ص  ٥١: ١) ضد األريوسيني ١(



٤٦ 

فقـد آدم ُســكىن الـروح القــدس بســبب السـقوط، وهــي أحــد جوانـب تعلــيم كنيســة  
اإلســـــكندرية الـــــذي ُدوَِّن يف كـــــل كتابـــــات آبـــــاء اإلســـــكندرية، وســـــوف نكتفـــــي بالقـــــديس 

 أثناسيوس والقديس كريلس الكبري:

 أوًال: شهادة القديس أثناسيوس:

كن مبا أ�م ليسوا أبناء لالروح حسب الشركة ... و  "إن البشر نالوا -١
 .)١(حبسب الطبيعة، لذلك فإ�م عندما يتغريون يُنزع منهم الروح ويتربأ منهم"

 .)٢(س اجلميع بالروح""لقد صار يسوع ممسوحاً بالروح القدس؛ لكي يقدِّ  -٢

 .)٣("فقد جاء لكي يعطي الروح القدس للجميع" -٣

 كيرلس:ثانياً: شهادة القديس  

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

، ووضـع لـه العنـوان التـايل: "الـروح القـدس يف )٤(معمودية الرب يسوع يف شرح إجنيـل يوحنـا
 بل بالشركة حسب اجلوهر وحسب الطبيعة". االبن ليس بالشركة من اخلارج،

وتعبـري "الشـركة مـن اخلـارج" تعبـري هــام يؤكـد بـه اآلبـاء أن شـركتنا يف الـروح القــدس  
 هي شركة خارجية، وذلك لألسباب اآلتية:

 .١٠١ص  ٣٧: ١) ضد األريوسيني ١(
 .٣٤طبعة ثالثة منقحة، ص  - ١٤: ٢) ضد األريوسيني ٢(
 .٤٠ص  ١٨: ٢) ضد األريوسيني ٣(
 Peterاجلزء األول، حتقيق  –لكنائس الشرقية" ) راجع الرتمجة احلديثة إىل اإلجنليزية اليت نشرت يف سلسلة "مكتبة ا٤(

Farrington 

                                                           



٤٧ 

الختالف جـوهر وطبيعـة اإلنسـان عـن طبيعـة الـروح القـدس، وهـذا يعـين أ�ـا  -١ 
 يوجــد جــوهر واحـد جيمــع اهللا واإلنســان، بــل ليسـت شــركة حســب اجلــوهر الواحـد؛ ألنــه ال

 يوجد جوهر واحد للبشر، وجوهر واحد للثالوث.

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

ووجودهــا؛ ألن وحــدة الطبيعــة ال حتتــاج إىل نعمــة، بــل مــا هــو يف هــو ســبب عمــل النعمــة 
الطبيعـة خــاص بعمـل وصــفات هـذه الطبيعــة، ولـذلك النعمــة عطيـة لــيس هلـا عالقــة بطبيعــة 

 .)١(اإلنسان

لقــد كتــب القــديس كــريلس هــذا الفصــل بالــذات ضــد أريــوس ونســطور، ومــن هــذا  
 الفصل نقدم هذه املقاطع:

 بإخالء االبن لذاتهالمقطع األول: وهو خاص 

"مبا أن كلمة اهللا تأنس، فقد تقدَّس أيضًا باقتبال الروح القدس، لكن قبل 
) ... ما أعظم هذا العمل ٦: ٢جتسده كان يف صورة ومساواة اآلب (فلييب 

العجيب؛ ألن االبن املساوي هللا اآلب والذي له ذات طبيعة اآلب، ومن 
زل إىل حقارتنا وأخذ صورة العبد أجل حمبته مل خيتلس هذه املساواة، بل ن

 وأخلى ذاته لكي يتأنس ...".

 المقطع الثاني: وهو خاص بخلق اإلنسان على صورة اهللا

وهو أكثر بين البشر الذين  –"يقول الكتاب األول من كتب موسى اخلمسة 
)، ولكن ٢٦: ١إن اهللا "خلق اإلنسان على صورته" (تك  –عرفوا اهللا 

) مل يذكر أحٌد قبل األنبا شنودة أن الشركة يف الالهوت تعين أن ُيصبح اإلنسان إهلًا موجودًا يف كل مكان ... إخل ١(
 ذلك من صفات الالهوت، وتبعه يف ذلك دون دراسة ومتحيص األنبا بيشوي.

                                                           



٤٨ 

بالصورة اإلهلية. وقد علَّمنا موسى نفسه بقوله إن  Sealedبواسطة الروح ُخِتَم 
اهللا "نفخ يف أنفه نسمة احلياة"، وعلى الفور بدأ الروح يف وقت واحد أن 

 .)١(يعطي معاً احلياة لكيان (آدم)، وبعمل إهلي يطبع صورته عليه (آدم)"

وهنــــا جيـــــب أن نســـــأل: مـــــا هـــــي عالقــــة خلـــــق اإلنســـــان األول مبعموديـــــة الـــــرب؟  
 جلواب هو للقديس كريلس:وا

حافظًا العطية  –كما هو مكتوب   –"كان اإلنسان األول يف الفردوس 
وساميًا بالصورة اإلهلية اليت ُخلق عليها بواسطة الروح القدس الذي حلَّ فيه. 
ولكن عندما فسد بغواية الشيطان وبدأ حيتقر خالقه ويتعدى الناموس الذي 

ليه، أخذ اهللا النعمَة منه،، والذي ُخِلَق ليكون أُعطى إليه، وأحزن اهللا احملسن إ
حيًا مسََِع ألول مرة "تراب أنت وإىل الرتاب تعود". ومن هنا تغريَّ مثال اهللا 
الذي تلوث باخلطية، وبدأ املثال يضمحل، ومل يُعد اخلتم منرياً، بل اظلََّم 
بسبب التعدي. وعندما ازداد جنس البشر يف التعدي ووصلوا إىل أقصى 

وبصورة تامة، ُجرِّدت  )٢(درجات االحنطاط، وسادت عليهم مجيعًا اخلطية
نفس كل إنسان، وفقدت بذلك طبيعة كل إنسان النعمة القدمية، فارق الروح 
القدس الكل، وسقطت الطبيعة اإلنسانية العاقلة إىل أحط درجات الغباء 

."... 
امل الفاسد، وألنه "ولكن صانع الكل، بعد زمان احتمال طويل َحزَِن على الع

صاحل، وكراٍع صاٍحل، أسرع لكي جيمع القطيع الضال الذي على األرض، وقرر 
الطبيعة اإلنسانية وجيددها ويردها إىل الصورة  trans - elementأن يبدل 

بالروح؛ ألنه مل تكن هناك وسيلة أخرى ممكنة إلعادة اخلتم اإلهلي مرة ثانية 
"...)٣(. 

 .١٣٦ – ١٣٥املرجع السابق ص ) ١(
 راجع جتسد الكلمة للقديس أثناسيوس.) ٢(
اجلزء األول،  –اليت نشرت يف سلسلة "مكتبة الكنائس الشرقية"  ،راجع الرتمجة احلديثة إلجنيل يوحنا إىل اإلجنليزية) ٣(

                                                           



٤٩ 

 عيدت إلينا النعمة غير المغلوبة؟المقطع الثالث: كيف أُ 

"كيف يغرس فينا النعمة غري املغلوبة؟ أو كيف يتجذَّر (من اجلذر) الروح يف 
اإلنسان؟ وبأي وسيلة أُعيد جتديد الطبيعة إىل حالتها األوىل؟ هذه أسئلة 

 تستحق اإلجابة"

خيتار اإلنسان األول ترايب؛ ألنه ُخِلَق من تراب، وأُعطي له القدرة على أن  -أ
 اخلري أو الشر، وباالختيار يصبح سيد أيهما (اخلري أو الشر).

لكنه أُِسَر مبكٍر مرير، ومال إىل العصيان، وسقط يف األرض، األم اليت  -ب
 نشأ منها وساد عليه اآلن الفساد واملوت.

 وورَّث إىل اجلنس البشري كله حكم املوت. -جـ

راك إىل ما هو أسوأ، وملك املوت، ومنا الفساد، وانتشر فينا، واحندر اإلد -د
وبشكل تام صارت الطبيعة اإلنسانية عارية من الروح القدس الذي سكن فيه 

 (عند خلقه).

 .)١("مل حيفظ اإلنسان األول النعمة اليت أعطاها اهللا له" -هـ

 المقطع الرابع: تدبير الخالص

رسل إلينا ابنه الوحيد "دبَّر اهللا اآلب أن يرسل إلينا من السماء آدم الثاين، فأ -أ
 يف شكلنا، وهو الذي ال يعرف التغريُّ أو التحول، بل ال يعرف اخلطية مطلقاً".

"وكما بسبب معصية األول، صار (آدم الثاين) خاضعًا للحكم اإلهلي  -ب
 لكي بطاعة الثاين ننجو من اللعنة وتباد شرورها".

 .١٣٦ص 
 .١٣٧ – ١٣٦) املرجع السابق ص ١(



٥٠ 

"ولكن عندما جاء كلمة اهللا وتأنَّس، اقتبل الروح من اآلب كواحٍد منَّا  -جـ
ولكن  –ومل يقتبل الروح لذاته كمن هو حمتاج ألنه ُمعطي الروح  -حنن البشر 

مبا أنه هو الذي ال يعرف خطية، قبله (أي الروح) كإنسان حيفظ الروح 
يت فارفتنا. لذلك السبب من جديد فينا النعمة ال in rootلطبيعتنا ويعيد غرس 

قال املعمدان القديس متنبئًا "رأيت الروح نازًال من السماء  –كما أعتقد   –
واستقر عليه"؛ ألن الروح هرب منَّا بسبب اخلطية، ولكن ملَّا جاء الذي ال 

 accustomedيعرف خطيًة، وصار بشراً وكواحٍد مثلنا، جاء الروح لكي يتعوَّد 
ال توجد مناسبة أو سبب ألجله يفارقه (أي يسوع)  أن يسكن فينا حنن ألنه

 .)١(الروح"

 المقطع الخامس: نحن نأخذ الروح القدس من المسيح

"هكذا كانت أحدى نتائج السقوط، مفارقة أو هروب الروح القدس من 
الطبيعة اإلنسانية، وهو السبب الكامن وراء صراخ داوود "روحك القدوس ال 

يف التدبري جاء الروح ليمسح يسوع ويعلنه )، ولكن ٥١تنزعه مين" (مز 
مسيحًا بشكل خاص، أي املخلِّص الذي سوف يعيد الروح القدس 

 .)٢(لإلنسانية"

ويف هذا املقطع يضع القديس كـريلس األسـاس الالهـويت لشـركتنا يف الـروح القـدس  
 هكذا:

"لذلك يف ذاته قَِبَل الروح القدس ألجلنا لكي جيدد لطبيعتنا الصالح  -أ

 .١٣٧) املرجع السابق ص ١(
تلك احملاولة الشيطانية اليت  -املرجع السابق. هنا جيب أن نقول لكل من ينادي بعدم ُسكىن الروح القدس فينا ) ٢(

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

                                                           



٥١ 

: ٨كور ٢لقدمي (الذي فقدناه)؛ ألنه قيل: "الذي ألجلنا افتقر وهو الغين" (ا
ال يعوزه شيء صاحل. وملَّا تأنَّس كان يفتقر إىل   –كإله   –). فهو غين؛ ألنه ٩

كل شيء ... وكما أنه هو احلياة بالطبيعة، ومات باجلسد ألجلنا لكي 
البشر كانوا فيه  ألن كل –يدوس املوت ألجلنا ويقيم الطبيعة كلها معه 

هكذا أيضًا يقبل الروح ألجلنا لكي يقدس طبيعتنا   –عندما صار إنسانًا 
كلها. لقد جاء ال لكي ينال هو ذاته فائدة، بل لكي يصبح لنا مجيعاً 

 "الباب"، و"البدء"، و"الطريق" إىل كل اخلريات السماوية".

أن يتأمل كواحٍد "وإذا مل يكن له مسرة (أو إرادة) ألن يقبل كإنسان أو  -ب
من البشر، فكيف ميكن أن يقال إنه "أخلى ذاته"؟ أو كيف ميكن لـ "صورة 

 .)١(العبد" إذا مل تكن هلذا العبد احتياجات؟"

  

 .١٣٨ – ١٣٧) املرجع السابق ص ١(
                                                           



٥٢ 

 الفصل اخلامس

 نسمة الحياة،عودة إلى 

 نفخة الروح القدسأو 

مــن البحـث املـذكور: "إن الســيد املسـيح مل يــنفخ ذات  ١٣املطـران يف ص دَّعي يـ
جــوهر أقنــوم الــروح القــدس يف وجــه تالميــذه، ولكنــه نفــخ ســلطانه ومواهبــه املختصــة باحلــل 
والـــربط، وغفـــران اخلطيـــة (مثـــل نفخـــة رئـــيس الكهنـــة يف ســـيامة الكـــاهن)". ولـــذلك حينمـــا 

ب املقـدس، فإنـه يـذكر مـع أداة التعريـف (الـروح يُذكر أقنوم الـروح القـدس يف ذاتـه يف الكتـا
ــا حينمــا يــذكر الــروح القــدس مــن جهــة مواهبــه وســلطانه وعطايــاه، فيــذكر  القــدس) ... أمَّ
بــدون أداة التعريــف (روح قــدس) ... لــذلك فــإن الرتمجــة الصــحيحة لقــول الســيد لتالميــذه 

قدســاً)، واملقصـــود  (أقبلــوا روحــاً  ٢٢: ٢٠عنــدما نفــخ يف وجــوههم هــي مثلمــا ورد يف يــو 
 بذلك هو موهبة الكهنوت اليت هي من مواهب الروح القدس والكنيسة.

وإذا كنـــا يف الصـــفحات الســـابقة قـــد انتهينـــا مـــن الـــرد علـــى ادعائـــه اخلـــاص بـــأداة 
التعريف ألـ وأمهية وجودها أو عدم وجودها يف الداللة على نفس أقنوم الـروح القـدس، وأنـه 

الـرب احمليـي، وهـو املقصـود مـن أيٍّ مـن التعبـريين، بقـى لنـا هنـا ال يوجد غـري الـروح القـدس 
التأكيــد علــى أننــا ال نأخــذ مواهــب أو عطايــا فقــط حبلــول الــروح القــدس، بــل نأخــذ الــروح 
القدس نفسه. وليس ما نقوله جبديـد، بـل هـو تسـليم آبـاء اإلسـكندرية منـذ القـرون األوىل، 

يف مصــر؛  -)١(باللغــة العربيــة-ا يصــدر حــىت ولـو كــان املطــران قــد أجهــد نفســه يف متابعـة مــ

من إجنيل يوحنا عن اإلجنليزية، ومت نشرها بعنوان آالم املسيح  ٢١ – ١٨) قمنا بتعريب وشرح اإلصحاحات ١(
وما بعدها. ميكن أيضاً مراجعة  ١١٠، ص ١٩٧٧وقيامته يف إجنيل القديس يوحنا، للقديس كريلس السكندري، إبريل 



٥٣ 

ألمكنه بأقل جهد أن يتحقق من معىن نفخة رب اجملد لتالميذه بعـد القيامـة، ومـا إذا كـان 
املقصــود منهــا إعطــاء موهبــة خاصــة بــالكهنوت أم هــي عطيــة الــروح القــدس نفســه إلعــادة 

علمـي أو إميــاين جتديـد اخلليقـة، وأن يكفـي نفســه مؤنـة حتمـل مسـئولية رأي خــاص ال سـند 
 له أمام اهللا وأمام الكنيسة اليت أقامه فيها اهللا أسقفاً.

وكـــان ميكننـــا أن نكتفـــي بشـــهادة القـــديس كـــريلس الكبـــري يف شـــرحه لـــنص يوحنـــا 
، إالَّ أننــا فضَّــلنا أن نضــع أمــام القــارئ تســليم آبــاء اإلســكندرية، حــىت ال يعتقــد ٢٢: ٢٠

ل لــه، فقـد ربــط آبـاء اإلســكندرية بـني تكــوين أحـد بــأن شـرح القــديس كـريلس، فريــد ال مثيـ
 .٢٢: ٢٠، ويوحنا ٧: ٢

 المسيح يُعطي نسمة الحياة بعد القيامة:

يــتكلم عــن "الــروح القــدس"، ولـــيس  ٢٢: ٢٠املــدهش حقــاً هــو أن نــص يوحنـــا  
مـة أورجيينـوس؛ ألن غيـاب  "روح قدس"، وذلـك عنـد كـل آبـاء اإلسـكندرية ابتـداًء مـن العالَّ

 ألــ مل يكن له أي معىن الهويت عندهم.أداة التعريف 

 :أوريجينوسالعالَّمة 

"وبعد قيامة املخلص، وعندما مضت األشياء القدمية، وصارت كل األشياء 
خلِّص للرسل الذين جتددوا باإلميان بالقيامة؛ 

ُ
الروح أقبلواجديدٍة، يقول امل
 ).٧: ٣: ١القدس" (املبادئ 

 ديديموس الضرير:

الروح القدس الذي فقدناه  -حسب إجنيل يوحنا- يعيد إلينا الرب ثانيةً  "ومرةً 

، ص ٢٠١٢، املركز األرثوذكسي للدراسات اآلبائية، ١٦٨شرح إجنيل يوحنا، اجمللد الثاين، سلسلة نصوص اآلباء 
 وما بعدها. ٥٠٤



٥٤ 

الروح القدس"  أقبلوا :باخلطية األوىل، وينفخ على وجوه التالميذ ويقول هلم
 ).١٢: ٢(الثالوث 

 :السكندري القديس كيرلس

وبسبب املعصية سقط اإلنسان حتت سلطان املوت، لكِّن خملصنا مرًة ثانيًة، "
القدس ِمن خالل عالمٍة ظاهرٍة، أي نفخته عندما ينفخ على يُعطي الروح 

. ألن موسى كتب عن .التالميذ القديسني باكورة مثار الطبيعة اجلديدة .
إن اهللا نفخ يف أنف آدم نسمة احلياة .. وكما خلق اإلنسان  :خلقتنا األوىل

ىل ليكون صورة خالقه، هكذا حنن أيضًا بشركتنا يف الروح، يتحول اإلنسان إ
 ).٢٢: ٢٠يوحنا  إجنيلمثال خالقه" (تفسري 

بعــد أن شــرح القــديس كــريلس الســكندري رد عطيــة احليــاة اجلديــدة ونســمة احليــاة  
الـيت فُِقـدت، وردهـا الــرب يسـوع نفسـه، فإنــه مل يـنس أن يـذكر إقامــة الرسـل بواسـطة الــروح 

مت لـه خطايـاه تغفـر القدس لرعاية الكنيسـة؛ ألن الـرب قـال: "اقبلـوا الـروح القـدس، مـن غفـر 
 له ومن أمسكتموها عليه أُمسكت"، فيقول:

"وعندما أعطى املسيُح الروَح هلم قال من غفرمت له خطاياه ُغفرت ... لكن 
اهللا احلي هو القادر والقوي على أن يعطي اخلطاة غفران اخلطايا، ومن ميكنه 

فسه؟ وميكن أن يغفر تعدي اخلطاة ضد الشريعة اإلهلية، إالَّ واضع الشريعة ن
باملقارنة مبا حيدث يف احلياة اإلنسانية.  -إذا أردمت-أن نرى معىن الكلمات 

ألن من يتعدى شريعة امللوك األرضيني وأن ميحو ما حددته إرادة القضاء 
واألحكام إالَّ الذي له اهليبة والكرامة امللوكية؟ ... فأي معىن إذن أعطى 

ة اهللا وحده؟ الكلمة الذي يف اآلب املخلص لتالميذه الكرامة اخلاصة بطبيع
ال ميكنه أن خيط ألنه فعل ذلك فعًال، وما يفعله إمنا يفعله حسناً. فقد رأى 
أنه من الصواب أن الذين نالوا الروح الذي فيه هو الذي هو اهللا والرب أن 

ألن الروح يكون هلم القوة على أن يغفروا وميسكوا اخلطايا على من أرادوا 



٥٥ 

، رغم أن العمل فيهم هو الذي يغفر أو ميسك حسب إرادتهالقدس الساكن 
 ).٦٨٠: ص ٢يتم بواسطة إنسانية" (جملد 

 فهل جيوز لعاقل أن يقول إن غفران اخلطايا، وهو عمل اهللا يتم بروح قدس؟ 

 ويكمل القديس كريلس الشرح قائالً بعد ذلك مباشرًة: 

هم  -كما أعتقد-ريقتني "الذين نالوا روح اهللا يغفروا أو ميسكوا اخلطايا بط
يدعون إىل املعمودية الذين تأهلوا للسر بعد تنقية حياهتم، وبعد أن التزموا 
باإلميان. ومينعون ويرفضون أولئك الذين مل يستحقوا النعمة اإلهلية، أو مبعىن 
آخر هم يغفرون أو ميسكون اخلطايا بعد إنذار الذين خيطئون من أوالد 

 فران عندما يتوبون" (املرجع السابق).الكنيسة، ومينحوا هلم الغ

أرجو أن يعود األنبا بيشوي عـن خطـأه؛ ألنـه جحـد نعمـة الكهنـوت العامـل فيهـا  
 الروح القدس نفسه حسب صالة التحليل يف الكنيسة أم الشهداء.

 البابا يوحنا الثالث:

"عندما أخطأ آدم، فارقه الروح القدس، وفارق كل إنساٍن إىل اليوم الذي جاء 
. ألن .يه الرب، فأعاد الروح إلينا مرًة أُخرى بواسطة املعمودية املقدسة .ف

الروح  أقبلوااملسيح بعد قيامته ِمن األموات، نفخ على وجوه تالميذه وقال: 
القدس الذي نفخته على وجه آدم وفقده باخلطية، ولكن اآلن يقبله ِمن 

 ).١٢املرجع السابق ص  -جديد" (أسئلة ثيؤدور 

 إلسكندرية كما يشرحه القديس كيرلس السكندري:تعليم ا

وذكر أن اهللا نفخ يف أنف اإلنسان نسمة  ."كتب موسى عن خلقتنا األوىل
 .وكما حدث يف البدء عندما ُكوَِّن اإلنسان، هكذا أيضًا يف التجديد .احلياة



٥٦ 

وكما ُخِلَق حسب صورة خالقه، هكذا أيضًا اآلن بالشركة يف الروح القدس، 
ألن الروح يطبع صورة املخلص على قلوب  ؛تحوَّل) إىل شبه خالقهيتجدد (ي

ألن بولس يقول  ؛وهذا بكل يقٍني، موضوٌع ال يقبل اجلدل .الذين يقبلونه
 :صراحًة ُمعلِّماً الذين بالضعف سقطوا يف حفظ الشريعة قائًال هذه الكلمات

: ٤م" (غال "يا أوالدي الذين أمتخض هبم مرًة ثانيًة حىت يتصور املسيح فيك
ن املسيح لن يتكَّون فيهم إالَّ بالشركة يف الروح القدس إ). وهو يقول ١٩

ِلَدت إىل وباحلياة حسب شريعة اإلجنيل. وهكذا كما يف باكورة اخلليقة اليت وُ 
وِمن  .ِمن جديٍد روحه يف تالميذه غرسُ جمد عدم الفساد وإىل صورة اهللا، يَ 
هي أنه (املسيح) ِمن فوٍق يعطي لنا الروح النافع لنا أن نفهم هذه احلقيقة، و 

 ).٦٧٦: ص ٢جملد  Puseyنص  ٢٢: ٢٠القدس" (شرح إجنيل يوحنا 

ساس الالهـويت، وهـو أن املعموديـَة هي اليت تشرح األ واملقارنة بني اخللق والتجديد 
"محـيم أو  اسـموهـي أحـد أسـباب إطـالق  .مثـل اخللـق األول، بـل ويفوقـه هي خلـٌق جديـدٌ 

: ٣بـري "جتديـد الـروح القـدس" (تـيطس اغتسال امليالد الثاين"، بـل كيـف ميكـن أن نفهـم تع
 س الـيت أُعطيـت آلدم عنـدما ُخلِـقَ ) بدون العودة إىل النعمة األوىل، أي عطية الروح القد٥

 السقوط، وأصبحت حتتاج إىل (جتديد)؟واليت فقدها ب
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 الفصل السادس

 ،شهادة إنجيل يوحنا

 رح القديس كيرلس الكبيروش

ســـوف نتتبـــع مـــا ورد يف إجنيـــل يوحنـــا مـــع شـــرح القـــديس كـــريلس الكبـــري حســـب  
 ترتيب اإلجنيل نفسه.

"أما كل الذين قبلوه، الذين يؤمنون باسمه، أعطاهم  ١٢: ١يوحنا 
 بناء اهللا".أالقوة (السلطان) ليصيروا 

 شرح القديس كريلس:

جاعالً  عامةً  ومينحه منحةً  ،بالطبيعة "بسلطانه يعطي االبن ما ميلكه وحده
يقونة اإلنسان الرتايب ولن أهذه املنحة أيقونة حملبته للبشر وللعامل. لقد محلنا 

 إذا قبلنا دعوة التبين يف كياننا أل�ا اجملد نستطيع أن نفلت من الفساد إالَّ 
فصرنا نشرتك فيه  ،)٤٩: ١٥كو ١الفائق لإلنسان السمائي (راجع 

تم (خبتم) مشاهبته ونرتفع إىل صورة السمائي اليت بالروح، وحنن خنُ (املسيح) 
لقنا علينا. وعندما نستعيد مجال طبيعتنا خربنا هبا الكتاب املقدس واليت خُ أ

فإننا ُخنلق بواسطة الطبيعة اإلهلية ونصبح أمسى من كل الشرور اليت  ،األوىل
من طبيعتنا بسبب أعظم  وهكذا نرتفع إىل كرامةٍ  ،أصابتنا بسبب التعدي

من الرتمجة الدولية اجمللد األول شرح اجنيل يوحنا  ٦٠املسيح" (راجع ص 
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Ancient Christian Texts  وهي الطبعة احلديثة اليت سوف  ٢٠١٣سنة
 نشري اليها دائماً).

الطبيعـة بــاخلتم الســمائي إن مل يكـن هــو األقنــوم  Sealال خيــتم إذن الـروح القــدس  
 بل روح اآلب. ،فهو ليس روح قدس ،الثالث العامل فينا

 :ويكمل القديس كريلس الشرح

بناء اهللا بسبب أبل سنكون  ،مثله (االبن) تغيريبناء اهللا بال أ"وحنن لن نكون 
 ،ا حننمَّ ، أه به. هو االبن احلقيقي الكائن يف اآلبعالقتنا به وبنعمة التشبُّ 

:  النعمة حسب الكلماتوننال نصيبًا يف ،فقد نلنا التبين بسبب حمبته للبشر
 .س) ٦: ٨١ – ٦: ٨٢(مزمور  "بناء العليأأنا قلت أنكم آهلة وأنتم مجيعاً "

وة إىل جمد أمسى من طبعها بإرادة وموافقة دعُّ مدة فالطبيعة املخلوقة املستعبَ 
أو جملرد  ،هلاً وابناً بإرادة اهللا اآلبإفهو مل يصبح  ،ا االبن اهللا والرباآلب. أمَّ 
شرق من ذات جوهر اآلب وميلك اجلوهر الفائق منا هو مُ إو  ،بمسرة اآل

 ).٦٠الصالح .." (ص 

دة ال ميكـن أن يـتم بواسـطة عمـل آخـر التحول من الطبيعة املخلوقـة املسـتعبَ  ،ذنإ 
) عــن الــوالدة ١٣: ١ولــذلك عنــدما يشــرح القــديس كــريلس (يوحنــا  ،غــري عمــل اهللا نفســه

أو العالقــة الزوجيــة واإلرادة اإلنســانية، بــل مــن  ،حــم)لــيس مــن الطبيعــة املخلوقــة (الــدم والل
 :اهللا يقول القديس كريلس

دوا فهوالء مل يُعمَّ ، دواباملسيح وُعمِّ  باإلميان"أما الذين رُفعوا إىل التبين اإلهلي 
وبواسطة الكلمة الذي  ،منا بواسطة الثالوث القدوس نفسهإو  ،بطبيعة خملوقة

 ،هو الوسيط. فقد مجع ما هو إنساين إىل ذاته بواسطة اجلسد الذي احتد به
فهو هبذه الوسيلة يرفع العبيد  ،اآلب ألنه اهللا بالطبيعةبوألنه متحد بالطبيعة 

وا إىل الكرامة اليت لالبن عُ أل�م دُ  ؛إىل التبين بالشركة يف االبن احلقيقي
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ندعى  باإلميانالذين قبلنا امليالد اجلديد بواسطة الروح  بالطبيعة، ولذلك حنن
 ).٦١وحقاً حنن كذلك" (ص  ،مولودين من اهللا

 :ويكمل القديس كريلس الكبري شرحه مدافعاً عن الروح القدس 

يتجاسرون أن يكذبوا عن الروح القدس   "ولكن حيث أن البعض يف رعونةٍ 
نه غريب متاماً أو  ،نه خملوقإ ويقولون ،كما كذبوا من قبل عن االبن الوحيد

إذا كان  ،صدقائيأوليس واحدًا معه يف اجلوهر .. يا  ،عن جوهر اهللا اآلب
 ،ليس اهللا بالطبيعة وليس من اهللا ،روح اهللا الذايت الكائن معه يف ذات األلوهة

فكيف حنن الذين "ولدنا من اهللا"  ،ومن طبيعة خملوقة ،بل هو آخر غري اهللا
نه يقول أأو  ،جنيلي يوحنا يكذبن اإلإ؟ إما أنكم تقولون بناء اهللاأدعى نُ 

نه أو  ،عندئذ يظهر أن الروح هو اهللا ،احلقيقة وهي فعًال احلقيقة وليست كذبة
 باإلميانب حنن مستحقني ألن نشرتك فيه سَ من اهللا بالطبيعة. وعندما حنُ 

من ) ومولودين ٤: ١بطرس  ٢هلية (نصبح شركاء يف الطبيعة اإل ،باملسيح
 ،ليس ألننا خنطف اجملد الذي يفوق طبعنا ،دعى آهلةولذلك حنن نُ  ،اهللا

"سأسكن فيهم  :ولكن ألن اهللا يسكن ويثبت فينا حسب كلمات النيب
 ).٦٢) (ص ١٦: ٦كو ٢ – ١٢: ٢٦وأسري معهم" (الويني 

 أي اهللا نفسه. ،التبين لن يكون حقيقياً بدون سكىن وعمل الروح القدسإذن،  

 "الكلمة صار جسداً وسكن فينا": ١٤: ١يوحنا 

 :يشرح القديس كريلس سكىن الكلمة فينا على هذا النحو 

أن الكلمة "سكن  -لفائدتنا-عندما يؤكد  ،جنيلي سراً آخر فائق"يعلن لنا اإل
 ،قنومهأنساين قد أخذها يف وخصائص طبعنا اإل ،حنن مجيعاً يف املسيح .فينا"

و يعطي لنا كل غىن ثباته وجمده لطبعنا وهلذا السبب يدعى آدم األخري. ه
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عطى آدم األول الفساد والعار. لذلك سكن أمثلما  ،الذي يشرتك فيه الكل
 ابن اهللا بقوة وعندما "تعنيَّ  .نسان واحدإالكلمة فينا يف كل البشر بواسطة 

صار لكل البشر الكرامة اليت قيلت عن  ،)٤: ١حسب روح القداسة" (رو 
ولكن  ،)٦: ٨٢"أنا قلت أنكم آهلة .." (مزمور  :لماتواحد مثلنا هذه الك

 باإلميان،بناء اهللا أونصبح آهلة و  ،هليةأي مبجده وكرامته اإل ،نسمو بالتشبه به
ا أيها بروحه نصرخ "أبَّ  ،ولذلك "،فهو الذي بالطبيعة ابن اهللا "سكن فينا

 ).٦٤ص املرجع السابق ) (١٥: ٨اآلب" (رو 

 ):٣٣-٣٢: ١معمودية الرب (يوحنا 

لســت أدري كيــف يشــرح املــدافعون عــن هــذا التعلــيم الغريــب والبعيــد عــن التــدبري،  
معمودية الرب يسوع. فقـد ُمسـح بـالروح القـدس ألجلنـا، وألجلنـا قبـل الـروح القـدس لكـي 

 ).٢٧، ٢٠: ٢ يو١يعطي الروح القدس وجيعلنا شركاء له يف مسحته" (

 يسوع؟ ماذا يقول القديس كريلس عن معمودية الرب

"رمبا ضحك أحد اهلراطقة الذين حيبون النقد ويقفز ضاحكًا قائًال: ماذا 
لكي  تنسجونهتقولون يا سادة عن هذا؟ وما هو الربهان الذي سوف 

 ما ُكتب؟ تتجنبوا

ن الروح ينزل على االبن. ها أنتم ترون لقد ُمسح إنه (اإلجنيل) يقول إانظروا 
مل يكن لديه. بل أن املزمور يشهد  بواسطة اهللا اآلب وبكل وضوح أخذ ما

هلك إ"لذلك مسحك اهللا  :على هذا عندما خياطبه (يسوع) هبذه الكلمات
س). فكيف  ٨: ٤٤ – ٧: ٤٥بزيت البهجة أكثر من رفقائك" (مزمور 

وملاذا  ؟يكون االبن من نفس جوهر اآلب الكامل أليس ألنه هو غري كامل
جيب أن نقوله ملن يقلب معاين ُمسح إذا كان كامًال؟ واجلواب على هذا 

له إتعاليم الكنيسة املقدسة ويفسد احلق الذي ُكتب لكن حيث أن اآلب 
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. يوحنا .فهو (أي االبن) ال خيتلف باملرة عن اآلب . ،له بالطبيعةإواالبن 
نه تقدس من اخلارج ألنه أرأى الروح نازًال من السماء على االبن. هذا يعين 

نه (االبن) إس هذا هو الوقت الذي جيب أن يُقال فيه ما ال ميلكه. ألي لَ بِ قَ 
املرجع السابق نه نال كرامة قليلة (أكثر من سائر املخلوقات) .." (إو  خملوقٌ 

٧٩ – ٦٨.( 

 كيف يشرح القديس كيرلس التدبير؟

على صورة ومثال اهللا الذي هو  قَ لِ سان خُ ن"تشهد األسفار املقدسة أن اإل
هو أول كتاب ملوسى الذي  ن يقدم شهادةً وأول مَ  .فوق كل (املخلوقات)

 "الذي هو فوق الكل ألنه يقول "وجبل اهللا اإلنسان على صورته ،عرفه اهللا
نه بواسطة الروح القدس ختم االنسان أمنا وهو الذي علَّ  ،)٢٧: ١(تك 

 ،)٧ ٢ونفخ يف وجهه نسمة احلياة" (تك "ألنه يقول  ؛خبتم الصورة اإلهلية
لق وطبع خامته عليه (اإلنسان) بشكل يناسب يف الذي خُ  احلياةَ  فوضع الروحُ 

عطاه أاهللا. هكذا اهللا الصانع الفائق بعد أن خلق الطبيعة العاقلة من الرتاب و 
ذا حفظ إف –كما هو مكتوب–وصية اخلالص عندما كان يف الفردوس 

بواسطة الروح القدس الذي  خلالقهنسان العطية وصار هبيًا بالصورة االهلية اإل
واحتقر خالقه وداس  ،بعيداً بغواية العدو الشيطان ولكن عندما ضلَّ  ،فيه حلَّ 

عطاها أزته (عن سائر اخلالئق) تلك اليت عطيت له واليت ميَّ أُ الشريعة اليت 
دم) والذي آلعطيت له (أُ صانع اخلريات. استعاد صانع اخلريات النعمة اليت 

ىل الرتاب تعود" إنت و أترابٌ " :جاء إىل احلياةمنذ أن مسع ألول مرة  ،لقخُ 
فصار مثال اهللا حيمل ختمًا زائفًا باخلطية اليت هجمت عليه  ،)١٩: ٣(تك 
بل صارت غامضة فيه أل�ا  ،ومل تعد معامل الصورة ظاهرة (مميزة) ،بشدة

 ).٨١ص املرجع السابق ت بالعصيان ..." (ظلمَّ ا
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 نتائج السقوط:

 ؛أو ســكن يف آدم القــدس الــذي حــلَّ  بــدأ القــديس كــريلس بــاخللق وبنفخــة الــروح 
ألنـــه بـــالروح القـــدس يصـــبح اإلنســـان صـــورة اهللا ومثالـــه. مث أكـــد فقـــدان العطيـــة بعـــد ذلـــك 

 :بقوله

"ولكن عندما وصل اجلنس البشري إىل كثرة الشرور العظيمة وسادت اخلطية 
فارق الروح ؛ت الطبيعة من النعمة األصليةفت كل نفس وتعرَّ على الكل وزيَّ 

على حىت  فأل�ا مل تتعر  ؛قمطبِ  جنونٍ ًا وسقطت اخلليقة العاقلة يف متام
 ).٨١ص املرجع السابق خالقها (

 تدبير الخالص:

 :ب زرع النعمة فينا ويقولن اهللا رتَّ إيؤكد القديس كريلس 

دت طبيعتنا دِّ وكيف جُ  ؟نسانيةأخرى يف اإل الروح مرةً  rootedر "فكيف جتذَّ 
 ).٨٢ص املرجع السابق إىل حالتها األوىل (األصلية)؟ ( عيدتوأُ 

 يقول عن الرب يسوع: ،وبعد أن يؤكد أن الروح فارق اإلنسانية

ولذلك قيل  ،وجيدد طبيعتنا إىل الصالح األول ،"هو يقبل الروح يف كيانه ألجلنا
. نه اإلله الغين الذي ال حيتاج إىل شيء .أ) رغم ٩: ٨كو ٢نه "افتقر ألجلنا" (إ

 ،لب املوتغلكي ي ؛ أنه مات حسب اجلسد ألجلنانه احلياة بالطبيعة إالَّ أورغم 
وبنفس خطة التدبري هو  ،ألننا مجيعاً فيه ألنه تأنس –ولكي يقيم طبعنا كله معه 

لينا إس الطبيعة كلها (اإلنسانية كلها). هو مل يأت يقبل الروح ألجلنا لكي يقدِّ 
بل البداية والطريق إىل  ،جلنا صار "الباب"ولكن أل ،ألنه احتاج إىل معونةٍ 

 ).٨٢ص املرجع السابق " (.. الربكات السماوية
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-١٠: ٣ل يف يسوع املسيح ربنا" (فيليب كمِ "وحسب القصد األزيل الذي أُ 
حكيم يليق باهللا .. ولست أظن  ) فإن سر التجسد العظيم هو حقًا سرٌّ ١١

الروح يف االبن بواسطة شركة  أنبننا سوف نسقط يف هذا اجلنون باالعتقاد أ
وكما هو يف اآلب هو كذلك يف  ،ولكن الروح فيه حسب اجلوهر ،االبن

 ).٨٣ص املرجع السابق االبن حسب اجلوهر .." (

ن ال يولد من الماء والروح ال يقدر أن مَ  ٤-٣: ٣شرح يوحنا 
 يدخل ملكوت السموات:

 :يقول القديس كريلس

نًا أن علِ الد اجلديد بالروح باسم "من فوق" مُ "ُيسمي ربنا يسوع املسيح املي
هلية ننا بواسطته نصبح شركاء الطبيعة اإلأو  ،الروح من جوهر يعلو على الكل

ننا ننال املنبثق جوهرياً أومعىن هذا االسم هو ما يعلنه يسوع  .)٤: ١بط ٢(
 ؛هلية الذي به نتحول بواسطته ونعود إىل أصل مجال الطبيعةمن الطبيعة اإل

) .. وحيث أن البشر من ٤: ٦ننا هبذا نولد إىل احلياة اجلديدة جدًا (رو أل
أعين  ،بل مركبة من شيئني ،من طبيعة بسيطة ال Compositeطبيعة مركبة 

للميالد اجلديد  بٍ ُمركَّ  اجلسد حبواسه والنفس العاقلة، احتاج البشر إىل شفاءٍ 
 ،نسانية بالروحقدس النفس اإلليها. وهكذا تتإمياثل الطبيعة املركبة اليت أشرنا 

واجلسد يتقدس باملاء الذي بدوره يتقدس. وكما أن املاء الذي يُسكب يف 
يضًا عمل أية على النار يأخذ حرارة وقوة النار باالتصال بالنار، هكذا الغ

ن ينزل س كل مَ هلية فائقة ويقدِّ إالروح حىت أن املاء احملسوس يتحول إىل قوة 
 ).٩٨ص املرجع السابق فيه" (

أم عمـل اهللا الــروح القـدس؟ اجلـواب هـو يف مثـال املــاء  ،قـدس روحٍ  هـل هـذا عمـلُ  
 الذي ينال القوة االهلية الفائقة لكي يقدس اجلسد.
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تعليق القديس كيرلس على سوء استعمال كلمات موهبة ونعمة 
 وعطية

كــريلس نفســه ســوء اســتخدام كلمــات نعمــة وموهبــة أو عطيــة يعلــق عليــه القــديس   
 :) يف حديث الرب مع السامرية١٥-١٤: ٤يف شرح (يوحنا 

ألن من  ؛"علينا أن نفهم أن املخلص هنا يسمي عطية الروح القدس "املاء"
فال حيتاجون إىل إرشاد من  ،هلية تنبع فيهمإفيه ينالون فيض معرفة  ونكرت يش

كفاية كل موا بالعكس ينالون الكفاية والقدرة على أن يعلِّ بآخرين، بل 
العطاش للكلمة السمائية اإلهلية. هؤالء كانوا القديسني األنبياء والرسل عندما  

هم والذين قيل عنهم خدمتكانوا ال يزالوا أحياء على األرض والذين ورثوا 
 س). ٣: ١٢"خذوا مياهاً بفرح من ينابيع اخلالص" (أش 

 :)١١: ٤وقبل ذلك يقول القديس كريلس يف شرح (يوحنا  

الرب يسوع يسمي العطية الواهبة احلياة للروح "املياه احلية" ألنه بدون ن "إ
نسانية وتصبح عقيمة من كل جتف جذور الطبيعة اإل ،هذه العطية وحدها

ولكن هبذه العطية جتري سريعًا إىل مجاهلا  ،فضيلة بسبب األعمال الشريرة
... ألن نفس بكل عمل صاحل  رالقدمي وتشرب من العطية الواهبة احلياة وتزه

الصديق تصبح مثل "شجرة مثمرة" كما يقول واحد من القديسني (أرميا 
س) وتنمو مثل احلشائش بني شقوق الصخور ومثل شجرة  ١٢: ٣٨

 س). ٤: ٤٤الصفصاف عند جماري املياه (أش 

والحظ العالقة الكيانية الوثيقة بني الـروح القـدس واملـن أو خبـز احليـاة. يؤكـد هـذا  
 :إذ يقول ،... أنا هو خبز احلياة) ٣٥: ٦س يف شرح (يوحنا القديس كريل

وميدنا  ،أي املسيح يغذينا باحلياة األبدية ،"اخلبز النازل من فوق من السماء
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بالروح القدس بالشركة يف جسده اخلاص به (املسيح) واضعًا فينا الشركة مع 
 مبيداً املوت الذي جاء مع اللعنة القدمية". ،اهللا

صـــلوات القـــداس  ىحـــدإلقـــد حـــاول أحـــدهم العبـــث يف  ،شـــديد نٍ أقـــول يف حـــز  
هلنــــا إحســــان ابنــــك الوحيــــد ربنــــا و إم َعــــلــــت نِ "كمُ  :وحــــذف الصــــالة الــــيت تبــــدأ ،الباســــيلي

وخملصنا يسوع املسيح .. نسأل ونطلب من صالحك يا حمب البشر لكـي إذ طهرتنـا كلنـا 
مـــن جهـــة تناولنـــا أســـرارك اإلهليـــة، لكـــي نكـــون مملـــوئني مـــن روحـــك القـــدوس  فنـــا بـــكتؤلِّ 

ن إولكنـين قلـت لـه  ،�ا غـري موجـودة يف بعـض النسـخأبدعوى  ، وذلكوثابتني يف االميان"
ن الـنص أو  ،استدعاء الروح القدس لتحول اخلبـز واخلمـر يعـين أيضـاً شـركة يف الـروح القـدس

وألننــا بالتنــاول كمــا  ،مواضــع كثــرية وعنــد ذهــيب الفــملــه مــا يقابلــه عنــد القــديس كــريلس يف 
نا تناولنـا "يـا رئـيس احليـاة ملـك الـدهور كلمـة اهللا اآلب .. ليصـريِّ  :تقول صالة قبـل التنـاول

 ،)"٢٤ – ٢٠و ١١: ١٧وحنــــــا (ي" االنقضــــــاءســــــرارك املقدســــــة واحــــــداً معــــــك إىل أمــــــن 
مـع روح قـدس نكـون أو  ،فكيف نكون واحـداً مـع املسـيح الـرب وغربـاء عـن الـروح القـدس

بعــد التنــاول ... أيهــا الثــالوث  الــيت تقــال الربكــةصــالة عي املطــران. (راجــع أيضــاً كمــا يــدَّ 
رســـل علينـــا نعمـــة اقـــدس بـــارك شـــعبنا احملـــب للمســـيح .. القـــدوس اآلب واالبـــن والـــروح ال

 ألن الوسيط يسوع املسيح ربنا ميسحنا دائماً بالروح القدس. "؛روحك القدوس

 وليس هو روح قدس: ،القدس يعلن الرب يسوعالروح 

وبالـــذات عبـــارة الـــرب يســـوع  ،)٤٥: ٦يشـــرح القـــديس كـــريلس كلمـــات (يوحنـــا  
والحظ يف النص التايل وحـدة عمـل الثـالوث الـذي  ،"يلَّ إن مسع وتعلم من أيب يأيت "كل مَ 

ولـذلك   ،ألن الثالوث واحد يف اجلوهر أو احليـاة ؛ال ينفصل عمل أي أقنوم عن أقنوم آخر
العبارة اليت كررهـا القـديس اثناسـيوس  ،كل فعل وعمل هو من اآلب باالبن بالروح القدس

 .)١(يف رسائله إىل سرابيون عن الروح القدس

 .٣٠، و٢٨) راجع على سبيل املثال، الرسالة األوىل: ١(
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 يقول القديس كريلس:

م بعض ن اآلب هو الذي يعلِّ إما جيب أن نعلم أنه على الرغم من أنه قال "
ألنه  ؛بل يتمم كل شيء باالبن ،فهو ال يفعل ذلك منفرداً  ،البشر سر املسيح

االستعالن باحلكمة  يتممولذلك  ،هو حكمته .. ألن االبن هو حكمة اآلب
وليس  اً لكي يكون الشرح واضحًا وحقيقي ،إىل ذلك وباإلضافةاملولود منه .. 
ن كل األفعال واإلرادة اليت هللا إباملرة إذا قال  ال خيطئ أحدٌ  ،عكس ذلك

وهذه  ،ي إنسان هي خاصة بالثالوث القدوس كلهاآلب اخلاصة بعمله يف أ
نه أعتقد أنفسه وبالروح القدس، ولذلك  لالبنيضًا أاألفعال واإلرادة هي 

فإن  ،ويدعو الذي يريد أن يؤمن ،ن اهللا اآلب يعلن ابنه الوحيدإعندما يقال 
يضًا وليس أوالروح القدس يعمل  ،يضاً أاالبن نفسه هو الذي يفعل ذلك 

يفتخر مبا يناسبه بكل صواب صارخاً  -على سبيل املثال-لس بأقل .. وبو 
قبله من إنسان وال تعلمته ولكن باستعالن أ"مل  :عن معرفته بسر املسيح

 فالروح القدس ال يعلن املسيح لنا بشكلٍ  ،)١٢: ١يسوع املسيح" (غال 
خذمتوها منه أ"أما أنتم فاملسحة اليت  :ألن يوحنا احلكيم جدًا يكتب ؛أقل

مكم كل شيء" مكم أحد بل املسحة تعلِّ ثابتة فيكم وال حتتاجون إىل أن يعلِّ 
أي  ،كليتا ). واملخلص نفسه يقول يف موضع آخر عن البار ٢٧: ٢يو ١(

"وعندي أشياء أخرى أقوهلا لكم ولكن اآلن ال تستطيعون ولكن  :الروح
يقودكم  عندما يأيت الروح احلق (وردت بأداة التعريف "الـ" كلمة الروح) هو

هو سوف يعلن ، و إىل كل احلق ألنه ال يتكلم من ذاته بل مبا يسمع يتكلم
) ٣٤: ١٦آتية: ألنه ميجدين ألنه يأخذ مين ويعلنها لكم" (يوحنا  اً لكم أمور 

 وألنه روح احلق فهو ينري كل من يسكن فيه ويقوده إىل معرفة "احلق".
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 في ضوء ما تقدم، نوجِّه سؤاالً لنيافة المطران:

بـل آخــر  ،اهللافيكـون آخـر غيـر  ،عنـدما صـار أسـقفاً  "روح قـدس"ل بِـ* هـل قَ 
 ؟هو الذي قدسه ،غير روح اآلب

إن كــان ردُّ املطــران باإلجيــاب مصــراً علــى "روح قــدس"، فلــيعلم أن كــل مــا يعملــه 
 من أعمال الكهنوت ال عالقة هلا بالثالوث.

هــل يمكــن لــروح قــدس أن يعلــن  فــي ضــوء مــا ســبق وذكرنــاه: * وســؤال آخــر
مجـرد روح قـدس غريـب عـن جـوهر  ذاهـيكون و  ،واهللا اآلب ،أي الرب يسوع ،الحق

 الثالوث؟
اجلــواب باإلجيــاب يضــع املطــران خــارج شــركة الكنيســة اجلامعــة؛ ألن "روح قــدس" 
هـو روٌح خملـوق ال يعلــن اخلـالق، ولكـن الــروح القـدس هـو الــذي يفحـص أعمـاق اهللا، وهــو 

)، هــو الــروح اخلــالق الــذي يفحــص القلــوب ٣ - ١: ١٢كــور   ١ن يســوع ربَّــاً (الــذي يعلــ
 ).٢٧ - ٢٦: ٨(رو 

وكأنـه يعـيش معنـا حمنـة  ،ل القديس كريلس الكبـري شـرحهوبعد الشرح السابق يكمِّ 
 التعليم:

 ،فإننا ال نفصل ونقع يف التعدد ،"وعندما نقول هذه األمور (اخلاصة باالستعالن)
 ،أو االبن من اآلب أو الروح القدس من االبن ،مًا عن االبنأو نفصل اآلب متا

فإن  ،بل باحلري عندما حندد صفات كل أقنوم اخلاصة بكل واحد من األقانيم
نه طبيعة واحدة أوالسبب هو  ،اإلرادة واألفعال هي خاصة بالطبيعة اإلهلية ككل

هلية إوكل طبيعة هي اليت نعرتف هبا ونراها يف الثالوث القدوس الواحد باجلوهر. 
رغم  ،ولكن دون انفصال عن اآلخرين ،ألي أقنوم تعمل بقواها بشكل خاص هبا

ألن اآلب هو  ؛أن أي عمل خاص يُنسب ألي أقنوم خاص بطبيعة األقنوم
 .)١(وكذلك االبن والروح القدس" ،اآلب يف ذاته

غري دقيقة جنليزية إراجع ترمجة  .ولكنها غري موجودة يف األصل ،يضاحكلمة أقنوم إىل النص من أجل اإل  تأضيف) ١(
 .٢٢٧املرجع السابق ص  –
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 ):٦٣: ٦الروح يعطي حياة والجسد ال يفيد شيئاً (يوحنا 

ــــوهــــو يقــــدِّ  ،اجلســــد ال يفيــــد شــــيئاً إن ملــــاذا قــــال الــــرب  
َ
ن م التعلــــيم اإلهلــــي عــــن امل

 :السماوي وخبز احلياة. يقول القديس كريلس

ألنه جسد  ،ولكن على الرغم من ذلك ،ن طبيعة اجلسد هي الضعف"إ
الكلمة واهب احلياة وفيه (اجلسد) كل القوى اإلهلية ألن اجلسد هو جسد 

يعة وليس لكائن أرضي آخر. والكلمات "اجلسد ال يفيد من هو احلياة بالطب
-فال جسد بولس  ،ولئك الذين هلم طبيعة ترابيةأشيئاً" هي بكل حق عن 

بل  ،لنا أو جسد بطرس أو أي إنسان آخر يعطي حياةً  -على سبيل املثال
جسد املسيح خملصنا وحده دون غريه الذي فيه حيل كل ملء الالهوت 

 .)٩: ٢جسدياً" (كولو 

 ويتابع القديس كريلس شرحه:
اختلط به  يئاً "وحقاً يبدو غريباً أن يظن أحد أن العسل يعطي حالوته ألن ش

بينما الطبيعة الواهبة احلياة هللا الكلمة ال ترفع إىل  اً،لكل ما هو ليس حلو 
مستوى صالحها اجلسد الذي حيل فيه، لذلك الكلمات "اجلسد ال يفيد 

ألن يف  ؛ولكن ليس كذلك بالنسبة للمسيح ،شيئاً" هي عن إنسان آخر
ألن  ؛نه هو (املسيح) روحإالوحيد. وهو يقول  االبنأي  ،جسده حتل احلياة
كو ٢"الرب هو روح" ( :وحسب بولس املبارك .)١()٢٤: ٤اهللا روح (يوحنا 

فنحن ال ننسى الروح القدس  ،وعندما نقرأ هذه الكلمات .)٢()١٧: ٣
) ولكن كما أن املسيح يدعو نفسه "ابن اإلنسان" الكائن حسب (أقنومه

فهو يصف نفسه باسم روحه. وروحه ليس خاص بكائن  ،نساناً إألنه صار 
 بل للمسيح". ،آخر

.آخر غريه لهٍ إت عن اهللا وليس عن ومع ذلك الكلما ،ـ يف األصلــوردت بدون أداة تعريف ال) ١(
 .بل عن األقنوم ،وهو هنا ليس عن موهبة ،ليس عن آخر ،ـ ولكن الكالم عن الربــوردت بدون أداة التعريف ال) ٢(
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) يسوع ٦٣: ٦الكالم الذي اكلمكم به هو روح وحياة (يوحنا 
 يمأل جسده بالروح القدس:

 :يكمل القديس كريلس الكبري شرحه 

قوات الواهبة احلياة للروح ألنه يصف جسده (يف "وهو ميأل جسده كله بال
ألن  ؛نه جسدأالعبارة السابقة الروح هو الذي ُحييي) دون أن ينكر احلقيقة 

ولذلك اآلن جيب أن  ،جسده احتد احتادًا كامًال ولبس القوة الواهبة احلياة
يُدعى أيضًا "روح" وال عجب يف هذا وال جيب ألحد أن يعثر ألنه قيل "من 

جسده  ى) فكيف ال يدع١٧: ٦بالرب فهو روح واحد معه" (كو احتد 
 .)١(واحداً معه؟

 :ويسأل القديس كريلس كيف نفهم هذا؟ وجييب

ولكن قوة الروح له  ،"ال يعطي اجلسد حسب طبيعة الروح الواهب احلياة
 ).٢٤٧جتعل اجلسد حميياً" (املرجع السابق ص 

 تعليق القديس كيرلس على استخدام روح لالبن:

ألن يوحنا املبارك يكتب  ؛دعى االبن "روحاً" يف األسفار املقدسة"أحيانًا يُ  
بل بالروح (أداة  ،مباء فقط يسل، هذا الذي جاء مباء وروح يسوع املسيح

التعريف الـ يف األصل) والروح نفسه هو الذي يشهد ألنه الروح (أداة التعريف 
دعو احلق "روحاً" ألن نه يأتروون  .)٦: ٥يوحنا  ١( هو احلقيف األصل)

 :إىل ذلك يكتب بولس ، وباإلضافة"أنا هو احلق" :املسيح يصرخ بوضوح
"الذين هم يف اجلسد ال يقدرون أن يرضوا اهللا ولكن حنن لسنا يف اجلسد بل 

 ) جتد هذه العبارة "وجعله واحداً مع الهوته" يف االعرتاف األخري يف قداسنا القبطي.١(
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يف ألـــ كان روح اهللا (أداة التعريف   إنيف الروح (أداة التعريف الـ يف األصل) 
ساكن فيكم وكل  )ولكن سالسة الرتمجة حتذف أداة التعريف ،األصل اليوناين

 ،من ليس له روح املسيح (أداة التعريف الـ يف األصل اليوناين) ليس له املسيح
ن كان املسيح فيكم فاجلسد ميت بسبب اخلطية أما الروح فحياة إولكن 

علن أن روح اهللا أويف هذه الفقرات بعد أن  .)١٠-٨: ٨بسبب الرب" (رو 
ن املسيح نفسه هو فينا. روح االبن ليس إداة التعريف الـ) ساكنًا فينا قال (أ

خمتلفًا عن االبن على األقل بسبب وحدة الطبيعة رغم أن للروح وجوده 
 ".... املتمايز

 ):٣٩: ٧لم يكن الروح قد أعطي بعد (يوحنا 

ـــروح"  ـــاين "مل يكـــن ال ـــاً وحســـب األصـــل اليون ة فمـــا هـــو املقصـــود مـــن عبـــار  ،حرفي
 :اإلجنيل؟ "يشرح القديس كريلس هذه الكلمات بشرح جدير جداً باالنتباه. فهو يقول

نه من الواضح أن خورس عظيم من األنبياء أالروح" رغم ""كيف" مل يكن 
تكلموا بالروح عن األسرار اإلهلية اخلاصة باملسيح من خالل اخلطابات 

"روح الرب حيل  :الطويلة؟ .. صموئيل على سبيل املثال يقول عن شاول
نه بعد إليشع نفسه إ) وقيل عن ٦: ١٠صم  ١عليك وتصبح إنساناً آخر" (

ن إ) بل ١٥: ٣ملوك  ٢كانت يد الرب عليه (  Harpistأن مسع العواد 
نه تكلم بأسرار بالروح أالرب يسوع املسيح نفسه يشهد عن داود املبارك 

بدون  قَ لِ حلي خُ األول) العاقل الرتايب وا(... اإلنسان  )٣٦: ١٢(مرقس 
) أن االنسان عاش يف ١٩: ٧فساد. والسبب يف كلمات االجنيل (يوحنا 

ألن الفضائل اليت عاشها كانت بسبب حلول روح اهللا فيه "ونفخ  ؛عدم فساد
) ولكن باخلدعة ٧: ٢كما هو مكتوب (تك   –يف وجهه نسمة احلياة 

 اخلطية حينما عاىن وقليًال قليًال ازداد يف ،القدمية سقط االنسان يف اخلطية
خسارة الروح ومع هذا كل الربكات األخرى ... ولكن ملا أراد صانع كل 
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) وأراد أن تعود ١٠: ١األشياء أن "جيمع كل شيء يف املسيح" (أفسس 
الطبيعة اإلنسانية مرة أخرى إىل حالتها األوىل، وعد بأن يعطي مع العطايا 

 للطبيعة اإلنسانية". )األصلاألخرى الروح القدس (أداة التعريف الـ يف 

ولـذلك يكمـل القـديس كـريلس  ،)٢٢-٢١: ٢٠نسمة احلياة أُعيدت يف (يوحنا 
 :شرحه

"مل يكن هناك وسيلة أخرى إىل إعادة الثبات غري املتزعزع والبقاء يف 
-"يف هذه األيام : ولذلك حيدد زمان نزول الروح علينا هبذا الوعد ،الصالح

: ٢(يوئيل  "أسكب من روحي على كل جسد فسو  -أي أيام خملصنا
وعندما جاء زمان فيض الصالح الذي جاء مع جميء االبن الوحيد  .)٢٨

كما يقول   – امرأةكإنسان من   دَ لِ باجلسد على األرض أمام الكل. وعندما وُ 
ألن يسوع   ؛أعطى اهللا اآلب الروح مرة ثانية ،)٤: ٤الكتاب املقدس (غال 

ألن يوحنا يشهد  ؛دتح كباكورة مثار الطبيعة اليت ُجدِّ ل الرو بِ ن قَ كان أول مَ 
 )".٣٢: ١"رأيت الروح نازالً عليه من السماء ومكث عليه" (يوحنا  :قائالً 

ــــل الــــروح ألجل ــــة يســــوع جعلــــت يســــوع يقب ــــامعمودي . وهنــــا يســــأل القــــديس  )١(ن
 :كريلس

 لَ بِ يسوع وبأي معىن؟ هذه عبارة تستدعي الفحص. هل قَ  لَ بِ "لكن كيف قَ 
ألن الروح هو  ؛الروح ألنه مل يكن فيه الروح؟ نقول ال بكل ما حيمله اإلنكار

عطى من اخلارج مثل الكائنات األخرى اليت نتعامل روح االبن. والروح ال يُ 
ولكن الروح باحلري يف االبن بسبب وحدة اجلوهر  ،عطاها اهللاأواليت  ،معها

 كلٌّ   ،مث للقديسني )٢(باالبنأو الطبيعة كما هو يف اآلب ألنه ينبثق من اآلب 

منشور على موقع الدراسات القبطية واألرثوذكسية.) راجع مقالنا: ملاذا اعتمد يسوع؟ ١(
) هذه العبارة وردت أكثر من مرة، ولكنها ال تدعم التعليم باالنبثاق من اآلب واالبن؛ ألن انبثاق الروح القدس هو ٢(

 .من اآلب، ولكنه باالبن؛ ألن االبن ليس منفصالً عن اآلب والروح، وألن االبن هو الذي يعطي الروح يف التدبري
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نساناً. إالروح عندما صار  لَ بِ يأخذ نصيبه حسب ما هو مناسب. االبن قَ 
االبن هو من اهللا اآلب  ،لإلنسان. وبنفس التدبري وقبول الروح مناسبٌ 

أو باحلري قبل كل الدهور، فاالبن ال ينزعج  ،ومولود من جوهره قبل جتسده
نا ولدتك" أنت ابين واليوم أ" :نساناً إعندما يقول له اهللا اآلب عندما صار 

اليوم لكي  دَ لِ ولكنه وُ  ،نه اهللا األزيل املولود منهإ) فاآلب يقول ٧: ٢(مزمور 
ألن اإلنسانية كلها هي يف املسيح عندما صار  ؛يقبلنا حنن اآلب بالتبين

لالبن رغم أن الروح هو روحه لكي ما  يعطأُ ن الروح إل يولذلك ق ،نساناً إ
 -كما هو مكتوب-ولذلك السبب "يأخذ نسل ابراهيم  ،ننال حنن الروح

 )".١٧-١٦: ٢وصار مثل إخوته يف كل شيء" (عب 

 االبن لم يقبل الروح لذاته:

يه ويعطى ألن الروح منه وف ؛"مل يقبل االبن الوحيد الروح القدس لنفسه 
نسانًا كانت فيه عندما جتسد إبواسطته، كما قلت سابقاً. ولكن عندما صار 

نسانية كلها لكي ما ينقل الطبيعة إىل ما كانت عليه سابقاً الطبيعة اإل
 ويعيدها إىل مكانتها األوىل".

 لماذا سكب الروح بعد القيامة؟

 الكبري حقاً: ،يقول القديس كريلس 

بل بعدها، امسعوا  ،دم انسكاب الروح قبل القيامةذا كنتم تبحثون عن ع"إ
ألنه دمر قيود املوت.  ؛هذا: يسوع هو باكورة مثار الطبيعة اليت نالت التجديد

وقام حياً. فكيف يعود إىل احلياة اجلديدة أولئك الذين ولدوا بعد الباكورة؟  
اجلذر  إذا كان له جذره ألن كما أن النبات ال ينمو ويطلع من األرض إالَّ 

 إذا كذلك كان من املستحيل أن حيدث أي جتديد لنا إالَّ   ،هو سبب النمو
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صار ربنا يسوع املسيح هو جذر عدم الفساد الذي منا وأمثر قبل جذرنا حنن. 
أي بعد القيامة من  ،وهو هنا يعلن أن زمان نزول الروح القدس هو اآلن

"اقبلوا الروح  :هلم ولذلك يف هذا الزمان نفخ على التالميذ وقال ،األموات
) ألن زمان التجديد كان ٢٢: ٢٠القدس" (وردت بأداة التعريف الـ (يوحنا 

 .)٣١٠على األبواب أو باحلري داخل األبواب" (املرجع السابق ص 

) عـن نسـمة احليـاة ٧: ٢ت يف (تك لَ جِّ ويعيد القديس كريلس قصة اخللق كما سُ 
 :ين نسمة احلياة هإت آلدم ويقول بَ هِ اليت وُ 

: ١١نا القيامة واحلياة" (يوحنا أ"بكل وضوح هو روح املسيح الذي قال 
 ).٣١١) (ص ٢٥

والفرق بين عمل الروح في العهد  ،الروح القدس في العهد القديم
 القديم وعمله في العهد الجديد:

 :يقول القديس كريلس

ولكن اآلن من خالل املسيح  ،"كان الروح يف األنبياء بسبب احلاجة للتنبؤ
كإله ال يوجد   .سوبدأ به (املسيح) هو كبداية عندما تأنَّ  ،يسكن يف املؤمنني

ألنه  ؛مكان يفصل بينه وبني الروح القدس الذي ينبع منه حسب اجلوهر
واشرتك يف اخلريات  ،الروح كإنسان لَ بِ نه قَ إولكنه ُمسح ألجلنا وقيل  ،روحه

ولكن ألجل الطبيعة اإلنسانية كما شرحت  ،واإلهلية ليس ألجل ذاته ه
بعد ألن قد أعطي "مل يكن الروح  :سابقاً. وعندما يقول اإلجنيلي اإلهلي لنا

نه كان يشري إىل كمال وملء سكىن أعلينا أن نفهم  ،يسوع مل يكن قد ُجمد"
 ).٣١٢-٣١١الروح القدس يف البشر" (ص 
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ح قدس أم الروح هل هو رو ، كليت في إنجيل القديس يوحناا البار 
 القدس

وقــد شــرحنا   ،)٣٢: ١الــذي نــزل علــى يســوع واســتقر عليــه هــو "الــروح" (يوحنــا  
كيــف نقــل الــرب الــوالدة البيولوجيــة إىل والدة مساويــة يف تعليمــه ملعلــم اســرائيل نيقودميــوس 

ألن الـروح القـدس هـو مصـدر وسـبب يف هـذا الـنص؛ وجيـب أن نـدقق  .)٨-٥: ٣(يوحنا 
ورغم أن التعليم املعاصـر عـن  .ندخل ملكوت اهللا ،أي هبذه الوالدة، الثانية اليت هباالوالدة 

 أن إالَّ  ،عمــاق العمــل اإلهلــي يف اإلنســانأملكــوت اهللا مل يتجــاوز العموميــات لكــي يشــرح 
يف حــواره مــع املــرأة الســامرية مــن الكشــف عــن هــذه األعمــاق، فهــو الــرب يســوع مل حيرمنــا 
لـيس مثــل عطـش اإلنسـان إىل "املـاء الــذي  ،ســان إىل املـاء الطبيعـييؤكـد هلـا أن عطـش اإلن

 -وهنــا كمــا شــرح القــديس كــريلس ســابقاً معــىن كلمــة "املــاء"-ألن هــذا املــاء  "؛يعطيــه هــو
 ).١٤-١٣: ٤ينبع إىل حياة أبدية" (يوحنا  يصبح "ينبوع ماءٍ 

 ، وأنـــاالغريــب عــن "روح قــدس" االدعــاءهــل غابــت هــذه احلقيقــة عــن صــاحب ف 
والواهـب هنـا هـو  ،عطية احلياة األبدية الدائمة اليت تنبع مثل ينبـوع ميـاه حيـة أقصد حقيقة

 احلي األبدي يسوع؟

: ٦ – ٤٠و ٢١: ٥ميـــان بـــه (راجـــع يوحنـــا يســـوع هـــو واهـــب احليـــاة األبديـــة باإل 
ـــــة هـــــي  ،)٣١: ٢٠ – ١٠: ١٠ – ٣٥و ٣٣ ـــــاة األبدي ـــــة احلي ـــــروح القـــــدسوهب ألن  ؛ال

 "الروح القدس".يسوع كان يتكلم عن 

يقــــول  ،نــــه "العيــــد العظــــيم"بأاإلجنيــــل وصــــفه الــــذي  ،وعنــــدما جــــاء عيــــد املظــــال 
يلَّ إن عطـش أحـد، فليقبــل إ :"وقـف يسـوع يف اهليكـل وقـال بصـوت عـال :اإلجنيلـي يوحنـا

كما قال الكتاب جتري مـن قلبـه أ�ـار مـاء حيـه. اآلن   –من آمن يب ") ٣٨: ٧( "ويشرب
كــان ســُيعطى ملــن يــؤمن بــه ألن الــروح مل يعــد (قــد أُعطــي) بعــد   قــال هــذا عــن الــروح الــذي

ال  ). الدراسـات املعاصـرة تؤكـد كلمـة القلـب٣٩: ٧ألن يسوع مل يكـن قـد متجـد" (يوحنـا 
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عنــــدما يــــدعو  )١(هـــو قلــــب يســــوع نفســــه ،القلــــب هنــــا ،ب القــــراءة الدقيقــــةســــوح الـــبطن،
 املؤمنني إىل أن جييئوا اليه ويشربوا.

أو أحـــد الكهنـــة خيـــرج بـــاكراً إىل بركـــة ســـلوام  ،كـــان رئـــيس الكهنـــة  يف عيـــد املظـــال 
) ١١٨ – ١١٣ثنــاء تســبيح (مزمــور أوحيضــر املــاء إىل اهليكــل ويســكب املــاء تقدمــة للــرب 

 كــان هــذا جــزءٌ   .تســتقون ميــاه مــن ينــابيع اخلــالص" ) "بفــرحٍ ٣: ١٢واقتبــاس مــن (اشــعياء 
وهـو  ،غتسـال والتطهـريم هـو وسـيلة االوكـان املـاء بشـكل عـا ،هام يف طقس اهليكـل القـدمي

وتنبــع مــن يســوع  ولكــن هنــا امليــاه احليــة تــأيت ،مصــدر حيــاة النباتــات واألشــجار واإلنســان
– ٢٢: ٢١رؤ يف يضــاً أوهــو مــا يتكــرر  ،٢١: ٢ألن يســوع هــو اهليكــل (يوحنــا  ؛املســيح

 )؛يــاه احليــةامل، وهــو (وهنــا لــدينا أحــد االســتعارات أو الرمــوز عــن الــروح القــدس .)١: ٢٢
: ٤٧امليــاه (حزقيــال أيضــاً بــل  ،)٢٢: ٢٠(يوحنــا  ةيــاجنيــل يوحنــا لــيس فقــط احلإألنــه يف 

يسـكب  ،من اهليكـل بعـد توزيـع جسـد الـرب ،ولذلك ؛وبعده) ٣: ٤٤اشعياء  – ١٢-١
 .)٢(ب من �ر الروح القدسعالكاهن املاء على الش

 ):١٣: ١٦ – ٢٦: ١٥ – ١٧: ١٤روح الحق (يوحنا 

ــالباركليــت هلــا عــدة معــانِ  كلمــةو  
ُ
  –دافع : امل

ُ
  –ي عــزِّ امل

ُ
كلهــا املعــاين  وهــذه ، عــنيامل

 :أل�ا أعمال اهللا ؛هي أعمال األقنوم

) ١٧-١٦: ١٤يـــو آخـــر" ( )باركليـــت(يـــاً نـــه ســـوف يعطـــي "معزِّ إ* يقـــول الـــرب  
الــرب  ل). هــذا ســوف يــأيت باســم يســوع حســب قــو ١٧: ١٤( "ميكــث معكــم إىل األبــد"

نفســه عــن "الــروح القــدس املعــزي الــذي سريســله اآلب بــامسي فهــو يعلمكــم كــل شــيء.." 
الباركليــت الــذي ســوف  ،بــل عــن األقنــوم نفســه ،وهــذا لــيس عــن مواهــب ،)٢٦: ١٤يــو (

مة أورجيينوس يف قال جيد لألب  )١( جملد  RSRبعنوان رمز املياه احلية، يف جملة  J. Danielouحسب شرح العالَّ
 .٣٦٤ - ٣٣٥ص  - ١٩٥٨س  ٣٢

وما بعدها. منشور على موقع الدراسات القبطية  ٢٠١راجع حبثنا عن رش املياه بعد القداس، القداس اإلهلي، ص  )٢(
 واألرثوذكسية.
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 م به يسوع.ر بكل ما علَّ م ويذكِّ يعلِّ 

 ؛ويســـوع هـــو الـــذي سريســـله .)٢٦: ١٥يـــو * الباركليـــت مـــن عنـــد اآلب ينبثـــق ( 
ألن  ؛األقنــوم لهــذا عمــ .)٣: ١٢كــو ١بــن اآلب (راجــع انــه الــرب و أيشــهد ليســوع  ألنــه

 القلب. يفبل عمل مباشر  ،الشهادة ليست من مواهب الروح

 ،نه "ال يـتكلم مـن نفسـهإيقول الرب يسوع نفسه عن روح احلق  ،* وألنه األقنوم 
ملواهــــب ال ا. و )١٤-١٣: ١٦يــــو بــــل كــــل مــــا يســــمع يــــتكلم بــــه وخيــــربكم بــــأمور آتيــــة" (

: ١٥"ذاك ميجــــدين ألنــــه يأخــــذ ممــــا يل وخيــــربكم" ( أن: بــــل يضــــيف الــــرب نفســــه ،تســــمع
١٤.( 

هلــا لكــي إرادة  وال ،تأخــذ مــن االبــن ألن املوهبــة ال ؛ال ميلــك املعانــد حجــةً وهنــا  
ألننــا ال  ؛عمــل األقنــوم اإلرادي الفاعــلهــو هــذا بــل تعطــي كعمــل أو هبــة مــن هبــات اهللا. 

 :الروح القدسى أن سنجيب أن ن

 ).١٦: ١٤يو ل باسم يسوع (رسَ * يُ  

 ).٦: ١٤يو م التالميذ (* يعلِّ  

 ).٢٦: ١٥يو * يشهد ليسوع ( 

هنـا البنـوة حنـن نعـين و  ،ما خيص يسـوع ،أي من يسوع ،* ميجد يسوع ويأخذ منه 
 ).١٤: ١٦يو بالذات كمصدر للتبين (

 ).١٣: ١٦يو * يسمع من يسوع ( 

 :أما مع التالميذ

 ).١٧: ١٤يو يعرفون الباركليت (*  
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 املواهب ليست أبدية.يف حني أن  ،)١٦: ١٤يو * ميكث معهم إىل األبد ( 

 ).١٣: ١٤يو * يكون فيهم ( 

 ).١٦: ١٤يو م التالميذ (* يُعلِّ  

 ).١٣: ١٦يو * يقودهم إىل كل احلق ( 

 ).١٣: ١٦يو هلية (إ* خيربهم بأمور آتية يف استعالنات  

 ن هو الباركليت حسب كلمات اإلنجيل؟مَ  ،وبعد 

يكـــون أو ميكـــث إىل األبـــد هـــو و  ،)١٧: ١٤يـــو ميكـــث ويســـكن يف التالميـــذ (*  
 ).١٧: ١٤يو (

 ).٧: ١٦يو ( ةفهو ليس موهب ،ويرسله يسوع نفسه ،من عند اآلب يأيت*  

 ).٣٦: ١٥يو نبثق من اآلب (* م 

 ).٢٦: ١٤يو معلم (*  

 ).٢٦: ١٤يو ر (يُذكِّ  

 ).١٣: ١٦يو كلم (يت*  

 ).١٤: ١٦يو د يسوع (ُميجِّ *  

ألن مجيــع احلــق هــو اهللا  ؛وال هــو موهبــة ،فهــو لــيس روح .رشــد إىل مجيــع احلــقيُ *  
 ).١٣: ١٦يو نفسه (

 ).٢٦: ١٥يو يشهد ليسوع (*  
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 ).٨: ١٦يو ت على خطية (يبكِّ *  

 ماذا ميكن أن نقول شرحاً لكلمات ربنا يسوع نفسه؟ ،وبعد 

 عيب. !!روح قدس أو موهبة؟ هل هذا 

ال  ،وتعيــد اإلنســان إىل يســوع ،خاصـة بــاهللا ، هــيكـل األفعــال العشــرة الســابقةإن   
 بل واألهم هو متجيد يسوع. ،سيما الشهادة والتعليم والكالم

 يسوع والباركليت في إنجيل يوحنا:

 ).١٦: ٣يسوع أرسله اآلب (و  ،)١٦: ١٤الباركليت من عند اآلب (*  

: ١٤ – ٢٢: ٣(يســــوع معنـــا ومـــع التالميــــذ و  )،١٦: ١٤التالميـــذ ( هـــو مـــع*  
٢٦: ١٤ – ٢٠(. 

عـــن أيضـــاً ونفـــس الكـــالم  )،١٧: ١٤(العـــامل ال يقـــدر أن يقبلـــه لعـــدم اإلميـــان *  
 ).٣: ٥ – ١١: ١(يسوع 

 ).٣٧: ١٨ – ٢٠: ٨ – ١٤: ٧م (يعلِّ أيضاً ويسوع  )،٢٦: ١٤م (يعلِّ *  

 ١٣: ٨ – ٣٠: ٥يشـــهد لـــآلب (أيضـــاً يســـوع و  ،)٢٦: ١٥يشـــهد ليســـوع (*  
– ٧: ٧.( 

 ١: ١٧ – ٢٨: ١٢ميجـــــد اآلب أيضـــــاً يســـــوع ، و )١٤: ١٦ُميجـــــد يســـــوع (*  
 ).٤و

 – ٣٣: ١٨ – ٣٣: ٥هـــو احلـــق أيضـــاً يســـوع و  ،)١٣: ١٦هـــو روح احلـــق (*  
٦: ١٤.( 
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 .واالبـن يرسـل الـروح الباركليـت ،اآلب يرسل االبـن ،هذه هي دائرة عمل الثالوث 
ن مـــا أل ، ذلـــك جملـــرد اإليضـــاحإالَّ  ،وال هـــي ضـــرورية ،ع أن كلمـــة الـــدائرة ليســـت دقيقـــةومـــ

 . كل أقنوم يقود إىل اآلخر.اآلخرين على األقنومني منا يعود مباشرةً إقنوم أيصدر من 

يعــرف ألنــه  ؛نــرى اهللا الباركليــت العامــل فينــا والشــاهد ليســوع نحنــ ،بعــد كــل هــذا 
 ليسوع ويعطي.يسوع ويسمع يسوع ويأخذ مما 



٨٠ 

 بعالفصل السا

 شرح النصوص الخاصة بالباركليت

 للقديس كيرلس عمود الدين

شـر اجمللـد األول جنيل يوحنا للقـديس كـريلس الـذي نُ إيف انتظار اجمللد الثاين لشرح  
م يف الصــفحات الســابقة، ولكــن خدِ والــذي اســتُ  Ancient Christian Textsيف سلسـلة 

وصــدر يف اوكســفورد  P. Epuseyيف هـذه الصــفحات نعـود إىل اجمللــد الثـاين الــذي أصـدره 
لكـن يبقـى  H. P. Liddonبواسـطة  ١٨٨٥شـرت الرتمجـة االجنليزيـة يف وبعـدها نُ  ١٨٨٤

هــو املرجــع األصــلي الــذي جيــب أن  ٧٤ – ٧٣األصــل يف جمموعــة اآلبــاء اليونــانيني جملــد 
 ليه القارئ.إد يعو 

 ):١٧-١٦: ١٤ي اآلخر (يوحنا المعزِّ 

 :ي اآلخر؟ جييب القديس كريلساملعزِّ  –ما معىن الباركليت 

ألنه يريد لنا أن نؤمن بأن له صفات  ؛"يسمي يسوع الروح باركليت آخر 
ومع أن الباركليت له ذات العمل الذي مياثل عمل (يسوع)  .أقنوم خاصة به

.. ولذلك  نه متمايزٌ أ الَّ إاالبن وما يرى االبن عامله ويعمل نفس ما يعمله 
ألن االبن يف ذات اخلطاب قال  ؛وهو روح االبن ،حقاً دعاه يسوع روح احلق

 ).٣٠٢ص  ٢نه هو "احلق". (جملد إ
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 ويسأل القديس كريلس:

فكيف  ،آخر غري جوهر اآلب من جوهرٍ  لو كان االبنُ  ،"كيف يكون هذا 
 االبن)؟ ألنه مكتوبٌ أي من لآلب كعطية منه (هو يعطي روح احلق الذي 

 .")٢٢: ٢٠(يوحنا  "اقبلوا الروح القدس" :نه نفخ على تالميذه قائالً أ

قنـوم الثالـث الـذي يهبـه أال خيجل أي معاند؟ أليس روح احلـق، روح اآلب هـو األ 
 ).٣٠٣االبن؟ (املرجع السابق ص 

 Breath سُ َفـألنـه نَـ  ،مـن جسـده ،نسانيصدر من اإل Breathس فَ ن النَـ إويقول 
ــ وكيـف نفــخ الـرب "وحقـاً نفــخ املسـيح نفخـةً  ،ويقـارن بــني هـذا ،نسـاناإل مؤكـداً أنــه  ةً يَّ حسِّ

 ).٣٠٣يهب الروح" (ص 

لــو أن الــروح القــدس خملــوق ولــيس مــن  :الــروح القــدس ويســأل ألوهيــةويــدافع عــن  
إذا كنـــا قـــد  ؛)١٦: ٣كـــو ١عينـــا حنـــن هياكـــل اهللا ("فكيـــف وبـــأي معـــىن دُ  ،جـــوهر اآلب

 ).٣٠٤قبلنا روحاً خملوقاً وليس اهللا؟ (ص 

 وبعدها مباشرة يقول:

) ٤: ١بط ٢هلية ("وكيف أن الذين هلم شركة الروح صاروا شركاء الطبيعة اإل 
س (املؤمنني) وميألهم بكل اخلريات وحيررهم من عار العبودية .. هو يقدِّ 

ويشهد بولس على ذلك "وألنكم  ،ومينح هلم امتياز التبين كأبناء ،نسانيةاإل
)" ٦: ٤رسل اهللا روح ابنه إىل قلوبكم صارخًا أبا أيها اآلب" (غال أبناء أ

 ).٣٠٤(ص 

بل هو متمايز عن االبن"  ،ألنه ليس ابنًا وال هو االبن ؛والباركليت آخر" 
والذي نؤمن بأنه  ،هو "الروح باحلري الروح املنبثق من اآلب .)٣٠٥(ص 

 :فكر) املسيح كما يقول بولس –دراك إولذلك يدعى عقل ( ،روح االبن
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) (ص ١٦: ٢٠كو ١دراك املسيح" (إ –فهم  –عقل  –"ولكن لنا فكر 
٣٠٦.( 

روحكلمـة ( ،ويقول عن عبارة الرسول بولس "إذا كـان أحـد لـيس لـه روح املسـيح 
ن كـــان املســـيح إ"ولكـــن  :وبعـــدها يقـــول ،يحفلـــيس لـــه املســـ ــــــ)بـــأداة التعريـــف الهنـــا وردت 
ال أ) ١٠-٩: ٨ولكـن الـروح حيـاة بسـبب الـرب" (رو  ،بسبب اخلطية تٌ فاجلسد ميِّ  ،فيكم

حنـن الـذين قبلنـا الـروح؟ وهـو يقـول  ، عـن االعـرتاف بأننـا منلـك املسـيحتسمعون كيف يعـربِّ 
) ٤٠: ٧كـــو ١( "اهللا )عتقـــد أن يل روح (وردت بـــأداة التعريـــف الــــأنـــا أ" :يف موضـــع آخـــر

ـــتكلم يفَّ إ" :وعنـــدما خياطبنـــا يقـــول لنـــا " (ص ذا كنـــتم تطلبـــون برهانـــاً عـــن املســـيح الـــذي ي
 ).٣: ١٣كو ٢) (٣٠٦

نكــم هيكــل اهللا وروح اهللا يســكن أوكيــف يــدعى الــروح القــدس اهللا؟ "أال تعلمــون  
ال  ن الروح يسكن فينا وصرنا بذلك هياكـل اهللا، فكيـفأليس أل ؟)١٦: ٣كو ١فيكم" (

يكون الروح آخر غري اهللا وال من جـوهره وهـو الـذي جيعـل اهللا يسـكن فينـا بواسـطة سـكناه 
 ).٣٠٧-٣٠٦فينا؟ (

كيف أعادنا تجسد االبن إلى شركة اآلب؟ كيف صار حتى الجسد 
 مشتركاً في اآلب؟

 :يقول القديس كريلس

وهو بالطبيعة اهللا  ،نساناً إ"لقد اشرتك االبن يف اللحم والدم عندما صار  
أي من الذي هو احلياة اهللا اآلب، ألنه االبن الوحيد  ،مولود من احلياة

د ذاته باجلسد الذي هو وحَّ  ،دراك والقدرة على التعبريومبا يفوق اإل .الكلمة
أي حياته  ،إىل احلياة ثانيةً  لكي ما يعيد حىت اجلسد مرةً  ؛حسب طبيعته بائدٌ 

ألنه الوسيط الوحيد  ؛يانه مشرتكًا يف اهللا اآلبوجيعل اجلسد بواسطة ك ،هو
حد باهللا اآلب كما هو مكتوب متَّ   .)٥: ٢تيمو  ١بني اهللا واالنسان (
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نساناً ألنه هو إحد بالبشر ألنه صار ومتَّ  ،ألنه اهللا ويف اآلب ؛حسب الطبيعة
) .. الكلمة ٣: ١قنومه (جوهره) (عب أذاته يف اآلب وهو هباء جمده وصورة 

عيدًا خلقتنا (أو تكويننا) إىل حياته مُ  –حسبما قال يوحنا–سدًا صار ج
: ١بط  ٢هلية (وحنن مجيعاً صرنا شركاء الطبيعة اإل ،ألنه هو ذاته فينا ؛الذاتية

وبنفس (التدبري) اآلب نفسه فينا بواسطة االبن (غال  ،ونلنا اسم البنني ،)٤
 .)٣٢١-٣٢٠ص والروح ليس غريباً عن االبن .." ( ،)٦: ٤

بدية يشهد لنا فيها صاحب أحلياة  جديدةً  .. بواسطة الروح صرنا خلقةً  " 
كل االشياء   "تفتح يديك ومتأل :له الكلإهلي عندما يصرخ إىل اهللا املزامري اإل

نفساهم فيسقطون أنت تنزع أعندما حتول وجهك يرتاعون،  .من خرياتك
وجتدد وجه األرض" نت ترسل روحك ليصريوا جديدًا أويعودون إىل تراب. 

أال تسمعون كيف أن  .)١٠٤س وهو مزمور  ٣٠ – ٢٨: ١٠٣(مزمور 
 عندما وصار احلكم ثقيالً  ،ل" وجوده بعيدًا عن اهللاجعله "حيوِّ  ،تعدي آدم

منه؟ ولكن  لَ بِ سان "يرتاع" عندما أعاده إىل تراب األرض الذي جُ ناإل تجعل
 ؛بالروح جدد وجه األرضو  ،جعلنا شركاء طبيعته ،عندما يرسل اهللا روحه

ثانية  ومرةً  طية،ألننا نتجلى باحلياة اجلديدة طارحني الفساد الذي تأيت به اخل
 ).٣٢٢-٣٢٠( "ُمنسك باحلياة األبدية

 ):٢٣: ١٤وعنده نصنع منزالً (يوحنا  يليه نأتإ

 :يقول القديس كريلس 

ألنه عندما ليه وعنده نصنع منزًال، إ"عندما يقول (املسيح) أنا واآلب نأيت  
 ؛يضًا سيكون فيناأاآلب  ،خملصنا املسيح بالروح القدس، يقيناً يسكن فينا 

وبولس املوحى له يتكلم عن الروح كروح  .ألن روح املسيح هو روح االب
بل باحلري هذا  ،وهذا ال يناقض قانون املنطق ،حيانًا كروح االبنأو  ،اآلب

أقام املسيح يسوع من بني  "الذي :يقول أحياناً  .حق منطقيًا أل�ا حقيقة
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 ،)١١: ٨كن فيكم" (رو ا جسادكم املائتة بروحه السأاألموات سوف حييي 
رسل اهللا روح ابنه إىل قلوبكم صارخًا أبا أيها أبناء أ"ألنكم  :ثانية يضًا مرةً أو 

نه هو نفسه ذات الروح لآلب واالبن؟ إأال ترون  .)٦: ٤اآلب" (غال 
ألنه كما أن االبن  ؛فاآلب ليس بعيداً  ،قلوبنا وعندما يسكن االبن الوحيد يف

وهو بالطبيعة يف اآلب"  ،ألنه من ذات اجلوهر الواحد معه ،ذاته يف اآلب
 .)٣٣٠(ص 

 ،ذا كان الروح القدس خملوقاً أو غريباً عن جوهر اآلبإ :ونفس السؤال السابق 

؟ من "فكيف يسكن اهللا فينا؟ وكيف يقدر من يقبل الروح أن يشرتك يف اهللا 
 "ي إنسان أن يشرتك يف اهللا احلي وبأي وسيلة غري الروح؟أاملستحيل على 

 ).٣٣٠(ص 
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 ثامنالفصل ال

 الخاصة بالروح القدس ــ)ال(أداة التعريف 

 في رسائل القديس بولس

 

 رسائل القديس اثناسيوس إلى سرابيون:

 ،سـنة ١٦٠٠أي منـذ  ،على الرغم مـن أن هـذه الرسـائل معروفـة منـذ القـرن الرابـع 
وهـــو تأكيــد ألوهيـــة الــروح القـــدس. وصــدرت ثـــالث ترمجــات عربيـــة  ،واحــد ت هلـــدفٍ بَــتِ وكُ 

ترمجــة مركــز اآلبــاء. مل  –ترمجــة كاتــب هــذه الدراســة  –متالحقــة: ترمجــة األب مــرقس داود 
ـــةنـــدرس هـــذه الرســـائل يف اإل   عنـــدما ومل أمســـع وال حـــىت حماضـــرة واحـــدة عنهـــا إالَّ  ،كلرييكي

ما ذكره القـديس اثناسـيوس يكفـي عـن اسـتخدام أداة  .يف جامعة كامربيدجبدأت الدراسة 
. وهنــــا مل جنـــد بـُـــداً مـــن أن نضــــع حتــــت نـــاظري القــــارئ الــــنص للـــروح القــــدس ــــــالتعريـــف ال

 .)١(بالكامل حىت ال يتحجج أحد بعدم التمكن من الوصول إليه

ين وجدمت يف الكتاب املقدس، أن الروح القدس، أواذن فلتقولوا لنا،  -٤"
نه أليه، أو "اآلب" أو إضافة اسم "اهللا" إيدعى فقط "روح"، ويشار إليه دون 

"روحي" أي روح "املسيح نفسه" أو "االبن" أو "مين" اليت تعين "من اهللا" أو 
ر مقرتنًا "بأداة التعريف"، فال يقال عنه "روح" بل "الروح" أو يسمى ذكَ يُ 
الروح القدس" أو "املعزي" أو "روح احلق" الذي يعين "روح االبن" الذي "

الرسائل عن الروح القدس إىل األسقف سرابيون، ترمجها عن اليونانية د. موريس تاوضروس، د. نصحي عبد  راجع، )١(
 .٤٩: ٣٢، ص ١٩٩٤، مايو ٣١الشهيد، مركز دراسات اآلباء، نصوص اآلباء رقم 
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نكم مبجرد أن تسمعوا كلمة "روح" أ) حىت ٦: ١٤يقول "أنا هو احلق" (يو 
 �ا تعين "الروح القدس".أتظنون 

�م يسمونه إخذوا الروح القدس، فأذ إواآلن علينا أن نستثين، هؤالء الذين،  
ذ سبق وتعلموا عن الروح إكذلك هؤالء. الذين يضًا ببساطة "روح". و أ

فقط باسم "روح"، بقصد التكرار أو التذكر،  رَ كِ نه فيما بعد، إذا ذُ إالقدس، ف
ذكر هكذا يسمعون، وعلى األخص عندما يُ  �م لن جيهلوا عن أي روحٍ إف

 مقرتناً بأداة التعريف.

اليت تكلمنا  حدى االضافاتإنه بدون أداة التعريف، وبدون إ، فوباإلمجال 
ن الكلمة ال ميكن أن تدل على الروح القدس، كما يبدو يف إعنها آنفاً، ف

مثل هذا الذي كتبه بولس للغالطيني "أريد أن أتعلم منكم هذا فقط، 
). فأي روح آخر ٢: ٣ميان" (غال م خبرب اإلأخذمت الروح أأبأعمال الناموس 

ؤمنون ويولدون ثانية عطى للذين يأخذه هؤالء غري الروح القدس الذي يُ 
: ٥تس ١بغسل امليالد الثاين. ويكتب للتسالونيكيني "ال تطفئوا الروح" (

) وهو يقول هذا، هلؤالء الذين قد عرفوا ذلك الذي أخذوه، حىت ال ١٩
ويف األناجيل، عندما تكلم  ، نعمة الروح املشتعل فيهم.مهالٍ إيطفئوا، عن 

أجل اجلسد الذي أخذه "أما  البشريون عن املخلص بتعبريات بشرية، من
صعد يسوع إىل أُ ) "مث ١: ٤يسوع فرجع من األردن ممتلئًا من الروح" (لو 

ن الكلمة هلا نفس املعىن، ألن لوقا سبق إ)، ف١: ٤الربية من الروح" (مت 
ذ كان يصلي، انفتحت إيضًا و أوقد قال "وملا اعتمد الشعب اعتمد يسوع 

-٢١: ٣يئة جسمية مثل محامة" (لو السماء ونزل عليه الروح القدس هب
فان املقصود هو "الروح  ،نه عندما يقول "الروح"أ). وواضح هنا، ٢٢

كرت  ن ذُ إيضاً حيث يكون الروح القدس مع البشر، حىت و أالقدس". وهكذا 
�ا تعين "الروح أضافة، فليس هناك من شك، إكلمة "الروح" بدون أية 

 الكلمة مقرتنة بأداة التعريف.ذكر القدس" وعلى األخص، عندما تُ 
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ليكم، إذا كان من إفهل ميكن لكم أن جتيبوا على سؤايل الذي وجهته  -٥
 يَ املمكن أن جتدوا يف مكان ما يف الكتاب املقدس، أن الروح القدس ُمسِّ 

ضافات اليت تكلمنا عنها سابقاً، ودون املالحظات "روح" دون اإل ببساطةٍ 
جابة، ألنكم لن جتدوا شيئًا مكتوبًا مثل عوا اإلنكم لن تستطيإاليت ذكرناها. 

 هذا.

)، ٢: ١بل قد كتب يف سفر التكوين "وروح اهللا يرف على وجه املياه" (تك  
: ٦وبعد قليل كتب "ال يبقى بعد روحي بني هؤالء الناس أل�م جسد" (تك 

). ويف سفر العدد يقول موسى البن نون "هل تغار أنت يل"؟ ليت كل ٣
). ٢٩: ١١كانوا "أنبياء، عندما جيعل الرب روحه عليهم" (عد شعب الرب  

" إلسرائيلويف سفر القضاة قيل عن عوثنيئيل "وكان عليه روح الرب وقضى 
)، ٢٩: ١١)، وأيضاً قيل "وكان روح الرب على يفتاح" (قض ١٠: ٣(قض 

وعن مششون قيل "فكرب الصيب وباركه الرب، وابتدأ روح الرب يرافقه" (قض 
)، ويرمن داود ١٤: ١٥)، "فحل عليه روح الرب" (قض ٢٥، ٢٤: ١٣

يضاً يف املزمور املائة والثاين أ)، و ١٣: ٥٠"روحك القدوس ال تنزعه مين" (مز 
رب،  واألربعني "روحك الصاحل يهديين يف أرض مستوية من أجل امسك، يا

س)، وكتب يف اشعياء "روح الرب عليَّ  ١١، ١٠: ١٤٢هبين حياة" (مز 
 ).١: ٦١مسحين" (أش ألنه 

يها البنون املتمردون، هكذا يقول الرب: أإىل هذا قيل "ويل لكم  وباإلضافة 
نتم تستشريون استشارة وليس مين، وتقطعون عهودًا وليس بروحي، لتزيدوا أ"

يضًا "امسعوا هذا، مل أتكلم من البدء أ)، و ١: ٣٠خطية على خطية" (أش 
آلن السيد الرب أرسلين وروحه" (أش يف اخلفاء، منذ وجوده أنا هناك، وا

١٦: ٤٨.( 
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وبعد قليل، يقول هكذا "أما أنا فهذا عهدي معهم قال الرب، روحي الذي 
)، مث يضيف مباشرة فيقول "ال سفري وال مالك بل ٢١: ٥٩عليك" (أش 

عليهم. هو نفسه فداهم ومحلهم  الرب نفسه خلصهم ألنه أحبهم وتراءف
ورفعهم كل أيام الدهر ولكنهم متردوا وأحزنوا روحه القدوس فتحول هلم عدواً" 

). ويقول حزقيال "ومحلين روح وأتى يب إىل أرض ١٠-٩: ٦٣(أش 
). ويف دانيال "وبعث ٢٤: ١١الكلدانيني إىل السيب يف رؤية بروح اهللا" (حز 

ين إمسه دانيال وصاح بصوت عظيم الرب الروح القدس يف شكل شاب ا
ن بيت إ). ويقول ميخا "٤٦، ٤٥بريء من دم هذه املرأة" (دانيال سوسنة 

). ويقول الرب على فم يوئيل "ويكون ٧: ٢يعقوب أغاط روح الرب" (مي 
). وأيضاً ٢٨: ٢بعد ذلك أين أسكب من روحي على كل بشر" (يوئيل 

بلوا كالمي وفرائضي اليت أرسلتها ن صوت اهللا يقول "لكن اقإعلى فم زكريا، ف
). وبعد ذلك بقليل، عندما يلوم النيب ٦: ١بروحي إىل عبيدي األنبياء" (زك 

الشعب، يقول "جعلوا قلوهبم عاصية لئال يسمعوا شريعيت والكلمات اليت 
). ومن هذا ١٢: ٧رسلها رب اجلنود بروحه عن يد األنبياء األولني" (زك أ

 عهد القدمي، أشرنا بالقليل.الذي استدللنا به من ال

يضًا لتقفوا على ما حوته األناجيل عن هذه األمور، وما  أواحبثوا أنتم  -٦
يضاً، يوجد اختالف كبري، بني أكتبه الرسل، سوف تعرفون، أن هناك 

األرواح (يف معىن كلمة الروح). ومن املالحظ أن الروح القدس ال يدعى 
 ليت أشرنا اليها سابقاً.ببساطة "روح" بل يذكر مع االضافات ا

بالنسبة للرب، كما سبق وأشرنا، عندما اعتمد كانسان، بسبب اجلسد الذي ف
ذ أعطاه للتالميذ، قال إ). و ٣٢: ١ن الروح القدس نزل عليه (يو إلبسه. قيل 

مهم "وأما املعزي الروح القدس )، وعلَّ ٢٢: ٢٠"اقبلوا الروح القدس" (يو 
)، وبعد ٢٦: ١٤يعلمكم كل شيء" (يو الذي سريسله االب بامسي فهو 

ليكم من إقليل، قال عن نفس األمر "ومىت جاء املعزي الذي أرسله أنا 
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)، ٢٦: ١٥اآلب، روح احلق الذي من عند اآلب ينبثق، فهو يشهد يل" (يو 
بيكم الذي يتكلم فيكم" (مت أيضًا "ألن لستم انتم املتكلمني بل روح أو 

خرج الشياطني فقد كنت أنا بروح اهللا أُ ن  إ)، وبعد قليل "ولكن ٢٢: ١٠
). ولكي يكمل فيه كل معرفتنا عن ٢٠: ١١أقبل عليكم ملكوت اهللا" (لو 

دنا مع اهللا (أي كل التعليم عن اهللا) ويتمم كمالنا اخلاص، الذي به وحَّ 
شخصه، ومن خالله مع اآلب، أوصى تالميذه "اذهبوا وتلمذوا مجيع األمم 

ذ وعدهم إ)، و ١٩: ٢٨واالبن والروح القدس" (مت وعمدوهم باسم اآلب 
)، وبعد ٤: ١ليهم "أوصاهم أن ال يربحوا اورشليم" (أع إنه سوف يرسله أ

أيام قليلة "ملا حضر يوم اخلمسني، كان اجلميع معاً بنفس واحدة، وصار بغتة 
من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، ومأل كل البيت حيث كانوا 

هلم ألسنة منقسمة كأ�ا من نار، واستقرت على كل واحد جالسني. وظهرت 
منهم وامتأل اجلميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى، كما 

 ).٤-١: ٢أعطاهم الروح أن ينطقوا" (أع 

، بوضع ومن ذلك الوقت فصاعداً، كان الروح القدس يعطى للذين ولدوا ثانيةً 
س، تنبأ به قائًال "هكذا يقول الروح أيدي الرسل. وشخص ما يدعى أغابو 

). وبولس يقول: "اليت أقامكم الروح القدس فيها ١١: ٢١القدس" (أع 
). وعندما اعتمد ٢٨: ٢٠أساقفة، لرتعوا كنيسة اهللا اليت اقتناها بدمه" (أع 

). وأيضًا كتب بطرس ٣٩: ٨اخلصي "خطف روح الرب فيلبس" (أع 
ش وحبث عنه أنبياء. اخلالص الذي فتَّ  ميانكم خالص النفوس،إ"نائلني غاية 

الذين تنبأوا عن النعمة اليت ألجلكم. باحثني أي وقت أو ما الوقت الذي  
ذ سبق فشهد باآلالم اليت للمسيح إكان يدل عليه روح املسيح الذي فيهم 

). وكتب يوحنا يف رسالته "هبذا نعرف ١١-٩: ١بط ١واألجماد اليت بعدها" (
). وكتب ١٣: ٤يو ١نه قد أعطانا من روحه" (أينا، أننا نثبت فيه وهو ف

ن كان روح اهللا إبولس للرومانيني "وأما أنتم فلستم يف اجلسد بل يف الروح، 
ن  إن كان أحد ليس له روح املسيح فذلك ليس له. و إساكنًا فيكم. ولكن 
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كان املسيح فيكم فاجلسد ميت بسبب اخلطية وأما الروح فحياة بسبب الرب. 
روح الذي أقام يسوع من األموات ساكناً فيكم، فالذي أقام املسيح ن كان إو 

 ٩: ٨أجسادكم املائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم" (رو  من األموات سيحيي
"ألن الروح يفحص كل شيء حىت أعماق اهللا. ألن  :كورنثيني). ولل١١ -
أيضاً  روح اإلنسان الذي فيه. هكذا ن الناس يعرف أمور اإلنسان إالَّ ن مِ مَ 

 روح اهللا. وحنن مل نأخذ روح العامل بل الروح الذي أمور اهللا ال يعرفها أحد إالَّ 
). وبعد قليل ١٢-١٠: ٢كو ١من اهللا لنعرف األشياء املوهوبة لنا من اهللا" (

)، ١٦: ٣كو ١"أما تعلمون أنكم هيكل اهللا، وروح اهللا يسكن فيكم" (
باسم الرب يسوع وبروح اهلنا" يضًا "لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تربرمت أو 
يضًا "ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قامساً أ) و ١١: ٦كو ١(

يضًا "وأما الرب فهو أ)، و ١١: ١٢كو ١لكل واحد مبفرده كما يشاء" (
 ).١٧: ٣كو ٢الروح، وحيث روح الرب هناك حرية" (

يم لألمم يف يضًا كيف أرسل للغالطيني، يقول "لتصري بركة ابراهأوأنظر 
نكم أ). وايضاً "مث مبا ١٤: ٣موعد الروح" (غال  باإلمياناملسيح يسوع لننال 

ذن لست بعد عبداً إرسل اهللا روح ابنه إىل قلوبكم صارخاً يا أبا اآلب. أأبناء 
ىل األفسسني إ)، و ٧، ٦: ٤ن كنت ابناً، فوارث هللا باملسيح" (غال إبل ابناً. و 

تمتم ليوم الفداء" (أف اهللا القدوس الذي به خُ  "ال حتزنوا روح :يقول هكذا
: ٤يضاً "جمتهدين أن حتفظوا وحدانية الروح برباط السالم" (أف أ)، و ٣٠: ٤
نه على كل وجه أ). ويكتب إىل الفيلبيني بكل جرأة وحرية "فماذا. غري ٣

يضاً، ألين أاملسيح، وهبذا أنا أفرح، بل سأفرح ب ىنادم حبق يُ أسواء كان بعلة 
لم أن هذا يؤول يل إىل خالصي بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع املسيح، أع

يضاً أ)، و ٢٠ - ١٨: ١ين ال أخزى يف شيء" (يف أحسب انتظاري ورجائي 
: ٣"ألننا حنن اخلتان الذين نعبد اهللا بالروح ونفتخر يف املسيح يسوع" (يف 

نسانًا بل اهللا إرذل ال يرذل ن يُ مَ  ذاً إ" :)، واىل التسالونيكيني، يثبت شاهداً ٣
 :)، ويكتب للعربانيني ما يلي٨: ٤تس ١يضاً روحه القدوس" (أالذي أعطانا 
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"معلنًا الروح القدس هبذا أن طريق األقداس مل يظهر بعد، ما دام املسكن 
نه حيسب أ)، وأيضًا "فكم عقابًا أشر تظنون ٨: ٩األول له إقامة" (عب 

س به دنسًا وازدرى دِّ الذي قُ ستحقًا من داس ابن اهللا وحسب دم العهد مُ 
ن كان دم ثريان وتيوس ورماد إيضًا "ألنه أ)، و ٢٩: ١٠بروح النعمة" (عب 

عجلة مرشوش على املنجسني يقدس إىل طهارة اجلسد، فكم باحلري يكون 
م نفسه هللا بال عيب يطهر ضمائركم من أعمال دم املسيح الذي بروح أزيل قدَّ 

"وحينئذ سيستعلن  :للتسالونيكيني)، ويقول ١٤ - ١٣: ٩ميتة" (عب 
: ٢تس ٢األثيم الذي يبيده الرب يسوع بروح فمه، ويبطله بظهور جميئه" (

٨.( 

م الروح القدس يف كل الكتاب املقدس، فلماذا دِّ على هذا النحو، قُ  -٧
فهمتم الروح، يف أقوال النيب على حنو معني؟ ألن كلمة "روح" ال يقر�ا النيب 

 يكون لكم عذر. ولكنكم ببساطة جترأمت أن تدركوا كما بأداة التعريف، حىت
لق، هو نفسه الروح نه خُ إيعن لكم، وزعمتم أن الروح الذي قيل عنه 

نه كان ميكنكم، حىت عن طريق أناس ختصصوا يف علم اللغة، أالقدس، مع 
أن تقفوا على االختالف القائم بني األرواح، ألنه صار حديث حىت عن روح 

: ٧٦يرمن داود: "تشاورت مع قليب ليالً، وجزعت روحي" (مز  نسان، كمااإل
س)، ويقول باروخ مصليًا ".. النفس يف ضيق والروح املكروبة تصرخ  ٧
س)، ويف ترنيمة الفتية الثالثة: "يا أرواح ونفوس األبرار  ١: ٣ليك" (باروخ إ

ا س). ويكتب قائالً: "الروح نفسه يشهد ألرواحن ٦٣: ٣باركوا الرب" (دا 
). وايضاً "ال ١٧، ١٦: ٨ورثة أيضاً" (رو  فإننان كنا أوالداً إننا أوالد اهللا، فأ

). ويف ١١: ٢كو ١أحد يعرف أمور اإلنسان اال روح اإلنسان الذي فيه" (
الرسالة إىل التسالونيكيني يصلي قائًال: "لتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم  

 ).٢٣: ٥ تس١كاملة بال لوم عند جميء ربنا يسوع املسيح" (

عن أرواح الرياح يف سفر التكوين: "وأجاز اهللا روحاً  كذلك صار حديثٌ 
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). ويف سفر يونان: "فأرسل الرب روحاً ١: ٨على األرض فهدأت املياه" (تك 
شديدة إىل البحر فحدث نوء عظيم يف البحر حىت كادت السفينة تنكسر" 

أهاج روحًا عاصفة ). وكتب يف املزمور املائة والسادس "أمر ف٤: ١(يونان 
دار الكتاب املقدس). ويف املزمور  ٢٥: ١٠٧فرفعت أمواجه" (قابل مع مز 

يتها التنانني وكل اللجج، أحي الرب من األرض يا املائة والثامن واألربعني: "سبِّ 
النار والربد والثلج والضباب، الروح العاصفة، الصانعة... (كلها) كلمته" (مز 

صور: "مالحوك قد أتوا بك يف قلب  ةيف مرثا). ويف حزقيال ٨، ٧: ١٤٨
 ).٢٦، ٢٥: ٢٧البحر إىل مياه كثرية. كسرتك روح اجلنوب" (حز 

يضًا الكتب املقدسة، جتدون كلمة "روح" مستعملة أذا قرأمت أنتم إف -٨
ألن  هلية كما كتب بولس: "الذي جعلنا كفاةً باملعىن املوجود يف األقوال اإل
احلرف بل الروح. ألن احلرف يقتل ولكن الروح نكون خدام عهد جديد، ال 

)، لن ما ينطق به يكتب باحلروف أما املعىن الذي ٦: ٣كو ٢حييي" (
)، ١٤: ٧يضًا "الناموس روحي" (رو أيتضمنه فهو يدعى "روح". وهكذا 

). ٦: ٧"ال نعبد بعتق احلرف بل جبدة الروح" (رو  -يضاً أكما قال -حىت 
ذ أنا نفسي إ"أشكر اهللا بيسوع املسيح ربنا  وهو نفسه يقول عندما يشكر:

ذن ال شيء من الدينونة إأخدم ناموس اهللا ولكن باجلسد ناموس اخلطية. 
اآلن على الذين هم يف املسيح يسوع السالكني ليس حسب اجلسد بل 
حسب الروح ألن ناموس روح احلياة يف املسيح يسوع قد اعتقين من ناموس 

ذ رغب فيلبس يف حتويل اخلصي من إ). و ١: ٨ ،٢٥: ٧اخلطية واملوت" (رو 
احلرف إىل الروح قال له: "ألعلك تفهم ما أنت تقرأ". وكان لكالب مثل هذا 
الروح كما يشهد بذلك قول الرب يف سفر العدد: "أما عبدي كالب فمن 

نه كانت مع روح أخرى وقد اتبعين متاماً، أدخله إىل األرض اليت ذهب أأجل 
 ).٢٤: ١٤ليها" (عد إ

وألنه تكلم بذهن خمتلف عن ذهن اآلخرين فقد صار مرضيًا عند اهللا. وقد 
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حث اهللا الشعب أن يكون هلم مثل هذا القلب، عندما قال على لسان 
 ).٣١: ١٨حزقيال: "اعملوا ألنفسكم قلباً جديداً وروحاً جديدة" (حز 

كبريًا بني وإذا كانت األمور على هذا النحو، ومنها تبني أن هناك اختالفًا  
األرواح، فقد كان من األفضل لكم جداً، عندما تسمعون عن الروح الذي 

ليها. مثل ذلك الروح إشارة لق، أن تفكروا يف أحد األرواح اليت سبقت اإلخُ 
فرامي فرجف قلبه (بيت داود) إالذي كتب عنه اشعياء: "قد حتالف آرام مع 

). ويف ٢: ٧ح)" (أش وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الروح (الري
). ٤: ١نفس املعىن قيل: "أرسل الرب روحًا شديدًا إىل البحر" (يونان 

بسبب يونان. ألن الرعد تتبعه أرواح الرياح، كما بالنسبة إىل املطر الذي 
حدث يف أيام آخاب وكتب عنه "بعد برهة وجيزة أسودت السماء من الغيم 

 ).٤٥: ٨مل ١والروح (الريح)" (

س) "أنا هو مؤسس الرعد وخالق  ١٣: ٤ث أن النبوة (عا ولكن حي -٩
نه يتبع إتشري إىل املسيح، ف -فيما يقولون-مسيحه".  لإلنسانالروح ومعلن 

نه الروح القدس وليس روحاً أفهم على ذلك، أن الروح املشار إليه جيب أن يُ 
ذن تظنون أن الروح الذي مسي مع املسيح هو الروح القدس، إنتم أآخر. 

ين وجدمت أن هذا الروح يتميز حسب الطبيعة وينفصل عن االبن حىت أن ولك
ن الروح القدس إنكم تقولون إف -ن املسيح ليس خملوقاً إبينما تقولون -نه أ

شياء ختتلف يف أن متجدوا معاً، أنه من غري الالئق أن تسموا معًا و إخملوق؟ 
واخلالق. ألنكم ي شبه يقوم بني املخلوق أطبيعتها. ألنه أية شركة توجد و 

لقت به. وقد كان يضًا تضيفون وتقرنون مع االبن املخلوقات اليت خُ أأنتم 
شارة إىل روح الرياح، ذن كافيًا لكي تدركوا أن املقصود مبا كتب هو اإلإهذا 

كر املسيح يف النبوة نكم تتخذون من ذِ أمتاماً كما سبق وذكرت. ولكن حيث 
الدقة ما قيل، لعلنا جند املعىن حجة، فقد صار من الضروري أن نفحص ب
 الذي يناسب أكثر، القول بأن الروح قد خلق.



٩٤ 

نه أمسيحه" سوى  لإلنسانستنبط من القول، بأنه "معلن آخر يُ  معىنً  فأيُ 
نساناً، وسوى أن هذا القول يشبه قول اشعياء النيب: "هوذا إهو نفسه صار 

يضاً أ). ويشبه ١٤: ٧ العذراء حتبل وتلد ابنًا ويدعون امسه عمانوئيل" (أش
 تبت عن جميئه؟ فعندما يعلن عن جميء الكلمة متجسداً، فأيُ األقوال اليت كُ 

لق للمرة نه خملوق، سوى روح اإلنسان الذي خُ أذن جيب أن ندرك إ روحٍ 
ولد ثانية وجتدد؟ ألن هذا هو ما أعلنه على لسان حزقيال قائًال: الثانية وُ 

حًا جديدة يف داخلكم وأنزع قلب احلجر "وأعطيكم قلبًا جديدًا وأجعل رو 
، ٢٦: ٣٦من حلمكم وأعطيكم قلب حلم. وأجعل روحي يف داخلكم" (حز 

 عندما جاء الرب وجدد كل االشياء بنعمته؟ ها الَّ إل هذا مُ ). فمىت كَ ٢٧
يضًا يف هذا القول، يتبني لنا االختالف بني األرواح. فروحنا هي أذن إهوذا 

ن ذلك الروح الذي به جتددت أرواحنا هو إاليت جتددت، ولكن اهللا يقول 
ىل تراهبا إروحه، كما يقول املرمن يف املزمور املئة والثالث "تنزع روحها فتموت و 

 س).٣٠ ،٢٩: ١ - ٣تعود. ترسل روحك فتخلق وجتدد وجه األرض" (مز 

لق ال يشري نه خُ إن الروح الذي يقال عنه اآلن إوإذا كنا نتجدد بروح اهللا، ف
إىل الروح القدس، بل إىل روحنا، وإذا كنتم بكل تأكيد تعتقدون اعتقاداً 

فكيف ال يعترب  ،حسناً أن االبن ليس خملوقاً ألن كل االشياء صارت بالكلمة
وهو الذي فيه بواسطة الكلمة  ن الروح القدس خملوق،إجتديفًا أن تقولوا 

تب، أن الروح قد نه كُ أشياء وجيددها؟ وإذا كانوا، جملرد يكمل اآلب كل األ
لق، قد تومهوا فيما بينهم أن هذا الروح هو الروح القدس، فيلزمهم اآلن خُ 

لق ليس هو الروح القدس، بل أن روحنا باألكثر أن يقتنعوا أن الروح الذي خُ 
والذي من أجله يصلي داود قائًال: "قلباً نقيًا اخلق يفَّ هو الذي يتجدد فيه، 

ن اهللا إس). وهنا قد قيل ١٠: ٥يا اهللا وروحاً مستقيماً جدد يف داخلي" (مز 
ن اهللا صوره كما يقول: "باسط إخلقه، وأما فيما سبق، كما يقول زكريا ف

). ١: ١٢السموات ومؤسس األرض ومصور روح اإلنسان يف داخله" (زك 
اك الذي صوره أوًال، عاد وجدده بعد السقوط، وذلك بأن جاء هو ذاته أي ذ
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إىل اخلليقة عندما صار الكلمة جسداً، كي كما قال الرسول: "خيلق االثنني 
نسانًا واحدًا جديداً، املخلوق حبسب اهللا يف الرب وقداسة احلق" إيف نفسه 

ر غري اإلنسان نساناً آخإنه خلق أ). وهو ال يعين هبذا ٢٤: ٤، ١٥: ٢(أف 
لق من البدء على صورة اهللا، بل يتكلم عن العقل الذي خلق وجتدد الذي خُ 

يضًا من حزقيال أيف املسيح وينصحهم أن يقبلوه، وهو األمر الذي يتضح 
عندما يقول هو نفسه: "اعملوا ألنفسكم قلبًا جديدًا وروحًا جديدة. فلماذا 

من ميوت يقول اهللا الرب" (حز  سر مبوتمتوتون يا بيت اسرائيل، ألين ال أُ 
٣٢، ٣١: ١٨.( 

وعلى ذلك، إذا كان الروح املخلوق له مثل هذا املعىن، فيجب علينا  -١٠
دراكاً صحيحاً، الوعد الذي تأسس من قبل اهللا، أي الكلمة إيضاً أن ندرك أ

الصادقة وناموس الروح غري املتزعزع. وألن الرب أراد ليوحنا ويعقوب أن خيدما 
). وباحلقيقة، ١٧: ٣بين الرعد" (مر إ، فقد دعامها بوانرجس أي الكلمة

صرخ يوحنا هبذا من السماء قائًال: "يف البدء كان الكلمة والكلمة عند اهللا 
ن الناموس كان له "ظل إ). وأما يف القدمي ف١: ١وكان الكلمة اهللا" (يو 
جاء )، ولكن عندما أعلن املسيح للبشر و ١: ١٠اخلريات العتيدة" (عب 

)، عند ذلك كما قال بولس: ٢٦: ٤قائًال: "أنا الذي أكلمك هو" (يو 
زلزل ال أُ يضًا أ ين مرةً إ"صوته زعزع األرض حينئذ وأما اآلن فقد وعد قائًال 

األرض فقط بل السماء أيضاً. فقوله مرة يدل على تغيري األشياء املتزعزعة  
ن ملكوتًا ال يتزعزع كمصنوعة لكي تبقي اليت ال تتزعزع. لذلك وحنن قابلو 

: ١٢ليكن عندنا شكر به خندم اهللا خدمة مرضية خبضوع وتقوى" (عب 
). وهذا الذي يقول عنه ملكوتًا ال يتزعزع، يراه داود ثابتًا ويرمن: ٢٨-٢٦

يضًا ثبت أ"الرب قد ملك. لبس اجلالل. لبس الرب القدرة متنطق هبا. 
ك فالنص الذي أورده ). وعلى ذل٢، ١: ٩٣املسكونة، ال تتزعزع" (مز 

النيب، يشري إىل جميء املخلص، الذي به نتجدد، وكذلك يظل ناموس الروح 
 ثابتاً.
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لكن هؤالء الذين هم "احملرفون" باحلقيقة، قد اتفقوا مع األريوسيني واقتسموا 
 ،نه خملوقإن عن االبن و معهم التجديف على الالهوت، فبينما قال األريوسي

نه خملوق. لقد جتاسر "احملرفون"، كما يؤكدون إدس قال هؤالء عن الروح الق
ن يسيئوا تفسري أقوال الرسول أنفسهم، أن جيدوا ألنفسهم طرقاً، و أهم 

بولس، وما كتبه بصواب إىل تيموثيئوس قائالً: "أناشدك أمام اهللا والرب 
يسوع املسيح واملالئكة املختارين أن حتفظ هذا بدون غرض وال تعمل شيئاً 

نه طاملا أن الرسول قد مسى أوالً: أ). هؤالء يؤكدون ٢١: ٥يت ١(مبحاباة" 
اهللا واملسيح مث بعد ذلك مسى املالئكة، فيلزم أن حيسب الروح القدس مع 

 املالئكة ويكون من طغمتهم وهو مالك أعظم من املالئكة اآلخرين.

ومل يستطع  Valantinosويف البداية كانت هذه البدعة من تعليم فالنتينوس 
�م كانوا يقولون بتعاليمه. كان فالنتينوس أهؤالء أن يتبينوا واقع األمر من 

رسل معه مالئكة من نفس العمر. وبينما انزلوا أرسل املعزي، أنه كما أيؤكد 
ضافوا املالئكة إىل الثالوث، ألنه أ�م قد إالروح القدس إىل طغمة املالئكة، ف

فلقد أصبح  -حسبما يؤكدون-اآلب واالبن إذا كان املالئكة جييئون بعد 
واضحًا أن املالئكة ينتمون إىل الثالوث، وهم ليسوا بعد "أرواحًا خادمة 

). وال ينالون التقديس، بل باحلري هم ١٤: ١مرسلة للخدمة" (عب 
" (القديس أثناسيوس، الرسائل إىل سرابيون عن أنفسهم يقدسون اآلخرين

 .)١٠ - ٤: ١الروح القدس 

 ،وعلـى التسـليم الكنسـي ،إزاء الصـلف والعجرفـة والتعـايل علـى كلمـة اهللاذا، وهك 
ه الشــهادة ُســه روح احلــق وتُقدِّ ُســالــذي يقدِّ  ،مريــب مــن أســاقفة اجملمــع املقــدس مــع صــمتٍ 

اصــبحت ضــرورة تلــح علينــا  ،ثناســيوسألينــا القــديس إمه فــإن إعــادة حبــث مــا ســلَّ  ،لإلميــان
 نوجزه يف النقاط اآلتية:، وهو ما بقوة األمانة والرجاء
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الخاصة بعمل الروح القدس حسب األصل  ــــأوًال: أداة التعريف ال
 اليوناني:

(رو  "ن كــان املســيح فــيكم فاجلســد ميــت بســبب اخلطيــة، وأمــا الــروح فحيــاة* "إ 
 ألن الروح يعطي احلياة اجلديدة. ؛)١٠: ٨

م فالـذي أقـام املسـيح وإن كان روح الذي أقام يسوع من األمـوات سـاكناً فـيك* " 
فهــل  ،)١١: ٨(رو  "مــن األمــوات ســُيحيي أجســادكم املائتــة أيضــاً بروحــه الســاكن فــيكم

ومـا هـو األمـر بالنسـبة  ؟قي كـالم الرسـول واضـحاأم أن بـ ،فقـط الذي أقام املسيح هو روحٌ 
 واضح من بقيـة التعلـيم يفطبقاً ملا هو أليس هذا هو روح اآلب  ،"روحه الساكن فيكم" لــ

بـه  التالية: "إذ مل تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف، بل أخـذمت روح التبـين الـذي السطور
والـــروح الـــذي يصـــرخ هـــو نفســـه روح اآلب حســـب   ؟)١٥: ٨ا أيهـــا اآلب" (رو نصـــرخ أبَّـــ

: ٤ا اآلب" (بناء أرسل اهللا روح ابنه إىل قلوبكم صارخاً يـا أبـَّأ"مبا أنكم  :كلمات غالطية
جمهــــول األصــــل  وهــــل يرســــل اهللا "روح قــــدس" ،روح غــــري الــــروح القــــدس لالبــــنفهــــل  ،)٦

مل  نوإ ،بنـاء اهللاأفـنحن لسـنا  ،نـه إذا كـان غـري روح اآلبلكي يعطي التبـين لنـا؟ أل والفعل
، أنــه "روح االبــن"، مبــا ل باســم االبــنفمــا هــو الغــرض مــن أن يرَســ ،يكــن روح اآلب للتبــين

 هول األصل؟اجملروح قدس الفماذا يفعل ذلك  وإالَّ 

 :وهـــي العالقـــة اجلديـــدة، عالقـــة الشـــركة األبديـــة يقـــول رســـول الـــرب ،ويف الصـــالة 
نفسـه يشـفع فينـا .. ولكـن  الـروحيُعـني .. ولكـن  الروحننا ال نعرف كيف نصلي ولكن: "إ

ـــــذي يفحـــــص القلـــــوب ـــــه حبســـــب إرادة اهللا يشـــــفع يف  ال ـــــروح ألن يعلـــــم مـــــا هـــــو اهتمـــــام ال
أم روح اهللا الــــذي يعــــرف  "،روح قــــدس"الــــروح هنــــا هــــو  فهــــل ،)٢٦: ٨القديســــني" (رو 

 أسرار القلب اإلنساين ألنه اهللا؟ أليس هذا تكملة ملا سبق؟

ــــروح يفحــــص كــــل ١٠: ٢كــــو ١وُيضــــاف إىل كــــالم الرســــول الســــابق (  ) "ألن ال
يقـدم روح قـدس يفحـص ف ،أال خيجـل املطـران مـن هـذه الكلمـات .شيء حىت أعمـاق اهللا"
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 روح "هكـذا أمـور اهللا ال يعرفهـا أحـد إالَّ  :الرسـولتفق ذلـك مـع كـالم كيف يأعماق اهللا؟ و 
 ؟)١١: ٢كو ١اهللا" (

نكــم هيكــل أ"أمــا تعلمــون  :خ الرســول كنيســة كورنثــوس ســائالً يف أملوعنــدما يُــوبِّ  
أي روح  ،فكيـــف يســـكن فينـــا روح قـــدس ،)١٦: ٣كـــو ١اهللا وروح اهللا يســـكن فـــيكم" (
 وجتعلنا سكناه "هيكل اهللا"؟ ،آخر غري الروح القدس روح اهللا

لـــيس أحـــد "وبكـــل دقــة يكتـــب رســـول املســيح:  ،بـــأن يســوع هـــو رب واالعــرتاف 
 ن يســوع رب إالَّ إناثيمــا. ولــيس أحــد يقــدر أن يقــول أوهــو يــتكلم بــروح اهللا يقــول يســوع 

 ).٤: ١٢كو ١بالروح القدس" (

 ١٢يف كـل اصـحاح  ،أرواحإىل  والحظ تنوع عمل الروح الواحد الـذي ال ينقسـم 
 :١٧حىت  ٤من عدد 

 ).٤أنوع مواهب .. لكن الروح واحد ( - 

وهو هنـا يسـوع املسـيح الواحـد مثـل الـروح  ،خدم موجودة .. لكن الرب واحد - 
 ).٥الواحد (

 .)٦ولكــــن اهللا واحــــد الــــذي يعمــــل الكــــل يف الكــــل ( ،أنــــواع أعمــــال موجــــودة - 
 ألن الروح القدس قد أعطى. ؛تأليس اهللا وروح اهللا هو العامل يف الكهنو 

بطـل القـديس بـولس وقاحـة كـل مـن يقــول بـأن العامـل فينـا هـو آخـر غـري الــروح ويُ  
"ولكنـه يُعطـى لكـل  :ألن الرسـول يقـول ؛القدس أو بأن النعمـة أو القـوة هـي آخـر غـري اهللا

بــل الـــروح  ،) ألن الــذي يظهــر لــيس املوهبــة٧" (إظهــار الــروح للمنفعــةواحــد اســتعالن أو 
 لقدس نفسه.ا

 ).٨بالروح كالم حكمة. آلخر كالم معرفة (علم) حبسب الروح الواحد ( - 
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يصـــبح عندئـــٍذ و  ،االميـــان بـــروح قـــدس ل يعطـــى هـــذافهـــ ،ميـــان بـــالروح الواحـــدإ - 
 بآخر غري اهللا؟إمياناً ميان اإل

 ).٩وآلخر مواهب شفاء بالروح الواحد ( -

ولكـن هـذه   ،واع ألسنة .. ترمجة ألسنةعلم قوات .. نبوة .. متييز األرواح .. أن - 
 ).١١عاً) لكل واحد على حدة كما يشاء (كلها يعملها الروح الواحد بعينه قامساً (موزِّ 

ذلــك اجلســد الــذي كوَّنــه الــروح القــدس يف  ،إىل جســد املســيح االنضــماموعنــد  - 
أم  ،لمطـرانالفاسـد لرأي الـفهـل هـذا روح قـدس حسـب  ،والذي بـه نعتمـد ،أحشاء البتول

ـــا بـــروح واحـــد  :حســـب كلمـــات الرســـول ـــا مجيعن يضـــاً اعتمـــدنا إىل جســـد واحـــد .. أ"ألنن
روح قـــدس القـــدرة علـــى أن جيمـــع ماليـــني  يفهـــل أل ،)١٢( "ومجيعنـــا ســـقينا روحـــاً واحـــداً 

ألـيس هـذا روحـاً فائقـاً غـري  ؟ويضـم الكـل إىل جسـد املسـيح الواحـد ،ويسكن فيهم ،البشر
 حمدود؟

فـــإن رســـالة أو  ،واجلديـــد األبـــدي ،األول أي القـــدمي :العهـــدين وعنـــد املقارنـــة بـــني 
، ولكــــن ولــــذلك الــــروح حييــــي ،)٣: ٣كــــو ٢بــــروح اهللا احلــــي" ("بشــــارة اخلــــالص مكتوبــــة 

 ). فكيف ميكن لروح أن حييي إن مل يكن هو روح اآلب؟!!٦: ٣كو ٢احلرف يقتل (

ح وحيـــث روح فــإن "الــرب هـــو الــرو  ،يف الـــدهر اآليتو ولــذلك عنــدما نتجلـــى هنــا  
أي صـورة جمـد  "،ألننـا سـوف نتغـري إىل "تلـك الصـورة ؛)١٧: ٣كـو ٢الرب هناك حرية" (

: ٣كـو ٢املسيح بذات قوة وعمل الروح القدس "من جمـد إىل جمـد كمـا مـن الـرب الـروح" (
١٨.( 

 واحد: ربٌّ  –واحد  روحٌ  –واحد  جسدٌ 

ولــذلك كــان  ،قــدسهكــذا يــتم متزيــق الكنيســة بفصــل املواهــب عــن أقنــوم الــروح ال 
كــأن   ،اهلجــوم املتواصــل علــى الــروح القــدس هــو ســبب كــل العثــرات والفواجــع الــيت عشــناها
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 بولس معنا يصرخ يف كل أحد:

 اسلكوا كما حيق للدعوة اليت دعيتم هبا. -

 اآلخر يف اإلعالم. هل نسمع؟ م كلٌّ تعاسة هذا اجليل الذي حياكِ ليا 

 بكل تواضع ووداعة وبطول أناة. -

 تملني بعضكم بعضاً يف احملبة (ال يف شبكة املعلومات).حم -

احليـــاة الواحـــدة الـــيت مـــن الـــروح بربـــاط  –جمتهـــدين أن حتفظـــوا وحدانيـــة الـــروح  -
 السالم. ذلك الذي منارسه يف القبلة الرسولية.

 :هذا التحدي هو حتدي الشيطان الذي ميزق

 جسد واحد

 ؛روح واحد

 الواحدة يسوع املسيح نفسهألننا دعينا إىل رجاء الدعوة 

 رب واحد

 اميان واحد

 معمودية واحدة.

لــــه آخــــر يــــا ســــيدنا إفهــــل هــــو  ،لــــه وآب واحــــد (بــــدون أداة التعريــــفإمث اخلامتــــة  
ألنــه اآلب الــذي علــى الكــل بــالرأس الواحــد يســوع املســيح وبالكــل ويف   ؛املطــران؟) للكــل

 ).٦-١: ٤(أفسس  "م بالروح الواحدككل
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ليه الخاصة بالروح القدس حسب األصل إثانياً: صيغة المضاف 
 اليوناني

 ،مــــرة ٣٠يف العهــــد اجلديــــد صــــيغة املضــــاف إليــــه اخلاصــــة بــــالروح القــــدس وردت 
 وسوف نكتفي بأهم األمثلة:

) وهـــي خاصـــة بالســـالكني حســـب ٢: ٨(رو  "شـــريعة روح احليـــاة يف املســـيح* " 
ـــيس حســـب اجلســـد ـــة  الـــيت . هـــذه الشـــريعة هـــيالـــروح ول حـــررت بـــولس مـــن شـــريعة اخلطي

 .)١(واملوت

ن كـــان روح اهللا إبـــل يف الـــروح  ،أمـــا أنـــتم فلســـتم يف اجلســـد (حيـــاة بيولوجيـــة)* " 
ـــاة هـــا و  .)٩: ٨ســـاكناً فـــيكم" (رو  ـــذين يســـلكون حســـب قـــوانني احلي قـــد عشـــنا ورأينـــا ال

هــــو  طــــراناملالصــــور الــــيت جتعــــل  –االلقــــاب الكاذبــــة  –اجلســــدانية: ســــيارات املرســــيدس 
، وليس حسب الـروح القـدس ،نسانية الساقطةحسب احلياة اإل السامري الصاحل .. سلوكٌ 

 ألن الذي ينكر سكىن الروح القدس يعود إىل طبيعة آدم الساقطة. وهو سلوك طبيعي؛

: ٨أي أخــذنا بــاكورة مثــار احليــاة اجلديــدة (رو  "،حنــن الــذين لنــا بــاكورة الــروح* " 
يف يــوم القيامــة وحتــول اجلســد  "ســنا متــوقعني التبــين فــداء أجســادنانفأنــئن يف ") مــاذا؟ ١٣

 ).٢١: ٣بالقيامة إىل ذات جمد جسد ربنا يسوع املسيح (فيليب 

دم الــذبائح) يف  ســكبن حمبــة اهللا قــد انســكبت (مثــل "إيقــول رســول املســيح *  
ولـــــذلك يضـــــع الرســــول أمـــــام كنيســـــة رومـــــا أن يصـــــبح  ،)٥: ٥روقلوبنــــا بـــــالروح القـــــدس (
يهـا األخـوة ألـيكم إ"أطلـب  :هـو الـدافع القـوي للصـالة ألجلـه ،هليـةانسكاب هذه احملبة اإل

بربنـــا يســـوع املســـيح ومبحبـــة الـــروح أن جتاهـــدوا معـــي يف الصـــلوات مـــن أجلـــي إىل اهللا" (رو 

: ١٥كور   ١الحظ عدم ثنائية املوت واخلطية: شوكة املوت هي اخلطية، وقوة اخلطية هي الشريعة أو الناموس ( )١(
 )، أليست وراثة املوت هي وراثة الطبيعة الفاسدة؟٥٦
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: ٤يوحنــا  ١جنيلــي (يوحنــا اإل ). فــإذا كــان اهللا حمبــة كمــا يقــول الشــاهد حملبــة اهللا٣٠: ١٥
 ها روح احملبة، الروح القدس فينا؟بهلية اليت يسكفهل ميكن تقسيم وفصل احملبة اإل ،)٨

 ،عـن املواهـب واألقنـوم ،احلمل الوديع القمص ميخائيل ابراهيمعندما سؤل أذكر 
كـن ) واحملبـة ال مي٥: ٥حمبة اهللا تعطى بالروح القـدس (رو  :وقال ،صمت بعض الوقتأنه 

 ،أخرى غري حمبتـه احلقيقيـة .. كـان رداً قاطعـاً  أن تكون حمبة صادقة إذا كان اهللا يعطي حمبةً 
فكيـــف يكـــون لـــدى اهللا أكثـــر مـــن حمبـــة؟ وانفـــتح لنـــا حنـــن الطلبـــة الصـــغار طريـــق امللكـــوت 

 إذا  وال ميكــــن أن تكــــون حمبــــة صــــادقة إالَّ  ،حمبــــة واحــــدة ال ميكــــن أن تنقســــم –الســــماوي 
ويـل كـل  ال تعـرف هـذه احلقيقـة األبديـة. ويـااليت كنيسة ال نفسه .. يا ويل كانت حمبة اهللا

 من يصمت إزاء تزييف اإلجنيل أي بشارة احلياة واحملبة.

 وعمل الثالوث الواحد بالروح القدس: ،الروح القدس

: "لكن الذي يثبتنـا معكـم يف املسـيح وقـد كيف يقرأ أي مسيحي هذه الكلمات 
؟ فشــــرح بــــنفس التعلــــيم املزيَّــــومــــاذا حيــــدث عنــــدما تُ )؟ ٢١: ١ كــــو٢مســــحنا هــــو اهللا" (

روح آخر غـري روحـه ..  ،بروح قدسوميسحنا اهللا  ،بروح قدساهللا يثبتنا يف املسيح  :الحظ
"الـــذي ختمنـــا أيضـــاً  :إذ يقـــول عـــن اهللا ،هـــل يســـتقيم هـــذا؟ ال ســـيما أن الرســـول يضـــيف

 ال ميكن ختيُّل نتائج هذا الشرح: وأعطى عربون الروح يف قلوبنا".

 اهللا غريب وبعيد عن خالصنا. -١

 يعطي لنا الثبات يف االبن بواسطة روح قدس. -٢

بـل لكـي  ،أي العربون يف قلوبنا لكـي ال نعـرف اهللا ،م العطيةويعطي لنا ُمقدَّ  -٣
 نتغرب عنه.

أمل حتُـن بعـد  ؟واالدعـاءهـذا الزيـف أال تلخـص هـذه النتـائج املرعبـة الـيت قـدمناها،  
ن احليـــاة الـــيت إمعلمـــو الكـــذب إىل األرثوذكســـية؟ أمل يقـــل الرســـول يف نفـــس الرســـالة  ةعـــود
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أن ألن الرســـول يؤكـــد  ؛هـــي تلـــك احليـــاة الـــيت ال متـــوت ،)٥:٥ر كـــو ٢ألجلهـــا خلقنـــا اهللا (
ولــذلك أعطانــا "عربــون  ،أحــد صــفات احليــاة اإلهليــة نفســها ، هــوأي اخللــود ،عــدم املــوت

 ).٥: ٥ رو ك٢الروح" (

 وخيتم رسول الرب الرسالة الثانية إىل كورنثوس بدعامة احلياة األبدية: 

 نعمة ربنا يسوع املسيح. -

 وحمبة اهللا. -

) والحــظ شــركة الــروح يف ١٣: ١٣كــو ١وشــركة الــروح القــدس مــع مجــيعكم ( -
 ).١١: ٢(فيليب 

 ؟هي آخر غري يسوع الذي هو "قيامتنا" ،هل نعمة املسيح ربنا ،رىتُ  

 وامنا صـيغة املضـاف ،هل حمبة اهللا وشركة الروح القدس حيث ال يوجد حرف جر 
ή κοίνωνία τού άγίου πνεύματος  أن يقـول إن  -مهمـا كـان-تسـمح ألحـد
 لنا شركة يف روٍح آخر يوضع مع اآلب واالبن؟

ـــال عربـــون أو موعـــد الـــروح القـــدس  وحـــىت ال يهـــرب أحـــد وخيتفـــي  ،يف املســـيح نن
نــه موعــد عنــه إإن ربنــا قــال نلفــت النظــر إىل  ،أو خلــف كلمــة موعــد ،كلمــة عربــون  فخلــ

ن القــوة إو  ،ن الرســل ســوف ينــالون معموديــة الــروح القــدسإقــال  ، كمــا)٤: ١اآلب (أع 
بـدون حلـول الـروح القـدس.  فـال قـوةَ  ،)٨: ١الـروح القـدس علـيكم" (أع  ستأيت "مىت حلَّ 

إذ ال توجــد قــوة للشــهادة غــري قــوة روح  ؛غــري الــروحوال هــي ب ،ولكــن القــوة ليســت البــديل
ن ســكىن الــروح القــدس هلــا مثــر ظــاهر يف حيــاة الــذين إبــل فقــط، اآلب. وليســت الشــهادة 

هليـــة املرتـــدون عـــن النعمـــة اإلهـــم فهـــؤالء  ،ا الـــذين نـــالوا روحـــاً آخـــرنـــالوا الـــروح القـــدس. أمَّـــ
 ).٢٢: ٥ال جتد فيهم ما يؤكده الرسول بولس يف (غال الذين 
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 ؟أما مثر الروح فهو حمبة .. فهل رأينا حمبة عند مدعي احللول املواهيب*  

 التــوتر النفســي وســرعة الغضــب وســرعة إصــدار األحكــام فهــل رأينــا إالَّ .. فــرح *  
 ؟الباطلة

فهــل كــان لــدى األســقف الــذي حــرم ثالثــة مــن اخلــدام يف كنيســة .. نــاة أطــول *  
 ؟طول أناة ،مخارويه دون سبب ظاهر

والرجـــل  ،الرجـــل احلديـــديلقـــب أم افتخـــار ب ،تعفـــف ،وداعـــة ،ميـــانإ ،صـــالح*  
 الثاين بعد األنبا شنودة.

والـذين  ،)٥: ١ تـس ١راً به بقوة وبـالروح القـدس (شَّ لقد صار اإلجنيل ُمذاعاً ومبَ  
"قبلــتم الكلمــة  :هبــم يقــول الرســول ورغــم الضــيق الــذي حــلَّ  ،قبلــوه ســكن فــيهم روح اآلب

 ).٦: ١ تس ١يف ضيق كثري بفرح الروح القدس" (

بــل علينــا أن نقــدم  ،ومــاذا عــن تقــديس الــروح؟ لــن نكتفــي مبــا ذكــره رســول الــرب 
 الرسويل. ثناسيوسأبعضاً من جواهر التسليم الرسويل للقديس 

نـه إ ةقفاسـألاأن نقـدم هـذه اجلـواهر نتسـاءل: هـل يصـح أن يقـول أحـد لكن قبـل 
 ؟التقــديس إىل غــري الثــالوث ، ناســباً ينطــق باســم األنبــا بيشــوي يتقــدس فمــه ولســانه عنــدما

 ، ناسـباً س املـريونن األنبـا شـنودة الثالـث هـو الـذي قـدَّ إاألنبـا بيشـوي هل يصح أن يقـول و 
هـذا التحـول عـن اهللا  اً غريبـألـيس  ؟ال إىل روح التقـديس ،تقديس املريون إىل البابا البطريرك

 ؟نفسه إىل البشر

 

 للـرب يسـوع والـروح ال توجـد قـوة أو سـلطة للتقـديس إالَّ فليكن معلوماً للكل أنه 
 القدس.
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مشــرياً -نــه يف القــداس اإلهلــي يقــول الكــاهن أالحــظ عليــك عزيــزي القــارئ أن تو 
بـــدعوة التقـــديس ســـه" ولـــذلك يـــتم قدَّ  :مث يقـــول ،باركـــه –أخـــذ خبـــزاً  :-إىل الـــرب يســـوع

 التقديس الذي هو روح اآلب.الرب يسوع ألن يرسل روح 

ن اهللا اختــاركم مــن البــدء للخــالص بتقــديس الــروح إيقــول الرســول بــولس لــذلك و 
تــس ٢ليــه ببشــارتنا القتنــاء جمــد ربنــا يســوع املســيح" (إوتصــديق احلــق "األمــر الــذي دعــاكم 

١٤-١٣: ٢.( 

 ثناسيوس:أالقديس جواهر 

 يون:يقول القديس أثناسيوس الرسويل يف الرسائل إىل سراب 

: ١ة من اآلب باالبن يف الروح القدس" (سرابيون دَّ مَ "قداسة واحدة مستَ 
٢٠(. 

 :وبعد ذلك بكلمات قليلة يقول

ن القوة احمليية والعطية اليت هبا يقدس وينري جيب أن تكون واحدة كاملة إ"
�ا تنبثق من اآلب، أل�ا من الكلمة .. وتشرق إوتامة، وهي اليت يقال عنها 

 ).٢٠: ١سرابيون طي باالبن .." (وتُرسل وتع

ـــروح هـــو روح القداســـ  ،)٧-٤: ٣تـــيطس  – ١١: ٦كـــو ١والتجديـــد" .. ( ة"ال
 :ويشرح هذا يف املقالة األوىل ضد األريوسيني

فيه  ،"كوين أنا كلمة اآلب، فأنا نفسي أعطي الروح لذايت. أنا الصائر إنساناً 
: ١ضد أريوس احلق" ( أنا الذي هو س لكي يتقدس اجلميع يفَّ أتقد(الروح) 

٤٦.( 
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 في الروح:

جملــرد اســتخدام نــوع مــن و  ،تعبــري ال تعرفــه اليونانيــة الكالســيكية. يف الرتمجــة العربيــة 
ـــحــرف اجلــر "ب حــلَّ  ،األناقــة يف التعبــري واســتخدام حــرف ". έν – يف"" حمــل حــرف اجلــر ـ

 -املثـــال علـــى ســـبيل-اجلـــر "يف" هـــو تأكيـــد علـــى أن جمـــال عمـــل الـــروح القـــدس هـــو "يف" 
فهـــو العمـــل الـــذي يعملـــه الـــروح القـــدس بشـــكل  ،)٢٩: ٢"ختـــان القلـــب يف الـــروح" (رو 

 مباشر.

واحليــاة اجلديــدة "يف  ،التمييــز بــني احليــاة اآلدميــة القدميــة (يف اجلســد) ،يؤكــد ذلــك 
ن كــان روح اهللا ســاكناً فــيكم" تقــوم "إن هــذه احليــاة اجلديــدة إألن الرســول يقــول  ؛الــروح"

 ).٩: ٨(رو 

ن كنــــتم بــــالروح متيتــــون أعمــــال اجلســــد إوســــيادة الــــروح علــــى احليــــاة البيولوجيــــة " 
ألن  ؛)١٤: ٨بنــــاء اهللا" (رو أفســـتحيون ألن كــــل الـــذين ينقــــادون بـــروح اهللا فأولئــــك هـــم 

 هو الذي يقود إىل حياة جديدة. -ليهإسبق اإلشارة -روح التبين 

هد يل يف الــروح القــدس" "ضــمريي شــا :والــروح القــدس يقــول عنــه رســول املســيح 
 ).١: ٩(رو 

بــــل هــــو بــــر وســــالم وفــــرح يف الــــروح القــــدس  ،وملكــــوت اهللا "لــــيس أكــــالً وشــــرباً  
يعــين أننــا يف امللكــوت الوجــود  ألن "؛يف"بقــت علــى حــرف أ(الحــظ أن ترمجــة فــان ديــك 

 ).١٧: ١٤"يف الروح" (رو 

يف الــروح القــدس (رو قبــول األمــم لإلجنيــل هــو تقــدمي األمــم قربانــاً مقدســاً مقبــوالً  
 ألن الروح يقدمنا إىل اهللا اآلب يف يسوع املسيح. ؛)١٦: ١٥

 ).٣: ١٢كو ١باملسيح رباً هو "يف الروح القدس" ( واالعرتاف 
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هـــي "يف الـــروح"  ،إىل جســـد املســـيح الكنيســـة االنضـــماموكــل أعمـــال الـــروح مثـــل  
 ).٢: ١٤كو ١راجع  - ١٣: ١٢كو ١(

"باركـــــت يف  :جتماعـــــات الكنيســـــة يقـــــول الرســـــولوبســـــبب اســـــتدعاء الـــــروح يف ا 
 ).١٦: ١٤كو ١الروح" (

ظهر لنا حقيقـة احليـاة املسـيحية: "يف طهـارة يف علـم يف أنـاة يف ويف عبارة واحدة تُ  
 ).٦: ٦كو ٢لطف يف الروح القدس يف حمبة بال رياء يف كالم احلق يف قوة اهللا .." (

ن هذا هو "السـلوك بـالروح (غـال أل ؛)٥: ٥ – ٣: ٣(غال  باإلميانوقبول الروح 
 ).٥: ٥أو حسب الروح (غال  ،)١٦: ٥

يضـاً قـوة أ) ولكـن الحـظ ٢١: ٢والكنيسـة هـي هيكـل مقـدس يف الـرب (أفسـس  
يضـاً مبنيـون معـاً مسـكناً هللا يف الـروح" (أفسـس أنـتم أ"الذي فيـه (يف الـرب يسـوع)  :التعبري

 ).٨: ١روح القدس" (كولوسي ألن احملبة املسيحية هي "حمبة يف ال ؛)٢٢-٢١: ٢

 ال يجب أن نخطئ ألن التعليم واضح:

ـــــروح  ،)٧: ١تيمـــــو ٢ – ١٢: ٢كـــــو ١ – ١٥: ٨ذا وضـــــعنا معـــــاً (رو إ  فـــــإن ال
 ن ملن يريد أن يؤمن بأنه ليس:القدس يستعلَ 

 روح من العامل -

 روح العبودية للخوف -

 )١٢: ٢كو ١ولكنه روح اهللا ( -

 )١٥: ٨(رو الروح الذي يعطي التبين  -
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) الــذي ٦: ٦كــو ٢روح احملبــة الــيت يعطــي احملبــة للمــؤمنني كمــا ســبق وأشــرنا ( -
ميــان يعطــي اإل روحٌ  ،)٤: ١وروح القداســة (رو  ،)٢: ٨فيــه وبــه حنيــا ألنــه روح احليــاة (رو 

 ).١٧: ١) ويعطي احلكمة (أفسس ١٣: ٤كو ٢باهللا (

 ؟"الروحاني"ما هو المقصود بتعبير 

كورنثــــوس) ١مــــرة يف ( ١٥ πνευματικόςكلمــــة الروحــــاين اســــتخدم الرســــول  
 وحدها:

 :) يظهر لنا٢كو ص ١من خالل تقدمي التعليم الرسويل يف (

 ).١٠: ٢حكمة اهللا يعلنا الروح القدس ( -

 ).١٠: ٢الروح هو الذي يفحص أعماق اهللا ( -

ــ ،حنــن مل نأخــذ روح العــامل - ة لنــا بــل الــروح الــذي مــن اهللا لنعــرف األمــور املوهوب
 ) الروح يُعلم ويظهر لنا ما هو من اهللا.١٢: ٢من اهللا (

) ١٥: ٢كـو ١هو الذي يقبل حكمة اهللا واملعرفة مـن روح اهللا ( "الروحاينإذن، "
) ٢٢: ٥وهــم نفــس الــذين قبلــوا الــروح ومثــار الــروح ظــاهرة يف حيــاهتم ال ســيما احملبــة (غــال 

أي أعمـال  ،هو "الروحانيـات" )دمه البشارةجنيل (ما تقهؤالء هم "الروحانيني". وتعليم اإل
كــو ١وهــو مــا يصــفه الرســول باســم "املواهــب الروحيــة" ( ،)١١: ٩كــو ١الــروح القــدس (

 ).١: ١٤كو ١راجع أيضاً  ١: ١٢

) هــو الــذي ٤٦-٤٤أعــداد  ١٥كــو ص ١ولــذلك اإلنســان الروحــاين ال ســيما ( 
 ).٩: ٨أقامه روح يسوع الساكن فيه (رو 
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 تاسعالفصل ال

 شهادة الطقوس الكنسية

 أو

 الروح القدس في الليتورجية

 

 ربنا يسوع المسيح في الليتورجية استعالنالروح القدس في 

 ،علــى حســاب التســليم الالهــويتجــاء قــد  ،بالتســليم الطقســي االهتمــاميبــدو أن  
رين القمــص مينــا حــذَّ ســبق أن ميــان الكــامن يف الطقــوس. وقــد املعــاين واإلعلــى حســاب أي 

شـــرحاً للطقـــوس دون أن يكـــون  نمو املتوحـــد مـــن االســـتغراق يف قـــراءة أو مســـاع الـــذين يقـــدِّ 
 من السرائر. :ثانياً  .من العقيدة :أوالً  الشرح:

أن  يتجاهـلللشـرق أثنـاء الصـالة  لالجتـاهعلى سـبيل املثـال ال احلصـر: كـل شـرح و  
يف املعموديــة بعــد جحــد  باإلميــانأول مــرة يتجــه فيهــا املوعــوظ إىل الشــرق هــو يف االعــرتاف 

 ىلوإ" :وإن نـداء الشـماس ،م أن االجتـاه للشـرقعلِّـإذا مل نُ هو شرح غـري دقيـق. و  ،الشيطان
هـو االسـم و  ؛خذ يف املعموديـة املقدسـةنور االستنارة الذي أُ املقصود به هو لشرق أنظروا" ا

، أقـول إذا )استنريوا مـرةً الذين عن  ٤: ٦من (عب  القدمي جداً يف مصادرنا التارخيية ابتداءً 
مل نُعلِّم بذلك نكـون قـد فقـدنا املعـىن الـذي تريـد الليتورجيـة أن توصـلنا إليـه، وبالتـايل نفـتح 

-نعـود إىل االعـرتاف باملسـيح  ،يف اجتاهنـا للشـرق ،نحنفـ .اجملال رحباً للفتاوى واخليـاالت
لتصــق أ" :صــيغة االعــرتاف بســحواالحتــاد بــه  ،اً وخملصــاً وقبولــه ربَّــ -الــذي مت يف املعموديــة
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ــــك أيهــــا املســــيح  ــــاة هلــــي وبكــــل إب ــــك املعطيــــة احلي ــــاة) ... أعمال مث "يــــأيت  ،(الواهبــــة احلي
ــا تفســري حســب ترتيــب ســر املعموديــة املقدســة. يف األمانــة املقدســة  ثــالوثاالعــرتاف بال أمَّ

ين اآليت وحىت جميء الـرب وظهـوره الثـا ،الشرق والنور نشد كل ما ورد عاالجتاه للشرق، حب
هــو ف اجلديــد، نســاينيضــاح أن هــذا مــرتبط أشــد االرتبــاط بالكيــان اإلإبــدون  ،مــن الشــرق

وقـــوع يف فـــخ العصـــر الوســـيط الـــذي حشـــد أكـــرب قـــدر مـــن كلمـــات الـــوحي لالســـتغراق يف 
 اجلانب الرمزي على حساب االحتاد املستيكي أو السري بني الرب يسوع واملؤمنني.

 ت الليتورجيات:استدعاء الروح القدس في صلوا

نــدرك مــن التسـليم الالهــويت خلدمـة "ســر األســرار" أن  ،حسـب اخلــوالجي املقـدس 
صــلوات ففــي  .لــدينا الكــاهن يســوع املســيح الــذي يقــدم لنــا كــل شــيء بقــوة الــروح القــدس

 :، يقول الكاهناالستعداد

 .... "أرسل يل قوة من العالء

 ويف صالة تقال سراً بعد االستعداد، يقول الكاهن:

هذه  نكملروحك القدوس أن  بقوةنت يا سيدنا اجعلنا مستوجبني "أ
 ".اخلدمة

ـ ج يف فـخ هرطقـة األنبـا بيشـوي مطـران دميـاط علينـا أن نقـرأ ذَّ وقبل أن يسقط السُّ
 :بل هو احلضور اإلهلي لالبن ،ألن األمر ليس خاصاً بقوة ؛باقي الصلوات

رب علمتنا هذا  نت ياأ .... يا سيدنا كن معنا. اشرتك يف العمل معنا"نعم 
 السر العظيم الذي للخالص".

 ؛نــه ال يوجــد جمــال حلــديث أو شــرح عــن قــوةأوالحــظ  ،تقدمــة دمــه هــوألن مــا نق 
ألن العبارة التالية تشق بطن هذه اهلرطقة. فالتقدمة طـاهرة حسـب موهبـة روحـك القـدوس 
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 روحك القدوس. موهبة kata ــأو طاهرة ك

فهو الذوكصولوجية اليت تقال يف �ايـة الصـلوات والـيت أما ما هو جدير باالهتمام  
 تقول:

من قبله اجملد والكرامة والعز والسجود تليق باملسيح يسوع ربنا. هذا الذي "
بك معه مع الروح القدس احمليي املساوي لك اآلن وكل أوان وإىل دهر 

 الداهرين كلها آمني".

 احلديثـــةالذكصــولوجية مـــن الطبعـــات  حـــذف هـــذهخطــورة نلفـــت النظـــر إىل وهنــا 
 .أل�ا من األسرار اليت ال تنطقللخوالجي، أو أن تقال سراً؛ 

ربنـــا يســـوع املســـيح  عـــنبقـــوة غريبـــة أو منفصـــلة كـــن أن تقـــدَّم التقدمـــة فكيـــف مي 
 ما يأيت بعد ذلك هو رشم التقدمة باسم الثالوث يف الرشومات اليت يسبقها أيضـاً و  ؟نفسه

 :الن جمد الثالوثإع

 .""جمداً واكراماً للثالوث القدوس .. اجملد واإلكرام الذي للثالوث القدوس

 أم بالروح القدس الباركليت؟ ،بروح قدسيرشم الكاهن التقدمة هل ف

 ،واحـــد هـــو األقنـــوم :روحـــنيأن هنـــاك الشـــيطاين الـــذي يقودنـــا إىل  االخـــرتاعهـــذا  
 !!!والثاين هو روح قدس

ـــالوث مـــن " يقـــول:ألن حتليـــل اخلـــدام  ؛احلـــد التســـليم عنـــد هـــذاوال يقـــف   فـــم الث
  ، ونقول:الذي نرتل له بعد قراءة اإلجنيل ،القدوس اآلب واالبن والروح القدس"

 ألنه مبارك اآلب واالبن والروح القدس الثالوث الكامل نسجد له ومنجده"."

الــروح إالَّ يوجــد  الهــل نســجد لــروح قــدس ُيضــاف إىل الثــالوث الكامــل. أم أنــه ف



١١٢ 

 ).١٢كو ص ١الواحد حسب تعبري رسول الرب يف (

هـذا هـو مغـزى صـيغة (و ومعـه الشـعب  ،يقـول الكـاهن ةري ويف أوشية السالمة الكب 
ن الكنيســة تنــال الســـالم أل ؛"ســـالماً وبنيانــاً لكنيســة اهللا" ):وهــو الشــرح الالهــويت ،اجلمــع

 الدائم وتبىن دائماً على هذا النحو:

 ا لك يا اهللا خملصنا"اقتنن -

 ألننا ال نعرف آخر سواك (وال يوجد روح قدس آخر) -

 وال تقف الصالة عند هذا بل تقول:

 )٣-١: ١٢كو ١(صدى  ""امسك القدوس هو الذي نقوله -

 ؟وماذا حيدث عندما ننطق باسم الرب

 ، بل بروحك القدوس.ال بروح قدس ،"فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس" -

 علينا حنن عبيدك موت اخلطية وال على كل شعبك"."وال يقوى  -

يطلــب املــوت فهــو  ؛عمــل الــروح القــدس يف اإلنســاناملطــران ينكــر إذن، فعنــدما  
 الـــربألن الـــروح القـــدس هــو الـــذي جيعلنـــا نعـــرتف باملســـيح  ؛لنفســه ولغـــريه دون أن يعـــرف

 دنا به.ويوحِّ 

 "، يقول الكاهن:عال فوق كل قوة النطق" :يف صالة الصلح

 ر شفاهناطهِّ  -

واعتق عقولنا من كل اختالط (مادي منظور) اهليويل (الذي يشتت  -
 .االنتباه)
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 ارسل لنا نعمة روحك القدوس. -

بقبلـة املســيح  اً وكيـف نقبـل بعضـنا بعضـ ؟ر بـدون نعمـة الـروح القــدسكيـف نطُهـف
 إذا مل يكن فينا روح يسوع، الروح القدس؟ هذا مستحيل. ،نفسه

 :ضياع املوسيقىبسبب ورمبا  ،جي أُمهل بسبب الغباءويف نشيد ليتور  

 لينا اليوم يا سيدنا املسيحإتعال  -

 وأضيء علينا بالهوتك العايل -

 رسل علينا هذه النعمة العظيمة اليت لروحك القدوس".ا -

هي شـركتنا يف الثـالوث بواسـطة االبـن  ،رثوذكسيةأألن الليتورجية هي بكل أمانة و  
 ولذلك يف نشيد آخر هجرناه. ،وبالروح القدس

 تعالوا إىل املائدة (أي الوليمة السماوية) -

- .... 

 اجملد لآلب واالبن والروح القدس. -

 ويف نشيد آخر:

 اجملد لك أيها اآلب -

 اجملد لك أيها الوحيد مع الروح القدس

يونانية من تراث   واحد (الحظ أن هذه الذكصولوجية الواحد ربٌّ  إلهٌ  -
من كلمة الروح  ل غائبةأن أداة التعريف أو  ،كنيسة االسكندرية القدمي

 .القدس)
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 بداية األنافورة:

وهـــي موازيـــة يف كـــل القداســـات لكـــل مـــا جـــاء يف  ،تبـــدأ األنـــافورا بتـــدبري اخلـــالص 
 ،خلبـز واخلمـرا ،م فيها تقدمة الربميان. هي قانون االميان كله مع اخلامتة اليت تُقدَّ قانون اإل

 واحدة. ،ولكن احلقيقة اليت جناهر هبامن قداٍس آلخر، ختتلف لفظياً إن كانت و 

ألن التــدبري هــو الــذي أعطانــا شــرعية الوجــود يف الكنيســة يف  ؛هــي تبــدأ بالتــدبريو  
 حضور الثالوث القدس. املعمودية هي أساس وجودنا يف القداس اإلهلي:

 بالثالوث ومع بعضنا)"وجعلنا له شعباً جمتمعاً (مبن؟ 

 " (القداس الباسيلي).نا أطهاراً بروحك القدوسوصريَّ 

كـان  ،نيافـة األنبـا غريغوريـوس –أستاذنا الكبري د. وهيب وعطا اهللا أن ذكر هنا أ 
 .لأبسـبب غيـاب أداة التعريــف  "روح قــدس"نــه يوجـد يف اللغـة القبطيـة إهـو أول مـن قـال 

ودار احلــوار حــول صــحة اســتخدام هــذه  .لأتعريــف جــدت أداة الإذا وُ  "،الــروح القــدس"و
وهــي تعريــب دقيــق للقبطـــي  "،أطهــاراً "ألننــا صـــرنا  ؛القاعــدة الفقهيــة اللغويــة يف الليتورجيــة

يف احلاشــية والحــظ أن خـوالجي القمــص عبــد املسـيح املســعودي وضــع  "،مقدســني" للفـظ
ألن الشــــعب املقــــدس هــــو مــــن ســــكنه روح  ؛)١()١٠: ٥رؤ  – ٩: ٢بــــط ١(إشــــارة إىل: 

 نسان بروح قدس؟هل ميكن تقديس اإل. فإذا كان األمر على هذا النحو، فالتقديس

ن إ" :الـــذي انتقـــل بقلـــب كســـري حـــزين ،ســـتاذنا الراحـــل الكـــرميأقـــال فيمـــا بعـــد، 
ولـــيس يف  ،علن هـــو يف أقـــانيم الثـــالوثســـتُ األن مـــا  ؛ميـــانقواعـــد اللغـــة جيـــب أن ختضـــع لإل

عثــر علــى هــذه العبــارة يف مذكراتــه الــيت ُنشــر أنــا اعتقــد أننــا ميكــن أن نو . كتــب"ال صــفحات
 ومل يُنشر كل شيء. ،قسم كبري منها

"وأما أنتم فجنٌس خمتار وكهنوت ملوكي أمًة مقدسًة شعب اقتناٍء لكي ختربوا بفضائل ذلك الذي دعاكم من  )١(
 ).١٠: ٥). "وجعلتنا إلهلنا ملوكاً وكهنًة فسنملك على األرض" (رؤ ٩: ٢بط  ١الظلمة إىل نوره العجيب" (
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 استدعاء الروح القدس على الخبز والخمر:

حضـور الـرب يسـوع  -حسب التسـليم الكنسـي الالهـويت-يسبق هذا االستدعاء  
ــ ،الــذي يشــكر ويبــارك ويقــدس يــدعونا إىل أن نأكــل مــن  -هلــياإل بصــوته-وهــو  ،ممث يقسِّ

العـرتاف للشـعب االكـاهن لنـا، يـدعو بعد تأكيـد دعـوة الـرب و  ،جسده ونشرب من كأسه
 :ميان وقبول اهلبةباإل

 ألن كل مرٍة تأكلون من هذا اخلبز وتشربون هذه الكأس؛"

 تبشِّرون مبويت، وتعرتفون بقياميت، وتذكروين إىل أن أجيء".

علــــى لســــان الــــرب يســــوع  جتــــيءالكلمــــات أن هــــذه  -عزيــــزي القــــارئ-والحــــظ 
لكننــا  ،)١()٢٦: ١١كــو ١وهـي صــدى ملـا ذكــره رسـول املســيح بـولس يف ( ،املسـيح نفســه

م طبعــاً عـن طريــق الكــاهن ألنــه يســلِّ  ،بـل صــوت الــرب نفســه ،هنـا ال نســمع صــوت بــولس
 .)٢(يديه وفمه للمسيح لكي يعمل الرب بواسطته

بــأن الكــاهن لــه الســلطان علــى  مــن ادعــاءٍ ســاد عنــدنا عمــا متامــاً وهــو أمــٌر خيتلــف  
، بواسـطة الكـاهن املنظـور -أي يسـوع-أمهلنا الكاهن الذي خيـدم لذلك و  ؛ممارسة األسرار
: ١(ضــد اهلرطقــات يف كتابــه  القــديس ايرينــاوس هقالــمــا حقــاً ولــذلك كــان  .لصــاحل املنظــور

 إفساد"."إفساد األفضل هو أسوأ  :)٢

 "فإنكم كلما أكلتم هذا اخلبز وشربتم هذه الكأس ختربون مبوت الرب إىل أن جييء". )١(
"العطايا اليت مينحها  :منا ذهيب الفم هذه احلقيقة الفائقة) يعلِّ ١٢: ٢يف العظة الثانية على رسالة تيموثاوس الثانية ( )٢(

ولكن اهللا هو الذي يعمل. الكاهن  ،هن يفتح فمها، الكل هو نعمة. الكاتأثر هباهللا ال ختضع لفضائل الكاهن وال ت
أما  ،رغم أن يوحنا مل يكن قد ُمسح به ،خيدم .. لقد حل الروح القدس (على الرب يسوع) -حسب الرتتيب-فقط 

ومل  ،د هو (يسوع)ولكن الروح مل ينزل (من السماء) حىت ُعمِّ  ،)١٦: ١حنن فمن "ملئه كما قيل أخذنا كلنا" (يوحنا 
يكن يوحنا هو سبب نزول الروح. ملاذا مت ذلك؟ لكي تعلموا أن الكاهن خيدم حسب الطقس. وال خيتلف إنسان عن 

وكل من يعتقد أنه يوجد   ،آخر .. لكن الروح ينزل لكي تعلموا أن اهللا هو الذي يعمل ... والقربان مثل (املعمودية)
 بل هو الذي يعمل ..". ،آلن حاضرٌ جيب أن يعلم أن املسيح ا ،كاهن أحقر من كاهن آخر
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"ألن كـل مـرة تـأكلون مـن هـذا اخلبــز  نـا صـوت يســوع:يلعيعيـد الكـاهن  بعـد أنو 
ويـردد  ،جـيء"أرتفون بقياميت وتذكرونين إىل أن وتشربون من هذه الكأس تبشرون مبويت وتع

ملــــاذا  :يبقــــى الســــؤال احلاســــم ،املؤمنــــون ذات االعــــرتاف بــــاملوت والقيامــــة والظهــــور الثــــاين
 ُيستدعى الروح القدس؟

 ب ذات قربان املسيح (نقرب لك قرابينك).ألننا نقرِّ  أوًال:

ــ( ، بــللــيس فقــط الــذي قدَّمــه رب اجملــد ثانيــاً: ألن جتســد الــرب  )؛ن الــذي لــكِم
 مت بالروح القدس؟ ،وتقدمي ذاته لنا

ـــاً: ـــالروح القـــدسُيســـتعلَ  ألن املســـيح جســـداً ودمـــاً وألوهـــةً  ثالث حســـب  اوهـــذ ،ن ب
 :صالة استدعاء الروح القدس

 "مسرة صالحك". -

 "ليحل روحك القدوس -

 علينا -

 وعلى هذه القرابني -

 سه""قدَّ  :رها (يقدسها) الحظ أن كلمات الرب هيويطهِّ  -

 وينقلها -

 بسبب حواس اجلسد وضعف الرؤية الروحية ،واألهم

 قدساً للذين نالوا التقديس. )يعلنها(ويظهرها  -

وبسبب استدعاء الروح القدس وحتول اخلبز واخلمر سـرياً نطلـب بعـد ذلـك  رابعاً:
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 ،م إحسـان ابنـك الوحيـد .."َعـلت نِ كمُ   :أن منتلئ بالروح القدس عند التناول (راجع صالة
 :والصالة تطلب وحدة الكنيسة

لكي نكون  ؛تؤلفنا بك من جهة أسرارك اإلهلية ،رتنا كلناإذا طهَّ  ،"لكي
 مملوئني من روحك القدوس".

 :مفاعيل التناولولذلك، فإن 

 ممتلئني من شوق حمبتك احلقيقية -

 وننطق مبجدك كل حني. -

مبـــــاذا نعلـــــق علـــــى هـــــذه الكلمـــــات ، نســـــأل: القـــــداس الكريلســـــيوإذا انتقلنـــــا إىل 
 ؟اإلهلية

 Yucia "امأل هذه الذبيحة

 اليت لك (ليسوع)

جنيل يوحنا للقديس كريلس إتواتر يف شرح املسم الهو ا "،بركة"بالربكة (االسم 
 .)فخارستيااص باإلاخل ،ورسائلة

وتضـيف  .ا�ا بركة القيامة واحلياة األبدية حسـب وعـد الـرب يسـوع املسـيح نفسـه
 :الصالة

 بلك)"اليت لك (اليت من قِ 

 حبلول روحك القدوس عليها

 بالربكة بارك (رشم)
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 أن عالمة الصليب هو قوة الثالوث) وبالتقديس قدس (رشم ثاين يؤكد

 قرابينك

 :طلب الكنيسة، حيث تنفس التسلمكما جند 

 سفل (تنازل الروح القدس)إىل أارسل "

 من علوك املقدس

 ومن مسكنك املستعد (االبن املتجسد)

 ومن حضنك غري احملصور (حيث االبن قبل التجسد وبعد التجسد)

 على الكل) ومن كرسي مملكة جمدك (سيادة اهللا وملكه

ل وهو ما جعل استاذنا د. أالباركليت روحك القدوس (وردت بأداة التعريف 
 .لإلميان)وهيب عطا اهللا يقول أن فقه اللغة جيب أن خيضع 

 البارقليط روحك القدوس

 الكائن

 قنومألبا

 وألنه روح اآلب الباركليت فهو

 غري متحول

 غري متغري
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 وتأكيداً 

 والرسل وس واألنبياءالرب احمليي الناطق يف النام

 وأكثر تأكيداً 

 )فهو ليس روح قدس(احلال يف كل مكان 

 املالئ كل مكان

 وال حيويه مكان

 :ن ألوهية الروح القدسستعلَ وتُ 

 eferenerginالطاقة  يه -وحسب القبطي/اليوناين(الفاعل بسلطة 
 )اليت جعلت املطران ينساق وراء خياله

 اخلادم".كحبهم وهو ليس  أمبسرتك الطهر (التقديس) على الذين 

كــــل هــــذه العبــــارات الواضــــحة أن الــــذي ســــيأيت هــــو ذات أقنــــوم الــــروح أال تؤكــــد   
 القدس؟ 

 السيما ما يقوله الكاهن بعد ذلك مباشرًة: ،أعتقد أ�ا واضحة جداً 

 "شريك كرسي مملكة جمدك

 علينا حنن عبيدك وعلى هذه القرابني اليت لك".

نفســــــــــه. وأن كلمــــــــــة "نفــــــــــس" الـــــــــــروح  حنــــــــــن بالفعــــــــــل ننــــــــــال الــــــــــروح القـــــــــــدس 
هـــــــــــــي ذات   -وهـــــــــــــي الكلمـــــــــــــة الـــــــــــــيت اســـــــــــــتخدمها القـــــــــــــديس أثناســـــــــــــيوس-القـــــــــــــدس 

 كلمة "أقنوم" الروح القدس كما جاءت يف صلوات القداس اإلهلي.



 ملحق

إلى اللجنة الدولية  األنبا بيشويالمقدم من بحث ال
المنعقدة في إنجلترا في  األنجليكانية –األرثوذكسية الشرقية 
 :بعنوان ٢٠١٣أكتوبر  ٧ – ٣الفترة من 

 الروح القدس" انبثاق"
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 اإلجنليكانية –اللجنة الدولية األرثوذكسية الشرقية 
 ٢٠١٣أكتوبر  ٧ – ٢استيفينج إجنلرتا 

 إنبثاق الروح القدس

 األنبا بيشوي

 مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري

 الكنيسة القبطية األرثوذكسية

 الجزء األول

وجهة نظر الكنائس األرثوذكسية الشرقية فيما يخص إنبثاق 
 الروح القدس

 مقدمة: -١

كما سوف ترون، فإن ورقيت سوف تتطرق إىل بعض اجلوانب الالهوتية اليت تـؤثر  
 الشرق والغرب.بعمق على العالقات بني الكنائس يف 

إن كنائسنا األرثوذكسـية الشـرقية كانـت بعيـدة عـن اجلـدل الـذي ظهـر بـني الشـرق  
والغرب يف القرن احلادي عشر امليالدي، مسبباً اإلنشـقاق الشـهري بـني العائلـة اخللقيدونيـة. 
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ــــاً  ولكننــــا اآلن لســــنا بعيــــدين عــــن أي حــــوارات الهوتيــــة. كمــــا أن احلــــوارات الثنائيــــة أحيان
ريقــة غــري مباشــرة، حــوارات متوســعة، أل�ــا تــنعكس علــى بعضــها الــبعض بطريقــة تشــكل بط
 أو بأخرى.

يف املاضـــي، مســـى القـــديس كـــريلس الســـكندري اإلنطـــاكيني "األخـــوة يف الشـــرق".  
واآلن يف احلـــــوار الالهـــــويت الرمســـــي الـــــدويل بـــــني العـــــائلتني األرثوذكســـــيتني، فـــــإن الكنـــــائس 

ســـها "الكنيســـة األرثوذكســـية"، وكنائســـنا تطلـــق علــــى األرثوذكســـية اخللقيدونيـــة تســـمي نف
 نفسها "الكنائس األرثوذكسية الشرقية".

 أين هو الشرق والغرب اليوم؟ هذا سؤال نواجهه يف عامل املتغريات هذا.

 الثالوث القدوس في كتابات اآلباء القديسين -٢

 لكي يشرح الثالوث القدوس قال القديس غريغوريوس النزينزي:

ــ زم حبــدودنا ونــتكلم عــن "غــري املولــود" و"املولــود" و"ذاك الــذي ينبثــق مــن اآلب"  "دعنــا نلت
 كما قال اهللا الكلمة نفسه يف أحد املواضع.

 وقد أعطى أيضاً وصفاً بسيطاً جداً فقال:

"هذا هو ما نقصده من "اآلب" و"االبن" و"الروح القـدس". اآلب هـو الوالـد والبـاثق، بـال 
من، ولــيس بطريقــة حســية. واالبــن هــو املولــود، والــروح القــدس هــو أمل طبعــاً وبــال إشــارة للــز 

 املنبثق.

 ويف نفس السطر يقول:

"... ألجل هذه احلقيقة بعينها عـن كونـه: غـري مولـود أو مولـود أو منبثـق هـو الـذي أعطـى 
اإلسم اآلب لألول واالبن للثاين والروح القدس للثالـث الـذي حنـن نـتكلم بصـدده فالتمـايز 
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ة شخوص حمفوظ يف الطبيعة الواحـدة وجمـد الالهـوت. لـيس االبـن "اآلب"، ألن بني الثالث
اآلب واحـــد، مـــع أن لـــه مـــا لـــآلب، ولـــيس الـــروح القـــدس ابنـــاً، ألن االبـــن واحـــد، مـــع أن 
الروح من اهللا؛ وله ما لالبن. الثالثة يف واحد يف الالهوت واهللا الواحد ثالثة يف اخلصـائص 

 (اجلوهرية).

 يليوس الكبير:وكتب القديس باس

"يف عبادتنا إلله من إله، حنن نعرتف بتمايز األقانيم (األشخاص)، ويف نفـس الوقـت نبقـى 
علــى املونارشــيه (التوحيــد). حنــن ال نقطّــع الالهــوت إىل تعــدد منقســم، ألن شــكالً واحــداً، 

ن هـو يف متحداً يف الالهوت غري املتغري، يُرى يف اهللا اآلب ويف اهللا االبن الوحيـد. ألن االبـ
اآلب، واآلب يف االبـــن، ألنـــه كمـــا األخـــري هكـــذا هـــو األول، وكمـــا هـــو األول هكـــذا هـــو 
األخري، وهبذا تكون الوحدة. حىت أنه وفقـاً لتمـايز األقـانيم (األشـخاص)، فـإن كليهمـا مهـا 

كيــف إذن، إن كانــا واحــد وواحــد ال واحــد وواحــد، ووفقــاً لوحــدة الطبيعــة فإ�مــا واحــد. 
؟ ذلـــك ألننـــا حينمـــا نـــتكلم عـــن امللـــك وصـــورة امللـــك ال نـــتكلم عـــن ينيكـــون هنـــاك الهـــ

ملكـني. فاجلاللـة مل تشــق إىل اثنـني، وال اجملـد انقســم. السـيادة والسـلطة فوقنــا (علينـا) هــي 
واحـــدة، هكـــذا فـــإن التمجيـــد الـــذي ننســـبه اليهمـــا لـــيس متعـــدداً بـــل واحـــداً، ألن الكرامـــة 

 ألصلي (األصل).املقدمة إىل الصورة تصل إىل النموذج ا

يف رســائله ضــد األريوســيني كتــب لشــرح الهــوت االبــن، ويف رســالته  والقــديس اثناســيوس
 إىل سرابيون أكد على الهوت الروح القدس.

 عن االبن كتب:

"وألن الالهوت واحد يف اآلب واالبن، فإنه نشأ عن ذلك بالضرورة أن كـل الصـفات الـيت 
، إال صــفة واحــدة وهــي أن اآلب أب .. ألن تقــال عــن اآلب قيلــت هــي بعينهــا عــن االبــن

االبن نفسه يقول عـن ذاتـه (خماطبـاً اآلب) كـل مـا هـو يل فهـو لـك، ومـا هـو لـك فهـو يل" 
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ـــو  ـــع مـــن ١٠:  ١٧(ي ) .. مث ملـــاذا تنســـب صـــفات اآلب لإلبـــن؟ إال لكـــون اإلبـــن هـــو نب
 اآلب.

 وعن الروح القدس كتب:

لكنــه يشــرتك (لــه دوره) يف عمليــة اخللــق. "مــن الواضــح أن الــروح (القــدس) لــيس خملوقــاً، و 
؛ ألنـه حيثمـا يوجـد ألن اآلب يخلق كل األشياء من خالل الكلمة في الروح (القـدس)

الكلمــة، فهنــاك الــروح أيضــاً، واألشــياء الــيت خلقــت مــن خــالل الكلمــة تأخــذ قوهتــا احليويــة 
"بكلمـــة الـــرب  (خارجـــة) مـــن الـــروح مـــن الكلمـــة. لـــذلك ُكتـــب يف املزمـــور الثـــاين والثالثـــون

 صنعت السموات وبنسمة فيه كل قواهتا".

 وعموماً أكد القديس اثناسيوس على وحدانية اهللا رغم االميان بثالثة أقانيم:

كمـا ينـتج   –"جيب علينا أال نتصور وجود ثالثة جواهر منفصلة عن بعضها البعض يف اهللا 
لذين ميلكـون عديـداً مـن اآلهلـة. لئال نصري كالوثنيني ا –عن الطبيعة البشرية بالنسبة للبشر 

ولكن كما أن النهر اخلارج من الينبوع ال ينفصل عنه، وبالرغم من ذلك فإن هنـاك بالفعـل 
شــيئني مــرئيني وامســني. ألن اآلب لــيس هــو االبــن، كمــا أن االبــن لــيس هــو اآلب، فــاآلب 

لــيس هــو  هــو أب االبــن، واالبــن هــو ابــن اآلب. وكمــا أن الينبــوع لــيس هــو النهــر، والنهــر
الينبوع، ولكن لكليهما نفس املاء الواحد الـذي يسـري يف جمـرى الينبـوع إىل النهـر، وهكـذا 
فإن الهوت اآلب ينتقل يف االبن بال تدفق أو إنقسام. ألن السيد املسـيح يقـول "خرجـت 
مـــن اآلب" وأتيـــت مـــن عنـــد اآلب. ولكنـــه دائمـــاً أبـــداً مـــع اآلب، وهـــو يف حضـــن اآلب. 

 ُل أبداً من االبن حبسب الوهيته".وحضن اآلب ال خي
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المصطلحات جوهر (أوسيا) وطبيعة (فيزيس) وأقنوم (هيبوستاسيس)  -٣
 وشخص (بروسوبون):

هــــذه املصــــطلحات اليونانيــــة تســــببت يف وقــــت مــــن األوقــــات يف ســــوء فهــــم بــــني  
الهــوتيي الشــرق والغــرب. لكننــا ســوف حنــاول أن نقــدم تعــاريف هلــا بطريقــة مفهومــة علــى 

 عاليم القديس كريلس السكندري والقديس غريغوريوس النزينزي.أساس ت

 وتعين اجلوهر أو املاهو أي حقيقة ما يكون عليه الكائن. أوسيا -أ

 إن جوهر الذهب هو ماهية الذهب.

لقــد حــدد اهللا أن امســه اخلــاص هــو "يهــوه"، معلنــاً أن وجــوده اجلــوهري مل يــأت إىل الوجــود 
 معتمداً على خالق آخر.

ميكــن أن يتشــكل بشــكل خــامت، أو سلســلة، أو مفتــاح، أو أي شــكل آخــر، لكــن الــذهب 
يف كل احلاالت فإن جوهر كل هذه األشياء هـو ذهـب بغـض النظـر عـن الشـكل أو الـدور 

 أو احلجم إخل.

إن جــوهر كــل شــخص مــن الثــالوث القــدوس هــو واحــد، وهــو نفــس اجلــوهر، بغــض النظــر 
ب هـو املصـدر، لكـن هـذا ال يعـين أنـه خمتلـف مـن عـن التمـايز بـني اخلـواص األقنوميـة. فـاآل

 حيث اجلوهر عن االبن املولود منه، أو الروح القدس املنبثق منه.

وتعــين طبيعــة. وتعريفنــا للطبيعــة هــو جممــوع اخلــواص اخلاصــة جبــوهر أو بكــائن  فيــزيس -ب
 معني.

أصــفر الــذهب لــه خــواص هــي أنــه ضــد الصــدأ (ال يتغــري)، موصــل جيــد للكهربــاء، غــايل، 
 اللون، براق، مجيل .. اخل.
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الطبيعــة هــي اســم العلــم الــذي يــدرس خــواص املــواد املختلفــة حتــت ظــروف خمتلفــة خاصــة 
هـــو مـــن كلمـــة  Physicsبـــاحلرارة أو الكهربـــاء أو التـــأثري املغناطيســـي، فمصـــطلح "طبيعـــة" 

 "فيزيس".

وتعـــين أقنـــوم، هـــو املصـــطلح الـــذي يـــدل علـــى اجلـــوهر أو الطبيعـــة مـــع  هيبوستاســـيس -ج
 الشخص (بروسوبون) الذي ميلكها.

أنه خطأ وخطر كبير أن نحاول تطبيق هذا المصطلح علـى المعنـى البسـيط للشـخص 
 (بروسوبون) فقط.

حينمــا نــتكلم عــن "االحتــاد األقنــومي" فإننــا نــتكلم عــن احتــاد طبيعتــني أو أكثــر يف شــخص 
 بسيط. واحد

لكننـا ال ميكــن أن نــتكلم عــن وحــدة أشـخاص لتكــوين شــخص واحــد، ألن هــذا مســتحيل 
منطقيــاً كمــا ســنرى حينمــا نقــدم تعريــف مصــطلح "شــخص". ويف نفــس الوقــت، هــذا مــن 
املمكن أن يقود إىل اهلرطقة النسطورية اليت تتكلم عن وحدة أشخاص نتج عنهـا "شـخص 

 االحتاد" يف يسوع املسيح.

يس كـــريلس فـــإن "االحتـــاد األقنـــومي" ميكـــن تطبيقـــه علـــى كـــل مـــن إحتـــاد اجلســـد وفقـــاً للقـــد
 يف يسوع املسيح. تبالروح يف اإلنسان، وايضاً على احتاد الناسوت بالالهو 

وتعـين شـخص، هـذا املصـطلح يف القـدمي كـان يسـتخدم ليشـري إىل الوجـه،  البروسوبون -د
تخدم كضــمري مــتكلم، أي ليشــري لكــن يف كريســتولوجية اآلبــاء قديســي الكنيســة صــار يســ

 إىل "شخص".

 الشخص هو ما ميكننا من التفريق بني فردين حيملون نفس اجلوهر ونفس الطبيعة.

ميكننا أن نقول أن شخص القـديس بطـرس هـو مـا مييـزه عـن القـديس بـولس، رغـم أن هلمـا 
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 نفس اجلوهر أو هلما نفس الطبيعة البشرية.

ار، هــو مالــك إمكانيــات طبيعتــه واملســتخدم هلــا الشــخص هــو حامــل الطبيعــة ومالــك القــر 
فهــي القــرار،  اإلرادة الشخصــيةهــي الرغبــة أمــا  اإلرادة الطبيعيــةوفقــاً إلرادتــه الشخصــية. 

 ومها ال يتطابقان بالضرورة مع بعضهما البعض يف كل شخص ويف كل حالة.

 πρόσωπον) هــو مــن يتجــه حنــو اآلخــر (الكلمــة اليونانيــة πρόσωπονالشــخص (بروســوبون 
 وتعين "وجه"). ώψوتعين "حنو"  πρόςتتكون من 

الشــخص هــو مــن يتبــادل احلــب، لــذلك فــإن الزوجــة والــزوج علــى الــرغم مــن احتادمهــا معــاً 
فإ�ما يكونا جسداً واحداً إال أ�ما ال يكونـا شخصـاً واحـداً، وإال كيـف يسـتطيعا أن حييـا 

 بعضهما البعض؟

ذج األمســـى للوحـــدة، فعلـــى الـــرغم مـــن أن هلـــم حـــىت ثـــالث أشـــخاص الثـــالوث، وهـــو النمـــو 
نفــس اجلــوهر والطبيعــة والعقــل واإلرادة ويتطــابقون يف كــل خــواص اجلــوهر اإلهلــي، "ال أ�ــم 

) وبـدون التمـايز بـني ١٨، ٨:  ٤يـو ١ال ميكن أن يصريوا شخصاً واحداً ألن "اهللا حمبـة" (
يعــين أن اهللا مل يعــد هــو  األشــخاص (بروســوبا) ال ميكــن أن حيبــوا بعضــهم بعضــاً، وهــذا قــد

 اهللا احلب الثالوثي األزيل بعد، وبالتايل نفقد اهللا.

 الخواص الجوهرية والخواص األقنومية والتمايز بين أقانيم الثالوث: -٤

كما رأينا يف أقوال اآلباء السابق ذكرهـا فـإن خـواص اجلـوهر متطابقـة بالنسـبة لثالثـة أقـانيم 
 الثالوث القدوس.

 هو فيما خيص اخلواص األقنومية اخلاصة بكل منهم.التمايز بينهم 

 هي األصل أو املسبب وهي اخلاصية اخلاصة باآلب الوالد والباثق. األبوة

 هي اخلاصية اخلاصة باالبن الوحيد اجلنس (مونوجنيس). البنوة
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 هي اخلاصية اخلاصة بالروح القدس. اإلنبثاق

للثالثة أقانيم أو حىت إثنني منهمـا، وإال يسـقط  من املستحيل اخللط بني اخلواص األقنومية
 التمايز بني الثالث أشخاص وبالتايل حيدث تشويش يف الالهوت.

 يتكلم القديس غريغوريوس النزينزي بوضوح عن هذه احلقيقة فيقول:

"املسيح ... أي من األشياء العظيمـة الـيت ميكـن هللا أن يعملهـا وال تكـون يف مقدرتـه، وأي 
تطلــق علـــى اهللا، وال تطلــق عليـــه، مــا عـــدا "الالمولــود واملولـــود" ألنــه كـــان مـــن مــن األمســـاء 

الضروري أن اخلصائص املميزة لـآلب واالبـن تظـل خاصـة هبمـا، لـئال يكـون هنـاك اخـتالط 
 يف األلوهة، اليت جتعل كل األشياء، وحىت غري املنتظمة، يف ترتيب ونظام حسن".

 الــوالدة االنبثــاق، حــىت أن انبثــاق الــروح القــدس كمــا أنــه كــان واضــحاً جــداً يف متييــزه بــني
ليسـت لـه عالقـة بـوالدة االبـن، وبالتـايل فـإن االبـن ال ميكـن أن يكـون هـو املسـبب الثـانوي 

 النبثاق الروح القدس من اآلب.

 فيقول القديس غريغوريوس:

ولـود "هذه هي األمساء العامة لالهوت، ولكن االسم املناسب لغري الينبوع هـو اآلب، وللم
 بال بداية هو االبن، وللمنبثق غري املولود هو الروح القدس".

 الجوهر والطاقة في المفهوم الثالوثي: -٥

 إن إنبثــاق الــروح القــدس مــن حيــث اجلــوهر هــو مــن اآلب فقــط، بينمــا االنبثــاق الطــاقوي
للروح القدس هو من اآلب االبن، معىن هذا أن مواهب الروح القـدس هـي مواهـب ثالوثيـة 

 من اآلب من خالل االبن يف الروح القدس.

 : "اآلب يعمل كل األشياء من خالل االبن يف الروح القدس".يقول القديس اثناسيوس
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، وتســـمى : "كـــل عمليـــة تـــأيت مـــن اهللا إىل اخلليقـــةويقـــول القـــديس غريغوريـــوس النيصـــي
حبســب فهمنــا املتنــوع هلــا. هلــا أصــلها مــن اآلب وتــأيت الينــا مــن خــالل االبــن وتكتمــل يف 

 الروح القدس".

كلمـــا تكلـــم اآلبـــاء عـــن انبثـــاق الـــروح القـــدس مـــن اآلب واالبـــن، كـــانوا يقصـــدون مواهـــب 
 ) فقط.energiaالروح القدس وطاقاته (

 بين االنبثاق واإلرسال بالنسبة للروح القدس: -٦

ـــــا (ب ـــــّدون أن اإليكونومي ـــــون ي ـــــون الغربي ـــــدبري هـــــي صـــــورة economiaعـــــض الالهوتي ) أي الت
) أي الالهوت، ومبا أن اآلب واالبن أرسـال الـروح القـدس، فـإن هـذا theologiaللثيئولوجيا (

 يعين بالنسبة هلم أن اآلب واالبن بثقا الروح القدس من حيث اجلوهر.

رمحــات البابــا شــنودة الثالــث) هــو أن ســفر إشــعياء وردنــا علــى ذلــك (وفقــاً لتعلــيم مثلــث ال
 ).١٦:  ٤٨يقول: "منذ وجوده أنا هناك واآلن السيد الرب أرسلين وروحه" (أش 

ووفقـاً هلـذه اآليـة، فـإن االبـن مرسـل بواسـطة اآلب والـروح القـدس، ومـن املعـروف أن االبـن 
لوجيــا، وإّال افرتضــنا مولــود مــن اآلب فقــط. وهــذا يعــين أن االيكونوميــا ليســت صــورة للثيئو 

 أن االبن مولود من اآلب والروح القدس وهذا ال يقبله أحد.

مــن ناحيــة أخــرى، حنــن ال ننكــر أنــه بســبب وحــدة اجلــوهر، فــإن الــروح القــدس لــيس غريبــاً 
عــــن االبــــن وأنــــه يف االبــــن، كمــــا أن االبــــن لــــيس غريبــــاً عــــن الــــروح القــــدس وهــــو يف الــــروح 

 القدس.

 الخالصة -٧

س األرثوذكســية الشــرقية حتفــظ الــنص األصــلي لقــانون االميــان النيقــاوي إن الكنــائ 
القسطنطيين واميان الكنيسـة األوىل غـري املنقسـمة يف أن الـروح القـدس منبثـق مـن اآلب.  –
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واحلقيقة أن هذا هو ما أوحى به يف األسفار املقدسة: ومىت جاء املعـزي الـذي سأرسـله أنـا 
 ).٢٦:  ١٥عند اآلب ينبثق فهو يشهد يل (يو  إليكم من اآلب روح احلق الذي من

) املضافة من قـانون االميـان، Filioqueال يكفي أن نسمح حبذف عبارة "واالبن" ( 
واحــد "لكننــا حنتــاج يف ســعينا حنــو وحــدة الكنيســة أن نعــرتف معــاً بــنفس االميــان الثــالوثي. 

الـروح الكلــي  هـو اآلب الكلـي القداســة، واحـد هـو االبــن الكلـي القداسـة، واحــد هـو
 ."القداسة. آمين
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 الجزء الثاني

 الصراع الالهوتي حول إنبثاق الروح القدس

:  ١٥إن كنائســنا األرثوذكســية الشــرقية تــؤمن، باتفــاق مــع الــنص املــذكور يف االجنيــل (يــو 
)، أن الــــروح القــــدس منبثــــق مــــن اآلب. لكــــن، هنــــاك كنــــائس أخــــرى تــــؤمن أن الــــروح ٢٦

بـن وبالتـايل اضـيفت عبـارة "واالبـن" إىل قـانون االميـان يف اجلـزء القدس منبثق من اآلب واال
 اخلاص بانبثاق الروح القدس.

 فيما يلي سوف نوضح هذه العقيدة:

 أوًال: اثبات الكتاب المقدس:

سأرسـله أنـا يف اجنيل معلمنا يوحنا يقـول السـيد املسـيح "ومـىت جـاء املعـزي الـذي  
:  ١٥فهـــو يشـــهد يل" (يـــو  اآلب ينبثـــق روح الحـــق الـــذي مـــن عنـــدمـــن اآلب،  الـــيكم

٢٦.( 

Ὅταν ἔλθῃ ὁ Παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ Πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς 

ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται 

الــذين يؤمنــون بــأن الــروح القــدس ينبثــق مــن االب واالبــن يســتخدمون العبــارة التاليــة "الــذي 
طاملــا أن الســيد املســيح هــو الــذي يرســل الــروح القــدس، فــإن  سأرســله أنــا الــيكم" ويقولــون

مـن الروح القدس منبثق منه، ولكن من املالحظ أن السيد املسيح قال "سأرسله أنا إلـيكم 
 ).٢٦:  ١٥" (يو من عند اآلب ينبثق" كما أكمل انه "اآلب

يضــــاف إلــــى ذلــــك أن االنبثــــاق شــــيء واإلرســــال شــــيء آخــــر فاالنبثــــاق أزلــــي، وأمــــا 
رسال فزمني. اإلنبثاق خـاص بـالجوهر أو كينونـة الـروح القـدس أمـا إرسـاله فـيخص اإل
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 عمله في الكنيسة.

بـــامسي فهـــو  سيرســـله اآلبالســـيد املســـيح قـــال أيضـــاً: "وأمـــا املعـــزي الـــروح القـــدس الـــذي 
). واملالحـظ هنـا انـه يقـول ٢٦:  ١٤ يعلمكم كل شيء ويذكركم بكـل مـا قلتـه لكـم" (يـو

 "الذي سريسله اآلب". فتارة يقول الذي سأرسله أنا، وتارة يقول الذي سريسله اآلب.

ولكــن يف االنبثــاق مل يقــل ســوى انــه منبثــق مــن اآلب. ولــو كــان اإلرســال هــو صــورة طبــق 
أنـا  منـذ وجـوده،األصل من االنبثاق، فكيـف نشـرح قـول السـيد املسـيح يف سـفر اشـعياء "

 ).١٦:  ٤٨" (اش هناك، واآلن السيد الرب ارسلني وروحه

لــو كــان اإلرســال دائمــاً هــو صــورة مــن عالقــة األقنــوم بــاآلب الــذي هــو الينبــوع. فــإن 
ارسال االبن سيكون بناء على هذا االفتراض الخاطئ، هـو صـورة مـن والدتـه األزليـة. 

 لقدس وهذا غير صحيح.وبذلك يكون االبن مولوداً منذ األزل من اآلب والروح ا

) جاء يف صيغة الفاعل وليس املفعول بـه. مبعـىن ١٦:  ٤٨ونالحظ تعبري "روحه" يف (أش 
أن الســـيد املســـيح قـــد أرســـل مـــن اآلب ومـــن الـــروح القـــدس. فهـــل ينبغـــي أن يكـــون االبـــن 
مولـــــوداً مـــــن اآلب ومـــــن الـــــروح القـــــدس قبـــــل كـــــل الـــــدهور؟ أم أن الـــــوالدة األزليـــــة شـــــيء، 

 زمين شيء آخر؟واإلرسال ال

أي حـادث يف الـزمن. االنبثـاق فـوق  –إن االنبثاق والوالدة أزليان، أما اإلرسـال فهـو زمـين 
الــزمن، والــوالدة فــوق الــزمن، أمــا اإلرســال فهــو يف مــلء الزمــان، كقــول الكتــاب "ولكــن ملــا 

 ).٤:  ٤جاء ملء الزمان أرسل اهللا ابنه" (غل 

أن تعرفوا األزمنة واألوقات الـيت جعلهـا اآلب يف  وكقول السيد املسيح لتالميذه "ليس لكم
ســـلطانه، لكـــنكم ســـتنالون قـــوة مـــىت حـــل الـــروح القـــدس علـــيكم، وتكونـــون يل شـــهوداً يف 

 ).٨، ٧:  ١اورشليم ويف كل اليهودية والسامرة واىل اقصى األرض" (أع 

ب الـذي موعـد اآل بـل ينتظـروا"وفيما هو جمتمع معهم أوصاهم أن ال يربحوا مـن اورشـليم 
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ــــى أن إرســــال الــــروح  موعــــد) كلمــــة "ينتظــــروا ٤:  ١مسعتمــــوه مــــين" (أع  ــــدل عل اآلب" ت
القـــدس هـــو شـــيء زمـــين... حلـــول الـــروح القـــدس شـــيء زمـــين، وموعـــد اآلب شـــيء زمـــين، 
االنتظـار معنـاه انـه شـيء زمــين. كـان السـيد املسـيح يــتكلم عـن أزمنـة وأوقـات .. إن حلــول 

اخلمسني هو شيء زمين، وموعد اآلب شيء زمـين. ولكـن الروح القدس على التالميذ يوم 
 ال ميكن ألحد أن ينتظره ألنه فوق الزمن وقبل كل الدهور. االنبثاق

 ثانياً: قانون االيمان النيقاوي القسطنطيني:

 ينص قانون االميان الذي وضعه اآلباء على ما يلي:

 "نعم نؤمن بالروح القدس الرب احمليي املنبثق من اآلب .."

تعـــــين "و" أي (واالبـــــن)]  queتعـــــين "االبـــــن" و Filioque ]Filioبـــــارة "واالبـــــن" بالالتينيـــــة ع
أضيفت رمسيـاً واسـتخدمت بواسـطة الكنيسـة الكاثوليكيـة يف قـانون االميـان ابتـداء مـن سـنة 

م ورغــم ذلــك مل يقبــل هبــا كــل الكنــائس األرثوذكســية يف العــامل (اخللقيدونيــة وغــري ١٠٥٤
 اخللقيدونية).

 اإلدعاءات والرد عليها: بعض

 أوًال: ملكية اآلب واالبن:

ـــه لـــآلب الســـماوي "مـــا هـــو لـــك فهـــو يل" (يـــو  ) ١٠:  ١٧قـــال الســـيد املســـيح يف حديث
فيقولون إذا كان االب هـو بـاثق للـروح القـدس، وكـل مـا هـو لـآلب فهـو لالبـن، فينبغـي أن 

 يكون االبن أيضاً باثقاً للروح القدس.

ونقـول أن السـيد املسـيح قـد ذكـر هـذا القـول يف صـالته لـآلب حينمـا  وحنن نرد على ذلـك 
) "وكــل مــا ٦:  ١٧كــان يــتكلم عــن أنفــس التالميــذ وقــال "كــانوا لــك وأعطيــتهم يل" (يــو 
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 ).١٠:  ١٧هو يل فهو لك، وما هو لك فهو يل" (يو 

أن فما عالقـة ملكيـة اآلب السـماوي للبشـر، وملكيـة السـيد املسـيح لتالميـذه القديسـني؛ بـ
 يكون االبن باثقاً للروح القدس؟!! اجلوهر الكائن شيء وامللكية شيء آخر.

عالقـة كينونـة الـروح القـدس مـن اآلب باعتبـار اآلب إن عالقة اآلب بالروح القدس هي 
. وليسـت عالقـة ملكيـة، ألن الـروح القـدس هـو األصـل أو الينبـوع فـي الثـالوث القـدوس
ة واحــــدة مــــع اآلب واالبــــن. واجلــــوهر اإلهلــــي لــــيس مــــن ممتلكــــات اآلب، ولكــــن لــــه كينونــــ

 للثالوث القدوس ال ميكن أن يقوم بدون الروح القدس.

تأمــل: لقــد كنــا ملــك هللا، وملــا بعنــا انفســنا للشــيطان وللعبوديــة جــاء الســيد املســيح واشــرتانا 
بدمه. جملرد التشبيه نعطي مثًال: إنسان كانت لديه سيارة عزيزة عليـه، وُسـرقت، وبينمـا هـو 
سائر يف الطريق عثر عليها معروضـة للبيـع يف معـرض بيـع سـيارات، فمـن حبـه هلـا، واعتـزازه 

 هبا، دخل املعرض واشرتاها ثانية، رغم أ�ا ملكه وكانت له.

حنــن ملــك هللا، وبــه، ولــه. وحنــن بعنــا أنفســنا بإرادتنــا، ومــع اننــا بعنــا انفســنا، فاملســيح، ألنــه  
) واشـــرتانا مــــن ٦:  ١٧ك وأعطيـــتهم يل" (يــــو كـــان سيشـــرتينا بدمــــه قـــال لــــآلب كـــانوا لــــ

ــــآلب، فســــوف يقــــدمهم يف اســــتعالن  ــــك ل ــــة، وخلصــــنا مــــن املــــوت، وطاملــــا هــــم مل اهلاوي
 ملكوت اهللا لآلب، ويصري اهللا الكل يف الكل.

وحــىت لــو فرضــنا جــدالً أن هــذه اآليــة ميكــن أن تُعمــم حــىت نصــل إىل مــا خيــص جــوهر اهللا 
جـوهر االبـن هـو نفسـه جـوهر ذه احلالـة أكثـر مـن أن نفسه، فهي ال ميكـن أن تعـين يف هـ

 ، وال تعين اطالقاً أن االبن له أبوة مثل اآلب، فاجلوهر اإلهلي فيه آب واحد.اآلب

كلمة آب يف اللغة اآلرامية أو السريانية تعين "أصل"، أي ال تعـين فقـط معـىن والـد ولكنهـا 
 تشمل املعنيني (والد وباثق).

) فــإذا كــان ٢٦:  ١٥ح احلــق الــذي مــن عنــد اآلب ينبثــق" (يــو يقــول الكتــاب املقــدس "رو 
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الســيد املســيح باعتبــاره االبــن األزيل ميلــك كــل مــا لــآلب فــإن هــذا ال يعــين أكثــر مــن أن لــه  
كــل خــواص اجلــوهر اإلهلــي مثــل: األزليــة واحلــق، واحلكمــة واحملبــة والقــدرة علــى كــل شــيء 

 ة اخلليقة) .. اخل.والوجود يف كل مكان، واخللق (ومن هنا تأيت ملكي

. ألنـه كيـف يكـون ابنـاً وأبـاً فـي آٍن واحـدلكن ال ميكن أن تعين أن يشـاركه األبـوة، ألنـه 
 إن كان يشارك اآلب يف أبوته، فالنتيجة أن االبن سيكون والداً لنفسه.

مبفهوم آخر يكون االبن هو اآلب، وهذا ما قاله سـابيليوس الـذي حرمتـه الكنيسـة. فـنحن 
قـــاً أن يكـــون أقنـــوم االبـــن هـــو أقنـــوم اآلب، بـــل يوجـــد بينهمـــا متـــايز حقيقـــي ال نقبـــل إطال

بالرغم من وحدة اجلوهر لآلب ولالبـن وللـروح القـدس. فـاهللا جـوهر واحـد مثلـث األقـانيم. 
 ولو ألغينا عقيدة التثليث ملا كنا مسيحيني.

:  ١٧وال ننســى أيضــاً أن الســيد املســيح قــد قــال لـــآلب "كــل مــا هــو يل فهــو لــك" (يـــو 
؟ إن هـذا فهل معنـى ذلـك أن اآلب لـه البنـوة هـو ايضـاً ويصـير مولـوداً مـن االبـن) ١٠

 غري مقبول وال معقول على اإلطالق.

االبــن هــو اهللا الكلمــة، والــروح القــدس هــو الــرب احمليــي، واآلب هــو األصــل أو الينبــوع يف 
ـــالرغم مـــن عقيـــدة اهللا الواحـــد، لكـــن اهللا اآلب لـــيس هـــو اهللا  الكلمـــة، بـــل أن الثـــالوث. فب

ـــود، لكـــن جـــوهر اآلب هـــو جـــوهر  ـــد، االبـــن مول ـــه واحـــد. اآلب وال الكلمـــة واآلب مهـــا إل
 االبن.

كمـــا ينبـــع مـــاء مـــن ينبـــوع وجيـــري يف اجملـــرى، هكـــذا جـــوهر الالهـــوت يصـــب مـــن اآلب يف 
 االبــن، الينبــوع خيــرج منــه املــاء مث جيــري يف التيــار، املــاء واحــد، فمــاء التيــار هــو مــاء الينبــوع،
وجــــوهر االب وجــــوهر االبــــن هــــو جــــوهر واحــــد، ولكــــن ال نقــــدر أن نقــــول أن الوالــــد هــــو 
املولــود: الوالــد هــو آب واملولــود هــو ابــن، فــاآلب هــو اآلب واالبــن هــو االبــن. وال جيــوز أن 
خنلط بينهما بالرغم من أن هلما كينونة واحدة، وجوهر اهلي واحـد للثـالوث القـدوس وارادة 

 واحد وطبيعة واحدة. ثالوثية واحدة والهوت
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)، ١٥:  ١٦ فهـو يل" (يـو لـآلبوحىت من الناحية اللغوية قـال السـيد املسـيح كـل مـا هـو 
فقــد اخــتص اآلب بلقبــه اخلصوصــي، وهبــذا يكــون قــد اســتبعد مــا هــو خــاص ممــا هــو كــل، 
فإذا قلـت مـثالً كتلميـذ: [كـل مـا لألسـتاذ فهـو يل]، فاألسـتاذ اسـتاذ وانـا طالـب، حـىت لـو 
اشــرتكنا يف بــاقي األمــور مجيعــاً، ولــذلك حنــن نفــرق بــني اخلــواص اجلوهريــة الــيت ختــص مجيــع 

واخلــواص األقنوميــة الــيت خيــتص هبــا كــل أقنــوم متمــايزاً، وال يشــرتك فيهــا أقنــوم  األقــانيم معــاً.
مـــع آخـــر، لكـــي ال خنـــتلط األقـــانيم مـــع بعـــض. فـــاآلب لـــه األبـــوة واالبـــن لـــه البنـــوة والـــروح 

 القدس له االنبثاق.

 اآلب والد وباثق باعتباره األصل أو الينبوع. -

 ذي يعلن اآلب وخيرب عن الروح القدس.واالبن مولود إذ هو كلمة اهللا وصورته، ال -

 والروح القدس هو روح احلق املنبثق من اآلب، الذي يلهم عن اآلب وعن ابنه الوحيد. -

االميــان بالثــالوث هــو ســر احليــاة. واملســيحية حيــاة، ومــدخل املســيحية العمــاد علــى اســم  -
 اآلب واالبن والروح القدس.

 ثانياً: روح االبن أو روح السيد المسيح

 وقد ورد يف اآليات التالية:

فـذلك لـيس  روح المسـيح* "إن كان روح اهللا ساكناً فيكم، ولكـن إن كـان أحـد لـيس لـه 
 ).٩:  ٨له" (رو 

 ).١٩:  ١" (يف روح يسوع المسيح* "بطلبتكم ومؤازرة 

 ).٦:  ٤إىل قلوبكم صارخاً يا أبا اآلب (غل  أرسل اهللا روح ابنه* "مث مبا أنكم أبناء 

: إذا كان روح االبن هـو روح اآلب فإنـه بالضـرورة يكـون منبثقـاً مـن  اج هو كاآلتياالحتج
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 كليهما.

 للرد نقول المالحظات اآلتية:

) تــتكلم عــن إرســال الــروح القــدس ولــيس ٦:  ٤(غــل  أرســل اهللا روح ابنــهإن عبــارة  -١
 االنبثاق.

القــدس الفائقــة ولــيس يقــول "إىل قلوبنــا". والــذي يف قلوبنــا هــو مواهــب وعطايــا الــروح  -٢
جــوهر األقنــوم. وإال لصــرنا حنــن الــروح القــدس نفســه. إن املواهــب والعطايــا زمنيــة وليســت 
أزلية وما يسكن يف قلوبنا هو عطايا زمنية وليس اجلوهر اإلهلي. إن كـان يف داخلنـا اجلـوهر 

 اإلهلي لصرنا آهلة بكل معىن كلمة األلوهة.

ن الروح القدس له نفس اجلوهر الذي لالبـن والـذي إن الروح القدس هو روح االبن أل -٣
 لآلب أيضاً. فهو روح االبن بسبب وحدة اجلوهر اإلهلي وليس بسبب انبثاقه من االبن.

الــروح القـــدس هـــو روح الســـيد املســـيح ألنـــه هـــو الـــذي مســـحه "روح الـــرب علـــي ألنـــه  -٤
ـــو  ـــه حينمـــا جتســـد وقبـــل املســـ١٨:  ٤مســـحين" (ل ـــه وفي ـــه اســـتقر علي حة مـــن أجـــل ) وألن

 خالصنا، ألنه استعلن مسيحاً للرب، ورأساً للكنيسة.

) ٢:  ١١) "روح الفهــــم" (أش ١٧:  ١الــــروح القــــدس يســــمى "روح احلكمــــة" (أف  -٥
:  ١) "روح االعــــالن" (أف ١٣:  ٤كــــو ٢) "روح االميــــان" (٤:  ١"روح القداســــة" (رو 

الـــروح القـــدس مـــن هـــذه ) فهـــل لـــذلك ينبغـــي أن ينبثـــق ٢:  ١١) "روح املشـــورة" (إش ١٧
مجيعــاً؟! والكتــاب يقــول "وخيــرج قضــيب مــن جــزع يســى، ويثبــت غصــناً مــن أصــوله وحيــل 

ومخافــــة وحيـــل عليـــه روح الــــرب، روح احلكمـــة والفهــــم، روح املشـــورة والقــــوة، روح املعرفـــة 
) فهـــــل الـــــروح القـــــدس ينبثــــق مـــــن خمافـــــة الـــــرب منـــــذ األزل ؟!! ٢، ١:  ١١" (أش الــــرب

عينـــه حســـب املكتـــوب آمنـــت لـــذلك تكلمـــت  روح االيمـــانل إذ لنـــا ومعلمنـــا بـــولس يقـــو 
) وروح االميــــان معـــــروف طبعــــاً أن ال عالقــــة هلـــــذا التعبــــري بانبثــــاق الـــــروح ١٣:  ٤كــــو ٢(
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ال  تسـميةاملعرفـة .. اخل روح السـيد املسـيح  –القدس أزلياً من اآلب. وهكذا روح املخافة 
 تعين انه منبثق من االبن.

ــه يشــهد للمســيحضــاً الــروح القــدس اي -٦   يســمى "روح االبــن" أو "روح المســيح" ألن
يــو ١كقــول الكتــاب كــل روح يعــرتف بيســوع املســيح أنــه قــد جــاء يف اجلســد فهــو مــن اهللا (

 سيرسـله اآلب باسـمي) لذلك قال السيد املسـيح  أمـا املعـزي الـروح القـدس الـذي ٢:  ٤
) وكلمـة سريسـله بـامسي ٢٦:  ١٤فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلتـه لكـم (يـو 

 تعين أن امسه "روح املسيح" أو "روح االبن".

 ثالثاً: نفخة الروح القدس

االحتجـــاج يقـــول أن الســـيد املســـيح قـــد نفـــخ الـــروح القـــدس يف وجـــه تالميـــذه بعـــد القيامـــة 
 أن الروح القدس منبثق من االبن. –يف رأيهم  –وهذا معناه 

ات جـــوهر أقنـــوم الـــروح القـــدس يف وجـــه تالميـــذه، للـــرد نقـــول أن الســـيد املســـيح مل يـــنفخ ذ
ولكنـــه نفـــخ ســـلطانه مواهبـــه املختصـــة باحلـــل والـــربط، وغفـــران اخلطيـــة. (مثـــل نفخـــة رئـــيس 

 الكهنة يف سيامة الكاهن).

ولــذلك حينمــا يــذكر أقنــوم الــروح القــدس يف ذاتــه يف الكتــاب املقــدس، فإنــه يــذكر مــع أداة 
 ) مثلما ورد يف:τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιονو آجيون تو ابنفما ت –التعريف (الروح القدس 

ὁ δὲ Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ὃ πέμψει ὁ Πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου

 ).٢٦:  ١٤وأما املعزي الروح القدس الذي سريسله االب بامسي (يو 

Ὅταν ἔλθῃ ὁ Παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ Πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς 

ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται 
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 ١٥"مىت جاء املعزي الذي سأرسله أنـا الـيكم روح احلـق الـذي مـن عنـد اآلب ينبثـق" (يـو 
) أما حينما يذكر الروح القدس من جهة مواهبه وسلطانه وعطاياه فيـذكر بـدون أداة ٢٦: 

 ).Πνεῦμα Ἅγιονبنفما آجيون  –التعريف (روح قدس 

لقول السيد لتالميـذه عنـدما نفـخ يف وجـوههم هـي مثلمـا ورد  لذلك فإن الرتمجة الصحيحة
"اقبلـــوا روحـــاً قدســـاً" واملقصـــود بـــذلك هـــو  Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον) ٢٢:  ٢١يف (يـــو 

 موهبة الكهنوت اليت هي من مواهب الروح القدس للكنيسة.

وال عجــب يف هــذا، بــل إن رئــيس الكهنــة يفعــل نفــس الشــيء حينمــا يقــوم بســيامة كــاهن 
جديــــد. فالســــيد املســــيح وهــــو رئــــيس الكهنــــة األعظــــم، كــــان جــــديراً بــــه أن يعطــــي موهبــــة 
الكهنـــوت لتالميــــذه قبــــل أن يصـــعد إىل الســــماء بعــــد أن أمت الفـــداء علــــى الصــــليب، وقــــام 
منتصــراً مــن بــني األمــوات، ولكنــه أكــد دور الــروح القــدس يف إقامــة الرعــاة، ومــنح مواهــب 

 وحاً قدساً".الكهنوت حينما قال هلم "اقبلوا ر 

قــال أحــد الالهــوتيني مــن الــروم األرثــوذكس يف الــرد علــى عقيــدة انبثــاق الــروح القــدس مــن 
اآلب واالبن: [يف يوم اخلمسني كـان يف ظـروف أخـرى، عنـدما أنعـم السـيد املسـيح بـالروح 

 هي اليت نقلت]. Charismatsالقدس مل يكن أقنوم الروح القدس، ولكن مواهبه 

 أخيراً نقول:

ـــروح القـــدس؟ اآلب واالبـــن؟ أم اآلب فقـــط؟ اآلب هـــو املصـــدر مـــن هـــ و مصـــدر وجـــود ال
ولكــن الصــدور لــيس لــه بدايــة، بــل هــو صــدور أزيل خــارج نطــاق الــزمن، وحيــث ال يوجــد 
ســابق وال مســبوق. مثــل النــار الــيت مل يكــن هلــا بدايــة، فحرارهتــا املنبعثــة منهــا هــي ايضــاً بــال 

قـدس اآلب أم اآلب واالبـن؟ قطعـاً األصـل هـو اآلب بداية، هل أصل وجود أقنوم الروح ال
 الذي انبثق منه الروح القدس.

نص يونـاين لعبـارة قاهلـا أحـد آبـاء القسـطنطينية يف الـرد علـى مـن يؤكـدون أن الـروح القـدس 
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منبثق من اآلب واالبن قال جرجيوري بطريرك القسـطنطينية (جرجيـوري القربصـي) يف حـواره 
ري ثيؤجونــوس ثيــؤتيس كــي بيجايــا مــوين بيجــي تــيس أولــيس مــع (جــون فيكــوس): (هــو بــات

ثيؤوتيتــوس). ومعناهــا األب هــو األلوهــة الوالــدة، واأللوهــة النبــع، واملصــدر (النبــع) الوحيــد 
 لكل األلوهة.

The father only is the begetting deity and divine source and the only source of the whole 

deity. 

 ال يوجد ينبوع يف الالهوت إال اآلب فقط ينبوع والد وباثق.وهو يقصد انه 

θεογόνος θεότης  (ثيئوجونوس ثيئوتيس) = األلوهة الوادةbegetting deity .(أقنوم اآلب) 

μοναρχια  (الوحيد) (مونارشيا) = األصل الواحدsingle or one principle 

 سبب مبعىن أصل وهي:اليونانية تعين رأس أو رئيس أو بداية أو  αρχηكلمة 

 تنسب لآلب يف عالقات األقانيم اإلهلية -١

πατρικη άρχη  (باتريكي أرشي) = أصل أبويFatherly Priciple. 

 لو نسبت للثالوث يكون معناها بالنسبة إىل اخلليقة -٢

τριαδική άρχη  (ترياذيكي أرشي) = تدبريeconomy = Triadic Principle 

 ثالوثي".بالنسبة للخليقة "مبدأ 

ويف الباتريـــاركي  έκπόρευσιςكــل قضــية الـــروح القــدس تــتلخص يف االنبثـــاق "اكبوريفســيس 
πατριαρχη .عن اآلب ومها التعبريان اللذان يعربان عن عقيدتنا يف انبثاق الروح القدس 

 الفرق كاآليت:
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 πατρικη* يف الثالوث القدوس ال يوجد إال مونارشي واحد. ولذا نسميها باتريكي أرشـي 

άρχη .وهي مونارشية اآلب 

هـذه يف عمليـة اخللـق مبعـىن أن الثـالوث هـو علـة اخلليقـة  τριαδική άρχη* تريـاديكي أرشـي 
 وليس اآلب وحده.

 اهللا هو الذي دبر الخلق هو الذي دبر كل شيء.معىن التدبري أي أن 

 بصـفة هناك مبدأ الهويت حبسب شروحات اآلباء لعقيـدة الثـالوث يقـول أن أي شـيء يـأيت
 عامة (مشرتكة) من اجلوهر اإلهلي هو طاقة وليس أقنوم.

 كل طاقة أو عمل يأيت من الثالوث. •
 كل عطية هي من اآلب من خالل االبن بالروح القدس. •
 عطية الروح القدس هي من اآلب من خالل االبن بالروح القدس. •
بـالروح  كل موهبة صاحلة هي نازلة من فوق من عند أيب األنوار مـن خـالل االبـن •

 القدس.
ــــــدء خلــــــق اهللا الســــــماوات  • ــــــه وروحــــــه. "يف الب ــــــق اآلب العــــــامل بكلمت اخللــــــق: خل

واألرض، وكانـــت األرض خربـــة وخاليـــة وعلـــى وجـــه الغمـــر ظلمـــة وروح اهللا يـــرف 
ـــور" (تـــك  ـــور فكـــان ن ) أي اآلب ٣-١:  ١علـــى وجـــه امليـــاه. وقـــال اهللا لـــيكن ن

 خلق العامل بكلمته وبروحه.
هذا املعىن، وقالوا "كل عطية من اآلب هي من خـالل االبـن بـالروح لذلك كرر القديسون 

 القدس" أو "كل عطية هلا أصلها يف اآلب وتنقل بواسطة االبن وتتحقق بالروح القدس.

 ومن أمثلة ذلك:

 * قال القديس غريغوريوس "أسقف نيصص":

ا أصــلها مــن "كــل عمليــة تــأيت مــن اهللا إىل اخلليقــة، وتســمى حبســب فهمنــا املتنــوع هلــا، هلــ
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 اآلب وتأيت الينا من خالل االبن وتكتمل يف الروح القدس.

 * هذه العبارة قاهلا القديس اثناسيوس عدة مرات. قال القديس اثناسيوس:

 "اآلب خيلق كل األشياء من خالل الكلمة يف الروح القدس.

 وقال أيضاً:

 "اآلب يفعل كل األشياء من خالل الكلمة يف الروح القدس".

نـــص مجيـــل للقـــديس اثناســـيوس يوضـــح كيفيـــة مـــنح احليـــاة مـــن اهللا للخليقـــة قالـــه يف يوجـــد 
 حديثه عن الوهية الروح القدس:

"مــن الواضــح أن الــروح (القــدس) لــيس خملوقــاً، ولكنــه يشــرتك (لــه دوره) يف عمليــة اخللــق. 
، ألنـه حيثمـا يوجـد ألن اآلب يخلق كل األشياء من خالل الكلمة في الروح (القـدس)

مــة فهنــاك الــروح ايضــاً، واألشــياء الــيت خلقــت مــن خــالل الكلمــة تأخــذ قوهتــا احليويــة الكل
(خارجـــة) مـــن الـــروح مـــن الكلمـــة لـــذلك كتـــب يف املزمـــور الثـــاين والثالثـــون "بكلمـــة الـــرب 

 صنعت السموات وبنسمة فيه كل قواهتا.

مـن اآلب إن منح الطاقات االهلية هو عمل مشرتك (أو عام) للثالوث القدوس، وهـو يبـدأ 
 ويأيت من خالل االبن ويتحقق يف الروح القدس.




