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رأير   تستهدف فرض  الرب     ووقاحة  ،على السطح مبارزات بالنصوص 
 ،وشضح  حىت على نصوص واضحة صضحية ال تقبل التأويل من نصوص ال هد اجلديرد 

الذي مرن عنرد   ليكم من اآلب روح احلق إي الذي سأرسل  أنا مثل "ومىت جاء امل زِّ
وليس  ،لينا هو روح احلقفالذي جاء إ .(26: 15اآلب ينبثق فهو يشهد يل" )يوحنا 

ألن االنبثاق من اآلب حسب اعتضافنا الذي يتضدد يف كل صرلوات   ؛طاقة أو قوة فقط
هو ما ذكضه قانون االميران   ،وإن كان قبل ذلك ،الكنيسة منذ القضن الضابع على األقل

وال  ."نؤمن بالضوح القدس الضب احمليي املنبثق من اآلب .." :(381-325النيقاوي )
ال رد   "عندما حيشض الب   كلمة أيضًا الكذب وبل  ،الوقاحة فقطيقتصض األمض على 

رغم عدم وجودها براملضة   ،للقديس أثناسيوس "جتسد الكلمةكتاب "يف شضح  "اإلهلي
 ،يف األصل اليوناين

 

ماذا يكمن ف ،السطح الدائم الفوران باألكاذيب والوقاحة كان هذا حا فإذا  
يف والتدليس؟ هرل انكشرف أمرام    ىل مضبع التزيِّإق؟ وملاذا تضاجع الت ليم اعميف األ

 ما هو كامٌننقو  هو جهنم ذاهتا ألن وهي جهنم ذاهتا؟  ،املخيفةالقارئ عمق اهلاوية 
 ،أو جهل عن عمٍد يٌبيِّغتيف األعماق هو 

ويطرالبون   ،كتب ويدافع عن  الوقحون د األبدي ملا ُيقا  وُيلوعي بالُبل 
 م ال حيتملون الصوت النبروي الرذي  هنأل، بقطع من خيتلف م هم من شضكة الكنيسة
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 يكشف ما حتت القناع املزيف.، ويشضح الت ليم

وحماولة إفقاده لكضامت  الر  ناهلرا يف   نفس ، تغييٌب مت مد لإلنسان  
 .املسيح يسوع

ضت ظه ر هو احلياة األبدية ال  كانت عند اآلب مث ُأال شك أن الُب د األبدي، 
عزيزي -وال  صار لنا شضكة فيها يف يسوع املسيح. والحظ  ،(3-1: 1يوحنا 1لنا )

إذا جاء الضب لكي ي طي لنا كمرا   :على سبيل املثا  ال احلصض هذا الكذب -القارئ
يقو  الضب نفس : "أنا أعطيتهم اجملد الذي أعطيتين ليكونوا واحدًا كمرا أننرا  رن    

ولريس اجملرد    ،بشضي ٌدهو جمهذا ن جمد املسيح إ ، يقولون(22: 17واحد" )يوحنا 
أي اجملد الذي كان ل  عند اآلب قبل خلق ال امل )يوحنرا   ،اإلهلي الذي ل  عند اآلب

كيرف يكرون    !!!!(6: 2ألن  أخلى ذات  وأخذ صورة ال بد )فيليب ، ذلك (5: 17
ومرن أيرن جراء اجملرد      ؟هلي واآلخض إنساينإ واحٌد ،للضب نوعني خمتلفني من اجملد

القرارئ  عزيزي هل تضى  ؟ىل "جمدين"إكن أن ينقسم جمد الضب اإلنساين؟ وكيف مي
"و ن مجي ًا ناظضين جمد الرضب بوجر     :الضسو  يقو   إذا كان ألن ؟فظاعة اخلداع

ىل جمد كما من الرضب الرضوح"   إمكشوف .. نتغري اىل تلك الصورة عينها من جمد 
أي احلياة الر  ال   ،هذا اجملد هو جمد احلياة األبديةال يكون  ، فكيف(18: 3كو 2)

وإال ما هو م ىن  ،هةهي حياة متألِّ ،ألهنا رغم كل احلجج الباطلة ؛فساد وال موت فيها
ألن الضسو   ؟وال  ختص القيامة واملصري األبدي ،(18: 3كو 2الكلمات السابقة يف )

ض شكل جسد تواض نا ليكون على صورة جسد جمده" )فيليب "الذي سوف يغيِّ :يقو 
أليس  ؟هليبشضي غري إ ل  جمٌد ،د بكل جمد الالهوتجََّمفهل جسد الضب امُل ،(21: 3
حليراة ا    هي اسرمٌ  "األبدية"وليست أ ؟باحلياة اإلهلية خاصٌّ هو اسٌم "عدم الفساد"

 (؟26: 2"ال ظيم األبدي الذي جبلنا على صورت  ومثال " )تكوين 
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"، عزيزي اإلنسان"لتغييب الُب د األبدي هو تغييب اإلنسان، فر الوج  اآلخض
 ًةمض ، يضضبون الكامن يف أعماق ما يفور على السطحاآلخض  هو ذلك اجملهو  القارئ

 !!!رةبنصوص مزوَّ ثالثًةو ،بقوانني ومضًة ،بالفتاوى

كمرا   "اإلنسان وكضامت  يف يسوع املسيحب"عدم إمياهنم احلقيقية هي  هتممأسا
وحاو  أن ميد شربكة امللكروت لكري     ،القمص مىت املسكني اإلسقيطالحظ شيخ 

 تصطاد الذين يبحثون عن حمبة ا  ورمحت .

قرد  وبالضغم من أن سؤالنا عن كيفية ضياع اإلنسان يف ال ضاك بالنصروص،   
لر  إذنران   ن يسم   كل َم الواقع ينطق بصوٍتف .حقيقيأن  غري  ،صادمًاسؤااًل يبدو 

 :معلسل

استنادًا إىل مرا  من التناو   حلائ ااملضأة  إذا من نالإلنسان  ًا يضي ي د تأال -
، يف الوقت الذي نضع في  أجساد الشهداء والقديسرني  أسفار الالويني والتثنية ورد يف

ما ُكتب عرن  عن  يف الكنائس للتربك هبا دون أي اعتبار ملا ورد يف أسفار ال هد القدمي
؟ ملاذا نأخذ ب   النصروص ونترضك الرب      وعن ملس أجساد املوتى ،جناسة املوت

إما أن ننزع ما تقولر    اآلخض؟ ما هو م يار إعما  ب   هذه النصوص وإمها  اآلخض؟
هو يفضرح طويرة   نتقاء فأما اال ،الشضي ة املوسوية ى يفنبقأن  اموإ ،الشضي ة املوسوية

 نفوس هؤالء.

قداسة اجلسرد الر     ناهدمنكون قد  ،دون غريها ًاليس باختيارنا نصوصأ -
 عطيت يف امل مودية واملريون؟ُأ

أعضاء جسرد  ب   ج لنا دون غريها نكون قد  ًاأليس باختيارنا نصوص -
، جنسرة أعضاء بل  ،وأعضاء أخضى أقل يف القداسة  ،وهم هنا الضجا ،املسيح أفضل
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 هرذا،  فطرض   أيُّ ،طض""ِف وُيمنع هؤالء من التناو  حبجة الر؟ ضَنِحهنن نساٌء َيجملضد أ
هل  :سأ  نفسكان تغضب عليَّ أأن الفطض مينع من التناو ؟ وقبل ع الذي شضَّذا ن وَم

إذا أمرا   ،فهو ممنوع دائمراً  ،م  القانونما حيضِّإن الصوم قبل التناو  قانون أم اختيار؟ 
لود" قبل امرار  ن خيتار أن يأكل "ط ام اخل. َمًافهذا اختيار وليس قانون ًا،كان املنع مؤقت

 :واحلضية من اإلميران  ،الن مة. احملبة ال تنمو بال حضية َفض َع ناضٌج فهو إنساٌن ،األر 
ومن شرهوات   ،من الفساد حضيٌة .(17: 3كو 2"وحيث روح الضب هناك حضية" )

لحضية وللمحبرة  إنكاٌر لهو ف ،قانونالىل إخضاع اإلنسان إسقاط احلضية وأما إعابضة. 
 إلنسان متامًا.ل حماولة حتديد احلضية بالنصوص إال إلغاٌء وما، ميانواإل

ن مرا  أجنرد  حو  األقنوم واملواهرب،  املفت لة امل ارك إذا جئنا إىل تلك و - 
األقنومية برني اإلنسران    وأ ،ل القة الشخصيةالغاء إبل  ،حذُف هو هايضسب يف قاع

كار حلو  األقنوم علينا إن أو االبن وحده. ألن ،اإلنسان والضوح القدس ال ،والثالوث
 ؛لنا هذه القوةومل حتوِّ ،فقط نا إذا أخذنا قوًةيفضِّغ عطية هذا األقنوم لنا من م ناها، ألن

بال هدف. فرالقوة أو   هي حياٌة أو طاقٍة فإن حياتنا بقوٍة ،لنكون على صورة املسيح
ن "َم :ولذلك عندما يقو  الضب لنا ،بل هي قوة حياة ،غامضٍة الطاقة ت طى ليس كقوٍة
أو مع طاقرة   ،يف "انفصا  أو عزلة"اإلنسان ال حييا  ،(57: 6يأكلين حييا يب" )يوحنا 

طاقة وقروة  حييا مع بل عن األقنوم،  مستقلبشكل قوة ت مل  مع أو ،ليس هلا صورة
حنرا  ن يأكل جسدي ويشضب دمي يكون يفَّ وأنا أكون في " )يو"َم :ن قا  لناحياة َم

 ( حسب التضمجة القبطية.56: 6

 يتبع ،،،

 د. جورج حبيب بباوي      


