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 مقدمة:

صففففرونيوس يفُ رأ ه نب  اد اح،فففيا  و اا خو الف ر الوقيد القانو  الا  ي ي   
 هنا حنن "لأاَّاسأ الص يِب" وتالميا الرسل واألناياء  والُاهعني لرهنا ي،وع اح،يا.

َ ر س  الصففففف يب   -1  قرانيون   ى اإل -شفففففاريأ ا يايِ -سفففففالبة ويفاذة   لاي الا  
لكي تأصففففففاا شففففففريعذ ا، اي القانو      ا، اي ق،ففففففب الصفففففف يب  ألن الاين  اخدون 
ق،ب الص يب ينفففالون  َد  القيامِذ   م ا الاين  اخدون ق،ب شريعفففذخ  أ رل  و يس    

ع ِّ  األمني.اش د لب ا، اي القانو  الا  
أ
 لرسول هولس اح

ماارية رهنا ي،وع اح،يا  الا    طانا خاه النعمذ احقدسذ     نعمذ الُاين  -2 
  محي  احيالي ا،ففديففد. و ففاه خي نعمففذ اض الن وففاوففففففففففففففففي من  أقنوب ا هن الوقيففد لكي 

 (.29: 8نشرتي    هنوتب ولكي يفرح  هِنا ك اكرخ هني إ ويخ كثريين )رو 

اخلري  م ما كان  ذخ  و ممارسففا خ حنن   ننال الُاين ه،ففاب      مالخ نأ،ففكيَّ  -3 
 النعمَة ليست ُأجرًة، بل هي عطيُة اهلل لنا في ربنا يسوع المسيح.؛ ألن الا  وي ا

احائدي ال،فففففففففماويذ  و را يفاذ رهنا ي،فففففففففوع إىل وخكاا  يضفففففففففات  ندما نُقدب  -4 
ة، َيكراُز بصةةو ع عا ع بالص و لالاياة ادبديمذبُح الكنيسةةةا المامعة الذ  اح،فففيا  

(  45: 6قنا )يو  دنه المذبح المقدس الناطق السمائي، الذ  مان عليه نناُ  خبُز اهللا 
 :،فففففيانداء رهنا ي،فففففوع احطا ذت لإمنا نا الصفففففا ذ  و   مال ب،فففففااحائدي هإىل ألننا   نُقدب 

 يعطي لنا ج،فففففففده ل  طاِي؛ ألنب " اوا ك وا خاا خو ج،فففففففد "  وخو نداء يفاُب الع مى
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 ول ثاا    شريعذ ا ياي الن واوي ِمن رهنا ي،وع اح،يا.  "حغفري اخلطايفا" ويمب

 :(1)النعمة من اآلب باالبن في الرلح القدس

 5-  َّّ د ا هن الوقيد  ك مذ اض  وا ذ. د ها،،فففففففد والنفس اإلن،فففففففاني ندما جت،فففففففَّ
ذ  اإلن،انيذ معروذت كام ذت هاألسرار ال،ماوي  دب احو   و  طى النفس   قياي     طى ا،،د  

 .ألنب جعفففففففففففل النفس  وا،،د  واقدات معبأ وويِب هُا،بده ِمن الاُول القدي،ذ مرل والدي اإللب
صةةةدر ملعندما نقو  إنه أعطى جسةةةدن لن سةةةه اةنسةةةانية عطايا لخيرا  ال هو ، ف

أُقنوم الكلمة ابن اهلل بالناسةةةةةةةةةةةو . د  ما  اتاادأ   ادُقنومي، االتاادهذن العطية 
حيد، ال هو  بالناسو  كما في االبن الو  اتاادنَةَناله نان يُعَطى لنةةةةةا، ليا بواسطة 

رك في خيرا  االبن الوحيةةةةةةةةةةةةةةةةةد لحسةةةةة  تبالنعمة التي بها نشةةةةة اتاادنابل بواسةةةةةطة 
فالنعمة تصةةةةةةل إلينا مان اآلب باالبن، للكنها ال تت   ،للذلك .صةةةةةة حةةةةةةةةةةةةةةةةةةه لمسةةةةةةرته

 االبنب اتاادنابالطبيعتين في ربنا يسةةةةةوع المسةةةةةيح، للكن  اتاادبه حسةةةةة   باتاادنا
ه، علينا حسةةةةة   زارة مابت ُه االبنُ ة لعطية الرلح القدس، الذ  يسةةةةةُكبُ حسةةةةة  نعم

 وخو  ملة  .وحيدفي ابنه ال فينا اآلب لنان أبناٌء حس  النعمة، أ  حس  عمل اهلل
ل اح،فففففففففيا رسفففففففففو  ؤكدهمت ك قريذ اإلرايي وا  ُيار وينا  ن جتع ب يفدوي الفائدي  وخو ما ي

"  تطفئوا نار نعمذ الروح القدس"  و  مناسففففاذخ   رل يط فففففففففففففففففففب  ن تشففففُعل خاه  :هقولب
 (.6: 1تيمو  2" ورب احوخاذ ال،ماويذ الن   اهتا هووع يد َّ" ) :النعمذ

  َ سةةةةةةةَ تنا مع اآلب لاالبن لالرلح القدس، شةةةةةةةركة نعمة لحَ هذا يمعل شةةةةةةةرك
وقريذ  .النعمة، لليست شركة حس  الموهر اةلهي الذ  يشترك فيه الثالوث لحدن

و    من اّاي ققيقي هني الالخو  والناسفففففففففففففو  ناهعذة  ا ُيار ا هن احُا،فففففففففففففد خي قريذة 
 نا   كل مث بة ل إنب َرَّ ألنب خو وقده هال  طيذ. وإلا قي ؛ختضففففففع لأخواء  و الضففففففعفا 

                                                           
خاا العنوان من ك ما  القديس  ثناسيوس   رسائ ب ل،راهيون  ن الروح القدس وخو م  ص الُع ي  األرثولك،ي  )1)

 .(1994القاخري  -مركز يراسا  اآلهاء  -سراهيون إىل  ن الثالوث و ن النعمذ )راجع الرسائل  ن الروح القدس 
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 .ولكن هال  طيذ  وأنب مل يكن مثل آيب األول الا   اا مبشورتب هعيدات  ن اض  شيء

 بالرب حس  النعمة: اتاادنا

فإ  قدرتنا على تعطيل عمل النعمة، بل فقدانها في ولنفس ال،ففففففففففففففاب   -6 
ال هو   داتااد لنا أ  نعمة اهلل ال تعمل فينا حسةةةةةةةةةة  المرتدين هو مثاٌ  ظاهٌر يؤك  

بالطبيعة  أُقنوم الكلمة اتاادُ الطبيعتين في ربنا يسةةةةةةةةةةةوع دنه  بالناسةةةةةةةةةةةو ، أ  اتااد
الا    اه من والدي اإللب وجع ب واقدات مع  خوتب هغري ا ُالط  الناسو      اةنسانية

أُا،ففِّ  ايأ اّ و وما   قالُنا حنن   . و  امُزاج و  تغيري
د وهنعمذ الروح ه شففريُنا هالك مذ اح

وم ن يأدق    ك ما  رسفففففول ق،فففففب النعمذ.      نب اّاية القدس  وق،فففففب م،فففففري اض  
عأ احواخب  والعطففففففففففففففففففففايا اح ُ فذ  و ن كل واقدخ ِمن ا ينالأ اح،فففففيا يرل  ن الروح القدس يفأو  ِّ 

ما   رهنا ي،فففففففففففففوع اح،فففففففففففففيا  كل موخاذت  و  كثر ق،فففففففففففففب إرايي و مل الروح القدس. هين
احواخفب والعطفايفا خي ويفب َُمعفذت وكفام فذت  ألنفب خو "احفِلء"  وحنن نف  فا ِمن ِم ئفب )يوقنفا 

 وققات قال الرسول إن "ملء الالخو  قلَّ ويب ج،ديات"  وحنن منُ ئ منب وويب. (.16: 1

 بالرب في سر الشكر: اتاادنا

مجيعات ن  ا ج،ففففففففد ويب رهنا ي،ففففففففوع وإننا   وق،ففففففففب الُقول األأرثولك،ففففففففيذ -7 
ّاينا هب   ااح،ففففيا   ال،ففففر اييد واإل ي. و و يفأو  ِّعأ   ينا ج،ففففده ويمب هنف،ففففب  ولكن 

ّنا لهذن للك ال،ر ال،مائي خو ق،ب النعمذ   أ  حس  قدرة لاستمابة كل لاحدع ما
ل انك،ارخ نط اب هك  وخو ما ن ل رنا مان كل دناع ل شع لرياءع النةةةةةةةةةار اةلهية التي ُتطه  

 قىت آ ر صالي قال الشركذ   الاهيحذ اإل يذ.

في سر  تاادنا بالرباتااد ادُقنومي ي وق   االن،ففُطيع  ن نؤكد    وهاحقارنذ
تااد الطبيعتين يمعل فعل لعمل الرب الواحد هو فعٌل لعمٌل ال االشةةةةةةةةةةةكر، د  

يوجد فيه تنازع إرادتين أل تعارض طبيعتين، بينما نان نصتبر هذا الضةةةةةةةةةةةَع  عندما 
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 مما يؤكد أ  الطبيعة اةنسةةةةةةةانية التي ،به اتاادناتكو  لنا إرادة  ير إرادة الرب ر   
 الناسةةةو أُقنومةةةةةةةةةةةةةةةها ال ائق ب اتاادل فينا لالتي لنا ال تتاد بالرب يسةةةوع المسةةةيح مث

قيففف    يوجفففد إرايتني مُعفففاروففففففففففففففُني  هفففل إرايية واقفففدية ِمن إرايتني وطايعفففذة واقفففدية ِمن 
 طايعُني  ق،ب الُ، ي  األرثولك،ي ل قديس كريلس  مفوي الدين.

ا حنن حففدين هففالرب إراييت واقففديت  وج،ففففففففففففففففدات واقففدات  وروقففات واقففدات ون ففل مأَّ    مفف 
  ألننا من ك  ن ننق،ففففففففففففف    ى لواتنا  هل و ن نرتي ا ياي ا،ديدي  وألننا ق،فففففففففففففب النعمذ

ن،قط    طايا تأاعدنا  ن النعمذ.  م ا القدوس الاار الا  مل يعمل  طيذ و  وأِجففففففففد    
 أقنوب ه ا ّايومِب َشة  و و   ينمو ق،ففففففب النعمذ  هل ينمو ج،ففففففده ونف،ففففففب ق،ففففففب 

  هال  طيذ.الك مذ ا هن  وق،ب الطايعذ الن

 بالرب حس  النعمة: اتاادنا

د لكي نشففففففففرتي   هنوتب لحب وِم،ففففففففحُب هالروح  -8  أُا،ففففففففِّ
حنن نَّحد ها هن اح
قياي  دب ىل إخو الص يب اييد الا  هب ند ل  ا ّايالقدس  و  يفاُب وقيامُب. وهابأ 
 (.21: 8الف،اي و"قريذ َد  و ي اض" )رو 

تب الا    اه ِمن القدي،ففففففففففففففذ مرل والدي اإللب  و   يكأن الرب هناسففففففففففففففو  اّاي م ا 
هواسففففففففففففطذ نعمذ الروح القدس و  ق،ففففففففففففب  مل شففففففففففففدي قوتِب كوقيدخ لحب لب لا  ايد 

يعفففذ   هفففل اّفففاي الطايعفففذ اإل يفففذ ألقنوب ا هن هفففالطاقفففدري والطايعفففذ الففففائقفففذ الن لحبوال
  اّاي طايعذ واقدي من طايعُني اإلن،ففففففففففففففانيذ الن اختاخا من والدي اإللب القدي،ففففففففففففففذ مرل 

 ومشيئذ واقدي من مشيئُني.

ا حنن  ومو  الطايعفففذ القفففدنفففذ الن وينفففا  إمنفففا يُ  هفففالنعمفففذ اإل يفففذ الن ننفففا فففا   مففف 
 هص يب رهنا ي،وع اح،يا الا  هب وويب نُحرر ِمن األخواء الدا  يذ هاحو   ن ا.

ن منو  معففب ق،ففففففففففففففففب موتففب   ى خففاه النعمففذ ننففا ففا ِمن الرب الففا  يؤخِّ أنففا أل 
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فصفففال ان  ا نفصفففال هاي هباا   هاحو  مففففففففففففففففففا انفصففف ي نف،فففب  ن ج،فففدهو ند .الصففف يب
اويذخ ا،حي  لكي يأاِطل قوي  ا إىل منا  يايخ  هديذخ. وكما نزل اق نفوسفففففففففففففنا  ن  ج،فففففففففففففاينا و 

هأ كمال نعمذ دب الطايعذ  ألن  از  طايعُنا ي ،ففأ ويأغِ  أ و م  ا  خكاا ننال حنن ما نعاز   نب ه
الرب ي،فففوع. وحنن ننفصفففل هقوي الصففف يب  ففففففففففففففففففن ا ياي القدنذ اآليميذ األوىل؛ لكي ننال 

( و  نعوي نفأع اِ  47: 15كور   1ِمفن ال،ماء ) ا ياي اآليميذ ا،ديدي ِمفن آيب الثا  الربب 
 ح،يا.إمنا خو  ن ا ياي احيُذ لننال ا ياي  ا،ديدي    ا  انفصالنا  ن اض  هل إن انفصالنا

قوي  ا،حي  ه،ففف طان  خوتب   م ا حنن وال  زب ا،حي  ه،ففف طاننا   خ ز ب  الربب  -9 
هل ه،فففففففففففففف طان الرب. ليس لدينا قوية تقدر  ن تقأ  ماب ا اويذ  و احو   هل لدينا قويأ 

ذ هل ق،ب  طي  رايتنففففففففففا ووكرنامل ق،ب إالرِب  وخي تعمل ق،ب النعمذ       تع
 (.29: 11رو الن هال ندامذ ) اض

احو   هقوتب الناهعذ ِمنب  و هطل الف،ففففاي  ه،ففففاب اّاي ج،ففففده  َ   ب  الربب  -10 
أحيي وا ي الا    نو . و ندما يأِون  ظلَّ 

منب  ج،فففففففففففففففده سفففففففففففففف يمات مل يقرتب ه أقنومب اح
 إمنا يُ  ق،ب نعمذ الص يب الن  الف،اي.  م ا حنففففففففن  وإننا نُح ل؛ ألن احنالل  ج،اينا
ا ا ي الا       طايعذ اح،فففففففي  هتدب الطايعذ اآليميذ القدنذ لكي تأِقي  الطايعذ ا،ديدي

  هل ق،ففففففب وخي   تعمل ق،ففففففب قدري إرايتنانو . خاه النعمذأ  مصففففففدرخا اح،ففففففيا  
اّاي  قنومب اإل ي هنا  صفففففففففففففار األصفففففففففففففل الا  منب تصفففففففففففففل كل نعمذ وموخاذ؛ ألننا منو  

ن معب ونقوب معب  وويب ن،ففففففففففففففحنا الروح القدس  و  نعمذ لنا  ارج دو  ب معب ونأ صفففففففففففففف   ونأ 
،فففب ينُمي إلينا  و  ينُمي إلينا ق -ق،فففب الطاع اإلن،فففا -اح،فففيا ي،فففوع رهنا الا  

 ذ اض لنا   اهنب الوقيد.  هل ق،ب  طياخلطيذ

ا حن لِمن األموا  هقوي  خوتففب؛ ألن احو    يقو  قففاب  الربب  -11    ن  يففب.  مفف 
ألن قيامُنا خففففففففففففففففي  طيذة ونعمذة لي،ي ِمن طاِعنا و  يوجد  ا  ؛و،وف نقوب هقوي اح،يا

"  و " صلة" وينا  هل ِجارخا   اح،يا و ص  ا   اح،يا.  "ِجارة

و   و ِمن جارنا آيب ا،ديد.  م ا خو الكرمِذ ن  ا  أصففففففففففاري  ا يايِ  حنن  َصففففففففففانأ 
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. ري مائيخ  األساس وا،ار واألصل ا،ديد لكل ما خو جديدخ َو

 الشركة في الطبيعة اةلهية هي شركة نعمة:

   ب  ن نُ اون هالنعمذ؛ ألن ما خو وفففففففففففففد النعمِذ خو احو  واخلطيذ.  -12 
اآلب إىل  ؛ ألننففا نعويُمعَلنةٌة في االبن لمعطةاٌة بةالرلح القةدسالنعمةُة نةابعةٌة مان اآلب، 

 نا إ الا هن الوقيد وهعمل الروح القدس. وخاه لي،فففففففففي اخلالص الا   كم ب  هإ الن
 منفص ذت  هل خي  مل الثالوث الواقد ها،وخر.

واقد عطى لنا هواسطذ الوسيط التأ والنعمذ تناع ِمففففففففففففففففن األألوخذ الواقدي ل ثالوث  و 
   الناسو   وخو الا   عل رهنا ي،وع اح،يا ينُمي إلينا    الا  شاركنا ا،وخر الواقد

كثريين"  وقد وقَّد لاتب معنا وهنا  ليس ق،ففففففففب ا نفصففففففففال الا  ي     هني   ويخ " كاكرخ 
 وخكاا    ن اآلبأ نعمُب  مع اخلطيذ ألنب قدوسة وهال شففففففففر  هل ق،ففففففففب  طيذ اآلب. 

د ا هن الوقيد   نا القدل   ى مثال ميالي ا هن  حيوِّل طاع  و ومبيالي مسائي ِمن ووق جت،ففففففففففب
 هص ب الطايعفذ القدنذ  وين ض ا طايعذت جديديت قيذت   متو .

 خاا خو اإل الن اإل ي  ن اخل يقذ ا،ديدي. 

  األرين ِمن هعد معموييُب  صار  خففففففففففففففففاه احِ،حذ اإل يذ خي  وحا مأِ،ا  الربب 
وي ذ ويب    -ِمن اح،فففففففيا-نقل لنا القوي الن ت

أ
كي نصفففففففري مث ب لكل كنو  ا كمذ وا ياي اح

 (.16: 1)يو  ون  ا ِمن "م ئِب"

 ومالا ن  ا ِمن "ِملء ا هن"؟ -13 

نأخذ شةةةةةةةركته في اآلب لالرلح القدسو دنه هو الوسةةةةةةةية لرأس اةنسةةةةةةةانية 
لذ  ال ا  الممد  غنىالذ  َ َرَس اةنسةةةةةةةانيَة في بار ال هو و لكي تنا   ا  ال

 نالته إنسانيته.
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  قياي  دب احو   ورؤيذ ومعفففففففففففففففففففففففففاينذ الالخو  هالناسففففففففففو  حنن ن  ا ِمن اّاي
اآلب  وقوي وقكمذ الروح القدس  والثاا    احملاذ اإل يذ  ونُحول هالشففففركذ لكي نصففففري 

ُ ئ من" -كما قال الرسول-"احِفففففففلء"  هل لكي حنن كون نمثل اح،يا  ونُحول    لكي 
 (.10: 2ويب" )و نُ  مم وءون ويب( )كو 

اخلطيذ  ار مثوِ ندمفففا منُ ئأ ِمنب    يعوي لنا طاع آيب األول  و  تاقى وينا  -14 
و  يقرتب ِمنَّا الف،فففففاي  هل ننال لا  الثاا  الا  نالُبأ الطايعذ اإلن،فففففانيذ      احو . 

 . ندما اّد  ه قنومب اح،يا

 للكن المسيح ليا مثلنا ،نان مثل المسيح

، ءفي كل شةةةي لال يم  أ  يتوهَ  أحٌد إننا سةةةُو ُنصةةةبح مثل االبن -15 
بل نان سةةةةةنصةةةةةبح صةةةةةورَة االبن، هوع ادصةةةةةُل لالينبوُع لالقوُة، لنان ادعضةةةةةاُء التي 

صففففففوري ا هن احُا،ففففففد     صففففففوري آيب ا،ديد  و آيب الثا    .تاركها نعمة اهلل لعطيته
 دي   ي،ففففوع اح،ففففيا  و ت هعدب احو  والف،ففففاي  وثانيات ها يايانيذ احماَّ وخي صففففوري اإلن،فففف

األهديذ  وثالثات هالشففففففركذ   قياي اآلب والروح القدس هواسففففففطذ ا ّاي هالر س  و الوسففففففيط 
 رهنا ي،وع اح،يا لب ايد.

 ديكثريي وخي ك  ا تنحصففففر   الطايعذ اإلن،ففففانيذ ا،دي  حنن مثل اح،ففففيا    مورخ  
مرياث  – ففدب الف،ففففففففففففففففاي  –حنن مث ففب   َففد القيففامففذ  .(45: 15كو 1آليب األ ري )

شففففركذ ناسففففوتب    خوتب  والن هبا  صففففاا لنا شففففركذ مع اآلب هالروح القدس.  –اح كو  
وخي "ج،فففففففد اح،فففففففيا   خكاا  ب  ن نف   معىن  ن اح،فففففففيا خو الر س  ر س الكني،فففففففذ

رياثات والن هبا صفففففففار لنا مجيعات م  إلن،فففففففانيذ احفُدايط     ى اسففففففف  الا  يأ الواقد" وخو ا 
 واقدات وشركذ واقدي.

 ونحن نؤكد:  ن اح،يا ليس مث ناإو ندما نقول 
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 آ ر مث ب. الوقيد لحب الا    يوجد اهنة  ا هن نب  ألاًل:

 قنا من  أ  هل  ألننا ل،نا من لا  جوخر اآلب ؛حنن ل،نا مث ب   األلوخذ ثانياً:
-حنن ل،ففففففنا مثل  قنوب الك مذ األ ن  ولكن  -ق،ففففففب طايعُنا اح  وقذ-العدب. وخكاا 

الا    طى َىن َده ل طايعذ   حنن مثل آيب األ ري واهن اإلن،ففففففففففان -ق،ففففففففففب نعمذ اض
 اإلن،انيذ الن   اخا من العاراء مرل.

 يُمايز  ن اّاي  خوتب هالناسو     دي  مور خامذ. ها هنواّاينا  ثالثاً:

اّاي  قنوب الك مذ هالناسففففففففففففو  خو اّاي طايعُني    قنوب واقد خو الك مذ  -1
 وائ .  قنوميخو اّاي و احُا،د. 

وخ  كثري ق،ففففففففب َىن نعمذ اض اآلب الن   الاشففففففففر اّايخو  ها هناّاينا  -2
ل اّفاي ثفقفدس      نفب ليس اّفاي طايعُني   اقنوب واقفد مي لنفا   ا هن هفالروح الاف  خِ وأ 

     هل خو اّاي كل احؤمنني ق،فففففففففففب نعمذ اض  هن الك مذالالخو  هالناسفففففففففففو    ا 
ق،ففففففب قامُب وق،ففففففب احواخب احُنو ذ الن يعطي ا الروح القدس  الكثري   الواقد  وكل  
ألن مواخب  ؛مالا سفففففففُكون   الدخر اآل والن مل يأع ن لنا هعد   ل مؤمنني   خاا الدخر

وكل  وي  والُع ي   والُك   هاألل،ففنذ  ومتييز األرواح انإ راج األرواح الشففريري  والشفففاء  وال
ولفالفك خي مواخفب مؤقُذ   لي فاإلن يكون لنفا اقُيفاج   مفا خو  فاص مفدمفذ خفاا الفدخر

    الكني،ذ.  تعطى خلدمذ ج،د اح،يا

 ما  .خيضفففففففففع  ريذ اإلرايي  ند احؤمنني  ب نعمذ اضاّاينا هاح،فففففففففيا ق،ففففففففف -3
  هن ا ريو و خيضفففع إلرايي ا   ّاي األقنومي الا  مل يُكون ومل ينشففف  هواسفففطذ النعمذا 

د الالخو  وكرامذ ا  ؛وخي لي،فففففففففففففففي مثل إرايي احؤمنني و    هن الوقيدألن  ا ثاا  َو
خيُ أ  ن قريذ  اإل ي الا هل خت   ترتيب الُدهري    ُيار  ند الاشففففففففرختضففففففففع  ريذ ا 

ؤقي ل اوع اخلضففففففوع احو ألن الُدهري اإل ي خو قاول اإلرايي اإل يذ  ؛ ُيار  ند الاشففففففرا 
واألمل واحو  من  جل إ ايي     اإلن،ففففففففففففانيذ ا،ديدي   ي،ففففففففففففوع اح،ففففففففففففيا  هينما قريذ 
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  ى  ارا نُصفففففففرايي اإلن،فففففففانيذ  ند الاشفففففففر خو  ضفففففففوع ققيقي   مت ك ويب اإل ا  ُيار
هففل   أل ففا   مت ففك ا يففاي و  مت ففك الوجوي و  مت ففك قريففذ ا ركففذ قيفف  تشففففففففففففففففاء ؛احو 

 يب   ى احو    الصفففف ا نُصففففارتُحري ق،ففففب قدرا  الطايعذ اإلن،ففففانيذ. وخكاا كان 
قدري هل ه  خو انُصفففففار الالخو  هواسفففففطذ الناسفففففو   هينما حنن   ننُصفففففر هقدراتنا الااتيذ

 الا   هاي احو  وخدب ا،حي .

ل ونحن نؤكد  نب   يوجد لد  ننا ننُصففففر هقوي وقدري اح،ففففياإو ندما نقول  -4
إلن،ففففانيذ نعمذ اض لكي متنا ا ت  لكن و   الطايعذ اإلن،ففففانيذ    قدري   ى مواج ذ احو 

لن تعطى لنا   ا هل قدري نعمذ اض اآلب  تناع من احؤمنني لاتيذت  ليس قدريت     اح،فففففففففففففيا
 ي لنا من الثالوث.ا  خِ وه،اب الشركذ الن وأ   اح،يا وهالروح القدس

ر ن  ا و ننا حنن الاشفف  ونحن نؤكد  ن اليناوع خو اض  و ندما نقول الشففركذ -5
يعذ الن ألن الطا ؛هن الوقيد والروح القدسياي ويصففففففففففففففاا يناو ات وينا مصفففففففففففففففدره ا ماء ا 

ا يففاي هففل تنففال الاقففاء و   مت ففك كيففا ففا وليس  ففا قففدري   ى الاقففاء    ي من العففدبقفف   ِ  أ 
 األهديذ كنعمذ من اض.

 مبادئ المهاد القانوني:

 حنن جناخد لكي   خنرج  ارج ا دوي الن ر مس   ا لنا الرب. -16 

خي الوصففففففففيذأ احقدسففففففففذأ الن ترسفففففففف  لنا طري  ا ياي. خاا خو  مل   وخاه ا دوي
عأ والعاز    ينا  ن نعوي  اإلرايي الا  نال معونذ الثالوث القدوس. وك ما ر ينا وينا الضفف 

 يناوع ا ياي رهنا ي،وع اح،يا.إىل 

هالك ألن النعمذ خي الن ّف نا  و  ؛  النعمذ لكي ناق ى    وحنن جناخد  -17 
ن الا   اخد ل اقاء ليس ك م ْن  اخدأ موفخ  واألول ينال ثقذ كلو  .نب  ال،ففففففففففففففقوطنُا

 احملاذ  والثا  ينال احعونذ الن تأعط ى ل  ائفني.
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والاقاءأ   النعمِذ  زيزة   ى اإلرايي اإلن،ففففانيذ  ترجوه و  تنالب إ َّ هصفففف ب  -18 
 اذ لكي ت ُصففففففففففف  النفس هاح،فففففففففففيااألخواء مع الشففففففففففف وا . ويأعِطي الروح القدس  مانذ احمل

احص وب  و  تط ب سياييت   ي ا إ  سيايي الا     ط ى قياتب قرهانات   ى الص يب لكي 
 ند ل قضففففري اآلب ال،ففففماو  قي  ؛ ألننا هباا الاالحييفففففففففففففففففففا هب العامل     حييا هالاال

دب قيفففاتب  هد  هقدس األقداس. و سَّس  الفداء األإىل ي ل رهنفففا ي،وع اح،يا ساهقات  نا 
الن كان   قضان اآلب ال،ماو إىل وهقوي الاال والُضحيذ  وف ُ ا  طريقفففففففففففففففات مساويات  ،ده 

جت،ففففففففففده  والن مح  ل  إلي ا هقوي  خوتب  الناسففففففففففو  الا    اه من  وهعد وي ا ق الوما ال 
 جن،نا  من والدي اإللب القدي،ذ مرل.

فاه ،ماويذ الع يمذ لكي نأدري إن ما   طخاه النعمذ الإىل ووق  إىل لنروع  يوننا 
ا ي  ؛ ألن خم صنا  وإن كان قد ت نس  لكنب اهن اضلوخيُب أ لنا يففوظة هقوتب وهشدي و زي 

 ن   ا،،د ويؤمن هب  ا ياي األهديذ.؛ لكي ياوق كل م  (1)الا  لاق احو  ها،،د

   ب  ن ت،ففففف ل كيأ ناق ى   النعمذ؟ ألن خاا ال،فففففؤال يكشفففففأ  ن  -19 
ج لخ هاألأسس الثاهُذ   قياتنا كم،يحيني. حنففففن ناق ى   النعمذ  فل الوصيذ احقففففدسذ. 
وناق ى   يائري  مل الروح القدس ها لُصاق الق يب هاح،يا الرب احص وب وا ي  وناق ى 

 الي والصففففففوب  وطوال حِن   يأفارق ق اب اسفففففف  رهنا ي،ففففففوع  يائري ا لُصففففففاق هالرب هالصفففففف
لنا ل من ووق ل يائمات ماز اض ا  وطوال حن يُغاَّ اح،ففففففففففففيا  هل حيف ب   كل وكر و مل

 الواخب ا ياي ل عامل     ج،د ويب رهنا ي،وع اح،يا.

   عند المبتدئين:المهاد المزيع 

الوقوف  إىلالشفففففففففففففقذ  وتدوعنا إىل ما  َرب  طايا احاُدئني. إ ا تد ونا  -20 

                                                           
 ا الكني،ذ   ولالك اسُ دمُ ور ينوسهُداءت ِمن العالمذ خاه العااري خامذ جدات وقد وري    كل كُاها  اآلهاء ا (1)

 ا،امعذ   صالي ال،ا ذ الُاسعذ.
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 مع   و انا  .

ي ي،ا ده لك -الصففففففففففففاليالكالب   هكثري -حياول احاُدئأ  ن يأقِنع  الرب   -21 
 الرب  وخو هباا   ل يفاذ الرب الن   تُغري.

 يفاذ مرارخ   مني   اارات كثرييت تشفففففففرح سفففففففاب اسفففففففُويصففففففف ي الاع  مقدِّ  -23 
  طايا  و  طيذ واقدي.

ِمس ب األ اار  و  ت  ُ  قدِّ خففففففففففففففففففففففاه  المذة  كيدي   ى  دب الُوهذ؛ ألن الُوهذ   تأ 
   ار  هل ت  ُ ِمس رمحذ اض ويفاُب الكام ذ لأهرار واخلطاي  والنالغفران ه،ففففففففففففففاب قوي العأ 

رق مش،ففب ،ففماو ؛ إنب يأشففتُغري ه،ففاب ال،ففقوط   اخلطايا  ألن الرب يقول  ن اآلب ال
 (.45: 5  ى األهرار واألشرار  ويرسل احطر يون متييز هني ا ثنني )مىت 

لنقدب توهذت نقيذت تعرتف هالضففففففففففففعأ؛ ألن اياخد ا قيقي الرسففففففففففففول هولس  -24 
و" سفففُطيع    "قينما  نا وفففعيأة و نا قو ة" :صفففوريخ ِمن صفففور القوي ذرنا ِمن الاقاء    يحياب 

 (.13: 4اح،يا ي،وع الا  يقويين" )و ييب  كل شيءخ  

وا  رتاف هالضففعِأ لن يروع الضففعأ   هل  ع نا نرل مصففدر القوي ا قيقيذ     
 رهنا ي،وع اح،يا وقده.

   ب  ن نقع   خاه ا فري اح  مذ الن خي سفففففففففففاب هالء ومصفففففففففففائب  -25 
 إرايتنا ألننا هالرجاء والثقذ   روقيذ قىت ل اين تقدَّموا   العمر. خاه ا فري خي الشففففعور

ذ  وتنمو   فنصففف ي ونصفففوب و  حنيد  ففففففففففففففففففن الوصفففيذ. ألنب سفففر ان ما نقع   الُقول احزيَّ 
يا  نا كل الرلائل يون  ن نشفففففعر هبا  ألننا نصفففففوب ونصففففف ي ونشفففففرتي   ال،فففففر ال،فففففمائي 

واوففففع ُ)اإلو ارسففففُيا(  وقد ما  وينا الشففففعور هالضففففعأ اإلن،ففففا   وهالك ما  جار ال
 ا قيقي.

إن الدليل   ى مو  جار الُواوفففففففع  خو سفففففففر ذ اشفففففففُعال نار الغضففففففففب  -26 
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 كل شيء    القُنا مع اآل رين.إىل  وامُداي خاه النار 

ن،انيُنا   إ وعأ إن هقاء الغضب   الق ب  و يليلة   ى  ننا طرقنففففففففا ققيقذ
ولنا  صفورِي تقولخ ىل إ ر الن،فيان  وتركنا ققيقذ قياتنا م،فُوريت  ن  يين الق ب نف،فب  ّو

فذخ جتع نا نشففففففففففففففعر هالكرامذ ونط ا ا ِمن الناس ونأداوع  ن ا ون،ففففففففففففففعى  ا  و ند للك مزيَّ 
 إلا م سَّ إن،انة خاه الكرامذ  احزيفذ. -هق،ويخ -نغضبأ 

  إننا كما نؤمن هاض    ينا  يضات  ن نؤمن هضعأ الطاعها قيقِذ يا إ و  -27 
 اإلن،ا  و  يربح خاا اإلنانأ وكرنا هاحري.

ل ورق فذ مثوه،ففففففاب وففففففعِفنا الا  حناول  ن نن،ففففففاه  نط ب الكرامذ احزيَّ  -28 
ىل إالُني الا  قاول آيب  ن ي،ُفأر  هب طايعُب العفففففففففففففففاريذ. وقُمات كان خاا ي،رت طايعذ آيب 

اُنا   ط ب الكرامذ  تشففففففففُعل نار الغضففففففففب   ق وهنا  وخكاا .قنيخ  وكأ َّما      ى ق دِر َر
اذ ا نُقاب ِمن  كاني لنا وففففففعفا  حناول  ن ن،ففففففرتخا  ن   نيأ الناس  كأ ما  اي  وينا َر

 الاين حياولون م سَّ كرامُنا احزيفذ.

ا ِمفن ن ينفز  ا؛ أل  م ا الكرامذ الن من اض  و ي   متأس و  ن ك  قدة   -29 
(  وخي كرامذ قاول اخلطاي 22: 7اح،ففففففيا ي،ففففففوع وسففففففيط ووففففففاِمن الع د األ    ) ب 

ب الاشر  اآلب هب وويب. م ففففففففففن ن ك  ن ينزع خاه الكرامذ؟ إ ا كرامذ يفاذ يفأ إىل الراجعني 
دب و  تقول ك ما ة  و ل ّأ ر  انة  ن يفأع افِّ ،فففففالن تف غ ىنَّ  الرسفففففول هولس هقوهتا و  مُ ا الن   

"م ن يفص نا  فففن يفاذ اح،يا؟"  وهعد  ن و و ع   مساء كل قفففويخ وس طانخ  وكل  نواع  : ن فففا
اح  وقا   وكل  نواع ا واجز مثل احو   قال   يقدر  قدة  ن يفص نا  ن يفاذ اض الن 

 (.35: 8وأِخا ْي لنا   ي،وع اح،يا )رو 

و ن نكون  و ي اض؛ ألن خاه الكرامذ وأِخا ْي لنا لنط ب خفففففففاه الكرامفففففففذ   -30 
" م ا الاين ق ِا وه  و  طاخ  سفففف طانات  ن يكونوا  و ي اض  :ه،فففف طانخ وائ خ ِمفففففففففففففففففففن اض اآلب

خي كرامففذة من اإلنففان  وخي تاق ى لنففا ووينفا   (. وخكففاا12: 1الففاين يؤمنون هففامسففب" )يو 
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 ننا حنن   اإلنان. طاحا 

مفذ ا قيقيفذ خي الكرامفذ الن تاق ى     كرامفذ ا يفاي األهفديفذ   نفدمفا الكرا -31 
جن س مع وقيد اآلب   ال،ماويا   وخي كرامُنا ك و ي اآلب ال،ماو   وإ ويخ لي،وع 

يل  قكمذ اإلجن -     ق وهنا-(. و   ب   ينا ِإْن كان وينا 11: 2اح،ففيا رهنا ) ب 
 كالبخ  حي أولأ هيننا وهني احرياث ال،ماو  األهد .  َدخ   ائ خ  و   َّ   ن جنعل   َّ 

 أل  ع ما  اةفراز:

خي متييز   و ور  األهد  ِمن األروفففففففي.  (1)إن  ول  الما  اقُناء اإلورا  -32 
اإل ي الدائ  ِمن اإلن،فففففففففا  الزائل. الا  ِمن اض والا  ِمن الشفففففففففيطان. وم ن  د   ق اب 

 ن ينال  ا ياي  وليط بإىل للك الُمييز  و يشففففففففففففففكر نعمذ اض الن جاء  هب من احو  
 اسُناريت   رل لكي نأ يِّز نِي ا   الق ب.

 :ثباُ  اةفراز

و ول  المففا  ثاففا  اإلورا  وينففا خي قركففذ الق ففب الففدائمففذ قىت    يففاب  -33 
ق،فففوي وشفففدي الُاارب      ن يط ب إرايي اض  و  يُ  ر  ن ا  وإن ت  ر وهتاون يُوب 
. خكاا يثاأي الق ب   طري  رهنا ي،وع اح،يا      ن ينال  قركذت يائمذت  وورات يون تف اونخ

اذ اإل يذ لكي نار احمل ،فففقوط  و  ي،فففوي   يب الي س  هل ي،فففعى حنو  تُوقأ قىت هعد ال
ر هأ  ويط ففب احيففاه ا يففذ     ميففاه الروح القففدس  لكي ينففال نقففاويت   متو  و  تقول تأط  ِّ 

 .(2)طيذ  أل ا نقاوي اهن اض نف،ب  ي ا اخل

                                                           
تري األب صفرونيوس رسالذ كام ذ  ن اإلورا  والُمييز وقدي  نواع اإلورا    ى خاا النحو: إورا  األرثولك،يذ من  (1)

 نا،ذ.ا رطقذ  إورا  نيذ الق ب  إورا  األرواح احقدسذ من األرواح ال

 راجع  ااري خامذ   القداس الكريل،ي.) ط  ِّر إن،اننا الدا  ي ك طأ ر اهنك الوقيد ( )2)
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 تقديا الرلح القدس الذ  ال ينقطع:

اض  هني نعمذ اض العام ذ   الع د القدل  ونعمذ زات يقول رسففول اح،ففيا مميِّ  -34 
: 11امذخ" )رو "نعمذأ اض هال ند :العام ذ   الع د ا،ديد  مأؤ ِكدات هك ما خ   تقال الُ ويل

29.) 

ويقول   مووعخ آ رخ إن رهنا ي،وع اح،يا ليس ويب "نف ع  ة" و"  "  و و   يرتيي 
عمل ما يفِّرأ إرايتب ألنب ليس  اوففففعات لأخواء مث نا  و  يمث نا ه،ففففاب وففففعأ يفاُب  و  يفأغ  

وما خو "النف ع  أ" الا    اح،ففففيا؟ خو قفأاأولنا األهد  ه،ففففاب جت،ففففده  إل  .خو وففففد إرايتب
" هيننا   نب صفففار "الِاكرأ  -مبا   ي،فففما هالشفففك-اشفففرتي   ال ح  والدب الا  لنا  مأؤ ِكدات 

    ن )  خيال( ِمن  ن يد ونا إ وتب  هل ننا لنا ثقذت وإنب ه،اب جت،بده "  ي ،ُ ِحي" 
 (.4: 4(  ونناييب " هَّا  ي ا اآلب" )َال 19: 10نط ب اآلب هامسب ) ب 

واح،فففيا   ي،فففُحي ِمنَّا  هل يد ونا إ وتب. ولالك  روح ثقذ اح،فففيا يعمل وينا 
د هعد هن احُا،ِّ ق،ب ثقذ اح،يا وليس ق،ب   مالنفففا     روح اآلب الا  م ، ا  ا 

 روجِب ِمن احاء ِمن األرين  و  طاه خاه اح،ففففففففحذ  لكي نشففففففففرتي حنن وي ا؛ ألن رسففففففففول 
( ويقول هعدخا 20: 2يوقنا  1ِمن القدوس" ) " مَّا حنن وف   ن ا ِم،ففففففففففففففحذة  :اح،ففففففففففففففيا يقول

اء ( وم ن "ِ ندهأ خاا الرجففففففف20: 2يوقنا  1مااشريت إن "خاه احِ،حذ تفأع  ِّم ك  كل شيءخ" )
( ِمن ينس الي س  الوليد األول ل كربياء؛ ألن احُع ِّ  مىت  3: 3يوقنا  1يأطَِّ ر نف،فففففففففب" )

َ ط ى ي سففبأ هكرامذخ  ائفذخ  إىل ر ل  ازه  فففففففففففففففففن الوصففول  النعمذ هإرايتب  سففقط   الي س و
 وس ع ى  وراء ال،أاا الااطل والع مذ الكالهذ.

و ا ويب قيات   ينقطع َر   طاياه  و  مَّا م ن ظل رجاءأ ا ياِي   اح،فففففففففففي -35 
هقوي الُقديس الن   اخا. وَر  هتاونب  حيف ب روح رهنا ي،ففففففففففففففوع   رجاء ي،ففففففففففففففوع  قي  

 اح،يا نف،ب و  صربِه.

وإلا كأنَّا نط ب هرخانات   ى  ن الُقديس   ينقطع  م ب   اإلن،ففففففان َر   -36 
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 ق ب  كد خؤ ء إن هقاء الرجاء    طاياه  وإن تع ي  الشففيوا الاين سففاقونا يكفي. وقد
اإلن،ان َر  خاما  الي س احُالققذ  خي ِمفففففن  الما   مل الروح القدس   الق ب.  

ل ن الالخو  مل ينفصفف كما  كد خؤ ء  يضففات إن الُع ي  ق،ففب اإلنان األأرثولك،ففي خو 
ات ق،فففففب ن ن الناسفففففو    ذت واقديت و  طروذ   نيخ  و   يكن رهنا ي،فففففوع اح،فففففيا إن،فففففا

من  واقدة ي،فففوع اح،فففيا  واقدة   قوالخ   رل  هل رب   األقوال الن نر هبا  وإ ات ق،فففب  
اثنني   خو  م،فففاو  لحب وناسفففو  م،فففاو  لنا ق،فففب الُدهري. و  ى خاا األسفففاس 

ي أ نعمُِب هاح،فففيا  وو اّايناالالخو  هالناسفففو  هال انفصفففال  يكون  اّايالثاهي     
 الا    يُوقأ.

وخاا خو هرخان اإلنان الا     ب  ن نفحصففففففففففففب مبيزان العامل الشففففففففففففرير  -37 
 الا    يعرف شريعذ احملاذ  هل حيب  دوي ق،ب  خواء اخلطايا ونز ا  الشر.

 خو يفاذ اض الن   تعرف الفواصففففففل  هل خدم ي - ي ا األقااء-إن هرخان احملاذ 
ا يْ احو   و هاي  الف،ففففففففففاي  ووف ُ ح ْي طري  األ ك ا ْي روح الُقديس  وق ،ففففففففففِ  قداس  وسفففففففففف 

،ب ورثذت مع اح،يا    طايانا كال شيء  و  طي لنففففففففففا مرياث ا ياي األهديذ  قىت  ننا حنأ
للك؟ وكيأ يروضفففففنا اض ه،فففففاب  طايانا؟ وكيأ يرو  اض إىل ومالا نأكن  ن يضفففففاف 

ِي تع مني  ل،فففففففامريذ؟ "لو كن ن يأعِطي لنا مياه ا ياي الن  شفففففففار إلي ا الرب   قديثب مع ا
 (  و و كاني تع    طيذ اض لط   ا ْي مياه ا ياي.10: 4 طيذ اض" )يوقنا 

س لب احياه  والا  ليإىل " ي ا العطاا مجيعات خ موا  :يقول  شفففففففففعياء النيب -38 
ذ لغري ضففخ موا اشففرتوا هال وضففذ وهال مثن  رات ولانات. حالا تزنون و .وضففذ تعالوا اشففرتوا وك وا
اسففففففُمعوا ن اسففففففُما ات وك وا الطيب ولُُ ال هالدسفففففف   نف،ففففففك .   از وتعاك  لغري شففففففاع.
امسعوا وُحيففا  نف،ففففففففففففففك  و قطع لك    ففدات  هففديففات مراق  ياوي   مي وا آلانك  وخ موا إنَّ.

 (.3 - 1: 55الصايقذ" ) ا 

عأ احمليط هنففا   قول إن  وك مففا  الروح القففدس تكفي  ولكن ِمن  جففل الضفففففففففففففف 
ن  هرخففان اإلنففان الففا    نكن  ن ي ُز  مففاب  وف ويفف س اخلطيففذ  وانعففداب الرجففاء  خو 
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شفففركُنا مع اآلب   ا هن وهالروح القدس لي،فففي هإرايتنا و  هقوتنا و  خي ِمنَّا  وإمنا خي 
ن ا قاأو ت   "ندامذ  ويِب"  وما   ا ّايثاهُذة   لاي الا  ق ِال   نَّا األج نِه جن ل   ندما كأ

ب لاتب كطعاب روقي مسائي لنا   كل يوب     ي،ففففففففففففففوع اح،ففففففففففففففيا رجاء يفاُب  والا  يقدِّ 
 قياتنا الا    تغيب مشسأ يفاُب و  تقول سأحأبأ  طايانا  ن ت،رت مجال وقوي نعمُب.

 تاذيٌر من الشكوك التي تزرعها خطايانا:

   ب  ن ن،ففففُ،فففف   ل شففففكوي الن تزر  ا  طايانا؛ ألن خاه الشففففكوي  -39 
ناهعفذة ِمن ق بخ لاق الكربياء  ومل ي اأْق تواوع اض  وِمن ق بخ   ِرف  الق،اوي والعداوي  كثر 

 ومل يعرف هال اإلنان. األ مال  هرِمن احملاذ  وِمن ق بخ  اا   ى 

 مفففريخ هتامجنا الشكوي الن ّاول  ن تقطعومالا  قول  كثر مما ق ي؟ ألننا   كل  
رجاء يفاُنا ض  و ناح   ن  صففففف  ا  وما إلا كاني قد وأِلد ْ  ِمن ثقُنا احفرطذ ه نف،فففففنا  
وِمن اتكالنا   ى ِقكمُنا احملدويي  وِمن رؤيذ هصففففففففففففريتنا العاجزي  ن رؤيذ احملاذ اإل يذ الن 

 هال قدوي.

 ا:عمل الرلح القدس أقوى مان خطايان

مأع،ففكر احالئكذ والقدي،ففني؛ ألنب األقول. ومع إىل  ب   ينا  ن ننحا   -40 
  إن و عفنا نأ ي   ينففففففففففففففففا  قيانات  ن نشعر هض عأ النعمذ   صوصات إلا اسُيق ي ش وا ة 

  وسففففففاي    ينا  لكن خاا    ب  ن  ع نا ن ن  ن  مل الروح كاني   الق ب نائمذت 
الك ي القأففففففففففففدري الا  يأشِاعأ كل اخل يقِذ  اجزة  هل خو  قول  و إن الروح   القدس وعيأة 

ا لي،ي ِمن القوي  ي     -سواء كاني هاإلرايي  و هالفكر-ِمففففن  طايانا؛ ألن  طايانا 
 ت،ُطيع  ن تفص نا  فن اض؛ ألن رهنا ي،وع ما  لكي يأايد كل صور وطاائع ا نفصال.

م ا إلينا رسفول اح،فيا  مأؤ كِّدات لنا  ن وخاه خي قوي الروح القدس كما سف َّ  -41 
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قيامذ  الرِب ِمن هني األموا  هالروح القدس سفففوف تكون قيامُأنا حنن هالروح ال،فففاكن وينا  
يي  ج،فففففففففففففاينا   اليوب األ ري. و مع من الرياح األرهع كل الاين ماتوا  الا  سفففففففففففففوف حيأ

يي ا،،د الا  لاب (. وإلا كاني قوي الروح ال11: 8واندثر  قىت قاورخ  )رو  ّأ قدس 
ك الاُذ    نب  قول ِمن كل  طايانا  وِمن كل    الرتاب  وال  ب   ينفففففففففففففففففففا إلن  ن ن شففففأ

  طايا الاشر َُمعذ.

 ؟ما ا يعمل الرلح القدس عندما نصطئ

القدس النفس  هواسطذ إناارا خ مُكرريخ  وإلا مل ت،مع النفس  حياِّر الروحأ  -42 
نار ىل إاخلوف  والرتيي  وإلا مل ت،فففففمع وتعوي القدس   ي ا الروحأ  صفففففو أ الُحايِر  ج   ب  

ع  وي ا الربويي  القاسفففففففففيذ  ِمن ناقيذ اض لكي ختاف وترتعد  و يقل وي ا اخلوف  احملاذ  و وففففففففف 
 من الدينونذ اآلتيذ.

أع  ِّ 
عففدَّي ل  طففاي  كففان الطوهففاو  واح

أ
  الع ي    نطونيوس يفكر يائمففات   النففار اح

 ي الشياطني ختاف ِمنب؛ ألنب كان يأاكِّرخا مبا ينُ رخا.وكان

ا  النفس    ى  دب  مانُ  سالقد وإلا سففففففففففففففقط اإلن،ففففففففففففففان   اخلطيذ يأوِه أ الروحأ 
ويضففففع وي ا ق،ففففرا  ونداما  )مجع ندامذ(. و  ب   ي ا  تعاهات كثرييت  إل ي،ففففما الروح 

ن  قي هبا. ىت تأدري مقدار اخل،اري الالقدس ه ن جتأ رَّبأ النفس    شياءخ  زيزيخ   ي ا  ق
قدِّب  ا و  يُوارل  و  يرتي النفس   اريذت  هل يأ  سالقدولكن   كل خاا    خيُفي الروحأ 

تعزيذت هواسطذ األ وي  ويأاكِّر النفس هك مذ الُع ي   ويُويي ل نفس  قيانات  ن طري  لكرل  
امالت  النفس  و قيانات ي،ففففففففففكأب العزاء كَد القدي،ففففففففففني  و هك ما  الُ،ففففففففففايا الن ّا ا 

ويكشففففففففأ ل نفس  ن  سففففففففااب سففففففففقوط ا.   كل خاا ي ل الروح القدس معنا    يقطع 
ب قىت الاين   حياون  ب الاين حياونب وقط  هل خو حيأ الشفففففركذ؛ ألنب ليس مثل الاشفففففر حيأ

 شةة اعة الرلح والللاض. إىل اض  ويشفففع     داء اض شفففا ذت   تنقطع لكي يعوي الكل 
 القدس في كل البشر، ادبرار لادشرار على حدع سواء، َلَعَمز الكل عن التوبة.
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لنضفففففع  نف،فففففنا   جانب لاي الا  يشففففففع وينا هاألنني الا  يفوق قوي ال ،فففففان 
( ولنكن   ى قارخ ونغفر لأ داء؛ ألننا إلا مل نغفر لأ داء  ووعنا 26: 8والنط  )رو 

وَّلنا  نف،ففنا هعيدات  ن شففف َ ف ر  لإىل ا ذ الروح القدس  ّو  صففالاني    داءخ ل م  ِّص الا  
رس الص يب   المذت هاخريت   ى قاول اخلطاي.  َو

 :القانونيمبادئ المهاد 

ا، ففاي احقففدس احقاول ِمن اض خو  ن تاقى  النفسأ ثففاهُففذة   ى  سففففففففففففففففاس  -43 
 ان خو:اإلنان م ما كاني ال روف احمليطذ هنا. و ساس اإلن

 *   قياي  لنا هدون اح،يا؛ ألنب خو قياتنا.

 *   رجاء  لنا إ َّ هص يب رهنا ي،وع اح،يا؛ ألنب خو رجاؤنا.

 *   شريعذ  لنا إ َّ شريعذ احملاذ؛ ألن اض يفاذ.

لنفرح هالضيقا ؛ أل ا تنففففففففففففففزع من ق وهنا يفاذ العامل. و  حنزن إلا  صاهُنا  -44 
اح،فففففيا  ألن الشففففففاء ا قيقي خو شففففففاء النفس ِمن مرض  ن لنا سفففففالبأ األمراض  هل لي كأ 
 اخلطيذ القاتل.

ض. خو ِمن ا -مثل َفران  طايا اآل رين- هنا ِمن الصفففففففففففففف يبكل ما يفأق رِّ   -45 
 لنقا ب م ما كان.

د ك ما  الُعيِّري    دمُب و  كرا تب و  صففففف اب  وإلا كنا ق  اقُمل  الربب  -46 
 مأُنا مع اح،يا  لنقال ك ما  الُعيِّري.

(؛ ألنب كان يرل ما خو   أ 2: 12األمل  ه،ففففففففففففففرورخ ) ب  اقُمل  الربب  -47 
د ووق  قىت   نفقففد رؤيُنففا يففإىل َففد القيففامففذ. خكففاا   ينففا  ن نروع  يوننففا    األمل  
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      قيامُنا معب.القيامذ

فر   . ق ِال  الربب  -48   احو     ى  يد  اخلطاي  َو

فر القديس  سففففففففففففففطفانوس الالهس الصفففففففففففففف يب هقوي الروح القدس  طيذ الاين اَو
ع "يا رب   ّ،ب    خاه اخلطيذ" )راج :رمجوه. لُكن صالي  ول الش داء   ى  لِ،ن ُنا

 (.60: 7 ع 

اإلنان  ولن مأي ِمن  جل الُع ي  الصفففحيا. ولكن ما خو وفففد كل لنقاوب   -49 
ي هففاإلرايي قاففل  ن حنك  هففاحو    ى ا راطقففذ؛ ألن الففا  مففا  مع  لنقففاوب مبحاففذ  ولن مففأ

وحنن حنك    ى الُع ي   و ت قال  ن حنك   الرب   يأصفففففففففففففففِدرأ قك  احو    ى اآل رين.
   ى األش اص.

-   يفاذ اح،ففففيا-اإلنان  وخاه لنقاوب مبحاذ اح،ففففيا  كل ما خو وففففد  -50 
 (.41: 5تطرح  نَّا الغضب  وتعطي لنا طول األناي والصرب وم،ريي احِيل الثا  )مي 

: 5قففال الرب لنففا: م ن  راي  ن يفف  ففا ثوهففك وفف  طففب الرياء  يضفففففففففففففففات )مففي  -51 
(  ومل ياكر الرب  سفففااب ط ب الثوب   و قىت طريقذ ط ب الثوب  هل ترك ا ألخواء 40
اي  وخكاا   ينا  ن نرتي  طايا اآل رين لح رين.  مَّا حنن  وال نقاوب ط ب الِقنيذ اخلط

 و قىت ا سُيالء   ي ا هالقوي  هل لنط ب وقط سالب ق وهنا وخدوء وكرنا هعدب الُم،ك 
 مبا من ك.

ري ا ياي وت  ن منط  وقكمذ ا ياي القدنذ لنحفل وصايا الرب هالُ  ي -52 
؛ ألن خففاا  ع نففا  خالت لعمففل الروح القففدس. خففاا يشففففففففففففففاففب م ن يكنس هيُفب القففدنففذ اآليميففذ

 ب ما ويب  ولكن األثاث خو ما يعطيب الروح القدس ل نفس.ويرتِّ 

فك قىت سفففففففف-لنُم،ففففففففك هوصففففففففايا الرب  ولو مبوتنا؛ ألننا  ب  ن نقاوب  -53 
 ِمن  جل يفاُنا ل رب. -الدب
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الشفففففوي  م سفففففورة هالاال  مُوجة ه كرأ شفففففريعذأ احملاِذ مدونذة   الصففففف يب: الف -54 
رة ِمن  جل األقااء  حيملأ طعنذ  الرمِا  واليد ال،فففففالب  ن ل صففففففا و ان ممدوتاوالق ب مأنك ،فففففِ

ْطيأ يد َّ طول الن اِر لشفففعبخ معاندخ" ) ا  :كقول النيب ن ان ثاهُُا(  والقدم2: 65"ه ،ففف 
   طري  الكمال.

وويب قيامذ ايد. وخاه خي شفففففففريعذ لنصفففففففاا مثل الا  ما   نا  لكي ننال معب 
 احملاذ احدونذ   ى الص يب   ج،د وروح الرب ي،وع اح،يا:

 *   ّرمنا اِ،راح ِمن ا خُماب هاألقارب؛ ألن الرب مل ينس   أم ب     ذ موتب.

" نا  :* والاال    ع نا نأنكر اقُياجاتنا ا،،فففففففففففدانيذ الضفففففففففففروريذ؛ ألن الرب قال
  طشان".

اة هال شروط و  قيوي؛ ألن الرب م دَّ يديب ل معاندين وقال: "يا  هُاه  َفر * ص ف
    أل     يع مون مالا يفع ون".

"إ ي  :* شريعذ احملاذ ت زمنا  ن نكشأ   ماق آ منا مثل لاي الا  قال  النيذت 
 إ ي حالا تركُين". واحملاذ   ت،ُِ ن هاألمل.

 لاي الا  قال: "  يديك  سُويع روقي".   قياتنا كام ذت مثل* ولن، ِّ 

دِمب نذ   الكُاب احقدس خي هااهتا الن كُا ا الرب هوشفففففففريعذ احملاذ احدوَّ  -55 
د  الروح القدس   الكرل مأع نات مبوتب   ى الصفففففففففففففف يب قاول اخلطاي قاو ت  هديات. وخكاا  نشفففففففففففففف 

س   مل الروح القد ك ما  احملاذ األهديذ   ى ل،ففففان رسففففول اح،ففففيا  وووففففع لنا  سففففاس
 و و يعمل   اخل يقذ ا،ديدي  هشريعذخ جديديخ.

ب و  يأعاِتب و  اسِ والروح يُ ىن ويرتو  هاخلطاي  ندما يشفع وي  . والروح   حيأ 
يُفا رأ هقداسفففُِب  و  يط ب قداسفففُ بأ قال تط ري اخلطاي.   حيُد الروح القدس  هل يشففففع 



22 

 

( وحيُ ِملأ الروح القدس َااوي الاشر  ويصرب   ى سقطا  26: 8ه نا خ   يأنط  أ هبا )رو 
 - 4: 12كور   1ا،ميع؛ ألنب يرجو  الص ا،ميع  ولالك   يفشففففففففففففففل الروح القدس )

8.) 

نا   ى  ول خاا الطري . ولن،ففففففف ك ق،فففففففب شفففففففريعذ ا ياي  -56  لنضفففففففع  نفأ،ففففففف 
اذ؛ لكي  سفففففففاسففففففف ا احملا،ديدي الن   طاخا لنا الروح القدس. ولنط ب ا ياي ا،ديدي الن 

يكون لنا ا، اي ا قيقي؛ وخو ليس ا رب من الشففر  هل ال،ففعي وراء اخلري ا قيقي الا  
 خو "اض يفاذ".

ما الا   ب  ن نعم ب  وما الا     ب  ن نعم ب م ما كاني هراخني  -57
 العقل؟:

لني لدل مقاو    ب  ن ن ن ولو ِلمأدي طروِذ  نيخ  إن   مالنا الصففففففففففففا ذ جتع نا  
 ووخ ة  ه،ااِب ن،قط   الكربياء. اض. خاا ظن  

لقد ق ِا  ن ا اض   اح،ففيا ي،ففوع قاو ت   رجعذ  ويب  وخاا  ب  ن يأصففاا األسففاس 
 الراس  الا    يوجد  ساسة آ رة َريه.

نا و و  ن نقال نعمذ اض؛ ألن  َايُب وجدواه  الا    نشفففك   اخرال نا م  ما 
"نط ب  ن  : نا شففركذ ا ياي ا،ديدي ق،ففب األ مال  يَّ وينا ّاير الرسففول هولسإن ي 

 يوِب  الصخ   وقيخ مقاولخ مسعُأك  و  -   اض-  تقا وا نعمذ اض هاطالت"؛ ألنب يقول: 
. خولا اآلن وقية مقاولة ه،اب مو  الرب  نا  خولا اآلن يوب  الص ألن قياتنا    نُأك 

 (.2-1:  6كور   2د قاب من احو  )ق -   اح،يا-

اطل إن قاول النعمذ الا د الرسفففففففولأ وإلا قال   نقال "نعمذ اض هاطالت"   كَّ  -58 
خو يفاولذ إوففففففاوذ قاولنا حنن هاأل مال الن،ففففففكيذ   و ما نراه ك  مال صففففففا ذ. خاا ج اية 

 هاطلة  و ا ة   جنين منب إ َّ الكربياء وقب ال  ور  وخو ِجار ال،أاا الااطل.
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يا ُظ الصةةةةوُم نعمة اهلل. هو ال يصلق النعمة، لال هو مصةةةةدر النعمة،  -59 
بقاء النعمة فيناو د  النعمة هي عطية الرلح القدس التي ُلهاَبْت لنا في  لال هو سةةةةةةةةةر

. وخاه وأِخا ْي ل  طاي واألهرار معات ه،ففففففاب الوسففففففيط الواقد رهنا ي،ففففففوع يسةةةةوع المسةةةةيح
 (.16: 1اح،يا الا  ي  ا الكل من "ِم ِئِب" )يوقنا 

 الصوم حس  رلح المسيح:

،ففيا الا   شففاع ا،ياع  وسفف ل لنصفف  ق،ففب روح اح،ففيا     صففوب اح -60 
  ن الضالني  وش ِ د  ل محاذ اإل يذ  وه شَّر  هكرا ي ّرير اح سورين.

ْ  الرب لكي حيمي نف،ففففب  هل صففففاب  ن كل وكرخ  إ َّ للك الفكر الا   مل ي صففففأ
 ع ب واقدات مع اآلب. صففففاب  ن ط ب تنفيا إرايتب  صففففاب  ن للك صففففومات مط قات  لكي 

"طعامي  ن   مل مشففففففففيئذ الا   رسفففففففف ين و أك مِّل  :ب ق،ففففففففب قولب اإل ييعمل إرايي اآل
 (.34: 4 م ب" )يوقنا 

 ازخ  َر   إىل  شفففففا ع  ا،ياع  ور و     ن ي،فففففمع  مشفففففوري ا يذ  ه ن حيوِّل ا ااري 
(. خاا 2: 4اقُياجب الشفففديد ل طعاب  ألن اإلجني ي يقول  ن الرب إنب "جاع   ريات" )لو 

 روح اح،يا؛  ن   نط ب ما يأشاع ق وهنا واقُياجاتنا قال اآل رين.خو الصوب ق،ب 

 :والصفففففوب ق،فففففب روح اح،فففففيا خو  ن جن س  ند قدمي الرب ونريي معب -61 
نصفففففففففففففيب الواقد  وخو للك الإىل "مرثا  نِي هتُمني ه مورخ مُعدييخ ومُفرقذخ  ولكن ا اجذ 

 ألن للك النصيب خو الرب نف،ب. (42: 10الصاحل الا    يقدرأ  قدة  ن ينز ب" )لو 

لنصففففففففففففففيب  ياب ا  ُكاف  و لنط ب الرب وقده ِمن كل ق وهنا  وليكن لنا خاا ا
لكي نأك مِّل صومنا ق،ب روح اح،يا  وليس وقط ها نقطاع  -ق،ب طاقُنا-الوقدي 

  ن الطعاب.
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 الصوم حس  نعمة اهلل، لالصوم حس  كبرياء الن ا:

دما نأدري  ن كل ما   اخل يقذ خو ّي اليد لنصفففففف  ق،ففففففب نعمذ اض  ن -62 
العاليذ  يد وففاهط الكل  وإنب خو الا  يأشففاع الكل ِمن نعمُب. وخاا يعين  ن خنضففع حنن 
 ّي اليد العاليذ  يد واهط الكل  و ن نرل كيأ يأشاع كل اح  وقا  ق،ب نعمُب.

ْال قف    شففففففففففاعلونصففففففففففوب ق،ففففففففففب خاه النيذ  وال ن كل قف ْال اآل رين  و  ن،ففففففففففعى 
احملأُاجني؛ ألننا نصففففففاا مثل  وتار القيثاري الن يعزف   ي ا الروح القدس نشففففففيد ت لأِفن ا مع 

 اخل يقذ الن يأشاع ا اض يون  ن ي  ا من ا شيئات.

 مَّا كربياء النفس  و ي ترل اقُياجاهتا قال اقُياجا  اآل رين  وتشففففاعأ قال  ن 
،ففففففففففففففاب اذ الااللذ  وتنال كفايُ ا ولو   ى قي شففففففففففففففاع الغري. ترل ققوق ا قال  ن ترل احمل

أا رِّب و دو 
اآل رين. خل تعروون  ي ا األقااء م ْن الا  يفعل للك هكل شراسذخ وقويخ؟ اح

احملاذ  الشفففففففففيطان  الا  يأطِع أ النفس  هالشففففففففف وِي لكي يقويخا  سفففففففففرييت حنو احوِ   و د   
ول خاه احملاذ الااط ذ الشفففففففيطانيذ  للك لايت وورقات هالدمار واحو   ولالك شفففففففاب الرسففففففف

 (.6: 13كور   1وقال: "احملاذ   تفرح هاإلمث" )

و ندما جنعل احرياث ال،فففماو   ماب  يوننا  وإننا نصفففوب يون تعبخ  ليس  -63 
 نا لب  هل ألن الصففففففففففففففوب  عل الق ب يط ب ألن الصففففففففففففففوب يأعِطي لنا خاا احرياث   و يؤخِّ 

 ك حيفل هصريي الق ب.ال،مائيا  قال األرويا   وهال

 صوم الشهداء:

صففففففففاب الشفففففففف داء  ولالك جعل الروح القدس مو أ ا،،ففففففففِد خيِّنات   ي  .  -64 
ذت ناطقذت قال اسفففففُشففففف ايخ   و ندما جاء مو د الاها  كانوا وق دَّموا  ج،فففففايخ  لهيحذت قيَّ 

م ي  الاع  ألن  ؛قد ا ُربوه روقيات وق ايات  ولالك اهُ،فففففففففففففف  الاع   ورتَّل الاع   وصفففففففففففففف 
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ا قدث مث مق وهب  كاني قد ر   ما حيدث قال  ن حيدث  ولالك  اينوا َد اح،فففففففففففيا 
  ند إمتاب الصعيدي )ا سُش اي(.الا  ر ل َد اح،يا سطفانوس امع الش يد 

 هل نأكل إ ا شعرنا بالموع؟

لكل إن،فففففانخ قانونب الروقي  و  ينا  ن حنفل للك القانون قىت   يد ل  -65 
الرتيي وا نق،ففففففففففاب   الق ب.    ب  ن ناطل  زب اإلرايي هالُغريا  الن تفروفففففففففف ا   ينا 
 ال روف واألقوال احمليطذ هنا  ولكن ليكن خاا مبحاذخ وإورا خ قىت   ن،قط   الكربياء.

 ئات صففا ات  مث يرتيي ويب   يناا هاحري  هل تصففاباإلن،ففان الا  يقرر شففي -66 
  زنُب هالو خ ن  وي،يطر   يب اخلوف  ويفأز  زِع الرتيي رجاء ا ياي األهديذ ويب.

 ال،فففففكني جيدات  ولكن سفففففوء العزبأ مثل سفففففكنيخ قايخ  يقطع ه،فففففر ذ إلا ظل قدب 
حيارب  كرين  كل  مع،إىل لنا " العزب وحيو والرتيي "ي ِفلب   ا سُعمال  عل ال،كني َري قايخ 

 اآل ر.

 الق ب احنق،  خو يناوع الفشل. -67 

اإلن،ففففففففففففففففان احرتيي   يناا َر  ووري نعمففذ اض  ولففالففك   ينففا  ن نكون  -68 
 صففحاب  زبخ  و ن تُ لَّب وينا اإلرايي هقوي الروح القدس وتصففاا واقديت مع الرب وويب قىت 

 َيدخ   يأنط  هب. ميناء اخلالص هفرحخ مساو خ إىل نصل 

 نعمة المهاد الاقيقي:

ل أصةةةةةةةةةةةةةَففأاخففدين ققيقيني. إىل  نففدمففا نففاوق قالوي يفاففذ اض  نُحول  -69 
 المهاد هو ح لة المابة عند الكاملين.

 ندما نُاكر الدينونذ والنار الن   تأطف   وإن اخلوف حيأركنا حنو ال،ففففففففففعي  -70 
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وف الا    ليس اخلالصُو عاند المبتدئين أصةةةةل المهاد هوا قيقي لط ب نعمذ اض. 
يزر ب الناس وينا  هل اخلوف الا  يو لِّد ه اإلنان  و وف اإلنان تراه واوففففففففففففففحات   قياي 
احاُدئني. وعندما تفارق  يو   َد اح كو  وي،قطون    طايا .. يعويون هكل  وفخ 

اذ   روح القدس     قالوي احمللط ِب احغفرِي والُوهِذ  ن اخلطيِذ  قىت ت نففففففففففففففففففففففففزل قالوي ال
 يذ مثل مع منا ،اري احملاذ اإل وفخ ِمن وأقدان و إىل ق وهب   وف ُأح وِّل اخلوف ِمن الدينونِذ 

ذ تطرحأ اخلوف  "احملا :نطونيوس الا  قال إنب   خياف اض؛ ألنب حيأاب  وألن اإلجني ي قال 
 (.18: 4يو 1 ارج" )إىل 

ا الفاين ي،فففففففففففففف كون -71  الطري  الوسففففففففففففففطى   و   يفاوقون يفافذ اض و وف   مفَّ
 الدينونذ معات .. وخؤ ء يثمرون؛ ألن ا  ُدال يقوي  طواهت .

ِقيفففل  إن الطري  الوسففففففففففففففطى  ختأ  ِّصأ كثريين -72 
وكفففلخ من يط فففب هكفففل  زبخ  (1)

أ  ِ ص  ينالب.
  الصب ِمن الرب الا  خو وقده اح

 اةرادة لالنعمة:

اإلرايي خي قوي النفس العففاق ففذ  ّرك ففا العواطأ واألوكففار والشفففففففففففففف وا   -73 
اءأ اخل ِفيب     اخلوفأ ِمن احو   تفففدوع ففا قركفففذخ َري  فففاق فففذخ  و إىل والنقفففائص  يفففدوع فففا الفففدَّ

جتاو  كل ا دوي الن ووفففففعُ ا قكمذ اض     الوصفففففايا احقدسفففففذ الن رمسُ ا إىل الكربياء 
 ائنا  ّي العنايذ اإل يذ.قكمذ اض لكي ّفل الك

 وقويأ النفِس قوية  اق ذة  ولكن النفس  مثل  رخ كاريخ تصب ويب رواود كثريي. -74 
وقويأ النفس األسففاسففيذ خي قكمذ اض الن تأوصففأ هالاكاء  وخي قويأ اإليراي والف    الن 

 ي.حيأرك ا الروح القدس   كل الاشر ق،ب اتصا   هاخلال  الكرل ا،وَّا

                                                           
  ااري م ثوري حار إسح  ال،ريا . (1)
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 مَّا قركذ الروح القدس الن تُ  هالُقديس  و ي قدري النفس  ن ترل ما   يأرل  
و ن تففأدري مففا يع و   ى ا واس اخلمس  وترل وتعرف  واس اإلن،ففففففففففففففففان الففدا  يففذ الن 

   فففب  ن ننفففدخش إن مِسعنفففا ك مفففا    وخكفففاا .يعطي فففا الروح القفففدس ل فففاين يؤمنون
ؤمن ها    ألن الروح القدس خو قائد اخل يقذ  يقويخا قكمذ ِمن وثين   و إن نط  َري م

د  ي،ففففففوع اح،ففففففيا رهنا   رِو خ وتوييخ قىت   يغ ب  صففففففيان الشففففففيطان  أُا،ففففففِّ
حنو ا   اح

 ومتريه  النفوس العاق ذ و ع  ا ترو  اض.

ون،ففففففففففففففُطيع  ن منأيِّز قكمذ الروح ِمن قكمذ العامل مبيزانخ   يقال اخلط    -75 
اإلورا  ال،ففففمائي     صفففف يب رهنا ي،ففففوع اح،ففففيا الا  ور   الق،ففففوي  والويا ذ   وخو ميزان

وور   الرمحذ  وا كمذ  وور   القوي  واحملاذ  وور   ا    والُواوففففففففففففع  وثف اَّي   ماب  يون الاشففففففففففففر 
  مل اض الكامل الا  يفوق مقاييس ا كمذ اإلن،انيذ.

. ق،ففففففففففففب قكمذ العامل  َفران اخلطايا واإلسففففففففففففا -76  ءي خو نقصة ووففففففففففففعأة
وق،ب قكمذ الروح القدس  خو يفاذة وقوية.  ي ما تقال يا م ن لِا،ي  ص يب رهنا ي،وع 

 اح،يا   احعموييذ احقدسذ؟

  ندما نغفر  وإننا نُحرر ِمن ثِق ل الكراخيذ وق،اوي الاغضذ.

ق،ب قكمذ العامل  العطاء والاال  َااوية  و ج لة.  مَّا ق،ب قكمذ  -77 
األوىل   صففففففففففففففوري اض الن وأِخافف ْي لنففا   اخل يقففذإىل ح القففدس  وففالعطففاء والاففال يأقرهنففا الرو 

وتقدَّسفففففي   اخل يقذ ا،ديدي هالصفففففوري ا قيقيذ ض اآلب؛ اهنب الوقيد رهنا ي،فففففوع اح،فففففيا 
 (.15: 1الا  خو وقده "صوري اض َري احن ور" )كو 

، ا ل شيءخ  قىت قياتب اإل يذ نفحنن نأعِطي ه، اءخ مثل الا    طانا ك -78 
نا   هنوتب ومرياثب األهد   ووخ   ب هقوي لنا  طايا الروح القدس لكي نُشففففففففففففففاَّب ه ب  و شففففففففففففففر ك 

(  وهقول 8: 10" قيموا احوتى   شففففففففوا احروفففففففى  َانات   اي َانات   طوا" )مي  :النعمذ
قيوي األمثفان الن   تأعِطي ه "َفانفات" مل يكن يُك    ن مثنخ  هفل  ن قريفذ يفافذ اض :الرب
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وق،فففففففب األسفففففففعار  هل قىت ا سفففففففُحقاق نف،فففففففب   تراه احملاذ اإل يذ  ألن الرب قال إنب 
 (.45: 5يأشرِقأ مش،ب   ى األهرار وال احني )راجع مي 

 إرادة الصير:

ي عِرفأ احؤمنون كيأ نيزون هني اإلرايي الن  أدِّيخا الروح القدس لكي ما  -79 
  ا ياي ا،ديدي  وهني اإلرايي الن مل تنل نعمذ الروح القدس و  -هشريعذ الص يب-تط ب 

تزل ّيا وتعمل ق،فففففففففففففففب قدرا  الطايعذ األوىل     ت ك الن وأِخا ْي ِمن اض   اخل يقذ 
 األوىل.

 و الما  جتديد اإلرايي اإلن،انيذ خي: -80 

 * الشوق ا،ارف لأأمور ال،مائيذ.

 و دمذ اآل رين   ى َريخا ِمن  أمور ا ياي اليوميذ. * تفضيل الصالي

 * معانقذ الص يب كيناوعخ ل حياي  وقاول قكمذ الص يب.

 * انقطاع الرتيي هني ما خو مسائي  وما خو  روي.

 * الفرحأ هالضيقا .

 .(1)* قاول اآل ب ا،،ديذ هفرحخ 

 * اقُمال الُاارب واحضايقا  هصرب.

                                                           
يقول األب صفرونيوس   رسالذخ  أ رل إن قاول األمل هفرح "خو ِمن  الما  تاوق نعمذ القيامذ   الدخر اآل    (1)

لقيامذ وتدري  ن مو  ا،،د خو الوسي ذ الوقيدي ل حصول   ى خاا ايد" نرجو  ن ننشر خاه ألن النفس تعاين َد ا
 الرسالذ    قرب ورصذ )الناشر(.
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 والشكول.* انعداب الُامر 

* و مومات  قاول قكمذ اإلجنيل والُشفففففففففابب هالرب ي،فففففففففوع الا     ى لاتب و  ا 
س ل عايد الاين خ  ِوعالت   "صففففوري العاد األول"   ؛(7: 2صففففوري العاد )وي يب  لكي يؤ سففففِ

   آيب األول  ن يط اوا "صفففوري العاد ا قيقيذ"     آيب الثا   لكي هالُحرر ِمن األخواء 
وخذ الا  اشففففففُ ى هركذ وقوي األل-الشفففففف وا  الكالهذ  تَّحد صففففففوري العاد األول واخلطايا و 

قيقي آيب هصففففوري العاد ا  -وط ا ا هدون النعمذ واتكل   ى لاتب  و،ففففقط مثل الشففففيطان
ا  ا ك ال شفففففيء  لكي يأك مِّ الثا  الا     ى لاتب متامات  خلالص ل  الصفففففنا  واعل اوق ،فففففِ
ذ  وِمن القيامإىل آلب  خ  ِمن ا ياي  وف ر يَّ ا ياي: ِمن احو   خ  ِمن لاتب  وجعل إرايي ا

لُاين )ا ياي نعمذ اإىل العصففيان وقالذ الاقاء الاا  )الوجوي هالقدرا  اإلن،ففانيذ اح  وقذ( 
ق،ب اح،يا اهن اض(. و ندما تَّحد الصوري القدنذ هالصوري ا،ديدي هواسطذ الص يب  

 صوري القدنذ تُالشى ومتو    ى الص يب.وهقوي احص وب  وإن ال

 مو  الصطية، لالمو  عن الصطية:

حنن منو   ن اخلطيذ ق،ب قول الرسول هولس: "اق،اوا  نُ   نف،ك   -81 
(. وقد شفففرح الرسفففول 11: 6 مواتات  ن اخلطيذ  ولكن  قياء ض هاح،فففيا ي،فففوع رهنا" )رو 

وخا   خلطيذ   ج،دك  احائي لكي تأطيعخاا األساس الرسون الثاهي هقولب: "  مت ك ا
رور 12: 6شفففف وا  ا،،ففففد" )رو  رَّ احندار اإلن،ففففان   شفففف وا  َو (  وشففففرح الرسففففول سففففِ

( وتقدل األ ضفففففاء 13: 6ا،،فففففد هقولب: "و  تقدموا   ضفففففاءك  آ   إمث ل  طيذ" )رو 
قدب خلطيذ. ويج،ففدخ وروحخ  خاا مثري اإىل خو قالذ انشففطار ) و انق،ففاب( الوجوي اإلن،ففا  

الرسفففففففول يواء اح،فففففففيا     يواء احعروذ اإلجني يذ )ق،فففففففب اإلجنيل( "هل ق ِدموا لواتك  ض  
 (.13: 6ك قياءخ ِمن األموا   و  ضائك  آ   هرخ ض" )رو 

: 5العامل وهاخلطيذ احو " )رو إىل وقال للك قال الرسففففففففففففففول: "ي    ْي اخلطيذ 
يذ هاحو (  إل صار احو  خو  را اخلطيذ الا  ( ومو  اخلطيذ     ) ن مت ك اخلط12
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ب    احو . وه،فففففففففففففا  قأك  الناموسإىل ِمن   يب ّك  كل الاشفففففففففففففر  وتقوي كل اخلطاي 
اءأ اخل ِفيب القدل     ياء اخلوف من احو  حيك  وي،ففففففيطر   ى  اخلطيذ واحو   صففففففار الدَّ

أ يِّ ذ
 " و"الاَّاكري".اإلرايي وسائر القأول  اإلن،انيذ وهشكلخ  اص "اح

ىل إوسففففيايي اخلطيذ هاحو  خي قالذ آيب األول   مَّا آيب الثا   وق ْد وفففف  َّ احو   
ر  احو      وجع ب هدايذ اخلالص  وصفففار احو  خو "مو  اح،فففيا"  ا ياي   الصففف يب و  سففف 

وخو ليس مثل "مو  اخلطيذ"؛ ألنب مو  ا نُصففففففففففففار   ى قأك  الناموس هالصفففففففففففف يب إل 
 س قيايت تقال "مو  الصففف يب" لكيو  هالصففف يب وياسفففب الرب  وهالقيامذ  سَّ   ما  اح

 تدوس "مو  اخلطيذ". وما خو مو  الص يب؟

وا ميقول الرسفففول: "كما قدمُ    ضفففائك   ايدات ل نااسفففذ واإلمث لقمث  خكاا ق دِّ 
    ( وجاء اح،فففففيا و  ُ    ا،،فففففد هاحو  19: 6  ضفففففائك   ايدات ل رب ول قداسفففففذ" )رو 

مو  الص يب  و  ُ    الروح هالقيامذ الن ننا ا كام ذت   سر احعموييذ احقدس  وت ل وينا 
 يوب الدينونذ قي  تأشففففففففففففففرِقأ ه معانخ  كرب ِمن نور الُاين الا  نأعاينبإىل خاه النعمذ كامنذت 

 جزئيا ت وق،ب اسُناري ق وهنا.

الش وا  والشرور.  مَّا  خو مو أ ا ياي ه،اب سيايي (1)إن مو  اخلطيذ -82 
مو  الصفففففففففف يب     مو  اح،ففففففففففيا احصفففففففففف وب  و و هالأ ا ياي قرهانات ولهيحذت قيذت  خو 

 انُصارنا   اح،يا وهاح،يا   ى ش وا  اخلطيذ.

مو أ اخلطيذ  نراه قينما جنأرِّب اسففُ داب   ضففاء ا،،ففد   تنفيا  طايانا  وخو 
اِرب الشففففففريما خي   وينا ه،ففففففاب نشففففففاط الااكري  الشففففففر  ّأ عذ يعذ األ رل   األ ضففففففاء الن 
(. خاه الشففففففففففريعذ األ رل خي ا ياي 23: 7العق يذ؛ شففففففففففريعذ اإليراي وا كمذ )راجع رو 

ق،فففففب شففففف وا  العقل الن جتد   ا،،فففففد  و  ضفففففاء ا،،فففففد الوسفففففي ذ والغايذ معات  ألن 
  اسفُ داب  احط قذ خيالدرجذ الن ي ن وي ا  ن سفعايتب إىل الشف وي جتعل العقل مأ ِ مات 

                                                           
 راجع تعاري مو  اخلطيذ    وشيذ ال،الب "لكي   يقول   ينا حنن  ايدي مو  اخلطيذ و    ى كل شعاك". (1)
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الأ ناموس الطايعذ ِمن  جل ا صففففففول   ى كل لايخ ممكنذخ     ضففففففاء ا،،ففففففد  قيانات مبا خيأ
وخو ما سا  ووه  الرسولأ األم     يب؛ أل   "تركوا ا سُعمال الطايعي  واسُادلوه هالا  

(. وخكاا ي،فففففففففففففُقر   إيراي اإلن،فففففففففففففان ا سفففففففففففففُعمال 26: 1  ى  الف الطايعذ" )رو 
وِّلب ال ايأ   الأ ل طايعذ  وّأ

أ
ينق،ففففف   شفففففريعذخ   رل وفففففد الشفففففريعذ الطايعيذ  وهالكإىل  اح

إيراي اإلن،فففففففففففان وي ن  ن ال،فففففففففففعايي    ال اِي  قىت   ت ك الن ختالأ شفففففففففففريعذ ا كمذ 
 الأ لنف،ففففففب "ك ونات" ) احات آ رات( َري الكون الا  

أ
اإل يذ     شففففففريعذ الطايعذ  وخي   اح

ع  قدنات   قب اض "يوب ت كل  : لب  و د لنف،ب شريعذت  اصذت هب  ويصاا مثل لاي الا  مسِ 
(     ل ك  شفففففففففريعذ وقانون وقك  وسفففففففففيايي مثل 5: 3من ا تصفففففففففاا مثل اض" )راجع تك 

اخلال   ولكن هدون نعمذخ وشففففففركذخ مع اخلال . و ندما ينق،فففففف  "الاِّخنأ" ويُو ع الاكاء هني 
فس  سُعمال الطايعي  وهني الطايعي  تنق،  اإلرايي وتُو ع قأول  الناحمنوع  ألنب يأضاي ا

 العاق ذ.

 المعرفة تش ي العقل من المهل:

لقد   طانا الرب خاا الُع ي ؛ ألن احعروذ تشفففففففففي العقل ِمن ا، ل  وألن  -83 
رؤيذ اإلن،فففففففففففففففان لااتب  ت،فففففففففففففففا ده   ى إيراي قدوي ومجال الطايعذ ويقذ الناموس اإل ي 

 ومغزاه.

لكن احعروذ  وإن كاني تأعاِلج ا، ل  وتشفففففففففففي العقل ِمن ا، ل  إ َّ  ن  -84 
ه ا ياي    وي ا ا ياي ا،ديدي  هل تأعط ى الروح اإلن،انيذ خااحعروذ   تشفي الروح  و  خت

ا،ديدي هالروح القدس الا  ينقل ل عقل صوري اح،يا      أس وب س وكب وقياتب  وينقل 
لقرايي الُقديس      ضففففففففففففففوع وطا ذ اح،ففففففففففففففيا  وينقل ل ق ب العطش ل رب      طش 

يِّ ِذ" صوري ذ  وخو ما َد القيامذ و  مذ ا ياي ال،مائي اح،يا ويفاُب لحب  وينقل "ل مأ  
ي،ا د   ى تط ري الااكري ِمن الصور ال،ماذ الشريري الن ر س ا ْي     ماق الااكري  و  
يُوقأ  مل الروح القدس ِ ند خاه احراقل  هل يأزيد  طش النفس لاللُصفففففففففففففففاق هالرب  

ذ قد  ن هاري سففر احعمويي قىت  ن النفس تط ب  ن متو  مع الرب وألج ب  وخو ما يؤكد
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ل اإلن،فففففففففانأ احو     ى ال،فففففففففقوط  من ى ويب مو   مني و ورقي  َصفففففففففا ا  .. ومىت وضفففففففففَّ
الرب.   ن   يرتي -هكل ما ن ك ِمن قول  -الص يب  مو  ي،وع اح،يا  وصار يط ب 

 خكاا خيطب الروح القدس كل نفس و ع  ا  خالت ل عرس ال،ماو  الفائ .

 ة المديدة:المابُة، لالمعرف

إلا كاني احعروذ تشففففففففففففي العقل وتؤ خِّل النفس ل نور ال،فففففففففففمائي  وإن خاا  -85 
: 1يوقنا  1"اض نورة وليس ويب ظ مذة هاحري" ) :النور خو احملاذ اإل يذ. وققات قال الرسفففففففففففول

ا 9: 2يوقنففا  1اآلن" )إىل (. ومففا خي ال  مففذ؟ "م ن يأاغ    ففاه و و   ال  مففذ 5 (  مففَّ
 (.10: 2يوقنا  1   يثاي   اض  "وليس ويب  ثري" )  ب   اه "يثاأي   النور"م ن حيأ 

اذ. لنثاأي   احملاذ  لكي نثاأي   اض. والثاا    اض يؤ خِّ نا لنعرف ق،ففففففففب احمل
خاه احعروذ ا،ديدي   يأشففففففففففكِّ  ا العقل واإليراي القدل  هل تأشففففففففففرِقأ   ينا مثل النور     

 ح القدس.يعطي ا الرو 

اففذ   تفف م وا  ي ففا األِقاففاء  كيأ يغرس وينففا احو أ  يأ ا مُالي والُ،فففففففففففففف ط؟ وك َر
اذ الُ  ي  ن احقُنيا  ه،فففاب احملاذ ونارخا ا اري الن تشفففُعل  يغرس وينا الروح القدس َر

اذت   الُ  ي  ن ا ياي نف،فف ا؟  وخو ما يفأؤ كِّده الرسففول هقولب إىل " :  ق ب اإلن،ففان  َر
اخدوا قىت الدب"     قىت هال ا ياي ) ب اآلن  (؛ ألن الا  ه ا ل  قياتب 4: 12مل جتأ

ألج نا     رهنا ي،ففففففوع اح،ففففففيا  خو الا    طانا معروذت جديديت جتع نا نأقارِن األروففففففيا  
والفانيا  هال،ففففففففففففففمائيا  واألهديا  )مجع  هديذ( لكي ننال إك يل ايد الا    ي فىن  

مو ول د ِمن هاري احملاذ الن قد تكون   قا  "قاذ اخلريل"  ولكن ا تنواحعروذأ ا،ديديأ تأ 
 قىت تأصاا شاريت كارييت.

قال الرب   احثل إن اض  رع ا نطذ    ققل الوجوي     ا ياي ه سففففففففرخا. وقال 
يوب ا صفففاي. خكاا    ب  ن إىل الرب إن الشفففيطان  رع الزوان. و كَّد الرب هقاء الزوان 

ِمن احعروذ القدنذ  وهقاء خاه احعروذ   الااكري   يعين هاحري إننا نعيش هال جتديد  خناف 
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 هل تأول د احعروذ ا،ديدي ِمن نار احملاذ اإل يذ.

وخاه خي مثار ا ياي ا،ديدي الن خت   أ وينا احعروذ  ا،ديدي : يصاا ا،،دأ   -86 
ا ك ب قأرهانات ض ا ي  ويُ ل أ هنور الروح القدس  وتأشرقأ ويب قياي احِ،حذ اإل يذ الن   اخ

 هق اك سواء  و ندما ترل ومت  سأ    سر احريون. نرل للك   الشااب والشيوا   ى قد  
اذت   ارمذت    ن تأ ِقي هااتك وكل ما مت ك ّي الصفف يب لكي ي،ففوي   يك احصفف وب   َر

و      ن هاري ا ياي ا،ديدي قد من  ْي وإن ورو  ا توشفففففففففك  ن ّمل الثمري. و ندما تفرح 
هاإلخانا  و  ّزن  وا     ن احعروذ ا،ديدي  معروذ احملاذ قد ق َّي يفل احعروذ القدنذ؛ 

ذ   ّري إ  ا،أ َّال. ألن الك ما   الااط ذ والفاَر

شفففففففففففففريعذ احعروذ ا،ديدي ق،فففففففففففففب  مل الروح القدس   الااكري واح ي ذ  -87 
 واإلرايي ت  ر   ى خاا النحو:

  حيري الروح القدس الق ب  وففففففد قركذ الق ب     وففففففد قريذ ا  ُيار   ألاًل:
 إن النفس قىت  ق ذ هصففففو خ  فيخ فس     القوي العاهل يُويي الروح القدس  وخياطب الن

 وإنب ناهعة من ا. ت ن إنب صوهتا خي

ري اإلن،ان لالهُعاي  ن  ولكن صو  الروح القدس اخلفي الناهع ِمن روح ا   حيأ
 .(1)  يعرف ال،اب - قيانات -الااطل والكاب  الا  

وخيُ أ خاا  ن "اِ س" )رمبا احقصففففففففففوي خنا خو الضففففففففففمري(    دي  أمورخ    ا: 
 دب تريي اإلن،ففان  ماب قركذ الق ب  وا مُالء ِمن الفرح وال،ففالب الق يب الا  خو  المذ 

 قضور روح رهنا ي،وع اح،يا     روح ا   وينا.

ري الروح القدس  اح ي ذ  قركذت  فيفذت لكي   يفقد اإلن،فففففففففففففففان  طيذ  ثانياً: حيأ
ذخ كارييخ قويذخ  ِ بأ الق ب  مبحاا ريذ  هل يشفففففحن الروح اح ي ذ هاكريا خ وصفففففورخ مقدسفففففذخ تأ 

                                                           
 خو صو  الروح القدس القاهع     ماق النفس.     يعرف اإلن،ان  ن ساب خاه ا ركذ  (1)
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يِّز  اَّج يعُقدون  ن خاه النار ناهعذة ِمن ق وهب   وخنا  ب  ن منأ وجاروذخ  وخاا ما  عل ال،فففأ
 ي ذ ِمن  أمورخ و شفففففكالخ وصفففففورخ ِمن قياتنا احقدسفففففذ وخي ما ا ُزنُب الااكري  

أ
هني ما   اح

أقر هني إوهني مففا  ففديه الروح القففدس. ألننففا قففد نُ يففل ونُفف
لينففا  اكر واقففدات ِمن الراقففدين اح

اذخ   ال حاق هب   وريوس النعي    و امُأ الق ب هالُعزيذ وال،فففففففففففالب  وإلا امُأ الق ب هَر
ألنب   كوري األقياء  كاني خاه خي إ اما  )مجع إ اب( الروح القدس.  مَّا إلا  ثار  

 ي ذ  اح اوف وا ،فففففففري والندب الا
أ
      القذ لب هالُوهذ  وإن خاا ِمن الق بالااكري واح

اء اخلفي     احو  الا  وينا.  وِمن قركذ الدَّ

ري الروح القدس اإلن،ففففففففففففان ا،ديد الا  وينا  اح  وق ق،ففففففففففففب  ثالثاً:  ندما حيأ
صفففففوري  القب     رهنا ي،فففففوع اح،فففففيا نف،فففففب  وإن احعروذ ا،ديدي ت  ر هشفففففكلخ ج يخ   

ن  ع ي  الرسفففون وصفففدقب  و  مأنا لذ الشفففكوي و سفففرِخا واكُشفففاف اِ س الروقي  قيقذ الُ
الشفففففففففففكوي خي مثري ا ياي القدنذ الن   تقال ما لروح اض  والن وصفففففففففففف ا الرسفففففففففففول ه  ا 

صفففففففففففففور نُ  تنمو األوكار ال،فففففففففففففماذ الرييئذ  وِمن ا، ل  "ج الذ". وِمن ا، ل الا  وينا
ويا ذ وطول  ناي روح الُقديس الا  يأقرهنا  األأمور احضايي ل روح القدس  وهشكل  اص

 .(1)ِمن اآلب وا هن

 و خ  ما  ب  ن نراه   قياتنا ا،ديدي: رابعاً:

 هاض. ا ّاي* األوكار الن تأقرهنا ِمن َايذ ا، اي ا قيقي     

 * النيَّا  )مجع نيذ( الن تعمل هشكلخ  فيخ وينا لكي تاعدنا  ن َايِذ وجوينا.

قركذأ اخلوِف ِمن احو   وخي قركذة نراخا   الفكر نف،فففففففففب الا  ي أن ويُوخ  * 
إن شريعذ اخلري والشر  خي شريعذة لاتيذة حيرك ا العقل والِفطنذ  ولي،ي خي شريعذ اخلال . 

 خاه  المذة  كيدية   ي انفصال العقل  ن مصدر ا ياي العق يذ     الروح القدس.
                                                           

      يعطينا ا، ل ورصذ  ن نرل ويا ذ وطول  ناي الروح القدس  هل  ع نا نُصوره   ى َري ققيقُب. )1)
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هدون نِع   اض  وخاا نراه   ق،فففففاوي الق ب وا سفففففُ فاف * تف و خب  الاقاء األهد  
يليلخ  و ىل إه  ب الناس وا سُ ُار هُاارب ويموع الاين نعرو    وهشكلخ آ رخ   حيُاج 

نب ِمن وخ  اخل وي الاا  الا  وينا والا  اكُ،ففففففففففففففاناه ِمن اخلطيذ اآليميذ   هرخان إلثاا  
 لُ ال هاِكر مصائا  .وخو الشماتذ والفرح ه،قوط األ داء وا

 ينابيع ال كر المديد لإلنسا  المديد:

و ن نداوب     ينا  ن نط ب َزاري ا كمذ اإل يذ ِمن األسففففففففففففار احقدسفففففففففففذ -88 
و ن ن،فففف ر   (16: 3  ى قراءي الكُب اإل يذ لكي ت،ففففكن وينا ك مذ اح،ففففيا هغىن )كو 

  ا يذ.اا يضع وينا هاار ك مذ اض  ا ايا هاحزامري ويراسذ  قوال مع مي الايعذ؛ ألن خ

 يُكون الفكر اإلن،ا  هشكل  اب ِمن: -89 

* ا ياي العق يذ الن َرسفففف ا وينا اخلال  الكرل  وخي الطايعذ العاق ذ الن تأدري ما 
 قو ا هدقذخ.

* إ اب روح ا   الا  يضفففففففع هاري ا     الق ب الا شفففففففر  كنورخ يعمل ويرشفففففففد 
 ذ ومعروذ اض.ا كمإىل اإلن،ان 

 * الُع ي  ا،يد والري ء   ى قدخ سواء.

 * العايا  الن يغرس ا وينا الوالدون واحع مون واألسري وا،ما ذ الن حنيا مع ا.

 * اخِلربا  اخلاصذ )الش صيذ( الن حنصل   ي ا.

*  مل الروح القدس اخلفي   احؤمنني  وخو  ول مثار سفففففففففر احعموييذ واح،فففففففففحذ 
 اإل يذ )سر احريون(.احقدسذ 

 * الصالي وقراءي الكُب اإل يذ.
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وخكاا يد ل شففففففففففففففعاع ونور الروح القدس ا ياي اإلن،ففففففففففففففانيذ لكي يأك وِّن  -90 
يرجذ الُمييز  إىلالاكاء وا كمذ  وحيأري العقل لقاول وصفففففففففففففففايا اض الن هبا يرتفع العقل 

ب ما خو ناوعة وتري ما خو األوىل  وخي اإليراي والف      ه،فففففففففففففط صفففففففففففففوريخ لب  وخي ط 
ايذ   قُ ا  و     أ يِّ ذ الن جتع نا نرل معا  اح  وقا  َو

وففففار. والقدري العق يذ     اح
ري احمل،ففوسففا   صففور ومنالج لكل احعنويا  )األمور العق يذ الن ليس  ا وجوي ماي (  َو

 )األمور َري ال اخري والن   تأرل(.

قايرات   ى  ن يُ يل األأمور ال،فففففماويذ يون  ن يقع ونقاء اح ي ذ  عل اإلن،فففففان 
،ِّ  و  يعطي صوريت  صور  ق يات ما حا يراه  هل حيس روقيات ويُ ماييذت    الوثنيذ  ندما    أ

أ يِّ ذ  هالفكر والصفففففففور مما نقر ه وما حنف ب
يما الكالب   سففففففف    صفففففففوري لب. ومتد الااكريأ اح

 قدسذ.احقدس الا  نُ وه   الكُب اح

والك مذ خي القوي احملأرِكذ لكل قول العقل. والك مذ معنويذ هال صففففوري   و  -91 
 يف،وسذ و ا صوري.

وخكاا        اإلن،ففففففانأ الصففففففور  احمل،ففففففوسففففففذ  لكي يدري هبا ما خو َري يف،ففففففوس. 
والك ما  الن  ا صففففففففففففففورة  ق يذة   خميِّ ذ اإلن،فففففففففففففففان  خي الن ّري العواطأ  كثر ِمن 

أ يِّ ذ وت،ففكن الك مذ  الك ما 
الن ليس  ا صففور  ق يذ. وخكاا ّري الك مذ الااكري واح

 ِعدي. وق،نات م ن قال إن الااكري  خي هطن اإلن،ان الروقا 
 (1)  الااكري مثل الطعاب   اح

ا،ديد الا  حييا ق،ب شريعذ ا ياي وي،عى لقيامذ ايد مع القدي،ني. وكل ما ن،معب 
دس ينمو ق،فففففففففففب نعمذ و مل الروح الق  ا ياي األهديذإىل ونقا ب وي،فففففففففففكن وينا وينُمي 

اي ا،ديدي الن ا يإىل الا  ينقل ا   احويع   الك مذ اإل يذ     ك مذ احوا يد اإل يذ 
   تفىن.

يِّ ذ   صورهتا ا،ديدي ق،ب صوري  -92  أ  
و نيأ العقل الروقا  ا،ديد خي اح

                                                           
ريس  و إيفاجريوس. )1)  وري  خاه العااري   ميمر  ن اإلن،ان ا،ديد يأن،ب لأب  َو
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ق ب اإلن،فففان ما يعاز  نب كل   ضفففاء ا،،فففد. و ندما تنال إىل  الق ا  و ي الن تنقل 
يِّ ففذ قوي تقففديس الروح القففدس  تُحول  أ  

نففاء قففدريخ  ففالقففذخ جتعففل اإلن،ففففففففففففففففان يرل  ثإىل اح
. و  الصراع احؤمِل  َد اح كو . و    ا  األمل  ورح وريوس العااب  َد الدخر اآل 
 النعي  ونور كوري األقياء.

 دن الربال ردلس العقلي الذ  شيع 

الفريوس العق ي     الروقا  هُا،ففففففففده؛ ألنب  اا   خاا  شففففففففيَّد الربب  -93 
 الفريوس  ندما كان حييا كإن،ان هيننا  وتري لنا خاا الفريوس العق ي.

األشاار األرهعذ     األناجيل احقدسذ لكي ن كل من مثارخا احملييذ.  َرس الربب  
قفر يناوع ماء خو رسائل الرسل لكي منيِّز هني الع دين القدل وا،ديد  ونُع   نعمذ اض. 
وخكاا ناد  ي ولنا الفريوس العق ي هُع ي  رسول اح،يا القديس هولس  ونشرب من ناع 

 ن كل من مثار  شاار األناجيل األرهعذ. ماء اليناوع لكي

وحنن ن اس هر اح،ففيا هاحعموييذ احقدسففذ ق،ففب ك ما  الرسففول: " نُ   -94 
(؛ ألننا ناقى   الفريوس  و  27: 3 الاين ا ُمدي ل م،ففففيا قد لا،ففففُ  اح،ففففيا" )َال

 ندعويالمللما دخل لاحٌد من الوليمذ ال،فففففففففففماويذ هرياء اخلالص الا    طاه الرب لنا. 
برداء ادعما  الصةةةةةةةةةةةةالاة، طُراَد من الوليمة د  صةةةةةةةةةةةةاح  الوليمة ال يقبل إال  بر 

 وليمذ اض.إىل   و و الرب ا قيقي والصحيا الا  يؤخ نا ل د ول المسيح 

وحنن ن كل من شفففففففاري ا ياي الن   وسفففففففط الفريوس     ج،فففففففد الرب  -95 
ر  ن  م،فففففففيا. وي زمنا  ي ا األقااء  ن نُاكاألهد     حنيا هاح،فففففففيا ول إىل ويمب لكي حنيا 

لنا  نك مذ اض الن هالروح القدس    شففففففففففففففاار الفريوس     األناجيل األرهعذ  إمنا تع ِ 
ا قيقذ  و ي  المذ ورمز يدل   ى ما خو كائنة  ولالك حنن ند ل من خاا الااب     

ا روف  تع و   ى كفففلالك مفففذ  ولكن مفففا نُفففاوَّقفففب ليس وقط احعفففا   هفففل ا قيقفففذ الن 
ما خو كائن    والك ما  واألمساء الن ُّوي ا لغُنا اإلن،فففففففففانيذ؛ ألن الك مذ تشفففففففففرح وتع ِّ 
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ج،ففففده      يفاذ اض وتواوففففعب ورئاسففففذ ا هن الك مذ   ى اخل يقذ ورئاسففففُب   ى الكني،ففففذ
احقدس الا  يُكون منب. وكما تكوَّني قواء من جنب آيب )الضفففففففففففففف ع(  خكاا تكوَّني 
الكني،ففففففففذ من جنب سففففففففيدنا وم كنا. وما تع نب خاه الك مذ خو خاه الشففففففففركذ  وما تؤكده 
الك مذ احع  نذ هالروح القدس    سفففار الع د ا،ديد خو وجوي خاه الشففركذ      قضففان 

 اآلب ال،ماو  الن نُكئ وي ا ه،اب وجوي ا هن األ ن   قضن اآلب.

شفففففففففففرق لنا هنور الروح القدس الا  ينري يأ تع ن ك مذ اض ما خو كائنة  وما  -96 
 ندما نشففرتي -إيراكنا لكي نعرف ققيقذ  القُنا هاض اآلب   اهنب ي،ففوع اح،ففيا؛ ألننا 

 -  هنوي ا هن الوقيد لكي ننال هباه الشركذ  طيذ الُاين من اآلب   اهنب هالروح القدس
(     21: 3كل األشفففففففففففياء ) ع    ن  يء  مان ريإىل ند ل قيايت ققيقيذت نراخا هاإلنان 

  ولكن   (1)جتديد اخل يقذ  ونرل كل شففففففففففففففيء   ى ققيقُب. اآلن نن ر   مرآي )معُِمذ(
 يخر الُاديد     يخر الدخور  سنرل كل شيء   ى ققيقُب.

 الثالوث القدلس هو  اية الاياة المسياية ادرثو كسية

ومن ا هن  . هففديففذخ من اآلب ال،ففففففففففففففمففاو    ففا كففل خم وقخ جوخره كعطيففذخ  -97 
. ومن الروح القدس    ا كل الوقيد ك مذ اض    ا كل خم وقخ "رسفففففففف " وشففففففففكل جوخره

 خم وقخ قركذ وهقاء جوخره ونعمذ شركُب   اح  وقا  األ رل واّايه هالكون وهالثالوث.

مففي وسففففففففففففففففائففل وحنن   نففدري جوخر الكففائنففا  واح  وقففا   م مففا تقففدَّ  -98 
   كينونذ كل كائن  ولكننا ندري من رسففففف     فى سفففففر الوجوي  وجوخراحعروذ؛ ألن اض  

وقدوي طاع كل كائن مكانب ويوره   خاه ا ياي  هل و  ا ياي اآلتيذ. وندري  يضفففففففففففففففات 
قركذ قياي كل خم وق وشفففركُب   ا ياي الن   طاخا اض. وق،فففب قول الرسفففول: "ألننا هب 

ا نوجفد هفاآلب  وحنيفا ونُحري هفا هن وهفالروح (  وفإننف28: 17نوجفد وحنيفا ونُحري" ) ع 
                                                           

تأصن ع من الربونز الالمع  وكاني َر  للك   تعكس مالما الوجب هدقذ  كاني احرايا    من الرسول هولس   (1)
  صوصات  هعد كثري ا سُعمال.
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القدس. ولالك ال،ففففففففففففففاب  مل يع  ن لنا اآلب؛ ألن إ الن اآلب لنا خو إ الن  ن سففففففففففففففر 
قيفففاي الفففدخر اآل   هفففل  أ ِ ن اآلب   ا هن  و أ ِ ن إىل ل وجوينفففا  وخو اإل الن احؤجفففَّ 

 ا هن هالروح القدس.

(؛ ألن 12: 5العامل  ي ل احو  هاخلطيذ )رو إىل  ندما ي  ي اخلطيذ  -99 
ار   ى نف،ففففففففففففففب. و  يوجد ورق هني ج اض مل يزرع احو  و    قب  هل ج اب اإلن،ففففففففففففففانأ 

الشاري ووروع الشاري     اخلطيذ واحو . وهاحو  ّ  ي رسوب الكائنا       شكا ا 
و ن ختدب    شففففركذ  وو،ففففد  طايعُ ا. وهاحو   يضففففات  از  الكائنا   ن  ن حنيا معات 

سففففففففر وجويخا. ولكن حا جاء ملء الزمان      مان الُاديد  جاء ا هن مُا،ففففففففدات لكي 
ركذ ونالي اخل يقذ ا،ديدي قيعيد رسففففففففف  قدوي الكائنا  ويع ن لنا شفففففففففك  ا ا،ديد ويب. 

د الثفففالوث الوجوي وا يفففاي وا ركفففذ هعمفففل  قيفففاي جفففديفففدي من الروح القفففدس  وهفففالفففك وقفففَّ
 ن اآلب ها هن   الروح القدس.مواقد وهنعمذ واقدي تأعطى اخلالص ال

  ولالك يقول الرسفففففففول إن شفففففففكل القيامذ هقيامُب    سففففففف  ر    وحا قاب الربب  -100 
  دالرب ي،وع قاب هالروح القدس. ويقول  يضات إن اض اآلب  قامب  و   اب   للك؛ 

و   .ها بدل  شةةركة الثالوثالقيامة هي شةةكل لرسةة  الاياة المديدة التي ال لجود ل
قيقذ ن لنا ققيقذ سفففففففر القيامذ وقيون  ن يع ِ   ات القيامذ   طى اآلب إ الن اهنب الوقيد قيَّ 

جوخر ا يفاي ا،فديفدي  هفل    ن لنفا رمس فا وقفدويخفا   ا هن الوقيفد  وجع  فا  سفففففففففففففففاس 
صفففففففففففففف  ا هنعمذ   إىلويناوع ا ياي ا،ديدي الن تفي  من ا هن وتُحري حنو اآلب  ائديت 

د الُاديد ما يمرتب اخلطيذ واحو      سففففففففففففففر الوجوي  و مل الروح القدس. وخكاا  وقَّ
اآلن ندري قركذ ا ياي وينا وشفففففففكل الطايعذ ا،ديدي   اح،فففففففيا   كنا  نإو وا ياي وا ركذ. 

 ؛ ألنب مغ  ة   يب   سر يفاذ الثالوث.ولكننا   ندري سر وجويخا     الكينونذ

ما ند ل الفريوس العق ي  ندري  ن سففففففففففر احملاذ يع و   ى الف    و ند -101 
ايُ ا من  الل اإلنان ها هن وهالروح  ولكننا ندري رسفف  احملاذ اإل يذ وشففك  ا وقركُ ا َو

مصففدر كل األشففياء     اآلب ال،ففماو  الا  منب يولد   ليات ا هن إىل القدس لكي نعوي 
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 ويناث  الروح القدس.  نف،ب

 إع   أقاني  الثالوث لطقا الاياة المديدة حس  نعمة اهللطقا 

و ندما   انا طقس قياي الثالوث من ا هن الوقيد الا  لكر اآلب  -102 
(  وقد كان ي، ِّ  لنا 19: 28 و ت  مث لكر ا هن     نف،ب  مث لكر الروح القدس )مىت 

ألن ك ما  الرب ي،ففوع  اصففذ هاحعموييذ احقدسففذ. وقد سفف َّ  لنا اآلب   ؛طقس الُاديد
ك صففل  مث سفف َّ  لنا لاتب هالروح القدس كإ الن  ن رسفف  وقدوي ا ياي ا،ديدي  مث سفف َّ  
لنفففا  طيفففذ اآلب لنفففا     الروح القفففدس. خفففاا الطقس خو )ترتيفففب( اإل الن  و يس   

كر الاشفففففففر   هل   الثالوث " صفففففففل ورسففففففف  الثالوث  ول وثان وثال  ق،فففففففب ترتيب الف
وقركذ"  وخاه   نكن  ن تنفصففل  و تُاا د  و تُفرق؛ ألن اآلب خو  صففل ا هن والروح 

(     اإل الن الا  حيدي لنا وقدانيذ 3 - 1: 1القدس. وا هن خو رسففف  جوخره ) ب 
اق اض حص   مجوخر اض اآلب. والروح القدس خو قركذ ا ياي اإل يذ ألنب خو الا  يف

 (.10: 2كور   1)

ننال ووخكاا  ق،فففففففففففففففب طقس ا ياي اإل يذ  ننال اخلالص من اآلب   -103 
أ   اح،ففففففيا. ومن ا هن ننال اإل النا يا   ي وا ركذ     ننال  صففففففل احملاذ الن تأكُ شفففففف 

 ومن الروح القدس ننال خاذ و طيذ كل موا يد اض.

 لروقي( لكي ننال  طيذ ا ياي األهديذ.خاا الفريوس العق ي )اإىل لند ل  

 وما خو طقس )ترتيب( ا ياي اإل يذ ألقاني  الثالوث؟ -104 

اآل ر   الوجوي. خاا النفي لو ي لذ روقيذ خامذ     ا    يوجد  قنوب سفففففففففففففف   ألاًل: 
نا هعضفات   الوجوي  وخنضفع لقيوي الزمان والو يي.  ما   اض   ألننا حنن الاشفر ي،فا  هعضفأ
و و  ال  كل الدخور    خيضففففففففففففففع لزمان  و مكان    نكن  ن ُّويب األياب. وخكاا  
ترتيب ا ياي اإل يذ خو قركذ احملاذ الثالوثيذ. واآلب الا  مل ي،ففا  ا هن  ومل ي،ففا  الروح 
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القدس  هل الثالثذ   جوخر واقد   ينفصفففففففففففففل  خو  صفففففففففففففل احملاذ اإل يذ. ولالك يُحري 
يي ا هن األ ليفففذ  الو يي الن   تنقطع. و  ى قفففدر مفففا نكن  ن يفففدركفففب اآلب يائمفففات هو 

: 1   ب 33: 13   ع 2مز العقل الاشر   يقول اآلب: " ني اهين  نا اليوب ولدتك" )
(  و"اآلب ا ال  َّ خو 30: 10يو (  ويقول ا هن: " نا واآلب واقد" )5: 5   ب 5

(. وخكففاا ننففال َىن خففاا اإل الن اإل ي 10: 14يو يعمففل األ مففال الن   م  ففا  نففا" )
(  17: 3مي لكي ندري  ن ك ما  اآلب: "خاا خو اهين ا ايب الا  هب سففففففففففففففرر " )

خر ز ا هن  وتؤكد   ليذ احملاذ الثالوثيذ  وتؤكد  ن انعداب الزمان   جو د متيب خي ك ما  تؤكَّ 
ادل  ائمات  و ن خاا   نكن  ن يُالثالوث معناه  ن ا هن خو موووع احملاذ اإل يذ لحب ي

 وخاا خو  صل يقني اخلالص.

إلا ق نا إن ا،وخر اإل ي ل ثالوث   نكن  ن ينفصفففففففففففففففل  ونحن نؤكد  ن  ثانياً: 
الثالوث م،ففاو   و ن اح،ففاواي خي  اصففذ هكل  قنوب. خاه اح،ففاواي جتعل  ضففوع وطا ذ 
ا هن خي  ضففففففففففففففوع يفاذ وطا ذ يفاذ  وجتعل م،فففففففففففففففاواي اآلب وا هن لا  ي لذ خامذ  

   ر متامات  و ن الاآلاآل ر خو مثل ا و ضفففوعأ م،فففاو خ ح،فففاو  يعين  ن اخلاوفففع إلرايي
قاب هالعمل وقق  ما ط اب اآل ر خو م،فففففففففففاو حن ط ب.  ما اآل ر  و و شفففففففففففريكة وحيمل 
هشففففففكلخ َري مرئي لا  العمل. خكاا مل نعرف ومل ن،ففففففمع  ن طا ذ اآلب  ولكننا مسعنا 

كن  ب . ول ن طا ذ ا هن احُا،د ده الُع ي  الرسون ن طا ذ ا هن    سيما ما  كَّ 
 ن ندري  ن طا ذ اآلب   فيذ ألن قاول ا هن ل ُا،فففففففففففد واحو  صففففففففففف اات والقيامذ   عل 

  ليات  ن  اهن ب الوقيد  ندما قال نذ   طا ذ ا هن  وقد  طاع اآلبأ طا ذ اآلب اخلفيذ مع   
 (.17: 3مي يُا،د ا هن  وخاا خو معىن اح،ري "الا  هب سرر " )

ُا،د  وقد شرقنا ما ويب الكفايذ   الفصل األول )احئويذ  ما  ن طا ذ ا هن اح 
 األوىل(  و كَّدنا للك   رسالُنا  ن شفا ذ الروح القدس    سيما لأب تيموثاوس.

ووقدانيذ ا،وخر خي وقدانيذ اض  وخي تع ي  اح،ففففففففففففففيحيذ الكامل الا   ثالثاً: 
وي لذ  .وخر الالخو   هل جوخر واقديؤكد لنا  ن متايز األقاني    يعين هاحري تث ي  ج
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وقدانيذ ا،وخر خي   ترتيب وإ الن اخلالص األهد  الا     نب لنا رهنا ي،وع اح،يا؛ 
حاذ اآلب ومألن وقدانيذ جوخر الالخو  تعين  ن احملاذ اإل يذ يفاذ واقدي   تنق،فففففففففففففف . 

ني لنا   اذ الن  أ  ِ خي لا  يفاذ ا هن  وخي لا  يفاذ الروح القدس. وخاا يعين  ن احمل
دسات كامالت هال ب لاتب قرهانات قيَّات مقاح،يا خي احملاذ الااللذ ل ثالوث. وإلا كان ا هن قد قدَّ 

؛ ألن ب لاتب قرهانات قيات مقدسففففات كامالت هال  يبخ ض ا هن يبخ ض اآلب  واض اآلب قد قدَّ 
هيحذت  قال الاهيحذ يصفففففاا خو نف،فففففب لمن يقال القرهان يصفففففاا واقدات مع القرهان  ومن ي

ومن يروفففففى مبو  ا هن   ى الصففففف يب يكون قد قال خاا احو  لنف،فففففب؛ ألن القاول خو 
قاول احُ،ففففففاوين  واحملاذ خي يفاذ احُ،ففففففاوين. ولالك ال،ففففففاب يقول الرسففففففول ّي سففففففُار  

لروح اب لاتب هنب قدَّ إك ما  الع د القدل  ن  دمذ رئيس الك نذ الرب ي،فففففففففوع اح،فففففففففيا 
ب ا هن لاتب هالروح القدس  وقد قدَّ  . ولنفس ال،ففففففففاب  ندما(13: 9األ ن لحب ) ب 

حنو األصففل قامالت معب الرسفف . وهقوي قركذ وقياي الروح القدس  ّري ك قنوب م،ففاو لحب
الروح مكا ا وترتيب قيام ا   الشفففففففففركذ هب وويب وهإىل الن خي لب ولحب   اي اإلن،فففففففففانيذ 

 ب.القدس ض اآل

  "اح ك ض اآلب"  الا  و ندما يقول الرسفففففول إن ا هن سفففففوف ي،ففففف ِّ  -105 
(  وقد  كد الرسول  ن الا   أ ِضع لالهن خو اخل يقذ 27: 15كور   1 أ ِضع  لب الكل )

: 15كور   1وال،فففففيايي   ى الكل لكي يأاِطل ا هن "كل رياسفففففذ وكل سففففف طان وكل قوي" )
ن اآلب ليس وففففمن الاين خيضففففعون لالهن ه،ففففاب (. ولنفس ال،ففففاب يؤكد الرسففففول  24

وهعد  ن يكمل ا هن  م ب يقول الرسفول: "وحينئاخ ا هن نف،فب سفي ضفع ل ا   اح،فاواي.
ع  لب الكل" ) (     سفففوف يد ل احؤمنني   شفففركذ الثالوث  وويب  28: 15كور   1 أ ضفففِ

ي "سففففففر ذ ا،ديدكر س اخل يقذ ا،ديدي  ور س ا،،ففففففد     الكني،ففففففذ  سففففففوف يع ِّ  اخل يق
كور   1الوجوي"   ندما يعيد اخل يقذ لحب  و ند للك وقط "يكون اض الكل   الكل" )

ري م،فففففُرتي ك،فففففرخ هعد  ن إىل (     تصفففففاا  ويي اخل يقذ 28: 15 سفففففر وجويخا كام ذت َو
 مي اخل يقذ ا،ديدي " ضوع احملاذ" لحب ال،ماو .تع َّ 
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 داللة تمايز ادقاني 

الُع ي  الرسفففففون  ن اآلب مل يُا،فففففد ومل يأصففففف  ب   ى الصففففف يب   كَّد  -106 
: 10ولكن لا  الُع ي  الرسففففون كشففففأ  ن م،ففففري اآلب  و ن "اإلرايي الواقدي" ) ب 

(. وقففدانيففذ اإلرايي ل ثففالوث  تعين  ن كففل  مففل إ ي ألقففاني  الالخو   ففاصففففففففففففففففذ هكففل 7
خ مثل جت،د ا ه قدس شركاء ن  و اا  عل اآلب والروح ال قنوب  وإلا متيَّز  قنوبة هعملخ معنيَّ

  جت،د ا هن  ليس ألن كالت من ما قد جت،د  وإمنا ألن كالت من ما لب لا  إرايي ا هن. 
وشفففركذ اإلرايي   ختُ أ هالُمايز؛ ألن متايز ا هن هالانوي    عل لب إرايي   رل َري إرايي 

ض" ا وب  ين ألوعل مشفففففففففيئُك يااآلب  وقد نط  الروح القدس   ى ل،فففففففففان النيب: "مكُ
 خاه الشففففركذ وخاه النعمذ النإىل . هباه احشففففيئذ الواقدي صففففار لنا ي ولة (7: 10) ب 

(. وجت،فففففففففففففففد ا هن وقده   ي غي اإلرايي الثالوثيذ الواقدي 2: 5رو "حنن وي ا مقيمون" )
يقوب هب كل  لا الن جتعل كل  قنوب شففففففففريكات هاإلرايي واح،ففففففففري   العمل الواقد ل ثالوث ا

  قنوبخ ق،ب متايز األقاني .

حنن   نع ِّ  هُا،فففففففففففففد اآلب  و جت،فففففففففففففد الروح القدوس  وإمنا نؤكد  ن  -107 
شفركذ الثالوث الواقد   العمل الواقد هاإلرايي الواقدي خو الا  يؤكد شفركذ كل  قنوب   

 العمل اإل ي الواقد.

  اإلرايي الواقدي  وكالك وخكاا   ندما جت،فففففففففففففففد ا هن  ظلَّ اآلب معب هاا 
الروح القفدس  يضفففففففففففففففات. واإلرايي الواقفدي جتعفل متفايز األقفاني    ا،وخر خي ال،ففففففففففففففافب   
مصففففففط حا  وك ما  اآلهاء الرسففففففل مثل: "خكاا  قب اض العامل قىت هال اهنب الوقيد" 

هففا،وخر. وخكففاا  ففب  ن نف    ن نففداء  واقففدخ  إرايي هففال واقففدي لثففالوثخ  (.16: 3)يو 
(  خو لا  نداء الروح القدس  وجواب اآلب: "خاا 4: 4ا هن: " هَّا  ي ا اآلب" )َال 

 (.17: 3مي خو اهين ا ايب" )
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 شركتنا في المسيح بالرلح القدس هي النعمة اةلهية

حنن نشفففففففففففرتي   كل  ريا  الالخو  الن  أ ِ ن ي لنا   جت،فففففففففففد الرب  -108 
 ا ي،وع اح،يا  اإللب احُا،د.وموتب وقيامُب     ما    نب لنا رهن

 مالا كاني قالُنا )كاشرخ( قال جت،د الك مذ اهن اض؟ -109 

كان  صفففففففل   قُنا     هشفففففففريُنا خو العدب  وكاني صفففففففوري اض الن وأِخا ي آليب  
ُب ي من ش ن اإلن،ان و  طي لب مكانذت   اخل يقذ وجع ع  وف  األول خي النعمذ اإل يذ الن ر  

(. كاني اإلن،ففانيذ القدنذ الن 8سففيد كل الكائنا  ق،ففب ك ما  احزمور )راجع مزمور 
نث  ا آيب وكل هنيب تقأ   ى قاوذ الوجوي ق،فففب صففففوري اض ها سفففُمرار   الشففففركذ مع 

ذ طاع   الشفففففففركذ يعيد الطايعاألصفففففففل     اض. والوجوي ق،فففففففب الصفففففففوري يعين  ن    انق
ب العدب سااإىل الا  جاء  منب. و دب  ويي اإلن،ان  مصدرخا     العدبإىل اإلن،انيذ 

األول واأل ري خو  ن اض   يندب   ى  طيذ  و موخاذ يعطي ا  و و يع   م،ففففففاقات هكل ما 
لعدب  هل اإىل حيدث ل   يقذ. خاا خو سففر ا،وي والصففالح اإل ي؛ ألن اإلن،ففانيذ مل تعد 

ظ ي   الاقاء ه،اب صالح اض ورمحُب     ه،اب هقاء الصوري اإل يذ وينا  َر  احو  
 ِّ    وخي ال،ففففيايي الن تؤول لب  ندما يأ،ففففواخلطيذ وسففففيايي الشففففيطان   ى ا،نس الاشففففر 

   دي هالشففف وا  و يا   األرواح الشفففريري. وخكاا  والن صفففار  مقيَّ اإلن،فففانأ إرايتب ا ري
  هل تع دتنا يائمات (1)ا نقضففففففففففاءإىل كما نقول هاسففففففففففُقامذخ  رثولك،ففففففففففيذ: "مل ترتكنا  نك 

 ه نايائك القدي،ني" )القداس الااسي ي(.

وخاا يعين  ن اإلن،فففففففانيذ تركي اض  ولكن اض مل يرتي اإلن،فففففففانيذ تركات  هديات؛ ألن  
الا   أ ا  منب. وخكاا  العدب  مصففففففففدر   ق ا األول إىل خاا يعين  ن تعوي اإلن،ففففففففانيذ 

                                                           
ايذ". الن إىل يصاا ترمجذ خاا النص: "مل ترتكنا  نك  mpekxanومع الفعل  aebolا نقضاء خو الك مذ القاطيذ  (1)

 ات.خكاا مل يكن انفصال اإلن،انيذ  ن اض انفصا ت تامات و هدي



45 

 

 كان اإلن،انأ مم، ك ات هنعمذ الاقاء َر  سقوطب     نعمذ الصوري اإل يذ.

وقد  قياي األناياء القدي،ففففني. وجديرة هنا  ن نقأ هرخذت ولو قصففففرييت  ند -110 
 و جديدات   ى ن،فففففففل آيب  هل كان اهن سفففففففاب اهن  ات يكن إهراخي  َريا   وملاض إهراخي  ي ا

(  وي ي إهراخي    هالي الك دانيني  و رج مع  شففففففريتب وقال لب 37  1: 11 تارح )تك
" )تك  (. ومل يكن إهراخي  هال 2: 12الرب: " جع ك  مذت   يمذت و أهاركك و أ  ِّ  امسك 

  طيذخ   و كان َرياات  ن الداء القدل  هل كان مث نا  وخو ما يع ِّ  نعمذ اض.

 ا يكل  ومل يط ب خاه الرؤيا و  كان م،ُحقات   ا ا،نوي    ور ل  شعياء ربَّ  
وصفففففرا من إق،فففففاسفففففب هنااسفففففذ ق اب: "ويل ن إ  خ كي  هل كان   ا يكل ور ل الربَّ 

(. و ندما 5: 6أل  إن،ففففان جنس الشفففففُني و نا سففففاكنة هني شففففعبخ جنس الشفففففُني" ) ا 
 .(7: 6ا رتف مطيئُب  نأزِع  إمثب وكفَّر الرب  ن  طيئُب ) ا 

(  ومل يكن موسففففى 14 - 11: 2وي ا الرب موسففففى هعد  ن قُل احصففففر  ) ر  
 (.4 - 1: 3) ر  يص ي  هل كان ير ى َن  يثرون

 ُ ا األناجيل احقدسففففففذ   و ي وي شففففففاول ومالا نقول  ن ي وي الرسففففففل الن سففففففاَّ  
لرباخني ا؟ كل خؤ ء خ  ف  وخو   طريقب  وفففففط اي الكني،فففففذالطرسفففففوسفففففي القاتل وايدِّ 

ا يففذ احؤكففدي الن تأ ِ ر لنففا نعمففذ اض الن "مل ترتكنففا"  والن ت  ر من آن آل ر تؤكففد لنففا 
 يفاذ اض ل انس الاشر .

ولنفس ال،ففاب تأنشففد الكني،ففذ وت،ففاا نعمذ اض هعاارا خ رسففوليذخ وإ يذ  -111 
لا  سفففقط. نا اقائ ذت: "كراعخ صفففاحلخ سفففعيي   ط ب الضفففال. ك بخ ققيقيخ تعاي معي  

 ا ياي.  ني الا   رسفف ي ن األناياء من  ج ي  نا احري إىل احؤييذ  رهطُين هكل األيويذ
...  ني الا   دمي ن اخلالص حا  الفي ناموسفففك  كنورخ ققيقيخ  شفففرقي ل ضفففالني 

ري العاروني  )القداس الغريغور (. "َو
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اشففففر. مل ه،ففففاب  طيذ الخاه خي إ النا  نعمذ اض    تقأ و  متُنع  ن الع 
ا يائمات  وكما الُماب  هل كان نور يفاُب اإل يذ يشفففرق وينإىل وحقات مل يرتكنا اض ومل يروضفففنا 

 مع كل الاين مل يُوور    الكمال الاشر . لنر 

 ما هي  اية النعمة اةلهية؟

إلا كففانففي َففايففذ اإلنففان خو اخلالص  وففإن اخلالص حيُو    ى ثالثففذ  -112 
صففففففاقا ا نعمذ الُاين وما ي :َفران اخلطايا  والثانيذ يخ :سففففففاسففففففيذ: ا قيقذ األوىلققائ   

ان وخي نعمذ مرياث اح كو . َفر   القيامذ وا ياي األهديذ :من  طايا ومواخب  والثالثذ
اخلطايا ليس وقط العفو  هل جتديد الطايعذ اإلن،ففففففانيذ الن سففففففقطي ّي سفففففف طان احو  

عمل اإل ي الا  يعاز  نب الناموس. ونعمذ الُاين خي الن وشفففففففففففففففاء خاه الطايعذ خو ال
اين ه،ففففففففففاب رتاذ الُإىل تروع اإلن،ففففففففففان من رتاذ العاد ق،ففففففففففب الطايعذ اح  وقذ من العدب 

تب   وخي شركذ نعمذ   هنوتب لحب  وخي الشركذ الن صار  لناسو ا هنالشركذ   طايعذ 
ا  َد وكرامذ لإىل ل الناسففو  ّوب  ه،ففاب الُا،ففد وه،ففاب اّايه هالخو  ا هن  وخي

  تغيري. و  امُزاج و  ا ُالطو زي ا هن الوقيد مع هقاء الطايعذ اإلن،فففانيذ كما خي هدون 
     وه،ففاب رتاذ الُاين نال اإلن،ففان مواخب الشفففاء وإ راج الشففياطني  ومعروذ اح،ففُقال

ريخا من احواخب الن   ختص الاشففففريذ ق،ففففب الطايع منا إالعدب  و  ذ اح  وقذ منالناوي  َو
: 3ف  ختصففف ا ق،فففب نعمذ رهنا ي،فففوع اح،فففيا الا  يعطي " كثر مما ن ن  و نفُكر" )

يامذ الن وخي الق  وه،فففاب قيامذ الرب نالي الطايعذ اإلن،فففانيذ القيامذ من األموا  .(20
   اذ احو َب لنا   اح،ففففففيا  ألنب لو  ن لنا قدري   ى هل توخ      من ك حنن شففففففيئات من ا

  ا صففرنا  دني احو   ولكن موتنا يؤكد لنا  ن قيامُنا خي هقوي ا ي من هني األموا نَّ لكأ 
رهنا ي،ففففففففففففوع. وخكاا  يضففففففففففففات  ب  ن نعُقد ه ن ا ياي األهديذ ومرياث اح كو  ليس من 

 نا.هل خو  طيذ اض   اح،يا ي،وع ره  س طان لنا ق،ب الطايعذ اح  وقذ من العدب

ين  الغفران والُاديد  الُا -ها ّاي هاح،ففففففففففففففيا-ه خي َايذ النعمذ  ن ننال خا 
القيامذ وا ياي األهديذ  و ن يعاي تكوين و    اإلن،فان ليكون صفوري ل م،فيا ي،فوع رهنا  
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ورتنا واشففرتي   صفف  وخو ليس ق،ففب صففورتنا من ج ذ  خوتب  ولالك حنن   ى صففورتب
 رتاذ هنوتب.إىل لكي يروعنا 

 النعمة اةلهية:مما  

 لا إىل النعمذ خي شفففففركذ الصفففففوري   األصفففففل  وخاا   حيول الصفففففوري  -113 
العطايا الن وتدوب ه ها  ُالفألن خاا يعين  ايذ الشففركذ. والشففركذ تاقى  ؛جوخر األصففل

تنا ا اإلن،فففانيذ من اح،فففيا ي،فففوع رهنا. و ري مثال   ى خاا خو ال،فففر اإل ي الفائ   سففر 
  ن كل ج،فففد الرب ونشفففرب ك سفففب هكل يقني  لكي نثاي ويب وحنيا هب وويب الشفففكر. حنن
    قنوب الك مذ احُا،ففففد. وخكاا حنن نشففففرتي   األسففففرار    صففففل ا يايإىل ولكي نعوي 

وند ل َال النعمذ وناقى وي ا. حنن صففففففففففففففوري   ألننا هباه الشففففففففففففففركذ ننال اخلالص ؛اإل يذ
إل ي خي هالضففروري إن،ففانيُنا     هضففروري جت،ففده ااح،ففيا  وخاا خيص َد إن،ففانيُب الن 

الا   ألنب   ا ؛واّايه هنا  ندما ت نس. وخكاا جار النعمذ خو   جت،فففففد الرب ي،فففففوع
لا    اه ونالي ويب اإلن،فففانيذ ايد ا  لنا يون اقُياج  و وفففروري  هل مبحاذ وائقذ ل اشفففر

ا ولالك تقاوم ا هضفففففففففراوي  ندم  ألن ا رطقذ األوطا يذ   تف   معىن الشفففففففففركذ .ناسفففففففففوتب
  هاوهان الناسفففففففففففففو    الالخو  مثل لوهان قطري الع،فففففففففففففل    ر من وتع ِّ  ا ّايتنكر 

إلن،ففان   تقاوب َد ا  ا ّاي   الن،ففطوريذ  ندما تنكر   احاء. و  ُ ا الن ولد  قا  ا
  وجتعل ننيالواقد اث ا هنوهالك جتعل   أل ا تفصفففففففل الناسفففففففو   ن الالخو  ؛اح،فففففففيا

ل من ن تنا   م   خيصب  ات  قنوميشففففركذ اهن اإلن،ففففان   اهن اض خي شففففركذ نعمذ ولي،ففففي اّايات 
ال،فففماء وصفففار هشفففرات مث نا. وإلا كان إنكار هقاء الناسفففو  ي دب النعمذ  ووصفففل الناسفففو  

ن إُم،فففففففك هاإلنان األرثولك،فففففففي ونقول  ن الالخو  ينكر َد اإلن،فففففففان  وإننا  ندما ن
ا حندي َال وإنن  جعل  خوتب واقد مع ناسففففففففففففففوتب هغري ا ُالط و  امُزاج و  تغيريالرب 

لكي   هناالنعمذ اإل يذ الن تعطى لنا لكي ناقى هشففرات ننال صفففا  الناسففو  احماد   
 (.29: 8رو يكون خو ققات "هكرات هني إ وي كثريين" )

و  انُقا ت   ُب اإل يذ ندما جت،ففففففد الرب مل يكن جت،ففففففده ّو ت   طايع -114 



48 

 

ُقر وخو نب  ندما جت،فففد "اوإالالخو . وخكاا يقول الرسفففول هولس إىل لطايعُب اإلن،فففانيذ 
 وما خو وقر الناسو ؟ :   صار   وقر الناسو . خنا  ب  ن ن، ل  الغين"

 وخو يعين هالضففففففففففففففروري  ن اإلن،ففففففففففففففان كائن هإرايي اض وهاقخ   اخل   من العدب -1
 سفففقط    لب  هل  نب  ندما اشفففُ ى الوجوي اخلاص ات   و  وجوي  اصفففق،فففب م،فففري اض

 .من وريوس النعي   ألنب  راي  ن يكون مثل  القب ي  رِ  طيذ اشُ اء  ن يكون مثل اض  وطأ 

ل و و   ن ك  ن حيدي مصريه هنف،ب  ه  وإلا كان اإلن،ان ياقى هإرايي اض -2
إلا شفففففففففففففاء الاقاء الا  خيُاره. و  حيديه لب اخلال  الكرل      نب   ن ك  ن حيدي هقدراتب

األهد  ينال الاقاء األهد  من اض كعطيذ  وخي العطيذ الن    ني لنا إىل اإلن،ان  ن حييا 
   اح،يا ي،وع رهنا.

و و   ن ك  ن ينفصفففففل  ن اض ويصفففففاا   األهديذ وإلا نال اإلن،فففففان ا ياي -3
 ن اض   م،ُقلة       ينال النعمذ لكي يصاا لب وجوية   "واجب الوجوي"  "لا  ا ياي"

  ن اض خو لا   طيذ اإلن،ان األول. ا سُقاللألن 

ت ل      خكاا النعمذ شفففففففركذ  والشفففففففركذ تعين الُمايز الُاب ق،فففففففب الطايعذ -4
  مت ك  ك  قدوي ومميزا  وصفففففففففففففففا  الطايعذ    وقذ مُمايزي  ن الالخو الطايعذ اح 

ن إيقول  ن و تصفففففاا خي اض. وخكاا يوجد ورق كاري هني م     ن تصفففففاا  خوتات   اح  وقذ
كو 1" )يكون اض الكل   الكل"لكي  :والُع ي  الرسفففففففون الا  يقول  الكل يصفففففففاا اض

   مصفففففففففففففففدر ا ياي والوجوي   يصففففففففففففففاا اض الكل  ألنب   قياي الدخر اآل  ؛(28: 15
 وا ركذ لكل الاين نالوا هالفداء قياي ومرياث النعي  األهد .

 طبيعة الصالق؟إلى ما الذ  يمنع تاو  طبيعة المصلوق 

اإلن،ففففان من العدب  وخاا      ِ ق،ففففب الُع ي  الرسففففون األرثولك،ففففي   أ  -115 
العدب. و    اإلن،ففففففففففففففان من العدب يفرض قدويات   ى  وخو  معروفة  يعين  ن لب  صففففففففففففففلة 
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 الطايعذ اح  وقذ وخي:

 قد الاقاء هاإلرايي واح،ري اإل يذ. -1

وخاا يعين  ن   قد الوجوي ق،ففففففففب الصففففففففوري اإل يذ الن   طيي لقن،ففففففففان -2
وري وخي جتديد الصفففف         اإلن،ففففان ق،ففففب صففففوري اض  والنعمذ الثانيذ  النعمذ األوىل

الوقيد احُا،د  وخو األمر الا  حيدي لقن،ان الاقاء  ا هنيذ لُكون ق،ب صوري اإل 
   رل َري الصفففففففففففوري اإل يذ الن صفففففففففففوريخ إىل و و   ن ك  ن حيول كيانب   ق،فففففففففففب النعمذ

،ففقط   و  صففوري اض ق،ففب ا ُيارهإىل ب اإلن،ففان األول الوصففول   طيي لب. وقد جرَّ 
قاء ق،فففففب هنعمذ الا  لبوالفقر الا  كان ي،فففففُطيع  ن حيوِّ    وجد الفراغ والعاز   احو 

هدايذ  من الالخو   والعاز خو ا مُالءإل يصففففاا الفراغ خو هدايذ الشففففركذ     صففففوري اض
الُ مل والصفففالي ل اقاء ق،فففب صفففوري  القب  والفقر خو هدايذ الغىن مبواخب و طايا الروح 

 آلب.م ا ض االقدس كإلب ل   يقذ احن وري يقدِّ 

ول العاز   لوخذخ شففففففففف وي  أ إىل وُحول الفراغ   وخكاا جاء ال،فففففففففقوط ىل إكالهذ  ّو
ول الفقر    تصفففففففففور ما  يالء والُماي كربياء الوجوي واخلأ إىل  ط ب قوي لاتيذ ناهعذ منب  ّو

القول الروقيذ نف،فففففففف ا  وثنائيذ ا،،ففففففففد  احنالل  ن ك. وخكاا ي ل و،ففففففففاي احو      
يات ر اإلن،ففان  ن ما يريده  ق  و،ففد وقدي الكيان اإلن،ففا   ندما تصففوَّ ألن احو   ؛والروح

  و قىت من الكون  و،فففقط العقل   نكن  ن ينالب من ج،فففده  و  ج،فففاي اآل رين
ّول الفكر من    تصففففففففورا  و وخاب ما   وجوي لب    الشففففففففر  وه،ففففففففقوط العقل 

ار يفكر هل صففف  كان يفكر قال ال،فففقوط   مل يعد اإلن،فففان يفكر كما    احو إىل ا ياي 
 ر ا ر قايرة ألن الفك ؛كاري  ا ثننيّي سفففف طان وسففففيايي احو  و وخاب الشففففر. والفرق هني 

و و    ما الفكر اح،ففففففففُعاد ل مو  .يون  ناء    ى تصففففففففور وإيراي ا   وقاول نور اآلب
 قد   ني هنعمذ اإلورا  لكي يفر  النور من ال  مذ.

 ركذ ص واتك ه صفرونيوس يط ب   


