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 إسقاط عالقة الثالوث باإلنسانية في االبن والروح القدس،

 ماذا يعني؟

 

اقـملسـكــ ال ي زـلاحي تـظ ب قلقــ" "كـتر ا المـع املقــدس"،  -علـى موقعـه الرمسـي  
الالهـويت األاحي  -رغم اجود نيـفال األن ــ رافـئيـل، فهـو زهـوى مجـع األلقــب: الرجـل الثــين 

زقــوحي األن ـــ قيشــوي  - ضــعـف العقــوحيإيَّ  زصــدقهـالرجــل احلدزــدي، األقـــب أخــرى ي  -
 شر أقـنيم هلم ط يعـال ااحـدة مثـل أقــنيم أن أحد أخطـء جورج ق ـاي هو: "ايدعـء قأن ال

 الثـلوث".

قســًء علـى ذلـك  -لتسسـي يف عصر فقدان اهلوزال اكـيـدة اجلهـل قـلظسـليم اط عـً ا  
 الصغـر االرعـع: زـه إحسـ أقـنيم ... أمعقوٌحي هذا التالم؟!!! كوف زصرخ -

 ضاع من الهوية؟ي ذال ما

أكـــقطت اللغـــال املعـصـــرة  ع ـــا "إخـــوة الـــرب" علـــى ال قـــراء ااملعـــوززن فقـــط.  أوًال: 
 ســمع هــذا اللقــ" اآلن زقـــحي يف التســـئس قــال متييــل، يف حــني أن الــرب ن ســه هــو الــذي 
اكظمدم هذه العالقال احلميمـال يف قشــرة القيـمـالإ إذ زقـوحي ملـرا الدليـال: "اذهـيب إىل إخـويت 

)، ٢٩: ٨اصـر الرب هو "ال تـر قـني إخـوٍة كثـازن" (را ، )١٧: ٢٠ويل هلم ..." (زو قا 
فهو األخ ال تر الذي ي جيـهر أحٌد قإخوَّ ه لسـ ألنسـ أفرزنـه قعيداً امألنـ ال ـراغ الـذي  ركـه 

 .مثلسـقأشمـٍص هم قشٌر 
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: ٨ - ١: ٧ - ١٣: ١ااألخــــوة  ع ــــا مظــــوا ر عســــد ركــــوحي املســــيح قــــولس: (را  

: ٢ - ٢٦: ١ - ١٠: ١ - ١: ١كـــــــــــــــور   ١ - ١٠: ١٤ - ٢٥: ١١ - ٣: ٩ - ١٢
١٢: ٧ - ٦: ٦ - ١١: ٥ - ٦: ٤ - ١: ٣ - ١(. 

 ٢: ١غــال  -١: ١ وركــ  ٢اإذا اخرتنــ اقظ ـكـــً ااحــداً مـن كــل الركـــئل لوجـدنـ: ( 
 ١ - ٣: ١ ســــــــــ  ٢ - ٤: ١ ســـــــــ  ١ - ١: ١كولــــــــو   - ١٢: ١يف  - ٢١: ٦أف  -

 .)١فل  - ٢١: ٤ يمو  ٢ - ٦: ٤ يمو 

 ١: ٣ - ١٧: ٢ - ١٢: ٢ - ١١: ٢ايف قــــقي أكـــ ـر العهـــد اجلدزـــد: (عـــ"  
ـــــــع  - ٢٣، ٢٢: ١٣ - ١٩: ١٠ - ١١: ٨ - ٥: ٧ - ١٢١: ٣ -  ٩: ١ - ٢: ١ز
- ١٠: ٣ - ١: ٣ - ١٥: ٢ - ١٢: ٢ - ٥: ٢ - ١: ٢ - ١٩: ١ - ١٦: ١ - 
 ٩: ٢زــو  ١ - ١٠: ١قــط  ٢ - ١٢: ٥قــط  ١، اقـــقي األكــ ـر: ()١١: ٤ - ١٢: ٣
 ... إخل). ١١: ٢ - ١٠: ٢ -

 )٢٩: ٨كر بين إخوة كثيرين (رو المسيح البِ 

جـــــء الظسســــد بــــذه احلقيقــــال اجلدزــــدة الــــيت أعثــــرت األرزوكــــيني احــــدهم. هــــؤيء  
اهلراطقــال قتــل مـــ حتملــه التلمــال مــن عــداء لشــمص الــرب قـــلوا إ�ـــ  عــين أن الــرب خملــوٌق، 

تــر"، طلــق عليــه لقــ" "ال ِ عــل األكــ ـر  ُ التــن  ســـُزحي الــرب اقــن اهللا اجتســده هــو الــذي ج
ــــذلك زقــــوحي أثسـكــــيوس العظــــيم: "ُمســــَي قتــــراً قســــ " الظســـــُزحي للمليقــــال اصــــاار ه أخـــــً  ال

سشـــيد ال). ايف فقـــرٍة   شـــ ه ٩٨، راجـــع الرتمجـــال العرقيـــال ص ٦٢: ٢رزـــوس ألتثـــازن" (ضـــد 
ـعاذات  شـــر الركـــل سـكـــيوس ثـلـــث عثيهـــويت خــــص يف الركــــلال إىل الـــوثسيني زقـــوحي أ إزقـــ

 قتل حق عن اآلب:

از قى التون كله قواكطال التلمال ... "هو صـحلٌ ازسود على اخلليقِال  
الذي هو اهللا ن سه لتي  سظسا قه اخلليقال احتت قيـد ه ا ر ي هـ قواكطال 
التلمال،   قى اخلليقال ثـقظال أل�ـ  شرتك يف التلمال الذي من اآلب االيت 
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يف الوجود حىت ي  عـين، مـ ميتن أن أُعيست قواكطال التلمال لتي   قى 
تدث هلـ أن  سقط يف عدم الوجود إن مل ت ظهـ التلمالإ ألنه هو "صورة 

، ٤١(فصل  )"١٦ - ١٥: ١اهللا غا املسظور قتر كل خليقال ..." (كولو 
راجع أزضـً الرتمجال العرقيال  - ط عال جـمعال أكس ورد ١١٤راجع السص اليونـين 

، ٢٠١٣. جوززف فلظس، انشرهـ مركل اآلقـء قـلقـهرة اليت أجنلهـ داجلدزدة 
 .)١٣٣ - ١٣٢ص 

، التــن املعــىن األاحي هــو إلوهيــال التلمــال، ااملعــىن الــذلك تمــل اللقــ" عــدة معـــنِ  
الثـــين هــو جتســدهإ ألن جتســده ي تقــق لســـ شــيئـً قــدان إلوهيــال التلمــال. امــن خــالحي هــذا 

 خلليقال:ايقظ ـس زظهر لسـ أن التلمال جتسد لتي زعطي ا

 * ال قـء يف الوجود. 

ــ *  س ققـــء اخلليقــال أن  ــدقا الظسســد جعــل ايقــن "ال تــر"إ ألنــه جـــء لتــي زؤكِّ
 - ٥٧٣: ١غرزغورزـــــوس السيصـــــي: ضـــــد أنوميـــــوس  - De Decretis(راجـــــع أثسـكـــــيوس 
 ٦٢جملــــد  ٢: ٣ذهــــيب ال ــــم: عظــــال علــــى كولوكــــي  - ٥٠ - ٤٩: ٨هــــيالري: الثـــــلوث 

 .)٣٢٠ - ٣١٨عـمود 

 ذا سقطت أخوَّة المسيح الرب لنا؟لما

ت فيهــ لغـال التسسـيال ثـالث مـرات مـن اليونـنيـال  جـء هذا قس "  وايل عصورٍ    غاَّ
إىل الق طيـــال، امـــن الق طيـــال إىل العرقيـــال، ثـــالث لغــــت ي زوجـــد قيـــسهم صـــلال. اجــــء عصـــر 
ر  ــدما الــرتاث يف غــلاة ال ــرس ملصــر، ا ــاله ال ــظح العــريب، مث عصــر قهــر لتــل شــع" مصــ

األ ـراك العثمــنيني،  -املمـليـك  -الع ـكـي  -اليس لألق ــط فقـط يف ظـل احلتـم األمـوي 
 يف عصــر حممــد علــى مؤكــس مصــر احلدزثــال، امــع هــذا جـــء امل  عــرف مصــر ايكــظقرار إيَّ 
 - ١٩٦٧ - ١٩٥٦ - ١٩٤٨مث احلـــراب املظواليـــال  ١٨٨٢ايحـــظالحي الربزطــــين يف عــــم 

 ـ آثـر كل يال على حيـة مصر اعلى كسيسال مصر؟،  لك احلراب اليت كـنت هل١٩٧٣
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 اانقطعت الصلال قـلرتاث قس "  غاُّ اللغال. 

م حوصرت فيـه التسيسـال املصـرزال حصــراً  ٤٥١ط عـً ك ق ذلك انقسـٌم خميف يف  
نـــ يف ن ســيـً قــإطالق لقــ" "أصــحـب الط يعــال الواحــدة" (املونــوفيلزني) الــذي ي زــلاحي زطـرد

دي قـلتظـقــــت الالهو يـــال ئـــرزخ كظـقـــال هـــذه الســـطور. احصــــر عقـالتظـــ" احلدزثـــال حـــىت  ــــ
ضد كسيسـال مصـر، اقـأقالم املشــها مثـل زوحســ الدمشـقي، مث اهلسـوم الشـرس لإلركــليـت 

 .... اإلجنيليال االتـثوليتيال اقظداًء من القرن الثـمن عشر

ادارت معـــــــرك ك ــــــاة يف التظــــــ" ااملقـــــــيت ي كــــــيمـ يف القــــــرن الظـكــــــع عشــــــر  
 ــدما التسيســال معركــال لعشــرزن، اي  ــلاحي دائــرة حــىت اآلن. العــل أخطــر هــذه املعـــرك هــو اا

 -الق طيــال مــن الــداخل قــأكرب حركــال   شــا زقودهـــ د. القــس كـــمح مــورزس، ازشــرتك معــه 
  ١٥٠تإ أل�ــم قـــهلسوم علــى مـــ زلزــد عــن عــن جهــٍل ا عسُّــ أكـــق القعــض  -قتــل أكــٍف 

الوحيــدة الــيت  ســظحق القــراءة، جبـنــ" مـــ صــدر  كظـــب لــألب مــىت املســتني، هــي التظــ"
مــن مركـــل اآلقـــء املـــظهم الثــــين قأنــه زظ ـــع األب مــىت املســـتني، مث اهلســـوم علــى كـ ـــ" هـــذه 

عـم األن ــ قيشـوي، ي جيـد الشـ ـب الق طـي كـوى ز " حسـ" السطور "الذي زدزر التسيسال
ـاحي القيـــــم حــــىت مل تــــ عـمـــًــ  ٢٢اهلســــرة الصـــــمظال. العــــل كــــتر ا المــــع املقــــدس خــــالحي 

قإحصـئيال عن عدد الشـ ـب الـذي هسـر التسيسـال الق طيـال األرثوذكسـيال يف صـمٍت مط ـق، 
ا ــرك الصــراعـت حــوحي املواهــ" ااألقســوم، ا ســـاحي نـكــوت املســيح ي يهو ــه، مث العظـــت 

 .، ي حوحي اخلا االشر (ال رق ك ا جداً)السيئال اليت  دار على احلالحي ااحلرام

ال ــــحثني مـــن التـثوليـــك أن عـــدد الشـــ ـب الـــذي زـــرتك التسيســـال  قـــدَّر أحـــداقـــد  
شــمص زسضــم إىل التسيســال اإلجنيليــال، اأن حركــال اهلســرة  ٢٠٠٠الق طيــال كــل كــسال زقـــرب 

 تــــد  تـــون حمصـــورة يف املـــدن التـــربى القــــهرة ااإلكـــتسدرزال، اإن كـنـــت قليلـــال يف القـــرى 
 امراكل الوجه الق لي.
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لظســـحي مــن اخللقــال اجلدزــدة الــيت جـــء بـــ "ال تــر"، لقــد جتمعــت كــل هــذه العوامــل  

اأصــ ح احلــدزث عــن األخ ال تــر مبثـقــال هرطقــال، أا موضــوعـً زثــا ردة فعــل  ســـحي مــن  ــدقا 
 جتسد الرب ن سه.

، اجــــء أب راهـــ" ليأخـــذ أذكـــر أنـــين كســـت يف ززــــرة ألحـــد أدزـــرة اادي السطـــران 
نصي ـً ك ـااً مـن القرقــن: "كـرتَّ خـاك الربكال قعد القداس، اقـحي لألب التـهن الذي أعطـه 

زـــ اقــن اهللا"، فـــنلعج األب التـــهن، اقـــحي للراهــ": "أنـــ ي أحــ" اهلــلار، ألن اهلــلار مــوش 
يف هذه األمور". فقـحي الراه": "إذا كسـت أنـت مـوش اقـن اهللا، ااقـف ليـه عسـد مـذقح رب 

مـن التسيسـال، اق ـل  القوات؟". اهسـ جـء أحد املظوحدزن امهس يف أذن الراه"، فـنصرف
أن خيطــــو قرجلــــه عظ ــــال قـــــب التسيســــال قـــــحي لــــه املظوحــــد: "إن هــــذه اللغــــال اهــــذه امل ــــردات 

قد غـقت من الوعي، حنن حقـً أايد اهللا، اهذه هي هوزال اخللقـال اجلدزـدة، لتـن  ااأللقـب
أقونـ من الطقس القدا، موش عـرف كده. فقـحي الراهـ": "لتـن أنــ أقـدم مسـه يف الره سـال، 

 ـ أنـدي على أي راه" أقوحي له زـ أخ، اأحيـنـ زـ أخو الرب، زـ اقن اهللا".املَّ 

شـغل الـ عض الشــغل أصـ ح لـذلك هسـ ظهرت احلقيقال. حنن خنـف من السعمـال، ا  
اخنسـر حنـن قسو ســ هللا  ،جترزد السعمال احصـر املسيح يف متـنه لي قى هـو احـده اقـن اهللاهو 

سســــيال ط قـــــً إلعــــالن اإلجنيــــل: "أمـــــ كــــل الــــذزن ق لــــوه اي   قــــى هــــذه ال ســــوة يف اهلوزــــال الت
أعطـهم كلطـنـً أن زصـااا أقســء اهللا، أي املؤمسـون قـمسـه الـذزن الـداا لـيس مـن دم اي مـن 

 .)١٢ - ١١: ١مشيئال جسد، اي من مشيئال رجل، قل من اهللا الداا" (زو 

انظســـب شــريف، الــذلك مل زق ــل األن ـــ شــسودة الثـلــث هــذه ال ســوة، ااعظربهـــ جمــرد  
فهــي ليســت شــركال يف قســوة ايقــن، خوفـــً مــن الشــركال يف الط يعــال اإلهليــالإ ألن هــذه الشــركال 

 .حتدد السلطـن، قل جتعل من هذا السلطـن خـدمـً ي كيداً 
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 األقنوم والشخص

قع ـــرة "مثـل ط يعــال  هـل لســ ط يعــال ااحـدة؟ نعـم. التــن مــذا زقصــد األن ــ قيشـوي 
. ي أدري مــن أزــن أ ـى بــذه ال تـرة الــيت لـيس هلـــ اجــود الثــلوث الــذي لـه ط يعــال ااحـدة؟"

شــر. أمـــ  لازــر الشــرائط، فهــذا اخظصـصــه الــذي   ــوق فيــه علــى  يف أي مقـــحي أا كظـــب نُ 
 كثازن.

"األقســـوم" ليســـت كلمـــال عرقيـــال، قـــل هـــي كـــرزـنيال األصـــل. ااألقســـوم عرقيــــً االرتمجـــال  
 ال يسيال، مث اإلجنليلزال هي "الشمص".لعـئدة إىل اللغـت األارقيال، اا

 االسؤاحي: هل حنن أشمـص؟ 

 زظم  دما: -عن جهلٍ -ط عـً عسدمـ زظم احظسـز كلمال "أقسوم" للثـلوث احده  

 ).٢٦: ١اإلنسـن صورة اهللا امثـله ( ك  -١ 

ذي نشــرتك معـــه يف إعـــدة الصــورة يف املســـيح إىل جمــد مل زتــن هلــــ يف آدم الــ -٢ 
از ـدا  ).٢٢.: ١٥كـور   ١ط يعال ااحـدة حسـ" ع ــرة الركـوحي: "يف آدم ميـوت اجلميـع" (

"اجظــز املــوت إىل مجيــع الســـس  ١٢: ٥، اقـلــذات ٢١ - ١٢: ٥أن املطـران مل زــدرس را 
 ..."، "خبطيال ااحد مـت التثاان ...."، "صـر احلتم إىل مجيع السـس ...".

ث عــن خطــأ، فــإن مل جيــد، إذن ي قُــد مــن اخرتاعــه كــذقـً هتــذا ي قُــد مــن ال حــ 
 حىت زلصقه قـلعدا اللداد جورج ق ـاي.

ـكنالتن املسيح فيسـ، هو حظمـً أقسوم مظسسد، فهل  -٣  يف  هو فيسـ، أم أنـه كـ
هــو الترمــال  -حســ"  علــيم الــرب ن ســه-َالســسـ حيوانـــت أا كـئســـت مـدزــال، أا آيت؟ أ

)، اهـــو اجلســـد الواحـــد، احنـــن أعضــــء هـــذا اجلســـد، فتيـــف ٥: ١٥(زـــو  احنـــن األغصــــن
اي  ولــد  -حســ" قــوحي الركــوحي -صـــر الــرب رأكـــً جلســد ااحــد مســه  ولــد كــل األعضـــء 
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 هذه األعضـء أشمـصـً، قل شيٌء آخر، اي زتون هو "قتراً قني إخوٍة كثازن"؟

زتيــــال، اأنـــــ أعــــذر املطــــران ألنــــه مل زــــدرس الالهــــوت حــــىت يف التليــــال اإلكلا  -٤ 
مل زســــمع امل زقــــرأ عــــن  ــــأقسم ط يعــــال الــــرب اإلنســـــنيال  -اهــــو مل زتظــــ" إي قلــــيالً -العلــــه 

فقـد جــءت  en - hypostasisقسـ " احتـدهــ قإلوهيـال اململـص، اهـو مــ زُعـرف قـكـم 
السسـطورزال لظقــوحي قــأن املسـيح إنســـٌن لــه أقسـوم مظصــل قــأقسوم التلمـال، فهــو أقســوم آخــر، أي 

ن كإله، ااملسيح كإنسـن، الذلك جـء الظعليم قـأن الط يعـال اإلنســنيال يف : ايقلدزسـ أقسومني
قــل هــي ط يعــال  ظــأقسم قـيحتـــد قــأقسوم اهللا  an - hypostasisاملســيح ليســت أقسومـــً 
اهـذا الظـأقسم قـيحتــد هـو مصـا كـل مسـيحي  en - hypostasisالتلمـال، الـذلك هـي 

ـكمــه ســـن قســ " احتـــده قـــلرب. ا نزصــ ح مظأقسمـــً كإ أمتــىن أن زستــر املطــران هــذا لتــي حن
ــــا، فهــــو  ــــدرس املقـــــيت اخلمــــس ضــــد  -أي املطــــران  -أمـــــم القــــدزس كــــالس الت  مل ز

نســـطور، امل زــــدرس املقــــيت األرقــــع ضـــد أرزــــوس، اي قـــرأ املســــيح ااحـــد للت ــــا كــــالس 
 قطرزرك اإلكتسدرزال.

ـت اقــم لتـي مبو ـه انتظ ي هسـ قع ـرات ركوحي رب الد، إذ زقـوحي إن املسـيح مـ 
متــوت اإلنســـنيال كلهـــ حســ"  ع ــا القــدزس أثسـكــيوس: "إنســـ قــد مظســـ مجيعـــً يف املســيح" 

)، التــــن املطــــران اعظســـق عقيــــدة ال ــــداء االت ـــــرة حســــ" ٤١: ١(الـــرد علــــى األرزوكــــيني 
امقظضــــهـ أن املســيح مـــت علــى الصـــلي" لتــي زقيــدم فدزـــال يهــوت التسيســال اإلجنيليــال، 

الـذلك فهـو لآلب، الذلك ي ميتن ألحـٍد أن زشـرتك مـع املسـيح يف الصـلي".  ازدفع مثسًـ 
مثـــل كـــل اإلجنيليـــني أن مـــوت املســـيح قـصـــٌر عليـــه هـــو احـــده، اهـــو مــــ  -خطـــأً  -زعظقـــد 

زســـسله ققلمـــه يف كظـقـــه، إذ زتظـــ" كـــأي إجنيلـــي: "إذا كســــ قـــد ُصـــل سـ مـــع املســـيح يف زـــوم 
فهـل ُنصـل" معـه مـرًة ثـنيـال يف  -قـوحي الـ عضكمــ ز-الصل" حبيث مل ُزصـل" عســ قـل قســ 

: "حنــن نســـحي شــركال املــوت مــع املســيح ). فتيــف أجـــب املطــران٤٣" (ص ؟املعمودزــال أم ي
يف املعمودزال. ايف قولـه (قـولس) "صـرنـ مظحـدزن معـه" زـدحي علـى أن هـذا شـيء قـد حـدث 

مـال صـرنـ)، إنســ اقت العمـد امل زتن حـدثــً مـن ق ـل، اإي فمــ معـىن الصـاارة هســ (مـن كل
 ).٤٤حنذِّر من هذا الظعليم الغرز" ااخلطا الذي زهدم عقيدة ال داء ..." (ص 
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مـه مـن كظــب الالهـوت السظــمي عقيدة ال ـداء الـيت زســدي بــ املطـران هـي مــ  علَّ  

اإلجنيليـــال، اهســـــ ي زوجـــد فــــرق جـــوهري قــــني األن ــــ قيشــــوي االقــــس د.  قـلتسيســــالاخلــــص 
المهـ زظن أن كل شيء مت زوم اجلمعال، زوم الصـل وت ألن الصـلي" كـمح مورزس، األن ك

هـو مــ زعـين زسظهـي، ا  ي ــرخيهـو حـدث الـيس شمصــً، هـو حـدث  -عسدمهـ-ااملصلوب 
قــد اعظســـق ذلـــك الظعلــيم الغرزـــ" ااخلطـــا الــذي زهـــدم عقيـــدة ال ـــداء كــــن قــولس أزضــــً   أن

، فأحيــ ي أنــ قـل املسـيح عسدمـ كظ" قعد موت الرب على الصـلي": "مـع املسـيح ُصـل ت
، اكـــن أثسـكــيوس العظــيم حقـــً ي زعــرف الظعلــيم الصــحيح ازهــدم )٢٠: ٢تيـــ يفَّ" (غــال 
التن املسيح الرب جـء لتي زهدم املوت الذي خيـص اإلنســن، اقـد هـدم  !عقيدة ال داء

امتسيــــد (اإلنســـــنيال)  أمـــــ القيـمــــال "املــــوت يف جســــده أاًي، الــــذلك مـــــت اأقطــــل املــــوت، 
. فقــد أخــذ مـــ هــو مـئــت )٤٥: ١فإ�مـــ زــدامـن فيســـ قـلضــرارة قســ  ه" (ضــد األرزوكــيني 

ألن الــرب "قــد صـــر إنســـنـً لتــي زصــوغسـ (زُعيــد  توزسســـ) حنــن املـــئظني االلمـــنيني اجيعلســـ 
، الــذلك هــو كشــمص "كســـ حنــن الــذزن اعظمــدنـ )٤٨: ١غــا مـــئظني" (ضــد األرزوكــيني 

سحسـ فيه ألن ذلك الشمص أا األقسـوم املظسسـد لـه "، اهو كشمص كسـ حنن الذزن مُ فيه
 .)٤٩ - ٤٨: ١حضور جسدي دائم" (ضد األرزوكيني 

ــــــلراح   األن جـــــوهر اخلـــــالص يف األرثوذكســـــيال هـــــو احتـدنــــــ قـلثــــــلوث يف ايقـــــن ق
كــــيوس: "ألن الــــذزن خيلقهــــم زظحــــدان قــــه ازتــــون هــــو فــــيهم مثلمـــــ ، زتظــــ" أثسـالقــــدس

). األن اخلـالص هـو عمـل شمصـي الـيس جمـرد ٥٥: ٢زتونون هم فيه" (املرجـع الســقق 
حـدث  ــرخيي فقـط، قـل زسـوع املصـلوب الـذي مــت مـرًة ااحـدة جعـل مو ـه الواحـد علــى 

حسـ" اعظقــد اإلجنيليـني  -الصلي" هو قـوة حيــة احترزـر اجلسـد، الـيس مثســً زُـدفع لـآلب 
وس العظـيم: "فـإن جسـده (الـرب زسـوع) كــن هـو الـذلك زتظـ" أثسـكـي -ااألن ـ قيشـوي 

أاحي مـ مت ختليصه احترزره، إذ أن هذا اجلسد هو جسـد التلمـال ذا ـه. اهتـذا، إذ قـد صـرنـ 
مظحدزن جبسده قد خلصسـ على مثــحي جسـده ...، فإنـه هـو األاحي الـذي قــم كإنســن، إذ 

" (املرجــع فيــه اقــهقــد أقـــم جســده مــن أجلســـ ... هتــذا حنــن أزضـــً نقــوم مــن قــني األمــوات 
 ).٦١: ٢السـقق 
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 إنكار شركتنا في المسيح في موته وقيامته

 هتذا زشرح غرزغورزوس الالهويت  دقا اخلالص: 

 لسحظ ل قـمليالد ألنه حررك من قيود ميالدك." 

 أكرم قرزال قيت حلم الصغاة أل�ـ أعـد ك لل رداس.

قـلتلمال" (املقـلال أحرتم املذاد ألنك الذي غـب عسك عقلك اآلن  ظغذى 
 ).٧٨٥: ٣٥: جملد ٧

 مث 

"أخاًا جي" أن  صل" مع املسيح اأن متوت معه ا دفن معه لتي  
 ).٣٣٣: ٣٥: جملد ١٨ قوم ا ظمسد معه" (املقـلال 

 قل زقوحي يف عظال عيد القيـمال: 

 .قـألمس ُعلِّقُت مع املسيح على الصلي"، االيوم أنـ أمتسد معه" 

 قـألمس كست أموت معه

 م ُعدُت قواكطظه إىل احليـةو الي

 قـألمس أنـ ُدِفسُت معه

 اليوم أنـ أقوم معه

 لسص ح مثل املسيح ألن املسيح صـر مثلسـ
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 .)٣٩٧: ٣٥جملد  ٤: ١لسص ح آهلال ألنه صـر إنسـنـً ألجلسـ" (مقـلال 

 ."شع ك زطل ون قك امعك إىل اآلب" حي:و ايف قداكسـ الغرزغوري نق 

 لالهويت:ا زقوحياعن ش ـعال الرب  

"هو اآلن كإنسـن زظش ع ألجل خالصسـ ألنه يزاحي يف اجلسد الذي  
: ٣٦جملد  ١٤: ٣٠أخذه لتي جيعلين إهلـً ق ضيلال (حقيقال) جتسده" (مقـلال 

١٢١.( 

هدمها، ويهدم معها كي يالهوية التي يسعى التراث الشعبي ل
 السرائر

ـِكم غرزغورزــوس هتــذا زستــر املطــران الشــركال يف مــوت املســيح، اجيــ" عليــه أ  ن ُتــ
ـِكم معـه قــقي اآلقــء ي كـيمـ القـدزس كـالس األارشـليمي الـذي شـرح نــص  الالهـويت، اتـ

 ، إذ زقوحي:مؤكداً أن ش ه مو ه  عين عدم دق املسـما ٨ - ١: ٦ركـلال راميال 

"زـ له من أمٍر عسي" مدهش: أنسـ مل منت حقـً امل نُدَفن حقـً الن  
اإن كـن الظش ه هو قـملثـحي، التن اخلالص مت قـً.  ُنَصَل" حقـً انقم حقـً،

لقد ُصِل" املسيح فعًال، اُدِفن فعًال، اقـم فعًال من املوت، فتل هذه السعمال 
. أُعطيت لسـ حنن حىت إذا اشرتكسـ يف آيمه قـلظش ه بـ، نسعم قـخلالص احلق

ـهر ني زـ للمح ال غا احملدادة لل شر. زسمَّر املسيح يف قدميه ازدزه الط
ازظحمل العذاب لتي ميسحين هذه املشـركال أي أن أحصل على نعمال 

 ).٥: ٢٠اخلالص قدان مشقال اي عذاب" (عظال 
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 مث زضيف:

أن كل مـ حتمَّله املسيح من عذاب، حتمَّله من أجلسـ  جي" أن نظعلم" 
األجل خالصسـ، اقد  أمل فعًال ... لتي نشـركه آيمه الذلك زقني قولس 
قتل اضوح: ألنسـ إذا كسـ قد ُغركسـ معه على ش ه مو ه فستون على ش ه 

، احسسـً قـحي: "ُغركسـ معه"إ ألن الترمال احلقيقيال قد )٥: ٨(را  قيـمظه أزضًـ 
، بمعمودية موته، فسحن إذ نشرتك ُغِرست هنا)، ٨ - ١: ١٥رِكت (زو غُ 

إىل كلمـت الركوحي، إنه ي  انص ح غركًال ااحدًة معه. اأرجوكم أن  سظ هو 
زقوحي "إذا كسـ قد ُغركسـ معه يف مو ه"، قل "على ش ه مو ه"إ ألن املسيح 

ه مو ه اآيمسـ  مـت فعًال ... أمَّـ قـلسس ال لسـ فـحلـلال ختظلف ألن مو سـ ش 
كـنت ش ه آيمه، التن خالصسـ مل زتن ش ه خالٍص، اإمنـ خالصـً 

 ".حقيقيًـ 

 على املاان زذكرنـ: ٢١ايف العظال  

: ٢"أنتم أنظم الذزن "اعظمدمت يف املسيح ال سظم املسيح" (غال  
إ ألن اهللا اخظـرنـ )٢٩: ٨)، فأص حظم على مثـحي املسيح اقن اهللا (را ٢٧

 .)١: ٢١أقسـء قـلظ ين" (لتي نتون 

 اعن املاان زقوحي مـ  ذكره صلوا سـ الق طيال: 

"يف الوقت الذي ُميَسح فيه جسدك قـلدهن املسظور،  ظقدس ن سك  
 ).٣: ٢١قـلراح القدس احمليي" (

، التــن كــل هــذا جيــ"  ــدماه لتــي ي ز قــى أيٌّ مســـ اقســـً اعضــواً يف جســد الــرب 
 ، قل شيئـً هالميـً ي كيـن له.قل آلال ي شمص زظش ه قـلثـلوث
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 هدم الوحدة الروحية التي ننالها في اإلفخارستيا

 هذه الوحدة الراحيال  عرب عسهـ الليظورجيال قعد اكظدعـء الراح القدس، فظقوحي: 

طهـرًة  "أجعلسـ مسظحقني كلسـ زـ كيدنـ أن نظسـاحي من قدكـ ك 
 ألن سسـ اأجسـدنـ اأرااحسـ لتي نتون جسداً ااحداً اراحـً ااحداً".

لتـــن املطــــران الـــذي ز ــــدا أنـــه مل زســــظلم يهـــوت خدمــــال الليظورجيـــال، قــــل اكــــظلم  
 الطقس احده ي زرى هذه الوحدة، الذلك تـكمه القدزس غرزغورزوس السيسي:

حداً، أي "قـيشرتاك يف اجلسد الواحد للمسيح نص ح جسدًا اا 
 ).١٣١٧: ٤٤جسده" (جملد 

 اأزضـً: 

هو (الرب زسوع) يف التل، ازأخذ إليه التل الذزن احتداا قه " 
قـلشركال يف جسده، اجيعل التل جسده حىت أن كل األعضـء  ص ح جسداً 

 ).١٣٢٠: ٤٤ااحداً" (املرجع السـقق 

 ظ" اإلركـليـت:اعسد ذهيب ال م الذي كـن له يهو ـً اخظ ـرزـً، امل زسشأ على ك 

"جي" أن ندرس هذا السر ال ـئق، اأن ن هم ك "  أكيسه انظـئج  
عمله فيسـ، فسحن جسد ااحد كمـ زقوحي التظـب: "أعضـء من حلمه اعظـمه" 

)، اعلى الذزن نـلوا كر املعمودزال أن زظـقعوين: هو زرزد أن نتون ٣٠: ٥(أف 
ه. هذا ايحتـد زظم جسده ليس قـحمل ال احدهـ، التن عسدمـ نسضم إىل جسد

فهو زظحد قسـ فيسـ قـلظسـاحي من الطعـم الذي أعطـه لسـ كربهـن على حم ظه لسـ. 
ازلرع جسده فيسـ لتي نتون ااحدًا مثل احتـد الرأس قـجلسد. مـ أعظم 

 ).٢٦٠: ٥٩على زوحسـ جملد  ٤٦اكظعالن هذه احمل ال" (عظال 
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رب مجيعـً "إنه مل زس ك دمه فقط، قل زعطي دمه للتل لتي نش 
."... 

 مث زقوحي: 

"إن األح ـء زقدمون هدازـ ملن ت ون، التن ي زقدمون دمـئهم،  
 التن املسيح قد قرهن لسـ على حم ظه السـرزال اش قظه قسـ عسدمـ "قدَّم لسـ دمه".

 مث زشرح كلمـت الركوحي: "اخل ل الذي نتسره ..."، اققوحي: 

ملـذا أضـف قولس "الذي نتسر"، هذا التسر هو مـ نراه يف " 
اإلفمـركظيـ، امل تدث على الصلي"، قل العتس ألنه كظ" "اعظٌم مسه ي 

، امـ مل زعـنيه على الصلي" زسمح قه ألجلسـ عسدمـ ).١٢: ٩زتسر" (عدد 
على كورنثوس األاىل  ٢٤نتسر اخل ل لتي زأخذ كٌل مسـ مـ ميأله" (عظال 

 ).٢٠٠: ٦١جملد 

إنكسار الهوية باالعتداء على سري المعمودية والميرون وإنكار سر 
 اإلفخارستيا

زظهم املطران كـ " هذه السطور قـأنين أحـرض السـيدات علـى العصـيـن قـيدعــء  
قـــأن دم الطمـــث ي زـــسسس، اهـــو اإن كــــن زـــسسس حســـ" الظعلـــيم الشـــعيب الســــئد، فقـــد 

كل مؤمن يف كر اينضمـم إىل جسـد املسـيح، أي   جحد هذا الظعليم الظقدزس الذي زسـله
 .اإلفمـركظيـ -املاان  -املعمودزال 

كيــف زســود القهــر اايكــظ داد؟ قـــلظحتم يف الوظـــئف ال يولوجيــال للسســد، اهــي  
ـــسقض ـــيم الشـــعيب غـــا املســـيحي علـــى  اظــــئف شـــ ه دائمـــال ي  غيـــ" عـــن الـــوعي، از الظعل

ا مـركـت أعضــء اجلسـد الوظــئف الـيت اضـعهـ الظقدزس األقـدي الـذي ي ميتـن انظلاعـه إذ
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نيــال للســحر اأعمـــحي أخــرى ي أرزــد اخلــلق ن ســه. كـــن دم الطـمــث زؤخــذ يف الع ــدة التسعـ
شـــــرة إليهـــــ، الــــذلك جـــــءت شــــرزعال العهــــد القــــدا قتــــل هــــذه املمسوعـــــت لتــــي   ــــرز اإل

اصــ هـ ركــوحي  "الشــع""، اجتعلــه تيـــ حيـــًة مســظقلًال، اكـنــت املمـركـــت اجلســدانيال الــيت
املسيح قأ�ـ موضوعال إىل زمـن الظسدزد أا حس" دقال السص: "هي قـئمال قأطعمـال اأشـرقال 

. )١٠: ٩اغســالت خمظل ــال افــرائض جســدزال فقــط موضــوعال إىل اقــت اإلصــالح" (عــ" 
لتن جي" فرض حصـر ن سي على املرأة ااعظ ـرهــ جنسـًال، احرمـ�ــ مـن الظســاحي، قـل امـن 

ســــال لتــــي   قــــى املمـركــــال أقــــوى مــــن الســــرائر الــــيت نـلــــت بـــــ الصــــالة امــــن دخــــوحي التسي
الظقدزس، التي   ص ح العودة إىل طقوس اممـركـت العهد القدا أهم من الظ ـين اكـتىن 

عـمـــً أن زقـــحي مــن علــى املســـقر إنســـ ي نســـحي  ٤٠. لــذلك مل زتــن غرز ـــً طــواحي الــراح القــدس
منيــــت يف املســــظمع احلــــس الراحــــي كــــتىن الــــراح القــــدس، قــــل نســـــحي مواه ــــه الوقظيــــال لتــــي 

قـينظمـــء األقـــدي إىل جســد املســـيح، اهــو كـــ " القيـمــال مـــن األمــوات، قـــل ازضــــف إىل 
 ذلك أنسـ نظسـاحي نـكوت الرب فقط.

لظعلــيم الركــويل الغـئــ" عــن فتــر املطــرانإ ألن ركــوحي امـــ ذكرنـــه كـــققـً هــو شــرح  
الوصــــزـ يف فـــرائض"، أي   طـــل جبســـده "نــــموسالـــرب زقـــوحي عـــن الـــرب إنـــه ُصـــل" لتـــي زُ 

العهد القدا قرمظه، االس " "لتي خيلـق يف ذا ـه أا يف ن سـه إنســنـً ااحـداً جدزـداً صــنعـً 
). اإلنسـن اجلدزد ليس زهودزـً اي أمميـً، قل آدم الثــين الســقق علـى ١٥: ٢كالمـً" (أف 

اإلجنيليــني )، التــن املطــران مــع ٥٠ - ٤٥: ١٥كــور   ١الشــرزعال اعلــى اقــراهيم اموكــى (
زضــعون الصــلي" يف إطـــر العــدحي كمـــ ميـركــه ازعرفــه ال شــر ازسســ ون هــذا إىل اهللا ن ســه، 
ـــــد  ـــــال للعهـــــد اجلدز ـــــرب اردت يف الرتمجـــــال الق طي ـــــدى املطـــــران عـــــذر ألن العـــــدحي اال ـــــيس ل ال

meym/i  هـو العـدحي حسـ" لغـال األكـ ـر يف العهـدزن، ااحلـق أا أي احلقإ ألن احلق
ال الــيت  ق ــل رد احليــة إىل اخلطـــة. هــذا نـراه ااضــحـً مبراجعــال الــسص العـدحي هــو اكــظعالن احمل ـ

الق طـي لســ ر املــلاما الــذي زظطــقق مــع الرتمجــال الســ عيسيال، حيـث الــرب = احلــق = العــدحي = 
ـــال الصـــدق. ااخلطــــة الـــذزن زطل ـــون عـــدحي اهللا يف املـــلاما حســـ" الرتمجـــال العرقيـــال  ي املظداال

يف مواعيـده، فمــ هـو عـذر مطـران ق طـي  لاما هو صدق اهللازعرفون أن العدحي أا الرب يف امل
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 مل زدرس التظـب املقدس قلغال التسيسال الق طيال، أي اللغال الق طيال؟

أعــود فـــأقوحي إن الشــمص أا األقســـوم هــو رأس التسيســـال، اهــو زعطـــي حيـــًة حتـــرر  
الع يــد، اجتعــل مــن الع ــد شمصـــً ألن اخلطيــال تــدم كيسونــال الشــمص، احتــوحي الشــمص إىل 
ع ــد، االع ــد آلــال خـضــعال مســظعَ دة فـقــدة اإلنســـنيال، اكــل ع ــد للقــوة احم ــال املـــحي ااملتـــن 

ن اهللا ألإلنســــنيال، شـــوَّه صـــورة اهللا فيـــه الـــذلك زعظـــرب األاحي ااملسـصـــ" ااأللقــــب هـــو فـقـــد 
جــــء لتـــي خيلـــص ال شـــر دان أن جيـــدد حيــــتم مـــن الع ودزـــال لتـــي زظـــأقسموا ازظحولـــوا إىل 

التـمل الذي اكُظعِلن أايً يف املسيح زسوع االذي تيـ فيســ حمـويً إزـنــ إىل  اإلنسـن اجلدزد
اشــيال اإلجنيــل: "ألنــك أنــت هــو حيـ ســـ  أقـــنيم أا أشــمـص لتــي حنيـــ قــه حســ" كلمـــت أ

 كلسـ".

 )٢١: ١٧ليكون الجميع واحداً كما أننا نحن واحد (يو 

احدة الثـلوث التـملال االظـمال قـني اآلب اايقـن االـراح القـدس هـي  أنمن املؤكد  
نضـع املؤمسون قـملسيح للوصوحي إىل أعمق درجـت الوحدة اكمـهلــ.  إليهاملثـحي الذي زظطلع 

، انعظذر عن طوله امل ـرط، فلـم نشـأ على هذا السص الستسدريق القدزس كالس يعلهسـ  
 أن حنـــرم القــــرئ مـــن درة مـــن درر الظ ســـا االشـــرح اآلقــــئي، الـــذلك قســـمسـه إىل ال قـــرات

 اآل يال:

 الوحدة الروحية للمؤمنين في الجسد الواحد

ت ب  الميذه يف احتـد العقل ااهلدف كمـ لو   أننه زرزد إ"
عوا معـً اصـر هلم ن س ااحدة اراح ااحد هو راح احمل ال قد مجُ كـنوا 

ن  رقطهم معـً راقطال احمل ال القوزال اليت ي  ستسر لتي أا  ،األخوزال
دة مشـبال للوحدة الط يعيال قني زتمل احتـدهم ا ص ح رغ ـتم موحَّ 

ا  قى غا مسقسمال اي مس صلال اي زقوى عليهـ شيء  ،اايقن اآلب
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لعـمل اي رغ ـت اجلسد اشهوا ه اليت  قود إىل من قوات هذا ا
قل ز قى احتـدهم يف الظقوى االقداكال  األهداف،ايخظالفـت ا عدد 

اكـن "اققوة احمل ال التـئسال فيهم. اقد قرأنـ عن هذا يف ك ر األعمـحي 
 .)٣٢: ٤(أع  "ان ٌس ااحدة ااحدٌ  جلميع الذزن آمسوا قل"ٌ 

 وحدة من الروح القدس

من الراح القدس، اهو مـ زعرب عسه الركوحي  اهذا ايحتـد
جسد ااحد، اراح ااحد ألنسـ حنن " :قولس قوضوح عسدمـ قـحي

 "التثازن جسد ااحد يف املسيح ألنسـ مجيعـً نظسـاحي من اخل ل الواحد
احنن الذزن أخذنـ املسحال من الراح  .)١٧: ١٠كورنثوس   ١(

 إنص ح ااحداً مثلهم (الركل) جسد ااحد ،أي راح املسيح ،الواحد
ت ب اآلب  أنألنسـ نشرتك يف ن س الراح. اهتذا أراد املسيح 

قهم، ايف العقل ز رِّ  أن الميذه يف احدة الراح حىت ي زقدر أحد 
  unbroken singelness of mindالواحد غا املسقسم 

 وحدة على مثال الثالوث

راا ااحدًا مثل اآلب الظالميذ احتداا اصـ إنامن زقوحي 
 إرادةين ط يعال اهللا القداس هلـ  اإلرادة،اايقن يف اجلوهر، يف 

نرى ذات اهلدف الواحد  ألنسـ إااحدة، فهو ليس قعيدًا عن احلق
لسسـ مولودزن من ذات اجلوهر مثل  أنسـإيَّ  ،عسد املسيحيني احلقيقيني

 ١١: ١٧ـ ايدة ايقن من اآلب الذي هو مسه افيه" (  سا زوحس
 ).٩: فصل ١١التظـب 
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 خاصة بالكنيسة عبر كل العصور ١٧طلبة الرب في يوحنا 

 أنفيمــ هـو زؤكـد احـدة مجيـع املـؤمسني، زُـذَكِّرنـ  السـتسدرياكأن القدزس كـالس 
قــوة هــذه الوحــدة ي جتعلســـ كــوى مثـــحي، ااملثــــحي دائمـــً ي زسط ــق علــى احلقيقــال الــيت ميثلهــــ 

اهـذا هـو مــ  ،ألن ايقن مولود من ذات جوهر اآلب مسـذ األزحي أا ق ـل كـل الـدهور إمتـمًـ 
ن احد سـ  ظم يف اللمـن ا أخـذ قوتــ مـن عمـل الـراح القـدس، إف ،جيعلهمـ ااحداً، أمـ حنن

نــه ي زوجــد أامــن احــدة احليـــة املســيحيال، امتـثــل اهلــدف عســد املســيحيني احلقيقيــني، كمـــ 
لقــد عــــجل القــدزس كـــالس  ،ذات جـــوهر اآلخــر. علـــى أزــال حــــحي قيسســـ َمـــن هــو مولـــود مــن

ــ الســتسدري "لســـت أكـــأحي مـــن  ٢٢ - ٢٠: ١٧ر زوحســــ هـــذه السقطـــال قوضـــوح عســـدمـ فسَّ
أجل هؤيء فقط قل من أجـل الـذزن زؤمسـون يب قتلمــتم (الركـل) ليتـون اجلميـع ااحـداً، 

نـك أيســ لتـي زـؤمن العــمل فيـك هتـذا ليتـون التـل ااحـداً ف اأنــ اآلب يفَّ  أزهــ أنـتاكمـ 
 :الستسدريزقوحي القدزس كالس  أركلظين".

"املسيح هو قـكورة مثـر الذزن ُدُعوا لتي زُ َسوا معـً للحيـة 
"آدم  :السمـئي األاحي ألن قولس زقوحي عسه اإلنسـناجلدزدة، اهو 

 :) اكمـ كظ" زوحسـ٤٧: ١٥كورنثوس   ١الثـين الرب من السمـء" (
). ١٣: ٣" (زوحسـ اإلنسـن"اليس أحد صعد إىل السمـء إيَّ اقن 

اكل الذزن على صلال قه، يكيمـ الذزن اخظـرهم ليتونوا ركالً 
ا ـقعني له، الذزن مجعوا له مثـر نعمظه اهم قد شـهداا جمده اخدموه 

ألنه هو  إاصـراا قـلسس ال له مثـر احليـة اجلدزدة اليت جـءت قعده
). القد طل" هلم قركال ١٨: ١التسيسال (كولوكي  أي ،رأس اجلسد

ا قدزس الراح الذي كيأيت من عسد اآلب التن قواكطظه 
(املسيح)... التن ي أحد من الذزن ز حصون التظ" املوحى بـ 

نه طل" أتل الراح على الركل فقط، قل  أننه طل" أزظميل 
حيال، ألجلسـ حنن أزضـً الذزن نظ عهم انعيش يف قدازال عصر املسي
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لذلك أضـف الوكيط قني اهللا اال شر ارئيس كهسال ن وكسـ هذا السص 
قل  ،"الست أكأحي من أجل هؤيء فقط :لتي زت ح اخليـيت الغ يال

زقع  أنز دا غا معقوحي  ألنهمن أجل الذزن زؤمسون يب قتالمهم"، 
أعين آدم  ،ااحد إنسـنكل ال شر حتت عقـب الدزسونال قس " 

س مؤكِّ  ىخيطئوا يف ذلك اللمـن عسدمـ  عدَّ األاحي، حىت الذزن مل 
جسسسـ الوصيال اليت أعطيت له، هؤيء ل سوا صورة الرتايب غا 

 املمسدة،

 الصورة السمائية

من السمـء،  اإلنسـنأي  ،اعسدمـ جـء املسيح يف اكطسـ
ي  أن، جي" قـإلميـنفهؤيء الذزن ُدُعوا من خالله للرب أي الرب الذي 

 أنسـ شتيلهم حس" صور ه (املسيح). اكمـ  إعـدةتوحي قيسهم اقني 
صورة الرتايب غا احمل وقال، نراهـ يف أمثلال عدة ايف أشتـحي  إننقوحي 

خمظل ال من ال شر الذزن تملون دنس اخلطيال اضعف املوت اال سـد 
نه على أالعـمليال، إيَّ  ااألفتـراعدم طهـرة الشهوات اجلسدزال 
مـئي أي املسيح اليت  شرق قـلسقـء السقيض من هذا، نظأمل صورة الس

اقتمـحي عدم ال سـد اقـحليـة اقـلقداكال، الذلك كـن  ااإلخالص
 أنمن املسظحيل عليسـ حنن الذزن كقطسـ من خالحي العصيـن األاحي 

حصلسـ على اشرتاكسـ ااحد سـ يف اهللا،  إذانعود إىل جمدنـ القدا، إيَّ 
اقذلك مل زعد  ،لموتين ط يعال ال شر قد ُأخِضَعت من ال دء ل

ـً ألي  زصل إىل ايحتـد قـهللا إيَّ قـلراح القدس الذي  أن إنسـنممتس
زلرع فيسـ الظقدزس اخلـص قأقسومه، امن جدزد زعيد  شتيل الط يعال 

ىل إإىل اهللا ا  اإلنسـنخضعت لل سـد، زعيدهـ إىل حيـ ه فيعود اليت أُ 
 ازعلن عن لذي زعربِّ ىل الد الذي فقده. اايقن هو املثـحي اإش هه ا 
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اآلب، اراحه هو املمـثلال الط يعيال لالقن، هلذا الس " فهو من جدزد 
 قصورة اهللا امثـحي العلي. الس وسخيلق ن وس ال شر اخيظم هذه 

 وحدة على مثال الثالوث بسبب المحبة

عشر  اإلثىنلذلك زصلي رقسـ زسوع املسيح ليس من أجل 
عصر الذزن زظمستون  فقط، قل من أجل كل املمظـرزن يف كل

االظطها  قـإلميـنازطيعون كلمـت  عليم الركل، ازأخذان الظقدزس 
نه من أالذي زظم فيهم من خالحي ايشرتاك يف الراح، اهو مل زر 

 ـَُعّلم أي  أل�ـخبصوص صال ه امعسـهـ،  زرتكسـ يف شكٍّ  أناملسـك" 
 أنطرزق للرب جي"  اأيزتون كلوكسـ حنن ال شر،  أنكلوٍك جي" 

نسا فيه لتي نصل إىل مـ زسره. فمـ هو هدف صال ه؟ ليتون 
اآلب يفَّ اأنـ فيك ليتون التل  أزهـ أنتنك أاجلميع ااحدًا كمـ 

ااحدًا فيسـ. فهو زطل" راقطال احمل ال ااي  ـق االسالم لتي زصل إىل 
ايحتـد الراحي، كل الذزن زؤمسون لتي  ش ه احدتم اليت  ظم من 

تـملال ااي  ـق غا امل رتق للس وس، مالمح احدة خالحي احمل ال ال
اجلوهر اليت لآلب اايقن. لتن راقطال احمل ال اليت  رقطسـ كًال قـآلخر، 
اقوة اي  ـق ي  قوم اي  دام من ذاتـ، اهي لذلك ليست مثل 

ت ظـن  أل�مـاحدة اآلب اايقن غا املظغاة اليت هي قـئمال قذاتـ 
 أل�ـوهر، اهذه الوحدة ط يعيال احقيقيال احدتمـ قس " احدة اجل

 .قـئمال على كل مـ يف ط يعال اهللا من ص ـت

 مثال الحق، ليس الحق نفسه

، مظهر اإلهليالفهي مظهر للوحدة  ،ـ احد سـ حنن ال شرأمَّ 
زص ح مثل احلقيقال  أن Imitationللحقيقال. اكيف ميتن للش يه 
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 ،حمظواه مثل احلق ن سهزتون يف  أنألن مثـحي احلق ي ميتن  إالواقعيال
قل هو جمرد شتل، ازظل كذلك شتًال للحقيقال، مـ مل زدخل عليه 

 أننه قـدر على أختيل  أاظن هرطوقي  اإذاعسصر غرز" زشوهه، 
اقـلذات اآلب اايقن، احـاحي  ،زقل"  عـليم احدة أقـنيم الثـلوث

لسسـ مهـ لسـ على هذا السحو (حنن زربهن على نظرزظه اجلسونيال اقدَّ  أن
 أنااحدًا ألن شتل جسد كل ااحد مسـ خمظلف عن اآلخر كمـ 

مل  سصهر كٍل يف األخرى، التن احد سـ هي يف الط ع ايف  أرااحسـ
اهللا، هتذا  إرادة إمتـمحم ظسـ هللا ايف اي  ـق ااحدة اهلدف ارغ ظسـ يف 

ايقن اعلى ن س هذا الشرح هو ااحد مع اآلب أي ااحد معه يف 
فإنسـ نرفض مثل هذه السظرزال   ، ـق اليس يف اجلوهر)ااي  اإلرادة
قـجلهل اعدم ال هم، ملـذا؟ ألن األمور  انعظرب قـئلهـ مذن"ٌ  ،كلهـ

، ي ميتن مقـرنظهـ مبـ اإلنسـنيالاليت هي أعلى اأمسى من الط يعال 
، اي ميتن أن ُخنِضع َمن ليس له جسد للقوانني اليت خضع لإلنسـنيال

. اإلنسـنيال األشيـءَ ، اإلهليال األشيـءُ ي ُ شـقه  هلـ الذزن هلم أجسـد.
الو انعدمت ال وارق اليت قيسسـ اقني اهللا، ألمتن لسـ أن نُقـرن قني مـ 
خيص اهللا اقني مـ خيصسـ، التن إذا كـنت هسـك اخظالفـت قني 

اهي اخظالفـت   وق الظصور، فلمـذا تـالون أن  ،ط يعال اهللا اال شر
اليت ي  ر  ط قأي نـموس خيص ال شر  يالاإلهلز هموا الط يعال 

مـ هو غا معقوحي، اإذا فعلوا ذلك فهم  قـر تـبالضع ـء، اخيطئون 
ز سون احلق من الظالحي أا زؤل ون احلق من صور ه اليت  ش هه فقط، 
اقذلك زعطون الترامال للمملوق اجيعلون مـ هو ثـٍن متـن األاحي، 

التن حىت  .ن سهـ األشيـءمن  األشيـءاَزِصلون إىل فهم ك " كل 
ي ن قى طوزًال يف مسـقشال هذا املوضوع انظوه عن معـين السص 

م املسيح احد ه مع اآلب ااحدة اآلب نه عسدمـ زقدِّ إنقوحي  اإلجنيلي
معه كمثـحي اصورة للشركال غا امل رتقال ااي  ـق االوحدة اليت ميسحهـ 
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ـً ققوة الثـلوث هو للس وس امللظه ال مبح ظه، فهو زرغ" أن نظآلف مع
الواحد يف اجلوهر انص ح ااحداً، ا ص ح التسيسال قأكرهـ جسداً 
ااحدًا صـعدة قـملسيح إىل  لك الوحدة اليت جتعل الشع ني شع ـً 

(ااحداً 
0F

هو كالمسـ الذي جعل ايثسني ااحداً " :ألن قولس زقوحي )١
ـج املظوكط انقض العدااة جبسده احىت السـموس  اهدم حـئط السي

ـً جدزدًا ااحداً إائض أزاهلم لتي خيلق ايثسني يف ذا ه اال ر  نسـن
صـنعـً كالمـً ازصـحل ايثسني يف جسد ااحد مع اهللا قـلصلي" قـ الً 

). القد مت هذا يف الذزن آمسوا ١٦ - ١٤: ٢(أفسس  "العدااة قه
ـً ااحدًا يف متـثلهم التـمل  قـملسيح اصـراا ن سـً ااحدة اأخذاا قل 

ااشظيـقهم لل ضـئل، امـ  إميـ�مقوى احم ال اهللا ايف طـعال يف حيـة الظ
كـن معىن   اإذاقلظه ليس قعيدًا عن احلق، قل هو مسـك" اضراري، 

ن  إا  -خصوصـً  -السص زللمسـ قأن نغوص اراء مـ هو أعمق 
اآلب يفَّ اأنـ فيك  أزهـنك أكمـ "كلمـت اململص  دعونـ إىل ذلك 

نسظ ه إىل مـ معىن هذه  أنجي"  فإنسـ "،هتذا ليتون التل ااحداً فيسـ
التلمـت. ألنسـ فيمـ ك ق، قد أكدنـ اقتل صواب أن ُ شِ ه احدة 

قلوبم ان وكهم، احدة الثـلوث امتـثل األقـنيم.  اإ قـناملؤمسني 
نشا إىل الوحدة الط يعيال اليت  شملسـ  أنالتسسـ يف هذا الـحي جي" 

القـئمال  Physicalد الوحدة املـدزال مجيعـً اكلسـ معـً قـهللا دان أن ن ق
لتل مسـ جسده اخلـص قه الذي ميلته االذي ت ب له  أنقيسسـ رغم 

ألن قطرس ي ميتن أن ُزص ح قولس، اي  Individualityفراد ه 
كالمهـ ااحد   أنميتن أن نظتلم عن قطرس احنن نقصد قولس، رغم 

وهرزال اليت لآلب مسـ قـلوحدة اجلكلَّ  فإذاقس " احدتمـ يف املسيح، 
ألنسـ نؤمن امنسد اهللا الواحد يف الثـلوث  إاايقن االراح القدس

                                                           
 اليهود ااألمم كمـ هو ااضح من السص. )١(
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القداس، لس حث كيف صرنـ ااحدًا كٍل مع اآلخر امع اهللا قـملعىن 
احلسي االراحي لتلمال احدة: ايقن الوحيد املولود من ذات جوهر 
اهللا اآلب، االذي فيه كل ط يعال اآلب الذي الده هذا صـر جسداً 

 عسه اصـر ااحدًا من حتد قط يعظسـ يف احتـد ي زـَُعربَّ اس" التظ" ا ح
اثسني أي جسده األرضي ايهو ه، اهو الذي قط يعظه اهللا، هو 

قعتس مـ زقوله الذزن  ااإلنسـنمن السمـء، اظل دائمـً اهللا  اإلنسـن
ـ احتد فيه العسصر 

ّ
 أنن ي ميتن ان اللذاي ز همون هذا السر، امل

زشـرك ازأخذ من الط يعال  أنقـدرًا على  اإلنسـنح أص  ،زظحدا
، اهلذا حصلسـ فيه حنن على شركال احضور الراح القدس الذي اإلهليال

ـً مثلسـ األجلسـ، إقدأ يف املسيح امن املسيح أاًي عسدمـ صـر  نسـن
 اآلبمولود من  ألنهنه قـلط يعال اهللا أاأخذ املسحال االظقدزس رغم 

س قراحه هيتل جسده، قل كل اخلليقال اليت  دزن التسه َقدَّ  ،ن سه
زشملهـ الظقدزس. هذا السر قدأ أاًي يف  أنله قـلوجود االيت ميتن 

فيه  ألنسـاملسيح اصـر طرزقـً زؤهلسـ لسواحي الراح القدس اايحتـد قـهللا 
  قدكسـ كلسـ حس مـ ذكرت لظوي.

 اتحاد الكل مع بقاء الفوارق

ـهللا، رغم اجود فراق قني  التي نظحد كٌل مع اآلخر اق
ـ فراد ه اراحه اجسده اخلـص قه، كل شمص اآخر، ألن لتل مسّ 

إيَّ أن ايقن الوحيد َجهَّل الوكيلال حس" حتمظه احس" مشورة 
أي جسده قـرك قـلوحدة كل الذزن زؤمسون  ،جبسٍد ااحدٍ  ألنهاآلب. 

نص ح   )اإلفمـركظيـالذي فيه أزضـً ( اإلفمـركظيـقه ازأخذانه يف كر 
م الذزن احتداا ق ازُقسِّ زُ رِّ  أنكلسـ جسدًا ااحدًا معه، اَمْن ميتسه 

معـً يف جسده املقدس الذي هو ااحد  Knitداا قوحدة ط يعيال اُعقِ 
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 إاشرتكسـ يف اخل ل الواحد، نص ح جسدًا ااحداً  إذامع املسيح. ألنسـ 
ألن املسيح ااحٌد ي زق ل الظقسيم. لذلك، التسيسال هي جسد 

سيح، اكلسـ كأفراد أعضـئه حس مـ قـحي احلتيم قولس. ألنسـ كلسـ امل
أي  ،أخذنـه يف أجسـدنـ أنسـاحتدنـ قـملسيح جبسده املقدس حيث 

مملوكال له اليس ألن سسـ.  أعضـئسـالواحد غا املسقسم،  ص ح خدمال 
اهسـ زص ح املسيح الرأس، التن التسيسال  ص ح جسده املتون من 

لتي ي نتون " :ربهن لسـ هذا بذه التلمـتاملسيحيني، اقولس ز
فيمـ قعد أط ـًي مضطرقني احممولني قتل رزح  عليم، حبيلال السـس، 
مبتر إىل متيدة الضالحي. قل صـدقني يف احمل ال نسمو يف كل شيء إىل 
ـً معـً،  ذاك الذي هو الرأس: املسيح، الذي مسه كل اجلسد مرك 

على قيـس كل جلء، تصل  امقرتنـً مبؤازرة كل م صل، حس" عملٍ 
ن كل الذزن إ). ا ١٦-١٤: ٤(أفسس  "منو اجلسد ل سيـنه يف احمل ال

زأخذان جسده املقدس تصلون على هذه الوحدة احلقيقيال احلسيال 
يف املسيح. زقوحي قولس مرة أخرى ازشهد مشاًا إىل كر الظقوى 

آلن الذي يف أجيـحي ُأخر مل زـَُعرَّف قه قسو ال شر كمـ قد أُعِلن ا"
األمم شركـء يف املااث ااجلسد  أنلركله القدزسني اأن يـئه قـلراح 

كسـ كلسـ من   فإذا .)٦ - ٥: ٣(أفسس  "انواحي املوعد يف املسيح
  أنذات اجلسد ااحدًا يف املسيح، من خالحي جسده، أي زعين هذا 

إىل الوحدة  اقـإلشـرةمع اآلخر ايف املسيح؟  ـ هو ااحدٌ مسّ  دٍ ااح كلَ 
نأخذ الراح  إنسـنسا من ذات الطرزق، نقوحي  أنسـاح، حيث يف الر 

دنـ كل قـآلخر اقـهللا، التن الذي زستن يف كل الواحد، اهذا زوحِّ 
ـ هو الراح الواحد غا املسقسم الذي ت ظسـ، التسه جيعلسـ فرد مسّ 

قوة جسده املقدس جيعل الذزن زأخذان هذا اجلسد  أنااحداً، اكمـ 
من ذات اجلسد الواحد اااحدًا معه افيه، هتذا الراح غا املسقسم 

التسه زظل الواحد الذي جيمع التل يف احدة  ،زستن يف التل
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لَهم  إراحيال
ُ
حمظملني قعضتم قعض يف احمل ال. "لذلك خيـط سـ قولس امل

قرقـط السالم. جسد ااحد اراح حت ظوا احدانيال الراح  أنجمظهدزن 
 إميـنااحد كمـ دعيظم إىل الرجـء الواحد لدعو تم. رب ااحد، 

له اأب ااحد للتل الذي على التل إااحد، معمودزال ااحدة. 
 ركسـ حيـ سـ  اإذا…  )٦ - ٢: ٤(أفسس  "اقـلتل ايف التل

نه ي ز قى جمـحي إالط يعيال اأكلمسـ ذاا سـ إىل نـموس الراح القدس، ف
احبصولسـ على احليـة العليـ اليت  ش ه  ألن سسـ قإنتـرنـنه أالظسـؤحي 

نسـ نظحوحي إىل ط يعال أخرى إحيـة الراح القدس، الذي تل فيسـ، ف
قل أقسـء اهللا اقشٌر مسـئيون، اقذلك نربهن  ،انص ح ليس قَعُد قشراً 
 .اإلهليالعلى أنسـ شركـء الط يعال 

 وحدتنا في شركة الروح القدس

ن كلسـ ااحد يف اآلب اايقن االراح القدس. لذلك حن
أا ال تر اكذلك يف احليـة  Identityاااحٌد، اأنـ أعين يف اهلوزال 

حس" الرب ايف شركال جسد املسيح املقدس اشركال الراح القدس 
 ١١فصل  ١١الواحد" (هسـ انظهى نص القدزس كالس التظـب 

 ).٢١ - ٢٠: ١٧  سا زوحسـ (

(ليتون اجلميع ااحـداً كمــ أنســ ااحـد)،  ٢١: ١٧يف زو كـنت كلمـت الرب يف  
كـنت هـذه التلمــت حمـور صـراع مـع األرزوكـيال، زؤكـد لســ ذلـك القـدزس هـيالري أكـقف 

دعـــء إعــن الثـــلوث حيــث زقــدم لســـ  ١١، فصــل ٨قوا ييــه (أثسـكــيوس الغــرب) يف التظـــب 
 ، هتذا:األرزوكيني

زؤمسون قه ااحداً كمـ أنه  "زطل" رقسـ يف صال ه ألقيه أن زتون الذزن 
هو ااآلب ااحد ألنه يف اآلب ااآلب فيه لتي زتون التل ااحدًا فيهم. 
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فلمـذا حتـالون هسـ إدخـحي ال تر الواحد ااحدة الس س االقل" يف ا  ـق 
كمعىن لتالم الرب؟ مل  تن هذه التلمـت املسـك ال غا معرافال للرب   اإلرادة

حي "أزهـ اآلب كمـ أنسـ ااحد يف اإلرادة عسدمـ صلَّى، اكـن ميتسه أن زقو 
اجعلهم هم أزضـً ااحدًا يف اإلرادة لتي زتون اجلميع ااحدًا قـي  ـق 

 -(اإلرادة)، أم أن التلمال الذي هو التلمال ي زعرف هذه التلمـت: اإلرادة 
ال تر ... إخل؟ أم أن الرب الذي هو حق ي زعرف كيف زسطق احلق؟ أم 

 .الطرزق ا تلم قغ ـٍء؟" الذي هو حتمال قد ضلَّ 

 اقعد أن ن ى هيالري كل هذه، اهي   ـكا األرزوكيني زقوحي: 

"لتسه علم قأن الذزن زؤمسون كيتونون "ااحدًا كمـ أنك أنت أزهـ  
اآلب يفَّ اأنـ فيك ليتونوا ااحدًا فيسـ"إ ألنه ق ل أي شيء آخر قد حدد 

قعد ذلك اير قـء حنو الوحدة املؤمسني الذزن قـحي عسهم "ليتونوا ااحداً"، مث 
قظقدا مثـحي الوحدة ققوله: "كمـ أنك أنت أزهـ اآلب يفَّ اأنـ فيك، ليتونوا 
ااحدًا فيسـ"، اكمـ أن اآلب يف ايقن اايقن يف اآلب معلال هذا املثـحي زص ح 

 التل ااحداً يف اآلب اايقن".

 :التن مـ هي هذه الوحدة نصل إليهـ يف املسيح. زقوحي هيالري 

"أرزد أن أكأحي قعض أكئلال للذزن زعرتفون فقط قأن هذه الوحدة هي  
احتـد إرادة قني اآلب اايقن: هل املسيح معسـ اليوم قـ  ـق اإلرادة أم حبق 
ط يعظه؟ حيث أن التلمال حقـً صـر جسداً، اأنسـ يف عشـء الرب نق ل قتل 

يسـ؟ عسدمـ حق جسد التلمال، فتيف ميتن ألي إنسـن أن زقوحي إنه ي تل ف
صـر جسدًا أخذ على الداام اعرب كل العصور احقـً جسدنـ ااحد حقيقال 

يف كر جسده الذي نظسـاله. هذا هو ك " احد سـإ  جسده حبقيقال إلوهيظه
ألن اآلب يف املسيح ااملسيح فيسـ. لذلك، كل من زستر أن اآلب حقـً يف 

املسيح ليس حقـً املسيح كوف زستر أاًي أنه ليس حقـً يف املسيح، أا أن 
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فيهإ ألن الذي جيعلسـ ااحداً يف اآلب اايقن هي حقيقال أن اآلب يف املسيح 
 ).٢٤: فصل ٢ااملسيح فيسـ" (الثـلوث كظـب 

الســــ عـــودة مـــع قــــقي ايتـمــــت، امرح ــــً قتـــل اتــــم مهمــــ كــــن ألن مـــن زـــدخل  
 األكود.عرزن األكود (اآلقـء) ي قُد له اأن زتون أكداً، اإيَّ أكلظه 

أمــــم شـــع" التسيســـال، ي أمــــم أي جهـــال  اهــــ أنــــ أُكـــرر دعـــويت إىل حـــواٍر م ظـــوح 
أخرىإ ألنسـ ي نرزد أن جنل" عـراً على التسيسال، زت ـي مــ زلحـق قســ كـل زـوم مـن شـظـئم 

  أيت من كل جهال حتـاحي السيل من أم الشهداء.

غ ــــر، ألن التــــل أدعــــو قـــــلغ ران للسميــــع، التــــن لــــيعلم اجلميــــع أن الظـــــرزخ ي ز 
 كوف زقف زومـً أمـم حمتمال الظـرزخ.

 دكظور 

 جورج ح ي" ق ـاي 




