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 األخ سامح جورجيأسئلة رد على ال
 

 وصل إىل املوقع تعليق وبعض أسئلة، قال:
بعض من وقتكم الثمني  للنيرد علنيي أسنيئلة يت،نيار ،  الختاذكشكراً أستاذي اجلليل 

إذ ظنننينينينيك أننينينيني  لنينينينين تنينينينيرد علنينينينييا ألع،نينينينياذ و ثنينينينيرري مونينينيني ولياتكم،  عنينينيني  ذلنينينيني    الكثنينينيني ، و ثنينينيني  
والت،نينير،ر، ولكنيني  أيفمنينيع د امل ،نينيرججج و  رجنينياذ د ل،نينية ، نينيوك ال نينيا ن د قل،نيني   االمتننينيا 

سنيني،، ، بنينيل تكتنينيأ أو ت،نينيولج أقنينيول لنيني ا ال لكنينيى أ  و ياننيني ، ألننيني  باة،ي،نينية أ تننيني   نينيل منينيا 
 لتع،ى جمرا وإ راما للثالوث ال ا ن  ي ج

عةن ا  يةا الابةال السقةد   كانفصةالنه ال يوجد تعليم عن الخطية   إتقول  
" ،نينينيال النينينير : لنينينين  :ج إذ   ينينيني    أ  أ هنينينيم لنينيني   الكلمنينينيامل د الكتنينينيا  امل،نينينير هديةةةهبع

األبنيرج لنيوا بونيري غا نيذ، لني ل  لنين ت،نيول أ،امني  أ ثنير  ميكث رويتنيي جمالنيرا د اسن نيا  إىل
"ورأي النينير  أ  شنينير اسن نينيا  قنينير   :، وأ،ضنينياً (3: 6تكنينيو،ن)منينين مئنينية و عونينير،ن سنينينة  ،نيني " 

،نينيني  شنينينير،ر، ويتنينيني   ا  ألننينيني  قلنينينيق اسن نينينيا  وقنينينيال  ثنينينير د األرو، وأ   نينينيل تفنينينيور و  كنينينير قل
 ؟؟؟8- 5: 6الر : ألو اسن ا  ال ي قل،ت جج" تكو،ن 

بني    ذشنييثانيا: إذا  ا  روح ا  مل ،نففل عن اسن ا  ب ني،أ اط،ينية أل  " نيل  
داللة  كةا ا الة     يسةا ففهةوأ   إخل،  و"لوا يتامل  ل األشياذ بكلمة قررت جج،  ا "

؟  هنينيل لننينياك  نينيرك بنيني  سنينيك  تضةةي  ن بالسعسوديةة   فةةاعا تع ةةا   القةةد  يةةا ا ن ةةا
وسنينيك ؟؟ إ   اننينيك ل،نينية اسلنيني  للدمينينيع وايتنينيرري، أل  ا ،نينية ال ميكنينين سنينيا أ  تتدنيني أ،  لنينيي  
لافنينيو ، و،فنيني،ح قنيني    نيني  املنيني من  لننينياك  نينيرك، وإ   نينيا  ال ،وجنينير  نينيرك،  نينياجلميع إذ  ب 

يئا،جججججأو قنينينيل   منينينياذا تعنينيني  لنينيني   واجنينينيأ ورنينينيرورري، وبونينينيارتنا بامل نينينييح بايفلنينينية وال تعنينيني  شنينيني
 " ما أرسلت  إ  العامل، أرسلهم أنا أ،ضا إ  العامل"؟؟؟: الكلمامل
، منينينينيا لنينينينيي ال،اعنينينينيرري ةال لوتينينينينيمنينينينيا ال أعر نينينيني  وال أ همنينينيني  لنينينينيوا  يفينينينينية تكنينينينيو،ن ال،واعنينينينير  
ألننيني  ظنننينيك أسنينيا ت نينيت،ر بالكتنينيأ امل،رسنينيةجججج ولنينيل   نههنينيا؟ومنينيا لنينيي يف،يعتهنينيا و  ةال لوتينيني

لناك قواعر ميكن ت،،ي،ها لفهم وت،في أمور، يف،يعة، ويفرك ال،ر،ر، ولنيو يتنييف د شنيهادري 
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 الكتأ امل،رسة؟؟؟
الصةةةةفال ا لهيةةةة  باجسعهةةةةا فاعةةةةدا السبيةةةة س نةةةةا   ةةةةفال ن ةةةةيي  ل ن ةةةةان  

علنينينيي سنينيني،يل املثنينينيال ال  ، منينينيا أعنينينيني  لي ةةةط فطلقةةة س ال تصةةةل  ان تاةةةون  اعةةةد  النوتيةةة 
 اةفر:

أو منففنينينيل عنينينين  ال،راسنينينية أو عننينينيرما ن،نينينيول أ  اسلنينيني  قنينينيرو  هعنينيني  أننينيني  المثينينينيل لنينيني 
عنينيرق ق،نينيل ال نيني،وف  هنينيي  ،نيني  جنينياذمل ب نيني،أ قلنينيأ اسن نينيا  الونينير،ر، ال،ونينير، الكلمنينية مل ت  

وإع   امل  كنية ل،راسنية ال،نير،ر د يت قينيال علنيي منيا أظنين، لنييا منين أجنيل اسن نيا  اطنيايف  
العونينينيرري منينينين أجنينينيل قلوبننينينيا الونينينير،رريج علنينينيي  نينينيا  الن،نينينييض د  اسنينينيتةالة امل  كنينينية،ولنينينيي  ألجنينينيل 

ال نيرمري، مل ،كنين قروسنيا بنياملرري، لررجنية أتايتنيك أل،نير،نا أ   تنير عليني  وت،تلنيني   االبنينتنينن  
 بنبوع الوسا ل وأق الاج

---ال تفلح  ،اعرري اللوتية ل ،أ ب ي  ولنيوا أسنيا الثنيالوث نف ني  ---ا ،ة 
 ؟؟؟؟؟؟ -

تع يفة  للالسةال البةا تخة   فةن يةم    د  ن ع ف فةا نةو  تقةدي و   : ثالثا 
؟ أل  النامو  لوا الكلمنيامل النييف قرجنيك  مني ، وسني ا  ال ننيم الننيامو   بونا ال سا ي

 نينينينيني  الن،نينينينينيوي أو الننينينينينيامو  الوصنينينينينيفي ال،نينينينينيا م د النينينينيني با ح الرم ،نينينينينية ويتالنينينينينية اسن نينينينينيا  الند نينينينينية، 
سينينية والنينييف صنينيارمل مكرلنينية لل نينيير، ر نينيم أننيني  لنينيوا ، وال نينياق،ة منينين اةضنينيرري والعنا،نينية اسةالكاملنيني

ورةها، ووصفها إ  يت ججج ألسا قا مة  ت  ار ط،ا،نيا الونيعأ لتكرارلنيا  ال ي أمر هبا،
د لنينيوري النينيني   عال،نينينير،ر ووقنينيعلنينيي يتنينير تع،نيني  بنينينيول ،  نينيل منينين بنينيرر نف نينيني  هبنينيا أغاد علنينيي  لمنينية 

نينيي  الق ولنينيي  بال بيةنينية الرم ،نينينية منينينين سنينيفر اةينينياري، النينيني  باسمينينيا  والرجنينياذ باطنينيني امسنيني النيني ا  ول 
وذبح باط،ية واملنيومل، اسعنيراد بالتوارنيع ومعر نية  ا تيلواليف ترم  باأليترى لإلن ا  ال ي 

وال  نية النييف سني،،ك  اة،ي،ة جانأ أساسي د ق،ول العر،  امل يا اط  ، ويتياري الونيكر
نايتينية أقنيرى، ل،ة ج ر ود  العهر اجلر،ر ال ى لل ير اسل  واةينياري لني ا منين نايتينية، منين 

لنينيىا ال دنينيردلم وال مينينييهم أل  لنينيي   يهنينيا يتينينياري، واةينينياري النينييف  اننينيك  يهنينيا أ نت عنينيك منهنينيا، 
ويت،ا لي ذ ري ةالة منيومل وق،ينية اسن نيا  النييف ال تنيرد  إ  منيرايتم ل،تني ،    نيا سني،،  
ال جيلنينينينينيأ امل نينينينينيرري إ  قلنينينينينيأ اك  ا نينينينينيأ، وأقفنينينينينير ذ نينينينينيري املنينينينينيومل واط،ا،نينينينينيا وعنينينينينير  اةينينينينينياري 
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  كي  ال ت،،ل ولنا آ  يتي لأ جيل  د جمر ال ،ن،ق ب  إ  األبر؟؟؟؟؟ والتدر،رج
سنينيني ا  ننينينيم الننينينيامو  أو الونينينير،عة الكاملنينينية د ل،نينينية ال نينينيير اسلنينيني  منينينين  نينينيل الفكنينينير  

وال،لأ وال،نيررري، ول،نية اجلنيار  نيالنف ، لني    لمنيامل وردمل د العهنير ال،نيرهل، والبنير سنيا أ  
د يتينياري الثنيالوث، ال ميكنين سنيا أ  تضنيمةل أو  ت،،ي إ  األبنير، أل  أساسنيها ،ن،نيع و، نيت،ر

تعتقج " أجعل شر،عيف د داقلهم، وأ ت،ها علي قلوهبم، وأ نيو  سنيم إسنيا ولنيم ،كوننيو    
شع،اجج ألين أصفح عن إمثهم وال أذ ر ق،يتهم بعنير"ج مل ،نيتكلم عنين شنير،عة جر،نيرري، ومنيا 

سنيوى رويتني  ال،نيرو ؟؟؟ د داقلننيا  ،هنيو ع ي أ  تكنيو  يف،يعنية لني   الونير،عة النييف جيعلهنيا 
ال نيرمري؟؟؟ و يني  ،كنيو   ابنني علي قلوبنا سوي اطل،ة اجلر،رري علي ش،  ومثال  و،كت،ها

لننينينيا قنينينير،را)إسا( إ  مل نولنينينير مننينيني  وبواسنينيني،ة رويتنينيني  علنينينيي شنينيني،  ومثنينينيال م نينينيية ، وبنينينيال،،ع يتالنينينية 
 ال ،وف ت ن ي وال تٌ  ر بعرج

مل،ر  لنيوا شنيهادري ل،فنية الكتا  ا---إذ  الور،عة لوا الروح، الور،عة لوا اسبن
يتأ ب  اطال،  واسن ا ، علي  ني  لني ا األسنيا   هنيوا    تنيا  ملني  باملتناقضنياملج منيا 

يف،يعنية الع قنية ولنيي  الننيامو  الني ي لنيوا  ني   اك ،  أيلنيوا العهنير  ارنيمةلقر  وتعتنيق و 
، ولني ل  لنيوا  منيال ومكمنيل ال نيرمري ابنني  أيعن الكلمة  رأ،يو    اك  ال نتل  د 

 واالمنينينيادالننينينيامو ، وأل  عهنينينير اط،وبنينينية أو ا ،نينينية اطارجينينينية ،نتهنينينيي و،ضنينينيمةل بعهنينينير النينيني وا  
 واسمثار

 رابعا:  همك  ي  أ  س ا  قرهل، ولكن مل أ هم  ي  أن  جر،ر؟؟
وسسنينينيى الونينينيكر منينينين عمنينينيق قلنينينين والنينينير وال  نينينية منينينين أجنينينيل ع نينينيم ع،يتنينيني  لننينينيا  ينينيني  

 يت،يأ ب،اوىاجلليل/ جور   أستاذي
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بنينيل  ،عنينين امل ،نينير إ،ضنينيايتاً أو ت نينيا الً ، ريتنينيأ املوقنينيع دا منينياً بكنينيل األسنينيئلة النينييف ت،لنينيأ  
أل  اال امنينيامل  ؛نونينيرج ال ننينيرد علنينيى ا امنينياملويتنينيت تلنيني  النينييف ختتلنيني  بنينيند  منينيع املنينيواد النينييف ت  

 اليف وصلتنا يتت  تابة ل   ال ،ور ختلو  اماً من الرليلج
نونينير ألسنينيا ت نينياعرنا علنينيى أ يتهنينيا عنينين املورنينيوعامل النينييف ت  أسنينيئلة ال،نينيراذ ال ت،نينيل د  

ألنننيا ال اايفنيأ  ؛ولو أمنير رنيروري ،  الوهراذ هم م توى ومكونامل التعليم ال ا ر د أ  
بنينياملرري  دبننينياذ امللكنينيومل النيني ،ن سنينيم عننينيرنا يتنينيق الونينيهادريج حلنينين ال ن،نيني  علنينيى اةينينيا، بنينيل أالفنينيرا 

وبالتنيا  لنيو  ني  أرثوذ  نييج  ،م نييةينني   ني  أإغاذ أي تعليم نعرق من الت ليم الكن نيي 
أي ال،ر،نينيق امل نينيت،يم النيني ي ال يتينينياد  ينيني ج اةينينياد جنينيا   د دنينينيا  ،امل نينييةية لنينيي األرثوذ  نينيية

 ،د جمنينيال التعلنينييم بنينيل مر نينيوو بنينياملرري ،ولكننيني   نيني  جنينيا   ،ال ياسنينية ود الفنينيراعامل الع نينيكر،ة
    يتياد ب  امل يح معلم اةق والوي،ا  أو النور وال لمةج

أ  ،كو  وارةاً ل  ،ا أقي الع ،  أ  الرد على أي س ال لنيو لكنيل ال،نيراذ  جيأ 
 ،وال توجنينير رسنينيا ل ش فنينيية د أي ن،،نينية أو ا نينيا  لونيني م معنيني  ،منينين أجنينيل املنفعنينية العامنينية

 ننا ستم دا ماً ها مل نفكر  ي جأر م 

  فجال ااكفار سالف ق بين ال ص الواحد
، لنينيو مل،نيرأ رسنينيو  لنينيو لنينير ٌ ر، إ  اسنيت را  ننينيم وايتنينير منين أي مكنينيا  منينين األسنيفا

جمنينينينيال  جننينينينيك بالنينينيني امل، ولي نينينينيك عننينينيني  ألنينينيني   الف،نينينينيرري عامنينينينية-ثانينينينينية  ومنينينينيرريً ج (1)جمنينينينيال األسنينينينيفار
 ؛(35، 29، 28: 3ثناسنينييو  الرسنينيو  )رنينير األر،وسنينيي  أاألسنينيفار تع،نيني  دقينينيق لل،نينير،  

 اً أو نفوصنينيني دو  ع،نينينيارامل  ر أل   نينينيل اسرايف،نينينية يتنينينيت ال،نينينير  العونينينير،ن والوايتنينينير والعونينينير،ن ،،نينينيا
ت  نينينير  ،(8-5: 6 لمنينينيامل سنينينيفر )تنينيني    ،لتن،ينينينير  كنينينيرري معيننينينيةج ويت نينينيأ م يت تنينيني  دريً منفنينينير 

                                                           
وما بعرلا،  139،   2012راجع د ذل  بالتففيل  تابنا: املرقل إىل ال لومل األرثوذ  ي، ال،الرري،  (1)

 ال،،،ية واألرثوذ  يةجوما بعرلاج والكتا  منوور على موقع الرراسامل  146ومر،راً   



 6 

وقنينينينيع منينينينيك  -يت نينينينيأ الكلمنينينينيامل-ن نينينينيا  أل  اس ؛ن نينينينيا ان نينينينيةا  النينينينيروح ال،نينينينير  منينينينين اس
 منينينيا لنينينيو وارنينينيح منينينين سنينينيياك الكنينيني  ج روح اةينينينياري ال ، نينينيكن يتينينينيث املنينينيومل   ،سنينينيل،ا  املنينينيومل
"أ،نينينين  139،نينينيرز م منينينيور  ،ولكنينينين يت نينينيأ جمنينينيال األسنينينيفار ،ن نينينيا  علنينينيى  ياننينيني النينيني ي جل،نينيني  اس

  إ نننيك لننياكج  ،  صنيعرمل إىل ال نيمواملإلنير ج أ،نين أومن وجه   ،ذلأ من رويت أ
 :وغىن ل  ت نينيولنيني ل  ،،لنينيأ داود بعنينير أ  قني   ج(7: 139منيني   هنينيا أننينيك جج" ) ، رشنينيك د اساو،نينية

و نيا  روح  ،(11: 51مني  "ال ت،ريت  من قرا  وجه  ورويتني  ال،نيرو  ال تن عني  مني " )
 نينينيا  د ال،ضنينينياري )لنينينيو سنينينيفر أعمنينينيال النينينيروح ال،نينينير  د العهنينينير   جورنينينيوحالنينينير  ،عمنينينيل ب،نينينيوري و 

اليتنينينيني  أ   لمنينينينية تننينينينياقض تعنينينيني  ع،نينينينيارري رنينينينير أقنينينينيرى وت  نينينينير  ؟ كينينينيني  نفهنينينينيم لنينينيني ا (،ال،نينينينيرهل
 العك ج ل ا    موجود د الكتا  امل،ر ج

روح النينينينير  اطنينينينيالق ،عمنينينينيل د  نينينينيل اطلي،نينينينية يتنينينينيت بعنينينينير ال نينينيني،وف لكنينينينيي  فنينينيني   -1
ولنينينيي النينينييف يتف نينينيك اجلنينينينين   ،منةننينينينيا ا  نعمنينينية ال،،نينينياذ ل،نينينيراطلي،نينينية منينينين العنينينيودري إىل العنينينير ج 
أعنينينياد اك  در،نينينير نعمنينينية ال،،نينينياذ لكنينينيل اطلي،نينينية عننينينيرما وقنينينير ال،ونينينيري منينينين العنينينيودري إىل العنينينير ج 

نينيني  ،(5: 1د ظلمنينينينية املنينينينيومل )،ويتننينينينيا  تضنينينينييذ فنينينينيار لنينينينيو الننينينينيور أي اةينينينينياري النينينينييف  ،نر االبنينينينيد ا
بنينيل صنينيارمل لفوظنينية    ،مل تعنينير اطلي،نية  ا ننينية  ،نيني  بنعمنينية ال،،نياذ ،وهدنييذ الكلمنينية ود نينير 

تعنينيني  ب،نينينياذ ال،نينينيررري  ،لنينينيق الكنينينيل"ننينيني   ينينيني  قنينينير ق  إ"  :أل  ع،نينينيارري رسنينينيول النينينير  ؛الكلمنينينية اطنينينيالق
جنينينياذ ولكنينينين  ،ألننينيني  اطنينينيالق ؛ع،نينينيارري سنينينيهلة يلنينينيو  ،،ضنينينياً "الكنينينيل بنينيني "، وأالعاقلنينينية لكنينينيل اطلي،نينينية

 (ج17-16: 1قر قلق" ) ولوسي   له" :بعرلا
ال داك لني  ر ولننيا – اس لني و اةوار بي  وب  بعنيض د مريتلة  من مرايتل  -2
ولو من أ   وأع م منين عر نيك  ،ع يم لو دج وليم اطو  نا رجلٌ ر، ا  ل  -األمساذ باملرري

ولنينيي "رعا،نينية رنينينيةا،ا  ، نينينيا  قنينير تنينيرك اطرمنينينية وتفنينير  طرمنينية أقنينينيرى  ،منينين رواد جينينيل النهضنينية
، ولنيو دج منيرق  جرجينيوري ،آقنير عنيايف د املنفنيى وشني مٌ  ، ما  نيا  ،،نيولج لنيو  ،التعليم"
   نينيا معنينياً دو    ،أول منينين أدقنينيل مفنيني،لةامل م نينييةية د التةلينينيل والونينيفاذ النف نينيي ولنينيو

نننينينينيا ، ولنينينيو أ،نينينياً د منينيني  راملأرجنينينيو أ  أجنينينير  موثا  ، نينينيا  سمنينينينيا رأيٌ   ،تواصنينينيل علنينينيى منينينيا أعنينينيرق
،كونينيني  عنينينين أمنينينيراو د التعلنينينييم ال لنينينيو  املعاصنينينير النينيني ي  م،نينينيامل النينينين،ر ا ر وم  ، نينينيأدقلننينينيا الع  

ج واةنينير،ث عنينين لنيني ا املورنينيوك ، ولنيني الذ ،ونينيكلو  شنينير ة وايتنينيررياملعلمنيني  ضنف نينيية عننينير بعنيني
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 -ولنينينييم ومنينينيرق -   نينينيا أمامننينينيا نتيدنينينية وايتنينينيرري،  ولكنينينين  جولنينينيي  لنينيني ا جمالنينيني  ،بالنينيني امل ،،نينينيول
 وأوذلنيأ دج ولنييم إىل أ  األسني،   جل   نيمة ،  توىل عليهنياعام  ولي أ  ا  ،   ،  هبا  ا 

 ،مل ،عنيرق ا ،نينية لنيو شنيني مٌ مفنينيرر لل نيل،ة،  النيواع  النيني ي ،ضنيع ا  د جي،ني    وأال،ني  
 ؛وال،نياقي معنيروق بنياال يا ، الا إلن ، نيي،ح  اً مت ل، اً يترمان  من ا ،ة جعل  عروانيإ  بل 

تنينيرا   ، ميكننيني  أ لنينيو سنينيلوك جن نينيي عنينيرواين ج نينيراين ،وايتتنينيواذ ا  ،أل  الت نينيل  علنينيى ا 
ر نيض الونير ة د ال،،يعنية أل  ج سينيةالونير ة د ال،،يعنية اس د  نيل منيا ،،نيال رنيربكل وروح 

،  ،نينينينيرا  ا  ةر،تنينينيني  -مر،نينينينيراً - ،عنينينيني  ،ن  نينينينيل  ينينينيني  ا  ،فنينينيني،ح لنينينينيو ا   م نينينينياسسينينينينية ه،ولنينينينية إ
أل  اال تفنيا   ؛أ  ، تفني،وا آقنير ، اماً  ما ،ر،ر لني الذ اسمني وبالتا  إمكانية ا تفاب ، 

 في  ا  أع مجوما ق ر النرج ي ،لو قمة ال عادري عن
 منا ما ،لي:عل  ،   - يما نم الروح ال،ر -  جمال االسفار إأعود  نقول 

 (ج8،،ود ال،ور،ة )أ    استمر أ  روح اةكمة + 
هنيا  وأسنيفار العهنير ال،نيرهل مونيةونة ،،عمنيل د امللنيوك واألن،ينياذروح اةكمة  + ظلا 
 ومن لنا جاذمل م ةة ملوك ب  اسرا يلج ،  ر ذل ،

مثنينينينيل مول،نينينينية الفنينينينين والفنينينينيناعة  ،ي موالنينينينيأ عامنينينينية لكنينينينيل ال،ونينينينير،نينينيني،عالنينينينيروح  + ظنينينينيلا 
نينيولنيني ل  و   ،الفنينياقرري بفنينينيلئيل بنينين أوري االمنينيت ذ منينينين روح ا  باةكمنينية والفهنينيم واملعر نينينية  أ  ل 

 (ج9-1: 31جج" )قرو  
لي نينينينيك  ،أو االمنينينينيت ذ منينينينين النينينينيروح ال،نينينينير  ،أو يتلنينينينيول ،سنينينينيكى ،  نينينينيإ ذلنينينيني وعلنينينينيى  
لنينيو  ،بنينيل يتنينيت االسنينيم نف نيني  "شنينير ة" اً،أل  الونينير ة لي نينيك ا تفنينياب ؛علنينيى روح ا  اسنينيتي ذً 
 رادري أقرىجإرادري مع إاتفاك 

 انه ر   الخليق : ؛ب ل ا يا ال ل ي وعن       سفا جاء به
 جرهنيا ال تني ال لتو،ا نيا معرو نية د بعنيض  نا  نينا ذ نير واقعنيةً أ ،ح ما ،لنييلكي أور   

ثناسيو  م،را  ب  سو، ج وبعر اقتينيار اةمنيل  أ نك أقر  مشاساً مع املتنيح األن،ا  ،ر  
وجنينينياذ األخ املتننينينييح ،وسنينيني   ،مننينينيا أ  نضنينينيع بنينينياقي ال،ربنينينيا  علنينينيى املنينيني بح ال،ةنينينيري ننينينيا قنينينير تعلا 

الغ   : ،نيال   ،أننيا : ،لنيك لني  ؟م  اللي يت  ال،ربا  على املني بح :وسنل ،منفور  ار،اً 
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ال،ربنيا  إىل ج نير النير ج  نيوق ،تةنيول  نيل   ،د اسيكنيلاستمر موجنيوداً بر  ألن  لو  ع،،ل
 :ولنيروذ  ،ر  ا  صومل األخ ،وسني  عالينياًج  ،نيال د يتني     ،ثناسيو  الك  أومسع األن،ا 

 نينيل ق،نيني  ،ش ،عنيني  النينيروح ال،نينير  ننينياغل ،ل،انيني لنينيوا  ،يتنيني  بنينياقي ال،ربنينيا  مكاننيني  ،نينيا أخ ،وسنيني 
 ،آقنينير أقنينير  ولننينياك موقنيني ٌ  ج"بنيني يف اطرا نينيامل دي" ؟قرامنيني   ولنيني  عمينينياين إىل ج نينير النينير 

د  رجيينية و نيورري    ا  بول  وسنيي  جيتنياغا  ،  ،ر(6: 16ر يتر،ة الروح ال،ر  د )أك ،    
ألننيني   نيا  ،ر،نير منهمنينيا  ؛"منينينعهم النيروح ال،نير  أ  ،تكلمنينيوا بالكلمنية د آسنييا"وقنير  ،  يفينية

يتر،نينينينينية النينينينينيروح تعمنينينينينيل منينينينينيا أود قولنينينينيني  لننينينينيا، لنينينينينيو أ  ج (10: 16أ  ،نينينيني ل،ا إىل مكرونينينينينينية )أك 
  :اك نيت أ الترب ، و،تضح ذل  م

عنيراد ج نير االبنين إلنيو  ،ظالر + يتلول الروح ال،ر  على الع راذ مرهل ل  س،أٌ 
 ج(26: 1الكلمة )لوقا 

 ( لو للن،وريج67: 1غ ر،ا من الروح ال،ر  )لوقا  + بينما امت ذ
ننيني   نينيا  بنينياراً ت،ينينياً ،نت نينير تع ،نينية إجنينينيل إذ ،،نينيول اس ،+ ،نينيويتي النينيروح ال،نينير  ل نينيمعا 

 و ا  يتلواًل للن،وريج ،(25: 2ا  علي  )اسرا يل والروح ال،ر   
 ،وملنينينيا مسعنينينيك اليفنينينيابامل سنينيني   منينينيرهل ،  ،ويتننينينيا املعمنينينيرا + وعننينينير غ،نينينيارري أ  الننينينيور أل  

 (ج41: 1ارتكض اجلن  د ب،نها وامتألمل اليفابامل من الروح ال،ر  )لوقا 
 ،(17: 3 نينينيو 2"يتينينيث روح النينير  لننينياك يتر،نينية" ) :+ النينيروح  منينيا ،،نينيول الرسنينيول

و،،،نينينينيى النينينينيروح  ،(12 نينينينيو   1النينينينيروح ال،نينينينير  املوالنينينينيأ املتعنينينينيردري امل تلفنينينينية )ك ولنينينيني ل  ،نينينينيوغ  
 الوايتر الكا ن د الكلج

أل   ؛لنينيو   ،نينيق لويتنينيرري ج نينير امل نينييح الكني نينية ،اسدعنينياذ بنينياةلول املنينيوالن ،لنيني ل  
 د اةلولج اقت قٌ  إمنا ،ع  -يت أ ل ا االدعاذ-اقت ق املوالأ 

 ح ب البدبي  الخاص بالخالص:
 عنينينينينيني   ولنينينينينيو مل ،   ،(27-26: 4  يفينينينينينية  اقنينينينينيرأالت،نينينينيني  د املعمود،نينينينينية ) نننينينينينيال روح+ 

 لل ،ن عاشوا مك العهر ال،رهلج ،يت أ الترب 
 د الترب : ،ول ل  جل   ع،ية امل من  بامل يح  ، 
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بنيل يتنيت د  نيراغري الرسنيل د اليهود،نية ق،نيل  ،+ ،عمل الروح ال،نير  د  نيل ال،لنيو 
"لنينيا أننينيا  : نينيا  النينيروح ال،نينير  ،عمنينيل  نينييهم يت نينيأ  لمنينيامل النينير  نف نيني   ،صنينيلأ النينير  نف نيني 

بنيل  ، ني   تمنيوا  يني  أو هنيا تتكلمنيو  ،سنيلمو مأأرسلكم   نينم د وسني  ذ نيا  ججج  منيت 
ولنينيي قرمنينية النينيروح ال،نينير  لكنينيي  ،(20-16: 10بنينييكم النيني ي ،نينيتكلم  نينييكم" )منينيت أروح 

 ميا ج،،،ل ال ،ن ، معو   لمة اس
، أل  قنينيني    نينينيل ال،ونينينير لنينينيو  عنينيني ً إرادري ا  ؛ا  ا  تضنينينيع نف نينيني  مكنينينيأرجنينينيو أالا  

أ ولني ل  دناني ،ن نيانية، ال ميكنين أ  تعمنيل بنيرو  ق،نيول اسرادري اسسيةولكن ل   اسرادري اس
 :ألننينيني  علنينينيى النينينير م منينينين أ  رسنينينيول النينينير  قنينينيال ؛(4: 2تيمنينينيو 1صنينينيرار يتكنينينيم عنينينيا  )راجنينينيع إ

رنينياق بعنينير أ ،،،لنينيو "اةنينيق ،  ىل معر نينية لنيني ي ،ر،نينير أ  اينينيع الننينيا  نفنينيلو  وإ"بلفنينينا ا  ا
ن نيا  ، نيوك امل نييح لني  وايتنير ووسنيي  وايتنير بني  ا  والننيا  اسإ"ألن  ،وجنير  :ذل  م،اشرريً 

"الونينينيهادري د أوقا نينينيا اطاصنينينية"  :،ضنينينياً أرنينينياق أمث  ،ألجنينينيل اجلمينينينيع" النينيني ي بنينيني ل نف نينيني   ر،نينينيةً 
 وسايفة امل يح؟ ،سكا  مفر ايعاً  ل  ،   هل ق   ،(6-5: 2تيمو 1)

ولنينيو ايتنينييا   ،آقنينير اً سينينية جان،نيني، ولكنينين للمة،نينية استتدنيني أ لنينيي ل،نينية ال،ونينيرا ،نينية النينييف  
ال لنينيو عمنينيٌل و  ،لنينيو عمنينيل الونينيي،ا وقهنينير  ن نينيا  أل  اقتةنينيا  يتر،نينية اس ؛يتر،نينية اقتينينيار ال،ونينير

 ،ليق با ج

 :ال يصل بين كيان ا س   فاته
الفنيفاملج  يانني  لنيو صنيفات ج ال،راسنية لنيي ذات  بل لو  ،ل  صفامل اً ا  لي   يان 
 هنينيو تعلنينييم  االنففنينيال،أمنينيا  ،(11: 1ثناسنينييو  رنينير األر،وسنينيي  و ا  )أوال،نينيوري لنيني ،يتياتنيني 
 لألس،ا  التالية: ،قايف  وق،  رٌ م وا 

ألنننينيا يت نينيأ  ؛   ينينيا بنينيرو  ا أ ينيني  ميكنينين ملنينين جنينياذ منينين العنينير  أ  ،،،نينيى و   -1
أنننينيا بنينيا  "نوجنينير ونتةنينيرك وحلينينيا"  ،اتفنينياك بنينيول  منينيع منينيا لنينيو سنينيا ر د األد  اليوننينياين ال،نينيرهل

 (ج28: 17)أك 
أل    ؛ولنينيي  بلوقنينياً  ،لنيني ٌ إالكنينيا ن املنففنينيل عنينين قال،نيني  النيني ي  ينينيا ب،رراتنيني  لنينيو  -2

 لي  بلوقاًج ،ن لو قادر على ال،،اذ ب،ررات  اطاصة ل م  
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تدن،نينيو  عنينين يتينينياري ا  سنينيم "م لمنينيو الفكنينير ومإ،،نينيول رسنينيول النينير  عنينين األمنينيم  -3
أسنينينينيلموا ذ لنينينينيم  ،نينينينيروا اةنينينيني  إيهم ب نينينيني،أ   ظنينينينية قلنينينينيوهبمج النينينيني ،ن ب نينينيني،أ اجلهنينينينيل النينينيني ي  نينينيني

ولعنينينينينيل اليانينينينينينية  ،سنينينينينيم "منففنينينينينينيل "، ومل ،،نينينينينينيل أ(19-18: 4نف نينينينينيهم للنينينينينينيرعارري" )أ  نينينينيني  أ
 أل  األمم ر م أ  امل كونة مأللا روح الر  لم: ؛أدك ب ،أ الوروح ،جنلي ،ةاس

Being alienated from the life of God. 

 يتياري ا  ب ،أ عر  الفهم وب ،أ عر  الور ةجت ربوا عن  إالا أسم
شنينيياذ ت نينيتمر مننيني  " نينيل األ :سنينيي ونينيرح للتعلنينييم اس  ،ثناسنينييو أعننينيرما ،،نينيول  -4

،  إننيني  ،عنيني  أ  النينير  (6: 43 – 6: 17اةينينياري وتعتمنينير علينيني  د ب،ا هنينيا" )د نينير الكلمنينية 
ولني ل  ،،نيول نفني   جلكنيي ،،،نيل ير،تني  التدر،نير ؛جاذ بتد ر  بنعمة ب،اذ اجلن  ال،وري

"أل  اجلنينينينين  ال،ونينينينيري  نينينينيا  سنينينينييهل  بالتمنينينينيا  لنينينينيو مل ،كنينينينين ر  الكنينينينيل  :معلمننينينيا ال نينينينيكنرري
 (ج4: 9وبلم اجلميع ابن ا  قر جاذ ليضع يتراً للمومل" )د ر الكلمة 

 :ا        وف ا  شخص ال س انون   سال افو     الش يع 
مل امل نينينينينينينييةية إىل أساسنينينينينينينياالتعلنينينينينينينييم عنينينينينينينين ا  ال نينينينينينينيا ر عننينينينينينينيرنا ،فت،نينينينينينينير ن يتنينينينينينيني  أ   

 :، ولو ما ، هر من اك األرثوذ  ية
بنينينينينيل  ،+ أقنينينينينيانيم ث ثنينينينينية اً وأل  الثنينينينينيالوث لنينينينينيي  جنينينينينيولر  ،أل  ا  لنينينينينيو الثنينينينينيالوث :  ال  

"، دو  أقنينيانيمج الوجنينيود"ى  نينيما سنينيي ،  ، أي يتياتنيني ج ال ،وجنينير وجنينيود إاألقنينيانيم لنينيي جنينيولر ا 
ن نينيا  لنينيو صنينيورري ال،نينير ج واس، ولنينيو ذاتنيني  النينيروح ولنينيو ذاتنيني  االبنينين ،اك  الوجنينيود اسسنينيي لنينيو

 لنينيوكٌ ،،نينيول بنينين  ا  ب لنينيو ادعنينياذٌ  ،صنينيفامل ن نيني،ية وأقنينيرى م،ل،نينيةد ا  بنينين   واالدعنينياذا ج 
ولكنينينينين الواقنينينينيع لنينينينيو  ،ن نينينينيا  يت نينينينيأ م،نينينينيا،ي  الع،نينينينيلر  اسأي تفنينينينيوا  ،ن نينينينيا علنينينينيى صنينينينيورري اس

 (ج26: 1ن ا  لو امل لوك على صورري ا  )ت  ، اسالعك 
ولنينيي   ،أل  وجودننينيا ال،ونينيري لنينيو وجنينيود نعمنينية ؛منينيا لنينير،نا حلنينين لنينيو صنينيفامل :ثانيةةا  

اطلنينيق منينين العنينير ج  بعنينير مل ت نينيتوعأ ،ج و نينيل األبايفينينيل النينييف ت،نينيول عكنيني  ذلنيني اً ذاتينيني اً وجنينيود
ة    ،ولني ل  جال ميكنين أ  ،تعنيرالا امل لنيوك ،الوجود  نعمة لني  ايفنيار أو يتنيرود بلوقنية ط ف    

بةةةل الخةةة    علةةة  دا ةةة    سي الشةةة يع لةةةيع تعةةةد   سل بانهةةةا تالبعةةةديتد  د  الخطيةةة   ح ةةة
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 االن ان لاا يبيا ييها كصور  ا . ق  ل  البد د البا خ  
م اةنيق عل ني ما قال م    ،ألننا حلأ ال ،ن  ،وننا ؛من الثالوث ب رريٌ  ،ا ،ة  ينا :ثالثا  

سينية إىل ان نيكا  ا ،نية اس ،اذ ني ولكنين لني   ال،ني رري متنيا  إىل ال ،(46: 5ربنا ، وك )مت 
 (ج5: 5ال،ر  )رو ا بالروح ه ي

 جالكلمنينية اللو نينيو  االبنينينامل،فنينيود هبنينيا لنينيي   ،" نينيل  لمنية ختنينير  منينين  نينيم ا " :رابعةةا  
ولني ا ،ن نينيةأ  The Wordوالكلمنية  wordلنير،نا قلني  د الل نية العربينية بني   لمنينية ألنني  
الك،نيني   Wويتنينيرق  W  بنيني  يتنينيرق م أ  مع نينيم ال،،عنينيامل  ي نيني نيني،ضنينياً ر أجنلي ،نينية الل نينية اسعلنينيى 
 ،ف،رنا ث ثة أشياذ: هو م  ٌ   ،وأقنو  االبن الكلمة ،امل   ب  األسفارماا ج أ Capitalأو 

 جومل تفر إن اناً  ،  الكلمامل اليف ن،ق هبا الر  قرمياً مل تتد رإ -1
 وبعنينيض   ،   لمنينيامل األن،ينينياذ  اننينيك بنينيالروح ال،نينير  النيني ي ن،نينيق علنينيى ل نينياسمإ -2

 ، بنيل لنيو الني ياالبنين لعننيةً  ومل ،كنين الكلمنية   ،ل   الكلمنيامل  اننيك لعننيامل ملنين   نير العهنير
 جر ع اللعنة
 هنينيي  ،الع انينينية أو اكرامينينية ،ن نينيانية   لمنينية ا  عننينيرما تلنيني،  ثنينيو  الل نينية اسإ -3

 "الكلمة صار ج راً وسكن  ينا"جلي ولكنها لي ك  ،ن انية يت أ الن،قإت،،ى 
ولنينيني ل   ،ملنينين ،تعنينيرى الونينير،عة الونينير،عة أو الننينيامو  متنينيوي علنينينيى ع،نينيا    :خاف ةةا  

 –يتكومنينية ال،ضنينياري واألن،ينينياذ وملنينيوك بنيني  اسنينيرا يل  –لنينيي منينين م منينيح اةكومنينية الثيئوقرايفينينية 
 جباملعى اةر،ث ع،وبامللي مثل قانو  الوبالتا  

أل  رسنينيول النينير  عننينيرما ،،نينيار  بنيني    ؛أعنينيود منينين جر،نينير إىل جمنينيال األسنينيفار كادكةةا :
 ،الضنيرورري ،فني   ، الكهننيومل"ألن  إذا ت ني ا  :،،ول صرايتةً  ، هنومل الوي و هنومل امل يح

 رو،عنينيود الرسنينيول ،نيني     ،،ضنينياً(أ 11راجنينيع  12: 7للونينير،عة أو الننينيامو  أ،ضنينياً" )عنينيأ  ت ينيني ٌ 
 ج(1: 10)عنينينينيأ  "ظنينينينيل اطنينينيني امل اكتينينينينية" ،ولي نينينينيك الننينينينيور ،الكنينينيل بنينينينين  الونينينينير،عة لنينينينيي ال نينينينيل

 عن اكقرج ،هماأال ميكن  فل  ،ال با ح –الكهنومل  –ث ثية الور،عة أ  واليت  
بنينيل النينير  ، نينيوكج  ،أل  الوسنينيي  لنينيي  الونينير،عة ؛مل ،عنينير للونينير،عة أي وجنينيود ،يتتمنينياً 

ويتلول الوسنيي  لنيل  ،عن  ،را   اعلية الور،عة  املةً   وقر  تأ رسول الر  بول  رسالةً 
منيع الرسنيالة إىل  ولوسنيي  ،  بعنا،نيةرر  ولي رسالة   يفية النييف جينيأ أ  ت ني ،وسايفة الور،عة
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، ولنينينيو بنينيل ،،نينيول عنينين اطتنينيا  ،يتينينيث انتهنينيى ال نيني،ك (،19-16: 4 )راجنينيع مثنينيل  ولوسنينيي
  اقتتننينيتم ال ،نينينفعكم امل نينييح شنينييئاً" إننيني  إ"أننينيا بنينيول  أقنينيول لكنينيم  :بنينيراليمع منينية العهنينير منينيع إ

ولنينينينينينيو منينينينينينيا شنينينينينينيريت  د -أل  وسنينينينينينيايفة امل نينينينينينييح بالعهنينينينينينير األ منينينينينينيل واألع نينينينينينيم  ؛(2: 5) نينينينينيني  
 تفوك  ل ما س،قج -الع اني 
 ،،ا صر،،ي 

 ولني اولكنين لني  ،(13: 3،،ودنا إىل امل يح )    اً بعة  ا  م د  النامو  أو الور،
ألنننيا نلننيا الت،ني   ؛(25: 3" ) ني     مينيا  ل نينا منيك مني د  "بعر ما جنياذ اس :"م   اطتا "
 باملعمود،ةج
 رجو أ  أ و  قر أج،ك على  ل الن،اف اليف ذ ر اجأ 

 دج جور  يت،يأ ب،اوي 
 2015ما،و  23 


