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 سؤال
 

اهللا مـالئ الكـل بالهوتـه  أليساال للدكتور الفاضل جورج حبيب ؤ س أوجه أن أريد
علـي الكـل  آخـرهـو حـال حلـول  أماهللا حـال باقنومـه علـي كـل جسـد  أنفهل معين ذلـك 

غـري  آخـرحلـول مـن نـوع  املسـيحينيفحلـول الـروح القـدس علينـا حنـن وليس حلول اقنـومي 
فقـــط وذلـــك  للمســـيحينياحللـــول االقنـــومي و هـــذا احللـــول اخلـــاص لـــيس لســـائر البشـــر بـــل 

حمــرومني  املســيحينيالبشــر مــن غــري  أن إالالــروح القــدس ميــال الكــل بالهوتــه  أنبــالرغم مــن 
 أقنـومالعـذراء حـال فيهـا  السـيدةعلـي عـن حلـول الـروح القـدس  أمامن هذا احللول اخلاص 

الــروح القــدس حلــوال اقنوميــا  أقنــومحلــول  بالضــرورةاملتجســد الــذي يســتوجب  الكلمــةاهللا 
الـــروح القـــدس و لـــيس  أقنـــوم أي ةإهليـــوذلـــك لكـــي يكـــون صـــانع اجلســـد شـــخص لـــه رتبـــه 

الــروح القــدس وكــان شخصــا  أقنــوملــو كــان صــانع اجلســد لــيس هــو  ألنــهشــخص اقــل منــه 
يكـون الـذي  احلالـةالن يف هـذه  ؛لكـان املسـيح لـيس هـو اهللا ؛بديال عنه كمالك مثالً  آخر

الـروح  إنولـذلك نقـول  ةاإلهليـ الرتبـةمـن  دىنأصنع جسد املسيح هـو املـالك الـذي لـه رتبـه 
وذلــك الن اهللا فــوق  ،الكلمــةالعــذراء يف نفــس وقــت حلــول اهللا  الســيدةعلــي  القــدس حــلَّ 

 أو اآلباالبــن وحــده مــن  والدةفــال يوجــد فــارق زمــين يف  ،بــالزمن نــه ال يــرتبطأي أالزمــان 
وبالتايل حلول الـروح القـدس حلـول اقنـومي يكـون  األبيف انبثاق الروح القدس وحده من 

العــذراء وبالتــايل ســبب حلــول الــروح  الســيدة أحشــاءيف  الكلمــةيف نفــس وقــت وجــود اهللا 
 أنوكمـا ، العـذراء ولـيس قبـل ذلـك السـيدة أحشاءيف  الكلمةهو وجود اهللا  ياً مقنو أالقدس 

لـو  أيضـاهكـذا  العبـادةمسـتحقا  هلـاً أجعـل جسـده مت أقنومـهناسوت املسيح الذي حل فيه 
الهــوت الــروح  أن إذ للعبـادةقنوميــا جلعــل جسـدنا مســتحقا ألـوال حـل فينــا الـروح القــدس ح

 لوهـةاإلصـائص لـيس فينـا خ ألننـاهوت املسيح وهذا يكون غري منطقيـا القدس مساوي لال
مـــن  أكثـــرتعـــرف  فاملالئكـــةوالعلـــم  احلكمـــةواخللـــق والكمـــال يف  يءعلـــي كـــل شـــ كالقـــدرة

 إذالكتـاب  أقـوالاهللا خالق الكل وهذا ضـد  باألويلعلي من البشر فكم أالبشر وهلم قدره 
املســيح طيلــة حياتــه مل يرتكــب خطيــه واحــده  أن إذالبشــر فمتغــريون  أمــاال يتغــري  اإللــه أن



نمــا قــال مــن مــنكم يبكتــين علــي خطيــه وقــد دعــي بالقــدوس كمــا جــاء وكــذلك وذلــك حي
القـدوس املولـود منـك يـدعي ابـن اهللا ولـيس عنـده تغيـري وال ظـل دوران أمـا حنـن فنسـقط يف 

فلـــيس   الكلمـــةاهللا  أمـــااخلـــري و العكـــس  إيلاخلطيـــة فالبشـــر يتغـــريون ويتحولـــون مـــن الشـــر 
ـــا فيكـــون يف هـــذه كـــذلك ولـــو حـــل فينـــا الـــروح القـــدس حلـــوال اق ـــةنومي جتســـد للـــروح  احلال

حـل فينـا الـروح القـدس  إذا وأيضاً وناسوت  إنسانيهاملسيح هو الهوت وروح  أن إذالقدس 
وناسـوت الـذي هـو جسـد  إنسـانيهحلول اقنومي يكون جتسد الهوت الروح القـدس وروح 

 هايـــةالنوحنـــن مل نســـمع قـــط يف الكتـــاب املقـــدس عـــن جتســـد للـــروح القـــدس ففـــي  اإلنســـان
 إذلوجـوده  نتيجـةفهو حـال يف العـامل كلـه و ذلـك  خمتلفةيكون حلول الروح القدس بطرق 

ـــه خلـــق  إذ ١:١٦كولوســـي   أهـــل إيل األويلبـــولس الرســـول  رســـالةقيـــل عـــن املســـيح يف  في
ويف كـــل  األرضفهـــو موجـــود يف الســـماء وعلـــي  األرضالكـــل مـــا يف الســـموات ومـــا علـــي 
د يف الكــل ولكـــن بصــوره ختتلــف عـــن وجــوده فينــا حنـــن مكــان بالهوتــه وبالتــايل هـــو موجــو 

 .يف احتاده مع املسيح خمتلفة ةر و وبص املسيحيني



 اجلواب
 
 ؟أم الهالك ،تدبير الخالص

 
 :األخ جورج

 .ويف روحه القدوس ،حتية احملبة يف املسيح يسوع ربنا 
يف فهــي كلهــا تــدور  باالهتمــام،تها هــي جــديرة مالــيت قــد االفرتاضــاتاألســئلة أو  

 :إىلوهي كلها تعود  ،دائرة الضباب الكثيف الذي أحاط بالفكر الكنسي
 –حلــول  –أقنــوم  –جــوهر  :غيــاب تــام لتــاريخ املصــطلحات الالهوتيــة مثــل -١ 

اهللا مـالئ : "وعدم البحث عن هذه املصطلحات يف كتابات اآلبـاء، ولـذلك عبارتـك ،ملء
 ؛اإلهلــي الكامــل يف كــل اخلليقــة وهــي تعــين احلضــور ،هــي عبــارة صــحيحة ،"الكــل بالهوتــه

هـل معـىن ذلـك أن اهللا ": ألن اخلليقة كلها هي يف اهللا، ولكن باقي العبـارة يف شـكل سـؤال
ـــارة جتـــد الضـــباب الـــذي نشـــره "اخل.. حـــال بأقنومـــه علـــى كـــل جســـد  ؟ وخلـــف هـــذه العب

الوجـود : ألن حلـول اهللا يف كـل اخلليقـة ومـلء اخلليقـة يعـين ؛ن عـدم متييـزعـأساقفة وغريهم 
تـاج اخلليقـة وصـورة اهللا  اإلنسـان إىل) أميبـا(وصـول كـل كـائن مـن أصـغر خليـة  –احلياة  –

 .بقي وحيفظ اخلليقة من العدمغاية خلقه، فهذا هو الذي يُ  إىلومثاله 
ــا -٢  ســت علــى سِّ فهــو العالقــة الخاصــة التــي أُ  ،مــا جــاء بــه تــدبري اخلــالص أمَّ

الـبعض (وقـد غـاب مـن فكـر الـذين يكتبـون  – انيةباإلنسـاتحاد الهوت ابن اهللا الكلمة 
البكــر  –بـالرأس : الكــالم عـن احتـاد الهــوت ابـن اهللا بالناسـوت هــو احتـاد أن) ولـيس الكـل

وهــــي املصـــطلحات اخلاصـــة باحتــــاد  ،آدم األخــــري الـــرب مـــن الســـماء –بـــني أخـــوة كثـــريين 
 :ألن. بيسوع املسيح اإلنسانية

 .كنيسةالرأس هو رأس اجلسد الواحد أي ال* 
) ٤٧: ١٥كـو ١(الـرب مـن السـماء  –البكر بني إخوة كثريين هو آدم األخري * 



 .القائم من األموات حبياة عدم املوت واخللود
ولــذلك يــا أخــي احملبــوب مــن اهللا، ال يوجــد لــدينا يف تــدبري اخلــالص خطــاب عــن  

أو فينـا حسـب األصـل  ،بل عن اإللـه املتجسـد الـذي جـاء وسـكن بيننـا ،الهوت وناسوت
 ).١٤ – ١٣:  ١يوحنا (القبطي / اليوناين 

ألن اهللا  ؛جيب االبتعاد متاماً عن الفكر املتأصـل يف امليكانيكـا وعلـوم الطبيعـة -٣
. القـدوس الـيت هلـا حركـة وحيـاة واحـدة هـو أقـانيم الثـالوثبـل  ،آلةجمرد ليس قوة عمياء أو 

بعــاً تكتــب ومل تقصــد ذلــك، ولكــن بعــد عــدة أنــت ط –فــاهللا لــيس مثــل التيــار الكهربــائي 
قنوميـــاً جعـــل جســـدنا ألـــو حـــل فينـــا الـــروح القـــدس " :أســـطر تســـأل ورمبـــا تعـــرتض وتقـــول

عبــادة مــن البشــر الــذين هــم مثلــك قــد نــالوا : وهــذا كــالم عجيــب حقــاً  ."مســتحقاً للعبــادة
 .عجيب حقاً ... سكىن وحلول الروح القدس 

وتـردد نفــس   اإلهليــة،دة علـى الشــركة يف الطبيعـة اعرتاضــات األنبـا شــنو  إىلمث تعـود  
كالقـدرة علـى كـل شـيء واخللـق والكمـال   اإللوهـةلـيس فينـا خصـائص . كالم األنبـا شـنودة

ن خصــــائص إ: وهــــو جــــد خطــــري ،تــــرى مــــا هــــو غائــــب أاليــــا أخــــي . اخل... يف احلكمــــة 
األمـوات يف جمـد  القيامـة مـن: هـي - تْ بَـهِ والحـظ كلمـة وُ  - لإلنسـان تْ بَـهِ الـيت وُ  اإللوهة
مرياث ملكـوت السـموات  –غري اخلاضعة للموت  األبديةاحلياة  - )٢١: ٣فيليب (يسوع 

ُــ. البنــوة – نــال يو  ،هــل ميكــن ملخلــوق مــن العــدم أن يكــون خالــداً ووارثــاً ملكــوت اهللا ىر ت
إذا قــــام  ؛هكــــذا يضـــيع اخلــــالص برمتـــه ضــــياعاً كـــامالً  !!!خملوقـــة؟ إنســــانيةالبنـــوة بقـــدرات 

األبــد بطبيعــة خملوقــة مــن  إىلان حليــاة خالــدة بقــدرات طبيعيــة وعــاش يف الــدهر اآليت اإلنســ
 .العدم ليس هلا شركة يف حياة احلي الذي ال ميوت أي اهللا

 :حلول الروح القدس فينا يعين -٤
 .)٤: ٤غال (عطية التبين  -
 .)١٧، ١٦: ٣كو ١(نصبح هيكل اهللا  وأيضاً  -
 .)١١-١٠ :٨رو (نقوم من األموات  كما  -
 .)٥: ٣يوحنا (نولد من جديد من املاء والروح و  -
 .)٣: ٦عب (نصبح شركاء الروح القدس  كما  -



 .)٣:  ١٢كو ١(يعلن لنا الروح القدس يسوع الرب و  -
 .الرب يسوع بإلوهيةويؤهلنا لالعرتاف  -
بـالروح القـدس  التبـين مت  هـل. هذه عن أقنوم الروح القدسكل كيف مت فصل    -٥

: ٤غـال " (قلـوبكم صـارخاً أبـا أيهـا اآلب إىلاهللا روح ابنـه  أرسل" :ر رسول يسوعكما ذك
ألننــا هنــا ال نقـــدر أن نــتكلم عــن آخـــر غــري روح اآلب الــذي جـــاء لكــي يعلمنــا كـــل  ؛)٤

 ؟)١٣: ١٦(يوحنـا  إجنيـلشيء ويذكرنا بكل ما قاله يسوع ربنـا حسـب كلمـات الـرب يف 
أنـتم هيكـل " :وعندما يقول الرسـول ؟روح القدسآخر غري ال إىلتنسب هذه  أنهل ميكن 

فكيـــف ميكـــن هليكـــل أن يكـــون هـــيكالً هللا  ،)١٦: ٣كـــو ٢" (اهللا وروح اهللا ســـاكن فـــيكم
م يروح الـــذي أقـــام يســـوع هـــو نفســـه الـــذي ســـوف يقـــ إن أيضـــاً وعنـــدما يقـــول  ؟بـــدون اهللا

يــا  -ميكــن فهــل  ،)١١: ٨رو (وهــو نفــس الــروح الســاكن فينــا  ،أجســادنا يف اليــوم األخــري
الـــــروح  –ال نأخــــذ روح اهللا  إننـــــاأن تقـــــول أنــــت أو أي إنســـــان آخــــر  -جــــورج يـــــا أخــــي 

 القدس؟
ولكـــن  –هـــذا حـــق  –لقـــد جتســـد الـــرب مـــن القديســـة مـــرمي بـــالروح القـــدس  -٦

ولكــي يفــتح لــك  ،)٤٨: ١٥كــو ١(الــرب مــن الســماء  –ملــاذا؟ لكــي يكــون آدم األخــري 
عنــدما تفصــل بــني جتســد ابــن اهللا وجتديــد لكــن و . لــروحويل بــاب املــيالد اجلديــد مــن املــاء وا

لقـد  ؟مـاذا بقـى مـن املسـيحية األرثوذكسـية: سـؤال ألـيم جـداً يقفـز ... يف يسـوع  اإلنسانية
 –املـــريون  –املعموديـــة  –جـــاء االحتـــاد األقنـــومي يف جتســـد ابـــن اهللا بكـــل ســـرائر الكنيســـة 

وهــي عودتنــا  ،د املســيح الكنيســةجســ إىلهــذه أســرار أو ســرائر االنضــمام  – اإلفخارســتيا
 اإلهليـةألن احليـاة  ؛وحقاً يف يسـوع املسـيح الينبـوع ،عدمية املوت يف يسوع اإلهليةاحلياة  إىل
ألن اهللا لـــيس حتـــت ســـيطرة  اإلنســـان؛تحـــت لنـــا حســـب التـــدبري ولـــيس حســـب شـــهوات فُ 

بــــل هــــو يعطــــي حســــب النعمــــة وحســــب ال،  ،يســــتويل علــــى مــــا لديــــهف اإلنســــان،وســــطوة 
األبــد  إىلآدم األخــري احلــي  إىللقــد حتولنــا يف يســوع املســيح مـن آدم األول املائــت  .تـدبريال
 .حنن يف يسوع املسيح إنسانيتناأو هذا هو ذات حتول الناسوت  .)٢٢: ١٥كو ١(
 إهليــةألن هــذا يعطــي مقامــاً وكرامــة  ؛مــن هــذا الكــالم خيــاف اإلكلــريوسبعــض إن  

 ،م يعشــقون االســتبداد والتســلط والقهــر حــني أ�ــ، يفجســد املســيح الكنيســة أعضــاء للكــ



لكــــي حيلــــو هلــــم أن ميارســــوا  ؛أي الكنيســــة ،اجلســــد ءأعضــــاولــــذلك ينزعــــون املســــيح مــــن 
وهــذا هــو قلــب وجــوهر العاصــفة الــيت أثــريت حــول األب  ،اجلســد أعضــاءخطايــاهم ضــد 

 .وحول كاتب هذه السطور ،مىت املسكني
الــــذي يعطـــــي لــــك حياتـــــه يف  متســــك بـــــالرب يســــوع املخلـــــص: لــــذلك يــــا أخـــــي

وكـم  .. شركة يف مسحته يف املريون ويف ميالده باملعموديـة  أعطاكوقبل ذلك  اإلفخارستيا،
املــرياث  –التبــين  وأنكــر ،"لســنا مثــل املســيح إننــا" :همحــدأكــان عجيبــاً حقــاً عنــدما قــال 

 إنومل يقــــل  ،)٣-١:  ١يوحنــــا ١(شــــركتنا يف اآلب  –القيامــــة مــــن األمــــوات  –األبــــدي 
 .اإلنسانيةحسب جتديد الطبيعة  إخوتهنكون  أن أعطانااملسيح 

ألن التـدبري لـه منطـق خـاص  ؛ال تقـل هـذا منطقـي أن وأرجـوأرجو أن امسع منـك 
أي منطـق  ،)٨ - ١: ١٣كـو ١(يف جتـدها ومالمح هـذا املنطـق  ،به يفوق منطق الفلسفة

جديـداً املخلــوق حســب  أنســاناً كــن هيكـل اهللا حيــث حيـل روح الــرب لكــي جيعلـك . احملبـة
 ).٢٤: ٤أفسس (اهللا 
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