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  تقدمي
  

 -كسائر كتابات اآلبـاء القديسـني    -تتميز كتابات القديس صفرونيوس   
هذه العوامل قد توافرت له مـن  . بالسمو والعمق الروحاين، وصفاء الرؤية الالهوتية

بتواضعٍ كامل، واستطاع أن ُيعبِّر عنها . خالل حياته الُنسكية وشركته العميقة مع اهللا
  .هباًء ونورانيةً فازدادت
يف كُتيبٍ ُنِشَر سابقاً، والقـى   -عن اخلوف  -وقد ُترمجت له أوَّل رسائله   

تقديراً واستحساناً عظيماً، مما شجع القائمني على هذا العمل على ترمجة هذه الرسالة 
الكـون  عقيـدة الثـالوث باخلليقـة و    وارتباط -فرح اخلليقة اجلديدة  -عن الفرح 
  .واإلنسان
وقد ساق يف كتابته عدة أمثلة بديعة مدعمة بآياٍت من الكتاب املقدس، ليقدم   

لنا مفاهيم الروحانية اُألرثوذكسية يف الُبعدين الروحي والتطبيقي لعقيدة الثالوث اإلله 
  .الواحد

 االبـن إن هذه الرسالة ستساعد القارئ املُتأين على إدراك منطق حمبة يسوع   
ص، وإنه ال خالص بدون متاُيز األقانيم، األمر الذي جاءنا حسب إعالن إهلـي،  املُخلِّ

  .بشرية، أو أفكار فلسفية، وحيَّر عقول كثريين اجتهاداتوليس حسب 
إىل هنايـة   ٦١السيما يف الفقرات من  - صفرونيوس القديس استطاعولقد   
مث . روحية لإلنسان املسيحيأن ُيدِخل الالهوتيات مبنهج تطبيقي يف احلياة ال -الرسالة 

البنوة احلقيقية هللا، والشركة يف جسد املسيح الواحد،  اختباربيَّن تأثري ذلك عملياً على 
ومفهوم اخلليقة اجلديدة، والوالدة اجلديدة يف املسيح، مث كيف َيثُبت اإلنسان املسيحي 

  .القُدسالروح  يف حياته اجلديدة بعمل



أتوسل إىل اآلب السماوي الذي أعطانا حياة :" ولهمث ختم رسالته املُباركة بق  
 لكي حنيا به وفيه، أن يكون لنا فرح اخلليقة اجلديدة بالثالوث القـدوس، وأن ال  ابنه

نتزعزع عن الطريق الذي نسري فيه أو حنيد عنه؛ ألنه طريق القديسـني؛ وألنـه ذات   
هو الطريـق إىل احليـاة   الطريق الذي رمسه لنا ربنا يسوع املسيح نفسه، الذي قال أنا 

  .صفرونيوس يسأل بركة صلواتكم. احلقيقية
  القمص أنطونيوس أمني            
  راعي كنيسة مار مرقس                  
  مصر اجلديدة                 



  :هذا النص

  املعرفة الروحية حسب تراث
  اُألرثوذكسية

  
لقد . عام الواضح باملعرفة اإلنسانية بشكل االهتمامال ختلو كتابات اآلباء من   

كان العالَّمة أُورجيينوس هو أوَّل الهويت مسيحي حاول أن ُينظِّم هذا املوضوع، وذلك 
يف تاريخ املسـيحية، وهـو    Systematicعندما وضع أوَّل كتاب الهوت نظامي 

خاص باآلب، واجلـزء الثـاين    جزٌء: أجزاءفقد قسَّم اإلميان إىل ثالثة . كتاب املبادئ
كما قدَّم أُورجيينوس أساس وقواعد املعرفة، أي قواعد . وح القدس، واألخري للرباالبن

  ".نشيد األناشيد"املعرفة اجلديدة يف العظات على سفر 
وال يسمح جمال هذه الدراسة املُوجزة بأن حنلل جوانب ومصادر ونوع املعرفة   

وس الروحية عند أُورجيينوس نفسه، بل ويف رسائل األنبا أنطونيوس، والقديس أثناسـي 
فاملوضوع كبري جـداً ومتشـعب،   .....، وإسحق السرياينيالدرج الرسويل، ويوحنا

وحيتاج إىل أكثر من جملد، وهذه ليست مبالغة، ألننا يف إجياز شديد نستطيع أن نـرى  
  -:وهي ،فروع سبعةتتوزع إىل املعرفة يف تراثنا املسيحي أن 
  .لوم، وتبقى يف دائرة العلومتلك اليت تنشأ يف دائرة العوهي املعرفة العلمية،  -١
، أو الفلسفية، اليت تولد داخل فروع الفلسفة، وهلـا القواعـد   االستدالليةاملعرفة  -٢

  .اليت ُتميِّز الفلسفة واملنطقاخلاصة هبا 
القُدس يف فكر اإلنسان وقلبه، وهي الروح  تلك اليت يسكُبها وهي املعرفة اللُدنية، -٣

  .فة شخصيةهبة اهللا لكل إنسان، وهي معر



املعرفة املُكتسبة من البيئة واجملتمع، وهي املعرفة السائدة اليت حنصل عليها باحليـاة   -٤
  .اإلنسانية، وهي حمدودة بالزمان الذي نعيش فيه

املعرفة اليت تولد من كلمة اهللا يف األسفار املقدسة، وهي املعرفة اليت تـأيت مـن    -٥
  .الوحي، والكتابات اإلهلية

بالشريعة األخالقية، أي معرفة اخلري والشر،  االلتصاقاليت تولد وتنمو من املعرفة  -٦
  .وهي متصلة بالفروع السابقة

املعرفة اليت حيصل عليها املسيحي من الشركة يف حياة الـرب يسـوع املسـيح،     -٧
 أحيانـاً للتطهري الذي يقوم به الروح القُدس، وهي معرفـة تسـمى    اختبارهوبسبب 

أو التمييز واإلفراز، ونور الروح القُدس، وهي أعلى درجات املعرفـة  احلكمة اإلهلية، 
  .الروحية

هذه الفروع السبعة ال يفصلها عن بعضها البعض إالَّ القليل، وحنن مجيعاً ننال   
  .قدراً منها، كلٌ حسب حياته ومكانه يف الكنيسة، جسد املسيح

  :املعرفة يف نص هذه الرسالة
س بدقة الهوتية كبرية، وحتتاج إىل دراسة جادة، متتاز رسائل األب صفرونيو  

لقد كتـب األب صـفرونيوس   . وبشكل خاص، عالقة هذه الرسائل بكتابات اآلباء
رسالتني عن القيامة واإلفخارستيا، شرح فيهما الكثري من جوانب املعرفـة الروحيـة،   

ـ ـزينـوأكد فيها على حقيقة هامة أوجزها القديس غريغوريوس الن ا زي عن حاجتن
املقالة الالهوتية (والتدبري اإلهلي  االبنإىل لُغة إنسانية جديدة تشرح، وُتعبِّر عن جتسد 

هذه اللغة اجلديدة بدأت تتكون يف كتابات آباء اإلسـكندرية، وبـدأت،   ). ٩٠: ٤
 -حسب املصطلحات العربية الدارجـة عنـدنا    -بشكل خاص، فيما يوصف اآلن 
، وهـي  Typeأو  دقيقة للكلمة اليونانية بالتأويل الرمزي، وهي ترمجة غري 

 االبـن والتأويل حسب املثال، هو شرٌح للنص يف ضوء جتسد . ليست رمزاً، بل املثال



وبالتايل، فهو ليس خياالً بشرياً يفرض نفسه علـى نـص الكتـاب    . وصلبه وقيامته
  .سويلمعاين الكلمات من حياة املسيح، ومن التعليم الر" استلهام" املقدس، بل هو

هاجر وسـارة كمثـالني    استخدمكان القديس بولس الرسول هو أوَّل َمن   
). ٣١ - ٢١: ٤غـال  (للعهدين، اجلديد الذي متثله سارة، والقدمي الذي متثله هـاجر 

وهاجر متثل اليهودية، بينما سارة من كنيسة العهد اجلديد اليت فيها ننال املـيالد مـن   
  .فوق، مثل والدة إسحق

اللغة اإلنسانية يف العهد اجلديد، وصارت للمعرفـة اجلديـدة   هكذا تطورت   
شرح األب صفرونيوس هذه القواعد يف رسـالة لـألب   وقد قواعد، ومنطق جديد، 

وإن كـان األب  . زكريا أحد رهبان ديره، وملس بعض جوانبها يف هـذه الرسـالة  
  -:صفرونيوس يؤكد هنا بشكل خاص، ما يلي

وجمـال   ...حتلل وتدرس حسب قواعد املنطق والفلسفة أمهية املعرفة العقلية اليت -١
هذه املعرفة هو املخلوقات؛ ألن قواعد الفلسفة واملنطق ُرِسَمت للبشـر، ولدراسـة   

  ).٤فقرة (املخلوقات 
فقرة (معرفة اخلري والشر، وهي املعرفة اليت غُرَِست يف قلب اإلنسان، ويف وجدانه  -٢
٦.(  
عرفة الروحية، وقدَّم األب صفرونيوس املثال الصـارخ  ومن املعرفة احلسية تولد امل -٣

من املعىن احلسي إىل  وارتفعتعلى ذلك، وهو موضوع البنوة، حيث تطورت اللغة، 
، وهو ما جيعل املعرفة تتحول إىل رموزٍ وعالماٍت تدل علـى  )٨فقرة (املعىن الروحي 

  .القُدسالروح  احلياة اجلديدة الغنية بأسرارها، واليت يعلنها
وقدم األب صفرونيوس بعد ذلك إحدى قواعد املنطق اخلاص باملعرفة اجلديـدة،   -٤

واملقارنة بني منطق احملبة، ومنطق احلسد . وهي املقارنة بني منطق احملبة، ومنطق احلسد
جدير بالدراسة والتحليل، ألن قواعد منطق احلسد تفرض على اإلنسـان األنانيـة،   



على اإلنسان السلوك اخلاطئ الذي ُيستعَبد  يملُت والغضب، والشهوات، هذه الرذائل
  .فيه اإلنسان ملنطق اخلطية الغريب على منطق احملبة

  :منطق احملبة كما أسسه ربنا يسوع
  :من التجسد والصليب والقيامة، ندرك أن املنطق اجلديد  

 ال يفصل بني الوسيلة والغاية، وهذا يفرض علينا نظرة كلية شـاملة لإلميـان ال   -١
  .سمح بالتقسيم والفصلت
ال يفصل بني اهلبة والواهب؛ ألن هذا الفصل هو عمل الشيطان الذي خيتار اهلبة،  -٢

ويترك الواهب، ويفصل بني الوسيلة والغاية، وخيلق لذلك التربير العقلي لكل الشرور 
  ).١٢فقرة (

وهنا، وحىت ُتنشر كل مؤلفات األب صفرونيوس، نكتفي بأن ُنذَكِّر القارئ   
  -:باحلقائق التالية

س إن مجع الوسيلة والغاية يف املسيح، بل واحدية الوسيلة والغاية هو الذي يؤسِّ :أوالَّ
الالهوت احلقيقي الذي تسود فيه تلك النظرة الشاملة، واليت جتعلنا نقـرأ األسـفار   
املقدسة بشكل جديد، وصفه األب صفرونيوس يف رسالته لألب زكريـا بـأن لُغـة    

بة على َمن يفصل بني الوسيلة والغاية، وإن كل مشاكل اهلرطقات نابعـة  األسفار صع
من العجز عن إدراك غاية كلمات اهللا والوقوف عند الكلمات وحدها، وفقدان النظرة 

  .الشاملة اليت حتددها الغاية
وواحدية اهلبة والواهب تعطي للمحبة اإلهلية طابعاً خاصاً، وهو تأهيل وتوظيف  :ثانياً

ات والكلمات لكي تدرك تواضع اهللا، ومنطق احملبة نفسه الذي ميتاز بالبـذل  كل اخلرب
  .ومن هذه النقطة ينطلق األب صفرونيوس لكي يشرح الثالوث). ١٣فقرة (



  :الثالوث حسب منطق حمبة يسوع املسيح
األب صفرونيوس تعبريات مدهشة جديدة على اللغة الالهوتية، فقد  استخدم  

أن األب  االعتبـار ا مفتاح احلياة اجلديـدة، مـع األخـذ يف    وصف كلمة أُقنوم بأهن
فهذه كلها بنية واحـدة حسـب   ...صفرونيوس ال يفصل بني احلياة، واحملبة، واملعرفة

  :اإلعالن اجلديد يف ربنا يسوع املسيح، وذلك
فقرة (الذي دخل مع اخلطية  واالنقسامألن اإلعالن اجلديد أبطل أسباب التباعد  :أوالً
٢١.(  
لقد قضى اإلعالن اجلديد على الفصل بني الكلمة واحلياة، أي وسـيلة املعرفـة    :نياًثا
اليت ُتولد وتنال التجديد يف املسيح لكي تنال كل كلمة قوهتـا  ) وهي الكلمة واحلياة(

، ولذلك، وحَّد هذا اإلعالن بـني الوسـيلة   )٢٠فقرة (ومعناها من املثال والسلوك 
  .والغاية
عن القيامة واإلفخارستيا، شرح األب صفرونيوس التحـوُّل الـذي    يف رسالتيه :ثالثاً

بشرح جتديـد الطبيعـة    -يف هذه الرسالة  - اكتفىحدث للطبيعة اإلنسانية، إالَّ أنه 
  :اإلنسانية على هذا النحو

  .إن الوهم الذي غرسته اخلطية، أبطله الوحي -١
  ).٢١فقرة (إن الرذائل قد تأخذ شكل القوة والعزة  -٢
، هو الوجود الـذي حـوَّل   "العدم جذره يف الفراغ أو"إن الوجود الزائف الذي  -٣

تعُدد وتنوع اخلليقة إىل صراعاٍت وموت، لكن بوالدة اخلليقة اجلديـدة، تعـود إىل   
  .الوحدة يف املسيح

هذه املوضوعات حتتاج إىل دراسات مطولة، وإىل تأصيلٍ من كتابات اآلبـاء    
صفرونيوس، ولكننا نكتفي هنا بتأكيد ثالثـة حقـائق    السابقني على كتابات األب



  -:خاصة بالثالوث
ومن التنوع والتمايز والوحدة، يرتفع . لقد ترك الثالوث بصمةً قويةً على اخلليقة :أوالً

هذه املعرفـة تنـال   . فكر اإلنسان من تأمل ما هو منظور إىل تأمل ما هو غري منظور
، ألن إدراك احلق اخلاص باهللا ال يـأيت  )٣٢ة فقر(القُدس الروح  معونة الوحي، وعمل

القُدس الذي يقود هذا التأمل برفق حنو إدراك الروح  من جمرد تأمل اخلليقة، بل من نور
  .إعالن اهللا

وهنا يكتـب األب صـفرونيوس   . عودة اإلنسان إىل إدراك كيانه ومعرفة نفسه :ثانياً
، )٣٣فقـرة  " (فسه، يعرف اهللاعلى قدر ما يعرف اإلنسان ن"عبارة ذات داللة هامة 

ألن املعرفة اإلنسانية ال ميكن فصلها عن حياة اإلنسان، وبقدر درجة نقـاء الصـورة   
  .اإلهلية اليت أُعطيت لإلنسان من اهللا، تنال هذه املعرفة جتديداً يف املسيح

رك اإلنسان أن وهكذا يد. ه، إمَّا بنفسه، وإمَّا باهللاتقود املعرفةُ اإلنسانَ حنو التشبُّ :ثالثاً
علـى مسـتوى    -الشركة مبدأٌ إهلٌي، ولذلك ال ميكن للوجود أن يبقى بدون التشبه 

  ).٣٥فقرة (باهللا الثالوث  -الشركة 

  :معرفتنا باهللا كثالوث
حدد األب صفرونيوس ما هو معروٌف لنا من كتابات اآلبـاء، أال وهـو أن     

حنن ال منلك أي "هي الكلمة  اللغةاة ، وإن أد)٤٦ - ٤٣فقرة (اللغةَ أداةٌ إهليةٌ بشرية 
 "شركة مع اهللا بدون الكلمة، وال ميكن أن تنشأ بيننا وبني غرينا عالقة بدون الكلمـة 

  ).٤٤فقرة (
، ال جيب أن نفصـل بـني   واالنفصالوألن اخلطية هي اليت أدخلت التباعد   

ذي يعـاين  ، وهو اللسان ال"اللسان اجلديد"القُدس الذي ُيعطي الروح  الكلمة وعمل
احلركة اخلمسينية له، ألنه لسان جديد ينطق مبعرفة جديـدة،   استخداماآلن من سوء 

وكما ُتعلـن  ). ٥٠راجع فقرة ) (٨: ١٢كو ١(وُيعطى كالم حكمة بالرُّوح القُدس 



، ُتعلن الكلمة اإلهليـة تواضـع اهللا   )٥١فقرة (الكلمة اإلنسانية حقيقة روح اإلنسان 
  ).٥٤فقرة ( االبنوقدرة 

ويربط األب صفرونيوس بني تنوع الكلمة وعمل اهللا الواحد املتنوع، ومـن    
تنوع املواهب الروحية داخل الكنيسة، وتنوع الرتب السماوية، يـدرك اإلنسـان إن   

، وإن كان )٥٧فقرة " (توزيع العمل يعين تعُدد األشخاص"التنوع هو أساس الشركة 
  .ادة واحدةيوجد يف الثالوث إر -املستوى اإلهلي  -على 

حلـول الثـالوث يف    -يف سرعٍة  -ونالحظ أن األب صفرونيوس قد ملََس   
القُدس، السيما ُسكىن الروح  الكلمة، وبواسطة االبنالكائنات، وقيادة اخلليقة بواسطة 

هذا املوضوع . الثالوث فينا بالرُّوح القُدس، وبسبب الوسيط الواحد ربنا يسوع املسيح
لٍة موجزة كُتبت يف عيد الُعنصرة لُألخـوة املبتـدئني يف حيـاة    ُشرَِح بكفايٍة يف رسا

  .الرهبنة

  :الثالوث وخالص اإلنسان
وشركتنا يف بنوة . يؤكد األب صفرونيوس أن الثالوث خاص بإعالن اخلالص  

القُدس الذي بـه  الروح  تفتح لنا جمال معرفة اآلب الذي منه هذه البنوة، ومعرفة االبن
وقد حدد األب صفرونيوس شـركة الثـالوث يف اخلـالص    . حننال شركتنا يف املسي

كل أُقنوم جيود بعطية خاصٍة به، أي العطية الصادرة من "بعباراٍت موجزٍة شاملٍة مثل 
، وهكذا متاُيز كل أُقنوم حيدد لنا شـركة كـل   )٦١فقرة " (الصفة اُألقنومية اليت متيِّزه
  ).كلها ٦١فقرة(أُقنوم يف تدبري اخلالص 

م حتذير ينقله األب صفرونيوس عن معلمه ديونيسيوس الكبري هـو  ولعل أه  
 االنفصـال املعرفة والتصورات اإلنسانية اليت تولد من املُخيلة اليت تتصور التحذير من 
، وتفرض هذا التصور على الثالوث، ولذلك قدَّم وصيةً هامـةً، أال وهـي   واالغتراب

  ).هامة جداً ٦٢فقرة ( ة والوحد االنفصالتدريب املخيلة لكي متيِّز بني 



ومن اإلفخارستيا، وهو سر الوحدة والتماُيز، ينقل األب صـفرونيوس عـن     
األب زكريا الصغري إن توزيع جسد املسيح يف هذا السر، هو صورة جسـد القيامـة   

  ).٧٠فقرة (الذي هو واحد يف الكل 

  :الثالوث وحدانية حقيقية
ك نتركها للقـارئ لكـي   هي قلب الرسالة، ولذل ٨٣ - ٧٢الفقرات من   

  .)١(يتذوقها، فهي ُحلوة مثل العسل، بل هي عسل اُألرثوذكسية الصايف

                                     
  .٢٠٠٠سبق أن ُنِشَر هذا الكتاب مطبوعاً يف عيد الظهور اإلهلي سنة  )١(



  
  الثَّالوث،

  )١(فرُح اخلليقِة اجلديدِة
  

  :ُمقدِّمة
صفرونيوس خادم الرب يسوع املسيح، والذي ال خيجل ِمن أنْ يقول مع  -١  

ألنين أُحاول  ؛عين أطلب صلواتكم .)١: ١رو " (عبٌد ليسوع املسيح" :رسول املسيح
، الذي ال ُميكن "ِغىن الالهوت"، و"حبر احملبة اإلهلية"قدر َجهدي أنْ أكُتب لكم عن 

  .فيه إىل أعماقه اليت ال ُتدَرك لعقلٍ أنْ يغوَص
الربِّية، وقبة السماء فوقنا، اليت ال ُيدرِكها البصـر،   اتساعتأملوا أيها اإلخوة   

باألسرار، وفوق قدرتنا إدراكه، فكيف جيوز لنا أنْ نتكلم فإذا كان العامل املنظور مملوٌء 
إنْ كان العقل ال يقـدر أنْ  .. عن اِهللا خالق كل ما هو منظورٍ، وما هو غري منظورٍ؟ 

ويعجز عن أنْ ُيحصي جنـوم  . .اإلنسانُيحصي قَطََرات املياه اليت يراها، بل ويشرهبا 
  !ذه؛ أي اهللا؟فكيف ُيحيط، وُيدرِك أسرار خالق كل ه. .السماء

  :أدب احلــوار
 -ألننا أحيانـا   ؛ليكن لنا األدب اجلَُّم والوقار، عندما ندخل حضرة اهللا -٢  

                                     
  .، والعناوين من وضع املُترجم٢١عنوان هذه الرسالة أُخذ ِمن الِفقرة رقم ) ١(



 االرتباكنسألُ عن أُمورٍ فوق قدرتنا، وِعوضاً عن الوقار واحلياء، نقع يف  -بدون حياٍء 
نقول إننا جيٌد ونافٌع لنا أنْ نصُمت بسبب اجلهل، وأنْ ال خناف أنْ .. وفوَضى الفكر 

ال نعرف، ِمن أن نقع أسرى كربياء الفكر، ونغضب أو نثور أو نقع يف بئر اليأس؛ ألنَّ 
  .باجلهل أفضل من اجلدل العقيم االعتراف

  :أنواُع املعرفة
ألهنا .. املعرفةُ أنواٌع، ولكن الذي يهُمين هنا هو املعرفة العارية عن احملبة  -٣  

ريد أنْ يدخل إىل أعماق األشياء، ويتعامل معهـا  فضول العقل الذي ي األمريف حقيقة 
، ألهنا معرفـةٌ للسـيطرة،   )١: ٨كو ١" (تنفخ"يقول عنها الرسول؛ إهنا  .بال حذرٍ

هي أشـبُه   ،ومعرفةٌ للسيادة على ما نعرف، وهي تشُق وتؤسِّس طريق العظمة الباطلة
 ،ي ُيتِقن هذه الرذيلةمبعرفة اللص الذي ُيريد أنْ يعرف لكي يسرق، وُيريد أنْ يتعلم لك

  .وكل ما يعرفه ُيسهم يف منو هذا الشَّر يف قلبه
ِلل احلقائق حسب قواعد املنطق والفلسفة، جيـدةٌ  واملعرفة العقلية اليت حت -٤  

ونافعةٌ، إذا كانت ُتناِقش وَتدُرس املنظورات، فاهللا خالق األشياء، حدَّد لكـل كـائنٍ   
ها بعنايٍة، وأصبح الفالسفةُ هُم أمهر النـاس يف  طبيعةً، وجعل لكل طبيعٍة حدوداً رمس

هذه املعرفـة ال  .. صفات وعمل كل طبيعة  واكتشافدراسة ورصد طبائع األشياء، 
تفيد َمْن يدُرس اإلهليات ويتأمل أعمال اهللا مع البشر، ألن طبائع املخلوقات ليست مثل 

لكي يتأملوهنا ويدركون طبيعة أو جوهر اهللا، وحدود الطبائع املخلوقة ُرِسَمت للبشر 
وما جيوز، بل .. على اخلالق ) تفرض(كيف يعيشون يف الكون، وهي لذلك مل ُترَسم 

. إنَّ ما هو نافٌع للتعامل مع املخلوق، ال يصلح هللا، وإالَّ أصبح عائقاً أمام فهم اخلـالق 
ري يف ال يفيد الطب وال الفلسفة وال رصد األجَرام السمائية وال صناعة العقاق ،وهكذا

 احتـد ميالد ربنا باجلسد ِمن البتول القديسة مرمي والدة اإلله، وال كيـف   اكتشاف
الهوته بالناسوت؛ ألن املعرفةَ الالزمة لفحص ميالده وجتسده هنا هي إعـالنٌ إهلـٌي   



ِلل وتبحـث يف  قليةُ اليت تدُرس املنظورات، وحتُيوَهب لنا بالرُّوح القُدس، ال املعرفةُ الع
  .اء املرئيةطبائع األشي

التناقض،  والكتشافومعرفة قواعد املنطق الزمةٌ لفحص احلُجة والدليل،  -٥  
ولكن قواعد املنطق، مهما كانت، تعجز أمام عمـل اهللا،  .. الباطل يف كالم الناس  أو

، وغرس املعرفةَ يف قلبه وعقلـه، إالَّ أنَّ قواعـد   لإلنسانالذي رغم أنه أعطَى احلكمةَ 
فهي خاصةٌ بنا حنن البَشر، وال ميكن أنْ  -رغم ضرورهتا-ِمن اخلطأ معرفة الصوابِ، 

ُتستخدم كأداٍة لفحص حكمة اهللا، ألن حكمة اهللا أعظم، وطُرق حكمة اهللا ليسـت  
  .مثل طُرق احلكمة اإلنسانية

وإذا قال إنسانٌ ما إنَّ اهللا واحٌد، سأل أهل املنطق عن معىن الكلمة وصحتها،   
 ُتستخَدم كرقمٍ ُيعطَى عند حساب ختص املنظور واملرئي، فهي) أي كلمة واحد(وهي 
، )١(وحنن نؤمن بأنَّ اهللا غري منظورٍ، وال ميكن أنْ ُيحَسب أو يشار إليه. .األشياءوَعدِّ 

يليـق   ألن كل ما نعرفه عن األرقام ال يليق بنا أنْ نستخدمه للكالم عن اهللا، بل هو ال
ل عن اهللا نواجِه عجز اللغة، وضعف قواعد املنطق عن باهللا؛ ألننا يف أبسط وأدق ما يقا

.. الوصول إىل أبسط حقيقة عن اهللا، وهي أنه واحٌد، وال يوجد له شريٌك أو نظـري  
يعين أننا فقط ُنقِلع عـن اخلطـأ،    ،"ال"، فإنَّ النفي حبرف النفي "ال شريك"وإذا قُلنا 

واجٌب، ولكن األعظم منه هـو   ونفي اخلطأ. ونعلن براءتنا منه دون أنْ نقول احلقيقة
  .إعالن احلقيقة

ما هو املقصود بأن اهللا واحٌد؟ واجلـواب، أي   -حسب قواعد املنطق-إذن   
اجلواب الذي ال تقبله قواعد املنطق ذاهتا، هو أنْ نقارن بني اهللا وبني َمن نتصور أنـه  

وملا . نظري أو مثيليوجد للخالق  نظٌري، أو شريك، وبعد املقارنة نقول إننا أدركنا إنه ال
منلك أنْ نقول إنَّ اهللا ليس له نظٌري،  كانت املقارنة مستحيلة على البشر أدركنا إننا ال

                                     
  .ليس كائناً ُيشار إليه بالبنان أي) ١(



ويؤكد الذين درسوا املنطق إنَّ املقارنة بـني اهللا  . أو مثيل، وهذا مستحيل على البشر
ا خنتلـف  واملخلوقات مستحيلة على البشر؛ ألن املقارنات جتوز بني املتشاهبات، أمَّا م

، وهكذا )١(ظاهراً، فهو ال خيضع للمقارنة احلقيقية، بل للحدس االختالففيه، وكان 
حىت ميكن أنْ نقول  ،اهللا والكائنات اُألخرى ،ال منلك أنْ نقارن ونقيس بقواعد املنطق

.. هذا النظري، أيف السماء، أم علـى األرض؟  " ال يوجد"وأين .. إنه ال يوجد له نظري 
ىل السماء ورأينا كل َمن فيها، أم طُفنا يف األرض وعرفنا كل َمن عليها؟ وهل ذهبنا إ

واحلق هو، إنَّ النظري والشريك كان أحد األوثان اليت كسرها األنبياء، وحرقوهـا  .. 
  .)٢(بالنار

يف حمبة اهللا نفسه أنْ متُيِّزوا بني أنواع املعرفـِة؛ ألن   إليكملذلك أتوسل  -٦  
وبينما ال تزال البشرية تأكل منـها كـل   . أكل منها آدم وحواء املعرفةَ شجرةٌ عظيمةٌ

يومٍ، فإهنا متزج هذه املعرفة باخلطيئة، فتحُصد ِمن مثار هذه الشجرة معرفة اخلري والشر 
. معرفة الشر مثل القتل واحلسد وسائر الشرور؛ ألهنا معرفةٌ عاريةٌ عـن احملبـة  . معاً

دائم لطلب ما هو نافع وصـاحل ومقاومـة   ومعرفة اخلري مثل طلب العدل والسعي ال
وواجبنا حسب تعليم ربنا يسوع املسيح هو أنْ ندرك التمييز بني املعرفة اليت  .الشرور

ُتولَد ِمن احملبة، وبني املعرفة العارية عنها؛ ألنَّ هذا هو واجبنا األوَّل الذي نتعلَّمـه يف  
، يف ِسر املعمودية، )أي بذرة التمييز(ة ؛ ألننا نأخذ هذه البذرة املقدَّس)٣(احلياة الُنسكية

                                     
احلَْدُس يف اللغة، هو الظن والتخمني، ويف الفلسفة، هو اليقني، وهو فعلٌ عقلٌي ُيستخدَّم يف القياس، وإمجاالً هو ) ١(

من معلومٍ إيل جمهولٍ، وحبسب ديكارت، هو تصوٌر ينشأ عن نور العقل وحده، حيث يستطيع كل  االنتقالسرعة 
. راجع د. باحلَْدسِ أنه موجوٌد، وإنه يفكر، وإنه ليس للكرة إالَّ سطٌح واحد، وغري ذلك من اُألمورإنسان أن يدرك 

  .اوما بعده ١٦٧القاهرة ص -دار الثقافة اجلديدة  ١٩٧٩مراد وهبة، املعجم الفلسفي، الطبعة الثالثة
مث أخذ العجل الذي ( ٢٠: ٣٢وذلك كما فعل موسي النيب، بالعجل الذي صنعه الشعب، راجع خروج ) ٢(

  ).صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حىت صار ناعماً، وذراه على وجه املاء وسقى بين إسرائيل
، فالناسك هو كل مسيحي جياهد ليحفظ وصية "البس الصليب"يعتبِّر التراث القبطي أنَّ الناسك احلقيقي هو ) ٣(

لُنسكية، فقد أُضيفت إيل النعمة لكي حتفظ النعمة، املسيح بإميان وحب، وإذا كانت الوصية هي أساس املُمارسة ا
والكلمة . هو الذي ُيعيد اإلنسان إيل اهللا مع مالحظة أنَّ النُّسك ال ُيعيد اإلنسان إيل اهللا، بل املسيح وحده

ولقد . مثل الرياضة وفنون القتال يءأي التدريب على ش  Askew .:من الفعل اليوناين" النُّسك"اليونانية 



فةَ اإلنسانية حنو احملبة، القُدس املعرالروح  مواهُب سح باملريون املُقدَّس؛ لكي تقودوُنم
: ٦يوحنـا  (ى بالقُوت السمائي، خبز اهللا النازل ِمن فوقٍ الواهب احلياة للعامل ونتغذَّ
املعرفة اليت حنصل عليها بـالتعليم   ، لكي باحلياة يف املسيح ننالُ معرفةً أعظم ِمن)٣٣

  .وقراءة الكتب النافعة

  :املعرفةُ اليت ُتولَد ِمن احملبة
ُتولد املعرفة أوالً من إدراك اُألمور احلسية واملرئيـة، وأوَّل أدوات هـذه    -٧  

وجماالت هذه املعرفـة اخلليقـة املنظـورة، أي امليـاه      .املعرفة، الكلمات ولُغة البَشر
وعندما تتدرج هذه املعرفة وتنتقل من اُألمور احلسية املرئيـة إىل  .. بالواألشجار واجل

ل سية إىل عقلية، وذلك عندما ُتحـوِّ تتحول جماالت املعرفة احل ،اُألمور األعلى العقلية
الكلمات واملاديات إىل رموز وعالمات، وتضاف إىل املعاين احلسية املعاين اجلديدة اليت 

  .فسه بواسطة الرُّسل القديسنيسلمها الرب يسوع املسيح ن
وعلى سبيل املثال، فالبنوةُ هي حقيقةٌ جسدانية ومرئية نراها حادثةً كـل   -٨  

لوالدين " األبناء" -ورمبا ال نزال  -فنحن مجيعاً كنا يف يومٍ ِمن األيام .. يومٍ يف حياتنا 
وأُمٍ، وهـي   بٍأصل عليها مجيعاً بالوالدة ِمـن  ولكن هذه البُنوة اجلسدانية اليت حن.. 

معرفةٌ عامةٌ يعرفها سائر البَشر، وهي خاصةٌ بالطبيعة اإلنسانية، ترتفع إىل درجٍة أعلى 
. ُتقدِّم أوالداً وبناتـاً بسبب عطية التبين، وذلك عندما يتعذر على العالقة اجلسدانية أنْ 

ح وعندما يعرف بعض الناس عجزهم عن اإلجناب، جيدون يف أبناء اآلخرين َمْن يصـلُ 
كل ما خيص الذي َوَهـَب لـه هـذه     االبنوينال ذلك .. بالتبين " ابناً"ِألنْ يكون 

                                                                                          
وهو فعل شائع يف اللغة اليونانية، ولذلك فالناسك هو . ١٦: ٢٤ سفر أعمال الرسلرد الفعل مرة واحدة يف و

ينال به  تدريب على سلوك معني صاحل، ال: املتدرب على الرياضة والقتال، أي ضبط النفس، والنسك الصحيح هو
حنن نصوم ونصلي . الح اإلهلي، أي نعمة اهللاإلنسان مكافأة على األعمال الصاحلة، بل يؤهل نفسه للبقاء يف الص

ضد الذين يظنون أهنم باألعمال ينالون ملكوت "ال لكي ننال شيئاً يف املقابل، ولذلك كتب مرقس املتوحد كتابه 
  ".السموات



فإذا كانت . الطبيعي االبنوالده بالتبين، وتصبح له كل حقوق  اسم، بل يرث "البنوة"
الطبيعة ُتعلِّمنا هذه املُمارسة اليت تعلو فيها عالقة التبين على ما ُتقدِّمه األجساد وقـوة  

كيف جيود اهللا علينا  - باملقارنة – عالقٍة، صار ِمن السهل علينا أنْ نفهم اإلجناب ِمن
وهنا جيب أنْ نقول إنَّ العالقة اجلديدة بني ... يف يسوع املسيح ربنا؟ " التبين"بعطية 
فوق ما ُتقدِّمه العالقة اجلسدانية الطبيعية، إىل ما هو غري  ارتفعتبالتبين، قد  وابنهاألب 

وعندما حتُوِّل احملبةُ شيئاً، أو شخصاً، تصري العالقة أقوى ِمن .. قة حمبة طبيعي، إىل عال
رابطة اللحم والدم، مثل عالقة حمبة يوناثان لداود الذي كان يعرف إنَّ داود هو امللك 
املُرَتقَب، ولكنه أحبه بسبب ما رآه فيه، رغم أنه كان هو املُرشَّح لكرسـي املُلـك،   

صـم  ١راجع (أن يكون له، ولكنه فضَّل داود على نفسه  والذي كان يعرف أنه جيب
راجع (، ومثل حمبة النيب هوشع لزوجته الزانية، وعودته إليها لكي يرفع عار زِناها )١٨

وهؤالء مجيعاً كانت هلم احملبة اليت ختلق الرابطة ) .. ٣إىل  ١هوشع اإلصحاحات من 
محبة، وليست السيد الذي يسـود  لل ة الطبيعة، وجتعل املعرفة خادمةاألقوى ِمن رابط

  .على قوة اإلدراك والتمييز
وهكذا عندما تتطور العالقة بواسطة احملبة تتغري معاين األلفاظ، فالبنوة الطبيعية   

البنوة، وعنـدما   باسمبالوالدة تصبح خمتلفة عن البنوة بالتبين، رغم أنَّ كالمها يوصف 
َحوَّل معاين الكلمات احلسية، وأعطى هلا  )إجنيل احلياة(جاء الرب يسوع ببشارة احلياة 

املضمون الروحي، وخلق هلا الرموز اليت تعبِّر عن النعمة، وهكذا نقل التبين من معنـاه  
احلسي إىل معناه اإلجنيلي، وِمن الوالدة اجلسدانية إىل الوالدة الروحانية، وقد فعل هذا 

القُـدس  الروح  القُدس لكي ُيشرك عندما ُوِلَد هو باجلسد والدةً روحانيةً، أي بالرُّوح
  .يف تكوين اخلليقة اجلديدة

  :منطق احملبة كما سلَّمه لنا الرسول بولس
وهذه هي قواعد منطق معرفة احملبة كما قدَّمها رسول املسيح يف إجيـازٍ   -٩  



؛ ألهنا تتطلع إىل املستقبل مثـل حمبـة اُألم   )٤: ١٣كور ١" (احملبةُ تتأىن: "شديٍد قائالً
لذلك تـراه  تغسل قذارة الوليد العاجز، وتأمل أهنا سوف تراه رجالً كبرياً نافعاً، واليت 

وهنا، أناةُ احملبِة، هي منطُق احملبِة؛ ألن احملبـةَ تـرى   .. تعتين به  بعني احملبة، ويف رجاٍء
وكيف أعرف أنه سيكون رجالً : ولو قالت اُألم. .الفالسفةاملستقبل، ليس كما يراه 

مبا صار لصاً أو قاتالً، ورمبا قتلين أنا نفسي، ووَضَعْت الشكوك العاقلـة  ر.. فاضالً؟ 
مكان الرجاء يف املستقبل، وسادت على أفكارها الشكوك، حتوَّلت املعرفة إىل قوٍة تقتل 

  .احملبة، وُتفِسُد الرجاء وُتَضيِّع طول األناة
اإلدراك ال سيما  ي احملبةُ الفكَر بالرجاء، وجتعل الرفق واحلنان هو جوهرتغذِّ  

عندما يعجز عن الفهم؛ ألن رفق املُعلِّـم   عندما يكون إدراك الطفل أو الصيب قليالً، أو
يرى املستقبلَ برجاٍء يف منو العاجز، وكمال املعرفة الذي ينمو قليالً  ،هو مثل رفق اُألم
  .قليالً مع األيام

املـوَت  "ول إنَّ ، وحنن نق)٤: ١٣كور ١" (احملبةُ ال حتسد" :ويقول الرسول  
).. ، وصـالة الُصـلح  ٢٤ - ٢٣: ٢ سفر احلكمـة " (دخل إيل العامل حبسد إبليس

هو شهوة التسلط اليت تريد أنْ تنال ما ليس هلا، وهو الرغبـة يف أنْ ُنـزاحم    واحلسُد
اآلخرين، وُنصبح مثلهم، فإذا عجزنا عن ذلك حتوَّل احلسد إىل بئر شرٍ يفيض باملرارة 

كم زرع احلسُد ِمن أشواٍك حىت بيننا حنن الذين نلَبس صـليب ربنـا   و..  واالنشقاق
واحملبـة ال  .. يسوع املسيح الذي بالصليب قتل قوة احلسد عندما قَدَّم ذاته ألجلنـا  

، وهي كما يقـول الرسـول ال   "ال تتفاخر"حتسد، ألهنا ُتعطي، وعندما ُتعطي، فهي 
ال تنشر ) .. ٤: ١٣كو ١" (الباطل ال تنتفُخ بالعلم"تتعظم وال تتعاىل، وهي كذلك 

السيئات، وال جتد يف سقطات الناس وخطاياهم سوى احلزن والدموع، وَمْن ال يبكي 
على خطايا غريه هو أصالً مل يعرف كيف يبكي على خطاياه، وَمن ال يعرف خطاياه، 

لينا بل ويشتاق ملعرفة خطايا الناس هو غريٌب عن ملكوت اهللا؛ ألن اهللا الذي يتأنَّى ع
ال يعاملنا حسب خطايانا، وهو يترفق بنا إذ يرى فينا ملوكاً وورثةً مللكوت حمبته مـع  



  .يسوع املسيح وبه ابنه
وُيكوِّن احلسد منطق البغضة والعداوة، ويضع له القواعد العقلية املقبولة، واليت   

وهكذا يكشف الصليب عن منطـق  . تدور كلها حول تفضيل الذات على اآلخرين
ألن احلسد ال ميكن مصاحلته مع البذل، بل يقتله البذل بقوة صليب ربنا يسوع  احلسد؛
  .اعد فكرية وعقلية نظن أهنا صاحلة وجيدةوهكذا تغرس فينا العداوة قو. املسيح

فما هو منطق احملبة الذي ال يسري باملرة مع منطق املعرفـة والعلـوم؟    -١٠  
كو ١( "احملبةُ ال تطلب ما لنفِسها" :واجلواب هو ِمن كلمات الرسول نفسه، إذ يقول

، وال تترك حقها مطلقاً، ألهنا ال تستطيع أن تكُف عن العطاء، وإذا تركـت  )٥: ١٣
حقها، فقََدت جوهرها، وهي ال تتباطأ، بل تندفع بقوة العطاء عابرةً موانع حقوقهـا،  

، فهـو أنْ تأخـذ،   ألن حق احملبة هو يف العطاء، أمَّا حق املعرفة غري املولودة ِمن احملبة
، أي عكس ما يذكره الرسول عـن  "حتتُد، وتظُن السوء، وتفرُح باإلمث"ولذلك فهي 
، "ال تظُـن السـوء  "، بل تتأنَّي، تعرف احلق متاماً، ومع ذلك "ال حتتد"احملبة، فهي 

وعندما ترى اإلمثَ تبكي على اخلسارة، وتشتعل بالرغبة يف ستر العيوب، وهي لـذلك  
زاٍن، وجلس على املـاجور   القديس مكاريوس خطية احتملكما  "حتتمل كل شيء"

أو مثل موسى األسود، الذي محـل  .. الذي خبَّأ فيه زانيةً، لكي ال يكشف عار غريه
كيس الرمل على ظهره، وترك الرمال تسقط ِمن ثقبٍ فيه، وقال إنَّ خطايـاه تسـري   

مل تكن ممارسة التواضـع  هؤالء كانت هلم احملبة، ولذلك .. خلفه، ورفض إدانة غريه 
  .صعبةً عليهم

  :وهكذا يظهر لنا منطق احملبة على هذا النحو  
الرباهني العقلية اليت ترفض أنْ جتعل للشك سيادةً على الفكر، ولذلك تبحث احملبة  -أ

لليائسني، وترفض أنْ حتكم ألهنـا مصـدر    دائماً عن أعذارٍ تقدمها للساقطني ورجاءًٍ
  .الرجاء
امغة على الشر واخلطية تصبح مصدراً لنا يف الرفق؛ ألن احملبـة تـرى   األدلة الد -ب



ختاف الشر كمـا خيافـه    الشر، ولكنها تراه بشكل خيتلف عن رؤية احلسد، فهي ال
احلسد، ولذلك تترك الشر حيرق نفسه، وهي أي احملبة هي احلياة اليت تتشبه مبن هـو  

  .على الشر باالنتصارؤمن احلياة واحملبة، أي اآلب السماوي، ولذلك السبب ت
ِلنحترس أيها اإلخوة األحباء لئال تكون املعرفةُ اليت يف قلوبنـا معرفـةً    -١١  

، ولكنها خاصةٌ بـاُألمور املاديـة   نافعةً ربياء الِفكر، أو أنْ تكون معرفةًمولودةً ِمن ك
ليت الرب جيعلنا جنلس عند قدميه، لكي نتعلم منطق حمبـة يسـوع    يا.. واملنظورة 

  .قواعدها األبدية السماوية اليت سوف تدوم معنا يف هذه احلياة، واحلياة اآلتيةو

  :منطق حمبة يسوع
  .هو جاء إلينا عندما مل نكُن نفكر فيه أو نطلبه -١٢  
  .هو مات ألجلنا، ألن قضية املوت ال حيلها إالَّ اخلالق  
. .ٍدحـدو هو أعطانا كل ما له، حىت جسده ودمه، ألن حمبته ال تقف عنـد    
  .. كل هذا وغريه، الذي أخذناه يف يسوع املسيح، له منطٌق خاٌص به  
هذا هو منطـق حمبـة   .. مثل نورٍ ُيشرق يف الظلمة  وافتقدناجاء اهللا،  :أوَّالً  

  .. يسوع الذي ال ميكن أنْ ُينكر جوهره، أو يغيِّر طبيعته رغم شرور اإلنسان
ا عاجزةً عن رد احليـاة إلينـا،   فعندما كانت كل وسائلن .مات ألجلنا :ثانياً  

تطوع هو ُحراً واختار الصعب ِمن أجل غايٍة ُعظمى، ومل يفصل بني الوسيلة والغاية، 
بل جعل الوسيلة والغاية واحداً بالعطاء، وهكذا مجع الوسيلة والغاية معاً يف الصليب؛ 

  . ألن الصليَب وسيلةٌ، والقيامةُ هي الغاية، وال ميكن فصل هذا عن هذه
عطايـا   -مهما كان  -مل حيفظ لنفسه شيئاً، بل جعل كل شيٍء ميلكه  :ثالثاً  

بالشركة فيه، وباإلحتاد معه وبه، وجعل اهلبة والواهب واحداً كما جعل الوسيلة  ىُتعط
  .والغاية واحداً



حنن ال ُنصبح مسيحيني بالكالم، بل بالشركة يف حيـاة املسـيح، يف بنوتـه      
هذه ليست كلماٌت تقال، بل حياةٌ يسـكُبها  .. د ملكوته لآلب، ويف قوة قيامته، وجم

  .القُدسالروح  اهللا فينا بقوة وعطية ابن
  فماذا إذن تعين قواعد منطق حمبة يسوع؟  
، هي "األمانة"هي تعين أنَّ األمانة والوفاء وسائر ما يندرج حتت هذه الكلمة   

ن الداخل، ِمن الطبيعة الفائقـة  هذه تنبع ِم.. أمانةُ طبعٍ، وصدُق جوهرٍ، ووالُء حياٍة 
هذه هي أمانة احملبة؛ ألن الشيطان يوَصف بأنـه  . .الظروفاليت ال تتبدل مهما كانت 

أمَّا الرب، فهو ثابٌت ال حتركه شرور اإلنسان، وجتعلـه ينسـى   ..  )١("ريُّدائم التغ"
شـيٍء   جوهره، وال ميكن للشر مهما كان أنْ جيعل اهللا يرتل عن طبعه، ويتحوَّل إىل

  .آخر
ووسائل اهللا ال ميكن أنْ تنفصل عن غايته، فهو ال خيتار وسيلةً غريبـةً عـن     

الغاية، حىت إنه عندما يؤدِّب، إمنا هو جيعل التأديب خسارةً ملا هو مؤقٌت مثل الصحة 
  . أو املال لكي يكسب التائب احلياة الباقية

نحيا معه، لـيس  نتعلم منه وبه كيف س -بالشركة  -ولقد جاء الرُب لكي   
فهو ال ُيعطي أشياًء زائلـةً، وال  .. هنا على األرض فقط، بل يف احلياة السمائية أيضاً

                                     
. مي ُيقرأ سطا أو شطا حسب اللهجة اآلراميةاهي فعل آر" شطا"أو " سطا"يؤكد مار افرام السرياين إنَّ ) ١(

  :من أناشيد نصيبني ٩فقرة : ٥٤ل يف النشيد ويقو
  .يا شيطان أنت دائم التحوُّل عن طريق احلق"

  "أنت الذي حوَّلت آدم البائس بالغواية
وجاء يف التفسري اليهودي القدمي املعروف . ١٦: ١٥وجاء نفس املعىن يف نشيد الفردوس   

ودخلت اللغة العربية كلمة شطط، أي . ٢٠: ٢٣فقرة " الشيطان من شطا أي حتوُّل"  Numbers Rabba:باسم
: ص ١٠جملد  Laneحنو اخليال الواسع غري املنضبط، كما يقول قاموس اللغة العربية لُألستاذ  واحنرافمبالغة 
هدف آخر غري اهللا، هو  اختيارولذلك، فالتحوُّل الدائم دون هدف، أو . حتوُّلوتعين آرامية . شطط من شطا.٣١٨

  .حياة الشيطان نفسه



هذا هو منطق حمبة .. بل ُيعطي حياته .. ، وال ُيقَدِّم عطايا أرضية، "بزفُتات اخل"ُيعطي 
ـ يد الذي يقودنا إىل تأمل جوهر ايسوع، وهو الباب الوح الوث القـدوس إىل أن  لث

  .ه على قدر ما حتتمل عقولناكُندر

  :منطق حمبة يسوع، وعقيدة الثَّالوث
 احتياجـات عندما ُيعِلن اهللا عن نفسه، فاإلعالن ال ُيعطى على قـدر   -١٣  

. البشرية فقط؛ ألن اإلعالن عن الذات، هو إعالنٌ كامـلٌ لكـل أجيـال البَشـر    
  .البَشر ختتلف، بل تتغري واحتياجات

أي احليـاة   اجلوهر الواحد،وهو ما نقصده بعبارة لقد أعلن اهللا عن حياته،   
، ال يفقـد كرامتـه   ابنهَمْن يرتل إىل حفرٍة لكي ينقذ . .فيها انقسامالواحدة اليت ال 

وهكذا جاء إعالن احلياة الواحدة ِمن . ومكانته، بل يصبح عظيماً قوياً؛ ألنه أنقذ حياةً
وخيتار الذين يطلبون احلياة، عطية .. .أجل حياتنا حنن؛ لكي نتعلَّم ِمن اهللا كيف حنيا؟ 

احلياة ِمن املسيح، لكي باحلياة اليت عاشها هو ُيدرِكون وحدة جوهر الثَّـالوث اآلب  
  .والرُّوح القُدس واالبن

، فـأين إذن يقـف   "ال تطلب ما لنفسها"وكما قلنا إنَّ منطق احملبة هو أهنا   
عندها اإلعـالن؟   دود اليت يقفاإلعالن عن الذات وعن ِسر احملبة نفسه؟ ما هي احل

وهكـذا  . .العطاءِمن  تقف أمام العطاء، أو حتد -كانت مهما  - اجلواب؛ ال حدود
 إلوهيتهكشف لنا الرب عن العطاء، ورفع غطاء السِّر اإلهلي عن ذاته، وأعلن يف ذاته 

  .القُدس الهوت واحد يف إعالن واحدالروح  وإلوهيةاآلب  وإلوهية
 ءجييفكيف .. هو الذي جاء إلينا، وكشف بذلك عن حمبته وكما قلنا، إنه   

كيف يقف احملُب أمـام  .. إلينا بدون جسٍد، وإرادٍة، وعقلٍ، أي بدون نفسٍ بشريٍة؟ 
فلو جاء يف شكل ُحماربٍ، أو ملٍك، أو أي شكلٍ .. حمبوبه بشكلٍ ال يراه وال يعرفه به؟

وهر اهللا هـو احملبـة، أخـذ    آخر، فهذا الشكل البد وأنْ يتفق مع جوهره، وألن ج



عندما جـاء إلينـا   و.. اآلب والرُّوح القُدس  وإلوهية إلوهيتهالناسوت لكي ُيعِلن فيه 
ومل يأُخذ ناسوته ِمن . .البتولس تكوين جسده البشري يف أحشاء ترك للروح القد

أبٍ بشريٍ، بل ِمن اآلب، أي بإرادة ومسرة اآلب لكي نعرف حنن البشر كيـف  
هكذا ُوِلَد الرب بـدون إرادة آدم، أو   باحملبة، وبدون اإلرادة اجلسدانية؟يتم التبين 

وُيصبح وهو يف الوحيد،  االبناجلنس البشري لكي يصبح الناسوت ُمتَِّحداً مع الهوت 
غري اهللا، وحـدَّد بـذلك    يد لآلب الذي ال يوجد له آٌب آخرالوح االبناجلسد 

 حنن سوف ننتهي بعـد والدتنـا ِمـن    املصري الذي سيؤول إليه كل إنسان، ألننا
يف  االبنالذي كوَّن ناسوت " حسب الرُّوح"هللا  ابناًا الوالدين إيل أنْ يكون كلٌ ِمنِّ

وهو املثال الذي نسري حنوه، وبه نصري معه لكي يكون هو البِكُر بني .. أحشاء البتول 
  ).٢٩: ٨رو (إخوٍة كثريين 

ومبـيالده وحياتـه   .. اآلب  ابنا أنه ِمن البتول، أدركن االبنوبتجسُّد  -١٤  
الـروح   أدركنا عالقته باآلب ِمن التعليم، وِمن املعجزات، وِمن العطايا، وِمن شركة

  .القُدس الذي عمل معه منذ أنْ تكوَّن ناسوته يف أحشاء البتول
وحدانيـة جـوهر    -يف خدمته  -القُدس الروح  بتجسده، وبشركة االبُنأعلن  لقد

الشركة يف العمل الواحد، واليت هبا ُندرك وحدانية اجلوهر والشركة الالهوت بواسطة 
  .األزلية قبل خلق العامل، وأهنا هي الينبوع الذي منه جاءت البشارة، أي بشارة احلياة

ِمن معجزاته، وأنه قادٌر على  إلوهيتهاملُتجسِّد بيننا، أدركنا  االبنوحبياة  -١٥  
وملا نزل بإرادته إىل ُحفـرة  .. اخلطايا، ويشفي املرضى  للموتى، ويغفر أنْ َيُردَّ احلياةَ

. املوت، قام ِمن املوت، وأباد قوة املوت مبوته، وداس قوة اهلاوية، أي ظـالم املـوت  
علنت القيامة أنه جاء ِمن عند اآلب، وأنه ُمِسَح بالرُّوح القُدس وأَ االبنوهكذا علَمنا 

  .اجلديدة اليت ال متوتشركة اآلب والرُّوح القُدس يف هبة احلياة 
َمنا أنَّ إرادته هي ذات إرادة اآلب، وإنه بالرُّوح القُـدس خيُـرُِج   وعلَّ -١٦  

الشياطني، ويصنع املعجزات، بل قد َوَهَب هذه القوة للرُّسل القديسني، وصارت لنـا  



املُتجسِّد يف كل شـيٍء يقولـه    االبنبشارةً واضحةً؛ ألن اآلب والروح يشتركان مع 
وحده، وقد أكد لنـا   االبنالقُدس، بل جتَسََّد الروح  دون أنْ يتجسَّد اآلب أو ويعمله

القُدس الذي كـوَّن  الروح  جتَسََّد ِمن واالبن، االبنفاآلب أرسل . هذا متاُيز الثَّالوث
يف األرُدن، وهكذا حتققنا ِمن إنَّ اهللا  اعتمدجسده يف أحشاء البتول، مث َمَسَحُه عندما 

منا له اجملد هـذه احلقيقـة   هذه الوصية، ويعلِّ االبنوث قبل أنْ ُيعطي لنا واحٌد يف ثال
مـر   - ٧: ١٠مت ( "إىل العامل أمجع واكرزوا باإلجنيل للخليقة كلها أذهبوا" :بقوله
  ).١٩: ٢٨مت "(والرُّوح القُدس واالبنوعمِّدوهم باسم اآلب "، مث )١٥: ١٦

  :هي مفتاح احلياة اجلديدة" اُألقنوم"كلمة 
إذا كُنَّا قد حتدثنا عن منطق احملبة، ومنطق حمبة يسوع، فإننا جيـب أنْ   -١٧  

، فهي تعـين  "أُقنوم"اآلباء القديسون كلمة  استعملنشرح اآلن األسباب اليت ِألجلها 
  .ما هو كائٌن، وله وجوٌد حقيقٌي :الًأوَّ  
القته بغـريه  كما تعين، الكائُن الذي ُندرِك وجوده وحياته ِمن ِخالل ع :ثانياً  

  .الذي يشاركه ذات الطبيعة
كـلٌ  .. بطرس ويوحنا ويعقوب وبولس، أربعة أشخاص : فعلى سبيل املثال  

اخلاص به، ولكـن   االسممنهم له أُقنوٌم خاٌص به، هو الكيان أو الشخص الذي حيمل 
بطرس ويوحنا ويعقوب وبولس يشتركون معاً يف طبيعٍة واحدٍة، هي الطبيعة اإلنسانية، 

إىل اجلنس البشري الذي له طبيعة واحدة هـي الطبيعـة اإلنسـانية، وال     االنتماء أي
نستطيع أنْ نقول إنَّ بطرس إنسانٌ، إالَّ إذا رأينا فيه صفات الطبيعة اإلنسـانية مثـل   
اإلرادة احلُرة واإلدراك واحلياة واحلركة، ولذلك نقول إنَّ بطرس هو أُقنوٌم ُمتمايٌز عن 

صفاٍت إنسانيٍة خاصٍة، توجد يف بطرس وال توجد يف يوحنا، ولكـن  يوحنا مبا له ِمن 
  .رغم متايزمها إالَّ أنَّ كليهما إنسانٌ

هو أُقنوٌم إهلٌي يتمايُز  االبننقول إنَّ  -مع الفارق  -وعلى نفس القياس  -١٨  



بصفٍة واحدٍة هي البنوة، وإنه إلٌه؛ ألنه مثل اآلب يف كل شيٍء، وله كل صفات اآلب، 
الـروح   ، لكي ُندرِك ِمن بنوته أنه ُمتمايٌز عن اآلب، وكذلككابن إلوهيتهلن لنا وأع

القُدس الذي جيعله ُمتمـايزاً  الروح  القُدس، فهو له صفة التقديس، والتقديس هو عمل
واآلب له صـفة  . واالبن؛ ألنه ُمتمايٌز عن اآلب إلوهيته، وبه نفهم وُندرِك االبنعن 

بوة يف جوهر الالهوت، وهو الذي به يقـوم اجلـوهر اإلهلـي    اُألبوة، فهو أُقنوم اُأل
  .القُدسالروح  كمصدرٍ، أو ينبوعٍ للحياة اإلهلية اليت تصلنا ِمن اآلب باالبن يف

وهكذا فتح اآلباء لنا باب احلياة اجلديدة، بإتقان وسيلة التعبري عن ِسر  -١٩  
، ألهنا تفـتح لنـا بـاب    جلديدةكمفتاحٍ للحياة اكلمة أُقنوم  باستخداماحلياة اإلهلية 

املعرفة، أي املعرفة اليت ُتولَد ِمن احملبة، واليت ختتلف عن حمبة املعرفة اليت قد ُتـؤدي إىل  
وقد فتح لنا اآلباء هذا الباب لكي مبحبٍة، ندخل به وُندرِك أسـرار احملبـة، ال   . اهلالك

، بل ُندرِك فقط ما ُتعلنه لنا أسرار جوهر اهللا؛ ألننا ال نقدر أنْ ُندرِك أسرار جوهر اهللا
احملبة عن جوهر اهللا، وَمْن ُيدرِك أسرار احملبة، وُميارس احملبة ال يتعثر، أمَّا َمْن ُحيـاول،  

حـامالً   بالفضول وبشموخ الفكر أن يدخل هذا اهليكل املقدَّس، فإنه سريعاً ما خيرج
  .همعه كل تناقض الفكر وعجز

أعظم ما متلك، وهكذا  يفهي ُتعط وتبذل؟ مل ِسر احملبة، كيف ُتعطيتأ -٢٠  
، فهو مل يبذل شـيئاً، وال  "احلبيب"، "الوحيد" ابنه، بل ابنهأعطانا اآلب، ليس فقط 

الذي ِمن جوهره، واملُساوي  االبنقدَّم لنا آخراً ال خيصه، بل قدَّم لنا أعظم ما عنده، 
لكي ُيعطي أعظم مـا   ابنهب، بل جاء االبنومل يأِت اآلُب إلينا بدون . له يف كل شيٍء

). ١٨: ١يوحنـا  " (الكائن يف حضن اآلب"عنده، والذي يقول عنه القديس يوحنا 
وجاء إلينا لكي ُيعطي لنا بشارة التبين، وهي بشارةٌ ُتؤَخـذُ بالشـركِة، وال ُتؤَخـذُ    

 ابناً، وَمْن أراد أنْ يصري يسوع إنَّ الشركة هي منطق حمبةوكما سبق وقلنا، . بالكالم
الوحيد، فهو ال يتعلم ذلك بالقول وحده، بل بتحوُّل الطبيعة اإلنسانية  بناال، مثل هللا

 االبنبالنعمِة، وهو حتوُّلٌ يتم فينا باإلميان، وباإلحتاد بأُقنوم  ابنِمن طبيعة عبٍد إىل طبيعة 



ذلك املُتجسِّد الذي يفتح لنا نعمة الشركة يف بنوته، وجيعلنا فيه وبه أبناء هللا اآلب، ول
، ابنهلكي ُيؤسَِّس عطية التبين، وهي العطيةُ اليت أراد اهللا أنْ يعطيها لنا يف االبُن جتسَّد 

ولذلك جتسَّد لكي يكون مثاالً ظاهراً للبنوة، ومنح لنا شركةً نتعلُم فيها منـه كيـف   
  حنيا، وُنصلي، ومنوت، ونقوم كأبناٍء لآلب السماوي؟

هو فرٌح بالثَّالوث القدُّوس الذي فيه عـادت  إنَّ فرح اخلليقِة اجلديدِة،  -٢١  
، وإىل االبـن اخلليقة املتنوعة من التباعد إىل الوحدة، وإىل حدودها اجلديدة اليت رمسها 

القُدس الذي منه الروح  ،احمليي رب اخلليقةالروح  قوام حياهتا األبدية بعطية اآلب، أي
هذه العودة بتجسده الـذي   االبنَم تأخذ اخلليقة اجلديدة ثباهتا يف التقديس، ولقد َرَس

طبيعتان، كلٌ منهما من أصلٍ خمتلٍف وجوهرٍ خمتلـٍف عـن اآلخـر، أي     احتدتفيه 
الالهوت والناسوت، فزرع هبذا رسم العودة من خالل مصاحلة الالهوت مع الناسوت 

يصـل إىل   )١(هذا الرسم. بتجسده، ومن خالل الوحدة التامة ُألقنومه اإلهلي املتجسد
له عندما ُيرفع املوت والفساد من الطبع اإلنساين بعد أنْ يقابله على الصليب ويف كما

اليت دخلت إىل الطبيعة  واالنقسامالقرب ويف اجلحيم، فُيبطل بذلك كل أسباب التباعد 
  .املوت بسبباإلنسانية مع اخلطية وتأصلت فينا 

الذي ُرِفـَع علـى    والتشُتِت إىل فرح الوحدِة يف ذاك االنقسامُعدنا ِمن  لقد  
بِسر الصـليب،  ) ٥٢: ١١يو " (املُتفرِقني ِمن أبناء اهللا إىل واحٍد"الصليب لكي جيمع 

وبالرُّوح القُدس الذي . أي ِسر البذل الذي فيه نعود ِمن ُعزلة اخلطية إىل شركة البذل
ـ  االبنوُيعطي لنا رسم حياة " االبنيأُخذ ِمن " ليب املُعلَّقة على الصليب، والذي بالص

وحوَّله إىل قـوة جتديـد   " أنقذ املوَت ِمن دمار الُبطلِ"ينري ِسر املوت، ألن الصليب 
.. للجسد، ألننا باملوت ندوس قوانني الطبيعة القدمية، وننطلق إىل حياٍة جديدٍة بالقيامة

لقد َحوَّل الصليب موت اجلسد إىل جتديٍد للجسد، وحرر اإلنسان ِمن وهـم البقـاء   

                                     
  .حسب ترمجة نيافة األنبا مكسيموس أُسقف القليوبية املتنيح لكلمة ) ١(



، وال ينقُص )٥: ٣تك(ألوَّل الذي أراد إنْ يكون إهلاً ال َميسُّه شيٌء حسب فكر األب ا
الكاذبة، أي تلك اليت ال ُتعطي، خوفاً  اإللوهةمنه شيٌء، بل يبقى إىل األبد على رسم 

  .ِمن العطاء، وال تأُخذ بسبب عزٍة زائفٍة زرعتها الكربياء
ورته؟ هـذا مـا   كيف طلب ذلك اإلنسان، اخللود بدون نعمة اهللا وبدون ص  

جيعلين أرجتف كُلَّما وَجْدُت نفسي بعيداً عن فكر املسيح، لئال أُصبُح صورةً لـذايت،  
وعند ذلك أجد أن أصل كياين هو يف العدم الذي منه جاءت كـل اخلليقـة، حـىت    

  .طغمات وُرتب السماء
األوَّل ِمن نعمة البقاء إىل األبد حسـب الصـورة    لقد جرد اهللا، األَب -٢٢  

ية؛ لكي ُيدرِك أن الوجود ال يصل إىل غايته إالَّ بالشركة، ألن الوجـود حسـب   اإلهل
 ارتضاهعن اهللا، وإن الوجود الزائف الذي  االنفصالالشركة ليس مثل الوجود حسب 

وعندما دخل العـدم يف  . آدم هو وجوٌد كاذٌب، جذرُه يف العدم، وجذعه يف اخلطية
َوَهَبـُه  . ألوَّل، لكي ال يبقى يف العدم إىل األبدفكر اإلنسان، َمسَح الرُب مبوت األب ا

املوت، لكي يعتقه ِمن اخلطية، ووهبه البقاء يف اجلحيم إىل أن ُيشرِق عليه نور اخلالص 
  .اَألسرى واهلالكني، ويرتع أنياب اهلاوية -آدم اجلديد  -عندما يسيب الرب 

يقة، ودخل املوت من اخلل لفةاُأللقد جاء السقوط خبلل يف الشركة، واختفت   
  ).٢٤: ٢حكمة (إىل العامل باخلطية، واخلطية حبسد إبليس 

بسـبب   -إىل تعدُّد اخلليقة األوىل، ذلك التعدُّد الذي  باالبنلقد ُعدنا  -٢٣  
فقدت فيه اخلليقة الوحدة، وصار صراع الطبائع هو  -، الذي جاء مع اخلطية االنقسام

صار لنا تنوع الوحدة بعد أنْ قضـى   -باملسيح  - العنصر املُميِّز للخليقة، ولكنه اآلن
ِمن املوِت التنوَع  على الفرح بالتنوع، وحوَّل اخلوُف -الذي جاء مع اخلطية  -املوت 

لقد كان تعدُّد . إىل جمالٍ ملمارسة التسلط الذي دخل مع اخلطية، وأهلك وحدة اخلليقة
ن تعدُّد اخلليقِة إىل تناُحرٍ ونزاعٍ ِماخلليقة بركةً دائمةً، ولكن دخلت اخلطية لكي حتوِّل 

. احلياةَ، وَحوَّل املوُت فرح التعدُّد إىل حزٍن وخـوفٍ  وهكذا أفسد املوُت. أجل البقاء



لكي حيررنا ِمن فساد املوت، وذلك عندما حوَّل املوَت بقوة قيامته إىل قوة  االبنفجاء 
خلليقة إليه لكي تتحول فيـه،  كإنساٍن حوَّل كل ا" سكن بيننا"وعندما جتسَّد و. جتديد

  .أي حتت سيادته كمخلصٍ، وكخالقٍ إىل بدايٍة جديدٍة
عندما جتسَّد رُب اجملِد، نزل طواعيةً إىل صورة العبـد، أي الصـورة    -٢٤  

وحدث أمٌر عجيٌب، فقد أخذ الطبيعة اإلنسانية اخلاطئـة دون أنْ  . اإلنسانية الساقطة
جـاء  . مل يتسلط عليه الفساد أو املـوت لكن أخذ الفاسد القابل للموت، و. خيُِطئ

التجديد ِمن حيث حدث السقوط، ونبع هنر احلياة يف أرض املوت، أو كمـا يقـول   
الشعب اجلالس يف الظلمِة أبصر نوراً عظيماً، واجلالسـون يف كـورة املـوت    " :النيب

  ). ٢: ٩أش " (وظالله أشرق عليهم نوٌر
ِلك، وحتَوَّلت صورة اهللا إىل عبٍد، ألنه حقاً يف آدم فَقََد اجلنس البشري هيبة املَ  

، ومل َيُعد ذلك )١٩: ٣تك " (تراٌب أنت، وإىل التراب تعود"ِقيل ملَن أخذ هذه العطية 
الذي ُوِهَب سلطاناً على كل املخلوقات، يسود عليها، بل حتوَّل إىل ُمنازعٍ يرتُع قُوَت 

  .قدت اخلليقةُ سالمهافف.. يومه ِمن األرض، ويأكل ما ميكن أنْ يرتعه 
؛ )١(اهللا يف هيئة العبد وصورته، وأخذ شبه احلياة اإلنسـانية  ابنجتسَّد  -٢٥  

ألنه ظل قُدُّوساً بال خطية، ومحل هذه الصورة لكي ُيطهِّرها وينقلها إىل صورة جمـده  
رادة ، بل بتحوُّل املعرفـة واإل )٢(وقداسته، ليس بتحوُّل الطبيعة اإلنسانية إىل طبيعة إهلية

اإلنسانية اليت مل تُعد بعد حتيا مستقلةً ومنفصلةً عن اهللا، بل صارت متحدةً حيةً مقدسةً 
، وملا صار يف صورة العبد، َحوَّل هذه الصورة ِمن الداخل إىل صـورته  االبنيف أُقنوم 

                                     
الذي منا قليالً قليالً بشبه البشر : "القديس صفرونيوس يكتب ويف ذهنه صالة قسمة األعياد السيدية اليت تقول )١(

أخذ شبه احلياة "رة فاملسيح له اجملد إنسانٌ كامل، ولذلك أردف القديس صفرونيوس عبا". بغري خطية وحده
  .، بأن االبن يف التجسد ظل قدوساً بال خطية"اإلنسانية

املقصود ِمن هذه العبارة إن إحتاد الالهوت بالناسوت مل ُحيوِّل الناسوت إىل طبيعة مقدسة مبجرد اإلحتاد هبا، بل ) ٢(
يف احلكمة والقامة عند اهللا والناس،  وأمَّا يسوع فكان ينمو(اهللا املتجسد،  البنأيضاً باحلياة واملعرفة اليت كانت 

 .ألن اخلطية حولت آدم إىل املوت، أمَّا قداسة آدم اجلديد فهي حتُوُّل املائت إىل حياة) ٥٢: ٢لو



م األوَّل، صورةً اإلهلية، ووحَّد الصورتني، فلم تُعد صورة اهللا اليت ُوِهَبْت عند خلق آد
عند ذلك هتللت اخلليقـة بعـودة   . االبنمع صورة  غريبةً ُموِحشة، بل صورة متناسقة

إىل سلطانه، ولذلك مشى علـى امليـاه، وبـارك    " الرأُس"سيِّدها آدم اجلديد، وعاد 
اخلُبزات، وَحوَّل املاء إىل مخرٍ، وأدخل السمك يف ِشباك بطرس، وبذلك أظهر سلطان 

، أي إقامة املوتى، وكل ذلك بالشركة له ما هو جديد يعِطآدم القدمي على اخلليقة، وأُ
ما هو إهلٌي فينا بواسطة اإلرادة العاصـية   االنفصالاليت ال انفصال فيها، بعد أنْ دمر 

  .الشريرة اليت سقطت وبواسطة معرفة الشر

  :الثَّالوث، واخلليقة
طبعها  ِلنفرح بالثَّالوث خالقنا، ألن كل األشياء تأُخذ وجودها وحدود -٢٦  

عملٌ . القُدسالروح  ، وحياهتا ِمناالبنِمن اآلب، وشكل ورسم كياهنا ِمن ) طبيعتها(
  .واحٌد بإرادٍة واحدٍة، ونعمةٌ وهبةٌ واحدةٌ للثالوث القدُّوس

الذي به نتجه حنو غاية  وباالبنِلنفرح باآلب الذي ُيعطي لنا الوجود،  -٢٧  
، وِلنفرح بالرُّوح القُدس الذي يرسم حياتنا وجودنا، أي الراحة والفرح األبدي يف اهللا

  .وُيدبِّر الذين يلتصقون به، ويقودهم برفق حنو التقديس
وحنن نأخذ الوجود، أي كيان حياتنا وجوهرها ِمن اآلب، فهو ُيعطي  -٢٨  

، أي صورةً ملَن هـو  لالبنالكلمة األزيل لكي نصبح مثاالً  ابنهلنا هذه العطية بواسطة 
، فهو الذي يأخذ كيانه ِمـن اآلب، ذات الكيـان، وذات   "ل الدهورمولوٌد قبل ك"

، بـل الكـلُ   ن ذات اجلوهر، حيث ال يوجد أعظم وأحقر، وصغري وكبرياحلياة، وِم
نه يأُخذ، فنحن نعين أنه مثل مياه الينبوع ُتولَد دون أنْ إوعندما نقول . واحٍد ومتساوٍ

  .تنفصل، وتتدفق دون أنْ تترك مصدرها
وأكَّدوا بذلك  ،"مولوٌد غري خملوقٍ"ذا حدَّد اآلباء اإلميان بقوهلم وهك -٢٩  

  . االبنأزلية 



  .ألهنا حٌق :أوَّالً  
يأخـذ   فاالبن .بقاء املؤمنني يف حياة األبد ألن هذه األزلية هي قاعدة :ثانياً  

كيانه األزيل ِمن اآلب، لكي ُيعطي لنا الوجود والبقاء األبدي الذي نأخذه منه علـى  
  .بة ورسم التبينرت

، نكون قد حددنا، لـيس  "مولوٌد ِمن اآلب قبل كل الدهور"وبقولنا  -٣٠  
، بل أيضاً ضمان اخلالص األبدي، كعملٍ إهلـيٍ ِمـن اآلب   وإلوهيته االبنفقط أزلية 

ـ "القُدس، ينبوع كل اخلـريات، و الروح  ، ويُوَهب لنا يف أُقنومباالبن ز كـل  ـكن
  ).ساعة الثالثةراجع قطع صالة ال" (الصاحلات
ال وجود للصالح واخلري خارج اهللا، وال وجود لعطاٍء، مهما كان نوعه  -٣١  

فاألمطار . ، أو بإرادته اخلالقة أو قوة كلمته الفاعلة يف اخلليقةإالَّ الذي ِمن اهللا مباشرةً
، فهي ال تسقط إالَّ بقوة كلمة اهللا اخلالقة، واألفالك تتحرك بإرادته، أمَّا احلياة األبدية

ذات احلياة اإلهلية اليت لنا يف اآلب، وأُعِلنت لنا يف يسوع املسيح، وهي ليست مثـل  
األمطار أو الطعام أو حركة األفالك واألجرام السماوية، فهذه كلـها بـإرادة اآلب،   
وهي كائنةٌ خارج جوهر اهللا، وغريبةٌ عن طبعه اإلهلي؛ ألهنا خملوقةٌ، أمَّا شـركتنا يف  

باآلب، وهي عطاء صالح  االبننا يسوع املسيح، فهي شركةٌ يف عالقة رب بابنهاآلب 
حنن ال نشترك يف اهللا كما نشـترك يف  . الطبع اإلهلي نفسه، وخري احملبة اإلهلية نفسها

الوحيـد ربنـا يسـوع     االبنخريات األرض، بل نشترك يف الالهوت ِمن ِخالل 
  .املسيح

، ولكن النور )٤٥: ٥مىت (األبرار يقول الرب إنه ُيشرِق مشسه على األشرار و  
ليس مثل نور الشمس، ) ٩: ١يوحنا (احلقيقي الذي ُيضيء لكل إنساٍن آٍت إىل العامل 

ألن نور الشمس هو نوٌر خملوق ال يدوم، أمَّا النور األزيل الذي أشرق لنا مبحبة اآلب 
وكما  - اجلديدة الطبيعةَ اجلديدة لإلنسانية االبنهو نوٌر أزيلٌ ال يغيب، وعندما رسم 

قلنا إنه مجع يف أُقنومه اإلهلي ما هو خمتلف متاماً حسـب جـوهره، أي الالهـوت    



 .، الينبوع احلقيقي لكل نعمة وهبةاالجتماعله اجملد من ذلك  االبنجعل  - والناسوت
مل يفقد فيه الالهوت جوهره، ومل يتحول الناسوت إىل طبيعـة   فائٌق حتاٌدافقد حدث 

غىن وجمد وكرامة الالهوت لكي يؤهِّل اإلنسانية اجلديـدة إىل قبـول   أُخرى، بل نال 
وقد مت ذلك حسب نعمة اهللا الوافرة؛ ألن بقاء الناسوت حسـب حـدود   . الثالوث

وغـَىن  . ورسم الناسوت، هو بقاء التماُيز بني اهللا واإلنسان كقاعدة أبدية للشـركة 
األبدية يف غىن وحياة وكرامة  الناسوت حبياة وكرامة وجمد الالهوت هو عالمة شركتنا

 االبـن وهكذا، يصبح التعليم بالثالوث ظاهراً وُمعلناً من خالل جتسد . وجمد الالهوت
وحدةٌ مع متاُيزٍ، وشركةٌ مع بقاِء كـل  ) أي الثالوث(ربنا يسوع املسيح له اجملد، فهو 

لنا هذه احلقائق إىل له اجملد، ونق االبنأُقنوم متمايزاً، وقد أخذنا هذه احلقائق من جتسُّد 
  .اليت رفعنا إليها التدبري) الالهوتية(املعرفة األوىل الثيؤلوجيا 

  :املثال احلقيقي للوجود احلقيقي
الوجـود   وبـاحنالل . بدخول اخلطية إىل العامل، دخل الزيف والكذب -٣٢  

حتولت إىل معرفـٍة  اإلنساين وسقوطه حتت سطوة املوت، فسدت املعرفة اإلنسانية، و
على إدراك احلق إالَّ ِمن خالل اإلعالن اإلهلي نفسـه، أي الـوحي    ىفٍة، ال تقومزي

هكذا جاء الوحي لكي َيُرد اإلنسان إىل املعرفة احلقيقية اليت كانت . املُقدَّس وكلمة اهللا
بكلمة واحـدة  ) التكوين(سفر اخلليقة  إليهاله واملُودعة يف كيانه اإلنساين، واليت أشار 

، "املثـال "و" الصورة"، وكلميت )٢٦: ١تكوين " (سان على صورتناخنلق اإلن"وهي 
  :تعين وجود ثالث درجات للمعرفة اإلنسانية

وهي معرفة اإلنسان لكيانه وقدراته كصورٍة هللا، يرى فيها اهللا وُيدرِك  :األوىل  
  .انه، التشاُبه بينه وبني اخلالقبواسطة تأمل كي

  .خملوقاٍت ُوِضَعت خلدمته له ِمنمعرفة اإلنسان مبا حو :الثانية  
معرفة اهللا نفسه، وهي أعلي درجات املعرفة، وهي ختتلف عن الدرجة  :الثالثة  



األوىل، والثانية يف أهنا ُتعلَن ِمن اهللا، وال ميلك اإلنسان أن يقتحمها، أو يأخذها عنوةً، 
ت ألهنا وقد جعلنا هذه الدرجة آخر الدرجا. أو حيصل عليها بالقدرات اليت ُوِهَبت له

  .أعظم وأعلي شأناً ِمن األوىل والثانية
وحسـب   .األشياءوحنن ُخلقنا حسب صورة اهللا، ألن اهللا خالق كل  -٣٣  

فإذا تقدَّمنا يف معرفة . هذه الصورة ال تصل إلينا املعرفة ِمن اخلارج، بل هي يف داخلنا
صر الـذكاء وقـوة   الكائنات واألفالك، فإنَّ هذه املعرفة جتد أصلها يف داخلنا، أي عن

القُـدس  الروح  وإذا تقدَّمنا يف معرفة أنفسنا، فإن إهلام. املالحظة اليت وضعها اهللا فينا
يرافق هذه الدرجة، وينقِّي الذين يسألون بإخالصٍ، ألن هذه املعرفـة ُتصـبح مثـل    

وعلى قدر ما يعرف اإلنسان نفسه، يعرف  .الوجود اإلنساين على كل شيء انعكاس
بسبب وجود صورة اهللا فينا، وعلى قدر نقاء تلك الصورة، تكون معرفـة  اهللا، وهذا 
  .فينا نقيةً) الطبيعة اإلهلية(الالهوت 

  :ثالوثية الشركة على مستوى الكون
وحنن، كمثالٍ هللا، نفهم ِمن خالل تأمُّل صورة اهللا فينا، كيف ُتولَـد   -٣٤  

يوانات، وكيف ُيولَد البشـر؟  األشياء وتنمو، وكيف تتكاثر النباتات، وكيف ُتولَد احل
ك بالتأمُّـل يف  على اخلليقة املنظورة، لكي ُتـدرِ فالوالدة هي ختم الثَّالوث الذي طُبَِع 

وهنا التشبُّه باهللا، هو تشُبه املثال والصورة باألصل، ولذلك . املنظور، ما هو غري منظور
، ألن السـؤالَ خـاٌص   أزلياً ِمن اآلب االبنالسبب عينه ال جيب أن نسأل ملاذا ُيولَد 

تنال كل أُبـوة وبنـوة    -كما يقول الرسول  -بالطبيعة اإلهلية الفائقة الغنية اليت منها 
كياهنا اخلاص هبا، لكي ُتصبح مثل اهللا، أي مثل جوهر الطبيعة اإلهلية وتتشـبه بـه يف   

الـيت   الوجود والكينونة، وتنال منه ِسر بقائها يف هذا الزمان، وِسر دوامها يف األبدية
وكل املخلوقات مدعوٍة إىل شركة مثالٍ، . هي شركة اخلالئق العاقلة يف الطبيعة اإلهلية

  .وشركة بقاٍء، وشركة حياٍة أبديٍة



ه كل الكائنات املادية وغري العاقلة يف وجـوٍد وبقـاٍء   هي تشبُّ فشركة املثال  
تراب واهلواء واحلرارة ، املاء وال)١(وعلى سبيل املثال تتحد العناصر األربعة. كمثالٍ هللا

واهلواء واملاء ونور الشمس، أي . يف شركٍة لكي متنح احلياة والنمو للنباتات واإلنسان
هذه هي شركة مثالٍ، أي اإلحتاد رغم . حرارهتا أيضاً هو الذي جيعل كل الكائنات حتيا

يت تعمل ومتاُيز الطبائع ِمن أجل وحدة عمل، وذلك تشُبهاً بأقانيم الثَّالوث ال اختالف
  .معاً يف وحدة واحدة

  :تشبُّه اخلليقة بالثَّالوث حيفظ الكون
 ؛شركةُ بقاٍءه باهللا على مستوى اخلليقة املنظورة غري العاقلة، هو والتشبُّ -٣٥  

نظام الكون كلـه،   اختلوجودها، بل  انتهىبينها الشركة  انعدمتألن الكائنات إذا 
ه بالثَّالوث قائٌم على أسـاس التمـاُيز   التشبُّهذا . يقة، وعادت إىل العدماخلل واندثرت

والتنوع الذي يؤدي إىل الوحدة، فال وجود لوحدٍة ِمن أي نوعٍ مهمـا كانـت إذا   
فاملاء ليس مثل التراب، والتراب ليس مثل اهلواء، . بني الكائنات االختالفات انعدمت

  .يؤدِّي دائماً إىل اخلري والصالح االختالفولكن هذا 
املاء يف إطفاء النار، أو  استخدامالتآلف يف أحوالٍ معينٍة مثل  انعدموإذا  -٣٦  

                                     
اليونانيون القدماء بالوصول إيل إجابات عملية لألسئلة اليت تدور حول ماهية الكون، فقد توصل طاليس  اهتم) ١(

املبدأ األوَّل للمادة هو املاء، مث جاء بعد ذلك أنكسيمندر املالطي، وقال بدوره مبادة  إيل النظرية اليت تقول بأن
ولقد ُوِضَعت هذه النظريات فيما بني عام . التراب، واهلواء، والنار، واملاء: واحدة ميكن أن توجد يف أشكال أربعة

هي : ول أربعة للمادة، أو بعناصر أربعةوبعد ذلك حبوايل مائة عام قال أنبادوقليس بأُص. م تقريباً.ق ٥٥٠- ٦٠٠
األربعة لتتكون منها األشياء املعروفة بفعل قوتني كُلِّيتني مها احملبة  التراب واهلواء والنار واملاء، وتتحد هذه العناصر

مث جاء العلم احلديث وكشف . ولقد عاشت نظرية العناصر األربعة يف صورة أو أُخري قرابة ألفي عام. والكراهية
عنصراً،  ٩٢عنصراً، يوجد منها يف الطبيعة  ١١٢اآلن وصل إىل  حىتن خطأ هذه النظرية، فعدد العناصر املعروفة ع

  .توجد بقية العناصر يف الطبيعة لعدم ثباهتا، ولكن ميكن حتضريها صناعياً حتت ظروف معينة بينما ال
ة يف عصره لكي يشرح هبا يتضح من ذلك إن القديس صفرونيوس يستخدم النظرية العلمية السائد  

 اإلحتاد، أو الشركة فيما بني عناصر الطبيعة املخلوقة، وذلك على غرار اإلحتاد القائم بني األقانيم، األمر الذي ال
  .يقلل منه صحة أو خطأ النظرية، ألن األمر يتعلق باإلحتاد، ال بعدد العناصر



التراب واحلجارة يف حتويل مسار القنوات، والتحكم يف سري املاء يف األراضي  استخدام
ظـروٍف معينـٍة   فإن هذا ُيعد نوعاً ِمن الوحدة، يقوم فيه عنصٌر خملوٌق يف . الزراعية

  .، وِمن أجل البقاء واخلريحمسوب، وحمدد باخلضوع لعنصرٍ آخر ِمن أجل خريٍ
يرى إنَّ صراع العناصر  ويستطيع أي عاقل وحكيم يتأمل خليقة اهللا أنْ -٣٧  
ِمن أجل حتقيق غايـة   ؤدي إىل اخلري، وإىل ما هو حمسوب وحمددخضوعٍ ي هو صراُع

  .يف الكون، أو غاية حيددها اإلنسان
املاء خلف السدود، إمنا  احتجازويستطيع أي عاقل وحكيم أنْ يرى إنَّ  -٣٨  
عنصرٍ ضد عنصرٍ آخر، وإنَّ هذا ال يدوم إىل األبد؛ ألن السدود إذا أُِمهلَت،  هو صراُع

وتسببت يف كوارث  اهنارتمنسوب املاء  وارتفعوتراَجَع الذين أقاموها عن العناية هبا، 
لٌ ال و تـدخ على صراع عنصر أو أكثر، ه ل ِمن أجل خلق إحتاد يقومفالتدخ. كبرية

يدوم، وال يبقَى ألن اخلليقة مل ختُلق ِمن أجل صراع العناصر، رغم أمهيته الواضـحة،  
  .وإمنا ُخِلقَت ِمن أجل التآلف الذي حيفظ بقاء كل كائن

  :تشبُّه اخلليقة العاقلة بالثَّالوث، هو ِسر احلياة األبدية
طبيعة، أي طبيعة فإذا كانت كل اخلالئق تشترك معاً يف شركٍة حتددها ال -٣٩  

الكائنـات   احتياجـات فاملاء مثالً، له طبٌع خاٌص به، جيعله خيِدم كل  -العنصر نفسه 
ويظل ممتزجاً هبا، ومع ذلك ينفصل قـدر   وغري العاقلة، وُيعطي هلا احلياة احلية العاقلة

تـه  إالَّ أنه عندما تنتهي حياة هذه الكائنات يعود املاء إىل دور -كبري منه، ورمبا كله 
  .الطبيعية دون أن يتحوَّل إىل عنصرٍ آخر

هكذا ُتقدِّم لنا اخلليقة املنظورة مرآةً نرى فيها التنوع والوحدة، وهـو   -٤٠  
اليت أُعِلَنت لنا يف الثَّالوث، وهي ذات حقيقة تدبري اخلليقة املنظورة ) أو القاعدة(املبدأ 

على اخلليقة،  انعكساإلهلي، الذي كمرآٍة للطبع اإلهلي، ُتذكِّر اإلنسان حبقيقة الوجود 
، إن تدبري اخلليقة ُيعِلن ما هو غري منظـور، يف اخلليقـة،   وهو ما جعل الرسول يقول



  ).٢٠و١٩: ١راجع رو( عندما يتأمَّل اإلنسان كيف َخلََق اهللا الكون
، فهـي ال تشـترك   شركةُ بقاٍء أبديٍولكن شركة اخلليقة العاقلة هي  -٤١  

، أي يف عناصر الكون، بل تقوم فيما بينها شركة حياة أبدية حسب يف غريها )١(عقلياً
فالكون ُميد اإلنسان باخلبز وباملأوى، وكل ما يؤهله للحيـاة،  . حدود الطبيعة البشرية

مبا جيعلها حتيا حياةً  - ككل –ولكن اجلماعة اإلنسانية هي اليت متُد كل فرد واجلماعة 
ولَد ِمن الطعام، رغم أمهيته، وال يأخذها اإلنسان ِمـن  إنسانيةً عاقلةً؛ ألن املعرفة ال ُت

أشعة الشمس، رغم حيويتها، ولكنها تقوم بشركة التعليم، وباحلَْدس، واحلوار، وقبل 
كل هذا بإهلام روح احلكمة، الروح القُدس الذي ُيَحكِّم كل الكائنـات، وُيعِلمهـا   

 - ١٥: ٢٥ مىت(الوزنات  اسمباملهارات والقدرات اليت ُوِصفَت يف َمثَل ربنا يسوع 
، فالذكاء والفهم وفروع املعرفة، هي أشعة اإلدراك اليت يرسلها الروح القُـدس،  )٢٨

ويسكُبها على كل اخلليقة العاقلة اليت تؤِمن، واليت ال تؤِمن باهللا، وهي نـور الكلمـة   
و النور كان ه"الذي أخربنا عنه اإلجنيلي بكلماته القاطعة كل سُبلِ الَشك ) اللوغوس(

  ).٩: ١يوحنا " (الذي ُيضيء لكل إنسان آٍت إىل العامل
وِمن اهللا نأُخذ اإلدراك واملعرفة بواسطة الكلمة والرُّوح القُدس، وعندما  -٤٢  

نستنري ُندرِك أنَّ القدرة اليت فينا، أي النطق والفهم والذكاء وسائر القدرات العاقلة اليت 
، هي ذات الُسبل اليت تؤدي بنا إىل )١٧: ١يع " (ارأيب األنو"ُتشرِق ِمن فوق ِمن عند 

  .معرفة الثَّالوث

  :النطق، أو الفهم هو أوَّل أركان الشركة
فالكلمة هي ِسر . وبدون الكلمة ال منلك حنن أنْ نبقى يف احلياة كبشرٍ -٤٣  

مٍ، وجوهر كل حوار، وجوهر كل تقدُّ أداةم اإلنسان وبقائه كصورٍة عاقلٍة، فهي تقدُّ

                                     
  .هو أحد مكونات الروح اإلنسانية عقلياً، تعين أيضاً روحياً، ألن الطبع العاقل فينا) ١(



هي أداة احملبة، وأداة احلروب، وقبل أن يصنع . أنواع املعارف، الشريرة والصاحلة كل
اإلنسان احلراب والسيوف، أشعلت كلمات البغضة نار العداوة، فبحث عن احلديـد  

ال يقوم يف عقل اإلنسـان   واعتقادواملعادن لكي يصنع أدوات القتل؛ ألن القتل فكرةٌ 
 ما كانت ما مل ُتعبِّر عنها كلمةٌألي فكرٍة أن تدوم مهبدون كلمٍة، أو أكثر، وال ميكن 

واحدة، أو أكثر؛ ألن الكالم هو ِسر بقاء اإلنسان عاقالً، ومل يكـن عبثـاً أن قـال    
يف "القُدس الروح  تدبري الوحي كله، فقال بقوة الكلمة ونور استوعباإلجنيلي الذي 

  ).١:١يوحنا " (ة اهللالبدء كان الكلمة، والكلمة كان عند اهللا، وكان الكلم
وحنن ال منلك أي شركة مع اهللا بدون الكلمة، وال منلك أي شركة مع  -٤٤  

بعضنا البعض بدون كلمة، ألننا ال نتصل كلٌ باآلخر بدون العقل، فنحن لسنا مثـل  
ت النباتات اليت وإن كان هلا لُغةٌ خاصةٌ هبا ُتسبِّح هبا اخلالق وُتقدِّم له اجملد، إالَّ أهنا ليس

لُغة إنسانية، بل لُغة كونية، ال تدخل يف إطار وحدود اإلدراك اإلنساين إالَّ عند الذين 
مع الكون يف تسبيح الثَّالوث بلغٍة تعلو على اللغة  واشتركوانالوا معرفةً بأسرار الكون، 

: ١٣كور  ١(اإلنسانية، وهي لُغة املالئكة ولسان السماويني الذي أشار إليه الرسول 
١.(  

  :غة أداةٌ إنسانيةٌ إهليةٌالل
كلماٍت تتحد  وتتكون اللغة ِمن حروٍف حتُوِّل األصوات إىل كلمٍة، أو -٤٥  

معاً لكي ختلق املعىن وتنقل باملعىن، اإلدراك اإلنساين ِمن الصوت إىل الفهم، وِمن الفهم 
لفـم  فإن اُألذن والعقل ُحيوِّالن األصوات الصادرة عن ا ،إىل الشركة، أي عندما ننطق

واللسان إىل معاٍن ختلق العالقات وتقوِّي ما هو كائن وتطوِّر ما هو موجود، وتنقـل  
وَمْن يقرأ كتاباً عـن الطـب   . اإلنسان إىل إدراك ما هو أعلى منه وأمسى ِمن قدراته

وفوائد األعشاب ويفهمه ويتذوق احلكمة اليت فيه، فهو ال يعود يرى األعشاب كمـا  
حكمة الطب، بل ينتقل باملعرفة ِمن حالـة اجلهـل إىل    كان يراها قبل حصوله على



، وقد يصبح )طبيب" (حكيمٍ"الفهم، ويتحوَّل مع مرور الزمان ومداومة الدراسة إىل 
هذا التطور خلقته أوالً املعرفـة، وثانيـاً   ). مدرسة الطب(ُمعِلماً يف مدرسة احلكمة 

  .الكلمة، وثالثاً الشركة اإلنسانية
نسان ل عمل اهللا عندما ينقل روح احلكمِة الفهَم إىل اإلوهكذا نرى جما -٤٦  

إىل كلماٍت، وُتصبح هذه الكلمات اإلنسانية املركبة مـن   وحيوِّل اإلنسان هذا الفهم
حروف واليت حيوِّهلا ذكاء اإلنسان من أصوات إىل معاٍن ينطقها، فتنقل اإلدراك والفهم 

وتنتقل املعرفة ِمن . لشركة بني البَشرمن إنسان إىل آخر، وِمن جيلٍ إىل آخر بواسطة ا
إنسان إىل آخر، وِمن شعبٍ إىل شعب، وما أعظم أولئك الذين درسوا لُغات اآلخرين 

 وانتقلاإلدراك، وعمَّ اخلري،  واتسعونقلوا ما ُدوِّن هبا إىل لغة أهلهم، فَنَمْت املعارف، 
الذي حييا فيه، ويشـترك   اإلنسان إىل حالٍة أفضل، وتقدَّم يف فهم نفسه وغريه والكون

  .يف إخضاعه حسب كلمات املزمور الثامن

  :الكلمة والرُّوح حسب اإلعالن اإلهلي
: ١٠٤مـز  " (ُترسل روحك فتخلق وجتدد وجه األرض"يقول املزمور  -٤٧  

ن عمل الروح يف جتديد اخلليقة ال ميكن احلديث عنـه بـدون   أ، ولكن الِحظ )٣٠
إذ يقـول ذات  . عمل الكلمة، عمل الروح معه وأينماالكلمة، فالكلمة والروح معاً، 

، فاحلكمـة  )٢٤: ١٠٤مز " (رب، كلها حبكمٍة ُصنَِعت ما أعظم أعمالك يا"املزمور 
، ويقـول  )٢: ١١أش " (روح املشورة والفهـم "هي روح الرب اليت ُوِصفَت بأهنا 

ـ . أمَّا أنا فعهدي معهم قال الرب"النيب  إشعياء ي الـذي  روحي الذي عليك، وكالم
وضعته يف فمك ال يزول ِمن فمك، وال ِمن نسل نسلك، قال الـرب ِمـن اآلن واىل   

فالروح ُيعطي الكلمة، والكلمة ينقل الـروح، وهنـا علـى    ). ٢١: ٥٩أش " (األبد
صيغة املُـذكَّر،   استخداماملستوى اإلهلي، إذا كان الكالم عن أقانيم الثَّالوث، َوَجَب 

فالكلمة الـيت  . صيغة املؤنث، للتمييز استخدامن، وجب وإذا كان الكالم عن اإلنسا



اهللا، والروح الذي ُوِهَب للبشر، هو  ابن، هي ِمن الكلمة لألنبياءُوِهَبت بالرُّوح القُدس 
وعندما حيـل  . روح الرب الذي يسكُن يف أرواحنا حنن البشر لكي نتكلم بكالم اهللا

ويقول النيب . القُدسالروح  جند كالم الرب على أفواهنا، نقوله بقوة ،روح الرب علينا
روح السيد الرب عليَّ ألن الرب "أيضاً عن السيد الرب نفسه الذي ألجلنا صار بشراً 

، ويقول بعدها إنَّ هـذه املسـحة للبشـارة    )١: ٦١أش " (مسحين ُألبشِّر املساكني
بالعتق وللمأسورين باحلرية،  للمسبنينادي ُأل"واملناداة باحلرية حسب كلمة النيب نفسه 

، ١: ٦١أش " (إلهلنا، ُألعزي كل النـائحني  انتقامُألنادي بسنة مقبولة للرب، وبيوم 
  :والحظ كلمات النيب وهو خيربنا بالعهد اجلديد)  ٢

  .أي بشارة اإلجنيل، والبشارة بالكلمة: أُبشِّر*   
  .بالكلمة احلية: أُنادي*   
  .و ذات عمل روح الرب املعزيوه: أُعزِّي*   

اهللا يف يسوع املسيح سوف ُيعطي لنا يف املسيح  وخيتم كالمه بوعٍد إهلي بأنَّ
، وتأمَّل قوله بعد ذلـك عنـدما   )٣: ٦١أش " (رداء تسبيح ِعوضاً عن روح اليأس"

فيدعون أشجار الرب غـرس الـرب   "ينطلق الكالم اجلديد الذي ُيعطَى بالرُّوح القُدس 
، أي التسبيح بالرُّوح القُدس الذي قال عنـه الـرب نفسـه    )٣: ٦١أش ( "للتمجيد

  ).١٧: ١٦مرقس " (يتكلمون بألسنٍة جديدٍة"
والروح هو قوة احلياة اإلهلية اليت ُتعطي الكلمة النبوية، وهو مثالٌ ملـا   -٤٨  

كلمة اهللا اآلب للبشرية،  االبنالقُدس، الروح  سيحدث يف العهد اجلديد عندما ُيعطي
 القُدس نفسه للبشرية اليت تؤِمن به، وتنال عطيـة الروح  بعد ذلك، االبنلكي ُيعطي 

القُدس لألنبيـاء يف العهـد   الروح  القُدس بشكلٍ خاصٍ فائقٍ يسمو على عطيةالروح 
  .القدمي

الـروح   ب اهللا اآلب أن ُيعِلن عن مستقبل اخلالص بواسطةوهكذا رتَّ -٤٩  



ك كروح يسوع املسيح، ليكون مثاالً ملـا سـوف   القُدس الذي سوف ُيعلَن بعد ذل
كلمة اهللا بالرُّوح القُدس، روح التعليم النبوي الذي ال ُيستمد  االبنحيدث إذ أننا نقبل 

  .ِمن الشريعة، بل ِمن روح األنبياء نفسه
: ٦أف (القُدس بأنـه كلمـة اهللا   الروح  وحقاً َوَصَف الرسول سيف -٥٠  

القُدس هو كالٌم عاطلٌ حىت وإنْ كـان  الروح  تمد ِمن، ألن الكالم الذي ال ُيس)١٧
ر املُذخَّ"وعندما يقول الرسول إنَّ ربنا يسوع املسيح ). ١٧: ١كور  ١(كالماً حكيماً 

، فهو يؤكد أنَّ كالم اهللا ال ميكن أنْ )٣: ٢كولوسي " (فيه مجيع كنوز احلكمة والعلم
أنـا أعطيتـهم   "ربنـا أيضـاً   ينفصل عن حكمة اهللا، أي روح اهللا القدوس، ويقول 

، وبذلك كشف عن دور الكلمة )١٧، ١٤: ١٧يو " (كالمك هو حٌق"، مث "كالمك
ـ  النبوية، وكلمة التعليم اإلهلي يف قيادة فكر البشرية إىل الكلمة؛ ألننا   ىبـالروح ُنعطَ

ووحدة الكلمة والروح يؤكدها الرب نفسه عنـدما  ). ٨: ١٢كور  ١( كالم حكمٍة
، وإنَّ روح احلياة الذي فينا )٤: ٤ مىت(حنيا باخلبز وحده، بل بكلمة اهللا يقول إننا ال 

  ).١١: ٨ رو(سوف ُحييي أجسادنا املائتة 

  :الكلمة والروح
ب تدبري اخلالص بعطية عندما ُخِلقنا على صورة اهللا، كان اهللا اآلب يرتِّ -٥١  

، وكالمها وألن لنا حكمةحنن على مثال اهللا، ألن لنا روح،  وهكذا. الصورة اإلهلية لنا
والروح اإلنسانية الـيت  . الروح اإلنسانية، والكلمة اإلنسانية، عطية اآلب السماوي لنا

فينا هي روٌح عاقلةٌ حتيا وتنمو بالكلمة أداة الفكر، والقوة اليت حترك القـوة العاقلـة،   
ِمن نـار الـروح    فالكلمة اإلنسانية هي شرارةٌ. وُتعبِّر عنها، وتعطي هلا النمو والتقدُّم
وهكذا نرى أنه كما ُتعِلن الكلمة درجة حكمـة  . اإلنسانية ال ميكن أن تنفصل عنها

وذكاء ومعرفة الناطق، تظل روحه مستترةً غري معلنٍة إالَّ بواسطة الكلمة والنطق، ويعبِّر 
س هكذا قال العلُي املُرتفع ساكن األبد القدُّو" :النيب عن هذا مبثال واضحٍ عندما يقول



: ٥٧ أش" (أسكن مع املُنسحق واملتواضع الروح ُألحيـي روح املتواضـعني  ..  امسه
فالروح ُيعلَـن  . بالكالم وبالسلوك وانسحاقها، فالروح اإلنسانية ُيعلَن تواضعها )١٥

. بواسطة الكلمة كمثالٍ إلعالن يسوع املسيح بواسطة الروح؛ ألنه كلمة اهللا املُتجسِّد
 جود اإلنساين موازياً ومثاالً للوجود اإلهلي الذي فيه ُيعلَـن وهكذا جاءت احلياة والو

القُدس بواسطة الكلمة عندما يتجسَّد، لكي ُيعِلن بعد ذلك الـروُح الكلمـةَ   الروح 
ب اهللا أنْ حتيا اخلليقة لكي تفهم ما سوف ُيعلَن يف آخر الـدهور  وهكذا رتَّ. املُتجسِّد

  .عن احلياة اإلهلية

  :اإلنسان صورة اهللا
يسوع املسيح، الروح اإلنسانية ِمن العـدم مثـل    بابنهَخلََق اهللا اآلب،  -٥٢  

اجلسد متاماً، ولكنه أعطَى للروح أنْ تكون صورةً للكيان اإلهلي، ومثاالً له حسـب  
القُدس يف الكتب املقدسة، إذ يؤكد القديس الرسول يعقوب إنَّ البشـر  الروح  إعالن

والرُّوح هي القوة احليوية املتدفقة دائماً، ). ٩: ٣يع راجع (ُخلقوا على شبه صورة اهللا 
ِمسعنا فذابت "هي احلياة نفسها، وهكذا تقول راحاب بعد أن ِمسعت بأعمال اهللا القوية 

ونفس الكالم ِقيلَ ). ١١: ٢يشوع " (قلوبنا، ومل يُعد بعد روٌح يف أي إنساٍن بسببكم
). ٥: ١٠ملوك  ١" (ق فيها روحمل يب"عن ملكة سبأ بعد أن شاهدت سليمان امللك 

ِمن اهللا، ولذلك ُحيذِّر الرسـول القـديس   ) طاقتها(هذه القوة تأخذ حيويتها وقدرهتا 
والبلبلة يف نفـوس املـؤمنني،    االنزعاجبولس املؤمنني ِمن القوة الشريرة اليت ُتسبِب 

اإلخوة ِمـن   نسألكم أيها"مؤكِّداً أنَّ قوة الروح الشرير تعمل بواسطة الكلمة الشريرة 
إليه أن ال تتزعزعوا سريعاً عن ذهنكم، وال  واجتماعناجهة جميء ربنا يسوع املسيح، 

ويؤكد ذات التحـذير  ). ٢و١: ٢تس  ٢" (ترتاعوا ال بروحٍ، وال بكلمٍة، وال برسالٍة
، فالروح ال )١: ٤يوحنا  ١" (ال ُتصدِّقوا كل روح"القديس اإلجنيلي يوحنا قائالً لنا 

كلمة، ولذلك ُيطابق الروح الشرير عمل اهللا نفسـه، ولكـن تكشـف     يعمل بدون
كلمات كل تعليم عن الروح اخلفي والقوة اليت تريد أن تصنع خرياً حسـب اهللا، أو  



وإذا قيل عن مششون إن العطش كاد أنْ ُيفِقده احلياة، وإنه كاد . شراً حسب الشيطان
ن أ، صار ِمن الواضـح،  )١٩: ١٥قض " (فانتعشَرجَِعت روحه "ميوت، وملا َشرَِب 

: ١٤٣مـز  " (وفناء الروح" ،)٣: ١٤٢ مز(القوة، هو ما ُيوَصف بتعب الروح  انعدام
" ماِلك روحه"وضبط النفس، وهي فضيلة البالغني ُتوَصف بعبارة الوحي املُقدَّس ). ٧
: ٧جا " (ال تسرع بروحك إىل الغضب"وحيذر احلكيم كل عاقل بأن ) ٣٢: ١٦أم (
روحـه قـد   "القُدس، فإنَّ الوحي املقدَّس يصفه بأنَّ الروح  ا الذي ينال تعزيةأمَّ). ٩

وعندما نال يوحنا املعمدان غرية رب اجلنود وقوتـه،  ). ١٣: ٧كور  ٢" (استراحت
لو " (بروح إيليا"ُوِصَف بأنه السابق الذي سوف يتقدَّم، أي يسبق ربنا يسوع املسيح 

١٧: ١.(  

  :اإلنسانيةالروح اإلنسانية والكلمة 
وملا كانت الروح اإلنسانية هي القوة احليوية والقدرات العاقلـة الـيت    -٥٣  

، صار للكلمة اإلنسانية ذات القدرات، فهي تنقـل بواسـطة   لإلنسانأُعطيت ِمن اهللا 
ما جيول ومـا حيـدث يف احليـاة     ،صوت احلنجرة، وحركة اللسان، أي األصوات

املرئية بصورٍة مسموعٍة، وتنقل معها احلياة الداخلية الداخلية، فتخرج القوة العاقلة غري 
وهكذا ُتعلَن اإلرادة والفكر والعواطف واخليال بواسطة الكلمات، وهكذا أيضاً صار 
خلق اإلنسان على صورة اهللا، ُمقدِّمةً سهلةً، وواضحة إلعالن اهللا عن ذاته بواسـطة  

وهنا جيب أنْ يكون . حي املقدسالوحيد الذي بالرُّوح القُدس أعطَى الو االبنالكلمة 
واضحاً أنَّ الكلمة اإلنسانية اليت ُتعِلن خفايا اإلنسان، هي صورةٌ وشعاٌع ملا حيـدث  
على املستوى اإلهلي عندما تعلَن الكلمة النبوية، وكلمة التعليم اليت ُتعطَـى بـالرُّوح   

كلمة املوحى هبـا،  اهللا هو ال ابنالقُدس، الثَّالوث القدوس، ويصبح جمال إعالن الكلمة 
القُدس اليت تنري أذهان املؤمنني لكي بواسطة الكلمة اليت تنقل لنا خفايـا  الروح  وقوة

القُدس نقترب ِمن اهللا، ولذلك السبب عينه يقول الرسول الروح  احلياة اإلهلية، وبنور
 مصـدر " أبو اجملد"أي اآلب نفسه " يعطيكم إله ربنا يسوع املسيح"بولس ُمعِلم اُألمم 



روح احلكمة واإلعالن يف معرفته، مستنريةً عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء "اجملد 
  ).١٨-١٧: ١أف " (وما هو غىن جمد مرياثه يف القديسني) أي اإلحتاد به(دعوته 

  :كلمة قدرته
يقول نفس الرسول عن ربنا يسوع املسيح إنه هو هباء جمد اآلب ورسم  -٥٤  

ربنا يسوع املسيح ). ٣: ١عب (ل األشياء بكلمة قدرته أُقنومه، وحامل، أي حافظ ك
هو الذي حيفظ اخلليقة وُيدبِّرها وُيعطي لكل خملوقٍ حدود وغاية طبعه، وهـو ذاتـه   
الكلمة األزيل الذي منه الكلمة اإلهلية اليت نطق هبا الذين أقامهم أنبياًء ورسالً ومعلمني 

القُدس كلمة احلق اليت  فنطقوا بالرُّوح يف الكنيسة اجلامعة، وهو الذي أنارهم بالروح،
  .ِمن نار احلق األعظم ربنا يسوع املسيح الذي له اجملد دائماً إىل األبد هي شرارة
يعمـل   ،بسبب وحدة عمل ووحدة جوهر الثَّالوث القدوس ،وهكذا -٥٥  
 بسبب وحدة اجلوهر، االبنبكلمة قدرته، بالرُّوح القُدس الذي يأخذ ِمن  االبنالكلمة 

الكالم الذي أُكلمكم به "وُيعطي اخلليقة كلمة وحياة، ولنفس السبب قال الرب نفسه 
مؤكِّداً بذلك حقيقة التعليم الذي ُيعلِّم به ومصدره ) ٦٣: ٦يوحنا " (هو روح وحياة

ألن الـرب   ؛ألن الرب هو احلياة، وهو تعليم عن الروح ؛وغايته، فهو تعليم عن احلياة
هو واهب الكلمة حليـاة كـل    االبنألن الكلمة  ؛يم بالكلمةأعطانا الروح، وهو تعل
وكلمة قدرة الرب يسوع هي اليت حتفظ عـروش الرتـب   . خملوق ناطق حييا بالكلمة

السماوية، وتعطي هلم أنغام التسبيح السماوي، وهي اليت جتعل كل واحد منهم حيفظ 
  .رئاسته ُمقدَّساً بالرُّوح القُدس

  :وهرتوزيع العمل يؤكد وحدة اجل
كور  ١(القُدس مواهبه املختلفة يظل الروح الواحد الروح  عندما ُيوزِّع -٥٦  

. الوحيد ُرتب اخلدمة املقدسة، يظل الـرب الواحـد   االبنوعندما ُيوزِّع  .)٤: ١٢



فإن توزيع  ،والرُّوح القُدس االبنوعندما يعمل الثَّالوث معاً موزِّعاً خدمة اخلالص بني 
ألن الذي يعمل ِمن أجل ذات الغاية اليت يعملها غـريه،   ؛وهرالعمل يؤكد وحدة اجل

وهكذا خلق اهللا اآلب اخلليقة اجلديدة، . فهو واحٌد باإلرادة وواحٌد بالطبيعة أو اجلوهر
مؤكِّداً لنا وجودها " جسد املسيح"اجلديد  االسمأي الكنيسة اجلامعة، وأعطاها هذا 

وسـائر  . الكلمة املتجسد االبنوع نفسه، أي احلقيقي اإلنساين املُستمد ِمن املسيح يس
الكرمة، بيت اهللا، مجاعة القديسني، وغريها ِمن أمساٍء كلها ُمستمَدٍة ِمن  :أمساء الكنيسة
: ٨رو (اهللا، فهو الذي جتسَّد لكي يكون البكر بني إخوة كـثريين   ابنحقيقة جتسُّد 

واألوَّل، والبداية  ،)٢٢: ١أف (، وصار بسبب تقدمه عنا يف كل شيء، الرأس )٢٩
نه هو األخري، أي اخلامتة والغاية، والنهاية، ألننـا  إ، ولنفس السبب قيل )١١: ١رؤ (

مجيعاً سوف ننتهي إىل قياسٍ واحٍد، وقامٍة واحدٍة، وهي املسيح يسوع نفسه الـذي  
سوف تصل قامته إىل الكمال عندما يشترك كل الذين نالوا اخلالص يف كل الـدهور  

  .إلهلية وينالوا فيض نعمتهيف حياته ا
القُدس، عملٌ واحـد،  الروح  إمنا يعمله أيضاً يف بابنهوما يعمله اآلب  -٥٧  

وإذا كان توزيع العمل يعين تعـدد  . ونعمةٌ واحدة، وغايةٌ واحدةٌ لثالوٍث واحٍد متساوٍ
تفرُّق األشخاص بسـبب  كما أن . ، فإن إحتاد األشخاص يف العمل ظاهٌراألشخاص
 يلغي وحدة الطبيعة البشرية، أي جوهر اإلنسانية الكائن يف كـل إنسـان،   اخلطية ال

ق الفكر وتعدد النوايا، حىت أن وجود القلب تفرُّ بسببوالذي ُتلغيه اإلرادة اإلنسانية 
، ويصـبح وجـود   االنقساماتالواحد، أي احلياة الداخلية الواحدة، يتالشى بسبب 

لبشر املنقسمني إىل أحزابٍ وشـيع، ومجاعـاٍت   الطبيعة الواحدة هو الدينونة األكرب ل
  .متنافرة

فإن  ،أمَّا على املستوى اإلهلي حيث كمال احملبة، وكمال الطبيعة اإلهلية -٥٨  
غري معروٍف، بل هو ضد الطبيعة الكاملة الفائقة، اليت هي احملبة الكاملة الـيت   االنقسام

أيب "له اجملد  االبنفإذا قال . ائمةال حتتاج ألحٍد، وال تقوى وال تضعف، بل هي أزليةٌ د



اآلب احلال يفَّ هـو  "، فهو ُيعِلن لنا متاُيزه عن اآلب، ويؤكده بقوله "يعمل، وأنا أعمل
، وهنا وحدة اإلرادة ِمـن وحـدة   )١٠: ١٤يوحنا " (يعمل األعمال اليت أنا أعملها

نا أنْ نقـول  فإنه يتعذر علي ،أمَّا على مستوى البشر. اجلوهر، وهي سبب وحدة العمل
ليس ِمـن خصـائص الطبيعـة     ألن حلول بشر يف بشر ؛نه حيل يف آخرإعن إنسان 

كائنة منها، وهي جتمـع كـل    األشياءالطبيعة اإلهلية، اليت كل  امتيازالبشرية، بل هو 
  .اخلليقة يف وحدٍة واحدة

  :تثليث األقانيم والنعمة الواحدة
اخلليقة يف صراعٍ بني الوحـدة  حسب ما نراه يف اخلليقة املنظورة، تقع  -٥٩  

اليت جتعل كل كائنٍ جيود وُيعطي شيئاً يشترك به يف وحدة اخلليقة، وبني تنافر طبـائع  
بعض العناصر، مثل تنافر طبيعة املاء والنار، فكالمها يعمل معاً، ويف أغراضٍ معينـة،  

سيط النحاس أو احلديد كو استخدام، مثل االنسجامبواسطة تدخل عنصر ثالث حيقق 
تظل  وهكذا. املطلوب االستعمالاحلرارة ِمن النار إىل املاء حسب  انتقالوعازل حيقق 

صراع العناصـر،  أمَّا . االنسجاملعزل التنافر وحتقيق  وساطة عنصر أو أكثر، ضروريةً
، إضافة إيل )٢٠: ٨رو " (للُبطل"، وهو خضوع اخلليقة روفمع فهو أيضاً له مصدر

وحىت بـني  . السقوط هي اليت أظهرت هذا التنافر بشكلٍ ظاهرٍأن الوحدة الكائنة قبل 
القُدس، كثرياً ما نرى كيف جيمع شخٌص بني الروح  البشر الذين نالوا مواهب وعطايا

عـل  عطيٍة روحيٍة مساوية وخطايا، أو خطية شخصية متتزج بعطية اهللا بشكلٍ ظاهرٍ وجت
وضعٍف روحيٍ ظاهرٍ يف وسـط   انقسامواحدة، مصدر  ِمن عطية اهللا، وهي هلا غاية

اجلماعة اليت تعاين ِمن صراعات اخلطية، رغم عمل اهللا الظاهر يف وسطها، والـذي ال  
يتوقف ألن اهللا ال ُيعطي نعمةً على قدر حمبة اإلنسان، أو توبته، بل حسب صـالحه  

  .اإلهلي
 انقسـام أمَّا على مستوى العمل اإلهلي، فليس يف الثَّالوث صراع اخلطية، أو   



متُيِّز العمـل والطبيعـة    ك األنبا أرسانيوس عبارةً واحدةًقال معلِّم امللو. وتعدُّد اإلرادة
إن ربوةً ِمن املالئكة هلم إرادة واحدة، وإنسـان  "اإلهلية عن الطبيعة اإلنسانية، وهي 

فالطغمات السماوية تعمل معاً حسب إرادة واحدة ال تنافُر  ."واحد له ربوة إرادات
تنافرٍ أن هناك أو  لثَّالوث الواحد أكثر ِمن إرادة؟جيوز لنا أنْ نتصور أنَّ ل فيها، فكيف
ولذلك علينا أنْ نتذكر دائماً أنَّ تثليث وحدة اجلوهر هو تثليث أقـانيم،   يف اإلرادة؟

والـرُّوح   واالبـن وبالتايل فهو تثليث ذات اإلرادة الواحدة اليت هي واحٌد يف اآلب 
، فهي البنوةَ ب اآلُبست ثالثة، بل واحدة، وعندما َيهِقيقة ليالقُدس، حىت أهنا يف احل

واآلب، فهي ذات الشـركة   باالبنألن بنوة اآلب هي  ؛وحده االبنال تصل إلينا ِمن 
القُـدس،  الروح  وعندما يسكن فينا. واالبنالقُدس يف عالقة اآلب الروح  اليت ُيعطيها

 :ب، ولذلك عندما يقول املُخلِّـص وباآل باالبنفهو ال يسكن وحده، بل يسكن فينا 
، فهو ال يتحدث عن ُسكىن مثلثـة  ) ٢٣: ١٤يوحنا " (نأيت، وعنده نصنع مرتالً إليه"

  .لثالثٍة منقسمني، بل ُسكىن واحدة لثالوث واحٍد متساوٍ، وواحٍد باجلوهر
بواسطة إحتاده بنا جبسده املُقـدَّس يف السِّـر    االبنوعندما يسكُن فينا  -٦٠  
القُدس، وُسكىن اآلب، ونصـري  الروح  الفائق، أي ِسر الشكر، فإننا ننال ُسكىن اإلهلي

  ).٢٣: ١٧يوحنا (واحداً مع الثَّالوث 

  :اإلنسانالثَّالوث وخالص 
وسوف أُحاول على قدر ما ميكن أنْ تنطق به شفاه اإلنسـان ولغتـه    -٦١  
دون الثَّالوث ال خالص ، وإنه بكيف نستمد اخلالص ِمن الثَّالوث أنْ أشرح ،اإلنسانية

  :لنا
لو تصورنا أنَّ هذه . الوحيد ربنا يسوع املسيح االبنحنن ننال التبين يف : ًأوَّال  

عطية منفردة ال ختص الثَّالوث الواحد، وإننا عندما ننال التبين يف املسيح ال شركة لنـا  
صٍ ال قيمـة  مع اآلب، فإننا نسقط، ليس فقط يف اهلرطقة األريوسية، بل يف توحيٍد ناق



ألنه ليس ِمن اهللا، وال يغيُِّر شيئاً يف حياة اإلنسـان، إذ ال يـؤدِّي    ؛له باملرة عند اهللا
أمَّا حسب التعليم القومي، فإننا عندما ننال البنـوة يف  . التوحيد بدون الثالوث إىل التبين

وهكذا . بنوة يف اآلب، فال بنوة بال أُبوة، وال أُبوة بال االبناملسيح، فإننا ندخل شركة 
لكي يكون لنا شركة  االبنعندما ُتعلَن لنا طبيعة الثَّالوث القدوس، فإننا ننال التبين يف 

وعندما نشترك يف اآلب الذي هو مصدر البنوة، فإننا نعود إىل اهللا الـذي  . مع اآلب
  .عنه بواسطة اخلطية اغتربنا

. القُـدس الـروح   يف فإننا به ننال شركة االبنوعندما نشترك يف بنوة : ثانياً  
القُدس يف التبين، أجابه معلمنـا  الروح  وعندما سأل األب زكريا األسيوطي عن دور

الكبري األب ديونيسيوس بأن الروَح قائٌم يف الثَّالوث يف ذات اجلوهر، وإنَّ شركتنا يف 
تفتح لنا أحضان اآلب، وإننا عندما نتكئ يف أحضان اآلب السماوي، فإنه جيود  االبن
وقال أيضاً إنَّ كل أُقنوم جيود ). ٢٦: ١٥يوحنا (نا بالرُّوح القُدس الذي ينبثق منه علي

وهكـذا  . بعطيٍة خاصٍة به، أي العطية الصادرة ِمن الصفة اُألقنومية اليت متُيِّزه عن غريه
والتقديس وكالمها ِمن صفات الروح الذي متُيِّزه عـن   القُدس، احلياةَالروح  ُيعطي لنا

ألن التقديس هو عطية خاصة ُتعطَى لكـل   ؛، وبشكلٍ خاص، التقديسبنواالاآلب 
، ولكن أيضاً لكي يتحول التفرد والتماُيز )١(كائنٍ، ال لكي حتفظ له متاُيزه وتفرده فقط

فالتقديس هو روح الوحدة وهو ُيعطَى ِمن الروح لكل اخلليقة، حىت الرتب . إىل وحدٍة
ا يتكلم الوحي عن الثبات يف اهللا، فالثبات هو وكلم. السماوية لكي تثبت يف التسبيح
وهكذا عندما نقول إنَّ الروح هو روح احلياة، فإننـا  . كلمةٌ أُخرى ُتعبِّر عن التقديس

نقصد ِمن هذا أنه ُيعطي احلياة للتقديس، أي احلياة املختومة خبتم التفرد، فتثُبـت يف  
وحنن ننـال البنـوة يف   . لوثطبعها الذي ُخلقت به، وتبقى مقدسةً حسب مشيئة الثَّا

                                     
ُيالَحظ أن التخصيص أو التكريس، هو من املعاين اهلامة لكلمة التقديس، ولذلك يتكلم القديس صفرونيوس ) ١(

الرب الذي يعطي : عليك أن تعتقد بثالثة: يقول القديس باسيليوس. هنا عن التفرد والتميُّز، فاملُقدَّس هو خاصة اهللا
والتكميل يعين الثبات . ت، وما هو التثبيت سوي التكميل بالتقديسوالروح الذي يثبِّ ،الذي خيلق والكلمة ،األوامر

  )١١٢ص ٣٨ -  ١٦الرُّوح القُدس، فصل (وعدم التغيري والتمسك بالصالح، فال تقديس بدون الروح القُدس 



حسب عبارة رسول  االبنالقُدس ثابتاً يف الروح  املسيح، وكلٌ ِمنا يتقدَّس، أي حيفظه
كـور  ٢( "والذي يثبتنا معكم يف املسيح هو اهللا، وقد مسحنا بالرُّوح القُدس": املسيح

دن، حنن منَُسح بذات املسحة اليت أُعطيت للرب يسوع يف معموديته يف األر). ٢١: ١
، ومنُسح لكي نثُبت، أي نتقدَّس يف املسـيح، أي  "مسيحيني"لكي نكون حقاً وفعالً 

  .لكي نصري مثله، وننال منه بنوةً ثابتةً مقدسةً
" ملاذا ال ننال الثبات والتقديس ِمـن املسـيح؟  " :وملا سأل األب زكريا وقال  

أنْ ُيفـرِّق   أجاب األب ديونيسيوس بأن هذا السؤال بالذات يكشف عن فكرٍ حياول
ولذا َحذَّر األب ديونيسيوس ِمـن  . األقانيم، فالثبات ُيعطَى بالرُّوح القُدس يف املسيح

أوالً، مث تسأل عن حالة  واالغتراب االنفصالاألسئلة اليت ُتولَد ِمن املُخيِّلة اليت تتصور 
 املسـيح  وهكذا عندما ننال الثبات يف. أقانيم ُمنفصلة، وليست عن حالة أقانيم ُمتَّحدة

  .القُدس فإننا نناله ِمن اآلب الذي إليه نعود لكي ُنصبح واحداً معهالروح  ِمن
وِمن أجل ما سبق وذكرته، وأخذته عن ُمعلِّمنا الكبري ديونيسـيوس،   -٦٢  

ع أن تتصور الوحـدة،  أُعيد ما قاله، مؤكِّداً أننا حنتاج إىل تدريب املُخيِّلة لكي تستطي
ألن  ؛دون مشـقةٍ  االنفصـال العاقلة اليت فيها، أن تتصـور   بالطبيعة كما هي قادرة

بسبب التنافر والصراع الذي جاء مع  وظاهٌر، أمَّا الوحدة فهي صعبة سهلٌ االنفصال
وتدريب اإلرادة واملُخيِّلة يبدأ حبياة التوبة، وهي جحد الذات الذي فيه ننـال  . اخلطية
ك تتحرر خميلتنا مـن كـل صـور    لكي ال حنيا ألنفسنا، وبذل ؛القُدسالروح  عطية

ألن األنانية تبحث دائمـاً   ؛الذي تزرعه فينا األنانية واإلفراط يف حب الذات االنقسام
أمَّا جحد الـذات، أي أالَّ حنيـا   . االنفصال، وحب الذات يؤكد هذا االنفصالعن 

 وهكذا، فبجحد. صور الوحدة والتآلف ،أي يف خميلتنا ،ألنفسنا، فهو الذي يزرع فينا
الذات حنن ندخل إىل أوَّل أعتاب شركة الثَّالوث، ألن احملبة الكاملة هي عطاء الذات، 

حنن ال جنحد ذواتنا لكـي ننطلـق إىل   . اآلخر جلحد الذات االسموعطاء الذات هو 
وعندما أوصى . الفراغ والعدم، بل لكي نؤسِّس شركة احملبة على مثال شركة الثَّالوث



، "َمحل الصليب"ا، فقد حدَّد بكلماٍت قاطعٍة، أن هذا هو ربنا يسوع بأن جنحد أنفسن
يف طريق الصليب، هو  االنطالقوبذلك شرح لنا أن جحد الذات الذي يؤدِّي بنا إىل 

إنه ليس موٌت يؤدِّي إىل عدمٍ، بل موٌت يؤدي إىل القيامة، أي َمحل ". َمحل الصليب"
" حيمِّـل صليبـه، ويتـبعين " الصليب، ألن احلي باملسيح هو َمْن حيمل الصليب، أي

  .حسب القول اإلهلي) ٢٣: ٩لو (
ألن  ؛ُس جحد الذات، تستطيع أن تتصور الوحدة مبشقٍة أقـل وخمُيِّلةُ َمْن ُميار  

الفكر هنا ال ينطلق ِمن الذات، كما تسعى اإلرادة يف طلب اآلخر والغـري، ولـذلك   
ألن  - كما قلنـا  -دون مشقٍة تصفو املُخيِّلة وتتأمل الوحدة، وإن كان ذلك ال يتم ب

البعض جيحد ذاته لكي ينال إعجاب ذاته، وإعجاب اآلخرين، وبذلك ُيصبح جحد 
، ولذلك فإن الـذين سـلكوا   الذات، هو تأكيٌد للذات، وبقاٌء داخل سجن األنانية

طريق النُّسك بدون إفرازٍ فشلوا، ألن جحد الذات بدون حمبة حقيقية لآلخرين، جيعل 
  .و طريق موٍت، وليس طريق حياٍةجحد الذات ه

وُيساعدنا جحد الذات، يف شركة احملبة، على أنْ ُندرِك أننـا جسـٌد    -٦٣  
الذي حيفظ كل عضـوٍ يف نعمتـه    القُدسالروح  نَّ التقدِّيس الذي نناله ِمنأواحٌد، و

ومواهبه، إمنا هو تقدِّيٌس يؤدِّي إىل الوحدة، وعلى هذا القياس ننـال أوَّل تـدريب   
القُدس، الذي وحده ُيعزِّي الذين جيحدون ذواهتم، إذ ُيعِلن الروح  واس حتت قيادةللح

هلم أجماد امللكوت اآليت، وبركات احلياة الظافرة يف املسيح، فال يسقطون يف اليـأس،  
  .وِصَغر الَنفسِ

وتدريٌب آخر نراه مجيعاً ويقع حتت حصر حواسنا كلها، وهو أعلى ِمن  -٦٤  
ألننا ندخله مجيعاً بقلبٍ واحٍد، وفكرٍ واحٍد، وهو الصالة والشركة التدريب السابق، 

حنـن مجاعـةٌ   ). حرفياً اخلدمة، أو الليتورجية اإلهليـة (يف األسرار يف القُدَّاس اإلهلي 
ولكننا ندخل اخلدمة املقُدَّسة لكي . متمايِزةٌ، ورمبا يف بعض األحوال متصارعةٌ ومتنافرة

. اليت حنياهـا  ب عنه فكرياً وقلبياً بسبب احلياةالذي نتغرَّ هليننال يف املسيح، البناء اإل



ب عنه بسبب ضعف هو اجلسد الواحد، أي جسد املسيح الذي نتغرَّ هذا البناء اإلهلي
هو احلياة  االغترابهذا . الفكري الذي نعانيه مجيعاً االغترابحياة الشركة، وبسبب 

ال تقوى عليها خطايانا، ويف عهد نعمة هذه احلياة، مهما كانت، ". سجن األنا"داخل 
ل قال عن نعمة ربنـا  ألن الرسو ؛ربنا يسوع املسيح ال تستطيع اخلطية أنْ هتدم النعمة

. ، فاهللا ال يندم، وال يسـحب نعمتـه  )٢٩: ١١رو " (بال ندامة"هنا إيسوع املسيح 
  .)١(نونةالقُدس وُسكناه إالَّ يف يوم الديالروح  ال يفقدون نعمة ،وحىت اهلالكني

نشبه ملكاً عظيماً يرتدي أمساالً حقريةً، ) القُدَّاس اإلهلي(إننا يف اخلدمة اإلهلية 
وحتتها الثوب امللوكي، أي طبيعة ربنا يسوع املسيح الذي أعطانا أنْ نكـون خليقـةً   

، حيةً بالرُّوح القُدس واهب احلياة الذي ال )٢(جديدةً فيه، ال يقوى عليها موت اخلطية
  .ميوت

اخلدمة اإلهلية مثل مرآٍة نرى فيها نفوسنا، وخنلع فيها أمسال البائس احلقـري،  و
. آدم األوَّل، لكي نرى فيها ثوب ربنا يسوع املسيح، أي بِرَّه اإلهلي الذي ُوِهَب لنـا 

                                     
قُدس بسلوكهم الشرير ومل وباملثل الذين أحزنوا الروح ال: "راجع، القديس باسيليوس الكبري حيث يقول) ١(

يستثمروا ما أُعطي هلم، سوف حيرمون من الذي أخذوه، أو تعطى النعمة اليت كانت عندهم آلخرين أو حسب 
التام عن  االنفصالوالَشطر يعين ) ٥١: ٢٤مىت(تعبري واحد من اإلجنيليني األربعة سوف ُيشطرون إىل شطرين 

د، فهو ال يشطر حسب اخلرافات السائدة، فقسم منه خيلص وقسم منه ينطبق على اجلس الروح؛ ألن هذا التعبري ال
ُتشطر إىل شطرين، بل  يلقى للعذاب، فالقاضي العادل ال يقاضي اجلزء بينما الكل ُمخطئ، وكذلك النفس ال

 -كما ذكرت -ولكن الَشطر إىل قسمني. النفس جبملتها هي اليت متلك اإلرادة اخلاطئة وتستعني باجلسد لعمل الشر
ومع انه ال خيتلط بالذين ال يستحقونه، إالَّ أنه بنوع ما حاضر يف . التام للنفس عن الروح القُدس االنفصالهو 

لذلك . الذين ختموا مرة، وهو يعمل على خالصهم إذا ما عادوا، وإالَّ فإنه يقطع متاماً من النفس اليت تدنس نعمته
، ألنه ال توجد )س٥: ٦مز"(املوت ال يوجد من يتذكر اهللا ليس يف اجلحيم من يسبحون اهللا، ويف"السبب قيل 

بأن الدينونة تتم بدون  االعتقادكيف إذن ميكن . عن اهللا ابتعدواهناك معونة من الروح، فهو ليس حاضراً يف الذين 
 من العربون ، ففي ذلك اليوم ينالونه بالكمال بدالًاألبرارجائزة  باعتبارهالروح القُدس، والكلمة اإلهلية تشري إليه 

مقالة عن الروح القُدس ". وبداية الدينونة يف ذلك اليوم أيضاً تكون حرمان اخلطاة مما أخذوه) ٥:٥، ٢٢: ١كو٢(
  .جورج حبيب بباوي. تعريب د ١١٦: ، ص)٤٠: ١٦فصل (
وال يقوى  القدوس هو الذي نقوله، فلتحيَّى نفوسنا بروحك القدُّوس، امسك: "تقول أُوشية السالمة الكبرية) ٢(

  ".علينا حنن عبيدك موت اخلطية



وعندما نتناول ِمن األسرار تعود عقولنا وفكرنا املغترب عن حمبة اهللا، وجمد قداسته إىل 
بنا عنه فكرياً، بالرغم ِمن بقاء طبعنـا  ربنا يسوع املسيح الذي تغرَّعرش امللك العظيم 

اجلديد الذي ال منلك أنْ نراه بدون املسيح، فهو ليس فينا بقوة اإلرادة اإلنسـانية، وال  
وعطية اهللا اآلب يف  حىت بالنُّسك، بل هو هبة هو ِمن صنع فكرنا، وال هو جبهدنا، أو

السبب عينه، حنن نعجز عن أنْ نرى اخلليقة اجلديدة  ِمن أجل هذا .يسوع املسيح ابنه
  .اليت فينا بدون املسيح

وكلما َتغرَّب فكرنا عن اخلليقة اجلديدة، كلما أحسسنا بأننا ُعدنا إىل  -٦٥  
، ئماً أن اخلليقة اجلديدة هي شركةاخلليقة األوىل القدمية امليتة، ولكن علينا أن نتذكر دا

وث، أي أهنا عالقةٌ، وثباُتها ليس ِمنَّا، وال بواسطة أيِة قـوٍة  وهي شركةٌ يف شركة الثَّال
الـدائم   وااللتصـاق القُدس الروح  منلكها، بل إنَّ ثباَتها هو ِمن اهللا، وبواسطة نعمة

القُدس، األنبا أنطونيوس اليت كان يرددها الروح  وملا مسعنا كلمات أبينا، البس. بالرب
إنَّ : ، قال األب ديونيسيوس لنـا "قٌف أمامه اليومحٌي هو الرب الذي أنا وا: "دائماً

هذه العبارة هي ُملخَّص حياة أنطونيوس كلها، فقد عاش حياة التجديد دائماً، وكان 
والويل لنا إنْ َسـكََنْت  . ينسى ما حدث كل يومٍ، لكي يتقدَّم مع كل يوم إىل األمام

، ألن هذا الشعور الكاذب هو انتصرأوجاع اخلطية لفترٍة، وظنَّ أٌي ِمنَّا أنه غَلََب، أو 
ِلنقف كل يوم، وكل ساعة معاً بعقـلٍ جديـد؛ ألن اخلليقـة األوىل    . االحنداربداية 

بدون شركة، وهي لذلك َتفََسـد دائمـاً باألنانيـة     االمتالكالقدمية، هي قائمةٌ على 
أمَّـا  والتسلُّط واخلداع والقهر، وحتيا يف عذاب اخلوف ِمن فُقدان وضياع ما متلـك،  

اخلليقة اجلديدة، فهي تفرح بالشركة، وترى يف ضياع ما متلك ُترياق عدم املوت؛ ألن 
  .البذل هو عالمةٌ ِمن عالمات تذوق موت املسيح، وقيامته

  :الشركة يف جسد املسيح
علينا جسده املقدس، وكأس حمبته األبدية، أي دمه  عندما ُيوزِّع الرُب -٦٦  



مقدارها ليس يف حجمها، بل يف قوهتا ويف فاعليتها، فلـيس   الكرمي، فإننا ننالُ جوهرةً
باألحجام، وال بالشكل ُتقاس اُألمور اخلاصة بالدهر اآليت، وبشركتنا يف اهللا، بل بالقوة 

وكل واحٍد منا يأخذ مرياثه، أي جسد ودم ربنا يسـوع  . والنعمة املعطاة يف األسرار
وزيع متعدٌد لكل األشخاص، واجلسد فاجلوهر واحٌد والت. على قدر وحسب نعمة اهللا

فالتعدُّد ال جيعل اهلبة والعطية، أي اجلسد والـدم  . والدم واحٌد، ولكن املتناولني كثرةٌ
بالشـركة   ،وهكذا. متعددة، بل ُموزَّعةً دون أنْ تنقسم؛ ألن املسيَح واحٌد ال ينقسم

الفائق، أي ِسر حياة نتعلم حقيقة هامة عن الثَّالوث، وتتدرب عقولنا على قبول السِّر 
الثَّالوث، بواسطة ِسر آخر ُيعطَى وُيوزَّع علينا بصورٍة مرئيٍة ظاهرة، هي اجلسد والدم 

  .الذي ُيوزَّع علينا، كقوٍت وطعامٍ نأكله لنحيا به
وحنن نشترك يف اجلسد والدم لكي حنيا حسب الشركة، وهي أننا حنيا  -٦٧  

ه، لُنصبح معاً جسد الرب وأعضاؤه أفراداً باملسيح وللمسيح معاً يف وحدة جسده ودم
: ٢كـور  ١" (الروحيات بالروحيـات "وبذلك نستطيع مبقارنة ) ٢٧: ١٢كور  ١(

، أنْ نتعلم ِمن ِسر الشكر، ِسر الثَّالوث القدوس، ألننا نشترك يف جسٍد واحـٍد،  )١٣
دنا وكأسٍ واحٍد، لنكون واحداً مع الرب، ومع كافة أعضاء جسده دون أنْ نفقد وجو

هـذه  . وأُقنوم كياننا، بل ُنصبح جسداً واحداً وروحاً واحداً، أي جسـد املسـيح  
الصريورة والتحوُّل يف عالقتنا، كلٌ باآلخر فيها عربون تذوُّق الثَّالوث القدوس، ألننـا  
نصبح واحداً، ونبقى األعضاء املتعددةَ املتكاثرةَ جملد اهللا، وللوحدة التامة املماثلة لوحدة 

  .ثَّالوثجوهر ال
هي مرآةُ الوجود اخلـاص بنـا   ) القُدَّاس اإلهلي(وُتصبح اخلدمة اإلهلية  -٦٨  
والوجود حسب الشركة كأعضاٍء يف وحدٍة واحدٍة، هـي جـوهر حياتنـا    . كأفراٍد

فكل عضوٍ هو جسد املسيح، وهو يف نفس الوقت عضٌو . اجلديدة، أي جسد املسيح
واحداً، وهو يف نفس الوقت شركةُ أعضـاٍء   متميز، وكل اجلسد حياةً واحدةً وكياناً

 "ليكون اجلميع واحداً فينا كما أننا حنن واحـدٌ ": متعددة، وبذلك يتم قول املُخلِّص



  ).٢١: ١٧يوحنا (
وعندما نتناول اجلسد املُقدَّس والدم الكرمي، فإننا ُندرِك أنَّ وحدتنا هي  -٦٩  

دمية اليت فينا، بل هي عطيـة اخلليقـة   عطية املسيح لنا، وليست نابعةٌ ِمن الطبيعة الق
وجتعلنا . وُنصبح واحداً حسب عمل النعمة، وليس حسب األهواء اإلنسانية. اجلديدة

هذا يعين أننـا ننتمـي إىل ذات   . النعمة واحداً، أي جسد الرب يسوع املسيح نفسه
، فهـو  )٤٧: ١٥كور  ١( الرُب ِمن السماءطبيعة جسد الرب، أي طبيعة آدم الثاين 

ووحدتنا معه هي وحدةٌ طبيعة، أي أننا ِمـن  ). ٢٩: ٨رو " (بِكٌر بني إخوٍة كثريين"
ذات جوهر ناسوت الرب الذي تكوَّن بالرُّوح القُدس يف أحشاء القدِّيسة مرمي، والذي 
يتكوَّن فينا يف ِسر املعمودية املُقَدَّس، والذي ُمِسَح بالرُّوح القُدس، وهو ما ُميسح فينـا  

ب يسوع بالرُّوح القُدس يف ِمسحة املريون، وُيصلَب يف حيـاة القداسـة   بواسطة الر
والسلوك حسب النعمة، أي حسب الروح، حيث ينمو بالنعمـة الـيت ُوِهَبـت يف    

اخلبز النازل ِمن السماء الواهب احليـاة  املعمودية واملريون، ويتغذَّى بالقُوت السماوي 
يح كل يوم، يف السِّر اإلهلي الفـائق،  حيث يكَتِشف يف املس) ٣٣: ٦يوحنا ( األبدية

هذه احلياة اجلديدة حسب نعمة الرب، تنمو يف املسيح وبعمل الروح الواحد، لكـي  
  .نكون للرب الواحد وللروح الواحد، أحياء يف شركة الثَّالوث الواحد

وتعدُّد األسرار إمنا هو عملٌ مقصود حسب تدبري اخلليقة اجلديدة، ألن  -٧٠  
دِّد أصلنا، واملريون ُيعِطي لنا القداسة واملواهب الروحية، واإلفخارسـتيا  املعمودية جتُ

حنن ُنولَد يف املعمودية، لكي نكون علـى صـورة املسـيح،    . ُتعِطي لنا الغذاء اإلهلي
: ١٢كـور   ١(القُدس، لكي نبقَى أعضـاء يف اجلسد الواحد الروح  ونشرب ِمـن

عدين ِمـن احليـاة الُترابيـة إىل احليـاة     ، ونتغذى بالطعام اإلهلي لكي ننمو صا)٢٧
  .السماوية
، لـيس  )القُدَّاس اإلهلي(حنن نكتشف ِسر ميالدنا، ومسحتنا يف اخلدمة اإلهلية   

فال دوٌر للنسيان يف ثبات النعمـة، ألن  . ألن ما ُوِهَب لنا يضيع بالزمان ومرور األيام



 الوحيد، وشركة ابنهلنا نعمة النعمة ليست خاضعة إلرادة وفكر اإلنسان، فاهللا مل يعِط 
وحتت إمهال . القُدس حسب فكرنا وحسب إرادتنا، بل حسب صالحه وُجودهالروح 

الفكر وتراخي اإلرادة والكسل، تنام الطبيعة اجلديدة، اليت ال ُيدرِكها الفكر البشـري  
  .إالَّ ِمن خالل الشركة يف املسيح وبالرُّوح القُدس

لنا إننا بالرُّوح القُدس نستطيع أنْ نرى جسد  كان شيوخ الدير عندنا يقولون  
ألن اإلعالنَ مؤجـلٌ إىل   ؛كاملةالالقيامة، ليس يف شكله الكامل، بل يف صورته الغري 

وقال األب زكريا الصغري إنَّ جسد الرب يسوع املسيح على املذبح، هو . يوم الدينونة
احـٌد ُيـوزَّع دون أن   صورة جسد قيامتنا، وَشَرَح هذه الكلمات بقوله إنه جسٌد و

ينقِسم إىل عدة أجساٍد، هكذا جسد قيامتنا، يكون جسداً واحداً يف الكل حسب جمد 
املسيح الذي ُيوزَّع على الكل حسب نعمة القيامة دون أن ينقِسم، بل تظل الطبيعـة  

وهنـا  . اجلديدة القائمة من املوت، وهو ما جيعل أجسادنا مساوية جملد جسد املسيح
هـو فعـل    االنقسامرى بعني اإلميان أنَّ املسيح ُيَوزَّع دون أنْ ينقِسم؛ ألن ميكن أنْ ن

وكان بعض الشيوخ قد عاينوا نـور املـريون   . املوت، أمَّا الوحدة فهي عمل القيامة
اإلهلي، وختم املسحة املُقدَّسة يشع بفيض نور املسيح على جبل طابور يف أجسادهم، 

د املسيح، هو فيض هذا النور الذي به نتَّحد يف السِّر فأدركوا أنَّ اجلسد النوراين، جس
  .عندما نتَّحد به على املذبح، لكي نكون معه ذبيحة حمبة) اإلفخارستيا(اإلهلي 

، )املـريون (وِمن األسرار اإلهلية، املعمودية املُقدَّسة، واِملسحة امللوكية  -٧١  
ختلٍّ عن احليـاة القدميـة،    والسِّر السمائي ندخل حياة الشركة يف املسيح، واليت هي

ودخولنا حياة جحد الذات اليت ال ُتقَوَّم فيها حياتنا حسب مقاييس األهواء والفكـر،  
بل حسب مقياس الصليب، أي التخلِّي عن احلياة بسبب احملبة، ال بسـبب اخلضـوع   
والقهر، ألن جحد الذات خوفاً ِمن العقاب يف اجلحيم، أو بسبب الضغوط، أو ِشـدة  

، ُتَولُِّد ُنسكاً مزيفاً، كما ُتقَوِّي اإلرادة اإلنسانية، ولكنها جتعـل قـوة   عترافاالأب 
 اإلرادة هذه، يف العصيان الفكري، بينما قوة اإلرادة يف احلياة اجلديدة، هي هبة احملبة يف



  .القُدسالروح 

  :التعليم املسيحي عن الثَّالوث
 اليت أُعِلَنت لنا يف املسيح، وثبَّتهاالثَّالوث القدُّوس هو الوحدانية احلقيقية  -٧٢  
القُدس باملواهب، والقوات الروحية، واملعجزات، وقداسة الرُّسل وآباء الكنيسة، الروح 

وشهادة الشهداء، وثبات املُعترفني، ووحي إجنيل ربنا يسوع املسيح يشهد لنـا بـأن   
  .أقانيم الثَّالوث هي جوهٌر واحد

و أننا ال نعرف إالَّ ثالثة أقانيم حسب إعـالن  ملاذا ثالثة أقانيم؟ واجلواب ه  
  .يسوع املسيح الذي أعلن اآلب والرُّوح القُدس يف تعاليمه وحياته وموته وقيامته

وما هو سبب إعالن األقانيم؟ واجلواب هو أنَّ أقانيم الثَّـالوث هـي    -٧٣  
والتقديس والثبات يف ، االبنوجوٌد متمايٌز، فهي اُألبوة يف أُقنوم اآلب، والبنوة يف أُقنوم 

هذه األقانيم هي وجوٌد متمايٌز يؤكِّد أنَّ لكل أُقنومٍ عمالً خاصاً . القُدسالروح  أُقنوم
يف الالهوت، وهذا التماُيز يؤكد لنا إنَّ متاُيز املخلوقات ُمستمٌد ِمن متاُيز األقانيم، ألن 

عني علـى شـبه   لكل خملوقٍ، أصالً ومصدراً على ِشبه اآلب، وكل خملوق له عمل م
الـروح   ، ولكل خملوق حياةً خاصةً ال تتغيِّر على شبه عمل أُقنـوم التقـدِّيس،  االبن
حنن نرى أنَّ األشجار تبقى دائماً، أي تثبت يف حدود طبعها ولوهنا ومسـرية  . القُدس

  .القُدسالروح  هذا كله ُيعطى ِمن أُقنوم. حياهتا، وكذلك الطيور والزروع والبشر
أنْ ُندرِك متاُيز الكائنات كقوٍة تدفعها حنـو االئـتالف    طعنااستوإذا  -٧٤  

وعلى سـبيل  . أنْ منُيِّز وحدة جوهر الثَّالوث املتمايز والواحد أيضاً استطعناوالوحدة، 
املثال؛ جتود الزروع حبياهتا دون أنْ يكون هلا قوةً عاقلـةً، وحيـاةً متحركـةً مثـل     

، وهي )أي هلا إرادة(حياة أكثر حرية وُمريدة  احليوانات، أي جتود باحلياة املتميزة عن
حياة احليوانات، ال سيما تلك اليت ُتظهِر إدراكاً أعلى، مثل الكالب اليت متُيِّز الصديق 
ِمن العدو بسبب إقامتها مع أصحاهبا، مث جتود الكائنات العاقلة، أي البشر، ليس باحلياة 



اة البشر ناميةً إىل أعلى، إىل حيـث  وحدها، بل بالفكر أيضاً، ولذلك تنمو وتتغري حي
ومتاُيز احلياة العاقلة عن احلياة غري العاقلة هو متاُيز صورة حيـاة  . الكلمة املُتجسِّد االبن

 ،القُدس الذي أعلن عن ذاته يف اخلليقة غـري العاقلـة، امليـاه   الروح  على شبه أُقنوم
واحلمامة اليت ظهرت يف  ،وعمود الغمام ،والسحابة على جبل طابور ،واأللسنة النارية

معمودية الرب مؤكِّداً أنه يلتصق باخلليقة ألنه مصدرٍ حياة اخلليقة حسـب كلمـات   
ومتاُيز حياة عن حياة ُيؤَخذ ". نؤمن بالرُّوح القُدس الرب احمليي"اُألرثوذكسية  التقوى

، ولذلك فهي القُدسالروح  ألن اخلليقة كلها حيةً بعمل نعمة ؛ِمن متاُيز أقانيم الثَّالوث
رمبا يقصـد  (هلا تسبيٌح خاص ال نسمعه حنن البشر، وإمنا نشترك فيه بالكلمة وبالروح 

وِمن مث ُندرِك متاُيز اخلليقة ِمن متاُيز أقانيم الثَّالوث، ). ، وبالرُّوح القُدسباالبنالكاتب 
عاقلة عـن  ومتاُيز احلياة غري ال. ألن الثَّالوث هو أصل التمايز وسبب وجوده يف اخلليقة
فلو كانت للزروع واحليوانات . احلياة العاقلة، إمنا هو ِمن أجل بقاء احلياة على األرض

أنْ تعصي اإلنسان ومتنع عنه الغذاء، فتنتـهي بـذلك    الستطاعتنطقٍ وكلمة،  قدرةُ
القُـدس هلـذا   الروح  ود كل كائن ينبع ِمن حدود الطبيعة اليت رمسهالكن ُج. اخلليقة

م نظراً لصـالح  الزروع دون أنْ يعترض أو ُيقاوجيود بكل كيانه مثل الكائن، ولذلك 
القُدس الروح  وهكذا أدركنا حنن البشر أنَّ. القُدسالروح  الطبيعة اليت أُعطيت له ِمن

وده لكي جتود باحلياة بغض النظر عن الـذي  يعمل يف اخلليقة وُيعطي هلا مقداراً ِمن ُج
لرب نفسه قال إنه ُيشرِق مشسه على األبرار واألشرار، ينال عطية احلياة املخلوقة، ألن ا
وهكذا حنن ُندرِك أنَّ التماُيز هو ). ٤٥: ٥راجع مىت (وُميِطر على الظاملني والقديسني 

القُدس هلا حنو غاية وجودها، أي بقاء الروح  ِسر وحدة اخلليقة، وتآلف عملها، وقيادة
  .الشركة

ِمن متاُيز األقانيم، بل إنَّ متاُيز األقـانيم   إنَّ وحدة جوهر الثَّالوث ليست -٧٥  
هو الذي ِمن وحدة اجلوهر، وذلك بعكس اخلليقة متاماً، ألن وحدة اخلليقة، هي وحدةٌ 
مركبة ِمن الكائنات غري العاقلة، والعاقلة واحلية، مثل اجلمادات والنباتات واحليوانات 

يطة نقية بال تركيب، وهي ليست أمَّا وحدة جوهر الثَّالوث، فهي وحدةٌ بس. واإلنسان



الطبائع معاً يف وحدٍة مركبٍة، فهو ظاهٌر لنا ِمن تـدبري   اجتماعأمَّا ِسر . جمموعة طبائع
اهللا، ألن الوحدة املركبة هي وحدةُ هتذيبٍ وتعليم، ألن اإلنسان ينمو ويتعلم حقيقـة  

وال ينمو . ار عظمتهذاته، وحقيقة اخلليقة ونظامها، فيقترب ِمن اهللا أكثر، وُيدرِك مقد
اإلنسان بدون الوحدة املركبة اليت ُتعطي له أنْ يعرف جسده وعقله واآلخرين وقـوة  

  .اهللا اخلالقة، فيتحد به وحيبه وينمو حبكمة الروح
وبالرُّوح القُدس،  باالبنأمَّا متاُيز أقانيم الثَّالوث، فهو قائم كعالقة اآلب  -٧٦  

الـروح   أزلياً، ومنـه ينبثـق   االبنب الذي منه ُيولَد ألن جوهر الثَّالوث هو أُقنوم اآل
كل صفات وقدرات اآلب ما عدا اُألبوة، وللروح كل صفات  لالبنالقُدس، ويصبح 

ما عدا  االبنوقدرات اآلب ما عدا اُألبوة، وهكذا يصبح لآلب كل صفات وقدرات 
فنحن ال نقـع   "ما عدا"وبقولنا . االنبثاقالبنوة، وكل صفات وقدرات الروح ما عدا 

. يف خلط طبائع، بل نتمسك بتماُيز األقانيم ألن متاُيز األقانيم هو ِسر خالص اإلنسانية
تعمـل   ، هي صفة خاصةاالنبثاقفكل صفٍة أُقنوميٍة، وهي اُألبوة والبنوة والتقديس أو 

ِمن أجل إعطاء عطية خاصة، لكي تصبح خصوصية العطية، هي اهلبة اليت حتفظ متـاُيز  
يف جسد املسيح عن اآلخر، ولكي يبقى هذا التمايز هو ِسر بقائنا يف شركة  كل عضو

أو على مثـال متـاُيز    واحٍد منا ُمتمايزاً عن غريه مثلالثَّالوث، ألننا سوف نظل، كل 
  .أقانيم الثَّالوث لكي تفيض احملبة اإلهلية وتقودنا حنو الوحدة، فال وحدة بال متاُيز

فنحن ننال ذات العطية، ولكن مع عطيـة البنـوة   وعندما ننال التبين،  -٧٧  
القُدس ثبات كل إنساٍن يف التقديس متمايزاً عن غريه، إذ ينقـل متـاُيز   الروح  حيفظ

وعندما ننـال احليـاة   . األقانيم إلينا لكي يبقى كل منا عضواً يف جسد املسيح الواحد
هللا علـى   كابنىل األبد، القُدس كل واحٍد منا حياً إالروح  األبدية يف الثَّالوث، حيفظ

عـن   االبـن مثال كمال الرب يسوع املسيح، وينال كل واحٍد ِمن الروح ذات متاُيز 
  .انفصالاآلب، وهو كما قلنا متاُيز بال 

هكذا يعمل الثَّالوث القدُّوس، فِمن حياٍة واحدٍة، ومتاُيز أقانيم، ُيشرِك  -٧٨  



اد كل كائن بعطية خاصة، ولكي ُيشرِك اخلليقة غري العاقلة يف متاُيزه على مستوى إنفر
اخلليقة العاقلة على مستوى النعمة اليت يتساوى فيها الكل، فال توجد بنوة ناقصـة أو  
زائدة، بل بنوة واحدة، وال توجد حياة أبدية ناقصة أو زائدة، بل حياة أبدية واحـدة  

  .القُدس مبحبته للبشرالروح  حيفظها
الروح  ا مرياثه السماوي ِمن الثَّالوث، حيفظوعندما ينال كل واحٍد ِمنَّ -٧٩  

القُدس متاُيز كل أبناء اهللا، بواسطة شركة كل أبناء اهللا يف متاُيز األقـانيم، وهـو ذات   
  .املُتجسِّد، والذي فيه قد ُوِهَب لإلنسانية االبنالتماُيز الذي رأيناه يف 

  :ال خالص بدون متاُيز األقانيم يف الثَّالوث
دخلت بالد مصر دعوةٌ جديدةٌ للتوحيد، ُتنِكر الثَّالوث، فقـد   أَما وقد -٨٠  

. تعيَّن علينا أنْ نقول لكل املؤمنني باملسيح، إنه ال خالص لنا بدون متاُيز أقانيم الثَّالوث
وكل الـذين يقبلـون التوحيـد    . اهللا ربنا يسوع املسيح لنا ابنهذه هي دعوة إجنيل 

اهللا، وصلبه  ابنالقُدس، كما ينكرون جتسُّد روح ال اجلديد، هم ُينكرون نعمة وُسكىن
ونقـول  . وقيامته، فهذه اإلعالنات اإلهلية هي اليت أعطت لنا اإلميان بالثَّالوث القدُّوس

للكل، كشهوٍد أُمناء، إنه وإنْ كان اآلباء مل يكتبوا شيئاً عن هذه الدعوة اجلديدة، فإننا 
نْ حنُب الغرباء واألعداء، وأنْ ال نلعن وال نكره، وقد تعلَّمنا أنْ ال ننطق إالَّ باحلق، وأ

بل نتكلم بطهارة قلب ولسان حسب تعليم ربنا يسوع املسيح، فإننا ال نقبـل هـذا   
ودراسـة البدعـة   . التوحيد ألنه ُينكر نعمة اخلالص، وينكر علينا هبة احلياة األبديـة 

سان صورة اهللا الـيت فيـه، ألن   األريوسية ُتعلِّمنا أنَّ التوحيد غري املُثلث ال حيفظ لإلن
اإلنسان إذا عاش على األرض ومل يتشبَّه خبالقه، فهو ال ينال إالَّ وجوداً ُمزيَّفاً كاذباً فيه 

وكل تعليم عن التوحيد، مهما كان، إمنا منُيِّزه متييزاً حقيقياً مبا ُيعلِّم بـه  . أُلوهة كاذبة
وكل توحيد مهما كان ال . دانية اهللاعن النعمة؛ ألن النعمة هي هناية كل تعليم عن وح

. يعلم اإلنسانية عن نعمة اهللا وشركة اإلنسان يف احلياة اإلهلية هو تعطيل للتوحيد نفسه



وهكذا يؤدي إنكار الثالوث إىل إنكار كل تعليم عن النعمة، ويعيـد دور الشـريعة   
بالشريعة "ول كوسيٍط بني اهللا والناس، ومل ُتعطَ الشريعة للخالص، بل كما يقول الرس

، وبالشريعة معرفة الدينونة، ولذلك قال الرسول بولس إنَّ )٢٠: ٣رو " (معرفة اخلطية
الناموس قد أُعِطي لكي تظهر طبيعة اخلطية، بينما يعجز الناموس عن أنْ خيُلِّص الذين 

  .حياولون أنْ يقتربوا به ِمن اهللا
حيد النعمة، ولـيس  توحيد اإلجنيل هو تثليث أقانيم الالهوت، وهو تو -٨١  

توحيد الشريعة، والفرق بني هذا وذاك، هو فرٌق بني َمْن يقول إنَّ اإلنسان خالٌد عدمي 
املوت بالطبيعة، وبني َمْن يقول إنَّ اإلنسان خالٌد عدمي املوت بالنعمة، أي بالشركة يف 

بيعة يعين عدم شركته يف ط -بفرض صحته  -وخلود اإلنسان بالطبيعة . الطبيعة اإلهلية
اهللا، وهو ما يعين أيضاً الظن بأنه يستطيع أنْ يتألَّه بواسطة حفظ الشريعة، وهـي ذات  

أمَّا حنن فنقول، إنَّ توحيد اإلجنيل هو توحيد حفظ صورة اهللا . عن اهللا االنفصالحالة 
  .يف اإلنسان بواسطة نعمة اهللا

قانيم هو سبب وكما قلنا ِمن قبل، إنَّ توحيد جوهر الالهوت، ومتاُيز األ -٨٢  
آدم اجلديد اليت ُيعيد خلقتها  ،خالصٍ أبدي لنا، ألننا نؤمن أننا ننال ذات صورة املسيح

فينا، املسيح نفسه وبالرُّوح القُدس، فنكون حقاً صورة اهللا الكلمة املُتجسِّد اليت ُيعيـد  
حيد بال أمَّا التو. رسم حدودها املتمايزة يف كل واحٍد ِمن املؤمنني روح يسوع املسيح

ثالوث، فهو تعليٌم ينفي حياة الشركة، ألننا ال منلك أنْ نشترك يف احلياة اإلهلية إالَّ إذا 
، أي اإلنسـان يف ) جذر(كان يف هذه احلياة ما هو متمايٌِز، وُمعلٌَن يف اهللا، وله أصل 

الصفات  وإذا قُلنا إنَّ اهللا واحٌد، وتوقفنا عند هذه العبارة، وأضفنا إليها كل. صورة اهللا
. واألمساء احلسنة، فإننا جند أهنا يف النهاية ال ُتعِلن لنا شركة متمايزة يف احلياة اإلهليـة 

ه به على قدر ما نستطيع، ولكـن هـذا   ن رمحاء، وحكماء مثل اهللا، ونتشبفقد نكو
، ألن رمحة اهللا ُمعلَنةٌ يف الغفران والتغاضي عن خطايا االبنخيتلف عن شركتنا يف بنوة 

، وهو أمٌر محيد وجيد، ولكنه أقل ِمن البنوة، ألن الرمحة واحلكمة، وغريها ِمـن  البشر



الصفات ينتهي عملها بعد يوم الدينونة، أمَّا البنوة، فهي ال تنتهي بعد يوم الدينونة، بل 
حنن حنتاج إىل حكمة اهللا لكي ُندرِك اخلري، ونبتعد عن . تبقى مغروسةً يف احملبة اإلهلية

أعظم إعالٍن  ابنهالبنوة هي عالقةٌ خاصةٌ مبن هو آٌب، جند يف أُبوته وبنوة  الشَّر، ولكن
عن احملبة، وعن العالقة اخلاصة بيننا وبني اآلب واالبن والروح، هذا يكشف لنا عـن  

عالقةً بذات اهللا، وليس بصفاته  رٌي جيعل عالقتنا باهللامتاُيز األقانيم، ألنه ختصيٌص ضرو
ةٌ ال تبين عالقةً شخصيةً ذاتيةً جتود فيها الـذات مبـا متلكـه    فالرمحة صفةٌ عام. فقط

حنن نشترك يف احلياة اإلهلية . كشخصٍ، ويكون اجلود هو ذاته العالقة الشخصية الذاتية
وهكذا رمحة اهللا هي رمحة اآلب املعلنة . )١(املتأقنمة، وليس يف احلياة اإلهلية غري املتأقنمة

وُمعلَنـةٌ   واالبـن بـني اآلب  ) أُقنومية(عالقةٌ شخصيةٌ يسوع املسيح، أي أهنا  ابنهيف 
أمَّـا  . وهكذا سائر الصفات اإلهلية، هي ُمعلَنةٌ ِمن أُقنومٍ ِمن أقانيم الثَّـالوث . للخليقة

التوحيد بدون ثالوث، فهو توحيٌد عاٌم، ال توجد فيه عالقة شخصية بني اهللا والبشـر،  
ان، ولذلك تقوم فيـه الشـريعة بـدور    وال يوجد فيه تعليم عن مكانة ومصري اإلنس

الوسيط ألن الشريعةَ بدورها، هي عالقةٌ غري شخصيٍة ال ُتعطي مكانةً لإلنسان عنـد  
  .اهللا، وال تسمح له بالنمو إىل غاية وجوده، ألهنا قاصرةٌ على منع الشَّر

  :التوحيد والثَّالوث والصالة
ا حتدثنا فيه بعد عيد قيامة إنين يف الوقت احلاضر، أكتفي بأن أُذكِّركم مب -٨٣  

مع اإلخوة بأن صالتنا حسب إجنيل ربنا يسوع املسيح هي دعوةٌ  اجتماعناالرب، ويف 
 اًنوراني اًة، لكي نصبح مثل ربنا نفسه، كائنللنمو، ودعوةٌ لتجلي اجلسد والروح بالنعم

  .يرتفع ِمن رتبة آدم األوَّل إىل رتبة آدم األخري اًمساوي
لٌ داخلٌي يف القلب ويف اجلسد لكي يرتفع إىل ذات عـرش  والصالة هي حتوُّ

                                     
غري املتأقنم، وحرف النفي  anhypostasiaاملتأقنم، أو يف األقنوم وبني  enhypostasiaيوجد فرق بني ) ١(

  .احلوار قبل، وبعد البدعة النسطورية أثناءوقد ظهرت كلتا الكلمتني . ، هو الفرق الوحيد بني الكلمتنيaاليوناين 



اهللا، ولذلك قال الرُب إن َمْن يغلب يف هذه احلرب الروحية، سوف ينال عرشـاً   ابن
وصالتنا على هذا النحو ال ميكن أن ). ٢١: ٣رؤ ( لالبنمثل العرش الذي أعدَّه اآلب 

وسائر الصـفات اإلهليـة    ُتؤسَّس على توحيد ذات اهللا فقط، ألن كلمة ذات وجوهر
ألن األقانيم  ؛مهما كانت، تفقد أمهيتها إذا مل يكن يف جوهر وذات اهللا أقانيم الثَّالوث

أمَّا اجلـوهر  ) أي أن األشخاص يعلنون الصفات، كصفاٍت شخصية(ُتعِلن صفات اهللا 
ٌب أنْ الذات بدون أقانيم، فهو ال ُيعِلن شيئاً حىت عن احملبة نفسها، ألنه ليس مطلو أو

، بل عن حمبة يوحنا وحمبة بولس، ولذلك إذا أردنا )جمرد(نتكلم عن احملبة بشكل عام 
املقارنة بني مستويات احملبة، فإن املقارنةَ ال جتوز بدون أنْ يكون لدينا حمبةُ شـخصٍ  

 االبـن وهكذا حنن نتكلم عن حمبة اآلب وحمبـة  . معني، ُتقَارن مع حمبة شخصٍ آخر
وِمن هذا ُندرِك أنَّ الصالة لإلله الواحد، هي ). ٥: ٥رو (القُدس وح الر وروح احملبة،

فرٌض وواجٌب، ولكن الصالة للثالوث ويف الثَّالوث، هي حياةٌ تنمو صاعدةً حنو جمـد  
وَمْن ُيصلي إلله واحٍد، ال . للصالة) منهجاً(ذاك الذي أعطانا حياته لكي ُتصبح مثاالً 

ي حتدده الشريعة ال ينمو، ولكن َمْن ُيصلي لآلب يف خيُطئ، ولكنه يبقى يف مكانه الذ
وألجـل  . يسوع املسيح وبالرُّوح القُدس ينال ذات العالقة اليت بني أقانيم الثَّالوث ابنه

إىل قلـوبكم   ابنهوألنكم أبناء أرسل اهللا روح ": ذلك السبب عينه قال الرسول بولس
  ).٤: ٤غال ( "صارخاً أبَّا أيها اآلب

ألن أية صالة ليست فيه هـو، أي   ؛ربنا يسوع املسيح االبنيف  ِلُنصلِّ -٨٤  
، هي صالةٌ باطلةٌ، قد تعود بنفعٍ مؤقٍت، ولكنها ال حتمل وعد النمو والشركة مع بامسه

القُـدس،  الروح  وقد كَتبُت رسالةً لألب املُتوحِّد تيموثاوس عن شفاعة. ابنهاآلب يف 
ملوضوع، وكالمها ُيلخِّص تعليم املسيح، وهو وقبلها رسالةٌ أُخرى لإلخوة حول نفس ا

إننا نستلم الصالة ِمن اهللا نفسه، وِمن اهللا ننال العون والنعمة لكي ندخل هذا اهليكـل  
يسـوع   ابنـه لآلب مشتركني يف بنوة  أبناءالسمائي املقُدَّس، أي الصالة، لكي نصري 

  .املسيح



  :خامتة
لكي حنيا به وفيه، أنْ  ابنهياة أتوسل إىل اآلب السماوي الذي أعطانا ح -٨٥  

يكون لنا فرح اخلليقة اجلديدة بالثَّالوث القُدُّوس، وأنْ ال نتزعزع عن الطريق الـذي  
نسري فيه، أو حنيد عنه ألنه طريق القديسني، وألنه ذات الطريق الذي رمسه لنـا ربنـا   

: ١٤يوحنـا  ( )١("أنا هو الطريق إىل احلياة احلقيقية: "يسوع املسيح نفسه، الذي قال
٦.(  

  .صفرونيوس يسأل بركة صلواتكم

                                     
  .ة القبطيةحسب الترمج) ١(



  :)١(ملحق

  وأسباب تاريخ
  وأُقنوم كلميت جوهر استخدام

  عند اآلباء
  

  Hypostasis كلمة أُقنوم : أوالً
، والكلمة اليونانيـة شـائعة   "قنوما"كلمة أُقنوم هي حتريٌف للكلمة السريانية   

  .طب والعلوم والفلسفة والكتابات الدينيةيف ال استخدمت. جداً يف العامل القدمي
أبوقراط مؤسِّس الطب اليوناين القدمي يف وصف إصابات العمـود   استخدمها  

فالعامود الفقري هو . قدرة اإلنسان على احلركة" يدعِّم"الفقري، عندما يعجز عن أنْ 
  .Supportالدعامة، أو 

على أربعـة أرجـل،   واستخدمها أرسطو يف الكالم عن احليوانات اليت تسري   
  . وتستخدم األطراف األمامية لكي تدعم حركة الرجلني اخللفيتني

السـوائل، أي   اسـتقرار واسُتخِدمت مبعىن الرواسب الـيت تتكـون بعـد      
Sediment.  

، "الكيان"يعين  Hypostasis االسمويف الفلسفة، وعلى يد الرواقيني صار   
وتطور املعىن مـن  ". يكون"، أو "يوجد"، الفعل مبعىن االسممن  قشُتاو، "الوجود"أو 

                                     
  .لألسقف يوحنا زيزيوالس، بتصرف" الوجود شركة"و" الثالوث"أُخذ هذا املُلحق عن كتايب ) ١(



  .جمرد الوجود، أو الكينونة إىل الوجود الفعلي، أو احلقيقي
يعين الوجود احلقيقي خلف، أو الكامن وراء ما هـو   االسمويف األدب صار   
  .منظور

  :الترمجة السبعينية
 اثنيتيف العهد القدمي، وهو ترمجة ملا يقُرب من  عشرين مرة حوايل االسمورد   

إنَّ ما جيب أنْ نـراه هنـا، هـو كيـف حتوَّلـت الكلمـة       . عشرة كلمة عربانية
Hypostasis  املـديانيني   استيالء، كما يف "اخلاص الذي ميلكه البشر يءالش"إىل

فحسـب السـبعينية   . على كل ما خيص إسرائيل، حىت أهنم مل يتركوا هلـم شـيئاً  
""إىل مـا هـو    ، وهذا هو ما حوَّل الكلمة

  .لكه إنساٍن معني، أو شعبٍ معنيخاص، أي ما مي
يف الواقع، لذلك َترَمجت السـبعينية   وألن الكلمة تعين ما هو كائن وموجود  

، أي تسقط القـوة، أو عنصـر   "وتسقط األعمدة القوية"إىل  ١١: ٢٦نص حزقيال 
جـاء، أي ال  ليس لديها ر: وكذلك يف عبارة ُنعمى لراعوث. القوة، أو قاعدة القوة

  ).١٢: ١را (يوجد لديها وجود للرجاء باملرة 

  :العهد اجلديد
رسـم  "هـو   االبن؛ ألن ٣: ١العهد اجلديد، هو نص عب  استعماالتأهم   

  .، أي رسم الوجود اإلهلي، أو الكينونة اإلهلية"اآلب) أُقنوم(جوهر، أو 
حسب  ءو جوهر الرجاء، أو كينونة الرجااإلميان ه ١: ١١وأيضاً نص عب   

  :األصل اليوناين
"."  



حسـب الترمجـة   (، "ثقة"ومل تعرف الترمجات اخلاصة بالعهد اجلديد كلمة   
، ولكن لوثر عدل عـن  )"امة مبا ُيرجىاإلميان هو الثقة الت": الربوتستانتية ملارتن لوثر

إنَّ معين النص، هو إنَّ جوهر، أو قـوام   اآلباء اعترب، بينما )١("الثقة" واعتمدالترمجة، 
  .اإلميان هو الرجاء

  :كلمة أُقنوم يف غري الكالم عن الثالوث استعمال
ففي العظة . نظراً لضيق اجملال نكتفي بعرض عبارات موجزة من كتابات اآلباء  

إن الُعملة املزيفة تلمع إذا غُِمَسـت يف الـذهب،   "يذكر القديس مكاريوس  ٤٣: ٣
ويذكر القـديس  ". معدن رخيص جوهرهاات بريق الذهب، ولكن يظل وتكتسب ذ
" ، أو جوهر الوصايا اإلهليـة قوامإن اإلنسان مبرور الزمن سوف يكتشف "ابيفانيوس 

إن املالئكة الذين سـقطوا  "ويف الدفاع يقول أثيناغوراس ). ٧١: ٦٦ضد اهلرطقات (
يؤس قيامة اجلسد، يـذكر  وعندما يشرح القديس إيرين). ٤: ٢٤" (قد أهانوا كياهنم

ذاتية لكيان اإلنسـان،   بقدراتحتوُّل املائت والفاسد إىل اخلالد وعدمي الفساد، ليس "
ويـدافع القـديس   ). ٣ - ١٣: ٥ضد اهلرطقـات  " ( الرب يسوع املسيح بقوةبل 

" ( ، أو جوهر واحدقواموحدة الكنيسة اجلامعة اليت هلا "عن  السكندريأكليمنضس 
بينما اهلرطقات هلا أكثر من مصدر، ولذلك فالـذين يتبعـون   "، )١٧: ٧املتنوعات 

وحىت ". الواحد، أي الكنيسة اجلامعة القواماهلرطقات، ال ينتمون إىل ذات األصل أو 
فاسد، وإمنا ُخِلَق صاحلاً ولـه   قوامليس له "الشيطان حسب شرح العالَّمة أُورجيينوس 
  ).١٧٤فقرة  ٢١: ٢ح إجنيل يوحنا شر" (قوام أو جوهر صاحل، أفسده هو باخلطية

إن "حيث يذكر  السكندريويظهر املعىن أكثر يف عبارة القديس أكليمنضس   

                                     
  :راجع اجمللد الثاين من قاموس املصطلحات الالهوتية للعهد اجلديد) ١(

Theological Dictionary of the New Testament, ed  by G. Kittl, p 586. 



الرسول بولس يؤكد أن معرفة اخلطية أعلنها الناموس، وال يذكر الرسول بـولس إن  
ومن هنا جاء تعبري ). ١٠: ٣٥ - ٧: ٢املتنوعات " (من الناموس كياهنااخلطية أخذت 

والشر عدم،  Hypostasisأن الوجود خري، ألن الوجود له "اسيوس من القديس أثن
  ).٦ضد الوثنيني ف " ( عقل اإلنسان، ومل خيلقه اهللا اختراعألن الشر من 

  :اآلباء للثالوث استعملهاكما " أُقنوم"كلمة 
سُتعِملت يف الطـب والفلسـفة واملعرفـة    اإذا كانت هذه الكلمة اهلامة قد   

  اآلباء يف شرح عقيدة الثالوث؟ استخدمهام، فلماذا اإلنسانية بشكل عا

  :الوحيد االبنجتسد : أوالً
 االبـن كان التجسد هو احلدث األعظم، واألكرب الذي جعل متييز اآلب عن   
 ابنـه الكلمة، فقد أرسـل اآلب   استعمالفاحلدث هو الذي خلق ضرورة . ضرورياً
حياة وصـلوات املسـيحيني دون أن   هذه العبارة املُوجزة ال ميكن أن متر يف . الوحيد

. الذي جاء من عند اآلب هـو غـري اآلب   االبنتعطي لكلمة أُقنوم مكاناً هاماً؛ ألن 
عند العالَّمة أورجيينوس يف الرد  -رمبا ألول مرة  -هذه الكلمة  استعمالوهكذا جاء 

ورجيينوس ، وأضاف أ"مها أُقنومان واالبناآلب : "حيث يقول) ١٢: ٨(على كلسوس 
كلمة أُخرى غري شائعة يف األدب اليوناين، ومل تستخدم يف الترمجة السبعينية، وهـي  

أي الوجود اخلاص، أو الوجود املتمايز، أي ما هو كائن حقاً يف  Pragmataكلمة 
) ٥، ١٠: ٢شرح إجنيل يوحنا ( Pragmataاُألقنوم، أي أن اُألبوة والبنوة معاً مها 

  .باجلسد من أجل خالصنا االبن يءلنا حقيقة جميشرح  االبنألن متايز اآلب عن 

  :تدبري اخلالص: ثانياً
إن غاية التدبري هو إعادة الشركة املقطوعة بني اإلنسان واهللا، وحسب تسليم   

العطية أو (، وُيعطى بالرُّوح القُدس )ُمعلَّن( باالبن، )األصل(من اآلب  يءكل ش: اآلباء



فاآلب . هي ُخالصة التعليم اُألرثوذكسي اآلبائي كلههذه العبارة املُوجزة جداً، ). اهلبة
) ١٩الرد على األريوسيني، املقالة األوىل ( أثناسيوسهو الينبوع حسب شرح القديس 

رسـائل  (هذا الينبوع، والرُّوح القُدس هو العطية، أي تذوُّق املـاء  " ماء"هو  واالبن
  ).سرابيونإىل  أثناسيوسالقديس 
بالرُّوح  ، وُمعطىاالبنالص كائٌن يف اآلب، ُمعلٌن يف وهكذا جند أن تدبري اخل  
  -:فلماذا جيب علينا أن حنفظ هذا التمايز؟ واجلواب هو. القُدس

  .ألن اهللا أعلن لنا هذه احلقيقة -١
القُدس علينا هو عمـل الثـالوث يف   الروح  وانسكابمتجسداً،  االبن يءألن جم -٢

  .لعمل حقيقة اخلالصالزمان، ويف التاريخ لكي حيفظ لنا هذا ا
احلياة اإلهلية  انسكابوحقيقة اخلالص هي حفظ متايز املخلوق عن اخلالق، رغم  -٣
  .فينا
فقـد  . حياة الثالوث فينا، كعطيٍة إهليٍة هي أصالً عائدة إىل متايز األقانيم انسكاب -٤

عمة ، ألننا نشترك حسب النواالبنوهبنا التبين، أي عطية خاصة أصلها يف متايز اآلب 
 - ٤: ٤غـال  " (أبَّا أيها اآلب " لآلب، ولذلك حنن نصرخ معه  االبناإلهلية يف بنوة 

القُدس هي عطية خاصة أصـلها يف  الروح  القُدس، وُسكىنالروح  ، ووهبنا ُسكىن)٥
هنا . االبنهذه العطية فينا بواسطة  انسكابالقُدس من اآلب وحده، مث الروح  انبثاق

الـروح   اء ضرورة اإلميان بأن املسيح وحده هو الذي ُيعطيبالذات حيدد الهوت اآلب
القُدس ال ميكن أن ُتوهـب إالَّ إذا تقدسـت   الروح  القُدس من عند اآلب، ألن عطية

 االبنالطبيعة اإلنسانية، ومت حتريرها من الفساد واخلطية، وهو العمل الذي ألجله جتسد 
  .ومات وقام

ينبثق أزلياً من اآلب، والوالدة من أصل  يولد أزلياً من اآلب، والروح فاالبن  
  .القُدس فيناالروح  هو أصل عطية ُسكىن واالنبثاقعطية التبين 



  .إذا كان اهللا هو أُقنوم واحد اختبارهفاخلالص ال ميكن شرحه، أو   

  :الوجود اخلاص، أو املُتمايز يف جوهر اهللا
اء بني اجلوهر واُألقنوم؛ يف مرحلة الصراع ضد اهلرطقة األريوسية، مل ُيميِّز اآلب  

، ولكـن تطـور   Hypostasisهلا نفس املعىن اللغوي لكلمة  ousiaألن كلمة 
الصراع الالهويت ضد األريوسية ألزم اآلباء بضرورة التخلِّي عن املعىن العام الشائع يف 

  .املسيحي االختبارباملعىن الالهويت حسب  وااللتزاماألدب اليوناين، 
وس، وغريغوريوس الرتيرتي، وغريغوريوس النيصي، هم أوَّل كان اآلباء باسيلي  

 واالحتفاظلشرح ما هو عام يف اهللا، " جوهر " بكلمة  االحتفاظَمن أصر على ضرورة 
هكذا كل صـفات اهللا مثـل القداسـة،    . لشرح ما هو خاص يف اهللا" أُقنوم"بكلمة 

فيه كل أُقنوم؛ ألنـه  والقوة، واحلكمة، واحملبة، هي صفات جوهر اهللا، هي ما يشترك 
أمَّا صفة اُألبوة، فهي صفةٌ خاصة باآلب، كذلك صفة البنوة، هـي  . واحد مع غريه

  .، هي صفة خاصة بالرُّوح القُدساالنبثاق، وأيضاً باالبنصفة خاصة 
وموته وقيامته وصعوده إىل السموات، حيث  االبنومرةٌ أُخرى، كان جتسد   

كذلك كـان  . واآلب ضرورياً االبني جعل متاُيز ميلك عن ميني اآلب هو اإلعالن الذ
القُدس بشكل جديد علينا حنن البشر، الروح  وانسكاباحلدث العظيم، يوم الُعنصرة 

ضرورياً؛ ألن الـروح جـاء    االبنهو احلدث واإلعالن الذي جعل متاُيز الروح عن 
ليمكث وأنا اطلب من اآلب فيعطيكم معزياً آخر " كعطية أُخرى حسب عبارة الرب 

  ).١٦: ١٤يو " (معكم إىل األبد
  :واضحاً يفيبدو املسيحي، نستطيع أنْ نرى متاُيز األقانيم  االختبارومن واقع   

رأس الكنيسـة،   االبن، أو يف شخص باسميف الصالة اليت تقدم لآلب  :أوالً
  .ورئيس الكهنة



لكي ننال القُدس الذي يعلمنا كيف ُنصلِّي يف املسيح، الروح  يف شفاعة :ثانياً
 ألجلـه ألننا لسنا نعلم ما ُنصـلِّي  ؛ كذلك الروح أيضاً يعني ضعفاتنا"ومكاننا يف اهللا 

  ).٢٦: ٨رو " (كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأّناٍت ال ُينطَق هبا
يف األسرار الكنسية، السيما يف املعمودية واملريون واإلفخارستيا، وهي  :ثالثاً

 ُتعطى لكل مؤمن، واليت تكمِّل شركتنا يف الثالوث، ويف شـركة  األسرار الثالثة اليت
الكنيسة، أي القديسني، ويف حياة الدهر اآليت اليت ُتعلَن لنا يف القداسات عندما نشترك 

  .يف تسبيح الثالوث القدوس مع الشاروبيم والسريافيم والطغمات السماوية

  :ةاجلوهر واُألقنوم حسب احلياة الروحية اُألرثوذكسي
من رسالة األب صفرونيوس هذه، ومن باقي كتابات اآلباء، ندرك أن عبارة   

حنن . اجلوهر الواحد تساوي التوحيد، وإن توحيد املسيحية قائم على وحدة جوهر اهللا
نؤمن بإله واحد كما نقول يف قانون اإلميان، واإلله الواحد هو الثالوث الذي له جوهر 

هذا جيعل احلياة اُألرثوذكسية حيـاة عبـادة   . دةإرادة واح -حياة واحدة  -واحد 
وإذا بدأنا بالتوحيد، أي . وصالة إلله واحد، له حياة واحدة معلنة يف الثالوث القدوس

. وحدانية اجلوهر، فإننا خنتم بالثالوث، وإذا بدأنا بالثالوث، فإننا خنتم باجلوهر الواحد
  .هذا هو ما ُيميِّز كل صلوات الكنيسة اُألرثوذكسية

وحسب احلياة الروحية اُألرثوذكسية، فإننا ال ننال شيئاً من اآلب إالَّ بواسطة   
كلمة أُقنوم؛ ألهنا الكلمـة   استيعابوهكذا أصبح إدراك نعمة اهللا يتوقف على . االبن

  .القُدسالروح  إالَّ بواسطة االبنوحنن ال ننال شيئاً يف . اليت حتمل لنا غىن النعمة اإلهلية
اآلب صفرونيوس وحسب تعليم اآلباء، حنن ال ندخل شركة وحسب رسالة 

 احلياة اإلهلية بقدراتنا وتصوراتنا، بل قد وضع الثالوثُ النعمةَ حتت سـلطان وإعـالن  
القُدس؛ لكي مينع كل تصورات العقل وتشامخ الفكر من أن ُتلوِّث حمبة وعطية الروح 

  .اهللا



، االبـن تبدأ من اآلب، وُتعلَّن يف فاحلركة اإلهلية، أي حركة احملبة يف الثالوث   
  .بسبب إحتاده بالطبيعة اإلنسانية االبنوُتعطى بالرُّوح القُدس، مع مالحظة أننا حنن يف 

  ):مل ُتنشر بعد(يقول األب صفرونيوس يف رسالته لألب زكريا   
  :جتسده، فإننا نعين ثالثة أشياء بسبب االبنننا يف إعندما نقول "   

الكنيسة والوسيط الوحيد الذي مجع يف أُقنومـه اإلهلـي،   إنه هو رأس : أوالً
  .ووحد به الطبيعة اإلنسانية اليت أخذها من والدة اإلله

حتـاد  اإننا لنا وجود دائم ال ميكن أن تفصله اخلطية، ألنه وجود حسب : ثانياً
إهلي بالناسوت، وليس حسب إرادة وقدرة الطبيعة اإلنسانية للمؤمنني، بـل حسـب   

، وال اختالطة الطبيعة اإلهلية اليت جعلت الناسوت واحداً مع الالهوت بغري قدرة وحمب
  .، وال تغيريامتزاج

هو وجود نعمٍة بالنسبة لنا، ووجود إحتاد حقيقي ال  االبنإنَّ وجودنا يف : ثالثاً
، وهو ما سوف ُيعلن فينا يف اليوم األخـري؛ ألننـا   االبنفيه بالنسبة لناسوت  انفصال

أيها "ملسيح، أي مثل إحتاد الالهوت بالناسوت، حسب التسليم الرسويل سنكون مثل ا
، ومل يظهر بعد مـاذا  )أي لنا وجود نعمة التبين يف املسيح(األحباء حنن اآلن أوالد اهللا 

، ولكن نعلم أنه )ندرك بعد حقيقة، وعمق إحتاد الالهوت بالناسوت ألننا ال(سنكون 
ألننـا  ) أي مثل إحتاد الهوته بالناسـوت (نكون مثله ) أي يف اليوم األخري(إذا أُظهَِر 

ميكن للزمان احلاضر  أي سنرى، أي سُيعلَن فينا اجملد املخفي الذي ال" [سنراه كما هو
  ).٢: ٥يو ١راجع ] (أن يعلنه، ألنه عاجٌز أمام قوة وحمبة املسيح

و هكذا ال ميكن أن نفهم التجسد بدون الثالوث، وال أي تعليم عن التـبين، أ   
ونكتفي بأن نترك للقارئ أن يتـذوق كلمـات   . ُسكىن الروح القُدس بدون الثالوث

  .التقوى اُألرثوذكسية لألب صفرونيوس




