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الربهنة على    هميكن ،أو حىت عدة نصوص ،واحٍد نصٍّاقتباٍس أنه ب عتقدن يَم 
وقع نفسه يف وهىٍم  ه يفليعلم أن ،يظن أنه تعليم الكنيسة األرثوذكسية ،أو تعليٍم فكرٍة

 تعليم. التعليم لىه اىا    الوأسلوب قنص أسلوب ال عظيم، ذلك ألن هناك فرقًا بني
معرفة اخللفية اليت  ن منوهذا اجملا  ظاهر ملن متكَّ ،ملن درس التاريخ الكنسي ،معروف
اآلباء يكتب مثل كتاب "الروح القدس" للقديس باسيليوس الذي يشرح من  ًاجعلت أي

يف  وأمهية العقيدة اخلاصىة بالثىالوث   ،ص بتمجيد الثالوثالتسليم أو التقليد اخلافيه 
الليتورجيا واحلياة املسيحية، أو مثل رسائل القديس أثناسيوس عن الروح القىدس ىل   
سرابيون، أو كتابيه عن جتسد الكلمة والرسالة ىل  الوثنيني، الذي يشرح فيهما التسليم 

 اخلاص بتدبري اخلالص.

اكتشف أنه وقع يف خطأ، أما من يلجأ ىل  أسلوب القنص، فهو اجلاهل الذي 
من مثَّ حياو  أن يستر عورته باالحتماء وراء نصٍّ من هنا ونصٍّ من احتار يف تربيره، وو

كشىف  في ،املوضوع األصليو ،اخللفية التارخيية والسياق العامىل   دون العودة، هناك
 .باألكثر عن جهله

  غياب اخللفية التارخيية لشرح التسليم اخلاص بالثالوث كما عبِّر ما ينطبق عل 
أو عن الروح القدس، أو عن سر تدبري اخلالص كما عبَّر عنه عنه القديس باسيليوس، 
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 ،مىن هنىا   نصٍّ اقتناِصبفليس  .اخلطية األصليةعل  موضوع أيضًا ينطبق أثناسيوس، 
ميكن الربهنة عل  صحة التعليم  -طدميا كما يفعل مطران- من هناك نصوٍص وتزويِر

 "،اخلطية األصىلية "غياب االسم نفسه بوراثة اخلطية. ولكن علينا أن نأخذ يف اعتبارنا 
كيف شرح  ،وقبل هذا وذاك ،اليت تتم بواسطة الزواج ،نفسها "الوراثة"وغياب فكرة 

لقصة كلها واعترب ا ،فهو ال يتكلم عن آدم ىلال قلياًل ،القديس أثناسيوس نفسه السقوط
يتحدث بصىيةة   فهوولذلك ، (الفصل األو ، الوثنينيىل   الرسالة)راجع  رمزيًةقصًة 
 ،بعىد السىقوط  أن و .هو سبب اخلطية -كما سبق وشرح-أن املوت أكد و .اجلمع

يف الشرور حبثًا عن  ل اإلنساُنتوغَّلذلك  ،هو احملرك لكل شهوات اإلنسان صار املوُت
 اخللود.

يف زمان انقطاع التواصل مىع   َرِجالشرق األرثوذكسي الذي ُههذا هو تعليم 
 تعليم اآلباء بعد أن فقدنا اللةة اليونانية.

ىلذن، جيب أن تكون لدينا صورة كاملة عن التسليم اخلاص بىأي موضىوع   
جتسىد ا    نأحىدهم أ  ىلذا ذكر ،وعل  سبيل املثا عقيدي، وىلال وقعنا يف احملظور. 

حذف صىالح  قد  -عن جهٍل-"، فإنه بذلك يكون ي آدمتعدِّالكلمة كان بسبب "
رمست فيهىا   ،صارت الصورة ناقصة ، كسبب من أسباب التجسد، وبالتايلوحمبة ا 

 الكلمات صورتنا حنن اليت حيركها الرعب واخلوف والشعور بالذنب.

تىدور   ، ىلمنا هي تستعر بسبب أهناوهرالطاقة واألقنوم واجلاليت تدور رب احلو 
احتاد الالهوت بالناسوت يف املخلص ف .الصورة الكاملة عنهيف فراغ جهل مطبق غابت 

هو ما جيعل احلديث أو اخلطاب عن نوا  طاقة  ،وتباد  الصفات يف املتجسد ،الواحد
ت احملىاربني  قدأف ذيانوألن احلرب واهل .لتجسد ابن ا  تاٍم نكاٍرىلمبثابة بدون األقنوم 

 النقاط فوق احلروف: هنا نضع ،االتزان



4 

 

الذي يريد احملاربون أن يقاوموه؟ هل هو االحتىاد  اخلطأ ما هو الشر أو  
 أليس هذا هو احتىاد   ؟بالرب يف املعمودية نااحتاد ، أي(8-1: 6باملسيح حسب )رو 

مع طاقة صلب فهو مل ُي ؟"مع املسيح ُصلبت" :وهو مصدر قوة بولس ،بشخص الرب
فاملسىيح   ،"أحيا ال أنا بل حييا املسيح يفَّ" :وعندما يقو  .بل مع الرب نفسه ،أو قوة

 ،طاقىةٍ ىل   -بقدرات املطران-ابن ا  وىلذا حتو  املسيح  .ابن ا هو بل  ،ليس طاقًة
، رغم احتفظ بشخص الرب كإله ،ألن حىت أريوس ؛هذا أشر من األريوسيةليعلم أن ف
ال )يف االبىن  كون لنا شركة شخصية ت طلوب أالَّاملهل فجوهر اآلب.  نكاره أنه منىل

 ؟(Impersonal يةشخص

ألن  ؛(1)الكتابىة ىل   جعلتين أعود ،عل  أقنوم االبناملستعرة احلرب هذه  
حماولىة  هي أيضىًا  بل  ،الطاقة ليست فقط فكرة غامضة هتدم أعما  الرب الشخصية

ألننىا ال   ؛أخذناه ونأخذه من املسيح بالروح القىدس هدم كل ما ىل   شيطانية هتدف
ألننا عندما نرى  ؛وبواسطة طاقة هي الروح القدس ،هي املسيح يسوع نأخذ من طاقٍة

كتب قبىل   أنسبق ، جند أن الرسو  (6: 4كو 2اد ا  يف وجه يسوع املسيح" )"
طاقىة "تلىك     ىل وليس ،أننا هذه العبارة أننا نرى اد الرب و

الكاملة الصورة  .(11: 3كو 2اد كما من الرب الروح" )ىل   الصورة عينها من اد
العطية اإلهلية اليت كانت وال  "،صورة ا "ىل   ألن القنص مل يسمح بالعودة ؛غابتهنا 

تزا  سبب شركتنا يف صورة اآلب يسوع املسيح. هكذا صار كل شيء بال شىركة  
 .غامضًا متامًا ،شخصية

، الةمىو ُ  ،ودخل مع الشرِّ ،تزييف كيان اإلنسانيف الشر لقد تسبب  
الةمو  مصدره انةالق العقل والوعي على   هذا  .هو املوت ،خميف له اسم  غمو  
" خلق "هويٍةىل  الذات هذه  ضطرتعندئٍذ  ،تتوه عن ذاهتا والذات اليت تترك ا  .الذات

 .بل صورة الذات الساقطة ،فإذ هبا ليست صورة ا  هلا، "أو "صورٍة
                                                           

 .2014راجع كتابنا بعنوان: الطبيعة واجلوهر والقوة األقنومية ألقانيم الثالوث الواحد، القاهرة،  (1)
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 يدخل هالك اإلنسان. طاقة،غمو  الىل  شرِّ من غمو  ال ،هكذا

مينا املتوحد القمص عند أيب الرجل العظيم -وال تزا  كانت الليتورجيا  
ولكن لألسف مل نلتفىت ىل   هي مدرسة الالهوت.  -قداسة البابا كريلس السادس –

وتركنا أعظىم مىا يف    ،وارق من املعجزاتأن هنيل عليه تراب اخلاكتفينا بذلك، بل 
، واالكتفاء هبىا  ولكن قنص املعجزات ،هذا ال ينفي املعجزات .الصالة الدائمة :حياته

أضىاعت علينىا صىورة     مبقولة أن الرجل كان بسيطًا وغري متعلم، للطعن يف التعليم
يف سلوك العظمة واألهبة وىلضفاء ص ظهرت وقاحة القنومسلك رجل الصالة. وهكذا 

احلديثة ملا جيب أن يكون عليىه  صورة من كل ذلك الوجعلوا األلقاب اليت ال معىن هلا 
 ،باكر –نصف الليل  –ن كان يصلي كل يوم عشية غابت صورة َماألسقف، وبالتايل 

 سانألن غياب الصالة هو غياب القوة اليت تعيد اإلن ؛مث القداس .. غابت تلك الصورة
 تب الكنيسة من تعليم.  ما يف ُكىلا  وىل  

 م يف الليتورجيا:ولعلنا هنا نكتفي مبا ُسلِّ

هل حنن نستدعي طاقة الروح القدس أم أقنوم الروح القدس؟ ىلذا كانىت  أ( 
 !!!ن ترك التسليمهي اإلله اجلديد الذي جاء به َم صارت الطاقُةَل ؛صلواتنا لطاقٍة

 ،حنن فعاًل نستدعي الروح القىدس األقنىوم   ،صةري قد يقو  شيطان  ،ولكن
ال حيل عل  املذابح فهو  ،هو ذاته كأقنومأما  ،طاقةيف صورة ولكن الروح ال يعمل ىلال 

ورمبىا عىن    ،عن جهٍل مألهن ؛يف العسل ِمالسُّك هاولكن ،وسهلًة تبدو براقًة .. فكرة 
ما جاءت  هو أحطُّهذا و ،ته فقطبل قوَّ ،استعالن شخص الثالوثون ريديال  خوٍف،

ت ثدحتهلا قدرات وطاقات  ،ألن آهلة العامل القدمي كانت قوى غيبية ؛به الوثنية القدمية
عنىدما   ،(الىوثنيني ىل   الرسالة)ثناسيوس يف كتابة أوذكرها معلمنا  ،األساطريعنها 
 االغتصىاب علمتهم و ،يطلبون القوة جعلتهم عندما، فعلت الوثنية بالبشرعما ث دحت

، ىل  غري ذلىك  البحث عن أيام السعد وجتنب أيام النحسبوالوقاية من الشر  ي،اجلنس
ىل   قنومفعل األفإذا حتو  عمل الروح القدس من أما بالنسبة لنا،  من ضال  وأضاليل.
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ىلذا و .بل شىركة يف طاقىة   ،"شركة الروح القدس" غري وجدنا أنفسنا يف ،طاقةارد 
السائد هبذا اخلصوص عل  لسان املطران واتباعه، لوجىدنا   كالم اجلهلا النظر يف أمعنَّ

؛ ألن الوثنيني القىدام   كالم الوثنية القدميةمستوى أقل كثريًا من  ،تلكأن خترصاهتم 
معينة خلدمة األغرا  الشخصية مثىل   ىيبحثون عن طاقات وقو -األقلعل  -كانوا 

أليس  ؟مما هو دور الطاقة عندهف ، أما الوثنيون احملدثون،اإلجناب أو النصر يف احلروب
هىذه هىي   أن و ،هو شركة يف "حياة وموت وقيامة الرب" ،جسد الرب ودمهتناو  

 يت قدمها لنا يف سر الشكر بالذات؟حياته الشخصية ال

كيف نفهم احتاد زجية الرب بالكنيسة يف ىلطار التسليم الرسويل )أفسىس  ب( 
أم حمبىة أقنىوم    ،هل حمبة الرب للكنيسة هي حمبة طاقىة لطاقىة   ؟(31 – 28: 5

 ا"يكون االثنان جسديعين أن  االحتادن وىلذا كاشخص ألشخاص؟ حمبة أي  ،ألشخاص
حتاد الكياين الذي جعىل الكنيسىة "جسىد    فهل جيوز لنا أن نترك هذا اال "،اواحد

عضو مع باقي األعضاء صار مثل ف ،خمتلفًة وهبًةمكل ىلنسان ، والذي فيه أخذ املسيح"
املواهىب   اخىتالفَ هل ننفي كل ذلك ألن شيطانًا صةريًا قا  ىلن  ؟يف اجلسد الواحد

 !!!؟بل قوى وطاقات ،الروح القدس هو ليس أن ما يعط ،عل   دليل 

الىذي   ، هىو عه أقنوم الروح القدسألن التنوع الذي يوزِّ ؛فعاًل هذه سخافة 
جسىد   –ىلذ يصبح كما يقو  الرسو  نفسه: وحدانية الىروح   ،حيفظ وحدة اجلسد

واحىد   ميان واحد ىل "ربٌّ :رجاء دعوة واحدةىل   ألننا دعينا –روح واحد  –واحد 
الذي عل  الكل  ،للكل واحٍد وآٍب لٍهيف ىلأساسها الدعوة جتد هذه  ،واحدة" معمودية 

 .(5-4: 3أفسس ))يف االبن( وبالكل ويف الكل )بالروح القدس( 
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