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 الفصل األول
 هلرطقة؟ا هي ام

 
ومل . ضحاشكل غري وت بالكلما ماستخدايف  أو  لتعبريا يف   أً خط هلرطقةُاليست   

 لعقيـدةَ ار   مدرسةً فكريةً تفس   هلرطقةُا إمناو،  ا لُغوي اً تعبري مايألا يف يوم من     هلرطقةُاتكن  
 .خرىألائد العقا يؤثر يف اطئ، ممابشكل خ

حـد  الوا أو ويٍ،املسا" رفض لكلمة اأعلى  األريوسية    تصوير اولوالذين ح او 
 أو  حـد، الوا تعبري   نأ الكنسي بدقة، ومل يعرفو   ا ريخالتا اوأيقر، مل   "جلوهرايف   اآلب   مع
لذي تبلور يف   اهويت  لالاع  الصرا يف   رةخملتأاحل  املراحد  أجلوهر، هو   ا يف   بلآلوي  املسا
 .م٣٢٥ول ألاملسكوين امع ا

قل من  أنه  إبل للتغيري، و  انه ق إل  ابن، وق الا لوهيةإحةً  اينكر صر  أريوس   نأ اكم 
 مـن   كثرأيف   أريوس   قشةا، وقد جرت من   بآلاغري طبيعة   ، وخملوق، ومن طبيعة     بآلا

 مل  اًك زمن ان هن اك "نهأبحة  ال صر ا ق نأ بعد   الَّإ، ومل يحكم عليه     سكندريةإلاجممع يف   
 .بن خملوقالا نأحدة، وهي ارة تعين كلمة وا، وهي عب"اًبن موجودالايكن فيه 

 نإ"ضـح   الوا أريوس   رين تعب اهوتية، وك لالات  التعبريالية، تغيرت   ايف مرحلة ت   
يف  اآلب   حد مـع  الوا" عبارةنت  اكبالتايل  و. باءلآلتضليل  مبثابة  ،  "بلآلبه  ابن مش الا
. ملُتحـدث ا إميـان  زيـف  أو   لذي يكشف عن صدق   الوحيد  ار  اختبالا هي   ،"جلوهرا
 : تعينجلوهرايف  اآلب حد معالواف

 .بنالاو اآلب صل زمين بنيا عدم وجود ف-١

 .بنالات اهي كل صفاآلب  تا كل صفنإ -٢



 ٥

 .بنالا لوهيةإ ااهي ذ اآلب لوهيةإ نإ -٣

 .ريوسأ ا يقبلهثة اللثالاط النقاو

ـ    النعمة و اص و خلالاللتجسد و  األريوسية   ومن تفسري    نأ املعمودية، يتـضح لن
 مل يكن   إذاف. اائمةً بذ ا مدرسةً فكريةً ق    هي إمناوليست جمرد رفض لكلمة،     األريوسية  

ـ   ا إىل التجسد، وعدن اعت عقيدة   ا، لض بآلات جوهر   ابن من ذ  الا ع اليهوديـة، وض
 صبحأولق،  اخلا كادرإولة  املخلوق يف حم  ا جهد   إىللنعمة  اص، وحتولت   خلالا يألتبين،  ا
 .ص كقوة للخالاملعمودية قيمتهاص، ولَفَقَدت خلالا إىلج املُحتاملسيح هو ا

لنـسطورية، مـن    اتطورت   ا فهكذ . مدرسةٌ، وليست جمرد كلمة    هلرطقةُا ذنإ 
 تفسري عقيدة   دةاعإ إىلسوت، و الناهوت ب لالاد  احتاومة  ا مق إىل لهإلالدة  اومة لقب و  امق
 .ارستيافخإلاولنعمة، اطته، واملسيح، ووسالتجسد، وكهنوت ا

ئد بـشكل   العقاقي  ان تفسر ب   أل تضطرا،  اهلرطقة يف عقيدة م   ا غيرت   افكلم 
 النسطورية، فهـي عنـدم  ام ينطبق على   لكالا ا هذ اعوطب. لذي قدمته التغيري  اينسجم و 

 يوجـد   د ال احتالاسوت، وبدون   الناهوت ب لالاد  احتا، فهي تنكر    لهإلالدة  اتنكر لقب و  
سوت، فهي تنكـر    النا تنكر   ا، وعندم ارستيافخإلام على   ل للكال ا جم يل ال التاجتسد، وب 

سوت اء ن ا بق رانكإن  ، أل خيةاوطألاعدة تنطبق على    القاونفس  . هنالكالوسيط، و ادور  
لكنيـسة، وعـدم    ا يف   ارستيافخإلاية عدم وجود    النهاهوته، يعين يف     بال احدملسيح مت ا

 ".حدالواملسيح اجسد " لكنيسة بـاصحة تسمية 

 لتعليم هرطقةً؟امىت يصبح 

ين، على مستوى   امك أو   ن يف جممع مسكوين،   ا يد التعليم هرطقةً عندم  ايصبح   
 نأ جيـب    إمناور،  ا ليس جمرد قر   نةادإلار  ا لكن قر  .رشيةايبإلاعلى مستوى    أو   لكنيسة،ا

ت التحديداضحة، وهذه   ات و اطقة من حتديد  اهلرا خرج عليه    ا مل اضحا و ايتضمن حتديد 
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 .لكنيسةائد مستقرة يف اطقة من عقاهلرامه  حطَّا مزابرإتتضمن 

 نأ وجيب. ا يكون سري  لتعليم، وال ا باصحأ يصدر يف غيبة من       ال نةادإلار  اقر 
ت اداملقـدس، وشـه   اب  الكتا نصوص   إىل ا، مستند اضحا و ا حتديد ار حمدد القرايكون  

ملقـدس  اب  الكتا نصوص   يأ. لليتورجيةا أو   لكنسيةارسة  املما، و عمدةأملعتربين  ا باءآلا
ـ الكنيسة من مم  ا تقوم به    ا وم ،باءآلات  ابا كت اليت تفسره اضحة  الوا ت ليتورجيـة،   ارس
 .لكنيسةا أسرار اسيمال

لـذي  النحـو   ا علـى    ئهاخطأم صحيح حىت تثبت      ذلك، يبقى كل كال    قبل 
ع الدفاملُخطئ حقه يف    ا ءاعطإعدم   أو   ء،اخلطا على   دلةألاع عن تقدمي    امتنالا و .هاذكرن

 فلم  ،لكنيسةال له يف    ا جم سي وحزيب، ال  ا، هو سلوك سي   راعذألانت  ا ك اعن نفسه مهم  
 يف خرأتت نأكز للقوى، ا وجود مربسبب أو م،انقسالاخلوف من   الكنيسة حبجة   اول  احت

 .ملخطئنياحلكم على اع عنه، والدفاو ميان اإلشرح

ـ  سكندريةلإل اسقفأ قد رسم    سيوطأ سقفأن ميليتون   اك   للقـديس   ا عوض
حلكم اجع بل جددت    الكنيسة مل تتر  ا، ولكن   اًم رهيب انقسالان  ا ك .ءالشهدامت  ابطرس خ 

ـ املـسكوين   امع  ام يف   انقسالاة  متاءت خ انية، مث ج  امع مك اعلى ميليتون يف جم     .مالع
 أريوس  نية، ولكن متسك  امع مك اف يف جم  استئنالاول  احلكم عليه، ح  ابعد   أريوس   وحىت
ومل . لكنيسةالقطع من شركة    التجريد و ا حكم   ءالغإء عدم   ان ور املنحرفة، ك اليمه  ابتع

لـيت  السيف  اة   قو مامأجع  ا تتر نأ اول مطلق الزمين، ومل حت  ان  السلطالكنيسة من   اختف  
 .حلسالابقوة  األريوسية  عنافعوالذين داوهم   من بعده،دهوالأو قسطنطني امحله

 :رسةالعقيدة، وليست مما يف فهم فاحنرا هلرطقةُا

 ا عندم إمناوهلرطقة،  اس ب النا ماال أساسكت  ارساملما ب الكنيسة مطلق ا خذأتمل   
ـ املما هذه   نةادإ لضروريان من   اصة م، ك  ات خ ارساطقة مم اهلرا تبىن ـ ألت؛  ارس ا 
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 رسة، وال املما من   قدمأ لعقيدةا نأ ارخييابت ت الثاولكن من   . لعقيدةا تعبر عن    صبحتأ
نوميـوس  ال على ذلك هو بدعة ا بدون عقيدة، ولعل خري مثا م رسةٌا تستقر مم  نأميكن  

ن حدة، كتعبري ع  التعميد بغطسة و  ارست شيعته   الوث، وم الثا نيماقأ وجود   نكرألذي  ا
  معينـة ال   عقيدة عن   ارسة تعبري املما تصبح   ا عندم اوهكذ. لوثالثانيم  اقاب ميان اإل عدم
ـ املما ليست   ، نعلم اولكن، وكم . جبةا و نةادإلان  إلكنيسة، ف ا اتقبله لكنـسية  ات  ارس
، رثوذكـسية ألائس الكنالذين يعرفون طقوس ا، و رثوذكسيةألائس  الكناحدة يف كل    او

لكنـسية،  ات  ارساملما يف   ا كثري ا، خيتلفون عن  شاحبألاو،  رمنألاون،  السريا نأيعلمون  
 نأء رد    ندين هؤال  نأ ميكن   ، فال ميانإلا يف   ا يتحدون معن  انوان ك إلصوم، و اوطريقة  

 .لكنسية خمتلفةات ارساملما

مـث  الطا ةأملران  ا ب الوا ق مألهلرطقة،  ا ب خرآلالبعض  ام  االبعض  اول  القد ح  
حـد مـن    ا نص و  إىللقدمي، و العهد  ا إىللبعض  احتكم  ا، و تدارأ نإول  ا تتن نأميكن  

ول ا تتن  ال إذامل. ضحالعقيدي غري و  ا ساسألاملصدر، ولكن ظل    الكنسي جمهول   انون  القا
ث التـر ا هو حكـم     امتنع؟ وم  أو   ليت تسمح ائدية  العقا باسبألا هي   امث؟مالطا ةأملرا
 ؟باءآلات اباستقر يف كتالذي ا القبطي كله؟ وما

ـ  ا من   األ؛  اوهلا بعدم تن  الوا عند من ق   مهيةأت  احظ نقطة ذ  نال ولعلنا   اخطر م
رج مـن   اخلالدم  ان  ألدم، و امث تفقد كمية من     الطا ةأملرا نأ، وهي   نألشا اقبل يف هذ  

رسة ارسة، مبم اولة تفسري مم  انه حم أم تكمن يف    لكالا ا خطورة هذ  نإ. ولالتناجلسد مينع   ا
لتفسري اب  العقيدة، ولذلك ففي ظل غي    ا ب الَّإرسة  املما تفسر   لكنيسة ال ا، ولكن   خرىأ
 مأهويت،رد  لالا أخلطاب حىت   هلرطقة، وال اس ب النا نتهم   نأ ميكن   ضح، ال الوالعقيدي  ا

 .ولالتنامث بالطا ةأللمريسمحون 

ول، هو  التناس بعد   النالذي جيري يف عروق     الدم  ان  ألقول ب البعض  اول  القد ح  
ـ  كثرأ الكنسي، وم ا رثوذكسيألاث  التراعروف يف    غري م  رأي املسيح، وهذ ادم   ين ا مع

مويـة معروفـة يف     دلالـدورة   امل تكن   . ملقدساب  الكتا، بل ويف    باءآلاكلمة دم عند    
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، تتحول  نسانإلا بطن   إىلليت ترتل   ائل  السوا كل   نأ اضح طبي الوابقة، ومن   السالعصور  ا
لـدم،  العرق و البول و اق بني    يوجد فر  وال. لكُليتنيا إىللدموية و الدورة  ا إىلبعد ذلك   

لـسر  ا هو حتويل نسانإلاملسيح يف عروق ان دم   القول ب او. لدمويةالدورة  ا يف   افهي مع 
 .ا موضوع طيب حبت يبحث طبيإىل من موضوع روحي هليإلا

جلوهري ا اخبزن" نيةالرباة  لصالا نص   ورشليميألالقديس كريلس   القد شرح    
لبطن، وينـدفع   ا إىللذي يرتل   ادي  العاخلبز  اليس ك خلبز  ا ا هذ نإ: "لا، فق "ليوما اعطنأ
 كـده أ اوهو م "  ائدا ب اما ليست طع  ارستيافخإلاهلضمي، ف از  اجلها مير ب  يأء،  خلالا إىل
 لو  الَّإوم روحي،   ا طع ارستيافخإلا نإ: "لالرسويل بدوره، حيث ق   ا سيوساثنألقديس  ا
لعقيدي يفـتح   الوضوح  ا اهن". لعصورا عرب   يةنسانإلا، فكيف يشبع    اديا م امان طع اك
 نأ ميكـن    ءاجزأب هو    ميكن هضمه، وال   اماملسيح طع ارسة، فليس   املماحلرية يف   اب  اب

خلليقة بكلمة  الذي ميسك كل    الكل، و ابط  الضالكون، و اله  إ هو   إمناولفم،  اتسقط من   
 نتعلم كيـف    نأبقني سوى   الساه من   الذي تسلمن اس  احترالا ا، وم )٣: ١عب  (قدرته  
 .ةحلركة للتفرغ للصالام ولكالا وكيف نقلل من ،اخليا دأد

ـ ا سـاس ألا إىلول، جيب رده    التنام بعد   استحمالان عدم   إكذلك ف   رخيي الت
ـ احلما يف   وىلألالعصور  ام يف   استحمالان  العقيدي، فقد ك  اعي، وليس   اجتمالاو ت، ام

لك فة، ولذ الثقات  الونا بص شبهأنت  ام، بل ك  استحمن لال ات، جمرد مك  اماحلماومل تكن   
م احلمان دخول   ن، أل اضحة منذ زمن ترتلي   ام بنصوص و  استحمالالكنيسة، عدم   اطلبت  

لـشعر  املوسـيقى و  العطور و الدهون و التدليك و ان يعين   اليوم كله، وك  ان يستغرق   اك
 دىألذي  ا منه، وهو    حيذرون باءآلان  الذي ك ات  اماحلما هو جو    اهذ. رةالدعا اناحيأو
ملـؤمن،  املسيح و السرية بني   الوحدة  ا حىت تنضج    مايأة  ث ثال ماستحمالاع عن   امتنالا إىل

 .هللا كلمة ملأوتة لصالا يف ام لكي يقضي وقتاحلما عن دخول نسانإلاوحىت ينصرف 

ره كـل   ا خيت مرأرسة هو   املمان تغير   ا، ولذلك، ف  امالظروف تغريت مت  اولكن   
، ا مطلق ميانإلاب ان هل ا ش رسة ال ا، فهذه مم  سرارلألصة، وفهمه   اخلا حسب ظروفه    إنسان
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 .لكنسيةالعقيدة ا عن نسانإلايعين خروج   الارفضه أو اوليست عقيدة، وقبوهل

 لشرحا من مستوى يف أكثرلعقيدة تفترض ا

 لو  ا يف غىن عنه   اهوتية كن  ال زقآم عدة   إىل ادنالذي ق املوروث هو   التدين  العل   
لكنيسة، هو  استقر يف   الذي  العقيدي  التعليم  ا نأ تعترب   رثوذكسيةألالكنيسة  ا نأ ادركنأ
ئـد  العقاوهو  . إميانلكنيسة من   ا تطلبه   اقل م انون هو   القا اهذ. ويالنيقا ميان اإل نوناق
ئد العقاوهذه  . باءآلا امع، وشرحه ااضح يف   الكنيسة بشكل و  ا اليت حدد ا يةساسألا
 -:رأيلا ءابدإل ال فيها جمال

ت الـصف اون مشتركون يف كل     يزا متم نيماقأثة  حد وثال الوث، جوهر و  الثا* 
 .ةهليإلا

 .جلوهرا يف بلآل وياملسابن، الا لوهيةإ -ء العذراد من مليالالتجسد، ا* 

 .جلسدالنفس واهوت بلالاد احتاجلسد، والنفس عن ال انفصالصليب، ا* 

 .لثالثاليوم اجلسد يف امة، بالقيا* 

 .ين، للدينونةالثا يءا* 

 .جلوهرابن يف الا وبلآلوي املسا - ءابينألاطق يف النالقدس، الروح ا* 

 .اياخلطا تتكرر ملغفرة ليت الاحدة الواملعمودية، ا* 

لعظمـى  ائـد   العقاوي، هـو    النيقا ميان اإل نوناغ يف ق  ا يص املوجز، كم ا اهذ 
خلليقـة غـري    الكنيسة، و ا أسرار ا هذ إىل نضيف   نأ، وجيب   باءآلات  اباملستقرة يف كت  ا
ـ   ام"رة موجزة   اوي بعب النيقا ميان اإل ننوا ق اليت ذكره املنظورة  ا ، " يـرى   ال ا يرى، وم

 .خرىأحية ا من نرأيلاولعقيدة احية، وبني العقيدة من نا منيز بني شرح نأ اولكن علين
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 لعقيدةاشرح 

ـ أثة  حد وثال الوث، جوهر و  احد يف ث  اهللا و ا"لعقيدة  ال،  املثاعلى سبيل     ، "نيماق
 ؟الكن كيف نشرح هذ

ورغم ذيوع  . رةاحلرالنور و الشمس و ا اشهرهأت،  ا تشبيه  عدة باءآلالقد قدم    
لـيت  احملبـة   ا اشـهره أ،  خرىأت  ا شروح ا قدمو باءآلا نأ الإلشرح،  ا أو   لتشبيه،ا اهذ

كرة، الـذ ا: نـساين إلالعقـل   اوكذلك تشبيه   . حملبةاحملبوب و املُحب و ا:ثةتقتضي ثال 
 .خلا.....كادرإلاوملخيلة، او

ـ العقيدة يف حد ذا  ليستات، ولكنها شروحاهذه كله   ـ إ، ا ـ ا ت والا حم
لعـصور  ات عند حد، ففي كل      والاحملائق، ولذلك مل تقف هذه      الفالسر  ا التقريب هذ 

ل الذي ق اين حيىي بن عدي،     السريالفيلسوف  ا شرح   اخرهآن  ات، ك والاحملامت هذه   اق
سة لكنياف. نالزمالشرق منذ ذلك    اع يف   الذي ذ الشرح  اة، وهو   احليالعقل و الوجود و اب
ملزيد، وهو عمـل    ا ا بكل جهد لكي يقدمو    باءآلا يعمل   إمناحد، و ا تقف عند شرحٍ و    ال
لذين يصعب عليهم تقبـل     السذج  اء و البسطائدة  ا ف جلأللكنيسة  ا ءابنأضجني من   النا
 .ليةالعا سرارألا

 لعقيدة أخرىشرح 

لـبعض  افقد شرح   . يةنسانإلاص   خال جلأللصليب  املسيح على   اوهي موت    
لـبعض  ان، مث شرح    الشيطاهوته عن   ملسيح لال ا ءاخفإعتمد على   انه  اوت على   ملا اهذ
. لرمحـة العدل و العقيدة، وهي مشكلة    اع عن   الدفا يف   ا قيمته ا، هل خرىأوية  ا من ز  اهذ
 وغريهم،  كندريسلا وكريلس   سيوساثنأم،  العظا باءآلات  ابالث من كت  استقر شرح ث  او

. حـد الواملسيح  اسوت يف   الناهوت ب لالاد  احتا أساسملوت على   الصليب و اوهو شرح   
 عـن   اًملسيح عوض ات  افقد م . داحتالامة هي مثرة    القياخلطية، و انون ومثرة   املوت هو ق  اف
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در املـص ا مـن    خوذأملشرق  ا يف   خرآد تفسري   اوس. ةاحليا مصدر   نهألم  ا، وق نسانإلا
ـ لـشروح   اكل هـذه    . ية للتربير نسانإلايب عن   النياملسيح  الغربية، وهو موت    ا ول احت

حلقيقـة  ا، ولكـن    كادرإلاوعة  استطالالصليب على قدر    ا، وتقريب موضوع    حأيضاً
ب مـن   اقتـر الات  والالعقيدة، بل هي حم   الشروح ليست هي    ا هذه   نأهرة، هي   الظا
 .ئقةالفالعقيدة ا

 أخرىلث لعقيدة اشرح ث

ليت قـدمت قبـل     الشروح  املسيح، وكل   اسوت يف   الناهوت ب لالاد  احتاوهي   
شـتدت  ا ا، ولكن عندم  اقطالإ باءآلا ات جيدة مل يرفضه   والاعتربت حم ام  ٤٣١فسسأ
ـ إلا سيراووسم كريلس   العظا باءآلاعترب  ات  افاحنرالا هـوت  لالاج  امتـز ا نإ،  كيانط
لنسطورية غري  ا بعد   صبحأ -لرتيرتي  ا وهو تعبري معروف عند غريغوريوس       -سوتالناب
د، ومع ذلك   احتالا بتعبري   باءآلا كت، ولذلك متس  افاحنرا إىل يؤدي   نأف، بل ميكن    اك

ـ   اقة بني   لعالاد، وحقيقة   احتالاهويت حول حقيقة    لالاجلدل  امل يستقر     الطبيعتني، وهو م
، وليس  امهاستخدات و الكلماف على   خلالام بسبب   ٤٥١لكنيسة يف   ام  انقسا إىل دىأ

 .العقيدة نفسهابسبب 

ـ  ايسة شـرق  لكناخللقيدونية  الروح  ان، دخلت   الزما من ذلك    اًراعتبا  ، ا وغرب
ت، ولـيس  الكلما خنتلف على   نأ ات، وتعلمن الكلما أساسف حيدد على    خلالا صبحأو

ند ع خلقيدونية، و  الذين قبلو احد عند   او ميان اإل  يكون نأرثة حقيقية   اك. ملضموناعلى  
ىل إح، و م للـسال  احتكالاحلد  ا إىللذين رفضوه، ومع ذلك خيتصمون يف عنف وحدة         ا

ت ولُغة، ولكنه مل يعد منذ      ات وكلم ارحا مط اهوت عندن لالار  اد ص لق. طورامربإلاقوة  
كيف . لقدسالروح  او ملسيحاهللا يف يسوع    ا من   يتأتليت  اة  هليإلالسرية  اة  احلياخلقيدونية  

للفظ، لقـد   اف يف   حلقيقة هو خال  اف يف   خلالا نأف  اكتشا إىلسنة  ١٤٠٠ بعد   اوصلن
ض اسـتعر ا بصدد   ا لسن ان كن إوقف، و ملاجهة  املطلوبة ملو ا هي   اعة وحده الشجانت  اك
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ـ  نأ جيب   املوقف عندن ا يدور من شروح حول كل عقيدة، ف       نأ ميكن   ام ء ز جبـال  ا ميت
ـ إ  حبرية، وبال  ا فيه اس لكي يفكرو  الفرصة للن اشديد لكي نعطي     ختويـف،   أو   باره

معني الـس ا ظـروف  اعي فيه ا نر نأت جيب   الشرح هو مستوي  العقيدة، و العقيدة هي   اف
. حدةا تكون و   ال الشرح نفسه ا ظروف   أن اب، كم استيعالارم على   هم وقد اومستو

ومن يشرح  . ةهليإلا قاعمألاف  اكتشلشرح ال العقيدة، ليس مثل    اع عن   الشرح للدف اف
ض، ليس كمـن يـشرح      اعترات جوهرية لرد    انه صف أسبة معينة، على    الوث يف من  الثا
ء انه لق ألصليب على   امن يشرح   و. نيماقألاقة بني   لعالا زابرإل  الوث، ويدخل يف جم   الثا
 يأة،  احلياقة  ة، وعال الصليب كموت وحي  الرمحة، ليس كمن يشرح     العدل و ا ب نسانإلا
 .ارستيافخإلا اسيموال، سرارألاص بامة بشكل خالقيا

ر اسـتمر ا ارستيافخإلار  اعتبالذين يرفضون   البعض  ام  اولة ال القد حدثت حم   
 كلمـة   الذين رفضو الكن  . ا مع ارستيافخإلاو لصليبا ينكرون   مأبلصليب،  الذبيحة  

. مـة القيالصليب، وهو   املسيح على   امشل من موت    ا هو   ا يقصدون م  انوا ك "راستمرا"
ملسيح كله،  ا تشمل   ارستيافخإلا نأ حقيقة   زابرإل يكفي   لصليب ال ام عن ذبيحة    لكالاف

 .بآلا ميني إىلمن بيت حلم 

لذي ميثـل حـضور     ا،  هليإلالسر  ال   يتفق مع جال    وال اً جد اًم معيب االان  اك 
وهب لذي ياء العطا للموت، وهو    اًهرا وق اً وحي اًئماملذبح فقط، بل ق   املسيح، ليس على    ا
 متفقـون،   صلألا يف   مأ ا، مل يدركو  ادلوالذين ج الكن  . يدالسر  ا ا يف هذ  نسانلإل
سـبة  انملاف، و لشرح خمتل ات خمتلفة، ف  الكلماحدة، ولكن   العقيدة و ا نَّأق يف   اتفالان  أو

 نفعل لـروح    إذالكن م . خرىأت  ام بكلم اهتمالات، و اد كلم استبعا ي قد تقتض  انفسه
 .مانقسالار والشجار اليت تطفئ ناحملبة ا سوى ا يقهرهليت الاخلقيدونية 

هللا اد بـه    ا ج اعظم م أء  اقتنا إىل نعود   نأملسيحية هي   العقيدة  اسة  اية در ا غ نإ 
 سوى  اهلا منلك حي  ئقة ال ا ف أسرار مامأ اننأييز لكي ندرك    لتما و زافرإلا، وهو عطية    اعلين
 .لتذوقار واختبالاعظم، وهو أ هو ا مإىلع شديد، لكي نصل اتضا يف ان نشرحهأ
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ن أ، ويءلكنيسة يف كل ش   اجلدل يف   اب  ا عزم لغلق ب   إىل هدوء، و  إىلج  ا حنت اننإ 
ـ  سانفألا لكي نلتقط    ليهإ التجديف وم اهلرطقة و ام ب االانتوقف عن     نأ نـدرك    ا لعلن

لذين يريدون  او. اضحة متفق عليه  ا و اًمورأك  ان هن أحلد، و ا ا هذ إىل اف ليس قوي  خلالا
لـيت  احملققة  ارثة  الكائية هي   النهالنتيجة  الكنيسة، ف ا نسوف يدمرو ف،  خلالار  ا ن لاشعإ

، بعـد ذلـك     الكنيسة نفسه ا ب العقيدة، ورمب اس ب النام  اهتماع  ام، وضي انقسالا ايفرزه
 .راختبالال البعد عن جمالسطحية، واجلدل با متيز إذا اخصوص

 رأيواللعقيدة ا

ملـسيح علـى    امبوت   ميان اإل نأضح  الوا، يصبح من    ابقاه س ا ذكرن ا م راطإيف   
لـصليب  ا تـذوق قـوة      إىلية يؤدي   النهايف   ميان اإل نأ و ،ية كل شرح  الصليب هو غ  ا
، لكـن   ارستيافخإلا ا سيم  ال سرارألاة، ويف   هليإلالكلمة  الشخصية ب اة  احليامة يف   القياو

 اء، على قدر م   السما إىل رضألا من   ا وصعوده ا يف تطوره  اليت فين اجلديدة  اة  احلياهذه  
لبـصر  ا قـوة  ا تزيد  فيه   احلسي، على قدر م   ا كادرإلات  املسيح فوق مستوي  اترتفع يف   

 .ا وضوحكثرأ الرؤياة وتصبح هليإلا مورلأل اوتزيد رؤيته

حـد،  ا تتمسك بتفسري و   حدة، وال ا و بةاجإ تتوقف عند    ية ال حلامية  النالنفس  ا 
 يف  هلـي إلاشرة للحـق    املبا الرؤيا إىلوتة حىت تصل    ا متف قاعمأو دابعأ إىل تنتقل   إمناو

ـ      باءآلاسري  السبب كثرت تف  الذلك  . ملسيحايسوع    إىلت  ا، وتعددت كتبهم مـن عظ
 عند تفـسري    باءآلاوقف  جلديد، ومل يت  العهد  ائدية لكل كتب    اسري عق ا تف إىل،  تمالأت
سـب  الـذي ين  اجلديد  ا يف كل جيل     افواضأبقني، ولكن   السا باءآلاحد ورثوه من    او
، ورجيينـوس أمة  نية للعال الرباة  لصالال هو شرح    ا مث فضلأولعل  . شوهالذي ع ان  الزما

ـ . غسطينوسأ، مث   كندريسلامربوسيوس، وكريلس   الفم، و انوس، وذهيب   اوكربي  إذامل
 نأ ميكن   ا م ا وجدو مأبة هي   اجإلانية من جديد؟ و   الرباة  لصالا اءبآلاء  شرح كل هؤال  

ـ أليت  ا سرارن جديدة لأل  الكشف عنه من جديد ملع    ا ميكن   اف، وم ايض لـرب  ا اودعه
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ـ    اسري  ا ومل يسفِّه تف   أخطأنه  أ خرآلاحد  اومل يتهم   . تهاكلم  انوالذين سبقوه، ولكنهم ك
ب الشبا ا سيم ملبتدئني ال اة  اوضوح يف حي  لذي يظهر ب  الفكرية  اهقة  املرارفع من سلوك    ا

 .نينيالعلما وكلريوسإلامن 

لبلبلة ا إىل دف  تقدم يف تقوى، والءارآ، وهي   ءارآملتعددة هي   اسري  التفاهذه   
 تأوقـر لكل،  الكنيسة قبلت   ا نأضح  الوالكنيسة، فمن   اة  اب يف حي  اضطرالا عةاشإو
ـ إلا راسفألاهللا يف   ا لكلمة    حدود ا لكل جديد، فليس لدين    اهرأي فسحتأولكل،  ا ة، هلي

 .هللا بكلمة ادت معرفتنازدا اية، كلمنسانإلاملعرفة ا تقدمت اوكلم

 باءآلا نأ اكتشفنا من خطورة،    أيضاً خيلو    دقة، ال  كثرأ خرآل  ا جم إىل انتقلنا إذا 
 ،يء ش فةاضإملرة  ا ب اولوالكنيسة، ومل حي  ا اليت قبلته ائدية، و العقات  التحديدا عند   اوقفو
ـ  ا فيه ءدالإلات ميكن   اك موضوع ا هن نأ ادركوأ باءآلا، ولكن   يءحذف ش أو   ، رأيب

 إمنـا ئزٍ، و ا غري ج  العقيدي فيه التحديد  ا نأملرة، ذلك   ا عقيدة ب  رأيلا ا يعترب هذ  الَّأعلى  
ببعض  ميان اإل نأر  اعتبا اعة مصدره اب منه بشج  اقترالا، ومع ذلك ميكن     كادرإلايفوق  

 غـري   لاطفألاضح على ذلك هو مصري      الوال  املثاو. لمستقبل متروك ل  مرأ هو   ايالقضا
 اشـو ا ع نإملعمودية، خيلصون،   الون  الذين ين ا نإضحة  الواملسيحية  العقيدة  ا. ملعمدينا
ملرة، ا غري معروف بمرأ، هو لاطفألا ا سيمملعمدين، والاسة، لكن مصري غري   القداة  احي

 مأل خيلصون   -٢.  ميجدون  وال  يهلكون،  ال مأ -١:باءآلات  اباولذلك رسخ يف كت   
ـ  الثا و ولألا رأيلاو. ا مل يعمدو  مأل يهلكون   -٣. امل يخطئو  لـشرق،  ا يف   اداين س

ـ إ نقول نأ جيب اننأ مرألاوحقيقة . حصالإلالغرب حىت حركة اد يف الث س الثاو   الانن
لـذي  اهللا وحـده    ا يف يد    مرأ هو   لاطفألا مصري   نأضح بسيط، هو    انعرف، لسبب و  

 .خلليقةائر امصيعرف 

ـ ا وأ ولألا رأيلاب اولالذين ق ا ندين   نأ عقيدي ميكن    أساس يأعلى     وأين  الث
ـ ا نضمن    بكل وضوح ال   اننأللعقيدي،  ا ساسألا ا منلك هذ  لث، ال الثا  بديـة ألاة  احلي

ـ اسة، وحـىت    القدالبهم ب ا نط إمناملعمودية، و ا الوا ن مأ رد   نفسهمأللمعمدين   ل اكتم
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 .قدينالراجل أ نصلي من ا جيعلناهللا، وهو ما الَّإ حيكم عليه ملعمدين الاسة يف القداة احي

ق اتفالاجلحيم؟  ا إىل نزل   املسيح عندم ارهم  لذين بش ا، هو من هم     خرآل  اومث 
 الذين ليـسو  ا، هو حول    رأيلاف يف   ختالالالقدمي، و العهد  اضح، هم قديسو    الوام  العا

 .لطبيعةاموس ا مبقتضى ناشوالذين عالوثنيون القدمي، وهم العهد ا ءانبيأمن 

ء حـسب   ن هؤال املسيح، هل سيد  ا يعرفون   لذين ميوتون وهم ال   ا،  خرآل  اومث 
. ملـوت ا بعد   جنيلإلاة، وهل سيعرض عليهم     يلطبيعالشريعة  ا حسب   مأ،  جنيلإلاشريعة  

ت غـري   ا موضوع مامأ اننألضح،  ا و رأيب ا نقطع فيه  نأ ميكن   ت ال اكل هذه موضوع  
د اجتهالالرسويل، و التسليم  اية يف   املقدس، ومل تشرح بكف   اب  الكتايف  هرة بوضوح   اظ
ل للرد على   ا يق إمناعقيدة، و  أو   ل كتعليم ا يق ، ال اًرأيد  اجتهالاجب، ويبقى   ا و مرأ افيه
 .الدنياملسيح يف هذه اتح هلم فرصة معرفة لذين مل تاص ر عن خالاليت تثات ؤالالتسا

، ومل تـدون    ا تـسليم  اأبش ات مل يتلقو  اوع موض مامأ مأ باءآلا دركألقد   
ـ أولشعب،  ا سئلةأ على   ا جييبو نأن عليهم   املقدسة، و ا راسفألابوضوح يف     دون  ابواج

بعد مـن   أملوت هي   ا بعد   اصة مب اخلا مورألا نألكنيسة تعرف   انت  اوك. ماا أو   خوف
ـ     ا الَّإ ا يعرفه لبشر، وال ات  اكل قدر  ـ  داجتـه الاب  اهللا وحده، ولذلك تركت ب  ا فيه
 .ء عليهالقضا أو ميان يف ذلك هدم لإلنأ تعترب نأ دون امفتوح

 تدور  كيدأت، فهي بكل    ئهمارآب باءآلا ا فيه دىلأليت  ات  املوضوعا ا حصرن إذاو 
 -:حول

 .ملوتاة بعد احليا -١

 .بالثوا طبيعة -٢

 .بالعقا طبيعة -٣

 .مةالقيا طبيعة جسد -٤
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ة احليالرتب، وطبيعة   الفرق بني هذه    ائكة، و ملالالبشر، ورتب   ائكة و ملالاقة بني   لعالا -٥
 .ةيئكملالا

 .جلننيا يتكون ا ختلق عندممأجلسد اية، وهل هي تولد مع نسانإلالنفس ا صلأ -٦

 لتكوين، رمزية ال  ا قصة سفر    نأ باءآلاعترب  املقدس نفسه،   اب  الكتاوخبصوص   
 راسـف أ، فشمل   افسه ن راسفألا إىللرمزية  امتد منهج   او.  تؤخذ بشكل حريف   نأجيوز  
 إمناقع، و الوان قصة مل حتدث يف      ا يون نألبعض  اعترب  ان، وهوشع، و  اد، ويون انشألانشيد  

  ن سفر هوشـع    املسيح، و امة  ا حقيقة مستقبلية عن قي    حأيضاًجل  اردت من   هي قصة س
لقـديس  الرمزية  ار رفض   ام تي ، وتزع اًمالرمزية مت البعض  ا، ورفض   اًماهو سفر رمزي مت   

 .كندريسلاكريلس 

ئـد  العقا عن   امائل بعيدة مت  اد تدور حول مس   اعتقالا حرية   نأ يؤكد   اكل هذ  
لعقيـدة،  التعليم وب ا تصطدم ب   ال رأيلا حرية   نأ املا ط ا مفتوح ءارآلاب  ان ب العظمى، و ا

 . يعلن كعقيدةية، والالنهايف  ميان اإل يهدم الرأيلا نأ املاوط

لتربيـة  املنطـق يف    العلوم و الفلسفة و ا و دبألا على دور    ا مجيع باءآلاومل يتفق    
.  بعنـف  امجهانية وه اليونالفلسفة  البعض  ارب  اضحة، ح ا و ءارآنت هلم   املسيحية، وك ا
 اوبينم. جنيلإلا تستخدم لشرح    نأنية مقدمة ميكن    اليونالفلسفة  البعض وجعل   اعتدل  او
 الَّإ،  اًناحيألتهديد  التحذير حد   اين، ووصل   اليونا دبألاءة  اب من قر  الشبالبعض  ار  حذَّ
 .دة منهاستفالاءته واين، وكتب يشرح كيفية قراليونا دبألا مدح خرآلالبعض ا نأ

لتفـسري، وقبلـت    العقيدة، ولكـن يف     التعددية، ليس يف    الكنيسة  القد قبلت    
 نألكنيسة  ا تأورخلي،  الدا مالنظاو،  لكنسيةالطقوس  الروحية، ويف   التربية  التعددية يف   ا

ـ الكنيسة تعـرف تر   انت  ا خوف، وك  لكنيسة بال انت  ا، ك ة وحرية ا غىن وحي  اهذ  اثه
ـ  مأل همرأي ا يقولو نألكنيسة شيوخ ميكنهم    ان يف   اكو. اجيد  زافـر إلا عطيـة    الوا ن
حلكمـة، وهـدوء    ام   سـال  إىللفكرية  اهقة  املرا احلرية، وعربو ا قوة   اقوالتمييز، وذ او
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 .لشيخوخةا

دون قـو  ي ا عنـدن  ان شـيوخ  لكنيسة من يصبحو  ا مألا إىلهللا يرسل   اليت   اوي 
 .نامألاوم لسالا بر إىللكنيسة ا
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 ينالثالفصل ا
 رأيلاوهلرطقة العقيدة والفرق بني ا

  الرأيلبعض، فكيف منيز بني ا تصور ا كمهلرطقة ليس سهال ا ب ماالان  ا ك إذا 
 هلرطقة؟ا، وبني ايدينأليت يف اهوت لالاجنده يف كتب 

 اليت حكمت عليه  ات  اهلرطقا ا حصرن إذا ل، سهلة السؤا ا على هذ  بةاجإلا نإ 
 -:ملسكونية، وهيامع اامعة يف اجلالكنيسة ا

 -رية  ابولينالا و - ريوسيةألاو -نية  املونتا و -بيونية  الا و -نوية  املا و -لغنوسية  ا 
 . خيةاوطالا و-لنسطورية او

لـشرق  الكنيسة يف   اريخ  ا نعرف يف ت   ت، وال اهلرطقالكنيسة هذه   ا نتادألقد   
ـ  لبيالا اشهرهأ أيضاًت  الغرب عدة هرطق  الكنيسة يف   ا نتادأ ا، كم اهغري ليم اجية، وتع
 .شرالعالقرن ا، وذلك بعد ارستيافخإلا ا سيم، السرارألا عن خرىأ

 هـو   ا م -، وليس قبله    سوغسطينوأ منذ زمن    -لغربية  الكنيسة  القد حددت    
لكنيـسة  ا حددت   امك.  ببعض ا بعضه سرارألاقة  ، وعال سرارألالكنسي، وعدد   السر  ا
لغريب، وقبله دون تـردد،     املنهج  الشرق على   ار  اوس. جلوهريةالة  استحالالغربية تعليم   ا

ـ الكنيسة مـن مم   ا ثبت يف    ا يتفق مع م    مقبوالً اًن ميثل تطور  افقد ك  ت وطقـوس   ارس
لكنيـسة مثـل   ا أسرارلتعليم بالكنيسة ا حددت   ينأو مىت،   النأسولذلك، فلو   . ئداوعق

هـوت  لالا مـن كتـب      يتأت بةاجإلان  إجلسد؟ ف النفس و ا يف   اعليتهاف، و سرارألاعدد  
قش فيـه   ا بعده، تن  ام، وم ٤٥١م  انقسا قبل   الشرقية مل تعقد جممع   الكنيسة  ان  لغربية، أل ا
لتعليم البيزنطية،  الكنيسة  اسع عشر، قبلت    التالقرن  اومنذ  . ئلاملسامثل هذه    أو   لعقيدةا
ـ  ا كتب عري  نأ منذ   اشرق، ودخل عندن  لالتعليم يف   اد  السبعة، وس ا سرارألاب ح ان مفت

 منذ  ا عندن سرارألا كُتب عن    ا م ولأنت كتبهم هي    ا، وك سرارألاوحبيب جرجس عن    
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رسه ا مت ا تتفق مع م   األلكتب  الكنيسة هذه   اوقد قبلت   . لضريرامة ديدميوس   لعالازمن  
لتعبري عن  ان مثل   ا حدث ك  ان م ريخ، أل التا عن   ملصدر، وال ال عن   ا، ومل تس  أسرارمن  
 سبعة،  اء حبيب جرجس وجعله   اقل من سبعة حىت ج    أ سرارألافلم تكن   . قعالوا مرألا
يظهـر يف    لرقم سبعة ال  ا نأحد، وهو   ارق و الرسويل، مع ف  العصر  ا سبعة منذ    سرارألاف

ن ا نكون على وعي ب    نأ جيب   الكنن. وىلألاخلمسة  القرون  ا يف   ا وغرب ا شرق باءآلاكتب  
ـ  رثوذكـسية ألاريخ يف   التالوحيد، ف ان  امليزا ليست هي    وىلألاخلمسة  القرون  ا ب ا كت

صوم  أو ء،العذرامس هو دخيل، مثل صوم      اخلالقرن  اء بعد   ا ج ان م أء ب ادعالامفتوح، و 
 .نيتالكنسي بشكل بروتستالتقليد ا نفهم اننأه ا نينوى، معنمايأ أو د،مليالا

يتفق مع تعلـيم     يهوهن تعليم شهود    ا بسرعة، فقد ك   يهوه شهود   القد رفضن  
ـ ا أو   بيونية،ألا إىل ردة   األلسبتيني،  اشيعة   ا، ورفضن ريوسيةألاملدرسة  ا ملتـهود  ار  التي
ملـسيحية،  الوحدة  ا ضد   اننأللنفوس، ليس   اص   تعليم خال  ا رفضن اكم. لكنيسةاخل  اد
ة روحية  ا حي أ تنش نأ ميكن   ليت ال الكنسية  ا سرارألاية هو   النهائع يف   الضا نأ ا وجدن إمناو
ـ  القدمية عنـصر  ات  اهلرطقا ب انت معرفتن ا ك اوهكذ. احيحة بدو ص  لتمييـز   ايأساس
 .لسبتيني وغريهما ويهوهت عند شهود اهلرطقا

ـ اية ب ساسألاملعرفة  انة ب استعالا ا علين ذنإ  لنقطـة  ا كادرإللقدميـة   ات  اهلرطق
 .اوم عليها نسنأ جيوز ليت الا، وا نقبلهنأ ميكن ليت الاية ساسألا

ـ ألا بعض   وقد يبدو يف    لعقيـدي  اخلـط  ا نأ، ويف حـدود معروفـة،      ناحي
طقة، ولعل خري   اهلرار  الفكرية لكب اخلطوط  ا جنب مع بعض     إىل ا يسري جنب  رثوذكسيألا
 جنده يف كتـب      ال ٌءالتقانوية، وهو   املا و رثوذكسيةألاء بني   التقالال على ذلك، هو     امث
 تعلـيم   نإ. حلـديث العصر  الوسطى، و العصور  ات  ا جنده يف مؤلف   إمنام، و العظا باءآلا
لـروح،  اجلـسد و  ائية بني   ا ثن إىللكون  ا و نسانإلا يف   يءضح هو رد كل ش    الوانوية  املا
 إىلملنقسم اهللا نفسه، ا من أيبدلتقسيم ا خط نأ جند   الظلمة، كم النور و الشر، و اخلري و او
 إىلنويـة   املا حتولت   اوعندم. دةاملا و نسانإلا إىل لكي ينتهي    ،لشراله  إخلري و اله  إ :ثننيا
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 يف بعض   اً وعنيف اًدانويني ح املا بطرد   ارهان قر امعة، ك اجلالكنيسة  اخل  احركة صوفية، د  
 .ناحيألا

 لقبطية؟الكنيسة انوية املارقت الكن هل ف 

 إىللشر ينتقل مـن جيـل       اج، ف الزوا ادم ينقله آ خطية   نإ من يقول    القد مسعن 
 .لشرا باً ملوثاًئي شالَّس إلي ةأملرالرجل يف رحم ا بذرة اج، ومالزواجيل عرب 

 من  لقالإلاليت تقتضي   الروحية  التربية  ا بني   الذين مزجو ا عند   مرألاختلط  القد   
لصوم، لكي يتفـرغ    ا ءاثنأوول،  التنا قبل   اع عنه امتنالان  استحساجلنسية، و ات  اقلعالا
لتلـوث  ا مل يفلـت مـن       عاملرتف لروحياه  اجتالا اهذ. لصوماة و لعقل للصال القلب و ا
حـد  ا جعـل    امث جنسةً مم  الطار  اعتبالدنس، و اجلسد ب احلكم على   ا. نويةاملافكري ب لا
 رثوذكـسية ألالـدقيق بـني     الفرق  او. تامثا للط ا معين اناهرة ختصص مك  القائس  اكن
لبويضة ايف   أو   لرجل،ا هو يف بذرة     ن وال ا هو كي   وال اًلشر ليس عنصر  ا نأنوية، هو   املاو

 .نويةا متاهاجتا ا، هذه كلهةأملرايف رحم 

 نـسان إلاف. لشر كـبري املوت والفرق بني امليتة، و الطبيعة  ادم  آ عن   اخذنألقد   
 يكـون   نألفرق بني   ا عظمأ اوم. لطبيعةالشرير ب ا نسانإلاة، ليس مثل    احلياجز عن   العا
لشركة مـع   ام  انعداملوت و ا يكون   نأثة، وبني   الورالبشرية ب ا إىلدم  آنتقل من   الشر قد   ا
 .اد عنالفساملوت واملسيح لكي يرد اء اجله جألذي من اي ساسألاملوضوع اهللا هو ا

 -:ثة خطوط يسري يف ثالصليةألاخلطية التعليم با نإ 

 .ملقدس نفسهاب الكتا، وهو خط الشرقيني مجيعا باءآلا خط -١

لبعض ا، وخيتلف يف    باءآلا عند   ا، وهو خط يتفق فيه مع بعض م       سوغسطينوأ خط   -٢
 .خرآلا

 .غنوسيةلاين، وا خط م-٣



 ٢١

ما طعة، و احلقيقة متق ا يف   ازية، لكنه ا وهلة متو  ولوألثة تبدو   لثالاخلطوط  اهذه   
 :مييز هذه اخلطوط بشكل أساسي هو

، وهذه  اً وغرب اًلكنيسة شرق ا وجوهر للشر، هو تعليم غري مقبول يف         نا وجود كي  نَّإ -١
 .لكنيسةاوين اليت تفصل بني ماية ساسألالنقطة اهي 

سـدة،  الفاية  نسانإلالطبيعة  الشرقيني، هو   ا باءآلادم حسب تعليم    آثه من    نر ا م نَّإ -٢
 .هللالشركة مع ان املوت، وفقداو

 خرىألاصر  العنادم، مع   آغسطينوس، هو ذنب    أودم حسب تعليم    آ نرثه من    ا م نَّإ -٣
 .لشرقا ام ليت يعلِّا

وس غـسطين أوولة جتنب تفـسري     ان حم إهر، ولذلك ف  اي ظ ساسألالفرق  ا ذنإ 
لتعليم يـثري   ا ان هذ  أل ؛لغريبالتعليم  اد عن   ابتعاث، و التراك ب متس إالَّ    هي    ما للسقوط،

 بتعلـيم   خذأتنت  اليت ك اثوليكية،  الكالكنيسة  ا اجلتهاليت ع اكل، تلك   املشالكثري من   ا
 مل نـشترك يف     اننألحلديثة؛  ات  اسالدرا ب خذأن نألضروري  ا من   صبحأوغسطينوس،  أو
 .اً جدخرٍأمت يف عصرٍ الَّإلشرق اغسطينوس يف أو ومل نقبل جية،لبيالا نةادإ

هللا ا كهبة من    بديةألاة  احليا، وهي   خرىأسة نقطة   ا ندخل يف در   ا جيعلن اكل هذ  
لطبيعة ا ب نسانإلا نأط، هو   ائع منذ سقر  الشالقدمي  الفلسفي  التعليم  اف. ملسيحايف يسوع   

، نسانهللا لإل اخللود هبة وعطية من     ا نأملقدس، فهو   اب  الكتا تعليم   امأ.  ميوت لد ال اخ
ت املوضوعالنقطة تدور كل    اوحول هذه   . ملسيحا يف   ليهإ عيدتأو سقط،   ا عندم افقده
 .ارستيافخإلاص ا، وبشكل خخرىألائدية العقا

خللـود  ان  أمون ب  يعلِّ مأ، هي   يهوه مع شهود    اليت قد نلتقي عنده   النقطة  ا نإ 
ء عنـد   التقالا أنَّ الَّإ. ءا فن إىل أو    عدم إىل يتحولون   مإفقني  البا امأ فقط،   رابرلإلهبة  
 -: يربز عدة فروق، هينوأبد لنقطة، الاهذه 
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 راشـر ألامـة   ا قي إىل يؤدي   املسيح للكل، وهو م   اخللود هو منحة يف يسوع      ا نإ -١
 .للدينونة

 شهود   يعترف به   ال ا، وهو م  ارستيافخإلاوملريون  املعمودية، و اخللود يعطى يف    ا نإ -٢
 .يهوه

ه، وعقيدة شهود يهـوه،     إميان و نسانإلا على سلوك    ةأفامكخللود هبة، وليس    ا نإ -٣
 .صة ملن ميوت يف سبيل دعوة شهود يهوها خةأفامكخللود اص جتعل ابشكل خ

ـ   اط  النقا إىله  انتبالا إىلج  اق حيت اتفالا نإلقول،  اع  امج   مـع   اليت خنتلف عليه
خللود عطيـة   اف. لروحية للهرطقة ا فاهدألالذي يربز   ام  العالعقيدي  ا راطإلا إىل و اغرين

سوت الناهوت ب لالاد  احتار  ا، وهي مثرة من مث    ارستيافخإلا ا سيم ، ال سرارألا يف   انتذوقه
لذي يقـوم   العقيدي للمسيحية،   ا أو   هويتلالا راطإلا يدخل يف    املسيح يسوع، هذ  ايف  

 هو منحة   رابرألا خلود   اهر، بينم جلوا يف   بآلابته  اوابن، ومس الا لوهيةإبف  اعترالاعلى  
 .رابرألا اهلا يننأ يسوع نفسه، قبل اهلان

ـ  النيقا ميان اإل  عن بديةألاة  احليا ميكن فصل عطية      ال اوهكذ   هـي   اوي، بينم
 .بنالا لوهيةإب ميانإلا باقة هل عال عند شهود يهوه، والامامبتورة مت

ـ الا نأ كادرإو،  لتمييزاء  اقتنال، هو   اا ا يف هذ  ا يهمن ا م كثرأ نإ  ء مـع   التق
ـ إلاه يف   ان نر ج ال ا، حيت احىت عقيدة م   أو   نقطة معينة،  أو   طقة حول تعبري معني   اهلرا  راط
 .طقةاهلران نتفق مع ا با يسمح لنلذي الامل الشالعقيدي ا

هلرطقة، فكيف  العقيدة و از بني   ن مني مل يكفي أل  الشالعقيدي  ا راطإلان  ا ك إذاو 
 ؟رأيلاقة، وهلرطا بني منيز نأميكن 

 نعود مـرة    نأ اجليل، يلزمن ا البعض يف هذ  ا إىلليت وجهت   ات  اماالايف ضوء    
حدة، بل عدة   ا و عقيدةمل، ليس   اهلرطقة كمدرسة تفسر بشكل ش    ا موضوع   إىل خرىأ
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ـ   ، وقـد علَّ   خيةاوطألا نأضح  الوا، من   خيةاوطألا  مثال خذألن. ائد مع اعق ن أمـت ب
 بـشكل   نكرتأء، وقد   املاخلل يف حميط من     انقطة  هوت مثل   لالاب يف   اسوت قد ذ  النا
ه بـشكل   اسوت معن النان  ا ذوب نأ نرى بكل وضوح     نألتجسد، فيجب   اضح عقيدة   او
ـ  - نتـصور    نأ نستطيع   فنحن ال . لكنيسةا يف   ارستيافخإلارخ، عدم وجود    اص  ا مهم
 .ارستيافخإلابلتمسك اخية تعين اوطألاة باداملنا نأ - كادرإلانت درجة اك

د احتا رانكإ أيضاً، كذلك   ارستيافخإلا هدم   إىللتجسد يؤدي   ا رانكإ نأ اوكم 
، أيـضاً  ارستيافخإلا رانكإ إىلشر  النسطورية يؤدي بشكل مب   اسوت يف   الناهوت ب لالا

 .حدالواملسيح الكنيسة هي جسد ا نأ رانكإوكذلك 

  جيب م ال االان  إ، ف خيةاوطألائحة  ا ر ات نشم منه  اراس عب الناحد  أ كتب   إذاف 
ملسيح ودمـه،   ا هي جسد    ارستيافخإلا نأشر  ايعتقد بشكل مب   كان    مىت ليهإ يوجه   نأ
 نكرأ إذا امأ.  تغيري ج وال امتزا ط وال ختالاهوت بدون   لالا ب اسوت ظل متحد  النان  أوب
 .م تصبح حقيقةاالان إحلق، فاملسيح ا هي جسد ارستيافخإلا نأ

لـذي  امل، الشالعقيدي اور لتصا راطإ يوضع يف    نأ جيب   ءارآ من   ا عندن ا م نإ 
 الَّإخل،  ا....ريوسيأ أو   نسطوري، أو   خي،اوطأنه  إ ا م إنسان نقول عن    نأ ا يسمح لن  ال
ـ أ. رثوذكسيألالتعليم  اشر  ا من عقيدة، ودم بشكل مب     كثرأرته متس   انت عب ا ك إذا ام 

 يكن منكم معلمـون     ال" لرسول يعقوب ات  ا نقع حتت قوة كلم    ا مجيع اننإغري ذلك، ف  
 نزل  ان مجيعن أو. قسىأ دينونة   ا تعلمون جنلب علين   ا بذلك على م   انا، ف خويتإ اون ي كثري
ـ   )٢٢ - ١٠: ٣يع  ( "ملام رجل ك  لكالا يزل يف     من ال  اكثري نن ميـزل يف     ال ا، وم 
 إذا الَّإ، ليست هرطقة،    كثرأ أو   لقلم مرة ا، ولكن كبوة    ه يكبو قلم   ال ابة، ومن من  الكتا

سن ح ي  مل ليتالعقيدة  ابتة من   النا خرىألائد  العقاء على   القضاة يف   ضحالوالنية  اتوفرت  
، اطقة قبوهل ا ميكن للهر   ال املتفرعة من بعضه  ا أو   بتةالنائد  العقاهذه  . التعبري عنه اتب  الكا
 -:يتآلاكمة اهلالنقطة ا نلقي نظرة على هذه نأملتطرف، وميكن اء على مذهبهم البقاو



 ٢٤

 لغنوسيةا

 

 نويةاملا

لروح ائية بني   الثنا -له للشر   إ و له للخري إ
 وإنكار،  امالقدمي مت العهد  ا إنكار -دة  املاو

 إنكـار  -جلديـد   العهد  ا أسفاربعض  
 .سرارألا إنكار - لتجسدا

 

 ريوسيةألا

 بـن الا - اآلب    ليس من جـوهر    بنالا
 إنكـار  -لبـشر   التبين مثل   ا إىلج  احيت
 إنكـار  -لتجـسد   ا إنكار -لوث  الثا
 .ملعموديةا

ـ املتفرعة عـن    ائد  العقا نأ نرى   نألنحو  ا اكن على هذ  ومي  هـوت  لالاد  احت
 نأنـستطيع     ال اننأي  أساس يعىن بشكل    اوهذ. لكنيسةا، مث   ارستيافخإلا هي   سوتالناب

 يؤكد  كثرأ أو    دليل ان لدين ا ك إذا الَّإت  القدمية للهرطق ا ءامسألا نستخدم   نأ نتهم، وال 
ليت العقيدة  املتفرعة من   ا خرىألائد  العقاضي على   لبعض، تق ا استعملهاليت  ات  التعبريا نأ

 تازافرإ نألذين يعلِّمون   ا لتعرض   الَّإو.  بدقة التعبري عنه اعظ  الوا أو   تبالكامل يحسن   
ن  مل نفعل ذلك أل    الغنوسية، ولكنن ا أو   نويةاملام ب اخطية، لال  أو   لعنة أو   جلسد جنسة، ا
له للشر، غري موجود    إله للخري و  إب ميان اإل ونوية، وه املاملدرسة  ا عاتبإلي  ساسألالشرط  ا
 . دليل عليهملرة، والاب

ـ والأ تدين   نأ قبل   زافرإ إىل متييز، و  إىلج  الكنيسة حتت ا نإ  لدينونـة  ان  ألا؛  ده
بكـل وضـوح،     ميـان  اإل ضلون عن ا، وهم ين  ءابريأء  ن هؤال ا ك إذا اًرهيبة خصوص 

 .ات كلهاهلرطقاربون اوحي

ن قتـل   لذي نسري فيه، ال   الطريق  اكي ندرك خطورة     نعمة ل  اهللا مينح لن  اليت   
، اإميالتعبري عن   الكنيسة على   اية قتل قدرة    النهاه يف   ابة معن الكتالبحث، وحرية   احرية  

 .، فيهدمبارهإلا امأحملبة تبين، ال، والرجا يصنع خلوف الاو



 ٢٥

 لثالثالفصل ا
 ؟فختالالاط اكيف نبحث نق

 يف حقيقة   األ ؛، وهي ليست عصمة   يء على كل ش   نآلا اهللعصمة تنشر ظال  ا 
 ميلكون   ال ا م اًئشييعملون   أو   لذين يقولون اف. داستبد صورة دينية لال   الَّإ، ليست   مرألا
ت تتلقـى   امالبحث عن زع  ان   أل ؛ملنظماملهذب  اجع  الترا حىت ب  ملرة، وال اجع عنه ب  الترا
. ا مجيع اتناي يسود حي  لذابع  الطا ل، هو اجلها إىلهللا  ا من   اهللا فور الوحي، وتنقل كلمة    ا

ـ أ، و ماحكإلا راصدإس يف   النا سرعأول،  انفعالاس يف   النا سرعأحنن   ـ ا أبط س يف  الن
 .خرينآلا يف حق اهارتكبناليت ا ءاخطألاجع عن الترا

لذي ائم  الغاجلو  ا انوية يف هذ  اث أو   يةأساسهوتية   نبحث نقطة ال   نأكيف ميكن    
لسليم مـن   الفكر  ايف مظلم عليه مينع     ر كث ا ست لاسدإ يف   ويلاقألاو تاعاشإلاهم  اتس
 يطمس  تاعاشلإلم  ستسالالانه ب أ يدرك    ال نهأللشعب عظيمة،   ا مسئولية   نإ. رانتشالا
ـ امـون    يعلِّ السلطة وحده ا ب مأل عظمأدة  القادته، ومسئولية   ائق، ويقتل ق  احلقا س الن
، ويف  باسبألا ءابدإ بدون   خريةألائة سنة   املالقطع خرج من غمده من      اخلوف وسيف   ا
 مـن   كثرأ لعقلاء  احملبة، ودو ا مرهم   إىل تكون   ا م حوجألكنيسة  ا انت فيه ات ك اسبامن
 .لسلطةا إىل اجهاحتيا

ـ  عظمأ، لكن من    كثرأم، وسوف يكتب    الكثري عن حرب فيتن   القد كُتب      ا م
ب انـسح الا ب مريكيةألات  القوا هزمية نإ: "لاين، ق ا هو تعليق معلق بريط    تهأوقرمسعته،  

 ـزم  نأ تـستطيع  لبندقية الا نأ كله، وهو نساينإلاريخ التاصة  خالناذهألا إىليعيد  
 طوريـة امربإلالقبطية ضـد    الكنيسة  ال  ا قيل عن نض   الفور م اوتذكرت على   ". لعقيدةا
 خيتفي، يهتز عرش ان عندما، كاًماح متلسالا من عزلألا سيوساثنأ نأنية، وكيف الروما

لذي املنظور  ا غري   طورامربإلا هو   سيوساثنأن  اكملؤرخ جيبون   ال  ا ق اكم أو   قسطنطني،
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 .طوريامربإلاط لبالام يف الدوا على اضرا يكون حنأع استطا

ليت تطـورت بعـده،   ارخيية التا ثاحدألاوم ٤٥١ رفض جممع خلقيدونية     اوم 
ـ الا يقطع قـوة  نأ ميلك لفكر، الا مامأ اماجز مت السيف ع ا نأسوى دليل على     د، اعتق

 .رالناحلديد وات ا من مستويعظمأت اتوي مسإىلفهي تنتمي 

 هو سـر    القبطي، وهذ اريخ  التا ا لن اليت حفظه الثروة  ال بعيدين عن    ا نز  ال اننإ 
ل از ال نهأل بعد،   اريخ كنيستن امل يستوعب ت  . نآلالكنيسة  الذي يسود   الرهيب  التفتت  ا

 لكي نتعزى   ىتل حسن، وت  البطولة، وهذ الشعور ب ا رةاثإلل  اليت تق القصص  اجمموعة من   
ـ اريخ لندرس حرية التا إىلج ا حنتا، ولكنناً حسن جدأيضاً الكنيسة، وهذ ا داجمأب ة، احلي
 .ريخ وجوهرهالتا هو لُب ا، وهذثاحدألاليت حتكم تطور ا ننيالقواو

 يـن أدري  ان وحده؟ ولست    السلطا ب رأيلتصدي لل ادري كيف ميكن    الست   
 لكنسي؟اقبطي لاريخ التات ا صفحة من صفحيأ على اينطبق هذ

لكهنوت، هي قـصة قدميـة      ات  امة لدرجة من درج   الرسالعصمة بسبب   ا نإ 
ـ الاولت  اليت ح انية  املونتاهلرطقة  امل  احد مع أنت  ا ك األلكنيسة، ليس   ا ارفضته ء ادع

ئدية بسبب حصوهلم علـى     العقا حىت   مورألالكنيسة يفصلون يف كل     ا يف   ءانبيأبوجود  
 -:لكنـسية هـي   ا مورألالفصل يف   ا تادوأن   أل اإمنلقدس، و الروح  اشر من   اوحي مب 

 تادوألاهذه  . لليتورجيةا -لشعب للحق   ا كادرإو،  باءآلات  ادا شه -ملقدس  اب  الكتا
لرب ا على تعليم    ا هو ليس مشيد   الكنيسة، فكل م  احلق يف   ا عمدةألرسل  ا باءآلا اوضعه

 جيعـل   اه م لشعب للحق هو بدور   ا ووعي   باءآلات  اداوشه. لكنيسةالرسل، ليس من    او
ـ او. ت جديـدة  ا نبو إىلء  التجالا ا ميكن فيه  ليت ال الدرجة  ا إىل اًضحاحلق و ا  ةلليتورجي

حلق ا ةآمرت، بل هي    ا تكون جمرد صلو   نأ من   عظمألكنسية، هي   اة  احليارة  اوهي عص 
هللا مـع   ا كلمـة    جاندماورسة  املما ب نسانإلال  ليت تؤه الكنيسة، وهي   اصة خربة   وخال

 .للضالاحلق من ا مييز، لكي سرارألا
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 كلريوسإلا من انواطقة كاهلراشر أن أ اًناحيأ نسى اننإ 

 .سكندريةإلا من اًقسكان : ريوسأ 

 .سيوطأل اًسقفكان أ: ميليتوس 

 .ارومل اًسقفكان أ: ريوساليب 

 .لقسطنطينيةل اًبطريرككان : نسطور 

 .رئيس ديركان : خياوطأ 

 .ذقية لالاًسقفكان أ: ريوسابولينأ 

لعربة ليـست يف درجـة      او. أخلطالوقوع يف   امة من   الرسا مل تعصمهم    ءهؤال 
 على درجـة    اً رسولي رثوذكسيألا يكون   نأ يألرسولية،  افة  خلالا يف   إمنالكهنوت، و ا
 .لرسلا من هاخذنألذي ا ميانإلاة واحليا

 ، وال كلريوسإلالرسويل ليس عند    التسليم  الرسويل، و التسليم  العصمة هي يف    ا 
نيـة،  املكاملسكونية و امع  اانيني يف   العلماوحضور  . ا مع ا عندمه ول ه لشعب، ب اعند  
ملشكلة الكن  . لشكا اليهإ يرقى   رخيية ال امع هو حقيقة ت   اا هذه   لاعمأ يف   كهماشتراو
لـشديد يف   البطء  ا، و ماحكألا راصدإلسرعة يف   ا مث   ماالالسرعة يف   اية هي يف    ساسألا
 .ويللرسالتسليم ا يعلِّم به ا مزابرإ

 ا عـد  ادر رمسية معروفة، م   ا يف مص  ا عقيد رثوذكسيةألائس  الكنالقد حددت    
ر اعتبا، وهي   اًلقدمية جد الرسولية  اعدة  القال تعيش حسب    ا تز ليت ال القبطية،  الكنيسة  ا
قي متروك لنمـو   البا، و يء كل ش  اليت يرتكز عليه  ا يةساسألامة  الدعابة  امبث ميان اإل نوناق

 .لتعليمالروحي وا دارشولإلدرته،  حسب قإنسانونضوج كل 

ـ   رثوذكسيةأ كثرأ رثوذكسيةألالقبطية  الكنيسة  احلقيقة جتعل   اهذه    . ا من غريه
س كـلٍ   النا، و قاعمألاوتة  ا هو خربة متف   رثوذكسيألالتعليم  ا نهي أ ملؤكدة  احلقيقة  اف
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ـ ام   تـزع  اضية عندم املات  السنوا ذلك يف    اوقد شهدن .  ونضوجه هإميانعلى قدر     ةاحلي
ـ ألا ا، ومن قبلهم  هيمابرإئيل  القمص ميخ ادس، و السا كريلس   ابالباسة  الروحية قد ا  انب
ل ا يق اقل م أو. سكندر حبيب، وحبيب جرجس، وغريهم    املتنيح، و الفيوم  ا سقفأ مابرإ
 تذةاسأ عظمأ انوا ك إمناومعية،  اجلاهوتية  لالافة  الثقا على درجة من     اء مل يكونو   هؤال نإ

دة ا شـه  القبطية نفسه ا للكنيسة   عطتأو ، خربة شهدت هلم   هم من ي توفر لد  ابسبب م 
حل، وتسري خلفـه    الصاملعلم  ا، فهي تعرف    زافرإلاكرب قدر من    أل متلك   ا تز  ال اأعلى  
 .ناللساحة اميلك فص أو لوعظ،ا حيسن ن الاولو ك

ـ   ديثاحأوت  ا كلم إىل رثوذكسيةألاهل حتولت     ر الـشج ا يفـسر    ا، وهو م
لدقيق بـني  التمييز ا على اعدنالسرية يساة احليا من اً منلك قدرالن ز  ال اننأ مأت  ازعاملناو
 توحي   ال بةاجإلكنسية، وهي   اة  احلياهرة على صفحة    ا ظ بةاجإلا نإ؟  أخلطاوب  الصوا
خلدمـة،  اك مـن    ا وذ ات منع هـذ   ارالكنسية وقر ات  اكماحملان، فقد كثرت    اطمئنالاب
لقبطيـة  الكنيـسة   ا متييز   إىليس   سيف خلقيدونية، ول   إىل نتجه   اننأضح  الوا من   صبحأو
 .حملبةا مبرهم ائماجل دان يعالذي كا

 خنرج منـه    نأملعلم، هو موقف جيب     ا بعصمة   ساحسإلام مع   لكالا كثرة   نإ 
لقـرن  ا حـىت    ولألالقرن  اث ميتد من    القبطي، وهو تر  اث  الترا إىللعودة  ابكل سرعة ب  

 .لعشرينا

 هوتية لالات  املؤلفا عظمأوكرب  ا  منلك اننأل يصفه،   نأ حدأل ميكن    كبري ال  عيب
لـذين  ا وحـىت ت جمهولة،   املؤلفال هذه   ا تز ة، ومع ذلك ال   حيملسياريخ  اليت غريت ت  ا

لكنيسة، وحنـن   ا نتكلم عن تقليد     نأكيف ميكن   .  ندر ا فيم الَّإ اليهإ ونئيلج يعرفون ال 
ـ  حك ات؟ ليس هـذ   املكتبا مظلمة من    ناركألتقليد يف   ا اكنيسة تقليدية، ونترك هذ     اًم

 .ضحةالواحلقيقة ا ا ولكنه،اًئراج
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 ثلثالالقبطي اريخ التات احقب

لقـديس  ا، وتنتهي ب  كندريسلا كليمنضسألقديس  ا ب أتبدليت  انية  اليوناحلقبة  ا 
 ).مساخلالقرن ا حىت ولألالقرن ا(لكبرياكريلس 

، األوللقـرن   القبطي يف   اجلديد  العهد  ا ب وتبدأ،  اخل معه اليت تتد القبطية  احلقبة  ا 
 ).شرالعالقرن ا حىت األوللقرن ا( ملقفع اويروس بن القبطي ساملؤرخ امة لعالاتنتهي عند و

 الَّإ صـل أتتسع، ومع ذلك مل     التالقرن  اية  ا مثرية منذ بد   تأوبدلعربية،  احلقبة  ا 
 .نآلا حىت ال فيها نزملقفع، والابة بن اية كتاشر مع بدالعالقرن ايف 

 عـودة   نيقـرر أ   اريخ، وهو م  التاوليس  ت،  اللغا اث تفصل بينه  ت ثال احقب 
لقبطية، وينقل  ا و نيةاليونالذي يتقن   اجليل  ا على يد    الَّإلقبطية لن تكون    اة للكنيسة   احليا
، نآلا نفعلـه    ان م أريخ ب التالعمل، سوف حيكم    ا اقبل هذ . لعربيةاللغة  ا إىلث كله   الترا
ـ  إىل يفتقـر    ا لدين ان م أ و ،اهاليت حني الفكرية  اة  ا للحي اًسانعكا الَّإ ننشره ليس    اوم ه ا مي
ر حول  الذي ص ال  اجلدا،  نذاآلا على   لوفأم يبدو غري    ال على هذ  اومث. وىلألابيع  الينا

 حنـل   نأكيف ميكن   . قنومألاوهب  املوار على   الذي ص اجلدل  القدس، و الروح  احلول  
 ؟لرسويل وحدهالتسليم ا راطإملوضوع، ويف ا املتعلقة ذا سئلةألا

 :لقدسالروح ات عن املؤلفاد هذه ث توجالترايف  

 بيونا سريإىلخلمس ائل الرسا  اسيوسثنألقديس ا 

 لقدسالروح اب عن اكت  لكبرياسيليوس القديس با 

 لقدسالروح اب عن اكت  لضريرامة ديدميوس لعالا 

 لقدسالروح اب عن اكت  مربوسيوسالقديس ا 

 .لوثالثاب احلق، وكتالروح وادة بالعبا لدينالقديس كريلس عمود ا 
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ـ   القديس بولس   ائل  ا شرح رس  امث لدين   لفـم،  ا ذهـيب    الرسول للقديس يوحن
ملقفع، وبولس ابن مة ال ات ه الالدين، مث مق  ا للقديس كريلس عمود     ا يوحن جنيلإوتفسري  

 .لبوشيا

مش ا ميثل سوى ه   د ال اجتها نقوله، هو    ا، كل م  مالضخ ثالترا اقبل عرض هذ   
 عن  اًئشي انشرو أو   الذين كتبو اطي، وكل حكم على     لقبا ثارلتا صفحة   سفلأصغري يف   

ـ  إذا الَّإجعة،  ا مر إىلج  القبطي هو حكم حيت   اث  الترا إىل يستند   لقدس ال الروح  ا ن ا ك
 .نيةامك أو مع مسكونيةا يف جمنتهادإهر سبقت اهويت ظ الأحلكم يعتمد على خطا

لقـديس  اة، حسب تعـبري     هليإلالطبيعة  الشركة يف   ا حول مدلول    خرآ لٌاومث 
ملوضوع برمته، وقبل هـذه     ا يف   لث تفص الترا نظرة على    نإ). ٤ -٣: ١بط  ٢(بطرس

لتسليم ا أساسجعة، ووضعه على    ا مر إىلج  ا حيت ءارآ من   ا عندن احصة، كل م  الفالنظرة  ا
 .لشخصياد اجتهالالرسويل، وليس ا

 مأ ،لقـدس الـروح   ا قنومأ ناكأء  القدس، سو الروح  ام عن سكىن    لكالا نإ 
شـر  ام ميس بـشكل مب   ملتجسد، وهو كال  ابن  الاه لعمل   م موج  فقط، هو كال   هباملوا
 .اة عندناحليامة ا متس دعأسرار، وهي ارستيافخإلاوملريون، املعمودية، وا

لبنـوة،  ا، وهـو    هاخذنأ ا م قدسأة ميس   هليإلالطبيعة  الشركة يف   ام عن   لكالاو 
ـ   نأ افكيف جيوز لن  . تاموألا من   مةالقياو،  بديةألاة  احلياو م علـى   لكـال اب  ا نفتح ب

 لرسويل؟التسليم ا إىل نعود نألكتب، بدون ا أو تالات اصفح

ن نـسمم   ألـبعض، و  ا اتل بعضن ا نق نأ؟  نآلا انفسنأب نفعله   نألذي نريد   ا ام 
 نأ مأهـويت؟  لالاجلدل ام وانقسالا الَّإ تعرف   ال لاجيأ ا عندن ألكنيسة لكي تنش  ا ءاجوأ

 لفكر؟اجهة السيف يف موال استعما على ادنوالأنريب 

 ر، اسـتمر الا نسمح له ب   اننأخطر منه   ا هو   الذي حيدث، وم  ا مرألا ا هذ خطري
 .لذي حيب مرضهاملريض ا ونصبح فعال
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 هويتلالار احلوا

لقدمي كله،  امل  العا يف   ائعان ش التعليم ك ا يف   سلوبأكهويت  لالار  احلوام  استخدا 
، وشـرح   ميـان إلا يف تعليم    سلوبأكستخدموه  ا من   ولأ هم   سكندريةإلا آباءن  اوك
 من  اً ضخم اًنباجر يشكل   احلوا ف Catecheticalملدرسة  اسم  ا ا نش اومن هن . ئقهاحق
فهو يؤكـد مـن     .  ذلك إىل ا يدعون ا يوجد م  زل عنه، وال  التنا ميكن   لقبطي ال اث  الترا
لكلمـة  ا نأ أيضاً يؤكد   ا، كم مياني لإل أساسع كمدخل   اقتنالابضرورة   ميان اإل حية،ان

ر ائعـة حلـو   اذج ر ا من ثارلتالتخويف، ويضم   ا أو   نالسلطالة، وليس   الفعالوسيلة  اهي  
س الشما مع تلميذه    كندريسلاس، مث كريلس    كالا هري سقفألا مع   ورجيينوسأمة  لعالا
 مـن   كثـر أك  اسه ثيؤدور، وهن  ا مع مش  ولألالبطريرك ثيؤدوسيوس   ار  انسيمس، وحو أ

لذي البوشي، و التلميذ لبولس   املعلم و اب  ا كت اشهرهألثة، لعل   الثاحلقبة  ا من   يتأير  احو
نونيـة  اق أو   ئل رعوية ات مس املوضوعالث، ومل تكن    الثا للبطريرك كريلس    أيضاًينسب  

 .أيضاًئدية وطقسية انت عقافقط، بل ك

لتعليم حيفظ ا يف سلوبأكت به لر، وعماحلوا بمنتآ من  ولألقبطية  الكنيسة  اف 
، اًمـة جـد   ار ه احلوان قضية   ت، وأل افخلالاعلى  ويقضي   ميان اإل  ويشرح رأيلاحرية  

 مـع   ورجيينـوس أمـة   لعالار  ات، وهو حو  اراحلوا لبعض هلذه    اسوف نعرض منوذج  
 نأ نـستطيع     ال بادآلاملسيحي، وهذه   ار  احلوا بادآ اقليدس، فهو منوذج يقدم لن    اهري

 .ر كلهاحلواءة ا بقرالَّإ اليهإنصل 

 راحلوالشك واخلوف من ا

 حنن يف   ،لتربوياملستوى  ا على   .نآهوتية ب ي قضية تربوية وال   لشك ه ا قضية   نإ 
، ميـان إلاليت ـدد    الرهيبة  ا راخطألالشك، ونعتربه من    اف من   الشرقية خن ات  اتمعا

ـ  خلطورةالدرجة من ا  هذه  على  لشك  ا يعترب   هويت ال لالاملستوى  اولكن على     نأ ا، كم
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م انعدا أو   د،ارتدية لال الشك بد اعترب   ي د، وال ارتدالالشك و از بني   ملسيحي ميي اهوت  لالا
لـشك  اولكن قمع   . بهاسبأف  اكتشاملعرفة، وب الشك ب اجل  السبب يع اولذلك  . للخربة

ملظلمة، حيث يقبع كقـوة     اشعور  لالا قاعمأ إىللشك  ا هو حتويل    بارهإلاوخلوف  اب
 . تطرف وعنفإىلطنية، ويتحول الباة اتدمري للحي

رضـة علـى    املعاملة  التطرف يف مع  ا نإصر عن   املعالنفس  القد كشف علم     
ـ . خلوفالشك، و الديين، مصدره   اعي و اجتمالاسي و السيالصعيد  ا  إىلجلنـوح   ا اوم
لعنف ان  أ ب اًعاقتنالعنيف  ائد  القاومه  ا يق نأول  اسب حي ا قدمي ر   على شك   دليلٌ الَّإلعنف  ا

 إذالكـن   . ليهإلذي يفتقر   اهر  الظا تاثبإلا، وهو   أملبداوصحة   ميان اإل  لصحة تاثبإهو  
 قـوة   إىل يتحول   نألشك ميكن   ان  إء، ف ار بن اجله حو النور، وع ائرة  ا د إىللشك  اخرج  

ء الـدو املعرفـة   ا بطريقة جتعل    مورألاء  استقصا إىللبحث، و ا إىل نسانإلابية تدفع   اجيا
 .لصحيح للشكا

 ا وصف له هو م    فضلأ ميكن وصفه، ولعل     لشك ال ا مستوى من    ا لدين اننأ الَّإ 
ـ اجلا حدىإب خريج   ام ش ا ق البحري، عندم الوجه  ائس  ا كن دىحإحدث يف    ت، امع

 من  ربعةألا جيلانألا ارواختا مأولكهنة،  ام به جمموعة من     اع ق اجتما عن   أقرنه  إل  اوق
كان الصمت هو    ؟عاجتمالا ا ومىت حدث هذ   ينأ :لتهأس اوعندم.....جنيلإ ١٠٠بني  

 دور ىحدإب يف يده صدر عن ا كتإىل راشألقصة، ا عن مصدر   لتهأس ا وعندم .اإلجابة
ثل له ومن   ا مم خرآ عن شك    اذاوملشك؟  ا ال عن هذ  ا يق نأ ميكن   اذام. هرةالقالنشر ب ا

ـ  نأ، ـرد  باءآلا بعض كتب   إىللشكوك  النوع، وهو توجيه    انفس    مل يعجـب  اًرأي
، جنيـل إلاعون حتريـف    لذين يد النوعية بني   ا يف   ذنإلفرق  ا هو   ام. لشكوكا باصحأ
  ملصلحتهم؟ بتزويرهاثوليكالكانت والربوتستام اا، وباءآلا يدعون تزوير كتب لذيناو

لوسطى، لكن هذه حقبة    العصور  ا يف   باءآلات لتزوير كتب    والالقد حدثت حم   
سـة  ا علـم در   أ، ونش ةلقدميانية  اليونات  املخطوطا إىلت  امعاجلادت  ا وع ،اًمانتهت مت ا
 إىلملوجهـة   ات  اماالا جيعل   اقد، كل هذ   ن تادوأوييس  ا لديه من مق   ا، بكل م  باءآلا
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 .ادر جحا بنوشبهأ باءآلاكتب 

لذي تتبىن الدقيق العلمي ا سلوبألا إىللعودة  ا ب الَّإ،  زقأملا اكيف خنرج من هذ    
ت جـديرة   البحث وتطرح موضوع  احلرية و ا جملة علمية تكون رئة      راصدإلكنيسة  افيه  
لفكر الوحيد لكي يستقر    الطريق  ا هو   اهذ. ء متخصصون ا علم البحث، ويشرف عليه  اب

ـ  ات و اماالا تظل   نأرثة،  الكالوعي، وغري ذلك رهيب، بل      اوينضج   ، الشكوك تقودن
 .أيضاً ببعضٍ ا بعضناقتنطنية فقط، بل عالالبا اتنا، وتلوث، ليس حياتناوحتكم تصرف

ر انتـش التربوي، هو   ا انبهاهوتية، ج ر هو قضية تربوية وال    احلواخلوف من   او 
ـ     ال نهأوب،  سقفألاوهن  الكاس و الشماملعلم، و ام بعصمة   لتعليا قـشة  املرة من ا جيـوز ب

ـ   العصمة يو التعليم ب ا نأهويت هو   لالا انبهاوج. ءهؤال لـذين يعظـون    ان  أكبه تعليم ب
 جيـوز   هللا، وال اشر من   املبا ماهلإلاولوحي  ا يتلقون   إمنات،  املستويافة  ائس على ك  الكناب
 .دبأو يف عفة ن ذلكان كإهلم، حىت واملرة سؤاب

 ار، وتربوي احلوا بادآ مل نترب على     اننأي  ساسألار مصدره   احلواخلوف من   او 
خلوف منه، وحتسب للمستقبل بكل     ان و اخلضوع للسلط ا روح   ارخيهاورثت مصر عرب ت   

رة ا قصص وضع سيج   اقشته، وم ا جيوز من  قشته، وال ا ميكن من   ال بألاو. خوف وحذر 
لفرعونية، ا درجة من    إىل بلأل سوى تعظيم    مهامأمير  لده  ا و ىأر نهألمشتعلة يف جيبه    

 يأ" ويـه ابنك خ ا كرب   نإ"ث نفسه يقول    الترا نألعبد رغم   ا ب شبهأبن  الا ات معه اوب
 .بألا، لكي ينضج ويتعلم من خربة خأمله مثل اع

 تعلِّم   ال رثوذكسيةألالكنيسة  ا نأ تاثبإلج  ا حنت هوتية، حنن ال  لالاحية  الناومن  
عة اجلمار بني   احلوا روح   يأ ضرورة وجود روح جممعية،      زابرإ إىلج  ا حنت لعصمة، وال اب

 .ءارآلا فضلأ إىلللوصول 
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 ؟اًهوتي يعين الماذا ... راحلوام انعدإ

 أو  ثاحـد ألا ا قد تـدفعن   مورأ ا فقط، هذه كله   راخطألا بصدد شرح    السن 
مسة يف  احلالنقطة  الكن  . اً جيد اً تقدير ا وعدم تقديره  انة  استهالا إىل احمليطة بن الظروف  ا
 ر؟احلوايد ر ن الاننأ يعين اذاومر، ا حوانه مل يعد لدينا يعين اذامملوضوع هي ا

صل اولفار  ايا اًهوتياله  ار معن احلوام  انعدا نأئدية حبتة، ذلك    ا عق وىلألالقضية  ا 
ـ اتكتعامل و ملسيحية منو و  ا يف   ميانإلات، ف انالديا من   املسيحية وغريه اضحة بني   الوا ل م
 مـستوى   إىل يـصلون    لذين ال او. لب وصيغ، بل خربة   اقو ميان اإل ليس. ةاحليالفكر و ا

ملرتدين، بل هم مؤمنون يف     ا هم يف حكم     ، وال اوئخطا مأ حيسبون   ال ميان اإل معني من 
 .لالكما إىلطريقهم 

ف اعترابة  امبث ميان اإل ، جتعل ميانإلا إىللدقيقة  اهوتية  لالالنظرة  ام هذه   انعدا نإ 
 لـه إلائرة  ا يف د  ا لسن اننأ يعين   اوهذ. شرحه أو   حلديث عنه ا أو   قشتها جيوز من  وي ال شف
 أو  يـة، الغا كادرإ إىلميذه لكي يصل ـم      ر مع تال  احلواعتمد على   الذي  املتجسد،  ا
 .لهاعمأو، لهافعأت من ايالغا

 نـة بـال   املسيحية دي ان  أ نقول ب  نأد  ا نك اننأل خطورة،   كثرأنية  الثالقضية  او 
، يعين  سرارألالوث سر   الثالسبعة، بل   ا سرارألا هي   تئقة، ليس ا ف أسرار، فوجود   أسرار
. خلـربة اية على   أساسلصيغ، ولكن نعتمد بدرجة     الب و القوا نعتمد على     ال اننأ اهوتيال
 ميـةٌ ال  الكنسية، وهي خربة ن   ا سرارألا عرب   الينإ خربة تنتقل    الَّإ ميانإلاف ب اعترالا اوم

 .لصيغةابعد من ا هو ا مإىل بل تعرب تقف عند صيغة معينة،

ـ  اسة تف الكهنة بدر احد  ال  انشغا نقول، هو    اضح على م  الوال  املثاو   اصيل رؤي
، هليإلالعرش  املة  ا ح ربعةألات  اناحليواصيل  ا يرسم صورة دقيقة لتف    نأ والًال، حم احزقي
ـ اليت توصف يف    او  إىلبه   ينت نأ به   جدرألان من   القد ك ". ملتجسديناغري  "لليتورجية ب
لـصيغة، بـل    اسة  ا در إىلم  احتكالال، و اخلياق يف   استغرالا عدم   الليتورجية تعلمن ا نأ
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 ملـصري، اريوس الروحية للقديس مقات العظاء يف ا جا كمالرؤيا نقبل شرح   نأ اتريدن
لعـرش  املة  املركبة ح ا نألذي يظهر فيه    السروجي  املشهور للقديس يعقوب    امليمر  اأو  
 .يةاننسإلالنفس ا هي هليإلا

 بعـد سـن     هيمابـر إسحق من   اد   قصة ميال  و، وه اً وضوح كثرأ خرآل  اومث 
 نإ. لروحيـة اخلربة  ا إىلملضمون  املضمون، ومن   ا إىللنص  الشيخوخة، فنحن نعرب من     ا

 علـى   الروح، وصورة تدلن  اء و املاد كل مسيحي من     سحق هو صورة عن ميال    اد  ميال
لقديـسة  اء  العذراريقة معجزية من    لذي سيولد بط  ا هيمابرإملسيح نفسه، نسل    ايسوع  

ـ . ملعموديةاله من   ا على مث  إنسانلقدس، لكي يولد كل     الروح  امرمي، وب  لقـصة  ا اهن
ن  أل هيمابـر إملعمودية تشرح قـصة     املعمودية، و ا يألليتورجية،  ارخيية، تدخل يف    التا
 .ء بدون زرع بشرالعذراملسيح من اد لكل، هي ميالاليت تشرح اية ساسألالنقطة ا

ـ أه  ا معن اهذ. لصيغ؟ا الَّإ نعلِّم    وال صالن عند نقف   نأل ميكن   ه   مل نعـد    انن
خلـربة  الذي ينقـل    ا رثوذكسيألالروحي  املنهج  ا ا فقدن اننإو،  رثوذكسينيأمسيحيني  

 .لرسويلالتسليم اية بالنها نقصده يف احلية، وهي ما

، فهـذه   باطـل  أيضاًية هو   ميانإلالصيغ  اء على   القضا يألعكس،  اج  استنتا نإ 
 اًفاعتراملرة ا مل تكن برثوذكسيةألالكن . لرسويلالتسليم ا ميكن فصله عن    لصيغ جزء ال  ا

 .راختباة وتذوق، وابصورة معينة، فهي حي ميان اإلنت ترديدا كت معينة، والابكلم

ـ أبن ايذإلار هو احلوام انعدا نأ يبدو   راطإلا ايف هذ   ـ انن  لـال ا عـصر  ا دخلن
لذي متتعت به   السري،  العمق  احلرص على   ا اكليني، وليس لن   ش ا صرن اننأورثوذكسية،  أ
 .ضيةاملالطويلة ا القبطية يف عصورهالكنيسة ا

جلميـل  الـصوت   ا، ف قفةاسألاولكهنة  ار  اختيا بوضوح يف    اهالشكلية نر اهذه   
خل، لكن  ا..... نعمة لاموألابم  اهتمالاع عن   امتنالاحلديث نعمة، و  القدرة على   انعمة، و 

ـ انت دع اكرب من ذلك، ك   انت  ا ك إمنالصغرية، و النعم  اتكن هذه   ت مل   ايساسألا ت ام
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 لدى  بوةألالكنيسة، وتوفر روح    املعرفة بعلوم   ا، هي   داجدألا اليت حرص عليه  ار  اختيالا
 توفر لدى   ا، وم ا هذ اه يف جيلن  انرأي التمييز، وهو م  انب روح   ا، جب سقفألا أو   هنالكا
 ا دخلو ضطهدوهم، وال ا ، وال ئهمابنأ اسدو حقيقيني، مل حي   آباء انواهم وك الذين عرفن ا

ـ  انواك. مديح أو   ئعائفة لنيل صيت ذ   ات ز  عن بطوال  ا حبثو نبية، وال ارك ج ايف مع   اً حق
 امألكبري،  انطونيوس  ا وكريلس و  سيوساثنأن  اليوم يف مك  ال بعضهم جيلس    ا ز ، وال آباء
 .لكهنوتاجل نعمة الشعب يعرفهم ويوقرهم من ا جيلسون، فلذين الا
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 هويتلالار اوذج للحومن
 )١(قليدسار مع هرياحلـوا

قليدس، ا هري سقفألا إميانصة ب ا خ سئلةأتمعون عدة   ا قفةاسألا وجه   ابعد م  
 عبـر كـل     الذي يؤمن به، وبعد م    ا ميانإلا ب اضرين مجيع احلا مامأف  اعترالالبوه ب اوط

 :قليدسال هريا، قسئلةألا يعتقده، ووجه بعض ا عمإنسان

لكلمة، ان البدء كاملقدسة، وهو يف الكتب ا ذكرته ا مبؤمنأ أيضاً انأ  
هللا، كل البدء عند ان يف ا كاهذ. هللالكلمة ان اهللا، وكان عند الكلمة كاو
 لذلك حنن ا، وتبع)٣ - ١: ١يو (ن ا كا مميءن ،وبغريه مل يكن شا به كيءش

خذ أ ملسيحان أت، ونؤمن بالكلمالذي تعبر عنه هذه ا ميان اإلتانؤمن بذ
لس انه جأ، وم بهالذي قاجلسد اء بالسما إىلنه صعد أنه ولد، وأ، واًجسد

 لهإ نهأل، تاموألاو ءاحيألا لكي يدين يتأينه سوف أ، وبآلاعن ميني 
 .إنسانٌو

 اًشيئ نقول أن ات، ميكنناملوضوعام عن بعض استفهالا ببدأنا قد ا دمنا م:أورجيينوس
لكنيسة ا أمام اآلن أتكلم وأنا، سئلةاأللذي تدور حوله املوضوع اعن 
ف ختالالا يكون أنب الصوا ليس من ألنهليت تسمعين، ا، وبأسرهاضرة احلا

                                           
واحلوار هو حمضر اجللسة اليت . م يف طرة، جنوب القاهرة١٩٤٥اليت تضم هذا احلوار يف عام عثر على الربديات ) ١(

 دميتريوس الذي يظهر يف هذا احلوار، هو البابا األسقفرمبا كان . واألساقفة، رجيينوسوأاشترك فيها العالمة 
 النص اليوناين مع ترمجات اجنليزية، وقد نشر. دميتريوس الكرام، ورمبا كان ديونيسيوس هو بدوره، البابا ديونيسيوس

 يف برلني مع مراجعة على النص األملانية األكادمييةاعتمدنا على النص اليوناين الذي نشرته . وأملانيةوفرنسية، 
 وحتت ٤٥٥ - ٤٣٧ة الكالسيكية ص حياالجنليزي الذي نشر يف الد الثاين من سلسلة املكتبة املسي

 Henry جبامعة كامربيدج يف ذلك الوقت باء اآلأستاذ ،وقام بالترمجة  Alexandrian Christianityعنوان
Chadwik. 
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 أيها لكأسأ أنا.  كنيسةً مزيفةًا لسنألننا، ميانإلابني كنيسة وكنيسة يف معرفة 
 اإلدراكيل على العا اإللهملخلوق، الكل غري ابط اهللا هو ضا: قليدساهرياآلب 
 لعقيدة؟ا، هل تؤمن ذه يء شلق كلاخ

 . بهؤمنأ ا هو ما نعم، هذ:قليدساهري

غري ) يزامتم (خرآ، وهو )٦: ٢يف ( هللا هو يف صورة أيضاًملسيح ا ويسوع :أورجيينوس
  تعتقد بذلك؟الأجلسد، ا يف جييء نأله قبل إلذي هو صورته، ولكنه ا لهإلا

 .دجلسا يف يتأي نأ من قبل لهإ نعم هو :قليدساهري

 ؟ المأجلسد، ا يف يتأي نأ قبل لهإ هل هو :أورجيينوس

 .نا نعم ك:قليدساهري

 لذي حيمل هو صورته؟ا لهإلايز عن ا هل هو متم:أورجيينوس

لق كل انه صورة خأ املالذي حيمل صورته، وطا خرآلانه غري أضح ا و:قليدساهري
 .يز عنها، فهو متمءاشيألا

، )١٥: ١كو ( لوحيد، بكر كل خليقةابن الا لهإلاهللا، ابن اله، وإنه أ اً هل حق:أورجيينوس
 خرآ، وبشكل إهلني نعتقد با منه بشكلٍإ نقول نأ خوف من ولذلك ال
 حد؟اله وإنعتقد ب

 لذي بالا لهإلالكل، ابط اهللا هو ضا نأ نؤكد اضح، ولكننا تقوله وا م:قليدساهري
بن اللوغوس، او نه هإ،ويء حيتويه ش، واليءية، حيوي كل شا ية وبالابد
 .لهإ كروحٍ هو .)٣: ١يو  (يءلذي به خلق كل شا، إنسانله وإحلي، اهللا ا
 .ءالعذرا ولد من ا عندماإنسانر ا صنهأل ؛إنسانٌو

 نينأل ا تعين، رمباذام يلشرح ايل، انك مل تجِب بعد على سؤا يبدو يل :أورجيينوس
 له؟إ اآلب ، هلتتبعكأ نأجز عن اع
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 . بكل يقني:قليدساهري

 ؟بآلايز عن ابن متمالا هل :أورجيينوس

 ؟اًبآ، بآلان مثل ا كإذا" بنالا" كيف يدعى الَّإو نعم، :قليدساهري

 ؟اًهلإبن نفسه الا، هل بآلايز عن انه متمأم ادا م:أورجيينوس

 .لهإ نعم هو نفسه :قليدساهري

  يف وحدة؟إهلني ا وهل مه:أورجيينوس

 . نعم:قليدساهري

 ؟إهلني هل تعترف ب:وسأورجيين

 .حداهو و) جلوهرا(لقوة ا نعم، ولكن :قليدساهري

قيدة علا نصوغ نأ ا، علينإهلني نؤمن باننأرة ا يف عباخوتنإ يعثر  ولكن، لئال:أورجيينوس
ن بعض  أل؛حدا وهلنيإلا معىن يأوب، إهلني  فعالا معىن مهيأببدقة، ونوضح 

حد ا واأ الَّإثنني، ا ا، مع كوءاشيألا بعض نأملقدسة قد علَّمت ا راسفألا
 مورألا بعض أيضاًثنني، بل اليت هي ا ءاشيألاوليس فقط  .لوقتايف نفس 

 ليس تضخيم نآلا اومسئوليتن. حدالكثرة هي واثنني، وهذه ا من كثرأ
جل املوضوع من ا إيضاح إىلملشكلة ائرة العبور من دا، بل املشكلة وتعقيدها
ء هؤال. للنباللحوم، بل يشرب ا ميضغ نأقدر على  يلذي الالبسيط الشعب ا

 اوتبع. لعقيدةاع ا على مسا، حىت يتعودوائفشي ائشيلتعليم اسوف نقدم هلم 
ثنني ا اأبملقدس اب الكتاليت وصفَت يف ا مورألا هي ا نبني منأ الذلك علين

دم شخص آملقدس؟ اب الكتا يف اصة ذاخلات الفقرا هي احد، وماوو
ء اء زوجته، وحوايز عن حوادم متمآ. خرآء زوجته شخص احوحد، واو
 حداثنني والا نإمل العا قيل يف قصة خلق اومع هذ. ايزة عن زوجهامتم



 ٤٠

ن ان يصبحا يعين شخصا، وهذ)٢٤: ٢تك ( "احدا وان جسداثنالاويكون "
 أو حد،ا و روحامإء مل يقل ادم وحوآلة انه يف حأحظ  وال.اًحدا واًجسد

يز ار متمالبا أيضاًو. اًحدا واًن جسدا يكونإمناحدة، وا واًن نفسا يصريامإ
 من امأ" ملسيحاحد مع ا ونه روحإلرسول املسيح، ومع ذلك يقول عنه اعن 
ملؤمن ا نأب الصواوليس من أ، .)١٧: ٦كو ١( "حدالرب، فهو روح والتصق با

ركة؟ ولكن ا ومبة ممجدةإهليملسيح من طبيعة ا اقل، بينماضعة وامن طبيعة خ
 بعد اليس "ةأملراولرجل ان ثنني؛ ألا بعد اثنني؟ نعم، ليسا بعد ا ليساهل مه

، وعلى نفس "حداروح و" ملسيحار والبا نسانإلا، و"اًحدا واًثنني، بل جسدا
 اً ليس جسدا وربنامل، فمخلصنالعاله إ اآلب هللام عن لكالا نأس يظهر القيا
. حداله وإجلسد، الروح وا من عظمأ، بل اًحدا واً روح، والبآلا مع اًحداو
ليت اسبة املنالكلمة او. جلسداد خملوقني، هي احتاليت تعبر عن اسبة املنالكلمة او

 ليت تعبراسبة املنالكلمة ا امأ. لروحاملسيح، هي ار والبا نسانإلاد احتاتعبر عن 
 عظمأ هو ا ماإمنلروح، وا جلسد والاملسيح، فهي ليست او اآلب عن وحدة
ب آلا وانأ" ملكالا نفهمه من معين ا هو ماوهذ. هوتلالا يأ، امن هذ

 بسبب قنومنيألا وجود إىل ننتبه نأ ا، علين نصلِّياوعندم. )٣٠: ١٠يو (" حداو
 نأ احد، ميكننالوام عن لكالالذين حيبون ا امأثنني، ام عن لكالالذين حيبون ا

لذين ا ءارآبد اعتقالا نقع يف ترس، فالوبذلك حن. حدالواهوت لالانتكلم عن 
، )رخينيأملونوا(  لتوحيديةا يف بدعة الذين سقطوالكنيسة، وهم افرزم 

 نسقط نفسه، وال اآلب رانكإ إىلدى أ ا، وهو مبآلابن عن الايز ا متانكروأف
 .ملسيحا لوهيةإليت تنكر التجديفية اليم التعا يف أيضاً

 وليس انأ....خرآله إ يوجد معي ال" :ا بقوهلةهليإلا راسفألا تعين اذاوم
 عن ام هنلكالا نأ تعين  اللاقوألاهذه . )٣٩: ٣٢ تث - ١٠: ٤٣ش أ( "خرآمعي 

ملسيح كمنفصل ا ليس املسيح، وحتمامل، كمنفصل عن العاله إ اآلب حدالوا
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 انأ":ضح يف قول يسوعا هو وابن كمالاو اآلب م هو عنلكالا إمناو. هللاعن 
لبعض ان ئد ألالعقاندرس هذه  نالضروري امن . )٣٠: ١٠يو ( "حدا وبآلاو
 يكتب نأ حيدث ا مالكنيسة، وكثريازعجت أ  كثريةًسئلةًأ ا حوهلارواثأ
لذين يشكون فيهم، بل ا أيضاً، وسقفألا ءامضإلبعض صيغ معينة ويطلبون ا

ال لشعب كله، لكي الصيغ حبضور ا على هذه ئهمامضإب ا يوقعونأيطلبون 
هللا، ا من ذنإوبوبسبب ذلك، . لالسؤا اب حول هذاضطرا أو جدلث حيد
 اشرح هذأ، سوف أيضاًلشعب اوسة والقسا من اًلثا، وثقفةاسألا من اًنياوث
ة لصالا ليهإلذي توجه ا اآلب هللاسم ان باس يف كل مكالقدام ايق. ملوضوعا

 إىل  نقدم مرتنيولذلك حنن ال. بآلاله هو مثل الذي كاملسيح ايف يسوع 
مس نقطة خطرية، ومع أ انأ، اوهن. لهإلال  من خاللهإلا إىل، بل نقدم إهلني

 حدأل ميكن ملعمودية، والاه يف الذي تسلمنا ميان اإل خنرج عن الاننإفذلك 
 ان مثل هذلعقيدة؛ ألات ا يتدخل يف موضوعنأسلطته  أو ن مركزها كامهم
حد أ يتدخل نأ جيب ت، والاشقاملنالكثري من ا، وخيلق مورألاد لتدخل يعقِّا
نته لكي خيلق الشعب، ويستغل مكاحد من او أو سٍ،امش أو قسٍ، أو سقفأك

 .لكنيسة من تسليماستقر يف الذي ا يسود نأ جيب إمنالكنيسة، وا يف جدالً

ت اضاعترالالبعض يثريون ا نأملوضوع، هي ا انية يف هذالثالنقطة او  
على نص به، ا خيءملسيح كشا يسوع إىل اليت حتدثت عنها لوهةإلاب س

لكنيسة ا مامأعترفت ا قد انأ اوه. متها يفكرون يف موته وقياوذلك عندم
خذ أ قد ا وربنام خملصناداوم). جثةً( اًن ميتام كالذي قاجلسد ان أ بإمياينب

 ختتلف عن كل الكنيسة وحدها. جلسدا ا هو هذا، لنفحص ماًجسد
مة حتدث القيان أ تعترف بالكنيسة وحدها نمة؛ ألالقياليت تنكر ات اهلرطقا

امة ظالقيان اوبره. ت فعالا مجلسدكو ١( ملسيحا يأكورة، البامة ا من قيهر

م لكالا إىل الضرورة، يؤدي هذاملوتى سيقومون، وبا نأ يعين ا وهذ.)١٢: ١٥
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، ناكفألاب  لُفاً ميتاًنه مل ميت، ويصبح جسدأعن جسده كجسد ميت، ولو 
هن بافن يف ودت يأل حدث اب، وحدث له كل ماطيألالقرب، ودجسد مي 

ن حيدث أ ميكن  الا، وهو م)٥٣: ٢٣ لو - ٤١: ١٥ مر - ٥٩: ٢٧مت ( يدفن يف قرب
 ين يصبح مثل جثة تدفَن،الروحا نَّأ اًماملستحيل متا من نهألين؛ اجلسد روح

 نأملمكن ان ن ماولو ك.  حمسوسيء شإىلين الروحالة حتول استحامثل 
خلوف حىت ا ا يدخلننأحلتمي ان من ا جسد ميت، لكإىلين الروحايتحول 

لذي يقول عنه امة، والقيا يف ا يتحول جسدنلئال ،امة نفسهالقيابعد 
 نيةامكإ يعين ا، وهو م)٤٤: ١٥كو ١( "اًنيا، ويقوم روحاًنيازرع حيوي"لرسولا
 ميوت مته الا من بعد قيملسيحا نألرسول يؤكد اولكن . مةالقياملوت بعد ا

لذين ا أيضاًملسيح وحده، بل ا ينطبق على م اللكالا اوهذ ،)٩: ٦رو ( نيةًامرةً ث
. ميوتونال ملوت ان م يقومون اء عندم، فهؤال)٢٣: ١٥كو ١( ملسيحاهم يف 

ضر، يصبح احلالشعب ادة ا، وبشهاليت ذكرات ارالعبالكل على افق ا وإذاو
 لكي ا تبقى لناذام.  للكلاً وملزماًنونيا قمعا اذدر عن هالصار القرا اهذ

 .جبأ ذكرت؟ ا مكسيموس على مافقين يا؟ هل توميانإلانقوله عن 

ليت اليم التعات اضرين متمسك بذاحلاحد من ا يكون كل ونأ متىنأ :مكسيموس
.  ذكرتا تعهدي مبعلنأو ئيامضإب وقعأ انألكنيسة، اهللا وا مامأ. ا متسكأ

 يكون  النأ ذلك إىلفع الدان ا فقد كسئلةألا بعض ثرتأ ادمولكنين عن
 نينإ ابقا قلت سنينأ يعرفون خوةإلاوملرة، اعدم وضوح ب أو  شكيألدي 

: يل هوا، وسؤميانإلاصة باخلات املوضوعا يف دهارشإو خيأ معونة إىلج احتا
 ه يفابت أاي" قيل احسبم اآلب ملسيح يف يديا سلمهألروح، قد ان ا كإذا

ت، جلسد بدون روح ميان ا كإذا، و)٤٦: ٢٣لو ( "ستودع روحيايديك 
 ملوتى؟القبور، وكيف يقوم القرب، فكيف تفتح اويوضع يف 

: لرسول يقولا مركب، فئنا كنسانَإلا نأملقدسة ا راسفألا من ا لقد تعلمن:أورجيينوس
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م، ولتحفظ روحكم، ونفسكم، التماسكم بم نفسه يقدلسالاله إو"
. )٢٣: ٥تس ١( "ملسيحا يسوع ا لوم عند جميء ربنملةً بالاسدكم كوج
، نسانإلاليت تكون اصر العناحد أ إمنالقدس، والروح ا ليس هو الروح هناو
ية يف نسانإلالروح القدس، والروح الفرق بني ا عن الرسول خيربنان نفس أل
م عن لكالان ا، فلو ك)١٦: ٨رو ( "ءابنأ اننأ احناروأللروح يشهد او" : قوله
 ان ربن ألإمنا؟ واحناروأللذي يشهد ا فمن ،لقدسالروح الروح يعين ا

جلسد، اص  خيلِّنأء ا شدتهارإ وحسب ، كلهنسانإلاص  خيلِّنأ دارأ اوخملصن
ص ن خيلِّأملستحيل ان من الروح، وكاص ن خيلِّأ، وأيضاًلنفس اص ن خيلِّأو
ولذلك، . نسانإلات ال مكونحتد بكاملسيح قد ا مل يكن ا كله، منسانَإلا
حلقيقة ينكرون اين هم يف ا روحملخلص هو جسدا جسد نإلذين يقولون ا

 اليت يقول عنهاية نسانإلالروح ام ينطبق على لكالاجلسد، ونفس اص خال
: ٢كو ١( "لذي فيها نسانإلا روح الَّإ نسانإلا يف احد مأ يعرف ال": لرسولا

ية، ولكن نسانإلالروح اصت  خلُايةً، مانإنس اً روحلربا خذأي، فلو مل )١١
لروح، وعند الرسول، خلُصت ا اليهإ راشأليت اية نسانإلالروح اخذ أ اعندم
كيف . حتدتا مة، فقدالقيا عند امأثة، لثالاصر العنانفصلت هذه ا مالآلا
 يف يدي لروحاجلحيم، وا يف لنفسالقرب، وا يف جلسدا؟ مالآلابنفصلت ا
 "جلحيما مل تدع نفسي يف نكأل": هو مكتوباجلحيم كمايف  لنفسا. بآلا
ودعت يف يدي ستاية قد نسانإلالروح انت ا كإذا، و)٢٧ - ٢ أع - ١٠: ١٦مز (
مه  يسلِّالوديعة، وماهلبة وا، فقد مت ذلك كوديعة، ويوجد فرق بني بآلا
. ودعهأ اع ماسترجا يفعل ذلك بقصد  وديعةًيلذي يعطاف. اًما متنسانإلا
ل تفوق فهمي وقدريت، السؤا بةاجإ؟ بآلالروح وديعة يف يدي ا عطىأ اذاملو

 جلسد اليت جعلت ا باسبألا على شرح اًدراليت جتعلين قاملعرفة افليس لدي
جلحيم؟ ا إىللروح ا مل ترتل اذامل جلحيم؟، والا إىل يرتل لقرب، والايرقد يف 



 ٤٤

 ا لنا يربهنونأ اًنياوح راًن جسدا جسد يسوع كنأعون لذين يدا يقدر وال
 اآلب  روحه كوديعة يف يديعطىأجلحيم، ولذلك ا إىلجلسد انه نزل بأعلى 

، مىت؟ ليس يف حلظة اخذهأ ، وفعالبآلا من املوت فيستردهاحىت يقوم من 
 ا، عندمجنيلإلاديت على ذلك هي نص اوشه. متها بعد قيإمنامته، وايف قي معينة
 ال": ال هلادلية، وقابلته مرمي ا قتاموألاملسيح من الرب يسوع ام اق

 يلمسه كله لكي يستفيد نأ ملَن يلمسه دارأ فقد ،)١٧: ٢٠يو (" تلمسيين
لرب، الرب، وروحه من روح اونفسه من نفس  لرب،اجسده من جسد 

 اآلب إىل، وبعد صعوده "يبأ إىلصعد أ مل ينأل" : ن يقوله ألا دعاوهو م
نت وديعة اليت كا روحه خذأي، لكي بآلا إىل صعد اذاومل. ميذه تالإىلء اج

 .بآلالدى 

ولكن . اها، قد فحصنازعجتنأليت ا ميانإلاصة باخلا سئلةألا كل نإ
: ٢يع ( وحده ميان اإلن علىالدينونة، لن ندا كرسي مامأ اننأ نتذكر نأ اعلين

 ميان اإلن علىا سنداننأل ؛ناتد أو  لن تفحصاتنانت حيا لو كا، كم)٢٤
 إذاحنن نتربر . ةاحليا، لكي ندقق يف ميانإلا ندقق يف نأ اة، ولذلك عليناحلياو
ولكن .  غري صحيحامهن كالا كإذان اوند. ناة صحيحاحلياو ميان اإلناك

حد ا على وإمناة، واحلياو ميان اإل:ثننيالا على انوالذين لن يدالبعض ايوجد 
 اته ينقصهان حيف، وليس ألاحنرا مياناإليف  ناكوذلك إذا ثنني، الامن 
 بسبب إمنام، وإميانون ليس بسبب البعض سوف يداو. حلسنةالسرية ا
ن، ا سليملامثأ تعبر عنه اي هذرأيو.  هدفةً بالا حياشوا عمألم، احي
لذي يفتخر امن " لذي نعتمدهاة احليا سلوبأوملعرفة، او ميان اإل تشرحاعندم

، )٩: ٢٠ أم("  خطيةكمة وهو بالاحملا يقف يف نألنقي، ومن ميكنه ابقلبه 
خلطية، وهي ا، ورافكألالقلب، ويعين الفرق بني الفريقني، هو الفرق بني او

ليت املعرفة، ا من مل يتنجس بالَّإلنقي ا لذي يفتخر بقلبها ومن .لاعمألاتعين 



 ٤٥

ن ا مل يتنجس بيأ، )٢٠: ٦يت ١(  معرفةًاً كذبىدعتلذي يتقدم الزور؟ وم
 نأ ا شئنإذالعملي؟ فالتطبيق ا مل خيطئ يف يلذا يأ خطية، نه بالإويقول 

 نأ أو ة،احليا يف هذه ا وننسى سلوكننإلميابا تم نأ ا جيب علينخنلص، فال
 أساسنه على أ، ونؤمن عي، وندركا نرنأ اعلين.  وحدهانثق يف سلوكن

 .لعكسال انن أو لغبطة،ال ا ونناحتنا سأ تربنأ امإثنني الا

 ليت الاملخيفة، والبشعة وا اياخلطافقط  ليست ان عليهاليت ندا مورألاو
لفكر، بل ا اياة، وخطاحليا ايا، وهي خط)٣: ٥ أف( ائهامسأ نذكر نأجيوز 
 إىل اًلرسول يضع جنبا جيعل ا، وهو ممهيةأ س بالالنامة ا عا يعتربهاياخط

 لبعض بالاد ليت تعترب عنانوية الثا خرىألاولقبيحة، املستترة، وا اياخلطاجنب 
 سقون، والا ف والناوثألا عبدة ة، والالزنا ، الا تضلوال" يقول؟ اذاوم. قيمة
 سكريون، عون، والا طمرقون، والا سلذكور، والا جعوامض بونون، والأم
 ترون، مع هذه اوكم .)٩: ٦كو ١( "تالسموايرثون ملكوت  مون،ا شتوال
لسكر ارة، يضع العها ولفسق،املثلية، واجلنسية البشعة، مثل ا اياخلطا
 لن اننأ ضئيل، ولذلك لكي ندرك ثريأتت ا تعترب ذايالشتيمة، وهي خطاو
مللكوت، بل بسبب هذه البشعة فقط، سوف حنرم من ا اياخلطان عن اند
 خنطف، أو  نسكر،و أ نشتم،نأ ا جيب علينلذلك ال. ليت تعترب ضئيلةا اياخلطا

 .)١(لنياون ضنك ، حىت الأ خطيء شيأنفعل  أو نسرق،أو 

                                           
نه غري مذنب، إ اغلبنا يعرف داخليا، ويف ضمريه، إن"أورجيينوس يقول ١٠- ٩: ٦يف شرح كورنثوس االوىل) ١(

 p ,١٩٠٨ ,١x.J.T.S" فيهاتأمث قد أكون أن أخشىنا نفسي أما بالنسبة لباقي اخلطايا، فأ، الرذائلومل يرتكب هذه 
من منا ال يشعر يف قلبه  " ١٠ - ٩: ٦كورنثوس ١ عن أورجيينوس، يقول العالمة )٣: ٢٠( ويف شرح ارميا.  ٣٦٧
 هذه اخلطايا الصغرية يعاقبنا إن شرب اخلمر بدون اعتدال، وبال حكمة؟ من منا برئ من السرقة؟ ويف احلقيقة بأنه

 وحسب تدبري Mysteryلرذائل اخلطرية، ولكن عقاب هذه اخلطايا الصغرية يتم سريا اهللا عليها كما يعاقب على ا
 مل يفهموا ألم، وهؤالء قد خيدعون، ويفقدون الرجاء؛ األمورإهلي ال يفهمه العامة من املؤمنني الذين جيهلون هذه 

 ". عقاب اهللا وكلمات الدينونة القاسية هي دواء وليست قصاصإن



 ٤٦

، ا تذكرهنأ، عليك ميانإلانون اصة بقا خسئلةأ يأن لديك ا كإذا  
 .راسفألالتفصيل من ا باوسوف جنيب عنه

 لدم؟النفس هي ا هل :ديونيسيوس

، ويف اس هنالنا بعض نإ - مورألاب ةرايد عن تكلمأ انأو -حظت  لقد ال:أورجيينوس
 جزةًاة تكون عاحليا من هذه النفس بعد خروجها نأورة، يتوهم اا كنامألا

 الرد على هذا إىل ضطررتاجلسد، وقد القرب يف ا تظل يف اأولشعور، اعن 
لذي ا Celer، وسيللر خرآلاقليدس اوبت هريا وبشدة ج، يكل قوةرأيلا

نصرف أملوضوع كليةً، واترك ا نأ فضلت نينأ بشدة حىت جبتأخلفه، وقد 
ملوضوع، اقش ا نننألتعليم طلب امة اجل كرأولكن من . خرآن ا مكإىل
هللا بصيغة ا مامأو، امنامأقليدس نفسه ا هريأبرأو هو، ا على صيغة كتبهاتفقناو
 .اعلنهأليت ا رثوذكسيةألاف اعترالا

حملبوب، ا ديونيسيوس الينإلذي وجهه ال السؤاجه نفس انيةً نواومرةً ث  
ملوضوع من ابصة اخلالفقرة احدد أ، وسوف بةاجإلا إىل ا يضطرناوهو م

، خرىأت ا من فقراسبها ينا ومزعجتهمأليت الفقرة املقدس، وهي اب الكتا
 سئلةألاهللا سوف جنيب على ا، وبقوة ائشي حنذف اننأحد أ يظن حىت ال

 ا هذ."لدم ا كل حي يف نفس " :م هياهتمالالفقرة موضع ا. حسب طلبهم
حترس اللحم، اس مع لنفا كلأت ال " أيضاًو. لذين مل يفهموها زعجألنص قد ا

، )٢٣: ١٢ تث - ١١: ١٧ ال( "لدمالنفس مع ا كلأفتلدم، ا كلأت لنفسك حىت ال
لنصوص ا و.بقالسالنص ا من كثرألبعض ا يزعج خريألالنص ا ا هذاورمب
من . لدما يؤكل النفس عندما كلأ يألنقطة، اتتحدث عن نفس   الخرىألا
ة، هليإلات الكلماءة اونة لقرملعايت لطلب حييت، وعلى قدر فهمي ومع صالان



 ٤٧

 يرةًا مغاًرافكأ ا تقبل عقولن، حىت ال)١( معونةإىلج اة حنتهليإلا ا نقرا عندماننأل
طلق ت" ةحملسوساغري "الكائنات  نأ هي اليت وجداية ساسألالنقطة او. للحق
 نأل على ذلك املثا، و"حملسوسا"ليت تطلق على ا ءامسألا نفس اعليه
 أو خلية،الداة احلياطلق على  ي،نسانإلاملنظور من انب اجلا وهو ،حملسوسا
 نيإنسان نهأب نسانإلاملقدس يصف اب الكتا جيعل اخلي، وهو مالدا نسانإلا
 سرأُ"، و"اً فيوماًخلي يتجدد يومالدارجي يفىن، فاخلا انإنسانن ان كإو"
 نا، وهذ)٢٢: ٧ رو - ١٦: ٤كو ٢( "خليالدا نسانإلاهللا حسب اموس ابن
 نأدي اعتقائله، وان من رسا يف كل مكايزمهالرسول متان، يوضح انسانإلا
ك ا هننأ دركأ نهألني، نسانإلا عبر عن إمنالفكرة، والرسول مل خيترع هذه ا

 نألبعض ا يتصور ا، مثلماء فهمهاملقدسة، يسا راسفألات يف الفقرابعض 
 نأ بعد ا سيم دون هدف مقصود، الائهاجزأخلليقة تتكرر بعض اقصة 

 من اًباهللا تراخذ أو": أ، ونقرنسانإلا خلق إىلية البدالقصة يف ا رتاشأ
 مألبعض هو الذي يقع فيه ا أخلطاو، )٧: ٢تك ( "نسانإلا، وكون رضألا

لقصة يف ا اليهإ رتاشأليت اهللا ا هو صورة نساينإلاجلسد ا نأيتصورون 
 له نأ أو ،إنساينه شكل هللا لا نأ اويستنتجون من هذ ،)٢٦: ١تك (ية البدا

 من بركَّهللا مان أنتصور  أو اذنني حىت ننطق ا جما لسناولكنن. اً بشرياًجسد
 يأهللا، ا على صورة نسانإلان أ وضيع، وخرآلاومٍ، ا ساحدمهأعنصرين، 

نأ أو مٍ، وعنصر وضيع،اب من عنصر سملركَّاهللا الق على نفس تكوين خ 
لعنصر اجلسد، وليس ا يألوضيع فقط، اصر لعنا هي نسانإلاهللا يف اصورة 

لتفكري، امعني ميلكون دقة ا سإىلج ا وحتتاًط دقيقة جدالنقاهذه . يمالسا
ب،  للكاللقدسا طرحت نينأبم أُ لذين يسمعونين، حىت الار حذِّأولذلك 

                                           
 .٢: ٢ عظة على حزقيال ." بشكل صحيحاألسفاربدون النعمة والصالة، ال ميكن فهم ": وسأورجيينيقول ) ١(



 ٤٨

 لذين الاب، هم لكالالذين ينبحون مثل او.  ختجلليت الا للنفوس يأ
 مثل الَّإ يتصرفون ذ، والالشالسلوك ا، ولزناا  يفالَّإ يءيفكرون يف ش

. تالقدسالقي بأ نأ جيوز ء ال هؤالمامأو، اهاياليت تنهش ضحاب لكالا
 نينأبم ا جيعلونين عرضةً لالن الأ نآلالذين يسمعونين ار حذِّأوكذلك 

رقني الغا مامأء، ار حكما مثل جتا جنمعهنأول اليت حنالية الغاهر اجلوا بلقيتأ
 نأعتقد ا نينإ. )٦: ٧مت ( زيرا خنمأبلذين يوصفون اجلسد، وانس يف د
ولون ا حية، والاحليا لاوحأم، ويتمرغون يف الدوالذين ينحدرون على اس النا
ء حد من هؤالاة، كل واسة حيارة وقدا يف طها يعيشونأ ا جيربونأملرة اب

لية، الغاهر اوجلاجر يبحث عن ا بتشبهأهللا ان ملكوت ا كإذاخلرتير، فايتشبه ب
لتعب اوهو  ،اً مثنالية، ودفعت فيهالغادرة والناهر اجلوا قد وجدت هذه انأو
ت، اللذاليت تعشق النفوس ا مامأ همتطرحفإذا لنوم، ا، وعدم قارهإلاو
 بدوري، اًحسب مذنبأُ سوف نينإفسة، النجاجلسد وارقني يف دنس الغاو
 ، واللئلآلازير على اخلناحتصل  اوعندم. زيراخلنا مامأهر اجلوا بلقيتأ نينأل

ليت الشريرة، ا لاقوألاب امهاقدأ حتت ا، تدوسهائق وقيمتهالفا اهلاتدرك مج
 حتت لئلآلا يدوسون فقط على لصحيحة، وهم الا مورألاع ضد اتذ
 .اًربإ اًربإ وميزقوم لئلآلا عطوهمألذين ا إىل، بل يلتفتون مهماقدأ

 للتجديد،  فيكم قدرةًنأ ا تتعلمونأ اقبلوا، وادو، جتدليكمإ توسلأ  
 نسانإلالكلب، وهي ا وشكل .لنجسةالنفس ا يأخلرتير، ا صورة ان ختلعوأو
 نسانإلابني، فالثعا نتجدد عن صورة نأملمكن اومن . لذي ينبح ويشتما
 "عيافألا دوالأ " مإلبعض احلية، ولذلك قيل عن ا أو نالثعبالشرير يشبه ا
بني، الثعا صورة نللتجديد م قوة ان فينأ بكادرإلا ار لن توفإذا ف)٣٣: ٢٣مت (
لتجديد متوقف ا ا هذنألرسول ا نتعلم من نأ اب، فعلينلكالازير، واخلناو

 تلك إىللرب ونتجدد افنحن بوجه مكشوف، نرى جمد ": وهو يقول. اعلين



 ٤٩

ء ا جلكلمةَان إبح، فالنالكلب ا كنت مثل إذاف. )١٨: ٣كو ٢( "الصورة عينها
 لكلمةَان إ، فاًن كنت جنسإ، وإنسان إىل جيددك، وحيولك من كلب لكي
لكلمة وتتحول اجٍ، لكي تتجدد على صورة  لعالخضعكأو نفسك إىلء اج

لذي الكلمة ا، ومسعت عن اً مفترساًنا كنت حيوإذاو. إنسان إىلمن خرتير 
حيةً،   بعدىلكلمة لن تدعا دةارإبنك إ بشر، فإىلت اناحليوا ويغير نسأيست
 مأبلوصف ا ا هذالذين مسعوالصعب على ان من اولو ك. عٍافأ نسل وال
 ملخلص قد طلب منهمان اكما  يف نفوسهم من شرور، ا بسبب معٍافأ دوالأ
 لست نتألتوبة ا، وبعد )٨: ٣ مت - ٨: ٣لو ( "لتوبةا تليق باًرا مثا يصنعونأ"

  .عٍافأ نسل حيةً، وال

 نسانإلانت نفس ا كا مإذا ونبحث نسانإلا نتكلم عن اننأ املاوط  
لتعليم ا نتكلم عن نأ املوضوع يتطلب منا ا هذنأ املالدم، وطاليست 

 الَّأ رجوكمأخلفية، ا قاعمألا بعض إىل ندخل ا جعلنا ماني، وهذإنسانب
 أو ب،ت للكالالقدسازير، واخلنا مامأ لئلآلا لقيتأ نينأبم أُجتعلوين 

. ةاحليا يف شجرة اً نصيباهايإ امعطي أو  للحية،ةهليإلا مورألالتخلي عن ا
لغضب، ار، الشجالشر، ا اطرحوا، ا جتددوقولألذنب، ا الين هذا ينولكي ال

م يف انقسا حيدث بينكم  النأ رجوأو، )٢٨: ٣كول ( رأيلام انقساجلدل، ا
 .)١٠: ١كو ١(اً حدا واًرأي، واًحدا واًملستقبل، بل يكون لكم فكرا

خجل، أ جيعلين أيضاًم لكالاخجل، ولكن عدم أعلين م جيلكالا نإ  
 حرمت نينأبم أُ ، لئالتكلمألتعليم ام لذين يستحقون كالاجل أولكن من 

م، لكالا يف ترددأ انأملستحقني ا بسبب غري .هللا من كلمة لذين يفهمونا
 لقيتأ نينإل عين ا يق، وحىت الاليت ذكرابقة السا باسبألاولنفس 

 مييز نأ يسوع بأدن القد ك. زيرا للخنلئلآلاوب، ت للكالالقدسا
ن ا يتبعونه كوللذين ال. رجاخلالذين من اخل، والدالذين من امعني السا



 ٥٠

 ا دخلو الذينيأخل، الداله للذين يف ا فقد قلامثألا شرح امأ، لامثأبيتكلم 
رج، اخلاء يف البقا و.)٣٦: ١٣ مت - ١١: ٤مر ( معه البيت، لكي جيلسوامعه 
للذين هم ا دينأ اذامل": لرسول بقولها ليهإ راشألبيت له معىن سري ادخول و

لذين هم من ارج، ولذلك اطئ هو خا كل خ؟)١٢: ٥كو ١( "رجاخلامن 
، ويدخلون اًرجا خيء، لعلهم يتركون كل شلامثألاء يسمعون رج، هؤالاخ
 اً حقيقياًلبيت يصبح تلميذالذي يدخل ا نألسري، هو املعىن ا و.لبيتا

ةً اة حياحليالكنيسة، وائد ات بعقالتمسك بثبالبيت يكون باللمسيح، ودخول 
ت ارج كلماخلاخل والدا نأ ا يوضح لنالكنيسة، وهذامقدسةً حسب تعليم 

رجي، اخلا نسانإلام عن لكالا ا يشرح لناين روحية فقط، وهو ما معاهل
 .خليالدا نسانإلاو

لذين ا داعدإ ا قصدت ليتالطويلة، املقدمة اتم بعد هذه رأيلقد   
لنقطة اقتربت من ا ا كلمنينأل ؛ملكالا متردد يف انأحلقيقة ايسمعونين، ويف 

؟ ا هو هديف من هذافم. ملكالا ؤجلأ نفسي جدأ، اشرحها نأ ريدأليت ا
 .لذين يسمعونيناشفي نفوس ام بدقة، لكي لكالا داعدإ

، ومل )٦: ١تك ( هللا على صورة والًأ نسانإلا، خلق نسانإلاعند خلق   
هللا ليس الذي خلق على صورة اف. ديا عنصر ميأ نسانإلا ايكن يف هذ

هللا خنلق ال اوق": لتكوين بقولها يعبر عنه سفر ادة، وهو ما من ماًمصنوع
، مل نسانَإلا ُهللا خلق ا، فعندم)٢٧ - ٢٦: ١تك ( "ا كشبهنا على صورتننسانإلا
ملرحلة ا يف امأ. بالتراخذ أنية الثاملرحلة ا يف إمناوملرحلة، ا يف هذه اًبا ترخذأي
هللا تفوق ا صورة نأ ارناعتبالصورة، وال واملثاخللق حسب ان ا، فقد كوىلألا

 أيضاًلرسول ا موسى فقط، بل ا يشهد هلحمسوس، ال أو ديا هو ماكل م
 نسانإلا البسوا، ولهاعمألعتيق مع كل ا نسانإلا اخلعوا": تالكلماذه 

 ايف هذ. )٩: ٣كول ( "لقهاملعرفة حسب صورة خالذي يتجدد باديد، جلا
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 نفس كل نإملقدسة ا راسفألا تقول اذاومل. نيإنسان فيه ا منحدا، كل وراطإلا
 نسانإلا نأ ا سهل، فكما هذه مشكلة كُربى، ولكن حلهئن حي يف دمه؟اك
حية لروا ءاعضألا أيضاً اهكذ خلي،الدا نسانإلاسم ارجي له نفس اخلا
 كل عضو حمسوس حيمل نأحملسوسة، حىت ا ءاعضألا ءامسأ نفس اخلية هلالدا
 .)١(حملسوساخلي غري الدالعضو الذي حيمله اسم الات اذ

 ا، كمأيضاًن اخلي له عينالدا نسانإلان، وارجي له عيناخلا نسانإلا  
 لعيننيا إىل يشري  الا، وهذ)٣: ١٢مز ( "ملوتا نوم مانأ  عيين لئالنرأ":قيل
 هو يف ا مإىل إمنالطبيعي، واملوت ا جلسد، والا نوم إىل حملسوستني، والا
وحفظ وصية . )٨: ١٨مز (" لعيننيا تضيء لربِا وصيةُ ": قيلاكم. خلالدا
 اد قدرتناة تزدهليإلالوصية ا حبفظ إمناجلسدي، وا رابصإلا قوة ا مينحنلرب الا
فتح أ" ترى بوضوح شديدخلية الدا اوعيونن. لروحيةالرؤية العقلية على ا

 ا عيونننأ يعين  الا، وهذ)١٨: ١١٩مز ( "ئب من شريعتكا عجرىأفعيين، 
ب احلجالذي يرفع اويسوع وحده هو . لعقلاب، بل يعين عيين ا حجاعليه
 .اهأسرار، وندرك راسفألالعينني، لكي نفهم اتني اعن ه

من له  "ضاًأي ناذنأخلي له الدا نسانإلا، وناذنأرجي له اخلا نسانإلا  
نت ات كالكلما هذه الذين مسعوا، وكل )١٥: ١١مت ( " للسمع، فليسمعذنأ

لكل يف تنقية اهرة للسمع، ولكن مل ينجح ا ظءاعضأكحملسوسة ا نذاآلاهلم 
ملخلوق ا انناقع ليست من كيالواخلية يف الدا ذنُألاو. خليةالدا نذاآلا
حملسوسة ا نذاآلان وال. اتن هي جزء من طبيعارجية وحدهاخلا اننآذالطبيعي، ا

ن، العميا ايهأ انظروالصم وا ايهأ امسعوا": لنيبا، يقول اهي جزء من طبيعتن

                                           
: ٧، ضد كلسوس " اجلسد من اخلارج، تعطى للنفس من الداخلأعضاء أمساء إن": أورجيينوسيقول العالمة ) ١(

 .٨: ٣ عظة على حزقيال - ٩ ، ١: ١ املبادئ - ٣٤
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هللا ادم؟ وحىت عبيد ا سالَّإن العميا عبيدي، ومن هم الَّإلصم امن هم 
 نأ ا، وعلينانفسنأ جنلبه على الصمم هو ماو. )١٨: ٤٢ش أ( "نالطبيعة عمياب

 .ا مجيعا سوف يؤثر يف فهمننهأل قولهأ ا مإىلننتبه 

 هو اخلي، لكي ندرك مالدا نسانإلا نتكلم عن نألضروري امن   
 يعلن ا حسبمانفسنأ على الذين جنلب هذا حنن اننإفلصمم، ا ابناصأ إذا. دمه
لكذب، حيل ا با، تكلمواوئخطالرحم الرحم، ومن ا من اة تغربواخلطا": لنيبا

 تسمع صوت ليت الاء الصما صلةألا مثل حلية،ا حيل على الغضب كماعليهم 
 .قينيا للراننآذا نفتح ا حنن عندما ومسئوليتن."قينيالرا

لعطرة من ائحة الراز بني نف يشم به، وبه مييأخلي له الدا نسانإلا  
حلسنة للرب، ائحة الراز بني نف جيعله مييأخلي له الدا نسانإلالكريهة، ائحة الرا
نتم أ":لا قاحللوة، عندمائحة الرالرسول ا امنوقد علَّ. لكريهةا اياخلطائحة اور
لذين يهلكون، الذين خيلصون وان، عند الذكية هللا يف كل مكاملسيح ائحة ار

. )١٦ - ١٥: ٢كو ٢( "ةاة حليائحة حيائحة موت ملوت، وللبعض راللبعض ر
ئحة ا نسري لرثركإيف ": ورشليمأت النشيد على فم بنان يف اويقول سليم

لكريهة ائحة الرالذكية، من ائحة الرا انوفنأبز  منياننأ ا، وكم)٤: ١نش ( "عطرك
لرب ائحة اخلي يوجد متييز بني رالدا نسانإلا يف ات، هكذاحملسوسامل ايف ع
 الَّإ حيدث  الالكريهة، وهذا اياخلطائحة الرسول، ورا اليهإ راشأليت الذكية ا

لكريهة؟ ا اياخلطائحة ا ر هياوم. لشم لديهم يف صحة جيدةاسة اللذين ح
 "ويتارت كريهة وعفنة بسبب غباجروحي ص": اليت يقول عنها تلك ليستأ
 .)٥: ٣٧مز (

خلي له تذوق الدا نسانإلاسة تذوق، وارجي له حاخلا نسانإلا  
: ٢بط ١ - ٨: ٣٣مز ( "لربا طيبأ ا مانظروا واذوقو": لذي قيل عنهاروحي، و

٣(. 
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سة اخلي له حالدا نسانإلا منظورة، و ملسٍسةُارجي له حاخلا نسانإلا  
دب ثوب  ملست هالدم عندمازفة ا نةأملرا التهاليت ناللمسة املس، وهي 

للمس اسة املسيح حباد ملست ق، و)٣٢ - ٢٩: ٥ مر - ٤٦ - ٤٥: ٨لو (يسوع 
 بطرس فقد امأ، "من ملسين؟": حلقيقة بقولهالروحية، وقد شهد يسوع هلذه ا
 نأد تصور بطرس ق تقول من ملسين؟، ونتأومحونك، اع يزجلموا: ل لهاق
للمس اسة ا، وليس حبيديهمأبلذين يلمسونه املسيح هم الذين يزمحون ا
 مألحلقيقة، امحون يسوع مل يلمسوه يف الذين يزا نأ يظهر اوهكذ. لروحيةا

ة، يهلإلاللمسة ا ان هلاليت كالدم، ازفة النا ةأملرا اعدام. ميانإلامل يلمسوه ب
للمس اسة ا ملسته حباوأل .ليت ملست يسوع، وشفيتا اوهي وحده

لذي امن ":هلية، ولذلك يقولإلا الروحية، خرجت قوة من يسوع عند ملستها
لروحية اللمس اسة اوعن ح".  خرجت مين قوةًنأ شعرت ينألملسين؟ 

وذه ، )١: ١يو ١( "ةاحليا من جهة كلمة ايدينأوملسته ": اة، يقول يوحنهليإلا
مز ( "ئيةارفع يدي ذبيحة مس ":اليت قيل عنها، ودايأ ا لديننأ الصورة يظهِر لنا

ملقصود، ويدي نفسي مسترخية، وغري اجلسد هو ا، فليس رفع يدي )٢: ١٤
. ئيةاملسالذبيحة ا تقدمي ملقدسة، حىت يتحقق فعالاحلة الصا لاعمألابمرفوعة 

 جتعل قدميك ال": ئالًا قان عنها سليميناوصأليت اولدي قدمني روحيني،و
 .)٢٣: ٣ أم( "ناتعثر

لذي ا معىن عند  بالنهأوكمعة يوجد نص غريب، يبدو اجلاويف سفر   
قل يف العالرجل اعيين ": معةاجلاحلكيم يقول سفر ا نسانإلا يفهم، فعن ال
 له وةًاس غبالنا كثرأ حىت إنسان كل نإ؟ سأر يأ، يف )١٤: ٢ اج( "سهأر
 ان تكلمت عنهماللتان العيناحلكيم له ا نسانإلا، ولكن سهأرن يف اعين
 يأحلكيم، ا سأرن يف العينان اتا، هالوصية تنريمها نإن قيل اللتا، واًبقاس
لرسول، ا يقول ا، كم)٣: ١١كو ١( ملسيحا كل رجل هو سأرن ملسيح، ألا
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 .ملسيحا هي كادرإلاسة اوح

 ءاحشأ يأ، يف )١٩: ٤ أر( " توجعينئياحشأئي، احشأ" :ارميايقول   
ليت ا، وهي تلك اًملأ اليت نشعر حنن فيها ءاحشألا؟ يف هذه ملأيت ارميان اك

س احلوا يأ، ءاحشألا مآلابملقصود ا ا، وهذ)١٩: ٤غل ( سالناتتمخض وتلد 
  .هرةالظاس احلوالقلب، وليس الروحية، ا

 ايشبهه ا ما لوجدناهاملنأتجلسد ، لو اهرة من الظا غري ءاجزألاوحىت   
  توخبين بغضبك، والرب ال اي" النفس، ولكن بصورة غري حلمية طبعايف 

مي قد ان عظرب أل اشفيين يا ضعيف، ينألرب  ارمحين ياتؤدبين بسخطك، 
خلي الدانه اضطربت؟ كياليت الين ام ا هي عظاوم. )٣ - ٢: ٦مز( "ضطربتا

شفي هذه  ي أنلربا جيعله يطلب من ات عقله، وهو مالنفس وثباكله يف 
 هي اوم. )٧: ١٤٠مز( "جلحيما تبعثرت عند امناعظ ":اليت قيل عنهام، العظا
طئ وسقوطه حتت اخلا املنأت هي بةاجإلاجلحيم؟ اليت تبعثرت عند ام العظا
 نإ نقول نأ ا ميكنننسانإلا اوعن هذ. لشراملوت وادة اخلطية، وسيادة اسي
رب من  ا تقول ياهمي كلاعظ": أيضاًملزمور اويقول . مه تبعثرتاعظ

 امأهللا وتتحدث معه، اليت ترى اهي م العظاهذه . )١٠: ٣٤مز ( "يشبهك؟
لطبية، املهن الذين يعملون يف ا يعلم ا تشعر، كمحملسوسة، فهي الام العظا

رب من يشبهك؟ هذه  امي تقول ياكل عظ" يقول  الاًماومن يرى عظ
 .خليالدا نسانإلام ام، هي عظالعظا

 من فقدمت امسعوين يا":  هو مكتوباخلي له قلب، كمالدا ننساإلاو  
، لذلك دهماجسأء هلم قلوب حلمية كجزء من ، هؤال)١٢: ٤٦ أش( "قلوبكم
لعقلية، ونتيجةً اته ا حيإنسانٌ يهمل الذي فقدوه، ولكن عندما هو اليس هذ

لشلل، ويكون كمن فقد قلبه، التفكري باب قدرته على ا، تصلامهإلا اهلذ
".  من فقدمت قلوبكمامسعوين يا": تالكلما قيلت هذه نسانإلا ا مثل هذإىلو
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لشعور ا، ف)٣: ١٠مت ( "ةا حمصمرؤؤسكحىت شعور و": أيضاًلقد قيل 
ملعىن ا هللا، حسب ا نذيرنسانإلاليت جتعل ائل الفضا هي املقصودة هنا
ملنظور يف احملسوسة للجسد ا ءاعضألا كل ا يصبح لديناوهكذ. لروحيا
حملسوسة ا ءاعضألالدم خيتلف عن ا نأ تشك يف خلي، ولذلك الالدا نسانإلا
. ءاعضألاقي ا خيتلف عن بلدم الاخلي، فالدا نسانإلا يف ابلها يقا ماليت هلا
لدم ا بأيضاًملقصود اخلي، وهو الدا نسانإلاليت ختص اة احليالدم، هو قوة اف
: ٩تك ( "طلبه منكمألنفوس اودم ":  قيلاطئة حسبماخلالنفس الذي تسكبه ا

طلب اسوف ": أيضاً ويقول ."دم نفوسكم "إمنا، و"دمكم"، وهو مل يقل )٥
ة؟ الرعاهللا من ا لذي سيطلبهالدم ا هو نوع اوم .)٦: ٣٣حز ( "ةالرعادمكم من 

لغيب يهلك، ا قلب نإ قيل ا؟ وكمةاخلطالذي سيسكب من ا ذلك ليسأ
لدم، ا عن أيضاًل ا يقا هكذ،"ن فقدمت قلوبكم مامسعوين يا": اشرنأ اوكم
 دركأ اذإو. لنفساحليوية يف القوة الذي سيسفك هو الدم ا نأملقصود هو او
نب اجلا انه يف هذأخلي، والدا نسانإلا ختص األنفس، الون عن الذين يسا
 نأء اشتهايل ": لرسولاملقصود من قول ا اهمن، لفَ"هللاصورة " خلفي توجدا
 نسانإلامة القيا، وقبل )٢٣: ١يف( "اً جدفضلأك املسيح، ذا مع كونأونطلق ا
 ينطلق نأ فضلألاولذلك من . ملسيح يف نفسها مع املسيح، وحييار هو مع البا
لقرب مع النفس تظل يف ان ائع بالشاد اعتقالا امأ. ملسيحا ليكون مع نسانإلا
 تستريح يف هللا، والا تستريح يف فردوس جلسد، والا مل تترك األجلسد، ا

نه ليس من أ رانكإ إىللغريب يؤدي التعليم ا اهذف، )٢٣: ١٦لو ( هيمابرإحضن 
لدم النفس يف انت ا لو كنهألملسيح؛ ا منوت، وننطلق ونكون مع نأ فضلألا

لقرب، املسيح، بل يف ا يكون مع ت الا مإذا نسانإلان إحلريف، فاملعىن احسب 
هللا، اسب كلمة دي، وحاعتقاملسيح؟ ولكن حسب انه مع إل افكيف يق

 نأليت تستطيع اهي  جلسد،العرق وا وباتعألارق ا تفنأليت تطلب النفس ا
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ل اجلسد تنارق ا تفا عندماأل، )٢٩: ٢لو ( "مطلق عبدك بسالأرب  اي": تقول
 نتأ امأ" هيمابرإ فهمته نفس ا هو ماوهذ. ملسيحام وتستريح مع لسالا

 إىللقد مضى . )١٥ :١٥ تك( "ةحلا بعد شيخوخة صئكابآم مع فتمضي بسال
 اآلب إىلحين ركبيت أ": لرسولال عنهم بولس الذين قا؟ هم آباء يأ، ئهابآ
رون اق هنطالاملعىن قيل عن ا، ونفس )١٤: ٣ف أ( "بوةألذي منه تؤخذ كل ا
د اجلهاهد الذي جار البا نسانإلامعة عن اجلا قيل يف أيضاً. )٢٩: ٢٠عدد(
: ٤جا ( "اً خيرج ليصري ملكسرىألامن بيت " نهإحنلت قيود جسده، احلسن وا

ن  ألاًئماحلق، ومستعد داملوت يف سبيل ا بأرضى جيعلين ا هو ماوهذ. )١٤
ن، الصلبا أو لوحوش،ا احضروا إذا و،ملوتالذي يدعى اك احتقر ذأ
جلسد، اخرج من ا، سوف موتأ نأنه مبجرد أعلم أ انأت، فابالعذاو
 يف ادمنان نئن مأرع، وان نصأهد، وا جننأ املسيح، لذلك علينا مع ستريحأو
 اننأل إمناجلسد، والقرب مع ا سوف نظل يف اننأل، ليس )٢،٤: ٥كو ٢( جلسدا

ين، ا روحخرآ جسد إىل اجلسد، وسوف يتحول جسدناسوف نتحرر من 
 يف ادمنا نئن مملسيح، فكيف الا نكون مع نأئي هو النها ان مصرينان كإف
 ؟جلسدا

، اًخرأ اًسقفأ دميتريوس، ومعه أيضاًء ايلبس، وج فسقفألا دخل اهن
 .لنفسا عن خلود ا علِّمنورجيينوسأ خألا ايهأ: ورجيينوسل ألاوق

ستنتج القد . خرىأية مشكلة ادميتريوس سوف تكون بد اآلب حظة مالنإ :أورجيينوس
وقبل . لدة، وميتةالنفس خا نأحظيت هي ومال. لدةٌا خلنفسا نإ ا قلناننأ
سوف . ملوتاملختلفة لكلمة اين املعا حندد نأ ال، علينالسؤا الى هذ عبةاجإلا
ملختلفة ا انيها معإمنانية، واليونالفلسفة انة باستعالا بدون انيهاشرح معأ
، فيضيف راسفألابعلم مين ا يوجد من هو اة، ورمبهليإلا راسفألاملوجودة يف ا
 املوت، فماين لكلمة اثة مع ثالدركأ انأضر احلالوقت ايف . خرىألاين املعا
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ن ميوت أ هللا، ونسانإلا ا حيينألرسول بولس ميكن احسب  ين؟املعاهي هذه 
 ميوت عن إنسان. اً حقركاوت هو موت مبملا اهذ. )٢: ٦رو(خلطية اعن 
ته الذي ماملوت ا امأو"  هو مكتوباته ريب، كمالذي ماملوت اخلطية، هو ا

 نإلذي قيل عنه ا، وهو خرآع ويوجد نو. )١٠: ٦رو( "ته للخطيةافقد م
 "ليت ختطئ متوتالنفس ا": تب عنهلذي كُالنسبة هللا، وهو ا ميوت بنسانإلا
، الذي نعرفه مجيعام العاملعىن املوت، وهو ا من اًلثا ثاًعرف نوعأ، و)٤: ١٨حز (
هيم حنو ابرإش اوع" جلسد ميوتونالذين ينفصلون عن ا نإلذي قيل عنه او
 .)٥: ٥تك ( "تاثني سنة، ومئة وثالام

 ا نبني منألضروري ا من صبحأ للموت، عانوأثة  ثالان لدينا كإذاف  
ين املعا، وهل تنطبق اهاليت ذكرناين املعالدة يف ضوء النفس خانت ا كإذا
 . فقطا بعضهمأملوت، اصة باخلا اثة كلهلثالا

، هو قيخالألال حنالالالبشر باب ا يصا، عندمقيخالألاملعىن املوت با  
لنفس، فهي يف ا يؤثر على ملوت الا البشر، ولكن هذام ميوته كل ات عمو
وسيطلب ":  قيلاملوت؟ وهو مان بعد اد كيف ستالَّإولدة، املعىن خا اهذ
 ولكن .لدةاخلنفس املعىن ا ا، حسب هذ)٦: ٩رؤ ( " جيدونهملوت فالاس النا

. ملوتان تت عا مإذا ميتة، ومغبوطة إنسان، نفس كل خرينآلاملعنيني ايف 
لتمت نفسي " لوحيا، ويصلي بأيتنبن ا كام عندماملوت تكلم بلعا اعن هذ
لنفس فيه ا تعترب  للموت، الخرآنب اويوجد ج. )١٠: ٢٣عد ( "رابرألاموت 
 نأ الطبع جيوز لناوب.  نقع فيهلسهر لكي الالقدرة وا منلك اننألدة، رغم اخ

ت أخطأ نإ إمنا، وبدألا إىللنفس، لن ميوت ا ميوت يف نأ ميكن ا منإنقول 
 اًلنفس متوت موتا جيعل ا، وهذ"ليت ختطئ متوتالنفس ا ":لقولا ايتم فيه
ة احليالت ا ناألملوت، الغبطة تصبح عزيزة على ا ثبتت يف نإ، ولكن اًحقيقي

لدة، ابلة للموت، بل خالنفس قا تصبح  البديةألاة احليال ا، وبنوبديةألا



 ٥٨

 ؟)١٦: ٦يت ١( "ملوتالذي له وحده عدم ا"هللا ا لرسول عنا يقول اذاملولكن 
 اوهن. هللالكل، ولكنه مل ميت عن ات عن ا يسوع منألبحث وجدت اوب
 . ميوتهللا الا نأم كيف لكالا شرح الدين

 تعتمد على األ اخذهأن نأ ا، وعلينبديةألاة احليا خذأن نأ ذنإ اعلين  
ة احليا قد وضعت انظر هأ"ا منامأ ا جيعلهإمنا، واهايإ ا يعطينهللا الاف. ادتنارإ
 لاعمألا، ونعمل ايدينأ مند نأ ا، ويف قدرتن)١٥: ٣٠تث ( " وجهكمامأ
 بديةألاة احلياهذه . ا يف نفوسنا، ونستودعهبديةألاة احلياحلة، ونتمسك بالصا

 ضرةٌاة حاحلياهذه . )٦: ١٤ - ٢٥: ١١يو ( "ةاحليا انأ ":لالذي قاملسيح اهي 
لروح ا و.)١٢: ١٣كو ١( لوجه اً وجهامنامأولكن سوف تصبح ل،  يف ظالنآلا

له  يف ظالاننإ ":لذي عنه نقولال، ولظالالذي يشرق يف املسيح اهو وجه 
 نأ على اًدراة قاحليال ن ظالان كإ، و)٢٠: ٤ثي امر( "ممألاسوف نعيش بني 
ل هي رؤية لظالاحلة، فهذه الصا ايالعطالكثري من ا احد منايعطي لكل و

 على عرش، الساجلنود جا رب ىأر اص عندماء بشكل خاشعيأى، وموس
لبطن ان تتكون يف أقبل ":  بقولها يعنيهارميأن اليت كال لظالاوهي نفس 

 ىأر ال عندما حزقياهآرليت ا، و"لرحم قدستكا تولد من نأعرفتك، وقبل 
 - ١٥: ١ حز - ٥: ١ أر - ١: ٦ أش(لرهيب السر ا ات يف هذلعجالاروبيم والكا

 اة سوف نعيشها حييأفل، لظالا يف هذه اًهرال ظجلالان ا كإذا، ف)١: ١٠
 اتناحي "نآلاومن . اة نفسهاحلياة، بل يف احليال  نعيش يف ظال الاعندم

 سوف نظهر اتنالذي هو حياملسيح ا يظهر املسيح، ولكن عندمامستترة مع 
 .)٤ - ٣: ٣كو( "داحنن معه يف 

 يأخليمة، ا يف هذه اننألنئن مثقلني،  ة،احليا هذه إىل نسرع نأ اعلين  
 ٦: ٥كو ٢( لرباء عن اجلسد فنحن غربا يف ادمنا ماننألجلسد، ا نسكن يف اننأ

 إذالرب، حىت اضرين مع اجلسد لكي نكون حالغربة عن ا إىلق النشت. )٨، 
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لوحيد، ابنه امل، ومع العالق اهللا خا مع اًحداضرين عنده، نصبح وا حاصرن
د الذي له املسيح، اركني يف يسوع ا، ونكون مبيءن كل شفنخلص م

 .منيآ بدألا إىللقوة او

بن الاو اآلب   لذين معه، عن  ا قفةاسألاوقليدس،  ا مع هري  ورجيينوسأر  انتهى حو ا 
 .يةنسانإلالنفس او



 ٦٠

 بعالرالفصل ا
 ملسيحيار احلوا آداب

مـة  لعالا، ف افسه، قضية قدمية قدم مصر ن     ويلاقألاو تاعاشإلا قضية   نأيبدو   
م اسـتخد الـذين يـسيئون     ا يفهمون، و  لذين ال الشديد من   ا ملهأ يعبر عن    ورجيينوسأ
ـ ارض  أر يقف على    املسيحي، فهو حو  ار  اعدة للحو ا ق ولأته، ولذلك يضع    اراعب ة احلي
ر يـدور   احلوا نأ كادرإء ميكنهم   جلديدة، هؤال اة  احليا الوالذين ن او. ملسيحاجلديدة يف   ا

 ورجيينوسأكن  لو. لكنيسةاثرة يف   املتكاهوتية  لالاخلربة  النفس من   ا اهاتلق ت أسرارحول  
ـ  ان يقع حتت ط   نه معرض أل  أجلديدة، يدرك   اة  احليارض  ألذي يقف على    ا ت ائلة كلم
ـ ا أسرار يعرض   اب، عندم ت للكال القدساة، فهو يرمي ب   هليإلالدينونة  ا جلديـدة  اة  احلي

ر، الشجالشر،  ا اطرحوا،  ا جتددو قولأ"فهم،  لا يرغبون يف    لذين ال ا يفهمون، و  للذين ال 
ـ  "ملستقبلام يف   انقسا حيدث بينكم     ال نأ رجوأو....رأيلام  انقسالغضب،  ا م لكالا، ف

ر شـجرة   ان تصبح مث  لفرصةَ أل الصمت  ا سوف يعطي    الَّإوجب،  الشرح و اضروري، و 
 .ملوتا مغلفةً باليت سوف جتعلهاحلية اة من نصيب احليا

ـ مأ ا، سكتن ت سوف حتدث  اماالا   ندرك قـوة صـيحة      ، وحنن ال  ا تكلمن
 .معنيالساد اعد إ: وهوالأرز، ا بخرآ أمبدك ا، ولكن هن"تالعثرا بد من ال" :ملسيحا

 إعداد السامعني

ـ   ا ءاعـض ألا ءامسأم  استخداقة بني   لعالا ورجيينوسأيشرح   ة اجلـسدية للحي
تم بعـد هـذه     رأيلقد  " ملطلوبةالنقطة  اب على   اجلوا إىل اخلية، لكي يصل من هذ    الدا
شفي أم بدقة لكي  لكالا داعدإ... لذين يسمعونين ا داعدإ اليت قصدت   الطويلة  املقدمة  ا

. را حـو   وضوح بال  لوضوح، وال ا إىللوصول  ار  احلواية  ا وغ ."لذين يسمعونين انفوس  
هويت مج تربوي وال  ا برن إىلج  اليت حتت اية  ساسألاط  النقا هذه من    داعدإلالكن تظل نقطة    
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 .كمتاليت تراسي آملاوز انتجلكي 

 رالكنسية يف حوالسلطة ا

، لكي يتكلم عن    ورجيينوسأين مثل   ا جيلس شخص علم   نأملنظر،  اغريب ذلك    
ـ ية  إميان مورأ عن   الا سؤ سقفألا ليهإ يوجه   نأ، بل   قفةاسألالعقيدة يف حضور    ا ية أساس

مة الرسا نإ تظن   لنقية ال القبطية  الكنيسة  ا اوهن. لنفسا خلودل دميتريوس عن    امثل سؤ 
 ليهإتنسب   أو   لكنيسة،ا يف   يء هو كل ش   سقفألاجتعل   أو   س،النا عن   سقفألا حتجب

ـ ألالغريب كله، وهـو منظـر       اث  التراملنظر غريب على    ا ا هذ اوطبع. لعصمةا  قفةاس
 مييز بني   لذي ال الشرق  ا هو   العقيدة، ولكن هذ  ا مورأحث يف   انيني جيلسون للتب  العلماو
ـ لعربة هي   الروحية،  اخلربة  ال  ا ويف جم  .لروحيةاة  احليارسة  ا يف مم  هنالكاين و العلما ن مب
ـ الار، ف اختبالعقيدة  ا نأ املا وط .نالسلطالذي ميلك   ا وليس من    ،تربخالذي  ا  ر ال اختب

 .رسةاملما من إمنان، والسلطاينبع من 

ـ امة تتـرك    لعالَّا بةاجإومة يجيب،   لعالَّالون، و ا يس قفةاسألاف  ـ  الب  اب مفتوح
ثة يطلب من لثالاملوت اين ا حيدد معاهويت، فهو عندملالار  احلواك يف   اشترضرين لال احلل
 .ا يعرفه هو شخصي الا ما يضيفونأضرين احلا

ـ    ساسألالسلطة  ا نأية  النهاه يف   املفتوح معن اب  الباو   ميـان  اإل نوناية هـي ق
ليت انسية  لكالسلطة  ا، وهو موقف    مورألاليت حتكم على صدق     املقدسة، فهي   ا راسفألاو
، وتتحول  اًما مت الرسويل، فهي بذلك تفقد عمله    التسليم  ا من   علىأ تكون   نأ تستطيع   ال
 .الكنيسة نفسها من مسىأ مؤسسة إىل

 تؤخذ  نأ ميكن   لنفس، ال ا قضية خلود    نأضح  الوات من   ار ب احلوايف حلظة من     
 تؤخـذ  إمنـا ، و "ةاحليا هو   انأ" ملسيحا تقبل قول    نأ ميكن   ليت ال انية  اليونالفلسفة  امن  
 .ورجيينوسأ فعله ا ماشر، وهذاملسيحية بشكل مبالعقيدة ا إىللعودة القضية با



 ٦٢

 تالكلماملضمون قبل ا

لقـوة،  ايزين، مع وحـدة يف      ا متم إهلنيحلديث عن   ا من   ورجيينوسأف  ا خي ال 
ة هليإلالقوة  اف. جلوهراملسيحي، وحدة   اهوت  لالالفترة من   القوة تعين يف تلك     اووحدة  

ر لفظة  احلوا امة مل يستخدم يف هذ    لعالَّاو. حدةاة و إهلي عن طبيعة    الَّإ تصدر   حدة ال الوا
نفـسه يف    لث، هـو  الثالقرن  املسيحي يف   الفكر  ا موقف طبيعي، ف   احد، وهذ اجوهر و 

هويت نفسه، وطبيعة   لالاملوقف  ات، وهو تغيري يقتضيه     املصطلحار يف   بع مع تغي  الرالقرن  ا
 .جلدلا

 اننأه  القرون، فذلك معن  ات قرن من    امصطلح  نقف عند  نأد  لشدياخلطر  امن   
للفظة، هي  انت هذه   ا ك إذا الَّإ نتوقف عند لفظة معينة،      نأ أو   ملضمون بعد، امل ندرك   

وي املـس ا" أو   ،"جلوهرايف   اآلب   حد مع الوا" ، مثل ا منلك غريه  ليت ال الوحيدة  اللفظة  ا
 ".جلوهرا يف بلآل

بع، فمـع   الرالقرن  امعة يف   اجلالكنسية    ا نقذأه  اجتات،  الكلماملضمون قبل   او 
لفرق بني  ا ميلكون يف لغتهم لفظة توضح        ال مأتني  لالا، وجد   ريوسيةألاعد  اد س اشتدا
لشرق، وبـشكل   ا، فلم يعلن    اًن سليم املضمون ك ا يأ،  مإمياولكن  . قنومألاوجلوهر  ا
ـ  نأملمكن  ان من   ا هل ك  .مإميامة  استقامة و  سال كدأطقة، بل   ا هر مأص  اخ وز ا نتج
، وبعد ذلـك    والًأ ميان اإل مةملضمون، وهو سال  ا إىللعودة  اخلطري بدون   املنعطف  ا اهذ
 ت؟الكلما

لبحث عن  ات قبل   الكلمالتمسك ب ار، هو   احلوالذي يهدد   الشديد  اخلطر  ا نإ 
ن ، أل رثوذكـسية ألا يف   ائشـي  ميثل   ر ال احلوا هو مستوى من     املشترك، وهذ املضمون  ا
ـ   اريخ  التاب  استيعالكنسي، و اريخ  التاب  استيعاضمون هو   ملاب  استيعا ه الكنـسي معن
 ندرك كيف نعـيش يف      اننأه  املضمون معن اب  استيعاف. رثوذكسيةألابلصحيح  الوعي  ا

لروح ائمةٌ على   انةٌ ق الروح، فدي احلرف و ا منيز بني    الطويل، وكيف كن  ا ارخينات ت احقب



 ٦٣

 .ائهابنأحلرف يف قتل ا تستخدم نأ ميكن ال

لذين يعيشون  اليت جتعل   الروحي،  النضوج  ات هو مرحلة    الكلماملضمون قبل   ا 
ـ    الوحدة  املسيح، يتمسكون ب  اسة يف   القداة  اجلديدة، حي اة  ايحلا اًحق  الكنسية، وهـو م

ـ  انية  احفظ وحد "حلرف وقوته هو    ان  اع ضد سلط  الصراجيعل   لـصلح  اط  الروح برب
 .)٣: ٤ أفراجع (" ملالكا


