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بينت!وىالانبالحبرالجليلانيافة

والبرارىوكفرالنت!يغدمياطمطراق

المقدسلمجمعوسكرتيرا



!
بيشوىالاتبانيافةالحبرالجليلىبقلم

والبرارىوكفرالشيخدمياطمطراق
المقدسوسكرتيرالمجمع

المسكونيةوالحواراتالعقيدةفىمتنوعةشروحاتبتجميعأقومأنالصعبمنكان.

بتكليفبتدريسهاقمتالتىمنوالهرطقاتالباععلىوالردالمقدسالكتابودراسة

والمعاهدوفروعهاا!ليريكيةالكليةفىالثالثشنودهالباباالقداسةصاحبمن

مذكراتمنأوطباعته،الإيمانتبسيطشرائطمنب!!دارهقمتمماأو،العليااللاهوتبة

ستفىتبويبهامععنهاوالأجابةاسئلةهيثةعلىوذلك،عقائديهةأوروحيةكتبأو

الكتابهذابهجاءماوهو.مننوعةأسئلةببعضخاصختامىفصلمعخاصةفصول

لاصعبأومجهودأكبيرأوقتأيتطلبالعملهذاكان...العزيزالقارئيدىبينالذى

.والمشولياتالأعباءمنكثيروسطفىلهوقتىيتع

أنطونيوسالأنباكنيسةخداممنحلمىسامحالدكتورالأمينالخادمبأنوفوجئت.

فىمتعددةدراساتبعدالقبطيةالدراصاتبمعهداللاهوتبقسموالدارس،بشيرا

ذكرتهاالتىالموادمنكثيرصياكةبإعادةيقوم،للتربيةالعالىوالمعهداجمليريكيةالكلية

هبئةعلىتكنلمأصلأأنهامع،عنهاوالإجابةأسئلةصورةفىمثؤقةبصورةليضعها

.الفراءالكرازةمجلةفىأوكببفىمقالاتأوعظاتأومحاضراتهيئةعلىبلأصئلة

وبمادرسهبماسامحالدكتورتثبنأوضحقدأنهخا!ةالتقديريستحقالجهدهذاإن.

برهنقدوهو.وشرائطىوكتبىمحاضراتىفىتصدنهاالتىللابعادإدراكهمع،قرأه

ولكن،التخرجدرجةعلىالحصولأوالامتحانفىالنجاحلمجرديدرسلاأنهبذلك

ووجدانه.قلبهفىتعيشالمسكونيةاللاهوتيةوحواراتهاوعقائدهابفكرهاالكنيسة

فىجهودمنبهنقومماكلفىالمسيرةمواصلةيمكنهممنوجودعلىعلامةإنها.

قداسةمدرسةفىجمبعأكنلامبذ،عنهوالدفاعوشرحهالإبمانعلىالحفاظمبيل

.والهرطقاتالبدعضدالأرثوذكسيةوحامىالجيلهذامعلمالفالثشنودهالبابا

الاعتبارفىآخذأ،بنفسىالكتابنصولكلمراجعةقبولإلايسعنىلملذلك.

سامح.الدكتورملاحظات



منابعةفىوالراغبينالكلمةخداملمنفعةكبيرتنوعمنبمافيهالكتابهذابستخدمالرب.

فىالمتعددةالتعليممدارسوتياراتالمسكونيةالحواراتمواجهةفىكنيستنافكر

قداسةلأن،كنبستناداخلالمعاصرةللبدعكثبرأنتعرضلمأنناملاحظةمع.العالم

منكثيروتصحيع،عليهابالردالحاضرالوقتفىبنفسهيقومالثالثشذودهالبابا

.صاقناعردبلائركتإذاالايمانمستقبلتهددالتىالمفاهيم

يحملونالذينالمخلصينتلاميذهمنوبكئر؟قداستهحياةلنايحفظالرب.

ا.لإلهى:الوعدصاحبةالمجيدةكنيستنابهموتزدان،الأرثوذكسيةراياتحوله

.(91:91إش)مصر"شعبىمبارك"

الاتبابيشوى

م!ا.902//أسمرا+إهـشريا+22

شنودهالباباقداسةبيدالميروقتقديس

الرسوليةالخدمةفىوأخيهالثالث

اكأولأنطونيوسأبوناالإريترىالبطريرك



!الكتاب
العقيدةفىوأساسيةهامةجوانبفىوجوابسؤالمائةمنالكتابهذاينألف.

الأنبانيافةالمدققوالعالمالقديرواللاهوتىالجليلالحبرعليهايجيب،الأرثوذكسية

الشيخ"والبرارى.وكفردمياطكرسىومطرانالمفدسالمجمعسكرتير،بيشوى

الأرثوذكسىالشبابمنومتكررملحطلبخلالمنالكتابهذافكرةجاءتولقد.

الأسئلةعلىيجيبشاملكتابإصداربضرورة؟المتنوعةومؤتمراتهماجتماعاتهمعبر

سهلبأسلوبالإجابةتكونأنعلى،يطرحونهاالتىاللاهوتيةوالمشكلاتالعقائدية

منالأسئلةهذهبتجميعأقومأنببالىفخطر..واحد.آنفىومقنعومشبع،وبسيط

الأنبانيافةوشرائطومحاضراتكتاباتخلالمنعليهابالردأقومثم،الثباب

.الإيمانتبسيطوشرائطكتبسلسلةالمكتباتقىلهوأنخصوصأ،بيشوى

فىالبدءعلىوشجعنى،ترحيبأيمابهافرحب،نيافتهعلىالفكرةبعرضفقمت.

لساعاتتمتدكانتطويلةبجلساتوئانيأ،ورعايتهوحنانهبمحبتهأولآوتابعنى،العمل

بعضوتعديل،الكتابهذافصولومراجعة،العملمتابعةفىالليلمنمتأخرة

قبل،منموجودةتكنلمجديدةأسئلةوإجابة،أخرىعباراتوتوضيع،العبارات

الرعويةأعبائهرغمنيافتهبهقامهذاكل...وشمولهالعملتكاملأجلمنوذلك

الجمة.المسكونيةومسئولياته،الضخمة

كتبخلالمنوذلك،كاملينعامينعبرالكتابهذامادةبتجميعقمتوقدهذا.

الرعايةوبمعهدى،المختلفةبفروعهااجمليريكيةبكلياتنيافتهمحاضراتوكذلكنيافته

اللقاءاتخلالالعديدةمحاضراتهوكذلك،(اللاهوتقسم)القبط!يةوالدراسات

الكرازةمجلةفىمقالاتهجانبإلىهذا.المختلفةوالكنائسالشباببأسقمةوالمؤتمرات

عامأ.ا6عنتزيدلمدة

فىسواء،طويلةفترةنيافتهيدىعلىلتلمذتىثمرةهوالعملهذاإخراجأنوأعترف

العنايةهذهعلىالشكركلنيافتهوأشكر،خاصةجلساتفىأوعامةمحاضرات

بها.شملنىالتىالكبرىوالرعايةالخاصة

هى:،فصولشعةعلىالكتابأسئلةبتوزيع-والاستفادةالمتابعةلتسهيل-قمتوقدهذا.

القدوس!.ثالثالوحولأسئلةا-

المسيح.السيدوطبيعةالخسدحولأسئلة2-



والصلبب.الفداءحولأسئلة3

وحديثة.قديمةوهرطقاتباعحولأسئلة4-

كتابية.آياتتفسيرحولأسئلة5-

الكنيسة.أسرارحولأسئلة6-

متنوعة.أشلة7-

.الكتابهذا-القارئعزبزى-إليكخرجوهكذا

هذامادةلمجميععلىلأعانتى-اسمهتعظم-اللهأولأأشكرأنإلالا-يسعنى،وختامأ.

الحقيقىواتضاعهالحانيةمحبتهلولاالذىبيشوىالأنباالجليلالحبرنيافةوثانيا،الكتاب

.للوجودالفكرةهذهبزكتما

الطهركليةبشفاعة،الكتاباهذيقرأمقلكلوثمرةاستفادةالربمقأطلب.

أثناسيوسالبابااللاهوتيينفىوالعصيم،مريمالقديسةالعذراءالإلهوالدة

الرعاةراعىويصلوات،أنطونيوسالأنباالمطيمالرهباقجميعوأب،الرسولى

الباباقداسة+الجيلهذاثى+السليماكأرثوذكسىالإيماقعقالاولفعوالمد

الانبانيافلاالجليلىحبرناالرسوليةالخدمةفىونتصريكه،الثالثشنوده

القويم،للإيماقللكنيسلاوصونأذخرأحياتيهمااللهامآد،ليشوى

آمين.اكأبدإلىالدانمالمجدولإلهنا

حلمىسامح

م4002يوليها2+ش0172أبيب5

ويولسبطرسالقديسينتذكاراستشهاد
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ء!صك!حعلأ+
حم!دالاولالفصلح!

1!ا

القدولىالثالوث

؟أقنومكلمةمعنىما-ا

الثلاثة؟اكأقاني!هممق2-

أقانيمثلاتةهناثفإقهذاومعواحدالجوهرالالهىأنكيف3-

ومتساوية؟متماببزة

اكأبعلىقاصرةالقدوسالثالوثفىالكينونةإقنقولاقيمكنثاهل4-

المحم!ع!لمحأقاصرةلحياةوا،وحدهالابققاصرعد(والعقل،وحده

؟هوحكسالقك

للثالوثفهمناوبين(محبةالله)اللهطبيعةبينعلاقلاهناثهـله5-

؟القدوس

؟اتإرادثلاتأمواحدةإرادةالثلاثةللأقانيمهلى-6

يتمايزون؟وثيغ؟معأالثلاثةالاقانيميشتركفي!آ7-

/؟الجنسالوحيكبالابقاللهابقءيلقبلماذا8-

-أ؟واحدإلهالقدسوالرهـ3والأبقا!ذبأقكيف.9



؟أقنومكلمةمعنىما

نحث،وتعنىهيبومقطعبن:منمكونةوهى،هي!وستاسيسهىبالبونانبةأقنومكلمة.

القائمتحتتعنىهيبوستاسيسكلمةفإنوبهذا،واقفأوقائموتعنىوصتاسيس

هووالأقنوم.الطبيعةأوالجوهرفيهيقومماأوالجوهرعليهيقوممامعناهاولاهوتيأ

معوالطبيعةالجوهرفىواحدولكنه،إرادةوله،بهالخاصةشخصيتهلهحقيقىكائن

.انفصالبغيرالآخرينالأقنومين

الثلاثة؟الاقانيمهممق

:القدسوالروحوالابنالآبهمالثلاثةالأقانيم.

.الأقنومحيثمنالأصلوهو،الجوهرحيثمنهوءاللهفالآب-

.الأقنومحيثمنالمولودوهوالجوهر،حيثمناللههووالابن-

.الأقنومحيثمنالمنبثقوهو،الجوهرحيثمناللههوالقدسوالروح-

متمايزةأقانيمثلاتثةهناثفإقهذاومعواحداكلهلهىلجوهراأقكيف

ومتساهـلة؟

!

مثالأ:نأخذ،الجوهرفىمتساويةومتمايزةأقانيملثلاثةالواحدالجوهرفكرةلشرح.

بر،ب،أمتساويةزوايائلاثةله،الحالصالذهبمنمثلث

.01الجوهرحيثمنذهبهو(أ)الرأس-

واحد-كسونةواحدحوهر.لهمالثلاثةوصفالر ..،..الجوهرحيصصدهبهو()بالراوس- ..الجوهرحيثدهب.منهو!!(الرأس-

حمص*?

صودنمكل-لصىبنفسهليسأ()ولكن.المثلثجوهرهو،واحدودهب



.أ()هوففسهليسب()،ب(هو)نفسهلبس)ب(،ب(هو)

النمب.يثعدموبذلك(بب)الضلععلى(أبر)الضلعلانطبو(ب)هوكانلو1()لأن

لات:ال!لوسللثالوثبالنسبة6الفكلرنفسطبفنالو-

الجوهر.حيثمناللههوالآب-

لمفهـا!!ههوالال!نفسهوالحوهر،الحوهرفىشساوونوالثلاثه -ء.الجوهرحي!مناللههوالاب!- الجوهر.حبثمناللههوالفدسالروح-

ا!ععر-
اقدحماصىلن!ور*ت.القدسوالروحوالابنالآبفى

الروحنفسههووليسالابننفسههوليسالآبولكن

القدسالروخنفسههولي!الابنوكذلك،القدس

الابن.نفسههووليسالآبنفسههوليسالقدسالروحوكذلك،الآبنفسههوولي!

اتبعلىقاصرةالقدوسالفالوثفىالكينونةإقنقولأقببكنناهل

الرو3علىقاصرةلحياةوا؟وحدهالابققاصرعلىوالعقلى؟وحده

؟هوحك!هالقك

الكبنونةظنالآباءلتعاليمطبقأأنهنلاحظأنفينبغى،هكذانقولأنيمكننالا...لا.

النزينزىكريغوريوسالقدي!قداسففى.وحدهالآبعلىقاصرأليسالجوهرأو

كينونةلهالآبلأن،(الأبدإلىوالدائمكانالذىالكائنأيها):ونقولالابننخاطب

حقيقيةكينونةلهوالابن،القدسوالروحللابنبالنسبةالكينونةلىالأصلوهوحقيقية

الواحدليسولكن،الأزلىبالانبثاقحقيقيةكينونةلهالقدسوالروح،الأزليةبالولادة

الآخرين.عنجوهرهأوكينونتهفىمنفصلآمنهم

لهوالابنالعقلصفةلهالآبلأن،وحدهالابنعلىقاصرأليسالعفلوكللك.

الإلهى.الجوهر!فاتمنالصفةهذهلأن،العقلصفهلهالقدسوالروحالعقلصفة

صفةإلأالابنصفاتبعينهاهىالآب!فاتإن):أثناسيوسالقديسقالوكما

!فاتبعينهاهىالآبصفاتتكونلماذاثم.ابنوالأبنآبالآبأنوهىواحدة

نإنقولولكننا،)1(الآب(جوهرلذاتوحاملأالآبمنهوالابنلكونإلا؟الابن

(1)35لا3أ!"ء533!34+أ!!ولءولول3أ4ول3-آ!"!3"ء،111"ه!4كاه5-*!.*.!

س!"(ة33.3)75..كلأأ)789.
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العقلمصدرأما،بهالمنطوقالعقلأوالمولودالعقلأو(اللوكوس)الكلمةهوالابن

.الآبفهوالمولود

الآبلأنوحدهالقلسالروحعلىثاصرةلبستأبضأنصالحياةلحاصبةوبالنسبة.

منهىالحياةلأن،الحياةصفةلهالقدسوالروحالحياة!فةلهوالاينالحياةصفةله

كذلكذاتهفىحياةلهالآبأنكما":قالالمسيحالسيدو.الإلهىالجوهرصفات

المسيحالسيدعنوفيل.(؟526يو)"ذاتهفىحياةلهتكونأنأيضاالابنأعطى

هولأنهنظرأالقدسالروحولكن.(4:يوا)!الحياةكانتفيه":اللهكلمةباعنباره

الإيمانقانونحسب)(المحىالرب).هوإثهعنهقيللذلكللخليقةالحياةيمنحالذى

صلاة)حسب(الحياةمعطى)أو(الحياة)رازقهوأنهوكذلك،(الكيرلسىوالقداس

الثالثة(الساعة

والحياة،وحدهالابنإلىوالعفل،وحدهالآبإلىالكينونةننسبأنالخطورةمن.

ثلاثإلىالواحدالإلهىالجوهرنقسمالحالةهذهفىلأننا،وحدهالقدسالروحإلى

لهأنطالما)وحدهالآبإلىالجوهرننسبأنإلىالأمريؤدىربماأو.مخنلفةجواهر

كينونتيهمانلغىأو،القدسوالروحالابنعنالجوهرننفىوبهذا،(الكينونةوحده

.الآبأقنومهووحيدإلهىلأقنومصفاتإلىبذلكويتحولان

%!ثتخإببمبىإل!

للثالوتفهمناويين(محبةاللهأاللهطبيعةبينعلاقةهناكهل

؟القدوس

!

كبله:علاثههناكنعم

.(4:8،16يواأ"محبةالله"أنهو-نعلمكما-المسيحيةمفتاحإن.

الآبأحبإذا؟والبشروالملائكةالعالميخلقأنقبليحبالآبكانمننسا!لونحن

وجودمنلابدإذأ،هكذايكونأنللهوحاشا،(5!ص!-حا!ص!(ولحح)أنانيأيكوننفسه

قبلأحببتنىلأنك!:الصليبقبلللآبمناجاتهفىالمسيحالسيدقالكيمامحبوب

قبلأىالزمانوفوقالعالمإنشاءقبلالابنوبوجود...(17:42يو)"العالمإنشاء

وأحادثشىءالحبكأنولي!أزليأبالحباللهنصفأنيمكن؟الدهوركل

+يينالمحبةفهناكالأبوةوجدتطالما،متلازمانوالحبفالأبوة.للآببالنسبهمستحدث

والابن.الآب
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أنانيةهوالأنانحوالحبلأن،الثالثالأتنومبوجودإلاكاملأيصيردالحبولكن.

وحيد(آخرفى)المنحصرسواهآخرليسالذىالآخرنحويتجهالذيوالحب،حبأولي!

ناقص.حبأنهبمعنى(ولاء*!ص!317اس!57)للاحتواءرافضمتخصصحبهو

(ولاحولأ3ح!أس!157)آخرهومنكلإلىوالآخرنحويتجهالذىهوالمثالىالحبولكن

المحبة.كمالأجلمنالثالثالأقنوموجودأهميةتبرزوهنا

الحبهذانطاقفىتدخلفهىمكانأىوفىوتتأىفىالخليقةؤجدتوإذا.

الكاملاللانهاثىالحبهذا.مقاييسولاحدودبلاهوهناالحبمثلثلأن،اللانهائى

ليكون":للآبالمسيحالسيدقالكما،ئوجدوحينماحيثماالخليقةنحوأيضأيتجه

هوالكاملالحبإن...(17:26يو)!فيهمأنااكونوبهأحببتنىالذىالحبفيهم

كله.الوجودفىحبأعظمهووهذاالثلاثةالأقانيمبينالحب

شىءأى)ننقولوللرد؟خمسةأوأربعةالأقانيمتكونلالماذاسائليسألقدلكن.

كمالهضديعتبرداعبلايزيدشئأىأنكما،الإلهىكمالهضديعتبراللهفىناقص

الأقانيمبينالحبمساحةأنأى،نهايةلاماهىهذاالحبمثلثمساحةإن.الإلهى

يقعكائنفأى،الخليقةكليشملحتىيتسعهذاالحبومثلث،نهايةلاماهىالثلاثة

!؟خاصأورابعلرأسالداعىفما،الحبهذايشملهالمثلثنطاقداخل

أفئيئو؟للأا!يخئه!ل!!!نغ

؟إراداتثلاثأمواحدةإرادةالثلاثةللأقانيمهلى

!

نأبمعنى،العددحيثمنإراداتوثلاثة،النوعحيثمنواحدةإرادةلهاالأقانيم.

فىمنفصلةغيرالإرادةهذهلكن،بحريةالآخرينالأقنومينيحبوإرادةلهأقنومكل

وأحدجوهروجمعهم،واحدالإرادةنوعلأنالآخرينالأتنومينإرادةعنطبيعتها

بالطبيعة.القدسالروحويقرره،الابنيقرره،الآبيقررهفما،واحدةإلهيةوطبيعة

!

يتمايزوق؟وفيغ؟معأالإلهيةالاقانيميشترلثفيغ

!آ،بت!

فيماوتتمايز،الواحدالإلهىالجوهرخواصجميعفىمعأتشثركالإلهيةالأقانيم.

فقط:الأقنوميةبالخواصبينها
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الكينونةأصلوالجوهرأصلهوو،الثالوثفىالينبوعأوالأصلهو:ثالأب-

الآخرين.للأقنومينبالنشة

حقيقية،كينونةلهبلءأقنوم!فةمجردليسولكنه،الآبمنمولودهو:والابن-

الله.كلمةلأنهالآبعنمنفصلوكير

كينونةلهاقنومبلصفةمجردليسولكنه،الآبمنمنبثقهو:!ثدصوالروح-

الله.روحلأنهالآبعنمفصلوغيرحقيقية

الأزليةبالولادةالوحيدالابنانفصالبنيرمنه(يسرى)يتدفقالذىالينبوعهوالآب.

.الدهوركلقبلالأزلىبالانبثاقالقدسالروحوكذلك،الدهوركلقبل

الحكمة.روحوببثق،الحكمةيلدالذىالحكيمهوالآب-

.26(:15)يوأالحق"روحيبثقو،(41:6يو)""الحقيلدالذىالحقانىهووالآب-

الحكبم.الآبمنالمولودالابنلأقنوملقبهىالحكمة.

الحقانى.الآبمنالمولودالابنلأقنوملقبهووالحق-

الآبمنالمولودالابنلأقنوملقبهوبه(منطوقأإالعقلأىاللوكوس()والكلمة-

العاقل.

فيهايثترك...والحياةوالعقلوالحقالحكمةأمثلتهاومن،جميعأالجوهريةوالخواص.

الجوهر،حيثمنحقهووالابن،الجوهرحيثمنحقهوفالآب:جميعأالأقانيم

ىأ)الحقانىهوفالآبالأقنومحيثمن.أماالجوهرحيثمنحقهوالقدسوالروح

منه.المنبثقالحقروحهوالقدسوالروح،منهالمولودالحقهووالابن،(الحقينبوع

!؟منهالمولودالحقعنالحقانىيفصلأنيستطيعمن.

تلفاثيأالحكيمعنتصدرالحكمةإن...؟الحكمةعنالحكيميفصلأنيسنطيعمن-و

.المنظورةكيرحقبقةعنطب!يعىكإعلان

بالحقالحقانىونعرف،بهالمنطوقبالعقلالعاقلونعرف،بالحكمةالحكيمنعرفوإننا-

.هكذاو...منهالصادر

خفيةبطريقةيلهمناالقدسوالروح،الآبفيهونرىالمنظورغيرالآبلنايع!لنالابن.

الابن.وعنالآبعنمنظورةكير

.(15:اكو)!الآبصورةهو!لأبهابنأذعىالابن-

هووأنه،الحقروحأنهألقابهومن،نراهأندونيعمللأنهروحا!دعىالقدسالروحو-

الله.معوالمصالحةالسلامعطيةويمنحه،الإنسانقلبيريحالذى(عس!*همم!ولهح)المعزى

لاالنىالجوهربةالحواصمنومأمثلة،الثلائةللأنانيمالأقنومبةبالحواصيانبروفبما.

خاصبنه:بحسب6دنومكلمعتشاسبكألقابولكنها،الآخرمحنفبهاأئنومأىبخنلف
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ير؟!!!"+ذ؟؟3-!!1:؟!!!!"لاحم!

لجنس؟االوحيدبالأبقاللهابقينقبلماذا

لبا!أ

فلانه.ا..الالهيةطبيعتهوالآبجوهربنفسالآبمن"ولدآخرهناكيوجدلالأنه.

نقوللذلك،وطبيعتهالآبجوهرلذاتحاملأنفسهالآببجوهرالمولودالوحميدالابن

أنهالمقصودليساالإلهىالجوهربنفسمولودأغيرهليسالذىأىالجنمس(الوحيد)

ل!سأنالممصودولكن،(يلدلاالجوهرلأنالألنوممنمولودهوبل،الجوهرمنمولود

العرببةالترجمةفىيضيفونلذلك،الآباجوهرلذاتحاملآالابمنمولمودآغيره

كلمةأماالبثر.جن!:نقولمثلماالإلهىالجشربهاوالمقصود(الجنس)كلمةالصحيحة

.الأزلمنذجوهرهبنفسالآبمنمولودأغيرهأحدلي!سأنبهافالمقصودهتا(الوحيد)

وردماأمئلتهاومنالجديدالعهدفىمراتعدةوردت(الوحيدالابن)وعبارة.

منكليهلكلالكىالوحيدابنهبذلحتىالعالماللهأحبهكذا"(3:16يو)فى

الوحيدأنهالوحيد(الابن)بعبارةوالمقصود..."الأبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمن

لأن،بالولادةوليسبالانبثاقفهوالقدسالروحأما.الصورةبهذهالآبمن"ولدالذى

الابنخا!ية-الخا!يةمنهفىأحدلأىتداخليوجد!لاوحدهالابنتخصالولادة

.الآبمنمولودأنهأى-الفريدة

واحد؟لهاالقدسوالروعوالإبقا"*بأقكيف

*!

نورمنهيخرجواللهب،لهببهايوجدالنار:واتقريبللشرحمثالأنعطى.

علىوالدليل.،.نارأت!مىو،!رارة؟نارآيسمىوأكور،6-.؟ريسمى-قاكلهبة6رةوحر

نحننقولأحيانأ،اللهبنوتدإنناأو،النارنوقدإننانقولأنالممكنمنأنهذلك

.النارعلىنستدفئنحنأوالحرارةعلىنستدفىنحنأوبالنارنستنيرأوبالنورنستنير

غيراللهبولكن.نيرانثلاثةوليسواواحدةنارمنهالخارجةوالحرارةوالنورفاللهب

نورأيلدلمإناللهبلكن،الحرارةكيرالنوركيراللهبأنومع.الحرارةيخرالنور

حقيقية.نارأيكونوحرارتهبنورهفاللهب،الإطلاقعلىنارأيكونلاحرارةويشع

والروح،اللههووالابن،اللههوالآبأننفهمالقدوسالثالوثفىتأملناإذاهكذا.
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،الآباللههوفالآب،ناروالحرارة؟ناروالنور،نارهواللهبمثلما.اللههوالقدص

الآبإنئقالأنويمكن،القدسالروحاللههوالقدسوالروح،الابناللههووالابن

ليستفالتسميةنارهواللهبإننقولكما.(الآب)كلمةبدونفقطاللههو

لاأنهكما،ابنبغيرآبيوجدلالأنه.اللهيوجدلاالابنيوجدلمإذاولكن،مشكلة

قيمة،لهليسحرارةبدوناللهبلأن.لهبهناككانلوحتى،حرارةبغيرنارتوجد

شعاعأ،يلدوالنور،كهرباءيلدفالمولد...قيمةلهليسفكربدونالعقلأيضأوكذلك

يلدوالنبات،مغناطيسيأمجالأيلدوالمغناطي!،رائحةتلدوالزهور،فكرايلدوالعقل

الأصم.والجمادالحجرغيريلدلاكلهالوجودفىشىءيوجدولا،براعم

.قدسوروحوابنآبهوواحدكإلهأنهلناأعلنفالله

91



الممل!يعالسيدوطبيعةالتجسد

التجسد؟الطهوروبينالفرنهوما

كائنأ؟المسيحالسيدكاقمتى

الله؟كلمةلضسككيف

؟بالناسوتاللهكلملالاهوتانخدمتى

يتجسك؟أناببكنهاللهطا

الإلهى؟التجسدطبيعةهىما

؟لاهوتإلىلخولناسوته!هلى؟ناسوتإلىنخولاللهابقلاهوتهل

موته؟وقتناسوتهعقالمسيحلاهوتانفصلهل

المسيح؟للسيدبالنسبةالانقابتبادلمعنىما

؟ميلادانلهالكلمةأقنومأنمعنىما-

وجدتالكلمةاللهابقأخذهاالتىالبشريلاالطبيعةأقمعنىما-

فيه؟شخصط

لملخسدلمالكلمةااللهابقأقتثبتاكأوفيللآباءأقوالطتوجدهل-

إنسانيأ؟شخصأخذيآ

؟لخسدهفىإنسانشخصيتخذاندوقكاملأإنسانأالمسيحيكوقكيف-

غيرالله؟التجسدهل-

الله؟ابقهوأماللههوالمسيحهل.
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الطهوروالتجسد؟بينهوالفرقما

!

اتحادوهو،واحدةطبيعةفىمختلفتينلطبيعتينمفتردتىكيراتحادهوالإلهىالتجسد.

فىالابناللهظهورعلىينطبقلاوهذا،الطيعةبحسبواتحادحقيقىواتحادأتنومى

يحدثلمالظهوراتهذهفىلأن،مثلأيعقوبلأبيناأوإبراهيملأبيناالقديمالعهد

علىتجسدآهذايسمىلاولذلك،أقنومىاتحادولاحقيقىنجسدولاطبيعثينبيناتحاد

فقط.ظهورأيمىبلالإطلاق

والتجسد.الظهوريشمل:التجسد-

فقط.ظهورهوبلوالتجسدالظهوريشمللا:الظهور-

!

كائنأ؟المسيحالسيدكاقمى

؟القدسالروحبفاعلبةمريمالعنراءمن!سدهوكتفىةوجدهل.

العالم؟خلفةبدابةوفتنىوجدهل.

أاللموركلوفبلالأزلمندكلامنأكانهل.

!

المسيحولأن.الدهوركلقبلالآبمنالمولوداللهكلمةهوالمسيحالسيدإننقول.

طبعأ؟؟فكربغيرعقليوجدهل:فنسألنعودكمثالالعقلأخذنافإذا،اللهكلمةهو

"وجدالفكر"وجدوحيثما؟الفكرووجدالعقل"وجدفحيثما،فكربفيرعقليوجدلا

علىعقلآهوليسيفكرلاالذىالعقللأن،متلازمانوالفكرفالعفل.أيضأالعقل

العقلإذأ.العقلمنمولودالفكرأنكما.يفكرأنيجبعقلأيكونولكى؟الاطلاق

الكلمةإذأ،الأزلىكلمتههوللآببالنسبهالمسيحالسيدكانفإذا:مولودوالفكروالد

.الدهوركلقبلالآبمنمولود

الكللمةأ6منومبفبرالآببوجدأنككنهللكن.

لا.أزلىأيضأفالكلمةأزليأالآبكانفإذا،منلازمانوالكلمةالآبأنهىالاجابة

الآبلأن،الآببغيرالكلمةيوجدأنيمكنلاكما،الكلمةبفيرالآبيوجدأنيمكن
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الآبإذأ.عقلآيكونلافكربدونالعقلأنكما،إلهأي!ونأنيمكنلاالكلمةبدون

يولدكيفلأنه،لهوجودلاالآببدونوالكلمةإلهأيكونأنيمكنلاالكلمةبغير

كائن؟غيرهوممنالكلمة

بكونأنالمستحيلمنإنهقال(بالإلهباتالناطق)النزينزىفريغوريوسالقلبس.

بآهوومادام.الخليقةبدايةفىحتىولا،الأزمنةمنزمنفىأبأيكونأنبدأقدالآب

الانجنيكونأنلابدآبيكونلكىأنهأى،ابنبدونآبهناكيكونأنيمكنفلا

.الأزلمنذأيضأكائنأالابنيكونأنفلابدالأزلمنذ(آبهو)الآبكانلاذا.كائنأ

.الدهوركلتيالآبمنالمولودهوالابنإذأ

الله؟كلمةلجسككيفا

!

أخذالعذراءمن،مريمالقديسةالعذراءومنالقدسالروحمنتجسدإنهنقول.

القدسوالروح،(الإنسانىوالجسدالإنسانىالروح)الناسوتأواليشريةالطبيعة

وملاهاوقدسهاالعذراءالسيدةطهر.بثرزرعغيرمنالجنينكؤنالخالقالمحىالرب

منأوالمادةمنشيئأ!خارجهامن!يصنعأندونأحثمائهافىالجنينكؤنثم،نعمة

ماوكلوالكالسيوم،والدم،منهامثلأالخلاياأخذقدفهو.البشريةالطيعةمقومات

منهاو!نعالأشياءهذهكلأخذ.منهاأخذهوروحأجسدأالبشريةالطبيعةبخص!

البشرية.بالطبيعةجنينيوجدأنيمكنلاكانالزواجبدونلأنه،الجنين

الذىالناسوتولأن،نعمةوملأهاوقدسهاالعذراءالسيدةطهرالقدسالروحولأن.

تكونالذىالناسوتفإنأيضألهذا،القدوسالقدسالروحمنهوبطنهافىتكؤن

كؤناللهولأن.خطيةبلاكان،القدسالروحوعملالوحيدالابنومسرةالآببإرادة

منكالمولودالقدوس":الملاكقاللذلك؟إنسانىبروحمحييأجسدآمريمالعذراءمن

.(:35الوادااللهابنيدعى

الثجسد،سرفىفبعمله؟المحىالخالقالربهولأنهالقدسالروحأنهىالحلاصةو.

كلمةبهابتحدالتىالخا!ةالبشريةالطبيعةمريمالقديسةالعذراءمنيكؤنأناستطاع

ليوسفالملاكقالهماوهذا.بهليتحدالكلمةيريدهماالعذراءمنأخذفقد.الله

.(02:امت)"القدسالروحمنهوفيهابهخبلالذىلأن":مريمخطيب
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العذراءمقالروعآلقدسكوتهالذىبالناسوتاللهكلمةلاهوتالخدمتى

مريم؟

التجسدلحظةفىبالناسوتاتحداللهكلمةلاهوتإنبقولناالتساؤلهذاعلىنجيب.

كمثل،وله!3!ول7+حولأولءول)5همأحولولهأ،!حمةلإنجليزيةباتسمىالتىنفسها

واتحدالناسوتتكؤن:الألهىالتجسدتمصفرقيمتهزمنفىأى،السيفحد

نحن.ايإنساننؤتهإنناعنايقولونلمنكبيرةمثكلةيحلوهذا.بالناسوتاللاهوت

إنهنقوللكننا،إلهأصارقدإنسانألي!سفيسوع،نأتهبإنسانوليستجسدلإلهنؤمق

الجسد.فىظهرالذىاللهكلمة

نأأحبلكننى،للنجسدالأولىاللحظةمنذبالناصوتاللاهوتاتحادتمفقدإذن.

لموجدلقدا:هوتعبيروأفضل،(التجسدفىبالناسوتاللاهوتاتحد)ةأقول

الالمحادحدوثأنأو،الاتحادعمليةداخل"وجدالناسوتأنأى(الاتحادفىالناسوت

بينهما.زمنىفاصلوجودبدونمريمالعذراءمنالناسوتبدايةنكوينأثناءفىكان

نفسها.الاتحادلحظةفىحدثأنهبمعنى

يتجسد؟أقيمكنهاللههل

التجسد،عنليسولكنالخطيةعنمنزه،شىءكلعلىقادراللهإنبقولنا!يب.

يستطيعلاشىءيوجدإذأيتجسدأنيستطغلاكانفإذاشىءكلعلىقا؟راللهنوا9

منعملهوالتجسدإنوحيث.الشرهواللهبفعلهلاالذىالوحيدوالثىء،يعملهأن

الله.قدرةفىداخلفهوإذآالضعفوليرالقدرةأعمال

يتفيريظلصتمتغيرأكانلولأنه،متغيرغيروهو.التغييروعنالخطيةعنمنرةالله.

نأيمكنالتغيرلأن،يتلاشىأنأؤقدوسغيرأو!الحغيرفيهيصيريوميأتىأنإلى

الله.طبيعةضدإذنفالتغير:وحاشا،الاضمحلالإلىيؤدى

اختلاطبفيركانوالناسوتاللاهوتبينالاتحادلأن،اللهطبيعةيغيرلمالتجسدإن.
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أتى،إلهأيزلالم:الكلمةتجسدعنالتسبحةفىنقولمثلما.تفييرولاامتزاجولا

.(الخميس)ئيئوطوكيةوخلصنا(أتىالحقيقىالإلههولكنه،بثرابنوصار

ولاتهلكوهىالخليقةيرىأنيستطيعلالأنه،عملهفهـذايخفص!اللهكونأم!ا.

.(1ة95إش)!تخلصأنعنتقصرلاالربيدإنها9ينقذها

الإلهى؟التجسدطهيعلاهىما

اب!!أنبه

الطبيمةبحسبحقيقىاتحادهوايإلهىالتجسدأنالكبيركيرلسالقديسذكرلقد.

العقليفوقمملأث!5حأ،كاأولهأولولقنومىأاتحاد.والناصوتاللاهوتبين(فيزين)كاتا

بيناتحادبلأشخاصبيناتحادأهوليس.الطبيعةبحسبحقيقىالمحادوهو،والإدراك

ححول3440!ولهأص!عول،ءولالطبيعةبحسبأوطبيعىاتحاد.واحدضخصفىالطبيعتين

الفيزيقى.بالأتحاديسمىو

طبيعيأ؟الالخاديكوقمتىء4

بعضهامعباتحادهاواحدةطبيعة،تكوينهفىالداخلةالطبائعمنيتكونحينما.

فىالكبيركيرلسللقديسقولأشهرو.الإلهىالتجسدفىحدثماوهذا.البعض

واحدةطبيعة:ومعناه،(مينىساركوسىلوغوثيئوتوفيزيسميا):هوالمسيحطبيعة

الكلمة.للهأواللهلكلمةمتجسدة

الفيزيقى4الالخاد8الطبيعةبحسبالألخادملا

لذلكومثال.واحدةطبيعةفىاكثرأوطبيعتينمنيتكونالذىهوالطبيعىالاتحاد.

جوهرينمنأىعنصريهمافىمتباينتينمختلفتينطبيعتينمنيتكونالنىالإنسان

التىالإنسانيةالطبيعةتتكونالطبيعتانهاتانتتحدوحينما،والروحالجسدهماأصاسيين

فىبالجسدانحادهافىجسدإلىالروحتتحولهلنساعلونحن،واحدةطبيعةهى

يكونانطبيعتينبيناتحادهوفها.لابالطبع؟روحإلىيتحولالجسدهلأو؟الإنسان

طبيعيأاتحادأيسمىوهو.معأللطبيعتينتغييرولاامتزاجولااختلاطبغيرواحدةطبيعة

الاتحادلكن،روحأليسوالجسدجسدأليسالروحأنفبما،الطبيعةبحسباتحادأأو

اتحدفقد،اللهلكلمةبالنسبةهكذا؟البشريةالطبيعةهىواحدةطيعةكؤنبيهما

واحدةطبيعةليكوناالبشريةبالطبيمةالإلهيةإلطبيعةاتحدتأى،بالناسوتاللاهوت

متغير.كيراللهلأن،تغييرولاامتزاجولااختلاطبغير،المتجسدالكلمةاللهطبيعةهى
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لهذاالجسدوهذاالجسدلهذاهوالروحهذاأن:الطببعىالاتحادبعبارةنعيهماهذا.

آدمفصارحياةنسمةأنفهفىنفخ9ئم،الجسدخلقايإناناللهخلقفحينما.الروح

.(2:7تك)"حيةنفسأ

لهذاالجدهذا،بالاتحاديتكاملانعنصرينمنمكونةواحدةبشريةطبيعةهوآدم.

بملاكقرديتحدأنينفعلاطبيعىاتحاديوجدلكىإذأ.الجسدلهذاالروحوهذاالروح

فىتدخلالنجسةالأرواحكانتفحينماولذلك...لذاكليستهذاطبيعةلأنمئلأ

المسيحالسيدأخرجحي!نمافمثلأأ0طبيعىكيروضعأهذاكانالبشرأوالحيوانات

جرىالحثازيرقطيعفىتدخلأنلهاوسمحالأخرسالأعمىالمجنونمنالشياطين

دخلثمالإنسانفىكانالذىاللجيئونيحتملوالملأنهموغرقالجرفإلىالقطيع

تحتملهملم،المسكينالإنسانهذافىكانواشيطانآلافستةهماللجيئون.فيهم

خنزير،فىلاوإنسانفىالشيطانيسكنأنينفعلاإذآ...1(02ا-:مره)الخغازبر

سكنىفهىالشيطانفيهمسكنلووحتى،الخبيثللشيطانيعمللمالجسدهذالأن

الطبيعةفكرةعلىنصممفإننالذلك.اتحادأتدعىأنيمكنلا،ومؤقتةمستعارةباطلة

فيهسكنوإنسانفىحلالكلمةاللهأنيعتبركاننسطورلأن،المسيحفىالواحدة

طبيعى.اتحادبدونالمبانىمنمسكنفىالانسانيسكنكما

الكلمة4للهبالنسبةالطبيعىالالخادمي

لكىخص!صألكونلنفسهكونهالذىالجسدأنكما،لمجسدأنالمدرةلهاللهكلمه.

طبيعةأخذلكنهوبهلينحدالبشرمنشخصأاللهكلمةيأخذلم.طبيعيأاتحادأبهيتحد

شخصفىطبيعتينبيناتحادإنماأشخاصبيناعادأليسهولذلك.بهااتحدوبشرية

التعبير-جازلو-وحيكتخصيصأتكونت،تكونتالتىالطبيعةهذهلأن.فريدواحد

الجسد.فىليظهرالكلمةاللهبهايتحدلكى

بهاخاصشخصلهايكونأندونتكونتأنهاطريقعنتم؟هذاتمكيفولكن.

واحدشخصلكنه-إنسانوشخصإلهشخص-ضخصينليسالمسغفإنلذلك

الفريد.الواحدشخصهفىالطبيعتينجمع

!

؟لاهوتإلىلخولالناسوتوهل؟ناسوتإلىلخولاللهابقلاهوتهل

!
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معأاتحادهمافىولكن،لاهوتإلىالناصوتولاناسوتإلىاللاهوتيتحوللم.

المتجسد.الكلمةالإلهالمسيحالسيدشخصكانالالمحادلهناونتيجة

بدألبستاليدنهذه،برصهمنبطهرأبرصأبلمسأنبمجردمئلأالمسيحالسيدكان.

يدهمد...تطهرنىأنتقدرأردتإن":ا،برضلهقال.باللاهوتمتحدةلأنهاعادية

نعجبنىولذلك.(42-04:امر)،البرصعنهذهبيتكلموهوفللوقث...ولمسه

علىخبزآأخذت):فيهانقولالتىالعبارةالإلهىالقداسفىدائمأانتباهىوتشد

هىالمسيحالسيدفيد،(المحييتينالطوباويتيندنسولاعيببلااللتينالطاهرتينيديك

الحياة.ماتحةاليد

للحديديمكنبالحديدالنارتتحدحينما):جول!لهنمحمودالك!ركيول!الفلبى.

فلان:مثلآفيقال(بهالمتحدةالناربقوةيحرقولكنهنارإلىيئحولأنثونيحوقأن

وكانبالنارمحمىكانالسيخأنيفهمالسامعلكن،الناريذكرولا،فقطبالسيخكوى

:نقولحينمالذلكو.ويحرقيكوىصارالحديدأنبالحديدالناراتحادنتيجة

يدأتكنلمفهى،للحياةمانحةكانتالمسيحالسيديدأنتئحعر(المحييتينيديك)

لكن،الفداءلر!مالةإتمامهمراحلفىالحاجةتدرعلىاللاهوتبمجدئتألقبل،عادية

خلالمنيظهرمجدهفكان.رؤيتهالناستحتملحتىالمرئىألمجدئظهرلمالمسحالسيد

جبلعلىمجدهمنشعاعأأظهرأنهمع.بالعينئرىمناظرفىيظهرممااكثر،أعماله

المستطاعمنيكنفلم،قوتهافىتضىءوهىالشمسمثليضىءوجههفصار،التجلى

وظهرذانهوأخلىمجدهالمسيحالسيدأخفىلقد.الضوءشدةمنوجههأحديرىأن

منهيقتربأنيتجاسركانمنمجدهكاملفىتألقلولأنهالفداءيتمملكىالجسدفى

حينما(3:16تىا)!المجدفىرفع"قيامتهبعدولكنه!!المسماريدهفىويدق

.السمواتإلى!عد

ننسىولا.اللهكلمةجسدهوبالاتحادجسدهولكن،لاهوتإلىيتفيرلمالناسوت.

حبنمالذلك.وايإدراكالعقليفوقوالناسوثاللاهوتبينتاماتحاديوجدأنه

هذالأننقولها،الإلهىبدمهأى(02:28)أع!بدمهأقتناهاالتىاللهكيسة9:نقول

تماما.كلهالعالمفىالموجودةالخطيةلتحرقكافيةمنهفنقطةباللاهوتمئحدالدم

دماءمننقطةفإن.هكذابالناربالمحادهاقكوىصارتالتىالحديدقطعةعنقلنامثلما

وهىالجراحةأدواتتدخلالتىمثلآالأوتوكلاففاعل!يةمثلفاعليةلهاالمسيعالسيد

دمأيعدلم،محييةدمأ،مطهرأدمأأ!بح.معقمأالشىءليخرجداخلهبالجراثيمملوثة

نظرفىالدمهذاقيمةكانتالصليبعلىدمهالم!يحالسيدسفكحينماولذلك.عاديأ

أرسل":يقوللذلك.العالمفىالتىالخطيةدينبكلتفىأنتستطيعالآبالله
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ايضأ،!لعالمكللخطايابلىفقطلخطايانالي!"(.ا.:4يو1)!لخطاياناكفارةابنه

لأنها،كلهالعالملخلاصتكفىالمسيحالسيددممنواحدةنقطة.(2:2يو1)

.دماءنقطةكونهاعنتتغيرلمأنهامعباللاهوتمتحدة

موته؟وقتناسوتهعقالمسيحالسيدلاهوتانفصلهل

لجمكنى:ابنا.با5:قالحبنما،الصليبملىالمسبحالسبدروحخروجمحند

ككنملاو3ناصوتهعنالم!يحلاهوتانفصلهل.(23:46لوا"روحىأصتوخ

ألملاهوتكلوتأنعذالصلببعلىاللهكلمة!كوتأن

.

الأفانروحهل:التالىالسؤالنسألوللأجابة...واحدةقضيةحولالسؤالان.

أناكنتفإن.يهوتالذىهوالجسدإنماتموتلاالروحطبعأالجسد؟بموتتموت

نجالأولى،تموتلاوروحىيموتالذىهوفقطجسدى،أثوتحينماالمسكينالإنسان

الكلمة.للهوالناسوتاللاهوتعننتكلمحينما

الرسيلبطرسومعلمنا،اللاهوت!كو!أندوق!كو!أنككنالمسمحناسو!.

الذى.الروحفىمحعضلكنوالجسدفىمماتأا:ذلكعلىتدلالتىالتاليةالأيةيورد

السيدمات.(3:18،91بط1)"السجنفىالتىللأرواحفكرزذهبأيضأفيه

يمتلمفبالأولى،تمتلمالإنسانيةروحهولكن(جسديأ)بالجسدالصليبعلىالمسيح

لاهوته.

عندناصوتهعنالمسيحلاهوتانفصالبخصوصالتساؤلعلىللأجابةأما.

للتوضبح:التالىاكلعالنقولف!ننا،الصلببعلىروحهخروج

فهلالنثاف،بواسطةالزيتامتصاصتمحقزيتحوضفىنثاتورقةكمسناإذا

عنالزيتينفصلهل،قطعتينإلىالزيتحوضبداخلوهىالنشافورقةتطعناإذا

بالورقة.أصلأمتحدلأنهينفصللاطبعأ؟الورقةمنجزءأى

الوجودءالمالىاللاهوتلكن،الانسانىجسدعنللمسيحالإنسانىالروخانفصلهكذا

الفردوصإلىأوالجحيمإلىالروحذهبإذا.والجسدالروحمنبكلمتحدأكانكله

نأكما.والناسوتاللاهوتبينقائمالأقنومىالطبيعىالاتحادالأحوالىجميعففى

فقطايإنسانىالكيانهوانفصلالذى؟عنهتنفصلفلماذا،كلهالوجودءمالىاللاهوت

الجسد.عنولاالروحعنلاينفصللماللاهوتلكن(الجسدمنالروح)
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إلهنا،عمانوئيلهووأحد):الإلهىالقداسفىالسربانيةالقسمةفىنصلىوهكذا.

نعترفوهكذانؤمنهكذا،طبيعتينإلىمفترقوغيرالالمحادبعدمنمنفصلوغير

.-أنصدقوهكذا

والروحأزلىفاللاهوت.للمسيحالإنسانىالروحهولي!اللاهوتأنملاحظةمع

الانسانروالروح.محدودالأنسانىوالروح،محدودغيرواللاهوت.بدايةلهالانسانى

قلنا.كماالأزلمنذكائنانلاهوتولكن،ومثالهاللهصورةعلىأصلآخلق

المسيح؟للسيدالأنقابتبادلمعنىما

ابنولقباللهابنلقبحملنفسههوفإنهواحدهوالمسيحالسيدشخصلأن.

إلهيةأمورعنللتعبيرالإنسانىلقبهيستخدمكانماوكثيرآ،واحدآنفىالإنسان

علىلككيدوذلك،تخصهإنسانيةأمورعنللتعبيرالإلهىلقبهيستخدمكما،نخصه

واحد.شخصأنه

8قالأمورإلهيلاللتعبيرعقاكلهنسانىلقبهاماستخدفىفمثلا.

لنىهوالذىالأنسانابن.السماءمننزلالذىإلاالسماءإلىصعدأحدليس"ا-

.(3:13يو)"السماء

لقبهنااستخدمولكنه،بلاهوثهوالأرضالسماءيملأالمسغالسيدأنالواضعومن

.كيرهآخروليسالإنسانابننفسههوهواللهابنلأنالإنسانابن

.(:128مت)"أيضأالسبتربهوالانسانابن!-2

.الإنسانابنلقبهناواسئخدم،طبعأاللههوالسبتربو

.(25:31مت)لامعهالقديسينالملائكةوجميعمجدهفىالأنسانابنجاءمتى!-3

.27(:16)مت."..أبيهبمجدالانسانابنجاءمتى،-

لقبهاستخدمأيضأ-أبيهمجدهوالذى-بمجدهاللهلابنالثانىالمجىءعنحديثهوفى

الإنسانى.

4قالأمورإنسانيةللتعبيرعقالإلهةألقابهاستخدامهوفى.

لالكى)المونوجينيس(الجنسالوحيدابنهبذلحتىالعالماللهأحبهكذالأنه"ا-

الابنلقبنرىوهنا.(3؟16يو)"الأبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمنمنكليهلك

حاملأالآبمنالمولودالوحيدالابنباعتبارهالالهىالمسيحلقبوهوالجنسالوحيد

وذبحهالمسيحالسيد!لبإلىللأشارةيستخدماللقبهذانرى...الآبجوهرلنفس



كما):ذلكلشرحأيضأوقوله،(الوحيدابنهبذلحتى):بقولهالصليبعلى

اللهفابن.(341:يو)!الإنسانابنيرفعأنينبغىهكذاالبريةفىالحيةموسىرفع

.الإنسانابننفسههوالوحيد

رلاالسماءنىالذينالملائكةولاأحدبهمايعلمفلاالساعةوتلكاليومذلكوأما29-

السيدواستخدمهاللهابنبهمقصودهناالابنولقب.32(:13مر)!الآبإلاالابن

الألهيةالناحيةمنولي!،(المعرفةعنالتخلى)الإنسانيةالناحيةمنيخصهفيماالمسبح

.(شىءبكلالعلم)

لو،ن":الكتابقولمثلالمبدأنفستؤكدآياتالجديدالعهدفىرردوقد-3

للمسيحإلهىلقبهوالمجدربفلقب.(:28كوا)"المجدربصلبوالماعرفوا

الإنسانية.الناحيةمنتخصهأمورعنأى،صلبهعنهناوالحديث

الناحيةمنتخصهالعذراءمنفالولادة،الإلهوالدةالعذراءئدعىكيفنفهموبهذا

منالمولوداللهابننفسطهوهومنهاالمولودلأن،الإلهىلقبهيستخدمولكنالأنسانية

ففدالإنسانىلقبهأما،الأ!لىلقبههوالإلهىلقبهأنكما.غيرهآخرليسوالآب

ونائس.نحمئدحبنمااكنسبه

؟ميلاداقلهالكلمةأقنومأقمعنىما

!

ىأ،نفسههوهوالدهوركلقبلالآبمنالمولوداللهكلمةأقنومأننؤمننحن"

كلمةفإدنولهذا،الزمانملءفىالعذراءمنوؤلدتجسدالذىهوشخصهبنفس

:ميلادانلهالله

.الزمانوفوقالدهوركلقبلالآبمن،لاهوتهبحسبأزلى:الأول-الميلاد

.الزمانملءفىمريمالعذراءمن،الجسدبحسبزمنى:الثاشالميلاد-

البشرمنشخصأيتخذولم،مريمالعذراءمنؤولدجسدأاتخذنفسههوالأزلىالكلمة

.القدسالروحبفعلمريمالعذراءمنتكونالذىعاقلبروحالحىالجسداتخذبل

فيه؟شخصهاوجدتالكلمةاللهابقأخذهاالتىالبشريةالطبيعةأنمعنىما

إت!ئي!إي!
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أنهاأى،بخاصةوجعلهااليشريةالطبيعةأخذتجسدلم!االمسيحالسيدأنيعنىهذا.

هذا...البشرباقىعنيميزهالذىالخاصكيانهلهو!ار،فيهشخم!صهاوجدتتد

فىبذاتهقائماكيانأيكنلمالناسباقىعنالمسيحبشريةيمئزالذىالخاعرالكيان

الكلمة.اللهعنواسنفلالائفصالى

يأخذلمتجسدلماالكلمةاللهأقتثبتافىوسينللاباءأقوالتوجدهل

إنساتيأ؟لفمضم!أ

هوالمسيحللسيدمفردواحدشخصوجودعلىالقديسونالآباءاكدلقدنعم.

الكلمة:اللهشخص

)1(0(الخاصشخصهفىاللهكلمةجاءلقدا:الرسولى!مناسيوصالقديسففال-

("+س!ه*34مهك!40سأ()30!هءس!!ةاولاط3كاهولع!كم3هول).:لاعليزيةوبا

نفسههوبلالبنرمنشخصألنخذلمالكلمةاللهإن)الكي!ر:كرلسال!ليسفالو-

جدامبهخا!أالناصوتهذاجعلوعاقلبروحمحبيأجسدأ،كاملةبشريةط!بيعةاتخذ

نسطور(.إلىوالثالثةالثانيةكيرلسالقديس)رسالتالاهوتهمعطبيعىاتحادفىجعلهأى

؟لخسدهفىإنساقشضىيتخذأقدوقكاولبخسفأالمسيحلهكونيكيف

بروسوبون"هىاليونانيةباللفةشخصكلمةإن:السؤالهذاعلىالإجابة.

من):ومعناهاعهم++لاعلياهمقطعينمنمكونةوهى!ممه*7!=ء+57+ثلأكاه

نحو!9معناها2هء+بروسفكلمة!العلاقةيتبادلومعهيتعاملوالآخرنحويتجه

منفصلونأشخاصويوجد."وجهنحو"معناهافالكلمةأوجه"معناهالاعدياهوكلمة

الكينوفةوالجوهرفىمنفصلينكيرهممنويوجد.البش!رمثلوالكينونةالجوهرفى

أصلهووالآب.الآخرويملأالآخرفىهومضكل.القدوسالثالوثأقانيممثل

الأ،لى.بالانبثاقالقدسوالروحالأزليةبالولادةالابنمنلكلالمنقسمةغيراطكينونة

"+كاه57!لالد!والبروسوبونلابنباصالخاهكلمكهه!مم-+مداه+لئأكا!فالبروسوبون.

(1)+هء؟(ح+ا4أ!!مأ+ه،.04؟ح،111.م!30375.313ثلاكهح829،1.!14.
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غيرالجوهر)الطبيعةونفسالجوهرنفسيحملانأنهمامنالركمعلىبالآبالخاص

السيدقالمثلما.والحبالعلاقةالآخريبادل،لواحدأنإلا(المنفسموفيراتجزئ

ليكونا:لهوقال.(17:42يو)!العالمإنشاءقبلأحببتنىلأنك":للابالمسيح

لىهوماكل9:لهيقولو.:26(17)يوأفيهمأناكونوبهأحببتنىالذىالحبفيهم

العمادفىالابنعنالآبوتال.(ا.:17يو)ألىفهولكهووما.لكفهو

.5(:17مث)،(3:17)مث(الحبيبابنىهوهذا9:والتحلى

وفبه،مقوماتمنمالهابكلومالكهالطبهمةصاملهو(الثض)والبروسويون.

قهى،فيهكائنةلطبيعةحاملشخصممناه!7دنوموكلمة.توجدحينماالطبيعةتقوم

إله،هوالهيةطبيعةشخصحملإذا.يحملهاالتىوالطبيعةهوالشخصإلىتئير

فهوملائكيةطبيعةشخصحملوإذا،إنسانفهوإنسانيةطبيعةشخصحملوإذا

إلهفهوالوقتنفسفىوالانسانيةالالهيةالطبيعةفريدشخصحملوإذا،ملاك

الإلهى.التجسدفىحدثماوهذا،متجسدإلهأى،الوقتنفسفىلىانسان

،الأزلمنذأصلأالإلهيةالطبيعةيحملوهوالخاصبشخصهالميحفالسيد.

يقوللذلك.هذاشخصهنف!فىالكاملةالإنسانيةالطبيعةالزمانملءفىحمل

:13عب)!الأبدإلىواليوموأمسأهوهوالمسغيسوع":الرسولبول!معلمنا

به.خاصةكطبيعةالبشريةالطبيعةيملكنفسههو،الألهيةالطبيعةمالكفأصبح.(8

حقيقى.إله،كاملإلههو:الالهيةطبيعتهحيثمن،للطيعةالمالكالشخصفهذا

يضفلمالشخصنفس.حقيقىوانسان،كاملإنسانهو:البشريةطبيعتهحيثومن

آخر.شخصأشخصهإلى

الناسوتيملكوالآخر،اللاهوتيملكأحدهما،للملكيةضميرانهنايوجدلاإذأ.

حقيقيأإنسانأ!از،الأبدإلىإل!أزالولاالأزلمنذإلهأكانالذىهوهوولكنه

نىأثناسيوسالقديسقألكما(الخاصشخصهفىجاءاللهكلمة)...كاملأ

مفردواحدشخصهوالمسيحشخصأنهوالسليمفالايمانولهذا.التجسدعنكتابه

الأزلى.اللهكلمةشخصنفسهوهو،ص!وله3أءا!ول03ءعمول
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غيرالله؟التجسدهل

لمالكلمةاللهابنتجسدمحندمافكيف،الأبددالىالأزلمنمتنئرفيراللهكانإن.

الىبهوصعدجسدلهأصبحالنبسدو!عد،جسدلهبكنلمالتجح!دقبللأنه،نغير

نفسوفىءمنغبرفبرسرمدىأبدىأزلىرمناأنفكبفأمبدهالىودخل،الماء

آلاماحنمالالىبالاضالة،جسد!أوصارذ6لهأخلىالكلمةاللهاننسمعالوتت

أوك!نسانلهاتعرضالتىالظروفكلوأبضأ.الأموات،!منتيامتهوالصليب

،البث!رية؟عنكنائب

!

تغيير.ولاامتزاجولااختلاطبدونوالناسوتاللاهوتبينالاتحادكانعقيدتنافى.

فىكائنةقدراتهناكولكن،بالناسوتاتحادهبسببتغيرقداللاهوتأننعتبرلافنحن

تغير.قداللهأنيعنىلاوهذا،المناسبالوقتفىتتحققولكنهاالأزلمنذالله

بدونالدهوركلوقبلالأزلمنذكائنأكانفالله(الخلقموضوع):ذلكمثال.

قداللهأنيعنىهذافهل.المننوعةوالكائناتالملاتكةخلقالزمنبدايةفىثم،الخليقة

يخلق،بدأالزمنبدايةفىئمالخليقةقبلالأزلمنذخالقأيكنلمأتهبمعنى،تغير

!!؟ننيرقديكونوبهذا

:نقوله!اعلىللرد

صفةعليهتستجدلم،اللهطبيعةفىأصلأموجودةالخلقعلىالقدرةصفةإن.

وظهورشىءالطبيعةفىفالتغير.أرادوقتمابخلقأنقادرهوبل،ألوهيتهتخص

فىحدثفالتغير.آخرشىءفيهاالتغيرعدممعالمناسبالوقتفىالطبيعةإمكانيات

.الوجودحيزإلىدخلتموجودةلمتكنلملأنهاالخليقة

ثممقاصدهوفىاللهطبيعةفىكامنةتبقىأنيمكنلاأخرىصفاتهناكولكن.

؟الزمانملءفىالتجسدكعمليةأو،الزمنبدايةفىأوالزمنفىالخلقكعملية،تظهر

،4:8يوا)"محبةالله"مثلأكالحبالدهوركلقبلأزليةوممارسةملازمةولكنها

الخليقةلأنالخليقةبدونننصورهولكننا،الحببدوناللهننصورأنيمكنفلا.(16

الحب.مثلللهضروريةليست

اللهفىفالحب.خلاصهاأجلمنللخليقةاللهمحبةأعمالمنعملهوالتجسد.

هوأيصأالتجسدوبعد،التجسدوفى،الخليقةيحبهوالتجسدوقبل.الأزلمنذ

فكرليعذواالأنبياءأرسلأنبعدلكنه.يزيدولايتغيرولاممتداللهفحب،يحبها
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نأمنالرغمعلىوالفداءالتجسدلإتمامالمناسبالزمانملءجاءالفداءلعملالبثرية

العالماللهأحبهكذا"الحبهىفطبيعته.الأزلمنذاللهفكرفىكاناوالفداءالتجسد

أنهجهةمنشئطبيعتهعلىيستجدولم.(3:16يو)أالوحيدابنهبذلحتى

نىظهرتثماللهفىموجودةقدرةهوالخلقأنوكما...التجسدناحيةومن،محب

الأبن.أقنومبواسطةتنحفقالتىاللهقدراتإحدىهوأيضأفالتجسد،المناصبالوتة

!منمن،(15:اكو)،المنظورغيراللهصورةةهوالذيالوحيدنالابن.

رأىفقدرآنىمن!:قاللذلك،لنابالنسبةالآبحقيقةيعلنأنالأقنوميةاخنصاصاته

فىواضحأرأيناهممااكثرلناالآبحبنرىأنيمكننالافنحن.:9(41)يو"الآب

فابن.(3:16يوا)!لأجلنانفسهوضعفياكأنالمحبةعرفناقدبهذا9:الصليب

حقيقةعنإعلانهوأوالمنظوركبراللهصورةفهوبأقنومهخاصدورلهالكلمةالله

خلالمنالعقلمعرفةنستطيعلكننا،العقلنرىأننستطيعلانحنفثلأ.الله

الذىالأقنومهوالكلمةالابنفأقنوم.المنظورغيرالعقليتصوربالكلمةأنهاذ،الكلمة

فىكانإذ!قدراتهضمننمن.واضحةبصورةالآبمقا!دلنايعلنأنيستطيع

قدرتهمئلهايخلقأنفىاللهنقدرة.(67-:2فى)"عبدصورةأخذ...اللهصورة

هذهفىتغييرأىبدونوالأصلبةطبيعتهيففدأندون،الجسدفىيظهرأنفى

الطبيعة.

الإلهية8الطبيعةالتغييرفىعدممعنى!هي

المحبةإليهاتضفلماللهطبيعةلأن،اللهطبيعةإلىجديدة!!انةهوليسالتجسد.

قدراتلكنها.الجسدفىيظهرأنالقدرةإليهاأضيفولا،الصليبعلىأعلنهاالتى

شيئأبفقدولميتفيرلمأنهاللهكلمةيؤكدولكى.المناسبالوقتقىوتظهرفيهكائنة

يعانىوهوالطبيعةعلىالخارقةقدراتهتظهرأنتعمد،التجسدبسببالالهيةقدرانهمن

البرشمسالمسيحلأن،وأظلمتالشمساختفتولهذا،الصليبعلىالموتسكرات

تشرقاسمىالمتقونأيهاولكم":ملاخىنبوةحسبالصليبعلىذراعيهفاتحأكان

مرتعدةماجتالأرضوكذلك...(4:2ملا)"أجنحتهافىوالشفاءالبرشمس

:قالكانمارأىلماالصلبحكمنفذالذىالمائةقاثدأنحتى،تشققتوالصخور

)اللوغوس(الكلمةطبيعةأنلناتاكدوبهذا.(27:54)مت!اللهابنهذاكانحقا"

منمقتربأوالضعفالألممراحلأقصىفىوهوحتى،تدراتهامنشيئأتققدلمالألهية

.الآبيدىفىالروحأسلمعندماوحتى،الموت



الله!ابقأمهواللةالمسييحهل

(

ابنأماللههوالمسحهلالكنسيةالتربيةمدارسفىالصفيراتالبناتإحدىسألتنى.

يكونهوالملكهذاإنعنهنقولفعندما،ملكابنهوملكأىإن:فأجبتها؟الله

الجن!منلأنهأيضأصحيحأالكلاميكونالملثابنإنهنقولوعندما،!حيحأالكلام

ملك.ابنملكفهو،الملوكى

اللهابنوهو،فيهالآبمعواحدهوالذىالإلهىجوهرهبسبباللههوالميحفالسبد

ابن.فهومولودهومنوكل،الدهوركلقبلالآبمنالمولوداللهكلمةأنهبسبب
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والصليبءاالفد

للخطية؟إدانةأيضأهوأمفقطال!!هلحباعقإعلانههوالصليبطه.ا

الصليب؟لهدوقلنايففراللهلملماذا2.

كأجلنا؟ماتأمعناماتالمسيحهل3+

الجلجثلا؟علىمعهمتناأمعنامات!له

؟اتبالذالصلييلماذا+4

مصلوبأ؟يموتأقالمسيحاختارالسيدلماذا

المتجسد؟الكلمةوهواللهاثسيحالسيديموتكيف5-

وقتئذ؟يديرالعالمكاقومق؟القبرفىيوضعكيف.6
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للخطية"إدانةأيضأهوأم؟فقطالإلهىالحبعقإعلاقهوالصليبهلط"

الأرضمنالحق.تلاثماالسلاموالعدل.تلاقياالحقوالرحمة":المزموريقول.

عنإعلانهوالصليبأنفكما.(8501،11:مز)"تطقعالسماءمنالعدلوأشرق

الوحيدابنهبذلحتىالعالماللهأحبهكذا":المسيحالسيدقولحسباللهمحبة

فإن.(3:16يو)"الأبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمنمنكليهلكلالكى

هوكما.المطلقةعدالتهوعنالكاملةاللهقداسةعنإعلانأيضأهوالصليب

.22(9:أعب"مغفرةلمحصللادمسفكبدون)مكتوب

الله،عنديتساوبانلاوالبرالخطيةلأن.الئمنمدفوعففرانهوالألهىنالنفران.

كقول.الخطيةعلىغضبهيعلنأنفلابدالمطلقةوقداستهالكاملبرهاللهيعدتولكى

الناسفجورجميععلىالسماءمنمعلناللهغضبلأن9:الرسولبولسمعلمنا

بولسمعلمناأيضأوبقول.(:18روا)!بالإثمالحىيحجزونالذينوإثمهم

عملعنوقيل.(3أ:01عب)"الحىاللهيدىفىالو!عهومخيف":الرسول

بالعدل":الرؤياشرفىالمذكورحقهالإلهىالعدليوفىوهوالفدائىالمسيحالسيد

كلعلىالقادراللهوغضبسخطخمرمعصرةيدوسوهو...ويحاربيحكم

.(91:11،15رؤ)"شىء

العهدوكتبالقديمالعهدكتبفيتمامأواضحوهذا،الخطيةبسببيغضباللهإذا.

عننقلأ،الكنيسةأفرادبعضوسطمعاصرةموجةتوجدولكن.المفدسةالجديد

الخطاةيعاقبولا،الخطيةبسببيغضبلااللهأنتدعى،محدثينكربيينلاهوتيين

فكرةوتستنكر.الصليبعلىحقهالإلهىالعدلرلفاءفكرةوتستبعد،خطاياهمعلى

وعقيدةالفداءفكرةتمييعيبدأوبهذا.الإنسانضدصدرالذىالموتحكمفىالعقوبة

.الحدودأبعدإلىخطيرموضوع...المسيحيةالعقيدةقيمةاهدارإلىيؤدىبماالكفارة

الله8غضبملا

اللهقداسةتعلنأنلابدبل،الخطيةبسبباللهغضسبينكرأنيستطيعأحدلا.

اللهعدل.الإنسانلخطيةكرافضأىالإنسانحياةفىوالشرللخطيةكرافضالكاملة

عادلأ.قصاصأالخطيةتنالبأنالكاملةاللهقداصةتظهرأنمعناهالخطيةعلىمحاسبتهفى

التوبةفرصةالخافىمانحأ،عنهعوضأالإنسانخطيةيحملمنالثمندفعلوحتى
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والغافرةالشافيةاللهمحبةقابلآوبكرههاالخطيةبثاعةالخافىيكتشفأنبعد،والحياة

.الأسرارفىالقدسالروحيمنحهاالتى

يحتاجالإلهىالفضبلمحتوسقط،إبليسفخفىسقطالذىالضائعالانسانكان.

هو)"أخلصهمالموتمن.أفديهمال!اويةيدمن):الربكقول،يخفصهمنإلى

ويحناج،طفيانهويهزمالموتسلطانبسحقمنإلىأيضأيخاجالأمروكان.(13:41

الرجاءعلىرقدواالذينأوالأحياءالبشرمنالمسيونيحررأنيستطيعمنإلى

الالهى.الغضبمنوينقذهمإبليسأسرمنوبخلصهم

الشيطانه:نخويرالبشرضهسلطانأ!م

إلىطريفهفىهوولهظهرحينماالرسوللبولسالمسيحالسيدكلاممنذلكيتضح.

.وشاهدأخادمألأنتخبكلكظهرتلهذالأنىرجليكعلىوقفقم!:لهوقالدمئق

أرسلكالآنأناالذينالأممومنال!ئمعبمنلياكمنقذابهلكسأظهروبمارأيتبما

الله.إلىالشيطانسلطانومننورإلىظلماتمنيرجعواكىعيونهملتفتحاليهم

.(18أ-26:6أع)"المفدسينمعونصيبأالخطاياكفرانيىبالايمانينالواحتى

الله4غضبالبشرضهإنقاذميي

المعلنالغضبنتيجةهواخملهالذىالألموكان،الغضباحتملالمسيحالسيدإن.

الئمنمدفوعكفرانهوبلثمنبلاغفرائالبس،الهسيحيةفىالغفرانإذ2.الخطيةضد

الحببهذاالخطاةيخجللكى،محبنهبدافعالمسيحالسيدهوالثمندفعوالذى

احتمالهوفى،المخلصآلامفىتسببتالتىخطاياهمنيخجلفالإنسان...العجيب

.(96:9مز)"علىوقعتمعبريكتعييرات":النييبفمقالكماموتهوفىالتعيير

محب!ه،منمبهورأدمفالمسمحدسوعالربصلبإلىلنظرحمنماالانسان.إن.

معانيه.بأجلىالحبالصليبفىيرىإنه،صلبهفىتسببتخطيةكلمنومخزيأ

وغبر.هوالا.منذرأالرسولىكلماتوشمع.مجرا.يأخذالعدلأبضأوبرى

التىسأرواحكموفىأجسادكمفىاللهفمجدوابثمناشتريتمقد!:المؤمنينمن

بعدفيماا!حياءيعيشكى"الرسوليةالأنشودةهىهذهأليست0(6:02كو1)،لله

.(5:5كو2)،قامولأجلهمماتللذىبللأنفسهملا

.(4:01يوأ)(لخطاياناكفارةابنهأر!9خطاياناتائجمنينقذنالكىاللهان.

الخدةجسدثبهفىابثهأرصل)ذالله9:الرسولبولسبعلمناكقولالخطبةوأدان

أنتعنى،الجسدفىالخطيةإدانة...8:3(رو)!الجسدفىالخطيةدانالخطيةولأجل

أجمعبن"لأجلنابذلهبلابنهعلىيشفقلم"فالله.الصليبعلىأدينتقدالخطية

غضبهأعلنبل،جسدهفىخطاياناحملحينماابنهعلىيشفقلمالله8:320()رو
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تناللكى،الخطاةعنعوضأويموتيتألمالمتجسدالوحيدابنهتركبأنالخطيةعلى

للشر.وكرافضكقدوساللهيتبرروهنا،عادلةدينونةالخطية

يحملالمسيحأنيقبلفمن.الإنسانخطيةضدوكضبهنقمتهيعلنأنمريداللهإن.

قدخطاياهأنبهذاوبلم.الصليبعلىقدلمسقرثالخطيةبعينيهيرىفإنهعنهخطاياه

:الرسولبولسمعلمناقالوهكذا.عادلةدينونةأدينثوقدالخطيلأبعينيهيرى."غفرت

مسمرآالوسطمنرفعهوقدلناضدأكانالذىالفرائض!فىعليناالذىالصكمحاإذ"

.(241:كو)"الصليبعلىإياه

الدين!كتمزيقيعنىماذا):فيقولالآيةهذهيعقوبظدرس!ل!مصوبشح.

.(بالصليبتمامأالدينإيفاءإلا؟الناموسفرأ!ضأعلنتهالذىعليناالذى

المصالحةلإتمامالالهىالغضبرفعأهميةإلىالفمفمبىيوحنالمقلبسأشاروتد.

لااللهوأن...معنااللهتصالحكعطيةالقدسالروحأخذناأشاتعلمواولكى):فقال

القدسالروحغياببأناقتنعتإذالكيما.مناغاضبأكانإذاالقدسالروحنعمةيرصل

تكنلملولأنهالمصالحةدليلهوأخرىمرةإرسالهأنتتأكد،اللهذضبدليلهو

.(القدسالروحاللهأرسللماتمتقدالمصالحة

(القدسالروححلولعيدعنالأولىالعظة)

ررمةالىكلبلونولا،!لصلببمحلىمعلنأالالهىالحبررمةالىالبعضثبلنلمافا.

الصلببألوقمداثةا!ت

إعلانفيستئقلون،ا!طيةمعتعاطفهؤلاءمنبعضلدىيكونأنأخشىإننى

الحبعنشكلمونفحينما!!الصليبفىرأيناهالذىالخطيةضداللهغضب

اللهغضبوعنالخطيةإدانةعنالحديثيأتىوحينما.بهوبرحبون،لهيرحرحون

تريحلاأوأنفسهمتريحلاالتىالحقيقةهذ.مواجهةمنيتهربونفإممالخطيةبسبب

بهموصلقدالمعنىهذايرددونالذيننفسلأن،عجبأهذانىلنرىواننا.ضمائرهم

توقفهشهوتهمنوكلبالذى):المسيحالسيدمخاطبةفىالتالىالقولإلىالمطات

لهتكونأنذبيحتكتكفىألاتوبتهتعذرتوالذى،مقبولأأبيكأماملومبلاذبيحتك

الحبكةهذهمنالقصدهوماوافهمواالألبابذوىيافانظروا...(ضمينوأنتتوبة

إلىالانحدارثم،العقوبةفكرةمواجهةمنوالهروبايإلهىالعدلتجاهل؟الفكرية

توبة.بغيرللخطاةاللهقبولإعلانهاوية

وهلاكبالخطيةالاستخفاتإلىيؤدىفسوتتركناهلوالذىالرهيبالمسلسلهذا

:الرمولبول!معلفا!ول!هناطنن!كر...الرعبة

عقابأفكم.رأفةبدونيموتشهودثلائةأوشاهدينفعلىموسىناموسخالفمن"-
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دنسأبهقدسالذىالعهددمحسبواللهابنداصمنمستحقأيحسبأنهتظنونأشر

.92(،01:28)عب!النعمةبروحازدرىو

شعبه.يدينالربوأيضأ.الربيقولأجازىأناالانتفاملىنالالذىنعرفف!ننا)-

.(03،31:ا.عب)!الحىاللهيدىفىالوقوعهومخيف

اللهنحدمبهشكرمحندناليكنيتزعزعلاملكو!قابلونونحنلذلك9:أيضأقولهو-

.(12:28،92عب)"آكلةنارالهنالأن.تقوىوبخشوعمرضيةخدمة

نعم):الربلنايقول،نخطئمحدما(ياربسامحنا):نقولحينمااليومونحن.

هذايقذرلامنوأنفاليأئمنأمدفوعثمن!اخطيئتكمأنتفهمواأنلابدلكنأسامحكم

.!مضاعفةدينونةتحتيقعفسوتالثمن

الصليب؟بدوقلنالففراللهلالماذا

الصليبآلامبدونايإنسانطلصبمحلىبناةاللهينفرلالماذا:يقولونالبعضش*.ه

يكونللخطيةوعادلكاملقصاعربدونففرإذااللهإن:نجيبهمونحن؟ومعاناته

قداستفأينلرحمتهعلامةهوالغفرانكانوإذ!،الشروالخيرعندهيتساوىكمن

لنا:يقولاللهأننفهمنحن؟عادلأقصا!أالخطيةتأخذلمإنللشركرافضالكاملة

وأصبح،جدأكاليأدفعتدثمنهأنالنفرانقيمةيدركلمنأغفرلكنى،لكمأكفرأنا

.القدسالروحيعملهالذيوال!طهيرالتجديدبفعلالخطيةمنالشفاءنعمةيقبللمنممكنأ

منهيطلبأندونمرضهعلىيسامحهأنالطبيبمنيطلبمريضأأنالفثدهما.

الشروريةالأدوبةبكليضفيهأنالطبيبمنيطلبأنبالمريضالأجدر!!؟الشفاء

طلبيلزمبل،للمففرةسببوجودبدوناللهمنالمغفرةطلبيكفىلاوهكذا

يمثحهالذىالدواءتعاطىوقبولالشفاءطلبمعالمسيحدمحسابعلى،المففرة

المسحدمإن،المقدسةالأسراروممارسةبالمعمودبةالطبيعةنجديدوهولسماوىالطببب

دفعالتىالخطيةلذةمرضشفاءعنيقولوالكتاب.الأبديةالحياةهوفتناولهالذى

مجروح":أيضأوقيل،2(2:4بطأ)"شفبتمبجلدتهالذى":المسيحالسيدثمنها

كغنمكلنا.شفيناوبحبرهعلبهسلامناتأديبآثامنالأجلمسحوقمعا!ينالأجل

.6(،ههـ:3إش)"جميعناإثمعليهوضعوالربطريقهإلىواحدكلملنا.ضللنا

ملكأيعدفلمبدمهاشتراهالمسيحالسيدوأن،مدفوعخلا!هثمنأنيشعرالإنسان.

له:وتقولا!طيةتأتىشينما.المعموثيةفىمعهو"صلبالمسيحمعدفنتدوأنه.لنفسه
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نصيبلهالميتهل؟الخطبةلذةمننصييىهوأين:لهايقول،المتعةمننصيبكخذ

!إذ!فى

يسوعبالمسيحللةأحياءولكنالحطيةعنأمواتأأنفسكماحسبوا9:الرسليقوللهـذا

يأتيهوحين،الففرانيناللكىثمنهاذفعقدخطينهأنيرىفالإنسان.(اأ:6رو)،!شا

ثمنهاالخطيةهذه!!؟ذلككيف:يجيبه.أخرىمرةالخطيةارتكبلهوبقولالث!ميطان

.:23(6رو!،موتهىالخطيةأجرة"لأنبالكاملالثمنمدفوعالففران...غال

منيخجلالإنس!ان.بالكاملثمنهدنعمخلصىالمسيح،أناأستحقهالذىقالموت.

النفسيكبر.،نفسهيكره...نفسهوبحتقربالخزىوبشعر،الصليبإلىنظركلمانفسه

العابرةالرخيضةاللذةهذهمقابلفىويقولنفسهيبكت...وبلذتهابالخطيةتطالبالتي

الأنسانيفبلهأمحرمةلذةفكل.بالمساميرو"سمربالسياطأحبنىالذىالمسيحجلدتد

فىاحتملهاالتىنلك،المياركجسدهفىالحارقةبالجلداتالمسيحالسيدثمنهادفعقد

.برئوهومحجيب!بر

لزومه؟ما؟أصلاللصليبلمداصدما...الالهىالعدل!اهلنال!فا.

!!؟فقطمحبتهالمسيحالسيدلنايظهرلكىثميليةمجردالصليبهل

.أكثيرينعنفديةنفسه(المسيع)ليبذل!:بقولحينما؟(الفداء)كلمةمعنىماثم

الفداءكلمةأصبحتهل.(؟26تىا)!فديةنفسهبذلالذىأأو0(:228.)مت

معئى؟لهاليسكلمة

يضعأى،الحافىموضعفىنفسهالفادىيقدمأنيرفضونالبعضأنواليعجيب.

واضح:المقدسالكتاببينما،الخافىمكانفىنفسه

.(53:6إش)،جميعنأإثمعليهوضعرالرب)ةالنبىإشعياءيقول-

.92(:إيوا"،العالمخطيةيرفعالذىاللهحملهوذا9:المعمدانيوحناالقديسوتال-

.(53:01إش!"إئمذبيحةنفسهجعلأ:النىإشعياءأيضايقولو-

لاأفتديتمأنكمعالمين":الأولىرسالتهنىالرسولبطرسمعلمناوبقول-

.(91،:18ابط)ا!عيببلاحملمنكماكريمبلمبل...محنىبأشياء

لعنة!ارإذالناموسلعنةمنافتداناالمسيح":إنالرسولبولسمعلمنايقمولو-

.(3:13)غل"لأجلنا

لله(هىالتىأرواحكموفىأجسادكمفىاللهفمجدوا.بثمناشتريتمقد":يقولو-

.(6:02كوا)

منرفعهوقدلناضدأكانالذىالفرائضفىعليناالذى!لصلظمحااذ19:يقولو-

.(21ء4كو)"!لالباطءمسمرأالويعط



فلماذا.بالصليبتمامأالدينإيفاءإلا؟محلبناكاناللىالالوصك!ريقيعنىمافا

؟المحبوبللمخلصإهانة!يندفعنحسب

لأجلناخطيةخطيةيعرفلمالذىجعللأنه"؟توةنىيقولالرسولبول!سالقدي!-

.(2ا5:كو2)(فيهاللهبرفحنلنصير

بفرضه،لمماعنادفعالذىللغنىالسبح):يقولالسريافىإنرلمماراللليسو-

(الميلادعنالثانيةالترنيمة).(مديناوصار،صكأففسهعلىوكتب

لعنة.!ارهذاولأجل،الصليبعلىغلقبالجسد):بقولامبررسيوصو!عديص-

(11الفصلالثانىالكتابالمسيحىالإيمانشرح).(لعتناحملالذىذاك

اطلبطبيعةبهلاقفقدالكلفوقهواللهكلمةويان):يقولثناسصصوال!دبس-

.(الجميعحياةلأجلالبشريةوآنيتههيكئهييفدبموذاكبموتهالدينيوفىأن

(2الفقرة9فصلالكلمةتجسدإ

لجلحثة،اعلىمعهمتناأمعفاماتهل،لأحلناماتأمعفاماتاثسيحهل

..لأجلنا.ماتبلعنايمتلمالمسيحالسبدبأنالحاصرزماننانىالبعضينادى.

!!!معهمتناتدنكونوبهذا،بناماتبلمحنابدلأالصليبعلىيهتلمأنهبمعنى

كالآتى:هووالرد...عناماتأوعناصلبأوعناتألمبأنهالقولالخطأمنإنهوبفولون

الليتورجيةصلواتهاجمبعفىالايمانقانونفىترددكلهاالكنيسةأنهؤلاءنسىقدا-

تأن!سالعذراءمريمومنالقدسالروحمنوتجسدال!ماءمننزل)أنهالمسيحالسيدعن

عنا."صلببأنهنعترتأنناالواضعحنمن(البنطىبيلاطسعهدعلىعناؤ!لب

نفسهوليبذلليخدئمبللئخدتميأتلمالأنس!انابن":إنقالنفسهالمسيح2-والسيد

.(:228.مت)!كثيرينعنفدية

أا!اكداهمعمنعوضانكنلمانالفلبةمعنىوما-3

الخلاصثمندفعناقدنكونالحالةهذ.فىإننا؟الفداءيومالمسيحمعمتناقدكنالو

الصليب.يومفىبأنفسنا

معلمناكقول،المقدسالعمادلسرقبولنايوممعه-ودفناالمسيحالسيدمع"!لبنانحن4-

بالمعموديةمعهفدفنا.لموتهاعتمدناالمسيحليسوعاعتمدمنكلأنناتجهلونأم":بولس

جدةفىأيضةنحننسلكهكذاالآببمجدالأمواتمنالمسيحأقيمكماحتىللموت

.6(،6:3،4رو)ل!معهضلبقدالعتيقإنسافناأنهذاعالمين...الحياة
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وياخذالعمادسرفىيعملوالمكانالزمانوفوقللطبيعةفائقبعملالفدسالروحإن

ويمنحنا،صليبهدمباستحقاقاتالغفرانيمنحنا...وبعطيناالمسيحموتاستحقاقاتمن

هوالذىجسده"فىأعضاءوبجعلنا،للهالبنوةبحياةتليقالتىالجديدةالطبيعة

.فمحدودوننحنأمالهاحدودلاالإلهيةالنعمة0(42:اكوأ!)الكنيسة

حياأمحننلبةنفسهنثلمالمسبحنشاركلكىنوجدأنقبلموجودبننكنلمنص5-

لكيانناالمحدوديةعدمحالةنأخذهل؟عامألفىمنموجوديننكونوكيف،العالم

الفردوسفىأخطأحينماآدمصلبفىكنانحن!!؟المكانوبلأزمانالمحدودالبشرى

بحسبالمسيحالسيدنسلمنلس!ناولكننا،البشريةطبيعتنابحسبنسلهمنلأننا

القدسالروحبل،آدممثلجسديأنسلآينجبلمالمسحالسيدلأن.البشريةطبيعتنا

لأنوالروحالماءفىالجديدةبالولادةالتبنىويمنحناالمعموديةفىالطبيعةهذهيجدد

نصيرنحن.(3:6يو)!روحهوالروحمنوالمولودهوجسدالجسدمنالمولودأ

المسيح،السيدإلىالانتسابإلىمآإلىالأنتسابمنوننتقل،المعموديةفىاللهأولاد

ىأجسدهفىأعضاءنصيروبهذا،والبرالقداسةحياةنىونحيافيهثابتيننكونطالما

رأدكا.هوالتىالكني!ة

عننيابةيموتأنقادرأيصيرلكى،خطيةبلاطبيعتنافىاشتركقدالمسيحالسيدإن6-

بالصليب.مسمرآخطاياهمحملصينماافتداهمالذينجميع

الفصل،الكلمةتجسدكتابفىالرسولى9مماسيوسمدمستالهذاعن.

تحتالجميعكانوإذ،لطبيعتنامماثلآجسدأأجسادنامنأخذ%وهكذا):الثامن

كل.للآبوقدمه،لمجميعمحنعوضأللموتجسدهبذلفقد،الموتفسادقصاص

البشر،بهلاكيقضىكانالذىالناموسيبطللكى:أولأوذلك،علينامنهضفقةفعلههذا

فىأظافرهينثبيعودولاالربجسدفىكملقدسلطانهلأن،نيهالكلماتإذ

.الفسادإلىعادواأنبعدالفسادعدمإلىابثريعيدلكى:ثانيأ.عنهمالليئءنابالبشر

.(النارمنالقشكإنقاذالموتمنوينقذهم،القيامةوبنعمةبجسد.الموتمنويحييهم

التامع:!صلفىولوأبمأ.

وأنه،لازمكث!رطبالموتإلايبطلأنيمكنلاالبشربةفسادأنالكلمةرأىوإذ)

لنفسهأخذلهذا،الآبابنولأنهمائتغيرلأنهالموتالكلمةيتحملأنمستحيل

يموتأنجديرأيكون،الكلفوقهوالذى،بالكلمةباتحاد.حتىللموتقابلآجسدآ

يتحرروحتىفيهليحلأتىالذىالكلمةبسببفسادعدمفىيبقىوحتىالكلعننهابة

الجسد،ذلكللموتقدمو)ذ.الأمواتمنالقيامةبنعمة،بعدفيما،الفسادمنالجميع

عنفورآالموتحكمرفعفقدشائبةكلمنخالبةوذبيحةكمحرتةلنفسهأخذهالذى
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.(لأجسادهممماثلأجسدأمحنهممحوضأقدمإذمحنهمنابمنجميع

الدىاللبنوأودمحنهمبدلأؤصلبا!اة!لبشرمحننابفدالمسبحالسبدان.

ليسالذىالوحيدالمخلصهولأنهلمصلحتيومالصليبعلىأحدمعهيكنلم.محليئا

يحملأنيستطيعالذىوالوحيد،خطيةبلاالذىالوحيدوهو،الخلاصغيرهبأحد

وذبيحتهالكاملبرهلسببالسماوىالآبأماممقبولةفديةوبكون،كلهالعالمخطايا

اللهأحبهكذالأنه9الوحيدالابنذبيحةلأنها،الآباللهنظرفىقيمتهافىالفائقة

."الأبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمنمنكليهلكلالكىالوحيدابنهبذلحتىالعالم

(3:16يو)

الحواردارفلماذاالجلجئةعلىالفداءيومفىالمسيحمعقد"صلبأحدهناككانان7-

:النبوةبروحالمسيحوالسيدالنبىإشعياءبينالتالى

قوته؟بكثرةالمتعظمبملابسهالبهىهذا.بصرةمنحمربثيابأدوممنالآتىذامن"-

.للخلاصالعظيمبالبرالمتكلمأنا-

؟المعصرةاضكدوثبابكمحمرلبابكمابال-

ووطتتهمبغضىفدستهم.أحدمعىيكنلمالشعوبومنوحدىالمعصرةدستقد-

.(3ا-:63إش)!ملابسىكلفلطختثيابىعلىعصيرهمفرشبغيظى

وهو9أبيضفرساراكبأرؤيافىيوحنارآهالذىالمسيحيسوعالمخلصهوهذاأليس.

سخطخمرمعصرةيدوسوهو.اللهكلمةاسمهوبدعىبدممغموسبثوبمتسربل

.(1-9113:6رؤ)،الأربابرب...اللهوغضب

معىيكنلمالشعوبمن9:قالفلماذاصل!يومفىالمسيحشاركقدأحدكانلو.

فيهاتتفرقونالآنأتتوقدساعةتأنى):لنلاميذهقالولماذا.(63:2إش)!أحد

."!!؟معىالآبلأنوحدىلستوأنا.3وحدتتركونىوخاصتهإلىواحدكل

يقبضواأنأرادوالمنقالفلماذامعهصلبمنرعيتهمنهناككانلو،:32(16)يو

أضعأنا"ةقالولماذا.(:188)يوأيذهبونهؤلاءفدعواتطلبوننىكنتمإن":عليه

ولأشئأقعرفونلستمأنتم":وقالقيافاتنبأولما.(:هاا.يو)"ا!را!مننفسى

يقلولم.كلهاالأمةتهلكولاالشعبمحنواحدإنسانيموتأنلناخيرأنهتفكرون

.(51-94:ايوا)!تنبأالسنةتلكفىللكهنةرئيسأكانإذبلنفسهمنهذا

تقديموفىالجلجثةيومصلبهفىالمسيحثاركقدانهوبقولأحديتجاسركيف.

طريقهإلىواحدكلملنا.ضللناكغنمكلنا9:إشعياءالنبىيقولبينماالفداءذبيحة

.:6(53إش)"جميعناإثمعليهوضعوالرب

بلى؟ماهوالآنالخطبروالسوال-8

يقولكمابنابلوصل!تعنايصلبلمبحيثالصلبيومفىالمسيحمعضلبناقدكناإذا

يتكررأنيجوزهلو!!؟لاأمالمعموديةفىثانيةعرهمعهنصد:!فهل،البعض
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عملوما؟المعموديةوالكنيسةأسرارفائدةوما!أ؟لنابالنسبةأو،لهبالنسبةالصليب

الكنيسة؟فىالقلسالروح

الرسولبولسالقديسقاكولهذا،المعموديةفىالمسيحمعالموتشركةننالنحن.

بقيامتهأأيضأنصيرموتهبشبهمعهمتحدينصرناقدكناإن):المعمرديةعنحديثهفى

فىحدثقدشىءهذاأنعلىيدل!م!متحدبنصرتا":ئولهفىو.(:ه6)رو

!!(صرناكلمةمن)هناالصيرورةمعنىفماوإلا،قبلمنحادثأيكنولم،العمادوقت

نثبتأنفينبفى،الفداءعقيدةيهدمالذكطوالخطيرالفريبالتعليمهذامننحذرإننا.

حياته.الربأطال،الثالثشنودهالباباقداسةوتعليم،القدامىالفديسننألآبةءنعليمعلى

مصلوبأ؟يموتأقالمسمحاختاوالسيدلماذا؟بالذاتالصليبلماذا

فىوهوككاهنيديهيرفعهوالصليبعلى،والذبيحةالكاهنهوصاربالصليبا-

المعلق.الذبيحالوقتنفس

كأنهقائمخروف!إنهالرؤياسفرفىوردكماالقائمالميتهوكانبالصليب2-

.(5:6رؤ)ل!مذبوح

إلىوالسماءالأرضبينالصلةتصلإذ:السماثيينمعالأرضيينصالحبالصليب3-

الصليب.علىذروتها

الكاملة.الطاعةأوالمبذولةالأناإلىتشيرالصليبوعلامة-4

.النبواتتمتبالصليب5-

خئبة.علىملكبالصليب6-

.عباراتالسبعالمسيحولقول،العمللأتمامفرصةساعاتثلاثأعطىوالصليب7-

.الحياةشجرةهووالصليب8-

.22(:2اتث)"اللهمنملعونالمعلق":اللعنةمحاوالصليب9-

ويرمز،أجنحةأوأفرعأربعةلهكعلامةالصليب:الالهىللعرشيرمزوالصليب-01

ترمزأحياءوالأربعة،المتجسدينغيرأحياءالأربعةحولهالذىالألهىللعرش

للذبيحةنرمزالعجلوصورة،للتجسدنرمزالانسانفصورة:مراحلهفىللخلاص

.للصعودترمزالنسروصورة،للفيامةترمزالأسدو!ورة،والصلب
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اثتجسد؟الكلمةاللهوهوالمسعالسيدببوتكيف

الإلهية.طبيعتهبحسبيمتلملكن،الجسدبحسبماثتدالمسيحالسيدإن.

إنسانوهو،يموتجسدهولكن،يموتلافروحه:وجسدروحلهالعادىفالإنسان

بلأمواتإلههوليس"إلهنالأنحيأروحأيبقىالإنححانجسديموتأنفبعد.واحد

.(12:27مر)")حياءإله

روحهأما،بالجسدماتفإنهالصليبعلىالمسيحالسيدماتعندماأيضأهكذا.

الروحفىمحييآولكنالجسدفىمماتأ!باللاهوتمخدوكلاهما،حيأفبقىالانسانى

الصورةوبهذه.(3:18بط1)،السجنفىالتيللارواحفكرزذهبأيضافيهالذى

الروحبحسبيموتولاالجسدبحسبيموتأنالممكنمنالمنجسدالكلمةأننفهم

الإنسانىالروحلالأن،الإلهيةالطبيعةبحسبيموتلابالمثلأيضأوبالطبع،الإنسانى

.يموتاللاهوتولا،يموت؟

وقتنذ؟يديرالعالمكاقومق؟القبرفىيوضعكيف

نفسفىولكن،باللاهوتللتحدالمسيحالسيدجسدهوالقبرفى"وضعالذىإن.

كله.العالمويديرالقبريحدهولاكلهالوجوديملالاهوتهالوقت

الإرصالولكن.والإرسالالصورةفيهيستقبلأنيمكنهتليفزيونجهازلهيثخصأىإن

دولةأىفىآخرشخصالإرسالنفسبستقبلأنيمكنبحيثبهالمحيطالكونمالئ

فىالعلياالأجواءمالنالإرسالأنمنفبرغمالإرسالوههـنفس،العالمفىأخرى

وكلماته.وألوانهوأحداثهنفاصيلهبكلصغيرجهازفىيستقبلأنيمكنأنهإلا،العالم

وفى،المحدودبالناسوثاللاهوتاتحدالعذراءبطنفىالمسيحالسيدتجسدفعندما

إرسالكانفإذا.مكانيحدهولا،كلهالوجوديملأاللاهوتكانالوقتثفس

جهازفىاستقبالهمننتعجبولا،كلهالعالمفىالأجواءيملاأنالممكنمنالتليقزيون

نفسوفىكلهالوجوديملأالمسيحالسيدلاهوتأننتعجبهل!!بيتفىصغير

الوضعونفس.ومجيدبهينطقلابسربطنهافىمتجسدأمريمالعذراءتستقبهالوقت

مننزلالذىإلاالسماءإلىصعدأحدليسا:قالنفسهوهوالقبرفىكانعندما

السماءيملألاهوتهأنأى0(3:13يو)!السماءفىهوالذىالإنسانابنالسماء

.لأرضوا

45
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ء!بما!حس!!-*)،!اء7!/ء-بهد"--!!3

الهرطوقية؟أفكارأريوسهىما

.للآبالجوهرفىومساواتهالابنألوهيةأريوسأنكر.

هووالآب،مولودالابنطالماأنهوقال،المخلوقاتأولهوالابنأنأريوسواعتبر.

الإله.هووحدهالآبفيكونمولودالغيرالوحيد

وليس،المخلوقاتأولوهو،مخلوقإلهولكنه،إله()الكلمةاللوكوسأنواعتبر.

،المخلوقالعالموبين(الآب)الحقبقىالإلهاللهبينوصيطكائنوأنه،الآبجوهرمن

وأدنىأقلكاثنوهو-اللوكوسأستخدمولذلك،بالخليقةاللهيتصلأنيليقلالأنه

.(3:ايو)،كانبهشىءكل9:عبارةفلسفوبهذا،العالملخلقكأداة-اللهمن

والأزلية.الجوهرفىللهمساوبأيكونأنيمكنلاوالأدنىالوسيطالكائنهذاإنوقال

آبأ.فيهيكنلموقتمربل،آبأدأءلمأيكنلماللهبأنأريوسونجادى.

ألوهيته.عدمبهاليثبتالمسيحالسيدإنسانيةإلىتشيرالتىالآياتأريوسواستخدم.

!

هذاآخرفإقأقنوممقوجودهي!ستمدلاالذىهووحدهالأبكونهل

؟القدسالروحعلىوأيضأالابقالجوهرعلىفىيقفوقأنهيعنى

كلتبلالآبمنبالولادةوجوهرهكينونتهيستمدالابنكانإذا:شديدةببساطة.

.القدسالروخوبدونالابنبدونالحقيقىالالههويكونأنيمكنلاالآبفإن،الدهور

لا؟أم،الحكمةمنأعظمالحكيمكانإنأحديسا!لأنيجوزهلنقوللذلكمال.

النابعةالحكمةبدونحكيمأيحسب-لاالحكيملأن،خطأصؤالهوذاتهحدفىفالسؤال

صميممنهىالحكمةأنالا،الحكمةينوعهوأوالحكمةأصلهوأنهومع.منه

اهوالفرقولكن،الحكمةجوهرفىليسوالحكيمالحكمةبينفالفرق.وجوهرهطبيعته

؟اتيارهوومن،الينبوعهوفيمن

ا!نومبة:الحواصفىبهنهافيماالث!الأتلأ!يمكمايزوهكلا.

.والينبوعالأ!لهو:فالآب-
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.الأبمنالمولودهو:والأبن-

.الآبمنالمنبثقهو:القدسوالر،خ-

الآببينالعلاقةو!ففىوالتيارالينبوعتشبيه9يناصيوسالقدبىاسنخدمولالد.

الينبوع.(واحدةمياه)الواحدالماءنفسلهماوالتيارالينبوعأنمعناهمافق!ال،والابن

سائلأىأوالزئبقأوالزيتمنتيارآيلدلاالماءينبوعولكن.مولودهووالتياروالدهو

نأحلوماءلينبوعيمكنفلا.والتيارالينبوعبينالجوهرفىاختلافأنرىلاوبهذا.آخر

النقطةهذهعنالرسوليمقوبالقدي!تكلموقد.مالحماءأومرماءمنتيارأينتج

نأتينةإخوتىياتقدرهل.والمرالعذبواحدةعيننفسمنينبعينبوعأألعل":فقال

.(3:11،12يع)"وعذبأمالحأماءيصنعينبوعكذلكولا،تينأكرمةأوزبتونيأتصنع

لاالينبوعمنالخارجالنهرأنكماولكن):هو!مناعبوسال!دبسقالهماونص.

ليسالآبلأن.واسمينمرئيينشيئينبالفعلهناكفإنذلكمنوبالركم،عنهينفصل

.الآبابنهووالابن،الابنأبهوفالآب،الآبهوليسالابنأنكما،الابنهو

الواحدالماءنفسلكيهماولكن،هوالبنبوعليسوالنهر،النهرهوليسالينبوعأنوكما

الابنبىينتقلالآبلإهوتفإنوهكذا،النهرإلىالينبوعمنمجرىفىيسرىالذى

عندمنأتيتو""الآبمنخرجت":يفولالمسيحالسيدلأن.انقسامأوتدفقبلا

أمدأيخلولاالآبوحضن.الآبحضنفىوهو،الآبمعأبدأدائمأولكنه.!الآب

)1(0(ألوهيتهبحسبالابنمن

الذىالإلهالجنسوحيد،قطأحدبرهلمالله":يقولاكرلمجيلىيوحناالقديسلأن.

حتىالابنمنأبدأبخلولاالآبفحضن.(18:ايو)!خبرهوالآبحضنفىهو

.(!16:2يو)!الآبعندمنخرجت":وقالالعالمإلىالآبوأرسلهتجسدحينما

محنساماوقتكان:يقولمنكافرأيكونلاإذأكيف):9مناسيوسالثدبىولقول.

الينبوعصهكانوقتهناككانتمامأيقولالذىمثلهذالأن،موجودأفيهالاينيكنلم

منيلدلاالذى،نينبوعأيكونلاالينبوعهذامثلولكن،والحكمةالحياةمنخاليأجافأ

(6:91فصلالأريوسيةضدالأولىالمقالة)(.ينبرعأيكونلاالخاصنبعهمنأىذاته

.الآبنلغىفإنناالابنألغينافإذا،ينبوعأيكونلايلدلمإذاالينبوع،هذاوعلى

نأيمكلنلاللأببانسبةالأبوةأنبالالهياتالناطقفريغوريوسالكديسوكد.

ودسألئى):لهوقالالأريو!ىأفنوميوسعلىرذولذلكمكتسبةأوحادثةصفةتكون

يقصدوهو)2(إ(آبأالآبيكنلمحينماالابنؤجدلقد:فأجيبك؟الابنؤجدمى

(1)ح.ولء3آ3!ث!.؟،*،ص!،ط!!.ء*.س!،يأ!353.قص!3،؟ح2،لأ)5،*أ،3ا!!83+!؟،وللا3،-5"*س!

5أ!أ!4أس!(3!*ح،هامهـ،!أ،ع؟ا)85.64.9،-حم!3م4+ا+،5لاع.؟8791.

)2(.!ميهة؟ء3وو.ول،حمح!!*ك!!.ع.ك!س!؟أة!.333!3،كلاءأ.2)07،أاكلأ6334+ححأك!ه)415

أ،كل!أ،!هء)!أ،كل!"أ.!103"43203!ءث!أ3"ح!هلا!اه!،33ء؟5+لالأس!ا599.
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فىبدأثمآبأليسالآبيكونأنيمكنلالأئه،وئسكتهالهرطوتىيبكتأنبذلك

معين.زمنفىابنألنفسهخلقبأنالأبوهاكتساب

كانف!ف!،الاطلاقعلىعقلآيحسبلاالفكربغيرالعقلإن:نقولذلكومثال.

نأومع،مولودوالفكروالدالعقلأنومع،بدابةلهلي!فالفكربدابةلهليسالعقل

.الوجودفىالفكريسبقلاالعقلأنإلاالفكرأصلهوالعقل

فىقوةتوجدولا،الحكمةبغيرحكيمأيحسبلاالحكيمإنسابقأقلناوكما.

وجودها،للحكمةيعطىالحكيمكانفإذا،الحكيممنالحكمةتسلغأنتستطيعالوجود

ويفقدقيمتهيفقدفقدهاإذالأنه،طبيعتهوحقيقةقيمتهللحكيموتحققتؤكدالحكمةف!ن

.جوهرهوصفة،كنهه

ئدعىلا،الحرارةاللهبفقدفإذا،منهنابعةحرارةبغيرنارأيحسبلااللهبان.

أصلهواللهبكانإذا؟والحرارةاللهببينإذأالمفاضلةفما.الإطلاقعلىنارآ

يسألفكيف.قيمتهوبفقدكنههيفقدفقدهافإذا،بحرارتهنارآيحس!بنإنه،الحرارة

ولا،حرارةبدونلهبيوجدلا!؟منهالنابعةالحرارةأماللهبأعظمأيهماسائل

لهب.بدونحرارةنوجد

فىولاالجوهرفىهوليسوالابنالآببينالفرقإن:ن!ولال!ض!ةلهدوختامأ.

إذاأنتجوهركبخنلففهل.الوجودحالةفىفقطهوبل،الوجودفىولاالكينونة

وليسالوجودحالةفىهوالفرقإن؟بسرعةتجرىكنتأوكرصىعلىجالسأكنت

.الوجودفى

المولودفإنكائنأىحالةفىلكن،وط!عتهجوهر.نفسمنمولو"يلدوالدكل.

أما.الجوهرفىلهمساوبأكائنأيلدالوالدأنركمانفصالوبحدثمستقلآكائنأيكون

سابقهناكوليسبدايةهناكفليس،الزمنخارفيهىالولادةفإنالثالوثفى

هووالابنالحكمةينبوعهوالآبأنفبما.العقلمنالفكرولادةمئلهى.ومسبوق

بلالثالوثفىانفصاليوجدلا.البعضبعضهماعنفصلهمايمكنلاإذأ،.!ة

.النورمنوالشعاع،العقلمنوالفكر،الينبوعمنالتيارولادةمثلهىس"لأدة

ماوقالإفنوميوسمعحوارهفىالثيئولوفوسفربنوهـلوصالفديسنر!د-!رح9ء

هل؟والابنالآببينماالجوهرئغيروالبنوةالأبوةصفاتأنتذعىعخق-ب،ثي!

فالأبوة.الجوهرفىلهمساويأبهائتأيلدالوالدإن!؟قزدأأوفزالآالإئسانيلدأ3يمكل!

خواصمنوليست،أقنوميةخا!ي!لأنها.بالجوهرل!علقولابالأقئومنتعلقخا!ية

الجوهر.
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؟سابيليوسهرطقةهىما

-!

بثلاثةواحدأتنومأى،أقانيعئلاثةوليسواحدأقنومهواللهبأنسابيليوساعتقد.

!جنما،الابنفهوخلصناوحينما،الآبفهوخلقناحينماالأقنومهذاوأن،أسماء

.القدسالروحفهوقذسنا

4ير!!لأ!ءأنج!الت!!،ة؟

؟سابيليوسهرطقةعلىنردكيف

%كجو!إبب

فى4الفلاثةفذكرالدوراثق!مثزل!انال!ذلكعلىولملودمي

ا!لخل!

قاكمزمحمعأيعملونووثةالأفانيموأن،هوالحالقالقدوسالثالوثأننؤمننحن.

(الآبأى)ذاكعملمهما5:يقولالمسيحفالسيد.الواحدعملهمفىأتنومكلدور

الرببكلمة"المزمور:فىقيلومثلما.(5:91يو)"كذلكالابنيعملهفهذا

تدالآبأنمعناهوهذا.(6:صهيمز)"جنودهاكلفيهوبنسمةالسموات"صنعت

فى":كئتبالتكوينسفروفى.القدوسوبروحهبكلمتهفيهاومنالسمواتخلق

الغمروجهوصلىوضاليةخربةالأرضو!انت.والأرضالسمواتاللهخلقالبدء

-1:اقك)،نورفكاننورليكوناللهوقال.المياهوجهعلىيرفاللهوروحظلمة

فىوالأرضالسمواتخلقفىالآبمعوالكلمةالفدسالروحاشتراكويلاحظ.(3

الستة.الخليقةأيامباتىفىوبالتالى،للخلقالأولىاليوم

لمويفيرهكانبهشىءكل":عنهكتبقدالوحيدالابنالكلمةاللهأنطبعأومعلوم.

نىماالكلخلقفيهفانه9:أيضأعنهوقيل.(3:ايو)أكانمماشىءيكن

مأيب!ياداتامعروشأكانسواءيرىلاومايرىما.الأرضعلىوماالسموات

الكل"يقوموفبهشىءكلقبلهوالذىخلققدولهبهالكل.سلاطينأمرياسات

هوالابنأنيثبتمماالكئيرالمقدسةالأسفارفىوردفقدوهكذا...!!ا،16:اكو)

المساوى):الابنعنالغريغورىالقداصفىنقولوكما.الآبمثلأيضاخالق
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اضتراكهو(الشريكالحالق)بعبارةوالمقصود،(الآبمعالئريكوالخالقوالجليس

الخلق.فىالآبمعالابن

.(33:4أى)!أحيتنىالقديرونسمهصنعنىاللهروحأ:أيوبسفرفىرورد.

تعقلهم(القديرونسمةروحأالناسفىولكن":السفرنفسفىوردوأيضأ

وخلقالحياةومنىالإنسانخلقالقدسالروحأنتعنىالأقوالوهذ..(32:8أى)

ىأ)فىذلكوردوقدالقدير"نسمة":القدصالروحعلىيطلقلأنهالعاقلالروحفيه

.(32:8أى)،(33:4

نىونقول،(المحىالرب):إنهالإيمانقانونفىالقدسالروحعننقولونحن.

الفطعةأىالرابعةالقطعة)(الحياةمعطىالصالحاتكنز):إنهالثالئةالساعة!لاة

الحياةيمنحهوالذىالقدسالروحأننؤمننحنآ!.(الثانيةالمجموعةمنالأولى

.الحياةومعطىالحياةورازقالحياةمانحفهو،الحيةللكاثنات

!

الأقانيمعملهوبلوحدهالابنعملهوليسالخلاصفإنللخلاصبالنسبةأما.

معلمئاوقال.الخلاصعملفىالآخرعزمتمايزدورلهأقنومكلكانوإن،الثلاثة

.(9:41محب)(عيببلاللهنفسهقدمأزلىبروحالذىالمسيح9ءالرسولبولس

كانالآباللهأننرىوبهذا.القدسبالروحالآبللهذبيحةنفسهقدمالابنأنأى

عننقولالكنيسةأ!انونى.(5:91كو2)!لنفسهالعالممصالحأالمسيحفى9

جنسنا،خلاصعنالصليبعلىمقبولةذبيحةذاتهأصعدالذىهذا):المتجسدالابن

.(اء!ا!"+عا!*6لحنا(ا!لجثةعلىالمساءوقتالصالحأبوهلاضتمه

!

انفتحتإذوالآب،المقدصةالمعموديةيؤصس!المياهفىالابنكانالأردننهروفى.

والروح.(3:17مت)أسررتبهالذىالحبيبابنىهوهذا":يقولالسموات

حمامة.مثلجسميةبهيئةالمتجسدالأبنعلىومستقرأآتيأالقدس

!

اتحادأبهليتحد-مريمالعذراءمن-للابنناسوتأالقدسالروحكو!التجسدوفى.

مريم.العذراءعمستوقذشكما،أقنوميأ

لموقربانأذبيحة":بولسالقديسأيضأواقتبسهاالأربعينالمزمورنىالابنوقال.
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فىأجئهنذاقلتثم.تسرلمللخطيةوذباثحبمحرقات.جسدألىهيأتولكنترد

اقتش!وتد.(7-01:5عب)،اللهيامث!يئتكلأفعلعنىمكتوبالكتابدرج

.ا!كال!هس!3(،ول)السبعينيةالترجمةمنالنصهذابول!ىالقديس

مشيئتكلأصنعجئ!ثوتد،القديمالعهدبذبائحتسرلمإنكللآبايقرلهناالابن-

المقصود)الجسدهذالىهيأتالذىوأنت،بهاأنتنسرضبولةقبيحةجسدىوأقدم

يسوعجسدنكوينأننلاحظوهنا.(عاقلأوروحأجسدأالكاملالناسوتطبعأ

.وحدهالفدسالروحإليولبسالآبإلىمنسوب

فهل.!02:ام!9"المدسالروحمنهوفمهابهحبلالذى"إنل!لوألضأ.

القدسالروحإن.نفصلأننشطيعلأ؟الآبأمالجسدهيأالذىهوالقدسالروح

إلهيةبقدرةكؤنهولكنه،العذراءبطنفى-الجسدذلكفىبما-الناسوتكؤنالذىهو

.الآباءقال،كماالقدسالروحفىبالابنالآبمنهى

منناسونألنفسهكوققدالكلمةاللهإن):الكبيركيرلسالفديسقالوكللك.

ويتفق،أوردناهمامعنمامأيتفقوهذا،(القدسالروحبواسطةمريمالعذراءبطن

أيضأ.الابنيعملهالآبيعملهماكلإنالمسيحالسيدقالهمامعأيضأ

نفسهمنيعملأنالابنيقدرلا!:تقولالتىالآيةعلىيركزون.مثلآيهوهشهود.

منيعمللاالابنإن:بقولناعليهمفنرد.!5:91يو)!يعملالآبيتظرماإلاشيئأ

والروحالابنيعملهالآبيعملهمافكل،الآبعناستقلالفىيعمللالأتهذاته

.للثالوثالواحدالإلهىالعملفىالأدوارتمايزمعلكن،القدس

ا!لجلجثه

الذبيحةهذهالآبيشتتمأنلابدفكان،للآبنفسهيقدمكانالابنالجلجئةفىمثلأ.

عنالآبغابلو...مقبولةذبيحةطيبةرائحةنسيموبتنسم،ور!اسروررائحة

له؟نفسهالابنيقدمالذىفمن،المثحهد

الإلهىللعدليأخذالذىهوبأنهالدياندورأخذهناالآبإننقولالمفهوملتقريب.

يتملكىلكن،القدسوالروحوالابنالآبمنكلآيخصالألهىالعدلأنمع،حقه

يتقبلالذىالدياندوريأخذوالآخر،الشفيعأوالذبيحدورواحديأخذأنلابدالعمل

لادورللآبلكن،الخلاصوهوواحدالعملهنا.الإلهىللعدلكترضيةالذبيحة

تثرحالطقسخلالومن.القدسالروحوأيضأ،الابنوكذلك،عنهيغبأنيستطيع

اللحن:فىفنقول،الاستيعابوسهلةمحببةوبطريقةببساطةالعقيدةهذهالكنيسةلنا

أبوهفاضتمه،جنسناخلاصعنالصليبعلىمقبولةذببحةذاتهأصعدالمذىهذا)
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يتجسدلمالآبأنذلككلفىبالناعنيفيبولاء(الجلجثةعلىالمساءوقت2الصا

ولكنالدوربهذاقامالذىهوفقطفالابن،القمدسالروحأيضأوهكذايصلبولم

السماءإلىصعودهبعدالابنأنحتىالخلاصعملىفىمعأيشزكونالئلاثةالأقانيم

ختصنارحمتهبمقتضى!المقدبةالأسراربمفعوليخلصناالذىهوالقدسالروحصار

.(3:4تى)!القلإسالروحوتجديدالثانىالميلادبفسل

!

الروحفىبالابنالآبمنهواللهوعطاياومواهبأعمالمنالوجودفىض!ىهكل.

أصلهاالحياةلكنالحيياةمانحهوالقدسالروحأن!حيح.نفسهاالحياةحتى،القدس

خلالمنوتتحثقالآبفىأ!لهاطاقةوكلعطيةكلإن):الآباءقالكما،الآبفى

لاوهى،وقدرةطاقةمنهوتخرجواحدالجوهر.(بواسطتهأوالقدسالروحلىالابن

من!ادرةهىبل،وحدهالقدسالروحولاوحدهالابنأووحدهالآبمنتخرج

.القدرةهذهتتحققحتىمعيندوريؤدىأقنومكللكن،الثالوث

:هذاعلىندلالتىالآجاءأقوالبعض!طليك،الأياء!وال.

الخليقة،إلىاللهمنتأتىعمليةكل):نبصصأصفففريغوربوصالقلبس-

الابن،خلالمنإليئاوتأتى،الآبمنأصلهالها،لهاالمتنوعفهفابحسبوتسمى

)1(0(القدسالروحفىوتكتمل

)2(0(الفدسالروحفىالكلمةخلالمنالأيئباءكليخلقالآب):أشاسبوصالقلبس-

الروحنىالكلمةخلالمنالأشياءكليفعلالآب):6مناسبوصلمطبسو(يضأ-

)3(0(القدس

لمخلص!ا

المقانجلوفى.الابندورفهوالصليبعلىالتسميرأما،ثالوثىعملهوالخلاص.

بهاالابنقدمالتىالذبيحةقبولوهوالعملنفسفىمشاركأومرافقدورللآبكان

إليهترمزكانثالقدسالروحولعل.القدسبالروحذبيحةنفسهقدموالابن.نفسه

العهدفىالمذبحعلىتقدمكانتالتىالذبائحوتلتهمالسماءمنتنزلالتىالألهيةالنار

الذبيحة.ئصعدالتىالإلهيةالنارفهو،القديم

*.!5.ك!.ع4ولح3.33حأعس!فى07.2)..57آص!ه!لأ!مه*لأ3كا،4ول+4مال!3لا!!.343.0،8791.(1)

ولهحأ+حح!ول+حد!)15)3أه(أ!4431/013+!)"4"3الناشر5فصلسيراببونإلىالثالثهالرصالة(2)

ص!+مح!ولهأ!ولس!+ا)اهلأأ"3،ق3413/031ول!)"!،ا4الناضر82فملصيرايونإلىلأولىاالرسالة)3(
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لقبلهالآبأنيؤكدماتيطسلتلنيذهالرسولبولسمعلمنارسالةفىوردوقد.

اللهمخلصنالطفظهرحينولكن!:فقالالمخلصلقبلهالابنأنكماالمخلص

الثانىالميلادبفسلخلصئارحمتهبمقتضىبل.نحنعملناهابرفىبأعماللا.لاحسانه

.(6-3:4تى)"مخلصناالمسيحبيسوععلينابغنىسكبهالذىالقدسالروحوتجدبد

أسماهفالآب،(مخلصنا!بلقبوالابنالآبمنكلئلقبالرسولبولسمعلمناهنا

أيضأالقدسالروحالىونسب،"مخلصناالمسيحيسوع"أسما.والابن،دااللهمخلصناة

."القدسالروحوتجديدالثانىالميلادبضكلخفصنا"إنهالآبعنبقولهالخلاصعمل

؟مقدونيوسهرطقةهىما

إجمت!يئ!؟لبا

.القدسالروحألوهية-للقسطنطينيةبطريركأكانالذى-مقدونيوسأنكر.

لأنه:الابنمنأقلالقدسالروحإنمقدونيوسقال.

.(41،15؟16يو)!وبخبركملىممايأخذ!:للابنممايأخذ-

.(16:13يو)"بهيتكلميسمعماكلبلنفسهمنيتكلملا9-ولأنه

.(15:26يو)"لىيشهدفهو...المعزىجاءومتى):المسيحقالكماللابنيشهدولأنه-

الابن:ومنالآبمنئرسللأنهوأيضأ-

فهوباسمىالآبسيرسلهالذىالقدسالروحالمعزىوأما":الابمنئرعل+

.(14:26يو،)شىءكليعلمكم

.!الحقروحالآبمنإليكمأناسأرسلهالذىالمعزىجاءومتى":الابنمنويرسل+

(15:26يو)

ين!إ!انمنب!في

؟مقدونيوسهرطقةعلىنردكيف

!

نأالابنيقدرلا":الإلهىالوحىعنهقالأيخأالابنأنالمسك!نه!انسىلعد(1)

هذهقرألوالمسكينفهذا.!5:91يو)!يعملالآبينظرماإلاشيئأنفسهمنيعمل

إقلالإلىتؤدىأنفسهمنيتكلملا"القدصالروحعبارةأناعتبرلمابتمعنالآية

الابنتقلللاشيئأنفسهمنيعمللاالابنكونأنكما.الابنعنالقدسالروحثأن
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لأنهأيضأالابنألوهيةلألكرنامفدونيوساتبعهاالتىالقاعدةهذهاتبعناف!ذا.الآبعن

.(5:91يو)!يعملالآبينظرماإلاشيئأنفسهمنيعملأنالابنيقدرلا":تال

الواحديعمللاالقدسالروحوأقنومالابناسلنومأنمعناهاالعبارنينمنكلآإن.

والروحالآبعنمنفصلأيعملالابنفلا.الآخرينالأقنوم!عنمنفصلأمنهما

وحدانيةيؤكدوهذا).والآبالابنعنمنفصلآيعملالقدسالروحولا،القدس

.(الإلصالجوهر

خلالمنالأشياءكليفعلالآب):6مناصوصالقديسمثل،الآباء!لاكمالأنه)2(

.)1((القدسلم!وحفىالكلمة

الخل!غةإلىاللهمنتأتىعمليةكل):فبصصأس!ففربنوهـموصثاتيسلأل-ومنله

...عطيةأوموهبةأوهبةأوخلاصأوقدرةأوطاتةنسمي!ا-لهاالمتنوعفهمنابحسب

)2(0(القدسالروحفىوتكتملالابنخلالمنإليناونأتىالآبمنأصلهالها-إلخ

:01يو)واحدوالآبهوإنهالمسيحالسيدعنهاتالالتىوالابنالآبوحدانيةإن-

هىواحدةتدرةلأن،شيئأنفسهمنيعملأنالابنيقدرلاأنهفىالسببهى(03

.القدسوالررحوالابنللآب

نأعبارةشرحفى،مفدونيوستعليم!االفمفمىيوحناالقديسأوضحوق!د)3(

الآتى:فذكر،نفسهمنيتكلملا9وأنه"وبخبرناللمسيحممايأخذ"القدسالروح

إسرائيلشعبرعايةفىالنبىموسىلمعاونةشيخأصبعينيقيمأنأرادحينمااللهإن.

فهل.!11:17عد!"عليهموأضععليكالذىالروحعنآخ!!:لموسىالربقال

موسىمن(يشلف)يستديناللهوهلحاشا...!؟النبىموسىمنأقلاللهكان

!؟(مواهبهأى)القدسالروح

يثبتأنأرادالله،-(نفمكلوششدجدالأىوبدون،طبعأذلكنىالسببإن.

انسجامفىيعملونبل،عنهينفصلونولاموسىيعاونونأنهمالسبعينل!لشيوخ

ا!مامحة.فى!ساميحدثلالكى،ووحدانية

الابنمنأقللأنهليسوبخبرناالمسيحللسيدممايأخ!القدسالروحأيضأهكذا.

العطاياوتكون،الكنيسةرأسهوالمسيحأنيؤكدلكىبل،مقدونيوساذعىكما

جسدهفىأعضاءنحنونكون،المسيحالسيدخلالمنهىلناتمغالنىوالمواهب

روحأو،الابنروحأيضأفهو،الآبروحهوأنهكماالقدسفالروح.الواحد

.القدسالروحعن28ف،سيرابيونإلىالأولىالرصالة:الرصولىأثنايوسالقدي!(1)

.القدصالروحعن5ت،صيرايونإلىالئالثةالرسالة:الرسولىثنا.جوسالقدب!

)2(.لأ!.ك!.!+3!أص!ول،حص!333ءأ.7،107.2ل!53!س!3لأ53كهلأك!.334+،،+34!3.؟لا!)-789."334
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.مكنوبهوكما،المسبح

إنسانأىلأن،نفسهمنينكلمولاودخبرناللم!بحممايأخ!القلسالروح41(

.القدسالروحمنوحيأيأخذوأنه،علبهيحلالقدسالروحأنيذعىأنيستطيع

منهىهلالأرواحامتحنوابلروحكلتصدقوالاأ:يقولالرسوليوحناوالقديس

روحكل.اللهروحتعرفونبهذا.العالمإلىخرجواثدكثيرينكذبةأنبياءلأنالله

ونظرأ.(2،ا:4يو1)!اللهمنفهوالجسدفىجاءقدأنهالمسيحبيسوعيعترت

الروحفعرففكيف،العالمإلىخرجوا،قدكثيرينكذبةأنبياءإنيقولالكتابلأن

للمسيحيشهدأنهأى،نفسهمنيتكلملاكانإذاإلا(اللهر!حأى)الحقيقىالقدس

يوحناالكديسقالكما.الدهوركلقبلالآبمنالمولودالابنهوالمسحأنوبشهد

الحق.لنعرفبصيرةوأعطاناجاءقداللهابنأنونعلم):الرسالةنفسفىالإنجيلى

:5يوأ)"الأبديةوالحياةالحقالإلههوهذا.المسيحيسوعابنهفىالحقفىونحن

أجلمنوقيامتهوموثهولتجسدهالمسيحالسيدلألوهيةيشهدالذىفالروح.(2.

الحقيقى.ا!قدسالروحهوويكون،حقشهادةهىشهادتهتكونالعالمخلاص

الروحأنيذعىقدمنهمأبأوأن،العالمإلىخرجواكثيرينأنبياءأنالمعروفمن.

الروحكانإذاإلاهذانعرتفكيف.بهعفموماقالهماعليهيملىالذىهوالقدس

؟مواصفاتلهالحق!يقىالقدس

حينماالقدسللروحمحددآتعريفأيعطىالمسيحالسيدجعلتالتىالأسبابهىهذه.

إنهقلتلهذا.لىهوللآبماكل.وبخبركملىممايأخذلأنهيمجدنىذاكدا:قال

وبخبرناللابنممافقطيأخذلافهوإذآ0(16:41،15يو)"ويخبركملىممايأخذ

السيداكمللذلك،للابنهوللآبماكللأن،وبخبرناللآبمماأيضأويأخذبل،

."ويخبركملىممايأخذإنهقلتلهذا":وقالقولهالمسيح

القدص:الروح6هنومهةومن)5(

يو)داالآبمنإليكمأناسأرسلهالذىالمعزىجاءومتى!:المسيحالسبدقال.

الابن.هوليسالقدسالروحأنذلكمعنى.(51:26

الأبد.إلىمعكمليمكثآخرمعزيأفيعطبكمالآبمنأطلبأنا!:كذلكوقال.

وأالآبعنانفصالهتعنىلاهنا(آخر)فكلمة.(41:16،17يو)"الحقروح

آخر.أقنوموأنه،المتمايزةالخا!ةشخصيتهلهأنتعنىبل،الابنعن

اليه،دعوتهماال!ىللعملوشاولبرنابالىأفرزواالقدصالروحذال).

لى!أفرزوا!وعبارة،يتكلمأنهعلىتدل"القدسالروحقال"عبارة.(13:2أع)

بلفقطهذاوليس.الملكيةضميرصاحبالمتكلمأنهاذالقدسالروحشخصيةإلىتمثير

وأشخصعنتقالذاكوكلمه.!16:41يو)(يمجدنىذاكأ:المسيحالسيدقال
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يو)!الحقروحذاكجاءمتى":أيضأعنهوقال.طاقةأوقوةمجردعنوليسأقنوم

عنه:وقال،"جاء9:عنهوقال،،ذاك":عنهالمسيحالسيدفقال.(16:13

وتال،"بخبر9:عنهوقال،!يأخذ9:عنهوقال،،يسمع9:عنهوقال،"يتكلم"

."يشهد):عنه

لهالابنأنفكما.أقنوميتهعلىتدلالقدسالروحعنقيلتالتىالأشياءهذهكل.

لهأيضأالقدسفالروح،العالملخلاصجاءحينماأدركناهاالنىالحقبقيةشخصيته

فىويعملللمسيعوبشهدالكنيسةليقودجاءحينماأدركناهاالنىالحقيقيةشخصبته

.ا؟سرارا

؟القدسالروحأقنوميةعق،الاولينالكنيسةلأباءتعاليمتوجدهلى

هنها4بعضأواليك،يوجك،نعم

بطربركأولوهو(م011-03)الثبئونورسالأيطثى)فناطبوصالعدبس-ا

م!واحدأالقدصالروحيسمىالمختصرةرسائلهفىكتب،الرسلعصربعدلأنطاكية

1).الأقنومحيثمنومتمايزالجوهرفىواحدأى،لشخصهخاصتميزمعوالابنالآب

برنابالىأفرزوا)بقبىلأقنومالقدسالروحأنبعرفافناطبوصالقديسكان.

الروحأنفكرةتفهمأنالصعبمن.ويرشدوشمويقوديتكلمأنهأى(وشاول

ونظروهالناسوسطوعاشكشخصجاءوالابن،معروففالآب.:شخصلهالقدس

هنا.قدرةأوطاقةالبعضيظنهفقدالقدسالروحأما،شخصالابنأنأحدينكرولا

بهذهالقدسالروححقيقةعنالمسلمالإيمانعنإفناطيوسالقديسإعلانأهميةتبرز

الرسولى.العصرمنلقربهنتيجةهذاكانوقد،الصورة

كتاباتهفى(3+لعن!ا)الثالوثتعبيرذكرفقدالأئطاكىث!ئوفيلوسالشهيدأما-2

إشمارتهفىالحكمةروجيقصدكانأنهويبدو،والحكمةوالكلمةاللهأنهموضحأ

كانتالأمورهذهلأننظراولكن.الحكمةلقبعليهأطلقعندماالفدسالروحإلى

بعداستقرقدالحكمةروحلقبيكنفلم(الميلادىالثانىالقرنفى)المسيحيةفجرفى

الآتية:العبارةيقولالشهيدثيئوفيلوسفالقديسالقدصالروحتسميةفى

ء"+لأأن!ق+آه4405،لةأث!3عه*44،لةأط3ا*ك!4ث!ه

)1(س!6+س!أ!ولح!?أك!،ك!3!ث!،،ع.)1،75أ،!!!ا،كهلاح!ك!6لة+34.طد*،.*هحل!4!،3أه!ح!431

أيم،+،!أ"حس!4533ءأ!أ7891،أهس!س!ا،3آها،!!!ألا03،س!ث!ا!!ءاولس!،3+،31.؟ح13،."ك!.
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)1(0(وخكمتهوكلمنهاللهثالوث):وتعنى

أ"الثالوثلقبعنإليناوصلماأقدمأنههىهذاالأنطاكىثئوفيلوسقولوأهمية.

الثلالة.للائانيمبالنسبة

صورأسقف(م312-026)ميثوثبوسشهدالمبلاثىالنالثالقرننهابة3-وفى

الجوهر(فىللآبمساوالقدسالروحإن):صراحةوقالالرسوليةالكنيسةلطليد

)2(0(ابنفماهوموأوسبون)

القدسالروحأنفكرةالأريوسيينضدرسالتهفىقاومفقدكئاسيوسال!د!يسأما-4

لوالقدسالروحلأن،والابنالآببينالرباطيمثلأووالابنالآببينيوخدالذلىهو

الذىالخطأهووهذا6أقنومليسإذآفهووالابنالآببينالوحدةرباطمجردهوكان

هووالابنهوالمحبالآبإنالكاثوليكفيقول.هذايومناحتىالكاثوليكفيهيقع

يجمعهما.الذىالحبهوالقدسوالروحالمحبوب

لاالكلمةلأنا:نفلاالفكرهلا(م-*6923)+ساسبوصال!لبىقاوآلقد.

بلالقدسالروحيتقبلالابنولا،الآبفىأيضأهويصيرلكىالقدسالروحيأخذ

فىهوفالابن؟بالآبالكلمةيوخدلاالقدسوالروح،الجميعبهيمدبنفسههوبالحرى

)3(0(وشعاعهكلمتهلأنهالآب

لهماأنيعنىهذا،المحبوبهووالابن،المحبهوالآبجعلناإذا:ملحوكله.

يتبادلهابينهماطاقةمجردإلىالقدسالروحيتحولوبهذا،الفعلديناميكيةوحدهما

.القدسالروخأقنوميةبذلكفتلغى،والابنالآب

هوفالحب،البعضبعضهممعالحبيتبادلونأقانيمالثلاثةأنالثالوثىمفهوعنافى.

فهوالجوهرصفةهوالحب،القدسللروحالأقنوميةالخاصيةهووليسللجوهرصفة

الآخريحبأقنومفكل.التأثيروبنفسالقوةبنفسالقدسوالروحوالابنالآبفى

.القاعدةهذهمنالقدسالروحنستثنىولاالحبوببادله

(1)،+س!كلهـص!أولألأعء+حس!؟أ،ع33،لأ.210،،+س!أط"هاول3"،+س!4-!5ولفى"رطم.،+م!.،ل!4+!04-3"

أ45،ي"أأ"ح،!+،3"مح!أ+4ءأ6،7891+ح"ههأاول53"لاطل4اهحلاول3،!ط!ه2""ح.31!.0151

(2!،+حك!ولأحك!أححولس!!؟"!ح3ثه،5.107ولس!،لأك!ألا4.3-!!3ول9كالا.حه+.،5ء!ول4""!آ4*

مءأيأ"،!+،ح!53أولح،87914"كل!41ةهولحولهس!ح!ق3+زهول!ول4ولول+!،.ممه"843.0،2.

(3)*!ع.*.ا،ع؟ح3،33س!مأء23،لأ3.17.10،."أول،ول5!ألا3،د!4،+ص!،ول3*ط.حه*.،5؟عول

"!أه43"7أء؟أ،!ول،"ء33أول4ء(03.8791لا3!أءك!5لا35ح3!ول!أولثه،ول+،ول3،"أه!3ول33ح")3.

52،هكلة.704.0،24.
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؟!،-!!7!ح!ي!3،(ء3.قيظحض

؟!ء-"كا:،:-ل!،!:لم!بمأ*!

؟أبوليناريوسهرطقةهىما

فهوولهذا،إنسانيأشخصأيكونوأنلابدالإنسانىالروحأنأبوليناريوساعتقد.

وشخصإلهىشخصالمسبحفىيكونلالكى،المسيحفىالإنسانىالروحوجودألغى

فقال،للانسان(طح!+5،5ل!ول)الثلاثىالتكوينمنظومةنكرةرا!دتهإذ،إنسانىآخر

المتجسدالكلمةاللهفإنكذلك،عاقلوروحونفسجسدمنمكونالإنسانأنكما

لأن،لاهوتهأىالكلمةأقنومهوالذىعاقلوروح،ونفس،جس!دمنمكونأيكون

.روحهوالله

نأوحاول(الجسد-الكلمة)أى(ساركس-لوغوسابفكرةأبوليناريوسوعلم.

فىالإنسانىالروحمكانأخذاللاهوتبأنوالناسوتاللاهوتبينالاتحاديفسر

الروحبينالالمحادمنبدلأهووالناسوتاللاهوتبينالاتحادصاروبهذا.المسيح

.العادىالإنسانفىوالجسدالإنسانى

!

؟أبوليناريوسهرطقةعلىنردكيف

إش!ا!ر

يتخذهلمماأى(يخلصلايتخذلمما):النزيانزىفربغوهـموصالقديسقال-لقدا

جسدأاتخذفإذا.ا!لاصينالأنيمكنلالاهوتهمعوبوحدهتجسدهفىالكلمةالله

اتخذوإن.فقطالروحيخلصفإنهفقطروحأاتخذواذا،فقطالجسديخلصفإنهفقط

نأينبغىباختصارفإنه،وأرواحهمالبشرأجساديخلصفإنهإنسانيةبروحمتحدأجسدأ

.روحينقصهاولاجسدينقصهالاكاملةبشريةطبيعةتجسدهفىالكلمةاللهيتخذ

جاءلأنهعافلإنسانىروحلهالمسبحالسبدأنالقسطنطينيةمجمعآباءرأىوكان-2

إنسانيةللمسيحيكونأنينبنىكانوأنه.الحيواناتلخلاصوليسالبشرلخلاص

حاجةنىالجسدمثلمثلهاالبشريةالروحوأن،الإنساتيةالطبيعةافتداءيتملكىكاملة

إلىوتحتاجالجسدمعأخطتفالروح،الإنسانسقوطعنمسئولةوهى،الفداءإلى

الجسد.معاللهكلمةيتخذهاأنيجبولهذا.الخلاص

علىبقدرتهاالعاقلالإنسانىالروحأنهوالأبولبناهـيةضدالآباءففلماأهم3-)ن
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الروحأنيعتبرونأى...3"ءحمه5ولأالخطيئة(كرسى)مقرهىكانتالاختيار

ولأن،الفراراتخاذعلىالقادرةوهىالأقوىالجوهرهىالإنسانفىالعاقلالإنسانى

لأنالقرارتتخذالتىهىالعاقلةفالروحالعاقلةبالروحمرتبطالإنسانفىالشخص

الفديسونلذلكمثال.الروحمعموجودأيظلبلالشخصيضيعلايموتعندماالجسد

وتعملموجودةمازالتأشخا!هممعأرواحهمفإنانتقلواأواستشهدواالذين

المؤمنين.تخاطبوأحيانأ،المعجزات

لهالإنسانىروحهفلا،باللاهوتالشخصارتياطكانالكلمةاللهلمجسدفىوكذلك.

يجمعالذىوهو،الأسمىالجوهرفىهوشخصهلكن،شخصلهجسدهولاشخص

الجسد.طبيعةومعالإنسانىالروحطبيعةمعاللاهوتطبيعة؟معأطبائعالثلاثة

-لذلك.واحدةطبيعةيكونانفقططبيعتانالإنسانفى:ن!ولهل!اولشرح-4

فىأما،الانسانفىالأسمىالجوهرهوالذىالانسانىالروحمعموجودفالشخص

الناسوتويوخدبلاهوتهمرتبطفشخصهلذلكاللاهوتهوالأسمىفالجوهرالمسيح

الواحد.الشخصهذانفسفىمعه

داصاحبفهو،وحاملهالجوهرومالكوحاملهاالطبيعةمالكهووالشخص.

تجسدنفسهوهو،إنسانأوصارناسوتأاتخذنفسههوالكلمةاللهولأن(الأنا)5!ل!

شخصانلديهيكونلأنمحتاجاليسأى،ينافسهأويشاركهآخرلمالكمحتاجأفليس

مجردستكونالحالةهنهفىلأناللاهوتيملكوالآخرالناسوتيملكأحدهما

فىالقدسالروحسكنىمثلالآخرفىالواحدسكنىيعنىاثنينوجودلأن،سكنى

بالجسدالإنسانروحتتحدمئلمالكن.الخاصشخصهمنهماولكلالإنسان

بناسوتهمتحدالمسبحالسيدلاهوتفإنهكذا،الث!خصنفسكللكهماوكلاهما

أقنومشخصهوالذى،الش!خصنفسيملكهما(والناسوتاللاهوت)وكلاهما

الكلمة.

علىبقدرتها-العاقلالإنسانىالروحأى-العاقلةالإنسانيةالنف!إن)عبارةإن.

،تختارالتىهىالنفسأنسببهاالآباءقالهاالتى(الخطيئةمقرهىكانتالاختيار

فدائمأ،الإنسانفىالأسمىالجوهرهوالذىالعاقلبالروحمرتبطالثمخصلأنوذلك

شخصى.قرارهوالقرارلأن،بالشخصالمرتبطالإنسانروحقرارهوالنهايةفىالقرار

بأنهأبولبناربوسنادىأجلهامنوالتىشضأبعنىلاالعاقلالروحأنملىوللرد-5

فىأنسانىشخصيوجدلاأنهيقولأنأجلمنإنسانىروحالمسيحفىيوجدلأ

عننقولولذلكالطبيعةصفاتمنصفةهوالعقلإن:نفولذلكعلىللرد؟المسيح

حينماعاقلأبثريأروحأالمسيحالسيداتخذوبذلك،عاقلةطبيعةإنهاالبشريةالطبيعة

هذافإن،القدسالروحبفعلمريمالعذراءمنوالروحالجسدأىالكاملناسوتهأخذ

شخصهأمحطىقداللهابنأنأى،المتجسداللهابنفىشخصهوجدقدالعاقلالروح
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عنهنعبرماوهو،فيهشخصهاوجدتأنهابمعنى،اتخذهاالتىالبشريةللطبيعةالحاص

الكلمة.اللهشخصرفىأكا!03!ح"ا4!3تشخصنتقدبأنهاأحيانأ

بشريأ؟شخصأيأخذأندونإنسانأالمسيحالسيديكونكيفالمطروحالسؤالف!جابة.

وجعلهابهالخاصةالبشريةالطبيعةأتخذقدالخاصضخصهلأنإنسانأصارأنههو

الطبيعةلأن،إنسانهوالبشريةللطبيعةالحاملاللهابنفثخص،الخاصةطبيعته

فىشخصهاالبشريةالطبيعةوجدتوقد،إنساننهىشخصحملهامتىالبثرية

واستمرإنسانأالكلمة!اروبهذا،الطبيعةلهذهوحاملكمالكالوحيدالابنشخص

هولكنه،بشرابنو!ارأتى،إلهأيزللماالتسبحةفىنرددهماوهذا.هوكماإلهأ

.(الخميسثيئوطوكية)(أتى-وخفصناالحقيقىالأله

نصطورالهرطوقية؟تمالهمأهمماهى

اختارفقدولذلك،بالمادةالالمحادعنمنرة(الكلمةالله)اللوفوسإننسطورقال.

البشرية.لخلاصوسيلةوجعله،فيهوسكنوحل(يسوعوهو)أمهبطنمنإنسانأ

نإففال،الناصرىيسوعالإنسانطبيعةعناللوكوسلأهوتنسطورطبيعةوفصل.

هومنهاؤلدالذىإنبل،أمرأةمنيولدلم(المونوجينيس)الجنسالوحيدالابن

بفعلأمهبطنفىتكوينهلحظةمنذاللوكوسفيهسكنالذىالناصرىيسوعالانسان

بشر.زرعوبل!ونالقدسالروح

إلىمحتاجكإنسانالخطيةإلىالميلأوالأصليةالخطيةورثتدالم!مييحأنواعتبر.

فيهسكنقداللوغوسوأن.كلهالعالموعننفسهعنذبيحةنفسهقدموأنه،الخلاص

وصورتهوسلطانه(فقطالتكريمسبيلعلى)وألقابهكرامتهوأعطاهالبطنمنورافقه

ابنلقبيأخذوأنالمعجزاتمنصنعماكليصنعأنسلطانأأعطاهوبذلك،ومثي!ه

ضبفبأ.الهألبسوأ4،النكربمسببلمحلىالله

ماتلدطبيعةكلوإن،إلهأوليسإنسانهوالإنسانمنيولدالذىإنوقال.

ليحنملوقؤاهآلامهفىالناصرىيسوعرافققداللوغوسإنأيضةوقال،يناظرها

البشرية.لخلاعركأداة،واتخذهالصلب

(خريستوطوكوص)ندعوهاأنينبغىوقال،الإلهوالدةالعذراءبدعوأنورفض.

فىوحدهالسماو!الآبيخص(ثيثوطوكوس)لقبإنأيضأوقال،المسيحوالدةأى

الإله.والدأى(ثيئوطوكوس)الآبيدعوفهو،الدهوركلقبلللابنولادته

61



منالمسيحيكونوبذلك،إنسانشخصفىسكنقدالكلمةاللهأننسطورواعتبر.

اتحادأى،(الشخصانى)بالاتحاهـالبروسوبونىبينهماالحادثالاتحادولقب،شخصين

والعبادةالكرامةأوخدأنا):وقال،السلطةوفىالكرامةوفىالصورةفىأشخاص

الإنسانئعبدالانسانفىالحالالإلهكرامةأجلمن):وقال،(الطبائعأفصلولكننى

وطالبعادثم،كنيىيسوعفقذمالعبادةفىباللهأشركقديكونوبهذا...(الإلهمع

وتجاهل،بالثركاتهامهايسهلللمسيحيةمشوهةصورةقدموبهذا،اللهمثلبعبادنه

.(42:8إش)"لآخرأعطيهلامجدىأ:اللهقولنسطور

؟نسطورهرطقةعلىنردكيف

8نقولالهرطوقيةمكارنسطورعلىللرد

بلنفسهعلىآخرشخصأيضفلمللنجسداللهكلمةأقنومجاءحينما.

لمالكبيركيرلسالقديسقالكماالمسيحفالسيد،فيهالبشريةالطبيعةشخص

ولدته،التىمريمالعذراءمنالبشريةالطبيعةأخذرلكنه،البثرمنشخصأينخذ

شخصيأ.بهخاصةوصارت،فيهوصاغهاالبشريةالطبيعةأخذالكلمةأقنومأنأى

!ي!ثس!4!،أد"3س!لأ3لاول!تاه

للهمتجسدةواحدةطبيعة،:الكبيركيرلسالقديسقالكماهىالمسيحالسيدطبيعة.

.(سيساركومينىلوغوثيئوتوفيزيسمياة!ليونانيةوباللنة،الكلمة

الذىنفسههوهوالدهورجملقبلالآبمنالمولوداللهكلمةأ-هنومأننوعننحن.

:ميلادانلهاللهكلمةفإنولهذا،الزمانهلءنىالعذراءعنوؤلدتجسد

.الآبمنولادتهبحسبأز!ى:المهلاهـالأول-

مريم.العذراءمنناسوتهبحسبزمنى:الثاشلليلا،-

بلبثريأشخصأيتخذولم،مريمالعذراءمنوولدجسدأاتخذنفسههوالأزلىالكلمة

مريم.العذراءمنالذىمحاقلبروحا!ىالجسداتخذ

الأبد(وإلىواليومأمأهوهوالمسغيسوع9:بقولهذلكالرصولبول!كدوقد.

هوالذىالانساقوابن،للإنسانابنأصارنفسههوهواللهابنانأى0(13:8عب)

الكلمة.اللهابنكيرآخرشخصأليسالمسيحيسوع

وتجسد،!نىفيرالبتولالحشافىو!9!ىقدالد!موركلقبلالآبمنفالمولود.
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أوالجسدفىظهراللهأنبمعنىإنسانأوصار،القدسالروحبواسطةإلعذراءمريممن

ء(3:16تى1)"الجسدفىظهراللهالتقوىسرهوعظيمةتا.سرقدالالهلن

مسركأصارأوإلهأو!ار،تألهقدإنسانأأنوليس،تأتستدالألهأننؤمنفنحن.

بنبرالعذراءمنجسديأأضرق):الاثنينثيئوطوكيةفىنقولكما.الكراعةفىلله

وصارلىإلهأيزللما:الخميسثيئوطوكيةفىأيضأونقول.(خلمظحتىمدرزرع

.(وخلصناأتىالحقيقىالإلههولكنه،بشربن

كما،بالجسدماثبللاهوتهبحسبيمتلمالصليبعلىماتحينماالمتمان!!الإله.

التاسعة.الساعةقطعفى(بالجسدالموتذاقمنيا):ونقولنصلى

روحه،ولي!ئقتلالذىهوجسدهفإنئقتلحينمامثلأالشهيدأنطبعأالمعلومومن.

نأيفدرونلاالنفسولكنالجسديقتلونالذينمنتخافوالا9:المسيحالسيدقالكما

ماثفالذىالمسيحالسيدحينما"صلبأولىبابفمن.(01:28مت)!يقئلوفا

الصليبمحلىماتالذىبل،الإنسانىروحههووليسلاهوتههوليسالصليبعلى

يمت.فلمالإنسانىروحهأماجسدههو

الروحفىمحضولكنالجسدفىمماتأ"؟المسيحالسيدعنبطرسالقدي!فاللذلك

.(3:18،91بطا)،السجنفىالتىللارراحفكرزذهبأيضةفيه!لنى

أدأ!(الصليبقبلمنالجحيمإلىنزل):ونعولالمداسفىنصرلللك.

لوا"روحىعأستويديكفىأبتاهيا):قالحينماالآبيدىفىسلمهالذىرو!

يإمماملهميكرزأنبعدالسجنفىالذينليحررباللاهوتمئحدآذهبقد.!أ23:46

رو!عادوعندما.فسادأيرولمالقبرفىؤضعقدباللاهوتالمتحدوجسده،الفداء

لاهوته.بقوةالثالثاليومنىالأمواتمنقامجسدهمعواتحد

غيرىولبسالربأناأنا.بكونلاوبعدىالهيصورلمتبلى):الربقلاقد.

هناالمتكلممن.(12-43:01إش)"اللهوأناالربيقولشهودىأنتم...مخلص

هوأنا":نفسهعنقالالذىالوحيدالإلههوأليس؟المخلصهوأليس؟الربهو!لي!

.(17،18:ارؤ)!آمبنالآبدبنأبدإلىحىأناوها.مينأوكنتوالحىوالآخرالأول

؟(8:اأع)"شهودألىوتكونون":لتلاميذهقالالذىالمتجسدالابنأقنومهوألي!

هبى.منهالاهوتهيتخذلملكنه،الجسدبحسبالعذراءمنقد"ولدالمسيحالسيدإن.

تجسدالذىنفسههوهوالدهوركلقبللاهوتهبحسبالآبمن"ولدالذىهو

:لليهودنفسهعنقالالذىهوولذلك.الزمانملءفىناسوتهبحسبالعذراءمنوولد

.(8058يو)"كائنأناإبراهيميكونأنقبللكمأقولالحقالحق)
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دونلنسطورالأمورهذهيشرحأنكثيرأاللينمحمودكيرد!الياباحاوللقد.

وقال،(الكلمةاللهإلىينسبالكلمةاللهجسدالىينسبماإن):لهوقال.جدوى

نإأو،العذراءمنبدءأاتخذإنهأوتغيراللاهوتإنيقولمنالعقلفاقديعتبر):له

الكلمةاللههومريمالعذراءمنولدمنإننقوللأنناا:لهوقال.(تألماللاهوت

يسوع9:لأنآخرليسمنهامن"ولدأناعتبارعلىالالهوالدةنسميهاأنلابدلذلك

.((13:8عبأ)الأبدوإلىواليومأمسأهوهوالمسيح

نؤمن):نقولنفسهنسطوربهبعترفالذىالقسطنطينىالنيقاوىالأكلانفإنونوفى.

"ولدفهلالدهور(كلقبلالآبمنالمولودالوحيداللهابنالمسيحبسوعواحدبرب

من"ولدالذىالمسيحيسوعإن:نقولللرد؟الدهوركلقبلالآبمنالمسيحيسوع

.الدهوركلقبلالآبمنالمولودنفسههوالعذراء

صعدأحدليس":لنيقوديموسقالفيهالشخصوحدةالمسيحالسيديؤكدولكى.

.(3:13يو!داالسماءفىهوالذىالإنساقابنالسماءمننزلالذىإلاالسملاإلى

؟السماءفىهوالإنسانابنإن!امهجال!وهولنيقوديموسالمسيحالسيديقولفكيف

كلهالوجودالمالىاللهابننفسههوالأنسانابنكانإذاإلائفهمأنيمكنلاهذاان

يخصماالإنسانىلقبهإلىينسبأنالممكنفمننفسههوهوولأنه،لاهوتهبحسب

قولهمئلالإنسانيةطبيعتهيخصماالإلهىلقبهإلىينسبوأن،الالهيةطبيعته

يؤمنمنكلىيهلكلالكىالوحيدابنهبذلحتىالعالماللهأحبهكذا":لنيقوديموس

الابن)الالهىلقبهاستخدمقدهناوهو.(3:16يو1(الأبديةالحياةلهتكونبل،به

صلبه.لىلىلأشارةافى(وله!هولعأول3الجنسالوحيد

لى!-!9به!؟!"!خميما!؟)!بم!!!م!وا%!طهأ1

الكاثوليك؟معلخلافاتاأهمهىما

%

والابن.الآبمنالقدصالروحانئاق-ا

المطهر.عقيدة-2

القديسين.نضائلوزوائدالغفرانات-3

للرسل.بطرسالقديسرئاسة-4

الكاتدرائية.كرسىمنالتعليمفىروماباباعصمة-5

العالم.فىالمسيحيةللكنائررومابابارئا!ة-6

أبويها.منمريمللعذراءدنسبلاالحبل-7
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السمائى.العرشفىوجلوسهاو!عودهاالعذراءالسيدةقيامة-8

المؤمنين.بفيرالزواج-9

المؤمنين.كيرخلاص-01

مثل:اخرى!لاتفلكألىويما!

.الأصواملفالبيةالكاثوليكإلغاء-ا

.سنوات8سنمنالأولىالمناولةطقسداجراء،الأطفالمناولةعدم-2

.شوات8سنإلىبالميرونالأطفالمحتأجيل-3

الطفل.رأسعلى!غيرطبقبسكبوا!تفاء،المعموديةفىالتغطيسعدم-4

للشعب.(الدم)الكأسمناولةوعدم،الفطيربلالخبزمناولةعدم-5

اللاتبن.الكاثوليكعندالكهتةبزواجالسماحعدم-6

أثناءالمقدسةالأسفاروقراءة،الهيكلبدخولونساةرجالأللعلمانيينالسماح-7

.القداس

.بالحذاءالهيكلدخول-8

.المستثفياتفىللمرضىالجسدبمناولةللراهباتالسماح-9

.المتعددةالكهنوتدرجاتلمناولةالجسدبحملللشمامسةالسماح-01

الزنى.علةحالةفىبالطلاقالسماحعدم-11

.الصلاةفىللشرقالاتجاهعدم-12

الواحد.اليومفىالمذبحنفسعلىقداسمناكثرإقامة-13

الواحد.اليومفىقداسمنأفىويتناوليصلىالكاهن-41

لحلبالنسبةبساعتينوالاكتفاء،التناولقبلساعاتتسعالاحتراسعدم-15

.للشرببالنسبةساعةونصف

مسيحى.غيرالشخصهذاكانلوحتىبالعمادشخصأىقيامقبول-16

والإلق؟الاتيمقالقدسالرهـ.حبانبناقالقائلينعلىنردكيف

الروحأنفيؤمنونالكاثوليكأما.الآبمنينبثقالقدسالروحأنكنيستناتؤمن.

إلى(والابن)عبارةعثرالحادىالقرنفىأضافواوقد،والأبنالآبمنمنبثقالقدس

المعتفدخ!نوضحوسوف.القدسالروحبانبثاقالخاصالجزءفىالإيمانقانون
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يلى:فيماالكاثوليكى

المقلس:الكابكوال:أولأ

أناصأرسلهالذىالمعزىجاءومتى9:يوحنامعلمناإيخلفىالميحالسيديقول.

.(15:26يو)"لىيشهدفهوينبئقالآبعندمنالذىالحقروح،الآبمنإليكم

الفسططينى:النب!اوىالأممانقانون:ثانبأ

الربالقدسبالروحنهننعم):يلىماعلىالآباءوضعهالذىالإيمانقانونينص"

.(...الآبمنالمنبئقالمحى

الروحإنتقولالتىالكائول!يكعقيدةيحويانالايمانقانونولاالمقدصالكتابفلا

الرومانيةالكنيسةترددهاالتىالعبارةوهى،(والابنالآبمنمنبثق)القدص

.م5401سنةمن!ابتدارسميأالإيمانقانونفىالكاثوليكية

عليهااوالرداعقؤضات!هي

القكسيرسل!الروحالابق

إليكم!أناسأرسلهالذى":القدسالروحعنالمسيحالسيدبقولالكاثوليكيحتج.

فإن،القدسالروحيرصلالذىهوالمسيحالسيدأنطالما:ويقولون.(15:26يو)

منه.منبثقالقدسالروح

قالكما،"الآبمنإليكمأناسأرسله!:قالالمسبحالسيدأنالملاحظمنولكن.

."ينبثقالآبعندمن"القدسالروحإن:الآيةنفسفى

وأما،أزلىفالإسبثاق،آخرشىءوالارسال،شىءالانبثاقأنذلكإلىيضاف.

فزمى.الأرص!ال

فهوباسمىالآبسيرسهالذىالقدسالروحالمعزىوأما!:أيضأقالالمسيحالسيد.

أنههناوالملاحظ(41:26يو)."لكمقلتهمابكلويذكركمشىءكليعقمكم

أخرىوتارة،"أناسأرصلهالذى!:يقولفتارة.أالآبسيرسلهالذى":يقول

.الآبمنمثبثقأنهسوىيقللمالانبثاقفىولكن،داالآبسيرسلهالذى":يقول

فكيف،الكاثوليكيدعىكماالانبثاقمنالأ!لطبقصورةهوالأرسالكانولو.

السيدوالآن،هناكأنا،وجودهمنذ":إشعياءسفرفىالمسيحالسيدقولعلىيجيبون

الآببواسطةالأقانيملأحدالإرسالكانلو.(48:61إش)"وروخةأرسلنىالرب

الآخروالأقنومهوالينبوعالذىبالآبالأقنومعلاقةسصورةهودائمأآخروأقنوم

الخافى،الافتراضهذاعلى!بناسيكونالابنإرسالفإن؟ايإرسالفىشاركالذى

والروحالآبمنالأزلمنذمولودأالابنيكونوبذلك،الأزليةولادتهمنصورةهو
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صحيح.غيروهذا،القدسوالروحالآبمنأرسلقدلأنهالقدس

المفعولىوليسالفاعلصيغةفىجاء(48:61إش)فم"روخة!تعبيرونلاحظ.

نأينبغىلهذافهل.القدصالروحومنالآبمنأرصلقدالمسيحالسيدأنبمعنى.به

الأزليةالولادةأنأم؟الدهوركلقبلالقدسالروحومنالآبمنمولودآالابنيكون

مولودهوالابنأنينكرواأنالكاثولكيجرؤولا؟آخرشىءالزمنىوالإرسال،شىء

.الدهوركلقبلفقطالآبمن

.(الزمنفىحادثأى)زمنىفهوالإرصالأما،أزليانوالولادةالانبثاقلأن.

كقول.الزمانملءفىفهوالإرسالأما،الزمنفوقوالولادة،الزمنفوقالانبثاق

.(4:4غل!)امرأةمنمولودأابنهاللهأرسل،الزمانملءجاءلماولكن":الكتاب

جعلهاالتىوالأوفاثالأزمنةتعرفواأنلكمليس9:لتلاميذهالمسيحالسيدوكقول.

لىوتكونون،عليكمالقدسالروححلمتىقوةستنالونلكنكم-سلطانهفىالآب

.(7،8:أأع)"الأرضأقصىوالىوالسامرةاليهوديةكلوفىأورشليمفىشهودآ

منلبرحوالاأنأوصاهممعهممج!معهووفمما9الرسلأعمالسفرفىوجاء.

ينتظروا"عبارة.(4:اأع)"منىسمعتموهالذىالآبمومحدبععصروابلأورشليم

الأولىالآيةوفى،زمنىحادثهوالقدسالروحإرسالأنعلىتدل،!الربموعد

علىالقدسالروححلولإن...!وأوقاتأزمنة!عنيتكلمالمسيحالسيدأننجد

فوقلأنهينتظرهأنلأحديمكنلاالانبثاقولكن،زمنىحادثالخمسينيومالتلاميذ

.الدهوركلوقبلالزمن

!الابق

لكهوماداةالسماوىللآبالمسيحالسيدقولإلىيستندواأنيحاولونالكاثوليك.

هوماوكل،القدسللروحباثقهوالآبكانإذاويقولون.(ا.:17يو)"لىفهو

.القدسللروحباثقأأيضأالابنيكونأنفينبغى،للابنفهوللآب

للآبصلاتهنىالقولهذاذكرقدالمسيحالسيدانونقولذلكعلىنردونحن.

.(17:6يو)"لىوأعطينهملككانوا،:وقالالتلاميذأضفسعنيتكلمكانحينما

.(17:01يو)!لىفهولكهووما.لكفهولىهوماوكل9

بأنالقدبسنلتلامينهالمسيحالسيدوملكية،للبث!رالسماوىالآبملكيةمحلا!ةفما.

فعلاقة.آخرشىءوالملكيةشىءالكائنالجوهر111القلصللروحباثفأالابنيكون

هوالآبباعتبار،الآبمنالقدسالروحكينونةعلاقةهىالقدسبالروحالآب

ليسالقدسالروحلأن،ملكيةعلاقةول!ي!ست.القدوصالثالوثفىالينبوعأوالأصل
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للثالوثالالهىوالجوهر،والأبنالآبمعواحدةكينونةلهولكنالأبممنلكاثمن

.القدسالروحبدونيقومأنيمكنلاالقدوس

الحالةهذهفىتعنىأنيمكنلافهى؟نفسهاللهيخصماعلىالآيةهذهطتقناوإذا.

مثلالأبوةلهالابنأنإطلاقأنعنىولا،الآبجوهرنفسههوالابنجوهرأنمنكثر

وأالأراميةاللغةفىآبوكلمة.واحدآبإلافيهيوجدلاالإلهىفالجوهر.الآب

والد)المعنيينتشملولكنهاوالدمعنىفقطتعنىلاأى،(أصل)تعنىالسريانية

لاهذاظن،للآبماكليملكالأزلىالابنباعتبارهالمسيحالسيدكانفإذا(وباثق

والحكمة،،والحق،الأزلية:مثلالإلهىالجوهرخواصكللهأنمنكث!ريعنى

والخلق،مكانكلفىوالوجود،شىءكلعلىوالقدرة،والمحبة،والعقل،والحياة

الآبالابنيثاركأنتعنىأنيمكنلاولكن.إلخ...(الخليقةملكيةتأتىهناومنأ

أبوته،فىالآبيشارككانإنلأنه.واحدآنفىوآبأابنأيكونكيفلأنه،الأبوة

وان،الآبهوالابنيكونأنآخربمفهومأو،لنفسهوالدآسيكونالابنأنفالنتيجة

ذلك.منبكثريقللمالكنيسةحرمتهالذىسابيليوس

لك!فهولىهوماكل،:للآبتالقدالمسيحالسيدأنأيضأننسىولا.

الابن.منمولودأويصير،أبضأهوالبنوةلهالآبأنذلكمعنىفهل.(ا.:17يو)

الكاثوليك-اذعاءوببطل،الإطلاقعلىأحذيقبلهولا،معقولولامقبولغيرهذاإن

فقد"لىفهوللآبهوماكل9:المسيحالسيدتاللمااللغويةالناحيةمنوحتى.

فإذا.كلهومماخاصهومااشبعدقديكونوبهذا،الخصوصىبلقبهالآباختص

فىاشتركنالوحتىطالبوأناأستاذفالأستاذ،(لىفهوللاستاذماكل):مثلأقلت

جميعتخصالتىالجوهريةالخواصبيننميزفنحنولذلك.جميعأالأمورباقى

تختلطلالكى،متمايزأأقنومكلبهايختصالنىالأقنوميةوالخواص،ممأالأتانيم

.الانبئاقلهالقدسوالروح،البنوةلهوالابن،الأبوةلهفالآب،بعضمعالأقانيم

المسيحالسيداو!رله!الابق

التالية8بالأياتيحتجوق.

.ألهليسفذلكالمسبحروحلهليسأحدكانإنولكن،فيكم!اكنأاللهروحكانإن"-

(8:9رو)

.(91:افى)!المسبحيسوعروحومؤازرةبطلبتكمأ-

.(4:6كل)"الآبأباياصارخأقلوبكمإلىابنهروحاللهأرسلأبناءأنكمبماثم"-

الروحيكونبالضرورةفإنهالآبروحهوالابنروحكاناذاإنه؟الكاثوليكيقول
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كليهما.منمنبعقأالقدس

الاتية8بالملاحطاتنردونحق.

:يقولإذ،الانبثاقعنوليس،القدسالروحإرصالعنيتكلم(4:6غل)فىإنه-ا

.!ابنهروحاللهأرسلإ

وعطايامواهبهوقلوبنافىوالذى،"قلوبكمالىأ:يقولالآيةنفىفىإنه-2

نفسه،القدسالروحنحنلصرنادالا.الأقنومجوهررليسالفاثقةالقدسالروح

.للاهوتالكاملبالمعنىآلهةونصير

لهالفدسالروحلأن-الآيةنفسفىذكركما-الابنروحهوالقدسالروحإن-3

الجوهروحدةبسببالابنروحفهوأيضأء.للآبوالذىللابنالذىالجوهرنفس

الابن.منانبثاقهبسببولبسالإلهى

الربروح"مسحهالذىهولأنه(8:9رو)المسيحالسيدروحهوالقدسالروح-4

منالمسحةوقللمجسدحبنماوفيهعليهاصتقرولأنه.(4:18لوا!مسحنىلأنهعلى

للكنيسة.ورأسأ،للربمسيحأاستعلنلأنه،خلاصناأجل

شإ)"الفهمروح!،(17:اأف)،الحكمةروحأيسمىالقدسالروح-5

روح9،(4:13كو12"ايإيمانروح"،(4:ارو)"القداسةروح!،(11:2

.(11:2اش)االمشورةروح"،(17:أأت)!الإعلان

الايمانمنينبثقوكيف!؟جميعأهذهمنالقدسالروحينبثقأنينبغىلذلكفهل

!!؟رابعأقنومهوالإيمانوهل؟مثلآ

منمنبئقأنهيعنىالمسيحروحأوالابنبروحالقدسالروحتسميةبأنفالاحتجاج

.الإطلاقعلىلهمجاللااحتجاجهو،الابن

للمسيحيشهدلأنه"المسيحروح!أو"الابنروح9يسمىأيضأالقدسالروح-6

لى"يشهدفهوينبثقالآبعندمنالذىالح!قروح...جاءمتى9:الكتابكقول

سيرسلهالذىالقدسالروحالمعزىأما!:المسيحالسيدقاللذلك.(15:26يو)

.(41:26يو)!لكمقلتهمابكلوبذكركمشىءكليعلمكمفهوباصمىالآب

.(الابنروح)أو(المسيحروح)اسمهأنتعنى!باسمىسيرسله"رعبارة

القدسا!لمح!

بعدتلاميذهوجهفىالقدسالروحنفخقدالمسيحالسيدبأنأيضأالكاثوليكيحتج..

الابن.منمنبثقالقدسالروحأن-رأيهمفى-معناهوهذا.القيامة

الروحأقنومجوهرذاتينفخلمالمسيحالسيدلأن،باطلاحتجاجالاحتجاجهذا.
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وكفران،والربطبالحلالمختصةومواهبهسلطانهنفخولكنه،تلاميذهوجهفىالقدس

.(الكاهنسيامةفى-كهنةرئيسأنهاعتبارعلى-الأسقفنفخةمثل)الخطية

ف!نه،المقلصالكعاب-نىفالهلى-ال!لصالروحأثنومئدكرحبنماأنه!دفحنولنلك.

(ة+كاط!لةء-كاق+57"3أجبونتوإبنفماتو=القدصالروح)التمريفأثلامعي!كر

فى:وردمثلما

.(41:26يو)"باسمىالآبسيرصلهالذىالقدسالروحالمعزىوأط9-

الآبعندمنالذىالحقروحالآبمنإليكمأناسأرسلهالذىالمعزىجاءمتى"-

.(15:26يو)"ينبثق

المواهب.فهوللكنيسةفغالذىأما،القدسالروحأقنومهوارسلالذى:ملحوء

أد"بلونليدكر،وعطابا.وسلطانهمواهبهجههمنالقلصالروحئذكرحبنماأما.

.(!اه،لاكاهل!تاءل!أجيونإبنفما=قدسروح)التعريف

وردحسبما-وجوههمفىثفخعندما-لئلاميذهالس!دبمولالصحيحهفالترجمهلذلك

لمقصودوا."قدسأحأرواقبلوا9هى9ةمم!7علآعل!أد!!لأة،داه(121:22يو)فى

فىعجبولا.للكنيسةالقدسالروحمواهبمنهىالتىالكهنوتموهبةهوبذلك

المسيحفالسيد.جديدكاهنبسيامةيقومحينماالثىءنفسيفعلإنءالأسقفبل،هذا

نأتبللتلاميذهالكهنوتموهبةيعطىأنبهجديرأكان،الأعظمالكهنةرئيىوهو

بينمنم!صرأوقامالصليبعلىالفداءأتمأنبعدوذلك،السماءإلىيصعد

السيدصعودبعدالتلاميذبسيامةلبقومكهنةبرئيسنأتىأينفمنو7إلا.الأموات

حينماالكهنوتمواهبومنح،الرعاةإقامةفىالقدسالروحدوركدولكنه؟المسيح

دا.قدسأروحأاقبلوا":لهمقال

فقط؟الآبأم؟والابنالآب؟الفدسالروحوجودمصدرهومن4ئفولأخي!رأ.

نطاقخارجأزلى!دورهوبل،بدايةلهلي!الصدورولكن،المصدرهوالآبقطعأ

بداية،لهيكنلملهبهاالتىالنارمثل.مسبوقولاسابقيوجدلاوحيث،الزمن

النورمنوليساللهبمنتنبثقالحرارةولكنبدايةبلاأيضأهىمنهاالمنبعثةفحرارتها

والابن؟الآبأمالآبالقدسالروحأقنوموجودأصلهلهىالقضية.منهالمولود

.القدسالروحمنهانبثقالذىالآبهوالأصلقطعأ

(11؟ولماذا8بغيرالمؤمنينالزواجببكقهل

-69-19ص-بيئوىالأنجالافة(آباءأتوال،سكونبةحواراتإ،مفارنلاهوت،عقائذىلاهوتاطكرةمننجصوف(11

07



!
.(!هي-5:22أف)بالكنيسةالمسبحالمحادمثالعلىهوالمسيحيةفىالزواج.

للمسيح.الكنيسةخضوعللرجلتخضعوالمرأة،المرأةرأسهوالمسيحيةفىوالرجل

!؟مؤمنغيروطرتمسيحىطرفبينزيجةفىالمثالهذايقومفكيف-

!؟مؤمنكيرإنسانأكانإذاالأصرةفىالمسيحمثالهوالرجليكونوكيف-

منالزوجيةللحياةتدميرهوالمسيحىمنءكيرالمسبحىبزواجالتصريحفإنولذلك.

المسيحية.منظار

الدينية؟الناحيةمنممزقةأسرةفىيولدونالذينالأطفالمصيروما-

وفى؟معيندينلهالرجليكونأنتحنمالتىالدولفىالمسيحىالطرفموقفوما-

فىيولدونالذينالأطفالمصيروما؟معيندينلهمالأطفاليكونأنتحتمالتىالدول

ذلك؟فىالمتسببةهىالكنيسةوتكون؟مسيحيينيكونواأنتمنعهمقوانينظل

لا،الدينيةالناحيةمنممزقةأسرةفىيولدونأطفالآتعمدأنالكنيسةتستطيعوهل-

ديانتهم؟فىقانونيأمصيرأولاالمسيحيةالحياةفىتربويأمصيرألهمتعرف

.المرأةفىمفدسالمؤمنكيرالرجل":إنقالقدالرسولبولسمعلمناكانفإذا.

الزوجيةالعلاقةأنيقصدفإنه(41؟7كو1)"الرجلفىمقدسةالمؤمةغيروالمرأة

أحديؤمنحينمازنىتعتبرلنالإيمانقبلحقيقيأزواجأتزوجاوامرأةرجلبينالتى

.والفجورالزنىوبينبينهوتمثزللأيمانالسابقالزواجتحترمالمسيحيةلأن،الطرفين

هىواحدةوامرأةرجلبينالزوجيةالعلاقةيقدسسوفالطرفينأحدإيمانأنوتعتبر

قانونتحتالأطفالهؤلاءيكونلاأنبئ!رطأطفالمنعنهاينتجماوبقدس،زوجته

مسيحيين.غيريكونوابأنملزم

فىينجبونسوتأطفالآأنبذكرلمالرسولبول!معلمنافإنالعموموعلى.

!عابقزواجعنيتكلمأنهعلىيدلوهذا.إنجابهمسيقأطفالعنتكلمولكنهالمستقبل

بمنتتزوجلكىحرة...المرأة":عنهقالفقدالايمانبعدالجديدالزواجأما،للإيمان

.(7:93كوا!"فقطالرلتفىتريد

لىالطرنانبننرك-نبهلأجدبدبزواجنقبللاالمسبحبةأنبقنبكل!نوكذنحن.

فىالمقدسالكتابكان!اذا،الواحدةوالمعموثعةالروحية6وا!يا،والعفبدةالاكان

قذعزراأنحتىالأجنبياتالنسوةمقالمؤمناتبغيرا"لارتباطعننهىقدالقديمالعهد

:01عزراانظرالأمرهذاص)،للشعببنوبةونادىزواجهنبعدالنسوةجميعطرد

المقدسة؟والأسرارللهوالبنوةوابقكاسةالنعمةعهدفىالحاليكونفكم(2-17
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(1)؟ولماذا؟غيرالمؤمنينيخلص%نببكقهل

فىالعقائدىالدستورفىالثانىالفاتيكانىالمجمعنعلأوقررهبهنادىالتعليمهذا.

.م6591فىالرعانىالدستوروفى،م6491

بامرازةآالاهنمالالى،المسيالاكانالىنوجهضربةكبريعتبرالتعلبموهل!ا.

بولرمعلمنالأن.المسحلإنجيلالتبشيرأجلمنوالتعب،وقيامتهالمسيحبموت

داودنسلمنالأمواتمنالمقامالمسيحيسوعاذكر":تيموثاوسلتلميذهيقولالرسول

تقيد.لااللهكلمةلكنكمذنبالقيودحتىالمشقاتأحتملفيهالذىإنجيلىبحسب

علىأبضأهميحصلوالكىالمختارينلأجلشىءكلعلىأصبرفافلكلأجل

الواضحومن.(1،-2:8تى2)"أبدىمجد.معيسوعالمسيحنىالذىالخلاص

شرطهوالكلمةوخدامالرسلبواسطةللمختارينبالانجيلالبشارةوصوليعتبرأنههنا

.الأبدىالخلاصعلىيحصلوالكىضرورى

لنكونالعالمتأسيسقبل(المسيحفى)فيهاختارناكما!:قالأيضأللخارينومحن.

للخيرمعأتعملالأشياءكلأننعلمونحن9:أيضأوقال.(4:اأف)!قديسين

سبقفعرفهمسبقالذينلأنقصدهحسبمدعوونهمالذينالربيحبونللذين

أيضأ.دعاهمفهؤلاءفعينهمسبقوالذين...ابنهصورةمشابهينليكونوافعينهم

8:82رو)9أيضأمجدهمفهؤلاءبررهموالذين.أيضابررهمفهؤلاءدعاهموالذين

قبلمنأولادهيعرفاللهأنالرسولبولسالقدي!كلاممنالواضحمن...(.3-

سوفأنهممعرفتهسابقعلىبناءقصدهحسبمدعوونوهؤلاء،العالمتأسيس

لأن،دمحو!بلاوشركللدموةتابلهومنبوجدأنكلكنولا.الدعوةيقبلون

.(95:1إش)"تخلصأنعنتقصرلمالربيدإنها!:يقولهالكتاب

اللهغضبمنالإنسانيفلتأنيمكنلاالأكلانبدونإنهيقينأمعلومأنهكما.

حياةلهبالابنيؤمنالذىأ:المسيحالسيدمجئتبلمنالبشريةضدقائمأكانالذى

.(3:36يو)أاللهكضبعليهككثبلحياةيرىلنبالابنيؤمنلاوالذىأبدية

منيولدلاأحدكانإنأ:اللهملكوتومعاينةلدخولشرطلالمعموليةوكذلك.

نأيقدرلاوالروحالماءمنيولدلاأحدكأنإن...اللهملكوتيرىأنيقدرلافوق

.401-79ص-بئوىالأنجالنيافةآباء((ترال،م!كونجةحوارات،مقارنلاهوت،محقاندىلاهوتامذكرةستصرت(1)
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أعينل!نسانتصيركيفالمعموديةبدون...(ه-3:3يو)!اللهملكوتيدخل

!!أمجادهيعاينوأنالملكوتيرثأنبهيستطيعالذىالقيامةجسدفىروحبة

ربناإنجبلبطبعونلاوالذبن9:الإلمحلبطيعونلأاللينمصير!لكعابأوضعول!د.

جاءمتىقوتهمجدومنالربوجهمنأبدىبهلاكسيعاقبونالذينالمسيحيسوع

.(801-:اتس2)!المؤمنينجميعفىمنهوئتعجبقديسيهنىليتمجد

ليضطهدذاهبوهو-لهالمسيحالسيدظهورلواقعةبولسالقديسسردوفى.

ظهرتلهذالأنى...":لهقالبسوعإنأغريباسللملكنال-دمشقفىالمسبحببن

ومنالثعبمنللاكمنقذابهلكسأظهروبمارأيتبماوشاهدآخادمألأنتخبكلك

.نورإلىظلماتمنيرجعواكىعيونهملتفتحاليهمأرسلكالآنأناالذينالأمم

.أالمفدسينمعونصيبأالخطاياكفرانبىبالإيمانينالواحتى.اللهالىالثيطانس!لطانومن

(18-26:41أع)

أخبرتبلالسماوبةللرؤيامعاندأكنلمأكريباسالملكأيهاثممن!:قائلآوكمل

يتوبواأنالأممثماليهوديةكورةجميعحتىأورشليموفىدمشقفىالذينأولأ

.(26:91،02أع)أبالتوبةتليقأعمالآعامليناللهإلىويرجعوا

هم8المسيحعقيسمعوالمالذيقأقبولسالقديسكلاممقوواضح.

.(عيونهملتفتحا:عميان-ا

.(ظلماتمنيرجعواكى):الظلمةفى-2

.(الشيطانسلطانمن):الشيطانسلطانتحت-3

.(اللهإلى...يرجعوا):اللهعنبعيدون-4

.(!بالإيمانينالوا):بالمسيحمؤمنينكير-5

.(الحطاياغفران...ينالوا):بعدخطايأهمتغفرلم-6

.(المقدسينمعنصيبأينالوا):المقدسينمعبعدنصيبلهم-لي!7

.(اللهإلىوبرجعواينوبواأن):بنوبواأنيلزمهم-8

.(بالتوبةتليقأعمالأعاملين):بالتوبةتليقأعمالأيعملواأنويلزمهم-9

لمبأنهمالبعضاحتجلوحتىالايماننتائجكلينالوالمالذينأولئكيخلصفكيف

المسكونة.وأقطارالأرضأقصىفىولوحتىشاهدبلانفسهيتركلااللهإن؟يسمعوا

استدمىولو،(41:اعبانظر)الخلاصيرثواأنالعتيدينلخدمةالملائكةوششخدم

.الرسثولبولسمنهليجعلالطرصوسىلشاولظهركمابنفسههولظهرالأمر

الوثنية4الدياناتفىالمقدسالكتابرأى!هى

المقدسة:الأسفارفىمدونهوماحسبللثيطانعبادةهىالوثنيةالديانات.
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أنتمتكونواأنأريدفلست،للهلاللشياطينيذبحونهفإنماالأمميذبحهمافإن"-

.(01:02كوا)!الشيد!نشركاء

.(79:7مز)"بالأصنامالمفتخرينمنحوتتمثالعابدىكليخزى!-

بولسالقديسلأنبالإنجيلالكرازةعنالنظربغضعذربلاهىالأوثانفعبافىةولذلك

.(02:ارو)،عذربلااإنهمحتىولاهوتهالسرمديةفدرتهبالمصتوعاتمدركة":يقول

وغيراثؤمنينهمصيرالوثنيينملا

وغيرالخائفونوأما.ابنألىيكونوهوإلهألهو"كونشىءكليرثيغلبمن"-

فنصيبهمالكذبةوجميعالأوثانوعبل!ةوالسحرةوالزناةوالقاتلونوالرجسونالمؤمنين

.(8-12:5رؤ)"الثانىالموتهوالذىوكبريتبنارالمتقدةالبحيرةفى

!"!حمك!مطى*؟؟أ!بع!!!!؟+آ

ابويها؟مقمريمللعذراءدنسبلالحبلباالقائلينسكلىنردكيف

!

بنفسهامربمالعذراءلأن،الالمجبلنعلبممعنمامأبنعارضالكلامولبكىالنعلبمه!ا.

معترفة.(46:الوا"مخلصىباللهروحىوتبتهجالربنفسىتعظم":قالت

ضىءكلفىشابهناالذىأنيقينأالمعلومومن،الشركسائرالخلاعرتحتاجأنهابذلك

لأنهلأجلناخسبقدموتهفإنولذلك،وحدهالمسحالسيدهووحدهاالخطيةخلاما

وكان،كشفمهفىؤجدولاخطيةفيهتوجدلمالذىوهو.للموتمستحقأيكنلم

فهوولذلكوالقداسةالبرارةمطلقكانبرارتهوفى،تامأءخلوآالجديةالخطية!خاليأ

بموته.البشريفدىأنبإمكانهالذىالوحيد

منهاتخلوأنفلابدالجديةالخطيةمنالمسيحالسيديخلولكىبأنهيذعونوهم.

بالآتى:نردونحن...مريمالعذراء

مافإنولهذا،نعمةوملأهاوقدسهاوطهرهاالعذراءجمنىحلالقدسالروحإنأولأ-

لكى،طهرهقدالفدسالروحكانالكلمةاللهلابنجسدأليصيرالعذراءمنوأخذ

والأدراكالوصفيفوقكاملأاتحادآبهسيثحدالذىا؟زلىاالفدمىبركرامةمعيتناسب

القدوسأيضأفلذلكتظللكالعلىوقوةعليكيحلالقدسالروح"ا:الكتابةكقول

.(35:الوا"اللهابنيدعىمنكالمولود

الخطيةمنالعذراءخلووجوبفىالكاثوليكمبدأقبلنالوإنناذلكإلىبضاف-ثانيأ

الخطيةالعذراءترثلمكيفنسألهمفإننا،المسيحالسيدمنهايرثهالالكىالأ!لية

آبائهماوآباءآبائهماعنوماذا،أصليةخطيةبلاأيضأهماكانالبىلاإوالديهامنالجدية
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لهما:ثالثلاأمربنأحدبلزمالكلاثوليكبمنطق...وحواءآدمإلى!عودأ

يخطئا.لموحواءآدمأنإما-1

.وحواءآدمنسلمنيكونالممريمالعذراءأبوىأنأو-2

عنبالرجوعوعليهم،الاختيارينمنأىإلىيصلواأنللكاثوليكيمكنلاوبالطبح

لها.كتابىسندلاالتىالعقيدةهذه

فلماذاالجديةالخطيةترثلمالعذراءالسيدةكانتإن:أيضأالكاثوليكنسألونحن.

يمتلمماتلمافإنهالمسيحأما.البشرصائرمثلتموتألاالمفروضمنكان؟تنيحت

آخرين.عننيابةماتولكنه-خطيةبلاكانإذ-نفسهعن

!!فئ!ت!أ!3أ!ني!+!!

وصعودهاالعذؤءالسيدةبقيامةالخاصةالكاثوليكيةالبدعةعقماذا

يمونعقجالسالمسيحوحيتاللهعرشحيث)السمواتسماءإلىحيلا

(1)؟المسيحببينعقوجلوسها،العطمة

!

معتمامأتختلفوهى،م0591سنةفىالرومانىبيوسالباباابتدعهاالعقيدةهذهإن.

بعدفقطالعذراءالسيدةجسد!عودعنالتقل!يدمناستلمناهفيمانحنعقيدتنا

إلىالملائكةحملتهقدفقطجسدها!انما،الأمواتمنبعدتقملمأنهابمعنى.نياحتها

قتالإفىالعذراءالسبدةجسديوجدأبننعلملاولكن،السماءفىخاصموضع

.الآنوأخنوخإيليايوجدأينبالتحديدنعلملاكما،الحاضر

4المقدسالكتابنصوصمحهذهالكاثوليكعقيدةوتتعارض!ي

فىل!ضيركلناولكنكلنانرقدلالكمأقولهسهوذا9ةبولسالقديسقولمثل.

ونحنفسادعديهىالأمواتفيقامسيبوقف!نهالأخيرالبوقعندعينطرفةفىلحظة

لمفهو(كلنا)بولسالقديسقولفىويلاحظ.(51،52؟15كو1)"نتتير

وطبعأ...الأخيرةالقيامةمنالعذراءالسيدةالكاثوليكيسنثنىمثلماأحدأيستثني

.السمواتمنالثانىالربمجىالأخيربالبوقالمقصود

وأعددتمضيتوإنمكانألكملأعدأمضىأنا":لتلاميذهالمسيحالسيدقالكذلك.

اثايخة-الفرقةاللاهوتقم-القبطيةالدراساتبمعهدلثوىالأنبالنيافةمحاضرةمنبنصرت()1

.9/12/5302بتاهـلخ
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.!أيضأأنتمتكونونأنااكونحيثحتىإلىوآخذكمأيضأآتىمكانألكم

(41:2،3يوإ

المسيح؟للسيدصجيئاتثلاثةهناثف!لملا

.وصعودهوقيامتهوصلبهتجسدهفى:الأولللبئ-

شفيع.بلاالسماوىالفدستاركأ،خصيصأالعذراءالسيدةيأخذلكى:الثانى-وللبئ

القديسين.باقىليأخذ:الثالثوالمبئ-

عليه4والرداحتحاجميي

السيدبأنالعذراءالسيدةبنياحةالخا!ةالأيقوناتفىواردهوبماالبعضيحتجوقد.

قبلوذلك.الملالكةحولهومنصغيرةطفلةهيئةفىالطاهرةروحهااسنقبلقدالمسيح

الرصل.الآباءحولهومنفراشهاعلىمسجىالجسدكانحيثجسدهاصعود

لأن،العالمإلىثانيةمجيئهيعنىلاالمسيحللسيدظهورأىبأن4ذلكعلىوثجيب.

قدسمنخروجهيعنىولأ،للتجسدالسابقةلظهوراتهمشابهأيكونالظهيورهذا

.الأمواتمنقيامنهبعدالسمواتأعلىإلىبهصعدالذىبجسدهالأقداس

مثلهىالصعودبعدالجديدالعهدفىالمسيحللسيدالتىالظهوراتكل)تكررونقول

الأمواتمنالمقامبجسدهوبظهرالسمواتتنفتحقدأو،القديمالعهدفىاللهظهورات

،لبصرهوفقدهإيهانهتبيلالطرسوسىشاولرآهمثلما،الرائىيحنملمابقدرمجدهفى

السيدجسدإطلاقأيخرجلالكن...ملاككوجهوجههوصارإسطفانوسرآهومثلما

المخوفالثانىمجيئهفىإلاالعلياالسماءإلى!عدحيثالأقداسقدسمنالمسغ

.مجدآالمملوءالمرهرب

8ةواحكمرةا!ذقداسإلمحأدخلالمسيحالسيكميي

مرةالأقداسإلىدخل"قدالمسيحالسيدإنبولسالقديسمعلمناقولهنايفوتنالا.

.(9:11،21عب)"أبديأفداءفوجدواحلة

."اللهابنيسوعالسمواتاجتازقدعظيمكهنةرئيسلناإذ":أيضأإوقوله.

(1!ا:!اعب)

قددنسولاشربلاقدوصهذامثلكهنةرئيسبنايليقكانلأنها:أيضأوقوله.

هذهأمامنقفوهنا.(7:26عب)ث!السمواتمنأعلىوصارالخطاةعنانفصل

وشفاعتهكهنوتهبرئاسةمرتبطهوالعلياالسمواتإلىالمسيحالسيدصعودإن:العبارة

شفاعةإن...؟المسحالسيدكيرآخركفارىشفيعيوجدفهل.ء.الآبأمامالكفارية

فىكشريكةلمحسبأنيريدونهاالكاثوليكولكن،توسلبةشفاعةهىالعذراء

.(حهءغس!4ثس!!3)ءالفدا

السماوى!القديىفىيمارسالمسيحالسيد!نوتمر
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الآتية:الآياتمنهذاويتضح

عرشيمينفىجلسقدهذامثلكهنةرثبىلناأنفهوالكلامرأسوأما!-

."إنسانلاالربنصبهالذىالحقيقىوالمسكنللاثداصحاثمأالسمواتفىالعظمة

(8:1،2عب)

الكهنةيوجدإذكاهنأكانلماالأرضعلى(المسيح)كانلوإنه":أيضأوأضات-

السماوباتشبهيخدمونالذينأاليهودكهنة!الناموسح!بقرابينيقدمونالذين

.(8:4،5عب)!وظلها

ئمارسأنلابدالأعظمالكهنةرئيسهوباعتبارهالمسيحالسيدكهنوتأنذلكوممنى-

الذىالغفرانسرهوالآبأماموحضوره،الأرضعلىوليسالسماوىالقدسفى

يسوعالآبعندشفيعفلناأحدأخ!إن":يوحنا-القدي!كقولجميعأنحننناله

.(2:1،2يوا)!لخطاياناكفارةوهؤالبارالمسيح

أ-لداسإلىيدخللمالمسيحلأن9:بقولهالمعنىنفرالرسولبولسالقديسوكد-

."لأجلنااللهوجهأمامالآنلبطهرعينهاالسماءإلىبلالحقيقيةأشباهبيدمصنوعة

(9:42عب)

يسوعدخلحيث":فقاللأجلناكسابقدخلقديسوعأنبولسالقديس"كدوقد.

.(6:02عبأ"الأبدإلىكهنةرئيس!ادقملكىرتبةعلى!اثرألأجلناكسابق

فميحةنفلبمنىالحقالجلبدالعهدلكهنةأمحطىا+هداسندصالىبدخوله.

القداسنحننقدسأنيمكننافلا،صادقملكىطقسعلىوخمرآخبزأالافخارستيا

كرئيسالأتداصفىخادمأالمسيحالسيديكونحينماإلاالجديدالعهدككهنةالإلهى

أعظم.كهنة

4قالرؤياهيوحناالقديسرأىحينمالذلك!لا

قائمخروتالشيوخوسطوفىالأربعةوالحيواناتالعرشوسطفىوإذاورأيث)-

ء(5:6رؤ)(مذبوحكأنه

ختومهوتفتحالسفرتأخذأنأنتمستحق!:قائلةترنمالسفاوبةالقواتوكانت-

.(5:9رؤ!"بدمكللهواشتريتنادبحتلأنك

فيها.ماكلالبحرعلىوماالأرضوتحتالأرضوعلىالسماءنىمماخليقةوكل!-

إلىوالسلطانوالمجدوالكرامةالبركة:وللخروتالعرشعلىللجال!قائلةسمعتها

.!الآبدينأبدإلىللحىوسجدواخرواوالعث!رونالأربعةوالشيوخ...الآبدينأبد

(5:13،41رؤ)

نىالمسغالسيد-ذكرناكما-الحبيبيوحنارأىحينماأنهأيضأهذامنوبتضح.

*



السيدرأى...المتجسدينكيرأحياءوالأربعةقسيسأوالعشرينالأربعةمعالعرضوسط

وقدهذا،المشهدهذافىالعذراءالسيدةيبصرلمولكنهمذبوحكأنهقائمأخروفأالمسيح

منذتنيحتقدالعذراءالسيدةوكانتالميلادىالأولالقرنآخرفىرؤياهيوحنارأى

قدتكونوكيف،الخروفمعهناكالعذراءيوحنايبصرلمفلماذا...كثيرةسنوات

؟السماوىالمشهدهذاعنوتفيبالمسيحيمينعنجلست

نإ...الغفرانيتمكيفوإلاالسماوىالمفدسيفارقأنيمكنلاالمسيحالسيدإن.

المسيح:السيدقالهذاوفى،السماوىالمقدسدخولهبعدإلايحللمالقدسالروح

.(16:7يو)"المعزىيأتيكملنأنطلقلمإنلأنهأنطلقأنلكمخير"

الملوكأيهاارفعوا":يقالوكيفالراقدينباكورةهوالمسيحالسيديكونكيف.

المجد؟ملكهذاهومن.المجدملكليدخلالدهريةالأبوابأيتهاوارتفعىأبوابكم

للسيدهىالنبوةهذهإن...(42:7،8)مز"الحروبفىالقاهرالقديرالعزيزالرب

هىمربمالعذراءفهل.واحدةمرةالأقداسإلىنفسهبدمدخلالذىوحدهالمسيح

...طبعأحاشا!؟القديرالعزيزالربأيضأ

فىنقولإذ،بشريةطيعةذواليهيدخللمال!ىالموضعالىالمسبحالسيددخللقد.

.(بشريةطبيعةذوإليهيدخللاالذىالموضع):الكبيرالسبتقسمة

يمارسالمسيححيثحاليأدخلتإذأبضأكهنةرئيسسنكونهىمريمراءالع!هل.

؟المرأةكهنوتالكاثوليكيقبلوهل؟كهنةكرئيسعمله

شريكةبدعةمعوتشارك،دنسبلاالحبللبدعةاستمرارهىالكاثوليكيةالبدعةهذهإن

.الخلاص

:ونقولفنرد...الملككينعنالملكةجلست:المزمور!ولبشانالتساولعلىوردأ.

قولمثلطويلبوقتحدوثهاقبلالماضىبصيغةالأحداثتذكرالنبواتمنالكثيربأن

المسيحالسيدصلبقبلتيلالذى0(22:61مز)!ورجلىيدىثقبوا":المزمور

...النبواتمنكثيرفىمعروفمنهجوهذا.الماضىبصيغةالنبوةوجاءتسنةألفبحوالى

ملكوتهفىالمسيحالسيديمينعنالعذراءالسيدةجلوسعنالنبوةهذهزمنيكونوبهذا

الأبدية.فىالعامةالقيامةبعدسيتحققإذ،بعديتحققلم

العذراءمريم؟ر!ت!وجدأيق!هه

العرشأمام!لواتهاوبرفع،فيناتشفعالفردوسفىموجودةبروحهاالعذراءإن.

القديسين.صلواتهوالذىبخورأيرفعونإذتسيسأوالعشرونالأربعة

كمابل،بعدالموتمنجسدهايقم،ولمتزالولاالفردوسفىكانتمريمالعذراءإن

.هناكإلىالملالكةحملتهوقد،الربمجئإلىالسماءفىمامكانفىمحفوظهوقلنا
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العذراء4شأنمقإقلالهىالعقيدةهذه!ي

السماءإلىوصعودهاالعذراءجسدقيامةعنالكاثوليكيعتقدهماإن:نقولوأخيرأ.

نأيريدونهمففيما.مريمالعذراءشأنمنإقلالهواللهملكوتإلىأىالعليا

لكىشخصيأيأتىسوتالمسيحالسيدأنوالسبب...شأنهامنيقللونيكرموها

السمواتإلىالملائكةأخذتهاقدفتكونمريمالعذراءأما،الملكوتإلىقديسيهيأخذ

أمضىأنالكملل!تدكن!فأنىوإلاكثيرةمنازلأبىبي!فى9:لالالمسيحلأنالعليا

حيثحتىإلىوأخذكمأيضاآتىمكانألكموأعددتمضيت!انمكانألكملأعد

الثانىمجيئهفىيحدثسوفوهذا(412،3يو)"أيضأأنتمتكونونأناكون

،(الكنبسة)عروصهليأخذيأتىسوفالمسيحالسيدكانفإذا.سابفأأوضحناكما

ملكةيأخنوالكىفقطخدامهيرسلفكبف،وقاملأجلناضلبالذىبجسد،يأتى

والأرضيين؟المائيين

ئنإ،!الففو!حيم!3لإع!بمب!حمنر!عموز

الانجليكانية؟الكفيسةمعالعقائديةلخلافاتاأه!هىما

!

الكائوليك.مثل،والابنالآبمنالقدسالروحانجثاق-

ومس!حةوالاعترافوالميرونالزواجوهى،الكنيسةأسرارمنأسرارأربعةإلغاء-

.والكهنوتوالإفخارستياانمعموديةهىفقطأسراربثلاثةوالأعتراف،المرضى

درجاتهم.بجميعالأساقفةبزواجالسماحوبالتالى،الرهبنةاهمال-

.لأصواماإلغاء-

الحفاظيمكنبحيث،عندناالمقدسالمجمعسلطةمثلالكنيسةفىسلطانوجودعدم-

.والباعالانحرافاتومفعالصحيحالتعليمعلى

درجةفىئم،المذبحوخدمةالكاملةالشماسيةدرجةفىالنساءبرسامةالسماح-

المسئولةالأسقفةثم،المساعدةالأسقفةدرجةفىئم،الأسراروخدمةالكاملةالقسيسية

هذهفىالنساءوجميع.النحاسيةالحيةرفعذلكفىبماكرسىصاحبةأوإيبارشيةعن

.مطلقاتوبعضهن،بالزواجلهنمسموحالدرجات

المعمودية.أوالإيمانبدون،المؤمنينغيربخلاصالاعتقاد-

أفريقيا.فىالمتنصرينللمسيحيينالزوجاتحعددالسماح-

لىلبارشاتهم.بعضفىالكهنوتدرجاتفىوسيامتهمجنسيأالثواذعنالدفاع-
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اللاهوتى.للتعليمكمصدرالبشرىالعقلوادخال،المقدسنقد،لكتابإباحة-

مثلالمعروفةالتسمياثلتحاشىاللهعنالكلامنىالمقدسالكتابفىجديدةلغةاستخدام-

الكنسية.السلطةفىالمرا7علىالرجلتفوقإلىتشيرألقابهذهأنبدعوى،والابنالآب

؟المرأة!توتفىافىرثوذكسيةالكنيسةرأىهوما

شنودهالباباقداسةأعدهاالتىالر!سالةخلالمنستكونالسؤالهذاعنالاجابة-

وأرسلها،للنساءالكهنوتمغموضوعفيالأرثوذكسيةالقبطيةالكنيسةرأىعنالثالث

فيها:جاءماوأهم،8891سنةإنجلترافىالأنجليكانللأساقفةلامبثمؤتمرإلى

الكنيسة4فىبالتعليمالمرأةقيامعدم+1

.خضوعكلفىبسكوتالمرأةلتتعلم9:الرصولبولسث!ديسيقولذلكوفى.

آدملأن.سكوتفىتكونبلالرجلعلىتتسلطولا"تعلمأنللمرأةآذنلستولكن

ولكنها.التعدىفىفحصلتأفويتالمرأةلكنيغولموآدم.حواءثمأولأ"جبل

.!التعقلمعوالقدا!ةوالمحبةالايمانفىثبتنإنالأولادبولادةستخلص

(11-2:14تىا)

لاالمنعلهذاتبريرأقدمقدالمجالهذافىالرسولبول!القديستعليمأنونلاحظ.

للكنيسةالخاصةيالظروفولا،الزمانذلكفىالسائدةالإجتماعيةبالظروفلهعلاقة

بدايةمذوالمرأةالرجلتخصأمورإلىاستندبل،تيموئاوستلميذهيرعاهاكانالتى

الخطية.بسببالفردوسمنوحواءمآخروجقبلوحتىالخليقة

درجةمنحهايجوزلاأولىبابفمنالكنيسةفىتعلمأنينبغىلاالمرأةأنعلمنافإذا.

وقيادةالتعليمجوارإلىالأسرارخدمةيمارسالكاهنإنحيثالكهنوتدرجاتمن

مسئوليته.حدودفىالكنيسة

،المقدسالكتابتعليمحسبالمرأةرأسهوالرجل+2

لأن.للربكمالرجالكنإخضعنالنساءأيتها":الرصولبولسالفلبعريقول.

ولكن.الجسدمخلصوهوالكنيسةرأسأيضأالمسيحأنكماالمرأةرأسهوالرجمل

.!شىءكلفىلرجالهنالنساءكذلكللمسيحالك!نيسةتخضعكما

(22-5:23أت)

لرجلهاتخضعكيف؟للمرأةالكهنوتمنححالةفيالتعليمهذاتطبيقكلكنكيف.

نأالمفروض؟والتعليموالرعايةالقيادةبعملتقومالتىهىكانت)نشىءكلفى
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لآبائهم.والأبناءلقائدهموالأفرادلمعلمهموالتلاميذلراعيهاتخضعالن!هىالخراف

رأسوأماهوالمسيحرجلكلرأصأنتعلمواأنأربدولكن":أيضأنقرأنحن.

منالمرأةبلالمرأةمنليىالرجللأن.اللههوالمسيحورأس.الرجلفهوالمرأة

.!الرجلأجلمنالمرأةبلالمرأةأجلمنيخلقلمالرجلولأن.الرجل

(11:3،8،9كوا)

علىالخلاصىالمسيحلعملامتدادهوالكهنوتعملأنينكرأنأحديستطيعلا.

السيدعنوقيل.الخلاصيةرسالتهفىالمسيحال!ديمثلفالكاهنولهذا.الأرض

.كاهناترثيسوليسكهنةرئيسانهالمسيح

،امرأةوليسرجلأالمسيحالسيدجاءأنترقيببلايكنلمأنهنلاحظآخرجانبومن.

وعجائببقواتاللهقبلمنلكمنبرهنقدرجلالناصرىيسوع):الكتابيقوللهذا

طفلكل.(2:22أع)(تعلمونأيضأأنتمكماوسطكمفىبيدهالله!نعهاوآيات

رئيسهوإذذكرأولدفقدالمسيحالسيدأماأنثىأوذكرأيكونأنالممكنمنيولد

الكنيسة.رأسهوإذكلهاالكثبسةعلىوالرئاسةالروحيةالأبوةوله،الأمحظمالكهنة

اسمهوبدعىكتفهعلىالرئاصةوتكونيبنأونعطىولدلنابولدلأنه":محنهتيللهذا

هناالإلهىفالوحى.(9:6،7اش)أالسلامرنس!أبدبأأبأفدلرأإلهأمشبرأمحجيا

.والإرشادوالفيادةوالرئاسةالأبوةبينوثبقةعلافةهناكأنبوضوحيعلن

هـللمرأةالضوتهذامنلأوالتقليدالتاتثىيسبقلم3+

علىولاواحدةامرأةبينهميخترولمالرجالمنرسلهاختارنفسهالمسيحالسيد.

سبعبنمنإرصاليةأرسلثم،رجلآعشرلاثنىالكنيسةسلمبل.الاستثناءسبيل

كذلك.الرجالمنوكلهم(61مر)،(28مت)لنلامبذهبالكنبسةوأوصى،رجلآ

منخلفائ!همجميعأتاموابل،كاهنةلنصيرواحدةامرأةيختاروالمالرصلالآباء

واحد-اسن!اءبلافقطالرجال

8بالكنوتوعلاقتهامريميعمةالقدءالعذرا+4

كانولو،الكهنوتأعمالمنمحملأىتتوذلمإنسانة6لدسوهىمريمالعذراء.

.ومكانزمانكلفىغيرهامنأولىهىلكانتللمرأةالكهنوتيحق

ولدتالتى،مريمالعذراءمثالعمليأيتأملواأنعليهمللمرأةبالكهنوتبطالبونالذين

ظلتلكنها-اياعظمالكهنةرئيسوهو-تنشئتهفىوساهمتبالحقيقةالكلمةالله

.الأطلاقعلىبالكهنوتنطالبولمكأمالطبيعىبدورهامحتفظة

وال!نوتهالإفخارستيا5+

كانواالذينالرجاللتلاميذهالإفخارستياتقديسسلمقدالمسيحالسيدأننلاحظ.



.(22:91لوا"لذكرىهذااصنعوا":وقالالفصحمائدةعلىحوله

أال!ثوت6+مئشأ

إسرائيلبنىأبكارمنبدلألهالذكوراللاويينيأخذأنموسىاللهأمبرحين.

من7للاللاويننذكورعددأنأى...ذكرأ273مقدارهالعددفىفرقأوجد

خمسةعنهمالربطلبحينئذ273بمقدار(فردأ22273وهو)المفروض

.(47-3:04عد)رأسلكلفضةشوافل

بينمنالفرقهذايأخذأنالأولىلكانللمرأةالكهنوتمنحالممكنمنكانفلو

إخوتهن.باقىقبلولدناللاتىالإناث

فقط8للرجالهوال!نوت7+

سواء.الرجالمنكلهاالمقدسالكتابلناقدمهاالتىالكهنوتأنواعأننلاحظ.

وأ،وبعقوبوإسحق!ابراهيموأيوبنوحمثلالأولالبطاركةالآباءكهنوت

منوخلفائهمالرسلكهنوتأو،صادقملكىكهنوتأو،الهارونىالكهنوت

الدبنءنىابتلاعهوالمرأ6كهنوتيكونويهدا،رجالكهنوتجملهالأسا!لفة

الكنيسة4فىانقسامات8+

فىتؤثرنزاعاتحدوثفىسببأيكونسوفالدينفىالابتداعهذاأنلاشك.

الكنائسمععلاقنهافىأو،داخليأالأنجليكانيةالكنيسةوحدةسواء.الكنيسة6وحد

إلىلاكنائسنابينالتقاربمنمزيدنحونتطلعكناإننانقولأننحبوهنا.الأخري

التباعد.منمزبد

8الكتابإطارتعليمخارجللمرأةحقوقءإعطافىألمبالغةثتائح.9

وصلحتى.الكتابىبالنعليميختصماتعديلنحومسرعأيندفعالعالمنرىنحن.

ومنع.نفسهاللهاسمعلىالإنوثةفرضمحاولةإلىالمرأةحقوقعنبالمدافعينالأمر

يختصعديدةمواضيعفىللكتابتفييروهنا.(السماوىأبوكم)أو(أبلأما)كلمة

ويختصالسماوىبالآبالابنعلاقةمثل،ببعضهاوعلاقهاالالهيةبالأقانيمبعضها

كهنة.كرئيسالروحيةوأبوتهالكفارىالمسيحوعملبالفداءبعضها

عملية8عقبات+؟.

التىالأموروالرضاعةوالولادةالحملفتراتفىللمرأةبالنسبةعمليةعقباتهناك.

الانشفاليؤدىوربما.وظائفهنمنطويلةعطلاتالموظفاتالنساءبعضبسببهاتأخذ

.الأطفالتربيةذلكفىبماتمامأالبيتربةوظيفةإهمالإلىالكهنوتبعمل
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البروتستانت؟بهاينادىالتىالابديلاللحيلاالمؤمقضماقعقيدةعقماذا

الكتابةقولبدليلبدمهالأبديةالحياةلناضمنالمسيحالسيدأننعلمنحنحقيفة.

.(1:7يوا)"خطيةكلهنيطهرناابنهالمسيحيسوعدم9

:الربجسدعنالكاهنيقولالأخيرالاعتراففىالتناولقبلالإلهىالقداسوفى.

نأنؤمنفنحنإذأ...!منهيتنياوللمنأبديةوحياةللخطاياوكفرانأخلا!أعنابعطى)

الأبدية.الحياةلناضمنالمسيحالسيد

قالكما،دائمأمستعدآيكونأنيجبالأنسانأن:وهىهامةنقطةئوجدولكن.

جاءإذاحتىالعرسمنيرجعمتىسيدهمينتظرونأناسمثلوأنتم):المسغالسيد

ساهرين.يجدهمسيدهمجاءإذاالذينالعبيدلأولئكطو!.للوقتلهيفتحونوقرع

عرفلوأنههذا)علمواإنما...وبخدمهموبتقدموبنكئهميتفطقإنهلكمأقولالحق

إذآأنتمفكونوا.ينقببينهياعولملهرالسارقيأتىساعةأيةفىالبيترب

.(12:37،93،04لوا"الإنسانابنيأتىتظنونلاساعةفىلأنهمستعدين

قطعفىنقولكما(معهالمضىمستحقغيرفإنهمتغافلأسيدهيجدهالذىوأما).

الليل.نصف!لاةمنالأولىالخدمة

حياةنعيشأنناذلكمعنىفهل،الأبديةالحياةلناضمنقدالمسيحالسيدكانفإذا.

!!البروتستانتيةالترتيلةتقولكما(بيطمنىضامنىهو)ونقول،الخلاعةأوالاستهتار

.أمناءنحنكناإذاالأبديةالحياةلناضمنالمسيحالشدإننقولفنحن.خطأهذاطبمأ

أمينأكن":سميرناكنيسةلملاكيفولالرؤياصفرمنالثانىالأ!حاحفىولذلك.

من.للكناضالروحيقولهمافليسمعأذنلهمن.الحياةإكليلفسأعطيكالموتإلى

.(2:01،11رؤ)!الثانىالموتيؤذيهفلايغلب

أنا:يقولوالمتهاونالمستهترلكن...مشروطضمانفهو؟يغلبمن:هنافيقول

.!؟ذلككيف؟الخلاصضمنت

أننفدرلاوأنكو!بركونعبكأعمالكعارفأنا!:أنسسكنيسةلملاكوب!ول.

وقد.كاذببنفوجدتهمرسلآوليسوارصلأنهمالقائلينجربتوقدالأثرارتحتمل

تركتأنكعليكعندىلكن.تكلولماسمىأجلمنوتعبتصبرولكاحتملت

محنآقيكف!نىلالاالأولىالأمحمالوامحملوتبسقطتأينمنلاذكر.الأولىمحبتك

.(5-ا:2رؤ)أتبلمإنمكافهامنمنارتكوأزحزحتريب
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قريبمحنآتيكف!نىوالاوتبسقطتأينمناذكرأ:الكنيسةلأسقفيقولكانفإن

الشعب؟لعامةبالحرىفكماتتبلمإنمكانهامنحارتكوأزحزح

وصبركلىايمانكوخدمتكومحبتكأعمالكعارتأنا):ثيلاميراكفسةلملا!ويمول.

ومن.أجئأنإلىبهتمسكواعندكمالذى...الأولىمنكئرالأخيرةأعمالكوأن

.!الصبحكوكبوأعطبه...سلطانأفسأعطبهالنهايلأالىأعمالىو!ضطينلب

(2:91،25رؤ)

ولنبيضأئيابأسيلبسفذلكيغلبمن":سارثصفىالتىالكنيسةلملاك!هول.

.(5-ا:3رؤ)"ملاءلكنهوأمام(يىأمامباسمهوسأمحنرفالحياةسفرمنالمهأمحو

وتمحى.ئمسحأنالممكنمنلكنالحياةسفرفىأسماؤهممكتوبةأناسيوجدإذأ

."سفرالحياةمناسمهأمحولن...يغلبمن"-:قولهبدليل

وبأخذمتتاليةسنواتثلاثيرسبوظل،الكليةفىاسمهكتبطالب:ذلكمثال-

منها.وبفصل،الكليةسجلاتمناسمهيشطبونفتلقائيأ،جدأضعيف

.اسفرالحياةمناسمهأمحولن...يغلبمن":يفوللذلك-

كان!بالطبع!؟مؤمنغيرأممؤمنأكانهلترىياسفرالحياةفىاسمهكانالذىوهل-

.بالايمانوبتظاهريخدعهأنأحديستطبعلااللهلأنمؤمنأ

يهلك.أنيمكنلاالمؤمنإنيقولونالذينالبرونسنانتمزاعممحلىتردالآيةهذه

لذلك.النهايةإلىوأمينأثابتأيظلأنهوالأبدية6الحياللاس!ان!ضمنالدى.

وأما.مستعدأيجدهسيدهنجاءمتىالذىللعبد)طوس:الليلنصفصلاةفىنفول

.(معهالمضىمستحقغيرفإنهمتغافلأسيدهيجدهالذى

يقيمهالذىالحكيمالأمينالوكيلهوقمن8:9لمرمحامضاطبأالمسبحالسمدهـ!ول.

سيدهجاءاذاالذىالعبدلذلكطو3!.حينهفىطعامهمليعطيهممحبيد.علىسيده

فيتدئقدومهببطئسيدىإنقلبهفىالعبدذلكتالانولكن...هكذابفعليجده

ساعةوفىينتظر.لايومفىالعبدذلكسبديأكأوشمكروبثربوبكلالعببديضرب

.(46-12:42لوا"الأيمانعديمىمعنصييهويجعلوسطهمنفيث!قهيعرفهالا

وذلك،مؤمأكانأنهمعالإيمانعديمىمعالحكيمفيرالوكيلنصيبكانوهكذا

لتهاونه.
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؟يهوهشهودجماعةهممق

وهى،المسيحيةإلىنفسهاتنسبالتىالجماعاتأخطرمنجماعةهميهوهشهود.

وكأنهمالمسيح!ننبينالاندصاسيحاولونأشخاعرأنهمأى،كذلكلي!ست

حيث.المسيحيةالديانةمناليهوديةالديانةإلىأقربالحقيقةفىولكنهم،مسيحيون

وكذلك،المسيحالسيدألوهيةينكرونوهم.السبثيومتقديسفىاليهودمعيشتركوق

.القدوسبالثالوثيؤمنونولا،القدصالروحألوهيةينكرون

)1،؟يهوهجماعلاشهودنشككيض

تشاولزرصلى8مي

سنة،"ولدالجنسيةأمريكىوهو،رصلتازتشارلزهويهوةشهودبدعةأصسالذى.

الموتفكرةمنيخافالمبكرشبابهفىوكان،بروتشافتيأمشيخبأوالدهوكان،م1852

الأبدبة.والدينونة

وتأئر،عامينلمدةمعهمواستمر،عثرالثامنةصنفىوهوبالسبتننالتصقوقد"

عنوأيضأ،الجسدمثلالروحموتوعنللاشوارالأبدىالعذابإنكارعنبعظاتهم

الأشخاصمنزمرةحولهجمععنهمانفصالهوبعد،للمسيحالثانىالمجئموعدلمحديد

وقد...الخاصةبطريقتهموبفسرونهمعأالمقدسالكتابيدرسونوأخذوا،بهالمعجبين

.(التورأةبتلاميذ)الجماعةهذهكرفت

موظفأسبعينمنيتألفمكتبأأنشأكما،ومعتقداثهأفكارهنحوىكتبأيؤلفوأخذ.

هؤلاءجاتبوإلى،وأفكارهمطبوعاتهتروبجبقصدآخرإلىبلدمنكرحالةعملوا

ر!لاستطاعقليلةسنينكضونوفى...المجانىالدعائىبالعملأتباعهمنمئاتقام

العالم.فىبلدآعشرينمنكثرفىمعنقداتهينثرأن

م4191سنةحددوقدهذا.الثانىالمسيحومجئالعالمنهايةعنبنبوانهاشتهروقد.

!لستةأقتولما...سنةألفالأرضعلىليملكالثانىالمسيحلمجئثابتكموعد

.يثوىالأنجالنيافة،يهو.نهودكتابمنبتصرف(1)
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أنهوأعلنبحساباتهتم!سكولكنه،كبيرأإحراجأرصلاحرجالمسيحيأتولمالمزعومة

العالم.علىملكأالمسيحيسوعقد!توجالسنةتلكفى

زوجتهأنحتىالزوجيةالخيانةفىوقعوقد،بالحداعتتصفرصلشخصيةوكانت.

معمشاكلهعنمتشورةقضائيةأحكامضدهوصدرت،زواجأسنة27بعدطلقتهقد

.عديدةأخرىواحتيالنصبقضاياوعن،زوجته

فرانكلين4جيوزيفحي!

فىحتىعديدةأدبيةمآخذعليهوكان،قاضيأيعملوكان،رصلتشارلزخليفةهو.

...المهنةلفوانينمخالفته

إنفقال،م4191سنةالمسيحبمجئرصلنبوةفشلتأنبعدالقاضىهذاتنبأوقد.

،شديدةبصدمةوجماعتههوأ!يبالمسيحيأتلمولما،م2591سنةسيأتىالمسيح

منالجماعةجمعلكنه،الناسمواجهةغلىقادرغيروهووابنهزوجتهمعوعاش

شهودجماعةوسماهم،م3191فىأوهايوفىكولمبسفىمؤتمرألهموعقدجديد

عندونأفقطالآبباللههوإيمانهمأنيعتبرونأنهمالتسميةمغزىوبرجع.يهوه

فىوردمابحسبهوالخاصاسمهوأن،الحقيقىالإلههووأنه،القدسوالروحالابن

يكونهوتعنىويهوه،كونأناتعنىفأهيه،يهوهأوأهيه(3:41خر)الخروجشر

هذالهوأعلن،العليقةفىلموسىظهرالذى،أيضأالابنيخصالاسمنفس!أنمتجاهلين.

.واحدةكيونةهىالأقانيمالمثلثيهوهكينونةلأنالقدسالروحأبضاوبخص،الاسم

تدريجيأ،تنتثروأخذترصلتشارلزأيامشخصألف25ببدأتالمجموعةهذه.

كله.العالممستوىعلىأكثروربماشخصملايينخمسةنحوإلىعدث!موصلقدوالآن

ةيخمير!ىفيلم!ن!بيت!!أ!!!بب!ا!

(1)؟عليهانردوكيف؟يهوهشهودعقائدأهمهىما

!

للأشراريةالابكينو!نةلكاانكار

الأبدية.العقوبةمنمرتعبأكانإذ،المعتقدلهذارصلتشارلزجذبالذىهوهذالعل

:الرد

الروحى.الجهادوعدم،بالخطيةالا!تخفاتإلىالناسستدفعالعقيدةهذه.

.سوىالأنبالنيافةيهو.شهودكابمنبنصرت(1)
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:المجالهذافىواضحالمسيحالسيدوكلام.

علىيجلسفحيئ!ذ.معهالقديسينالملالكةوجميعمجدهفىالإنسانابنجاءومتى9-

الراعىيميزكمابعضمنبعضهمفيميزالشعوبجميعأمامهويجتمعمجدهكرسى

.(3133-25:مت)"يسارهعنوالجداءيمينهعنالخراففيقيم.الجداءمنالخراف

المعدةالأبديةالنارإلىملاعينياعنىاذهبوا9:اليسارعنللذبنويقول-

."...تسقونىفلمعطشت..تطعمونىجعت+فلملأنىوملائكنهلإبليس

43(-25:14مت)

.(25:46مت)،أبدبةحياةإلىوالأبرارأبدىعذابإلىهؤلاءفيمضى):أيضأوقال-

الجسكمعالإنسانيه!لقوتالمح!

تضلون):قالإذ...الجسدمعتموتلاالانسانيةالروحأنالمسيحالسيدكدلقد.

لكمقيلماقرأتمأماالأمواتقيامةجهةمنوأما...اللهقوةولاالكتبتعرفونلاإذ

إلهبلأمواتإلهاللهليع!يعقوبوالهاسحاقوالهإبراهيمإلهأنا:القائلقبل،للهمن

.(32-22:92مت)"أحباء

.(17:16لواهذايؤكدالمسيحالسيدذكرهالذىوالغنىلعازرمثلوأيضأ.

المسيحائكارالوهيه!السيك

أريرسهرطقةيشبهونهذافىوهم

عليها4يعتمدوقالتىالأيات

.(44128يو)"منىأعطمأبى!!يي

ذاتهأخلىوقد،الأرضعلىالجسدفىوهوحالهعنالمسيحالسيدقالهاالآيةهذه.

للهمساواتهيحشبلماللهصورةفىكانإذالذىأ:بولسالقديسيقول،المجدمن

الهيئةفىوجدوإذ.الناسشبهفى!اثرأعبدصورةآخذأتفسهأخلىلكنهاختلاسأ

.(8-2:5فى)"...الموتحتىوأطاعنفسهوضعكإنسان

ناحيةمنأما،"منىأعظمأبى":نفسهعنقالذاتهأخلىوقدالمسيحفالشد.

.(01:03يو)"واحدوالآبأنا9:قالفقدالجوهر

.(41:9)يوأالآبرأىفقدرآنىمن9

أيهامجدنىوالآن...الأرضعلىمخدتكأنا!:للآبقالآلامهليلةنفىلذلك.

اذن0(17:4،5يو)!العالمكونلبلعندكلىكانالذىبالمجدذاتكعندالآب

.السماوياتفىالآبعندمحفوظالدهوركلقبلالأزلىالالهىفمجده

هاملا4ةعدقا
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بستخ!دمهاوالتىالمسيحالسبدعنالمقدسالكتابفىوردتالنىالآياتكل+

هذ.،الجوهرنىللآبمسا!كيرالابنأنلاثباتيهوهشهودبعدهمومنالأريوسيون

حيثمنكنهتقللملكنها،لنفسهلىاخلائهدانسانيتهالمسحلمجسدحيثمنتيلتآيات

يتغير.لملاهوتهلأنألوهبته

.17()91مت)،لاللهوهوواحدإلاصالحاليس"أحد"نلا

أيها":لهيقولىجاءالذىالغنىالثابمعالمسيحالسيدحديثفىالآيةهذهجاءت.

صسالحأتدعونىلماذالهفقال؟الأبديةالحياةلىلتكرنأعملصلاحأىالصالحالمعلم

.(91:16،17مت)"؟اللهوهوواحدإلاصالحأأحدليس

تدعونىلا:لهيفلىولم؟صالحأتدعونىلماذا:لهقالالمسيحالسيدأنونلاحظ.

صالحأ؟

؟نظركفىأناكونمن:لهيقولكأنماأى،الشابفمنلأئارةهتاوالسؤال

عنقالالذىهوأنهالصالحبلقبئلقبأنيرفضلاالمسيحالسبدأنعلىوالدلبل.

،01:01يو)"الخراتعننفسهيبذلالصالحوالراعى!لصالحالراعىهو"أنا:نفسه

صالحاأحدولي!،الصالحهولأنهاللههوأنهالمسيحالسيدمحلىينطبقوبذلك.(اا

الله.وهوواحدالا

منلي!معأوفسدوازافواالجميع":الخلاصقبلالبشريةحالةعنيقولوالكتاب.

البشريةحالهومذاكانإذاإذن000(312:رو)."واحدولاليسصلاحأيعمل

هل:الغنىالشابيسألأنهمعناه؟!الحأتدعونىلماذا:المسيحالح!يدسؤاليكون

اذهب"لكو!بتىتقبلأنينبفىوبهذا؟صالحأتدعونىلذلكالمتجسدالالهأنىتعلمأنت

.2(01:1مر)!الصليبحاملآاتبعنىوتعاؤ..للفقراءوأعطمالككلبع

القدسالروحأقنوميةينكروقل!هشهود!41

ينكرونبذلكفهم،اللهمنصادرةطاقةأوقوةمجردالقدسالروحيعتبرون.

.مقدونيوسأنكرهاالتيألوهيتهأيضأوينكرون،أقنوميته

الجديد(للمالمالمقدسالكتابترجمة)باسمالمعروفةالمقدسللكتابترجمتهمفى.

اللهوروح":التكوينسفررةعبايترجمون(ث!ح*لالاأعه4!اها!3+ول3أ(!اه)ول

أنرغم"الميا.وجهعلىترفاللهقوة9الى0(2:اتك)"المياهوجهعلىيرت

.قوةولي!روحنعنىالعبرىالأصلفىالكلمة

فلك:الردمحلى.

،،ينبثقالآبعندمنالذىالحقروح":القدصالروحعنالمسيحالسيدقال-

26(:15يو)



.(13:2أع)أوشاولبرنابالىأفرزوا":وقالكلالنومتكلمنفسهالقدسوالروح-

ملألماذاحنانيابا":لحنانياقالالرسولبطرسعلىوسفبرةحنانباكذبوعندما-

تكذبلمأنت...الحقلثمنمنوتختلسال!الصلمروحعلىلتكذبقلبكالشيطان

لأناللههوالقدسالروحأنيتضحوبهذا4(،5:3أع)!اللهمحربلالناسعلى

الله.محلىيكذبعليهيكذبمن

(33:4أى)،أحيننىالقديرونسمة،!نعنىامهروح":أيوبسفرفىوورد-

كا.الخالقهوالقدسفالروح

نإ؟أهربأينوجهكومن؟روحكمنأذهبأينأ:المزاميرسفرفىوورد-

جناحىأخذتإن-أنتفهاالهاويةفىفرثتوإن،هناكفأنتالسمواتإلى!عدت

مز)"يمينكوتمسكنىيدكتهدينىأيضافهناك،البحر7داصفىوسكت،الصبح

اللهيوجدفحيثمامكانكلفىكائناللهروحأىالقدسفالروح.(ا.-913:7

فىالمساوىالقدوسالثالوثوالابنالآبمعواحدوهو،أيضأالفدوسروحهيوجد

الجوهر.

البشريتزوجوقالملالكةأنألهن!يعتقك(15

حسناتأنهنالناسبناترأوااللهأبناء":خاطئأتفسيرأالآتيةالآياتيفسرون.

بناتعلىاللهبنودخلإذأيضأذلك..وبعد.اختارواماكلمننساءا"نفسهمفلالخذوا

.(6:2،4تك)أاصمذووالدهرمنذالذينالجبابرةهمهؤلاءأولادألهموولدنالناس

الملالكة.-اللهأبناء:فيفسرون-

البشر.-الناصبنات
الصحيح:والتفسير،خافىتفسيرهذاطبعأ-

نم!ل-شبث.رجال-اللهأبناء
فاببن.نسلمنبنات-الناسبنات

فيهمفثارتيستحمونوهمالنساءإلىنظرواالملائكةإنكتبهمفىبقولونوهم.

الانحراتمننوعأيمثلوهذا...الجنسيةالشهوةنتيجةتزوجوهنثم،نحوهنالشهوة

لا9:الملائكةإنالعبارةبصريحقالالمسيحالسيدلأن،الكتبتفسيرنىوالت!ضليل

.(22:03مت)"يتزوجونولايزوجون

الشيطاقمقلحكوماتاأقيعتبروق)6!

:الكتابكلاميخالفوهذا.

الكلا!نةوالسلاطناللهمنإلاسلطانليسلأنهالفائقةللسلاطيننفسكمللتخضع!
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.(13:1،2رو)"اللهترتيبيقاومالسلطانيقاوممنإنحتى.اللهمنمرت!بةهى

لاالعلمتحيةأنمع.وثنيةعبادةوشتبرونهاالدولةعلمتحيةكذلكيهودشهودويحرم

ربوبية.ولالاهوتالدولةلعلمينسبولابالعبادةلهادخل

ولثنيةعبادةالإلهـىوالقداس،والصليبالأيقوناتتكريميعتبروق)7(

وئنية:عبا!ةالأبفوناتثكربمبعنبرون.

:الرد

.(02:5خر11تعبدهنولالهنتسجدلأا:والتماثيلالصورعبادةتمتعالوصية-

بأجنحةالخالصالذهبخراطةمنالكاروبينتمثالىبصنعالقديمفىموسىأمرالله-

فنيةكوحدةالكاروبيمصورةيضعأنوأو!اه،الخيمةفىالتابوتفطاءعلىتظلل

جوارإلى،أيضأسليمانهيكلفىذلكيشابهمايوجدوكان،الخيمةستورفىمتكررة

ولأالعهدلتابوتتقدمالعبادةتكنولم.النبىموسى!ثعهالذىالعهدتابوتنفس

.التابوتغطاءفوقالكاروب!بينموسىوبكلمبمجدهيتراءىكانالربولكنللكاروبين

التعليم.فىفائدةلهاالكنبسةفىالأيقوناتأنبالذكروالجدير-

ولي!،ال!توسليةشفاعتهمطلبمعللفديسينتكريمهوالقديسينأكوناتوتكريم-

.الإطلاقعلىعبادةهو

وثنبة:عبادةالصلببآاكرابعتبرون.

:الرد

."المسيحيس!مربنابصليبإلاأفتخرأنلىفحاشاأنا:أوأمابولسالقليسكلام-

(6:41غلأ

.(31:كل)"مصلويأبينكمالمسيحيسوعرسمقدعيونكمأمامالذينأنتم":وأيضأ-

السيدقاللذلك:الخلاصعلامةكونهمنقوتهيستمدالأرئوذكسىالمفهومفىالصليب

،(42:03مت)"السماءفىالإنسانابنعلامةتظهر":العالمنهاية!إنهالمسيح

نحنعندناأماجهالةالهالكينعندالصليبكلمة":الرسولبولسوقال

تكونوالعلامةمسموعةتكونالكلمة0(18:اكو1)،اللهقوةنهىالمخئصين

.؟الفرقفما؟منظورة

وثنبة:محباثوشنبرونهاوالنبيحةالملبعيرنضون.

:الرد

."منهياكلواأنالمسكنيخدمونللذينسلطانلاملبحلنا!:بولسالقدي!كلام-

(13:01عمب)
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للربوعمودمصرأرضوسطفىللربمل!بحيكوناليومذلكفى01إشعباءنبوة-

مصرفىالربفيعرفمصرأرضفىالجنودلربوشهادةعلامةفيكونتخمهاعند

.(12-91:91إش)أ..ةوتقدمةفييحةوبقدموناليومذلكفىالربالمصريونويعرف

الهيكل:آاماالسجود-سندون.

:الرد

.!7:همز)!بمخافنكقدسكهيهلقداموأسجدبيتكأدخلرحمنكفبكثرةأناأما-!

الكنيسةإنوبفولون،وننبةمحبادةالصببنقبيلحتىالكنبةلىثئكليعتبرون.

حتىالكنيسةخارجيقفونإذ،أتباعهمعلىالكنائسدخولويحرمون،للشيطانبيت

لأقاربهم.التىالزيجةبسرالخاصةالأكاليلمناسباتفى

الاعضاءونقلما!لك

:فقالالدمكلحرماللهأنفكرةمنجاءالدمنقلتحريم.

.(9:4تك)أكلوهلا.دمه.بحياتهلحمأأنغير!-

.(15:92أع)"والزناوالمخنوقالدموعنللا!نامذبحعماتمتنعواأن!-

بينطبعأكبيرفرقهناكولكن...والجديدالقديمالعهدينفىمحرتمقطعأالدماكل.

محلاتفىالمخنوقةوالط!بوربالدمالمعمولالسجقمثلبدمهلحمأجملشخص

حياته.لإنقاذدمإليهينقلآخروشخص،(خطيةطبعأهذا)أوروبا

وقطعإمنهاولأدتهلحينالجنينعروقفىيسرىالذىالأمدمعنقولهميكونوماذا-

؟-الأطفالوإنجابالزواجيحرمونوبذلكأيضأهذايحرمونهل؟الئرىالحبل

المسيحقيامةبخصوصخاطئةاعتقادات!9)

قاملكنه،به"صلبالذىبجسدهيفملمالأمواتمنقاملماالمسيحالسيدأنيعتقدون.

ففدالقديمةالروحأما،جديدأوجسدأجديدةروحألهخلقالله،روحىكمخلوق

يكونأو،كازاتالىلمحولقدبه"صلبالذىالجسدأنويعتقدون*..الجسدمعماتت

قدالمسيحهيئةبأنكلامهموببررون.الفداءلعملكتذكارمامكانفىأخفاهالله

قيامته.بعدتغيرت

منقام،بهوصلبالذىبجسدهبعينههوالمسيحالسيدأن.يثبتالانجيلكلامولكن.

الأدلة:دهاليك،القيامةفىتمجدالجسدهذا،الأموات

ليبصروا2(02:0يو)"وجنبهيديهأراهم!القيامةبعدلتلاميذهالمسيحظهورفى-

والحربة.المساميرآثار
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لحملهليسالروحفإن.وانظرواجسونىهوأناإنىورجلىيدىانظرواة:لهموقال-

.93(:24لوا1لىترونكماوعظام

جنيىفىوضعهايدكوهات.يدىوأبصرهناإلىأصبعكهات!:لتوماحديعروفى-

.(02:27يو)"مؤمنأبلمؤمنفيرتكنولا(ا!ربةطعنةمكانفى)

أيضاوباطلكرازتنافباطلةقامقدالمسيحيكنلمإن):بول!لمحقديسرويقول-

بدعةفاصحابول!لك.(15:14كوا)،للهزورضهودأيضأنحنونوجدإيمانكم

.جدارةبكلليهوهزورشهودهميهوهشهود

ثاثية!الرب

و!عالمسيحيأتولمالسنةأتتولما،الربلمجئموعدأام419سنةحددوالقد.

عينهاالسنةتقكفىأ:الآتىأعلنإذحرجهمنيخرجحتىكريبأتفسيرآوأتباعهر!ل

الشياطينزمرةبطردالملكىنشاطهبدأحيثالعالمعلىملكأالمسيحيسوعتوج

.(فيهاالحربناروأشعلواالأرضإلىهبطواالذين،السماويةالأجواءمنوالأبالسة

يتم(النهايةزمن)البدعةهذهأ!حابسموهاجديدةفنرةبدأتم4191سنةوفى.

بإتمامها.إليهمأوكلاللهأناعتبرواالتىهىالمهمةوهذه،الأ!ثرارعنالأخيارفرزفيها

.ا!دصاليهابمننصوصتساندهالاخرافاتهذهوكل

اكأحديومووثضالسبتيومتقديس!11)

عملالذىعملهجميعمنالسابعاليومفىالربواستراح"النكوينسفرفىورد.

مثلمثلهميهوهشهودبدعةأ!حابيستندالأساسهذاوعلى(2:3تك)"خالقأ

وهو(2:3تك)!وقذسهالابعاليومبارك!الربأنعلىالسبتيينالأدننتستبدعة

.8(؟02خر)"لتفدسهالسبتيوماذكر"الرابعةالوصيةحسبالربيوم

فىوأخطأالسادساليومفىخلققدالإنسانأنيتجاهلونالمبتدعونهولاءولكن.

أحدكانان!جديدمنليخلقهاللهيعودأنالانسانواحتاجالفردوسفىالسابعاليوم

عينينيخلقأنالسيدالمسيحتعمدلهذا.(5:17كو2)"جديدةخليقةفهوالمسيحفى

السبت،يومفىحس!دابيتبركةمفلوجيشفىوأن،السب!تيومفىأعمىللمؤلود

الآنحتىيعملألرو":قائلآأجابهمالمسيحالسيديقتلواأنوأرادوااليهوداحتجوحينما

جديد.منليخلقعادقدالخالقبصفتهأنهأوضحوبذلك(5:17يو)"أعملوأنا

الثامناليومفىأىالأحديومفىالجديدالأسبوعبدايةفىأىالجديدةالخليقةكملوقد

.الأمواتمنقامحبنما
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.!للهفيحباهابحياهأالتىوالحياة،واحدةمرةللخطيةماتهقدماتهالذىالموتلأنا-

(-1.:6رو)

بجدةنعبدحىفيهممسكينكناالذىماتإذ،الناموسينلمحررنافقدالآنوأما)-

.(7:6رو)!الحرفبعتقلاالروح

معناها!ساباتاالعبريةباللفةصبتكلمةلأنالمسيحيةفىمحفوظةألرابعةالو!ية.

لافنحن،الأمواتمنا!لجيدةتبامتهتذكارفىلهونعيدالربنعبد.ونحن(راحة"

:الرسولبولسمعلمنآقالولذلك.الأحدبراحةنؤكدمابلالسبتحفظوصيةنكسر

قى.سبتأوهلالأوعيدجهةمنأو،ثربأوكلفىأحدعيكميحكمفلا9

.(2:16،17كو1(العنبلةالأموركللهى

سفرفىوردمماكثر؟انتهتقدالخلقمنالقدبمةالإلهالربراحةأنعلىأدلولي!.

.(12:5رؤ)!!جديدآشىءكلأ!نعأناها:العرشعلىالجالسوتال)الرؤبا

للعهدرمزهىالجديدالأسبوعوراحة،القديمللعهدرمزهىالأولالأصبوعراحةإن

منالربقيامةمنبدءأالأبدلراحةمفتوحأالمجاليبفىحيث،الأبديةوللحياةالجديد

.(01:اتى2)أوالحباةالخلودأنار"الذىالأمواتبين

عقائد؟مقاليهودمعيهوهشهودجماعةتشتركفيغ

المسيحية.الديانةمناليهوديةالديانةإلىأقربالحفيقةفىهميهوهشهود.

الشت.يومتقديسفىمعأيشتركونفهم-ا

المسيح.السيدألوهيةاتكارفىمعأيتفقونوهم-2

بالنسبةبالقيامةإيكانهمعدمفىاليهودمنالصدوقمونطائفةمغيثنركونوهم-3

بقيامةيؤمنونلاالصدوت!ننفطائفة،للاشرارأبديةدينونةوجودعدموبالتالىللاثرار

.الأرواحوبفناء،الإطلاقعلىجميعأالأموات

39



السبتيين؟اكأدفنتستجماعةهممق

!إبخ!

أدفنتفكلمة(السابعاليوممجيئيو)هو(السبتيينالأدفنتست)عبارةمعنى.

ولذلك()مجيئيونتعنىولأ،ولء!3134أدفنتستفإنوبالتالى.مجئتعنىول4أولض!لأ

.س!3؟إولء3-د!!!ولأ(ولء34347السابعاليوممجيئيوالرسمىفاسمهم

تسجيلهاوتم،م1831سنةالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالطائفةهذهبدأتوقد.

،مسيحيونأنهمعلىم3291سنةمصرإلىدخلواوقد،م1861سنةهناكرسميأ

كذلك.ليسواوهم

(1)؟الأدفنتستجماعةنشأتكيف

عكفقدوكان،بأمريكام1782فى"ولدالذىميللروليمهوالبدعةهذهمؤسس.

نهايةإنبقولهمنهاخرج،م1818-1816عامينلمدةالمقدسالكنابدراسةعلى

فىوردلماخاطئةتفاسيرعلىمؤسسةالدراسةوهذه)م1843فىتكونسوفالعالم

سنةانتهتولما،الأتباعبعضحولهفتجمعمعتقداتهينثروبدأ.(النبىدانيالنبوات

حوله.منوانفضوا،بالإحباطأتباعهمنجانبأصيبالمسغالسيديأتولمم1843

بالحسابأنهوقالالجماعةهذهينفذأنأرادالذىسنوسو!يلأتباغهمنوجاء.

واستقالواممتلكاتهمالفكرةهذهأتباعفباع،م4184اكتوير22فىالمسيحسيأتىالأدق

السيداستفبالفىيرنمونالجبالإلىوخرجوابيضاءملابسولبسوا،وظائفهممن

بالإحباطالجماجمةأصيبتالتاريخذلكفىالمسيحالسيدأيضأيجئلمولما.المسبح

الوقتفلكوفى،داالعظيمالإحباطيوم!اليومذلكعلىأطلقواأثهمحتى،الث!ديد

عنهم.أتباعهممنالكثيرانفصل

هذهإلى(السبتيومتفديس)نعليمدخلم0185-0184منالفترةوفى.

به.الجناعةا"!لغالذىبلأس!جوديفبوا!ةالجماعة

فىكبيرأدورأالسيدةهذهلعبتوقد،الأحداثمسرحعلىهوايتوملنظهرتثم.

.بيثوىالأيخالافة؟الأدفتهممنكابشنجمرت()1
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منالأيسرالجانبفىحجربرميةأ!يبتقدايلينوكانت...السبتيينجماعةتاريخ

بتدميرمخهاوأصاب،بحياتهايودىكادالمدرسةفىوجودهاأثناءصغيرةوهى،جبهتها

بالمدرسة.الرسميةدراستهااستكمالمنتتمكنلمأنهاحتى،بالصرعوأصيبت،سئ

بالنسبةاليهودىالسبتحفظحتميةيؤكدحلمأرأتأنهاهوايتالليناذعتوتد.

العشرالو!اياكانباهربنورتضئوهىالرابعةالوصيةرأتأنهاادكتإذ،للمسيحيين

.(02:8خر)"لتقدسهالسبتيوماذكر"هىالوصيةهذه.الحجرلوحىعلى

7ليةورونبية،اللهمنرسرلةهىهوايتاللينأنميللروليمجماعةاعتبرترلقد.

الجماعة.لهذهإلهيةريمائلهورأتهماكلوأن

إلىترجمتالتىكتاباتهاأهمومن،م1591سنةهوايتاللينالسيدةوتوفيت.

الآباء9وكتاب،!الأجيالمثشهى"وكتاإب،!العظيمالصراع!كتابالعربيةاللغة

هذه..."الرصلوأعمال"،!الحي!اةتاريخو1،"الشفاءخدمة"كتابو،"والأنبياء

!!النعليميةدراستهاإكمالتستطعلممنكتبتهاالكببرحجمهافىالكتب

،محدودأالبدايةفىنثاطهاوكان،م3291سنةمصرإلىالجماعةهذهدخلتوقد.

ونقيم،البيوتفىالاجتماعاتتعقدإذأو!معبصورةتنشرأنحديثأحاولتولكنها

إليها.الأتبا،منالمزيدجذبلمحاولة،لهاالتابعةالمدارسوتنشىء،كنائسهافىانهضات

واسعأنثاط!يبعثأن"دوسهلالأالقسشقيقابمن!دوسجلالأحاولوقد

وبعضالأرثوذكسيةالقبطيةالكنيسةوقاومته،كلهامصرمستوىعلىللسبتيين

أنهللسبتيينالرسميةالطائفةاذعتوقد.بالفشلمحاولاتهوباءت*الأخرىالطوائف

مشتركة.وخطورتهم،نفسهاهىهىعقائدهمأنالواضحمنولكن،عنهامنشق

؟!!(قيطضلملي!جمءب؟ع!،-
،+!؟،*ك!2،"؟دزءنر391(خلىزر7،برء!ل!"في-س!!!!

الأدفنتست؟أشهربدعماهى

.

الثالثث!نودهالباباقداسةبقلم،م2991نوفمبر02عددفىالكرازةمجلةفىورد.

نصه:ماالأمرهذاعن

ميخائيل.الملاكهوالمسيحالسيدأن-شمنون-

الأصلية.بالخطيةالمسيع"ولدالسيدأنوبؤمنون-

.(الربجندرئيس)نائبالقدسالروحوبلقبون-

الأحد.منبدلأالربيومهوالسبتبأنوفيمون-

الإنسانية.الروحبخلوديؤمنونولأ-
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المسيح.للسيدمجيناتبثلاثةويؤم!نون-

لبثسر.تكونلاسوفالسماءوأن،الأرضىبالملكوتويؤمنون-

بعذابهم.لا،الأشراربفناءوبؤمنون-

الكنسية.الأسرارمنبالكثيرولابالشفاعةولابفكهنوتيؤمنونولا-

أنهم:بخدمؤلفلالهمإلىبالرصعوأيضأ.

الوثنية.الذبيحةويلقبونهاءالأفخارستياعقيدةيهاجمون-

عقائديةأخطاءمنكتاباتهافىممابالبركم،ورسولةنبيةهرايتليلين(نوشنقدون-

واضحة.وعلمبة

وانفصل،لذبيحتهالآبقبولوفىقيامتهفىالرجاءفقدقدالمسيحالسيدأنويمتقدون-

وفوته.الصليبقبلآلامهأثناهاليأصفىوسفط،الآبعن

؟يهوهوشهوبدافىدفنقستطانفتىبشأنأالقبطيلاالكفالسةقرارهوما

صاحببرئاصة،رسميأالأرئوذكسيةالقبطيةلكنيستاالمقدصالمجمعقررلقعد.

،م9891سنةيونيها7السبتيومفىالمنعقدةجلستهفى،الثالثشنود.اليياباالفداسة

بهمنعترفلا،مسيحيةفيرطوأئفهمايهوهوشهودالسبن!ننطائفتى31اعتبار"

حضورمنالتحذيرمع،بهمالخا!ةالمقدصالكتاببترجماتنعترفولاكمسيحون

سائرمئلذلكفىمثلهم،الأرئوذكسالأقباطبيوتإلىدخولهمأو،اجتماعاتهم

.!والمبتدعينالهراطقة

(1)؟لحاضراالوقتفىتوجدوأيق،نسطوريةالاشوريلاالكنانسهل

،وكنداالمتحدةوالولاياتوالهندوالعراقللرانفىموجودةالأشوريةالكنائس.

السربانبةباللفةهووتراثهم.وأسنرالياأوروبافىعديدةأماكنفىكناثسلهموكذلك

الشرقية.

.09-83ص،(المكونيةوالحواراتالمكونيةالمجامع)مذكرةمنبتصرت(1)
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الموبسوششى،وثيئودور،الطرسوسىديودورتكرمكنيسةهىالأشوريةوالكنيسة.

كنيسةلبستولكنها،(العقيدةفىنسطورآباءهماوالثانىالأول)ونسطوربوس

قبلتولكنها،اليونانيةباللغةكتبواالذىالثلالةهؤلاءمنشخصأىبواصطةمؤسسة

.م431أفس!مجمععقيدةورفضت،فيهاوعاش!تتعاليمهم

فىلهموشيدون.اليوميةالصلواتنىوبذكرونهم،هؤلاءاثلالةيوقرونوهم.

ويقولون(اليونانمنالآباءعيد)اسمهخاصأعيدأالغطاسبعدالخامسةالجمعة

كيرل!سالقديسالبابايهاجمونأنهمكما،(قديسنسطور)أىقاديشونسطوريو

تعاليمهما.يتغمنوكل،الأنطاكىساوبروسوالقدي!،الإسكندرى

الشرقيةالكنيسةأنمنبالرغم":المعاصرالأث!ورىالهندىابرممالمطران!الولقد.

كيرل!البابايقصد)الاسكندريةوبطريركنسطوربينالصراعفىتشتركلمالأشورية

الفارسيةالإمبراطوريةفىالكنيسةأنتاريخيةحقيقةأنهاإلا(والعشرينالرابعالبطريرك

!لنسطوريوسالكريستولوجىالتعبيرعلىوافقتقد(الأشوريةالكنيسةيقصد)

.(أوربنتابرومؤسسةمطبوعات)

المسكونىالمؤتمرفىقدمهاالتى-الأث!ورىموكنألرامالمطرانورنةوفى.

لمحملوالتى-م0991يوثيو18فينافىأورينتالبرووالخمسينالتاسع303"وللأولولا

مجىلموسمالثانيةالأربعاءفى!:مايلىورد(؟نسطوريأنسطوركانهل):عنوان

وئسطوروثيئودورديودورصلواتتكونأنالكنيسةتطلب-الميلادصوم--

وعن،4!!كاطث!اقديسأنهعلىنسطورعنالصلواتهذهوتتحدث،لهم(.

كهنة،،معلمونأنهمعلىجميعأالثلاثةهؤلاءعنتتحدثكما.المقدسةتعاليمهم

كيرل!أى،نسطورمناوثىعنأيضأالصلواتهذهوتتحدث.قديسونورجال

بعدالخامسةبالجمعةويحتفل.أشرارأناسأنهمعلىالأنطاكىوساويروسالسكندرى

اليونانيين.للأساتذةكتذكارالفطاس

ماالإنترنيتعلىالرسمىكنيستهمموقععلىم4002سنةفىوضعواقدأنهمكما.

حرومضدحرمأعشراثناوهى،(كيرلسضدنسطورالقديسحرومأباسموه

هوعمانوئيلإنيقولمنكل9:فيهوردمنهاحرمأول.عشرالاثىكيرلسالقدي!

فهل.!محرومأفليكن.الإلهوالدةهىعمانوئيلأممريمالعذراءوإن،حقيقىإله

!!؟المسيحالسيدلألوهيةلإنكأرهمالمسيحيةكيرعقيدتهمعلىذلكمنأوضحهناك

علىويشهدونيقولونهمبل،نساطرةبأنهملاتهمهمأنناعلىيدلكلهوهذا.

لهم.عيدأوإقامتهموثيئودوروديودورنطورصلواتبطلبهم،نساطرةبأنهمأنفسهم

.أشرارأناسبأنهمديسقوروسوالباباساويروسوالقديسكيرلسالقديسعلىوقولهم
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الخاممى!!أ

كتابالةتفسيرآيات

-2
-3
-4

-5
-6
-7
-8
-9

13
13
14
15
16
17
18

؟(2،6)فى"اللهصورةفىكانهإذاللةى"8الايةمامعنى

9(هـ26)ثى"نفسهأخلى"،اكأيةمامعنى

؟(3،41أخر"أهيهالذىأهيه"8اكأيةمامعنى

قأافىبديلالحياةاهىوهذه""للآبالمصيحالسيدماقضمنيرقول

.،أوسلتهالذىالمسيحهـلسوعوحدثالحقيقىالإلهأنتيمرفوث

؟(1783أيو

؟(،،17أيوبمالازضعلىمجدتكأنا"4الايةماسنى

؟(7401؟)يو،لكفهولىهوماكل"،اقىيلاماصنى

؟(17491يو)"اتىذأناأقدسكأجلهم"4يةاقىماسنى

؟(22814ألو"وصلىركبتيهعلىجثا"،ا!لىيةماصنى

؟(53401إش)"لحزقبايسحقهسنربأق"4الايةماسنى

؟،7،،02يو)"لهكمواهـالهـىوأبيكمأبى!،اقىيةمعثىما-

؟(1415أكو"خليقةبكركل".الايةمامعنى-

"(2081)رؤ"اللهخليقلاامحةبد"،اكأيةمامعنى-

؟(5،8أعب"بهتألممماالطاعلاتط!اابناكونهمع"4اكأيةملمعنى-

!(26،93أمت"أنتتريدكمابلأناأريدكماليس")اكأيةمامعنى-

؟(41،28يوأ"منىأعط!أبى"6ا!ذيةمعنىما.

؟(17؟91أمت"اللهوهوواحدإلاصالحأأحدليس!االآيةمممنى-

؟(1،4بصد21"الإلهيةالطبيعةءشركا"4لايةامامعنى-

يعلمفلاالساعةوتلكاليومذلكوأما"4اثسعحالسيدقولمعنىما-

(13522مر)"الآبإلاالابقولاالسماءثىالذيقالملانكةولاأحدبهما



؟(246فىأ"اللهصورةفىكاقإذ"8مامعفى

أيضأ.يسوعالمسيحفىالذىالفكرهذايخكمفليكنأ:!لرسيلبولسمعلمناثال.

آخذآنفسهأخلىلكنه.اختلاسأللهمساواتهيح!سبلمالله!ورةفىكانإذالذى

حتىوأطاعنفسهوضعكإنسانالهيئةفى"وجدوإذ.الناسشبهفىصائرأعبدصورة

.8(-2:5)فى!الصليبموتالموت

باللغةالعيدو!ورةاللهصورةعنالسابقالنصفىوردتالتى()صور6كلمة.

(لاثل!،،حلىلكوناوليس،الطبيعةمعالصورةبمعنى(،هـمهلم!)مورفىهىاليونانية

نفستحمللاالحارجيةفالصورة،الطبيعةبدونالخارجيةالصورةبمعنىاليونانية

ولكن-وألوانورقمجردمادتهاالصورةهذه-صورةلهالنقطتواحدمثل،الطبيعة

وان،الأ!لطبيعةغيرطبيعنهاالصورةالحالةهذهففى،إنسانهوالصورة!احب

.(س!78ثل!!اإيكون)وتسمى،صورةمجردأنهاإلاالأصلعنتعلنكانت

الله،أىالأصلطبيعةفيرطبيعتهولكنالله!ورةعلىفهو،الانسان:آخرومثال

الطبيعة.فىواضحفرقهناك...خالقواللهمخلوقفالإنسان

فهىالآبمععلاتتهفىالوحيدالابنعنقيلتالتى(!همد!مورفى)كلمةأما.

وحمل،القدوسأبيه!ورةحملالكلمةفالابن،نفسهاالطبيعةتحملالتىالصورةتعنى

بغير-البشريةطبيعتنانفسحملأيضأتجسدهوفى.انقسامبغيروجوهرهطبيعتهنفس

نفسفىبولسالقديسأيضأاستخدمفقدولهذا.لاهوتهمعواحدأالاهاجاعلآ-خطية

كلمةاتخذهاالتىالعبد!ورةالىللإشارة(+هـءهلم!)مورفىكلمةالسابقالنص

حقيقية.بئريةطبيعةأخذأنهبمعنى،الله

؟(256فىأ"نفسهأخلى"8مامعنى

محاطةكيرهبئةفىيوجدأنقبلأنهمعناها"نفسهأخلى...اللهصورةفىكانإذ05

أنهبحيثالأصليةطبيعتهفيبهالخاصالمحتوىأفرغأنهلاتعنىلكن،المنظوربالمجد

فىمحاطةغيرهيئةفىوجدأنهتعنى"نفممهأخلى"فعبارة،طبيعتهفقدقديكون
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محيطأ-الملاتكةمثلالعاتلةالكائناتتراهالذى-المنظوربمجدهالجسدفىظهوره

بلاهوته.

منلوحيدكمامجدأمجدهرأينا":يوحناالقديسيقولهذامعأنه،المجميلالأمر.

المنظورالمجدمننفسهأخلىالمسيحالسيد000(41:ا)يو"وحقأنعمةمملوءأالآب

.القدسوالروحالآبطبيعةنفسهاهىالتىالإلهيةبطبيعتهيليقالذى

محتفظاأيضأظل،المنظورالمجدهذاوأخفىبالناسوتيةإلتحفعندماأنهمنوبالرغم

كمامجدأمجدهرأينا":بوحناعنهقالالذىالروحىالبعدفىالمنظوركيربمجده

.،حقأنعمةمملوءأالآبمنلوحيد

أقبلإذالجبلفىمعهكناإذمجدهرأينا":الرسولبطرسعنهقالالمجدمنوشعاع.

علىالمنظورالمجدمنشعاعفهذا.(:17ابط)2!الأسنىالمجدمنكهذاصو!عليه

الرهيبةالتجربةوقتفىتسندهممعونةللتلاميذيقدملكى،الصليبتبلالتجلىجبل

الصليب.علىالمحىومونهو!لبهآلامهعند

الهيئةفىؤجدإذ"بلفقطهذاوليسعبدصورةفىوجدأنهالعجيبلكن.

باليونانىهيئةكلمة.(2:8فى)"الموتحتيوأطاعنفسهوضع،كإنسان

الرهبنة.(شكل)أىالرهبنة(إسكيم):نقولمثلما(ث!لم!47سكيما)

بل،يكفهلمهذاولكنه.جدأعظيمعملفهذا،بالتجسدكإلهنفسهأخلىأنهمجرد.

نفسهوضع9:قالكإنسانتصرفهحيثفمن؟عبدصورةآخذأنفسهأخلىأنبعد

نفسهوضعبلبذلكيكتفولمنفسهأخلىفهو.!الصليبموثالموتحتىوأطاع

ثمتلاميذهأرجلكسلأنهحتىالجميعتحتنفسهووضع،للآبطاعةفىكإنسان

متضعأكانكإنسانفحنى...توصفلاالتىوالتعييراتوالإهاناثالألاماحتمل

.والقدوةالمثلهويكونلكىووديعأ

!لأ(ا!ا34خر!"أهيهالذىأهيه"8عباوةماصأ

إسرائيلبنىإلىآتىأناهاللهموسىفقال!القديمالعهدنىالخروجسفرفىجاء.

فقال.لهمأقولفماذااسمهمالىقالوافإذا.إليكمأرسلنىآبائكمإلهلهموأقول

داإليكمأرسلنىأهيهإسرائيللبنىتقولهكذاوقال.أهيهالذىأهيه:لموسىالله

،يهوه9وكلمة،"اكون"أناتعنى،أهيه"كلمةالعبريةباللنة.(3:13،41)خر

.!الكائن"أى"يكونهو9تعنى
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هناالكلمةومدلول،كونألاالدىكونأما)تعنى"أهيهأشيرأهيه"العبارةفهذه.

كائنفهو،خلقهآخرخالقمنمصنوعةكيروكينونتهالكائنأنهيقولأنيريداللهأن

مخلوقة.أومصنوعةكبنونتهاللهكبرآخركائنفأىبطبيعته

الذىالكائنإننىنفسهعنيقولاللهأنتعنى!كونالذىكون)المفسرينبعضوعند

زمانكلفىوعطاياهإحساناتهويمنحمواعيدهليحقق،باستمرارحاضرأيكونسوف

.ومكان

يعرفوكأقاكأبديةلحياةاهىوهذه".للآبالمسعالسيدتفسيرقولما

؟(1743يو)"أرسلتهالذىالمسيحويسوعوحدثالحقيقىاكلهلهأنت

الإلهبعبادةالوثنيةالعبادةمنالتحررإلىالعالمليقودالعالمإلىالمسيحالسيدجاء.

أحبالذىالمخلصالإلهنفسههوالخالقالالهأنالعالموليعرف.ابراهيمإلهالحقيقى

."الأبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمنمنكللايهلكلكىالوحيدابنهبذلحنى"العالم

(3:16)يو

الأبلبة:6الحياالىللوسولشرطانهناك.

الوثثيةالآلهةرافضأ،وحدهالحقيقىالإلههويهو.أنالانسانيعرفأن:الأولالشرط-

آلهة.بالحقيقةليستالتى

فاديأالوحيدابنهأرسلحتىالعالمأحبقدالآبيهوهبأنيؤهنأن:الثانىالشرط-

إلىالآبمنالمرسلالمسيحالسيدتعليميتبعوأن.الصليببذبيحةللعالمومخلصأ

العالم.

معلمناماذكره"وحدكالحقيقىالإلهأنت:"بعبارةالمسيحالسيدقصديؤكدومما.

للأوثانماذبحاكلجهةفمن9كورنثوسأهلإلىالأولىرسالتهفىالرسولبولس

آلهة،يسمىماوجدهـانلأنه.واحدأإلاآخرإلهلي!وأن،العالمفىوثنلي!أننعلم

لكن.كيرونوأربابكثيرونآلهةيوجدكما،الأرضعلىأوالسماءفىكانسواء

بهالذىالمسبحيسوعواحدورب.لهونحنالأشياءجميعمنهالذىالآبواحدالهلنا

.(6-8:4كوا)"بهونحنالأشياءجميع

الأخرىالآلهةكليرفضالرسولأن،الواحدالإلهعقيدةكيدفىهناالواضحفمن

حقيقية.آلهةليستهىوالتىآلهةالمسماةالوثنية
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الإلهبىبجوهرهأنهفالمقصود،وحدهالحقيقىالإلههوأنهالآبعنيقالوحينما.

الحقيقية.بالألوههوبنفردالأخرىالوثنيةالآلهةجميععلىيسمو

الآبإنبل،آخرمس!تقلبجوهرإلهأوالأبنمستقلبجوهرإلهأالآبلي!ولكن

.واحدةوطبيعةواحدولاهوتواحدجوهرهماوكلمع!

وأالوجودأوالجوهرفىالتمايزليرولكن،الابنالنوآعنمنمايزثومالآب.

التيارمثلوالابنالينبوعمثلفالآب.الكينونةحالةأوالوجودحالةفىبل،الكينونة

فإن؟الالهةجميعب!توحدهالحقيقىالإلههوالآبكانفإن.تقسيمبفيرمنهالمولود

والروحوالابنوالآب.الإيمانقانونفىنقولمثلما"حقإلهمنحقإله"هوالابن

والقدرةوالكرامةالمجدفىمتساويةأقانيمثلاثةكانوا!ان،الجوهرفىواحدإلهالقدس

الالهية.الصفاتوكلالأزلية

لاكما:المنرادلاتبصيفةيفولالرسولبولسالقديسأنللنظرالملفنةالأمورومن.

يسوعواحدورب...الآبواحدإلهلنالكن.كئيرونوأربابكثيرونآلهةيوجد

الايمانفىولكنوالأربابالآلهةنعددعنيتحدثفهو(6-8:5كوا)."المسيح

يسوع:واحدورب...الآب:واحدإلهلناا:فيقولالتعددهذامثليوجدلاالمسيحى

يكونأنمنالآبيستبعدلم"المسيحيسوع:واحدربلنا":بقولهوهوثاالمسيح

نأالمسيحيسوعيستبعدلم"الآبواحدإلهلنا":بقولهالإصراروبنفسوكذلك.ربأ

الواحدالإلههوفهذاالأقانيمالمثلثالواحدبالإلهنؤمنطالماأنهبقصدولكنهإلهأيكون

:الكتابلقولتحقيقاالواحدوالرب

.(6:6)تثلم!واحدربالهناالربإسرائيليااسمع"-

.(6:13تث،4:8لوا!تعبدوحدهوإلاهتسجدالهكللرب"-

نأتثبتقاطعةعبارةفهى"المسيحيسوع:واحدربلناا:العبارةهذهقيلتفإذا.

ولاهوتواحدجوهرالقدسوالروحأبيهمعهوالذىالحقيقىالإلههوالمسيحيسوع

.ونمجدهلهنسجدواحد

واحد.رب"ةقولهأفسسأهلإلىالرصولبولسالقديسرسالةفىوردكذلك.

."كلكموفىوبالكلالكلعلىالذى.للكلواحدوآب.واحدةمعمودية.واحدإيمان

(5،6ة4ايف

الواحد.والإلهالواحدالربعنالسابقالقولفىالمقصودالمعنىنفسيتحققذلكوفى

واحدإلهأنهمابمعنى.(3.:01يو)"واحدوالآبأناا:المسيحالسيدقاللقد

الآبكيرأخرىآلهةوجودعدمفالمقصودواحدإلهإنهالآبعنقيل.فإنواحدورب

أربابوجودعدمهوفالمقصودواحدربإنهالابنعنقيلوإن،وروحهوكلمته
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الألوهية:فىكماالربوبيةفىواحدهمالذينالقدسوالروحوالآبالابنكيرأخرى

.ونمجدهلهنسجدواحدئالوث

؟(1744)يو"الأرضعلىهجدتكأنا"4الآيةمعنىما

العالم؟فىوظهووهلمجسدهفىالسماوىأباهالمنجسدالابنمجدكيف"

بيننا:وحلجسدأصارالذىالكلمةعنانجيلهفىيوحناالقديسكبالأمرهذاعن

جميعأنحنملئهومن...وحقأنعمةمملوءأالآبهنلوحيدهكمامجدأمجدهرأينا9

المسيحفبيسوعوالحقالنعمةوأماأعطىبموسىالناموسلأن.نعمةفوقونعمة.أخذنا

يوحناالربتلميذقالهاعجيبةكلماتإنها.(41،16،17:ايو)،صارا

يليقماهوالتلاميذرآهالذىالمجدأنأى"الآبمنلوحيدكمامجدهرأينا):الرسول

الوحيد.اللهبابن

بحبهأبسوعكانالذىالنلمبذ،بوحناعنا.اللىىالمحدهطماهونرى.

معهوأخذليصلىالجبلإلى!عدحينماطابورجبلعلىمتجليأللسيدرؤيتهيقصدهل

وصارتكالشمسوجههوأضاء،قدامهمهيئتهوتغيرت9ويوحناوبعقوببطرس

:الرسولبطرسالفدبسعنهقالالذىالمنظرذلك.(17:2)متأكالنوربيضاءئيابه

كهذاصوتعليهأقبلإذومجدأكرامةالآباللهمنأخذيانه.عظمتهمعاينينكنا"

الصوتهذاسمعناونحن.بهسررتأناالذىالحبيبابنىهوهذاالأشىالمجدمن

هذهبلاشك.(-1618:ابط)2"المقدسالجبلفىمعهكناإذالسماءمنمقلا

منشعاعأأبصرواحينماالثلاثةالرسلأذهانفىعمقأأثرآتركقدالمنظرهذاأوالرؤيا

الوحيد.الابنمجد

هوأنهاللهابنعنوقال،ابنهنىكلمناقداللهأنالرسولبولسالقديسكتبوقد.

(!.).الأ3!ثاثه!ول،ط!أآهكها++هاقالإنجليزيةباللغة.(3:ا)عب"مجده"بهاء

.الآبمجدلمعانبمعنى(مجدهلمعاناأى

ذهنفىوذلك،البديعالتجلىمنظرعلىقاصرةتكنلمالحقيقةفىالمطلةولكن"

مملوءأالآبمنلوحيدكمامجدأمجدهورأينا":كتبحينماالإنجيلىيوحناالقديس

بماوغيرههوالمجدلهذارؤيتهربطقدأنهالواضحمنلأنه.(4:1ا)يو"وحقأنعمة

والحق.النعمةملءمنالمسيحفىرأوه
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بمناظرالناسيبهرأنويمكنه،نورملاكشبهالىشكلهيغيرأنيستطيعالثيطانإن.

جبلعلىالنورانىبمنظرهفقطمجدهيظهرلمالمسيحالسيدظنولهذا.خارقةوأفعال

مجدذلكفىبما،وحياتهسيرتهجوانبكلفىالمجدهذاملامحظهرتبل...التجلى

بين،الحقيقىوالمجدالزائفالمجدبيننميزأننستطيعوهكذا...تواضعهومجدمحبته

الأصيل.والمجدالظاهرىالمجد

.،289أكو"جسديأاللاهوتملءكليحلفيه؟هـ"

اللاهوتملءكليحلفيهفإن9:المسيحالسيدعنالرسولبولسمعلمناكتب.

.(2:9)كو"جسديأ

العذراءمنأخذهاالتىالكاملةالبشريةبالطبيعة(اللوغوس)الكلمةأقنومالمحدلقد.

منهىجميعهاالإلهيةالصفات!ارثوبهذا.للتجسدالأولىاللحظةمنذمريم

نأدونالطبيعتينخصائصلمجمعواحدةبطبيعةلمجسدالذىالمتجسدالابنخصائص

الابنفىاللاهوتصفاتكلنرىأنأمكنولكن.الأخرىفىمنهماواحدةتتلاشى

"الآبرأىفقدرآنىالذى9:لتلاميذهالمسيحالسيدقاللهذا.طواحدالمتجسد

:3تىا)(الجسدفىظهرالله":إنالرسولبولسمعلمناوقال.(41:9يو)

قوليشرحوهذا.(15:أ)كو"المنظورغيراللهصورة"هوالمسيحلأن(.16

."وحقأنعمةمملوءأالآبمنلوحيدكمامجدأمجدهرأينا،:الإنجيلىيوحناالقديس

.!جسديأاللاهوتملءكل"يحلوفيه،"وحقأنعمةمملوءأ!المسيحالسيدكان.

أناته،وطول،وخيريته،وقداستهوبرهـ،،اللهصلاحالمسيحالسيدفىالتلاميذرأى

وحزموعدلحقمنفيهوما،الناسلخلاصوسعيه،وقوته،ومحبته،ورحمته

منالتائبينللخطاةالعجيبوكفرانهوصفحهورقتهوداعتهمعتلامسوا.للشرورفض

يتحتنوهورأوه،لإراحتهمومعيهوالمعذبينبالمرضىعنايتهمعوتلامسوا،قلوبهمكل

فىالقفرةالأماكنفىالجياعوبشبع،للمتعبينالراحةويمغعليهموش!فقالجموععلى

إلىبهميأتىحتىكمبتدئينلضعفاتهمواحتماله،معهمأناتهطولمعوتلامسوا،البرية

الممتهىإلىمحبنهمعتلامسوا،الحقةالمعرفةإلىبهميأتىحتىلجهلهمواحتماله،القوة

كانت،الأبدىالهلاكمنليخلصهمالرهيبةالآلاموبحتملعنهمنفسهيبذلوهو

التىالخطيةوتلذذاتخطايانالأوجاعشفاءهىالمسيحالسيدظهرصلىالجلدات

البشرية.طبيعتناأفسدت

والتى،شفتيهمنالخارجةالنعمةكلماتإلىواستمعوا،تعاليمهسمومعتلامسوا.

وليسسلطانلهكمنيتكلمكانوكم...والعمقالقوةبمنتهىالسامعينفىتؤثر

كالكتة.
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والحقالطريقهوأنا):نفسهعنقالالذىوهو...فيهالذىالحقمعتلامسوا.

فىمعلنأكانمابقدرواضحةبصورةعنهوشرالحقيظهرلم.6(:41يو)أوالحياة

المسيح.السيد

خطيةبلاالذىالقدوسالله...المسيحالسيدشخصفىاللهقداسةمعتلامسوا.

خطية"علىيبكتنىمنكممن":لليهودقالالذىهوالمسيحالسيدوكان...وحده

.بساطة.عجيبصفاء..كاملسمو..كاملةنفاوة..كاملةطهارة.(8:46يو)

.والنزعاتالأهواءمنتحرر..الطغيانوجهفىوالصمودالشررفضفىقوة..متناهبة

ألوهيته.علاماتأبرزمنذلكفكان،الشيطانوعلىالموتعلىانتصارهعنأما.

القداسةروحجهةمنبقوةاللهابنوتعين":ذلكفىالرسولبول!معلمناوكتب

الموتعلىانتصارهعنالمسيحالسيدوتال.(4:ارو)!الأمواتمنبالقيامة

يصيرأى0(8:28يو)"هوأناإنىتفهمونالانسانابنرفعنممتى9:والجحيم

اتحادإىالمسيحالسيدفىجسديأاللاهوتملءحلولإن.المتجستدالإلههوأنهمفهومأ

مز)!فسادأيرىقدوسكتاعلا9القبرفىالفسادجسدهعنمغقد،بناسوتهلاهوته

الذىالروحفىمحييأ"الإنسانىروحهفىالجحيمقوةكلكلبوقد.!16:01

وأعطىسبباسبى9،(3:18بط1)!السجنفىالنىللأرواحفكرزذهبأبضأفيه

.(68:18مز)"كرامةالناس

جهارآأشهرهمالسلاطينجردإذ"إبليسقوةكللاهوتهبسلطانالربسحقلقد

فىالقاهرالقديرالعزيزالرب"هوحقأ.(2:15كو)!الصليبفىبهمظافرأ

.(42:8مز)!المجدملكهوهذا.الحروب

؟(17401يو)"لكفهولىهوماكل"8اقىيةمامعنى

فهولكهووما،لكفهولىهوماوكل!:المسيحالسيدقالالآبمعمناجاتهفى.

.(16:15)يو"لىهوللآبماكل9:لتلاميذهكذلكوقال.(ا.:17يو)"لى

هوالآبأنماعداالآب!فاتجميعلهالابنإنالرسولىأثناسيوسالقديسوقال

ابن.هووالابنآب

إلهىوجوهرواحدةإلهيةطبيعةلهمالقدسوالروحوالأبنالآبلأنبالطبعوهذا.

.القدسللروحوكذلك،هى/سللابنكماللآبهىالألهىالجوهرصفاتفكل...واحد
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لهفالآب.حل!ةعلىأقنومكلبهافينفردالأقنوميةالصفاتأوالأتنوميةالخواصأما

باعتبارهالبنوةلهوالابن.القدسللروحوالباثق،للابنالوالدوهوالثالوثفىالأبوة

الانبثاقلهالقدسوالروح.(3:61يوانظر)بالولادةللآبالجنسالوحيدالابن

.(15:26يوانظر)ينبثقالآبعندمنالذىالحقروحباعتباره

القدراتكلكللك،الأثانبمملنفسهاهىالإلهبةالجوهرصفاتأنوكما.

معأ.الالهبةالأفلأيبمعنصاثرةهىالالهبةوالعطايا

هىللكنيسةالممنوحةوالمواهب.القدسوالروحوالابنللآبهىالخلقعلىفالقدرة

يمنحهاالذىهوالفدسوالروح،الوحيدالابندمباستحقاقاتالآبمنممنوحة

المسيحالسيدقاللهذا.الإلهيةوالعطاياوالمواهبالأسرارخلالمنفيهابعملهللكنيسة

لأنه.الحقجميعإلىيرشدكمفهوالحقروحذاكجاءمتىوأما،:القدسالروحعن

لأنه.يمجدنىذاك.آتيةبأموروبخبركمبهيتكلميسمعماكلبلنفسهمنلايتكلم

."ويخبركملىممايأخذإثهقلتلهذا.لىهوللآبماكل.ويخبركملىممايأخذ

(15-16:13)يو

معتبرآ،للكنيسةهوعطاياهوبين،القدسالروحعطايابينالمسيحالسيدربطلقد"

ماكل":قالثم.،لىمما"يأخذ:القدسالروحإنفقالالآبعطاياأنهاأيضاإياها

وماهوللآبهوللابنوما،للابنهوالقدسللروحماأنالحقيقةففى.!لىهوللآب

الإلهىالجوهرنفسهوللابنالإلهىالجوهرلأنالقدسوللروحللابنفهوللآب

الجوهر.فىالآخرعنمنفصلأقنوميوجدولا...القدسوللروحللأبالذىالواحد

العملهذافىأقنومكلدورتمايزمنبالرغمواحدعملهوالإلهىفالعملوكذلك.

ومازالوامعأيعملونالأقانيمكانالخلاصوفى،معأيعملونالأقانيمكانالخلقففى

وعلى،القدسالروحبفعلليتجسدابنهاللهأرسلالخلاصفىوهكذا...يعملون

بروحالذى":بولسالقدي!وقال،المسيحفىلنمسهالعالممصالحأاللهكانالصليب

ذبيحةنفسهقدمقدالوحيدفالابنلذلك.(9:41عب)!عيببلاللهنفسهقدمأزلى

إلىصعد،الفداءالمسيحالسيدأتموبعدما،القدسبالروحالآباللهأماممقبولة

القدسالروحأرسلالأعظمالكهنةرئيسوباعتباره،الآبيمينعنوجلسالسموات

الفدوسالروخيمنحهمماوكل،الفداءبركاتكلإليهاويوصلالكنيسةفىيعملالذى

ربنا.المسيحيسوعالوحيدبابنه.السماوىالآبعطايامنهومواهبمنللكنيسة

فوقمنهىتامةموهبةوكلصالحةعطية"كلإنالرسوليعقوبمعلمنابقولولهذا

بكلمةفولدناشاء.دورانظلولاتغييرعندهلي!الذى.الأنوارأبىعندمننازلة

.(17،18:ا)يع"خلائقهمنباكورةنكونلكىالحق
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أيضأ4للابقهىوملكوتهوملكيتهالابمجدعيي

هوالآبمجدكلأنأيضأنفهم.(ا.:17إيو"لكفهولىهوماكل!عبارةمن

أيضأ.الابنيخصوملكوتهالآبملكيةوكل.أيضأللابن

8اكأبمجك!لا

ابنجاءومتى!:اللهملكوتواستعلانللدبنونةالثانىمجئيهعنالمسيحالسيدقال.

مجدهكرسىعلىيجلسفحي!ذ،معهالفديسينملائكتهوجميعمجدهلىالانسان

.(3134-:25)مت"الشعوبجميعأمامهوبجتمع

قال"مجدهنىيأتىسوفالإنسانابن9:إنقالكماالمسيحالسيدولكن.

واحدكليجازىوحيذملالكتهمعأييهمبدئىيأتىسوفالانسانابنفإنلا:أيضأ

.(16:27)مت!أعمالهحسب

الثانىمجيئهعنحديثهفى"أبيهمجد)و"مجده"بينالمسيحالسيديفرقلموبهذا.

أدنىبلاالآبمجدنفسهواللهابنهوأنهباعتبارهالمسيحالسيدمجدلأن.للدينونة

الذوكصانعطىولذلك.الإلهىالمجدفىمتساويةالثلاثةفالأتانيم.المجدفىفرق

.للئالوث(المجد)

الآبأيهاأنتمجدنىوالآن":الصلبقبلمناجاتهفىالمسيحالسيدقالوحينما.

نأيقصدكان،(ه:17)يو!العالمكونقبلعندكلىكانالذ!بالمجدذاتكعند

السيدأنمنبالركموذلك،العالمخلققبلالأزلىالآبمجدنفسههوالأزلىمجده

آخذأنفسهأخلىحينماالجسدفىلينناظهورهحالمجدهمنالكثيرأخفىقدالمسيح

مجدالآبأبها":قائلأالصلبقبيلالآبالمسيحالسيدنادىكذلك.عبدصورة

.(21:28)يو"أيضأوأمجدمجدتالسماءمن!وتفجاءاسمك

إلىليذهب،اليهودىالفصحعيدعشاءبعدالاسخريوطىبهوذاخرجوحينما.

تمجدالآن):السيدقال،المسيحالسيدعلىقبضواللذيندليلأويصيرالكهنةرؤساء

ويمجدهذاثهفىسيمجدهاللهفإنفيهتمجدقداللهكانإن.فيهاللهوتمجدالإنسانابن

.(13:31،32)يو"سريعأ

ةوقالالسماءنحوعينيهرفع،مباشرةالأحداثتلكبعدالآبمعمناجاتهوفى.

نقسههوالآبمجدإن.(ا:17يو)"أيضأابنكليمجدكابئكمجد..الآبأيها"

.الآبمعالواحدالجوهرنفسلهلأنالابنمجد

بهاءهوالابنكانفإن.(3:ا)عب،مجدهبهاء9هوبأنهالمسيحالسيدوئقب.

.الآبومجدالابنمجدبيننفصلفكيفالآبمجد
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القداسفىنقولولهذا،الوحيدالابنبواسطةللخليقةجليأبظهرالآبمجدإن.

(الآبنورلناأظهرالذى):الغريغورى

بمعنى.(اا:2فى)"الآباللهلمجدرب":إنهالابنعنقيلذلكألىوب!الاضافة.

فيتمجدالمجدهذاوتعكس،اللهمجدفىلمحياالتىللخليقةسيدأىربهوالابنأن

قالهاالتىأالمجدرب"بعبارةالمسيحالسيدمانلقبكثيرأونحن.وبواسطتهافيهاالله

.(2:8كوا)الرسولبولسمعلمناعنه

4اذبملكوت!لا

ابنملكوت":فيقول(الابنبملكوت)ملكوتهيلقبفإنه،للابنالآبمحبةلشدة.

.(13:ا)كو"محبنه

الناسمنأحديرهلمالذى...الأربا!وربالملوكملك"لقبلهالآبأنوكما.

رآهوقداللقبنفسلهالابنف!نأيضأهكذا.(6:15،16تىا)"يراهأنيقدرولا

وله.اللهكلمةاسمهوبدعى،بدممفموسبثوبمتسربل9رؤياهفىالإلمجيلىيوحنا

.(91:13،16رؤ)"الأربابوربالملوكملكمكتوباسمفخذهوعلىثويهعلى

."الملوكوملكالأربابربلأنهيغلبهموالخروف9:السفرنفسفىعنهوقيل

(17:41رؤ)

!مجدهكرسىعلىيجلس"سوفإنهالابنعنقيلالدينونةيومنفىولذلك.

.(:2534)متالملكهولقبهوإن.(3ا:25مت)

الروحبعملفينايتحققهذاوكل...الابنملكوتنفسههوالآبملكوتإن.

فىويقودنا،فينابسكناه(7:12لوانظر)داخلنااللهملكوتيجعلالذىالقدس

بنعمته.الأبدإلىحياتناعلىويملك،للهملكأنصيرحتىالملكوتطريق

؟174911)يو"اتىذأناأقذسفىجلهم"4الايةمعنىما

مقدسينأيضأهمليكونوا،ذاتىأناأقدسلأجلهما:تلاميذهمحنالمسيحالسيدقال.

السيدقالهاوكيفاذاتىأناأقدس"عبارةأمامنقفوهنا،(17:91)يو،الحقفى

كلامه؟فىالمقصودالمعنىهوماأو؟المسيح

.2(:13)خر"بكركللىقدص":تيلمثلما:النخصبص!معناهاكلمةال!لبس.

وفى.اللهمحبةفىتخصصقدقلبهوالقديسوالإنسان(بكركللى)خصصأى
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والمنارة؟الوجوهخبزومائدة،البخورلرفعالمخصصالمكانهو()القدسكانالهيكل

لتابوتشديدأتخصيصأالمخصصالمكاننهو!الأقداس)قدسأما.سرجالسغذات

يحلالذىالمكانانه،السنةفىواحدةمرةالكهنةرئيسإلاإليهيدخلولا،الربعهد

الذهب.الكاروبينبينالتابوتكطاءفوقوبتراءىبمجدهالربفيه

حبعنبعيدأالقداسةنفهمأننستطيعولا-اللهمحبةفىالتخصصهىالقداصة.

نأبدونلأنه...(12:41)عب!الربأحديرىلنبدونها9التىالقداسةهذه.الله

معه.حقيقيةشركةفىنحياأنلايمكنشئكلفوقاللهمحبةتكون

فىف!نه،(17:91)يو!ذاتىأناأقدسلأجلهم":المسيحالسيدقالوحينما.

أجلمنممسدهفىذاثهيض!ألهعناهالأن...آخرإنسانأىعنيختلفهذاقوله

.(01:15)يو!الخرافعننفسىأضعأنا":قالمثلماتلامبله

الكنبسة:أجلمن6لهذدخصبصاظهار!المسبحالسبدند!فيل!د.

وكان...بالإنجيلالكرازةأجلمنكثيرآفيهاتعبعجيبةخدمةخدم،الصليبفقبل-

عنفديةنفسهوليبذل.ليخدمبللئخدميأتلمالانسانابنأ:إننفسهعنيقول

.(02:28)مت،كثيرين

منأعظمحبلأحدليس"لأنهقمتهاإلىالباذلةخدمتهوصلت،الصليبوفى-

.(15:13يو)!أحبائهلأجلنفسهأحديضعأن.هذا

فرحفيهمويبعث،تلاميذهأحزانليمحيومأأربعينالسيدخصصالقيامةبعدوحتى-

القيامة.ويقين

"الآبعدشفيعلنا9لأجلناالآبأماميشفعفإنهالسمواتإلى!عدوحينما-

.(5:6)رؤ"مذبوحكأنهقائم"خروفصورةفىالرؤياسفرفىيوحناورآه.(ا:2يوا)

والكنيسةالرأسهوفالمسيح.تنقطعلاعلاقةهى،بالكنيسةالمسيحالسيدعلاقةإن.

...المحبوبةبعروسهمنشغلعريسعلاقةهى،عجي!ةحبعلافةإنها...جسدههى

لأجلها.ذاتهيخصص

أجلمنذاتكتخصصإنكتقولحيثالمسيحيسوعالربأيهااتضاعكأعجبما

.شىءكلتفعلأنتستطيعفالمحبة...الحبعنالناشىءالاتضاعإنه...الكنيسة

؟،22514الو"وصلىركبتيهعلىجثا"4اتيةماهعنى
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تدخلوالالكى"صلوا:قائلأتلاميذهالسيدأو!ى،المريروالحزنالشدةوقثفى.

،إنسانلكلمثالأنفسهمقدمأ،فعلهكذاأو!ا!موكما.(4.:22لوا"تجربةفى

اتضاعفى...الخطيةلسبباستحقتهاالتىوأحزانهاأوجاعهافىالبشريةعنونائبأ

عميقة،ضراعةوفى،منسكبةونجفس،الانسحاقبكل،و!لىركبتيهعلىجثياعجيب

عرقهوصار.لجاجةبأشديصلىكانجهادفىكانهـاذ"...القلبمنو!راخ

.(22:44لوا!الأرضعلىنازلةدمكقطرات

السماءمنملاكلهوظهر!:السملاسون،لنباهاجث!لبتلدالعمبقةالحار6الصلاهله.

والمجدالقوةلكا:الخالدالنفمذلكيرددالملاككانربما.(:2243لوا!يقويه

قدوس.اللهقدوس):تقديساتالثلاثتسبحةيرددكانأو...(والعزةوالبركة

الحببذلكالسمائيينإعجابليعلنأو...(يموتلاالذىالحىقدوص.القوى

إلىأحبهمالعالمفىالذينخاصتهأحبقدكانإذدالأنهالأحزاناحتملالذىالعجيب

الجندمشاركةاكدقدالملاكظهورفإنالأحوالكلوفى..(ا:13يو)"المنتهى

والألم.والحزنالتجربةوقتفىالسمائيين

السيدقدمهاالتىوالمنسحقةالحارةالصلواتتلكالرسولبولسمعلمناوصفوقمد.

ودموعشديدبصراخقدمإذجسدهأيامفىالذى":فقالوأحزانهآلامهأثناءالمسيح

ابنأكونهمع.تفواهأجلمنلهوسئمغ.الموتمنيخلصهأنللقادروتضرعاتطلبات

."أبدىخلاصسببيطيعونهالذينلجميعصاركملهـاذ.بهتألممماالطاعةتعلم

(9-5:7)عب

ينبغى،والأحزانالآلاموقتفىالآبأأماالمسيحالسبدنضرمحاتعنثيلماكل.

.(2:7فى)انظرعبدصورةآخذأذاتهأخلىقدالوحبدالابنأنضوءفىإليهننظرأن

قدأنهحيثمنولكن.شئكلعلىالقادراللهكلمةنفسههوهوبقىهذامعلكنه

حتىوأطاعنفسهوضعكإنسانالهيئةفىإذووجد!البشريةعننائبأو!ار،تجسد

.(2:8فى)لماالصليبموت...الموت

كونهمعأنهأى.(5:8)عب"بهتألممماالطاعةتعلمابنأكونهمع!:يقولولذلك.

تدالبشريةعنكنائبفإنه،وإرادتهوقدراتهالآبمعالجوهرنفسلهالذىاللهابن

.السماوىالآبلقلبمرضيأ،والأحزانللآلامقبولهفىالطاعةأظهر

الموتبراثنمنالبشريةخلاصأجلمنيطلبكان،وتضرعهصلاتهفىوهو.

نفسه،هوبهاأقامالتىالإلهيةالقدرةبنفس،مواتالةمنالآبأقامهوقد.وقبضته

كونهمعولكنه.واحدةإلهيةقدرةهىالثالوثقدرةلأن.القدسالروحبهاأقامدوالتى

البشريةعننابقدهذافىلأنه،الأمواتمنالقيامةأجلمنالآبإلىتضرعقدابنأ
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وفى،بالكاملحقهالإلهىالعدلإيفاءوفى،السماوىالآبقلباسترضاءفى

الأبدبة.الحياةعلىالحصول

تنازلأالأمريكنفلم.(5:7)عبأتقواهأجلمنلهوسمعأ:الكتابوبقول.

المسيخيسوعالإنسانأوفىبالفملبل...ينغيرأنيمكنلاالذىالالهىالمدلحق3عن

خطية،بلاالذىالقدوصالبارالإنسانابنطلبهلماالآبواستجاب،الالهىالعدلحق

.(53:12إش)!المذنبينفىوشفعكثيرينخطاياحمل)إذإثمذبيحةنفسهقدمحينما

؟(53401إشأ"لحزقبايسحقه"سربأق"4الأيلامعنىما

؟بالحزناتجسدالابنيسحقبأنالآبشرلماذا.

النضحبةملؤهاالمسرةهذه.المسغفىلنفسه!عالمبصالحأنالآبقلبمسر3كلأمت

ممكنأيكنولم.اللهقلبيسرشيئأوالإنساناللهبينالخصاميكنلم...المحبةودافعها

كرافضاللهقداسةفيهاتستعلنحقيفيةكفارةوبدون،دمسفكبدونالمصالحةتتمأن

.ايإنسانحياةفىوالخطيةللشر

انضاعوفى،السماوىلأبيهكاملةطاعةفىالمسيحالسيداحتملذلككلوفى.

الربالسيد9:النىإشعياءبفموقال.الوصفتفوقالتىا!احزانكلاحتملعجيب

وخدىللضاربينظهرىبذلت.أرتدلمالوراءإلى.أعاندلموأناأذنألىفتح

.!6،ء:05إش)"والبصقالعارعنأسترلموجهى.للناتفين

؟(02417)يو"وإلهكمواثهىوأبيكمأبى"4اكأيةمامعنى

كانلأنهاالبشرمنإخوتهضمننفسهيحسبأناتضاعهفىالمسيحالسيدارتضى.

لمريمقاللهذا.(2:17عب)!خطيةبلاشىءكلفىاخونهيشبهأنينبغى

!الهكم!وإلهىوأبيكمابىإلىأصعدإنىلهموقولىاخوتىإلىاذهبى":المجدلية

.(02:17)يو

فالسيد.آخرشىءللبشروأبوتهشىءالمسيحللسيدالآبأبوةأنالمعلوممنولكن.

هناك.كذلكبالتبنىاللهفأبناءنحنأما،(لاهوته)بحسببالطبيعةاللهابنهوالمسيح

111



عبيدفنحن.عبدصورةأخذالذىالمسيحالسيدوو!ع،للهكعبيدو!عنابينفرق

آخذأوتجسدذاتهأخلىالذىالخالقفهوالمسيحالسيدأما،كمخلوقبنو!عنابحكم

.للأشانابنأوصار،كإنسانالهشةفىؤوجد،عبدصورة

بول!معلمناشرحه،النيىموسىمئلإنسانوكرامةالمسيحالسيدكرامةيينالفرق.

الببتلبانىمابمقدار.موسىمناكثرلمجدأهلأحسبقدهذافإن!:وقالالرسول

."اللههوالكلبانىولكن.ماإنسانيبنيهبيتكللأن.البيتمناكئركرامةمن

الفرقهو،النبىوموسىالمسيحالسيدبينالكرامةفىالفرقأنأى(،3:34)عب

.المخلوقوكرامةالخالقكرامةبين

للأبالمسيحلهنوةاملا

الذىالوحيدهو...(الو!مونوجينيس)الجنسالوحيداللهابنهوالمسيحالسيد.

."الوحيد"بلقبدعىلذلك،الآبمنالأزليةبالولادةوجوهرهالآبطبيعةنفسله

الابنولادة.والجوهرالطبيعةبحسبوليس،بالتبنىهىاللهمنأخرىولادةوكل

.وجوهرهطبيعتهبنفسالنورمنالشعاعولادةمثلهىالدهوركلقبلالآبمنالوحيد

()اللوغوسالكلمةهوالمسيحالسيدلقبإن:الثالثث!نوثهالبابا!داسةيقولوكما.

.(بهالمنطوقالإلهىالعقل)هولقبهأنبمعنى

:ولادتانله،الكبيركيرلسالقديستعليمحسب(الكلمة)الابنفأقنوم.

ألوهيته.بحسبالآبمنأزلية:الأولى-الولاثة

إنسانيته.بحسبمريمالعذراءمنالزمانملءفى:الثانيةالولالة-

)عب!الأبدوإلىواليومأمسأهوهوالمسبحيسوع!:الرصولبولىمعلمناويقول-

التجسدوفىالتجسدقبل،والمستقبلوالحاضرالماضىفىنفسههوهوأنهأى80(:13

تجسدالذىنفسههوهو،الدهوركلقبلالآبمنؤلدالذيأنأى.الدهورأبدوإلى

الأبد.إلىنفسههووسببقى،الجسدبحسبمنهاوولدالزمانملءفىالعذراءمن

الخثوعيةالأرباعفىالكاهنالأبيرددهاالرسولبولسالقديسكلماتونفس.

عشيةبخوردورةفىالكنيسةفىالثانىوالخورسالأولالخورسبينمايبخروهو

أمسأهوهوالمسبحبسوع):بقولإذالإلهىالفداسفىالبول!دورةوفىوباكر

ابننفسههوهوالأزلىاللهابن...(ونمجدهلهنسجدواحدبأقنوم،الأبددالىواليوم

جاعلأ-القدسالروحبفعل-مريمالعذراءمنجسدأأخذالذىاللهكلمةهو،الإنسان

.الحاصجسدهرلاه

والألمالولادةمثلالكلمهألىبنسبالحاصالكلمهجسدالىمابنسبوكل.

ولايتألم،،جديدةولادةإلىيحتاجلاالإلهيةطبيعتهبحسبالكلمةأنمع...والموت
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نفسهالىناسبأالجسدهذابحسبوماتتألمنقد،جسدلهصارإذولكن،يموتولا

الخا!ر.جسدهيخصماكل

الذىأنإذ،(ح؟+ث!هطه،5=ثيئوطوكوس-لإلهاوالدة):مريمالعذراءدعيتلهذا

كما(بالحقيقةالكلمةاللهولدت)وقد.المتجسداللهكلمةالحقيقىالإلههومنهاولد

فىأيضأالإيركسيسمردلحنفىنرددوكما.الإلهىالقداسفىالمجمعفىنقول

.(الكلمةاللهلناولدتالتى):الإلهىالقداس

له4الذىوأعطانالناالذىأخذ!لا

وقبل.ومثالهاللهصورةعلىنحننصيرلكى،عبدصورةالمسيحالسيدأخذلقد.

نألهيحلوكانلهذا...اللهأولادنحننصيرلكى،ل!نسانابنأيصيرأنالمسيحالسيد

.(02:17)يو!لهموقولىإخوتىإلىاذهبى"إخوتهالمسليدعو

."أسبحكالجماعةوسطفىإخوتىباسمكأخبر":المزمورفىعنهكتبوقد.

(22:22)مز

وهو.الكلوبه.الكلأجلهمنالذىبذاكلاقلأنه9:الرسولبولسمعلمناوبقول.

والمقدسينالمقدسلأن.بالآلامخلا!همرئيسيكملأن.المجدإلىكثيرينبأبناءآت

باسمكأخبر:قائلأإخوةيدعوهمأنلايستحىالسببفلهذا.واحدمنجقيعهم

.(12-اء:2)عب!أسبحكالكنيسةوسطفىاخوتى

التى)للهالبنوةوأعطانا،(نحنتخصناالتى)للإنسانالبنوةالمسيحالسيدأخذ.

أبىإلىأصعدإنىدا:الأمواتمنقيامتهبعدالمجدليةلمريمقاللهذا،(هوتخصه

.(02:17)يو،والهكم!الهىوأبيكم

ذإ،للهالبنوةمنحناالسماءإلىوبصعوده،للأشسانالبنوةمناأخذالسماءمنبنزوله.

علىبالتبنىللهأولادأويصيرنا،اللهمنالمعموديةفىيلدناالذىالقدسالروحأرسل

ومثاله.اللهصورة

؟(1115)كو"خليقةبكركل"4الايلامعنىما

مايلى:كضحاليونانبةللغةاللغوبةالمراجع6!ىألىبالرجوع.

العربيةاترجمةفىترجمتالتى(ه،لل!70+لل!م+5توكوسبروتو)كلمةترجمةإن

كلمئينمنمركبةكلمةتوكوسبروتوكلمةلأن،دقيقةكيرترجمةمى()بكراليروتية

هما:
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يلد.بمعنى+لل!ثمالفعل-

(متفوق-سابق-)قبلتعنىالتى5"+منالتفضيلمبالغةصبغةوهىلحه"لدأ!-

والأهمية.والترتيبوالمنزلةوالمكانالزمانحيثمن

:العبارةمعنىيصيروبا!عالى.

أ*س!.أ،3ول!ءكاحعهملل!لأ!ص!*ءوله:الخلممهكل!يلئنكا-

.3!ه+كموله(الةولها،!!عح:الخليقةكل(منوأسمىأعلى)علىمتفوقأو-

أ!!ولفدولء!ع!.!ء57ال!ولها(كا!3ء:الخليقةكلعلىبتفوقمتميزأو-

التىالمقدصالكتابترجماتوأقوىأحدثعليهأجمعتالذىهوالمعنىوهذا

والفرنسية.الإنجليزيةباللفتين.3.!.لأالكتابلجمعياتالعالمىالالمحاديصدرها

؟(4؟31أرؤ"اللهخليقلالهدا!"4الأيةممنىما

الأصلىالنمرإلىرجعنالوولكن،البيروتيةالعربيةالنرجمةفىالعبارةهذهوردت.

أو،اللهخليفةمصدر)أو6اللهلحليفةصببأول)صحتهاأننجداليونانيةباللغة

-رأس-أصل)7ء"كاتعنى:أرشىكلمةلأن،،اللهخلبمةمحلىبسودالدى)

-سطوة-سلطه-)سيادةأخرىمعانولها،(الوجودفىشىءبهيبدأالذى-مسبب

وسيادةأسبقيةعلىبلزمنعلىتدلفلاأشخاصعنالكنايةفىأما(تامةملكيية

أكل):لهاالصحيحةالترجمةتكونبذلك،الآيةهذهفىالواردالمعىوهو،وتفوق

هذهاعتمدتقد.3.!.لأفإنوبالمثل...(ولأ!شه53مح!ول،حاللهخليقةمسببأو

والفرنسية.الإنجليزيةباللغتبنالجديدالعهدإصداراتأحدثفىاليونانيةعنالترجمة

؟!548)عب"بهتألممماالطاعةتعلمابنأكونهمع"االايةمعنىما

يتألمفهوالجسدجهةمنأما،اللاهوتحيثمنتألمأنلايمكنالكلمةاللهابن.

صارقد()بالتجسداللهكلمةفإن)ياللعجب:الرسولىأثناسبوسالقديسقالكما

.(واحدآنفىومتألممتألمغير

للآبا،زليةبنوتهجهةمنفهوالسماوىلأبيهالمتجسدالابنطاعةمعنىنففمبهذا.
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يفعلهماوكل،والكرامةالمجدفىمتساوبانوالآبالابنلأن،طاعةعلاقةتوجدلأ

خلالمنالطاعةالابنمارسفقدلمجسدهجهةهنولكن.كذلكالابنيفعلهالآب

وكل.ناسوتهحيثمنالطاعةمارسقدلاهوتهحيثمنابناكونه.فمعللآلاماحتماله

لمجمعواحدةطبيعةفىوناسوتهلاهوتهبينوخدالذىالوحيدالواحدبشخصهذلك

طبيعنى)باركت:الفربغورىالقداسفىنقولكما.الطبيعتنومقوماتخصائص

للآبالبشريةطبيعتناطوغتداتمجسدالابنأنأى،(عنىناموسككملتفيك

تامة.بحريةشخصهفىالسماوى

قالهاالتى930(264مت)ي!أنتتريدكمابلىأناأويدكماليممى"8معفىما

آلامه؟ليلةفىللابالابق

الطبيعيةفالإرادة.القرارواتخاذشلرفبةروالثمييزبنبفىالاراثةمحنك!كلمحبنما.

السيدقولنفسرأنيمكنناوهكذا.القرارتعنىالشخصيةوالإرادة،الركبةتعنى

)مت"وأناأنتتريدكمابلأناأركبكماليس":اليونانىالأ!لترجمةفىالمسيح

تريدكمابل،الإنسانيةالطبيعيةركباتىبحسبأناأرغبكماليسأى.(26:93

فىقرارناهووهذا.الإلهىالتدبيروب!حسبالإلهيةالشخصيةالركبةبحسبوأناأنت

علىالفداءيتمأنالشخصىقرارىأيضأوهو،القدسوالروحوأنتأناالفداءاتمام

أجلمن":للفداءالمسيحالسيدإتمامعنالرسولبولسمعلمناقاللهذا.الصليب

يقولكيف.(12:2)عب"بالخزىمستهينأالصليباحتملأمامهالمو!وعالسرور

هذا.(26:93)مت"ال!سهذهعنىفلتعبرأمكنإن9:للآبقالالذىوهوذلك

يصنعأنقررالشخصيةب!رادته.الشخصيةالإرادةوبينالطبيعيةالركباتبينالفرقهو

الإهانةفىيركبيكنلمشكبلافإنهالإنسانيةالطبيعيةالرغبةيخصفيماأما،الفداء

.(26:38مت)لاالموتحتىجدأحزينهنفسى9:قالأنهحتىوغبرهايهوذاوخيانة

.(53:01إش)دابالحزنيسحقهبأنف!رالربأما9

إنسانيتىبح!سبأركبكماليربمعنى،وأناأنتتريدكمابلأناأرغبكماليس.

المسيحللسيدأنهذامعنىليس...عللخلاالثالوثىالتدبيربحسبمعأنريدكمابل

فقطالطبيعةنداءهوالمقصودلكن،الشخصيةالإرادةليسهناالمقصودلأن،إرادتين

صترأخيرأجاعحينماهل.(2ة4)مت"أخيرأجاع":قيل(كمااكا!ولكالااممالأاا)
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الصومفىاستمرلكنها!لفىالرغبةهوالطبيعةنداءإذأ...لا؟واكلخبزأالحجارة

بإرادته.

اكملت،فيكطبيعتىباركت):الغريغورىالقداسفىنقولحينفالتالك.

فىبهالخاصةالبشريةطبيعتناأى-بشريتناطوعأنهالمقصود-هويكون(عنىناموسك

فإنالموتحتىاللهعصىتدآدمكانفإذا.السماوىالآبلمث!يئة-المباركشخصه

فضبةملخصهووهذا.العارومحا،ناصوتهحسبالموتحتىالآبأطاع0قدالمسيح

أعطىالابنإن.السماوىللآبكاملةطاعةليقدمالثانىآدميأتىأنلابدكان:الفداء

الثانىآدماسمهكائنهناكفصارالعذراءمناتخذهاالتىالبثريةلطبيعتناالحرشخصه

طاعةقدمفحينما،خطيةبلاالوقتنفسفىولكنهطبيعتناريملكالارادةحريةيملك

لله.الكاملالرضاحيزفىطبيعتنادخلتضخصهخلالمنطبيعتنا

المسيح؟السيدقالهاالتى0(41428أيو"منىأعطمأبى،4مامعنى

الودعاءلقلوبمفرحةماهىبقدر،الهرطوقىأريوسالكلماتهذهأتعبتعابفدر"

عبدصورةأخذقدكونهحالعن،وائضاعبساطةفىالمسيحالسيدقالها.والمتضعين

.(2:8فىانظر)"...ذاتهوضعك!نسانالهيئةفىإذووجدابالتحسد

الأزلى،الابنأفنومهوكونهمنوبالرغم.ا+مضاعنىالأعلىاثلهوالمسيحلالسيد

ذاتهأخلىأنهإلا،الآبمعوالأزلى،الإلهىالجوهرصفاتكلفىلأبيهالمساوى

كمثالالمسيحالسيدعملهماالرسولبولسمعلمناقدملهذا...الموتحتىوأطاع

كانإذالذى.أيضأيسوعالمسيحفىالذىالفكرهذانيكمفليكن9:قالإذ،للاتضاع

يحسبلم:الدقيقةاترجمة)للهمعادلأيكونأنخلسةيحسبلماللهصورةفى

وإذ"وجد.الناسشبهفىصائرأعبدصورةآخذأنفسهأخلىلكنه.(اخنلاسأللهمساواته

.(8-2:5فى)"الصليبموتالموتحتىوأطاعنفسهوضع،كإنسانالهيئةفى

الذاتإخلاءحيي

الوحيدفالابنالإلهىالتجسدحقيقةالرسولبولسمعلمناشرحالعباراتبهذه.

ولكنه،الإلهيةطبيعتهعنيتغيرلمهو،عبدصورةأخذالله"صورةكانإذالأزلى

حينما،الأرضعلىمنظورأالإلهىمجدهيكونأنعنتخلىأنهبمعنىنفسهأخلى

.كإنسانالهيئةفىووجدعبدصورةأخذإذ...الجسدفىاللاهوتمجداحتجب



كعىمنهأعظمالآبان-الأرضمحلىا!سدفىكونهحال-المسيحالسيدتالىلهلا.

بدخلفسوتالسماءإلىوبصعوده...المنظورأصالعبدصورةل!ننفسهأخلىاذ41

نىرآهمننظرفىوقتيأأومرحليأمنهانفسهأخلىالتىاللهصورةإلىأىمجدهإلى

صورةتخصالتىالمجدحالةإلىالقيامةبجسديدخلوبهذا.الأرضعلىتجسدهحال

.الآبإلىأمضىقلتلأنىتفرحونلكنتمتحبىننىلوكنتم!:لنلاميذهقاللهذا.الله

السماءإلىيصعودهيفرحواأنينبفىأنهمبمعنى.!41:28)يوأمنىأعظمأبىلأن

يضعلكىعبدصورةأخذإذ،منهنفسهأخلىالذىالأولالإلهىمجد،حيثجسديا

معمناجاتهفىالمسيحالسيدماقالهكلهذلكوبؤكد.البشريةوبفتدىالموتحنىنفسه

قدلأعملأعطيتنىالذىالعمل.الأرضعلىمجدتكأنا":الصليبقبيلالأب

كونقبلعندكلىكانالذىبالمجد.ذاتكعندالآبأيهاأنتمجدنىوا!ن.آ

.(17:4،5)يو،العالم

الابنوكانالسماوىالآبتمجيدهىكائتالأرضعلىالمسيحالسيدرسالةأنأى.

السماءإلىصعودهيصيرالأرضعلىالفداءإتماموبعد،الفداءليتممنفسهأخلىقد

الآبمعيظهرحيث،مجدهإلىالمسغالسيددخولالآببهايعلنالتىالوسيلةهو

كونقبللهكانالذىمجدهإلىدخلقدبهذاويكون...لأجلناالسماويةالأقداصفى

.الفداءليغالأرضعلىإليهالناظرينعنأخفاهبلبالتجسديفقدهلموالذى؟العالم

سرهوعظيموبالإجماع":بقولهالحقيقةهذهعنالرسولبولسالقديسعتروقد

أومن.الأممبينبهكرر.لملائكةتراءى.الروحفىتبرر.الجسدظهرفىاللهالتقوى

السيدهو،الجسدفىالظاهرفالبه.(3:16تىا)!للبدلىرفع.العالمفىبه

نأينبغىكان):لأنهالمجدفىرفعنفسهوهو.عبدصورةآخذأذاتهأخلىالذىالمسيح

.(42:26لوا"مجد5الىويدخلبهذايتألمالمسيح

الإخلاءدائرةفىوجودهيخمرر،منىأعظمأيى9المسيحالسيدقولأنينضحوبهذا.

هوإذ،القوللهذامجالفلاالأبدىالسماوىمجدهالىدخولهبعدأما.الأرضعلى

ء،87صانطرأيضأ).00والأبدىالأزلىالألهىمجدهفىلأبيهمساو

؟!هـ17ا9)متث!اللهوهوواحدإلاصالحاأحدليس"4تفسيرالايةما

لهةوقالتقدمواحدوإذا!الفنىالشابمعالمسيحالسيدحديثفىجاءتالآيةهذه.

تدعونىلماذا:لهفقال؟الأبديةالحياةلىلتكونأعمل!لاحأىالصالحالمعلمأيها

فاحفظالحياةتدخلأنأردتإنولكن.اللهوهوواحدإلا!الحأأحدليس!؟صالحأ
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لهقال؟بعديعوزنىفماذاحداثتىمنذحفظتهاكلهاهذه:الشابلهقال...الوصايا

فىكنزلكفيكونالففراءوأعطأملاككوبعفاذهبكاملآتكونأنأردتإن:يسوع

.،كثيرةأموالذاكانحزينألأنهمضىالكلمةالشابسمعفلما.اتبعنىوتعالالسماء

(22-91:16)مت

لمافاا:لهكالانما،"!الحألإثلمونى5:لهبقللمالمسغالسبدأنهناونلاحظ.

تعنىكما،الاستفسارتعنىولكن،النفىلاتعنىلماذاوكلمة،؟اصا!أنلمونى

منمعلمأىيكقمكماالعبارةهذهيقوللالكىيخاطبهالذىالشابلهذاالتعليم

بهايختصأنالمفروضبل،الكهنةورؤساءوالفريسيينالكتبةمثل،اليهودمعلمى

يكلمه.منمقداريعرفوأن،اللهوهوواحد

نفسه:عنقالأنهالصالحبلقبيلقبأنيرفضلاالمسيحالسيدانعلىوالدليل.

فمن.(اا:01)يوأالخرافعننفسهيبذلالصالحوالراعىالصالحالراعىأناهو"

من9:قبلمنللبهودقالوقد!!!الصلاحنفسهعنينفىالمسيحالسيدأنالقوليستطيع

.(8:46يو)،!تؤمنونلستمفلماذاالحقأقولكنتفإنخطيةعلىيبكتثىمنكم

نعمأ":وصاياهوحفظوااللهمشيئةصنعواالذينللعبيدسيقولالأبديةالدينولهوفى.

فرحإلىادخلالكثيرعلىفأقيمكالقليلفىأمينأكنت.والأمينالصالحالعبدأيها

.(25:21)مت"سيدك

إلابالصالحيلقبأنالممكنمنكانالأرضعلىأحدالوقتذلكفىيوجدلم.

يعملمنليسمعأوفسدوازاكواالجميع":يقولالكتابلأن،نقطالمسيحالسيد

.(3:21رو)،واحدولالي!ع!صلاحأ

:الرسولبولسقالكماخطيةبلاالذىالوحيدهوالمسيحالسيدأنالم!عروففمن.

وفى.(2:17عب)!(خطيةبلا)شئكلفىإخوتهيثبهأنينبغىكانثممن9

الناموسمنلهمشهودأالناموسبدوناللهبرظهرفقدالآن"وأماروميةأهلإلىرصالته

."يؤمنونالذينكلوعلىكلإلىالمسيحببسوعبالإيماناللهبر.والأنبياء

(3:12،22رو)

وبالخطيةالعالمإلىالخطيةدخلتواحدبإنسانكأنما!:آدمعنبولسالقديسوقال.

وتال.(5:12)رو،الجميعأخطأإذالناسجميعإلىالموتاجتازومكذا.الموت

والعطيةاللهنعمةكثيرأفبالأولىالكثيرونماتواحدبخطيةكانإنلأنه":أيضأ

بخطيةكمافإذأ...للكثيرينازدادتقدالمسيحيسوعالواحدبالإنسانالتىبالنعمة

جميعإلىالهبة!ارتواحدببرهكذاللدينونةالناسجميعإلىالحكمصارواحد

أيض!هكذاخطاةالكثيرونجعلالواحدالإنسانبمعصيةكمايانه.الحياةلتبريرالناس

.(91-اهء:5رو)"أبرارأالكثيرونسيجعلالواحدلإطاعة

)مت.داالصالحالعبدأيهأنعمأ:"الدينونةيومنىالأمينللعبديقوللماذاولكن.
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91)مت،اللهوهوواحدإلأ!الحأأحدلي!9:الغنىللثابقالأنهمع(25:12

فعلى.الأرضعلىالحاضرالزمانفىهنايقولهالنأنهلذلكوالنفسير.!!!(17:

3)رو!واحدولالي!!لاحأبعملمنليرمعأوفسدوازاكواالجميع":يقولالأرض

العبدأيهالهسيقالفهناكالأبديةالحياةإلىداخلآالإنسانيكونعندمالكن.(12:

طوبى.خطاياهموسترتآثامهمكفرتللذينطوىأ:الكتابيقول.الصالح

إلىداخلهوفالذى.(4:7،8رو)"خطيةالر!لهيحسبلاالذىللرجل

كغيممحوتفد":لهاللهفيقول،،خطاياهومحيتوتبرراغتسلقديكونالأبدية

.22(:44إش)!خطاياكوكسحابةذنوبك

هنالكن،الصالحالعبدعبارةيسمعالأبديةإلىدخولهففىمحيتقدخطاياهفلان.

أحدليسلأنه،صالحأنهإنسانأىعنيقالأنلايمكنالآلأملمحتوهوالأرضعلى

كانواالجميعلأنالفداءاتمامقبلتقاللالوقيلتحنى...اللهوهوواحدإلا!الحأ

فحنى،فقطالمسغيسوعوهوواحدإلاصالحأأحديوجدلاوكان.الدينونةتحت

،وأبرار!الحونأناسيوجدإنهنقولأننستطيع،الفداءإتمامبعديكونشىءأقصى

بالصالح.أن"يلقبيمكنعندئذ،جهادهإتمامبعدبالبرالإنسانيتكللعندماوهذا

السيدإلاالكاملالصلاحبمعنىجميعأالبشربينصالحأحديوجدلافإنههذاوعلى.

الله.هوالمسيحالسيدأنتثبتالآيةهذهإذأ،المسيح

طبيبأشخصمثلآقابلاذاأنه،هوالغنىللثابالمغالسيدلكلامتوضيحىمثال.

لماذاالطبيب"يسألههنا؟يادكتورحالكما:لهوقال،بعرفهولاقبلمنرآهقديكنلم

مأ،المجاملةسبيلعلىتقولهاوهل؟دكتورأنىعرفتكيفأى؟يادكتورلىتقول

لعلأ؟كتورأنىنعلمأنك

؟(144بط12"الإلهيةالطبيعةءشركا"امامعنى

(4:ابط2)فىموجودةالآيةهذه.

آهيينكبيرفرقهناكوطبعأ3!!ل!مم!"ثا53ص!6نانة7ء!أء!ول"،ول:الآيةهذهويالإنجليزية

لمأيضأوباليونانية...(ثاعء؟لةمم!ءآه)ولايستخدمولممهاستخدمهووهنا،توبين

."س!هـ؟84كالاللألا!ه!8ا(!كيلأعكالا":لقابل.(فى)بمعنى7ءيستخدم

ملكوتميراثالىالأولىبالدرجةبثبرالآيةهدفىبطرص!لعلبسكانلعد.
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لهالأولىالرسالةمنالخامسالأصحاحفىنفسههوأنهذلكعلىوالدليل،السموات

لآلا!والثحاهدرفيقهمالشيخأنابينكمالذينالشيوخإلىأطلب!:قالارقمالآيةفى

.(5:1بطا)!يعلنأنالعتيدالمجدوشريكالمسح

ثم...السمواتملكوتميراثنحوالفكرىبطرسالقديساتجاهيلاحظوهكذا.

بعديسوعالمسغفىالأبدىمجدهالىدعاناالذىنعمةكلهـاله":01الآيةفىيقول

اتجاهيتضحرهكذا.(ا.:5بط)1!وبقويمموبثبتكميكملكمهويسيرأتألمتمما

بالمسيح.المؤمنونإلبه"دعىالذىايأبديةالحياةميراثإلىبطرسالقديرذهن

الأولىرسالتهفىبهاتكلمالتىالتوجهاتبنفسالثانيةرسالتهالرسولبدأوقدهذا.

الذىبمعرفة.والتقوىللحياةماهوكللناوهبتقدالإلهيةقدرتهأنكما9:بهاجاءاذ

تصيروالكىوالثمينةالعظمىالمواعيدلناوهبقدبهمااللذينوالفضيلةبالمجد.دعاتا

وأنتمعينهولهذابالشهوةالعالمنىالذىالفسادمنهارل!الألهيةالطبيعةشركاءبها

لكميقدمهكذالأنه...معرفةالفضيلةوفى.فضيلةإيمانكمفىقدموااجتهادكلباذلون

.(5،11-3:ابط)2!الأبدىالمسيحيسوعومخلصناربناملكوتإلىدخولبسعة

إلىالمؤمنينجماعةيدعوبطرسالقديسأنالثانيةالرسالةمدخلفىالواضحمن.

فىبالسلوكوذلك،بالشهوةالعالمفىالذىالفسادمنوالهروبالروحىالجهاد

الطبيعةشركاءيصيرواأنوهىالمواعيدينالوالكى،المسيحىبالإيمانتليقالتىالفضائل

.الأبدىالملكوتإلىدخولبسعةلهميقدمأنيعنىذلكأنمؤكدأالإلهية

فىاللهمعالاشتراكبوضوحفهى"الإلهيةالطبيعةشركاء":قولهمعنىيئضحوهنا.

عنبعيدأبالمؤمنينتليقالتىالقداسةحياةوفى،الفضيلةنحوالمؤمنينسعىفى،العمل

شركةوهىالربأحديعاينلنبدونهاالتىالقداصة،العالمفىالذىالفسادشهوات

بهذاالمسغفىبثباتهمتمتعألأبهاالإنساناستمرإذاالتى،القدسالروحوموهبةوعطية

اللهمعوبتمتعالأبديةالحيياةنعمةينالأنهأى.ا"بدىاالملكوتميراثفىشريكأيكون

.النورفىالقديسينميراثشركةأىالأبديةبالسعادة

أيهااجتهدوابا!ثرلذلك":01عددفىالأولالأصحاحنفسفىقالولذلك.

دعوةالأولىرسالتهفىأيضأأوردوقد!ثابتينواختياركمدعوتكمتجعلواأنالإخوة

فىالسابقةشهواتكمقشاكلوالاالطاعةكأولادا:قالإذأيضأالقداسةحياةإلى

لأنهسيرةكلفىقديسينأيضأأنتمكونوادعاكمالذىالقدوسنظيربل.جهالتكم

محاباةبغيريحكمالذىأبأتدعونكنتموإن.قدوسأنالأنىقديسينكونوامكتوب

.(17-14:ابطأأ!بخوفكربتكمزمانفسيرواواحدكلعملحسب
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:الربتولنىهونفسبرها(الالهبةالطبيعةثركا.)عبارةانالبساطةبم!ص.

فىوبالتالى،قداستهفىاللهمعنشتركأننابمعنى،"تدرسأمالأفىقلبسىكونوا)

كمالهوعمومأالخليقةوكمالمطلقكمالهواللهكمالولكن.الأبدىملكوته

طبيعيةذانيةتداسةاللهقداسةوأبضأ.محدودونونحنمحدودكيراللهلأن،نسبى

الذهببينفرقوهناك.اللهمنممنوحةأنهاأىبالنعمةقداصةهىنحنوقداستنا

قولمثل...والجمالاللمعانفىيثتركانكاناوإنبالذهبالمطلىوالمعدنالخالص

.(13:43)مت"أبيهمملكوتفىكالشمسالأبراريضئحي!ذ":المسيحالسيد

؟الإلهيلا"الطبيعلافىشركاء9و،"الإلهيةالطبيعلاشركاء،يينالفرقمانيي

نحن...جرج!فىشركاءنحنأوجرجسشركاءنحننقولمثلماهوالفرق.

الأقمشةلبيعمحللناأوالعملفىمعأنشتركوجرجسنحنأنناتعنىجرجىشركاء

قدجرجسأنفمعناهاجرج!فىشيركاءأما،المشروعهذاملكيةفىمعأونشتركمثلآ

ملكيتنا.فىدخلقد،كشركاءبيننامجزءأوصارمعأواشتريناهالعبيدسوقفىبيع

أوعدةواحدفردمنالأشخاصأحدأن"يشترىالرقإلفاءقبلأحيانأيحدثهذاوكان

فيه.شركاءفيكونونأفراد

...اللهعلىتجدبفهذاإن؟الإلهيةالطبيعةفىشركاءنحننكونأنبليقفهل.

يدركه؟أوإليهيقتربأنمجردبلالإلهىالجوهرفىيشتركأنلايستطيعالذىذاومن

الأبديةالحباةفى،الحبفى،القداسةفى،العملنىالالهيةالطبيعةشركاءنحن

فى.للطبيعةالفائقةالمخلوقةغيرالنعمةننالمحدوديتناقدرعلىولكنوسعادتها

وليسحأ!3ءولل!3آه!ك!الالهيةبالطاقاتتنعلقوهذه،القدسالروحمواهب

الكبير.باسيليوسالقدي!رقالكماوذلك،الالهىبالجوهر

بهمايعلمفلاالساعةوتلكاليومذلكوأما"8المسيحالسيدقولمعنىما

؟(*138مر)"الأبإلاالابقولاالسماءفىالذيقالملائكلاولاأحد

ولاأحدبهمايعلمفلاالساعةوتلكاليومذلكوأما":المسيحالسيدقالعندما.

القديسشرحفمثلما.32(:13مر)"الآبإلاالابنولاالسماءفىالذينالملاثكة



عبد.صورةوأخذكإنسانالهيئةفىوؤجدنفسهأخلىإنسانيتهبحسبأنهأثناسيوس

المعرفةهذهعنمتنازلأ،الأخيراليومهذامعربةيقتنىأنإنسانيتهحيثمنيقبللمفهو

المجد.فىورفعالسمواتإلى!عدأنالىالتدبيربحسب

الأهـموصضضدالدالثةالنام!يوسلقديسرصالةمن451(الفقرة!ورهوكد.

مانصه:

لالأنهلا،أعرتلاقالالحكمةأنيعرفون،المسيحيحملونوالذينللمسيحالمحبون)

الإنسانية،الناحيةيظهرلكىولكن،(شىءكل)يعرفالحكمةباعتبارههوإذ،يعرف

قالفيهبوجودهوالذى،يجهلالذىالجسدلب!قدوأنه،بالبشرخاصالجهلأنإذ

عنوتحدثه،يعوفالابنولا،قولهفبعدالسببولهـذا.!أعرفلا":الجسدابحسب

صاعةأىفىتعلمونلالأنكمإذأاسهروا":قائلأمباشرةأضمات،نوحأيامفىالناسجهل

.(24:42،44مت)!الأنسانابنبأتىتظنونلاساعةفى!أيضأو"ربكميأتى

،كانكإلهيجهلكانلولأنه"الابنولا":قلتأجلكممن،مثلكم!رتإذلكنو

الواقعفىلكنلاأعلمهالاساعةوفى،أعرفلالأنىإذأاسهروا9:يقولأنينبغى

أوضح،!تظنونلاساعةفى"و"تعلمونلا":بقولهلكنو.قالهماهوهذاليى

وصار،لأجسادهممشابهأجسدأأخذلأجلهمالذين،بالبشرخاعرالجهلأنبذلك

.(اللهككلمةيعرفأنهركمبالجسديعرفلالأنهايعرتالابنولا):قالو.إنسانأ

النهاية،عنالنلاميذسألهكدما):الرمالةنفسمن()46الف!رة!أيضأوتال.

لاكإنسانأنهيظهرلكى،الجسدبحسب،جسديأأالأبنلاو!:حي!ذقالحسنأ

صوفالذىوهو،الحكمةهوإذولكن،البشرخصائصمنهوالجهللأن.يعرف

ومتى،سيأتىساعةأىوفىمتىيعرففهو،العري!وهو،الديانوهو،يأتى

.(5:41أف،)المسيحلكفيضئ،الأمواثمنوقم،النائمأيهاامتيقظ):سيقال

الناسمعهكذا،الناسمعوبتألمويعطشيجوعكانفهوإنسانأصارإذأنهكما

شىءيوجدولا،يعرففهووحكمتهالآبكلمةهوإذكإلهأنهرغم،يعرفلاكإنسان

.(بعرفهلا

الإلهية.ذهنينهبحسبيكون،أعرفأنا:يقولعندماإذن.

البشرية.ذهنيتهبحسبفيكون،أعرفلا:يقولعندماو

.والناسوتاللاهوتبينفصلبدون،يعرفلاهوإنسانيتهحيثمن

السيدقبرعلىوطرقالفرضسبيلعلىماشخصأتىإذا:بسطأمثلألل!لكنعطى.

لهيفتحولم!يسوعيا!:ونادى،الصليبعلىبالجسدموتهبعدالسبتيومالمسيح

إنهلهوقال،القيامةبعدالمسيحالسيدالشخصهذاقابلثم.سبيلهلحالفذهب.أحد
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بكون!أسمعلم":المسيحالسعيدلهقالن!ذا؟سمعهفهلالسبتيومالقبرعلىطرق

السمعحاسةوبالتالى،حقيقيأموتأماتفالجسد.يسمعلمالجسدبحسبلأنهصادقا

يظنلئلاالجسدبحسبموتهتاكيديريد(أسمعلماوبقوله.تعملتكنلمالجسدية

إتسانيتهحقيقةلتكيدإذنالعبارة.القبربدأخلوهوالطرتاتيسمعحيأكانأنهأحد

هولاهوتهحيثمنلأنه،أكضأ!ادقأيكون(سامعأكنت):لهقالداذا.الكاملة

الحالتين.منكلفىكلامهفىصادقهو...الأشياءلكلصامع

ميتأ...الوقتنفىنىوحبأمبتأكان،له،المسيحال!بدشخصيةفىالعببب.

حقأمات...واحدآنفىاحىوميتهو...ألوهيتهبحسبوحيأ،إنسانيتهبحسب

.اللاهوتبح!سبحقأيمتلمالوقتنفسوفى،الجسدبحسب

عندماولكن.إنسانينهابحسبحقأيعرفولا،لاهوتهبحسبحقأيعرتفإنهوباثمل

نقولولنلك...الوحبدبالابنتليقالتىالتمجدحالةفىناصوتهدخل،المجدفىرفع

وومأورسمالآبأيهايمينكعزوجلسالسمواتإلىوصعد):الباسيلىالقداسفى

أنهفكرةانتهت،المجدفىرفعلماأنهتعنى(للمجازاةيومأرسم)وعبارة...(للمباو6

وعدمالاتضاعفىالقدوةلناقدموبهذا.إنسانيأالمعرفةنواحىبعضمننفسهبخلى

عبد.صورةآخذأنفسهأخلىعندماوذلك،السماوىالآبسلطاندائرةنىهوعماالبحث

اليومعرفقدكانفلو،الخطبةخلاماشىءكلفىإخوتهشابهالمسيحالسيدإن.

ماشىءكلفىإخوتهشابهقديكونفكيف،الأرضعلىوجودهأثناءإنسائبأوالساعة

وهى)فيهايشابهنالمالأمورأحدهناكأن،والساعةاليوممعرفةمعنى!!؟الخطيةخلا

الجوعذلكفىبماللأنسانهوماكليختبرأنارتضىولكنه،(الأخيراليوممعرفة

ضربةاكبركانتوهذه،المعرفةعدمنفسهإلىينسبأنأيضأذلكفىوبماوالعطش

ولاأحدبهمايعلمفلاالساعةوتلكالبومذلكوأما":المسيحالسيديقولأنللشيطان

لا:قالالشيطانلأن.(13:32مر)"الآبإلاالابنولاالسماءفىالذينالملالكة

فىشكوبهذا،الساعةلاواليوميعرفلاا،زلىالحكمةهوالذىاللوغوسأنيمكن

منفيهامابكلالصلبمؤامرةفأتم،الموتعلىينتصرأنوقدرتهالمسيحالسيدألوهية

الأمرهذافىيتكلمكانالمسيحالسيدأنالشيطاننسىلقد.وعدوانوقساوةخيانة

وضعك!نسانالهيئةفىؤجدوإذ!عبدصورةوأخذنفسهأخلىإذإنسانيتهبحسب

لمالشيطانأنالأمروخلاصة.(2:8)فى"الصليبموتالموتحتىوأطاعنفسه

إخلاءلأنوذلك،الجوهرفىلأبيهالمساوىالكلمةللابنالذاتإخلاءمعنىيفهم

...!!ذاتهتأليهنحوالشيطانسىمعتمامأيتعارضالذات
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لكنيسةلهثراواأ

محؤرالمعموديلا؟يمكقهلى-؟

مدكراتعلىيحتوىالإفخارسيتاثىنتناولهالذىالمسيحدمهل-2

!العاد!الانساقدمفىالتىالأخرىمالكمكوناتحمراءوبقية

ونعرف،الكنيسلافىسرالإفخارستيافىالمسيحجسدمقنتناولنحق3-

ا؟هذايكوقمكيفاعسمحجسدهى!لكنيسلاأق

ا!ذرثوذكسية؟كنهستناإيمانهحسبالتناولسرهمأتناعقيك!هما.!ا

؟،لذكرىهذااصثعوا!4المسيحالسيدبقولالمقصودما5+

الع!؟الكبيربخميسالخميسءسمى6+لماذا

؟يومكلبحاثلةلمحررعلىالصليبذبيحةص7-

الارثوذكسية؟الكثيسلافىسرالإفخارستيامكانلاهىما8-

ودمه4الربجسكضهيصذا9+!لاتناول

"الكبيرةلجمعةاثىأمالعهدخميسيومهلى؟لخلاصاتممتى+01

ثقمد؟للهالاعترا!ي!ىهل.؟ا

يم؟القكالعهكثىاعترافيوجككاق+هلى12

علىألهألكمتدعوالا""المسيحالسيدثالهاالتىالعبارةممنى+ما13

؟"الأرضى

28؟



لكراراثعموديلا؟يمكقطا

الالهأىالثالوثاسمعلىكطساتبثلاثوتتم،واحدةمعموديةهىالمعموديةإن.

لمففرةواحدةبمعموديةنعترفو):الايمانقانونفىنقولوكما.الأقانيمالمثلثالواحد

.،واحدةمعموديةواحدإيمانواحدرب!:المفدسالكتابيفولوأيضأ(الحطايا

والإيمان،الواحدالإلهالفدسوالروخوالابنالآبهوالذىفالرب.(ه:4أف)

أيضأ.واحدةوالمعمودية،المستفيمالأرثوذكسىالايمانهوالذىواحد

الثخصيختنأنيمكنلاوكان،للمعموديةرمزأالقديمالعهدفىالختانكانلقد.

الذينلأن9:الرسولبول!معلمناقاللقد.لا"تعادالمعموديةأيضأوهكذا.مرتين

لايمكنوسقطوا.الآتىالدهروقواتالصالحةاللهكلمةوذاقوا...مرةاستنيروا

توجدولكن،معموديتهمإعادةيمكنلاأى(6-6:4)عب!للتوبةأيضأتجديدهم

المعمودية.غيرالمعتدللأنسانللتوبةأخرىوصاءلل

واحالة:كعمودبة!كلاننانوكدالكنبسةناهـلخمنضةالآننوردوسوف.

نأأنطاكيةقىالوزراءأحدزوجةأرادت،الشهداءخاتمبطرسالباباعهدفىأنه"فيكر

فخافت،جدأالبحرهاجالطريقفىهىوبينمامصرإلىفأتت.مصرفىابنيهاتعمد

نفسهاجرحتإذبدمهابعمادهمافقامت،عمادبدونكرقأيموتاأنولديهاعلىالأم

القدبس.والروحوألابنالأباسمعلىبالدمودهت!هماالسفينةفىوهى

أساسأ،المطلوبهوالماءولكن،الدمالمعموديةفىيشترطل!طبعأ:ملحوف)

.(الماءمنكبيرةنسبةعلىيحتوىالدمأنومعروف

التناصير-أحديومفىذلكوكان-الكاتدرائيةإلىذهبتالإسكندربةإلىوصولهموبعد

ابنيها.ليعمدالسيدةإليهفتقدمت،الكنيسةفىبالعماديقومالذىهوابباقداسةوكان

جرنإلىالطفلبنأحدفبهابنزلمرةكلفىأنهلاحظعمادهمافىقداسنهبدأوعندما

فحكت!قصتهاعنالأموسا!ل،البطريركالباباقداسةفتعجب.الماءيتجمدالمعمودية

فىآتيةوهىالسفبنةفىطفليهابعمادقامتأثهاوكيف،الطريقفىماحدثالأمله

اكتفىبل.أخرىمرةيعمدهماولم،تتكررلاالمعموديةإن:البابالهافقال.الطريق

هذاوعظمةأهميةجهةمنلناتوضحالقصةوهذه...المقدسالميرونبزيتبرشمهما

.تتكررلاواحدةالمعموديةأنالأخرىالجهةمنتوضحكما،الإنسانلخلاصالسر
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حمراءدمكراتعلىي!قوىالإفخاوستيافىنقناولهالذىالمسيحدمهلى

الإنساقدمفىالتىالاخىالدممكوناتويقيلاويلازماوهيموجلودهين

؟العادى

الدمهذالكن.المسيحالسيددمإلىالكأسفىالذىالخمريتحولالإفخارستيافى.

لوكانلأنه،وبلازماثعوبةوصفائحوهيموجلوبينحمراءدمكراتم!نيتكونلا

القدسالروحبفعلتحول،بالماءممزوجخمرهوبل...الدمرائحةلشممناكذلك

منأما.الأبديةالحياةقوةفيهالمسيحللسيدمحييأحقيقيأإلهيأدمأوأ!بح،سرائريأ

الخمرأعراضتحتبقىبل،يتفيرلمفهوالمجهرتحتوموا!فاتهوثكوينهطعمهناحية

.والماء

كانتإنليتكدواالمعملفىالمقدسالدمتحليلويطلبونفكرهميثردقدالبعض.

كثيرةخارقةأشياءعنونسمع،كثيرةخرافاتيقولوالبعض،لاأمدمكراتفيه

والفكرالمستقيمالحطمعيتفقيقالماكانإنلنعرتالكيسةلرئاسةالرجوعفيجب

قطعأالكنيسةتاريخفىوبوجد.خرافاتأنهاأمالصحيحالعقيدىاللاهوتى

...الزائفةالمعجزاتنرفضلكننايومكلالسنكسارنقرأونحن،معجزات

المسبح،السبدلدمالنىالأبليةالحياةلامحليةلهاكصيرالكأصلىالحمبرسولحبنما.

لكن.اللهابندمهماالكأسفىالذىوالدمالصليبعلىصفكالذى!دمإنبحيث

نأيجبفلا.المتجسدالكلمةاللهدمأنهمعالخمرأعراضلهالكأسفىالذىالدم

أعراضتحتإلهىدملأنهعادىغيرخمرفهو،دمأنعتبرهلكىدمكراتفيهتكون

قلنا.كماوالماءالخمر،

نأفاعليةلهتكونلابالنارالحديديتحدأنفقبل،والنارالحديدمثلمعيتفقوهذا.

القدسالروححلولقبلعاديأخمرأيكونفإنهالكنيسةفىأيضأالخمرهكذا.يحرق

الأبدية.الحياةومانحأللخطيةمطهرأإلهيأدمأيكونالقدسالروحاستدعاءبعدلكن

أننابمعنى،سرائريأولكنالصليبعلى"سفكالذىالمسيحالسيددمنفسهوالدموهذا

فىنقكرأنيصحولامادىتفكيرفهذا،المجهرتحتنضعهحينمافيهالدمكراتنرىلا

.الإيمانعنالبعيدةالحرفيةالطريقةيهذهالكنبسةأسرار

+ا



قأونعر!،الكنيسةفىسرالإفخارستيافىالمسيحجسدمقنتناولثحق

؟اهذيكوقفكيفالمسهحجسدهىالكنيسة

والقسوسالأصاقفةطبعأفيهمبماالمؤمنينجماعةهىالمسيحجسدباعتبارهاالكنيسة.

ونحنالمسيحجسدهىالكنيسةتكونكيفيتساءل،والبمضوالشعبوالشمامسة

المسيح؟جسدمنننناولإننانقول

والمعنىالعامالاعتبارىالمعنىبينيخلطونالبعضأنهوالحيرةهذهفىالسبب.

المسيح.جسدبمفهومالحاصالخصوصى

أعضاءالكلأنتعنىالمسيحجسدبمعنىالكنيسة،شديدوباختصارالبساطةبممتهى.

الأمةجسدنقولكما.جسدآيكؤنوالكىالكنيسةنىالقدسالروحبعملمعأيتحدون

مجردمنأسمىهوعنهنتكلممالكن.واحدوطنفىالمشتركةالحياةلمجمعهمالذينأى

وهو؟3ول3ء9أ!!دلا!ولفيهللطبيعةفائقأعملآهناكلأنبكثيرالواحدالوطنأعضاء

واحدجسدفىالأعضاءجمبعيوحدحينما،الكنبسةفىالسرائرىالقدصالروحعمل

إلىوالدخولبالإيمانيبدأوهو.للطبيعةفائقطبعأ--وهذا.الرأسهوالمسيحوبكون

نىويثبته،الجسدفىعضوأالأنسانيجعلالذىالمعموديةسرفىالمسيحجسدعضوية

.والاعتراتالتويةبعدودمهالربجسدمنبالتناولعضويتهفىويثبت،التثبيتسر

يجمعنا،واحدجسدفىفنحنالربجسدهوالذىالواحدالخبزفىنثترككلنا19ننا

للطبيعة.فائقةسرأءلريةوحدانيةالمسيحفى

المولودالالهىالجسدهوالصليبعلى"!لبالذىالمسيحيسوعالربجسدلكن.

بينمنقامالذىوهو،كلهالعالمحياةعنذبيحةفدمالذىوهو،مريمالعذرأءمن

نسجدالذىهوهذا.الآبيمينعنوجلسالسمواتإلىصعدالذىوهو،الأموات

الذىالجسدهوهذا.الأرضتحتوماالأرضعلىوماالسماءفىممنركبةكلباسمه

قوةيمنحناوسطنافىحاضرأوبكون،القدسالروحبفعلالمذبحعلىسرائريأيحل

النعمة.سبيلعلىلناالممنوحةالأبديةبالحياةالاتحادبمعنى،بالمسيحالالمحاد

رأسها.نفسهوالمسيحالعامبالمعنىالمسيحجسدهىالتىالكنيسةبينفرقهناك.

المسجودالخاصبجسدهومخلصاوإلهناربناالمسيحيسوعهوالذىنفسهالرأصوبين
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التجسد.لحظةمنذبالناصوتاللاهوتالمحادبسببله

وجسدالخاصالمسيحجسدبينواحدةجملةفىواحدةعبارةفىالفرقهومالكن

؟جسدههىالتىالكنيسةهوالذلىالمسيح

أنبمعنى.الكنيسةهواللىآالعالمج!دفىالرأسهوالحاصالمغجسدأنالفرق

.الرأسهوالذىالخاصالمسيحجسدفوتهالعامفالجسدالمسيحهورأسهاكلهاالكنيسة

هورأسهمالذينالمؤمنينجماعةهوالعاموالجسد،الكنيسةرأسهوالخاصالجسد.

مكانالجسدأن(أىآ!س!!ه)+دلاوالجسدالرأسبينخلطبحدثأحيانأ.المسيح

هوالخاصالمسيحجصد،ببساطةولكن-الأمورفتختلطالجسدمكانوالرأسالرأس

للكنبسةثىءكلفوقرأصأجعلرلا.":الرسولبولسمعلمنافيقولالرأسمكانفى

عننتكلمإنماوالكنيسةالمسيحعننتكلمفحينما.23(:اأف)،جسدههىالتى

العروسهوالعريسإننقولأناللائقكيرفمن.وعروسعريسعن،وجسدرأس

المسيحجسدنفسههوالمذبحعلىيكونالذىالمسحجسدإننقولأنلايليقهكذا

العريس.مكانالعروسبضعهذالأن،الكنبسةبمعنى

المسيح؟بدونالكنيسةعنأوالكنيسةبدونالمسبحعنيتكلمأنيسنطبعمن.

الأركوذكسية؟كنيستفاإيماقحسبسرالتناولفىعقيدتناماهى

ايمانحسب-الشكرصرأىالأفخارستياسرأوالمقدسالتناولسرفىعقيدقنا.

الخبزأعراضلمحتحقيقيأودمأحقيقيأجسدأنتناولهوأننا-الأرثوذكسيةالكنيسة

اللهالتقوىسرهوعظيم9للتقوىالذىالعظيمالسرالكنيسةتسفيهوهذا.والخمر

السيدسفمهاالتىالحقيقيةالخلاصذبيحةهىفهذه.(3:16تىا)!الجسدفىظهر

الأخير،العشاءالبعمبريسفيها،مباضرةصلبهقبلآلامهليلةفىلتلاميذهالمسيح

.السرىالعشاءآخرونوشقيها،الربانىالعشاءالآخرالبعض!ويسميها

%!!وللأ؟!؟"!يم!حم!،!ئم

؟"لذكىهذااصنعواي!8المسيحالسيدبقولالمقصودما

أ

رمزيأ.تذكارأ،وليسقائمتذكارحىألهالمقصودءعهي
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هذه":قاللذلك،الكأسفىحاضرأالمسيحدميكون،قداسصصلاةكلفى.

وانتهى،ضاعكتذكارليس،الجديدالعهدنعيثس.أبدمىالجديدالعهدهىالكأس

.!لذكرىشربتمكلماهذااصنعوا9:قاللذلك.ممتدقائمحىكتذكارولكن

(11:25كوا)

هل!اكلئمكلماث!نكم"ةوقالوضوحبكثرهذاالرسولبول!القدي!شرحوقد.

.(11:26كو1)،ببئأنالىالرببموتنخبرونالكأصهلهوثربتما!بز

لأنالرببموتئخبرفنحن...رمزىتذكارمجردولي!حىتذكار)نهنقوللذلك

المسحدمكانفإذا.وسطنافىبالفعلحاضرةتكونودمهالرببجسدالصليبذبيحة

نذكارهناكفليس،القداسفىحاضرأيكونالذىنفسههوالصليبعلى"سفكالذى

ماأننؤمنلأنناالكأسهذهمننشربعندماالرببهوتوئخبر...ذلكمنأقوى

نراهلمبمائخبرأنيمكنناولا.الخمرأعراضتحتحقيقىدمهوالكأسبداخل

همالرببموتيخبرون،والذينالقيامةشهودهمبالقيامةأخبروافالذين.ونختبره

هذهنختبرلأنناالثانىبمجيئهوأيضأوقيامتهالرببموتئخبرفنحنلذلك.مونهشهود

.المقدسالتناولسرفىحقيقيأاختبارأالأمور

:أقولمافىأنتماحكموا،للحكماءكما!قول):الرسولبول!القديسيقول.

فما.(01:15،16كوا)"المسيحدمشركةهىأليستنباركهاالتىالبركةكأس

؟هذأ-رمزأكانإن؟نباركهسوتالذى

لأن.كلكممنهااشربوا":وللاآلامهليلةنىلمكأسعلىالمسيحالسيدباركلثد.

مت)!الخطايالمغفرةكثيرينأجلمنيسفكالذىالجديدللعهدالذىثعىهوهذا

يقولأنيستطيعفمن،دمىهوهذايقولنفسهالربالسيدكانفإذا.(26:27،28

يغفرأنللرمزوكيف؟المسيحالسيدكلماتبصدقنؤمنألا؟فقطرمزهوهذاإن

هوهذا9:المسيحالسيدقالكماالحطايالمغفرةودمهالربجسدمننتناولفنحن؟الخطايا

.(26:28مت)"الحطايالمغفرةكثبرينأجلمنيسفكالذىالجديدللعهدالذىدمى

الكأسهذهوشربتمالخبزهذابهلتمكلمافإنكم":الرصولبولسالعديسيقول.

فاعليةأنالآيةهذهمننفهم،(11:26كو9)"يجىأنالىالرببموتتخبرون

عندماداخلناوفىكياننافىتسرىبهوتهالموتقنلالذىالمحىالمسيحموث

اكلمنأىإذآ9:ويقولكلامهبولسالقديسيكمللذلك.الدمهذامننتناول

ودمه"الربجسدفىمجرمأيكوناستحقاقبدونالربكأسشربأوالخبزهذا

ليسجسدأأوحقيقيأليسدمأهذاكانإنمجرمأيكونفكيف.(11:27كوا)

الخبزمنيأكلوهكذانفسهالإنسانليمتحنولكن":أيضأويقول...!أحقيقيأ
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لنفسهدينونةوبثربجملاستحقاقبدونوبشربيكلالذىلأنالكأسمنوبشرب

الربجسدكانإنمميزغيرأنهأى.(11:28،92كوا)"الربجسدمميزفير

!!؟تذكارىأورمزىشىءمجردهذاأنأمحقيقىجسدهوبالصينيةالذى

العهك؟الكبيربخميسالخميسلماذاءسمى

العظيم.الإفخارستياسربتأسيسكنيستهمععهدأصنعاليومهذافىالمسيحالسيدلةن.

."بدمىالجديد!لعهدهىالكأسهذه"؟قالالمسيحالسيدأنجميعأنعلموكما

بدمهوالذىالجديدالعهدبينالفرقهووهذا(11:25كو11و(22:02لوا

.حيواناتبدمكانالذىالقديموالعهد،المسيحالسيد

القديم8العهدفىالذبيحةني!

علىورشئهالذبيحةمندمأأخذ،والشعباللهبينالعهدالنيىموسىصنععندما.

محتوياتوعلىالعهدتابوتوعلىالمذبععلىرشه."العهددمهوهذا!:وقالالشعب

حيوانية،دماءبواسطةع!دأكان...وبنيههأرونعلىأيضأرشهكما،الاجتماعخيمة

الدمونصف،الطسوسفىووضعهالدمنصفموسىفأخذ":الخروجسفرفىجاء

بهتكلبمماكل:فقالوالثعبمسامعفىوقرأالعهدكتابوأخذ.المذبحعلىرشه

العهددمهوذا:وقالالشعبعلىورشالدمموسىوأخذ.لهونسمعنفعلىالرب

.(8-42:6خر)لماالأقوالهذهجميععلىمعكمالربقطعهالذى

الذىالوقتذلكحتىالنيىموسىكتبهاالتىالأسفارهويكونقدالعهدكتاب"

نأالممكنمنأو.الخروجسفرمنوجزءالتكوينسفرأى،الواقعةتلكفبهحدثت

.الخروجسفرفىالمذكورةالعشرالوصايابهالمقصوديكون

وتد.العشرالوصاياأهمهامنوصاياوبتضمن،وشعبهاللهبينعهدهوالقديمفالعهد

.وبطيعوايسمعواأنتعهدواوهملشعبهاللهأعطاها

أخذ...الذبيحةدمبوايطةوثقتفقد،موثقةوشعبهاللهنجينالعلاقةتكونلكى.

:وقالالشدبعلىرضهالآخرالدمونصف،المذبحعلىورشهالدمنصفالنبىموسى

.(24:8خر)"الأقوالهذهجميععلىمعكمالربقطعهالذىالعهددآهوذا9

الجد!د4العهدفىالمذبيحةملا

مجردكانالنبىموصىيواسطةحدثالذىأننجدالجديدالعهدعننتحدثعندما.

قيل:مثلماالقديمالعهدفى"تقدمكانتالتىالحيواناتدممننجدلأ،الجديدللعهدرمز
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أ!بح،(ه:42خر)"الثيرانمنللربسلامةذبائحوذبح!وامحرقاتفأ!عدواا

الجديدالعهدهوالمسيحدمأننؤمنكمسيح!نوكلنا.المسيحبلمهوالجديدالعهد

وقيامته.المسيحالسيدبصلبآمنواالذينالمخلصينالمفديينوشعبهاللهبينالذى

نإ!:قالالمسيحالسيدلأناللهوصايابتنفيذالتزامأيتضمنالعهددمأننفهمأنلابد

يحبنى!الذىفهووبحفظهاوصاياىعندهالذى...وص!اياىفاحفظوألمحبوننىكنتم

وصايابتنفيذبالالتزاموثيقأارتباطأيرتبطالعهددمفإنلذلك.(1:51،12،يو)

المسيح.السيد

الذىالدمنفس.*!ليلةفىلتلاميدلمجلبدالعهدثمبنفسهالمسبحالسبدسلمل!د.

العهد،خميسيوملتلاميذهالمسيحالسيدسقمهالذىنفسههو،الصليبعلى"سفك

وشعبه.اللهبينالذىالعهدهوهذالأن(العهدخميس)ئسمىلذلك

أنأيضأسلمتكمماالربمنتسلمتلأتنى":الرصولبولسمعلمنايقوللذلك.

وقالى:فكسروشكرخبزأأخذ(والصلبللآلامافيهاأسلمالتىالليلةفىيسوعالرب

أيضأالكأسكذلك.لذكرىهذااصنعوالأجلكمالمكسورجسدىهوهذاكلواخذوا

شربتمكلماهذااصنعوابدمىالجديدالعهدهىالكأسهذه:قاثلآتعشوابعدما

نأإلىالرببموتتخبرونالكأسهدهوشربتمالخبزهذااكلتمكلمافإنكم.لذكرى

يتكلملمالمسيحالسيدأنالنصهذافىالملاحظمن.(26-11:23كوا)!يجئ

هذه9لوقامعلفاإنجيلفىوردمانفسوهذا،بال!سالدمربطلكنه،فقطالدمعن

الدمهذايقللم.(2.:22لوا!عنكمويسفكالذىبدمىالجديدالعهدهىالكأس

بل،الفارغةالكأسيقصدلابالطبع..."الكأسهذه":قاللكن،الجدبدالعهدهو

دمه.بهاالتىال!س

"سفكالذىالمسيعدمهوالجديدالعهدأنالبروتستانتيذعىكماأحديظنولئلا.

،القداسفىالأرثوذكسعقيقولالذىللدمدامحىولا،فقطالصليببيوممحدودأ

هذه!:قالبل"الجديدالعهدهوالدمهذا":المسيحالسيديقللم:هذاعلىردأنقول

ليسلكن...النقديسبكأسالجديدالعهدربط،وبذلكالجديدالعهدهىال!س

دمهوفالأساس!بدمىالجديدالعهدهىال!سهذهدبلوحدهاالفاركةالكأس

الصليب.علىالكبيرةالجمعةيومالمسفوكنفسههووالذىال!سفىالذىالمسحالسيد

الكأسيكونفكيف(الشكرسر)الإفخارستياب!سمرتبطالجديدالعهدكانفإذا.

كأسفىحقيقىدمفيهايوجدلاكنيسةأىإن...!؟حقيقيأتذكارأوليسفقطرمزآ

حقيقى.بوضعالجديدالربعهدفيهايكونلا،الإفخارستيا

الأبدية4والحياةالخلاصعهدمي
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:وقالوبينهبينناالذىالعهدأنهباعتبارالإفخارستياسرالمسيحالسيدأعالانالقد.

فتعنىبالدموثيقةيكتبكمن.(2.:22لوا"بدمىالجدبدالعهدهىال!سهذه9

دمأ،إبليسسلطانكليقهرأنقادرأدمأ،إلهيأدمأهذاكانإذاخاصة،ينفضلاعهدآ

.الحياةيعطىأنقادرأدمأ،خطيئةكلمنيطهرأنتادرآ

المانحا!سد،للحىالجسدهوهلاأنالثل!ص!المحىالجسدمحنثعكلملنلك.

المسيحةالسيدقالففد...للخليقةالحياةمصدرباللاهوتمتحدلأنهللحياة

.(11:25يو)"فسيحياماتولوبىآمنمنوالحياةألقيامةهوأنا"-

.(6:57يو)"بىيحيانهوجملنىفمن9-

.(6:54يو)أالأخيراليومفىاقيمهوأناأبديةحياةفلهدمىوشربجسدىيكلمن!-

.(6:56يو)!فيهوأنافىيثبتدمىوشربجسدىجملمن!-

منالمتناولوشربفإكل...الأبديةبالحياةاتحادهوودمهالربجسدمنفالتناول

.-ءالأبديةبالحياةفيتحد،واعتراتتوبةبعد...لاثقاستعدادبعدالمحييةالذبيحة

القيامة.جسدوشتحق،الأخيراليومنىالقيامةنعمةوش!تحقيؤهلوبذلك

؟يومكلالمذبحتمحررعلىالصليبذبيحةهل

بعدهاالصليبذبيحةتمتدل!.نمتدلكنها،ك!كررلاواحدةهىالصليبذبيحة.

آلامهليلةفىودمهجسدهقدمالمسيحالسيدأنبدليل،أيضأقبلهاامندتبل،فقط

لأنالزمانعبرتمتدأنالممكنمن(الشكرسر)الإفخارستيافذبيحة.!لبهتبلبنفسه

لناووضع):الإلهىالقداصفىعنهنقولوالمكانالزمانفوقإلهىوسرفائقسرهذا

.(3:16تىا)!التقوىسرهوعظيم"(للتقوىالذىالسرالعظيمهذا

يومكلنقدمنحنألسنا):(م704)347-الفمفمىيوحناالقديسوبقول.

هىيومكلنقدمهاالتىالنيبحةوهلى..مونهنذكارنصنعيلكننا،نقدمنطم؟فرابين

الآننقدمولا،بعيثهواحدأحملآنقدمدائمألأننا.واحلآمرةكذملأنه!رلاواحلة

هلأو.واحدةهىافنلاللي!حة.دائمأنفسهالحملبل،آخرخروفأوكدأخروفأ

فىواحدالمسيحلأن،حاشا؟كثيرةمحلاتفىئقدمالذبيحةلأن،كثيرونالمسحاء

جسدأيزالولامتعددةأماكنفىئقدمأنهوكما.واحدجسدبكليتههناوهومكانكل

()01(واحدةأيضأهىالذبيحةهكذاكثيرةأجسادألاواحدأ

مثلآ،الإسكندربةفىكنيسةفىوقربانأالقاهرةفىكنيسةفىقربانأنقدمعندما.

.17مقالة،العبرانونعلىالفمذيىبوحناللقلبىعظاتمن(11
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وأ،أخرىذبيحةوتلكذبيحةهذهأنمعناهليسفهذا،هناكوقداسأهناقداسأونعملى

اللهحمل)هوالذىواحدومسيحواحدحملإنهبل،آخرحملوذاكحملهذاأن

.(92:ايو)!العالمخطبةيرفعالذى

أوفيكبمحرقاتبيتكإلىأدخل!:القديمالعهدذبيحةعنالمزمورتكقملقد.

ولكن،الجمعبصيغةوالمحرقاتالذبائحعنيتكلمهنافهوأ66:13مز)."نذورى

ذكرإذتعبيرهفىجدأدقيقأكانمصرفىالجديدالعهدذبيحةعنالنبىإشعياءتنبأعندما

مصرأرضوسطفىللربمذبحيكوناليومذلكفى":المفردبصيغةذبيحةأنها

فئعرت...مصرأرضفىالجنودلربوشهادةعلامةفيكون.تخمهاعندللربوعمود

وتقلمة،فيمحةوبقدمون،اليومذلكفىالربالمصربونوبعرفمصرفىالرب

.(12-91:91إيش)"بهو"يوفوننذرأللربوينذرون

(أسيوطفىبالمحرقالشهيرالعذراءدير)أى!مصرأرضوسط)بعبارةالمقصود-

مذبحأو!اريسوعالربعليهجلسالذىالحجروجثمصرأرضوسطيقعحيث

حدودعلىمارمرقسكرسىهو(تخمهاعندللربعمود)بعبارةوالمفصود،للرب

بالإسكندرية.الثسماليةالتخوم،مصر

واحدة،ذبيحةيقدمونسوفإنهموبقولكلهمصرشعبعنيتكلمأنهالعجيبومن

ذبيحةوليس،ذبائحيقدمونإنهميفولالناسملايينعنيتكلمعندماالمنطقومن

أالربالمصريونيعرف،:قولههوا!معبصيفةيتكلمأفههنمايؤكدوالذى...واحدة

كنعانبلغةتتكلممدنخمسمصرأرضفىيكوناليومذلكفى":أيضأرقوله

الشمسمدينة.(91:18إش)"الش!مسمدينةلإحداهايقالالجنودلربولمحلف

فىمصرحأيكنلملأنه،الجديدالعهدعنهنايتكلمفهو،)هليوبوليس(هىالتى

خيمةفىموصىأتامهالذىالمذبحعنخارجأللربمذبحهناكيكونأنالفديمالعهد

اختارهالذىالمكانفىسليمانهبكلفىأورشليمفىذلكبعداستقرئم،الاجتماع

.(12:18أخاانظر)ايبوسىأرنانبيدرفىالنبىلداودالرب

ذبائح،أيةتقديمالقديمالعهدلثريعةالتابعوناليهوديستطيعلاالآنحتىولذلك.

حجرعلىحجرفيهئتركلموالهيكل...زالأيضأوالمذبح،وزالفدمقدالهيكللأق

عناشعياءنبوةاليهودفهمولو...للربذبيحةأىيقدمواأنيمكنهمفلا...ينقضلم

هيكلعلىقاصرةتصبحلمالعبادةأنلعرفوا،مصرأرضوسطفىللربمذبحإقامة

.مكانكلفىمتاحةوتكونتنتشرسوفلكنها(سليمانهيكل)اليهود

آباؤنا":قائلةسألتهعندماالسامريةالمرأةمعالمسيحالسيدحديثفىهذاونرى.

يسجدأنينبغىالذىالموضعأورشليمفىإنتقولونوأنتمالجبلهذافىسجدوا

*ا



هذافىلاساعةتأتىإنهصدقينىامرأةيا":يسوعلهاقال،(4:02يو)!!أفيه

نحنأما.تعلمونليتملماتسجدونأنتم.للآبتسجدونأورشليم.فىولاالجبل

حينالآنوهىساعةتأتىولكن.اليهودمنهوالخلاصلأن.نعلملمافنسجد

هؤلاءمثلطالبالآبلأن.بالروءوالحقللآبيسجدونالحقيقبونالساجدون

دامتما،العالملىمكانأىفىتقدمالعبادةفأصبحت.(23-4:12يو)!لمهالساجدبن

.الآنعنهانتحدثالتى-الإف!خارشيا-الخلاصذببحةوئقدم،المسيحالسيدباسمئقدم

لذبيحةامتدادوهى،واحدةذبيحةهىالأرثوذكسيةالمذابحعلىالتىالذبيحةإذأ

.والمكانللزمانالفائقةالالهيةالصليب

!؟!(!!!،"-،جآلأخ!به!-"يزل!!!،

الارثوذكسية؟الكنيسةفىسرالإفخارستي!ام!نةما*هى

ال!كنيسةفىمركزالخلاصهوسرالإفخارستيا.

.العمادبعدالطفلهذابمناولةنقوم،طفلأنعمدعندما،المعموديةصرففى-

.القداسنهايةفىيتناولنجعلهئم،بالميرونالمعمدبرشمنقوم،الميرونسروفى-

بسلطانخطاياهمنيحالللكىللاعترافالشخصيحفر،الاعترافسرفىوأيضأ-

المقدسة.الأسرارمنللتناوليتقدمأنوشتحق،الكاهنالأبفممنالقدسالروح

الألهىالقداسأثناءذلكيكون،للقسيسيةشماسأنرسمعندما،الكهنوتيروفى-

الخطاياكفرانموهبةنفخةو؟خذ،ئفسهالقداسهذافىودمهالربجسدوشناول

الميسح.السيددممنالأسقفتناولبعدالأسقفالأبفممنبالروح

بلفافةالعروسانوبتناول،القداسوب!باكربخوررفعبيىيتمالزواجسركانوأيضة-

الهيكل.بابأمامالبركةوينالون،القداسنهايةفىالأسرارتوزيععندواحدة

باكربخوررفعبينالصومختامجمعةيوميكونالمرضىمسحةسربعملنقوموعندما-

يستطيعحتىالمريضشفاءالربمنونطلبنصلىالمنزلفىبهقمناوإن،والقداس

يناولهأنالممكنمن،ذلكيستطعلم!اذا.الشعبمعوالتناولالكنيسةإلىالذهاب

.المنزلفىالكاهنالأب

عندمالذلك،(الإفخارستياسر)الشكرسرهومركزهاالسبعةالكنيسةأسرارفكل

عملمركزهوالمذبحأنيؤكدلكىوذلك،بالبخورالمذبعحوليدورالكاهنيبخر

الكنيسة.فىالصليبذبيحةحضوروهو،الخلاص
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ا!!*!جمح!!3ل!4لاور؟!ور،،3

ودمه؟الربجسدمقيهوذاتناولهل

الإلخارسنيا.منأى،الجلبدالعهدمحثاءمنبهوذابتاوللم.

الذىيدهوذا":الربانىالعشاءليلةفىفقال،سيسلمهيهوذاأنيعلميسوعكانلقد

...ودمهجسدهيعطيهمأنقبلوذلك.(2ا:22لوا1المائدةعلىمعىهىيسلمى

اللفمةأناأغمسالذىذاكهوي!سوعأجاب":الأمرهذاعنيوحناإنجيلنىوجاء

أعطاه.(13:62يو)"الإسخريوطىسمعانليهوذاوأعطاهااللقمةفغمس،وأعطيه

أخذلمافذاك!الربعشاءمنوليساليهودىالعشاءفصعمناللقمةالمسحالسيد

اللهوتمجدالإنسانابنتمجدالآنيسوعقالخرجفلما.ليلأوكانللوقتخرجاللقمة

القديسورانجيلمتىالقدي!إنجيلأنملاحظةوبنبغى.(13:03،31يو)"فيه

للتلاميذ.ودمهجسدهالسيديمنحأنقبليهوذاخيانةعنالربحديثذكراقدمرقس

يوحناإلقاءذكرمثلماللأحداثالزمنىبالترتيبيلنزملافهولوقاالقديسإنجيلأما

.الأردننهرفىالمسيحللسيدعمادهيذكرأنقبلالسجنفىالمعمدان

منيناولأنيستحقلايهوذالأن،القداسيصنعذلكبعدالمسيحالسيدبدأثم.

ودمهجسدهمنالتناولعنالمبكرالمسيححديثسياقفىلذلك.ودمهالربجسد

.(6:07يو)أشيطانمنكموواحدعثرالاثنىاخترتكمأناأنىأليسيسوعأجابهم9

جسدىأعطيكمسوف،لىالتىالخاصةوأشمجسدىعنأتكلمإننى:يقولوكأنه

الوعد.هذاالربحققوقد،يأخذهأنيمكنلامنبمواحدولكن

!+!ط2!ايمطمغ!،.لم!إ،/لا3-):*!ا3"!3-+لإ!ح!؟

؟الكبيرةلجمعةافىأمالعهدخميسيومهل؟الخلاصتممتى

وقد،العطيمةالجمعةبومالصلببمحلىالمغالسبدضلبصينماتماورص.

الخميسيومالصليبذبيحةلحضورتفسيرهفىالنيصىكريغوريوسالقديسذلكشرح

الزمن-فوقسلطانهاللهلأن-منظورةغيروبصورةبهينطقلابسرولكن-..الكبير

يومالسرىالعشاءفىسريةبصورةحاضرةتكون،الصليبذبيحةيجعلأناستطاع

كلفىحاضرةتكونالذبيحةنفسيجعلالزمنفوقالذىالسلطانوبنف!س.الخميس



الدهر.انقضاءإلىالأيامكلمعكمأناها"وعدهويتحقق،الأياممدىعلىقداس

.(28:02مت)اآكا

فقط،للهالاعترا!يهـفىهل

وبينبينهفقطصلاتهفىأو،سرةفىالشخصيعترتلالماذاالبروتستانتيقول.

الرسل:أعمالسفرمنالأول:المقدسالكتابمننضانلديناذلكعلىوللرد؟الله

،(91:18أع)"بأفعالهمومخبرينمقرئنيأتونآمنواالذينمنكئيرونكانأ

يع)!بالزلاتلبعضبعضكماعترفوادا:الرسوليعفوبرسالةمنالثانىوالنص

الكنيسة+قسوسهم"لبعض9و،المريضهو!بعضكم":بوالمقصود-(5:61

وعادلأمينفهوبخطايانااعترفناإن":الأولىرصالنهفى!لرصولىبوحنا!قولولللك.

اعترفناإن!نعبارة.(9:ايوا)"إثمكلمنوبطهرناخطايانالنايغفرحتى

تردلملأنهنفسهوبينبينهالانسانيعترتأنمجردهنابهاالمقصودليس!بخطايانا

وردتبينما،سرهفىالانسانيعترفبأنتقولواحدةآيةالمفدسالكتابفىإطلاقأ

العهدنىالانسانكانوهكذا...الكاهنأماميتمالاعترافأنعلىتدلآياتعدة

كانتإنبخطيتهاتعترفكانتأحيانأأيضأالجماعةبل،بخطاياهيعترفأيضأالقديم

جمالمحية.خطية

ويتركهابهائفرومنينجحلاخطاياهيكتممن":الأمثالسفرفىنصيحةوردتل!د.

لالكىبهائقر:قالبل،سرهفىيعترتأنههنايذكرفلم.(28:13أ!)"ئرحم

ويعترفيذكرهابأنالاعترافئمارسأى،بالكلامبالإنصاحهوالأقرارلأن،يكتمها

أنأيضأينبغىولكن،الخطيةيتركأنهيكفىلاإذأ...،ئرحمويتركهابهائقرمن9بها

بها؟يعترت

:4سيراخ)"بخطاياكتعترتأنتستحىلا9:سيراخبنيشوعسفرفىوجاء.

القانونيةالأسفارمنسيراخبنيشوعسفرأنالبروتسثانتمنالبعضيعتبر.(3ا

...النافعالنعليممننوعأيحملالسفرهذاأنإنكارمنهمأحديستطيعلالكن،الئانية

يعش!كانالذىالجوعلىيدلهذاف!ن!بخطاياكتعترفأنتستحىلاياةقولهفعند

الأسفاربهذهالبروتستانتاعترفسواء،العبارةهذهكتبعندماسيراخبنبشوعفيه

بيثوعالمحيطالمحوهوهذاكانالأحوالكلفىلكن،ثانيةأوأولىفانونيةأشارأنها

السفر.لهذاكتابتهوقتالديئيةالحياةفىسيراخبن

ثع!\



القدي!؟العهدفىاعتراتيوجدكاقهل

رأسعلىيدهوبضعبذبيحةيأتىفإنه،ماإنسانأخطأإنالفديمالعهدفىكان.

الدمويرشويذبحهاالذبيحةالكاهنفيأخذ،،الكاهنأمامبخطاياهوبعترتالذبيحة

خاطئة.نفسعنعوضأبريئةنفستموتوهكذا،الخطيةعنويكفر

وفى(16:21)،(5،6:)5،(33،35:)4اللاولينسفرفىمثلأنجدهماهذا

.(92:01)الخروجسفروفى(7-5:5)العددسفر

يخطئ،عندماإصرائيلبنىمنإنسانأىيفعلهأنيجبعمااللاوينسفرويتكلم.

عنهوبكفر...خطيةذبيحةوبذبحهاالحطيةذبيحةرأسعلىيدهو!ح":نيقول

فىئذنبكانفإن"،(4:33،35لاا"عنهفئصفحأخطأالتىخطيتهمنالكاهن

أخطأالتىخطيتهعنلاثمهبذبيحةالربإلىويأتىبهأخطأقدبمايقرهذهمنشىء

علىيدهيضعإذأ،(5:5،6لاا1خطينهمنالكاهنعنهفبكفرخطيةذبيحة...بها

الكاهن.عنهويكفر،بهأخطبماوقر،الذبيحةرأس

رجلعملإذااسرائيللبنىقل:تائلآموسىالربكلمة:أيضأالعددبسفروجاء.

النفس.تلكأذنبتفقد،بالربخيانةوخانالإنسانخطاياجميعمنشيئأامرأةأو

وتدفعهخمسهعليهوتزد.بعينهبهأذنبثماوترد.عملتالتىبخطيتهافلتقر

بالخطية.الإقراروجودمنفلابدوهكذا.(7-5:5عد)أإليهأذنبتللذى

الاقرارأى،بهاوالاقرار،الذبيحةتقديمأثناءبالخطيةالاعتراففكرةتظهرهناومن

الذبيحةرأسعلىيدهيضعالانسانفكان.سرهفىالشخصيعترفأنوليسالعلنى

الذبيحة.ويقدمخطاياهإلىالكاهنوششمعء،بخطاياهوبعترف

بكلمحلبههـيعراسالنبسرأسمحلىيديههرونهـ!ضع":اللاوبينسفريقول.

!لتبسرأصمحلىومحعلها!اياهمكلمعسبلا!هموكلاسرائيلبنىفثوب

.مقفرةأرضإلىذنوبهمكلعليهالنيسلبحمل.البربةإلىيلاقيهمنبيدويرسله

.(16:12،22لاا"البريةفىالتيعىفيطلق

وكان،بالاعترأفيقنرنالذبائحتقديمكانالقديمالعهدضرائعنىأنهنرىوهكذا

بلفقطذلكليس.الذبيحةإلىمنهالخطيةفتنتقلالذبيحةرأسعلىيدهالانسانيضع

العمومية.الشعبذبيحةرأسعلىالشعبخطايابكلالكهنةرئيسويقر

!ي9



فىئطلقوالآخر،ئذبحأحدهماكان؟اثنانفلماذا،الكفارةيومفىتيسانهناكوكان.

قيامته.إلىيثيروالآخر،المسيحموتإلىيشيرئذبحكانالذىالتي!لأنوذلك،البرية

السيد...الثانىألي!7منلأبدكانلذلك،يقومالأولالتيسنذبحأنبعدالمحالفمن

حين.كلفينايئ!فعالآبأمامقائمفهو،السمواتإلىوصعدالأمواتم!نقامالمسح

كفارةوهو.البارالمسبحيسوعالآبعندضفيعفلناأحدأخطأوإن!:يقوللذلك

وينتهىوئذبحبتيسيؤتىبأنيكونلأالقديمالعهدفىفالرمز.(2،ا:2يوا)!لحطابانا

؟الآبأمامفبنايشفعالأمواتمنوقائمحىالربأنإلىنرمزالتىالحياةأينلأنه،الأمر

منأخذعندماكرمىبنعخانقصة،أيضأالقديمالعهدقىالاعترافعندكرومما.

لهواعترتاسرائيلإلهللربمجدأالآنأعطابنىيا!:نونبنيشوعلهقال،ا!رام

نأمنهطلبوهكذا.(7:91يش)،عنىتخفلا.عملتماذاالآنوأخبرنى

.يشوعدإخبارفملهبماللربيعترت

أيضأالرب":ناثانلهقال،النبىناثانأمامبخطيئتهالملكداودكااعترتحينماكذلكة

.(12:13صم2)!تموتلاخطيتكعنكنقلقد

القديم.العهدفىموجودةكانتالاعتراتممارسةأنيتضحذكرنا.ماكلمن

!ص2!!،!006ضىدس3بصرإلملمء!:كا!تمخيم!أ

؟"الاوضهع!لمحهأبألكمعواتكل!"4المسيحالسيكقالهاافالعبارةمعنىما

لتلاميذهالمسيحالسيدقالهاالتىالآيةخطأمفسرينبالكهنوتالبروتستانتيعترفلا.

فىالذىواحدأباكملأنالأرضعلىأبألكمتدعواولا!:عشرالاثنىالرسل

.(23:9مت)"السموات

ا!موعيسوعخاطبحينئذ9:مىمعلمناانجيلمنكاملةالفقرةهذهمعألنقرأ.

نألكمقالوامافكل.والفريسيونالكتبةجلسموصىكرسىعلى:قائلآوتلاميك

ولايقولونلأنهمتعملوالاأعمالهمحسبولكن.وافعلوهفاحفظوهتحفظوه

والتحيات.المجايمفىالأولىوالمجالس.الولائمفيالأولالمتكأويحبون...يفعلون

لأنسيدىئذعوافلاأنتموأما.سيدىسيدىالناسيدعوهموأن.الأسواقفى

(باكملأنالأرضعلىأبألكمتدعواولا.إخوةجميعأوأنتمابلسيحواحدمعلمكم

وبهبركم.المسيحواحدمعلمكملأنمعلمينتدعواولا.السمواتفىالذىواحد

.(12ا-:23مت!"يرتفعنفسهيضعومنيتضعنفسهيرفعفمن.لكمخادمأيكون
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لمحفظوهأنلكمقالوامافكلا:الجموعإلىموجههناالمسيحالسيدكلاممنجزء

:المكتوبمنواضحهوكماالرسلللآباءمخصصآخروجزء!وافعلوافاحفظوه

ئذكوافلا9:(الرسلأى)للتلاعيذقاللذلك،وتلاميذهالجموعيسوجخاطبأ

يدعوهمبأنالناسيطالبواأنعنينهاهمأنهذلكفمعنى"معلمينتدغواولا...سيدى

يدعوهموأنالأسواقفىالتحيات...يحبون!والفريس!ننالكتةإنيقوللأنه.سيدى

نفسهيرفعفمن.لكمخا!مأيكونوكبركم":لهميقوللذلكاسيدىسيدىالناس

تدعوافلا"!بارة.الكبرياءالمسعالسيديحاربفهنا.!يرتفعنفسهيضعومنيتضع

ولاالآخرمنينبعفالاحترام،أسيدنا"يدعوكمأنالناستطالبوالاأى"سيدى

.هكذايدعوكمأنأحدأتلزموافلا"معلمينتدعوالا!عبارةفىوهكذا...عليهئفرض

فوضع):بقولعندمانفسهالمفدسالكابكلاممعمننضا!مهلاهللكن.

ذلكوبعد.!اتثم.معلمنثالثأ.أنبياءثانيأ.رسلأأولأالكنيسةفىأناسأالله

فىاللهأقامإذأ.(13:28كو1)"ألسنةوأنواع.تدابيرأعوانأ.شفاءمواهب

أعطاهماللهلكنمعلمينيدعوهبمأنالناسمنيطلبونلافهم...معلمينالكنيسة

فبالنسبةأنبوة.لناالمعطاةالنعمةبحسبمختلفةمواهبلناولكعن":يقوللذلك..هذا

المدبر.فبسخاءالمعطى.الوعظففىالواعظأم.التعليمففىالمعلمأم.الإيمانإلى

نأالبحضأطىرهو":وأيضأ.(8-21:6رو)"فبسرورالراحم.فباجتهاد

:4أف)،ومعلمينرعاةوالبعض.مبثرينوالبعض.أنبياءوالبعض.رسلآيكونوا

معلمأأحدذعىإنخطأيوجدفلا،معلمينيكونواأنالبعضاللهأعطىفقد.(اا

مدركأبنلكالناسيطالببأنينبفىلاولكن!!!اللقبهذا!طاهقدنفسهاللهلأن

كثيرينمعلمينتكونوالا9:الرسوليعقوبقالولمذلك.الحقيقىالمعلمهوالمسيحأن

بللىليستعليمى):قالتوأضعهفىنفسهالمسيحوالسيد.!ا:3يع)أإخوتىيا

.(7:61يو)"أرسلنىللذى

عنيكلمهمكاق،سيدىلاندموا!:لتلامبذهيلسيحالسيدقالعندماولكن.

أنالايقولالراعىيتكلمفعندما...هكذايدعوهمبأنالناسيطالبيوالاوأن،التواضع

الجميع.خادمهوبل،يستحقلاأنهداخلهفىيشعرأنيجبلأنه،سيدكم

فىمحترممقاملهفعلآوالجد،آباءأبلأنه(سيدىيا):للجديقولونالصعيدفى.

.باتضاعالآخرينمعيتعاملأنيجبولكن،الأسرة

أولادكوسطفىأخأكن):دائمأالنصيحةهذهالثالثش!نوثهالباباقداسهويقول.

تتعظم.فلا(إخوتكوسطفىوابنأ
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هناالكلامالربخصصفقدأالأرضعلىأبألكمندعوالاا:قولهعنأما.

؟7ءهكااء+!هولآباءرؤساءهموالبطاركة،البطاركةبمنزلةهمالذينالرسيلللاباء

-عشيرة-أسرة)تعنى(باتريا)"8"+"+فكلمة(لأمةأب)تعنىالتى(باتريارشيس)

الأرضعلىأبوةهناكلير،(رئيس)بمعنى(أرشى)،*م!هوكلمة(أمة-شعب

تدعوالا":الرسلللآباءالمسيحالسيدقاللذلكالآباءأبفهوالبطريركأبوةتعلو

الآباءأنتملأنكم،الأرضعلىلأحدكأبناءأنفسكمتنسبواولا"الأرضعلىأبألكم

منكم.متدرجةتأتىذلكبعدأبوةيكلالكنيسةفى

الأيمانفىالصريحالابنتيموثاوسالى9:تيموثاوسلتلميذهيقولالرسولفبول!.

هذه)وكذلك.(2:انىا)،ربنابسوعوالمسيحألينااللهمنوسلامورحمةنعمة

يدعوأيضأوهكذا...(18:اتىا)أالاهاأستودعكتيموئاوسالاينأيها:الوصية

.(4:انى)"المشتركالإيمانحسبالصريحالابنتيطسإلى9تيطس

ولابالسلطةتفتخروالاأى،معلمينتدعواولاسيدىتدعوالاالمسيحالسيدفال.

...جميلشىءالأبوةلأن،آباءتدعوالالهميقللمللأبوةبالنسبةلكن،بالتعليم

نطلأنه!:بقولهأبوهمأثهفيذكرهمكورنثوسأهلإلىالرسولبولسيتحدثلذلك

فىولدتكمأنالأنى،كثيرونآباءلي!لكنالمسيحفىالمرشدينمنربواتلكمكان

لكم:لهميقولفهوآلافعشرةالربوة+(4:15كو1)"بالإنجيليسوعالمسيح

المسيحفىولدهمالذىهولأنه،كثيرونآباءليسلكنالمرشدينمنالآلافعشرات

يتصورأنإلىأيضأبكمأتمخضالذينأولادىيا9:أيضأللمؤمنينوبقول.بالإنجيل

فىوبعانىيتألمفهو،المرأةتلدعندمايحدثفالمخاض.(4:91غل)!فيكم-المسيع

المسيحصورةتتضحأنالىأى،فيهمالمسيحيتصورحتىالمستمرةورعايتهمخدمتهم

.الرسولبولىبهبشرهمالذىبالإيمانالمعموديةفىالمسيحلبسواأنبعد،فيهمبقوة

ذإ،كثيرأ،الأولادأ-علا)وكلمة،أولادىيا،كلمةالرسولبوحنااسنخموأيضأ.

الآبعنديثفيعفلناأحدأخطأوإن.تخطئوالالكىهذاإليكماكتبأولإدىيا!:قال

ولابالكلامنحبلاأولادىيا9:أيضأيقال.(ا:2يوا)"البارالمسيحيسوع

رصالتهفى!الأولادأيها)كلمةوكرر.(3:18يوأ)!والحقبالعملبلباللسان

.(2:13،18،28،3:7،5:12يوا):مراتعدةالأولى

يدعوالاأنالبروتشانتيستطيعوهل؟الكنيسةفىالأبوةيحاربأنيستطيعفمن.

يوجدكانإنالعالمأنحاءجميعفىالبروتستانتفلنسأل،أبى()ياالجسديينآباءهم

،(أبىيا):الجسدىلأبيهيقولكانفإن!!أبى()يا:لأبيهيقوللاواحدشخصفيهم
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:تقولالتىالآيةحينئذيطبقونوكيف؟!أبىيا):الروحىالأبيدعوأنكثيرافهل

؟"الأرضعلىأبألكمتدعوالأ"

الرياسةوتكونابنأونعطىولدلنايولدلأنها:الربكقولأبأالمسيحالسيدذعىلقد.

.(9:6إش)"السلامرئي!أبديأأبأقديرأإلهأمشيرآعجيبأاسمهويدعىككهعلى

أبوةمنمستمدةأبوةهىالكهتةوأبوة،لنابالنسبةقطعأمفهومشىءالمسيحالسيدأبوة

المسيح.السيد
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متنومجةأسئلة

يعنى-المسيحالسيدعماديوم+حمامةبهيئةالقدس!ورالروحهل-ا

لخسد؟قدالقدسالىأق

يجزيه؟أقللشيطاقالمسيحالسيدسمحلماذا-2

؟الغرببلادلهعض!أالمنتشرةالثالوتأيقونلاصحةعقماذا3-

اثوعك؟أولادهممق-4

العليقة؟فى!رلموسىالذ!مق5-

؟لضديدأقيامتهمقيومأأريعينبعدالمسيحالسيدصعدلماذا6-

السيدصعودصهأيامعشرةبعكالتلاميذعد!القدسحلآلمحم!لماذا7-

؟لخديدأالمم!يح

رسلهليكونوابالتحديدعشرتلميذأاثنىالمسيحاختارالسيدلماذا8-

عشر؟الالئنى

الله؟مجدملءيرىأقالإنسانهيستطيعومتىهل9-

فىالعذراءالسيدةلطلباستجابلماغيرمشيئتهالمصيحالسيدهل.ا.

خمر؟إلمحهاثاءبتحويللجليلاقاناعرصه
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تجسد؟قدالقدسالروعأقلمنىحمامةد!نةالقدسظهورالروءهل

قدالقدسالروحأنمعناهحمامةمثلجسميةبهيئةالقدسالروحظهوريكنلم.

ثىءالظهـورإنيل.اللهكلمةلمجسدمثلماينجسدلأالقدسالروحلأن،تجسئد

يكونأندونالقديمالعهدفىمرارآظهرقداللهكلمةفالمسيح.آخبرشىءوالتجسد

.الاطلاقعلىتجسدأذلك

عندلابراهيمملاكينمعالمسيحالسيدظهورالمثالسبيلعلىنذكرالمقامهذاوفى.

الموعدالربوأعطاه.إديهودعاهمعهإبراهبموتكلبم.رجالثلاثةهبئةفىممرابلوطات

الملاكانذهببينماالربالسيدمعإبراهيمسارثم.الظهورمنعامبعدإسحقبميلاد

لشربالنسبةيفعلهأنمزمعأكانعماإبراهيممعالربوتحدث،وعمورةصدومإلى

.(18،91تك)جدأتزايدقدكانالذىوعمورةسدوم

هيئةفىلهظهرإذ،يبوقمخاضةعندالآباءأك!ليعقوبالربظهورأيضأونذكر.

ودعا.جديدأاسمأوأعطاهانهايةفىوباركه.الفجرطلوعإلىوصارعه،إنسان

."نفسىونجيتلوجهوجهأاللهنظرتلأنى9:قائلأف!نيئيلالمكانذلكاسميعقوب

03(:32)تك

مثلجسميةبهيئةفقطالربظهربلالأطلاقعلىتجسدآالظهوراتهذهتكنلم"

حفيقيةبشريةطبيعةأخذفقد،مريمالعذراءبطنفىحلحينماولكنهمثلأ.انسان

تغيير.ولااختلاطبغيرلاهوتهمعتامةحقيقيةوحدةفىوجعلهاخطيةبلاكاملة

جسدأ،خطيةبلاالجوهرفىلطبيعتنامساويأحقيقيأجسدأأخذالربأنيعنىالتجسد

البشريةالطبيعةهذهأوالإنسانىالجسدوهذا.كاملةبثريةطبيعةأىعاقلبروححقيقيأ

وللألمللحزنالقابليةذلكفىبما،البشريةالطبيعةخواصكللها،اتخذهاالتى

بلاولكن،بثريةأمورمنذلكومايثبه،وللراحةللفرحوكذلك،وللموتوللجوع

خطية.

والنجسد:الظهورمضالواضحابفارقنرىفييثبغىلهلا.

قالولهذا،حقيقيأتجسدأكانولكنه،ظهورمجردالجسدفىاللهابنمجئيكنفلم

طبأالتجسدولكن.(1:41)يولمأبيتاوحلجسدآصاروالكنمة":المقدسالكتاب

.(3:16تىا)"الجسدفىظهرالله!مكتوبهوكماأبضأالظهوريتضمن

143



القدسالروحفيهظهر...نريدأظهورآفكانالأردننهرعندالقدسالروحظهورأما.

السيدعلىواستقرارهنزولهعلىفريدةعلامةذلكليكونحمامةمثلجسهيةبهيئة

البشريةلخلاصالملوكىالتبوىالكهنوتىعملهلبدءوإعلانأللنبواتإتمامأ،المسيح

مثلعليهومستقرآنازلأالروحيرىمنأنالمعمدانليوحناعلامةأعطىقداللهوكان

.القدسبالروحيعقدالذىهوفهذاحمامة

السمواتمنالآبفصوت،بيانبأجلىالقدوسظهرالثالوثالفريدةالمناسبةهذهفى

مثلعليهآتيأومستقرآالفدسوالروح،الأردنمياهمنصاعدآالمنجسدوالابن،المفنوحة

الاسم.يهذالهونعيد،(الالهىالظهور)يوماليومهذاالكنيسةتسمىلهذا.حمامه

كأنهامنقسمةألسنةهشةعلىالخمسينيومفىأخرىمرةالقدسالروحظهروقد.

ريحهبوبمنكمابصوتمقترنأ،العليةفىالمجتمعننرأسعلىواستقر،نارمن

.(3-ا:2أع)مجتمعينالتلاميذكانحيثالبيتكلوملاعاصف

وفىالتطهيرفىالقدسالروحعملإلىإشارةالنارمنظرتشبهالتىالألس!نةمنظركان

لتن!ير،بالنارمثقدةشمعهأومصباحكأنهالتلاميذمنواحدكلمنظروصار،اللهمحبة

.المنارةفوقمنللعالم

يجزية؟أقللشيطاقالمسيحالسيكسمحلماذا

أساسببن:أمربنفىالبشربةعنلبنوبالجسدفىجاءفدالمسبحالسبدان:أولأ.

مقذمأ،البشرىالجنسلحساببشريتناجسمفىالشيطانيغلبأن:الأولالأمر-

.الآبللهالكاملةطاعتهفىللأنسانالمثاليةالصورة

حقهالإلهىالعدلليوفى،الكلعننيابةالصليبعلىيموثأن:الثافىالأمر-

ومخلص.كفاديقبلوهالذينالبشرجميعخطاياعنبذلكويكقر،بالكامل

لأنجلنا.عليهوبت!صر،إبليسمحاربةفىعناينوبأنيبغىكانلهذا

للشيطانسمحفقدولهذا،الشيطانعنلاهوتهيخفىأنأرادالمسغالسيدإن:ثانيأ.

كمللما9ذلكوبعد.يخطئأنوبدون،المناسبالمجالفى:البثرسائرمئليجرئهأن

.(4:13لوا1حينإلىفارقهلمجربةكلللليس
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؟الغرب*ددضىفىالمفتاث!رةالثالوثصحلاأيتونةعقملاا

استحدثالذىالخطأإلىمراتعلةفى-اللهحفظه-الع!ثث!نوءالباباقلتأضار.

للثلأوثأيقونةرسمواحينما،!لفربيينالفنانينبعضفيهووقع،الأخيرةالقروننى

انسانصورةفىالآبفيها،"يظهرونالغربفىالكنائ!بعضواستخدمتهاالقدوس

والروح،سوداء!يةذىشابصورةفىالابنيمينهوعن،بيضاءلحيةذىالسنكبير

مضيئة.بيضاءحمامةهيئةفىالثدص

أنءيتمالصوابمنفليس،المنظورفيرالآباللهصورةهوالابنأنقداصنهوأوضح.

إلانرولم.(18:ايو)"ظأحدير.لم"الآبأنإذ!الشكلبهذاالآبتصوير

صورنه.هوالذىابنه

هناكبأنانطباعأتعطىقد،للابنسوداءلحيةمع،للآبالبيضاءاللحيةأنكما.

نأمذعبأالهرطوقىأربوسابتدعهماوهو،والابنالآبلينالوجودفىزمنيةفارقأ

.للآب.وحد.هىايازلية

ورحنارديافىالسماءفىلليحللسيدوصفاهكلاحوردلدلصصنرىم!نما.

الرجلمق،الىبثوبمتسربلأالإنسانابنثبهمنايرالسبعوسطوفى":اللاهوش

الأم!ضكالصوفقال!ضانوئعر.رأسهواما.فمبمنبمنطقةثدييهمحندومتمنطقأ

.أتونفىمحميتانكأنهماالنقىالنحاسشبهورجلا.ناركلهيبوصيناه،ك!ج

حدينف!ماضوسيفكواكبسبعةاليمنىيدهفىومعه.كثيرةميا.كصوتوصوته

رج!ليهعندسقطثرأينهفلما.قوتهافىتضئوهىكالشمسووجهه.فمهمنيخرج

ميتأوكنتوالحى،والآخرالأولهوأناتخفلا:لىقائلأعلىاليمنىيدهفوضعكميت

.(-1318:ارؤ)"والموتالهاوبةمفاتيحولى.آم!الآبدينأبدإلىحىأناوها

،الأمواتمنوتام،الجسدحسبماتالذىالمسيحالسيدهويوحنارآهالذى.

شعريوحنارأىوقد.(3:16تىا)"المجدفىزفع9حيثالسمواتإلىوصعد

دأنهعلىعلامة،كالثلجالأيضكالصوتأبيضانوهمالحيتهوشعرالمسيحالسيدرأس

،للآبالذىالجوهرنفسلهالذىاللهكلمةهولأنه،تمامأالآبمثلوأزلىالأيامقديم

بغيرالآباللهيوجدأنالممكنمنوليس.والأزمانالدهوركلقبلمنهوالمولود

الكلعلىالكائن9و(42:أكوا)"اللهوحكمةاللهقوة"هوإذ،الأزلىالحكمة

.(9:5رو)"آمينالأبدالىمباركأإلها
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مفتوحة،السمواتنرىحيثالمسيحالسيدعمادأيقونةهىللثالوثأيقونةأجملإن.

هذا"!قائلآبصوتهيشهدوالآب،حمامةبهيئةالمسيحالسيدعلىيحلالقدسالروحو

.(3:17)مت!الحبيبابنىهو

الموعد؟أولادهممق

تك)"الأرضقبائلجميعتتباركبنسلك!إنهلابراهيماللهقالهالذىالوددإن.

:المقدسالكتابفىالربوقال.المسيحيسوعالربشخصبهالمقصود،(12:3

.22(:45إش)!آخرولي!اللهأنالأنىالأرضأقاصىياجميعواخلصواإلىالتفتوا"

الذىالإسرائيلىأم!ا،اللهشعبمنيحسبالمسيحبالسيديؤمنالذىالإسرائيلىإن

أولادمنيحسبالسيحيقبلالذىوالأممى.اللهشعبمنيحسبلاالمسيحيرفض

المسيحيقبلونالذينهؤلاءهمالموعدأولادإذن.الحقيقىالأسرائيلىهوويكونالموعد

غيرالإسرائيلىأما.المستقيمالروحىالطريقفىوبسيرون-جنسيتهمعنالنظربفض-

إسرائيليونهمإسرائيلمنالذينجميعليسلأنلاالموعدأرلادمنئحسبفلاالمؤمن

.(6،7ش9رو)!أولادجميعأإبراهيمنللأنهيم؟من؟!ول!

!عالعليقلاهمهظهرلموسهالذىمق

كنارلموسىظهرالذىأننجدالخروجسفرفىنقرأعندماكمسيحييننحنالحقيفةفى.

رمزأهذاوكان،الكلمةاللهأواللهكلمةهوكان،سيناءبريةفىالعليقةفىمشتعلة

لمالعليقةأنكماالناسوتيحرقلماللاهوتلأن(بالارالمشتعلة)العلبقةللتجسد

لهظهر"موسىأنئذكرالثالثالأصحاحالخروجسفر.وفىفيهاالمشتعلةبالنارتحترق

إبراهيم!إلهأبيكإلهأنا):لهوقال(2؟3خر)أعليقةوسطمنناربلهيبالربملاك

.(3:15خر1،يهوهلااسمهإنقالاسمهعنموصىسألهوعندما.(3:6)خر

لأن،الآبعلىتنطبقهناذكرتالتى"الربملاك9:عبارةأنالمدقولكيرومن.

لا(ملاك)كلمةوأيضأ،ابنهأرسلفالآب(ئرسل)تعنىالعبريةباللغة()ملاككلمة

أسقفعلىأيضأتطلقأنالممكنمنلأنها،نعرفهمالذينالملائكةبالضزورةتعنى
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.(2:1)رؤ!أفسسكنيسةملاكإلىاكتب":المسيحال!ميدقالكماالكنيسة

منوأيضأ،ملالكةنسميهمالروحانيينالربخداموطغمات،)ملاك(يدعىفالأبعقف

وقاللموسىظهرالذىالملاكاعتبارلايمكنهنافمن.(أملاكيدعىاللهمنيرسل

منالمرسل،الابنهوتاكيدبكلولكنالآبهويكونأن،!يهوه)اسمىأتا:له

فنزلت...مصرفىالذىشعبىمذلةرأيتقدإنى":لموسىقالالذىوهوالآب

نزلخلاصناأجلومنالبث!رنحنأجلنامنالذىوهو،(3:7،8خر)!لأنقذهم

عهدعلىعناوضلبوتأنس،العذراءمريمومنالقدصالروحمنوتجتد،السماءمن

تمامأ.الفدسوالروحالآبمثل(يهوه)اسمهالابنأقنوموهكذا،...البنطىبيلاطس

أ"!!!!-2-لأد-2؟،*(خر*؟2ء،1،!،أ

قيامته؟مقيومأأريعينبعدنخديدأالمسيحالسيدصعدلماذا

لتلاميذهالمسيحالسيدظهوراتعنالرسلأعمالسفرفىالإنجيلىلوقامعلمناكتب.

أرشينلهميظهروهوتألمبعدماكئيرةببراهينحيأنفسهأيضأأراهمالذين"القيامةبعد

المسيحالسيدبصعدلم.(3:اع)"اللهبملكوتالمختصةالأمورعنويتكلميومأ

،لتلاميذهيظهروهويومأأربعينالأرضعلىمكثبلى،السماءإلىمباشرةقيامتهبعد

فىحقيقيأيقينأالقيامةوتصبحالمجيدةمخيامتهفىالسماوىبعريسهاالكيسةتفرحلكى

فىالشهادةوموضوعوالرجاءالقوةمصدرهىالقيامةلأن...وذاكرتهاالكيسةضمير

الله.ملكوتصواستعلانالثانىمجيئهفىالربيأتىأنإلى،الكتيسةحياة

عدبلةأبامأالط3المسغبفاءلزومجوارالى-عمبفةدلالةله(الأرص)العددهلا.

الآنبة:الأمورمنهلاللنلامبد-وبنضحنمامهمحلىلي!رهن

صاموكذلك،يومأأربعينالنيىمو!ىصامكما،يومأأربعينالمسيحالسيد!املقد-

يومأ.أربعينالنيىرسليا

أرضمنخروجهممنذ،سيناءبريةفىسنةأربعينالإسرائيلىالثمعبمكثولقد-

.كنعانأرضدخلواأنإلىمصر

صغملكحبرونفى.سنةأربعينإصرائيلعلىداودفيهملكالذىالزمانوكان9-

.(2:11امل)"شةوثلاثينثلالةملكأورشليموفى،سنين

فيهاومكث،(7:23أع)البريةإلىهربحينسنةأربعينموسىعمروكان-

إصرائيللشعبونبيأقائدآوعارالربدعاهثم،(7:03أع)الغنميرعىسنةأربعين
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.(34:7تث)صنةوعشرينمائةحياتهأيامكلفكانث،؟ثالثةسنةأرشين

تنقلببومأ7ربعبنبعد":متلىرأنادىللتويةنيوىمدينةعلىيونانمنا"إةوفى-

والتوبةبالإيمانللعالممناداتهفىالمسيحللسيدرمزأيونانوكان.(3:4)يون،نينوى

.بالفداءالله/خلاصوقبول

ومعاصيهم،الناسشروركثرةلسببالأرضعلىطوفافأالربجلبنوحأياموفى-

الأرضعلىالمطروكاناوبنيهنوحبواسطةأخرىمرةالأرضعلىالحياةوجدد

الأرضعلى!ومأأرشينالطوفانوكان".(7:21تك)"لبلةوأهـ!بوميأأر!

أمجادكمرتهكذا.117(:7)تك!الأرضمحنظرفعالفلكودفعتالمياهوتكاثرت

الذى-المسغيسوعربناجسد-الحقيقىالفلكارتفاعحتىيومأأربعينالأرضالقيامه

.أخرىمرةالأرضعلىالحياةوتجديدكلهالعالمخلاص!ار

أربعةهوأو،مراتأربعمكررأعشرةرقمهوالعدديةالناحيةمنأربعنرقمإن.

يلى:كمافلكتفسيردبكون.عثرةفىمضروبأأىمراتعشرمكررأ

والشمال،والمغاربالمثارق:الأرضاتجاهاتأربعةإلىيثسيرأربعةفرقم-

)+(.أذرعأربعمنالمكونالمسغبسوعربنا!ليبإلىأيضأوبشير.*.والجنوب

الأوللهموالذين،المتجسدينكيرحيواناتالأربعةحيثاللهمحرشالىأيضأويشير-

الثورأوالعجلصورةوالثانى،(الالهىالتجسدإلىإشارة)الاناقصورة

والرابع،(القيامةإلىإشارة)الأسد!ورةالثالثو،(المحلاصيةالذي!حةإلىإشارة)

الله.عرشبمينفىجلسصعودهبعدالمسغوالسيد.(الصعودإلىإنارة)النسرصورة

أجلمنكتابتهاالربدئرالتى(الأربعالبشائرأى)الأناجيلإلى،يشي!روكذلك-

حيواناتوالأربعةاللهعرشإلىعدنا!اذا.المسكونةأرجاهأربعةفىبالإلمجيلالكرازأ

يشيرالمجلوجهلهوالذى،متىإنجيلالىبشيرإنسانوجهلهفالذى:المتجسدهينغير

يشيرالنسروجهلهوالذى،مرقسإنجيلإلىيشيرالأسدوجهلهوالذى،لوقاأعيلإلى

بوحنا.إنجيلإلى

جميعتتكونالعشرةرتممضاعفاتومن.العددىالكمالإلىيشيرالعشرةورقم-

...وهكذاوالمليونألفوالماثةآلاتوالعشرةواي!لفكالمائةالكهيرةالأعداد

المسكونةأرجاء!!نأجملمنالكاملللسيحمحملالىبشيرأر!لرقم.

:الجنوبإلىالشمالومنمفاربهاالىالشمسمشارقمن؟كلها

كلها.المسكونةأجلمنصام،الأربعينى!ومهففى-

كله.العالمحياةأجلمنوالنبيحالكاهنسئمر،الصليبوعلى-

كلها.المسكونةأجلمنبقى،القيامةبعدالأرضعلىيومأأرشينبقائهوفى-
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أجلمنفهو،و!عودهوقيامتهالكفارىوموتهبتجسد.السيحالسيدهامحملوكل-

محبكهيقلمنلكل...أيضأللأممبللليهودليس،كلهالعالموخلاصالعالمحياة

الأبدية.ا!ياةلهوتكون،وصاياهوبطيع،بهوبؤمن

السيدصعودمقأيامعشرةبعدالتلاميذعلىالقدسالرو3حلىلماذا

؟ألضديكاثصع

اختبرت.القدصالروحموعدات!ظارفىالكنبسةعاشتهاالتىالعشرةا،يامنلكفى.

.القوةبمت!هىالكنيسةقلبفىتعملالصعودأفراحكانت.السملاليةالأيفواقالكنيسة

التىالمقدسةونار.اللهريحلهبوبتمامأمهيأةالكنيسة!ارتحتىنائقةبصورةوتهرقا

الحى.الماءينابيعفيهاونجرت،للطبيعةالفاثقةالمواهبمنملآثها

كاملةأيامتتمأنبعدإلاالصورةبهذهالكنبسةينمرأنالقدسللروحممكنأيكنلم.

الأيامكملتحتىعشرةبالعددهىالأيأمهذهوكانت،الحىالماءينبوعنحوتطلعهامن

.العددىالكمالرتمهوعث!رةنرقم،الوعدولمحقق

الصبرأما9:الكتابكفول،ورجاءوإيمان!برالىيحتاجاللهمواعبداستظارإن.

والإيمان،بالصبريتوقعهفإنهالأنسانيرجو.ماإن...(4:ايع)"تامممللهنليكن

.(11:1)محب!ئرىلايأموروالإدمان!رجىبماالمكه"هوالذى

،الآبموعدأسماهمانفسههووهو،المسيحالسميدمنصريحوعدهناككان.

،الفداءأىبالخلاصلإببراهيماللهوعدوكان...الكنيسةعلىالقدسالروحبحلول

إبراهيمآمنوكما.الوعدوتحققالقدسالروحب!رسالالسيدوعدهكذا،وعد.وحفق

)يمانهملهمفحسب(المسيحكنيسة)لمبراهيمأبناءآمنهكذا،برأإيمانهلهفخ!سببالله

.الآببهوعدهمالذىالوعدونالوابرأ

تسعةتساوىأسابغالسبعة)القبامةبعدلمنامنالأصبعأولهوكاناخمسىيوآ.

اليومفىأىالجديدالأسبوعأولفىالأحديومالقيامةحدثتوكما(يومأوأربعين

بعدمنالثامنالأسبوعأولفىالكنيسةهكذا"ولدت،الآلامأسبوعبدايةمنالئامن

المقدصر.الكتابمفهومفىالجديدةالحياةإلىدافمأيثيرئمانيةفرقم،المجيدةالقيامة

ثامنأنوححفظ!:أخرىمرةالأرضعلىا!ياةجددالذىنوحعنالكتابكقول

.الطوفانمنبالماءخلصواأنفسثمانيةالفلكفىوكان.(ه:2بط)2!للبركارزأ
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.القدوسالروحوبعطية،قيامتهبقوةالحياةجدةفىنحيا!بمنحنإ،أدقالربءلبت

الاثنىرسلهليكونوابالتحديدعشرتلميذأاثنىالمسيحاختارالسيدلماذا

عشر؟

،مجدهكرسىعلىالإنسانابنجلسمتى":عثرالاثنىلرصلهالمسيحالسيدقال.

.،عثرالاثنىإسرائيلأسباطتدينون.كرسيأعشراثنىعلىأيضأأنتمتجلسون

(91:28مت)

أبناءأوإسرائيلأسباطعددبنفن!تلاميذهاختإرقدالمسيحالسيدأنالواضحفمن

عشر.الاثنىيعقوب

عشروبالاثنى،محدودإطارفىالقديمالعهدكنيسةتكونتسبطأعشرا!كلنىفمن

كلها.المسكونةفىالجديدالعهدكنيسةتكونترسولأ

؟عشربالذاتالاثنىرقمثاذاولكق.

بالنسبةيكملالزمانأد!أى،ضهرأعث!رأثنىمنتتكونالسنةأنالملاءمن:أولأ

:ممرابلوطاتعندلهظهرحينمالإبراهيمالربقولمثل.شهرأعشربالاثنىللأرض

.(18:01)نك!ابنامرأتكلسارةويكون،الحياةزماننحوإليكأرجعإنى9

التالى.العامفىالموعدقسفىابنلهايكونسوفأنهاهناوالمقصود

الشمس.حولكاملةدورةالأرضتكملشهرأعثرائنىنىأى!واحدالعامفى.

يرمز،شهرأعثمرباثنىالعاموكمال.متغيراتمنمافيهابكلالسنةفصولكلتكمل

الله.ملكوتوأقترب،الزمانكملقد9:المسيحالسيدقالمثلماالزمانكمالإلى

المسيح-يسوعربنا-البرشمسأمرقلقدحقأ.(15:ا)مر!بالإلمجيلوآمنوافتوبوا

البر،شمستشرقاسمىالمتقونأبهاإولكم:الربوعدحسب،الزمانملءفى

المسيح،يسوعربناسوىأجنحةلهاشمسلاتوجد.(4:2)ملا"أجنحتهافىوالشفاء

التائبين.كللاحتضانالممدودتينيديهالصليبخشبةعلىبطالذى

المسبح:الس!دلالكما،صاعةعشر6انتىمنبنكونالنهارأنابضأنلاحط:نلأيبأ

ينظرلأنه،يعثرلاالنهارفىيمثىأحدكانإن،عشرةاثنتىالنهارساعاتأليستإ

:11)يو!فيهليسالنورلأنيفرالليلفىيمشىأحدكانإنولكن،العالمهذانور

ولهذا،العالمنورهىبالانجيلوالبشارة...العالمنورهوالمسيحألسيدإن.(901،

015



لأنارتها.المسكونةفىونشروه،النورهذانلميذأعشرالاثناحملفثد

اليهترمزكانتمنهموكل،عشرالاثىالنهارساعاتأنوارليحملواعشراثثىكانوا

الموقدالسراجهوكان9ةالمعمدانيوحناعنالربكقول.النهارساعاتمنساعة

.(5:35)يو،ساعهبنورهتبتهجواأنأردتموأنتمالمنير

.(12=4*3)أرلعةرتمنى()مضرومأثلاثةرلمهومحثراثنىرقم:ثالثأ

البشرية.خلاصفىوعملهالقدوسالثالوثإلىإشارةهو)3(ورتم-

الأربعة.البشائرأىالإلمجبلإلىيئيرأو،المسكونةالمجاهاتأربعإلىفيشبر()4رقمأما-

فى،ابثريةخلاعرفىالقدوسالثالوثعملإلىإشارةهوا2رقميكونوهكذا-

.الجنوبإلىالشمالومنمفاربهاإلىالشمسمثارقمنالمسكونةأرجاء

بالإنجيلواكرزواأجمعالعالمإلىاذهبوا":لتلاميذهالمسيحالسيدقاللهذا

القدسوالروحوالابنالآبباسموعقدوهم".(16:15)مر"كلهاللخليقة

عنقيلوبالفعل.(28:91،02)متأبهأو!يتكمماجميعيحفظواأنوعلموهم

."أقوالهمبلغتالمسكونةأقصىطلىمنطقهمخرجالأرضكلفى!:الرسلالآباء

(91:4)مز

بدايةوفىمصرأرضمنإصرائيلبنىخروجعندالقديمفىالشعبتاريخومن.

اثنتاوهناكايليمإلىجاءوا"أنهمالأحمرالبحرعبورهمبعد،سيناءبريةفىارتحالهم

التلاميذالىواضحةإشارةهذاوفى،(15:27خر)"نخلةوسبعينماءعينعشرة

نفسه.المسيحالسيدعينهمالذينالسبعينوالرسلعشرالاثنى

الشهرمن12يومالرسلالآباءبعيدلمحتفلالكبطيةالكنيسةأنالجميلةالأمورمنو.

الميلادية.السنةمنالسابع

أنىأتظن):الرسوللبطرسقالالملالكةجيوشعنالمسغالسيدحديثفى:رابعأ

.االملائكةمنجيشأمشراثنىمنكثرلىفبقدمأبىإلىأطلبأنالآنأستطيعلا

(26:53)مت

وعشرينأربعةالسماءفىالعرشحوليوحناالقديسرأىالرؤياسفروفى:خامسأ

القديسينصلواتهواللهأمامبخورأويرفعون،وقيثاراتمجامرأيديهمفىقسيسأ

،الأرضعلىالنهارلأن12رقمضعفهو24رقمأنهناوالملاحظ.(5:8رؤ)

42رقمإليهيرمزدائمتهاربل،وليلنهارهناكفليمرالسماءفىأما،ساعةعشرةاثنتا

.(21:25رؤ)

الذين،(41:3،4رؤ)الدنسينغيرالبتوليونألفاوأربعونوأربعةالمئة:ط!ممأ

21*21همهؤلاء،ذهبأينما(المسيح)الحمليتبعونالسماوىالمشهدفىظهروا
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نورفىساعة)12نسة5كيرمنيرةحياةعاش!وافهؤلاء.مرةألفمضامحفة441=

وبصعب،(رصيول13كر)الرسولىالايمانبحسبهونورمنفيها!ما،(النهـار

قاللنيننينوىأهلبتوبةيذكرناهذاولعل.(ألوتألكثرتهمعدثممحصمر

*12رقموهو.ألفأوعشرونمائةأىالناصمنربوة6محشرأمتاإنهم:اللهعنهم

حصرهايصعبأفواجفىبالتويةالنورحياةيحيونالذبنالىوبرمزون01*0001

.(أليوف)عثرات

النالى:السو!الل!نالىبنبلعروفا.

اثنىبختارلكى،شهرأمحشراثنىوالسنة،صاعةعئرة،ل!ىالنهاريكونأناللهدبرهل

عشراثناوالسنة،صاعةعشرةائنتاالنهارلأنتلميذأعشرائنىاختارأم؟تلميذآعشر

؟شهرأ

الثالوثإلىالاشارةهوا2للرتمالأساسىالمعنىإن:نقولذلكعلىوللأجابة.

هذاوعلى.المسكونةأرجاءأربعةفىالبثمريةخلاصأجلمنعملهوفى،القدوس

.الأمورباقىترتيبيأتىالأصاس

الفحصعنأحكامكأبعدوماصنعتبحكمةكلهااتدابيركأعجبماربياحقأ.

أمامناويبقىوننعجبونتفهملتأملنقففقطلىاننا...!الاصنقصاءعنوطرقك

.القدوصإلهناياعنكلنعرفهالكثير

الله؟مجد!ىيرىأقالإنساقيستطعومتىهل

الآبوجهيعاينالذىهوالجنسالوحيدالابنإن4ساسبوص!دحىيعول.

بهاءمنوجوههاتستربلفيهتحذقأننستطيعنلاالملائكةأما،الرؤبةبملءالسماوى

يلبسونعندمامجد.فىالمسيحسيعاينونفإنهمالقديسمننللبشروبالنسبة.مجدهعظمة

:يقولالرسوليوحناالقدي!لأن،الأبديةالحياةيدخلونالذىالروحانىالقيامةجسد

مثله،نكون(ظهرإذاأفهنعلمولكن.سنكونماذابعديظهرولماللهأولادنحنالآن"

مجدهئظهرالمسيحالسيدأننفهمأنينبغىولكن.(3:2يوا)أهوكماسنراهلأننا

مجيئهفىبهيظهرسوفالذىفمجدهلذلك.الناظريناحتمالوبقدرمراحلعلى

الأبديةفىنحوهالتطلعيمكنكيففعرفلاالذىلاهوتهمجدملءالىيصللاالثانى

أبيه.وملكوتملكوتهفىالأبدىعرشهعلىيجل!أنبعد
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نعمةمملوءأالآبمنلوحيدكمامجدآمجدهورأينا":يو!ثا!ديسي!ولوعنالما.

مجد.ملءلكن،المجدمنشعاعأوالمجدمننرععنينكلمفهو(1:41)بوأوحقأ

عندماالمسيحللسيدالنبىموصىقالوعندما.اطلاقأرؤبتهيحتملأنإنسانيستطغلا

له:وقالموسىالربأجاب0(3318:)خرامجدكأرنى":شناءجبلفىكلمه

يقصدوهو،(33:02خر)أوشيشلايرانىالإنسانلأنوجهىترىأنتقدرلا"

ذلكطبيعتهتحتمللاإذالكاملاللهمجدمعاينةيمكنهلاالحالىالفسا!بجسدالانسانأن

علىفتقفمكانعندىهوذا):وكمل.الممجدالقبامةلجسدالأنسانلبسلحين

حتىبيدىوأشركالصخرةمننقرةفىأضعكأنىمجدىاجتازمتىوبكونالصخرة

بمعنى،23(-33:02)خرأئرىفلاوجهىوأماورائىفتنظريدىأرفعثم.أجتاز

.مجدهملءنىيراهأنيظبعلاأن

فى،الطريقفىالمسيحالسيدلهظهرممثقادفلابأالطرسوصثاولكانرعنلما.

منمرحلةوهذهبالعمىأصيبقدأنهال!بجةفكانت،المجدمنمعينةدرجةعلىمجد.

.القشورمثلثئعينيهمننزلالخلاصبمعموديةاعتمدعندماولن!لك.الموتمراحل

بدرجةالمسيحالسيدرأىعندمااحترتتالتىمنبدلأجديدهقرنيةلهخلقاللهأنأى

وكلالجمجمةداخلوماوالجمجمةكلهاالعينلكانتقليلأالعيارزادفإذا؟المجدمن

لتياريتعرضشخصمثل.يستمرلاالجسدىكيانهأنأى.ضاعقدلهالانسانىالكيان

فإنهفولتأا01دتعرضإذاأما،ضيفبتنميليشعرأنالممكنفمنفولتاا2كهربائى

022أمسكإذاأما،يموتأنلابدطويلةلمدةاستمروإذا،كلهجسدهوبرتعشيرتج

للضفطتعرضإذاأما.وأسرعكبرالموتوفرصأشدوالصدمةالرعشةتكونفولتأ

ألف005كانإذاأما،اللحظةنفىفىيموتف!نهمثلأنولتألف11أىالعالى

الخطوطمنكاففيربعدعلىفقطتحتهالانسانمرفإذاالعالىالدكهرباءثلنولت

تكفىمسافة،السلكبينوبينهكافيةمسأفةتوجدأنفلابد،يصعقفسوتالكهربائية

الضفطأسلاكأنممنوعولذلك،السلكتحتمرإذاالصعقعنمعزلفىيكونأن

وأتحتهايحفرواأنلابدوإلا،مرتفعةمبانأوأرضيةمرتفعاتبهامناطقفىتمرالعالى

ثبموتل!شضرمرإذالكىالارنفاعاتبهدموا
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ترد!ش.!ل!(لملىء؟3؟بر!"!3آ!!

عرسفىالعذراءالسيدةلطلباستجابلماغيرمشيفتهدلسيحالسيدهل

خمر؟إلىالماءبتحويلىالعليلقانما

يعلمكانشىءبكلالعالمالمتجسدالكلمةاللهابنلأنهالمسيحفالسيد...لابالطبع.

الأمرهذاإذأ.آلمعجزةهذهيصنعأنمنهستطلبمريمالعذراءأنالأزلىعلمهبسابق

اللهابنعلىمستحدثأأمرأوليسالالهىالترتيبوفىالإلهيةالخطهفىموصوعأكان

فىتغييرأىهناكلي!فإنههذاوعلى.والعلمالحكمةكنوزجميعفيهالمذخر،الكلمة

القديمفىاللهأنذرمثلماتمامأ.العذراءالسيدةلطلباستجابلماالمسغالسيدمشيئة

كضبهفيرفعص!يتوبونأنهميعلموكان،يومأأ!يعينبعدالمدينةبانقلابنينوىشعب

عنهم.

يوضحأنالجليلقاتاعرسفىخمرإلىالماءتحويلمعجزةفىالمسيحالسيدأرادوقد.

فعلهاالآياتبدايةهذه9ركانت.عندهالتوسليةوشفاعتهاالعذراءالمسيدةمكانةمقدار

مجدهأظهرلقد.(اا:2يو)،تلاميذهبهفآمنمجدهوأظهر.الجلبلقانافىيسوع

العذراءالسيدةلشفاعةمديونةالكيسةستظلوهكذا.التلاميذبهفآمنكخالقالإلهى

آمين.معناتكونشفاعتها.المسيحيسوعربناأمامالمؤتمنةالشفيعة،مريمالقلبسةالإلهوالدة
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