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: مقدمة المؤلف
 

إف إقباؿ اؼبؤمنُت األرثوذكسيُت على الكتاب لذم بُت أيديكم، كنفاذ طبعاتو الثانية ُب كقت 
. قصَت، عائداف إٔب تسبيح اهلل اؼبثلث األقانيم كسبجيده

ربية سول خطوة على طريق اؽبدؼ الكامل الذم يرمي إليو الكتاب، أم كما ىذه الًتصبة الع
أف يكوف زادان لؤلرثوذكسية بُت يدم كل أرثوذكسي مؤمن، بصرؼ النظر عن لغتو كجنسو 

. كلونو
إف النقد اإلهبايب للكتاب، الذم قدمو أساتذة جامعيوف بارزكف ُب كل البلداف األرثوذكسية 

ة اعبامعات األجنبية غَت األرثوذكسية، الذم عرضوا ترصبتو إٔب تقريبان، كخاصةن آراء أساتذ
لغات العآب الغريب، يوجب على الكاتب أف يطور كتابو، ألف اؼبسألة تتعلق بتقدٙب اغبل 

األرثوذكسي الفعاؿ كالبديل، إغناءن للبحوث الركحية اؽبادفة إٔب حل مشاكل اجملتمع اؼبعاصر 
. اؼبادم كالتقٍت

فرحي؛ إذ كانت ٕب فرصة تنقيح الفصوؿ األحد عشر األكٔب من الكتاب  إنٍت أيعًرب عن
. ألجل الًتصبة العربية، راجيان أف تيعطى ٕب فرصة مستقببلن إسباـ ىذا العمل

ككما ذكرت ُب مقدمة الطبعة اليونانية األكٔب، فإف ىدُب من ىذا الكتاب ىو إدخاؿ القارئ 
ذكسية كاغبياة األرثوذكسية على كبو يسمح بًتسيخ إٔب اإليباف األرثوذكسي كالعبادة األرثو

. األرثوذكسية ُب العآب اؼبعاصر كعيشها بطريقة كاعية
لقد استشهدت دبقاطع طويلة من العهد القدٙب، مستخدمان الًتصبة السبعينية بالدرجة األكٔب، 

بعض  كذكر أييان . حىت يبكن االستعانة هبذا الكتاب للمساعدة ُب دراسة الكتاب اؼبقدس
القصص كاؼبقاطع من السنكسار كالكتب الليتورجية، حىت تتم الوحدة بُت العقيدة 

، أم بُت اغبقيقة اؼبسيحية (اػبيليق األرثوذكسي)األرثوذكسية كبُت اغبياة الركحية األرثوذكسية 
. كبُت العبادة كالفكر كاألرثوذكسيُت

ليت كوانيس الكلي االحًتاـ، قاـ بدراسة ـبطوطة الكتاب كلمن السٌيد ديونيسيوس مًتكبو
كالسيد مبلتيوس كاالماراس مًتكبوليت نيكوبوليس كبرفازيس، كاألستاذ األب أمفيلوخيوس 
راندكفيتس، كالبلىوتٌيُت بنيوتيس نيبلس كأنطونيوس بابا أنطونيو، كقدموا صبيعهم إرشاداهتم 
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صبيعان، كأشكر كذلك  فأكجو شكرم اغبار إليهم. القيمة اليت سانبت ُب إغناء ىذا اؼبؤلَّف
. األستاذ األب يوحنا ركمانينس على إرشاداتو القٌيمة ُب مواضيع ؿبددة من الكتاب

كأكجو شكرم أييان إٔب السيد قسطنطُت مًتبوليت بغداد كالكويت الكلي االحًتاـ على 
دس، كطبعو، كإٔب األب قسطنطُت يٌٍت الكلي الق توصيتو اغبارة بًتصبة ىذا الكتاب إٔب العربية

خرٌيج جامعة أثينا على ترصبتو الكتاب، كإٔب األب ميشاؿ قبم الكلي الوقار عميد معهد 
القديس يوحنا الدمشقي البلىوٌب ُب البطريركية األنطاكية كمنشورات النور الىتمامهم بطبع 

 .ىذا الكتاب
 

ُب الكهنة  اؼبتقدـ
أنطونيوس آليفيزكبولوس 

 (دكتور ُب البلىوت، دكتور ُب الفلسفة)
 
 
 
 

 إرشادات الستخدام الكتاب
 

 : إف الفائدة الكربل من ىذا الكتاب تتحقق دبا يلي
 أف يطالع القارئ بانتباه كركيٌة قسمان صغَتان منو كل يـو -أ 

 .أف وباكؿ التفكَت؛ أثناء النهار؛ ُب اغبقائق اليت طالعها كأف يعيشها بصبلة حارة -ب
ع إٔب الكتاب اؼبقدس؛ كاإلشارة خبط إٔب اآليات أف يقرأ الكتاب مرة ثانية؛ مع الرجو -ج

 . الواردة ُب ىذا الكتاب
أف يطالع الكتاب اؼبقدس مطالعة منهجية؛ على أساس اآليات اليت أشار إليها؛ أم على  -د

كهبب أف يثابر بثبات . أساس تعليم كنيستنا؛ كأف يواظب على ىذا دكف ترؾ الصبلة اغبارة
التاـ كاؼبعرفة التامة لسر اهلل؛ أعٍت اؼبسيح؛  اإلدراؾ"ف اهلل ؛ حىت يعل(2: 4كوؿ )كتيقظ 

 (.3: 2كوؿ " )فقد كمنت فيو صبيع كنوز اغبكمة كاؼبعرفة
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 الفصل األول
 الحق الخالصي

 
 الحق شخص - أ

إٔب العآب ألشهد للحق؛  تيتي أكلدت ك"فأجابو الرب  ،سأؿ بيبلطس اؼبسيح إذا كاف ملكان 
ما ىو ": فسألو بيبلطس ثانية(. 37: 18يوحنا ) "إٔب صوٌبفمن كاف ُب اغبق؛ ييصغي 

 فاغبق ليس شييان . ىذه العبارة ال تطرح السؤاؿ بالشكل الصحيحف إ (.38: 18يو) "اغبق؟
اغبق ليس شييان بل ىو أف  (.ما ىوا غبق: )نسأؿأف  معٌت ؾبرَّدان، كؽبذا ال نستطيعأك 

(. ؽ؟من ىو اّب: )يكوفأف  شخص، كالسؤاؿ الصحيح هبب
أجاب الرب عن ىذا السؤاؿ، إذ قاؿ لتبلميذه إنو ذاىب إٔب اآلب كإنو سيعود أف  لقد سبق
. "أنتم تعرفوف الطريق إٔب حيث أنا ذاىب": يرشدىم إليو حىت يكوف الكل معوك ليأخذىم

فقاؿ لو  "يا رب؛ إننا ال نعرؼ إٔب أين تذىب، فكيف نعرؼ الطريق؟": فقاؿ لو توما
فإذا كنتم تعرفونٍت . الطريق كاغبق كاغبياة، ال يبيي أحد اآلب إال إذا مٌر يبأنا ىو ": يسوع

فقاؿ . "ربنا، أرنا اآلب كحسبنا": فقاؿ لو فيليبس. "كقد عرفتموه كرأيتموه. عرفتم أيب أييان 
. أال تعرفٍت يا فيليبس؟ من رآ٘ب فقد رأل اآلب، أنا معكم منذ كقت طويل": لو يسوع

 يثبت ىذا اؼبقطع .(20-19: 10كانظر عب 9-4: 14يو)" ب؟أرنا اآل: فكيف تقوؿ
إمبا كاف  اؼبسيح ؼبا تكٌلم على اغبق كعلى الطريق اليت تقود إٔب اآلب، أم إٔب اغبياة،أف 

 ".من يعرفٍت يعرؼ اآلب. أنا ىو الطريق كاغبق كاغبياة": يقصد أمران كاحدان، كلذا قاؿ
ربنا يسوع اؼبسيح، أم اغبق اؼبتجسد  إنو شخص. ، بل شخصان إذف اغبق ليس شييان  

انظر ( 13: 5يو )نعرفو حىت تكوف لنا اغبياة أف  الذم ينبغي( 14: 1يو)كالكلمة اؼبتجسد 
اؼبسيح ىو اغبق، كىو القادر كحده على قيادة اإلنساف إٔب اآلب السماكم، (. 47: 6يو 

النعمة كاغبق "ف أل( 22: 10، لو 3-2: 17، 6: 14يو )فيجعلو مشاركان ُب حياة اهلل 
(. 17: 1يو ) "قد بلغا إلينا بيسوع اؼبسيح

يستوعبوا ىذه اغبقيقة بقواىم اػباصة، فأرسل الرب ركح اغبق أف  ما كاف لتبلميذ اؼبسيح
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تيظهر كلمات (. 14: 16يو ) "إنو يأخذ فبٌا ٕب كيطلعكم عليو". ليقودىم إٔب اغبقيقة التامة
بع من فعل اإلعبلف الذم ًٌب ُب شخص اؼبسيح ُب آخر معرفة اهلل كاإلؽبيات تنأف  اؼبسيح
فالرسل كانوا قيرب . ، كمن فعل حيور الركح القدس ُب قلب اإلنساف(2: 1عب )األياـ 

كقد سأؿ . اؼبسيح دائمان، كظبعوا مواعظو باستمرار، كلكنهم ٓب يعرفوا اغبقيقة بقدراهتم اػباصة
فقاؿ  ".أنت اؼبسيح ابن اهلل اغبي": ابو بطرسيقولوا لو من ىو، فأجأف  اؼبسيح تبلميذه مرة

كأف اآلب السماكم ىو الذم ، لو آنذاؾ كلماتو اؼبعركفة، ٓب يكتشف ذلك بقدراتو اػباصة
(. 17: 16مىت )كشف لو ذلك 

 
 مثل آيوب - ب

فلما . يكتشف أسرار اهلل باؼبناقشة كاؼبنطقأف  كلنا نعرؼ قصة آيوب الذم حاكؿ عبثان  
رغبتو كشوقو مستحيبلف باالعتماد على قواه اػباصة كحدىا، كاستؤب أف  أدرؾ اعتلن لو اهلل،

لقد ظبعت عنك بأذ٘ب لكنٍت اآلف أراؾ ": عليو شعور عميق باالنسحاؽ، فخاطب اهلل قائبلن 
ـي ُب الًتاب كالرماد (. 6-5: 42أيوب ) "بعيٍت، فها أنذا أرفض كٌل أقوإب كأند

كقد قاؿ القديس . ، بل ُب التواضع كنقاكة القلب ُب طلبوليست األنبية ُب الكبلـ على اهلل 
. "التحدث عن اهلل أمره عظيم كلكن تنقية القلب من أجلو أمره أعظم": غريغوريوس النزينزم

فلنجتهدىفَّ، أيها اغببيب، ُب ربقيق حياة ": ُب إحدل رسائلو كقد قاؿ القديس أفراـ السريا٘ب
إننا نصبح جديرين دبعرفة . نكوف كاملُت هبما معان  كباإليباف حىت 1ركحية بالتعاضدية

اإلؽبيات، إذا تغلبنا على أىوائنا كابتعدنا عن االىتمامات الدنيوية، كنقينا ذىننا من كل فكرة 
باطلة، حىت إذا كىجىدىٍت نعمة الركح القدس راحتها فينا، أنارت قلوبنا، كما يييء السراج 

. دما تٌتحد فيو النار باؼبادة اؼبوضوعة، فينشر نوره على اعبميعاؼبملؤ بالزيت كاجملَّهز بالفتيل عن
أف  فإذا حدث. التواضع تقف على الدرجة العليا، فبل تنسى أف  أخي اغببيب، إذا أردت

انزلقت عن إحدل الدرجات، فإنك ذبد الطريق كال تسقط سقطة ىائلة كما وبدث لناكرم 
ألهنم لو عرفوا احملسن ؼبا استمركا ُب عصياف . عمةالذين ٓب يدركوا ما كىبتهم إياه الن اعبميل،

من رفع نفسو اتيع كمن : "أكامره، كلو ٓب يريدكا العصياف ؼبا استمركا ُب السقوط، فقد كتب
                                                 

 .اشتراك اإلنسان في عمل اهلل الهادف إلى خالص نفسو(:  synergisme)التعاضدية   -1
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 (".12: 23مىت " )كضع نفسو ارتفع
 

 االعتالن لموسى -ج 
نفسو لقلب قلنا أف اإلنساف ال يستطيع أف هبد اهلل كحده، كأنو من اليركرم أف يكشف اهلل 

 .اإلنساف، فبأية طريقة يعتلن اهلل إذف؟ ىذا ما نستطيعو أف نتتبعو ُب مثل موسى
اذىب إٔب الشعب كقٌدسهم اليـو أك غدان، كليغسلوا ثياهبم، كيكونوا : "قاؿ الرب ؼبوسى

ألنو ُب اليـو الثالث ينزؿ الرب أماـ عيوف صبيع الشعب على جبل . مستعدين لليـو الثالث
كُب مكاف آخر تلٌقى موسى أمران من اهلل بأف يأخذ ىاركف (. 11-10: 19ركج خ" )سيناء

كناداب كأبيهو كسبعُت من الشيوخ، كيصعد إٔب اعببل، أما سائر الشعب فيبقوف عند سفح 
فامتثل موسى ألمر الرب كقٌدـ ذبيحة ٍب نيح الشعب بدمها، (. 2-1: 24خر )اعببل 

كلكن مرافقي موسى ٓب يركا . الذين حدٌدىم الربكصعد بعد ذلك إٔب اعببل مع األشخاص 
من العقيق "ككأنو " اؼبكاف الذم كقف فيو إلو إسرائيل "الرب ُب قمة اعببل، بل بدا ؽبم 

ٍب أمر الرب موسى (. 10: 24خر " )األزرؽ الشفاؼ كأشبو بذات السماء من النقاكة
جارة كالشريعة كالوصية اليت اصعد إٔب قمة اعببل كأًقٍم ىناؾ، فأيعطيك لوحي اّب: "قائبلن 

فأخذ موسى يشوع كصعد إٔب جبل اهلل الذم ظٌللتو (. "12/ 24خر " )كتبتها لتعليمهم
كحٌل ؾبد الرب على جبل سيناء كغطاه الغماـ ستة أياـ كُب اليـو السابع ديعي . الغمامة

بل كبقي موسى ُب اِب. موسى من كسط الغماـ كدخل موسى كسط الغماـ كصعد إٔب اعببل
كحدثت رعود كبركؽ كغماـ كثيف على (. "18-15: 24خر " )أربعُت هناران كأربعُت ليلة

كصعد دخانو كدخاف . ككاف اعببل يدٌخن كلو، ألف الرب نزؿ عليو بالنار.... جبل سيناء
-11: 4، انظر تثنية 19-16: 19خر " )كموسى يتكلم كاهلل هبيبو بصوت.... اآلتوف

 (.22: 5ك 12
كؼبا كاف موسى (. 10:4، حز 1: 6أخ  2)كُب السحابة " داخل الغمامة"إذف اهلل موجود 

قد استحق ظباع صوتو، فقد أدخلو اهلل داخل الغمامة، حيث التقاه كجهان لوجو كسٌلمو 
 .الوصايا كناموس اغبياة كاغبكمة
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 قبول اإلنسان -د 
ٌيز أم شيء بعيٍتٌ  جسده كبإمكاناتو  ٓب يكن موسى قادران، كىو ُب كسط الغمامة، أف يبي

البشرية، كلكن اهلل كٌلمو كاعتلن لو، كىكذا أدرؾ موسى أف ظهور ؾبد اهلل ليس نتيجة جهد 
عقلي، بل ىو من عمل اهلل نفسو، كشبر حيور الركح القدس ُب قلبو، كأف على الشعب 

طهارة فاإلعبلف اإلؽبي يتوافق مع اؿ. اإلسرائيلي أف يتطهر داخليان إذا شاء أف يكٌلمو اهلل
 .الداخلية لكل إنساف

تقدـ الشعب الكثَت العدد كاؼبًتدد ُب ؿببتو هلل كُب طهارة قلب حىت سفح اعببل فقط، 
أما الذين رافقوا موسى كصعدكا . ُب قمة اعببلفاستطاع أف يرل ؾبد اهلل من بعيد، كدخاف 

كأخَتان . أعلى كصعد يشوع إٔب مكاف. "اؼبكاف الذم كقف فيو اهلل"معو إٔب اعببل فقد رأكا 
يدخل الغمامة ُب أعلى مكاف من اعببل، كاف يبقى ىناؾ أربعُت يومان أف  أمر الرب موسى

. ليان كأربعُت ليلة، حىت يعتلن اهلل لو ؾي 
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 الفصل الثاني
 2معرفة الحق

 
معرفة اهلل  - أ 

ء بكليتو فعندما يستسلم اؼبر. ال نقصد دبعرفة اهلل، إدراكو باؼبنطق، بل اللقاء الشخصي معو
هبتاز غيمة اعبهل اؼبظلمة، يأٌب اهلل إليو فينَت أف  هلل كيرغب ُب لقائو كربنُّ إليو نفسو، كبعد

يعلم . ىو كاشف األعماؽ كاألسرار": كما يقوؿ النيب دانياؿأك  كل شيء حولو كيعتلن لو،
كيظمأ هبوع أف  كيبقى على اإلنساف .(22: 2دانياؿ ) "ما ُب الظلمة كالنوري يسكن عنده

من يتذكَّؽ حيور النور اإلؽبي يشعر بيعفو (. 25: 38، اـر 3: 4 1مز)فعبلن إٔب اهلل 
اؼبرأة اليت سقطت ُب ف إ يا رب: )الشديد كقصوره كعدـ استحقاقو فيهتف مع اؼبرأة اػباطية

..(. شعرت ببلىوتك، خطايا كثَتة
ىبةه إؽبية كليست نتيجة اعبهد  معرفة اهللأف  لقد أصبع آباء الكنيسة على ىذا األمر، فعٌلموا

 "أىٍرًسٍل نورؾ كحقك، فهما يهديا٘ب كيأتياف يب إٔب جبل قدسك كإٔب مساكنك". اإلنسا٘ب
قاؿ القديس . يعرؼ اهلل إالٌ إذا عٌلمو اهلل نفسوأف  كال يستطيع احد(. 3: 42مز )

القديس غريغوريوس أما (. كبيا فيوأف  ليس من كسيلة ؼبعرفة اهلل سول: )غريغوريوس البلىوٌب
انظر مز " )البلىوٌب ىو من يصلي حقان، كمن يصلي حقان فهو البلىوٌب": صصي فقاؿمالن
 (.كبنورؾ نعاين النور: ، خاصة10: 35
 

شروط معرفة اهلل  - ب 
كو  1) "كلكن من أحب اهلل، فهو الذم عرفو اهلل"ال يعتلن اهلل ؼبن يطلبو بعقلو بل ؼبن وببو، 

.  بقلبو، سيسمع صوتو كىو يدعوه ليصعد إٔب اعببل كهبتاز السحابةمن أحب اهلل(. 8-3
بط ، 3: 18، 3: 5مىت )يكوف اإلنساف متواضعان إذا رغب حقان ُب لقاء اهلل أف  كال بد

                                                 
لكوستي بندلي ومجموعة من المؤلفين ، منشورات النور  ( لى العقيدة المسيحية مدخل إ)لكوستي بندلي و ( السبل إلى اهلل : )رااج أيياً 2
( الناشر)
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طوىب ألنقياء القلوب ": ، فقد قاؿ الرب يسوع(19: 33مز )كأف يكوف نقٌي القلب ( 5:5
 (.8: 5مىت ) "فإهنم يعاينوف اهلل

من "يٌتبع تعليم اؼبسيح، ألف أف  فعليو أييان  ىذا ال يكفي حىت يعتلن اهلل لئلنساف،كلكن 
التعليم حظٌي كمن ثبت على ذاؾ . جاكز حٌده كٓب يثبت على تعليم اؼبسيح ال وبظى باهلل

 "كمن يعمل الشر ٓب يػىرى اهلل، من يعمل اػبَت فهو من اهلل"(. 9:يو2)" اباآلب كاالبن كليهم
يطهِّر نفسو كوبفظ تعاليم اؼبسيح،  ٓب كمن فمن ٓب يكن إنساف ؿببة كتواضع، (.11: يو 3)

أف  من زعم انو مقيم ُب اهلل، فعليو)ألف  يكوف الىوتيان، أم إنساف يعرؼ اهلل،أف  ال يستطيع
، أٌما الذم ال ييطهِّر نفسو فاف القديس مكسيموس (6: 2يو 1( )يسَت مثل سَتة اؼبسيح

كبن منذ  أيها األحباء،": كقد قاؿ القديس يوحنا الرسوؿ. "كٌب الشيطافاله"اؼبعًتؼ يسٌميو 
اؼبسيح مىت ظهر نكوف مثلو، أف  كبن نعلم. اهلل، كٓب ينكشف لنا بعد ماذا نكوف أبناءاآلف 

من ....اؼبسيح طاىرأف  كمن كاف لو رجاء ُب اؼبسيح طٌهر نفسو كما. ألننا سنراه كما ىو
طهارة اإلنساف الداخلية ليست شرطان ؼبعرفة أف  (.6-2: 3يو 1) "فوىبطئ ٓب يػىرى اهلل كال يعر

كقد توٌجو الرب يسوع إٔب اآلب أماـ تبلميذه . اهلل كحسب، بل ىي شبرة االرباد بو أييان 
: 17يو ) "أظهرتي ؽبم اظبك، كسأظهره ؽبم، لتكوف ؿببتك ٕب كأكوف أنا فيهم": فقاؿ
16 .)

كلكنها تفًتض عبلقة اإلنساف ، (44: 6، يو 9: 4غبل )معرفة اهلل ىي نعمة من لدنو أف  
فما من أحد )، (6: 14يو )الٌ إذا مٌر يب إيبيي احد إٔب اآلب الشخصية باؼبسيح، فبل 
مىت ) "ظهره لوأف  ال احد يعرؼ اآلب إالٌ االبن كمن شاء االبنؼ"يعرؼ االبن إالٌ اآلب، 

: 14انظر يو )حبيور الركح القدس كتتحقق ىذه العبلقة الشخصية مع االبن (. 27: 11
6 ،15 :16 :13 .)
 

 منطلق معرفة اهلل وغايتها -ج
أف  ىبتلف منطلق معرفة اهلل داخل الكنيسة اختبلفان جذريان عن منطلق معرفتو بالفلسفة، كما

لتكوف ": كلكن اؼبسيح أعلن ىذا اؽبدؼ بوضوح ُب صبلتو إٔب اآلب. اؽبدؼ كالغاية ـبتلفاف
كىكذا فإف منطلق معرفة اهلل ُب الكنيسة (. 26: 17يو) "كأكوف أنا فيهم فيهم ؿببتك ٕب
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ىو اللقاء الشخصي مع اؼبسيح، أٌما غايتها فهي احملبة اليت تعِّرب عن حياة الثالوث األقدس، 
لتكوف .... أنا فيهم كأنت ٌُب لتكوف كحدهتم كاملة". أم اشًتاؾ اإلنساف ُب ىذه اغبياة

كىذا . منطلق معرفة اهلل ىو اؼبسيح(. 26ك 23: 17يو ) "نا فيهمفيهم ؿببتك ٕب كأكوف أ
كالكلمة صار جسدان كحل بيننا فرأينا ؾبده ؾبد االبن الوحيد ": ما يصفو يوحنا ُب بداية إقبيلو

أٌما ىدؼ معرفة اهلل كغايتها (. 14: 1يو ) "الذم أتى من لدف اآلب، ملؤه النعمة كاغبق
 . رباد اإلنساف اربادان كامبلن باؼبسيحفهما اغبياة ُب اؼبسيح، أم ا
ككاف ىدفها االرباد باؼبسيح  ،ح ؿبوىر الكرازة الرسولية دائمان كلذلك كاف شخص اؼبسي

(. 32-28: 5، 12: 4 أع) "ُب اؼبسيح"كاػببلص 
 
 تحّدي الصليب - د

كىذا ىو اإلقبيل، أم . شخص اؼبسيح ىو منطلق معرفة اهلل كخبلص اإلنساف كغايتهما
كلكن اليهود كاألفبيُت ُب العصر الرسوٕب ٓب يتمكنوا . الة اػببلصية اليت ضبلها إلينا ؼبسيحالرس

الصليب كاؼبوت، عثرةن لليهود كجهالة  ةن من قبوؿ ىذه اؼبقولة، فبقي ذبسُّد اؼبسيح، كخاص
فالبشارة بالصليب ىي ". لؤلفبيُت، ألف صليب اؼبسيح كذبٌسده كانا ربديان للمنطق البشرم

أٌما عندنا كبن الذين يسلكوف سبيل اػببلص، فهو  ة عند الذين يسلكوف طريق اؽببلؾ،جهاؿ
كإذا كاف اليهود يطلبوف اآليات، كاليونانيوف يبحثوف عن "(. 18: 1كو 1) "قدرة اهلل

كأٌما . كىذه عثرة لليهود كجهالة ُب نظر اليونانيُت. اغبكمة، فنحن ننادم دبسيح مصلوب
فما يبدك أنو . اليهود كاليونانيُت، فاؼبسيح ىو قدرة اهلل كحكمة اهللللذين دعاىم اهلل من 

جهالة من اهلل ىو أكثر حكمة من حكمة الناس، كما يبدك أنو ضعف من اهلل ىو أقول من 
(. 25-22: 1كو 1) "الناس

يدعم بشارتو أف  الرسوؿ يتحٌدل اليهود كالوثنيُت، كال يشعر باغباجة إٔبأف  يبكننا القوؿ
بسبب ىذا اؼبوقف، بل على العكس من ذلك، قبده  بالنقص طق، كال يعًتيو أم شعورباؼبن

حبكمة أك  يرغب ُب تشديد إيباف الناس بقوة الكلمات البشريةأف  يتصرَّؼ بوعي، دكف
ٓب يعتمد كبلمي كتبشَتم على أساليب اغبكمة البشرية ُب ": البشر، فنراه ىباطبهم قائبلٌ 
ركح اهلل كقوتو، حىت يستند إيبانكم إٔب قدرة اهلل، ال إٔب حكمة  اإلقناع، بل على ما يظهره
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 1)" بل ىي حكمة اهلل الٌسرية اػبفٌية اليت أعدىا اهلل قبل الدىور ُب سبيل ؾبدنا.... البشر
ككاف أنبياء العهد القدٙب قد كرزكا أكالن هبذا التعليم، لذلك يستشهد هبم (. 7-4: 2كو 

باطبلٌ يكرِّمو٘ب، كىم ييعلِّموف تعاليم الناس "(: 20-19: 1كو 1)بولس الرسوؿ 
أيغَتِّ مكاف ىذا الشعب كأيبيد حكمة اغبكماء كأفٍت ذكاء أف  لذلك قررت. ككصاياىم

 (.14-13: 29ا ش ) "األذكياء
 
 قوة الروح - ه

كلكن الكرازة كحدىا ليست . ىي نتيجة الكرازة بالصليب، معرفة اهلل، أم اإليباف اغبقيقي
مصدر الكرازة ىو اهلل الذم أعلن ذاتو ُب شخص أف  فكما. على إظهار اهلل للناسقادرة 

ٓب نػىنىٍل ركح ىذا العآب، ". االبن، فإف قبوؿ اإلنساف ؽبا نابع من الركح الذم يقوده إٔب اؼبسيح
ككبن ال نتكلم عليها بكبلـ . بل نلنا الركح الذم أرسلو اهلل لنعرؼ ما منحنا اهلل من اؼبواىب

كذ من اغبكمة البشرية، بل بكبلـ مأخوذ من الركح، فنعربِّ عن اغبقائق الركحانية بعبارات مأخ
أف  كال يقدر, فاإلنساف البشرم ال يقبل ما ىو من ركح اهلل ألنو يعتربه جهالة، . ركحانية

أٌما اإلنساف الركحا٘ب فيحكم ُب كل شيء كال . يفهمو ألف اغبكم فيو ال يكوف إالٌ بالركح
من ىو الذم يعرؼ فكر الرب لَتشده؟أٌما كبن فلنا فكري : فالكتاب يقوؿ. فيو احدوبكم 
اؼبسألة إذان ليست قائمة على أسلوب (. 13: 40، انظر اش 16-12: 2كو 1) "اؼبسيح

على ما ييظهره ركيح اهلل كقوتو، حىت يستند إيبانكم إٔب قدرة "بل  "باغبكمة البشرية"اإلقناع 
كىكذا ندرؾ ؼباذا ييٌل الناس طريقهم إٔب (. 5-4: 2كو 1) "بشراهلل، ال إٔب حكمة اؿ

كحىت . يعرفوا الرب كيدركوا ؾبدىه قبل العنصرةأف  اؼبسيح، كؼباذا ٓب يستطع الرسل أنفسيهم
يرافقوا الرب إٔب اعببل يـو التجلٌي، ٓب يعيشوا ىناؾ كٌل أف  التبلميذ الثبلثة الذين كاف ؽبم
اؼبسيح قد اظهر ؾبده للتبلميذ أف  طركبارية ىذا العيد منعظمة ؾبد الرب، كما تؤكد 

أم حبسب ما استطاعوا إدراكو، فمن اؼبؤكد أهنم ٓب يدركوا عظمة ؾبد  "حبسب ما استطاعوا"
. اؼبسيح كاملة

: 26مىت )كندرؾ كذلك ؼباذا زبٌلى التبلميذ عن اؼبسيح كىو على الصليب، كؼباذا خافوا 
ٓب يعرؼ الرسل . كؼباذا ٓب يكرزكا بقيامتو فور ظهوره ؽبم ،(19: 21، يو 50: 14، مر 25
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اؼبسيح باغبقيقة إالٌ بعد العنصرة، كعندىا بدأكا يكرزكف، غَت مبالُت بردة فعل اليهود كالوثنيُت 
. (20-1: 4أع ) "كارزين بقوة كسلطاف"بل 

 
 الملحدون - و

كبُت اغبكمة اليت يدعوىا  "فوؽاغبكمة النازلة من "يبٌيز يعقوب الرسوؿ سبييزان جذريان بُت 
اغبكمة الثانية ىي تلك اليت تنفصل هنائيان (. 15: 3يع )" حكمة دنيوية بشرية شيطانية"

: 3انظر تك ( )حكمة شيطانية)عن اهلل، كال تؤكؿ إٔب ؾبده بل إٔب ؾبد اإلنساف، فتكوف 
حكماء "ـبفٌية عن  أٌما اغبكمة األكٔب فإهنا ال تعود إٔب ؾبهود اإلنساف، كلذلك تبقى(. 4

عبٌهاؿ العآب "ك( 21: 10، لو 25: 11مىت )كال تظهر إالٌ لؤلطفاؿ  "ىذا العآب كعقبلئو
-27: 1كو 1) "يفتخر أماـ اهللأف  حىت ال يستطيع احد من البشر، كاألدنياء كاؼبزدرل هبم

الء ال فهؤ، يقبلوا عقائد الكنيسةأف  كمن ىنا ندرؾ ؼباذا يصعب على كثَت من الناس( 29
ما يطلبونو تنؤ بو ىذه القول كحدىا، فقد أظهرنا أف  يعتمدكف إالٌ على قواىم الذاتية، مع

أف  اإلؽبيات ال تتآلف مع إمكانيات اإلدراؾ البشرم، كأف اإلنساف ال يستطيعأف  بوضوح
ء إهنا ضيا. فاغبكمة ىي أريج قدرة اهلل كإشعاع ؾبد القدير"يدرؾ اهلل بالطرؽ اليت يتمناىا، 

ٍب يتساءؿ (. 26-25: 7حك )" النور األزٕب، كمرآة نقٌية لعمل اهلل، كصورة لصبلحو
يعرؼ مشييتك، إذا ٓب هتبو اغبكمة كترسل عليو ركحك أف  من يستطيع": سليماف اغبكيم

(. 17: 9حك ) "القدكس؟
 العتمادىم على قواىم، يكشف التاريخ أمثلة كثَتة عن أكليك الذين فشلوا ُب طلبهم اهلل

فقد حاكؿ كثَت من الفبلسفة كاؼبفكرين معرفة اهلل بواسطة . البشرية ـاػباصة كإمكاناتو
كىذا ما دفع بعيهم إٔب إنكار اهلل إنكاران تامان كادعاء عدـ . عقوؽبم، كلكنهم ىيزموا طبعان 

كما تكٌلم بعيهم اآلخر على قوةو ما كإلو ؾبٌرد ال يقيم عبلقة شخصية مع اإلنساف . كجوده
.  يتصل بوكال 

ال يتصل  ، فبل يبقى كحيدان، يكوف كائنان ؾبردان (6: 14يو ) "الطريق كاغبق كاغبياة"اهلل ىو 
إنٍت إلو ": فقد قاؿ الرب بلساف نبٌيو إرميا. باإلنساف كال يهٌتم بالعآب كما يٌدعي بعيهم

: 4ية كانظر تثن 24-23: 23إـر) "قريب كلست أؽبان بعيدان، أنٍت مالئ السموات كاألرض
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: 22انظر مىت ، 6: 3خر )" أنا إلو إبراىيم كإلو إسحاؽ كإلو يعقوب": كيقوؿ ؼبوسى(. 7
، إنو بقربو، كُب داخلو. فاإللو الذم خٌلص اإلنساف ليس بعيدان عنو(. 26: 12، مر 32

(. 27ك 20:  2يو  1، 26: 14يو )كركح اهلل ىو الذم يعلنو ُب قلبو 
كأف يطلب اعتبلف اهلل ، كأف ينقي قلبو بالتواضع كالتوبة، قيعًتؼ بيعفأف  فإذعلى اإلنساف 

. أم بالبقاء ُب اإلغباد، كإف ٓب يفعل، فهو ؿبكـو بالبقاء دكف اهلل ميعطي اغبياة. لو
فالذين غرقوا ُب اػبطيية كاألىواء اعبسدية ينكركف اهلل، ألف ، كشبٌة أنواع أخرل من اؼبلحدين

فبإنكارىم إيٌاه، (. 1: 13، مز 5: 28أمثاؿ )اليومي اإليباف بو يدينهم كيرفض سلوكهم 
. كاعتباره كائنان بعيدان كإؽبان غَت مهتم باإلنساف، يتمكنوف من متابعة حياهتم اليومية دكف رقيب

كما يقوؿ سليماف اغبكيم ٍب  "ال هبربِّونو كيتجٌلى للذين ال يكفركف بو"كلكن اهلل هبد الذين 
اغبكمة ال تدخل . كامتحاف قدرتو يوافق اعبٌهاؿ، بعيدة عن اهللألف األفكار الزائلة ": يييف

ألف الركح القدس اؼبؤدِّب يهرب من . النفس الشريرة، كال تقيم ُب اعبسد اؼبستعبد للخطيية
كؽبذا تقتيي  (.5-2: 1حك ) "الغش كيبتعد عن األفكار السفيهة، كىبفق إذا حير اإلٍب

أما اإلنساف الشرير الذم يباثل الشيطاف كهبسِّد كل . معرفة اهلل نقاكة القلب كصفاء النٌية
خبث كذبربة فبل يستطيع الوصوؿ إٔب معرفة اهلل معرفة حقيقية مهما حبث الكتاب اؼبقدس، 

فقد ذكر . كُب ىذا اجملاؿ فإف ذبربة اؼبسيح الثانية بعد معموديتو معربة جدان . كلو حفظو غيبان 
إف كنت ابن اهلل فألًق ": سيح قمة اؽبيكل كقاؿ لوركح الشر ضبل آبأف  لنا مىت اإلقبيلي

بنفسك إٔب األسفل، فإنو مكتوب أنٌو يوصي مبلئكتو بك فيحملونك على أيديهم ليبلٌ 
ىو ٓب ، نٌية الشيطاف ٓب تكن صافيةأف  (.11: 90، مز 6: 4مىت )" تصدـ رجلك حبجر

يستميل الرب إٔب عمل شرير ال أف  أم معرفة اهلل اغبقيقية، بل أراد، يطلب االرباد باؼبسيح
كال يتعلق بالقصد اإلؽبي، بل يعربِّ عن اػبيوع ، عبلقة لو بالثقة كاحملبة كطاعة مشيية اآلب

، لو 7: 4مىت ( )مكتوب أييان ال ذبٌرب الرب إؽبك: )كلذا أجابو الرب. ؼبقاصد الشيطاف
(. 6-5: 31، عدد 9: 10كو 1، انظر 16: 6، تثنية 12: 4

كلن يتمكن من االرباد بو مهما فٌتش ، بنٌية طاىرة ال يصل إٔب الرب إطبلقان  من ال يتكلم
مىت أيجيء . عطشت نفسي إٔب اهلل، إٔب اإللو اغبي". كتعب كمهما سبٌعن ُب الكتاب اؼبقدس

من يشتاؽ بكلٌيتو إٔب اهلل كيركض كاأليل الظامئ إٔب منابع (. 2: 41مز ) "كأتراءل أماـ اهلل
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 "اؼباء اغبي"، وبصل على (37: 7، 14ك 10: 4يو )أم إٔب اؼبسيح  ،(1: 41مز )اغبياة 
أنا أركم العطشاف ". بدان أيطفئ ظمأه دبفرده فلن ينجح أف  كأٌما الذم وباكؿ(. 10: 4يو )

فمن عطش فليأًت، كمن شاء فليستًق ماء اغبياة "، (6: 21رؤ ) "من ينبوع اغبياة ؾبانان 
(. 1: 55، انظر اش 17: 12رؤ ) "ؾٌبانان 
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 الفصل الثالث
 3األفعال اإللهية

  
 استحالة معرفة اوىر اهلل - أ

إف القدرة اإلؽبية أٍكلتنا كٌل ما يؤكؿ إٔب اغبياة ": يقوؿ بطرس الرسوؿ ُب رسالتو الثانية
ذلك بأهنا جعلتنا نعرؼ الذم دعانا دبجده كفيلو فمنحنا هبما أشبن اؼبواعد . كالتقول

بط  2) "الطبيعة اإلؽبية ُب ابتعادكم عٌما ُب الدنيا من فساد الشهوة كأعظمها، لتصَتكا شركاء
1 :3-4.) 
اإلنساف قد يتمكن من معرفة جوىر اهلل، أم ما أف  عبارة القديس بطرس األخَتة ال تعٍتأف  

يبٌيز طبيعتو اإلؽبية عن سائر اؼبخلوقات، ألنو إذا سبكن اإلنساف من إدراؾ الطبيعة اإلؽبية، أم 
كؽبذا . سٌرىا، يصبح ىو نفسو إؽبان، كال يكوف بالتإب شبة إلو كاحد بل آؽبة كثَتكفمعرفة 

: 33خر ) "ألنو ال يرا٘ب إنساف كيعيش، تراهأف  أٌما كجهي فبل تستطيع": خاطب اهلل موسى
(. 16: 6تيمو  1، انظر 20
 
 معرفة األفعال اإللهية  - ب

ا بعيان، أقاـ اهلل فينا كسبَّت ؿببتو فينا، كنعرؼ أننا إف اهلل ٓب ينظر إليو أحد، فإذا أحببنا بعين)
(. 13-12: 4يو  1( )نقيم فيو كأنو يقيم فينا، بأنو كىب لنا من ركحو

كلكنو مع ذالك فعاؿ، ألف ؿببة اهلل تقًتب من ، ال اقًتاب من جوىر اهلل كال مشاركة فيو
اذباه ؿببة اهلل إٔب أف  (.23: 14يو )اإلنساف استجابةن حملبتو ألخيو كحملبتو ػبالقو نفسو 

، 22: 2أفسس ( )مسكنان هلل ُب الركح)اإلنساف ىو إشعاع الطبيعة اإلؽبية الذم هبعل اؼبرء 
فاإلنساف ال  .مبٌيز إذان بُت جوىر اهلل كبُت أفعالو اإلؽبيةأف  ينبغي(. 16: 3كو  1انظر 

قدراتو اليت ال تنفصل عن أك  يعرؼ أفعالوأف  يعرؼ جوىر اهلل، إمبا بإمكانوأف  يستطيع

                                                 
) تيموثي وير ،منشورات النور ( الكنيسة األرثوذكسية إيمان وعقيدة . )للمطران اورج خير( الرؤية األرثوذكسية هلل واإلنسان )رااج أيياً 3

 (الناشر 
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مع انو غَت ( الشمس)كؽبذا شٌبهها اآلباء بشعاع الشمس الذم يعمل خارج نطاقها . جوىره
، أٌما إلينااألفعاؿ اإلؽبية تنحدر  إف: )على حد تعبَت القديس باسيليوسأك  .منفصل عنها

. ر طبيعتو اإلؽبيةذان بأفعالو اليت ىي مظهر من مظاهإفاهلل وبير (. جوىر اهلل فبل يدٗب منو
( شركاء ُب الطبيعة اإلؽبية)يصَتكا أف  إنو يعتلن للناس بواسطة أفعالو اإلؽبية داعيان إياىم

.  فيسانبوف ُب األفعاؿ اإلؽبية اؼبنحدرة من اعبوىر اإلؽبي، ال ُب اعبوىر نفسو
كر اإلؽبي غَت إف ؾبد اهلل اؼبثلث األقانيم الذم يظهر ُب الكائنات كُب حياة البشر بواسطة الن

 .اؼبخلوؽ هبعل القديسُت ُب الكنيسة مشاركُت ُب اجملد اإلؽبي
 

 أزلية األفعال اإللهية - ج 
كىو منفصل سبامان ,إف اعتبلف اهلل بواسطة القول كاألفعاؿ اإلؽبية ليس مرتبطان خبلق العآب، 

ؾبد اهلل اؼبثلث أف  كلنااألفعاؿ اإلؽبية غَت ؿبلوقة كإهنا أزلية، مثل ؽف إ عن اغبدث، كلذا نقوؿ
. األقانيم أزٕب كغَت ـبلوؽ

حدث اػبلق العآب، مثل سائر حوادث ظهور اهلل ُب العآب باألفعاؿ اإلؽبية، أف  كىكذا ندرؾ
بل كاف نتيجة ؿببة اهلل اليت يعتلن اهلل للكوف بواسطتها ، ٓب يسبِّب أم ربٌوؿ ُب اغبياة اإلؽبية

. عن طريق القول األخرل
، (28: 101، انظر مز 17: 1يع ( )دكف تبٌدؿ فيو كال شبو تغيَت)بت ال يتحوؿ أم اهلل ثا
 . ؾبده يبؤل كوبيي اإلنساف كاػبليقة كلَّهاأف  غَت
 
 آثار اهلل في الخليقة - د

كاإلنساف الذم ينظر إٔب . تعمل أفعاؿ اهلل، غَت اؼبخلوقة، ُب العآب كتًتؾ آثارىا على اػبليقة
. يكتشف ؾبده ُب اػبليقةأف  يشعر بوجود اهلل، أمأف  اؼبخلوقات يستطيع
فمنذ خلق العآب . إف ما ييعرؼ عن اهلل أيظهر ؽبم، فقد أظهره اهلل ؽبم": يقوؿ بولس الرسوؿ

 "فبل عذر ؽبم. ال تزاؿ صفاتو اػبفية، أم قدرتو األزلية كألوىتو، ظاىرة للبصائر ُب ـبلوقاتو
جبللو غٌطى السموات، كاألرض : )فقد صلٌى قائبلن أٌما النيب حبقوؽ (. 20 -19: 1رك )

: 3حبقوؽ ( )كضيائو كالنور كلو من يده شعاع، كىناؾ تستًت قدرتو. امتؤلت من تسبيحو
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دِّث : )كيعلن كاتب اؼبزامَت اغبقيقة نفسها فيقوؿ(. 21: 14، عدد 3-4 السموات ربي
رب بعمل يديو إهنا ليست أقواؿ كال . ليل يعلم الليلالنهار ىبرب النهار كاؿ. دبجد اهلل، كالفلك ىبي
إٔب كل األرض كصلت ببلغتهم كأب أقصى اؼبسكونة . توجد كلمات، كصوهتم ال يسمع

. كعد الرب صادؽ، هبعل البسيط حكيمان . ناموس الرب كامل، ييعيد اغبياة ......كبلمهم
، 9-1: 18مز . )"كصايا الرب كاضحة، تنَت العيوف. أكامر الرب مستقيمة، تفرح القلب

(. 33-11: 43كحكمة سَتاخ  9-3: 13انظر حك 
ال يقتصر ىذا القوؿ على اؼبظاىر اػبارجية غبيور اهلل ُب العآب، بل يتعداىا إٔب حيور 
األفعاؿ اإلؽبية ُب قلب اإلنساف كأب ارباد اإلنساف باألفعاؿ اإلؽبية غَت اؼبخلوقة، نتيجة 

ما ينكشف لئلنساف ُب اػبليقة ىو ؾبد اهلل كؿببتو ؼ. غبيور النعمة اإلؽبية ُب قلب اإلنساف
كعندما يشعر . إهنا أشعة اجملد اإلؽبي اليت ترسل إٔب اػبليقة بأسرىا فتحييها. كحكمتو

اإلنساف بأشعة احملبة اإلؽبية احمليية، يشعر كذلك حبيور اهلل الذم يرسل قواه اإلؽبية، كيتحد 
عب ) "لقداسة اهلل"ك اإلؽبية كمشاركان للطبيعة اإلؽبية بأفعاؿ اهلل القادرة، فيصبح إناءن للنعمة

(. 4: 1بط  1، 10: 12
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 الفصل الرابج
 4إلو اإلعالن

 ضيافة إبراىيم - أ
لن يستطيع اإلنساف معرفة اغبقيقة اإلؽبية، أم انو لن يتمكن من معرفة جوىر اهلل، إمبا يعرؼ 

. فقط أفعاؿ اهلل غَت اؼبخلوقة، أم آثاره
د الكنسي كالكتاب اؼبقدس يتحٌدثاف عن ظهورات ؿبٌددة هلل، أنبها ظهوره كلكن التقلي

أيقونة ألندريو ركمبليوؼ )إلبراىيم بشكل ثبلثة مبلئكة، كما ترظبو األيقونة البيزنطية الشهَتة 
ىذا اغبدث ىو الظهور األكؿ للثالوث أف  كيقوؿ آباء الكنيسة(. من القرف اػبامس عشر
كذبٌلى لو الرب ُب بلوط فبرا كىو جالس بباب اػبباء عند احتداد ": القدكس ُب العهد القدٙب

فلٌما رآىم بادر للقائهم من باب . فرفع طرفو كنظر فإذا ثبلثة رجاؿ كقوؼ أمامو. النهار
نلتي حظوةن ُب عينيك فبل ذبىيٍزعن عبدؾ فيقٌدـ أف  يا سٌيدم: كقاؿ. اػبباء كسجد إٔب األرض

(. 4-1: 18تكوين ) "لكم كتتكيوف ربت الشجرةلكم قليل ماء فتغسلوف أرج
فيخاطبهم  5ٍب يلتفت، إبراىيم يتكلم بصيغة اؼبفرد ـباطبان الثبلثةأف  اؼبلفت ُب ىذا اؼبقطع

كشبة أمر أخر، فاؼبتكلم مع إبراىيم، حبسب الًتصبة السبعينية اليت . ثانية بصيغة اعبمع
، "الرب"ثناء تأليفهم العهد اعبديد، ىو تستعملها كنيستنا كاليت استعملها الرسل أنفسهم أ

ٍب قاـ الرجاؿ من ىناؾ كاستقبلوا جهة ": أم اهلل "يهوه"أما النص العربا٘ب فيستعمل كلمة 
فقاؿ الرب أأكتم عن إبراىيم ما أنا صانعو؟ كإبراىيم . سدـك كميى إبراىيم معهم ليشيعهم

قد علمت انو سيوصي بنيو كأىلو األرض؟ ك أمممة كبَتة كمقتدرة كيتبارؾ بو صبيع أسيكوف 
. من بعده بأف وبفظوا طريق الرب ليعملوا بالرٌب كالعدؿ حىت ينجز الرب إلبراىيم ما كعده بو

أنزؿ كأرل ىل فعلوا . فقاؿ الرب إف صراخ سدـك كعمورة قد كثر كخطييتهم قد عظمت جدان 
ميوا كبو سدـك كبقي كانصرؼ الرجاؿ من ىناؾ ك. ًطٍبقى صراخها البالغ إٕبَّ كإال فاعلم

تك ) "فتقدـ إبراىيم من الرب كقاؿ أهتلك البار مع األثيم؟(. يهوه)إبراىيم كاقفان أماـ الرب 
18 :16-23 .)

                                                 
 (الناشر )، منشورات النور ( الرؤية األرثوذكسية هلل واإلنسان )و  (مدخل الى العقيدة المسيحية ) رااج 4
 .المعرب(.... الغائب إلى المخاطب أو المخاطب إلى الغائب )االلتفات لغة ىو االنتقال من صيغة إلى أخرى 5
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كجد فيها عشرة أف  انو لن يقوِّض اؼبدينة( يهوه)، ٍب ينتهي بتأكيد الرب .كيتوأب اغبوار
( جع إبراىيم إٔب موضعوكميى الرب عندما فرغ من الكبلـ مع إبراىيم، كر)...أبرار

(. 33: 18تك)
. يصف آباء الكنيسة ضيافة إبراىيم ُب بلوط فبرا بأهنا الظهور األكؿ للثالوث األقدس

 
 األقنوم الشخصي لالبن والروح القدس - ب

صرخوا إٔب الرب ُب "(. 89: 118مز ) "كلمتك يا رب تثبت ُب السماء إٔب األبد"
فليعًتفوا للرب . ؼبتو فشفاىم كقباىم من مهالكهمأرسل ؾ. ضيقهم فخٌلصهم من شدائدىم
(. 21 19: 106مز . )"ألجل رضبتو كمعجزاتو لبٍت البشر

إٔب الرب، فتشفيهم من  "يصرخوف"كتػيٍرسىل إٔب الذين ، فإذ "تثبت ُب السماء"كلمة الرب 
.  قلذا، يفيض قلب اإلنساف اعًتافان باعبميل، فيمجِّد الرب ألجل غٌت مراحم. سبب اؽببلؾ

أف كلمة  إال. "الكلمة اللفظية ال تيرسل كال تثبت إٔب األبد"أف  لكن يوحنا الدمشقي يذكر
كلمة اهلل ذات أف  .الية من األقنـو الشخصي كاؼبتشتتة ُب اؽبواءاهلل ليست مثل كلماتنا اْب

، كىذا األقنـو مٌتحد بو ببل انفصاؿ، كيبلك (1: 1يو )أيقنـو شخصي، حٌي، كامل كأبدم 
. ما يبلكو كل

مز ) "بكلمة الرب صينعت السموات، كبركح فمو كل جنودىا": أٌما الركح القدس فيقاؿ عنو
تصرؼ "(. 4: 33أيوب ) "ركح اهلل ىو لذم صنعٍت كنسمة القدير أحيتٍت"(. 6: 32

ترسل ركحك فيخلقوف كذبدِّد . كجهك فييطربوف تنزع أركاحهم فيفنوف كأب تراهبم يرجعوف
(. 30 -29: 103ز ـ) "كجو األرض

ليس  "فم اهلل"أف  ككما. يرسل اهلل الركح القدس، فيخلق كيثبت كوبفظ كهبدِّد اػبليقة كلها
ال نعترب ركح اهلل ". نفهم اللفظتُت باؼبعٌت الركحيأف  كهبب. كذلك ركحو، شييان جسديان 

ر عظمة الذم يرافق الكلمة كيظهر فعلو نسمة ببل كجود شخصي، ألننا باعتقادنا ىذا كبتق
نعتربه قوة ذات كياف، ييعربَّ عنها من خبلؿ كجود شخصي أف  كاألحرل. الطبيعة اإلؽبية

(. يوحنا الدمشقي) "خاص
 



الشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية األرثوذكسية  زاد 
 http://www.orthodoxonline.org  األب أنطونيوس آليفيزوبولوس

 

 20صفحة  2010 -عيد العنصرة  -أونالين أرثوذكس 
 

ظهور الثالوث األقدس في العهد الجديد  - ج
ُب اليـو الذم قبل فيو اؼبسيح اؼبعمودية من يوحنا ُب األردف، ظهر ذاؾ الذم ال يقدر 

اػباصة، أعٍت اإللو الواحد اؼبثلث األقانيم، فشهد اآلب أللوىة  يدركو بإمكاناتوأف  اإلنساف
من رباط  ،كتعمَّد االبن ُب هنر األردف منَتان العآب قاطبةن كؿبرران إياه. االبن كدعاه ابنو اغببيب

كنزؿ الركح القدس هبيية ضبامة ليؤكد شهادة اآلب كيهب إيباننا أساسان . الشيطاف كعبوديتو
ٍب يثبت ىذه اغبقيقة (. 21: 3لو ، 11-9: 1، مر 17-13: 3 مىت)غَت متزعزع 

: العظيمة نشيد كنيستنا
، هنر األردف ظهرت السجدة للثالوث باعتمادؾ يا رب ُب"

، مسمِّيان إياؾ ابنان ؿببوبان ألف صوت اآلب تقدَّـ لك بالشهادة، 
. "رب اجملد لكفيا من ظهرت كأنرت العآب يا . كالركح هبيية ضبامة يٌؤيد حقيقة الكلمة

أنا ٓب أكن أعرفو لكن الذم أرسلٍت ألعٌمد ": ىذا الكشف اإلؽبي تؤٌيده أييان شهادة يوحنا
-33: 1يو )ىو ابن اهلل .....الذم ترل الركح ينزؿ كيستقر عليوف إ :باؼباء ىو قاؿ ٕب

إهنا شهادة طور . كقد كشف العهد اعبديد مرة أخرل عن ىذا السر الذم ال يوصف(. 34
(.  36-28: 9، لو8-2: 9، مر8-1: 17مىت )كر أم ذبلي الرب اؼبخلص ثاب

كىناؾ رأل التبلميذ الثبلثة هباء احملٌيا اإلؽبي، فيما الركح القدس ىبٌيم عليهم بالسحابة اؼبنَتة، 
(. ىذا ىو ابٍت اغببيب، فلو اظبعوا)أف  كاآلب يؤكد ؾبددان 

إنو نتيجة الظهور اإلؽبي اؼبؤكد . ص غَت الثابتال يرتكز إيباننا إذان على اؼبنطق البشرم الناؽ
بالنور اإلؽبي غَت اؼبخلوؽ الذم انبثق على طور ثابور، كاليقُت الذم يوصلنا إليو حيور 

ليمؤل ( كما من ىبوب ريح عاصفة)الركح القدس الذم حٌل أييان يـو العنصرة بيجيج 
 13: 16يو )إٔب اغبقيقة كيبقى ُب الكنيسة قائدان شعب اهلل ( 4-2: 2اع )التبلميذ 

(. 26: 14ك
سس إيباننا غَت اؼبتزعزعة، كاليت تقدـ ثباتان كيقينان يفوقاف كل حقيقة، مستندة إٔب براىُت أي 

كمعطيات بشرية، ىي شهادة اهلل اآلب كظهور ؾبد االبن كحلوؿ الركح القدس بشكل ضبامة 
كقد أطلعناكم على قدرة ". كؽبذا السبب كتب الرسوؿ بطرس إٔب اؼبسيحيُت. كألسنة نارية

كٓب يكن ذلك مٌنا إتباعان ػبرافات مصطنعة، بل ألننا عايٌنا ,ربنا يسوع اؼبسيح كعلى ؾبييو، 
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ىذا : صوت يقوؿ-جٌل جبللو-فقد ناؿ من اهلل أبيو إكرامان كؾبدان، إذ جاءه من اجملد. جبللو
السماء، إذ كٌنا معو  كذاؾ الصوت قد ظبعناه آتيان من. ىو ابٍت اغببيب الذم عنو رضيت

فازداد كبلـ األنبياء ثباتان عندنا، كإنكم لتحسنوف عمبلن إذا نظرًب إليو . على اعببل اؼبقدس
. كأنو مصباح يييء ُب مكاف مظلم، حىت يتنفس النهار كيشرؽ كوكب الصبح ُب قلوبكم

عنده، إذ ٓب  ُب الكتاب تقبل تفسَتان يأٌب بو أحد من نبوءةكاعلموا قبل كل شيء انو ما من 
 "يتكلوا من قبل اهللأف  قط بإرادة بشر، كلكن الركح القدس ضبل بعض الناس على نبوءةتأٌب 

(. 21-16بط  2)
كقد . إذا كنا نقبل شهادة الناس، فشهادة اهلل أعظم: )كيييف تلميذ آخر ىو يوحنا اغببيب

عنده، كمن ٓب  من آمن بابن اهلل كانت تلك الشهادة: شهد البنو ىذه الشهادة إذ قاؿ
(. 10-9: 5يو  1( )يصدؽ اهلل جعلو كاذبان، ألنو ٓب يؤمن بالشهادة اليت شهدىا اهلل البنو

 
شهادات أخرى من الكتاب المقدس  - د
بذاٌب أقسمت كمن فمي سيخرج الربُّ، . أنا اهلل كليس آخر..... توٌجهوا إٌٕب فستخلصوف"

(. 23-22: 45أش ( )ؾبد اهللكل ركبة ستجثو ٕب ككل لساف سي.ككلماٌب ستتحقق
كليس )، فهو الرب (2:10، فيلييب 11-9: 14رك )تتعلق ىذه النبوءة باؼبسيح نفسو 

جابل األرض ، خالق السموات، اهلل"، كىو كلمة اهلل اؼبتأقنم، (18: 45أش ( )آخر
(. 14: 3، رؤ 16-15: 1، كوؿ 3-1: 1، يو18: 45أش) "كصانعها

إذا ظبعتم صوتو اليـو فبل تقٌسوا قلوبكم كما . اه كغنم يدهفإنو ىو إؽبنا ككبن شعب مرع"
مز ) "عند اػبصومة يـو االمتحاف ُب الربٌية، حيث امتحنٍت آباؤكم كاختربك٘ب كعاينوا أعمإب

عب )كقد كردت ىذه الكلمات ُب الرسالة إٔب العربانيُت بلساف الركح القدس (. 7-9: 94
. ك الركح القدس صاحب األقنـو اإلؽبي اػباصق "جربو اآلباء"فاهلل الذم (. 7-9: 3

أك  االبن اؼبتأقنمأك  ، قاصدان هبا اآلب(يهوه-الرب)كيردِّد العهد القدٙب مرٌات كثَتة لفظة 
قاؿ الرب لريٌب اجلس عن يبيٍت حىت أجعل ": كعلى سبيل اؼبثاؿ. األقنـو اإلؽبي للركح القدس

إنك أنت كاىن إٔب األبد على رتبة : دـأقسم الرب كلن ين .....أعداءؾ موطيان لقدميك
كقد فٌسر اؼبسيح (. 5-4ك 1: 109مز) "الرب يبينك وبٌطم اؼبلوؾ يـو غيبو. ملكيصادؽ
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(. 36-35: 12مر )الركح القدس ينفخ ُب داكد الكلمة النبوية أف  ىذا اؼبزمور ذاكران 
عب )سيح نفسو ىو آب "الكاىن الذم على رتبة ملكيصادؽ"ك "الرب اعبالس عن اؼبيامن"ك
-37: 12 حناكقارهنا بيو 9-1: 6انظر أش )أٌما الرب اؼبتكلم فهو اآلب (. 14-28: 7

-16: 59أش ك 16، 6-5: 48أش ك 6-5: 8عيا أشك 26-25: 28 ماؿأعك 41
(. 1: 61، أش 20

كلتكن نعمة : )كينهي بولس الرسوؿ رسالتو الثانية إٔب أىل كورنثوس بالدعاء الثالوثي التإب
: 1كو  2، كانظر 13:13( )يسوع اؼبسيح كؿببة اهلل كشركة الركح القدس معكم صبيعان ربنا 

كلكن سائر ىذه الشواىد الكتابية، كغَتىا (. 6-4: 3، تيطس 3: 12كو  1ك ،2-22
فبا ٓب نذكره، ال تيفهم كال تيقبل إال دبثابة ىبات من اهلل كشبار للركح القدس كأفعالو اإلؽبية ُب 

(. 27ك 20: 2يو  1، 16-4: 2كو  1)قلوب البشر 
 
 اإللهي( الصوت)الحااة إلى  - ىـ

إف أسس إيباننا بإلو كاحد مثلُّث األقانيم غَت متزعزعة، ألهنا تستند إٔب كلمة اهلل ال إٔب 
كعلى رغم ذلك فثمة أناس ٓب يهتدكا إٔب حقيقة الثالوث، بل . اؼبنطق البشرم اؼبتقلب

. اؽبرطوقية، مع أهنم يزعموف مطالعة الكتاب اؼبقدساستمٌركا ُب اليبلؿ كاؼبعتقدات 
مساعدة من الركح القدس أك  ىؤالء يطالعوف بقواىم الذاتية كحسب، فبل يطلبوف إرشادان 

الركح القدس اؼبٌعزم، اؼبنبثق "كلكن (. 26: 14، 13: 16يو ) "يقود إٔب اغبقيقة" الذم
يو )ال يفعل إال باسم اؼبسيح ( دسإحدل تسابيح الركح الق) "من اآلب كاؼبستقر ُب االبن

: 1كوؿ )أم ُب الكنيسة اليت ىي جسده اؼبقدس ( 13-15، 26: 15، 26: 14
كمن ال يكوف مع اؼبسيح يبقى ُب العهد القدٙب كيغٌطي عينيو (. 23: 1، أؼ 18-24

فإف ": يبعده عن فهم الكتاب اؼبقدس، كما قاؿ بولس ُب رسالتو إٔب أىل كورنثوس "بقناعه "
. القناع ال يزاؿ إٔب اليـو غَت مكشوؼ عند قراءة العهد القدٙب، كال ينزعو إالٌ اؼبسيح ذلك
إٔب اليـو عند قراءة كتاب موسى ال يزاؿ القناع على قلوهبم، كال ينزع ىذا القناع إالٌ . أجل

بعد االىتداء إٔب الرب، ألف الرب ىو الركح، كحيث يكوف ركح الرب، تكوف اغبرية، ككبن 
نعكس صورة ؾبد الرب بوجوه مكشوفة كأهنا مرآة، فنتحٌوؿ إٔب تلك الصورة، كىي  صبيعان 
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(. 18-14: 3كو  2) "تزداد ؾبدان على ؾبد، كىذا من فيل الرب الذم ىو ركح
كىكذا أيلًغٌي القناع الذم يبنع الناس من فهم الكتاب اؼبقدس، ال سيما العهد القدٙب، فهمان 

غبق، كىبهم اغبرية اغبقيقية كجعلهم قادرين على مواجهة هباء اهلل ، ركح ا"الربُّ "ألف . حقيقيان 
 "قناعهم"أٌما أكليك الذين ليسوا مع اؼبسيح، أم البعيدكف عن الكنيسة، فيبقى . كإشراقو

. كوبوؿ بينهم كبُت فهم الكتاب فهمان حقيقيان 
نكوف أف  ينبغي، للوصوؿ إٔب حقيقة اهلل الثالوثية، بل فال تكفي دراسة الكتاب اؼبقدس إذ

نًتٌجى الصوت أف  من رعية اؼبسيح، أم أعياء ُب كنيستو اليت يفعل ركح اهلل فيها، كعلينا
اإلؽبي، كعندئذ كبسُّب حيور األلسنة النارية كنتلقى االستنارة اإلؽبية، كما حصل للرسل ُب 

. اليـو اػبمسُت
اهلل الثالوثية العظمى، مهما يعرؼ حقيقة أف  كمن دكف ىذه النفخة اإلؽبية يستحيل على اؼبرء

: كما قاؿ إفاغريوس النبطيأك  .درس الكتاب اؼبقدس، كحىت لو توصل إٔب استظهاره كلو
نتغلغل ُب أف  نيقبل على ارباد تاـ باهلل، أمأف  معرفة سر الثالوث األقدس بصورة تامة، تعٍت)

(. اغبياة اإلؽبية
 
 التحديات العقائدية في الكنيسة - و

االكتفاء حبفظ اإليباف كما أيعطي لنا، "علينا كبن األرثوذكسيُت أف  س ايبلريوفيقوؿ القدم
إف فساد اؽبراطقة "كيبلحظ . "نعبد اآلب كنكـر معو االبن كمبتلئ من الركح القدسأف  أم

كاجملدفُت ييطرنا إٔب اؼببلءمة بُت كبلمنا اؼبتواضع كبُت السر الذم يستحيل كصفو، كاف 
كاف ..... درؾ كال يوصل إليها، كاف نتحدث عن أمور ال ييعربَّ عنهانرتفع إٔب قمة ال تي 

كىذا ما . "كبجبها داخل إيباف نفوسناأف  نصف، عفوياه كبلساننا البشرم، األسرار اليت ينبغي
دعى الكنيسة إٔب االعتناء بالتعبَت عن اإليباف بالثالوث األقدس تعبَتان مفٌصبلن، كأب ضباية 

أٌما البشر الذين يودكف فهم . بدع كاؼبعتقدات الفاسدة اؼبؤدية إٔب اؽببلؾأعيائها من خطر اؿ
كلكن كيف نكوف مستحقُت للتطويبات ": كل األمور باؼبنطق، فيقوؿ ؽبم باسيليوس الكبَت

اػباصة باؼبؤمنُت باألمور البلمنظورة، ككبن ال نقتنع إال دبا ىو كاضح للعقل؟ ؼباذا جٌن 
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؟ ألهنم تبعوا ما يؤكد العقل صحتو، كرفيوا كرازة (21: 1رك )لغيب األفبيوف كأيظلم عقلهم ا
كيل : )أفبل يرثي أشعياء ىذا النوع من البشر فيصفهم كأهنم ضائعوف، حُت يقوؿ. الركح

. "؟(21: 5أش ( )للذين ىم حكماء ُب أعُت أنفسهم، كعقبلء أماـ كجوىهم
 
اوىر واحد في ثالثة أقانيم  - ز

قانيم الثالوث القدكس الثبلثة كاملوف ببل حدكد، كمتحدكف برباط ال أأف  تعلِّم كنيستنا
كلذا، ال يوجد آؽبة كثَتكف، بل إلو كاحد ُب . ينفصل، كأف الطبيعة اإلؽبية بسيطة كغَت مركبة

. ثبلثة أقانيم إؽبية
ككبن نشٌدد على ىذه اغبقيقة عندما نؤكد كجود كحدة بُت األقانيم الثبلثة ُب اعبوىر كالقوة 

ففي اهلل اؼبثلث األقانيم شبة جوىر كاحد كثبلثة أقانيم يشاركوف ُب . كالسلطاف كاإلرادة كالفعل
كلذا يكوف شبة قوة كاحدة كسلطاف كاحد كإرادة كاحدة . اعبوىر اإلؽبي الواحد الكامل كاألزٕب

. كفعل كاحد
الواحد أف  ة، أمكىذه األقانيم متداخل. فاؼبسألة تتعلق بثبلثة أقانيم ذكم كماؿ غَت ؿبدكد

ائصو الشخصية فكل أقنـو كامل بذاتو، كمتمٌيز خبص. منها يوجد داخل اآلخر دكف اختبلط
. اعبوىر اإلؽبي من اهلل اآلب إليو" انتقاؿ"العائدة إٔب طريقة 

 6(يينعم)شبة مبدأ كاحد أكحد، كينبوع كاحد أكحد ُب الثالوث القدكس، ىو اآلب الذم 
                                                 

الكاتب قد وضح سابقًا، وسيوضح  مج العلم أن. إما أن يكون ترامة غير دقيقة أو تعبير في األصل لم يصب الهدف" يُنعم"إن التعبير ] 6
-584الحقاً التعليم األرثوذكسي حول الثالوث القدوس لو المجد، ولكننا رأينا أنو من المفيد أن نقتبس من كتاب سألتني فأاتبك، ص 

: ، التالي585
: مصدر الوحدة في الثالوث)

: الالىوت األرثوذكسي
فاآلب، كمصدر لشخص االبن وشخص الروح . ي الثالوث القدوس ىو شخص اآلبدائماً كان األرثوذكس يؤكدون على أن مصدر الوحدة ف

فهو يتسبب بصدور شخص االبن منو بالوالدة . القدس، ىو بالوقت نفسو أيياً مصدر العالقات التي منها تتخذ األقانيم وخصائصها المميِّزة
. بالنسبة ألساس األلوىة الفريد( الوالدة واالنبثاق)بصدورىما  وبصدور شخص الروح القدس منو باالنبثاق، مما ييج أساس عالقتهما الخاصة

كون شخصو ىو أساس )والتي تبدو وأنها تُعيق أحّدية األصل أي اآلب " االنبثاق من االبن"لهذا السبب كان الشرق دائماً يُعارض عقيدة 
اآلب )لوحدة وذلك باعترافو بواود مصدرين لأللوىة فإما أن ييطر المرء لتقويض ا(: وحدة الثالوث ومصدر شخصّي االبن والروح القدس

. ، وإما أن يعتبر الطبيعة المشتركة ىي مصدر الوحدة مما يعّتم على أشخاص الثالوث ويحّولهم إلى مجرد عالقات ضمن وحدة الجوىر(واالبن
ثّل بالوقت نفسو التنوع والوحدة، ألنها تعود إلى بالنسبة للشرق، إن العالقات تم. الوحدة األساسية( شّكلت)بالنسبة للغرب، العالقات نّوعت 

. النبرة الشخصانية سدى األرثوذكسية ولحمتها. اآلب كمصدر لها والذي ىو أساس الثالوث
أما األقانيم والطبيعة المشتركة فهي ُمعطاة في الوقت نفسو وبدون أسبقية أحدىما . إذًا، بالنسبة للشرق يواد إلو واحد ألنو يواد آب واحد
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. على االبن كالركح القدس، أم على الطبيعة اإلؽبية الواحدة كالوحيدة بطبيعتو اإلؽبية الذاتية
الينبوع الذم ينقل ىذه الطبيعة اؼبشًتكة كاحد أك  طبيعة الثالوث القدكس كاحدة إذف، كاؼببدأ

لكن طريقة انوًجاد االبن كالركح القدس من ىذا الينبوع الواحد، أم من . أييان، كىو اآلب
فاف انوًجاد االبن . كتاليان . مولود من اآلب أٌما الركح القدس فمنبثق منو فاالبن. اآلب، ـبتلفة

(. انبثاؽ)ىبتلف عن انوًجاد الركح القدس  (كالدة)
شبة اختبلفان بُت االبن كالركح القدس ُب طريقة العبلقة باؼبصدر اؼبشًتؾ، أم أف  كىكذا ندرؾ

 معرفة معٌت الوالدة كاالنبثاؽ معرفة باآلب، لكننا ال نستطيع إدراؾ ماىية ىذا االختبلؼ، كال
ربديدان، تأكيد كحدة الثالوث ، كالتعليم األرثوذكسي عن الثالوث القدكس يتيمن. حقيقية

كسبييز األقانيم الثبلثة، على أساس الطريقة األزلية النوًجاد االبن (. جوىر كاحد)الكاملة 
(. الوالدة كاالنبثاؽ)كالركح القدس من اهلل اآلب 

( 28-10، 28: 14يو )اإليباف األرثوذكسي ال يعترب أٌكلٌية اآلب أف  اؼبيموف ييظهركىذا 
فكرامة االبن مثبلن، فباثلة لكرامة اآلب، . بل أٌكلٌية ُب العلة، أٌكلٌية ُب اعبوىر كالكرامة كالسلطة

، رك 55: 7، انظر أعماؿ 1: 109، مز 3: 1عب ( )عن يبُت عظمة اهلل)ألنو موجود 
                                                                                                                                            

أسبقية الجوىر . بالنسبة هلل الجوىر واألقانيم سرمديون. الفلسفة الغربية السكوالستيكية ال تقول بأن الجوىر مواود قبل األقانيم]على اآلخر 
إنما الالتين ييعون في أبحاثهم النبرة على الجوىر بداًل من وضعها على . على الواود أو الواود على الجوىر مطروحة بالنسبة للخلق

يمنحهما طبيعتو الواحدة والتي تبقى فيهما . فاآلب مصدر كل الالىوت في الثالوث ُيصدر االبن والروح القدس[. اسبيرو ابور... قانيماأل
بالنسبة لألرثوذكس، إن االعتراف بوحدة الطبيعة يعني االعتراف . طبيعة واحدة غير منقسمة وىي ىي نفسها في اآلب واالبن والروح القدس

برأيي، إن المرء يحرص على : "يقول القديس غريغوريوس الالىوتي.  ر فردي لألشخاص التي تنال من اآلب ىذه الطبيعة نفسهاباآلب كمصد
بالنسبة لنا يواد إلو واحد، ألن األلوىة واحدة، وكل ما ... إلو واحد فقط بإرااع االبن والروح إلى مصدر وحيد، بدون تركيبهما أو خلطهما؛

إذًا، عندما ننظر إلى األلوىة، أو إلى العلة األولى، أو إلى األوحد، ىذا ... ير إلى الواحد، ولو أننا نؤمن بثالثة أشخاصيصدر منو إنما يش
الذي ندركو ىو واحد؛ ولكن عندما ننظر إلى األشخاص والتيس فيها تسكن األلوىة، وإلى تلك التي سرمداً وبمجد متساٍو يكون كيانها من 

ولكن تواد وحدة في األقانيم الثالثة ال تواد وحدة في الطبيعة الواحدة نفسها في الثالوث فقط  ". يواد ثالثة وىي ما نعبد العلة األولى، فإنو
كل واحد ُمعتبر بحد ذاتو اهلل الكلي، كما ىو اآلب ىكذا االبن، كما ىو : "يقول القديس غريغوريوس الالىوتي. ذات الطبيعة الواحدة نفسها

إلهاً بسبب الجوىر ( ُمعتبر بحد نفسو)وح القدس، لكن كل واحد يحتفظ بخصائصو؛ وإذا ُأخذ الثالثة معاً فإنهم اهلل؛ كل االبن ىكذا الر
ىذا ال يعني ". أحديّة وثالوث: "بحسب القديس مكسيموس إن اهلل ىو". Monadاهلل بسبب األحّدية ( ُمعتبرون)الواحد المشترك، الثالثة 

انتهى االقتباس .(... 1=3و 3=1أن مجرد 
. تعليم القديس يوحنا الدمشقيونحيلكم أيياً لقراءة 

اتب في متابعتو للشرح والتعليم يوضح حقيقة اإليمان قد ُيساء فهمها وتُفهم فهماً آريوسيًا، ولكن الك( يُنعم)في نهاية القول إن كلمة 
وأزلية . ويسمي اآلب بأنو ينقل طبيعتو في االبن والروح القدس. فال يجب ااتزاء الكلمة من سياقها التي يوضحها الحقاً المؤلف. األرثوذكسي

العلم أن الكاتب وضح وسيوضح، كما أسلفنا، الحقاً وقد قمنا بوضج ىذه الحاشية تفادياً ألي فهم خاطئ مج . االبن والروح القدس مج اآلب
ويبقى أننا مهما تحدثنا عن الوالدة واالنبثاق نبقى في حدود عدم اإلدراك والمعرفة . المعنى الالىوتي الدقيق لما أراد أن يقولو في ىذه الكلمة

 .الشبكة.[... ادلهذا السر العظيم وتبقى كلماتنا عاازة عن التعبير عن سر الثالوث القدوس لو الم

http://web.orthodoxonline.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=82
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. اليمُت ال يدؿ على مقاـ أدٗب، بل ىو عبلقة تساكو ككحدة ُب الكرامة كالقيمةؼ(. 34: 8
صورة )ك (24 1كو  1( )حكمة اهلل كقوتو)كاالبن ليس أدٗب من اآلب قوة كحكمة ألنو ىو 

ىو )ك (3: 1عب ( )شعاع ؾبد اهلل كصورة جوىره)ك (15: 1كوؿ ( )اهلل الذم ال ييرل
(. 10: 17، 30: 10انظر يو )طبع فيو ذاتو كلها ك (27 :6يو ( )الذم ثٌبتو اهلل خبتمو

 
انبثاق الروح القدس  - ح

حسب اإليباف األرثوذكسي، ىو اؼبصدر الوحيد الذم منو يولد االبن كينبثق الركح ، إف اآلب
لكن الكنيسة الغربية ٓب ربافظ على استقامة ىذه اغبقيقة، بل أضافت إٔب دستور . القدس

ؽ الركح القدس من االبن أييان، األمر الذم يهدد كحدة األقانيم الثبلثة ُب اإليباف معتقد انبثا
كهبعل االختبلؼ اختبلفان ُب ( ابن-آب)مبدأين أك  الثالوث القدكس، إذ ييدخل إليو سلطتُت

. اعبوىر ال ُب طريقة نقل اعبوىر اإلؽبي اؼبشًتؾ الواحد، فبٌا يتسبب ُب ؿبذكر ثنائية األلوىة
ىو ما تتحاشاه الكنيسة األرثوذكسية بإعبلهنا التمييز بُت األقانيم الثبلثة على كىذا احملذكر 

كىكذا وبافظ التعليم األرثوذكسي . أساس الطريقة اليت ينقل هبا اآلب اعبوىر اإلؽبي الواحد
. على التمييز بُت األشخاص الثبلثة إٔب جانب كحدة جوىر اهلل الواحد

كالدة )ب فيما يتعلق بنقل اعبوىر اإلؽبي األزٕب إٔب االبن ىذا اإليباف األرثوذكسي بسلطة اآل
الرب يسوع للركح القدس  "إرساؿ" ػهبب أالٌ ىبتلط ب( انبثاؽ أزٕب)كأب الركح القدس ( أزلية

كمىت جاء اؼبعزم الذم أيرسلو إليكم ": قاؿ الرب بتمييز. ُب زمن معُتَّ إلنارة العآب كخبلصو
كذكر ُب مكاف (. 26: 15يو ) "بثق من اآلب، فهو يشهد ٕبمن لدف أيب، ركح اغبق اؼبن

. ، أم باسم اؼبسيح(26: 14يو ) "سَتسل اؼبعزم، الركح القدس، باظبي"اآلب أف  آخر
إف الركح القدس ": ككبن اؼبؤمنُت األرثوذكسيُت ننشد بقوة ُب عيد العنصرة ىذه الًتنيمة

أيها الركح الكلٌي قدسو، يا "، ك"ألميُتقد استقر باالبن على التبلميذ ا، الصادر من اآلب
من أتيت من اآلب كحلىٍلت باالبن على التبلميذ األميُت، خلِّصنا كبن الذين عرفناؾ إؽبان 

كتشهد كنيستنا لئليباف اؼبستقيم بالثالوث القدكس ُب ىذه الًتنيمة الرائعة اليت . "كقدِّسنا كلنا
ابن ُب اآلب مع . لبلىوت ذم الثبلثة األقانيمىلًم أيها الشعوب نسجد ": نرتلها ُب العنصرة

الركح القدس، ألف اآلب قد كلد خلوان من زمن مساكيان لو ُب األزلية كالعرش، كالركح القدس 
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فلو نسجد صبيعنا . الىوت كاحد، قوة كاحدة، جوىر كاحد: كاف ُب اآلب فبجدان مع االبن
قدكسه القومُّ الذم بو عرفنا . ح القدسقدكس الذم أبدع كل شيء باالبن دبؤازرة الرك: قائلُت

الركح اؼبعٌزم اؼبنبثق من اآلب، ، قدكسه الذم ال يبوت. اآلب، كالركح القدس اقبل إٔب العآب
. "اؼبستقر ُب االبن، أيها الثالوث القدكس اجملد لك

أف  ، غَت"بالركح القدس"يكتمل عمل اهلل اػببلصي، أم التدبَت اإلؽبي، ُب شخص االبن 
إف صبيع مواعد ": لذا يقوؿ الرسوؿ. اػببلص كمصدره يبقى اهلل اآلب نفسو على الدكاـ مبدأ
إكراماه جملده، كإف الذم يثبتنا  "آمُت"ك "نعم"تتحقق ُب شخص اؼبسيح، كإننا نقوؿ هلل  "اهلل

كإياكم للمسيح كالذم مسحنا ىو اهلل، كىو الذم ختمنا خباسبو كجعل ُب قلوبنا عربوف 
(. 6-4: 3، انظر تيطس 22-20: 1كو  2) "ركحو

 
 المحبة إظهار لحياة اهلل المثلث األقانيم - ط

ىذه العقيدة أف  لبلص فبٌا قلناه عن انبثاؽ الركح القدس من اآلب كحده، إٔبأف  يبكننا
. كىذا ما يربِّر اعبهاد الذم قامت بو األرثوذكسية دفاعان عنها. أساسية جدان ػببلصنا

كىذه احملبة ليست سول (. 16ك 8: 4يو  1)اهلل ؿببة أف  ؼبقدسكبن نعرؼ من الكتاب ا
اهلل كاحد ؼبا كانت أف  لو. فاهلل ؿببة ألنو ليس كاحدان، كال اثنُت كال ثبلثة. إظهار غبياة اهلل

كإالٌ فكيف يكوف الكائن الواحد ؿببة، ما داـ يعيش ُب كحدة . احملبة تعبَتان عن جوىر اهلل
. كاملة

اف، أم آب كابن مثبلن، فلن يكوف شبة كحدة كؿببة كاملتاف، لوجود نوع من اهلل اثنأف  كلو
كىكذا . لكن ىذا التياد ينهـز أزليان ُب شخص الركح القدس. التياد بُت اآلب كاالبن

ندرؾ ؼباذا ال توجد أيٌة عبلقة للثالوث القدكس باألرقاـ اغبسابية، فبٌا يعٍت تعاليان على األنانية 
. كىذا ىو ملء الوحدة كاالنسجاـ كاحملبة. نقساـكتعاليان على اال

حب يريداف ىبتفي ُب أف  اؼبمٌيز ُب احملبة": يقوؿ نيقبلكس أسقف أيخريدا
ي
الشخص اؼب

. ؿببة اآلب لبلبن، كؿببة االبن للركح القدس متأججتاف إٔب أقصى اغبدكد. الشخص احملبوب
هبذه احملبة ": ٍب يتابع. "األكلُتككذلك ؿببة الركح لآلب كاالبن، فهي مشاهبة للمحبتُت 

إف اآلب أعظم ": اؼبفعمة بالتخٌلي، أم احملبة اليت ال تدع شييان لنفسها، ييفهم كبلـ الرب
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كهبذه احملبة ال ىبتلط الثالوث القدكس كال ينقسم، فهو شعلةي اغبياة (. 28: 14يو ) "مٍت
ثلث األقانيم العجيبة نييء كبن أييان كمن شعلة ؿببة اهلل آب. كاحملبة، الواحدة كاؼبثلثة ُب آف

احملبة اليت تبقى داخل اإلنساف كُب ذاتو . مشاعل ؿببتنا األرضية الصغَتة اليت تنطفئ بسهولة
كاحملبة بُت اثنُت تربد بسرعة، كتؤكؿ إٔب حزف، . ليست ؿببة، بل ىي حب للذات كأنانية
كبالطريقة عينها . ة فهو احملبة بُت الثبلثةأٌما ملء احملب. لذلك اعترب العقم ُب العهد القدٙب لعنة

. "توجد احملبة على األرض، ألهنا تكوف كفق ما ىو كائن ُب السماء
 

اإللو المثلَّث األقانيم رااء اإلنسان الوحيد  - ي
( على صورتو)اهلل قد خلق اإلنساف أف  يذكِّرنا كبلـ أسقف أيخريدا بتعليم كنيستنا األساسي

كاإلنساف وبقق ىدؼ حياتو ككماؽبا عندما يكوف . غايةن كىدفان غبياتو( ماؼبثاؿ اإللو)ككىبو 
اهلل أف  نعرؼأف  كلذا ينبغي. أيقونة اهلل اغبيَّة، كتكوف حياتو صورة مصغَّرة عن حياة اهلل

. مثلث األقانيم، أم انو يعيش حياة الوحدة التامة كاحملبة التامة، ثالوثيان 
أف  الو األساسي، أم انو أيقونة الثالوث القدكس، يبكنوىذا ىو مثأف  فإذا أدرؾ اإلنساف

. يؤمن بقدرتو على عيش حياة الوحدة كاحملبة، توصبلن إٔب اػببلص
اإلنساف عامة، كاإلنساف اؼبعاصر خاصة، أف  قد يصعب فهم ىذا الكبلـ إذا أخذنا باالعتبار

ٌٕب، كيشعر انو مؤلَّف يعيش ُب سبزُّؽ داخلي كعزلة خارجية، كوبسي بوحدتو كعزلتو بعمق ؾ
يستطيع أف  فمن اؼبستحيل.... من عناصر عديدة، أم انو يبلك جسدان كركحان كإرادةن كشعوران 

كىذا . اإلنساف اؼبنقسم داخليان القوؿ انو ـبلَّص، كخاصة عندما يشعر بغربة كانفراد كليُت
. لو ُب سبيل احملبةهبد التوازف الداخلي، مهما كاف اعبهد الذم يبذأف  اإلنساف ال يستطيع

طبيعتو األصلية بعيدة عن التمزؽ الداخلي كالعزلة اػبارجية كقائمة أف  أٌما إذا أدرؾ اإلنساف
على الوحدة، كأنو أيقونة اهلل اؼبثلث األقانيم الذم يعيش الوحدة كاحملبة ُب كماؽبما، فيؤمن 

كمصَته النهائي يكمن إٌذاؾ أنو يستطيع الوصوؿ إليهما، ألنو ـبلوؽ من أجل ىذا اؽبدؼ، 
 .ُب بلوغو
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 الفصل الخامس
 7 عمل اهلل المثلث األقانيم في الزمن

  
 عمل إرادة اهلل - أ
فهو الذم صنع األرض بقوتو كثٌبت اؼبسكونة حبكمتو كبسط السموات ( أٌما الرب)" 

(. 15:  28، انظر 12: 10إرميا ) "بفطنتو
: 1يعقوب )يشبهها ُب حياة اهلل اؼبثلث األقانيم ما أك  قلنا سابقان بعدـ كجود ربٌوالت زمنية

كإف اغبياة الداخلية لؤلقانيم اإلؽبية، أم اعبوىر اإلؽبي، ال تعرؼ ( 28: 101، مز17
كلذا، فعندما نتحدث عن عمل اهلل ُب الزمن، . ماضيان كال مستقببلن بل حاضران أبديان كحسب

ث ؿاػبليقة اليت أكجدىا اهلل اؼبثأف  آخر، كبكبلـ. اػبليقة عمل مباشر عبوىر اهللأف  ال نعٍت
. األقانيم ُب الزمن ليست نتيجة اعبوىر اإلؽبي، بل شبرة إرادة اهلل اؼبثلث األقانيم

كالباقي أبديان ُب اغبالة عينها، تكوف الوالدة . ففي اهلل، عدٙب اؽبول كالتغٌَت كالتبٌدؿ كحده"
ُب  نزؼ، الأك  يعرؼ أم أٓبأف  عيان كليس طيب... كالتكوين خاصتُت خاليتُت من اؽبول

كالوالدة خاصٌية ببل بداية كال هناية، . وبتاج إٔب أيٌة مساعدةأك أف  الوالدة كال ُب التكوين،
ألهنا عمل طبيعتو كنابعة من جوىره، كال تفًتض أم تغيَت ُب من يلد، كال تيوجد إؽبان أكالن 

أٌما التكوين فهو عمل إرادة اهلل، أم انو غَت . كأؽبان الحقان، كال تعٍت أيٌة إضافة ُب خصائصو
يوحنا " )يكوف اؼبكوَّف من العدـ مزامنان هلل الذم ال بدء لوأف  فليس طبيعيان . أبدم

(. الدمشقي
 

ىيكل الخليقة الثالوثي  - ب
اآلب خلق العآب بأسره، دبشاركة أقنومي الثالوث القدكس اآلخرين، أف  تقوؿ العقيدة الثالوثية

كل ما شاء الرب صنع ُب السماء كعلى ": كيؤكد كاتب اؼبزامَت. ف كالركح القدسأم االب
: 2، ركمية 41-4: 38، انظر أيوب 6: 134مز ) "األرض كُب البحار كصبيع األعماؽ

                                                 
 الناشر( رااج مدخل الى العقيدة المسيحية _)7
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ىو صورة اهلل الذم ال ييرل، كبكر ": كيييف الرسوؿ بولس ُب كبلمو على االبن(. 36
.. ...ُب السموات كفبٌا ُب األرض، ما ييرل كما ال ييرل ففيو خيلق كل شيء فبٌا. اػببلئق كلها

(. 17-15: 1كوؿ ) "كاف قبل كل شيء كبو يتكٌوف كل شيء. كل شيء خيلق بو كلو
ىو (. 2: 1يو ) "كبغَته ٓب يكن شيء فبٌا كاف"كل األشياء تكٌونت باالبن، أم بكلمة اهلل، 

الركح القدس أف  ف الكتاب يذكرلك(. 14: 3رؤ ) "خليقة اهلل"، أم سبب تكوين "البدء"
إسباـ "كىو يواصل (. 2: 1تك ) "يرؼُّ على كجو اؼبياه"اشًتؾ ُب اػبلق أييان، إذ كاف 
: 12حكمة ) "ُب كل شيء"، كىو موجود (7: 1حكمة ) "خليقة اهلل اؼبثلث األقانيم كلها

1 .)
تيرسل ": زامَت، كيقوؿ كاتب آب(4: 33أيوب ) "ركح الرب ىو الذم صنعٍت"أف  أيوبيعلن 

يا رب جبلتٍت كجعلت يدؾ  أنت"(. 30: 103مز ) "ركحك فييخلقوف كذبدد كجو األرض
صعدت إٔب السماء فأنت ىناؾ، أف  افرُّ من كجهك؟ كأيناذىبي من ركحك  أين.. ...عليٌ 

(. 42: 23، إرميا 8-5: 138مز ) "كإف اضطجعت ُب اعبحيم فأنت حاضر
عن الثالوث القدكس، نقوؿ مع آباء  األرثوذكسييوافق التعليم نستعمل تعبَتان أف  فإذا أردنا
ما كرد ُب أحد أك  ،"اآلب بواسطة االبن ُب الركح القدس"العآب بأسره خلقو أف  الكنيسة
. "العآب كلو خلقو اآلب باالبن دبؤازرة الركح القدسف إ" :الكنيسة أناشيد

ٓب الركحي كالعآب اؼبادم، النبات كاغبيواف، العا: فاهلل الواحد اؼبثلث األقانيم ىو مبدع الكل
. اإلنساف كالكوف كلو

 
الخلق من العدم  - ج

فهو قد أكجد كل . ٓب يكن اهلل اؼبثلث األقانيم ُب حاجة إٔب أيٌة مادة أٌكلٌية ػبلق ىذا الكوف
. كىذا ما يعلِّميوي الكتاب اؼبقدس بوضوح. شيء من العدـ

أرجوؾ يا بٌٍت، أنظر إٔب السماء ": صغر قبل استشهادهقالت كالدة اؼبكابيُت البنها األ
ككذلك كيجد جنس . اهلل صنع اعبميع من العدـأف  فإذا رأيت كل ما فيهما فاعلمٍ . رضكاأل

 األكؿكيؤكد الفصل (. 3: 11، عربانيُت 7: 4، انظر ركمية 28: 7مكابيُت الثا٘ب ) "البشر
سة، مستعمبلن عبارات كصوران من حياة من سفر التكوين ىذا اإليباف األساسي ُب الكٍت
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. يدركوا اغبقيقة الكربل الكامنة ُب ما كيتبأف  الناس الذين عاشوا إبٌاف كتابتو، كاؼبفًتض
ىدؼ العهد القدٙب كاف، كما يزاؿ، نقل اغبقيقة إٔب البشر باللغة اليت يستطيعوف أف  كمعلـو

(. 31-1: 1تك )فهمها 
 
المالئكة القديسون  - د

: فقد جاء ُب سفر أيوب.  اؼبثلث األقانيم اؼببلئكة القديسُت قبل العآب اؼبادمأبدع اهلل
: 148، انظر مز 7: 38) "عندما خلقتي الكواكب كاف مبلئكيت يبجِّدك٘ب بصوت عظيم"
2-5.) 
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 الفصل السادس
 8صورة اهلل المثلث األقانيم

 
صورة ونموذج  - أ
كخلق اهلل .. ...ثالنا، كليتسٌلط على األرض كلهالنصنع اإلنساف على صورتنا ـك: كقاؿ اهلل"

، انظر تك 27-26: 1تك ) "ذكران كأنثى خلقهم. على صورتو خلقو. اإلنساف على صورتو
(. 23: 2، حكمة سليماف6: 9ك 1: 5

كىذا يعٍت كجوب معرفة اهلل من أجل . على صوره اهلل اؼبثلث األقانيم فاإلنساف ـبلوؽ إذ
ة ماىية اإلنساف كطبيعتو اػباصة، ألف اهلل ىو مبوذج اإلنساف، كيعٍت الوصوؿ إٔب معرفة حقيق

. اإلنساف ليس النموذج بل صورة لوأف  أييان 
يستجيب، ُب حياتو، إٔب أف  فإذا ازداد تعمق اإلنساف ُب حياة اهلل اؼبثلث األقانيم، يستطيع

 أفيلجاكب بشكل يتأف  ، يستطيعةكإذا ازداد إنسا٘ب. أفيلحياة الثالوث القدكس بصورة 
. مع طبيعتو اإلنسانية اليت ىي صورة اهلل

كعلى العكس من ذلك، فإذا ابتعدنا عن اهلل، فلن كبيا بانسجاـ مع طبيعتنا، بل نتعارض 
. كىذا ىو سقوط اإلنساف كموتو كإفساد صورة اهلل. معها

: لك أييان  كلكن إذا قلت ٕب أر٘ب إؽبك، فسأقوؿ": قاؿ القديس ثيوفيلوس ألكتوليت الوثٍت
. "إذا رأيت أخاؾ رأيت إؽبك": كأضاؼ احد آباء الربية. "أر٘ب إنسانك فأريك إؽبي

 
صورة اهلل الكّلي الحكمة والكّلي القدرة  - ب

ماىيتو، أم داخل صورة اهلل،  أعماؽكىذا يعٍت انو ُب . اإلنساف صورة اهلل الثلث األقانيم
كمن إمكانيات كقول ىائلة، كموقعو ُب قلب ففي داخل اإلنساف ت. وبٌس حيور اهلل كيبٌيزه

. الكوف فريد ُب نوعو
يكوف ؿبور اػبليقة بأسرىا أف  كالعهد القدٙب يؤيد ىذه اغبقيقة كيظهر دعوة اهلل لئلنساف إٔب

                                                 
 (الناشر ( )الكنيسة األرثوذكسية ، إيمان وعقيدة ) و(. مدخل إلى العقيدة المسيحية ) ، و ( الرؤية األرثوذكسية هلل واإلنسان ) رااج 8



الشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية األرثوذكسية  زاد 
 http://www.orthodoxonline.org  األب أنطونيوس آليفيزوبولوس

 

 33صفحة  2010 -عيد العنصرة  -أونالين أرثوذكس 
 

(. 30-28: 1تك )كاغبيواف كالكوف بأسره  النبات: كسٌيد الطبيعة
(. 1: 9، 28: 1تك ) "أخيعوىاامبوا كأكثركا كامؤلكا األرض ك: كباركهم اهلل قائبلن "
كصنػىعىهم على . كأعطاىم سلطانان على كل كائنات األرض كألبسىهم قوةن حبسب طبيعتهم"

حكمة ) "صورتو، كألقى ـبافة اإلنساف على كل ذم جسد ليسلطو على الوحش كالطَت
. (2-1: 9، تك 2: 10، انظر حكمة سليماف 4-2: 17سَتاخ 

ساف ُب استخداـ اؼبخلوقات لسٌد حاجتو كحسب، بل ترتفع ال تنحصر السلطة اؼبعطاة لئلف
يعطي لكل حيواف، أم ؼبخلوقات أف  فقد أكصى اهلل اإلنساف. إٔب مستول ركحي رفيع أييان 

كأتى اهلل آلدـ جبميع حيوانات الربية كصبيع طَت السماء لَتل ماذا . "اظبان مناسبان اهلل كلها، 
فدعا آدـ صبيع البهائم كطَت السماء . حٌية فهو اظبو فكل ما ظباه بو آدـ من نفسو . يٌسميها

(. 20-19: 2تك ) "كصبيع كحش الصحراء بأظباء
شيء يعٍت عند أك  فإطبلؽ االسم على حيواف. قليل األنبيةأك  ليست التسمية حدثان بسيطان 

 ككصٌية اهلل. العربانيُت ربديد اؽبدؼ الذم يدعى كل منهما إٔب اقبازه ُب نطاؽ نظاـ الكوف
كبكبلـ . ىي دعوة اإلنساف إٔب ربديد اؽبدؼ اػباص لكل حيواف بإعطائو االسم اؼبوافق

يكوف معاكنان إؽبيان، أم انو مدعو إٔب متابعة العمل ُب أف  آخر، ىي تأكيد على انو مستحق
يصبح شريكان للخالق ُب عآب فٌياض باعبماؿ كاالنسجاـ، عآب كصفو أف  خليقة اهلل، كأب

. "حسنه جدان "قدس بأنو الكتاب آب
 

( 6: 38حكمة سيراخ )أعطى البشر علماً  - ج
اإلنساف، دبا ىو صورة اهلل الكٌلي اغبكمة كالقدرة، قد ناؿ قول ىائلة أف  يظهر فبٌا سبق ذكره

. لينٌمي اغبيارة كالعلـو ُب كافة ؾباالهتا
اهلل عليو،  أسبغهاٌب يكوف قد سبق فنٌمى تلك اؼبلكات كالقدرات اؿأف  على اإلنسافأف  إالٌ 

كىذا ىو فحول . كعرؼ اغبيواف معرفة حقيقية كاملة، حىت يستطيع إعطائو االسم اؼبناسب
كاؼبعرفة العميقة (. 19: 2تك ) "ظبيهاملَتل ماذا "كصٌية اهلل الذم قاد اغبيوانات إٔب آدـ 

، 28: 1تك ) "كأخيعوىا"يتمِّم اإلنساف كصٌية اهلل الثانية أف  لعجائب خليقة اهلل تفًتض
(. 2: 10، حكمة سليماف 4-2: 17انظر حكمة سَتاخ 
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كىذه السلطة اؼبعطاة لئلنساف، أم موقعو السيادم على سائر اػبليقة، تقع داخل صباؿ 
تتم فبارستها بالتوافق أف  كهبب. ال خارجو( 30: 1تك )العآب كانسجامو الكامل 

كتاليان، فإف تطبيق . ؿ ـبلوؽ على حدةكاالنسجاـ مع مشيية اهلل، ال بالتوافق مع صفات ؾ
. كصٌية اهلل ىذه يفًتض حبثان علميان كمعرفة الكائنات معرفة عميقة

مز ) "ىو الذم يعٌلم البشر اغبكمة"اؼبعرفة كالعلم ينسجماف سبامان مع تدبَت اهلل اػبالق، ألنو 
: 38ة سَتاخ حكم) "العلٌي الذم كىب الناس العلم ليمجِّدكه ُب عجائبو"، كىو (10: 93

أك  (.13: 3 أمثاؿ) "اؼبرء الذم كجد اغبكمة كالرجل الذم ناؿ الفطنة"كلذا يطٌوب (. 6
إ٘ب . ٌٕب يا بٌٍت، كخذ العلم ككٌجو قلبك إٔب كبلميإأنصت ": كما يقوؿ سَتاخ ُب حكمتو

(. 25-24: 16) "أيعربِّ عن التأديب بتمييز كأيبدم العلم بتدقيق
العلمي مطلقان، بل يدعو، ألسباب الىوتية كإنسانية، إٔب معرفة  اإليباف ال يناقض التقدـ

فاإلنساف مدعو إٔب استخداـ طاقاتو . بشرية شاملة كسعي إٔب اكتشافات ال حدكد لو
أف  كقد اكتشف فعبلن، خبلؿ سَتكرتو التارىبية، أدكات استطاع. ليحٌسن ظركؼ حياتو

يع البخار كالكهرباء كالطاقة الذرية، كأف يهذِّب هبا اػبشب كاغبجر كاغبديد كاؼبعدف، كأف  ىبي
كيبكننا اليـو فهم ىذه اغبقيقة أكثر من . ينشئ اؼبصانع اليخمة كييقرِّب األبعاد الشاسعة

. األجياؿ اليت سبقتنا، ألننا كبيا ُب عصر التقٌدـ العلمي كالتقٍت
. يباف بالكتاب اؼبقدسشبة كثَتكف يتساءلوف اليـو إذا كاف كصوؿ اإلنساف إٔب القمر يزعزع اإل

أيها الرب سٌيدنا، ما أعظم اظبك ": جواب ىذا التساؤؿ موجود ُب مزمور داكدأف  كاغبقيقة
ما اإلنساف . إ٘ب أرل ظبواتك عمل يديك كالقمر كالكواكب اليت كونتها.. ...ُب كل األرض

سٌلطتو . د كالكرامةعن اؼببلئكة قليبلن ككٌللتو باؼبج أنقصتوحىت تذكره كابن البشر حىت تفتقده؟ 
اظبك  أعظمأيها الرب سٌيدنا ما .. ...يديك، كأخيعت كل شيء ربت قدميو أعماؿعلى 

(. 10-2: 8مز ) "ُب كل األرض
 "يديو أعماؿحاكم "يكوف أف  كيدعوه إٔب "باجملد كالكرامة"إذف اػبالق نفسو يكلِّل اإلنساف 

يع  . ال األرض كحدىا "لقمر كالنجـوالسموات كا"اػبليقة بأسرىا،  "ربت قدميو"كاف ىبي
 
صورة المحبة اإللهية  - د
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ظاؼبة، كٓب يبارسها بطريقة أك  ٓب تكن سلطة اإلنساف على العآب كإمكاناتو سلطة متعسفة
كغرس الرب اإللو جٌنة ُب ". كانت سلطة مرتبطة دبسؤكليتو عن خليقة اهلل كلها ، فقدأنانية

كأخذ الرب اإللو اإلنساف كجعلو ُب جنة .... بلوعدف شرقان، كجعل ىناؾ اإلنساف الذم ج
إبداعيان  كاف دكر اإلنساف ُب الفردكس دكران (. 15-8: 2تك ) "عدف ليفلحها كوبرسها

يبقى أمينان على خليقة اهلل كلها، كحارسان عطوفان أف  ككاف عليو .زبريبيان أك  كليس تعٌسفيان 
. ، بل كاف منسجمان دائمان مع مشيية اػبالقكٓب يستخدـ اإلنساف العآب بأنانية. كحاميان ؽبا

من صبيع شجر اعبنة تأكل، أٌما شجرة معرفة اػبَت كالشر ": كىذا ما تظهره جببلء كصية اهلل
(. 23: 6، انظر رك 17-16: 2تك ) "فإنك يـو تأكل منها موتان سبوت. فبل تأكل منها

. بُت اإلنساف كمشيية اهلل فعاؿكاألٓب يكن ُب الفردكس خبلؼ ُب األفكار كاآلراء كالقرارات 
ككاف اإلنساف حبريَّةو تامة كدكف أم إرغاـ، يٌوحد إرادتو مع إرادة اهلل، كيدعو اهلل ليكوف ؿبور 

اإلنساف ـبلوؽ على صورة اهلل  ألفحياتو، ككاف ىذا التصرؼ اإلنسا٘ب طبيعيان ُب الفردكس، 
ا، أم متوافقة مع حياة الثالوث القدكس، ، كحياتو متوافقة مع مبوذجها كمثالواألقانيماؼبثٌلث 

. ق البشر كاػبليقة بكاملهاافخلية كؿببة كانسجاـ مع نفسو كإخوفعاش ُب كحدة دا
 ككاف ؿبور ىذه الوحدة الدائم ىو اهلل الذم قٌدـ لو اإلنساف ذاتو كؿبصلة أعمالو كاػبليقة

يقوؿ يوحنا . "سنان جدان ح"كىكذا ارٌبد الكل بانسجاـ، ككاف كل شيء . كلها دبلء إرادتو
خلق اهلل اإلنساف عدٙب الشر، مستقيمان، فاضبلن، خلوان من اغبزف كاؽبم، مزيٌنان ": الدمشقي

عآب صغَت ُب كسط العآب . كأنو عآب ثافو . بلمعاف كل فييلة، كمزدانان بكل الصاغبات
رار الطبيعة ، كمبلؾ آخر، كعابد مرٌكب، كمعاين للخليقة اؼبنظورة، كعارؼ بأس9الكبَت

إنو أرضٌي كظباكٌم، زائل كأبدٌم، منظور . العقلية، كملك على األرضيات يسوسو اهلل العلي
من ركح لكي يبقى ثابتان، كمن جسد لكي وبتمل . كعقلي، عظيم كصغَت، ركح كجسد

خلقو اهلل كائنان يعيش كفقان للتدبَت اآل٘ب، أم اغبياة . كيتأدب مكرَّمان من عظمة الركح
كلذا فهو يتألٌو بطاعتو اهلل كارباده . ة، اليت تنتقل إٔب مكاف آخر، أم إٔب اغبياة العتيدةاغباضر

كخلقو كذلك ُب طبيعة عديبة اػبطأ كحران ُب . يتحٌوؿ إٔب إلو باعبوىرأف  بالنور اإلؽبي، دكف
ؿ اهلل كحده غَت قابأف  أقوؿ عدٙب اػبطيية، ليس ألنو ٓب يكن قاببلن للخطيية، إذ. إرادتو

                                                 
( الشبكة.. )الدكتور عدنان طرابلسي. رااج الرؤية األرثوذكسية لإلنسان 9
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كاف يبلك قوة الثبات كالتقٌدـ ُب . للخطيية، بل ألف اػبطيية كانت كقفان على إرادتو
ككاف يبلك أييان قوة االكبراؼ عن اػبَت كارتكاب الشر، . الصبلح، دبؤازرة النعمة اإلؽبية

نفس اإلنساف حرة . اهلل، ألف لديو إرادة حرٌة، كما وبصل بالقوة ليس فييلة بسماح من
. "كىي متغٌَتة، أم إهنا تتغٌَت كفق اإلرادة، ألهنا ـبلوقة. فعلكذات إرادة ك

  



الشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية األرثوذكسية  زاد 
 http://www.orthodoxonline.org  األب أنطونيوس آليفيزوبولوس

 

 37صفحة  2010 -عيد العنصرة  -أونالين أرثوذكس 
 

الفصل السابج 
 السقوط

 
سقوط الشياطين  - أ

سبيزت ـبلوقات اهلل بوحدهتا كانسجامها الداخليُت، ألف احملبة اإلؽبية كانت القوة احمليية للعآب 
. ة، فطلب االنفصاؿ عن خالقومينان على اشًتاكو ُب احملبة اإلؽبيألكن اإلنساف ٓب يبق . بأسره

. إالٌ انو قبل سقوط اإلنساف، حصل سقوط آخر بُت اؼببلئكة الذين خيلقوا قبل العآب اؼبرئي
كيف سقٍطًت من السماء أيتها الزىرة بنت ": أشعياء تساءؿأف  كقد كرد ُب الكتاب اؼبقدس

فقد قاؿ . فيو ذالك عائد إٔب كربيائها اؼببالىغأف  ، ٍب أجاب(12: 14أش ) "الصبح؟
أصعد فوؽ أعإب . ...أصعد إٔب السماء كأرفع عرشي فوؽ كواكب اهلل": الشيطاف ُب قلبو

بل هتبط إٔب ": فكاف جواب الرب(. 14-13: 14أش ) "السحب كأكوف شبيهان بالعلي
كنتي أرل ": كقاؿ الرب يسوع لتبلميذه(. 15: 14أش ) "اعبب أقاصياعبحيم، إٔب 

(. 18: 10لوقا ) "ماء كالربؽالشيطاف يهوم من الس
 

تجربة الشيطان  - ب
: سألت اغبٌية اؼبرأة": اإلنساف الشيطاف ساىم ُب سقوطأف  يتيح من كبلـ العهد القدٙب

. من شبر شجر اعبٌنة نأكل: أيقينان قاؿ اهلل ال تأكبل من صبيع شجر اعبٌنة؟ فقالت اؼبرأة للحية
فقالت . ال سبوتا ال تأكبل منو كال سبٌساه كي: اهلل شبر الشجرة اليت ُب كسط اعبٌنة فقاؿ كأٌما

إمبا اهلل عآب أنكما تأكبلف منو تنفتح أعينكما كتصَتاف كاإلؽبة عارُبىٍ . لن سبوتا: اغبٌية للمرأة
(. 14: 14، انظر أش 5-1: 3تك ) "اػبَت كالشر

 
ثورة على محبة اهلل  - ج

لكن اإلنساف سقط ُب . رت ذبربة الشيطافلو ثبت اإلنساف على شركتو ُب ؿببة اهلل، ؼبا أٍب
كحىت ندرؾ اؽبٌوة اليت ترٌدل فيها . التجربة كضحى باحملبة اإلؽبية بدافع من مطامعو الشخصية
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نو ازٌبذ كلمات الشيطاف، معاند اهلل، قانونان غبياتو بدؿ نصيحة إلو أأف نذكر  اإلنساف، يكفي
كأعطت زكجها أييان فأكل  كأكلت شجرةمن شبر تلك اؿ (حواء)فأخذت ": احملبة األبوية

(. 7-6: 3تك ) "عرياناف أهنمافانفتحت أعينهما فعلما . معها
إالٌ شبر تلك الشجرة الذم ٓب ( 16: 2تك )كضع اهلل صبيع شبر الفردكس ُب تصرؼ اإلنساف 

كىكذا فاف اإلنساف بتناكلو من ىذا الثمر (. 17: 2تك )يسمح بو اهلل، كٓب يهبو لئلنساف 
الشراكة مع اهلل، كٓب يكن  10كبعملو األنا٘ب ىذه نكل. إٔب أكل طعاـ ٓب يباركو اهلل عمد

تصٌرفو متوافقان مع صورة كال مع طبيعتو اإلنسانية، فحكم عليو بأف يكوف منفردان ُب ذاتو، كٓب 
. يعد شريكان هلل

ٓب اؼبادٌم ُب ما كىذا التمٌرد الذم دفع اإلنساف إٔب إساءة استعماؿ اػبليقة بدؿ استغبلؿ العا
. كاف بداية ثورة اإلنساف على ؿببة اهلل. يوافق مشيية اهلل

 
غربة اإلنسان -د

فهو ٓب يتجاكب ُب عملو مع طبيعتو . كانت نتائج ىذا العصياف رىيبة على اإلنساف
كال يبكن كصف . طبيعية ُب اإلنساف باعتباره صورة اهلل اؼبثلَّث األقانيم "احملبة"اغبقيقية، ألف 

. ذا التصٌرؼ بالعصياف البسيط، ألنو سقوط من طبيعتو اإلنسانية ذاهتا، كغربة عنهاق
طبيعة اإلنساف اغبقيقية سباثل حياة أف  كقد شٌدد اآلباء على ىذا التعليم الكنسي القائل

، أٌما التوبة فهي اعبهد "اغبالة اؼبخالفة للطبيعة"القداسة كالفييلة، فوصفوا اػبطيية بأهنا 
أم من الشيطاف  "اغبالة الطبيعية"إٔب  "اغبالة اؼبخالفة للطبيعة"ف أجل العودة من كالتعب ـ

. إٔب اهلل
فبعد سقوط اإلنساف ٓب يعد اهلل مبوذجان لو، ألف نصائح الشيطاف بعدتو عنو كأكدت بو إٔب 

عن اهلل، كأخذ ينظر إٔب ـبلوقات  كمركز غبياتو بعيدان  ألعمالوالغربة، فراح يبحث عن ؿبور 
كل شيء ينفصل عن اهلل يفقد قيمتو أف  كٓب يدرؾ اإلنساف. اهلل كأهنا مستقلة عن خالقها

اإلنساف  أعماؿكىكذا أكدت (. 58: 6أنظر يو )كحياتو، كأف من ال يعطش إٔب اهلل يبوت 
فقاؿ . بو إٔب السقوط ُب حالة الفساد، ألهنا ٓب تعد متجهة إٔب اهلل، كفقدت معناىا اغبقيقي

                                                 
 (. المعرِّب)نكص أو ترااج عنو أو ابن : نكل األمر-10
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(. 17: 3تك ) "ملعونة األرض بسببك" :اهلل آلدـ
عاش اإلنساف قبل السقوط ُب شركة ؿببة اهلل، فكانت حياتو استمراران غبياة اهلل الثالوثية، 

أما بعد السقوط تغٌرب اإلنساف عن ؿببة . الشركة مع اهلل كمسَتة متواصلة كبو التألو، ُب ملء
ق كرأل عريٍّو الذم قاده إٔب االبتعاد عن اهلل كأخذ يفتش عن التألو بعيدان عنو، فانفتحت عينا

. ؿببة اهلل
 

انقسام البشر  - ه
فاحملبة اليت كانت تربطو باهلل كبسائر اػبليقة . سقط اإلنساف حىت بدأ مغامرتو الكربلأف  ما

كاإلنساف نفسو ذبزأ، كبعدـ رجوعو إٔب اهلل صار . انفصمت كانقسم كل شيء ُب داخلها
الصغَت هبلب اآلالـ ألمو عند كالدتو، كاؼبرأة زبيع كليان لسلطة رجلها فالطفل . أنانيان كائنان 

كاؼبلفت ُب األمر ىو تربير آدـ لنفسو كاهتامو حواء، متنصبلن من مسؤكليتو (. 6: 3تك )
: 3تك ) "اؼبرأة اليت جعلتها معي ىي أعطتٍت من الثمر فأكلت": عنها، كأهنا غريبة عنو سبامان 

: قبل السقوط األكٔبل حواء للمرة أر الـ عٌما قالو آدـ نفسو ؼبٌاكم ىبتلف ىذا الك(. 12
: 2تك ) "ىذه تسمى امرأة ألهنا من امرئ أيخذت. ىذه عظم من عظامي كغبم من غبمي"

انفصمت الوحدة الكاملة اليت سادت بُت البشر قبل السقوط كاليت كانت صورة حياة (. 23
عظم من عظمي كغبم من "دـ يعًتؼ بأف حواء أقانيم الثالوث القدكس الثبلثة، كما عاد آ

. "غبمي
. قتل أخيو، كما يظهر من حديث اهلل مع قايُت كأخَتان كصلت الغربة باإلنساف إٔب حدٌ 

لكن . كتدمَت احملبة األخوميذكِّره بانقطاع الرباط أف  كاف يريد( أين أخوؾ؟: )فعندما سألو
عن العيش ُب رباط احملبة األخوية، بل  قايُت ٓب يستعد رشده، كٓب يسع إٔب البحث ؾبددان 

ال أدرم، كىل أنا ": أظهر غربتو الكاملة عن أخيو ككأهنا أمر طبيعي مفركغ منو، فأجاب
(. 9: 4تك ) "حارس ألخي؟

فأخذ الرجل يرل ُب اؼبرأة . كل شيء أساسي ُب اإلنساف قد تغٌَت بعد السقوطأف  ال شك
. خيو كيانان غريبان عنو كمعاديان لوكيانان مناقيان لو، كراح األخ يرل ُب أ
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انقسام الخليقة  - و
كسقط . عندما سقط اإلنساف فقد كل شيء، ألنو قطع صلتو باهلل كتنٌكر ؼبصَته اغبقيقي

البشر صبيعان من ؿببة اهلل اليت كانت سبنحهم اغبياة، كفقدكا صباؽبم األٌكؿ، كٓب يعد كل شيء 
. فساد كاؼبوت، فانزلقوا إٔب فبلكة اؿ"حسنان جدان "
طوؿ أياـ حياتك، ( طعامك)ملعونة األرض بسببك، دبشقة تأكل منها : كقاؿ اهلل آلدـ"

بعرؽ جبينك تأكل خبزان حىت تعود إٔب األرض اليت منها ... تنبت لك 11كشوكان كحسكان 
 (.19-17: 3تك ) "أيخذت، ألنك تراب كأب الًتاب تعود

  

                                                 
 ويجوز أن تأتي بمعنى عظم السمك ، إال أن ىذا المعنى غير مقصود ىنا. نبات شوكي:الحسك -11
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 الفصل الثامن
 النهية

 
لى البشارة األو - أ

كتاليان، فاف آدـ نقل إٔب ذريتو إرثان . طبيعة اإلنساف نفسها قد ربٌولت، نتيجة السقوطأف  رأينا
فكيف يستطيع نسل آدـ، أم . ثقيبلن، إذ أكرثها طبيعة مريية بالية، نصيبها اؼبوت كالفساد

ىبلص؟ أف  اإلنسانية كلها،
جديد، آدـ جديد، مكاف  ،؛"جذر"أف يظهر ، كاف ينبغي، من أجل إسباـ خبلص اإلنساف

، إٔب زعيم جديد يعيد اتصاؿ طبيعة اإلنساف "أب"كانت اإلنسانية حباجة إٔب . اعبذر العتيق
دبفرده،  "األب"لكن اإلنساف عجز إهباد ىذا . باهلل، كهبعلو مسانبان ُب حياة اهلل من جديد

(. 23: 2ماف حكمة سلي)آدـ العتيق، كؿبكـو عليو بالفساد كاؼبوت  جذر ألنو متحدر من
ارتباط طبيعتو اؼبتجددة باهلل، نبع  اإلنساف ف يعيدأتعاِب طبيعة اإلنساف ذاهتا، كأف  كاف هبب

(. 20ك 12: 5يو 1، 6: 14، 36: 3يو )حياتو، حىت يعود إٔب اغبياة 
يقـو اهلل نفسو باػبطوة أف  فكاف ضركريان . دبفرده األمراإلنساف عن ربقيق ىذا  زى جً كعى 

، أظهر ىذه احملبة حىت يـو السقوط نفسو، "حبان أبديان " الذم أحب اإلنساف فاهلل. اغباظبة
كأجعل عداكة بينك كبُت اؼبرأة، كبُت نسلك كنسلها، فهو يسحق رأسك، ": حُت قاؿ للحٌية

(. 15: 3تك ) "كأنت ترصدين عقبو
ككل . باؼبرأة من يسحق الشيطاف كأعمالو، كيكوف الزعيم اعبديد اؼبرتق "نسل"كسيخرج من 

. من ينحدر منو لن يكوف ربت سلطة الفساد كاؼبوت
 

فترة ترقب  - ب
اعبديد بُت اهلل  لبلتصاؿاؼبرأة، أم اؼبسيح، كتصوير  "نسل"تاريخ العهد القدٙب تشوؽ جمليء 

امرأتو أف  ، كأكد إلبراىيم(9: 9تك )كأقاـ اهلل عهدان مع نوح كذريتو . كالناس ُب الكنيسة
ألنو "، (6: 17تك )البن الذم سيجعلو اهلل رئيسان على أمم كثَتة العاقر سارة ستلد ا
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ات كءق النبكقد أشار بولس الرسوؿ إٔب ىذ(. 12: 21تك ) "ييدعى لك نسل بإسحاؽ
بإسرائيليُت، كال  ؿإسرائيفليس صبيع الذين ىم من ": ربققت ُب شخص اؼبسيح أهنامؤكدان 

 أف أبناء كىذا يعٍت. "ييدعى لك نسل إسحاؽب"إبراىيم كأف كانوا من ذريتو، بل  أبناءىم 
(. 8-6: 9رك ) "الوعد ىم الذين وبسبوف ذريتو أبناءاهلل، بل  أبناءاعبسد ليسوا 

كيشَت بولس (. 9-7: 3أنظر غبل )إبراىيم ىم أكليك الذين يؤمنوف باسم اؼبسيح  أبناء
: ىيم كأب نسلو، كٓب يقلاؼبواعد قد كيجهت إٔب إبراأف  على": الرسوؿ إٔب كعد اهلل إلبراىيم

، انظر 16: 3غبل ) "بصيغة اؼبفرد، أم اؼبسيح "نسلو إٔب"بصيغة اعبمع بل  "أنسالو إٔب"
كمن عهد إبراىيم (. 18: 22، 8-7: 17، 6-4: 15، 16-15: 13، 7: 12تك 

: 22تك )اؼبسيح  أمالذم ستتبارؾ بو صبيع قبائل األرض،  "النسل"تًتقب اإلنسانية ىذا 
(. 26-25: 3، أع 18

كالبنو يعقوب، مشَتان ( 24ك 4: 26تك )ٍب هبدد اهلل العهد نفسو إلسحق بن إبراىيم 
ناؿ يعقوب الربكة كالدعاء بأف يصبح أبان ألمم كثَتة أف  فبعد. بوضوح شديد إٔب عمل الرب

خرج من بير سبع كميى حاراف، فصادؼ موضعان بات فيو، إذ غابت "، (4-3: 28تك )
أل حلمان كأٌف سٌلمان منتصبة على األرض كرأسها ُب السماء كمبلئكة اهلل فر.. ...الشمس

نا الرب إلو إبراىيم أ: ، فقاؿإليهاكإذا الرب كاقف على السٌلم كمستند . تصعد كتنزؿ عليها
كىا أنا معك أحفظك . صبيع قبائل األرض تتبارؾ بك كبنسلكأف  ....كإلو اسحق أبيك

الرب لفي ىذا اؼبوضع كأنا أف  :تيقظ يعقوب من نومو كقاؿفاس... حيثما اذبهت كلن أنبلك
تك ) "ىذا باب السماء. ما ىذا إال بيت اهلل. ما أىوؿ ىذا اؼبوضع: فخاؼ كقاؿ. ٓب أعلم

28 :11-17 .)
كسيكوف منطلق . إبراىيم كاسحق كيعقوب "نسل"اؼبرأة الذم سيسحق اغبٌية ىو  "نسل"إف 

ة توٌحد األرض بالسماء، كاإلنساف باهلل الكائن ُب أعلى الربكة للعآب أصبع، كسٌلمان فريد
ىذا اؼبكاف الذم يعمل اهلل . عليها، مؤكدان ليعقوب ربقيق الوعد اؼبرتقب" اؼبستند"ك السٌلم

، يٌتصف بالقداسة، كىو رسم مسبق للكنيسة، أم كطن إليويعقوب  من خبللو، كيدعو
، كما رٌدد يعقوب "بيت اهلل كباب السماء"إنو . اؼبسيح إليو أعادهاإلنساف اغبقيقي الذم 

أنو ال يزكؿ صوعباف من يهوذا كمشًتع من صلبو حىت يأٌب ذلك الذم "كيؤكد الرب . نفسو
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كيوضح أشعياء النيب ىذا (. 10: 49تك ) "صبيعان  األممتطيعو الشعوب، كيكوف رجاء 
. فرع من أصولوكىبرج قييب من جذر يٌسى كينمو ": فيشَت إٔب يٌسى سليل يعقوب األمر

 "كيستقر عليو ركح الرب، ركح اغبكمة كالفهم، ركح اؼبشورة كالقوة، ركح العلم كتقول الرب
تًتٌجى األمم،  فإياهكُب ذلك اليـو سَتتفع أصل يٌسى راية للشعوب، "(. 2-1: 11أش )

 أهناة مؤكدان كءكيشَت بولس الرسوؿ إٔب ىذه النب(. 10: 11أش ) "كيكوف مثواه ؾبيدان 
(. 12-8: 15رك )ققت ُب شخص اؼبسيح تح

سيولد لنا صيٌب كييعطى لنا ابن، فصارت رئاستو على عاتقو، كديعي اظبو "كيتنبأ أشعياء أنو 
ٍب يصيف النيب عمل (. 6: 9أش ) "رئيس السبلـ إٔب األبدمشَتان، عجيبان، إؽبان، جٌباران، أبان 

نو أخذ عاىاتنا أل": دبشييتو، من أجلنا اؼبسيح اػببلصي، كافتدائو اإلنساف بدمو الذم قٌدمو،
فتأديب سبلمنا عليو كبشدخو . جيرح ألجل معاصينا كسحق ألجل آثامنا. ...كضبل أكجاعنا

 أماـكخركؼ سيق إٔب الذبح، ككحمل صامت . قيدـ كىو خاضع كٓب يفتح فاه.... شفينا
ألنو ٓب يصنع جوران كٓب  ....ألجل معصية شعيب أصابتو اليربة. ...الذين هبٌزكنو كٓب يفتح فاه

جعل نفسو ذبيحة إٍب يرل  إذايسحقو بالعاىات، فانو أف  كالرب رضي. يوجد ُب فمو مكر
ألجل عناء نفسو يرل كيشبع، كبعلمو . ، كمرضاة الرب تنجح على يديوأياموذريتو كتطوؿ 

ىذه  ٓب يستطيع اغببشٌي فهم(. 11-4: 53أش ) "يػيبػىرَّر الصٌديقي كثَتين كوبمل آثامهم
تتعلق بشخص  أهنا، لكن الرسوؿ فليٌبس الذم ذىب للقائو بأمر الرب، أكضح لو نبوءةاؿ

(. 35-31: 8أع )اؼبسيح 
كٓب يكن أشعياء النيٌب الوحيد الذم تكٌلم على اؼبسيح، فجميع األنبياء تقريبان ربدثوا عن 

ذبيحة كتقدمة ٓب تشأ، ": فقد ذكر داكد ُب اؼبزامَت. يسوع، اإللو اؼبتأنس، كعن ترقٌبهم ؾبييو
ىا أنذا آت فقد : حينيذ قلت. لكنك ألبستٍت جسدان، كٓب تطلب احملرقات كال ذبائح اػبطيية

(. 9-7:  39مز ) "كتب عٍت ُب درج الكتاب، ألعمل دبشييتك يا اهلل
االبن يتحدث إٔب اآلب أف  ىذه األقواؿ النبوية تعٍتأف  يعلِّمنا الركح القدس ُب العهد اعبديد

كإٔب تقدٙب جسده مرٌة ، "(نك ألبستٍت جسدان إ)"فم داكد النيب، مشَتان إٔب ذبسده اإلؽبي ب
(. 10-5: 10عب ) "لتقديس اإلنساف كخبلصو"كاحدة 

: 8) "الذين أعطانيهم اهلل ذا كاألكالدأفىا ": كيشرح كاتب الرسالة إٔب العربانيُت آية أشعياء
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لدـ كاللحم، شاركهم ىو أييان فيهما، ليقيي دبوتو شركاء ُب ا بناءؼبٌا كاف األ": فيقوؿ( 18
يت، أعٍت بو إبليس، كيعتق الذين ظلوا طواؿ حياهتم ُب العبودية أف  على ذاؾ الذم يقدر يبي

أف  فحق عليو. فانو ٓب يقم لنصرة اؼببلئكة، بل قاـ لنصرة نسل إبراىيم. من ـبافة اؼبوت
(. 17 -13: 2عب ) "يكوف مشاهبان أخوتو ُب كل شيء

اؼبسيح سيولد ُب بيت غبم، كأف أصلو كبدءه يعوداف إٔب ما قبل أف  كقد سبق فتنٌبأ ميخا النيب
ىذه أف  كيشَت العهد اعبديد إٔب(. 10: 5ميخا )أياـ اػبليقة، أم أنو سيكوف مبدأ الدىور 
أٌما النيب دانياؿ فوصف اإللو (. 6: 2مىت )النبوءة قد ربققت ُب شخص الرب يسوع 

كرأيت ُب رؤل الليل، فإذا دبثل ابن البشر آتيان على سحاب السماء ": بوضوح أكثراؼبتأنس 
كأكٌب سلطانان كؾبدان كملكان، فجميع الشعوب كاألمم . فبلغ إٔب القدٙب األياـ كقٌرب إٔب أمامو

-13: 7دانياؿ ) "كاأللسنة يعبدكنو، كسلطانو سلطاف أبدم ال يزكؿ كملكو ال ينقرض
14 .)

إؽبان "بطبلن كطنيان، بل يكوف أك  نبيان أك  إذان لن يكوف إنسانان عاديان كال ـبتار اهلل اؼبرأة "نسل"
. ، أم يسوع اإللو اؼبتأنس(13: 7دانياؿ ( )مثل ابن البشر)ك( 6: 9أش ) "قويان 

 
( 21: 4لوقا ) "اليوم تمت ىذه الكتابة" – ج

بقيت ُب  أهناأالٌ  ،(39: 5يو )نبوءات العهد القدٙب تشهد كلها للمسيح أف  صحيح
ال يزاؿ إٔب اليـو غَت مكشوؼ عندما ييقرأ العهد "، "قناع"، كربت (1: 10عب ) "الظل"

لذا ترتل الكنيسة ُب خدمة الساعة األكٔب (. 14: 3كو  2) "القدٙب، كال ينزعو سول اؼبسيح
، فإف اغبقيقة استعدم يا بيت غبم، كليتأىب اؼبزكد كتتقٌبل اؼبغارة": من اليـو السابق للميبلد

كمؤؽبان طبيعتنا . قد جاء كالظل قد جاز، كاإللو قد ظهر للبشر من البتوؿ، حامبلن صورتنا
على األرض ( اؼبسيح)لقد ظهرت اؼبسرة : فلذلك قد ذبٌدد آدـ مع حواء ىاتفُت. كلها

. "لتخلص جنسنا
(. 38 -23: 3، لو 6-2: 1مىت )كـبلِّص العآب ىو اؼبسيح  "جذر يٌسى"ك اؼبرأة "نسل"

. كىكذا سبىت ُب شخص اؼبسيح صبيع نبوءات العهد القدٙب اليت تشَت إٔب اؼبخلص
مكافأة اهلل . ىوذا اإللو": اؼبخلص اؼبرتقب العجيبة أعماؿكيكوف أشعياء قد تنبأ عن 
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كحينيذ يطفر األعرج . حينيذ تتفتح عيوف العمي كأذاف الصم. ىو يأٌب كىبلصينا. حاضرة
فالسراب . اؼبياه ُب الربٌية كاألهنار ُب البادية انفجرتساف األبكم، إذ قد كاألٌيل كيًتٌٖب ؿ

كُب كجار بنات آكل الذم يربض فيو تظهر خيرة . ينقلب غديران كاؼبعطشة ينابيع مياه
كيكوف ىناؾ مسلك كطريق يقاؿ لو الطريق اؼبقدس، ال يعرب فيو قبس بل . القصب كالربدمٌ 

 إليوال يكوف ىناؾ أسد كال يصعد .  اعبٌهاؿ ال ييلمن سلك ُب الطريق حىت. ىو ؽبم
كالذين فداىم الرب يرجعوف كيأتوف . كحش مفًتس، ال يوجد ىناؾ بل يسَت فيو اؼبخٌلصوف

إٔب مدينتهم بًتنيم، كيكوف على رؤكسهم فرح أبدم، كيتبعهم السركر كالفرح كتنهـز عنهم 
(. 10-4: 35أش ) "اغبسرة كالتأكه

ربققت بشخصو، كأهنا تتحقق ُب الكنيسة اليت ذبتمع  نبوءةىذه اؿأف  ٌكد اؼبسيحأكقد 
كؼبٌا (. 36: 5يو ) "هبا ىي تشهد ٕب أقـوىذه األعماؿ اليت  إف": إعمالوفقاؿ عن . باظبو

فاخربا  اذىبا": كاف ىو اؼبنتظر أـ ينتظركف آخر، أجاهبم إذاسألو تلميذا يوحنا اؼبعمداف 
العمي يبصركف، كالعرج يبشوف، كالربص يربأكف، كاؼبوتى  أف :يوحنا دبا تسمعاف كترياف
(. 5-4: 11مىت ) "يقوموف، كالفقراء يبٌشركف

لو ) "تابة اليت تيليت على مسامعكمؾاليـو سبت ىذه اؿ": كأشار الرب إٔب أشعياء النيب، فقاؿ
(. 2-1: 61: ، انظر أش18-21: 4

بالركح القدس انو لن  إليوأيكحٌي  إذ، كأٌكد ظبعاف الشيخ إسباـ مواعد اهلل ُب شخص اؼبسيح
فلما ادخل الطفل اإلؽبي إٔب اؽبيكل، (. 26: 2لو )يرل مسيح الرب أف  يذكؽ اؼبوت قبل

: ؾ اهلل قائبلن رمن الركح القدس، كاحتين الصيب كبا بإرشادذلك اإلنساف الصٌديق،  أتى
خبلصك الذم  بصرتاأفإف عيٌٍت قد . السٌيد، حسب قولك، بسبلـ أيهااآلف تطلق عبدؾ "

(. 32-29: 2لو ) "........عبميع الشعوب، نوران ؽبداية األمم أعددتو
ُب بطن امرأة؟ ( موسوعان )يصَت اهلل إنساف؟ كغَت اؼبوسوع أف  كلكن كيف يبكن

نؤمن بو، فنسجد للسيد مع العذراء أف  إف ذبٌسد اؼبسيح سٌر ال يوصف، فنحن مدعوكف إٔب
كتعرٌب الكنيسة اؼبقدسة عن ىذا السر ُب سحر . اة كاجملوسمرٙب كيوسف الصٌديق كالرع

الذم ال يسعو شيء قد كسع ُب األحشاء؟ فقد ًٌب ذلك صبيعو كما عٌلم أف  كيف": اؼبيبلد
ألنو، كىو منزٌه عن اعبسد، ذبٌسد باختياره، كالكائن قد صار . ككما شاء ككما ارتيى ىو
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كلد . ينفصل عن جوىره اإلؽبيأف  ا، دكففشاركنا ُب طبيعنت. جلنا إٔب ما ٓب يكنأمن 
. "العآب العلوم إسباـ، راغبان ُب طبيعتُتاؼبسيح ُب 

 
آدم الثاني  - د

كرئيس شعب ( 7: 12تك )اؼبسيح ىو الشخص الذم ربققت فيو اؼبواعد أف  ذكرنا سابقان 
(. 11: 2لو )كـبلِّص العآب ( 25: 3، أع 16: 3، غبل 8-6: 9رك )العهد اعبديد 

آدـ )ك (11: 2، انظر عب 29: 8رك ) "بكر ألخوة كثَتين"فو الكتاب اؼبقدس بأنو كيص
(. 45: 15كو  1( )الثا٘ب

فعلى مثاؿ الرضي يكوف . من الًتاب فهو أرضي، كاإلنساف الثا٘ب من السماء األكؿاإلنساف "
ككما لبسنا صورة األرضي فكذلك . األرضيوف، كعلى مثاؿ السماكم يكوف السماكيوف

يرثا أف  اللحم كالدـ ليس بوسعهماأف  ،األخوة أيهالكم  أقوؿ. س صورة السماكمسنلب
(. 50-47: 15كو  1) "يرث ما ليس بفسادأف  ملكوت اهلل، كال يسع الفساد
، أم من يسوع اؼبسيح، "آدـ اعبديد"اكبدار اإلنساف من أف  يشَت ىذا اؼبقطع بوضوح إٔب

: سية اليت يكررىا الكتاب اؼبقدس أكثر من مرةكىذه ىي اغبقيقة األسا. ىو الذم ىبٌلصو
ض على صباعة كثَتة مأف تف فإذا كانت صباعة كثَتة قد ماتت بزلٌة إنساف كاحد، فباألكٔب"

: 1يو  1، 6: 3، انظر يو 15: 5رك ) "نعمة اهلل اؼبوىبة بإنساف كاحد، ىو يسوع اؼبسيح
(. 18-14: 2، أفسس 3_  2

فكما يبوت ". القيامة تأٌب بآدـ الثا٘ب، أم اؼبسيحأف  آب، إالبآدـ األكؿ أتى اؼبوت إٔب الع
فاؼبسيح أكالن ألنو البكر، كمن بعده الذين . صبيع الناس ُب آدـ فكذلك سيحيوف ُب اؼبسيح

(. 23-22: 15كو  1) "يكونوف خاصة اؼبسيح عند ؾبييو
الرب، ابن اهلل أف  عٍتف إمبااإلنساف ىبلٍَّص بتحدره من آدـ اعبديد، أم اؼبسيح، أف  بقولنا

ابن "فاإليباف باؼبسيح يسوع . يربط اإلنساف حبياة اهلل من جديدأف  اؼبتأنس ككلمتو، استطاع
ضركرم  "اهلل اؼبتجسد كاؼبتأنس، الذم صيلب كتأٓب قيرب كقاـ كصعد إٔب السماء كسيأٌب أييان 

(. 22-14: 2 أفسس، 18-9: 2، عب14: 15كو 1انظر)كأساسي ػببلصنا 
، لتكوف لو األمواتىو البدء كبكر من قاـ من بُت . س اعبسد أم رأس الكنيسةأر"يح اؼبس
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بو الكماؿ كلو، كبو شاءأف  فقد شاء اهلل. ُب كل شيء األكلية يصاّب كل موجود، أف  وبل َّ
: 1كوؿ ) "سواء ُب األرض كُب السموات، فهو الذم حقق السبلـ بدمو على الصليب

ا فيما ميى غرباء كأعداء باألفكار كاألعماؿ السيية، فها ىوذا كأنتم الذين كانو"(. 18-20
أسلمو إٔب اؼبوت، ليجعلكم ُب حيرتو قديسُت ال  إذاليـو قد صاغبكم ُب جسده البشرم، 

 ، (. 23: 21: 1كوؿ ) "ثابرًب على اإليباف ثابتُت غَت متزعزعُت إذاينالكم عيب كال لـو
نو ىو إؼ. بدـ اؼبسيح أقاربفصرًب  أباعدكنتم أٌما اآلف كأنتم ُب اؼبسيح يسوع، فقد "

سبلمنا، كقد جعل من اعبماعتُت صباعة كاحدة، كىدـ جبسمو اغباجز الذم يفصل بينهما، 
شريعة الوصايا كما فيها من أحكاـ ليخلق ُب شخصو من ىاتُت  كألغىأم العداكة، 

كقد قيى . كبُت اهلل السبلـ بينهما، إنساف جديدان كيصلح بينهما أكقعبعدما . اعبماعتُت
، أباعدأنتم الذين كنتم . جاء كبٌشركم بالسبلـ. على العداكة بصليبو، لتصَت جسدان كاحدان 

. "ٔب اهلل ُب ركح كاحدإ ، ألف لنا بو صبيعان سبيبلن أقاربكبٌشر بالسبلـ الذين كانوا 
اهلل، بنيتم  بيت أىلكطن القديسُت كمن  أبناءنتم أضيوفان بل أك  فلستم بعد اليـو غرباء"

الرسل كاألنبياء، كحجر الزاكية ىو اؼبسيح يسوع نفسو، ألف بو وبكم كل بناء  أساس على
 "كيرتفع ليكوف ىيكبلن مقدسان ُب الرب، كبو انتم أييان تبنوف معان لتصَتكا مسكنان هلل ُب الركح

(. 22-13: 2 أفسس)
، صار مشاهبان لنا ُب يتوشح باؼبخلوؽأف  من أجل": كبَتناسيوس اؿأثكيقوؿ القديس 

: 8رك )كبكرنا ( 12-11: 2، عب 27: 8، رك 23: 21مز )خان لنا أليدعى اعبسد، 
نو صار إنساف بعدنا، كأخان لنا بشبو أكمع (. 5: 1، رؤ 6: 1، عب 18: 1، كوؿ 2

جسده فلخص  أماألف اؼبوت قد استؤب على كل الناس دبعصية آدـ، . نو بكرناإاعبسد، ؼ
 فإنناشركاء ُب اعبسد،  أنناكدبا . كىكذا ىو أعظم منا. ألنو كاف جسد الكلمة كالن،أكانعتق 

كظبٌي بكر . بسبب قرابة اعبسد( 27: 8رك )كثَتين  إخوةلبلص معو، كىو ييسمى بكران بُت 
ظبٌي بكر اػبليقة كلها . حصلت بو كبعده األمواتألف قيامة ( 18: 1كوؿ ) األموات

ىذه اػبليقة اليت قاؿ أف  جعلتهم ال ىبلقوف باالبن فقط، بلألجل ؿببة اهلل للناس، اليت 
، ستعتق من عبودية (19: 8رك )اهلل  أبناءبفارغ الصرب ذبلي  تنتظر أهناالرسوؿ بولس 

(. 21: 8رك ) "اهلل حريتهم أبناءالفساد لتشارؾ 
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. (15: 6، غبل 17: 5كو  2) "إنسانان جديدان "، "خليقة جديدة"كىكذا صرنا ُب اؼبسيح 
ٌما الرسل الذين نشركا ىذه الرسالة أ. كىذه ىي البشارة اعبديدة اليت جاء هبا اؼبسيح إٔب العآب

. م خداـ السبلـأ "خداـ اؼبصاغبة"فسموا 
قد زاؿ كل شيء قدٙب كىا ىوذا كل شيء . "خليقة جديدة"كاف احد ُب اؼبسيح فانو  كإذا"

ُب خدمة اؼبصاغبة، ألف  إلينايح كعهد كىذا كلو من اهلل الذم صاغبنا على يد اؼبس. جديد
. اهلل صاّب العآب ُب اؼبسيح كٓب وباسبهم على زالهتم، كجعلهم على ألسنتنا كبلـ اؼبصاغبة

 "......تصاغبوا اهللأف  فنسألكم باسم اؼبسيح. فنحن سفراء اؼبسيح، ككأف اهلل يعظ بألسنتنا
(. 20-17: 5كو  2)
بازباذه  األفيلر، ابن اهلل يصَت ابن البشر، لكي يهبنا اليـو ينكشف السر الذم قبل الدىو"

لقد خاب آدـ قديبان فلم يصَت إؽبان كما اشتهى، فصار اإللو إنسانان لكي يصَت آدـ . األدٗب
فلتبتهج اػبليقة كتفرح الطبيعة، ألف رئيس اؼببلئكة انتصب لدل العذراء باحتشاـ، كقٌدـ . إؽبان 

ُب سحر عيد ) "ا الذم بتحنن مراضبك تأنست، اجملد لكفيا إؽبن. ؽبا الفرح بدؿ اغبزف
(. البشارة

كمن ٓب . يؤمن باالبن فلو اغبياة األبدية"اؼبسيح كاحد أكحد، كأف من أف  كل ما ذكرناه يؤكد
، رك 6: 14، انظر يو 36: 3يو ) "يؤمن باالبن ال يرل اغبياة األبدية، بل يلزمو غيب اهلل

(. 12: 4، أع 9-10: 10
أٌما الذين . بيتو أىلجاء إٔب بيتو، فما قبلو . ٓب، كبو كاف العآب، كٓب يعرفو العآبا العككاف ُب"

كىو ليس من دـ، كال من . اهلل، ىم الذين آمنوا باظبو أبناءيصَتكا أف  قبلوه، فقد أكالىم
(. 13: 1يو ) "بل اهلل كىلىدىهي ، رغبة ذم غبم، كال من رغبة رجل

فانو ييعٌرض نفسو ػبطر ( 4رسالة يهوذا ) "السٌيد كالرب الواحد" اؼبسيح ىوأف  من ال يعًتؼ
(. 24ك 11ك 5: 24مىت )ألنو مسيح كاذب كنيٌب كاذب ( 22يهوذا )اؽببلؾ 

كاحدة للخبلص، حبسب كبلـ اهلل، كىي كامنة ُب اؼبسيح كُب اندماج اإلنساف  إمكانيةشبة 
ـٌ (. 29-27: 3، غبل 11-1: 6رك )ُب جسده أم الكنيسة  ا الذين يكرزكف باػببلص أ

-9: 14، رك 25-21: 45انظر أشعياء )، أيان تكن، فبل يتبعوف ركح اهلل أخرلبطريقة 
11 .)
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الفصـل التاسـج 
 12اإلنسان-شخص اإللو

 
تجّسد الكلمة  - أ
كاغبرٌية احملرقة . فقد زاؿ سياج اغبائط اؼبتوسط. ىلموا نبتهج بالرب مذيعُت السٌر اغباضر"

أٌما أنا فأعود إٔب التمتع بنعيم الفردكس الذم . كالشاركبُت يبيح رجوع اغبياة تنقلب عائدة
يكوف متغَتان، أف  اؼبستحيل، ألف صورة اآلب كشخص أزليتو. نفيت منو قببلن بسبب اؼبعصية

قد ازبذ صورة عبد، آتيان بغَت استحالة من أـ ٓب تعرؼ زكاجان، فلبث إؽبان حقيقيان كما كاف، 
. "يا من كيلد من البتوؿ، اللهم ارضبنا: فلنهتف. يكن، إذ صار إنسانان حملبتو البشر كازٌبذ ما ٓب

ىذا النشيد الذم ترتِّلو الكنيسة ُب غركب عيد اؼبيبلد يظهر سٌر التجسد اإلؽبي العظيم 
. كيوضح معناه اػببلصي

كىكذا  .يبلك ظبات طبيعة اآلب، كظبات طبيعة األـ"فاؼبسيح إلو تاـ كإنساف تاـ، ألنو 
جسدان كنفسان  :زٌبذىا كلهاكجوىر الطبيعة اإلنسانية اليت ا كٌحد ُب شخصو جوىر األلوىة

أم حائزان الطبيعة اإلؽبية كلها، كاغبقيقة انو كاف كامبلن، . أخذىا كلها لكي يقدسها :ناطقة
ص فوٌحد الكل بالكل لكي يبنح اػببل. أم ازبذ الطبيعة اإلنسانية كلهاكازبذ٘ب بكٌلييت، 

(. يوحنا الدمشقي) "، ألف ما ال يػيٌتخذ ال يشفى(أم للطبيعة كلها)للكل 
أٌما ُب شخص . ُب شخص آدـ سقطت الطبيعة اإلنسانية، ككاف لسقوطها نتائج مهلكة

انتصرت على اػبصم ، كصارت إٔب الفساد اؼبسيح فاف الطبيعة نفسها، اليت خيدعت قديبان 
-45، 26-21: 5كو  1)عن يبُت اآلب كقامت من بُت األموات كارتفعت كجلست 

أف  كبعد. األلوىة. 13يقًتب اؼبوت، كفيما ىو يبتلع طعم اعبسد، ينغرز فيو شصٌ "(. 50
أف  فكما. اػبطأ كصانع اغبياة، يفٌت كيتقيأ كل الذين ابتلعهم منذ البداية يذكؽ جسد عدٙب

كتصَت اغبياة للكل،  الفساد باقًتاب اغبياة، الظلمة قد تبلشت بدخوؿ النور، ىكذا ييطرد
(. يوحنا الدمشقي) "كالفساد ؼبسٌبب الفساد

                                                 
 (.    الناشر )لكوستي بندلي ، منشورات النور ( ألوىة المسيح ) رااج : 12
 (المعرب ) ق فيو الطعم عادة ىو الجزء المعدني من صنارة الصيد ، وىو ما يعلّ : الشصّ : 13
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أف  غَت. كاحد مرٌكب أقنـوُب ، اآلباءكما يقوؿ أك  ارٌبدت طبيعتا اؼبسيح ُب شخص كاحد،
فطبيعة اؼبسيح اإلنسانية تبقى ـبلوقة كمنظورة : كل طبيعة منهما احتفظت بسماهتا اؼبميزة

كىذا . مائتةأك  موصوفةأك  منظورةأك  ؽبية فتبقى غَت ـبلوقةٌما الطبيعة اإلأكموصوفة كمائتة، 
ما تنبغي معرفتو من أجل فهم شهادات الكتاب اؼبقدس فهمان صحيحان، كالبقاء ُب اغبقيقة 

(. 16: 2بط  2، 6: 14، 32: 8يو )اػببلصية 
. نيةننسب إليها خصائص الطبيعة اإلنسا الأطبيعة اؼبسيح اإلؽبية هبب عندما نتحدَّث عن 

لكن اؼبسيح . ننسب إليها خصائص إؽبية الأكعندما نتكلم على الطبيعة اإلنسانية هبب 
خصائص الطبيعة اإلنسانية نبقى أك  شخص كاحد، فإذا نسبنا إليو خصائص الطبيعة اإلؽبية

كعلى ىذا . ُب اغبقيقة، ألف كبلن من ىذه اػبصائص سبكن نسبتها إٔب اؼبسيح الواحد األكحد
. كال يشَت إٔب طبيعة كاحدة بل إٔب طبيعتُت. ...ل مسيحان كإؽبان كإنسانان كابنان هللالنحو ييسمٌ 

ما وبدث ُب الطبيعة أف  كبسبب ارباد الطبيعتُت ُب اؼبسيح الواحد، دكف اختبلط، نقوؿ
خصائص ىذه الطبيعة تنتقل إٔب الطبيعة الثانية أف  اإلنسانية وبدث ُب اؼبسيح الواحد، أم

أف  كلذا استطاعت كنيستنا. تتحٌوؿ الواحدة منهما إٔب األخرلأف  احد، دكفُب الشخص الو
أف  كاستطاع الكتاب اؼبقدس "(إف اؼبولود من العذراء إلو": تقوؿ ُب ترتيلة مساء عيد اؼبيبلد

(. 7: 1، رؤ 28: 20، أع 58: 8، 13: 3، يو 10: 12زخريا )يتحدث عن آالـ اهلل 
ُب البدء كاف الكلمة، كالكلمة كاف ": ىذا السٌر عندما كتبكقد أشار يوحنا اإلقبيلي إٔب 

كسكن بيننا فرأينا ؾبده، ؾبد  كالكلمة صار بشران "، (1: 1يو) "عند اهلل، كالكلمة ىو اهلل
(. 14: 1يو) "االبن الواحد الذم أتى من لدف اآلب

يكن، بأية ذبٌسد الكلمة ىو أعظم ظهور إؽبي بالنسبة إٔب اإلنساف، كلكنو ٓب أف  ال ريب
كىكذا ييفهم نشيد األكدية التاسعة من أحد مرفع . حاؿ، ظهوران عبوىر اهلل بل لشخص الرب

تنظر إليو، أف  إف اإللو الذم ال يستطيع البشر معاينتو، كال ذبسر طغمات اؼببلئكة": اعبنب
ؾ لذلك نعظمو مع األجناد السماكية، كإيا. بك ظهر، أيتها النقية، ُب البشر كلمة متجسد

. "نغبط
حسبما "يشَت ىذا النشيد إٔب معاينة شخص الرب الذم ٓب يعرفو الرسل بصورة تامة بل 

كبالتعبَت  "نو بقي خفيان حىت بعد الظهورإ"كيؤكد القديس ديونيسيوس األريوباغي . "استطاعوا
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. "حىت أثناء الظهور": البلىوٌب الدقيق
 

ألوىة الرب في العهد القديم  - ب
، كلكن ما (14: 7، دا 1: 5، ميخا 6: 9أش )القدٙب شهد أللوىة اؼبسيح العهد أف  رأينا

، كشٌكل "القناع"داخل  صوت األنبياء كافأف  فمن اؼبؤكد. ذكرناه ليس الشهادات الوحيدة
العهد أف  أالٌ (. 39: 5، يو 1: 10، عب 14: 3كو  2) "ُب اؼبسيح" لئلعبلف "ظبلن "

. العهد القدٙب كشرحها، بوحي إؽبي، شرحان صحيحان  نوران ساطعان على نبوءات ألقىاعبديد 
: العهد القدٙب اليت تشهد أللوىة الرب بطريقة ال ربتمل النقض آياتكسنذكر بعض 

 ياهلل، لذلك مسحك إؽبك،. أحببت الرٌب كأبغيت النفاؽ ...عرشك يا اهلل إٔب الدىر"
 أهنامؤكدان  نبوءةىذه اؿ كقد ذكر كاتب الرسالة إٔب العربانيُت(. 8-7: 44مز )" بالبهجة

. ُب آف االبنهلل اآلب كهلل  تشهد إهنا، أم (9-8: 1عب )تتعلق باؼبسيح 
ىي تزكؿ كأنت . ُب البدء أٌسست األرض، كالسموات ىي صنع يديك"كجاء ُب اؼبزامَت 

مز ) "كسنوؾ لن تنقصتبقى، ككلها تبلى كالثوب، كتطويها كالرداء فتتغٌَت، كأنت أنت، 
ىذه الشهادة تتعٌلق بشخص اؼبسيح أف  ٌكدت الرسالة نفسهاأكقد (. 26-28: 101

. كأهنا تشهد أللوىة االبن كمسانبتو ُب خلق العآب( 12-10: 1عب)
من "أف  كالنيب أشعياء( 32: 2) "كل من يدعو باسم الرب ىبلص"أف  ذكر سفر يوئيل
ىذا ": بية فقاؿاؼبقاطع الكتا كشرح بولس الرسوؿ ىذه(. 16: 28) "آمن بو لن ىبزل

 يسوع رٌب، كأمنت بقلبكأف  شهدت بلسانك فإذا. الكبلـ ىو كبلـ اإليباف الذم ننادم بو
من آمن بو لن ": فقد كرد ُب الكتاب ...اهلل أقامو من بُت األموات، نلت اػببلصأف 

، فالرب رهٌبم صبيعان يوسع على كل من (الوثٍت)فبل فرؽ بُت اليهودم كاليونا٘ب . "ىبزل
ككيف يدعوف من ٓب يؤمنوا بو؟ ككيف يؤمنوف . "فكل من يدعو باسم الرب ىبلص". كهيدع

رك ) "ٓب ييرسلوا؟أف  دبن ٓب يسمعوا بو؟ ككيف يسمعوف بو من غَت مبشِّر؟ ككيف يبشِّركف
10 :149 .)

صعدت إٔب العلى كسبيت السيب كأعطيت مواىب للناس بل للمتمٌردين ": كجاء ُب اؼبزامَت
(. 19: 67كُب السبعينية  18: 68مز ) "(لوىيمإيو )هنم أيها الرب اإللو لكي تسكن يب
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كرأل (. 10-7: 4أفسس )؟ إنو اؼبسيح كما أجاب بولس (إلوىيميو )فمن ىو الرب اإللو 
كظبع ( 1: 6أش ) "عاؿو رفيع، كبيت ؾبده فبتلئ عرشو  الرب جالسان على"النيب أشعياء 

: 12يو )كحنا اإلقبيلي ىذه اآلية إٔب االبن كقد نسب م(. 13-8: 6أش ) "صوت الرب"
(. 27-25: 28أع )، أٌما الرسوؿ بولس فنسبها إٔب الركح القدس (37-42

اهلل آب كابن كركح قدس، ال نعًتؼ بآؽبة ـبتلفة، بل باإللو الواحد أف  بإيباننا نكرزعندما 
، 11-10: 43، أش 39-35: 4، تث 3: 20خر )األكحد اؼبعلن ُب العهد القدٙب 

لكن ُب إلو العهد القدٙب الواحد كلمة إؽبية (. 9: 46، 22-21ك 5: 45، 6: 44
. ؽبا أقنومان خاصان أف  ، ألف ركحو إؽبية متأقنمة، أم(حكمة)
 أناكوبي : ؼبا رأل أشعياء اهلل رمزيان على عرش رفيع، ؿبفوفان دببلئكة اجملد، ىتف صارخان "

 "كىو النور الذم ال يعًتيو مساء، كسٌيد السبلـ الشقي، ألنٍت سبقت فرأيت إؽبان متجسدان،
(. قانوف دخوؿ السيد إٔب اؽبيكل)
 

( 6: 17خروج ) "ىا أنا واقف ىناك على الصخرة" - ج
ابن اهلل ككلمتو ربدث إٔب أنبياء العهد القدٙب كأطلعهم على اغبوادث أف  ينبينا بطرس الرسوؿ

اليت دٌؿ عليها ركح اؼبسيح فيهم، حُت شهد سعوا إٔب الكشف عن الزماف كاألحواؿ ": اؼبقبلة
كقد أشار بولس الرسوؿ (. 11: 1بط  1. )"من ذم قبل بآالـ اؼبسيح كما يتلوىا من اجملد

اهلل الذم كاف يقف على أف  جبل حوريب اليت منها انبجس اؼباء، كقاؿ "صخرة"إٔب 
ؾ من شيوخ مير أماـ الشعب كخذ مع: كقاؿ الرب ؼبوسى": الصخرة ىو اؼبسيح نفسو

ىناؾ على  أمامككىا أنا كاقف . ، كعصاؾ اليت ضربت هبا النهر خذىا بيدؾ كامضإسرائيل
: 17خركج ) "الصخرة ُب حوريب، فاضرب الصخرة فأنو ىبرج منها ماء فيشرب الشعب

(. 5-1: 10كو 1أنظر ، 5-6
 
( 14: 3خروج ) "أنا ىو الكائن" - د
أنا ىو الكائن، ذبٌلى اليـو ُب : ان برموز قائبلن إف الذم خاطب موسى على طور سيناء قدٙب"

طور ثابور على التبلميذ كأظهر ُب ذاتو صباؿ عنصر الصورة األكٔب بازباذه اعبوىر البشرم، 
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شهودان ؽبذه النعمة، كجعلهما مشًتكُت ُب السركر كسابقي الكرازة  كإيلياكأقاـ موسى 
(. صبلة الغركب_ د التجلي عي) "باالنعتاؽ بواسطة الصليب كالقيامة اػببلصية

كيؤٌكد القديس . يوحد ىذا النشيد شخص الرب يسوع كشخص اهلل الذم ذبٌلى ؼبوسى
 حيث يظهر اهلل ؼبوسى، كيقوؿ( 14: 3)باسيليوس اغبقيقة نفسها، فيشَت إٔب سفر اػبركج 

شكل مبلؾ الرب قد ظهر ؼبوسى بأف  ٍب يشَت إٔب. ىذا الشخص ييدعى أييان مبلكان كإؽبان أف 
ع كاف يقوؿ أف  ؽبيب نارم، كيذكر : 3خركج ) "، ىو إلو أبيك إبراىيمأنا"الصوت الذم ظبي

 "؟ىل ىو نفسو مبلؾ كإلو؟إذفماذا ": يتساءؿٍب (. 14: 3خركج ) "أنا ىو الكائن"ك (6
، كلو (6: 9أش) "رسوؿ الرأم العظيم"اظبو، أف  النص يتحدث عن الذم تعلمناأف  كهبيب

كليس . ذ مبلؾ الرأم العظيم، فتسميو اؼببلؾ ٓب تكن تسميتو مهينة فيما ميىأنو ظبيِّي بعدئ
أف  ىذا اؼبقطع الكتايب ىو الوحيد الذم وبمل فيو الرب تسمية اؼببلؾ كاإللو، إذ نبلحظ

كبعد ( 11: 31تك ) "كٌلمٍت مبلؾ اهلل": يعقوب أييان، عندما سرد الرؤيا للنسوة، قاؿ
(. 13: 31تك ) "ر لك ُب اؼبكاف الذم مسحت ٕب النصبأنا ىو اهلل الذم ظو": قليل

: 28تك ) "إسحاؽكإلو  أبيكأنا الرب إلو إبراىيم ": كيذكر الكتاب اؼبقدس ُب مكاف آخر
13 .)

إف الذم يهسمى مبلكان ىنا، ىو الذم ظهر ليعقوب ": كينتهي باسيليوس الكبَت إٔب القوؿ
مبا يشهد لبلبن إص نفسو مبلكان كإؽبان، اؼبقطع ييسمى الشخأف  كيبدك كاضحان لنا. ىناؾ

. "الوحيد الذم سيظهر للبشر من جيل إٔب جيل كيبٌشر قٌديسي الرب دبشييتو
 

ابن من اوىر اآلب  - ه
لق  ، 25: 8، أمثاؿ 3: 109، 7: 2مز )اؼبسيح ىو ابن اهلل، أم انو كيلد من اآلب كٓب ىبي

 14: 1، يو 6: 12مر ) "الوحيد"كىو ابن اآلب (. 5: 5، 5: 1، عب33: 13أع 
(. 9: 4يو  1، 16: 3، 18ك
من جوىر الوالد كيكوف  اؼبولود يأٌبأف  تكمن ُب "للخصب الطبيعي"السمة اؼبمٌيزة "

اؼبولود من  أتىكبكبلـ آخر، يكوف شبة كالدة إذا (. يوحنا الدمشقي) "لو ُب الطبيعة 14مشاهبان 
                                                 

ولكن الكيسة . ، ألن المشابو ىو مصطلح استخدمو أنصاف اآلريوسيين أو المعتدلين منهم"مشابو"وليس " مساوٍ "األصح، ىو أن نقول  14
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اؼبخلوؽ من خارج  أتى إذاشبة خلق  جوىر الوالد أم كاف مشاهبان لو ُب الطبيعة، كيكوف
سباثل لفظة  "ابن اهلل"لفظة أف  كىذا يعٍت. جوىر اػبالق أم كاف غَت مشابو لو ُب اعبوىر

انطلقنا من ىذه  فإذا. ألف االبن شريك ُب جوىر اآلب، ككبلنبا من جوىر كاحد. "اهلل"
عدا خاصتو األقنومية ما  يبلك كل اػبصائص اإلؽبية االبنأف  نستنتجأف  اغبقيقة ال بدٌ 

: 8أمثاؿ ، 13-10: 1عب ، 28-26: 101مز )اؼبتعٌلقة بوالدتو األزلية من اآلب 
كىذه اآليات تثبت (. 24: 1كو  1، 17: 1، رؤ 3: 7، 3-2: 1، عب 1: 1، يو30

االبن قد كيلد من اآلب منذ األزؿ كخارج الزمن، ألف معرفة الوالدة كقفه على اهلل أف  كلها
. كحده

كاف االبن، بوصفو ابنان حقيقيان، قد خرج من طبيعة اآلب، كما دامت ىذه الطبيعة كاملة  فإذا
لكاف شبة . فلو ٓب يولد االبن منذ األزؿ. كعديبة اؽبول، فاف كالدة االبن تكوف خارج الزمن

ُب أقنـو اآلب،  كىذا يعٍت تغَتان . فًتة زمنية ٓب يكن فيها اآلب أبان، ٍب صار كذلك فيما بعد
ىذا التعليم ال يصٌح ُب حالة خلق العآب، ألف اػبليقة أف  غَت. ىو أمر مستحيل ُب األلوىةك

، 13-10: 1، عب1: 1، يو 30: 8انظر أمثاؿ )ليست من جوىر اهلل بل من إرادتو 
7 :3 .)

أراد آباء الكنيسة مساعدتنا على فهم ىذا السٌر الذم يكشفو الكتاب اؼبقدس، فاستخدموا 
إنو مثل النار كالنور، فالنور يأٌب من النار لكنهما موجوداف معان، ": بيعة اؼبخلوقةمن الط صوران 
النور أف  ككما. بديان من اآلبأاالبن كعلى ىذا النحو كلد . تكوف النار سابقة للنورأف  دكف

يوجد على الدكاـ فيها، كال يبتعد عنها أبدان، فكذلك يولد  الذم يولد باستمرار من النار
(.  الدمشقي) "عنو يبتعدأف  ف اآلب دكفاالبن ـ

لكن . لقد مينح أنبياء العهد القدٙب إعبلف الكلمة غَت اؼبخلوؽ، كرأكا ؾبد اهلل غَت اؼبخلوؽ
الذم ازٌبذ جوىرنا ( 1: 1عب ) "ُب اؼبسيح يسوع"رسل العهد اعبديد تقٌبلوا اإلعبلف 

كؽبذا (. 9: 2كو)كىر اآلب يكٌف عن امتبلكو جأف  ، دكف"كصار مساكيان لنا ُب اعبوىر"
دبنظار ىذا التساؤؿ ( الثالوثية)كاؼبسألة ( اػبريستولوجية)السبب هبب النظر إٔب اؼبسألة 

                                                                                                                                            

شيء وليس الشبو إال أن سياق الكالم يؤكد أن المقصود ىو المساواة والمطابقة في كل .. الجامعة أبسلت ىذا القول كما أبسلت قول آريوس
( الشبكة... )إال أنو واب التنبيو... النسبي فقط كما يقول الهراطقة
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ىل كاف اؼبسيح قبل ذبٌسده ابن اهلل؟ كىل بقٌي بعد ذبٌسده ابنو الوحيد؟ كىو تساؤؿ : الوحيد
اغبجج اؼبتعٌلقة هبذا  لكن باسيليوس الكبَت قاؿ عند ذكره. يشٌكل عثرة لليهود كالوثنيُت

يٌتجو ذىنو، أف  من ىو اعبسدم ُب فكره، كعدٙب اػبربة بالكبلـ اإلؽبي، إٔب حدٌ ": اؼبوضوع
 عند ظباعو بالوالدة اإلؽبية، إٔب التفكَت ُب األمور اعبسدية اليت يٌتحد دبوجبها الذكر كاألنثى،

ت احملدد؟ كمن ىو البهيمي تكٌوف اعبنُت كمبٌوه كخركجو ُب الوؽأك  اغبمل داخل الرحم،أك 
اهلل الكلمة خرج من أف  ينحدر عقلو إٔب التفكَت ُب األىواء اعبسدية عند ظباعوأف  إٔب حدٌ 

اهلل كأف اغبكمة ٌكلد من اهلل؟ اؼبسيحي اغبقيقي ىو الذم وبفظ اؼبعتقدات اػباصة باهلل نقٌية 
داسة اهلل كأزليتو، فبل يهتم لق كبعيدة عن اؼبعا٘ب الوضيعة كاللحمية، كيقبل بوالدة مناسبة

بالطريقة اليت ٌكلد هبا اهلل، ألنو أمر ال يعربَّ عنو كال ييفهم، لكنو يعود إٔب التشابو ُب اعبوىر 
كلكن كوف طريقة الوالدة غَت ميعربَّ عنها كغَت . الذم سبت تسمية الوالدة على أساسو

ؤكد الكتاب اؼبقدس كالدة االبن م. نبطل إيباننا الثابت باآلب كاالبنأف  مفهومة، ال يعٍت
الكلمة كاف موجودان عندما خيلق أف  ، أم"ُب البدء كاف الكلمة": األزلية عندما يقوؿ

، (14: 3، رؤ 3-1: 1يو )ىو خالق كل خليقة اهلل  ، ألنو"بدء الزمن" األكؿاؼبخلوؽ 
يسمو  ، أم انو اؼبختار الذم(17-15: 1كوؿ ) "بكر اػبليقة كلها"كؽبذا يوصف بأنو 
(. 23: 12، عب 28: 88، مز 22: 4انظر خركج )على اػبليقة كلها 

، ألنك "البدء"يتجاكز أف  ، كال يستطيع اػبياؿ"ما كاف"يصل إٔب أف  ال يستطيع الذىن"
ترل تدابَت اآلب أف  ، كمهما سعيت إٔب"ما كاف"مهما صعدت بالذىن إٔب فوؽ فلن تصل 

 "ييفهم االبن مع اآلبأف  نو ؼبن حيسن التقولإ. "البدء"األزٕب فلن تفلح ُب ذباكز 
(. باسيليوس الكبَت)
 
ألوىة المسيح في العهد الجديد  - و

ًف ىذا اغبدث، فبٌا سٌبب عثرة . يقٌدـ العهد شهادات كاضحة عن ابن اهلل فالرب نفسو ٓب ىبي
يهود حبجارة فأتى اؿ": لليهود، ألف شهادتو لنفسو سباثل الشهادة أللوىة ماسٌيا الذم ينتظركنو

صاغبة من لدف اآلب، فؤلم عمل منها  أعماؿعٌدة  أريتكمفقاؿ ؽبم يسوع . لَتصبوه
فقاؿ اليهود ال نرصبك للعمل الصاّب كلكن للكفر، ألنك لست سول إنساف،  ترصبو٘ب؟
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ذا إك. عمل أعماؿ أيب فبل تصدقو٘بأكنت ال أف  ....:فأحاهبم يسوع. كجعلت نفسك اهلل
 اآلب ٌُب كإ٘ب ُبأف  ٓب تصٌدقو٘ب تعلموا حق العلمأف  كا ىذه األعماؿكنت اعملها، فصٌدؽ

أأنت اؼبسيح ابن اؼببارؾ؟ فقاؿ : فسأؿ عظيم األحبار أييان " (.38-31: 10يو ) "اآلب
. كسوؼ تركف ابن اإلنساف جالسان عن يبُت القدرة، كأتيان على غماـ السماء. أنا ىو: يسوع

-61: 4مر ) "حاجة بنا إٔب شهود كقد ظبعتم الكفر؟ أمٌ  :فشٌق عظيم األحبار ثيابو كقاؿ
(. 26. 4، 18: 5، يو 71-70: 22، لو 65 63: 26، انظر مىت 64

كىذا ىو . اؼبسيح نفسو يؤكد ألوىتوأف  يشهد ىذاف اؼبقطعاف من العهد اعبديد بوضوح
قيقة كيقوؿ إنو ىو اّب االهتاـلكن الرب يتقبل (. 33: 10يو )سبب حكم اليهود عليو 

 "أنا كاآلب كاحد"، (9-14، 45: 12يو ) "الذم أرسلٍت رأل اآلب رآ٘بمن ": الوحيدة
 إف"(. 23-21: 17، 20ك10: 14يو ) "أنا ُب اآلب كاآلب ُبٌ "، (30: 10يو )

مىت ) "كل شيء أيبلقد أكال٘ب "، (10: 14يو ) "اآلب الذم ٌُب ىو الذم يأٌب باألعماؿ
: 28مىت ) "ُب السماء كاألرض عطيت كل سلطافإ٘ب قد أي "(. 35: 3، يو 27: 11
رؤ ) "أنا األلف كالياء، الكائن كالذم كاف كالذم سيأٌب، اليابط الكل: قاؿ اهلل ربنا"(. 18

اعبالس على "أم إٔب االبن كحسب، بل إٔب  "اغبمل"ال يشَت ىذا القوؿ إٔب (. 8: 1
، "عل كل شيء جديدان سيج"نو أيكتب أف  الذم يطلب من يوحنا( 5: 21رؤ ) "العرش
(. 6: 44، 4: 41انظر أش ، 6-5: 21رؤ ) "سَتكم العطشاف من ماء اغبياة ؾٌبانان "كأنو 

بو خيلق الكل كفيو "كأف  "الكائن كالذم كاف كالذم سيأٌب"االبن أييان ىو أف  كلكننا نعلم
-10: 4يو ) "ماء اغبياة"، كأنو يركم من (17-15: 1كوؿ ) "هبدكف ىدفهم النهائي

(. 35: 3، يو 18: 28، 27: 11مىت ) "اليابط الكل"ك (14
: قاؿ اؼببلؾ للعذراء مرٙب. يياؼ إٔب ىذه الشهادات كلها شهادة اؼببلئكة كتبلميذ يسوع

إف الركح القدس وبٌل بك كقدرة العلٌي تظٌللك، لذلك يكوف اؼبولود منك قٌدكسان، كابن اهلل "
، (21: 1مىت ) "ىبٌلص شعبو من خطاياىم إنو ىو الذم": ، كليوسف(35: 1لو ) "ييدعى

أٌما التبلميذ (. 11: 2لو ) "كيلد لكم اليـو ـبٌلص ُب مدينة داكد، كىو اؼبسيح الرب"كللرعاة 
. كسجدكا لو( 16: 16، 23: 14مىت ) "أنت ابن اهلل حقان ": فقالوا

 صورة اهلل ٓب يعدٌ فمع أنو ُب ": ، فيقوؿ"ذبرَّد اهلل من ذاتو"كوبٌلل بولس الرسوؿ بوضوح تاـ 
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كصار على مثاؿ البشر، كظهر . صورة العبد مساكاتو هلل غنيمة، بل ذبرَّد من ذاتو مٌتخذان 
لذلك رفعو اهلل، . دبظهر اإلنساف، فوضع نفسو كأطاع حىت اؼبوت، موت على الصليب

يسوع كل ركبة ُب السماء كُب  السم، كيما ذبثوا األظباءككىب لو االسم الذم يفوؽ صبيع 
 "هلل اآلب يسوع اؼبسيح ىو الرب، سبجيدان أف  األرض كُب اعبحيم، كيشهد كل لساف

طبيعة اؼبسيح اإلؽبية تؤكد كونو أف  يشهد ىذا اؼبقطع الكتايب بوضوح تاـ(. 11-6: 2فلييب)
. ابن اهلل، أم إلو

فقد شهد . كاألمر نفسو جلٌي ُب اعًتاؼ بطرس الرسوؿ، كخاصة ُب جواب اؼبسيح نفسو
طوىب لك يا ": فأجابو الرب يسوع( 16: 16مىت ) "أنت اؼبسيح ابن اهلل اغبيٌ " :بطرس

: 16مىت ) "ظبعاف بن يونا، فليس اللحم كالدـ كشفا لك ىذا، بل أيب الذم ُب السموات
اؼبسيح ىو ابن اهلل باؼبعٌت أف  لو كاف اعًتاؼ بطرس يعٍت(. 16-15: 1، انظر غبل 17

ففي ذلك اغبُت ٓب . ب نفسو ىو الذم كشف لو ىذه اغبقيقةاآلأف  الركحي، ؼبا أجابو الرب
اؼبسيح ىو ابن اهلل باؼبعٌت الطبيعي، لذلك احتاج بطرس إٔب أف  يكن معاصرك الرسل يؤمنوف

. إعبلف اهلل ال إٔب شهادة بشرية
ُب البدء كاف ": فقد قاؿ يوحنا. اؼبسيح أللوىةلكن بطرس ٓب يكن الوحيد الذم شهد 

الكلمة صار بشران كسكن بيننا، "ك (1: 1) "مة كاف لدل اهلل، كالكلمة ىو اهللالكلمة، كالكل
ىذا "ك (.4: 1) "االبن الواحد الذم أتى من لدف اآلب ملؤه النعمة كاغبق فرأينا ؾبده ؾبد

: 20يو ) "ريٌب كإؽبي": أٌما توما فصرخ(. 20: 5يو  1) "ىو اإللو اغبق كاغبياة األبدية
لَتعوا كنيسة  أساقفةالركح القدس قد أقامهم أف  بولس لشيوخ أفسسكيؤٌكد الرسوؿ (. 28

كارثان لكل ( اهلل)االبن الذم جعلو "أف  ، كللعربانيُت(28: 20أع ) "اقتناىا بدمو"اهلل اليت 
اؼبسيح أف  ، أم(3-2: 1عب ) "شيء كبو أنشأ العاؼبُت، ىو شعاع ؾبده كصورة جوىره

. ىو ختم جوىر اهلل
(. 13: 2) "إؽبنا العظيم كـبٌلصنا يسوع اؼبسيح"ُب رسالتو إٔب تيطس عن كقد ربدث بولس 

: 1، انظر 9: 2كوؿ ) "ففيو وبٌل صبيع كماؿ األلوىة حلوالن جسديان ": كقاؿ ألىل كولوسي
 اعبسد كتربٌر قد ظهر ُب"اهلل أف  سٌر التقول العظيم قواموأف  كثاكسـكأخَتان قاؿ ليت(. 19

: 3تيم  1) "كة كبيشِّر بو عند الوثنيُت كآمن بو العآب كارتفع ُب اجملدل للمبلئاءُب الركح كتر
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أم شهادة الركح القدس أللوىة الرب  "تربٌره ُب الركح"كل ما ذكره بولس، خاصة (. 16
يسوع، يشكل األسس غَت اؼبتزعزعة إليباننا بألوىة اؼبسيح كاعًتافنا هبا، كنبا ما وبقق لنا 

(. 12: 4، أع 16: 28 ، أش23: 2يوئيل )اػببلص 
 
سفر الرؤيا  "حمل" – ز

فاف يوحنا، . شبة كرازة بألوىة اؼبسيح ُب السفر األخَت من الكتاب اؼبقدس، أم سفر الرؤيا
أف  ُب السماء كال ُب األرض تلميذ اؼبسيح، ؼبٌا رأل الكتاب اؼبختـو الذم ٓب يستطع أحد

. س البشرم البلبث ُب ظبلـ اعبهليفتحو، أخذ يبكي، حبرقة كمن غَت تعزية، تعاسة اعبن
ىوذا األسد من سبط يهوذا كذريٌة داكد قد . ال تبكً ": كحينيذ قاؿ لو كاحد من الشيوخ

األسد اؼبتحدر من سبط ف إ (.5: 5رؤ ) "كسيفتح الكتاب كيفٌض أختامو السبعة. غلب
، (21 :1مىت )إنو ـبٌلص اإلنساف كحده . 16-2: 1مىت )يهوذا كذرية داكد ىو اؼبسيح 

(. 12: 4أع )ىبلص اإلنساف من ظلمة اعبهل ككطأة اػبطيية أف  كال أحد سواه يبكن
كرأيت بُت العرش كاغبيوانات األربعة كبُت ": ٍب يرل يوحنا الرب نفسو كاقفان بشكل ضبل

لو سبعة قركف كسبعة أعُت ىي أركاح اهلل السبعة اليت أيرسلت ، الشيوخ ضببلن قائمان كأنو ذبيح
كقوؼ اغبمل ىو إعبلف لقيامة اؼبسيح، كخاصة قيامتو (. 6: 5رؤ ) "كلها نياإٔب الد
من بُت )توما الرسوؿ قد ديعي لَتل جراح اؼبسيح ُب جسده الناىض أف  فكما. باعبسد
لكنو . "كأنو ذبيح": فكذلك يرل يوحنا اعبراح ظاىرة ُب جسد اغبمل، فيقوؿ( األموات

كحكمتو ( القركف السبعة)لكٌلية ارب الناىض بقوتو يوحنا رأل جسد اؿأف  كاف كاقفان، أم
فأتى ". أٌما اغبيوانات األربعة فهي الكنيسة اليت ستملك مع اؼبسيح(. األعُت السبعة)الكٌلية 

كؼبٌا أخذ الكتاب سجد اغبيوانات . اغبمل كاخذ الكتاب من يبُت الذم استول على العرش
اف مع كل كاحد منهم كٌنارة كأكواب من ذىب األربعة كالشيوخ األربعة كالعشركف للحمل، كؾ

(. 9-7: 5رؤ ) " .....ككانوا يرتلوف نشيدان جديدان . ميليت عطوران ىي صلوات القديسُت
إننا نرل الكنيسة تقدِّـ سجود عبادة للمسيح كتقٌرب التسبيح كالتمجيد هلل اآلب الذم رآه 

كظبعت كل خليقة ُب السماء ": يوحنا جالسان على العرش كللمسيح، اإللو اؼبتأنس، أييان 
للذم على العرش استول كللحمل : كاألرض كربت األرض كُب البحر كالعاؼبُت أصبع يقولوف
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كجثا الشيوخ . آمُت: فقاؿ اغبيوانات األربعة. اغبمد كاإلكراـ كاجملد كالعزٌة إٔب ابد الدىور
أف  كتاب اؼبقدس،ال يبكننا، على ضوء اؿ(. 14-13: 5رؤ ) "األربعة كالعشركف ساجدين

، 9: 5، تث 10: 4مىت )آخر ؽبذا السجود فسجود العبادة يليق باهلل كحده  نعطي تفسَتان 
6 :13 .)

إ٘ب عبد مثلك كمثل . ال تفعل": هبثو يوحنا على قدمي اؼببلؾ ليسجد لو، فيقوؿ اؼببلؾ
(. 10: 19رؤ ) "ق ٍأسجدفل. يسوع إخوتك الذين لديهم شهادة

رؤيا يوحنا، ال هبوز سجود العبادة حىت للمبلئكة، ألنو  إليهااليت تشَت ُب األزمنة األخَتة 
كسٌيد "ُب رؤيا يوحنا  "اغبمل"كلكن الكنيسة كلها تسجد لبلبن . كقف على اهلل كحده

(. 4رسالة يهوذا ) "كرٌب كحيد
 أم "سٌيد كرٌب كحيد" ػأف أكليك الذين ال يعًتفوف باؼبسيح ؾ كيؤٌكد الكتاب اؼبقدس أييان 

( 22يهوذا ) "وباكؿ إبعادىم عن النارأف  كإلو، معٌرضوف للموت، كأف كاجب كل مسيحي
. بكل كسيلة

كمن ٓب يؤمن . من يؤمن باالبن فلو اغبياة األبدية". نؤمن باؼبسيحأف  كبيا فبل بدٌ أف  أردناإذا 
: 5يو 1، 6: 14، انظر يو 36: 3يو ) "باالبن ال يرى اغبياة األبدية، بل يلزمو غيب اهلل

12-20 .)
أٌما الذين . جاء إٔب بيتو فما قبلو أىل بيتو. كاف ُب العآب، كبو كاف العآب، كٓب يعرفو العآب"

كىو ليس من دـ كال من رغبة . اهلل، ىم الذين آمنوا باظبوأبناء يصَتكا أف  قبلوه فقد أكالىم
(. 13-10: 1يو ) "ذم غبم كال من رغبة رجل بل اهلل كلده

 
وقوة  بسلطة - ح
فبٌا أجرل ىذا  أكثرأهبرم اؼبسيح من اآليات حُت يأٌب : فآمن بو من اعبمع عدد كبَت كقالوا"

يو ) "اعبميع يتهامسوف بذلك، فبعثوا بعض اغبراس ليمسكوهأف  الرجل؟ فسمع الفرٌيسيوف
7 :31-32 .)
ف من كاف عطشا: ، فقاؿ بأعلى صوتوأيامو أعظمكقف يسوع ُب آخر يـو من العيد كىو "

ليشرب، كستجرم من جوفو اهنار من اؼباء اغبٌي، كما كرد ُب ؼفليأتٍت، كمن آمن يب 
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: كقاؿ غَتىم! ىذا ىو النيب حقان : فقاؿ بعض اعبمع الذين ظبعوا ذلك الكبلـ. ...الكتاب
اؼبسيح يأٌب من أف  أًمن اعبليل يأٌب اؼبسيح؟ أٓبىٍ يقل الكتاب: كقاؿ آخركف! ىذا ىو اؼبسيح

ع اغبراس إٔب جكر.... من قرية بيت غبم؟ فوقع بُت اعبمع خبلؼ من أجلونسل داكد، 
ما تكٌلم إنساف قط : ؼباذا ٓب تأتوا بو؟ فأجاهبم اغبرس: فقاؿ ؽبم ىؤالء يناألحبار كالفرٌيسي

(. 33: 9، انظر مىت 46-37: 7يو ) "مثل ىذا الرجل
: ؿ كلمة اهلل بأفواه األنبياءقبد ُب العهد القدٙب كثَتان من األحداث العجائبية، حيث تينق

انظر مثبلن )ككانت تلك العجائب تتحقق بعد الصبلة كذكر اسم اهلل . "ىكذا يقوؿ الرب"
(. 37-32: 4ك ،14: 2، كاؼبلوؾ الرابع 39-36: 18، 23-20: 17اؼبلوؾ الثا٘ب 

، حىت (18: 28مىت )أٌما الرب يسوع فقد أيعطي كل سلطاف ُب السماء كعلى األرض 
كاألعماؿ اليت قاـ هبا تشهد (. 20: 5، لو 5: 2، مر 2: 9مىت )غفراف اػبطايا سلطة 

، لو 37: 7، مر31: 15، 5: 11، 23: 4، انظر مىت 25: 10، 36: 5يو )أللوىتو 
، (14: 7لو ) "قم: لك أقوؿيا فىت، ": ، فقد قاؿ البن األرملة(2-1: 61، أش 22: 7

 !اخرسأيصمت ": كللبحر( 13: 12، مىت 5: 3مر ) "أمدد يدؾ": كلصاحب اليد اؼبشلولة
(. 25: 9مر ) "أنا آمرؾ، أخرج منو، كال تعد إليو": ، كللركح النجس(39: 4مر ) "

: 7مىت ) "يعٌلم مثل من لو سلطاف"باجًتاح العجائب، بل كاف إذف ٓب يكتًف الرب يسوع 
ظبعتم انو ": ؿلذلك قاؿ أكثر من مرٌة ُب العظة على اعبب(. 46: 7، يو 22: 1، مر 29

(. 48-21: 5مىت ) "أٌما أنا فأقوؿ لكم.. ...قيل لؤلكلُت
 

اسم يسـوع  - ط
ىذا القوؿ أف  كأٌكد مىت اإلقبيلي(. 2: 42) "كعلى اظبو تتوٌكل األمم": قاؿ أشعياء النيبٌ 

(. 21: 12مىت )النبوم ينطبق على اؼبسيح 
ت ُب اليـو الثالث، كييدعى باظبو ُب يتأٌٓب كيقـو من بُت األمواأف  اؼبسيح ينبغيأف  كيتب"

(. 47-46: 24لو ) "كأنتم شهود على ذلك.. ...صبيع األمم إٔب التوبة لغفراف اػبطايا
، ألف من فااإلنسضركرم ػببلص  أمرأف الكرازة باسم اؼبسيح، كاألحرل كرازة اسم اؼبسيح، 

فالرب قد أكٔب . صال يناؿ اػببل( 1: 14، 18: 3يو ) "يؤمن باسم ابن اهلل الوحيد"ال 
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فما من اسم آخر "(. 13: 5يو  1، انظر 12: 1يو ) "اهلل أبناءكا أف يصَت"اؼبؤمنُت باظبو 
-38: 13، أنظر12: 4أع ) "ندرؾ اػببلصأف  ربت السماء أيعطي للناس نستطيع بو

(. 22: 3، رك 39
، أم االشًتاؾ ُب اإليباف باسم اؼبسيح ىو ما وبٌقق الشركة مع اهلل الواحد اؼبثلث األقانيم

، كال بد (18: 2أفسس ) "اآلب ُب ركح كاحد إٔب"اػببلص، فنحن بيسوع اؼبسيح نتوٌصل 
حىت ( 3: 12طو 1)الركح القدس  "يلهمو"كاف ( 44: 6يو )اآلب  "هبتذبو"أف  للمرء

. يأٌب إٔب اؼبسيح كيعًتؼ انو ربٌ أف  يستطيع
ترؼ بشخص اؼبسيح كباسم اؼبسيح، ، كبن اؼبسيحيُت، نؤمن كنعإنناكىكذا يظهر بوضوح 

. آبان كابنان كركحان قدسان : اهلل الواحد اؼبثلث األقانيم كندعو
باسم ربنا يسوع "نشكر اهلل اآلب دائمان كعلى كل شيء أف  كوبثنا الرسوؿ بولس على

نفعلو باسم الرب يسوع أف  عملو، بالقوؿ كالفعل، هببف، فكل ما (20: 5أفسس) "اؼبسيح
(. 17: 3كوؿ ) " اآلبشاكرين اهلل"

: 16، 14-13: 14يو )كل من يطلب شييان باظبو ييستجاب لو أف  كالرب نفسو يؤٌكد
-7: 6، 15: 3، 1: 10مىت )، كقد أكٔب تبلميذه سلطانان لفعل العجائب باظبو (23
، كقد كرد ُب أعماؿ الرسل كثَت (19-17: 9، 10ك 2-1: 9، لو 17-20: 16، 13

(. 10: 14، 7: 8، 12: 5، 43: 2أع )حت باسم اؼبسيح من العجائب اليت اجًتي 
، أنظر 6: 3أع ) "باسم يسوع الناصرم قٍم كامشً ": قعدقاؿ بطرس الرسوؿ للمتسوؿ آبي 

آمرؾ باسم ": كقاؿ بولس لركح العرٌاؼ الذم كاف ُب اعبارية(. 34: 9، 10: 4أييان 
(. 18: 16أع ) "تقلع عنهاأف  يسوع

، لكن الرسل (19: 28مىت )تتٌم على اسم اهلل اؼبثلث األقانيم  كانت معمودية اؼبؤمنُت
يعٍت ذلك أف  ، دكف(5: 19، 38: 2أع )شدَّدكا ُب كرازهتم على اؼبعمودية باسم يسوع 

 "شاىدان للمسيح"فاؼبعمود يصبح (. 19: 28مىت )ٓب وبافظوا على كامل كصٌية الرب  أهنم
: 4بط 1، 28: 26، 26: 11أع ) "مسيحيان "كييدعى ( 48-47: 24، لو 8: 1أع )

: 18مىت )، كلذا كانت اجتماعات اؼبسيحيُت اغبقيقيُت تيعقد دائمان باسم اؼبسيح (16
20 .)
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. اإليباف اغبقيقي الذم يقود إٔب اػببلص ىو اإليباف باسم اؼبسيحأف  نستنتج من كل ذلك
ٍض كييعٌَت ، يػيٍبغى (13: 13، مر 22: 10مىت ) "بسبب اسم اؼبسيح"فمغبوط كل من، 

لد كييسجن كييقتل أك  (22: 6، لو 11: 5مىت )شى بو كيييطهد ككمي  اكم كهبي : 10مىت )وبي
يكوٌنن  ال....عٌَتككم من أجل اسم يسوع إذاطوىب لكم "(. 17-12: 21، لو 18 -17

متطفل، كلكنو إذا تأٓب ألنو مسيحي فبل ىبجل بذلك أك  أثيمأك   قاتلأٓبفيكم من يتأٓب 
(. 16-14: 4بط  1) " على انو ييدعى هبذا االسمكليمجد اهلل

 أحد ألنو مسيحي، أم لكونو حامبلن اسم اؼبسيح الذم ىو اغبقيقة اؼبتجٌسدة ٓبإذا تأ
يبيجِّد اهلل أف  ىبجل بلأف  من أجل اغبقيقة، كليس لو فهو يتأٓب( 6: 14يو )الوحيدة 

أف  سيح فينبغي أالٌ يتفاخر بلأٌما الذم ال يييطهد من أجل اسم آب. باالسم الذم وبملو
. ىبجل ألنو ال يتأٓب من أجل اغبقيقة

يييطهدكف  إهنمناسان ضالُت يؤكدكف أي ألف شبة بصورة خاصة،  األمركال بٌد من تأكيد ىذا 
يكونوا أف  يكرزكا بو، أم دكفأك أف  وبملوا اسم اؼبسيحأف  كييسجنوف ُب سبيل اغبقيقة، دكف

يتأؼبوف من أجل اغبقيقة، بل ألهنم وبٌرفوف أك  لبشر ال يعانوففهؤالء ا. "شهودان للمسيح"
-14: 4بط  1)ىبزكا كىبجلوا أف  لذلك ينبغي. الكتاب اؼبقدس، كىبرقوف القوانُت العامة

. ، حسب قوؿ الكتاب اؼبقدس(16
أك  أيبغيوا إذامغبوطوف، لذلك يبتهجوف  فإهنم إؽبناأٌما الشهود اغبقيقيوف للمسيح 

كال . يتحملوف ذلك كلو من أجل اسم اؼبسيح الذم يكرزكف بو بأقواؽبم كحياهتماضطيهدكا، ك
( 42-28: 5، 20-18: 40أنظر أع )ىذا الواجب العظيم  إسباـيبنعهم أم هتديد عن 

اإليباف بإلو ؾبرَّد كغَت ؿبسوس ال ىبلصهم، كال بٌد من اإليباف بألوىة يسوع أف  إهنم يعلموف
 "ربت اؼبذبح"كلذا فاف الشهداء القٌديسُت الذين رآىم يوحنا . باظبو كاالعًتاؼاؼبسيح 

(. 9: 6رؤ ) "اليت شهدكىا( للحمل)سيفكت دماؤىم ُب سبيل كبلـ اهلل كالشهادة "
 "اغبمل"ك "اهلل"اسم أف  فكبلـ اهلل يؤٌكد. جل خبلصناأكربل السم اؼبسيح من  أنبيةشبة 

(. 4-3: 22 رؤ) "اؼبلكوت أبناء"سيكوف مكتوبان على جباىهم 
شهودان "كبمل ىذا االسم، فنيدعى كنكوف مسيحيُت، كأف كبيا ُب كسط العآب إذف أف علينا 

: 14يو )، كأف نفعل ما يفعلو صبيع اؼبسيحيُت األتقياء، كما حثنا عليو الرب نفسو "للمسيح
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. "أيها الرب يسوع اؼبسيح، ارضبٍت أنا اػباطئ": فندعو باظبو قائلُت( 23: 16، 13-14
 

( 23: 2يو  1) "من أنكر االبن لم يحَظ باآلب" - ى
اؼبسيح الدٌجاؿ سيأٌب، كقد أتى أف  ظبعتم. يا أبنائي، ىا ىي ذم الساعة األخَتة قد أتت"

خرجوا من عندنا . الساعة األخَتة قد أتتأف  من ذلك نعرؼ. كثَت من اؼبسحاء الدٌجالُت
أٌما انتم . ليسوا كلهم مٌنا أهنميتيح أف  ف ال بدٌ كلك. كٓب يكونا مٌنا، لو كانوا مٌنا لظلوا معنا

ال ألنكم  إليكمكتبت . فقد قبلتم اؼبسحة من الركح القدس كحصلتم صبيعان على اؼبعرفة
(. 21-18: 2يو  1) "ذبهلوف اغبق، بل ألنكم تعرفونو، كما من كذبة تأٌب من اغبق

يح؟ ىذا ىو اؼبسيح الدٌجاؿ يسوع ىو اؼبسأف  ٓب يكن ذاؾ الذم ينكرأف  من ىو الكٌذاب"
. كمن عرؼ االبن حظي باآلب. االبن ٓب وبظى باآلب أنكرمن . الذم ينكر اآلب كاالبن

ف ثبت فيكم ما ظبعتموه منذ البدء، ثبتم إؼ. أٌما انتم فليثبت فيكم ما ظبعتموه منذ البدء
أف  أردتىذا ما  .فاغبياة األبدية ىي اؼبوعدة اليت كعدكم هبا. انتم أييان ُب االبن كاآلب

: 5، انظريو26-22: 2يو 1) "الذين يبتغوف إضبللكم أكليككقصدم . إليكماكتب بو 
22 .)

يتكٌلم عن حقيقة اآلب، من ينكر أف  كيف يبكن": الكبَت أثناسيوسكيتساءؿ القديس 
يبلك آراء صحيحة عن الركح، من أف  االبن الذم يكشف حقيقة اآلب ككيف يستطيع

. "م يرسل الركح؟يطعن بالكلمة الذ
بوف، فكذلك يكوف فيكم اكذٌ  أنبياءككما كاف ُب الشعب ": شبة أنبياء كذبة ُب الشعب

فيجلبوف ألنفسهم معلموف كٌذابوف وٍبدثوف بدعان مهلكة كينكركف الرب الذم افتداىم، 
(. 1: 2بط  2) "سريعان  ىبلكان 

يو  1)الركح القدس  "مسحة"ناؿ  فمن. تابية ربذيران كاضحان لنا صبيعان ؾتشٌكل ىذه األقواؿ اؿ
 "ما ظبعو منذ البدء"الذم وبفظ ُب داخلو أف  يبقى عيوان ُب الكنيسة، أم( 20: 2
أٌما الذم (. 24: 2يو 1)يبقى ُب اآلب كاالبن ( 24: 2يو 1) "يؤمن باآلب كاالبن"ك

 "ؾ السريعاؽببل"اليت تودم بو إٔب  "البدع اؼبهلكة"ينكر الرب يسوع اؼبسيح، فهو ينتمي إٔب 
(. 1: 2بط  2)
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 الفصل العاشر
 15شخص الروح القدس

 
المعّزي اآلخر  - أ

كأنا أسأؿ أيب، فيهب لكم معزيان آخر، ": كىعىد ربنا يسوع اؼبسيح تبلميذه، قيبيل آالمو اؼبكرَّمة
ـٌ . يتلقاه، ألنو ال يراه كال يعرفوأف  يبقى معكم إٔب األبد، ركح اغبق الذم ال يستطيع العآب ا أ

كلكن اؼبعٌزم، الركح "(. 17-16: 14يو ) "انتم فتعرفونو، ألنو يقيم معكم كىو فيكم
: 14يو )" ، كيذٌكركم صبيع ما قلتو لكماألشياءالقدس، يرسلو اآلب باظبي، فيعٌلمكم صبيع 

كمىت جاء اؼبعٌزم الذم أرسلو لكم من لدف أيب، ركح اغبق اؼبنبثق من اآلب، فهو "(. 26
كمىت جاء، أخزل العآب على . لكم( اؼبعٌزم)إذا مييت أرسلو "(. 26: 15يو ) "يشهد ٕب

ال يزاؿ لدٌم أشياء كثَتة .. ...أٌما على اػبطيية فؤلهنم ٓب يؤمنوا يب: اػبطيية كالرٌب كاغبكم
فمىت جاء ركح اغبق أرشدكم إٔب اغبق كلو، ألنو . لكم، كلكنكم ال تطيقوف اآلف ضبلها أقوؽبا

نبيكم دبا وبدث، سيمجد٘ب ألنو يأخذ فبٌا ٕب كمده، بل يتكلم دبا يسمع ال يتكٌلم من عن
(. 14-7: 16يو ) "كيطلعكم عليو

كبلنبا من جوىر أف  ليس الركح القدس غريبان عن طبيعة اآلب، فهو يأٌب من جوىره، أم
الركح القدس موجود أف  ، بتقول،االعًتاؼينبغي ": كىذا ما يفٌسره يوحنا الدمشقي. كاحد

نعترب أف  كال هبوز. الطبيعة اإلؽبية البسيطة كغرب اؼبرٌكبة، ألف كلمة اهلل ليس أدٗب من كلمتنا ُب
ا نا ٓبٌ ألف. كبن اؼبرٌكبُت إليناالركح القدس غريبان يدخل إٔب اهلل من اػبارج، كما وبدث بالنسبة 

ال ييلفظ ظبعنا عن كلمة اهلل، ٓب نعترب انو ببل كجود شخصي، فهو ال يكتسب بالتعٌلم ك
بالصوت كال يتبدد ُب اؽبواء فيختفي، أمبا ىو موجود من حيث اعبوىر، كيبلك إرادة حرٌة 

كؼبٌا تعٌلمنا عن الركح القدس الذم يرافق الكلمة كيظهر فعلو، ٓب نعترب انو . كفعبلن كقوة كٌلية
ح القدس الركأف  ركح ببل كجود شخصي، ألف عظمة الطبيعة اإلؽبية تكوف ؿبتقرة إذا اعتربنا

(. الدمشقي) "الذم يبلك كجودان ككيانان مشاهبان لركحنا اليت ال كياف كال كجود ؽبا

                                                 
 (الناشر ) ، منشورات النور  13رقم ( تعّرف الى كنيستك ) لمجموعة من المؤلفين ، سلسلة ( الروح القدس ) رااج 15
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الرب يسوع إٔب  أشارفعندما . عديدة من الكتاب اؼبقدَّس أمكنةكىذا التعليم عينو كارد ُب 
، (13: 16، 26: 15، 26: 14يو ) "الذم"شخص الركح القدس، استعمل لفظة 

، أم عن شخص مستقل كمتمٌيز عن اآلب كاالبن (16: 14يو ) "آخر معزٍّ "كربدَّث عن 
(. 16: 3مىت ) "كحمامة"كىو اؼبعٌزم الذم رآه اؼبسيح ُب األردف نازالن عليو ( 26: 4يو )
اؼبواىب على أنواع أف  .إالٌ بإؽباـ من الركح القدس "يسوع رب": يقوؿأف  ال يستطيع احد"

 كأٌما أنواعكإف األعماؿ على ، نواع كأٌما الرب فواحدكأٌما الركح فواحد، كإف اػبدمات على أ
كل كاحد يتلٌقى من ذبٌليات الركح ألجل . اهلل الذم يعمل كل شيء ُب صبيع الناس فواحد

 "كىذا كلو يعملو الركح الواحد نفسو موزِّعان مواىبو على كل كاحد كما يشاء.. ...اػبَت العاـ
(. 11-3: 12كو  1)

الركح القدس، الرٌب، "شخص الثالث من الثالوث القٌدكس بأنو يصف دستور اإليباف اؿ
. "احمليي، اؼبنبثق من اآلب، الذم ىو مع اآلب كاالبن مسجود لو كفبٌجد، الناطق باألنبياء

كيؤٌكد الكتاب اؼبقٌدس، ُب صبيع . تعلن ىذه الشهادة إيباف كنيستنا بألوىة الركح القدس
 كلكن بعض الناس يدعوف. لثالث من الثالوث القدكساآليات اليت ذكرناىا، ألوىة الشخص ا

سَتسلو  "اآلب"فػ . كىذا غَت فبكن. اآلب كاالبن "فعل"الركح القدس ليس إؽبان بل ىو أف 
، كىو وبيي (16: 14يو ) "معزيان آخر"كيدعوه ( 26: 14يو )باسم االبن  (الركح القدس)

كلكن القوة (. 30-27: 8، أمثاؿ 3: 1، يو 4: 33أيوب )مثل اآلب كاالبن 
الركح القدس قوة إؽبية ذات كياف ككجود شخصي، أف  لذلك نقوؿ. البلشخصية ال تيرسل

( 25: 8، أمثاؿ 1: 1يو )مثل كلمة اهلل كحكمتو، الذم يولد من اآلب بغَت ابتداء 
(. 30: 8أمثاؿ )كيسبِّب لآلب فرحان أزليان كابتهاجان 

من ": لركح القدس متمٌيز عن شخص االبنشخص اأف  كنستدؿ من كلمات الرب التالية
: 12لو ) "كأٌما من كفر بالركح القدس، فلن يغفر لو. قاؿ كلمة على ابن اإلنساف ييغفر لو

(. 29: 10، عب 10
 بسيطا ن لآلب، كإالٌ فكيف يستطيع بولس الرسوؿ "فعبلن "يكوف الركح القدس أف  ال يبكن

، انظر 6: 4غبل ) "أيب، يا أيب":  قلوبنا كيصرخالذم يرسلو اهلل إٔب "ركح االبن"يصفو بػ أف 
( 26: 14يو ) "باظبو"الركح القدس ييرسل أف  كيف يقوؿ الرب يسوعأك  ؟(11، 1بط  1
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. ؟(14: 16يو)كإنو سيأخذ فبٌا لبلبن كيعلنو 
 

من الكتاب المقدس  أخرىشهادات  - ب
ىذه ف إ ىا: مٌس فمي كقاؿ فطار إٌٕب أحد السَتافيم كبيده صبرة أخذىا دبلقط من اؼبذبح،"

من أرسل كمن : كظبعت صوت السٌيد قائبلن . قد مٌست شفتيك فأزيل إشبك ككٌفرت خطييتك
ظباعان : اذىب كقل ؽبذا الشعب: فقاؿ. ىا أنذا فأرسلٍت: ينطلق إٔب ىذا الشعب؟ فقلت

غمض تسمعوف كال تفهموف كنظران تنظركف كال تركف، كغٌلظ قلب ىذا الشعب كثٌقل أذنيو كأ
(. 9-6: 6أش ) "عينيو ليبٌل يبصر بعينيو كيسمع بأذنيو كيفهم بقلبو كيرجع فيشفى

الركح القدس ىو اؼبتحدث إٔب أشعياء أف  بولس الرسوؿ إٔب ىذا اؼبقطع مؤٌكدان  أشارلقد 
اذىب إٔب ىذا : صدؽ الركح القدس ُب قولو آلبائكم بلساف النيٌب أشعياء": النيبٌ 

(. 27-25: 28أع ) "....الشعب
الذم  "رب الصباؤكت"الشعب بالتوبة، ىو  أماـيكرز أف  النيبٌ  أكصىالذم أف  لكننا نعلم

، كؿباطان بالسَتافيم الذين غطوا كجوىهم من هباء ؾبد الرب كىم  رآه جالسان على عرش عاؿو
-1: 6أش ) "قدكس رب الصباؤكت، األرض كلها فبلؤة من ؾبده، قدكس، قٌدكس": يرتلوف

3 .)
ية ىي شهادة كتابية لثالوثية أقانيم اهلل، كىي تفٌسرىا بطريقة متوافقة مع كرازة بولس ىذه اآل

الركح القدس (. 25: 28أع ) "ربدَّث إٔب أشعياء النيبٌ ( ىو الذم)الركح القدس "بأف 
كتاليان فإف اآلب يتحٌدث بواسطة االبن ُب . ، مع اآلب كاالبن إٔب أشعياء النيبٌ إذفيتحدث 

كو  2) "الرب ىو الركح إف": كُب مكاف آخر يؤٌكد بولس الرسوؿ بوضوح تاـ. "الركح القدس
3 :17 .)

 كأغلقامًض : دخل ٌُب الركح كأقامٍت على قدمٌي ككٌلمٍت كقاؿ ٕب": كيذكر النيٌب حزقياؿ
من . كحُت أكٌلمك افتح فمك فتقوؿ ؽبم ىكذا قاؿ السٌيد الرب... عليك ُب داخل بيتك

(. 17: 3حز ) "نع فليمتنع، ألهنم صباعة سبٌرديسمع فليسمع كمن يبت
كقد شرحنا . الركح القدس إلو، ليست الوحيدة ُب العهد القدٙبأف  ىذه اآليات اليت تيعلن

مز )ك (5-4: 109مز )، كبُت (9_ 7: 3عب )ك (9-7: 94مز )العبلقة بُت  سابقان 
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تأٌب أياـ أقطع  إهناىا : ربيقوؿ اؿ": ارميانشَت إٔب ما قالو النيٌب أف  كيبقى(. 35-36: 12
كإ٘ب أجعل شريعيت ُب ضمائرىم كأكتب  ...فيها مع آؿ إسرائيل كآؿ يهوذا عهدان جديدان 

 كقد أٌكد بولس الرسوؿ(. 34-31: 31إـر ) "كلن أذكر خطاياىم من بعد ...على قلوهبم
ف أ كنرل ُب العهد اعبديد(. 15: 10عب )الركح القدس ىو الذم نطق هبذا العهد أف 

، 2: 13أع )الركح القدس، احد أقانيم الثالوث، خاطب الرسل كأكصاىم كصايا ـبتلفة 
ال ربزنوا ركح اهلل القٌدكس الذم ": أفسس أىلأٌما بولس الرسوؿ فخاطب (. 22-23: 20

حىت  إف الركح يفحص عن كل شيء": كورنثوس كأىل، (30: 4) "بو خيتمتم ليـو الفداء
(. 11 -10: 2كو 1) "د يعرؼ أسرار اهلل غَت ركح اهللما من أح ...عن أعماؽ اهلل

يكوف غريبان أف  كيف يبكن ؼبن يعرؼ األمور اليت ال يينطق هبا": كيتساءؿ القديس باسيليوس
اهلل أف  يناقض الكتاب اؼبقدس، ما داـ الكتاب يقوؿأف  لو؟ كىل يقدر معاديان أك  عن اهلل

ىذا الركح ال يشارؾ باأللوىة، نوعان أف  كؿ؟ أكليس الق(22: 2أفسس )يسكن فينا بالركح 
. "من عدـ التقول؟

من يكذب على الركح أف  :كأخَتان يساكم بطرس الرسوؿ بُت الركح القدس كاهلل، قائبلن 
(. 24: 4، أنظر يو 4: 5أع )القدس يكذب على اهلل نفسو 

 
الروح القدس  ناكرو - ج

يرشده الركح القدس نفسو، أف  ق، كال بدٌ يصل إٔب ىذه اغبقيقة دبفردأف  ال يستطيع اإلنساف
أك أف  نيع لو حدكدان،أف  ، كال نستطيع(8: 3انظر يو ) "الركح يهٌب حيث يشاء"فػ 

. نفصلو عن اآلب كاالبن
يبكن فهم اآلب بدكف االبن، كال االبن بدكف الركح  ال": يقوؿ القديس غريغوريوس النيصصي

حدان ال أفإف ٓب يرتفع بواسطة االبن، أف  اآلب إٔب يأٌبأف  حدان ال يبكنوأأف  ككما. القدس
. "يسوع رٌب إال بالركح القدسأف  يقوؿأف  يستطيع

 "إالٌ بإؽباـ من الركح القدس "يسوع ربٌ "يقوؿ أف  يستطيع أحد ال": كيؤكد بولس الرسوؿ
(. 3: 12كو1)

كىذا . يسةوبظى احد بالركح القدس من دكف اؼبسيح، أم من دكف الكنإذف أف ليس فبكنان 
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 كال بدٌ (. 26: 14يو ) "إف اآلب ييرسل الركح القدس باسم االبن": ما يؤكده الرب ُب قولو
. ُب كنيستو لنحصل على الركح القدس أعياءكبمل اسم اؼبسيح، كنكوف أف 

الركح )نتم فقد قبلتم اؼبسحة من القٌدكس أأٌما ": قاؿ يوحنا الرسوؿ ـباطبان أعياء الكنيسة
كفيو أنتم " ؛كيييف بولس الرسوؿ(. 20: 2يو  1) "ـ صبيعان على اؼبعرفةكحصلت( القدس
كأمنتم بو ( اؼبسيح)ظبعتم كبلـ اغبق، أم بشرة خبلصكم أف  اصطفيتم، بعدقد أييان 

( شعب اهلل)كخيتمتم بالركح القدس اؼبوعود، عربوف مَتاثنا، كىو الذم يعٌد فداء خاصتو 
(. 14-13: 1أفسس ) "للتسبيح دبجده

 "ال يركنو"ف الذين خارج الكنيسة ال يكونوف ُب موقع يؤىٌلهم لنيل الركح القدس، ألهنم إ
اؼبسيحيوف، أعياء الكنيسة،  أٌما. ، كلذا ينكركف الىوتو(17: 14يو ) "ال يعرفونو"ك

، كلذا يؤمنوف كيعًتفوف ببلىوت األقنـو الثالث من (17: 14يو ) "ألنو فيهم"فيعرفونو 
. الثالوث األقدس

 
روح التبّني  - د

ُب اليـو اػبمسُت مؤلت البيت الذم كاف التبلميذ ؾبتمعُت فيو، عاصفة قويٌة، كتوٌزعت 
أف  ككانت نتيجة ىذا اغبدث الفريد(. 3-2: 2أع )اليت تشبو النار  "األلسنة" عليهم 

. كبدأكا الكرازة( 4: 2أع ) "امتؤلكا صبيعان من الركح القدس"
ذاكرهتم كمنطقهم كؿببتهم "د إٔب إمكاناهتم اػباصة، أم إٔب لكن كرازة الرسل ٓب تسنت

يو )الشهادة الداخلية ليبشِّركا باؼبسيح  أعطاىم، بل إٔب تأييد الركح القدس الذم "للمسيح
14 :16 ،16 :13 .)

الذم يقود إٔب ( 1: 4أنظر أؼ )كٓب يكتًف الرسل بتأييد الركح القدس، بل نقلوا ىذا الركح 
، رك 27: 3غبل )كييٌم اؼبؤمنُت إٔب جسده، أم إٔب الكنيسة ( 3: 12كو  1)اؼبسيح 

(. 23-22: 1، أؼ 27: 12، 17-16: 10كو  1، 4-5: 12
كبانيمامنا إٔب اعبسد تتحوؿ إنسانيتنا إٔب ناسوت اؼبسيح اؼبٌتحد بألوىتو ببل اختبلط، 

 أبناءنصَت أف  كبشرنستطيع  إنناكال يعٍت ىذا (. 12: 1يو ) "اهلل أبناء"فنصَت كبن أييان 
نرث الطبيعة اليت يعطيها اآلب أزليا لبلبن كالركح القدس، لكن امتبلؤنا أف  طبيعيُت هلل، أم
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( 6: 14يو )كمن االبن إٔب اآلب ( 3: 12كو  1)من الركح القدس يوصلنا إٔب االبن 
. فنكوف أىبلن لشرؼ البنٌوة العظيم

-16: 3كو 1، 24: 2يو  1، 23ك 4: 10يو )عندما يٌتحد اهلل باإلنساف كيسكن فيو 
كإذا كاف اؼبسيح فيكم فجسدكم ميت بسبب من ": وبصل تغٌَت ُب اإلنساف( 19: 6، 17

كاف الركح الذم أقاـ اؼبسيح من بُت  فإذا. ف الركح حياة لكم بسبب من الربٌ ؾكؿاػبطيية، 
يي أم ضان أجسادكم الفانية األموات حااٌلن فيكم، فالذم أقاـ يسوع اؼبسيح من بُت األموات وبي

علينا حق، كلكن ليس للجسد لنحيا حياة اعبسد،  األخوةفنحن أيها . بركحو اغباٌؿ فيكم
: 8رك ) "ألنكم إذا عشتم حياة اعبسد سبوتوف، أٌما إذا أمٌتم بالركح أعماؿ اعبسد فستحيوف

10-14 .)
عند  "شخصي"بشكل  كالركح القدس كاف حاضران . "النعمة"إرباد اإلنساف باهلل ىو إرباد بػ 

لكن ما (. 16: 14يو )اجتماع التبلميذ ُب اليـو اػبمسُت، إذ نزؿ ليبقى معهم إٔب األبد 
. 16أيعطٌي للتبلميذ ٓب يكن شخص األلوىة نفسو، بل القوة اإلؽبية كنعمة الركح القدس

لفناف اأك  فما أيعطٌي للتبلميذ ٓب يكن شييان خلقو اهلل ُب تلك اللحظة، كما يفعل الصناعي
اهلل ليست ـبلوقة، بل نابعة من جوىره  "نعمة". الذم يقٌدـ إٔب اآلخرين ىٌدية من صنعو

أزلية كغَت ـبلوقة، لذلك يستطيع البشر االرباد باهلل اؼبثلَّث األقانيم فيصَتكا  أهنااػباص، أم 
. لو، ال حبسب الطبيعة، بل على أساس نعمة التبٌٍت اؼبعطاة ؽبم أبناء

كىو ٓب . شخص كامل يشكِّل مع اآلب كاالبن، اإللو الواحد اؼبثلث األقانيمالركح القدس 
فمحبة الركح القدس، مثل ؿببة اؼبسيح، ليست ؿببة ؾبٌردة، . ينفصل عن االبن ُب التجٌسد
. كىذه احملبة ال تكوف إالٌ بُت األشخاص. إمبا ىي ؿببة شخصٌية كتامة

أييان  كصلنا كقة كنصل إٔب اؼبسيح، نكوف قدعندما مبتلئ من نعمة الركح القدس غَت اؼبخل
بالقرب من اآلب، كما يشعر الطفل الصغَت بالقرب من  إٔب ؿببة اؼبسيح كفرحو، فنشعر هبما،

. أبيو
أيب، يا ": بل هبعلنا نصرخ كننادم، كعندما يٌتحد الركح القدس باألنا اإلنسانية ال يبطلها

                                                 
سر الروح القدس، : راية عن المعُموديَّة، الفصل الثالثدراسة ليتو -من أال شرح أكثر، رااج األب ألكسندر شميمن، بالَماء والّروح  16
( الشبكة... )ختم موىبة الروح القدس -ب
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ء الركح القدس، كلكنو يصبح نداءنا، ألف كىذا النداء ىو أصبلن ندا(. 15: 8رك ) "أيب
يبطلها، بل يتكٌلم ُب داخلنا كيدفعنا للتحٌدث أك  حيور الركح القدس ال يدٌمر األنا فينا

. معو
لكن اؼبسألة ليست (. 14: 7رك )إف القوة اإلؽبية غَت اؼبخلوقة ىي اليت تدنو مٌنا كتقودنا 

أف  يكفي لتعزيتنا، بل ينبغي فهذا ال. اؼبخلوقة بالقوة اإلؽبية غَتأك  الشعور بالنعمة اإلؽبية
قنوميان، كما ارٌبدت طبيعة اؼبسيح أأف نٌتحد  إننا ال نستطيع. نشعر حبيور اهلل كشخص

لكننا نستطيع الدخوؿ ُب عبلقة داخلية مع االبن بواسطة احملبة . اإلنسانية بطبيعتو اإلؽبية
. ؿببة اهلل أماـ الشخصية اليت بقيت فيو بعد ذبٌسده كفتحت الباب

 
عمل المعّزي  - ىـ

 "ألف ركح الرب مؤل اؼبسكونة، ككاسع الكل عنده علم كل كلمة": يقوؿ الكتاب اؼبقدس
الركح القدس يرزؽ كل ": كترتل كنيستنا(. 2: 2، أع 1: 12، أنظر 7: 1حكمة سليماف )

تكٌلمُت اؿ حكمة، كأظهر الصٌيادين ـعٌلم اعبوٌ . كيقيم كهنة - شيء، يفيض نبوءات
اؼبعٌزم اؼبساكم لآلب كاالبن ُب اعبوىر،  أيهافيا . بالبلىوت، كىو ييبط نظاـ الكنيسة كلو

. "كاؼبشارؾ ؽبما ُب اعبلوس على العرش، اجملد لك
 أعياءاؼبؤمنُت إٔب اؼبسيح بواسطة اؼبعمودية، كجعلهم  إرشاديكمن عمل الركح القدس ُب 

، كتوزيع (4: 4، 18: 2، أفسس 13: 12كو 1)ُب جسده اؼبقدس، أم الكنيسة 
، فيجمعهم كيقيم (12-4: 4، أفسس 11-4: 12كو1)اؼبواىب اؼبختلفة عليهم 
 ال يستطيع أحد"فػ (. 17ك 12ك 4: 14كو 1) "بنياف الكنيسة"بواسطة مواىبهم كامل 

، كىذه اغبقيقة تنطبق على (3: 12كو 1) "يسوع رٌب إالٌ بالركح القدسأف  يقوؿأف 
. الرسل أييان 

ألهنم ٓب يفهموا ما ( 56: 26مىت )قد تركوا معٌلمهم اؼبصلوب كىربوا  تبلميذ الربٌ أف  نعلم
: 20، 23-22: 17، 21: 16، مىت 15-14: 3يو )سبق فقالو ؽبم عن آالمو كقيامتو 

، (33-31: 18، 44ك 22: 9، لو 34-33: 10، 31: 9، 31: 8، مر 18-19
لكن اؼبسيح، بعد (. 34: 18لو) "ـ يدركوا معناهلقان عليهم، فلغـ"فقد كاف كبلـ الرب 
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يرسل إليهم أف  ، ككعدىم(45: 24لو ) "ليفهموا الكتب( التبلميذ)فتح أذىاهنم "قيامتو، 
: 1، أع 49: 24) "تنزؿ عليهم القوة من العلى" ، أم الركح القدس، كأف"ما كعد بو اهلل"
صبيع "، كيذٌكرىم (6: 5يو 1، 26: 15يو ) "سيشهد لو"( اؼبعزم)، كأف الركح القدس (8

 "شهودان للمسيح"، فيصبح الرسل (14: 16يو( )يبجِّده)ك (26: 15يو) "ما قالو لكم
(. 48: 24، لو 8: أع )

التبلميذ صبيعان من الركح القدس، كأخذكا يتكٌلموف  متؤلا"( العنصرة)كُب اليـو اػبمسُت 
، أنظر أييان أع 4-1: 2أع ) "كاينطقأف  بلغات غَت لغتهم، على ما منحهم الركح القدس

من الركح القدس جعلهم قادرين على  "االمتبلء"كىذا (. 5-1: 3، يوئيل 17-33: 2
ىو يقود إٔب اإليباف بشخص إذف فالركح القدس (. 3: 12كو  1)اإليباف كٌليان باسم الرب 

(. 6: 4غبل ) "ركح االبن"اؼبسيح كأب اغبياة ُب اؼبسيح، كلذا يسمى أييان 
... كأعطيكم قلبان جديدان كأجعل فيكم ركحان جديدان ": اؿ اهلل بلساف النيٌب حزقياؿكؽ

حز ) "كأعطيكم ركحي كأجعلكم تسلكوف حبسب تدبَتم كربفظوف أحكامي كتعملوف هبا
 "عبلمة"فحيور الركح القدس ُب قلب اؼبؤمن يشٌكل ُب الوقت نفسو (. 26-27: 36

ٓب . اهلل أبناءألف الذين يسًتشدكف بركح اهلل يكونوف حقان " :فبٌيزة لئلنساف كبداية ؼبلكوت اهلل
 "أيب، يا أيب: كبو ننادم أبناءتتلقوا ركحان يستعبدكم كيردٌكم إٔب اػبوؼ، بل ركحان هبعلكم 

أيها : بثقة إليواهلل، فنصرخ  أبناءنلنا ركح التبٌٍت الذم هبعلنا  إننا، أم (16-14: 8رك )
. اآلب

كيقوؿ الرسوؿ بولس ُب مكاف ( 16: 8رك ) "اهلل أبناءع أركاحنا بأننا كالركح عينو يشهد ـ"
(. 6: 4غبل ) "أيب، يا أيب: يصرخ ُب قلوبنا"الركح القدس الذم أرسلو اهلل لنا أف  آخر

-22: 5، غبل 5: 5أنظر رك )فالركح القدس ىو عٌلة اغبياة الركحية ُب اإلنساف كنبعها 
كما يقوؿ القديس أك  يسًتشد بالركح القدس،أف  عليو كلكي يصبح اإلنساف ركحانيان (. 25

يكوف سٌيد حياة اإلنساف، كما ىي حاؿ قائد أف  على الركح القدس": يوحنا الذىيب الفم
. "السفينة كسائق العربة

على أساس "بٌت كفي ( 19: 6كو 1) "ىيكل الركح القدس"نصبح  "ُب الركح"عندما كبيا 
كم كل الرسل كاألنبياء، كحجر الزاكية  كيرتفع ليكوف  بناءىو اؼبسيح يسوع نفسو، ألف بو وبي
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 "ُب الركح القدس ىيكبلن مقٌدسان ُب الرٌب، كبو أنتم أييان تبنوف معان لتصَتكا مسكنان هلل
، كحينيذ يٌتم ىدؼ حياة اإلنساف النهائي، أم اػببلص، ألنو يعود (22-18: 2أفسس )

. ٙب، الذم كاف قد ابتعد عنو بسبب اػبطيية األصليةؾبٌددان إٔب كحدتو مع اهلل اؼبثلث األقاف
أٌما انتم فبل تسلكوف سبيل اعبسد، بل سبيل الركح، ألف ": كىذا ما يوضحو بولس الرسوؿ

(. 9: 8رك ) "ركح اهلل حاٌؿ فيكم
، أم انو (5: 4يع ) "فينا يغار شوقان ( اهلل)إف الركح الذم جعلو ": كيقوؿ يعقوب الرسوؿ

الرب إؽبنا الساكن فينا إلو غيور "فليس شبة مكاف لركح العآب فينا، ألف  يغار من أم شيء،
(. 15: 6تثنية ) "ألجلنا، لكي ال يشٌتد غيب الرب إؽبنا علينا فيبيدنا عن كجو األرض

 ، إمبا عليو"ركحان آخر"يطيع أف  ال ييسمح لو "مسكنان للركح القدس"عندما يصَت اؼبسيحي 
فاخيعوا هلل كقاكموا إبليس ": كما قاؿ يعقوب الرسوؿأك  حده،يسًتشد بالركح القدس كأف 

أغسلوا أيديكم أيها اػباطيوف كطٌهركا قلوبكم . اقًتبوا من اهلل يقًتب منكم. ليوٌٕب ىاربان عنكم
(. 8-7: 4يع ...( )يا ذكم النفسُت، اندبوا بؤسكم كاحزنوا كابكوا

لكن طلباتنا إٔب الرب (. 13: 14يو) "ما تطلبونو باظبي أعملو": لقد كعدنا الرب بوضوح
يأٌب الركح لنجدة ضعفنا "الذم يسكن فينا، كعندئذ ( 20يهوذا ) "بالركح"تكوف أف  هبب

كالذم يفحص . ألننا ال كبسن الصبلة كما هبب، كلكن الركح يشفع لنا بأنٌات ال توصف
: 8رك ) "ة اهللئشيعن القلوب يعلم ما ىي رغبة الركح ككيف أنو يشفع للقٌديسُت دبا يوافق ـ

26-27 .)
بالركح  نسًتشد، كىذا يعٍت أننا ال (2: 4يع ) "تسألوف كال تنالوف": يقوؿ الرسوؿ يعقوب

(. 20يهوذا ) "حبالرك"بل ننقاد إلرادتنا اػباصة فبل نصٌلي ( 14: 8رك)القدس ُب الصبلة 
إف ": اؼبعاصرينحد قٌديسي كنيستنا أكىذا كلو يوضح لنا قوؿ القديس سَتافيم ساركفسكي، 

كقوؿ القديس مكاريوس . "اؽبدؼ اغبقيقي للحياة اؼبسيحية ىو اغبصوؿ على الركح القدس
كنان للركح القدس ككاحدان مع جوىره، سنعمة تنمو ُب اإلنساف الذم صار ـإف اؿ": اؼبصرم

 17(5: 5أنظر اع ) "إؽبان كمؤؽٌبان "كلذلك تٌسمي كنيستنا الركح القدس . "كاػبمَتة ُب العجُت
بالركح القدس كل نفس ربيا كتتنقى، مرتفعة كالمعة بالثالوث الواحد حباؿ شريفة ": كترٖبَّ 

                                                 
 (الشبكة... )15: 5نعتقد أن النص المقصود ىنا ىو أعمال  17
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. "سرٌية
الذين تطٌهركا من كل كصمة، هبعلهم ركحانيُت بسبب  أكليكأف الركح القدس إذ ينَت "

 األجساـ البلمعة كالشٌفافة تزداد ضياء إذا سقط عليها شعاع، كتعكسأف  ككما. إرٌبادىم بو
نوران حديدان، فكذلك النفوس اليت ينَتىا الركح، فإهنا تعكس ركحانيتها على اآلخرين كتٌشع 

كىنا تكمن اؼبعرفة اؼبسبقة للمستقببلت، كفهم األسرار كمعرفة اػبفايا، كتوزيع . بالنعمة
اؼبواىب، كاغبياة السماكية، كمعايشة اؼببلئكة، كالفرح الذم ال ينتهي، كاإلقامة مع اهلل 

(. باسيليوس الكبَت) "يصبح إؽبان أف  تشٌبو بو، كأعظم ما يرغبو إنساف،كاؿ
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الفصل الحادي عشر 
 18الكّلية القداسة والدة اإللو

 
العذراء مريم في العهد القديم  - أ

كقد أمر اهلل أشعياء (. 15: 3تك ) "نسل اؼبرأة"العهد القدٙب كاف فًتة تٌرقب لػ أف  ذكرنا
ملك العربانيُت داعيان إياه إٔب التنٌبو كعدـ اػبوؼ من غزك اؼبلكُت  النيٌب بالتحدث إٔب آحاز

اهلل أف  ، أم(4: 7أش ) "ُب اضطراـ غييب أعود فأشفيك": فاقح كرصُت ؼبدينة أكرشليم
. عندما وبٌل عليك غييب العادؿ، أعود فأضبيك ؛يقوؿ

: الرب إؽبو يطلب آية من عندأف  كيقوؿ النيب آلحاز، حسب كصية الرٌب، إنو يستطيع
يفعل العجائب ُب كل أف  اهلل قادرأف  ، أم"سلها إٌما ُب العمق كإٌما ُب العبلء من فوؽ"

كهبيب (. 11-10: 7أش )مكاف من األرض كالسماء ليؤكد لو حقيقة القوؿ النبوٌم 
: اظبعوا يا بيت داكد": ، فيقوؿ النيب(17: 7أش ) "ال أسأؿ آية كال أجرِّب الرب": آحاز

 ىا ؛فلذلك يؤتيكم السٌيد نفسو آية. تسيموا الناس حىت تسيموا إؽبي أييان  ندكم أفأقليل ع
-12: 7أش ) "العذراء ربمل كتلد ابنان كتدعو اظبو عمانوئيل الذم تفسَته اهلل معناف أ

14 .)
ففيها يبشِّر اهلل خببلص أكرشليم كمعاقبة أعدائها، كُب الوقت نفسو . ؽبذه اآلية مدلوؿ مزدكج

شخص العذراء كالدة الرب الذم سيخٌلص شعب اهلل اعبديد، كىذا الشعب ىو يشهد ؿ
. أكرشليم اعبديدة

العذراء ستحمل كتلد أف  ىا": كإمبا حدث ىذا كلو ليتٌم ما أكحى بو الرب إٔب النيٌب القائل"
ىذا ما قالو مبلؾ الرٌب ليوسف (. 23-22: 1مىت ) "ابنان ييدعى عمانوئيل أم اهلل معنا

. الذم داخلو الشك ُب ضبل مرٙب العذراء الصٌديق
انظر )كآلحاز اؼبلك ىي العذراء مرٙب ( 15: 3تك )أف اؼبرأة اليت ذكرىا اهلل للجٌدين األكليُت 

(. 2: 5، ميخا 16-14: 4، مىت 2-1: 9أش 
                                                 

ات النور ، ، منشور 9رقم ( تعرف الى كنيستك ) لمجموعة من المؤلفين ، سلسلة ( الرؤية األرثوذكسية لوالدة اإللو : ) رااج أيياً  -18
 (الناشر )  1983
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نورد ىنا مقطعان من . كقد تكٌلم األنبياء على كالدة اإللو ُب أماكن عديدة من العهد القدٙب
كرجع يب طريق باب اؼبقدس اػبارجي اؼبٌتجو كبو الشرؽ ": حزقياؿ عن بتولية كالدة اإللونبوءة 

ىذا الباب يكوف مغلقان ال ييفتح، كال يدخل منو رجل، ألف أف  فقاؿ ٕب الرب. ككاف مغلقان 
الرٌب اإللو قد دخل منو فيكوف مغلقان، لكن الرئيس ىو هبلس ليأكل خبزان أماـ الرٌب فيدخل 

(. 3-1: 44حز ) "ىذا الباب كىبرج منو نفسو من ركاؽ
اؼبقصود هبذه اآليات كالدة اإللو الدائمة البتولية، فإهنا ىي الباب الذم يبقى مغلقان قبل كالدة 

: لذلك تنشد الكنيسة ُب قانوف اؼبديح. البٌتة حدأكبعدىا، كٓب يدخل منو  كأثناءىاالرب 
 كحده، إفرحي يا من سحقت دبولدىا أبواب أيتها الباب الذم فيو اجتاز كلمة اهلل افرحي"

اعبحيم كأـبالو، إفرحي يا مدخل اؼبخلَّصُت اإلؽبي، السبلـ عليك أيتها السٌيدة ذات كل 
. "تسبيح

-26: 1أنظر لو )لقد بقيت مرٙب عذراء قبل الوالدة كأثناءىا كبعدىا حسب القوؿ النبوٌم 
، كاحدة على الرأس ، لذلك تيرسم ُب األيقونات كع(25-18: 1، مىت 38 ليها ثبلث قبـو

. 19كاثنتاف على الكتفُت، رمزان إٔب بتوليتها اؼبثلَّثة
 

لماذا نكّرم العذراء مريم؟  - ب
اؼببلؾ جربائيل، الذم ظهر للعذراء مرٙب يـو البشارة، أطلق عليها أف  كرد ُب الكتاب اؼبقدس

كجدت حظوة "كقد  "ركة ُب النساءمبا"كإهنا  "الرب معها"أف  ، كقاؿ ؽبا"اؼبمتلية نعمة"اسم 
أف الركح القدس سيحٌل عليها كقوة العٌلي  كأخربىا أييان (. 30-28: 1لو ) "عند اهلل

كيبلك على بيت يعقوب أبد ... يكوف عظيمان كابن العٌلي ييدعى....فتلد ابنان "ستظٌللها، 
(. 35-34: 1لو ) "الدىر، كلن يكوف ؼبلكو انقياء

ؼبٌا ظبعت أليصابات سبلـ مرٙب ارتكض اعبنُت ُب بطنها كامتؤلت : نوكيذكر اإلقبيلي نفسو أ
 أٗب ٕب! كمباركة شبرة بطنك! ُب النساء أنتً مباركة ": من الركح القدس، فهتفت بأعلى صوهتا

فطوىب . كقع سبلمك ُب مسمعي حىت اىتز اعبنُت طربان ُب بطٍتأف  ريٌب؟ فما أـتأتيٍت أف 
تعظم نفسي الرٌب ": فقالت مرٙب. "ا من عند الرب سيتمٌ لك، يا من آمنت بأف ما بلغو

                                                 
 (الشبكة.... )قبل، أثناء وبعد والدة الُمخلص 19
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لو ) "كتبتهج ركحي باهلل ـبٌلصي، ألنو نظر إٔب تواضع أمتو، كسوؼ تكرِّمٍت صبيع األجياؿ
1 :41-48 .)

فاهلل نفسو يدعوىا بلساف . تيفي ىذه األقواؿ الكتابية كرامة عظمى على العذراء مرٙب
 أـ"ك "ءامباركة ُب النس"لركح القدس إهنا ت تقوؿ بإؽباـ من ا، أليصابا"اؼبمتلية نعمة": اؼببلؾ

عذراء مرٙب ؿكا. كيوحنا اؼبعمداف يهتٌز طربان كىو جنُت ُب بطن أمو لدل زيارهتا كالدتو. "ريبٌ 
. ستمجِّدىا كتغبِّطها األجياؿصبيع أف  نفسها سبجِّد الرب كتتنبأ

ذا كاف اؼبخلِّص ىو اؼبسيح، فلماذا إ: لكن بعض الناس يرفيوف حقيقة العذراء فيتساءلوف
ربظى العذراء مرٙب هبذا اؼبقدار من التكرٙب؟ 

طبيعة  فتجديد العبلقات مع اهلل، كذبديد. سبب ذلك ليس صعب اإلدراؾأف  كاغبقيقة
اإلنساف بطبيعة اؼبسيح اإلؽبية، كمسانبة الطبيعة اإلنسانية باغبياة اإلؽبية، أمور ربقَّقت كلها 

كمهما قٌدمنا، كبن البشر من أنواع التكرٙب ؽبا، لن . ُب أحشاء مرٙب العذراء بتأنس اؼبسيح
كجعلها كالدة  أحشائهانصل البٌتة إٔب تلك الكرامة اليت منحها إياىا اهلل نفسو ؼبٌا ذبسد ُب 

. اإللو
فكيف  كإالٌ . نكرِّـ كالدة اإللو، كوهنا أداة ذبٌسدهأف  يدعونا اإليباف باؼبسيح اإللو اؼبتأنٌس إٔب

اإلنساف؟ -نشهر إيباننا بيسوع اؼبسيح اإللوأف  نستطيع
لتكرٙب العذراء كينسبو إٔب من ذبٌسد منها، أم  الكتاب اؼبقدس نفسو يشهدأف  لقد رأينا

: 1لو ) "، كسوؼ تطٌوبٍت صبيع األجياؿأمتوألنو نظر إٔب تواضع ": يسوع اإللو اؼبتأنس
كألف ، نفعل ذلك ألف اؼبسيح نفسو قد كٌرمها أكالن ككبن إذ نكٌرـ العذراء مرٙب إمبا (. 48

ست مصدر اػببلص، ألف مالعذراء ؿأف  كبن نؤمن طبعان . الكتاب اؼبقدس يأمرنا بذلك
آدـ "ـبٌلصنا ىو اؼبسيح الذم أخذ الطبيعة البشرية كشفاىا كأصبح بالنسبة إٔب اإلنساف 

 أحشاء مرٙب، لذلك يسمي نبت ُب "اعبذر اعبديد"لكن ىذا . "اعبذر اعبديد"، "اعبديد
. "عيد اعبذر": القديس يوحنا الذىيب الفم عيد بشارة العذراء

العذراء مرٙب ىي أٌكؿ من عاش مسانبة الطبيعة اإلنسانية ُب اغبياة اإلؽبية، كالسٌر الذم أعاد 
مل فقد اشًتكت األقانيم الثبلثة ُب ع. اتصاؿ اإلنساف، كاػبليقة كلها، باإللو اؼبثلث األقانيم

. اآلب يرسل االبن فيتجسد حبلوؿ الركح القدس ُب أحشاء العذراء: التجٌسد
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أحياف  إٔب الذم كصل السماء باألرض كأعاد كامل اػبليقة "اعبسد"كىكذا صارت مرٙب 
السماء : كلذا ال وبتفل البشر كحدىم، بل اػبليقة كلها، دبيبلد اؼبسيح من العذراء. ؿببة اهلل

، اؼببلئكة كاؿ بشر، األرض كاؼبغارة، ملوؾ الشرؽ كالرعاة، كلهم وبتفلوف بتجديد كالنجـو
ننظر إٔب أيقونة كاحدة من أيقونات اؼبيبلد أف  كيكفي. خطبة العريس السماكم إٔب الكنيسة

. اػبليقة كلها تتجٌلى ُب ميبلد اؼبسيحأف  حىت نتأكد
: 1لو ) "أـ للربٌ "ئمان كػ تيكٌرـ دا إهناتكرٙب العذراء مرٙب مٌتصل دائمان بشخص اؼبسيح، أم 

العذراء مرٙب غَت مربٌرة من اػبطيية األصلية، ألهنا أف  كلذا تيعٌلم الكنيسة األرثوذكسية(. 43
حيفظت من اػبطايا  أهناإالٌ . ىي أييان، مثل سائر البشر، كرثت طبيعة آدـ اػباطية

. "إناءن ـبتاران كفبتلية نعمة"الشخصية، ألهنا كانت 
 بأكملو، كتكوف قادرة على القائم كسط اػبطيية، كؽبذا فإهنا سبثٌلو بارٌة ؽبذا العآبالعذراء ابنة 

ربملو إٔب االتصاؿ ؾٌبددان دبخٌلص العآب الذم ذبٌسد منها، كللسبب نفسو تنشد كنيستنا أف 
يا من . يا من ىي أكـر من الشاركبيم، كأرفع ؾبدان بغَت قياس من السَتافيم": النشيد الرائع

. "نعٌظم إيٌاؾً فساد كلدت كلمة اهلل، حقان انك كالدة اإللو،  بغَت
 

( دستور اإليمان) "وتجسَّد من الروح القدس ومن مريم العذراء" – ج
كىو . كانت العذراء منتمية إٔب شعب يًتٌقب ؾبيء اؼبخٌلص، كلكن ابنها ىو اؼبخٌلص نفسو

لد من الركح القدس كمن مرٙب كحده ٓب يرث طبيعة آدـ اػباطية، ألنو ٓب ينحدر منو بل كي 
مران أكىذا ليس . الوالدة كبعدىا عذراء دائمة البتولية أثناءمرٙب بقيت أف  كلذا نؤمن. العذراء

، كليس "اعبذر اعبديد"فاؼبسيح ىو . ثانويان بل ىو تعليم أساسي ُب الكنيسة اؼبؤمنة باػببلص
تكوف مرٙب كالدة اإللو إالٌ إذا بقيت أف  لذلك ال يبكن. يتحٌدر من جذر آدـ القدٙبأف  فبكنان 
. عذراء

 
شخصّية والدة اإللو  - د

كحسب، كإذا كاف كل شيء يأٌب  "إناء ـبتاران "إذا كانت العذراء : ردٌبا تساءؿ بعض الناس
من اهلل، فما ىو دكرىا الشخصي ُب خبلص العآب؟ 
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كلذا . اف السقوط كالفساداهلل وبًـت حرٌية كل إنساف، حىت اإلنساف اػباطئ، إنسأف  كاغبقيقة
كالعذراء مرٙب كافقت دبلء إرادهتا . ىبٌلص العآب من دكف موافقة العآب بنفسوأف  فانو ٓب يرد

أنا أمة للرب، فليكن ٕب ": كقوؽبا. تشًتؾ ُب العمل اػببلصي الذم يشمل العآب كلوأف  على
. موافقة العآب بأسرهٓب يعرب عن موافقتها اػباصة كحسب، بل عن ( 38: 1لو ) "كما قلت

. كقد صار فمها فم اػبليقة بأسرىا، كأداة خبلص العآب ُب آف
ففي شخص كالدة اإللو أعطت البشرية أنقى . العذراء مرٙب ىي تقدمة من العآب كلو هلل

كىذا . إناء كمكاف لوالدتو، كأـ اعبنس البشرم كالعآب أصبع كجعلهافقبلها اهلل . تقدماهتا هلل
(. 27: 19يو ) "أمكىذه ": كؿ الٌرب لتلميذه اغببيب يوحناما يعنيو ؽ

فإنو بعد موافقة العذراء القديسة، حٌل عليها الركح القدس كفقان لكبلـ ": كيقوؿ الدمشقي
كعندئذ نزلت . الٌرب الذم قالو للمبلؾ، فطهَّرىا ككىبها قوة لقبوؿ اإللو الكلمة، كقوة لوالدتو

عٌلي اؼبتأقنمة كقوتو، أم ابن اهلل الذم ىو جوىر اآلب، عليها، كما الظل، حكمة اهلل اؿ
كخلق لنفسو جسدان بنفس ناطقة كعقلية، فصار جسده أفيل فبثل . ككأنو بذرة إؽبية

ال ألف طبيعة . ...إهنا باغبقيقة كالدة اإللو(. 18: 10، يو 1: 9أنظر مثاؿ . )...عبنسنا
فسو، اؼبولود من اآلب أزليان كخارج الزمن الكلمة اإلؽبية أتت منها، بل ألف الكلمة اإللو ف

كالذم ىو مع اآلب كالركح ببل بداية كال دىور، حٌل ُب أحشائها ُب األياـ األخَتة ألجل 
فالعذراء القديسة ٓب تلد إنسانان كحسب، بل إؽبان حقيقيان، . خبلصنا، كذبٌسد منها ببل تغيَت

ُب  ثل حسدنا سبامان كأعطاه كجودان فازبذ منها جسدان يبا. ...غَت خيإب، إمبا ُب جسد
. لقد كلد ابن اهلل من أحشائها ُب جسد(. 68-43: 1، لو 14-1: 1انظر يو )شخصو 

من يقيم أف  كاػببلصة. كىو ليس نبٌيان يبيسح مسحان، بل حيور كامل ؼبن يقيم اؼبسحة
أنظر ) "اد األقنوميكاهلل ىو الذم ميسح، ال بتغيَت ُب طبيعتو، إمبا باالتح. اؼبسحة صار إنسانان 

(. 9: 2، كوؿ 28: 20، أع 58: 8، 13: 3، يو 10: 12زخر 
 
ضالل الهرطقة  - ىـ

من ينكر مسانبة العذراء الشخصٌية ُب عمل خبلصنا، كال يقٌدـ اإلكراـ الواجب لوالدة اإللو، 
فانو ال يتحرؾ داخل اعبذر اعبديد للمسيح كال داخل اػبليقة اعبديدة، بل يبقى ُب نطاؽ 
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السقوط كالفساد كيٌتصل جبذر آدـ القدٙب، أم جبذر اػبطيية كحده، ألف كالدة اؼبسيح 
بكلمة أخرل، من ال يعًتؼ بأف العذراء مرٙب ىي كالدة ك. تكوف ككأهنا ٓب ربصل إليوبالنسبة 

تطبيق أك  أييان تأنس اؼبسيح، كال يستفيد من قراءة الكتاب اؼبقدس أنكراإللو، يكوف قد 
ال ىبلِّصنا، بل اؼبسيح الذم يبشرنا بو الكتاب اؼبقدس ىو  اؼبقدسفالكتاب . حكصايا اؼبسي

يكمن سٌر التدبَت اإلؽبي كلو ُب ": كما يقوؿ الدمشقيأك  (.39: يو ق أنظر)اؼبخلِّص 
فإذا كانت الوالدة كالدة اإللو يكوف اؼبولود منها إؽبا، كيكوف . كصف مرٙب بأهنا كالدة اإللو

. "إنسانان أييان 
أف  اؼبسيح ىو اإللو اؼبتأنس، فعليوأف  العذراء مرٙب ىي كالدة اإللو كيؤمنأف  أٌما الذم يعًتؼ

: 19يو )يقٌدـ ؼبرٙب العذراء اإلكراـ الواجب كيعًتؼ بأهنا كالدة اإللو حسب مشيية الرب 
27 .)

آية بٌينة ٍب ظهرت ": كىبو اهلل نفسو ؼبرٙبالذم كقد كصف يوحنا اغببيب ُب سفر الرؤيا البهاء 
إكليل من اثٍت عشر  رأسهاامرأة ملتحفة بالشمس كالقمر ربت قدميها، على : ُب السماء

لو  أشقرتٌنُت عظيم : أخرلكظهرت ُب السماء آية . كوكبان، حبلى تصرخ من أٓب اؼبخاض
فوضعت كلدان . ليبتلع كلدىا حُت تيعو 20ككقف التٌنُت قبالة اؼبرأة اؼباخض ....سبعة رؤكس

كىو الذم يسوؽ األمم بعصا من حديد، كريفع الولد إٔب حيرة اهلل، إٔب عرشو، ذكران، 
 "كىربت اؼبرأة إٔب البادية حيث أيعٌد ؽبا ملجأ تقتات فيو مٌدة ألف يـو كمائتُت كستُت يومان 

(. 6-1: 12رؤ )
تشَت ىذه اآليات بوضوح إٔب شعب اهلل اعبديد، الكنيسة، كما تشَت إٔب اإلضطهادات، 

: 66، أش 10: 4أنظر ميخا )شراؽ الكنيسة كانتصارىا النهائي على قوات إبليس كأب إ
كلكنها تشَت أييان إٔب ؾبد العذراء كهبائها، كأب كوهنا تشكل، بعبلقتها مع شبرة (. 7-8

. ، بدءان للكنيسة كلها كصورة ؽبا(42: 1لو )بطنها 
 

 
الفصـل الثاني عشـر 

                                                 
 (المعرب ) المشرفة على الوالدة (: الماخض)-20
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 21الكنيسـة اسـد المسـيـح
 
اللـو الجديـد شعب  - أ

أف  إالٌ . عند التكٌلم على الكنيسة ييظن أحيانان أهنا أداة زبدـ أىدافان معٌينة ُب حياة اإلنساف
ىذه الفكرة مغلوطة، فالكنيسة ىي صلة الوصل بُت البشر أنفسهم، كبينهم كبُت اهلل، على 

ذلك السٌر  تدبَت"كلذا يذكر بولس الرسوؿ . بُت الثالوث القدكس القائمةصورة الشراكة 
خالق صبيع األشياء، ليكوف الفيل للكنيسة ُب  الذم كاف مكتومان طواؿ الدىور ُب اهلل

صى كجوىها إطبلع كما . أصحاب الرئاسة كالسلطة ُب السموات على حكمة اهلل اليت ال ربي
، 11-9: 3أؼ ) "ذاؾ إالٌ ربقيق للقياء األزٕب الذم عـز اهلل عليو ُب ربٌنا يسوع اؼبسيح

(. 26: 1 أنظر
، لكن سقوط اإلنساف من الشركة (8: 3تك )كهبذا اؼبعٌت، كاف شبة كنيسة ُب الفردكس 

. األكٔب أٌدل انتقاؿ الكنيسة من الفردكس إٔب األرض
 كُب القدٙب تأٌلفت الكنيسة بصورة خاصة من شعب اهلل اؼبختار الذم سلك طريق الربٌية سائران 

: فقد قاؿ اهلل بلساف ىوشع النيبٌ . ة بشخص اؼبسيحكؽبذه اؼبسَتة عبلؽ. كبو أرض اؼبيعاد
كطٌبق مىت اإلقبيلي ىذا القوؿ على شخص الرب (. 1: 11ىو ) "من مصر دعوت ابٍت"

كاستخدـ األنبياء (. 22: 23، 15: 2مىت)" الكنيسة"يسوع الذم هبمع شعب اهلل اعبديد 
التشتت من جرٌاء ىذا أحداث، اػبركج من مصر، كالسَت كبو أرض اؼبيعاد، كسيب بابل، ك

السيب، كالوعد بالعودة كالتجمع ؾبددان، للتنبؤ عن صبع شعب اهلل اعبديد ليؤٌلف جسد 
. اؼبسيح، جسد الكنيسة الواحد

دموع ىذه األـ أف  كيذكر إرميا النيٌب أحفاد راحيل الذين أيخذكا أسرل إٔب بابل، ٍب يقوؿ
كإقامتهم ُب كطن جديد  بناءة األستجٌف كإف مراثيها ستتحوؿ إٔب فرح ال يوصف بعود

ع ُب الرامة، نوح": دائم، بعيدان عن اؼبنفى بكاء كعويل كثَت، راحيل تبكي أكالدىا ك صوت ظبي
سيتوقف صوت بكائك، ": لكن الرٌب يقوؿ ؽبا. "تتعزل ألهنم ليسوا دبوجودينأف  كقد أبت

                                                 
منشورات النور ، )، ( 1تعرف إلى كنيستك رقم ) ، لمجموعة من المؤلفين ، وسلسلة ( أراء أرثوذكسية في الكنيسة : ) رااج أيياً  -21

 (.الناشر ( )  1982
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(. 17-15: 31إـر ) "فإف لعملك أجران، كسيعود أكالدؾ من أرض األعداء، كتدـك إقامتهم
ىذا اغبدث، كالعودة اليت ربٌدث عنها، أف  إالٌ . يلٌمح النيٌب هبذا الكبلـ إٔب سيب شعب اهلل

نبا صورة كمبوذج غبدث آخر، ىو تشتت البشر بعد السقوط ٍب صبعهم ُب شعب هلل كحيد، 
(. 18: 2أنظر مىت )أم حدث صبع الكنيسة ُب شخص اؼبسيح 

عن اغبدث نفسو حُت ذكر ذلك اليـو الذم سيعطي فيو الرٌب شعبو  كقد ربٌدث النيٌب إرميا
ىبتلف عن عهد جبل سيناء بأنو لن ييكتب على ألواح حجرية بل على " عهدان جديدان "

كآؿ يهوذا  إسرائيلىا إهنا تأٌب أياـ أقطع فيها مع آؿ : ىذا ما يقولو الربٌ ": قلوب البشر
كإ٘ب أجعل شريعيت ُب ضمائرىم . ...آبائهم ال كالعهد الذم قطعتو مع. عهدان جديدان 

كيستعمل (. 33-31: 31إر ) "كأكتبها على قلوهبم كأكوف ؽبم إؽبان كيكونوف ٕب شعبان 
ؽبذا العهد األفيل ىو اؼبسيح  "اػبدمة"كسيط أف  بولس الرسوؿ ىذا اؼبقطع الكتايب ذاكران 

(. 13-6: 8عب )
إٔب دـ الرٌب الذم أيريق من أجل شعب اهلل  ىذا العهد يشَتأف  ص نفسوكيؤكد يسوع اؼبخلِّ 

. كىذا ىو العهد الذم تنٌبأ بو النيبٌ (. 20: 22، لو 28: 26مىت )الكنيسة : اعبديد
إف الكنيسة قد حصلت على جنبك احمليي، كفوىة ": كشبة نشيد من القانوف الكبَت يقوؿ

دين القدٙب كاعبديد معان، الربكاف الذم أنبجس منها ينبوع الغفراف كاؼبعرفة، على مثاؿ العو
. "عهدىٍم ـبلِّصنا

هبعل باإلمكاف إعادة صبع ( 28: 26مىت ) "الذم ييراؽ عن كثَتين ؼبغفرة اػبطايا"دـ الرٌب 
الذم يقود البشر إٔب الوحدة ُب  "القلب اعبديد"اهلل اؼبشتتُت، كضٌم شعب اهلل إٔب  أبناء

: 12كو  1)ركح اهلل ُب شعبو اعبديد  كىذه ىي شبرة حيور. الكنيسة: الواحد جسد اؼبسيح
إ٘ب : ىذا ما يقولو الربٌ ": لذلك يؤكد حزقياؿ النيبٌ (. 30: 4، 14-13: 1، أؼ 3

كأعطيكم قلبان . ...سأصبعكم من بُت الشعوب كأحشدكم من األراضي اليت شتتكم فيها
: 11 حز) "...كاحدان كأجعل ُب أحشائكم ركحان جديدان كأنزع القلب اغبجرم من جسدكم

كربفظوف أحكامي كتعملوف كأمنحكم ركحي كأجعلكم تسلكوف ُب رسومي، "(. 17-19
(. 27: 36حز )" هبا

الذم لن يكوف عصر شعب  "الركح القدس"لقد تنبأ األنبياء بعهد جديد، أم عصر اؼبعٌزم 
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كلذلك تٌوجو أشعياء النيٌب إٔب الشعوب الوثنية فدعاىا . كاحد بل عصر اعبنس البشرم كلو
، عند اقًتاب اليـو الذم ييعاد فيو صبع شعب اهلل "خليقة جديدة"تصبح ىي أييان أف  إٔب
(. 17-16: 45أنظر أش )ديد اِب

أكرشليم "ك "مدينة اهلل اغبيٌ "ك "جبل صهيوف"الكنيسة ىي أف  يقوؿ بولس الرسوؿ
ؾبد  أٌما يوحنا اغببيب فَتاىا تنحدر من السماء متسربلة بكامل(. 22: 12عب) "السماكية

كيستعمل أنبياء العهد القدٙب الصورة نفسها ليعلنوا (. اْب ...، 10: 22، 12: 3رؤ )اهلل 
جبل بيت الرب أف  كيكوف ُب آخر األياـ": كصبعها سائر الشعوب كاألمم. ؾبد الكنيسة

: لوفأمم كثَتة كيوٌ  كتنطلق. يوٌطد ُب رأس اعبباؿ كيرتفع فوؽ التبلؿ، كذبرم إليو الشعوب
نصعد إٔب جبل الرٌب كبيت إلو يعقوب، كىو يعٌلمنا طرقو فنسلك ُب سبيلو، ألف ىٌلموا 

كوبكم بُت الشعوب الكثَتة كيقيي . الشريعة زبرج من صهيوف، ككلمة الرٌب من أكرشليم
لؤلمم القويٌة إٔب األبد، فيحٌولوف سيوفهم سككان كأسنتهم مناجل، فبل ترفع أمة سيفان كال 

ميخا ) "فيملك الرٌب عليهم ُب جبل صهيوف من اآلف كأب األبد ...يتعٌلموف اغبرب من بعد
4 :1-7 .)

ىذه الوحدة، أم ؿببة اؼبؤمنُت بعيهم بعيان، كالفرح كاالبتهاج حبدث اػببلص، يصفها 
نقٌية ليدعوا صبيعهم  ةحينيذ أجعل للشعوب شف": فيقوؿ النيب صفنيا. أنبياء العهد القدٙب

عرب أهنار اغببشة يأٌب اؼبتيٌرعوف إٌٕب، بنو شتاٌب،  من. كاحدةباسم الرٌب كليعبدكه بكتف 
كهتللي بكل قلبك يا  افرحي. ترمٌبي يا ابنة صهيوف"(. 10-9: 3صفنيا ) "فيقرٌبوف ٕب تقدمة

الرٌب ُب كسطك فبل ترين شران من . ابنة أكرشليم، ألف الرٌب ألغى قياءؾ كأقصى عدٌكؾ
ار فهو ىبٌلصك كييسر بك فرحان كهبٌددؾ دبحبتو ُب كسطك الرٌب إؽبك اعببٌ أف ... بعد

(. 17-14: 3صفنيا ) "كيبتهج بك بًتنيم
 "لنا عنده مقامان  كقبعل إليوفنجيء ": سبب فرح الشعب اعبديد ىو حيور الرٌب ُب كسطو

رمبٌي كافرحي يا بنت : يقوؿ الربٌ ": زخريا أييان  كىذه اغبقيقة يعلنها النيبٌ (. 23: 14يو )
فتتصل أمم كثَتة بالرٌب ُب ذلك اليـو كيكونوف ٕب . أنذا آٌب كأسكن ُب كسطكصهيوف فها 

فتأٌب شعوب كثَتة كأمم قويٌة اللتماس "(. 11-10: 2زخريا ) "شعبان فأسكن ُب كسطك
(. 22: 8زخريا ) "رٌب اعبنود ُب أكرشليم كاستعطاؼ كجو الربٌ 
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ألنو من مشرؽ الشمس إٔب : كدقاؿ رٌب اعبن": كيشَت النيب مبلخي إٔب مسكونية الكنيسة
عظيم بُت األمم، كُب كل مكاف تقٌرب الظبي تقدمة طاىرة، ألف اظبي عظيم ُب  اظبيمغرهبا 
(. 11: 1مبل ) "األمم

ٓب تلد، اندفعي  اليترمبٌي أيتها العاقر ": أٌما النيب أشعياء فيتحدث عن الكنيسة بوضوح شديد
كٌسعي . البعلذات ف بٍت اؼبستوحشة أكثر من بٍت إٙب كاصرخي أيتها اليت ٓب تتمخض، ؼفبالًت

فانك . طٌوٕب أطنابك كثٌبيت أكتادىا. ال سبسكي. موضع خبائك كلتبسط شقق مساكنك
ال زباُب فانك ال . تتبسطُت إٔب اليمُت كأب الشماؿ كيرث نسلك األمم كيعٌمر اؼبدف اػبربة

لك اـف عار أرؾ، كال تذكرمنك ال تفتيحُت ألنك ستنسُت خزم صبافإ زبجلي زبزين، كال
اعبنود ييدعى، كفاديك ىو القدكس الذم ييدعى إلو  ألف بعلك ىو صانعك، كربٌ . من بعد

. الرٌب كامرأة مهجورة مكركبة الركح ككزكجة الصبا إذا اسًتذلت كقد دعاؾً . األرض كلها
 ُب ثورة غيب حجبت كجهي عنك غبظة، كبرضبة. ىىجرتًك ىنيهة كدبراحم عظيمة أضمك

(. 10-1: 54أش ) "أٌما رأفيت فبل تزكؿ عنك، كعهد سبلمي ال يتزعزع.. ...أبدية أرضبك
كمن ؽبا "بطريقة طبيعية  "تلد"اليت ال  "أكرشليم العلوية"ىو شعب اهلل اعبديد، أم  "العاقر"

صى  أكالدىاكلذا يكوف . ، بل حبسب مواعد اهلل"رجل ، (31-21: 4غبل )صباىَت ال ربي
، 17ك 16ك 7: 3غبل)اإليباف باؼبسيح  أبناء، ىم "أكالد سارة العاقر"اىيم، ألف أكالد إبر

. جنسهمأك  بصرؼ النظر عن أصلهم( 8-6: 9رك
كأبعث ناجُت منهم إٔب األمم، إٔب ترشيش ": كؽبذا يعلن اهلل البشارة لؤلمم بلساف الرسل

يركا ؾبدم، فينادكف كفوؿ كلود كتوبل كياكاف كاعبزائر البعيدة الذين ٓب يسمعوا عٍت كٓب 
-19: 66أش ) "دبجدم بُت األمم، كيأتوف جبميع إخوتكم من صبيع األمم تقدمة للربٌ 

20 .)
 

( 19: 2ىوشج ) "لنفسي إلى األبد وأخطبكِ " – ب
كلذا . اتصاؿ اهلل بشعبو شبيو باتصاؿ احملبة بُت زكجُتأف  أشعياء السابقة نبوءةيبدك من 

: 24، يشوع 15: 6، 9: 5، تث 5: 20خر ) "غيور"أنو ييوصىف اهلل ُب العهد القدٙب ب
: 2قياة )، أٌما عدـ إيباف شعب اهلل فيوصف بالزٗب كالعهر (...اْب، 25: 39، حز 19
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، ىوشع 31: 16، 9: 6، حز 13ك 9ك 1: 3، إـر 11: 21، أخبار األياـ الثا٘ب 17
 شعبو، كهبعلها كلكي يوضح اهلل عبلقة اغبب القائمة بينو كبُت(. 7: 1، ميخا 11: 4

 كثيقة كذات حرمة فانو وبٌث شعبو، ُب زمن سبٌرده كعصيانو، على الرجوع إليو، كيوصي ىوشع
لكن اهلل يبٌشر . ترمز إٔب حالة الشعب العاصي اغبقيقة( 2: 1ىو )زانية  امرأةيٌتخذ لو أف 

بو اؼبتمٌرد، لن عبلقة اغبب بينو كبُت اؼبرأة اػبائنة، أم شعأف  ُب الوقت نفسو، بلساف نبٌيو
 لنفسي إٔب األبد، أخطبكً  خطبكً أك": تنقطع كأنو سيطٌهر شعبو كهبٌدد عبلقة اػبطبة معو

كيكوف ُب ذلك اليـو أ٘ب . كأخطبك باألمانة فتعرفُت الربٌ . بالعدؿ كاغبكم كالرأفة كاؼبراحم
 كأزرعها ٕب ُب األرض كأرحم غَت اؼبرحومة. استجيب للسموات كىي تستجيب ليزرعيل

(. 23-19: 2ىو ) "(أنت إؽبي: )أنت شعيب، كىو يقوؿ: كأقوؿ ؼبن ليس شعيب
كقد استعمل بولس الرسوؿ ىذه األقواؿ النبويٌة ليعلن كحدة الكنيسة كتكٌوهنا من اليهود كمن 

(. 26-24: 9رك )سائر األمم على السواء 
 

رأس الكنيسة وأعياؤىا  - ج
ألرض عندما مددت يديك الطاىرتُت على لقد صىنعتى أيها اؼبسيح خبلصان ُب كسط ا"

. "يا رٌب اجملد لك: كافة إليك، كىي تصرخ الصليب، فجمعت األمم
كىو (. الراىب اثنُت)كنرتل ىذا النشيد ُب الساعة السادسة من أكؿ أياـ الصـو الكبَت 

كىو ما . الكنيسة، شعب اهلل اعبديد، ذبتمع كتتوٌحد بذبيحة اؼبسيح على الصليبأف  يوضح
، كأنو مٌد (28: 20أع ) "بدمو"الكنيسة  "اقتٌت"الرٌب أف  ؤٌكده بولس الرسوؿ حُت يذكرم

(. 52: 11يو ) "اهلل أبناءليجمع مشل "يديو الطاىرتُت فوؽ الصليب 
أف  كعلينا القوؿ. لكننا ال نستطيع فصل ذبيحة الصليب عن سائر األحداث ُب حياة اؼبسيح

كموتو كقيامتو كصعوده كإرسالو الركح القدس، يعيد صبع الرٌب، بتجٌسده كحياتو على األرض 
. شعب اهلل اؼبشٌتت كيوحد كنيستو ميعيدان إليها نقاكهتا كطهارهتا األكليُت

كقد أحب ... إف اؼبسيح رأس الكنيسة اليت ىي جسده كىو ـبلصها": يقوؿ بولس الرسوؿ
كدبا يتلى من  االستحماـ اؼبسيح الكنيسة كضٌحى بنفسو من أجلها ليقٌدسها كيطٌهرىا دباء

ًنيَّة الكبلـ، كيزفها إٔب نفسو كنيسة  ال شائبة فيها كال تغٌين كال ما أشبو ذلك، بل مقٌدسة سى
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كىو أييان رأس . كاف قبل كل شيء كبو قواـ كل شيء"(. 27-23: 5أؼ ) "ببل عيب
ٌكلية ُب كل ىو البدء كبكر من قاـ من بُت األموات، لتكوف لو األ. اعبسد أم رأس الكنيسة

يصاّب كل موجود، سواء ُب األرض أف  وبٌل بو الكماؿ كلو، كبو شاءأف  فقد شاء اهلل. شيء
(. 20-17: 1كوؿ ) "كُب السموات، فهو الذم حٌقق السبلـ بدمو على الصليب

كقد . اإلنسا٘ب، كاؼبسيح نفسو رأس ىذا اغبسد -ىي جسد الرب اإلؽبي إذف فالكنيسة 
أف اؼبسيح قد أخذ جسد الكنيسة "لذىيب الفم إٔب ىذه اؼبعجزة مؤكدان أشار القديس يوحنا ا

. "كجعل من الكنيسة جسده
 الذم ىو الكنيسة ال نعٍت بو شعب اهلل كحده من دكف اؼبسيح، "جسد اؼبسيح"فإذا ذكرنا 

اؼبسيح كشعب اهلل، أم رأس : معان  االثنُتإمبا نعٍت . الرب كحده من دكف شعب اهللأك 
. ف الذين يشكلوف سائر أعيائهاالكنيسة كنح

أف يتم ُب جسده ما نقص "كيشَت بولس الرسوؿ إٔب خدمتو اػباصة موضحان أنو يرغب ُب 
كوؿ ) "صار خادمان ؽبا( بولس)من آالـ اؼبسيح ُب سبيل جسده الذم ىو الكنيسة، ألنو 

كجعلو ( يسوع)كل شيء ربت قدميو ( اهلل)ككضع ": كيييف ُب مكاف آخر(. 24: 1
: 1أفسس ) "أسان للكنيسة، كىي جسده كملء ذاؾ الذم يسع كل شيء ُب كل شيءر

22-23 .)
 
األعياء ( زرع) - د

إهنا شعب اهلل اعبديد، كُب كسع سائر البشر . ليس ُب كنيسة اؼبسيح امتياز لشعب معٌُت 
كأف  "يتقٌبلوا اؼبسيح"أف  كيكفيهم. إليو، مهما كاف اعبنس الذم يتحدركف منو االنتماء
اعبسد كاحد كلو أف  كماؼ"(. 7-6: 2كوؿ ) "متأصلُت فيو كمؤسَّسُت عليو"يعيشوا 

. أعياء كثَتة، كأف أعياء اعبسد كلها على كثرهتا ليست إالٌ جسدان كاحدان فكذلك اؼبسيح
فإننا قبلنا اؼبعمودية صبيعان ُب ركح كاحد لنكوف جسدان كاحدان، أيهودان كٌنا أـ يونانيُت، عبيدان 

كو 1) "دان بل صبلة أعياءحفليس اعبسد عيوان كا. اران، كإنٌا ارتوينا من ركح كاحدأـ أحر
(. 11: 3، كوؿ 6-4: 4، أؼ 28: 3، انظر غبل 12-14: 12

انبعاث من "يتحٌدث بولس الرسوؿ عن إدخاؿ البشر صبيعهم ُب الكنيسة، كيصفو بأنو 



الشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية األرثوذكسية  زاد 
 http://www.orthodoxonline.org  األب أنطونيوس آليفيزوبولوس

 

 88صفحة  2010 -عيد العنصرة  -أونالين أرثوذكس 
 

كنة برٌية فزرعت ُب صبلة ككنت أنت زيت": لئلنساف "زرع طبيعي"ك (15: 11رك ) "اؼبوت
رك ) "(أم ُب جسد اؼبسيح)الفركع الباقية من الزيتونة لتصبح شريكان ؽبا ُب خصب أصلها 

هبعل الكنيسة شريكان ُب أصل الزيتونة كخصبها، أم شريكان ُب  "الزرع"كىذا (. 17: 11
. حياة اؼبسيح الغنٌية

لكنيسة، يبقى اإلنساف ُب اعبذر ُب جسد اؼبسيح كالوالدة اعبديدة داخل ا "الزرع"كبغَت 
أف  كلذا يؤٌكد الرسوؿ بولس. القدٙب كيكوف غَت ـبٌلص، بل مستمران ُب فبلكة الفساد كاؼبوت

من ": كيييف يوحنا الرسوؿ(. 3: 3كوؿ) "مع اؼبسيح ُب اهلل ذببةاؼبح"اغبياة اغبقيقية ىي 
، 12: 5يو  1) "لو اغبياةمن ٓب يكن لو ابن اهلل ٓب تكن . كاف لو االبن كانت لو اغبياة

(. 2: 1يو  1، 16: 14، 25: 11أنظر يو 
 

الكنيسة خالصنا  - ه
الكنيسة ليست منٌظمة بل بنياف حٌي، كليست ىيية أف  ما ذكرناه سابقان يساعد على إدراؾ

. اإلنسا٘ب، جسد ربٌنا اؼبتألٌو الناىض-إهنا اعبسد اإلؽبي. بل جسد
كىي توٌحد اؼبسيح مع . حياة اهلل ُب اإلنساف كُب العآب كلوإنسا٘ب، إهنا -الكنيسة بنياف إؽبي

، "أيهودان كانوا أـ يونانيُت" "جسدان كاحدان "كصاركا  "بركح كاحد"صبيع البشر الذين تعمَّدكا 
(. 13-12كو  1) "من ركح كاحد"، ألهنم قد ارتوكا صبيعان "عبيدان أـ أحراران "

مع اؼبسيح، ىو الذم وبملو ؾبٌددان إٔب  "حدان جسدان كا"كىذا اغبدث الذم هبعل اإلنساف 
 كىو سبب إيباننا(. 23-22: 17يو )كار اهلل اؼبثٌلث األقانيم، كيشركو ُب اغبياة اإلؽبية ج

أف  الكنيسة ليست آلة بسيطة تتم فيها هتيية خبلص اإلنساف، بل ىي أظبى كثَتان منأف 
. تكوف على ىذا الشكل، إهٌنا ىي نفسها خبلص اإلنساف

 اهلل أبناءكصبع مشل (. 52: 11يو ) "اهلل أبناءليجمع مشل "لقد صار اؼبسيح إنسانان كذيبح 
 كؽبذا السبب قلنا. ليس حدثان ثانويان، بل ىو حدث اػببلص عينو "ُب اؼبسيح" -اؼبشٌتتُت-

لِّص كحسب، بل ىي اػببلص ذاتوأف  كىذا القوؿ ىاـ جدان ألجل حياتنا . الكنيسة ال زبي
يٌدعي أك أف  يكوف مسيحٌيان،أف  أحدان ال يستطيعأف  ندرؾأف  كينبغي. كخبلصنا اؼبسيحٌية

عن جسد اؼبسيح، الذم ىو شركة مع  باالستقبلؿ، أم "بنفسو"ك أنو مسيحٌي، دبفرده
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كبكلمة أخرل، فإف خبلص اإلنساف ليس نتيجة الجتهاده (. 28-12: 12كو 1) اإلخوة
. لكنيسة كحياتو فيهاإٔب ا انتمائوعن  باالستقبلؿالشخصي، 

يدرس أف  كال يكفيو أييان . يؤمن اإلنساف باهلل كيثق بوجوده، حىت ىبلصأف  ال يكفي
على سائر الشرائع أك  الكتاب اؼبقدس كأف يبدم ُب حياتو طاعة لو، كأف وبافظ على الشرؼ

تيجة ألمر يكن ف إذا ٓبفهذا كلو، . كأف يطبِّق تعاليم اؼبسيح األخبلقية تطبيقان حرفيان . اؼبناقبية
تعٍت اندماجان  "اؼبسيحٌية"فػ . ىبلِّصوأف  أساسي آخر، ال هبعل اإلنساف مسيحٌيان، كال يبكن

ُب جسد اؼبسيح، كمسانبة كاشًتاكان ُب حياة اعبماعة اؼبسيحية، كارتباطان بُت اؼبؤمنُت، هبدؼ 
كم كل حجر الزاكية ىو اؼبسيح يسوع نف( فيكوف)البناء على الرسل كاألنبياء " سو، ألف بو وبي

بنياف كيرتفع ليكوف ىيكبلن مقدسان ُب الرٌب، كبو أنتم أييان تبنوف معان لتصَتكا مسكنان هلل ُب 
(. 22-20: 2أؼ ) "الركح

: 2أؼ ) "أىل بيت اهللكمن كطن القٌديسُت  أبناءمن " تكوفأف  أف تكوف مسيحٌيان يعٍت
رَّد الذم ال تأثَت لو ُب اغبياة اليومية، يباف اؼبجفبل يكفي اإل. ، كمنتميان إٔب صباعة اإلخوة(19

. كال يكلِّف شييان 
، يعٍت جهادان كمعركة "أىل بيت اهلل"كفردان من  "كطن القٌديسُت أبناء"كأف يكوف اؼبرء ابنان من 

بناء يهُت األأف  أم شيء يبكنأك  مستمرٌة بغية احملافظة على نفسو خالية من األىواء
اد مع نعمة ربٌنا يسوع اؼبسيح كؿببة اهلل اآلب أف   أييان كيعٍت. كلهم خوةكاأل يبقى ُب اربِّ

. "ليكوف ىيكبلن مقٌدسان ُب الربٌ "كشركة الركح القدس حىت يرتفع 
 
مّتحدون باسم المسيح  - و

اػباصة  "الدينية"ال تتألف كنيسة اؼبسيح من أفراد مستقلُت، وبيا كل كاحد منهم حياتو 
فشعب اهلل ييٌم جسد الكنيسة كاؼبسيح الذم ىو رأس ىذا . خوةمستقبلن عن صباعة اإل

افظ على الوحدة مع الرب كمع اإلخوة أف  كحىت يكوف شبة كنيسة موحدة هبب. اعبسد وبي
. أييان، فهذا ىو الشرط الرئيسي كاعبوىرم لوجودىا

نسٌية عبماعة ما ال تتوقف باليركرة على عدد ؾالصفة اؿأف  نعلم كذلك،أف  كينبغي
. ألعياء اغباضرين، بل ىي كقف، بصورة أساسية، على حيور اؼبسيح ُب ىذه اعبماعةا
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ثبلثة ُب مكاف ما، إذا كاف اجتماعهم باسم أك  كحيور الرب وبصل حىت لو اجتمع اثناف
كاف  تيسٌمى أية صباعة كنسية إالٌ إذاأف  كبكبلـ آخر ال يبكن(. 20: 18مىت )اؼبسيح 

لذلك سارع بولس الرسوؿ بالكتابة إٔب أىل . عب اهللىدفها الوحدة، ال انشقاؽ ش
 "أهنم، إذا اجتمعت كنيستهم، يتفرقوف فرقان "كورنثوس، ككاف مهتمان خببلصهم، ؼبٌا بلغو 

أك  أبػُّليسٍ أك  كٓب يقتصر حكم بولس على أكليك الذين اختاركه ىو(. 18: 11كو 1)
تكوف أف  ـ من أتباع اؼبسيح، دكفبطرس زعماء دينيُت ؽبم، بل تعٌداىم إٔب من يٌدعوف أنو

لذلك طرح عليهم سؤالو (. 12: 1كو  1)فيهم احملبة كركح الوحدة مع اإلخوة اآلخرين 
(. 13: 1كو  1) (ألعلَّ اؼبسيح قد انقسم؟: )الشهَت

كلذا فإف . ال يستطيع احد االٌدعاء أنو للمسيح، إذا ٓب يكن ُب الوقت نفسو مع إخوة اؼبسيح
. دع ىي أكرب اعبرائم اليت يبكن اقًتافها ضد الكنيسةاالنشقاقات كالب

. عندما نتحٌدث عن كنيسة مسيحٌية، ككنيسة كورنثوس مثبلن، فإننا ال نقصد منظمة بشريٌة
اغباصل بُت اإلنساف كجسد اؼبسيح الناىض  مسيحٌية ىي نتيجة االرباد األسرارفاعبماعة آب

ا تلك اعبماعة اليت كرَّسها اهلل نفسو كاليت نيسة كلها، أم أنوؾالذم ىو رأس اؿاؼبتألٌو، 
(. 6-4: 4، أؼ 16: 10، 14-12: 12كو1) تتحقق أسراريان باؼبعمودية كاإلفخارستيا

 
الجماعة المسيحية األولى  - ز

الذين دعاىم  "عشر ثٍتاإل"مسيحٌية ىي تلك اليت أقامها اؼبسيح نفسو باختياره  صباعةأٌكؿ 
: 9لو ) "ٍب أرسلهم ليعلنوا ملكوت اهلل ....قدرة كسلطانان "ـ ، كأعطاه(13: 6لو ) "رسبلن "
ُب كل  اإلقبيلينشركا أف  كأكصاىم، بعد قيامتو،(. 7: 6، مر 5: 10، أنظر مىت 1-2

-19: 66، أنظر أش 15: 16، مر 19: 18مىت )األمم كأف يعمِّدكا كل من يؤمن بو 
سَتسل إليهم ما كعدىم بو "حدث اػببلص، ٍب أٌكد أنو  "أنتم شهود"كقاؿ ؽبم (. 21

-48: 24لو ) "تنزؿ عليهم القوة من العلىأف  للمكوث ُب اؼبدينة إٔب "كدعاىم"اآلب 
لكن سينزؿ عليكم الركح القدس، فتتلقوف ": ٍب جٌدد الرب ىذا الوعد قبيل الصعود(. 49

أع ) "ألرضكاليهودية كلها كالسامرة حىت أقاصي ا أكرشليممنو القدرة كتكونوف ٕب شهودان ُب 
ُب ذلك ( الكنيسة إٔب)فانيم "كبدأ الرسل عملهم الفعلي يـو العنصرة بالذات (. 8: 1
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كىكذا تكٌونت اعبماعة اؼبسيحٌية األكٔب ُب (. 41: 2أع ) "اليـو زىاء ثبلثة آالؼ نفس
. أكرشليم

شركة مع يقوؿ الكتاب اؼبقدس إهنم سبٌيزكا باؿ فما ىي الصفة اليت مٌيزت اؼبسيحيُت األٌكلُت؟
أع ) "ككانوا يتابعوف تعليم الرسل، كاغبياة اؼبشًتكة، ككسر اػببز كالصبلة": الرسل االثٍت عشر

ُب كصف مظاىر الشركة األخوية بُت ( 47-43: 2)ٍب يسهب كتاب األعماؿ (. 42: 2
. ىذه الشركة الرسولية ىي الصفة الرئيسية عبماعة أكرشليمأف  اؼبسيحيُت األكلُت فبٌا يؤٌكد

 
اماعة منظورة  - ح

كنيسة غَت منظورة، بل كانت صباعة منظورة  أكرشليماليت تأٌسست ُب  األكٔبٓب تكن الكنيسة 
 باالجتماعؿبٌددة، تعيش حياة الشركة كتسعى إٔب فبارسة فيائل اؼبسيح اؼبقٌدسة، كقد سبٌيزت 

عة احملٌددة فمن انيٌم إٔب ىذه اعبما(. 7: 20أع ) "كسر اػببز"ُب أياـ اآلحاد من أجل 
أٌما من زبٌلف عنها، . كشارؾ ُب االجتماعات اؼبسيحٌية، ديعي مسيحيان، ككاف كذلك بالفعل

. فلم يكن مسيحٌيان 
القياـ دبهمات معٌينة  إليهمكل كككاف ُب ىذه الكنيسة، إٔب جانب الرسل، أشخاص آخركف أي 

: 5تيمو  1، 1: 1 فيلييب)كمسؤكليات ؿبٌددة، كىؤالء ىم الشيوخ كاألساقفة كالشمامسة 
أقامها الركح القدس ال البشر ( ىَتارخيا)، أم أنو كاف شبة مراتبٌية (اْب. .28: 20، أع 17

كانت منظورة كؿبٌددة ىو  األكٔبالكنيسة أف  كلعٌل أكثر ما يدؿ على(. 28: 20أع )
يٌة سبت بإؽباـ اجملمع الرسوٕب الذم ازٌبذ قرارات كاضحة فقبلها اعبميع كاعتربكا أهنا قرارات كنس

عمود "لقد كاف ىذا اجملمع لساف الكنيسة اليت ىي (. 29-22: 15أع )من الركح القدس 
(. 15: 3تيمو  1) "اغبق كقاعدتو

كانت الكنيسة منظورة كؿبٌددة إٔب درجة أهنا ضٌمت بُت أعيائها اؼبرضى كاألموات  
 مرضهم ، حىت إذا استمركا ُب(11-1: 5كو  1، 12، يهوذا 47ك 30: 13مىت)

(. 23يهوذا )كغفلتهم يكونوف مرفوضُت 
 

استمرارية الكنيسة  - ط
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ال تقتصر الكنيسة الرسولية على عصر الرسل، بل ىي حدث مستمر عرب العصور، كستبقى 
: 14يو ) "األبد إٔب"فالركح القدس اؼبعٌزم يبقى ُب الكنيسة . كذلك حىت ؾبيء الربٌ 

طواؿ "الذم يبقى معها  "رأس الكنيسة"سيح، ، كيهدم البشر إٔب اغبق، أم إٔب آب(16
لذلك تظهر الكنيسة كحدة ُب التعليم كاغبياة (. 20: 28مىت ) "الدىر انقياءاألياـ إٔب 

أف  كىذا أمر أساسي هبب(. 18: 16مىت )كالتنظيم عرب العصور كلها كتبقى قويٌة كفريدة 
بكنيسة عَت مرئية، كال عبلقة ؽبا نشٌدد عليو بصورة خاصة، ألف شبة أناسان يشٌككوف كيؤمنوف 

. بالعصر الرسوٕب
، كحيور (8: 1أع ) "شهودان للمسيح حىت أقاصي األرض"كلكن اختيار الرسل ليكونوا 

الكنيسة أف  ، كالتيٌقن(16: 14، يو 20: 28مىت ) "ركانقياء الده إٔب"الركح القدس 
، ألهنا (18: 16مىت ) "عبحيمكلن تقول عليها أبواب ا"اؼبوافقة ؼبشيية اؼبسيح لن تتزعزع 

استمرارية الكنيسة ُب اإليباف كالنظاـ أف  ، تدؿ كلها على(15: 3تيمو  1) "قاعدة اغبق"
. كاغبياة ىي اؼبشيية الثابتة للمسيح كرسلو

ُب إيباهنا كتنظيمها كحياهتا،  "انقطاعات"أك  "ثغرات"إذف تعرؼ الكنيسة أف  ال يبكن
الرسل  "خدمة"فػ  ..ة الرسولية ُب ىذه األمور الثبلث ُب آففصفتها األساسية ىي استمرارم

 "رئاسة"أف  كقد تنٌبأ العهد القدٙب. تستمرأف  مثبلن، ليست ـبتٌصة بالعصر الرسوٕب بل هبب
أع )بدالن منو  متٌيا ، كلذا رأينا الرسل ىبتاركف(8: 108مز ) "آخر"يهوذا اػبائن سيأخذىا 

1 :26 .)
مور كتقيم كهنة لقد تركتك ُب كريت لتتم فيها تنظيم األ": تيطسكيكتب بولس الرسوؿ إٔب 
طريقة تعيينهم تتٌم أف  كيذكر ُب مكاف آخر(. 9-6: 1تيطس ) "ُب كل بلدة كما أكصيتك

ال يعجِّل ُب "كلكنو ينبو تيموثاكس إٔب أف  ،(14: 4تيمو  1)بوضع األيادم أم الرسامة 
. التأٌكد من استحقاقو الرسامة أم قبل( 22: 5تيمو  1)" كضع يده على أحد

 
تجّلي الكنيسة الكامل  - ي

، 5: 1أع )لقد ًٌب تأسيس الكنيسة بالفعل يـو العنصرة، حُت عيمِّد الرسل بالركح القدس 
، كشعركا برباط احملبة كالشركة مع اؼبسيح كمع إخوهتم، فراحوا يكرزكف علنان، كدكف (4: 2
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اعتمد زىاء ثبلثة آالؼ إنساف أف  نت النتيجة، فكا"ُب اؼبسيح"خوؼ، ببشارة اػببلص 
(. 41: 2أع )كانيٌموا إٔب الكنيسة 

ذبٌلي الكنيسة الكامل سيكوف ُب اليـو األخَت ُب أكرشليم السماكية، حُت يأٌب خنت أف  إالٌ 
عريس الكنيسة، فيكتشف شعب اهلل ؾبٌددان كحدة الكنيسة الكاملة كشركتها التامة مع ، البيعة

ألف الرٌب القدير كاغبمل نبا "كحينذاؾ لن يكوف شبة حاجة إٔب ىياكل . ث األقانيماهلل اؼبثلٌ 
ُب غٌت عن ضياء الشمس كالقمر، ألف ؾبد اهلل "، كستكوف (22: 21رؤ ) "ىيكلها
(. 27-9: 21رؤ ) "أضاءىا

 
الكنيسة الحقيقية  - ك

؟ كاعبوابأين توجد الكنيسة الرس: بعد الذم ذكرناه آنفان، شبة سؤاؿ يطرح نفسو أف  كلية اليـو
الكنيسة اغبقيقية موجودة حيث تستمر اػبدمة الرسولية اؽبادفة إٔب إدخاؿ البشر ُب جسد 

ًـت التنظيم الرسوٕب كتيعاش اغبياة الرسولية ـ التعليم الرسوٕب كوبي . اؼبسيح، كحيث يقدِّ
ٕب، أم عن العصر الرسو "انقطاعات"ك "ثغرات"تكوف الكنيسة الرسولية حيث ال توجد 

حيث يقيم األسقف، اؼبرتبط باػببلفة كالسلطة الرسوليتُت، اػبدمة اإلؽبية كسٌر الشكر، 
. "جسد كاحد كدـ كاحد"كيشًتؾ اؼبؤمنوف، أعياء جسد اؼبسيح، ُب 

 
خطر البدع  - ل

من يبتعد عن الكنيسة األرثوذكسية أم عن اجتماعات كنيستنا الليتورجية، أف  كىكذا يٌتيح
كقد ذكر الكتاب اؼبقدس أكليك . اإلؽبي، يتعٌرض ػبطر فقداف خبلصو كخاصة القداس
خرجوا من ": األرثوذكسية، بسبب ذبمعاهتم اؽبرطوقية، فقاؿ االجتماعاتالذين يهجركف 

 "يتيح أهنم ليسوا كلهم مٌناأف  كلكن ال بدٌ . لو كانوا مٌنا لظلوا معنا. عندنا كٓب يكونوا مٌنا
(. 19: 2يو  1)

ربذركا الذين يثَتكف الشقاؽ أف  كأناشدكم، أيها اإلخوة": تاب اؼبقدس أييان كيوصينا الك
ابتعدكا عنهم، فإف أمثاؿ أكليك ال . كيعبثوف فسادان خبركجهم على التعليم الذم أخذسبوه

رك ) "يعملوف للمسيح ربٌنا، بل لبطوهنم، كييٌلوف القلوب السليمة دبعسوؿ كبلمهم كسبلقهم
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(. 4-3: 4مو ٌب 2، أنظر 17-18: 16
كم الركح القدس قٌوامُت عليو لًتعوا ؿطيع الذم جعؽفخذكا اغبذر ألنفسكم كعبميع اؿ"

كأنا أعلم أنو سيدخل فيكم بعد رحيلي ذئاب خاطفة ال . بدمو اكنيسة اهلل اليت اكتسبو
تبقي على القطيع، كيقـو من بينكم أنفسكم أناس ينطقوف باليبلؿ ليقتادكا بو التبلميذ ُب 

(. 31-28: 20أع ) "...ـ، فتنبهواأثره
 
 االاتماعاتادرسوا وواظبوا على  - م

، مظهران ةاإلفخارسيت االجتماعاتيواظبوا على أف  وبٌث القديس إغناطيوس مسيحيي أفسس
ككاظبوا على إذف ادرسوا ": ما إلقامة سٌر الشكر اإلؽبي من أنبية عظيمة ُب اػببلص

ألنكم دبواظبتكم عليها، ذبرِّدكف الشيطاف من . ر اهلل كسبجيدهؾاجتماعاتكم من أجل ش
. "فساده باتفاقكم على اإليباف قواه، كينحلٌ 

كلذا يشكِّل . أم كحدة اؼبؤمنُت داخل الكنيسة تبلشي كل دسائس الشيطاف "اتفاؽ اإليباف"
أف  كيصف القديس إغناطيوس ىذا الفتور فيقوؿ. فتور عبلقة اؼبسيحي بالكنيسة خطران عليو

كحدة الكنيسة  أم بعيدان عن اؼبذبح اؼبقٌدس الذم ىو ؿبور "خارج اؼبذبح"يكوف صاحبو 
ـر من جسد الربٌ . ال ييٌللكم أحد": كمركزىا فإذا كاف . فمن ٓب يكن داخل اؼبذبح وبي

شخصُت فاعلية كبَتة، فكم باألحرل تكوف فاعلية صبلة األسقف أك  لصبلة شخص
اؼبشًتؾ، فإنو يتصٌرؼ بأنانية، كيكوف قد حكم  ماعاالجتمن ال يأٌب إٔب  كؾبموع الكنيسة؟

إذف ، فلننتبو (5: 5بط  1، 34: 3أمثاؿ )اهلل يقاـك اؼبتٌكربين أف  :على نفسو، فقد كيتب
. "أالٌ نقاـك األسقف، لكي نكوف خاضعُت هلل

ُب حياة الكنيسة، كيرفض اإلرباد باألسقف الذم يعرٌب عن كحدة  االشًتاؾمن يبتنع عن 
، كلو بدا لو أهنا على اسم "أغذية غريبة" ػة كسط اغبياة الليتورجية، فإنو يتغذل بالكنيس
. من ركح الكتاب اؼبقدسأك  اؼبسيح

أسألكم ": كىكذا يكتب القديس إغناطيوس نفسو إٔب مسيحيي ترإب ُب ليديا، قائبلن 
ده، تستعملوا الغذاء اؼبسيحي كحأف  كأرجوكم إذف، ليس أنا بل ؿببة يسوع اؼبسيح،

فثمة أناس يبزجوف يسوع اؼبسيح بيبلالهتم . كتتحاشوا الغذاء الغريب، الذم ىو البدع
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الذين يقٌدموف السٌم اؼبميت  أكليكفمثلهم مثل . الشخصٌية، كيرغبوف ُب إظهار جدارهتا
احًتسوا من ىؤالء . كالعسل، كمن ال يعرفو يتناكلو بفرح كبو يشرب اؼبوت فبزكجان باػبمر

باألنانية، كحينيذ تبقوف مبلصقُت  االنتفاخًب عن دال يبكنكم ذلك إالٌ إذا ابتعك. الناس إذف
أٌما . من يلبث داخل اؼبذبح، يكوف نظيفان كتقٌيان . هلل كيسوع اؼبسيح كاألسقف ككصايا الرسل

الذم يبقى خارج اؼبذبح، فينشط كيعمل مستقبلن عن األسقف كالكهنة كالشمامسة، فإف 
. "ضمَته ال يكوف نقٌيان 
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الفصل الثالث عشر 
 22 الوديعة المقدسة للكنيسة

 
حاملو الوديعة الحقيقيون -أ

اليت ائتيمن عليها،  "الوديعة"ييذىكِّر بولس الرسوؿ تيموثاكس بوجوب احملافظة التامة على 
احفظ الوديعة ": كيقوؿ لو(. 20: 6تيم  1)كاجتناب كبلـ اؽبراطقة الفاسد كاؼبتلبس بالبدع 

، أم الوديعة الكريبة اليت أكدعها اهلل (14: 1تيم  2) "ح القدس الذم حٌل فينابعوف الرك
يتعرَّض  "لوديعة"كىو يعترب ىذا األمر أساسيان جدان، لذلك يييف انو من دكف ىذه . فيو

(. 21: 6تيم  1) "وبيد عن اإليباف"اإلنساف ألف 
دان يبكن حفظو ُب كتاب حقيقة اػببلص باؼبسيح ليست حرفان جاـأف  نرل ُب ىذه النصوص

إهنا كنز أعطاه الرب للرسل حىت يكوف ارٌبادىم اليمانة األكيدة المتبلكهم . من الكتب
كقد نقل الرسل ىذا الكنز إٔب األساقفة ليكمِّلوا الرسالة، ُب ارٌبادىم . الصْبحقيقة ا

(. 13: 16، 26: 5، 16: 14يو )جسد اؼبسيح، حيث يعمل الركح القدس -بالكنيسة
أع )ُب الكنيسة  ـ بذلك ال يعرٌبكف عن رأيهم اػباص، بل عن مشيية الركح القدس اغباؿٌ كه

(. 8-1: 81، أنظر مز 13: 16، يو 28: 15
ُب العبلقة العيويٌة  إالتتحقق أف  اغبقيقة اػببلصٌية باؼبسيح ال يبكنأف  كىكذا يظهر

أك  نعٍت الكنيسة بأكملها،كعندما نتحدث عن العبلقة العيويٌة بالكنيسة، إمبا . بالكنيسة
. "مع صبيع القديسُت"كما تذكر كتبنا الليتورجية الشركة 

اليت ربدث عنها الرسوؿ ليست كتابان، بل ىي نتيجة اغبيور اؼبستمر للركح القدس  "الوديعة"
للقٌديسُت، كال  "الوديعة"كقد أيعطيت ىذه (. 15: 3تيم 1)الذم يقود إٔب اغبقيقة الشاملة 

(. 3يهوذا ) "القديسُت"وبصل عليها إالٌ من يكوف ُب شركة مع أف  يستطيع
. أٌما الذين خرجوا على ىذه الشركة فهم أناس جاحدكف كأصحاب بدع كال يبتلكوف اغبقيقة

لكي وبيهم "كىذا ما يشهد لو يهوذا ُب رسالتو، إذ يذكر أنو قد اضطر إٔب كتابة الرسالة 
                                                 

)  1984لألب اورج فلورفسكي ، ترامة األب ميشال نجم ، منشورات النور ، ( الكتاب المقدس والكنيسة والتقليد : )رااج أيياً  -22
 (. الناشر 
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 إليكمإٔب القٌديسُت مرٌة كاحدة، ألنو قد تسلل على اعبهاد ُب سبيل اإليباف الذم سيلم 
(. 4-3يهوذا ) "....أناس

يرتوم من خارج ركح اهلل الفاعل ُب الكنيسة، كبعيدان عن حياة أف  ال يستطيع اإلنساف
ينبوع ماء "اللذين يصَتاف  (5: 3يو ) "اؼباء كالركح"القديسُت ألنو يكوف قد ابتعد عن 

ييفهم باستقامة خارج أف  فالكتاب اؼبقٌدس نفسو ال يبكن(. 14: 4يو ) "يتفٌجر حياة أبدية
(. 16: 3بط  2)الكنيسة، ألنو حينيذ لن يقود إٔب اػببلص بل إٔب اؽببلؾ كاليياع 

 
عالقة الرّب بالكتاب المقّدس  - ب

لكنو ذبٌسد كعٌلم كصيلب كمات ك. أم كتاب آخرأك  ٓب يأًت اؼبسيح ليكتب الكتاب اؼبقدس
عمل خبلص اإلنساف ُب الكنيسة اليت ىي جسده اإلؽبي اؼبتأنس ذاتو، ٍب  ٍب قاـ، فأكمل

يذىبوا إٔب األمم أف  صعد إٔب السموات كأرسل الركح القدس يـو العنصرة، كأكصى تبلميذه
كافة، ليدعوا البشر إٔب اإليباف كيعمِّدكىم حىت يصَتكا أعياء ُب الكنيسة، مؤٌكدان ؽبم أنو 

سيبقى معهم "أف اؼبعٌزم ك، (20: 28مىت) "إٔب انقياء الدىر ـطواؿ األيا"سيكوف معهم 
أم إٔب ( 26: 15، 26: 14يو) ليقودىم إٔب اؼبسيح نفسو( 16: 14م) "إٔب األبد

(. 16:13يو) اغبقيقة بكاملها
اؼبسيح قد ألغى نواميس العهد القدٙب كأنبياءه، فهو قد أشار مراران إٔب أف  كلكن ىذا ال يعٍت

(. 39-38: 5، يو 21: 4لو )سبَّت كربققت ُب شخصو  إهناان أقواؽبم مؤٌكد
، فاف أنبٌية الكتاب اؼبقدس اغبقيقية ال تكمن ُب حرفو، بل ُب الركح الذم أخرلكبكلمة 

يي ذلك اغبرؼ  كيقود إٔب معرفة االبن كأب االرباد الشخصي بو داخل ( 6: 3كو  2)وبي
. الكنيسة

قٌدسة آب األسفارفالعهد القدٙب ييٌم . قدس كلوشخص يسوع اؼبسيح ىو ؿبور الكتاب آب
اليت كيتبت قبل ذبٌسده، كىي تسرد قصة خلق العآب كاإلنساف، ٍب سقوط اإلنساف، كاختيار 

شعبان هلل، كاػببلص من عبودية مصر، كعهد اهلل على جبل سيناء، كإرساؿ األنبياء،  إسرائيل
. سكندر الكبَت كخلفائوكالعودة من األسر حىت عهد اإلكالسيب إٔب بابل، 

كىذه األحداث التارىبية اليت جرت ُب العهد القدٙب تتمحور كلها حوؿ كعد اهلل بإرساؿ 
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ُب العهد القدٙب يتكٌلم اهلل اؼبثلث . كصبع مشل شعب اهلل اعبديد ُب الكنيسة "اؼبسيح"ماسٌيان 
 شِّر مسبقان بفم األنبياءباألحرل يتكٌلم اآلب بواسطة االبن ُب الركح القدس، ليبأك  األقانيم،

: كىذا ما يذكره بطرس الرسوؿ بوضوح. خبلص اإلنساف سيٌتم ُب شخص يسوع اؼبسيحأف 
عن ىذا اػببلص كاف فحص األنبياء كحبثهم، فأنبأكا بالنعمة اؼبعٌدة لكم كسعوا إٔب الكشف "

ـ اؼبسيح عن الزماف كاألحواؿ اليت دٌؿ عليها ركح اؼبسيح فيهم، حُت شهد من ذم قبل بآال
. قيامهم هبذا األمر ٓب يكن من أجلهم، بل من أجلكمأف  كما يتلوىا من اجملد، كأكحى إليهم

كقد أخربكم اآلف بذلك األمر الذين بشَّرككم بو، يؤيدىم الركح القدس اؼبرسىل من السماء، 
(. 21: 1بط  2، انظر12-1:10بط 1) "إليوينظركا أف  كاؼببلئكة يشتهوف

كاستمر معناه العميق داخل ( 1: 10عب )للعهد اعبديد  "ظبلن "القدٙب بقي العهد أف  إالٌ 
: كىذا ما أٌكده الرٌب نفسو حُت قاؿ لليهود(. 14: 3كو  2)ال ينزعو إالٌ اؼبسيح  "قناع"
كبلمو ال يستقر فيكم، ألنكم ال تصٌدقوف من "، لكن "ىو يشهد ٕب اآلب الذم أرسلٍت"

كأنتم ال . لكم فيها اغبياة األبدية، كىي تشهد ٕبأف  تتصٌفحوف الكتب، كربسبوف. أرسل
(. 39 -38: 5يو ) "تػيٍقبلوا إٌٕب لتكوف لكم اغبياةأف  تريدكف

مة معٌينة، ألف ال سبييز فيو بُت أالشعب اعبديد الذم يذكره الكتاب اؼبقدس ليس كقفان على 
ا فهم كال يبكنن(. 28: 3، غبل 13: 12كو 1، 13-12: 10رك )الشعوب كاألمم 

ؿبوره اؼباسٌيا اؼبنتظر كشعب اهلل اعبديد، كنظرنا أف  اؼبعٌت العميق للعهد القدٙب إالٌ إذا أدركنا
. اؼبسيح كالكنيسة: اؽبدؼ اؼبركزم دائمان دبنظار عبلقتو هبذا إليو

أف  كانت مؤدَّبان لنا إٔب"الشريعة، أم العهد القدٙب، أف  كيوضح بولس الرسوؿ ذلك فيقوؿ
 فإذا. ألنكم صبيعان كاحد ُب اؼبسيح يسوع)، (14: 3غبل ( )ح، فنناؿ الرٌب باإليبافيأٌب اؼبسي

(. 29-28: 3غبل ) "كنتم للمسيح فأنتم إذان نسل إبراىيم كأنتم الورثة حبسب الوعد
، أم بشخص اؼبسيح "بلساف االبن"إف اهلل ال يتكٌلم ُب العهد اعبديد بلساف األنبياء بل 

نفصل الكتاب اؼبقٌدس عن شخص اؼبسيح، كإالٌ ربٌوؿ أف  ا كبنكال يبكنن(. 2: 1عب )
الكتاب إٔب كثيقة ناموسية ذات مقاطع جافة يفسِّرىا كله حبسب طريقتو اػباصة، فنكوف قد 

. ابتعدنا عن الركح الذم وبيي كبقينا ُب اغبرؼ الذم يبيت
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مكانة الرسل  - ج
كىكذا كرزكا كعٌلموا . ا ُب حياهتمأخذ تبلميذ الرب يسوع منو رسالة ؿبدَّدة، فأكملوه

كلكنهم ٓب يبقوا . ٌسسوىاأكعٌمدكا من آمن كنٌظموا اغبياة الركحية ُب الكنائس احملٌلية اليت 
فيها بتوجيهات يبعثوهنا  فكانوا يعاعبوف اغباجات اليت تنشأ. دائمان إٔب جانب ىذه الكنائس

إٔب أشخاص أك  إٔب رؤسائهاك أ كتب موجَّهة إٌما إٔب الكنائس نفسها أك بشكل رسائل
عت ىذه الكتب كالرسائل فيما بعد، فتشكَّل منها العهد اعبديد. ؿبددين فيها . ٍب صبي

أصحاب األسفار كالرسائل ٓب يكتبوىا هبدؼ تأليف عهد جديد، إمبا كيتبت أف  كىذا يعٍت
أكثر أك  ُب مناسبات ؿبٌددة كهبدؼ االستجابة إٔب حاجات معيَّنة نشأت ُب كنيسة ؿبٌلية

(. اْب ....كنيسة تسالونيكي -كنيسة كورنثوس )
كلكن اؼبؤٌلفُت القٌديسُت نقلوا إٔب الكنائس اليت راسلوىا، كلمة اهلل اؼبكتوبة بإؽباـ من الركح 

ال ( 16: 3تيم  2) "الكتاب كلو من كحي اهلل"أف  كتأكيد بولس الرسوؿ على. القدس
. على الكتاب اؼبقٌدس كلو يسرم على أسفار العهد القدٙب كحدىا، بل

 
َمن يشرح الكتاب المقّدس؟  - د

الكتاب اؼبقٌدس ليس موجَّهان إٔب أفراد أف  يعرؼ كل مسيحيأف  إنو ألمر ضركرم كأساسي
كتاليان فاف تفسَت . مشتَّتُت، بل إٔب مسيحيُت مرتبطُت ُب جسد كاحد ىو جسد اؼبسيح

معٌينُت ىبتارىم الركح القدس لَتعوا الكتاب اؼبقٌدس اؼبختلفة ىو عمل أشخاص  أسفار
كما أك  يفٌسر الكتاب اؼبقٌدس دبفردهأف  ، كال يستطيع أم إنساف(28: 20أع )الكنيسة 

: 14، 13: 16يو )يشاء ىو، ألف اؼبفٌسر الوحيد لو ىو الركح القدس الذم يوٌجو الكنيسة 
(. 15: 3تيم ) "عمود اغبق كقاعدتو"كهبعلها ( 26

ب اؼبقٌدس، ُب كسط الكنيسة، كلمة اهلل األبدية اليت تبعث كذبٌدد كىكذا يبقى الكتا
الركح القدس ُب قلوب اؼبؤلفُت  ألقاهإهنا ليست كبلمان بشريان بل كبلـ من اهلل . كزبلِّص

أف  كحىت نفهم ىذا الكبلـ اإلؽبي، الذم ىو دبثابة ىٌدية عظمى من اهلل، ال بدٌ . القٌديسُت
 ، أم(12: 2كو  1) "الركح الذم من اهلل"ك (16: 2كو  1) "فكر اؼبسيح"يكوف لدينا 

وبصل ذلك أالٌ داخل الكنيسة كُب أف  كال يبكن(. 19: 6كو  1)يسكن فينا ركح اهلل أف 
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(. 28-18: 2يو  1)أحشائها 
 ؽبذا أجثو على ركبيت لآلب، فمنو كل أبٌوة ُب السماء كاألرض، كأسألو": يقوؿ بولس الرسوؿ

على مقدار سعة ؾبده ليقول فيكم اإلنساف الباطن، كأف يقيم اؼبسيح ُب يؤٌيدكم بركحو أف 
تدركوا كصبيع أف  ما تأٌصلتم ُب احملبة كأيسَّستم عليها أمكنكم إذاقلوبكم باإليباف، حىت 

القٌديسُت ما ىو العرض كالطوؿ كالعلو كالعمق، كتعرفوف ؿببة اؼبسيح اليت تفوؽ كل معرفة 
يبلغ بنا، بقوتو العاملة فينا، مبلغان أف  ذاؾ الذم يستطيع. من سعة كتتسعوا لكل ما عند اهلل

نتصوره، لو اجملد ُب الكنيسة كُب اؼبسيح يسوع على مدل األجياؿ أك  أبعد فبٌا نسألو
(. 21-14: 3أؼ ) "آمُت. كالدىور

تشوَّه، بعيدان عن أك  حقائق الكتاب اؼبقٌدس تكوف غَت مفهومة كييساء تفسَتىاأف  غَت
فمن ذا الذم يعرؼ أسرار اإلنساف غَت الركح الذم ُب "كنيسة، أم جسد اؼبسيح، اؿ

كٓب ننل كبن ركح العآب، بل نلنا . اإلنساف؟ ككذلك ما من أحد يعرؼ أسرار اهلل غَت ركح اهلل
(. 12-11: 2كو  1) "الركح الذم أتى من اهلل لنعرؼ ما أنعم اهلل بو علينا من اؼبواىب

فاف صبيع ما قالو كعملو اؼبسيح، . ، ىو الركح القدس كحدهإذفقٌدس من يشرح الكتاب آب
عندما ينفصل الكتاب اؼبقٌدس عن (. 26: 14يو )يشرحو الركح القدس كيعٌلمو باستقامة 

فيشرحو كل فرد بصورة . ركح اهلل، فانو ال يكوف بالنسبة إٔب الناس سول حركؼ جاٌفة
خر كعن اؼبعٌت اغبقيقي للكتاب اؼبقٌدس الذم ـبتلفة، كيصل إٔب نتائج زبتلف عن شرح اآل
كخطأ اؽبراطقة األساسي ال يكمن ُب عدـ . ال يوجد إالٌ ُب داخل الكنيسة كُب أحشائها

دراستهم الكتاب اؼبقٌدس، بل ُب فصلو عن حياة الكنيسة، كىكذا يعجزكف عن شرحو شرحان 
. صحيحان 

غامية  أمور"الكتاب اؼبقٌدس كلها  ُب رسائل بولس، كما ُب أسفارأف  يقوؿ بطرس الرسوؿ
وبرِّفها الذين ال علم عندىم كال ثبات، كما يفعلوف ُب سائر الكتب، كإمبا يفعلوف ذلك 

أٌما انتم، أيها األحباء، فقد بػيلِّغتم، فتنبهوا ليبلٌ هبتذبكم ضبلؿ اؼبارقُت فيهوم . ؽببلكهم
(. 17-16: 3بط  2) "عنكم ثباتكم

ؼبقدس عن الكنيسة نكوف قد جعلنا كبلـ اهلل اؼبكتوب من غَت أساس عندما نػىٍفصيل الكتاب ا
فمىن سيؤٌكد لنا حينيذ صحة الكبلـ اإلؽبي الذم أكحى بو اهلل . ثابت بالنسبة لنا كبن البشر
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ُب أسفار العهد اعبديد اليت ٓب يكتبها تبلميذ الرٌب كإقبيل لوقا كأعماؿ الرسل اللذين 
لوقا كاتبهما، ٓب يكن تلميذان أف  العهد اعبديد، بالرغم منصٌنفتهما الكنيسة بُت أسفار 

للرٌب؟ 
ىذه األسفار ذات أساس ثابت، ألف الكنيسة ىي اليت حٌددت أسفار أف  أٌما كبن فنعلم

: 16يو )الكتاب اؼبقٌدس، كجعلت أساسو حيور ركح اهلل الذم يرشد الكنيسة إٔب اغبق 
(. 15: 3تيم  1، 13

.  انو لوال الكنيسة ؼبا كاف لدينا اليـو عهد جديد، أم كتاب مقٌدسلبلص، فبٌا ذكرناه، إٔب
. فالكنيسة شيء أرحب كثَتان من الكتاب اؼبقٌدس، كال يبكن حصرىا ُب نصوص مدكَّنة

فالكنيسة ىي اؼبسيح نفسو، كحياة الكنيسة ىي حياة اؼبسيح، نفسها، حياة اؼبسيح كلها ال 
 "الكتاب اؼبقٌدس"كحياة اؼبسيح تسلَّم إٌما مكتوبة  (.25: 21أنظر يو )جانبان منها كحسب 

. "لدٌم كبلـ اهلل": كمن أنكر الكنيسة لن يستطيع القوؿ. كإٌما تقليدان للكنيسة غَت مكتوب
 

تقليد الكنيسة المقّدس  - ه
يشارؾ اؼبسيحي اؼبؤمن، الذم يعيش حياة الكنيسة، ُب ذبربتها اغبٌية اؼبستمرة، أم ُب ذاكرة 

كليس اؼبقصود ذاكرة . رسالة خبلص اإلنساف: اؼبقٌدسة اليت حفظت فيها اغبقيقةالكنيسة 
ذبربتو، بل اإليباف اغبي كضمَت الكنيسة اللذين يبقياف ثابتُت كغَت متحٌولُت أك  شخص دبفرده
كليس اؼبقصود أييان الرأم الشخصي بل (. 18: 16، مىت 15: 3تيم  1)عرب العصور 

. التقليد الشريف اؼبقدس: ٌيها كنيستناالشهادة اعبامعة اليت تسم
رسالة اؼبسيح،  أنكمٌتيح اأجل، قد ": لذلك ىباطب بولس الرسوؿ أىل كورنثوس قائبلن 

أنشأناىا كٓب نكتبها دبداد، بل بركح اهلل اغبي، كال ُب ألواح من حجر، بل ُب ألواح من غبم 
نٌدعي شييان أف  بإمكانناذلك انو ؾ ثقتنا باؼبسيح لدل اهلل، كال يعٍت تل. كدـ، أم ُب قلوبكم

ف إمكاننا من اهلل، فهو الذم مٌكننا من خدمة العهد اعبديد، عهد الركح ال عهد إألنفسنا، ؼ
(. 6-3: 3كو  2) "اغبرؼ، ألف اغبرؼ يبيت كالركح وبيي

اليت ( 13: 29، أش 9: 15مىت ) "الوصايا كالتعاليم البشرية"ليس اؼبقصود هبذا الكبلـ 
اؼبكتوبة ُب قلوب اؼبؤمنُت  "رسالة اؼبسيح"بل ( 8: 7مر )رٌب ألهنا تيلغي كصٌية اهلل اؿ أداهنا
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اليت  "الذاكرة"للكنيسة، أم  "الذاكرة اؼبقٌدسة"اؼبقصود ىو (. 3: 3كو  2) "بركح اهلل اغبيٌ "
. تيمن كجود ركح اهلل ُب الكنيسة الطاىرة النقٌية

كىذا ما . كال كرازة الرسل كلها( 25: 21يو )ال وبتوم الكتاب اؼبقٌدس كامل عمل الرٌب 
على أ٘ب آثرت . إليكمأكتب هبا أف  ُب خاطرم أشياء كثَتة أرغب ُب": يؤٌكده يوحنا الرسوؿ

يو  3 12يو 2) "آتيكم فأكلمكم مشافهة ليكوف فرحنا تامان أف  أالٌ أجعلها كرقان كحربان راجيان 
سبٌسك باألقواؿ ": إٔب تيموثاكسأٌما بولس الرسوؿ فيكتب (. 34: 11كو  1، 13-14

(. 13: 1تيم  2) "السليمة اليت ظبعتها مٍت، كسبٌسك هبا ُب اإليباف كاحملبة اليت ليسوع اؼبسيح
كأنت يا بٍت، فتشٌدد بالنعمة اليت ُب اؼبسيح، أٌما الكبلـ الذم ظبعتو مٍت دبحير كثَت من "

كوبض أىل (. 2-1: 2تيم  2) "يرىمناسان أمناء كجديرين بأف يعلِّموا غأالشهود فاستودعو 
، كيثٍت (15: 2تس  2)وبافظوا على ما أخذكه، سواء باؼبشافهة أـ باؼبكاتبة أف  تسالونيكي

كو  1) "يذكركنو ُب كل أمر كوبافظوف على التقاليد كما سٌلمها إليهم"على الكورنثيُت ألهنم 
11 :2 .)

، أم على (4-2: 1لو ) "كرة اؼبقٌدسةالذا"على أساس ىذه  لقد قامت كرازة الكنيسة دائمان 
مقياس ىذا التقليد الشريف ىو أف  كىكذا ندرؾ. أساس كامل اغبقيقة الكائنة ُب اؼبسيح

فتجربة الكنيسة، كالتقليد اؼبقٌدس، كرأم البشر، كاغبقيقة اػببلصية اليت . الكنيسة نفسها
ىي أمور ال يبكن ربديدىا إالٌ تبقى باستمرار غَت متحولة كملزمة للجميع، كالزمٍت كاؼبتحٌوؿ، 

. على أساس الكنيسة اعبامعة
 فهو وبوم عناصر زمنية عديدة ٓب ربفظها الكنيسة. فالكتاب اؼبقٌدس ليس كافيان كحده

تغطية رأس  - (9: 5تيم  1)سجٌل األرامل  - (3: 6أع )ربديد عدد الشمامسة بسبعة )
ففي حياة الكنيسة اؼبستمرٌة ال  .((14: 13يو )غسل األرجل   -(5: 11كوؿ  1)النساء 

كبُت ( 15: 2تسا  2)تبقى ثابتُت فيو أف  هبب التمييز فقط بُت التقليد اؼبقٌدس الذم ينبغي
اليت هبب رباشيها، بل التمييز أييان بُت ما ( 13: 29، أش 9: 15مىت ) "الوصايا البشريٌة"

. ىو أبدم كما ىو زمٍت
أسسها األكٔب، حافظة ىويتها الذاتية، فتستمر كحدة  كىكذا تبقى الكنيسة دائمان ثابتة على

(. 21-20: 17يو )إيباهنا عرب الدىور، حسب مشيية الرٌب 
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على إدراؾ سبب تشٌتت  كال بٌد من االنتباه جٌيدان إٔب ىذا األمر األخَت ألنو يساعدنا
على الوحدة  كعجز أفرادىا عن احملافظة، اؽبرطقات اليت ٓب ربافظ على تقليد الكنيسة اؼبقٌدس

ف ُب اإليباف كاغبياة بالرغم من كفيما بينهم، ُب حُت بقي اؼبسيحٌيوف األرثوذكسٌيوف مٌتحد
. كوهنم عاشوا منفصلُت خارجيان، بسبب األكضاع السياسية

إف العقائد اليت صاغتها الكنيسة ُب ؾبامعها اؼبسكونية ٓب تكن آراء فردية لآلباء الذين سانبوا 
، تلك (16: 2كو  1)قٌديسي كنيستنا الذين ضبلوا اؼبسيح كالركح  فيها، بل ىي ذبربة

. التجربة اليت ساىم فيها آباء اجملامع أييان ألهنم مشًتكوف ُب جسد الكنيسة الواحد
أف  شييان هببأك  كعندما نتحدث عن تقليد األرثوذكسية، ال نعٍت شييان منتميان إٔب اؼباضي

يٌة الباقية أبدان داخل الكنيسة، كاؼبوٌجهة إٔب كل إنساف يوضع ُب اؼبتاحف، بل كلمة اهلل اّب
. كُب كل عصر بغية إحيائو

التقليد اؼبقٌدس ىو حيور الركح القدس احمليي كالفٌعاؿ كداخل الكنيسة، أف  كبكبلـ آخر،
أك أف  اإلؽبي تفسَتان دقيقان كصحيحان، اإلعبلفتفٌسر أف  كالذم ال تستطيع الكنيسة من دكنو

(. 15: 3تيم  1، 13: 16يو )شد اؼبؤمنُت إٔب امتبلؾ ملء اغبقيقة توٌجو كتر
نو ينكر الكنيسة نفسها كالكتاب أمن ينكر تقليد الكنيسة إمبا ينكر طبيعتها اإلؽبية، أم 

اؼبقدس الذم ىو كديعة الكنيسة اؼبكتوبة، ألف ىذا الكتاب ال هبد سنده األمُت كتفسَته 
(. 17-16:  3بط  2أنظر )اغبقيقي الصحيح إالٌ ُب داخلها 
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الفصل الرابج عشر 
 23 اإلنسان إلى الكنيسة انيمام

 
الوالدة من فوق  - أ

 "يرل ملكوت السماكات إالٌ إذا كيلد من فوؽأف  ما من أحد يبكنو": قاؿ اؼبسيح لنيقوديبوس
يولد كىو أف  كيف يسعى اإلنساف": كٓب يفهم نيقوديبوس كبلـ اؼبسيح، فسألو(. 3: 3يو )

: اغبق أقوؿ لك: )يدخل ُب بطن أمو ثانية ٍب يولد؟ فأجاب يسوعأف  خ كبَت؟ أيستطيعشي
فمولود . يدخل ملكوت اهلل إالٌ إذا كيلد ككاف مولده من اؼباء كالركحأف  ما من أحد يبكنو

تولدكا أف  هبب: ال تعجب من قوٕب لك. اعبسد يكوف جسدان كمولود الركح يكوف ركحان 
(. 13-12: 1، أنظر يو 7-4: 3يو ) "....ثانية

غسل اؼبيبلد الثا٘ب كالتجديد اآلٌب من الركح "الوالدة العلوية اليت يتحدَّث عنها اؼبسيح ىي 
الثالوث  اسم، أم نيل الركح القدس باؼبعمودية اليت تتم على (5: 3تيطس) "القدس

. القدكس
فقاؿ ؽبم  "خوة؟أيها اإلنعمل،  ماذا هبب علينا أف": سأؿ اغبشد اجملتمع بطرس كالرسل

توبوا، كليعتمد كل منكم باسم يسوع اؼبسيح كلتيغفر خطاياكم، كينعم عليكم ": بطرس
(. 38: 2أع ) "بالركح القدس

ىذا اغبيور وبصل داخل الكنيسة ك. حيور الركح القدس ىو الذم هبٌدد كالدة اإلنساف
. األخرلسطة سٌر اؼبعمودية كاألسرار ابو

مىت )عسفيان فرضو الرسل، بل كانت كصيَّة تلقوىا من اؼبسيح مباشرة ٓب تكن اؼبعمودية عمبلن ت
: 16مر ) "أف من آمن كاعتمد ىبلص، كمن ٓب يؤمن يػيٍقضى عليو"حُت أٌكد ؽبم ( 19: 28
16 .)

فعندما ييغطَّس ثبلث . باؼبعمودية يٌتخذ اإلنساف جسد اؼبسيح، كيبلغ جسد الرب الناىض
 بقاء اؼبسيح ثبلث أياـ ُب اعبحيم، كمىت خرج من اؼباء مرٌات ُب جرف اؼبعمودية يشارؾ ُب

                                                 
لكوستي بندلي ومجموعة من المؤلفين ، منشورات النور ، و ( مدخل الى العقيدة المسيحية ) رااج الفصل المتعلق بالمعمودية في كتاب -23
 (. الناشر ) منشورات النور ( تعرف الى كنيستك ) لتيموثي وير ، وسلسلة ( سة األرثوذكسية ، إيمان وعقيدة الكني) 
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رك )تكوف طبيعة آدـ القديبة قد ماتت فيو، كلبس الطبيعة اعبديدة، طبيعة اؼبسيح الناىية 
، فبل يبقى مواطن األرض الصائر إٔب اؼبوت، بل يسجِّل مواطنان ُب السماء كييكتب (93: 6

(. 23: 12عب )اظبو بُت األحياء 
نرل اإلنساف اػبارج من جرف اؼبعمودية بعُت ركحية صافٌية، ألدركنا أف  قادرين على كلو كٌنا

التحٌوؿ كالتبٌدؿ اغباصلُت بواسطة ىذا السٌر، كتأكدنا أنو قد خلع باؼبعمودية اإلنساف القدٙب 
: 1، 7-4: 3يو )كلبس جسد اؼبسيح الناىض كاؼبتبٌدؿ، أم أنو كيلد ؾبٌددان بطريقة ركحية 

أننا، كقد اعتمدنا ُب  أكىذبهلوف": كيصف بولس الرسوؿ ىذا اغبدث ُب قولو (.12-13
يسوع اؼبسيح، إمبا اعتمدنا ُب موتو فديفنا معو باؼبعمودية لنموت فنحيا حياة جديدة كما أقيم 

دنا بو ُب موت يشبو موتو، فكذلك تكوف  اؼبسيح من بُت األموات دبجد اآلب؟ فإذا اربَّ
إنساننا القدٙب قد صيلب معو ليزكؿ ىذا اعبسد اػباطئ، فبل أف  نا نعلمكإف. حالنا ُب قيامتو

فإذا كٌنا قد متنا مع اؼبسيح، فإننا . نظل عبيدان للخطيية، ألف الذم مات ربرَّر من اػبطيية
(. 8-6رك )نؤمن بأننا سنحيا معو 

 
شـروط المعموديـة  - ب

أف  ، أم(16: 16مر )سبد م يؤمن كيعذاػببلص ىو نصيب اإلنساف اؿأف  قاؿ اؼبسيح
يؤمن، ال أف  على اإلنسافأف  كعندما نقوؿ. شرط اؼبعمودية ىو اإليباف بشخص اؼبسيح

ىناؾ قوة أف  أنا أؤمن: ؾٌبانيان، كما وبصل عندما يقوؿ بعض األشخاصأك  نقصد إيبانان ؾبٌردان 
حىت حياتو نفسها  يبذؿ ُب سبيلو كل شيءأف  إننا نقصد إيبانان يكوف اإلنساف مستعدان ! عليا

. إذا طيلبت منو
ننظر إٔب إيباننا على أنو أف  :ىذا ما فعلو شهداء كنيستنا، كىذا ما كبن مدعوكف لفعلو أييان 

: 16أنظر مىت )أشبن شيء مبتلكو، كأالٌ نبادلو باؼباؿ كال بصداقة الناس كال حبياتنا نفسها 
(. 25: 12، يو 24: 9، لو 35: 8، مر 25

:  ف ىذا اإليباف من ثبلثة عناصر رئيسيةيتكوٌ أف  كال بدٌ 
كىذا ما (. 7: 4يع )عمل شيطا٘ب  فكرة، أكأك  عن كل إيباف، باالبتعاد :رفض الشيطان* 

، 31: 12، يو 19: 5يو  1)يعجز عنو اإلنساف دبفرده، ألنو خاضع لسلطة الشيطاف 
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ر الركح الشرير، باسم كؽبذا السبب فإف كنيستنا قبل اؼبباشرة بسٌر اؼبعمودية تأـ(. 30: 14
الصليب الكرٙب، كيبتعد  الذم خيتم بإشارة "جندم اؼبسيح إؽبنا اعبديد"ىبرج من أف  اؼبسيح،

عن ماء اؼبعمودية  باالبتعادكخبتم الصليب الكرٙب يؤمر الشيطاف . مطلقان  إليوعنو كال يعود 
كالركح، ضبيمان إلعادة ماء الفداء، ماء التقديس، تطهَتان للجسد "اؼبقدسة أييان، حىت يكوف 

كأف يتجدد اؼبعتمد  "الوالدة، ذبديدان للركح، نعمة للتبٌٍت، سرباالن لعدـ الفساد كينبوعان للحياة
على  "اؼبتجٌدد"يكوف قد خلع اإلنساف العتيق، إنساف الفساد، كلبس اإلنساف أف  فيو بعد

.  ُب موت اؼبسيح كُب قيامتو أييان  "مشًتكان "صورة خالقو لكي يصبح 
أم ربويل األفكار كاألعماؿ كاحملبة كاغبياة بكاملها إٔب اؼبسيح  :إلى المسيح االنتماء* 

 (. 7: 4يع )كاػبيوع التاـ لو 
. السجود للمسيح وعبادتو* 
 

معمودية األطفال  - ج
كاف الناس ُب الكنيسة القديبة يتنٌصركف كل دبفرده، فيٍقًبلوف على اؼبعمودية ُب سن متأخرة، 

كىكذا كًًجدىٍت ُب . يكونوا قد تلٌقوا من اإلرشاد كالوعظ ما يثبِّت إيباهنم باؼبسيحأف  بعد
الكنيسة فية خاصة ىي فية اؼبوعوظُت، كما تزاؿ آثار كجودىا باقية حىت اليـو ُب القداس 
اإلؽبي، كربديدان ُب القسم األكؿ منو، كىو مؤلف من السبلميات كاألنتيفونات كالقراءات 

. قداس اؼبوعوظُت: ة من أجل اؼبوعوظُت، كيدعى باظبهمكينتهي بأدعي
حىت األطفاؿ أك  الكنيسة اؼبقٌدسة كانت سبنع معمودية األكالد،أف  لكن ىذا األمر ال يعٍت

، كألف اؼبسيح نفسو دعا (5: 3يو )أنفسهم، ألف ىذا اؼبنع يعٍت حرماهنم من اػببلص 
أف  كنقل إليهم نعمة الركح القدس، قائبلن األطفاؿ الصغار إليو، ككضع يده عليهم، فباركهم 

(. 17-15: 18، لو16-13: 10، مر15-14: 19مىت )ؼبثلهم ملكوت السموات 
: 16أع )ككاف الرسل يعمٌدكف أعياء العائبلت اليت هتتدم إٔب اإليباف كلهم كدكف سبييز 

كوؿ )الكتاب اؼبقٌدس ييظهر اػبتاف كصورة للمعمودية أف  كنرل(. 15: 1كو 1، 15-33
: 12، الكيُت 12: 17تك )ُب اليـو الثامن لوالدة الطفل  ، كىو كاف يتمُّ (11-12: 2
3 .)
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أٌما تأجيل . معمودية األطفاؿ كانت عادة مٌتبعة ُب الكنيسة القديبةأف  يظهر كىكذا
ىذه العادة ( ـ 150)كقد ذكر القديس إيريناكس . اؼبعمودية إٔب سن أبعد فهي عادة متأخرة

إذا كاف اؼبسٌنوف الذين سقطوا ُب "أنو ( ـ 250)ينما الحظ القديس قربيانوس الكنسٌية، ب
خطايا كبَتة يستحقوف نعمة اؼبعمودية اؼبقٌدسة، فكم باألحرل يستحقها األطفاؿ الذين ٓب 

أٌما . "ىبطأكا بطبيعتهم، بل ىم مشاركوف ُب اػبطيية األصلية كحدىا، كىي غريبة عن إرادهتم
حىت "يعتمد األكالد ُب سن الطفولة، أف  فقاؿ إنو ينبغي لبلىوٌباالقديس غريغوريوس 

.  "يتقدَّسوف كيكرَّسوف منذ نعومة أظافرىم
 
أىمّية المساىمة الشخصّية في المعمودية المقّدسة  - د

إدراؾ السٌر أف  يدرؾ ىذا السٌر اؼبقٌدس؟ كالواقعأف  ىل يستطيع الطفل: قد يتساءؿ البعض
كبن ": لذا يقوؿ نيقوال كاباسيبلس. إلنساف الذىنية بل على ؿببة اهللال يتوقف على مقدرة ا

فالشاة ال تطلب الراعي بل الراعي يطلب الشاة، كال الدرىم . بل ىو طلبنا( اهلل)ٓب نطلبو 
كما على اإلنساف . كل شيء يأٌب من اهلل. يطلب رٌب البيت، بل رٌب البيت يطلب الدرىم

كىذا ما يفعلو الطفل الصغَت . ية، كال ييع العراقيل أمامهايقبل آثار النعمة اإللوأف  سول
. يقاكمها نفسٌيان أك أف  ييع العراقيل أماـ نعمة اهللأف  بطريقة أفيل كثَتان، ألنو ال يقدر

ة الطفل ُب اؼبعمودية ضييلة، كلكن ليس ؽبذا األمر أنبٌية كبَتة، ألف القدرة ىمأف مسا ال شك
ىا أييان أالٌ تنسجم مع نتائج ىذا السٌر اؼبقٌدس، غَت اؼبدرىؾ كغَت اإلدراكية لدل البالغ يبكن

. اؼبوصوؼ
ىذا العمل صحيح كموافق أف  ؽبذه األسباب تعمِّد الكنيسة األرثوذكسية األطفاؿ كتؤمن

(. 15–14: 19مىت)إلرادة اؼبسيح 
 

مسؤولية األىل والعّرابين  - ه
ـ اإليباف كتنميتو لدل عيو الكنيسة اعبديد مسؤكلية تعليأف  يٌتيح ُب حاؿ اعتماد األطفاؿ

. تقع على عاتق أىلو كعرٌابو
اؼبوعوظ نفسو إذا اعتمد ككاف بالغان، أك  فما ىو قواـ ىذه اؼبسؤكلية؟ كدباذا يتعٌهد العرَّاب،
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كما هبرم ُب ببلد اإلرساليات؟ كالواقع إننا قبد اعبواب ُب اػبدمة اؼبقٌدسة اليت تيقاـ 
يدير الكاىن اؼبوعوظ إٔب الغرب كيسألو إذا كاف يرفض : باشرة بسٌر اؼبعموديةللموعوظ قبل آب

الشيطاف كيتخلى عن كل شيء يتعلق بو كبأعمالو كعبادتو فيجهر اؼبوعوظ ثبلث مرٌات 
فيكوف فد أقاـ عهدان مقٌدسان مع اهلل كالكنيسة، بأنو قد قطع كل عبلقة . برفيو الشيطاف

. يردِّدىا ثبلث مرٌات معلنان زبٌليو النهائي عنو "!ت الشيطافنعم رفض": بالشيطاف كأعمالو
، "!أبصق على الشيطاف": إٔب عمل رمزم، فيقوؿ -عرابو أك- كىنا يدعو الكاىن اؼبوعوظ

فيبصق ثبلث مرٌات باذباه الغرب، معلنان أنو ٓب يقطع عبلقتو بالشيطاف كحسب، بل إنو 
ق الكاىن جٌ ٍب يو. علق بو، كلذلك يبصق ُب كجهويشعر أييان بكراىية كامشيزاز كبو كل ما يت

، أم ىل أنت مع اؼبسيح؟ فيعلن اؼبوعوظ "أرفيت الشيطاف؟": اؼبوعوظ كبو الشرؽ كيسألو
. "رىفيتي الشيطاف": يصَت عيوان من أعياء اؼبسيح كأف يدخل كنيستو، قائبلن  رغبتو ُب أف

كافقتي ": الرغبة نفسها قائبلن  ظكعوفيؤكد آب "أكافقت اؼبسيح؟": كيسألو الكاىن ثبلث مرات
أف  حىت يتأكد الكاىن -أك عرٌابو- اؼبؤثر بُت الكاىن كاؼبوعوظ كيستمر ىذا اغبوار "!اؼبسيح

: فيصرخ ا ؼبوعوظ "كىل تؤمن بو؟": اؼبوعوظ قد ترسَّخ ُب اإليباف األرثوذكسي، فيسألو
ُب بذلك، بل يطلب من كلكن الكاىن ال يكت(. 28: 20أنظر يو ) "أؤمن أنو إلو كملك"

 يؤٌكد إيبانو بكل العقائد األرثوذكسية اليت صاغتها اجملامع اؼبسكونية، فيطلب منوأف  اؼبوعوظ
أعياء الكنيسة الذين يقيم معهم  صبيعبصوت مرتفع، حىت يسمعو  يتلو دستور اإليبافأف 

يباف الكنيسة إيبانو ىو إأف  كىكذا يعلن اؼبوعوظ أماـ شعب اهلل. ُب تلك عهدان مقدسان 
األرثوذكسية، أم اإليباف بإلو كاحد مثلَّث األقانيم، كبالكنيسة الواحدة اؼبقٌدسة اعبامعة 

قيامة اؼبوتى كاغبياة ُب الدىر "تًتٌجى ك "دبعمودية كاحدة لغفراف اػبطايا"الرسولية اليت تعًتؼ 
. "اآلٌب

 رثوذكسي، كال بٌد بعد ذلكباإليباف األ كاالعًتاؼ "موافقة اؼبسيح"يلي رفض الشيطاف إذان 
من السجود هلل اؼبثٌلث األقانيم كاػبيوع التاـ ؼبشييتو كالتوٌكل على رضبتو العظمى، لذلك 

أىسجد لآلب كاالبن كالركح القدس، ثالوث ": فيقوؿ اؼبوعوظ "أيسجد لو": يقوؿ الكاىن
(. 7: 4أنظر يع ) "!متساكو ُب اعبوىر كغَت منفصل

ؼبسؤكلية العظمى اليت تًتتب على األىل كالعرٌابُت عندما يأتوف تشَت ىذه الطقوس إٔب ا
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. يكونوا عرٌابيهم بعد خركجهم من جرف اؼبعمودية اؼبقٌدسأف  بأطفاؽبم إٔب الكنيسة كيقبلوف
فهم يقيموف عهدان مقٌدسان كيتعٌهدكف أهنم سيعلموف أكالدىم اإليباف األرثوذكسي، كيدخلوهنم 

! كإهنا ؼبسؤكلية عظيمة حقان . نيسةتدرهبيان ُب كامل حياة الك
: كبعد إسباـ ىذا العهد مع الكنيسة، يبجِّد الكاىن اسم اهلل من أجل ىذا اغبدث العظيم

الكل ىبلصوف كأب معرفة اغبق يقبلوف، اآلف ككل أكاف كأب دىر أف  مبارؾ اهلل الذم أراد"
يدعو أف  اىن إٔب اهللكزبتتم الصبلة على اؼبوعوظ بدعاء صبيل فيبتهل الك "!الداىرين
إنزع عنو العتاقة ": كأف يؤىلو ؼبواىب الركح القدس العظيمة "إٔب النور اؼبقدس"اؼبوعوظ 

إمؤله من قوة ركحك القدكس، لكي يٌتحد مع مسيحك، فبل يكوف . كجٌدده للحياة األبدية
. "فيهما بعد ابنان للجسد بل ابنان ؼبلكوتك

 
مؤازرة الكنيسة  - و

رٌابُت ال يقوموف كحدىم بإسباـ ىذا الواجب اؼبقٌدس، لكن الرعٌية األرثوذكسية إف األىل كالع
اليت ينتموف إليها تؤازرىم ُب ذلك، عن طريق خدماهتا الركحٌية كحياهتا الكنسٌية كتعليمها 

كتقـو اؼبدرسة األرثوذكسية أييان بدكرىا ُب ىذا . الديٍت، اليت تقٌدمها ُب كافة اؼبناسبات
ديبها التعليم الديٍت اؼبنظَّم، إضافة إٔب كتب األطفاؿ كاجملبٌلت األرثوذكسية اليت اجملاؿ، بتق

. تساعد ُب مسَتة التعليم الديٍت كإدخاؿ األطفاؿ ُب حياة الكنسية
كىذه اؼبساعدات، كخاصة مؤازرة الكنسية، ليست تدخبلن ُب كاجبات األىل، بل على 

ـ إٔب الكنيسة حىت يعتمدكا، يعلنوف بعملهم فاألىل الذين يأتوف بأطفالو. العكس من ذلك
ىذا عن رغبتهم ُب إدخاؿ أكالدىم إٔب حياة الكنيسة، كىي شركة ُب حياة اؼبسيح كليست 

كؽبذا السبب، فإف إبعادىم عن اغبياة الليتورجية كالتعليم . تقول خاصة لكل منهم دبفرده
كالكنيسة، عندما قادكا أكالدىم إٔب  هللالديٍت، يكوف إخبلالن بالوعد اؼبقدس الذم قطعوه مع ا

. اؼبعمودية اؼبقدسة
أف  إف األىل كالعرٌابُت ىم كفبلء الطفل اؼبعتمد الذم تبٌنوه باؼبعمودية اؼبقدسة، كعليهم

 االنتماءكإذا ٓب وبٌثوه على . يهتٌموا بإدخاؿ عيو الكنيسة اعبديد إٔب كامل حياة الكنيسة
ة، كيأخذكه بأنفسهم إٔب الكنيسة، فإهنم ىبونوف إيباهنم إٔب حركة التعليم اؼبسيحي ُب الرعيٌ 
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. أماـ اهلل كالكنيسة
. اعبميلة كاؼبؤثرة( الصبلة على اؼبوعوظ)كىذه ىي اػببلصة اليت يبكن استنتاجها من خدمة 

 
سالح الروح القدس  - ز

ان ُب باؼبعمودية اؼبقٌدسة ينتمي اإلنساف إٔب جسد اؼبسيح، أم إٔب الكنيسة، كيغدكا شريك
 "من اؼباء كالركح"يولد أف  على اإلنسافأف  كلكن اؼبسيح ذكر لنيقوديبوس. اػبليقة اعبديدة

فقد قاؿ . من كاف عطشاف فليأتٍت، كمن آمن يب فليشرب": ، كُب مكاف آخر(5: 3يو )
 كأٌكد يوحنا اإلقبيلي(. 38-37: 7يو) "ستجرم من جوفو أهنار من اؼباء اغبيٌ : الكتاب

 "بذلك الركح الذم سيتلقاه اؼبؤمنوف بو، فما كاف الركح يوميذ قد أيعطي بعد ادأر"يسوع أف 
(. 1: 55، أش 39: 7يو )

الرسل كلهم من الركح "حينما امتؤل ، ىذا األمر قد ًٌب ُب اليـو اػبمسُتأف  ككبن نعلم
ده لكن الركح القدس يأٌب ُب سٌر اؼبسحة باؼبَتكف على كل إنساف دبفر(. 4: 2أع ) "القدس
اإلنساف من الركح  "ملء" ػاؼبعمودية ليست كافية ؿأف  كيشهد الكتاب اؼبقدس. فيحيو
لذلك نرل الرسولُت بطرس كيوحنا يذىباف إٔب السامرة لييعا أيديهما على رؤكس . القدس

، كنرل الرسوؿ بولس يقـو بالعمل (17-15: 8أع )اؼبسيحيُت ناقلُت الركح القدس إليهم 
أنتم أييان، ( اؼبسيح)كفيو ": ٍب يقوؿ ؽبم(. 7-5: 19أع )أفسس  نفسو من أجل مسيحيي

كقد ظبعتم كبلـ اغبق أم بشارة خبلصكم كآمنتم، خيتمتم بركح القدس اؼبوعود عربوف 
(. 20: 2يو  1، أنظر 14-13: 1أؼ) "مَتاثنا

خيتم  لكن اؼبسحة اؼبقدسة، أم. ُب اؼبعمودية يٌتحد اإلنساف باؼبسيح، كيشًتؾ دبوتو كقيامتو
أٌما . بداية ملكوت اهلل أك( 22: 1كو  2، 14: 1أؼ ) "العربوف"الركح القدس، ىي 

كقد أقامت الكنيسة األرثوذكسية . اشًتاؾ اإلنساف ُب اغبياة اإلؽبية فيتم بسٌر الشكر اإلؽبي
. كحدة داخلية بُت ىذه األسرار اؼبقٌدسة فلم ربٌرمها حىت عل األطفاؿ

ذبٌدد كالدة عبدؾ اؼبستنَت أف  أنت يا من رضيت اآلف": ؼبقٌدسةاؼبسحة ا أفشُتييقاؿ ُب 
كرىيان، أنت ايها السٌيد أك  جديدان باؼباء كالركح، كالذم كىبتو غفراف اػبطايا اليت فعلها طوعيان 

كاؼبسجود لو كتناكؿ  االقتدارالرحيم، ملك الكل، أعطو أييان ختم موىبة ركحك الكٌلي 
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إحفظو داخل قداستك الذاتية، كأٌمن لو طريق اإليباف . كرٙبجسد مسيحك اؼبقٌدس كدمو اؿ
احفظ نفسو خبوفك اػببلصي ضمن الطهارة . قبِّو من الشرير كمن صبيع حيلو. القوٙب

. "كالعدالة، لَتضيك بكل قوؿ كعمل، لكي يغدك ابنان ككارثان ؼبلكوتك السماكم
. النياؿ ضد قوات الشيطاف ىو الذم وبقِّق قدرة اؼبؤمن على "ختم موىبة الركح القدس"

لكي يرضي  "الطهارة كالعدؿ"كأف وبفظ ُب  "اػبوؼ اػببلصي"ػ يشعر اإلنساف بأف  كال بدٌ 
أف  كىذا ما عنيناه بقولنا. "ابنان ككارثان ؼبلكوت السموات"كيصبح  "بكل قوؿ كعمل"اهلل 

. ىذا اؼبلكوت "عربوف"اؼبسحة اؼبقٌدسة ىي 
ىاده ضد الشيطاف الذم يهاصبو بعد اؼبعمودية، سائر إمكاناتو ييع اإلنساف ُب جأف  كال بدٌ 

تم ككنز هلل أف  كلذلك ينبغي. اعبسدية كالركحٌية، حىت ينتصر عليو يتقٌدس بكٌليتو كأف ىبي
(. 27-26: 36، حز 19: 6، 17-16: 3كو  1)كمسكن كىيكل للركح القدس 

تم باؼبَتكف آب قٌدس سائر أعياء اعبسد، حىت ككنيستنا األرثوذكسية تفعل ذلك عندما زبى
ُب "كمستعدان للحياة اعبديدة  "كائنا موىوبان "تنتقل مواىب الركح القدس إليو كذبعلو بكٌليتو 

. كىذه ىي األسلحة اؼبقٌدسة اليت هتييها الكنيسة لكل عيو جديد فيها. "اؼبسيح
 

 ىجمات العدو بعد المعمودية – ح
" يتشٌكل: "ديد، أك كما تقوؿ أفاشُت السٌر اؼبقٌدسباؼبعمودية يتجٌدد اإلنساف كيولد من ج

 ".كالرداء اؼبنَت" ثياب عدـ الفساد"ُب الكنيسة، مرتديان " ييزرع"ٍب " ييبٌت"اؼبسيح ُب داخلو، ك
إذا كاف الشيطاف قد خرج من قلب اإلنساف، كلن يعود إليو البتة، بعد : كىنا ييطرح سؤاؿ

طئ ىذا اإلنساف بعد كالدتو الركحية، كإذا كاف اؼبسيح نفس ق أصبح حيان ُب داخلو، فكيف ىبي
 اؼبعمودية إذف؟

يقوؿ آباء الكنيسة إف الشيطاف ىبرج من اإلنساف باؼبعمودية، لكنو يستمر ُب ذبربتو من 
كلذا تدعو الكنيسة ُب سٌر اؼبعمودية اؼبقٌدس، أف . اػبارج بواسطة اغبواس اليت تولد األىواء

عبديد ُب اإليباف القوٙب، كأف وبفظو من الشرير كمن صبيع حبائل يثبِّت الربُّ اؼبستنَت ا
 .ُب حربو ضد قوات العدك اػببيثة" مناضبلن ال ييغلب"الشيطاف، كأف هبعلو 

 



الشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية األرثوذكسية  زاد 
 http://www.orthodoxonline.org  األب أنطونيوس آليفيزوبولوس

 

 112صفحة  2010 -عيد العنصرة  -أونالين أرثوذكس 
 

المناضل في سبيل المسيح  -ط 
يناضل أف  اؼبرء يدخل بعد اؼبعمودية حلبة ركحية، كييدعى إٔبأف  تشهد ىجمات الشيطاف
اؼبختلفة،  األىواءلظبلـ اليت تستخدـ حواسو لكي تولد ُب داخلو طواؿ حيلتو ضد قوات ا
. كربوِّؿ قلبو كسبيتو ركحيان 

تسلَّحوا بسبلح اهلل . ، ُب الرٌب كُب قدرتو العزيزةاألخوةفتشٌددكا أيها ": كلذا يقوؿ الرسوؿ
هلل فتسٌلحوا بسبلح ا. ...لتستطيعوا مقاكمة مكايد إبليس، فلسنا نكافح أعداء من غبم كدـ

-10: 6أؼ ) "فإذا أسبمتم صبيع ما عليكم تظلوا ثابتُت. لتستطيعوا اؼبقاكمة ُب يـو الشر
أقبلت ػبدمة الرٌب اإللو فأثبت على الرٌب أف  يا بٍتٌ ": أٌما يشوع بن سَتاخ فيقوؿ(. 13

(. 1: 2) "كالتقول كأعٌد نفسك للتجربة
: 9رك )اهلل  إرادةقف على كك( 7: 3كو  1، 8: 2أؼ )اػببلص ىبة من اهلل أف  ال شك

نكوف مساعدين هلل أف  فيجب(. 20: 3رؤ ) "يفتح الباب"أف  على اإلنسافأف  ، إالٌ (16
(. 12: 2فلي ) "خبوؼ كرعدة"كأف نعمل ػببلصنا ( 8: 3كو 1أنظر )

كما يقوؿ القديس أك  .كتعبو كخوفو كرعدتو اإلنساف مدعو إذان إٔب تقدٙب إرادتو كعرقو
كيييف األنبا أشعيا أنو . "ال تتأخر إرادتك كال هتمل ما يفعلو اهلل أييان ": مكاريوس اؼبصرم

الويل ". يقدِّـ لو عرؽ كل فييلةأف  كلو كاف اهلل ىو يهب الفيائل، فإف اإلنساف مدعو إٔب
يشوع بن سَتاخ ) "كيل لكم أيها الذين فقدكا الصرب. ...للقلوب اؽبٌيابة كلؤليدم اؼبًتاخية

ألنو بدكف مشاؽ، ال تستطيع : )كما يقوؿ أحد أناشيد القانوف الكبَتأك  ،(12-14: 2
. "ربقق عمبلن كال نظران أف  النفس

إرادة اإلنساف اؼبشتاؽ إٔب اػببلص تدفعو إٔب اعبهاد الركحي حىت يتغلب على أىوائو كرغباتو 
اػباصة، كىبيع ؼبشيية اهلل، فيكوف قد فتح باب نفسو على مصراعيو فيدخل اؼبسيح 

لذلك تشدِّد الكنيسة األرثوذكسية على أنبية النسك ُب حياة كل (. 20: 3رؤ )ؼبخلِّص ا
كونوا زاىدين كساىرين، فإف إبليس خصمكم كاألسد الزائر يركد ُب طلب فريسة ". مؤمن

 فاػبطر(. 13-10: 6، أنظر أؼ 9-8: 5بط  1) "لو، فقاكموه كأنتم راسخوف ُب اإليباف
 "ال ييغلب"يكوف مناضبلن أف  ك اؼبسيحي مدعو إٔب، كدية اؼبقٌدسةقائم إذف، حىت بعد اؼبعم

إف الركح النجس إذا خرج ": أماـ ىجمات اؼبعاند كحيلو، كأف ييع نصب عينيو أقواؿ الربٌ 
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. أرجع إٔب بييت الذم خرجت: من اإلنساف، ىاـ ُب القفار يطلب الراحة فبل هبدىا، فيقوؿ
فيذىب كيستصحب معو سبعة أركاح أخبث منو، فيأتوف . فيأٌب فيجده خاليان مكنوسان كمزينان 

: 12مىت ) "كيقيموف فيو، فيكوف ذلك اإلنساف ُب حالتو اآلخرة أسوأ منو ُب حالتو األكٔب
43-45 .)

. نتنبو جٌيدان، ألف ىذا األمر قد وبصل ألمو مٌناأف  فعلينا
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الفصل الخامس عشر 
مركز العلمانيين في الكنيسة 

 
كي كهنوت ملو - أ

-5: 19خر ) "أمة مقٌدسة ...فبلكة أحبار ...شعبان ـبتاران "أصطفى اهلل إسرائيل ليجعلو 
أ ش " )...أٌما أنتم فتيدعوف كهنة الرٌب كييقاؿ لكم خٌداـ إؽبنا": ، كقاؿ بلساف أشعياء(6

، ىوذا جزاؤه معو كعملو أمامو: البنة صهيوف"كقولوا (. 6: 61 كىم . ىوذا ـبلِّصك آتو
ا ش " )كأنت تدعُت اؼبطلوبة، اؼبدينة غَت اؼبهجورة. شعب اؼبقٌدس، مفتدل الربٌ يدعوف اؿ

62 :11-12 .)
ىذه الشهادات اؼبأخوذة من العهد القدٙب، كاليت تشَت إٔب شعب اهلل اؼبختار مهمة جٌدان، 

ألهنا تشكِّل مبوذجان كرمزان إٔب مكانة شعب اهلل اعبديد، أم اؼبسيحيُت، ألف شعب إسرائيل 
(. 8-6: 9، 25-1: 4، رك 31-21: 4أنظر غبل )س سول صورة للكنيسة ٕب

كأنتم أييان حجارة حٌية فقدِّموا أنفسكم لبناء بيت ركحا٘ب للكهنوت ": كيقوؿ الرسوؿ بطرس
ال تشَت (. 5: 2بط  1" )اؼبقٌدس كيما تيقرَّب ذبائح ركحٌية مقبولة لدل اهلل بيسوع اؼبسيح

اؼبسيحيُت بل إٔب صبيع اؼبؤمنُت الذين يتشكل منهم بنياف  اآلية إٔب فية معٌينة من ىذه
، 22: 1أؼ )الكنيسة الركحا٘ب، كيكوف حجر الزاكية فيو يسوع اؼبسيح نفسو، أخونا البكر 

الذم جعل مٌنا فبلكة من  ...ملك ملوؾ األرض"كاؼبسيح ىو (. 18: 1، كو 23: 5
(. 10: 5رؤ " )رضمبلك على األ"لكي ( 6-5: 1رؤ " )الكهنة إلؽبو كأبيو

تنظهر ىذه اؼبقاطع الكرامة السامية لكل مؤمن ُب الكنيسة، كاؼبسؤكلية العظمى اؼبلقاة على 
. كنبا كرامة كمسؤكلية فريدتاف. عاتقو

 
كاىن للجسد نفسو  - ب

يقدِّـ ذاتو كصبيع أعمالو أف  كىو مدعو إٔب. اؼبؤمن اؼبسيحي كاىن جبسده ككامل كجوده
فأسألكم إذف، "(. 30-28: 1تك )ػبليقة بأسرىا اليت سٌلطو اهلل عليها ذبيحة هلل، كمعها ا
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فهذه ىي . ذبعلوا من أنفسكم ذبيحة حٌية مقٌدسة مرضٌية عند اهللأف  أيها اإلخوة، برأفة اهلل
كىكذا تصبح حياة اإلنساف بكاملها تقدمة مستمرة هلل (. 1: 12رك " )عبادتكم الركحية

ينقطع عن التفكَت كالعمل األنانيُت، كال تكوف أفكاره  "إنساف اهلل"فػ . كعبادة إؽبية متواصلة
اػباصة كمصلحتو الذاتية ؿبور كيانو، كما فعل اؼبخلوقاف األكالف عندما سقطا ُب ذبربة 

(. 20: 6كو  1)الشيطاف، بل مشيية اهلل كؾبد الرٌب 
كل أف  ف حىتاغبياة الشخصية لكل مسيحي تغدك شهادة غبيور اهلل كعملو داخل اإلنسا

اؼبسيح وبيا فيو، كأنو ليس إنسانان عاديان، بل مواطن أف  من يرل طريقة حياتو يستنتج بسهولة
كهبذه الطريقة تصبح أعمالو كحياتو كلها خدمة إؽبية دائمة، كتستعيد معناىا . ُب ملكوت اهلل

(. 3: 10كو 1، 16: 5مىت )األكؿ الذم كاف ؽبا ُب فردكس اهلل 
اإلنساف على الطبيعة، كاكتشف صبيع طاقاهتا كأخيعها، كبٌدؿ كل شيء فإذا سيطر ىذا 

حولو، فإنو ال يفعل ذلك لنفسو بل إلخوانو صبيعان، كيقٌدـ كل أعمالو إٔب اؼبسيح نفسو شكران 
كمهما تفعلوا فافعلوه من صميم "(. 15-12: 9كو2، 40: 25، مىت 17: 19أـ )لو 

كوؿ " )الرب سيجزيكم دبَتاثو، فللرٌب اؼبسيح تعملوف أف القلب كأنو للرب ال للناس، عاؼبُت
3 :23-24 .)

الرضبة كؿببة اإلخوة تسبقاف كل مظهر عبادم "أف  كُب الكتاب اؼبقدس آيات عديدة تؤكد
: 9، مىت 22: 15، اؼبلوؾ األٌكؿ 6: 6ىوشع " )آخر، كبدكهنما تغدك عبادة اهلل باطلة

كقد أشار النيب أشعياء إٔب (. ...اْب 15، 27: 1، يع 25: 11، مر 23-24: 5، 13
تكسر للجائع أف  (الصـو)أليس ىو ": الصـو اغبقيقي كشدَّد على أنبية خدمة اإلخوة

تكسوه كأف ال تتوارل عن أف  خبزؾ، كأف تندخل البائسُت اؼبطركدين بيتك، كإذا رأيت العرياف
أمامك كؾبد الرب هبمع  حينيذ يتبلج كالصبح نورؾ كتزىر عافيتك سريعان كيسَت بٌرؾ. غبمك
-7: 58أ ش " )!ىا أنا ذا بقربك: حينيذ تدعو فيستجيب الرب كتستغيث فيقوؿ. مشلك

9 .)
اليت ": كلذا يقدِّـ اإلنساف خَتاتو كشبار أتعابو شكران هلل، كاػببز كاػبمر ُب سٌر الشكر اإلؽبي

عطيتاف من اهلل، اػببز كاػبمر . "كمن جهة كل شيء لك فبٌا لك نقدِّمها لك على كل شيء
كىذا التعب بالذات ىو ما ييقدِّمو اإلنساف . كلكنهما ُب الوقت نفسو من شبار تعب اإلنساف
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كيقوؿ النيب داكد ُب سفر أخبار (. 40: 25، مىت 17: 19أمثاؿ )إلخوانو كذبيحة اهلل 
الء ألننا أمبا كبن غرباء لديك كنز. إمبا اعبميع منك، كمن يدؾ أعطيناؾ": األياـ األكؿ

كل ىذه الثركة أف  أيها الرٌب إؽبنا،. كجميع آبائنا، كأيامنا كالظل على األرض كليس لنا قرار
-14: 29" )اليت أعددناىا لنبٍت لك بيتان الظبك القدكس إمبا ىي من يدؾ كاعبميع لك

16 .)
كف يكأف  ال يبكن( اؼبعتمد)اإلنساف اؼبولود جديدان أف  موقع اإلنساف ُب قلب اػبليقة يظهر

ذبربة الشيطاف ُب عصرنا اغباضر، ، بكل كسيلة فبكنة، كلكنو يتجنَّب. ضد التقٌدـ كالعلم
. كالكامنة ُب استخداـ الطبيعة كقول خليقة اهلل بطريقة أنانية

إف اإلنساف ليس مدعوان للعودة إٔب طريقة اغبياة األكٔب، حيث كاف اجملتمع الزراعي سائدان، بل 
يركم أف  كلكنو مدعو أييان إٔب. ق كٌلها ُب سبيل تقٌدـ العلم كالفنييسخِّر إمكاناتأف  عليو

(. 20: 6كو  1)صبيع أعمالو من ركح اهلل، كأف هبعلها ينبوع سبجيد الظبو القدكس 
، أف  احذر" تنسى الرٌب إؽبك كال ربفظ كصاياه كأحكامو كرسومو اليت أنا آمرؾ هبا اليـو

حسانان كسكنتها، ككثر بقرؾ كغنمك كفيتك  ـبافة أنك إذا أكلت كشبعت كبنيت بيوتان 
كذىبك كصبيع مالك، يطمح قلبك فتنسى الرٌب إؽبك الذم أخرجك من أرض مصر من دار 

الذم سٌَتؾ ُب األرض الشاسعة اؼبخيفة حيث اغبٌيات احملرقة كالعقارب كالعطش . العبودية
ية اؼبٌن الذم ٓب الذم أخرج لك اؼباء من صخرة الصواف، كأطعمك ُب الربٌ . حيث ال ماء

قوٌب أف  ُب آخرتك، كليبٌل تقوؿ ُب قلبك إليككيبتحنك حىت وبسن 24يعرفو آباؤؾ ليعٌنيك
كقدرة يدم نبا أنشأتا ٕب ىذا اليسار، بل تذكَّر الرٌب إؽبك فإنو ىو الذم أعطاؾ قوة 

: 8تثنية " )تكسب هبا اليسار لكي يفي عهده الذم أقسم بو آلبائك كما ُب ىذا اليـو
(. 16: 11، أنظر 11-18

 
كاىن خليقة اهلل  - ج

اإلنساف يشعر أنو مسؤكؿ عن خليقة اهلل، كيسمع ؾبدَّدان صوت اهلل أف  يظهر فبٌا ذكرناه
أف  يعمل فيو، كييع عملو ُب خدمة إخوانو، أمأف  الذم جعلو ُب الفردكس كأمره كأكصاه

                                                 
 يذلَّك -24
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اف اػبليقة اعبديدة اؼبمسوح ملكان كاإلنساف الركحي، إنس(. 15: 2تك )هبعلو أداة جملد اهلل 
للملكوت، ال هبد نفسو بعد ذلك ُب خبلؼ مع خليقة اهلل، بل يستعيد مركزه الصحيح  ان كابن

. ُب كسطها، أم اؼبركز الذم كاف آلدـ قبل السقوط
إذا حصل أحد على النقاكة، فإف كل شيء ىبيع لو، كما ":  ،أحد آباء الربيٌة ،يقوؿ بولس

أف  كيذكر القديس اسحق السريا٘ب. "ىبالف كصية اهللأف  م الفردكس قبلكانت حاؿ آدـ ؽ
. "وبوؿ كحوش الغاب إٔب ضببلف كديعة بريية"إيباف الصٌديق باهلل 

ككبن نلمس سلطة اإلنساف اؼبلوكية كالكهنوتية على سائر ـبلوقات اهلل كشعوره باؼبسؤكلية 
السنكسار اغبادثة التالية عن البار  فقد ذكر. العظمى كبوىا، ُب ًسيػىٍر قٌديسي كنيستنا

اف ىذا البار صاعدان إٔب اعببل مع ضبار الدير ليحتطب، عيَّت دابٌة ؾفيما ": كوبريوس
لن أتركك أبدان، بل ستخدمُت ": اغبمار ُب فخذه، فأمسك البار بالدابة كضبٌلها اغبطب قائبلن 

. "دابة لو كضبلت اغبطبفخيعت اؿ. "يتعاَبأف  كتقومُت بعمل اغبمار الذم جرحتو إٔب
كنذكر أييان اغبادثة اليت ركاىا تبلميذ أنطونيوس الكبَت للقديس إيبلريوف أثناء زيارتو حديقة 

عندما بدأ أبونا اؼبغبوط أنطونيوس يزرع ىذه األشجار، كانت الوحوش الربية : دير القديس
فرآىا . ٔب النهر لتشربتتلف منها نصوبان كثَتة، ألهنا كانت تدخل البستاف كىي ُب طريقها إ

القديس مرة كىي تدخل البستاف فأمسك بيده عصا كاقًتب من اغبيواف الذم كاف يسَت ُب 
ؼباذا ": فيربو القديس برفق على جبينو قائبلن . لكن الوحش توقف. يهربأف  طليعتها، كأمره

اعتو؟ اذىبوا كال تظلمونٍت، أنا الذم ٓب أظلمكم أبدان؟ ؼبادا تأكلوف الثمر الذم ٓب تعتنوا بزر
كمن ذلك اغبُت كانت الوحوش تأٌب إٔب . "تتجرأكا فيما بعد على الدخوؿ إٔب ىذا البستاف

. "تدخل البستافأف  النهر لتشرب، ٍبٌ تعود دكف
 
بشير ملكوت اهلل  - د

 فحياة اؼبسيحي هبب(. 60: 9لو " )أٌما أنت فامًض كبشِّر دبلكوت اهلل": قاؿ الرب يسوع
-11: 2بط 1، 31: 10كو 1، 16: 5مىت )اهلل بُت البشر  السمسبجيد تكوف فعل أف 
كىكذا تصبح حياة اؼبسيحي . حىت يأٌب أكليك الذين خارج الكنيسة إٔب اإليباف القوٙب( 12

. دافعان للعآب كدعوة لو إٔب معرفة اغبقيقة
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اءة ىذا كقد حٌددت الكنيسة قر( 19: 28مىت " )اذىبوا كتلمذكا كل األمم": يقوؿ اؼبسيح
دعوة اؼبسيح موجَّهة إٔب كل معتمد أف  اؼبقطع ُب صبلة على الزيت اؼبقٌدس، إشارة إٔب

كما يٌدعي رجاؿ  "اؼبختارين"ألف اؼبسيح ٓب يأًت ليخلِّص عددان ؿبٌددان من . مسيحي
أف  ، كصبيع الناس مدعوكف إٔب(4: 2تيم 1)لقد جاء ػببلص البشرية صبعاء . اليبلؿ
أف  تتحقق مشيية اؼبسيح عليناأف  كإذا كٌنا نرغب ُب. كوت اؼبسيح السماكممل أبناءيكونوا 

كٕب خراؼ أخرل ليست من ىذه اغبظَتة، فتلك ": فاؼبسيح يقوؿ. نعمل ػببلص اإلخوة
: 10يو " )كستسمع صوٌب، فيكوف ىناؾ رعٌية كاحد كراع كاحد. أقودىاأف  أييان ال بدٌ 

(. 19: 66، أنظر 16
مستعدان أبدان ألف يرد على من يطلب منو دليل ما ىو عليو من "حي يكوف اؼبسيأف  هبب

كإذا كنتم ذكم سَتة . بوداعة ككقار"يكوف ذلك أف  كلكن ينبغي( 15: 3بط  1" )الرجاء
بط  1" )صاغبة كافًتل بعيهم الكذب عليكم، ىبزل الذين عابوا حسن سَتتكم ُب اؼبسيح

ذبيبوا كل أف  ظريفان فتعرفوا كيف ينبغي لكمكليكن كبلمكم دائمان لطيفان ك"، (15-16: 3
(. 6: 4كوؿ " )إنساف

، (3: 3يو  1، 3-2: 1، تيط 6: 1كو  2)شبة رجاء كحيد كأكيد للمؤمنُت، كىو اؼبسيح 
، فكيف يبكن أالٌ يبإب اؼبؤمن (12: 2، أؼ 13: 4تس 1)كمن دكنو ال رجاء لئلنساف 

اهلل  إرادةإف الرجاء ُب اؼبسيح كحده ال وبقق  !اؼبسيحي بذلك فييع ثقتو ُب البشر األقوياء
-16: 3، حز 20: 4، 8-7: 4، 17: 3يو  1)حملبة اهلل بل ىو أفيل مظهر كحسب، 

فإذا بقينا . كىو شهادة على نقاكة اإليباف القوٙب كاغبياة اؼبسيحية(. 1-20: 33، 21
أيناىم يعيشوف ُب ثابتُت على ىذا الرجاء، نلتهب شوقان ػببلص إخوتنا، كال هندأ إذا ر

أيها ": ف خارج ىذا الرجاء، كذلك عمبلن بقوؿ القديس يعقوبكالبلمباالة كاليبلؿ، كيستمر
من رٌد خاطيان عن طريق ضبللو أف  ضلَّ بعيكم عن اغبق كردَّه أحد إليو، فليعلمأف  اإلخوة،

-24: 15، لو 15: 1، 20-19: 5يع ) (خٌلص نفسان من اؼبوت كسًت كثَتان من اػبطايا
32 .)

نؤجل العمل من أجلو، فكما يقوؿ القديس أف  فإذا كاجو أخونا خطران كبَتان ال يسعنا
-16: 3أنظر حز " )فإذا رحبنا أخانا رحبنا اهلل. من قريبان تكوف اغبياة كاؼبوت": أنطونيوس
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 الشجاعة تنقصنا، فبل نعًتؼأف  أٌما إذا ٓب كبفل بذلك، فهذا يعٍت(. 1-20: 33، 21
. ء ليس ثابتان فيناالرجاأف 

نتذكر أقواؿ الرب بأنو سيعًتؼ أماـ أبيو بكل من يعًتؼ بو أماـ أف  ففي اغبالة األكٔب علينا
: 8، مر 33-32: 10مىت )بو أماـ الناس  االعًتاؼالناس، كأنو سينكر من هبنب عن 

 نيعأف  أٌما ُب اغبالة الثانية، فعلينا(. 12:  2تيم 2، 9-8: 12، ، 26: 9، لو 38
حاران، كلكنك فاتر، ال حار كال بارد، كقد أك  تكوف باردان أف  أريد": نصب أعيننا أقواؿ الرؤيا

(. 16: 3رؤ " )أتقيأؾ من فميأف  أكشكت
تيعلِّم، فإنك لست أك  تتعلَّمأف  إذا رفيت": كنذكر أخَتان أقواؿ فيبلريت مًتكبوليت موسكو

رم أييان ماذا ستغدك ُب اغبياة اغباضرة كال أد. من أنت إذان؟ لست أدرم. للربٌ  تلميذان 
(. 16: 9كو  1، 20-1: 33، 21-16:  3، حز 9: 20أنظر إـر " )كاآلتية
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الفصل السادس عشر 
 25نعـمة الكهـنوت الخاصـة

 
الكهنـوت الخـاص في العـهد القـديم  - أ

-5: 19خر )ان ليكوف كهنوتان ملوكيان كشعبان مقٌدس اختار اهلل إسرائيل كميزه عن سائر األمم
كهنوتيان ؿبٌددان كأسند إليو خدمة ان ٍب أقاـ ُب كسط شعبو مصفٌ (. 19: 26، 2: 14، تث 6

ككاف ىذا الكهنوت كقفان على ىاركف كأبنائو، الذين عينهم موسى، ؼبٌا صب على . خاصة
، 1: 28خر )غسلهم باؼباء كألبسهم اغبلل الكهنوتية أف  رأسهم من دىن اؼبسحة، بعد

(. 13-1: 8، الك 11-13: 40، 30: 30، 9: 29، 39 :37: 28
كنرل ُب العهد القدٙب تكريس البلكيُت ؽبذه اػبدمة اػباصة، كعدـ السماح ألحد بأف 

كأكضح دليل على ذلك ىو اغبادثة اليت عوقب . يعارض الرتبة اليت أككلها اهلل نفسو إليهم
اػبدمات اؼبقدسة ُب خباء الرٌب، ثار فإنو مع انتمائو إٔب سبط البلكيُت كإقامتو . فيها قورح

اعبماعة كلهم مقٌدسوف كالرٌب فيما بينهم، فما أف  !كفى": ُب كجو موسى كىاركف قائبلن 
الرب نفسو أف  كحاكؿ موسى عبثان إقناعو(. 3: 16عد ) "بالكما تًتفعاف على صباعة الربٌ 

ليست ضد البشر بل  كأف مؤامرتو. .( اْب 1: 8، أنظر الك 11-5: 16عد )ىبتار الكهنة 
، أليس ىو الذم (11: 16عد ) "أٌما ىاركف فما ىو حىت تتذمركف عليو؟"ضد اهلل نفسو، 

اختاره اهلل؟ 
. فعند فراغو من ىذا الكبلـ انشقت األرض اليت ربتهم": ككاف عقاب ىؤالء العصاة قاسيان 

فهبطوا ىم كصبيع  .ىا فابتلعتهم ىم كبيوهتم ككل إنساف لقورح كصبيع اؼباؿفاكفتحت األرض 
-31: 16عد ) "ما ؽبم أحياء إٔب اعبحيم كأطبقت األرض عليهم كبادكا من بُت اعبماعة

(. 22-6: 45، سَتاخ 21-16: 17، انظر عد 33
يستغل السلطة الكهنوتية، فكاف عقابو قاسيان أييان، فقد أف  كحاكؿ اؼبلك عزيا فيما بعد

، أنظر 21-16: 26أخبار األياـ الثا٘ب )تو ظهر الربص ُب جبهتو كبقي أبرص إٔب يـو كفا
                                                 

الكنيسة األرثوذكسية ، ايمان ) و   1984منشورات النور  16رقم ( األسقف في الكنيسة ، سلسلة تعرف الى الكنيسة ) راحج أيياً -25
 (. الناشر ) منشورات النور   12لة نفسها رقم السلس –لتموثي وير ( وعقيدة 
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(. 10-9: 13أخ  1
 

" أنت كاىن إلى األبد على رتبة ملكيصادق" - ب
مز ) "أقسم الرٌب كلن يندـ، إنك كاىن على رتبة ملكيصادؽ": يشَت بولس الرسوؿ إٔب آية

 ،(18: 14تك )هلل العلي  ان يصادؽ كاف ملكان على شاليم ككاىنملكأف  كأكضح( 4: 109
كليس لو أب كال أـ كال نسب، كليس أليامو بداءة كال "كأف اظبو يعٍت ملك العدؿ كالسبلـ 
(.  3: 7عب ) "كيبقى كاىنان إٔب األبد...غبياتو هناية، كىو على مثاؿ ابن اهلل

إبراىيم، بالرغم من كونو رجل مواعد هلل، ٓب يبارؾ ملكيصادؽ، بل أف  الرسوؿ أييان  كيؤٌكد
(. 20: 14تك )كقٌدـ لو العشر من الغنائم اليت استؤب عليها ( 19: 14تك)تبارؾ منو 
إبراىيم، كىو رئيس لنسل كهنوٌب على رتبة ىاركف، يعًتؼ بكهنوت أف  كىذا يعٍت

(. 23-22: 14تث )ملكيصادؽ الفريد 
(. 7: 7عب ) "األصغر يتلقى الربكة من األكربأف  كفبا ال خبلؼ فيو": كيذكر الرسوؿ
ملكيصادؽ، ٓب يكن على رتبة ىاركف، كٓب يتحٌدر من سبط البلكيُت بل  كاؼبسيح، مثل

ربنا خرج من يهوذا، أف  فمن اؼبعركؼ. ينتمي إٔب سبط آخر ٓب يقم أحد منو خبدمة اؼبذبح"
ييدرج فبل يبكن أف (. 14-13: 7عب ) "من سبط ٓب يذكره موسى ُب كبلمو على الكهنة

أكليك الكهنة كاف "(. 22: 7عب )" لعهد أفيل"ف بُت كهنة العهد القدٙب، ألنو كاهإذف 
يقاـ منهم عدد كثَت ألف اؼبوت وبوؿ دكف بقائهم، كأٌما ىذا الذم يبقى إٔب األبد فلو 

ىبٌلص الذين يتقرٌبوف بو إٔب اهلل خبلصان تامان ألنو حٌي أف  كىو قادر على. كهنوت ال يزكؿ
قٌدكس برمء ال عيب فيو كال صلة لو أجل، ىذا ىو اغبرب الذم يبلئمنا . باؽ ليشفع ؽبم

ييقٌرب كاألحبار كل يـو ذبائح أف  باػباطيُت، جيعل أعلى من السموات، ال حاجة بو إٔب
أف  .كفارة ػبطاياه أكالن ٍب ػبطايا الشعب، ألنو فعل ذلك مرٌة كاحدة، حُت قٌرب نفسو

لشريعة فيقيم االبن كقد جيعل الشريعة تقيم أناسان ضعفاء أحباران، أٌما كبلـ القسىم اآلٌب بعد ا
بدـ نفسو،  ...كدخل قدس األقداس مرٌة كاحدة"(. 28-23: 7عب ) "كامبلن إٔب األبد

(. 12: 9عب ) "فكسب لنا فداء أبديان 
ذبيحة كتقدمة ٓب ": كيتعمق الرسوؿ أكثر ُب نصوص العهد القدٙب فيشَت إٔب اآلية التالية
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حينيذ قلت ىا أنذا . رقات كال ذبائح اػبطييةكٓب تطلب اؼبح. تشأ، لكنك ىٌيأت ٕب جسدان 
 ٍب يذكر(. 9-7: 39مز ) "فقد كيتب عٍت ُب درج الكتاب، ألعمل يا إؽبي دبشييتك. آت
تقدمة جسد الرب يسوع اؼبسيح اليت قدَّسنا هبا مرٌة كاحدة "صاحب اؼبزامَت يشَت إٔب أف 

خوة، بأف لنا سبيبلن إٔب القدس كؼبا كٌنا كاثقُت، أيها اإل"(. 14-5: 10عب  "كإٔب األبد
بدـ يسوع، سبيبلن حٌية فتحها لنا ُب اغبجاب كىي جسده، كأف لنا كاىنان عظيمان على بيت 
اهلل، فػىٍلنىٍدفي بقلب صادؽ كإيباف كامل، كقلوبنا مطٌهرة من سوء النٌية كأجسادنا مغسولة دباء 

كعد بو صادؽ، كلينتبو بعينا  طاىر، كلنتمسك دبا نشهد لو الرجاء كال كبد عنو، ألف الذم
كال تنقطعوا عن االجتماع كما اعتاد . إٔب بعض للبحث على احملبة كاألعماؿ الصاغبة

اليـو أف  يفعل، بل حٌثوا بعيكم بعيان كبالغوا ُب ذلك على قدر ما تركفأف  بعيكم
(. 25-19: 10عب) "يقًتب

اؼبسيح اغباضر دائمان ُب كل  شبة رئيس كهنة كحيد ُب العهد اعبديد، أنوأف  كىكذا يظهر
كىو (. 20: 18مىت )ثبلثة أك  كلو اقتصر على شخصُت( 20: 28مىت )اجتماع مسيحي 

، راعي اػبراؼ (25: 2بط 1)، راعي نفوسنا كحافظها (16: 10يو )راعي الرعية الواحدة 
: 4عب) "رئيس الكهنة العظيم"ك (4: 5بط1) "رئيس الرعاة"، (20: 13عب )العظيم 

كقٌرب نفسو إٔب ... فكسب لنا فداء أبديان  ...دخل قدس األقداس مرٌة كاحدة"لذم ا( 14
 "اهلل بركح أزٕب قربانان ال عيب فيو، حىت يطٌهر ضمائرنا من األعماؿ اؼبيتة لنعبد اهلل اغبيٌ 

(. 24: 37، 24-15: 34، أنظر خر 14-12: 9عب)
مىت )باسم اؼبسيح  "ثبلثةأك  فاثنا"ُب تاريخ الكنيسة، فحيث هبتمع إذف ال توجد ثغرات 

. الوحيد يكوف بينهمك، ُب اجتماع شيكرم عبادم، فإف رئيس الكهنة العظيم (20: 18
هبتمع اؼبؤمنوف للقياـ بأعماؿ احملبة كإحياء أك  كاألمر نفسو وبصل عندما ييكرز باإلقبيل

: 13كو  2، 11: 3كوؿ ) "الكل ُب الكل"هبعل  "اؼبقرِّب كاؼبقرَّب"الرابطة األخوية، ألف 
3 .)
 

الخبز الحي المنحدر من السماء  - ج
ىا أنا فبطر لكم خبزان من السماء فليخرج القـو ليلتقطوه، طعاـ كل يـو : قاؿ الرب ؼبوسى"
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: 17خر ) "اضرب الصخرة، فإنو ىبرج منها ماء فيشرب الشعب"(. 4: 16خر ) "ُب يومو
(. 11-7: 20، عد 6

: رائيلي ُب العهد القدٙب، كلكن بولس الرسوؿ أشار إليهماحصل ىذاف اغبدثاف للشعب اإلس
ككلهم أكلوا طعامان ركحانيان كاحدان، ككلهم شربوا شرابان  ...إف آباءنا كانوا كلهم ربت الغماـ"

 "ركحانيا كاحدان، فقد كانوا يشربوف من صخرة ركحانيان ترافقهم، كىذه الصخرة ىي اؼبسيح
(. 5-1: 10كو  1)

كىو الذم أعطى الشعب . ذم تبعو الشعب السائر كبو أرض اؼبيعاد عرب الربٌيةفاؼبسيح ىو اؿ
ىذه األحداث اليت أف  كأعلن الرٌب نفسو، بعد ذبٌسده،. مىٌنا ليشبع، كماء ليطفئ ظمأه

فقاؿ ": أم لئلفخارستيا اإلؽبية "خبز اغبياة" العهد القدٙب كانت مثاالن كصورة لػ إبافحصلت 
موسى ٓب يعطيكم خبز السماء بل أيب يعطيكم خبز أف  ؽ أقوؿ لكماغبق اّب": ؽبم يسوع

: فقالوا لو. "السماء اغبق، ألف خبز اهلل ىو الذم ينزؿ من السماء كيعطي العآب اغبياة
من يأتٍت فلن هبوع، . اغبياة أنا خبز": فأجاهبم يسوع. "سٌيدم، أعطنا من ىذا دائمان كأبدان "

كل ما أعطانيو اآلب . ترك٘ب كال تؤمنوف: ٔب أ٘ب قلت لكمع. كمن يؤمن يب فلن يعطش أبدان 
فما نزلت من السماء ألًٌب مشيييت بل مشيية . ٌٕب، كمن جاء إٕبَّ ال ألقيو ُب اػبارجإهبيء 

. "أالٌ أىلك شييان فبٌا أعطانيو، بل أقيمو ُب اليـو األخَت أرسلٍتكمشيية الذم . الذم أرسلٍت
أليس ىذا يسوع ابن ": أنا اػببز الذم نزؿ من السماء، كقالوا: فتذمَّر اليهود عليو ألنو قاؿ

: فأجاهبم يسوع "إ٘ب نزلت من السماء؟: يوسف؟ ككبن نعرؼ أباه كأمو، فكيف يقوؿ اآلف
. أرسلٍتما من أحد يستطيع اجمليء إٕبَّ إالٌ إذا اجتذبو اآلب الذم . ال تتذٌمركا فيما بينكم"

فمن . كلهم سيكونوف تبلمذة للربٌ : تب ُب أسفار األنبياءؾي . كأنا أقيمو ُب اليـو األخَت
اآلب، ىو  ٌٕب، ال ألف أحدان رأل اآلب، بل من أتى من لدفإظبع اآلب كتعلم منو جاء 

آباؤكم . أنا خبز اغبياة. من آمن فلو اغبياة األبدية: اغبق اغبق أقوؿ لكم. الذم رأل اآلب
أنا . النازؿ من السماء ليأكل منو اإلنساف فبل يبوت ىوذا اػببز. أكلوا اؼبٌن ُب الربية كماتوا

كاػببز الذم أنا أعطيو . اػببز اغبٌي الذم نزؿ من السماء، من يأكل ىذا اػببز وبيا إٔب األبد
كيف ": فأخذ اليهود هبادؿ بعيهم بعيان، كقالوا. "ىو جسدم الذم أبذلو ليحيا العآب

إذا تأكلوا : اغبق اغبق أقوؿ لكم": ؽبم يسوعفقاؿ  "يعطينا جسده لنأكلو؟أف  يستطيع ىذا
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من أكل جسدم كشرب دمي فلو . جسد ابن اإلنساف كتشربوا دمو، فلن تكوف فيكم اغبياة
من . كدمي شراب حقان . ألف جسدم طعاـ حقان . اغبياة األبدية، كأنا أقيمو ُب اليـو األخَت

غبي الذم أرسلٍت، فكذلك ككما أنا باآلب ا. أكل جسدم كشرب دمي، أقاـ ٌُب كأقمت فيو
من . ىوذا اػببز الذم نزؿ من السماء، غَت الذم أكلو آباؤكم ٍب ماتوا. وبيا يب من يأكلٍت

فقاؿ كثَت من . قاؿ ىذا كىو يعٌلم ُب ؾبمع كفرناحـو. "إٔب األبد يأكل ىذا اػببز وبيٌ 
تبلميذه أف  فعلم يسوع ُب نفسو "ىذا كبلـ عسَت من يطيق ظباعو؟": تبلميذه ؼبٌا ظبعوه

أىذا يبعث الشك فيكم؟ فكيف لو رأيتم ابن اإلنساف يصعد إٔب ": يتذٌمركف، فقاؿ ؽبم
الركح ىو الذم وبيي، كأٌما اعبسد فبل هبدم نفعان، كالكبلـ الذم أف  إالٌ . حيث كاف قببلن 

. "(64-32: 6يو ) "كٌلمتكم بو ركح كحياة، كلكن فيكم من ال يؤمنوف
اؼبسيح، رئيس الكهنة الوحيد، قٌدـ كما يزاؿ يقٌدـ إٔب اؼبؤمنُت أف  يلييشهد ىذا اؼبقطع اإلنج

كىذا ليس جسدان مائتان نتناكلو كبن بواسطة أجسادنا . خبز اغبياة اغبقيقي، أم جسده نفسو
اعبسد اؼبائت ال أف  التبلميذ ٓب يدركوا معٌت أقواؿ الرٌب، لذلك قاؿ ؽبمأف  فاغبقيقة. اؼبائتة

اػببز الذم يقدِّمو اؼبسيح فبتلئ من الركح الذم وبييو كهبعلو نبع اغبياة  يفيد شييان، لكن
كىذا ما . لة مائتة، بل جسده الناىض اؼبتألوافليس اؼبقصود إذان جسد الرٌب ُب ح. األبدية

. يصَت إليو اػببز ُب سٌر الشكر اإلؽبي
 
الكهنوت في الكنيسة  - د

( 7: 12تك ) "لنسلك أيعطي ىذه األرض": اىيمرإلبكعد اهلل أف  كرد ُب العهد اعبديد
كُب اؼبعمودية  "اهلل ُب اإليباف بيسوع اؼبسيح أبناء"كإٔب ( 17-16: 3غبل )يشَت إٔب اؼبسيح 

تك )فهؤالء ىم أحفاد إبراىيم اغبقيقيوف (. 9-7: 3، أنظر 27-26: 3غبل )سة اؼبقدٌ 
متساككف ُب الكرامة،  فهم صبيعان ، كال يوجد أم اختبلؼ بينهم(. 8-6: 9، رك 12: 21

ما (. 11: 3، كوؿ13: 12كو  1، 28: 3غبل ) "إنساف كاحد ُب اؼبسيح يسوع"ألهنم 
ىبتلف فيهم ىو اػبدمة اليت يؤديها كل منهم ُب اعبسد الواحد، أم تنوع اؼبواىب اليت منها 

. تتشكل كحدة جسد الكنيسة الواحد
أنواع كأٌما الركح فواحد، كإف اػبدمات  إف اؼبواىب على": كىذا ما يصفو بولس الرسوؿ بقولو
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على أنواع كأٌما الرٌب فواحد، كإف األعماؿ على أنواع كأٌما اهلل الذم يعمل كل شيء ُب صبيع 
-4: 12كو 1) "لكن كل كاحد كيتلقى من ذبليات الركح ألجل اػبَت العاـ. الناس فواحد

7 .)
يدعى أف  كٓب يكن مسموحان . الوحيد "اؼبعٌلم"ك "راعي اػبراؼ"اؼبسيح ىو أف  ذكرنا سابقان 

كلكن (. 9: 23مىت )باؼبعٌت الذم نسٌمي بو اهلل أبانا  "أبان "أك  (8: 23مىت ) "معلِّمان "أحدا 
ليجعل القٌديسُت أىبلن "بُت اؼبواىب اليت يوزِّعها بنفسو  "اؼبعلِّم"ك "الراعي"اهلل جعل ًخدمىيٍت 
: 12كو 1، 12-11: 4أؼ ) "د اؼبسيحة اليت ترمي إٔب بناء جسـللقياـ بتلك اػبد

27-29 .)
كقد اعتيرب الرسل أنفسهم آباء ركحيُت ألكليك الذين جدَّدهتم نعمة اهلل بواسطة بشارهتم 

أنظر ، 4يو  3، 10، فيلموف 1: 4، غبل 14: 12، 13: 6كو 2، 15: 4كو 1)
ين كطاعتهم بإكراـ العٌماؿ الركحي كأكصوا(. 14-13 ،1 :12،6: 2اؼبلوؾ الرابع  ان أيض

(. 17: 13، عب 13-12: 5تس 1، 30-29: 2، فيلييب 16: 16كو 1)
عب ) "مرة كاحدة كإٔب األبد"كنبلحظ ُب الذبيحة الفريدة اليت قٌدمها رئيس الكهنة الوحيد 

اػببز كاػبمر، اؼبباركُت ُب العشاء السٌرم، قد ربٌوال إٔب أف  إف الربَّ يؤكِّد لتبلميذه، (27: 7
، (20-19: 22، لو 24-12: 14، مر 28-26: 26مىت )سيهما جسده كدمو نف

-48: 6يو )كأنو جعل مسانبة اإلنساف ُب اغبياة األبدية كقفان على تناكؿ جسده كدمو 
، 19: 22لو )يقيموا ىذا السٌر اػببلصي أف  كؽبذا السبب أكصى تبلميذه(. 49

(. 25-24: 11كو1
 1، 19: 22لو )إقامة ىذا السٌر تعٍت تذكاران كإعبلنان لذبيحة الرٌب الوحيدة أف  كال شك ُب

كلكن أنبيتو ال تقتصر على التذكار، كما يدَّعي اؽبراطقة، ففي ىذا السٌر (. 26: 11كو 
كٓب يكن لدل الرسل كالكنيسة . اؼبقٌدس يتم فعبلن ربٌوؿ اػببز إٔب جسد الرٌب، كاػبمر إٔب دمو

أليست كأس الربكة اليت نباركها مشاركة ُب اؼبسيح؟ أليس ":  ىذه اؼبسألةاألكٔب أم شك ُب
اػببز الذم نكسره مشاركة ُب جسد اؼبسيح؟ فنحن جسد كاحد ألنو ليس ىناؾ إالٌ خبز 

-16: 10كو 1) "كاحد، ككبن على كثرتنا جسد كاحد ألننا نشًتؾ ُب ىذا اػببز الواحد
خدمان للمسيح "يعتربكا الرسل أف  دينة كورنثوسكلذا أكصى القديس بولس مسيحيي ـ(. 17
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(. 1: 4كو1) "كككبلء أسرار اهلل
كلكن الرٌب أعطى تبلميذه، إضافة إٔب سلطة إقامة سٌر الشكر اإلؽبي، القدرة على حل 

اهلل كحده أف  كُب عرؼ الكتبة(. 23-21: 20، يو 18: 18مىت )ربطها أك  خطايا البشر
اؼبسألة تكمن ُب عدـ قبوؿ أف  نقبل عرفهم بسهولة، غَتأف  فكبإمكاننا نح. يبلك ىذا اغبق

، 3: 9مىت)لذلك اٌدعوا أنو قد جٌدؼ ؼبٌا نسب ىذا اغبق إٔب نفسو . الكتبة لبلىوت اؼبسيح
(. 7: 2مر

كاىنان إٔب "فهو يبقى . يتنازؿ ألحد عن كهنوتو الفريدأك  اؼبسيح يتخٌلىأف  ىذا ال يعٍت
لكن كل مسيحي يصَت عيوان ُب (. 21: 7، عب 109مز) "األبد على رتبة ملكيصادؽ

جسد الرب الواحد الوحيد، باؼبعمودية اؼبقٌدسة، كيشًتؾ ُب قداسة اؼبسيح فيتقٌدس شخصيان، 
كعلى ىذا . دبسانبتو ُب حياة الكنيسة، فيكوف كهنوت البشر اشًتاكان ُب كهنوت اؼبسيح

اؼبسيح داخل الكنيسة، فيحققوف كحدة اؼبنواؿ يغدك الرسل كخلفاؤىم صوران منظورة غبيور 
. جسده

السلطة الرسولية ليست سلطة شخصية للبشر الذين دعاىم اؼبسيح ليصَتكا أدكات نعمتو، 
كنرل ُب الكتاب اؼبقٌدس . "ملء اؼبسيح"بل سلطة خدمة ترتبط داخليان بالكنيسة اليت ىي 

كما ": قاؿ الرٌب لتبلميذهإشارة إٔب ىذه السلطة اؼبرتبطة باؼبسيح كالكنيسة كلها، فقد 
 "من قىًبلىكيم كظبع كبلمكم فقد قىًبلىٍت كظبع كبلمي"ك (.21: 20يو) "أرسلٍت اآلب أرسلكم

(. 20: 13، يو16: 10، أنظر لو40: 10مىت)
: 12كو1) "الذم يعمل كل شيء ُب صبيع الناس"الرٌب ىو أف  ٓب يشك الرسل مطلقان ُب

أمُت عادؿ يغفر لنا ( اؼبسيح)اعًتفنا خبطايانا فإنو  إذا"كيقوؿ الرسوؿ يوحنا بوضوح (. 6
فإهنم ٓب يقولوا  كإذف(. 13: 28، أنظر أمثاؿ 9: 1يو 1) "خطايانا كيطهرنا من كل إٍب

: 28، 40: 10أنظر مىت) "بفمو"كبلمان خاصان هبم، بل كانوا يكرزكف بكبلـ اؼبسيح، ك
كٓب تكن (. 28: 15، أع13 :2كو1)، كيتحٌدثوف دبا يبليو عليهم الركح القدس (20

، لذلك فإهنم فعلوا كل شيء باسم (9: 1يو 1)سلطتهم ذاتية بل سلطة اؼبسيح نفسو 
فكهنوت (. 16: 2كو1) "كأٌما كبن فلنا فكر اؼبسيح": كما قاؿ بولس الرسوؿأك  .اؼبسيح

القدس الرسل كاف اشًتاكان ُب كهنوت اؼبسيح، ككجودىم ضمانان غبيور اؼبسيح كفعالٌية الركح 
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. كىذا ىو سٌر حيور الكنيسة العظيم(. 3: 12كو1)داخل الكنيسة 
 

موقج األساقفة في الكنيسة  - ه
ُب الفًتة اليت تلت العصر الرسوٕب انتقل موقع الرسل ُب الكنيسة، كما حدَّده الكتاب 

ركا الرسل بشَّ أف  كقد ذكر إقليمس أسقف ركما ُب أكاخر القرف األكؿ. اؼبقٌدس، إٔب األساقفة
أساقفة "كعٌمدكا كل من آمن ببشارهتم، كنٌظموا الكنائس فأقاموا فيها  "دبلكوت اهلل"

فمنذ سنوات عديدة كيتب ُب شأف األساقفة . كىذا ليس جبديد": كأضاؼ. "كمشامسة
. "إهنم رتٌبوا أساقفتهم بالعدؿ كمشامستهم باإليباف: كالشمامسة

ر أشعياء النيٌب الذم ربدَّث عن ؾبد أكرشليم اآلية اليت يستشهد هبا اقليمس موجودة ُب سف
، ألف (17: 60أش ) "فخر الدىور كسركر جيل فجيل"اعبديدة، أم الكنيسة اليت ستغدك 

فبل يسمع من بعد باعبور ُب أرضك، . سأجعل كيالتًك سبلمان كمسخَّريًك عدالن ": اهلل يقوؿ
: 60أش) "بوابك تسبيحان كال بالدمار كاغبطم ُب زبومك، بل تدعُت أسوارؾ خبلصان كأ

17-18 .)
فبعد سنوات قليلة يكتب القديس . كشهادة اقليمس ليست الوحيدة ُب الكنيسة األكٔب

يطلق عليهم  الذين "الكهنة"كوباطوف بالشيوخ  "مقاـ اهلل"األساقفة يقوموف أف  إغناطيوس
 ...كهنة كالشمامسةأيها األساقفة اعتنوا باؿ": "ُب مقاـ ؾبمع الرسل" ألهنم "ؾبمع اهلل"اسم 

. "اقتدكا بيسوع اؼبسيح مثلما اقتدل ىو بأبيو
. سلطة اؼبسيح كالكنيسة كٓب تكن سلطة شخصٌية األكٔبكانت سلطة األسقف ُب الكنيسة 

، كالقرارات اليت كانوا يٌتخذكهنا ُب (16: 2كو1) "فكر اؼبسيح"الرسل كاف لديهم أف  ككما
كليس من لدهنم، فإف القديس ( 28: 15أع)قدس اؼبسائل الكنسية تتم بإرشاد الركح اؿ

، أم أهنم ٓب يفرضوا كجهات "رأم يسوع اؼبسيح"الرسل كاف لديهم أف  إغناطيوس يعترب
تثبتوا تعليم الرب كالرسل، أف  احرصوا إذان على": نظرىم الذاتٌية بل أظهركا دائمان رأم يسوع

. "لكي يتوٌج بالنجاح كل ما تصنعونو
ـ داخل جسد الكنيسة ال يعربِّ عن رأم اؼبسيح كحسب، بل ييظهر أييان قاإف األسقف آبي 

فهو الذم ييظهر . األسقف الوحيد غَت اؼبنظور، يسوع اؼبسيح، كيكوف ضمانة ؽبذا الظهور
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لذا يقوؿ . الكنيسة، كفعالٌية نعمة الركح القدس داخل الكنيسة كلها أسراراؼبسيح الرٌب ُب 
ر األسقف فهناؾ يكوف الشعب، كحيثما يكوف اؼبسيح حيثما يظو": إغناطيوسالقديس 

الشيء الوحيد الثابت كاؼبيموف إمبا ىو أف  كيييف. "فهناؾ تكوف الكنيسة اعبامعة
. من يكلِّفو بذلك من الكهنةأك  ، أم سٌر الشكر الذم يقيمو األسقف"اإلكليل الركحي"

عب اهلل الذم شُب داخل  لكن امتيازات األسقف ال ترفعو فوؽ الكنيسة، بل يبقى دائمان 
أف  كيذكر أحد البلىوتيُت األرثوذكسيُت اؼبعاصرين. يشكل، مع اؼبسيح، الكنيسة بأصبعها

فاألسقف . حقيقة األسقف ىي حقيقة الكنيسة، كأف خدمتو ىي خدمة داخل الكنيسة
من دكف األسقف ال يوجد مؤمنوف ": تنفصمأف  كاؼبؤمنوف يشكِّلوف كحدة عيويٌة ال يبكن

أٌما القديس كربيانوس . "ثوذكسيوف، كمن دكف اؼبؤمنُت األرثوذكسيُت ال يوجد أسقفأر
، كيكتب إٔب كهنة "إف األسقف يكوف ُب الكنيسة، كالكنيسة تكوف ُب األسقف": فيقوؿ

كنيستو ذاكران ؽبم أنو ال يصنع شييان من دكف استشارهتم كبغَت موافقة الشعب، فيذكِّرنا بتلك 
قلبان  "ُب الكنيسة األكٔب"كانت صباعة اؼبؤمنُت ": الواردة ُب أعماؿ الرسلالعبارة اعبميلة 

(. 32: 4أع ) "كاحدان كنفسان كاحدة
األسقف مدعو دائمان إٔب إدراؾ عبلقتو جبسد الكنيسة، أف  من ىذه األقواؿ كلها لبلص إٔب

إغناطيوس ) "ُب رأم يسوع اؼبسيح"سها، حىت يكوف دائمان أكال سيَّما باؼبسيح الذم ىو ر
، أم رجل ؿببة كخادمان للجميع على مثاؿ (15:28، أع 16: 2كو1اإلنطاكي، أنظر

ألنو (. 27: 22، لو44-43: 10، 35: 9، مر11: 23، 28-26: 20مىت )اؼبسيح 
يغسل بعيكم أف  إذا كنت أنا الرٌب كاؼبعلِّم قد غسلت أقدامكم، فيجب عليكم أنتم أييان "

-14: 13يو ) "من نفسي قدكة لتصنعوا ما صنعت إليكمفقد جعلتي لكم . أقداـ بعض
15 .)

للجميع، فيأخذ بيد اإلنساف  يكوف، ُب عملو األسقفي، خادمان أف  األسقف مدعو إذان إٔب
فأسلحتو كقواه ليست على غرار مثيبلهتا عند سبلطُت . اليعيف الذم يعا٘ب كيصَت أبان لو

ارعوا قطيع اهلل الذم كيكِّل ". كاإلقناع الشهادةيسيطر باحملبة أف  ألنو مدعو إٔب. ىذا العآب
إليكم كاحرسوه طوعان ال كرىان، كما يريد اهلل، ال رغبة ُب مكسب خسيس بل ؼبا فيكم من 

كمىت ظهر راعي الرعاة . كال تتسلطوا على الذين ىم ُب رعيَّتكم، بل كونوا قدكة للقطيع. ضبيَّة
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(. 31-1: 34، أنظر حز 4-2: 5بط 1) "تنالوف إكليبلن من اجملد ال يذكم
أنت، أيها اؼبسيح، اجعل ىذا أييان مدبِّران  ...": أثناء رسامة األسقف يبتهل مًتئس اػبدمة

. اجعلو مقتديان بك أنت الراعي اغبقيقي، كاضعان نفسو من أجل خرافو. لنعمتك الكهنوتية
معلمان لؤلطفاؿ ككوكبان ُب ليكوف قائدان للعمياف كنوران للذين ُب الظلمة كمربِّيان لؤليتاـ ك

. "...ترضبنا كزبلِّصنا يا اهللأف  ألف لك ...العآب
 
التسلسل الرسولي  - و

إذا كاف األسقف ضمانة غبيور اؼبسيح داخل الكنيسة، فهذا يعٍت نظامان دائمان كليس 
كلكن، ما (. 20: 28مىت) "الدىر نقياءا إٔب"ألف اؼبسيح يبقى معنا . حيوران آنيان كحسب

اجملاؿ؟ إنو التسلسل  ىذا ك اؼبقياس الذم يؤمِّن استمرار الرتبة األسقفية كيبنع كل زيف ُبق
كىذا ما يبكن تسميتو . الرسوٕب، أم كوف الرسامة األسقفية حاصلة دائمان على أساس الرسل

. ىيكل الكنيسة اليت يبقى اؼبسيح باستمرار رأسان ؽبا
عرب الدىور، على ىوية جسد الكنيسة كعلى  التسلسل الرسوٕب ىو الوسيلة اليت ربافظ،

رادة اؼبسيح كالرسل، كما يظهر ُب إ، بل يبثِّل ان كىذا التسلسل ليس ابتداعان متأخر. كحدتو
كتاب العهد اعبديد، حيث نرل الرسل يبشِّركف ُب مناطق ـبتلفة كيعمِّدكف كل من يؤمن 

ف من بُت اؼبؤمنُت شخصان قادران ببشارهتم، كينظموف حياة الكنائس اليت يؤسِّسوف، فينتخبو
ىبتار بدكره عددان آخر من اؼبؤمنُت أف  ٍب يوصونو. كمؤىبلن، كهبعلونو على رأس الكنيسة احملٌلية

كىكذا اختار بولس الرسوؿ تيطس كأقامو على كنيسة . "كهنة كمشامسة"اؼبؤىلُت، فيقيمهم 
كر كتقيم كهنة ُب كل بلدة كما تركتك ُب كريت لتتم فيها تنظيم األـ": إليوكريت، ٍب كتب 

: 1تيطس)تتوفَّر ُب كل أسقف أف  ٍب يعدِّد لو الشركط اليت ينبغي(. 5: 1تيطس) "أكصيتك
وبيي اؽببة اليت جعلها اهلل لو "أف  أٌما تيموثاكس فًتكو الرسوؿ ُب أفسس، ٍب نبَّهو إٔب(. ...6

(. 14: 4تيم  1، أنظر 6: 1تيم  2) "(يد بولس)بوضع اليد 
فقد أقاـ الرسل ُب الكنائس احملٌلية أشخاصان مسؤكلُت، كأككلوا إليهم العناية باؼبؤمنُت ف إذ

ينقلها بدكره أف  ، كتفرض على اؼبرسـو"نعمة اهلل"كقد أقاموىم بالرسامة اليت سبنح . كرعايتهم
 كىذه الرسامة(. 5: 1تيطس) "كما أكصيتك": إٔب اآلخرين بالطريقة اليت تعلَّمها من الرسل
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ٓب تكن احتفاالن بسيطان، بل كانت ؽبا صفة النعمة األسرارية، لذلك يطلب بولس الرسوؿ من 
: 20، 23: 14، أنظر أع22: 5تيم 1) "ال تيعجِّل ُب كضع يدؾ على أحد": تيموثاكس

28 .)
الكنائس، كمنهم إٔب اآلخرين،  من الرسل إٔب رؤساء "نعمة اهلل"التسلسل الرسوٕب ىو نقل 

كىكذا فإف كهنوت أساقفة كنيستنا . سلة متواصلة ٓب تنقطع حىت اليـوعلى أساس سل
فوحدة . األرثوذكسية اغباليُت كسائر اإلكلَتكيُت يعود إٔب الرسل، كمنهم إٔب اؼبسيح نفسو

الكنيسة قائمة على ظبات كعبلمات منظورة، فبٌا يؤكِّد استمراريتها كعدـ كقوعها ُب خطر 
. طقاتاليبلؿ عند ظهور البدع كاؽبر

يتأكَّد من ارباده بالكنيسة عرب القركف أف  األسقف شخص ؿبدَّد حقيقي يبكن لكل إنساف
فإذا علمنا . اؼبسيح اؼبتواصل كعلى كحدة الكنيسة الدائمة كاألجياؿ، ألنو يشهد على ظهور

نعرؼ أين ىي أسرار الكنيسة اؼبقدَّسة، كأين ىي الكنيسة أف  من ىو األسقف نستطيع
. اغبقيقية

نظورة، اؼبسيح قد كضع الرسل إٔب جابو، فإف األسقف، الذم ىو صورة اؼبسيح آبأف  كماك
كهبم يٌتحد شعب اهلل كلو ُب كحدة ال تنفصم، فتتأٌلف . يكوف ؿباطان بالكهنة كالشمامسة

. الكنيسة منهم صبيعان، كيكوف اؼبسيح على رأسها
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الفصـل السـابج عشـر 
 26امـج الشـمل

 
ين الخالصية وحدة المؤمن - أ

رفع صبلة حارٌة من أجل صبيع الذين سيؤمنوف باظبو، ، قبيل ذبيحة اؼبسيح على الصليب
كما أنت ُبَّ أيها . فليكونوا بأصبعهم كاحدان ": وبفظهم ُب كحدة إؽبيةأف  طالبان من أبيو

د اؼبج. اآلب، كأنا فيك، كذلك فليكونوا فينا كاحدان، ليؤمن العآب بأنك أنت الذم أرسلٍت
أنا فيهم كأنت ٌُب، لتكوف : الذم أكليتٍت، أكليتيهم إياه، ليكونوا كاحدان كما كبن كاحد

: 17يو) "هتم كاملة، كيعرؼ العآب أنك أنت الذم أرسلتٍت، كأنٍت أحببتهم كما أحببتٍتدكح
21-23 .)

كلمات اؼبسيح ىذه ليست دعوة إٔب كحدة خارجية، بل إٔب كحدة داخلية مطلقة، شبيهة 
ة األقانيم الثبلثة ُب الثالوث األقدس، أم إٔب الوحدة اليت فقدىا اإلنساف بسبب بوحد

: كىي تقـو على أساس األقانيم الثبلثة كتتمثل هبا، كتعٍت خبلص اإلنساف ككمالو. السقوط
كإذف، فإف الوحدة اليت يتحدَّث (. 23: 17يو) "أنا فيهم كأنت ٌُب لتكوف كحدتنا كاملة"

. طريقان إٔب اػببلص بل ىي اػببلص نفسوعنها اؼبسيح ليست 
 

سّر الشكر اإللهي يحقِّق الوحدة في المسيح  - ب
ملء الوحدة يرتبط بانتصار الكنيسة ُب األزمنة األخَتة، عندما يأٌب الرٌب أف  ال شك ُب

كلكن اؼبؤمنُت يتذكقوف ُب ىذه اغبياة الوحدة اآلتية، باشًتاكهم ُب . ليدين األحياء كاألموات
فنحن على كثرتنا جسد كاحد ": كىذا ما يوضحو بولس الرسوؿ ُب قولو. الشكر اإلؽبي سرٌ 

أٌما الرٌب يسوع فقد أشار إٔب سٌر الشكر (. 17: 10كو1) "ألننا نشًتؾ ُب اػببز الواحد
: اغبق اغبق أقوؿ لكم": اإلؽبي ذاكران أنو ىو اػببلص كاغبياة، كأف االبتعاد عنو موت ركحي

من أكل جسدم . جسد ابن اإلنساف كتشربوا دمو فلن تكوف فيكم اغبياةإذا ٓب تأكلوا 

                                                 
 (الناشر . ) لكوستي بندلي ، منشورات النور( مدخل الى الداس اإللهي ) رااج -26
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(. 55-54: 6يو ) "كشرب دمي فلو اغبياة األبدية كأنا أقيمو ُب اليـو األخَتة
. لقد أٌدل السقوط إٔب فقداف البشر كحدهتم اؼبستندة إٔب ؿببة اهلل، فتغربوا داخليان كتشتتوا

نية صبعاء، إذ أهنا ماتت دبوتو كقامت معو إٔب حياة لكن اؼبسيح، بتجٌسده، استعاد اإلنسا
دت ؾبدَّدان دبحبة اهلل، كاستعادت كحدهتا األكٔب معو . جديدة، فاربَّ

عندما هبتمع اؼبؤمنوف من أجل اػبدمة اإلؽبية كإقامة سٌر الشكر، فإهنم يٌتحدكف ُب جسد 
، (18: 12كو1) "ذبتمع الكنيسة"كىكذا . كاحد ىو جسد اؼبسيح الناىض كاؼبتألِّو

كيتشكل منها جسد الرب، فتكتمل رسالة التجٌسد كذبيحة اؼبسيح األساسية اليت أراد الرٌب 
(. 52: 11يو) "اهلل أبناءهبمع مشل "أف  بواسطتها

فإف أحد . اهلل تعبَتان صبيبلن  أبناءكقد عرٌبت النصوص الليتورجية ُب كنيستنا عن صبع مشل 
كما كانت اغببوب متفرقة ُب ": ؼبسيحيُت األكائل يقوؿاألفاشُت اليت يعود عهدىا إٔب ا

اعبباؿ كاجتمعت ُب اػببزة الواحدة، ىكذا اصبع إليك الكنيسة من أقصى أطراؼ األرض إٔب 
. كاؼبقصود طبعان الكنيسة اجملتمعة إلقامة سٌر الشكر اإلؽبي. "ملكوتك

باػببزة الواحدة كالكأس  كأٌما كبن اؼبشًتكُت": كُب خدمة القديس باسيليوس يصٌلي الكاىن
كال ذبعل شركة . الواحدة فاجعلنا صبيعان مٌتحدين بعينا مع بعض ُب شركة ركح قدس كاحد

جسد مسيحك اؼبقدَّس كدمو اؼبكرَّـ، ألحد مٌنا لدينونة كال ؼبداينة، بل ألف قبد رضبة كنعمة 
. "مع صبيع القديسُت الذين أرضوؾ منذ الدىر

مع أعياء اؼبسيح اؼبشتَّتة، فيتألَّف منها اعبسد كلو كتتحقق ُب سٌر الشكر يج االشًتاؾ
أف  لذا نستطيع القوؿ من غَت ترٌدد. كحدتو العيوية مع رأسو الذم ىو اؼبسيح نفسو

. أثناء سٌر الشكر اإلؽبي، كُب تناكؿ جسد الرٌب كدمو اؼبؤمنُتالكنيسة تتشكل ُب اجتماع 
رج سٌر الشكر، ألف أحدان ال يبكنو اإلرباد باهلل يكوف مسيحٌيان خاأف  كما من إنساف يستطيع

: 6يو)من ال يأكل حسده كيشرب دمو لن تكوف فيو اغبياة أف  فقد قاؿ اؼبسيح. دبفرده
53 .)

يطالع الكتاب اؼبقٌدس كيستمع إٔب البشارة السارٌة أف  يبكن لئلنساف، خارج سٌر الشكر،
جبسد الرب كدمو، كنبا اللذاف يهباف كلكنو لن وبظى . كيبارس الصبلة كيعيش حياة صاغبة

يعرؼ كل إنساف ىذا األمر، فثمة اعتقاد خاطئ عند أف  كال بدٌ . اػببلص كاغبياة اغبقيقية
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ُب اجتماع اؼبؤمنُت  االشًتاؾيكونوا مسيحيُت دكف أف  بإمكاهنمأف  البعض، إذ يظٌنوف
. اإلفخارسيت، أم القداس اإلؽبي

منُت ال يكونوف ؾبرَّد مشاىدين ُب سٌر الشكر، بل يشًتكوف اؼبؤأف  نؤكِّد أييان أف  كال بدٌ 
يأٌب اإلنساف إٔب ىذا السٌر من أف  كلكن ىذا ال يعٍت. اشًتاكان حقيقيان ُب ىذا السٌر اؼبقٌدس

: كصية القديس امربكسيوس ينفِّذأف  ، بل عليو(29-27: 11كو1)دكف استعداد 
ربيوا على ىذا الشكل، حىت أف  ليكمع. احصلوا كل يـو على ما ىو نافع لذلك اليـو"

. "تصبحوا مستحقُت ؽبذا السرٌ 
 

.... مباركة ىي مملكة اآلب - ج
كما ذكرناه سابقان يوضح سبامان ماىية . إف لفظة ليتورجيا تعٍت ُب اللغة اليونانية عمل الشعب

الكنيسة ُب القداس اإلؽبي تتشكل . العمل اإلؽبي اغباصل ُب اجتماعات اؼبؤمنُت اإلفخارستيا
من اؼبؤمنُت، فيظهركف للعآب جسد اؼبسيح، كيعلنوف أنو دبوت اؼبسيح كقيامتو اجتمع مشل 

: 10كو  1، 52: 11يو )اهلل  أبناءبوصفهم  االجتماعاؼبشتَّتُت، كأهنم يشًتكوف ُب ىذا 
16 ،11 :26 .)

، ألف "القدس مباركة ىي فبلكة اآلب كاالبن كالركح": كيبدأ الكاىن اػبدمة اإلؽبية بإعبلنو
فملكوت . يتذكقَّو مسبقان أف  اؼبلكوت ليس حدثان مرتبطان باؼبستقبل كحده، بل يبكن للمرء

مىت )اآلب كاالبن كالركح القدس يبدأ ُب ىذه اغبياة، كُب القداس اإلؽبي على كجو التحديد 
فهنا يشًتؾ إلنساف ُب حياة اهلل اؼبثلَّث (. 27: 9، لو1: 9، مر21: 17، لو28: 12

اؼبلكوت صبيعان ُب جسد الرب  أبناءاألقانيم، بتناكلو جسد الرب كدمو، كبذلك تتحقق كحدة 
. الواحد

 
السمات الخاراية لإلفخارستيا األرثوذكسية  - د

نؤكِّد السمات اليت سبٌيز أف  إف أنبية القداس اإلؽبي األساسية ُب خبلصنا ربتَّم علينا
الذين ال يعملوف من أجل الوحدة بل من أجل  اطقةاإلفخارستيا اغبقيقية عن اجتماعات اؽبر

(. 34: 18، 11: 1، 13: 1كو1أنظر )ذبزئة جسد الرٌب، مهدِّدين مصَتنا اػببلصي 
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يعرؼ سبامان حياة أف  كىذا أمر ىاـ جٌدان، خاصة بالنسبة إٔب من يرحل إٔب ببلد أجنبية دكف
. اعبماعة اؼبسيحية اؼبوجودة فيها

. ؼ ىو صورة اؼبسيح كضامن كحدة اؼبؤمنُت ُب جسد الكنيسة الواحداألسقأف  ذكرنا سابقان 
كُب الكنيسة األكٔب كاف األسقف يقيم سٌر الشكر، أٌما الكاىن فبل يقيمو إالٌ إذا ظبح لو 

امنان غبيور اؼبسيح، أم للعنصر ضكىكذا يستمر األسقف ُب كونو . األسقف بذلك
(. 28-23: 7أنظرعب( )ب كاؼبقرَّباؼبقرِّ )فاؼبسيح ىو . األساسي ُب سٌر الشكر

كحيثما يكوف . حيثما يكوف اؼبسيح فهناؾ تكوف الكنيسة": كيقوؿ القديس إغناطيوس
كىو ال يعٍت بذلك جزءان من الكنيسة بل الكنيسة . "األسقف فهناؾ تكوف الكنيسة أييان 

لصحة  اليماف كإذف، فإف حيور األسقف ىو. اعبامعة، أم الكنيسة األرثوذكسية بأصبعها
فاألسقف ليس شخصان قائمان بذاتو، إمبا يعود كهنوتو إٔب الرسل كإٔب . الليتورجيا األرثوذكسية

كاألسقف الذم ال يرتبط هبذا التسلسل الرسوٕب ال يكوف أسقفان حقيقيان . اؼبسيح نفسو
. كز الكهنوت الذم أسَّسو اؼبسيحألنو ال يحكقانونيان، 

اؼبسيح إٔب صبيع اإلكلَتكيُت الذين يرظبهم، كىم بدكرىم  أٌما األسقف اغبقيقي فينقل كهنوت
. يعتمدكف على األسقف بوصفو مركزان لوحدة اؼبؤمنُت اليت تتحقق ُب سٌر الشكر اإلؽبي

األسقف ال يقيم اػبدمة اإلؽبية اآلف ُب الرعايا كلها، إمبا يقيمها الكهنة أف  كبن نعلم طبعان 
ة ينتموف إٔب أبرشية األسقف، لذلك يذكركنو حتمان ُب كلكن ىؤالء الكهن. دبعاكنة الشمامسة

كُب حاؿ انتقاؿ الكاىن من أبرشية إٔب أخرل فإنو ال يذكر . كل خدمة إؽبية يقيموهنا
. األسقف الذم رظبو بل أسقف األبرشية اليت ييقاـ فيها سٌر الشكر

ألسقف أرثوذكسي  يوجد ُب الكنيسة األرثوذكسية كاىن قانو٘ب إذا ٓب يكن تابعان أف  ال يبكن
تيقاـ خدمة إؽبية أرثوذكسية من دكف ذكر اسم أف  كال يبكن. قانو٘ب كألبرشية ؿبدَّدة

ُب اػبدمة اإلؽبية اليت  ننتبو إٔب اسم األسقف الذم ييذكرأف  فمن اؼبهم جٌدان . األسقف
. نشًتؾ فيها، كأف نتأكد من كونو أسقف األبرشية القانو٘ب

يتبع صباعة أف  ان أسقف األبرشية، فإف كل أسقف قانو٘ب ال بدٌ كل كاىن يتبع حتمأف  ككما
أحد األساقفة قانو٘ب كأنو يتبع أف  كلكن كيف نتأكد من. األساقفة ُب الكنيسة األرثوذكسية

يكوف ُب شركة مع األساقفة أف  الكنيسة األرثوذكسية؟ لكي يكوف األسقف أرثوذكسيان ال بدٌ 
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أف  كلكي تكوف الكنيسة اؼبستقلة أرثوذكسية ال بدٌ . سهااآلخرين اؼبوجودين ُب اؼبنطقة نف
كىكذا يكوف صبيع . تكوف ُب شركة مع سائر الكنائس األرثوذكسية اؼبوجودة ُب العآب بأسره

ُب رأم يسوع "، ألهنم يكونوف صبيعان "ُب رأم كاحد"األساقفة، أينما كانت أبرشياهتم، 
سقفي يكوف كاحدان، مهما تعٌددت الرعايا كتاليان، فإف العمل األ(. إغناطيوس) "اؼبسيح

. كحيثما أقيمت اػبيدـ اإلؽبية
كشبة كنائس مستقلة . كثَتة كلكنها تشكِّل كنيسة كاحدة فقط أبرشياتشبة أماكن فيها 

 عديدة، كلكنها كلها كنيسة أرثوذكسية كاحدة، ألهنا مٌتحدة ُب اإليباف كُب سٌر الشكر
كىذه الكنيسة اؼبنتشرة ُب (. 28: 15، أع 16: 2كو1) "فكر اؼبسيح"اإلؽبي، كؽبا كلها 

العآب كلو ذبتمع أسراريان لتقيم القداس اإلؽبي، كما ذبتمع حٌبات اغبنطة لتؤلف اػببزة الواحدة 
. ربوِّلة إٔب جسد اؼبسيحٓباؼبقرٌبة ُب سٌر الشكر، كا

ـ ليتورجية أك  نتنٌبو حىت ال نشًتؾ ُب اجتماعاتأف  فعلينا إذان  كذلك بأف . غَت أرثوذكسيةًخدى
. ذلك األسقف إليهانعرؼ األسقف الذم ظبح للكاىن بإقامة اػبدمة، كالكنيسة اليت ينتمي 

أف  فإذا كانت مٌتحدة بالكنيسة األرثوذكسية اليت انتمينا إليها باؼبعمودية اؼبقٌدسة، يتأكد لنا
. ة اليت ال خبلص لنا من دكهناالقداس اإلؽبي اؼبقاـ فيها ىو اإلفخارستيا األرثوذكسية اغبقيقي

كقد شدَّد القديس كَتللس على أنبية ىذه اؼبسألة، فتوٌجو إٔب اؼبسافرين كاؼبهاجرين قائبلن ؽبم 
ُب أية خدمة، قبل التأكد من  االشًتاؾأك  إٔب أية صباعة، االنتماءإنو ينبغي التنٌبو إٔب عدـ 

إذا نزحت مرٌة، فبل تكتف ": القانو٘بللمنشقُت عن األسقف أك  كوهنا ليست تابعة للهراطقة
جتماعاهتم ايتجرأكف أييان على تسمية أماكن بالسؤاؿ عن مكاف اؽبيكل، ألف اؽبراطقة 

. "كال تكتًف بالسؤاؿ عن الكنيسة، بل اسأؿ عن الكنيسة األرثوذكسية. التاعسة ىياكل
فهم . ميلَّلوف إف أكليك الذين يهجركف الكنيسة األرثوذكسية كعبادهتا اغبقيقية، أناس

فبل خبلص إالٌ ُب اإلرباد مع . ييٌحوف خببلص نفوسهم الذم من أجلو ذبح اؼبسيح
ىو الوحدة  االجتماعكمقياس ىذا . ُب اجتماع الكنيسة اإلفخارسيت باالشًتاؾالكنيسة، أم 

. مع األسقف األرثوذكسي القانو٘ب
نيستنا، كال تنعقد دبعرفة أسقفنا اليت ال ترتبط بك االجتماعاتعن  االبتعادإنو ؼبن اليركرم 

 .كموافقتو، ألنو ىو الذم ييمن كحدتنا مع اؼبسيح كحيوره فينا
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الفصل الثامن عشر 
الرعّية 

 
اامعّية الرعّية  - أ

السٌر الذم  ألنوالكنيسة تتشكل كتظهر ُب إقامة سٌر الشكر اإلؽبي كاشًتاكنا بو، أف  قلنا
ف إ كيقوؿ القديس إغناطيوس(. 17-16: 10كو1)سة وبٌوؿ اعبماعة، أم الرعٌية، إٔب كٍت

جامعٌية الرعٌية جامعية داخلٌية أف  الكنيسة اعبامعة تكوف حيث يكوف اؼبسيح، معلنان بذلك
ففي سٌر الشكر اإلؽبي تكوف الرعٌية كنيسة جامعة، ألف اؼبسيح (. جغرافٌية)كليست خارجٌية 

فقد بلغٍت أكالن ":  تعاليم الكتاب اؼبقٌدسكىذا اؼبفهـو يستند إٔب. نفسو يكوف حاضران فيها
 أنكمأفليس لكم بيوت تأكلوف كتشربوف، أـ  ...أنو، إذا اجتمعت كنيستكم، تفرقتم فرقان 

فإ٘ب تلقيت من الرٌب ما بلٌغتو إليكم، ... تزدركف كنيسة اهلل كهتينوف الذين ال شيء عندىم؟
خذكا : خبزان كشكر، ٍب كسره كقاؿالرٌب يسوع ُب الليلة اليت أيسلم فيها أخذ أف  كىو
(. 24-18: 11كو 1) "...كلوا

الرسوؿ ال يستعمل لفظة الكنيسة دبعٌت ثابت بل دبعٌت متحرِّؾ، فيطلقها أف  اؼببلحظ ىنا
كبكبلـ آخر، فإف كل رعٌية . اإلفخارسيت الذم يقيمو مسيحٌيو كورنثوس االجتماععلى 

لذلك يتشدَّد (. 23: 16أنظر رك )عبامعة ذبتمع إلقامة سٌر الشكر تكوف ىي الكنيسة ا
كل ما من شأنو تشويش أف  ، مؤكدان االجتماعاتالرسوؿ ُب كبلمو على الشقاؽ داخل ىذه 

-17: 11كو1أنظر)ىذه الوحدة األسرارية ىو إىانة عبسد اؼبسيح كاحتقار للكنيسة كلها 
ياهتا الركحية اليت كتعربِّ الرعٌية عن حياة الكنيسة ُب مليها من خبلؿ ح(. 13: 1، 34

. تتحقق ُب كافة الرعايا ضمن أطر كاحدة
لكل رعٌية كهنتها الذين يقيمهم أسقف األبرشية القانو٘ب، كبواسطتهم يتأمَّن حيور اؼبسيح 

كاإلرباد بو ُب اغبياة الليتورجية، أم ُب اؼبعمودية كاؼبَتكف كسائر األسرار اؼبقدَّسة، كخاصة سٌر 
يعلم اؼبؤمنوف أهنم ُب كل مرٌة هبتمعوف إلقامة الليتورجيا أف  كال بدٌ . اإلفخارستيا: األسرار

(. 23: 16أنظر رك )، أم الكنيسة كلها (18: 11كو1) "ذبتمع كنيستهم"اإلؽبية إمبا 
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. فكل عيو ُب الرعية ىو عيو ُب الكنيسة األرثوذكسية اعبامعة
هتا تنبع منها داخليان بظهور كجامعيَّ . الرعٌية ليست جزءان من الكنيسة بل ىي كامل الكنيسة

ففي ىذا السٌر اؼبقٌدس يكوف األسقف الذم يذكره الكاىن . اؼبسيح ُب سٌر الشكر اإلؽبي
ئقة القداسة كالدة اإللو كصبيع احاضران، ككذلك الكهنة كالشمامسة كشعب اهلل كلو، مع الف

بز اػبمر إٔب جسد اؼبسيح كوبير اهلل اآلب أييان، مرسبلن الركح القدس ليحوِّؿ اْب. القديسُت
كربير اػبليقة بأسرىا من خبلؿ التقدمة اؼبقٌدسة كالذخائر كاأليقونات كالصليب ككل . كدمو

فاؼباء . "ُب اؼبسيح"األشياء اؼبادية اليت تيستخدـ ُب الطقوس الليتورجية، فتغدك خليقة جديدة 
ق يتوحَّد ُب العبادة اإلؽبية، كاألزىار كعآب اهلل كل( ُب الشعانُت)كالزيت كالبٌخور كالسعف 

كىي . مستعيدان ما فقده بسقوط اإلنساف، أم الوحدة الداخلية كالعبلقة الصحيحة مع اهلل
: 29أخ  1)عبلقة إفخارستٌية تسبيحٌية يرفعها اإلنساف الذم يقرِّب ىذه األشياء كلها 

14-16 .)
رَّب إٔب اهلل ؾبٌددان ؿبور العآب ُب سٌر الشكر كُب حياة كنيستنا الليتورجية ييذكر كل شيء كيق

كمن . فيصبح القداس اإلؽبي كسائر اػًبدـ الليتورجية ربيَتان للفردكس كملكوت اهلل. كلو
. يشًتؾ فيها فعليان، يتذكَّؽ منذ اآلف بدء ملكوت اآلب كاالبن كالركح القدس

 
 "...لنخرج بسالم" -ب

ربٌوؿ أف  ككبن مدعوكف إٔب. يقة ىذه الوحدةوبيوا حقأف  إٌف أعياء الرعٌية صبيعان مدعوكف إٔب
حياة رعيتنا إٔب فردكس صغَتة، فنحيا ؾبدَّدان الوحدة مع اؼبسيح رأس الكنيسة، كمع إخوتنا 

اليت نيدعى إلحيائها ُب سٌر الشكر ( 17: 10كو1)كحقيقة اعبسد الواحد . سائر أعيائها
قتنا اليومية بسائر إخوتنا، حىت تكوف كبياىا أييان خارج الليتورجيا، ُب عبلأف  اإلؽبي، هبب

لبرج "أف  لذلك يدعونا الكاىن ُب هناية القداس اإلؽبي إٔب. حياتنا كلها سٌر شكر مستمر
تستمر ىذه األخٌوة اليت عشناىا أسراريان ُب اإلفخارستيا، فتمؤل حياتنا أف  ، أم إٔب"بسبلـ

. طواؿ أياـ األسبوع
ما نغفل ىذا األمر أثناء اػبدمة اإلؽبية كبعدىا، أم ُب عبلقتنا كال بٌد من االعًتاؼ بأننا كثَتان 

سٌر الشكر ىو سٌر االشًتاؾ مع اؼبسيح كمع اإلخوة ُب أف  اليومية مع أعياء رعٌيتنا، مدركُت
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كىذا ما هبعلنا غَت قادرين على تذٌكؽ . كلذلك ال نشعر بثماره ُب حياتنا اليومية. آف
أىم معا٘ب االشًتاؾ ُب ىذا السٌر أننا ال نستطيع االرباد  كلعلٌ . ملكوت السموات من خبللو

لذلك يقوؿ . باؼبسيح، رأس اعبسد الواحد، إذا ٓب نكن مٌتحدين مع صبيع أعياء ىذا اعبسد
. فإنكم حسد كاحد كركح كاحد، كما إنكم ديعيتم دعوة رجاؤىا كاحد": بولس الرسوؿ

-4: 4أؼ) "ق كاحد أب عبميع اػبلقكىناؾ رب كاحد كإيباف كاحد كمعمودية كاحدة، كإؿ
. يتحد باؼبسيحأف  كمن ينسى ىذه اغبقيقة األساسية ال يستطيع(. 6
 

المواىب في حياة الرعّية  - ج
. عٌية بسبب اختبلؼ قدراهتم على اإليباف اغبار كعلى ؿببة اهلل كاإلخوةرزبتلف غَتة أعياء اؿ

زبمِّر العجُت أف  ،ة اليت تستطيع، على قٌلتهااألعياء الغيورين يشكِّلوف اػبمَتة الركحيأف  إالٌ 
 كاؼبلح الذم مهما قٌلت كمٌيتو يكوف ذا تأثَت كبَت،أك  (.6: 5كو1، 33: 13مىت)كلو 

 صبيع اؼبواىب هببأف  كىذا يعٍت(. 34: 14لو، 13: 5، أنظر مىت49: 9مر) "صاغبان "ك
: 14كو1) "ُب كل شيء ابتغوا البنياف"(: 12: 14كو1) "بنياف الكنيسة" تيستعمل لػأف 
. هتدؼ إٔب بنياف الكنيسةأف  أعمالو كلها هببأف  ، كأف ييع اؼبؤمن نصب عينيو(26

. كل كاحد يتلقى من ذبٌليات الركح ألجل اػبَت العاـ": كىذا ما ربدَّث عنو بولس مطوَّالن 
ة، كسواه فأحدىم يتلقى من الركح كبلـ اغبكمة، كاآلخر يتلقى كفقان للركح نفسو كبلـ اؼبعرؼ

اإليباف ُب الركح نفسو، كاآلخر ىبة الشفاء هبذا الركح األحد، كسواه القدرة على اإلتياف 
باؼبعجزات، كاآلخر النبوة، كسواه التمييز ما بُت األركاح، كاآلخر التكٌلم دبختلف اللغات 

. يشاءكسواه ترصبتها كىذا كلو يعملو الركح األحد نفسو موزِّعان مواىبو على كل كاحد كما 
اعبسد كاحد كلو أعياء كثَتة كأف أعياء اعبسد على كثرهتا ليست إالٌ جسدان أف  ككما

أنٌا قبلنا اؼبعمودية صبيعان ُب ركح كاحد لنكوف جسدان كاحدان، أيهود . كاحدان، فكذلك اؼبسيح
 كلكن"(. 13-7: 12كو1) "كٌنا أـ يونانيُت، عبيدان أـ أحراران، كأنٌا ارتوينا من ركح كاحد

، كال الرأس إليكال حاجة يب : تقوؿ لليدأف  فبل تستطيع العُت. األعياء كثَتة كاعبسد كاحد
فاألعياء اليت كبسبها أضعف األعياء ُب اعبسد ىي ما كاف . إليكماال حاجة يب : للرجلُت

لنا أعياء كثَتة ُب جسد كاحد، كليس أف  فكما"(. 22-21: 12كو1) "أشٌدىا ضركرة
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ء عمل كاحد، فكذلك كبن ُب كثرتنا جسد كاحد ُب اؼبسيح ألننا أعياء عبميع ىذه األعيا
إف اهلل نٌظم اعبسد ليزداد كرامة ذاؾ الذم نقصت فيو "(. 5-4: 12رك) "بعينا لبعض

فإذا تأٓب عيو . الكرامة، ليبلٌ يقع ُب اعبسد شقاؽ، بل ليهتم األعياء بعيها ببعض
فأنتم جسد اؼبسيح . ان سيرت معو سائر األعياءتألَّمت معو سائر األعياء، كإذا أيكـر عيو

(. 27-24: 12كو 1) "ككل كاحد منكم عيو منو
صبيع أعياء الكنيسة قد نالوا موىبة النور اغبقيقي، أف  كيقوؿ القديس غريغوريوس الكبَت

كإف الذين يتبوأكف اؼبناصب العليا فيها مٌتحدكف دبن يقوموف بأدٗب األعماؿ كأكضعها، ألهنم 
موىبة النور اليت يبلكها أف  فبل يعتقدٌف احد": جسد كاحد، ككل منهم خادـ اآلخرين صبيعان 

. "ىي لو كحده
إف أعياء اعبسد تتساعد كلها من أجل تنفيذ العمل، فبعيها يرل نور النهار، كسواه يبقى 

ربفظ من الغبار كي ال تعمى، كلكن أف  العُت اليت تلتفت إٔب النور هبب. ملتصقان باألرض
فجميع األعياء زبدـ بعيها . الغبار االلتصاؽلرًجل اليت ترفعها عن األرض ال ييَتىا ا

. الرًجل سبشي من أجل كالعُت تنظر لتينَت طريق الرًجل. بعيان بالتساكم
فأعياؤىا يتوزَّعوف الوظائف اؼبختلفة كلكنهم يٌتحدكف . كاألمر نفسو وبصل ُب الكنيسة

لآلخرين، دكف سبييز بُت مركز رفيع كمركز كضيع، ألف كل  باحملبة، فيكوف كل منهم مساعدان 
إف موىبة النور ال ": لذلك يتابع القديس غريغوريوس قائبلن . كظيفة ُب اعبسد ربتاج إٔب سواىا

يناؽبا أكليك الذين يتبوأكف اؼبناصب األكٔب ُب الكنيسة كحسب، بل سائر أعيائها أييان، 
. "مهما كانت أعماؽبم متواضعة

ىبفي عن اهلل اؼبلكات اليت منحو إياىا لكي أك أف   ينفصل أحد مٌنا عن اإلخوةهبب أالٌ 
: 24مىت)يس عبدان صاغبان ؿف يفعل ذلك يكوف عبدان بطٌاالن كـك. يستخدمها ُب بنياف اإلخوة

نساىم، بعـز أف  فواجبنا(. 27-12: 19، 46-43: 12، لو14-30: 25، 45-51
نتنٌكر أف  اهتا، حبسب اؼبواىب اليت ناؽبا كل منا كال وبق لناكمسؤكلية، ُب حياة رعٌيتنا كنشاط

كليخدـ بعيكم بعيان، كل كاحد ". نتأخرى ُب تلبيتها عندما نيدعى إٔب ذلكأك أف  ػبدمتنا
كإذا تكٌلم أحدكم . دبا نالو من نعمة كما وبسن بالوكبلء الصاغبُت على نعمة اهلل اؼبتنوعة

ىي انتداب من اهلل، حىت  كأمباـ أحدكم فلتكن خدمتو كإذا خد. فليكن كبلمو كبلـ اهلل
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(. 19-16: 14كو1أنظر . 11-10: 4بط1) "يبيجَّد اهلل ُب كل شيء بيسوع اؼبسيح
كل مٌنا  كليياعف. عبيده ىلموا أيها اؼبؤمنوف نعمل بنشاط للسٌيد، ألنو يوزِّع الغٌت على"

سطة األعماؿ الصاغبة، كاآلخر فليتزيَّن الواحد باغبكمة بوا. كزنة النعمة حسب طاقتو
فليعط الواحد القوؿ بإيباف العادـ االستنارة، كاآلخر فليوزِّع الغٌت على . فليكمِّل خدمة هبٌية

فأىِّلنا . البائسُت، ألننا هبذا نياعف القرض كوكبلء أمناء للنعمة، فنستحق الفرح السٌيدم
(. العظيم اؼبقٌدس ُب سحر الثبلثاء) "لو، أيها اؼبسيح، دبا أنك ؿبب للبشر

. فهلٌموا أيها األخوة اؼبؤمنوف نعمل على تنمية اؼبواىب اليت يوزِّعها الرٌب بوفرة على عبيده
كلينقل كل مٌنا اغبكمة بأعمالو الصاغبة، . يياعف اؼبلكات اؼبعطاة لوأف  كليحاكؿ كل مٌنا

اف فلينقلو إٔب من يعيش أٌما الذم عرؼ اإلٙب. كليقدِّـ اآلخر إٔب اجملتمع بأسره خدمات باىرة
اليت كىبها اهلل لنا،  ةكىكذا نياعف الوزف. كمن لو أمواؿ فليفىرقىها على الفقراء. ُب اعبهل

. فنستحق الفرح السٌيدم، كوننا أمناء على اؼبواىب اإلؽبية
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الفصل التاسج عشر 
 27التوبة في حياتنا

 
التوبة حالة دائمة في حياة المؤمن  - أ

ة تيدخل اإلنساف حلبة ركحية، فييدعى إٔب اعبهاد ضد قول الشر اليت هتاصبو اؼبعمودمأف  قلنا
يطرح جانبان كل ما يبعده أف  فبل بٌد لو إذان من. من اػبارج بواسطة حواسو اليت تولِّد األىواء

عن ؿببة اهلل، ككل ما يقوده إٔب اؼبظاىر األنانية اليت تشوِّه ؿببة اهلل كاإلخوة، حىت يبقى 
. ُب معركتو ضد األىواء كاؼبيوؿ األنانيةمنتصران 

ؿببة اهلل كاإلخوة،  كىذه احملاكلة الدائمة لنكراف الذات، اعتبار النفس مدينة بالفيل إٔب
كاعبهاد ُب مبادلتهم احملبة، تقود اإلنساف إٔب توبة دائمة كتفتح لو الطريق إٔب نعمة اهلل، مثلما 

: 3مىت) "ذلك الذم يأٌب بعدم"للطريق أماـ  دادان كانت كرازة التوبة عند يوحنا اؼبعمداف إع
كؽبذا السبب بدأ (. 2: 3مىت) "توبوا، فقد اقًتب ملكوت السموات": ، فقاؿ للناس(11

(. 15: 1مر) "فتوبوا كأمنوا بالبشارة. حاف الوقت كاقًتب ملكوت اهلل": الرٌب بشارتو بقولو
كما أك  .دائمة ليس ؽبا هناية ُب ىذه اغبياة التوبة ليست أمران طارئان ُب حياة اؼبؤمن، بل حالة

التوبة ضركرية لكل من يرغب ُب اػببلص، للخطأة ": يقوؿ القديس اسحق السريا٘ب
. كماؿ الكاملُت يبقى ناقصان أف  دكدان، حىتحالكماؿ ال يعرؼ . كالصٌديقُت على السواء

بالنسبة إٔب أك  ارىاكلذا تبقى التوبة ناقصة حىت غبظة اؼبوت، سواء بالنسبة إٔب استمر
. "أعماؽبا

فليس فيهم أم أثر . نبلحظ ىذه التوبة الدائمة ُب حياة قٌديسي كنيستناأف  كنستطيع
كلذلك عاشوا دائما ُب يقظة . الذاٌب بالقداسة كالفييلة الشخصيتُت االكتفاءأك  للفرٌيسية

: السن قاؿ لتبلميذهكييركل عن القديس أنطونيوس أنو ؼبٌا طىعن ُب . كاستعداد كتوبة عميقة
فلٌما ظبعوا ذلك طفقوا يبكوف . "كاػبامس لقد حاف أكاف رحيلي، فإ٘ب أقًتب من عامي اؼبية"

لكن القديس بدا ككأنو ينتقل من مدينة غريبة إٔب كطنو اغبقيقي، . كيعانقوف الشيخ كيقبِّلونو

                                                 
 (. الناشر ) ، لرىبنة دير الحرف ، منشورات النور ( أصول الحيالة الروحية ) رااج -27
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ثهم بابتهاج كىو ينصحهم أالٌ يهملوا اؼبتاعب كال يهجركا اؿ وبيوا أف  نسك، بلفراح وبدِّ
أٌما أنتم فاسهركا . أنا أتبع طريق آبائي كأرل الرٌب يدعو٘ب": كقاؿ. ككأهنم سيموتوف كل يـو

. كال تًتاجعوا بعد نسككم الطويل، بل جاىدكا ُب حفظ غَتتكم كما لو أنكم تبدأكف اآلف
شوىا، بل اعرفوا الشياطُت اليت هتدِّدكم كاعلموا أهنا كحوش، كلكنها ضعيفة جدان فبل تخ

. "احيوا ىكذا كأنكم تنتظركف اؼبوت ُب كل يـو. استلهموا اؼبسيح كآمنوا بو
. يعيش اإلنساف حسب ىذه الوصيَّة، منظران اؼبوت ُب كل غبظةأف  حياة التوبة ىي

 
 عترافاإلسّر  - ب

اؼبقٌدس، فنكوف قد حصرناىا ُب  االعًتاؼكثَت ما نتحدث عن التوبة ككبن نقصد هبا سٌر 
. ىا الييق كحدهمعنا

أك  اإلنساف الذم تسقطو ىجمات الشيطاف بعد اؼبعمودية، إٌما باألفكارأف  كالواقع
األعماؿ، يكوف قد أىاف ؿببة اهلل كالكنيسة، كؿببة سائر أعياء جسد اؼبسيح لو، فيتسبَّب 

 كالكنيسة تعاِب ىذا اعبرح بقطع الشركة مع اؼبتسبِّب. ُب جرح يسيء إٔب جسد الكنيسة كلو
. كلذا كاف سٌر اإلعًتاؼ اؼبقدس. يعود إٔب رشده كيغٌَت سَتتوأف  بو

ما ربطتم ُب األرض ريبط ُب السماء، كما حللتم ُب : اغبق أقوؿ لكم": قاؿ الرٌب لتبلميذه
قاؿ . كما أرسلٍت اآلب أرسلكم"(. 19: 16، 18: 18مىت ) "األرض حيل ُب السماء

من غفرًب لو خطاياه تيغفر لو، كمن أمسكتم . لقدسخذكا الركح ا: ىذا كنفخ فيهم كقاؿ ؽبم
(. 23-21: 20يو) "عليو الغفراف يبيسك عليو

الكاىن ليس ىو الذم يغفر اػبطايا، بل اؼبسيح نفسو مع الكاىن كسائر أعياء أف  كاغبقيقة
اعبسد، أم الكنيسة كلها اليت تقبل العيو اليعيف بواسطة سٌر اإلعًتاؼ، كتستعيده هنائيان 

. طة سٌر الشكر اإلؽبيبواس
ليغفر اهلل لك ": تقوؿ إحدل الصلوات اليت يتلوىا األب الركحي ُب سٌر اإلعًتاؼ اؼبقٌدس

يكوف لك أم اىتماـ أف  اذىب بسبلـ، بدكف ...بواسطيت أنا اػباطئ صبيع خطاياؾ
مُت عادؿ إذا اعًتفنا خبطايانا فهو أ": كيؤكِّد يوحنا الرسوؿ. "باػبطايا اليت اعًتفت هبا إٕبٌ 

كإذا زعمنا أننا ٓب لبطأ جعلناه كاذبان كٓب يكن كبلمو . يغفر لنا خطايانا كيطهِّرنا من كل إٍب
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كإف خطئ أحد مٌنا، فلنا من يسوع اؼبسيح . يا أبنائي الصغار أكتب لكم ليبل زبطأكا. فينا
 "ٓب أصبعال ػبطايانا كحدنا، بل ػبطايا العا. ىو كٌفارة ػبطايانا. البار شفيع عند اآلب

يكوف أماـ أكليك األشخاص أف  هبب "اإلعًتاؼ باػبطايا"كىذا (. 2: 2÷  9: 1يو1)
-21: 20يو )الذين نالوا موىبة الركح القدس ؼبغفرة اػبطايا باسم اؼبسيح، حسب كصيتو 

23 .)
 

اإلعتراف الحقيقي  - ج
يعًتؼ؟ أف  كيف ينبغي للمؤمن

. جرحك أماـ الطبيب الركحي أظهر": بقولوىذا السؤاؿ  هبيب القديس يوحنا السٌلمي عن
كقد أصابٍت بسبب هتاك٘ب، كليس . إنو جرحي. إهنا غلطيت أيها األب: قل لو كال زبجل

بسبب أحد آخر، ال إنساف كال شيطاف كال جسد، كال أم شيء آخر، بل بسبب إنبإب 
أخفض رأسك إٔب . كن أثناء اإلعًتاؼ مثل ؿبكـو عليو، سواء ُب اؼبنظر أـ ُب الفكر. كحده

األرض خبجل، كاسكب إذا استطعت دموعان سخٌية على قدمي الطبيب كما لو أهنما قدما 
. "...اؼبسيح

مزقوا قلوبكم ال ثيابكم، ": تيذكِّرنا أقواؿ القديس يوحنا السٌلمي بأقواؿ أنبياء العهد القدٙب
أنٌا خطينا "(. 13: 2يليوئ) "..كتوبوا إٔب الرٌب فإنو رؤكؼ رحيم طويل األناة ككثَت الرضبة

ككلنا كالنجس كبرِّنا كلو "(. 12: 2باركخ) "كنافقنا كأشبٍنا أيها الرٌب إؽبنا ُب صبيع رسومك
إف  (.9: 20، أمثاؿ5: 9، أنظر دانياؿ6: 64أش) "كثوب الطامس ككٌلنا ذبلنا كالورؽ

. اإلعًتاؼ اغبقيقي يهب اإلنساف التائب غفراف اػبطايا كيعيده إٔب الكنيسة
كلكن اإلنساف يدخل ؾبدَّدان اغبلبة الركحية، كييدعى إٔب مواصلة اعبهاد للتغٌلب على األىواء 

أف  اليت تزداد شدهتا باػبطيية، فتيغط عليو بشكل أكرب مظهرة قوة أعظم، لذلك ينبغي
 "الرٌب كالرضبة"كيصنع  "وبفظ صبيع كصايا اهلل"كأف  "عن صبيع اػبطايا اليت اقًتفها"يعود 

(. 20-10: 31، 32-23: 18، أنظر21: 18حز)
يقـو ببعض األعماؿ اليت يراىا ضركرية جملاهبة اػبطر أف  كقد يفرض األب الركحي على اؼبؤمن

كىي تكوف . الناشئ عن األىواء، حىت يساعده ُب نيالو ضدىا بغية شفائو النهائي منها
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. عقوباتأك  دبثابة أدكية للعبلج، ال قصاصان 
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الفصل العشرون 
ّر المسحة المقّدسة س

 
تأسيس السّر المقّدس  - أ

تسبَّبت سلطة اؼبسيح على األركاح النجسة كقدرتو على شفاء صبيع األمراض ُب تكوين 
اؼبسيح قد نقل ىذه السلطة إٔب أف  كلكن األىم من ذلك. انطباع خاص لدل اليهود

ركاح النجسة كيشفوف كدعا تبلميذه االثٍت عشر، فأكالىم سلطانان يطردكف بو األ": الرسل
ربنا، ": كعندما رجعوا فبتليُت ضباسان قالوا للمسيح(. 1: 10مىت) "الناس من كل مرض كعٌلة

(. 17: 10لو) "حىت الشياطُت زبيع لنا باظبك
طردكا كثَتان من "الرسل كانوا يدعوف الناس إٔب التوبة، كأهنم أف  كيذكر القديس مرقس

ىذه القدرة على أف  إالٌ (. 13: 6مر) "ف اؼبرضى فشفوىمالشياطُت، كدىنوا بالزيت كثَتان ـ
. الشفاء بقيت، حسب رغبة السٌيد، كقفان على الكنيسة، حيث يكوف الرٌب نفسو حاضران 

أف  ىل فيكم مريض؟ فليدعي كهنة الكنيسة ليصٌلوا عليو بعد": لذلك يقوؿ يعقوب الرسوؿ
: 5يع) "لِّص اؼبريض كالرٌب يعافيوفإف الصبلة مع اإليباف تيخ. يدىنوه بالزيت باسم الربٌ 

14-15 .)
ىذه القدرة على الشفاء ليست عمبلن سحريان، ألهنا تكوف فاعلة باإليباف أف  كال بٌد من القوؿ
(. 34: 9، 10: 4، 16-6: 3أييان أع  أنظر) "باسم الرب"كالصبلة، كتيقاـ 

 
عالقة سّر المسحة بسّر اإلعتراف  - ب

لذلك يييف .  يتعٌلق بعبلج اعبسد كحده، بل بعبلج النفس أييان إف سٌر اؼبسحة اؼبقٌدس ال
كلكن ىذا ال (. 15: 5يع) "كإذا كاف قد اقًتؼ بعض اػبطايا غيفرت لو": يعقوب الرسوؿ

فنحن، حسب قوؿ . نستعيض باؼبسحة عن سٌر اإلعًتاؼ اؼبقٌدسأف  يعٍت أننا نستطيع
غفر خطايانا اليت نسيناىا كٓب نتمكن من بعض اآلباء، نناؿ بسٌر اؼبسحة قٌوة ركحٌية، فتي 

لذلك ترتبط . أنبيتها األكٔب تبقى ُب الصبلة من أجل صحة اعبسدأف  إالٌ . اإلعًتاؼ هبا
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األرثوذكسية بُت ىذين السرٌين، كربٌث الذين ييقاـ سٌر اؼبسحة من أجلهم، على  الكنيسة
. اإلعًتاؼ أييان 

 
سّر محبة الكنيسة وحنانها  - ج

كلكن الكنيسة األرثوذكسية ال . سبعة كهنة يقيمونوأف  خدمة ىذا السٌر اؼبقٌدس يذكر قانوف
. سبنع عددان من الكهنة يقل عن السبعة من إقامتو، بل تسمح بذلك حىت لكاىن كاحد

كالسبعة عدد رمزم يدؿي على الكماؿ، فباإلضافة إٔب الكهنة السبعة، تكوف األفاشُت سبعة 
اؼبسحة بالزيت اؼبقٌدس أف  ككماؿ ىذا الرقم يعٍت. راءات اإلقبيليةأييان، ككذلك الرسائل كالق

فالرعٌية اليت ينتمي إليها . نفسيان  تعربِّ عن حناف الكنيسة، كتظهره البنها اؼبريض جسديان أك
اؼبريض تتمثل بالكهنة كتشًتؾ ُب صبلهتم كتعلن ؿببتها للمريض، فيشعر عيو الكنيسة، 

 عياء كحناهنم، كخاصة ُب اللحظات اغبرجة، كاؼبرض كالوحدةحيثما كيجد، حبيور سائر األ
. اؼبثوؿ أماـ اؼبوت اعبسدمأك 

ؿ الشفاء الكامل كالصحة التامة لعيوىا جإف الكنيسة تبتهل ُب ىذا السٌر اؼبقٌدس من أ
. يرضي اهلل كيفعل مشييتوأف  ، كلكي يستطيع"سآب بكليتو"اؼبريض، ليعود إليها ؾبدَّدان كىو 

كجِّو . مٌد يديو لتؤديا كصاياؾ. افتح شفتيو ليمجِّد اظبك. إمؤل فمو بتسبحتك" :فتقوؿ
. "نجِّ بنعمتك ذىنو كصبيع أعياء حسده. خطواتو ُب طريق إقبيلك

أيها اآلب القدكس، يا طبيب ": سبيسح األعياء كلها بالزيت اؼبقٌدس يبتهل الكاىنأف  كبعد
د، ربٌنا يسوع اؼبسيح الذم شفى كل مرض النفوس كاألجساد، يا من أرسلت ابنك الوحي

. "ألنك نبع األشفية... أييان عبدؾ ىذا كخلَّصنا من اؼبوت، إشف
كلكن . ىذه ىي النعمة اليت تطلبها الكنيسة من أجل الشفاء الكامل، جسديان كنفسيان 

سب رغبة استجابة الدعاء ال تعود إٔب الكنيسة، بل إٔب ؿببة اهلل، اليت ال ييعرٌب عنها دائمان ح
. مشيية اإلنساف احملدكدةأك  اؼبريض
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الفصل الحادي والعشرون 
 28نعمة الزواج

 
شركة الرال والمرأة  - أ

(.  27: 1تك ) "فخلق اهلل اإلنساف على صورتو، على صورة اهلل خلقو ذكران كأنثى
اهلل  أف ككما. لقد أيبدع اإلنساف على صورة اهلل، فكاف منذ البدء زكجان، أم رجبلن كامرأة

 "ألف اػبالق منذ البدء جعلهما ذكران كأنثى"اؼبثلث األقانيم ٓب يكن مفردان، فكذلك اإلنساف، 
عنها بوحدة ُب اعبوىر كتثليث ُب األقانيم،  فعقيدة الثالوث القدكس اليت يعربَّ (. 4: 19مىت)

كالفريدة  كىذه اغبقيقة اإلؽبية العظيمة. ىي حقيقة أساسية تعربِّ عن حقيقة اإلنساف أييان 
ىذه اآلية أف  نؤكِّد، دكف أم ترٌدد،أف  لذلك نستطيع. تشكِّل أساس حياتنا كقاعدة خبلصنا

اإلنساف قد خيلق على صورة اهلل اؼبثلث األقانيم، سواء من حيث أف  الكتابية تشَت إٔب
كلذا خيلق اإلنساف منذ البدء زكجان، أم . الطبيعة أـ من حيث الشركة مع الناس اآلخرين

. جبلن كامرأةر
مَتاث من "ففي األمثاؿ نقرأ اؼبرأة العاقلة . كيشَت الكتاب اؼبقٌدس مراران عديدة إٔب سٌر الزكاج

اهلل نفسو الذم أبدع الرجل كاؼبرأة معان ىو أف  كيؤٌكد النيب مبلخي(. 14: 19أـ) "الٌرب
أف  ره كمفادهكقد حارب اؼبفهـو السائد ُب عص(. 14: 2مبل)الشاىد على الرابطة الزكجية 

أنظر )ؽبدؼ كأف الطبلؽ فبكن بعد إقباز ىذا ااؽبدؼ الوحيد للزكاج ىو إقباب األكالد 
جوىر السر يكمن ُب أف  ، كأٌكد على(4-1: 16، حكمة سَتاخ6-1: 4حكمة سليماف

ركحان  االثنافربقيق اغبياة اؼبشًتكة كُب حفظ رباط الزكجُت غَت اؼبنفصل كتنميتو، حىت يصبح 
اهلل أف  ، كذكر(8: 10، مر5: 19، مىت24: 2، تك15: 3مبل)كجسدان كاحدان كاحدان 

(. 16: 2مبل)الذم يناقض ىذا اؽبدؼ اؼببدئي للسٌر  "يكره الطبلؽ"
من طلَّق امرأتو إالٌ ُب حالة الفحشاء، عرَّضها ": كىذا اؼبعٌت نفسو قبده ُب العهد اعبديد

فإف اهلل سيدين الزناة "، (18: 16، لو9: 19، 32: 5مىت) "للزٗب، كمن تزكَّج مطٌلقة زٗب
                                                 

" كنيسة... العائلة"، و  6رقم" اإلنجيل على دروب العصر"ي، سلسلة ، لكوستي بندل" صورة المسيح في الزواج واألسرة"راحج أيياً -28
 . ، منشورات النور 7، رقم"تعّرف إلى كنيستك"لبول إفدوكيموف وكوستي بندلي، سلسلة 
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(. 4: 13عب) "كالفٌساؽ
يعيش ملء أف  يشابو خالقو، أمأف  مصَت اإلنساف ىوأف  كعلى ىذا األساس يبكن القوؿ

أف  كبكبلـ آخر،. األقانيماحملبة مع إخوانو البشر، حسب اؼبثاؿ اإلؽبي ككفقان حملبة اهلل اؼبثلث 
. نسُت ُب إنسانية كاحدةىذا اؼبصَت مرتبط بشركة اِب

 
شركة محبة  - ب

إف الشركة بُت الرجل كاؼبرأة لن تكوف متوافقة مع طبيعة اإلنساف إذا ربٌققت خارج ؿببة اهلل، 
فعندما كاف آدـ ثابتان ُب ؿببة اهلل، كاف . ألف ؿببة اهلل ىي عٌلة الوحدة كاحملبة ُب العآب كنبعهما

كلكنو حُت انقطع عن ؿببة اهلل، بفعل (. 24-23: 2تك)ينظر إٔب حواء امرأتو كفلذة منو 
العصياف، اعترب امرأتو غريبة عنو ككأهنا كائن ـبتلف، فألقى عليها كامل مسؤكلية العصياف 

(. 12: 3تك)
إف خلق اإلنساف ذكران كأنثى، كالزكاج نبا إحساف من اهلل إٔب اإلنساف كدليل عنايتو الفائقة 

فإف اهلل، منذ اللحظة األكٔب . جاء اإلنساف ُب اػببلصاليت ستكوف بعد السقوط أساس ر
كقد ربقق (. 15: 3تك)للسقوط، كىعىدى اإلنساف بالنهوض كٓب يًتكو إٔب مصَته دكمبا أمل 

ذاتو كصار إنسانان كٓب يًتدَّد حىت ُب تقدٙب نفسو  "أخلى"ٌسد اؼبسيح الذم جىذا الوعد بت
كلكن كيف يسع اإلنساف (. 7: 2ييبفل)ذبيحة على الصليب من أجل شعبو احملبوب 

يقبل مشيية إلو احملبة اؽبادفة إٔب إقامة عبلقة أف  يدرؾ ؿببة اهلل ىذه؟ ككيف يبكنوأف  الساقط
تًتسَّخ الوحدة الكاملة بُت اهلل كاإلنساف ُب أف  شخصٌية مع اإلنساف؟ لذلك كاف ضركريان 

ككاف الزكاج . ية مع الطبيعة اإلنسانيةشخص اؼبسيح اإللو اؼبتأنِّس، أم ُب كحدة الطبيعة اإللو
أٌما ؿببة . ىو النموذج كالصورة اؼبسبقة كالدليل على خبلص اإلنساف الصائر بتجٌسد اؼبسيح

. اهلل فهي منطلق الزكاج كهنايتو كىدفو ُب آف، ألف الزكاج ىو شركة ؿببة
 

سّر المسيح والكنيسة  - ج
ىو بزكاج اؼبسيح بالكنيسة، كيربطو دكمان برباط عندما يتحدَّث الكتاب اؼبقٌدس عن الزكاج يشبِّ 

اؼبسيح رأس الكنيسة أف  إف الرجل رأس اؼبرأة كما": فيقوؿ بولس الرسوؿ. اؼبسيح كالكنيسة



الشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية األرثوذكسية  زاد 
 http://www.orthodoxonline.org  األب أنطونيوس آليفيزوبولوس

 

 150صفحة  2010 -عيد العنصرة  -أونالين أرثوذكس 
 

ككما زبيع الكنيسة للمسيح فلتخيع النساء ألزكاجهن ُب  .اليت ىي جسده كىو ـبلِّصها
ؽبا الكنيسة كضٌحى بنفسو من أجأيها الرجاؿ أحبوا نساءكم كما أحب اؼبسيح . كل شيء

ستحماـ كدبا يتلى من الكبلـ كيزفها إٔب نفسو كنيسة سٌنية ال شائبة ليقدِّسها كيطهِّرىا دباء اال
وبٌبوا أف  ككذلك هبب على الرجاؿ. فيها كال تغين كال ما أشبو ذلك، بل مقٌدسة ببل عيب

أحد يبغض جسده، بل  فما من. مىن أحٌب امرأتو أحب نفسو. نساءىم حبهم ألجسادىم
ىذا السٌر لعظيم، كأعٍت بو سٌر اؼبسيح أف  ....يغٌذيو كيعٌت بو شأف اؼبسيح بالكنيسة

(. 32-22: 5أفسس ) "كالكنيسة
، ألف مبوذجو ىو الرباط بُت "سرٌان عظيمان "كىكذا يغدك الرباط الطبيعي بُت الرجل كاؼبرأة 

زكؿ طابع األنانية كالفردية من حياتو، كفيو يتجاكز اإلنساف نفسو، كم. اؼبسيح كالكنيسة
أف  كتنقلو احملبة الزكجية إٔب داخل الوحدة من جديد لذا يقوؿ القديس يوحنا الذىيب الفم

، فانظر كيف اجتمعا ؾبدَّدان كأصبحا كاحدان بواسطة اثنافظٌنا أهنما منذ البدء "الرجل كاؼبرأة 
. "الزكاج

رأة اليت ستكتمل ُب ملكوت اهلل، حيث ال يكوف كىكذا يعود اإلنساف إٔب كحدة الرجل كآب
، (28: 3غبل) "كاحدان ُب اؼبسيح يسوع"بل يكوف اعبميع  "ال ذكر كال أنثى"فيما بعد 

كىذه اغبقيقة يتذٌكقها (. 36: 20، لو25: 12، مر 30: 23مىت) "كاؼببلئكة ُب السماء"
: جسد اؼبسيح الواحد اإلنساف اؼبسيحي فعليان ُب سٌر الشكر، حيث يٌتحد اعبميع ُب

. الكنيسة
 
األطر اإلفخارستية للسّر المقّدس  - د

أف  سٌر الشكر ىو تذٌكؽ مسبق للملكوت كلوحدة شعب اهلل النهائية نستطيعأف  إذا علمنا
ندرؾ ؼباذا ريبط الزكاج اؼبسيحي ُب الكنيسة األكٔب بسٌر الشكر اإلؽبي، كؼباذا يكوف سٌر 

فقد أتى اؼبسيح إٔب عرس قانا اعبليل، . لسٌر الزكاج اؼبقٌدس الشكر اإلؽبي الشرط األساسي
فلم يكتًف بقبوؿ فرح العرس كمباركة حقيقة . كىناؾ حٌقق أكٔب معجزاتو بتحويل اؼباء إٔب طبر

الزكاج، بل رمز دبعجزتو إٔب سٌر الشكر اإلؽبي، أم ربويل اػبمر إٔب دمو كاػببز إٔب جسده، 
.  داخل جسد الكنيسةفأدخل بذلك الرباط الزكجي إٔب
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عندما يٌتحد اثناف بواسطة الزكاج فإهنما ال يظهراف فيما ": يقوؿ القديس يوحنا الذىيب الفم
كنيسة "كُب مكاف آخر يشبِّو الزكاج اؼبسيحي بػ . "بعد كشيء أرضي بل كصورة اهلل نفسو

مع "م ، أ"ُب شركة مع اؼبسيح"وبيا بزكاجو اؼبسيحي أف  فاإلنساف مدعو إٔب. "صغرل
ين، حسب كعده مكاؼبسيح حاضر دائمان مع األزكاج اؼبسيح(. 32: 5أؼ) "اؼبسيح كالكنيسة

. أنو كٌلما اجتمع اثناف باظبو يكوف بينهما
، كؼباذا يعلن الىوٌب "بيت اهلل"الزكاج ىو أف  كىكذا نفهم ؼباذا يعترب أحد آباء الكنيسة

 س كالعركس كاؼبسيح، كاؼبقصود طبعان الزكاجالعرم: ُب سٌر الزكاج "يتزكٌجوف"ثبلثة أف  معاصر
(. 39: 7كو1) "ُب الرب"
 
الزواج خارج الكنيسة -ىـ

شبة فرقان شاسعان بُت اإلرباد الطبيعي لشخصُت خارج الكنيسة كبُت سٌر الزكاج أف  يظهر جببلء
فالرباط الزكجي خارج الكنيسة وبصل حبسب ناموس الطبيعة، كخاصة طبيعة . اؼبقٌدس

أك  االجتماعيةكاألمر نفسو يسرم على ربط معٌت الزكاج باألىداؼ . الفسادالسقوط ك
يتجاكز الزكاج حقيقة اؼبوت، أف  ففي صبيع ىذه اغباالت ال يبكن. باؼبسألة الديبوغرافية

. لذلك ال يبكن اعتباره سرٌان مقٌدسان 
ة األزكاج، كتكوف أٌما الزكاج اؼبسيحي اغباصل ُب الكنيسة دبباركة اهلل، فإنو وبوز كماؿ ؿبب

. بل تستمر إٔب األبد، ىذه احملبة معناه األٌكؿ كىدفو النهائي، لذلك فإهنا ال تتوٌقف باؼبوت
كل ما تفعلونو حسب اعبسد، فليكن ركحيان، ألنكم ": كعلى حٌد تعبَت القديس إغناطيوس

قاـ ُب الكنيسة يكأف  ، أم"تفعلوف كل شيء باؼبسيح يسوع
ي
دبا ُب ذلك  ركحيان، كفالزكاج اؼب

. الوحدة اعبسدية
 
ىدف الزواج  - و

وبقِّقو أف  كىو ىدؼ يبكن. يكوف مسَتة متواصلة كبو ملء احملبةأف  األكؿىدؼ الزكاج 
أف  إالٌ (. 5-1: 16، حكمة سَتاخ6-1: 4أنظر حكمة سليماف)حىت األزكاج العاقركف 

صر األبٌوة كاألمومة، فإنو كجود األكالد يييف إٔب الزكاج عنصران جديدان، أال كىو كجود عن
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كبلن منهما يكوف على أف  هبعل احملبة تفيض من الزكجُت كبو الكائنات اؼبولودة، حىت
استعداد لتقدٙب كل شيء من أجلهم، فيتجاكز ذاتو كيستسلم بكليتو إٔب احملبة اليت يبذؽبا من 

ش تلك فيكوف بذلك قد هتٌيأ لعي(. 20: 5، أفسس12-8: 11كو 1أنظر) اآلخرينأجل 
كىذا اؽبدؼ اؼبقٌدس للزكاج، أم ذباكز . احملبة الكاملة اليت ييدعى إٔب عيشها ُب الدىر اآلٌب

الذات بغية الوصوؿ إٔب ملء احملبة اليت تبدأ باحملبة الزكجية كتكتمل ُب ملكوت السموات، 
. نراه ُب خدمة الزكاج اؼبقٌدس اؼبليية بالرموز

تعاكف، كالكأس الواحدة تعٍت كماؿ اغبياة اؼبشًتكة اليت إف تبادؿ اػبواًب يعٍت التساكم كاؿ
ُب ظل  "شركة النفوس كاألجساد"تكتمل باقًتاب الزكجُت من سٌر الشكر اإلؽبي كالولوج إٔب 

. ؿببة اهلل اليت ربفظهما
العركس، يعظِّمك اهلل مثل سارة،  أيتهاكأنًت ": كُب هناية اػبدمة اؼبقٌدسة يقوؿ الكاىن

فقة، كلتكثرم مثل راحيل مبتهجة برجلك ىذا كحافظة حدكد الشريعة، ألف اهلل كيسرِّؾ مثل ر
(. 19-18: 5، أـ 5: 24تث أنظر) "ىكذا ارتيى
ىدؼ الزكاج ال يتحٌقق دبسعى األزكاج كحدىم، ألف بلوغ ىذا اؽبدؼ أف  من الواضح

منُت، كيبنح كالركح القدس، الفاعل ُب الكنيسة، يوزِّع اؼبواىب على اؼبؤ. موىبة من اهلل
، كلذا كاف الزكاج اؼبسيحي أحد األسرار السبعة (7: 7كو 1)األزكاج اؼبسيحيُت نعمة الزكاج 

. اؼبقٌدسة
فهو ال يغَتِّ مركزىم ُب اجملتمع كحسب، . كالزكاج اؼبسيحي ليس شأنان ىبص األزكاج كحدىم

إليها العركساف بل ىبلق حالة جديدة داخل جسد الكنيسة، كال سٌيما الرعٌية اليت ينتمي 
يعيشا أف  ألهنما ٓب يعودا فردين منفصلُت، بل صارا جسدان كاحدان، كديعيا إٔب. اعبديداف

ا عن ىذا الرباط بكامل حياهتما ُب الرعٌية، أف  كعليهما. "ُب الربٌ "كماؿ احملبة الزكجية  يعربِّ
كب إقامتو ُب الرعٌية كىذا ما يفسِّر سبب اعتبار الزكاج اؼبسيحي حدثان ُب حياة الرعٌية، ككج

. ذاهتا، ال بعيدان عنها
 
أكاليل الزواج  - ز

أف  فنحن نعلم. "إكليبلن "ييسٌمى سٌر الزكاج اؼبقٌدس ُب الكنيسة األرثوذكسية أف  ليس صدفة
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ين باألكاليل جكلذا نراىم ُب األيقونات ميتػىوَّ األكاليل زبص الشهداء كقٌديسي كنيستنا، 
كبذلك ترمز . ؿ العركسُت اعبديدين أثناء خدمة الزكاج اؼبقٌدسكلكن الكنيسة تكلِّ . اؼبييية

طهما برباط الزكاج اؼبقٌدس بنقاكة كطهارة أشبو بنياؿ الشهداء الذين استبسلوا اارتبأف  إٔب
كالعركساف يدخبلف أييان حلبة جهاد . حىت النهاية فنالوا أكاليل الظفر غبفاظهم على اإليباف

كلذا فإهنما يطوفاف حوؿ . ىداء كنيستناشكحي الذم خاضو جديد، ىي ساحة الصراع الر
أيها ": اؼبائدة كأيدنبا متشابكة، بينما تستدعي الكنيسة الشهداء القديسُت منشدة خبشوع

هبجة  ...اجملد لك أيها اؼبسيح اإللو"ك ."..الشهداء القديسوف الذين جاىدًب حسنان كتكٌللتم
إؽبنا، يا من حير ُب قانا اعبليل كبارؾ العرس . هلليا ا": ٍب تطلب من أجلهما.( ..الشهداء

كبارؾ . الذم ىناؾ، بارؾ أييان عبدىٍيك ىذين اللذين ارٌبدا بعنايتك ُب شركة الزكاج
كاحفظهما . إكليليهما ُب ملكوتك ارفع. كأكثر اػبَتات ُب حياهتما. مدخلهما كـبرجهما

. "بغَت دنس كال عيب غَت ؿبتاؿ عليهما على مدل الدىور
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 الفصل الثاني والعشرون
قديسو كنيستنا 

 
حياة القديسين صورة لحياة المسيح  - أ

 "أنا نور العآب، من يتبعٍت ال ىببط ُب الظبلـ، بل يكوف بو نور اغبياة": قاؿ الرٌب يسوع
شعاع ؾبد اهلل "كُب الرسالة إٔب العربانيُت يوصف اؼبسيح بأنو (. 46: 12، أنظر12: 8يو)

(. 3: 1عب) "كصورة جوىره
تشرؽ ُب قلبو معرفة ؾبد اهلل، ذلك اجملد "كاإلنساف الذم يستنَت باألفعاؿ اإلؽبية غَت اؼبخلوقة 

( 22: 17يو) "مشاركان للمجد اإلؽبي"كيغدك ( 6: 4كو2) "الذم على كجو اؼبسيح
 "ؾبد اؼبسيح"ك( 14: 5مىت) "نور العآب"كُب ( 10: 2عب) "مسانبان ُب قداسة اهلل"ك
ؾبد الرٌب بوجوه كبن صبيعان نعكس صورة ": كما يقوؿ بولس الرسوؿأك  (.23 :8كو2)

(. 18: 3كو 2) "ة، فنتحوؿ إٔب تلك الصورة، كىي تزداد ؾبدان على ؾبدآمكشوفة كأهنا مر
، أم جزءان من (6: 3أؼ) "عيو جسد اؼبسيح"فاؼبسيحي الذم وبيا ُب نعمة اهلل يغدك 

: 4كو2)كيشع بالنور اإلؽبي ( 20: 2غبل)ؼبسيح نفسها جسد اإللو اؼبتأنس، فيحيا حياة ا
كل ما تفعلوف من غَت تذمٌر كال خصاـ لتكونوا  افعلوا": كيقوؿ بولس الرسوؿ أييان (. 6

اهلل ببل عيب ُب جيل ضاؿ فاسد تيييوف فيو ضياء النَتات  أبناءدبنجاة من اللـو كالكدر ك
(. 21: 13، أنظر عب15-14: 2فيل) "ُب الكوف

: ذباكب قدِّيسو كنيستنا مع ىذه الدعوة فعاشوا حياة اؼبسيح، عاملُت بقوؿ الرسوؿ كلقد
كإذا كانت ٕب حياة بشرية، فإهنا ُب اإليباف بابن . فما أنا أحيا بعد ذلك، بل اؼبسيح وبيا ُبٌ "

اقتدكا يب كما أقتدم أنا "ك ،(20: 2غبل ) "اهلل الذم أحبٍت كضٌحى بنفسو من أجلي
أماـ "ككقفوا ( 13: 2رؤ) "شهداء اؼبسيح اؼبؤمنُت"كىكذا صاركا (. 1: 11كؾ 1) "باؼبسيح

(. 9: 7رؤ) "العرش كأماـ اغبمل
كلكنهم صبيعان . كحياة ىؤالء القديسُت ىي حياة اؼبسيح اليت يعيشها كل منهم بطريقة ـبتلفة

تيكتب  رسالة اؼبسيح اليت ٓب"، ككانوا (25: 5غبل) "حسب الركح"كساركا  "بالركح"عاشوا 
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 "بل ُب ألواح من غبم كدـ، أم ُب قلوبكم دبداد، بل بركح اهلل اغبٌي، ال ُب ألواح من حجر
(. 3: 3كو 2)

عقائد كنيستنا ليست حقائق ذىنٌية، بل ىي حياة أف  كعندما نتأمل حياة القديسُت سنرل
د ىؤالء القديسوف باؼبسيح . اإلنساف اغبقيقٌية كنبع اغبياة األبديٌة كغمرىم نور الركح فقد اربَّ

أٌما أفكارىم كأقواؽبم كأعماؽبم . القدس، فكانت حياهتم صورة مصغَّرة غبياة اؼبسيح نفسو
فكانت أفكار اؼبسيح كأقوالو كأعمالو، ألف حياهتم كلها ىي شبرة عمل الركح القدس ُب 

ة ، أم خليقة اهلل اعبديد(17: 5كو 2) "خليقة جديدة ُب اؼبسيح"كىكذا صاركا . داخلهم
فقد ذباكبوا مع الطبيعة البشرية كما خلقها . الدالة على عمل اهلل ُب حياة اإلنساف الركحية

. وبياأف  يرشدكنا إٔب حقيقة اإلنساف ككيف ينبغيأف  اهلل، فاستطاعوا
 

نور المسيح في حياة القديسين  - ب
هلل اؼبثلَّث األقانيم الكتاب عن ؾبد اهلل بالنور اإلؽبي غَت اؼبخلوؽ، الذم يعلن حيور ا ييعربِّ 

، كنور (9: 7دا)اؼبرسل من عرش اهلل  "ؽبيب النار"فهذا اجملد ىو . ُب العآب كعملو فيو
، أم النار اليت شاىدىا موسى، ألف أحدان (33 -30: 7، أع2: 3خر) "العٌليقة اؼبلتهبة"

(. 7: 3كو 2، 30-29: 24خر)ق اهلل جال يبكنو النظر إٔب ك
ُب عاصفة من النار ) الذم تسربل بو النيب إيليا ؼبٌا ارتقى إٔب السمواتكىذا اجملد نفسو ىو 
، كىو ييسربل أييان صبيع (11: 2، اؼبلوؾ الرابع9: 48حكمة سَتاخ( )على مركبة خيل نارية

فيما بعد على رعاة  "أشرؽ"إنو النور غَت اؼبخلوؽ الذم (. 20-19: 60أش)شعب اهلل 
: 9لو)اؼبسيح ُب جبل التجٌلي فأعطاىم لباس اؼبسيح ، كعلى تبلميذ (9: 2لو)بيت غبم 

: 9أع)، كلبولس الرسوؿ (55: 7أع)، كظهر ألكؿ الشهداء استيفانوس (2: 17، مىت29
: 3كو2، 22: 17، يو14: 5مىت) كىو ييعطي لكل مؤمن باؼبسيح(. 6-11: 22، 3

18 .)
رجاؿ اهلل أف  إالٌ . ح سبامان ، أم أنو غَت كاض"نراه اليـو ُب مرآة ريؤيةو ميلتبسة"كؾبد اهلل 

 "كجهان لوجو"سيعاينوف ُب اغبياة اؼبقبلة كامل عظمة اجملد اإلؽبي، ألهنم سَتكف اهلل 
، 43: 13مىت) "(ف كالشمسئوسييي"، ك(2: 3يو 1) "كما ىو"ك( 12: 13كو1)
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(. 20-19: 60، أش5: 22، 9: 21أنظر رؤ
: رة، كما أكَّدا بولس الرسوؿ ألىل فلييبكاؼبسيحي يتذٌكؽ ىذا اجملد مسبقان ُب حياتو اغباض

: 3) "إف اؼبخلِّص يسوع اؼبسيح سيبدؿ جسدنا اغبقَت فيجعلو على صورة جسده اجمليد"
 "سادىمجُب أ"على سبجيد اهلل حىت  الكورنثيُتكوبثُّ . ، أم مشاهبان عبسده نفسو(21

أك  ـ على األرضكقد اخترب قٌديسو كنيستنا ىذه اغبقيقة سواء ُب حياتو(. 20: 6كو1)
: 5بط 1) "مىت ظهر راعي الرعاة تنالوف إكليبلن من اجملد ال يذكم"فإنو . بعد رقادىم بالربٌ 

سبيل  أٌما": ، كلكننا ال نعلم عن ىذا اإلكليل سول أنو انعكاس لنور ذلك اجملد اإلؽبي(4
(. 18: 4اؿأمث) "الصٌديقُت فمثل النور اؼبتؤللئ الذم يندرج ُب إنارتو إٔب قائم النهار

 أثناء ينمراران عن النور الذم أشٌع من القٌديس "كتاب سيػىٍر القديسُت"كيتحدث السنكسار 
كما يقوؿ أك  كاؼبقصود هبذا النور أفعاؿ اهلل،. حياهتم ككاف يراه ألطفاؿ األبرياء كأناس آخركف

. "قديسُتالنور غَت اؼبخلوؽ الذم وبٌوؿ كل شيء ُب حياة اؿ": القديس غريغوريوس باالماس
كرأل نافذة . إف شيخان أتى إٔب ىذا البار لينتفع بأقوالو": ففي سَتة القديس أرسانيوس نقرأ

. قبليتو مغلقة فلم يقرع الباب ليبٌل يزعجو، كلكنو نظر من ثقب، فشاىد البار ؿباطان بالنار
ف أ كنقرأ ُب سَتة القديس نكتاريوس. "كقد بقي على ىذه اغباؿ مدة طويلة كىو يرتعش

كعندما حانت غبظة . راىبة جاءت إليو لتشكو من شلل ُب الرأس فوجدتو يقيم سٌر الشكر"
. "تقًتب منوأف  تناكلو اعبسد اإلؽبي رأتو يلتهب بالنار، فخافت

: 2أؼ) "مسكنان هلل بالركح"نفس اإلنساف بركح اهلل، أم عندما يصبح باغبقيقة  ئعندما سبتل
دبجد اهلل   جسده كلباسو، ألف كل شيء فيو يشًتؾيغدك كل شيء حولو منَتان، حىت( 22

. كيصبح ينبوعان للربكات
مغموران بالنور غَت اؼبخلوؽ، كصار كشاحو الذم تركو ( ُب مركبة نارية)لقد ارتقى إيليا النيٌب 

افيم يركُب حوار موتوفيلوؼ كالقديس س(. ...-11: 2ملوؾ 4)ألليشع ينبوع بركة حقيقية 
ثو، نقرأساركفسكي الذم كاف ا كيف : افيميرسألت األب س": لنور وبيط بو كينتقل إٔب ؿبدِّ

ىذا أمر بسيط جدان : أعرؼ ما إذا كنت أنا أييان ُب نعمة الركح القدس؟ فأجابٍتأف  يبكنٍت
كقد بقي . كل شيء مستطاع عند من وبصلوف على اؼبعرفةأف  فقد قاؿ الربٌ . يا ؿبب اهلل

كانوا فبتليُت .ا يعلموف دائمان ما إذا كاف ركح اهلل فيهم أـ الالرسل ُب ىذه اؼبعرفة لذلك كانو
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عملهم ميقٌدس كلو كميٍرضو أف  ككانوا يكرزكف كىم يػىٍعلىموف. من ركح اهلل كمعاينُت مرافقتو ؽبم
فقد (. 28: 15أع) "لقد رأل الركح القدس ككبن": كىذا األمر يفسِّر ؼباذا كتب الرسل. هلل

. رسالتهم ربمل اغبقيقة التامة اليت تساعد صبيع اؼبؤمنُتأف  ة كاعتربكااستندكا إٔب ىذه القاعد
لقد كاف الرسل القديسوف يشعركف ُب أعماؽ قلوهبم حبيور الركح القدس اإلؽبي كيلمسونو 

على رغم ذلك فإنٍت ال أفهم : ىذا بسيط يا ؿبب اهلل؟ فسألتوأف  فهل رأيت. ؼبس اليد
أميٌز ُب أف  ، ككيف أستطيع"ُب الركح القدس"ية أنٍت بالكلٌ  أتأكدأف  كيف أستطيع اآلف

ىذا بسيط جدان، أف  قلت لك يا ؿبب اهلل: افيميرداخلي حيوره اغبقيقي؟ فأجلب األب س
يكونوا ُب الركح القدس، كبأية طريقة نستطيع الشعور أف  كسردت لك كيف يستطيع الناس

فأمسكٍت . أفهم بصورة أفيلأف  ريدأ: يا كلدم؟ فقلتإذف فماذا تريد . حبيوره ُب داخلنا
يا كلدم، إننا اآلف ُب ركح اهلل القدكس، فلماذا ال تنظر إٔب كجهي؟ : من كتفي بقوة كقاؿ

أنظر إليك يا أبًت، فإف ؽبيبان يشٌع من عينيك، كؿٌبياؾ مييء أكثر أف  ال أستطيع: فأجبتو
تييء مثلي، كأنت أييان  ال زبف يا ؿبب اهلل، فأنت: فقاؿ! تؤؼبا٘ب من الشمس، كعينامٌ 

 29. .(ُب ملء الركح القدس، كإالٌ ؼبا كنت تستطيع رؤييت ىكذا
 

فييلة القديسين تنتقل إلى الطبيعة غير الناطقة  - ج
إذا أطعت أمر الرٌب إؽبك، حافظان صبيع كصاياه اليت أنا آمرؾ هبا اليـو كعملت هبا، هبعلك "

الربكات كتشملك إذا أطعت أكامر الرب الرب إؽبك فوؽ صبيع أمم األرض، كربل عليك 
إؽبك، فتبارىؾ ُب اؼبدينة كتبارىؾ ُب الصحراء، كيبارىؾ شبر بطنك كشبر أرضك كشبر هبائمك، 

(. 5-1: 28تث) "ؾ كمعجنكتكنتاج بقرؾ كقطعاف غنمك، كيبارىؾ سلٌ 
ان عنها دبحبتو الشخصية، أم بتطب يق الوصايا، فإٌف عندما يبقى اؼبرء أمينان على ؿببة اهلل، كمعربِّ

فيشعر حينيذ بعمق عبلقة احملبة . نعمة اهلل تبقى فيو، كتفيض على ؿبيطو كلو كذبعلو مباركان 
. مع اػبليقة بأسرىا، كيعرٌب عن ىذه العبلقة بطرؽ ـبتلفة

يصٌلي ُب كل غبظة بدموع من أجل "اإلنساف الرؤكؼ أف  يقوؿ القديس اسحق السريا٘ب
فظوا كييغفر الطبيعة غَت الناطقة أييان  ، كمن أجل أعداء اغبق كمن أجل الذين يؤذكنو، لكي وبي

                                                 
 (الناشر ) ، منشورات النور ( القديسون ) سلسلة ( سيرافيم ساروفسكي )  -29
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أك  كيصٌلي أييان من أجل الزكاحف ألف الرأفة العظمى تتحرؾ ُب قلبو بدكف حدكد. ؽبم
. "قياس، فيشابو اهلل ُب ذلك

القديسوف يشعركف أهنم مٌتحدكف بالعآب أصبع كوبٌسوف دبسؤكلية شخصية عن اػبليقة كلها، 
أنظر )ف من أجل استعادة كل شيء كذبديده، أم إعادتو إٔب كحدتو كانسجامو األكىلُت فيصٌلو
(. 23-22: 5أيوب

أف تراه  يقًتب اإلنساف اؼبتواضع من الوحوش اؼبفًتسة الكاسرة، فما": يقوؿ القديس اسحق
ـٌ فيو ذلك إليو كأنو سٌيده ؽبا كهتٌز رأسها كسبسح يديو كرجليو، ألهنا تش حىت هتدأ ثائرهتا كتدنو

يسوع اؼبسيح أعاده إلينا أف  إالٌ . األريج الذم كاف يفوح من آدـ قبل اؼبعصية ٍب نيزع مٌنا
الشياطُت بالرغم من أف  ؾبدَّدان حبيوره إٔب األرض، فعطر بالطيب اعبنس البشرم كلو، حىت

ىا شراستها كغطرستها، إذا اقًتبت منو تغدك كالًتاب كيزكؿ كل خبثها كال يعود غببائل
. "كمكرىا أية قوة

 الذين عاشوا عبلقة الوحدة كاحملبة، حىت مع الوحوش اليارية، ينأمثلة القٌديسأف  كاغبقيقة
كلكن . قبض على القديس ماماؿفقد أرسل مىًلك كبادككية بعض فرسانو ليلقوا ا. مؤثِّرة جدان 

كصل إليو اعبنود فلما . القديس علم مسبقان حبيورىم، بواسطة نعمة اهلل، فخرج الستقباؽبم
 أيها األصدقاء، هبب": فقاؿ ؽبم الشهيد. ٓب يعرفوه، كسألوه عن مكاف إقامة القديس ماما

. تسًتوبوا اآلف، فًتٌجلوا كتعالوا معي لنأكل، ٍب أرشدكم إٔب ماماأف 
، فتناكلوا اػببز كاعبنب بشهٌية كبَتة كفيما ىم يأكلوف أتت بعض . كاستيافهم القديس بكـر

اعبنود ارتاعوا كثَتان ؼبرآىا، فًتكوا الطعاـ أف  إاٌل . فًتسة فداعبها القديس كعادتوالوحوش آب
: وبررىم من كل ىمٍّ فقاؿ ؽبمأف  ٍب أراد. فأخذ يشجِّعهم. ميلتجيُت إٔب الشهيد ليساعدىم

. "تعودكا إٔب قيصرية كسأتبعكم سريعان أف  فأرجوكم. أنا ىو ماما الذم تطلبوف"
قديس جَتاسيموس أككل إٔب أحد األسود اليت كانت تًتدد إليو، االىتماـ اؿأف  كيركل أييان 

. حبماره
العب "فإف داكد ؼبا كاف ُب سن الشباب . كنرل ُب الكتاب اؼبقٌدس كثَتان من ىذه األمثلة

: 17ملوؾ 1، أنظر3: 47حكمة سَتاخ) "، ككأهنا ضببلف اليأفداءاألسود مبلعبتو اِب
أيلقي ُب جب األسود فإنو بقي ساؼبان طواؿ الليلة كٓب تؤذه أٌما دانياؿ الذم (. 34-37
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كيصف العهد . األسود، لكنها للحاؿ افًتست اؼبتآمرين عليو كحىت قبل كصوؽبم إٔب قعر البير
أيها اؼبلك : اجتمع الوزراء كاألقطاب عند اؼبلك كقالوا لو": القدٙب ىذه اغبادثة كما يلي

زراء اؼبملكة كالوالة كاألقطاب كالعظماء كاغبكاـ قد صبيع كف إ .داريوس حييت إٔب األبد
إنساف إٔب ثبلثُت يومان أك  يصدر حكم ملكي بأف كل من سأؿ سؤاالن من إلوأف  ائتمركا ُب

األمر كارسم الكتابة  أصدرفاآلف أيها اؼبلك . إالٌ منك أيها اؼبلك، ييلقى ُب جب األسود
فرسم اؼبلك داريوس . رس اليت ال تنسخحبيث ال يقع تغيَت، كما ىي شريعة مادام كفا

فلٌما علم دانياؿ برسم الكتابة انطلق إٔب بيتو ككانت كواه مفتوحة ُب غرفتو . الكتابة كاألمر
جهة أكرشليم، فكاف هبثو على ركبتيو ثبلث مرٌات ُب اليـو كيصٌلي كيعًتؼ هلل كما كاف 

كقالوا اعلم أيها . دبا حصلفاجتمع أكليك الرجاؿ لدل اؼبلك كأخربكه  ...يفعل من قبل
حينيذ أمر اؼبلك . كل أمر كحكم وبكمو اؼبلك ال يغٌَت أف  شريعة مادام كفارسأف  اؼبلك

إؽبك الذم أنت أف  :اؼبلك كقاؿ لدانياؿ فأجاب. فأيٌب بدانياؿ كأيلقي ُب جب األسود
ق كخاًب كأيٌب حبجر فوضع على فم اعبب كختمو اؼبلك خباًب. مواظب على عبادتو ىو ينقذؾ

ٍب ميى اؼبلك إٔب قصره كبات صائمان كٓب تدخل عليو . عظمائو ليبل يتغٌَت القصد من دانياؿ
كؼبٌا . كُب الغداة قاـ اؼبلك عند الفجر كبادر فانطلق إٔب جب األسود. سراريو كنفر النـو عنو

اغبٌي لعل يا دانياؿ عبد اهلل : اقًتب اؼبلك من اعبب نادل دانياؿ بصوت حزين كخاطبو قائبلن 
: فأجاب دانياؿ اؼبلك. ينقذؾ من األسودأف  إؽبك الذم أنت مواظب على عبادتو استطاع

إؽبي أرسل مبلئكتو فسدت أفواه األسود فلم تؤذ٘ب ألنٍت أف  .أيها اؼبلك حييت إٔب األبد
ف أ ففرح اؼبلك فرحان عظيمان كأمر. كأمامك أييان أيها اؼبلك ٓب أصنع سؤان . كجدت ذكيان أمامو

. ىبرج دانياؿ من اعبب، فأيخرج كٓب يوجد فيو أذل ألنو آمن بإؽبو
ٍب أمر اؼبلك فأيٌب بأكليك الرجاؿ الذين كشوا بدانياؿ كأيلقوا ُب جب األسود ىم كبنوىم 
كنساؤىم، فلم يبلغوا إٔب أرض اعبب حىت بطشت هبم األسود كسحقت صبيع عظامهم 

(. 24-6: 6دا)
اهلل كؿببتهم تؤثراف ُب ؿبيطهم بكاملو،  أبناءفييلة أف  القديسُتتيظهر ىذه األمثلة من حياة 

كىذه . فيعيشوف ُب ىذه اغبياة اؼبصاغبة مع اػبليقة بأصبعها. حىت ُب الوحوش اؼبفًتسة
كاألسد كبقر يأكل . يرعى الذئب كاغبمل معان "الوحدة ستكتمل ُب األزمنة األخَتة حينما 
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ال ييركف كال يفسدكف ُب جباؿ قدسي كلو، قاؿ . امهاأٌما اغبية فالًتاب يكوف طع. التُت
(. 25: 65أش) "الربٌ 

 
الحالة الميادة في حياة األشرار  - د

: لقي أعداء دانياؿ الذين افًتستهم األسود عقابان مبوذجيان يتبلءـ سبامان مع ركح العهد القدٙب
، كٓب تعمل هبا، كإف ٓب تطع كبلـ الرب إؽبك، حافظان كصاياه كرسومو اليت أنا آمرؾ " هبا اليـو

. فتكوف ملعونان ُب اؼبدينة كملعونان ُب الصحراء. تأٌب عليك ىذه اللعنات كلها كتدركك
 "كملعونان شبر بطنك كشبر أرضك كنتاج بقرؾ كقطعاف غنمك. كيكوف ملعونان سلنك كمعجنك

(. 20: 7، إـر7-3: 24، أنظر أش18-15: 28تث)
فعندما ثار (. 23يهوذا)يطهم كلو، حىت إٔب اعبمادات ينقل األشرار خبثهم كشرىم إٔب مح

 باالبتعادقورح ضد اؼبصف الكهنوٌب الذم أقامو اهلل، تلٌقى اإلسرائيليوف أمران من اهلل نفسو 
تباعدكا عن ": كخاطب موسى اعبماعة قائبلن . عن أخبية اؼبتمٌردين كأغراضهم ليبل يبحقوا

: 16عدد) "ا ؽبم لكي ال تنقرضوا جبميع خطاياىممساكن القـو البغاة كال سبٌسوا شييان ممٌ 
26 .)

ككاف . رجبلن ؿببان للماؿ نقل خبثو إٔب نتاج بستانوأف  كنقرأ ُب سَتة القديس إيبلريوف الكبَت
ٍب أعرب . يبتغي الصفح من القديس فطلب كساطة تبلميذه كال سيما إيسيشيوس أقرهبم إليو

فأخذه إيسيشيوس . ثابة ىديٌة كعربوف صداقةعن رغبتو بأف أحير إليهم بعض اغبٌمص مب
كلكن القديس الذم وبمل ُب قلبو اؼبسيح . ىبرب القديس باألمرأف  ككضعو على اؼبائدة دكف

أٓب تشٌم رائحة ؿببة اؼباؿ : فنظر إٔب إيسيشيوس بقسوة قائبلن . كاشف اػبفايا، عرؼ باألمر
إنٍت ال أشٌم أيٌة : إيسيشيوس بتواضعالفائحة من ىذا اغبٌمص حىت كضعتو على اؼبائدة؟ فرد 

كضعو أف  فما. أعطو إٔب البقر تعرؼ أنٍت ال أكذب: فقاؿ لو البار. رائحة أيها األب الكرٙب
. أماـ البقر حىت أمالت كجهها عنو كأهنا ترل شييان ـبيفان 

 
صلوات القديسين  - ه
قد . ؾ كصبوئيمأجعلك كأدمة كأصَت. كيف أعاملك يا افرائيم كأصنع بك يا إسرائيل"
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ال أنفذ غييب كال أىم بعد بتدمَت افرائيم ألنٍت أنا اهلل . انقلب ٌُب فؤادم كاضطرمت مراضبي
(. 9-8: 11ىوشع) "ال إنساف، كفيك قديس فبل أدخل اؼبدينة

أنظر أييان )نرل ُب أقواؿ اهلل ىذه احملبة اإلؽبية اليت ربيط بالقديسُت كزبلِّص مدينة بكاملها 
اؼبدينة كسكاهنا كٌلهم ىبلصوف بواسطة احملبة أف  ، أم(31: 8، يهوديت 32-23: 18تك

مع صبيع "، بل تربطنا (8: 13كو 1) "ال تسقط أبدان "كىذه احملبة . األخوية اليت للقديسُت
كىؤالء كلهم تلقوا شهادة حسنة ": كيقوؿ بولس الرسوؿ. بكامل الكنيسة الظافرة "القديسُت

يدركوا أف  ا على اؼبوعد، ألف اهلل دبَّر لنا تدبَتان أفيل فلم يشأبإيباهنم، كلكنهم ٓب وبصلو
كُب رؤيا يوحنا قبد صورة صبيلة تظهر العبلقة (. 40-39: 11عب) "الكماؿ إالٌ معنا

رأيت ربت اؼبذبح نفوس الذين سيفكت ": الوثيقة بُت القديسُت كأعياء الكنيسة اجملاىدة
إٔب مىت، يا أيها : فصرخوا بأعلى صوهتم. ٌب شهدكىادماؤىم ُب سبيل كبلـ اهلل كالشهادة اؿ

لدمائنا من أىل الدنيا؟ فأيعطي كل منهم حٌلة  كاالنتقاـ االقتناصالقدكس اغبق، ترجىء 
 "يتٌم عدد إخوهتم كأصحاهبم الذين سييقتلوف مثلهمأف  بيياء كأيمركا بأف يصربكا قليبلن إٔب

(. 11-9: 6رؤ)
أنظر أييان )اد القديسُت بنا كمشاركتهم لنا ُب الفرح كاغبزف ىذه الصورة اعبميلة تيظهر اتح

. ، كشفاعتهم بنا أماـ عرش اهلل(7: 15لو
يتوٌجو ُب صلواتو أف  كل مسيحي أرثوذكسي يستطيعأف  كيقوؿ أحد البلىوتيُت اؼبعاصرين

كإنو ألمر . اػباصة إٔب أم عيو ُب كنيسة السماء، سواء أكاف معًتفان بو كقديس أـ ال
أٌما ُب . ال يطلب الولد اليتيم شفاعة كالدة اإللو كحسب، بل شفاعة أىلو الراقدينأف  يعيطب

. العبادة اؼبشًتكة فإف الكنيسة تتوٌسل إٔب أكليك الذين أيعًتؼ بأهنم قديسوف
 
ىل يستمج اهلل إلى صلوات القديسين؟  - و

ككقوفو على آراء أبنائو  تاب اؼبقٌدس إشارات كاضحة إٔب رأفة اهلل كؿببتو للقديسُتؾُب اؿ
اهلل من أجل خبلص سدـك كعمورة،  إبراىيم يفاكضأف  فنرل مثبلن . الذين كٌرسوا حياهتم لو

كىباطب (. 33-22: 18تك)اهلل قد قبلها أف  يكرِّر اقًتاحاتو أماـ اهلل، كنرلأف  كيتجاسر
من نسلك أمة كاآلف دعٍت أقوِّض ىؤالء بغييب العادؿ، كأجع منك ك": اهلل موسى قائبلن 
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يا رب ٓبى ييطـر غيبك على شعبك الذين ": ، فيجيبو موسى ببساطة كدالٌة"عظيمة
كيذكر الكتاب (. 11-9: 32خر) "أخرجتهم من أرض مصر بقوة عظيمة كيد شديدة؟

، أنظر أييان 14: 32خر)اهلل استجاب إٔب توٌسل موسى كٓب يعاقب الشعب أف  اؼبقدس
، أنظر 23: 144مز) "طلباهتم تستجاب"ك ستتم "قخائفي"، ألف مشيية (23: 105مز

اهلل سيغفر ؼبدينة أكرشليم كلها أف  كيذكر سفر إرميا(. 17: 20، تك8-7: 42أييان أيوب
طوفوا ُب شوارع أكرشليم كأنظركا كتفٌرسوا كفٌتشوا ُب : يقوؿ الربٌ "إذا كجد فيها صٌديق كاحد 

: 5إـر) "عنها؟ كم كيطلب اغبق فأعفواّب رمىل ذبدكف إنسانان؟ىل يوجد مىن يج. ساحاهتا
(. 30: 22، أنظرحز1

كلكن ىل يستمع اهلل إٔب صلوات القديسُت أباف كجودىم على األرض كحسب؟ يعٌلمنا 
. القديسُت الذين ُب السماء يصٌلوف من أجل إخوهتم، فيجًتح ىؤالء العجائبأف  الكتاب

ٓب يتمكن من فصل مياه  (14: 2مل  4) "نعمة مزدكجة"فإف أليشع، بالرغم من نيلو 
: 2ملوؾ 2)األردف عندما رماىا بوشاح إيليا، إال أف اؼباء انقسم ؼبا ضربو مستدعيان اسم إيليا 

أٌما أكنيا رئيس الكهنة فقد رأل ُب حلمو يهوذا اؼبكايب رافعان يديو إٔب السماء كمصليان . (14
: الطلعة يقوؿ عنو أكنيا ٍب يظهر لو ُب حلم آخر شيخ مهيب. حبرارة من أجل بٍت جنسو

 "ىذا ىو إرميا نيب اهلل، ؿبب اإلخوة، اؼبكثر من الصلوات ألجل الشعب كاؼبدينة اؼبقدسة"
(. 14-12: 15مكا 2)

فإف يوحنا الرسوؿ يرل صلوات القديسُت . األمثاؿ ال توجد ُب العهد القدٙب كحسب قكىذ
كيرل . شبينة جدان ُب عُت اهلل ، أم كأشياء(8: 5رؤ)ككأهنا كؤكس من ذىب فبتلية خبوران 

كجاء مبلؾ آخر ": اهلل وبفظ كعده للقديسُت كيستمع لطلباهتم من أجل إخوهتمأف  أييان 
ككقف عمد اؼبذبح كمعو ؾبمرة من ذىب، فأيعطي خبوران كثَتان ليقدِّـ صلوات القديسُت كلهم 

سُت من يد فصعد دخاف البخور من صلوات القدم. على مذبح الذىب الذم أماـ العرش
كأخذ اؼببلؾ اجملمرة كمؤلىا من نار اؼبذبح كألقاىا على األرض فحدثت . اؼببلؾ أماـ اهلل

(. 5-3: 8رؤ( )رعود كبركؽ كزلزلة
بصلوات القديسُت يأٌب اعبواب للحاؿ من اؼبذبح كعرش اهلل، فيعاقب الشر كيعيد نظاـ اهلل 

يدم القديسُت، ككذلك خبلص الكنيسة مصَت العآب بأسره ُب أأف  كيبكن القوؿ. إٔب العآب
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فاؼببلئكة تنقل صلوات (. 2: 6كو1، 28: 19أنظر مىت)اجملاىدة على ىذا الكوكب 
، 15-12: 12طو)القديسُت إٔب عرش اهلل كتقرِّهبا ذبيحة ركحية على اؼبذبح السماكم 

(. 12: 1زؾ
سي كنيستنا، قد يبلقي بعض الناس صعوبة ُب إدراؾ ىذا األمر، فينكركف شفاعات قٌدم

يسمعنا القديسوف؟ كىل موجودكف ُب كل مكاف؟ إننا ال نعلم أف  كيف يبكن: لوفءكيتسا
الطريقة اليت هبا يعرؼ القديسوف أحداث حياتنا، كلكننا متأكدكف أمبهم يصٌلوف ألجلنا كأف 

ا قد القديس يوحنأف  كإذا تأملنا ما كرد ُب سفر الرؤيا نستطيع القوؿ. صلواهتم تبلغ عرش اهلل
يسُت، كإننا داهلل يشعر بعاطفة خاصة كبو صلوات القأف  استعمل تعابَت إنسانية إذ قاؿ

، كأف كبلن منا ىو خلٌية حٌية ُب "ع صبيع القديسُتـ"مٌتحدكف ُب جسد اؼبسيح الواحد 
كىذا . سده، كأف الواحد ىبص اآلخر، كعليو ف يعربِّ بطرؽ ـبتلفة عن ىذه الرابطة األخويةج

يبكن ربقيو إالٌ ُب حياة الكنيسة كخاصة ُب القداس اإلؽبي حيث تتم الوحدة  األمر ال
كأييان نقرِّب ىذه العبادة ": رَّمةؾكلذلك يقوؿ الكاىن بعد تقديس القرابُت آب. اغبقيقية

بعد ذكرنا ...": ، كيييف ُب مكاف آخر"الناطقة من أجل الكنيسة اؼبقٌدسة اعبامعة الرسولية
. "كدًع أنفسنا كذكاتنا كبعينا بعيان للمسيح اإللوصبيع القديسُت لن

 
ن يأعياد القديس - ز
السموات تفرح مع اؼببلئكة، كاألرض . اػبلقة كلها تعٌيد ُب ذكرل قٌديسيكأف  يا رٌب،"

. تبتهج مع البشر
سلطاف للموت الثا٘ب "، كال يعود ىناؾ "ُب القيامة األكٔب"يناؿ القديسوف يـو رقادىم نصيبان 

فرقاد القديسُت عظيم جدان، (. 6: 20رؤ) "كالقديسُت اؼبطوبُت"، كلذا يوصفوف بػ "عليهم
". اػبليقة كلها"ك لذلك ال يعيد لو البشر كحدىم بل اؼببلئكة

بفرح "كتعٌيد لذكراه  "يـو ميبلده"كتشٌبو كنيستنا، منذ القركف األكٔب، رقاد القديس بػ 
من كتاب ) "يية الذين سيجاىدكف ُب اؼبستقبللتذكار الذين جاىدكا قبلنا كتو"، "كابتهاج

كقد احتفظت الكنيسة األرثوذكسية حىت اليـو هبذا (. 156+استشهاد القديس بوليكاربوس 
أك  لتكرٙب ذكرل القديسُت كاالحتفاالتالتقليد اؼبسيحي األكؿ، فأقامت دائمان األعياد 
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فاهتم، ذكرل عجائبهم نقل ر)ذكرل أحداث معٌينة من حياهتم سبَّت بفيل نعمة اهلل 
.(. ..اْب
 

المسيح ىو المخلِّص الوحيد  - ح
يتوٌسلوا إٔب اهلل من أجلنا، كما لو كٌنا نتوٌجو إٔب أحد أف  إف تكريبنا القديسُت كطلبنا منهم

ال يعٍت أننا ( 18: 13، عب1: 3تس 2، 25: 5تس 1، 3: 4كوؿ )إخوتنا األحياء 
، اإللو اغبقيقي الصاّب كاحملب "بُت األموات الناىض من"فاؼبسيح . نقف خبلصنا عليهم

ككالدة اإللو الكٌلية القداسة كاؼببلئكة كصبيع . البشر ىو الذم يرحم اإلنساف كىبلِّصو
كيرفعوف إٔب اهلل  "وبفظونو"ك "زركنوايؤ"بو ك "يتشٌفعوف"القديسُت ال ىبلِّصوف اإلنساف، بل 

. أجل إخوهتم كمشاركيهم ُب العبادة توٌسبلت من
اإليباف األرثوذكسي ىو إيباف باؼبسيح اؼبخلِّص الوحيد، كدبحبة البشر لو كللقديسُت الذين 

أيها اؼبسيح ": كىذا ما تعربِّ عنو صبلة الكنيسة. ىم أيقونات حٌية للمسيح كللثالوث القدكس
 إؽبنا اغبقيقي الذم قاـ من بُت األموات، بشفاعات أمك الكٌلية الطهارة كالربيية من العيب،

كبقوة الصليب الكرٙب احمليي، كبطلبات القوات السماكيُت اؼبكرَّمُت العادمي األجساد، 
كخلصنا، دبا أنك  ارضبناكتوٌسبلت النيب الكرٙب السابق اجمليد يوحنا اؼبعمداف كصبيع القديسُت، 

. "صاّب كرحـو كؿبب للبشر
 

المالئكة القديسون  - ط
السماء كاألرض . شر رعٌية كاحدة، ككنيسة كاحدةبصليبك أيها اؼبسيح صار اؼببلئكة كالب"

. "تبتهجاف، فيا أيها الرٌب اجملد لك
ىذا النشيد من إينوس األربعاء لٌلحن األكؿ يظهر كحدة اؼببلئكة مع البشر اؼبؤسَّسة ُب جسد 

كقد ثبتوا ُب الفييلة . "ُب اؼبسيح"فاؼببلئكة القٌديسوف أعياء ُب عائلتنا اػباصة . الربٌ 
الرٌب على الصليب، كلبثوا أمناء على الصليب، كلبثوا أمناء على رسالتهم األكٔب، أم  بذبيحة

(. ...اْب 14: 2، لو3: 6أش)التمجيد كاػبدمة 
 "إهنم كلهم أركاح مسخَّركف ييرسلوف من أجل الذين يرثوف اػببلص": كيوضح الرسوؿ بولس
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كيسخَّركف للخدمة، يكونوف  فاؼببلئكة الذين يشًتكوف ُب جسد الرٌب الواحد(. 14: 1عب)
: 15لو)على صلة كثيقة بنا كيفرحوف كلَّما عاد إنساف ما إٔب اؼبسيح كعاش حياة التقول 

10 .)
ترسل أيها اؼبخلِّص للذين سيؤمنوف بك ُب العآب، ": لٌلحن الثالث ثنُتاإلكيقوؿ نشيد 

لكل مسيحي أف  قٌدسكىبربنا الكتاب آب. "اؼببلئكة األطهار كحرٌاس للخبلص ربيط بعبيدؾ
، 20-13: 10، دا8: 33، مز4: 5، طوبيا20: 23، خر16: 48تك)مبلكو اغبارس 

أيها اؼببلؾ القديس، "يتوٌسل إليو ُب صبلتو قائبلن أف  ، كيبكنو(15: 12، أع10: 18مىت
. "...ة كحياٌب الذليلة، ال هتملٍت أنا اػباطئ، كال تبتعد عٍت ألجل إسراُبمٌ اؼببلـز نفسي الشق
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لث والعشرون االفصل الث
األيقونات المقدسة 

 
تحريم العهد القديم  - أ

ال تصنع لك منحوتان كال صورةى ": لقد مينع شعب العهد القدٙب من صنع األصناـ كعبادهتا
شيء فبٌا ُب السماء من فوؽ، كال فبٌا ُب األرض من أسفل، كال فبٌا ُب اؼبياه من ربت األرض، 

 "أفتقد ذنوب اآلباء ُب البنُت ىٌن، ألنٍت أنا الرٌب إؽبك إللو غيوركال ذبسد ؽبٌن كال تعبد
 "أنا الرٌب إؽبكم. ال تلتفتوا إٔب األكثاف، كآؽبة مسبوكة ال تصنعوا لكم"(. 5-4: 20خر)
ال تصنعوا لكم أكثانان كال منحوتات، كنصبان ال تقيموا لكم، كحجران مزخرفان "(. 4: 19الك)

فكيف نفسِّر ىذه (. 1: 26الك) "دكا لو، ألنٍت أنا الرٌب إؽبكمال تصنعوا ُب أرضكم لتجس
. اآليات؟

كلكن . إف بعض اؽبراطقة يفصلوف اعبزء األكؿ من ىذه اآليات عن الثا٘ب كوبرِّفوف تفسَته
فهذه . "أنا ىو الرٌب إؽبك": يكمن ُب العبارة األخَتة الثقل الرئيسي للمعٌتأف  الواضح

مبارؾ ": إللو اغبقيقي الوحيد ىو إلو إسرائيل، ال آؽبة األمم الوثنيةاأف  تعلنأف  اآليات تريد
: 16أخ 1) "الرٌب إلو إسرائيل من الدىر إٔب الدىر كليقل صبيع الشعب آمُت سبِّحوا الرب

أنا األكؿ "(. 5: 95مز) "ألف صبيع آؽبة الشعوب باطلة، كالرب ىو مبدع السموات"(. 26
: عبادهتاأك  األمم آؽبةلذلك مينع اإلسرائيليوف من صنع (. 6: 44أش) "كاآلخر كال إلو غَتم

. ال تسجد آلؽبتهم كال تعبدىا، كال تعمل كأعماؽبم، بل تبيدىم كربطِّم أنصاهبم ربطيمان "
كـبالفة ىذه الوصٌية كانت تؤدم إٔب نتائج (. 24: 23خر) "كتعبدكف الرب إؽبكم كحده
، 20: 22خر)جناية عقوبتها اؼبوت  ، فهي(7-6: 9مل 3)كخيمة للشعب اإلسرائيلي 

(. 11-6: 13تث)، حىت ؼبن حٌرض سواه عليها (7-2: 17تث
-9: 14، 9-6: 9مل 3) "ؽبة أخرل كأصناـ زائلةآل"عبادة إلو كاحد ككحيد ال تًتؾ ؾباالن 

، فإلو (11: 2، مبل27: 2، 16: 1، إـر8: 8، 3: 7مل 1، 16 15: 23، يشوع 10
ك٘ب دبن ليس إؽبان كأغيبو٘ب بأباطيلهم، كأنا أغَتىم دبن ليسوا ىم أغار": "غيور"إسرائيل 
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، 24: 4، تث14: 34، 5: 20، أنظر حز21: 23تث) "شعبان، بقـو أغبياء أغيبهم
 "أنا ىو الكائن": كقد أعلن كحدانيتو بواسطة اظبو الذم أعطاه ؼبوسى(. 15: 6، 9: 5
 تدؿ على ما قبل الفعل اليت( ehje aser ehje)كُب النص العربا٘ب (. 14: 3خر)
(haja ) الوجود اؼبطلق هلل، كأنو ىو إذف يعلن  االسمفهذا . "أكوف"، "موجود"، "أنا"أم

فهو الذم أخرج شعبو من مصر كإليو يعود (. 13: 2إـر)الوجود اغبقيقي كاغبياة اغبقيقية 
، 21: 12مل 1، 21: 32تث) "بآؽبةليسوا "إنو اهلل الوحيد، ككل ما عداه . اجملد كالعبادة

 فيجب أالٌ يبجِّدكا. ؽبم أم ال كجود( 7: 5، 11: 2، إـر9: 13أخ 2، 18: 19مل 2
: 42أش) "أنا الرٌب كىذا اظبي كال أعطي آلخر ؾبدم، كال للمنحوتات ضبدم". يعبدكاأك 
8 .)

كرغم ىذه التحذيرات الشديدة كاف خطر عبادة األكثاف، بالنسبة إٔب شعب ربيط بو الوثنٌية 
الشعب اإلسرائيلي قد سقط مراران عديدة ُب أف  كهبب أالٌ ننسى. جهة، كبَتان كمغريان  من كل

كيصف الكتاب اؼبقٌدس ىذا العصياف ُب . العصياف، فصنع األكثاف كعبدىا بدؿ اهلل اغبقيقي
: 10، 1: 4، 6: 3، 13: 2، قياة28: 12مل 3، 5-4: 32خر: )أماكن عديدة

لساف األنبياء الذين أنذركا بعقوبات رىيبة للعاصُت ، كخاصة ب(اْب...15: 1مكا 1، 16
: 10، 28-27: 2، 13 5: 2، إـر7-1: 46، 20-19: 40، أش15-7: 2ىو)
(. اْب....20: 16، 1-16

يستمر التذكَت هبذا اػبطر كالتأكيد على كاجب عبادة اهلل الواحد أف  لذلك كاف ضركريان 
ض مصر دار العبودية، بل الرٌب إؽبك تنسى الرٌب الذم أخرجك من أرأف  فاحذر"األحد، 

ال تتبع آؽبة أيخر من آؽبة األمم الذين حواليكم، ألف الرٌب  ...تتقي كإياه تعبد كباظبو ربلف
إؽبك إلو غيور فيما بينكم لكي ال يشتد عليك غيب الرٌب إؽبك فيبيدؾ عن كجو 

كبوتات، القائلوف لقد ارتٌد إٔب الوراء اؼبتوٌكلوف على آب"(. 15-13: 6تث) "...األرض
(. 17: 42أش) "للمسبوكات أننت أؽبتنا، كخزكا خزيان 

ع . اؼبرأة تغدر حبليلها، كذلك غدرًب يب يا آؿ إسرائيل، يقوؿ الربٌ أف  كلكن كما" صوت ظبي
ارجعوا أيها . ُب الركايب، بكاء تيرٌع من بٍت إسرائيل، ألهنم أٌكدكا طريقهم كنسوا الرٌب إؽبهم

إمبا األكاـ ككثرة . ىا كبن نأٌب إليك أنك أنت الرٌب إؽبنا. فأشفي ارتداداتكم البنوف اؼبرتٌدكف
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(. 23-20: 3إـر) "اعبباؿ زكر، كإمبا خبلص إسرائيل ُب الرب إؽبنا
 

أدوات العبادة في العهد القديم  - ب
لقد منع اهلل عبادة األكثاف، لكنو أكصى شعب العهد القدٙب بصنع بعض األدكات كاستعماؽبا 

ألواح من "يدكِّف كبلمو على أف  فقد أمر اهلل موسى. عبادتو كإيبلئها اإلكراـ كالتقدير ُب
: 25خر)كيف يصنع تابوت العهد -حىت أدٌؽ التفاصيل-، كشرح لو(1: 34خر) "حجر

( 10-1: 30، 8-1: 27خر)كاؼبذبح ( 29-22: 25خر)كمائدة التقدمة ( 9-21
( 37-1: 26خر )ة الشهادة خيمأك  كمسكن( 21-17: 30خر)كحوض النحاس 

كأكثر من ذلك، فإف اهلل أكصى بصنع كركبُت اثنُت سبتد (. اْب...11: 35أنظر خر)كسواىا 
، ككركبُت كبَتين فوؽ (5: 9، أنظر عب19-17: 25خر)سواعدنبا فوؽ اغبوض اؼبهر 

، 8: 5، 12-10: 3أخ 2، أنظر28-23: 6مل 3)قدس األقداس ُب ىيكل سليماف 
كأشكاؿ ـبتلفة لعشرة أبقار كباسية، كسباثيل أسود كسباثيل  (.اْب ...، 2: 10، 3: 9حز

 (.إْب... 3: 4أخبار  2، 7ملوؾ 1)أخرل منقوشة 
ٓب وبظِّر استعماؿ  "تصنع لنفسك كثنان كال صورة ال": اهلل عندما أكصىأف  كيدؿ ىذا على
كسائل اؼبستعملة ُب لقد مينعت عبادة األصناـ، لكن الرموز كاألدكات كاؿ. أدكات للعبادة

نع، ألف الشعب ال يعبدىا ، أم باالستقبلؿ عن عبلقتها "ذاهتا"يكرِّمها لػ أك  عبادة اهلل ٓب سبي
لقد ارتٌد إٔب الوراء اؼبتٌكلوف على اؼبنحوتات، ". باهلل اغبٌي الذم تعود العبادة إليو كحده

(. 17: 42أش ) "القائلوف للمسبوكات اننٌت آؽبتنا
 

لخريستولواي أليقونات القديسين األساس ا - ج
، 21: 3أع)ظهر اهلل ُب العهد القدٙب بواسطة أفعاؿ إؽبية غَت ـبلوقة، كتكلم بأفواه األنبياء 

أٌما ُب العهد اعبديد فقد ذبسَّد كلمة (. 21: 1بط 2، 12-10: 1بط 1، 16: 3تيم 2
بشر بشخص االبن اآلب نفسو ظهر للأف  أم(. 14: 1يو) "كحٌل بيننا كرأينا ؾبده"اهلل 

. نصوِّر اهلل ُب شخص اؼبسيحأف  كأقاـ عبلقة شخصٌية معنا، لذلك نستطيع( 9: 14يو)
ُب اغبقبة القديبة ٓب يكن تصوير اهلل فبكنان، ": كُب ىذا اجملاؿ يقوؿ القديس يوحنا الدمشقي
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ذ جسدان كال شكبلن  البشر،  أٌما اآلف، بعدما ظهر اهلل باعبسد كعايش. ألنو ٓب يكن قد ازبَّ
كلن أنقطع عن احًتاـ . أراه، كالذم أصبح مادة من أجليأف  فإنٍت أصوِّر اهلل الذم يبكنٍت

. "اؼبادة اليت اكتمل هبا خبلصي
إننا ال نصوِّر طبيعة اؼبسيح بل شخص اؼبسيح الذم ": كيوضح القديس ثيوذكرس الستودييت

فهذه (. 26: 7سليماف ، حكمة4: 4كو2، 15: 1أنظركوؿ) "ىو صورة اهلل غَت اؼبنظور
كبالتإب، (. 9: 14أنظريو)الصورة عبلمة منظورة غبيور اهلل غَت اؼبنظور كتأكيد ؽبذا اغبيور 

فإف إكراـ األيقونات يستند إٔب أىم عقائد اإليباف اػببلصية، أالٌ كىي ذبٌسد اؼبسيح كحيوره 
. قة التجٌسد كتأنس اؼبسيحكعندما نكرِّـ األيقونات فإننا نعلن إيباننا حبقي. اغبقيقي بيننا

. أم إٔب اؼبسيح نفسو. كاأليقونة اليت ىي اعًتاؼ بتجٌسد اإللو ُب اؼبسيح تقودنا إٔب النموذج
كتشكل دافعان قويان كتيعربِّ اإليقونة أييان عن شوؽ اإلنساف العميق إٔب اؼبسيح، اإللو اؼبتأنس، 

ع فيو من ينكر تكرٙب األيقونات كىكذا ندرؾ اػبطر الكبَت الذم يق. رجوع اإلنساف إليوؿ
كمن يرفض تصوير . اؼبقٌدسة، ألنو بعملو ىذا إمبا ينكر ذبٌسد اؼبسيح كحقيقة التدبَت اإلؽبي

يكوف قد أنكر على الكنيسة، اليت ىي جسد ( 14: 1يو) "رأينا ؾبده"ك "حٌل بيننا"الذم 
. اإلنساف اإلنسانية، كقدرهتا على تقدٙب اػببلص إٔب-اإلؽبية صفتهااؼبسيح، 

إف رفض األيقونة، أم الشهادة اؼبنظورة كاؼبلموسة لتجٌسد اؼبسيح كحقيقة خبلص اإلنساف 
اإليباف أف  لذلك تعترب كنيستنا. داخل حسد اؼبسيح، ذك نتائج ىٌدامة بالنسبة إٔب اإلنساف

، الذم تعيِّد فيو  األرثوذكسي يشمل تكرٙب األيقونات، كتطلق على األحد األكؿ من الصـو
كبالتإب فإف أحدان ال يستطيع . "أحد األرثوذكسية" اسملذكرل رفع األيقونات اؼبقٌدسة، 

. اإلدعاء أنو أرثوذكسي إذا ٓب يكرِّـ األيقونات
األرثوذكسيُت ىبلطوف بُت الصورة كاألصل، كيعبدكف اػبشب كاأللواف أف  كلكن ىذا ال يعٍت

أك  "اإلشارة"فإف األيقونة ىي . موذجاليت تكٌوف الصورة، دكف الو الذم ىو األصل كالن
حيث ": لذلك يقوؿ القديس يوحنا الدمشقي. كليست الشخص اؼبرسـو فيها "العبلمة"

فنحن نكٌرـ الصورة، كال نعطيها أبدان مركز . "تكوف العبلمة، يكوف أييان صاحب الصورة
(. 17: 42شأنظر أ) "كيل من يؤلِّو الصورة ييلعن"أف  كقد ذكر الدمشقي نفسو. صاحبها

إننا نػيقىبٍِّل األيقونات كنسجيد ؽبا ": كىذا تعليم كنيستنا كما صاغو اجملمع اؼبسكو٘ب السابع
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. "فبل تليق إالٌ بالطبيعة اإلؽبية كنكرِّمها، أٌما العبادة اغبقيقية
كمن يعبد األيقونات اؼبقٌدسة دكف اهلل، يكوف قد أساء تفسَت قرار اجملمع اؼبسكو٘ب، كعرَّض  

ألكثاف ذىبية كفيية ككباسية كحجرية "إلدانة أقواؿ الكتاب اؼبقٌدس، ألنو يسجد  نفسو
كؽبا عيوف كال . ؽبا أفواه كال تتكٌلم. صنع أيدم البشر"، كىي من (20: 9رؤ) "كخشبية

ؽبا أرجل كال سبشي، كال . ؽبا أيد كال تلمس. ؽبا أنوؼ كال تشم. ؽبا آذاف كال تسمع. تبصر
، أنظر 8-4: 113مز( )ثلها فليكن صانعوىا كصبيع اؼبتَّكلُت عليهاـ. تصوِّت حبناجرىا

(. 21 15: 134مز
 
أيقونات قّديسي كنيستنا  - د

كىذا . ال تكرِّـ الكنيسة األرثوذكسية أيقونة اؼبسيح كحسب، بل أيقونات القٌديسُت أييان 
طبيعة اإلنساف  يصوِّرأف  األمر ٓب يرد ذكره ُب العهد القدٙب، ألف أحدان ٓب يكن بإمكانو

ُب كل  "اإلنساف"، بسبب العجز عن رؤية صورة اهلل "على صورة اهلل"اغبقيقية، كما خيلقت 
فجميع البشر قد كرثوا طبيعة آدـ، أم صورة اهلل اؼبشٌوىة كاؼبتحٌولة بالسقوط . طهارهتا
. كالفساد

: 2فيل) "شرمٌتخذان صورة عبد، كصار على مثاؿ الب"ذاتو،  "أخلى"كلكن اؼبسيح ذبٌسد ك
مشاهبُت "كجعلهم ؾبدىدان ( 28: 88، مز18: 1، كوؿ29: 8رك) "أخاىم البكر"ك ،(7

، 29: 8رك " )مشاهبُت لصورتو"كجعلهم ؾبددان  (.21: 3، أنظر فيلي29: 8رك) "لصورتو
نعرؼ اإلنساف اغبقيقي ُب شخص أكليك أف  كىكذا صار بإمكاننا (.21: 3أنظر فيليب 

استجابوا لدعوة اهلل، فصاركا  أما قديسو كنيستنا الذين. ، صورة اهللوبملوف، بطهارة الذين
، كعكسوا ؾبده (49: 15كو1)" صورة السماكم"ؾبدَّدان  اكلبسو "مشاهبُت لصورة االبن"
(. 18: 3كو2)

: 2أؼ) "اإلنساف اعبديد"ا ال ترسم طبيعة اإلنساف الساقطة، بل تنفإف أيقونات كنيسكإذف، 
كإٔب التجٌلي ( 15: 6، غبل17: 5كو 2)ٔب خليقة اهلل اعبديدة كتشَت إ( 24: 4، 15

على حٌد  "العآب الذم قٌدستو نعمة اهلل"الذم ال يستطيع أحد إدراكو حبواسو اعبسدية، ألنو 
. تعبَت القديس يوحنا الدمشقي
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إٔب تلك الصورة بعينها من ؾبد "كيتحٌوؿ  "ؾبد الرب"إف اإلنساف الذم قًبل اؼبسيح يعكس 
لذلك تشٌع أجساد . كىذا األمر وبصل بقوة الركح القدس(. 18: 3كو 2) "ؾبد إٔب

فالذين ال . يستطيع سائر البشر إدراؾ ذلك حبواسهمأف  القٌديسُت بالنور منذ اآلف، دكف
وبيوف حياة الركح ُب عنصرة دائمة ال يستطيعوف إدراؾ معٌت األيقونات اؼبقٌدسة، كرؤية ربٌوؿ 

أف  أٌما اؼبؤمنوف الذين وبيوف ىذه اغبقيقة ُب الكنيسة، فبل يبكن ألحد. اإلنساف كالعآب كلو
يبنعهم من الدخوؿ إٔب ىذا الفرح الركحي الذم يشعركف بو من خبلؿ شهادة األيقونات 

. األرثوذكسية ؽبذا العآب اعبديد
من  إف الرسل قد رأكا الرٌب بعيوهنم اعبسدية، كإف كثَتان ": يقوؿ القديس يوحنا الدمشقي
إنٍت . أراىم بعيوف النفس كاعبسدأف  كأنا أييان أرغب ُب. الناس قد رأكا الرسل كالشهداء

ككجود األيقونات اؼبقٌدسة . "أتصل بالقٌديسُت كأشاىدىمأف  إنساف ؿباط باعبسد كأرغب ُب
الدائم بالقٌديسُت، الذين ال يبقوف أناسان من اؼباضي السحيق، بل  لبلتصاؿىو كسيلة فبتازة 

. صبحوف معاصرين لنا كأصدقاء شخصيُت لكل مؤمنم
 

الرّسامون في كنيستنا  - ه
العذراء أك  األيقونات للقديسُت قبل اؼبباشرة برسم أيقونة للمسيح 30كاف يفرض على رٌسامي

كىكذا وبصلوف على اػبربات . يصوموا كوبيوا حياة نسك كتكريس كصبلةأف  الكٌلية القداسة
فقد رأينا . كقد حصل أمر فباثل ُب رؤية موسى. بِّركف عنها باأللوافالركحية اليركرية، ٍب يع

: 24خر)من اهلل  كاقًتابأنو بقي أربعُت يومان كليلة فوؽ اعببل، كعاش حياة نسك شديد 
كبعد استنارتو بنور األلوىة اؼبثٌلثة األقانيم، نزؿ من اعببل لكي ينقل كصايا اهلل (. 15-18

(. 30: 34خر)
يكتسب صفة الرٌساـ ُب الكنيسة كل من فقد ىذا الشعور أف  اذا ٓب يستطيعكىكذا ندرؾ ٓب

صور منسوخة عن أك  سول ألواح بسيطة، الداخلي كتلك اػبربة الركحية، كٓب تكن أعمالو
أٌما الرٌساموف اغبقيقيوف فقد كانوا . األيقونات اؼبقٌدسة اليت رظبها من كىجىهىهم ركح اهلل

نفسهم، بل يصنعوف أعماؿ الركح القدس الذم أعاركه أيديهم يشعركف أهنم ال يعملوف أل
                                                 

 (الشبكة"... )كاتب األيقونة"ويسمى أيياً بـ  30
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لذلك ٓب ييعوا أظباءىم على األيقونات اؼبقٌدسة، كاكتفوا باإلشارة إٔب أهنا . كحسب
لقد . ، أم بيدىم اليت سٌلموىا للركح القدس لكي يرشدىا إٔب ما تعمل..(صينعت بيد)قد

تو اؼبشٌوىة، تقود يدىم لكي ترسم صورة اهلل نعمة اهلل، اليت تيصلح ُب اإلنساف صورأف  آمنوا
. البهيجة كاحملببة اغبيٌ 

عبَتان عن حياة ركحية، ال تصوِّر حاالت من اغبياة أف األيقونات اليت كانت ت كآمنوا أييان 
كؽبذا السبب ٓب يرظبوا القديسُت كاغبيوانات . األرضية بل حاالت من العآب اؼبتحوِّؿ

 "طبيعية"فاأليقونات اؼبقٌدسة ال تعربِّ عن حاالت . "طبيعية"أشكاؿ كالنباتات كاػبليقة كلها ب
حرٌية "ؽبذا العآب، بل عن خربة كنيستنا الركحية لعآب متحوِّؿ، عائد إٔب إشراقو األكؿ كإٔب 

 31(.21: 8رك) "اهلل أبناءؾبد 
  

                                                 
وىذا أحد األسباب الذي تستند إليو كنيستنا األرثوذكسية في رفض صنج التماثيل للسيد أو السيدة والقديسين، ألنها ال تستطيج أن نرسم  31

.. .وأيياً نرى أن الغرب قد انزلق بعد صنج التماثيل إلى رسم، أيقوناتو، بواو وتعابير وأبعاد بشرية طبيعية. حالة المجد، بل تكون بحالة طبيعة
(. الشبكة)
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الفصل الرابج والعشرون 
الصليب الكريم 

 
نموذج الصليب في العهد القديم  - أ

فآباء . ـ الكنيسة اؼبقٌدسة الصليب الكرٙب، كلكنها تكتشف لو رموزان حىت ُب العهد القدٙبتكرِّ 
الكنيسة ٓب يكتفوا بتشبيو اؼبسيح بآدـ كالعذراء حبواء، بل ربطوا عود الفردكس، الذم صار 

كشبَّهوا قوة الصليب . رمز الدمار، بعود الصليب احمليي الذم يرمز إٔب الغلبة على اغبٌية
بعود قد صار اؼباء "(: 25: 15خر)ٔب ماء عذب إ حيية بعصا موسى اليت حوٌلت اؼباء اؼبرآبي 

(. 5: 38يشوع) "اؼبر عذبان، حىت تعرؼ بذلك قوتو
اإلسرائيليُت الذين شربوا من ىذا اؼباء كانوا أف  كيشَت الرسوؿ بولس إٔب ىذا اغبدث مؤكِّدان 

: كيييف "لصخرة الركحية اليت كانت تتبعهما"الذم انبجس من  "الشراب الركحي"يتناكلوف 
كعندما نكرِّـ كبن الصليب الكرٙب، فإننا ال نشرب (. 4 10كو1) "كالصخرة كانت اؼبسيح"

الصخرة "اؼبنبجس من  "الشراب الركحي"من اؼباء اؼبر كال نشَت إٔب أداة اؼبوت، بل نذكؽ 
غبقيقة ىي نبع قوة عبميع اؼبؤمنُت كىذه ا. ، أم من الرٌب الظافر كاؼبنتصر على اؼبوت"الركحية

، كضد اؼبوت نفسو، آخر (14: 2عب)كمؤازرة ؽبم ضد الشيطاف الذم وبمل قوة اؼبوت 
(. 26: 15كو1)أعداء اإلنساف 

كشبة إشارة أخرل إٔب قوة الصليب الكرٙب احمليية، أالٌ كىي اغبٌية النحاسية اليت رفعها موسى، 
: 21عدد)ينظر إليها من لدغات األفاعي السامة حسب كصٌية اهلل، ككانت تشفي كل من 

كمن (. 6: 16حكمة سليماف) "رمز اػببلص"كقد كصفت ىذه اغبٌية النحاسية بػ (. 8
ككما رفع موسى اغبٌية ُب الربٌية، ": يكرِّـ الصليب الكرٙب فإنو يغرؼ قوتو من النبع نفسو

(. 15-14: 3يو) "من يؤمن بوييرفع ابن اإلنساف ليناؿ اغبياة األبدية كل أف  فكذلك هبب
الصليب احمليي ىو رمز النصر كالظفر الذم رآه النيب حزقياؿ حُت أمر أف  كال شك ُب

على جباه أكليك الذين ينوحوف على أرجاس  "عبلمة"رسم تي أف  "الرجل اؼبرتدم البهاء"
 إشارات العهد القدٙبأف  كىكذا يٌتيح(. 4-3: 7، أنظر رؤ4: 9حز)اؼبدينة كخطاياىا 
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اؼبسبقة ال تدؿ على حدث صلب اؼبسيح كحسب، بل على عبلمة الصليب نفسها، أم 
(. 30: 24مىت)اليت ستكوف ؿبدَّدان راية النصر عند ؾبيء الرٌب اؼبظفر  "عبلمة ابن اإلنساف"
 

قوة الصليب  - ب
أيها الصليب اغبامل اغبياة، يا ظفر التقول غَت اؼبغلوب، يا باب الفردكس كسند  افرح"

الذم بو بادت اللعنة كأيلغيت، ككطيت قوة اؼبوت، كارتفعنا من . ؤمنُت كسور الكنيسةآب
أيها السبلح غَت اؼبقهور، كخصم الشياطُت، كؾبد الشهداء األبرار، . األرض كبو السماء

(. ُب أحد السجود للصليب) "كالزينة اغبقيقية، كميناء اػببلص، كاؼبانح العآب الرضبة العظمى
فهو ٓب . النشيد عن أنبية موقع الصليب الكرٙب ُب حياة الكنيسة، كحياة كل مؤمن يعربِّ ىذا

كلذلك اختفت اللعنة . ، بل نبع اغبياة األبدية(23: 21تث)يعد رمز اؼبوت كاػبزم كالعار 
كبادت، كتزعزع رئيس اؼبوت، الشيطاف، كصار الصليب سبلح الكنيسة غَت اؼبقهور، كخصم 

: رتِّلُتشهداء الكنيسة كقٌديسيها، كميناء اػببلص كحلية اؼبؤمنُت آب الشياطُت الرىيب، كؾبد
. "استمعت يا رٌب إٔب صوت قوة صليبك، ككأف الفردكس قد فيتح بواسطتو"

صليب الرب تعبَت عن ؿببة اهلل غَت احملدكدة، كعن قيمة اإلنساف غَت احملدكدة ُب آف، فما 
ا من ارتقاء لئلنساف أعظم من ارتقائو إٔب من تعبَت عن ؿببة اهلل أعظم من الصليب، ـك

، أم إٔب أنو عظيم جدان ُب عُت اهلل، حىت ارتفع (8: 5، رك13: 15يو)الصليب  حقيقة
الصليب ىو اليمانة األكيدة لرضبة اهلل غَت أف  اهلل نفسو على الصليب ليخلِّصو، كأب
. احملدكدة كلدالٌة اإلنساف أماـ عرش اهلل

دء زمن التحٌوؿ اعبديد، أم بعٍت موت العآب القدٙب كقيامتو كيب مموت اؼبسيح على الصل
إنساف "فبالصليب حصلت اؼبصاغبة بُت اإلنساف كاهلل، ككيلد . زمن خبلص العآب بأسره

لقد قيى على العداكة ": ُب اؼبسيح، على حد تعبَت الرسوؿ بولس الذم يييف "جديد
: 10عب) "لنا سبيبلن القدس بدـ يسوعصرنا كاثقُت بأف "، فػ (16-15: 2أؼ) "بصليبو

19 .)
الرٌب يصف صعوده على الصليب بأنو ارتفاع كؾبد أف  كإذا تأٌملنا النص اؼبقٌدس بإمعاف قبد

 :اغبق اغبق أقوؿ لكم. لقد أتت الساعة ليتمجد ابن البشر": كانتصار على اػبطيية كاؼبوت
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 ...كإذا ماتت، أخرجت حبان كثَتان . ، تبقى كحدىاتٍ ُب األرض كًبىي  اغبنطةٓب تقع حبة أف 
يا أبًت، قبٍت من تلك الساعة؟كما بلغت إٔب تلك (: أأقوؿ)اآلف نفسي قلقة، فماذا أقوؿ؟ 

قد ؾبَّدتو : فإذا صوت من السماء يقوؿ. يا أبًت ؾبِّد اظبك. الساعة إالٌ من أجل ذلك
كمنهم من قاؿ . دىذا دكٌم رع: فقاؿ اعبميع الذم كاف حاضران كظبع الصوت. كسأؾبِّده

. ٓب يكن ىذا الصوت ألجلي، بل ألجلكم اليـو دينونة ىذا العآب: فقاؿ يسوع. كلَّمو مبلؾ
كأشار . فإذا رفعت من ىذه األرض، جذبت إٌٕب الناس أصبعُت. ـ ينبذ سٌيد ىذا العآبككإب

، 38-31: 13، أنظر أييان يو33-24: 12يو) "بذلك إٔب اغباؿ اليت عليها سيموت
(. 26: 24لو
الصلب أف  تدؿ ىذه األقواؿ على حقيقة اآلالـ كمعاناة الصليب كحسب، بل تظهر أييان  ال

. ، كمنطلق كؿبور جملد اعبنس البشرم"ابن اإلنساف"لػ  "ؾبد"ك "ارتفاع"ىو 
-ؿبتاج إٔب مؤازرة كمساعدة، بل يسوع اإللو إنسافأك  ال يوجد فوؽ الصليب رجل ضعيف،

 اعبحيم ظافران كغالبان، فأبطل ملكوت اؼبوت كاعبحيم، كحٌرر اإلنساف الذم اكبدر إٔب
كيصف الكتاب اؼبقٌدس موت الرٌب كأنو . ت كأدخلو ملكوت اغبياةكمن رباطات آب اإلنساف

: يقاظوإكؽبذا السبب ال هبرؤ أحد على . وبتفظ بقوتو الرىيبة حىت أثناء نومو "رقاد أسد"
(. 9: 49تك ) "كة، فمن ذا يقيمو؟بجثم كربض كأسد كؿ"

، فجعل الصليب دبثابة ؿباكمة (31: 12يو) "اليـو دينونة ىذا العآب": قاؿ الرٌب يسوع
كىذا . ىزيبتهم، حسب نظرة كل منهم إٔب الصليب الكرٙبأك  عاؼبية، كمقياس النتصار البشر

اس ما حصل فعبلن بالنسبة إٔب اللٌصُت اللذين صيلبا مع السٌيد، فإهنما ٓب وباكما على أس
. اإلنساف اؼبصلوب-أعماؽبما السابقة بل على أساس موقفهما من اإللو

كىكذا . لقد اعًتؼ األٌكؿ باؼبسيح ملكان كربان كإؽبان، فطلب رضبتو، كٓب يعتربه مصلوبان كلص
فدلٌنا صبيعان إٔب طريق الركحانية . حقان كقدِّيسان، بل أكؿ قٌديس ُب كنيستنا "الىوتيا"غدا 

. يل اػببلص الذم ىو درب الصليباغبٌقة، كإٔب سب
 لبلحتقارأٌما اللص اعباحد فنظر إٔب اؼبسيح نظرتو إٔب إنساف عادم، كاعترب صليبو رمزان 

كاف لٌصان ُب . يرجو شييان منوأك  يطلبأف  دكف (39: 23لو) "جٌدؼ عليو"ك كاؽبزء،
ألنو ٓب ييع  لكنو ٓب ييلعن بسبب أعمالو األكٔب، بل. السابق كبقٌي لٌصان على الصليب
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بُت ": خبلصو على ذلك الذم ارتفع على الصليب ليجذب إليو صبيع اللصوص اؼبعًتفُت
كأما . فأٌما الواحد فقد أحدره إٔب اعبحيم ثقل ذبديفو. لٌصُت، كميزاف عدؿ كيجد صليبك

 "اآلخر فقد انتشلتو من عمق الذنوب إٔب معرفة البلىوت، أيها اؼبسيح اإللو، فلك اجملد
(. الًتانيم األرثوذكسيةإحدل )
 

إشارة الصليب  - ج
ُب حديثنا عن صليب الرٌب ال نعٍت حدث الصلب كحسب، بل خشبة الصليب الكرٙب 

دببلمسة جسد الرٌب الكرٙب تقٌدست خشبة الصليب أييان، على حد تعبَت القديس " ػؼ. أييان 
ليس ": يوس باالماسكيقوؿ القديس غريغور. كلذا فإننا نكرمها كنسجد ؽبا. يوحنا الدمشقي

فهو . الكبلـ على الصليب كالسٌر كحسب، بل على الشكل أييان، ألنو إؽبي كمسجود لو
. ختم تقول مقدَّس كمكمل عبميع اػبَتات العجيبة غَت اؼبوصوفة اآلتية من لدف اهلل

ما زالوا موجودين حىت ( 18: 3فيل) "أعداء الصليب"إننا نوضح ىذه األمور كلها ألف شبة 
( 23: 21أنظر تث) "خزيان "صليب الرٌب ليس أف  يعرؼ كل مؤمنأف  كال بدٌ . ا ىذايومن
بقان فإف فخرنا ليس حبدث الصلب كحسب، بل اككما قلنا س(. 14: 6غبل) "مفخرة"بل 

فالصليب ىو إشارة إٔب صورة اؼبسيح اؼبصلوب، كيستمٌد قوتو كنعمتو . خبشبة الصليب أييان 
إشارة الصليب العبلمة اػبارجية عبميع أسرار الكنيسة  لذلك تشكِّل. من آالـ اؼبسيح

فيها تكمن قوة أف  ؽبذه اإلشارة قٌوة سحريٌة، بلأف  كال نعٍت بذلك. اؼبقٌدسة، دكف استثناء
، كلكن من عبلقة ىذه "ذاهتا"كىذه القوة ال تنبع من اإلشارة ب . األفعاؿ اإلؽبية احمليية

. اإلشارة بشخص اؼبسيح
ىبلص ال هبذه "ؿ ُب العهد القدٙب، فإف اؼبلتفت إٔب اغبٌية النحاسية كاألمر نفسو حص

 "كبذلك أيثبتى ألعدائنا أنك أنت اؼبنقذ من كل سؤ. االلتفاتة بل بك يا ـبلِّص اعبميع
كلكن اإلسرائيليُت ذباىلوا ىذه اغبقيقة كأرادكا عبادة اغبٌية (. 8-7: 16حكمة سليماف)

اؼبلك الورع الذم كٌرس نفسو هلل اغبقيقي كحده، ُب سحق اغبٌية النحاسٌية، فلم يًتدد حزقٌيا، 
 4)النحاسٌية اليت فقدت عبلقتها باهلل اغبقيقي ُب ضمَت الشعب اؼبتمرِّد العاؽ، كحٌلت ؿبٌلو 

(. 4: 18مل 
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تعرٌب إشارة الصليب عن حيور الرٌب ُب حياة اؼبؤمن كالكنيسة، كىي رمز النصر كالغلبة على 
أيها الرٌب، لقد أعطيتنا صليبك ": ، أم على الشيطاف كأفعالو(16: 2أؼ )اػبطيية اؼبوت 

سبلحان ضد الشيطاف، ألف الصليب صار رىيبان كـبيفان للشياطُت، كٓب تعد قوتو باطلة، فقد 
ستيخن من ابنوس اآلحاد ) "لذلك نسجد لدفنك كقيامتك. أهنض اؼبوتى كأبطل اؼبوت

(. باللحن الرابع
(. 30: 24مىت) "عبلمة ابن اإلنساف"ك اهلل، بناءاػببلص أل "عبلمة"الصليب الكرٙب ىو 

ٍب انتشر من ": الذين وبملوف عبلمة اهلل سيخلصوف ُب األزمنة اآلتيةأف  لذلك تؤكِّد الرؤيا
الدخاف جراد على األرض، فأيعطي سلطانان كسلطاف عقارب األرض، كأيمر بأالٌ يؤذم 

ؿ يقتصر على الناس الذين ليس على جباىهم خاًب العشب كال شييان أخير كال شجران، ب
ألجل ىذا يصٌلي اؼبؤمن (. 6-4: 9، حز4-2: 7، أنظر أييان 4-3: 9رؤ) "اهلل

. "بقٌوة، صليبك، أيها اؼبسيح ثبِّت ذىٍت ُب تسبيح كسبجيد قيامتك اػببلصٌية": األرثوذكسي
كقد .  التقليد الرسوٕبإشارة الصليب ليست عادة متأخرة لدل اؼبسيحيُت، كلكنها تعود إٔب

إننا معشر ": الذم قاؿ( ـ 200)كترتليانوس ( ـ 150)تكٌلم عليها القديس يوستينوس 
عندما نرتدم . اؼبسيحيُت، نرسم إشارة الصليب ُب كل رحبلتنا كربركاتنا، ُب ذىابنا كإيابنا

. س للراحةعندما نشعل اؼبصابيح كعندما قبل. الثياب كاألحذية، كُب اغبماـ كعلى اؼبائدة
كقد استندت ىذه العادة أصبلي من التقليد . ا اليومية كحياتنافكعلى العمـو ُب صبيع أفعاؿ

فظ باإليبافأف  الكنسي ٍب توطَّدت بالعادة كهبب . "ربي
 
كيف نرسم إشارة الصليب  - د

كتتٌم على الشكل . تتيمن إشارة الصليب الىوت الكنيسة كجوىر اإليباف األرثوذكسي
كييعها على جبينو أكالن، ٍب ( كاإلهباـالسبابة كالوسطى )ضٌم اؼبؤمن أصابعو الثبلثة م: التإب

فاألصابع الثبلثة ترمز إٔب اإلعًتاؼ . ينقلها إٔب البطن، فإٔب الكتفُت، من اليمُت إٔب اليسار
ككضعها على البطن يرمز إٔب االبن الذم كيلد من اآلب بل . بإلو كاحد ُب ثبلثة أقانيم

أٌما كضعها على الكتفُت فَتمز إٔب الركح . كاكبدر إٔب األرض ككيلد من العذراء مرٙب الدىور،
(. 8: 1، أع49: 24لو) "قوتو"الرٌب ك( 38: 12يو) "ذراع"القدس الذم ىو 
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التجٌسد كخاصة إٔب ارباد  إٔب إٔب راحة اليد نرمز "اػبنصر البنصر"كبيٌم األصبعُت اآلخرين 
 32.اؼبسيح البشريٌة كرفعها حىت التألٌوالطبيعتُت، الذم بو أنقذ 

 
سالح الصليب الكامل  - ه

كهبا . "ُب اؼبسيح"تدؿ إشارة الصليب أييان على اغبياة اعبديدة لكل إنساف كيلد من جديد 
. اؼبسيح كالثالوث القدكس "أعياء"لبتم أعياء اعبسد الرئيسٌية كنكرِّسها هلل، لكي هبعلها 

ين عن تكريس ذكاتنا هلل، بقولنا مع رسم كلبتم أذىاننا كقلوبنا كصبيع : اإلشارة قوانا معربِّ
. "باسم اآلب كاالبن كالركح القدس، آمُت"

كأخَتان، فإننا بإشارة الصليب نصبح مسانبُت ُب آالـ اؼبسيح كقيامتو، فنيميت اإلنساف القدٙب 
يب اؼبسيح صل"ألف . ككل ما يتعٌلق بأعماؿ الشيطاف، كننهض مع اؼبسيح إٔب حياة جديدة

كؽبذا رٌد أحد اآلباء . ، على حٌد تعبَت القديس غريغوريوس باالماس"يعٍت إبطاؿ اػبطيية
أؤمن بالذم صلب ، نعم": اؼبتوٌشحُت باهلل على ملحد سألو عٌما إذا كاف مؤمنان باؼبصلوب

. "اػبطيية
ييرىب  فهو سبلح اؼبسيح الذم. كىكذا ندرؾ ؼباذا يكوف الصليب سبلحان كامبلن للمسيحي

 يناـأك  عندما يصٌلي: كلذا يرسم اؼبسيحي إشارة الصليب ُب كل مكاف. الشياطُت كىبيفها
عند استعداده للسفر كعند . يستيقظ، كعندما يشرع ُب أم عمل، كعندما ينتهي منوأك 

يس أداة كلكن الصليب، كما ذكرنا آنفان، ؿ. خركجو من الكنيسة اؼبقٌدسة، كُب كل مناسبة
لذلك . إلنساف، بل يتطلب باليركرة مسانبة داخلٌية من اؼبؤمن نفسوا صٌرؼسحريٌة ُب ت

نرسم إشارة الصليب على أجسادنا بصدؽ كدكف هتامل، كفقان لنظاـ كنيستنا، بيم أف  هبب
. أصابعنا الثبلثة كأننا نرفع الصليب نفسو على أجسادنا

كحبقيقة ذبٌسد اؼبسيح كموتو يرافق ىذه اإلشارة إيباف مطلق بالثالوث القدكس، أف  كال بدٌ 
على الصليب كقيامتو احمليية، أم إيباف بكل عقائد كنيستنا اػببلصية، اليت نعلنها برسم إشارة 

                                                 
ىناك تفسير آخر لرسم إشارة الصليب، ولكنو ال يخرج عن كون الرسم يحمل فيو العقيدتين األساسيتين، الثالوث القدوس والتجسد  32

إذ يقول التفسير الثاني أن ىذا الجهة الُيمنى تدل على صعود السيد . ولكن يختلف عند االنتقال من الكتف األيمن إلى األيسر. اإللهي
وسو عن يمين اآلب واالنتقال لليسار يرمز إلى ضم العالم بأسره، أي أن الخالص الحاصل على الصليب للعلم أامج، وإرسال الروح وال

( الشبكة... )القدس وسكناه في قلوب المختومين بسر الميرون
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أف  إضافة إٔب الرجاء اؼبطلق دبحبة اهلل غَت اؼبوصوفة كرضبتو، كعـز ال يتزعزع على. الصليب
، ككبيا ضمَتيٌان حياة التجٌدد نقبل نعمة اهللأف  نصلب ذكاتنا اػباطية كأىوائنا، لكي يسعنا

. كالتحٌوؿ الداخليُت
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الفصل الخامس والعشرون 
تحّول العالم 

 
والخطايا  األىواءعالم -أ 

بعد سقوط  إليهايتحٌدث الكتاب اؼبقدس مراران عن العآب، مشَتان إٔب اغباؿ اليت كصل 
، أنظر 19: 5يو 1) "إف العآب كلو كطأة الشرير": اإلنساف كفقداف االنسجاـ الكو٘ب

لذلك يظهر . العآب خاضع لسلطة الشيطافأف  ، أم(11: 16، 30: 14، 31: 12يو
(. 13-1: 8رك) "الركح"كعآب  "سداِب"ُب حياة اؼبؤمن تناقض بُت عآب 

أشعر ُب أعيائي بشريعة أخرل ربارب شريعة عقلي كتأسر٘ب بشريعة ": يقوؿ الرسوؿ بولس
فمن ٕب دبن ينقذ٘ب من ! ما أشقا٘ب من إنساف. م ُب أعيائياػبطيية، تلك الشريعة اليت ق

(. 25-23: 7رك) "!ىذا اعبسد الذم يصَت يب إٔب اؼبوت؟ اغبمد هلل بربٌنا يسوع اؼبسيح
 فنحن نعلم. اؼبادة كلها، بالشرأك  بإمكاننا كصف اعبسد اإلنسا٘ب،أف  ا ال يعٍتذكلكن ق

كىذه اآلية ال تشَت إٔب الركح (. 27: 1تك) "على صورة اهلل"اإلنساف قد خيلق أف 
كما يقوؿ القديس أك  جسديٌة،-كحسب، بل إٔب اإلنساف بكاملو، ألنو كحدة ركحٌية

ال نعٍت باإلنساف ركحان كحسب، كال جسدان كحسب، بل الركح ": كريوس باالماسغرمغ
. "كعنهما كليهما نقوؿ إهنما خيلقا على صورة اهلل. كاعبسد معان 

لقد كقع جسده ربت تأثَت األىواء، . يلبث ُب حالتو الطبيعية بعد السقوط كلكن اإلنساف ٓب
، أم (6: 6، رك9: 3، كوؿ22: 4أؼ) "إنسانان عتيقان "ك "جسدان "فأظباه الكتاب اؼبقٌدس 

الكنيسة ال ربتقر أف  إالٌ (. 19-16: 5غبل)ُب اؼبسيح  "صاإلنساف اؼبخلَّ "ك "الركح"نقيض 
كبن ٓب نتعٌلم ": لذلك يقوؿ نٌساؾ الربٌية. اعبسد ال اعبسد نفسو فما رباربو ىو أىواء. اعبسد

اؼبسيحيُت ال يسعوف إٔب قتل أجسادىم بل إٔب إماتة أف  أم. "قتل األجساد بل قتل األىواء
، أنظر 23: 2كوؿ)اعبسديٌة  كاالىتمامات( 19: 5غبل) "أعماؿ اعبسد"ك الرغبات

ُب األرض دبا فيها من زٗب كدعارة كشهوة أميتوا إذان أعياءكم اليت "(: 17-14: 2يو1
-5: 3كوؿ) "كىول فاسد كطمع كىو عبادة األكثاف، فإف تلك األشياء أسباب لغيب اهلل
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إف الذين ىم خاصة اؼبسيح قد صلبوا جسدىم كما فيو من "(. 21-19: 5، أنظر غبل6
(. 24: 5غبل) "أىواء كشهوات

 
تحّول الجسد  - ب

كيشهد على ذلك ذبٌسد اؼبسيح، أم قاعدة . ا٘ب تقديران كبَتان تقدِّر الكنيسة اعبسد اإلنس
ففيو وبٌل كماؿ األلوىية حلوالن ": كيوضح الرسوؿ بولس. خبلص اإلنساف كالعآب بأصبعو

-8: 41، 18: 8، أش18-13: 2، عب11-5: 2، أنظر فيل9: 2كوؿ) "جسديان 
فجسد الرٌب ٓب ينحٌل داخل . كقد اخترب التبلميذ ذلك على جبل التجٌلي كبعد القيامة(. 9

، 21: 2، يو39: 24، لو10-9: 15مز)القرب، بل أهنض كؼبسو الرسل حىت اعبركح 
(. 6: 5، رؤ32-31: 2، أع27: 20

 "ىيكل الركح القدس"ك "عيو اؼبسيح"ُب خليقة اؼبسيح اعبديدة يصَت اعبسد اإلنسا٘ب 
كإٔب صوف ( 20: 6كؾ1) "جبسده"كييدعى اإلنساف إٔب سبجيد اهلل ( 19-15: 6كو1)

ذبيحة حٌية مقٌدسة مرضٌية عند "، كأب تقديبو (4: 4تس 1) "ُب القداسة كاغبرمة"اعبسد 
فإنساف (. 10: 4كو2) "حياة اؼبسيح أييان  الكي تظهر ُب أجسادف"( 1: 12رك) "اهلل

 "مساىم ُب ؾبد اهلل الذم يعكسو جبسده"ك (28: 17أع) "ذريٌة اهلل"اػبليقة اعبديدة ىو 
(. 18: 3كو 2)

فإذا ربٌرر إنساف اػبليقة اعبديدة من . حرب الكنيسة إذان ليست ضد اعبسد بل ضد أىوائو
أىوائو الفاسدة، صارت حواسو ككامل جسده نقٌية منَتة، كشٌع كل شيء حولو دبحبة اهلل 

فقد ركل القديس . كُب سٌَت قٌديسي كنيستنا أمثلة على التحٌرر من عبوديٌة األىواء. كؾبده
فلٌما رأل صباؿ . أحد النٌساؾ القٌديسُت ديعي مرة ليعٌمد إحدل الشاباتأف  كحنا السٌلميم

. اغبسم البشرم، امتؤل إعجابان دبحبة اهلل، كسكب دموعان غزيرة كؾٌبد اهلل اؼببدع، بسبب ذلك
يكوف اعبماؿ نفسو سببان ؽببلؾ أف  إنو ألمر مثَت للحَتة كالعجب،": كأضاؼ القديس يوحنا

ستعبد للشهوات، كسبب غبطة كسبجيد عند اإلنساف العفيف ؿبٌب الفييلة اإلف
ي
ساف اؼب

. "منذ اآلف كقبل موتو، القيامة كحاؿ عدـ الفساد. العائش
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إكرام الذخائر المقّدسة - ج
نسجد أييان للذخائر اؼبقٌدسة، ألهنا ٓب تتجرَّد من القوة ": يقوؿ القديس غريغوريوس باالماس

. "األلوىة ٓب تنفصل عن جسد الرٌب ُب موتو الثبلثي األياـ أف اؼبقٌدسة، كما
قة القديسُت مع اؼبسيح، كىي عبلقة ال تقتصر على اجملاؿ ىذه القوة اؼبقٌدسة ىي نتيجة عبل
، كربفظهم "بكاملهم"فالقديسوف يصَتكف مقٌدسُت . الركحي، بل تشمل األجساد أييان 

، ساؼبُت ركحان "نعمة اهلل   1) "كنفسان كجسدان يـو ؾبيء ربٌنا يسوع اؼبسيحمنزىُت عن اللـو
الذم يبٌدؿ جسدنا اغبقَت فيجعلو على صورة جسده اجمليد دبا لو من قدرة "( 23: 5تس

(. 21: 3فيل) "ىبيع هبا كل شيء
كما ذخائر . اعبسد الذم سنحصل عليو يـو ؾبيء الرٌب ىو جسده الناىض، اؼبتحٌوؿ، اؼبتألٌو

ابعة من عبلقتها جبسد ففقوة الذخائر التقديسية . ؽ ؽبذا اغبدثالقديسُت سول تصوير مسب
، كحافظوا عليو ببل لـو (27: 3: 3غبل)الرٌب الذم لبسو القديسوف باؼبعمودية اؼبقٌدسة 

. كىذه القٌوة ىي شبرة األفعاؿ اإلؽبية غَت اؼبخلوقة(. 23: 5تس 1)حىت آخر حياهتم 
إف النفس اليت ": سبب إكراـ ذخائر القديسُتكقد أكضح القديس ظبعاف البلىوٌب اغبديث 

تستمر ُب تقديسها أف  تصَت مسانبة بالنعمة اإلؽبية، بسبب قداستها، ال بدٌ أف  استحقت
لذلك تسكن نعمة . فهي اليت ربافظ على اعبسد كتتواجد ُب صبيع أعيائو. اعبسد كلو

 اعبسد، فإف الركح كما دامت النفس موجودة ُب. الركح القدس ُب جسدىا، كما تسكن فيها
تستمر ُب سعيها أف  الكٌلي قدسو ال ينقل ؾبده الكامل إٔب اعبسد، ألف إرادة النفس هبب

. تظهر أهنا ربيا حبسب نعمة الركح القدسأف  حىت اؼبوت، أم
كعندما تأٌب ساعة الرقاد كانفصاؿ النفس عن اعبسد، تتوقف اؼبعركة كتنتصر النفس كهتجر  

كبانتهاء جهاد النفس ربٌل نعمة الركح القدس ُب . إكليل عدـ الفساداعبسد كىي مكلَّلة ب
كلذا فإف عظاـ القديسُت العارية ىي ينبوع . اعبسد الذم سكنتو النفس كتقدِّسو بالكٌلية

. الؿ من كل مرضباء كإؼش
كتيعطى النعمة  "دكف جسد"عندما تنفصل النفس عن اعبسد باؼبوت تصَت كحيدة أماـ اهلل 

. كيصَت اعبسد أييان كحيدان أماـ اهلل، فيظهر للناس األفعاؿ اإلؽبية كاؼبعجزات. تتألٌواإلؽبية ؼ
فحينيذ ال يبقى اعبسد عائقان للنفس ُب عملها، كال منفصل عنها، كال النفس عائقان للجسد، 
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. فيتخٌلص من اغباجات اعبسٌدية كاعبوع كالظمأ كما شابو
حاجة كقيد نابعُت من العبلقة بينهما، فإف النعمة اإلؽبية اإلثنُت معان قد أيعتقا من كل أف  كدبا

تفعل ُب كل منهما دكف عائق، ككأهنما قد صارا كبلنبا ُب اهلل كحٌلت فيهما اغبياة اإلؽبية، 
كيكتسب اعبسد ُب القيامة . من جرٌاء السَتة اإلؽبية اليت اخترباىا ُب العآب عندما كانا معان 

. "يهبها اهلل للنفس السابق تقديسها العامة حاؿ عدـ الفساد اليت
 
الذخائر المقّدسة في ِسَير شهداء المسيحية األولى  - د

إكراـ ذخائر القديسُت ليس عادة متأخرة لدل اؼبسيحيُت، كإمبا يعود إٔب األزمنة اؼبسيحٌية 
( ـ156) بوليكاربوسففي سَتة استشهاد القديس . كىو تقليد مستمر ُب كنيستنا. األكٔب

عندما رأل الشيطاف الشهيد كىو يتكٌلل بإكليل عدـ الفساد، حاكؿ منعنا من أخذ " :نقرأ
فدفع نيكيتا، أبا . جسده، على رغم رغبة الكثَتين ُب القياـ بذلك، تقرٌبان من جسده اؼبقدس

ىَتكدس كأخا آليكس، إٔب مقابلة اغباكم كالطلب إليو أالٌ يسلم اعبسد، زاعمان أننا قد نًتؾ 
لبطفو أف  ككاف كبلمهم بتحريض من اليهود الذين راقبونا كخافوا. شرع ُب عبادتواؼبصلوب كف

نًتؾ اؼبسيح الذم تأٓبَّ من أجل خبلص العآب كلو، أف  كٓب يعلموا أننا ال يبكن. من النار
فالذم نسجد لو ىو ابن اهلل، أٌما الشهداء، تبلميذ . نعبد أحدان سواهأف  ، كالشبةاألحىت 

كأماـ إغباح . ...كف بو، فنحبهم بسبب ؿببتهم غَت احملدكدة ؼبلكهم كمعلمهماؼبسيح اؼبقتد
فجمعنا عظامو اليت . اعبسد ُب كسط الساحة كأحرقو حسب العادة اليهود كضع كنديريوس

أف  ىي أكـر من اغبجارة الكريبة كأشبن من الذىب، ككضعناىا ُب مكاف مناسب، راجُت
ما استطعنا، لكي كبتفل، فرحُت كمبتهجُت، بتذكار فيو كلٌ  االجتماعيساعدنا الرٌب على 

شهادتو، حىت يكوف أكليك الذين جاىدكا قبلنا دبثابة معلِّمُت كمدرِّبُت لكل من سيجاىد ُب 
. "اؼبستقبل

تقليد كنيستنا القاضي بإقامة أف  فهو يشهد. كىذا اؼبقطع كاضح سبامان كال وبتاج إٔب تفسَت
. ذخائر مقدَّسة، ىو تقليد مسيحي قدٙب جدان القداس اإلؽبي على مائدة تيم 

 
أريج الروح القدس  - ه
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جسد أف  كنقرأ ُب السنكسار. تفوح من الذخائر لبعض القديسُت رائحة زكٌية ال توصف
أف  كاف ينيح بكثرة، إٔب حدٌ "العظيم ُب الشهداء القديس ديبًتيوس اؼبفيض الطيب 

أف  أمكنة بعيدة كانوا يأخذكف منو دكفالسكاف احملٌليُت كأشخاصان آخرين قادمُت من 
ككانت ؽبذا الطيب قٌوة العبلجات . ينيب، كاألحرل أنو كاف يزداد بشفاعة القديس

. "كاألشفية العظمى
افيم ير، مثل القديس نكتاريوس أسقف إجٌينا، كالقديس سالقديسُتككذلك حاؿ عدد من 

فمن أين يأٌب ىذا العبق غَت اؼبوصوؼ؟ . ساركفسكي
كنعمة الركح القدس، وببٌلف على القديسُت أباف حياهتم ( 10: 2كو 2) "ير اؼبسيحعب"إف 

، كما نقوؿ "ختم موىبة الركح القدس"ك كىذه ىي معموديٌة النار. األرضية كيبؤلف أجسادىم
كتستمر اؼبعموديٌة ُب القديسُت فتجعلهم وبٌسوف حبرارة ال يعربَّ عنها . ُب سٌر اؼبسحة اؼبقٌدسة

يَّر اؼبَتكف ُب الكنيسة . موصوؼ، كنبا من شبار الركح القدس كبشذا غَت كؽبذا السبب وبي
. األرثوذكسية من عناصر عطرية

: افيم ساركفسكي داخل الغابة، نقرأ ىذا الفصل اؼبؤثِّريركُب حوار موتوفيلوؼ مع القديس س
دباذا تشعر أييان، يا ؿبب اهلل؟ : افيميرسألٍت األب س"

 .حبرارة غَت عادية -
لكن كيف ذلك يا أخي ككبن جالساف ُب الغابة، كالفصل شتاء كالثلوج ربت ك -

 أرجلنا، كعواصف اعبليد ربيط بنا، كقطع الثلج تسقط من السماء
 .إهنا مثل حرارة اغبٌماـ -
 كالعطر؟ أىو أييا مثل عطر اغبٌماـ -
لقد كنت ُب شبايب أحب الرقص . فليس فوؽ األرض ما يشبو ىذا العبق! كبل  -

كلكن . ككانت أمي تعطر٘ب بعطور اشًتهتا من أفيل ؿببلت قازاف. ؼبراقصكأرتاد ا
 .الركائح العطرية ال تطلق مثل ىذا العبَت

كلكنٍت سألتك عمدان . إ٘ب أعرؼ ذلك، كاألمر كما تقوؿ": افيم كقاؿ ٕبيرفابتسم األب س
ة رائحة مبهجة ليس ٍبٌ أف  كاغبقيقة يا ؿبٌب اهلل. كنت تشعر بو أنت أييان  حىت أعرؼ ما إذا
. فما وبيط بنا ىو عبق ركح اهلل القدكس. تقارىف بالعبق الذم تشمَّو اآلفأف  ُب األرض يبكن
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. "يشاهبوأف  كما من شيء يبكن
 
عجائب الذخائر المقّدسة -  و

كقبد ُب الكتاب . ذكرنا التفسَت البلىوٌب للقدرة العجائبية الكامنة ُب الذخائر اؼبقٌدسة
عظاـ أف  فقد كرد فيو. ذخائر القديسُت، حىت ُب العهد القدٙب تكرٙب اؼبقدس دالئل على

ففي العهد . أمر غريب فعبلن  كىذا(. 15: 49يشو )يوسف الصٌديق حيفظت بعناية كاىتماـ 
كلكن (. 25: 44، حز19: 21ال) "قباسة"القدٙب اعتيربت مبلمسة جسد اإلنساف اؼبيت 

(. 19: 13، خر 25: 50تك)ظيم، كٓب يتنجَّسوا اإلسرائيليُت نقلوا عظاـ يوسف باحًتاـ ع
ضٌل كٓب وبافظ على الوصايا، فعوقب على ذلك  "رجاؿ اهلل"أحد أف  كيركم الكتاب أييان 

بقي ملقى على الطريق، "ك .بأف لقيو أسد كىو خارج من بيت إيل على ظهر ضباره، فقتلو
اؼبفًتس الذم صار أداة  الوحشأف  أم. "كاغبمار مقابلو، كاألسد قائم إٔب جانب اعبثٌة

ككقف بقربو وبرس الذخَتة  اهلل بل تصاّب مع اغبماررجل للعدؿ اإلؽبي، ٓب يبزِّؽ جسد 
أٌما النيب الشيخ . ٍب مٌر بعض الناس من ىناؾ كرأكه، فأسرعوا إٔب اؼبدينة كأذاعوا النبأ. اؼبقٌدسة

ق ملقاة على الطريق فوجد جٌثت"الذم تسبَّب ُب ضبلؿ رجل اهلل فذىب إٔب ذلك اؼبوضع 
فأخذ النيب . كاغبمار كاألسد قائماف جبانب اعبثٌة، كٓب يأكل األسد اعبثٌة كال افًتس اغبمار

كدخل النيب الشيخ اؼبدينة ليندبو كيدفنو، ككضع . جثٌة رجل اهلل كجعلها على اغبمار كرجع هبا
إذا مٌت فادفنو٘ب ُب : يو قائبلن قربه كٌلم بنأف  كبعد. أكاه يا أخي: جثٌتو ُب قربه، كندبوه قائلُت

(. 31-15: 13مل1) "القرب الذم ديفن فيو رجل اهلل، جبانب عظامو ضعوا عظامي
يشهد ىذا اؼبقطع على ثقة ذلك النيب بالقوة العجائبية الكامنة ُب ذخائر اإلنساف القديس، 

داة ُب يد ككذلك موقف اغبمار كاألسد اللذين صارا أ. كلو خالف كصايا اهلل برىة، فعوقب
. اهلل فوقفا بإكراـ ككرع إٔب جانب الذخائر

أحد األموات أيلقي ُب قرب أف  كيركم الكتاب اؼبقٌدس. كُب قصة النيب أليشع شهادة فباثلة
 "المس جسد اؼبيت عظاـ أليشع حىت عاد إٔب اغبياة ككقف على قدميو"أف  النيب، فما

(. 14: 48، أنظريش21: 13مل2)
كنقرأ . ين عددان كبَتان من العجائب اليت حصلت بواسطة الذخائر اؼبقٌدسةكتذكر ًسيػىٍر القديس
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يـو رقاد القديس الطاىر أمسك أحد األشخاص ": ُب سَتة القديس نكتاريوس اغبادثة التالية
أف أمسك هبا حىت  فما. زكجتو كانت إمرأة كرعةأف  ككاف عدٙب اإليباف كالتقول، إالٌ ، بيمينو

. "ة، فتعجب كثَتان ٍب تاب كغدا، بنعمة القديس، مؤمنان كرعان شعر أهنا حارٌة كطرمٌ 
 
القّوة العجائبية لألشياء الماديّة  - ز

: 5، مر22-20: 9مىت)قٌوة الرٌب العجائبية تكمن حىت ُب ثيابو أف  يعٌلمنا الكتاب اؼبقٌدس
سكاف جنيسارت أحيركا مرضاىم أماـ أف  كيركم اإلقبيليوف(. 48-44: 8، لو25-34
، 36-35: 14مىت) "أف كل من ؼبسو برئ"فكاف . يلمسوا ىدب ثوبوأف  ٌب طالبُت منوالر
(. 22-20: 9، مىت56: 6مر

اهلل كاف هبرم على يدم بولس معجزات غريبة، حىت صار الناس "أف  كنقرأ ُب أعماؿ الرسل
مآزر كييعوهنا على اؼبرضى فتزكؿ األمراض عنهم، أك  يأخذكف ما مٌس بدنو من مناديل

 ػأٌما بطرس فكاف ينقل قوة اؼبسيح الشفائية ب(. 12-11: 19أع) "ذىب األركاح اػببيثةكت
كقد حصل ما يشبو ىذه اؼبعجزات ُب حياة عدد من القديسُت كبعد (. 16: 5أع) "ظلِّو"

كبينما جثمانو الطاىر ال يزاؿ ُب اؼبستشفى، "ففي يـو رقاد القديس نكتاريوس . انتقاؽبم
. "بو بالصدفة على مريض ؾباكر فشفي للحاؿأيلقيت قطعة من ثيا

 
 "أنا صورة مجدك الذي ال يوصف" - ح

ما ذكرناه آنفان يوضح لنا سبب كضع الشموع أماـ أجساد إخوتنا الراقدين أثناء خدمة 
صورة ؾبد اهلل الذم "فجسد اؼبسيحي ىو . اعبناز، على غرار كضعها أماـ األيقونات اؼبقٌدسة

. "وبمل آثار الزاٌلت"أنو  على الرغم من "ال يوصف
 

تحّول الخليقة  - ط
إف إكراـ القديسُت كاأليقونات كالذخائر ال يعرٌب عن ؾبد العآب النهائي، فهو ليس سول 

لقد أيخيعت اػبليقة . عربوف التحٌوؿ النهائي لئلنساف كالطبيعة بأسرىا ُب األزمنة األخَتة
ستعتق أييان من "، كلكنها (20: 8رك) "تين كتتمخض حىت اآلف"كلها للباطل، كلذلك 
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كؽبذا السبب تعٌيد اػبليقة (. 21: 8رك) "اهلل حريتهم كؾبدىم أبناءعبوديٌة الفساد لتشارؾ 
كاجملوس مع الكواكب . اؼببلئكة مع الرعاة يبجِّدكف": يسوع اؼبسيح كلها لتحريرىا ُب شخص

. التسبيح( يقدِّموف)اؼببلئكة ": فاعبميع يأتوف كيقدِّموف ىداياىم ُب ميبلد السيد. "يسَتكف
يبتلئ ": كُب ليلة القيامة. "عذراء ان أٌما كبن فأيـٌ . كاجملوس اؽبدايا. كالسموات الكواكب كالنجم

. "السماء كاألرض كاعبحيم تعٌيد كلها معان لقيامة اؼبسيح اليت هبا تتثبت. الكل ضياء
هبذا الفرح اؼبطلق للخليقة أماـ  تنطلق تسابيح كنيستنا من ركح الكتاب اؼبقٌدس الذم يبشِّر

: "جديدان  أظبان "كينالوف  "يبتهجوف بفرح"اهلل  أف أبناء ففي سفر أشعياء نقرأ. حدث اػببلص
أل٘ب ىا أنذا أيخلق ظبوات جديدة كأرضان . ألف اؼبيايق األكٔب قد نسيت كسًتث عن عيٍتٌ "

، 13: 3بط 2أنظر، 17-14: 65أش) "فبل تيذكر السالفة كال زبطر على باؿ. جديدة
فإنكم بفرح زبرجوف، كبسبلـ ترشدكف، كاعبباؿ كالتبلؿ تندفع بالًتانيم "(. 1: 21رؤ

(. 12: 55أش) "كصبيع أشجار الصحراء تيصفِّق باأليادم، أمامكم
(. 21: 8رك)ألهنا تشارؾ ُب ىذه اغبرٌية  "اهلل أبناءحرٌية "اػبليقة كلها تساىم بفرح ُب 

تذٌكؽ مسبقان ربٌرر اػبليقة اؼبطلق من نَت العبوديٌة، كتعربِّ عنو بطريقة كالكنيسة األرثوذكسية ت
عرش األسقف كاؼبنرب أك  فريدة ُب ليتورجيتها كىندسة كنائسها كشكل اؼبذبح اؼبقٌدس

اؼبقٌدسة كالشموع كالبٌخور  كاألكا٘باؼبقٌدس، كصبيع األدكات اليت تستعملها ُب العبادة، 
 .فهذه األشياء اؼباديٌة كٌلها من ـبلوقات اهلل كمن ىباتو لئلنساف. كالزيت كالقرباف كسواىا

. يعيدىا اإلنساف كيقٌرهبا إٔب اهلل، على غرار اػببز كاػبمر ُب سٌر الشكر اإلؽبيأف  كينبغي
كىكذا يتحٌوؿ اػبشب كاأللواف إٔب أيقونة مقٌدسة، كتغدك اعبدراف ىيكبلن هلل اغبٌي، كتصَت 

فالصلة باؼبسيح كجبسده اإلؽبي ذبعل (. 16-10: 29أخ 1أنظر)الشموع كاللباف صبلة 
ىذه األشياء اؼباديٌة مشاركة ُب نعمة اؼبسيح كربٌوؽبا إٔب ينبوع ؼبواىب الركح القدس، ألهنا 

. قبِّلها باعتبارىا شييان مقدَّسان ففنلمسها ك. رباط بالركح كتتقٌدس بواسطتو
ييقرأ ُب السنكسار قصة الشهيد أضبد

يتنٌسم رائحة نعمة اهلل غَت اؼبخلوقة أف  ستحقالذم ا 33
ُب القرباف الذم تأكلو اعباريٌة العائشة معو، كىو القرباف الذم أحيرتو ؽبا إحدل النسوة 

كأضبد إٔب جانبها، ( أم عندما تأكل اعباريٌة القرباف)عندما كاف وبدث ذلك ": اؼبسيحيات

                                                 
 (الشبكة... )القديس الشهيد أحمد الخطاطالمقصود ىنا ىو  33

http://web.orthodoxonline.org/index.php?option=com_content&view=article&id=858:st-ahmet-the-caligrapher&catid=53:alef&Itemid=35
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غَت . ا تتناكلو عندما تفوح الرائحة من فمهافيسأؽبا عمٌ . كاف يشٌم رائحة زكٌية زبرج من فمها
كلكنها، أماـ إغباحو، قالت . ت ذبيبو أهنا ٓب تأكل شييان اففكأهنا ٓب تكن تدرم سبب ذلك، 

لو أخَتان إهنا ٓب تأكل سول ذلك اػببز الذم كانت ربيره إليها اؼبرأة كىي عائدة من كنيسة 
. اؼبسيحيُت

يف يتناكؿ اؼبسيحيوف ىذا اػببز، كأف يشاىد طقوس يرل ؾأف  فأحٌس أضبد حينيذ برغبة ُب
البطريركية العظمى حيث  فارتدل ثيابان كما يرتدم اؼبسيحيوف كذىب إٔب كنيسة. الكنيسة

كىناؾ أضاؼ سٌيد الكل، العآب خبفايا نفوس البشر، معجزة جديدة إٔب . تابع اػبدمة اإلؽبية
ما ىو ُب الكنيسة كالكاىن يسَت إٔب الباب فبُت. اؼبعجزة األكٔب، كقاده إٔب معرفة اغبقيقة

ٍب رأل نوران يشعُّ من أصابع البطريرؾ كىو . اؼبلوكي، رآه أضبد يرتفع فوؽ األرض ككلو نور
أٌما رأسو فلم يرى عليو نوران ُب . يبارؾ الشعب، كأشعة تنتقل إٔب رؤكس اؼبسيحيُت فتيييها

ذا اؼبغبوط إيبانان، كللحاؿ دعا الكاىن إٔب امتؤل ق. اؼبرٌات الثبلث اليت جرت فيها اؼبباركة
كلكنو ٓب يعلن ذلك للملء بل أخفى . فصار مسيحٌيان . ذبديد حياتو باؼبعموديٌة اؼبقٌدسة

ما ىو : ئسحير ُب أحد األياـ اجتماعان عامان، كىناؾ سألو اؼبًتأف  إٔب. انتماءه إٔب الكنيسة
أعظم شيء ُب العآب ىو اإليباف أف  :فقاؿ أضبد بأعلى صوتو. أعظم شيء ُب العآب

، عاـ أياركقد استشهد بقطع رأسو ُب الثالث من شهر . كىكذا اعًتؼ بإيبانو. اؼبسيحي
1682" .

 
العناصر تمّجد اسم اهلل  - ي

تشٌدد العبادة األرثوذكسية على عنصر احملبة كالعبلقة الشخصٌية اليت يقيمها اهلل مع اػبليقة 
، كألوىة اؼبسيح اؼبتأنس، فاهلل ؿببة، (إلو احملبة)مثٌلث األقانيم  احدكىي بإيباهنا بإلو ك. كلها

كؿببتو الظاىرة باألفعاؿ اإلؽبية غَت اؼبخلوقة تشمل اػبليقة كلها دكف استثناء، ألنو بإبداعو 
لذلك ربيط الكنيسة . العآب أقاـ عبلقة شخصية معو، كبتجسٌّده دخل قلب العآب

بة كل شيء خلقو اهلل، ككل شيء ربٌوؿ بنعمتو، كال تعترب أعماؿ كاؼبح باالحًتاـاألرثوذكسية 
فكل شيء . اهلل أكثانان، بل تعربِّ عن اإلكراـ كالورع كالعبادة الواجبة هلل الذم أبدعها كلها

 1) "يبجَّد اهلل ُب كل شيء بيسوع اؼبسيح"لكي ( 31: 10كو1) "جملد اهلل"ييفعل أف  هبب
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(. 11: 4بط
م بالعناصر، كاؼببلئكة، كالبشر، كاألشياء لك ...": فشُت التإبعن ذلك األكتعربِّ الكنيسة 

الكلٌي التقديس، مع أبيك كركحك القٌدكس، اآلف ككل  اظبكاؼبنظورة كغَت اؼبنظورة، يبيجَّد 
. "أكاف كإٔب دىر الداىرين، آمُت

كت، ال هبوز إكراـ عندما تنقطع العبلقة بُت العآب كاؼبسيح، كيسقط العآب ُب حالة الفساد آب
كلكن، إذا ترسَّخت عبلقة . أشياء ىذا العآب، ألف ىذا اإلكراـ سيكوف عبادة كثنٌية ؿبية

العآب باؼبسيح، كجبسده الذم ىو الكنيسة، كصار متحوِّالن كمتحرِّران من عبودية الشيطاف، 
ك ينبوع الربكات ، ألف عآب اؼبسيح ق"ُب اؼبسيح"عندئذ نكرِّـ أشياء ىذا العآب اؼبتحٌوؿ 

، كيكوف اإلكراـ كالورع مقدَّمُت إٔب اؼبسيح نفسو، ينبوع (5: 38، سَتاخ4: 10كو1)
(. 7: 16، حكمة سليماف4: 10كو1)اػببلص كالتقديس 

ق الليتورجيا األرثوذكسية إٔب ؾبرَّد، غَت شخصي، غريب عن اإلنساف كالعآب، بل إٔب جَّ ال تتو
. ـ، إلو احملبة الذم دخل العآب بواسطة ابنو فحوَّلو إٔب عآب جديداإللو الواحد اؼبثلَّث األقا٘ب

كما يدَّعي بعض أصحاب البدع، إمبا  "بذاتو"أك  كؽبذا أييان فإننا ال نعبد اهلل خارج العآب
كىذا التعليم . سد اؼبسيح كداخل الكنيسةجنعبده داخل ىذا العآب الذم يتحٌوؿ كيتطٌور ُب 

ككثَتة ىي . س بشكل قاطع، حُت يتحٌدث عن حيور ؾبد اهلل ُب العآبيؤكِّده الكتاب اؼبقدَّ 
ؾبد اهلل اؼبثٌلث األقانيم ظهر ُب العآب، كقد ذكرنا بعيها سابقان، أف  اغباالت اليت تدٌؿ على

كالسحابة اؼبنَتة اليت قادت الشعب ( ...2: 3خر)كنشَت اآلف إٔب العٌليقة غَت احملًتقة 
( 30-29: 34خر)كؿبٌيا موسى ( 17: 24خر)كإشراؽ اعببل ( 21: 13خر)اإلسرائيلي 

. كىي بعض من أحداث كثَتة ربدَّث عنها الكتاب
(. 8-7: 138، أنظر أييان مز24: 23إـر) "ألستي مالئ السموات كاألرض؟ يقوؿ الربٌ "
ف ركح الرٌب مؤل أل"، (1: 12اغبكمة) "إف ُب كل شيء ركحك الذم ال فساد فيو"

خليقة اهلل، أم الكائنات أف  تظهر ىذه اآليات(. 2: 2، أنظر أع7: 1حك) "اؼبسكونة
كلكن حٌي أنا، كلتمتلئ األرض كلها ": بأسرىا، متوٌشحة دبجد اهلل، كما خاطب اهلل موسى

س، كقدٌ ": افيم أماـ عرش اهلل اؼبثلَّث األقانيميركيسبِّح الس(. 21: 14عد) "من ؾبد الربٌ 
، 19: 71، أنظر مز3: 6أش) "ألرض كلها فبلؤة من ؾبدهس رٌب الصباؤكت، اكس، قدٌ كقدٌ 
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كُب حياة قٌديسي ( 2: 17مىت)كقد أظهر اجملد اإلؽبي ذاتو على جبل ثابور (. 1-7: 18
(. 11-6: 22، 3: 9، 55: 7أع)كنيستنا 

اؼبملؤة "عن اػبليقة  باالنفصاؿ، أم "لذاتو"إف ظهور ؾبد اهلل ُب العآب ال يسمح بعبادة اهلل 
 "يبؤله"ك "يسكنو"اهلل كل شيء ُب كلذا تعبد الكنيسة األرثوذكسية (. 3: 6أش) "دهمن مج

الركح القدس، ألنو يكوف قد صار أداة لسكب نعمتو اؼبقٌدسة على العآب، كإظهار ؾبد اهلل، 
كالعذراء مرٙب، القٌديسُت، اإلقبيل اؼبقٌدس، الصليب الكرٙب، الذخائر الشريفة، األيقونات 

ؿ ما ييستعمل ُب اػًبدىـ اإلؽبية، ماء التقديس، زيت اؼبسحة، القناديل اؼبقٌدسة اؼبقٌدسة كؾ
، أم الطريق القوٙب إٔب عبادة اهلل اؼبثلَّث "اإليباف القوٙب"كىذا ىو . كصبيع كائنات اهلل اؼبتحٌولة

. كمن يسلك ىذا الطريق يكوف عيوان ُب الكنيسة اؼبستقيمة الرأم. األقانيم
 

اه تقديس المي - ك
نقرأ ُب العهد القدٙب حادثة صبيلة تيظهر عمل األفعاؿ اإلؽبية ُب مياه األردف، كشفاء نعماف 

كإف قـو آراـ خرجوا غازين، فسبوا من أرض إسرائيل فتاة ": السريا٘ب قائد جيش ملك آراـ
حير ( اؼبريض بالربص)ليت موالم : فقالت ؼبوالهتا. صغَتة، فكانت بُت يدم زكجة نعماف

فأقبل نعماف خبيلو كمراكبو "(. 3-2: 5مل 2) "لنيب أليشع، فإنو كاف يربئو من برصوأماـ ا
فبعث إليو أليشع رسوالن يقوؿ لو إمًض كاغتًسٍل ُب األردف سبع . ككقف على باب أليشع

كنت أحسب : فاستشاط نعماف غيظان، كميى كىو يقوؿ. مرٌات فيعود إليك غبمك كتطهر
أليس أبانة . الرٌب إؽبو كيرٌدد يده فوؽ اؼبوضع كيربئ األبرصأنو ىبرج كيقف كيدعوا باسم 

كفرفر هنرا دمشق خَتان من صبيع مياه إسرائيل؟ أفبل أغتسل فيهما كأطهر؟ كانصرؼ راجعان 
يا أبانا لو خاطبك النيب بأمر عظيم، أما : فتقٌدـ إليو عبيده كخاطبوه كقالوا. كىو مغيب

ؾ اغتسل كاطهر؟ فنزؿ كانغىمىسى ُب األردف سبع كنت تفعلو، فكيف باغبرٌم كقد قاؿ ؿ
فرجع إٔب رجل اهلل ىو كصبيع . مرات كما قاؿ رجل اهلل، فعاد غبمو كلحم صيٌب صغَت كطهر

ليس ُب األرض كلها إلو إالٌ ُب أف  ىا أنذا قد علمت: موكبو، كأتى ككقف بُت يديو كقاؿ
(. 16-10: 5مل 2) "إسرائيل

اه األردف صفات سحريٌة، كأنو قد شيفي بواسطة األفعاؿ اإلؽبية ليس ؼبيأف  نعماف لقد أدرؾ



الشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية األرثوذكسية  زاد 
 http://www.orthodoxonline.org  األب أنطونيوس آليفيزوبولوس

 

 191صفحة  2010 -عيد العنصرة  -أونالين أرثوذكس 
 

غَت اؼبخلوقة، اليت مٌيزت حبيورىا مياه األردف عن مياه هنرىٍم دمشق، فصارت لؤلكٔب قٌوة 
(. 27: 4أنظر لو)كؽبذا اعًتؼ نعماف بفرادة إلو إسرائيل . شفائٌية

سدا اليت اضطربت حُت نزكؿ مبلؾ كىذه القٌوة الشفائٌية نفسها تظهر ُب مياه بركة بيت ح
: 5يو) "فكاف الذم يسبق إٔب النزكؿ بعد فوراف اؼباء ييشفى مهما تكن عٌلتو": الرٌب إليها

قد تقدَّست دبعموديٌة اؼبسيح  "طبيعة اؼبياه"ف إ كيقوؿ أحد أناشيد كنيستنا(. 7: 9، أنظر4
ككٌفت مسايلها نفسها عن اليـو قد تقٌدست طبيعة اؼبياه، فاقشعٌر األردف ": ُب األردف

كيا أيتها . يا هنر األردف، امتلئ حبوران ": كُب نشيد آخر. "اعبرياف، ألهنا رأت السٌيد نازالن إليها
. "األرض كالبحر كاآلكاـ كاعبباؿ كقلوب البشر، ابتهجوا اآلف ألف النور قد سطع عليكم

اؼبسيح أف  ة قد حصل، كىوأمران أكثر أنبيٌ أف  بل. إف مياه األردف ٓب تقبل اؼبسيح كحسب
ُب جسده اؼبعلَّق على  ؿى بً قبل ُب أحيانو اؼبياه كصبيع عناصر الطبيعة فقدَّسها، كما ؽى 

. الصليب اػبليقة بأسرىا فحرَّرىا من قيود الشيطاف
ماء التقديس اؼبتحوِّؿ ُب الكنيسة اليت ىي جسد اؼبسيح، ليس ماء عآب السقوط اؼبوجود ُب 

صفاتو األخرل، كلكن تقديسو ُب الكنيسة أك  ال ىبتلف عنو بطعمو صحيح أنو. الطبيعة
، فيصَت (4: 10كو1)اليت ىي اؼبسيح  "الصخرة الركحية"منبجسان من  "شرابان ركحٌيان "هبعلو 

(. 25: 15خر)ينبوع الربكة كالنعمة 
ف كتقدِّس تتعمَّد ُب األردأف  يا رٌب، يا من قبلت": كؽبذا السبب تقوؿ إحدل الًتانيم الرائعة

. بذلك اؼبياه، أمل أذنك كاستمع إلينا، كباركنا صبيعان، الذين بإحناء رؤكسنا نظهر صورة العبد
ليكوف صٌحةه . مبتلئ من نعمتك اؼبقدَّسة، شاربُت قليبلن من ىذا اؼباء كنيحو عليناأف  أٌىلنا

ؾ سبجيدنا كؽبذا نرفع ؿ. ألنك أنت الذم تقدِّس نفوسنا كأجسادنا. للنفس كاعبسد معان 
كاعًتافنا باعبميل كسجودان، مع أبيك الذم ال بدء لو كركحك الكٌلي قدسو الصاّب كاحمليي، 

. "آمُت اآلبديناآلف ككل أكاف، كإٔب أبد 
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الفصل السادس والعشرون 
وطننا الحقيقي 

 
غرباء وضيوف  - أ

 "الغريب"س بػ وبيا اإلنساف، بعد السقوط، بعيدان عن البيت األبوم، فيصفو الكتاب اؼبقدٌ 
، (1: 1بط 1، 13: 38، مز15: 29أخ 1، 23: 25، الك4: 23تك) "الييف"ك

ألف كطنو اغبقيقي ىو ؿببة اهلل اؼبثلَّث األقانيم اليت سقط منها آدـ، كيعود إليها بواسطة 
ُب مليها، كيصَت مواطنان ُب ملكوت السموات، أم ُب فبلكة اآلب  اؼبسيح، فيحيا ؾبدَّدان 

. ركح القدسكاالبن كاؿ
: 12عب) "صباعة األبكار اؼبكتوبة أظباؤىم ُب السموات"تقرِّبنا اؼبعموديٌة اؼبقدَّسة من 

على أساس "ألننا قد بينينا  "كطن القٌديسُت كمن أىل بيت اهلل أبناء"، كنصَت من (23
كم كل بناء كيرتفع ليك كف الرسل كاألنبياء، كحجر الزاكية ىو اؼبسيح يسوع نفسو، ألف بو وبي

ُب "كطننا اغبقيقي أف  لذلك يؤكد الرسوؿ(. 21-19: 2أؼ) "ىيكبلن مقدَّسان ُب الربٌ 
السموات، كمنها ننتظر ؾبيء اؼبخلِّص يسوع اؼبسيح الذم يبدِّؿ جسدنا اغبقَت فيجعلو على 

يع هبا كل شيء ألنو ليس لنا "، (21-20: 3فيل) "صورة جسده اجمليد دبا لو من قدرة ىبي
(. 14: 13عب) "كإمبا نسعى إٔب مدينة اؼبستقبلمدينة باقية، 

حياة اإلنساف ": "ظرفية"تٌتصف حياتنا اؼبقبلة بالثبات، أٌما حياتنا اغباضرة فتوصف بأهنا 
 2، 9-8: 5كو 2، 24-21: 1، فيل1: 7يو 1) "على األرض ذبٌند، ككأياـ أجَت أيامو

كقبد . اغبقيقة بكافة نتائجها كقد عاش اؼبسيحٌيوف األكائل ىذه(. 7: 12، اعبامعة6: 4تيم
ال ىبتلف ": ُب الرسالة إٔب ذيوغنيتوس، كىي نص قدٙب، سبييزان للمسيحيُت عن سائر الناس
العادات اليت أك  اؼبسيحٌيوف عن سائر البشر باؼبكاف الذم يقطنونو، كال باللغة اليت يتكلموهنا،

تلفة، كال وبيوف عادات فهم ال يقطنوف مدنان خاصة، كال يتحٌدثوف بلهجة مخ. ألفوىا
صحيح أهنم يقطنوف مدنان يونانية كبربرية، حسب إقامة كل منهم، كيتبعوف العادات ... مغايرة

احملٌلية ُب ملبسهم كطعامهم كسائر ضركرات معيشتهم، كلكنهم وبيوف حياة غريبة كمدىشة 
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اركوف كقد يش. سكاف راحلوفأك  يقطنوف أكطاهنم، فتحٌس أهنم ضيوؼ مؤقتوف. بالفعل
موطنهم، كموطنهم  بالبلد الغرم. مواطنيهم ُب كل شيء، إالٌ أهنم يعتربكف أنفسهم غرباء

هبتازكف حياهتم على األرض . وبملوف اعبسد كال وبيوف حسب اعبسد ...كالبلد الغريب
. "كلكنهم من سكاف السماء

اغبياة غربة؟  ىذهأف  أالٌ تعلم": كىباطب القديس يوحنا الذىيب الفم مسيحٌي عصره قائبلن 
ىل تفهم ما أقولو لك؟ . غَتىا إٔب األبد؟ إنك مسافرأك  أتظن أنك تقطن ىذه اؼبدينة

أك  ال تقل ٕب إنك من ىذه اؼبدينة. لستى ساكنان دائمان، كما أنت سول رٌحالة كعابر سبيل
. اغبياة اغباضرة مسٌَتة. "العبلء"تلك، فليس ألحد مدينة ىنا، ألف اؼبدينة موجودة ُب 

ىل قابلتم إنسانان كاحدان ىبفي مالو كىو مسافر؟ . فلنسر، إذف، يوميان بقدر ما تسمح طبيعتنا
تصٌلح أك  كىل شبة من ىبفي مالو كىو ُب الطريق؟ قل ٕب، إذا دخلت فندقان فهل ذبلس كتزيٌنو

. فيو أم شيء آخر؟ أفبل تأكل كتشرب كتسرع بالذىاب؟
كلكننا قبتهد كي . ضي فيها حياتنا اغباضرة كلهاندخلها كنق. ىذه اغبياة ليست سول فندؽ

إذا دخلت . نفتقده ىناؾأف  فعلينا أالٌ نًتؾ ىنا أم شيء يبكن. نرحل عنها بأمل طٌيب
كال تًتؾ شييان منها ىنا . احرص على كضع أمتعيت ُب مكاف جٌيد: فندقان أفبل تقوؿ للخادـ

 ؿ كل شيء إٔب غرفيت؟ كىذا ما هببحىت ال يييع، كلو كاف أصغر األشياء كأتفهها، بل انق
فلنعتربىا فندقان كال نًتكٌن فيو شييان، بل ننقلو إٔب كطننا الثابت . تفعلو ُب ىذه اغبياةأف 

. الباقي
كيف ذلك؟ سأقوؿ : أتتساءؿ. أنت مسافر كعابر سبيل، كاألحرل أنك أقل من مسافر"

ق ىو من وبٌدد موعد ؾبييو يأٌب الفندؽ كمىت ىبرج منو، ألف اؼبسافر يعرؼ مىتأف  .لك
ما  ان ككثَت. نعلم مىت سنخرج منوأف  أٌما كبن فندخل الفندؽ، حياتنا اغبالٌية، دكف. كذىابو

اػبركج غَت معركؼ، ... هنٌيئ مآكل لزمن طويل، كُب اللحظة عينها يدعونا السٌيد إٔب جواره
كأنت قد تعٌلقت كمجنوف كالثركة غَت ثابتة، كاألخطار كثَتة، كاألمواج زببط ُب كل مكاف، 

. 34"فما بالك تًتؾ اغبقيقة كتطارد األكىاـ؟. بأشياء باطلة كبظبلؿ
                                                 

. ولكن القصد ىو أال نعمل في العالم وكأننا باقون أبداً . ال يقصد القديس يوحنا الذىبي الفم أن نهمل وااباتنا تجاه العالم، ألننا في العالم 34
وىذا ما ... نعلم أن ما نعملو كلو حتى لو كان للعالم إال أنو من أال مجد اسم الرب وليس ألال مجدنا الشخصي الباطل بل يجب أن

 (الشبكة... )سيوضحو الكاتب في الفصل القادم
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يا رٌب، ؼباذا يبوت البعض ُب سن الشباب، كيصل ": تساءؿ القديس أنطونيوس الكبَت يومان 
آخركف إٔب سن شيخوخة طاعنة؟ ؼباذا يفتقر البعض، كيغٌت آخركف؟ ككيف يغٌت األشرار 

ىذه أحكاـ اهلل كال . يا أنطونيوس انتبو لنفسك": فسمع صوتان يقوؿ "؟كهبوع الصديقوف
(. 8-1: 3، 25-1: 2، اعبكمة5-1: 42أنظر أيوب) "تعرفهاأف  يهٌمك

 
على الموت  االنتصار - ب

اؼبوت ليس من طبيعة أف  كاغبقيقة. غالبان ما نقوؿ، ُب حديثنا عن اؼبوت، إنو أمر طبيعي
: 1اغبكمة) "ليس اؼبوت من صنع اهلل كال ىبلؾ البشر يسرٌه". اإلنساف كما خلقها اهلل

لكن جبسد إبليس دخل . كصنعو على صورة ذاتو 35فإف اهلل خلق اإلنساف خالدان "(. 13
(. 24-23: 2اغبكمة) "اؼبوت إٔب العآب

كىكذا . نتيجة اغبالة اعبديدة اليت انتقل إليها اإلنساف بعد السقوط، كسببو اػبطيية اؼبوت ىو
، كاػبليقة كلها تيٌن كتعا٘ب مع اإلنساف منو حىت ىذا (26: 15كو1)عدكَّ اإلنساف  صار
كقد . ينجو من اؼبوتكيعود إٔب حالتو أف  يأمل اإلنساف ُبأف  كطبيعي(. 21: 8رك)اليـو 

، منذ (15: 3تك)كعد اهلل خببلص اإلنساف من كبقة الشيطاف، كبالتإب من عبوديٌة اؼبوت 
: 2عب)اإلنساف ربت سلطة اؼبوت حيث يسود الشيطاف  كلرزكحقوط األياـ األكٔب للس

اؼبوت ( الربٌ )كيبيد ": تكالقدٙب حبماس بالغ على غلبة آب كقد تكٌلم أنبياء العهد(. 14
على الدكاـ، كيبسح السٌيد الرٌب الدموع من صبيع الوجوه كيزيل تعيَت شعبو من كل األرض، 

أفتديهم من يد اعبحيم كأقٌبيهم من اؼبوت، كأكوف س"(. 8: 25أش) "ألف الرٌب قد تكٌلم
(. 14: 13ىوشع ) "ىبلكك أيها اؼبوت، كأكوف استيصالك أيتها اعبحيم

كمىت لبس ىذا ": كقد استخدـ بولس الرسوؿ عبارات الظفر عينها ُب كبلمو على ىزيبة اؼبوت
قد ابتلع ": الكتاب الكائن الفاسد ما ليس بفاسد، كلبس اػبلود ىذا الكائن الفا٘ب، ًٌب قوؿ

فاغبمد هلل الذم آتانا الظفر  ...فأين ظفرؾ يا موت؟ كأين شوكتك يا موت؟. "الظفر اؼبوت
(. 57-54: 15كو1) "على يد ربٌنا يسوع اؼبسيح

                                                 
ن اتحاده بمصدر الحياة، وخلوده ىذا ليس صفة ذاتية فيو، بل نعمة إلهية يستمدىا م. لم ُيخلق اإلنسان خالداً في ذاتو، بل ليبقى خالداً  35

" تجسد الكلمة"رااج . ولكن عندما سقط آدم، بعد الخطيئة الجدية، انفصل عن مصدر الحياة وبالتالي أصبح تحت سلطان للموت. أي باهلل
( الشبكة... )للقديس أثناسيوس الكبير
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أين غلبتك أيها اؼبوت؟ أين جربكتك أيها اعبحيم؟ لقد ": كتصرخ الكنيسة ليلة عيد الفصح
ذا أيبتيلع اؼبوت؟ بالنصر الذم ربٌقق ُب شخص اؼبسيح دبا. "!قاـ اؼبسيح كأنت قد ابتلعت

يبيت، أعٍت بو أف  باللحم كالدـ ليقيي دبوتو على ذاؾ الذم يقدر "اإلنساف"شارؾ "الذم 
(. 15-14: 2عب ) "إبليس، كيعتق الذين ظٌلوا طواؿ حياهتم ُب العبوديٌة ـبافة اؼبوت

، كىو ليس كقفان على (15: 2أؼ) "ُب جسد اؼبسيح"النصر قد ربٌقق أف  كبكبلـ آخر،
اكبدار اؼبسيح الظافر إٔب اعبحيم، جعل النصر يشمل إخوتنا ف إ األحياء كحدىم، بل

(. 19: 3بط 1)الراقدين 
. لقد ملك جحيم اعبنس البشرم، لكن إٔب حُت، ألنك قد كيضعت ُب قرب أيها القومٌ "

إٔب ىناؾ منذ الدىر خببلص  ت، كبشَّرت الذين اكبدركاككبكٌفك احمليي حٌطمت مغاليق آب
(. إحدل الًتاتيل األرثوذكسية) "حقيقي، أيها اؼبخلِّص، صائر بكر األموات

فقد هنض . إف قيامة اؼبسيح ٓب تكن ذات صفات ركحٌية كحسب، بل قيامة شاملة كٌلية
، 40-39: 24لو)يركه كيلمسوا جراحو أف  ، كاستطاع الناس"بلحمو كعظامو"اؼبسيح 

كىذا الكبلـ ال يعٍت أننا نشدِّد على الناحية اؼباديٌة من القيامة، (. 6: 5، رؤ27: 20يو
ما رآه أف  أم. كما يٌدعي أصحاب اليبلؿ، إمبا هندؼ إٔب تأكيد قيامة الرٌب باعبسد

، كدعاىم إٔب "غبم كعظاـ"بل الرٌب نفسو، الذم أٌكد ؽبم أنو  "ركحان "التبلميذ ٓب يكن 
كقد بشَّر أنبياء العهد القدٙب (. 42-39: 24لو)ا يأكلو يأتوه مبأف  ؼبسو، كطلب منهم

على ىيكل "ره اؼبسيح نفسو حيث تكٌلم ؾكذ، (32-31: 2، أع10-9: 15مز)بذلك 
(. 32-31: 2يو) "انقيوا ىذا اؽبيكل كأنا أقيمو ُب ثبلثة أياـ": "جسده

ؼبوت، كينتمي إٔب ُب اؼبعموديٌة اؼبقٌدسة يرتدم اؼبسيحي جسد الرٌب الناىض كاؼبنتصر على ا
كيدخل ( 24-18: 1، كوؿ22: 1، أؼ27: 3غبل)الكنيسة أم إٔب جسد اؼبسيح 

اؼبوت لن يقًتب أف  فبل ىبشى اؼبوت فيما بعد، ألف الرٌب نفسو قد أٌكد لو. ملكوت اغبياة
(. 18: 16مىت)منو 

 
القيامة األولى  - ج
كبلـ اهلل كصبيع الذين ٓب يسجدكا كرأيت أركاح الذين ذيحبوا ُب سبيل الشهادة ليسوع كسبيل "
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للوحش كال لصورتو كٓب ييسىموا على جباىهم كال على أيديهم قد عادكا إٔب اغبياة كملكوا مع 
سعيد مقٌدس مىن كاف لو حظ القيامة األكٔب، ... تلك ىي القيامة األكٔب. اؼبسيح ألف سنة

 "كيبلكوف معو ألف سنة فبل سلطاف للموت الثا٘ب عليهم، بل يكونوف كهنة اهلل كاؼبسيح
(. 6-4: 20رؤ)

يشَت ىذا اؼبقطع إٔب األنبياء كالصٌديقُت الذين عاشوا ُب العهد القدٙب، ككانوا أمناء هلل، فلم 
وا على جباىهم كأيديهم بػ "للوحش"ىبيعوا  اليت ترمز إٔب الكفر باهلل  "عبلمتو"، كٓب ييوظبى

كعلى الرغم من (. 5: 95مز)ألكثاف كاػبيوع اؼبطلق ألعماؿ الشيطاف، كمنها عبادة ا
. "ألجل شهادة يسوع ألجل كلمة اهلل"عيشهم ُب العهد القدٙب يبكن القوؿ أهنم قد عانوا 

التمٌتع الزائل باػبطيية،  يشاطر شعب اهلل عذابو علىأف  آثر"موسى أف  كيذكر بولس الرسوؿ
، 26-25: 11عب) "بكاعترب عار اؼبسيح أغٌت من كنوز مصر، ألنو كاف يطمح إٔب الثوا

موسى كصبيع رجاؿ العهد القدٙب القديسُت الذين ذكرىم أف  إالٌ (. 52-51: 88أنظر مز 
ٓب وبصلوا على اؼبوعد، "( 12ك 11عب) "اعبمع الغفَت من الشهود"الرسوؿ بأظبائهم ككل 

كلكنهم حصلوا على نصيب (. 40: 11عب ) "ألف اهلل قٌدر لنا مصَت أفيل من مصَتىم
( 19: 3بط 1) 36اعبحيم اليت ربققت باكبدار اؼبسيح الظافر إٔب "امة األكٔبالقي"ُب 

أم . "ألف سنة"كانتصاره على الشيطاف كأعمالو، فصاركا ُب شركة مع اؼبسيح، كيبلكوف معو 
. يـو الدينونة العامة "القيامة الثانية"حىت ؾبيء الرٌب كربقيق 

هبذه القيامة األكٔب كيبلكوف مع اؼبسيح،  إف قٌديسي كنيستنا لسعداء حقان، ألهنم يشًتكوف
أيٌة سلطة عليهم، حُت يأٌب اؼبسيح ثانية ليدين األحياء  "اؼبوت الثا٘ب"كلن يكوف لػ 

. كاألموات
من خبلؿ اشًتاكنا ُب أسرار  "ُب اؼبسيح"اؼبلكوت، ألننا كبيا  أبناءككبن أييان نشًتؾ ُب ؾبد 

-3: 6رك)صل على نصيب ُب ىذه القيامة األكٔب ففي العماد اؼبقٌدس نح. الكنيسة اؼبقٌدسة
. ، كنغدك ُب شركة مع القديسُت مواطٍت ملكوت اهلل(11

أٌما األلف سنة فبل تشَت إٔب اؼبستقبل، ألهنا بدأت فعبلن بانتصار اؼبسيح على الشيطاف، 

                                                 
التي " القيامة األولى"لوا على نصيب في ولكنهم حص: " محذوفة من الكتاب المطبوع، إذ أن الجملة ااءت ىكذا" الجحيم"كلمة  36

 (الشبكة".... )إلخ... على الشيطان وأعمالو وانتصاره( 19: 3بط 1)إلى تحققت بانحدار المسيح الظافر 
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ذكقوف ُب صبلة اغبيور ىنا من ال م: اغبق أقوؿ لكم". كىزيبة اؼبوت، كستنتهي باجمليء الثا٘ب
، 27: 9، لو1: 9، مر28: 16مىت) "اؼبوت حىت يشاىدكا ابن اإلنساف آتيان ُب ملكوتو

بدأ منذ عهد الرسل، ( 6-4: 20)اؼبلكوت األلفي الذم ذكرتو الرؤيا (. 20: 28أنظر مىت
فهو الكنيسة اليت بنيت على أساس الرسل كاألنبياء، كحجر الزاكية فيها ىو اؼبسيح يسوع 

ذا فإف اؼبسيحيُت الذين نالوا اؼبعموديٌة بعد العنصرة، ككل من تعٌمد كىك(. 20: 2أؼ)
كطن القديسُت كمن أىل بيت  أبناءضيوفان، بل أك  بعد اليـو غرباء"يكونوف  بعدىم، ال

، 6-4: 4، أؼ28-27: 3، أنظر غبل20-18: 2أؼ) "كمسكنان هلل ُب الركح ...اهلل
الذين ظبعوا كبلمو لن يذكقوا اؼبوت أف  ربٌ كبالتإب، فإف أقواؿ اؿ(. 16: 10، يو30: 5

تيفسَّر بأف ملكوت اهلل قد بدأ غبظة أف  حىت يركا ملكوت اهلل، ليست أقواالن رمزية، كهبب
كجعلنا كبيا ُب األياـ  "القيامة األكٔب"موت اؼبسيح كاكبداره إٔب اعبحيم، فحقَّق بذلك 

شبة فرقان بُت أكليك أف  كِّد ىناكلكننا نؤ(. 21: 17، 20: 11، لو28: 12مىت)األخَتة 
: 1، أؼ22: 1كو 2) "عربوف الركح"فنحن قد حصلنا باؼبعموديٌة على . القديسُت كبيننا

قباىد من أجل الوصوؿ إٔب اؼبشاركة الثابتة ُب اجملد اإلؽبي غَت أف  ، كيبقى علينا(14
بُتَّ ضبلؿ أكليك كمن ىنا يت. اؼبخلوؽ، أم إٔب حاؿ القديسُت الذين انعتقوا من اػبطيية

: 3بط 2) "ىبلؾ نفوسهم"، فيكونوف قد تسبَّبوا ُب (6-4: 20)الذين وبرِّفوف آية الرؤيا 
16 .)

 
 "أّما أنفس الصديقين فهي بيد اهلل" - د
حياتنا قصَتة شقيَّة، كليس ؼبمات اإلنساف من أف  :فإهنم بزيغ أفكارىم قالوا ُب أنفسهم"

أنٌا كلدنا اتفاقان كسنكوف من بعد كأنٌا ٓب نكن . رجع من اعبحيم أحدان أف  دكاء، كٓب يػيٍعلىٍم قط
فإذا انطفأت عاد اعبسم . قط، ألف النسمة ُب آنافنا دخاف، كالنطق شرارة من حركة قلوبنا

رمادان كاكبٌل الركح كنسيم رقيق، كما زالت حياتنا كأثر غمامة كاضمحٌلت مثل ضباب يسوقو 
إمبا حياتنا ظٌل . حُت ينسى اظبنا كال يذكر أحد أعمالنا كبعد. شعاع الشمس كيسقط حبٌرىا

فتعالوا نتمتع بالطيبات . يبيي كال مرجع لنا بعد اؼبوت، ألنو ىبتم علينا فبل يعود أحد
كنًتٌك من اػبمر الفاخرة كنتيمخ باألدىاف . ةبيباغباضرة كنبتدر منافع الوجود ما دمنا ُب الش
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كال يكن . لوركد قبل ذبولو كال يكن مرج إالٌ سبٌر لنا فيو لذةكنتكٌل با. كال تفتنا زىرة اآلكاف
اتنا، كلنًتؾ ُب كل مكاف آثار الفرح، فإف ىذا حظنا كنصيبنا، لنجر  فينا من ال يشًتؾ لذَّ

كلتكن قٌوتنا . على الفقَت الصٌديق كال نشفق على األرملة كال هنب شيبة الشيخ الكثَت األياـ
كلنكمن للصٌديق فإنو ثقيل . اليعف ال يغٍت شييان أف  ثابتىي شريعة العدؿ، فإنو من اؿ

يزعم أنو يعلم اهلل . علينا يقاـك أعمالنا كيقٌرعنا على ـبالفتنا للناموس كيفيح ذنوب سَتتنا
بل منظره ثقيل علينا ألف سَتة . كقد صار لنا عذكالن على أفكارنا. كيسٌمي نفسو ابن الربٌ 

انب طرقنا ؾبانية يجقد حسبنا كزيوؼ فهو . باين سبلهمحياتو زبالف سَتة الناس كسبلو ت
فلننظر ىل أقوالو حق كلنخترب كيف . الرجس كيغبط موت الصٌديقُت كيتباىى بأف اهلل أبوه

فلنمتحنو . كاف الصٌدؽ ابن اهلل فهو ينصره كينقذه من أيدم مقاكميوأف  تكوف عاقبتو، فإنو
كلنقًض عليو بأقبح ميتة، فإنو سيفتقد كما  بالشتم كالعذاب حىت نعلم حلمو كلبترب صربه،

كىذا ما ارتأكه فيٌلوا ألف شٌرىم أعماىم فلم يدركوا أسرار اهلل كٓب يرجوا جزاء القداسة . يزعم
لكن . كصنعو على صورة ذاتو ف خالدان افإف اهلل خلق اإلنس. كٓب يعتربكا ثواب النفوس الطاىرة

(. 25-1: 2اغبكمة) "الذين ىم من حزبو سد إبليس دخل اؼبوت إٔب العآب، فيذكقوبح
ء اغبياة بعد اؼبوت، كدعوا إٔب التمتع القد كيجد ُب العهد القدٙب أنس ميلِّلوف كرزكا بانتف

أٌما . كلكنهم أناس ضاٌلوف أعماؽبم الشٌر فلم يعرفوا أسرار اهلل. هبذه اغبياة ألهنا كحدىا الباقية
أٌما نفوس الصٌديقُت فهي بيد اهلل، فبل ": ةنصيب الصٌديقُت فليس مشاهبان لنصيب اػبطأ

كُب ظن اعبٌهاؿ أهنم ماتوا كقد حسب خركجهم شقاء كذىاهبم عٌنا عطبان، . يبسها العذاب
كبعد تأديب . كمع أهنم عوقبوا ُب عيوف الناس فرجاؤىم فبلؤ خلودان . أٌما ىم ففي السبلـ

ؿٌبصهم كالذىب ُب البودقة  .يسَت ؽبم ثواب عظيم ألف اهلل امتحنهم فوجدىم أىبلن لو
. فهم ُب كقت افتقادىم يتؤلألكف كيسمعوف سعي الشرار بُت القصب. كقبلهم كذبيحة ؿبرقة

، أنظر 8-1: 3اغبكمة) "كيدينوف األمم كيتسٌلطوف على الشعوب كيبلك رهٌبم إٔب األبد
هتانوا بالصٌديق أٌما اؼبنافقوف فسيناؽبم العقاب اػبليق دبشوراهتم إذا اس"(. 20: 57أييان أش

حينيذ يقـو الصٌديق جبرأة عظيمة ُب كجوه الذين "(. 10: 3اغبكمة) "كارتدكا عن الربٌ 
فإذا رأكه ييطربوف من شٌدة اعبزع كينذىلوف من خبلص ٓب . ضايقوه كجعلوا أتعابو باطلة

 ىذا الذم كٌنا": كيقولوف ُب أنفسهم نادمُت كىم ينوحوف من ضيق صدكرىم. يكونوا يظٌنونو
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فكيف . ككٌنا كبن اعبٌهاؿ كبسب حياتو جنونان كموتو ىوانان . حينان نتخذه سخرة كمثبلن للعار
أصبح معدكدان ُب بٍت اهلل كحظو بُت القديسُت؟ لقد ضٌللنا عن طريق اغبق كٓب يييء لنا نور 

(. 32: 27، 17: 18، أنظر حز6-1: 5اغبكمة) "الرٌب كٓب تشرؽ علينا الشمس
 

 "ل الذي تسير فيو اليوممغبوط السبي" – ه
إف انتصار اؼبسيح على الشيطاف كأعمالو يدعو كل مسيحي، حسب استطاعتو، إٔب التأٌمل 

، كإف يكن قد فقد اؼبعٌت الذم اكتسبو ُب فًتة "اؼبوت الطبيعي"ُب ىذا اغبدث الذم ندعوه 
ياة كىذا اؼبوت بالنسبة إٔب اؼبسيحي اؼبؤمن ليس سول مدخل إٔب اّب. سيادة الشيطاف

كُب ىذا اجملاؿ يقوؿ القديس . كلذلك ٓب يًتٌدد اآلباء ُب كصفو بالشيء الصاّب. اغبقيقية
إف اؼبوت صاّب، فطوىب لؤلموات الذين يرقدكف بالرٌب، فإهنم كما ": غريغوريوس النيصصي

(. 13: 14رؤ) "يقوؿ الركح يسًتوبوف من أتعاهبم، ألف أعماؽبم تابعة ؽبم
، فإنو قد هتيأ لك ": ة اعبنازكترٌتل الكنيسة ُب خدـ مغبوط السبيل الذم تسَت فيو اليـو

اليت منها "باؼبوت ينفصل جسد اإلنساف عن النفس كيعود إٔب األرض . "االرتياحمكاف 
: 12، جا19: 3، 7: 2، 27: 1تك ) "الذم كىبها"، فيما تعود النفس إٔب اهلل "أيخذ

: 15كو1) "صورة السماكم"كيلبس كلكن اعبسد سينهض ُب يـو القيامة العامة (. 7
-28: 5، يو17: 4تس 1) "مع الرٌب دائمان "، كيٌتحد مع النفس ؾبٌددان، كيكوناف (49
زرع اعبسم . زرع اعبسم هبواف كالقيامة دبجد. زرع اعبسم بفساد كالقيامة بغَت فساد"(. 29

لن "( 44-43: 15كو 1) "يزرع جسم بشرم فيقـو جسمان ركحيان . بيعف كالقيامة بقوة
ُب غبظة كطرفة عُت عند النفخ ُب البوؽ األخَت، ألنو سينفخ . مبوت صبيعان، بل نتبٌدؿ صبيعان 

يلبس ما أف  فبل بٌد ؽبذا الكائن الفاسد. ُب البوؽ، يقـو األموات غَت فاسدين ككبن نتبٌدؿ
(. 53-51: 15كو 1) "يلبس اػبلودأف  ليس بفاسد، كؽبذا الكائن الفا٘ب

اؼبوت، ألنو وبيا اغبياة اغبقيقٌية اعبديدة اغباصلة بقيامة اؼبسيح، كيعلم أنو  اؼبؤمن ال يهاب
، (29-28: 5، 26: 11يو) "إٌف من وبيا كيؤمن، لن يبوت أبدان "ك "كلو مات فسيٍحيا"

 1)فمن يذىب إٔب كطنو اغبقيقي الذم كيتب اظبو بُت مواطنيو، سيكوف مع الرٌب دائمان 
(. 17: 4تسا
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كلذا ربتفل كنيستنا بيـو رقادىم . بالنسبة إٔب القديسُت كاف دائمان حدثان هبيجان اؼبوت الطبيعي 
. "رقد بسبلـ": احتفاالن يغلب عليو طابع الفرح، كتستعمل لئلعبلف عن ذلك العبارة اؼبعركفة

ففي زمن اإلضطهادات كاف كثَت . "انتهى بالسيف"أٌما إذا كاف القديس شهيدان فينقاؿ إنو 
، كيػيٍقًبلوف عليو دكف (29: 1فيل )كيعتربكنو نعمة  االستشهاديرغبوف ُب  من اؼبسيحيُت

. خوؼ، كىم فبتليوف فرحان ككأهنم ذاىبوف إٔب احتفاؿ
كقد كتب القديس إغناطيوس الذم اقتيد إٔب ركما ليستشهد، طالبان من مسيحٌي تلك اؼبدينة 

من السهل . فإهنا قد تظلمٍتإنٍت أخشى ؿببتكم، ": أالٌ وباكلوف زبليصو من براثن الوحوش
 ...أصل إٔب اهلل إذا ٓب تشفقوا عليٌ أف  تفعلوا ما تريدكف، أٌما أنا فمن العسَتأف  عليكم

أنا حنطة اهلل اليت ستطحنها . دعو٘ب أكوف فريسة للوحوش ألهنا ستمكِّنٍت من ربح اهلل
كلو حىت ال  اتركوا الوحوش تلتهم جسدم. أضراس الوحوش، فأغدك خبزان صاغبان للمسيح

. كعندئذ ال يرل العآب حىت جسدم، فأكوف تلميذان حقيقيان للمسيح. أكوف عبيان على أحد
أف  أنا أعرؼ مصلحيت، كقد شرعت اآلف ُب. فابتهلوا إليو من أجلي، ألكوف قربانان هلل دبوٌب

 أكوف تلميذان للمسيح، كلن يبنعٍت أحد عن ذلك ال من اؼبرئيات كال من غَت اؼبرئيات،
أكتب إليكم كأنا حٌي، كلكنٍت مشتاؽ إٔب اؼبوت، ففي داخلي يكمن . كسأفوز باؼبسيح

. "تعاؿى إٔب اآلب: الذم ينادم كيقوؿ "اؼباء اغبيٌ "
 
الواود الشخصي بعد الموت  - و

ال بٌد من التأكيد على الوجود الشخصي بعد اؼبوت، فثىمَّة مبتدعُت وبوِّركف التعليم الكتايب 
. نفس اإلنساف تفقد كجودىا الشخصي بعد اؼبوتأك أف  رء يزكؿ بعد اؼبوت،آبأف  بقوؽبم

كقد أكردنا آنفان بعض شهادات من العهد القدٙب على كجود اغبياة بشكل شخصٌي بعد 
فعندما يشَت الكتاب إٔب موت إبراىيم . اؼبوت، كنورد اآلف شهادات أخرل على ذلك

انيموا إٔب "يقوؿ إهنم ( 33 :49تك)كيعقوب ( 29: 35تك)كإسحق ( 8: 25تك)
اؼبلك شاكؿ قد أف  كيذكر أييا(. 12: 31، 13: 27، 24: 20أنظر عدد) "قومهم

نفس  "تعود"كأف النيب إيليا قد صٌلى لكي ( 15: 28ملو1)ربدَّث إٔب ركح النيب صموئيل 
كُب (. 4: 19ملو 3)يأخذ نفسو أف  كابتهل إٔب اهلل( 22-21: 17ملو 3)ابن األرملة 



الشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية األرثوذكسية  زاد 
 http://www.orthodoxonline.org  األب أنطونيوس آليفيزوبولوس

 

 201صفحة  2010 -عيد العنصرة  -أونالين أرثوذكس 
 

كيذكر (. 7: 11) "إذا مات اإلنساف اؼبنافق ىلك منو الرجاء كأمل األشبة يبيد": ثاؿاألـ
، حىت كال رؤساء آبائنا إبراىيم كإسحق كيعقوب، (األتقياء)اهلل ال يبيتهم "أف  سفر اؼبكابيُت

، 17: 18، حز23: 18، 9-8: 9، 3: 7، أنظر19: 7مكا 4) "بل إهنم وبيوف هلل
(. 7: 12، جا32: 27
عرٌب داكد عن ابتهاج قلبو حبيور الرٌب ُب حياتو، كأعلن إيبانو الوطيد بأنو، كلو مات، كقد 

اهلل لن يًتؾ نفسو ُب اعبحيم كلن أف  فإف جسده سيوضع ُب القرب على رجاء القيامة، كأٌكد
كجسدم أييان سيسكن على الرجاء، ألنك ال تًتؾ ": يرل عبدىه اؼبكرَّس فسادان أف  يسمح

(. 27: 21، أنظر مز10-9: 15مز) "ٙب، كال تدع قٌدكسك يرل فسادان نفسي ُب اعبح
اغبكماء يبوتوف، ككذلك اعباىل كالغيب، يهلكوف ": كشبٌة مزمور آخر يصف موت األشرار

جيعلوا  ...كاف اإلنساف ُب كرامة فلم يفهم فماثل البهائم كتشبَّو هبا. كىبلفوف غناىم آلخرين
كيسود عليهم اؼبستقيموف ُب الغداة، كيبحوا اعبحيم ذكرىم  ُب اعبحيم كالغنم فَتعاىم اؼبوت

إذا  زبشى  ال. اهلل كحده يفتدم نفسي من يد اعبحيم حُت يأخذ٘ب. حىت من سكناىم
كبينما يبارؾ . فإنو إذا مات ال يأخذ شييان كال ينزؿ ؾبده معو. استغٌت إنساف كمبا ؾبد بيتو

. ٔب جيل آبائو الذين ال يعاينوف النور أبدان نفسو ُب حياتو كيبدح على رغد عيشو، ينيٌم إ
، أنظر 21-11: 48مز) "كاف اإلنساف ُب كرامة فلم يفهم فماثل البهائم كتشبَّو هبا

(. 31-30: 32حز
كلكن مصَتىم ىبتلف . إف الكفرة كالصٌديقُت سيستمركف ُب اغبياة بعد اؼبوت، كبطريقة كاعية

ة الذين سبٌتعوا جبميع كسائل الراحة ُب ىذه اغبياة فاألشرار كالكفر. عٌما كاف ُب ىذه اغبياة
كصاحب اؼبزامَت كاثق من كجود . سيشقوف، أٌما الصٌديقوف فيكونوف ُب مصٌف الذين يبلكوف

يشفق على أف  ىذا اؼبصٌف اعبديد، كمؤمن باستمرار اغبياة الشخصٌية، لذلك يستعطف اهلل
: 48مز) "دم نفسي من يدم اعبحيماهلل كحده يفت": نفسو، عندما يرحل من ىذا العآب

ليوضح مصَت الكفرة بعد اؼبوت ( الغٍت لعازر)كقد استخدـ اؼبسيح مثبلن مشاهبان (. 16
(. 31-19: 16لو)

العهد القدٙب ٓب يقبل آراء الصدكقيُت الذين ٓب يؤمنوا خبلود النفس أف  نستنتج من كل ذلك
وبدث  ف ما وبدث لبٍت البشر ىوأل"البشر يباثلوف البهائم أف  كعٌلموا( 21-19: 3جا)
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للبهيمة، كللفريقُت حادثة كاحدة، كما سبوت ىي يبوت ىو، كلكليهما ركح كاحد، فليس 
ا . كبلنبا يذىباف إٔب مكاف كاحد. لئلنساف فيل على البهيمة ألف كليهما باطل كاف ًكبلنبي

ا يعوداف إٔب الًتاب : سو هبيبكلكن السفر نف(. 21-19: 3جا) "من الًتاب كًكبلنبي
(. 7: 12جا) "فيعود الًتاب إٔب األرض حيث كاف، كيعود الركح إٔب اهلل الذم كىبو"

: 2ملو 4، 5: 34تث)موسى كإيليا اللذين انتقبل منذ زمن بعيد أف  دمكنرل ُب العهد اعبد
 "يقظتهم"كيراىم التبلميذ الثبلثة، ال ُب منامهم، بل ُب  يظهراف على جبل التجٌلي( 11

فالكتاب اؼبقٌدس يؤكِّد استمرار اغبياة بعد اؼبوت، على عكس اؼبيلِّلُت . (32: 9لو)
اليـو ستكوف معي ُب ": كاؼبسيح نفسو قاؿ للِّص الشكور. القائلُت بزكاؿ اإلنساف النهائي

. حياة ىذا اػباطئ التائب ستستمر ُب الفردكسأف  ، أم(43: 23لو) "الفردكس
انطلق هبذا الركح يبشِّر "اؼبسيح الظافر إٔب اعبحيم، حيث تؤكِّد الكنيسة األرثوذكسية اكبدار 

الذين أف  ، أم(20 19: 3بط 1) "األركاح اليت ُب السجن ككانت قد عصت فيما ميى
القرار اؼبؤٌدم  كازباذماتوا قبل الرٌب استمركا ُب كجودىم الشخصٌي، فاستطاعوا ظباع البشارة 

. إٔب خبلصهم ُب اؼبسيح
كقد ذكر (. 6: 3حز) "، إلو إبراىيم كإلو اسحق كإلو يعقوبؾنا إلو أيبأ": قاؿ اهلل ؼبوسى

، 38-37: 20لو) "كىو ليس إلو أموات بل إلو أحياء": اؼبسيح ىذه اآلية كأضاؼ
 كعندما يقوؿ الربٌ (. 23: 18، 19: 7مكا 4، أنظر 27-26: 12، مر32: 22مىت
ُب اغبياة اآلتية، بل إهنم يتابعوف إبراىيم كإسحق كيعقوب أحياء، ال يعٍت أهنم سيقوموف أف 

(. 24: 5، 26: 11يو) "من عاش كآمن يب فلن يبوت أبدان ": اغبياة بعد موهتم
ة بعد اؼبوت، حيث تظهر نفوس الشهداء كىي اكُب رؤيا يوحنا إشارة كاضحة إٔب اغبي

كقد (. 10-9: 6رؤ)تستعطف اهلل لييع حٌدان لشقاء إخوهتم على األرض كاضطهاداهتم 
. فاغبياة عندم ىي اؼبسيح، كاؼبوت ربح": ُب قولو االستمرار بولس الرسوؿ عن ىذا عرٌب 

كلكن، إذا كاف ٕب ُب حياة اعبسد ما أسعى بو سعيان مثمران، فإ٘ب ال أدرم ما أختار كأنا بُت 
بقائي بينكم أشٌد أف  فلي رغبة ُب الذىاب ألكوف مع اؼبسيح كىذا أفيل كثَتان، غَت: أمرين

(. 8: 5كو 2، أنظر24-21: 1فيل) "ـضركرة لك
كتفسَت ىذه اآلية كاضح، فهي تشَت إٔب إيباف الرسوؿ بأنو سيواصل كجوده الشخصٌي قرب 
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يبقى معهم ليبنيهم ُب أف  من اغبياة، كلكنو ألجل ؿببتو لئلخوة يريد انتقالواؼبسيح بعد 
ق، يصبح من اؼبستحيل تو مع اؼبسيح ستبدأ كر موتاحيأف  كإذا كاف بولس ٓب يقصد. اإليباف

. بُت البقاء كالذىاب االختيارفهم ىذه اآلية، ألننا لن نفهم ؼباذا هبد مشكلة ُب 
، 28: 10أنظر مثبلن مىت)كل اآليات الكتابية اليت ذكرناىا، ككثَتان غَتىا أف  كاػببلصة،

. مالكتاب اؼبقٌدس يؤكِّد خلود النفس باؼبعٌت الشخصأف  تدٌؿ على( 20: 5، يع4: 12لو
 
الواود الشخصي لألشرار  - ز

رأيهم ىذا يستند على أف  شبٌة أناس ال يؤمنوف بوجود شخصٌي لؤلشرار بعد اؼبوت، كيؤكِّدكف
األشرار، بل  "نفوس"كلكن اآليات اليت يستشهدكف هبا ال تشَت إٔب دمار . الكتاب اؼبقٌدس

بُت األحياء، ألف  ىماسمكأب نسياف ( 4: 145مز )صبيع أعماؽبم  "دمار"إٔب موت اعبسد ك
اؼبستعملة ُب الكتاب  "نفس"كلمة أف  كهبب أالٌ ننسى(. 7: 10أـ) "اسم اؼبنافقُت يبلى"

، 33: 17، 24: 9، لو 35: 8، مر25: 16، 39: 10مىت)اؼبقٌدس ربمل معٌت مزدكج 
إهنا ال تعٍت اإلنساف الركحي كحسب، بل تشَت إٔب اغبياة اغباضرة أييان (. 25: 12يو
كلمة اؼبوت ال تعٍت هناية اغبياة اغبالٌية كحسب، أف  كما(. 16: 3، يو45: 10مر أنظر)

(. 12: 5، رك32-24: 15، لو22: 8مىت)بل انفصاؿ اإلنساف عن اهلل بسبب اػبطيية 
يؤكِّد الكتاب اؼبقٌدس إذان استمرار كجود األشرار بعد اؼبوت كيشَت أييان إٔب أهنم سيتعذبوف 

فماذا (. 31-19: 16، لو31-30: 32، حز21-11: 48مز) قبل ؾبيء الرٌب الثا٘ب
. سيحدث ؽبم أثناء اجمليء الثا٘ب؟

اذىبوا عٍت يا مبلعُت، إٔب النار اؼبعٌدة إلبليس ": كبلـ اهلل كاضح جٌدان ُب ىذا اجملاؿ
كما يدَّعي  "الزكاؿ الكامل"؟ كىل تعٍت "النار األبدية"فما ىي (. 41: 25مىت) "كمبلئكتو
ىناؾ يكابدكف العذاب هناران كليبلن إٔب ": ف؟ هبيب الكتاب اؼبقٌدس على ىذا السؤاؿاؼببتدعو

ىي  "النار األبدية"فػػ (. 43: 9، مر12: 8، أنظر مىت10: 20رؤ) "دىر الدىور
: 21رؤ) "اؼبوت الثا٘ب"النهائي عن اهلل، الذم ىو اغبياة، لذلك توصف بأهنا  االنفصاؿ

إهنم سيعيشوف العذاب األبدم . "الزكاؿ الكامل"ذان، كليس كىذا ما ينتظر األشرار إ(. 8
. كىذا ىو اؼبوت الثا٘ب. بسبب انفصاؽبم عن اهلل انفصاالن هنائيان 
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الصلوات من أال الراقدين  - ح

إف إيباف الكنيسة بالوجود الشخصٌي بعد اؼبمات، كبالرباط الذم يصلنا بإخوتنا الراحلُت، 
كُب الكتاب اؼبقٌدس أمثلة على ذلك، منها . ليت تيقاـ من أجلهميربِّر الصلوات كالذكرانيات ا

ٍب صبع ": "كتذكار مقٌدس ككرع"يهوذا اؼبكايب الذم قرَّب ذبيحة عن نفوس اعبنود اؼبقتولُت 
من كل كاحد تقدمة، فبلغ اجملموع ألفي درىم من الفية، فأرسلها إٔب أكرشليم ليقٌدـ هبا 

ألنو لو ٓب . أحسن الصنيع كأنقاه، العتقاده بقيامة اؼبوتىككاف ذلك من . ذبيحة عن اػبطيية
أف  كالعتباره. من أجل اؼبوتى باطبلن كعبثان  يكن مًتجيان قيامة الذين سقطوا لكانت صبلتو
كؽبذا قٌدـ الكفارة . كىو رأم مقٌدس تًقىوم. الذين رقدكا بالتقول قد ادُّخر ؽبم ثواب صبيل

(. 45: 43مكا 2) "عن اؼبوتى لييحىٌلوا من اػبطيية
 

مجيء الرّب الثاني  - ط
أيها اعبليلٌيوف، ما لكم قائمُت تنظركف إٔب السماء؟ فيسوع ىذا الذم ريفع عنكم سيعود "

فمىت يتحقَّق ىذا اجمليء؟ (. 11: 1أع) "كما رأيتموه ذاىبان إٔب السماء
عيلة شغلت النيب ىذه آبأف  كالواقع. يتجاسر بعض اؼبيلِّلُت فيحٌددكف زمنان معٌينان لذلك
: يا سٌيدم، ما آخر ىذه؟ فأجابو الربٌ ": دانياؿ ُب العهد القدٙب فتساءؿ عن األزمنة األخَتة

، أم (9-8: 12دا) "االنقياءاذىب يا دانياؿ، فإف األقواؿ مغلقة كـبتومة إٔب كقت 
ميذ الرٌب كقد سأؿ التبل. يأٌب كقتها احملٌددأف  اسكت يا دانياؿ، فهذه األقواؿ مستورة إٔب

قل لنا، مىت يكوف ىذا؟ كما ىي عبلمة ؾبييك كانقياء الدىر؟ ": يسوع عن األمر نفسو
فسوؼ يأٌب كثَت من الناس منتحلُت اظبي يقولوف أنا ىو . ييٌلكم أحدأف  احذركا: فأجاهبم

، أنظر 23: 21، 6-5: 13، مر26: 23، 5-4: 24مىت) "اؼبسيح، كييٌلوف كثَتين
تعرفوا األزمنة كاآلكنة اليت كقَّتها اآلب بذات أف  ليس لكم"(. 8: 21، لو15: 7أييان مىت
كأٌما ذلك اليـو كتلك الساعة فبل يعلمها أحد، كال اؼببلئكة كال االبن "(. 7: 1أع) "سلطانو

، (10: 3بط 2) "لص نصف الليل"يـو الرٌب سيأٌب مثل أف  (.32: 13مر) "إالٌ اآلب
. أحدأم ُب اللحظة اليت ال يعلم هبا 



الشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية األرثوذكسية  زاد 
 http://www.orthodoxonline.org  األب أنطونيوس آليفيزوبولوس

 

 205صفحة  2010 -عيد العنصرة  -أونالين أرثوذكس 
 

فقد . معرفة زمن ؾبيء الرٌب ال هتم أتباع اؼبسيح اغبقيقيُت الصادقُتأف  توضح ىذه اآليات
، أٌما الذم يتجاسر كهبعل ىذا الزمن (7: 1أع) "تعرفوهأف  ليس لكم": قاؿ الرٌب بوضوح

ف أ فالرٌب نفسو قد نبَّهنا مسبقان . موضوعان لتبشَته، فإنو ييلُّ كييلِّل كل من يؤمن بأقوالو
. كبًتز كنصحوأف  علينا

ىذا اليـو سيأٌب، كأف ؾبيء اؼبسيح سيكوف أف  كلكننا نعلم. لن يعرؼ أحد زمن اجمليء الثا٘ب
سيعود ": قاؿ اؼببلكاف للتبلميذ: كما يٌدعي ؿبرِّفو الكتاب اؼبقٌدس "غَت مرئي"مرئيان، كليس 

، ال (30: 24تىـ) "صبيع قبائل األرض"، كسًتاه (11: 1أع) "كما رأيتموه ذاىبان 
: 12، أنظر زخريا7: 1رؤ)قوف كحدىم بل األشرار أييان، كحىت أكليك الذين صلبوه مالصدٌ 
كسيفرز  "صبيع األمم"كستجتمع قدَّمو  "عرش ؾبده"كسيجلس على  "دبجده"سيأٌب (. 10

 "فهؤالء يذىبوف إٔب اعبحيم كأٌما الصٌديقوف فإٔب اغبياة األبدية". الصاغبُت عن الطاغبُت
-7: 1تس  2، 50: 47، 43-41: 13، 12-11: 8، أنظر46-31: 25مىت)

(. 3-2: 12، دا10
الصٌديقُت سينهيوف إٔب قيامة حياة كالطاغبُت إٔب أف  غَت. ستكوف قيامة األموات شاملة

ال تعجبوا من ىذا، فستأٌب ساعة يسمع فيها صوتو صبيع الذين ُب القبور، ": قيامة دينونة
لذين عملوا الصاغبات فيقوموف إٔب اغبياة، كأٌما الذين عملوا السييات أٌما ا. فيخرجوف منها

-1: 37، حز19: 26، أنظر أش46: 25، مىت29-28: 5يو) "فيقوموف إٔب اؽببلؾ
(. 3-2: 12، دا14

 
 "احذروا أن ييلَّكم أحد" - ي

اغبذر  ؾبييو الثا٘ب لن يعرؼ بو أحد بل دعا أييان إٔبأف  الرٌب ٓب يكتًف بالقوؿأف  رأينا
(. 22: 13، مر11-4: 24مىت)كالتنٌبو ألف أناسان سيظهركف كوباكلوف تيليل اؼبسيحيُت 

على الناس  "دفقم" "يهوه اهلل"هلل، كأف  "قناة"كقد ظهر ىؤالء فعبلن ُب أيامنا فاٌدعوا أهنم 
. أم من خبلؽبم "القناة"من خبلؿ ىذه  "حقيقتو"ك "نوره"

ىذا اإلٌدعاء يناقض تعليم أف  غَت منظور، كقد ذكرناؾبيء الرب سيكوف أف  ٌدعي ىؤالءم
كلكنهم ال يكتفوف بذلك، بل يدكركف من بيت إٔب بيت لكي يكرزكا . الكتاب اؼبقٌدس
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كأف  "زماف األمم قد جاء"أف  كفبا يقولونو. "اؼبلكوت اؼبؤسس"عن  "ببشارهتم السارة"
بدأت بعد اغبرب العاؼبية  "كوتالكرازة باؼبل"، كأف "1914اجمليء الثا٘ب حصل ُب العاـ "

. األكٔب
ىوذا اؼبسيح ": فإذا قاؿ لكم قائل": ما كرد ُب إقبيل مىت ينطبق على ىؤالء سبامان أف  كالواقع

فسيظهر مسحاء دٌجالوف كأنبياء كٌذابوف، يأتوف بآيات عظيمة كأعاجيب . ىنا فبل تصٌدقوه
ىا ىو ذا ُب ": فإف قيل لكم. كمأينبئ أنذافها . لو استطاعت ألضٌلت اؼبختارين أنفسهم

(. 27-23: 24مىت) "فبل تصدقوا "ىا ىو ذا ُب اؼبخادع"أك  فبل تذىبوا، "الربٌية
 "إقبيل آخر"الذم بشَّر بو الرسل، بل  "اػبرب السار"كإذف، فإف إقبيل ىؤالء الناس ليس ىو 

س بدأت الكرازة الكتاب اؼبقدٌ  فاؼبلكوت الذم ربدَّث عنو(. 9-6: 1غبل)يقود إٔب اؽببلؾ 
أف  كىبربنا الكتاب. 1914، كليس بعد العاـ (16: 16لو)بو منذ زمن يوحنا اؼبعمداف 

-24: 21لو)سيكوف بعد عودة الشعب اإلسرائيلي، ٍب يأٌب الرٌب  "أزمنة األمم"اكتماؿ 
كلكن عودة (. 10: 12، زخريا39: 23، مىت25: 13، أنظر لو33 –25: 11، رك27

. ليس إالٌ بدعة كضبللة "اؼبلكوت اؼبؤسس"لتإب فإف الشعب ٓب ربصل، كبا
فقد ذكر أنبياء ، اغبديث عن األنبياء الكذبة ليس كقفان على العهد اعبديد كحدهأف  كالواقع

ككبلـ األنبياء الكذبة اؼبعاصرين ال ىبتلف عن كبلـ . العهد القدٙب أهنم يشكلوف خطران كبَتان 
دبا ُب قلوهبم،  حدثوف باسم اهلل، كلكنهم ال ينطقوف إالٌ أنبياء العهد القدٙب الكذبة، فهم يت

عقاؽبم سيكوف رىيبان كهنايتهم مزرية، أف  "األنبياء"كقد حٌذر اهلل ىؤالء . بغية تيليل الشعب
األنبياء يتنٌبأكف باظبي زكران أف  :فقاؿ ٕب الربٌ ": كأكصى شعبو أالٌ يستمع إٔب صوهتم اؼبيلِّل

ـ كٓب أكٌلمهم، إمبا يتنٌبأكف لكم برؤيا زكر كبالعرافة كالباطل كضبلؿ كأنا ٓب أرسلهم كٓب آمره
لذلك ىكذا قاؿ الرٌب على األنبياء اؼبتنٌبيُت باظبي كأنا ٓب أرسلهم، كىم يقولوف إنو . قلوهبم

 "ىؤالء األنبياء بالسيف كاعبوع يفنوفأف  .ال يكوف ُب ىذه األرض سيف كال جوع
(. 16-14: 14إـر)
يا ابن البشر تنٌبأ على أنبياء إسرائيل الذين يتنٌبأكف كقل : كلمة الرٌب قائبلن  ككانت إٕبٌ "

كيل لؤلنبياء اغبمقى : ىكذا قاؿ السيد الربٌ . اظبعوا كلمة الربٌ : للمتنبُِّت من عند أنفسهم
ٓب تصعدكا إٔب . أنبياؤؾ يا إسرائيل كالثعالب ُب األخربة. الذين يتبعوف ركحهم كٓب يركا شييان 
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إمبا رؤياىم الباطل . ؼبة كٓب تشيدكا جداران لبيت إسرائيل لتقفوا ُب القتاؿ ُب يـو الربٌ الث
: 13حز) "كالرٌب ٓب يرسلهم كاطمعوا ُب سباـ كلمتهم. يقوؿ الربٌ : قالوا. كالعرافة الكاذبة

1-6 .)
 .ىكذا قاؿ الرٌب على األنبياء الذين ييٌلوف شعيب كيعٌصوف بأسناهنم كينادكف بالسبلـ"

إنو لذلك يكوف لكم الليل عوض الرؤيا، . كالذم ال يلقمهم ُب أفواىهم يقٌدسوف عليو القتاؿ
فيخزل الراؤكف . كالظلمة عوض العرافة، كتغرب الشمس على األنبياء كيدؽبىيٌم عليهم النهار

، أنظر 7-5: 3ميخا) "كىبجل العرافوف، كصبيعهم يلثموف شفاىهم ألنو ليس جواب من اهلل
(. 5-2: 13زخ
يتكٌلموف . ال تسمعوا لكبلـ األنبياء الذين يتنٌبأكف لكم كىبدعونكم: ىكذا قاؿ رٌب اعبنود"

 "سبلـ يكوف لكم: يقولوف الذين يهينونٍت قد تكٌلم الربٌ . برؤيا قلوهبم ال عن فم الربٌ 
(. 17-16: 23إـر)

بياء الكذبة، إياكم كاألف": كقد كيجو ىذا التحذير إٔب شعب اهلل اعبديد، أم اؼبسيحيُت
ابتعدكا عن ىؤالء "ك (.15: 7مىت) "يأتونكم ُب ثوب النعاج، كىم ُب باطنهم ذئاب خاطفة

رسل كٌذابوف كعملة ـبادعوف يتزٌيوف بزٌم "كيسمٌيهم الرسوؿ بولس (. 5: 6تيم 1) "الناس
 أف كال عجب فالشيطاف نفسو يتزيٌا بزٌم مبلؾ النور، فليس غريبان ": كيتابع. "رسل اؼبسيح

كلكن كيف مبٌيز تعليم ىؤالء الناس (. 15-13: 11كو 2) "يتزيٌا خدمو بزٌم خدـ الربٌ 
اؽبراطقة وبرِّفوف إقبيل اؼبسيح، أم أف  الكاذب من التعليم الصحيح؟ هبيب الرسوؿ بولس

بشَّركم مبلؾ من السماء خببلؼ أك  فلو بٌشرناكم كبن": أهنم يعٌلموف إقبيبلن جديدان من لدهنم
قد "فحقيقة اإلقبيل (. 6-1: 13، أنظر تث9-8: 1غبل "نكم بو، فليكوف ملعونان ما بشَّر

أف  ، كال يبكن(19-18: 5، مىت3يهوذا) "سلِّمت إٔب القدِّيسُت مرٌة كاحدة كإٔب األبد
اهلل قد أرسلهم أف  ، كما يٌدعي اؼبيلِّلوف الذين يقولوف"حسب الظركؼ كاألحواؿ" تتغٌَت 

كل فًتة من الزمن، كلكن كلمة اهلل  "آرائهم اػباطية"يدكف النظر ُب ، كلذلك يع"نوران حٌيان "
كيف ييعرؼ القوؿ الذم ٓب يقلو الرٌب؟ فإف : فإف قلت ُب نفسك": كاضحة ُب ىذا اجملاؿ

تكلم النيٌب باسم الرٌب كٓب يتٌم كبلمو كٓب يقع، فذلك الكبلـ ٓب يتكٌلم بو الرٌب بل لتجرٌبه 
(. 22-21: 18تث) "كهتكٌلم بو النيٌب فبل زباؼ
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أورشليم الُعْلِويَّة  - ك
فهربت السماء كاألرض من أماـ . ٍب رأيت عرشان أبيض عظيمان، كرأيت الذم عليو استول"

كفيتحت الكتب، . كرأيت األموات كباران كصغاران قائمُت قبالة العرش. كجهو كٓب يبقى ؽبما أثر
. ثلما ُب الكتب، كل كاحد بأعمالوٍب فتح كتاب أخر، ًسفر اغبياة، كعوقب األموات ـ

فعوقب كل كاحد . كقذؼ البحر األموات الذين فيو، كقذؼ اؼبوت كاعبحيم ما فيهما
كمن ٓب يوجد مكتوبان . كطيرح اؼبوت ُب مستنقع النار، كىذا اؼبستنقع ىو اؼبوت الثا٘ب. بأعمالو

(. 15-11: 20رؤ) "اة طيرح ُب مستنقع النارمُب ًسفر اّب
اء جديدة كأرضان جديدة، ألف السماء األكٔب كاألرض األكٔب قد زالتا، كٓب يبقى ٍب رأيت سم"

كرأيت اؼبدينة اؼبقٌدسة أكرشليم اعبديدة نازلة من السماء من عند اهلل، كقد . للبحر كجود
: ىوذا بيت هلل كالناس": كظبعت صوتان يهتف من العرش. تزيَّنت كما تتزيَّن العركس لبعلها

اهلل معهم كيكوف ؽبم إؽبان، يكفكف كل دمعة تسيل من . كنوف لو شعبان يسكن معهم كيك
. "ٓب يبقى للموت كجود، كال للبكاء كال للصراخ كال لؤلٓب، ألف العآب القدٙب قد زاؿ. عيوهنم

ىذا : أكتب": ٍب قاؿ ٕب. "ىا أنذا أجعل كل شيء جديدان ": كقاؿ الذم على العرش استول
من كاف . أنا األلف كالياء، البداية كالنهاية. قيٌي األمر" :كقاؿ ٕب. "الكبلـ صدؽ كحق

. سأكوف لو إؽبان كيكوف ٕب ابنان . ذاؾ حظ الغالب. عطشاف أركيتو أنا من ينبوع اغبياة ؾبانان 
أٌما األنذاؿ كالكٌفار كاألكغاد كالقاتلوف كالفٌجار كالسحرة كعبدة األصناـ كصبيع الكذابُت، 

كجاء٘ب أحد اؼببلئكة . "قد بالنار كالكربيت، ذاؾ ىو اؼبوت الثا٘بفنصيبهم ُب اؼبستنقع اؼبتٌ 
تعاؿى فأريك ": السبعة، أصحاب األكواب السبعة اؼبمتلية بالنكبات السبع األخَتة، كقاؿ ٕب

فنقلٍت بالركح إٔب جبل عظيم شاىق كأرا٘ب أكرشليم اؼبدينة اؼبقٌدسة نازلة من . "ملعركس اّب
ككانت تتؤلأل مثل أكـر اغبجارة، كأمبا ىي يشب . يها ؾبد اهلل، كعلالسماء من عند اؽبل

(. 11-1: 21رؤ) "بلورم
كهبا غٌت عن ضياء الشمس . كٓب أجد فيها ىيكبلن، ألف اهلل الرٌب القدير كاغبمل نبا ىيكلها"

ستمشي األمم ُب نورىا، كيأتيها . كالقمر، ألف ؾبد اهلل أضاءىا، كاغبمل قاـ مقاـ مشعلها
، ألنو ال ليل فيها. رض بكنوزىمملوؾ األ ستيحمل إليها كنوز . ال تقفل أبواهبا طواؿ اليـو
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األمم كأهبتها، كال يدخلها شيء قبس، كال الذين يأتوف بالقبائح كيفًتكف الكذب، بل الذين 
(. 27-22: 21رؤ) "كيتبوا ُب ًسفر اغبياة، ًسفر اغبمل

دينة، فيعبده عباد اهلل كيشاىدكف كجهو، عرش اهلل كاغبمل يقـو ُب آب. ال لعن بعد اليـو"
مشس ليستيييوا، ألف أك  ال ليل ىنالك فبل وبتاجوف إٔب مصباح. كيكوف اظبو على جباىهم

(. 22-1: 60، أنظر أش 5-3: 22رؤ) "الرٌب اإللو ينشر نوره عليهم أبد الدىور
 

 "ال بد لهذا الفاسد أن يلبس عدم الفساد" -ل 
كجسدنا . اب اؼبقٌدس ليست قيامة أركاح فقط، بل قيامة أجسادالقيامة اليت يصفها الكت

، 8: 25أش)الفا٘ب سيلبس عدـ الفساد، فتتٌم أقواؿ األنبياء عن ابتبلع اؼبوت كغلبتو 
(. 14: 20، رؤ14: 13ىو
يكوف زرع اعبسم . يكوف زرع اعبسم بفساد كالقيامة بغَت فساد: ىذا شأف قيامة األموات"

يزرع جسم بشرم فيقـو . يكوف زرع اعبسم بيعف كالقيامة بقوة .هبواف كالقيامة دبجد
كإذا كاف ىناؾ جسم بشرم، فهناؾ أييان جسم ركحا٘ب، فقد كرد ُب . جسمان ركحانيان 

كلكن ٓب يظهر . ككاف آدـ اآلخر ركحان ؿبييان  "كاف آدـ اإلنساف األكؿ نفسان حٌية": الكتاب
اإلنساف األكؿ من الًتاب فهو أرضي، . بعده الركحا٘ب أكالن، بل البشرم، كظهر الركحا٘ب

فعلى مثاؿ األرضي يكوف األرضيوف، كعلى مثاؿ السماكم . كاإلنساف اآلخر من السماء
. ككما لبسنا صورة األرضي، فكذلك نلبس صورة السماكم. يكوف السماكيوف

يسع كت اهلل، كال ؾيرثا ملأف  اللحم كالدـ ليس بوسعهماأف  أقوؿ لكم، أيها اإلخوة،
إننا ال مبوت صبيعان، بل نتبٌدؿ : كإ٘ب أكشف لكم سرٌان فأقوؿ. يرث ما ليس بفسادأف  الفساد
ُب غبظة كطرفة عُت، عند النفخ ُب البوؽ األخَت، ألنو سينفخ ُب البوؽ، يقـو . صبيعان 

يلبس ما ليس بفاسد، أف  فبل بٌد ؽبذا الكائن الفاسد. األموات غَت فاسدين ككبن نتبٌدؿ
كمىت لبس ىذا الكائن الفاسد ما ليس بفاسد، كلبس . يلبس اػبلودأف  الكائن الفا٘ب كؽبذا

فأين ظفرؾ يا موت؟ . "قد ابتلع الظفر اؼبوت": اػبلود ىذا الكائن الفا٘ب، ًٌب قوؿ الكتاب
فاغبمد هلل . شوكة اؼبوت ىي اػبطيية، كقوة اػبطيية ىي الشريعةأف  كأين شوكتك يا موت؟

فكونوا، يا إخوٌب األحباء، ثابتُت راسخُت، . فر على يد ربٌنا يسوع اؼبسيحالذم آتانا الظ
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: 15كو1) "جهدكم ُب الرٌب ال يذىب سدلأف  مواصلُت تقٌدمكم ُب عمل الرٌب، عاؼبُت
(. 14-3: 6، أنظر رك42-58

 "قادتو يد الربٌ " إذ. كقد أعلن النيب حزقياؿ حصوؿ قيامة األجساد ىذه كىزيبة فبلكة اؼبوت
يا ابن البشر، : فقاؿ ٕب": كىناؾ سألو الربٌ . ٔب أحد السهوؿ، ككاف ملييان بالعظاـ البشريٌةإ

تنٌبأ على ىذه العظاـ : فقاؿ ٕب. أيها السٌيد الرٌب أنت تعلم: رل ربيا ىذه العظاـ؟ فقلتأتي 
ذا ىا أف: ىكذا قاؿ السٌيد ؽبذه العظاـ. أيتها العظاـ اليابسة اظبعي كلمة الربٌ : كقل ؽبا

عليك غبمان كأبسط عليك جلدان  ئأجعل عليك عصبان، كأنش. أدخل فيك ركحان فتحيُت
فتنٌبأت كما أيمرت، فكاف صوت عند . كأجعل فيك ركحان فتحيُت كتعلمُت أ٘ب أنا الربٌ 

كرأيت فإذا بالعصب كاللحم قد . تنبؤم، كإذا بزلزاؿ، فتقاربت العظاـ، كل عظم إٔب عظمو
تنٌبأ كبو الركح، تنٌبأ يا : فقاؿ ٕب. عليها من فوؽ، كٓب يكن هبا ركح نشأ عليها كبسط اعبلد

ىلٌم أيها الركح من الرياح األربعة كىٌب ُب : ىكذا قاؿ السٌيد الربٌ : ابن البشر كقل للركح
فتنبأت كما أمر٘ب، فدخل فيهم الركح فحيوا كقاموا على أرجلهم . ىؤالء اؼبقتولُت فيحيوا

ىا ىم . يا ابن البشر، ىذه عظاـ آؿ إسرائيل بأصبعهم: فقاؿ ٕب. جيشان عظيمان جدان جدان 
ىكذا قاؿ السٌيد : لذلك تنٌبأ كقل ؽبم. اؤنا كانقطعناجقد يبست عظامنا كىلك ر: قائلوف

كأجعل ركحي فيكم فتحيوف . الرٌب، ىا أنذا افتح قبوركم كأصعدكم من قبوركم يا شعيب
(. 14-1: 37حز) "قد تكٌلمت كفعلت كأروبكم ُب أرضكم فتعلموف أ٘ب أنا الربٌ 

 
أبناء الملكوت  - م

. ال وبٌدد الكتاب اؼبقٌدس عدد الذين سيدخلوف ملكوت السموات، كما يٌدعي ؿبرِّفو اغبقيقة
(. 23: 14لو) "بييت يبتلئاضبل من فيها على الدخوؿ، حىت ": فرغبة الرب كاضحة، كىي

عشر ألفان من كل سبط من أسباط إسرائيل  عدد اؼبختومُت ىو اثناأف  كعندما تذكر الرؤيا
: يؤخذ الرقم حرفيان، ألف اهلل ال يفرِّؽ بُت اليهود كاألممأف  ، ال هبب(8-4: 7)اإلثٍت عشر 

(. 28: 3غبل) "ألنكم صبيعان كاحد ُب اؼبسيح يسوع ...يونا٘بأك  فلم يبقى من بعد يهودم"
كىم ليسوا من دـ . هلل، ىم الذين آمنوا باظبوا أبناءيصَتكا أف  فأٌما الذين قبلوه، فقد أكالىم"

(. 13-12: 1يو) "كال من رغبة ذم غبم كال من رغبة رجل، بل اهلل كلدىم
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ال يدخل أحد إٔب ملكوت السموات على أساس أصلو العرقي، بل على أساس كالدتو 
ئة أيب مشي"، بل من يفعل (يا رٌب، يا ربٌ )كال يدخل من يقوؿ  "(من اهلل كيلدكا)"الركحية 

فهو يرمز إٔب . كتاليان، فإف الرقم اؼبذكور ُب الرؤيا رقم رمزم(. 21: 7مىت) "السماكم
أٌما الذين سيخٌلصوف . ال ىبرج عن ىذا اإلطار( 144000)الكماؿ، كحاصل ضربو بنفسو 

صى، كمتحدركف من صبيع القبائل كمن سائر أمم العآب كىم أكليك الذين . فهم صباىَت ال ربي
(. 10: 7، دا15-12: 20رؤ) "ًسفر اغبياة"ُب  اظبهم، فأدخل "ألعماؿ الصاغبةا"عملوا 

كما يٌدعي ضبلة  "بشارة سارٌة عن ملكوت مؤسس"غبة ليست إعبلف اكاألعماؿ الص
، أم اإليباف اغبٌي الذم (27-14: 2، يع6: 5غبل) "اإليباف العامل باحملبة"اليبلؿ، بل 

كاإلحساف إٔب كل من ىو حباجة إليو، ال إٔب اإلخوة يعربِّ عنو بأعماؿ احملبة أف  ينبغي
: 24ملو 1)، كىو يشمل حىت األعداء (40 -34: 25، مىت27-25: 10لو)كحدىم 

، 48-44: 5، مىت 21-20: 12، رك21: 25، 17: 24، أـ29: 31يو 1، 20
(. 36-27: 6، لو23: 23

أف  ىذا الرجاء كال هبوزعدد أعياء ملكوت اهلل ليس ؿبٌددان مسبقان، ككل مسيحي مؤمن لو 
فقد أرسل الرٌب يسوع تبلميذه إٔب صبيع األمم (. 19-18: 2كوؿ)يشٌككو أحد فيو 

يعٌلموىم أف  هبدؼ إيصاؿ البشارة السارٌة إٔب اعبميع، كليعٌمدكا كل الناس دكف استثناء، بعد
أف  نيبٌ كيذكر إرميا اؿ(. 4: 2تيم 1، أنظر20-19: 28مىت)حفظ كصايا الرٌب كاإليباف بو 

 نبوءةكقد ربققت (. 3: 23إـر) "تثمر كتكثر"إٔب كاحد، فػ  "بقية الغنم"اهلل سيجمع ؾبٌددان 
كالرٌب (. 26-20: 17، 52: 11يو)اهلل  أبناءإرميا بتجٌسد الرٌب كقيامتو كصبعو مشل 

ليست من شعب إسرائيل، بل من )كٕب خراؼ أخرل ليست من ىذه اغبظَتة ": نفسو يعلن
ستسمع صوٌب، فيكوف ىناؾ رعٌية كاحدة كراع . أقودىاأف  لك أييان ال بٌد ٕب، فت(األمم
(. 24: 37، 23: 34، حز16: 10يو) "كاحد

كال توجد رعٌيتاف، كاحدة على األرض . شبة رعٌية كاحدة إذان، كىي مٌتحدة أماـ عرش اهلل
، صباىَت ال ربصى كىذه الرعٌية الواحدة تتألف من. كأخرل ُب السماء، كما يٌدعي اؼبيلِّلوف

صى من كل أمة كقبيلة كشعب ". كعٌددىا ليس ؿبٌددان مسبقان  بدا لعيٌٍت صبع كثَت ال وبي
ىذه اعبماىَت الغفَتة اليت رآىا (. 9: 7رؤ) "كلساف، ككانوا كاقفُت أماـ العرش كأماـ اغبمل
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نة من ، كىي مكو"أماـ عرش اهلل كأماـ اغبمل"يوحنا ٓب تكن على األرض بل ُب السماء، 
. ملكوت اهلل أبناء

 
الجحيم  - ن

كالتٌنور اؼبيطـر كسيحرؽ صبيع اؼبتكرٌبين كصانعي "يـو الرٌب سيكوف أف  يذكر النيب مبلخي
أف  كقد ذكرنا سابقان (. 1: 4مبل) "فيحرقهم اليـو اآلٌب، قاؿ رٌب اعبنود. النفاؽ كعصافة

، 10: 20، 11-10: 14رؤ)ان أبديان زكاالن هنائيان، بل جحيمأك  ىذه العقوبة ال تعٍت دماران 
. فما ىو ىذا اعبحيم؟(. 43: 9، مر12: 8مىت

عندما تنيج تلد "ك ،(56: 15كو1) "شوكة اؼبوت"اػبطيية ىي أف  يعٌلم الكتاب اؼبقٌدس
 ك، أم انفصاؿ اإلنساف عن اؼبسيح الذم ق(32-24: 15، أنظر لو15: 1يع) "اؼبوت
نساف ُب ىذه اغبياة تبعده عن الشركة مع اهلل، فخطيية اإل(. 25: 11، 4: 1يو)اغبياة 

الشرير أف  كيقوؿ آباء الكنيسة. كيبقى بعد اؼبوت منفصبلن عن اهلل، فبل يرل كجهو كال يبتهج
يرل حىت كجو أخيو، لذلك وبيا شعور الوحدة إٔب درجة تكوف لو جحيمان ال أف  ال يستطيع

. توصف
كنت أسَت ُب الربٌية فوجدت : األب مكاريوسقاؿ ": 37كرد ُب كتاب أقواؿ اآلباء الشيوخ

: قلت ؽبا. ذات يـو صبجمة إنساف ميت مرمية على األرض، فحركتها بعصا النخيل لتكٌلمٍت
. كنت رئيس كهنة عند الوثنيُت الذين بقوا ُب ىذا اؼبكاف: من أنت أيها اإلنساف؟ أجابتٍت

قت كُب كل ساعة تشفق أٌما أنت فتدعى مكاريوس حامل الركح القدس، الذم ُب كل ك
 كما نبا التعزية كالعقوبة؟: قلت. على اؼبوجودين ُب اعبحيم كتصلٌي من أجلهم فيتعزكف قليبلن 

فالنار تلفحنا من . كما تبعد السماء عن األرض، ىكذا ىي النار ربتنا: أجابت اعبمجمة
كاحد يرل كجو اآلخر، ألف كجو كل أف  أطبص القدمُت حىت الرأس، كال أحد منا يقدر

يرل رفيقو بعض أف  كعندما تصلٌي من أجلنا، يتمكن الواحد مٌنا. ملتصق بظهر اآلخر
كاحسرتاه على اليـو الذم فيو يولد اإلنساف إذا : فبكيت كقلت. ىذه ىي التعزية. الشيء

العذاب : كىل ىناؾ عذاب أسوأ؟ أجابت اعبمجمة: ٍب قلت. كانت ىذه تعزية العقوبة
                                                 

 (. الناشر )  1973، منشورات النور ،  7رقم( آباء الكنيسة ) رااعو من سلسلة  -37
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كمن ىم الذين ىناؾ؟ قالت كبن قد ريضبنا قليبلن ألننا ال نعرؼ : لتفق. األشد ىو من ربتنا
. "فللحاؿ أخذت اعبمجمة كطمرهتا. أٌما أكليك الذين عرفوه كأنكركه فهم الذين ربتنا. اهلل

مدل اػبوؼ الذم سيعيشو  "أقواؿ اآلباء الشيوخ"تيظهر ىذه القصة اؼبأخوذة من كتاب 
يكونوا أمناء على احملبة كالشركة مع اهلل كاإلخوة، بل أكليك اعباحدكف األشرار الذين ٓب 

نقيونبا كخانونبا، كمن ٓب يعش ُب الشركة مع اهلل اؼبثلَّث األقانيم لن يرل كجوه اآلخرين، بل 
الشركة اغبقيقٌية مع اهلل كاإلخوة كالفرح الذم ال يعربَّ عنو كال : وبـر فبا طرحو ىو نفسو جانبان 

كتظهر القصة (. 15: 14، 4: 22، 8-7: 21أنظر رؤ)كة يوصف، كىو شبر تلك الشر
. أييان مدل قٌوة صبلة الكنيسة كالقٌديسُت، إٔب درجة أهنا تقدِّـ راحة حىت للوثنيُت

 
 ".....يا لها من ساعة" - س

تذٌكر الكنيسة األرثوذكسية حبقيقة الدينونة الرىيبة لؤلشرار، كخاصة ُب أحد مرفع اللحم 
يا ؽبا من ساعة رىيبة، كيا لو من يـو ": قاـ ذكرل ؾبيء الرٌب الثا٘بحينما تي ( اإلينوس)

كتيشهر أفعاؿ، كخفايا الظبلـ تينشر، كاؼببلئكة . رىيب، عندما يستوم الديٌاف على العرش
أيها اؼبلوؾ كالرؤساء، العبيد كاألحرار، اػبطأة  أصغوافهلٌموا . يبادركف فيجمعوف األمم كلها

فمن وبتمل . يدين اؼبسكونة بأسرىاأف  كالفقراء، أنو سيأٌب العتيدكالصٌديقوف، األغنياء 
الوقوؼ أماـ كجهو، عندما تنتصب لديو اؼببلئكة كتوبخ األفعاؿ كالظنوف كاألفكار الصادرة 

: كاىتفي صارخة االنقياءفيا نفسي انتبهي قبل . يا ؽبا من ساعة رىيبة. ُب الليل كُب النهار
. "أنك متحٌنن كحدؾالٌلهم التفت كخٌلصٍت دبا 

أف  يا نفسي، يا نفسي، اهنيي، ألية حاؿ ترقدين؟ فقد قرب اإلنقياء كأنت عتيدة"
. "الكل لئاغباضر ُب كل مكاف كاؼبافاستيقظي إذان لكي يرأؼ بك اؼبسيح اإللو، . تنزعجي

 
الفردوس  - ع

احدين عن اليت تفصل اِب طالفجوة العظمى"تظهر القصة اليت ذكرناىا عن األنبا مكاريوس 
فالذين ُب اعبحيم لن يركا . اهلل أبناءكتدٌؿ أييان على ؾبد ( 26: 16لو)سواىم ُب اعبحيم 

فيبقوف ( 23-22: 16لو) "أحياف إبراىيم"حىت كجوه إخواهنم، أٌما الصٌديقوف الذين ُب 
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، 12: 13كو 1، 4: 22رؤ)، كينظركف إٔب كجهو اجمليد (17: 4تس 1) "مع الرب دائمان "
سيأٌب ُب ذلك اليـو ليمٌجد "الرٌب أف  كيقوؿ الرسوؿ بولس(. 5: 16، أنظر مز2: 3يو 1

(. 10: 1تس 2) "ُب قٌديسيو كيعجب بو صبيع الذين آمنوا
كىي  "عركس اغبمل"الكنيسة ستظهر ككأهنا أف  ستكوف عبلقة الرٌب مع شعبو كثيقة إٔب حدٌ 

فرح "كىذا ىو (. 24-16: 14، لو14-1: 22، أنظر مىت9: 22رؤ )متسربة دبجده 
، (11: 15، مز10-6: 2، أنظر رؤ21: 25مىت)الذم سيدعى إليو الصٌديقوف  "ربٌنا

الصٌديقُت سيحملوف على جباىهم أف  كيصف ًسفر الرؤيا ىذا الفرح الذم ال ييعربَّ عنو بقولو
(. 43: 13مىت) "ييييوف كالشمس"ك كيشًتكوف باجملد اإلؽبي( 4: 22رؤ) "اهلل اسم"

سبل عمل خبلص اإلنساف، الذم كصفو اؼبسيح أماـ تبلميذه، كخاصة ُب صبلتو كهبذا يك
إف أحبٍت أحد وبفظ كبلمي، "(. 20: 14يو) "أنا ُب أيب كأنتم ٌُب كأنا فيكم": إٔب اآلب

كلست أسأؿ من أجلهم "(. 11: 17يو) "كأيب وببو، فنأٌب إليو كقبعل عنده مقامنا
. فليكونوا بأصبعهم كاحدان . كبلمي فيؤمنوف يب كحدىم، بل أدعو أييان للذين سيسمعوف

ككما أنت ٌُب أيها اآلب، كأنا فيك، كذلك فليكونوا فينا كاحدان، ليؤمن العآب أنك أنت الذم 
أنا فيهم كأنت ٌُب . اجملد الذم أكليتٍت، أكليتهم إياه ليكونوا كاحدان كما كبن كاحد. أرسلٍت

يا . أنت الذم أرسلٍت، كأنٍت أحببتهم كما أحببتٍتلتكوف كحدهتم كاملة، كيعرؼ العآب أنك 
يكونوا معي حيث أكوف فيعاينوا ما أكليتٍت من أف  الذين كىبتهم ٕب ىم الذين أريدأف  أبت،

يا أبت العادؿ، العآب ٓب يعرفك، أٌما أنا فقد عرفتك، . ؾبد، ألنك أحببتٍت قبل إنشاء العآب
ؾ، كسأظهره ؽبم، لتكوف فيهم احملبة اليت إياىا أظهرت ؽبم اسم. كعرؼ ىؤالء أنك أرسلتٍت

(. 26-20: 17يو) "أحببتٍت، كأكوف فيهم
 

 "اسهروا واستعّدوا" - ف
انفخوا ُب البوؽ كاىتفوا ُب جبل قدسي، كلييطرب صبيع سكاف ": يهتف يوئيل النيب قائبلن 

فاسهركا " :كيقوؿ الرٌب يسوع(. 1: 2يوئيل ) "األرض، فإف يـو الرٌب قد كفد كقد اقًتب
فكونوا أنتم أييان على أىٌبة، ألف ابن اإلنساف  ...إذان، ألنكم ال تعلموف أم يـو يأٌب سيدكم

فمن تراه العبد األمُت العاقل، الذم أقامو سٌيده على أىل بيتو، ... يأٌب ُب ساعة ال تتوٌقعوهنا
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نصرفان إٔب عند عودتو ـ ليعطيهم القوت ُب حينو؟ طوىب لذلك العبد الذم سيجده سٌيده
: أٌما إذا قاؿ عبد السوء ُب نفسو. إنو يقيمو على صبيع أموالو: اغبق أقوؿ لكم! عملو ىذا

كأخذ ييرب أصحابو، كيأكل كيشرب مع السكَتين، فَتجع  "سيتأخر سٌيدم ُب رجوعو"
كىناؾ ، سٌيد ذلك العبد ُب يـو ال يتوٌقعو، كساعة ال يعلمها، فيعزاه كهبزٌيو جزاء اؼبنافقُت

(. 51-42: 24مىت) "البكاء كصريف األسناف
يع اؼبسحيُت دكف استثناء، كليس إٔب فية معٌينة كما جمموجَّهة إٔب  (اسهركا: )دعوة اؼبسيح

كل عبد أف  ففي مىثىل الوزنات نرل. كذلك كاضح سبامان ُب أكثر من مكاف. يٌدعي اؼبيلِّلوف
كالذم ظهر . سن من أجل زيادهتاقد ناؿ عددان ؿبٌددان من الوزنات، لكي يعمل بيمَت ح

، أٌما الذم "عبد أمُت)مستحقان ثقة سٌيده كمبى الوزنة اؼبعطاة لو، مدحو السٌيد ككصفو بأنو 
، أنظر 30-14: 25مىت) "عبد شرير"أظهر توانيان ككسبلن مستهجنُت فقد كيصف بأنو 

خاصة  كل عيو ُب الكنيسة يناؿ موىبةأف  كيذكر الكتاب اؼبقٌدس(. 27-11: 19لو
 1)منفعتو الشخصٌية أك  ليستخدمها ُب بناء اإلخوة كالكنيسة كلها، كليس لراحتو اػباصة

(. 12: 14، 31-4: 12كو
أف  ييع موىبتو اػباصة ُب خدمة إخوانو، دكفأف  فاؼبسيح يدعو كل مسيحي إٔب

كيغدك شريكان ُب ملكوت  "عبد أمُت كفطن"أنو  يستخدمها ؼبتعتو الشخصية، كىكذا يظهر
أٌما إذا هتاكف يكوف عبدان شريران، فيدينو الرٌب، . اهلل الذم جعلو مكيبلن على صبيع فبتلكاتو

(. 48: 12لو) "كمن أيدع كثَتان، ييطالب بأكثر منو. من أيعطي كثَتان، ييطلب منو الكثَت"ألف 
ككل مسيحي مؤمن . بشكل مسبق "عبد أمُت كفطن"يقاؿ إنو أف  ال يوجد إنساف يبكن

كقد كاظب . يصبح قي عيٍت اهلل عبدان أمينان كابنان حقيقٌيان ؼبلكوتوأف   السهر من أجلمدعو إٔب
كقد أشار . الرسل كقٌديسو كنيستنا على السهر ُب حياهتم كلها كحىت آخر رمق من أنفاسهم
كما ذلك ": بولس الرسوؿ إٔب جهاده الشخصي لكي هبعل من قيامة اؼبسيح ملكان خاصان لو

أيها اإلخوة، . ركت الكماؿ، بل أسعى لعٌلي أستوٕب كما استؤب علٌي اؼبسيحأدأك  ٘ب فزتأ
أنسى ما كرائي كأسبطى إٔب األماـ أف  ٘ب استوليت، كإمبا يهٌمٍت أمر كاحد كىوأ ال أٌدعي

: 3فيل) "فأسعى إٔب الغاية، إٔب اعبائزة اليت يدعونا اهلل إليها لنناؽبا من عل ُب اؼبسيح يسوع
12-14 .)
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فإذا . أنو كاف يهتٌم حبفظ كل الوصايا"عن األب أغاثوف  "أقواؿ اآلباء الشيوخ"كتاب  كيركم
 االنتهاءكإذا زاره اإلخوة مٌد ؽبم اؼبائدة بيده بعد . اؼذمٌر دبركب، كاف ىو أكؿ من وبمل اؼبج

عينيو يرقد، ظٌل ثبلثة أياـ فاربان أف  كؼبٌا أكشك. كذلك ألنو كاف ملييان دبحبة اهلل. من الصبلة
: أيها األب أغاثوف، أين أنت اآلف؟ قاؿ ؽبم: أٌما اإلخوة فكانوا يوقظونو قائلُت. دكف حركة

لقد فعلت قدر طاقيت : كىل زباؼ يا أبانا؟ فقاؿ ؽبم: قالوا لو. أنا كاقف أماـ ؿبكمة اهلل
 أعرؼ إذا كنت قد أرضيت اهللأف  فكيف ٕب. إالٌ أنٍت إنساف. أحفظ كصايا اهللأف  كحاكلت

: ألست مقتنعان بأف أعمالك كانت حسب إرادة اهلل؟ قاؿ الشيخ: بأعمإب؟ قاؿ لو اإلخوة
كؼبٌا . ألف ؿبكمة اهلل شيء كؿبكمة الناس شيء آخر. لست مقتنعان بشيء حىت أقابل اهلل

كىكذا . يسألوه أمران آخر، قاؿ ؽبم اعملوا ٕب معركفان كال تتكلموا اآلف، أل٘ب مشغوؿأف  أرادكا
. كاف صاحيان ُب كل شيء. فكانوا يركنو يرحل عنهم كما يودِّع الواحد أحباءه. بفرحرقد 

يتقٌدـ كال ُب فييلة أف  بدكف صحو كثَت ال يستطيع اإلنساف: ككاف يرٌدد على الدكاـ
. "كاحدة

يذكِّرنا مىثىل األب أغاثوف بتلك الصبلة العظيمة ُب ًسٌر اؼبسحة اؼبقٌدسة، كىي تعيد األقواؿ 
ككنا كلنا كالنجس، كبرٌنا كلو كثوب الطامث، ككٌلنا ذبلنا كالورؽ، كآثامنا كالريح ": كيٌةالنب

أنٌا خطينا كأشبنا كنافقنا كسبٌردنا ": أٌما دانياؿ النيٌب فيعًتؼ أماـ اهلل(. 6: 64أش) "ذىبت بنا
(. 9: 20، أـ5: 9دا) "كزغنا عن كصاياؾ كأحكامك

 
 "قائمفليحذر السقوط من تّوىم انو " - ص

اؼبؤمن أف  أم(. 12: 10كو 1) "فليحذر السقوط من تٌوىم انو قائم": قاؿ بولس الرسوؿ
كىذا الشعور ال يعٍت كقوع . رضبة اهلل كحدىا ىي اليت زبٌلصوأف  يشعر دائمان أف  هبب

أف  فقد طلب اهلل من النيب حزقياؿ. اإلنساف ُب حالة سلبية، إمبا يعرٌب عنو بالسهر كاعبهاد
، كأف كل من يتوب عن حياتو اػباطية وبيا كال ئاهلل يرغب حبرارة ُب عودة اػباط أف يعلن

ربسب عليو خطاياه السابقة، أٌما التقٌي الذم يٌتكل على برٌه، فإف حياتو الفاضلة السابقة لن 
معاصينا أف  :ىكذا تكٌلمتم قائلُت: كأنت يا ابن البشر فقل آلؿ إسرائيل": ذبديو نفعان 

. حٌي أنا يقوؿ السٌيد الربٌ : نا، ككبن هبا ميمحلوف، فكيف كبيا؟ قل ؽبمكخطايانا علي



الشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية األرثوذكسية  زاد 
 http://www.orthodoxonline.org  األب أنطونيوس آليفيزوبولوس

 

 217صفحة  2010 -عيد العنصرة  -أونالين أرثوذكس 
 

فتوبوا، توبوا عن طرقكم . ليست مرضاٌب دبوت اؼبنافق، لكن بتوبة اؼبنافق عن طريقو فيحيا
بٌر اهلل ال ينقذه أف  كأنت يا ابن البشر فقل لبٍت شعبك. الشريرة، فًلمى سبوتوف يا آؿ إسرائيل

وبيا ُب أف  كنفاؽ اؼبنافق ال يهلكو ُب يـو توبتو عن نفاقو، كالبار ال يستطيعُب يـو معصيتو، 
إذا قلت للبار إنك ربيا حياة فتوكَّلى على برٌه كصنع اإلٍب فإف صبيع برٌه ال . برٌه ُب يـو خطييتو

يذكر، كبإشبو الذم صنعو يبوت، كإذا قلت للمنافق إنك سبوت موتان، فإف تاب عن خطييتو 
كرٌد الرىن ذلك اؼبنافق كأٌدل ما اختلسو كسلك ُب رسـو اغبياة من . كم كالعدؿكأجرل اّب

(. 15–10: 33حز) "يصنع إشبان، فإنو وبيا حياة كال يبوتأف  دكف
ككم ىو غريب . مهما كاف اؼبؤمن متقٌدمان ُب اغبياة الركحٌية، فهو مدعو إٔب جهاد متواصل

كاغبق أهنم ٓب يفهموا قط أقواؿ . "ـبلَّصوف"ـ حقان سلوؾ بعض اؽبراطقة الذين يكرزكف بأنو
فعلينا (. 12-8: 3، أنظر12: 2فيل) "اعملوا ػببلصكم خبوؼ كرعدة": الكتاب اؼبقٌدس

يكتسب ىذا العمل صفة ثابتة، أف  كهبب. نعمل بأتعاب كمشاؽ من أجل خبلصناأف  إذان 
. كال يكوف اعتمادنا على أعماؿ الفييلة اليت نقـو هبا بالصدفة

تائب، كال وبسب  ئكل خاط لرجاء الوحيد الباقي ىو رضبة اهلل كؿببتو، فاهلل كحده ىبلِّصا
كىو يدين كل متهاكف ُب حياتو الركحٌية، العتماده على فييلتو السابقة، ألنو . عليو ماضيو

. يٌتكل على نفسو ال على رضبة اهلل اآلب كؿببتو
 

 "تعال أيها الرّب يسوع" - ق
لك معو ُب فبلكة ركحٌية، كليس ُب فبلكة ماديٌة، كما يٌدعي اؼبيلِّلوف سيأٌب الرٌب، كسنم

 9: 2، 53-51: 15، 13: 6كو 1، 17: 14، رك36: 18، يو30-29: 22مىت)
صحيح أننا ال نعرؼ مىت سيأٌب الرٌب، كلكن كاجبنا ىو العمل إلسراع ؾبييو، بأف (. ...اْب

(. 10: 13مر، 14: 24مىت) "ُب اؼبسكونة كلها"نشهد إلقبيلو 
اؼبسيحي اؼبؤمن ُب حالة ترٌقب دائمة، كالكنيسة ىي العركس النقٌية اليت تنتظر بشوؽ كصوؿ 

: 1رؤ) "األلف كالياء، البداية كالنهاية كالذم سيأٌب"الذم ىو  "الكائن كالذم كاف كاآلٌب"
(. 14: 3، أنظر خر8

: مؤمن يهتفوف صبيعان  كالكنيسة ككل. "نعم، إ٘ب آٌب سريعان ": لقد كعد اػبنت السماكم
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. "آمُت، تعاؿى أيها الرٌب يسوع"
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الفصل السابج والعشرون 
وطننا الحالي 

 
تذّوق ملكوت اهلل  - أ

كبيا اآلف أف  ، كلكننا مدعوكف إٔب(14: 13عب) "نطلبو"كطننا اغبقيقي ىو ذلك الذم 
فما ىي عبلقتنا بالعآب اغباضر؟ . على ىذه األرض

، 14: 1يو)، كقد ظهر لنا بتجٌسده كإلو متأٌنس (2: 1يو 1)بديٌة إف الرٌب ىو اغبياة األ
كىكذا دخل كلمة اهلل، األقنـو الثا٘ب للثالوث القدكس، إٔب قلب العآب (. 16: 3تيم

 كقد أٌكد الرٌب نفسو. عصران جديدان، عصر ملكوت اهللأك  فقٌدسو، كجعلو وبيا حقبة جديدة
: 17لو)اؼبسيحي اؼبؤمن يعيشو منذ اآلف أف  حده، بلملكوت اهلل ال يتعٌلق باؼبستقبل كأف 
كآية بدء ملكوت اهلل ىي سلطة اؼبسيح على القوات الشريرة اليت تسيطر على العآب (. 21

كلكن الزماف اغباضر ىبتلف عن ملكوت اهلل الشامل، كىو (. 20: 11، لو28: 12مىت)
ُب األزمنة األخَتة، عند ؾبيء  كسيشرؽ اؼبلكوت بكامل هبائو. مقدمة لوأك  ليس إالٌ صورة

(. 22-1: 60، أش22-11: 20رؤ)الرٌب 
ال يتمتعوف صبيعان هبذا النور، كال  أهنمكوبيا اؼبسيحيوف منذ اآلف ُب كسط نور اؼبلكوت، مع 

. ، كما حدث مراران ُب حياة قٌديسي كنيستنا"ناران بكاملهم"أك  "نوران بكاملهم"يصَتكف 
 

عالم عالقة المسيحيين بال - ب
(. 13: 5مىت) "أنتم ملح األرض"(. 16-15: 2، أنظر فيل14: 5مىت) "أنتم نور العآب"

: 13مىت)أقواؿ اؼبسيح ىذه ربٌدد عبلقة اؼبسيحيُت بالعآب، فهم نوره كملحو كطبَتتو الركحٌية 
فيعتق "إهنم قلب العآب الذم يعطيو معناه اغبقيقي (. ...اْب 6: 5كو 1، 21: 13، لو33

(. 21: 8رك) "اهلل أبناءديٌة الفساد إٔب حريٌة ؾبد من عبو
النفس منيبطة أف  فكما. اؼبسيحيوف للعآب كالنفس للجسد": يقوؿ نص مسيحي قدٙب

باعبسد، كلكنها ربفظو فكذلك اؼبسيحٌيوف اؼبنيبطوف ُب العآب كأهنم ُب سجن، فإهنم 
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ف يأخذ اؼبسيحيُت من أ بكاؼبسيح ٓب يطلب من اآل(. الرسالة إٔب ذيوغنيتوس) "وبفظونو
 "رئيس ىذا العآب"الذم صار بعد السقوط ( 15: 17يو)وبفظهم من الشرٌيرأف  العآب بل

يسانبوا ُب جهاد اإلنساف أف  كلذلك ال يستطيع اؼبسيحيوف إالٌ (. 30: 14، 31: 12يو)
. يبان انظر طرقها ككن حك. اذىب إٔب النملة أيها الكسبلف": اليومي لتأمُت حاجات اغبياة

. كتىًعدُّ ُب الصيف طعامها كتوعي ُب اغبصاد أكلها. مدبر كال حاكم إهنا ليس ؽبا قائد كال
، 8-6: 6أـ) "كتعلَّم كم ىي عاملة، ككم تعطي شرفان إٔب العمل اذىب إٔب النحلة

(. 25-21: 4، 20-4: 10أنظر
اصة كحٌل حاجاهتم اْب كاجب اؼبسيحيُت ال يقتصر على العمل الدائب لتأمُتأف  غَت

يطردكا، حبيور اؼبسيح، العنصر الشيطا٘ب من أف  ـ ُب اإلنسانية، بل عليهمنومشاكل إخوا
. سبجيدان هلل: العآب، كيعيدكه كما كاف

كلكي يصبح سٌيد ( 15: 2تك) "ليفلحها كوبرسها"لقد خلق اهلل اإلنساف ككضعو ُب اعبٌنة 
، 2: 10حكمة سليماف ،4-2: 17حكمة سَتاخ ، أنظر28: 1تك)اػبليقة بأسرىا 

كلكن اإلنساف ٓب وبتفظ دبركزه اؼبلوكي كالكهنوٌب كسط العآب، كخالف (. 10-1: 8مز
كلكن الرسالة اليت ٓب يقم هبا آدـ أيعطيت إلنساف . اهلل، فقاد اػبليقة كلها إٔب السقوط إرادة

م مصاغبة ، أ(18: 5كو2) "خدمة اؼبصاغبة"اػبليقة اعبديدة، كيصفها الكتاب اؼبقٌدس بػ 
يكتشف قول العآب السرٌية، أف  يتحٌوؿ، كدكر اإلنسافأف  فالعآب مدعو إٔب. العآب مع اهلل

. كوبٌوؽبا لكي هبابو معيبلت اغبياة اليومٌية ؾباهبة فٌعالة
كطاقات اإلنساف ُب ىذا اجملاؿ ال تياىى، ألنو صورة اهلل كيشارؾ، إٔب حٌد ما، بالقدرة 

بٌية اليت ذبعل اإلنساف صورة اهلل اؼبثٌلث األقانيم، ترفع اإلنساف إٔب مكانة كالرؤية الكتا. اإلؽبية
 يكوف شبٌة حدكدأف  كال يبكن. ال تيقارف بأعظم ما أكصلتو إليو األنظمة الفلسفية كاإلنسانية

من أجل ذاتو  أعمالوتكوف أف  سدكد ُب كجو مبو اإلنساف، كربملو اؼبسؤكلية العظيمة ُبأك 
(. 10-1: 8أنظر مز)يقة كلها كمن أجل اػبل

ىا لتمجيد ـلقد جٌر اإلنساف اػبليقة بأسرىا إٔب السقوط كالفساد عندما توقف عن استخدا
كلكن إنساف اػبليقة اعبديدة، أم (. 17-16: 2تك)اهلل، كطلب بركة اهلل بواسطتها 

أنظر )اهلل  وبٌوؿ ذاتو كأعمالو كالعآب كلو، إٔب عبلقة مستقيمة معأف  اؼبسيحي، مدعو إٔب



الشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية األرثوذكسية  زاد 
 http://www.orthodoxonline.org  األب أنطونيوس آليفيزوبولوس

 

 221صفحة  2010 -عيد العنصرة  -أونالين أرثوذكس 
 

، كما فعل تبلميذ اؼبسيح بعد التجلٌي، إذا اكبدركا (16-14: 29أخ 1، 18-12: 8تث
 2، 8-1: 17مىت) "أطهاران "ك "جددان "من جبل ثابور كساركا إٔب العآب ليحٌولوه، كيغدكف 

لذلك ال ينفصل اؼبسيحيوف عن العآب كال يتنكٌركف ؼبسؤكلياهتم كبوه كال (. 17: 5كو
. عظمى فيو كيقوموا برسالة( 15: 17يو)يبقوا ُب العآب أف  الربٌ  أكصاىمقد يهجركه، ؼ

 
 االاتماعيةمسؤولية المسيحّيين  - ج

كيقوؿ احد . تكوف حياتو صورة للثالوث القدكسأف  وبيا ثالوثيان، أمأف  ىدؼ كل مسيحي
أف  كما "ُب أخيو"باألحرل أك  وبيا مع أخيو،أف  ىدؼ كل مسيحي ىوأف  البلىوتيُت

(. 21: 17أنظر يو) "ُب اآلب كاالبن"، كالركح القدس "ُب اآلب"كاالبن  "ُب االبن"اآلب 
يعيشوا ىذه اغبقيقة ُب الليتورجيا اإلؽبية، فيحٌولوىا إٔب عمل ُب أف  كاؼبؤمنوف مدٌعوكف إٔب

(. 17-16: 10كو 1)اغبياة اليومٌية 
. ىا، الوحدة اليت فقدكىا، كوبيوهنا ثانيةُب الليتورجيا اإلؽبية يستعيد اإلنساف كاػبليقة بأسر

فكل شيء ييستعاد ُب جسد اؼبسيح الناىض من اؼبوت، كيقٌدـ ؾبٌددا من أجل شكر اهلل 
لنودع ذكاتنا كبعينا بعيان ككل ": لذلك نكٌرر ُب اػبدـ الليتورجية(. 21 20: 14زخ)

. "حياتنا للمسيح اإللو
مركز الثقل فيها، ألنو  "اؼبسيح إؽبنا"نا، كيكوف كىكذا تنتفي االىتمامات األنانية من حيات

ر شبار ظالذم ينت أخينافاؼبسيح يظهر لنا يوميان ُب كجو . يٌوحد ذكاتنا كإخوتنا كحياتنا كلها
من خبلؿ  "خدمة اؼبسيح اإللو"ككبن نيع حياتنا ككل قوانا كملكاتنا ُب . لَتتاح أتعابنا

غَت ؿبدكدة ألف اإلنساف، كما ذكرنا  ناتاإلمكاكىذه (. 40: 25مىت) إلخوتناخدمتنا 
: 1تك)سابقان، ىو صورة اهلل الكٌلي اغبكمة كاالقتدار، لذلك يشًتؾ ُب حكمة اهلل كقدرتو 

فهل نستطيع (. 2: 10، حكمة سليماف4-2: 17، حكمة سَتاخ10-1: 8، مز28
نتغافل عن جراح اإلنسانية كالعآب؟ أك  نتجاىل اغبياة اغباضرة؟أف  بعد ىذا
إذا ما قورف بالكنز  "أقذار"اؼبسيحي مدعو إٔب التحٌرر من العآب كذباكزه، ألنو أف  صحيح

نغفل مسؤكلياتنا عن مصَت أف  كلكن ىذا ال يعٍت(. 8: 3فيل)الوحيد الذم ىو اؼبسيح 
: 12رك)نبكي مع الباكُت أف  كإذا كاف كبلـ اهلل يدعونا إٔب. عن مشاكل إخوتناأك  العآب
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: الرسوؿ يعقوب أقواؿنتذكر دائمان أف  كعلينا. ىي كاجب ملِّح األخوةعدة ، فاف مسا(15
: عريانة ليس ؽبما قوت يومهما، كقاؿ ؽبما أحدكم أختأك  فلو كاف فيكم أخ عرياف"

 "اعبسد، فماذا ينفع قولكم؟ إليواذىبا بسبلـ كاستدفيا كاشبعا، كٓب تعطونبا شييان فبٌا وبتاج 
(. 14-1: 58، أش16-15: 2يع)

. كىذا الكبلـ ال يعٍت رفض النسك اؼبتمٌثل باالبتعاد عن العآب كعيش اغبياة الرىبانية
كالراىب اغبق ال وبيا ُب انفصاؿ داخلي عن . فالرىباف ليسوا بعيدين عن اؽبدؼ الذم ذكرناه

فهو وبيا من أجل العآب كلو، كيشعر انو مٌتحد معو . العآب، كال يتجاىل مسؤكلياتو كبوه
كرسالة الراىب كموىبتو ربمبلف الطابع النبوٌم كتذكِّراف باؼبلكوت، ألف اغبياة الرىبانٌية . بعمق

. ليست سول صورة حٌية عن اغبياة اؼبقبلة
ىي  أخرلشبٌة حقيقة أف  للعآب الراىب بالنسبة إٔب العآب سهم مٌتجو كبو السماء، يظهر

ك عطاء ضركرم، خاصة ُب عصرنا كه. كهبذا يكمن عطاؤه العظيم للعآب. حقيقة السماء
. اغبإب، حيث يكاد اعبميع ينجرفوف كبو اؼبادة، كيتهٌددىم خطر اغبكم عليهم باؼبوت
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الفصل الثامن والعشرون 
 38السنة الطقسية

 
اليوم الثامن  - أ
 ...ككاف مساء ككاف صباح، يـو سادس. كرأل اهلل صبيع ما صنعو، فإذا ىو حسن جٌدان "

 "السابع كقٌدسو، ألف فيو اسًتاح من صبيع عملو الذم خلقو اهلل ليصنعو كبارؾ اهلل اليـو
يقٌدس اليـو السابع كيشارؾ ُب الفرح أف  كاإلنساف مدعو بدكره إٔب(. 3: 2، 31: 1تك)

. جبماؿ الكوف
. كلكن ىذا العآب سقط ُب اػبطيية كأفسد صبالو، كٓب يعد يومو السابع يـو فرح جبماؿ اػبليقة

أف  ، إٔب(24-16: 3تك)اف كالعآب كلو، بعد السقوط زمن اغبزف كالغربة فعاش اإلنس
ذبسَّد اؼبسيح كقاـ من بُت األموات، فأدخل اإلنساف كالعآب كلو ُب حقبة جديدة، كأشرؽ 

فتجٌسد اؼبسيح كموتو (. 11-1: 4عب)يـو جديد، يـو القيامة، يـو الرٌب، اليـو الثامن 
. قدٙب كبدء الزمن اعبديد، زمن القيامة كالفرحكقيامتو تعٍت انتهاء الزمن اؿ

، ىذا ما قالو اؼببلؾ للعذراء، (28: 1لو) "الرٌب معك. السبلـ عليك أيتها اؼبمتلية نعمة"
أٌما اؼبسيح الناىض من بُت األموات فكانت أكٔب . رابطان الفرح دبصاغبة اإلنساف مع اهلل

. الفرح حبدث القيامة، فربط (9: 28مىت ) "سبلـ لكنٌ ": كلماتو للنسوة
 

الزمن الليتوراي  - ب
إف األحداث اليت كبتفل هبا ُب كنيستنا مرتٌبة حبسب الزمن اعبديد الذم ربٌوؿ بنور قيامة 

كؿبور سٌر . ففي القداس اإلؽبي كبيا الوحدة الشاملة مع إخوتنا كمع الكوف بأسره. اؼبسيح
-كلكن ىذا اعبسد اإلؽبي. انيةاإلنس-الشكر ىو جسد اؼبسيح، أم حياة الرٌب اإلؽبية

: 1، كوؿ23: 5، 22: 1أنظر أؼ)اإلنسا٘ب مرتبط أييان بالعذراء مرٙب كجبميع القٌديسُت 
(. 30: 5، 4: 4، أؼ28-27: 3، غبل17-16: 10كو1، 16: 10، يو18-24

                                                 
 (. الناشر ) لفريد حداد ، منشورات النور ( ذبيحة التسبيح ) دير الحرف و لرىبنة ( من أال فهم الليتورايا وعيشها ) رااج  -38
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ككبن نٌتحد هبم على أساس . نفسها، اؼبستمرة عرب الدىور اؼبسيح حياة القٌديسُت ىي حياة
ففي الليتورجيا اإلؽبية، كخاصة . ة البشرٌية اليت أصلحها اؼبسيح بتجٌسده كموتو كقيامتوالطبيع

سٌر الشكر، نشًتؾ ُب حياة اؼبسيح كأحداثها كُب حياة القٌديسُت، ألننا كٌلنا، اؼبسيح 
(. 28: 3غبل) "كاحد ُب اؼبسيح يسوع"كالقٌديسوف ككبن، جسد كاحد، ككٌلنا 

إٔب أحداث التدبَت اإلؽبي  "نعود"تذكر فقط اؼبسيح كالقٌديسُت، كال ُب األعياد الكنسٌية ال ف
. ة اؼبسيح كالقٌديسُتاكحياة القدِّيسُت، بل كبيا ىذه األحداث أسراريان، كنشًتؾ فعليان ُب حي

ألف اليـو "، "اليـو عيًلق على خشبة": كلذا فإف ترانيم كنيستنا ال تشَت إٔب اؼباضي بل اغباضر
ليس  "اليـو"استعماؿ كلمة أف  ."يدنا كأجواؽ اؼببلئكة القٌديسُت ربتفل معان قد كاَب زماف ع

فجميع القٌديسُت كاألجناد . شكبلن تعبَتيان، بل حقيقة أسرارية كائنة ُب قلوب اؼبؤمنُت
اؼببلئكية يشاركوننا ركحيان ُب فرحة العيد كوبيوف معنا سائر اؼبناسبات اليت نعيشها، ألهنا كلها 

. أسراريةاغباضر بطريقة تتكٌرر ُب 
البشارة كاؼبيبلد كاػبتاف كاعتماد الرٌب كالتجلِّي كاآلالـ كالقيامة كالصعود كالعنصرة كأعياد صبيع 

إهنا تتجاكز . القٌديسُت ليست أحداثان كقعت ُب اؼباضي، كقبتمع اآلف لنتذكرىا كنتمثل هبا
شخص اؼبسيح كأعمالو، كعمل  اإلُتذلك كثَتان، ففيها تكمن حيويٌة كنيستنا، ألهنا تنقل 
كىذه ىي اػبربة الداخلٌية للكنيسة . الركح القدس الذم يبقى حٌيان كفٌعاالن ُب حياة كنيستنا

: 9لو 1: 9، مر28: 16أنظر مىت)شبٌة حقيقة كاحدة، كىي حاضرة دائمان : كلكل مؤمن
27 ،17 :21 .)

 
فترة الميالد  - ج

، لذلك تستعٌد لو بالصـو (16: 3يو)لئلنساف الساقط  ميبلد اؼبسيح ىو التعبَت عن ؿببة اهلل
اؼبيبلد كاػبتاف كمعمودية الرٌب، كينتهي باألحد الذم يلي عيد  أعيادأربعُت يومان، كىو يشمل 

كتعرٌب ترانيم الكنيسة اؼبيبلدية عن فرح اإلنساف كاػبليقة كلها حبدث اػببلص، . الظهور اإلؽبي
اؼبسيح أتى من . اؼبسيح كيلد، فمجِّدكه": مسيح اؼبخلِّصكربٌوؿ فرحها إٔب سبجيد شامل لل

رتِّلي للرٌب أيتها األرض كلها، كيا . اؼبسيح على األرض، فارتفعوا. السموات، فاستقبلوه
كاألرض تقرب . اليـو البتوؿ تلد الفائق اعبوىر". "شعوب سٌبحوه بابتهاج ألنو قد سبجَّد
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ب  كاجملوس مع الكوكب ُب الطريق . ئكة مع الرعاة يبجِّدكفاؼببل. إليواؼبغارة ؼبن ىو غَت ميقًتى
. "ألف قد كيلد لنا صيٌب جديد، اإللو الذم قبل الدىور. يسَتكف

فاؼبؤمنوف ال يركف ُب اؼبولود اإلؽبي . اإلنسا٘ب بكاملو-تيظهر الًتانيم دائمان اغبدث اإلؽبي
ب إليو"ك "فائق اعبوىراؿ"كلدان ضعيفان حديث الوالدة، إمبا ىو أك  عاديان، "طفبلن " قًتى

ي
 "غَت اؼب

كىذا األمر كاضح من ترانيم عيدىٍم ختانة الرٌب . ػببلص اإلنساف "كيقٌرب"الذم يولد 
أيها الرٌب اعبزيل التحٌنن، إنك كأنت إلو حبسب اعبوىر، قد ازٌبذت صورة ": كمعموديتو

جسديٌة لكي تنسخ الرسـو كإذ أسبمت الشريعة، تقٌبلت باختيارؾ ختانة . بشريٌة بغَت استحالة
فاجملد لصبلحك، اجملد لتحٌننك، اجملد لتنازلك الذم ال يوصف، . الظٌلية كتزيل قناع أىوائنا

(. ُب غركب عيد اػبتاف) "أيها الكلمة
باعتمادؾ يا رٌب ُب هنر األردف، ظهرت السجدة للثالوث، ألف صوت اآلب تقٌدـ بالشهادة "

فيا من ظهرت كأنرت العآب . ركح هبيية ضبامة يؤٌيد حقيقة الكلمةمسٌميان إياؾ ابنان ؿببوبان، كاؿ
(. طركبارية عيد الظهور اإلؽبي) "أيها اؼبسيح اإللو اجملد لك

 
فترة الفصح  - د

، كىو 39"الًتيودم"أك  "الًتيوديوف"الفصح ىو ذركة السنة الكنسٌية، كيبدأ التحيَت لو بػ 
ار، االبن الشاطر، مرفع اللحم الفرٌيسي كالعشٌ : دعة النصوص الليتورجية اليت تشمل آحاكؾبم

: كمرفع اعبنب، تليها آحاد الصـو الكبَت، حيث يدخل اؼبؤمن حياة التوبة كالنسك الشديد
كلنتعلمٌن تواضع العٌشار اغبسن، لكي نرتقي ىاتفُت . لنهربٌن من تشامخ الفرٌيسي الردمء"

ُب سحر أحد الفرٌيسي ) "اؼبخلِّص كحدؾ أغفر لنا كبن عبيدؾ، أيها اؼبسيح: إٔب اهلل معو
(.  كالعٌشار

فلذلك . ؼبٌا عصيتي ؾبدؾ األبوم جبهل كغباكة، بدَّدتي ُب اؼبعاصي الغٌت الذم كىبتٍت"
فاقبلٍت . قدَّامك، أيها اآلب الرؤكؼ لقد أخطأتي : بصوت االبن الشاطر ىاتفان  إليك صرخي أ

(. بن الشاطرحد االأُب سحر ) "تائبان كاجعلٍت كأحد أجرائك
الذين يؤثركف اعبهاد، متمنطقُت جبهاد الصـو  أيهالقد فيتح ميداف الفيائل، فادخلوا "

                                                 
 (. الناشر ) منشورات النور ( تعرَّف الى كنيستك ) ، لمجموعة من المؤلفين ، سلسلة ( زمن التريودي ) رااج  -39
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فلنحمل سبلح الصليب كلنحارب العدك، . ألف اؼبكافحُت شرعيان يكٌللوف حبق. اغبسن
فبتلكُت اإليباف سوران ال ينصدع، كالصبلة درعان، كالصدقة خوذة، كعوض اغبساـ الصياـ 

فمن يصنع ىذه ينل يـو الدينونة اإلكليل اغبقيقي ُب اؼبسيح . من القلب كل شر الذم يبًت
. "ملك الكل

يبلغ اعبهاد الركحي كاليقظة أكجهما ُب األسبوع العظيم اؼبقٌدس، حيث ييدعى اؼبؤمنوف للقاء 
 فطوىب للعبد الذم هبده. ىا ىو اػبنت يأٌب ُب منتصف الليل": اؼبسيح كعيش آالمو أسراريان 

فانظرم يا نفسي أالٌ تستغرقي ُب النـو . أٌما الذم هبده متغافبلن، فهو غَت مستحق. تيقظان مس
قٌدكس قٌدكس : بل كو٘ب منتبهة صارخة. كييغلق عليك خارج اؼبلكوت، كتيسلَّمي إٔب اؼبوت

(. ُب خدمة اػبنت) "ارضبناقٌدكس أنت يا اهلل، من أجل كالدة اإللو 
إكليل من شوؾ كيضع على ىامة . م علَّق األرض على اؼبياهاليـو عيلِّق على خشبة، الذ"

قىًبلى لطمة الذم أعتق آدـ ُب . برفَتان كاذبان تسربل الذم كٌشح السماء بالغيـو. ملك اؼببلئكة
نسجد آلالمك أيها اؼبسيح، . خنت البيعة ظبيِّر باؼبسامَت، كابن العذراء طيعن حبربة. األردف

(. ميس العظيماْب) "فأرنا قيامتك اجمليدة
كُب ليلة القيامة يعيش اؼبؤمنوف كالكوف بأسره داخل النور الذم ال يغرب، نور الفرح كالتجلٌي 

: الذم يييء الكل
فلتعٌيد إذان اػبليقة . إف الربايا بأسرىا قد استوعبت اآلف نوران، السماء كاألرض كما ربت الثرل"

(. القيامة، األكدية الثالثةُب سىحر ) "صبيعها لقيامة اؼبسيح اليت هبا نتشٌدد
إننا معٌيدكف إلماتة اؼبوت كىدـ اعبحيم كباكورة حياة أخرل أبديٌة، متهٌللُت كمسٌبحُت من "

ُب سىحر القيامة، األكدية ) "أعٍت بو إلو آبائنا، تبارؾ كسبٌجد كحده ىو عٌلة ىذه اػبَتات،
(. السابعة

، ألف اليـو الثامن قد أشرؽ كلن "ة جديدةحيا"ال يعيش اؼبؤمنوف يومان عاديٌان، فاآلف تبدأ 
. يغرب اؼبسيح إٔب األبد

: كتستمر فًتة الفصح ُب حياة الكنيسة طواؿ األسابيع اػبمسة اليت تلي القيامة، كىي آحاد
. ، حامبلت الطيب، اؼبخٌلع، السامريٌة كاألعمىاتـو
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فترة العنصرة  - ه
فقد كعد الرٌب تبلميذه غبظة . لركح القدستبدأ فًتة العنصرة بعيد الصعود فتدخلنا ملكوت ا

سل ؽبم الركح القدس الذم هبعلهم شهودان لو ُب العآب كٌلو  (: 8: 1أع)صعوده أنو سَتي
إذ أيقنوا بالربكة، . صعدت دبجد أيها اؼبسيح إؽبنا، كفٌرحت تبلميذؾ دبوعد الركح القدس"

(. طركبارية الصعود) "أنك ابن اهلل ـبلِّص العآب
عمل اؼبسيح اػببلصي يـو العنصرة، فيحٌل الركح القدس على الرسل كيكشف ؽبم كيكتمل 

إف الركح القدس نور كحياة، كينبوع حٌي عقلٌي، ": سٌر احملبة اإلؽبية كيؤٌىلهم للكرازة باؼبسيح
ركح حكمة، ركح فهم، صاّب، مستقيم، عقلٌي، رئاسٌي، مطهِّر للهفوات، إلو كمؤلو، نار من 

ٓبِّ، فاعل، مقسِّم للمواىب، الذم بو األنبياء كافة كرسل اهلل مع الشهداء نار بارزة، متك
. "تكٌلموا، ظبعة مستغربة، رؤية غريبة، نار مقسومة لتوزيع اؼبواىب

بعد اآلف، ففًتة بابل قد ميت، كأشرؽ على اإلنسانية عهد جديد،  ٓب يعد اإلنساف مشتَّتان 
اد جبسد اؼبسيح  لذلك (. 10-9: 7، رؤ12-5: 2، أع9-1: 11أنظرتك)عهد اإلربِّ

عندما اكبدر العلٌي مبلببلن األلسنة كاف لؤلمم مقٌسمان، ": نرتِّل ُب سىحر العنصرة ىذا التسبيح
الكلٌي  فلذلك مبجِّد بأصوات مٌتفقة الركح. كؼبٌا كزٌع األلسنة النارية دعا الكل إٔب ارباد كاحد

. "قدسو
اليت هتٌب ُب العنصرة تعيد اإلنساف إٔب الوحدة مع الثالوث  "النفحة القويٌة"أك  النار اإلؽبية،

القدكس، أم إٔب اإليباف اغبقيقي القوٙب، كذبعلو يسجد إللو كاحد مثٌلث األقانيم ىو خبلص 
قد رأينا النور اغبقيقي، كأخذنا الركح السماكم، ككجدنا اإليباف اغبق، فلنسجد ": اإلنساف

. "للثالوث غَت اؼبنفصل، ألنو خٌلصنا
ُب الفًتة اؼبمتدة من القيامة إٔب العنصرة يعيش اؼبسيحٌيوف كسط نور القيامة، ككأهنم على 

كربظِّر الكنيسة السجود كحٍت الركب خبلؿ . جبل ثابور وبيوف فرح التجٌلي الذم ال يوصف
 ىذه الفًتة، ألهنما يشَتاف إٔب اغبزف كالتوبة، بينما الزمن ىو زمن قيامة، حيث يشعر اإلنساف
بالكرامة السامية اليت اكتسبها دبوت السٌيد كقيامتو اجمليدة، فيبقى كاقفان كما يفعل الصٌديقوف 

: كلكننا ُب العنصرة نسمع الشٌماس يدعونا إٔب السجود ؾبٌددان (. 12: 20رؤ)أماـ عرش اهلل 
قوط كىي دعوة اؼبؤمنُت للعودة إٔب عآب الس. "أييان كأييان بإحناء الركب من الرٌب نطلب"
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كالفساد، ناقلُت إليو رسالة فرح الركح القدس، حىت يكتسب ىذا العآب ؾبٌددان اؼبعٌت الذم 
. كاف لو عند اػبلق

 
يوم األحد  - و

. يعيش اؼبسيحٌيوف القيامة كالعنصرة كٌلما اجتمعوا إلقامة سٌر الشكر، كخاصة أياـ اآلحاد
وبٌثهم أف  ، قبل"...ا الركح السماكمقد رأينا النور اغبقيقي، كأخذف": ماسبحلذلك يرتٌلوف 

. "لنخرج بسبلـ": الكاىن على الذىاب إٔب العآب كنقل الفرح كالرسالة اػببلصٌية إليو
أكقات أك  كيدلٌنا ىذا األمر على أننا، ُب الزمن الليتورجي، ال نكوف بصدد ذكريات معٌينة

. ان مشاغلو كأمور حياتو اليومٌيةوبيا بطريقة ـبتلفة، ناسيأف  ؿبٌددة ييدعى فيها اؼبسيحي إٔب
أف  كبكبلـ آخر، ليس اؼبقصود البطافان كقتيان كابتعادان عن متاعب اغبياة، فاؼبسيحي مدعو إٔب

ينَت حياتو كٌلها حبدث أف  يتابع ُب حياتو كٌلها ما وبياه ُب الزماف كاؼبكاف الليتورجيُت، كإٔب
. القيامة كالعنصرة

يعود إٔب أف  لذلك عليو. اإلنساف العائش ُب كسط العآبكلكنها ليست مسألة سهلة عند 
اؼبناخ الليتورجي كيعاكد اغبياة ُب فرح القيامة كالعنصرة، لكي ينطلق إٔب العآب بقٌوة جديدة، 

وبُت موعد ؾبيء الرٌب الثا٘ب، فيحيا اإلنساف كالعآب بأسره الليتورجيا اإلؽبية الدائمة ُب أف  إٔب
(. 22-1: 60، أش 25-22: 21أنظر رؤ)األبدم  ؾبد القيامة كالعنصرة
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الفصل التاسج والعشرون 
المناقب األرثوذكسية 

 
سّر التقوى  - أ
تربر ُب الركح، كتراءل للمبلئكة، كبيٌشر بو عند كلقد أيظهر بشران، : إف سٌر التقول عظيم"

الرسوؿ سٌر التقول يربط بولس (. 16: 3تيم 1) "الوثنيُت، كأيمن بو ُب العآب، كريفع ُب اجملد
كىو أمر غَت ميستغٌرب، ألف ذبٌسد اؼبسيح قد جلب اػببلص كاجملد للطبيعة . حبقيقة التجٌسد

فالتقول ال تشَت إٔب سعي اإلنساف (. 5-4: 4، غبل14: 4، 10-9: 4يو 1)اإلنسانية 
. بل إٔب سٌر ؿببة اهلل اؼبثلَّث األقانيم الذم وبقق اػببلص عرب ذبسد االبن

إلنساف اغبقيقية كحياتو اغبقيقية ال تنبعثاف من اؼبعطيات األرضية، بل من اهلل اؼبثلَّث طبيعة ا
كإذا أردنا البحث عن حياة اإلنساف اغبقيقية . األقانيم نفسو، ألف اإلنساف ىو صورة اهلل

، أم "الطبيعية"فاغبياة قرب اهلل ىي كحدىا اغبياة . نقًتب من اهلل كنتذكؽ حياتوأف  هبب
 كال بدٌ . "غَت الطبيعية"أٌما االبتعاد عن اهلل فهو اغبياة . كبة مع طبيعة اإلنساف اغبقيقيةاؼبتجا

، ال يشَت إٔب طبيعة "الطبيعة"نذٌكر ىنا إٔب ما يصفو البشر عادة باغبياة اؼبنسجمة مع أف 
ـ كىذا الكبل. اإلنساف اغبقيقية، بل إٔب الطبيعة الواقعة ربت سلطة اػبطيية كالفساد كاؼبوت

مبالغة، ألنو نتيجة مباشرة لكوف طبيعة اإلنساف اغبقيقية صورة للطبيعة اإلؽبية،  ةأمٌ ال يتيمن 
فشخص اؼبسيح اإللو اؼبتأنس . اإلنساف اغبقيقية صورة غبياة اهلل اؼبثلَّث األقانيم ككوف حياة

غبقيقية، ، كقد أيظهر لئلنساف بتجٌسده، صورة اهلل ا(15: 1كوؿ)ىو صورة اهلل غَت اؼبنظور 
. ككشف لو حبياتو، صورة حياة اهلل اؼبثلَّث األقانيم

ببل اختبلط كال استحالة )ُب شخص الرٌب يسوع ارٌبدت الطبيعة اإلؽبية بالطبيعة اإلنسانية 
، كٓب يعد اؼبسيح مشًتكان ُب الطبيعة اإلؽبية "اجملمع اؼبسكو٘ب الرابع"( كال انقساـ كال انفصاؿ

كعندما (. 14-1: 1يو)نسانية أييان، فصار اإللو اؼبتأنس اغبقيقي كحدىا، بل بالطبيعة اإل
كُب سٌر الشكر اإلؽبي، يصبح ( 26: 3غبل )ُب اؼبعمودية اؼبقٌدسة  "يلبس اإلنساف اؼبسيح"

-26: 26، مىت25-24: 11، 17-16: 10كو 1)جسدان كاحدان كدمان كاحدان معو 
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ستعيد الشركة كالوحدة ، كم(58-51: 6، يو20-19: 22، لو24-22: 14، مر28
فليكونوا بأصبعهم ": مع اهلل اؼبثٌلث األقانيم، فيتحٌقق اػببلص الذم من أجلو صٌلى الربٌ 

فليكونوا فينا كاحدان، ليؤمن العآب بأنك ككما أنت ٌُب أيها اآلب، كأنا فيك، كذلك : كاحدان 
: 17يو)" كما كبن كاحد اجملد الذم أكليتٍت، أكليتهم إياه، ليكونوا كاحدان . أرسلٍتأنت الذم 

أٌما . ُب اغبياة اإلؽبية، فيناؿ اػببلص االشًتاؾكىكذا يتمكن اإلنساف من  (.21-23
، أم بألوىة اؼبسيح، فلن (16: 3تيم 1)اإلنساف الذم ال يؤمن بسٌر التقول العظيم 

لَّص ييخأف  ىبلص، ألنو لو كاف االبن ـبلوقان، كما يٌدعي كهبدِّؼ اؼبيلِّلوف، ؼبا استطاع
كلكن الكتاب (. 8: 48مز أنظر)زبلِّص خليقة أخرل أف  اإلنساف، فاػبليقة ال تستطيع

، أم عٌلة صبيع (.14: 3رؤ) "بداءة خليقة اهلل"الرٌب ليس ـبلوقان بل أف  اؼبقٌدس يعلمنا
 "ففيو خيلق كل شيء فبٌا ُب السموات كفبٌا ُب األرض، ما ييرل كما ال ييرل". الكائنات

مع أنو ُب صورة اهلل، ٓب يعد مساكاتو هلل "كىو الذم (. 4-3: 1، أنظر يو16: 1كوؿ)
فتجٌسد (. 6: 2فيل) "غنيمة، بل ذبٌرد من ذاتو مٌتخذان صورة العبد، كصار على مثاؿ البشر

، كجٌدد فيو صورة اهلل اؼبثٌلث "ُب اؼبسيح"االبن، كلمة اهلل، ىو الذم أعاد كالدة اإلنساف 
. حياتو صورة غبياة اهلل نفسهااألقانيم، حىت تغدك 

اإلنساف الذم يعيش حياة ركحٌية حقيقية يربز صورة اهلل اؼبثٌلث األقانيم اليت كانت ـبفٌية ُب 
، أم الصورة اؼبتجٌددة اليت (21: 1، فيل20: 2، غبل15: 5كو 2، 8: 14رك)داخلو 

كؽبذا السبب . ػبطييةأعاد اكتشافها بفيل ارباده مع اؼبسيح، كزبتفي الصورة اليت أفسدهتا ا
كيوحدىا مع سٌر ذبٌسد اؼبسيح، كسبجيد  "سٌر عظيم"يصف بولس الرسوؿ التقول بأهنا 

اإلنساف ُب اؼبسيح اإللو اؼبتأنس الذم بصعوده دبجد رفع معو الطبيعة اإلنسانية إٔب عرش اهلل 
 40"اجملد شاركو"كأجلسها معو عن يبُت اآلب، فالرٌب قد أشرؾ اإلنساف ُب صعوده اجمليد ك

: 12، 13-12: 12، 16: 10، 53ك 40: 15كو 1أنظر)كألبسو جسده غَت الفاسد 
: 2أؼ) "ُب جسد كاحد بواسطة الصليب"متصاغبان مع اهلل  "إنسانان جديدان "، فصار (27
11-22 ،1 :18-23 .)

                                                 
سماء ويتقبل سجوداً من المالئكة ورؤساء بالحقيقة إنو ألمر عظيم وعجيب أن اسدنا يجلس في ال: "يقول القديس يوحنا الذىبي الفم 40

 (.الشبكة... )، األب الدكتور اورج عطية، منشورات البلمند"العقائد والالىوت المقارن"عن كتاب ". المالئكة والشيروبيم والسيرافيم
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حة كيطلقوف عليو بوقا "إقبيل آخر"كهبب التنٌبو إٔب ىذا األمر، ألف شبة ميلِّلُت يكرزكف بػ 
رجاء خبلصنا يستند إٔب حقيقة ذبسُّد اؼبسيح اإللو، أف  ، كلكننا نعلم"البشارة السارة" اسم

كىو اإلقبيل الذم (. 11: 5، رك19-18: 5كو 2) "اؼبصاغبة بيسوع اؼبسيح"كأب إقبيل 
، أنظر 15: 10رك)كاؼببشرين بالسبلـ ( 18: 5كو 2)" خٌداـ اؼبصاغبة"تسٌلمناه من الرسل 

: 20، أع3: 15كو 1، 13_  11: 5يو 1، 9-8: 10، رك23-18: 1كو 1أييان 
-21: 17، أنظر يو17: 2أؼ)اإلقبيل الذم بشَّر بو اؼبسيح نفسو (. 8: 1، غبل21
كمن (. 8: 1غبل)يسقط ربت لعنة الكتاب اؼبقٌدس  "بإقبيل آخر"كمن يكرز (. 23

اف منذ البدء كظبعناه ذاؾ الذم ؾ": يفهم أقواؿ الكتابأف  يستوعب ىذه اغبقيقة يستطيع
ألف اغبياة ذبٌلت فرأيناىا . كرأيناه بأعيننا كتأملناه، ذاؾ الذم ؼبستو يدانا من كلمة اغبياة

ذاؾ الذم رأيناه . كنشهد ؽبا كنبٌشركم بتلك اغبياة األبديٌة اليت كانت عند اآلب فًتاءت لنا
 إليكمنكتب . أبنو يسوع اؼبسيحكظبعناه نبشِّركم بو لتشاركونا أنتم أييان، كما شاركنا اآلب ك

(. 4-1: 1يو 1) "بذلك ليكوف فرحنا تامان 
تقوانا كسٌر اؼبناقب  السارٌة، أم إقبيل يسوع اؼبسيح الذم فيو يكمن سرٌ  ىذه ىي البشارة

كاؼبسيحي يتأٌصل ُب اغبياة الركحٌية كيصبح ذا كياف ركحي، على أساس . األرثوذكسية
. اإللو اؼبتأٌنس ية ُب سٌر اؼبسيحصمسانبتو الشخ

 
اإليمان الثابت  - ب

فقد صرنا شركاء ُب اؼبسيح، إذا كٌنا نتمٌسك إٔب اؼبنتهى باتِّكالنا الذم ": يقوؿ الرسوؿ بولس
، أم أننا سنكوف شركاء ُب اؼبسيح إذا (14: 3عب) "البدء، فبل ندعو يتزعزع كٌنا عليو ُب

خصيتنا اغبقيقٌية ككيلدنا ؾبدَّدان ُب اؼبسيح، ثبتنا إٔب النهاية ُب اإليباف الذم بو حصلنا على ش
: 10، 1: 5، 23-22: 3، أنظر رك6: 11عب) "بغَت اإليباف ال يرضى اهلل عن أحد"فػ 
كاؼبقصود ىنا ىو اإليباف القوٙب بكلمة اهلل، أم باؼبسيح الذم ىو اغبق الذم وبٌرر (. 8-9

(. 6: 14يو )يق اغبياة كيفتح أمامو طر( 17: 17يو)كيقدِّسو ( 32: 8يو)اإلنساف 
أف  يكوف كل إنساف مؤمنان، كلكن هببأف  هبب:": يقوؿ القديس كَتلٌلس اإلسكندرم

كليس اؼبقصود ىنا . يكوف إيبانان صحيحان أف  ، اإليباف كاجب، كلكنو هبب"يكوف إيبانو قويبان 
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(. 1: 1، عب17: 1، 6: 14يو)اإليباف حبقائق نظريٌة، بل اإليباف بشخص اؼبسيح ذاتو 
اإليباف الثابت، أم كلمة اهلل الذم يتجٌسد ُب "يتحدَّث القديس مكسيموس اؼبعًتؼ عن 
: كيعربِّ الرسوؿ بولس عن الفكرة نفسها ُب قولو. "داخلنا إذا جٌسدنا كصاياه ُب كامل حياتنا

، فيل 15: 5كو 2، 8: 14، رك20: 2غبل) "ما أنا أحيا بعد ذلك، بل اؼبسيح وبيا ُبٌ "
1 :21 .)

كن كيف يتجسَّد اؼبسيح اإللو اؼبتأٌنس ُب داخلنا، حىت تستعيد حياتنا صورة اهلل اؼبثلَّث كؿ
األقانيم؟ 

يظمأ، كأٌما الذم يشرب من اؼباء الذم أعطيو إياه، أف  من يشرب من ىذا اؼباء فبل بٌد لو"
-13: 4يو) "فاؼباء الذم أعطيو إياه يصَت فيو عُت ماء يتفٌجر حياة أبديٌة. فلن يظمأ أبدان 

فما ىو ىذا اؼباء؟ (. 14
اؼبقصود ىنا ليس تعليم اؼبسيح منفصبلن عن شخصو، بل اغبقيقة أف  من شك ُب ما

لذا يكتب . اؼبتجسِّدة، كلمة اهلل اؼبتجسِّد، اإليباف الثابت، أم بشخص اؼبسيح الساكن فينا
مرٌة أخرل، حىت يا أبنائي، أنتم الذين أسبٌخض هبم ": الرسوؿ بولس بأٓب إٔب أىل غبلطية

(. 19: 4) "يصٌور اؼبسيح فيهم
 

المحبة  - ج
: 14يو) "إليو كقبعل لنا عنده مقامان  إذا أحبٍت أحد، حفظ كبلمي فأحبو أيب، كقبيء"

الذم وبٌبو سيحفظ كبلمو، كأف نتيجة ىذه احملبة ىي كحدة أف  يؤكِّد الرٌب ُب كبلمو(. 23
اشًتاكو ُب حياة الثالوث القدكس، كعندىا وببو اآلب اإلنساف مع ؿببة اهلل اؼبثلَّث األقانيم ك

. ان مع اؼبسيح كهبعبلف ؽبما عنده مقاـ إليوكيأٌب 
فإذا صارت حياة اإلنساف حياة ؿببة، تغدك صورة حياة . اهلل ؿببة، كباحملبة تظهر اغبياة اإلؽبية

اهلل ". ث األقانيماهلل، فيشًتؾ مىن وبياىا ُب حياة الثالوث القدكس، كيصَت مسكنان هلل اؼبثلَّ 
فإذا كاف سٌر التقول (. 16: 4يو 1) "ؿببة، فمن ثبت ُب احملبة ثبت ُب اهلل كثبت اهلل فيو

الثالوث  كفحول اؼبناقب األرثوذكسية يتجٌسداف حبياة احملبة اليت ىي اشًتاؾ ُب حياة
. "يصبح ؿببة"أف  نعرؼ إذان كيف يستطيع اإلنسافأف  القدكس، فبل بدٌ 
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تيكتسب باإلرادة اإلنسانية أف  احملبة، ككامل اغبياة الركحٌية، ال يبكنأف  كؿ بولسيقوؿ الرس
اإلنسا٘ب كحدنبا، ألهنا موىبة من اهلل، كشبرة من شبار الركح القدس الذم وبٌل على كل  كاعبهد

(. 17: 2أع)، كيلده من جديد ركحيان (49: 24لو ) "قوة من العبل"إنساف كيلبسو 
فهو احملبة كالفرح كالسبلـ كطوؿ األناة كاللطف كدماثة األخبلؽ كاألمانة أٌما شبر الركح "

الذين ىم خاصة اؼبسيح قد أف  .كما من شريعة تنهي عن ىذه األشياء. كالوداعة كالعفاؼ
أم إهنم صيلبوا كماتوا مع (. 24–22: 5غبل ) "فيو من أىواء كشهوات اصلبوا جسدىم ـك

(. 11-4: 6رك ) "أحياء هلل ُب يسوع اؼبسيح"اؼبسيح كقاموا إٔب حياة جديدة، 
العيش ُب احملبة يتطٌلب تغٌلبان على صبيع األىواء كالرغبات اعبسديٌة، أم موتان مع اؼبسيح 

كحينيذ تصَت القلوب مسكنان للركح القدس الذم يهٌب . "ُب اؼبسيح"كقيامة إٔب حياة جديدة 
. تراؾ ُب اغبياة اإلؽبيةداخل جسد اؼبسيح فييحيي الكل كيبنحهم موىبة اإلش

، األمر الذم "إقبيل جديد"اؼبعتقد، وبصركف أعماؿ احملبة اؼبسيحٌية بالتبشَت بػ  شبٌة أناس سٌييو
كال يكتفوف بذلك، بل يقصركف أعماؽبم الصاغبة على (. 8: 1غبل)يقودىم إٔب اؽببلؾ 

ر الركح القدس كلكن احملبة ال تكوف من شبا. ، أم على من يشاطرىم معتقدىم"اإلخواف"
 "ينعم على الكفار كاألشرار"إالٌ إذا كانت صورة حملبة اهلل اؼبثلَّث األقانيم الذم ( 22: 5غبل)
الذم  "ُب اؼبسيح"، كهبذا كحده تكوف احملبة شبران للحياة (45: 5، مىت36-35: 6لو)
، 26-14: 3، يع38: 10أع) "من مكاف إٔب آخر يعمل اػبَت كيربئ اعبميع ميى"

(. 10-7: 58، أش37-25: 10، لو40-34: 25مىت
 
التوبة  - د

الوصوؿ إٔب كماؿ احملبة يستدعي انتصاران على اإلنساف القدٙب فينا، أم اإلنساف الذم سقط 
يبوت ىذا اإلنساف ُب داخلنا ليحٌل ؿبلو أف  هبب. ُب ذبربة الشيطاف كأكقف مسَتتو كبو اهلل

رط األساسي الستعادة حياة احملبة، أم اغبياة كالتوبة ىي الش. جسد اؼبسيح اإللو اؼبتأنس
يصل أف  كال يستطيع اإلنساف. اغبقيقٌية اليت تتجاكب مع طبيعة اإلنساف باعتبارىا صورة هلل

، إالٌ إذا (17: 5، مىت10: 13رك)إٔب الكماؿ، أم إٔب احملبة اليت ذبٌسد شخص اؼبسيح 
الزىو كالغركر اللذين أكقعو فيهما  ذباكز مصلحتو الشخصٌية ككل ما يرضي ذاتو كيدفعو إٔب
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يشعر بعمق أنو مهما حاكؿ التجاكب بأعمالو مع ؿببة اهلل غَت احملدكدة، أف  كهبب. الشيطاف
 يتمٌلكأف  كىذا الشعور هبب. فستبقى ؿباكالتو غَت كافية كلن ذبعلو مستحقان للمحبة اإلؽبية

ٌديسو كنيستنا الذين شعركا كىكذا فعل ؽ. كل مسيحي حىت يصَت إنساف التوبة اغبقيقية
. دائمان بعدـ مقدرهتم على استحقاؽ ؿببة اهلل، فوضعوا التوبة اؼبتواصلة أساسان غبياهتم كلها

: توضح ذلك "أقواؿ اآلباء الشيوخ"كالقصة التالية من كتاب 
يغادر العآب صار كجهو كالشمس، بينما اآلباء أف  قالوا عن األب سيسول إنو ؼبٌا أكشك"

ىا قد جاء رىط ": كبعد قليل سبتم قائبلن . "أنطونيوس ىا قد جاء األب": فقاؿ ؽبم. حولو
ٍب ازداد كجهو (. ىا قد كصل مصٌف الرسل األطهار": ٍب تألٌق كجهو أكثر فقاؿ. "األنبياء

 إ٘بىا ": فقاؿ "من ىو اؼبتحدث إليك يا أبانا؟": حدان، فسألو الشيوخأتألقان كبدا كأنو يكٌلم 
فقاؿ لو . "يبهلو٘ب قليبلن حىت أتوبأف  كة تقًتب لتحملٍت، كلكنٍت أستعطفهمأرل اؼببلئ

. "قد بدأت أ٘بفقاؿ ؽبم ُب اغبقيقة ال أظن . "لست حباجة إٔب التوبة يا أبانا": الشيوخ
كفجأة أضاء كجهو كالشمس، . فأيقن اعبميع أنو ُب قامة رفيعة جٌدان من القداسة كالكماؿ

احيركا إٌٕب إناء : الرٌب قد جاء كىو يقوؿأف  انظركا، ىا": فقاؿ أٌما ىو. فخاؼ اغباضركف
. "كللحاؿ أسلم الركح، فصار ُب اؼبكاف برؽ، كامتؤل البيت شذان عطران . "الربٌية

يشع بالنور غَت اؼبخلوؽ، أف  قديسان استحق ؿبٌياهأف  فهي تبٌُت . ُب ىذه اغبادثة تعليم عظيم
كىذا التواضع العميق الذم نلمسو ُب حياة . ة التوبة يلج بعد حيآبكمع ذلك يعتقد أنو 

 1، 15-10: 33أنظر حز)القٌديسُت ىو، ُب عرؼ آباء كنيستنا بداية اغبياة الركحٌية 
(. 12-8: 3، 12: 2، فيل12: 10كو

 
تواضج القلب والمحبة اإللهية الغامرة  - ه

اط آخر، يكوف قد انفصل أم نشأك  حفظو الوصاياأك  يتربَّر بأعمالو الصاغبةأف  من يطلب
. ، 4: 5، غبل20: 3رك)يرجو اػببلص أف  عن اؼبسيح كسقط من النعمة، كلن يستطيع

ف إ كقد قاؿ اؼبسيح. أٌما الذم يعًتؼ خبطاياه كيتطٌلع إٔب اؼبسيح بثقة مطلقة فيخلص(. اْب.
 كيعتمدكف سيدخلوف ملكوت اهلل قبل الذين يثقوف كثَتان بربٌىم الذاٌب "العٌشارين كالزكا٘ب"

( اؼبرأة الزانية)إف خطاياىا الكثَتة "ك(. 14-9: 18، 50-36: 7، لو31: 21مىت)عليو 
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فاحملبة ىي األساس ألهنا ربٌوؿ اغبب (. 47: 7لو) 41"مغفورة ؽبا، ألهنا أحبت كثَتان 
. اعبسدم األنا٘ب إٔب عشق إؽبي

: سكىذا ما تعرٌب عنو كنيستنا ُب طركبارية الثبلثاء العظيم اؼبقدٌ 
فاقبل ينابيع . كوبي، لقد حصل ٕب شغف الفجور كعشق اػبطيية ليبلن قاسبان فاقد اليياء"

... فأقٌبل قدميك الطاىرتُت كأنشفهما جبدائل شعرم... كانعطف لزفرات قليب... دموعي
. "...فمن يفحص كثرة خطايام، كمن يستقصي عمق أحكامك، يا ـبلِّصي اؼبنقذ نفسي

تج عن تواضع قلبو، بسبب إدراكو الدائم بأنو على شفَت اؽباكية، كعن إف ربٌوؿ اإلنساف النا
كتنقل ىذه اغبقيقة . شعوره دبحبة اهلل لغامرة، ىو مبدأ أساسي ُب اؼبفهـو األرثوذكسي

كتؤٌكدىا طركباريات القانوف الكبَت الذم يتلى ُب صبلة النـو الكربل ُب األسبوع من الصـو 
(: يطشيقرندراكس األأقانوف )الكبَت 

إليك كحدؾ أخطأت يا ـبلِّصي، فاقبل دموعي : لقد أخطأت، ككالزانية أصرخ إليك"
. "كالطيب

. "فليس منذ آدـ من أخطأ إليك مثلي. أيها اؼبخلِّص اغفر ٕب: إليك أصرخ كالعٌشار"
. "فأنت أيها اإللو اؼبخلِّص، أعطٍت ىذا كٌلو. ة كال خشوعبليس لدٌم دموع كال تو"

فلو كقعوا ُب صبيع اآلبار، . ليتشٌجع الناس اؼبتواضعُت": يوحنا السٌلميكيقوؿ القديس 
عليهم صبيع األمراض، فإهنم بعد الربء كالشفاء سيغدكف  كتزحلقوا ُب صبيع الفخاخ كاستولت

كسيعلموف صفة اؼبرض كىبلصوف بتجربتهم . للجميع أطباء كمعٌلمُت كمصابيح كحكامان 
. "أكليك اؼبهدَّدين بالسقوط

رأيت نفوسان دنسة قد استحوذ عليها عشق جسدم ال : كؿ القديس نفسو ُب مكاف آخركيق
يرتوم، لكنها استفادت من ذبربة العشق ىذه، فحٌولتو إٔب الرٌب، كجعلت ؿببتو اليت ال 

                                                 
صريح العبارة لزانية محترفة فالقصة التي أمامنا ب... : ىذه الحادثةعن  "شرح إنجيل القديس لوقا"كتاب يقول األب متى المسكين في  41

دينة ألنها ضيَّعت عمرىا في اللهو الحرام، امرأة فاارة معروفة في المدينة، يعرفها الفرِّيسي وقد تعرَّف عليها من أول وىلة، فهي َعَلٌم في الم
مذت بالنية وأكملت توبتها عند إذن فهي تتل. تابت وال نعرف ظروف توبتها ولكنها كانت تعرف المسيح وتابعت حركاتو. كانت امرأة الكل

وىكذا نيحت سيرتها بالبهجة بعد حزن مقيم وفرَّحت قلب اهلل والمسيح . قدميو وقدَّمت إيمانها مج طيبها فاشتمَّو المسيح واميج الحاضرين
. معو الخالص بكلمةلقد تزاملت مج اللص اليمين ونالت . ونالت وسام االستحقاق للخالص من الطبقة الممتازة ألنو ُغفر لها كثيرٌ 

« الموازين، والمسيح ىو ىو وقولو قائم كما ىو ذا غفران، والمحبة ىي التي قلبت انظروا يا إخوة فليس أكثر من ىذا خطية وليس أكثر من ه
خالص والساعة ساعة  فاليوم يوم. فبيعوا حياتكم واشتروا محبة، وال تسوِّفوا العمر باطالً (. 21:14يو )»والذي يحبني يحبُّو أبي وأنا أحّبو 

 (الشبكة.. ).مقبولة



الشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية األرثوذكسية  زاد 
 http://www.orthodoxonline.org  األب أنطونيوس آليفيزوبولوس

 

 236صفحة  2010 -عيد العنصرة  -أونالين أرثوذكس 
 

لذلك ٓب يقل الرٌب لتلك الزانية اغبكيمة إهنا قد خافت، بل إهنا قد أحبت . تنيب مركزان ؽبا
. "تصٌد بالعشق اإلؽبي حٌبها عبسدمأف  بسهولة تامةكثَتان، فاستطاعت 

إف من يشعر خبطاياه ": نفهم ؼباذا يقوؿ القديس اسحق السريا٘بأف  كىنا بالذات نستطيع
ىذه األقواؿ تيعطي أمبلن كثقة لكل نفس خاطية، أف  كاغبقيقة "أعظم فبن يقيم اؼبوتى

أهنض كأطوؼ ُب اؼبدينة، ُب ": كتشٌجعها على ىجر اػبطيية كاالمتبلء بالعشق اإلؽبي
صادفٍت اغبرٌاس . دتوجفما ك لتمستواإ٘ب . الشوارع كالساحات، ألتمس من رببو نفسي

أرأيتم من رببو نفسي؟ فلما ذباكزهتم قليبلن كجدت من رببو نفسي . الطائفوف ُب اؼبدينة
 :3نشاد نشيد األ) "فأمسكتو، كلست أطلقو حىت أيدخلو بيت أمي كخدر من حبلت يب

2-4 .)
 
( مسيحياً )كيف يصير اإلنسان  - و

الكنيسة : يكتمل العشق اإلؽبي، أم ارباد اإلنساف باإللو اؼبتأٌنس، داخل جسد اؼبسيح نفسو
فحلوؿ الركح القدس أثناء القداس اإلؽبي وبٌوؿ اػببز (. 24-18: 1، كوؿ22: 1أؼ)

أكبلن كمشربان عبماعة كاػبمر إٔب جسد اؼبسيح كدمو، فيصَت جسد اإللو اؼبتأٌنس كدمو ـ
. اؼبؤمنُت، فيتجاكزكف كوهنم صباعة بشرية كيؤٌلفوف كنيسة

كيوٌحدىا داخليان الركح ( هبمعها)إنسانٌية -الكنيسة ليست مؤٌسسة بشريٌة بل مؤٌسسة إؽبٌية
، كيغدك مع صبيع "ان مسيح"القدس على حٌد تعبَت إحدل الًتانيم الكنسٌية، فيصَت كل إنساف 

: 12كو1، 28: 2غبل)، ألهنم يؤٌلفوف صبيعان جسد اؼبسيح اإللو اؼبتأٌنس "كاحدان "إخوتو 
مطلبان مشًتكان، أك   ليس ىدفان عامان ينكبالتإب فإف ؿبور كحدة اؼبسيحيٌ (. 11: 3، كوؿ13

كىكذا يصل . بل اهلل اؼبثلَّث األقانيم نفسو، الذم تشكِّل صورتو طبيعة اإلنساف اغبقيقٌية
اهلل  أبناءكهبتمع مشل . وبٌقق خبلصو الذم من أجلو سفك اؼبسيح دمواإلنساف إٔب ىدفو، ك

كهبدكف اؼبعٌت اغبقيقي غبياهتم، ( 52: 11يو) "كاحدان "الذين تشٌتتوا بعد السقوط كيصَتكف 
فنحن جسد كاحد ألنو ليس ىناؾ إالٌ ": أالٌ كىو اشًتاؾ اإلنساف ُب حياة الثالوث القدكس

: 10كو 1) "سد كاحد ألننا نشًتؾ ُب ىذا اػببز الواحدخبز كاحد، ككبن على كثرتنا ج
17 .)
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إف التقول، أم سٌر اػببلص كاػبلقٌية األرثوذكسية، ليست موضوعان ذاتيان، بل ىي عمل 
ليتورجي يتناسب مع مدل اشًتاؾ اؼبؤمن شخصٌيان جبسد اؼبسيح، كانيمامو العيوٌم 

اإلشًتاؾ حبياة أف  كىي: اغبقيقةكخبلصنا يعتمد على ىذه . الوجدا٘ب إٔب جسد الكنيسة
. اؼبسيح ىو الذم هبعل اإلنساف يستعيد شركتو ُب حياة اهلل اؼبثلَّث األقانيم

 
الصراع ضد الشيطان  - ز

اػبلقٌية األرثوذكسية خلقٌية ليتورجٌية، كأهنا ترتكز على اإلشًتاؾ ُب جسد أف  عندما نؤكِّد
ليكافح "ؿ دخوؿ اإلنساف إٔب حلبة ركحٌية انكماشان، بأك  اؼبسيح، ال نعٍت حالة سلبٌية

 "أصحاب الرئاسة كالسلطاف ككالة ىذا العآب، عآب الظلمات كاألركاح اػببيثة ُب اعبو
(. 12: 6أؼ)

كاألسد الزائر يركد ُب "، (44: 8يو) "كذاب كأبو الكذب"ك "مهلك الناس"الشيطاف ىو 
. ىا اؼبسيحي غبظة كاحدةكىذه أمور هبب أالٌ ينسا(. 8: 5بط 1( )طلب فريسة لو

: يبقى على الدكاـ ساىران كيقظان أف  فالعنصر الشيطا٘ب عنصر حقيقي، كاؼبؤمن مدعو إٔب
 "تسٌلحوا بسبلح اهلل. تقٌوكا ُب الرٌب كُب قدرتو العزيزة"، (7: 5بط 1) "!تيقظوا! اسهركا"
العآب يعانوف  إخوتكم اؼبنتشرين ُبأف  كونوا راسخُت ُب اإليباف، كاعلموا"، (10: 6أؼ)

أيها اإلخوة، فليكن شغلكم الشاغل كل ما ىو حق كشريف :، (9: 5بط1) :اآلالـ نفسها
كاعلموا دبا تعلمتموه . كعادؿ كخالص كمستحٌب كطٌيب الذكر كما كاف فييلة كأىبلن للمدح

(. 9–8: 4فيل) :مٍت كأخذسبوه عٌٍت كظبعتموه مٌٍت كعاينتموه ٌُب، كإلو السبلـ يكوف معكم
كلذا فإف . ستخدـ الشيطاف حواسنا كوباكؿ إيقاظ أىوائنا حىت يلج إٔب داخلنا كيسود علينام

كحياة . ٌٕب على اهلل كخيوعو لوؾيبعد اػبصم باعتماده اؿأف  كل مسيحي مدعو إٔب
تو اػباصة كالعمل حبسب مشيية اهلل، سك تقود اؼبسيحي إٔب نكراف مشيئالتواضع كالتوبة كالن

من أىلك نفسو من أجلي ": كقد قاؿ الرٌب بوضوح. "ُب اؼبسيح"كاغبياة  كإٔب إماتة ذاتو
(. 25: 12، يو33: 17، 24: 9، لو35: 8، مر39: 10، 25: 16مىت ) "هبدىا

 
النسك  - ح
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رج إالٌ بالصبلة كالصـو" هبذه األقواؿ رسم (. 29: 9، مر21: 17مىت) "ىذا اعبنس ال ىبي
. ُب مواجهة الشيطاف، ككضع أسس اغبياة النسكٌية االنتصارلنا الرٌب يسوع الطريق إٔب 

كىذه ىي ذبربة . لقد عصى اإلنساف اهلل، فنقل ؿبور حياتو من اإللو اؼبثلَّث األقانيم إٔب ذاتو
أٌما النسك (. 7-1: 3تك)يٌة اليت انقاد إليها اإلنساف فأسقطتو ربت سيادة الشيطاف اّب

 هبعل ذاتو ؿبوران غبياتو كال يعمل كفقان فاؼبسيحي األرثوذكسي ال. فهو عكس ذلك سبامان 
يتجاكز مصاغبو الشخصية، كيستسلم للمسيح استسبلمان أف  ؼبشييتو اػباصة، بل يسعى إٔب

داخل الكنيسة حىت  "مسيحان "يصَت أف  فهو مدعو إٔب. كلٌيان، جبسده كنفسو كبغَت شركط
ء اؼبسيح، كىا كبن اآلف لقد أصبحنا أعيا": وبقق أقواؿ القديس ظبعاف البلىوٌب اغبديث

أنا الشقي أحٌرؾ يدم، كاؼبسيح . أنا الكٌلي الشقاء يد اؼبسيح كرجل اؼبسيح. أعياء اؼبسيح
. "األلوىة ال تنقسمأف  فأفهم. ُب يدم كلها

اؼبطلق للجسد  باالحًتاـسبؤل قلب القديس ظبعاف باإلعجاب، بل  مسيحان  صَتكرة اإلنساف
: لذلك ىباطب السٌيد. كي يغدك مستحقان ىذا الشرؼ العظيماإلنسا٘ب كربثٌو على اليقظة ؿ

أشعر أماـ ! فمن أم جنس أصبحت؟ يا للعجب. لقد صرت مندىشان كأنا أفكر ُب نفسي"
كال أعرؼ ماذا أفعل، إذ صرت خجبلن . نفسي بوقار كاحًتاـ كخوؼ، كما أشعر أمامك

ىي أعياؤؾ؟ كبأيٌة أعماؿ كأيٌة فأين أجلس؟ كفٌبن أقًتب؟ كأين أضع األعياء اليت . كٌلييتب
 ."أفعاؿ أستخدـ ىذه األعياء اإلؽبية الرىيبة؟
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