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 قصة هذا الكتاب
 

هذا الكتاب ثمرة محاضرات كثيرة ألقيتها على طلبة الكلية اإلكليريكية، منذ حوالي عشر سنوات،               
 ...ألرد بها على فكر وصل إليهم عن األرواح والحياة بعد الموت

 .في مجلة الكرازة وجريدة وطنيونشرت بعض هذه المحاضرات  
مـع تحفظنـا    . األرواح، هو موضوع ُمتشعِّب جداً    ) علماء(وما يقوله فيها    ) األرواح(وموضوع   

 .األرواح) علماء(على عبارة 
 !فإلى أي حد تكون األرواح علماً، يكتب عنه العلماء؟ 
 إنمـا يهمنـا    . فهذا شأنهم على أن ما يهمنا ليس ما يقوله المنشغلون باألرواح في نواحي علمهم،              

!! في هذا الكتاب بالذات، هو تدخلهم في تفسير الكتاب المقدس بطريقة يظنون أنها تؤيـد مـا يدَّعونـه                  
وأيضاً ما يزعمون به تحضير ألرواح ُرسل وأنبياء وزعمهم أنَّ هؤالء الرُُّسل قالوا تصـريحات ضـد                 

 !!المسيحية
مـن جهـة   : بحتة تعرض لها بعض رجال الـدين كذلك طرقنا في هذا البحث موضوعات دينية         

وذكرنا في ذلـك تعلـيم الكتـاب        . وإمكانية التوبة بعد الموت   !! صالة اليوم الثالث، والرحلة األربعينية    
 .المقدس، وعقيدة الكنيسة السليمة الرأي

وهناك موضوعات أخرى حول األرواح قمنا بتدريسها، ولكننا لم ننشرها في الكتـاب، ألسـباب            
 ..اهاراعين

  
 2006 مارس

 البابا شنوده الثالث                                                                                    
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 األرواح
]1[الدين وُعلماء األرواح

 

 
 هذا الموضوع طويل وُمتشعِّب، وسوف يجرنا إلى موضوعات أخرى كثيرة، سـنحاول أن             

من أفكـار،    األرواح) علماء(ونناقش كل ما يطرحه     . نشرحها معتمدين على تعليم الكتاب المقدس     
 لكي توضع أمامك صورة   . وكل ما يستخدمونه بطريقة خاطئة من آيات الكتاب المقدس وقصصه         

دة، وما يوجد بين أفكار علمائه وتعليم الرب فـي العهـد            تعدِّواضحة عن علم األرواح بفروعه المُ     
 ...ديم وفي اإلنجيل، وما تسلَّمناه من الكنيسة المقدسة في عقائدها الق

وال يطغى علم األرواح علـى      . وليأخذ اإلنجيل وضعه، وال يتجاوز علماء الروح وضعهم        
 .علمي الالهوت وتفسير الكتاب

 :حدود معرفتنا 
ذي يعـرف   اهللا وحده هو ال   . فنحن ال نعرف كل شيء    .  نطاق معرفتنا محدود   ـ  كبشر   ـإننا   

اآلن أعـرف بعـض     : " نحن، فكما يشهد رسول عظيم مثل بولس الرسول فيقـول          اأمَّ. كل شيء 
 !!فإن كان هو هكذا، فكم بالحري نحن. )12: 13 كو 1(" المعرفة
 .معلوماتنا عنها قليلة) الروح(وبالذات  
مـل  مـا أج  .. هناك أمور كثيرة خاصة بالروح، كم نكون صادقين إن قلنا عنها ال نعرف               

طوباك يا أنبا يوسف، ألنك عرفت الطريـق إلـى           ":قول القديس أنطونيوس الكبير لألنبا يوسف     
 "...ال أعرف: كلمة

أمَّا َمن يدَّعي المعرفـة     ". ال أعرف "اإلنسان المتواضع يستطيع أن يقول عن بعض األمور          
 .)3: 12رو (" أن ال يرتئي فوق ما ينبغي"بكل شيء، فهذا ينصحه الرسول 

وخير لنا أن نقف منها في موقف       . ك موضوعات كثيرة لم يتعرَّض لها الكتاب المقدس       هنا 
 .الصمت
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النقطة التالية التي أريد أن أقولها هى أنه ينبغي أن تكون معلوماتنا عن األرواح مرجعهـا                 
 هو الكتاب المقدس والتفسير السليم للكتاب، كذلك ما أخذناه من اآلباء القديسـين األول، معتمـدين        

 . أيضاً على التسليم الرسولي
نالحظ أيضاً أن علم األرواح قد انتشر منـذ عشـرات السـنوات، شـمل العديـد مـن                    

والبعض قرأوا عنه واقتنعوا، واعتنقوا ما قرأوه، وصاروا ينشرون ذلك بـدورهم            . الموضوعات
 .بين الناس

وهنـاك  . الجامعـات تدرِّسه بعض   ) علم األرواح (ومع ذلك يقولون إن هناك علماً ُيسمَّى         
 ..لم لهم كتب ومؤلفات في هذا الِع) علماء(

 ...ونحن ال مانع عندنا من أن يجتهد هؤالء في بحوثهم  
                             

مع الدين، أو محاوالتهم تفسيرهم     ) العلماء(ولكن ما يهمنا في هذا المجال تعارض هؤالء          
 !!آيات الكتاب بطريقة توافق أخطاءهم

إن كان علماء األرواح ال يريدون أن يتدخل رجال الدين في علمهم، فالمطلوب منهم أيضاً                
ينطبق هذا الكالم على علماء الدين في مصر وفـي          . أن ال يتداخلوا في تفسير الدين حسب هواهم       

 .وكلهم يسيرون في موكب واحد، ويستعملون أدلة متكررة فيما بينهم. الخارج أيضاً
يَّ فرصة أثناء أسفاري في الخارج أن أجمع كتباً كثيرة مما كتبها علماء الروح وقد كانت لد 

وأستطيع أن أقول أن غالبية آيـات الكتـاب التـي           ". عودة التجسد "هناك، وبخاصة في موضوع     
وهى نفس اآليات التـي     . يستخدمونها، هى نفس اآليات التي يستخدمها علماء األرواح في مصر         

وسنحاول بنعمة اهللا أن نعـرض لكـل ذلـك          . الذين يؤمنون بنفس األفكار    يستخدمها رجال الدين  
 .ونناقشه سوياً، ونرد عليه

 :موضوعات كثيرة 
 .Pre - existenc للروح في جسدها الحالي الوجود السابق يتحدث علماء الروح عن  
ى وُيسـمَّ .  كانت في جسد آخر قبل أن تسكن في هذا الجسد          ـ  حسبما يعتقدون    ـ  فالروح    

 .Re incarnation )عودة التجسد(هذا عندهم 
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عودة (د عقيدة عند علماء الروح شرحها الدكتور عبد العزيز جادو في كتابه             وعودة التجسُّ  
 ).اإلنسان روح ال جسد(كما شرحها الدكتور رؤوف عبيد في كتابه ) التجسد
فتعـيش  .  طويلـة  وفي اعتقادهم قد يتكرَّر هذا التجسد مرات عديدة، على مدى أزمنـة             

وتُسـمَّى هـذه   . الروح أكثر من حياة، كل مرة في جسد غير سابقه، وِباسم آخر وحيـاة أخـرى      
 .الحيوات المتتابعة

، ليسـتدرجوا ذاكـرة     )حسبما قالوا  (التنويم المغناطيسي  وفي إحدى المرات استخدموا       
 فـي كتـاب الـدكتور      كما شُِرَح ذلـك     ..! إنسان لتغوص في ماضيها، حتى في ما قبل الميالد          

 .عبد العزيز جادو عن قصة مسز مورفي
                       

الـذي يمكـن أن يخـرج مـن         لإلنسان، الجسد األثيري لم الروح يتحدثون عن      عِ  وفي  
وقـد َوَرَد هـذا فـي كتـاب     !! أي أن اإلنسان يتحدَّث إلى جزء من نفسه ! اإلنسان، ويتحدَّث إليه  

 .ور علي عبد الجليل راضيللدكت) المسيح قادم(
 بحيث يطرح اإلنسان روحه على شـخص آخـر،          الطرح الروحي  يتحدَّثون أيضاً عن      

 .وقد َوَرَد هذا في الكتاب السابق الُمشار إليه!! فيصبح شكله تماماً
 وهذا األمر ال يأخذ شكالً عقليـاً       . تحضير األرواح الروح يتكلَّمون أيضاً عن     ) علماء( و  

 !لهم  إنما هو عبارة عن جلسات لهم يشرحون نتائجها في كتبهم، واألرواح التي ظهرتأو نظرياً،
                       

 . صالـتقمُّ وبعض الهنود وبالد الشرق األقصى لهم عقائد أخرى في الـروح، منهـا                
 لهنـود  لذلك كان بعض ا   . في حيوان أو في طير أو حتى في حشرة        فيمكن للروح مثالً أن تتقمَّص      

 !ال يأكلون لحم أي حيوان، ليس زهداً، وإنما لئال تكون روح بشرية قد تقمصته
 أي أن التجسد التالي يكـون إمَّـا         ).أي الجزاء (عقيدة الكرما   ولهم في ذلك عقائد منها        

 !عقوبة على حياة سابقة خاطئة، أو مكافأة لحياة سابقة بارة
أي أنَّ الروح تجول من جسد إلى آخـر،         .  الروح تجوال: وللهنود في ذلك عقيدة تُسمَّى      

  عليهـا اإلنسـان     وال يحصل . النرفاناوهذه الحالة السامية يسمونها     . حتى تندمج في المأل األعلى    
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 الفاضلة فتؤدِّي بتجوال الروح إلى تقمص أفضل في حياة          أمَّا األعمال . إالَّ بالنُّسك الشديد والصوم   
 .أفضل

وحـدة   المأل األعلى أو في الذات اإللهية، يدخل بالشك في عقيدة            والشك أنَّ الفناء في     
 .، حيث تؤول كل الكائنات إلى اإلندماج في هذه الذات اإللهية الواحدة، ويفنى ما عداهاالوجود

                       

 فـي   ، تهبط من عند اهللا لتتحد بـالجنين،       الروح مخلوقة بعض علماء الروح يرون أن        
!! األول من عمره، أو بعد األربعين، أو عندما يأخذ تركيبه اإلنساني في الشهر الرابع مثالً              الشهر  

 . في الشهر األول أو الثاني من الحملاإلجهاضوهؤالء يبيحون 
 أفالطـون  إلى الجسد أثناء الحمل، مأخوذ أوالً من الفيلسـوف            وموضوع نزول الروح    
Plato    موجودة أوالً في عالم المثل، ثم هبطت إلى األجسـاد   ، الذي كا ن يرى أن األرواح كانت 

 .ألسباب ُمعيَّنة
. New Platonismاألفالطونية الحديثة  ثم جاء بعد ذلك أفلوطين الذي أسس مدرسة  

وله في األرواح أخطاء ليس اآلن مجال       . أوريجانوسوقد أخذ عن هؤالء     . ولها آراء في األرواح   
ذلك القديس جيروم في رسالته إلى ديمتريوس، وقـال إنـه تـأثر             ذكرها بالتفصيل وقد انتقده في      

 .باألفالطونية
                       

 عن األرواح، حتى أن ُمعتنقي بعضـها كـانوا          الديانات البدائية  هناك أفكار أخرى في       
 .يعبدون األرواح، ويعبدون األجداد

 في العالم اآلخر، بل يمكن بعـد        تتوب بعد الموت   وهناك َمن يرون أن الروح يمكن أن          
وقد تحدَّث عن هذا بالتفصيل     . الموت أيضاً أن تؤمن األرواح التي لم تكن مؤمنة وهى في الجسد           

 ).رؤى سماوية( وترجم كتابه إلى العربية " هوسندر سنخ "هندي مشهور اسمه 
و أربعـين    ثالثة أيـام، أ    الروح بعد الموت تحوم حول أمكنة سكناها      والبعض يعتقد أن      

 .يوماً، أو تتجوَّل في أماكن نشاطها
 . والبعض يرون أن هناك أرواحاً متطفلة على المجال الروحي 
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  وكذلك يرون أن هناك أرواحاً متمردة أو متلكئة أو خاطئة، ال تخرج من الجسد بسهولة،                
 ..!! طاردة لتخرجها قوة دافعة أو قوةأو ال تشاء أن تذهب إلى مستقرها األبدي بسهولة، وتحتاج إلى

 :وصول الفكر إلى اليهود 
األفكار األفالطونية وصلت إلى المنطقة أثناء حكم اليونان وترجمة كثير مـن الفلسـفات،               

وكثير من أفكار الهنـود وعقائـدهم       . وازدحام مكتبة اإلسكندرية بها، وانتقالها إلى البالد اليهودية       
عقائد تناسخ األرواح، وعودة التجسد منتشرة في       وأصبحت  . انتقلت عن طريق الرحالت والتجارة    

 :وسوف نضرب بعض أمثلة عن هذا األمر منها. ذلك الوقت
  تكـون؟   إذن َمـن  : " لما ظهر يوحنا المعمدان وأقّر أنه ليس المسيح، قال لـه اليهـود              

ـ       . أنبي أنت؟ فأجاب ال   . لست أنا : فقال؟  إيليا أنت    "أرسـلونا ين  ذفقالوا له َمن أنت لنعطي جواباً لل

 . )22 ـ 20: 1يو (
َمن يقول الناس إني أنـا      : "كذلك بالنسبة إلى السيد المسيح نفسه، لمَّا سأل التالميذ قائالً           

يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحـد مـن           ) يقولون(قوم  : اوفقالابن اإلنسان؟   
 .)14، 13: 16مت(" األنبياء
 :احمشكلتنا مع علماء األرو 
فليبحث علماء األرواح كما يشاءون، وليعتقد أصحاب األديان البدائيـة وأديـان الشـرق               

 ...ولكن . ما يعتقدونباألقصى حس
 حسب هواهم إلثبات معتقدهم     سدآيات الكتاب المق   رواحنحن ال نقبل أن يفسِّر علماء األ       

 .في عودة التجسد مثالً
ن العهد الجديد يثبتون بها حياة سـابقة لـبعض          مثلما استخدموا قصصاً من العهد القديم وم       

ومثلما فسَّروا آيات الكتاب تفسيراً خاطئـاً،       . شخصيات الكتاب المقدس، وعودة تجسد لبعض منهم      
 .مما سنشرحه فيما بعد

 .والعجيب أن بعض علماء الكتاب تركوا تأثيراً لهم على بعض قادة المسيحية وآبائها 
ـ         مثلما تأثر بهم أوريجانوس أش      ديراً للكليـة   هر علماء الالهوت في عصره، الذي كـان ُم

 الالهوتية في اإلسكندرية بل كان أشهر مديريها وأساتذتها في القرون األولى للمسيحية
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 أسئلة ُتثار حول األرواح
 

 أكثر األسئلة التي نحتاج في هذا الكتاب أن نناقشها من الناحية الدينية، والتـي يثيرهـا                 ما 
 :ونذكر من بينها.  بعلم األرواحغلونت األرواح أو المشالمنشغلون بعالم

   ؟ هل الروح مخلوقة، أم مولودة في الجنينـ1 
 هل األرواح بعد الموت تجول حول األماكن التي كانت تحبها، إلى أن يأتي األب الكاهن     ـ2 

 فيصرفها في اليوم الثالث؟
اردة، وأرواح أخـرى خائفـة     هل هناك أرواح متلكئة أو متمردة تحتاج إلى صلوات ط          ـ 3 

 ! تحتاج إلى صلوات مشجعة تساعدها على الخروج؟
 هل األرواح يمكن بعد خروجها من الجسد، أن تتجسد في أشباح وتزعج الناس، وتفعل               ـ 4 

 ذلك في الظالم؟
لذلك يوقدون نوراً في مكـان مـوت        .  النور يشتت األرواح، فال تستطيع أن تتجسد        هل ـ5 

  حتى تتشتت الروح؟اإلنسان، ولو شمعة
  هل أرواح األبرار تقضي رحلة أربعينية، قبل صعودها إلى الفردوس؟ـ6 
 هل أرواح األشرار تهبط مع األرواح الشيطانية، وتصير من جند الشيطان، ثم تصـعد               ـ 7 

 ذ خطط الشيطان؟فمن األرض لتن
بعها، ويمكن أن    هل يمكن أن الروح الشريرة تكمل شهواتها بعد الموت، ألن أعمالها تت            ـ 8 

 تتزوج بعض األحياء وتزني معه؟
 هل يمكن للروح الشريرة أن تدخل في إسنان أو حيوان، وتصرعه كما تفعل الشياطين؟               ـ 9 

 وهل قصة حلول الشياطين في الخنازير تثبت ذلك؟
ما تفعله الشياطين   : فكلها أرواح .  هل ال يوجد فرق بين روح اإلنسان وروح الشيطان         ـ 10 

 تفعله أرواح البشر األشرار؟يمكن أن 
 . هل هناك أرواح تدخل متطفلة على المجال الروحيـ11 
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يمكن لإلنسان أن يتوب بعد الموت؟ أو يؤمن بعد الموت؟ نتيجة لكرازة من الرسل      هل   ـ12 
 واألنبياء أو عمل هداية يقوم به الرعاة في العالم اآلخر؟

 ثناء النوم؟ ومـا يحـدث للقـط يحـدث          أن أرواح التوائم تدخل في قطط أ      يمكن   هل   ـ 13 
 !إلى أن يستيقظ... للتوأم 
 كن حالياً تحضير أرواح سواء بـارة       ما رأي المسيحية في تحضير األرواح؟ وهل يم        ـ 14 

 أو شريرة؟
 هل يمكن عن طريق التنويم المغناطيسي أن تكشف الروح عن حياتها السابقة مهمـا               ـ 15 

 كان طول الزمن؟
 ة في عودة التجسد، والحيوات الكثيرة المتتابعة؟ ما رأي المسيحيـ16 
 هل يمكن بالتنويم المغناطيسي وبتحضير األرواح أن يتذكر إنسان حيوات كثيرة سابقة             ـ 17 

 ربما ترجع إلى عشرين قرناً من الزمان؟
 ما هو الطرح الروحي؟ وهل يمكن إلنسان حّي أن يطرح روحه على شـكل آخـر،                 ـ 18 

 .فيصير مثله تماماً
 هل يمكن إلنسان أن يمر بيده على وجه آخر، فتخرج منه مادة اإلكتوبالزم، وتحـول                ـ 19 

 وجه الشخص اآلخر إلى نفس مالمح َمن يمر عليه بيده؟
  ماذا عن تناسخ األرواح، وتقمُّص األرواح؟ وتجوال الروح؟ـ20 
  ما هى الكرما، والنرفانا في اعتقاد الهنود؟ ـ21 
 د أثيري، يمكن أن يخرج منه وُيكلِّمه؟ وما هو كنه هـذا الجسـد   هل كل إنسان له جس  ـ22 
 األثيري؟
  هل توجد في األفالك أرواح تعيش فيها بعد الموت؟ـ23 
 هل األحالم هى تجوال للروح أثناء الليل، حيث تترك الجسد وتهـيم فـي مواضـع                 ـ 24 
 متعددة؟
تتحـرك كيفمـا تشـاء،       بعد الموت، يمكن للروح أن تخرج من مكان انتظارها و           هل ـ 25 

 بالجوالن في األرض والتمشي فيها؟
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 هل الروح يمكن أن تخرج من منافذ الجسد؟ فإن دهنت هذه المنافذ بالميرون، يكون قد                ـ26 
 أحكم غلقها؟

 ما هى طبيعة الروح؟ هل هى مادة لطيفة ليست في كثافة الجسد؟ يلمع منهـا شـيء                  ـ 27 
 حنة كهربائية؟خارج الجسد، كهالة حول الرأس؟ هل هى ش

 ما هو الجان؟ أي نوع من األرواح هو؟ ـ28 
 ما هو القرين، هل تؤمن المسيحية بقرين للروح؟ ـ29 
.  علماء األرواح يستخدمون آيات من الكتاب المقدس، إلثبات عقيدتهم في عودة التجسد            ـ30 

 ما هى هذه اآليات؟ وما صحة تفسيرها؟
 لتهم المبكرة هـم دليـل علـى عـودة التجسـد،             هل األطفال النابغون منذ سني طفو      ـ 31 

باعتبار أن روحاً نابغة ألحد الموتى قد عادت إلى التجسد في هذا الطفل بكل ما لها مـن نبـوغ                    
 ومواهب؟

  دليل على أن أرواح رجال قد عادت إلى التجسد فيهن؟ وهل النساء المسترجالتـ32 
عـين دور   ) عرافة( تحضير ساحرة    عن) سفر صموئيل األول  ( ما حقيقة ما َوَرَد في       ـ 33 

 لروح صموئيل النبي؟
 هل إيليا النبي كانت له عودة تجسد في القديس يوحنا المعمدان؟ وما تفسـير مـا َوَرَد           ـ34 

 ؟)17: 1لو (عن ذلك في 
  ما مدى حرية الروح بعد الموت، في الحركة والعمل؟ـ35 

                       

رواح وعلماء األرواح، سنتناول بمشـيئة اهللا كـل هـذه األسـئلة             في مقاالتنا عن عالم األ     
والموضوعات، ونرد عليها من نصوص الكتاب المقدس، ومن الفكر الالهوتي لكنيستنا، على قدر             

 ...ما نستطيع 
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 األرواح
]2[الدين وُعلماء األرواح

 

ولكنهم لألسـف   . لدينعلماء األرواح عاشوا في دائرتهم فقط، ولم يتدخَّلوا في شئون ا          ليت   
 .يتعرَّضون للدين بطريقة غير مقبولة إطالقاً

 .للدكتور علي عبد الجليل راضي) المسيح قادم(ونضرب لذلك مثالً بكتاب  
 ذكـر أنـه أمكـن استحضـار روح         ). أرواح الحواريين تتكلَّم  ( ففي هذا الكتاب في باب        

 صـوات مباشـرة باللغـة البرتغاليـة،        القديس بولس، وأنه اذيعت لهمـا أ      القديس يوحنا، وروح    
 ).197ص !! (من محطات إذاعة برتغالية

، وأنه ساعده فيه صديقه وزميله الشـاب        )إنجيل يوحنا (وتعرَّض لصحة اإلنجيل الرابع       
إلى غيـر ذلـك مـن       ) 199ص!! (وأن نبوءات سفر الرؤيا ألهمها دانيال النبي      !! القسيس يوحنا 

 ...وهذه مهاجمة للدين ِباسم علم األرواح . القديس يوحنا اإلنجيليالخرافات التي نسب قولها إلى 
المسيحية في هذا العصر تبدو لي كنوع مبهم مـن          : " بل نسب إلى القديس يوحنا أنه قال        

وبولس منذ  . السحر أو الوثنية هى أقرب إلى آراء بولس أكثر من قربها إلى تعاليم عيسى وروحه              
 ).200ص"!! ( على رأيي هذاانتقل إلى هنا، أصبح يوافقني

                       

لعل شيطاناً ظهر للذين يحضرون     ! وال ُيعقل إطالقاً أن يقول القديس يوحنا مثل هذا الكالم          
 ..األرواح وقال إنه يوحنا اإلنجيلي 

وال يمكـن أن يهـاجم القـديس بـولس          . فالقديس يوحنا اإلنجيلي لم يتكلَّم باللغة البرتغالية       
بينما أهم تعاليم المسيحية مأخوذة من إنجيـل        !! وال أن يصف المسيحية بالسحر والوثنية     . لرسولا

وال ُيعقل أن القديس بولس     . ويوجد فيها اتفاق تام مع كتابات القديس بولس الرسول        . القديس يوحنا 
 !!يغّير تعليمه الالهوتي بعد ذهابه إلى العالم اآلخر

التـي  ) األرواح(، منسوبة إلى    )205 ـ  201ص  ( المسيحية   وهناك مهاجمة لبعض العقائد     
 .قيل إنهم حضروها، وال ندري نحن حقيقتها
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إنَّ سـفر   ): "ذلك الروح الذي أسموه القديس يوحنـا      (يقول على لسان    ) 204 ص( وفي    
ن الرؤيا المنسوب إليَّ، ما هو إالَّ مجموعة عملها كاتب أو أكثر من الذين ُوِهبوا بعض المعرفة ع                

   " ...التعاليم المسيحية والخياالت الشرقية غير العادية
 .أن سفر الرؤيا ألهمها دانيال) 199ص (هذا مناقض ِلَما َوَرَد في وطبعاً  
 205ص  ( ثم يذكر كالماً منسوباً إلى القديس لوقا اإلنجيلي كله مهاجمة للعقائد المسيحية               

 ..!!ه، وينكر كتابته لإلنجيل الحالي ويهاجم)207 ـ
                       

 ).207ص (وبنفس األسلوب ينسب حديثاً للقديس متى   
 ).208ص (وحديثاً آخر منسوباً للقديس بطرس   
ووالدة عيسـى والدة    : "يقـول فيـه   ). 209 ـ  208ص  (وحديثاً منسوباً للقديس بولس       

 "!!لقدسطبيعية إذا أضفنا إليها طاقة مقدسة سماوية تُسمَّى الروح ا
 ".وقال بولس أن عيسى بعد ذلك ألهم يوحنا ليكتب للكنائس السبع: " ويقول 
وأنها عملها كاتب أو أكثـر مـن        ). 199ص  ( وطبعاً هذا ضد ما قيل إنه ألهمها دانيال           

 ).204ص (الذين وهبوا بعض المعرفة والخياالت الشرقية غير العادية 
                       

 ...بينها ألوان من التناقض ) األرواح المحضرة(ن تلك  فيبدو أ 
من النبي موسى، ومـن النبـي       :  بعد ذلك يذكر وصول رسائل من أنبياء بني إسرائيل          

 .وكلها مهاجمة للمسيحية). 212 ـ 210ص (صموئيل والنبي إيلياس 
أنَّ األرواح  و. ، استخدم استخداماً مـذهبياً    )استحضار األرواح (وكل هذا يجعلنا نوقن بأن       

 !!التي ظهرت أو تكلَّمت ال يمكن أن تكون أرواح رسل أو أنبياء
 !ألنه ما قدرة أولئك الوسطاء أن يحضروا روح نبي أو رسول؟ 
أهكذا تكون أرواح األنبياء والرسل ألعوبة في أيدي أولئك الوسطاء الذين ذكرهم المؤلـف               

 .أو غيره) جيمس بيبلز(مثل 
وكيف نقـول   !! له أولئك الغربيون، وما أكثر االنحرافات في محيطهم       وكيف نُصدِّق ما يقو    

 !عمَّا يصدرونه في كتبهم إنه علم؟
؟ وكيف يمكن الوصول إلى أمـاكن أرواح        ...هل هو خدعة أم هو علم       : ونحقق هذا األمر   

 !!األبرار، واستحضارها ثم صرفها
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 األرواح
]3[الدين وُعلماء األرواح

 

 
 أم مولودة؟هل الروح خملوقة 

 

 
لَد من الوالدين، ثم يخلق     والبعض يثير هذا الموضوع فيقول إنَّ جسد اإلنسان هو الذي يُ           

وهكذا تكون الروح مخلوقة، بينما الجسـد       . اهللا روحاً تحل في هذا الجسد، فيصبح إنساناً كامالً        
 !!هو المولود

 ! أتى هذا الفكر؟ وكيف نادى به بعض الالهوتيين؟فمن أين 
إنَّ األرواح كانت في عالم المثل، وهى تهبط لتحل فـي           : لسوف اليوناني أفالطون قال   الفي 

وعن أوريجانوس أخذ كثير من محبيه غيـر        . وأوريجانوس تأثَّر بالفلسفة األفالطونية   ... األجساد  
 ...ناظرين إلى أخطائه التي أدت إلى حرمانه من الكنيسة 

 ...الروح ونحن نريد اآلن أن نرّد على موضوع خلق  
 : وقد حسمه القديس أوغسطينوس في حواره مع القديس جيـروم فقـال           . إنه موضوع قديم   

 !ال يمكن أن تكون الروح مخلوقة، وإالَّ فلماذا نعمد األطفال؟
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 . لو كانت الروح مخلوقة، ال تكون قد ورثت الخطية الجدِّيَّة األصليةـ1 
في العماد يتبرر الطفل مـن      ! ث الخطية األصلية، إذن فما لزوم عمادها؟      وإن كانت لم ترِ    

 . )6: 6رو  (الخطية الجدِّيَّة، ويموت اإلنسان العتيق الذي ورث الخطية، ليبطـل جسـد الخطيـة               
 فإن كانت الروح اإلنسانية هـى روح جديـدة        . )27: 3غل  (ويقوم إنسان جديد قد لبس بر المسيح        

 )4: 6رو  ( القديم، فما عالقتها بالمعمودية، التي ندفن فيها للموت مع المسيح            ال عالقة لها باإلنسان   
  . )12: 2كو (" مدفونين معه بالمعمودية: "ونقول

                       

 .  كذلك إن كانت الروح مخلوقة، تكون روحاً غير آدميـة أي ليسـت مـن نسـل آدم           ـ 2 
 .وطبيعة أخرى غير آدميةطبيعة آدمية، : وبهذا تكون لنا طبيعتان

 !وال نستطيع أن نقول إننا من بني آدم 
بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العـالم، وبالخطيـة         : "وكيف إذن ينطبق علينا قول الكتاب      
 .)12: 5رو (" وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. الموت
 !ة قد خُِلقَت ولم تخطئ؟فكيف ُيقال قد أخطأ الجميع، بينما هنا أرواح جديد 

                       

 !وحينئذ نقع في خطأ آخر من جهة طبيعة المسيح 
. الطبيعة الالهوتية مع الطبيعـة البشـرية      : إننا نقول إن طبيعة المسيح هى اتحاد طبيعتين        

بيعـة  ألنه باإلضافة إلـى الط    . على أنه لو صح رأي هؤالء، يكون السيد المسيح من ثالث طبائع           
 !البشرية اآلدمية، تضاف طبيعة أخرى غير آدمية هى الروح

 !إذن كيف يمكن أن ندعو المسيح ابن اإلنسان؟ 
 ...أي ابن اإلنسان الذي أخطأ وحكم عليه بالموت  
 وكيف يكـون ابـن      )45: 15 كو   1(حسب تعليم الكتاب    " آدم الثاني "وكيف يمكن أن ندعوه      

 ...نسان، وهو لم يأخذ نفس طبيعته؟ اإلنسان الذي يحمل خطية ذلك اإل
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 .لدنا بنفس الطبيعة الخاطئة الفاسدةأننا ُو المعروف ـ3 
ألني هأنذا   ":ولهذا يقول داود في المزمور الخمسين     .  بروح جديدة طاهرة لم تخطئ     وليس 

هذه الخطية، إن كنا نولـد بـروح        أين هو هذا اإلثم و    " .. باإلثم ُحِبَل بي، وبالخطية اشتهتني أمي     
حينمـا  " باإلثم ُحِبَل بـي   : "إنما يقول !.. جديدة مخلوقة، نزلت من عند اهللا، لم تعرف خطية بعد؟         

 !!يكون قد ُحِبَل به بروح خاطئة هى من نسل آدم
 :فإن قلنا إنه يتكلَّم عن خطيئة الجسد، نقع في إشكال آخر وهو 

                       

 !ذنب روح بريئة طاهرة، في أن تتحد بجسد نجس خاطئ؟ما  ـ4 
وال تكون نجاسة طبيعية فيها، إنما تكون نجاسة من طبيعـة آدم            !! وهكذا تتنجس بنجاسته   

 ...الذي أخطأ ونحن في ُصلبه 
وكأن فينا طبيعتين إحداهما خاطئة تحت حكم الموت، واألخرى طاهرة ليست تحت حكـم               
كأنـه بعـروس    .. هرة في أن تتحد على الرغم منها بعنصر الجسـد         فما ذنب الروح الطا   . الموت

 .وليس في هذا عدل!! جميلة طاهرة يزوجونها برجل أبرص، فتتحد به وتأخذ من برصه
                       

  والذين ينادون بخلق الروح، يختلفـون فـي وقـت خلقهـا، وفـي وقـت اتحادهـا               ـ5 
 .بالجنين
ل، والبعض يقول بعد أربعين يوماً، والبعض يقـول بعـد           َبالَحالبعض يقول بعد شهر من       

 ..أربعة أشهر، أو بعد كمال تكوينه الجسدي
 وهكذا يدخلون في موضوعات فوق مستوى إدراكهم البشري، وال يمكـنهم أن يـدخلوها               

ـ    . في نطاق العلم وال في نطاق الدين، وال يمكنهم إثباتها بنصوص كتابية            ات وإنما هى ُمجرَّد تكهن
 ...لم يقدمها بعض رجال الدين كعقيدة، وبعض علماء األرواح كِع

 :وبهذا يقع هؤالء وأولئك في مشكلة أخرى وهى 
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 ! بهذا المعتقد يمكنهم أن يقولوا بجواز اإلجهاض في فترات الحمل األولىـ6 
 أي يكـون   !  الـروح فيـه    حينما ال يكون إنسان قد تكوَّن بحسب عقيدتهم، قبـل حلـول            

 بال روح، يمكـن إسـقاطها دون أن نقـول إن إنسـاناً قـد تـم قتلـه                    ُمجرَّد دماء في بطن األم    
 ...!باإلجهاض 

 وفي هذه الحالة يتوقَّف تصريحهم باإلجهاض على اعتقادهم فـي موعـد حلـول الـروح                 
  اإلجهـاض   والمعـروف أن  ... أو بعـد أربعـة أشـهر        .. بعد شهر   ) حسب فكرهم (في الجسد   

 مؤتم من وجهة نظر الدين، ومن وجهة نظر القانون المدني، ألنه يحمل معنى ارتكـاب جريمـة                 
 ...قتل 

                       

على صورته ومثاله كمـا      إن كان اهللا يخلق الروح لكل إنسان على حدة، فهل يخلقها             ـ 7 
 ؟)1تك(في البدء 

 فإن خلق للمولود الجديد روحاً على صورة اهللا، فمـا           .طبيعي أن اهللا ال يخلق شيئاً شريراً       
ثم بعد الوالدة من األم، تتعمَّد لكي تكون خليقة جديدة مـرة            ! الحكمة أن يدعها تتحد بجسد خاطئ     

 .)17: 5 كو 2("  جديدةٌ في المسيح، فهو خليقةٌ كان أحٌدنإ ":ألنه قيل. أخرى
  تكـراراً فـي الخلـق، بالنسـبة إلـى           فهل يحمل هذا لوناً من اإلزدواج في الخلـق، أو           

ما معنى أنَّ اهللا يخلق لإلنسان روحاً، يعود فيخلقها روحياً من جديد بعـد بضـعة                . كل إنسان منا  
 !أشهر؟

                       

  !خلق لهم أرواحاً جديدة على صورته كشبهه؟يوهل غير المؤمنين أيضاً س ـ8 
 لَـد  ولَد عابداً لألصـنام، أو يُ     وإن كان من أسرة ُملحدة، أو يُ      بينما ُيولَد البعض منهم ملحداً       

غير مؤمن إن كان من أسرة غير مؤمنة، وهو منذ بضعة أشهر كان له روح على صـورة اهللا،                   
 كشبهه ومثاله؟
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 وتحبـل المـرأة بـابن مـن نفـس          . إننا ننادي بأن اإلنسان يلد إنساناً مـن نوعـه          ـ9 
  .عهانو

..  كل الكائنات الحية تنتج نسالً، أو تنتج ثمراً، من نفس النوع، من نفـس الجـنس                وهكذا 
مادام اإلنسان له روح، يكون نسله له روح،        ... نسله فيه من نفس الطبيعة      . وهكذا اإلنسان بالشك  
 .من نفس وقت الحبل به

                       

 . وح، لهم آراء ال مانع من أن نناقشها معهمولكن الذين يقولون بعقيدة خلق الر 
 :  فـي قولـه عـن اهللا       )13: 4عاموس  ( نقطة بسيطة يمكن تجاهلها وهى اعتمادهم على          

 ".حوالذي صنع الجبال وخلق الرهو فإنه "
 .  في الالتينيـة تعنـي الـروح وأيضـاً الـريح           Spiritusفي اليونانية،   ) ابنفما(إنَّ كلمة    

  And Created: هكـذا .  بـالريح NIV وفـي  King Jamesآليـة فـي   وقد تُرِجَمت هـذه ا 

the wind.  
                       

 ".أفال نخضع باألْولَى جداً ألبي األرواح فنحيا ")9: 12عب (يستعملون أيضاً  
وهكذا ُدِعَي في الكتاب أباً لنـا، ولـيس         . فنقول إنَّ اهللا هو أب لإلنسان كله، جسداً وروحاً         

فإن كنـا   . هنا لتمييز اهللا عن آبائنا حسب الجسد      " أبو األرواح "وإنما ذكرت عبارة    . واحنا فقط ألر
علماً بأنَّ آباءنا حسب الجسد قد ولدونا أيضاً جسـداً وروحـاً،            . نخضع لهؤالء اآلباء فباألْولَى هللا    

 .، جسداً وروحاًد له كل منا في المعمودية إنساناً جديداًلَووهكذا اهللا ُي
 وما أشبه من عبارات     )1: 12زك  (" جابل الروح "حتج هؤالء باآليات التي َوَرَدت فيها       ي  
 .الخلق

وليس المقصود خلقاً   . فنقول إنَّ اإلنسان كله يعتبر مخلوقاً، باعتباره مولوداً من مخلوق          
 .واألمثلة عديدة. ُمباشراً له
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 ُيكلِّـم إنسـاناً مولـوداً،      نما هـو     بي )1: 12جا  (" اذكر خالقك في أيام شبابك    : "يقول الكتاب  
 " اكرزوا باإلنجيل للخليقـة كلهـا     : "  لتالميذه بويقول الر . ولكنه من نسل مخلوق فيعتبر مخلوقاً     

ألنـك أنـت    : "وُيقال في سفر الرؤيا   .  بينما كلهم مولودون، ولكنهم من نسل مخلوق       )15: 16مر  (
  .)11: 4رؤ ("  خلقت كل األشياء وهى بإرادتك كائنة وخُِلقَت)يارب(

                       

 .كل البشر يعتبرون مخلوقين، ألنهم من أصل مخلوق 
 ...مع أنهم مولودون من آباء وأمهات، ولم ُيخلَقوا مباشرة  
 " ليفرح إسـرائيل بخالقـه    : "ويقول. )7: 37أي  (" فليعرف كل الناس خالقهم   : "فيقول الكتاب  

ألننا نحن عمله، مخلـوقين فـي       "نعم  . )6: 95مز  (" ام الرب خالقنا  نجثو أم "وأيضاً  . )2: 149مز  (
 .)10: 2أف (" سبق اهللا فأعدَّها لكي نسلك فيهاقد المسيح يسوع ألعمال صالحة 

 .الكل مخلوقون كبشر، ليس كأرواح فقط 
 .اإلنسان كله يعتبر مخلوقاً، مع أنه مولود من امرأة 
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 األرواح
]4[رواحالدين وُعلماء األ

 

 
 صالة اليوم الثالث

 

يذهب األب الكاهن إلى بيت المؤمن المتوفي في اليوم الثالث لوفاته، لُيصلِّي فـي البيـت                 
 .ويأكل طعاماً في البيت، وُيعزِّي أهل الميت. صالة طقسية معروفة، ويرش الماء في البيت

 )صالة صرف الروح(والمشكلة أن البعض ُيسمِّي هذه الصالة  
هل هو صرف روح الحزن، أو صـرف        : بدأ الجدل حول هذه التسمية والمقصود منها      وي 

صـالة  (والواقع أنه يريحنا كثيراً أن نُسـمِّيها  .. لم األرواح   ي المشتغلون بعِ  ِعدَّروح الميت، كما يَ   
 .ومع ذلك فال مانع من أن نتعرض لآلراء ونناقشها.. ونكتفي بهذا ) اليوم الثالث

 :هـما يقولون 
 :رأنا في ذلك الموضوع العبارات اآلتيةق 
 تجول في األماكن التي كانت تعيش فيها أو التـي           ـ بعد خروجها من الجسد      ـ أن الروح    ـ1 

 .قة بالمكان الذي كانت تقيم فيهتعلِّإذ قد تكون ُم. كانت تحبها
 .أنها يمكن أن تتجسد في أشباح وتزعج أهل البيت ـ2 
لـذلك  . لظالم، ألنَّ النور يشتت الروح ويمنعها من التجسُّد        وأن هذا التجسد يحدث في ا      ـ 3 

توضع لمبة في الحجرة التي مات فيها المتوفي، أو على األقل توضع شمعة، لكي تصعِّب عليهـا                 
 .التجسُّد
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.  وربما تكون الروح روح إنسان قد قُِتَل، ومشاعره مشاعر إنسان مظلوم ويريد أن ينتقم              ـ4 
 .لمكان، مع تصرُّفات من الحقد والرغبة في االنتقامفقد تظهر روحه في نفس ا

 . وقد تتردد الروح على المقابر أو البيوت أو أماكن ذكرياتهاـ5 
 الروح من البيت بالقوة، قوة الصالة،       د وأن األب الكاهن يأتي في اليوم الثالث، لكي يطر         ـ6 

 .كما تطرد األرواح النجسة
 :موضوع األشباح 
 .شباح موجودة في اإلنجيليقولون إن فكرة األ 
مـت  ( ظنوه روحاً أو شـبحاً   ـ ا كان ماشياً على الماء       لمَّ ـويستدلون بذلك أن السيد المسيح       

  ...)37: 24لو (وأنه عندما دخل على التالميذ واألبواب مغلقة، ظنوه روحاً أو شبحاً . )26: 14
نَّ السيد المسيح صـحح لهـم مـا         وفي الواقع إنَّ مخاوف التالميذ ال تُشكِّل عقيدة، بدليل أ          

 " ما بالكم مضطربين؟ ولماذا تخطر أفكـار فـي قلـوبكم          : "يظنونه في خوفهم وجزعهم وقال لهم     
 .)38: 24لو (

وإن كانت هناك أفكار منتشرة في المجتمع اليهودي أيام التالميذ، وتحتاج مـن الـرب أن                 
بخاصة ألنَّ التالميذ ما كانوا قد أخذوا       و. هذه األفكار لن ترقى إلى مستوى العقيدة      ف. يصححها لهم 

 .)13: 16يو (الروح القدس بعد، وهو الذي ُيعلِّمهم كل الحق 
 فجـأة  يـرى   ن  إنما هو خوف مَ   . وعلى كُلٍّ ما خاف منه التالميذ، ال عالقة له بموضوعنا          

 ..ما ال يتوقعه 
 :مناقشة آرائهم 
وترجع الروح إلى   . ى التراب كما كان   يرجع التراب إل  : " اإلنسان  يقول الكتاب عن موت    ـ 1 

 .)7: 12جا (" اللَّه الذي أعطاها
 !فهل الروح حرة في أن ترجع إلى اهللا أو ال ترجع؟ 
هل هى حرة في أن تتجوَّل حول أماكن ذكرياتهاّ؟ وأن تبقى في البيت الذي كانت فيـه، أو                   

تبقى متلكئـة أو معانـدة كمـا         مستقرها األبدي، و   وفي كل ذلك ال تعود إلى     .. تذهب إلى المقابر    
 !!يسمونها، دون ضابط
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 لطان اهللا على مثل هذه الروح إذن؟ما ُس 
 " وازن األرواح"، وإنـه  )16: 27عـد  (" إلـه أرواح جميـع البشـر   "اهللا الذي قيل عنه إنه   

 .وفي الهاوية.. )19: 3بط 1(اهللا الذي وضع أرواح القدماء في السجن . )2: 16أم (
 ..وال نستطيع أن نؤمن بغير هذا. ي قبضة اهللاإنَّ األرواح ف 
! هل كان بإمكان غني لعازر أن تذهب روحه إلى بيت أبيه لكي ينذر إخوته لكي يتوبـوا؟                 

 ..لم يكن ذلك ممكناً كما يذكر اإلنجيل. )28، 27: 16لو (
                       

 وهم أهلها وأحباؤها !بيتهـا؟ وتزعج أهل (!!)  ما مصلحة الروح أن تتجسَّد في أشباح       ـ2 
 !الذين حزنوا لفراقها

 إال أنه كان شفوقاً على أهل بيتـه،         ـ  مع أنه كان شريراً وإستحق العذاب        ـ إنَّ غني لعازر     
فما معنى أنَّ الميت يظهر ألقربائه فـي        .. وطلب من أبينا إبراهيم أن يرسل إليهم لعازر لينذرهم          

 !هيئة شبح ليزعجهم؟
                       

ولـيس  ) .. العفاريـت (كيه العامة عن    ح أمَّا ظهور األشباح في الظالم، فهذا يشبه ما ي         ـ 3 
 !!كالماً الهوتياً يقدم للناس كعقيدة، ُيقال إن لها وجوداً في اإلنجيل

                       

 ! ما معنى أن النور يشتت الروح، ويصعب عليها أن تتجسد؟ـ4 
كمالئكة البشارة،  :  من المالئكة يظهرون في النور، وال يستطيع النور أن يشتتهم          إنَّ كثيراً  

 .)19تك (... ومالئكة القيامة، والمالئكة الذين ضربوا أهل سادوم بالعمى 
 .والنور لم يشتت روح موسى النبي على جبل التَّجلِّي 
سـاعدوا البشـر فـي      كذلك النور لم يستطع أن يشتت أرواح القديسين الذين ظهروا لكي ي            

وقصص التاريخ في هذا    . ضيقاتهم، أو لينقلوا إليهم رساالت من اهللا، أو لكي ينذروا بعض الخطاة           
 .المجال ال تدخل تحت حصر
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يقولون إن أرواح األبرار تقوى على النور، ولكن أرواح األشرار أو الضـعفاء يشـتتها                
 !!النور

أكثر شراً من الشيطان، وهو يظهر في النور ويحارب القديسين بمنـاظر          فهل توجد أرواح     
 فهل هذا النـور     .)14: 11كو  2(بل قيل إنَّ الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه مالك نور            . مضللة
إذن نضمن أن الشياطين ال تظهر إطالقاً في النهار، ألنَّ نور النهار يشـتتها باعتبارهـا                ! يشتته؟

 !!  يشتت األرواحـ حسب عقيدتهم ـلنور أرواحاً نجسة، وا
 !!كم إذن يكون ضعف الروح التي يشتتها نور شمعة 
 . يقولون إن الروح تجول في المكان الذي ماتت فيه، أو في مواضع ذكرياتهاـ5 
أين تجول هـذه  ..! ماذا إذن عن الروح التي ماتت في حادث طائرة قد تحطَّمت واحترقت       
ة قد وقعت في محيط، فهل تظل الروح تعوم فيه؟ أم ترجع إلى بالدهـا،               إن كانت الطائر  ! الروح؟

 !وكيف تستطيع؟!! حيث كانت، أو حيث أرادت أن تذهب
إلى المكان الذي حدث الموت فيه ليخرجها بصالة اليوم الثالث، فمـاذا             وإن وصل الكاهن   

ت فيها فترة مرضها،    يحدث إن كانت الروح عند المقبرة وقتذاك، أو كانت في المستشفى التي قض            
أو كانت في مكان عملها الذي قضت فيها حوالي نصف حياتها، أو كانت الروح في منازل بعض                 

 !فمذا تكون فائدة صالة الكاهن، إن كان يريد بها طرد روح من مكان هى ليست فيه؟. أحبائها
                       

 حيث ال يوجد كاهن يخرجهـا مـن         وماذا عن أرواح غير المسيحيين أو غير األرثوذكس        
 بيتها ومن أماكن ذكرياتها؟

 ...  ال يؤمنون بصالة اليـوم الثالـث وال بـالكهنوت    ـ  إن كانوا من البروتستانت      ـوأهلها   
 . هل تظل أرواح هؤالء هائمة من مكان إلى مكان، أو تظل فـي البيـت تتجسَّـد فـي أشـباح                    

 وما مصيرها بدون صالة اليوم الثالث؟
                       

 وما نفع صلوات الكاهن لطرد الروح في اليوم الثالث، بينما هى صعدت إلى خالقهـا                ـ 6 
 !منذ لحظة انفصالها عن الجسد كما حدث للص اليمين؟
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 " اليـوم تكـون معـي فـي الفـردوس         : "المصلوب معـه  لقد قال السيد الرب لهذا اللص        

 .ب نفس اليوم في الساعة الحادية عشرة من النهاربينما مات هذا اللص في غرو. )43: 23لو (
فكيف يتفق هذا مـن بقـاء       . إذن لم يبقَ بعد موته ال يوماً وال جزءاً من يوم في هذا العالم              

 !الروح ثالثة أيام في بيتها أو جوالنها في أماكن ذكراها؟
. )22: 16لو  (" يمحملته المالئكة إلى حضن إبراه    "كذلك فإنَّ روح لعازر المسكين، لمَّا مات         

وبنفس الوضع يقـول ُمعلِّمنـا بـولس    . ولم يقِض في األرض ثالثة أيام بعد موته، حسب منطقهم    
فهو سيكون مع المسيح بعد موته . )23: 1فـي  (" كون مع المسيحوألي اشتهاء أن أنطلق     : "الرسول

 .مباشرة، كما حدث للص اليمين
                        

ح اللص روح بارة صعدت إلى خالقها في نفس اليوم حسب وعـد الـرب               يقولون إنَّ رو   
 ...أمَّا أرواح األشرار فليست كذلك . وكذلك كل أرواح األبرار والقديسين. لها

إذن معنى هذا أن األب الكاهن إنما يقصد بصالة اليوم الثالـث أن يطـرد بـالقوة روحـاً       
. ب إلى مستقرها األبدي، أو هى خائفة من ذلـك         شريرة، أو روحاً متمرِّدة أو متلكئة ترفض الذها       

 " ...صالة طاردة"وتحتاج كما يقولون إلى 
 األب الكاهن إلى بيت المتوفي، ليس هو مجيئاً للعـزاء، وإنمـا ليشـعر أهـل      إذن مجيء    

صـالة  "الميت أن قريبهم المتوفي إنسان متمرد، ترفض روحه الذهاب إلى اهللا، وهى تحتاج إلى               
إن ميتنـا   . نشكر سعيك : عند أهل الميت في هذا المجال إال أن يقولوا لألب الكاهن          ليس  "!! طاردة

صعد إلى السماء منذ اليوم األول مثل اللص اليمين، وحسب الصالة التي صـليتموها عنـه فـي                  
 ...الجناز 

                       

كما يوجد في   " ح الشرير اخرج أيها الرو  "كذلك ال يوجد مطلقاً في صالة اليوم الثالث عبارة           
 .طقوس أخرى تنتهر األرواح
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  إذن لماذا نُصلِّي صالة اليوم الثالث؟ـ7 
واذكروا الميـت فـي اليـوم       : " الرسل وكما تقول قوانين اآلباء   . نُصلِّيها لعزاء أهل الميت    

فكأننا نذهب إلى بيت أهل الميـت        .. "الثالث، ألنَّ السيد المسيح قام من األموات في اليوم الثالث         
 . ال تحزنوا كالبـاقين الـذين ال رجـاء لهـم          ): "في اليوم الثالث  (ونقول لهم   . الحزانى على وفاته  

 ".إنَّ ميتكم سيقوم كما قام المسيح
وإن كانوا في   . والدليل على هذا أن فصل اإلنجيل الذي نقرأه هو فصل قيامة من األموات             

 ...، فباقي القراءات في اليوم الثالث تحوي رجاء في مغفرة الخطايا شك من خالصه وأبديته
فإن كان أهل الميت قد امتنعوا عن األكل حزناً، فإنَّ األب الكاهن يجلـس ويأكـل معهـم                   

وإن كانوا قد امتنعوا عن الذهاب إلى الكنيسة، فإنَّ الكنيسة تأتي إلـيهم فـي               . طعاماً، ليفك حزنهم  
 ...هبون هم أيضاً إلى الكنيسة شخص األب الكاهن، فيذ

 . الروح، أو صرف الروحدوال شيء عن طر 
 .وال شيء عن األشباح وما تحدث من فزع في الظالم 
  .فكل ذلك ال أصل له في اإلنجيل وال في تعليم اآلباء 
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 األرواح
]5[الدين وُعلماء األرواح

 

 
 !الرحلة األربعينية 

 
 الذين يريدون تطبيعه في المجال الـديني،        المشتغلين بعلم األرواح  لقد حدث تطور في فكر       

 .دون أي إثبات من الكتاب
المعروف أن روح اإلنسان تصعد إلى اهللا بعد انفصالها من الجسد، كمـا َوَرَد فـي سـفر                   

 " يرجع التراب إلى األرض كما كان، وترجع الروح إلى اهللا الـذي أعطاهـا             "الجامعة عن الموت    
 " اليوم تكون معـي فـي الفـردوس   : "وكما حدث مع اللص اليمين الذي قال له الرب  . )7: 12جا  (
 .)43: 23لو (

 إنَّ الروح تحوم خالل األيام الثالثـة لوفاتهـا      ـ  كما ذكرنا في المقال السابق       ـولكنهم قالوا    
ـ                 وم الثالـث   حول المكان الذي ماتت فيه، أو األماكن التي تحبها، إلى أن يأتي األب الكاهن في الي

 .وقد ناقشنا هذا الموضوع!! فيخرجها من المكان بصالة طاردة
                       

) رحلة أربعينية(إال أنهم بعد كالمهم عن بقاء الروح إلى اليوم الثالث، بدأوا يتحدَّثون عن   
 !!للروح تذهب بعدها إلى مستقرها في مكان االنتظار

حدث للروح خالل مدة األربعين يوماً التالية النفصـالها عـن        وذكروا تفاصيل كثيرة عمَّا ي     
 :الجسد، فقالوا

  ويذهبون بها إلـى حيـث تريـد         . إنها تكون مع المالئكة خالل اليومين التاليين للوفاة        ـ 1 
. فإن كانت محبة للجسد، تذهب مرَّة إلى الموضع الذي فيه افترقت عـن جسـدها              .. على األرض 
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أمَّـا الـنفس    . تكون كمثل الطير الذي يطلب وكره     .. لذي ُدِفَن فيه الجسد   ومرَّة تمضي إلى القبر ا    
 ..فتذهب إلى المواضع التي اعتادت أن تعمل فيها الخير.. الصالحة

                       

 في اليوم الثالث يأمر السيد المسيح أن ترفع النفس إلى السماء، فيقدمونها فتسجد أمـام                ـ 2 
 .اهللا

                       

 وبعد أن تسجد هللا، يأمر أن يذهبوا بها ويروها سائر المواضع المفرحة التي للقديسـين                ـ 3 
فتتعجب . وهذا جميعه تشاهده النفس في ستة أيام من حين خروجها من الجسد           . الذين في الفردوس  

 .من ذلك، وتنسى الحزن الذي كان لها من مفارقة الجسد
 .نها أيضاً لتسجد هللا في اليوم السابع وبعد ستة أيام يقدموـ4 

                       

 ومن بعد السجدة الثانية يخرج األمر من الرب اإلله أن تنحدر النفس إلى الجحيم وتشاهد    ـ5 
 .أصناف العذاب والظلمة التي فيها أنفس الخطاة المسجونة هناك

دة خائفة من أن يقضى عليها إلـى        وفي هذا المكان تدور النفس ثالثين يوماً في فزع ورع          
 .مثل ذلك الموضع الرهيب

                       

وحينئذ يخرج األمر بأن يذهب بهـا       .  وفي تمام أربعين يوماً يصعدونها لتسجد هللا أيضاً        ـ 6 
 .وتثبت فيه إلى يوم البعث وقيامة األجساد. إلى الموضع الذي تستحقه كأعمالها

                       

  إلـى عقيـدة،     ـ  مـن رجـال الـدين        ـ كل هذه األفكار التي حوَّلها المشتغلون باألرواح         
اعتمدوا فيها على ميمر منسوب لشخص اسمه القس أنبا مقاره تلميـذ القـس األنبـا مقـاره                  

 .اإلسكندراني، من إحدى المخطوطات
 الزمني الذي تسـلك     لم يذكروا آية واحدة من الكتاب المقدس تثبت أو تشرح هذا البرنامج            

 .فيه الروح حسب اعتقادهم خالل األربعين يوماً بعد الوفاة
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ولم يذكروا أي اقتباس من أقوال اآلباء القديسين ُمعلِّمي البيعة المعـروفين يؤيـد وجهـة                 
 .ولم يذكروا الوضع الالهوتي لكل ما ذكروه... نظرهم 

                       

 :هامة وهىوهنا أحب أن أذكر حقيقة  
نحن ال نستطيع أن نعتمد على مثل هذه المخطوطات والميامر إلثبـات عقيـدة الهوتيـة                 

 .نقدمها للناس
 .فما أكثر ما نُِسَب إلى القديسين من أقوال لم يقولوها 
ويحتاج األمر إلى تحقيق أمثال تلك المخطوطات ونسبتها إلى َمن انتسبت إليه من أسـماء                
 .يتم على اإلطالقوهذا ما لم . القديسين
 .وما أكثر الخرافات التي وجدناها في ميامر ومخطوطات 
بحيـث يـأتي بـولس      . مثال ذلك ما يقولونه عن قداسات مشهورة وتوزيع القراءات فيها          

ويأتي لوقـا الرسـول ويقـرأ       ! أ الكاثوليكون رويأتي يعقوب الرسول ويق   ! الرسول ويقرأ البولس  
ثم يأتي بطرس الرسول فيقرأ اإلنجيـل أو يلقـي          ! قرأ المزمور ويأتي داود النبي وي   ! اإلبركسيس

 ! فهل هذا كـالم يمكـن أن يصـدقه عقـل؟          !! ثم يأتي السيد المسيح ويتمدد على المذبح      ! العظة
 ...مهما َوَرَد في ميمر أو مخطوطة 

                       

ين، يذكر أنه حضر قداساً ومن أمثلة ذلك ميمر آخر عن القديس األنبا شنوده رئيس المتوحد         
 !!وأخذ تفاحة من ذهب، لما نزل سلَّمها لتلميذه ويصا. في السماء

تعطـى عنـا خالصـاً وغفرانـاً        "بينما القداسات   ! تقام فيها قداسات   َمن ُيصدق أنَّ السماء    
. طاياكما ُيقال في صالة القداس اإللهي، والسماء ال يمكن أن تُقام فيها قداسات لمغفرة الخ              " للخطايا

. )32: 21رؤ  (" ولم أَر فيها هيكالً   : "وبهذه المناسبة قال القديس يوحنا الرائي عن أورشليم السمائية        
 .وبالمثل ُيقال عن السماء حالياً

 !!ال التفاح وال الذهب له استعمال هناك! في السماء؟) تفاحة من ذهب(وما قيمة  
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الرحلة األربعينية للروح بعد مفارقتها     (نُسجِّل تعليقاتنا على ما أسموه      نود في هذا المقال أن       
 :لكي نثبت أنَّ هذه الرحلة الوهمية ال تستند إطالقاً على أي أساس عقيدي). للجسد

  وما أكثر الخيـاالت التـي       ).أبو مقار اإلسكندراني  ( استندت على ميمر نسبه إلى تلميذ        ـ 1 
 مما يدخلنا في موضوع الفلكلور وليس الالهـوت،         ـكما شرحنا سابقاً     ـترد في أمثال هذه الميامر      

 .مهما قيل عن وجود نسخ منها في بعض المكتبات
                       

ودار بينه  . ن أنَّ القس أنبا مقاره تقابل في البرية مع مالكي          ذكرت المخطوطة المذكورة   ـ 2 
وقد نشر هذا الحـوار فـي       . روجها من أجسادها  وبينهما حوار طويل حول مصير األرواح بعد خ       

 !! خمس صفحات
 كما فـي كـل أسـفار        ـ والمعروف أنَّ المالئكة يأتون إلى البشر برساالت مختصرة جداً           

وال يدخلون في حوار مـن خمـس        .  وتكون الرسالة في كلمات أو ُجَمل قصيرة       ـ  الكتاب المقدس 
 .  .بأسلوب الحكايات!!  سطر96صفحات في 

                       

فغطى أنفه بعبائته من رائحة نـتن       .  بدأ الحوار بأن القديس وجد أمامه حيواناً ميتاً منتناً         ـ 3 
ولكن حينما  . ال: فقاال له " هل تشمان نتن هذا العالم مثلنا؟     : "فسألهما!! الحيوان، ففعل المالكان مثله   

 !!رأيناك فعلت ذلك، صنعنا مثلك حتى ال ندينك
ثـم مـاذا    ! دون البشر في شيء يستحق اإلدانة، حتى ال يقعوا في اإلدانة؟          قلِّمالئكة يُ فهل ال  

 !يستوجب اإلدانة إذا غطَّى القديس أنفه من رائحة نتنة؟
                       

كيف تنزعوا أنفس الناس من األجساد المؤمنـة وغيـر          :  سألهما القديس في المخطوطة    ـ 4 
 !المؤمنة بالرب؟

 ! قال إنَّ المالئكة تنزع أنفس الناس؟فَمن 
بينما ال تـذكر فـي الكتـاب        )!! عزرائيل(هذا يذكرنا بما يقوله البعض عن مالك الموت          

 !المقدس إطالقاً أية إشارة إلى مالك بهذا االسم وال بهذه المهمة
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نَّ ولـم يـذكر أ    . )7: 12جا  (" تعود الروح إلى اهللا   "وقيل  ". تخرج أرواحهم "قيل عن الناس     
 حملتـه المالئكـة إلـى    ـ بعد موته ـبل قيل عن لعازر المسكين إنه ! تنزع أرواح الناس المالئكة  

 .ولم يذكر أنَّ المالئكة نزعت روح أي منهما. )22: 16لو (أمَّا الغني فمات وُدِفَن . حضن إبراهيم
                       

إنَّ نتن رائحة أعمالهـا تظهـر   "س الخاطئة  عن النفـ  على لسان المالكين ـ  َوَرَد أيضاً  ـ 5 
وقاال عن النفس الصالحة إنَّ الرُُّسل      ". والرُُّسل الذين يأخذونها غير رحومين    .. وهى بعد في الجسد   

 "!!الذين يأخذونها أخيار رحومون
 هل هم مالئكة أم شياطين؟ إن كانوا مالئكة، فال يصح وصفهم بأنهم           : فَمن هم هؤالء الرُُّسل    
 !!اهللا ال يمكن أن يرسل شياطين!! وإن كانوا شياطين، فال يجوز أن نسميهم ُرسالً! ومينغير رح
 ..ثم إنَّ عبارة أخذ الروح بعد موتها شيء، ونزع الروح من أجسادها شيء آخر  
.  عن حزن النفس بعد خروجها مـن الجسـد  ـ على لسان المالكين  ـ تتحدَّث المخطوطة    ـ6 

فيعلمهـا  .  بالحزن واألسى على الخطايا التي صنعتها وهى في الجسـد          تكون متعبة "فيقوالن إنها   
فتتعـزَّى  ) في اليوم الثالث  (المالك الذي أخذها أنه قدَّم عنها قربان وصالة وصدقة في كنيسة اهللا             

 .النفس، ويصير لها رجاء برحمة اهللا
 سـاً تائبـة،   فكيف تكون النفس في تعب وحزن وأسى، إن كانت نفساً بارة أو على األقل نف      

. طوبى للذي غُِفَر إثمه وُسِتَرت خطيتـه      : "قد غفرت لها خطاياها بالتوبة؟ كما قال الكتاب في ذلك         
كيف تحزن تلـك الـنفس   . )8، 7: 4رو (، )2، 1: 32مز (" طوبى إلنسان ال يحسب له الرب خطية  

، وقـال   )34: 31 إر(" ألني أصفح عن إثمهم، وال أذكر خطيتهم بعـد        : "وقد قال الرب عن التائبين    
وقال الرسـول   . )16: 33خر  (" كل خطية التي أخطأ بها، ال تذكر عليه       : "أيضاً عن اإلنسان التائب   
أمَّا إن كانت نفساً غير تائبـة،       . )19: 5كو  2(" غير حاسب لهم خطاياهم   "عن الرب في المصالحة     

 !؟"تتعزَّى"وقد ماتت في خطاياها، فكيف يقول المالكان عنها إنها 
                       

تكـون مـع المالئكـة أثنـاء        " إن نفس الميت     ـ على لسان المالكين     ـ تقول المخطوطة    ـ7 
سواء كانت محبة للجسد، أو نفساً صالحة محبـة         .. اليومين، ويذهبون بها حيث تريد على األرض      

 فهل النفس حرة تذهب حيث تشاء؟ والمالئكة يصحبونها حيث تشاء؟!! "للفضيلة
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.. يأمر الرب المسـيح  " إنه في اليوم الثالث ـ  في تلك المخطوطة   ـيقول المالكان أيضاً     ـ8 
 ..".فتسجد أمام اهللا.. أن تُرفَع تلك النفس إلى السماء

 ".وبعد ستة أيام يقدمونها أيضاً لتسجد هللا في اليوم السابع" 
ألمر بأن يذهب بها إلى     وحينئذ يخرج ا  . وفي تمام أربعين يوماً يصعدونها لتسجد هللا أيضاً       " 

 ".الموضع الذي تستحقه
 فما معنى السجود في كل تلك المرات؟ وما سببه وما فائدته؟ 
الساجدون الحقيقيون  : "فإن كانت نفساً شريرة، ما قيمة سجودها هذا، بينما يقول السيد الرب            

والـذين  . وحاهللا ر . ألنَّ اآلب طالب مثل هـؤالء السـاجدين لـه         . يسجدون لآلب بالروح والحق   
 .)24، 23: 4يو (" يسجدون له، فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا

وإن كـان   . إذن ما قيمة سجودها   . فهل النفوس الخاطئة تسجد هللا بالروح والحق؟ كال طبعاً         
اهللا ال يقبل سجودها، فلماذا يصعدونها لكي تسجد أمامه؟ أهو سجود باألمر؟ أهو سجود الخـوف؟                

 ي نوع هو؟أهو سجود العبادة؟ أ
تذهب بعده النفس إلى الموضع الـذي       " الذي   ـ  كما يقولون    ـوما معنى سجود يوم األربعين       

 فإن كانت ستذهب إلى الجحيم بعد هذا السجود، فما قيمة هـذا السـجود إذن،               . "تستحقه كأعمالها 
 !وما منفعته؟

 !أمَّا النفس البارة فهَي تسجد هللا باستمرار، وليس في أيام محدودة 
                       

يرونها سـائر   " يقول المالكان في المخطوطة إنَّ النفس بعد سجودها هللا في اليوم الثالث              ـ 9 
وهذا جميعه تشاهده النفس في ستة أيام مـن حـين           . المواضع الفرحة التي للقديسين في الفردوس     

 ".ذه المواضعح الرب اإلله الذي أنعم عليها وأراها هسبِّوتُ.. خروجها من الجسد
وتنسى الحزن الذي كان لها من مفارقة الجسد، ويتجدَّد لها حزن آخر وندامة فـي ذاتهـا                 " 

التي كانت منشغلة بأمور الدنيا حتى فاتتها مثل هذه المنازل الحسنة، وتخاف لئال تنالهـا عقوبـة                 
 .حينئذ تبدأ تكتئب وتلوم ذاتها على خطاياها.. بسبب خطاياها

 ".يقدمونها أيضاً لتسجد هللا في اليوم السابعوبعد ستة أيام " 
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فما معنى هذا الحزن والكآبة ولوم النفس، في العالم اآلخر، حتى بعد أن تـرى مواضـع                  
في الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد فـي          "القديسين، بينما نقول في أوشية الراقدين       

 !السابع؟وهل تبقى النفس متشككة حتى اليوم "..! نور قديسيك
                       

 األمر مـن    ومن بعد السجدة الثانية، يخرج    : "يقول المالكان أيضاً في نفس المخطوطة      ـ 10 
الرب اإلله أن تنحدر النفس إلى الجحيم وتشاهد أصناف العذاب، والظلمة التي فيها أنفس الخطـاة                

وفي هذا . لبكاء الشديد في موضع الندامةالمسجونة هناك، وما هم فيه من الحزن والنوح والتنهد وا     
المكان تدور النفس ثالثين يوماً في فزع ورعدة، خائفة من أن ُيقضى عليها بحكم القاضي العادل                

 ".إلى مثل ذلك الموضع الرهيب
 .ة أخرىالحزن والفزع مرَّ وهنا نرى 
لبارة أم النفـوس    ينطبق على النفوس ا   ) في المخطوطة (فهل هذا الكالم الذي قاله المالكان        

وإن كـان   ! الخاطئة؟ إن كان على النفوس البارة، فما ذنبها أن ترى الجحيم وتفزع من عذاباتـه؟              
الكالم عن النفوس الخاطئة، فما استحقاقها في األيام الستة األولى أن ترى مواضع األبـرار فـي                 

 !!تلك األيام المذكورةفي هذه المخطوطة لم يفرقا بين نوعية النفوس في ) فالمالكان! (الفردوس؟
                       

يشعر السامع أو القارئ بأنَّ الدينونـة قـد         ) الجحيم(هنا عن   ) المالكين(كما أنَّ كالم     ـ 11 
عـن  "فكيف يتحـدَّثان    . تمَّت، بينما أن الدينونة ال تكون إالَّ بعد القيامة واتحاد األرواح بأجسادها           

 !؟"أصناف العذاب والظلمة
                       

وستة أيام تـرى    .  ما لزوم كل تلك المدد؟ اليومان األوالن، والنفس تذهب حيث تشاء           ـ 12 
 !!ع الجحيم والظلمةاضوثالثون يوماً ترى مو. فيها مواضع األبرار في الفردوس

إنَّ اهللا يستطيع في لحظات أو في ساعات أن يرى الـنفس مواضـع النعـيم أو مواضـع                    
 ! وال حاجة إلى تلك األيام الطويلةالجحيم،
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 )43: 23لو  ( " اليوم تكون معي في الفردوس    : " وهل اللص اليمين، الذي قال له الرب       ـ 13 
بقت عليه قاعدة هذه الرحلة األربعينية المزعومة، بينما ذهب إلـى الفـردوس فـور موتـه                 طان

 !مباشرة؟
لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مـع       : "ال بولس الرسول الذي قال    وهل حدث ذلك لألبرار أمث     
 !؟)23: 1في (" ذاك أفضل جداً. المسيح
 !أم هذه الرحلة األربعينية هى ألنواع أخرى من الناس؟ 

                       

هذه األشياء إنما تصنع مع األنفـس التـي أخـذت           : في المخطوطة ) المالكان(يقول   ـ 14 
: ن لهـا  وأمَّا َمن ليس فيه رشم المعمودية، فالمالئكة تأخذها إلى السماء األولى، ويقول           و. المعمودية

وهناك يرونها من بعيد تسبيح المالئكة      .. اعرفي اآلن َمن هو سيدك الرب     .. أيتها النفس المخالفة  "
ـ     ..". اسجدي ِلَمن أغضبتيه بأعمالِك الردية    : " ويقولون لها . ورؤساء المالئكة  ر فهـل الـنفس غي

 وما معنى توبيخ المالئكة لها في السماء؟! المؤمنة تستحق أن تأخذها المالئكة إلى السماء؟
وما فائـدة أو قيمـة هـذا        ! اسجدي ِلَمن أغضبتيه بأعمالِك الردية؟    : وما قيمة أن ُيقال لها     

 !السجود إن كانوا بعد ذلك يلقونها في النار مع الشياطين كما تقول المخطوطة؟
 في النار يتم بعد الموت مباشرة، أم بعد القيامة والدينونة كما يعلمنـا الكتـاب                وهل اإللقاء  
 !المقدس؟
 وهل ُيعقل أن كل تلك التعاليم الخاطئة التي تذكرها تلك المخطوطة تنسب إلى مالكين،              ـ15 

 !أو يقولها مالكان لقديس مثل أنبا مقاره اإلسكندراني؟
اً والهوتياً من مثل تلك الخياالت التي يـذكرونها فـي           هل ُيعقل إذن أن نأخذ تعليماً عقائدي       

 !!الميامر، وال توجد فيها آية واحدة من الكتاب، وتنسب إلى مالئكة
 . ليت الذين ينادون بهذه التعاليم يرجعون إلى تعليم الكتاب وإلى تعلـيم اآلبـاء القديسـين                

   .)43: 13مت (ومن له أذنان للسمع فليسمع 
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 األرواح
]6[ُعلماء األرواحالدين و

 

 
 وت؟ـد املـاذا بعـم

 

 :عتقاد المسيحيةا 
أمَّا . )29،  28: 5يو  (تؤمن المسيحية بالقيامة، التي تتحد فيها األرواح باألجساد كما َوَرَد في             

 األبـرار فـي الفـردوس      . في الفترة ما بين الموت والقيامة، فتكون األرواح في مكان انتظـار           
 .)23: 16لو (ر في الجحيم أو الهاوية، كما قيل في قصة لعازر والغني واألشرا. )43: 23لو (

 :وال تؤمن المسيحية بتجسدات متعددة للروح بعد الموت، وحيوات متتابعة لإلنسان 
وكما نادت بذلك الديانات الهندية والبوذية، وبعـض        . الروح حالياً ) علماء(كما ينادي بذلك     

 ...ة واألوريجانية والفيثاغورية وغيرها الفلسفات مثل األفالطونية الحديث
 :بل إن تعليم الكتاب المقدس واضح في قوله 
 .)27: 9عب (" ُوِضَع للناس أن يموتوا مرة، ثم بعد ذلك الدينونة" 
التي ينادي بها أولئك الذين يقولـون       ) الحيوات المتتابعة (تنفي نظرية   ) يموتوا مرَّة  (وعبارة 

 . ارقتها للجسد تعود إلى تجسد آخر متحدة مع إنسـان آخـر أو حيـوان              البشرية بعد مف  إنَّ الروح   
 ..!!  مرة كامرأة، وأخرى كرجل، مـرة كطفـل، وأخـرى كشـيخ            وربما تدخل تجسدات عديدة،   

 ..ثم تموت، ثم تتجسد مرة أخرى وتموت تتجسد
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  :Pre - Existenceالوجود السابق  
فاإلنسان الموجـود   . لوجود السابق لإلنسان  الذين يؤمنون بهذا الفكر، يؤمنون بما يسمونه ا        

وبنفس المنطق سيكون له وجود في حياة تالية،        . حالياً، كان له وجود سابق في حياة بشرية أخرى        
 .بالعودة إلى التجسدوُيسمُّون هذا. حينما يدخل في تجسد آخر

  :Reincarnations العودة إلى التجسد 
 :تجسدوفي ذلك يقول كريشما في العودة إلى ال 
نرمي الجسد المتهرئ، كـي نلـبس       .. كما لو أننا نرمي ثياباً مستعملة، لنأخذ ثياباً جديدة        " 

 ".جسداً جديداً
                       

 .وتُوَجد كتب كثيرة عن عودة التجسد 
 ـ ) في العودة إلى التجسد   : (باللغة العربية ما كتبه الدكتور رؤوف عبيد        لعلَّ من أشهرها    

 .وهو في ثالثة مجلدات) مفصل اإلنسان روح ال جسد (ـ) نسان روح ال جسداإل(
 .ذ عبد العزيز جادوا تأليف األست)العودة للتجسد( كتاب  
بـراهين حاسـمة علـى       (ـ) المسيح قادم ( كتب الدكتور على عبد الجليل راضي ومنها          

 ).أنت تحيا بعد الموت (ـ) الحياة بعد الموت
 .تأليف رونالد هابارد وإعداد وتقديم وليد ناصف) ل هذه الحياةهل عشت قب( كتاب  
 .لألستاذ مصطفى الكيك) تناسخ األرواح( كتاب  
 .ترجمة أحمد نذير السادات، عصام الشيخ قاسم) الحياة بعد الموت ( 
 .في جزئين لألستاذ سمير هندي) جسد القيامة( كتاب  
 .د موريس شربلإعدا) أضواء علمية على العالم اآلخر ( 
 :ونضع أمامك باإلنجليزية الكتب اآلتية 

 1 - Mark C. Albrecht: Reincarnation. 

 2 - Robert A. Morey: Renincarnation and Christianity. 

 3 - Sri Chinmoy: Death and Reincarnation.  
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 4 - Norman L. Geisler: The reincarnation Sensation. 

 5 - Hans Ten Dam: Exploring Reincarnation. 

 6 - Martha Knobloch: Reincarnation - The Gospel Truth. 

 7 - I am Wilson: Worlds Beyond.  
أمَّا لو تعرضنا الستحضـار الـروح والتنـويم         . وما أكثر الكتب، ولكني أكتفي بهذا اآلن       

 .فهناك كتب أخرى كثيرة‘ المغناطيسي
تب بالعربية أو باللغات األجنبية تتشـابه فـي كثيـر مـن األدلـة               والعجيب أن غالبية الك    

والبراهين، مع الكتب التي يصدرها المهتمون بعلم األرواح من بعض رجال الكنيسة أيضاً، حتـى               
 !!لتكاد تكون مدرسة واحدة

                       

عتقـاد بعـودة    كثير من هؤالء يتحدَّثون عن أوريجانوس كأحد أعمدة المسيحية فـي اال            
 .التجسد
 ويقعون في أخطاء تاريخية وعقيدية كأن يسمونه القديس أوريجـين أو سـان أوريجـين               

 St. Origene .بما في ذلك مجمع القسطنطينية للروم األرثوذكس الـذي  . ويهاجمون معارضيه
 .م553ُعِقَد سنة 

وكـذلك  .  التجسـد  يقولون إن أورجينوس نادى بالوجود السابق للروح، وبعودة الروح إلى          
 .ينسبون نفس االعتقاد إلى آباء آخرين

                       

وبينما يرى البعض أن عودة التجسد تكون عقوبة ألرواح انحرفت فنزلت لتتحـد بأجسـاد                
تكرار الوجود األرضي مفروض علينا، لكي نتطوَّر ونصبح        "أرضية كعقاب لها، يرى البعض أن       

وأنَّ الفترة القصيرة لوجودنـا علـى       ". ي استعبدتْ جد الخليقة آدم وساللته     سادة على غرائزنا الت   
لذلك أعطيت لنا مهالت أطول كثيراً تقطعها فترات        . األرض ال تكفي للنصر النهائي على الغرائز      

 "..وكل نومة منها تسمى موتاً. نوم أعمق من النوم اليومي
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مـن  "ويضـيف بأنـه     ). لعودة للتجسـد  في ا (هذا ما يقوله الدكتور رؤوف عبيد في كتابه          
ويهاجم إنكار هـذه    ). 67ص(الصحيح أنَّ الوجود الالحق يكون مصحوباً بنسيان كل وجود سابق           

 .العقيدة، بحجة أن العودة للتجسد، للتطور إلى أفضل، هى أسمى بكثير من التلويح بالنار األبدية
وقف في الغـرب فـي وجـه        السواد األعظم من رجال االعتقاد قد       "ومع ذلك يصرح بأن      

 ).70ص) ( بعودة التجسد(انتشار هذا االعتقاد 
                       

أو تقمُّص أرواح   ) التناسخ(التجسد هى مستقلة تماماً عن مفهوم       ويرى أن عقيدة عودة      
 .الحيوانات والنباتات

تعالج رذائلها وألن   هناك حاجة طبيعية للروح الخالدة، ألن       : "ونسب إلى أحد اآلباء أنه قال      
" فإذا لم تفعل ذلك خالل حياتها األرضية، فإنَّ العالج يحدث في الحيوات التالية وما يتبعها              . تتطوَّر

 ).73ص(
 .وهذا يعني في رأيه إمكانية التوبة بعد الموت، في حياة تالية 
 لـروح  ويكفي أن نقول هنا إنَّ ا     . نرد على هذه النقطة في مقال خاص إن شاء اهللا         وسوف   

ألنه من الممكن   . لو ُمنحت حياة أخرى في عودة التجسد، ما أدرانا أن حالتها ستتطور إلى أفضل             
 ...أن تسوء حالتها أكثر مما كانت 

                       

يحاولون أن يثبتوا عقيدتهم باقتباسات من الكتـاب        ) العودة إلى التجسد  (وأصحاب عقيدة    
 . مقال مقبل بمشيئة الربالمقدس، مما سنرد عليه في

الروح، أن بعض رجـال الكنيسـة       ) علماء(وجه الخطورة في هذا االتجاه الذي يسير فيه          
 !!يجارونهم فيما يقولون، ويعتمدون عل نفس براهينهم

                       

عودة موضوع احتمال العودة للتجسد، أي      "َوَوَرَد في مقدمة كتاب األستاذ عبد العزيز جادو          
. هذه العودة عقيدة قديمـة    . الروح إلى اتصالها بجسد مادي جديد بعد انفصالها عن جسدها السابق          
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وتتضمن جميع األديان بغير استثناء اشارات متنوعة إليها تتفاوت في مدى وضـوحها ودرجـة               
 ).12ص .." (كما نادى بها عدد ضخم من أبرز الفالسفة والشعراء والُمفكِّرين . رسخوها
إننا إذا رجعنا إلى الديانات القديمة والحديثة، سواء كانت         : "ول األستاذ عبد العزيز جادو    ويق 

 أو إسـالمية   .. هندوكية، أو جينية، أو برهمانية، أو بوذية، أو زرادشتية، أو غنوسية، أو مانوية              
ها متفقـة   أو يهودية أو مسيحية، كل ما تحويه هذه األديان من ينابيع العلم ومصادر المعرفة، نجد              

 ).20، 19ص (وبدرجات متفاوتة حول مذهب العودة للتجسد 
 .فلنبحث إذن معاً ما ورد في تاريخ الديانات الشرقية القديمة 
  :Transmigrationالتقمُّص وتناسخ األرواح  
إنه مع اإليمـان بخلـود      : فيقول) تناسخ األرواح (يشرح األستاذ مصطفى الكيك في كتابه        

 فترة طويلة بعد الموت وعودة الروح إلى جسدها اآلدمي لتحل فيه وتستأنف به              الروح، فإنه توجد  
فيمكنها خالل هـذه    . فالروح ال تقضي هذه المدة الطويلة في فراغ       . حياتها الثانية في عالم الروح    

 . الفترة اإللمام بطائفة من المعلومات والخبرات، حتى في ميـادين الحيـاة فـي عـالم الحيـوان                 
 ".جل ذلك تتجسد في أجنة حيوانات األرض والبحر والجومن أ: "فيقول

 .ويقتبس هذا من أحد المراجع في كتب التاريخ المصري 
                       

. ثم يتحدث عن اتصال دول العالم القديم ببعضها البعض عن طريق الـرحالت والتجـارة               
تيجة رغبة الروح في الحصول على وأنه ن. وأن فكرة التقمص تطورت في الفكر الهندي، والبوذي   

فلكي تكمل هذه الحصيلة، تتجسد روح الرجل في جسد امرأة، وروح المرأة فـي              "خبرات جديدة   
 ).15، 14ص " (جسد رجل

.. أمَّا الذين يريدون العودة إلى الحياة األرضية بقصد اشباع رغبات جسدية          : "ويقول أيضاً  
 " سخ وهو جميـع صـنوف الخبـرة والتجربـة         فهذه األغراض تخرج عن الغرض األصلي للتنا      

  ).16ص (
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 :التناسخ عند الهنود 
يؤمن الهنود بتجوال الروح من جسد إلى آخر، إلى أن تنتهي أخيراً هذه التجسدات كلهـا،                 

 ].لكبرى أديان العالم ا: انظر كتاب) .. [ النرفانا(وتتحد بالكائن األعلى بالحالة التي يسمونها 
وهى كلمة سنكريتية معناها الجـزاء،      ). الكارما(ويحكم التناسخ والعودة إلى التجسد قانون        

فيكون التجسد التالي   . حيث يحكم نوعية التجسد ما قام به اإلنسان من خير أو شر في فترة تجسده              
 .لوناً من الثواب أو العقاب

فهذه تهيئ الروح في عقيدتهم إلى تجسد       والوصول إلى النرفانا ال يأتي باألعمال الصالحة،         
حينئـذ تقـف دورة     . لكن النرفانا تأتي بالنسك الشديد والتخلُّص من محبة المـادة تمامـاً           . أفضل

وتصل إلى السكينة المطلقة، وال يعود اإلنسان إلى الحياة في العالم   . التناسخ، وينتهي تجوال الروح   
 ..ويتم ذلك بالنسك الشديد. األرضي

                       

 مع الحرمان من مالذ األكل وبـاقي مـالذ   ـ حسب المعتقد الهندي     ـ لنسك الشديد النسبة ل وب 
ص في جسـد آخـر،      قمُّتَّالجسد، وانعدام المطامع، وعدم إيذاء أي كائن حي، تتحرَّر الروح من ال           

 .سواء جسد إنسان أو حيوان أو طير
  ما كانوا يـأكلون اللحـوم، وال يقتلـون          ـ ي وغيره    مثل المهاتما غاند   ـ لذلك كبار الهنود     

 ألنه ربما يكون هذا الكائن الحي هو تجسـد إلنسـان تقمَّـص             .. حيواناً أو طيراً أو حتى حشرة       
 ..!!فيه

العودة إلى التجسد، لنناقشـه ونـرد علـى مـا     (قبل، سوف نتناول موضوع     في المقال المُ   
 ... هذا المذهب بتفسير خاطئ يتعرض فيه للكتاب المقدس، وما يقتبسه منه
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 األرواح
]7[الدين وُعلماء األرواح

 

 
 1 َعـْودة التََّجسُّـد

 

  هـى عقيـدة تـرتبط       Reincarnationعودة التجسد   : في اعتقاد المشتغلين بعلم األرواح     
 فاألحياء حالياً كان لهم وجود مسـبق فـي حيـاة     . Pre - Existence) سبق الوجود(تماماً مع 

وعن طريق عودة التجسُّد، ستكون لهم حياة أو عدة حيـوات الحقـة فـي               . أو عدَّة حيوات سابقة   
 !!أجساد أخرى

وإن كانت حرية الفكر المكفولة للجميع، تسمح لهم أن يفكِّروا حسبما يشاءون فـي مجـال                 
 علمهم، إال أنه ليس لهم أن يخرجوا من دائـرة اختصاصـهم العلمـي، لكـي يفسـروا الـدين                    

بحيث يخيل لهم أن يثبتوا من الكتاب المقدس صـحة عقيـدتهم فـي عـودة                ...  هواهم   حسب
 !!التجسد
 سنناقشه  مما.. فقد تعرَّضوا إلى نصوص من اإلنجيل والعهد القديم، بغير فهم، إلثبات ذلك            
 .اآلن
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 :وـوب وعيسـيعق 
 :53ص ) سدفي عودة التج(رؤوف عبيد في كتابه . يقول د 
 فقـال لهـا    ): "23 عـدد    25أصحاح  (ومن هذه النصوص الدينية ما َوَرَد بسفر التكوين         " 
 شـعب يقـوى علـى شـعب،        : في بطنِك أمتان، ومن أحشائِك يفترق شعبان      ): عن رفقة (الرب  

 ويمكـن أن ُيقـال فـي       . وهذه كانت نبوءة الروح عـن مـيالد ولـديها         ". كبير ُيستعَبد لصغير  و
الروح استطاع معرفة مستقبل ولديها، من معرفة ماضيها فيما سـبق لهمـا مـن               تفسيرها أن   

 "!!تجسدات
ألنه وهما   ".. )15 ـ  8: 9رو  (فُيعلِّق على ما َوَرَد في      ) 54في ص   (رؤوف عبيد   . ويعود د  

لم يولدا بعد، وال فعال خيراً وال شراً، لكي يثبت قصد اهللا حسب االختيار، ليس من األعمال بـل                   
أحببت يعقـوب، وأبغضـت     : كما هو مكتوب  . ذي يدعو، قيل لها إن الكبير يستعبد للصغير       من ال 
 ".فماذا نقول ألعلَّ عند اهللا ظلماً. عيسو

 
قبل أن يولدا علـى األرض مـن        وهنا أيضاً قد ُيقال إنَّ اهللا أحبَّ يعقوب وأبغض عيسو،           " 

 ".علَّ عند اهللا ظلماًأل:  وإال فما معنى.جديد، ألنه يعلم ماضي يعقوب وماضي عيسو
                       

 
نالحظ هنا أن المؤلف يبني قرار اهللا على علم اهللا بالماضي فقط، بماضي يعقوب وماضي                

 ..!!عيسو، في تجسدات سابقة
وقد فضَّل يعقوب على عيسو بما يعرفه عـن حيـاة           . ولكنه نسى أنَّ اهللا يعرف المستقبل      

 ...ل يعقوب وعيسو في المستقب
 

 زانياً أو مسـتبيحاً كعيسـو،       لئال يكون أحدٌ  "ألنه قيل في الكتاب     . وبهذا ال يكون هناك ظلم     
وقيل عنه أيضاً إنه تزوج بـزوجتين مـن         . )16: 12عب  (.." الذي ألجل أكلة واحدة باع بكوريته     

لذي حدث  هذا كله ا  . )35،  34: 26تك  (" فكانتا مرارة نفس إلسحق ورفقة     "ةالحيثيات يهوديت وبسم  
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كما كان يعرف ما    . لمَّا كبر عيسو، وصار ابن أربعين سنة، كان يعرفه اهللا عن عيسو قبل والدته             
 .)20، 19: 28تك (سوف يحدث ليعقوب رجل النذر وبيت إيل 

                       

 
 :إرميـا النـبي 
 إرميـا  َوَرَد فـي سـفر  : من نفـس الكتـاب  ) 54في ص (رؤوف عبيد في كتابه  .  د قال 

 ):5 عدد 1أصحاح(
". جعلتك نبياً للشعوب  . وقبلما خرجت من الرحم قدَّستك    . قبلما صورتك في البطن عرفتك    " 

وهنا أيضاً يمكن أن ُيقال إنَّ معرفة الوحي إلرميا، قبل أن يصور في البطن، ويخرج إلى عـالم                  
يه النقـي الناصـع فـي    أي بسبب ماضالمادة، كانت هى العامل األول في اختياره نبياً للشعوب،   

 .تجسداته السابقة
                       

 والمعروف أن اختيار الرب إلرميا نابع من معرفة اهللا بالدور الذي يمكـن أن يقـوم بـه                   
وال عالقة لهذا بمعرفة تختص بالماضي ال ذكر لهـا فـي            . إرميا في المستقبل بتأييد ومعونة اهللا     

 .الكتاب
إنما تعتمد على   !! ا في مهمته فال تعتمد على خبرة سابقة في تجسُّد سابق          أمَّأ عن نجاح إرمي    

،  قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل األرض            أنذاه: "قول الرب له  
ألني أنا معك   . فيحاربونك وال يقدرون عليك   . ب األرض وؤسائها ولكهنتها ولشع  روللملوك يهوذا   

 وقال الـرب    ،ومدَّ الرب يده ولمس فمي    : "ويقول إرميا أيضاً  . )19،  18: 1إر  (" يقول الرب ألنقذك  
إذن األمر ال يتوقَّف على خبرة في تجسُّـد سـابق،           . )9: 1إر  (" ها قد جعلت كالمي في فمك     : لي

 .وإنما على عمل الرب فيه
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 :بولـس الرسـول 
 : في كتابهMr. Normal L. Geislerوإلى جوار مثال إرميا يذكر  

 The Reincarnation Sensation (P. 135, 136) 

ا ُسـرَّ   ولكن لمَّ : "إنَّ المنادين بعودة التَّجسُّد يضيفون مثاالً آخر هو بولس الرسول في قوله            
بشّر به بين األمم، للوقت لـم       ي بنعمته، أن يعلن ابنُه فيَّ أل       ودعان اهللا الذي أفرزني من بطن أمي     

ويقولون إنها تشير إلى حالة سبق وجود، بينما ال تدل علـى            . )16،  15: 1غل  (" تِشْر لحماً ودماً  أس
 .ذلك

إنَّ مثال إرميا ال يدل على سبق وجود له، إنما يدل على قصد اهللا من جهة اختياره                 : وقال 
د اختيـاره   نبياً، وكذلك نفس ما َوَرَد في الرسالة إلى غالطية من جهة بولس الرسول، هو ُمجـرَّ               

 .المدعو رسوالً الُمفَرز إلنجيل اهللا ")1: 1رو (رسوالً كما قال عن نفسه في 
                       

 
 :أيـوب 
عريانـاً  : "كل المشتغلين بعودة التجسد، يحاولون أن يثبتوا عقيدتهم من قول أيوب الصديق            

عاً ليس المقصـود بطـن أمـه        وطب. )21: 1أي  (" خرجت من بطن أمي، عرياناً أعود إلى هناك       
إنَّ هذا :  وقالNormal L. Geislerبالمعنى الحرفي، إنما ُيقَصد بها األرض كما أشار إلى ذلك 

وليس في هذا ما يدل على عودة التجسُّد، إنما هو ما يفهم من قـول               . )15،  13: 139مز  (يفهم من   
األرض هى بطن أمه التي ُأِخذَ منها       . )19: 3تك  ("  تعود ، وإلى ترابٍ  ألنك ترابٌ : "الرب ألبينا آدم  
 .وإليها يعود. حين خلقه اهللا

 
 :دـالد الجديـالمي 
غالبية المنادين بعودة التجسد، يحاولون أن يثبتوا عقيـدتهم مـن قـول السـيد المسـيح                  

المولود من الـروح، روح     "ويقولون إنَّ   . لنيقوديموس عن الميالد من الماء والروح في المعمودية       
 .Rebirthويسمونه . د عقيدة عودة التجسُّد عندهميؤي" هو
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وواضح أنَّ هذا األمر ال عالقة له بالجسد، إنما هو ميالد روحي من الروح، ال يعود بـه                   
لَد وولهذا قيل إنه يُ   . لد من الروح ميالداً روحانياً يصبح به ابناً هللا        والشخص إلى التجسد، إنما هو يُ     

 .من فوق، أي من اهللا
 

 :مسيح نفسهالسيد ال 
الروح وصلت بهم الجرأة إلى أنهم اعتبروا أنَّ السيد المسـيح نفسـه،             ) علماء(عجيب أنَّ    

ويفهمون ذلك من قولـه     . اجتاز في اختبار عودة التجسُّد، وأنه كان له وجود سابق حسب عقيدتهم           
 :لليهود

 .)58: 8يو (" قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن" 
وطبعـاً  . )56: 8يـو   (" إبراهيم تهلل بأن يرى يومي، فرأى وفرح      أبوكم  : "وأيضاً قوله لهم   

الهوت وليس بالجسد،   زليته، ألنه كان قبل إبراهيم بال     السيد المسيح كان يتحدَّث عن الهوته وعن أ       
مجدني أنت أيها اآلب عند ذاتك بالمجـد الـذي   : "هذا الذي قال لآلب!! حتى تكون له عودة تجسد    

 .)5: 17يو (" لمكان لي عندك قبل كون العا
 ).60، 59انظر رؤوف عبيد ص ( 

                       

على أن هناك نقطتين آخريين عند المعتقدين بعودة التجسد، في تفسيراتهم للكتاب المقدس،              
 :وهاتان النقطتان هما

 . إيليا النبي، ويوحنا المعمدانـ1 
 أم أبواه حتى ُوِلـَد      ل أخطأ هذا اإلنسان   ه:  قول التالميذ للسيد المسيح عن المولود أعمى       ـ2 
 !والمقصود هل أخطأ في حياة سابقة؟. )3: 9يو (" أعمى

                       

قلنا إنَّ المشتغلين بعلم األرواح، المنادين بعودة التجسد، يريدون أن يقنعوا المسيحيين بهـذا        
رونه من براهينهم هو مـا قيـل عـن          ومن أشهر ما ي   . الفكر بمقتبسات من الكتاب المقدس نفسه     

 .)9يو (المولود أعمى 
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 :المولـود أعـمى 
فسأله . فيما هو مجتاز، رأى إنساناً أعمى منذ والدته       "َوَرَد في إنجيل يوحنا إنَّ الرب يسوع         
ال هذا أخطأ وال أبـواه،      : أجاب يسوع . هذا أم أبواه، حتى ُوِلَد أعمى     : يا ُمعلِّم، َمن أخطأ   : تالميذه
 .)3 ـ 1: 9يو ("  لتظهر أعمال اهللا فيهلكن

عبارة هل أخطأ أبواه حتى ُوِلَد أعمى، ربما يقصدون بها قول الرب في الوصـايا العشـر                  
مع أنَّ الرب عفا عن ذلك في       . )5: 20خر  (" فتقد ذنوب اآلباء في األبناء في الجيل الثالث والرابع        أ"

 .)20: 18حز (سفر حزقيال النبي 
هل أخطأ هذا حتـى ُوِلـَد أعمـى؟         : الروح هو قول التالميذ   ) علماء(ليه  لكن ما يركز ع    

 وعوِقـَب بمـيالده أعمـى، فـي عودتـه          . هل أخطأ في حياة سابقة لمولـده      : ويفهمون منها 
 !للتجسُّد؟

                       

ؤمنون ي ، كما Pre - Existenceوكأنهم بهذا يقولون إنَّ التالميذ يؤمنون بالوجود السبقي  
  .Reincarnationأيضاً بعودة التجسد 

طبعاً هم كانوا يؤمنون بذلك، إنما كانوا يسألون من جهة أمور كانت منتشرة في المجتمـع                 
 .اليهودي في ذلك الزمن

 .كانت هذه األفكار قد وصلت إلى اليهود في ذلك الزمن 
وفيه أن خطية   ). الجزاء( أي   Karmaإنها كانت أفكار آمن بها الهنود في مذهبهم الكارما           

اإلنسان يعاقب عنها في تجسد الحق، بحيث تحل روحه السابقة بعد موته في جسد آخر ينال فيـه                  
 !!عقوبته على خطاياه في حياته السابقة، كلون من التطهير لروحه

                       

 .هذه األفكار انتقلت إلى اليهود عن طريق التجارة والرحالت 
 .في أمثلة ُمعيَّنة سجلها اإلنجيل المقدسوظهرت  
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  "إيليا أنـت؟  .. َمن أنت؟   : " منها أن كهنة اليهود والالويين سألوا يوحنا المعمدان قائلين          
وهـذه  !! وكأنهم ظنوا أن إيليا قد عاد إلى الوجود، متجسداً في شخص يوحنـا            . )20 ـ  19: 1يو  (

  ...النقطة بالذات سنطرقها في موضوع خاص ألهميتها
 َمن يقول الناس إني أنـا ابـن اإلنسـان؟          : "لما سأل التالميذ قائالً   :  السيد المسيح نفسه    
 " يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميـا، أو واحـد مـن األنبيـاء             ) يقولون(قوم  : فقالوا

إذن كأنهم يظنون أن يوحنا المعمدان قد عاد للتجسـد فـي شـخص يسـوع                . )14،  13: 16مت  (
 . أو أن إيليا أو إرميا أو أحد األنبياء قد عاد إلى التجسد في شخص يسوع الناصري. ناصريال

                       

 
 .الفكر إذن موجود، أتى إليهم من الشرق، واعتنقه كثيرون حتى الملك نفسه 
 ن قال لغلمانه هـذا هـو يوحنـا المعمـدا         "حتى أن هيرودس الملك لمَّا سمع بخبر المسيح          

 ومعنـى هـذا فـي رأيـه أن يوحنـا           . )1: 14مت  (" قد قام من األموات، ولذلك تعمل به القوات       
 من الموت في شخصه أو في نفس جسده، إنمـا فـي جسـد آخـر هـو جسـد                    المعمدان لم يقم    
 أو كأن روح يسـوع الناصـري هـى روح يوحنـا المعمـدان فـي جسـد                  . يسوع الناصري 

 !!يسوع
فلعازر أخو مريم ومرثا لمَّا قام من الموت قام بنفس جسـده            . تابوطبعاً هذا ضد تعليم الك     

وأيضاً طابيثـا   . )17 ـ  11: 7لو  (وابن أرملة نايين    . )43 ـ  22: 5مر  (وكذلك ابنة يايرس    . )11يو  (
كل من هؤالء قام في نفس جسده، ولم يعد إلى الحياة في جسد شخص آخر كما                . )42 ـ  36: 9أع  (

 .ظن هيرودس
 .دو أن أفكاراً غريبة كانت منتشرة في المجتمع اليهودي وقتذاكمن هنا يب 
فكان الوضع الطبيعي أن يسألوا السيد الرب       . ووصلت بعض هذه األفكار إلى آذان التالميذ       

 ...عنها، فيرشدهم إلى التعليم الصحيح
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 :على أن سؤال التالميذ ال ُيشكِّل عقيدة لثالثة أسباب 
. عديدةوكانوا يسألون ُمعلِّمهم عن أمور      .  ألنهم كانوا وقتذاك ال يزالون في دور التلمذة        ـ 1 

حينما تحدَّث الرب   " حاشاك يارب : "مثلما وبَّخ بطرس على قوله    . وكثيراً ما كنوا يخطئون فيوبخهم    
 لكهنـة،  ومثلما وبَّخه أيضاً حينما ضرب بسيفه ُأذن عبد رئـيس ا          . )22 ـ  21: 16مت  (عن صلبه   

وكذلك وبَّخ اثنين من تالميذه حينما سألوه أن تنزل نـار           . )11،  10: 18يو  (في ساعة القبض عليه     
" لستما تعلمان من أي روح أنتما  : "وقال لهما . من السماء وتحرق إحدى مدن السامرة ألنها رفضته       

 .)55: 9لو (
ولكـن  . )13: 16يو  ( الحق   لم يكن الروح القدس قد حلَّ على التالميذ، ليرشدهم إلى كل           ـ 2 

وحتى في قصة المولود أعمى، ما كانوا       . بعد حلول الروح القدس عليهم، كان تعليمهم يمثل عقيدة        
 .ألنهم كانوا في حضرة المعلِّم األعظم. يتكلَّمون بكالم تعليم، وإنما كانوا يسألون سؤاالً

 ".ذا وال أبواهال أخطأ ه: "نالحظ أنَّ السيد المسيح قد نفى األمر بقوله ـ3 
إذن ال يمكن للمشتغلين بعلم األرواح، أن يستنتجوا عقيدة مسيحية من أمر نفـاه السـيد                 
 .المسيح

                       

ولكن السيد المسيح لم يوبِّخ التالميـذ علـى هـذا           : ُيعلِّق بعض المشتغلين باألرواح بقولهم     
 :ناونُجيب بقول.. ولم يشرح لهم أنه خطأ . الفكر

وكثيراً ما يهمل بعـض السـلبيات       . يركز على اإليجابيات  : هذا هو أسلوب السيد المسيح     
 .ويتجاهلها، لحكمة ُمعيَّنة

 :وسنضرب مثالً لذلك. وسكوته عن ذلك ال يعني موافقة 
قـوم يقولـون يوحنـا      : ذا يقول الناس إني أنا ابن اإلنسـان؟ وأجـابوه         احينما سألهم م    

لم يناقش معهم   .. )14،  13: 16مت  (" ليا، وآخرون إرميا أو واحد من األنبياء      المعمدان، وآخرون إي  
وإنما ترك كل هـذا     .. ولم يرد عليه، ولم يقل هذه أفكار خاطئة، ولم يشرح سبب الخطأ              كل هذا، 

" أنت هو المسيح ابـن اهللا الحـيِّ       : "ولمَّا أجاب بطرس  " وأنتم َمن تقولون إني أنا؟    : "جانباً، وسألهم 
 .)20 ـ 15: 16مت (ه على ذلك، وانتهى األمر طوَّب
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 :هذا هو أسلوب السيد في إيجابياته 
 قـال لـه    ". اذكرني يارب متى جئت في ملكوتك     : " له اللص على الصليب     وحينما قال   

ولم يشرح له أن الملكوت لـيس هـذا         . )43: 23لو  (" اليوم تكون معي في الفردوس    : "في إيجابية 
واكتفـى باإلجابـة    . نما الصحيح هـو الفـردوس     وإ. لص إال بعد القيامة   موعده، ال يصل إليه ال    

  . اإليجابية
                       

) علمـاء (الذي يدهشني في هذا األمر كله، أن بعض رجال الكنيسة ينادون بنفس كـالم                
 !!األرواح في قصة المولود أعمى

  أي بحيـاة سـابقة لإلنسـان    Pre - Existence ومعنى هذا أنهم يؤمنون بوجود سابق  
. كما يؤمنون بعودة اإلنسان إلى التجسد بعد موته، في حياة غير حياته األولـى             . قبل حياته الحالية  

وبهذا ال يمنع األمر من تعدد الحيوات للشخص الواحد ناسين قول الكتـاب فـي الرسـالة إلـى                   
 :العبرانيين

 .)27: 9عب (" ونةُوِضَع للناس أن يموتوا مرة، ثم بعد ذلك الدين" 
ولمَّا مات، عـاد  . فكيف إذن لهذا األعمى منذ والدته، أن كانت له حياة سابقة قد أخطأ فيها           

وطبعاً مـات   !.. مرَّة أخرى للتجسد بهذا العمى كعقاب على خطيته أو خطاياه في حياته السابقة؟            
 .مرة ثانية بعد منحه البصر

 وذلـك  . من بها الهنـود    التي يؤ  Karmaلكارما  وطبعاً في إيمانهم هذا يؤمنون أيضاً با        
  بعقوبة تؤلمه فـي تجسـد الحـق، أو فـي عودتـه              بأن يعاقب الشخص على خطاياه في حياته      

 .للتجسد
                       

 .والمسيحية ال تنادي مطلقاً بأن تكون العقوبة في عودة للتجسد 
 . ويعنـي بـالموت المـوت األبـدي       . )23: 6رو  (" أجرة الخطية هى مـوت    "الكتاب ينادي بأن    

 . كلّنا كغنم ضـللنا، ِملنـا كـل واحـٍد إلـى طريقـه         "والخالص منه كان بكفارة المسيح ال غير        
 .وهكذا كان كفارة عن خطايانا، وخلصنا بدمه. )6: 53إش (" والرب وضع عليه إثم جميعنا
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ت عقوبة الخطية، هى عمى في عودة تجسد، أو تعب تعلمه الكارما الهندية فـي               ولكن ليس  
 !!تجسد الحق

كل هذه عقائد ضد الفداء، وضد تعليم الكتاب عن الخطية وعقوبتها، وعن طريقة تطهيـر                
دم يسوع المسيح ابنه ُيطّهرنا مـن كـل     "اإلنسان من خطاياه حيث يقول الكتاب عن مغفرة اهللا لنا           

 .وليس عقوبة في تجسد الحق. نعم، دم المسيح. )7: 1يو  1(" خطية
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 األرواح
]8[الدين وُعلماء األرواح

 

 
 2َعـْودة التََّجسُّـد

 !هل يوحنا املعمدان هو إيليا؟
 

  ، والوجود السبقي   Reincarnationاألرواح، الذين يؤمنون بعودة التجسد      ) علماء(غالبية   
 Pre - Existence     يذكرون موضوع إيليا باعتبـاره الوجـود السـبقي ليوحنـا المعمـدان ،  . 

وسـنثبت خطـأ هـذا      . كما يعتبرون المعمدان عودة تجسد إليليا النبي، وأن االثنين شخص واحد          
 .الفكر

 :ثبات خطأ هذا الفكرا 
  يكفي أن نقول بوضوح إنه عندما جاء كهنة والويون إلى يوحنا المعمدان ليسألوه َمـن               ـ 1 

 .)21 ـ 19: 1يو (" فسألوه إذن ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال لست أنا" أنه ليس المسيح أنت؟ فأقّر
                       

. أن يكون إيليا النبي قد عاد إلى التجسد في شخصية يوحنا المعمـدان ليس من المعقول     ـ 2 
 صعد إلى السماء حيَّاً في مركبة       هو. لم يترك جسده ليلبس جسداً آخر     . ألنَّ إيليا لم يمت حتى اآلن     

فهل من المعقول وهو حي بجسـده،       . )11: 2مل  2(نارية، كما يذكر الكتاب في سفر الملوك الثاني         
 وكيف؟! يمكن أن يدخل في رحم أليصابات امرأة زكريا ليولد منها؟
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. )33 ـ  30: 9لـو   (المسيح وموسى النبي     لقد ظهر إيليا حيَّاً على جبل التجلِّي، مع السيد           ـ 3 
وإذا "وقال الكتاب عن السيد المسيح فـي قصـة التَّجلِّـي            . ورآه بطرس ويوحنا الحبيب ويعقوب    

فلنصنع ثـالث   . جيد أن نكون ههنا   : "وقال بطرس للرب  " رجالن يتكلَّمان معه وهما موسى وإيليا     
 . )33 ـ 30 :9لو (" لك واحدة، ولموسى واحدة، وإليليا واحدة. مظال

فلو كان إيليا النبي قد عاد للتجسد في شكل يوحنا المعمدان، لعرفه الرسل الثالثـة لشـهرة            
إذن لقال بطرس عـن     ..! المعمدان وقتذاك، وبخاصة ألن يوحنا الرسول ويعقوب كانا من تالميذه         

 ...واحدة لموسى، وواحدة ليوحنا المعمدان : الثالث مظال
                       

 . )17: 1لـو   (" بروح إيليا وقوتـه   " لم يقل الكتاب أن يوحنا المعمدان هو إيليا، وإنما أتى            ـ4 
 : ما سوف نشرحه اآلنوهذا. أي بنفس أسلوب وروح إيليا

 :روح إيليا وقوته 
 .ليس بالروح اإلنسانية المتحدة بالجسد 
المعمدان، إذن لكان إيليا     ألنه لو كانت روح إيليا قد خرجت من جسده، وحلَّت في يوحنا               

 . ما لم يحدثهذاقد مات، و
 السماء، طلب منه تلميذه أليشـع أن ُيمـنح اثنـين مـن              إلى ثانياً ألنه عند صعود إيليا        
 ..وقد كان  .. )10، 9: 2مل 2(" إن رأيتني أوخذ منك، يكون لك كذلك"فأجابه إيليا .روحه

. نفس الوقت منح اثنين من روحه ألليشـع  وفي  . فهل صعد إيليا إلى السماء بجسده وروحه       
 ؟..ثم بعد ذلك حلَّت روحه في يوحنا المعمدان

 !أي هل كانت إليليا أربعة أرواح؟ 
                       

  هنا، تعني نفس أسلوبه وطريقته؟أم أن كلمة روحه 
 : ود إيليـا   في وقت صـع    إذ قال بنو األنبياء   . وهذا هو ما يمكن أن نفهمه مما حدث ألليشع         

 .)15: 2مل 2(" قد استقرت روح إيليا على أليشع"
إذ يقول الكتاب   . وأيضاً هذا ما نفهمه من قصة تعيين الشيوخ السبعين لمساعدة موسى النبي            

وأخذ من الروح الذي عليه وجعـل علـى         . فنزل الرب في سحابة، وتكلَّم معه     : "عن موسى النبي  
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 وجعل منهـا علـى السـبيعن       من القوة الموهوبة لموسى،     أي أخذ الرب    . )25: 11عد  (" السبعين
 ..شيخاً 

 ؟"بروح إيليا وقوته"كيف كان المعمدان : هنا ونسأل 
 وكـان  . )6: 1(كان المعمدان بنفس روح إيليا في النسك، كما َوَرَد فـي إنجيـل مـرقس                 

) هيـرودس (صره  وكان كذلك بروح إيليا في توبيخه للملك في ع        . )17: 1لو  (بروح إيليا في قوته     
 .)4: 14مت (

 
 رةـال العباقـاألطف

 
المشتغلون بعلم األرواح، المعتقدون بعودة التجسد، يحاولون إثبات عودة التجسـد بوجـود              

بعض أطفال عباقرة، أولئك األطفال من سني عمرهم الُمبكِّر جداً أمكن أن يكونوا نـابغين جـداً،                 
 وبعضـهم نبـغ فـي األدب      . سيمفونيات موسـيقية  إذ ألَّف بعضهم    . وبخاصة في الموسيقى مثالً   

 .والبعض في مجاالت أخرى من النبوغ.. والشِّعر، بما يفوق طاقة سنه بكثير 
أي أن أشخاصـاً    . وهم يرجعون ذلك إلى أن هذه المهارات كانت لهم في حيوات سـابقة             

 ...ألطفالنابغين من الذين ماتوا قبالً، عادوا مرة أخرى إلى التجسد في شخصيات أولئك ا
                       

 :ونحن نرد على ذلك بالنقاط اآلتية 
 . بعض من هؤالء األطفال نالوا نبوغهم عن طريق الوراثةـ1 
 وكثير من العلماء يقولون أن الموسيقى بالذات هـى مـن أكثـر الفنـون التـي تـرتبط                    
ذ طفولته ينحدر من أسرة نابغـة       فالموسيقي المعروف موزار الذي نبغ في الموسيقى من       . بالوراثة

ومثله أيضاً الموسيقي النابغ باخ الذي نبغ فـي أسـرته موسـيقيون فـي أجيـال                 . في الموسيقى 
 ...متتابعة
 فإن كان أحد األطفال قد ورث نبوغاً في فن ما عن أحد والديه، أو عـن الوالـدين معـاً،                     

 .امى قد عاد إلى الحياة وتجسَّد فيهفال داعي ُمطلقاً أن ُيعزى ذلك إلى أن أحد النابغين القد
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 . نقطة أخرى وهى ارجاع النبوغ إلى موهبة من اهللاـ2 
. إنما توجد ِقلَّة من الناس لها موهبة الفن، وقد منحهم اهللا هذه الموهبة            . فناناًليس كل إنسان     

 . فيعطي البعض موهبة الموسيقى، والبعض موهبة الشِّـعر واألدب، والـبعض موهبـة الغنـاء              
 .الخ.. والبعض موهبة الرسم أو النحت 

وغالبـاً مـا يولـد      . واهللا الُمعطي، ال مانع من أن يهب الموهبة للصغار كما يهبها للكبار            
أو يكتشفها في هذا الطفـل      . اإلنسان والموهبة كامنة فيه، تظهر فيما بعد حسب الظروف المتاحة         

 ...أحد الكبار المتخصصين في وقت ما 
 أحد الموتى قد عاد إلى التجسد في هذا الطفل النابغ، فإنَّ اعتراضات كثيرة    أمَّا إن كان   ـ3 

 :تقف ضد هذا األمر، منها
الذي مات وعاد إلى التجسد، هل عاد فقط إلى التجسد بموهبة الموسيقى            الموسيقي العبقري    

الً طـوال   فقط، أم أن روحه قد عادت إلى الحياة بكل معارفها، وكل خبراتها، وكل ما اكتسبته قب               
 !غبات؟رحياتها الماضية من فكر، وما كان فيها من 

 لماذا لم يأخـذ سـوى       ـ  كما يقولون    ـ فالطفل العبقري لماذا ال يأخذ من الحيوات الماضية          
أليست الروح التـي عـادت إلـى        . لماذا لم يأخذ المعرفة   ! لماذا لم يأخذ اللغة أيضاً؟    ! الموسيقى؟

لمـاذا لـم   ! لماذا لم يتحدَّث خبراته؟ ! لم ينطق الطفل حال والدته؟    لماذا  !! التجسد كان لها كل هذا    
 !يظهر فيه ذكاء الرجل الذي مات وعاد إلى التجسد؟

أم أنَّ الروح التي عادت للتجسد، تؤخذ منها كل معارفها، وال تبقى لهـا سـوى موهبـة                   
 !أليس هذا ضد المنطق؟! الموسيقى فقط أو الشِّعر؟

                       

 هل هناك توبة بعد الموت؟
   : سؤال

 
 في كتابات البعض، الذين قالوا إن الرسل        هل يمكن أن يتوب اإلنسان بعد الموت، كما َوَردَ         

  ؟...في العالم اآلخر يكرزون ويبشرون ويقودون ُأناساً إلى اإليمان وإلى التوبة 
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 : الجواب
  
 .الدينونة تكون لإلنسان كله روحاً وجسداً 
 .لك فالدينونة تكون لفترة وجودنا بالجسد على األرضولذ 
ألنه البد أننا جميعاً نظهر أمام كرسي الكسيح، لينال كل واحد مـا             : "وفي هذا يقول الكتاب    

 .)10: 5كو 2(" ، بحسب ما صنع خيراً كان أم شراًبالجسدكان 
 :وهذا ما تؤيده طقوس الكنيسة، إذ نقول في صالة النوم 
 ..". ما دمِت في األرض ساكنة توبي يا نفسي" 
وليس في الموتى َمن يـذكر، وال فـي         . ألنَّ التراب في القبر ال ُيسبِّح     : "ويعلل ذلك بقولنا   

 .أي أنه ليس بعد الموت مجال للتسبيح وللشكر ِلَمن مات في الخطية..". الجحيم َمن يشكر 
                      

 :وهنا نسأل سؤاالً هاماً وهو 
ين يكرزون في العالم اآلخر فرضاً، هل يكرزون لإلنسان كامالً أم لروحه فقط؟ طبعـاً               الذ 

 .للروح فقط
 !فإن تابت الروح، ماذا عن الجسد وتوبته؟ 
 وكيف تتوب الروح، وال تواجهها معطالت الجسد والمادة؟ 
مه المغريات  بينما اإلنسان في العالم اآلخر ال توجد أما       ! هل تعتبر هذه توبة حقيقية كاملة؟      

المادية، وال المحاربات الجسدية على كافة أنواعها، وال توجد أمامه العثرات التي في هذا العـالم                
 .)16 :2يو 1(" ظُّم المعيشةعشهوة الجسد، وشهوة العين، وت"الحاضر، من 

 !ما معنى التوبة، حيث ال توجد حروب للجسد والحواس؟ 
 المعاشرات الردية، ومؤامرة الناس األشـرار،       بل حيث ال توجد حروب للروح أيضاً، من        

 ..!!والطموح العالمي، وردود الفعل إزاء تصرفات اآلخرين، وأيضاً شهوة تعظُّم المعيشة
                       

 :هناك دليل آخر على أن الذي يموت في خطاياه، ال مجال له في التوبة، وهو 
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 .تهإننا ال نُصلِّي على الذي يموت في خطي 
ولو كـان   .. فإن مات اإلنسان وهو غير مؤمن أو هو هرطوقي أو مبتدع، ال نُصلِّي عليه                

هناك مجال لتوبته عن طريق تبشير الرُُّسل في العالم اآلخر، لكنا نُصلِّي من أجله، ونـذكره فـي                  
 الرسـول،  أوشية الراقدين، لعلَّ اهللا يرسل له بعد الموت إنساناً قوياً في نشر اإليمان مثل بـولس                 

 ...!أو القديس أثناسيوس الرسولي، ليهديه فيؤمن 
 ...ولو مات إنسان منتحراً وهو عاقل، ال نُصلِّي عليه  
ولو مات إنسان وهو في حالة زنى أو سرقة، أو وهو يعتدي على آخرين ظُلمـاً، أو مـا                    
ر على يد واعظ مـؤثِّر،      بينما لو كانت أمامه فرصة للتوبة في العالم اآلخ        .. ال نُصلِّي عليه  .. أشبه

أو القديس أوغسطينوس، لكنا نُصـلِّي لكـي        مثل القديس يوحنا ذهبي الفم أو مارافرام السرياني،         
 ..!!يرسل له اهللا َمن يهديه في العالم اآلخر

 وال للظلم وال لإلعتداء فـي       ةوكيف يهديه مادامت ال توجد أمامه فرصة للزنى وال للسرق          
 .العالم اآلخر

                       

 :ولعلَّ عدم الصالة على أمثال هؤالء يؤيده قول القديس يوحنا الرسول 
 .)6: 5يو 1(" توجد خطية للموت، ليس ألجل هذه أقول أو ُيطلَب" 
 .بينما هناك خطايا أخرى يمكن الصالة من أجلها 
ليم القديس يوحنا   إذن ما جدوى التبشير في العالم اآلخر؟ وهل تكون مثل هذه الكرازة ضد تع              
 !الرسول؟

                       

 :بل أن هذه أيضاً ضد قول السيد المسيح لليهود 
 "  وحيث أمضي أنا ال تقـدرون أن تـأتوا         .وتموتون في خطاياكم  . أنا أمضي وستطلبوني  " 

 .)21: 8يو (
  تلـك   هنا؟ وقد كرَّرها الرب ثـالث مـرات فـي         " تموتون في خطاياكم  "فما معنى عبارة     

 .)24: 8يو (" إن لم تؤمنوا إني أنا هو، تموتون في خطاياكم: "مثل قوله.. المناسبة 
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وحيـث  : "وإن كان هناك مجال للتوبة أو لإليمان في العالم اآلخر، فما معنى قول الـرب               
 .)21: 8يو (" أمضي أنا، ال تقدرون أن تأتوا

 !مكانية اإليمان في العالم اآلخر؟أليس هذا حكماً قاطعاً بعدم إمكانية التوبة، وعدم إ 
                       

 :هناك أيضاً نصوص من الكتاب تثبت هذه الحقيقة، منها 
 

 : قصة الغني الغبيـ أ 
 :نه كان يبدو استعداده لذلكأ هناك فرصة لهدايته، مع لم تكن 
بيننـا وبيـنكم    "له له   فأبونا إبراهيم كان يمكنه أن يقوم بعمل كرازي من جهته، بدالً من قو             

حتى أنَّ الذين يريدون العبور من ههنا إليكم ال يقدرون، وال الـذين مـن               . هوة عظيمة قد أثبتت   
 .)26: 16لو (" هناك يجتازون إلينا

إن كان هناك مجال للتوبة، فلماذا هذه الهوة العظيمة الفاصلة، واستحالة العبـور إلـى                
 !الجانب اآلخر؟

إبراهيم بهداية هذا الغني، الذي يتشفَّع من أجل أهله وأقاربه في العـالم،             ولماذا لم يقم أبونا      
 ..!وهذا يدل على رغبة الخالص . حتى ال يأتوا إلى موضع عذابه

 
 : زماناً لكي يتوبـ ب 
 وَرَدت هذه العبارة في قول الرب لرسوله يوحنا في سفر الرؤيـا عـن المـرأة إيزابـل                   

 وال شـكَّ   . .)21: 2رؤ  (" زماناً لكي تتوب عن زناها، ولم تتـب       وأعطيتها).. "وهى رمز بال شك   (
 :وهنا نورد قول الكتاب. أن أقصى مدة لهذا الزمان هى الحياة على األرض قبل الموت

 .)27: 9عب ("  للناس أن يموتوا مرَّة، ثم بعد ذلك ادينونةَعِضُو" 
  . ولم يقل إنَّ هناك توبة بعد الموت، بل دينونة 
 .ارى الجاهالتذالع: الً آخر، قاله رب المجد وهواالكتاب مثنذكر من  
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 : العذارى الجاهالتـ ج 
 ...وهن يمثلَن كل الجنس البشري، الذي فقد الخالص  
فلما جاء  . وكنَّ ينتظرن العريس، ومعهنَّ مصابيحهنَّ    . لقد كنَّ عذارى، ولهذا معناه الروحي      

 ! أن يبـتعَن زيتـاً؟      استطعنَ أتراهنَّ.. وذهبَن ليبتعَن لهنَّ زيتاً   . ابيحهنَّ تنطفئ العريس وكانت مص  
ـ أم قـد أُ   ! هل أعطيت لهذه األنفس فرصة أخرى، مع سعيها البتياع الزيـت؟            البـاب فـي     قَغِل

 .)12: 25مت (" الحق أقول لكنَّ إني ال أعرفكنَّ: "وجوههن، وقال لهَن الرب
بتياع زيت بعد الموت، فليأخذ درساً مـن مصـير العـذارى            وَمن يظن أن هناك فرصة ال      

 ...الجاهالت 
                       

 :نقطة أخرى أساسية نقولها وهى 
 ...فكرة إمكانية التوبة بعد الموت، تقدم فرصة لالستهتار والالُمباالة  
ربته بخوف  على اعتبار أن اإلنسان يسلك حسب هواه هنا على األرض، وال يسير زمان غ              

 !!، معتمداً على توبته بعد الموت)17: 1بط 1(
 ...وهكذا يجمع واهماً بين المتعة في الدنيا، والتوبة والخالص في اآلخرة  

                       

 :كثر من هذا يقول لناأإنَّ الكتاب ليس فقط ُيعلِّمنا التوبة خالل هذه الحياة، بل  
 .)1: 12جا (" اذكر خالقك في أيام شبابك" 
أي قبل أن تـزول     " تجئ السنون، إذ تقول ليس فيها سرور      ... قبل أن   : "وُيعلِّل ذلك بقوله   

 !ذا إذن عن زوال الدنيا كلها، والخروج من هذا الجسد أيضاً؟افم.. فترات الحروب الشبابية 
 .)43: 13مت (" َمن له أذنان للسمع فليسمع" 
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 األرواح
]9[حالدين وُعلماء األروا

 

 
 ...إذا خرج الروح النجس 

 )26 ـ 24: 11لو (، )45 ـ 43: 12مت (

 

إذا خرج الروح النجس من اإلنسان، يجتاز فـي         : قال الرب عن معجزة إخراج الشياطين      
إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده       ثم يقول أرجع    . أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة وال يجد       

فتصـير  . فتدخل وتسكن هنـاك . م يذهب ويأخذ معه سبعة أرواح أشر منه ث. فارغاً مكنوساً مزيناً  
 .)45 ـ 43: 12مت (واخر ذلك اإلنسان أشر من أوائله آ

 
 :رأي المشتغلين بِعلم األرواح 
 والنجاسـة . تنطبق على اإلنسان كما تنطبق على الشـيطان       ) روح نجس (يقولون إن كلمة     

فهذا الروح النجس الـذي     . صق باألكثر بشهوة الجسد أي الزنا      إالَّ أنها تل   ـ مع أن لها معنى عاماً       ـ
 . )13: 13رؤ  (" ألنَّ أعمـالهم تتـبعهم    "هو روح إنسان، حينما يخرج من جسده تتبعـه شـهواته            

 .وإال يجد جسده الفيزيقي، يدخل في جسد آخر، ويتزوجه ويمارس من خالله شهوة الجسد
دخل في إنسان، كذلك روح اإلنسـان الشـرير    ي ـ وهو روح شرير     ـوأنه كما أنَّ الشيطان      

 !!وكلها أرواح. يمكن أن يدخل في إنسان
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 :الـرَّد 
، ال يمكن أن يكون روح إنسـان،     )11لو  (،  )12مت  ( ما َوَرَد عن الروح النجس كما في         ـ أ   

 :لألسباب اآلتية
 . إذا إنسان نجس مات، ورجعت روحه إلى جسده، تكون هذه قيامة للميتـ1 
تكون معجزة لم تحدث إالَّ مع السيد المسـيح فقـط،           ألنها  ). عودة التجسد (قوى من   وهذا أ  

 !وال يمكن أن يحدث هذا مع روح إنسان نجس. الذي قام بذاته دون أن يقيمه أحد
 . إذا رجعت هذه الروح إلى جسدها، ال تجده مكنوساً مزيَّناًـ2 
وقد قيل عن جسد لعازر إنه قـد        . لَّلبعد أن تخرج منه الروح، يبدأ في أن يتح        ألنَّ الجسد    

 .)39: 11يو (أنتن 
وهذا الـذي   . )11لـو   (،  )12مت  (إذن نفس جسد الميت ال ينطبق عليه قول السيد الرب في             

 .دخل فيه الروح النجس، ودخلت معه سبعة أرواح أخر أشر منه
ي خرج منه  مادام من االستحالة رجوع روح الميت الشرير إلى جسده، إذن البد أن الذـ3 

 .ثم رجع إليه هو روح شيطان
ولما كان الشيطان ال يدخل في روح ميت، إذن المسألة ال تعدو أن تكون خروج شـيطان                  

 .من إنسان وعودته إليه
                       

ال تعني إنساناً زانياً، ألنَّ النجاسة ) روح نجس( نقطة أخرى في الموضوع حول عبارة  
 .رة غير الزنالها معاٍن كثي

 .فكل خطية هى نجاسة، وليس الزنا فقط هو النجاسة 
 خطايا اللسان سمَّاها الرب نجاسة، بقوله إنه ليس ما يدخل الفم ينجس اإلنسان، بل مـا                  

 .)11: 15مت (يخرج منه 
 ويل لي قـد هلكـت      "ولعله بهذا المعنى قال إشعياء النبي لما سمع السارافيم ُيسبِّحون اللَّه             

 وطبعاً هذه النجاسـة   . )5: 6إش  (" ني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين         أل
 .ال عالقة لها بالزنا
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وهى من الداخل   . تشبهون قبوراً مبيضة من الخارج، جميلة     : "وقد قال الرب عن القبور      
 .وهذا طبعاً ال عالقة له بالزنا. )27: 23مت (" مملوءة عظام أموات وكل نجاسة

                       

وعـن ذلـك قـال      . الطاهرة والحيوانات النجسة   والكتاب يشرح الفرق بين الحيوانات        
وذلك لمَّا نزلت إليه مـالءة مـن        . )14: 10أع  (" ال آكل دنساً وال نجساً    : "القجيس بطرس الرسول  

وقيل في سـفر    . زنىوال عالقة لكل هذا بال    . السماء فيها كل دواب األرض والوحوش والزحافات      
 .)19: 14تث (" ال يؤكل. وكل دبيب الطير نجس لكم: "التثنية

                       

 .)4: 22حز (" نجست نفسك بأصنامك: "فقال الرب. وقد اعتبرت عبادة األصنام نجاسة  
.. .طوبى لإلنسـان    : "لذلك قال الرب  .  كذلك فإنَّ كسر السبت كان يعتبر تنجيساً للسبت         

 .)2: 56إش (" الحافظ السبت لئال ينجسه
. )6: 24أع  ( وعن تنجيس الهيكل     ،)18: 28حز  ( تحدَّث الكتاب عن تنجيس المقادس        وقد  

 !فما عالقة كل هذا بالزنى؟
                       

ألنَّ النجاسة ليست هى    . إذن فاستنتاج أن الروح النجس هو اإلنسان هو استنتاج خاطئ          
 .لزنى الخاص باإلنسانفقط ا

 تعني إذا خـرج شـيطان مـن         )11لو  (،  )12مت  (في  .." إذا خرج الروح النجس     "وعبارة   
 .يجول ثم يعود إليه ومعه شياطين أخرى، وتكون نهاية هذا اإلنسان أشر من أوائله... إنسان 

                       

تدل على أنَّ هذا اإلنسـان      . )45: 12ت  م(" تكون نهاية هذا اإلنسان أشر من أوائله      "وعبارة   
إذن فالروح التي خرجت منه لم تكن روحه هو، وإنما هى           .. لم يمت، فهو حي لم تأِت نهايته بعد         

 ...شيطان كان فيه، وخرج ثم يرجع إليه 
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ـ                   د ومادام هذا الروح النجس هو شيطان، إذن ال نستطيع أن نقول أنه يبحـث عـن جس
ألنَّ أرواح الشياطين ال تتفق ال جنساً، وال نوعاً مع          . ويمارس فيه شهوة جسدية   إنسان ويتزوَّجه،   

والمقصود فيما قرأناه أن روح إنسان زان فارق جسده وتتبعـه شـهواته، فيريـد               . أجساد البشر 
 . هو كالم ال ينطبق عملياً...اشباعها بدخول جسد بشري آخر 

                       

 :وإذا كانت روح إنسان هى التي خرجت من جسدها، وذهبت لتبحث عن جسد تتزوجه 
يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجـت       "إذن ال يمكن أن تنطبق عليه هذه اآليات من حيث أنه             

بينما هنا ُيقال أنه يبحث عن جسد آخر ُيمـارس          . األنَّ بيت الروح هو جسده    . )44: 12مت  (" منه
 !!الروح ال تمارس ذلك مع جسدهاألنَّ . معه الزنى

                       

 جسد تتزوجه؟: ما معنى كلمة: كذلك 
أمَّا عن الروح الخاطئة التي خرجت مـن   . المفروض في الزنا أنه ُيمارس بين جسد وجسد        

جسدها بالموت، ولم تستطع العودة إليه ألنه مات وُدِفَن، وأصبحت تبحث عن جسد آخر تمـارس                
 :فهنا نسأل.. لشهوة الجسدية فيه ا

إذن لكي تصل إلى هذا البـد لهـا مـن           .. الروح ال تستطيع أن تُمارس الزنى مع جسد          
فمن أين تأتي بالجسد الذي تتحـد بـه؟         .. جسد تتحد به وتُمارس به الزنى مع جسد ثاٍن          : جسدين

 !به؟ومن أين تأتي بالجسد الذي تمارس معه الزنى عن طريق الجسد الذي اتَّحدت 
 !على أية قاعدة الهوتية يبنى هذا كله؟ 

                       

 التي قيلت هنا؟" أعمالهم تتبعهم"وما معنى عبارة  
فتتعـب نفسـه    . عجهزحينما تتبعه أعماله، أنه تتبعه لكي ت       المفروض في الشخص الشرير    

وال يمكن أن تعني أنَّ الزاني .. ي جداً، إذ ترى أمامها شهواتها كلها، تدينها وتذكرها بالعذاب األبد 
 .يتبعه زناه، بمعنى أن تبقى فيه الشهوة لكي يرغب في ممارستها

 .)28: 16لو (إنَّ قصة غني لعازر ترينا أنه بعد موته كان يسعى إلى خالص أخوته  
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فهل من المعقول أن اإلنسان بعد موته، يسعى لممارسة مزيد من الخطايا، ويظل يبحـث                
 !ها فعالً؟مارسحتى ُي
ى له فرصة للتوبة ولإليمان علـى       األرواح أن اإلنسان بعد موته، تُعطَ     ) علماء(مرَّة يقول    
ارسها بعد المـوت    مومرَّة يقولون إن خطاياه تتبعه لكي ي      ! رواح الكبيرة في العالم اآلخر    األأيدي  
 !!أيضاً

 !أليس في هذا لون من التناقض؟ 
                       

 ! لروح اإلنسان بعد موته حرية تعمل بها شروراً جديدة؟ثم هل  
 المفروض أن روح اإلنسان الشرير، تذهب بعد موته إلى الجحـيم، إلـى الهاويـة، إلـى                  

 "رفع عينيه وهو في الجحيم في العذاب      "كما قيل عن روح غني لعازر إنه        . أقسام األرض السفلى  
 الراقدين على رجاء، إنـه ألجـل تخليصـهم         وكما قيل عن تخليص الرب ألرواح       . )23: 16لو  (
 " كرز لألرواح التـي فـي السـجن       "وقيل أيضاً إنه    . )9: 4أف  (" نزل إلى أقسام األرض السُّفلى    "
 .)19: 3بط 1(

إذن فكيف تخرج روح الميت من هذا السجن، ومن أقسام األرض السُّفلى، ومن الجحـيم،                
 ! فد من مرارة السجن والهاوية؟لكي تمارس شهوة للجسد تظل ال صقة بها ولم تست

 .الروح الشريرة بعد الموت تستمر في الهاوية 
 وعـن ذلـك يقـول      . )29: 5يـو   (" إلى قيامة الدينونة  "وال تخرج منها إالَّ في نهاية العالم         

ودينوا كل واحـد بحسـب      . وسلّم الموت والهاوية األموات الذين فيهما     : "يوحنا الرسول في رؤياه   
 .)13: 20رؤ (" أعماله

                       

 لم يقل الكتاب ُمطلَقاً إنها روح إنسان دخلت إنسـاناً، سـواء لتتزوجـه، أو لتصـرعه                  
 .وتعذّبه
بل قيل أنه كـان     . خرج روح إنسان من إنسان    أوحتى السيد المسيح نفسه، لم يرد عنه أنه          

 السبعين لمَّا    وحتى التالميذ  .)28: 10أع  (" يجول يصنع خيراً، ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس       "
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 . )17: 10لـو   ( "حتى الشـياطين تخضـع لنـا ِباسـمك        : "رجعوا من رحلتهم التبشيرية، قالوا له     
 اشفوا مرضى، طهِّـروا برصـاً، أقيمـوا مـوتى، أخرجـوا            : "ولمَّا أرسل االثني عشر قال لهم     

 .)8: 10مت (" شياطين
ة، كان المقصود بها إخراج شياطين، كما يظهـر         واآليات التي فيها تم إخراج أرواح نجس       

ذلك من مقارنة المعجزة التي َوَرَدت في إنجيل ُمعيَّن، بنفس هذه المعجزة كما َوَرَدت في إنجيـل                 
 .آخر

                       

 
 هـى مناسـبة إخـراج      .." إذا خرج الـروح الـنجس       "المناسبة التي قيلت فيها عبارة       
 .شياطين
 ، )29 ـ  24: 12 مـت (" ببعلزبول يخرج الشياطين  "ة اتهم فيها السيد المسيح بأنه       وهى مناسب  

ولم تكن المناسـبة عـن   . )24: 11لو (.." إذا خرج الروح النجس "وقال بعدها  . )19 ـ  14: 11لو  (
 !!روح إنسان قد خرجت من إنسان

                       

 ! من إنسان؟فما الحكمة من إدعاء أنَّ روح إنسان خرجت 
وما الحكمة من إدعاء أن روح إنسان نجس تخرج من جسده لكي تمارس النجاسة مع جسد                 
 !آخر؟

 !هل هذا تعليم كتابي؟ وهل هذا تعليم الهوتي؟ 
 ..لست أجد في الكتاب المقدس آية واحدة تسنده، بل كل تعليم الكتاب ضد هذه اآلراء  
 .)43: 13مت (وَمن له أذنان للسمع فليسمع  
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 األرواح
]10[الدين وُعلماء األرواح

 

 
 هل ال فرق بني روح اإلنسان

 !والشيطان كروح؟
 

 :ونـيقول 
 !تدخل روح اإلنسان في إنسان... كما يدخل الشيطان في إنسان  
 !تدخل روح اإلنسان في حيوان... وكما يدخل الشيطان في حيوان  
 !إلنسان في الماءتدخل روح ا... وكما يدخل الشيطان في الماء  

 !هل يمكن استنتاج كل هذا من قصة لجيئون؟
 .)35 ـ 26: 8لو (، )16 ـ 1: 5مر (َوَرَدت معجزة إخراج الشياطين من لجيئون في  
 ولمَّـا أخرجهـا الـرب منـه،        . ويقولون إنه في هذه القصة دخلت الشياطين في إنسـان          

. ن لهم، فدخلت الشياطين فـي الخنـازير       طلبت من الرب أن يأذن لها بالدخول في الخنازير، فأذ         
إذن الشياطين نزلـت إلـى المـاء،        . واندفع قطيع الخنازير إلى البحيرة، فنزل إلى الماء واختنق        

 .ودخلت في الماء، وهى في الخنازير
 ويستنتجون من هذا أن روح اإلنسان يمكن أن تدخل في إنسان، كمـا دخلـت الشـياطين                  

. خل روح إنسان في حيوان، كما دخلت الشياطين فـي الخنـازير           وأيضاً يمكن أن تد   . في إنسان 
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ويمكن أيضاً لروح اإلنسان أن تدخل في الماء، كما حدث أنَّ الخنازير التي فيها الشياطين دخلـت                 
 !!في الماء
كلهـا  .. وذلك كما يقولون، ألنه ال فرق بين روح اإلنسان، وبين الشـيطان وهـو روح                 
 !!أرواح

                       

 
 :الـرَّد 
 :ونحن نرد على كل هذا، فنقول أوالً 
 ليست روح اإلنسان كروح الشيطان 
 . فهذه طبيعة، وتلك طبيعـة مـن نـوع آخـر          . كما يقولون ) متشابهة(ليست كلها أرواحاً     

ولمَّا أخطأ وصار   . خلقه اهللا مالكاً  . أمَّا الشيطان فهو روح مالئكية    . روح اإلنسان هى روح بشرية    
 ...طاناً، فقد قداسته ولكنه لم يفقد طبيعته بكل ما لها من خصائص شي

 ال تستطيع روح إنسان أن تصرع إنساناً وتدخل فيه، مثلما يصـرع الشـيطان إنسـاناً                  
 ...ويدخل فيه 

                       

 .ذلك ألنَّ الشيطان قوة كبيرة ال تُقاس بها قوة اإلنسان 
 " رئـيس هـذا العـالم     "وقيـل إنـه     . )4: 4كو  2(" إله هذا الدهر   " قيل عن الشيطان إنه     

 مـآلن حكمـة وخـاتم      " وأنـه    )16: 28حـز   (" الكـاروب المظلـل   "ووصف بأنه   . )30: 14يو  (
 وكمـالك يسـتطيع أن ينتقـل       . إنه إذن من طغمة الكـاروبيم     .  حينما خُِلقَ  )12: 28حز  (" الكمال

 فهل ينطبـق شـيء مـن       .. رض، في لمح البصر     من األرض إلى السماء، ومن السماء إلى األ       
 !هذا على إنسان؟

                       

 استطاع أن ُيسقط ناراً من السـماء، فأحرقـت         : في قصة تجربة أيوب الصديق األولى       
 وأن يجعل ريحاً شديدة تـأتي مـن عبـر القفـر، وتصـدم              . )16: 1أي  (الغنم والغلمان وأكلتهم    
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 فهل يستطيع إنسـان أن يفعـل مثـل         . )19: 1أي  (ع فسقط على الغلمان فماتوا      زوايا البيت األرب  
 !هذا؟

 فأخـذ أيـوب    . وفي تجربة أيوب الثانية، ضربه بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامتـه             
فهل يستطيع إنسان أن يفعـل مثـل        . )8،  7: 2أي  (لنفسه شقفة يحتك بها وهو جالس على الرماد         

 !هذا؟
                       

.  سنة، التي أنفقت كل أموالها على األطباء وبـال منفعـة           18 وقيل عن المرأة المنحنية       
 برائهـا فـي يـوم      إفاحتج رئيس المجمع علـى      . فشفاها السيد المسيح، وكان ذلك في يوم سبت       

 أمـا كـان ينبغـي أن       ..  سنة   18هذه وهى ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان        : "فقال السيد . سبت
 فهـل إلنسـان مثـل هـذه        . هكذا كانت قوة الشـيطان    . )16 ـ  10: 13لو  ("  من هذا الرباط   تحل
 القوة؟

وله قوة المالئكة الذين قيـل عـنهم إنهـم          . إنَّ الشيطان مالك، على الرغم من أنه شرير        
 ألفاً في   185إنَّ مالكاً واحداً استطاع أن يضرب من جيش سنحاريب          . )20: 103مز  (مقتدرون قوة   

ومالك واحد ضرب في ليلة واحدة كل أبكار المصريين وكـل أبكـار             ..  )35: 19مـل   2(واحد  يوم  
 !وليس له قوة كهذه ... )29: 12خر (البهائم 

                       

 .ليس هذا فقط من جهة القوة المادية، بل أيضاً من جهة التأثير الروحي  
بل يضل لو أمكن المختـارين      . )8: 20رؤ  (مم  ، يخرج ليضل األ   قيل إنه حينما يحل من سجنه      
هذه هى قوة   . )22: 24مت  ( "لو لم يقصر اهللا تلك األيام، لم يخلص جسد        "لذلك  . )24: 24 مت(أيضاً  

هذا الذي وصـف    .  األصنام في العهد القديم، ما عدا قالئل       الشيطان الذي دفع العالم كله إلى عبادة      
 . )1: 3تـك  (" أحيـل حيوانـات البريـة     "التـي هـى     . )2 :20رؤ  (" التنين والحيـة القديمـة    "بأنه  

 في آواخر األيام بكل قوة وبآيات عجائب كاذبة، وبكل Anti Christهذا الذي سيمد إنسان الخطية 
 .)10 ـ 3: 2تس 2(خديعة اإلثم في الهالكين ليسبب اإلرتداد العام 
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 وهى ما َوَرَد في سفر الرؤيا عن الوحش الذي هو           نقطة أخرى تدل على قوة الشيطان،       
وأعطى ُسلطاناً على كل قبيلة     . وأعطى أن يصنع حرباً مع القديسين ويغلبهم      : "أحد أعوان الشيطان  

في سـفر   .. فسيسجد له جميع الساكنين على األرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة           . ولسان وأمة 
 !ناس له هذه السُّلطة والقوة؟ن من الفَم. )8، 7: 13رؤ (" لَمحياة الَح

                       

فهـل يمكـن    . )14: 11كو  2(" ر شكله إلى شبه مالك نور     ُيغيِّ"إنَّ الشيطان يستطيع أن       
 إلنسان أن يفعل هكذا؟

 .يمكن أن يظهر في شكل مالئكة وقديسين ليخدع الناس، كما روى لنـا بسـتان الرهبـان                 
 !ن من البشر يستطيع أن يفعل هكذا؟فَم. اًويظهر كذلك في احالم أيض

 وأن روح اإلنسـان يفعـل مـا يفعلـه الـروح            "!! كلهـا أرواح  "فال تصـدق إذن أنهـا        
 !!الشيطان

                       

 !! يوما21ًبل إنه في وقت من األوقات عطَّل مالكاً   
 كلَّـف بمملكـة فـارس وعطَّلـه       فوقف أمامه الشيطان المُ   . مالك كُلِّف بإعانة دانيال النبي     

 ـ  11: 10دا  ( يوماً عن أداء مهمته، إلى أن تدخل ميخائيل رئيس المالئكة إلعانة هذا المـالك                21

13(. 
                       

 :وليس هذا في العهد القديم فقط، إنما في العهد الجديد أيضاً  
  أنـا   ـ لذلك أردنا أن نـأتي إلـيكم        : "كتب القديس بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي يقول        
 .)18: 2تس 1(" وإنما عاقنا الشيطان.  مرة ومرتينـبولس 
سـمعان،  : "قال السيد الـرب لبطـرس     . بل من جهة االثني عشر رسوالً، أعمدة الكنيسة        

 " ولكني طلبت من أجلك لكـي ال يفنـى إيمانـك   . سمعان، هوذا الشيطان طلبكم ليغربلكم كالحنطة 
إلى هذا الحد تبلغ قوة الشيطان إلى غربلة الرسل، حتى أنَّ القديس بطـرس               .. )32،  31: 22لـو   (
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 وهكذا هرب من التالميـذ َمـن هـرب،         !! الرسول يتعرَّض أن يفنى إيمانه لوال معونة الرب له        
 ..واختفى الكل في العلية . وخاف َمن خاف وأنكر َمن أنكر

                       

 :ما قيل عن رئيس المالئكة مع الشيطانبل أكثر من هذا   
فلمَّا خاصم إبليس محاجاً عن جسد موسى، لم يجسر أن          : ا ميخائيل رئيس المالئكة   وأمَّ "قيل 

وهكذا قال واحد من األرباب مدافعاً عن يهوشع        . )9يه  (" يورد حكم افتراء، بل قال لينتهرك الرب      
أليس هذا شـعلة منتشـلة مـن        .. نتهرك الرب   لي. لينتهرك الرب يا شيطان   : "الكاهن العظيم، قال  

 .)2، 1: 3زك (!" النار؟
إن كان المالئكة العظماء هكذا في تعاملهم مع الشيطان، فكم باألْولَى اإلنسـان المخلـوق                
 كـال،  !! ما يفعله الشـيطان، يفعلـه روح اإلنسـان        !! كلها أرواح : فهل بعد هذا ُيقال   !! الضعيف

 .تلفة تماماًبل هذا طبيعة، وذاك طبيعة مخ
                       

 .الشيطان مثالً يستطيع أن يتكلَّم في قلب إنسان وفي فكره  
 !هل يستطيع إنسان أن يتكلَّم في قلب إنسان وفي فكره؟ 
ألقى الشيطان في قلـب يهـوذا سـمعان         : "قيل في اإلنجيل عن خيانة يهوذا للسيد المسيح        

فبعد اللقمة دخلـه    : "وقيل عنه أيضاً وهو على مائدة الفصح      . )2: 13يو  (" اإلسخريوطي أن ُيسلِّمه  
يـا حنانيـا، لمـاذا مـأل        : "كذلك قال القديس بطرس لحنانيا زوج سفيرة      . )27: 13يو  (" الشيطان

 .)7: 5أع (" الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟
تكلَّم على لسان بطـرس     بل قد   . إذن الشيطان يمكن أن يدخل إنسان، أو يدخل قلبه وُيكلِّمه          

أنت معثرة  . اذهب عني يا شيطان   : "الرسول ليمنع الرب من الصلب، فانتهره الرب قائالً لبطرس        
 .)23 ـ 21: 16مت (" لي

كما لو كانت قوة روح اإلنسان فـي العمـل مقـل روح             !! كلها أرواح : هل بعد هذا ُيقال    
أو يمكـن أن    ! شر أن تدخل في الخنازير    يدخل الشيطان في الخنازير، فيمكن ألرواح الب      ! الشيطان

 !!تدخل ألرواح التواءم في القطط
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 .على كُلٍّ هذا الموضوع األخير لم يأِت موعده بعد 
                       

 .بل إنَّ الشيطان استطاع أن يضرب القديس بولس الرسول نفسه  
 : طيـت شـوكة فـي الجسـد       ولئال ارتفع بفرط االعالنـات، ُأع     : "وهكذا قال القديس بولس    

 . من جهة هذا تضرعت إلى الـرب ثـالث مـرات أن يفـارقني             . لئال أرتفع مالك الشيطان ليلطمني    
 .)9 ـ 7: 12كو 2(.." فقال لي تكفيك نعمتي 

الشكَّ أنَّ هذا الشيطان الذي ضرب بولس بشوكة في الجسد، قد أخذ سـماحاً مـن اهللا أن                   
 :إئذن لنا:  في هذا البحث وهىوهنا نتعرَّض لنقطة أخرى. يفعل ذلك
 :إئـذن لنـا 
 لم يستطيعوا أن يـدخلوا      ـ  على الرغم من كل قوتها التي ذكرنا بعضها          ـ حتى الشياطين    

 .الخنازير بدون إذن من اهللا
 أرسـلنا  : فطلب إليـه كـل الشـياطين قـائلين        : " في اإلنجيل لُمعلِّمنا مرقس الرسول     َوَرَد 

 " فخرجت األرواح النجسـة ودخلـت فـي الخنـازير         . أِذَن لهم يسوع  ف. إلى الخنازير لندخل فيها   
وكان قطيع خنازير كثيرة ترعـى فـي        "َوَوَرَد في اإلنجيل لُمعلِّمنا القديس لوقا       . )13،  12: 5مر  (

فخرجت الشياطين من اإلنسان ودخلـت      . فأِذَن لهم . فطلبوا إليه أن يأذن لهم بالدخول فيها      . الجبل
 .)33، 32 :8لو (" في الخنازير

                       

فهل روح إنسان مات، تستطيع أن تجول في العالم كما تشاء، تدخل في إنسان أو حيـوان،                  
 !بكل حرية، بال ضابط؟

 !أْم أنَّ الروح اإلنسانية تحتاج إلى إذن بالدخول، إن كان الشيطان نفسه يحتاج إلى إذن؟ 
إذن في الجوالن وفـي     : شرية تحتاج إلى إذن قبل هذا     نقول أكثر من هذا أن الروح الب       إننا 
 َمن أعطاها السُّلطان أن تتحرَّك بعد موتها، وتجول هنا وهنـاك لتـدخل فـي إنسـان                 ... العمل  

 .ويقيناً إنه غير ممكن. لوكان هذا ممكناً. أو حيوان
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 :أمامنا اآلن أربع نقاط هامة وهى 
لكتاب المقدس أي خبر عن روح إنسان دخلت في إنسان، أو أنه تمَّ إخراج    لم يرد في ا    ـ1 

 .روح إنسان من إنسان
اشـفوا  : "وهكذا قال السيد الـرب لتالميـذه      .. حاالت إخراج شياطين صرعت بشراً       كلها 

 .)8: 10مت (" مرضى، طهِّروا برصاً، أقيموا موتى، أخرجوا شياطين
ولـم ُيعـط ُسـلطان      . كثيرة في الكتاب ِلَمن يتتبعها    وحوادث إخراج الشياطين من البشر       

 .إلخراج روح إنسان من إنسان، ولم يحدث شيء من هذا
 فما الدليل الكتابي على أن روح إنسان دخلت إنساناً فصرعه؟ وهل حدث ألحد من الرُُّسل               

 ..لم يحدث ! أو القديسين أنه أخرج روح إنسان من إنسان آخر؟
                       

  إن كان يطرأ على مزاج روح إنسان مات، أن تدخل في إنسان حّي، أو فـي خنزيـر                   ـ 2 
 أو قطة، فما الهدف من ذلك؟

إن كانت روح إنسان تدخل في حيوان، فهل يكون هذا بنوع من التَّدنِّي، وهل ذلك يكـون                  
ة الهنديـة فـي     لوناً من تناسخ األرواح كعقوبة للروح على أخطائها في تجسد سابق حسب العقيد            

 وطبعاً هذا يكون بغير إرادة الـروح، ألنـه ال مصـلحة            ! ؟.. أي الجزاء    Karmaقانون الكرما   
حتى تفعل ذلك بإرادتها إن كان ذلك ممكناً لهـا          ..! وال منفعة لروح إنسان في الدخول في حيوان         

 !أن تفعله
  التـزاوج كمـا     أما أن تدخل روح إنسان في إنسان، فماذا يكون هدفه؟ هل هو نوع مـن               

 فمـا هـو ذلـك      . يقول بعض العامة؟ أم تدخل تلك الروح البشرية في إنسـان لغـرض آخـر              
 الغرض؟

                       

 بروحين، روح منهمـا      وإن دخلت روح إنسان مات في إنسان حّي، فهل يصبح إنساناً           ـ3 
 !تخضع لروح؟
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لحالة ال يحاسـب اإلنسـان علـى        وفي هذه ا  . وطبعاً روحه األصلية تكون هى الخاضعة      
أعماله، ألنه ال يملك حريته، إذ أنها تحت سيطرة الروح الذي اقتحمه وصرعه وسـيَّره حسـبما                 

 !!يريد
                       

 !قتحم إنساناً، وتدخل فيه؟ت وهل بعد الموت، تملك روح اإلنسان الحرية في أن ـ2 
ا المثل بقصة لجيئون، ويقولون إنـه كمـا دخـل           ال يصح للمنادين بهذا الفكر أن يضربو       

ال ننسى أنهم طلبوا من الـرب       ... الشيطان في الخنازير، تدخل روح الميت في إنسان أو حيوان           
 فهل ستطلب روح اإلنسان الميت إذنـاً مـن اهللا بـذلك؟            . )22: 8لو  (أن يأذن لهم بذلك، فأِذَن لهم       

تجربة الثانية أليوب لما طلب الشيطان تصـريحاً مـن          ال ننسى أيضاً إنه في ال     ... ها  لوهل يأذن   
 .)6: 2أي (" لكن احفظ نفسه: "..الرب، أِذَن الرب وجعل حدوداً لإلذن، فقال له
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 األرواح
]11[الدين وُعلماء األرواح

 

 
 التنومي املغناطيسي

 !!جسدتوعالقته بِعلم األرواح وعودة ال
 

وإن كـان   .. ، ومدى اعتباره علماً     )التنويم المغناطيسي (ضوع  ال أريد هنا أن أدخل في مو       
ويرون أنه من األصلح أن     . البعض يرى أن هذه التسمية فيها خطأ، ألنَّ ال عالقة له بالمغناطيس           

 ).التنويم اإليحائي(ُيسمَّى 
أن يتعاملوا مع العقـل     ) حسب التعبير السائد  (ول المشتغلون بالتنويم المغناطيسي     اوهنا يح  

الباطن إلنسان، وما اكتنزه في ذاكرته من معلومات، وبإيحاءات ُمعيَّنة يعملون على استخراج تلك              
 ...ونحن ال نود أن نناقش هذا األمر هنا، فليس هذا وقته، وليس موضوعنا .. المعلومات 

                       

ينادي به المشـتغلون بعمـل      بما  ) التنويم المغناطيسي   (إنما ما نريد أن نناقشه هو عالقة         
 ).الحيوات المتعاقبة(األرواح، من جهة ما يعتقدونه في عودة التجسد، وما يسمونه 

عـن قصـة امـرأة      ) عودة التجسد (وسنوِرد ما كتبه األستاذ عبد العزيز جادو في كتابه           
 ).مسز مورفي(تدعى 
من على عقلها البـاطن، وأن      إنَّ أحد النابغين في التنويم المغناطيسي استطاع أن ُيهي        : يقول 

فتحدثت المرأة عن حالهـا     . يستدرج هذا العقل لكي يدخله في ذاكرة تمضي بها إلى قرون سحيقة           
 .من وقت تنويمها في القرن الثامن عشر، إلى القرن الثالث قبل الميالد: في حيوات سابقة

 !!   سنة2000أي أنها تذكَّرت حياتها منذ أكثر من  
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في حياتها الثالثة   : ماذا كانت قبل ذلك   : ماذا كانت؟ ويتدرَّج معها   : ه السابقة فيسألها عن حيات   
 ...ويستمر .. والرابعة والخامسة إلى حياتها التاسعة والعاشرة 

وفي حياة أخـرى كانـت      . كانت جندياً في الجيش وقُِتلَت    . ففي إحدى الحيوات كانت رجالً     
 ..!  سـنة    87رئيسة ديـر، عجـوزاً عمرهـا        وفي حياة أخرى كانت راهبة      . مدرساً في مدرسة  

 وكان يسألها أحياناً عن البلد الذي كانت فيه، وعن الملك الذي كان يحكم، وعـن العبـادة التـي                   
 ؟؟..كانت تعبدها

 . إلى أن وصلت إلى حياة كانت فيها في بالد اليونان، وكانت تعبد إلهـاً اسـمه زيـوس                  
 !! قبل الميالد279وكان ذلك في سنة 

 .. ما اسمِك حالياً؟ مـا عملـك؟        .. أنِت اآلن كبرِت    .  سنين 3أنِت اآلن عمرك    :  لها يقول 
تتغيَّر فيها حياتها من رجل إلى امرأة، من قائد في جيش الفرنجـة             ! كل ذلك خالل حيوات متتابعة    

تطبـع منـه    ) البحث عن مسز مـورفي    (ثم يخرج كل ذلك في كتاب اسمه        ..! إلى راهبة عجوز  
 !!نُّسخالماليين من ال

                       

 :وهنا تقف أمامنا بعض عالمات استفهام هامة 
 كيف استطاعت الذاكرة أن ترجع إلى معلومات منذ أكثـر مـن ألفـين مـن األعـوام؟                   

 !وكيف استطاعت أن تجمعها من لغات متنوعة؟
أيام الرهبنة، أو لغات    من لغة يونانية أيام اإلله زيوس، إلى لغة التينية في أيام الفرنجة أو               

 ..!أخرى محلية في البالد التي تنقلَّت فيها 
). أم سـيتى  (عن امرأة تدعى    ) ألحد رجال الدين  ( يذكرنا هذا بقصة َوَرَدت في كتاب آخر        

ومـع ذلـك لـم تقـل هـذا          .. تقصد مصر   " أريد أن أرجع إلى بيتي    : "ولدت في أوروبا، وقال   
 !!نتجون إنها كانت تتحدَّث عن حياة سابقة لهاويس.. بالهيروغليفية وال بالقبطية 

                       

 التي يـؤمن بهـا هـؤالء، وبخاصـة       ) عودة التجسد (إنَّ مسألة اللغة هى إحدى مشاكل        
 .لو كانت منذ آالف السنين
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فمصر مـثالً   . حتى لغة البلد الواحد تدخل عليها تطورات وتغيُّرات خالل األزمنة الطويلة           
والقبطية تقسَّـمت   . عهد الفراعنة مرَّت عليها الهيروغليفية والهيراطقية والديموطقية والقبطية       من  

 .ونفس الوضع نقوله عن مسز مورفي. فأية لغة وأيَّة لهجة كانت ألم سيتى. إلى لهجات متعددة
 رأة خالل بالد عديدة وقرون سحيقة، ليجمع      مطيسي أن يعبر بال   اوكيف استطاع التنويم المغن    

 !ولم يمكن أن تنساها؟. من عقلها الباطن أو من ذاكرتها أموراً تحتفظ بها
                       

وكيف أمكن للروح أن تتجوَّل في أجساد متنوعة في ذلك الزمن الطويل دون أن ترجـع                 
 .)7: 12جا (إلى خالقها 

نوا يقولونـه أوالً أنَّ     وأين ما كا  ! ودون أن تذهب إلى مستقرها األبدي طوال ذلك الزمان؟         
ثم امتد الزمن إلى رحلة أربعينية في تجـوال حسـب           ..! الروح تجول ثالثة أيام ثم ترجع إلى اهللا       

ثم تأتي مسز مورفي لتتجوَّل في أجساد مختلفة عن بعضها البعض على مـدى              ..! توقيت مرسوم 
 ..!ألفي سنة

                       

مة العامة، عندما ترجع الروح إلى جسدها، أي جسد من هذه           وفي اليوم األخير، في القيا     
 !وعلى أي أعمال لها تُحاسب؟! األجساد سوف تتحد به وتقف أمام اهللا في وقت الحساب؟

بة، أم جسد مسز مروفي؟ أم بـاقي        هل هو جسد الُمدرِّس، أم جسد الجندي، أم جسد الراه          
 !جساد الحيوات المتعاقبة؟أ

 !  األسئلة وغيرها، محتجين بأن هذا علم يدرس فـي الجامعـات؟            من كل تلك   هل يهربون  
 وإن كان علماً، فعلى أي أساس منطقي يقوم؟ وكيف يواجه معتقداتنا الدينية؟ 

 سنة، مهما كانت    2000هل يوجد إنسان في كل الدنيا يستطيع أن يتذكَّر ما حدث له منذ               
 !ذاكرته؟
حتى لو كانـت مـورفي      ! ه األعوام األلفين؟  ويعرف أيضاً ما مرَّ به من أحداث طوال هذ         

وحتى لو كانت أم سيتى هى أعجوبـة        ! أعجوبة زمانها بين الذين كانوا يعبدون زيوس في اليونان        
 !زمانها بين َمن يعبدون رع أو آمون في أرض مصر
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 األرواح واألحـالم
 
 

  :سؤال 
 
 

 الروح أثنـاء نومـه تفـارق       هل صحيح أنَّ األحالم التي يحلم بها اإلنسان هى نتيجة أنَّ             
 جسده وهو نائم، وتتجوَّل في األماكن التي يحبها هذا اإلنسان أو التي ال يحبهـا؟ وذلـك حسـبما                   

 ... قرأت 
  

  :الجواب 
 
 

 .إنَّ مفارقة الروح للجسد معناها أنَّ هذا اإلنسان قد مات 
وه من حلمه،    يكون صاحب الحلم قد مات؟ وهل في صح        ـ  حسبما تسأل    ـ فهل في كل حلم      

وهل إذا تكررت األحالم في حياة اإلنسان، يكون قد مات وقام مرات            ! يكون قد قام من األموات؟    
 ...ألست ترى معي أنَّ هذا الفكر ال يتفق مع منطق الحياة ! عديدة؟

 
 !حرة في أن تخرج من جسدها وترجع إليه؟ ثم هل الروح اإلنسانية 
تي بمثـال   تـأ وهل تستطيع أن    ! ع إليه؟ وكيف؟  منه، فهل من السهل أن ترج      وإن خرجت  

 ..واحد لهذا الخروج والدخول ِلَمن يحلمون، أو ِلَمن ال يحلمون 
الذي يعتقده الهنود يقصدون به تجوال الروح بعد الموت من جسد           ) تجوال الروح (إنَّ مبدأ    

 ...إلى آخر، وال يقصدون أبداً تجوال الروح في األحالم 
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 ...كما أنَّ الجسد حينما تخرج منه الروح يموت ويتحلَّل  
 وتوقفت كل مراكزه الخاصـة بالبصـر والسـمع، وبـالكالم والحركـة             . فإن تحلل المخ   

وقس علـى   ! .. ثم رجعت الروح إليه، هل ستجده جسداً سليماً أم جسداً تالفاً مشلوالً؟           .. والذاكرة  
 .. وتتحلل األعضاء وتتلف .. حينما تفارقه الروح ذلك ما يحدث لباقي أعضاء الجسد 

 !يا ابني، هل تظن مفارقة الروح للجسد أمراً سهالً؟ 
                       

 .إنَّ األحالم في غالبيتها مصدرها العقل الباطن 
 .ومشكلة ما قد قرأته هو الخلط بين عمل الروح والعقل الباطن 
 ارة عن مخزن كبير، ُيخزن فيه كل ما رأيتـه مـن صـور،              إنَّ العقل الباطن يا أخي عب      

وكل ما قرأته من أخبـار أو مـا كـان           وكل ما سمعته من كالم أو أغاٍن أو قصص أو تسابيح،            
بل العقل الباطن هو أيضاً مخزن لكل ما في قلبك من مشاعر، وكل ما في ذهنك                . مصدراً ألفكار 

 .من أفكار وتدابير ورغبات
 .طن قد يظهر كأحالم أثناء نومكوما في عقلك البا 
 !ما عالقة كل هذا إذن بما يدعونه من خروج الروح وتجوالها 
 كـذلك  . قد تظهر في أحالمك، وشهواتك أيضـاً قـد تظهـر فـي أحالمـك               إن مخاوفك  

وال شأن لهذا كله بعقيدة تجـوال الـروح الهنديـة           . أمراضك وآالمك، بل ربما حالة الجسد أيضاً      
 .األصل

                       

 .كذلك هناك أحالم عبارة عن محاربات من الشياطين 
 وهـذا األمـر    . فالشياطين قد تجلب لك أحالماً ورؤى كاذبة لتقودك في طريـق خـاطئ             

 ـ  1: 13تث  ( مثال لها في سفر التثنية       َدَركما وَ ) بستان الرهبان (له قصص كثيرة ُسجِّلت في كتاب       

ان ال عالقة لها طبعاً بما قد قرأته عن خروج الـروح مـن الجسـد                واألحالم التي من الشيط   . )3
 .وتجوالها
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 ..وكذلك األحالم التي من اهللا  
، وكـالحلم الـذي رآه      )19،  13: 2مـت   (،  )20: 1مـت   (التي رآها يوسف النجار     كاألحالم   

 ، والتـي قـال     )41تـك   (فرعـون   وكاألحالم التي فسَّرها يوسف الصديق ل     . )12: 2مت(المجوس  
. )25: 41تـك   (" حلم فرعون واحد، قد أخبر اهللا فرعون بما هـو صـانع           : "فيها يوسف لفرعون  

 : حيث قال لـه دانيـال فـي تفسـيره         . وبالمثل الحلم الذي فسَّره دانيال النبي لنبوخذ نصر الملك        
" كون في األيام األخيرة   يوجد إله في السموات كاشف األسرار، وقد عّرف الملك نبوخذنصر ما ي           "
 .)28، 3: 2دا (

                       

هل نستطيع أن نقول هذه األحالم وأمثالها إنَّ الروح خرجت أثناء النوم لتجول في أمـاكن                 
 ...أم هى من اهللا! تحبها أو ال تحبها؟

ثيراً مما يقوله واحذر ك. إنما لتكن قراءاتك دائماً بفهم وإفراز  . لذلك ال تصدق كل ما تقرأه      
حتى لو كانوا من رجال الدين المتأثرين بما قال المشـتغلون بِعلـم             ..! بِعلم األرواح  المشتغلون
 .األرواح
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 األرواح
]12[الدين وُعلماء األرواح

 

 
 حتضـري األرواح

 

 .والناس يحاولون أن يتصلوا بأرواح الذين ماتوا من قبلمنذ القديم،  
 .ب عن هذا األمر، في أول شريعة مكتوبةوقد نهى الر 
 واعتبـر االتصـال بـأرواح المـوتى رجسـاً مـن            . وذلك في سفر التثنية لموسى النبي      

 ) ... أي األرواح الشـريرة   (أرجاس األمم الوثنيين، وضمه إلى العرافة والسحر وعمـل الجـن            
 :فقال

ن يجيز ابنه أو ابنته في النار،       ال يوجد فيك مَ   . ال تتعلَّم أن تفعل مثل رجس أولئك األمم       "..  
 وال َمن يعرف عرافة، وال عائف وال متفائل، وال ساحر، وال َمن يرقى رقيـة، وال َمـن يسـأل                    

وبسـبب هـذه    . ألنَّ كل َمن يفعل ذلك مكروه عند الرب       . وال َمن يستشير الموتى   جاناً أو تابعة،    
 .)12 ـ 9: 18تث (" األرجاس، الرب إلهك طاردهم من أمامك

                       

 !!ولألسف انتشر تحضير األرواح في أيامنا، واعتبروه علماً 
واحتشم بعض رجال الـدين   . وصار له أساتذة يدّرسونه في أقسام متخصصة في الجامعات         

اهللا تبارك اسمه، يقول عنه     ! عجٌب هذا األمر  " نحن ككنيسة ال نقف في سبيل الِعلم      : "أمامه، وقالوا 
 !!تاب المقدس إنه رجس، ونحن نوافق على أنه علم، وله كرامته التي ال تمسفي الك
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 !األرواح، فيهاجمون الدين عن طريق تحضير األرواح) علماء(ويتمادى  
فمنهما َمن ينكر كتابة    ! فيقول بعضهم إنه قام بتحضير روح لوقا الرسول، ويوحنا الرسول          

 تهاجم تعاليم المسـيحية علنـاً عـن         وهكذا!  مثل ذلك  إنجيله، ومنهما َمن يقول إنه لم يكتب كالماً       
 ...طريق ما يسمونه تحضير األرواح 

ويتمادون في إدعاء هذا التحضير، فيقولون إنهم حضـروا روح موسـى النبـي وأنبيـاء                 
 !!ويّدعون أن أرواح هؤالء األنبياء قالت كالماً ضد تعاليم الوحي اإللهي. آخرين

                       

 !فهل نصمت ونقول نحن ككنيسة ال نقف في سبيل الِعلم 
 !وأين إذن شهادتنا للحق؟ وأين دفاعنا عن اإليمان؟ 
أمَّا أن يهـاجم    . لو أن الِعلم عرف لنفسه حدوداً ال يتعدَّاها وال يهاجم الدين، لتركناه وشأنه             

 ...الدين، فيجب أن نرد عليه 
اءه بعض رجال الدين، وإذا بهم يوافقون علـى         أن يجتذب ور  ) علم األرواح (فإن استطاع    

فإنَّ األمر يصبح جد خطير، والبـد       ". عودة التجسد "بعض ما يقول، ويقبلون بعض نظرياته مثل        
 ...من مقاومته، مهما ُسمَِّي علماً 

                       

 أي روح يحضرونها؟: ومن جهة تحضير األرواح، نسأل 
 ة؟ والمعروف أنَّ األرواح البارة تذهب إلى مكـان انتظارهـا           هل هى روح بارة أم شرير      

 وقيـل عنهـا فـي      . الفردوس، بينما األرواح الشريرة تذهب إلى مكان انتظارها في الجحـيم          في  
" في السجن "وقيل  . )23: 16لو  (وقيل في الهاوية أو في الجحيم       . )9: 4أف  (" فلىسُّأقسام األرض ال  "
 .)19: 3بط 1(

 !تطيع أن يحضِّر روح رسول أو نبي، وينزله من الفردوس؟فَمن الذي يس 
ر األرواح إلى مستوى األنبياء     ّضوهل وصل الذي يح   !  وبأيَّة قوة؟  !بأي ُسلطان يفعل هذا؟    

أمور  والرُُّسل، ينزلهم من أماكن ِعشرتهم مع اهللا والمالئكة، ويأتي بهم إلى العالم، ليحقق معهم في              
 !!رهم من األبرار عن تفاهات ال قيمة لها في عالم األرواح البارةدينية، أو ليسألهم ويسأل غي
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ومن ناحية أخرى، َمن يستطيع أن ُيخِرج واحداً من ساكني الجحيم، ويرجعه إلى العالم،               
 .ليلتقي ببعض أقاربه أو أحبائه على األرض

ج روحاً من   َمن يستطيع أن يخر   ف" .. في السجن "ألم يقل الكتاب عن حالة أمثال هؤالء إنهم          
ويمنحها فسحة من الوقت، لتلتقي بأهلها؟ أو ليسألها أسئلة تجيب عنها، بينما هى مشغولة              ! سجنها؟

 ...!بهمومها الخاصة، إذ قد ماتت في شرَّها بدون توبة 
إنَّ غني لعازر لم يجرؤ أن يطلب من أبينا إبراهيم أن ينزل لينصح أهله، بل طلـب منـه                    

 . )28،  27: 16لـو   (يشهد لهم حتى ال يأتوا مثله إلى موضـع العـذاب            ارسال لعازر إلى أخوته ل    
 :وهنا نسأل

                      

 هل المواضع التي تقيم فيها األرواح ليست تحت رقابة؟ 
 !هل يخرج منها َمن يخرج ويرجع منها َمن يرجع، بدون رقيب؟ 
  األرواح فـي الحركـة،      ما مدى ُسلطان هذا الذي ُيحّضر األرواح؟ ومـا مـدى حريـة             

 وفي النزول من العالم اآلخر إلى العالم الحاضر؟
                       

 !وإن كان أحد يستطيع أن يحّضر روحاً، فكيف يصرفها؟ 
 كيف يعيدها إلى موضعها في السماء أو في الجحيم؟ 
تعود إلـى الجحـيم،     األرواح البشرية الشريرة أن تبقى في العالم وال         وإن أرادت إحدى هذه      

 !فماذا يحدث؟
 وإن كانت في الحرية أن تنزل من مستقرها فـي العـالم اآلخـر،              ! ما مدى حرية الروح؟    

 ومـا الـزمن    ! ومتى تعود؟ ! فهل الحرية أن تبقى هنا، أو تقضي فترة في الجوالن في األرض؟           
 الذي تقطعه من األرض إلى العالم اآلخر؟

 !ا؟ أم يلزمها قوة طاردة لتعيدها بالقوة؟وكيف ترجع إلى الجحيم بإرادته 
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 وهل نزول األرواح إلى األرض يكون بمشيئة اهللا؟ 
ويترك باب السماء مفتوحاً ُينزلون منه َمن       " علماء األرواح "أي هل يوافق اهللا على مايفعله        

ست األرواح كلها في يد اهللا وتحت       ألي! يشاءون، وباب الجحيم مفتوحاً ُيخرجون منه َمن يشاءون؟       
 !على األرواح؟" علماء األرواح"سلطانه؟ إذن ما سلطان 

 .وهل يعرفون المكان الذي توجد فيه الروح، ليخرجوها منه 
                      

 !؟)العلماء(وهل الروح لها هذه االستجابة السريعة لطلبات أولئك  
أجيبي على أسـئلتنا    ! ارجعي فترجع ! تعالي فتأتي : يقولون لها ! بكل طاعة، وبكل خضوع    
 .قدِّمي لنا ما نريد من معلومات، فتقدِّم. فتجيب
ستخدمون في تحضير األرواح طريقة البندول      والعجيب أنه منذ حوالي ثالثين عاماً، كانوا         

 !!وصدَّقهم الناس.. وطريقة السلَّة 
هو سيد هذه األرواح يصـرفها      . )16: 27عد  (" إله أرواح جميع البشر   "كيف سّمى اهللا إذن      

 .كما يشاء، وهى تحت سلطانه
                       

 :كيف تضمن حقيقة الروح؟ وكما قلنا قبالً: سؤال آخر هام وهو 
 .إنَّ تحضير األرواح يحتاج إلى اثبات شخصيته 
 الروح التـي    هىفالذي يريد تحضير إحدى األرواح، كيف يثبت أن الروح التي أتت إليه،              

أال يستطيع الشيطان أن يظهـر      .. يطلبها؟ لنفرض أن ما صار ُيكلِّمه هو أحد األرواح الشيطانية           
فإن كان يمكنه هذا، فبال شك يمكنه أن ينتحل اسم أي إنسـان             . )14: 11كو  2(في هيئة مالك نور     

 .وشخصيته
 .وهكذا يؤدي األمر إلى تدخل أرواح مضللة، أرواح شياطين 
تطيع أن تقلد الصوت واألسلوب، وتعرف أخباراً من الماضي، وتضـلل بأخبـار             وهى تس  

  .وتكشف أسرار تعرفها بطرقها الشيطانية..!! تقولها عن المستقبل
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 األرواح
]13[الدين وُعلماء األرواح

 

 
 ما ُيقال عن حتضري روح

 !صموئيل النيب
 

 :ابـة الكتـقص 
 :)15 ـ 5: 28صم 1( في الكتاب المقدس قبل بداية الموضوع نقرأ ما َوَرَد عنه 
فسأل شاول من الرب فلم     .  خاف واضطرب قلبه جداً    ،نيينيولمَّا رأى شاول جيش الفلسط    " 

فتِّشوا لـي علـى امـرأة       : فقال شاول لعبيده  . يجبه الرب ال باألحالم وال باألوريم وال باألنبياء       
  .امرأة صاحبة جان في عين دورهوذا : فقال له عبيده. صاحبة جاّن فأذهب إليها وأسألها

 : وقـال ،الن معه وجاءوا إلى المرأة لـيالً ُجفتنكَّر شاول ولبس ثياباً أخرى وذهب هو ورَ    
هوذا أنت تعلم ما فعل شاول كيف       : فقالت له المرأة  . اعرفي لي بالجان وأصعدي ليَّ َمن أقول لكِ       

 فحلف لهـا شـاول    ؟لنفسي لتميتها قطع أصحاب الجاّن والتوابع من األرض، فلماذا تضع شََركاً          
:  َمن ُأصِعد لك؟ فقـال     :فقالت المرأة . نه ال يلحقِك إثٌم في هذا األمر      أحيٌّ هو الرب    : بالرب قائالً 
 فلمَّا رأت المرأة صموئيل صرخت بصوت عظـيم، وكلَّمـت المـرأة             .صموئيلروح  اصعدي لي   
تخافي، فماذا رأيِت؟ فقالت المـرأة      ال  : لماذا خدعتني وأنت شاول؟ فقال لها الملك      : شاول قائلة 

 رجل شيخ صـاعد     :ما هى صورته؟ فقالت   : فقال لها . رأيت آلهة يصعدون من األرض    : لشاول
  ."..فَعِلَم شاول أنه صموئيل، فخرَّ على وجهه إلى األرض وسجد. وهو ُمغطَّى بجبٍَّة

 )15 ـ 5: 28صم 1(
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 :ة آراءـثالث 
 .ة عين دوراختلفت اآلراء في مسألة شاول وعراف 
 .إن صموئيل لم يظهر أبداً، وإنما روح من األرواح قد ظهرت: رأي يقول) 1( 
إنَّ صموئيل ظهر ليس بواسطة العرافة ذاتها في هذه المناسبة، وذلـك            : رأي آخر قال  ) 2( 

 .لكي ينذر شاول ويضبطه في ذات الفعل وهو يستعين بالعرافة
 وح صـموئيل، وهـو رأي مرفـوض تمامـاً          إنَّ العرافة أحضرت ر   : رأي ثالث قال  ) 3( 
 .وال نقبله
 .نحاول تحليل هذا كله 

                       

 :تحـليل الموقـف 
 .)11: 18تث (ارب هذه الضاللة في حإنَّ اهللا : أوالً 
وال َمن يرقى رقية،    . َمن يجيز ابنه أو ابنته في النار، وال َمن يعرف عرافة           ال يوجد فيكم  " 
 ".سأل جاناً أو تابعة، وال َمن يستشير الموتىوال َمن ي
 .)20، 19: 8إش (، )27، 6: 20ال (، )31: 19ال (وقد تكلَّم اهللا كثيراً ضد الجان في  
 .ونالحظ أنَّ كلمة الجان ال توجد إالَّ في الترجمات العربية 
    تتـرجم King Jamesففـي ترجمـة   . ولعلها تأثرت بالفلسفة اإلسالمية في الترجمـة  

  .Spirits وفي ترجمات أخرى بكلمة Familiar spiritsبـ 
 سألت بعض أساتذة اللغة العبرية فقالوا إنَّ معناهـا ُمجـرَّد أرواح تحـت األرض، ومـا                  

عموماً هذا أمـر فرعـي فـي        . يسمونه الجان في الترجمات العربية للكتاب المقدس هم شياطين        
 .الموضوع

                       

". أنا الرب إلهكم  . ال تلتفتوا إلى الجان، وال تطلبوا التوابع، فتتنجَّسوا بهم         ")31: 19  ال(في   
 وإذا كـان فـي رجـل أو امـرأة جـان أو تابعـة فإنـه يقتـل بالحجـارة                      ")27: 20ال  (وفي  

 والنفس التـي تلتفـت إلـى الجـان وإلـى التوابـع              ")7،  6: 20ال  (وفي  ". يرجمونه، دمه عليه  
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فتتقدسون وتكونون قديسين ألني  . اجعل وجهي ضد تلك النفس وأقطعها من شعبها        لتزني وراءهم، 
 ".أنا الرب إلهكم

 :معنى الزنا في الكتاب المقدس له ترجمتان 
 Fornicationزنى عادي . 
 Adultery   وكلمـة   .  زنى المتـزوجينAdultery        بـالالتيني تتكـوَّن مـن مقطعـين : 

"ad"   تعني"to"  ،"Alter "  وتعني"another "       يعطـى ذاتـه آلخـر      .. والكلمـة كلهـا معناهـا 
 ، فالمرأة التي تتزوج إذا أعطت نفسـها آلخـر هـذا هـو     giving himself to another أي

Adulteryوهذا هو سبب الطالق في المسيحية . 
يعتبر زنى روحياً، إذا النفس أعطت ذاتها لعبادة أخرى أو إلله آخر         .. من الناحية الروحية     

 .Adulteryالحي يكون غير اهللا 
 ). األصـنام (زنت يهوذا، وزنت إسرائيل، أي عبدت إلهـاً آخـر           : لذلك نجد في حزقيال    

أي تعطي نفسـها  " .. النفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع لتزني وراءهم ")7، 6: 20ال (وفي  
 .فيحكم اهللا عليها بالموت. للشياطين، بدالً من اهللا

                       

هل يكسر اهللا وصيته، وهل يقيم عثرة للشعب بأن يسمح لصموئيل أن يظهر             : السؤال هنا  
  !في محاولة للجان أن يظهروه؟

) الجـان (هل يمكن أن مشيئة اهللا تكسر وصيته، ويستخدم صموئيل في تنفيذ عمـل              .. أي   
 !ارة؟ويتنجس، ويقتل بالحج. بينما قال اهللا الذي يستخدم الجان يقطع من شعبه

 !ثم هل صموئيل قد حضر بأمر من اهللا، أم حضر من ذاته، أم حضر بواسطة العرَّافة؟ 
: )32: 14كو  1(  في ب يقول اوالكت! ُسلطان على أرواح األنبياء؟   ) للجان(أيضاً هل للمرأة أو      

 ".أرواح األنبياء تخضع لألنبياء"
                       

 أو هـل يحضـر مجبـراً؟       ! ذاته بدون أمر من اهللا؟    وهل ممكن أن صموئيل يحضر من       " 
  .كما أنَّ صموئيل منع هذا األمر
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!! ثم أيضاً هل يرسل اهللا نبياً لشاول وقد منع اهللا عن شاول األنبياء وحتى األحالم واألوريم                
 بل أن ربنـا قـال       )14: 16صم  1(رق شاول وبغته روح رديء من ِقَبل الرب         اوروح الرب قد ف   

 فمنعه حتـى مـن      ،!"لماذا تنوح على شاول وأنا قد رفضته؟      : "قبل مسح داود ملكاً   لصموئيل من   
 .البكاء على شاول

                       

  !ثم إن أراد اهللا أن ينذر شاول، أال يمكن أن ينذره بطريقة أخرى ال تكون عثرة للشعب؟ 
 ينذر شاول بصوت عال عن     ممكن للرب أن  . ألنه فعالً هذه القصة ال زالت عند البعض عثرة         

 !!طريق واحد يذهب له ويقول له ما يريده الرب بدون أن يستخدم هذه الوسيلة بالذات في بيت عرافة
 ألنـك رفضـت     ")29 ـ  23: 15صـم   1(ثم أيضاً هذا اإلنذار كان قد وصله من قبل فـي             

  .. فقال شاول لصموئيل أخطـأت ألنـي تعـديت قـول الـرب            . كالم الرب فرفضك من الملك    
قال صموئيل ال أرجع معك ألنك رفضت كالم الرب فرفضك الرب من أن تكـون ملكـاً علـى                   

يمزق الرب  : "ودار صموئيل ليمضي فأمسك شاول بذيل جبته، فتمزَّق فقال له صموئيل          . إسرائيل
 ".مملكة إسرائيل عنك اليوم، ويعطيها لصاحبك الذي هو خير منك

                       

 !  ما فائدة التوبيخ واإلنذار بالنسبة لشاول وهو شخص ال يسمع كالم اهللا؟ثم أيضاً 
وعاقبـه  . ويبدو في رفض الرب له، أنه أسلمه إلى ذهن مرفوض، أي مرفوض من النعمة              

فمات شاول بخيانتـه     ")14،  13: 1أي  1(فنرى في أيامه األولى هذا الكالم واضحاً في         . على ذلك 
للسؤال، ) الجان(وأيضاً ألجل طلبه إلى     . ل كالم الرب الذي لم يحفظه     التي بها خان الرب، من أج     

 ".فأماته وحول المملكة إلى داود بن يسَّى. ولم يسأل من الرب
 فالكالم الذي نسب إلى صموئيل أنه قال لشاول ليس نبوءة ألنـه قيـل قبـل ذلـك، فـي                     

 ".احبك الذي هو خير منك عنك اليوم، ويعطيها لصيمزق الرب مملكة إسرائيل ")28: 15صم 1(
                       

 .. األمر الُمحيِّر هو الكالم الـذي قيـل وكيـف يكـون هـذا الكـالم كـالم صـموئيل                      
 ".ويدفع الرب إسرائيل أيضاً معك ليد الفلسطينيين " )9: 28صم 1(يقول 
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 ". وغداً أنت وبنوك تكونون معي" 
أنَّ شـاول الـذي رفضـه    : ذا أمر مستحيله! كيف يكون روح شاول مع روح صموئيل؟  

 ليس ممكناً أن يكون مع صـموئيل النبـي   )14: 16صم 1(الرب وبغته روح رديء من ِقَبل الرب     
ولكن ليس معقـوالً أن يقـول صـموئيل    . من المعقول أن ُيقال إنَّ شاول وابنه سيموتان      !! العظيم
 حتى روح شاول ال يمكن أن تكون        بل!! )19: 28صم  1(" وغداً أنت وبنوك تكونون معي    : "لشاول

 .مع روح ابنه يوناثان
وفوق هذا كله، بيننا وبينكم هوة عظيمة قـد         : "دليلنا في ذلك قول أبينا إبرهيم لغني لعازر        
" وال الذين من هناك يجتازون إلينا     .  من ههنا إليكم ال يقدرون     حتى أن الذين يريدون العبور    . أثبتت

 ).26: 16لو (

                       

أي أنه يرسل رسالة أو إنذار ألحد من النـاس          . أيضاً لم يستخدم اهللا هذه الطريقة من قبل        
 .، أو تحضير األرواح، أو استشارة الموتى، األمر الذي سبق فمنعه من قبل)الجان(عن طريق 

                      

  .عبارة غير مقبولة" لكي يضبطه متلبساً"كذلك فإنَّ عبارة  
يعرف كيف أن شاول .. اهللا الكُلِّي المعرفة، الذي يعرف كل شيء ! فهل يحتاج اهللا إلى ذلك 
 . هذه العرافة، وسألها أن تحضر له روح صموئيل، ووعدها أالَّ يصيبها ضرر مـن ذلـك               طلب  

 .)16: 3مال (واهللا أصغى وسمع، وكتب أمامه سفر تذكرة 
لقد أنكر قـايين، فهـل نفعـه        ! لرب على ذلك؟  أكان شاول يستطيع أن ينكر، إن حاسبه ا        
 !فما معنى أن يضبطه متلبساً؟! إنكاره؟

                       

 !! يقول البعض إنَّ ظهور صموئيل كان استشناء 
 !فلماذا إذن كان ذلك االستثناء؟ وما الداعي إليه؟ 
، وأنه مكروه عند وهل يحدث هذا االستثناء في أمر خطير وصفه الرب بأنه رجس ونجاسة 

 .)12 ـ 9: 18تث (!! الرب، وبسببه طرد األمم
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 . )15: 28صم 1(" لماذا أقلقتني، بإصعادك إياي؟: "ثم ما معنى أن يقول صموئيل لشاول 
وهـل يسـتطيع    ! هل يستطيع شاول المرفوض من اهللا، أن يقلق صموئيل النبي العظـيم؟            

 !إصعاده من حيث هو؟
 ). الجـان (سالً من اهللا لضبط شاول فـي اسـتخدام العرافـة و      ولو كان صموئيل النبي مر     

إصـعادك  : "وأن يقول أيضاً لـه    " لماذا أقلقتني : " أن يقول لشاول   ـ وهو ُمرَسل من اهللا      ـفهل ُيعقَل   
 "!!إيَّاي

 !! تعني أن شاول هو الذي أصعده، وليس أنَّ اهللا هو الـذي أرسـله             " إصعادك إيَّاي "عبارة   
 .وحاشا أن يكون هذا. ة اهللا منطبقة على مشيئة شاولإالَّ لو كانت مشيئ

  !تدل على أنه جاء على الرغم منه مكرهاً) أقلقتني (عبارة 
وطبعاً ال يمكن أن يتذمَّر إن كان اهللا        . بل تدل أيضاً على أنه كان متذمراً على ذلك الوضع          

 ..لماذا أقلقتني: قولكما أنه لو كان قد جاء من تلقاء نفسه، ما كان ي. قد أرسله إلى شاول
                       

  هل الذي ظهر هو صموئيل النبي؟: نبحث موضوعاً أهم وهو 
 :وهنا نضع أمامنا بعض مالحظات هامة، هى 
وصموئيل النبي كان شخصـية     . لم تذكر هذا االسم   .  المرأة العرافة لم تقل إنه صموئيل      ـ 1 

 ". رجل شيخ صـاعد وهـو مغطـى بجبـة         : "لت المرأة بل قا  ...معروفة جداً ومشهورة وقتذاك     
 .وهذا الوصف ينطبق على مئات من الناس

  لو كانت المرأة تحضر روح صموئيل، ثـم رأت صـموئيل، لكانـت تفـرح بنجـاح              ـ 2 
 . ال تخـافي  : "حتى أنَّ شاول قـال لهـا      . )12: 28صم  1(" صرخت بصوت عظيم  "لكنها  . مهمتها

 ".ماذا رأيِت؟
 .)13: 28صم 1(" رأيت آلهة يصعدون من األرض: " قالت المرأةـ3 
ألنَّ كـل  "عن آلهة األمـم،  ) آلهة(وقد قيلت عبارة . تعني أنها رأت كثيرين   ) آلهة(وعبارة   

 .)4: 4كو 2(" إله هذا الدهر"وقيل عن الشيطان أنه . )5: 96مز (" آلهة األمم شياطين
 .)6، 1: 82مز (واستخدام الكتاب تعبير آلهة أيضاً في  
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  .لم يقل الكتاب إنَّ شاول قد رأى صموئيل 
مـا هـى    : "سأل شـاول  "  يصعدون من األرض   أرى آلهة : "بل قيل إنه عندما قالت المرأة      
ألنَّ صموئيل بالنسبة إلى شاول هـو       . فلمَّا وصفته وقع على وجهه إلى األرض وسجد       " صورته؟

. لى األرض دون أن يـراه     شاول استنتج من وصف المرأة أنه صموئيل، وسجد إ        . شخص مهاب 
 .ولكنه سمع ولم يَر

إنما شاول فقـط    . وال العرافة قالت إنه صموئيل    . ال الصاعد من األرض قال إنه صموئيل       
 .استنتج أنه صموئيل دون أن يراه

                      

 :حتى إن كان الذي ظهر له شكل صموئيل، نقول 
وليس فقط إلى شكل . )14: 11كو 2(" به مالك نورإنَّ الشيطان يمكن أن يغير شكله إلى ش" 
  .صموئيل

                       

فربما ال تدل على أنه صموئيل النبي، وإنما ما ظنوه أنه           . وأمثالها" قال صموئيل "أمَّا عبارة    
  ...صموئيل 

ثلـة  ومن أم . ، بأن ُيسمِّي الناس حسب معتقداتهم     والكتاب المقدس يستخدم هذه األساليب     
 :ذلك

إن قام في وسطك نبي أو حالم حلماً، وأعطاك آية أو أعجوبـة، ولـو               : " فقد قال الرب    
فـال تسـمع    . لنذهب وراء آلهة أخرى ال تعرفها     : حدثت اآلية أو األعجوبة التي كلمك عنها قائالً       

.." رب إلهكم ألنَّ الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون ال . لكالم ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم      
 ).3 ـ 1: 13تث (

ولكنه اسـتخدم التعبيـر   . هنا سمَّاه الرب نبياً، مع أنه ليس نبياً بل يدعو إلتباع آلهة أخرى     
 .المألوف
ادعـوا بصـوٍت    : "في حديث إيليا النبي متحدياً أنبياء البعل أن ُيصلُّوا إللههم، قال لهم             
 .)27: 18مل 1(" ي سفره، أو لعلَّه نائم فيستيقظألنه إله لعلَّه مستغرق أو في خلوة أو ف. عاٍل
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 .في تهكُّم عن صنم لألمم مع أنه يتحدث) إله(فاستخدم إيليا النبي تعبير  
                       

إنه تعبيـر ال يليـق      ! كيف ُيقال عن صموئيل النبي العظيم، إنه أتى صاعداً من األرض؟           
 ..!بكرامة األنبياء 

ريد أن يظهر صموئيل لُيبكِّت شاول، أو ليحمل له إنذاراً، ما كان أسـهل أن               فلو كان اهللا ي    
 ! يجعله يظهر بأسلوب أكثر وقاراً، وليس صاعداً من األرض، األمر الُمحاط بالريبة والشك

                       

 !وهل من المعقول أن يرسل اهللا رسالة إلى شاول المرفوض؟ 
وقد رفضـه   . بل كانت هناك خصومة   .  شركة بين اهللا وشاول     لم تكن هناك صلة وال     حيث 

 : اهللا أن يجيبـه   ورفض  . )14: 16صم  1(اهللا، ونزع روحه منه، وبغته روح رديء من ِقَبل الرب           
 وكان شاول يعرف ذلك جيـداً، وقـد قالـه         . )6: 28صم  1(ال باألحالم وال باألوريم وال باألنبياء       

 ).15: 28صم 1(

 )!!الجان(وعن طريق العرافة و! اهللا لُيكلِّمه؟فما معنى أن يعود  
أسلمه اهللا  "هذا الذي   . فالكالم معه ال يفيد   . وما كان شاول يستجيب لشيء من كالم اهللا إليه         

 ).28: 1رو (" إلى ذهن مرفوض
                       

 :قد يرجحه كثيرون... إنه ُمجرَّد رأي خاص  
 ..ُمجرَّد رأي .. و صموئيل النبي أنَّ الذي ظهر لشاول لم يكن ه 
 . فال يكون ذلك عـن طريـق العرافـة        . ومع ذلك، حتى لو كان الذي ظهر هو صموئيل         

 .ألنَّ تلك المرأة نفسها لم تقل إنها أصعدت صموئيل. وإنما خالل تلك المناسبة
                       

 .د الجديدحتى لو كان ذلك قد حدث، فإنَّ العهد القديم غير العه 
 كان يوصف الشيطان بأنه رئيس هـذا        ـ  وقبل الفداء، وقبل تقييد الشيطان       ـ ففي تلك األيام     
 .)30: 14يو (العالم 
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 هذا الذي أعطينا فيه ُسلطاناً على كل قـوة العـدو           . أمَّا في العهد الجديد، فليس األمر هكذا       
 .)8، 1: 10مت (وُسلطاناً إلخراج الشياطين . )19: 10لو (

ق في العهد الجديد، لتعطي      لكي تُطبَّ  ـ  أيَّاً كان تفسيرها     ـ فال تؤخذ حادثة في العهد القديم        
 !!مثاالً عن تحضير أرواح األنبياء

  سـيؤمن بعـد ذلـك بتحضـير         ـ  )الجـن ( وبالعرافة و  ـ  بتحضير روح نبي     والذي يؤمن  
 .حاشا!! وُسلطان الشر) الجن(وسيؤمن بالعرافة و!! أي روح

                       

مشكلة تعـددت فيهـا آراء المفسِّـرين،        ) روح صموئيل، وعرافة عين دور    (وتبقى قصة    
  ...وحيَّرت الكثيرين 
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 الصوم أقدم وصية
فقد كانت الوصية التي أعطاها اهللا ألبينا آدم، هي أن يمتنع عن األكل . الصوم هو أقدم وصية عرفتها البشرية

.، بينما يمكن أن يأكل من باقي األصناف)١٧، ١٦: ٢تك (من صنف معين بالذات، من شجرة معينة   
.وبهذا وضع اهللا حدوًدا للجسد ال يتعداها  

بل هناك ما يجب أن يمتنع عنه، أي أن ... الحرية، يأخذ من كل ما يراه، ومن كل ما يهواهفهو ليس مطلق 
.وهكذا كان علي اإلنسان منذ البدء أن يضبط جسده. يضبط إرادته من جهته  

. عنهااالمتناعومع ذلك يجب ). ٦: ٣تك " (جيدة لألكل، وبهجة للعيون، وشهية للنظر"فقد تكون الشجرة   
وهذه هي .  األكل، يرتفع اإلنسان فوق مستوى الجسد، ويرتفع أيًضا فوق مستوى المادةوباإلمتناع عن
.حكمة الصوم  
 األكل، وانتصر علي حواس جسده ، وانتصر على رغبة جسده فياالختبارألول في هذا ان اولو نجح اإلنس

 أن روحه قد غلبت ا على، لكان ذلك برهانًلو نجح في تلك التجربة... التي رأت الشجرة فإذا هي شهية للنظر
...شهوات جسده، وحينئذ كان يستحق أن يأكل من شجرة الحياة  

.فأخذ الجسد سلطانًا عليه. ولكنه انهزم أمام الجسد  
وظل اإلنسان يقع في خطايا عديدة من خطايا الجسد، واحدة تلو األخرى، حتى أصبحت دينونة له أن يسلك 

).١: ٨رو (حسب الجسد وليس حسب الروح   
. رتبته األولىء السيد المسيح، ليرد اإلنسان إلىوجا  

ولما كان اإلنسان األول قد سقط في خطية األكل من ثمرة محرمة خاضعا لجسده، لذلك بدأ المسيح تجاربه 
. المحلل منه على األكل عموما حتىباالنتصارهذه النقطة بالذات،  في باالنتصار  

الشيطان باألكل لحياة الجسد، أظهر له السيد المسيح أن اإلنسان بدأ المسيح خدمته بالصوم، ورفض إغراء 
:وطعام الروح هو كل كلمة تخرج من فم اهللا، فقال له. ليس مجرد جسد، إنما في عنصر آخر هو الروح  

).٤: ٤متى ( "ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم اهللا"  
 بها العهد الجديد، إنما كانت وصية قديمة، أعطت لإلنسان في أول ولم تكن هذه قاعدة روحية جديدة، أتى

).٣: ٨تث (شريعة مكتوبة   



 مصحوب بفضائلالصوم 
      في الصوم، بطريقة خاطئة، فالعيب لم يكنتفيدون من صومهم، البد أنهم صاموا إن الذين يصومون وال يس

 .وإنما كان في الطريقة
 الصوم غاية اتخذواأو إنهم . ، ولم يهتموا بالفضائل المصاحبة للصومةجسدانيوهؤالء إما أنهم صاموا بطريقة 

.والغاية هي إعطاء الفرصة للروح.  غاية إلىد وسيلة توصلفي ذاتها، بينما هو مجر  
.إن الصوم هو فترة روحيات مركزة  

هو ارتفاع عن . وبسبب هذا الحب ارتفع الصائم عن مستوى الجسد والجسدانيات. فترة حب هللا، والتصاق به
الوجود مع على األقل فيها الشعور ب. إنه فترة مشاعر مقدسة نحو اهللا. األرضيات ليتذوق اإلنسان السمائيات

.جهاد مع النفس، ومع اهللا، وجهاد ضد الشيطان: وهو فترة جهاد روحي. اهللا والدالة معه  
.أيام الصوم هي أيام للطاقة الروحية وفترة تخزين  

فالذي .  يحصل عليها في الصوم، يأخذ الصائم طاقة روحية تسنده في أيام اإلفطارفمن عمق الروحيات التي
 خزين روحي يقويه أيام الخمسين المقدسة حيث ال  الصوم الكبير مثالً، يحصل على فييكون أمينًا لروحياته
...صوم وال مطانيات  

:ولكي يكون صوم اإلنسان روحيا، عليه بالمالحظات اآلتية  
:يكون الصوم روحانًيا في هدفه ودوافعه -١  

 هللا، إرتفاعا عن المادياتوم ألجل محبة اإنما يص. لكسب المديح، أو بسبب عادةال يكون اضطرارا، أو 
.والجسدانيات لتأخذ الروح فرصتها  

:يكون الصوم فترة للتوبة ونقاوة القلب -٢  
 وتبكيت النفس، وفيها التناول من االعتراففيها . يحرص فيه الصائم على حياة مقدسة مقبولة أمام اهللا

...األسرار المقدسة  
:يكون الصوم فترة غذاء روحي ببرنامج روحي قوي -٣  

.  أمور الروحوال يركز حول أمور الجسد في الصوم، وإنما على. كل الوسائط الروحيةويهتم فيه ب
، وإنما قدسية أيام الصوم وما يليق بها، لكي ار ليس مجرد نوعية الطعام الصياميواضعا أمامه باستمر

...تقوي روحه فيها  
.وقوة الروح تساعد على الصوم. ى قوة الروحالصوم يوصل إل  

.وفي الصوم فضائل يرتبط بعضها بالبعض اآلخر  
 والسهر يساعد على القراءة والسهر، والقراءة الروحية أيضا. الصوم يساعد على السهر لخفة الجسد

للتأمل، القراءة مصدر .  في مجموعه يحفظ اإلنسان الروحي ساهراوالعمل الروحي. تساعد على الصالة
...والتأمل يقوي الصالة، والصالة أيضا مصدر للتأمل  

أن انسحاق الجسد كما . والمطانيات تساعد على التواضع وانسحاق القلب. والصوم يرتبط بالمطانيات
.بالصوم يوصل إلى انسحاق الروح  

.كما يرتبط الصوم بفضائل تتعلق بغرض الصوم  



وصوم . وصوم غرضه التوبة، كصوم نينوى. الرسلفهناك صوم غرضه اإلستعداد للخدمة، كصوم 
. وهناك من يصوم ألجل غيره، وفي ذلك حب وبذل ومشاركة... غرضه إنقاذ الشعب، كصوم استير

.ها أصوام ممزوجة بفضائل خاصةوكل  
أما نحن فعلى األقل فلنصم لكي . ليتنا نتذكر في صومنا أن السيد المسيح صام وهو ممتلىء بالروح

.وحنمتلىء بالر  
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  مقدمة
  

. ك خطورة هذه البدع الحديثة، إنها تصدر من أشخاص داخل الكنيسة، أو كانوا كذل
  !وأيضاً من خطورتها أنهم يعبرون بها عن اإليمان األرثوذكسى 

إما بعدم فهم منهم لما يقوله . وأصعب من هذا كله أنهم ينسبون أخطاءهم إلى القديسين 
. القديسون، أو بسبب سوء ترجمتهم ألقوالهم، أو بلون من اإلدعاء على القديسين

  ...والخطورة أيضاً أنهم ينشرون أفكارهم 

  !!عض من هؤالء ، فيما يوضح أفكاره ، يهاجم الوحى اإللهىوب

والبعض اآلخر ، . بعضهم عاش فى بالد الغرب ، وتأثر باإلنحرافات الفكرية التى فيه
لم يذهب إلى البالد الغربية ، ولكنه قرأ الكتب التى أصدرها كتاب غربيون، وتأثر بها، 

  !واعتنقها، وأراد نشر ما يعتنق

 إذ أصبح .ويرى فى نشره مجداً ذاتياً له. أى الجديد، الغريب، الشاذوالبعض يحب الر
  !يعرف ما ال يعرفه غيره

أو صار يقدم لقرائه مفهوماً جديداً فيه لون من اإلبتكار، وربما ال يكون ابتكاراً إنما 
  .مجرد نقل ألفكار معروفة خارج بالدنا، وال تجد من يرد عليها هناك

حتى ال .  أن نكشف هذه األفكار الغريبة ، ونرد عليها لذلك كله أرى من الواجب
  ).٥: ٢٦أم(يصبح ناشروها حكماء فى أعين أنفسهم 

  



  ٦

 يخشون العقوبة ، لذلك بدأوا يهاجمون مبدأ العقوبة - بأخطائهم -ولما كان هؤالء 
  !!عام، حتى لو صدرت من اهللا نفسهبوجه 

 حتى أنهم ال يقبلون فى عمل .ثقيلة على آذانهم ) العدل اإللهى(وأصبحت عبارة 
  !!الفداء، أن السيد المسيح رفع العقوبة عنا بصلبه، ليستوفى العدل اإللهى حقه

ولهذا أود أن أبدأ بهذه النقطة بالذات، ألنها سوف تتطور بنا إلى اكتشاف أخطاء كثيرة 
  .لهذه المجموعة من الكتّاب 
    البابا شنوده الثالث      



  ٧

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  ة العقوبة محارب-أ 
  ومتطلبات العدل اإللهى



  ٨

  
  
  
  
 

  ".اهللا ال يقتص من أحد، ال يقتل أحداً"يقول أحدهم  
  " .إلنسان يقتص من نفسه ، يميت نفسهإنما ا"

ولكنه . واإلنسان بحريته قد اختار الموت. نعم إن اهللا يخير اإلنسان بين الحياة والموت"
  .." . إلى اهللا نفسه كقاض مرعبدائماً يعكس انفعاالته ومعاناته، ناسباً إياها

ولكن هذه العبارة تحمل العديد من المغالطات ، على الرغم من أن الكاتب ينسبها 
وناشر الفكر الخطأ مخطئ بنشره للخطأ دون أن . صاحب الفكر مخطئ). لويس إفلى(إلى 

  ..يرد عليه 
  .فاهللا قد عاقب كثيرين، منذ البداية فى سفر التكوين 

وعاقب العالم القديم ) . ٤تك(وعاقب قايين ) . ٣تك(ء والحية عاقب آدم وحوا
وعاقب بناة برج بابل ). ١٩تك(وعاقب أهل سادوم بحرق المدينة ). ٧، ٦تك(بالطوفان 

  .مع عقوبات كثيرة فى سفر التكوين، وفى أسفار أخرى ) ١١تك(

يقول " يةأغنسطس فى الكنيسة القبطية األرثوذكس"ولكن مؤلف الكتاب الذى يقول إنه 
  :تعليقاً على هذه العقوبات الواردة فى سفر التكوين 

كاتب سفر التكوين ينسب إلى اهللا عقوبة اإلنسان ومعاناته، كما لو كانت انتقاماً " 
  .ولكن حاشا! من اهللا لكرامته، من هذا المخلوق الذى أهانه

يدل على عدم ! ومهاجمته بأنه ينسب إلى اهللا ما لم يفعل" كاتب سفر التكوين"عبارة 
بينما يقول القديس بولس الرسول عن !! إيمان الكاتب بأن سفر التكوين موحى به من اهللا

ويقول ). ١٦: ٣تى٢.." (كل الكتاب موحى به من اهللا، ونافع للتعليم: "الكتاب المقدس
لم تأِت نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس "القديس بطرس الرسول عن الكتب اإللهية 

  ).٢١: ١بط٢" (لقديسون مسوقين من الروح القدساهللا ا



  ٩

فإن كان مؤلف الكتاب ال يؤمن بأن سفر التكوين موحى به من اهللا، ال يكون مسيحياً، 
  .فى الكنيسة) قارئاً(وال يكون . وال حتى يهودياً

وإن كان يؤمن بأن سفر التكوين موحى به من اهللا، إذن ال يستطيع أن يقول إن اهللا 
  ..اً لم يعاقب أحد

  . فالذين ماتوا بالطوفان، لم يميتوا أنفسهم، بل أماتهم اهللا

  .والذين احترقوا فى سادوم، لم يحرقوا أنفسهم ، بل أحرقهم اهللا

والذين تبلبلت ألسنتهم فى بابل، لم يبلبلوا هم ألسنتهم، إنما عاقبهم اهللا بذلك على 
  .كبريائهم 

نقول .  تسببوا بتصرفاتهم فى موتهمأما إذا قال إن غرقى الطوفان وحرقى سادوم ،
  ) .٢٣: ٦رو" (أجرة الخطية هى موت"إن موتهم هو حكم من اهللا الذى حكم بأن 

أنظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير، "واهللا هو الذى قال لإلنسان فى سفر التثنية 
  ).١٩، ١٥: ٣٠تث" (فاختر الحياة لكى تحيا.. والموت والشر

فإنما أختار قصاص اهللا على الخطية . حريته قد اختار الموتفإن كان اإلنسان ب
  .بالموت 

  ! فكيف يقال إذن إن اهللا ال يقتص من أحد، وال يميت أحداً؟

 - أى العودة إلى العدم إلى التراب بالموت -إن نتيجة الخطية : "يعود المؤلف فيقول 
" . جرة الخطية موتأ"كانت نتيجة طبيعية بحسب الناموس الكونى الذى وضعه اهللا إن 

ولكن ليس اهللا هو العشماوى منفذ األحكام، بل اإلنسان هو عشماوى نفسه، وهو يقتل نفسه 
  ".بخطيئته

ألن اهللا بال . ال يليق بالحديث عن اهللا ) عشماوى( وهذا التهكم فى استعمال كلمة 
سبب ، فاإلنسان هو المت. شك هو المنفذ للحكم، وإن كانت خطيئة اإلنسان هى السبب 

  .ولكن اهللا هو المنفذ

  .أما عبارة يعود اإلنسان إلى العدم، فهى معتقد شهود يهوه 



  ١٠

" يعود إلى العدم إلى التراب"أما قوله ! فهل يؤمن المؤلف بمعتقد شهود يهوه هذا؟
بعد هذا التراب تكون القيامة وحياة الدهر : ومن جهة أخرى. فالتراب ليس عدماً من جهة

  !ا عدموليس فى هذ. اآلتى
 ال ينتج شراً وال - الذى هو حب وعطاء كله -إن اهللا : "ويعود المؤلف فيقول 
  "!!موتاً

   إذن من بيده الموت ؟
  .هو يميت ويحيى . إن الحياة والموت بيد اهللا 

أنا أميت "وهو الذى قال فى سفر التثنية ). ١٨: ١رؤ" (له مفاتيح الهاوية والموت"
النفس التى تخطئ هى "يصدر الحكم بالموت، كما قال وهو الذى ). ٣٩: ٣٢تث" (وأحيى
عندما أرسل مالكه فضرب ! فهل حقاً إن اهللا ال يقتص من أحد؟). ٢٠: ١٨حز" (تموت

وإن قلت . هل لم يكن يقتص من أحد). ٢٣: ١٢أع(هيرودس فمات، ألنه لم يعط مجداً هللا 
ض نفسه لحكم اهللا إن هيرودس قد تسبب بكبريائه فى موت نفسه، فمعنى ذلك أنه عر

  ...بالموت 
" يوم تأكل من الشجرة موتاً تموت: إن الموت هو حكم اهللا منذ آدم ، إذ قال الرب له

  ) .١٧: ٢تك(
  .إذن عقوبة اهللا وقصاصه كانا منذ البدء ، منذ آدم 

إن قصة الخطية األصلية توضح أن آدم قد تعرى من النعمة بمجرد "يقول المؤلف  
  " .وت الروحىوهذا هو الم. األكل

  ..ألم تكن عقاباً؟ أى أن نعمة اهللا قد فارقته وتعريته من النعمة
  :ويزداد المؤلف تطوراً أو تورطاً فى رفض العقوبة اإللهية فيقول  

  !!إن اهللا برئ من هذا الظلم الذى ينسب العقوبة إليه 
! ؟)١٢مص٢(ألم يعاقب اهللا داود على وقوعه فى الزنا والقتل !!  عجيب هذا األمر 

؟ ألم يعاقب شاول )٢٧ -٢٣: ٣تث(ألم يعاقب اهللا موسى بعدم دخول أرض الموعد 
: ١٦صم١" (وفارق روح الرب شاول، وبغته روح ردئ من قبل الرب"الملك، فقيل عنه 

؟ ألم )٣٢: ١٦عد(؟ ألم يعاقب قورح وداثان وابيرام، ففتحت األرض فاها وابتلعتهم )١٤
  ) .١٤ -١٢: ٢١مل٢( ضاللهم، ودفعهم إلى سبى بابل؟ يعاقب الرب بنى إسرائيل على



  ١١

  :ويعلّق المؤلف على عقوبات العهد القديم بقوله  
، كما فهمها التالميذ حينما طلبوا من اهللا أن ينزل  فهم كتّاب العهد القديم العدالةهكذا"

  !!ناراً على من لم يقبلوه 
الكتب المقدسة التى للعهد تعنى عدم إيمانه بوحى " كتّاب العهد القديم" وعبارة 

  ..القديم
عجيب أن هؤالء الناس يفرضون فكرهم على الكتب المقدسة وينتقدون أسفار الكتاب 

  !!التى ال توافقهم ، وكأنها من صنع البشر
ويحاول المؤلف أن يتحدث عن محبة اهللا فى إزالة العقوبة، فيتمسك بقولنا فى 

  :القداس الغريغورى 
  ...صاً حولت لى العقوبة خال

 ولكن هذه العبارة مع حديثها عن خالص اهللا ، إال أنها تثبت فى نفس الوقت أنه 
وأنها احتاجت إلى عمل . وطبعاً هذه العقوبة كانت صادرة من اهللا . كانت هناك عقوبة

  .الفداء 
ومع أن هذا الفداء ترمز إليه ذبائح العهد القديم، إال أن المؤلف لم يفهم هذه الذبائح فى 

  :عناها الرمزى فيقول فى تهكم م
أية مسرة أسألكم فى رؤية الذبح وإسالة الدماء التى تصعب رؤيتها إال من إله " 

  !" .ساٍد قاٍس ال يسكت إال إذا أنتقم من عدوه؟
هل هذا هو اآلب "وهنا يسأل المؤلف . والشخص السادى هو الذى يتلذذ بالعنف

  ..."ح الالويين قد يفهم منها هذا الفهم الخاطئ حاشا، إن القراءة السريعة لذبائ! السماوى؟
هل المؤلف ال يعتبرها سادية وقسوة أن يأكل هو لحماً بإسالة دماء هذه .  عجباً 

بينما يعتبر السادية والقسوة إن كانت تلك الدماء ترمز إلى دم المسيح فى فدائه . الحيوانات
  .للبشرية 

  ...يعتبر اهللا سادياً يتلذذ بإسالة الدماء يعوزنى أن أشرح له هذا المعنى ، حتى ال 
ويقدم تلك الكتابات ! والعجيب أن المؤلف يعتمد على كتابات الملحدين الذين تأثر بهم

  .إلثبات فكره ضد العقوبة 
فيقول إن اإللحاد المعاصر نادى بحرية اإلنسان وكرامته فى مواجهة إله سادى  



  ١٢

أو .. و كان يريد القصاص لكرامته دائماً كما ل- ولو عن غير قصد -صوره المسيحيون 
لذلك نادى نيتشه الفيلسوف الملحد بأن اهللا . إرغام اإلنسان على حبه قسراً إن أراد الحياة

  .قد مات ليتحرر اإلنسان 
بما دعاه مونييه بالسادية الالهوتية وقد وصفها "ويتمثل . ويكرر وصف اهللا بالسادية 

  " !بأنها إذالل الوضع البشرى

  :لعدل والتأديب ا
ويقتضى أن يثاب البرئ . ال يساوى بين البرئ والمذنب اهللا يقتضى بأنه عدل إن

  :وقيل عنه فى المجئ الثانى . ويعاقب المذنب
  ) .٢٧: ١٦مت" (يجازى كل واحد حسب أعماله"

.. ولكن إن كنتم بال تأديب! فأى ابن ال يؤدبه أبوه؟.. الذى يحبه الرب يؤدبه"وقيل 
وقد عاقب الرب عالى الكاهن ألنه لم يؤدب أبناءه ). ٨ -٦: ١٢عب" (ول ال بنونفأنتم نغ

  ) .٣صم١(
  .وإن لم توجد العقوبة، يقاد الناس إلى االستهتار 

  !وإن لم يتصف اهللا بالعدل ، يكون هذا نقصاً فيه ، حاشا 
  .والذى يحيا بالبر ، ال يخاف من عدل اهللا ، بل يسر به 

ومن . م من نشر األخطاء السابقة وغيرها ، ألعطيه فرصة للتوبةلم اذكر اس: أخيراً 
  .له أذنان للسمع فليسمع 
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  حــول العقــوبـة
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. هؤالء الذين يحاربون عدل اهللا ، إنما ينكرون صفة جوهرية فيه كديان عادل
  .ويركزون فقط على رحمته ومحبته 

م الرحمة، فليعرفوا أن صفات اهللا ال تنفصل عن بعضها وإن حاربوا عدل اهللا باس
  .البعض، فعدل اهللا عدل رحيم، ورحمة اهللا رحمة عادلة 

وهم فى التركيز على محبة اهللا، إنما يتجاهلون اآليات العديدة التى تتحدث عن عدله، 
ء وإن أوردوا بعض أقوال اآلبا! أو يحاولون تفسيرها لتتمشى حسب لون تفكيرهم الخاص 

أحياناً، إنما يقتبسون بطريقة مقتضبه، كأن ينتزعوا عبارة دون إشارة إلى الجو الذى قيلت 
  .وهكذا يفعلون أيضاً بالنسبة إلى أقتباساتهم من القداس اإللهى . فيه

  !" .حولت لى العقوبة خالصاً؟"فمثالً اقتباسهم عبارة 
ومع ذلك فبكل جرأة ! ةويتجاهلون أنه خالص من عقوب). خالصاً(يركزون على كلمة 

  ..!يقولون إن اهللا ال يعاقب أحداً 
  " .أزلت لعنة الناموس عنى"وحينما يستخدمون عبارة 

وينسون أن اهللا . يركزون على عمل السيد المسيح الفدائى فى إزالته لعنة الناموس عنا
  ) .٢٨، ٢٧تث(هو الذى وضع تلك اللعنات على كل من يخالف وصاياه 

  " :أرسلت لى الناموس عوناً" عبارة وعندما يقتبسون
وينسون أن الناموس كان عوناً من جهة اإلرشاد ، ). عوناً(إنما يركزون على عبارة 

حتى أن الناس يدانون حسبما ورد فى كلمات ذلك . ولكنه كان أيضاً ميزاناً للعدل والدينونة
  .الناموس 

  :إنهم ولأق ولكنى .كل أمثلة اقتباساتهم الوقت إن أوردت ويعوزنى
الموت،  عقوبة فينكرون. فى سبيل التركيز على محبة اهللا، ينكرون كل كلمات العقوبة

  !بالعذاب األبدى ما يتعلق اللعنة، وكل وعقوبة
  !ويعتبرون أن اهللا ليس له شأن وال تدبير فى كل ذلك 
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ونحن ال ننكر أن .. ويقولون إن اإلنسان هو الذى سبب لنفسه كل ذلك بحرية إرادته
ولكن فى نفس الوقت هو الذى عرض . إلنسان هو الذى كان السبب فى تعرضه للعقوبةا

وما كانت اللعنة . وما كان الموت وال الهالك إال عقوبة أصدرها اهللا نفسه . نفسه لحكم اهللا
  فكيف يقال إنها ليست من تدبير اهللا ؟. وال العذاب األبدى إال عقوبة أصدرها اهللا نفسه 

   :عقوبة الموت
  .أول مرة وردت فيها كلمة الموت ، كانت من فم اهللا، وبحكم اهللا 

: ٢تك" (يوم تأكل منها موتاً تموت"فهو الذى قال لإلنسان األول عن الشجرة المحرمة 
وحتى عندما نقول إن الموت هو حكم اهللا على "فكيف يتجرأ شخص ويقول ). ١٧

 Judgementبل كلمة حكم "  أبداًالخاطئ، فهذا ال يعنى أن الموت من تدبير وصنع اهللا
  "!!تعنى تقييم أو تشخيص
حقاً إنه "!! إن اهللا خلقنا للحياة، ولم يخلق أو يدبر عقوبة الموت أبداً"وكيف يقول أيضاً 

  :وهوذا اهللا يقول فى أواخر سفر التثنية . ولكنه حكم بالموت على المخالفة . خلقنا للحياة
  ) .١٥: ٣٠تث" (لخير، والموت والشرقد جعلت اليوم قدامك الحياة وا"

كما جعل الموت . مكافأة لعمل الخير) الحياة األبدية(إذن اهللا هو الذى جعل الحياة 
قد جعلت قدامك "ويكرر نفس الكالم فى نفس اإلصحاح فيقول . جزاء على عمل الشر

قال إن هذا فكيف ي). ١٩: ٣٠تث" (فاختر الحياة لكى تحيا. الحياة والموت، البركة واللعنة 
  !ليس من تدبير اهللا؟

كنا ممسكين به، مبيعين من "وكيف فى تأمله عما ورد فى القداس اإللهى عن الموت 
وليس إمساك الموت بنا من إرادة . من قبل خطايانا) بإرادتنا(مبيعين "قبل خطايانا، يقول 

  !اهللا كعقوبة
ولكننا اجتذبنا قضية ". وتأنا اجتذبت لى قضية الم"حقاً كما نقول فى القداس اإللهى 

  .الموت التى حكم بها اهللا علينا إن أخطأنا 
  فإرادتنا الخاطئة عرضتنا للحكم الصادر من اهللا، عقوبة للخطية

فهوذا بولس الرسول يقول . وليس هذا فى العهد القديم فقط، إنما فى العهد الجديد أيضاً
ا بعدما أخذنا معرفة الحق، ال تبقى بعد فإنه إن أخطأنا باختيارن"فى رسالته إلى العبرانيين 

إلى .." ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف، وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين
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  ) .٣١ -٢٦: ١٠عب" (مخيف هو الوقوع فى يدى اهللا الحى"أن يقول 
  !  فى حديثنا عن محبة اهللا؟- وأولها الموت -فهل ننكر إذن الدينونة 

  " .موت الذى دخل إلى العالم بحسد أبليسال"أما عبارة 
فليس معناها أن ابليس هو الذى أصدر حكم الموت، إنما هو الذى أغوى اإلنسان لكى 

وهكذا نقول هللا فى القداس . يخالف وصية اهللا، فيقع فى حكم الموت الذى أصدره اهللا
   ..."ولما سقط بغواية العدو، ومخالفة وصيتك المقدسة"اإللهى عن اإلنسان 

سقوطنا إذن كان بإرادتنا ، وبتدخل ابليس الذى حسدنا وأغوانا لنخالف وصية اهللا 
  .فوقعنا فى حكم اهللا بالموت . المقدسة 

  .اهللا هو الذى يصدر حكم الموت، وهو الذى يرفعه بتوبتنا 
الرب "لذلك عندما تاب داود وندم على خطيئته، سمع الحكم اإللهى على فم ناثان النبى 

  ) .١٣: ١٢صم٢" (ال تموت. د نقل عنك خطيتكأيضاً ق
وفى نفس اإلصحاح فرض اهللا الديان العادل عقوبات على داود، وحكم بالموت على 

فاالبن . من أجل أنك قد جعلت بهذا األمر أعداء اهللا يشمتون"ابنه المولود من الخطية قائالً 
  ) .١٤: ١٢صم٢" (المولود لك يموت

  "!اهللا لم يخلق الموت" يقول ومع ذلك فإن محارب عدل اهللا
وهو كما قال . إن اهللا حينما ينزع نعمة الحياة من إنسان، يكون قد حكم عليه بالموت

وهو الذى يميت ). ١٨: ١رؤ" (ولى مفاتيح الهاوية والموت"عن نفسه فى سفر الرؤيا 
وهو ) . ٤: ١٨حز" (النفس التى تخطئ هى تموت"وهو الذى أصدر حكمه قائالً . ويحيى

فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التى فعلها، وحفظ كل "الذى قال عن توبة الخاطئ 
  ) .٢١: ١٨حز" (ال يموت. فحياة يحيا. فرائضى، وفعل حقاً وعدالً

  .ألست ترى إذن أن الحياة والموت هما فى يدى اهللا 
. يمنحها اهللاهذا ال يمنع أن اإلنسان إذا سار فى طريق البر، يستحق الحياة األبدية التى 

  .وإن سار فى طريق الخطية يستحق الموت بحكم من اهللا 
  :وما أكثر األحكام التى أصدرها اهللا بالموت 

أمحو عن وجه األرض اإلنسان الذى "الذى قال فيه الرب منها حكم الطوفان  
فها أنا أٍت بطوفان الماء على األرض، ألهلك كل .. نهاية كل بشر قد أتت أمامى.. خلقته
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  ) .١٧، ١٣، ٧: ٦تك" (كل ما فى األرض يموت. د فيه روح حياة من تحت السماءجس
نعم، هذا الطوفان الذى يتهكم عليه ذلك المؤلف، الذى من أجل دفاعه عن محبة اهللا، ال 

  !يحترم الكتب المقدسة 
  على قورح وداثان وأبيرام الحكم الذى أصدره اهللا هناك أيضاً

فنزلوا وكل ما كان لهم أحياء إلى .. تهم وبيوتهمفتحت األرض فاها وابتلع"حيث 
أليس هذا ) . ٣٣ -٣١: ١٦عد" (فبادوا من بين الجماعة. الهاوية، وأنطبقت عليهم األرض

ولكنه حكم من اهللا تم تنفيذه بطريقة . حكماً إلهياً بالموت، أختطفه لنفسه قورح وزمالؤه
  .إلهية معجزية 

   على حنانيا وسفيراكذلك الحكم الذى أصدره بطرس الرسول
وبطرس أصدره بحكم السلطان المعطى له من اهللا، ألنه ال يستطيع ذلك بمجرد قوته 

ولكنه ). ٤، ٣: ٥أع(وحقاً أنهما استحقا ذلك ألنهما قد كذبا على الروح القدس . البشرية
  .حكم إلهى بالموت 

  .وبالمثل حكم الرب على القاتل ، بقتله 
من يد اإلنسان .. وأطلب أنا دمكم ألنفسكم"..فلك نوح وفى هذا قال الرب بعد رسو 

ألن اهللا على صورته عمل . سافك دم اإلنسان، باإلنسان يسفك دمه. أطلب نفس اإلنسان
  ) .٦، ٥: ٩تك" (اإلنسان

صوت دم .. أين هابيل أخوك؟"وقال له . وهكذا طالب اهللا بدم هابيل من يد قايين أخيه
  ) .١٠، ٩: ٤تك(.." أخيك صارخ إلى من األرض

تدمير "ويقول . ولكن مهاجم العدل اإللهى ، يدافع عن الجانى وليس عن المجنى عليه
  !!الجانى مثل المجنى عليه، إلشباع غليل المجنى عليه، الغليل والعطش إلى إرسالة الدماء

  !أليس من العدل حماية الضعيف من بطش القوى، بمعاقبة ذلك الجانى ؟
!! ن الغابة، والذى يستطيع أن يأكل غيره، ال رادع له من أكلهوإال فسوف يسود قانو

وهو الذى قال فى سفر حزقيال ) . ٧: ١٤٦مز" (يحكم للمظلومين"إن اهللا كضابط للكل 
وأجبر الكسير، وأعصب الجريح، وأبيد السمين .. أنا أرعى غنمى وأربضها"النبى 

  ) .١٦: ٣٤حز" (والقوى، وأرعاها بعدل
  . داود على قتل أوريا الحثى الرب أيضاً عاقب
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قد قتلت أوريا الحثى بالسيف، وأخذت أمرأته لك أمرأة، وإياه "وقال له فى معاقبته 
.." ألنك أحتقرتنى. واآلن ال يفارق السيف بيتك إلى األبد . قتلت بسيف بنى عمون

  ) .١٠: ٩: ١٢صم٢(
لى : نه مكتوبأل.. ال تنتقموا ألنفسكم: "وقد قال الرب على لسان بولس الرسول 

  ) .١٩: ١٢رو(النقمة  أنا أجازى ، يقول الرب 
  .وقد منع الرب داود النبى والملك من بناء الهيكل عقوبة له على سفك الدماء 

فكان . قد كان فى قلبى أن أبنى بيتاً إلسم الرب إلهى"وقال داود عن ذلك لسليمان ابنه 
فال تبِن بيتاً السمى ، . عملت حروباً عظيمةقد سفكت دماً كثيراً، و: إلى كالم الرب قائالً 

  ) .٨، ٧: ٢٢أى١" (ألنك سفكت دماء كثيرة على األرض أمامى
  .وهناك من يخلصون بالمخافة. إن عدم العقوبة يقود إلى اإلستهتار

وكما قيل ) . ٢٣يه" (خلصوا البعض بالخوف، مختطفين من النار"كما قال الرسول 
" تمموا خالصكم بخوف ورعدة"وأيضاً ) ١٧: ١بط١" (وفسيروا زمان غربتكم بخ"أيضاً 

  ...هناك من تصلح لهم المخافة . وليس الجميع تقودهم المحبة) . ١٢: ٢فى(
  .وعلى األقل فى معاقبة الجانى، نخلص العالم منه، ويرتدع الباقون 

الذين يخطئون وبخهم أمام "كما قال القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس األسقف 
  ) .٢٠: ٥تى١" (لجميع، لكى يكون عند الباقين خوفا

      
ويقولون إنه . وبعد فإن محاربى العدل اإللهى، ينفون عن اهللا كل عقوبة صدرت منه

ملعونة "لم يلعن األرض، كما يظن من يقرأ الكلمات ["وأنه . لم يلعن أحداً من خليقته 
   ...وإنه ال يجازى وال يدين)]. ١٧: ٣تك" (األرض بسببك

لذلك فسوف نكمل هذا . والعجيب أنهم يقفون أمام آيات واضحة، ويغيرون تفسيرها
 .الرد فى األعداد المقبلة ، إن أحبت نعمة الرب وعشنا 
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  )ج(ة مبدأ الدينونة والعقوب
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  :الدينونة 
  .لكنيسة مبدأ العقوبة والمجازاة، واضح فى الكتاب المقدس، وفى طقوس ا

ألنه البد أننا جميعاً نُظهر أمام كرسى المسيح، لينال كل واحد ما كان "فالكتاب يقول 
  ) .١٠: ٥كو٢" (بالجسد بحسب ما صنع خيراً كان أم شراً

وشرح الرب نفسه ما يحدث من دينونة حينما يقفون أمامه فى مجيئه الثانى ، فيميزهم 
الملك المعد  الوا إلى يا مباركى أبى، رثواتع" ويقول للبعض. بعضهم عن بعض ويحاكمهم

اذهبوا عنى يا مالعين إلى "ويقول للبعض اآلخر ) . ٣٤: ٢٥مت" (لكم منذ تأسيس العالم
  ).٤١: ٢٥مت" (النار األبدية المعدة إلبليس ومالئكته

إن ابن اإلنسان سوف يأتى فى مجد أبيه مع مالئكته، وحينئذ يجازى كل "كذلك قال 
وقال القديس ) . ١١: ٢٢رؤ(وقال نفس الكالم فى ). ٢٧: ١٦مت" (لهواحد حسب عم

وانفتحت أسفار، وانفتح سفر . رأيت األموات صغاراً وكباراً واقفين أمام اهللا"يوحنا الرائى 
دينوا .. ودين األموات مما هو مكتوب فى األسفار بحسب أعمالهم. آخر هو سفر الحياة

" وجد مكتوباً فى سفر الحياة، طُرح فى بحيرة الناروكل من لم ي.. كل واحد بحسب أعماله
  ) .١٥ -١٢: ٢٠رؤ(

  .ونحن نؤمن بهذه الدينونة فى قانون اإليمان 
  ".يأتى فى مجده ليدين األحياء واألموات"حيث نقول عن الرب يسوع 
  .ونقول فى قطع صالة النوم 

ألن .  ذنوبىهوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعب من كثرة"
  " .العمر المنقضى فى المالهى يستوجب الدينونة

  :ونقول فى القداس الباسيلى 
ورسم يوماً للمجازاة ، الذى يأتى فيه ليدين المسكونة بالعدل، ويعطى كل واحد واحد 
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  .كنحو أعماله 
فكيف يقول ذلك المؤلف إن .. كل هذه نصوص واضحة عن الدينونة ، وغيرها كثير 

  !ين أحداً وال يقاصص أحداً؟اهللا ال يد
  ثم يقول عن دينونة إبليس وكل جنوده الشياطين ؟

وإبليس الذى كان يضلهم، طُرح فى بحيرة النار ): "فى سفر الرؤيا(حيث يقول الكتاب 
: ٢٠رؤ" (والكبريت، حيث الوحش والنبى الكذاب، وسيعذبون نهاراً وليالً إلى أبد اآلبدين

١٠. (  
إن كان اهللا لم يشفق على مالئكة قد أخطأوا، بل فى سالسل  "ويقول الكتاب أيضاً

  ). ٤: ٢بط٢" (الظالم طرحهم فى جهنم، وسلمهم محروسين إلى القضاء
فأطرحك من جبل اهللا، وأبيدك أيها "والرب نفسه يقول للشيطان فى سفر حزقيال النبى 

 حكمتك ألجل أفسدت. قد ارتفع قلبك لبهجتك. الكاروب المظلل من بين حجارة النار
" وأصيرك رماداً على األرض أمام عينى كل من يراك.. سأطرحك إلى األرض.. بهائك

  ) .١٨ -١٦: ٢٨حز(
أصعد إلى السموات، أرفع : وأنت قلت فى قلبك"ويقول له فى سفر إشعياء النبى 

لكنك انحدرت . أصير مثل العلّى. أصعد فوق مرتفعات السحاب.. كرسى فوق كواكب اهللا
  ) .١٥ -١٣: ١٤أش" (هاوية، إلى أسافل الجبإلى ال

:  كانت له دينونتان- مما سبق - بل إن الشيطان  أليست فى كل هذه األمثلة دينونة؟
والثانية التى تنتظره هى . الدينونة األولى أو العقوبة األولى، كانت طرحه إلى األرض

  . طرحه فى بحيرة النار والكبريت
  :وبات للبشر ننتقل إلى نقطة أخرى ، وهى عق

  :عقوبات 
النفس التى "تحدثنا من قبل عن عقوبة اهللا التى أصدرها على الخاطئ بالموت بقوله  

  ) .٤: ١٨حز" (تخطئ ، هى تموت
بعضها صدرت من الرب نفسه، : على أن هناك عقوبات كثيرة سجلها الكتاب المقدس

  :وبعضها من أفواه رسله القديسين ، نذكر منها 
ولم تؤمن على الرغم مما رأته من معجزاته دن التى رفضته ، عقوبة الرب للم 
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ألنه لو صنعت فى . ويل لك يا كورزين، ويل لك يا بيت صيدا"وذلك فى قوله . الكثيرة
ولكن أقول إن . صور وصيدا القوات المصنوعة فيكما، لتابتا قديماً فى المسوح والرماد

وأنت يا كفر ناحوم . لدين مما لكماصور وصيدا تكون لهما حالة أكثر إحتماالً يوم ا
ولكن أقول أن أرض سادوم تكون لها حالة .. المرتفعة إلى السماء، ستهبطين إلى الهاوية

حالة أكثر "ونالحظ أن تكرار عبارة ). ٢٤ -٢٠: ١١مت" (أكثر إحتماالً يوم الدين مما لِك
  .، إنما تدل على تفاوت درجات العقوبة فى يوم الدين"أحتماالً
  .ك عقوبة الرب ألورشليم وحكمه بخراب الهيكل كذل 
كم . يا أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة األنبياء وراجمة المرسلين إليها"وذلك فى قوله  

هوذا . مرة أردت أن أجمع أوالدك، كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، ولم تريدوا
  ) .٢٨، ٢٧: ٢٣مت" (بيتكم يترك لكم خراباً

  :لتى فرضها على الخطاة الذين ليس لهم ثمر روحى كذلك عقوبته ا 
إن .. كل غصن فى ال يأتى بثمر ينزعه. أنا الكرمة الحقيقية وأبى الكرام"مثل قوله 

كان أحد ال يثبت فى، يطرح خارجاً كالغصن فيجف، ويجمعونه ويطرحونه فى النار 
  ) .٦، ٢: ١٥يو" (فيحترق

رة ال تصنع ثمراً جيداً، تقطع وتُلقى فى كل شج"ومثل قوله فى العظة على الجبل 
واآلن قد وضعت "وفى نفس هذا المعنى قال القديس يوحنا المعمدان ). ١٩: ٧مت" (النار

: ٣مت" (فكل شجرة ال تصنع ثمراً جيداً، تُقطع وتُلقى فى النار. الفأس على أصل الشجر
١٠. (  

  .أيضاً حكم الرب بالهالك على غير التائبين 
تظنون أن هؤالء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين ألنهم كابدوا أ"مثل قوله 

أو أولئك الثمانية عشر . بل إن لم تتوبوا، فجميعكم كذلك تهلكون: مثل هذا؟ كال أقول لكم
أتظنون أن هؤالء كانوا مذنبين أكثر من جميع : الذين سقط عليهم البرج فى سلوام وقتلهم

: ١٣لو" (إن لم تتوبوا، فجميعكم كذلك تهلكون. كال أقول لكم! ليم؟الناس الساكنين فى أورش
  :وهكذا كرر الرب مرتين عبارة ). ٥ -٢

  ) .٥، ٣: ١٣لو" (إن لم تتوبوا ، فجميعكم كذلك تهلكون
ومع ذلك العقوبة التى وقّعها فى سفر الرؤيا على إيزابل التى تقول إنها نبية حتى تعلم 
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ففرض عليها عقوبة، وعلى " . ا زماناً لكى تتوب ولم تتبأعطيته"فقال . وتغوى الناس
وختم الرب ). ٢٢ -٢٠: ٢رؤ ) إن كانوا ال يتوبون عن أعمالهم؟"الذين يخطئون بسببها 

  ) .٢٣: ٢رؤ" (وسأعطى كل واحد منكم بحسب أعماله"ذلك بقوله 
  .مثال آخر هو الويالت التى صبها على الكتبة والفريسيين 

الويالت  فى نهاية وقال لهم. حيث كشف لهم أخطاءهم ورياءهم ) ٢٣مت(كما ورد فى 
وقال لهم أيضاً ). ٣٣: ٢٣مت" (أوالد األفاعى، كيف تهربون من دينونة جهنم أيها الحيات"
لكى يأتى عليكم كل دم زكى سفك على األرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن "

  ) .٣٥: ٢٣مت" (براخيا الذى قتلتموه بين الهيكل والمذبح
  ...أال يظهر فى هذا كله عدل اهللا كما تظهر عقوباته 

  :ومن أمثلة ذلك عقوبات أخرى كثيرة 
كل من يغضب على أخيه باطالً، يكون "منها ما قاله الرب فى العظة على الجبل 

ومن قال يا أحمق يكون . ومن قال ألخيه رقا يكون مستوجب المجمع. مستوجب الحكم
ومع أن هذه عقوبات على خطايا اللسان، فإن الرب ) . ٢٢: ٥مت" (نممستوجب نار جه

إذن هناك دينونة وعقوبة ، ) . ٣٧: \١٢مت" (بكالمك تتبرر، وبكالمك تدان"يضيف أيضاً 
وحتى على نظرة الشهوة . ليس فقط على خطايا الفعل، بل أيضاً على خطايا اللسان

  ) .٢٩، ٢٨: ٥مت(
  .مثال التى ذكرها أيضاً ذكر الرب عقوبات فى األ
فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون فى "فقال فى مثل الحنطة والزوان 

يرسل ابن اإلنسان مالئكته ، فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلى : انقضاء العالم
من له أذنان ... هناك يكون البكاء وصرير األسنان. اإلثم، ويطرحونهم فى أتون النار

  ) .٤٣ -٤٠: ١٣مت" (ليسمعللسمع ف
  ) . ٤٩: ١٣مت(وكرر الرب نفس العقوبة فى مثل السمك الجيد والردئ 

وفى مثل العشر عذارى، عوقبت الجاهالت ، بأن ُأغلق الباب فى وجوههن، وقال 
  ) .١٢ -١٠: ٢٥مت" (إنى ال أعرفكن"الرب لهن 

ر بها ويربح، وفى مثل صاحب الوزنة الواحدة التى أخفاها فى األرض، ولم يتاج
والعبد البطال ، أخرجوه إلى الظلمة الخارجية، هناك "ُأخذت منه الوزنة ، وقال الرب عنه 
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  ) .٣٠: ٢٥مت" (يكون البكاء وصرير األسنان
 -١١: ٢٢مت(وكرر نفس العقوبة للذى حضر العرس وليس عليه لباس العرس 

  .أخرى ويعوزنا الوقت إن تحدثنا عن العقوبة فى أمثال وأقوال ). ١٣
  .عقوبات صدرت من رسل الرب بسلطان منه 

وقوله ) ١٨: ١٨مت" (كل ما ربطتموه على األرض يكون مربوطاً فى السماء"منها 
  ..وكل هذه عقوبات ) . ٢٣: ٢٠يو" (من أمسكتم خطاياه أمسكت"

ومن العقوبات الشديدة أن القديس بطرس الرسول حكم على كٍل من حنانيا وسفيرا 
  ) .١٠ -١: ٥أع(ألنهما كذبا على الروح القدس . بالموت، فماتا

ومنها العقوبة الشديدة التى فرضها القديس بولس الرسول على خاطئ كورنثوس 
) . ١٣: ٥كو١" (أعزلوا الخبيث من وسطكم"وقوله لمؤمنى كورنثوس ) . ٥: ٥كو١(

ن كانت عقوبة ولو أنها كانت للخير، وتسببت فى توبة ذلك الخاطئ فطلب الرسول أ
ولكنها ) . ٧، ٦: ٢كو٢" (يمكنوا له المحبة حتى ال يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط

  .نقول هذا لمنكر العقوبات. عقوبة، وقد تكون العقوبة عالجاً
) عليم الساحر(ومن العقوبات المشهورة أن القديس بولس الرسول حكم على باريشوع 

  ) .١١ -٦: ١٣أع(بالعمى فجعل يدور ملتمساً من يقوده بيده 
  .نالحظ أن الرب أصدر عقوبات أرضية غير العقاب األبدى 
وكما عاقب ). ٥٢: ٣٢تث(مثال ذلك معاقبة موسى النبى بعدم دخول أرض الموعد 

وعاقب بنى إسرائيل الذين خرجوا من ) . ١٢صم١(داود النبى بعقوبات أرضية أيضاً 
 .مصر بالموت فى برية سيناء 
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  :إنى أعجب لقارئ مسيحى يقرأ الكتب المقدسة ويقول 

  !اللعنة لم تكن أبداً عقوبة قانونية ..! اهللا لم يلعن أحداً
  !اللعنة هى من صنع حرية اإلنسان، وليس اهللا

 صدر فأول اللعنات التى ذكرها الكتاب المقدس، كانت عقوبة من اهللا، وحكماً من اهللا
  :من فمه 

ملعونة "فقال للحية : فنتيجة للخطية األولى، حكم اهللا على الحية وعلى األرض باللعنة
ملعونة "وقال آلدم ). ١٤: ٣تك " (على بطنك تسعين، وتراباً تأكلين كل أيام حياتك.. أنِت 

ا ولما قتل قايين أخاه، بدأن). ١٨، ١٧: ٣تك" (شوكاً وحسكاً تنبت لك.. األرض بسببك
ملعون أنت من األرض التى فتحت فاها "فقال اهللا لقايين . نرى اللعنة تصيب اإلنسان ذاته

  ) .١١: ٤تك" (لتقبل دم أخيك من يدك
.. الحية، واألرض، واإلنسان: وهكذا نرى اللعنة قد شملت ثالثة أنواع من الخليقة

  .وكانت لعنة صادرة من فم اهللا 
أمحو عن وجه األرض "بادة شاملة، قال فيها الرب ثم كان الطوفان ، وهو أيضاً لعنة إ

والدليل على ) . ٧: ٦تك" (اإلنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء. اإلنسان الذى خلقته
أن الطوفان كان لعنة حكم بها اهللا، أنه عندما رسا الفلك، وأصعد أبونا نوح محرقات تنسم 

"  ألعن األرض أيضاً ألجل اإلنسانال أعود"الرب منها رائحة الرضا، حينئذ قال الرب 
  ) .٢١: ٨تك(

وعلى الرغم من هذه النصوص الكتابية الواضحة، فإن ذلك القارئ ال يقبل كلمات 
  :الوحى اإللهى كما وردت فى الكتاب المقدس، بل يقول 
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). ١٧: ٣تك"(ملعونة األرض بسببك"لم يلعن اهللا األرض، كما يظن من يقرأ الكلمات "
البركة هى جزء ال يمكن فصله عن موضوع هام جداً فى العهد القديم بل فى وإنما اللعنة و

والذى ). ٥: ٢٤أش(بين اهللا واإلنسان والخليقة " العهد األبدى"الكتاب المقدس كله، وهو 
  Natural Lawأى الناموس الطبيعى " الناموس الكونى"نسميه 

لى عهد أبدى بين اهللا فإن كانت اللعنة راجعة إ. ونحن نرى هذا هروباً من النص 
  .واإلنسان والخلقة، فاهللا هو واضع هذا العهد

وإن كان مصدر عقوبة اللعنة هو الناموس الكونى، فإن اهللا هو واضع الناموس، فهو 
 وليست قوة أخرى الناموس الطبيعى، هو خالق الطبيعة، وهو واضع. خالق الكون ومنظمه

 أوالً وأخيراً إلى اهللا مصدر األحكام كلها، إذن األمر يرجع..! يظن الشيوعيون غيره كما
  :الذى قال 

واللعنة .. البركة إذا سمعتم لوصايا الرب.. أنظر أنا واضع أمامكم اليوم بركة ولعنة"
  ) .٢٨ - ٢٦: ١١تث.." (إذا لم تسمعوا لوصايا الرب

 أشهد عليكم اليوم: "وقد كرر الرب هذا القول نفسه فى سفر التثنية مرة أخرى، فقال
وقال ) . ١٩: ٣٠تث.." (قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة. السماء واألرض

  ) .٢٩: ١١تث" (أجعل البركة على جبل جرزيم، واللعنة على جبل عيبال"الرب 
وهذه هى اللعنات التى أمر الرب أن يقولها الالويون على جبل عيبال، ويرد الشعب 

  .عليهم ويقولون آمين
  .." .سان الذى يصنع تمثاالً منحوتاً أو مسبوكاًملعون اإلن"
  "ملعون من ينقل تخم صاحبه" "ملعون من يستخف بأبيه أو أمه"
  " .ملعون من يضل األعمى عن الطريق"
  " .ملعون من يعوج حق الغريب واليتيم واألرملة"

  .مع لعنات أخرى عن خطايا متنوعة من الزنا والنجاسة 
  .." الخفاءملعون من يقتل قريبه فى "
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  " .ملعون من ال يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها"
  ) .٢٦ - ١٣: ٢٧تث(

   .٢٨ولعنات أخرى كثيرة وردت فى سفر التثنية إصحاح 
وأنواعاً .. وهو اإلصحاح الذى يشمل أنواعاً من البركات لمن يسمع لصوت الرب إلهه

 ٥٣ وردت هذه اللعنات فى وقد. كثيرة جداً من اللعنات لمن ال يسمع لصوت الرب إلهه
  : وقيل فى آخرها). ٦٨ إلى ١٥: ٢٨من تث(آية 
هذه هى كلمات العهد الذى أمر الرب موسى أن يقطعه مع بنى إسرائيل فى موآب ، "

  ) .١: ٢٩تث(فضالً عن العهد الذى قطعه معهم فى حوريب 
  .هذه هى لعنات الناموس، التى أمر بها الرب، وقطع بها عهداً

  :ات أخرى ذكرها الرب فى مناسبات معينة وهناك لعن
هنا اهللا يلعن من  ).٣: ١٢تك" (أبارك مباركيك، والعنك ألعنه"مثل قوله ألبينا ابراهيم 

لكى تنقرضوا، ولكى تصيروا لعنة وعاراً بين "..كذلك قوله لبنى إسرائيل . يلعن ابراهيم
لرب أن بصرة تكون دهشاً بذاتى حلفت يقول ا"وقوله أيضاً ). ٨: ٤٤أر" (كل أمم األرض

  ) .١٣: ٤٩أر" (وكل مدنها تكون خراباً أبدياً. وعاراً وخراباً ولعنة
 المعلّق"وكذلك ). ١٠: ٤٨أر" (من يعمل عمل الرب برخاوة ملعون"وأيضاً قول الرب 

  )٢٣: ٢٢تث" (ملعون من اهللا )أى المصلوب(
.. ن األمم التى حواليكوأجعلك خراباً وعاراً بي"قال أيضاً عن أورشليم الخاطئة 

  ) .١٥، ١٤: ٥حز.." (فتكونين عاراً ولعنة وتأديباً
: ٥زك" (هذه هى اللعنة الخارجة على وجه كل األرض"وقيل فى سفر زكريا النبى 

  .كلها أحكام من اهللا ).. ٣

  .وهناك لعنات صدرت من رجال اهللا، بسلطان منه لهم 
 ٢٥ : ٩تك " (عبد العبيد يكون ألخوته. عانملعون كن"مثل لعنة أبينا نوح لكنعان بقوله 

وقد أعتمدها ربنا يسوع المسيح فى حديثه مع . وقد ظلت هذه اللعنة سائدة ) . ٢٧ -
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  ) .٢٦، ٢٢: ١٥مت(المرأة الكنعانية 
: ٢مل٢(وقد نفذت فيهم تلك اللعنة . ومثال ذلك لعنة أليشع النبى للصبيان باسم الرب

" ليكن ألعنوك ملعونين"ركته البنه يعقوب قال له وأبونا اسحق فى مبا) . ٢٤، ٢٣
  ) .٢٩: ٢٧تك(

  .السيد المسيح أيضاً لعن التينة، ولعن الذين على شماله 
: يا سيدى، أنظر"فقال له بطرس " ال يأكل أحد منك ثمراً إلى األبد"فمن جهة التينة قال 
  ) .٢١، ١٤: ١١مر" (التينة التى لعنتها قد يبست

اذهبوا عنى يا مالعين إلى النار "لألشرار الذين أوقفهم عن يساره وقال الرب أيضاً 
  ).٤١: ٢٥مت" (األبدية المعدة إلبليس ومالئكته

إلنى جعت فلم تطعمونى، عطشت "ويذكر الرب السبب فى ذلك كعقوبة لهم فى قوله 
 الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤالء.. كنت غريباً فلم تأوونى. فلم تسقونى

  ) .٤٥ -٤٢: ٢٥مت" (األصاغر، فبى لم تفعلوا
  !!اللعنة لم تكن أبداً عقوبة قانونية : فكيف يقول أحدهم 

أو من ! هل اللعنات التى أعلنت على جبل عيبال لم تكن عقوبة لمن يستخف بأبيه وأمه
أو من يصنع له تمثاالً ! أو من يقتل! يضل األعمى أو من يزنى ويضطجع مع المحرمات

  ) .٢٥ -١٥: ٢٧تث(إلخ .. منحوتاً
إن لم تسمع "عقوبة، وقد وردت فى أولها ) ٢٨تث(التى وردت فى  اللعنات وهل لم تكن

تأتى عليك جميع هذه اللعنات .. لصوت الرب إلهك، لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه
  ) .١٥: ٢٨تث.." (وتدركك

فإننا نرد عليها . !!" إن اللعنة هى من صنع حرية اإلنسان وليس اهللا"أما عن عبارة 
  .بأن هناك فرقاً بين الصنع واإلستحقاق، أو الحكم واالستحقاق 

واإلنسان استحق هذا الحكم اإللهى بإنحراف إرادته . اهللا هو الذى أصدر الحكم باللعنة
  !!وليس هو الذى صنع اللعنة لنفسه. البشرية نحو الشر

النفس التى تخطئ هى "وله كذلك اهللا هو الذى أصدر الحكم بالموت على الخاطئ بق
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وليس هو صانع الحكم بنفسه . واإلنسان استحق حكم اهللا بموته). ٢٠، ٤: ١٨حز" (تموت
  !!ولنفسه وفى نفسه

وإن . حقاً إن اللعنة هى ثمرة خطية اإلنسان التى بها استحق حكم اهللا عليه باللعنة
  .هو اهللا كانت جزءاً من الناموس الكونى ، فإن واضع هذا الناموس الكونى 

  .أما إزالة اهللا للعنة ، فتتوقف على توبة اإلنسان وانتفاعه بالفداء 
). ٥، ٣: ١٣لو" (إن لم تتوبوا ، فجميعكم كذلك تهلكون"وهذا واضح من قول الرب 

توبوا، وليعتمد كل واحد "وواضح أيضاً من قول القديس بطرس لليهود فى يوم الخمسين 
ومن قوله أيضاً فى موضوع قبول ). ٣٨: ٢أع" (يامنكم على اسم يسوع لغفران الخطا

  ) .١٨: ١٠أع" (اهللا أعطى األمم التوبة للحياة"األمم مما ردده السامعون إن 
بل باإليمان والمعمودية والتوبة ينال اإلنسان . إذن اهللا ال يزيل اللعنة بدون توبة

) ٣٨: ٢أع) (١٦:١٦مر(الخالص، وبالتالى زوال اللعنة، باستحقاق الدم المسفوك عنه 
  ) .٥، ٣: ١٣لو(

  .أما عن عبارة إن اللعنة هى حرمان من النعمة 
. أيضاً هذا راجع إلى اهللا، فهو الذى يمنح النعمة، وهو الذى يحرم البعض من نعمته

مثلما . فإن حرمه من نعمته ووقع فى اللعنة، يكون هذا حكماً من اهللا، وقد استحقه اإلنسان
ثم فارقه روح اهللا ، فبغته ) . ١٠، ٩: ١٠صم١(الملك فتنبأ حل روح اهللا على شاول 
  ) .١٤: ١٦صم١(روح ردئ من ِقبل الرب 

  .ال نقل إذن إن اإلنسان بخطيئته يوقف عن األرض البركة والنعمة 

. بل التعبير السليم هو أن اهللا يوقف عن األرض البركة والنعمة بسبب خطيئة اإلنسان
وليس . هو وحده له السلطان فى الحالين . منع البركةفالذى يمنح البركة هو الذى ي
  .هو يتسبب ولكن السلطان هللا . لإلنسان سلطان أن يمنح أو يمنع
اهللا ال ينزع البركة بإرادته عن اإلنسان، وال حتى عن "أما قول ذلك القارئ إن 

  !فهو كالم غير الهوتى وغير كتابى!! األشرار
أليس اهللا هو ! ؟)٣٠: ١١تث(بالبركة واللعنة أليس اهللا هو واضع الناموس الخاص 

الذى بإرادته أمر الكاروبيم أن يحرس طريق شجرة الحياة بلهيب سيف من نار، حتى ال 
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منح من "ولكنه فى سفر الرؤيا ) . ٢٤ -٢٢: ٣تك(يأكل منها آدم وهو فى حالة الخطية 
  ) .٧: ٢رؤ" (يغلب أن يأكل من شجرة الحياة

  "ليسمعمن له أذنان للسمع ف"
  .بقى أن نقول إن كل لعنات الناموس قد حملها المسيح عنا 

: ألنه مكتوب. ، إذ صار لعنة ألجلناالناموسالمسيح افتدانا من لعنة " الرسول قال وهكذا
  ).١٣: ٣غل" (ملعون كل من علق على خشبة
 كيف يمكن أن يقال أن اآلب صب لعنة وغضباً على ابنه،“وهنا يتحمس أحدهم ليقول 
فهل !!.. حتى ما يقتص لحق عدالته وناموسه؟) مارتن لوثر(ليعاقبه بدالً منا على الصليب 

لم تكن "ويدلل على ذلك بقوله .. كان موت الرب تقديساً للبشرية وزرعاً للحياة أم كان لعنة
واإلنسان ال يستطيع أن "الذبائح فى العهد القديم مصدر لعنة أو تحمل لعنة، بل قدس أقداس

  ...ذبيحة ملعونة هللا يقدم 
ولم يكن مصلوباً . بل كان حامل لعنة. واإلجابة هى أن المسيح لم يكن ملعوناً، حاشا

  ...وهو خاطئ، بل حامل خطايا 
  .وبسبب محبته لنا فى حمله خطايانا ولعنتنا، تمجد بصلبه 

 ”مجد ابنك، لكى يمجدك ابنك أيضاً“وهكذا وهو مزمع أن يقدم ذاته عنا، قال لآلب 
أى مجده فى محبته للبشر، حتـــى أنه يحمل أوجاعهم وخطاياهم ) . ١: ١٧يو(

ألنه ليس ألحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه . واللعنات الواقعة عليهم، ويخلصهم
  ) .١٣: ١٥يو" (ألجل أحبائه

وألنها تموت . كانت بال خطية تحمل خطايا غيرها . وبنفس الوضع كانت الذبائح 
  .، اعتبرت قدس أقداس عن غيرها 

كانت المحرقة تحتمل . لم تكن الذبيحة ملعونة، إنما تحمل اللعنة التى يستحقها مقدمها
: ٦ال(أن تظل النار تشتعل فيها حتى تتحول إلى رماد، ثم يحمل الرماد إلى مكان طاهر 

وهكذا . ورمز للطاعة والتسليم إلى اهللا . ألنها رمز للبذل بالنسبة إلى اإلنسان ) . ١١
  .اعتبرت قدس أقداس 
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وبهذا . أما اآلب فلم يكن يعاقب االبن، بل سر بآالمه إذ صار بصلبه مخلصاً للبشر 
  ) .١٠: ٤يو١(الخالص أرسله كفارة عنا 

واالبن أيضاً . لم يكن االبن موضع غضب اآلب بل حمل غضب اهللا على الخطاة 
  ) .٢: ١٢عب(ع أمامه استهان بالخزى واحتمل الصليب من أجل السرور الموضو
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  !!ما المقصود بعبارة المغفرة المجانية



  ٣٤

  
  
  

  .فالمغفرة ثمنها دم المسيح . ال توجد مغفرة مجانية 
وهكذا كان الخاطئ ). ٢٢: ٩عب" (بدون سفك دم ال تحصل مغفرة"ولذلك قال الكتاب 

  .فى العهد القديم يقدم الذبائح لنوال المغفرة
ومن يقرأ عن يوم الكفارة فى سفر الالويين، يأخذ . ى دم المسيحوكانت ترمز كلها إل

  )١٦ال(فكرة عن الذبائح التى تكفر عن الخطايا 
  .ضد عقيدة التجسد والفداء ) مغفرة مجانية(إذن عبارة 

" فلو كانت المغفرة مجانية، لماذا إذن أرسل اهللا إبنه الوحيد إلى العالم كفارة لخطايانا
هكذا أحب اهللا العالم، حتى بذل إبنه الوحيد، لكى ال يهلك كل " قيل ولماذا). ١٠: ٤يو١(

ألن فصحنا أيضاً المسيح "ولماذا قيل ). ١٦: ٣يو" (من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية
  ) .٧: ٥كو١" (ذُبح ألجلنا

بدم كريم كما من حمل بال ) "٢٠: ٦كو١(إننا لم ننل المغفرة مجاناً، بل اشترينا بثمن 
  ).١٩: ١بط١" ( وال دنس، دم المسيحعيب

متبررين مجاناً بنعمته، بالفداء الذى بيسوع المسيح، الذى قدمه "إذن ما معنى عبارة 
  ؟ )٢٥، ٢٤: ٣رو.." (اهللا كفارة باإليمان بدمه

ولكننا نحن لم ندفع هذا الثمن بل دفعه المسيح . معناها أنه كان هناك ثمن ، هو الفداء 
  .ذا التبرير مجاناً دون أن ندفع ثمناً، باإليمان بدمه ونحن أخذنا ه. بدمه

ومع أن المغفرة، قد دفع المسيح ثمنها بدمه نيابة عنا، إال أننا أيضاً ما كنا ننالها إال 
  .بشروط 

على األقل هناك ثالثة : وهناك فرق بين ثمن المغفرة، وشروط استحقاق المغفرة 
  ...شروط ، وهى اإليمان والتوبة والمعمودية 

لكى ال يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له "..أما اإليمان فيتضح من قول الكتاب  
، ١٦: ٣يو" (والذى ال يؤمن به قد دين، ألنه لم يؤمن باسم ابن اهللا الوحيد" "..الحياة األبدية
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والذى ال يؤمن باإلبن لن يرى حياة، . الذى يؤمن باالبن له حياة أبدية"وأيضاً قوله ). ١٧
  ) .٣٦: ٣يو" (ث عليه غضب اهللابل يمك

  .إذن ال توجد مغفرة مجانية لمن ال يؤمن، بل يمكث عليه غضب اهللا 
إن لم تتوبوا، فجميعكم كذلك "وأما عن شرط التوبة فواضح من قول السيد الرب  
). ١٨: ١١أع" (إن اهللا أعطى األمم التوبة للحياة: "وقول الكتاب ). ٥، ٣: ١٣لو" (تهلكون

ماذا نفعل أيها الرجال األخوة؟ "وم الخمسين، حينما سأل اليهود آباءنا الرسل وأيضاً فى ي
" توبوا وليعتمد كل واحد منكم علىاسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا: فقال لهم بطرس 

  ) .٣٨: ٢أع(
  .إذن ال توجد مغفرة مجانية ، بدون توبة وبدون معمودية 

  ) .١٦: ١٦مر" (من آمن واعتمد ، خلص"وهكذا قال الرب 
!.. فهل يجرؤ أحد أن يقول إن هناك مغفرة مجانية بدون إيمان وال توبة وال معمودية؟

الثمن دفعه المسيح، والشروط . ولكن هنا ثمن وشروط. تعنى بدون مقابل" مجاناً"كلمة 
فعلى الرغم من الفداء العظيم الذى قدمه السيد . واجبة علينا والزمة لنوال المغفرة 

 الرغم من دمه الكريم المسفوك، ال مجال لخالص غير المؤمنين، وال غير المسيح، على
  ... التائبين

      
على أن الذى ينادى بالمغفرة المجانية، يقدم اعتراضات أو مالحظات يهاجم بها العدل 

  :اإللهى فى المغفرة فيذكر 
  ) .١١ - ٣: ٨يو(الخاطئة المضبوطة فى ذات الفعل  ♦

عدل الناموس الموسوى الذى .. للسيد المسيح العادل، وتحدوا عدلهجاءوا بها : "فيقول 
من منكم بال "هل كان فى قوله ! فهل تصرف المسيح بعدل؟.. كان يحكم برجم الزانية
هل كان فى هذا " . وال تخطئى) بسالم(اذهبى .. وال أنا أدينك.. خطية فليرمها أوالً بحجر

بحسب الحب اإللهى، هذا هو " ح لم يكن عادالًّالمسي! القول عدالً؟ بحسب العدل البشرى 
  .." العدل والحياة

ونحن نقول إن السيد المسيح فى إنقاذ المرأة الزانية من الرجم، كان عادالً وكان 
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  .ومحبته ال تنفصل أبداً عن عدله . محباً
  فكيف ذلك ؟ وكيف نثبت عدله فى انقاذها من الرجم ؟

فأخذوا . رجل وامرأة: ان هناك خاطئان يزنيانأى ك.  لقد ضبطت فى ذات الفعل- ١
كان العدل هو معاقبة اإلثنين، ! زناه وتركوا الرجل لم يقدموه ليأخذ عقوبة. المرأة لتُرجم

فلماذا تعاقب المرأة . فى الخطيةألنه ال توجد إمرأة تزنى بدون رجل يشترك معها 
  !وحدها؟

ينات فى مجلة الشئون اإلجتماعية منذ يذكرنى هذا األمر بقصيدة قرأتها فى بداية األربع
  :أكثر من خمسين عاماً عن أمرأة خاطئة يقول فيها الشاعر 

   كـم بينهم من فاجٍر متستٍر؟  أسألِت من نبذوِك نبذ المنـكِر 
   الظامئون إلى النجيِع األحمِر  الصائمون المفطرون على الِدما 

  المشترى  ذنبكذبوا فإن الذنب  ودعوك بائعة اإلثم من الهــــوى
  .إذن العدل أن تلك المرأة ال تُرجم وحدها 

فلماذا تُعاقب هى، وهم يبقون .  أيضاً كان الذين يقدمونها للرجم هم خطاة أيضاً-  ٢
  .فكان العدل هو إنقاذها . بال عقاب

ألنه إن كان . من كان منكم بال خطية، فليرجمها بأول حجر: وهكذا قال لهم الرب 
إذن كان المسيح عادالً، حينما . قبة الخطاة، فينبغى معاملة الكل بال تمييزالعدل يقضى بمعا

  " .من كان منكم بال خطية، فليرجمها أوالً بحجر"قال 
ألنه فى نفس . ال أدينك وحدك: المقصود به " . وأنا أيضاً ال أدينك" أما قوله - ٣

غير أنه لم ) ١١: ٨يو" (اذهبى وال تخطئى أيضاً"الوقت أدان خطيئتها فى قوله لها 
  ولماذا ؟. يعاقبها
  . كان يكفى المرأة ما القته من ذل وعار وفضيحة - ٤

هذه المرأة أمسكت وهى تزنى فى ذات "وقد أقاموها فى الوسط، وشهروا بها قائلين 
!! وبكل قسوة طالبوا بتطبيق الشريعة عليها، دون أن يطبقوا الشريعة على أنفسهم.. الفعل

رب درساً على قسوتهم، وعلى ريائهم، وعلى عدم عدلهم فى ترك الزانى لذلك أعطاهم ال
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  ...معها يفلت بدون عقوبة 
بحسب العدل البشرى لم يكن المسيح عادالً، ففيه "فى كتابه ) القارئ( أما قول ذلك - ٥

إذ أجد . وكنت أرجو أن يسمو عن هذا األسلوب فى وداعة. جرأة وتطاول على رب المجد
ليس سكيناً فى يد قاٍض "مثل قوله عن الناموس إنه . ستخدامه هذا األسلوب أمثلة أخرى ال
  !!قاٍس إسمه اهللا

      
  ) .٣٢ - ١١: ١٥لو(مثل االبن الضال  ♦

لم يذكر أن "ضربه ذلك الكاتب مثاالً للمغفرة المجانية بدون أية عقوبة، حتى يقول 
وال نستطيع أن نقول أن اآلب لم !!" . اآلب قد تضرر، أو أبدى أى استياء بأى شكل كان

وقال .." وكان ضاالً.. ابنى هذا كان ميتاً"يكفى إنه قال لعبيده !.. يبِد أى استياء بأى شكل
فهذا يدل .." وكان ضاالً.. ألن أخاك هذا كان ميتاً"نفس التعبير فى حديثه مع األخ األكبر 

 أنه فرح ألنه عاش بعد على استيائه من التصرف السابق لالبن الضال، على الرغم من
  .أن كان ميتاً، ووجد بعد أن كان ضاالً 

  :فى كتابه ) القارئ(وعن فرح اآلب برجوع ابنه يقول ذلك 
لعل هذه الكلمات تخزى تعليم أنسلم وكل من يدعى أن الخطية تشكل إهانة موجهة ضد 

حة ترضيه غير ولذا هى إهانة غير محدودة، ويطلب اهللا عنها ذبي. اهللا وعدالته وكرامته
  ...من التعليم الذى يفوح عفونة العصور الوسطى . إلخ.. محدودة

  !!وهكذا ينكر أسس تعليم الفداء اإللهى وتعليم القديس أثناسيوس
  !!ويغطى إنكاره لتعليم الكنيسة وراء كلمة انسلم، والعصور الوسطى 

ا، أما حديثه فنرجو أن يرتفع عن مستواهم". عفونة"وعبارة " يخزى"أما عن عبارة 
.. عن أن الخطية موجهة ضد اهللا، وأنها غير محدودة، وتحتاج إلى ذبيحة غير محدودة

  .فلها معنا حديث وشرح فى العدد المقبل إن شاء اهللا 
  .أما عن فرح األب بعودة ابنه فلم يكن ضد عدل اهللا 
بل كان وهذا االبن كان تائباً . ألن عدل اهللا كان يقضى بأن التوبة تمحو الخطية

  .منسحق القلب أيضاً ومعترفاً بخطاياه 



  ٣٨

، قال فى نفس اإلصحاح )٢٠: ١٨حز" (النفس التى تخطئ هى تموت"واهللا الذى قال 
. كل معاصيه التى فعلها ال تُذكر عليه.. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التى فعلها"

أصفح عن إثمهم، "ين وقال عن مغفرته للتائب). ٢٢، ٢١: ١٨حز" (فى بره الذى عمل يحيا
.." هذا هو العهد الذى أقطعه"وسبق كالمه هذا بقوله ). ٣٤: ٣١أر" (وال أذكر خطيتهم بعد

  ).٣٢: ٣١أر(
" . تبيض كالثلج"فى قبول التائبين إن خطاياهم ) ١٨: ١١أش(ويشبه هذا ما قاله فى 

ل كان موضع إذن االبن الضال حسب هذه الشريعة، ما كان فى توبته يستحق أية عقوبة، ب
  ).٣٢، ٢٣: ١٨حز(سرور الرب 



  ٣٩

  
  

  
  

  "أشتريتم بثمن"معنى 
  )٢٠: ٦كو ١(



  ٤٠

  
  
  

  :مقدمة 
  :واضح أن السيد المسيح قد اشترانا بدمه، كما ورد فى اآليات اآلتية 

ألنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا اهللا فى أجسادكم وفى أرواحكم التى هى ) "٢٠: ٦كو١(
  .ا ملكاً ألنفسكم بل للذى اشتراكم أى أنكم لم تعودو" . هللا

  ".قد اشتريتم بثمن ، فال تصيروا عبيداً للناس) "٢٣: ٧كو١(

مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، ألنك ذُبحت واشتريتنا هللا بدمك، ) "٩: ٥رؤ(
  " .من كل قبيلة ولسان وشعب

ذين ُأشتروا من  ألفاً ال١٤٤ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إال ) "٤، ٣: ١٤رؤ(
  " .هؤالء اشتروا من بين الناس.. األرض 

  ].عن المرتدين" [وهم ينكرون الرب الذى اشتراهم) "١: ٢بط٢(
بدالً من كلمة " افتديتم" يستخدم كلمة - فى موضع آخر -القديس بطرس الرسول 

  ) .اشتريتم(

بل بدم كريم، ... أفتديتم ال بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب  "- والمعنى واحد -فيقول 
  ).١٩: ١بط١" (كما من حمل بال عيب وال دنس، دم المسيح

  :ولكن المعارض يحاول أن يدخل فى تفاصيل لتعقيد الموضوع فيسأل 

  من المشترى؟ ومن البائع ؟

  .الذى اشترانا بدمه المسيح هو ربنا يسوع أن المشترى وطبيعى
وعن هذا يقول ). ٩: ٥رؤ ("ألنك ذُبحت وأشتريتنا هللا بدمك"وهذا واضح من عبارة 



  ٤١

بل بدم كريم كما من .. أفتديتم، ال بأشياء تفنى بفضة أو ذهب"القديس بطرس الرسول 
  ) .١٩، ١٨: ١بط١" (حمل بال عيب وال دنس، دم المسيح

  وممن اشترانا المسيح؟ اشترانا من الموت، أو من حكم الموت

اء عنا، إلى الموت الذى تملك وسلّم ذاته فد"وهذا نفس ما نقوله فى القداس الباسيلى 
  " .علينا، هذا الذى كنا ممسكين به، مبيعين من ِقبل خطايانا

كأنما بإنسان واحد "..وفى هذا يقول القديس بولس الرسول فى رسالته إلى أهل رومية 
ويضيف " وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت

  ) .١٤، ١٢: ٥رو.." (لموت من آدمولكن قد ملك ا"

  .هذا الموت الذى ملك علينا بسبب خطايانا، اشترانا الرب منه 

  .ومن الذى باعنا ؟ حتى اشترينا : هنا ويأتى السؤال

وإن كان قد . إن كان اهللا باعهم، فلم يبعهم بثمن"نقالً عن أحد مراجعه ) القارئ(ويذكر 
ونحن ال نقول إن اهللا باعنا، كما فعل ببنى ". بثمناستردهم، فلم يستردهم أو يفكهم أيضاً 

  :وإنما نقول . إسرائيل حين أسلمهم إلى أيدى أعدائهم بسبب خطاياهم

  .إن اإلنسان هو الذى باع نفسه للموت، بسبب خطاياه 

النفس "وكما قال الرب . حسب قول الكتاب) ٢٣: ٦رو" (أجرة الخطية هى موت"ألن 
  ) .٥، ١: ٢أف" (كنا أمواتاً بالخطايا"وهكذا ). ٢٠، ٤: ١٨حز" (التى تخطئ، هى تموت

  .والسيد المسيح بدمه اشترانا من حكم الموت، ومنحنا الحياة 

ولكن هذا المعارض يسخر من هذا الشراء ، وكأنه يسخر من آيات الكتاب الدالة 
ا إللهنا جعلتن: ال تنسجم مع كلمات التسبحة"فيقول إن عبارات الشراء . على شرائنا بالدم

.. ألن اإلنسان يستطيع أن يشترى العبيد والمواشى. ملوكاً وكهنة، وسنملك على األرض
هنا يجب أن نفهم أن الشراء هنا هو !! لكنه ال يستطيع أن يشترى ملكاً وكاهناً. إلخ

  " .إقتناء

وكنا نود أن هذا القارئ يرتفع فى البحث الالهوتى عن المقارنة مع شراء العبيد 



  ٤٢

  :ولكننا نقول فى الرد الموضوعى . ىوالمواش

إنما ". أمواتاً بالذنوب والخطايا"عندما اشترانا الرب، لم نكن ملوكاً وكهنة، بل كنا 
" بعد أن اشترانا بدمه، وبهذا الدم طهرنا من كل خطية) روحياً(صرنا ملوكاً وكهنة 

  ..ثم دعانا لنكون ملوكاً وكهنة). ٣: ٨رو(وبررنا ومجدنا ). ٧: ١يو١(

بل كانا نتيجة . إذن الملك والكهنوت الروحى، كانا بعد شرائه لنا بدمه، وليس قبل ذلك
الذى احبنا، وقد غسلنا من خطايانا : "وهذا هو الذى ورد عنه فى سفر الرؤيا. لهذا الشراء

  ).٥: ١رؤ.." (بدمه، وجعلنا ملوكاً وكهنة هللا أبيه

واإلنسان "، يقول )ما قبل(وكأنه ) عدما ب(وبنفس المنطق المعكوس الذى يستخدم فيه 
  " .ال يشترى هيكالً للروح القدس

بل صرنا كذلك بعد أن . والواقع إن الرب حينما اشترانا، لم نكن هياكل للروح القدس
  .اشترانا ، وطهرنا بدمه من كل خطية

 فما أسهل فى استخدام هذه العبارة أن نقول. بدالً من الشراء " اقتناء"أما عن عبارة 
  .إن هذا اإلقتناء تم نتيجة الشراء 

كنيسة اهللا التى اقتناها "وعبارة الرسول . فالذى يشترى شيئاً، إنما يقتنيه بشرائه له
قد "وتندمج معها عبارة ". اشتراها بدمه"ال تختلف إطالقاً عن عبارة ). ٢٨: ٢٠أع" (بدمه

بدم كريم بال عيب وال ال بفضة وال ذهب، بل "ومعها عبارة ) ٢٣: ٧كو١" (أشتريتم بثمن
  ) .١٩، ١٨: بط١" (دنس، دم المسيح

لماذا تجاهل اآليات الصريحة الخاصة بشرائنا بدم المسيح، ومحاولة استبدالها بعبارة 
  !أخرى ، تدل على نفس المعنى، إن كان الغرض سليماً؟

  :تأتى بعد هذا نقطة أخرى وهى 

  من ؟إن كان اهللا قد اشترانا بدمه ، فلمن قد دفع الث

  !!إن الثمن قد دفع لنا :  نقالً عن أحد مراجعه - ويجيب 

ويقول نفس مرجعه "!! الدم الذى قدمه المسيح ثمناً وفدية، لم يدفعه ألحد غيرنا"



  ٤٣

ويبرر قوله بأن الثمن الذى اشترانا به الرب " الثمن مدفوع لنا: الوضع الصحيح للفدية"
  "!!نحن نشربه، ولكن بال ثمن) "أى دمه(

  " !!دفع ألجلنا"و" دفع لنا" هناك فرق كبير بين طبعاً

  ...وفى األمور الالهوتية ، تلزم الدقة فى التعبير 

لقد دفع المسيح دمه ألجلنا ، ألجل خالصنا وفدائنا، ألجل تبريرنا وتقديسنا، ألجل وفاء 
  .الدين الذى علينا 

  !!ومن غير المنطقى أن يدفع الثمن لنا، ونحن مديونون

 الرب عن ديوننا، فى قصة المرأة التى بللت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر قد عبر
على الواحد خمسمائة : إنسان كان له مدينان"فقال للفريسى الذى أدانه فى فكره . رأسها

، ٤١: ٧لو" (وإذ لم يكن لهما ما يوفيان، سامحهما جميعاً. دينار، وعلى اآلخر خمسون
هنا، معناها أنه حول ديونهما إلى حساب الفادى المصلوب " سامحهما جميعاً"وعبارة ). ٤٢

  ...ليوفى عنهما 

بل نقول إن ! فكيف يقال أن الثمن قد دفع إلى المديون العاجز عن الوفاء بدينه؟
  ...الثمن قد دفع ألجله لتخليصه من دينه 

خذ حقاً أما عن كوننا نشرب دم المسيح فى سر التناول المقدس، فليس معنى هذا أننا نأ
إنما التناول هو مجرد نعمة تمنح . من حقوقنا، أو أن التناول هو من استحقاقنا بحكم الفداء

وأعود مرة أخرى فأقول إن التدقيق فى استخدام األلفاظ، هو .. هو منحة وليس حقاً. لنا
  .الزم جداً فى التعبيرات الالهوتية 

ا ال يعنى أنه قد منح لنا بغير فهذ) من جهتنا(وكون هذا الدم قد أعطى لنا بال ثمن 
وقال ). ١١كو١(وشرط االستحقاق الزم كما شرحه القديس بولس الرسول فى !! شروط

" دينونة لنفسه"ويتناول " يكون مجرماً فى جسد الرب ودمه"إن من يتناول بغير استحقاق، 
  ) .٢٩، ٢٧: ١١كو١(

ج، وليس لكوننا أصحاب إننا باستمرار نتناول من الدم الكريم، عن احتياج، وعن عال
  !!لنشربه بال ثمن.. حق، دفع إلينا الثمن



  ٤٤

 فى (إن التناول يحتاج بأقصى حد إلى تواضع قلب، فيه يقول األب الكاهن خادم السر
أنت يارب تعلم أننى غير مستحق، وال مستعد وال مستوجب لهذه الخدمة ) "صالة االستعداد
بل ككثرة رأفاتك . تح فاى أمام مجدك المقدسوليس وجه أن أقترب وأف. المقدسة التى لك

اعط يارب "ويقول " . اغفر لى أنا الخاطئ، وامنحنى أن أجد نعمة ورحمة فى هذه الساعة
  ".أن تكون مقبولة أمامك ذبيحتنا ، عن خطاياى وجهاالت شعبك



  ٤٥

  
  
  
  

  
  
  

  الخطية موجهة ضد اهللا
  



  ٤٦

  
  
  
  

امت الخطية موجهة ضد اهللا، واهللا غير ألنه ماد. هذه القاعدة الزمة لعقيدة الفداء 
محدود ، تكون الخطية غير محدودة ، وعقوبتها غير محدودة وال تُنقذ من هذه العقوبة إال 

  .ومن هنا جاء التجسد والفداء . كفارة غير محدودة 
أما الذين ينكرون أن الخطية موجهة ضد اهللا، فبالتالى يستهينون بمبدأ الفداء 

ن عدم إيمانهم بأن الخطية ضد اهللا، يقودهم إلى التسيب ، وبالتالى ال وبالكفارة ، كما أ
  .يعتقدون بخطورة الخطية وال بعقوبها 

كما أنه أخطأ إلى زوجها . إن داود النبى كان قد أخطأ إلى بيث شبع ألنه زنا معها  
لم ولكنه حينما شرح له ناثان النبى خطورة خطيته ، . أوريا الحثى وتدبر فى أمر قتله 

 "أخطأت إلى الرب"يقل أنا أخطأت إلى أوريا الحثى وال إلى بيث شبع، وإنما قال 
وهذا ما قاله فى المزمور الخمسين . ، معترفاً بأن خطيته موجهة إلى اهللا ) ١٣: ١٢صم٢(

  : مخاطباً الرب فى عبارة عميقة هى 
  ) .٤: ٥١مز" (إليك وحدك أخطأت ، والشر قدامك صنعت"

سف الصديق حينما عرضت عليه الخطية من امرأة سيده، تسامى مثال آخر وهو يو 
  : عن هذا األمر شاعراً بخطورته ، وقائالً عبارته المشهورة 

  ) .٩: ٣٩تك" (كيف أفعل هذا الشر العظيم، وأخطئ إلى اهللا "
لماذا أحتقرت كالم الرب لتعمل "وبالنسبة إلى خطيئة داود نرى ناثان يقول لداود  

بل نرى اهللا . هنا إذن خطأ موجه إلى اهللا ارتكبه داود ). ٩: ١٢صم٢ (الشر فى عينيه
واآلن ال يفارق السيف بيتك إلى األبد، ألنك احتقرتنى وأخذت إمرأة أوريا "يقول لداود 

ما أشد هذه اآلية رعباً أن الرب يقول لداود ) . ١٠: ١٢صم٢" (الحثى لتكون لك إمرأة
فكيف يقال إن الخطية ! ى اهللا أكثر من هذه العبارة؟هل يوجد خطأ موجه إل"!! احتقرتنى"

  .كذلك كانت العقوبة خطيرة من فم اهللا ! غير موجهة إلى اهللا ؟



  ٤٧

فى حديث السيد الرب مع موسى النبى بعد أن عبد بنو إسرائيل العجل الذهبى  
واآلن إن غفرت خطيتهم، وإال فأمحونى من "وتشفع موسى النبى فى الشعب قائالً للرب 

وهذا إثبات آخر " . أمحوه من كتابىأخطأ إلى من "ابك الذى كتبت فقال الرب لموسى كت
  .من فم اهللا أن الخطية موجهة إليه 

ونرى فى الوصايا العشر التى أمر بها اهللا وكتبها أوالً باصبعه يقول فى الوصية  
" باطالًألن الرب ال يبرئ من نطق باسمه . ال تنطق باسم الرب إلهك باطالً "الثالثة

  ) .٧: ٢٠خر(
. وهنا نرى خطية أخرى موجهة ضد اهللا وهى النطق باسمه باطالً ولها عقوبة شديدة 

والسيد المسيح فى العظة على الجبل تعرض لهذه النقطة أيضاً فأمر بعدم الحلفان ال باسم 
فالحلفان . اهللا فقط ، بل حتى بالسماء ألنها كرسى اهللا ، وباألرض ألنها موطئ قدميه

ودائماً كل يوم اسمى "ويقول فى سفر اشعياء النبى . الباطل هو استهانة باسم اهللا القدوس
بين األمم كما اسم اهللا يجدف عليه بسببكم ألن "بل يقول الرسول ) . ٥: ٥٢اش" (يهان

وهنا نرى خطية ضد اهللا وهى التجديف على اسمه، وخطية ) . ٢٤: ٢رو" (هو مكتوب
  .أخرى لمن تسبب فى ذلك 

إن الخطية عموماً هى عصيان هللا ، وتمرد على ملكوته ، وعدم الشعور بوجود  
  ) .٣: ٢رؤ" (أنا عارف أعمالك"اإلنسان أمام اهللا يرقب أعماله ويقول له 

: ١٨مل١" (حى هو رب الجنود الذى أنا واقف أمامه"عكس ذلك إيليا النبى الذى قال 
  .الذى يرى ويسمع ويعرف فالخطيئة هى خطيئة ضد اهللا ضابط الكل ) . ١٥

وكما قال " . رفضونى أنا الحبيب مثل ميت مرزول"كما قال والخطيئة هى رفض هللا 
: ٢إر" (تركونى أنا ينبوع المياه الحية وحفروا ألنفسهم آباراً ، آباراً مشققة ال تضبط ماء"

  .بل الخطيئة أغاظة هللا وهناك آيات كثيرة لذلك ) .. ١٣
  . اهللا علينا ونسيان لمحبته لنا والخطيئة نسيان لجميل 

  ! ماذا نقول إذن عن اإللحاد والوثنية وتعدد اآللهة؟ 
وماذا نقول عن السخرية واالستهزاء باهللا كما ! أليست كلها خطايا موجهة ضد اهللا؟

  .فليترك األرض لنا !! يفعل الوجوديون ويقولون إن السماء وجدت ألجل العصافير واهللا



  ٤٨

  . ضد اهللا فى شخص أبنائه اإلنسان يخطئ أيضاً 
.." جعت فلم تطعمونى، عطشت فلم تسقونى"وذلك كما قال للذين على الشمال 

. واعتبر أن الذى يخطئ إلى هؤالء المحتاجين إنما يخطئ إليه هو نفسه ). ٤٢: ٢٥مت(
  .فالمسيح هو الرأس وكل المؤمنين أعضاء فى جسده 

  .ى خليقته والخطأ ضد غير المؤمنين هو خطأ إلى اهللا ف
  .بل إن خطأ المؤمن إلى نفسه هو خطأ إلى اهللا أيضاً 

: ٣كو١(فالذى يخطئ إلى جسده إنما يخطئ إلى هيكل اهللا الذى يسكنه روحه القدوس 
ألن هيكل اهللا مقدس الذى هو . إن من يفسد هيكل اهللا فسيفسده اهللا"والكتاب يقول ) . ١٦
  )١٧: ٣كو١" (أنتم

  .ضم إلى أعداء اهللا، ويصير هو أيضاً عدو هللا والذى يخطئ ، إنما ين 
  وسنكمل هذه النقطة فيما بعد إن شاء اهللا. ويصبح مديوناً هللا 



  ٤٩

  
  



  ٥٠



  ٥١

  
  

  
  

فى نقاط عقيدية . لما كان هذا الموضوع فى غاية الدقة، فسوف نتكلم عنه بكل وضوح
كتاب المقدس، وسوف نعتمد فى ذلك على ال. محددة، من أجل سالمة التعليم فى الكنيسة

وأقوال اآلباء، والتقليد الكنسى، وطقوس الكنيسة، لخطورة هذا الموضوع بالنسبة إلى 
  .اإليمان المسيحى

      
  :كما يقول الكتاب المقدس.  كان اإلنسان محكوماً عليه بالموت– ١
وهكذا اجتاز الموت . كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت"

  ).١٢: ٥رو" (لى جميع الناس إذ أخطأ الجميعإ
وكان ). ١٧،  ١٤: ٥رو" (بخطية الواحد قد ملك الموت    " "قد ملك الموت  "ويقول أيضاً   

: ٢تـك " (موتاً تمـوت  "وهو  . البد أن يموت اإلنسان، ألن حكم اهللا منذ البدء كان واضحاً          
  ).٣ :٣تك(وكانت أمنا حواء تعرف هذا الحكم تماماً قبل أن تخطئ ). ١٧

  .إذن كان البد أن يموت اإلنسان
إن لم يمت ): تجسد الكلمة(ويقول القديس أثناسيوس الرسولى عن ذلك فى كتابه  

  ).٦ف.. (اإلنسان ال يكون اهللا صادقاً
أنا ): "عن اإلنسان (وعن حكم الموت يقول القديس غريغوريوس فى القداس اإللهى           

  ".اختطفت لى قضية الموت
: ٦رو" (أجرة الخطية موت  : "لرسول فى رسالته إلى روميه    ويقول القديس بولس ا    

٢٣.(  
  إذن فماذا يفعل إلنقاذ اإلنسان من الموت؟ 

      
  . كان الحل الوحيد إلنقاذ اإلنسان هو التجسد والفداء – ٢

أخذ ): "تجسد الكلمة(وفى هذا يقول القديس أثناسيوس فى الفصل التاسع من كتابه 



  ٥٢

ويكرر عبارة ". نائباً عن الكلوإذ اتحد الكلمة بالجسد أصبح . لموتالكلمة جسداً قابالً ل
  ".الموت نيابة عن الجميع"

ومن غير الممكن أن يموت الكلمة، ألنه غير مائت بسبب أنه ابن اآلب غير              "ثم يقول   
حتى أنه حينما يتحد هذا الجسد بالكلمة الذى        . ولهذا أتخذ لنفسه جسداً قابالً للموت     . المائت
، بل ويبقى فى عـدم      يموت نيابة عن الجميع   ق الجميع، يصبح جديراً ليس فقط أن        هو فو 

  ".فساد بسبب اتحاد الكلمة به
لذلك قدم للموت ذلك الجسد الذى أتخذه لنفسه كتقدمة مقدسـة وذبيحـة             "ويقول أيضاً   
  .خالية من كل عيب

فدية عـن   بشرية  كان الئقاً أن يقدم هيكله الخاص وأداته ال       ): "الكلمة(وقال أيضاً عن    
  ".، موفياً دين الجميع بموتهحياة الجميع

هذا هو التعليم اآلبائى السليم فى موت الرب فداء عنا، ونيابة عن الجميع، لكى يـوفى           
  .دين الجميع

      
  . هذا الفداء بموته، قام به السيد المسيح وحده – ٣

ومن . لمعصرة وحدىقد دست ا"وفى هذا يقول السيد الرب فى سفر اشعياء النبى 
  ).٣: ٦٣أش" (الشعوب لم يكن معى أحد

ألنه ليس  . ليس بأحد غيره الخالص   "ويقول القديس بطرس الرسول عن السيد المسيح        
  ).١٢: ٤أع" (اسم آخر تحت السماء قد أعطى بين الناس به ينبغى أن نخلص

  .لم يمت أحد عنا غير المسيح 
وإذا مات البـشر ال      .جزة عن تخليص نفسها   وال نحن متنا عن أنفسنا، ألن البشرية عا       

وهكذا يقول القديس غريغوريوس فى     . ولكنه ال يكفى  . يكون هذا فداء، وإنما هو استحقاق     
ال مالك وال رئيس مالئكة، وال رئيس آبـاء، وال نبيـاً، أئتمنتـه علـى                " ):للرب(قداسه  
ما خال الخطيـة    بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست، وشابهتنا فى كل شئ،           . خالصنا
  ..".وصالحت األرضيين مع السمائيين.. وصرت لنا وسيطاً لدى اآلب. وحدها

  "..أنت يا سيدى حولت لى العقوبة خالصاً"ويقول أيضاً 
      



  ٥٣

  .إن التركيز فى الفداء هو على المسيح وحده
  !! لذلك من الخطأ أن يقال إننا نشترك فى آالمه الفادية– ٤

فمعناها أننا نشترك معه فى آالم الخدمة ) ١٠: ٣فى" (آالمهشركة "أما عبارة 
والكرازة، فى احتمال الضيقات واالضطهادات واإلهانات، مثل الذى قاله القديس بولس 

مكتئبين فى كل شئ، لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين "الرسول 
  ).٩، ٨: ٤كو٢.." (لكن غير متروكين

فى صبر كثير، فى شدائد فى ضـرورات        : ئ نظهر أنفسنا كخدام هللا    فى كل ش  "وأيضاً  
بمجد وهوان، بصيت حـسن     " "فى أتعاب فى أسهار فى أصوام     " "فى ضيقات فى ضربات   

كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين وها نحـن       . كمضلين ونحن صادقون  " "وصيت ردئ 
أن ال شئ لنا، ونحـن      كحزانى ونحن دائماً فرحون، كفقراء ونحن نغنى كثيرين، ك        " "نحيا

  ).١٠ -٣: ٦كو٢" (نملك كل شئ
أما اآلالم الفادية فال يمكن أن نشترك . ندخل فى شركة آالمه) ١١كو٢(فى هذا وأمثاله 

  ..فيها، ألننا ال نشترك فى الفداء، حاشا
  !!نحن ال نأخذ صفة المسيح كفاٍد، وننسبها ألنفسنا

  !نفدى من؟: وإذا كنا نشترك فى آالم الفداء، فالسؤال هو
      

  : ولألسف الشديد، فى موضوع شركة اآلالم الفادية– ٥
  !!ينكر البعض أن المسيح صلب عنا، ومات عنا، وتألم عنا

  :ويقول فى ذلك بالحرف الواحد 
  ".نحن صلبنا معه"بل . إذن المسيح صلب، ليس وحده

  فكيف نقول صلب عنا؟
  "ا معهنحن متن"والمسيح لما مات لم يمت وحده، بل 

  فكيف نقول مات عنا؟
  فكيف نقول تألم عنا؟. وقد سبق أن قلنا إننا تألمنا معه

المسيح !! ذبيحة المسيح هى موت الخاطئ بالفعل     : وحجة صاحب هذا الفكر هى قوله     
هو هو بعينه جسد كـل  .. أخذ جسداً هو فى حقيقته جسد اإلنسان ككل، جسد جميع الخطاة    

جـسد بـشريتنا أى     " "نفسه فى المسيح أنه مات بالفعل     حتى أن كل خاطئ يعتبر      .. خاطئ



  ٥٤

  ".هو مات بجسدنا بدمنا ولحمنا" "جسد كل واحد من البشر
  :ونود هنا أن نناقش كل هذه العبارات 

      
   هل مات المسيح بجسد كل البشرية، – ٦

  بجسد كل الخطاة، بجسد كل خاطئ؟
  :يلتبس األمر على القارئ هى هذهوالحقيقة الالهوتية التى أريد أن أقولها لكى ال 

المسيح صلب وتألم ومات بجسد بشرى، وليس بجسد كل البشرية، وال بجسد كل 
 كما –ولذلك عندما سفك دمه عنا ليفدينا، كان . بل بجسد واحد طاهر بال عيب. الخطاة

من بل بدم كريم، كما .. عالمين أنكم أفتديتم ال بأشياء تفنى: "قال القديس بطرس الرسول
  ).١٨: ١بط١" (حمل بال عيب وال دنس، دم المسيح

      
  .مستحيل أن يتحد المسيح بجسد كل الخطاة  

" ال شركة للنور مع الظلمة، وأى اتفاق للمسيح مع بليعال"ألنه حسب قول الكتاب 
  ).١٥، ١٤: ٦كو٢(

  .ومستحيل أن جسد الخطاة يصعد على الصليب، متحداً بالمسيح 
ى تقدم ذبيحة هللا ينبغى أن تكون بال عيب، فهذا هو تعليم الكتاب بعهديه ألن التقدمة الت

  :بينما البشرية قد قيل عنها. القديم والجديد
" ليس من يعمل صالحاً، لـيس وال واحـد        . الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد اهللا     "

 نـضل   إن قلنا إنه ليس لنا خطية،     "وقال القديس يوحنا الرسول     ). ٢٣: ٣رو) (٣: ١٤مز(
  ).٨: ١يو١" (أنفسنا وليس الحق فينا

فكيف تقدم على الصليب أجساد خاطئة ويتحد بها السيد المسيح الذى بال خطية وحده،              
  !؟)٣٥: ١لو" (القدوس المولود منك يدعى ابن اهللا"الذى لما تجسد قيل ألمه العذراء 

      
  :نقطة أخرى تضاف إلى ما سبق وهى 

  .تم فداؤهم على الصليب جسد كل الخطاة لم ي– ٧
غم من أن ذبيحة وليس الكل على الر. هم الذين آمنوا، والذين تابواداؤهم، فالذين تم ف

  .خطايا العالم كلهالمسيح تكفى لحمل 



  ٥٥

  ..ولكن ال يستفيد منها إال الذين آمنوا وتابوا، واعتمدوا أيضاً
ى بذل ابنه الوحيد، لكى     هكذا أحب اهللا العالم، حت    "فمن جهة الذين آمنوا، يقول الكتاب       

الـذى  "ويقول أيـضاً    ). ١٦: ٣يو" (بل تكون له الحياة األبدية    كل من يؤمن به،     ال يهلك   
والذى ال يؤمن باالبن، لن يرى حياة بل يمكث عليه غـضب            . يؤمن باالبن له حياة أبدية    

  ).١٨: ٣يو(وأيضاً ) ٣٦: ٣يو" (اهللا
إن "لك الذين لم يتوبوا حسب قول الرب        وكذ. إذن الذين ال يؤمنون ليسوا من المفديين      

من آمن واعتمد   "ومن جهة المعمودية    ). ٥،  ٣: ١٣لو" (لم تتوبوا، فجميعكم كذلك تهلكون    
  ).١٦: ١٦مر" (خلص

فكيف يقال فى عملية الفداء، إن المسيح اتحد بجسد كل الخطاة، بينما بعـضهم غيـر                
وهل ! ذى وصفه بأنه ابن الهالك؟    فهل من بين كل الخطاة، اتحد بجسد يهوذا ال        !! مفديين؟

وكلهم تشملهم عبـارة كـل      . اتحد بأجساد حنان وقيافا، وبيالطس ونيرون وديوقلديانوس      
  .الخطاة

      
  : هناك عبارة أخرى تحتاج إلى تحليل، وهى – ٨

  ) .ألجلنا(أم ) عنا(عبارة 
اب المقدس بينما الكت"! خطأ الهوتى"أو " أمر خطير"عجباً أن يصور األمر كأنه 

فهل يقال للناس أن . يستخدم التعبيرين، وكذلك القداس اإللهى، بل وقانون اإليمان أيضاً
  !الخطأ يشمل كل هذا؟

ومن الخطأ أن نقـول     . من الخطأ أن نقول صلب عنا، بل صلب ألجلنا        : يقول الكاتب 
  ..هكذاومن الخطأ أن يقال تألم عنا، بل تألم ألجلنا، و. مات عنا، بل مات ألجلنا

قـانون  ففـى   : وواضح استخدامنا كلنا لهذه التعبيرات التى يصفها بالخطأ الالهـوتى         
  :اإليمان

فهل هناك خطأ يقع فيـه      .. وليس ألجلنا " على عهد بيالطس البنطى   وصلب عنا   "نقول  
  !كل المؤمنين فى تالوة قانون اإليمان؟

  :وفى اإلنجيل المقدس 
يـسفك  أس هى للعهد الجديد بدمى، الـذى        هذه الك "ورد فى إنجيل لوقا قول الرب        



  ٥٦

ويستـشهد بمـا   " هنا الترجمة فى العربية خاطئة"فيقول الكاتب ). ٢٠،  ١٩: ٢٢لو(" عنكم
  ".يسفك من أجل كثيرين" إنه ١٤، وفى إنجيل مرقس ٢٦ورد فى إنجيل متى 

إن ابـن  "فماذا نقول إذن عن قول الرب فى كٍل من إنجيل متى وإنجيـل مـرقس        
: ١٠مـر ) (٢٨: ٢٠مت(" فدية عن كثيرين  يأِت ليخُدم بل ليخِدم، وليبذل نفسه       اإلنسان لم   

هل يوجد أيضاً خطأ فى ترجمة هذين اإلنجيلين أيضاً كما ذكر عن إنجيـل لوقـا                 ). ٤٥
)٢٠، ١٩: ٢٠.(  

  .وما الداعى إلى بلبلة األذهان من جهة األناجيل الثالثة
  :وفى القداس اإللهى 

إلـى  وأسـلم ذاتـه عنـا        خاصته الذين فى العالم،      هذا الذى أحب  "وردت عبارة    
  !فهل يوجد خطأ أيضاً فى القداس؟".. الموت

حياة العالم، للموت عن ألنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه "وأيضاً فى القداس اإللهى    
 !فهل هذا أيضاً خطأ؟..". أخذ خبزاً

عطـى  يالذى يقسم عنكم وعن كثيـرين،       ألن هذا هو جسدى     "وأيضاً قول الرب     
 !فهل هذا خطأ كذلك؟". لمغفرة الخطايا

يسفك عنكم وعـن كثيـرين،      هذا هو دمى الذى للعهد الجديد الذى        "وأيضاً قولـه    
 !أهذا أيضاً خطأ؟" يعطى لمغفرة الخطايا

وأسـلمه  : "وأيضاً فى القداس اإللهى فى االعتراف األخير، نقول عن جسد الرب           
فهل كل ذلك خطأ علماً بأنه ورد   ". عنا كلنا ده  على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وح     عنا  

 !!فى كٍل من القداسات الثالثة الباسيلى والغريغورى والكيرلسى

، " فدية عن حياة الجميع"، "يموت نيابة عن الجميع"القديس أثناسيوس استخدم عبارة 
  ].٩ف : تجسد الكلمة" [نائباً عن الكل"

  ؟)عنا(لماذ كل هذه الضجة حول عبارة 
هنا خطيرة للغاية، إذ تجعل الموت واللعنة كاسـتحقاق         ) عنا(ألن كلمة   " المؤلف   يقول
  ".وهذا يلغى الفدية إلغاء. شخصى
  ..ولكن الفادى حمله عنا. فاالستحقاق الشخصى هو لنا نحن. ليست هناك خطورة. كال

      



  ٥٧

  ).٨: ٦رو" (نحن صلبنا معه، ومتنا معه: " يقول الكاتب– ٩
فنحن شركاء فى هذا . م يمت بعيداً عنا، بل مات بجسدنا ودمنا ولحمنافهو ل"ويتابع  

  ..".الجسد والدم
ذبيحة المسيح هىموت الخـاطئ     " "ويقول إن موت الفداء الذى ماته المسيح هو موتنا        

" مع المسيح صلبت  "هو لم يمت وحده على الصليب، فنحن كنا فيه على الصليب            ". "بالفعل
  ".يامته هى قيامتناوق" "ولما دفن، دفنا معه"

  .خلطاً بين الصليب والمعمودية) متنا معه(فى عبارة  نالحظ 
  ".دفنا معه"وكذلك فى عبارة 

ولم ندفن معه فى القبر الذى أعده . فنحن لم نمت مع المسيح على صليب الجلجثة
. أم تجهلون أننا كل من اعتمد للمسيح، اعتمدنا لموته"بل يقول الرسول ! يوسف الرامى

: ٢(ويؤكد نفس المعنى فى الرسالة إلى كولوسى ). ٤، ٣: ٦رو" (ا معه بالمعموديةفدفن
  ".مدفونين معه فى المعمودية التى فيها أقمتم أيضاً معه: "إذ يقول) ١٢

ولسنا نموت معه على صـليب      . إذن نحن فى المعمودية نموت مع المسيح ونقوم معه        
  ..الجلجثة، أو نقوم من القبر الذى دفن فيه

ذا نجد أن الرسول يقول فى نفس اإلصحاح السادس مـن رسـالته إلـى روميـه                 وله
عالمين "ويتابع الرسول فيقول    ). ٥: ٦رو" (نصير أيضاً بقيامته  بشبه موته،   متحدين معه   "

  .كل هذا عن المعمودية، وليس عن صليب الجلجثة.." هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه
ال يقصد أنه صلب معه     ) ٢٠: ٢غل" (يح صلبت مع المس "وعندما يقول بولس الرسول     

أنا الـذى كنـت   "ففى ذلك الوقت لم يكن مؤمنا، بل كما قال عن نفسه . على جبل الجلجثة  
: ١تى١" (ولكننى رحمت ألنى فعلت بجهل فى عدم اإليمان  . قبالً مجدفاً ومضطهداً ومفترياً   

١٣.(  
  ..!فال يجوز أن تؤخذ اآليات، وتُستخدم فى غير موضعها

ولذلك قـال   . فبولس الرسول كان يتكلم وقتذاك عن أنه تبرر باإليمان وليس بالناموس          
  ).٢٠: ٢غل" (إنما أحياه فى اإليمان.. المسيح يحيا فى"بعدها 

  :وهنا أسأل سؤاالً حول الخلط بين الصليب والمعمودية 
يـة  فما هو لـزوم المعمود    .. إن كنا قد متنا مع المسيح على الصليب، إذ صلبنا معه          
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  إذن؟ هل هى إعادة للموت والصلب؟
وإن كنا قد متنا معه فى المعمودية، وصلب إنساننا العتيق فى المعمودية، إذن لم نكن 

ولهذا . وإال نكون قد متنا مرتين وصلبنا مرتين.. قد متنا قبالً على الصليب معه أو فيه
  ).بشبه موته( يستخدم عبارة ٦رو) متنا معه(فإن الرسول مع عبارة 

حاملين فى الجـسد  "، وعبارة )٣٦: ٨رو(" كل النهار من أجلك نمات    "كذلك عبارة    
" للمـوت دائمـاً  نحن األحياء نـسلّم  "، وعبارة  )١٠: ٦كو  ٢" (إماتة الرب يسوع  كل حين   

كل النهـار، وكـل   : ألن عبارات. ال تعنى مطلقاً الموت معه على الصليب   ) ١١: ٦كو٢(
إنما تؤخذ كلها بالمعنى الروحى من جهـة        .. لصليبحين، ودائماً، ال تنطبق على موت ا      

التعرض لأللم بسبب اإليمان المسيحى، أو اإلماتات فى الجهاد الروحى، أو صلب الجـسد    
إن كنتم قد متم مع المسيح عن أركان العالم، فلماذا كأنكم           "ومثلها  ) ٢٤: ٥غل(مع األهواء   

  ).٢٠: ٢كو!" (عائشون فى العالم؟
  !استخدام اآليات فى غير موضعهاما أخطر : مرة أخرى

      
  ":مات بجسدنا، بدمنا، ولحمنا" تعليق على عبارة – ١٠

  !!هل تم الفداء بدم المسيح وحده؟ أم بدمنا كلنا
  :هوذا الكتاب يركز على دم المسيح وحده، فيقول 

  اإليمان بدمه) ٢٥: ٣رو (–ونحن متبررون بدمه ) ٩: ٥رو(
  .فداء، بدمه غفران الخطاياالذى فيه لنا ال) ٧: ١أف(
  .بل بدم كريم، كما من حمل بال عيب وال دنس، دم المسيح) ١٨: ١بط١(
  .ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية) ٧: ١يو١(
  .كنيسة اهللا التى اقتناها بدمه) ٢٨: ٢٠أع(

مسيح، كما أنها تقلل من قيمة فدية ال      . فال وجود لها  " دمنا، ولحمنا، وجسدنا  "أما عبارة   
: ٦٣أش(الذى مات وحده ألجلنا، وداس المعصرة وحده، ومع الشعوب لم يكن معه أحـد               

٣.(  
  ).٣: ١٢رو.. ( إنما ترتئى فوق ما ينبغى– بعبارة دمنا ولحمنا –كما أن البشرية 

 :نقطة أخرى نضيفها إلى المقال السابق وهى
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   هل كانت ذبيحة المسيح ذبيحة حب أم عقوبة؟–  ١١
فاألمر واضح جداً وهو )! ألجل(أو ) عن(لبلبلة األذهان مثل مناقشة عبارة إنه سؤال 

  :أن
. ذبيحة السيد المسيح كانت حباً لنا، وإستيفاء للعقوبة التى علينا، وهى حكم الموت

  ..فجمعت األمرين معاً
 ال يوجد هنـا   .. اهللا بذل ابنه بدافع محبته للعالم، حتى ال يهلك العالم         "ولكن كاتباً يقول    

ثم يعود الكاتب فيقول عـن  "! ال يوجد أدنى إحساس بالعقوبة   "! "أقل شبهة فى وجود عقوبة    
فلما أكمـل المـوت   . لكن موته فى جسدنا حسب لنا نحن أنه استيفاء عقوبة"السيد المسيح   

  !!".أما هو فبالموت أكمل حبه. نحن تكميل عقوبة لنا فكان .حبه أكمل
وإال فما معنـى عبـارة      . ها عنا، بسبب حبه لنا    إذن هناك عقوبة، ولكن المسيح حمل     

من الذى استوفى العقوبة إال السيد المسيح؟ ومن        ). تكميل عقوبة (وعبارة  ) استيفاء عقوبة (
كلنا كغنم ضللنا،   "ألنه كما يقول الكتاب     . أكمل العقوبة إال السيد المسيح؟ كل ذلك نيابة عنا        

إثـم  "وبـسبب   ). ٦: ٥٣أش" ( جميعنـا  والرب وضع عليه إثم   . ِملنا كل واحد إلى طريقه    
  ..تألم السيد المسيح ومات ودفن" جميعنا

  !لماذا مات؟ لوال العقوبة الموقعة علينا نحن؟: وإال 
: لو كان الموت هو عقوبة الخطية، وهو كذلك حقاً فى العهد القديم"ولكن الكاتب يقول 

 عقوبة الموت من يد ، لكان االبن قد تحمل)٢٠: ١٨حز" (النفس التى تخطئ هى تموت"
  ".وهذا غريب عن روح العهد الجديد وغير جائز. اآلب عوضاً عنا إلستيفاء عدل اهللا

     

  هل يوجد خالف بين:  وهنا نسأل– ١٢
  العهد القديم والعهد الجديد؟

ليس عنـده   ) "٨: ١٣عب" (هو هو أمساً واليوم وإلى األبد      "– كما يقول الكتاب     –اهللا  
  ).١٧: ١يع" (ورانتغيير وال ظل د

، فنفس الحكم هو فـى العهـد        " التى تخطئ هى تموت    النفس"كان فى العهد القديم     إن  
ابـن  " يهوذا   ونرى ذلك فى نهاية   ). ٥أع(وسفيره   نرى ذلك فى قصة حنانيا       .الجديد أيضاً 

األولى ونراه فى رسالة يوحنا     . ونرى ذلك فى ضربات سفر الرؤيا     ). ١١: ١٧يو" (الهالك



  ٦٠

  ).١٦: ٥يو١" (ليس ألجل هذا أقول أن يطلب. ة للموتتوجد خطي"
، "أما تعبير االبن قد تحمل عقوبة الموت من يد اآلب عوضاً عنا السـتيفاء عـدل اهللا                

بل هذا هو إيمان الكنيسة كلهـا،  . فليس هو غريباً عن روح العهد الجديد كما يقول الكاتب        
  .وإيمان آبائها وقديسيها

يستحيل أن يجمع اآلب فى قلبه نقمة العقوبة ليصبها فى          "ئالً  ويستمر الكاتب فى رأيه قا    
  "!!ابنه ليموت عنا وبدالً منا

! ؟)٦: ٥٣أش" (والرب وضع عليه إثم جميعنـا     "فهل يتفق هذا الكالم مع قول الكتاب        
، وأنـه   )١٠: ٥٣أش" (أما الرب فُسر أن يسحقه بالحزن     "وهل يتفق مع قول الكتاب أيضاً       

  !؟)١٢: ٥٣أش" (أحصى مع أثمة"
     

  هل الموت عقوبة بتعليم الكتاب؟ أم ال؟:  هنا ونسأل– ١٣
منذ بدء البشرية، وقد أنذر اهللا آدم بعقوبة الموت هذه، فقال له عن األكل من الشجرة 

والكاتب ). ٣: ٣تك(وقد أكدت حواء معرفتها بهذه العقوبة فى ). ١٧: ٢تك" (موتاً تموت"
  ).٢٠: ١٨حز(ى الموت فى العهد القديم حسب يعترف بأن عقوبة الخطية ه

  .والعهد الجديد أيضاً أكد أن عقوبة الخطية هى الموت
  ".أجرة الخطية هى موت): "٢٣: ٦رو(إذ ورد فى 
وفى ". وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس، إذ أخطأ الجميع) "١٢: ٥رو(وورد فى 

لرب فى رسالته إلى كنيسة ثياترا فى والسيد ا" كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا) "١: ٢أف(
  ).٢٣: ٢رؤ" (وأوالدها أقتلهم بالموت"سفر الرؤيا يقول عن إيزابل الخاطئة 

فإن كان الموت هو عقوبة الخطية، والسيد المسيح قدوس بـال خطيـة، إذن لمـاذا             
  ..وهذا هو الفداء. مات؟ ال جواب إال أنه مات عنا، وتحمل عقوبة الخطية بدالً منا

     

   إن آالم المسيح عنا، وموته الفدائى عنا،– ١٤
  :هما عمق طقوس الكنيسة فى أسبوع اآلالم 

هى سر الستائر . آالم المسيح عنا، هى سر الحاننا الحزينة فى أسبوع البصخة المقدسة
 كل القراءات والنبوات التى نقرأها، وهى سر السوداء التى تلتحف بها الكنيسة، وهى سر

  ..عميق فى ذلك األسبوعصومنا ال
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 المستحقين أن بها الرب، وكنا نحنونحن فى كل ذلك، نتذكر تلك الكأس التى شر

ولكنه من فرط محبته لنا، . لآلالم وللصلب والموت وليس هو المستحقون فنحن. نشربها
وحجب . حمل خطايانا وهو القدوس، وحمل عقوبتنا وهو البرئ. تحمل كل ذلك نيابة عنا

  ..!عنه، وكان المفروض أن يحجب وجهه عنا نحناآلب وجهه 
نعم لـو كـان     ).. كما يقول الكاتب  (ولو كان األمر مجرد حب، ال شبهة للعقوبة فيه          

  ..!!األمر مجرد حب، لتحول أسبوع اآلالم فى الكنيسة إلى أسبوع فرح، بألحان الفرح
  .ولكن حب المسيح لنا، تجلى فى تحمله العقوبة نيابة عنا

  .. ينفصل عن الشوك والمسامير والصليبحبه لنا ال
، )٢: ١٢عب(وحبه لنا كان سبب تحمله العار واالستهزاء الالئق بنا، مستهيناً بالخزى            

. بـذلت ظهـرك للـسياط     . احتملت ظلم األشرار  : "هذا الذى نذكره فى قداساتنا فنقول له      
  "..ألجلى يا سيدى لم ترد وجهك عن خزى البصاق. وخديك اهملتهما للطّم

  !هل ننسى كل هذا، ونقول إن الصلب كله مجرد حب؟
  !!وهذا المحب الذى حملها عنا بالحب، ننسى عقوبتنا، تمتعنا وفى

     

  ! هل خلت قصة الصليب إذن من العقوبة؟– ١٥
وهذا هو السر األساسى فى تجسد ابن اهللا، إنه عمل حب بالدرجة "يقول الكاتب 

فال اآلب عاقب ابنه، بل عن حب . ساس ومفهوم العقوبةاألولى، بعيداً كل البعد عن إح
وال نحن وقع علينا عقاب فى . وال االبن عاقب نفسه، بل أحبنا وأسلم ذاته من أجلنا. بذله

  "..الحقيقة، بل فزنا بالبراءة والمحبة والتبنى
يا فرحتنا بهذه البراءة المزعومة، التى ننسى فيها كل خطايانـا وآثامنـا ونجاسـاتنا،               

  !ننسى كل ما سببناه لفادينا من ألم وخزىو
  .كما أننا لم نفز مطلقاً بالبراءة، وإنما بعدم الحكم علينا

، )١: ٢أف(فلوال أننا مدانون إلى أبعد الحدود، ولوال أننا أموات بالـذنوب والخطايـا            
هل .. لوال ذلك كله، ما كان صلب المسيح وما كانت آالمه         .. ولوال أننا مستحقون للعقوبة   

نكون نحن بـال إثـم ونفـوز        ). ٦: ٥٣أش" (وضع عليه إثم جميعنا   "ألن المسيح الفادى    
هل إلى هذا الحد ينسى الخطاة خطاياهم، التى حملها الفـادى المحـب عـنهم،      ! بالبراءة؟

مـع  ) ذاتنا التى خلصها الفـادى بموتـه      (أهو تركيز على الذات     ! ويقولون فزنا بالبراءة؟  
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  ؟!!ا المخلص، والثمن الذى دفعه غالياً عنانسيان لآلالم التى تحمله
إن سر تجسد ابن اهللا، ليس بعيداً عن إحساس ومفهوم العقوبة فلوال العقوبة علينا،              

والفداء سببه هو تخلـصينا مـن       . إن التجسد سببه األساسى هو الفداء     . ما كان التجسد  
  .عقوبتنا

عو اسـمه يـسوع، ألنـه       تد"وهكذا فى تبشير يوسف النجار بالحبل بالمسيح، قيل له          
هو إذن ولد ليكون مخلصاً، يخلص المؤمنين من        ) ٢١: ١مت" (يخلص شعبه من خطاياهم   

ها أنا أبـشركم    "ونفس هذا المعنى هو ما قاله المالك فى تبشيره للرعاة           . عقوبة خطاياهم 
إنه ولد لكم اليوم فى مدينة داود مخلص هـو المـسيح            : بفرح عظيم يكون لجميع الشعب    

  ).١١، ١٠: ٢لو(" الرب
والخالص هو أن يخلصنا المسيح الرب مـن عقوبـة        . إذن الخالص هو سبب التجسد    

خطايانا، من الموت الذى تملك علينا، الذى كنا ممسكين به من قبل خطايانا، كما نقول فى                
  ..القداس اإللهى

اء لوال الفد). ١٤، ١٢: ٥رو(الموت، الذى ملك على الجميع بسبب الخطية  عقوبة فلوال
فكيف يقال إذن إن التجسد بعيد كل البعد عن         . من هذا الموت، ما كان التجسد وال الصلب       

  ...إن هذا الكالم بعيد كل البعد عن تعليم الكتاب وعن تعليم اآلباء! مفهوم العقوبة؟
     

فنبحث معاً موضوعاً ".. ال اآلب عاقب ابنه، بل عن حب بذله"نعود إلى مناقشة عبارة 
  :هوهاماً 

  : عالقة اآلب باالبن فى موضوع الصلب – ١٦
إنما !! عبارة مثيرة، ألن االبن لم يكن خاطئاً حتى يعاقبه اآلب      " اآلب عاقب ابنه  "عبارة  

وهكذا أرسله كفارة   . األصح هو أن اآلب قبل أن يتحمل ابنه العقوبة الواقعة على البشرية           
بل نتوقف  . نعبر عليها بسهولة ويسر   ، ال   "بذلـه عن حب  "وعبارة  ). ١٠: ٤يو١(لخطايانا  

ليحصى بـين   ) ١٠: ٥٣أش" (ذبيحة إثم "أى بذله للموت وللصلب، وبذله      " بذل"عند عبارة   
ونحن حسبناه  "وبذله مجروحاً ألجل معاصينا، ومسحوقاً ألجل آثامنا        ). ١٢: ٥٣أش(أثمة  

ما هو فتذلل ولم    ظُلم أ . وضع عليه إثم جميعنا   ) "٤،  ٥: ٥٣أش" (مضروباً من اهللا ومذلوالً   
  ).٧، ٦: ٥٣أش" (يفتح فاه، كشاة تُساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازيها

نعم إن اآلب أحبنا، وأرسل ابنه      ! ؟"بذله عن حب  "هل كل هذا نمر عليه بسهولة ونقول        
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  .ولكن ماذا يعنى كل هذا؟ ماذا وراء األلفاظ من المعانى. كفارة عن خطايانا
اآليات اآلتية التى تعبر بوضوح عن موقف اآلب من االبن فى           يكفى أن نضع أمامنا     

  :موضوع الصليب
  "الذى لم يشفق على ابنه، بل بذله ألجلنا أجمعين) "٣٢: ٨رو(

  ).بذله(هذه العبارة تعطى شيئاً من المعنى لكلمة 
هنا، " يسحقه"وليتنا نتأمل عبارة ". أما الرب فسر أن يسحقه بالحزن) "١٠: ٥٣أش(

  ).٥: ٥٣أش" (مسحوق ألجل معاصينا"يضاف إليهما " الحزن"عبارة ومعها 
  "إلهى إلهى، لماذا تركتنى"قول السيد المسيح على الصليب ) ٣٤: ١٥مر(
يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عنى هذه         "قوله أيضاً فى بستان جثسيمانى      ) ٤٢: ٢٦مت(

  ".الكأس، إال أن أشربها، فلتكن مشيئتك
  ". الكأس التى أعطانى اآلب، أال أشربها؟"قبل ذلك وقولـه ) ١١: ١٨يو(

كلها عبارات تحتاج إلى تأمل عميق، نفهم منه أن ترك اآلب لـه، لـيس هـو تـرك               
وسر اآلب بهذا   . انفصال، حاشا، بل تركه لأللم، ليشرب الكأس كلها بما فيها من ألم وعار            

  .رارة النفسألم الجسد وم: أن ثمن الخطية قد دفع بالتمام جسداً ونفساً
      

وتعبيـر  ". وال االبن عاقب نفسه، بل أحبنا وأسلم ذاته من أجلنـا        "ننتقل إلى عبارة     
وبـال  ! ألنه يحمل معنـى االنتحـار     ! غير مستساغ الهوتياً وال روحياً    " االبن عاقب ذاته  "

  :واألوفق أن نقول. سبب
  : آالم االبن فى عملية الفداء – ١٧

إلهى "أوله  الخاص بآالم المسيح، والذى) ٢٢مزمور  (توضحها النبوءات عنها فى
ومن تأمالت البعض أن السيد المسيح عندما قال هذه العبارة على ". إلهى لماذا تركتنى

. الصليب، كان من ضمن ما قصده أن يوجه األنظار إلى ما ورد عنه فى هذا المزمور
  :ومن ذلك

وعلـى قميـصى    ن ثيابى بينهم،    يقتسمو"و" ثقبوا يدى ورجلى، وأحصوا كل عظامى     "
  :ومن هذا المزمور أيضاً". يقترعون

اتكل على  : يفغرون الشفاه، وينغضون الرأس قائلين    . كل الذين يروننى يستهزئون بى    "
  ".لينقذه ألنه سر به. الرب فلينجه 
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. صار قلبى كالشمع قد ذاب فى وسط أحشائى       . انفصلت كل عظامى  . كالماء انسكبت "
أقويـاء باشـان    . أحاطت بى ثيران كثيرة   " "وتى، ولصق لسانى بحنكى   يبست مثل شقفة ق   

  ".اكتنفتنى
كل هذه آالم، يضاف إليها الجلد والمـسامير والـشوك واالسـتهزاءات، والبـصاق              

التى تحققت  ) ٢١: ٦٩مز" (وفى عطشى يسقوننى خالً   "والنبوة عنه فى المزمور     . والتعيير
ومن شدة تعبه قال على الصليب ". ارة ليشربأعطوه خالً ممزوجاً بمر) "٣٤: ٢٧مت(فى 

  ).٢٨: ١٩يو" (أنا عطشان"
بـل أحبنـا،    "هل كل ذلك وغيره، يمكن التعبير عنه فى سهولة أو فى تجاهل، بعبارة              

؟ أسلم ذاته إلى ماذا؟ إلـى الـرداء         "أسلم ذاته "ما الذى تحمله عبارة     ".. وأسلم ذاته ألجلنا  
). ٦٤: ٢٢لـو !" (تنبأ من لطمك؟  " " لك يا ملك اليهود    األرجوانى، واللطم مع عبارة السالم    

وجهى لم أستر عن العـار      . بذلت ظهرى للضاربين، وخدى للناتفين    "أو قول النبوءة عنه     
ومـاذا  ".. أحبنا، وأسلم ذاتـه "كل ذلك ننساه، ونتذكر فقط عبارة    ).. ٦: ٥٠أش" (والبصق

  دفع من أجل ذلك الحب؟
ث كان بعيداً كل البعـد عـن إحـساس ومفهـوم     هل بعد كل ذلك نقول إن كل ما حد       

أما كنا نحن نستحق كل ما بذله المسيح ألجلنا؟ أم نفكر فى ذاتنا فقـط، ونقـول             ! العقوبة؟
وال نفكر فى ذلك المحب المصلوب، والعقوبة التى تحملهـا بـدالً            ! فزنا بالبراءة "و" أحبنا"

  !!منا
     

  :رضها وهىنقطة أخرى تبدو بديهية، ولكننا مضطرون لع
   هل المسيح احتمل العقوبة أم ألغى العقوبة؟– ١٨
وكأنه بهذا يـرى أن     . "ولكن الحب يلغى العقاب   . العقاب ال ينشئ حباً   " الكاتب يقول 

!! خالية من الحب الجديد كانت التى عاقب بها اهللا العالم فى العهد القديم والعهد كل العقوبات
 ).٨ -٦: ١٢عب.." (يؤدبه، ويجلد كل ابن يقبلهالذى يحبه الرب "بينما يقول الكتاب 

فكيف نقـول   : "ثم يتعرض الكاتب إلى العقوبة التى تحملها المسيح بدالً منا، فيقول           
ألن موته  . الصحيح أنه بموته ألغى العقوبة    ! بعد ذلك أن المسيح بموته تحمل العقوبة عنا؟       

 "!!كان بدافع الحب من اهللا، وليس عقاباً

وإن لم تكن هناك    ! ح قد تحمل العقوبة عنا، فما معنى الفداء إذن؟        إن لم يكن المسي    
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وهل تألم المـسيح    ! إذن أين استيفاء العدل اإللهى؟    !!) بإلغاء العقوبة (عقوبة على اإلطالق    
 !ومات بال سبب؟

وهذا هو تعلـيم الكنيـسة      . إن رفع العقوبة عنا، كان سببه أن المسيح احتملها بدالً منا          
 .تعليم الكتابطوال العصور وهو 

     
  :وهذا يجرنا إلى نقطة عجيبة يثيرها الكاتب وهى

  !نحن أم المسيح؟:  من تمم العدل اإللهى– ١٩
. وخطيتنا عليـه   فالمسيح مات بالجسد الذى هو جسدنا     "سؤال عجيب يثيره قول الكاتب      

  "! عدل اهللا– وليس فى المسيح –فتم فينا نحن 
  !!ى إلى هدم عقيدة الفداء كلهاعبارة تدعو إلى الذهول، وتؤد

إن كان قد تم فينا نحن عدل اهللا، فما الذى فعله المسيح إذن؟ ولماذا تجسد؟ ولماذا تألم 
الذى يخلص شعبه من خطاياهم، وما لزوم اسمه ) المخلص(ومات ودفن؟ وما معنى لقبه 

  !؟)يسوع(
إنما المسيح مات   . ة، فجسدنا خاطئ ال يصلح أن يقدم ذبيح       )مات فى جسدنا  (أما كونه   
وإذ لم تكن له خطية، فقد مات عن خطية         ). ١٩: ١بط١( كحمل بال عيب       –بجسد طاهر   

  .عن خطايا العالم كله.. غيره
إن أساس الفداء، هو أن اإلنسان كان عاجزاً تماماً عن تخليص نفسه، عـاجزاً عـن                

 بخمـسين والمـديون   الوفاء بديونه أمام العدل اإللهى، كما قال السيد الرب عن المـديون      
وكيـف سـامحهما؟    ). ٤٢: ٧لو" (وإذ لم يكن لهما ما يوفيان، سامحهما جميعاً       "بخمسمائة  

  ).١٤: ١كو" (الذى لنا فيه الفداء، بدمه غفران الخطايا"يقول الكتاب 
     

   هل المسيح مات بإرادته أم مجرد طاعة لآلب؟– ٢٠
  وهل هو الفادى أم فدية؟

 على عمل المسيح فى الفداء، إما بإشراكنا نحن البشر فى عمل            أن يقضى  البعض يريد
أو بالتركيز على عمل اهللا اآلب بأنه الفـادى،  ! الفداء، وأننا الذين أتممنا ما يطلبه عدل اهللا     

: ٢فـى (أما االبن فأطاع حتى الموت موت الصليب        . وأن المسيح مجرد فدية قدمها اآلب     
وسنذكر هنا بضع آيات عن أنه هو       . هو الذى افتدانا  وما أكثر اآليات على أن المسيح       ). ٨
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  .قدم نفسه وبذل نفسه ووضع نفسه
ليس أحد يأخذها منى، بل أنا أضعها . أضع نفسى آلخذها أيضاً) "١٨، ١٧: ١٠يو( 
  ".لى سلطان أن أضعها، ولى سلطان أن آخذها أيضاً. من ذاتى
  "يعيسوع المسيح الذى بذل نفسه فدية ألجل الجم) "٦: ٢تى١( 
  ".سكب للموت نفسه) "١٢: ٥٣أش( 
  "الذى بذل نفسه ألجلنا ليفدينا من كل إثم) "١٤: ٢تى( 

  ".الذى بذل نفسه ألجلنا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير") ٤: ١غل(
     

من جهة الدور الذى قام به السيد المسيح فى فداء البشر نود أن نعرض بعض اآليات 
  :تيةالتى تدل على الحقيقة اآل

   السيد المسيح وضع ذاته، وبذل ذاته– ٢١
  :لكى يفدينا ويخلصنا.. وسلّم ذاته للموت

لذلك لم يأِت لقـب الفـادى   . اآلب هو الفادى، واالبن هو الفدية"ذلك ألن الكاتب يقول     
. بالنسبة للمسيح فى جميع أسفار العهد الجديد، وذلك عن وعى الهوتى دقيق وملفت للنظر             

  .أهـ" حب المشورة األزلية والتدبير فى تقديم ابنه فديةألن اآلب هو صا
البن فى مثـل هـذه   حالياً أن ندخل فى العالقة الالهوتية بين اآلب وا    ومع أننا ال نريد     

: فـادى ينـاديكم   ال"الكاتب نفسه يقول فى نفس كتابه بعد صفحات قليلة          ومع أن   .. األمور
وهو يقـصد المـسيح     ..". قبلتة التى ت  والخطية التى حملتُ، واللعن   أنظروا إلى جروحى،    

  ..طبعاً
إال أننى أريد هنا أن أثبت أن السيد المسيح قد قام بفدائنا، بإرادته ومشيئته، ولـيس          

فهـذه قيلـت عـن      ) ٨: ٢فى.." (أطاع حتى الموت موت الصليب    "لمجرد الطاعة لآلب    
هنـا  ) الطاعة(وعبارة  .. الناسوت، ألن الالهوت ال يدركه الموت، والمسيح مات بالجسد        

  .تعنى اتفاق المشيئة
     

  : والسيد المسيح نفسه أوضح هذه الحقيقة– ٢٢
لى سلطان أن أضعها، ولى سلطان أن .. أضع نفسى آلخذها"وذلك بقوله عن نفسه  

  ).١٨، ١٧: ١٠يو" (آخذها أيضاً
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والراعى الصالح يبذل نفسه عن     . أنا هو الراعى الصالح   "وقال فى نفس اإلصحاح      
  ).١٥: ١٠يو" (أنا أضع نفسى عن الخراف"وقال بعدها ). ١١: ١٠يو" (خرافال

إذن هـو   ). ٥١: ٦يو" (هذا هو جسدى الذى أبذله من أجل حياة العالم        "وقال أيضاً    
 .يبذل نفسه، وليس مجرد يبذل

وفيما هو راسم أن يسلّم نفسه للموت عـن حيـاة           "وهكذا نقول فى القداس اإللهى       
 .ك فى مشيئته وفى خطته أن يسلّم نفسه عن حياة العالمأى أن ذل".. العالم

  .إنه يعرف تماماً أنه لهذا أتى إلى العالم 
     

  : واآلباء الرسل أيضاً يؤكدون هذه الحقيقة– ٢٣
". الذى بذل نفسه ألجل خطايانا، لينقذنا من العالم الحاضر الشرير) "١٤: ١غل( 

 .قال بذل نفسه ولم يقل بذل

 "ابن اهللا الذى أحبنى، وأسلم نفسه ألجلى) "٢٠: ٢غل(وفى  

كما أحبنا المسيح أيضاً، وأسلم نفسه ألجلنا قرباناً وذبيحة هللا ) "٢: ٥أف(وفى  
 .هو سلّم نفسه".. رائحة طيبة

 ".الذى بروح أزلى قدم نفسه هللا بال عيب) "..١٤، ١٣: ٩عب(وفى  

كما أحب . " بالمسيحيقول الرسول عن الكنيسة وعالقتها) ٢٦ -٢٣: ٥أف(وفى  
 ".المسيح أيضاً الكنيسة، وأسلم نفسه ألجلها، لكى يقدسها مطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة

 "وضع نفسه ألجلنا"يقول عن المسيح إنه ) ١٦: ٣يو١(وفى  
     

  : السيد المسيح هو الذى افتدانا – ٢٤
ولم يقل اآلب هو " وسالمسيح افتدانا من لعنة النام) "١٣: ٣غل(يقول الرسول فى  

  .الذى افتدانا
الذى فيه لنا الفداء، بدمه غفران خطايانا بغنى "يقول عن المسيح ) ٧: ١أف(وفى  
  ".نعمته

  ".متبررين مجاناً بنعمته، بالفداء الذى بيسوع المسيح) "٢٤: ٣رو(وفى  
 ".الذى بذل نفسه فدية ألجل الجميع) "٦: ٢تى١(وفى  

  ". فدية ألجل الجميعالذى بذل نفسه) ٦: ٢أف(وفى  
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. المسيح إذن افتدانا، وبذل نفسه، وبررنا مجاناً بفدائه لنا، وبدمه نلنا غفران خطايانا
  .وهو قدم نفسه للموت

     

   إن إغفال مشيئة المسيح فى الفداء،– ٢٥
  ! فيه إنقاص لمحبته لنا

ب، وهو قد بحيث إن من يقول إن المسيح ليس هو الفادى، بل مجرد فدية قدمها اآل
الذى يقول هذا إنما ينقص من محبة المسيح لنا، ومن بذل ذاته !!.. قبل ذلك ألجل الطاعة
  .ألجل غفران خطايانا

كما أحب المسيح أيضاً "وهذا أمر ال يمكن أن تقبله الكنيسة التى قال عنها الرسول 
ا، يقول مع بل هذا أمر ال يقبله أى فرد من). ٢٥: ٥أف" (الكنيسة، وأسلم نفسه ألجلها
  ).٢٠: ٢غل" (أحبنى وأسلم نفسه ألجلى"الرسول عن السيد المسيح 

بل . إن المسيح المحب لم يكن مجرد منفذ لمشيئة اآلب فى الفداء، من أجل الطاعة
  .كانت مشيئته هى مشيئة اآلب من جهة الفداء

     

  )!عقيدة(وكلمة ) نظرية( هناك فرق كبير بين كلمة – ٢٦
ن الفداء هو أن نفساً تفدى غيرها، بأن تحل محلها وتموت عنها، وتدفع كلنا نؤمن أ
نظرية التكفير : هناك ثالث نظريات فى الفداء: ولكن يقوم رأى ويقول. الثمن بدالً منها

  .باإلحالل، ونظرية استرضاء اهللا، ونظرية الفدية بدفع الثمن
ما لو كان اآلباء لم يتركوا ك! ويتحول األمر فى شرحه من العقيدة إلى نظريات يناقشها

  !!لنا عقيدة ثابتة فى موضوع الفداء
. ويتطور األمر إلى االعتراف بأن نفساً تحل محل نفس كانت سائدة فى العهد القديم

  !!ولكن األمر تغير فى العهد الجديد، وأصبح االتحاد يحل محل اإلحالل
آلباء األول القديسين فى ما ولماذا مهاجمة ا! لماذا تنقل التخم القديمة بهذه السرعة؟

  :ألم يقل الكتاب! ولماذا تقديم معتقد جديد يضطرنا أن نحمى الناس منه؟! قدموه من عقيدة؟
  ).٢٨: ٢٢أم" (ال تنقل التخم القديم الذى وضعه آباؤك"

ولماذا كل هذه البلبلة، ومحاولة زحزحة ما تسلمته الكنيسة عن أجيال طويلة مضت، 
  !بتقاليد ثابتة؟
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  ":استرضاء قلب اهللا" موضوع – ٢٧
  :المعروف أن الخطية كانت لها نتيجتان 

وكانت .  إغضاب قلب اهللا بعصيانه والتمرد عليه، وإطاعة الشيطان أكثر منه–أ 
  .ذبيحة المحرقة تشير إلى إرضاء اهللا وإيفاء عدله

يحة وكانت ذب.  كان من نتائج الخطية أيضاً هالك اإلنسان والحكم عليه بالموت–ب 
  .الخطية تنوب عنه فى الموت بدالً منه

كما . وكانت المحرقة رمزاً إلى السيد المسيح فى إرضاء اآلب وتقديم طاعة مطلقة له
كانت ذبيحة الخطية رمزاً للسيد المسيح فى موته نيابة عنا، وإيفاء العدل اإللهى الذى 

  .يقضى بموت الخاطئ
  . غيرنا بههذا ما تعلمناه منذ القديم، ومازلنا نعلّم

     

  : ذبيحة المحرقة فى رمزها إلى إرضاء اهللا– ٢٨
لذلك دعيت قرباناً . كانت المحرقة هى أقدم الذبائح التى يتقرب بها الناس إلى اهللا 

وأخذ من كل . بنى مذبحاً للرب" أن أبانا نوح – بعد رسو الفلك –ونقرأ ). ٥: ٤تك(
فتنسم الرب . ، وأصعد محرقات على المذبحالبهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة

: ٨تك" (ال أعود ألعن األرض أيضاً بسبب اإلنسان: وقال الرب فى قلبه. رائحة الرضا
٢١، ٢٠.( 

كما أنها كانت . ونالحظ هنا أن ذبيحة المحرقة كانت سبباً فى رضا اهللا ورفع غضبه
 .من حيوانات وطيور طاهرة

 اء قبل شريعة موسىواستمرت المحرقات هى ما قدمه اآلب

ى سفر الالويين، كانت المحرقة هى التى أمر اهللا بها موسى النبى فوفى الذبائح  
: ١ال(المحرقة قرباناً ودعيت . هللا ينبغى أن يكون األولألن إرضاء ا. األولى فى الترتيب

 .ألن بها يتقربون إلى اهللا) ٢
     

   كانت المحرقة للرضا، ورائحة سرور للرب– ٢٩
  :وكانت كلها هللا، لنار العدل اإللهى

ويقال عن هذه المحرقة ). ٣: ١ال" (للرضا عنه أمام الرب"يقول الكتاب عن مقدمها 
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ويتكرر هذا الوصف ثالث مرات فى كل أنواعها ". محرقة وقود رائحة سرور للرب"إنها 
  ).١٧، ١٣، ٩: ١ال(

. ا النار حتى تحولها إلى رمادوكانت المحرقة كلها لنار العدل اإللهى، تظل تشتعل فيه
  .كلها للنار. ال الكاهن يأكل منها، وال مقدمها وال أصدقاؤه. دون أن يأكل منها أحد

  ": شريعة المحرقة"وفى هذا يقول سفر الالويين فى 
هى المحرقة تكون على الموقدة فوق المذبح كل الليل حتى الصباح، ونار المذبح تتقد "
نار .. ويشعل عليها الكاهن حطباً كل صباح. ال تطفأ. ح تتقد عليهوالنار على المذب.. عليه

  ).١٠: ٦ال(حتى تتحول إلى رماد ) ١٣ -٨: ٦ال" (دائمة تتقد على المذبح، ال تطفأ
     

   إن المحرقة رمز للسيد المسيح فى إرضاء العدل اإللهى–٣٠
 رمزاً إلرضائه )تقدمة الدقيق(كما كانت . هى رمز إلرضاء اآلب فى عمل الفداء

  ).٢ال(اآلب بحياته البارة فى تجسده قبل الصلب 
، )١٢، ٩، ٢: ٢ال" (وقود رائحة سرور للرب"وهكذا قيل أيضاً عن تقدمة الدقيق إنها 

  ).١٠، ٣: ٢ال" (قدس أقداس"وأنها 
. وكانت المحرقة وتقدمة الدقيق رمزاً للسيد المسيح، فى تجسده، وفى قيامه بعمل الفداء

  ".رائحة سرور للرب"ما كانت كل منه
فذلك كانت ترمز إليه ذبيحة الخطية، . وكل منهما لم تكن رمزاً لمغفرة خطايا اإلنسان

  .كما كانت ذبيحة الفصح ترمز أيضاً لخالص اإلنسان من الهالك. وذبيحة اإلثم
فيها عن  إذ قيل تذكر بنبوءة اشعياء عن صلب المسيح،" رائحة سرور للرب"وعبارة 

  ).١٠ :٥٣أش( "سر أن يسحقه بالحزن" اآلب
     

  : وإرضاء اهللا فضيلة كبرى فى الكتاب –٣١
وفى الذبائح ). ١: ٨٥مز" (رضيت يارب عن أرضك"يبدأ بها المزمور الذى يقول 

.." من جميع نذورهم، وجميع نوافلهم التى يقربونها للرب محرقة، فللرضا عنكم"..يقول 
  ).١٩، ١٨: ٢٢ال(

" غير المتزوج يهتم فى ما للرب كيف يرضى الرب"البتولية يقول الرسول وفى حياة 
تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة، مرضية "..وفى القداس والعبادة يقول ). ٣٢: ٧كو١(
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  ).١: ١٢رو" (عند اهللا عبادتكم العقلية
ويقول ) ١١: ١٤٧مز" (يرضى الرب باتقيائه"وعن رضى الرب يقول المزمور 

  ).٧: ١٦أم" ( أرضت الرب طرق إنسان، جعل أعداءه أيضاً يسالمونهإذا"الكتاب 
وإلرضاء الرب نجد فى الوصايا العشر أن الوصايا األربع األولى خاصة بالرب، قبل 

وكذلك فى الصالة الربية نطلب ما يخص اهللا أوالً، . الوصايا الخاصة بالتعامل مع البشر
  .قبل أن نطلب ما يخصنا نحن

جميلة فى إرضاء اهللا نجد أن المرتل يخاطب المالئكة فى المزمور ومن األشياء ال
  ).٢١: ١٠٣مز(باركوا الرب يا جميع جنوده وخدامه العاملين مرضاته "فيقول 

  :بل ما أروع ما قيل فى إرضاء اآلب، هو قول السيد المسيح
 "ولم يتركنى اآلب وحدى، ألنى فى كل حين أفعل ما يرضيه. والذى أرسلنى هو معى"

  ).٢٩: ٨يو(
     

  :والجواب هو. لماذا ذكرنا كل تلك الشواهد عن إرضاء اهللا: ولعل البعض يسأل
  : يتهكم على استرضاء اهللا– لألسف – ألن الكاتب – ٣٢

نجد فى نظرية الفداء كإسترضاء اهللا أن عملية الفداء تنتهى باسترضاء االبن "فيقول 
  "!!رواية المأسوية باسترداد اهللا لكرامتهوحينئذ ينتهى الحوار، وتنتهى ال. لآلب

  .إنها ليست استرداد لكرامة، إنما هى استيفاء للعدل اإللهى
 النار -" يهوه"وفكرة استرضاء اهللا، وإن كانت مستمدة من العهد القديم، فـ "ويقول 

بدل  - فى العهد القديم، قد صار بميالد ابن اهللا واستعالن بنوته، أباً يسكب روحه –اآلكلة 
وهو طالب من يسترضى (لذلك فصورة اهللا فى هذه النظرية .  على كل بشر–اللعنة 

  ..".هكذا أحب اهللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد"ال تتناسب اآلن مع ) عدلـه وكرامته
  .. ونحن نقول إنه ال يوجد خالف بين العهد القديم والجديد

  !!ال يوجد خالف بين يهوه ، واآلب 
إلهنا " موجودة فى العهد الجديد، حيث يقول القديس بولس الرسول –كلة نار آ"وعبارة 

  ).٢٩: ١٢عب" (نار آكلة
أب يسكب روحه بدل اللعنة، هو الذى سمح أن يكون "وإلهنا الذى يقول عنه إنه 

المسيح ) "١٣: ٣غل(كما يقول القديس بولس الرسول فى . المسيح خطية ولعنة ألجلنا
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ملعون كل من علّق على : ، إذ صار لعنة ألجلنا ألنه مكتوبافتدانا من لعنة الناموس
ألنه جعل الذى لم يعرف خطية خطية ألجلنا، "عن اهللا ) ٢١: ٥كو٢(ويقول فى ". خشبة

  "..لنصير نحن بر اهللا فيه
سكب روحه على كل "والذى .." هكذا أحب اهللا العالم"وإله العهد الجديد الذى قيل عنه 

يموت حنانيا وسفيرا، وأن يموتا للتو ألنهما كذبا على روح اهللا ، هو الذى سمح بأن "بشر
  ).٩ -٣: ٥أع(

: ١يع(إن اهللا هو هو فى العهد الجديد والعهد القديم، ليس عنده تغيير وال ظل دوران 
  "!يطلب من يسترضى عدله وكرامته"وال داعى مطلقاً للتهكم عليه بأنه ). ١٧

الذى يطلب استرضاء اإلنسان المظلوم المخذول إن اهللا اآلب هنا هو "أو قول الكاتب 
  :فإن هذه العبارة تجعلنا نسأل".. المهان والمطرود، ساعياً أن يرده إلى كرامته األولى

  !إن كان اإلنسان مظلوماً، فمن الذى ظلمه؟
  ...اإلنسان هو الذى ظلم نفسه بخطيئته، وفقد كرامته بكبريائه

     
  :وهوبقى سؤال فى موضوع الفداء، 

   لمن دفع الثمن ؟– ٣٣
  .الثمن الذى دفعه السيد المسيح هو موته على الصليب

وهكذا سفك دمه الطاهر ). ٢٣: ٦رو" (أجرة الخطية هى موت"ذلك ألن الكتاب يقول 
  .الكريم ألجلنا
  .الثمن قد دفع إلى صاحب الحق، وهو العدل اإللهى أن وواضح

وت اإلنسان الخاطئ، الذى تعرض لحكم اهللا فالعدل اإللهى هو الذى كان يطالب بم
النفس التى "وأيضاً حسب قول الرب على فم حزقيال النبى ). ١٧: ٢تك" (موتاً تموت"

  ).٢٠: ١٨حز" (تخطئ هى تموت
فلما مات المسيح بدالً منا، قدم حياته للعدل اإللهى عوضاً عن حياة اإلنسان، فاستوفى 

  ..العدل اإللهى حقه
فنحن .. إن الدم الذى قدمه المسيح ثمناً وفدية، لم يسلّمه ألحد غيرنا"ول ولكن الكاتب يق
ويقول ". وهو كثمن لفديتنا أضيف لحسابنا.. نحن نشربه ولكن بال ثمن. نملك دم المسيح
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فهو لم يمت .. وأعطانا دمه المسفوك ليكون دمنا. أعطانا موته ليكون موتنا"إن المسيح 
فنحن شركاء فى هذا الجسد والدم، والزلنا . دمنا ولحمنابعيداً عنا، بل مات بجسدنا و

  .أهـ" نشترك فيه
  :ونود هنا أن نناقش هذا الرأى

     

  : هل دفع ثمن الفداء لنا – ٣٤
سواء منا المديون بالقليل أو  نحن مديونون، على العكس لسنا أصحاب حق، بلنحن 

وإذ لم يكن لهما ما يوفيان، "لنوعين وقد قال السيد المسيح عن هذين ا. المديون بالكثير
" كنا أمواتاً بالذنوب والخطايا"بل نحن كما قال الرسول ). ٤٢: ٧لو" (سامحهما جميعاً

  ).١: ٢أف(
أما سر اإلفخارستيا فليس ثمناً نستحقه، وإنما هو . إن ثمن الفداء قدم للعدل اإللهى
  .هبة مجانية أعطيت لنا وليست ثمناً

وإن !  فهل نحن نشرب دمنا؟– كما يقول الكاتب – قد أصبح دمنا وإن كان دم المسيح
أم !  فهل نحن اشتركنا فى دفع الثمن؟– كما يقول –كان المسيح قد مات بلحمنا ودمنا 

  !الثمن دفع لنا؟
  !!أمر غريب، لم يقل به أحد من اآلباء

     
هوتية التى وقع فيهـا     ما هى نقطة البدء فى كل المشاكل الال       : بعد هذا كله لعلنا نسأل    

  الكاتب؟
  .إنها فكرته عن خطية العمد 

      
    يرى الكاتب أن خطية العمد والقصد٣٥

  !لم تكن تُقدم عنها ذبيحة لمغفرتها
ال توجد للخطيئة العمد التى تستحق الموت فى ناموس العهد القديم كله أية             : "إنه يقول 

  ".خطايا السهو فقطفكل الذبائح هى عن . ذبيحة تعويضية بأى حال
جميع ذبائح الخطية التى نص عليها العهد القديم هى كما سبق ونبهنا مراراً تصح فقط            "

أما خطايا العمد التى عن قصد وبـاإلرادة، فـال          . أى بدون قصد  .. فى حالة خطية السهو   



  ٧٤

وبمعنى آخر أوضح أنه يستحيل إحالل أو       . ذبيحة لها على اإلطالق فى كل ناموس موسى       
  ".ل نفس بنفس فى حالة الخطية العمداستبدا
فهنا يستحيل أن تحسب ذبيحة المسيح أنها عوض الخاطئ، أو عن الخاطئ، أو بـدالً               "

ألن الخطية هى خطية عمد، والخاطئ يتحتم أن يموت موتاً، وال يمكـن أن              . من الخاطئ 
  !".تُقدم عنه ذبيحة من أى نوع

المـسيح أخـذ    !! وت الخاطئ بالفعل  إذن فما هى ذبيحة المسيح؟ ذبيحة المسيح هى م        "
هو هو بعينـه جـسد كـل        .. جسداً هو فى حقيقته جسد اإلنسان ككل، جسد جميع الخطاة         

  ..".خاطئ
فعلينا إذن أن ننـاقش     .. وهذا الفكر جر إلى كل ما سبق أن ناقشناه فى النقاط السابقة           

  .فكرته عن خطية العمد
     

  :  هذا الفكر يحدث بلبلة ويأساً ٣٦
وبدون سفك دم ال "فقد كانت مغفرة الخطية فى العهد القديم مرتبطة بتقديم الذبيحة 

  ).٢٢: ٩عب" (تحصل مغفرة
 بينما غالبية خطايا الناس هى خطايا       –فإن كانت ال توجد ذبيحة تُقدم عن خطايا العمد          

  فماذا يكون شعور الناس لو رأوا أن خطاياهم هى بدون مغفرة، وأنهـم يعيـشون               –عمد  
أال يتسبب هذا الفكر فى يأس النـاس وفـى بلبلـة            ! ويموتون دون أن تُغفر لهم خطاياهم     

  !أفكارهم؟
وماذا يقولون عن اهللا وعن كل اآليات المتعلقة بمغفرته للخطايا؟ ومـاذا عـن قـول                

طوبى إلنسان ال يحسب له الـرب  . طوبى للذى غُفر لـه إثمه، وسترت خطيته      "المزمور  
  ).٢، ١: ٣٢مز" (خطية

. ال يموت . حياة يحيا "وماذا عما قاله الرب فى سفر حزقيال النبى عن الشخص التائب            
أو ما قاله الرب فى سفر ارميا ). ٢٢، ٢١: ١٨حز" (كل معاصيه التى فعلها ال تذكر عليه      

  ).٣٤: ٣١أر" (ألنى أصفح عن إثمهم، وال أذكر خطيتهم بعد"النبى 
  !ست هناك ذبائح وال سفك دم؟ولي. كيف يكون الصفح؟ وكيف تكون المغفرة

     
  :نذكر مثاالً واضحاً لذبائح عن خطايا العمد
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  :  مثال الذبائح فى يوم الكفارة العظيم٣٧
ففى ذلك اليوم كان . سواء التى يقدمها رئيس الكهنة عن نفسه وعن خطايا الشعب

ثم يقدم ). ١١ :١٦ال" (ويكفر عن نفسه وعن بيته"رئيس الكهنة يقدم ذبيحة خطية ثوراً 
ويكفر عن القدس من نجاسات بنى إسرائيل ومن سيآتهم مع كل "ذبيحة خطية أخرى 

  ).١٦، ١٥: ١٦ال" (خطاياهم
فهل كل تلك الخطايا والسيئات والنجاسات، التى لهرون وكل بيته وكل بنى إسـرائيل،    

  .أكانت كل تلك الذنوب كلها خطايا سهو! لم تكن فيها خطايا عمد؟
  !! يصدق أن يوم الكفارة العظيم كان فقط عن خطايا السهومن: مستحيل

ال توجد للخطية العمد التى تستحق المـوت فـى          "عجباً هى تلك الجرأة التى يقال بها        
  !؟"ناموس موسى كله أية ذبيحة تعويضية

      
  :  أمثلة أخرى عن ذبائح المغفرة ٣٨

ذبائح الخطية "ى، تكلم عن هوذا نحميا فى تصحيح األوضاع بعد الرجوع من السب
والمعروف أنهم كانوا بعمد وقصد، قد تزوجوا بنساء ). ٣٣: ١٠نح" (للتكفير عن إسرائيل

  ).٣: ٩عز(غريبات مما جعل عزرا الكاهن يبكى وينتف شعر رأسه ويمزق ثيابه 
كل رئيس كهنة يقام ألجـل      : "والقديس بولس الرسول يقول فى رسالته إلى العبرانيين       

ى ما هللا، لكى يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، يلتزم أنه كما يقدم عـن الخطايـا                 الناس ف 
فهل رئيس الكهنة يقام لكى يقـدم       ). ٣،  ١: ٥عب" (ألجل الشعب، هكذا أيضاً ألجل نفسه     

  !قرابين وذبائح فقط عن خطايا السهو التى يرتكبها الشعب؟
      

    وماذا عن خطية العمد لداود الملك ؟٣٩
وكذلك محاولتـه  . شك أن خطية الزنا مع بثشبع امرأة أوريا الحثى كانت خطية عمد         ال

  ).١١صم٢(تغطية هذه الخطية بالخداع، ثم العمل على مقتل أوريا، والزواج بامرأته 
فهل مات داود النبى دون أن تُغفر خطاياه، إذ ال توجد أية ذبيحة عن الخطايا العمـد،                 

  حسب رأى الكاتب؟
  :ود النبى يسبح الرب على مغفرته ويقولكال، فإن دا

الذى يغفـر جميـع   ... باركى يا نفسى الرب وكل ما فى باطنى ليبارك اسمه القدوس   "
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؟ مـن قـول     )العمد(وكيف عرف داود بمغفرة جميع ذنوبه       ). ٣،  ١: ١٠٣مز..." (ذنوبك
  ).١٣: ١٢صم٢" (ال تموت. الرب أيضاً نقل عنك خطيئتك"ناثان النبى لـه 

     
  :  أخيراً فلنعرف تماماً ما معنى الفداء ٤٠

  !!الفداء ، ليس معناه موت الخاطئ بالفعل
  :إنما هو موت المسيح نيابة عنه 

 فموت الخاطئ هو عقوبة وليس فداء.  
وقد فعل السيد المسيح هـذا      . أما الفداء فهو أن يموت الفادى بدالً منه أو عوضاً عنه          

 – كما يقول الكاتب     – ولم يأخذ جسد الخطاة ويموت به        .على الصليب من فرط محبته لنا     
  .إنما مات بجسده الطاهر الذى بال خطية وحده

مجـرد  ". نظرية التكفير بـاإلحالل   "ولكن الكاتب يسمى هذه العقيدة الكنسية الراسخة        
ويرى أنها كانت تـستخدم     !! نظرية تحتاج منه إلى مناقشة، وليست كعقيدة يؤمن الكل بها         

  !!القديم، لخطايا السهو فقطفى العهد 
  !!أما فى العهد الجديد فال يمكن تطبيقها، بل يجب أن يموت الخاطئ بالفعل



  ٧٧

  

        )٢(  
  
  

  
  
  
  
  

  
  



  ٧٨



  ٧٩

  
 
  
  
  
  : كل هذه األسئلة تجعلنا نقف أمام عدة أمور خطيرة وهى– ١
لق منها  خطورة التأثر بقراءة الكتب األجنبية الغريبة عن عقيدتنا، وبخاصة ما يتع–أ 

  ..! ثم تحويل هذه القراءة إلى عقيدة، ونشرهاBiblical Criticismبالنقد الكتابى 
 خطورة أن بعض خدام مدارس األحد وخدام الشباب، يدرسون ما يقرأونه، دون –ب 

  !فحص، حتى لو كان مخالفاً لعقيدة الكنيسة وتقاليدها
ترام المسلّمات لنا من  خطورة اإلعجاب بأى فكر جديد واعتناقه، مع عدم اح–ج 

  ..!اآلباء عبر أجيال طويلة
  . خطورة تشكيك الناس فى المسلّمات من تعاليم مألوفة وموروثة–د 

لكل هذا رأيت أن أتعرض لهذه المسائل وأمثالها، وأشرحها ألبنائنا، من واقع 
 األجيال مسئوليتى فى الحفاظ على التعليم الكنسى نقياً من كل شائبة، لكى يسلمه جيلنا إلى

  ..المقبلة سليماً كما تسلمناه
كان البد أن نتعرض لعدة نقاط ذكرها ] عشاء الرب: االفخارستيا[وكمثال ففى كتاب 

  :الكاتب، ونشرحها للقراء
     

  ).أسرار الكنيسة السبعة( مهاجمة عبارة – ٢
هى ) عةسب (٧أول من حدد هذه األسرار الكنسية بالرقم      ): "٣٥ص (فقد ورد فى 

وقد قبلها . مع غيره) بطرس لمبارد(الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بواسطة أسقف باريس 
وقد أخذت الكنيسة البيزنطية هذا التقليد . ١٤٣٩توما األكوينى، وقننّها مجمع فلورنسا سنة 

  ."عن الكنيسة الكاثوليكية
يدينا هو ما ورد فى أوأول ذكر لها تحت . دخل هذا التقليد إلى الكنيسة القبطيةثم "

ويظن أنه ليس قبطياً .. وهى لكاهن مجهول). نزهة النفوس(المعروفة باسم المخطوطة 
  ".أرثوذكسياً
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وعلى أى حال لم نجد ذكراً لتحديد أسرار الكنيسة بالعدد سبعة فى مخطوطة العالم "
ب فى وهو أهم وأدق من كت) مصباح الظلمة فى إيضاح الخدمة(ابن كبر المعروفة باسم 

وحتى لم يذكرها مجموعة معاً، بل جاءت فى كتابه ناقصة . األسرار فى القرون األخيرة
  ..".، ومتفرقة على مدى الكتاب٧عن العدد 

ثم ذكر الكاتب سر الثالوث، وسر الالهوت، وسر التجسد والفداء، وسر اإلنجيل 
ر التقوى ، وس)٩: ٣تى١(، وسر اإليمان )١١: ٤مر(، وسر ملكوت اهللا )١٩: ٦أف(
  .وأسرار أخرى).. ١٦: ٣تى١(

     

  ).٤١٦ (٤٤ ونفس األمر يكرره فى كتاب الباركليت ص – ٣
.. توجد فى الكنيسة أسرار أخرى كثيرة غير محسوبة ضمن األسرار السبعة"فيقول 

فمثالً فى حالة تكريس الرهبان يحل الروح القدس بالصالة، ويعمل بنعمته فى الشخص 
وفى تكريس الكنائس يحل الروح . البتولية والموت عن شهوات الدنياالمتكرس لحفظ 

وفى الصالة على الموتى .. القدس بصالة األسقف، لتقديس المكان وتخصيصه للصالة
حينما يصلى : ويعلق على هذه النقطة بقوله[يحل الروح القدس ليستلم هيكله الخصوصى 

  ].جود النفس أثناء الصالةإشارة إلى و" عن هذه النفس: "الكاهن يطلب ويقول
     

  ). سر( ونحن هنا نريد أن نذكر تنوع معنى كلمة – ٤
  .فى مواضع أخرى) سر(وتمييز أسرار الكنيسة عن استخدام كلمة 

  ..Mystery، أو بمعنى Sacrament أو بمعنى Secretبمعنى ) سر(كلمة 
كما يقول . و التاريخىفى الداللة على المفهوم العقلى أو الالهوتى أ) سر(كلمة 
هنا سر التجسد ). ١٦: ٣تى١" (اهللا ظهر فى الجسد: عظيم هو سر التقوى"الرسول 
لست أريد أيها األخوة أن تجهلوا هذا السر، لئال تكونوا عند أنفسكم "أو قوله .. الهوتياً
.. )٢٥: ١١رو.." (إن القساوة قد حدثت جزئياً إلسرائيل، إلى أن يدخل ملؤ األمم: حكماء

فى لحظة فى طرفة عين، . ال نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير: هوذا سر أقوله لكم"أو قولـه 
: ١٥كو١" (فإنه سيبوق، فيقام األموات عديمى الفساد، ونحن نتغير. عند البوق األخير

  ..هنا إعالن عما سيحدث فى المستقبل، كشف أو نبوءة). ٥٢، ٥١
  فما هى؟. غير هذه األمور كلها المتعلقة بالمعرفةأما أسرار الكنيسة السبعة، فهى شئ 
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  عن نعمة غير منظورة يمنحها اهللا السر الكنسى عبارة– ٥

  ).صالة أو مادة أحياناً(عن طريق طقس منظور  ٦
نعمة غير منظورة هى الوالدة الجديدة من الماء والروح، : فمثالً فى سر المعمودية

كل ذلك عن طريق عمل منظور هو ). ٦رو   ()٥: ٣يو(والتجديد، وموت اإلنسان العتيق 
  ..التغطيس فى ماء المعمودية

عبارة عن نعمة غير منظورة وهى سكنى الروح فى ) المسحة المقدسة(وسر الميرون 
أو تقديس األشياء، عن طريق عمل ظاهر أو الرشم بالميرون ) ١٦ :٣كو١(اإلنسان 
، ٨أع(ى بوضع أيدى اآلباء الرسل وقديماً كانت تتم فى بداية العصر الرسول. المقدس

  ).١٩أع
  .وسر التوبة عبارة عن نعمة غير منظورة باالعتراف وتحليل األب الكاهن

وسر الكهنوت عبارة عن نعمة غير منظورة وهى سلطان ممارسة األسرار وسلطان 
وهذا السر يتم عن طريق وضع اليد، والنفخة ). ٢٣، ٢٢: ٢٠يو(مغفرة الخطايا وإمساكها 

  .لمقدسةا
  .وهكذا باقى األسرار الكنسية كلها نعم غير منظورة
     

  هان الناس وتشكيكهم فيما تسلموه، فال يجوز بلبلة أذ– ٧
  .المقصود بها المعرفة) أسرار(عن طريق الحديث عن كلمة 

حسب إعالن "أو سر اإلنجيل ) ٩: ٣أف" (السر المكتوم منذ الدهور"مثل ما قيل عن 
اهللا ظهر فى "أو سر التقوى ) ٢٥: ١٦رو" (ن مكتوماً فى األزمنة األزليةالسر الذى كا

  .أى سر التجسد) ١٦: ٣تى١" (الجسد
  ..إن األمور الخاصة بإيمان الناس أمانة فى أعناقنا

يكفيهم ما يالقونه من تشكيك عن طريق . وال يجوز لنا أن نبلبل أذهانهم داخل الكنيسة
  .طوائف أخرى خارج الكنيسة

ن الكنائس ليس سراً جديداً يضاف إلى أسرار الكنيسة السبعة حسبما ورد فى تدشي
  .كتاب البارقليط، فهو جزء من سر الميرون المقدس

وتكريس الرهبان ليس سراً كنسياً، إنما هو صالة الراقدين تُصلى عليهم باعتبارهم 
  .ماتوا عن العالم، مع نصائح وقراءات
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 فهى مجرد صالة شفاعية فيهم، وال يأتى فيها الروح والصالة على الموتى ليست سراً،
وال تكون النفس موجودة أثناء الصالة، فبمجرد خروج النفس تذهب . القدس ليستلم هيكله

: ٢٣لو" (اليوم تكون معى فى الفردوس"إلى مكان االنتظار، كما قال الرب للص اليمين 
  ..حاضرة معناونحن نذكر نفوس الموتى فى كل ترحيم دون أن تكون ). ٤٣

     
  : نقطة أخرى فى كتاب االفخارستيا وهى– ٧

  :قبل التناول ) ١٣يو(غسل أرجل التالميذ 
ولذلك . المعروف أن غسل أرجلهم، كان يرمز إلى الطهارة الالزمة لهم قبل التناول

الذى قد اغتسل، ليس له حاجة إال إلى غسل رجليه، بل هو "بعد غسله ألرجلهم قال الرب 
  ).١١، ١٠: ١٣يو" (وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم ألنه عرف مسلّمه. هر كلهطا

فإن كنت وأنا "كذلك كان غسل أرجل التالميذ درساً فى التواضع، ولهذا قال لهم الرب 
: ١٣يو" (السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض

١٤.(  
  !!ب ألرجل تالميذه كان شركة سرية فى الموت معهولكن المؤلف يعتبر أن غسل الر

ويشير إلى قارورة الطيب التى سكبتها مريم ودهنت بها قدمى المسيح، فقال الرب 
  ).٧، ٣: ١٢يو" (إنها فعلت هذا ليوم تكفينى"

فيقول المؤلف إنه بغسل أرجل التالميذ كان يعدهم للموت معه، وأن غسل األرجل كان 
" المسيح رأى فى ذلك عمالً يساوى تكفين الجسد كله"وأن .  كلهمساوياً لتكفين الجسد

. وهكذا كان غسل أرجل التالميذ باليدين اإللهيتين عمالً تطهيرياً يساوى تكفين الجسد كله"
أى أن المسيح أراد أن يصنع من غسل أرجل " "وكأنه قد سبق فكفنهم بغسل أرجلهم بيديه

ت يؤول إلى قيامة ومجد ونصيب واحد فى التالميذ شركة سرية فى الموت معه، مو
٢٤٣ص" [ملكوت معد!![  
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  وكل ما قاله المؤلف فى هذا، ال يتفق مع المفهوم اإلنجيلى –٨

  .فى وجوب الطهارة قبل التناول، وفى اعطائهم درساً فى التواضع
توا شهداء من أما شركتهم فى الموت معه، فقد أتت فيما بعد، إذ أن غالبية الرسل قد ما

  .أجل اسمه
أما الموت مع الرب بالنسبة إلى سائر المؤمنين فيكون فى المعمودية حسب قول 

أم تجهلون إننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودية "الرسول 
  ).١٢: ٢كو" (مدفونين معه فى المعمودية"وقوله أيضاً ) ٤، ٣: ٦رو" (للموت

بة لسر اإلفخارستيا، فإنه بدالً من غسل األرجل، فإن األب الكاهن يغسل يديه أما بالنس
ويقول للرب أيضاً " أغسل يدى بالنقاوة وأطوف بمذبحك يارب"قبل القداس وهو يقول 

  ".انضح على بزوفاك فاطهر، واغسلنى فأبيض أكثر من الثلج"
ة لها بالتكفين، وتكفين الجسد وال عالق. إنها كلها أمور ترمز إلى الطهارة قبل التناول

  !!كله
، ألن ذلك كان فى بداية أسبوع "فعلت ذلك ليوم تكفينى"السيد المسيح قال عن مريم 

ومن غير المعقول أن يقصد تكفين التالميذ قبل ). ١: ١٢يو" (قبل الفصح بستة أيام"اآلالم 
 مريم لطيب إن الربط بين غسل أرجل التالميذ، وسكب. استشهادهم بعشرات السنوات

  .ناردين، هو أمر غير مقبول، ويبعد القارئ عن االستعداد بالطهارة لسر االفخارستيا
      

  . يقول المؤلف أن يهوذا تناول، ثم دخله الشيطان– ٩
يهوذا عاش بسالم متخفياً وراء ظالم أعماله وريائه "يقول ) ٢٣٩ص (فهو فى 

يذ ومع الرب بال أى مانع أو ضرر، إال ساعة وأكل وشرب مع التالم. وخياناته كل األيام
فحينما دخلت اللقمة جوفه، خرجت . استعالن سر المحبة المذبوحة فى عشاء االفخارستيا

فدخله الشيطان . وانتزع منه الروح الذى كان قد قبله من الرب. النعمة والقوة والستر
  ".وعميت بصيرته، وأظلمت الدنيا كلها أمامه، حتى شنق نفسه

  .أخذها يهوذا لم تكن سر االفخارستيا التى إن اللقمة نقول نونح
الذى يغمس يده معى فى : فأجاب"لما سئل الرب يسوع عن الشخص الذى يسلمه، 
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ورواية مرقس . هذه هى رواية متى اإلنجيلى). ٢٣: ٢٦مت" (الصحفة هو يسلمنى
: ١٤مر" (ى الصحفةواحد من اإلثنى عشر الذى يغمس معى ف: قال لهم: "اإلنجيلى تشبهها

٢٠(  
خذوا : ال تدل إطالقاً على التناول الذى يقول فيه الرب" يغمس فى الصحفة"وعبارة 

  .خذوا اشربوا، هذا دمى.. كلوا، هذا جسدى
من "فقد وردت فى إنجيل يوحنا، حيث فى الرد على سؤالهم ) اللقمة(أما عبارة 

فغمس اللقمة وأعطاها . وأعطيههو ذاك الذى أغمس أنا اللقمة : أجاب يسوع": "يسلمه
فلما أخذ اللقمة خرج للوقت، " "..فبعد اللقمة دخله الشيطان. ليهوذا سمعان اإلسخريوطى

  ).٣٠ -٢٦: ١٣يو" (وكان ليالً
فالمناولة عبر عنها . وهى ال تدل على مناولته. تكررت مرتين" أغمس"وعبارة 

ونفس التعبير ). ١٩: ٢٢لو() ٢٢: ١٤مر) (٢٦: ٢٦مت" (كسر وأعطى"اإلنجيل بعبارة 
خذوا كلوا، هذا : أخذ خبزاً، فشكر وكسر، وقال"تقريباً فى الرسالة األولى إلى كورنثوس 

  ).١٤، ١٣: ١١كو١.." (هو جسدى المكسور
  .وليس غمس لقمة" خذوا أشربوا"كذلك فى مناولة الكأس 

     

من خروف الفصح، وليس فتدل على األكل " وأغمس اللقمة" "يغمس اللقمة"أما عبارة 
  .من سر اإلفخارستيا

  ).أنظر مقدمة قطمارس يوم خميس العهد(
) سر اإلفخارستيا(فى مساء خميس العهد، كان هناك عشاء الفصح، والعشاء الربانى 

. وقد حضر يهوذا عشاء الفصح وأخذ اللقمة ودخله الشيطان. وتسابيح بين العشاءين
  .ر سر اإلفخارستيا ولم يحض– وكان ليالً –وللوقت مضى 

فلما ). ٧: ٥كو١(وعشاء الفصح لم يكن عشاء عادياً، وإنما كان رمزاً لذبيحة المسيح 
  ).الجسد والدم(أخذ يهوذا من الرمز بدون استحقاق، لم يسمح له بالتناول من المرموز إليه 

  .ثم قدم الرب هذا السر العظيم لألحد عشر. فخرج
  ).٤٣: ١٣مت(ومن له أذنان للسمع فليسمع 
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  .ولم يكن معقوالً أن يقدم السيد جسده ودمه ليهوذا
يعطيه المواعيد  فكيف). ٢٤ :٢٦مت" (كان خيراً لهذا اإلنسان لو لم يولد"أنه  إعالنه مع

من ) "٥٦: ٦يو" (من يأكل جسدى ويشرب دمى، يثبت فى وأنا فيه"التى سبق وقال فيها 
  )!!٥٤: ٦يو" (دية، وأنا أقيمه فى اليوم األخيريأكل جسدى ويشرب دمى، فله حياة أب

غير مميز جسد " "مجرماً فى جسد الرب ودمه"كيف يناوله ويعطيه الفرصة أن يكون 
كيف يناولـه، بينما أعلن عنه عند )!! ٢٩، ٢٧: ١١كو١(حسب تعبير الرسول " الرب

كم، ألنه عرف أنتم طاهرون، ولكن ليس كل"فقال للتالميذ ! غسل األرجل أنه غير طاهر؟
  ).١١، ١٠: ١٣يو" (مسلّمه

وإن كان يهوذا قد دخله الشيطان لمجرد أنه أخذ لقمة من عشاء الفصح، فكيف يأخذ 
يكفى أنه اشترك فى حفل ! جسد الرب فى سر اإلفخارستيا، بعد أن دخله الشيطان؟

  .الفصح
     

  على أن المؤلف ينكر كذلك أن السيد المسيح – ١٠

  !!ح مع تالميذه يوم خميس العهدقد أكل الفص
يحاول أن يثبت أن السيد الرب لم يأكل ) ١٦٥ إلى ص ١٦١من ص (فهو فى كتابه 

مخالفاً بذلك كتبنا ! الفصح مع تالميذه، إنما العشاء الربانى كان قبل الفصح بيوم كامل
 فى فماذا ورد! ما روته األناجيل ومخالفاً المقدسة، الطقسية وقراءات اسبوع البصخة

  األناجيل؟
أين تريد أن : وفى أول أيام الفطير، تقدم التالميذ إلى يسوع قائلين"ورد فى إنجيل متى 

اذهبوا إلى المدينة إلى فالن وقولوا له إن المعلم يقول إن : نعد لك لتأكل الفصح؟ فقال
" ففعل التالميذ كما أمرهم وأعدوا الفصح. عندك أصنع الفصح مع تالميذى. وقتى قريب

  ).١٩ -١٧: ٢٦مت(
ثم يرسل تالميذه الذين " أصنع الفصح مع تالميذى"فهل من المعقول أن يقول الرب 

  !وبعد ذلك ال يصنع الفصح مع تالميذه؟.. أعدوا الفصح
وفى اليوم : "إذ يقول): ١٨ -١٢: ١٤مر(وفى إنجيل مارمرقس نفس الكالم تقريباً 
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أين تريد أن نمضى ونعد :  له تالميذهاألول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال
...... أين المنزل حيث آكل الفصح مع تالميذى : وقوال لرب البيت..... لتأكل الفصح؟
  ).١٦ -١٢: ١٤مر" (فأعدا الفصح

  ).٨، ٧: ٢٢لو(وفى إنجيل لوقا نفس الكالم 
  :والمؤلف يعترف برواية األناجيل هذه فيقول

أن المسيح أكل الفصح مع تالميذه، وكان هذا هو قد يفهم القارئ من هذه القراءات "
عشاء الرب الذى أسس فيه سر االفخارستيا بحسب المنطوق اللفظى أو الحرفى لرواية 

  .."األناجيل الثالثة، ولكن
  .Biblical Criticismولكن تدخل هنا مدرسة النقد الكتابى 

     

   هل ذبح المسيح نفسه بالنية يوم خميس العهد؟– ١١
  :٧٧ص ]  عشاء الرب-االفخارستيا [قول الكاتب فى كتابه ي
وحينما ذبح المسيح ذاته بالنية وسلّم جسده لتالميذه ليأكلوه فى سر االفخارستيا، أعلن "

  ".نفسه أنه هو الفصح الحقيقى الجديد
  ".الرب فى هذه اللحظات كان يذبح نفسه بالنية والنبوة): "٢٠٢ص (وقال فى 

.. ونفحص معناها الهوتياً وتاريخياً وكتابياً) ذبح نفسه(مام عبارة ونحب أن نقف هنا أ
هذا الذى قال عنه القديس بطرس لليهود ! هل السيد المسيح ذبح نفسه، أم ذبحه اليهود؟

فليكن معلوماً "وقال عن شفاء األعرج عند باب الجميل ). ١٥: ٣أع" (رئيس الحياة قتلتموه"
بذاك وقف هذا .. سيح الناصرى الذى صلبتموه أنتمإنه باسم يسوع الم.. عند جميعكم

  ).٤أع" (أمامكم صحيحاً
يمكن أن يقال عن السيد المسيح أنه . غير مقبول الهوتياً وال كتابياً" ذبح نفسه"تعبير 

ولكن ال نستطيع أن نقول إنه ذبح نفسه أو أمات . قدم نفسه للذبح، أو قدم نفسه للموت
  ..ره بل قبَل الموت من غي. نفسه
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..  على أن الكاتب عاد فكتب عكس عبارة أن المسيح ذبح نفسه بالنية والنبوءة- ١٢
  ).القيامة والفداء فى المفهوم األرثوذكسى(، وفى كتابه )خميس العهد(وذلك فى كتابه 

إن المسيح فى عشاء الخميس لم يكن يشرح : "٤ص ..) القيامة والفداء(فقال فى كتابه 
إذ قبل الصليب بيوم كامل قدم نفسه . ف سيذبح يوم الجمعة، بل استبق الحوادثنظرياً كي

والتوضيح، ولكن كفعل كَسر وذبح ليس كمجرد عمل من أعمال النية لتالميذه مذبوحاً 
  "..!وسفك فعلى أكثر وأعمق وأوضح مما حدث يوم الجمعة على الصليب

      
  :١١ص ) خميس العهد(وفى كتابه 

بل اآلن .. عما سيحدث له على الصليب من حادثة سفك دمهم يكن هنا يتنبأ ل": يقول
 متخطياً حتى – وليس الزمن –قد استحضر لهم الحادثة بكل دقائقها من عمق األبدية 

  ".وأعطاهم الدم عينه المزمع أن يسكبه على الصليب لكى يشربوا منه. المستقبل
      

   :١٢ويضيف فى ص 
.."حياته معاً فى الخبز المكسور فقد أعطاهم سر قيامته وسر دمه وسر موته وسر 

وقيامة حقيقية لحياة كموت حقيقى والخمر الممزوج، ليسكن أعماقهم وكيانهم ووجدانهم 
  "..أبدية

  :١٤، ص ١٣ويضيف فى ص 
يغفر خطايا . وذلك فوق الزمن وقبل الزمن وبعد الزمن. كفعل فداء فعال بقوته"

  ".وحياة أبدية) ٢٨: ٢٦مت" (يسفك لمغفرة الخطايا"والمستقبل الماضى والحاضر 
وهل غُفرت خطايا الماضى والحاضر والمستقبل فى يوم ! فهل تم الفداء يوم الخميس؟

  !الخميس؟
      

  :٥، ص٤ص.." القيامة والفداء"وعما حدث يوم الخميس أيضاً، يقول فى كتابه 
فعالً، أمامهم كفصح إلهى " جسداً مذبوحاً"ال كخبز مكسور أو خمر ممزوج بعد، بل "..
فموت الصليب يوم الجمعة لن يكون مجرد تقدمة لآلب عن خطايا العالم وحسب، . حقيقى

  "..!!بل ذبيحة حب وعشاء دائم يأكل منها العالم كله
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  !فهل تمم الفداء يوم الخميس، وفى يوم الجمعة أضاف ذبيحة حب؟
      

 يرتبط إتمام الكفارة بشرط االشتراك الفعلى فيها ٥على أنه فى نفس الكتاب ص 
  ..".ذبيحة حب شخصى ال تتم الكفارة فيها إال باالشتراك الفعلى فيها"..: فيقول

كذبيحة للخالص وغفران الخطايا، البد أن يحققها األكل الفعلى من "ويقول أيضاً 
ك فقط تتم وبذل. الجسد والشرب من الدم بحسب السر الذى تممه فى عشاء الخميس

  "..!ويتم االتحاد بالمسيح لالمتداد فى الحياة األبديةالكفارة ويتم الغفران، 
      

  هل حدث الفداء :  وهنا يرتبك القارئ– ١٣
  س أم يوم الجمعة؟ وسفك دم المسيح يوم الخمي

وهل ! هل تم سفك دم المسيح يوم الخميس، بدون آالم، وبدون صلب، وبدون شوك؟
  .يوم الخميس ويوم الجمعة: نسفك دمه مرتي

  :ويزيدهم الكاتب ارتباكاً فيقول عن يوم الخميس
جسداً "أمرهم أن يأكلوا منه ويشربوا، ال كخبز مكسور أو خمر ممزوج بعد، بل "

فموت . مذبوحاً فعالً، موضحاً بهذا أن سر يوم الجمعة حاضر أمامهم كفصح إلهى حقيقى
دمة لآلب عن خطايا العالم وحسب، بل ذبيحة حب الصليب يوم الجمعة لن يكون مجرد تق

  ".وعشاء دائم يأكل منها العالم كله
وبذلك .. ذبيحة حب شخصى ال تتم الكفارة فيها إال باالشتراك الفعلى فيها"ثم يقول إنها 

  "!!فقط تتم الكفارة ويتم الغفران
      

يا من فى اليوم  "إذ نقولماذا إذن عن صلواتنا فى األجبية فى الساعة السادسة، 
السادس وفى الساعة السادسة، سمرت على الصليب من أجل الخطية التى تجرأ عليها 

سِمرت على الصليب فى الساعة السادسة، "ونقول له أيضاً يا من " أبونا آدم فى الفردوس
وقتلت الخطية بالخشبة، وأحييت الميت بموتك الذى هو اإلنسان الذى خلقته بيديك الذى 

  ..".لخطيةمات با
وما معنى ! نقول بعد كل هذا، أن الكفارة لم تتم على الصليب، وإنما تتم بالتناول؟ هل
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صنعت خالصاً فى وسط األرض كلها، أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك "قولنا له 
فهل ما تم فى عشاء خميس العهد كان لغفران الخطايا، ".. الطاهرتين على عود الصليب

  .جمعة كان ذبيحة حب وعشاء دائموما تم يوم ال
 وغفرها لنا خطايانا إن عمق حب الرب لنا، كان فى موته على الصليب، الذى به حمل

  !لماذا إذن بلبلة أفكار الناس؟. ومحاها بدمه
      

   ثم ما هو موقف اآلب من ذبيحة االبن على الصليب–  ١٤
  هل اآلب لم يطلب وال سأل أن يسفك المسيح دمه؟"

الذى نشرته له مجلة ]  الفداء وذبيحة الصليب-٤سر الفداء [ل الكاتب فى مقاله يقو
  :٢٠٠٣فى عدد أكتوبر ) مرقس(

ويؤكد اآلباء القديسون أن اآلب لم يطلب وال سأل أن يسفك . لقد سفك دم المسيح"
 وهذا ينفى الزعم أن موت المسيح كان مطلباً إلهياً من اآلب استيفاء للعدل. المسيح دمه

  ".اإللهى
هكذا أحب اهللا العالم "وطبعاً هذا الكالم ال يوافق الكتاب المقدس إطالقاً الذى يقال فيه 

: ٣يو" (حتى بذل ابنه الوحيد لكى ال يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة األبدية
 فكيف يقال إن اآلب ال سأل وال طلب أن يسفك المسيح دمه، بينما اآلب هو الذى بذل) ١٦

بهذا أظهرت محبة اهللا فينا، أن اهللا قد أرسل ابنه "كما قيل أيضاً ! ابنه ليخلص العالم؟
ليس أننا نحن أحببنا اهللا، بل أنه هو . فى هذا هى المحبة. الوحيد إلى العالم لكى نحيا به

  ).١٠، ٩: ٤يو١" (الذى أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا
عن خطايانا، لكى نحيا به، وبين القول إن اآلب فكيف يتفق أن اآلب أرسل ابنه كفارة 
  !ال طلب وال سأل أن يسفك المسيح دمه؟

أطاع حتى الموت "وكيف أن اآلب ال طلب وال سأل، بينما كُتب عن السيد المسيح إنه 
  !أليس اآلب الذى بذله؟! أطاع من؟! ؟)٨: ٢فى" (موت الصليب

بينما يقول ! ؟"رور على قلب اآلبإن سفك دم المسيح، لم يدخل الس"كذلك كيف يقال 
  ).١٠: ٥٣أش" (أما الرب فسر أن يسحقه بالحزن"عنه الكتاب فى سفر اشعياء النبى 
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  !هل ننكر الكتاب المقدس، لكى نصدق أفكاراً ضده؟
  .ومن له أذنان للسمع فليسمع

      
   هل كانوا يتناولون بعد وليمة عشاء أغابى؟– ١٥

  :٣٠١ص ..] االفخارستيا[يقول الكاتب فى كتابه 
" كذلك الكأس أيضاً بعدما تعشوا"نحن ال ننسى النص الذى أورده بولس الرسول "

يجئ فى ) أى الشكر على الكأس(الذى يوضح أن تكميل سر االفخارستيا ) ٢٥: ١١كو١(
  ".ختام وليمة األغابى
  : من نفس الكتاب٣٦٦ويقول فى ص 

أى بجوار العشاء العادى ومن " كر اإللهىسر الش"وهذا العشاء تم فيه ومن خالله "
خالله، قدس الرب بيديه وكلماته خبزة واحدة من الخبز الموضوع وكأساً من الخمر فى 
أول العشاء، والخمر فى آخر العشاء حيث صير الخبز جسداً له بالسر، وأكل منه التالميذ 

ء من هذه األطعمة، قام وبعد العشا. ثم استكملوا عشاءهم من كل أنواع األطعمة. جميعاً
كأس "وجلس مرة أخرى على المائدة، وأخذ الكأس وتُسمى . الرب وغسل أرجل التالميذ

وصلى عليها صالة الشكر أى صالة االفخارستيا، وذاق وأعطاها " كأس الشكر"أو " البركة
  ".ثم سبحوا كثيراً وخرجوا.. فشربوا منها جميعاً. لتالميذه

وفيها . ن خالل المراجع الغربية التى اعتمد عليها المؤلفكالم عجيب، لم ينشر إال م
  !!أيضاً التناول بعد عشاء عادى، وفصل بين تناول الخبز والخمر

      
   هل كان بين تقديس الخبز والخمر حوالى ساعة؟– ١٦

  !وهذه الساعة يتخللها عشاء؟
  :٢٩٩ص ..] االفخارستيا[يقول المؤلف فى كتابه 

تبدأ ) أغابى(يسة من الرسل طقس عشاء الرب كامالً كوليمة محبة لقد استلمت الكن"
. أى تبدأ بسر كسر الخبز، وتنتهى بسر كأس البركة) االفخارستيا(وتنتهى بالسر المقدس 

  "ويتخللها غذاء عادى من جميع األطعمة واألشربة يشترك فيه جميع الحاضرين
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س صالة خاصاً ولالفخارستيا كل الكنائس كانت قد جعلت لألغابى طق"ويقول أيضاً 
ما عدا فى مصر فظلت وليمة األغابى متصلة باالفخارستيا حتى القرن . طقس صالة آخر

  "وكانت االفخارستيا تقدم فى المساء.. الخامس
هذا الكالم ضد كل قداساتنا الثالثة، وضد طقس الكنيسة فى الصوم استعداداً للقداس 

كما لو أن الصوم قبل التناول ال يرجع إلى تسليم وفيه بلبلة ألذهان الناس . والتناول
  .رسولى

      
  : نحاول أن نحلل ما سبق ذكره فنقول– ١٧

ال يقصد به مطلقاً ما قال عنه الكاتب " بعد ما تعشوا"ما ذكره القديس بولس الرسول 
 إنما ذكر ذلك بعد تناول الجسد"!! عشاء من جميع أنواع األطعمة"أو " عشاء عادى"أنه 

  .المقدس
ونالحظ فى كل قداساتنا تقديس الخبز والخمر فى نفس الوقت، ال فاصل بينهما، وال 

وما نُشر فى كتاب االفخارستيا إنما هو بلبلة ألفكار الناس، وتقليالً من شأن . عشاء بينهما
ما تسلموه من طقوس خاصة بهذا السر ومن غير المعقول أن يتناول الناس السر المقدس 

  . عادى، وبعد كل أنواع األطعمةبعد عشاء
التى تحدث عنها المؤلف، فهى طعام يأكلونه معاً بعد التناول، على اعتبار  األغابى أما

يتخللها " من كل أنواع األطعمة"وال يمكن أن هذه األغابى . أنهم كانوا صائمين لمدة طويلة
رر تناول الناس فى هذه محصلة قراءة الكتب الغربية التى تب. سر االفخارستيا المقدس 

  .بالد الغرب بدون صوم واستعداد روحى
     

   هل كانوا يتناولون الجسد فى أيديهم؟- ١٨
   وهل كانوا يأخذونه أحياناً إلى بيوتهم؟– ١٩

  :٣١٥ص ]  عشاء الرب–االفخارستيا [ورد فى كتاب 
مرضى وفى شرح قانونية خروج لقمة البركة من الكنيسة لتوصيلها إلى منازل ال"

والمتغيبين الذين تغيبوا عن ضرورة، نجد بعض القوانين تحرمها وبعض القوانين ال 
اإلفخارستيا نفسها كان يأخذها المؤمنون إلى ولكن هذا الخلط ناشئ من أن . تمنعها
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ألنه كان يعطى لكل . وذلك عندما كان الطقس فى توزيع اإلفخارستيا يسهل ذلك. بيوتهم
من هنا كان المؤمنون . وهو بحريته يضعه فى فمه. همتناول جزء الجسد فى يد

فلما حرمت الكنيسة هذا . يحتفظون بجزء من الجسد فى أيديهم ويأخذونه معهم إلى بيوتهم
جاء فى سياق هذه ). سوف نعرض لها فى موضوع اإلفخارستيا(الوضع بقوانين مشددة 

 باألولوجية اإلفخارستيا حيث يقصد. القوانين أنه ممنوع أخذ األولوجية خارج الكنيسة
  "نفسها، ألنه كان ال يوجد أى فارق فى الكلمة ومضمونها آنئذ

اإلفخارستيا "ولكننا نقف عند عبارة ). لقمة البركة(إننا ال نريد اآلن التعرض لموضوع 
كان يعطى لكل متناول جزء الجسد "وكذلك عبارة " نفسها كان يأخذها المؤمنون إلى بيوتهم

  ".حريته يضعه فى فمهفى يده، وهو ب
إن هذا األمر ينطبق على الغربيين الذين ال يعطون المتناول الجسد فى فمه، بل فى 

ولكن أن يذكر هذا كجزء من تاريخ أرثوذكسى، فإنه يدعو إلى العجب وإلى الشك . يده
  ..! كما يبدو تبريراً للغربيين فى طريقتهم فى التناول-وإلى البلبلة

ل يديه تماماً، لئال تكون عالقة بها بعض جواهر الجسد، ويشرب إن األب الكاهن يغس
ولكن ماذا عن المتناول أن يأخذ الجسد فى يده، ويضعه بحريته فى . ذلك فى حرص شديد

  !كم جوهرة من الجسد تعلق بيده أو أصابعه ويهملها؟! فمه؟
وروده فى وال نصدق !! أما أخذ جزء من الجسد إلى بيوت المتناولين، فهذا أمر أعجب

  ..أى مرجع تاريخى موثوق بأرثوذكسيته
ممنوع أخذ "فإن ما ذكره الكاتب هو . أما ما كتب عن أن قوانين مشددة قد منعت ذلك

  .ومفهوم القارئ عن األولوجية هى لقمة البركة" األولوجية خارج الكنيسة
فكيف . كذلك فإن اإلفخارستيا ليست هى مجرد الجسد، بل هذا السر يشمل الدم أيضاً

وماذا !! أم يأخذ الجسد فى يده، وقد يحمله إلى بيته! تؤخذ اإلفخارستيا إلى البيوت كاملة؟
  .إنها بلبلة بال شك! عن الدم فى هذه الرواية كلها؟

أو أن الطقس الذى يحدث اآلن ! وهذه البلبلة إما تشكك فى التسليم الرسولى القديم
  ...ين له خطورتهوكل من األمر. ليست له أصول آبائية قديمة
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   هل الشمامسة كانوا يوزعون الجسد والدم؟– ٢٠
  :٤٢٢ص ]  عشاء الرب–االفخارستيا [ورد فى كتاب 

من افخارستية يوستين الشهيد يتضح أن الشمامسة كان منوطاً بهم تقديم اإلفخارستيا، "
 ويحتفظون بأجزاء أجزاء من اإلفخارستيا الجسد والكأس لكل من المؤمنين فى مكانه، بل

  "من االفخارستيا للغائبين أيضاً
على أنه قديماً كانت . مشكلة اختصاصات الشمامسة ينبغى بحثها جيداً فى التاريخ

تطلق كلمة شماس على الدياكون الكامل المتفرغ تماماً للخدمة، والذى كان يطلق لحيته، 
  ..ويلبس مالبس تشبه مالبس الكهنة
ن االفخارستيا قديماً، فماذا كان عمل الكهنة إذن فى وإن كان الشمامسة يوزعو

  !التوزيع؟ أم كان الكهنة يصلون القداس، والشمامسة هم الذين يوزعون الجسد والدم؟
ثم ما معنى أن تُعطى السرائر المقدسة لكل واحد فى مكانه؟ هل الناس يتقدمون 

  للتناول، أم الجسد والدم يذهبان إليهم؟
إن االستثناء الوحيد الذى ! أجزاء من االفخارستيا للغائبين أيضاً؟وما معنى االحتفاظ ب

تقوم به الكنيسة، هو مناولة المرضى المالزمين للفراش، ويقوم بهذا العمل األب الكاهن 
  ..بإجراءات دقيقة جداً

إنما يعنى . فال تعنى الذهاب بها إلى المؤمنين فى أماكنهم" توزيع األسرار"أما عبارة 
ولكن ليست من هيبة السر المقدس أن الشماس يمر . رستيا تُعطى للشعب أيضاًأن االفخا

  .به على المؤمنين
     

   هل كان طقس تقديم الحمل قداساً كامالً ؟– ٢١
  : وما يلى ذلك٥٧٩ص ..] اإلفخارستيا[يقول الكاتب فى كتاب 

قدسا أحدث عثرة إن عبادة مواد اإلفخارستيا، وهى ال تزال خبزاً وخمراً قبل أن يت"
  "..حتى قال بعض النقاد إنها عبادة أوثان.. كبيرة لدى علماء الالتين واليونان

أما حّل هذه المعضلة التى حيرت العلماء، فهو يكمن فى حقيقة غاية فى "ثم قال 
وهى أنه يوجد طقس افخارستى ليتورجى كامل أهملته كل كنائس . األهمية والخطورة

ولم يبقَ هذا . أما كنائس الغرب فقد أسقطته كليةً.  إال إشارات عابرةالشرق، ولم يتبقَ منه
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وهو ". تقديم الحمل"الطقس فى صورته الكاملة الدقيقة إال فى مصر، وهو الطقس المسمى 
فى حقيقته وبمقتضى المعنى الذى يحمل اسمه هو أقدم طقس تقديسى بالكامل، حيث يقدم 

صيران حمالً مهيأ للمحرقة، أو مهيًأ فى بداية القداس في. فيه الخبز والخمر ليتم تقديسهما
  !!".للتقديم لآلب كذبيحة ناطقة، والخدمة غير الدموية

   :٤٢١ويقول فى نفس الكتاب ص 
وقد تبين لنا أن طقس تقديم الحمل هو نفسه طقس عشاء الرب، وهو قداس كامل "

  ".بذاته، وضع ضمن قداس القديس باسيليوس، حفظاً له من الضياع
  : من نفس الكتاب٥٨٠ويقول فى ص 

 خبزاً – ونحن هنا فى المقدمة –من هذا يتبين أن الخبز والخمر ليسا هما بعد "
وهو . وخمراً، بل هما ملك الملوك ورب األرباب قد وافى ليذبح ويعطى مأكالً للمؤمنين

  ..".الجسد الطاهر المنحدر من على الصليب
      

  .اإلفخارستيا يتم فى حلول الروح القدس المعروف أن تقديس – ٢٢
ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين "...حيث يصلى األب الكاهن قائالً 

وهذا الخبز يجعله جسداً مقدساً " "ويظهرها قدساً لقديسيكوينقلها الموضوعة، ويطهرها 
ثم بعد ... آمين: عبويقول الش" وهذه الكأس أيضاً دماً كريماً للعهد الجديد الذى له" "لـه

  .ويسجد الشعب" الدم الكريم"، "الجسد المقدس"األواشى يقول 
" السالم لجميعكم"وإذا بارك الشعب بعبارة . بعد هذا ال يحول الكاهن نظره عن الذبيحة

وعندما يرشم الجسد والدم، ال يرشمهما بيده، إنما يرشم الجسد بالدم، . ال يلتفت إليهم
  .ويرشم الدم بالجسد

أين هذا، من نزول الكاهن إلى صحن الكنيسة بعد تقديم الحمل، فى رفع بخور البولس 
  والكاثوليكون، وفى أوشية اإلنجيل، وفى قراءة اإلنجيل وفى العظة؟

وإن كان تقديم الحمل قداساً كامالً، فلماذا كل الصلوات بعده، وما لزوم القداس؟ ولماذا 
  ! مباشرة؟ال يتناول المؤمنون بعد تقديم الحمل 

ولو كان التقديس يتم أثناء تقديم الحمل، إذن سيحضره الموعوظون، وحسب طقس 
" قداس القديسين"بل المؤمنون فقط كانوا يحضرون .. الكنيسة األول لم يكن يسمح لهم بذلك
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  .بعد العظة وانصراف الموعوظين
ه إلى الجسد إن ما يحدث فى تقديم الحمل، هو مجرد مباركته، وليس تقديسه وال تحويل

  ..والدم
      

   هل جسد الرب هنا هو الرب وهو الكنيسة؟– ٢٣ 
 من كتابه، ويستشهد بقول القديس بولس الرسول عن ٢١١يتحدث الكاتب فى ص 

يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز "الذى يتناول من الجسد والدم بغير استحقاق، وأنه 
  :دها مباشرةثم يقول بع). ٢٩، ٢٨: ١١كو١" (جسد الرب

". جسد الرب هنا هو المسيح نفسه أوالً، ثم الكنيسة أيضاً باعتبارها جسده السرى"
  !فهل المؤمنون يتناولون الكنيسة أيضاً؟

 روحياً –وما هذا الخلط بين جسد المسيح فى سر اإلفخارستيا، وبين الكنيسة باعتبارها 
  .رىوقد ورد ذلك أيضاً فى بعض كتبه األخ!  جسد المسيح؟–

. إن الجسد فى سر اإلفخارستيا، هو الجسد الذى ولد من القديسة العذراء مريم
 لم تولد من القديسة مريم، إال فى كتاب – باعتبارها جماعة المؤمنين –والكنيسة 

  .لنفس المؤلف) العريس(
ثم إن جسد المسيح فى سر اإلفخارستيا هو جسد كامل، بينما الكنيسة لم يكمل 

وأشخاصاً سوف ينضمون . بل تنتظر أعضاء جدداً سوف يولدون ويعمدونأعضاؤها بعد، 
  .إلى اإليمان من غير المؤمنين

سنصدره إن شاء اهللا ]. جسد المسيح[فروق أخرى كثيرة نذكرها فى كتاب مقبل عن 
  .. لتوضيح أمثال هذه األمور

      
  ! هل فى اإلفخارستيا نأكل الطبيعة اإللهية؟– ٢٤

  . هذا الكالم فى تسجيل صوتى له عن اإلفخارستيايقول المؤلف
 ٣٤ ص٢ج..) األصول األرثوذكسية اآلبائية(ونفس هذا الكالم ورد فى كتابهم عن 

طبعاً سرائرياً، ونحن نشرب الدم المحيى، حسب النعمة وليس . نحن نشرب الالهوت"
  ".حسب مقياس جسدى

ونشرب "، "لطبيعة اإللهيةنأكل ا"وتعبير .. طبعاً الالهوت ال يؤكل وال يشرب
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  .وهو غريب على اُألذن وعلى الذهن. ، أمر غير مقبول على اإلطالق"الالهوت
!! نأكل الروح، أو نشرب الروح: ، ومن غير المعقول أن نقول)٢٤: ٤يو( اهللا روح

ولم يقل من يأكل الهوتى ) ٥٤: ٦يو" (من يأكل جسدى ويشرب دمى"والسيد المسيح قال 
  !!ويشرب الهوتى

      
  !؟"المصدر الذى استقى منه مرقس" ما معنى قوله - ٢٥

  :٢٨٩فهو يقول فى كتاب اإلفخارستيا ص 
لقد وجدنا مما سبق أن المصدر الذى يستقى منه مرقس الرسول، بالرغم من أنه ليس "

  ..".هو المصدر الذى يستقى منه كل من بولس الرسول ولوقا اإلنجيلى
الرسول يذهب إلى أبعد من لوقا اإلنجيلى بسبب إن مرقس  "٢٩٠ويقول فى ص 

  ".حصوله على نَص يحمل األلفاظ التى قيلت وقت العشاء
وفى الواقع إن هذه التعبيرات تبعدنا عن اإليمان بالوحى اإللهى فى كتابة األناجيل، 

  .وعمل الروح القدس فى هذا األمر
خارستيا، وهو السيد ومن جهة القديس بولس الرسول، فإن مصدره واضح فى سر اإلف

ألننى تسلمت من الرب ما سلمتكم ): "٢٦ -٢٣: ١١كو١(فهو يقول فى . المسيح نفسه
  ..".أيضاً إن الرب يسوع فى الليلة التى ُأسلم فيها ، أخذ خبزاً

أما عن القديس مارمرقس، فمعروف أن الفصح والعشاء الربانى ُأقيما فى بيته فى 
. ضرين وقد عرفوا وسمعوا كل ما حدث فى تلك الليلةعلية صهيون، وكل الرسل كانوا حا

  .ال معنى إذن للتحدث عن مصدر قد استقى منه مارمرقس معلوماته
  : من كتاب اإلفخارستيا١٦١كذلك ما أعجب قوله فى ص 

إن مرقس الرسول كان يرجع فى رواية بعض الحوادث التى لم يشترك فيها إلى "
  ".ية إلى اليونانيةمصدر يترجم له من العبرانية واآلرام

بينما المعروف أن القديس مارمرقس كان يعرف العبرانية كما يعرف اليونانية، وما 
قديسو مصر : فى كتاب شينو(كان محتاجاً إطالقاً إلى مترجم، بل أن الكاثوليك 

Egypte’Les Saints d (يقولون إن مرقس الرسول كان يترجم لبطرس الرسول!!  
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  نوت واالفخارستيا ينحدران من األبدية؟ هل الكه– ٢٦
  :٥٤يقول الكاتب فى كتابه اإلفخارستيا ص 

يتقدم أمبروسيوس فى استقصائه لهذا السر حتى يثبت أن سر اإلفخارستيا الذى نقيمه "
وهذه حقيقة جديرة !! اآلن هو من حيث زمانه التاريخى أقدم من عصر الذبائح عند موسى

  .باالعتبار
. فخارستيا ينحدران أصالً من األبدية من اهللا من وراء الزمن والتاريخ فالكهنوت واإل

  ".فملكيصادق هو أصالً بال بداية أيام وال نهاية أيام
ونحن نوافق طبعاً على أن ملكيصادق الذى كان كاهناً هللا العلى وأخرج خبزاً وخمراً 

  ...بائحهفى مقابلته إلبراهيم أبى اآلباء، كان هذا قبل زمن موسى وشرائع ذ
ولكن ليس معنى ذلك أن الكهنوت واإلفخارستيا ينحدران أصالً من وراء األبدية 

ألن األزلية تعنى ما ال بداية له، ). طبعاً المؤلف يقصد األزلية وليس األبدية!! (والتاريخ
  ).واألبدية تعنى ما ال نهاية له

فالكهنوت يخدم .. هنوتفما قبل التاريخ، أو ما هو فى األزلية، لم يكن محتاجاً إلى ك
التى تُعطى خالصاً (واإلفخارستيا !  قبل التاريخ؟– بالرعاية والتعليم واألسرار –من 

  !تعطى لمن قبل التاريخ؟) وغفراناً للخطايا
ال بداءة أيام له وال نهاية حياة، . بال أب بال أم بال نسب"أما ما قيل عن ملكيصادق أنه 

فال يعنى هذا مطلقاً أنه أزلى، ألنه ال أزلى إال اهللا . )٣: ٧عب" (بل هو مشبه بابن اهللا
هو مشبه بابن "بل !! وال يعنى هذا أنه كان أحد ظهورات المسيح فى العهد القديم. وحده
فقد كان ملكى صادق بال أب . فى الكهنوت، أى كهنوت ليس بالوراثة عن أب أو أم" اهللا

بال بداية ) ١٤تك(فقد ظهر فجأة فى . اماًولم يكن تاريخه معروفاً تم. بال أم فى الكهنوت
  ..أيام تروى عنه، واختفى أيضاً دون معرفة نهاية أيام له

هكذا ذكر القديس يوحنا ذهبى الفم فى شرحه لإلصحاح السابع من الرسالة إلى 
  ..العبرانيين

أما الكهنوت، فبالشك له تاريخ، مرتبط بخطية البشر ومغفرتها، ومرتبط بهداية 
  !وليست هى فى األبدية ووراء التاريخ. وخطية البشر لها تاريخ.. الناس
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  ! هل اهللا ليس آخر بالنسبة إلى اإلنسان؟– ٢٧
   :١٢٨يقول المؤلف فى كتابه اإلفخارستيا ص 

ولكن اهللا لما تكلم، فإنه تكلم لكى . بالنسبة لنا" كآخر"بعد أن يكلمنا يظل .. اإلنسان"
  ..".يصير كذات فى ذاتبالكلمة يدخل حياتنا، و

  :ويقول أيضاً فى نفس الصفحة
فكونه قد صار إلهاً . اهللا هنا بعد ما تكلم لإلنسان، لم يصر آخر بالنسبة لإلنسان"

! لإلنسان يعنى أنه صار الصق لإلنسان من كل شئ، بل صار كنفس اإلنسان وكذاته
قط، إال لكى يثبت هذه وعلى هذا القانون نفسه، فاهللا فى كل الكتاب المقدس لم يتكلم 

  ".الحقيقة ويعمقها ويضمن نفاذها
أو يصير اإلنسان ! هل يصير هو نفسه ذات اإلنسان؟! ما معنى أن اهللا ال يصير آخر؟

  إلهاً؟
من واقع هذه األفكار وما )! تأليه اإلنسان(هذه المناسبة تجعلنى أعدكم بكتاب آخر عن 

 .يشابهها فى نفس كتب المؤلف
      

  هل المسيح يخلق من لحمه وعظامه اإلنسان الجديد؟ – ٢٨
  :١٤٢يقول المؤلف فى كتابه اإلفخارستيا ص 

ويكرر نفس " فالمسيح، من لحمه وعظامه، يخلق كل يوم اإلنسان الجديد الروحانى"
  ).العنصرة(الكالم فى كتابه 

اب آخر تجعلنا نفتح باباً جديداً، غالباً سيحتاج إلى كت) من لحمه وعظامه(وعبارة 
  ). والجسد السرى–جسد المسيح (يصدر قريباً عن 

      
لم يتسع لها هذا ) االفخارستيا عشاء الرب: ( هناك أشياء كثيرة فى كتاب – ٢٩

  ...على أننا نكتفى بهذا اآلن . الكتيب، ربما سنعرضها فيما بعد
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  مقدمة
إنمـا  ".. جسد المسيح السرى  " وكذلك عبارة    – فى كتابات المؤلف     –إن جسد المسيح    

  .يمثالن تعقيدات كثيرة ومتناقضات أيضاً، كما يظهر لك من الصفحات المقبلة

بـولس  (، وكتابـه    )العنصرة(، وكتابه   )العريس(وبخاصة ما ورد من أفكار فى كتابه        
  )..التجسد اإللهى(، وكتابه )الكنيسة الخالدة(ه ، وكتاب)الرسول

مما حدا بنـا إلـى      .. ويهمنا المعانى الالهوتية التى اشتملت عليها هذه الكتب وأمثالها        
  ..مناقشة كل تلك النقاط، وعرضها على القراء، لتوضيح الفهم الالهوتى

  .. نضع كل هذا أمام القارئ العزيز، دفاعاً عن اإليمان السليم

  ).٤٣: ١٣مت( أذنان للسمع فليسمع ومن له
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   ماذا تعنى عبارة جسد المسيح ؟- ١

  :لها ثالثة استخدامات ) جسد المسيح(عبارة 
 تعنى أوالً جسد المسيح الذى ولد من القديسة العذراء مريم، والذى صلب عنا، – ١

  .والذى دفن وقام، وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين اآلب
فهى جسده، وهو ). ٥أف(كما ورد فى . سد المسيح بمعنى الكنيسة وتعنى ج– ٢

  ).٢٤، ١٨: ١كو(الرأس 
خذوا كلوا، هذا هو "كما قال الرب .  والمعنى الثالث يستخدم فى سر اإلفخارستيا– ٣
  ).٢٦: ٢٦مت" (جسدى

  ).٢٩، ٢٧: ١١كو١(وكما ذكر القديس بولس الرسول فى 
  !ات الثالثة فى معنى واحدغير أن البعض يجمع بين هذه االستخدام

سنوات مع أسئلة "وقد شرحت خطأ هذا الجمع أو الخلط، وأجبت عليه فى سلسلة 
  .وأنا مضطر أن أرجع إلى نفس الموضوع، وقد أخذ صورة أخرى" الناس

     

  :الكنيسة 
  : جسد المسيح بمعنى الكنيسة عروس المسيح- ٢

كما دعيت عروساً . سد المسيح كما ذكرناالكنيسة هى جماعة المؤمنين، وقد لُقبت بج
: ٣يو" (من لـه العروس فهو العريس"لـه، كما قال يوحنا المعمدان عن المسيح والكنيسة 

من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق "وكما قال القديس بولس الرسول ). ١٩
 من نحو المسيح ولكن أنا أقول. هذا السر عظيم. بامرأته، ويكون االثنان جسداً واحداً

  ).٣٢، ٣١: ٥أف" (والكنيسة
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  ..ومن هنا جاء التعبير أن المسيح هو العريس، والكنيسة هى العروس
. يتكلم عن زيجة مقدسة بين المسيح والكنيسة) العريس(وهكذا نجد أن مؤلف كتاب 

  ولكن متى حدث االتحاد بينه وبينها؟
      

   متى ولدت الكنيسة متحدة بالمسيح؟– ٣

  ) :٥ص (ول المؤلف فى كتابه العريس يق
وبهذا ينكشف لنا أصل الزيجة التى تمت بإتحاده أوالً بجسدنا فى العذراء التى أخذ "

أى ولدت الكنيسة متحدة بالمسيح فولد متحداً بها بالهوته، . منها عروسه الذى هو الجسد
سقط رأس البشرية وبالتالى ولد كل فرد منا فى بيت لحم، فصارت م. يوم ولد المسيح

  "!!المفتداة
  وهنا نسأل عن جسد المسيح ما هو؟ وكيف تكون؟

لذلك . القدس المعروف أن السيد المسيح أخذ جسده من العذراء مريم، بعمل الروح
نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس "نقول فى قانون اإليمان عن أقنوم االبن أنه 

  ".ومن مريم العذراء وتأنس
بإتحاده أوالً بجسدنا فى العذراء التى أخذ منها "ول المؤلف عن المسيح فما معنى ق

  !؟"عروسه الذى هو الجسد
     

  ! هل ناسوت المسيح هو الكنيسة؟ وهل اتحد بجسدنا؟– ٤

كما !! صلب بجسدنا، تألم بجسدنا، قام بجسدنا، دفن بجسدنا: إنه يذكرنا بنفس فكره
  !، وهنا ولد من العذراء باتحاده بجسدنا٤٥١ص ) بولس الرسول(ورد فى كتابه 

  !من العذراء مريم؟) أى الكنيسة(فهل أخذ المسيح عروسه 
أليس فى هذا خلط بين جسد المسيح المولود من العذراء، وبين جسده بمعنى الكنيسة 

  !أى جماعة المؤمنين؟
  !وهل اتحد جسده بالهوته؟ أم اتحدت الكنيسة بالهوته؟

  :٥ص ) العريس(فى نفس كتابه إنه يقول عن الكنيسة 
.. بكامل مخصصاته اإللهيةباعتبارها جسده الذى أخذه منا وقدسه وفداه ومنحه لنا "
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لذلك ال نندهش حينما نسمع ): "١١ص (ويضيف فى "!! ليضم مخصصاته اإللهية لحسابها
  "!!مخصصات االبن وميراثهكل أن اآلب اختزن فى الكنيسة 

هل هذا تدرج ! إللهية األزلية التى منحت للكنيسة؟فما هى كامل مخصصات االبن ا
  !إلى تأليه الكنيسة؟

     
 

  ! وهل ولدت الكنيسة متحدة بالالهوت يوم ولد المسيح؟- ٥
وهل كانت الكنيسة فى بطن العذراء قبل البشارة باإلنجيل؟ وقبل أن يبدأ المسيح 

  !لى التالميذ يوم الخمسين؟رسالته التعليمية والخالصية؟ وقبل حلول الروح القدس ع
  .السيد المسيح اتحد الهوته بناسوته

فإن كان ناسوته هو الكنيسة أى جماعة المؤمنين، يكون الهوته فى اتحاده بالكنيسة قد 
مثل !! وصار كل فرد من المؤمنين هو ناسوت متحد بالهوت. اتحد بكل جماعة المؤمنين

  !المسيح تماماً
 –أثناء ميالد السيد المسيح، هل اتحد بنا الالهوت ونحن الذين لم نكن موجودين 

  !ومتى؟! وكيف؟!  ؟-كأعضاء فى الكنيسة 
.. وإن كان هناك أشخاص سينضمون إلى جسد الكنيسة فيما بعد، ولم يولدوا حتى اآلن

أم عندما يولدون فى ! فهل هؤالء اتحد بهم الالهوت فى بطن العذراء قبل أن يولدوا؟
  .الالهوت كأعضاء فى الكنيسةالمستقبل سيتحد بهم 

إن اتحاد الالهوت بالكنيسة كلها هو ضد انفراد السيد المسيح بهذه الطبيعة، طبيعة اإلله 
  ...وبهذا الفكر، يكون اعتباره كواحد من هؤالء المؤمنين. المتجسد

لنفس المؤلف، مما سنتعرض له فيما ) العنصرة(وهذا يذكرنا أيضاً بما ورد فى كتاب 
  .اء اهللا، فى هذه النقطة بالذاتبعد إن ش

     
  :ننتقل إلى نقطة أخرى فى هذا المجال، وهى

   هل ولدت الكنيسة يوم ميالد المسيح؟– ٦

بل ظل األمر . لم تكن هناك جماعة مؤمنين. يوم ميالد المسيح لم تكن هناك كنيسة
يبدأ رسالته هكذا طوال الثالثين سنة التى عاشها السيد المسيح فى تجسده، قبل أن 
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  .وبشارته
هل ولدت بغير إيمان، وبغير فداء، وبغير ! فكيف ولدت الكنيسة إذن يوم ميالده؟

  !أسرار، وبغير إنجيل؟
وتمثل الكنيسة، فهل ) ٤٥: ١لو(وإن كانت العذراء هى المؤمنة وقت ميالد المسيح 

  !ولدت العذراء من بطن العذراء؟
ؤمنين القالئل الذين ورد ذكرهم فى قصة وإن كانت الكنيسة وقتذاك هى جماعة الم

الميالد مثل اليصابات والمجوس والرعاة، ويوسف النجار وإنهم كانوا يمثلون الكنيسة 
  !الصغيرة، فكيف ولدت هذه الكنيسة الصغيرة من بطن العذراء مريم؟

وهل ! وهل كل أعضاء الكنيسة قد ولدوا بغير أب مثل المسيح، بعمل الروح القدس؟
  !لمسيح اخوة أشقاء بالماليين؟صار ل

ولم يقل به أحد اآلباء .. أمر يعجز العقل البشرى عن فهمه، وال يقبله علم الالهوت
  !!القديسين من معلمى البيعة

      

 متى ؟ وكيف ؟
  
  ! وكيف صارت بيت لحم مسقط البشرية المفتداة؟– ٧

كما لم .. ، وليس فى بيت لحم)٢أع(علماً بأن مبدأ اإليمان بالمسيحية كان فى أورشليم 
  .تكن هناك بشرية مفتداة يوم ميالد المسيح، ألن الفداء لم يكن قد تم وقتذاك

  ):عن الجسد أى الكنيسة(يقول المؤلف بعد ذلك 
وقد دشنه رسمياً للكنيسة على الصليب، لما مسحه بمسحة الفداء، بدم اهللا الذى انسكب "

اب اهللا، باعتبارها جسده الذى أخذه منا وقدسه وفداه عليه، فتقدست الكنيسة إلى األبد لحس
  ".ومنحه لنا بكامل مخصصاته اإللهية كجسد ابن اهللا

     

   فهل تقدست الكنيسة لما تدشنت بالدم على الصليب؟– ٨

؟ أم تقدست بالميرون )٥: ٣تى(أم تقدست يوم ولدت فى المعمودية بالميالد الثانى 
  قدسة؟المقدس فى سر المسحة الم
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وهل الكنيسة ! أم أنها كانت مقدسة من البطن باتحادها بالالهوت حسب رأى المؤلف؟
  كانت تحتاج إلى تدشين وإلى تقديس؟) حسب رأيه(التى ولدت متحدة بالالهوت 

وقدسه وفداه،  أما قوله أن الكنيسة تقدست إلى األبد باعتبارها جسده الذى أخذه منا،
  .هية كجسد ابن اهللاومنحه لنا بكل مخصصاته اإلل

فهل هى جسده الذى أخذه منا، أم أخذه من السيدة العذراء، إن كان هو جسد كل 
  !البشرية المفتداة؟
منحه لنا بكل مخصصاته اإللهية كجسد ابن اهللا، إذ وهبه لها بعد أن أكمل "وما معنى 

  ".به ارتفاعه إلى أعلى السموات ليضم مخصصاته األزلية لحسابها
المخصصات اإللهية والمخصصات األزلية كلها التى وهبها المسيح ما هى هذه 

  !للكنيسة؟ أهذا يعنى تأليه الكنيسة؟
   وهى جسده ؟– هنا –وكيف يهب لها جسده 

     

  ؟"صرنا من لحمه وعظامه" ما معنى – ٩

هكذا المسيح أطعمنا جسده ودمه الخارج من جنبه، فصرنا من لحمه "يقول المؤلف 
  "وعظامه
كررها فى كتاب العنصرة، وفى كتاب القديس بولس " من لحمه وعظامه"بارة وع
هل صرنا من لحمه وعظامه لما صرنا كنيسة أحبها : والقارئ يقف فى حيرة.. الرسول

المسيح كما أحب آدم إمرأته ألنها لحمه وعظامه؟ أم صرنا من لحمه وعظامه لما فدانا؟ أم 
  بيت لحم كما يقول؟صرنا من لحمه وعظامه لما ولدنا فى 

: ٢عب(أم صرنا من لحمه وعظامه، لما اشترك معنا فى الطبيعة البشرية فى تجسده؟ 
١٤.(  

  !إنها بلبلة تحول الفكر الالهوتى إلى تعقيد
     

   ما معنى اتحاد الطبيعة اإللهية بالطبيعة البشرية ؟– ١٠

 أى اتحدت بناسوت المسيح، اتحدت الطبيعة اإللهية بالطبيعة البشرية فى بطن العذراء
  .وليس بالكنيسة التى هى العروس
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صورة العريس والعروس والجسد الواحد، هذه كلها مردها إلى "ولكن المؤلف يقول 
فقد اتحدت الطبيعة اإللهية . مصدرها األول السرى للغاية، حينما صار الكلمة جسداً

  ".بالطبيعة البشرية فى زيجة أبدية غير منفصلة
أم يرى المؤلف أن ناسوت ! لزيجة األبدية كانت مع الكنيسة أم مع ناسوته؟هل هذه ا

  !المسيح والكنيسة كيان واحد؟
فما معنى الزيجة هنا إذن؟ وما دخل . يوم صار الكلمة جسداً لم تكن هناك كنيسة

  صورة العريس والكنيسة كعروس فى التجسد اإللهى؟
وس المسيح هى ناسوته الذى ولد من إنه من غير الممكن أو المنطقى أن نقول إن عر

وليس هذا هو قصد ! أو أن المسيح اتحد الهوته بناسوته فى زيجة أبدية! العذراء مريم
  ..المؤلف فى حديثه عن الكنيسة كعروس

     

  : الخلط بين معنيين لجسد المسيح– ١١

كان "فيقول  . يستمر المؤلف فى خلطه بين الكنيسة، وجسد المسيح المولود من العذراء          
وعلى الصليب صار كنيسة الفـداء المخـضبة        . المسيح طفل المذود هو هو كنيسة المهد      

وكأنه ال يقول إن المسيح ولد وصلب وقام،        ". بالدماء، وفى اليوم الثالث هو كنيسة القيامة      
  !!وهى فى القيامة. بل هى الكنيسة ولدت فى المهد، وهى على الصليب مخضبة بالدماء

     

  :مالحظات ضد هذا الخلط 
ولكن .  جسد المسيح المولود من العذراء هو جسد حقيقى، بالمعنى الحرفى للكلمة–أ 

وبين هذين االستعمالين لعبارة . الكنيسة تعتبر جسد المسيح بمعنى روحى وليس حرفياً
  .فال يجوز الخلط بينهما. خالفات كثيرة سوف نذكرها) جسد المسيح(

 بينما جسد المسيح بمعنى –ولد من القديسة العذراء مريم  جسد المسيح قد –ب 
فهل يعقل أن يقال عن ماليين المؤمنين الذين عاشوا فى . الكنيسة يعنى جماعة المؤمنين

  .أجيال عديدة متوالية، أنهم قد ولدوا هم أيضاً من العذراء مريم
المذبح حسب قول  جسد المسيح الذى هو من العذراء، هو الذى نتناوله من على –ج 

وهذا ال ينطبق على جسد المسيح بمعنى الكنيسة، ). ٢٦: ٢٦مت(الرب هذا هو جسدى 
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  !ألننا ال نتناول الكنيسة
نسجد " جسد المسيح المولود من العذراء نسجد لـه فى سر اإلفخارستيا قائلين –د 

  ..ولكننا ال نسجد للكنيسة، فنحن الكنيسة". لجسدك المقدس يارب
فإن كانت الكنيسة هى أيضاً جسد . لمسيح على الصليب هو الذى فدانا جسد ا-هـ 

  !.المسيح بنفس المعنى، فهل ننسب إليها فداء البشر؟
.  جسد المسيح متحد بالالهوت اتحاداً دائماً لم يفارقه لحظة واحدة وال طرفة عين–و 

ال تنفصل عنه فهل الكنيسة متحدة هكذا بالالهوت بغير اختالط وال امتزاج وال تغيير، 
  !لحظة واحدة؟

بينما جسده بمعنى الكنيسة لم .  جسد المسيح المولود من العذراء هو جسد كامل–ز 
يتكامل حتى اآلن، بل سينضم إليه أعضاء آخرون لم يولدوا بعد، وآخرون من غير 

  .المؤمنين سوف ينضمون إلى اإليمان، وبالتالى إلى جسد الكنيسة
بعضهم يحيا . نيسة يعنى مؤمنين على درجات وأنواع جسد المسيح بمعنى الك–ح 

بينما جسد المسيح . حياة البر، وبعضهم مازال يجاهد ليصل، ويسقط ويقوم، ولم يتكلل بعد
  .المولود من العذراء هو جسد قدوس وممجد، ويساعدنا فى جهادنا

فى  ولو كانت الكنيسة هى جسد المسيح الذى على المذبح، والذى عن يمين اآلب –ط 
التى وقع فيها كثيرون من الفالسفة ) وحدة الوجود(السماء، لقادنا هذا الفكر إلى بدعة 

  ..المبتدعين
بل قال الكتاب إنه هو رأس الكنيسة .  لم يقل أحد من اآلباء أن المسيح هو الكنيسة–ى 

  .أما الكنيسة فهى الجسد شاملة ألعضاء كثيرين هم جماعة المؤمنين). ٢٣: ٥أف(
لخلط بين جسد المسيح المولود من العذراء، وجسد المسيح الذى هو الكنيسة،  إن ا–ك 

يقود إلى اعتبار أن الكنيسة هى امتداد للتجسد اإللهى، كما ورد فى كتاب المؤلف عن 
) جسد المسيح(لذلك ال يجوز الخلط بين هذين االستخدامين لعبارة  )..!التجسد اإللهى(

  ..تحاشياً لما ذكرناه من أسباب
      

  ؟]جسد المسيح السرى الذى يمأل السماء واألرض[ما معنى -١٢ 

ألن اهللا غير محدود، فهو . المعروف أن اهللا وحده هو الذى يمأل السماء واألرض
  .فكلنا محدودون. وال يوجد غير محدود سواه. موجود فى كل مكان
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فى كل  تبالكا فإن كانت الكنيسة هى المقصودة بجسد المسيح السرى، حسب رأى
هى حقاً موجودة فى األرض، ولكنها ال . مؤلفاته، فهى ال يمكن أن تمأل السماء واألرض

  ..تمأل كل األرض
وإن كان المقصود  .وبعض من أبنائها موجودون فى السماء، ولكنهم ال يمألون السماء

  بجسد المسيح السرى، جسد المسيح الذى ولد من العذراء، فكيف يقال إنه جسد سرى؟
     

  ؟)جسد المسيح السرى( هل فى المعمودية نُصنع من – ١٣

الروح القدس صانع هياكلنا (وما معنى قول المؤلف فى كتابه العنصرة تحت عنوان 
  ).الجديدة وموجدها

الروح القدس هو الذى فى المعمودية ممن نولد، وعلى أى شكل يكون إنساننا الجديد؟ "
عه من جسد المسيح السرى الذى يمأل السماء يصن. يصنع هيكل إنساننا الجديد

  ".واألرض
نحن نُولد من "ويقول . ثم يتحدث عن جسد المسيح الذى دخل به العلية واألبواب مغلقة

  ".ونحن من لحمه وعظامه". "هذا اللحم ومن هذه العظام عينها
ة فهل يعقل إننا فى المعمودية نولد من لحم المسيح وعظامه، التى دخل بها العلي

أم كما ورد فى كتابه ! أى من جسده المولود من العذراء مريم؟! واألبواب مغلقة؟
  !نحن نولد مع المسيح من بطن العذراء مريم: العريس

     

وبعد أن . الروح القدس يخلق هذا الهيكل الجديد من الجسد غير المنظور"ثم يقول 
  .".أنتم هيكل اهللا، وروح اهللا يسكن فيكم"يخلقه يمأله 

وما معنى أن الروح القدس يخلقه ! فهل المعمودية عملية ميالد جديد أم عملية خلق؟
هل هذا الجسد غير المنظور هو جسد المسيح؟ وكيف هو غير ! من الجسد غير المنظور؟

وإن كان كذلك، فكيف تنطبق ! أم هذا الجسد غير المنظور هو جسد الكنيسة؟! منظور؟
  !؟"ه العظام عينهامن هذا اللحم وهذ"عليه عبارة 

  :١٤٢ص ) االفخارستيا(إنه يقول أيضاً فى كتابه 
المسيح من لحمه وعظامه، يخلق كل يوم اإلنسان الجديد الروحانى الذى يعضده "
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  ".ببركة العهد الجديد
     

كل ما تعلمناه من الكنيسة، إننا فى المعمودية نُولد من الماء والروح، دون ذكر لحم 
  !!ذكر جسد سرى وال جسد غير منظور نولد منهودون ..! وعظام

ومادمنا نولد فى المعمودية، فمعنى ذلك إننا لم نولد فى بيت لحم، كما يقول المؤلف فى 
وبالتالى لم نولد من بطن العذراء ضمن أعضاء الكنيسة أو البشرية ). العريس(كتاب 
  !!المفتداة

     

  !ستيا؟ هل جسد المسيح السرى هو فى اإلفخار– ١٤

غير أن المؤلف يعطى معنى آخر لجسد المسيح السرى، فيقول فى كتاب العنصرة عما 
 :حدث فى يوم الخمسين

إذن حلول الروح القدس يوم الخمسين ال يشير إلى منح قوة روحية مجردة، أو منح "
بل األمر جد خطير، فهنا إشارة سرية إلى أنه حدث اتحاد غير . عطايا ومواهب جزافاً

وماذا تكون الطبيعة اإللهية إال جسد المسيح .  بين طبيعة إلهية وطبيعة بشريةمنظور
  !!".السرى بالذات الذى سبق المسيح وأشار إلى أخذه وأكله واالتحاد به والثبوت فيه
وكأنه ! إن كانت الطبيعة اإللهية هى جسد المسيح؟ فأين إذن الالهوت وأين الناسوت؟

  !سوت؟يقول إن الالهوت هو نفسه النا
هذا معنى آخر ! وهل جسد المسيح السرى هو الذى نتناولـه فى سر االفخارستيا؟

  .لجسد المسيح السرى يقدمه المؤلف
وبجمع هذه الفكرة والفكرة السابقة، فكيف نولد نحن من هذا الجسد فى المعمودية 

يح يصنعه من جسد المس. الروح القدس هو الذى يصنع هيكل إنساننا الجديد"حسب قوله 
  !؟"السرى الذى يمأل السماء واألرض

     
هل هو جسد المسيح ! هذا الجسد السرى حسب شرح المؤلف! إنه أمر مربك بالشك

أم هو جسده فى سر ! أم هو الكنيسة جسد المسيح؟! المولود من العذراء بلحمه وعظامه؟
  !اإلفخارستيا؟

، ويجيب عليه )١٢٠ص (يطرح هذا السؤال ) الكنيسة الخالدة(على أنه فى كتاب 



  ١١٢

ولكن ما صلة جسد المسيح السرى فى الكنيسة، وجسده الذى فى السماء الجالس : "فيقول
  ..".عن يمين اهللا؟ هو جسد واحد بال تفريق فى السماء وعلى األرض

ن ال يتفق مع بعضه البعض ألن الجسد الجالس ع) السرى جسد المسيح(ويبقى تعريف 
العذراء المتحد بالالهوت، وليس هو الكنيسة بحال من   منيمين اهللا هو الجسد المولود

فالكنيسة هى جسد المسيح ليس بالمعنى الحرفى، وليست هى الجسد المولود من . األحوال
  .. العذراء

     

   هل فى العنصرة اتحدت طبيعة إلهية بطبيعة بشرية؟– ١٥

فيها ( وطبيعة بشرية، أما قولـه إنه فى يوم العنصرة حدث اتحاد بين طبيعة إلهية
  .فأمر ال يمكن أبداً قبوله الهوتياً) التالميذ يمثلون الكنيسة كلها

الوحيد الذى اتحدت فيه الطبيعة اإللهية بالطبيعة البشرية، هو السيد المسيح اإلله 
  ..محال. وليس الرسل أيضاً. المتجسد

  : وهنا أحب أن أقول إن هناك طريقتين لمهاجمة الهوت المسيح
  . إما التعليم األريوسى الذى ينزل بالمسيح إلى مستوى البشر–أ 

وهذا ما نرى لـه مثاالً .  وإما تأليه البشر، إذ يرفع البشر إلى مستوى المسيح–ب 
  !!اآلن، إذ يقال إنه فى يوم الخمسين، حدث للتالميذ اتحاد طبيعة إلهية بطبيعة بشرية

  !سيح؟ماذا يكون إذن الفرق بينهم وبين السيد الم
  ..ال فرق، وهذا ما يذكره مؤلف كتاب العنصرة

     

   هل كمل فى العلية ما بدئ به فى بيت لحم؟– ١٦

  :فهو يقول عن حلول الروح القدس يوم الخمسين
لم يحل الروح القدس بهيئة حمامة فى وسط مياه األردن ليعطى قوة العماد بالماء "

إذن فنحن أمام . استقرت على كل واحد منهموالروح، بل حّل بألسنة كأنها من نار، و
حسب الرمز، أو طبيعة إلهية متحدة بطبيعة بشرية حسب شرح " عليقة مشتعلة بالنار"

  !".الرمز، أو صورة النبوة بميالد المسيح كما تسلمنا من التقليد الشريف
  :ويرى أن ما حدث للرسل يمثل الكنيسة كلها فيقول 



  ١١٣

  ". ذروتها فى يوم الخمسينإن غاية التجسد اإللهى بلغت"
فهل بلغ هذا ذروته فى يوم . التجسد اإللهى هو طبيعة إلهية اتحدت بطبيعة بشرية

  أو للكنيسة كلها؟! الخمسين، حينما حدث نفس الشئ بالنسبة إلى الرسل حسب قوله؟
  ".لقد صار وكمل فى العلية، ما بدئ به فى بيت لحم" :نعم، إنه يقول 

لحم هو التجسد اإللهى الذى فيه اتحدت الطبيعة اإللهية بالطبيعة الذى بدئ به فى بيت 
! فهل هذا هو الذى صار وكمل فى العلية فى يوم الخمسين؟ .البشرية فى شخص المسيح
  !!الكل صاروا كالمسيح تماماً! مع الرسل ممثلين للكنيسة؟

     

  ! هل اكتسبت الكنيسة كل ما للمسيح؟– ١٧

  ):الهيئة التى حل بها الروح القدس يوم الخمسين(باشرة فى قبل ذلك م: إنه يقول
ويقول بعد ذلك تحت ". لقد اتحد المسيح بالكنيسة، فاكتسبت الكنيسة كل ما للمسيح"

إن فعل الروح القدس األساسى فى ): "الروح القدس هو صانع هياكلنا الجديدة(عنوان 
  ".بين لالتحاد الدائم بهإنساننا الجديد هو إعطاؤنا كل ما للمسيح لنصير مناس

  ..حينما تُقال فى التعبير الالهوتى) كل(ما أخطر كلمة 
  .الكنيسة لم تكتسب كل ما للمسيح، ألن للمسيح الهوتاً لم تكتسبه الكنيسة

وللمسيح صفات الهوتية كاألزلية، وعدم المحدودية، والقدرة على الخلق، والسلطان 
أنا "والمسيح له عالقة باآلب يقول فيها . ل هذاوالكنيسة لم تكتسب شيئاً من ك. المطلق

وهذا أيضاً لم ). ٩: ١٤يو" (من رآنى فقد رأى اآلب"ويقول ). ٣٠: ١٠يو" (واآلب واحد
  ..وكذلك كل مجد الالهوت الذى للمسيح. تكتسبه الكنيسة

يمكن أن نقول إن المسيح أعطانا مما له، من صفاته الناسوتية مما يمكننا الوصول 
إنها عبارة غير . فهى ما ال يمكن أن نصل إليه إطالقاً" كل ما للمسيح"ما عبارة أ. إليه

  !كذلك فى المعمودية، لم يعطنا الروح القدس كل ما للمسيح .مقبولة الهوتياً
     

وذلك فى . ويؤسفنا أن المؤلف يكرر نفس عباراته التى ذكرها فى كتاب العنصرة
  ):٤٥لهى ص التجسد اإل(صفحة واحدة من كتابه 

ويقول ". فيقول إن الذى حدث فى يوم الخمسين هو اتحاد طبيعة إلهية بطبيعة بشرية
وماذا تكون الطبيعة اإللهية إال جسد المسيح السرى بالذات الذى سبق المسيح فأشار إلى "



  ١١٤

  ..كما تحدث عن تقبل الروح القدس كأقنوم". أخذه وأكله واالتحاد به
لقد اتحد "وقال ". د اإللهى قد بلغت ذروتها فى يوم الخمسينإن غاية التجس"وقال أيضاً 
لقد صار وكمل فى العلية ما بدئ به .. فاكتسبت الكنيسة كل ما للمسيح: المسيح بالكنيسة

  .."وقال أيضاً الجسد اإللهى المعبر عنه بملء الالهوت جسدياً". فى بيت لحم
إنه إصرار على فكر يلزم .. ١٩٨٨ قد كرره بالحرف سنة ١٩٦٠نعم، ما كتبه سنة 

  .مواجهته
     

   هل الروح القدس يشكلنا بطبيعة ابن اهللا؟– ١٨

  :ولكن المؤلف يكمل مفهومه بعبارة أخرى مشابهة وهى
عه إال لذلك بعد أن يلدنا الروح القدس فى المعمودية، ويشكلنا بطبيعة ابن اهللا، ال يس"

  "أن يشهد ألرواحنا أننا أوالد اهللا
  ".يشكلنا بطبيعة ابن اهللا"وهنا نقف أمام عبارة 

الكلمة "هذه هى طبيعة . طبيعة ابن اهللا، هى الهوت كامل متحد بناسوت كامل
كل ما يمكن أن يقال إنه يقربنا من ! فكيف يشكلنا الروح القدس بهذه الطبيعة؟". المتجسد

نا مشابهين لكمال الناسوت فى ما تستطيع طبيعتنا البشرية أن تصل صورة ناسوته، يجعل
  ).٢٩: ٨رو" (مشابهين صورة ابنه"يجعلنا .. إليه بمعونة النعمة

ستظل طبيعتنا البشرية هى . أما أن يشكلنا بطبيعة ابن اهللا، فهذا غير ممكن الهوتياً
 كامل متحد بناسوت الهوت: وتظل طبيعة ابن اهللا هى هى. هى، لكن مع نقاوة وتجديد

  ...كامل مقدس
     

   بنوتنا هللا وبنوة المسيح هللا – ١٩

فهو ابن اهللا بمعنى، ونحن . حقاً إننا نصير أبناء اهللا، ولكن ليس بطبيعة ابن اهللا
) ٩: ٤يو١) (١٨، ١٦: ٣يو(" ابن اهللا الوحيد"لذلك فقد كُتب عنه إنه . أبناء اهللا بمعنى

  ).١٨: ١يو(
وقد قال يوحنا الرسول عن ). ٢٣: ٨رو) (٥: ٤غل(فهى لون من التبنى أما بنوتنا 
" أما الذين قبلوه، فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أوالد اهللا أى المؤمنون باسمه"السيد المسيح 



  ١١٥

  ).١: ٣يو١" (أنظروا أية محبة أعطانا اآلب حتى ندعى أوالد اهللا"وقال ) ١٢: ١يو(
 أو التبنى أو اإليمان، وليست مطلقاً ألننا تشكلنا إذن بنوتنا هللا هى نوع من المحبة

  !بطبيعة ابن اهللا
     

   ما معنى إننا صرنا مسيحاً؟– ٢٠

إننا لم نصر ": يستخدم المؤلف اقتباساً فى غير موضعه للقديس أوغسطينوس إذ يقول
  ".فقط مسيحيين، بل صرنا مسيحاً

فيما قال لشاول .  اعتبرنا كشخصهالقديس أوغسطينوس كان يتكلم عن أن السيد المسيح
فكأننا ". لماذا تضطهد أعضاء الكنيسة"ولم يقل ). ٩أع" (لماذا تضطهدنى؟"الطرسوسى 

كنت عطشاناً . كنت جوعاناً فأطعمتمونى"وكذلك فى العناية بالفقراء إذ قال . كشخصه
اغر، فبى بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتى هؤالء األص"وقال بعدها ). ٢٥مت.." (فسقيتمونى
  ).٤٠: ٢٥مت" (قد فعلتم

هذا ما قصده القديس أوغسطينوس، ولم يكن يتكلم عن معنى الهوتى، أو عن أنه قد 
  .صار لنا طبيعة المسيح، حاشا

وبهذه المناسبة نعود فنكرر أن استخدام أقوال اآلباء بغير مفهومها وفى غير مناسبتها، 
  ..أمر معثر وله خطورته

ما قاله اآلباء فى غير القصد الذى قصدوه، وتحويله إلى معنى فال يجوز إذن استخدام 
  ..!آخر

     

  ! هل الجسد اإللهى هو كل ملء الالهوت جسدياً؟– ٢١

  :يتابع المؤلف المعنى الذى يقصده من يوم الخمسين فيقول
، صرنا منذ يوم )٩: ٢كو" (بملء الالهوت جسدياً"فالجسد اإللهى المعبر عنه "

  ".لوئين فيهمم"الخمسين 
فإن كان الجسد هو ملء !! ومن المحال أن الجسد اإللهى يعبر عنه بأنه ملء الالهوت

وليس "... فتقول ) ٩، ٨: ٢كو(أما اآلية ! وأين الالهوت؟! الالهوت، إذن أين الناسوت؟
  ".حسب المسيح فإنه فيه يحل كل ملء الالهوت جسدياً



  ١١٦

وبين أن الجسد اإللهى "  الالهوت جسدياًيحل فيه كل ملء"وفرق كبير جداً بين تعبير 
  !!هو كل ملء الالهوت جسدياً

هذا الخلط بين الالهوت والناسوت، كما لو أن طبيعة كل منهما قد فقدت أو ذابت فى 
وماذا تكون الطبيعة اإللهية إال جسد "الطبيعة األخرى، يذكرنا أيضاً بقوله فى نفس المجال 

  ..".المسيح السرى بالذات
  !الطبيعة اإللهية هى جسد المسيح السرى: ول فهو يق

  !الجسد اإللهى هو ملء الالهوت جسدياً: كما يقول
  !فهل الطبيعة اإللهية هى الطبيعة الناسوتية فى تعبيره؟

  .عجباً فى كل هذه الشروحات، التى هى ضد تعليم الكنيسة الالهوتى نرى إننا



  ١١٧

    



  ١١٨

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



  ١١٩

  
  
  
  
  
  

  
  

  ؟)بنا، وفينا، ومعه (ما حدود
  !هل متنا مع المسيح على الصليب، وقمنا معه؟

  !هل حقاً إننا متنا معه الموت األبدى؟
  !وهل نزلنا إلى الهاوية؟ ووفينا العقوبة؟

  !هل نحن أعظم من منتصرين، ال سلطان للخطية علينا؟
  !وهل صعدنا إلى السموات، عن يمين العظمة ؟

  ؟"  اآلبجلس عن يمين"ما معنى عبارة 
  !هل صرنا بال خطية؟ وتبرأنا؟



  ١٢٠

  
  
  

  :مقدمة
لقد هاجم المؤلف الناموس واألعمال هجوماً شديداً فى كتابه عن بولس الرسول، 

ولكنى لم أجد فى أى كتبه هجوماً على الناموس، مثلما فى . وشرحه للرسالة إلى روميه
  :شرحه الرسالة إلى غالطية

 وألغيت الخطية، وألغيت العقوبات، وألغى حيث ذكر كيف أنه قد ألغى الناموس،
وتحدث عن الخالص المجانى، والبر المجانى، . الموت، وألغيت الوصايا، وألغيت اللعنة

  ..والمغفرة المجانية، والقداسة المجانية، والخليقة الجديدة المجانية، والحياة األبدية المجانية
ناموس بال خطية، فليست له أية وقال إننا نقف أمام ال. وتكلم ضد األعمال وهاجمها

وأن اهللا قد غفر لنا جميع الخطايا السابقة، والخطايا اآلتية التى نعملها فى . قضية ضدنا
  ..المستقبل

وحتى هذا اإليمان هو هبة من اهللا، . وقال إن اهللا ال يطلب من اإلنسان إال إيمانه فقط
  ...والنعمة تلغى األعمال

  ..ل فى النقاط اآلتية، ونناقشهوسوف نوضح هذا الفكر بالتفصي
       



  ١٢١

  
  
  
  
  
  

  :لكن قبل أن نذكر مهاجمته للناموس، نود أوالً أن نشرح
  ):الناموس( ماذا يعنى الكتاب المقدس بكلمة – ١

وتشمل ضمناً كل أوامر اهللا ووصاياه .  تعنى قانون أو شريعةnomosكلمة ناموس 
 التى يطلق عليها لقب الناموس أو وما ورد بهذا الخصوص فى أسفار موسى الخمسة

  .وكذلك ما ورد من أوامر إلهية فى كتب األنبياء، وفى العهد الجديد أيضاً.. الشريعة
ومن هذه الرموز الذبائح . بعض من أوامر الناموس كان رمزاً حّل محله المرموز إليه

 فصحنا أيضاً ألن"الحيوانية التى حلت محلها ذبيحة المسيح، ومنها الفصح الذى قيل عنه 
  ).٧: ٥كو١" (المسيح قد ذبح ألجلنا

وكاألمور الخاصة بالنجاسات ) ٢٣ال(هناك أيضاً أعمال الناموس، كاألعياد القديمة 
ال يحكم أحد عليكم فى أكل أو "وعنها قال القديس بولس . كلها كانت رموزاً. والتطهير

وأما الجسد . عتيدةالتى هى ظل األمور ال. شرب، أو من جهة عيد أو هالل أو سبت
  ).١٧، ١٦: ٢كو" (فللمسيح

ناموس الرب كامل "أما باقى الناموس، فهو وصايا إلهية تغنى بها داود النبى، فقال 
وصايا الرب مستقيمة تفرح . شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيماً. يرد النفس

ير، وأحلى من أحكام الرب حق، عادلة كلها، أشهى من الذهب واألبريز الكث.. القلب
  ).١٠ -٧: ١٩مز" (العسل وقطر الشهاد

" فى ناموس الرب مسرته، وفى ناموسه يلهج نهاراً وليالً"وقال إن الرجل البار 
كما نرتل فى صالة . ونحن نرتل هذه الكلمات فى صالة باكر فى كل يوم). ٢: ١مز(

شهادات الرب عن ) ١١٩(نصف الليل، ما ذكره داود النبى أيضاً فى المزمور الكبير 
بكل " "شريعتك هى لذتى" "سراج لرجلى كالمك ونور لسبيلى"كقوله .. وأحكامه وشريعته



  ١٢٢

  ".سبع مرات فى النهار سبحتك على أحكام عدلك" "قلبى احفظ وصاياك
       

  :بعد كل هذا نضع أمامنا هذا السؤال الخطير
   قد ألغى اهللا الوصايا وكل أحكام الناموس؟– ٢

. ال تظنوا أنى جئت ألنقض الناموس أو األنبياء: "رب فى العظة على الجبليقول لنا ال
فإنى الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء واألرض، ال يزول . ما جئت ألنقض بل ألكمل

  ).١٨، ١٧: ٥مت.." (حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل
وهكذا بمجئ اإليمان، ): "٢٤٠فى ص (أما مؤلف شرح الرسالة إلى غالطية فيقول 

فتح المسيح سجن الخطايا، وأبطل الخطية بذبيحة نفسه، وأوقف الناموس عن سلطانه الذى 
) ٢١٧فى ص (ويقول ..". كان يأمر بالموت، وألغى قانون العقوبات، وشطب الموت

فقوة الخطية التى جعلت لها رعبة وشأناً . معروف أن كل من يعمل الخطية يموت"
لماذا ألغى اهللا عقوبة الموت، . هى عقوبة الموت باعتباره عقوبة الخطية الحتمىووجوداً 

وبالتالى يكون الناموس قد فقد . وبالتالى ألغيت كل أحكام الناموس. ألغيت الخطية حتماً
  "ضرورته، وبالتالى فقد وجوده، دون أن تمس هيبة كلمة اهللا
أن تمس هيبة كلمة اهللا، بينما فكيف يفقد الناموس ضرورته ووجوده وأحكامه، دون 

  !أليس فى هذا تناقض؟! الناموس هو كلمة اهللا؟
صار منذ اآلن ال ناموس بالمرة، "من تفسيره لروميه ) ٢١٠فى ص (ويقول المؤلف 
  ".بل فكاك وقطع ربط

       
  :بعد كل هذا يمكننا أن نسأل 

   هل ألغيت الخطية؟ وهل ألغيت عقوبة الموت؟– ٣

. إنى أصادق الناموس إنه حسن"فالقديس بولس الرسول نفسه يقول . لغَالخطية لم ت
فإن كنت ما لست ) "١٧، ١٦: ٧رو" (فاآلن لست بعد أفعل ذلك، بل الخطية الساكنة فى

فإننا نعلم أن ). "٢٠: ٧رو" (أريده إياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا، بل الخطية الساكنة فى
ألغيت "فكيف يقال ). ١٤: ٧رو" (بيع تحت الخطيةالناموس روحى، وأما أنا فجسدى م

  !؟"الخطية
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إن قلنا إنه ليس لنا خطية، نضل أنفسنا وليس "والقديس يوحنا يقول فى رسالته األولى 
إن المسيح يسوع جاء إلى "والقديس بولس الرسول يقول أيضاً ). ٨: ١يو١" (الحق فينا

  ).١٥: ١تى١" (العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا
فكيف يقول المؤلف إن اهللا ألغى الخطية . والموت أيضاً موجود. الخطية إذن موجودة

  تماماً وألغى عقوبة الموت؟
" النفس التى تخطئ هى تموت"عقوبة الموت موجودة، كما ورد فى سفر حزقيال النبى 

لموت وا. فاهللا لم يلغ عقوبة الموت، لكنه تحمله نيابة عنا على الصليب). ٢٠، ٤: ١٨حز(
ولكن ذكر فى . وليس هذا تعليم العهد القديم فقط. األبدى ال يزال موجوداً كعقوبة للخطاة

  ).٢٣: ٦رو" (إن أجرة الخطية هى موت"العهد الجديد 
  :يقول) شرح الرسالة إلى غالطية(ومع ذلك فإن مؤلف 

سيح فأصبح شعار العهد الجديد هو مغفرة الخطايا، وإعطاء الحياة األبدية بدم الم"
  ".مجاناً، عوض الشعار القديم بتميم كل الوصايا وكل من يخطئ يموت

وهل ! فهل انتهى إذن هذا الشعار القديم، وأصبحنا غير مطالبين بتميم كل الوصايا؟
  ).٢٣: ٦رو! (الموت لم يعد عقوبة الخطية؟

  !وهل ألغى قانون العقوبات كما يقول؟
وإشارة . قوبة تمنع دخول ملكوت اهللاعن ع) ١٠، ٩: ٦كو١(أمامنا قائمة طويلة فى 

من يذخر لنفسه غضباً فى يوم الغضب واستعالن "عن عقوبة ) ٦ -٣: ٢رو(أخرى فى 
  "..دينونة اهللا العادلة الذى سيجازى كل واحد حسب أعماله

فهل بعد ذلك يقال بكل جرأة أن اهللا ألغى قانون العقوبات، وشطب الموت، وألغى 
  ).٢٤٠ص (الموت، وأوقف الناموس 

       
  !وهل إعطاء الحياة األبدية مجاناً، معناه اإلعفاء من التوبة واألعمال الصالحة؟

فى كل كالم المؤلف عن الخالص المجانى والبر المجانى، لم يذكر شيئاً عن ضرورة 
  ).٥، ٣: ١٣لو" (إن لم تتوبوا، فجميعكم كذلك تهلكون"وهوذا السيد المسيح يقول . التوبة

، هل هذا "متبررين مجاناً بالنعمة"اؤنا الفداء مجاناً بدم المسيح، حسب عبارة فهل أعط
  !يعنى إغفال التوبة، والوصايا والناموس واألعمال الصالحة؟

فلكى ينهى اهللا على الناموس وعلى " ٢١٦يقول المؤلف فى شرح غالطية ص 
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تها التى هى قوة ، بل وألغى طبيعة الخطية وقوالوصايا نهائياً، ألغى الخطايا كلها
  ".وفقدت الوصايا قوتها أى عملها نهائياً، وبالتالى وجودها. ففقد الناموس. الناموس

 كما يقول –إذ أنهى اهللا على الوصايا ! وهل يعيش المسيحيون حالياً بدون وصايا؟
  !! وفقدت الوصايا قوتها ووجودها–المؤلف 

وهل ألغيت كل الوصايا فى ! مسيح؟وبالتالى هل ألغيت العظة على الجبل وكل تعاليم ال
من : هوذا السيد المسيح يقول. وفى كل تعليم الرسل القديسين) ١٣كو١(، وفى )١٢رو(

.. من يسمع كالمى وال يعمل به يشبه بيتاً بنى على الرمل"ويقول . يحبنى يحفظ وصاياى
وصايا فكيف يقال إذن أن اهللا أنهى ال). ٢٧، ٢٦: ٧مت" (فسقط وكان سقوطاً عظيماً

  !وألغاها؟
       

  : هل الناموس دفع القديس بولس إلرتكاب الجرائم بجنون– ٤

الناموس دفعه إلى "إن ) ٣٧٢ص(هكذا يقول المؤلف فى كتابه عن القديس بولس 
دفعه لقتل المؤمنين وتعذيبهم واضطهاد "إنه ) ٣٧٧ص(ويقول فى ". ارتكاب أبشع الجرائم

  ".الكنيسة بجنون
ال تليقان مطلقاً فى حديثنا عن قديس " جنون"وعبارة " أبشع الجرائم"رة والشك أن عبا

  .عظيم كبولس الرسول
ولكنى رحمت ألنى فعلت ذلك بجهل فى عدم "حقاً إنه اضطهد الكنيسة، وفى ذلك يقول 

  ).١٣: ١تى١" (إيمان
هو الذى دفع شاول الطرسوسى إلى اضطهاد الكنيسة، حتى يهاجم  الناموس ليس إذن

  .اموس، إنما دفعه الجهل وعدم اإليمانالن
 بأن يسوع الناصرى – وقتذاك –أى الجهل بقضية الفداء والخالص، وعدم اإليمان 

  .هو المسيا الذى يحمل خطايا العالم ويخلصه
       

  ! هل اهللا ال يطلب من اإلنسان إال إيمانه؟– ٥

عمة وعن اإليمان، مع فى شرح لمؤلف الرسالة إلى غالطية كالم كثير جداً عن الن
حسب قوله ..! ‘‘كله باإليمان’’ ‘‘كله بالنعمة’’تقليل شديد من شأن األعمال، وكأنه يقول 
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وحينئذ يكون فى مجال قوة .. المسيح ال يطلب من اإلنسان إال إيمانه’’) ٣١٦فى ص (
  .‘‘وال يعود له عمل إال استيعاب عمل المسيح والفرح به. المسيح الذى يتمم له كل شئ

على أنه لكى يكون فهمنا لتعليم الكتاب شامالً، ينبغى أن نضع إلى جوار اإليمان قول 
هكذا اإليمان أيضاً بدون  روح ميت، ألنه كما أن الجسد بدون’’القديس يعقوب الرسول 

هكذا اإليمان أيضاً إن لم يكن له أعمال، ميت فى ’’) ٢٦: ٢يع( ‘‘أعمال ميت
ما المنفعة يا إخوتى إن قال أحد إن لـه إيماناً، ولكن ’’اً ويقول أيض). ١٧: ٢يع (‘‘ذاته

  ).١٤: ٢يع (‘‘!هل يقدر اإليمان أن يخلصه؟. ليس له أعمال
  !!ولكن المؤلف يلغى األعمال فى حديثه عن النعمة
      

  ! هل النعمة تلغى األعمال، واألعمال تلغى النعمة؟- ٦

  :ة إلى غالطيةمن شرحه للرسال) ٩٠فى ص (إن المؤلف يقول 
إن القديس بولس فى رسالته إلى غالطية يضع األساس الراسخ لعمل النعمة، ولعمل ’’

فالنعمة تلغى األعمال، . حيث تلغى الواحدة منها األخرى. األعمال والتفريق بينهما
وهذا الخطر الكبير ليس على إيمان أهل . وبالتالى الرجعة إلى األعمال تلغى النعمة

ل على إيماننا بنعمة المسيح التى ال تقبل االستزادة بأى عمل كان، حتى غالطية فقط، ب
  :وقد بلورها القديس بولس فى رسالته إلى روميه هكذا! وال إلى تقطيع الجسد

  ).٢٤: ٣رو (‘‘متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذى بيسوع المسيح’’+ 
  ).٨: ٢أف (‘‘ عطية اهللاهو. وذلك ليس منكم. ألنكم بالنعمة مخلّصون، باإليمان’’+ 

قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين ’’لذلك فإن قول القديس بولس فى رسالته إلى غالطية 
يعتبر أساس إنجيل القديس بولس ) ٤: ٥غل (‘‘سقطتم عن النعمة. تتبررون بالناموس

  ".الذى بشر به بين اليهود واألمم سواء بسواء، وبالتالى أساس كل الرسائل
      

   ما هو الشرح السليم لتعليم القديس بولس؟– ٧

ألنكم بالنعمة ’’ وقوله ‘‘متبررين مجاناً بنعمته’’إن القديس بولس فى قولـه 
متبررين مجاناً ’’ولذلك قال .  يقصد الفداء، الذى ال يحل العمل البشرى محله‘‘مخلّصون

  .‘‘بنعمته، بالفداء الذى بيسوع المسيح
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 يقصد باإليمان بالفداء بعمل المسيح ‘‘..لّصون، باإليمانألنكم بالنعمة مخ’’وقولـه 
  .وهذا الفداء ليس منكم، بل هو عطية اهللا. على الصليب

ولكن مجرد اإليمان بالفداء، البد أن تتبعه أعمال أخرى كالتوبة والمعمودية واألعمال 
  .الصالحة والسلوك بالروح

سوا فى قلوبهم وآمنوا، لم يكتفوا فاليهود عندما عملت فيهم النعمة يوم الخمسين، ونخ
 فأجابهم القديس ‘‘ماذا نصنع أيها الرجال األخوة؟’’باإليمان والنعمة، وإنما قالوا للرسل 

توبوا، وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، ’’بطرس الرسول 
ح ال يريد من اإلنسان المسي’’ولم يقل لهم ). ٣٨، ٣٧: ٢أع (‘‘فتقبلوا عطية الروح القدس

  ).٣١٦فى ص ( كما يقول المؤلف ‘‘إال إيمانه
من آمن واعتمد، ’’بل إن السيد المسيح نفسه يقول فى آخر إنجيل مرقس 

  .‘‘إن لم تتوبوا، فجميعكم كذلك تهلكون’’كما يقول عن التوبة ). ١٦: ١٦مر (‘‘خلص
  .أخرىالتى يجب أن تتبعها خطوات  األولى، الخطوة هو اإليمان إن

  .ولكن المؤلف يتحدث حتى عن خالص الفاجر والمستبيح
      

   هل يمكن أن يتبرر الفاجر أمام اهللا ؟– ٨

  :من شرح نفس الرسالة) ٨٩فى ص (يقول المؤلف 
ولكن دعوة اهللا بنعمة المسيح تعنى مباشرة وبقوة إلى فعل خالصى يتم أو قد تم ’’

فعل الفدائى فى الفاجر وغير المستحق لكى يسرى هذا ال. بموت المسيح الفدائى
! الفاجر فى عين اهللا ويتصالح ويقبل التبنى فيتبرر .والمستبيح، باإليمان ليبرره ببر اهللا

فإن كان اهللا قد دعاهم بنعمة المسيح فقد دخلوا فى بر اهللا الكامل حيث ال يمكن أن يزاد بر 
  ".هللاهللا باألعمال، وإال فاالتكال على األعمال يلغى بر ا

  .وواضح أن اهللا ال يبرر الفاجر إال إذا تاب
إن كان البار بالجهد يخلص، فالفاجر "وكما قال معلمنا القديس بطرس الرسول 

والقديس بولس الرسول نفسه يقول فى رسالته ). ١٨: ٤بط١!" (والخاطئ أين يظهران؟
) ١٨: ١رو" (مألن غضب اهللا معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمه"إلى روميه 

ويقول فى رسالته األولى إلى أهل كورنثوس إن أمثال هؤالء ال يرثون ملكوت اهللا 
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  ).١٠، ٩: ٦كو١(
 فى كل ذلك الموضوع، ال يأتى بأى ذكر للتوبة – لألسف الشديد –ولكن المؤلف 

) غير المستحق(وعبارة . كشرط لقبول الفاجر، بل يزيد بتبرير المستبيح وغير المستحق
  !ألنه بدون التوبة يكون كل خاطئ غير مستحق للتبرير، فكم باألكثر المستبيح. خطيرة

      
  فى كتابات المؤلف؟) مجاناً( ما حدود كلمة – ٩

وذلك ) ٢٤: ٣رو(‘‘ متبررين مجاناً بنعمته’’فى عبارة ) مجاناً(إنه يركز على كلمة 
بالنعمة مخلصون، ألنكم ’’) ٩، ٨: ٢أف(ويضيف إليها ما ورد فى . )٣٠فى ص (

عمله مخلوقين ألننا نحن ’’ومع أن بعدها . ‘‘ليس من أعمال كى ال يفتخر أحد.. باإليمان
إال ). ١٠: ٢أف(‘‘ فى المسيح يسوع ألعمال صالحة قد سبق اهللا فأعدها لكى نسلك فيها

  :ويقول) مجاناً(أن المؤلف يركز على كلمة 
ترد كل يائس من خالصه ليقوم ويكرز قادرة فى حد ذاتها أن ) مجاناً(حيث كلمة ’’

  .‘‘..بالخالص المجانى
ك بالنعمة سنعمة المسيح وهبت لك الحياة األبدية مجاناً، فام’’) ٢٦فى ص (ويقول 

النعمة تسجلت . إنها قادرة بحد ذاتها أن تورثك الحياة األبدية. وتمسك بها، وراهن عليها
نك تحتاج لشئ أو ألحد ليحدرها لك من فال تظن أ. فى السماء لحسابك يوم آمنت بالمسيح

اقبل : هكذا تعلن رسالة غالطية عن صراخ النعمة فى وجه اإلنسان المسيحى.. السماء
  ‘‘الحرية التى حررك بها المسيح لتحيا هللا

      
  ):مجاناً(نبحث اآلن المقصود بكلمة 

  :ولكن بشروط). مجاناً(المسيح قدم الفداء بدمه 
لكى ال يهلك كل من يؤمن به، بل تكون ’’كما يقول اإلنجيل . يمانالشرط األول هو اإل

والذى . ه حياة أبديةـالذى يؤمن باالبن ل’’ويقول أيضاً ). ١٦: ٣يو(‘‘ ه الحياة األبديةـل
  ).٢٦: ٣يو(‘‘ ال يؤمن باالبن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب اهللا

ومن . لك الحياة األبدية مجاناًإن نعمة المسيح وهبت ) ٢٦ص (فما معنى قول المؤلف 
  ):٥٥ص (جهة اإليمان يقول فى 
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هكذا ال يوجد عمل فى الوجود يمكن أن يؤهلنا لعطية اإليمان، أو يجعلنا مستحقين ’’
  .‘‘فاإليمان عطية، والنعمة هى استحقاق لكل من يؤمن. لنعمة المسيح

كان ال يوجد عمل فإن كان اإليمان عطية، فما ميزة المؤمن على غير المؤمن، إن 
  فى الوجود يؤهله لعطية اإليمان؟

والشرطان الثانى والثالث هما التوبة والمعمودية، كما قال القديس بطرس الرسول  
.." توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا"يوم الخمسين 

 ).٣٨: ٢أع(

حسب قول القديس بولس . حوالشرط الرابع هو األعمال الصالحة والسلوك بالرو 
ال شئ من الدينونة اآلن على الذين هم فى المسيح يسوع السالكين ليس حسب "الرسول 

إن اإليمان بدون "وحسب قول يعقوب الرسول ). ١: ٨رو"    (الجسد بل حسب الروح
 ).٢٠، ١٧: ٢يع" (أعمال ميت

  ..والشك أن هذه الشروط األربعة كلها أعمال
  :فى شرحه لرسالة غالطية) ٤٧فى ص (ولكن المؤلف يقول 

سواء بأعمال الناموس أو غيرها؟ فهل يحتاج إنجيل المسيح إلى تكميل من أى نوع، "
بكل الصدق واليقين فإن عمل المسيح هو إلهى فائق ال يزاد عليه، وال يحتاج إلى تكميل 

مال وإال يحسب بأن عمل ابن اهللا ناقص يحتاج إلى التكميل بأع. من أى نوعبشرى 
وهذا يعتبر . سواء بأمر الناموس القديم، أو بوازع الضمير الناقص المتشككاإلنسان، 

  !!".أنه خروج عن اإلنجيل الحقيقى أو حق اإلنجيل أو يعتبر كأنه إنجيل آخر
نحو أعمال الناموس أو فإذا ارتد اإلنسان المفدى والقابل للخالص عن إنجيل خالصه "

كأنها ضرورة لتكميل خالصه، فإنه يكون قد خرج عن جسد أعمال الفكر أو الضمير أو ال
حدود حق اإلنجيل، وبالتالى قد سقط من نعمة اإليمان بالمسيح كما يقول القديس بولس فى 

  ".نفس الرسالة
كأنها ضرورية للخالص، أعمال الناموس أو أى أعمال أخرى فإن تحول نحو ’’

لى من اإليمان بالمسيح وبأعمال المسيح يعتبرها بولس الرسول سقوطاً من النعمة، وبالتا
  ).٤: ٥غل (‘‘الفدائية
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ال يوجد على الذين آمنوا بالمسيح وبأعماله الفدائية من آالم وموت، أن يعملوا أى ’’
عمل كبير أو صغير ليضيفوا على إيمانهم بالمسيح وبأعماله استحقاقاً لغفران خطايا أو 

  .‘‘..لخالص
      

  .عمل الفداء، واستحقاق الفداء هناك فرق بين – ١٠
  . هذا أمر ال مزايدة فيه. عمل الفداء قام به السيد المسيح وحده

هوذا القديس بولس الرسول ! ولكن هل كل الناس انتفعوا بهذا الفداء العظيم؟
  ).٣: ٢عب (‘‘!كيف ننجو نحن إن أهملنا خالصاً هذا مقداره؟’’: يقول

آمنوا بالفداء  وماذا عن الذين! طية ولم يتوبوا؟ماذا عن الذين آمنوا وسلكوا فى الخ
). ٢٩: ١١كو١! (وتناولوا جسد الرب ودمه بغير استحقاق، فتناولوا بذلك دينونة ألنفسهم؟

ألن كثيرين ’’وماذا عن الذين آمنوا، وكان يذكرهم القديس بولس فى رسائله، ثم عاد يقول 
اكياً، وهم أعداء صليب المسيح، الذين ممن كنت أذكرهم لكم مراراً، واآلن أذكرهم أيضاً ب

نهايتهم الهالك، الذين إلههم بطنهم، ومجدهم فى خزيهم، الذين يفتكرون فى 
  ).١٩، ١٨: ٣فى (‘‘األرضيات

وماذا عن الذين آمنوا، وصاروا من رعاة الكنيسة وقادتها، وأخطأوا فى العقيدة، 
  !.هل استحق أولئك دم الفادى؟! وحرمتهم المجامع المقدسة؟

كيف بعد كل ذلك ال نتكلم عن أهمية األعمال، بينما اهللا سوف يأتى فى مجده، ليجازى 
  ).١٠: ٥كو٢(خيراً كان أم شراً ) ٢٧: ١٦مت(كل واحد حسب عمله 

 إنه لم يهاجم أعمال الناموس فقط كالختان ٤٧ونالحظ فيما ذكره المؤلف ص 
مل صغيراً كان أو كبيراً، ، إنما كل ع)١٧، ١٦: ٢كو(والسبت والفرائض اليهودية 

وقال إنها إنجيل آخر، أو خروج عن حق !! سواء من أعمال الفكر أو الضمير أو الجسد
  .وكأنها تكميل لعمل المسيح الفدائى وليس استحقاقاً. اإلنجيل

 ما قيل عن يوم الدينونة الرهيب إن الرب سيطرد – إلى جوار اإليمان –ليتنا نتذكر 
وا الجائع، ولم يسقوا العطشان، ولم يزوروا المريض، مع أنهم قالوا أولئك الذين لم يطعم

  ).٤٦: ٢٥مت(ولكنهم ذهبوا إلى عذاب أبدى ). ٣٧: ٢٥مت" (يارب"له 
وليتنا نذكر العذارى الجاهالت الالئى أغلق أمامهن باب الرب فلم يدخلن مع إنهن كن 

). ١١: ٢٥مت" (ح لناياربنا ياربنا، افت"مؤمنات، وكن ينتظرن العريس، وقلن له 
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  ومشكلتهن أنهن لم يأخذن معهن زيتاً
فمع أن األعمال هى . أما االتهام بأن األعمال هى تكميل لعمل المسيح فى الخالص

  :فإننا نضع إلى جوارها قول الرسول بولس نفسه.. لمجرد االستحقاق
  ).١٢: ٢فى" (تمموا خالصكم بخوف ورعدة"

صليب، نحتاج أن نتممه فى حياتنا العملية حسب إن الخالص الذى قدمه الرب على ال
  !تعليم هذا الرسول الذى نادى بالخالص المجانى

، كما ذكر المؤلف فى بعض كتاباته األخرى، !ليس بالشركة فى آالم المسيح الفادية
إنما بمداومة التوبة، والحرص، واالجتهاد، ومقاومة الخطية وعدو الخير، واالستمرار فى 

  .وكلها أعمال. .السهر الروحى
      

   كيف نتمم خالصنا حسب تعليم الكتاب؟– ١١
إن لم تتوبوا، فجميعكم كذلك "نتممه بأعمال التوبة، حسب تحذير الرب فى قوله مرتين 

وحسب قول سفر األعمال إن اهللا أعطى األمم التوبة للحياة ). ٥، ٣: ١٣لو" (تهلكون
  ).١٨: ١١أع(

كما يقول القديس بطرس .  روحى ومقاومة للشيطانوالتوبة تحتاج إلى جهاد وسهر
. فاصحوا واسهروا، ألن إبليس خصمكم كأسد يزأر، يجول ملتمساً من يبتلعه هو"الرسول 

فقاوموه راسخين فى اإليمان، عالمين أن نفس هذه اآلالم تجرى على أخوتكم الذين فى 
  ).٩، ٨: ٥بط١" (العالم

لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين "انيين قائالً ومثلما وبخ القديس بولس الرسول العبر
  ).٤: ١٢عب" (ضد الخطية

" طوبى ألولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين"وعن السهر قال الرب 
كونوا مستعدين، ألنكم ال تعرفون " "لتكن أحقاؤكم ممنطقة، وسرجكم موقدة) "٣٧: ١٢لو(

  ).٤٠، ٣٥: ١٢لو" (فى أية ساعة يأتى ابن اإلنسان
  :من شرحه للرسالة إلى غالطية) ١٧٩ص (ومع كل ذلك فإن المؤلف يقول فى 

يتحتم على اإلنسان أن يخلع ما ترسب فى ذهنه هذه السنين بل هذه األجيال من حاجته "
أفال يحسب اإلنسان المسيحى، الذى آمن : "ويقول أيضاً". الملحة إلسترضاء اهللا باألعمال
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 والغفران المجانى، ودخل مع اهللا فى مصالحة وشركة حياة أبدية، أال بالمسيح، ونال البر
يجدف على الصليب والغفران المسيحى المجانى، بل ويستهزئ باإليمان يحسب أنه 

التى يعملها مثل الصوم أو الصدقة، والسهر وقرع المسيحى، إن هو ظن أن باألعمال 
تبرر أمام اهللا أو يتزكى بها لدى اهللا الصدر، والسجود والتواضع، والتذلل حتى التراب، ي

واإليمان . ألن اإلنسان ال يتبرر بأعماله قط، بل يتبرر باإليمان بالمسيح! ويتقرب؟
اآلب نفسه يحبكم ألنكم قد أحببتمونى وآمنتم أنى من عند اهللا "بالمسيح يتزكى فقط أمام اهللا 

  ).٢٧: ١٦يو" (خرجت
ماذا إذن عن الجهاد الرهبانى، !! لفعجيب أن كل هذا الجهاد رخيص أمام المؤ

وماذا عن ! والمطانيات، وسهر الليالى، وما نقرأه فى قصص آباء البرية وجهادهم؟
وماذا عن نسك وجهاد أهل نينوى الذى أرضوا ! صومنا ومطانياتنا فى هذا الصوم الكبير؟

  !!به اهللا، فرفع غضبه عنهم
عن أعمال الناموس والفرائض اليهودية، الحظوا أنه فى الفقرات السابقة لم يكن يتكلم 

  ...إنما حتى عن عبادتنا الحالية
      

   هل ينطبق هذا الكالم على تعليم بولس الرسول وحياته؟– ١٢

عجيب أن يقول المؤلف تلك العبارة فى شرحه رسالة للقديس بولس الرسول الذى قال 
" ر أنا نفسى مرفوضاًأقمع جسدى وأستعبده، حتى بعدما كرزت لآلخرين، ال أصي"
ألم تنل ! كيف أيها القديس العظيم المتواضع تقمع جسدك وتستعبده؟). ٢٧: ٩كو١(

ما معنى عبارة حتى ال أصير أنا ! الخالص المجانى والبر المجانى بإيمانك بالمسيح؟
  .نفسى مرفوضاً

جاهدت الجهاد الحسن، ’’وعن الجهاد يقول القديس بولس الرسول فى آخر أيامه 
وأخيراً قد وضع لى إكليل البر الذى يهبه لى فى ذلك اليوم . ملت السعى، حفظت اإليمانأك

لم يقل نلت بر اهللا وبر المسيح يوم آمنت، إنما ). ٨، ٧: ٤تى٢ (‘‘..الرب الديان العادل
  .قيل إن إكليل البر يوهب له فى ذلك اليوم، فى اليوم األخير

أنا " "الذى ألجله أدركنى المسيحلعلى أدرك أسعى "أما من خالل حياته وجهاده فيقول 
ولكنى أفعل شيئاً واحداً، إذ أنا أنسى ما هو وراء، . لست أحسب نفسى أنى قد أدركت
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  ).١٤ -١٢: ٣فى" (أسعى نحو الغرض. وأمتد إلى ما هو قدام
اقتبس كلماته هذه، ألذكّر بها الذين يقولون إنهم صعدوا إلى السماويات مع المسيح 

  "!!ن يمين العظمة فى األعالىوجلسوا ع
  !!وأذكّر بها أيضاً الذين ينادون بتأليه اإلنسان

فليفتكر هذا جميع الكاملين ’’فالقديس بولس بعد كلماته التى ذكرناها، يقول 
أركضوا لكى ’’وليس فقط يدعو المؤمنين إلى السعى، بل يقول ). ١٥: ٣فى (‘‘منا

  ).٢٥، ٢٤: ٩كو١ (‘‘ل شئوكل من يجاهد يضبط نفسه فى ك’’ ‘‘تنالوا
عفواً أيها القديس العظيم، ما لزوم أن نركض وأن نجاهد، وأن نضبط  :لـه نقول هل
ومن له ! ألم ننل البر المجانى كعطية من اهللا حسب شرح رسالتك إلى غالطية؟! أنفسنا؟

  .أذنان للسمع فليسمع
     

  :هنا ويواجهنا سؤال عن أبينا إبراهيم
  !مان أبينا إبراهيم بدون أعمال؟ هل كان إي– ١٣

، هذا إذا لم نتكلم بالتفصيل عن )٣ -١: ١٢تك(ربما تكون الدعوة قد أتته مجاناً 
استعداده القلبى السابق، الذى جعله يترك أهله وعشيرته وبيت أبيه وبمجرد أن دعى أطاع 

  ).٨: ١١عب(فخرج وهو ال يعلم إلى أين يذهب 
وهكذا كان إيمان إبراهيم باهللا بدون أعمال أياً ’’ )٢٢٣فى ص (ولكن المؤلف يقول 

لذلك بدأ اهللا العهد مع إبراهيم بدون سابق وصايا أو شروط، وكأنها مع البشرية ’’ ‘‘كانت
  :ويستنتج المؤلف من هذا فيقول. ‘‘كلها فيه مجاناً

وهنا تكمن الخطية أن يثق اإلنسان بنشاطه، وعمل يديه فى تكميل وصايا جسدية فوق "
ويستطرد " هبة اهللا الممنوحة باإليمان مجاناً بدون عمل أو نشاط جسدى من جهة اإلنسان

  ):٢٢٤، ص٢٢٣فى ص (المؤلف فيقول 
  "!وكرر اهللا العهد مع إبراهيم مجاناً، دون أى عمل مسبق"

إن الكتاب يحدثنا كيف أن أبانا إبراهيم منذ بدء دعوته، لم يفارقه المذبح ! كيف هذا؟
، دليالً لعبادته، ولم تفارقه الخيمة كدليل لحياة الغربة )١٢تك( ينتقل إليه فى كل موضع

ولم يفارقه النسك الذى به ترك للوط أكثر األراضى عشباً وغنى، وأخذ هو . التى عاشها
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كذلك لم تفارقه إطالقاً حياة الطاعة التى أخذ بها ابنه وحيده ). ١٣تك(ما فضل عن لوط 
  .)٢٢تك(ليقدمه محرقة هللا 

أما الدعوة التى ! هل ننكر كل هذه الفضائل، ونجرد إبراهيم أبا اآلباء من كل أعماله؟
: أتته مجاناً، فنضع أمامها قول القديس بولس الرسول عن الرب والمدعوين حسب قصده

: ٨رو" (والذين سبق فعينهم، فهؤالء دعاهم أيضاً.. ألن الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم"
٣٠، ٢٩.(  

فال داعى إذن ألن يقول عن .. كان يعرف قلب إبراهيم قبل أن يختاره ويدعوهإن اهللا 
هذا هو العهد المجانى القائم على اإليمان باهللا دون أعمال أو "العهد بين اهللا وإبراهيم 

  ).٢٢٤ص" (وصايا
      

  :من شرحه الرسالة إلى غالطية) ٢١٦فى ص (يقول المؤلف أيضاً 
فلما دخل الناموس على أوالده، توقف اإليمان . مان مع اهللاإبراهيم كان يحيا باإلي"

  "..وبدأت أعمال الناموس للتعليم مع لعناته. وبركاته
فهل توقف اإليمان ). وهو من أوالد إبراهيم(إن الناموس ُأعطى بواسطة موسى النبى 

ان أم كان هناك عمق اإليم! أيام موسى، مع كل المعجزات التى أجراها اهللا على يديه؟
وكذلك اإليمان الذى عاش به الشعب ! الذى شق البحر األحمر، واجتاز الشعب فى داخله؟

لكى يعلمهم الرب أنه ليس بالخبز وحده يحيا "على المن والسلوى مدى أربعين سنة 
وخالل تلك األربعين سنة ثيابهم لم ). ٣: ٨تث". (اإلنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب

وهل ! فهل توقف اإليمان أيام ناموس موسى؟). ٤: ٨تث" ( تتورمتبَل عليهم، وأرجلهم لم
وهل حلّت اللعنات مع أعمال ! توقف فى أيام يشوع والسلسلة الطويلة من األنبياء؟

هما معاً، من على . أم مع اللعنات كانت تقال البركات أيضاً. الناموس كما يقول المؤلف
وما أكثر البركات ) ١٣، ١٢: ٢٧تث(جبل جرزيم للبركة، ومن على جبل عيبال للعنة 

  ).١٤ -١: ٢٨تث(التى ذكرت فى 
) ١١: ٤تك(ومعروف أن اللعنات بدأت قبل الناموس بآالف السنين، كما فى لعنة قايين 

  ).٦تك(ولعنة الطوفان التى أصابت الشعب باإلفناء 
تبطة ولكن الخطية هى المر. إن الناموس ليس مرتبطاً دائماً باللعنة كما يرى المؤلف
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 قبل ناموس موسى، حينما كان الضمير – بعقوباتها –والخطية كانت معروفة . باللعنة
  ونسميه الشريعة الطبيعية أو الشريعة األدبية غير المكتوبة. يحل محل الناموس، بأحكامه

      
  :بعد كل ما قلناه ، نسأل سؤاالً هاماً من جهة األعمال، وهو

  ها وداللتها؟ ما لزوم األعمال وضرورت– ١٤

  .أوالً هى ثمرة اإليمان التى تدل على أنه إيمان حى 
) ١٠: ٣مت" (كل شجرة ال تصنع ثمراً جيداً، تقطع وتُلقى فى النار"والكتاب يقول 

: ٧مت" (من ثمارهم تعرفونهم"ويقول الرب فى ذلك . والثمر هو األعمال) ١٩: ٧مت(
: ٢يع" (وأنا أريك بأعمالى إيمانى.".وهكذا يقول معلمنا القديس يعقوب الرسول ). ٢٠
١٨.(  

  :أيضاً األعمال هى دليل االستجابة لعمل النعمة، والشركة مع الروح القدس 
فالنعمة تعمل فى اإلنسان، ولكن ال ترغمه على عمل الخير، بل البد أن يعمل الخير 

 حينما ودليل على أن روح اهللا. فاألعمال إذن دليل على االستجابة لعمل النعمة. بإرادته
إنما . لم نطفئ الروح، ولم نقاوم الروح، ولم نحزن الروح. عمل فينا، اشتركنا معه

وحسب بركة ) ١٤: ١٣كو٢(بأعمالنا دخلنا فى شركة الروح القدس حسب تعليم الكتاب 
  .الكنيسة
  .واألعمال برهان على طاعتنا لوصايا اهللا  

برجل عاقل بنى بيته على أشبهه "من يسمع كالمى ويعمل به : الرب السيد ويقول
وأما من عمل وعلم، فهذا يدعى عظيماً فى "ويقول أيضاً ). ٢٥، ٢٤: ٧مت.." (الصخر

  ).١٩: ٥مت" (ملكوت السموات
      

  
  ؟)بنا، وفينا، ومعه( ما حدود – ١٥

مشكلة المؤلف أنه بدالً من أن يعتقد أن السيد المسيح قد تجسد فى جسد بشرى، فإنه 
  !! فى جسد بشريتنا، أى بمعنى جسد كل البشريرى أنه تجسد

لذلك يرى أنه عندما مات على الصليب، مات بنا، أو مات فينا، أو ماتت كل البشرية 
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 أننا – فى رأيه – وهكذا –وهكذا عندما قام من األموات قام بنا، وقمنا نحن معه . معه
أننا هبطنا معه إلى الهاوية، ويتطور إلى القول ب.. موتنا بموت السيد المسيح، وقمنا بقيامته

  !!!وأننا صعدنا معه إلى السموات، ودخلنا إلى األقداس العليا، وجلسنا عن يمين العظيمة
هذا الكالم واضح فى كتابه عن بولس الرسول، وفى تفسيره الرسالة إلى روميه، وفى 

  ..تفسيره الرسالة إلى غالطية، التى نتحدث عنها اآلن
      

  !ا معه إلى الهاوية، ووفينا حكم الموت؟ هل نزلن– ١٦

  :من شرح الرسالة إلى غالطية) ٥٩فى ص (إنه يقول 
بقوة الموت نزلنا إلى . ألنه مات بنا، وقام بنا. ألننا متنا مع المسيح، وقمنا معه"

وبقوة القيامة صعدنا . الهاوية، وأكملنا أقصى عقوبة وحكم فرض علينا كخطاة ومتعدين
جحيم والهاوية، بل ومن األرض نفسها إلى مجال اهللا لنحيا معه فى وارتفعنا من ال

  ".المسيح
  :وهنا نذكر تعليقين على كالمه

أم موتنا وقيامتنا معه !  هل متنا مع المسيح على الصليب، وقمنا معه من الهاوية؟– ١
 أم"كما ورد فى الرسالة إلى رومية : كان فى المعمودية، حسب تعليم بولس الرسول نفسه

.. فدفنا معه بالمعمودية للموت. تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح، اعتمدنا لموته
كما ). ٥ -٣: ٦رو" (ألنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضاً بقيامته

معه فى المعمودية، التى فيها أقمتم أيضاً  مدفونين"ورد أيضاً فى الرسالة إلى كولوسى 
  ).١٢ :٢كو( "معه

  ! مرة على الصليب، ومرة فى المعمودية؟: فهل متنا معه مرتين
  !وما لزوم الموت معه فى المعمودية، إن كنا قد متنا معه على الصليب؟

لقد ! أما النزول معه إلى الهاوية، فلم يقل به أحد من قبل، وليس له أى هدف الهوتى
فما لزوم . ينقلهم إلى الفردوسنزل المسيح إلى الهاوية ليأخذ منها الراقدين على رجاء و

  !أن ننزل معه نحن إلى الهاوية؟
      

  



  ١٣٦

نزلنا إلى الهاوية، وأكملنا أقصى عقوبة وحكم فرض علينا كخطاة " أما عبارة – ٢
  .، فهى ضد عقيدة الفداء تماماً"ومتعدين

  .نحن لم نوِف حكم الموت المفروض، بل وفاه المسيح عنا
  .ال ال يكون هناك فداءوإ. نحن لم نمت عن خطايانا

الفداء معناه أن المسيح قد مات عنا، بدالً منا، وأنقذنا من الموت وفى ذلك يقول الكتاب 
ونحن أعداء قد " "ولكن اهللا بين محبته لنا، ألنه ونحن بعد خطاة مات المسيح ألجلنا"

  ).١٠ -٨: ٥رو" (صولحنا مع اهللا بموت ابنه
 –لى الهاوية، وأكملنا أقصى عقوبة وحكم فرض علينا الذين متنا، ونزلنا إ نحن كنا فإن

  !! إذن فليس هناك فداء–كما يقول الكاتب 
وما دمنا قد متنا، وأكملنا أقصى عقوبة وحكم علينا كخطاة ومعتدين، إذن لماذا مات 

  !؟"مات ألجلنا"وما معنى ! المسيح؟
السيد المسيح وما هو مفهوم الفداء إذن عند الكاتب؟ وما معنى قول الكتاب عن 

  ؟)..٥: ٥٣أش" (مسحوق ألجل آثامنا. مجروح ألجل معاصينا"
      

  ! وهل نحن متنا الموت األبدى؟– ١٧

  ).٦٠ص (يقول الكاتب فى شرحه الرسالة إلى غالطية 
لماذا؟ ألنه أوفى حكم اهللا على الخاطئ بالموت . الذى مات قد تبرأ من الخطية"
وهذا يستحيل أن . الجسدى العادى بل بالموت األبدىونحن متنا ال بالموت . األبدى

ونحن متنا معه من . فالمسيح مات من أجل خطايانا. يحصل عليه إنسان إال بموت المسيح
وبذلك قد تبرأنا من . فموتنا مع المسيح أنشأ لنا تكميل حكم الموت األبدى.. أجل خطايانا

فأصبح . أنا نهائياً من الخطية كفعل قاتلوهكذا تبر.. الحكم، وبالتالى قد تبرأنا من خطايانا
  ".ال سلطان للخطية، وال لمن له سلطان اإليقاع فى الخطية أى سلطان علينا

كما يقول . الموت األبدى ليس موعده فى هذا العالم، إنما موعده بعد الدينونة العامة
" أبديةفيمضى هؤالء إلى عذاب أبدى، واألبرار إلى حياة "الكتاب عن يوم الدينونة 

  ).٤٦: ٢٥مت(
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نحن لم نمت الموت األبدى، إنما نجونا من الموت األبدى، بموت : التعبير السليم هو
  ..المسيح عنا

التى تكررت كثيراً " نلنا البراءة"وعبارة " تبرأنا من الخطية"وبالمثل نقول عن عبارة 
  .فى كتابات المؤلف

  .ة الخطيةنحن لم نتبرأ من الخطية، إنما نلنا عفواً من عقوب
ونحن لسنا .. ونلنا البراءة معناها صرنا أبرياء. البرئ هو الذى لم يقترف خطية

ولكننا نلنا عفواً أو إعفاء من الحكم الصادر علينا، إذ . أبرياء، بل خطاة، ومحكوم علينا
  ..حمله المسيح نيابة عنا

  :ننتقل إلى النقطة التالية الخاصة بسلطان الخطية
      

  !ن أعظم من منتصرين، وال سلطان للخطية علينا؟هل نح–١٨

  :من شرحه الرسالة إلى غالطية) ٦٠فى ص (يقول المؤلف 
لذلك صرنا بها . ألن قوة موتنا، قد صارت فينا عاملة روحياً بصورة دائمة وأبدية"

اشتركنا فيها أحلتنا من ألن قوة موت المسيح التى . غالبين كل القوى الشريرة فى العالم
ألن قوة قيامتنا قد . فلم يعد للشيطان أو أى قوة شريرة مدخالً لها فينا. طية وكل لومكل خ

ألنها . جعلتنا أعظم من منتصرينلذلك . صارت فينا عاملة روحياً بصورة دائمة وأبدية
  ..".إذ وضعتنا فى مجال اهللا فى المسيح. أخرجتنا نهائياً من مجال الصراع مع العدو

  !واقع فى حياتنا العملية؟هل هذا الكالم هو ال
إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل "ويقول القديس يوحنا الرسول ! ألسنا نخطئ كل يوم؟
  ).٨: ١يو١" (أنفسنا وليس الحق فينا

ألنه ليس أحد بال خطية ولو كانت حياته يوماً "وفى الصالة على المنتقلين نقول للرب 
أخرجتنا نهائياً من مجال الصراع مع  "ما معنى أن قوة القيامة".. واحداً على األرض

أصحوا واسهروا، ألن " بينما يقول القديس بطرس الرسول – كما يقول المؤلف –" العدو
.." فقاوموه راسخين فى اإليمان. أبليس خصمكم كأسد يزأر يجول ملتمساً من يبتلعه هو

موا بعد حتى الدم لم تقاو"والقديس بولس الرسول يوبخ العبرانيين قائالً ). ٩، ٨: ٥بط١(
أخرجتنا نهائياً "فكيف يقول المؤلف إن قوة القيامة ). ٤: ١٢عب" (مجاهدين ضد الخطية
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  !؟"من مجال الصراع مع العدو
     

  
   هل أصبحنا إذن بال خطية أمام الناموس؟– ١٩

  :من شرحه الرسالة إلى غالطية) ١٣٣فى ص(هوذا المؤلف يقول 
ليحيا وهكذا انتهى سلطان الناموس إلى األبد، .  اإلنسانمات ابن اهللا حامالً خطايا"

  ".اإلنسان بال خطية، بإيمان المسيح
  :من شرحه الرسالة إلى روميه ) ٣٢٤فى ص (ويقول 

وهنا أيضاً ينتهى . إذ ليس عليه خطية. فالمسيحى يقف مقابل الناموس بدون خطية"
  ".سلطان الناموس وإلى األبد

ولم تعد له قضايا مرفوعة على أى .  المسيحيين بالناموسانقطعت صلة"ويقول أيضاً 
  ".إنسان

  :من شرحه الرسالة إلى غالطية) ١٨٩فى ص (بل أصعب من هذا كله يقول 
  "هل يمكن إلنسان مسيحى بعد ذلك أن يقول أنا خاطئ؟"
فإن كانت . لست أبطل نعمة المسيح: أما أنا فأستعير مقولة القديس بولس وأقول"

  "! من موت المسيح فاحكمواالخطية أقوى
كال، فال يوجد !! فما أحياه اآلن أحياه فى بر المسيح. لقد متّ مع المسيح ثمناً لخطيتى"

  .إنما قد مات المسيح عن خطايانا جميعاً. إنسان فى الوجود مات ثمناً لخطاياه
فاإلجابة عليه . هل يمكن إلنسان مسيحى أن يقول أنا خاطئ: أما عن سؤال المؤلف

اغفر لنا خطايانا، كما نغفر " أن السيد المسيح علّمنا أن نقول كل يوم فى الصالة الربية هى
  ".نحن أيضاً

هوذا أنا عتيد أن أقف أمام "وتعلمنا الكنيسة المقدسة أن نقول فى قطع صالة النوم 
واألب الكاهن قبل بداية القداس يعمل ..". الديان العادل مرعوب ومرتعد من كثرة ذنوبى

والرهبان فى اجتماعهم للصالة يقول كل ".. أخطأت سامحونى"نية أمام الشعب ويقول مطا
هل يمكن "هنا ونعيد سؤال المؤلف ".. أخطأت حاللنى"أو " أخطأت سامحنى"منهم لآلخر 

  !"إلنسان مسيحى أن يقول أنا خاطئ؟
 ولم ).١٣: ١٨لو" (ارحمنى يارب فإنى خاطئ"إن السيد المسيح برر العشار الذى قال 



  ١٣٩

  ).١٢، ١١: ١٨لو.. (يبرر الفريسى الذى تحدث عن بره أمام اهللا
      

   ماذا إذن عن تمرد الجسد وشهواته ؟– ٢٠

ومع قول المؤلف أنه ال سلطان للخطية على اإلنسان المسيحى، يعود فيذكر تمرد 
ولكن يظل : "من شرحه الرسالة إلى غالطية) ٣٤٥فى ص (الجسد وشهواته فيقول 

ولكنه . ان حتى بمعونة الروح القدس والنعمة، تحت ضغط وإلحاح الجسد وشهواتهاإلنس
وعثرات الجسد ال تلغى عمل (!!). يحس بالرغم من تمرد الجسد إنه منتصر بالنعمة 

  ".النعمة فى كل مجاالت الروح
فإننا . نعم قد يؤذى الجسد، ولكن الروح والنفس ال يمسان) "٦٠فى ص (ويقول 

أما . جسد قد نوجد مغلوبين، ألن الجسد واقع تحت قوى العالم والزمنبالجسد وفى ال
  "!!بالروح فنحن أعظم من منتصرين

كيف نكون مغلوبين بالجسد، أما بالروح : ونحن نقف متعجبين أمام هذا التناقض
  !وبين تمرد الجسد وانتصار الروح!! فنحن أعظم من منتصرين

  :لة إلى غالطيةمن شرحه الرسا) ٣٤٢فى ص (على أنه يقول 
واعلم تمام العلم أن . يا قارئى المتألم من الجسد وشهواته، ال خالص إال بالنعمة"

فال وجود لها عند اهللا، . فى جسده على الخشبةخطاياك السابقة واآلتية حملها المسيح 
فأنت ليس . ولكن فى ضميرك أنت الذى يعذبه الشيطان باألوهام ليضغط عليك باليأس

  "!!ند المسيح، بل لك عند المسيح نعمةععليك خطية 
لم تقاوموا بعد "بينما يقول بولس الرسول " ال خالص إال بالنعمة"نالحظ هنا أنه يقول 

  ".قاوموه راسخين فى اإليمان"ويقول بطرس ". حتى الدم مجاهدين ضد الخطية
 ليس عليك خطية عند المسيح، بل لك"ويقول لهذا اإلنسان المتألم بشهوات الجسد 

  ].اإلنسان والجسد[على أن هذا الموضوع يحتاج إلى تكملة فى مناقشة كتابه "! نعمة
      

  ! هل صعدنا مع المسيح ودخلنا إلى أقداس اهللا العليا؟– ٢١

  :٣٧ص) عيدى الصعود والعنصرة(يقول المؤلف فى كتابه عن 
قة بصعودنا مع يكدس القديس بولس المبررات التى تلزمنا أن يكون لنا الجرأة والث"
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فهو يضع فى أيدينا نفس المؤهل . المسيح، ودخولنا مع المسيح إلى أقداس اهللا العليا نفسها
  "!!الذى كان فى يدى المسيح والذى أهله للدخول إلى األقداس

هذا يعتبره القديس بولس مؤهالً شخصياً يلزمنا لكى نشترك فى ) "٤٠فى ص (ويقول 
  "!!يم حقوقناصعود الرب ودخوله، كحق من صم

  ".حيث المسيح يوجد اآلن، يكون لنا حق الوجود) "٤٥فى ص (ويقول 
  !!حقاً إن هذه جرأة عجيبة، أن يتساوى البشر بالمسيح

  "!!فى أيدينا نفس المؤهل الذى كان فى يد المسيح"ويقول 
  !!وحق من حقوقنا، أن نوجد حيث يوجد المسيح 

  .......أخشى أن أقول . ال أريد أن أعلّق اآلن على هذا الكالم
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        )٥(  
  
  

  
  تأليه اإلنسان

  
  الجزء األول
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  :مقدمة 
 ورد كزلفة قلم، أو زلفة فكر، ما كنت أضعه فى           – مع تفاصيله    –لو أن تأليه اإلنسان     

ولكنه موضوع ينتشر فى كثير من كتب المؤلف، ويدافع عنه          . هذه الخطورة من اإلهتمام   
  ..اعاً مستميتاًتالميذه دف

ولكـن  . ولو كان األمر مجرد دفاع تالميذ عن معلمهم، كنت أعذرهم فى محبتهم لـه             
األمر يتعدى ذلك إلى أنهم يحاولون أن يثبتوا أن موضوع التأله هذا هو فكر اآلباء وتراث                

  ..وأنهم يرددون الفكر اآلبائى!! القديسين
  :لذلك رأيت أن الضرورة تدفعنى لشرح هذا األمر 
     

  : موضوع التأله هو أول خطية للمالك – ١

  :شهوة التأله هى أول سقطة للكائنات الحرة العاقلة
  ).١٦، ١٤: ٢٨حز(الشيطان كان مالكاً من طغمة الكاروبيم 

وكان كامالً فى طرقه من   " خاتم الكمال، مآلن حكمة وكامل الجمال     "قال عنه الرب إنه     
  ...يوم خُلق إلى أن وجد فيه إثم

؟ وكيف وجد فيه إثم؟ يشرح هذا اإلصحاح        "الكاروب المنبسط المظلل  "فكيف سقط هذا    
  : من سفر اشعياء فيقول١٤

أصعد فوق  .. أرفع كرسى فوق كواكب اهللا    . أصعد إلى السموات  : وأنت قلت فى قلبك   "
" لكنك انحدرت إلى الهاويـة إلـى أسـافل الجـب          . أصير مثل العلى  . مرتفعات السحاب 

  ).١٥ -١٣: ١٤أش(
     

  : بنفس شهوة األلوهية ، أغرى الشيطان اإلنسان األول– ٢

  ). ٥: ٣تك" (تكونان كاهللا عارفين الخير والشر"فقال لحواء 
 فلذلك فقد مجـد     – ولو فى صفة واحدة منها       –وهكذا إذ اشتهى اإلنسان مجد اإللوهية       

  ..البشرية التى كانت له



  ١٤٥

  
تعدد اآللهة، وقصص آلهة الوثنيين، وعبادة الملـوك        وتطوراً من شهوة األلوهة، وجد      

  .والفراعنة
     

  )٣: ٢٠خر( ال تكن لك آلهة أخرى أمامى – ٣
كان هذا تحذيراً إلهياً من هذه السقطة، إذ نبه إليها اهللا فى أول الوصايا العشرة، والشك 

  !!أنه أصعب من أن تكون لإلنسان آلهة أخرى، أن يكون هو نفسه إلهاً
  : من خطورة التأله ، نذكر مأساة هيرودس الملك – ٤

ولكنه لما خاطب الشعب وهو فى عظمة       . ولم يذكر أنه اشتهى ذلك    . إنه لم يقل إنه إله    
لم ). ٢٢: ١٢أع" (هذا صوت إله، ال صوت إنسان     "وصرخ الشعب قائلين    . حلّته الملوكية 

حال ضربه مالك الرب، ألنه لـم     ففى ال . "ينتهرهم هيرودس وكأنه قد قبل هذا الكالم منهم       
  "..فصار يأكله الدود ومات. يعط المجد هللا

  ..إلى هذا الحد بلغت خطورة تأليه اإلنسان 
     

  : تأليه اإلنسان معناه أن يتصف بالصفات اإللهية – ٥

وأن . أن يصير اإلنسان إلهاً، يعنى أنه يصير غير محدود، مالئ الـسماوات واألرض            
قلوب واألفكار، وعارفاً بالخطايا، وموجوداً فى كل مكان وصانعاً للعجائب          يكون فاحصاً لل  
  ..!! بقوته الخاصة

  ..ومعنى كونه إلهاً، أن يكون قدوساً معصوماً من الخطأ
ومعنى كون اإلنسان   . وتأليه اإلنسان ينفى أن يكون مخلوقاً، بل اإلله أزلى ال بداية له           

  !؟..ؤ أن ينسب إلى اإلنسان كل هذه الصفاتفمن ذا الذى يجر !إلهاً، أنه ال يموت
     

  : لذلك محال أن أحد اآلباء نادى بمثل هذا التأله– ٦
وإن إدعى كاتب أياً كان مثل هذا اإلدعاء، فإما أنه لم يفهم ما قاله ذلك األب القديس،                  

وإمـا  . هاأو أنه أخطأ فى ترجمة قول األب من اليونانية التى يتفاخر هؤالء األخوة بمعرفت   
. أنها تكون محاولة للتخفى وراء اآلباء بأن ينسب إلى اآلباء ما لم يقولوه أو ما لم يقصدوه                

  ..وهذا خطأ آخر



  ١٤٦

عبارة : وإنى ألعجب غاية العجب عندما أقرأ فى كتابات هؤالء المنادين بتأليه اإلنسان           
فهـل  .. *"ذه النقطـة  تفسير اآلباء له  "أو عبارة   " ملخص تعليم اآلباء  "أو  " يقول كل اآلباء  "

والمعروف أن فهم فكر قديس معين، لـيس هـو          ! قرأتم كل أقوال اآلباء وكل تفاسيرهم؟     
 فى مناسبة معينة، وإنما هى دراسة فكـر هـذا    - أو نُسبت إليه     –مجرد عبارة قيلت منه     
  ..القديس فى سائر مؤلفاته

أو أن . بـاء وقد يحدث أن أحد علماء الالهوت يتخصص فى أقوال واحد فقط مـن اآل    
فيكف يجرؤ أحد أن يقـول فـى حـواره        .. طالب دكتوراه يدرس كتاباً واحداً ألحد اآلباء      

  !؟..أو تفسير اآلباء أو ملخص تعليم اآلباء هو ! ؟"يقول كل اآلباء"عبارة 
إنها جرأة ينبغى أن يرتفع عن مستواها من يحترم الدقة فى أسلوبه، وبخاصة حينما 

  ..يتعرض لموضوعات الهوتية
     

تحـت  "على أن هؤالء المنادين بتأليه اإلنسان، يعتبرون أن الذى ال يقبل التأليه هـو               
يتمنـع ربمـا   "وأنه ! أى الميالد الجسدانى وليس الميالد من فوق" سيادة الميالد البيولوجى 

  *!!١"هذا إن كان صاحب نية طيبة بسيطة. عن صغر نفس، أو استكثار نعمة المسيح عليه

     

                                                 
  ٦، ص ٢ة اآلبائية ج  كتاب األصول األرثوذكسي-*



  ١٤٧

  
  

  تعاليم خاطئة كثيرة
  

ومشتقاتها، توجد عبارات أخرى تؤدى إلى نفس ) تأليه(باإلضافة إلى استخدامهم كلمة 
  :المعنى، نذكر منها

   حلول الروح القدس علينا، هو طبيعة إلهية متحدة بطبيعة – ٧
والمعروف الهوتياً أن الوحيد الذى اتحدت فيه . يقول المؤلف هذا فى كتابه العنصرة

فهل صار الرسل . لطبيعة اإللهية بالطبيعة البشرية هو السيد المسيح له المجد فى تجسدها
إن المؤلف يقول عن يوم ! مثله تماماً يوم الخمسين حينما حل عليهم الروح القدس؟

  : الخمسين
إذن نحن أمام عليقة مشتعلة بالنار حسب الرمز، أو طبيعة إلهية متحدة بطبيعة بشرية "

مز، أو صورة النبوة بميالد المسيح من العذراء كما تسلمنا من التقليد حسب شرح الر
  ".الشريف

كال، نحن لم نتسلم من التقليد الشريف حدوث اتحاد طبيعة إلهية بطبيعة بشرية على 
  .الرسل حينما حل الروح القدس عليهم يوم الخمسين

لمسيح إلى مستوى ط بالسيد اإما الهبو: تكون بأحد أمرين محاربة الهوت المسيح إن
لمنادون وإما االرتفاع بالبشر إلى مستوى المسيح، كما يقول ا .كما فعل األريوسيون البشر
سل اتحاد بين طبيعة إلهية عن يوم الخمسين أنه حدث فيه للر اإلنسان، أو كما يقال بتأليه

 هو  يكون التجسد اإللهىوال. يكون فرق بين البشر والمسيح وهكذا ال. بشرية وطبيعة
إنما يشابهه فيها الرسل وبالتالى كل . الوحيدة من حيث هى خاصة بالسيد المسيح المعجزة
  .الكنيسة

     
  



  ١٤٨

  :فيقول المؤلف فى نفس كتابه العنصرة 
  ! إذن غاية التجسد اإللهى قد بلغت ذروتها يوم الخمسين- ٨

  :ويشرح ذلك بقوله 
  ".ملقد صار وكمل فى العلية ما بدئ به فى بيت لح"

 هو اتحاد الطبيعة – من جهة التجسد اإللهى –ويقصد أن ما بدئ به فى بيت لحم 
وأن نفس هذا الوضع هو الذى كمل فى . اإللهية بالطبيعة البشرية فى شخص السيد المسيح

كما وردت فى صفحة ! وهكذا بلغت غاية التجسد اإللهى ذروتها. العلية فى يوم الخمسين
  "..لقد صرنا مسيحاً"قتباس خاطئ أعجبوا وسروا جداً، وهو  با–أخرى من نفس الكتاب 

     
٩ -   

  ):العنصرة(وهكذا يقول المؤلف أيضاً فى كتابه 
  ".لقد اتحد المسيح بالكنيسة، فاكتسبت الكنيسة كل ما للمسيح"

  ..كل ما للمسيح تحمل هنا خطأ الهوتياً واضحاً"وعبارة 
أنا "والمسيح له عالقة مع اآلب يقول فيها . ةفالمسيح له الهوت لم تكتسبه الكنيس

والمسيح يتصف بعدم . وهذه العالقة لم تكتسبها الكنيسة). ٣٠: ١٠يو" (واآلب واحد
  .وهذا أيضاً لم تكتسبه الكنيسة. المحدودية من جهة الزمان والمكان والقدرة

  ...دقة وحذرفال تُستخدم إال ب. فى التعبيرات الالهوتية) كل(ما أخطر استخدام كلمة 
     

وعلى الرغم من . منذ سنوات طويلة) العنصرة(ولقد نبهت لألخطاء الواردة فى كتاب 
  .٢٠٠٢ ثم للمرة الثالثة سنة ١٩٨١كل ذلك، أعيد طبعه كما هو سنة 

 فى آخر صفحة من كتاب ١٩٨٨، وسنة ١٩٧٨كما أنه قد تكررت نفس األخطاء سنة 
  :الميذ المؤلف كتاباً دفاعياً عنه، جعلوا عنوانهوأخيراً أصدر ت). التجسد اإللهى(

  !الكنيسة عروس المسيح، طبيعة إنسانية متحدة بطبيعة إلهية
ولعله يريد أن يرجع بالقراء إلى ما . وهذا الكتاب تأييد لنفس الخطأ وإصرار عليه

فالكل عبارة عن كيان واحد هو طبيعة إلهية متحدة بطبيعة ). وحدة الوجود(يشبه بدعة 
وبمشيئة اهللا سنرد على ما كتب فيه، مع ما ورد فى الكتب األخرى للمؤلف مما !! بشرية



  ١٤٩

  .يخص موضوعنا
للمؤلف، نرى نفس اإلصرار على نفس الفكر، فهو يقول ) التجسد اإللهى(وفى كتاب 

  :عن الكنيسة والتجسد اإللهى
     

  ! الكنيسة هى امتداد للتجسد اإللهى– ١٠

تصير امتداداً "وإنها "  هى امتداد لسر التجسد اإللهى أى لسر المسيحالكنيسة"فيقول إن 
للوحدة األقنومية الفائقة الوصف التى أقامها المسيح بين الهوته وناسوته فى عمق كيانه 

حقيقة الكنيسة التى هى جسده اإللهى، حيث ينبع كيان الكنيسة "ويقول ".. منذ الحبل به
) العالم(وقد أخذ هذه العبارة األخيرة عن األب الفرنسى ". بالذات من كيان جسد المسيح

  .دى مانوار
وعلى ذلك فإن الكنيسة تعتبر إمتداداً للجسد اإللهى المترامى "ويقول المؤلف أيضاً 

وسر الكنيسة يعتبر امتداداً لسر التجسد اإللهى . األطراف الذى يمأل السماء واألرض
  ".بالناسوت فى المسيحالفائق الوصف أى لسر اتحاد الالهوت 

وهنا خلط كبير بين الكنيسة التى هى جماعة المؤمنين، والتى اعتبرت عروس المسيح 
، وبين جسد المسيح المولود من العذراء والذى اتحد به الالهوت فى )٥أف (أو جسده 

  .بطن العذراء
لجميع أصبح ا"ويقول المؤلف إنه بالروح القدس الذى أخذه التالميذ فى يوم الخمسين 

وهكذا تظهر الكنيسة أنها قائمة "ويتابع "! فى هذا الملء الجديد مشاركين للطبيعة اإللهية
وبذلك تظهر فى عمق كيانها .  أساساً على مشاركة الطبيعة اإللهية بواسطة الروح القدس

أنها وحدة بين الالهوت والناسوت بواسطة الروح القدس، كامتداد للوحدة اإلقنومية التى 
  ).٤٢، ص ٤١كتاب التجسد اإللهى للمؤلف ص "!! (ى المسيحتمت ف

  !ومن يقبل نشره بين الناس؟! من يستطيع أن يقبل هذا الكالم الهوتياً؟
 هى امتداد للوحدة األقنومية بين – التى هى جماعة المؤمنين -من يقبل أن الكنيسة 

وهل ينادى ! اإللهى؟وهل الكنيسة متحدة بالالهوت كامتداد للتجسد ! الالهوت والناسوت؟
  ! المؤلف بتأليه الكنيسة؟

  :وهى) العنصرة(إن هذا يذكرنا بعبارة أخرى فى كتاب 
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  .بالروح القدس كأقنوم) البشر( اتحاد الرسل – ١١

  ٤٥وهذا ما يكرره المؤلف مرة أخرى فى كتاب التجسد اإللهى ص
القدس كأقنوم، نوعاً من فمادام الروح القدس هو روح اهللا، يكون االتحاد بالروح 

  ..وهذه هرطقة معروفة. التأله، أو من التجسد اإللهى
وإذا اتحد اإلنسان أقنومياً بروح اهللا، حينئذ ال يخطئ أبداً وال يقال عنه إنه يحزن 

إن كان "وال يتعرض لقول الرسول ). ١٥: ٥تس١(وال يطفئ الروح ) ٣٠: ٣أف(الروح 
إذ كيف يفسد هيكل اهللا وهو متحد ). ١٧: ٣كو١" (أحد يفسد هيكل اهللا، فسيفسده اهللا

  ..إن هذا الحلول األقنومى ينتج العصمة بال شك !بالروح القدس أقنومياً؟
      

  .إن حلول الروح القدس هو حلول نعمة وليس حلوالً أقنومياً
نشكرك ألنك أقمتنا : "وهكذا نصلى فى الساعة الثالثة من صلوات األجبية ونقول للرب

روحك القدوس بغنى على تالميذك نعمة لصالة فى هذه الساعة المقدسة التى فيها أفضت ل
نعمة ونقول أيضاً أرسل علينا " القديسين ورسلك المكرمين الطوباويين مثل ألسنة نار

وال نستخدم مطلقاً عبارة أقنوم الروح " روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح
  ...بل نعمته . القدس

      
  على أن نعمة الروح القدس التى ننالها، ال تفقدنا نعمة الحرية

فنحن أحرار أن نقبل عمل الروح فينا، ونشترك مع الروح فى العمل، فندخل فى 
. كما أننا أحرار أن نقاوم الروح، أو نحزن الروح، أو نطفئ الروح. شركة الروح القدس

 منا أيها الصالح، لكن جدده فى هذا ال تنزعه: "وحينئذ يلزمنا أن نقول عنه للرب
  "..أحشائنا

الحظ أننا فى كل ذلك نتحدث عن الحلول، ". هلم تفضل وحّل فينا"ونقول للروح القدس 
  .يذكر السكنى وليس االتحاد) كو١(وفى . وليس عن اتحاد

      
إن دعاة تأليه اإلنسان، بعد أن نادوا بالحلول األقنومى للروح القدس فـى اإلنـسان،                

  .طوروا إلى الحديث عن حلول المسيح فينات
  :، يعتقد المؤلف بأنه)ليحل المسيح باإليمان فى قلوبكم(ففى كتاب 



  ١٥١

  : يحل المسيح حلوالً إقنومياً فى اإلنسان – ١٣

  : من كتابه هذا عن السيد المسيح٢٧فيقول فى ص 
ألنه حيـث   . ونحن أيضاً نحيا فيه بذات الملء اإللهى مع اآلب واالبن والروح القدس           "

  ".يحل المسيح، يحل الملء اإللهى
  "!نحيا بذات الملء اإللهى"عجيبة وجريئة هى هذه العبارة 

إن حلول المسيح فينا، ليس هو حلوالً أقنومياً، وال بذات الملء اإللهى، إنما هو حلول               
: ٣أف" (ليحل المسيح باإليمان فـى قلـوبكم      "باإليمان، حسب اآلية التى هى عنوان كتابه        

١٧.(  
 ٦،  ٥فيقول فى ص  . ولكن المؤلف يصر على حلول المسيح بملء الهوته فى اإلنسان         

صحيح أن مكان ميالد المسيح تاريخياً كان فى مذود طين، أما روحياً            "من كتابه المذكور    
هذه رسالته التى نزل من الـسماء       . فالمسيح يستحيل أن يحل بملء الهوته إال فى اإلنسان        

  ..".من أجلها
  !!يا للهول! فى اإلنسان؟.. الالهوتبملء "

ألنه يحـل   . إن فى هذا لعجباً   "!! يستحيل أن يحل بملء الهوته إال فى اإلنسان       "ويقول  
  !ما معنى كلمة يستحيل هنا؟.. فى السماء وعلى األرض: بملء الهوته فى كل موضع

      
يا وهنا نسأل وكنتيجة لحلول المسيح بملء الهوته، يتطرق األمر إلى سر االفخارست

من جهة اعتقادهم فى هذا السر:  
  ! هل نأكل ونشرب الالهوت فى سر االفخارستيا؟– ١٤

، إذ  ٣٤ ص   ٢ج.." األصـول األرثوذكـسية اآلبائيـة     "واإلجابة واضحة فى كتـابهم      
هنا نحن نشرب الالهوت، طبعاً سرائرياً، ونحن نشرب الـدم المحيـى،   : عجيب" :يقولون

  ".ب مقياس جسدىحسب النعمة، وليس حس
ولم يقـل   ). ٥٦: ٦يو" (من يأكل جسدى ويشرب دمى    "إن السيد المسيح قال     : ونجيب

  ..من يأكل ويشرب الهوتى
ـُشرب). ٢٤: ٤يو(إن اهللا روح    ..والروح ال يؤكل وال ي

وتثبت فيه، يخرج من التناول إلهاً يسجد له الـذين          !! كذلك فالذى يأكل الطبيعة اإللهية    



  ١٥٢

ماذا عن الذين يتناولون بدون استحقاق؟ هل       :  أنه تقابلنا هنا مشكلة وهى     على. فى الكنيسة 
فـى نفـس الوقـت      " ويأكلون أيضاً دينونة ألنفسهم   "يأكلون الالهوت ويشربون الالهوت،     

  !؟)٢٩: ١١كو١(
      

ألم أقـل إنكـم     : "الذين ينادون بتأليه اإلنسان يعتمدون على فهم خاطئ لقول المزمور         
  :فلنبحث معاً). ٦: ٨٢مز.." (على تدعونآلهة، وبنى ال

  "ألم أقل إنكم آلهة" معنى عبارة – ١٥

لكـنكم مثـل    "بدليل قوله بعدها    . هنا تعنى أرباب أو سادة، وال تعنى األلوهية       ) آلهة(
فالذين يموتون ويسقطون ليـسوا     ). ٧: ٨٢مز" (البشر تموتون، وكأحد الرؤساء تسقطون    

واهللا هـو   . إذن آلهة هنا بمعنى سادة أو أرباب      . ال يموت ألن اهللا قدوس، وهو حى      . آلهة
  .وهو أيضاً سيد السادة). ١٦: ١٩رؤ(رب األرباب 

. بمعنى سيد أو رب فى مواضع كثيرة من الكتاب المقـدس          ) إله(وقد استخدمت كلمة    
وال يعنى مطلقاً   ). ١: ٧خر" (أنظر، أنا جعلتك إلهاً لفرعون    "مثل قول الرب لموسى النبى      

  .الق لفرعون، إنما مجرد سيد لهإنه خ
فقال له  . وهكذا قال الرب لموسى لما استعفى من الرسالة بحجة أنه ليس صاحب كالم            

.. أنا أكون مع فمك ومع فمـه      .. أنا أعلم أنه هو يتكلم    . أليس هارون الالوى أخاك   "الرب  
  ).١٦ -١٤: ٤خر" (وهو يكون لك فماً، وأنت تكون له إلهاً. هو يكلم الشعب عنك
. وليس أن تكون لـه خالقـاً   .. أى توحى إليه بما يقول    " تكون له إلهاً  "والمقصود بقوله   

  ..فهارون ولد قبل موسى
األصـول  (ال داعى إذن ألن يستخدم المنادون بألوهية اإلنسان هذه اآلية فى كتـابهم              

ونصبح مثله حـسب غنـى      "ولألسف يوردون عبارة    . ٢٥ ص   ٢ج) األرثوذكسية اآلبائية 
  !!وينسبون المفهوم الخاطئ إلى أحد اآلباء"!!  ونكون آلهة وأبناء اهللاصالحه،

      
  ):مثله(وهنا نحتاج إلى أن نبين معنى عبارة 

  ؟"ونصير مثله" ما معنى قول الرسول – ١٦
كان القديس يوحنا الرسول يتحدث عن مجئ المسيح ثانية، وعن صيرورتنا مثله فـى              

كما قال القديس بولس الرسول فى رسالته إلى أهل فيلبى عن العالم اآلخر، بأجساد ممجدة، 
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الذى سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل     "السيد المسيح   
  ).٤٤: ١٥كو١(وكما ذكر فى ). ٢١: ٣فى.." (استطاعته

ولـم يظهـر بعـد مـاذا     . اآلن نحن أوالد اهللا. أيها األحباء"وهكذا قال القديس يوحنا    
وكل من عنـده هـذا      . ولكننا نعلم أنه إذا ُأظهر سنكون مثله ألننا سنراه كما هو          . ونسنك

إنه ال يقول إننا مثله فى الطبيعة اإللهية، إنمـا          ). ٣،  ٢: ٣يو١.." (الرجاء به يطهر نفسه   
  ". لم يظهر بعد ماذا سنكون"ومع ذلك يقول . عن حالنا فى ظهور الرب فى مجيئه الثانى

ويستخدمونها فى غير معناها وغير     ) مثل(تأليه اإلنسان يتعلقون بكلمة     ولكن المنادين ب  
لقد ولد الـرب     "٢٤ ص ٢ج) األصول األرثوذكسية اآلبائية  (فيقولون فى كتابهم    . موضعها

صار كواحد منـا، لكـى نحـن  نـصير           . من العذراء فى بيت لحم، ألجلنا وليس ألجله       
  ...".مثله

وأن سنكون مثل المسيح، فهذا رجاء ثابت       "ب   من نفس الكتا   ١٤،  ١٣ويقولون فى ص    
فى العهد  " مثل"ألن كلمة   . ولكنه ال يقول بالمساواة   . بناء على نص قاطع ال يحتمل التأويل      

ويوردون بعض أمثلـة    ". الجديد بالذات، تعنى الشركة فى ذات الطبيعة وال تعنى المساواة         
  ..!كتابية ال عالقة لها إطالقاً بتأليه اإلنسان

  .ك فإنهم يتحدثون عن هذه المساواة فى مواضع عديدةومع ذل
      

  : فيقولون ١٤يتابعون الموضوع فى ص 
). ٢٦: ١تك(وخلف هذا االستعمال تكمن حقيقة خلق اإلنسان على صورة اهللا وكمثاله           "

وإذا ضـاع   . ثم جاء المسيح لكى يجدد صورتنا الفاسدة الميتة، ويردها إلى مكانها الرفيع           
لرجاء، فبأى شكل أو مثال نطهر أنفسنا، وما هى القوة البيولوجية فى كل األرض   منا هذا ا  

أو فى السماء نفسها التى تحول اإلنسان إلى صورة المسيح المجيدة الظافرة، سوى الشركة      
  ".فى األصل فى اهللا الذى خلقنا على مثاله

خلقنا فى طبيعته، ولو . إن اهللا عندما خلقنا على صورته كشبهه، لم يخلقنا فى طبيعته   
  ..ما كان ممكناً لإلنسان أن يسقط

إنما خلقنا اهللا على صورته فى الطهارة، وفى السلطان، وفـى حريـة اإلرادة، وفـى       
وعودتنا إلى صورتنا األصلية، ال تعنى عودة إلـى التأليـه، أو إلـى              . وما أشبه .. العقل
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  !!الشركة فى األصل فى اهللا، كما يقولون
      

  أخذ الذى لنا، وأعطانا الذى له؟: معنى  ما – ١٧

األصول األرثوذكـسية   (عبارة مقتبسة من التسبحة، كرروها أكثر من مرة فى كتابهم           
  ! كما لو كانت دليالً يعتمدون عليه فى تأليه اإلنسان٣٤، ٣٣ ص ٢ج) اآلبائية

  .اهللا لم يعطنا الذى له بمعنى الالهوت إطالقاً
: ٢٠يـو ( )١٨: ١٨مـت (حل والربط فى الكهنوت سلطة اللقد أعطانا البر، والبنوة، و

ولكـن   ال بطبيعتنـا، ( على صنع المعجزات القدرة) أو للبعض منا(، وأعطانا )٢٣، ٢٢
،  ١٢: ٣أع( ل فى شفاء األعرج عند باب الجميـل كما قال القديس بطرس الرسو) باسمه
١٦.(  

، ومـا كنـا نمـوت،       ولكنه لم يعطنا الذى له من جهة الالهوت، وإال ما كنا نخطـئ            
، فهو لم يأخـذ كـل   )أخذ الذى لنا(وبنفس الوضع فهم عبارة  !!وألصبحنا غير محدودين

  ..".شابهنا فى كل شئ ما عدا الخطية"بل . شئ
فى األمور الالهوتية ينبغى التدقيق، وعدم أخذ كل عبارة بمعناها المطلق، إنمـا فـى               

  ..حدودها ومفهومها
      

   نتناول مفهوم قول الرب عن تالميذه–ب  وبنفس األسلو–وهنا 
  ):٢٢: ١٧يو( المجد الذى أعطيتنى قد أعطيتهم – ١٨

ولم يعط التالميذ كل مجده. مجد السيد المسيح ال يحد.  
مجدى : وهو ضد قول الرب فى سفر اشعياء      . لم يعطهم مجد الالهوت، فهذا مستحيل     

  ).٨: ٤٢أش(ال أعطيه آلخر 
 من جهة المواهب والسلطان، فى الحدود التى تحتملها طبيعتهم          لقد أخذوا أمجاداً كثيرة   

  .وكل ما أعطاه لهم هو مجد بشرى روحى. البشرية
ليحل المسيح باإليمـان فـى      (ال داعى إذن ألن يتعرض المؤلف لهذه اآلية فى كتابه           

 وال داعى أيضاً ليتعرض لها تالميذه فى محاولتهم الكالم عـن تأليـه              – ٢٨ص  ) قلوبكم
  .ساناإلن
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وال تـستعمل   . ال تؤخذ كل كلمة بمعناها المطلق     : هنا ونكرر ما سبق أن قلناه من قبل       
  ..فى التعبير الالهوتى بغير تدقيق) كل(كلمة 

): التجسد اإللهـى (، وما كرره أيضاً فى آخر كتابه      )العنصرة(كقول المؤلف فى كتابه     
  ".حلقد اتحد المسيح بالكنيسة، فاكتسبت الكنيسة كل ما للمسي"

ال اكتسبت الهوتـه، وال وحدانيتـه مـع اآلب          . إن الكنيسة لم تكتسب كل ما للمسيح      
  ).٣٠: ١٠يو(

      
  :نعرض لسؤال آخر وهو) العنصرة(وبمناسبة كتاب 

  ! هل يشكّلنا الروح القدس بطبيعة ابن اهللا؟– ١٩
ـ          : "يقول المؤلف عن المعمودية    شكلّنا وبعد أن يلدنا الروح القدس فـى المعموديـة وي

  ".بطبيعة ابن اهللا، ال يسعه إال أن يشهد ألرواحنا أننا أوالد اهللا
وهو أمر ال نحـصل عليـه مطلقـاً فـى     . وطبيعة ابن اهللا هى الهوت متحد بناسوت     

إنما نولد مـن المـاء      . ولذلك ال يمكن أن يشكلنا الروح القدس بطبيعة ابن اهللا         . المعمودية
: ٣يو(ر لذلك قيل عن السيد المسيح إنه ابن اهللا الوحيد والروح، وندعى أبناء اهللا بمعنى آخ

  ).١٨: ١يو) (١٨،  ١٦
أما نحن فلنا بنوة باإليمان     . طبيعة ابن اهللا، أنه ابن من جوهر اهللا والهوته، ببنوة أزلية          

  ).٢٢، ١٥: ٨رو(، أو بالمحبة، أو بالتبنى )١٢: ١يو(
      

  !ن؟ هل اهللا ليس آخر بالنسبة إلى اإلنسا– ٢٠
  :١٢٨للمؤلف ص ) اإلفخارستيا عشاء الرب(ورد فى كتاب 

اإلنسان حينما يتكلم، يعرفنا بنفسه بالكلمة من بعيد، أو يعطينا معرفة أو مـساعدة أو               "
ولكن اهللا لما تكلم،    ". كآخر"وبعد أن يكلمنا يظل     . ويظل هذا اإلنسان بعيداً عن كياننا     . علماً

  ..".ويصير كذات فى ذاتنا فإنه تكلم لكى بالكلمة يدخل حيات
فكونه قد صـار إلهـاً   . بالنسبة لإلنسان" آخر"اهللا هنا بعد ما تكلم لم يصر        : "ثم يقول 

. لإلنسان، يعنى أنه صار ألصق لإلنسان من كل شئ آخر، بل صار كنفس اإلنسان وكذاته 
هذه الحقيقة  وعلى هذا القانون نفسه، فاهللا فى كل الكتاب المقدس لم يتكلم قط إال لكى يثبت                

  !".ويعمقها ويضمن نفاذها
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فإن لم يكن اهللا آخر بالنسبة لإلنسان، فهل يكون اهللا واإلنسان كياناً واحـداً؟ وكمـا                
  !!يقول المؤلف ذات فى ذات

      
  ! هل بيت لحم هى مسقط البشرية؟– ٢١

  :٥ص ) العريس(يقول المؤلف فى كتابه 
فُولد متحداً بهـا    "لذى أخذه من العذراء     إن الكنيسة هى عروس المسيح وهى جسده، ا       

وبالتالى ولد كل فرد منا فـى       . بالهوته، أى ولدت الكنيسة متحدة بالمسيح يوم ولد المسيح        
  ".فصارت مسقط رأس البشرية المفتداة. بيت لحم

وأنهـا ولـدت   . وعجيب أنه يقول إن الكنيسة ولدت من العذراء يوم ميالد المـسيح       
  !!متحدة بالالهوت

  !!هنا يترك القارئ غارقاً فى عالمات من االستفهام والتعجبو
  هل الكنيسة ولدت من العذراء يوم مولد المسيح؟

  أم ولدت يوم الخمسين من الروح القدس؟
  أم تُولد من المعمودية فرداً فرداً، كُل فى يومه؟

. دونأم لم يتم ميالد كل أفراد الكنيسة حتى اآلن؟ فهناك أشخاص سوف يولدون ويعم             
  ..وهناك أشخاص سينضمون إلى اإليمان فى المستقبل وينضمون إلى عضوية الكنيسة

هل هى أيضاً مساوية للمسيح مـن       ! وما معنى أن الكنيسة قد ولدت متحدة بالالهوت؟       
  !!طبيعتين ناسوتية والهوتية متحدتين

ه بكـل  دافع عنه تالميـذ ) العريس(والعجيب أن كالم المؤلف هذا الذى ورد فى كتابه      
وذلك فى الفصل الثالث من كتابهم      . ٢ج) األصول األرثوذكسية اآلبائية  (جهدهم فى كتاب    

 مدافعين عما كتبه معلمهم فى كتابـه        ٢٦من ص   ) مسقط الرأس للبشرية المفتداه   (بعنوان  
  !!العريس

  !وذلك يرينا خطورة انتشار تعليم معين من معلم خالل تالميذه
ن أنه حدث اتحاد غير منظور بـين طبيعـة إلهيـة            هو يقول عن الرسل يوم الخمسي     

الكنيسة عروس المـسيح طبيعـة إنـسانية    ( وهم يصدرون كتاباً عنوانه –وطبيعة بشرية  
  ).متحدة بطبيعة الهوتية
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وهو يقول إن بيت لحم هى مسقط رأس البشرية المفتداه وهم يدافعون عن نفس الرأى               
طريق االتحـاد الـسرى     (بات اآلباء أو عن     محاولين إثباته بأقوال من التسبحة أو من كتا       

  ..باقتباسات ال عالقة لها بالموضوع.. كما يقولون) الميستيكى
  ..لعلنا نحتاج أن نرجع إلى هذا الموضوع وأخطاء كتابهم هذا بتفاصيلها فيما بعد

      
   هل نتسربل بالالهوت من الداخل والخارج؟– ٢٢

ثناء الحمل المقدس بتابوت العهد المصفح بالذهب       قيل ذلك عن تشبيه القديسة العذراء أ      
أنت يا  "وهكذا قيل   . من الداخل والخارج، وبداخله قسط المن الذى يرمز إلى السيد المسيح          

باعتبار أن داخلها اهللا الكلمة، والروح القدس  . مريم متسربلة بمجد الالهوت داخالً وخارجاً     
  ).٣٥: ١لو(ى قد ظللتها وقوة العلّ. قد حّل عليها اليجاد جنين داخلها

الجزء ) األصول األرثوذكسية اآلبائية  (ولكن المنادين بتأليه اإلنسان يقولون فى كتابهم        
  "!!ما قيل عن، وما حل على والدة اإلله حل على المؤمنين أيضاً" إن ٣١األول ص 

وهـذا  ". الروح القدس مأل كل موضع فيك، نفسك وجسدك يـا أم اهللا           "ويقولون أيضاً   
وهذا ليس عجيباً مـن الـذين قـالوا إنهـم           ". ح عينه نلناه نحن البشر بسبب العذراء      الرو

  .أن يقولوا إنهم اكتسبوا كل ما للعذراء" اكتسبوا كل ما للمسيح"
      

  : نسألهم – من جهة مساواتهم بالعذراء –ونحن 
  !هل أنتم متسربلون بالالهوت من الداخل والخارج؟ 
وجيات عن العذراء، ارتفعتم فوق الشاروبيم والسارافيم       هل أنتم كما تقول الذكصول     

  ! وفوق رؤساء المالئكة؟
قامت الملكة عـن    "هل أنتم قائمون عن يمين الملك، كما قيل عن القديسة العذراء             

 !يمينك أيها الملك؟

  !هل حّل الروح القدس عليكم وقوة العلى ظللتكم؟ 
  !هل جميع األجيال تطوبكم؟ 
اثوليك فى إعادة نظرهم من جهة اإلفراط فى تعظيم العـذراء           أم هو تأثر منكم بالك     

  )٨كما تقولون فى نفس كتابكم ص (
  .هو تأثر بالبروتستانت البالميس الذين يقولون عن العذراء إنها أختنا أم 
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  ..تواضعوا، وتوبوا، وراجعوا ما تكتبون. يا أبنائى، ال تضلوا
      

  :عن ) ١٩ ص ٢ج(إن كنتم تتكلمون فى كتابكم 
  : مكانة اإلنسان فى المسيح - ٢٣

، فـاعلموا أن طريقـة      "نحتاج أن نصرخ بها فى تهليل     "هذه المكانة التى تقولون عنها      
من يـضع نفـسه     "الوصول إلى أرفع مكانة، هى الوداعة واالتضاع حسب تعليم المسيح           

: ١١مـت " (تعلموا منى فإنى وديع ومتواضع القلـب      "وحسب قوله   ) ١٢: ٢٣مت" (يرتفع
  !!وال تأتى مكانة اإلنسان عن طريق تأليهه وارتفاع نفسه ).٢٩

      
  :أخيراً هناك أخطر نقطة ولست أرى هذا المقال يتسع لها وهى

  : ما معنى شركاء الطبيعة اإللهية – ٢٤

  ).٤: ١بط٢(وهنا نجد تحريفاً فى نشرهم لآلية 
شركاء فى "وهم يقولون .. "شركاء الطبيعة اإللهية"حيث يقول القديس بطرس الرسول 

فعبارة شركاء الطبيعة اإللهية أى شركاء مع . وبين التعبيرين فرق واسع". الطبيعة اإللهية
شركاء فى الطبيعة "وهذا غير . فى العمل، فى المشيئة، فى بناء ملكوت اهللا: الطبيعة
  .التى تعنى أننا نشترك فى طبيعة اهللا" اإللهية

 يكررون تعبير ٤٥ ص ٢ج" ل األرثوذكسية اآلبائيةاألصو"غير أنهم فى كتابهم 
إن " :ويقولون فى نفس الصفحة. مرتين فى صفحة واحدة" شركاء فى الطبيعة اإللهية"

  ".هو تعبير آخر عن نفس الحقيقة أى الشركة فى الطبيعة اإللهية" الحياة األبدية"تعبير 
بن وتجسد ومات جاء اال" :٥٨وعن شرح هذه العبارة يقولون فى نفس الكتاب ص 

  ". وقام، لكى يمنح اإلنسان الثبات فى عدم الموت والخلود بسبب الشركة فى الالهوت
ومع ذلك يحاولون ". الشركة فى الالهوت"كيف يجرؤ كاتب فيقول عن اإلنسان 

كما لو كان تعبير المثل ). ١٤، ١٣ص (التخلص، فيقولون المثل وليس المساواة      
وقال فى قلبه ). مثل(سون أن الشيطان سقط وهلك ألنه استخدم كلمة وين!! خفيفاً مقبوالً

"١٤: ١٤أش" (أصير مثل العلى!..(  
      

فمع أن اهللا أبدى، إال أنه . إن نوالنا الحياة األبدية ليس معناه اشتراكنا في طبيعة اهللا
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حدود، فلو اشترك اإلنسان في طبيعة اهللا لصار مثله أيضاً غير م. أيضاً غير محدود
  .ولصار أيضاً قادراً على كل شئ، وموجوداً في كل مكان، وفاحصاً للقلوب والكلى
كذلك فإن . ال تأخذ عبارة األبدية، وتقول إنها دليل على الشركة في الطبيعة اإللهية

  ...أما بالنسبة لنا فهى مكافأة ومنحة. األبدية صفة أصلية فى اهللا
  :ادون بعبارة غريبة وهى على أنهم في إثبات تأليه اإلنسان ين

  .تأله ناسوت الرب يسوع 
وهذا ضد االتحاد بين الهوت الرب وناسوته، حيث نقول إنه بغير اختالط وال امتزاج 

. أى أن الالهوت لم يتغير ويصير ناسوتاً، وال الناسوت تغير وصار الهوتاً" وال تغيير
  .وإال فإن إحدى الطبيعتين تكون قد زالت

.  من نفس كتابهم٥٩تأله ناسوت الرب يسوع كعنوان في ص (بارة ولكنهم يذكرون ع
  .٦٣، ص ٦٢، ص ٦٠ويتكرر نفس العنوان فى ص 

وبالتالى تصبح شركتنا في االبن المتجسد، ليست شركة في  "٥٩ويقولون في ص 
  ..".ناسوت دون الالهوت

لمون ولعل هذا بعض مما يسميه أخوتنا المس!! فهم يدعون إذن الشركة في الالهوت
  "!!الشرك باهللا"

      
فيقولون في ص . وإن كان كل ذلك غريباً، فمن الغريب أيضاً تعرضهم لصفة األزلية

وبدقة كاملة يؤكد كل اآلباء أن االبن األزلى حول بدايتنا أو أصلنا إلى " : من كتابهم ٣٦
  .."!كيانه اإللهى

وهل قرأوا كل أقوال  !ا بذلك؟وهل كل اآلباء قالو ! فهل أصلنا يرجع إلى كيان اهللا ؟
  !؟)أقوال اآلباء(أليس هذا تعدياً على علم البترولوجى  !اآلباء ورأوا فيها هذا الفكر؟
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  :مقدمة 
يعـة  مـشاركة الطب  (نصدر هذه التكملة عـن      !!) تأليه اإلنسان (إلحاقاً بما نشرناه عن     

  )!!اإللهية
وسنرد فى هذا الكتيب عن هذا الفكر ممثالً فى مدرسة واحدة كما يظهر فـى كتـاب                 

األصـول  (للدكتور جـورج حبيـب ببـاوى ، وكتـاب           ..) القديس أثناسيوس الرسولى  (
  .لبعض رهبان دير أنبا مقار) ٢األرثوذكسية اآلبائية ج

شركاء الطبيعة  "الرسول  وكل من فرعى المدرسة الواحدة يترجم قول القديس بطرس          
بمعنى شركاء فى نفس الطبيعـة      "! شركاء فى الطبيعة اإللهية   "بعبارة  ) ٤: ١بط٢" (اإللهية

  ..اإللهية، وليس شركاء مع الطبيعة اإللهية، فى العمل وفى اإلرادة مثالً
      

  "!!شركاء فى الطبيعة اإللهية" تعبير – ١
 القديس أثناسيوس، يـذكر هـذا التعبيـر         فالدكتور جورج حبيب بباوى فى كتابه عن      

، والفـصل   ١١فى عناوين كل من الفصل الثامن، والفـصل         " شركاء فى الطبيعة اإللهية   "
مع التفاصـيل   ).. ٢١٤ص  (، والتناول من األفخارستيا     ١٤، والفصل   ١٣، والفصل   ١٢

  ..التى تحويها هذه العناوين
سبب حـصولنا علـى الـسر     ب(!!) حقيقة اشتراكنا فى الالهوت    "٢١٤ويقول فى ص    

  ".السمائى واهب الحياة األبدية
ما أعجب الجرأة   "!! حتى نستطيع أن نشترك فى الهوت الكلمة       "..١٣٨وقال فى ص    

  !!فى هذا التعبير
صلة الكلمة المتجسد بالذين اشترك هـو فـى طبيعـتهم، حتـى             "١٥٩وقال فى ص    
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  !!يشتركوا هم فى ألوهيته
يذكر عبارة الشركة فى الطبيعة اإللهية      ) ٢ج.. بائيةاألصول األرثوذكسية اآل  (وكتاب  

شركتنا فى  "،  "شركتنا فى اهللا   "١٠ويذكر فى ص    . ٤٥، ص ٣٥، ص ١٢، ص ١١فى ص   
 الشركة فـى طبيعـة      ١٢وفى ص   .  نعمة التأليه فى المسيح    ١١وفى ص . طبيعة الثالوث 

  .الالهوت
هما حـاولوا تبريـر   ونحن ال يمكن أن نقبل االشتراك مع اهللا فى طبيعته والهوته، م      

  .هذا األمر بمعاٍن واقتباسات
  فماذا تراهم يقولون فى هذا األمر؟

      
   هل اهللا أراد تأليهنا منذ خلقه لنا؟؟– ٢

فقد كان قصد اهللا منذ البدء هو تأليه  ! غرض إلهى منذ البدء    هو إن تأليه اإلنسان   يقولون
  !فلما أخطأ اإلنسان، زال هذا القصد! اإلنسان
  :عاً هذا الكالم غير مقبول لألسباب اآلتيةوطب
 لو كان قصد اهللا أن يؤله اإلنسان منذ البدء، ما كان قد خلقه قابالً للموت فى قوله     – ١

أى أنه بطبيعة ). ١٧: ٢تك" (يوم تأكل منها موتاً تموت"له عن شجرة معرفة الخير والشر  
  .وقد مات فعالً. قابلة للموت

. ليه اإلنسان منذ البدء، لخلقه معصوماً، أى غير قابل للخطية         ولو كان قصد اهللا تأ     – ٢
  ..وبالفعل قد أخطأ. لكنه كان معرضاً للخطأ

 ولو كان قصد اهللا تأليه اإلنسان، ما كان قد خلقه من تراب ومتحداً بالمـادة، أى                 – ٣
إذن كان يمكن أن يخلقـه كالمالئكـة وهـم أرواح           ). ٢٤: ٤يو(بالجسد، بينما اهللا روح     

  ..وحتى هؤالء الذين خلقهم اهللا أرواحاً، قد أخطأ البعض منهم). ٤: ١٠٤زم(
. كما ورد فى القداس الغريغـورى     " باركت طبيعى فيك  "وليست حجةً، استخدام عبارة     

  ..فاهللا بارك طبيعتنا ولم يؤلهها.. فمباركة الطبيعة شئ، وتأليه الطبيعة شئ آخر
      

  !وت لما تجسد؟ هل السيد المسيح ألّه الناس– ٣
جورج بباوى إذ يقول    . فما أكثر عبارات تأليه الناسوت، وتأليه الجسد، فى كتاب د          

ألّه الجسد،  "،  "المسيح أله جسده بعد الموت    "،  )١٣٧ص  " (قيامة الجسد هى تأليه الناسوت    "
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وتأله جسد المسيح هو أن يصبح هذا الجسد        "،  )١٣٣ص(" وجعل هذا الجسد عديم الموت    
ينادى كـذلك بـأن     . ٢١٤ص  " الناسوت الذى تأله باالتحاد   "، و )١٣٤ص   ("عديم الموت 

  ).١٣٤ص(ارتفاع المسيح أى صعوده هو تأله طبيعته اإلنسانية 
  .وواضح أن السيد المسيح اتخذ جسداً قابالً للموت، وقد مات

فيردد نفس الفكر عن تأله ناسـوت       ) ٢األصول األرثوذكسية اآلبائية ج   (أما كتاب    
تألـه ناسـوت الـرب يـسوع        "بعناوين كثيرة تقول    ) ٧٠ إلى ص    ٥٩ ص   من(المسيح  
  "...المسيح
فلـم يـصر الالهـوت      .. ونحن نؤمن أن الهوت المسيح اتحد بناسوته، بال تغيير         

فالناسوت ظـل   . وإال تكون قد زالت إحدى الطبيعتين     . ناسوتاً، وال صار الناسوت الهوتاً    
 والسيد المسيح قام بقوة الهوته، وصعد إلـى         .ولكنه تمجد . ناسوتاً، لم يتحول إلى الهوت    

إنما الناسوت تمجد وتجلى فى     ..!! وليس ألن الناسوت صار الهوتاً    . السموات بقوة الهوته  
 ..القيامة والصعود

الجسد الذى أخذه الـرب     "والخطير أنهم فى المناداة بتأله جسد المسيح، يقولون إن           
 ).٢٢ص " (من والدة اإلله هو جسدنا

      
  ! هل نشترك فى الطبيعة اإللهية عن طريق التبنى؟– ٤

  :٢٥ص ) ٢األصول األرثوذكسية اآلبائية ج(ورد فى 
فكيف تكون عالقتنـا بـه علـى        ). ٣٦: ١٤مر(كان المسيح هو الذى قال لآلب أبا        "

مستوى المجاز أو الرمز، ثم نصرخ بذات الكلمات؟ كيف ننطق بما ال نملك، وبما لم يعطَ                
أخذ الذى لنا، وأعطانا الـذى      "ن ألن االبن الحقيقى ربنا يسوع هو ابن اآلب، فقد           لنا؟ ولك 

  ".وهى تسبحة وذكصولوجية الكنيسة، فقد أعطانا شركة فى بنوته" له
  .ونحن نقول إن هناك فرقاً جوهرياً بين بنوة المسيح لآلب، وبنوتنا نحن لآلب

ألنه االبـن   ). ٩: ٤يو١) (١٨ ،١٦: ٣يو) (١٨: ١يو(ولذلك فهو يسمى االبن الوحيد      
وما أعظم الفرق . أما نحن فإننا أبناء بالتبنى، بالنعمة. الوحيد من جوهر اآلب ومن طبيعته     

أما كل الذين قبلـوه، فأعطـاهم       "نحن أبناء باإليمان، كما يقول الكتاب       . بين التبنى والبنوة  
كذلك نحن أبناء بالمحبـة،  ). ١٢: ١يو" (سلطاناً أن يصيروا أوالد اهللا أى المؤمنون باسمه      
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). ١: ٣يو١" (كما يقول الرسول أيضاً أنظروا أية محبة أعطانا اآلب حتى نُدعى أوالد اهللا            
  ).١٥: ٨رو" (نحن أخذنا روح التبنى الذى به نصرخ يا أبا اآلب

لذلك هو  . لقد أعطانا بنوة لآلب غير بنوته هو      . ليس ألننا مثله، ومحال أن نكون مثله      
  ..والتبنى محال أن يرقى بنا إلى التأله. طبيعة، ونحن أبناء بالتبنىابن هللا بال

مشابهين صـورة  "فأقصى ما نصل إليه، أن نكون . ولن نكون مساوين لالبن فى بنوته   
والبنـوة التـى    . والمخلوق ال يتألـه   . نحن مخلوقون، أما االبن فأزلى    ). ٢٩: ٨رو" (ابنه

  .أعطيت لنا هى من خارج طبيعتنا
      

  ..):أثناسيوس الرسولى(جورج بباوى . رد أيضاً فى كتاب دو
ورفض ذلـك   . شركة الطبيعة اإللهية هى الحصول على عطية التبنى بواسطة االبن         "

  ).١٣٤ص " (هو عودة صريحة إلى اليهودية
إنما نرفض أن يكون التبنى عالمة على المشاركة        . نحن ال نرفض التبنى بل نؤمن به      

  .بحيث ننال التأله بالتبنىفى الطبيعة اإللهية، 
). ٣٨: ٣لـو " (ابـن اهللا  "وقيل عن آدم أنه     . كما أن اليهودية لم ترفض التبنى إطالقاً      

رأى "وورد عن هذا النسل فى بدء قصة الطوفان         . ونسل شيث وأنوش قيل إنهم أوالد اهللا      
  ).٢: ٦تك" (أوالد اهللا بنات الناس أنهن حسنات
ربيـت بنـين    "فقال فى بدء نبوءة اشعياء      . ذين عصوه ولم يمنع اهللا لقب البنوة عن ال      

    اآلن يارب أنت أبونـا    "واشعياء يشهد قائالً    ). ٢: ١أش" (ونشأتهم، أما هم فعصوا على "..
  ).٨: ٦٤أش(

البنوة هللا موجودة إذن منذ العهد القديم، فال نقل إن رفض التبنى عبارة عن عودة إلى                
الذين هم إسـرائيليون، ولهـم التبنـى       " اليهود   فالقديس بولس الرسول يقول عن    . اليهودية

  )..٤: ٩رو.." (والمجد والعهود واالشتراع
وفى نفس الوقـت    ". يا أبانا "فنحن نقول هللا    . ولكن ال عالقة إطالقاً بين التبنى والتأله      

  !وال نتأله. نقول له نحن عبيدك وخليقتك
نعمـا أيهـا العبـد      : "والرب يقول فى اليوم األخير لكل وكيل أمين حكيم من وكالئه          

: ٢٥مت" (أدخل إلى فرح سيدك. كنت أميناً فى القليل، فأقيمك علىالكثير. الصالح واألمين
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.. فمهما كان صالحاً وأميناً، هو ال يزال عبداً، ومكافأته أن يدخل إلى فرح سـيده              )... ٢١
  ..دون أن يتأله

ال ترتـأوا  . ال تتألهوا ومن أجل خالص نفوسكم، أقول لكم       . لذلك تواضعوا أيها األبناء   
  ).٣: ١٢رؤ..  (فوق ما ينبغى

      
  ! هل القيامة من األموات هى شركة فى الطبيعة اإللهية؟– ٥

قيامة السيد المسيح تدل على الهوته، ألنه الوحيد الذى قام بمشيئته وقدرته، ولم يقمـه            
وهكـذا  . ارجة عـنهم  أما كل البشر الذين قاموا من بين األموات، فقد قاموا بقوة خ           . أحد

القيامة أيضاً فى اليوم األخير، ستكون بمعجزة من اهللا نفسه، وال تدل مطلقاً على تأله من                
  .سوف يقيمهم الرب

  !!جورج بباوى يرى القيامة شركة فى الالهوت. ولكن د 
معنى الـشركة فـى الطبيعـة       " من كتابه عن القديس أثناسيوس       ٢١٦فيقول فى ص    

وهذه هى الشركة فى الطبيعـة اإللهيـة،        .. ياة األبدية وعدم الفساد   شركة فى الح  .. اإللهية
  :إلى أن يقول" ألنها شركة فى المسيح القائم من بين األموات

  ".شركة فى الالهوت، ألن الحياة األبدية هى حياة اهللا نفسه"
  ).٢كتاب األصول األرثوذكسية اآلبائية ج(ونفس التعبيرات تقريباً فى  

وشركتنا فى هذه الحيـاة هـى       . الحياة األبدية هى حياة اهللا نفسه      "٤٦إذ ورد فى ص     
  ".شركة فى اهللا نفسه حسب كلمات الرسول يوحنا

وإذا لم تكن هذه شركة فى طبيعـة اهللا،         . الحياة األبدية هى حياة اهللا نفسه     "وورد أيضاً   
  ".أى حياة اهللا، فماذا تكون؟

  !!طبيعة اهللا، أى هو نوع من التألهأى أن االشتراك فى الحياة األبدية هى شركة فى 
لكى يمنح اإلنسان الثبات فى عـدم المـوت          "٥٨كما ورد أيضاً فى نفس الكتاب ص        
  "!!والخلود بواسطة الشركة فى الالهوت

أما عندنا فهى منحـة     . ونرد على هؤالء بأن الحياة عند اهللا هى من ذات طبيعته           
 ..!!التألهفال نتخذ المنحة دليالً على . من اهللا بنعمته

كما أن البشر الذين ينعمون     ". أنعم عليهم بالحياة األبدية   "ولذلك نقول فى القداس اإللهى      
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  ..وهذا الموت يتنافى مع التأله. بالحياة األبدية، كانوا قبل القيامة أمواتاً
واألبرار الذين يقومون من الموت، سيسكنون مع اهللا فى أورشليم السمائية التى قيـل              

فهم بعد القيامة   .. ، وليس مسكن اهللا مع اآللهة     )٣: ٢١رؤ" (مسكن اهللا مع الناس   "عنها إنها   
  ..سيظلون بشراً كما كانوا على األرض

  ).١٣٧ص (ويقولون إن قيامة المسيح هى تأليه للناسوت  
والسيد المسيح بعد   . فالناسوت سيظل ناسوتاً بعد القيامة    . وهذا كالم غير مقبول الهوتياً    

وهذا ضـد  .. كما أن تأليه الناسوت معناه تالشى الناسوت  . بلقب ابن االنسان  قيامته احتفظ   
  .اإليمان

      
  !الالهوت تظهر فى السلطان على الشياطين؟ فى هل الشركة–٦

  : إذ يقول١٣٧جورج بباوى ص . وهذا واضح فى كتاب د
ان، الشركة فى الطبيعة اإللهية تظهر بشكل واضح فى سلطان اإلنسان علـى الـشيط         "

  ".وفى السماء فى حياة عدم الفساد
. ، وليس تألهاً لإلنسان   )١: ١٠مت(ونقول إن االنتصار على الشيطان هو هبة من اهللا          

أن المالك ميخائيل انتـصر علـى الـشيطان         ) ٩ -٧: ١٢رؤ(وواضح فى سفر الرؤيا     
  !فهل هذا دليل على تأله المالك ميخائيل أيضاً؟. وطرحه إلى األرض

ديسين الذين انتصروا على الشياطين، والذين كانت لهم موهبـة إخـراج            وما أكثر الق  
  !؟..الشياطين، فهل تأله كل أولئك

  .إن االنتصار على الشيطان يأتى باالتضاع وليس بالتأله
      

   هل نشترك فى الطبيعة اإللهية باالفخارستيا؟– ٧

 : من كتابه عن القديس أثناسيوس٢١٤جورج بباوى فى ص . يقول د 

االشتراك فـى   حقيقة  "ويقول  " التناول من االفخارستيا كشركة فى الطبيعة اإللهية      " 
  ".بسبب حصولنا على السر المائى واهب الحياة األبديةالالهوت 

هنا تصل الشركة فى الطبيعة اإللهية إلى غايتها وهى حـصول            "٢١٦ويقول فى ص    
  .على األسرار اإللهية غير المائتة السمائية.. اإلنسان
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  :٢٤ص ) ٢ج.. األصول األرثوذكسية اآلبائية (وفى كتاب  
طبعاً سرائرياً، ونحن نشرب الدم المحيـى       نشرب الالهوت،   ها نحن   ! عجيب"يقولون  
  ".حسب النعمة

ولكن السرائر اإللهية فـى سـر       . عجيب حقاً، فالالهوت ال يؤكل وال يشرب       وهذا 
خالصاً، وغفرانـاً   "وإنما تُعطى   ! اشااإلفخارستيا، ال تعطى لنا لالشتراك فى الالهوت، ح       

كما نقول  " طهارة ألنفسنا وأجسادنا وأرواحنا   "وكذلك  " للخطايا، وحياة أبدية لمن يتناول منه     
 .فى القداس اإللهى

! وإن كان المتناول يشرب الالهوت، فماذا عن الـذين يتنـاولون بغيـر اسـتحقاق؟              
  ).١١كو١(

ال شك أنه يخرج من التناول وقد صـار         وإن كان المتناول يأكل ويشرب الالهوت، ف      
  !وال يسجد لألسرار المقدسة، إنما يسجد الناس له. إلهاً

وإن كانوا يحتجون باالتحاد بين الالهوت والناسوت، فهذا ال يعنى أن اإلنسان يأكـل               
). ١٤،  ١١: ١٧ال" (نفس الجسد هى فى الـدم     :يقول الكتاب   : وأمامنا مثل الدم  ! الالهوت

  ..يشرب الدم، ال يأكل النفس معهفالذى يأكل أو 
      

  هل صار اهللا إنساناً لكى يصير اإلنسان إلهاً؟ - ٨

بينمـا  !! لو آخذت هذه العبارة على ظاهرها، لكان غرض التجسد هو تأليه اإلنـسان            
وهذا واضح جداً فـى كتـاب       . المعروف أن اهللا صار إنساناً لفداء اإلنسان وليس لتأليهه        

أرسل ابنه  "وواضح أيضاً من قول الرسول عن اآلب أنه         . يس أثناسيوس تجسد الكلمة للقد  
  ).١٠: ٤يو١" (كفارة لخطايانا

مع بقاء الفداء . أن نقول إن اهللا صار ابناً لإلنسان، لكى يصير اإلنسان إبناً هللا أرى لذلك
  ..      السبب األساسى للتجسد



  ١٦٨

  
  
  
  
  

@ @
  
  
  

  :مقدمة 
  

ال يدركون تماماً طبيعة االتحـاد بـين        (!!) ه اإلنسان   لما كان بعض من المنادين بتألي     
الالهوت والناسوت فى تجسد السيد المسيح له المجد، لذلك رأيت أن أكتب هـذا المقـال                

  .ألوضح الحقيقة لهم، وأيضاً لكى ال يكونوا حكماء فى أعين أنفسهم
. طرفـة عـين   كلنا نؤمن باتحاد الالهوت بالناسوت اتحاداً لم يفارقه لحظة واحدة وال            

بـال  (فما معنى عبـارة     . ونؤمن أن هذا االتحاد قد تم بغير اختالط وال امتزاج وال تغيير           
. ؟ معناها أن الالهوت لم يتغير ليصير ناسوتاً، بل احتفظ بكل صفاته وخصائـصه             )تغيير

  .وهكذا الناسوت أيضاً لم يتغير ليصير الهوتاً
  :وسنضرب أمثلة عديدة لتوضيح هذه النقطة

لرغم من اتحاد الالهوت بالناسوت فى تجسد السيد المسيح، إال أننا نالحـظ مـا    على ا 
  :يأتى 
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  .الالهوت ال ينمو ، وال يتقوى  
  .الالهوت ال ينتقل من مكان إلى آخر  
  .الالهوت ال يصعد إلى السماء، وال يرتفع عن األرض 
  .الالهوت ال ينعس وال ينام  
  .الالهوت ال يتعب وال يتألم  
  .هوت ال يجوع وال يعطش الال 
  .الالهوت ال يموت  
  .الالهوت ال يؤكل وال يشرب  

  
  



  ١٧٠

  
  . قيل عن الناسوت إنه كان ينمو – ١

وأما يسوع فكان يتقدم فى الحكمـة والقامـة     "وهكذا قيل عن السيد المسيح فى طفولته        
قوى بالروح  وكان الصبى ينمو ويت   "وقيل عنه أيضاً    ). ٥٢: ٢لو" (والنعمة عند اهللا والناس   

  ).٤٠: ٢لو.." (ممتلئاً حكمة
هو بالناسوت كان ينمو، أما الالهوت فمن المستحيل أن ينمو، ألنه فى قمة الكمـال               

  .على الدوام أو فى الكمال المطلق
ومع ذلك يقال عـن الناسـوت       . الالهوت متحد بالناسوت ال ينفصل عنه لحظة واحدة       

فال يحسب أحد فى جهـٍل      . لالهوت عدم النمو  ألنه من خاصية ا   . ينمو، والالهوت ال ينمو   
أن اختالف الالهوت عن الناسوت فى موضوع النمـو هـو انفـصال بـين الالهـوت                 

  !!والناسوت
      

   قيل عن السيد المسيح إنه جاء إلى العالم– ٢
  .بالجسد، وفارقه الجسد

العالم واذهب  وأيضاً أترك   . خرجت من عند اآلب، وأتيت إلى العالم      "وهو قال لتالميذه    
  ).٢٨: ١٦يو" (إلى اآلب

أما من جهة الالهوت، فقيـل      . تنطبق على الناسوت فقط   " أتيت إلى العالم  "طبعاً عبارة   
وبنفس الفهم الالهوتى نتنـاول عبـارة     ). ١٠: ١يو" (فى العالم كان، والعالم به كون     "عنه  

ها أنا معكم "الهوت، فقال أما من جهة ال. فالسيد المسيح قالها من جهة الجسد " أترك العالم "
حيثما اجتمع إثنـان أو ثالثـة       "وقال أيضاً   ). ٢٠: ٢٨مت" (كل األيام وإلى انقضاء الدهر    

  ).٢٠: ١٨مت" (باسمى، فهناك أكون فى وسطهم
وإنمـا  ". فى وسـطكم  " "أنا معكم "وعبارة  " أترك العالم "فليس هناك تناقض بين عبارة      

 الالهوت، دون أى انفـصال بـين الالهـوت          إحداهما قيلت عن الناسوت، واألخرى عن     
  ..والناسوت

: ٢٢مـت " (تضلون إذ ال تعرفون الكتب    "لذلك حذاِر أيها األبناء، فالسيد المسيح يقول        
٢٩.(  

      



  ١٧١

  : السيد المسيح ، قيل إنه صعد إلى السماء بالجسد– ٣

هكـذا  و". وعند صعودك إلى السماء جـسدياً     "وهكذا ورد عنه فى القداس الغريغورى       
إنه ارتفـع وأخذتـه     ) ١١ -٩: ١(أيضاً قيل عنه فى االصحاح األول من سفر األعمال          

  ..سحابه عن أعينهم، وأنه ارتفع عنهم إلى السماء، منطلقاً إلى السماء
  .أما الالهوت، فإنه ال يرتفع إلى السماء وال يصعد
لى مكان، ألنه   وال ينتقل من مكان إ    . إنه موجود فى السماء، وفى األرض، وما بينهما       

  ..موجود فى كل مكان، فى نفس الوقت
فإن قيل عن الناسوت إنه صعد جسدياً، وقيل عن الالهوت إنه ال يصعد، فال يعنى هذا               

فالشك أن السيد المسيح حينما صعد إلى الـسماء         ! إطالقاً انفصال الالهوت عن الناسوت    
سب الصعود إلى الناسوت فقط،     ولكن نُ . بالجسد، كان الهوته متحداً بناسوته بغير انفصال      

  ...ألن الصعود ليس من خواص الالهوت الموجود فى كل مكان
  ...ومن له أذنان للسمع فليسمع

      
  . إنه نام– فى أكثر من موضع – قيل عن المسيح – ٤

حدث هذا عندما كان فى السفينة وحدث اضطراب عظيم فى البحـر حتـى غطـت                
" يا سيد نجنا، فإننا نهلك: فتقدم إليه تالميذه وأيقظوه قائلين   . ماًوكان هو نائ  "األمواج السفينة   

  ).٣٨، ٣٧" ٤مر(
  ).٢٤، ٢٣: ٨لو(ووردت قصة نومه فى السفينة فى إنجيل لوقا أيضاً 

" ال يـنعس وال ينـام     "والشك أن هذا النوم قيل عن الناسوت فقـط، ألن الالهـوت             
  ).٤: ١٢١مز(

ط وليس بالهوته، إال أن الهوته كان متحداً تماماً         ومع أن النوم كان خاصاً بناسوته فق      
فـسكنت الـريح    . بناسوته، بدليل أنه قام وانتهر الريح، وبسلطان قال للبحر اسكت إبكـم           

" من هو هذا؟ فإن الريح أيضاً والبحر يطيعانه       : وقال بعضهم لبعض  . وصار هدوء عظيم  
  ).٤١ -٣٩: ٤مر(

لكن نُسب النوم واالستيقاظ إلى الناسـوت       و. هنا الالهوت متحد بالناسوت بال انفصال     
  .ومن له أذنان للسمع فليسمع   .ألن النوم ليس من خاصية الالهوت. فقط

      



  ١٧٢

  . قيل عن ناسوت السيد المسيح إنه جاع، وإنه عطش– ٥
. لم يأكل شيئاً فى تلك األيـام      "فقد قيل فى صومه أربعين يوماً على جبل التجربة إنه           

بعدما صام أربعين   "وورد ذلك أيضاً فى إنجيل متى إنه        ). ٢: ٤لو" (يراًولما تمت جاع أخ   
  ).٢: ٤مت" (نهاراً وأربعين ليلة، جاع أخيراً

هو جاع بناسوته، وجرب بناسوته، مع أن الهوته متحد به، بـدليل أنـه لمـا انتهـر           
: ٤مـت " (وإذا مالئكة قد جاءت فصارت تخدمه"الشيطان وقال له اذهب يا شيطان، ذهب       

١١، ١٠.(  
وكـون  . ومع ذلك فالجوع ينسب إلى الناسوت، ألن الجوع ليس من خواص الالهوت           
  ..الالهوت لم يشترك فى الجوع، إال أن هذا ال يعنى إطالقاً انفصاله عن الناسوت

" أنـا عطـشان   "فهو على الصليب قـال      . ونفس الكالم يقال عن عطش السيد المسيح      
  ).٢٨: ١٩يو(

وهذا ال يمنع أبداً إنـه    . وبالتالى ال يأكل وال يشرب    .  وال يعطش  إن الالهوت ال يجوع   
ولكن له خواصـه وصـفاته   . متحد بالناسوت ال ينفصل عنه لحظة واحدة وال طرفة عين      

  ...التى لم يفقدها فى اتحاده بالناسوت
      

  . والسيد المسيح ، قيل عنه أيضاً إنه تعب– ٦
وإذ كان يسوع قد تعب من السفر، جلس        "قيل عنه   وفى قصة لقائه مع المرأة السامرية       

  ).٦: ٤يو" (هكذا على البئر
  .والشك أن المسيح تعب بالجسد، مع اتحاده بالالهوت . والالهوت ال يتعب

 لم يمنع عنه خواص الجسد، وال ضعفاته من حيث – فى اتحاده بالناسوت –والالهوت 
ولم يمنع عنه الحاجـة     . ة وإلى النوم  التعب واأللم، والجوع والعطش، والحاجة إلى الراح      

  .ذلك ألنه شابه طبيعتنا فى كل شئ ما عدا الخطية.. إلى األكل والشرب
      

  .وهذه عقيدة.  قيل عن السيد المسيح إنه تألم– ٧
إنه ينبغى أن يذهب إلى أورشليم، ويتألم كثيراً من         "هو نفسه قال لتالميذه قبل الصليب       

وبعد القيامة ). ٢١: ١٦مت" (والكتبة، ويقتل وفى اليوم الثالث يقوم  الشيوخ ورؤساء الكهنة    
هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغى أن المسيح يتألم ويقوم من األموات فى             : "قال لتالميذه 



  ١٧٣

وقيل عنه فى الرسالة إلى العبرانيين إنه تألم خـارج البـاب            ). ٤٦: ٢٤لو" (اليوم الثالث 
). ١٨: ٢عـب " (تألم مجرباً يقدر أن يعين المجـربين      فيما هو قد    "وأنه  ). ١٢: ١٣عب(

واآليات عن آالمه كثيرة جداً، وتشمل اللطم والجلد والصليب والمسامير والشوك، وأموراً            
  ).١٨ -٧: ٢٢(أخرى كثيرة كما فى مزمور 

وفى كـل   . ومن يقول بآالم لالهوت يقع فى هرطقة      . ومع كل ذلك، فالالهوت ال يتألم     
  .هوته متحداً بناسوته لم ينفصل عنه لحظة واحدة وال طرفة عينآالم المسيح كان ال

      
  مات بناسوته، أما الالهوت.  والمسيح أيضاً مات– ٨

  .فإنه ال يموت
  .ومع كل ذلك ففى موته كان متحداً بالالهوت لم ينفصل عنه

 يا من ذاق الموت بالجسد فى وقـت الـساعة   "ونحن نقول له فى قطع الساعة التاسعة        
. انفصلت نفـسه عـن جـسده      "ونقول فى القسمة السريانية عن موت المسيح        ..". التاسعة

  ".والهوته لم ينفصل قط عن نفسه وال عن جسده
وكونه ليس من خواص    . إن الموت من خواص الناسوت، وليس من خواص الالهوت        

  .الالهوت، فهذا ال يعنى إطالقاً انفصاله عن الناسوت
هوت بالناسوت، فإن الالهوت احتفظ بخواصه فـى أنـه ال           على الرغم من اتحاد الال    

كما .. يتعب، وال يتألم، وال يموت، وال ينمو، وال يصعد، وال يعطش، وال يجوع، وال ينام              
  .سبق وشرحنا

      
   وبنفس المنطق نقول فى سفر اإلفخارستيا إن الالهوت– ٩

  ..تال يؤكل وال يشرب، على الرغم من اتحاد الالهوت بالناسو
خذوا اشربوا، . خذوا كلوا، هذاهو جسدى   : وفى تقديم الرب هذا السر لتالميذه، قال لهم       

  ".الهوتى"ولم يذكر إطالقاً عبارة ). ٢٤ -٢٢: ١٤مر) (٢٨ -٢٦: ٢٦مت(هذا هو دمى 
كأس البركة التى نباركها، أليست هى شـركة دم  "كذلك قال القديس بولس الرسول     

وهكذا ). ١٦،  ١٥: ١٠كو١" (ليس هو شركة جسد المسيح؟    المسيح، والخبز الذى نكسره أ    
علّم عن شركة فى الجسد والدم، وليس شركة فى الالهوت كما يقـول المنـادون بتأليـه                 

ولكن أيضاً إن الالهوت ال يؤكل      . حقاً إن الهوت المسيح لم ينفصل عن ناسوته       !! اإلنسان



  ١٧٤

  .وال يشرب، فهذه إحدى خواصه
نفس كلمات الرب فى تـسليم هـذا       ) ١١كو١(ل فى   وقد كرر القديس بولس الرسو     

إذن أى من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون اسـتحقاق،             "ثم قال   . السر لتالميذه 
ألن الذى يأكل ويشرب بدون استحقاق، يأكل ويشرب  .. يكون مجرماً فى جسد الرب ودمه     
قاً إلـى الهوتـه     ولم يشر إطال  ). ٢٩: ٢٧: ١١كو١" (دينونه لنفسه غير مميز جسد الرب     

يكون مجرماً فى جـسد الـرب       "وهو يتحدث عن خطورة التناول بدون استحقاق، بل قال          
  ..واكتفى".. ودمه

      
  .والسيد الرب يقول عن هذا السر فى إنجيل يوحنا

من يأكل جسدى ويشرب دمى، يثبت فى وأنا        . ودمى مشرب حق  . جسدى مأكل حق  "
  .ن يأكل ويشرب الهوتىولم يقل م). ٥٦، ٥٥: ٦يو" (فيه

فـال تنـادوا    . ذلك ألن الالهوت ال يؤكل وال يشرب على الرغم من اتحاده بالناسوت           
  !بتعاليم غريبة لم ترد فى الكتاب المقدس وال فى أقوال اآلباء

كما أن اآلباء أعطونا مثاالً التحاد الناسوت والالهوت، باتحاد الحديد المحمى بالنـار،             
  ...ومن له أذنان للسمع فليسمع.. وباتحاد الروح والجسد

فالذين تناولوا ألول   ! فليس معناه الثبات فى الهوته    " يثبت فى، وأنا فيه   "أما قول الرب    
. فمنهم من خاف وهرب، ومنهم من أنكره ثالث مرات        .. مرة فى العشاء الربانى لم يثبتوا     

  ..وكلهم اختفوا فى العلية هرباً من اليهود
اثبتوا "فسرها الرب فى إنجيل يوحنا أيضاً حينما قال لرسله          " فيهيثبت فى وأنا    "عبارة  
ولم يـتكلم عـن     ).. ١٠،  ٩: ١٥يو" (إن حفظتم وصاياى تثبتون فى محبتى     " "فى محبتى 

  ..الثبات فى الهوته
      

وال تظنوا فى أنفسكم أنكم قـد صـرتم   . تواضعوا، وال تتألهوا: نصيحتى لكم يا أبنائى   
وتـذكروا باسـتمرار قـول      !!.. وذكسية أو أوصياء على أقوال اآلباء     أوصياء على األرث  

  )١٨: ١٦أم" (قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح           :الكتاب

، ومازلت مـشفقاً    "أمح الذنب بالتعليم  "ألننى مازلت حتى اآلن متمسكاً بقول الدسقولية        
  ...أنتم فيهفليتكم أنتم تشفقون على أنفسكم مما .. عليكم
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  ١٧٧

  
  
  : خطورة النقد الكتابى– ١
  

بعض مدرسى الكتاب والوعاظ فى بالد الغرب يجعلون أنفسهم قوامين على الكتـاب             
يراجعون ألفاظه، كما لو كانوا علماء فى اللغة، وينتقدون ما يشاءون، ويحـذفون    : المقدس

وليست عقولهم هـى التـى ينبغـى أن         ! لو كان الكتاب خاضعاً لعقولهم    كما  ! ما يشاءون 
  !كما أنهم جعلوا بعض أجزائه أقل أهمية من غيرها.. تخضع للكتاب

  .ونحن ال نقبل منهم هذا الوضع وال نوافقهم عليه
. أما أن ينتقل بعض من فكرهم إلى داخل كنيستنا، فأمر عجيب ما كنا ننتظره إطالقـاً               

اجهته، حتى ال ينتقل إلى بعض البسطاء الذين قد يقبلون ما يقدم لهم من              وسنضطر إلى مو  
  ..!فكر بغير فحص

     

   الدخول إلى أورشليم-  ١

وقال . صلب عنا، ومات عنا"كما أقام المؤلف مشكلة فى موضوع الفداء حول عبارة 
كذلك أقام ) لفداءكيف تم ا(إنها ترجمة خاطئة الهوتياً وقد رددنا على ذلك فى كتابنا عن 

  :وهى حول. مشكلة عن دخول الرب أورشليم فى يوم أحد الشعانين
     

  :أم جحش فقط ) أتان وجحش ابن أتان (– ٢

فـاجى عنـد جبـل      وجاءوا إلى بيت    . ولما قربوا من أورشليم   : "ورد فى إنجيل متى   
تى أمامكمـا، فللوقـت      إلى القرية ال   اذهبا: حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائالً لهما     . الزيتون

وإن قال لكم أحد شيئاً، فقـوال       . فحالهما وأتيانى بهما  . تجدان أتاناً مربوطة وجحشاً معها    
قولـوا  "فكان هذا كله لكى يتم ما قيل بالنبى القائـل           . الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهما    

هب التلميذان  فذ". هوذا ملكك يأتيك وديعاً راكباً على أتان وجحش ابن أتان         : البنة صهيون 
.." فجلس عليهما . وأتيا باألتان والجحش، ووضعا عليهما ثيابهما     . وفعال كما أمرهما يسوع   

  ).٧ -١: ٢١مت(
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 ٣تكـررت   " أتـان وجحـش   "وواضح هنا فى رواية القديس متى اإلنجيلى أن عبارة          
  . مرات٦والتعبير بالمثنى تكرر . مرات

 إن المسيح لم يستخدم سـوى جحـش   ولكن المؤلف ينكر ذلك، ويقول فى نقده الكتابى    
  فكيف حدث ذلك؟!! فقط

     

   هل أخطأ متى اإلنجيلى فى دخول ال– ٣
  

فيقول إن القديس متى أخذ عن نبوءة . يعترف المؤلف بأن هناك خطأ، بل أخطاء
كذلك فإنه قد أخطأ النساخ، وبعدهم المترجمون، . وأن هناك خطأ فى فهم زكريا. زكريا

  ].١٥ :١٢ ثم يقارن بإنجيل يوحنا[ !!واأللفاظ لتصير بالمثنى يعدل المعانىواضطر متى أن 
  ):٧٢٨ص (وهكذا يقول فى تفسيره إلنجيل يوحنا 

ابتهجى جداً يـا ابنـة      : يوحنا الكلمة من أصلها المكتوب فى سفر زكريا       . قد أخذ ق  "
ديـع،  و, هو عـادل ومنـصور    . هوذا ملكك يأتى إليك   . اهتفى يا ابنة أورشليم   . صهيون

  ).٩: ٩زك" (وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان
ومعروف أنه فى األدب النبوى اليهودى، وخاصة ما يأتى منـه        : ويتابع المؤلف فيقول  

وهنا يتضح فى هذه    . باألشعار، يأتى تكرار الكالم لتحسين النغم والوزن ولتوضيح المعنى        
راكبـاً  "ثم عاد يكرر    ". ا بنت أورشليم  ي"ثم  " يا ابنة صهيون  "أوالً فى   . اآلية عملية التكرار  

فأخطأ النساخ، ومن بعـدهم     ". ابن أتان "ثم أراد أن يوضح أنه حمار صغير        ". على حمار 
فجـاء الكـالم    . وأضافوا الواو . وعلى جحش ابن أتان   " على حمار "وكتبوها  . المترجمون

ير أى  والصحيح أنه على حمار صـغ     . معاً جحش وعلى وكأنه جالس على حمار   . مغلوطاً
  .جحش

وبعد ذلك ينسب المؤلف الخطأ للقديس متى فى كتابة إنجيله، بل تعديل المعانى 
  :فيقول!! واأللفاظ عن قصد

ولكن كما فهم النساخ للترجمة السبعينية، هكذا نقل عنها القديس متى فى إنجيله كما .."
فجاءت . وأضطر أن يعدل المعانى واأللفاظ لتصير بالمثنى، أى حمار وجحش معاً. هى
وإن قال لكم أحداً . فحالهما وأتيانى بهما. فللوقت تجدان أتاناً مربوطة وجحشاً معها: "هكذا
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: فكان هذا لكى يتم ما قيل بالنبى القائل. وللوقت يرسلهما. شيئاً فقوال الرب محتاج إليهما
: ٢١مت ("..هوذا ملكك يأتيك وديعاً راكباً على أتان وجحش ابن أتان: قولوا البنة صهيون

٧ -٢.(  
  !فهل القديس العظيم متى لفق الكالم وعدل النبوة؟

  !أم أسلوب النقد الكتابى أدى إلى كل هذا؟
     

  : ثم هل أخطأ مرقس ولوقا أيضاً– ٤

هذا الخطأ بالنقل غير المقصود، تالفاه كل من القديسين مرقس ولوقا "يقول المؤلف 
ويزيد كل من القديس مرقس والقديس لوقا . ويوحنا، حيث ذكروا أنه جحش واحد فقط
ومع ذلك لم يفلت ). ٣٠: ١٩لو) (٢: ١١مر(كلمة وجحشاً لم يركب عليه أحد من الناس 

  .القديس مرقس اإلنجيلى، وال القديس لوقا اإلنجيلى من النقد الكتابى
  ):٥٧٦ص (فيقول فى تفسيره إلنجيل متى 

كبه أحد من الناس، وهذا أمر محال، إذ يمتاز القديس مرقس بالقول إن الجحش لم ير"
  فما هذا األمر؟. يتحتم تمرين الجحش على أحد يركبه فى السابق، وإال استحال ركوبه

فهل كان ذلك الحيوان الصغير سيتمرد على السيد المسيح إذا ركبه دون أن يدربوه، 
رقس أم هو اتهام للوصف الذى ذكره القديس م!! هذا أمر محال: حتى يقول المؤلف

  !والقديس لوقا؟
     

  :ثم أن المؤلف فى كل هذا النقد الكتابى، نسى حقيقة هامة وهى
  : كان القديس متى اإلنجيلى شاهد عيان– ٥

وكذلك لم يأخذ عن الترجمة . إنه لم يأخذ عن نبوءة زكريا، وال عن نبوءة صفنيا
سمع ما قاله إنما رأى بنفسه كل شئ عن دخول المسيح ألورشليم، و. السبعينية
  ...للتلميذين

  ..وعرف لماذا استخدم المسيح أتاناً وجحشاً
  !ليس لكى يركبهما معاً، فهذا شئ ليس من الخيال

المرتفعات : إنما فعل ذلك لكى يريح كالً منهما بالتناوب، فال يحتمل كل المسافة وحده
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ه القديس فلما دخل أورشليم، كان فى ذلك الوقت راكباً الجحش كما وصف. والوديان
  ..مرقس

     

كذلك من يدخل فى النقد الكتابى، وينسب خطأ لواحد من اإلنجيليين، إنما ينسى شيئاً 
  :آخر فى منتهى األهمية وهو

  : موقف الوحى فى كتابة األناجيل– ٦

: ١بط٢(كما يقول الكتاب ". مسوقين من الروح القدس"إن كانوا قد كتبوا األناجيل 
  !م الخطأ؟فمن أين يأتيه). ٢١

أم انذار بالبعد عن هذا اللون من ! أم اتهام بعدم الوحى؟! هل هذا اتهام للوحى اإللهى؟
  ..ومن له أذن للسمع فليسمع!! النقد الكتابى

     

   حذف آخر إنجيل مرقس– ٢

، حاذفاً )٨: ١٦مر(للمؤلف كتاب عن تفسير اإلنجيل للقديس مرقس، توقف فيه عند 
  !!ة منه، بحجة أن ضميره يرتاح للوقوف عن ذلك الحد آية األخير١٢الـ 

  : من تفسيره إلنجيل مرقس٦٢٢ويقول المؤلف فى ص 
فقد أثبت أبحاث العلماء المدققين أنها ) ٨-١: ١٦(أما اآليات اإلثنتا عشرة الباقية 

. فُفدت من اإلنجيل، وقد أعيد كتابتها بواسطة أحد التالميذ السبعين المسمى بأريستون
عها أريستون من تا عشرة جموهذه اآليات اإلثن.  التلميذ عاش فى القرن األولوهذا

  .لوقا ليكمل بها القيامة. يوحنا، وإنجيل ق. إنجيل ق
  !؟١٢ما الذى يتعب ضميره فى تلك اآليات الـ : وهنا نتعجب

: ١٦مر(، مذكور فى نفس اإلصحاح )١١ -٩: ١٦مر(ظهور الرب لمريم المجدلية 
فما الذى يتعبه فى أن يذكره مارمرقس مرة أخرى ). ٢٠يو(وفى ) ١ :٢٨مت(وفى ) ١

  حينما أراد تلخيص أحداث الظهور؟
بتفصيل ) ٢٤لو(، قد ذكر فى )١٣، ١٢: ١٦مر(وظهور الرب الثنين من التالميذ 

  .وهما تلميذا عمواس. كثير
اذا فم). ٢٤لو(، كما ورد أيضاً فى )١٤: ١٦مر(وعدم تصديق الرسل، ذكر أيضاً فى 
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  .فى كل هذا يتعب الضمير
اذهبوا إلى العالم أجمع، وأكرزوا "فهل يتعب ضميره، قول السيد المسيح للرسل 

! ؟)١٦: ١٦مر" (من آمن واعتمد خلص"أو قوله لهم ) ١٥: ١٦مر" (باإلنجيل للخليقة كلها
وعمدوهم باسم اآلب . اذهبوا وتلمذوا جميع األمم) "١٩: ٢٨مت(إن هذا موجود فى 

  ".ن والروح القدسواالب
وما أكثر هذه اآليات كما ! أم يتعب ضميره اآليات التى وعد الرب تالميذه بصنعها؟

  .وردت فى سفر أعمال الرسل وفى غيره
ثم أن الرب بعد ما كلمهم، ارتفع إلى ) "١٩: ١٦مر(أم يتعب ضميره ما ورد فى 

  !؟"السماء، وجلس عن يمين اهللا
). عيد الصعود(وهو عيد سيدى نحتفل به ). ٩: ١أع (إن ارتفاعه إلى السماء، ورد فى

وفى مواضع كثيرة فى الرسالة إلى ) ٥٥: ٧أع(وجلوسه عن يمين اهللا، ورد فى 
وقد أشار الرب إلى هذا المزمور فى ). ١: ١١٠مز(العبرانيين، وفى سفر المزامير 

  !ما الذى يتعب الضمير فى كل هذا؟). ٤٤: ٢٢مت(
أما هم فخرجوا وكرزوا فى كل "ر آية فى إنجيل مرقس أم أتعب ضمير المؤلف آخ

بينما هذه اآلية ). ٢٠: ١٦مر" (والرب يعمل معهم، ويثبت كالمهم باآليات التابعة. مكان
  ...هى تلخيص لسفر األعمال كله

إنما الذى يتعب الضمير، هو التشكيك فى اإلنجيل بحذف جزء منه، مع التشكيك فى 
  !!ذوفكل ما يشبه هذا الجزء المح

     

الذين حذفوا اسفاراً من العهد القديم، وال جرؤ هذا األمر لم يجرؤ عليه البروتستانت 
  .عليه مفسرو الكتاب عندهم

الذين وضعوا ترجمة جديدة للكتاب المقدس تناسب وال جرؤ عليه شهود يهوه، 
  .عقائدهم

 هذا النقد يخالف ما فهل هذا لون من النقد الكتابى تعمق أكثر من كثيرين فى نقده وهل
  ..من له أذن للسمع فليسمع..!! ورد من عقوبة وردت فى آخر سفر الرؤيا عمن يحذف



  ١٨٢
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. تعرض المؤلف لهذه اآلية فى كٍل من تفسيره إلنجيل متى، وتفسيره إلنجيل مرقس
  :والنص اإلنجيلى هو

لما شبقتنى، أى إيلى إيلى : ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائالً’’
  ).٤٦: ٢٧مت(‘‘ ..إلهى إلهى لماذا تركتنى

  :٨٢١قال المؤلف فى تفسيره إلنجيل متى ص 
هنا الصعوبة . إذن البد أن االبن يعانى موت الجسد، باعتباره واحداً مع جسده..’’

فأى موت لالبن حتى بالجسد يطال . واالستحالة تأتى من االتصال الجوهرى بحياة اآلب
هنا يتحتم لكى يموت االبن بالجسد، أن يترك اآلب االبن إذن . ن اآلب واالبناالتصال بي

  ...‘‘وإال استحال الموت علىاالبن بالجسد. المتجسد حتى يموت
وهذا ضمن المروعات التى عاناها االبن فى جثسيمانى كيف يصير خطية؟ إذ يتحتم ’’

  ‘‘..أن يتغرب عن اآلب
ب االبن ليجوز الموت بالجسد وهو رب وترك اآل. واآلن جاءت ساعة الموت’’
  ‘‘..الحياة

     

فال انفصال إطالقاً بين أقانيم . ونحن نقول إن اآلب لم يترك االبن لحظة واحدة
  ..الثالوث القدوس

  .كما أن اتحاد اآلب باالبن ال يمنع موت االبن بالجسد
المحال أن يكون فمن ). ١١، ١٠: ١٤يو(‘‘ أنا فى اآلب، واآلب فى’’لقد قال االبن 

  .هناك ترك وال انفصال
: ١كو١(‘‘ قوة اهللا وحكمة اهللا’’وإن كان القديس بولس الرسول يقول إن المسيح 

وال حين قال االبن . حاشا! فهل انفصلت عن اهللا حكمته وقوته على الصليب؟).. ٢٥
  .مما سنشرحه فيما بعد‘‘ لماذا تركتنى’’لآلب 
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هما الهوت واحد، كما سبق أن .  لالهوت اآلبكذلك نقول إن الهوت االبن مساٍو
  ).٣٠: ١٠يو(‘‘ أنا واآلب واحد’’قال 

وإال استحال ’’!! ‘‘يتحتم أن يترك اآلب االبن المتجسد حتى يموت’’فما معنى أن 
  !!‘‘الموت على االبن المتجسد

ألن الهوته لم ينفصل عن ناسوته . محال! فهل الهوت االبن ترك االبن المتجسد؟
فإن كان الهوته متحداً به، ما الفرق إذن . احدة وال طرفة عين حسب تعليم الكنيسةلحظة و

  .بين الهوت االبن والهوت اآلب
  .ومع ذلك فقد مات بالجسد. إن الهوت االبن لم يتركه

. عن جسده) روحه(انفصلت نفسه "حسبما نقول فى القسمة السريانية عن موت المسيح 
  .حتى وهو فى القبر".. وال عن جسدهوالهوته لم ينفصل قط عن نفسه 

عبارة استحالة موت المسيح بالجسد ما لم يفارقه اآلب، هى عبارة خاطئة الهوتياً 
  .بالشك

     

وذلك فى . ‘‘إلهى إلهى لماذا تركتنى’’على أن المؤلف يقدم تفسيراً آخر لعبارة 
  : فيقول٦٧تفسيره إلنجيل مرقس ص 

هنا يبلغ .  على خشبة كمجرم ويشهر به بين الناسثم بعد ذلك يتعرى ويصلب.. ’’
مضادة مجازية أو  ليست وهى .عاراً حامل المجد كيف يحمل: العار مضادته العظمى

فعار االبن يلحق باآلب . فكرية، بل مضادة جوهره يستحيل حدوثها بأى حال من األحوال
  .‘‘والعار لعنة إن أصابت االبن أصابت اآلب حتماً!! وال محالة

  :ثم يستطرد المؤلف فى شرح تفسيره، فقال
لذلك لوال أن المسيح كشف لنا سر اللعنة التى حملها، لظل الصليب لغزاً الهوتياً ’’

هنا كشف المسيح الستار عن كيف تحمل المسيح العار وحده، عندما . غير مقبول بل عثرة
إلهى ’’: الالهوترفع صوته بصراخ ليسمعه الجميع، وتسجله األناجيل والتاريخ وعلماء 

هذا هو الترك الحتمى الذى أجراه اهللا على المسيح، ). ٣٤: ١٥مر(‘‘ إلهى لماذا تركتنى
  ..‘‘حتى يمكن أن يجوز اللعنة وحده من أجل البشرية التى يحملها

     
  :ونحب أن نقول إن قاعدة هذه النظرية هى خطأ
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  .وعار االبن ال يلحق األب. فلعنة االبن ال تلحق األب
 ).٢٨: ١تك(إن لعنة قايين لم تصب آدم الذى باركه اهللا  

.. ملعون أنت من األرض التى فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك’’لقد قال اهللا لقايين 
ولكن شيئاً من هذا كله لم يصب آدم ) ١٢، ١١: ٤تك(‘‘ تائهاً وهارباً تكون فى األرض

 .أباه

عبد العبيد يكون . ملعون كنعان’’ل كذلك لعنة كنعان لم تصب أبانا نوح الذى قا 
 ).٢٥: ٩تك(‘‘ ألخوته

لقد قال القديس بولس الرسول عن . كذلك عار عيسو لم يصب اسحق أباه 
لئال يكون أحد زانياً ومستبيحاً كعيسو، الذى ألجل أكلة واحدة باع ’’عيسو 
 ...هذا العار لم يصب أباه). ١٦: ١٢عب(‘‘ بكوريته

ذين حسدوا أخاهم وألقوه فى بئر، وباعوه كعبد، وكذبوا أيضاً عار أوالد يعقوب ال 
كل هذا العار لم يلحق ). ٣٧تك(‘‘ على أبيهم وخدعوه، وقالوا إن وحشاً قد افترس يوسف

 .أباهم يعقوب فى شئ

أيضاً ما أصاب بنى إسرائيل من لعنة وعار، لم يلحق إسرائيل نفسه، وال لحق  
 .جدهم أبانا إبراهيم

ق المتمرد، الذى كان يعصى أبويه ويعاندهما، فتحكم الشريعة وأيضاً االبن العا 
 .هذا لم يكن عاره يلحق أبويه.. برجمه

  .واألمثلة كثيرة.. وعار أبشالوم لم يلحق داود أباه 
إن قول المؤلف إن عار االبن يلحق اآلب وال محالة، هو قول خاطئ ال يناسب تعليم 

  ..البن فى الثالوث القدوس هو أكثر خطأوتطبيق هذه النظرية على اآلب وا... الكتاب
     

إن موت المسيح، يعنى انفصال عنصرى ناسوته عن بعضهما البعض، أى انفصال 
وال يعنى إطالقاً انفصال . روحه عن جسده، وليس معناه انفصال ناسوته عن الهوته

  .الهوت اآلب عن الهوت االبن
إلهى إلهى ’’ صرخ بصوت عظيم ومن دالئل عدم انفصال الالهوت عن الناسوت إنه

وهذا الصوت العظم ما كان يقدر عليه الجسد المنهك جداً ). ٤٦: ٢٧مت(‘‘ لماذا تركتنى



  ١٨٦

فى عمليات المحاكمة والجلد والصلب والمسامير والشوك، واستمرار كل ذلك واستمرار 
  ...التعب حتى الساعة التاسعة

     

  ؟‘‘تنىإلهى إلهى لماذا ترك’’إذن ما معنى قوله 
وليس حسب قول . ، وليس الترك بمعنى االنفصال‘‘تركتنى ألتألم’’المقصود بها 

هذا الترك الحتمى الذى أجراه اهللا على المسيح، حتى يمكن أن يجوز ’’) ٦٠٢ص(المؤلف 
  ‘‘اللعنة وحده

 لم يتدخل لمنع األلم عن – مع اتحاده بالناسوت –التفسير السليم هو أن الالهوت  
  .قى الناسوت يتحمل األلم ثم الموت، على الرغم من اتحاد الالهوت بهفب. الناسوت

مثال ذلك تقريباً، أنه يحدث أن أباً يحمل ابنه إلى الطبيب، ليخرج شوكة مغروسة فى 
أى تركتنى ‘‘ لماذا تركتنى؟’’يده، أو لينظف له خراجاً، ويتألم االبن ويصرخ قائالً ألبيه 

  ..لأللم، مع أنه يحمله وممسك به
إلهى ’’ الذى أولـه ٢٢تفسير آخر أن المسيح أراد أن ينبه اليهود إلى المزمور  

ويشمل هذا المزمور نبوءات عن صلبه وآالمه، إذ ورد . ‘‘إلهى لماذا تركتنى
وهم . وأحصى كل عظامى. ثقبوا يدى ورجلى. جماعة من األشرار اكتنفتنى..’’فيه 

١٦: ٢٢مز(‘‘ ..م، وعلى لباسى يقترعونيقسمون ثيابى بينه. ينظرون ويتفرسون فى ،
  ...مع تفاصيل أخرى كثيرة فى هذا المزمور تنطبق على أحداث صلبه). ١٧

     
  :نقطة أخرى فى هذا الموضوع كله، وهو

  .إن المؤلف خلط بين ابن اإلنسان وابن اهللا 
 مات"فمن ناحية الالهوت لم يمت ابن اهللا، وإنما كما نقول عنه فى األجبية 

  .‘‘المسيح الحى‘‘ونحن نقول . ألن اهللا حى ال يموت. أى مات بالناسوت‘‘ بالجسد
الحديد "وأمامنا مثل . كذلك العار واللعنة وسائر هذه األمور أصابت ناسوته وليس الهوته

فالطرقات تؤثر على . تطرق الحديد المحمى بالنار. الذى ذكره اآلباء‘‘ المحمى بالنار
  ..كن النار ال تتأثر بالطرقاتالحديد وقد تثنيه، ول



  ١٨٧
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  كاإلنجيل تفسير اإلنجيل 
 ٢ج) الروح القدس الرب المحيى(من مجموعة ) الباراكليت(يقول المؤلف فى كتابه 

  :ما يأتى) الحلول بالكلمة(فى باب 
  !!"تفسير الكلمة حالة حلول ال تقل عن النطق بها"
 يقل عن وضع اإلنجيل واستخالص العقيدة من نصوص اإلنجيل عمل إلهامى ال"
  "!!ألن فى كليهما يبلغ العقل إلى مواجهة الحق. نفسه

  !!ونحن نعجب من هذه الجرأة الشديدة فى الكالم
  !كيف أن تفسير الكلمة حالة حلول ال تقل عن النطق بها؟

إن النطق بكلمات اإلنجيل قال عنه القديس بطرس الرسول إنه لم يكن مطلقاً بمشيئة 
أى فى حالة ). ٢١: ١بط٢" (م أناس اهللا القديسون مسوقين من الروح القدسبل تكل"إنسان 

  ..وحى من اهللا
فهل كل من يفسر بعض آيات اإلنجيل أو يستخرج منها العقيدة، يكون فى حالة وحى 
وإلهام ال تقل عن نطق الرسل القديسين بآيات اإلنجيل، وأيضاً يكون فى حالة ال تقل عن 

  !وضع اإلنجيل نفسه؟
ل يجوز أن ننشر هذا التعليم وسط أوالدنا، أو حتى وسطه الوعاظ فيصابون ه

  !بالغرور، ويقولون ما الفرق بيننا وبين اإلنجيليين متى ومرقس ولوقا ويوحنا؟
وال على "نقول لهم !! المقصود هو تفسير الكلمة على مستوى آبائى: وإن قال البعض
ء مثل القديس يوحنا ذهبى الفم، تعتبر كتب فهل قديس عظيم من اآلبا. مستوى آبائى أيضاً

  !تفسيره فى مستوى اإلنجيل وال تقل عن النطق به؟
وهل قديس عظيم من اآلباء أبطال اإليمان كالقديس أثناسيوس الرسولى، يعتبر 
  !استخالصه العقيدة من نصوص اإلنجيل أنه عمل إلهامى ال يقل عن وضع اإلنجيل نفسه؟

  !ع أن يقبله من الناحية الالهوتية؟من يستطي. هذا كالم صعب
  !وهل هذا الكالم تقبله لجنة الدفاع عن األرثوذكسية؟

أم هذه استهانة . وهل كل كتب اآلباء التى يستشهدون بها هى فى مستوى األناجيل
  !بقيمة األناجيل؟
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  أسرار كنيسة أخرى
  غير األسرار السبعة

   :٤١٦وورد للمؤلف فى نفس الكتاب ص 
ولكن ال . ة ضمن األسرار السبعةبولكنيسة أسرار أخرى كثيرة غير محستوجد فى ا

  .تخلو هذه األسرار من حاالت حلول أيضاً
 ويعمل بنعمته فى فمثالً فى حالة تكريس الرهبان يحل الروح القدس بالصالة،

  .الشخص المتكرس لحفظ البتولية والموت عن شهوات الدنيا
 المكان وتخصيصه  بصالة األسقف لتقديسوفى تكريس الكنائس يحل الروح القدس

  .للصالة
 والشفاء كما فى وفى تكريس الماء يحل الروح القدس ليجعل فى الماء قوة للتطهير

  ".الظهور اإللهى"طقس اللقان وباألخص فى عيد الغطاس 
  .وفى الصالة على الموتى يحل الروح القدس ليستلم هيكله الخصوصى

ألسرار السبعة، أمر يخالف ما تسلمناه من الكنيسة، والكالم عن أسرار كنسية غير ا
  .وال يعدو أن يكون تأثراً بقراءة كتب غريبة. وما نعلمه ألطفالنا وشبابنا

  :وسنضرب أمثلة للرد على هذا الرأى
وقد ورد فى سفر . فتدشين الكنائس هو فرع من استخدامات سر الميرون المقدس 

 فى تقديس وتدشين خيمة االجتماع وكل استخدام سر المسحة) ٣٠إصحاح (الخروج 
إذن فتدشين الكنائس ليس سراً جديداً يضاف إلى سر المسحة . مذابحها وآنيتها المقدسة

 .بل هو فرع منه) سر الميرون المقدس(

أى الصالة على (وتكريس الرهبان ليس هو سراً جديداً، بل هو صالة المنتقلين،  
 .ت عن العالمعلى اعتبار أن الراهب قد ما) الموتى

يحل فيه الروح القدس ليستلم هيكله (كما أن الصالة على الموتى ليست سراً كنسياً  
هذه النفس "فالروح القدس يستلم النفس كما نقول ). ١٩: ٦كو١) (الخصوصى أى الجسد

 ..!أما الجسد فيستلمه القبر وما يحدث بعد الدفن..". التى اجتمعنا بسببها اليوم
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  ...مباركة الماء وتكريس الماء هو  

  فاعلية سر الزيجية روحياً
من جهة عمل الروح ) الحلول باألسرار(يقول نفس المؤلف فى نفس الكتاب عن 

  :القدس فى سر الزيجة
الزوج يستوعب كل ما فى زوجته، ليس الصالح الذى فيها فحسب أو عاداتها الطيبة "

 استسالم لفاعلية السر، كل ما فى وميولها الخيرة فقط بل بمؤازرة روح األلفة يتقبل، فى
زوجته حتى األخطاء والعيوب وكل نقص أياً كان نوع، يتقبل كل ما يحسه فيها ويجعله 

  ".لنفسه فيصير جزءاً من كيانه
هكذا الزوجة أيضاً تستقبل بفاعلية سر الروح كل ما فى زوجها من نقائص وفضائل، "

وحينما يقول الكتاب إن الرجل رأس . افال يعود لزوجها شئ كأنه غريب عن بدنها وعقله
: ٣تك" (وإلى رجلك يكون اشتياقك: "المرأة فهو يشير إلى أن الرجل يحتل تفكير المرأة

١٦.(  
من "فهل فاعلية عمل الروح القدس فى سر الزيجة أن الرجل يستوعب ما فى زوجته 

هل الروح " هويجعله لنفسه كأنه من كيان".. "أخطاء وعيوب وكل نقائص أياً كان نوعه
  !!"القدس يساعده على أن يجعل األخطاء والعيوب كأنها من كيانه

  !؟..تتقبل كل ما فى زوجها من نقائص" بفاعلية السر"وهل المرأة 
  ).٣٤: ٢٣لو" (ألنهم ال يدرون ماذا يفعلون. اغفر لهم يا أبتاه"



  ١٩١

  
  

  ضد عقيدة الفداء
  )نفس عوضاً عن نفس(

 فى مناقشته موضوع ٢٨٦، ص٢٨٥بولس الرسول صكتاب المؤلف عن القديس  فى
  ):عقوبة بدل عقوبة(أى ) التكفير باإلحالل(

  . عن خطية السهو٤تحدث المؤلف عما ورد فى سفر الالويين إصحاح 
فذبيحة الخطية فى العهد القديم قُدمت عن الخاطئ . فلينتبه القارئ هنا: "وقال بعد ذلك

أى أن الحيوان مات عن الخاطئ حتى ال يموت . وذُبحت عن الخاطئ وماتت عن الخاطئ
واآلن هل يمكن نقل هذا الطقس .. فهنا الحيوان مات وحده، واإلنسان لم يمت. الخاطئ

  "بمبناه ومعناه إلى حقيقة الفداء الذى قام به المسيح على الصليب؟
  :٢٨٥وينكر المؤلف مفهوم الفداء هذا ويقول فى هامش ص 

المسيح مات "أى أن " التكفير باإلحالل"مسك بشدة بنظرية الكنيسة البروتستانتية تت"
، ومع أننا ال نريد وال نرتاح للمجادالت فى أمر الالهوت ولكن "نائباً عنا"، بمعنى "عنا

أضطررنا اضطراراً أن نوضح موقفنا من هذا الموضوع لما فيه من أهمية روحية 
  .سيرتاح لها القارئ أشد االرتياح

!! ذى ينكره، ويصف به البروتستانت هو اعتقادنا جميعاً فى الفداءولكن هذا المعنى ال
أن المسيح صلب ) تجسد الكلمة(وهو ما ينادى به القديس أثناسيوس الرسولى فى كتابه 

  .أى أن المسيح مات لكى نحيا نحن. ومات عنا لكى يفدينا
  :يقول" عقوبة بدل عقوبة"ولكن المؤلف فى محاربته لمبدأ 

وهو أن جميع ذبائح الخطية التى نصل عليها العهد : ر يمنع التطبيقهنا عائق خطي
. أى بدون قصد.... القديم هى كما سبق ونبهنا مراراً تصح فقط فى حالة الخطية السهو

أما خطايا العمد أو التى عن قصد وباإلرادة فال ذبيحة لها على اإلطالق فى كل ناموس 
ل أو استبدال نفس بنفس فى حالة الخطية وبمعنى آخر أوضح أنه يستحيل إحال. موسى

هنا يصعب التطبيق من قريب أو من بعيد على ذبيحة . العمد، ذلك بحسب ناموس موسى



  ١٩٢

المسيح، ألن ذبيحة المسيح هى ذبيحة عن خطية العمد أوالً وكافة أنواع الخطايا التى 
  .يقصر ويمتنع العهد القديم عن أن يقدم عنها ذبيحة بالمرة

يل أن تُحسب ذبيحة المسيح أنها عوض الخاطئ أو عن الخاطئ أو بدالً فهنا يستح
عن الخاطئ، ألن الخطية هى خطية عمد، والخاطئ يتحتم أن يموت موتاً وال يمكن أن 

 !تُقدم عنه ذبيحة من أى نوع
      

إن كان الخاطئ البد أن يموت موتاً، وذبيحة المسيح يستحيل أن تُحسب : ونقول
ألن الفداء معناه أن نفساً تموت عن إذن ال فداء،  أو بدالً من الخاطئ، عوض الخاطئ ،

  ..وفداء المسيح لنا هو أنه مات عنا، بدالً منا. نفس أخرى
  ٤٥٩ويكرر المؤلف فكره فى تفسيره الرسالة إلى رومية ص 

وكانت الذبائح للمسامحة الوقتية والمفردة، لكل خطية بحد ذاتها، ولكن خطية : "فيقول 
لسهو فقط ألن الخطية عن عمد باإلرادة ال غفران لها وال مسامحة وال ذبيحة بأى حال ا

  ".من األحوال
وحسب رأى المؤلف . معنى هذا أننا هلكنا جميعاً، ألن غالبية خطايانا هى خطايا عمد

  .عنها أنه البد أن يموت الخاطئ موتاً، وال غفران وال مسامحة



  ١٩٣

  
  

  خطية العمد
  :لى فكر المؤلف فى النقاط التاليةوسنتناول الرد ع

 هل الكتاب المقدس لم يذكر ذبائح عن خطية العمد كما يقول المؤلف؟ وماذا ورد – ١
  فى الكتاب المقدس عن هذا األمر؟

  . أمثلة من خطايا العمد حملها المسيح – ٢
  ".موت الخاطئ نفسه" خطورة عبارة – ٣
  . آيات عن فداء المسيح لنا– ٤

 – فقط ومع ذلك ٥، ٤مؤلف اقتصر على ما ورد فى سفر الالويين الظاهر أن ال
كما سبق ونبهنا "ذبائح الخطية التى نص عليها العهد القديم وقال " تحدث عن –لألسف 

  !!مراراً تصح فقط فى حالة الخطية السهو
  :لننظر إذن ماذا ورد فى العهد القديم وفى أسفار موسى

فيقول عن ) يوم الكفارة العظيم(تحدث عن ي) ١٦ -١١: ١٦ال(فى سفر الالويين  
  :رئيس الكهنة فى الذبائح التى يقدمها

يكفر عن القدس من نجاسات بنى إسرائيل ومن "ثم ".. يكفّر عن نفسه وعن بنيه"
  ".وهكذا يفعل لخيمة االجتماع القائمة بينهم فى وسط نجاساتهم. سيآتهم مع كل خطاياهم

سيآتهم، وكل خطاياهم، لم توجد بينها خطايا فهل كل نجاسات بنى إسرائيل، وكل 
  !عمد فى كل احتفال بيوم الكفارة العظيم؟

. ِملنا كل واحد إلى طريقه. كلنا كغنم ضللنا: "يقول اشعياء النبى عن ذبيحة المسيح 
  !فهل إثم جميعنا ال تشمل أيضاً خطايا العمد؟) ٦: ٥٣أش" (والرب وضع عليه إثم جميعنا

الذى يبذل " الرسول نفس العبارة عن السيد المسيح فيقول ويكرر القديس بولس 
  .وكل إثم تشمل خطايا العمد والسهو معاً). ١٤: ٢تى" (نفسه عنا، لكى يفدينا من كل إثم

" ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل إثم"ويقول القديس يوحنا الرسول أيضاً  
  ).٧: ١يو١(

..  شكل العبد، وتألم ومات على الصليبفهل تجسد السيد المسيح، وأخلى ذاته، وأخذ



  ١٩٤

  !كل ذلك ألجل خطايا السهو فقط؟
  وهل خطايا السهو فقط هى التى تقدم عنها ذبائح ثم ذبيحة المسيح؟

بل !!  فكما يقول المؤلف ال تقدم عنها أية ذبيحة على اإلطالق–أما خطايا العمد 
  !!الخاطئ يموت موتاً

ذى زنى ودبر تدابير فشلت إلخفاء خطيته ال) ١١صم٢(ماذا عن خطية داود النبى  
وقال داود . ألم يكن كل هذا خطايا عمد..  ثم دبر قتل زوج المرأة، وتزوجها هو–
والرب نقل عنك "ولما اعترف بخطيته قال له ناثان النبى " تغسلنى فأبيض أكثر من الثلج"

المسيح فى إلى أين نقلها الرب؟ أليس إلى صليب ) ١٣: ١٢صم٢" (خطيئتك ال تموت
وماذا عن خطايا اآلباء الذين رقدوا ! أم مات داود بدون ذبيحة عن خطاياه؟! الجلجثة؟

 !على رجاء وكانت خطاياهم عمداً؟

: ١٠نح(والذبائح التى قُدمت عن الشعب فى زواجه باألجنبيات أيام نحميا وعزرا  
 ..!هواًألنهم لم يتزوجوا بالنساء الغريبات س! ألم تكن عن خطايا عمد؟). ٣٣

اصفح عن إثمهم، وال أذكر ) "٣٤: ٣١(وماذا عما ورد فى سفر ارميا النبى  
 !هل هذا فقط عن خطايا سهو؟". خطيتهم

. طوبى للذى غُفر له إثمه، وسترت خطيته) "٢، ١: ٣٢مز(وماذا عما ورد فى  
 ،٧: ٤رو(هذه اآلية التى اقتبسها بولس الرسول ". طوبى إلنسان ال يحسب له الرب خطية

! هل كل هذا عن السهو فقط دون العمد؟.. ، والتى نتلوها فى رسامة الرهبان الجدد)٨
 وكيف أن الرب ال يحسب لهم خطية؟ أليس بالذبيحة؟

وقد مات عنها السيد المسيح، دون أن يقول . إن غالبية خطايا البشر هى خطايا عمد
 .يجب أن يموتوا موتاً: عن مرتكبيها

أحبنا، وأرسل "ديد، إذ يقول القديس يوحنا الحبيب إن اهللا وهذا هو تعليم العهد الج 
ليس لخطايانا فقط، بل . وهو كفارة لخطايانا"ويقول ). ١٠: ٤يو١" (ابنه كفارة عن خطايانا
فهل خطايا كل العالم ال تشمل خطايا العمد التى مات المسيح ". لخطايا كل العالم أيضاً

!  أو استبدال نفس بنفس فى حالة الخطية العمد؟يستحيل إحالل"فكيف يقول المؤلف ! عنها؟
يستحيل أن تحسب ذبيحة المسيح أنها عوض الخاطئ أو عن الخاطئ "وكيف يقول بعدها 
 !؟"أو بدالً من الخاطئ
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! كانت خطية عمد أم سهو؟) ٣٢خر(وهل عبادة العجل الذهبى فى أيام موسى  
وكل خطايا الشيوعية . ألصناموكل عبادات ا) ١٢مل١(وكذلك عبادة العجل أيام يربعام 

 ".خطايا العالم كله"وما يسميه الكتاب . واأللحاد التى تاب الناس عنها

وكذلك خطايا . أم عمداً! واعترافات أوغسطينوس الفيلسوف هل كانت خطايا سهو؟ 
 !مريم القبطية؟

لنفسه غير حاسب العالم إن اهللا كان فى المسيح مصالحاً "وماذا عن قول الكتاب  
 ).١٩: ٥كو٢" ( خطاياهملهم

: ٣٦حز" (أخلصكم من كل نجاساتكم"وماذا عن قول الرب فى سفر حزقيال النبى  
 !هل كان يخلصهم بدون ذبائح؟). ٢٩، ٢٥

بل جزاء أما عن موت الخاطئ عن نفسه فال يعتبر فداء.  
  !!هل يقول أنا مت عن نفسى، ولم يمت المسيح عنى: واللص اليمين

فى نفس كتابه عن بولس (عن شركتنا فى آالم المسيح الفادية أما عن قول المؤلف 
داس المعصرة وحده، "فهو ضد قول الكتاب عن السيد المسيح أنه ). ٢٨٣الرسول ص 

  ).٣: ٦٣أش" (ومن الشعوب لم يكن معه أحد
  وإن كان الخاطئ يموت موتاً، فأين الفداء إذن؟

مرة أخرى فى المعمودية وإن كان يموت مع المسيح على الصليب، فلماذا يموت 
  ).١٢: ٢كو) (٦رو(

لم يأخذ المسيح . والفجار لم يصعدوا على الصليب ليموتوا مع المسيح فوق الجلجثة
  ...ومن له أذنان للسمع فليسمع  أجسادهم ويموت بها كما يقول المؤلف
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  :مقدمة 
ف إن يعزى الخطاة  صفحة، قصد به المؤل١٨إنه كتاب صغير، أو كتيب، فى حوالى 

وقد كان من قبل مقالة افتتاحية نشرت فى مجلة مرقس فى . الواقعين فى خطايا الجسد
وقد شمل معلومات كثيرة ال تتفق مع المنهج .. ، ثم تحولت إلى كتاب١٩٩٤نوفمبر 

  .الروحى الكتابى
فال . نحن يهمنا أن نريح النفوس المتعبة، ولكن المهم هو إراحتها بطريقة سليمة

فكل خطاياِك قد ماتت، حينما حملها ".. ال تهتمى وتحزنى بسبب سقطات الجسد: نقول لها
  .المسيح على الصليب

إن باب  لها نقول وبأن. إن إراحة النفس المتعبة بخطاياها، تأتى بإرشادها إلى التوبة
 "توبنى فأتوب"وإن عجز عنه الخاطئ، عليه أن يصلى ويقول للرب . التوبة مفتوح للجميع

  ..وبالتوبة تغفر له خطاياه، ويمحوها اهللا. فتساعده النعمة على التوبة). ١٨: ٣١أر(
وكذلك القول بأن وصايا اهللا . أما التقليل من خطورة خطايا الجسد، فليس تعليماً كتابياً

وكذلك حينما نريح الخاطئ بأن الحزن على خطاياه هو من . فقط) لإلنسان الجديد(هى 
  )!!بضمير الخطية(يلوثه عمل الشيطان الذى 



  ١٩٨

  
   هل وصايا العهد الجديد هى صعبة التنفيذ؟– ١

ومن يستطيع . وصايا المسيح صعبة"يبدأ المؤلف رسالته إلراحة النفس المتعبة، بأن 
  ".أن ينفذها؟

وضرب أمثلة بمحبة األعداء، واإلحسان إلى المسيئين، ومن سخرك ميالً فامش معه 
وحتى رسل . وأنه ال يستطيع اإلنسان أن ينفذ هذه الوصايا. اوأمثلة هذه الوصاي.. ميلين

وأنها إن كانت موجهة إلى الجسد، . الرب أنفسهم لم يكونوا على مستوى تنفيذ هذه الوصايا
  .فالبد أن يصير اإلنسان مهزوماً

وتنبطح على األرض وتعترف . تقرأ هذه الوصايا، فتجد نفسك دودة ال إنسان: "وقال
هوذا قد ِقست نفسى على مستوى تعليمك ووصاياك، فوجدت : "للربوتقول . بضعفك

تراب أنا ورماد، وليس لى أن أتطلع أو أن أتقرب إلى كمالك الذى . نفسى دودة ال إنسان
فيكون لسان ". وهل للتراب أن يصنع لنفسه سلماً يصعد به إلى سمائك. لك فى وصاياك

هذا الكالم وعلى هذا السلوك وهذا حال المسيح واآلب إرتياح ما بعده ارتياح على 
  .االنهزام

      
ونحن نرد على هذا الكالم بأنه ليس من المعقول أن يعطينا اهللا وصايا ال يمكننا 

كما إننا ال نستطيع ). ٣: ٥يو١" (ووصاياه ليست ثقيلة"هوذا يوحنا الرسول يقول . تنفيذها
وإلى جوار وصايا . ح القدس معناأن نفصل سمو الوصايا عن عمل النعمة فينا وعمل الرو

). ١٣: ٤فى" (أستطيع كل شئ فى المسيح الذى يقوينى"الرب نتذكر قول القديس بولس 
كما أننا لو قرأنا التاريخ وسير اآلباء، لوجدنا أمثلة عديدة وسامية جداً عن تنفيذ هذه 

  .الوصايا
سقطات الجسد كذلك هناك فرق بين الوصايا الخاصة بالكمال، وبين السلبيات فى 

  فماذا يقول المؤلف عن خطايا الجسد؟. وخطاياه
  .هذه الوصايا لم تعطَ للجسد : إنه يقول
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   وهل هى وصايا ليست للجسد، بل لإلنسان الجديد؟– ٢

فهم خطًأ إن هذه الوصايا والتعاليم تخص الجسد، وأنه أراد أن يتممها  اإلنسان إن :يقول
لنفس العتيقة، مع أنها مرسلة فقط لإلنسان الجديد فى المسيح، على مستوى هذا الجسد وا

  " .المتجدد بالروح القدس
أما الجسد فال : ألن المسيح قال. أما بإمكانيات الجسد، فهو حتماً منهزم"ويقول أيضاً 

. هذه العبارة قالها السيد المسيح فى مجال الحديث عن التناول).. [٦٣: ٦يو(يفيد شيئاً 
  ]. تنفيذ الوصاياوليس من جهة

. واضح أن الوصايا والتعاليم هى مرسلة لإلنسان الجديد"ويتابع المؤلف كالمه فيقول 
  ".واإلنسان الجديد حى بالروح القدس. فهى تعاليم روحية للحياة األبدية

      
  .ونحن نتعجب لفصله الجسد عن الروح من جهة الوصايا

وسوف يحاسب اإلنسان أمامه عن . ينفاهللا قد خلق اإلنسان من روح وجسد متحد
ولذلك فالدينونة العامة ال تكون إال يوم القيامة، حين تأتى . خطايا الجسد والروح معاً

الروح وتتحد بالجسد ويبقى اإلنسان واحداً، ويحاكم بالروح الجسد، كما قال الرسول فى 
 كل واحد ما كان ألنه البد أننا جميعاً نظهر أمام كرسى المسيح، لننال) "١٠: ٥كو٢(

  ".بالجسد بحسب ما صنع خيراً كان أم شراً
  ماذا يقصد المؤلف باإلنسان الجديد؟: مادام األمر هكذا، فإننا نسأل

      
  ؟ هل هو الروح فقط؟)اإلنسان الجديد( ما هو – ٣

ومعنى هذا واضح أشد الوضوح أن اإلنسان الذى  "١١ وص١٠يقول المؤلف فى ص 
س فى المعمودية، واستقى الدم اإللهى، واغتذى بالجسد المقدس، وأصبح قبَل الروح القد

بذلك إنساناً جديداً، حائزاً على روح الحياة بالمسيح، واقتبل اإلنجيل، وأصبحت وصايا 
فلن . وانشغل بها، وتسلحت بها إرادته بحب المسيح وصالحه.. المسيح هى ناموس ذهنه

 الخطية بكامله العامل فى األعضاء، أن يخرج تقوى أخطاء الجسد وخطاياه، بل وناموس
. بمعنى أنه ليس عليه دينونة بعد، ولن يكون. اإلنسان من تحت قبول عدل اهللا ورحمته

ثم ". لماذا؟ ألنه كما سبق وأثبتنا أن وصايا المسيح وتعاليمه هى لإلنسان الجديد ليحيا
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ألن اإلنسان ال . ورحمتهفلن تحسب عليه ضعفات الجسد، وذلك بحسب عدل اهللا " :يقول
بل باإلنسان الجديد الذى تهذب "(!!) يرث الحياة األبدية بأعمال الجسد، وال بالجسد جملة

  "باإلنجيل، وفرحت إرادته بأعمال الروح، وتقدست نيته من الداخل بقداسة المسيح
      

سان كيف توجد أخطاء الجسد وخطاياه وضعفاته مع إن: وهنا يبدو التناقض واضحاً
فرحت إرادته بأعمال الروح، وتقدست نيته من الداخل بقداسة المسيح، وتسلحت إرادته "

  بحب المسيح وصالحه؟
  .ويقول عنه مجرد غالف للروحوهنا يهاجم المؤلف الجسد 

      
   هل الجسد هو مجرد غالف للروح ؟– ٤

قت الذى الجسد هو مجرد الغالف الخارجى أو الوعاء المؤ) ٧ص (يقول المؤلف 
ويتهيأ لملكوت اهللا، يطرح .. وبعد أن يتمم اإلنسان الجديد أعماله. يعمل فيه اإلنسان الجديد

ألنه ال يقدم شيئاً . الجسد ال يفيد شيئاً"ويقول . الجسد وينطلق بال عائق ليستوطن السماء
ح، بل على النقيض يعوق حركة نمو اإلنسان الجديد بالرو. على اإلطالق لإلنسان الجديد

لذلك أصبح ثقالً رذيالً على اإلنسان . ويشده دائماً إلى األرض برغباته وشهواته
  ..!!الجديد

وضع الجسد بالنسبة إلى اإلنسان الجديد هو موضع الشريك ): "٨ص(إلى أن يقول 
فحربه المستمر نحو الرغبات والشهوات يكشف ضمناً عن مدى نمو اإلنسان . المخالف

هنا يلزم ). ١٧: ٥غل" (حتى تفعلون ما ال تريدون.. "دتهالروحى، ومدى صالبة إرا
  ".القارئ أن يتنبه جداً أن اإلنسان يفعل بالجسد ما ال يريده الروح، وكأنه رغماً عن الروح

".. هذه صورة فخرية فيها يستظهر الجسد بشهواته، فيغلب اإلنسان الجديد وروحه"
  ):٩ص (ويقول فى 

ترابى وتمرده أن يخسر اإلنسان الجديد أمله فهل يمكن بسبب عصيان الجسد ال"
  "..ورجاءه والحياة األبدية التى إليها دعى؟ حاشا هللا

      
وكيف مع عصيان ! كيف يكون اإلنسان جديداً، مع عصيان الجسد وتمرده؟: وهنا نرد

ة بينما يقول الكتاب إن شهوة الجسد وشهو! الجسد وتمرده ال يخسر اإلنسان الحياة األبدية؟
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ال زناة وال " وأنه ) ٤: ٤يع(بل إنها عداوة هللا ) ١٦، ١٥: ٤يو١(العين ضد محبة اهللا 
  ).١٠، ٩: ٦كو١" (فاسقون يرثون ملكوت اهللا

الروح تسير فى برها، والجسد : إنه هنا يتحدث عن اإلنسان كما لو كان شخصين
  .يسير فى عصيانه، وال دينونة على اإلنسان

 إن كان يولد جديداً من الماء والروح، فهذا ال ينطبق ألن اإلنسان. والعكس صحيح
 رشماً فى كل ٣٦) بالميرون(على روحه فقط، إنما يرشم جسده بزيت المسحة المقدسة 

هو ) اإلنسان الجديد(وال يكون . وهكذا يتقدس جسداً وروحاً. فتحات الجسد ومفاصله
  .يخطئ جسداً وروحاًوعندما يخطئ، إنما . الروح فقط، وإنما الروح والجسد معاً

وما ذنب الروح فى خطيئة الجسد؟ نقول إلنها خضعت للجسد فانتصر عليها، : تقول
  ..ولم تقاوم المقاومة الكاملة التى ترد الجسد عن عصيانه 

إن كانت الخطية فى طبيعتها هى عدم محبة هللا، فهذا ليس شأن الجسد وحده، إنما هو 
  . فى أخطائهانحراف من الروح جعلها تستسلم للجسد

      
  ! هل نحن أبرياء وأبرار ، ونحن فى الخطية؟– ٥

ليست عليه دينونة بعد ولن "أن هذا اإلنسان الجديد ) ١١ص(لألسف يقول المؤلف فى 
الخطية خرجت من : "بل يقول أكثر من هذا. ولن تحسب عليه ضعفات الجسد"، "تكون

وأساس هذا كله أن الخطية بحد ذاتها !) (حساب الدينونة إلى األبد عند المؤمنين باسمه 
بل .." إذ قد دفع ثمنها بالكامل. قد انفك رباطها عن اإلنسان نهائياً وإلى األبد على الصليب

  :يقول أكثر من هذا 
  (!!)ولكن ليست علينا خطية . نحن فينا خطية، نعم

  .لنتقدم إلى الدينونة خطاة، ولكن مبررون
زق الحكم، وفقد صالحية نفاذه، وألقى الموت وحصلنا محكوم علينا بالموت، ولكن تم

  .فى المسيح أبديةبراءة على 
البراءة معناها أننا "! حصلنا على البراءة"وإنما ال أوافق المؤلف إطالقاً على تعبيره [

وليست على . لكننا خطاة ولكن حصلنا على العفو أو المغفرة. أبرياء ليست لنا خطية
  ].البراءة
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يوقفنا أمام اهللا " فيقول عن الشيطان ١٣كرر نفس التعبير تقريراً فى ص والمؤلم أن ي
  ".كمدانين ونحن أبرياء، كمحكوم علينا بالموت ونحن أبرار فى المسيح وأحياء فيه

  !فكيف نكون أبراراً فى المسيح، ونحن نحيا فى الخطية؟
ث أن الفريسى تذكرنا بقصة الفريسى والعشار حي" نحن أبرار، نحن أبرياء"إن عبارة 
ثم كيف تتفق ). ١٤: ١٨لو(مثل العشار المعترف بخطيئته " لم يخرج مبرراً"المفتخر ببره 

  !عبارة نحن خطاة مع نحن أبرياء؟
      

على الصليب ماتت الخطية وألغى الموت، وبطلت "باستمرار يقول المؤلف إنه 
  ".بالنسبة إلى المؤمنين"وأحياناً يضيف ". الدينونة

ولألسف لم يذكر عبارة التوبة فى كل ما سبق . د اإليمان ال يكفى بدون توبةإن مجر
  ..!أن قاله عن تبرير اإلنسان

      
   هل االعتراف يكفى لتبرير اإلنسان؟– ٦

  ):١٢ص (إنه يقول فى 
  "إن عمل المؤمن خطية تغفر له بمجرد أن يعترف بها"

  .فرة للخطيةوالواقع أن االعتراف بال توبة، ال تكون معه مغ
  .وسر االعتراف فى الكنيسة المقدسة يسمى سر التوبة

وهناك أمثلة كثيرة فى الكتاب عن أشخاص اعترفوا بالخطية، ولم ينالوا مغفرة، مثل 
، ٢٠: ٧يش(لقد اعترف بخطيئته بالتفصيل : عخان بن كرمى فى أيام يشوع بن نون

 فرعون أيام موسى وهرون كذلك.. وهلك عخان بن كرمى ورجموه، ولم يغفر له). ٢١
: ٩خر" (الرب هو البار، وأنا وشعبى األشرار. أخطأت هذه المرة"اعترف بخطيئته وقال 

أخطأت "وحتى يهوذا اإلسخريوطى، اعترف وقال . ولكنه لم يتب، فلم يغفر الرب له). ٢٧
ذا ولم تُغفر خطية يهو). ٤، ٣: ٢٨مت(إذ سلّمت دماً بريئاً، وأعاد الفضة التى أخذها 

  :ومن أهمية التوبة يقول الرب. ومات هالكاً
  ).٥، ٣: ١٣لو" (إن لم تتوبوا، فجميعكم كذلك تهلكون"

  .إذن ال يكفى مجرد االعتراف مع بقاء الجسد معانداً وخاطئاً وشريكاً مخالفاً للروح
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  ؟) ضمير الخطية( هل الشيطان أوجد فينا – ٧

  ):١٣ص (يقول المؤلف عن ذلك فى 
. لن بكل األسف والحزن أن الشيطان قد نجح فى تلويث ضمير المؤمنين مرة أخرىنع"

فكثير من المعلمين ال يزالون يؤمنون ويعلّمون بأن خطايا المؤمن ال تزال لها قدرة أن 
وأن . تدينه وتميته، وأنه بسبب خطاياه ال يمكن أن يقبل لدى اهللا أو يرى نور الحياة األبدية

يا الجسد، حتى والعاملة فيه بحسب ناموس الخطية قادرة أن تحرمه من انهزامه أمام خطا
  "..ملكوت اهللا

وهكذا نجح الشيطان فى أن يعيد للخطية سلطانها المميت مرة أخرى، وأن يعيد حكم "
الموت على اإلنسان، وكأن المسيح لم يصلب ولم يسفك دمه ولم يمت، ولم يقم من الموت، 

  ".ه األبديةولم يعلّم ولم يهبنا حيات
وهكذا نجح الشيطان بحسب التعليم غير المنتسب للفداء، أن يؤسس فينا ضمير الخطية 

  ".مرة أخرى
      

إن الخطية هى الخطية، وال يرضاها اهللا، وينبغى أن تكون سبب ندم داخلى لإلنسان، 
كما قال وتوبيخ من ضميره، ألنها تبعد اإلنسان عن اهللا وتجعله محتاجاً أن يصطلح معه، 

فهل فى رأى المؤلف أننا نخطئ ونهرب من ). ٢٧: ٥كو٢" (اصطلحوا مع اهللا"الرسول 
إننا ! توبيخ الضمير، شاعرين أن ذلك من الشيطان الذى يلوث اإلنسان بضمير الخطية؟

له  أمام اهللا، ويقول داود نفسه فى صلوات كل يوم نصلى المزمور الخمسين الذى فيه يبكت
أنضح على بزوفاك فأطهر، واغسلنى فأبيض " "، والشر قدامك صنعتإليك وحدك أخطأت"

  " أكثر من الثلج
 وهل نحن نتلوث أيضاً بضمير ١فهل الشيطان لوث نفسية داود بضمير الخطية؟

  الخطية حينما نصلى بالمزمور الخمسين وأمثاله؟
يبكتنا على "وإذا كانت ال تبكتنا ضمائرنا، ماذا نقول عن عمل الروح القدس فينا، الذى 

التعليم غير المنتسب "وهل هو من ! هل هذا أيضاً من عمل الشيطان؟). ٨: ١٦يو" (خطية
  !؟"إلى الفداء
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   هل الحزن على الخطايا هو ضد التعليم بالفداء؟– ٨

وليس معناه أنه مات عن . التعليم بالفداء هو أن المسيح مات عن خطايانا على الصليب
  .إلنسان عنهاكل خطية لم يتب ا

" توجد خطية للموت، ليس ألجل هذه أقول أن يطلب"فهوذا القديس يوحنا الحبيب يقول 
والخطية التى للموت هى التى بال توبة، هى خطية الذين يموتون فى ). ١٦: ٥يو١(

  .خطاياهم، فال نصلى عنهم
يمت ولم كأن المسيح لم "أما أن يبقى اإلنسان فى الخطية دون أن يتوب، ثم نقول عنه 

  .فهذا تعليم غير كتابى! يهبنا الحياة األبدية
      

   هل الجسد يزول، وتزول معه الخطية؟– ٩

  ):١٤ص (يقول المؤلف عن ذلك فى 
أنا "فلسان حالنا هو . أنتم تحزنون قلب الذى تحمل الصليب بآالمه لكى تفرحوا أنتم"
  ".تزول مع الجسدولكن من أجل خاطر المصلوب أنا فرحان، فخطيتى س. خاطئ

  .كال، الجسد سوف ال يزول، بل سيقوم فى يوم القيامة
أما الحزن بسبب الخطية فهو . كذلك فالخطية ال تزول من الجسد، بل تزول بالتوبة

وهكذا قال بولس الرسول ألهل كورنثوس أنه أحزنهم للتوبة، . واجب، وكذلك الدموع
  ).١٠ -٨: ٧كو٢(وفرح بذلك 
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        )٧(  
  

  

  سدالتج
  !!والمساواة بالسيد المسيح وباآلب
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   ما هو تعليم القديس أثناسيوس عن التجسد اإللهى؟–  ١ 

الرسولى أبو علم الالهوت فى الكنيسة الجامعة كلها يقول عن هدف  القديس أثناسيوس
  ):تجسد الكلمة(التجسد اإللهى فى كتابه 

للموت والهالك حسب تحذير الرب له إنه لما كان اإلنسان قد أخطأ، وصار معرضاً 
لذلك تجسد المسيح، .. ولما كان اإلنسان عاجزاً عن تخليص نفسه). ١٧: ٢تك(فى 

  ".وأخذ جسداً قابالً للموت، لكى بموته يفدى اإلنسان، بأن يموت عوضاً عنه
ال مالك "وهكذا نقول فى القداس اإللهى . إذن كان هدف التجسد هو الفداء والخالص

بل أنت بغير استحالة . س مالئكة، وال رئيس آباء وال نبياً، أئتمنته على خالصناوال رئي
  ..".تجسدت وتأنست

هذا الذى من أجلنا نحن : "وهذا ما نقوله أيضاً عن السيد المسيح فى قانون اإليمان
البشر ومن أجل خالصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، 

  ..".عنا على عهد بيالطس البنطىوتأنس وصلب 
  فماذا قالوا؟. ولكن البعض تعرضوا لعقيدة التجسد، وعقدوها بتفاسيرهم

      
   هل هدف التجسد هو الحب، وليس تتميم العدل اإللهى؟– ٢

  :٢٩١،ص٢٩٠ص..] بولس الرسول[فى كتابه  المؤلف يقول كما
 على صورته ومثاله، وباركه، إن حب اهللا لإلنسان واضح منذ خلقه، إذ خلقه: ونقول

  .وسلّطه على كل الكائنات األرضية
اقمت السماء "والقداس الغريغورى حافل بالعرفان بالجميل على كل ذلك، إذ نقول فيه 

من أجلى . من أجلى ألجمت البحر" "لى سقفاً، ومهدت لى األرض لكى أمشى عليها
  ".مال كرامتكلم تدعنى معوزاً شيئاً من أع" "أخضعت طبيعة الحيوان

وظهرت المحبة فى ". نقشتك على كفى" "محبة أبدية أحببتك"واهللا يقول فى العهد القديم 
  "..أرسلت الناموس لى عوناً"الرعاية والحماية، وإرسال األنبياء والرعاة والقضاة 

  ...أما التجسد فكان هدفه األساسى هو الفداء والكفارة
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مولوداً من امرأة، هللا ابنه  ملء الزمن أرسل اولكن لما جاء) ٥، ٤: ٤غل(كما قيل فى 
  ".مولوداً تحت الناموس ليفدى الذين تحت الناموس

) ١٦: ٣يو" (لكى ال يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة األبدية"فاهللا ارسل ابنه 
  .أما الهدف فكان خالصنا.. من حبه فعل ذلك). ١٠: ٤يو١" (كفارة لخطايانا"وأرسله 

  .ى هذا الموضوع بمشيئة اهللا حينما نتحدث عن الفداء والكفارةإلوسنعود 
      

   هل الغرض من التجسد هو التبنى؟– ٣

فقد قال القديس بولس الرسول عن اليهود . كال، فالتبنى كان موجوداً فى العهد القديم
يت بنين رب"واهللا نفسه قال عنهم ). ٤: ٩رو.." (لهم التبنى والمجد والعهود واالشتراع"إن 

واآلن يارب، أنت أبونا"واشعياء النبى قال ) ٢: ١أش" (ونشأتهم، أما هم فعصوا على "
  ).٨: ٦٤أش(

وقيل عن آدم إنه ابن . فاهللا منذ البدء اعتبرنا أبناء. إذن فليس هدف التجسد هو التبنى
  ).٣٨: ٣لو(اهللا 

      
  ! هل فى التجسد ولدت الكنيسة مع المسيح من العذراء؟– ٤

.  إن العذراء ولدت المسيح متحدة بالالهوت٥ص ) العريس(فهكذا ورد فى كتاب 
  "!فصار بيت لحم هى مسقط رأس البشرية المفتداه

فالسيد . ال يوافق عليها الكتاب، وال أى عالم الهوتى" وطبعاً عبارة متحدة بالالهوت
لكنيسة هى جسد وإن كانت ا. المسيح هو الوحيد المتحد بالالهوت منذ الحبل المقدس

  ..فالرأس فقط هو المتحد بالالهوت وليس الجسد. المسيح، والمسيح هو رأسها
أما عن اإلدعاء بأن الكنيسة ولدت من العذراء مع المسيح، فهذا الفكر يقدم تعقيدات 

  ".متى ولدت الكنيسة؟"كثيرة عن 
      

  هل ولدت مع المسيح يوم مولده، أم ولدت يوم الخمسين؟
  "..يوم الخمسين وميالد الكنيسة"ف له كتاب عنوانه والمؤل

 تم ميالدها أوالً كأفراد، ثم بعد ذلك كجماعة؟ العذراء – كجماعة مؤمنين –أم الكنيسة 
من أين لى "وأيضاً آمنت أليصابات بقولها ). ٤٥: ١لو" (آمنت بما قيل لها من قبل الرب"
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من يوحنا المعمدان الذى ارتكض بابتهاج وطبعاً آ). ٤٣: ١لو" (هذا، أن تأتى أم ربى إلى؟
وأتسعت دائرة ). ٢٣ -٢٠: ١مت(وآمن يوسف النجار لما سمع شهادة المالك . فى بطنها

. ثم السبعين رسوالً، وآخرين غيرهم) ١٠مت(المؤمنين حتى شملت فيما بعد اإلثنى عشر 
. كهيئة يوم الخمسينقبل أن تتشكل الكنيسة ) جماعة المؤمنين(وكانوا نواة الكنيسة األولى 

: ٢أع" (وكان الرب يضم إلى الكنيسة كل يوم الذين يؤمنون. " واعتمدوا٣٠٠٠حيث آمن 
٤٧.(  

أم أن ميالد الكنيسة مستمر عن طريق اإليمان والعماد؟ ففى كل يوم ينضم إلى الكنيسة 
  ..أعضاء جدد يولدون من الماء والروح

      
، فلم يقل بها أحد، ولم يقبلها أحد "اء متحدة بالالهوتميالد الكنيسة من العذر"أما عبارة 

 حيث جعلوا عنوان الكتاب من ٢ج..) األصول اآلبائية اإليمانية(إال الذين أصدروا كتاب 
وفى ! فى تساٍو ظاهر مع المسيح) الكنيسة طبيعة إنسانية متحدة بطبيعة إلهية(الخارج 

" ى مسقط رأس الكنيسة المفتداةبيت لحم ه"داخل كتابهم خصصوا فصالً كامالً عن 
  !!بشروحات كثيرة) العريس(مرددين ما ورد فى كتاب 

      
  ! هل الكنيسة هى امتداد لسر التجسد اإللهى؟– ٥

بل صارت عنواناً للفصل ). التجسد اإللهى(وهذه العبارة مكررة فى كتاب المؤلف 
امتداداً للوحدة األقنومية "حيث يقول فيه أيضاً أن الكنيسة صارت ) ٤١ص(الثالث منه 

  "!!الفائقة الوصف التى أقامها المسيح بين الهوته وناسوته
 كجماعة مؤمنين قد صرنا امتداداً للوحدة األقنومية فى المسيح بين –فهل نحن ككنيسة 
  !الالهوت والناسوت؟

فى أم هى ما عبر عنه المؤلف ! أهى مساواة؟! ما الفرق إذن بيننا وبين السيد المسيح؟
حينما تكلم عن يوم الخمسين وحلول الروح القدس فيه على التالميذ فى ) العنصرة(كتابه 

  :العلية، فقال
عليقة مشتعلة "إذن فنحن أمام . حّل بألسنة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم"
حسب الرمز، أو طبيعة إلهية متحدة بطبيعة بشرية حسب شرح الرمز، أو صورة " بالنار
  !!"وة بميالد المسيح من العذراء، كما تسلمنا من التقليد الشريفالنب
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  !هو تماماً ما حدث فى ميالد المسيحكأن ما حدث فى يوم الخمسين، 
      

  :ويكرر نفس المعنى فيقول بعد ذلك مباشرة
إذن حلول الروح القدس يوم الخمسين ال يشير إلى منح قوة روحية مجردة، أو منح "

فهنا إشارة سرية إلى أنه حدث اتحاد غير . بل األمر جد خطير. جزافاًعطايا ومواهب 
  ..".منظور بين طبيعة إلهية وطبيعة بشرية

 أن الوحيد الذى اتحدت فيه الطبيعة اإللهية بالطبيعة – حسب إيماننا –والمعروف 
فهل صار التالميذ يوم الخمسين مثل المسيح . البشرية هو السيد المسيح له المجد

  ..اللهم اغفر! اً؟تمام
      

بل يضيف . وهو ال يقول هذا عن تالميذ المسيح فقط فيما أصاب طبيعتهم من تغيير
حدث بطبيعة "أى " يهمنا أن نالحظ أن التغيير أو التجديد لم يكن فردياً بل جماعياً"قوله 

  :ويختم ذلك بعبارة". الكنيسة األولى
لقد صار وكمل فى . نيسة كل ما للمسيحلقد اتحد المسيح بالكنيسة، فاكتسبت الك"

  ..".العلية ما بدئ به فى بيت لحم
أى تكررت قصة الميالد المجيد فى يوم الخمسين، وصارت الكنيسة طبيعة بشرية 

  !!متحدة بطبيعة إلهية، واكتسبت كل ما للمسيح
 إن غاية التجسد اإللهى قد بلغت ذروتها يوم الخمسين، حينما صار الكل"ويقول كذلك 

  !أو لعله يقصد حينما صار الكل كالمسيح" فى المسيح
      

  :وهنا نسأل سؤاالً خطيراً، وهو 
 ! هل اكتسبت الكنيسة كل ما للمسيح؟- ٦

  )!كل ما للمسيح(ما أخطر عبارة 
  ..إن للمسيح صفات الهوتية ال يمكن أن تكتسبها الكنيسة

 قداسته، فهل اكتسبت الكنيسة المسيح أزلى، والمسيح قدوس بال خطية وحده وكامل فى
وهو ! وله قوة الخلق، فهل اكتسبت الكنيسة هذا أيضاً؟! أزليته وقداسته الطبيعية الكاملة؟

فهل اكتسبت . موجود فى كل مكان، وقادر على كل شئ، وعارف بما فى القلوب واألفكار
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يجازى كل والمسيح سيأتى فى مجده ل! ؟)كل ما للمسيح(الكنيسة كل هذا كما فى عبارة 
إلى باقى صفات المسيح التى انفرد بها !.. فهل اكتسبت الكنيسة هذا؟. واحد حسب عمله

  .وحده
فهل الكنيسة اكتسبت هذين الصفتين . المسيح أيضاً غير محدود، وله كماله المطلق

  !؟"كل ما للمسيح"أيضاً فى عبارة 
هوتية ما أسهل أن توقع فى التعبيرات الال) كل(لذلك كثيراً ما قلت إن استخدام كلمة 

  .الكاتب فى أخطاء مرعبة، إذا استخدمت فى غير حرص
الروح  (٣٦ص ) العنصرة(فى كتاب ) كل ما للمسيح(على أن المؤلف يعيد عبارة 

  : فيقول١٧٠ص ) القدس الرب المحيى
إذن فعل الروح القدس فى إنساننا الجديد هو إعطاؤنا كل ما للمسيح لنكون مناسبين "

  ". الدائم فيهلالتحاد 
      

  : فيقول٤٢ص ) التجسد اإللهى(ويعود المؤلف فى كتابه 
وعلى ذلك فإن الكنيسة تعتبر امتداداً للجسد اإللهى المترامى األطراف الذى يمأل "

وسر الكنيسة يعتبر امتداداً لسر التجسد اإللهى الفائق الوصف، أى لسر . السماء واألرض
  ".فى المسيحاتحاد الالهوت بالناسوت 

فهل يوجد فى الكنيسة اتحاد بين الالهوت . إنه تكرار لنفس الفكر وإصرار عليه
والناسوت؟ هل صرنا آلهة؟ أم صرنا مثل المسيح؟ أو صرنا مسيحاً؟ أم هذا ما يردده فى 

  ).العنصرة(كتابه 
  ! هو مشاركة للطبيعة اإللهية؟أم أن األمر 

      
  !طبيعة اإللهية ؟هل الكنيسة تشارك فى ال - ٧

تظهر الكنيسة أنها قائمة أساساً وهكذا  "٤٢ص ) التجسد اإللهى(إنه يقول فى كتاب 
وبذلك تظهر فى عمق كيانها أنها . بواسطة الروح القدسعلى مشاركة الطبيعة اإللهية 

وحدة بين الالهوت والناسوت بواسطة الروح القدس، كامتداد الوحدة األقنومية التى تمت 
  ".سيحفى الم
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فى الوحدة بين !! أى أن هناك نوع من التساوى بين المسيح والبشر أعضاء الكنيسة
  !!الالهوت والناسوت

ج ) يوم الخمسين فى التقليد اآلبائى(عن ) الروح القدس الرب المحيى(ويقول فى كتاب 
  :٣١ ص ١

  .حلول الروح القدس والشركة فى الطبيعة اإللهية : ثالثاً 
 اإلنسان صار شريكاً فى الطبيعة اإللهية بأنه استعاد صورة اهللا  إن٣٤ويقول فى ص 

  !!ومثاله
فاهللا لم يخلق . وهذا خطأ واضح فى فهم معنى خلق اإلنسان على صورة اهللا ومثاله
  .اإلنسان قط شريكاً له فى الطبيعة اإللهية وإال ما كان ممكناً أن يسقط اإلنسان

  : بقوله٤٣ص ) اإللهىالتجسد (ويختم المؤلف مقاله فى كتابه 
فميالد المسيح هو ميالد سرى لجوهر الكنيسة، على قدر ما أن جسد المسيح هو "

  ".حقيقة الكنيسة السرية
      

على أن المؤلف يتطور إلى القول بأن التجسد اإللهى، ال يشمل الكنيسة وحدها بل 
  : وهنا نسأل–يشمل كل البشر 

  !بشرية كلها؟ هل التجسد ال حدود له يشمل ال– ٨

  :٩ص) ميالد المسيح وميالد اإلنسان(فيقول المؤلف فى كتابه 
جسد إلهى هو، مقدس، ممتد، ال حدود . المسيح ولد بجسد من روح اهللا ومن عذراء"

  ".له، يشمل البشرية كلها بالتبنى
إن البنوية هللا قد صارت مشاعاً على وجه األرض كلها لكل بنى  "٧ويقول فى ص 

ويقول فى نفس الصفحة إنها عطية اهللا بميالد المسيح، إذ رفع ".  ميالد المسيحاإلنسان فى
والبنون متساوون فى كل !! فصار الكل أبناء اهللا يدعون. البشرية فيه إلى درجة بنوته

  ".شئ
      

  .رفع البشرية إلى درجة بنوته غير مقبولة إطالقاً الهوتياً"وعبارة 
ة طبيعية من جوهره والهوته، ال يمكن أن يرتفع إليها فبنوة المسيح من اآلب هى بنو

: ٣يو) (١٦: ٣يو) (١٨: ١يو(كما ورد فى ) االبن الوحيد(أحد من البشر، لذلك سمى 
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  !فكيف يقال إذن إنه رفع البشرية إلى درجة بنوته؟).. ٩: ٤يو١) (١٨
وأما الذين ) "١٢: ١يو(كما ورد فى . أو نحن أوالد باإليمان. إنما نحن فأبناء بالتبنى

 فكيف إذن يقال على –" قبلوه، فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أوالد اهللا أى المؤمنون باسمه
  .غير المؤمنين أنهم أوالد اهللا

أنظروا أيـة محبة "كما يقول القديس يوحنا الرسول . كذلك نحن أوالد اهللا بالمحبة
  ).١: ٣يو١" (أعطانا اآلب حتى نُـدعى أوالد اهللا

إن علمتم أنه "ارت الفضيلة عالمة تدل على أوالد اهللا، كما قال الرسول أيضاً وقد ص
وهكذا قال الرسول ). ٢٩: ٢يو١" (بار هو، فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه

لذلك ألن المولود من اهللا ). ١٠: ٣يو١" (بهذا أوالد اهللا ظاهرون، وأوالد إبليس ظاهرون"
  ).٩ :٣يو١) (١٨: ٥يو١(ال يخطئ 

بل إن السيد المسيح قال إن قادة اليهود المخطئين فى أيامه ال يستحقون حتى لقب أبناء 
أنتم من أب .. لو كنتم أوالد إبراهيم، لكنتم تعملون أعمال إبراهيم"فوبخهم قائالً . إبراهيم

فكيف يقال عن كل البشر ). ٤٤، ٣٩: ٨يو" (هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا
  ! أبناء اهللا؟إنهم

      
ميالد (على أن المؤلف يتطور فى كالمه إلى أكثر من هذا، فيقول فى نفس كتابه 

  ):١١المسيح وميالد اإلنسان ص 
المسيحية ال تستحق اسمها إذا لم تنفتح بالروح على البشرية الجديدة التى ترى فى اهللا "

 تُرفع الحواجز العقائدية التى حيثوالمسيح جسداً لكل إنسان بال تمييز أباً لكل بشر، 
  ..".صاغتها يد العداوة والتعالى والتحزب والتعصب األعمى

  "!!ترفع الحواجز العقائدية"ونقف فى استغراب أمام عبارة 
هل ترفع بين دين ودين وبين مذهب ومذهب، ويصبح الكل واحداً على الرغم من 

؟ وليس الدفاع ..ية صاغتها يد العداوةوهل تلك الحواجز العقائد!! اختالف اإليمان والعقيدة
هل هى أيضاً صاغتها يد التعصب ! إذن ماذا يقول عن المجامع المسكونية؟! عن اإليمان؟

هل األمر بهذه السهولة التى ! ثم كيف تُرفع هذه الحواجز العقائدية؟! األعمى حسب قوله؟
  .. حسب تعبيره"!تبدأ مسيرة التجديد وبناء جسم البشرية الكبير"و! يتكلم بها؟
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على أن المؤلف فى كتابه عن تجسد السيد المسيح، يستخدم مراراً وكثيراً عبارة 
وهنا ..". صلب بنا، ومات بنا، قام بنا".. "مات بنا، ومتنا معه"فيقول مثالً ). جسد بشريتنا(

  :نسأل
  ! هل المسيح مات بنا، وقام وصعد بنا؟– ٩

  : تفسيره لرسالة غالطيةوسنضرب مثالً بما قاله فقط فى
فالحدث الزمنى صار أبدياً . الذى مات بنا ومتنا معه هو ابن "٥٩يقول فى ص 

وأكملنا قيامتنا .. لقد أكملنا موتنا بموته. فنحن مائتون وقائمون فى المسيح.. مطلقاً
  ".ألنها قوة رفعتنا فوق األرض والزمن.. بقيامته

      
بقوة الموت . لمسيح، وقمنا معه، ألنه مات بنا، وقام بناألننا متنا مع ا"ويقول أيضاً 

وبقوة . نزلنا إلى الهاوية، وأكملنا أقصى عقوبة وحكم فرض علينا كخطاة ومتعدين
القيامة صعدنا وارتفعنا من الجحيم والهاوية، بل ومن األرض نفسها إلى مجال اهللا لنحيا 

  ".معه فى المسيح
اوية والجحيم، وأننا أكملنا أقصى عقوبة فرضت فهل يصدق أحد أننا نزلنا إلى اله

  !علينا، ثم صعدنا إلى السماء إلى مجال اهللا؟
  !وإن كنا فعلنا هذا كله، فما الذى فعله المسيح من أجلنا؟
  !هل نحن أكملنا عقوبتنا، أم المسيح هو الذى تألم ألجلنا؟

كملوا عقوبتهم  هل هؤالء أ– ممن ماتوا على رجاء -وهل الذين كانوا فى الهاوية 
وسبى سبياً " "نزل إلى أقسام األرض السفلى"وصعدوا إلى السماء، أم المسيح هو الذى 

  !وهو الذى فتح باب الفردوس وأدخل كل هؤالء؟). ٩: ٤أف" (وأعطى الناس عطايا
  !!لماذا يغفل الكاتب هنا عمل المسيح، كأن البشر هم الذين قاموا بالعمل

 الذى أكملناه بموتنا مع المسيح شامل ممتد على كل الخطايا والحكم"يعود الكاتب فيقول 
فأصبح ال . وهكذا تبرأنا نهائياً من الخطية كفعل قاتل. وباألكثر على فعل الخطية المميت

  ".سلطان للخطية، وال من له سلطان اإليقاع فى الخطية أى سلطان علينا
ئون، وال سلطان فهل هؤالء قد وصلوا إلى مستوى من العصمة، ما عادوا يخط

  !للخطية عليهم؟
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صرنا بها غالبين كل القوى الشريرة .. قوة موتنا "٦٠إن الكاتب يقول فى نفس صفحة 
جعلتنا .. ألن قوة موت المسيح التى اشتركنا فيها أحلتنا من كل خطية وكل لوم. فى العالم

  .ألنها أخرجتنا نهائياً من مجال الصراع مع العدو. أعظم من منتصرين
      

  ؟"اغفر لنا ذنوبنا"إذن لماذا نقول فى صالتنا كل يوم 
فإننا بالجسد . ولكن الروح والنفس ال يمسان. نعم قد يؤذى الجسد"هنا يقول الكاتب 

أما بالروح فنحن . وفى الجسد قد نوجد مغلوبين ألن الجسد واقع تحت قوى العالم والزمن
  "!!أعظم من منتصرين

  "!!غلوبين وأعظم من منتصرينبين م: وهنا يبدو التناقض
الراهب دانيال (تذكرنا بفكر إدوارد اسحق " أعظم من منتصرين"كما أن عبارة 
ما (، وفى كتابه ١٩٨٨ طبع سنة ٣٣٦ص ) الفخ انكسر(فى كتابه ) البراموسى سابقاً

  .التعبير واحد بنفس األلفاظ) ١٩٨٦طبعة ( وما بعدها ١٠٧ص ) أجمله
      

أو أنكم .  ، تواضعوا، وال تظنوا أن الخطية لم يعد لها سلطان عليكمأخيراً يا إخوتى
: ١٣عب(أصبحتم أعظم من منتصرين، ألن االنتصار الحقيقى هو فى نهاية سيرة اإلنسان 

٧.(  
  :وتذكروا باستمرار قول الكتاب 

  

  قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح
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  :مقدمة 
 فىرة نذكرها نابعة من كتب المؤلف، وتشكل مفاهيم الهوتية كل هذه األسئلة الخطي

وإن كانت ال تحمل عبارة تأليه اإلنسان، ... الخطورة نخشى منها على أبنائنامن غاية 
 التى –ولكنها تحمل نفس المعنى بتفاصيل تساوى البشر مع المسيح، أو تساوى الكنيسة 

  ... مع المسيح، ومع اآلب أيضاً–هى جماعة المؤمنين 
ألنه إن تساوى البشر مع المسيح، فبماذا يمتاز هو عنهم فى . ومن هنا كانت الخطورة

  ..ثم إن المساواة مع اآلب يتجرأ عليها الكاتب بأسلوب لم يتعوده المؤمنون إطالقاً. الهوته
  :ولنتناول هذه النقاط كلها واحدة فواحدة

     

  !هوتية؟ هل نحن طبيعة إنسانية متحدة بطبيعة ال– ١
فإن صار المؤمنون . السيد المسيح فى تجسده هو طبيعة إلهية متحدة بطبيعة بشرية

  !فما الفرق بينهم وبين المسيح؟]. نفس اتحاد الطبيعتين[مثله 
وذكر أن ذلك . ١٩٦٠سنة ) العنصرة(ولكن المؤلف يصر على ذلك منذ أصدر كتابه 

 عليهم الروح القدس فى علية صهيون  حينما حّل– ممثلين للكنيسة كلها –حدث للتالميذ 
  : فقال. يوم الخمسين كألسنة من نار

حسب الرمز أو طبيعة إلهية متحدة بطبيعة " عليقة مشتعلة بالنار"إذن فنحن أمام "
أو صورة النبوة بميالد المسيح من العذراء كما تسلمنا من . بشرية حسب شرح الرمز

  ".التقليد الشريف
  .فقط لآلباء الرسل، بل ذكر أنه شمل الكنيسة كلهاولم يكتف بأن ذلك حدث 

لقد صار وكمل فى .. لقد اتحد المسيح بالكنيسة، فاكتسبت الكنيسة كل ما للمسيح: "فقال
  ".العلية ما بدئ به فى بيت لحم

إن ما بدئ به فى بيت لحم هو التجسد اإللهى، هو اتحاد الطبيعة اإللهية بالطبيعة 
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ولكن مؤلف كتاب العنصرة يريد أن يجعل األمر يشمل . البشرية فى شخص المسيح
تم وكمل ما بدئ به فى بيت لحم، : لذلك قال. الكنيسة كلها، وليس الرسل فقط ممثلين لها

  :وقال
  ".إن غاية التجسد اإللهى قد بلغت ذروتها فى يوم الخمسين"

اظ فى وكرره أيضاً بنفس األلف. وقد كرر هذا الكالم فى كل طبعات كتاب العنصرة
، أى ١٩٨٨ وأعيد طبعه سنة ١٩٧٨ الذى صدر سنة ٤٥، ٤٤ص ) التجسد اإللهى(كتابه 

  !استمر معه الفكر والنشر طول تلك السنوات، ولألسف إلى اآلن
  ).٣٥ص " (صرنا شركاء الطبيعة اإللهية واتحدنا باهللا"واعتبر أننا بهذا 

     
اتحاد طبيعتنا البشرية بالطبيعة فى المساواة بالسيد المسيح، لم يقتصر فقط على 

  :وهنا نسأل! اإللهية، بل انتقل أيضاً إلى الميالد من العذراء
  ! من العذراء متحدين بالالهوت؟– ككنيسة – هل ولدنا – ٢

، حيث يقول إن الكنيسة ولدت ٥ص ) العريس(نعم، هذا ما يذكره المؤلف فى كتابه 
  "!!رت بيت لحم هى مسقط البشرية المفتداهوهكذا صا. من بطن العذراء متحدة بالالهوت

..." األصول اآلبائية"ومن خطورة هذا الفهم أنه انتقل إلى تالميذه، فأصدروا كتابهم 
  : بعنوان على الغالف ومن داخل هو٢ج

  ".الكنيسة عروس المسيح هى طبيعة إنسانية متحدة بطبيعة الهوتية"
نية متحدة بطبيعة الهوتية بحسب أى أن كل جماعة المؤمنين عبارة عن طبيعة إنسا

أن يؤكد على أن بيت لحم هى مسقط رأس  وفى هذا الكتاب فصل طويل يحاول! مفهومهم
  !!البشرية المفتداه

هل يصدقونه ويعتبرون أنفسهم كالسيد ! ما تأثير هذا الكالم على شبابنا وأوالدنا؟
الطبيعة اإللهية، فكيف إذن إن كان الكل متحدين ب: وهنا يرتبكون! المسيح تماماً وال فرق

وإن قلنا إنه ليس لنا خطية، نضل أنفسنا ! "وما معنى اتحادهم بطبيعة اهللا؟! يخطئون؟
أم تنال تعزية من كتاب آخر للمؤلف يقول إنه حتى لو ). ٨: ١يو١" (وليس الحق فينا

  !!أخطأنا بالجسد، فنحن أعظم من منتصرين
     

  :لمسيح وهوسؤال آخر فى المساواة بالسيد ا
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  ! هل السيد المسيح يحل فينا بملء الهوته؟– ٣

 إذ ٦، ٥ص) ليحل المسيح باإليمان فى قلوبكم(إن هذا ما يؤكده المؤلف فى كتابه 
فالمسيح أما روحياً، . صحيح إن مكان ميالد المسيح تاريخياً كان فى مذود طين"يقول 

  "!!يستحيل أن يحل بملء الهوته إال فى اإلنسان
إن المسيح يحل بملء الهوته فى كل مكان، فى السماء وعلى األرض، وال يخلو كال، 
وإال كان هذا حلوالً أقنومياً، وأصبح . ولكنه ال يحل بملء الهوته فى اإلنسان. منه مكان
  ..هرطقة

 عن ٢٧فيقول فى نفس هذا الكتاب ص . ويكرر المؤلف نفس المعنى بأسلوب أوسع
ونحن . الثة أيام قام به هيكالً روحانياً تم خالصه ليحيا فيهوبعد ث"قيامة المسيح بالجسد 

ألنه حيث يحل . نحيا فيه بذات الملء اإللهى مع اآلب واالبن والروح القدسأيضاً 
  ".المسيح يحل الملء اإللهى

بذات ! من يجرؤ الهوتياً أن يقول إنه يحيا بذات الملء اإللهى مع الثالوث القدوس؟
. ى وال حتى فى السماء نحيا بذات الملء اإللهى مع الثالوثصدقون!! الملء اإللهى

  .سيرتفع قدرنا ولكن نكون بشراً ال آلهة
فإن هذا يخصه هو كإله؟ ". ألنه حيث يحل المسيح يحل الملء اإللهى"أما قول المؤلف 

 بالنسبة إلى –ولكن حلوله فى اإلنسان ال يكون بالملء اإللهى إنما حيث يحل المسيح 
  ..تحل البركة وتحل النعمة وتحل المعونة وليس الملء اإللهى –البشر 

ليحل المسيح باإليمان فى "وحتى نفس اآلية التى أخذ منها المؤلف عنوان كتابه، تقول 
تعنى ما " ملء اهللا"إن عبارة ". وليس بملء اهللا" يحل باإليمان"تقول ) ١٧: ٣أف" (قلوبكم

  .لذى يسمح به اهللالملء ا.. يسمح به اهللا لكم فى االمتالء
     

  ! هل لنا ملء الالهوت الذى لآلب ؟– ٤

  :٨ص ) يوم الخمسين وميالد الكنيسة(يقول المؤلف فى كتابه 
إن كان لنا ) ١٠: ٢كو" (وأنتم مملؤون فيه"إن ملء الالهوت حّل فى المسيح جسدياً "

يكون لنا فى الحال ملء و. ملء المسيح الهوتياً، يكون لنا فى الحال ملء المسيح الهوتياً
  "!!الالهوت الذى لآلب
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  !!كال مستحيل أن يكون لنا ملء المسيح الهوتياً
  !!ومستحيل أن يكون لنا ملء الالهوت الذى لآلب

إن كان لنا ملء الالهوت الذى للمسيح، وملء الالهوت الذى لآلب، نستطيع إذن أن 
ال تعنى " مملؤون فيه"وعبارة . لمسيحتكون لنا قوة الخلق، وقوة القداسة التى لآلب والتى ل

بل تعنى االمتالء من نعمته ومن قوته العاملة فينا . مطلقاً مملؤين من الهوته حاشا
  .بالهوته

أما عبارة نمتلئ بكل الهوت اآلب وكل الهوت االبن، فلم يجرؤ أحد من قبل أن 
  .ولكن الكاتب يصر عليها فى نفس الكتاب ونفس الصفحة. يقولها

     
والمسيح نفسه اعترف . وفى الحقيقة اآلب أعطى ملئه للمسيح لكى يعطيه لنا"إنه يقول 

" واحد) اآلب واالبن(المجد الذى أعطيتنى قد أعطيتهم، ليكونوا واحداً كما أننا نحن : "بذلك
  ).٢٢: ١٧يو(

، نقول إن كل ملء الالهوت كان للمسيح "اآلب أعطى ملئه للمسيح"من جهة عبارة 
جرد عطية من اآلب، إنما كان ذلك بحكم أنه هو واآلب طبيعة واحدة وجوهر ليس كم
  .واحد

، فهذا معناه أن يكون لنا ملء اآلب "اآلب أعطى ملئه للمسيح لكى يعطيه لنا"أما عبارة 
ألن معناه أن نصير آلهة بكل ملء . وهذا ال يمكن أن يقبل الهوتياً!! وملء االبن

  !!الالهوت
علماً بأنه كان له ! الهوت الذى للمسيح، كان هدفه أن يعطيه لنا؟ومن قال إن ملء ال

  ...هذا الملء منذ األزل قبل أن يتجسد، وقبل أن نوجد نحن
". المجد الذى أعطتينى قد أعطيتهم"أما قول المؤلف إن المسيح اعترف بذلك فى قول 

  .فهذا استخدام لآلية فى غير موضعها
وإال ما كان بطرس قد أدركه الخوف فى د الالهوت، السيد المسيح لم يعِط تالميذه مج

وما كان ). ٧٣ -٧٠: ٢٦مت(نفس الليلة وأنكر، وسب ولعن وقال ال أعرف الرجل 
! كيف يحدث هذا وقد أخذوا ملء اآلب؟! التالميذ الباقون خافوا وهربوا واختفوا فى العلية

شعياء عن مجد الالهوت المسيح لم يعط تالميذه مجد الالهوت، ألن الرب يقول فى سفر ا
  ).٨: ٤٢أش" (مجدى ال أعطيه آلخر"



  ٢٢١

  .إنما السيد المسيح أعطاهم أمجاداً أخرى تليق ببشريتهم
وأعطاهم مجد الكلمة وتأثيرها، . أعطاهم مجد رئاسة الكهنوت، ومجد الرعاية التى له

وأعطاهم مواهب الروح القدس، وأعطاهم مجد الشهادة وأعطاهم أن يجلسوا معه فى 
  ...وال يمكن أن يقصد مجد الالهوت أبداً.. لكوتهم

  :وهنا نسأل. يستطرد المؤلف فى حديثه حتى يصل إلى ملء المعرفة
  
  ! هل نمتلئ بكل معرفة المسيح وكل معرفة اآلب؟– ٥

:  إذ يقول٨ص ) يوم الخمسين وميالد الكنيسة(إن هذا هو ما يذكره فى نفس كتاب 
 إلى ملء معرفة المسيح، نمتلئ فى الحال بملء معرفة فإذا ما بلغ الروح القدس فينا"

  !!يا للهول". اآلب
فهل . ويعرف ما فى القلوب وما فى األفكار والنيات. اهللا يعرف الخفيات والظاهرات
  !نصل نحن إلى ملء المعرفة هذه؟

ليس لكم "إن اآلباء الرسل عندما سألوا الرب قبل صعوده عن مجيئه الثانى، قال لهم 
فهل هؤالء الذين ). ٧: ١أع" (فوا األزمنة واألوقات التى جعلها اآلب فى سلطانهأن تعر

يمتلئون بكل معرفة اآلب، سيكونون أكثر معرفة من اآلباء الرسل، وسيعرفون األمور 
  !التى جعلها اآلب فى سلطانه؟

وال ثم ماذا عن معرفة ذلك اليوم وتلك الساعة التى قال عنها الرب إنه ال يعلم بها أحد 
هل يعرفها هؤالء الذين سيصلون إلى ملء ). ٣٢: ١٣مر" (المالئكة الذين فى السماء

  !معرفة اآلب، فيعرفون ما ال يعرفه المالئكة فى السماء؟
إن معرفتنا لآلب " نمتلئ فى الحال بملء معرفة اآلب"إنها جرأة عجيبة أن يقول أحد 

حديثه مع اآلب قبل الذهاب إلى تحتاج إلى الحياة األبدية كلها، حيث قال الرب فى 
أما ). ٣: ١٧يو.." (هذه هى الحياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله الحقيقى وحدك"جثسيمانى 

  ..االمتالء بكل معرفة اآلب فلن يصل إليها إنسان يحتاج أوالً أن يعرف نفسه
     

  
  



  ٢٢٢

  :ونتدرج إلى سؤال آخر وهو 
  !يح وكل ما لآلب؟ هل الروح القدس يعطينا كل ما للمس– ٦

 ٩، ص ٨ص ) يوم الخمسين وميالد الكنيسة(إن هذا هو ما يذكره المؤلف فى كتابه 
إن الروح القدس هو الوسيط بين اآلب والمسيح، ليجعل كل ما لآلب لالبن فى : "إذ يقول
وأن الروح القدس هو الوسيط الذى وقف بيننا وبين المسيح، ليعيطنا كل ما . الروح

  ".ا لآلبللمسيح وكل م
  ..أوالً أحب أن أقول إن الروح القدس هو روح اآلب، وفى نفس الوقت هو روح االبن

فهى عبارة ال يقبلها ". أما عبارة أن الروح القدس يعطينا كل ما للمسيح وكل ما لآلب
ال يمكن أن يسعه كتاب، وال " كل ما للمسيح وكل ما لآلب"ألن . علم الالهوت إطالقاً

  ..أيضاً وال وتقدر أن تحتمله طبيعة إنسانيسعه الكون كله 
فى مثل هذه األمور الالهوتية، لها خطورتها، ) كل(وكثيراً ما قلت إن استعمال كلمة 

  .وتؤدى إلى أخطاء ال تُحصى
وله أيضاً الوجود فى كل مكان، !. فهل أعطينا األزلية؟. األزلية: من بين ما لآلب

ماذا !. فهل أعطينا كل هذا؟.. ها القدرة على الخلقوالمعرفة الكلية، والقدرة الكلية، ومن
أيضاً عن الدينونة فى المجئ الثانى؟ وماذا عن إلقاء األشرار فى الظلمة الخارجية، وإلقاء 

من له أذنان ! هل أعطينا كل هذا؟. إبليس والوحش فى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت
  .للسمع فليسمع

عندما ظهر المسيح ليوحنا الرائى فى شئ من هذا . ده؟وماذا عن هيبة اهللا وجالله ومج
فكيف يكون لنا كل ما ). ١٧: ١رؤ" (فوقفت عند قدميه كميت"الجالل، لم يحتمل وقال 
  !لآلب وكل ما للمسيح؟

صدقونى، هذه الكلمات تحتاج إلى طلب المغفرة، حتى عن مجرد الفكر بأن يكون لنا 
  .كل ما لآلب وكل ما للمسيح

     
  
  
  



  ٢٢٣

  :النقطة األخيرة فى هذا المقال هى
  ! هل ميالد المسيح رفع البشرية إلى درجة بنوته؟– ٧

  :٧ص ) ميالد المسيح وميالد اإلنسان(يقول المؤلف فى كتابه 
فصار . بل هى عطية اهللا لإلنسان بميالد المسيح، إذ رفع البشرية فيه إلى درجة بنوته"

  ".ون فى كل شئوالبنون متساو. الكل أبناء اهللا يدعون
أما كل الذين قبلوه : "فاإلنجيل يقول. ولكن ليس كل البشرية. صار الناس أبناء هللا

إذن ليس كل ). ١٢: ١يو" (فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أوالد اهللا، أى المؤمنون باسمه
  .البشر، بل كل الذين قبلوه وآمنوا

  ".تهلكن الخطير فى هذه العبارة هى رفع البشرية إلى درجة بنو
) ١٨: ١يو(لذلك دعى االبن الوحيد . إن درجة بنوة المسيح لم يرتفع إليها أحد

ومن الهوته ومن . فهو الوحيد الذى من جوهر اآلب). ٩: ٤يو١) (١٨، ١٦: ٣يو(
  طبيعته

لقد صار المؤمنون !! وعبارة رفع البشرية إلى درجة بنوته معناها مساواتهم بالمسيح
  ..نوة المسيح، فهذا خطأ الهوتىولكن ليس فى درجة ب. ابناء

تواضعوا، وال تتألهوا، وال تدعوا أن لكم كل ما لآلب وكل ما للمسيح، . ختاماً يا أبنائى
  :وتذكروا باستمرار قول الكتاب . وال تقولوا أنكم طبيعة إنسانية متحدة بطبيعة الهوتية

 



  ٢٢٤
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 تأمالت في القيامة

 القيامة وأعماقها الروحية
 القيامة لقاء عجيب

 :لقاء صديقين متحدين:  إنها أوالً-1
هذان الصديقان عاشا معا العمر كله، منذ الوالدة، بل وقبلها أيضا، أثناء الحمل في بطن األم، لم 

الجسد طبيعة مادية، والروح : ماماكل منهما طبيعة متميزة ت. يفترقا لحظة واحدة، وأعني بهما الجسد والروح
طبيعة روحية، اتحدا في طبيعة واحدة هي الطبيعة البشرية، ال تستطيع أن تفصل بينهما فتقول هنا الجسد وهنا 

إن فرحت الروح، يبتسم : الروح، عاشا بهذه الوحدة العجيبة، التي يعبر فيها الجسد عن كل مشاعر الروح
ا وأخير. وبعد عمر وحياة، انفصل االثنان بالموت.. ا في عينيه يظهر حزنهوإن حزنت الروح،. الجسد ويتهلل

 ..!بعد غربة طويلة، ويتحدان مرة أخرى.. يلتقيان في القيامة

ن، ترى ما هي مشاعر الروح وهي تلتقي بجسدها، شريك العمر، ربما بعد آالف أو مئات السني
 !...!براهيم بأجسادهاإمثلما تلتقي أرواح آدم ونوح و

تلتقي الروح بجسدها، بعد أن رأته يتحول إلى حفنة تراب، ثم يعود، وفي صورة أبهى من األول، 
نعم، يقوم بال عيب، ألن .. بال أي عيب، وال نقص، حتى العيوب التي كانت فيه أثناء ذلك الزمان السحيق

القًا في الحياة األخرى مع وأيضا يعود وهو أكثر صداقة، فال يختلف إط. العيوب ال تتفق مع النعيم األبدي
ا االروح، إذ يقوم جسدروحاني.. 

 . اللقاء العجيب الثاني في القيامة، هو لقاء شعوب وأجناس التاريخ-2



إنها قيامة عامة منذ آدم، تجتمع فيهـا كل الشعوب واألجناس، التي عاشت خالل أجيال وقرون، بكل 
ألنه ستكون للكل لغة واحدة هي . الشكنعم، ب!  تتعارف وتتفاهم؟اهألعل. مالمحها ولغاتها، بكل أبطالها وقادتها

وأجمل ما فيه . إنه قصة القصص، وحكاية دهور طويلة! حقًا ما أعجب هذا اللقاء. ةلغة الروح، أو لغة المالئك
 .انتصروا للحق والقيم. موكب المنتصرين، الذين جاهدوا خالل حياتهم في العالم وغلبوا

ا كما كان، قبل أن يفترق يعود العالم شعبا واحدو.. منهم رواية روتها األجيالكل  يلتقون ووراء 
 ..ويتشتت

، تلك "اجد"ترى كيف سيكون لقاء الشعوب التي كانت متصارعة من قبل؟ أترى تبدو أمامهم تافهة 
 !األسباب التي دعتهم من قبل إلى الصراع؟

 :كة اللقاء الثالث العجيب، هو لقاء البشر والمالئ-3
 ..وهم طبيعة أخرى أسمى من طبيعتنا، ولكن اللقاء بهم هو إحدى متع األبدية

 ..لقاؤنا مع اهللا:  وأسمى من هذا كله بما ال يقاس-4
هنا ويقف قلمي في صمت خاشع، ..  هو النعيم األبدي، وال نعيم بدون اهللا-تبارك اسمه -التقاؤنا به

نه ألنه فوق مستوى اللغة في التعبير، وفوق مستوى العقل في ألني أمام أمر ال تستطيع األلفاظ أن تعبر ع
 ..التفكير

 ؟..وماذا أيضا.. القيامة إذن هي لقاء عجيب

 القيامة هي انتقال عجيب
 .محدود  هي انتقال من المحدود إلى الال-1

. نانتقال من هذا العمر المحدود بأيام وسنين، إلى حياة غير محدودة، بل إلى مجال هو فوق الزم
أم إننا سنرتفع ! أترى هل توجد هناك أرض تدور حول نفسها وحول شمس، وتترجم دوراتها إلى أيام وسنين؟

لحظة واحدة في األبدية، هي أطول .. مقاييس الزمن ستنتهي..! فوق الزمن بدخولنا في عالم آخر جديد
 .وأعمق من حياة األرض كلها

2-ما ال يرى هي انتقال من المرئيات إلىا القيامة أيض : 
ما لم تره عين، ولم تسمع به أذن، ولم يخطر على قلب بشر، ما ": هي دخول فيما قال عند الكتاب

إنه دخول في عالم األرواح، والتقاء مع المالئكة، وهم أرواح ال ). 9: 2كو  1 ("سمه القدوساأعده اهللا لمحبي 
 فوق مرتبة ما تدركه اوهنا تكون القيامة سمو. يمع أفراح لم تعرف من قبل في هذا العالم المادي المرئ. ترى

 .الحواس، بارتفاع إلى ما ال تدركه سوى الروح

 : هي إذن انتقال من عالم الحواس إلى عالم الروح-3
. أو هي اقتناء حواس روحية غير الحواس المادية الحالية، حواس ترى الروح روحيات، وتبهر بها

 ..وهنا أصمت مرة أخرى

 .لتجلي للطبيعة البشريةهنا نوع من ا
تدرك فيه ما لم تكن تدركه من قبل، وتكتسب خواصا روحية لم تكن تمارسها قبالً، وتصبح في 

ا منه، أو تتدرج في الرؤية، منتقلة من شبع روحي، القيامة في وضع تستطيع به أن ترى ما ال يرى، أو بعض
 ..إلى شبع أسمى وأسمى، في حياة التجلي

 .انتقال من عالم الباطل إلى عالم الحق والقيامة هي -4



.  ليس فيه بطالنمن عالم كل ما فيه يبطل بعد حين، إلى عالم باٍق. من عالم الفناء إلى عالم البقاء
وفيه أيضا ينتقل اإلنسان من عشرة . اانتهت منه الخطيئة، وأصبح كل ما فيه بر. عالم كل ما فيه حق وثابت

 ..إلى عشرة، أنقى وأبقى وأصفى

 وماذا عن القيامة أيضا؟

 القيامة معجزة متعددة الجوانب
 : إنها معجزة ممكنة-1

يس هو الذي أل! كيف يجمع األجساد مرة أخرى بعد أن تحولت إلى تراب؟! هنا قدرة اهللا العجيبة
هذه والذي يتأمل القيامة من .  قبل أن يكون تراباا بل من عدم، فالتراب كان عدم،خلقها من قبل من تراب

الناحية، إنما يتأمل القدرة غير المحدودة التي إللهنا الخالق، الذي يكفي أن يريد، فيكون كل ما يريد، حتى 
 ..إنها إرادته التي هي في جوهرها أمر فعال قادر على كل شيء. بدون أن يلفظ كلمة واحدة

 كيف تكون وإن كان نسمي القيامة إذن معجزة ليس ألنها صعبة وإنما ألن عقلنا يعجز عن إدراكها
 ..العقل يعجز عن الفهم، فاإليمان يستطيع بسهولة أن يفهم

 : لذلك فالقيامة هي عقيدة للمؤمنين
والذي يؤمن باهللا كخالق، يؤمن به أيضا مقيما . الذي يؤمن باهللا وقدرته، يستطيع أن يؤمن بالقيامة

نهم ال يؤمنون بالقيامة، كما ال يؤمنون بالروح إ. أما الملحدون، فال يصل إدراكهم إلى هذا المستوى. للموتى
 ...وخلودها، كما ال يؤمنون باهللا نفسه

 : هي معجزة الزمة، ألجل العدل وألجل التوازناوأيض.  القيامة معجزة ممكنة-2
من أجل محاسبة كل إنسان عن أفعاله التي عملها خالل حياته على . إنها الزمة من أجل العدل

ا كانتاألرض، خيرولو لم تكن قيامة، لتهالك الناس على . ، فيثاب على الخير، ويعاقب على الشرا أم شر
أما اإليمان بالقيامة، وما يعقبها من . الحياة الدنيا، وعاشوا في مالذها وفسادها، غير عابئين بما يحدث فيما بعد

 .ي العالم اآلخردينونة وجزاء، فإنه رادع للناس، إذ يشعرون أن العدل البد أن يأخذ مجراه ف
 :وهذا الجزاء البد أن يكون بعد القيامة واتحاد األرواح باألجساد

 الروح وحدها، ويترك الجسد بال جزاء على كل ما فعله في عصيان ىألنه ليس من العدل أن تجاز
كل أعمالهما ألن . ثنان معا أمام اهللاإذن البد أن يقوم الجسد، وتتحد به الروح، ويقف اال. الروح أو في طاعتها

 ...على األرض كانت معا كشريكين ملتزمين

 .والقيامة الزمة أيضا من أجل التوازن
ا الغني والفقير، السعيد والتعيس، والمنعم  يكن هناك توازن بين البشر، ففيه األرض لميفف
 لم ينل حقه ومن. فإن لم تكن هناك مساواة على األرض، فمن الالئق أن يوجد توازن في السماء... والمعذب

على األرض، يمكنه أن يناله بعد ذلك في السماء، ويعوضه الرب ما قد فاته في هذه الدنيا، إن كانت أعماله 
تقدم لنا الدليل األكيد عن التوازن بين الحياة ) 16لو (وقصة الغني ولعازر في اإلنجيل المقدس . مرضية للرب

 .على األرض والحياة في السماء

 : هي معجزة جميلة رائعة القيامة أيضا-3
فاإلنسان المثالي الذي تحدث عنه الفالسفة، والذي بحث عنه . ألنها تقدم للعالم اآلخر الحياة المثالية

هذا اإلنسان المثالي تقدمه لنا القيامة في العالم اآلخر، في ... ديوجين ولم يجده، والذي فكر العلماء كيف يكون



إنها .  وليس فيه حزن وال بكاء، وال فساد وال ظلم، وال نقص وال عيبعالم ليست فيه خطيئة على اإلطالق،
 .معجزة تقدمها القيامة، أو هي شهوة في حياة البر تتحقق بالقيامة

 : ولذلك فالقيامة معجزة مفرحة-4
إن الحياة األبدية هي . مفرحة ألن بها تكمل الحياة، وينتصر اإلنسان على الموت، ويحيا إلى األبد

رية التي يهددها الموت بين لحظة وأخرى، والتي تحيا حياة قصيرة على األرض، وعلى قصرها حلم البش
 امن التعب ومن الموت، ويحيا سعيدمملوءة بالمتاعب والضيقات، لذلك يكون فرح عظيم لإلنسان أن يتخلص 

 :من هنا نصل إلى حقيقة هامة وهي... إنه حلم يتحقق بالقيامة. في النعيم األبدي

 امة هي باب األبديةالقي
 :لوال القيامة لكان الموت حكما بالفناء

م يخلقه ولكن اهللا عندما خلق اإلنسان، ل. وهو نهاية مؤلمة تعتبر أقسى مأساة. والفناء هو أمر مخيف
. ن كان اإلنسان قد تعرض للموت بسبب خطيئته، فإن اهللا رسم له طريق الخالصإو. للفناء، وإنما للحياة

 .ذا الموتوأقامه من ه

 . هو الروحاخلق اإلنسان، خلق له شيًئا خالدبل إن اهللا عندما 
وبهذا يختلف اإلنسان عن باقي المخلوقات . والروح ال تموت بموت اإلنسان، بل تبقى حية بطبيعتها

. تهيأما اإلنسان فإنه بالقيامة يبدأ من جديد حياة أخرى ال تن. األخرى على األرض، التي تنتهي حياتها وتبيد
 .وهنا تبدو قيمة اإلنسان وأفضليته على غيره من المخلوقات األرضية

 . كامالً، لذلك البد أن يقوم الجسد ويتحد بهااألن الروح وحدها، ال تكون إنسانًو
ا الروح، بل تكون لإلنسان كله روحوهكذا ال تكون الحياة األبدية لجزء واحد من اإلنسان هو 

إلى الحياةفيعود اإلنسان كله. اوجسد . 

 :وبهذا تكون القيامة يقظة لإلنسان بعد نوم طويل
 .أما الروح فهي في يقظة دائمة. ا يقظة لهذا الجسد، أو لإلنسان بمعناه الكاملونقصد به

 :فال موت بعدها. إن القيامة هي نهاية للموت
ماعدا هذا الذي غلب لقد انتصر اإلنسان على أعداء كثيرة للبشرية، . اية لهذا العدو المخيفإنها نه

ى البشرية من هذا العدو، وقضى عليه الجميع ألنه كان عقوبة من اهللا الذي ال راد لحكمه ولكن اهللا بالقيامة نج
 .إلى األبد

فالموت هو نهاية . على أوله الموت، وفى نهايته القيامة: وأصبحنا أمام جسر يفصل بين حياتين
ها أرواح الذين والمسافة بينهما هي فترة انتظار، تنتظر. حياة األخرىالحياة األولى، والقيامة هي بداية ال

 .خوتهم على األرض جهادهم واختبارهمإسبقوا، حتى يكمل 

 .ةنعلى أن األبدية التي تقدمها القيامة البد تسبقها الدينو
با عن كل ما بين القيامة واألبدية يقف يوم الدينونة الرهيب، حيث يقف الجميع أمام اهللا، ليقدموا حسا

افعلوه بالجسد، خيرا كان أم شر .عن كل عمل، وكل فكر، وكل إحساس وشعور، وكل نية ايقدمون حساب 
 . األشرار إلى العذاب األبدييويمضي األبرار إلى النعيم األبدي، ويمض. نووها، وكل كلمة لفظوها

وحتى بالنسبة إلى األبرار . رارلذلك فكما أن القيامة فرح لألبرار، هي أيضا رعب للملحدين ولألش
 .يعيد اهللا ترتيب مراكزهم، بحسب أعمالهم



فيعطي كل إنسان مركزدقة  بحسب ما كان له من نقاوة القلب والفكر، وبحسب ما كان له من اا جديد
 بحسب ما كان في قلبه من حب هللا اي نشر الخير ومحبة اإلنسان، وأيضاد ففي تنفيذ وصايا اهللا، ومن جه

 .شتياق إليهوا

 ضرورة القيامة وإمكانياتها
 قيامة الجسد

طبيعتها، ال وحينما نتحدث عن القيامة، إنما نقصد قيامة األجساد من الموت، ألن األرواح حية ب
 . ليست في حاجة إلى قيامةييلحقها موت، وبالتال

الوجود، وتحل فيها هذه األجساد التي تعود إلى التراب الذي خلقها اهللا منه، ستعود مرة أخرى إلى 
األرواح وتتحد بها، ويقف الجميع أمام اهللا في يوم القيامة العامة، يوم البعث، لكي يقدموا حسابا أمام اهللا عن 

كل ما فعلوه في الحياة الدنيا، إن خيرإنه يوم الدينونة الرهيبة، يتلوه المصير األبدي لكل البشر، . اا وإن شر
 .سبما يستحق كل إنسان حسب إيمانه وأعمالهإما في النعيم أو العذاب، ح

 القيامة ممكنة
 .المحدودة وإمكانية القيامة تعتمد والشك على قدرة اهللا غير

ومهما كان األمر يبدو صعبا أمام . فكلنا نؤمن أن اهللا قادر على كل شيء، ال حدود لقدرته اإللهية
لفكر أو العلم وحدهما، فإن اهللا قادر على إقامة الملحدين أو غير المؤمنين، أو أمام الذين يعتمدون على ا

 ...الشكاألجساد من الموت ب

من عملية خلقها من قبلاإن عملية قيامة األجساد، أسهل بكثير جد ... 
هو الذي خلقها من تراب ...  على إعادة وجودهاالشكاهللا الذي أعطاها نعمة الوجود، هو قادر ب

بل ما هو أعمق من هذا أن اهللا خلق الكل من ...  األرض مرة أخرىاألرض، وهو قادر أن يعيدها من تراب
الخلق من عدم، : أيهما أصعب إذن. خلق األرض وترابها من العدم، ومن تراب األرض خلق اإلنسان. العدم

... األسهلفالذي يقدر على العمل األصعب، من البديهي أنه يقدر على العمل ! أم إقامة الجسد من التراب؟
 .نح الوجود، يقدر بالحري أن يحفظ هذا الوجود ميوالذ

 .نقول هذا، مهما وضع الملحدون وأنصاف العلماء من عراقيل أمام إمكانية القيامة
فنصف العالم يعرف صعوبة .  العلماء الكاملين في معرفتهميءوعندما أقول أنصاف العلماء، إنما أبر

 ...يتجاهل النصف الثاني للحقيقة وهو قدرة اهللا نفس األمر يجهل أو ياألمر من الناحية المادية، وف

نصف الحقيقة أن الجسد قد تمتص األرض بعض عناصره، ويتحلل جزء منه، وقد يتداخل في أجساد 
والنصف الثاني أن المادة ال تفنى، فأينما ذهب الجسد، فمكوناته موجودة، ومصيرها إلى األرض . أخرى
ا مرة أخرى بقدرته  عناصر الجسد، ويقدر على إعادتها أين توجدواهللا غير المحدود يعرف تمام... أيضا

 . كتبه المقدسةيالالنهائية، وبخاصة ألنه يريد هذا، وألنه قد وعد به البشرية على لسان األنبياء وف

 ...تعتمد على إرادته، ومعرفته، وقدرته. سمهاوإذن القيامة في جوهرها تعتمد على اهللا تبارك 
وتحدث عن القيامة . وقد وعده بحياة الخلود.  هو يريد لإلنسان أن يقوم من الموتفمن جهة اإلرادة،

 .ومادام اهللا قد وعد، إذن البد أنه ينفذ ما قد وعد به. العامة بصراحة كاملة وبكل وضوح



. فاهللا يعرف أين توجد عناصر األجساد التي تحللت وأين توجد عظامها. ومن جهة المعرفة والقدرة
. سمه العظيم، وتعالت قدرته اإللهيةا وهو يقدر على هذا كله، جلَّ. ة إعادة تشكيلها وتركيبهاويعرف كيفي

 .وبكل إيمان نصدق هذا

ا ينكر الخلق من العدم، وينكر قدرة اهللا أو ينكر إن الذي ينكر إمكانية القيامة، هو بالضرورة أيض
 .وجوده

جزة، ويؤمنون بعملية الخلق، ويؤمنون بالقدرة غير أما المؤمنون، الذين يؤمنون باهللا، ويؤمنون بالمع
 .المحدودة للخالق العظيم، فإن موضوع القيامة يبدو أمامهم سهل التصديق إلى أبعد الحدود

 ضرورة القيامة
 :وهناك نقطة أساسية في ضرورة القيامة، وفي فهم معنى الخلود

 كله، وليس للروح فقط التي هي جزء إن اهللا قد وعد اإلنسان بالحياة األبدية ووعده هو لإلنسان
 .من اإلنسان

فلو أن الروح فقط أتيح لها الخلود والنعيم األبدي، إذن ال يمكن أن نقول أن اإلنسان كله قد تنعم 
إذن البد بالضرورة أن يقوم الجسد من الموت، وتتحد . بالحياة الدائمة، وإنما جزء واحد منه فقط، وهو الروح

 . تصير له الحياة الدائمةانًا كامالًبه الروح، لتكون إنس

 !!ولوال القيامة لكان مصير الجسد البشري كمصير أجساد الحيوانات
ما هي إذن الميزة التي لهذا الكائن البشري العاقل الناطق، الذي وهبه اهللا من العلم موهبة التفكير 

 وتدور به حول األرض، وترجعه واالختراع والقدرة على أن يصنع مركبات الفضاء التي توصله إلى القمر،
هل يعقل أن هذا اإلنسان العجيب، الذي سلطه اهللا على ..! إليها سالما، وقد جمع معلومات عن أكوان أخرى

إن العقل ال يمكنه أن !  من الطبيعة، يؤول جسده إلى مصير كمصير بهيمة أو حشرة أو بعض الهوام؟نواٍح
 ...يصدق هذا

 .يا مع كرامة اإلنسانإذن قيامة الجسد تتمشى عقل
اإلنسان الذي يتميز عن جميع المخلوقات ذوات األجساد، والذي يستطيع بما وهبه اهللا أن يسيطر 

فكرامة جسد هذا المخلوق العاقل البد أن تتميز . عليها جميعا، وأن يقوم لها بواجب الرعاية واالهتمام، إذا أراد
 .ير الناطقةعن مصير باقي أجساد الكائنات غير العاقلة غ

 .كذلك فإن قيامة األجساد ضرورة تستلزمها عدالة اهللا
 هو مخلوق مسئول عن أعماله، وسيقف أمام اهللا، لينال ثوابا يبالتالاإلنسان مخلوق عاقل ذو إرادة، و

ا عما فعل خالل حياته على هذه األرض إن خيرأو عقاباا وإن شر .عقل وهذا الجزاء عن عمل اإلنسان، هل ي
 ن يقع على الروح فقط، أم على اإلنسان كله بروحه وجسده؟أ

 إن الروح والجسد اللذين اشتركا في العمل معا، تقتضي العدالة اإللهية أن يتحمال الجزاء معا، أو
 .يتنعما بالمكافأة معا

 الروح والجسد
خير، والجسد هو الروح تميل إلى عمل ال. إن الجسد هو الجهاز التنفيذي للروح أو للنفس أو للعقل

أفال تكون له مكافأة عن كل ما اشترك فيه من . يجري ويتعب ويشقى ويسهر ويحتمل.  يقوم بعمل الخيريالذ



وهل يتفق هذا مع عدالة اهللا الكلي ! أم تتنعم الروح وحدها، وكل تعب الجسد يضيع هباء؟! خير مع الروح؟
 !العدالة؟

 :ولنأخذ الجندي في الميدان مثاالً لنا
ولكن . جندي تدفعه روحه إلى أعمال البسالة والبذل والفداء، وتشتعل روحه بمحبة وطنه ومواطنيهال

جرح الجسد هو الذي يتعب ويسهر ويحارب، وهو الذي ي. الجسد هو الذي يتحمل العبء كله، ويدفع الثمن كله
وكأنه لم ! ها في المكافأة؟فهل بعد كل هذا تتمتع الروح وحدها، والجسد ال يشترك مع. ويتمزق وتسيل دماؤه

؟ينل أرضإذن البد أن يقوم الجسد من الموت، . ا على هذاإن العدل اإللهي ال يوافق إطالقً! ا وال سماء
 .ليشترك مع الروح في أفراحها

ونفس الوضع نذكره أيضا في عمل الشر الذي يشترك فيه الجسد مع الروح، بل قد يكون نصيب 
 ...الجسد أوفر

الذي ينهمك في المالذ المادية، من أكل وشرب وسكر ومخدرات وزنى ورقص وعبث الجسد هو 
وهل بعد هذا كله، تدفع الروح الثمن وحدها في األبدية، وال يلحق بالجسد شيء . ومجون، ويلذذ حواسه باللهو
 اإلنسان كله كال، فهذا ال يتفق مطلقًا مع العدل اإللهي، الذي البد أن يجازي! من العذاب أو من المجازاة؟

اروحا وجسد. 

ويكون الحساب لكليهما معا، ألنهما اشتركا . إذن البد أن يقوم الجسد من الموت ليشترك في المجازاة
أو اشتهى الجسد، واستسلمت الروح له واشتركت معه في . في العمل معا، سواء بدأت الروح، وأكمل الجسد

 ...شهواته

 :لروح والجسد، وهو العين للشركة بين ااحد واولنضرب مثالً
. والروح تغضب أو تميل إلى االنتقام. الروح تحب أو تشفق، ويظهر الحب واالشفاق في نظرة العين

الروح تتجه إلى اهللا بالصالة، وترى في العين نظرة االبتهال، . وترى في العين نظرة الغضب أو نظرة االنتقام
 ...أو تغرورق العين بالدموع من تأثر الروح

والروح المتكبرة المتغطرسة . لروح الوديعة المتضعة يشترك معها الجسد بنظرات وديعة متضعةوا
 .المتعالية، يشترك معها الجسد أيضا بنظرات التكبر والغطرسة والتعالي

وكما تشترك العين، تشترك أيضا كل مالمح الوجه، كما تشترك دقات القلب، ومراكز المخ، 
 ...وأعضاء أخرى من الجسد

 .هذه أمثلة من الشركة بين الروح والجسد
 :ويوضح هذا قول الشاعر.  مجال الجد واالجتهاد، نرى هذا أيضايوف

 تعبت في مرادها األجساد   وإذا كانت النفوس كبارا 
إذن تكون المكافأة في األبدية للروح الكبيرة التي أرادت الخير وصممت على عمله، وأيضا للجسد 

وهكذا كما اشترك معها في . يذ، وتعب وجاهد واحتمل وصبر، حتى يحقق للروح رغبتهاالذي حمل عبء التنف
 ...فالمجازاة هي لإلنسان كله.  حمل المسئوليةين يقوم ليشترك معها في الجزاء وفالعمل، ينبغي أ

 .ونحن على األرض أيضا نكافيء الجسد، ونعتبر هذا أيضا مكافأة للروح في نفس الوقت
، ونضع عليها الورود، ونصلي هناك من اء واألبرار، ونجعل مقابرهم مزارجساد الشهداألسنا نمجد أ

ألننا فيما . ؟ وال نعتبر هذا كله مجرد إكرام للجسد أو للعظام أو للرفات أو التراب، وإنما لإلنسان كله...أجلهم
 .  روحه أيضاينفعل هذا، إنما نحي



 ...ءيمتجز ، غيرهفاإلنسان عندنا هو اإلنسان كل

على ل تحق، ينسحب اإلهماسكان ال ي نإو.  روحه أيضاين يستحق اإلكرام، نكرم جسده ونحيكا إن
 نفس يوف.  جزاءهاهمادسجأال نجن، تلس أو باامكم عليهم باإلعديح الذين نالمجرموف. معا جسده وروحه

 ...جسادهمألما يحدث برواحهم أر أثوتت. ةمعلسوء اسرواحهم أوقت يلحق بلا

 ... عدالة اهللايرضية تفعل هكذا، فكم بالحرأل كانت عدالتنا انإف
رض ألاش على ا ع الجسد الذيم يقوأنلك البد لذا، ا وجسدوحر تشمل اإلنسان كله، هللا اةعدال

 أو ةاتها، الروح تقدم المهابي الروح، بفكرها ومشاعرها ونلةاحينفعل ب. لهاعماأوح في لرا مع امشتركً
 حركات ي وفهوجلين، ويظهر الحزن على مالمح الع ايالروح تحزن، فتبك. ائياقجسد تل اليالخشوع، فينحن

 ه،اف فيرتعش الجسد، ويظهر الخوف في مالمحخالروح ت. هوجل على اةالروح تفرح، فتظهر االبتسام. الجسد
 ...ه يبدو الخجل في مالمحأوعرق اإلنسان، يروح تخجل، فلا

 . الجسد وحدهأوا ه وحدحوالر تتحملها أندل لعا يس منلء، ل شيفي ك  شركةانهإ

 .ان معا، وهذا يحدث في القيامةثن االاا يتحملهإنم

 .سلوبهم احتقار الجسدأ بعض الذين ينكرون القيامة، يبدو في إن
. اس عن طبيعة الجسدقال يبما يسمو  ا جوهرح لهولرادة، بينما ام الجسد هو من الأنعلى اعتبار 

تحدا في  اهمانأال إ، ةاديمخرى أل واةوحيرحداهما إ اإلنسان من طبيعتين أنرغم من ل اه علىإن نقول لكنناو
 .ةالبشري عةيطبيعة واحدة هي الطب

كان قد خلقه اهللا ما الإا، ووالجسد ليس شر... 
لخضوع تشترك معه  ا هذايوف. لمادة وما يتعلق بها من شهواتل يخضع الجسد أنشر هو لا اإنم

وهو .  يسجد في الصالة ويركع ويرفع يديه ونظره إلى اهللاذيفهو ال.  الجسد له فضائلهنأال ننسى . روحلا
 يعطليد يده يمجل وطنه، وهو الذي أ من هالذي يبذل ذات  يصوم، وهو الذي يتعب في عمل الخير، وهويذلا
ة موسيقية، آلك على ان هي التي تتحرفن الابعصأست ألي! نه؟أقالل لشإ في  إليهفلماذا ننظر. لمسكينللفقير ول

 أوحت لن اأوالرسم بان تتحرك ن الفبعصاأست ألي.  تحركها نحو الخيرأنكنها يم، وبلوقالا فتتحرك معه
 ...لقلوب نحو الخيره ا تحرك ب-رادتأ إن -صوير، فتقدم فنًاتال

عمل ر، والروح كذلك تشاالت الخير أو المج يعمل في أنكن  يماإنم في ذاته، شراذن ليس إ الجسد 
 .ويشتركان معه. في كليهما

 . عما ينقصهااجساد لتنال تعويضأللك من العدالة أن تقوم اذك
ا من ادهم حظًسجأ ل لم تنالذين، والمشوهون، وكل عاهات الباحصأ، والمعوقون، وان مثالًيمعالف
ا اهللا ضهب، حتى يعوخير، وتقوم بال عيوم األليادهم في اسجأ أن تقوم ةداللعقوة، من ال اأوصحة لالجمال أو ا

 .رض من نقصألاسته على اقعما 

، مادهسجأثيره على أرض في فقر وعوز وجوع ومرض، كان له تألاشوا على اعكذلك الذين 
 ... اهللالةمع عدا مريتفق هذا األرض، ووه على األلانتعوضهم عما  اد سليمةسجأاجون أن يقوموا بتيح

 . وممكنةراها الزمة وضروريةونننا نفرح بالقيامة، إ
 .جميعا رشء الكل بعيد القيامة، الذي كانت فيه قيامة المسيح باكورة لقيامة البيونهن

 مفهوم القيامة وروحياتها



 إن الموت دخيل على البشرية
وأراد اهللا له الحياة . ا حيةنفخ فيه نسمة حياة، فصار نفس.. فعندما خلق اهللا اإلنسان، خلقه للحياة

أجرة الخطية  "لنفسه الموت كنتيجة لخطيئته، ألننسان انحرفت إلى الخطيئة، فجلب ولكن حرية اإل. والخلود
 .وساد على الجميع. لملعاوهكذا دخل الموت إلى ا). 23: 6رو  ("هي موت

فاهللا خلق . وعودة بطبيعة اإلنسان إلى الحياة. ألنها انتصار على الموت. لذلك نحن نفرح بالقيامة
 .اإلنسان ليحيا، ال ليموت

 "باكورة الراقدين": قيامة المسيح هي عربون لقيامتنا جميعا، لذلك وصفه القديس بولس الرسول بأنه
 .هو الباكورة، ونحن من بعده) 20: 15 كو 1(

ابن أرملة صرفة ! كيف يكون المسيح هو الباكورة، بينما قام من قبله كثيرون؟: ولعل سائالً يسأل
وابن المرأة الشونمية أقامه أليشع النبي من بعد أن مات ) 22: 17مل  1(صيدا أقامها إيليا النبي من الموت 

ابن أرملة نايين، وابنة يايرس، : كما أن هناك ثالثة أقامهم السيد المسيح نفسه وهم). 36-32: 4مل  2(
 .ولعازر

 . قاموا من الموت قبل المسيح، ولكنهم بعد قيامتهم عادوا فماتوا ثانيةاا إن هناك أشخاصحقً
ما قيامة المسيح فهي القيامة التي ال موت بعدها، وهي الباكورة، أ. ازالوا ينتظرون القيامة العامةوم

 ...والشهوة التي يشتهيها كل مؤمن بحب الخلود
ونحن نعلم أن قصة حياة اإلنسان على . القيامة التي نعنيها هي الطريق إلى األبدية التي ال نهاية لها

والخلود هو الحلم الجميل الذي . وإذا ما قيست باألبدية تعتبر كأنها ال شيء... ااألرض هي قصة قصيرة جد
 .تحلم به البشرية

 ..إن القيامة ترفع من قيمة اإلنسان، وتؤكد أن حياته ال تنتهي بموته
. القيامة تؤكد أن هناك حياة أخرى غير هذه الحياة األرضية، سوف نحياها بمشيئة الرب بعد القيامة

. وننتظر قيامة األموات، وحياة الدهر اآلتي":  الذي نتلوه كل يوم في صلواتنا"قانون اإليمان"قول في وهكذا ن
 ."آمين

 .هو ما بعد القيامة. إن أهم ما في القيامة: إذن لعلنا نقول
ا في العالم اآلخر، وأن الموت هو مجرد مرحلة في حياة فالقيامة تدل على أن لحياة اإلنسان امتداد

 .ان، أو هو مجرد جسر بين حياتين إحداهما أرضية واألخرى سمائيةاإلنس

كما أنها . ا حياة في السماء، مرتفعة عن مستوى المادة الحياة األخرى أفضل بكثير، ألنهوالشك أن
. وفوق كل ذلك فهذه الحياة األخرى هي عشرة مع اهللا ومالئكته وقديسيه. حياة نقية، ال توجد فيها أية خطية

لم يخطر على قلب بشر، ما أعده اهللا للذين لم تسمع به أذن، وما لم تره عين، و": ا الكتاب بقولهعبر عنه
 :سحقإولهذا قال مار) 9: 2 كو 1 ("يحبونه

شتهي يأما اإلنسان البار فيشتهي الموت مثلما . إن مخافة الموت تزعج قلب الرجل الجاهل"
 ."الحياة

في  ("ا وأكون مع المسيح، فذاك أفضل جدتهاء أن أنطلق،لي اش": ولهذا قال القديس بولس الرسول
ا من نها أفضل جدأيرون ون اهللا ويحبون الحياة األخرى، وحقًا إن الموت يصبح شهوة للذين يحب) 23: 1



 ال يرون الموت نهاية حياة، إنما هو انتقال لحياة - إليمانهم بالقيامة-هؤالء. عالمنا هذا الذي فقد نقاوته
 ...أخرى

ن القيامة غيرت نظرة الناس إلى الموت، فأصبح مجرد انتقال، جسر يعبر إلى حياة أخرى، أو قل إ
 .ارتقاء، لذلك صار شهوة لألبرار هو عملية

لما حدث أن المسيح داس الموت بقيامته، سقطت هيبة الموت إلى األبد، ولم يعد القديسون يخافون 
إنما . ه، كالمرض مثالً، أو مؤامرات الناس األشرار واعتداءاتهما، كما أصبحوا ال يخافون مسبباتقًالموت إطال

. لةء، الذي لم يتب، فيخشى مصيره بعد الموت، والوقوف أمام دينونة اهللا العادييخاف الموت اإلنسان الخاط
. ويخشى أن يحرمه الموت منها. ء، الذي له شهوات يمارسها في هذا العالميأو يخاف الموت اإلنسان الخاط

 .، ألنه يؤمن بالقيامةا البار فال يخاف الموت إطالقًأما

 ...والقيامة ترتبط باإليمان، فالملحدون مثالً ال يؤمنون بالقيامة
اإلنسان المؤمن يؤمن بقدرة اهللا على إقامة الجسد من الموت، فالذي خلق البشر من التراب، وخلق 

ما الملحدون فال يؤمنون أ. ليعود فيرتبط بروحه. التراب من العدم، هو قادر على إعادة الجسد إلى الحياة
ن إلهذا قلت .. أو استمرارها بعد الموت، وال يؤمنون بالحياة األخرى، وال بالثواب والعقاب. بوجود الروح

 .القيامة ترتبط باإليمان

 .واإليمان بالقيامة يقود إلى حياة البر والفضيلة
ي يوم الدينونة الرهيب، لكي يعطي حسابا عن كل فهو يؤمن بأنه بعد القيامة، سيقف أمام اهللا ف

.  من دينونة اهللا العادلةاان إلى حياة الحرص والتدقيق خوفًلذلك يقوده هذا اإليم. شرا وإن خيراأعماله، إن 
وبالتالي يحاسب نفسه على كل عمل، وكل فكر، وكل شعور، وكل كلمة، ويقوم نفسه، كما قال القديس 

 ..."خي على نفسك، قبل أن يحكموا عليكاحكم يا أ": مقاريوس

 .ن اإليمان الحقيقي بالقيامة يقود إلى حياة الزهد والنسكإبل 
خر، فتصاغرت في أعينهم المتع الزائلة في هذا العالم القيامة حولت أنظار الناس إلى أمجاد العالم اآل

: وأصبحوا كما قال الكتاب. اتومن فرط تفكيرهم في غير المنظور، ازدادوا بالمحسوسات والمرئي. الفاني
 2("ألن التي ترى وقتية، وأما التي ال ترى فأبدية. غير ناظرين إلى األشياء التي ترى، بل إلى التي ال ترى"

 ).18: 4كو 

كاألبيقوريين .. ولو لم تكن القيامة، لتهالك الناس على هذه الحياة األرضية، وغرقوا في شهواتها
 ).32: 15 كو 1 (" نموتا ونشرب، ألننا غدأكللن": الذين كانوا يقولون

ويدخلون في تداريب روحية . نفسهم حسنًاأامة ويستعدون لها، فإنهم يضبطون أما الذين يؤمنون بالقي
يقمعون أجسادهم  بل يحيون بالروح بأسلوب روحي، و.وال ينقادون وراء الجسد وال المادة. لتقويم ذواتهم

 .وحواسهم وأعصابهم

 ...عل األبرار يشتاقون إلى شيء أكبر من العالم وأسمىحب األبدية ج
لى النعيم الروحي الذي يسمو على إو.  إلى السماءا يشبعهم، ألن في داخلهم اشتياقًكل ما في العالم ال

لذلك نظر القديسون إلى األرض كمكان غربة، واعتبروا أنفسهم ... ويرتفع فوق كل رغبة أرضية. الحس
ما لم تره ... روحاني نوراني سمائي. خرى، من نوع آخرأإلى وطن سماوي، إلى حياة غرباء ههنا، يشتاقون 

 ... عين



حيث اهللا يمأل .. اشتاقوا إلى العالم اآلخر الذي كله قداسة وطهارة وروحانية، وسالم وحب ونقاء
 ...فال تبقى فيها شهوة لشيء آخر غيره. القلوب

 :سالقيامة فيها لون من العزاء والتعويض للنا
فالذي ال يجد عدالً على األرض، عزاؤه أن حقه محفوظ في السماء، عند الرب الذي يحكم 

وكما .  على األرض مثل لعازر المسكين، عزاؤه أنه سيجد كل الخير هناكخيراالذي ال يجد ... للمظلومين
إذ أن محصلة ما . ن في حياة كل إنساافالقيامة تقيم توازنً. ماء يتعزىكان على األرض يتعذب، فهو في الس

 .يناله على األرض، وما يناله في السماء تشكل توازنًا قوامه العدل

حقيقي لجميع األصدقاء والمحبين، إذ تجمعهم ثانية، بعد أن يفرقهم الموتاوالقيامة تقدم عزاء . 
تهوا، وانتهت وال قيامة، إذن لكان أحباؤنا الذين فارقونا بالموت قد ان. لو كان األمر ينتهي عند القبر

يسبب فجيعة للممحبين الذين بغير القيامة يفقدون شك يتعب القلب، ووهذا ال.. عدنا نراهم صلتنا بهم، وما
 .أحباءهم إلى غير رجعة

 . فكرة عن قوة اهللا ومحبتهأيضاإن القيامة تعطينا 
اب، ويعيدها بنفس اهللا القوي الذي يستطيع أن يقيم األجساد بعد أن تكون قد تحللت وتحولت إلى التر

إنه اهللا المحب الذي لم يشأ أن يتمتع وحده .. روحانية ونورانية... شكلها األول، ولكن بلون من التجلي
كما لم يشأ أنه يعيش وحده في الخلود، فأنعم بالخلود على اإلنسان والمالئكة، . بالوجود، فخلق كائنات أخرى

 .ووهب البشر حياة أبدية بعد قيامتهم من الموت

 .وزوال كل ما سببته الخطية. ومن متع القيامة زوال الشر
. بل مجرد معرفة الخطية ستنتهي. ال يكون هناك شر وال خطيئة. ففي النعيم الذي يحياه األبرار

كالمالئكة، وكاألطفال في براءتهم وتتخلص النفس من  ونعود إلى حياة البساطة الكاملة والنقاوة الكاملة،
ما شابه ذلك، وعندئذ تلبس النفس كالخوف، والشك، والشهوة، والقلق، و: ا عليها الخطيةاألمراض التي رسبته

 .كليل البر، وتزول منها جميع النقائض نفسية كانت أم جسديةإ

 .فذلك يحتاج إلى كتب. يعوزنا الوقت إن تحدثنا عن كل أمجاد القيامة

 رسالة القيامة
د، ألننا إذ نفرح بقيامة السيد المسيح، إنما نفرح أيضا يسرني أن أهنئكم جميعا بعيد القيامة المجي

وما تحمله هذه القيامة من معان روحية عميقة، ترفع من قيمة اإلنسانية، . بالقيامة ذاتها، قيامة جميع البشر
 .وتظهر ما أعده اهللا لها من خير ومتع في العالم اآلخر

 ...ن القيامة هي دليل اإليمانإإنما نقول أوالً 
وإيمانه بالدينونة . ا تدل بالشك على إيمان اإلنسان باهللا، وإيمانه بالروح وبالخلود وبالحياة األخرىإنه

 ...وبالتالي إيمانه بالسماء والسمائيين، وبملكوت اهللا. العامة التي بعد القيامة، وبالثواب والعقاب

 ...ألن الملحدين ال يؤمنون بالقيامة وال بالعالم اآلخر
. فناء كليهما بالموت  حياة اإلنسان في نظرهم ال تختلف عن حياة الحيوان، من جهة،ومن هنا كانت

إن كانت تقتصر على بضع سنوات يقضيها على هذا الكوكب، ثم .  ما أتفه حياة اإلنسان في نظر الملحديناحقً
ما في البشر من وما أقسى الموت وأبشعه في نظر الملحدين، إذ أنه كممحاة تمحو كل ...! ينتهي إلى ال شيء

 .وجود ومن ذكاء وعلم، وبه يصبحون عدما



ومن هذا اانوع كان جماعة الصدوقيين الذين قيل عنهم في اإلنجيل أنهم كانوا ال يؤمنون بالقيامة وال 
 ..!" نموتالنأكل ونشرب، ألننا غد": بالروح وال بالمالئكة، وكذلك كان األبيقوريون الذين يقولون

 ... وراء إنكار القيامة هوالشكوالشيطان ب
إنه هو الذي أوحى بهذا االدعاء إلى الملحدين من فالسفة وجهالء حتى إذا ما أقنعهم بأنه ال حياة بعد 
الموت، ينغمسون حينئذ في الحياة الدنيا، ومشاغلها ومالذها، غير مفكرين في أبديتهم وال في الوقوف أمام اهللا 

 .في يوم الدين، وهكذا يهلكون

 . إيمانهم باهللا يؤمنون بالقيامة واليوم اآلخريؤمنون، ففأما الم

 ...المحدودة فالقيامة تدل على قدرة اهللا غير
تقف كل مقدرة الذكاء وكل مقدرة العلم ويظهر اإلنسان بكل عقله . عند الموت تقف كل قدرة البشر

إن ). 27: 10 مر ("ع عند اهللاغير المستطاع عند الناس مستطا"ولكن الكتاب يعلمنا أن . ا تمام العجزعاجز
نه يقدر أن يقيم اإلنسان بعد موته، ألنه إ.  ويميتيبيده الحياة والموت، هو الذي يحي. اهللا قادر على كل شيء

هو الذي خلق اإلنسان من تراب األرض، فيستطيع أن يرجعه إلى الحياة بعد أن يندمج جسده بالموت في 
 . الخلق من العدم، له أيضا القدرة على أن يقيم من الموتإن الذي له القدرة على... تراب األرض

 ... دليل على محبة اهللا وجودهأيضاوالقيامة هي 
ولما مات . ومنها اإلنسان. إنه اهللا الذي لم يشأ أن يكون في الوجود وحده، إنما خلق كائنات فوجدت

 وهبه حياة بعد الموت، ليستمر وجوده، اإلنسان لم يسمح اهللا بأن يفنى هذا المخلوق، وإنما من جوده ومحبته
 ...وهكذا وهب اهللا لإلنسان المائت حياة أبدية. ا إلى األبدإنمو. ليس فقط إلى حين

 ...به يلتقي الناس بأحبائهم الذين انتقلوا. إن القيامة شيء مفرح
قون بالموت؟ ثم يفتر. ماذا عن األحباء الذين ترتبط قلوبهم معا خالل فترة حياتهم معا على األرض

تلتقي . إنما يلتقي هؤالء في القيامة. ن محبة اهللا ال تسمح بهذاإيقينًا ! ا أبديا إلى غير لقاء؟أتراه يكون فراقً
 .اوبالقيامة يلتقون روحا وجسد. أرواحهم بعد الموت

 حفلة وستكون. إنه لقاء عام، نلتقي، نلتقي فيه ليس بأحبائنا فقط، إنما بكل األجيال عبر التاريخ
 ...تلك التي سيقيمها لنا اهللا بعد القيامة. تعارف كبرى

تلك الحفلة العجيبة التي نتعرف فيها على كل شخصيات التاريخ التي قرأنا عنها ولم نرها، ولم 
ولعل اهللا سيرسل لنا ... سواء من الحكام أو القادة أو األدباء أو المفكرين. نعرف شكلها، وال لهجتها وأسلوبها

... سحق ويعقوب وأيوبإبراهيم وإا وحيث نرى آباءنا آدم ونوح: نبياء يعرفوننا أيضا بجميع اآلباء واألمالئكة
 ...ليصابات ورفقة وراحيل، وقد تقدمتهن جميعا أمنا العذراء القديسة مريمأونرى أمهاتنا حواء وسارة و

التي . هقديسين، بل المتعة باهللا نفس أخرى، هي أفراح العشرة مع المالئكة والاوتقدم لنا القيامة أفراح
إنما يكفيه أن يذوق ويتمتع. ال يستطيع أن يعبر.  في دهشةاأمامها يقف العقل مبهور... 

 ...القيامة تحمل في داخلها عملية توازن وتعويض
والذين ظلمتهم البشرية، . خذونه كامالً في السماء بعد القيامةأفالذين لم يأخذوا حقهم على األرض، ي

 .ينالون العدل اإللهي كامالً بعد القيامة

ولكن اهللا كان يسجل لهم . ولم يشعر بهم أحد. كذلك ينال أجرهم هناك، الذين عملوا الخير في الخفاء
ولم . عملوه في األرضذين لم يكافأوا على الخير الذي ال كل يكذلك سيعط.  برهم ليكافئهم عليهاكل أعمال
 ...قدير ما ينتظرونه من تينالوا عليه



 .وأنه سيكمل عدل اهللا في السماء. سيشعر الناس في القيامة أن أحكام اهللا غير أحكام الناس
أو في بيئات معينة لم تكفل لهم الخير والسعادة . يتمتع بهذا العدل أيضا من قد ولدوا بظروف معينةو
 ).16لو ( لنا قصة الغني ولعازركما تشرح . سيعوضهم اهللا عن كل ما ينقصهم في الدنيا. جتماعيوالتكافؤ اال

 ...ترجع إلى روحه هيبتها، ويرجع إلى الجسد بهاؤه. وفي القيامة يرد اإلنسان إلى رتبته األولى
وكذلك . وتخلص الجسد من كل نقائصه... ا، وكذلك النفسا من التجلي يعطيه مجدينال الجسد لونً

 ...النفس

يزرع في ضعف ويقام في .  في هوان، ويقام في مجديزرع": نهإلذلك حسنًا قال الكتاب عن الجسد 
 ).44-43: 15 كو 1 ("اا روحانييقام جسم، وايزرع جسما حيواني. قوة

وكذلك النفس . بالقيامة يتخلص الجسد من كل أمراضه وعاهاته وتشوهاته، ويظهر كامالً في بهاء
 . والشهوة والجبن وما إلى ذلكمن الخوف والشك والتردد والقلق: تتخلص من كل أمراضها ونقائصها

 .والفالسفة الذين كانوا يبحثون عن السوبرمان، سيجدونه في القيامة
ولكن . ا فيما بعد، ليبحث عن إنسان، فإنسان القيامة سيكون بالصورة المثلىلن يحمل ديوجين مصباح

 . يفوق آخر في الضياءاولكن نور. ب مستواه الكل منيرونكل واحد حس

 ... البشرية في وجود مجتمع بار كاملويتحقق حلم
. مجتمع ينتهي فيه الصراع والشقاق.  عنها القديس أغسطينوسا التي شرح شيًئ"مدينة اهللا"هناك في 

 .مجتمع تسوده المحبة وتسوده القداسة. وال يوجد فيه خالف وال كراهية، وال أنانية، وال تنافس

 ."كمالئكة اهللا في السماء" - كما قال الكتاب-طة، ويكونون القيامة يحيا الناس الحياة البريئة البسييوف

ا. ال للفسادا للخطية وفي القيامة تزول الخطية، إذ ال يصبح الجسد خاضعبل يتطهر منها تمام .
 ...ويحيا في مستوى روحي يليق بالسماء وطهرها). 50مز (يغسله اهللا، فيبيض أكثر من الثلج 

 ... الدخيل القيامة ينتصر األصيل علىيوف
وفي القيامة . ألن الحق هو األقدم، هو األصل، والباطل دخيل على العالم. ينتصر الحق على الباطل

 ...تنتصر الحياة على الموت، ألن الحياة هي األصل، والموت دخيل
أما الجسد الذي كان على األرض . الروح حية بطبيعتها وستبقى هكذا. اإلنسان من روح ومن الجسد

 . ال يموت فيما بعداا نورانيا حيلموت، يصبح بعد القيامة جسد لقابالً

 ..وتصبح لإلنسان بصيرة روحية، فال يعتمد كلية على حواس الجسد

 ...من أجل هذا كله، يجاهد اإلنسان حالياً للتمتع بأمجاد القيامة هذه

قيامة إذ أن بعد ال. نإنما المتعة هي فقط للمستحقي. ذلك ألنه ليس الجميع يتمتعون بكل ما ذكرناه
وطوبى لمن ) 12: 22 رؤ(الذي يجازي كل واحد حسب أعماله .  أمام عدل اهللااالدينونة، ويقف الناس جميع

 . ألمجاد األبدية وسعادة العشرة مع القديسينايكون مستحقً

 ...لكي يلقاه هناك.  على األرضخيراوليعمل . فليبذل كل منا جهده
 واجبه نحو نفسه، وواجبه نحو ي عالقته مع الناس، وفي عالقته مع اهللا، وف فياوليكن كل واحد أمينً

 نحو الكل، وتكون له ذكرى طيبة على األرض ومكافأة حسنة في خيراالمجتمع الذي يعيش فيه، فيصنع 
 .السماء

 كان البد أن يقوم المسيح



 . كان البد أن يقوم المسيح، ألن فيه كانت الحياة-1
والذي فيه الحياة، ال يمكن أن يبقى )... 4: 1يو  ("فيه كانت الحياة": يوحنا اإلنجيليهكذا قال القديس 
، مادام هو )25: 11يو  ("من آمن بي ولو مات فسيحيا.. أنا هو القيامة والحياة": ميتاً، بل إنه قال لمرثا

نعم ).. 6: 14يو  ("والحياةأنا هو الطريق والحق ": إنه يؤكد نفس المعنى بقوله.. الحياة، فكيف إذن ال يقوم؟
، وها أنا حي او األول واآلخر، والحي وكنت ميتًأنا ه": كيف ال يقوم، هذا الذي قال عن نفسه ليوحنا الرائي

: لهذا كله وبخ مالك القيامة النسوة قائالً).. 18: 1رؤ  ("ولي مفاتيح الهاوية والموت.. إلى أبد األبدين آمين
 ).5: 24يو  ("ألمواتلماذا تطلبن الحي من بين ا"

 . نعم، كان البد أن يقوم من الموت، ألنه هو نفسه قد أقام غيره من الموت، بمجرد أمره-2
أما السيد المسيح، فقد أقام .. أيضا بصلوات اوأقام أليشع ميتً.. ن بسبع صلوات، ولكالقد أقام إيليا ميتً

في إقامته ابنة يايرس، أمسك .. ر، ألنه معطي الحياةابنة يايرس، وابن أرملة نايين، ولعازر، بمجرد كلمة األم
: 5مر ( وللوقت قامت الصبية ومشت "ة لك أقول قوميييا صب":  الذي تفسيره"طليثا قومي": بيدها وقال لها

41-42.( 

، يها الشاب لك أقول قمأ": فقال..  إقامته ابن أرملة نايين، تقدم ولمس النعش فوقف الحاملونيوف
لعازر : صرخ بصوت عظيم"وفي إقامته لعازر ).. 15-14: 7لو  ("بتدأ يتكلم، فدفعه إلى أمهفجلس الميت وا

حلوه ودعوه : فقال لهم.. فخرج الميت ويداه ورجاله مربوطات بأقمطة، ووجهه ملفوف بمنديل.. اهلم خارج
 ).44-43: 11يو  ("يذهب

كال، بل كان البد أن يقوم، ألنه مقيم !..  عليه أن يقوم؟اأكان صعب.. هذا الذي أمر الموتى فقاموا
 .الموتى بأمره

كذلك االبن كما أن الرب يقيم األموات ويحيي، ": نعم، كان البد أن يقوم، هذا الذي قال عنه الكتاب
 ).21: 5يو  (" يحيي من يشاءأيضا

 ! نفسه؟يفهذا الذي يحيي من يشاء، أال يحي

 .وءة البد أن تتحقق وكان البد للمسيح أن يقوم، ألن قيامته نب-3
من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتالميذه، أنه ": يقول الكتاب بعد شهادة بطرس للمسيح أنه ابن اهللا

اليوم الثالث يقوميرؤساء الكهنة والكتبة، ويقتل، وفا من الشيوخ وينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثير " 
ا بما ال تعلموا أحد: نازلون من الجبل، أوصاهم يسوع قائالًفيما هم "وبعد معجزة التجلي ).. 21: 16متى (

هذا الجنس ال ": وبعد أن شفى المصروع وقال). 19: 17متى  ("رأيتم حتى يقوم ابن اإلنسان من األموات
إن ابن اإلنسان سوف يسلم إلى أيدي ": ، قال لهم وهم يترددون في الجليل"يخرج بشيء إال بالصالة والصوم

 ).23-22: 17مت  ("تلونه، وفي اليوم الثالث يقومالناس، فيق

: وبعد أن شرح مثل الكرم، ومن جاء في الساعة الحادية عشرة، أخذ تالميذه على انفراد وقال لهم
ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن اإلنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت، "

: 9لو (، )19-18: 20متى  (" اليوم الثالث يقومي به ويجلدوه ويصلبوه، وفي يهزأواويسلمونه إلى األمم لك
31-33.( 

 لهذا كله حدث تذكير بعد القيامة بذلك
ليس هو ههنا، ألنه قام كما .. إني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب": فقال مالك القيامة للمرأتين

 .عن نفسه من حيث قيامته في اليوم الثالث تعني ما تنبأ به "كما قال"وعبارة ). 6-5: 28 مت ("قال



 .بل أن هناك نبوءات في العهد القديم عن قيامته من األموات
هذا هو الكالم الذي كلمتكم به، وأنا بعد معكم، إنه ": ولذلك فإن السيد المسيح قال لتالميذه بعد قيامته

.. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب...  في ناموس موسى واألنبياء والمزاميرمكتوب علي البد أن يتم ما هو
: 24لو  ("وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من األموات في اليوم الثالث

44-46.( 
: ولعله بسببها نقول في قانون اإليمان... بحث آخرم ما أكثر النبوءات عن ذلك نتركها اآلن لا حقً

 ."م الثالث كما في الكتبوقام من األموات في اليو"

 :قصة يونان النبي: ولعل من الرموز لهذه القيامة في العهد القديم
يطلب آية وال تعطى له إال آية يونان  جيل فاسق وشرير": قال لهم.. فعندما طلب منه اليهود آية

سان في قلب األرض ألنه كما كان يونان في بطن الحوت ثالثة أيام وثالثة ليال، هكذا يكون ابن اإلن.. النبي
 ).40-39: 12 مت ("ثالثة أيام وثالث ليال

 : كان البد أن يقوم المسيح، ألن قيامته كانت في سلطانه هو-4
ا هذا وقد قال موضح.. ا عليه في ذلكهو قدم نفسه للموت، ولم يكن مضغوطً.. لقد مات بإرادته
لي ..  أحد يأخذها مني، بل أضعها من ذاتي، ليسأيضاخذها إني أضع نفسي آل": األمر في عبارته الخالدة

ولي سلطان " ما أعجب هذه العبارة احقً).. 18-17: 10 يو ("أيضاخذها آسلطان أن أضعها، ولي سلطان أن 
..  أي أن أسترجع هذه الحياة التي وضعتها من ذاتي، ولم يكن ألحد سلطان أن يأخذها مني"أيضاخذها آأن 

 ..م بإرادتهيقوإذن كان البد أن يقوم، و

 ؟..وما فائدة ذلك في القيامة.. لماذا وضع ذاته؟: ولعلنا نسأل

 . كان البد أن يقوم، ألن موته كان مجرد وضع مؤقت، ألداء رسالة مزدوجة-5
وهو لم تكن له ). 23: 6رو (ا أنه ال يموت بحسب طبيعته، وألن الموت هو أجرة الخطية كان ممكنً

ا متبررين مجانً": ا عنا، لكي يفدينا بموته، كما قال الرسولل أن يموت عوضولكنه قب.. خطيئة تستحق الموت
 "من أجل الصفح عن الخطايا السالفة.. بنعمته، بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه اهللا كفارة باإليمان بدمه

 ).25-24: 3رو (

 ؟..وماذا أيضا.. كانت هذه هي الرسالة األساسية للموت، أي الفداء
ان البد بعد الفداء، أن يذهب ويبشر الراقدين على رجاء، و يفتح باب الفردوس، وينقل هؤالء وك

 :وفى هذا يقول القديس بطرس الرسول.. الراقدين من الجحيم إلى الفردوس

اهللا، مماتًا فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل األثمة، لكي يقربنا إلى "
-18: 3بط  1 (" في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرز لألرواح التي في السجنيد، ولكن محيفي الجس

 .نعم كرز لتلك األرواح بالخالص، ونقلها إلى الفردوس، كما نقل اللص اليمين).. 19

وأما أنه صعد، فما هو إال أنه نزل أيضا أوالً إلى أقسام األرض ": يقول القديس بولس الرسولو
 ).10-9: 4 أف ("لذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السمواتالسفلى، ا

 .طرفة عين  وكان البد أن يقوم المسيح، ألن الهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة وال-6
ولكن الهوته لم ينفصل قط ال .. انفصلت روحه عن جسده: تقول القسمة السريانية.. حتى عندما مات
متحدة بالالهوت نزلت إلى أقسام األرض السفلى، وكرزت لألرواح التي روحه ال.. عن روحه وال عن جسده

 من افهو قد مات بشري.. أيضا بالهوته ا في القبر متحديأما جسده فبق.. دتها إلى الفردوسفي السجن، وأصع



تي من كانت له الحياة الثابتة في الالهوت، وال.. " في الروحيمحي"جهة انفصال الروح عن الجسد، ولكنه كان 
 ."قدوس الحي الذي ال يموت.. قدوس القوي.. قدوس اهللا": أجلها صرخ نيقوديموس وهو يكفنه

 . أن يستمر في الموتاوما كان ممكنً.. المتحد بالالهوتنعم كان البد أن يقوم هذا الجسد 
 أي  بل أنه بموته داس الموت،..عليه ، وما كان ممكنًا أن ينتصراعليه مطلقً إن الموت لم ينتصر

داس على هذا الموت الذي انتصر على كافة البشر، فنجاهم السيد من هذا الموت بموته عنهم، ودفع ثمن 
 . وهكذا قضى على سلطان الموت..خطاياهم

 . وهذا الذي قضى على سلطان الموت بموته، كان البد أن يقوم-7
يعا أنه ال شوكة للموت، كان البد أن يقوم ليعلن انتصاره على الموت بقيامته، وليعلن الناس جم

 ).55: 15  كو1 ("أين غلبتك يا هاوية؟.. أين شوكتك يا موت؟": حسب تسبحة بولس الرسول

 . وكان البد للمسيح أن يقوم، لكي يعزي التالميذ ويقويهم-8
كان البد أن يقوم، لكي يزيل النتائج المرعبة التي نتجت عن صلبه، حيث خاف التالميذ واختفوا في 

وكان البد أن .. وأنكر من أنكر، وشك من شك.. ، وتشتت باقي المؤمنين به خائفين من اليهود وبطشهمالعلية
جعهم لكي يستمروا في إيمانهم، ويصمدوا أمام ش بعملية ترميم إليمان الناس، وييقوم المسيح لكي يقوم

 .وهكذا كانت قيامته أكبر دافع لهم على الكرازة.. اضطهادات اليهود

 .بد له أن يقوم، ليثبت أنه ليس إنسانًا عاديا يموت كباقي الناس وكان ال-9
أما السيد المسيح فكان .. جميع الناس يموتون، ويستمرون هكذا منتظرين القيامة العامة، لكي يقوموا

أن إن قيامته قد أثبتت الهوته، وبخاصة أنه قام بذاته دون .. البد أن يقوم مباشرة، وإال حسبوه إنسانًا عاديا
 .يقيمه أحد

 . وكان البد أن يقوم المسيح، ليكون الباكورة التي على شبهها يقوم الكل-10
ألنه كما أن .. اآلن قد قام المسيح من األموات، وصار باكورة الراقدين": وهكذا قال القديس بولس

لذين في المسيح في المسيح باكورة، ثم ا..  سيحيا الجميعأيضا في المسيح أيضافي آدم يموت الجميع، هكذا 
 ).22-20: 15كو  1 ("مجيئه

أنتم بعد في .. إن لم يكن المسيح قد قام، فباطل إيمانكم": ويتكلم عن أهمية قيامة المسيح، فيقول
إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في ": ويستطرد.. " قد هلكواأيضاإذن الذين رقدوا في المسيح .. خطاياكم

 ).19-17: 15كو  1 ("يع الناسالمسيح، فإننا أشقى جم

 .كان البد أن يقوم المسيح، لكي يؤسس المسيحية..  نعم-11
ويضع )3: 1أع (ا يحدثهم عن األمور المختصة بملكوت اهللا ولكي يمكث مع التالميذ أربعين يوم ،

من غفرتم .. دساقبلوا الروح الق": ويسلمهم األسرار والطقوس، وينفخ في وجوههم قائالً.. لهم قواعد اإليمان
ثم يعدهم بحلول الروح القدس ).. 23-22: 20يو  ("لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت

ثم بعد ).. 8: 1أع  ("ا في أورشليم وكل اليهودية وإلى أقصى األرضعليهم لكي ينالوا قوة، ويكونوا له شهود
من آمن واعتمد .. م أجمع، واكرزوا باإلنجيل للخليقة كلهااذهبوا إلى العال": ذلك يعهد إليهم بالكرازة قائالً

.. اذهبوا وتلمذوا جميع األمم، وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس").. 16-15: 16مر  ("خلص
 ).20-19: 28 مت ("وها أنا معكم كل األيام وإلى انقضاء الدهر.. وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به

 سيح ونتائجهاحقيقة قيامة الم



 مقاومة اليهود للقيامة
كانت قيامة السيد المسيح من بين األموات، هي الحدث األكبر الذي هز كيان اليهود، فحاولوا أن 

 .يقاوموه بكافة الطرق

 .وحاولوا ذلك بعد أن حدثت أيضا. حاولوا مقاومة القيامة قبل حدوثها
ال للتالميذ أكثر من مرة إن ابن اإلنسان سوف فق. كان السيد المسيح قد بشر بقيامته قبل أن يصلب

قال لهم ذلك وهم صاعدون . يسلم إلى أيدي الناس الخطاة فيجلدونه ويصلبونه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم
وقال ذلك في مضيهم إلى الجليل ). 33-31: 18لو (؛ )34-33: 10مر  (؛)19-18: 20مت (إلى أورشليم 

وبعد التجلي ). 21: 16 مت(طرس أن المسيح ابن اهللا الحي يضا بعد اعتراف بوقال هذا أ). 22: 17مت (
وقال لهم في يوم ). 9: 9مر  ("إال متى قام ابن اإلنسان من األموات"قال لهم أن ال يتحدثوا بما أبصروا 

 مت (كما ضرب لهم مثل يونان النبي) 28: 14مر  ("ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل": الخميس الكبير
12 :4.( 

 .وكان رؤساء الكهنة والفريسيون يعرفون ما تنبأ به الرب عن قيامته
.. تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي إنني بعد ثالثة أيام أقوم": لذلك ذهبوا إلى بيالطس وقالوا له

من األموات، فتكون فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئال يأتي تالميذه ليالً ويسرقوه، و يقولوا للشعب إنه قام 
 ).64-62: 27 مت ("الضاللة األخيرة أشر من األولى

 الذي يخشونه من القيامة، حتى أنها تكون أخطر من تعليم المسيح الذي لقبوه "الشر"فماذا كان 
 بالضاللة األولى؟

ى قوته، وعلى أن كانت قيامة المسيح تدل على صدقه وصدق نبوءته، كما كانت تدل أيضا عل
وكل هذا يقود إلى اإليمان به، وإلى تثبيت هذا . ص البشر ألجل خالا منه، إنما كان تدبيرام يكن ضعفًصلبه ل

 .اإليمان باألكثر
 اإذ وضعوا على باب القبر حجر. لذلك قاموا بكل اإلجراءات التي تضمن في نظرهم منع القيامة

يخجلوا أن يفعلوا كل ذلك في عشية ولم). 66: 28 مت(حجر، وضبطوا القبر بالحراس  وختموا الاكبير 
يو ( وهم الذين كانوا يتهمون السيد المسيح ألنه فتح عيني المولود أعمى في يوم سبت "بعد االستعداد"السبت 

9 :16 ،24.( 
 .ولكن كل احتياطاتهم أصبحت أدلة على القيامة باألكثر، إذ قام المسيح على الرغم من كل ذلك

 . لها وإثباتًااامة، أصبحت دليالً عليها، وشاهدت ضد القيوإذا باإلجراءات التي اتخذ
وجود الختم على القبر، ووجود الحراس، مع وجود القبر الفارغ، كلها كانت إثباتات لقيامة المسيح، 
لخروجه من القبر وهو مغلق، كما خرج من بطن العذراء وبتوليتها مختومة، وكما دخل على التالميذ 

 .واألبواب مغلقة

ن تالميذه سرقوه، وهم نيام، فإنها كانت إا رؤساء الكهنة للجنود، ليقولوا الرشوة التي دفعهأما 
 ..حيلة أضعف من أن تقف أمام قوة القيامة، وقوة الكرازة بها

 المنديل واألكفان
 . في ناحية واحدةااألكفان موضوعة، والمنديل ملفوفًوأيضا من اإلثباتات الواضحة للقيامة، وجود 



أمكن الخروج من هذه األكفان التي كانت الصقة بالجسد تماما؟ وإن كان الجسد قد أخذه فكيف 
 أحد، فكيف جرده من أكفانه الالصقة؟

 !وما الحكمة من نزعها عنه؟ وما المصلحة في ذلك؟
ا قول اإلنجيل إن التلميذ وكيف أمكن تدبير كل ذلك بكل هدوء، مع وجود الحراس؟ لذلك ليس عجيب

 ).8: 20يو  ("رأى فآمن" المنديل واألكفان مرتبة هكذالما رأى 

 أكذوبة سرقة الجسد
 !ال يعقل أن يكون تالميذه قد سرقوه

.. وألنهم كانوا خائفين وقد هربوا وقت القبض عليه.  في هذه السرقةاألنه ال توجد مصلحة لهم إطالقً
الموت والسجن والجلد من أجل قصة كما أنه من غير المعقول أن يخترعوا قصة القيامة، ويجاهدوا حتى 

. ، ويجردوه من أكفانه، فليست في ذلك كرامة له وال لهماوال يعقل أن يأخذ التالميذ سيدهم عاري.. مكذوبة
 ...كما أن في ذلك مضيعة للوقت، وتعريض األمر لالنكشاف

ومن ناحية .. هاوما مصلحتهم في أن يدعوا قيامته ويموتون من أجل التبشير بها، وهم ال يؤمنون ب
كيف يخترقون نطاق الحراس؟ كيف يدحرجون الحجر الضخم دون إحداث ضجيج . التنفيذ توجد استحالة

يلفت النظر إليهم؟ ويوقظ الحراس إن كانوا قد ناموا؟ وكيف يحملون جثمانًا في يوم سبت؟ وكيف يفعلون ذلك 
 واألنظار مركزة على القبر؟

 !رامة القانون الروماني؟وكيف يمكن تصديق نوم الحراس مع ص
وإن أرادوا النوم، لماذا لم يقسموا الوقت بينهم في ذلك، بحيث ينام البعض في نوبات، ويكون البعض 
اآلخر مستيقظًا؟ وإن كانوا قد ناموا كلهم، فكيف لم توقظهم أو توقظ بعضهم عملية سرقة الجسد؟ وكيف لم 

 يحاكموا على ذلك؟

 لسرقة؟ ولم يجر تفتيش؟وكيف لم يجر تحقيق في حادث ا
وأين تراهم وضعوا الجسد بعد سرقته؟ وكيف دفنوه في يوم ... والتالميذ معروفون، وكذلك أماكنهم

 فكيف عرفوا أثناء نومهم أن تالميذه أتوا ليالً وسرقوه؟سبت؟ وإن كان الحراس نياما، 
 الكهنة في كذبهم، إنها حيلة فكر ضعيف شرير لم تجد قبوالً من أحد، ودلت على فساد هؤالء

 .وادعائهم، ودفعهم الرشوة، وتضليلهم للناس، وتمسكهم بالذات
 وماذا عن شهود القيامة وهم كثيرون؟

هل كان كل أولئك كاذبين؟ وكيف أجرى اهللا على أيديهم معجزات وهم ينشرون خديعة وضالالً، 
 !ويدافعون عن الباطل؟

يضا تشويه مجد أمنع القيامة قبل حدوثها حاولوا ية الحاالت كما حاول رؤساء كهنة اليهود أعلى 
 .القيامة بعد تمامها

 .، أهل تدين وصدقاوبهذا لم يكونو
 أيضاوقد كذبوا في موضوع القيامة وأغروا الحراس . لقد كسروا السبت في ضبط القبر وختمه

. ب كلهالي خادعين الشعوكانوا يستخدمون سلطانهم لدى الو. بالكذب، كما قدموا رشوة للجند لينشروا الكذب
وهم يعلموناثم اضطهدوا التالميذ ظلم ... 

 ... بشهود زور لكي ينكروا قيامتهأيضا وكما أتوا بشهود زور وقت محاكمتهم للمسيح، أتوا 



 .كذلك لم يكن رؤساء كهنة اليهود من أهل اإليمان
. زة القيامة وهي واضحة أمامهملم يؤمنوا بمعجزات المسيح أثناء حياته بينهم، ولم يؤمنوا كذلك بمعج

ا أمام الحق كانت قلوبهم مغلقة تمام. ولم يؤمنوا بالمعجزات التي حدثت على أيدي التالميذ وباسم المسيح
 بكرازة أيضاكما لم يؤمنوا .. ا مهما رأوا من معجزاتا على أنهم ال يستجيبون إطالقًوبرهنوا تمام.. الواضح
 .التالميذ

 ترعبهم، إذ كان وجوده يتعبهم ويكشفهم، وقد فرحوا حينما ظنوا أنهم قد قيامة المسيح كانت
 ..تخلصوا منه وقتلوه

كثيرون مثل كهنة اليهود، ..  عبارة تتعب الخطاة، وإن كانت تفرح األبرار"المسيح الحي"عبارة 
 ..ءيكتهم وبوجوده، يزول وجودهم الخاطيريدون أن يتخلصوا من المسيح، ألن وجوده يب

 القيامة في حياتنابركة 
 : البركة األولى هي أنه ال مستحيل-1

. فإن وقفوا أمام اهللا، كفوا تماما عن العمل والجهد ألنه ال فائدة. يبذل الناس جهودهم في كل مجال
فلما ). وقد أنتن(وكان هذا هو شعور مريم ومرثا بعد موت لعازر، الذي مضى على موته أربعة أيام، وقيل 

 .مسيح من الموت، عرفوا أنه ال مستحيلأقامه السيد ال

 في -أما السيد المسيح..  عاد فمات مرة أخرى، ولم يقم بعد- بعد أن أقامه المسيح-ولكن لعازر
بقيامة أبدية ال موت بعدها، حتى نظر بولس الرسول إلى قوة هذه القيامة . ا فقد حطم الموت نهائي-قيامته
 ...الموت، وأصبح ال مستحيل لقد تحطم "أين شوكتك يا موت؟": وقال

القادر على كل شيء، بل أن ) 26: 19مت (ولم يؤمن الناس فقط، بأن كل شيء مستطاع عند اهللا 
ألعرفه وقوة ": قال هذا بعد قوله). 13: 4في  ("أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني": الرسول يقول

 ).10: 3في  ("قيامته

 :ينا قاعدة عامة هيمستحيل، يعط ن الكتاب في الالإبل 

 ).23: 9مر  ("كل شيء مستطاع للمؤمن"
 كل العقبات، وأصبح ال أيضاوإذ تحطم الموت أمامهم، تحطمت . إن القيامة أعطت الناس قوة جبارة

 .مستحيل

 ؟ وما هي بركتها الثانية؟أيضاوماذا قدمت القيامة 

 : البركة الثانية هي الشوق إلى الحياة األبدية-2
أكون مع المسيح، ...  هكذا قال الرسول،ا وأكون مع المسيح، فذاك أفضل جدء أن أنطلقلي اشتها"

 .الذي قام، وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين اهللا

 ." الجميعإن ارتفعت، أجذب إلي": وقال

ا، حتى حيث أكون أن. وإن أعددت لكم مكانًا آتي أيضا وأخذكم إلي. ا ألعد لكم مكانًأنا ماٍض": وقال
 ).3-2: 14يو  ("تكونون أنتم أيضا

وحب األبدية جعل الناس يشتاقون إلى شيء أكبر من العالم، وأرقى من المادة، وأعمق من كل رغبة 
 .أو شهوة يمكن أن تنال على األرض



ونظر القديسون إلى األرض كمكان غربة، واعتبروا أنفسهم غرباء ههنا، يشتاقون إلى وطن 
 ...روحاني، وخالد ومضيءوى، من نوع آخر، سماوي، وإلى حياة أخر

 اشتاق الناس إلى العالم اآلخر، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد، الموضع الذي ال
خطية فيه، وال كراهية بين الناس، وال صراع، بل يسوده المحبة والفرح والسالم والطهارة، حيث الخير فقط، 

 .وينتهي الشر نهائيا

 :ا إلى البركة الثالثة للقيامة وهيوهذا يقودن

 : البركة الثالثة للقيامة، هي تجلي الطبيعة البشرية-3
 .اا وروحامة تنجلي الطبيعة البشرية، جسدفي القي

فمن جهد الجسد، تقوم أجساد نورانية روحانية، ال فساد فيها، ال تتعب، وال تجوع، وال تعطش، وال 
ما أروع هذا التجلي، الذي . "شبه جسد مجده" في السماء، بل تقوم على تكون كمالئكة اهللا. تمرض وال تنحل

 .تمجد فيه الطبيعة البشرية، ويعيد إلينا صورة جبل طابور

، في نقاوة ال يعبر "مثالهوصورة اهللا "، وترجع كما كانت في البدء أيضاأما الروح فتدخل في التجلي 
 .عنها

 مواقف من القيامة
الشمس اظلمت، واألرض تزلزلت والصخور : ي حدثت وقت صلب المسيحما أكثر المعجزات الت

 ...تشققت، والقبور تفتحت، وحجاب الهيكل انشق

 ...إنما استفادة كل إنسان على قدر استعداد قلبه. ولكن هل استفاد الكل من هذه المعجزات؟ كال
لدم والماء من جنب ولما خرج ا.  يؤمن الكهنة ورؤساؤهممت األرض آمن اللص، ولكن لللما تزلز

 .المسيح، آمن قائد المئة وجنوده، ولم يؤمن قادة الشعب

بل تتعلق باألكثر بمدى استعداد قلب اإلنسان من . إن المسألة ال تتعلق بالمعجزة ومدى قوتها
 .الداخل ورغبته في االستفادة

عجزة واضحة في معجزة منح البصر للمولود أعمى، آمن الرجل، ولم يؤمن الفريسيون مع أن الم
وهكذا لما ). 34: 9يو (بل ثاروا على الرجل لما دافع عن المسيح الذي شفاه، وأخرجوه خارج المجمع . القوة

 ...شفى المسيح صاحب اليد اليابسة، رفضوا أن يستفيدوا من المعجزة بسبب أن الرب شفاه في يوم السبت

 ...إن هذا كله يذكرنا بمثل الزارع الذي شرحه الرب

هل هي محجرة، أم جيدة، أم بها : ن نمو الزرع يتوقف قبل كل شيء على حالة األرضلقد كا
ولكن األرض التي تتقبل البذار من الزارع . الزارع هو نفس الزارع، والبذار هي نفس البذار... شوك

 .تختلف في مدى جودتها وتقبلها للزرع اإللهي
منهم .  موجودة، ولكن الناس يختلفونالمعجزات.  قصة الصلبيوهكذا حدث في قصة القيامة، وف

 ...من استفادوا، ومنهم من لم يستفيدوا

 على أرض محجرة بذار
إن رؤساء الكهنة وقادة الشعب اليهودي شاهدوا الشمس قد اظلمت في وقت الظهر، وقت صلب 

 .ألن قلوبهم كانت أشد ظلمة من الظلمة التي على وجه األرض. ومع ذلك لم يستفيدوا. المسيح



 أنه بعد هذه المعجزات التي آمن بسببها اللص اليمين وقائد المئة، ذهبوا إلى بيالطس يقولون له بل
فمر بضبط القبر إلى . قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي إني بعد ثالثة أيام أقوم. يا سيد": عن المسيح

ة األخيرة أشر لفتكون الضال. مواتاليوم الثالث، لئال يأتي تالميذه ويسرقوه، ويقولون للشعب أنه قام من األ
 ).64-62: 27مت  ("من األولى

ولم يبالوا أن يفعلوا كل . ، ومضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا القبراوهكذا أخذوا معهم جند
 .ء، ألنه شفى المرضى في يوم سبتيذلك في يوم سبت، وهم الذين قالوا أن المسيح خاط

نزالهم، فال تبقى إنهم طلبوا كسر المصلوبين وإبل . سيح بسببهطالما تحمسوا للسبت، وعادوا الم
 !حماس عجيب من أجل السبت... األجساد على الصليب لئال تنجس السبت

ا في ليلة السبت، ويختمون القبر في ليلة السبت، ويقيمون الحراس ومع ذلك يأخذون معهم جنود
 !!وال يكون في كل ذلك خطية. لحراسة القبر في السبت

 "!!ها قد كسرنا السبت، لكي نكسر كاسر السبت": كأنهم قالوا في قلوبهم إذ ختموا القبر في السبتو
 كان قد أفرج عن المفديين من الجحيم، وفك أختام الفردوس - بينما كانوا يختمون قبره-أما المسيح فإنه

 ...المغلق، وأدخل فيه الراقدين على رجاء

 .ائرهم كما يشاءونمن السهل على الناس أن يلعبوا بضم

وقد كان !! هناك أشخاص ضمائرهم مكورة تتدحرج على أي وجه، أينما انزلقت رست واستقرت
 .رؤساء اليهود من ذلك النوع

ولكن هذا الذي فعلوه كان ضدهم ال لهم، فلو لم يختموا القبر بأنفسهم، ويقيموا الحراس من قبلهم، 
أما اآلن فقد ضبطوا القبر بالحراس . ن التالميذ سرقوا الجسدإلكان بإمكانهم أن يحتجوا فيما بعد ويقولوا 

 عظيم، وخرج من القبر المختوم، كما خرج في وختموه، فماذا يقولون والقبر فارغ وقد قام المسيح بمجٍد
 ...والدته من بطن العذراء وبتوليتها مختومة

ء وجاء ودحرج الحجر عن ألن مالك الرب نزل من السما"وبعد قيامة المسيح حدثت زلزلة عظيمة 
 "فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج. الباب وجلس عليه

 ).4-3: 28مت(

فهل استفاد الحراس من هذه المعجزة العظيمة؟ وهل استفاد منها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب؟ 
وال إن قام ": براهيم عندما قالإصدق أبونا ... حجريةكال، لقد كانت البذار المقدسة قد وقعت على أرض 

 ).31: 16لو  ("واحد من الموتى يصدقون

لجند األمميين الذين ال يعلمون شيًئا عن المسيح ومجده، فماذا عن الكهنة لإن كان يلتمس عذر 
 .ومعلمي الناموس، المفروض فيهم أن يكونوا حريصين على وصايا الرب وتنفيذها

: وا بالقيامة من الجند، أعطوهم رشوة، ووضعوا كالم كذب في أفواههم، وقالوا لهمإنهم لما سمع
. وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه، ونجعلكم مطمئنين. ن تالميذه أتوا ليالً وسرقوه ونحن نيامإقولوا "

 ).15-11: 28مت  ("فشاع ذلك القول. فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم

 .شراوا من معجزة القيامة، بل زادوا وهكذا لم يستفيد
سرقوه ونحن ن تالميذه  إأوعزوا إليهم أن يقولوا. ا متقنًاولم يكن كذب. علموا غيرهم الكذبكذبوا و

 ...صحيح إن حبل الكذب قصير! ، فكيف عرفتم في نومكم أن تالميذه أخذوه؟افإن كنتم نيام! نيام



ودفعوا .  وبهتانًا، إذ ألصقوا السرقة بالتالميذا بغيرهم زوروا تهمةولكنهم لم يكتفوا بالكذب، بل ألصق
 ...وأضلوا الشعب كله، الشعب المخدوع فيهم. وخدعوا الوالي. وأساءوا إلى سمعة الجند. رشوة ليغطوا عملهم

انقذ الناس من هذا : الطسبيوكأنهم يقولون عنه ل. ح بأنه مضل كل ذلك الضالل وصفوا المسييوف
 !!نضلهم نحنما ي لكالمضل،

إن بذار معجزة القيامة، إذ وقعت في قلوب أولئك القادة، إنما وقعت على أرض محجرة، فلم تؤثر 
 . على التفكير في أبديتهمىكيرهم في الحفاظ على مناصبهم يطغكان تف. فيهم

وفي هؤالء نرى كيف ينحدر اإلنسان من خطية إلى خطية، في سلسلة طويلة من الخطايا إلى غير 
 ...ةنهاي

 .مبدأ خطاياهم هو محبة المجد الباطل
وهذه المحبة قادتهم إلى الحسد، فحسدوا المسيح إذ كانوا يريدون أن يكونوا وحدهم في الصورة دون 

 .أن يقف إلى جوارهم أحد، فكيف باألكثر هذا الناصري الذي غطى على شهرتهم وكل رياءهم

وهذا كله . لى شهادة الزور في محاكمة المسيحوخطية الحسد قادتهم إلى التآمر، والتآمر قادهم إ
والخوف . ء هذا قادهم إلى الخوفيوموقفهم الخاط. والى تضليل الشعب كله. قادهم إلى القسوة في صلبه

 إذ فضحتها -تهم هذهيشراك الناس في هذا الكسر، وخطإقادهم إلى ضبط القبر وختمه، مع كسر السبت، و
 .ذب والتحريض على الكذب وتضليل الناس وعدم اإليمان قادتهم إلى الرشوة والك-القيامة

م ولم يستفيدوا ال سماء وإذا أرادوا بكل هذا أن يكبروا في أعين أنفسهم وأعين الناس، أضاعوا أنفسه
اوال أرض... 

كانوا يخافون .. كانوا يخافون المسيح حتى بعد موته.. خطية يلفها الخوف... إنهم أرض محجرة
 ..يزال له عمل الكانوا يشعرون أن المسيح على الرغم من قتلهم له، .. م كل ما فعلوهقيامته ألنها تهد

 ...إن القاتل يخاف من شبح القتيل ومن صورته
 جعلوا أيضاوهؤالء ... ا حول مكان الجريمةن القاتل يحوم دومإوصدق علماء النفس عندما قالوا 

 .يحومون حول مكان جريمتهم

له أنه سيقوم في اليوم الثالث أما أولئك الكهنة والشيوخ الخائفون من تالميذ المسيح نسوا قو
 .المسيح فلم ينسوا

عجيب أنهم تذكروا هذه ... تذكرنا أن ذلك المضل قد قال إني بعد ثالثة أيام أقوم: قالوا لبيالطس
 لم يعملها أحد من ، ولم يتذكروا أنه عمل أعماالً)30: 10يو  ("أنا واآلب واحد": العبارة، ولم يتذكروا قوله

تذكروا ... لم يتذكروا إقامته للعازر بعد موته بأربعة أيام، ولم يتذكروا منحه البصر للمولود أعمى... قبل
 .فارتكبوا ما ارتكبوه لكيما يتخلصوا منها... قيامته، ألن فكرة القيامة كانت تقلق أفكارهم وتزعجهم

وهناك عينات أخرى من . على األرض المحجرةإنهم عينة تعطينا فكرة عن البذار التي وقعت 
 ...األرض

هناك بذار وقعت على أرض فنبتت ثم خنقها الشوك، أبرز مثل لها في حوادث القيامة هو مريم 
 .المجدلية

والطير بالنسبة . أما عن تأثير القيامة في نفوس تالميذ المسيح، فكان يشبه البذار التي أكلها الطير
كيف حدث ذلك؟ وكيف حولهم المسيح إلى أرض جيدة . ك الذي خطف إيمانهم وطارللتالميذ هو شيطان الش

 ...هذا سنشرحه اآلن. تنبت مائة؟ وكيف رد اإليمان إلى قلوبهم وقلب المجدلية



 بذار خطفها الطير
 ...كم كان قاسي على قلب الرب أن يحدث ما حدث

 ...حتى تالميذه األحد عشر شكوا في قيامته، ولم يصدقوا
 ...نه لم يقابل هذا الشك باللوم، وإنما بكل حب احتضن ضعفهم، عالج شكوكهم باإلقناعولك

مر  ("فلما سمع أولئك أنه حي وقد نظرته لم يصدقوا"ذهبت إليهم مريم المجدلية وأخبرتهم بقيامة الرب  
16 :11.( 

: 24 لو ("ولم يصدقوهنى كالمهن لهم كالهذيان ءترا"هم بقيامة الرب نولما رجع النسوة من القبر، وأخبر 
11.( 

 ).13: 16مر ( "ذهبا هذان وأخبرا الباقين، فلم يصدقوا وال هذين"ولما ظهر الرب لتلميذي عمواس  
لو  ("اجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روح"وحتى عندما ظهر لهم الرب بنفسه، لم يصدقوا أنه قام بل  

24 :37.( 
فاضطر الرب . أرضهم، قد اختطفها شيطان الشك وطار بهاكانت بذار اإليمان التي ألقاها الرب في 

 .أن يتنازل إلى ضعفهم ليقنعهم بقيامته
ابتدأ من موسى، ومن جميع األنبياء يفسر "هكذا تصرف مع تلميذي عمواس البطيئين في فهمهما، إذ 

 ، وذهبا " وعرفاهانفتحت أعينهما"وظل بهما حتى )... 27: 24لو  ("لهما األمور المختصة به في جميع الكتب
 .فقاال لألحد عشر

ما بالكم مضطربين؟ ولماذا تخطر ": وقال لهم.  تنازل الرب إلى ضعفهمأيضاوهؤالء األحد عشر 
جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما . انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو. أفكار في قلوبكم

أعندكم ههنا ": بجسد ممجد، يتنازل إلقناعهم فيقول لهم وإذ بالرب الذي قام ).39-38: 24لو  ("ترون لي
 ."طعام؟

ولما كان ). 43: 24لو  ("فأخذ وأكل قدامهم".  من شهد العسلاا من سمك مشوي وشيًئفقدموا له جزء
اتوما غائبا ليعالج شكه ويقنعه، ظهر له الرب خصيص... 

ولم ). 3: 1أع (ا ببراهين كثيرة واستمر يريهم نفسه حي.  حتى آمنوا، وتثبتوامعهموظل الرب 
وطرد عنهم الطير . "، يظهر لهم، ويحدثهم عن األمور المختصة بملكوت اهللاامكث معهم أربعين يوم. يتركهم

وصار اإليمان فيهم . وحولهم إلى أرض جيدة، تنبت ليس ثالثين فقط أو ستين بل مائة. الذي يخطف بذارهم
 .شجرة كبيرة مثمرة بكل نوع ثمر صالح

 القيامة فرح
ليس هو ! لماذا تطلبن الحي من بين األموات؟": امة المسيحي قال المالكان وهما يبشران النسوة بق-1

 ).6-5: 24لو  ("ههنا، لكنه قام

ولكنها كانت تخيف رؤساء اليهود، كما أنها تخيف الخطاة . إن عبارة المسيح الحي مفرحة للتالميذ
 ...جميعا

بل إن هذا الخوف سيظل يتابعهم حتى في . يامة فقط ووقت الكرازة بهالم تكن تخيفهم وقت الق
هوذا يأتي مع السحاب، وستنظره كل عين ": وفي هذا يقول الكتاب. المجيء الثاني للمسيح وفي الدينونة

 ).7: 1رؤ  ("والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل األرض



وبوجوده . شفهملمسيح، ألن وجوده يبكتهم ويكيرون مثل كهنة اليهود يريدون أن يتخلصوا من اثوك
 ...ءييخزي وجودهم الخاط

2-ا كانت قيامة السيد المسيح فرحا للتالميذ ولنا أيض. 
اإن يوم الصلب يوممن الناحية النفسية، وإن كان من الناحية الالهوتية يوم خالصا محزنًا ومؤلم  .

نات والبصاق والمسامير، ولم يروا ذلك الخالص، وال رأوا ولكن الناس لم يروا سوى اآلالم والشتائم واإلها
 .فلما رأوا الرب فرحوا. وكان التالميذ في رعب. فتح باب الفردوس ونقل الراقدين على رجاء إلى هناك

 بقدر ما كان التالميذ في حزن وفي قلق شديدين يوم الجمعة، على نفس القدر أو أكثر كانوا يوم 
 : وتحقق قول الرب لهم من قبل. امةاألحد في فرح بسبب القي

 ).22: 16يو  (" فتفرح قلوبكم وال ينزع أحد فرحكم منكمأيضاولكني سأراكم "
وفرحوا ألن السيد قد .  خارج القبر، وكانوا يظنون أنه ال لقاءارحوا ألنهم رأوا الرب، ورأوه حيلقد ف

وفرحوا ألنهم تخلصوا من ) 14: 2 كو 2( "سيقودهم في موكب نصرته"انتصر في معركته ضد الباطل، وأنه 
وأصبح اآلن بإمكانهم أن يخرجوا ويواجهوا . شماتة األعداء بهم، كما تخلصوا من قلقهم واضطرابهم واختفائهم

فرحوا ألن الصليب لم يكن نهاية القصة، وإنما . الموقف، ويتكلموا بكل مجاهرة وبكل قوة عن قيامة المسيح
 ..قيامة، أزالت آالم الجلجثة وجثسيماني وما بينهما وما بعدهماكانت لها نهاية مفرحة بال

. بأن المسيح حي معنا  ونحن نعيد بأفراح القيامة، التي تشعرنا. "أراكم فتفرح قلوبكم": هو قال لهم
 ..وأنه ال يمكن أن يحويه قبر، هذا الذي يحوي الكل في قلبه
وكانت قيامته نقطة تحول في تاريخ حياتهم، وفي ... لقد فرح التالميذ بقيامة الرب، فرحوا إذ رأوه

 .تاريخ المسيحية
 : بقيامته فرحوا أن القيامة ممكنة-3

 ...وذلك بالدليل المادي الذي رأوه أمامهم
 يو 1 ("...الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا": وهكذا قال عنه القديس يوحنا الرسول

: 10أع  ("نحن الذين أكلنا وشربنا معه، بعد قيامته من األموات ...": سولوقال القديس بطرس الر). 1: 1
41.( 

.. بالقيامة، تحول خوف التالميذ إلى جرأة وشجاعة، وعدم مباالة بكل القوى التي تحارب كلمة اهللا
 ."ينبغي أن يطاع اهللا أكثر من الناس": وهكذا استطاع بطرس بعد القيامة أن يقول

 .. في روح القيامةاخافون شيًئتالميذ يلم يعد ال

. وما قيمة التهديد بالموت، لمن يؤمن بالقيامة. أقصى ما يستطيعه أعداؤهم أن يهددوهم بالموت
 !!وقد رآها

ا ولم يعد يخشاه أحدبهذا آمنت المسيحية أن الموت هو مجرد انتقال، وأنه ربح، وأنه أفضل جد.. 

 ..ه قويالتالميذ أنهم في ظل إل  وبالقيامة، شعر-4
من آمن به، ولو .. فيه الحياة، بل هو القيامة والحياة. "بيده مفاتيح الهاوية والموت"الذي يؤمنون به 

 ..أيضاوهو مصدر الحياة، ليس على األرض فقط، وإنما الحياة األبدية .. مات فسيحيا

 . وفرح التالميذ ألن الرب وفى بوعده لهم-5



 بتحقيق كل الوعود أيضابأنه سيقوم وسيرونه، وثقوا لما تحققت أمامهم وعود المسيح لهم 
 وإن مضيت وأعددت لكم مكانًا، آتي أيضا وآخذكم. أنا ماض ألعد لكم مكانًا":  التي قال لهم عنها مثلاألخرى

اإلي3-2: 14يو  ("، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيض.( 

، وأنهم سينالون قوة متى حل الروح )7: 16 يو(ووثقوا أيضا بوعده عن إرسال الروح القدس إليهم 
وكل ). 20: 28مت  ("ها أنا معكم كل األيام وإلى انقضاء الدهر": ووثقوا بوعده). 8: 1أع (القدس عليهم 

 .الوعود منحتهم قوة وإيمانًا وفرحهذه ا

 .قيامة بكل ألم يالقونه في سبيل الشهادة لهذه الأيضا وفي فرح التالميذ بالقيامة، فرحوا -6
: 2 كو 1( ألنه قد صار لهم فكر المسيح لقد أصبح لأللم مفهوم جديد في فكرهم وفي شعورهم،

: أصبح األلم في اقتناعهم هو الطريق إلى المجد، كما حدث للمسيح في صلبه واضعين أمامهم هذا الشعار) 16
كحزانى ونحن ": وهكذا تحملوا األلم وهم يقولون). 17: 8رو  (" معهأيضاإن كنا نتألم معه، فلكي نتمجد "

10: 6 كو 2 (" فرحونادائم.( 

 ...اا، وليس ألمصبح الصليب إكليالً ومجدأ وبالقيامة -7
ألني أسر بالضعفات ": وهكذا يقول بولس الرسول. ما عاد التالميذ يتضايقون من االضطهادات

كحزانى ": أيضاويقول ). 10: 12 كو 2 ("لضيقات ألجل المسيحوالشتائم والضرورات واالضطهادات وا
10: 6 كو 2 ("ا فرحونونحن دائم.( 
8-ا لجميع المؤمنين وبشرى بالقيامة العامة وصارت القيامة فرح. 

في العالم اآلخر، فركزوا فيه كل رغباتهم، وزهدوا هذا العالماوالقيامة أعطت المسيحيين رجاء .. 
المسيحية من حياة النسك، والزهد، وحياة الرهبنة، والموت عن العالم، كل هذا مبني إن كل ما نشرته 

وهكذا تردد الكنيسة على . على اإليمان بالقيامة، والتعلق بالعالم اآلخر الذي تصغر أمامه كل رغبة أرضية
العالم يبيد، وشهوته ال تحبوا العالم، وال األشياء التي في العالم، ألن ": أسماعنا في كل قداس قول الرسول

 ."معه

 . وفي الفرح بالقيامة، فرح بالملكوت الذي يكون بعدها، وبالنعيم األبدي وكل ما فيه-9
ما لم تره ": واستطاع القديس بولس الرسول أن يعبر عن ذلك بقوله. عرفوا أن القيامة لها ما بعدها

وتحدث هذا ). 9: 2 كو 1 (" للذين يحبونهعين، ولم تسمع به أذن، ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده اهللا
 قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان خيراوأ":  عن اإلكليل المعد فقالأيضاالرسول 
 ).8: 4 ي ت2 ("أيضاوليس لي فقط، بل لجميع الذين يحبون ظهوره . العادل

 .غالبين سينالونها بعد القيامة أخرى للا الرب في سفر الرؤيا، شرح أمجادكما أن
فتحدث عن شجرة الحياة، وإكليل الحياة، والمن المخفي، واالسم الجديد، والسلطان، وكوكب الصبح، 

من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت ": بل ما أجمل قوله). 3، 2رؤ ... (والثياب البيض
 ).21: 3رؤ  ("أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه

 .ننا ال نستطيع أن نفصل القيامة عن أمجاد القيامة، هذه التي من أجلها اشتهى القديسون الموتإ

وقال ). 23: 1في  ("اذاك أفضل جد. لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح": فقال بولس الرسول
 ."ونكون كل حين مع الرب": أيضاالرسول 



لتي هي مسكن اهللا مع يدة، النازلة من السماء اوتحدث القديس يوحنا في رؤياه عن أورشليم الجد
وكل هذا ننتظره نحن في رجاء، فرحين بالرب .  ما أجمل القيامة التي تؤدي إلى كل هذااحقً. الناس

 ..وبمواعيده

10-في العشرة الدائمة مع المسيحا وبهذا أعطتنا القيامة رجاء . 
 نقوم مع المسيح، لنحيا معه، حيث يكون فرحة القيامة ليست هي مجرد أن نقوم، إنما بالحري أن

 ...هو

 ..وهكذا صارت القيامة وسيلة، وليست غاية في ذاتها
 .وسيلة للحياة مع الرب، والتمتع به في فرح دائم، ال ينطق به ومجيد، مع مصاف مالئكته وقديسيه

ي هدف حياتنا أصبحت القيامة شهوة الكل، وإيمان الكل، كطريق يوصل إلى األبدية مع اهللا، التي ه
 .على األرض

 في قيامة المسيح، فرحوا بأنهم تالميذ المسيح وخاصته، بعد أن كانوا خائفين من انتمائهم -11
 !إليه

، بعد أن كانوا خائفين قبالً من االنتساب إليه، حتى أن بطرس في ليلة محاكمة السيد، أنكر، ولعن
 . فإنهم يفتخرون به-بعد القيامة -أما اآلن). 74: 26 مت(وحلف، وقال لست أعرف الرجل 

، في العلية في أورشليم، وعند بحر امح بأن يظهر لهم مدى أربعين يوموفرحوا بأن الرب قد س
ويتنازل .. ويتحدث إليهم ويطمئن قلوبهم، ويغفر لبطرس إنكاره، ويقنع توما في شكوكه.. طبرية، وفي الجليل

 . على هروبهم واختفائهم وشكهمإلى ضعفهم، ليرفعهم إلى قوته، دون أن يوبخهم

 . فرحوا، ألنه بعد القيامة قد افتقدهم المسيح-12
بل كانت فترة . لخطاياهم الجروحهم، وإزالة لشكوكهم، وغفرانً اوقضى معهم فترة، كانت تضميد

ختصة ويكلمهم عن األمور الم" قضاها الرب معهم، كان فيها يظهر لهم اأربعين يوم... إعداد للخدمة المقبلة
 ..."أراهم نفسه حيا ببراهين كثيرة"وقد )... 3: 1أع  ("بملكوت اهللا

 : وفرحوا ألنه في ظهور المسيح لهم، ظهر لهم مجده وعظمته-13
: 9أع ( في نور عجيب أبرق حوله من السماء، حتى ارتعد شاول وتحير يظهر لشاول الطرسوس

3-6.( 
: 1رؤ ( حتى وقع عند قدميه كميت "ي قوتهاووجهه كالشمس وهي تضيء ف"وظهر ليوحنا الرائي 

16-17.( 

 :وا على رسالةن وفرح التالميذ، ألنهم بعد القيامة استئم-14
وعلموهم . اذهبوا وتلمذوا جميع األمم، وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس": قال لهم الرب
من آمن . رزوا باإلنجيل للخليقة كلهااذهبوا إلى العالم أجمع واك"). 20-19: 28 مت ("جميع ما أوصيتكم به

 ).17-15: 16مر  ("...هذه اآليات تتبع المؤمنين... واعتمد خلص

وهكذا أصبحت لهم رسالة، ورسالة عظيمة وجليلة، يحيون ألجلها، ويجاهدون لتحقيقها، ويكللون 
 ).19: 4 مت ("أجعلكم صيادي الناس": وتحقق قول الرب لهم. بسببها

: 21يو  ("..ارع خرافي... ارع غنمي": فرح عندما قال له الرب بعد القيامةالشك أن بطرس قد 
15-16.( 



من غفرتم لهم . اقبلوا الروح القدس": والشك أن كل التالميذ فرحوا لما قال لهم الرب بعد القيامة
 ).23-21: 20يو  ("أرسلكم أنا.  اآلبيرسلنأكما "، "خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت

 هذا .. كما قامأيضا حينما يقيم المسيح أجسادهم  وفرح التالميذ بالجسد الروحاني الذي للقيامة،-15
وقد تحدث القديس بولس الرسول بإسهاب في هذه . التجلي الذي سيكون للطبيعة البشرية في القيامة من الموت

يقام في يزرع في هوان، و. ي عدم فسادام فيزرع في فساد، ويق: هكذا أيضا قيامة األموات": النقطة فقال
). 44-42: 15 كو 1(، "ا روحانياا، ويقام جسما حيوانييزرع جسم. يزرع في ضعف، ويقام في قوة. مجد

 ).21: 3في  ("الذي سيغير شكل جسد تواضعنا، ليكون على صورة جسد مجده": وقال أيضا عن الرب يسوع

عن جمال الحياة األخرى وروحانيتها، وبهجة االنطالق من  فهذا يعطينا فكرة "على شبه جسد مجده"
 .المادة وكل قيودها، مع كل قدرات الروح ومواهبها

 ..ا القيامة منحت الكرازة المسيحية ثقة وإيمانً-16
ا بعد قيامته ثقة بالمسيح القائم من األموات، الذي عاش معه التالميذ أربعين يوم"ا يريهم نفسه حي

حتى أن يوحنا الرسول، حينما تكلم ). 3: 1أع  ("يكلمهم عن األمور المختصة بملكوت اهللا"، "يرةثبراهين كب
 ).1: 1 يو 1 ("الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا": عنه

 :فراحهم ألملخص
 ..ةواستمر معهم الفرح كمنهج حيا). 20: 20يو (أما التالميذ فقد فرحوا إذ رأوا الرب 

وفرحوا بالقيامة بوجه . وفرحوا بصدق كل مواعيده. لقد فرحوا بقيامة الرب، وفرحوا بظهوره لهم
كذلك بالقوة التي نالوها، وبالرسالة . وفرحوا ألن اليهود ما عادوا يشمتون بهم. عام، وباالنتصار على الموت

رحوا حتى بالضيقات التي القوها في بل ف. التي عهد الرب بها إليهم بعد القيامة وفرحوا بانتشار الكرازة
أع  ("أما هم فخرجوا فرحين، ألنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا ألجل اسمه": شهادتهم للرب، وقال عنهم الكتاب

 "تلبسون قوة من األعالي":  بتحقيق وعده لهم في إرسال الروح القدس إليهم، وقوله لهمأيضافرحوا ). 41: 5
 ).48: 24لو (

وقوله ). 20: 18 مت ("ثنان أو ثالث باسمي، فهناك أكون في وسطهم اإذا اجتمع": أيضاوقوله 
 ).20: 28مت  ("ها أنا معكم كل األيام وإلى انقضاء الدهر": كذلك

 

 قيامة السيد المسيح
 قوتها وتأثيرها

 شتان بين يومين
يوم األحد يسان، و ن14يوم الجمعة : إنهما يومان، كانا من جهة المشاعر البشرية على طرفي نقيض
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مذهلة ما كانوا بل كان مفاجأة .  بالنسبة إلى كل تالميذ وأتباع المسيحاكان يوم الجمعة كئيب
 ...! لمعلمهم العظيمايتوقعونها إطالقً

. "اصلبه. اصلبه": والشعب الذي يهتف بغير وعي. المؤامرة التي تمت، وسبكت بسرعة عجيبة
خان من أجل ثالثين من الفضة واإلهانات المتالحقة التي يتعرض لها السيد، من سب واستهزاء والتلميذ الذي 

 !!وتهكم ولطم وبصاق، مع آالم الشوك والجلد، ثم تسميره على الصليب



 ! بهذه السرعة قد انتهى كل شيء؟حقًاأ
مضالً، يصلبونه وصاحب المعجزات العظيم المعلم الذي بهر الكل بتعليمه، أصبح في نظر الرسميين 

 !!بين لصين

وحتى تالميذه تفرقوا . والذين انتفعوا بحبه وإشفاقه ومعجزاته لم يعد لهم وجود على ساحة الواقع
 ؛)31: 26مت  ("أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية": وانطبق عليهم قول الكتاب! وهربوا وتركوه وحده

لف قائالً إنه ال  أمام جارية، ويسب ويلعن ويحوإذا ببطرس المتحمس أكثر من الكل ينكره). 7: 13زك (
 ).74: 27 مت(يعرف الرجل 

 ..أما أعداء المسيح فقد ملكوا الموقف من كل ناحية
الشعب ويجعلوه  واستطاعوا أن يهيجوا. ا ضدهاستطاعوا أن يعقدوا مجمع السنهدريم ويأخذوا قرار

لي، فيصدر حكمه على المسيح، مع أنه ال يجد علة كما أمكنهم أيضا أن يؤثروا على الوا! يردد نفس كالمهم
 ).14: 23يو (في ذلك البار 

ا بكل قسوة وتحقق قول المسيح لهؤالء القادةا وضاغطًوهكذا بدا الشر منتصر: 

 ).54: 22لو  ("هذه ساعتكم وسلطان الظالم"

 .وكل ما أراد الشر أن يفعله، قد فعله
 من الناس، تتبعه اآلالف، ان المسيح الذي كان محبوبيتخلص موأمكنه أن يحقق كل ما يريد وأن 

المسيح الذي أقام الموتى، ومنح البصر )... 40: 4 لو(وتبهر من تعليمه، ويضع يده على كل أحد فيشفيه 
 ...!للعميان وأخرج الشياطين

ه ا من الوالي، بختم القبر، ووضع حجر كبير على بابه، وضبطاستصدروا أمر. وحتى بعد أن قتلوه
 .بالحراس

). 12: 53ش إ ("وأحصي مع أثمة"وانتهى بنهاية سيئة ! واطمأنوا تماما إلى أن المسيح قد انتهى
 ..!وكل الذين تبعوه قد تشتتوا

... هكذا كان يوم الجمعة مؤلما، ساده الظلم، وانتشرت فيه الخيانة والقسوة وانتصر فيه الحسد والشر
، وها هو المسيح في القبر، شرائعين بل بدا االنتساب إلى اسم المسيح ووجد تالميذ المسيح أنفسهم حيارى ضا

 ...ويبدو أنه ال عودة إلى األيام الحلوة مع المعلم الطيب. تزال القوة مسيطرة على الموقف كله وال

دو وكل ما رآه الناس، هو أن المصلوب يب. أما الخالص الذي تم على الصليب فلم يشعر به أحد
 ! عن إنقاذ نفسهاا عاجزضعيفً

لدرجة أنهم كانوا يتحدونه قائلين إن كنت ابن اهللا، فانزل عن الصليب وكذلك رؤساء الكهنة أيضا 
نزل اآلن عن فلي!.. خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها: قالوا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ

إن كنت أنت هو المسيح ": لقين معه، قال لهحتى أن أحد اللصين المع). 42-40: 27 مت(الصليب فنؤمن به 
 ).39: 23لو  ("فخلص نفسك وإيانا

إنه . اث أمر غير الدفة إلى العكس تماما ولكن حدهكذا كان يوم الجمعة شماتة وظلما وتشتيتً
 .ا كله، قيادةً وشعبيالقيامة التي هزت الكيان اليهود

لحراس، والحجر الكبير واألختام، والحرص حدثت القيامة في فجر األحد، على الرغم من وجود ا
وكذلك وجود األكفان مرتبة فيه مع . ا ماديا على القيامةووقف القبر الفارغ شاهد... الكبير على ضبط القبر



كان الواقع الملموس ذا . وحاول رؤساء اليهود بكافة الطرق أن يطمسوا حقيقة القيامة فلم يستطيعوا.. المنديل
 .. ادعاءاتهمتأثير أعمق من كل

ومنحهم هذا الظهور قوة غير عادية للشهادة لقيامته بكل مجاهرة . وظهر المسيح حيا لتالميذه
 .وبال خوف

، ولتلميذي )5: 15 كو 1(ولسمعان بطرس ) 9: 16مر (ظهر المسيح بعد قيامته لمريم المجدلية 
وظهر لهم مع توما وأراهم ) 43-33: 24لو (وللتالميذ العشرة في غياب توما ) 31-12: 24لو(عمواس 
وظهر ليعقوب ). 7-1: 21يو (كما أنه ظهر لسبعة من تالميذه عند بحر طبرية ) 29-26: 20يو (جروحه 

وهو يظهر لهم أربعين يوما ..  ببراهين كثيرةاأراهم نفسه حي"). 7-6: 15كو  1(وألكثر من خمسمائة أخ 
 ).3 :1أع  ("ويتكلم عن األمور المختصة بملكوت اهللا

: 1أع  ("ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم"وكان معهم وقت صعوده إلى السماء حينما 
9.( 

 يحمل اسمه إلى  في طريق دمشق، وتحدث إليه، واختاره رسوالًي لشاول الطرسوسأيضاكما ظهر 
 ).15-3: 9أع (األمم 

 عجيبة كان الرسل يؤدون الشهادة بقوة":  ذلك يقول الكتابيوفكل هذا منح التالميذ قوة عجيبة 
 ).33: 4أع  (" ونعمة عظيمة كانت على جميعهمبقيامة يسوع،

 فماذا كانت قوة القيامة هذه التي منحتهم القوة؟

 قوة القيامة
قيامة السيد المسيح من األموات، كانت الحدث األكبر، الذي هز كيان اليهود فحاولوا أن يقاوموه 

ن هذه الضاللة األخيرة، ستكون أقوى من الضاللة األولى، التي إلوا عن القيامة بكافة الطرق، حتى أنهم قا
 .هي كرازة المسيح

 فماذا كانت قوة القيامة، وماذا كان مفعولها؟
 ... لقد خرج المسيح من القبر وهو مغلق-1

افقد خرج . وعلى القوة المعجزية التي لهأ عليه، اولم يكن ذلك غريبالعذراء  من بطن القديسةأيض 
وكذلك في ظهوراته لتالميذه بعد القيامة، دخل على التالميذ وهم مجتمعون في العلية . وبتوليتها مختومة

 ).19: 20يو  ("واألبواب مغلقة"

 .. ومن قوة القيامة، أن المسيح قام بذاته لم يقمه أحد-2
). 22: 17 مل 1(يا النبي فابن أرملة صرفة صيدا أقامه إيل: كل الذين قاموا من قبل، أقامهم غيرهم

وأما ابنة يايرس وابن أرملة نايين، ولعازر، فهؤالء أقامهم ). 36:  مل2(وابن الشونمية أقامه أليشع النبي 
ولكن المسيح نفسه قام بذاته، ألن قوة القيامة كانت فيه، وما كان ممكنًا أن يمسك من الموت، إذ أن . المسيح

 ).4: 1يو (فيه كانت الحياة 

 وضبط القبر، والحراس، واألختام قد قام المسيح على الرغم من كل الحراسة المشددة، و-3
 ...والحجر الكبير الذي على باب القبر

 .القوة العالمية بذلت كل جهدها، ولكنه كان أقوى منها



 على كل معارضيه ومقاوميه، اكانت قيامته انتصار. كل العوائقودلت قيامته على أنه كان أقوى من 
 ..نتصار على الموت وعلى الهاوية وعلى القبر وعلى الحجر الكبير وعلى األختام وعلى األكفان الالصقةوا

 ).10: 3في  ("ألعرفه وقوة قيامته": لذلك لما عرفه القديس بولس، قال
). 9أع (إنه عرف قوة قيامته، إذ رآه بعد هذه القيامة حينما ظهر له نور عظيم في طريق دمشق 

ونفس هذه القوة في .  بموتهانه أن يدخل في شركة آالمه متشبها الرسول بقوة قيامة المسيح، أمكلذلك وثق هذ
 "ووجهه يضيء كالشمس في قوتها"القيامة، اختبرها القديس يوحنا الحبيب بالنسبة إلى المسيح، حينما ظهر له 

 ).16: 1رؤ (

 .كانت قوته وهو داخل القبر، أعظم من كل قوة تقف خارج قبره
 الحجر الكبير في موضعه، إلى أن أتى يوبق. لقد ترك القبر في وقت لم يعرفه أحد، في فجر األحد

 ..اوبذلك أمكن للنسوة أن يرين القبر فارغً. مالك ودحرجه إلعالن القيامة التي كانت قد تمت

 : مظاهر قوته بعد القيامة-4
 قوة الظهورات المتعددة، وقوة هذه بعض نواحي القوة التي رآها الناس على األرض، إلى جوار

وقوة دخوله إلى العلية واألبواب مغلقة وقوة تحويله للتالميذ من . الصعود إلى السماء والجلوس عن يمين اآلب
 ..قوم ضعفاء خائفين إلى أبطال ينشرون الكرازة بكل قوة وبال مانع

 ...وكما كانت قيامته قوية، هناك قوة أخرى سبقت قيامته
 :ين الموت والقيامة قوته ما ب-5

، ويخرج األرواح التي في السجن بعد تلك قوته بعد موته، التي استطاع بها أن يفتح أبواب الجحيم
، اسام األرض السفلى، وأن يسبي سبياستطاع بهذه القوة أن ينزل إلى أق) 19: 3 بط 1(أن كرز لها بالخالص 

 ).10-8: 4أف (ة فوق جميع السموات لكي يمأل الكل ويعطي الناس عطايا الفداء، ثم يصعد أيضا بعد القيام

 االموت، وعلى أن موته لم يكن ضعفً أما السيد المسيح فقد دل بقيامته على أنه كان أقوى من -6
 .. منهاوال كان صمته أثناء محاكمته ضعفً. منه

ولذلك . يفديناولكن هذا لم يكن هدفه، إنما هدفه كان أن . لو كان قد تكلم، ألفحم سامعيه وأقنعهم
إذ كان هدفه أن يموت عنا ويتألم ... عندما طلبوا إليه أن ينزل من على الصليب لم يفعل مع أنه كان يستطيع

 .نيابةً عنا، ويدفع ثمن الخطية كفارة لنا وفداء

 ..االقيامة دلت على أن صمت المسيح لم يكن ضعفً
 من يظنون صلب المسيح دليالً على فقوة القيامة أقوى رد على من يتهمون المسيح بالضعف، أو

 !!عجزه

 .بالقيامة، ثبت أن صمت المسيح، كانت له أهدافه السامية
ولو أنه دافع عن . لو أنه تكلم ألفحم سامعيه وأقنعهم... لقد صمت، ألنه كان يريد أن يبذل نفسه عنا 

كهنتهم، فلم يجدوا وكم من مرة رد على رؤساء اليهود وشيوخهم و. الشكنفسه، لكان سيكسب القضية ب
والشعب الذي سمعه، شهد . بل أنهم شاهدوا قوة كالمه وهو بعد صبي في الثانية عشرة من عمره.. جوابا

 .أنه كان يتكلم بسلطان

 .إن صمت المسيح في محاكمته، دليالً على أنه مات بإرادته
سلطان أن يضعها، له . نه يضعها من ذاته، ال يستطيع أحد أن يأخذها منهإولقد قال عن نفسه، 

 .وسلطان أن يأخذها ولقد قدمها ساعة الصلب، وأخذها ساعة القيامة



ا وبذالً، وليس ضعفًلقد أسلم المسيح روحه حباا وعجز. 
 ..ال ننسى أنه مات في قوة. وكما قام في قوة

لقد صرخ بصوت عظيم عندما أسلم الروح، بينما كان الجسد في عمق اإلنهاك، وقد تصفى ماؤه 
 ..النزيف، والتعليق على الصليبمه، وأرهقه الجلد والمشي والضرب وود

 .ولكنه بالهوته كان حيا ال يموت... وهو قد مات بالجسد
 أن يفتح الفردوس أيضااستطاع في موته أن يبشر الراقدين في الجحيم على رجاء، واستطاع 

 .المغلق، ويدخل فيه اللص مع آدم وبنيه من قديسي العهد القديم

 أن يقوم، وتسخر قيامته من الحراس ومن األختام، ومن الحجر الكبير الموضوع أيضاواستطاع 
 .على القبر

قبر مغلق،  هزم الموت بسلطانه وحده، وقام بإرادته، وخرج من -غير المسيح -الم يحدث أن أحد
 ..ود مسلحوننعليه حجر ضخم ويحرسه ج

7-كهنة اليهود ولكل الصدوقيينا لرؤساء  وقوة قيامة المسيح كانت تحطيم. 
وكانت دليالً على كذب كل ادعاءاتهم . كانت دليالً على جريمتهم في محاكمته وتقديمه للصلب

 .وبالقيامة يصبحون مدانين أمام الشعب. السابقة

أما أوصيناكم وصية أن ال ": لذلك لما نادى التالميذ بالقيامة في كل مناسبة، قال لهم رؤساء الكهنة
: 5أع  ("وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا اإلنسانوها أنتم قد مألتم أورشليم بتعليمكم، .  بهذا االسمتعلموا

28.( 
ما كان ممكنًا ، فلو كان مدانًا. ألنها كانت تدل على بره. وكانت قوة القيامة ترعب رؤساء اليهود

دليالً على ظلم هؤالء الرؤساء، وعلى وكما كانت القيامة دليالً على بره، كانت في نفس الوقت . له أن يقوم
 .تلفيقهم للتهم ضده، هؤالء الذين كانوا قد فرحوا حينما ظنوا أنهم قد تخلصوا منه وقتلوه

 ...إن الحديث عن ظهوره بعد قتلهم له، كان يرعبهم
 وهكذا قال لهم القديس بطرس.  عن توبيخهم في هذه النقطة بالذاتاوالرسل القديسون لم يكفوا مطلقً

إله آبائنا مجد فتاه يسوع، الذي أسلمتموه أنتم، وأنكرتموه أمام وجه ": الرسول بعد معجزة شفاء األعرج
ورئيس الحياة ! ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار، وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل! بيالطس وهو حاكم بإطالقه

 ).15-13: 3ع أ ("...قتلتموه، الذي أقامه اهللا من األموات، ونحن شهود على ذلك

 اا خطيرا عمليلذلك كانت قيامة المسيح برهانً. اوقيون فال يؤمنون بالقيامة عموم أما الصد-8
 .على مسار عقائدهم وتعليمهم

فقام ": وهكذا يقول الكتاب. ولذلك قاوموا القيامة بكل قواهم، وقاوموا التالميذ في مناداتهم بالقيامة
فألقوا أيديهم على الرسل، . لذين هم شيعة الصدوقيين، وامتألوا غيرةرئيس الكهنة، وجميع الذين معه ا

 ).18-17: 5أع  ("...ةووضعوهم في حبس العام

 .ولكن قوة القيامة، كانت أقوى من هؤالء جميعهم ومن مقاوماتهم

 إن قيامته من الموت كانت أقوى من نزوله عن الصليب، كما أن قيامته كانت دليالً على أنه حقًا
 ...ابإرادته وليس مرغممات 

وخرج من القبر بذاته والقبر مغلق، كما خرج من بطن . وبخاصة ألنه قام بذاته دون أن يقيمه أحد
 ...العذراء وبتوليتها مختومة



 ).18: 10يو ( كما قال عن نفسه إن له سلطان أن يضعها، وله سلطان أن يأخذها احقً

ن كل قوة البشر التي وت، وبالتالي فهو أيضا أقوى م كانت قيامته دليالً على أنه أقوى من الم-9
 ..تقتل وتميت

عملوا كل ما يستطيعونه، حتى حكموا . كان أقوى من ظلم األشرار، ومن كل مؤامراتهم وسلطتهم
عليه، وسمروه على الصليب، وتحدوه مستهزئين به وظنوا أنهم قد انتصروا، وبخاصة ألن المسيح ظل طوال 

 ."وكشاة تساق إلى الذبح، كنعجة صامتة أمام جازيها" ..اياتهم صامتًرة محاكمته وتحدفت

اقيامته دلت على أن موته كان بذالً، ولم يكن قهر. 
وكان يعني اإليمان بقوته وبكل ما قاله . وكان اإليمان بقيامته يعني اإليمان بحبه وبذله وفدائه للبشرية

 .من قبل عن نفسه وعالقته باآلب

 . ال يموتات بالجسد، وكان بالهوته حيذي ماهذه قوة ال
وها أنا حي إلى . اأنا األول واآلخر، والحي وكنت ميتً": إنها قوة ذلك الذي قال ليوحنا في سفر الرؤيا

. " أوجاع الموتاناقض"هذا القوي الذي قام ). 18-17: 1رؤ  ("ولي مفاتيح الهاوية والموت. بدين آمينأبد اآل
 ).24: 2أع (سك منه إذ لم يكن ممكنًا أن يم

نها قيامة ال موت بعدها، قيامة دائمة إ.  وقوة قيامة المسيح التي تمتاز بها عن كل قيامة سابقة-10
 ..أبدية

فكل الذين أقيموا من الموت، عادوا فماتوا ثانية، وال يزالون حتى اآلن تحت سلطان الموت، 
وبهذا لقبه الكتاب . أبد اآلبدين، ال سلطان للموت عليهأما المسيح فقد قام حيا إلى . ينتظرون القيامة العامة

  )20: 15 كو 1 ("باكورة الراقدين": بأنه
 ..ومن قوة قيامة المسيح، أنها قيامة ممجدة -11

جسد أمكنه أن يخرج .. ال يتعب، وال يمرض وال ينحل، وال يجوع وال يعطش: لقد قام بجسد ممجد
 .مغلقة، كما أمكنه أن يصعد إلى السماءمن القبر المغلق، وأن يدخل واألبواب 

 هو الرب اننتظر مخلص": وكما قال الرسول. أيضاونحن ننتظر في القيامة العامة أن نقوم هكذا 
 )..21: 3في (عنا، ليكون على صورة جسد مجده يسوع، الذي سيغير شكل جسد تواض

 تأثيرها على الكنيسة وكما كانت قيامة المسيح قوية في ذاتها، كذلك كانت قوية في -12
 ..والجميع

فالتالميذ الذين كانوا خائفين ال يجرأون على : ا من كل ناحيةاستطاعت أن تغير مجرى األمور تمام
وبطرس الذي سبق فأنكر المسيح أمام . المجاهرة بانتسابهم للمسيح، أخذوا من القيامة قوة عجيبة على الكرازة

نحن ") 29: 5أع  ("ينبغي أن يطاع اهللا أكثر من الناس": ساء الكهنةجارية، استطاع بكل شجاعة أن يقول لرؤ
 ).19: 4أع  ("ينا وسمعناأال يمكننا أن ال تتكلم بما ر

 : ولعل القوة التي أخذها التالميذ من القيامة تتركز في نقطتين-13

 . أن السيد المسيح أقوى من الموتتماما عرفوا .أ

 أي أنه لما مات، "بالموت داس الموت": في صلوات الكنيسةوكما نقول . لقد انتصر على الموت
إني ": ومعرفة التالميذ بهذه الحقيقة، ثبتت إيمانهم، وتذكروا قول الرب. أمكنه أن يدوس هذا الموت حينما قام

ولي سلطان . لي سلطان أن أضعها. ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي. أيضاأضع نفسي ألخذها 
 ).18-17: 1يو  ("أيضا أن آخذها



 . وعرفوا أيضا بقيامة المسيح أنهم سيقومون مثله إن ماتوا.ب
 من الموت، إذ تحطمت كل هيبة الموت أمامهم لما داسه المسيح وخرج اوبهذا ما عادوا يخافون مطلقً

وظل عدم الخوف من الموت صفة مالزمة لهم، وصفة مالزمة لكل أعضاء . من القبر حيا وبكل مجد
 "اق وأكون مع المسيح فذاك أفضل جدلي اشتهاء أن أنطل": بل أن بولس الرسول يقول أكثر من هذا. الكنيسة

 ).23: 1في (

 : ومن قوة قيامة المسيح تثبيت اإليمان-14
في هذه ). 3: 1أع (أربعين يوما قضاها المسيح مع تالميذه يحدثهم عن األمور المختصة بالملكوت 

كل ووضع لهم كل نظم الكنيسة وطقوسها و. يمان، وشرح لهم جميع التفاصيل الخاصة بهالفترة ثبتهم في اإل
 من الفترة التي قضاها معهم المسيح بعد القيامة، وهم في منتهى القوة الروحية فخرج. قواعد اإليمان وعقائده

 .واإليمانية، استطاعوا بها أن يواجهوا العالم كله، ثابتين راسخين

 .. عن القيامة بخبرة قويةوأصبحوا يتكلمون
 1 ("..الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا": كما يقول القديس يوحنا الحبيب

ومنحتهم هذه الخبرة قوة . ا رأوه بأنفسهم وعاينوهفلم تعد القيامة مجرد عقيدة نظرية، بل صارت شيًئ) 1: 1يو 
 . يقينية وفق العالم بأسره في ثن ينقلوها إلىفي اإليمان أمكنهم أ

 ..أيضا نتائجها وما حدث بعدها ي مالبساتها، وفي قوة القيامة تظهر في القيامة ذاتها، وف-15
فهي لم تكن قيامة فردية للسيد المسيح فحسب، إنما كانت قيامة لنا جميعا كانت عربونًا للقيامة العامة، 

 ..ا من نعيم حسب الوعود اإللهيةوألورشليم السمائية، ولألبدية بكل ما فيه

. أن يقوم هكذا ومن هو هذا الذي يستطيع.. وكانت قوية في الداللة على طبيعة المسيح ما هي
 ..وكانت مقدمة أيضا لمعجزة الصعود

وكانت ردكما ال يؤمنون باألرواح وال  على الصدوقيين الذين ال يؤمنون بالقيامة،اا مفحم 
 .بالمالئكة

 لقيامةتأمالت في ا
ل قيامته أول ما نالحظه هو تواضع الرب، الذي سمح بأن يكون صلبه وإهانته أمام الكل، بينما جع

لم يره أحداالممجدة في الخفاء، سر !... 

.. لم يقم في مجد أمام جميع الناس، لكي يعوض اإلهانات والتعييرات التي لحقت به في وقت الصلب
الفجر، حين كان جميع الناس نائمين، حتى ال يراه أحد في مجد قيامتهواختار للقيامة وقت. اوإنما قام سر ... 

اإنه كان بعيدا بعيدا عن المظاهر المبهرة في  عن المظاهر المبهرة في قيامته، كما كان أيض
 ...ميالده

ثم ظهر بعد ذلك لمريم المجدلية ولمريم األخرى، ولبطرس وللنسوة، ولتلميذي عمواس ولألحد 
 ...ولم يظهر للذين شمتوا به قبالً... لألحباء، للخاصة... خوة ولبعض اإلي لشاول الطرسوسعشر، ثم

ومع كل ذلك فإن هذه القيامة التي حدثت في الخفاء، كانت تزعج اليهود إلى أبعد حد، وقد حاولوا 
 ...بكل طاقاتهم أن يمنعوها، أو على األقل يمنعوا الناس من اإليمان بها

 فشلوا في منع القيامة بالجند والحراس والحجر واألختام، أرادوا أن يمنعوا ولما وجدوا أنهم
 .بالكذب، والرشوة، واإلشاعات: الناس بطريقة أخرى وصولها إلى



ولما فشلت هذه الحيلة، ولم يستطيعوا أن يمنعوا خبر القيامة بالكذب والرشوة، وانتشر خبر القيامة 
 .ا إلى طريقة أخرىفي األرض كلها بكرازة التالميذ، لجأو

 ىميذ، وجلدهم وسجنهم، وتقديم شكاوفحاولوا منع الكرازة بالقيامة بواسطة القبض على التال
 ...ضدهم للحكام

كل آلة صورت ضدك ال ": وصدق قول الكتاب... وفشلت الطرق البشرية في منع اإليمان بالقيامة
 ."تنجح

 التاريخ وآلخر مرة، قام شخص من الموت فما سر هذه القيامة العظيمة؟ سرها أنه ألول مرة في
 ...حادث أرعبهم...! بذاته، لم يقمه أحد
لي سلطان أن ": نه ال يستطيع أحد أن يأخذها منهإ... لسيد المسيح ما قاله عن نفسهلقد حقق ا

 ..."أضعها، ولي سلطان أن آخذها

 وقام، حينما شاء، لقد غلبهم الناصري الجبار، الذي لم يقو الموت عليه، الذي داس الموت،
 ...ولم يستطع أحد أن يمنع قيامته. وحسبما أنبأ من قبل

 ! لكي يقنعهم فيؤمنوا؟ابعد القيامة؟ ألم يكن ذلك مناسبولكن لماذا لم يظهر لهم المسيح 
تذكرنا هذه ... وألنه حتى لو ظهر لهم ما كانوا سيؤمنون... لم يظهر لهم، ألنهم لم يكونوا مستحقين

... "وال لو قام واحد من الموتى يصدقون": براهيم أبي اآلباء للغني الذي عاصر لعازر المسكينإل النقطة بقو
وعندما شفى المولود أعمى، قالوا ... ثم أن السيد المسيح قد فعل بينهم معجزات أخرى كثيرة، ولم يؤمنوا

الشمس، وتشققت الصخور، ت ظلماوأثناء الصلب !! ؟ءيأال تعلم أن الذي شفاك رجل خاط: للمولود أعمى
 ...!!ومع ذلك لم يؤمنوا... وحجاب الهيكل انشق، وقام بعض الموتى

 ...لم يظهر لهم ألنهم غير مستحقين، وألنهم لن يؤمنوا، فلماذا إذن لم يظهر لباقي الناس
 هو الثقة بما يرجى،": إن السيد المسيح ترك بذلك مجاالً لإليمان، واإليمان كما قال بولس الرسول

: يمان هوفاإل.  دائرة العيان وليس اإليمانة مرئية، النضمت إلىملو كانت القيا... "واإليقان بأمور ال ترى
 ...يكفي أنه ظهر للقادة، فآمن الكل بواسطتهم. "اإليقان بأمور ال ترى"

المسيح في  وباإلضافة إلى عنصر اإليمان، ليس الجميع يحتملون هذا األمر، لذلك عندما ظهر
 ...ه، حتى لخاصته، لم يظهر في مجده، ألنهم ال يحتملونقيامت

 ...مع تلميذي عمواس تدرج، فلم يعرفاه أوالً

. ومع مريم المجدلية، أخفى ذاته حتى ظنته البستاني، ثم أعلن نفسه لها بعد أن تدرج معها قليالً
ويوحنا .  شفاه بعد ذلكوشاول الطرسوسي عندما ظهر له في شيء بسيط من مجده، عميت عيناه من النور، ثم
 ...الحبيب لما ظهر له في شيء من المجد، وقع عند قدميه كميت، فأقامه وقال له ال تخف

... أما في تواضعه، فكفى ما أظهره من إخالء ذاته!  من يحتمل رؤية المسيح في مجده؟حقًا
وتنوح ... ل اسقطي عليناسيظهر لهم فيما بعد في مجده، في المجيء الثاني فيقولون للجبال غطينا، وللتال

 .عليه جميع قبائل األرض
 ...بروح القيامة وقوتها، بدأت المسيحية تاريخها المجيد

وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب "... إن عصر جديد من القوة، سار فيه التالميذ
 ).33: 4أع  ("يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم

 ...ة تحطيم المسيح، حطمه هو بقيامتهكل ما فعلوه لمحاول



 ...بل الشيطان نفسه حطمته هذه القيامة

 هو أيضا يقدر على كل شيء، "ثقوا أنا قد غلبت العالم":  قاليالمسيح الذي غلب الموت، والذ
وهذا الغالب القائم من بين األموات يمكن أن يقود مجموعة . ويستطيع باستمرار أن يقودنا في موكب نصرته

 . الغالبين، يعطيهم من نعمته ومن قوتهمن

وهكذا استطاعت المسيحية العزالء، أن تقف أمام اليهودية وأمام الديانات القديمة األخرى، وأمام 
ضطهادات، وظلت صامدة، تتقدم الفلسفات الوثنية، وأمام سطوة الرومان، وأمام المؤامرات والمحاكمات واال

حتى صارت الدولة الرومانية كلها دولة مسيحية، واختفت الوثنية من في قوة المسيح القائم من األموات، 
 .العالم، وصارت األرض كلها للرب ولمسيحه

للقيامة من الخطيةاكذلك كانت قيامة الجسد رمز . 
 "أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات... ا بالذنوب والخطاياوإذ كنتم أمواتً": وفي هذا قال الرسول

 ).6، 1: 2أف (

يلقيامة التي غيرت التالميذ، والت في قوة القيامة، االيتنا نعيش جميعا جعلت القبر الفارغ رمز 
 .القيامة التي كانت بدء القوة في حياة الكنيسة األولى... لالنتصار الدائم

 بعض أحداث القيامة
 .لقبر بالجسد من أجل البشرية، حتى وهو في اايح له المجد لم يبطل العمل مطلقًإن السيد المس

 يعمل بين الصلب والقيامة
 ...إن اهللا في قيامته، قدس الطبيعة البشرية القابلة للموت، وجعلها قابلة للقيامة

 ...، حتى حينما كان جسده في القبرأيضاوقبل القيامة، كان الرب يعمل من أجلنا 
. عن جسدهبالموت انفصلت روحه عن جسده ولكن الهوته لم ينفصل قط ال عن روحه وال 

 .ا من أجل الراقدين على رجاء عجيبيادة بالهوته أن تعمل عمالً خالصواستطاعت روحه المتح
كان بموته قد دفع ثمن الخطية، واشترانا بدمه، لذلك كان من حقه وقد فدى البشرية، أن ينقل 

  .وقد كان. الراقدين من الجحيم إلى الفردوس
 .حيم، ليبشر الراقدين هناك على رجاءبروحه المتحدة بالالهوت، ذهب إلى الج

وفتح باب الفردوس، ونقل إليه ). 9-8: 4أف (لقد نزل إلى أقسام األرض السفلى، وسبى سبيا 
 .أيضا معهم في الفردوس اللص اليمين األبرار المنتظرين في الجحيم، وأدخل

وإن كان قد ) 18: 1رؤ  ("تبيده مفاتيح الهاوية والمو"ن إ أصدق قوله للقديس يوحنا الرائي  ماحقًا
في ) (8: 17رؤ  ("أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم": أيضافتح باب الفردوس، فهو كما قال 

4 :3.( 

 .إذ ال سلطان للموت عليهم.  طوبى لهؤالء الذين أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياةحقًا
ت، ثم أخرجه الرب بسالم، دون أن يكون للحوت ا، كما أقام يونان في بطن الحوقد يقيمون فيه حينً

 ...!سلطان على أذيته

 .هكذا أخرج الرب الذين في الجحيم، وبسلطانه على الفردوس أدخلهم إليه

وفي . وهذا العمل العظيم عمله الرب في الخفاء، وتهللت له السماء، وتحققت به أقوال األنبياء
 . قام الرب من بين األمواتأيضاالخفاء 



وخرج من القبر  وقام بقوة الهوته،.  روحه المتحدة بالهوته، واتحدت بجسده المتحد بالهوتهأتت
 .المغلق

 النسوة حامالت الطيب
عجيب أن النسوة أخذن أطيابا وذهبن إلى القبر، بينما هذه األطياب كانت ال تتفق مع اإليمان 

 .وجود في إيمانهنولكن الرب اهتم بما عندهن من حب، وعالج النقص الم. بالقيامة
! أليس لهن اإليمان أن المسيح قد ترك القبر وقام؟! هل يحملن الطيب ألجل الجسد الذي في القبر؟

إني أعلم أنكما تطلبان يسوع ": ولذلك فإن بشارة المالك كانت تحمل هذا العتاب الضمني، حينما قال للمريمتين
 ).6-5: 28 مت ("المصلوب، ليس هو ههنا، ألنه قام كما قال

 :ونفس التوبيخ بأسلوب أوضح قاله المالكان للنسوة حامالت الطيب

اذكرن كيف كلمكن وهو بعد في الجليل . ليس هو ههنا لكنه قام! لماذا تطلبن الحي بين األموات؟"
 فتذكرن كالمه "قائالً إنه ينبغي أن يسلم ابن اإلنسان في أيدي أناس خطاة، ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم

 ).8-5: 24لو (

 .ولم يقل هذا للنسوة فقط، بل باألكثر للتالميذ. نه سيقوم من بين األمواتإنعم إنه سبق وقال 

 !فإن كان التالميذ قد أنبأهم الرب بقيامته ولم يؤمنوا، فكم باألولى هؤالء النسوة؟

 شكوك التالميذ
ومن ... دون أن يقيمه أحد هو األول من نوعه، من حيث أنه يقوم بذاته، اقيامة المسيح كانت حادثً

 :حيث تحقيقه بقوله العجيب الذي لم يقله أحد

. لي سلطان أن أضعها. ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي. أضع نفسي آلخذها أيضا"
 ).18-17: 10يو  ("أيضاولي سلطان أن آخذها 

لفكر، وبخاصة بعد انت فوق اك. من جرؤ أن يقول هذا الكالم غير المسيح؟ لذلك كانت قيامته مذهلة
ولهذا لم يكن سهالً على التالميذ ! وبعدما أظهره اليهود من جبروت وتسلط... مه وإهاناتهالآأحداث الصليب و

 .أن يصدقوها، وهم خائفون ومختبئون في العلية

د ، أي أكمل عمل الفداء، ودفع ثمن الخطية، إال أنه كان أمامه بع"قد أكمل"كان على الصليب قال 
 ...القيامة عمل آخر ليكمله، عمل خاص بالرعاية

كانت أمامه نفوس بارة، ولكنها مضطربة، تحتاج إلى راحة النفوس التي ضعفت وخافت وشكت، 
 ماذا يفعل ألجلها؟

 أن يعاتب هذه النفوس على ضعفها، أو على شكها أو نكرانها، بل جاء اإنه لم يشأ مطلقً
 ...حهاييرل

فكم باألولى خاصته الذين أحبهم حتى ...  ليدين العالم، بل ليخلص العالملم يأِت - كما قال قبالً-إنه
 ).13يو (المنتهى 

 ).19: 4يو  1 ("نحن نحبه، ألنه أحبنا قبالً": وقال القديس يوحنا عن ذلك الحب

لم يعاتبه على الشك، . صبعه مكان الجروحإالذي شك في قيامته، وأصر أن يضع هكذا فعل مع توما 
 .ما عالجه فيهوإن

 ...صبعه والتأكد من جروحهإواستجاب له في وضع 



 .ونفس الوضع مع بطرس، ومع المجدلية، ومع تلميذي عمواس

... لقد أراد الرب تقوية إيمان هؤالء، الذين سيجعلهم يحملون اإليمان إلى أقاصي المسكونة كلها
  .وقد كان

امة عدة ظهورات، بل مكث مع التالميذ أربعين وهكذا لم يقتصر األمر على قيامته، إنما تبعت القي
 )...3: 1أع  (" ببراهين كثيرة بعد ما تألمحياآراهم نفسه "يوما، في خاللها 

 فماذا قال الكتاب عن عدم تصديق التالميذ للقيامة، وعن تكرار هذا الشك منهم، مما أعثر غيرهم؟
فذهبت هذه وأخبرت الذين معه وهم " ...نه ظهر أوالً لمريم المجدليةأ يقول اإلنجيل المقدس -1

 :فكيف تلقوا بشارتها بالقيامة؟ يجيب القديس مرقس اإلنجيلي قائالً. "ينوحون ويبكون

 ).11-9: 16مر  ("فلما سمع أولئك أنه حي، وقد نظرته، لم يصدقوا"
حتى ... قيامة ثم ظهر الرب لتلميذي عمواس، فلم يعرفاه، وما كانا قد صدقا ما قالته النسوة عن ال-2

أما كان . أيها الغبيان والبطيئا القلوب في اإليمان بجميع ما تكلم به األنبياء": أن السيد المسيح وبخهما قائالً
ثم ابتدأ من موسى ومن جميع األنبياء يفسر لهما األمور . ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده

 ).27-25: 24لو  ("المختصة به في جميع الكتب

 :فماذا كان وقع إيمانهما على الرسل؟ يقول القديس مارمرقس.  آمن هذان التلميذانخيرا وأ-3

 ).13: 16مر  ("فلم يصدقوا وال هذين. وذهب هذان وأخبرا الباقين"
 وظهر لهن مالكان، "فدخلن ولم يجدن جسد الرب يسوع"نسمع بعد ذلك أن النسوة ذهبن إلى القبر 

فماذا كان وقع هذه البشارة عليهم؟ يقول القديس لوقا اإلنجيلي في . ن وأخبرن التالميذفذهب. وبشراهن بالقيامة
 : ذلك

 ).11: 24لو  ("فتراءى كالمهن لهم كالهذيان، ولم يصدقوهن"
من مريم المجدلية، ومن : كثرت أمامهم الشهادات. هؤالء هم األحد عشر رسوالً أعمدة الكنيسة

 .لم يصدقوا كل هؤالءف... تلميذي عمواس، ومن النسوة

ذهبت مريم المجدلية وأخبرت بطرس ويوحنا عن القبر الفارغ فذهبا :  فما الذي حدث بعد ذلك-5
 مع األكفان، بل ايل الذي كان على رأسه ليس موضوعوأبصرا األكفان موضوعة، والمند"معها إلى هناك 

 ).7-6: 20يو  ("ملفوفًا في موضع وحده

 اولكننا على الرغم من هذا نقرأ شيًئ). 8: 20يو  ("رأى فآمن": نا أنههنا يقول اإلنجيل عن يوح
اعجيب... 

حدث أن )... 34: 24لو  ("الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان" نقرأ أنه بعد أن عرف الكل أن -6
 .الرب نفسه قام في وسطهم وقال لهم سالما لكم

: 24لو  ("اافوا، وظنوا أنهم نظروا روحا وخجزعو"نهم أر لهم وكلمهم؟ كال بل فهل آمنوا لما ظه
37.( 

. جسوني وانظروا. انظروا يدي ورجلي إني أنا هو": ثم قال لهم. حتى أن الرب وبخهم على ذلك
 ).39: 24لو  ("فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي

كأن الجسد لم ! ا أية بدعة كانت تحدث في اإليمان، لو أن التالميذ ظنوا أن ما رأوه كان روححقًا
 .لذلك أراهم الرب يديه ورجليه... يقم



 وهات يدك. بصر يديأ": : إذن المشكلة لم تكن مشكلة توما الرسول فقط، الذي قال له الرب-7
 ).27: 20يو  ("وضعها في جنبي، وال تكن غير مؤمن

اجوا أن يجسوا وكلهم احتاجوا إلى براهين، واحت. كلهم شكوا. إنما كانت مشكلة األحد عشر جميعهم
 ..!ويلمسوا ويروا موضع الجروح لكي يؤمنوا

مشكلة أناوعالج الرب عملي وفي ذلك قال القديس بطرس . ا يظنوا ظهوره لهم خياالً أو روح
 :السدمنتي

أما بعد القيامة، . إن السيد المسيح في فترة حياته بالجسد على األرض كان يثبت للناس الهوته
 ...!وتهفأراد أن يثبت لهم ناس

 الرب يثبت ناسوته
فعل هذا ). 43: 24لو  ("أخذ وأكل قدامهم"لذلك نسمع أنه بعد القيامة، سمح من أجل إقناعهم بناسوته 

إنما فعل الرب هذا ليقنعهم . بينما نحن نعلم أن جسد القيامة هو جسد روحاني نوراني ال يأكل وال يشرب
 ...له بهذا األكل من طعام ماديأما جسده بعد الصعود، فهو ال عالقة . بناسوته

 .نالحظ في كل هذا، أن شكوك التالميذ قابلها الرب باإلقناع وليس بالتوبيخ أو بالعقاب
فينبغي أن يكونوا هم أنفسهم مؤمنين إيمانًا . إنهم هم الذين سيأتمنهم على نشر اإليمان في العالم كله

ا راسخًا يقويفأوصلهم الرب إلى هذا اإليمان القوي.  يقبل الشك الامكن أن يوصلوه إلى اآلخرين مقنع. 

إن كانوا لم يصلوا إلى اإليمان الذي يؤمن دون أن يرى، فال مانع من أن يبدأوا باإليمان المعتمد 
 !على الحواس، مع أنه درجة ضعيفة

وصل إلى تنازل الرب، وقبل منهم هذا اإليمان الحسي، ال لكي يثبتوا فيه، وإنما ليكونوا مجرد بداءة ت
 :وهكذا قال القديس يوحنا). 1: 11عب  ("اإليقان بأمور ال ترى": اإليمان الذي هو

 )..1: 1 يو 1 ("الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا"
وهذا اإليمان الذي اعتمد في بداءته على الحواس، مالبث أن اشتد وقوي، واستطاع أن يقنع األرض 

 . لم تحدثال كانوا مخدوعين، أو صدقوا أمورا رآه وما سمعه، لئال يظن البعض أن الرسكلها بم

 ...وهكذا رأينا القديس بولس الرسول يبشر فيما بعد بما رآه وما سمعه وهو في طريق دمشق
لنهار في رأيت في نصف ا": وشرح هذا الموضوع كله للملك أغريباس، وشرح له ما رآه قائالً

) 15-13: 26أع  (".. يكلمنياوسمعت صوتً... ضل من لمعان الشمس من السماء أفاالملك نورالطريق أيها 
 ." للرؤية السماويةاها الملك أغريباس، لم أكن معاندمن ثم أي": وختم ذلك بقوله

 عالج شك توما، وعزى بطرس في يل على تقويه إيمان تالميذه، والذهذا هو السيد المسيح الذي عم
 .المجدلية في بكائها، وأعاد اإليمان إلى الكنيسةحزنه، وعزى 

 : على قبره قبيل القيامة ينشد قائالًاا واقفًوكأني أتصور مالكً

 ـةــــه بقيــ لدولتِقـبـت ال  ـيطانـــم الشــــم حطــق
 ةـلك الخطيــم تــرت لكـغفـ  ـلــوتى وقــر المـم بشـــق
 ــةـتات الرعيـــم أشــة ول  اــان الرعـ إيمــِوـــم قـق

 ـدليةـوع المجـــح دمـوامسـ  عفهــرس ضـــر لبطـواغفـ
 ـةــه قويــــبتا فريـــتوم  اعـــك مقنــف جراحـواكشـ



 ةاــان البكــفق بأجفـــواشـ  تــ نكســاـًـع رؤســـارف
 اةغــ الطةلحــمت بأســـواش  مـا فقـــاة بنغـــمت الطــش

 ـاةـوع وال نجـــــال رجــف  تـــا فنيـنًـاـبوك إنسـحسـ
 ـاةــيوع الحـــــت ينبـوأن  يحــو المســت هـ أنــكوألن
 هـــلطان اإللــر بســواظهـ  ـلـد بـالل المجــم في جــق
 ماهــــي ســت رب فـء فأنـ  ـاــاد السمـط أجنـم وســـق
 ةــــــلعتك البهيـــــبط  رهمــبهاراس وـم روع الحــق

 ةــتات الرعيـــم أشــة ولـ  اــان الرعــــو إيمـم قـقـ
 ودــذا الوجــي هـاء فــغرب  دةـــــنا مــــرت عليـمـ
 مودــلت في جــمدت وظــج  اــــمائرنا هنـــرت ضــفت
 ودــد الرقـــم بعـم تقــب ول  راـــــكنها التــس أســيإبل
 ودـــه الجنـــرسر ويحــجح  هــــم فوقـر ضخـــــفالقب
 ودــن اللحـــن بيـت مــوقم  نــــت المائتيــن أقمـا مـي
 لودــــامة والخـــرب القيـ  وتـــرت المــن قهــا مـي
 ـيةــاللة والخطــر الضـــقب  نــذ األرواح مـــم وانقـــق
 ةـــتات الرعيـــم أشــة ول  ـاـان الرعـــ إيمِوــم قــق

 
 سيح القائم يعمل ألجلناالم
لذلك هو .  للموت أن ينتصر عليه، كان يحمل في ذاته قوة قيامتهاقام المسيح، ألنه ما كان ممكنً

 .الوحيد بين الذين قاموا من األموات، الذي قام بذاته، ولم يقمه أحد

 ).29: 5 يو( قيامته، أعطى للبشرية نعمة القيامة، حينما يسمع الذين في القبور صوته يقام، وف
ا في موكب نصرتهاقام منتصرولكي يعطينا عدم الخوف من الموت، . ، وداس الموت، ليقودنا أيض

 ).55: 15 كو 1 ("!أين شوكتك يا موت؟"حتى يقول رسوله فيما بعد 

 .إن اهللا الذي سمح أن يدخل الموت إلى طبيعتنا، سمح أيضا برحمته أن تدخل القيامة إلى طبيعتنا
نسان من تراب، وبالخطيئة أعاده إلى التراب، هكذا سمح بالقيامة، أن يحول هذا التراب وكما خلق اإل

 ...إلى جسد مرة أخرى، ولكن في طبيعة أفضل

وهوذا بعد القيامة يستمر في عمله، ليس . " أعملأيضاأبي يعمل حتى اآلن، وأنا ": لقد قال قبل صلبه
 في إعداد تالميذه للخدمة، لتسليم العبء أيضاالمخلعة، وإنما فقط في إراحة النفوس المتعبة، وتقوية الركب 

 ...الكبير الذي سيلقى عليهم، ليكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها

 .هكذا كان المسيح يعمل بعد القيامة، ألجل الرعاية
أراكم فتفرح قلوبكم، وال ": وكان قد قال لهم قبل صلبه. وأعطى الرب للتالميذ بقيامته روح الفرح

وفرح التالميذ إذ رأوا "وقد كان، وتخلصوا من الخوف واالضطراب، . "ستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكمي
 ).20: 20يو  ("الرب

 ...وعملت روح القيامة فيهم، ومنحتهم قوة، فشهدوا لها



 ...وكانوا يكرزون بقيامة الرب من األموات في كل مناسبة

ا، ولم يعبأوا ية، ظهروا في جرأة، ومألوا الدنيا تبشيروهؤالء الذين كانوا خائفين ومختبئين في العل
 ."من الناس ينبغي أن يطاع اهللا أكثر": بتهديد رؤساء اليهود، بل قالوا لهم

وبقوة عظيمة كان الرسل ") 47: 2أع  ("وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون"
 ).23: 4أع  ("لى جميعهمونعمة عظيمة كانت ع. يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع

ا، ليسلمه الشريعة، ويسلمه مثال خيمة االجتماع وكما مكث الرب مع موسى على الجبل أربعين يوم
عن األمور المختصة بملكوت "، يتكلم معهم فيها امكث الرب مع تالميذه أربعين يوموكل محتوياتها، هكذا 

 ..."اهللا

 .اآلخرين وقت للهدوء والتأمل والخلوة وقت، ولخدمة حقًا

 أخرى قضاها مع ا أربعين يومأيضالقد مكث السيد المسيح مع اآلب أربعين يوما في خلوة روحية، و
وفي تلك الفترة سلمهم العقيدة وكل تفاصيل اإليمان، وأسرار الكنيسة وكيف . تالميذه يعلمهم ويثبت إيمانهم

 ...يمارسونها، وكل الترتيبات الخاصة بالعبادة
 .امة الرب مركز فرح التالميذ وموضوع كرازتهموأصبحت قي

 ...إنها فترة في التسليم والتعليم والتفهيم
تسلمت من الرب ما سلمتكم ": فخارستيا، الذي قال عن سر اإلأيضاوفيما بعد ظهر للقديس بولس 

 ).23: 11 كو 1 ("...أيضا

 ...وهكذا تتابعت عملية التسليم، من الرب لتالميذه، لتالميذهم

ه مني بشهود كثيرين، وما سمعت": وماذا فعل بولس؟ إنه يقول لتلميذه تيموثاوس. لرب سلم بولسا
ا أمناء، يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين اأودعه أناس2: 2 تي 2 ("أيض.( 

: 16مر  ("اذهبوا اكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها": وهكذا بعد أن علم تالميذه، قال لهم قبل صعوده
 مت ("ا جميع األمم، وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس، وعلموهم جميع ما أوصيتكم بهتلمذو") 15
28 :19-20.( 

 ...أيضاوهكذا كما سلمهم التعليم، سلمهم التعميد 
والتعليم والتعميد، لم يأمر بهما الشعب كله، إنما هو تكليف خاص بتالميذه فقط، انتقل منهم إلى 

إنه عمل من أعمال . ين سلموه بدورهم إلى أناس أمناء أكفاء، وليس إلى عامة الشعبخلفائهم األساقفة، الذ
 ...الكهنوت، يقوم به رجال اإلكليروس

وهكذا قبل أن يسلمهم التعليم والتعميد، سلمهم الكهنوت، ومع الكهنوت سلمهم سلطان مغفرة 
 ...الخطايا

سالم ": دخل واألبواب مغلقة، وقال لهم. هوهكذا يشرح لنا إنجيل يوحنا، كيف أن الرب ظهر لتالميذ
من غفرتم . اقبلوا الروح القدس: وقال لهم) في وجوههم(ولما قال هذا نفخ . كما أرسلني اآلب أرسلكم أنا. لكم

 ).23-19: 20يو  ("خطاياه، تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه، أمسكت

:  الروح القدس في يوم الخمسينإن منح الروح القدس لسلطان الكهنوت ومغفرة الخطايا، غير منح
 . منح التالميذ موهبة التكلم بألسنة وقوة على الكرازة والتبشيريالذ

 قوة المسيحية وإلغاء المستحيل



 ...!من كان يظن
هذه القوة . "غير المستطاع عند الناس، مستطاع عند اهللا": كانت القيامة بقوة، ذكرتنا بقول الكتاب

 ."ألعرفه وقوة قيامته":  الربأذهلت بولس الرسول، فقال عن
وفي هذا قال بولس . "كل شيء مستطاع للمؤمن"فأصبح . ولقد وهبنا الرب قوة قيامته هذه

 ..."ي المسيح الذي يقوينيأستطيع كل شيء ف": الرسول
ا صعبا أو مستحيالً بعد أن داس الرب الموت، ووهبنا النصرة عليه، وفتح لنا صرنا اآلن ال نرى شيًئ

 "!أين غلبتك يا هاوية؟! أين شوكتك يا موت؟": ووضع في أفواهنا تلك األغنية الجميلة. فردوس المغلقباب ال

 .قوة القيامة أعطت التالميذ شجاعة وجرأة في الكرازة
بال من كان يظن أن هؤالء الضعفاء المختبئين في العلية، يستطيعون أن ينادوا باإلنجيل بكل مجاهرة 

 عشر رجالً، غالبيتهم من الصيادين الجهلة، يمكنهم أن يوصلوا المسيحية إلى نيثا من كان يظن أن! مانع؟
 ...أقطار المسكونة كلها

 ...ولكن القيامة علمتنا أنه ال يوجد شيء مستحيل
ممكن أن جهال العالم يخزون الحكماء، وأن ضعفاء العالم يخزون ... عند اهللا، كل شيء ممكن

 ...األقوياء

ا أن تقف المسيحية ضد الوثنية، وضد الديانات القديمة التي ثبتت جذورها  جدكان يبدو من الصعب
وضد الفلسفات التي كانت . في عقائد الناس، وضد اليهودية التي حاولت أن تقضي على المسيحية أو تستوعبها

 . مبراطورية الرومانية بكل طغيانها وقوتها المسلحةسائدة في ذلك الزمان، وضد اإل
ولكن القوة ... ن الصعب أن تقف المسيحية ضد هذه القوى جميعها، وأن تنتصر عليهاكان يبدو م

 ...التي أخذوها عن قيامة المسيح وانتصاره على الموت، أعطتهم طاقة عجيبة
من كان يظن أن بطرس الصياد الجاهل، يمكنه بعظة واحدة أن يحول ثالثة آالف يهودي إلى اإليمان 

 !المسيحي؟

 3000 بعض خطاة إلى التوبة، أما أن يغير - بعظة واحدة-اعظ مشهور أن يحولبالكاد يتمكن و
 ...شخص دينهم بسماع عظة، فهذا أمر يبدو كالخيال

واستمرت معهم ... ولكنها القوة التي أخذها الرسل من الروح القدس، فغيرتهم قبل أن تغير الناس
 .تعمل بهم األعاجيب

لى بالد غريبة عنهم، ال يوجد فيها مسيحي واحد، وال توجد من كان يظن أن هؤالء الرسل يذهبون إ
 !؟...فيها أية إمكانيات للخدمة، فيبدأون معها من الصفر، ويحولونها إلى المسيحية
 ...فكل شيء مستطاع للمؤمن. ولكن قيامة المسيح علمتنا أنه ال يوجد شيء صعب أو مستحيل

حية في وقته، يتحول إلى بولس أكبر رسول من كان يظن أن شاول الطرسوسي أكبر مضطهد للمسي
 !؟...بشر بالمسيح

حية ويستشهد بسببها، من كان يظن أن قائد المائة، رئيس الجند الذين صلبوا المسيح، يؤمن بالمسي
؟اويصير قديس! 

 !على الصليب؟ من كان يظن أن  اللص اليمين يؤمن وهو

 !؟"هذا البار"لى زوجها متوسلة من أجل ومن كان يظن أن امرأة بيالطس الوالي تؤمن، وترسل إ



 -إن الذي انتصر على أخطر عدو. ، إن اهللا قادر على كل شيءاولكن بالنعمة كل شيء يصير ممكنً
 ...كل شيء سهل أمامه.  ال يصعب عليه شيء-الموت وهو

من كان يظن أن مريم المجدلية التي كان فيها سبعة شياطين، تتحول إلى كارزة، وتبشر الرسل 
 !بالقيامة؟

 ...لكن قوة القيامة، جعلتنا نوقن أنه ال شيء مستحيل

 :وكما رأينا هذا في الكرازة، رأيناه أيضا في التوبة
إن قوة التوبة التي حولت أعظم الخطاة إلى أعظم القديسين، وليس إلى مجرد تائبين، علمتنا أنه ال 

 ...شيء مستحيل
نوس الفاجر، أما أن يتحول إلى قديس تنتفع األجيال غسطيظره الناس، أن يتوب أأقصى ما كان ينت

بتأمالته، فهذا أمر صعب ما كان ينتظره أحد، ونفس الوضع يمكن أن يقال عن تحول موسى األسود القاتل 
 .القاسي إلى قديس وديع متواضع

 :أليس هو القائل. إن اهللا ال يعسر عليه أمر
العاقر أم "اهللا الذي يجعل  )...7: 4زك ( "سهالًمن أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زربابل تصير "
مين ألنك تمتدين إلى الي.. أوسعي مكان خيمتك... ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد":  الذي يقول لها"أوالد فرحة

3-1: 54ش إ (" خربةايعمر مدنً، واوإلى اليسار، ويرث نسلك أمم..( 

وهكذا أيضا كانت ... جيبين، يثبتان أنه ال مستحيلإن ميالد المسيح، وكذلك قيامته، كانا حدثين ع
 ...معجزاته

كيف يمكن أن يخلي اهللا ذاته، ويأخذ شكل !! مجرد عملية التجسد، كانت تبدو مستحيلة في نظر الناس
 !العبد؟

 !كيف يمكن أن تحبل عذراء بغير زرع بشر، وتلد؟

أشر من "وثها، واعتبروها بالنسبة إليهم ومن هنا خاف اليهود حد. ا مستحيالًكذلك كانت القيامة أمر
 !!" األولىلةالضال

 .ومع ذلك حدث التجسد، والميالد من عذراء، والقيامة الذاتية

إنها تعطي اإلنسان طاقات عجيبة، وتلغي . إن المسيحية ليست ديانة ضعف، بل هي ديانة قوة
 ..."المستحيل"عبارة 

 :المسيحية ديانة قوة
 ..."أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني": ال يأس، وال فشل، بل فيهاال صعب في المسيحية، و

الصليب، والباب الضيق، ومع ذلك حمل المسيحيون : من األشياء التي تبدو صعبة في المسيحية
 ).3: 5يو  1 ("ووصاياه ليست ثقيلة": الصليب، ودخلوا من الباب الضيق، مترنمين بقول الرسول

 تحويل الخد اآلخر، وسير الميل الثاني، ومحبة األعداء، وبيع كل ما -العالم في نظر -نعم ما أصعب
ولكن هذه الديانة التي تبدو ... ما أصعب اتباع ديانة تدعو إلى النسك والزهد... لإلنسان ليعطيه للفقراء

وا صعبة، انتشرت في كل مكان، ودخل الناس في زهدها بكامل إرادتهم، بل اشتهوا فيها األلم، واشته
 ...االستشهاد، وجعلوا الصليب شعارهم

 ...إن الوصية الصعبة في المسيحية، تحمل القوة على تنفيذها



لقد قدمت المسيحية للبشرية مثاليات عالية ووصايا سامية، ولكنها في نفس الوقت قدمت قدرة 
 ...روحية، ومعونة من النعمة، للسير في هذه المثاليات، بسهولة، وبلذة أيضا

لناس حياة الروح، ومع هذه الحياة قدمت الروح القدس ليسكن في اإلنسان، ويمنحه قوة قدمت ل
 ...للسلوك بالروح

إن وصايا المسيحية تبدو صعبة لمن هو في الحارج، لمن ال يعيش في النعمة، ولمن لم يدخل بعد 
وحية، وال يجد فيها أما المؤمن فإن هذه الوصايا الصعبة تصير شهوة له ومتعة ر. في شركة الروح القدس

 ...صعوبة
 ...، يقاتل به ويغلب"سالح اهللا الكامل"ن المؤمن يلبس إ

الحرب للرب، واهللا قادر أن "ويؤمن أن .  أنه ال يقف وحده في الجهاد الروحيتماماالمؤمن يوقن 
 ... أن قوة إلهية تالزمه وتعمل معها ويشعر دائم"يغلب بالكثير وبالقليل

الرب يقاتل عنكم، " .."يقوده في موكب نصرته"ؤمن هي نصرة دائمة، ألن اهللا لذلك فإن حياة الم
 ..."وأنتم تصمتون

ما ... إن الذي يستشعر الفشل، لم يجرب النعمة بعد، ولم يختبر عمل اهللا فيه، وال عمل اهللا معه
 :أعجب قول الرب لتالميذه في حديثه عن المعجزات

 "ألعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منهافا. من يؤمن بي: الحق الحق أقول لكم"
 ).12: 14يو (

بواب الجحيم، وسبت أت بقوة القيامة، التي انتصرت على الموت، وفتحت أبد: المسيحية ديانة قوة
ينا قوة الكرازة، وقوة االحتمال في االستشهادأثم ر. دخلت األبرار إلى الفردوسأ، واسبي. 

.  الرسل يؤدون الشهادة، قوة وقفوا بها أمام الرؤساء وتكلموا بال مانعبقوة عظيمة كان
 ."لم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به": فحم ثالثة مجامعأسطفانوس إ

وبقوة الكلمة، وبقوة قلب . بقوة آيات. "اكانت كلمة الرب تنمو، وعدد التالميذ يتكاثر جد"وهكذا 
ستنالون قوة متى حل الروح ": وكما قال لهم الرب. قوة قد لبسوها من األعالي. والنارصمد أمام السيف 

 ."اوحينئذ تكونون لي شهود .القدس عليكم

 على جميع الشياطين، وعلى كل قوة العدو، وأعطاهم فيها مفاتيح اإنها قوة أعطاهم فيها سلطانً
ن يتزعزع، وقوة من المالئكة المحيطين بهم وكانت لهم قوة في صلواتهم جعلت المكا. السموات واألرض

 .خرجوهم من السجنأالذين كسروا سالسلهم، و
 ...وهكذا كانت هناك قوة فيهم، وقوة أخرى محيطة بهم

مبراطورية مدججة إإنها قوة جعلت الوثنية تنقرض وتزول، قوة المسيحية العزالء التي هزمت 
 . الذي ظنوه دليل ضعف، وكان مصدر قوة وفخرقوة الصليب... بالسالح استسلمت ودانت للمسيحية

قوته ال تستمد من ذاته، إنما . اوحه، وفي معنوياته، ال يخاف شيًئفي ر: إن المسيحي إنسان قوي
 .من روح اهللا

وبولس األسير لما تكلم عن الدينونة ارتعد أمامه . المسيح األعزل كان يخافه بيالطس ويشتهي إطالقه
 .فيلكس الوالي

وهي قوة القلوب الناسكة الزاهدة، التي انتصرت . "ثقوا أنا قد غلبت العالم":  المسيح الذي قالإنها قوة
 .على كل شهوات العالم، في حياة مقدسة أذهلت الناس وأرعبت الشيطان



جلست على قمة العالم حينما أحسست في نفسي، أني ": إنها القوة التي تظهر في قول أغسطينوس
 . قوة التجرد والزهد والتعفف"اأخاف شيًئ، وال اشتهي شيًئأال 

على الموت، موت الخطية، حتى نقوم في  ولننتصر. إن كنا نعيش في أفراح القيامة، فلنعش في قوتها
 .قيامة األبرار

 الجسد الممجد
 ما بين جسد القيامة وجسد الميالد

 سؤال
... إن كان بجسد ممجدبأي جسد قام السيد المسيح هل بجسد عادي مثل جسدنا أم بجسد ممجد؟ و

 ).39: 24لو (؟ وما معنى أنهم جسوا لحمه وعظامه )43: 24لو  ("أكل مع تالميذه"فما هو معنى أنه 

نه قد إ أيضاوهل الجسد الممجد الذي قام به هو نفس الجسد الذي ولد به من العذراء؟ ولماذا ال نقول 
 ولد بجسد ممجد؟

 جواب
 . هو جسد ممجد الشك أن جسد القيامة بصفة عامة-1

يزرع في هوان، ويقام في ..  قيامة األمواتأيضاهكذا ": وقد شرح القديس بولس هذا المجد بقوله
مجد، يزرع في ضعف، ويقام في قوة، يزرع جسمواا حيواني ،ايقام جسم50-49: 15كو  1 ("ا روحاني.( 

 .ت قيامة السيد المسيحبجسد روحاني فكم باألولى كان...  فإن كنا نحن سنقوم بجسد ممجد-2
ونحن كلنا على مثالها سنقوم في القيامة ) 23، 20: 15 كو 1 ("باكورة"هذه القيامة التي كانت 

 إلىوأكبر دليل على أننا سنقوم بمثال مجد تلك القيامة هي قول القديس بولس الرسول في رسالته . العامة
 :فيلبي

 ).21: 3في  ("ن على صورة جسد مجدهيسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكو"
 هذا أمر واضح ال "على صورة جسد مجده" أيضاإذن السيد المسيح قد قام بجسد ممجد، ونحن سنقوم 

 .ايحتاج إلى إثبات، وال يقبل نقاشً

) 49، 44: 15كو  1(والمعروف أن الجسد الممجد هو جسد روحاني على حسب قول الرسول في 
وهنا .. وارتفع عن مستوى اللحم والعظام. فع عن الوضع المادي من أكل وشربوالجسد الروحاني قد ارت

 :يقف أمامنا سؤال هام

 !وأنه كان له لحم وعظام؟..  كيف قيل عن المسيح بعد قيامته أنه أكل-3
ذ ورد في ظهور السيد المسيح لتالميذه بعد إي اإلنجيل لمعلمنا لوقا البشير، وهذا األمر واضح ف

 إني أنا هو جسوني،  ورجليانظروا يدي: "فقال لهم. اوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحجزع"م القيامة أنه
-37: 24 لو ("وحين قال هذا آراهم يديه ورجليه". وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي

40(منهم وأكل قدامهما وفي نفس األصحاح وفي نفس المناسبة، أخذ طعام ")  فكيف نفسر ) 43-41: 24لو
 ذلك؟

 ...وهم ال يفهمون معنى الجسد الروحاني.. بأنه أراد أن يثبت لهم قيامة جسده...  نفسر ذلك-4



في ذلك الحين ما كانوا يفهمون كنه الجسد الروحاني، وما كانت هذه العبارة قد طرقت أسماعهم أو 
مه، كانوا سيظنون أنهم رأوا ل ومن جس للحمه وعظا بدون هذه اإلثباتات التي قدمها لهم من أكايقينًو. أفهامهم
أي أن الجسد ال يكون قد قام في فهمهم!! مجرد روح بال جسد) 37: 24لو  (اروح. 

 .قيامة الجسد...  والمهم في القيامة-5
 .والذي يموت هو الجسد بانفصاله عن الروح... ألن الروح بطبيعتها حية ال تموت

إذن القيامة هي قيامة الجسد واتحاده . وح حية في مكان االنتظارويتحول إلى تراب، وتبقى الر
ن التالميذ  فكو"نؤمن بقيامة الجسد":  في المعمودية نقول"جحد الشيطان"ونحن في طقس .. بالروح مرة ثانية

وكان البد من . ، معنى هذا أن فكرة قيامة الجسد كانت بعيدة عن إقناعهم وقتذاكاظنوا أنهم نظروا روح
 .اعهم بها، ليقنعوا بها غيرهمإقن

.. إن السيد المسيح قبل صلبه كان يثبت للناس الهوته": وهنا نذكر قول القديس بطرس السدمنتي
 .أما بعد قيامته فأراد أن يثبت لهم ناسوته
صبعك إهات ": لهذا قال لتوما. ا كامالً، فالبد من إثبات أن الجسد قد قاموالروح وحدها ال تمثل ناسوتً

وقال ). 27: 20يو  ("وال تكن غير مؤمن بل مؤمناً. وهات يدك وضعها في جنبي. بصر يديأهنا وإلى 
كما سمح لمريم ). 39: 24لو  ("جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي": للتالميذ

كل ذلك إلثبات قيامة ). 9: 28مت (أن تمسكا بقدميه . المجدلية ومريم األخرى حينما سجدتا له بعد القيامة
 .الجسد

 . هذا الجسد الممجد الروحاني هو الذي صعد إلى السماء-7
. وعملية الصعود قد ال تتفق مع جسد مادي، يخضع لقانون الجاذبية األرضية ألنه أثقل من الهواء

 .ولكنه صعد بجسد روحاني، يرتفع إلى فوق في مجد، وبنفس المجد يجلس عن يمين اآلب

بمجده ومجد ) 31: 25 مت ("في مجده"لممجد هو الذي سيأتي به في مجيئه الثاني ونفس الجسد ا
وليس مجد الصعود أو المجيء الثاني مجرد معجزة بل هو وضع ثابت في طبيعته يستمر ) 26: 9لو (اآلب 

 .إلى األبد

 . وهذا الجسد الممجد هو الذي ظهر به لشاول الطرسوسي في طريق دمشق-8
شاول شاول لماذا ":  قال لهافسقط على األرض وسمع صوتً. لسماءه نور من ابغتة أبرق حول"إذ 

 ).5-3: 9أع  ("أنا يسوع الذي أنت تضطهده: سيد؟ فقال الرب تضطهدني؟ فقال من أنت يا

 .هذا الجسد الممجد هو نفس الجسد الذي ولد به من العذراء
 صورة اأخلى ذاته، آخذً"مولده كان قد ذلك ألنه في .. ولكن جسده في ميالده لم يكن في مجد قيامته

 )7: 2في  ("عبد في شبه الناس

 .نتهت بمجد القيامة والصعوداوعملية اإلخالء هذه 

 :ولكن في حالة من التجلي...  جسد القيامة هو نفس جسد الميالد-10
لة الثالثة وكمثال للتشبيه، والقياس مع الفارق، حا) 3-2: 9مر ( لها على جبل التجلي اأعطانا عربونً
.  من التجلي حفظه من أذية الناراس الجسد، ولكنه وهب إلى حين لونًجسدهم هو نف: فتية وهم في أتون النار

، بنفس جسد الميالد، ولكن بمجد أو في حالة من التجلي، يسبغ على أيضافالقيامة للسيد المسيح، ولنا نحن 
 .نفس الجسد طبيعة ممجدة فإذا به جسد روحاني

 ن البعض يسأل هل جسد المسيح أخذ طبيعته الممجدة بعد القيامة مباشرة أم بعد الصعود؟ ولك-11



وما الحاالت التي أثبت بها ناسوته سوى حالة استثنائية لكي يؤمن التالميذ . أقول بل في القيامة ذاتها
ننا، الذي شاهدناه الذي سمعناه الذي رأيناه بعيو": أن جسده قد قام، وينشرون هذا اإليمان عن ثقة بقولهم

 ).41: 1أع  ("نحن الذين أكلنا، وشربنا معه بعد قيامته") 1: 1يو  1 ("ولمسته أيدينا

اوفي غير تلك الحاالت، فإن جسد القيامة الممجد ال يأكل، وال يشرب طعاموال يحتاج إلى ا مادي ،
 .ون قابالً للموتكما أنه في المجد ال يتعب، وال يتألم، وال يك. ذلك، وال بجوع وال بعطش

 .دخوله وخروجه من المغلقات:  ومن األدلة على مجد جسد القيامة-12
وفي قيامته خرج من ). 26، 19: 20 يو(فقد دخل العلية على التالميذ أكثر من مرة واألبواب مغلقة 

لكل القبر عن فم القبر، كان ذلك بعد القيامة، لكي يرى ا ولما أتى المالك ودحرج الحجر. القبر وهو مغلق
 .، وليس لكي يقوم المسيح، إذ كان قد قام والقبر مغلق)النسوة والتالميذ وكل الناس فيما بعد(ا فارغً

 .خروجه من األكفان والحنوط، مع بقائها على حالها: ومن أمثلة خروجه من المغلقات
قد ولد بجسد هل السيد المسيح ": وهنا لعل البعض يسألون. وكان قد خرج من قبل من بطن العذراء

 :ممجد كجسد القيامة؟ فنجيب

 .شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية.  إن السيد المسيح ولد بجسد بمثل طبيعتنا-13
واجتاز مراحل النمو . ، والتي بها أمكن أن يفدينا)ابن اإلنسان(أخذ نفس طبيعتنا التي بها دعي 

: 8مت (وينام ) 7: 4يو (ويتعب ) 80: 19 يو(ويعطش ) 2: 4مت (وكان يجوع ). 80: 1لو (الجسدي مثلنا 
 ).44: 22لو (وفي بستان جثسيماني كان عرقه في جهاده يتساقط كقطرات دم نازلة على األرض ). 24

 .ا أن يتألم ولوال أنه في طبيعتنا، ما كان ممكنً-14
ووقع تحت . ب والجلد والصلبر ذاق آالم الض.وقد تألم بالجسد. إذ هو كان في طبيعة قابلة للتألم

وكانت طبيعته البشرية قابلة للموت، فمات . الصليب وهو يحمله أكثر من مرة، فحمله عنه سمعان القيرواني
إذن هو قد ولد بطبيعة مثلنا قابلة لأللم وللموت، . بينما الجسد الممجد ال يتألم وال يتوجع وال يموت. عنا وفدانا

 .ثم تمجدت في القيامة.. لفداءوللتوجع وللحزن، وبهذا أمكنها أن تتمم عملية ا

 . أما المجد الذي كان لطبيعته قبل الفداء، فهو مجد العصمة من الخطية-15
هذا مجد روحي، وبإرادته . منذ ميالده، بل منذ الحبل به، وطول فترة تجسده بيننا على األرض

 .أما جسده، فقد شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية، وقد أخلى ذاته. الصالحة

 . وكان من مجده أيضا اتحاده بالالهوت-16
 ضعفات الجسد من الجوع ا من طبيعة ناسوته، ولم يلِغعلى أن اتحاده بالالهوت لم ينقص إطالقً

أخلى . ا حقيقيلناكانت آالمه حقيقية، لذلك كان فداؤه . والعطش والتعب والموت، وإال فقد الفداء طبيعته وقيمته
: آلب قبل صلبهلذاته من المجد البشري، لذلك قال وألنه أخلى . جد في قيامتهذاته من المجد، لكي يهبنا الم

واآلن مجدني أنت أيها اآلب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون .. أيضامجد ابنك، ليمجدك ابنك "
 ).5، 1: 17يو  ("العالم

 ).16: 12يو  ("...ولما تمجد يسوع":  وعن القيامة قيل-17
 . التالميذ ما كانوا يحتملون رؤية مجده غير أن-18

 "وقع عند رجليه كميت" من مجد الرب في سفر الرؤيا اما رأى القديس يوحنا الحبيب شيًئولذلك ل
 ).17، 16، 14 :1رؤ  ("وجهه كان كالشمس وهي تضيء في قوتها، وعيناه كلهيب نار"لماذا؟ ألن 

 .جد قيامته لهم لهذا كله، تدرج السيد مع تالميذه في إظهار م-19



وفعل ذلك ). 16، 14: 20يو  (خيرافعل هذا مع المجدلية التي ظنته أوالً البستاني وكشف ذاته لها أ
وهكذا ). 16: 24لو  ("كان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته"أيضا مع تلميذي عمواس الذين 

.  سهالًاده الممجد بعد القيامة ليست أمريته بجسمع باقي التالميذ، نفس أسلوب التدرج، لكي يحتملوا، ألن رؤ
 .إنها قصة طويلة ال يحتملها هذا المقال

 فكيف؟ ومتى؟: وإن كنا سنراه!  هل معنى هذا أننا سوف ال نراه في مجده؟-20
. وحينئذ سنراه) 21: 3في  ("صورة جسد مجده"طبيعتنا هذه ستتغير حينما نقوم من األموات، ونأخذ 

وما معنى ). 12: 13كو  1 (" لوجها في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجهإننا ننظر اآلن": رسولوكما يقول ال
 ...اوأسهل جد. ا لي اآلن أن أصمت، فهذا أفضل جدخير... خوتيإ؟ وكيف تتم؟ يا " لوجهاوجه"عبارة 

 ال تلمسيني
 سؤال

 بينما سمح )..17: 20يو  ("سينيال تلم": لما ظهر الرب لمريم المجدلية بعد القيامة، لماذا قال لها
فهل منعها من لمسه ). 39: 24لو (، وسمح لباقي الرسل أن يلمسوه )27: 20يو (للقديس توما أن يلمسه؟ 

 ألنها امرأة، وسمح لهم ألنهم رجال؟
 جواب

وقد ورد ذلك . اوالجواب على ذلك أن السيد الرب سمح لمريم المجدلية أن تلمسه قبل الرسل جميع
 ).24 مت(لقاء لها معه بعد القيامة في  في أول

 من اا، والحجر مدحرج إلى القبر، وأبصرتا القبر فارغًلقد ذهبت مريم المجدلية مع مريم األخرى
وهنا يقول القديس متى .  خروجهما قابلهما الرب وقال سالم لكماي وبشرهما المالك بقيامة الرب، وفعليه،

 :اإلنجيلي

إذن مريم المجدلية قد لمست المسيح بعد ). 9: 28 مت ("، وسجدتا لهفتقدمتا وأمسكتا بقدميه"
 .القيامة

بل على العكس كلفها أن تمضي وتبشر تالميذه بالقيامة . ولم يمنعها الرب عن ذلك بسبب أنها امرأة
 .الرسل وهذا شرف عظيم أن يكلف امرأة بتبشير. وبمقابلة الرب في الجليل

يم المجدلية استسلمت للشكوك التي كان قد نشرها رؤساء الكهنة ولكن الذي حدث بعد ذلك، أن مر
 .حول القيامة

وكان من . ان القبر، بينما كان الحراس نيامكانوا قد مألوا الدنيا إشاعات أن الجسد قد سرق م
ا  في نفس مريم، لوال أنها رأت أن الرسل أنفسهم لم يصدقوا الشائعات ال تترك تأثيرها مطلقًالممكن أن هذه

 !القيامة

أما شكوك التالميذ فواضحة من عدم تصديقهم لخبر القيامة، لقد ذهبت إليهم المجدلية، وبشرتهم 
 ).11-9: 16مر  ("فلما سمع أولئك أنه حي وقد نظرته، لم يصدقوا"بقيامة المسيح 

 وكذلك لما). 13-12: 16مر  ("لم يصدقوا وال هذين"ولما أخبرهم بقيامة الرب تلميذا عمواس، 
 ).11-9: 24لو  ("تراءى كالمهن لهم كالهذيان، ولم يصدقوهن"أخبرهم النسوة بأمر القيامة 

فلما رأت المجدلية أن رسل المسيح لم يصدقوها، ولم يصدقوا باقي النسوة، وال تلميذي عمواس، 
 ...بدأت تشك هي األخرى



 . أو خياالًارأته عند القبر حلمإنها فتاة صغيرة، ربما ظنت ما 

وفكرت ربما يكون البعض قد سرقوا الجسد ونقلوه . معقول هذا غير!  من الرسل؟ا أقوى إيمانًأهي
 .ليس الرسل وإنما آخرون، ربما البستاني مثالً قد أخذه لسبب ما! من موضعه

كل هذه شكوك ضد اإليمان ألنها رأت بنفسها القبر الفارغ، ورأت المسيح ولمسته وسمعت اوطبع 
 ...ة المالك ثم المالكينصوته، وسمعت بشار

وكما أنكر بطرس المسيح أثناء محاكمته ثالث مرات، هكذا مريم المجدلية أنكرت قيامة الرب ثالث 
 ).15، 13، 12: 20يو (مرات، وورد هذا اإلنكار الثالثي في أصحاح واحد 

من القبر، خذوا السيد أ":  حينما ذهبت إلى القديسين بطرس ويوحنا وقالت لهما: المرة األولى-1
 ).2: 20يو  ("ولسنا نعلم أين وضعوه

 !وهذا الكالم معناه أن الرب لم يقم من األموات، ماداموا قد أخذوا جسده ووضعوه في مكان ما

 لماذا تبكين؟ فأجابت بنفس: وسألها المالكان. حينما كانت خارج القبر تبكي:  والمرة الثانية-2
 ).13: 20يو  ("ن وضعوهإنهم أخذوا سيدي، ولست أعلم أي"الكالم 

 وظنته البستاني، أو هو المسيح، وفي بكائها لم تبصره جيدحينما ظهر لها السيد ا:  والمرة الثالثة-3
 ).15: 20يو  ("يا سيد، إن كنت أنت قد حملته، فقل لي أين وضعته، وأنا آخذه": فقالت له... أخفى ذاته عنها

 ."ربوني أي يا معلم: "الت لهفلما أظهر لها الرب ذاته، وتعرفت عليه، ق

 ال يجوز أن تلمسه بهذا أيضا لها على إنكارها الثالثي لقيامته، وامنعها الرب أن تلمسه، توبيخً
 ...!إنه شخص عادي مات، وحملوا جسده ووضعوه في مكان ما: اإليمان

أخذوا سيدي ": ينوقالت للمالك. "أخذوا السيد من القبر، ولسنا نعلم أين وضعوه" قالت لبطرس ويوحنا
تكرار ... "إن كنت قد أخذته، فقل لي أين وضعته": وقالت للرب وقد ظنته البستاني. "ولست أعلم أين وضعوه

 .الدعاءات الجند، ليس فيه إيمان بالقيامة

بعد أن رأيتني قبالً، .  بهذا االعتقاد وبهذا الشك أي ال تقتربي إلي"ال تلمسيني: "فقال لها الرب
. مي، وسمعت صوتي، وكلفتك برسالة لتالميذي، وبعد أن رأيت القبر، وسمعت شهادة المالئكةوأمسكت قد

 .ال تلمسيني في نكرانك؟ ألني لم أصعد بعد إلي أبي
فإن القديس ساويرس األنطاكي، وكذلك القديس ... "ألني لم أصعد بعد إلى أبي"أما عبارة 

وقال القديسان . عنى الرمزي، ألنها كانت قد لمسته قبل ذلكأغسطينوس لم يأخذاها بالمعنى الحرفي وإنما بالم
 :في ذلك أن الرب يقصد من عبارته

ته، بل تظنين أن ال تلمسيني بهذا اإليمان، ألني لم أصعد بعد في ذهنك إلى مستوى أبي في الهو
 . يحمله الناس حيث شاءوااجسدي مازال ميتً

وال داعي لهذه . كلفها برسالة تبلغها إلى الرسلوعلى أية الحاالت، فقد عزاها، وفي نفس الوقت 
 ...المهم في العمل الذي يبني الملكوت. التحيات

 ارع خوفي. ارع غنمي
 سؤال

 ؟"ارع غنمي، ارع خرافي: "لماذا ننكر رئاسة بطرس، وقد قال له السيد المسيح بعد القيامة
 جواب



 الجامعة، وإنما لكي يرده ثانية إلى رتبة  للكنيسةام يقل له ذلك لكي يقيمه راعيإن السيد المسيح ل
 ألن تنفذ ااه بباقي الرسل، بينما كان معرضفكأن الرب بهذه العبارة قد ساو. الرسولية التي كاد يفقدها بإنكاره

 ).9: 12لو  ("ن أنكرني قدام الناس، أنكره قدام مالئكة اهللاَم": فيه اآلية التي تقول

يا ": حيث سأله ثالث مرات قائالً في موقف توبيخ، " غنميارَع": وواضح أن السيد المسيح قال له
مرات، وفي ذلك أراد أن يذكره بإنكاره له ثالث ). 17-15: 21يو  ("سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤالء

 ."لو أنكرك الجميع ال أنكرك أنا":  يذكر بطرس بقولهاا خفيفًكما كان سؤاله يحمل توبيخً

 .لسيد المسيح ناداه في ذلك المجال باسمه القديم قبل أن يدعى بطرس أن اأيضاونالحظ 
وأوضح دليل على أن ذلك كله قيل في مجال توبيخ أن بطرس بعد أن قال له الرب ارع غنمي ثالث 

ولو كانت العبارة في مجال تمجيد أو تقليد رئاسة، لكانت سبب بهجة وفرح . مرات، حزن ألنه فهم القصد
 . لبطرسوفرح ال سبب حزن

فكل الرسل .  كما يتضح من نصوص كثيرة في الكتاب المقدسوالرعاية وظيفة قلدها الرب لكثيرين
 .والسيد المسيح هو راعي الرعاة. رعاة، وكل األساقفة رعاة

 اذهبن وقلن لتالميذه ولبطرس
 سؤال

 يسبقكم إلى نهأاذهبن وقلن لتالميذه، ولبطرس ": قال المالك للمريمات بعد قيامة السيد المسيح
 فهل يعني ذكر بطرس باالسم أنه مميز عن باقي التالميذ؟). 7: 16مر  ("هناك ترونه. الجليل
 جواب

، ألنه كان في حالة قلق على نفسه ومصيره بعد ا خاصتمامالقد قصد الرب فعالً أن يهتم ببطرس اه
من ينكرني قدام الناس ": يه قوله فإن طبق الرب عل" يعرف الرجلال": وقول أنه. إنكاره وتجديفه وشتائمه

 .، يكون بطرس قد هلك"...أيضاأنكره أنا 

فذكر بطرس باالسم، كنوع من التعزية له بسبب إنكاره وخطيئته، ألنه ربما كان في خجل من الرب 
 ترى معي أن آدم بعد خطيئته اختبأ من وجه اهللا وخاف أن الأ. ال يستطيع أن يقابله إال بدعوة خاصة منه

كان بطرس في نفس الوضع، وكان يحتاج . "سمعت صوتك في الجنة فخشيت": بله، ولما دعاه اهللا أجابيقا
 .إلى دعوة خاصة باالسم

 ...األمر إذن ليس موضع رئاسة أو تفضيل، وإنما عزاء لمسكين

 حول أحداث القيامة ومدى اتفاقها
 سؤال

األربعة؟ ألن إنجيالً يتحدث عن مالك هل يوجد تناقض بين أحداث القيامة كما يرويها اإلنجيليون 
 .وآخر عن مالكين، كذلك األشخاص الذين زاروا القبر تختلف قصص األناجيل عنهم

 جواب
ال يوجد تناقض، إنما كل إنجيل ذكر زيارة معينة في موعد يختلف عن الزيارة التي ذكرها اآلخر، 

 ...وبأشخاص مختلفين



ثم ..  الفارغ وبشارة المالك، لمريم المجدلية ومريم األخرىأول زيارة ذكرها إنجيل متى، فيها القبر
أما زيارة مريم المجدلية، ورؤيتها للمسيح في هيئة ). 24لو (ظهور السيد لتلميذي عمواس، وزيارة النسوة 

 ...زيارات متعددة، بمواعيد متفاوتة)... 20يو (بستاني، فقد كانت بعد ذلك 

 .ها أحداث وظهورات وزياراتولكن. لو كان حدث واحد، لظهر تناقض























































































































































































































































































































































 تداريب الصالة
 لك في لى صلوات األجبية أو الوضع العاديفال تقتصر ع.  في أيام الصوم أن تزيد برنامج صلواتكاهتم

 :وإنما نضع أمامك التداريب اآلتية، لتستخدمها حسب إمكانياتك. الصالة
 :تدريب الصالة في الطريق -١

مزمور، أو بصالة خاصة، أو بصلوات يمكن أن تكون سائرا في الطريق، وقلبك منشغل مع اهللا، إما ب
 :قصيرة ترفع بها قلبك إلى اهللا، كأن تقول له

نجني يا رب من ضعفاتي، . إرحمني يا رب كعظيم رحمتك.  لي، ال تحسب علّي آثامياغفرا رب ي
أربط .  يا رب فترة أقضيها معكأعطني. بارك أيام هذا الصوم يا رب أيام مباركة، اجعلها.  قوةأعطني
أعطنى يا رب حياة . أعطنى يا رب نعمة، أعطنى معونة. إمألنى يا رب من محبتك.  بكقلبييا رب 

 من كل احفظني. يارب نجني. يارب نقني. ب فأبيض أكثر من الثلجإغسلنى يار. مقدسة، أعطنى قلبا نقيا
 ...كرحمتك يا رب وال كخطاياي.  في العمل معياشترك. شر

المهم أن تشغل . ، وأنت في الطريق، أو وأنت في طرق المواصالتدرب نفسك على أمثال هذه الصلوات
 :وهناك أيضا... قلبك باهللا

 : تدريب الصالة وسط الناس-٢
 قلبك أرفع مكان، أفراد األسرة، أو وسط الناس في أيسواء كنت في اجتماع، أو مع أصدقائك، أو مع 

ألن .  الداخل، في شركة مع الروح القدسوهكذا تكون ساكتًا، وقلبك يشتغل من. إلى اهللا بأية عبارة
 يتكلم سكت لسانك، لكي "الروحانيل الشيخ وكما يقو. اإلنسان الصامت يمكن أن يكون مخزنًا ألسرار اهللا

 ...".قلبك
 : تدريب الصالة أثناء العمل-٣

تلف عن وهكذا يخ. العمل اليدوي يساعد كثيرا على امتزاجه بالصالة، كما كان آباؤنا في عمل أيديهم
 قلبك أرفعوحتى لو كان عملك فكريا بحتًا، بين الحين واآلخر .  يقوم بها أهل العالماألعمال اليدوية التي

 اجعلني. أريد أن أتغرب كثيرا عنكال . إشتقت إليك يا رب: إلى اهللا ولو بصالة قصيرة جدا كأن تقول
 القدوس أثناء اسمكأسبح . ليكشتاق إ وأأحبك يارب من كل قلبي. ل ما أعملهبارك ك. أعمل من أجلك

 في العمل اشترك. كن معي. أشكرك يا رب من كل قلبي. ه قديسيك ومبارك، في أفوااسمكحلو . عملي
 ... عن محبة المسيح يفصلنيشيءال .  الصلة الدائمة بك عنال تجعل العمل يفصلني... معي
 :التأمل في الصلوات تدريب -٤

وهكذا عندما تصليها يكون . ات األجبية، مجاالً لتأملك الروحي صلوباقيخذ صلوات المزامير مثالً، و
 .وكذلك صلوات القداس والتسبحة، حتى يكون لها تأثيرها في قلبك عندما تسمعها. ذلك بعمق

 : في الصالةاالستمرار تدريب -٥
. ولو دقيقتين، حاول أن تطيلها بعض الوقت، االنتهاءدرب نفسك على أنه كلما تجد صالتك قاربت على 

. جدا قاوم نفسك واستمر ولو قليالً.  من حضرة اهللاواالنصراف من الصالة باالنتهاءالمهم أنك ال تسرع 
 .ثم استأذن الرب واختم صالتك

 : تداريب نقاوة الصالة وروحانيتها-٦



. والصالة باتضاع وانسحاق. بةمنها الصالة بفهم، وبعمق، وبحرارة ورغ.  تداريب كثيرة جداوهي
 : وهوالتالي التدريب فيوإن لم تستطع ذلك، أدخل . والصالة بال طياشة بال سرحان

 :ألجل الصالة تدريب الصالة -٧
 "...بالصالة"فقال " كيف نتعلم الصالة؟"قيل لمار اسحق 

: ١يع " (ألنوار اية صالحة نازلة من فوق من عند أبيعط" هي -كأي عمل روحي–وال شك أن الصالة 
 ).١: ١١لو " (علمنا يا رب أن نصلي"ميذ قائلين فاطلبها إذن منه، كما طلبها التال). ١٧

أعطني الرغبة .  أقوله لكالذيأعطني الكالم . أعطني خلوة حلوة معك. أعطني يا رب أن أصلي: قل له
 الدموع واعطني. ة في الصالأعطني الحرارة التي.  أحبك به فأصليالذيوأعطني الحب . في الصالة

 وتحدث أنت معي. ر الالئقة بالصالة المشاعوامنحني. أنا يا رب ال أعلم كيف أصلي، فعلمني. خشوعوال
 ....يارب فأحدثك

 : تدريب الصالة ألجل اآلخرين-٨
كم من . إنما تدرب أيضا على الصالة من أجل اآلخرين. ال تكن صالتك في الصوم من أجل نفسك فقط

كم من أشخاص تشعر بحاجتهم إلى . تذكر ذلك في الصوم.  ألجلهم، ولم تفعلليك أن تصليأناس طلبوا إ
 من صّل.  من أجل حياتهم الروحيةنمحتاجو، أو فيَ ضيقة، أو مرض، أو هم الصالة، ألنهم في مشكلة

 ...أجل هؤالء ومن أجل الذين رقدوا
لعام، ومن أجل الذين ال يعرفون اهللا، من  من أجل الكنيسة، ومن أجل سالمة البلد، ومن أجل الخير اصّل

 . ألجل ملكوت اهللا على األرضصّل. أجل الملحدين والمستهترين وغير المؤمنين
 :وبوجه خاص.  ألجل غيركإنه تدريب جميل أن تصلي

 : تدريب الصالة ألجل المسيئين-٩
: ٥مت " (ن إليكم ويطردونكمصلوا ألجل الذين يسيئو" أكثر من كونه تدريبا، إذ يقول الرب إنه أمر الهي

 .إنها فرصة أن تدرب نفسك على تنفيذ هذه الوصية أثناء الصوم). ٤٤
ومحبتك لهم، حتى  من أجل محبتهم لك وصّل. صّل أن يغفر اهللا لهؤالء المسيئين، وأن ينقذهم مما هم فيه

ب من إدانتهم في وصّل أن ينقذك الر. أطلب لهم الخير. ال يتغير قلبك من جهتهم بسبب إساءتهم لك
 .فكرك أو أمام الناس

 . ألجل هؤالء أنك تصلي ألجل أحبائك واألجمل أن تصليطبيعي
. وأعطني أن أحبهم كسائر أحبائي. أعطني نعمة في أعينهم.  لهماغفر. خلصهم. ظهم ياربإحف: قل له

 . نقيا من جهتهمإجعل قلبي
 : تداريب أخرى للصالة-١٠
.  الصالة، وأن يكون اهللا هو أول من تكلمه في يومك، ولو بعبارة قصيرة درب نفسك على التبكير في-أ

 ... يوما مقدسا أرضيك فيهأعطني.  يلرب يوما مباركًااجعله .أشكرك يارب
 . عنها وصّل بهاابحث.  درب نفسك على ترديد صلوات القديسين-ب
 ) الكتاب وفي طقس سبت النورصلوات األنبياء موجودة في(
 . بحرارةالتي تعطيك حرارة روحية وتجعلك تصليكتب  الاقرأ -ج
 . صّل قبل كل عمل، وقبل كل زيارة ومقابلة-د



 تعريف الصوم
 ما هو؟..تعريف الصوم من الناحية الجسدية

 .عقبها طعام خال من الدسم الحيوانيالصوم هو انقطاع عن الطعام فترة من الوقت، ي
 االنقطاعفترة 

وحتى . ، ألننا لو أكلنا من بدء اليوم بدون انقطاع، لصرنا نباتيين وليس صائمينانقطاعالبد من فترة 
 .فالبد إذن أن نمتنع عن الطعام لفترة معينة. االنقطاع أو متناعاالالصوم في اللغة هو 

 . عن الطعام تختلف من شخص آلخراالنقطاعفترة 
 :وذلك ألسباب كثيرة نذكر من بينها

ويليه . ينقطع طويالً ال يستطيع أن فهناك المبتدىء الذي. تهم الروحية يختلف الناس في درج-١
وأكثر من .  أن ينقطع عن الطعام لفترة طويلة يمكنهالذيا الناضج روحيا يفوقهم.  يستطيع أكثرالمتدرب الذي
 .صوما، كما كان يفعل آباؤنا الرهبان والمتوحدون والسواح يستطيع أن يطوي األيام الذيهؤالء الناسك 
فمستوى الطفل أو الصبي في الصوم، غير مستوى الشاب أو .  يختلف الصائمون في سنهم-٢

 .ير ما يستطيعه الشيخ أو الكهلالرجل الناضج، غ
كما أن .  يختلف الصائمون أيضا في صحتهم، فما يحتمله القوى غير ما يحتمله الضعيف-٣

  حسبما تكون نوعية أمراضهم وطريقة عالجهماالنقطاعالمرضى قد يكون لهم نظام خاص، أو يعفون من 
 ال تحتاج إلى مجهود جسديفالبعض يقومون بأعم. يختلف الصائمون كذلك في نوعية عملهم -٤

 لالنقطاعواحتمال هؤالء .  مكاتبهم بضع ساعات في اليومعض أعمالهم مريحة يجلسون فيها إلىوالب. كبير
 .غير احتمال أولئك

 معينة، تزداد انقطاعفقد يبدأ الصائم األسبوع األول من صومه بدرجة .  هناك أيضا نظام التدرج-٥
وهذا التدرج نافع وينصح .  بكثير من نقطة البدءلى أعمآخر الصو في طاعهانقعلى مر األسابيع، حتى يكون 

 .به اآلباء الروحيون
 .االنقطاععلى أنه قد يوجد حد أدنى لهذا 

 منفالصوم الكبير مثالً يكون حده األدنى أعلى . وربما يختلف هذا الحد األدنى من صوم إلى آخر
والبعض كانوا يطوون .  يكون أعلى مما في الصوم الكبير نفسهآلالموالحد األدنى في أسبوع ا. باقي األصوام

أما الضعفاء فلهم تسهيل . وأيام البرامون في أصلها تطوى أيضا. الفترة من بعد خميس العهد إلى قداس العيد
 : ومع كل ذلك فيمكننا أن نضع قاعدة هامة وهي. خاص

 . تكون حسب إرشاد أب اإلعترافاالنقطاعفترة 
 يبالغ فيها البعض فتتعبهم جسديا، وقد تتعبهم روحيا أيضا إذ تجلب لهم أفكارا من وذلك حتى ال

واألفضل أن يشرف . كما أن البعض من الناحية األخرى قد يتهاون بطريقة تفقده فائدة الصوم. المجد الباطل
 .أب إعتراف على هذا األمر

 :، نود أن نسأل سؤاالًاالنقطاععلى أنه من جهة النظام العام للكنيسة في فترة 
 ؟ عن الطعام والساعة التاسعةاالنقطاعهل هناك عالقة بين 
 فصل اختيارألنه في طقس الكنيسة الخاص بصالة الساعة التاسعة، نالحظ ... يبدو أن هناك عالقة

 ).١٧ -١: .٩لو (لطعام بعد فترة من الجوع اإلنجيل الخاص بمباركة ا



ن التاسعة نذكر موت السيد المسيح على الصليب، فلماذا إذن هذا الفصل موواضح أننا في صالة الساعة     
 كان عموما إلى الساعة التاسعة، فيصلي الناس هذه االنقطاعيبدو أن نظام اإلنجيل الخاص بمباركة الطعام؟ 

ظام الصالة ر ن ال يتغيولكي، ولما كانت غالبية السنة صوما. ثم يتناولون طعامهمالساعة بإنجيلها المناسب، 
 ليس فيها حتى في األيام التي... مدار السنةاليومية بين اإلفطار والصوم، بقي هذا الفصل من اإلنجيل على 

 ...، يذكرنا بالصوم، أو يذكرنا بمباركة الرب للطعام قبل األكل أيا كان الموعدانقطاع
عتبار أن النهار يبدأ على األغلب من والمعروف أن الساعة التاسعة من النهار هي الثالثة بعد الظهر، على ا

 .السادسة صباحا
إلى  تتغير من شخص االنقطاع في بحث هذه النقطة، ما دامت فترة لالستفاضة وعلى أية الحاالت، ال داعي

 ...تحديدها ألب اإلعتراف ولحالة الصائم الروحية كما أننا تركنا آخر،
 .االنقطاع لفترة والمهم عندنا هو الوضع الروحي

 التي، إنما نريد أن نتحدث عن الطريقة االنقطاعال نريد أن ندخل في شكليات أو في قوانين خاصة بفترة ف
ألنه قد ينقطع إنسان عن الطعام إلى التاسعة من .  عن الطعامانقطاعهيستفيد منها اإلنسان روحيا من فترة 

فما هي . كان قد سلك بطريقة غير روحيةالنهار أو إلى الغروب أو إلى ظهور النجم وال يستفيد روحيا، إذ 
 الطريقة الروحية إذن؟

 . فترة زهد ونسكاالنقطاع أن تكون فترة ينبغي -١
، أو تجد لذة تأكلس ال تكون منقطعا عن الطعام، وتظل تفكر متى تأكل، أو ماذا أي. فال تهتم فيها بما للجسد

 فترة زاهدة ناسكة، ترتفع فيها تماما عن مستوى االنقطاع تكون فترة  ينبغي أنإنما... في تجهيز ما تأكل
 .األكل وعن مستوى المادة وعن مستوى الطعام

 . ال تأكل بشهوةاالنقطاع وبعد فترة -٢
 ينقطع عن الطعام، ثم يأكل بعد ذلك ما يشتهيه، أو يتخير أصنافًا معينة تلذ له، هذا ال يكون فالذي

أكل بشهوة، أو إذ يأكل ما يشتهى، يدل على أنه لم يستفد روحيا وإذ ي. أخضع جسده أو أذله أو أمات شهواته
لم آكل طعاما "  عن صومه النبيأنظر ما قاله دانيال ...! كوالنسا، ولم يتعلم من الزهد االنقطاعمن فترة 

 ثم لصوم هو أن نبنى ونهدم، ثم نبنىوليس ا...! وهذا يكون كمن يهدم ما يبنيه، بال فائدة )٣: ١٠دا " (شهيا
 ...!نهدم، بغير قيام

 .، لتأكلاالنقطاع وال تترقب نهاية فترة -٣
أو إن حل . وحبذا لو قاومت نفسك، ولو دقائق قليلة وانتظرت. إن جاء موعد األكل، فال تسرع إليه

نصلى بعض الوقت ثم نأكل، أو نقرأ الكتاب ونتأمل بعض الوقت ثم نأكل، : موعد تناولك للطعام، قل لنفسك
هذه هي الفائدة . دها، فليستمر معك بعاالنقطاع كان لك أثناء فترة الزهد الذي ...افت على الطعاموال تته

 . تنالهاالروحية التي
 . تقودك، وليس الساعةالتي هي كر وحيات اجعل

 عن مستوى األكل، وعن االرتفاع هو الذي.  عن الطعاماالمتناع في العمق الذي. وادخل إلى العمق
 .وعن مستوى الجسدمستوى المادة، 

  .فهذا أفيد جدا.  وموعدها، حبذا لو وصلت بك إلى الشعور بالجوعاالنقطاعوبالنسبة إلى فترة 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الطبعة الرابعة

1997  
  القاهرة 

 
 :مقدمة الكتاب

إن االسئلة تتابعنا فى كل اجتماع روحى، أو اجتماع عام، وكذلك خالل تدريسنا فى الكلية اإلكليريكية                
 : وقد راينا أن ننشر أجابة أهم تلك االسئلة لسببن . وفى معاهدها

، إذا وجه نفس السؤال شخص لم يكن حاضراً فى االجتماع الذى            لكى ال نعيد اجاباتها مرة أخرى     -١
 . أجيبت فيه

لكى نساعد على توحيد الفكر تجاه هذه األسئلة، إذ يمكن أن يستخدمها اآلباء الكهنة و الخدام و                  -٢
الوعاظ فى كافة االنحاء، و يجيبون بنفس األجابة، فتتجد أفكار المتكلمين، و يستريح المستمعون، و               

 . جد بلبلة سببها اختالف اإلجابات أحياناًال تو
تخـتص بآيـات    (ولقد نشرنا لك من قبل ذلك اربعة أجزاء يشمل الجزء األول إجابة أسئلة كتابيـة                

و الحزء الثالث خاص بأسئلة . و الجزءان الثانى و الرابع خاصان بأسلة الهوتية و عقائدية     ). الكتاب
 . روحية

 ته باالسئلة الروحية، ماعدا القليل الخاص بأسئلة فى العقيدة وهذا الجزء الخامس خاص فى غالبي
وبنشر هذا الجـزء تصـل إلـى    .  سؤاال١٧٩ًمجموع االسئلة التى أجيب عليها فى األجزاء السابقة    

 .  سؤاالً و نرجوا أن نتمكن من نشر مجموعة أخرى فى الرقيب إن شاء اهللا٢١٩
 البابا شنوده الثالث 

  م ١٩٩٠ديسمبر 



 
 
 يانا أصلى، فيشرد فكرى أثناء الصالة، وأتلو صالتى بسرعة، وأنا أفكر متى أح

  مع أنى أحب الصالة٠٠ تنتهى 



  لشرود الفكر أسباب كثيرة، وهو على نوعين





.  إنما هى محاربة خارجية    أو من أخطاء فكره أو عقله الباطن،      . وليس له سبب من داخل اإلنسان     . ة





 لذلك كن قوى القلب . و ال تعليقاتهم. ذا النوع يحتاج إلى إثبات فى البه مديح الناس و ال ذمهم
  أثناء صالتك، وال تخجل من العمل الروحى
أما إن راوك فال تتض ایق و ال تبط ل العم ل الروح ى بس بب      . المھم أنك أنت نفسك ال تطلب أن یراك أحد  

 .  فسوف على االطالقذلك، و إال
إنك تذهب إلى الكنيسة و تتناول، وال يهمك أن يراك أحد تذهب إلى الكنيسة أو يراك أحد وأنت تتناول 

  
وكذلك أنت تصوم الصوم الكبير وصوم األربعاء و الجمعة، و الكل يعرف إنـك صـائم، وال تبطـل                   

 . صومك بسبب معرفة الناس
 . الكنیسة و یتناولون، كذلك الكل یجب أن یصلوا فى البیوتفإذا كان الكل یصومون ویذھبون إلى 

وشيئاً . أبأ بأحب الناس إليك فى منزلك، وأكثرهم استجابة للعمل الروحى، وحاول أن يصلى معك
 . فشيئاًً سيكثر عدد المصلين فى البيت، و ال يكن عملك غريباً بالنسبة إليهم

 . وإن لم تستطع یمكنك أن تصلى فى الخفاء
أو قم بالصالة فى وقت انشغالهم . أو استيقظ مبكراً وصلى وهم نيام أيضا. بالليل وهم نيامصل 

 . بالضيوف أو بوسائل األعالم، أو خروجهم للزيارة أو ألى سبب
. ويمكنك أن تقف أمام نافذة أو شرفة، و يخيل للكل انك واقف تنظر، وفى الواقع تكون واقفاً مصلياً                 

ون حافظاً مزاميرك وصلواتك إن كانت صالة أجبية، أو أن تصلى صـلواتك             وهذا األمر يلزمه أن تك    
  ٠٠الخاصة بينك وبين اهللا و ال أحد يعلم 

وبهذه المناسبة نتوجه إلى اسراتنا القبطية، باالهتمام بصالة البيت، واجتماع األسرة كلها فـى روح               
مكانيات لمن يريد أن يصلى وحده، واحد وقلب واحد يرفعون الصالة إلى الرب، أو على األقل تقديم اإل

 . وعدم مضايقته، وعدم التعليق على صالته
 
 
 
 
 

 فلماذا؟ وكيف أتخلص من هذا .  أشعر فى كثير من األحيان بفتور فى صالتى
  الفتور، وتكون لى الصالة الحارة العميقة؟ 

  
 
 ن قد يكون السبب هو تقييد الصالة بقيود شديدة من حيث الزمان و المكا-١ 

 . أما أنت فحاول أن تكون صالتك حرة طليقة.  والطريقة و األلفاظ
فبعض األشخاص يصلون فى الصباح قبيل خروجهم إلـى         : ال تكن صالتك فى وقت غير مناسب        -٢

أعمالهم ويكونون فى عجلة من أمرهم فيحاولون أن ينهوا الصالة بسرعة وقد يشرد تفكيرهم أثناء               
وقد يصلى البعض فى وقت متأخر مساء حين يكون متعبا          . ومواعيدهمالصالة فيفكرون فى أعمالهم     

 . ومرهقا وعيناه مثقلتان بالنوم فيصلى وهو يفكر متى ينتهى من الصالة بسرعة حتى ينام
أما أنت فيمكنك أن تصلى فى أى وقت مناسب لك بحيث ال تكون منشغال عن الصـالة ياسـتعجال أو            

 جهة االستعداد الروحى فيصلى الشخص مباشرة بعد انشـغال  وقد يكون الوقت غير مناسب من     . نوم
يستحسن أن تكـون هنـاك فتـرة        . مادى عميق طويل وهو طويل مايزال منشغال بمشاكله العالمية        

 . تمهيدية، تفرغ فيها نفسك بقدر االمكان من االهتمامات األخرى وتتصل باهللا
 بمحاسبة لنفسك على أخطائك، أو بتأمـل        يستحسن أن تمهد لصالتك العادية بتأمل فى اإلنجيل أو        -٣

فى المواقف التى ساعدك فيها اهللا أو بالتفكير فى حالة اآلخرين المعـوزين أو التفكيـر فـى حالـة          



اآلخرين المعوزين أو التفكير فى مشاغلك ومطالبك التى تريد أن تعرضها أمام اهللا وبعد هذه الفتـرة        
 . التمهيدية، إذا قمت لتصلى فستصلى بحرارة

 
أحيانا يصلى الشخص وهو ال يعرف سببا معيناً للصالة، فهو يصلى كما لقوم عادة، فتكون صالته  -٤

فاترة أما أنت فعليك أن تصلى، وأنت شاعر تماماً بأنك محتاج إلى الصالة، وإما لطلبات معينة طارئه                
يد أن تكـون فـى      حدثت لك، واحتجت فيها لمعونة، أو لطلبات عرفتها بالتمهيدات السابقة، وإما تر           

 . حضرة اهللا وكفى
ومثل هذا الشعور يجعل اإلنسان يكون فى صالة مستمرة أيا كان المكان وأيا كان الوقت ومثل هـذه                  

 . الصالة ال تحتاج تمهيدات
يجب أن تكون صالتك بفهم، فال تردد ألفاظاً ال تعرف لها معنى، أو معناها ال يهمك، وإنما يجـب              -٥

 من أعماقك، معبراً عن شعورك ولذلك يحسن بك أن تتأمل كثيراً كمنهج من              أن يكون كل لفظ خارجاً    
 دراستك الروحية فى معانى الصلوات التى تحفظها من األجبية

 
 . بحيث تستغرق فى الصالة وال يهمك كل ما يدور حولك من حركات وأصوات

اتحه بكل شئ واكشف أمامه ال تكن صالتك متكلفة، وإنما كن صريحاً جداً أمام اهللا تخيله أمامك وف-٧
نفسك وحدثه عن مطالبك ومشاكلك جميعاً ال تخجل و ال تستر شيئا فى نفسك اتخـذه كـأب حنـون                   
يعطف عليك حتى فى أعماق إثمك درب نفسك على محبة اهللا، فإنك متى احببته ستكون صالتك حارة                 

 . من تلقاء نفسها
إذ قد يفكر فى تقدير الجماعة لعمق صالته بدل         قد يكون اإلنسان الفاتراً من صالته مع الجماعة،         -٨

أما أنت فإذا صليت مع جماعة، فيجب أن تتناسى كل من حولك، و تتجه بفكرك إلـى       . التفكير فى اهللا  
 . اهللا وإلى اهللا وحده

فلسـانك يصـلى،   . قد يكون سبب الفتور هو انشغالك باشكاالت خاصة، لم تعط معها قلبك للصالة -٩
لذلك إما أن تنسى هذه المشاغل، أو تتطرحهـا         . خر، ولهذا تكون صالتك فاترة    وقبلك مشغول بشئ آ   
 . أمام اهللا فى صالتك

قد يكون فتور الصالة ناتجاً عن فتور عام فى كل حياة المصلى، وإنما هو وقد استبقى الصـالة        -١٠
اهللا، وال فهم كأثر من أثار حياة عميقة ماضية، ولذا فهو يصلى بغير رغبة، وال شوق، وال اتحاد مع              
 . لما يقوله مثل هذا الشخص عليه أن يصلح حياته وأن يصلى من أجل هذه الحياة بالذات

  
 
 
 
 
  
 
 
  
 لماذا یصلى الكاھن فى القداس اإللھى بلحن أو أنغام؟ متى بدأ ھذا األمر؟  

 
   هذا األمر قديم جداً، ليس فى العهد الجديد فقط، وإنما فى العهد القديم أيضاً كما

غنوا للرب أغنية جديدة " ويقول .  كان داود النبى يصلى بالمزمار، وايضاً بالقيثارة و العشرة األوتار
. سبحوه بأوتار ومزمـار   . سبحوه بدف ورقص  . سبحوه برباب وعود  " ويقول أيضاً   ) ٣ : ٢٣مز  " (

 ). ١٥٠مز " (سبحوه بصنوج التصويت ن سبحوه بصنوج الهتاف 



 عبور البحر األحمر، أن مريم النبية، أخت موسى وهارون، أخـذت الـدف     وقبل داود، نجد فى قصة    
الفـرس  . رنموا للرب فإنه قـد تعظـم      : بيدها، وخرجت جميع النساء معها بدفوف ورقص، وقالت         

هذا التسبيح مصحوب بنغم، وبموسيقى، وبـآالت       ). ٦١،  ٢٠ : ١٥خر  (وراكبه طرحهما فى البحر     
 أيضاً 

بمزمامير وتسابيح وأغانى روحية، متمرنمين " وقد قال الرسول .  صلواتناما أجمل أن نغنى للرب فى
وكان المغنون و المغنيات لهم وظيفتهم الثابتة فى هيكل         ). ١٩ : ٥أف  " (ومرتلين فى قلوبكم للرب     

  ٠٠ ونذكر من األسماء البارزة هيمان وآساف وغيرهم ٠٠الرب 
  ٠٠م العادى إن اللحن و الغناء فيهما عاطفة أكثر من الكال

 وهى أكثر وقعاً فى النفس، وأكثر تأثيراً فى ٠٠و الصالة باأللحان موجودة منذ القدم كما شرحنا 
 الموسيقى هى ترجمة العواطف إلى نغمات، وأو تحسيم العواطف فى نغم، أو صياغة ٠٠القلب 
 .  فيه وفى غيره بطريقة ذات تأثير٠٠الموسيقى تجمع مشاعر اإلنسان كلها وتعبر عنها . للعاطفة

 
 
 
 
  مرة؟ ٤١فى أى شئ نفكر أثناء صالة كيرياليصون  
 
 فلتكن نفسك طليقة تتأمل بحرية . أنا ال أريد أن أحصر نفسك فى تأمالت معينة 

  حسبما يعينها الروح وحسب حالتها وقت الصالة ولكن ال مانع من أن نعرض 
  ٠٠ بعض تأمالت 

طالباً التخلص  " يا رب ارحم    " احدة فواحدة، ومع كل منها يقول       البعض يعرض خطاياه أمام اهللا و     + 
 . منها، وطالبا المغفرة

يا رب ارحم " الجلدات، والشوك و المسامير، وهو يقول   : و البعض يضع أمامه آالم السيد المسيح        +
 . معتذراً عن هذه اآلالم التى تحملها الرب بسببه" 
 . ، طالباً الرحمةو البعض يعرض ضيقاته ومشاكله أمام اهللا+
و البعض يجعل هذه الطلبات من أجل اآلخرين، ومن أجل الكنيسة، و البعض يعرض كل طلباته فى                 +

 . انسحاق أمام اهللا
 
 
 

 فكيف . وأو أقول ألفاظا قليلة وأتوقف.  أحيانا أقف ألصلى، فال أعرف ماذا أقول
  اصلى؟ وماذا أقول؟ 

  
 صلوات المحفوظة، أمسك كتاب األجببية، وهو يعلمك  إن لم تجد شيئا تقوله فأمامك ال

  كيف تصلى؟ 
أبانا الذى فى (و الكتاب هو الذى علمنا مبدأ الصلوات المحفوظة، حينما قدم لنا الرب صالة 

وكانت الكنيسة منذ العهد ). ٢٦ : ١٤كو ١(، كما قال الرسول ليكن لكل واحد مزموره )السموات
 . ر، كما فى مزامير المصاعدالقديم تستخدم صلوات المزامي

 : و على أية الحاالت لكى تتعلم الصالة، أمامك النقاط اآلتية 
 . هناك صلوات الطلب، اعرض فيها على الرب كل احتياجاتك-١
 وصلوات الشكر، تشكر فيها الرب على جميع إحساناته إليك -٢



ندم عليها، وتطلب المغفرة فى     وصلوات االعتراف بالخطية، تتذكر فيها كل خطاياك أمام الرب و ت          -٣
 . انسحاق قلب

 . وهناك صلوات التمجيد و التسبيح، تتذكر فيها صفات اهللا الجميلة و تناجيه بها-٤
  ٠٠وهناك عبارات الحب و الدالة أنواع المشاعر تكلم بها الرب من قلبك، بدالة -٥

 معينة، أو تتصنع شعوراً خاصاً،      و على العموم تكلم مع اهللا بقلب منطلق، ال تحاول أن تتخير ألفاظاً            
وإنما قل كل ما فى قلبك فى بساطة كاملة، كصديق يكلم صديقه، وكإنسان يفتح قلبه لقلب آخر يثـق                   

 . بمحبته ورعايته
 : وإن لم تعرف هذا، فأمامك الصلوات القصيرة المتكررة 

 اللهم التفت إلى معونتى "أو " يا ربى يسوع المسيح ارحمنى " عبارة معينة تستريح لها مثل عبارة 
كرر مثل هذه العبارة من عمق أعماقك .  إلخ٠٠" (احبك يا ربى يسوع المسيح وابارك اسمك " ، أو "

وثق أنها أمام اهللا مثل آية . مرات عديدة، حتى تتشبع بها نفسك، و تخرج ممزوجه بكل عواطفك
 . صالة طويلة متكاملة المعانى

 . حية تسبقهايمكنك أن تمهد لصالتك بجلسه رو
 ٠٠إن القراءة الروحية يمكن أ، تكون مصدراً قويا ألفكارك وتأمالتك فى الصالة، تعطيك شيئا تقوله 

  ٠٠ إنها مصادر ألفكار الصالة ٠٠و كذلك التراتيل و محاسبة النفس و التأمل فى الكتاب 
  
 
 
 

 تكون فما هو عالج ذلك؟ وماذا أفعل عندما .  كثيرا ما أجد أعصابى متوترة
  أعصابى متوترة؟ و ما هى األسباب التى تؤدى إلى توتر األعصاب؟ 

 
 .  أسباب توتر األعصاب بعضها جسدية، و البعض نفسية أو روحية

 . التعب و إلرهاق: فمن ضمن األسباب الجسدية -١ 
 فاألعصاب تتعب ضمن الجسد المتعب، وتكون ال تحتمل فيها شيئا، وأى ضغط عليها، وايـة إثـارة،            

 تسبب لها توتراً يظهر فى تصرفات اإلنسان وانفعاالته 
 . واألعصاب أيضاً تعب من اإلرهاق وقلة الراحة

لك يحتاج اإلنسـان إلـى الراحـة و    . مثلها فى ذلك مثل أى عضو آخر فى الجسد يتعب من اإلرهاق  
راحة مجرد   حتى لو كانت هذه ال     ٠٠األسترخاء، ألن العمل المتواصل يعرض األعصاب إلى اإلرهاق         

. كما يحدث مع تالميذ المدارس بـين حصـة وأخـرى     . دقائق بسيطة بين فترة من العمل و األخرى       
وبالتـالى تـريح   . و تريح الجسد . ، ألنها تكسر حدة العمل المتواصل     Breakويسمونها باإلنجليزية   

 . األعصاب
 . ذلكلقد منحنا اهللا يوم راحة فى األسبوع، ألنه يعلم أن طبيعتنا تحتاج إلى 

 Sabbathإنه هو الذى خلق طبيعتنا، ويعلم أن العمل المتواصل يتعبهـا، لـذلك أعطانـا السـبت                  
وكانـت هـذه الوصـية لخيـر        ). ١٤ : ٥تث  " (ال تعمل فيه عمالً ما      " و قال لنا    ) ومعناها الراحة (

س اإلنسان السبت إنما جعل ألجل اإلنسان، ولي  " وهكذا قال الرب    . اإلنسان، و لراحة جسده وأعصابه    
 ). ٢٧ : ٢مر " (ألجل السبت 

  ٠٠لذلك احترس من أن تدخل فى لقاء متعب أو حوار ساخن، وأنت مرهق جسدياً 
 تكون مرهقة كجزء من جسدك المرهق، وال تكون محتملـة بينمـا           – كجزء من جسدك     –فأعصابك  

 ال تهمل فترات ٠٠ل نفس اللقاء أو الحوار، وإذا تم وأنت مستريح جسديا وعصبيا، يمر بطريقة أسه
 بل أنت تستطيع بهـا أن تتصـرف         ٠٠الراحة و االسترخاء الالزمة لك، وال تظنها لوناً من الترف           

 . بأسلوب روحى، بعيداً عن النرفزة



وال تطلب طلباً هاماً يحتاج إلـى  . ونصيحتى لك، ال تدخل فى نقاش أو جدل مع شخص مرهق جسدياً     
لصحية ربما ال تساعده على التفكير العميق أو البت فى أمـر            التفكير من شخص متعب، ألن حالته ا      

 . واإلصرار على الطلب أو المناقشة فى مثل الحالة يكون ضغطاً على أعصابه. حيوى فى حالة التعب
 . وقد يكون السبب فى التوتر، هو مرض األعصاب-٢

 . لة تحتاج إلى عالجوهذه حا. فإن كانت األعصاب مريضة، إنها ال تحتمل كثيراً، وتتوتر بسرعة
 . هناك أيضاً أعصاب، لها أطباء متخصصون

وقد تكون لها اسبب عضوية بحته، ال عالقة . وهى ال تشين اإلنسان فى شئ، وال تسئ إلى سمعته
 فأى عصب فى اإلنسان أصابة ضرر، ربما بسبب ضغط عليه، أو ٠٠لها بنفسية اإلنسان وال بعقله 

  ٠٠كسر، أو حادث إلى عالج 
. سان مثال يشكو مرضا فى العمود الفقرى، فيه العظام تضغط على األعصاب فتتعبها، وتلهبهاإن

ولكنه قد يكون فى هذه الحالة غير محتمل ألى . وهكذا يشكو اإلنسان من أعصابه، من غير نرفزة
 . سبب يضايقه من الخارج

 . وقد يكون طبع اإلنسان عصبيا، بحيث يثور بسرعة-٣
وهذا األمر يحتاج إلى عالج روحى بترك . ته، و تتغير لهجته، و تتجهم مالمحهويحتد، ويرتفع صو

 . الغضب، و التدريب على الهدوء وحسن معاملة اآلخرين
) عالج الغضب(وقد كتبت لك فى كتاب الغضب، فصال طويالً عن . لذلك إبعد عن مسببات الغضب-٤

 فابعد –بمعنى أعصاب  Nervesمن كلمة و كلمة نرفزة مشتقة . يمكنك قراءته، لتبعد عن النرفزة
بقدر إمكانك عن كل ما يتعبك ويثيرك، حتى تكون فى جو من الراحة يساعدك على عدم االستثارة 

 . بسرعة
 . طبع العنف، و التزمت: وقد يكون سبب توتر األعصاب -٥

قبل نقاشاً وال فاإلنسان الذى يتخذ العنف منهجاً فى حياته، تكون تصرفاته مصحوبة بالتوتر، وال ي
 فلو قوبل عنفه بعنف، ٠٠تفاهما، ويحاول أن يصل إلى نتيجة بسرعة ومن أقصر الطرق، وبشدة 

 . يزداد األمر توتراً من الجانبين
و تزمته يجعله يضيق على . كذلك اإلنسان المتزمت، ال يكون واسع الصدر، وال واسعاً فى تفكيره

 . عه مشحوناً بالتوترويكون التعامل م. نفسه و على غيره أيضاً
دائما تجد األشخاص المتزمتين مالمحهم عابسة، بجدية متحفزة، وعيون ملتهبة، وأعصاب مستعدة 

  ٠٠هذا خطأ، وهذا حرام، وهذا ال يليق :  مع تعليقات متشددة قاسية ٠٠للهجوم 
ما يصلح و المتزمت قد يقيم نفسه رقيبا عل جميع الناس، ومصلحا للمجتمع كله، يصلح الكبار ك

إنه ثورة على كل شئ، فى كل مكان، وفى كل مناسبة، ! الصغار، و الذين يعرفهم و الذين ال يعرفهم 
 !!وبال مناسبة 

أما ما هو خارج . و ال تتدخل فيما ال يعنيك، ال تحاسب إال على ما هو حدود مسئوليتك الخاصة
بهذا ) ١٤ : ١٢لو ! " (أو مقسماً؟من أقامنى قاضيا " وقل لنفسك . مسئوليتك، فال تحشر نفسك فيه

  ٠٠ألن الضعفاء، أعصابهم متعبة . تستريح أعصابك وتهدأ
 : وقد يكون سبب التوتر هو حالة نفسية -٦

ففى هذه الحاالت وأمثالها قد تتوتر . مثل القلق أو االضطراب، أو الخوف، أو الخجل، أو التردد
 ويحتاج اإلنسان ٠٠جد وسيلة للتعبير عما تريد األعصاب، وبخاصة إن لم تجد حال أمامها، أو لم ت

هنا أن يهدئ نفسه من الداخل، أو يعالج هذا التعب النفسى فيه بصفة عامة، فيزول التوتر الذى هو 
 من نتائجة 

 . كذكل تتعب األعصاب، بسبب طريقة األفكار الخاطئة-٧
كالشخص .  تشد أعصابهمدائما يفكرون بطريقة تتعبهم و تهيجهم و. فهناك أشخاص عقلهم ضدهم

فهذا أفكاره . السوداوى فى أفكاره، الذى ال يتخيل إال شراً، وال يتواقع إال أسوأ الظروف و انتائج
وكذلك اإلنسان الملتهب، الذى يفكر بسرعة شديدة، بدون . ومثله اإلنسان المعقد فى التفكيره. تتعبه



 ! ٠٠التى فى داخل نفسيته " الحرارة وتتمدد أعصابه ب " ٠٠ترو أو هدوء، فيلهب أعصابه معه 
  ٠٠وبالمثل اإلنسان الشكاك، أعصابه أيضاً متعبة 

 . ويريح أعصابك أن تتعود على البشاشة
ففى حالة المرح و الضحك تنبسط األعصاب بعد . ففى حالة المرح. وأن يدخل فى حياتك روح المرح

  ٠٠" أو مبسوط " أنبسط " لذلك يقال فى العامية، فالن . توترها، وتهدأ
للبكاء وقت، " و المشكلة أن البعض فى نسكياتهم، يعلمون أن الضحك حرام، بينما يقول الكتاب 

.  فعلى األقل إن لم يكن لك روح المرح، فليكن لك روح الفرح٠٠) ٤ : ٣جا " (وللضحك وقت 
د وضع الفرح فى وق). ٤ : ٤فى " (افرحوا فى الرب كل حين، وأقول ايضاً افرحوا " ويقول الرسول 

و الذين يحيون فى فرح، ال تتعب ). ٢٢ : ٥غل " (محبة وفرح وسالم " مقدمة ثمار الروح 
 . أعصابهم

 . من األشياء التى تتعب العصاب ايضاً األمراض النفسية-٨
كذلك الذى يقاسى من التردد أو من . فالمريض بالخوف أو القلق، باستمرار تجد أعصابه متعبة

إذا انصلجت النفس من الداخل، هدأت . صابه متعبة، بسبب تردده أو بسبب خجلهالخجل، تجد أع
 . األعصاب أيضاً

 . وقد يكون سبب التوتر اإلنشغال وعدم التفرغ-٩
فاإلنشغال قد ال يعطى مجاالً للتفاهم، وبخاصة لو كان الشخص المنشغل يريد أن ينتهى من عمله 

ستطيع تركه للتفكير إن كان وقته ضيقا، ويحتاج إلى بسرعة، أو فكره مركز فى موضوع معين ال ي
 . دقيقة أو كل لحظة

 وال تضغظ على من يكون منشغالً . ونصيحتى أن تكم الناس، حينما يكونون متفرغين للحديث معك
 . و توجد أسباب للتوتر من خارج اإلنسان و ليس من داخله

 من المشاكل و Responseلتعامل معها من أسباب توتر اعصاب أيضاً الضغوط الخارخية، مع خطأ ا
 وقد يكون سبب التوتر أخطاء اآلخرين و ٠٠الضيقات و المتتابعة، أو التى تكون صعبة الحل 

 . نتائجها، أو سوء معاملتهم واهاناتهم و ألفاظهم القاسية
 ! كل إنسان فى الدنيا معرض لضغوط؟ أم أن األمر يتوقف على مدى االستجابة لها؟

و البعض يقابلها . لبعض تلك الضغوط باحتمال وصبر، أو يقابلها بتفكير وحكمة ويصرفهاقد يالقى ا
و البعض يجعلها خارج نفسه، ال تدخل اطالقا إلى داخله . بال مباالة، و البعض يقابلها بروح المرح

و هذان األخيران يتعبان .  و البعض يقابلها بانفعال وغضب، و البعض يقابلها بحزن أو بيأس٠٠
  ٠٠أعصابهما 

 : وقد يتسبب التوتر فى سماع األحاديث المتعبة -١٠
إما أن تكون متعبة من نوعيتها، أو فى تكرارها، أو فى طولها بحيث تستغرق وقتاً أكثر مما تستحق، 

ومع ذلك . أو تكون تافهة و مستمرة، أو ومستمرة، أو أن السامع ال يريد هذا النوع من الحديث
 .  نصيحتى لك أن تكلم من له أذنان للسمع٠٠ن يصمت فالمتكلم ال يشاء أ

. وكثيرون يثيرون غيرهم بطريقة كالمهم. إنسان مشدود األعصاب، قد يشد أعصاب غيره بحديثه
 . نصيحتى لك أن تتجنب هذا النوع

  ٠٠مما يتعب األعصاب اإللحاح المستمر، وكذلك اإلطالة و التكرار -٩
ولكنه خالل هذا . ده بذلك، وقد يحتاج منك ذلك األمر وقتا للتنفيذفإنسان مثال يطلب منك طلبا، فتع
. ويكرر الكالم طويالً. ولكنه يلح" (أنا فاكر . حاضر" وتقول له . الوقت يلح ويلح بطريقة تتعبك

 ويكون كل ذلك ضغطاً على أعصابك 
يأتى بنتيجة عكسية فكثيراً ما يلح صاحب الحاجة إلحاحاً ". صاحب الحاجة أهوج " وكما يقول المثل 

فبدال من أن ينال حاجته، تثير بإلحاحة أعصاب من يطلب منه وبخاصة لو كان كان الطلب يحتاج : 
  ٠٠إلى وقت أو إلى تفكير، و الذى يطلب يريد اآلن وبسرعة، ويلح ويضغط 



 ويظل هو يشرح ويشرح، ويطيل ويكرر ٠٠" قد فهمت " وبالمثل إنسان يشرح لك شيئا، فتعرفه 
  ٠٠ويستمر فى اطالته، فتتعب أعصابك . كالم، حتى تسأمال

 . وأحياناً تتوتر األعصاب بسبب األخبار
وكذلك األخبار التى يشعر اإلنسان إنها تحوى مغالطة، أو . األخبار المزعجة، و المقلقة، و المثيرة

ا، ويصر ناقلها واألخبار التى ال يمكنك تصديقه.  واألخبار المغرضة٠٠تحوى ظلماً، أو تسبب شراً 
ويدخل فى هذا أيضاً األخبار المختلفة التى ال أساس لها من ! ٠٠على اقناعك بها بأية وسيلة 

 . الصحة
ومن هنا كان المتوحدون أهدأ . ولذلك فالبعد عن مثل هذه األخبار يسبب راحة للنفس وللعصاب

  ٠٠أعصاب، وأكثر سالماً، من غيرهم 
. قرأة من أخبار، يمكن أن يضاف إلى معلوماتك، وليس إلى أعصابككل ما تسمعه أو ت: نصيحتى لك 

 ٠٠ويمكنك أن تقوم بتحليل المعلومات، وقبول ما يصلح منها، دون أن تدخل فى جدول متعب 
  ٠٠وبعض األخبار يحسن البعد عنها 

 
  
 

 االسترخاء على وتساعد الراحة و.  أوال بمعالجة األسباب، و بالتدريب على الهدوء و السالم الداخلى
 . وكذلك تفيد الرياضة و المشى مما يبدد طاقة األعصاب الملتهبة. هدوء األعصاب

و التغذية السليمة الزمة، ألن األعصاب أيضاً تحتاج إلى غذاء، كما تحتاج إلى الدواء، غلى 
  ٠٠االسترخاء 

 .  الهادئة وتصلح لذلك أيضاً الموسيقى٠٠وأيضاً تداريب التنفس العميق فى هواء طلق 
 القراءة التى تحول الفكر من منطقة التوتر إلى موضوعات أخرى : ويمكن إلراحة األعصاب المتوترة 

ومما يريح من توتر األعصاب التدرب . وكذلك التحدث من أناس هادئين يمتص منهم المتوتر هدوءاً
 . على البشاشة وروح المرح

فاإلنسان الروحى بعيد عن توتر . حية السليمةوتوتر األعصاب يعالج قبل كل هذا بالحياة الرو
واإلنسان المؤمن بعناية اهللا ورعايته يكون بعيداً عن القلق واالضطراب و الخوف وسائر . األعصاب

العوامل النفسية التى تتعب األعصاب، كما يكون وديعاً هادئا بعيداً عن الغضب، حسن التعامل مع 
 . الناس

 . م الداخلى، فتستريح أعصابكتدرب على السال: نصيحة أخيرة 
 
 
 
 
 

  لقد حرم الكتاب الزواج من األجنبيات، وهذا واضح فى العهد القديم، فهل إذا 
  تزوجت بأوروبية أو أمريكية حرام؟ 

 
 " غير مؤمنات "  فى العهد القديم، كانت كلمة أجنبيات تعنى فى نفس الوقت 

 قد يملن قلب الروج إلى وهذا هو سبب التحريم،إذ .  فكلهن كن من األمم
 .  عبادتهن الوثنية

ودافع الرب عن موسى، ). ١ : ١٢عدد (ومع ذلك سمح اهللا أن موسى النبى يتزوج بامرأة كوشية 
وراعوث تزوجت بوعز، وصارت من جدات المسيح، وهى إمرأة موآبية . لما انتقده هارون ومريم

 ). ٥ : ١متى ( أنساب المسيح وكذلك راحاب وهى أجنبية من أريحا، ودخلت فى. أخبية



 . الزواج بغير المؤمن وبغير المؤمنة حرام فى المسيحية
 . أما إن قصد أنها من وطن آخر، فاألمر يتغير. فإن قصد باألجنبيات هذا المعنى، يكون الزواج محرماً

نيسة إن كان لألجنبية وطناً، صادقة فى عبادتها، مؤمنة متدينة، ورحانية، ذات صلة عميقة بالك
 . وأسرارها، فال مانع

وليس الزواج بمثل هذه محرماً، ألنه داخل اإليمان، وداخل الحياة الروحية، وال يشكل خطراً على 
  ٠٠الزوج، وال على ما ينجبه منها من أوالد 

 
 
 
 

  كنت فى حالة غضب، وتسمكت برأى معين، وأصدرت على تنفيذه، وأقسمت 
 فماذا أفعل إذا لم ينفذ ذلك . غادر المنزل تواً باسم الرب أنه إذا لم ينفذ، فسأ

  األمر؟ هل أنفذ قسمى؟ 
 

 ألن اإلنسان .  ال يصح لك مطلقا أيها األخ أن تقرر مصيرك فى ساعة غضب
 فى ساعة غضبه ال يكون تفكيره متزناً، ويتصرف تحت ضغط أعصابه وانفعاالت وقد يقرر أموراً 

وقبل أن تقرر قراراً . ذلك خذ قراراتك وأنت فى حالة هدوءل. خطرة عليه، فال يصح أن يتقيد بها
 واعرض األمر على أصدقائك حاسماً فى حياتك، اطلب إرشاد اهللا بالصالة، واستشر أن اعترافاتك،

 . الروحيين
وخطأ ثالث أن تقسم باسم . خطأ آخر أن تقرر قرارات فى ساعة غضبك. من الخطأ أن تغضب وتثور

وخطأ خامس أن ترغم الناس على تنفيذ شئ تحت . رك المنزل فى حالة انفعالالرب وخطأ رابع أن تت
  بعد وخطأ سادس أنك لم تفكر فى الخطورة التالية.  بأن تترك المنزلضغط التهديد

 ومادام األمر قد ازدحم باألخطاء فال مانع مطلقا ٠٠ذلك، أى ماذا يكون مصيرك عندما تترك المنزل 
 . حسن جداً أنك قد بدأت تستشير. وضوعمن إعادة التفكير فى الم

رجوعك فى قرار هو فضيلة، وعدم تنفيذ لقسم خاطئ هو تصرف صالح ألنه منع للنفس من 
لقد أقسم هيرودس الملك أن يعطى تلك الراقصة ما تريد، فطلبت رأس يوحنا . االسترسال فى الخطأ

كال، بل كان األصلح أن ! يوحنا؟فهل كانت رجولة من هيرودس أنه نفذ قسمه وقطع رأس . المعمدان
 يرجع فى قسمه ألنه قسم خاطئ 

فكر فى هدوء وليكن الرب مرشداً لك فى ما ينبغى . ال تنفذه. اطلب من الرب أن يغفر لك هذا القسم
 . أن تفعل

  
 
 
 

  هل يمكن أن توفى النذور من العشور؟ وماذا أفعل إذا لم يمكننى تنفيذ النذر؟ 
  
 
 
  ٠٠ العشور، ال توفى منها النذور شئ غير 

و النذر موضوع خاص اختيارى، تقوم به بناء . فأنت مطالب بالعشور، سواء نذرت نذراً أو لم تنذر
 على تحقيق طلبة خاصة طلبتها من الرب واستجاب لك 

 وفى ذلك يقول الكتاب . ال يصح أن تلغيه، أو تؤجله، أو تغيره: و النذر يجب أن توفيه، كما هو 



جا " (خير لك لك أن ال تنذر، من أن تنذر و ال تفى " " نذرت نذراً اهللا، فال تتأخر عن الوفاء به إذا " 
٥، ٤ : ٥ .( 

 فهذا خير من أنك ال –ولو بعد حين –إبذل مجهوداً لتوفى به . إذا لم تستطع أن توفى بالنذر قسطه
 . عهودكإن النذر عهد بينك وبين اهللا، فال يصح أن تكسر . تفى على االطالق

 
  
 
 

  هل يمكن أن يتوب اإلنسان بعد الموت، كما ورد فى كتابات البعض، الذين قالوا 
  إن الرسل فى العالم اآلخر يكرزون ويبشرون ويقود إنساناً إلى اإليمان وإلى 

 ؟ ٠٠ التوبة
 

 .  الدينوية تكون لإلنسان كله روحاً وجسداً
 . د على األرض ولذلك فالدينونة تكون لفترة وجودنا بالجس

ألنه البد أننا جميعاً نظهر أمام كرسى المسيح، لينال كل واحد ما كان " وفى هذا يقول الكتاب 
 ). ١٠ : ٥كو ٢" (بالجسد، بحسب ما صنع خيراً كان أم شراً 

 : وهذا ما تؤيده طقوس الكنيسة، إذ نقول فى صالة النوم 
 " ٠٠توبى يا نفسى مادمت فى األرض ساكنة " 

وليس فى الموتى من يذكر، و ال فى الجحيم من . ألن التراب فى القبر ال يسبح"  ذلك بقولنا ويعلل
 . أى أنه ليس بعد الموت مجال للتسبيح و للشكر لمن مات فى الخطية " ٠٠يشكر 

* * * 
 : وهنا نسال سؤاال هاماً وهو 

  لروحه فقط؟ طبعاً للروح فقط الذين يكرزون فى العالم واآلخر فرضاً، هل يكرزون لإلنسان كامالً أم
وكيف تتوب الروح، وال توجهها معطالت الجسد و !  فإن تابت الروح، ماذا عن الجسد وتوبته؟

 المادة؟ 
بينما اإلنسان فى العالم اآلخر ال توجد أمامه المغربات المادية، ! هل نعتبر هذه توبة حقيقية كاملة؟

وال توجد أمامه العثرات التى فى هذا العالم الحاضر، من وال المحاربات الجسدية على كافة أنواعها، 
 ). ١٦ : ٢يو ١" (شهوة الجسد، وشهوة العين، وتعظم المعيشة " 

 ! ما معنى التوبة، حيث ال توجد حروب للجسد و الحواس؟
بل حيث ال توجد حروب للروح أيضاً، من المعاشرات الردية، ومؤامرة الناس األشرار، و الطموح 

 !! ٠٠ وردود الفعل إزاء تصرفات اآلخرين، وايضاً شهوة تعظم المعيشة العالمى،
* * * 

 : هناك دليل آخر على أن الذى يموت فى الخطاياه، ال مجال له فى التوبة، وهو 
 . إننا ال نصلى على الذى يموت فى خطيته

ن هناك مجال  ولو كا٠٠فإن مات اإلنسان وهو غير مؤمن أو هو هرطوقى أو مبتدع، ال نصلى عليه 
لتوبته عن طريق تبشير الرسل فى العالم اآلخر، لكنا نصلى من أجله، ونذكره فى أوشية الراقدين، 
لعل اهللا يرسل له بعد الموت إنساناً قويا فى نشر اإليمان مثل بولس الرسول، أو القديس اثناسيوس 

  ! ٠٠الرسول، ليهديه فيؤمن 
  ٠٠ه ولو مات منتحراً وهو عاقل، ال نصلى علي

 ال  ٠٠ولو مات إنسان وهو فى حالة زنى أو سرقة، أو وهو يعتدى على آخرين ظلماً، أو ما أشـبه                    
 بينما لو كانت أمامه فرصة للتوبة فى العالم اآلخر على يد واعظ مؤثر، مثل القديس        ٠٠نصلى عليه   



يرسل له اهللا من    يوحنا ذهبى الفم أو مار افرام السريانى، أو القديس أوغسطينوس، لكنا نصلى لكى              
 !! ٠٠يهديه فى العالم اآلخر 

وكيف يهديه مادامت ال توجد أمامه فرصة للزنى و ال للسرقة و ال للظلم و ال لالعتداء فـى العـالم                     
 : ولعل عدم الصالة على أمثال هؤالء يؤيده قول الرسول . اآلخر

 ) ٦ : ٥يو١" (توجد خطية للموت، ليس ألجل هذه أقول أن يطلب " 
إذن ما جدوى التبشير فى العالم اآلخر؟ وهل تكون         . ا هناك خطايا أخرى يمكن الصالة من أجلها       بينم

أنا : " بل أن هذا أيضاً قول السيد المسيح لليهود ! مثل هذه الكرازة ضد تعليم القديس يوحنا الرسول؟
ك المناسـبة   هنا؟ وقد كررها الرب ثالث مرات فى تل       " وتموتون فى خطاياكم    . " أمضى وستطلبوننى 

 ). ٢٤ : ٨يو " (إن لم تؤمنوا إنى أنا هو، تموتون فى خطاياكم "  مثل قوله ٠٠
وحيث أمضى أنـا، ال     " وإن كان هناك مجال للتوبة أو لإليمان فى العالم اآلخر، فما معنى قول الرب               

 ). ٢١ : ٨يو " (تقدرون أن تأتوا 
 ! انية اإليمان فى العالم اآلخر؟أليس هذا حكما قاطعا بعدم إمكانية التوبة، وعدم إمك

* * * 
 : هناك أيضاً نصوص من الكتاب نثبت هذه الحقيقة، منها 

 : قصة الغنى الغبى -أ
حتى أن . وبينكم هوة عظيمة قد اثبتت    : لم تكن هناك فرصة لهدايته، مع أن كان يبدو استعداده لذلك            
 ) ٢٦ : ١٦لو " ( من هناك يجتازون إلينا الذين يريدون العبور من ههنا إليكم ال يقدرون، وال الذين

 إن كان هناك مجال للتوبة، فلماذا هذه الهوة العظيمة الفاصلة، و استحالة العبور إلى الجانب اآلخر 
ولماذا لم يقيم أبونا ابراهيم بهداية هذا الغنى، الذى يتشفع من أجل أهله وأقاربه فى العالم، حتى ال 

 ! ٠٠يدل على رغبة فى الخالص وهذا . يأتوا إلى موضع عذابه
  :زمانا لكى یتوب -ب

 " ٠٠) وهى رمز بال شك(ورد فى قول الرب لرسوله يوحنا فى سفر الرؤيا عن المرأة ايزابل 
 وال شك أن أقصى مدة لهذا ٠٠) ٢١ : ٢رؤ " (وأعطيتها زماناً لكى تتوب عن زناها، ولم تتب 

وضع للناس أن يموتوا مرة، ثم "  نورد قول الكتاب وهنا. الزمان هى الحياة على األرض قبل الموت
 ). ٢٧ : ٩عب " (بعد ذلك الدينونة 

  نذكر من الكتاب مثاالً آخر، قاله رب المجد وهو ٠٠ولم يقل إن هناك توبة بعد الموت، بل دينونة 
 : نذكر من الكتاب مثاالً آخر، قاله رب المجد وهو 

 : العذراى الجاهالت -ج
  ٠٠جنس البشرى، الذى فقد الخالص وهن يمثلن كل ال

 فلمـا جـاء     ٠وكنا ينتظرون العريس، ومعهن مصـابيحهن     . ولقد كن عذارى، ولهذا معناه الروحى     
 أتراهن استعطن أن يبتعن أن يبتعن       ٠٠وذهبن ليبتعن لهن زيتاً     . العريس وكادت مصابيحهن تنطفئ   

أم قـد أغلـق البـاب فـى     !  الزيت؟هل أعطيت لهذا األنفس فرصة أخرى، مع سعيها البتياع   ! زيتاً؟
 ). ١٢ : ٢٥مت " (الحق أقول لكن إنى ال أعرفكن " وجوههن، وقال لهن الرب 

  ٠٠ومن يظن أن هناك فرصة البتياع زيت بعد الموت، فليأخذ درساً من مصير العذراى الجاهالت 
* * * 

 : نقطة أخرى أساسية نقولها وهى 
  ٠٠ فرصة لالستهتار والالمباالة فكرة إمكانية التوبة بعد الموت، تقدم

 : ١بط ١(على اعتبار أن اإلنسان يسلك حسب هواه هنا على األرض، وال يسير زمان غربته بخوف 
 !!، معتمداً على توبته بعد الموت )١٧

  ٠٠وهكذا يجمع واهما بين المتعة فى الدنيا، و التوبة و الخالص فى اآلخرة 
* * * 

 : لتوبة خالل هذه الحياة، بل أكثر من هذا يقول لنا إن الكتاب ليس فقط يعلمنا ا



 ). ١ : ١٢جا " (أذكر خالقك فى ايام شبابك "
أى قبل أن تزول فترات     "  تجئ السنون، إذ تقول ليس لى فيها سرور          ٠٠قبل أن   " ويعلل ذلك بقوله    
 ! ؟ فماذا إذن عن زوال الدنيا كلها، و الخروج من هذا الجسد أيضا٠٠ًالحروب الشبابية 

 ). ٤٣ : ١٣متى " (من له أذنان للسمع فليسمع " : أخيراً أقول ألصحاب هذا الرأى 
 
 
 
 
  

 ويكف عن الحروب؟ .  هل يهدأ الشيطان أحياناً
  
 
 
 ولكنه قد يترك حرباً معينة يرى اإلنسان . الشيطان ال يبطل حروبه بصفة مطلقة 

أو .  يحاربه فى ميدان آخر يكون غير مستعد له مستعداً لها بكل قواه وبصلواته وعمل النعمة، لكى
أو قد يتركه حينا ليفقد احتراسه ن فيضربه . قد يرفع الحرب عنه ليوقعه فى الكبرياء والمجد الباطل

  ٠٠من حيث ال يتوقع حرباً 
 
 
 

 !  ماذا أفعل مع الذين أعمل معهم خيراً، فأجد شراً، وذلك من أقرب الناس إلى؟
  ٠٠قد تعبت من هذه المعاملة  كيف أربح قلبى؟ و

 
 
 إن فعلت مع الناس خيراً، وردوه لك بخير أو بأكثر، ربما تكون بهذا قد -١ 

 ). ٢٥ : ١٦لو ( نلت أجرك على األرض 
 . هذه واحدة، ينبغى أن تفرح بها وتسر. أما اآلن، فأجرك محفوظ فى السماء

* * * 
 أل سؤال هاماً، وهو ما هدفك فى فعل الخير؟ فى غير دائرة الجزاء و المكافأة، يمكننا أن نس-٢

 هل أنت تفعل الخير لذاته، لمجرد حبك للخير؟ 
 سواء قبلت بخير أو بجحود، أوبسر، فإن هذا ٠٠إن كان األمر هكذا، فال يهمك ماذا يكون رد الفعل 

  ٠٠ذلك ألنك ال تفعل الخير من أجل مقابل . كله لن يغير من طبيعتك الحيرة
 . حاشاً!  تنل مقابالً، تحجم عن فعل الخير؟أتراك إن لم

  ٠٠وهنا تقدم مثال طيباً اإلنسان الخير . فأنت ال تستطيع أن تفعل سوى الخير، فهذه هى طبيعتك
* * * 

  ٠٠أو هو اختبار لجودة عنصرك . ربما ما حدث لك، هو اختبار الحتمالك-٣
 أما أن تحتمل ٠٠ بك كإنسان روحى إنك إن احتملت اعداءك، ربما تكون هذه فضيلة عادية تليق

وكونك تحتمل و ال تغير اسلوبك، فهذا نبل . إساءة من أحسنت إليه، فهنا يبدو طريق الكمال و النبل
 أيضاً 

* * * 
 . وهكذا حدث للسيد المسيح. هذه صورة اهللا-٤



 ٠٠" أصلبه أصلبه " السيد الرب الذى صنع أعمال رحمة مع الكل، ومع ذلك صرخوا قائلين 
يا ابتاه اغفر لهم، ألنهم ال يدرون " فدافع عنهم قائال . وصياحهم هذا لم يؤثر على صالحه وخيريته

 ". ماذا يفعلون 
 ! أليس هذا هو اهللا، الذى لم يمنع خيره حتى عن الملحدين و المجدفين عليه؟

لك قال الرب   لذ). ٤٥ : ٥مت  " (يشرق شمسه و الصالحين، ويمطر على األبرار و الظالمين          " الذى  
 ٠٠وإن سلمتم على اخوتكم فقط، فأى فضل تصـنعون؟          ! إن أحببتم الذين يحبونكم، فأى أجر لكم؟      " 
 ) ٤٧، ٤٦ : ٥مت (

* * * 
 : نقطة أخرى أحب أن أقولها لك وهى -٥

 . إن فعل الخير مع الخير يسيئون إليك، يخجلهم
ن عطش فاسقه، فإنك إن فعلت هذا، إن جاع عدوك فأطعمة، وإ" وفى هذا قال القديس بولس الرسول 

 ). ٢٠ : ١٢رو " (تجمع جمر نار على رأسه 
وربما بغير مسلكه ويعتذر، ويأخذ من تصـرفك        . الشك أنه سيقدر نبلك، ويقدر معاملتك له، ويخجل       

  ٠٠معه درساً 
 !وإن يخجل، ولم يعتذر، ولم يتغير؟: لعلك تقول 

دعهم " وتذكر قول ذلك األب الروحى . مل الخير معهعلى الرغم من كل هذا، استمر فى ع: أقول لك 
  ٠٠وعملنا أن نجازى بالخير . عملهم أن يعملوا الشر" يعملون عملهم، ونحن نعمل عملنا 

* * * 
 : نصيحة أخرى يقولها لك الرسول وهى -٦
 ). ٢١ : ١٢رو " (بل اغلب الشر بالخير . ال يغلبنك الشر" 

 ٠٠ك فتغيرت، يكون الشر الذى فيهم، قد غلب الخير الذى فيك إنك إن فعلت الخير، وأساءوا إلي
 . وهذا ما ال يجوز أن يحدث، من إنسان روحى مثلك

ومع ذلـك   . أما كونك تعبت من معاملة من أحسنت إليهم، فأساءوا إليك، فإنى مقدر جداً شعورك             -٧
 : أقول لك 

  ٠٠حاول أن تنتصر على تعبك 
إيليا كان إنسانا تحت اآلالم " وقد قال الكتاب . ، وظروفه وضغطاتهكل إنسان له ضعفاته: وقل لنفسك 

 . وصلى صالة أخرى فأمطرت. مع أنه صلى صالة أن ال تمطر السماء فلم تمطر) ١٧ : ٥يع " (مثلنا 
  ٠٠السيد المسيح على الصليب، أوجد عذراً لصالبيه 

 . هم وحياتهم، ويغفر لهمليتك أيضاً تصلى من أجل هؤالء المسيئين، لكى يغير الرب قلوب
* * * 

  ٠تكون بمنزلة قاض، ال عابد
أما أنت فلسـت فـى   . ويدين المسئ و المخطئ. القاضى يمسك بميزان العدل فى يده، ويحاكم ويحكم    

وتصنع الخير معهم، بغـض النظـر عـن    . موقف القاضى، وعملك هو أن تحب الكل حتى المسيئين        
  ٠٠أفعالهم 

* * * 
 ذا هؤالء يجازون خيرك بشر؟ لما: اسأل نفسك -٩

 . ربما هناك سبب لتصرفهم ال تعرفه
 وإن لم تعرف، هل يمكن ٠٠إن عرفت السبب، ربما تحاول أن تعالجه، إن كان من الممكن عالجه 

إن أخطأ إليك أخوك، فاذهب وعاتبه بينك : " أن تجلس مع هؤالء وتعاتبهم، كما قال السيد الرب 
 ). ١٥ : ١٨مت  " (٠٠، فقد ربحت أخاك إن سمع منك. وبينه وحد كما



  ٠٠وإن وجدت العتاب يكبر الموضوع ويأتى بنتيجة عكسية، فال داعى له 
وبدال من أن تجلس مع ذلك المسئ، اجلس مع نفسك، وحال أن تصفى قلبك، وأن تنسى ما حدث أو 

 . وال تسترجع فى ذاكرتك ما أتعبك، لئال يزداد تعبك باألكثر. تتناساه
* * * 

 لعلها محاربه من الشيطان، ليمنعنى من فعل الخير : إن فعلت خيراً، قوبلت بشر، قل لنفسك -١٠
أما أنا فلن أعطية فرصة ليغير مسلكى أو أسلوبى، أو ليغير قلبى وشعورى من جهة الناس، مهما 

 .  بل على العكس أنا استمر فى عمل الخير، فهذا يخزى الشيطان، إن لم يخز المسيئين٠٠حدث 
  ٠٠وليكن اهللا معك 

 
 
 
 هل اخفاء بعض الحقائق يعتبر كذباً؟  
  
 
 

  فى بعض الحاالت يكون اإلنسان مطالباً أمام ضميره وأمام الناس بعدم اخفاء 
ولكن فى أحيان كثيرة ال يكون إخفاء بعض الحقائق خطية، .  بعض الحقائق، فالبد أن يقول الحق

 ذلككما ال يكون فيه شئ من الكذب ومثال 
وبخاصة ألن هناك كثيرين . كل إنسان تسال عن أسرارك الخاصة وال تتحدث عنها، فهذا من حقك  -١

من محبى اإلستطالع يريدون أن يعرفوا كل شئ عن أسرار غيرهم، ويسألون أسئلة محرجـة جـدا                 
تدخل فى خصوصيات حياة اآلخرين ويلحون إلحاحاً شديداً، ويضغطون بغية المعرفة، ويحاولون أن             

هؤالء الفضوليون أو محبو االستطالع من حقك أنك . يعصروا محدثهم عصراً حتى يعرفوا كل أخباره     
  ٠٠ال تجيبهم 

يمكن أن تصمت و ال تجيب، ويمكن أن تحول مجرى الحديث إلى موضوع آخر، ويمكن أن يعتذر عن     
م بطريقة ما، أو أن     كذلك يمكن أن تتفادى مالقاة هؤالء، أو أن تختم الجلسة معه          . اإلجابة فى هدوء  

  ٠٠وفى كل ذلك أنت ال تكذب . تنتهز فرصة حديثهم مع آخر و تنصرف
ألنهم يتصرفهم هذا يكونون    . وأمثلة هؤالء ننبههم فى هذا المقال إلى عدم التدخل فى أسرار غيرهم           

أو إذ قد يدفعون محدثهم إلى الكذب بكثرة إلحاحهم وضغطهم عليه فى التحدث عما ال يريـد،      : عثرة  
 . قد يسببون له إحراجاً فيتكلم ويندم ألنه قال

 : نقطة أخرى من حقك أن تخفى فيها بعض الحقائق وهى 
وإن كنت تخفى مثل هذه األمور . هناك أسرار لآلخرين من واجبك انك تحافظ عليها و ال تعلنها-٢

عن أسرار ويمكن أن تكون صريحاً فى أن تقول ال استطيع أن تكلم . فهذه فضيلة وليست خطأ
 . فالذين يلحون فى معرفة أسرار الناس يكونون عثرة لغيرهم. الناس

 لماذا تصر على اإلخفاء؟ قل له وأنت لماذا تصر على معرفة أسرار غيرك؟ : إن قال لك أحد منهم 
و ال . بعض الذين يضطرون إلى الكالم، إما أن يكونوا قليلى الحيلة، أو يكونوا ضعيفى الشخصية

 . ان الروحى أن يكون كذلكيجوز لإلنس
 . فاألسرار التى أؤتمنت عليها واجب عليك أن تخفيها مهما سئلت

 ال يحرجك أبداً أن يقول لك سائلك إذن أنت ال تحبنى و ال تأتمنى على السر لذلك تخفى عنى؟ 
. سفعلى الرغم من قوله لك هذا، سيحترمك فى داخله ألنك تحفظ أسرار النا. ال تتأثر بهذا الكالم

وحتى ان تضايق، احتمل هذا من أجل . ويثق أنك بنفس الطريقة تحافظ على أسراره التى يقولها لك
 ! ألنه ليس حقا أن ترضى أحداً على حساب آخر . امانتك لغيرك



أيضاً هناك أمور ربما يكون من الضرر كشفها، أو هى من اختصاص المسئولين، يعلنونها فى -٣
 . الوقت الذى يرونه مناسباً

وأمور من واجبك أن ال تقولها مثل أسرار . إذن هناك أمور من حقك أنك ال تقولها، كأسرارك الخاصة
  ٠٠األخرين أو األمور التى يسبب إعالنها ضرراً 

واإلنسان الذى ال يضغط على الناس فى معرفة األسرار التى لديهم، هو إنسان رقيق وإجتماعى، 
 . ويحبه األخرون

فليسال . فة أسرار الناس، فضغطه هذا خطية ثانية، وراءها خطايا كثيرة أخرىأما الذى يضغط لمعر
  ٠٠! لماذا؟: نفسه 

إنما هو يساعد المعترف على . حتى فى االعتراف، ال يجوز ألب االعتراف أن يضغط لكى يعرف
  ٠٠إنه أب وليس محققاً رسمياً . اإلعتراف، دون أن يضغط عليه

 
 
  
 

 لسرقة تكفى لمغفرتها؟  هل توبة اإلنسان عن ا
 
 

 .  ال تكفى التوبة فقط، إنما يجب أيضاً رد المسروق
ولعله أخذ هـذا عـن      ). ٨ : ١٩لو  " (أرد أربعة أضعاف    " وفى قصة توبة زكا العشار، نراه يقول         

إذا سرق إنسان ثوراً أو شاه، فذبحه أو باعه، ويعوض عن الثور بخمسه ثيران،              " الشريعة إذ تقول    
 ) ٦ : ١٢صم ٢لنظر ايضاً ) [١ ك ٢٢خر " (ه بأربعة من الغنم وعن الشا

وإن لـم   . فإن لم يكن رد ما سرق إلى نفس الشخص، يرد إلى ورثته، بطريق مباشر أو غير مباشر                
  ٠٠يمكن رده لم يمكن رده على االطالق إلى أصحابه، فعلى األقل ال يبقى فى حوزة السارق 

المهم أنه ال يحتفظ عنده بمال حرام مع . أو ألسرة المسروق أو لبيتهفليعطه للفقراء، أو للمال العام، 
ثم يقرأ له الحل عن . التوبة إذن يرد المال المسروق، ويعترف السارق بخطيئته، ويأخذ عنها عقوبة

 . هذه الخطيئة لمغفرتها
 
 
 

 هل ننظر إلى ). ٣٦ : ١٠مت " (أعداء اإلنسان أهل بيته "  ما معنى قول الكتاب 
 !آبائنا وأمهاتنا وأقاربنا كأعداء؟ 
 

 . وال تؤخذ بالمعنى المطلق.  هذه العبارة قيلت فى مناسبة معينة
 قيلت مناسبة هذا اإليمان الجديد الذى ينشره السيد المسيح، فيقبله بعض أفراد األسـرة، ويرفضـه              

وأعـداء  . اتهـا ويكون االبن فى ذلك ضد أبيه، واإلبنة ضد أمها، و الكنـة ضـد حم           . البعض اآلخر 
 ). ٣٦ – ٣٤ : ١٠مت (اإلنسان أهل بيته 

 . يكون أعداء اإلنسان أهل بيته، إذا أبعدوه عن اإليمان*
 فإن كان أصال يهودياً أو أمميا. باعتبار أنهم يرون أنفسهم مسئولين عن حفظه فى إيمان اجداده
 . أعداء اإلنسان أهل بيتهويكون.،وقبل اإليمان بالمسيح،يقف أهله بيته،ليحولوه عن هذا اإليمان

 .وال يقصد بهذه العبارة المعنى المطلق، بدليل أن الكتاب يوصينا بأهل بيتنا*
إن كان أحد اليعتنى بخاصته والسيما أهل بيته،فقد أنكر اإليمان وهو شر من             " وهكذا يقول الرسول    

 ).٨: ٥تي ١" (غير المؤمنٍ 



 ماهى المعانى األخرى لهذه العبارة؟
 .داء اإلنسان اهل بيته،إن أحبهم أكثر من الربيكون أع*

ومن أحب . من أحب أبا أو أما أكثر منى فال يستحقنى" وهكذا يقول الرب بعد هذه العبارة مباشرة 
 ). ٣٧ : ١٠مت  " (٠٠إبنا أو إبنة أكثر منى فال يستحقنى 

أكثر منه، وإال يكونون بهذا ولكن ال نحبهم أكثر من اهللا، وال نطيعهم . إذن نحب أهل بيتنا ونعتنى بهم
 ومع أن اهللا أمرنا باكرام وطاعة الوالدين، وإال أن الكتاب يقول محدداً هذه الطاعة . أعداء لنا

 ). ١ : ٦أف " (أيها األوالد أطيعوا و الديكم فى الرب *" 
إن ذلك تعنى داخل وصية اهللا، فإن أخرجتك الطاعة للوالدين عن طاعة الرب، ف         " فى الرب   " وعبارة   

 : على أن هذه العبارة قد تنطبق فى مجاالت كثيرة منها " أعداء اإلنسان أهل بيته " يدخل فى عبارة 
 . وقوفهم ضد تكريس اإلنسان اهللا*

أو يقبل على حياة الرهبنة، ويفرح الكل . قد يدعى خادم إلى الكهنوت، ويفرح الكل بذلك ويزكونه
ويصرخ األب فى . تبكى األم فى حزن وتمرض. أهل بيتهووسط كل ذلك الفرح يقف ضده . ويهنئونه

وقد يستخدمون معه العنف، ويضعون أمامه كل ما يستطيعون من عراقيل وكل من . غضب ويهدد
 . حقاً، أعداء اإلنسان أهل بيته: يرى هذه المأساة، يقول فى أسى 

 . وبالمثل ما يتبع أحياناً من إزعام على الزواج*
فإن أتى عريس أقتنع به األب واألم، فيجب أن تقبله . لفتيات من هذا الوضع وكثيراً ما تقاسى ا

وتعيش بعد . وربما بعد ممارسة ضغوط شديدة عليه، تقبله مرغمة!! الفتاة، مهما كانت ال تميل إليه 
ويكتب على قسيمة . وقد تنتهى العالقة الزوجية بخالفات شديدة أو بالطالق. ذلك تعيسة فى حياتها

 : كذلك يدخل فى ذلك تدخالت فى الحياة الشخصية منها ". أعداء اإلنسان أهل بيته " الطالق 
 . التدخل فى الحياة الروحية بحكم السلطة العائلية*

مع االتصال باب اعتراف إلرغامة على عدم !! كأن يمنع االبن عن الصوم، حرصاً على صحته 
 . وكل ذلك بمشاعر من الشققة الخاطئة. الصوم
وكذلك المنع عن . ة عن الخدمة أو اجتماعات الكنيسة، بحجة أنها تأخذ الكثير من وقتهأو منع

 . االفتقاد إن كان خادماً
 . أو منعه عن زيارة األديرة وعن الخلوات الروحية، خوفاً عليه من االشتياق لحياة الرهبنة

 !! وأحياناً تمنعه األسرة عن التدين عموماً، خوفا عليه من التطرف *
وتظن األسرة بهذا أنها . د تفرض عليه صنوفاً من اللهو ال يقبلها ضميره أو تضعف روحياتهوق

  ٠٠تسعده 
 . وأحيانا تطلب األسرة منه أن يدافع عنها ولو بالكذب مهما أخطأت*

وقد يعتبر االبن عاقاً، وتعتبر الزوجة غير . والبد أن يبرر تصرفاتها مهما كانت واضحة الخطأ
 !!  األخ غير وفى ويعتبر. مخلصة

 . أو تطلب األسرة أن يعادى من تعاديهم*
 و ال يزور من تفرض األسرة عدم زيارته، وهكذا بالضرورة يقاطع. والبد أن يتكلم عليهم بالسوء

ويكون أعداء .  ويجد أنه بذلك قد فقد بعض الفضائل الروحية٠٠من تقاطعه األسرة، ويخاصم 
 . اإلنسان أهل بيته

  داء اإلنسان أهل بيته بالقيادة الخاطئة و القدوة السيئةوقد يكون أع*
وهذا ما يتعرض له كل ابن نشأ فى أسرة غير متدينة، حاولت أن ينشأ على نفس طباعها وأسلوبها 

  ٠٠فى الحياة 
ولعل من أمثلة المشورة الخاطئة فى محيط أهل البيت، مشورة رفقة إلبنها يعقوب فى خداع أبيه 

  ٠٠وما جره هذا الخداع من تعب له فى حياته ). ٢٧تك (ه لينال البركة من
 ". أهل البيت؟" ولكن لماذا يخص الكتاب 

 ألن لهم التاثير العاطفى، وكذلك السلطة العائلية، و القدرة على ممارسة الضغوط المعنوية المادية *



 ال يدعيه الغرباء هذا ما! وكذلك شعورهم بكل الحق فى التدخل فى صميم حياته، وفرض رايهم عليه 
  ٠٠عنه، الذين ليسوا من أهل بيته 

 
 
 
  

 وأنه ). ٤ : ٢لو " (كان ينمو ويتقوى "  ما معنى قول الكتاب عن المسيح إنه 
 ). ٥٢ : ٢لو " (يتقدم فى الحكمة و القامة و النعمة عند اهللا و الناس "  كان 

 
 

 قة له مطلقا بالالهوت  هذا النمو و التقدم، هو من جهة الناسوت فقط، وال عال
 . فالالهوت ال ينمو، وال يتقدم، حاشا 

أما من جهة الناسوت فال ننسى أن الرب شابه طبيعتنا فى كل شئ، ومنها أنه مر بمرحلة الطفـل و                    
 . فكان هذا نمو فى القامة بال شك. الفتى و الشاب و الرجل

وحينما كـان صـبيا،   . صورة المثالية للطفلفمعناه أنه حينما كان طفالً، كان ال. أما النمو فى الحكمة  
 . كان الصورة المثالية للصبى، وهكذا فى الشباب و الرجولة

 . فهناك نمو حسب الطبيعة مع االحتفاظ بالكمال و المثالية فى كل مرحلة
وال ننسى كيف اذهل المعلمين و الشيوخ وهو فتى فى . ومع االحتفاظ باالتحاد الكامل بالالهوت

 ). ٤٧، ٤٦، ٤٣ : ٢لو (رة من عمره الثانية عش
 
 
 
 
 
 هل كل مرض عقوبة من اهللا؟ أم أن هناك أمراضاً لها فوائدها الروحية، ال عالقة  

  لها بغضب اهللا؟ 
  

  الشك أن هناك أمراضاً هى عقوبة من اهللا 
 )٩ : ٩خر ( مثل بعض الضربات العشر ضربة الدمامل التى أصابت فرعون وشعبه 

، ٣٥،  ٢٧ : ٢٨(ألمراض التى تصيب من يعصون الوصايا كما ورد فى سفر التثنية            ومثل ضربات ا  
أليشع عقوبة له على احتياله فـى أخـذ         " تلميذ  " جيحزى  " ومثل البرص الذى أصاب     ). ٦١ – ٥٩

  ٠٠أموال من نعمان السريانى 
ولس الرسـول   ومن أمثلة ذلك أيضاً المراض التى تصيب من يتناولون بغير استحقاق، حسبما فال ب             

 ). ٣٠ : ١١كو ١" (من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى، كثيرون يرقدون " عن أولئك 
فقد يصبه المرض نتيجة لعـدم اتباعـه        . ولكن بعض األمراض قد تأتى من اهمال اإلنسان وأخطائه        

 لصحته قواعد الصحة، أو استسالمه لبعض العادات المؤذية للصحة مثل التدخين و الخمر، أو إرهاقة
  ٠٠وقد يأتى المرض نتيجة للوراثة . بال حساب

 : وقد يأتى المرض من حروب الشياطين وضرباتهم 
وكان ذلك ). ٨ : ٢أى (مثلما ضرب الشيطان أيوب الصديق بقرح ردئ من باطن قدمه إلى هامته 

 . بسماح من اهللا
 : وقد يصيب المرض بعض القديسين، وهم فى قمة روحياتهم 



 حدث ألبينا يعقوب، فى الوقت الذى صارع فيه مع اهللا وغلب، ونال بركـة، ضـربه اهللا         مثال ذلك ما  
ولعل اهللا أراد بذلك أن يشعره      ). ٣١،  ٢٥ : ٣٥تك  (على حق فخذه، فانخلع فخذه، وظل يخمع عليه         

 ومثال ذلك بولس الرسول الذى صعد إلى السماء الثالثة، ورأى أشـياء ال              ٠٠بضعفه حتى ال يتكبر     
 ). ٧-١ : ١٢كو ٢(ليلطمه لكى ال يرتفع ينطق 

 . ورأى اهللا منفعة المرض لقديسه بولس، فلم يرفعه عنه
ثالث مرات يتضرع بولس إلى اهللا لكى يرفع عنه شوكة المرض هذه، ولكن اهللا لم يستجب له، بـل                   

  ٠٠ألن المرض كان نافعاً له روحياً " تكفيك نعمتى " قال له 
إن كنت مريضاً، فال تلح على اهللا فى طلب الصحة، : يس باسيليوس الكبير ولعل هذا يذكرنا بقول القد  

  ٠٠٠المرض أم الصحة : ألنك ال تعرف ما هو النافع لك 
 إم المرض مدرسة للتواضع، وللصالة، و لالحتمال، و للتوبة، وهو مصدر لكثير من الفضائل 

وكذلك بالنسبة " (ع من فرط افعالنات لكى ال يرتف" كان مصدراً لإلتضاع بالنسبة إلى بولس الرسول 
 . إلى أبينا يعقوب ليشعر بعد أن جاهد مع اهللا وغلب

كثير من األمراض تسحق النفس فيما تسحق الجسد، وتشعر اإلنسان بضعفه مهما كانـت لـه مـن                  
  ٠٠المواهب 

ا و المرض مصدر للصالة، فى عمقها وحرارتها ن للمريض ولمن حوله من المحبين، وبخاصة كلم
 اشتد المرض 

 وقد يسمح اهللا بأن يطول المرض، فتطول فترة الصالة، وتصفو ٠٠و الصالة تقرب اإلنسان إلى اهللا 
  ٠٠الروح 

  ٠٠وقد تصحب الصالة أيضا بالنذور، إن أنعم اهللا بالشفاء وهكذا يدخل اإلنسان فى تعهدات مع اهللا 
 . وكما يقود إلى الصالة و النذور، يقود إلى التوبة أيضاً

 أو تابوا، لكى يستعدوا لألبدية، إن أشعرهم ٠٠تابوا، لكى يصطلحوا مع اهللا، فيرحمهم ويشفيهم 
 . المرض الرحيل وما لم يصلوا إليه بالمحبة، وصولوا إليه بالمخافة

  ٠٠وهكذا قد يفعل مرض واحد، أكثر مما تفعله عظات 
 و المرض قد يعمق الحب و التعاطف و الحياة و االجتماعية 
وما أكثر الخصومات التى ذابت أناء . فى زيارة الناس للمرضى، وخدمتهم لهم، وعطفهم عليهم

 و الذى يشعر بآالم المرض، يشفق على ٠٠المرض، وحل محلها الصلح بال مقابل و بال نقاش 
  ٠٠المرضى و على المتألمين 

طلـب صـالة مسـحة      و المرض قد يقرب إلى الكنيسة، فى زيارة اآلباء الكهنة للمـريض، وفـى               
  ٠٠المرضى

 . المرض جزء من األلم، واأللم بركة نافعة لإلنسان
 ". وهب لكم، ال أن تؤمنوا به فقط، بل أن تتألموا من أجله أيضاً " وهكذا قال الكتاب 

 . فلننظر إلى النقط البيضاء فى المرض ن ونشكر اهللا
 
 
 

 
 
 

 يرون سيقولون لى فى ذلك كث"  قال السيد المسيح فى نهاية العظة على الجبل 
 يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك :  اليوم 

 اذهبوا عنى يا . إنى لم أعرفكم قط: فحينئذ أصرح لهم !  صنعنا قوات كثيرة؟
 ). ٢٣ ن ٢٢ : ٧مت " ( فاعلى اإلثم 



 !  فكيف صنعوا هذه المعجزات، وكانوا فاعلى إثم وهلكوا؟
 
 المعجزات هى هبة من اهللا، ال تتوقف على قدسيه مجريها، بل على صالح -١ 

 .  اهللا واهبها
وهناك أمثلة كثيرة فى الكتاب تدل على أن أشخاصاً تنبأوا أو خرجوا شياطين، أو صنعوا قوات، 

 : ومن هؤالء ! ٠٠وهلكوا 
 : مثال شاول الملك *

 وإذ بزمرة   ٠٠وأتت جميع هذه اآليات فى ذلك اليوم        . أن اهللا أعطاه قلباً آخر    " قيل عن شاول الملك     
أشاول أيضاً بين " حتى قال الناس بعضهم لبعض  " ٠٠من األنبياء لقيته، فحل عليه روح الرب فتنبأ    

 ). ١٢ – ٩ : ١٠صم ١! " (األنبياء؟
" وذهب روح الرب من عند شاول، وبغته روح ردئ من قبـل الـرب             " وقيل عنه   . وشاول هذا هلك  

حتى متى تنوح على شاول، وأنا      : قال الرب لصموئيل    " ولما ناح عليه صموئيل     ). ١٤ : ١٦ صم١(
 ). ١ : ١٦صم ١! " (؟٠٠قد رفضته 

  :مثال بلعام النبى *
ولما عرض عليه باالق أن يكرمه إكراماً عظيماً إن لعن ). ٩ : ٢٢عد (هذا ظهر له الرب وكلمة 

ه فضة وذهبا، ال أقدر أن أتجاوز قول الرب إلهى ألعمل ولو أعطانى باالق ملء بيت" الشعب، قال 
 : ٢٢عد " (الكالم الذى يضعه اهللا فى فمى، به أتكلم " و قال أيضاً ) ١٨ : ٢٢عد " (صغيراً أو كبيراً 

 . وبنى سبعة مذابح، واصعد محرقات للرب). ٣٨
عام، ووضع كالماً فـى  فوافى الرب بل: وقيل عنه ). ١٠ -٧ : ٢٣عد (وتنبأ بلعام بنبوءات صحيحة     

 ). ١٦ : ٢٣عد  " (٠٠فمه 
وحى . وحى الرجل المفتوح العينين. وحى بلعام بن بعور: فنطق بمثله وقال . وكان عليه روح اهللا" 

" وظل ينطق بكالم الرب حتى ). ٥-٢ : ٢٤عد  " (٠٠الذى يسمع أقوال اهللا، الذى يرى رؤيا القدير 
 ) ١٠ : ٢٤د ع " (٠٠اشتعل غضب باالق على بلعام 

يبـرز  . أبصره، ولكن لـيس قريبـاً  .  أراه ولكن ليس اآلن٠٠" و تنبأ بلعام عن السيد المسيح فقال   
 ). ١٧، ١٦ : ٢٤عد  " (٠٠كوكب من يعقوب، يقوم قضيب من بنى إسرائيل 

 ! ٠٠ومع ذلك هلك هذا النبى بلعام 
يضاً القديس بطـرس الرسـول    وتكلم عن ضاللته ا   ). ١٤ : ٢رؤ  (وتكلم الرب ضده فى سفر الرؤيا       

 ) ١١يه (، و كذلك تكلم بلعام القديس يهوذا الرسول ايضاً )١٦، ١٥ : ٢بط ٢(
 . مثال قیافا رئیس الكھنة*

ما حاجتنا بعـد إلـى      . قد جدف " ومزق ثيابه وقال    .  وهو الذى حكم على السيد المسيح فى المجمع       
 ) ٦٥، ٥٧ : ٢٦مت " (ها قد سمعتم تجديفه . شهود
 ولم يقل هذا من ٠٠إنه خير لنا أن يموت واحد عن الشعب       " ا هذا، تنباً عن السيد المسيح وقال        قياف

 ١١يو  " (٠٠نفسه، بل إذ كان رئيساً للكهنة فى تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن بموت عن اآلمة        
 :٥١– ٤٩ ( 
 ). ١٣تث (مثال النبى أو الحالم حلماً *

إذا قام فى وسطك نبى أو حالم حلماً، وأعطاك آية أو أعجوبـة،             " ية  قال الوحى اإللهى فى سفر التثن     
. لنذهب وراء آاهة أخرى لم تعرفها ونعبدها: ولو حدثت تلك أالية أو األعجوبة التى كلمك عنها قائال 

فال تسمع لكالم ذلك النبى أو الحالم ذلك الحلم، ألن الرب إلهكم يمتحنكم لكى يعلم تحبون الرب إلهكم                  
 ) ٣-١ : ١٣تث " ( قلوبكم ومن كل أنفسكم من كل

اهللا . ولكنه من فاعلى اإلثم، ألنه يدعو التباع آلهـة أخـرى       . هنا نبى، ويقدم آية وأعجوبة، وتتحقق     
 . يسمح بهذا المتحاننا

* * * 



مثال آخر، وهو األنبياء الكذبة، الذين يظنون أن روح الرب يحركهم، بينما هم مخدعون، وال -٢
 !! لشيطان يحركهم سوى ا

كان الشيطان قد دخل كروح كذب فى أفواه ). ٢٤، ١١ : ٢٢مل ١(مثال هؤالء صدقياً بن كنعنة 
إذ ينصحونه أن يحارب راموت جلعاد ألنه . األنبياء الذين يشيرون على آخاب الملك، لكى يضل الملك

 ). ٢٣، ٢٢ : ٢٢مل ١(سينتصر، بينما هذه الحرب لهالكه 
ولما قال ميخا نبى الرب عكـس ذلـك   ). ١١ : ٢٢مل ١!! (نة بهذا االنتصار وتنبأ له صدقيا بن كنع   

! من أين عبر روح الرب منى ليكلمك؟      " فتقدم بن كنعنة، وضرب ميخا على الفك وقال         " يقول الكتاب   
 ). ٢٤ : ٢٢مل ١" (

 !! هنا صدقيا بن كنعنة يظن أن روح الرب هو الذى ينطق على فمه، بينما هو مخدوع 
  ٠٠ينطق على فمه بالحقيقة هو روح كذب و الذى 

 !! ٠٠بينما يكونون فى الحقيقة مخدوعين " باسمك تنبأنا " من هنا يظهر أن البعض قد يقولون للرب 
 فما هو النوع الثالث؟ . هذا نوع ثان

* * * 
رت ولكن حياتهم تغي.  هناك أشخاص كانوا أبراً حينما تنبأوا باسم الرب، واخرجوا باسمه شياطين-٣

 . بعد ذلك، وصاروا فاعلى إثم
وأعطاهم سلطاناً على أرواح نجسة " الشك أن يهوذا كان ضمن اإلثنى عشر حينما أرسلهم الرب، *

ونحن نعلم كيف انتهت حياة يهوذا كابن ). ١ : ١٠مت " (ليخرجوها، ويشفوا كل مرض وكل ضعف 
 ). ١٢ : ١٧يو (للهالك 

ولكنه . ما يمنع أنه كان يصنع عجائب حينما كان كارزاًوديماس مساع بولس الرسول، ال يوجد *
 : ٤تى ٢"(ديماس قد تركنى، وأحب العالم الحاض " ارتد وصار من فاعلى اإلثم، وقال عنه الرسول 

٩ .( 
" وعبارة اذهبوا عنى يا فاعلى اإلثم . تعنى حياتهم األولى البارة" باسمك تنبأناً " وحينئذ تكون عبارة 

 ). ٣ : ٣غل " (بدأوا بالروح، وكملوا بالجسد " ألنه كثيرين .  إليه بعد ارتدادهمتعنى ما انتهوا
* * * 

هناك أشخاص وهبهم اهللا موهبة النبوة وصنع المعجزات، فبهرتهم المعجزات وارتفعت قلوبهم، -٤
 . وصاروا من فاعلى اإلثم. وسقطوا بالكبرياء

 هل ٠٠) ١٨ : ١٦أم " (لسقوط تشامخ الروح قبل الكسر الكبرياء، وقبل ا" وهكذا يقول الكتاب 
 تظنون يا اخوتى أنه أمر سهل أن يرى إنسان أنه يشفى مريضاً، ـ و يقيم ميتاً، أو يخرج شيطاناً 

 . الموهبة تحتاج إلى تواضع يسندها، وإال يهلك صاحبها بها
ضعا ليحميها، أو إن منحك اهللا موهبة، فاطلب منه أن يمنحك توا" ولذلك صدق ماراسحق حينما قال 

  ٠٠" فاطلب منه أن ينزع هذه الموهبة منك 
كنت كمن " ماذا كان شعوره وقتذاك؟ فقال : ورد فى تاريخ القديس أبا مقار ميتاً، فسأله تالميذه 

  ٠٠" يسير على سيف من نار 
 ٠٠إذن ال مانع من أن البعض باسم الرب تنبأوا، وباسمه اخرجوا شياطين، وصنعوا معجزات كثيرة 

 . ثم تعجرفت قلوبهم، ولم ينسبوا المجد اهللا، وصاروا من فاعلى اإلثم
* * * 

وقد يوجد إنسان عنده إيمان قزى يصنع المعجزات، لكن ليست له أعمال صالحة، وليست فيه -٥
 . ويصير من فاعلى اإلثم. محبة

سرار وكل علم، إن إن كانت لى نبوة، وأعلم جميع األ" وعن هذا النوع وأمثاله يقول بولس الرسول 
 ). ٢ : ١٣كو ١" (كان لى كل اإليمان حتى انقل الجبال، ولكن ليس لى محبة، فلست شيئاً 

و الذى ليست له محبة، هو من فاعلى اإلثم  ! ٠٠ولكن ليس محبة . هنا إيمان ينقل الجبال، ونبوة
 . بال شك



ولكن فى حياته الروحية نقطة وبهذا اإليمان قد يصنع آية، . يؤمن بقوة اهللا وقدرته على كل شئ
  !! ٠٠ضعف تهلكه 

* * * 
. وقد يوجد إنسان بعيد عن الرب، ومع ذلك فى حياته بعض أعمال فاضلة أخذ أجرها على األرض-٦

  ٠٠وسمح اهللا أن تجرى آية على يديه 
  ولق٠٠وهذا اإلنسان يفارق العالم، وليس له رصيد من حساب عنداهللا 

 ). ٢٥ : ١٦لو " (رض أستوفى خيراته على األ " 
 . هناك معجزات تحدث ليس بسبب مجترح المعجزة، وإنما بسبب إيمان المحتاجين إليها-٧

إنسان مثال يؤمن إيمانا كامال من عمق قلبه، إنه إذا ذهب إلى الكنيسة سيشفى، أو إذا صلى من أجله 
 . ، تحدث اآلية واألعجوبةومن أجل إيمانه هو باهللا وبالكنيسة وبرجال اهللا. فالن ستحدث له معجزة

  ٠٠وهنا تختفى أسماء الناس . يكفى أنها باسم اهللا!! ٠٠وليس المهم هنا على يد من 
* * * 

 . ومع كل ذلك لقد أمرنا الرب أال نفرح بالمعجزات-٨
 ال ٠٠" حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، قال لهم " ولما فرح السبعون رسوال بالمعجزات وقالوا له 

 : ١٠لو " (بهذا أن األرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحرى أن أسماءكم كتبت فى السموات تفرحوا 
 :  ولهذا فإنى أقول دائماً ٠٠) ٢٠، ١٧

 . إن ثمار الروح ن أهم من مواهب الروح
أما ثمار . إنها مجرد هبة من اهللا معطيها. مواهب الروح ال أجر لك عليها ألنه ال فضل لك فيها

  ٠٠وهذه لها أجر . نابعة من شركة إرادتك مع روح اهللالروح، فإنها 
لم يقم من بين المولودين من النساء من " هنا وأقدم لكم مثال يوحنا المعمدان الذى قال عنه الرب 

لو (هذا الذى من بطن أمه امتأل من الروح القدس ). ١١ : ١١مت " (هو أعظم من يوحنا المعمدان 
 ) ٤١ : ١٠يو " (إن يوحنا لم يفعل آية واحدة " : ه اإلنجيل انظروا ماذا يقول عن) ١٥ : ١

: ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبياً؟ نعم أقول لكم " وقال عنه الرب . ومع ذلك كان أعظم من ولدته النساء
مت " (ها أرسل أمام وجهك مالكى الذى يهيئ طريقك : فإن هذا هو الذى كتب عنه . وأفضل من نبى

١٠، ٩ : ١١ .( 
* * * 

 . إن الرب كان يركز على صنع مشيئة اآلب: وهنا نرى فى العظة على الجبل أمراً هاماً وهو -٩
ليس كل من يقول لى يا رب يا رب يدخل ملكوت " فقال لهم ليس المهم مجرد اإليمان و العبادة 

 ثم أكمل بعدها حديثه عن). ٢١ : ٧مت " (السموات، بل الذى يفعل إرادة أبى الذى فى السموات 
 : وكأنه يقول . النبوة و اخراج الشياطين وصنع المعجزات

 . ليس مجرد اإليمان و الصالة، وال حتى بالنبوة وصنع المعجزات، بل بصنع مشيئة اآلب
يا رب يا رب، أليس بإسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا : كثيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم " وهكذا قال 

 فحينئذ أصرح لهم إنى لم ٠٠وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟شياطين، وباسمك أخرجنا الشياطين، 
 ). ٢٣، ٢٢ : ٧مت " (أذهبوا عنى يا فاعلى اإلثم . أعرفكم قط

 : وبعد ذلك ضرب لهم مثل البيت المبنى على الصخر، و البيت المبنى على الرمل، فقال 
 ) ٢٤ : ٧مت  ("كل من يسمع أقوالى هذه، ويعمل بها، أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر 

 ٧مت (إذن لتركيز من كل هذا على من يسمع الوصية ويعمل بها، على كل شجرة تصنع أثماراً جيدة 
 . على من يفعل إرادة اآلب الذى فى السموات). ١٧: 

كل شجرة ال تصنع ثمرا " وكذلك . ومن الناحية المضادة هالك فاعلى اإلثم، ومن يسمع وال يعمل
 ). ٢٠ : ٧مت " (فمن ثمارهم تعرفونهم ). " ١٩ : ٧مت " (لنار جيدا، تقطع وتلقى فى ا

 
 



 
 
 
 لماذا نقف أثناء قراءة اإلنجيل فى الكنيسة، بينما نقرأ اإلنجيل فى المنزل ونحن  

  جالسون؟ 
  

  هناك فرق بين قراءة العبادة التى يلزم لها الوقوف، وقراءة الدراسة التى يمكن 
  ٠٠ معها الجلوس 

وهى فى األجبية أيضاً جزء من الصالة . إلنجيل فى الكنيسة جزء من العبادة و من الصالةوقراءة ا+
 . سواء أكانت فى البيت أم الكنيسة ويلزم لها الوقوف

كالم " قفوا بخوف من اهللا، وانصتوا لسماع اإلنجيل المقدس " إن الشماس فى الكنيسة يصبح قائال +
  ٠٠اهللا نسمعه بخشوع 

اب بخشوع، فعلى قدر خشوعنا نستفيد روحيا وهناك من يقرءون الكتاب فى بيوتهم كلما نقرأ الكت
 . وهم وقوف، ثم يجلسون للتأمل

 . فى الكتاب يكلمنا اهللا، ونحن نقف منصتين له
 
  
 
 
 

  كيف تتعذب الروح بالنار األبدية، بينما هى غير محسوسة؟ 
  
 

 سوسة التى تتعذب بها الجسد  النار التى تتعذب بها الروح ليست هى النار المح
  عن اهللا، وعن المالئكة، – وإلى األبد –إنما مجرد شعور الروح أنها منفصلة  

 .  وعن القديسين، هذا عذاب بالشك ما بعده عذاب
 وظهرت أمام  شعورها بالخزى و العار، منذ أن أزيلت األستار، وفتحت األسفار، وكشفت األسرار،

 .  أى عذاب هذا٠٠الكل بشاعات خطاياها وسقطاتها 
 المقارنة و الحرمان ٠٠شعورها أنها فى الظلمة الخارجية، بينما كثير من معاصريها فى نعيم 

  ٠٠يجلبان لها عذاباً وألماً 
محزن أنها ستبقى هكذا إلى األبد، وال تغيير لمصيرها المرعب ال: وأيضاً شعورها باليأس المخيف 

  ٠٠القاتم 
 وأمامها خطاياها كلها، تؤلمها وتزعجها و تخجلها، ٠٠هذا هو عذاب الروح، أو بعض من عذابها 

  ٠٠وتطاردها بقسوة و إذالل 
  
 
 
 فما هى الطريقة التى استفيد . اشترك فى رحالت إلى أماكن مقدسة و ال استفيد 

  بها روحياً؟ 
 

 وأعلى األقل . اذهب بمفردك، فهذا أنفع إذا أردت بصراحة أن تستفيد روحيا، 



أما الرحالت التى تضم عشرات من الناس المختلفين فى روحياتهم .  اذهب مع صديقين أو ثالثة
ربما تستفيد منها، إن كان للرحلة برنامج روحى منظم، . ويذهبون لمجرد الفرجة، فهذه قد ال تفيدك

  أعضاء الرحلة يشرف عليه قادة روحيون يهدفون إلى تعميق روحيات
 تختلف – كاألديرة –ويشعر الكل أن أماكن القديسين . فإن كان األمر كذلك ستستفيد غيرك أيضاً

  ٠٠تماماً عن رحالت الفرجة كاألهرام أو األقصر 
فإن كنت فى رحلة ولم تستفد، يمكن أن تستأذن فى بدء الرحلة، تحيا فى برنامج خاص إلى نهاية 

ك بعد أن تقضى وقتاً روحاً بطريقتك خاص إلى نهاية الرحلة، فترجع مع الرحلة، فترجع مع زمالئ
 . زمالئك بعد أن تقضى وقتاً روحيا بطريقتك الخاصة

  
 
 
 

 :  جاءنا هذا السؤال من بعض أوالدنا فى المهجر 
 فما تفسير هذا . عينتم قداستكم بعض نساء فى عضوية مجلس شمامسة الكنيسة " 

 . ة قاصرة على الرجال فقط؟، بينما خدمة الشماسي
  
 إن خدمة المذبح، واسرار الكنيسة، هى القاصرة على الرجال و لكن توجد خدمة  

 .  شماسية للنساء، وخارج خدمة المذبح
ولقب الشماسات، وعمل الشماسات، ورد كثيراً فى الدسقولية، وفى قوانين الرسل، وفى قوانين 

 . ة فى قوانين ابيفانيوس وقوانين باسيليوس الكبيروبخاص. الكنيسة وقوانين االباء الكبار
 ولكن خدمة مجلس الكنيسة ليست عمالً كهنوتيا. النساء فى كنيستنا بعيدات عن ممارسة الكهنوت

إنها خدمة فى أعمال مالية وإدارية، يمكن أن تقوم بها المرأة بها المرأة، وال تتعارض مطلقاً مع 
  ٠٠ى قانون من قوانين الكنيسة العمل الكهنوتى، وال تتعارض مع أ

و الشماسة المرأة، فلتكن جليلة " : و الدسقولية ذكرت خدمة الشمامسة فى الباب الرابع، فقالت 
وذكرت فى الباب الرابع و الثالثين، إنها تقام لخدمة النساء،و لذلك حسناً أن توجد إمرأة فى ". عندكم 

 . اتهنمجلس الشمامسة، تمثل النساء وخدمتهن واحتياج
ومادام النساء لهن دور النساء لهن دور فى تزكية أعضاء مجلس الشامسة فماذا يمنع من أن تكون 

 المرأة عضواً فى هذا المجلس؟ 
نالحظ أيضاً أن قوانين الرسل، لم تتحدث فقط عن الشماسات، وإنما أيضاً عن األبودياقونيات 

 . واألغنسطسات
وبمرور الوقت كانت تتسع خدمة . كتاب األول لقوانين الرسل من ال٥٨، ٥٣وورد ذلك فى القانونين 

 . الشماسة، التى تمثل خدمة المرأة فى الكنيسة
  ٠)١ :١٦رو (فيبى : ولعل أشهر الشماسات 

وهى التى حملت . وهى شماسة كنيسة كنخريا فى العصر الرسولى، واحدى تلميذات بولس الرسول
أوصى إليكم بأختنا فيبى، " وأوصى عليها فقال ألهل رومه وقد امتدحها القديس . رسالته إلى رومية
الكنيسة التى فى كنخريا، كى تقبلوها فى الرب كما يحق للقديسين، ) شماسة(التى هى خادمة 

 ). ٢، ١ : ١٦رو " (ألنها صارت مساعدة لكثيرين ولى أيضاً . وتقوموا لها فى أى شئ احتاجته منكم
 .  عام بين االكليروس و النساءوكانت الشماسات تعملن كخط اتصال

وكان من عملهن المساعدة فى تعميد النساء المتقدمات فى السن، وافتقاد النساء فى بيوتهن، وخدمة 
كذلك كان من عملهن ترتيب النساء فى الكنيسة، ). ٤الدسقولية باب (النساء المرضى و الفقيرات 

 من عملهن أيضاً تعليم النساء وصار. واجالسهن فى مواضعهن، وبخاصة النساء الغريبات
 أنظر أيضاً ). ١٠الدسقولية باب (والموعوظات 
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 . أولمبياس شماسة القديس يوحنا ذهبى الفم. ومن أشهر الشماسات فى أواخر القرن الرابع

ونسمع فى القرن السادس فى مجموعة رسائل . وكان لها مركز كبير واختصاصات واسعة جداً
  Patrologia Orienalis: القديس ساويرس االنطاكى التى نشرتها مجموعة 

 . أنه أجاب على عدة أسئلة أرسلتها إليه الشماسة أنسطاسية
ويمكنك أن تقرأ عن الشماسة وعن خدمة المرأة فى مجموعة كتابات آباء نيقية وما بعد نيقية الجزء 

 Nicene and Post – Nicene Fathers , Vol – XIV. بع عشر بقوانين الكنيسةالرا
 . إننا ال نمنع النساء من الخدمة فى المجاالت غير الكهنوتية
وكذلك الخدمات الطقسية فى الصلوات . وهى تقوم بخدمات الشماس ما عدا المذبح و تعليم الرجال

 . اللتورجية
  ٠٠يسة وعضويته، ألنه مجرد عمل مالى وإدارى ولكنها تقوم الشماس فى مجلس الكن

 
 
 
 
 
 ". ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذى يؤدى إلى الملكوت " يقول السيد المسيح  

 فهل يوجد تناقض بين ٠" لن نيرى هين وحملى خفيف "  ويقول فى موضع آخر 
  العبارتين؟ 

 
 يه أن ينتصر على  طبعاً الطريق الروحى، ضيق، من حيث أن اإلنسان يحاول ف

لم تقاوموا بعد حتى الدم، " وكما يقول الرسول .  العالم و المادة و الخطية و الجسد و الشيطان
ولكن هذا الضيق فى مرحلة االبتداء، ثم ما يلبث المؤمن أن ). ٤ : ١٢عب " (مجاهدين ضد الخطية 

تعالوا " سى معونة الرب الذى قال يجد لذة فى الروحيات، وحتى فى األلم، فيصبح حمله خفيفاً ثم ال نن
وإذ يريحهم يصبح النير هينا و الحمل خفيفاً " (إلى ياجميع المتعبين و الثقيلى األحمال وأنا أريحكم 

  ٠٠ و ال يوجد تناقض ٠٠
 
 
 
 
 
 
 فما هو بطالن الزواج؟ وما أسبابه؟ وما الفرق . نسمع عن بطالن الزواج 

  بينه وبين الطالق؟ 
 
 

 . كأنه لم يحدث. واج يعنى عدم االعتراف بالزواج كليه بطالن الز
 . أما الطالق فيعنى انفصال رابطه زواج قد تم 

يمكن أن يحكم ). ١٨ : ١٦(، ١ : ١٠مر (، )٩ : ١٩مت ) (٣٢ : ٥متى (الطالق سببه الزنا 
 ). ١٥ : ٧كو ١(بالطالق فى حالة تغيير الدين 
 : أما أسباب بطالن الزواج فهى 

 . وهو ال يزال مرتبطاً بزيجة لم يفصم عراها كنسياً.  أحد الزوجين قد تزوج من قبلإن كان-١



 . إن كانت بين الزوجين قرابة مانعة للزواج-٢
 . إن كان الزواج قد تم باإلرغام، بعدم الرضى و الموافقة-٣
 . ال يدرى بما يحدث) قبل الزواج(إن كان أحد الزوجين مجنوناً -٤
 وبالمثل إن كانت الزوجة ). مخصيا أو عنينا أو خنثى( متكامل الرجولة إن كان الزوج غير-٥

 .  غير متكاملة األنوثة
 . إن كان الزواج قد تم بوثيقة مدنياً، على الرغم من عدم إجراء المراسيم الدينية-٦
كأن يتزوج الرجل فتاة على أنها . إن كان الزواج مبنياً على الغش أو الخداع فى سبب جوهرى-٧
  ٠٠ر ويثبت أنها ليست كذلك بك
  
 
 
 

 فهل البد من " ال حكم بدون محاكمة "  نحن نعرف جميعاً القاعدة التى تقول 
  إصدار – حسب القانون الكنسى – محاكمة لكل خطأ، أم فى حاالت معينة يمكن 
 ؟ ٠٠ حكم على المخطئ دون حاجة إلى محاكمته 

 
 : وذلك بأمرين . ن العدل المقصود بالمحاكمة الكنيسة بالشك هو ضما

 . إظهار الحق، حتى يستريح ضمير من يصدر الحكم-١ 
 . إعطاء فرصة للمخطئ أن يدافع عن نفسه-٢ 

ويستثنى من وجوب المحاكمة الحاالت التى يكون فيها الحق واضحاً تماماً مثل حاالت التلبس 
 . وأمثالها

ونضع أمامنا فى ذلك أيضاً قول . لنقطةوسوف نذكر أمثلة كثيرة من الكتاب المقدس بخصوص هذه ا
 ). ٢٤ : ٥تى ١" (خطايا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاء " : الكتاب 

ويدخل فى هذا األمر مثال من يحث شوشرة داخل الكنيسة ويفسد نظامها وروحياتها، أو يعطل 
 : ادى، وإنما هذا ال يمكن أن نعطية فرصة للتم. الشعائر الدينية فيها، وأو يدنس مقدساتها

 . يلزم هنا حكم سريع حازم، ألن التباطؤ يعطى فرصة للتمادى
 . وهذا ما فعله السيد المسيح له المجد فى تطهير الهيكل*
فصنع سوطاً من حبال، . وجد فى الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرأ وغنماً وحماماً، والصيارف جلوساً" 

: وقال لباعة الحمام . وكب دراهم الصيارف، وقلب موائدهم. الغنم و البقر: وطرد الجميع من الهيكل 
 ) ١٦ – ١٤ : ٢يو " (ال تجعلوا بيت أبى بيت تجارة . غرفعوا هذه من ههنا

 . هنا قام السيد يتطهير الهيكل، باجراء حازم سريع، دون محاكمة
ارفة وكراسى قلب موائد الصي" وتكرر هذا األمر أيضاً كما رواه القديس مرقس فى مناسبة الفصح 

بيتى بيت الصالة يدعى لجميع األمم، وأنتم " أليس مكتوباً :  وكان يعلم قائال ٠٠باعة الحمام 
 ) ١٣، ١٢ : ٢١(ووردت نفس القصة فى مت ٠)١٧ – ١٥ : ١١مر "(جعلتموه مغارة لصوص 

 : بإجراء أعنف تصرف فينحاس الكاهن *
إنما أخذ إجراء حاسماً ليطهر الهيكل . اكمهمالم ينتظر حتى يح. رأى رجال وأمرأة ينجسان الهيكل

 األمر لم يكن يسمح بجراء ٠)١٤ -٦ : ٢٤عدد  (٠٠وقد طوبه الرب على ذلك وكافأة . منهما
  ٠٠والحالة تلبس . محاكمة

 . وبدون محاكمة، حكم القديس بطرس الرسول عل سيمون الساحر-٣
يدى الرسل يعطى الروح القدس، قدم لهما ولما رأى أنه بوضع أ: " وهكذا يروى سفر أعمال الرسل 

". أعطيانى أنا أيضاً هذا السلطان، حتى أى من وضعت عيه يدى، يقبل الروح القدس " دراهم قائال 
 ١٨ : ٨أع  (٠٠لتكن فضتك معك للهالك، ألنك ظننت أن موهبة اهللا تقتنى بدراهم " فقال له بطرس 



سول بالهالك، و شتقت من إسمه كلمة السمونية، وحكم عليه الر. وهكذا تمت لعنة سيمون). ٢٠ –
  ٠٠ومات هالكاً 

خطايا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاء " لم تكن هناك محاكمة، إذ انطبقت عليه عبارة الكتاب 
 ). ٢٤ : ٥تعى ١" (

إنه بنفس الوضع السابق فى تطهير الرب للهيكل، وفى العقوبة التى أوقعها فينحاس الكاهن عل 
 . يينالزان
 . وبنفس األسلوب عوقب آخاب الملك، بدون محاكمة-٤

وأرسل له الرب إيليا النبى، ال . وذلك بعد أن دبر مؤامرة قتل بها نابوت اليزرعيلى وأخذ حقله
 وإنما ليخبره بما فعل وبالعقوبة التى وقعت عليه . ليحاكمة، وال إلعطائه فرصة للدفاع عن نفسه

فى المكان الذى لحست فيه الكالب دم نابوت اليزرعيلى، "  اهللا عليه هكذا بلغه النبى العظيم حكم
هأنذا . قد بعت نفسك لعمل الشر فى عينى الرب" بل قال له أيضاً " تلحس الكالب دمك أنت أيضاً 
 ) ٢٤ – ١٧ : ٢١مل ١ " (٠٠ وأجعل بيتك كبيت يربعام بن نباط ٠أجلب عليك شراً، وأبيد نسلك
 . ون محاكمة) ٢٣ : ٢١مل ١(زايبل ونفس الحكم صدر ضد إي

 . ال حاجة هنا إلى محاكمة، ألن الخطية واضحة، تتقدم آخاب وإيزابل إلى القضاء
 . وال مجال هنا إلعطاء فرصة للدفاع عن النفس، ألن الدفاع هنا لون من المكابرة

 ) ٣٦-٣  :٩مل ٢(ونفذ الحكم فى زوجته إيزابل ايضاً ). ٣٨ : ٢٢مل ١(ونفذ الحكم فى آخاب 
 . و القديس بولس الرسول عاقب عليم الساحر، دون أن يحاكمة-٥

أيها " لما قاوم عليم هذا بولس وبرنابا، حينئذ امتأل بولس من الروح القدس، وشخص إليه وقال 
 – ٨ : ١٣أع " (الممتلئ كل غش وكل خبث، يا ابن ابليس يا عدو كل بر، أى الشمس إلى حين 

 . ونفذ فيه الحكم). ١١
كانت خطيئته فى محاولة إفساد الوالى عن اإليمان، خطية واضحة تتقدمه إلى القضاء، و ال تحتاج 

 . إلى محاكمة
* * * 

 . هناك خطايا واضحة ال تحتاج إلى محاكمة
مثال ذلك إنسان يحدث شوشرة داخل الكنيسة قد تعطل القداس، أو على األقل تعطل الصالة، أو *

ل مثل هذا الشخص يحتاج إلى محاكمة، أم تلزمه العقوبة، و العقوبة  ه٠٠توقف االجتماع الروحى 
 ٠٠الفورية 

أو إنسان يشتم كاهناً أو يضربه، أو يتقدم للتناول من األسرار المقدسة بالقوة وبدون استحقاق *
 . أترانا ننتظر إلى أن نحاكمة، أما يحكم عليه فى التو و اللحظة

 : س بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس األسقف أمثال هؤالء ينطبق عليهم قول القدي
 ). ٢٠ :٥تى ١" (الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع، لكى يكون عند الباقين خوف 

بل . ألنه إن لم تحدث عقوبة فورية فى بعض الخطايا الظاهرة، تفقد الكنيسة نظاما وهدوءها وهيبتها
 . ستهتار و الالمباالةقد يصبح أمثال هؤالء قدوة سيئة لغيرهم تقودهم إلى اال

 . ومع ذلك يمكن إجراء محاكمة بعد العقوبة الفورية
أو المعرفة الدوافع، و . بل ربما لتوقيع عقوبة أشد. ال إلثبات الذنب واضح يتقدم إلى القضاء

  ٠٠المشتركين فى الخطأ، أو المحرضين عليه، لتشملهم العقوبة أيضاً 
 . ين فرصة للتوبةوربما تتأجل المحاكمة، إلعطاء المذنب

وكذلك فرصة لالعتراف باستحقاقهم للعقوبة، و الندم . فرصة لالعتراف بالخطأ، بعد اإلحساس به
  ٠٠على ذلك 

 . لقد عاقب بولس الرسول خاطئ كورنثوس عقوبة شديدة، وهو غائب



ذا فإنى أنا، كأنى غائب بالجسد، ولكن حاضر بالروح، قد حكمت كأنى حاضر فى الذى فعل ه" قال 
 استمرت ٠٠ لم يحاكم ذلك المخطئ، بل عاقبة، ألن خطيئته كانت واضحة ٠٠) ٣ : ٥كو١ " (٠٠

 ). ٧ : ٢كو٢" (يبتلع من الحزن المفرط " العقوبة إلى أن تاب ذلك المخطئ، وكاد أن 
ومع ذلك، فالذى عوقب فورية، يمكنه أن يستأنف الحكم إلى سلطة كنيسة أعلى، ويطلب رسمياً 

 .  أرادمحاكمته إن
أو أن يطلب محاكمته رسمياً من نفس السلطة الكنيسة التى أصدرت الحكم عليه فإن لم يفعل هذا، 
يكون إما راضياً عن الحكم، أو خائفاً من المحاكمة، أو مقصراً فى االجراءات التى يلزمه اتخاذها إن 

  ٠٠أراد رفع العقوبة عنه 
كما تشمل ايضاً . ، وتشمل نصوصاً كثيرة فى العقوباتإن قوانين الكنيسة صريحة جداً فى هذا المجال

  ٠٠سلطة الكهنوت فى ذلك 
. وبالحكمة يمكن معرفة متى يلجأ الكهنوت إلى توقيع عقوبة فى السر، أوعقوبة أخرى فى العلن

 . ومتى تكون العقوبة بسرعة وفورية، ومتى تحتاج إلى التروى و الصبر، وإلى المحاكمة
 . قوم محاكمة على كل خطأوطبيعى ال يمكن أن ت

وإال فسوف يتسع نطاق المحاكمات الكنيسة، كما ستأخذ األمور لوناً من العالنية، ربما يكون من 
  ٠٠الحكمة تفاديه 

 . كما أن العقوبات الكنيسة لها طابع غير العقوبات المدنية
دس، أقوال اآلباء، وهى تقوم بعملها فى جو روحى، وفى جو كنسى، تظلل عليها تعاليم الكتاب المق

 . وما نستلهمه من أحداث التاريخ الكنسى ومن سير القديسين ومشاهير رعاة وقادة الكنيسة
 . وال تسلك األمور بطريقة حرفية، إنما بروح الكتاب و الوصية

األبوة التى تتصرف أحياناً بما يقتضيه الحنو، . كما ترتبط فى كل عقوبتها بروح األبوة، وروح البنوة
نا بما يقتضيه الحزم و البنوة فى خضوعها وطاعتها ومهابتها للكهنوت وأحكامه، وسعيها وراء أحيا

  ٠٠وابن الطاعة تحل عليه البركة . بركة الكنيسة ورضاها
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  هل التخلف المادى نوع من عدم البركة؟ 
 
 
 لنجار العذراء نفسها ويوسف ا. فهناك قديسون كثيرون عاشوا فقراء. كال طبعاً 

ما أعسر دخول األغنياء إلى ملكوت اهللا " وقد قال الرب . و لعازر المسكين كان فقيراً.  كانا فقيرين
هناك فقر اختيارى عاشه الرهبان، وعاشه كثير من القديسين الذى رفضوا أن يستوفوا خيراتهم ". 

 . على األرض
وب الصديق، وإبراهيم أبى اآلباء، وإن كان هذا ال يمنع أن قديسين آخرين كانوا أغنياء، مثل أي

مباركة تكون ثمرة " وفى العهد القديم كان الرب يبارك الصديقين ويغنيهم، كما وعد . ويوسف الرامى



تث " مباركة تكون سلتك ومعجنك . بطنك، وثمرة أرضك، وثمرة بهائمك، نتاج بقرك، وإناث غنمك
٥، ٤ : ٢٨ .( 

وكان غنى . م بركة القناعة، وعوضهم بخيرات ملكوتهولكن الذين لم يعطهم هذا الغنى، أعطاه
 . األرض رمزاً لغنى الملكوت

الفقر و الغنى ليسا مقياسين لرضا اهللا وبركته وبخاصة فى العهد الجديد، الذى اهتم بالعطايا 
 . الروحية، و الذى فيه يبارك اهللا القليل فيصير كثيراً

  ٠٠ما أسهل أن تتأمل حياة القديسين، الفقراء 
 
  
 
  

  إذا لص شيئا من كاهن، ثم أتى إليه معترفاً بخطيئته، فماذا يفعل الكاهن به؟ 
 
 

  هنا يكون اللص قد ارتكب خطيئة ضد الكاهن بسرقته إياه، و خطيئة ضد اهللا بكسر 
 .  وصاياه

اً فمن الناحية الشخصية، على الكاهن أن يسامح اللص فى سرقته، ويكون قلبه نقياً من نحوه، ناسي
 . إساءته، فرحاً بتوبته

ويجب على الكاهن عموماً إذا أتاه أما من جهة حق اهللا، فيجب أن يتأكد الكاهن من توبة هذا اللص 
وفى توبة زكا العشار نرى أنه رد . لص تائب، أن يأمره بقدر اإلمكان أن يرجع ما سرقه إلى أصحابه

 حقا من أعماق قلبه عليه أن يرد ما سرقه ما سلبه من الناس أضعافاً، فإن كان هذا اللص تائباً 
، لكى يظهر للص التائب أنه غير على أن الكاهن يمكنه أن يتنازل عن هذا الحق فى سماحة أبوية

 . متأثر بعامل شخصى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هل يمكن أن تسقط المالئكة، وتقع فى خطايا، مادامت لهم حرية إرادة؟  
 
 

 وقد اجتازوا فترة اختبار، وسقط منهم . ة حقا إن المالئكة مخلوقات عاقلة حر
" أجناد الشر الروحية " ، الذين يسميهم اللكتاب )٧ : ١٢رؤ ( من سقط، ونعنى إبليس وكل مالئكته 

 . ويسمون أيضاً فى كثير من المواضع باألرواح النجسة أو األرواح الشريرة). ١٢ : ٦أف (
 . ، فقد تكللوا بالبر، وال يسقطونأما المالئكة األبرار، الذين نجحوا فى اختبارهم

سواء فى . إنهم يعيشون فى طاعة كاملة اهللا، ينفذون مشيئته كما هى، وبكل سرعة، وبدون نقاش
أو المالك الذى أنقذ ). ٢٢ : ٦دا (تقديم معونة للغير، كالمالك الذى سد أفواه األسود وأنقذ دانيال 



خر (ة أوامر اهللا فى العقوبة مثل ضرب األبكار كذلك ينفذ المالئك). ٧ : ١٢أع (بطرس من السجن 
 : ١٩مل ٢(و المالك الذى ضرب جيش سنحاريب ). ١٧، ١٦ : ١٦صم ٢(أو ضرب أورشليم ) ١٢
٣٥ .( 

 : لذلك قال عنهم المرتل فى المزمور . المالئكة إذن يطيعون اهللا،دون أن يناقشوا أوامره
 : ١٠٣مز " (فاعلين أمره، عند سماع صوت كالمه ال". " باركوا الرب يا مالئكته المقتدرين قوة "

 ولعل ٠٠، تعنى السرعة الفائقة فى التنفيذ بدون إبطاء "عند سماع صوت كالمه " وعبارة ). ٢٠
 وبأى مثال؟ " لتكن مشيئتك " هذا هو السبب الذى من أجله نطلب فى الصالة الربية 

 ". كما فى السماء، كذلك على األرض " 
 وما كنا نطلب هذا الطلب ٠٠ن المالئكة فى السماء، هكذا تكون منفذة على األرض كما هى منفذه م

 !! الذى علمنا الرب إياه، لو كان هناك احتمال أن تسقط المالئكة 
 . لذلك نحن نسميهم المالئكة القديسين

رب  وتعبير المالئكة القديسين استخدمه السيد ال٠٠لكى نميزهم عن أجناد الشيطان الذين سقطوا 
 ونقول عن األبرار فى الحياة األخرى إنهم ٩ونسميهم أيضاً مالئكة اهللا ). ٣١ : ٢٥مت (نفسه 

ويسميهم الرب مالئكته، يرسلهم ليجمعوا ). ٣٠ : ٢٢مت " كمالئكة اهللا فى السماء " يكونون 
 ،٤١ : ١٣مت (، ويجمعوا األشرار ليلقوهم فى النار )٣١ : ٢٤مت (مختاريه فى اليوم األخير 

٤٢ .( 
 . ونسميهم مالئكة السماء، تمييزاً لهم عن المالئكة األشرار الذين فى الهاوية أو فى الهواء

" مالئكة السموات " وقد سماهم الرب ). ٧ : ١٥لو (إنهم فى السماء يفرحون بخاطئ واحد يتوب 
 السماء، له ثم بعد هذا رأيت مالكاً آخر نازالً من" وقال القديس يوحنا الرائى ). ٣٦ : ٢٤مت (

ورأيت مالكاً نازالً من السماء، معه ). " ١ : ١٨رؤ " (سلطان عظيم، واستنارت األرض من بهائه 
فقبض على التنين، الحية القديمة، الذى هو إبليس . مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده

 ) ٣ -١  :٢٠رؤ " (، وأغلق عليه وختم عليه ٠الشيطان، قيده ألف سنة، وطرحه فى الهاوية 
 . لو كان المالئكة يخطئون ما كنا نطلب شفاعتهم

كما أن أرواح األبرار الذين انتقلوا من األرض إلى السماء، ال يخطئون وهم فى السماء، مكان البر 
  ٠٠ونحن نطلب شفاعة هؤالء وأولئك .  فكذلك المالئكة وهم فى السماء٠٠

 . رجة من البشر الذين انتقلواولو كان المالئكة يمكن أن يخطئوا، لصاروا أدنى د
ويكون الشيطان له دور حاليا فى السموات، كما له دور فى . وفى هذه الحالة يتحولون إلى شياطين

 وهل األبرار الذين انتقلوا وصعدوا إلى ٠٠ وهذا ما ال يستطيع أحد أن يقبله ٠٠الغواية على األرض 
 !! الشر قد دخل إلى السماء أيضاً؟ويرون. السماء، سوف يعثرون من سقوط المالئكة هناك
 . إن المالئكة هم فى قمة مثالية الطهر عند الناس

ويعتبرونهم . يشبهون بهم أعلى درجة من البشر القديسين، ويزينون بصورهم الكنائس و الهياكل
 فإن فى مثاليتهم، وفى عشرتهم مع اهللا، وقربهم منه، وتمتعهم به، يمكن أن. أمثولة للطهر و للكمال

  ٠٠فإن هذا يحطيم المثاليات الثابتة فى عقول الناس !! يخطئوا 
 . كما أن احتمال سقوط المالئكة اآلن، يوقع البشر فى اليأس

. إن الكتاب لم يذكر أى شئ عن احتمال سقوط المالئكة، وال أحد من القديسين ذكر شيئا من هذا
  ٠٠لذى لن ينزع منهم وكما قلنا أنهم اجتازوا فترة االختبار، وتكللوا بالبر ا

 
 
 
 
  
 



  
 

 من هرب من الضيقة، فقد هرب من"  ما معنى قول القديس األنبا بوال السائح 
  ". ٠٠ اهللا 

 
 احسبوه كل فرح يا خوتى، حينما تقعون فى تجارب "  قال القديس يعقوب الرسول 

 ). ٢ : ١يع  (٠٠ متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبراً 
 .  يهرب من الضيقة، إنما يهرب من هذا االمتحانفالذى-١

 . ها االمتحان الذى يريد به اهللا أن يمنحه به هذا الصبر، بل يمنحه أيضاً فضائل أخرى متعددة
 . والهارب من الضيقة، يهرب من أكاليلها-٢

ولقد . يهرب من األكاليل التى يمنحها اهللا لكل من يحتمل الضيقة بفرح وبرجاء ويجاهد فيها وينجح
 ). ١١ : ٥يع " (قد سمعتم بصبر أيوب، ورأيتم عاقبة الرب " فقال الرسول . طوب الكتاب صبر أيوب

 و اذى يهرب من الضيقة، إنما يهرب من اهللا الذى يعين أثناءها -٣
يمين الرب صنعت " ويهرب من رؤية يد اهللا تتدخل فى حياته وتنقذه، كما قال المرتل فى ضيقاته 

مز " (يمين الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد بل أحيا وأحدث بأعمال الرب . رب رفعتنىقوة، يمين ال
١١٧ .( 
 . وهكذا يهرب من خبراته مع اهللا فى حياته-٤

ال " اختبروا عبارة . كل الذين احتملوا الضيقات، اكتسبوا خبرات روحية عجيبة فى العمل اهللا معهم
 ال ٠٠تشدد وتشجع . ال أهملك و ال أتركك.  معك وأكون٠٠يقل إنسان فى وجهك كل أيام حياتك 

 ). ٩، ٥ : ١اش " (تهرب و ال ترتعب، ألن الرب إلهك معك حيثما تذهب 
 و الذى يهرب من الضيقة، إنما يهرب ضمناً من الصالة التى يعتمد عليها أوالد اهللا فى ضيقاتهم-٥

 ) ١٥-٥٠مز " (ذك فتمجدنى ادعنى فى يوم الضيق، أنق" فهو بهذا يهرب من اهللا، الذى يقول 
فرصة للحديث مع اهللا بشأنها، إدراك . أما أوالد اهللا، فيرون الضيقة فرصة يطلبون اهللا فيها فيجدونه

 ). ٦ : ١٢عب " (الذى يحبه الرب يؤدبه " مدى محبته وحكمته،ألن 
 . و الذى يهرب من الضيقة، يهرب من اهللا الذى أرسلها، أو لى األقل سمح بها-٦

يجرح "  اهللا الذى ٠٠وهنا ندرك حكمة اهللا وحسن تدبيره . بد أنه سمح بها لخيرنا وفائدتناو ال
 ). ١٨ : ٥أى " (ويسحق ويداه تشفيان . ويعصب

 . وإن كانت التجربة للتأديب، فالذى يهرب منها، إنما يهرب من تأديب الرب-٧
 بينما ٠٠) ١٧ : ٥أى " (قدير فال ترفض تأديب ال. طوبى لرجل يؤدبه اهللا" بينما يقول الكتاب 
تأديبا أدبنى " وقد قال المرتل . وخير لنا أن نؤدب ههنا من أن ندان بالموت األبدى. التأديب لصالحنا

 ). ١٨ : ١١٨مز " الرب، و إلى الموت لم يسلمنى 
 . حقا من يهرب من الضيقة يهرب من اهللا

ل ضيقات كثيرة فى حياة البرية، وحده بعيداً عن كما قال القديس العظيم األنبا بوال السائح، الذى احتم
لنه لم يهرب من اهللا، كما يهرب كثيرون إلى متع . ولكنه ذاق حالوة العزاء اإللهى. كل عزاء بشرى

 ). ١٣ : ٢أر " (لينقروا ألنفسم آباراً مشققة ال تضبط ماء " العالم، 
 
 
  
 من ملكى صادق؟ هل هو إنسان من بنى آدم؟  

 ؟ )٣ : ٧عب " (بال أب، بال أم، بال نسب " نه  ما معنى أ
 ؟ "ال بداية أيام له، وال نهاية حياة "  وما معنى 

  هل يعنى ذلك أنه أزلى أبدى كما يقول البعض؟ 



  هل هو المسيح، أم مجرد رمز للمسيح؟
  وهل هو شخص حقيقى، أم احدى ظهورات للرب؟ 

  فيه؟ما عقيدة الكنيسة !  أيمكن أن نصدق أنه اهللا؟
 
 . ملكى صادق هو إنسان، عاش فى زمن أبينا ابراهيم. اطمئن-١ 

وأنه قابل ). ١٨ : ١٤تك " (ملك ساليم " وكان أيضاً " كاهن اهللا العلى "  ويقول الكتاب عنه إنه كان 
وقدم له خبزاً وخمراً " (بعد رجوعه من كسرة كدر لعومر و الملوك الذين معه " أبانا ابراهيم 

 ) ٢٠ – ١٧ : ١٤تك " (أعطاه عشراً من كل شئ " بونا ابراهيم وأ. وباركه
* * * 

 : غير أن الكتاب لم يذكر عن هذا اإلنسان إال ما يختص بكهنوته، مجرد إشارة إلى ملكه -٢
 . إنه كان كاهناً هللا العلى) ١٤تك (وردت فى *

خبزا وخمراً بما يحمل وأخرج . بارك إبراهيم، وأخذ منه العشور: وقد قام ببعض أعمال الكهنوت 
 . ذلك من رمز لكهنوت العهد الجديد

أنت كاهن " اسم ملكى صادق فى نبوءة عن كهنوت السيد المسيح، فقيل ) ٤ : ١١٠مز(وورد فى *
 : ٥عب (واقتبس القديس بولس الرسول هذا العبارة حرفيا فى " إلى األبد على رتبة ملكى صادق 

٦ .( 
" صائراً على رتبة ملكى صادق، ورئيس كهنة إلى األبدية "  المجد وكرر ذلك بقوله عن المسيح له*
 ). ٢٠ : ٦عب (
ركز على كهنوت ملكى صادق، وكيف أنه أعظم من الكهنوت الهارونى، مشيراً بذلك ) ٧عب (وفى *

" أكثر من مرة " أنت كاهن إلى البد على رتبة ملكى صادق " وكرر عبارة . أيضاً إلى كهنوت المسيح
 ). ١٥، ١١ : ٧عب (وايضاً ) ٢١، ١٧ : ٧عب 

 لماذا؟ . إذن كان التركيز كله على كهنوت ملكى صادق
* * * 

وبأن . و العبرانيون يهود يؤمنون بالكهنوت الهرونى. بولس الرسول هنا يكتب إلى العبرانيين-٣
 هرون، ال و السيد المسيح لم يكن من بنى. الكاهن البد أن يكون من بنى هرون، منتسباً إلى كهنوته

 بل كان من نسل داود، من سبط يهوذا . من سبط الوى كله
 فكيف يثبت الرسول لليهود كهنوت المسيح؟ 

ويستدل على ذلك بما ورد فى . بل ويثبت أيضاً أن كهنوت المسيح أعظم من كهنوت هرون وبنيه
 . هنا كان االستدالل بملكى صادق وكهنوته). ١٤تك (وفى ) ١١٠مز (

* * * 
 . ت ملكى صادق كان يثبت كهنوت المسيح، وتفوقه على الكهنوت الهارونىكهنو-٤
 . كهنوت ملكى صادق كان يثبت كهنوت المسيح، تفوقه على الكهنوت الهارونى-٤

وحينما باركة كان فى صلبه هرون بن الوى بن . ذلك ألن ملكى صادق بارك أبانا ابراهيم أبا اآلباء
وواضح . الكهنوت الهارونى نال البركة من كهنوت ملكى صادقفكأن . يعقوب بن اسحق بن أبراهيم

 ). ١٠، ٧ : ٧عب " (األصغال يبارك من األكبر " أن 
وهذا دليآلخر على تفوق كهنوت ملكى . يضاف إلى هذا أن أبانا ابراهيم أعطى العشور لملكى صادق

 فماذا قال؟ . وهنا يعرض الرسول لمصدر كهنوت ملكى صادق. صادق
* * * 

 ٠"  بل هو مشبه بابن اهللا ٠٠بال أب،بال أم، بال نسب " ال ق-٥
فما معنى هذا الكالم؟ وكيف نفهمه؟ وكيف ينطبق على المسيح؟ كيف يكون ملكى صادق فى هذه 

هل كان بال أم؟ أمه هى العذراء . الصفات مشبها بالمسيح؟ هل كان المسيح بال أب؟ أبوة هو اهللا



، "بال أب، بال أم، بال نسب " فما معنى ). ٣لو (، )١مت (ور فى هل كان بال نسب؟ نسبه مذك. مريم
 مشبه بابن اهللا؟ 

 بل كان بال أب فى ٠٠إن المسيح لم ينل الكهنوت بوراثة جسدية، مثل حال الكهنوت الهارونى 
 . الكهنوت، وبال أم، وبال نسب فى الكهنوت

ت هرون، وال عن أى نسب كهنوتى أى لم ينل الكهنوت بالوراثة عن أب كاهن، وال عن أم من بنا
 .  ألنه من سبط يهوذا٠٠

أنك كاهن إلى : اقسم الرب و لن يندم : "  وما هو؟ يقول المزمور ٠٠إنما له كهنوت من نوع آخر 
 وماذا كان كهنوت ملكى صادق؟ ). ٤ : ١١٠مز " (ملكى صادق ) طقس(األبد على رتبة 

  ٠٠ بل هو مشبه بابن اهللا ٠٠أم، بال نسب بال اب، بال :  فى الكهنوت –كان ملكى صادق 
بل لم يذكر عن تاريخه . لم يذكر له الكتاب أباً كاهناً، وال أما من أصل كهنوتى، وال أى نسب كهنوتى

  وكيف؟ ٠٠شيئاً على اإلطالق 
* * * 

لم يذكر سفر التكوين أصله، وال متى ولد، وال من أية أسرة . ظهر ملكى صادق فجأة فى التاريخ-٦
ولهذا السبب قال عنه القديس .  ولم يذكر كيف انتهت حياته أوسيرته بعد لقائه بأبينا إبراهيم٠٠

 ). ٣ : ٧عب " ال بداءة أيام له، وال نهاية حياة " : بولس الرسول 
ويشرح القديس يوحنا ذهبى الفم هذه العبارة فى تفسيره للرسالة إلى العبرانيين، بأنه ال بداءة أيام 

 .  وبنفس المفهوم ال نهاية أيام٠٠، ال بداءة أيام كتبت عنه أو سجلت فى الكتاب نعرفها عنه
 أما أن يفسر ٠٠فال يعنى هذا، أنه ال بداءة أيام له على االطالق، بل ال بداءة أيام معروفة أو مسجلة 

 ولم ١١ البعض هذه العبارة، بأن ملكى صادق أزلى أبدى، و التالى يكون هو اهللا، فأمر ال يقبله أحد
وهو تفسير  philoيقل أحد من القديسين بهذا التفسير الذى ربما يكون مأخوذا عن فيلو الفيلسوف 

عكس ما قاله ذهبى الفم، الذى أكد أن ملكى صادق إنسان، ولكن بداية حياته غير معروفة وكذلك 
  ٠٠نهاية حياه غير معروفة 

* * * 
المنتظر، سيأتى ملكاً، من سبط يهوذا، من نسل داود كان اليهود يعتقدون أن المسيح، أو المسيا -٧
ولذلك لم يفكروا مطلقاً أنه سيكون كاهناً، ألنه ال يأتى من سبط الكهنوت، فذكرهم بولس . أبيه

 . الرسول بقصة ملكى صادق
 ٠إذ كان ملكى صادق كاهناً وملكاً أيضاً 

وذلك ألن كهنوته لم ) أى أورشليم(يم ملكه لم يمنع كهنوته، فكان كاهناً هللا العلى، أيضاً ملك سال
 وفى هذا كان رمزاً للمسيح ". بال أب، بال أم، بال نسب " يرتبط بسبط من األسباط، بل كان فيه 

* * * 
 ". بال نسب " وقد اهتم الرسول بعبارة -٨

 قال" خرجوا من صلب ابراهيم " فلما تحدث فى هذا المجال عن الكهنة الذين من بنى هرون، الذين 
 " بارك الذى له المواعيد " ، ومع ذلك )٦ : ٧عب " (الذى ليس له نسب منهم " عن ملكى صادق 

 . كان الذى ال يثبت نسبه فى الكهنوت، ال يسمح له بممارسته
هوالء " قبل عن بنى برزالى . وقد حدث هذا فى أيام نحميا وعزرا، حينما أعيد بناء سور أورشليم

بارك الذى له " ، ومع ذلك )٦٢ : ٢عز" (م توجد، فرذلوا من الكهنوت فتشوا على كتابة أنسابهم فل
  ٠٠" المواعيد 

 . كان الذى ال يثبت نسبه فى الكهنوت، ال يسمح له ممارسته
هوالء " قبل عن نبى برزالى . وقد حدث هذا فى أيام نحميا وعزرا، حينما أعيد بناء سور أورشليم

ونفس العبارة تكررت فى ). ٦٢ : ٢عز " (رذلوا من الكهنوت فتشوا على كتابة أنسابهم فلم توجد، ف
 . ، مما يدل على أهمية النسب فى الكهنوت، بل وثبوت هذا النسب)٦٤ : ٧نح (سفر نحميا 



وأيضاً ملكى صادق بال : فقال الرسول . و المسيح لم يكن له بالجسد نسب فى الكهنوت الهارونى
 . نسب

وسجل ). ١٨ : ١٤تك " (كاهنا هللا العلى "  ومع ذلك قيل عنه إنه كان .فى الكهنوت" بال أب، بال أم " 
على الرغم من أنه بال أب، بال أم ن بال نسب ). ١ : ٧عب (بولس الرسول صفته الكهنوتية هذه 

وهنا تتميز رتبة ملكى صادق، بأنها .  إذن يمكن أن يكون شخص كاهنا، وليس من ابناء هرون٠٠
  ٠٠ثة، بال أب، بال أم، بال نسب كهنوت ليس عن طريق الورا

* * * 
ولكنه لم يكن هو المسيح، وال أحد ظهورات المسيح فى العهد . كان ملكى صادق رمزاً للمسيح-٩

 . القديم
وفى أن هذا الكهنوت ليس عن طريق الوراثة، وأنه ). ٤ : ١١٠مز (كان رمزاً للمسيح فى كهنوته 

 كما ٠٠قدم الخبز و الخمر وليس الذبائح الحيوانية كهنوت أعظم من كهنوت هرون، وأنه كهنوت ي
 كان يرمز إليه فى الجمع بين الكهنوت والملك 

 . ولكنه كان مجرد رمز، و ال يعنى ذلك أنه كان المسيح ذاته
 ! فكثيرون كانوا رموزا للمسيح، ولم يكونوا هم المسيح 

صديق رمزاً للمسيح فى أنه بيع كان أسحق رمزاً للمسيح فى تقدمة االبن الوحيد، وكان يوسف ال
بواسطة اخوته، وكان سليمان رمزاً للمسيح فى حكمته، وفى معنى اسمه الدال على السالم، وكان 

.  ولكن لم يكن واحد منهم جميعاً هو المسيح بالذات٠٠أيوب رمزاً للمسيح فى آالمه و تجاربه 
 . كن هو المسيحوهكذا كان ملكى صادق رمزاً للمسيح فى كهنوته وملكه، ولم ي

* * * 
 . وقد يظن البعض أنه المسيح، من معنى اسمه ووظيفته-١٠

 و المسيح فعال ٠حقا إنه كان رمزاً للمسيح فى معنى اسمه، إذ أن كلمة ملكى صادق معناها ملك البر
 وإن كان هذا ال. و المسيح فعالً هو ملك السالم. وظيفته ملك ساليم معناها ملك السالم. هو ملك البر

 . يمنع أن ساليم كانت مدينة حقيقية، وهو ملك علينا
فكثيرون كانت لهم أسماء، ولها معنى ال يدل على . على أن معانى االسماء ال يمكن أن تؤخذ دليالً

 !! واقع 
كذلك يشوع . ولكن ال يعنى االسم أن صاحبه هو الرب الذى يخلص. اشعياء معناها الرب يخلص
ودانيال معناها اهللا يقضى أو قضى، و . وال يعنى اسمه أنه يهوه المخلصالنبى معناها خالص يهوه، 

وبنفس القياس صموئيل معناها اسم اهللا، واسماعيل معناها اهللا . تدل على أن دانيال هو اهللا الدينان
ومعنى . ويوآب معناها اهللا أب، يؤئيل معناها يهوه هو اهللا. سمع، دون أن تعنى الهوتاً ألحد منهم

وكذلك يوحنا معناها اهللا حنان أو حنون، دون أن تدل على أن يوحنا . ال يدل على واقع عملىاالسم 
  ٠٠ واألمثلة ال تدخل تحت حرص ٠٠هو اهللا الحنون 

 . فكلمة ملكى صادق معناها ملك السالم، ال تعنى مطلقا أنه المسيح ملك السالم
  ٠٠من وله أذنان للسمع فليسمع 

* * * 
 . "مشبه بابن اهللا "  إن ملكى صادق هو المسيح ابن اهللا وإنما قال لم يقل الرسول-١١

كذلك لم يقل إن المسيح هو ملكى . ابن اهللا، ومشبه بابن اهللا: وهناك فرق كبير بين التعبيرين 
 . وإنما كاهن على رتبة ملكى صادق. صادق

 أخرى خاصة به أو بغيره كما ورد فى مواضع  " ٠٠ظهر اهللا البرام " ولو كان هوهو، لكان قد قال 
* * * 

 ". كاهن اهللا العلى " كذلك لم يقل الكتاب إنه اهللا، إنما -١٢
 وإذا كان ملكى صادق كاهن اهللا العلى، فلمن كان يكهن؟ . وهناك فرق كبير طبعاً بين التعبيرين

  .وطبعاً كان هذا الشعب، هو شعب ساليم. ال شك أنه كان له شعب يقوم نحوه بعمل الكهنوت



 ٠٠إذن كان شخصاً له وظيفته وعمله، وليس مجرد ظهورات 
و العشور . وإن كان مجرد ظهورات، فهل الخبز و الخمر اللذان قدمهما كانا مجرد ظهورات أيضاً

 ! التى أخذها من بينا ابراهيم أين ذهبت؟
* * * 

 . ألول مرة، عن ملكى صادق" كاهن اهللا العلى " ورد لقب -١٣
ركة األول، مثل نوح وأيوب وابراهيم واسحق ويعقوب، يقومون بعمل الكهنوت كان اآلباء البطا

وأول شخص قيل عنه . ولكن لم يذكر لهم لقب الكهنوت بهذه الصراحة. ويقدمون ذبائح ومحرقات
 . إنه كاهن ن كان ملكى صادق

إنما هو ومن غير المعقول أن أول مرة ترد فيها عبارة كاهن، تكون عن شخص ال وجود حقيقى له، 
 !! مجرد ظهورات 

 . وليس إنه هو اهللا العلى. كذلك قيل عنه إنه كاهن اهللا العلى
* * * 

كون أن أبانا ابراهيم قدم له العشور، وقبل منه البركة، دون أن يسأله من أنت وما هى -١٤
وكما سأل ) ١٧ : ٣قض (، كما سال منوح أبو شمشون )١٣ : ٥يش (وظيفتك، كماسال يشوع 

وأيضاً دون أن يعلن ملكى صادق نفسه من هو، كما أعلن الرب نفسه ). ٢٩ : ٣٢تك (يعقوب 
  ٠٠) ١٤ : ٥يش (، كما أعلن رئيس جند الرب نفسه ليشوع )٦ ك ٣خر (لموسى 

 . يدل على أن ابراهيم كان يعرفة
وإن كان يعرفه، إذن هو شخص حقيقى، . ألنه من غير المعقول أنه يعطى العشور لشخص ال يعرفه

 . ومادام معروفاً إنه كاهن اهللا، أنه ملك ساليم، إذن ليس هو المسيح. معروف اإلسم و الصفة
  ٠٠وإن لم يكن ابراهيم يعرفه، البد كان يسأله من أنت 

* * * 
 . طريقة مباركته البرام ليست طريقة اهللا-١٥
رك اللع العلى الذى أسلم ومبا. مبارك ابرام من اهللا العلى مالك السموات واألرض: باركه وقال " لقد 

 ). ٢٠، ١٩ : ١٤تك " (أعداءك فى يدك 
" ومن غير المعقول أن اهللا ال يبارك مباشرة، كما فعل مع ابرام من قبل، من فمه وسلطانه قائال 

و تتبارك فيك . أجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك، تكون بركة، أبارك مباركيك، والعنك ألعنه
 ). ٣، ٢ : ١٢تك (" جميع قبائل األرض 

كذلك ".  إنه اسلوب كاهن، وليس اسلوب اهللا مصدر البركة ٠٠" مبارك أنت من اهللا " أما هنا فيقول 
لو كان هو اهللا، ). ٢٠ : ١٤تك " (ومبارك اهللا العلى الذى أسلم اعداءك فى يدك " يسبح اهللا قائال 

  ٠٠كان هو اهللا، ما كان يسبح نفسه، ويتكلم عن نفسه هكذا 
** *  

 . أبونا ابراهيم أيضاً لم يسجد له-١٦
  ٠٠ولم يقدم له أية مظاهر الخشوع و الرهبة كإله 

وكما ). ٢ : ١٨تك " (فسجد إلى األرض " كما حدث لما رأى الرب و مالكين عند بلوطات ممرا، 
 "فغطى موسى وجهة، ألنه خاف أن ينظر إلى اهللا " حدث لما ظهر الرب فى العيقة لموسى النبى 

فسقطا على " ، إذ يقول الكتاب )والدى شمشون(وكما حدث مع منوح وامرأته ). ٦ : ٣خر (
) ٢٢، ٢٠ : ١٣قض " (نموت موتأ ألننا قد رأينا اهللا :  وقال منوح إلمراته ٠٠وجهيهما إلى الرض 

بماذا : فسقط يشوع على وجهة إلى األرض وسجد، وقال له "  وكما حدث مع يشوع بن نون ٠٠
 ). ١٥ : ٥يش " (دى عبده؟ يكلم سي

أعطاه عشرا " إنما . أما مع ملكى صادق، فلم يحدث شئ من هذا كله، وال حتى مجرد كلمة من ابرام
 ل نتصور أن هذا لقاء مع اهللا؟ . وانتهى األمر. ككاهن" من كل شئ 

* * * 



ته، كذلك لم يحدث من قبل فى أى ظهور إلهى سابق، أن يذكر اسم الشخص، وصفته ووظيف-١٧
 مثلما حدث مع ملكى صادق، مما يدل على انه إنسان واقعى، وليس ٠٠وبلده، وتفاصيل عمل قام به 

  ٠٠مجرد ظهور 
و المؤرخ . وهكذا اعتقد فيه اليهود، كما ورد فى التلمود، فى ترجوم يوناثان، وفى ترجوم أورشليم

و القديس . لتى ذكرها الكتابيوسيفوس من أشهر ؤرخى التاريخ الكنسى، ذكر أنه إنسان له الصفة ا
و القديس يوحنا ذهبى الفم ذكر أنه . يوحنا ذهبى الفم ذكر أنه إنسان له الصفة التى ذكرها الكتاب

 . إنسان، وإن كان الكتاب لم يسجل بداية حياته ونهايتها
 . كان عن الكهنوت وليس عن الشخص) ٧عب (كذلك نقول إن كل ما ورد فى 

كما لم يكن التركيز على أبرام، إنما على . كى صادق، إنما على سمو كهنوتهلم يكن التركيز على مل
 . الكهنوت الهارونى الذى فى صلبه، ومباركه هذا الكهنوت من كهنوت ملكى صادق، ودفع العشور له

 . كله من الكهنوت، وليس عن الشخص) ٦عب (، )٥عب (وكذلك أيضاً ما ورد فى 
، ٥ : ٥عب " ( أنت كاهن إلى األبد على رتبة ملكى صادق ٠٠ كما يقول ٠٠ليصير رئيس كهنة " 
ألجلنا صائراً على رتبة ) " ١٠ : ٥عب " (مدعوا من اهللا رئيس كهنة على رتبة ملكى صادق ) " ٦

 ). ٢٠ : ٦عب " (ملكى صادق رئيس كهنة إلى األبد 
 . كل الكالم عن كهنوت ملكى صادق، وليس عن شخصه

ك ساليم وكاهن اهللا العلى، هو اهللا العلى نفسه، ويقال إنه أزلى أبدى أما أن يكون ملكى صادق مل
 : ١٤لو (ومن له أذنان للسمع فليسمع . فهذا أمر مرفوض تماماً، وال يسنده نص الكتاب!! ٠٠
٣٥ .( 
 
 
 
 
 
  

  ما هى الموضوعات التى يمكن ان يتخذها اإلنسان مجاالً لتأمله؟ 
 
  
 حصى أو تعد، لكن يمكننا أن نقدم ل بضعة موضوعات التأمل ال يمكن أن ت 

 :  موضوعات كمثال 
سواء صلوات : ، أو فى العبارات التى تذكر فى الصلوات يمكن التأمل فى آيات الكتاب المقدس
 . القداس أو المزامير أو الصلوات الخاصة

" أملوا زنابق الحقل تأملوا طيور السماء، ت: " كما قال السيد المسيح  : الطبيعةكذلك يمكن التأمل فى 
لقد قدم لنا الرب تأمالت فى .  كذلك تستطيع أن تتأمل فى جميع األحداث و المناظر التى تراها٠٠

الزارع الذى خرج ليزرع، و التاجر الذى اشترى لؤلؤة، و الصياد الذى فرز السمك الجيد من الردئ، 
 . د أن يبنى برجاً و الرجل الذى أرا٠٠و العذارى الالتى خرجن الستقبال العريس 

 : أما أجمل نوع من التأمل، فهو التأمل فى الذات اإللهية 
فى صفات اهللا وفى معامالت مع الناس، و فى األبدية، وفى السماء و المالئكة، و المجئ الثانى، 

 . وهناك أشخاص يتأملون فى الموت وفى الدينونة
 .  والالهوتيةكذلك يمكن التأمل فى الفضائل وفى بعض المعانى الروحية

 
 
  



 
 
 وهناك فئات من الناس ال يسمح ذكاؤها بأن تفهم . اإليمان يرتبط بالمعرفة 

  اإليمان أو تفهم المعرفة، فما مصير تلك الفئات؟ 
 

 وعلى قدر معرفة اإلنسان، على " الذى يعرف أكثر، يطالب بأكثر" يقول الكتاب 
 . وليس هناك حساب واحد للكل قدر مواهبة العقلية و الفكرية، سيحاسبه اهللا 

بينما قد يكون أشخاص عقلهم متقد جداً، . ومع ذلك قد يوجد أناس بسطاء، وإيمانهم عميق جداً
وحده تفكيرهم قد تقودهم إلى الشك، و يتمنون غيمان الفريق اآلخر وبساطته و ال . وإيمانهم ضعيف

 . انفالذكاء و العقل و المعرفة، ليست كل شئ فى اإليم. يجدونها
). ٢٢ : ٥غل (وقد يكون من ثمار الروح ). ٩ : ١٢كو ١(وقد يكون اإليمان هبة من الروح القدس 

 . وهكذا يتعلق اإليمان بالروح أكثر مما يتعلق بالعقل
 : وقد قال السيد المسيح . و الروح يهب للكل، حتى ضعفاء الذكاء و األطفال البسطاء

 ). ٢٥ : ١١متى ". ماء و الفهماء، وأعلنتها لألطفال أحمدك أيها اآلب، انك أخفيت هذه الحك"
 
 
 
 

 وردت فى الكتاب المقدس فى مناسبات ) سر( البعض يسألون قائلين إن كلمة 
 فما معنى ذلك؟ .  عديدة، خارجة عن حدود أسرار لكنيسة السبعة التى نعرفها

  وكيف نفرق تلك األسرار الكنيسة؟ 
 
 : عنيين إن كلمة سر وردت فى الكتاب بم 
 . أسرار خاصة بالمعرفة، أعلنها الرب لنا-١ 
 أسرار خاصة بالنعمة، يمنح فيها الروح القدس عطايا خفية، عن طريق عمل -٢ 

 .  الكهنوت
  
 
 

أم " (و أما سر الرب فعند المستقيمين ) " ١٤ : ٢٥مز " (سر الرب لخائفيه " مثلما ورد الكتاب عن 
 : ٣عا " (يعلن سره لعبيده األنبياء " ى سفر عاموس النبى إنه ومثلما قيل عن الرب ف) ٢٣ ك ٣
! هل أخفى ابراهيم ما أنا فاعله؟" وهكذا أعلن ما كان ينوى أن يفعله بسادوم لعبده ابراهيم قائال ). ٧
 ). ١٧ : ١٨تك " (

 . وهكذا أسرار الملكوت خفيت عن اليهود
ؤمنون فكيف تؤمنون فكيف تؤمنون إن قلت لكم إن كنت قد قلت لكم األرضيات و لستم ت" فقال الرب 

 ). ١٢ :٣يو ! " (السماويات؟ 
 ). ١٠ : ٨لو " (قد أعطى لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت اهللا " أما عن تالميذه فقال لهم 

 . هذه األسرار عرفت فى حينها باعالن إلهى
ولكن . فى األزمنة األزليةحسب اعالن السر الذى كان مكتوماً " وفى هذا يقول القديس بولس كرازته 

 ). ٢٦، ٢٥ : ١٦رو " (ظهر اآلن، وأعلم به جميع األمم 
الفداء و التجسد كانا سرين معروفين عند اهللا منذ األزل، ولكن البشر ما كانوا يعرفون، حتى أعلن 

  ٠٠اهللا لهم 



 : ١أف " (ئته عرفنا اهللا بسر مشي" وأخيراً ) ١٦ – ١٤ : ٣كو٢(كان البرقع موضوعاً على أذهانهم 
٩ .( 

 كما قد أعلن ٠٠ سر المسيح ٠٠إنه بإعالن عرفنى بالسر " ويقول القديس بولس الرسول فى ذلك 
 – ٣ : ٣أف " (اآلن لرسله القديسين و أنبيائه بالروح أنبيائه بالروح أن األمم شركاء فى الميراث 

٦ .( 
* * * 
أف " (ألعلم جهاراً بسر اإلنجيل " : ح فمه قائال وفى نفس الرسالة يطلب ألجله ليعطى كالماً عند افتتا

١٩ : ٦ .( 
* * * 

 :  يقول فى رسالته لكولوسى –قبول األمم –وعن هذا السر 
 ). ٢٦ : ١كو " (السر المكتوم منذ الدهور ومنذ األجيال، لكنه اآلن قد أظهر لقديسه " 

 ". د هذا السر فى األمم الذين أراد اهللا أن يعرفهم ما هو غنى مج" ويتابع كالمه قائال 
* * * 

 . هناك عقائد كثيرة تعتبر أسراراً وقد أعلنت لنا فى اإلنجيل
ويقول الرسول فى ذلك ألهل كولوسى . مثال ذلك ما يختص بالسيد المسيح والهوته و تجسده وفدائه

 : 
، ٣ : ٤كو  (" كى اظهره كما يجحب أن أتكلم ٠٠ليفتح الرب لنا بابا للكالم، لنتكلم بسر المسيح "
٤ .( 
 وعن تجسده ٠٠) ٣، ٢ : ٢كو " سر اهللا اآلب، و المسيح المذخر فيه جميع كنوز الحكمة و اعلم "

 : يقول 
 ). ١٦ : ٣اتى " (عظيم هو سر تقوى، اهللا ظهر فى الجسد " 

الخالص الذى فتش وبحث " و القديس بطرس الرسول يتكلم أيضاً عن هذه األسرار العقيدية فيقول 
 ). ١١ : ١٠بط ١ " (٠٠ باحثين فى أى وقت ٠٠أنبياء عنه 

 . ايضاً موعد المجئ الثانى سر لم يعلن ألحد
 ولكن تختلف ٠٠كل هذه األسرار أعلنها لنا الرب فى اإلنجيل المقدس فأعطانا أن نعرف وندرك 

 . تماماً عن أسرار الكنيسة الخاصة بالنعمة الممنوحة لنا فى سر
 
 
 

 .  الكنيسة، ننال نعمة معينة ال نراها، ولكنها توهب لنا فى سرفى كل سر من أسرار
 ولكننا ال نراها بل نتمتع بها فى سر . إنها معلنة لنا، ونعرفها بالعقل، ونعرفها من الكتاب المقدس

تى ) (٥ : ٣يو(وننال البنوة ) ١٦ : ٢٢أع ) (٣٨ : ٢أع (ينال مغفرة الخطايا : فمثال فى المعمودية 
وندخل فى جدة الحياة ) ٦ : ٦رو (ويموت إنساننا العتيق ) ٢٧ : ٣غل (بس المسيح ونل) ٥ : ٣
 ). ٤ : ٦رو (

 . كل هذه النعم و المواهب التى ننالها فى المعمودية، هى سر يقوم به الروح القدس فينا
و العمل السرى هو حلول . العمل الظاهرة، هو الدهن بزيت الميرون : المسحة المقدسةوفى سر 

 ٠وح القدس فى اإلنسان الر
 . العمل السرى هو حلول القدس على السرائر تحويلها إلى جسد الرب ودمه : سر األفخارستياوفى 
 ). ٦ : ١٩مت (العمل السرى هو تحويل اإلثنين إلى واحد، حسب قول الرب  : سر الزواجوفى 
ل السرى هو السلطان الذى و العم. العمل الظاهر هو وضع اليد و النفخة المقدسة:سر الكهنوت وفى 

 . يناله الكاهن لممارسة األسرار المقدسة



العمل السرى هو الشفاء، و مغفرة . العمل الظاهر هو الدهن بالزيت: وفى سر مسحة المرضى 
 . أنها نعم من اهللا، غير المعرفة فى النوع األول. الخطايا

 
 
 

 
 ذا أفعل؟ ما. مع إلحاح أقاربى أفطر يوم الجمعة وضميرى يتعبنى 
 
 

 أع ( أثبت على صومك، ارفض اإللحاح، ألنه ينبغى أن يطاع اهللا أكثر من الناس 
 وسيأتى وقت يتعود أقاربك صومك وال يلحون عليك، تكون قدوة ). ٢٩ : ٥ 

 .  لهم
 
 
 
 
 بداءة عثرات الكنيسة، كانت يوم احتمائها فى قسطنطين الملك فى " هل حقاً أن  

  " ! ٠٠٠لى حماية اإليمان بالسيف  القرن الرابع، ليتو
 جاء بعده الملك ثيئودسيوس ليأمر بهدم معابد الوثنيين بقوة " جاء "  وهل حقا 

 ! حسبما ذكر األب الراهب؟"  المعسكر، يدل البشارة بالمسيح و االقناع بكلمة اإلنجيل 
 

  الجامعة  لم يحدث فى يوم من األيام، فى تاريخ الكنيسة كله، أن الكنيسة المقدسة
 ! هذا الكالم خطير !!  التجأت إلى سيف األباطرة لحماية اإليمان، أو لنشر اإليمان 

وعجيب أيضاً أن يقال هذا الكالم عن القرن الرابع، وهو من أزهى عصور الكنيسة، سواء من جهة 
اإليمان عدد وقوة شهدائه القديسين، أو من جهة عدد الرهبنة المملؤين بالروح، أو من جهة أبطال 

  ٠٠وعمق اآلباء الناطقين باإللهيات 
 فهل يقال إن القرن الرابع بداءة عثرات الكنيسة، وهو أعظم قرون المسيحية، بعد العصر الرسولى 

وكان سالحه . إن اإليمان المسيحى كان قد انتشر فى كل أنحاء العالم، قبل أن يتولى قسطنطين الحكم
 . ملت المسيحية اضطهادات مرة من األباطرةفى ذلك الكرازة واالستشهاد، حيث تح

الرب فى كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين " منذ العصر الرسولى، فى القرن األول للمسيحية، و 
). ١٤ : ٥أع " (جماهير من رجال ونساء . مؤمنون ينضمون للرب أكثر) "٤٧ : ٢أع " (يخلصون 

وكانت كلمة الرب تنمو، وعدد ). " ١٢ : ٥أع (و الرب يجرى على أيدى الرسل آيات وعجائب 
و الكنائس كان لها ). ٧ : ٦أع " (التالميذ يتكاثر جداً، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون اإليمان 

 ). ٣١ : ٨أع (سالم، وكانت تبنى و تتكاثر 
 م فى عهد نيرون بكل عنفه، كانت المسيحية ٦٧وحتى وقت استشهاد القديسين بطرس وبولس سنة 

مألت الشرق األوسط، و امتدت غرباً فى أوربا حتى ابانيا، وفى آسيا، . فى كل ارجاء العالمقد امتدت 
" وإلى أقصى المسكونة بلغت أقوالهم " وفى آسيا حتى الهند، وجنوباً فى مصر و النوبة و الحبشة 

 ). ١٩مز (
  ٠٠وما كان اإليمان محتاجاً إلى قسطنطين أو غيره 

كان يقاتل منافسيه فى السلطة، ولم يكن . بحتة، ال عالقة لها باإليمانوحروب قسطنطين كانت مدنية 
وإن كان اهللا قد نصره فى حروبه فهذا أمر . قد تعمد بعد، لم تطلب إليه الكنيسة فى يوم ما أن يحارب



 قسطنطين تظهر له رؤيا أنه سينتصر، وينتصر فعالً، فى ٠٠وال عالقة للكنيسة به . بينه وبين اهللا
  هذا أمر ال عالقة له بحماية اإليمان ٠٠اسية مدنية بحتة حروب سي

 : كان اإليمان منتشراً بدون سيفه، ومن أمثلة ذلك 
قبل (عقد مجمعاً مكانياً ضد األريوسية ) البطريرك القبطى التاسع عشر(يكفى أن البابا الكسندروس 

وهذا يدل على مدى . سكندرى، حضر هذا المجمع مائة من أساقفة الكرسى اال)مجمع نيقية المسكونى
 . انتشار المسيحية فى الكرازة المرقسية وحدها
أسقفاً من مندوبى الكنائس، مجرد مندوبين وليس ) ٣١٨ويكفى أن مجمع نيقية المسكونى كان يضم 

كم كان إذن عدد األساقفة فى العالم وقتذاك على الرغم من اإلضطهادات السابقة، ولم تمض ! الكل 
 !لى مرسوم ميالن؟ سنة ع١٢سوى 

إن قسطنطين لم يقم بحماية اإليمان، بل تعرض اإليمان بسببه للخطر، من جراء تأثير الهراطقة 
  ٠٠أعداء اإليمان على قسطنطين 

الذى احتموا بقسطنطين هم األريوسيون أعداء الكنيسة، وليست الكنيسة وكلهم حاربوا اإليمان، 
ناسيوس قبول أريوس، فرفض أثناسيوس طلبه، فغضب ومالوا قسطنطين بها، فطلب من القديس أث

 . واضطر أثناسيوس أن يسافر إلى نيقوميديا ليشرح األمر لالمبراطور. األمبراطور
بسعاية من أنصار أريوس وأنصار يوسابيوس، أمر األمبراطور بعقد مجمع فى صور لمحاكمة -٢

واضطر . ن لتحطيم إيمان الكنيسةأثناسيوس، مما هدد سالم الكنيسة، وكاد يعطى فرصة لألريوسيي
اهللا يحكم " القديس اثناسيوس أن يسافر إلى القسطنطينية، و يقابل االمبراطور قسطنطين وبقول له 

 ". بينى وبينك 
بسعاية أخرى من األريوسيين، أمر االمبراطور قسطنطين بنفى القديس أثناسيوس إلى تريف ولم -٣

 . يرجع إال بعد وفاة قسطنطين
 آخر من األريوسيين أعداء اإليمان، أمر االمبراطور قسطنطين بنفى القديس الكسندروس بتدخل-٤

إن " بطريرك القسطنطية بقبول أريوس فى شركة الكنيسة، فأجابه بنفس عبارة القديس أثناسيوس 
 ٠٠وأصر األمبراطور على أمره الذى كاد يهدد إيمان الكنيسة كلها " الذى حرمه مجمع مسكونى 

 .  اهللا تدخل وقبل صلوات المؤمنين ومات أريوسلوال أن
هل لجأت الكنيسة إلى قسطنطين لحماية اإليمان، أم لجأ إليه أعداء الكنيسة، فقاست الكنيسة منهم 

 ! ومنه؟
اإلمبراطور ثيئودسيوس . أجبنا عن الفقرة األولى من السؤال، ونجيب هنا عن الفقرة الثانية منه

 .  وعاش فى أوائل القرن الخامس أيضا٣٩٢ًالرابع سنة تولى الحكم فى أواخر القرن 
ولم تكن حرب المسيحية ضد الوثنية، بل . وكانت الوثنية فى دور االنقراض، تلفظ أنفاسها األخيرة

 . ضد الهراطقة
ماذا كانت بقايا الوثنية فى بداية القرن الخامس، حتى يقال إن من عثرات الكنيسة استخدام قوة 

  " ٠٠راطور ثيئودسيوس لهدم معابدهم بدال من البشارة بكلمة اإلنجيل العسكر من االمب
وبعضهم دخل فى المسيحة تأثراً . ماليين الوثنين كانوا قد دخلوا بكلمة اإلنجيل فى اإليمان المسيحى

و البعض آمنوا اعجاباً . باخالق المسيحيين، و البعض آمنوا بسبب معجزات قديسى المسيحية
 .  فى االستشهاد، و نفوراً من قسوة الوثنيةبشجاعة المسيحيين

 . وقصص دخول الوثنيين وكهنتم فى اإليمان، ال تدخل تحت حصر
نقرأ أن القديس مقاريوس الكبير، نفاه األريوسيون إلى جزيرة فيال، وكانت ابنة كاهن األوثان هناك 

نت الفتاة وأبوها مصروعة بشيطان، صرخ لما رأى القديس مقاريوس، فأخرجه منها القديس، فآم
 . الكاهن، ثم كل البلدة، وتعمدوا

المعبد الثونى فى هذه الجزيرة التى آمنت كلها بالمسيحية، أتراه بقى معبداً وثنياً، أم تحول إلى 
 ! كنيسة، باإليمان الكل؟



وجدها . أيضاً وثنيون كثيرون دخلوا فى اإليمان المسيحى نتيجة لعمل مدرسة االسكندرية الالهوتية
بل أن فالسفة وثنيين صاروا مسيحيين على يد القديس ديديموس . لالهوتى مع المدرسة الوثنيةا

 ما الذى أدخل القديس ٠٠وآخرون أعجبوا بروحيات الرهبان، فصاروا مسيحيين . الضرير
 باخوميوس فى المسيحية؟ 

هل كلمة اإلنجيل أم : وما الذى حول العالمة أثيناغوراس إلى مسيحى واستاذ فى المدرسة الالهوتية 
 السيف؟ 

 كانت ٠٠الماليين الذين دخلوا فى المسيحية بالكرازة، وعمل الروح القدس، و المعجزات واآليات 
وظلت . النتيجة الطبيعية إليمانهم، أن أصبحت غالبية المعابد الوثنية مهجورة ال تجد من يصلى فيها

  ٠٠هكذا طوال عصور األباطرة الوثنيين 
الوثنية المهجورة، بسبب انقراض الوثنية، سمح األباطرة المسيحيون باستخدامها هذه المعابد 

 . ككنائس، وال داعى لهدمها
ولم تكن المسيحية محتاجة إلى عكسر . وبعضها بقال كأثار، لحفظ التاريخ، و الفن، وليس للعبادة

و الذى .  توجد إيماناًوقوة العسكر ال. فاإليمان كان فى كل موضع. االمبراطور ثيئوسيوس، وال غيره
 . كان يشغل المسيحية وقتذاك، لم يكن القلة الوثنية المنقرضة، وإنما الهرطقات و البدع

أما هدم االمبراطور ثيئودسيوس لمحاب معبد السيرابيوم، فكان سببه أن الوثننيين كانوا يقدمون فى 
 . هذا المعبد ذبائح بشرية

ذبح البشر على مذابحهم، ولكن فيلسوفهم المكبيوس شجعهم وقد حاول االمبراطور أن يقنعهم بعدم 
ورأى االمبراطورأن يهدم صنم هذا . وقال كاهنهم هيالريوس أنه قدم بنفسه عشر ذبائح بشرية

  ٠٠الهيكل لهذا السبب 
وهدم محراب هذا الهيكل لم يزد اإليمان المسيحى شيئا، ولو كان قد بقى كما بقيت معابد األقصر 

  ٠٠ هذا سينقص اإليمان المسيحى شيئا، وقد مأل القطر كله مثال، ماكان
وهل احتاجت الكنيسة إلى سيف قسطنطين، وعسكر ثيئودسيوس ! فهل هذه بداءة عثرات الكنيسة؟

 ! اإليمان وحمايته؟
وهل كل جهاد المسيحية فى الكرازة واإليمان، ننساه لنذكر أن امبراطوراً هدم معبداً بسبب تقديم 

ة عليه، نعتبر هذه بداءة عثرات الكنيسة، وانها التجاء من الكنيسة إلى قوة األباطرة ذبائح بشري
 ! ليحموا اإليمان؟

وننسى أن االيمان كان يقف وراءه قديسون ابطال مثل القديس أثناسيوس الذى أمر األباطرة بنفيه 
ين الذين قاسوا  ومثل القديس ديسقورس الذى ونفى ألجل افيمان، ومثل آبائنا الذ٠٠خمس مرات 

من اإلمبراطور يوليانس الجاحد، ومن االمبراطور فالنس األريوسى، ومن األمبراطور جوستنيان 
  ! ٠٠وغيرهم 

و الوثنية انقرضت، ألنها كانت أضعف . إن اإليمان المسيحى انتشر، وقد وقف ضده غالبية األباطرة
  ٠٠جزات من أن تقف أمام اإليمان، وامام الكرازة، و الروح، و المع

 . انقرضت الوثنية، بينما المسيحية تالقى مرارة المر من االباطرة
 
 
 
 

 حكمت أن يسلم مثل هذا "  قال القديس بولس الرسول عن خاطئ كورنثوس 
 ) ٥ : ٥كو ١" ( للشيطان لهالك الجسد، لكى تخلص الروح فى يوم الرب 

 لجسد و الروح بينما قد تعلمنا أن ا!  فكيف يهلك الجسد و تخلص الروح؟
 .  سيكونان معاً، يهلكان معاً أو يخلصان معاً

 



  إهالك الجسد هنا ليس معناها فناءه، وليس معناها العقوبة األبدية أو الهالك 
 . يقصد بهالك الجسد هنا، تعذيبه.  األبدى، فالرسول يقصد عقوبة األرض

قرح ردئ من باطن قدمه إلى فضربه ب" كما حدث فى قصة أيوب الصديق إذ سمح اهللا للشيطان، 
  ٠٠وكما قد تعذب أيوب من ضربة الشيطان هذه ). ٧ – ٥ : ٢أى "(هامته 

ولئال ارتفع بفرط االعالنات، أعطيت شوكة " وقد قال فى هذا . وكذلك حدث مع بولس الرسول نفسه
  ٠٠ لكى تخلص الروح ٠٠) ٧ : ١٢كو٢" (فى الجسد، مالك الشيطان ليلطمنى لئال أرتفع 

بنفس الوضع كانت عقوبة لهذا الخاطئ، ليس فقط لتخلص روحه فى يوم الرب، وإنما لتخلص و
 أيضاً وهو على األرض 

لئال " إذ وصل إلى الحزن و الندم و التوبة، وأمر الرسول بقبوله فى الكنيسة، وأن يمكنوا له المحبة 
 ). ٨، ٧: ٢كو٢" (يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط 

 ال تخلص روحه فقط، إنما يخلص جسده أيضاً ى يوم الرب، طبعاً جسداً وروحاً وأمكن أن يخلص ف
 . وذلك حينما يقوم فى يوم الدين بجسد ممجد، يتمتع مع الروح بثمر توبته، ويتمتع اإلثنان معاً

ولم يكن هالكاً أبدياً ومن غير المعقول أن . فهالك الجسد، أى عذابه، كانت عقوبة أرضية ومؤقته
 . روح فى يوم الرب بدون جسدهتخلص ال

لهالك الجسد فترة مؤقته على األرض، لتخلص الروح فى يوم الرب، " وكأن ما يقده الرسول هو 
 ". ومعها هذا الجسد الذى تألم ههنا 

 
 
 
 

  ما الدليل على أن األسفار الخمسة األولى من الكتاب المقدس، قد كتبها موسى 
  النبى؟ 

 
 
وواضح من الكتاب نفسه،  Pentateuchلكتاب المقدس تسمى التوراه وايضاً األسفار الخمسة من ا 

  ٠٠أن موسى النبى قد كتبها 
وكتب موسى هذه التواره، سلمها للكهنة بنى الوى، حاملى تابوت عهد " فقد ورد فى سفر التثنية 

 : وورد أيضاً ). ٩ : ٣١تث " (الرب ولجميع شيوخ اسرائيل 
، أمر موسى الالويين حاملى تابوت كلمات هذه التوراه فى كتاب إلى تمامهافعندما كمل موسى كتابة 

خذوا كتاب كلمات التوراه هذا، وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم، ليكون : عهد الرب قائال 
 ). ٢٦ – ٢٤ : ٣١تث " (هناك شاهداً عليكم 

وال شك أن ). ٨ : ٢٧تث  (وكثيراً ما كان يأمر موسى النبى بكتابة وصايا الناموس كما ورد فى
موسى هو أقدر إنسان على كتابة التوراه، ألنه هو الذى أقام أربعين يوماً على الجبل، يسمع منه 

. وليس األمر قاصراً على ألربعين يوماً، بل كان يكلمة ن باب خيمة االجتماع. جميع ما أوصاه به
 :ونقراً فى أول سفر لالويين 

، ١ : ١ال  " (٠٠كلم بنى إسرائيل وقل لهم : خيمة االجتماع قائال ودعا الرب موسى وكلمه من " 
٢٤، ١٩، ٨، ١ : ٦، ١ : ٤، ٢ .( 
  
 
 
  

  ما هو مصدر األحالم؟ وهل نصدق كل ما نراه فى أحالمنا، ويكون له تأثير على 



 معرفة مدلولها  حياتنا؟ وإلى من نلجأ فى تفسير الحالم و
 

 . بعضها من اهللا: األحالم على أنواع كثيرة   
لما أخذ ) ٣ : ٢٠تك " (جاء اهللا إلى بيمالك فى حلم الليل " فقد 

 سارة زوج 
هوذا " وقالوا عنه . فحسده أخوته) ١٠ -٥ : ٣٧تك (وقد رأى يوسف الصديق حلمين . ابراهيم

 . مان اللذان رآهما يوسفوقد تحقق الحل). ١٩، ١١ : ٣٧تك " صاحب األحالم 
) ٤٠تك (وتحقق تفسيره . يوسف الصديق أيضاً فسر حلم رئيس السقاة، وحلم رئيس الخبازين

وكذلك فسر الحلمين اللذين رآهما فرعون، وتحقق تفسيره من جهة سبع سنوات الشبع، وشبع 
 . سنوات الشبع سنوات لجوع

 ). ٢٨، ٢٥ : ٤١تك (ن بما هو صانع قد أخبر اهللا فرعو: وقال يوسف لفرعون عن الحلمين 
 : ٢دا " (كشف له السر فى رؤيا الليل " إذ . وبالمثل أخبر دانيال نبوخذ نصر الملك بتفسير حلمه

يوجد غله فى السموات كاشف السرار، وقد عرف الملك نبوخذ " وقال له عن تفسير الحلم ). ١٩
 : ٧دا (ل النبى نفسه رأى أحالماً من اهللا دانيا). ٢٨ : ١٢دا " (نصر بما يكون فى اليام الخيرة 

١،٢ ( 
 . واهللا نفسه يعلن تفسيرها. إنها احالم من اهللا، تنبئ عن أمور تحدث فى المستقبل

 وبشره بميالد المسيح ) ٢٠ : ١مت " (ظهر له مالك الرب فى حلم " وال ننسى أن يوسف النجار 
). ٢٠، ١٣ : ٢مت " (وأمه واهرب إلى مصر قم وخذ الصبى : وظهر له مالك الرب فى حلم قائال "

وأوحى إليه فى حلم أن ينصرف إلى . وأيضاً ظهر له مالك الرب فى حلم يأمره بالرجوع من مصر
 : ٢مت (و المجوس أوحى إليهم فى حلم أال يرجعوا إلى هيرودس ). ٢٢ : ٢مت (نواحى الجليل 

١٢ ( 
 . على أن هناك أحالماً أخرى من الشيطان*

لكى ال يصدق . وقد وردت أمثلة كثيرة لها فى بستان الرهبان. ضليل اإلنسان أو إزعاجهوذلك لت
 !! اإلنسان كل حلم كأنه من اهللا 

 . هناك أحالم أخرى أخرى مصدرها العقل الباطن*
سببها ما ترسب فى العقل الباطن من أفكار أو صور أو مشاعر، وهذه تظهر كأحالم معبرة عما فى 

وكلما تنقى اإلنسان تنقيت . قد تكون شريرة أو طاهرة حسب حالة الشخص الداخليةو. داخل اإلنسان
 . وحسب نوع مشاعره تكون أحالمه. أحالمه

 . وهناك أحالم تعبر عن حالة الجسد*
أو قد يقع طفل من كل سريره . فقد يكون إنسان فى كابوس مثال، فيحلم أن عدواً جاثم على صدره

  ٠٠ مكان مرتفع فيحلم أنه وقع من بلكون أو
 
 

 
 

 
 ) ٢٣ : ١٠مر " (ما أعسر دخول ذوى أموال إلى ملكوت " قال السيد المسيح  

   فهل معنى هذا أن الغنى حرام
 

 ما أعسر دخول المتكلين على األموال إلى "  لقد فسر السيد المسيح عبارته بقول 
وكلذلك محبة المال لمجرد كنزه . إذن االتكال على المال هو الخطية. ٩ ٢٤ : ١٠مر " ( ملكوت اهللا 

إن ). ١٩ : ٦مت " ال تكنزوا لكم كنوزاً على األرض " ولذلك قال السيد المسيح . و السعادة بوجوده



حيث " وقد قال الرب . فالذى يكنزه هو الذى يحبه.  فالذى يكنزه٠. الذى ينفق المال، غير الذى يكنزة
 ). ٢١:  ٦متى " (يكون كنزك، هناك يكون قلبك أيضاً 

 . أما البار، فربما يمتلك المال، ولكن المال ال يمتلكه
وبنفق من المال على أعمال البر، وعلى الفقراء و لمحتاجين، وعلى ما يلزم الكنائس، كما كان يفعل 

 . ابراهيم الجوهرى واخوه
يوب الصديق، وقد ذكر لنا الكتاب أسماء اغنياء كثيرين كانوا أبراراً، مثل ابراهيم أبى أالباء، وا

 ). ٥٧ : ٢٧مت (ويوسف الرامى 
أما الخطية فهى فى محبه المال، . إذ يمكن استخدامه فى الخير. فالمال فى حد ذاته ليس خطية

 . واالتكال عليه، وانفاقه على الشهوات، أو كنزه بال مبرر فى وقت يحتاج الفقراء إليه
 . الرجل الغنى الذى يخلص: اً بعنوان وبهذه المناسبة نشر العالمة أكليمنضس االسكندرى كتاب



 
 
 
 
 

 صفحة  صفحة 
 ٥٥ المرأة وعضوية مجلس الكنيسة -٢٣ ٥ مقدمة الكتاب 

 ٥٧ الطريق الضيق و الحمل الخفيف -٢٤ ٧ شرود الفكر أثناء الصالة-١
 ٥٨ بطالن الزواج-٢٥ ٨ حول الصالة فى البيت-٢
 ٥٩ حكم و المحاكمةال-٢٦ ١٠ الفتور فى الصالة أسبابه وعالجه-٣
 ٦٤  الفقر و البركة -٢٧ ١٢ الصالة بلحن ونغم-٤
 ٦٥ ماذا يفعل الكاهن بسارقه ١٣ تأمالت أثناء كيرياليصون-٥
 ٦٦ سقوط المالئكة  ١٤  كيف أصلى؟-٦
 ٦٩ من هرب من الضيقة-٣٠ ١٦ األعصاب المتوترة-٧
 ٧١ من هو ملكى صادق -٣١ ٢٣ هل الزواج من الجنبيات حرام؟-٨
 ٨١ مجاالت التأمل-٣٢ ٢٤ هل أنفذ القسم أو ال؟-٩
 ٨٢ اإليمان و المعرفة-٣٣ ٢٥ النذور و العشور-١٠
 ٨٣ الفرق بين سرو سر -٢٤ ٢٦ هل هناك توبة بعد الموت؟-١١
 ٨٦ يفطر مجاملة إللحاح األقارب-٣٥ ٣٠ هل يهدأ الشيطان أحيانا-١٢
 ٨٧ ان األباطرةاإليم-٣٦ ٣١ أفعل معهم خيراً، أجد شراً-١٣
 ٩٢ يهلك الجسد، تخلص الروح-٣٧ ٣٥ هل إخفاء بعض الحقائق يعتبر كذباً-١٤
 ٩٣ هل موسى كاتب التوراة-٣٨ ٣٧ رد المسروق-١٥
 ٩٤ األحالم-٣٩ ٣٨ إعداء اإلنسان أهل بيته-١٦
 ٩٦ هل الغنى حرام ٤١ يتقدم فى الحكمة و القامة-١٧
 ١٠٤  الجزءفهرست هذا ٤٢  هل كل مرض عقوبة؟-١٨
   ٤٥ صنعوا معجزات وهلكوا-١٩
   ٥٢ قراءة اإلنجيل و الوقوف -٢٠
   ٥٣ كيف تتعذب الروح بالنار األبدية -٢١
   ٥٤ الرحالت واالستفادة -٢٢
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  الثالثدهالبابا شنوقداسة 
 
 
 

 
  
Jehovah Witnesses  
and their Heresies 

By H.H. Pope Shenouda III 
 
 
 
 
 
 

 
 مقــــدمة
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، والذين منعهم كثير من الحكومات ولـم  (watch Tower)اسم جماعة برج المراقبة فوا قبالً ِبشهود يهوه، الذين ُعِر 

 ...، وبالعمل الفردي في الخفاءلون مم، فصاروا يعتعترف به

نحدثك في هذا الكتاب عن العديد من هرطقاتهم، التي من أجلها ال نعترف بهم كمسيحيين، وهم ال يـدعون أنفسـهم                      

 بـه    تؤمن الذيأحد أسماء اهللا في العهد القديم، كما أنهم ال يعترفون بقانون اإليمان المسيحي               إلى   مسيحيين، بل ينتسبون  

 .كل الكنائس المسيحية في العالم

 . مقاال17ًثم عرض ذلك بالتفاصيل في . ا يؤمنون بهَمص ِللخَّنقرأ في هذا الكتاب عن ُم 

 . كل هرطقة من هرطقاتهميس كل ذلك في الكلية اإلكليريكية، مع الرد علىمنا بتدروقد قُ 

 .)11 ،10يو2(ب في  الحبي قبولهم في بيوتكم طبقاً لقول القديس يوحنامونحن ننصح بعد 

فـة فـي   موا منه، ذلك ألن لهم ترجمة خاصة للكتاب المقـدس ُمحرّ    علّوال ينخدع أحد بأنهم يفتحون الكتاب المقدس ليُ        

 .مواضع عديدة جداً لتتفق مع تعليمهم الخاطئ

 .يها، والرد علدع التي ينشرونهاف على الِب بين صفحات هذا الكتاب ليتعرَّ العزيزئونترك القار 

 .م إلينا من القديسين اإليمان السليم الُمسلّكنيسته من تعليم هؤالء، حرصاً علىنسأل اهللا أن يحفظ 

 2005ديسمبر 

 البابا شنوده الثالث                                                                                    
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 َدع واهلَرطقاتع للِبود َيْهَوه جمّمشُه
 ضد الـدين  ى، وه مجموعة من البدع وتحريف للكتاب ىبع، بل ه  ست منذ قرن ورُ   شهود يهوه ليسوا بدعة واحدة تأسَّ      
 .عموماً 
 :ليسوا مسيحيني  
بدارسـي   أتباعها أوالً بالرصليين، وفجر الحكم األلفي، ثـم          ىتسم  ).1916 – 1852(  أسسها تشالز رسل    بدعة ىه 

 في عهد رزرفورد، اقتباساً من      1931وتسموا بشهود يهوه سنة     .  والكراريس، وجمعية برج المراقبة    التوراة، وجمعية التوراة  
  ).10 : 43ش إ(

 . الرغم من إیمانهم باألناجيل األربعةهم ليسوا مسيحيين على 
 :وبكل كتب العهدين القديم والجديد 
 .حد أسماء اهللا في العهد القديملم ينتسبوا للمسيح بل ليهوه أ  
 .ال يؤمنون بقانون اإليمان المسيحي، وال بالعقائد المسيحية األساسية   
 .يعتقدون أن المسيح هو أول خلق اهللا  
وأن هناك كنيسة واحدة بناها . يعتقدون أن الكنائس كلها من عمل الشيطان ، يستخدمها الشيطان لخداع الناس  

 .يهوه
 .ع كثيرة تشمل األريوسية، والنسطورية، والتهود، وبدعة الصدوقيين في عدم قيامة األرواح َدلهم ِب  
 )10تك( ويرون أنها كلها من عمل الشيطان، وأن الذي أسسها هو نمرود ،ينكرون جميع األديان  
 The New World Translation Of Theدعهم واسمها لهم ترجمة خاصة للكتاب المقدس حرفوها لتؤيد ِب  

Scripture.  

 :  َمع األدفنتستشتراكهما 

 ) .شهود يهوه(ن مذهبه الخاص  السبتيين األدفنتست، ثم كوَّ، ثم تتلمذ على رسل من عائلة بروتستانتيةَدُوِل 
 :ويشترك شهود يهوه مع األدفنتست في البدع اآلتية 

 .د الربالمسيح هو المالك ميخائيل رئيس جن -1
 .رئيس جند الربالروح القدس هو نائب  -2

 .باإليمان بالملكوت األرضي، وبحياة مادية سعيدة في فردوس أرضي -3

 .وأن نفس اإلنسان تموت كنفس الحيوان: عدم خلود النفس -4

 . الفناءىالعقوبة األبدية ه -5

 .يؤمنون مثلهم بتقديس السبت -6

 . الثاني، ولكن تختلف في النوعيةيءلهم بدع مثلهم في المج -7

 .)تالف في التفاصيلخامع (  للمسيح لك األلفييؤمنون بالُم -8

 .لهم نبوءات كاذبة كثيرة -9
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 ..التقاليد ال يؤمنون بأسرار الكنيسة وال بطقوسها، وال بالكهنوت وال الشفاعة، و ال -10

 : كتبهم 
م كتاب نظاركم، وكتاب قيثارة اهللا، وحرِّكتاب ليكن اهللا صادقاً، وكتاب الحق ُي: ىأهم كتبهم التي تشمل كل عقائدهم ه 

 ).الدم( وكتاب ، الحياة األبديةالدهور اإللهي، وهذه هى
، والسالم، وكشف ، والخليقة، والغنىستعداد، والوقايةاإلمثل المصالحة، والخالص، والحكومة، و ىولهم كتب أخر 
ة األبدية، الحيا إلى  األرض، والحق الذي يقودى الحياة األبدية، ولتكن مشيئتك عللقناع، وملكوت اهللا يسود، وهذه هىا

ويمكنك أن . والحياة األبدية في حرية أبناء اهللا، وأمور ال يمكن هللا أن يكذب فيها، وهل الكتاب المقدس هو حقاً كلمة اهللا؟
 . كثيرةم العظيم، وكتب أخرىعلِّ أرضي، والُمتعيش سعيداً في فردوس

 .كثيرة ولهم نبذات Watch Tower مجلة برج المراقبة ىسمهم وهاولهم مجلة تحمل 
 :عتقاداهتم يف املسيحإ 

 .نه إله قدير، ولكن ليس اهللا القديرأيعتقدون  -1
 . كل المخلوقات السمائيةىيعتقدون أنه أول خلق اهللا، وأرق -2
  .ومع ذلك خلق كل المخلوقات كمهندس أو مساعد هللا -3

 . أنه كليم اهللا ىبمعن) اللوغوس(يرون أن كلمة اهللا  -4

 . الرب، ومارشال يهوه العظيموأنه المالك ميخائيل، ورئيس جند -5

 :ةيعتقدون أن وجوده مر بالمراحل اآلتي -6

 .سم المالك ميخائيلاوله ) مالك(ي مرحلة قبل التجسد كإله، أصله كائن روح - أ
 .دم تماماً  آلمرحلة وجوده األرضي، كإنسان كامل، مساٍو  - ب

 .ا والصعود، في أجساد كونها لنفسه مرحلة القيامة وما بعده-ج
 . أصبح روحاً وغير منظور–عد الصعود مرحلة ب -د

 .يعتقدون أن غرض نزوله من السماء هو أن يشهد لملكوت يهوه -7
نجم الذي قادهم عالمة من وكان ال. يعتقدون أن المجوس الذين سجدوا للمسيح، هم سحرة، قد أرسلهم الشيطان -8

 .الشيطان
إنسان فقط لكي يتمم عملية ، أو هقت خلقا إله فقط وإمَّ:  للمسيح– في وقت واحد –ال يؤمنون بالطبيعتين  -9

 .الفداء
 .بب طاعته الكاملة ليهوهعتقدون أنه لم تكن له نفس خالدة، وإنما منح الخلود بسي -10
 . الوحيد الذي خلقه يهوه مباشرة بدون مساعدةألنه ابن اهللا الوحيد، َيأنه دع -11
بناً ا الثانية، وصار مودية بدأت والدتهففي المع. بناً هللا في المعموديةايعتقدون أن المسيح اإلنسان صار  -12

 .روحياً هللا
 . عالمة وثنيةىهن عالمة الصليب وأ.  الصليب خشبة وليس علىىيرون أن المسيح مات عل -13
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والمسيح . يعتقدون أن جسد المسيح المصلوب لم يقم، وإنما أخرجه المالك من القبر وأخفاه بقوة اهللا الخارجة -14
 . األبدىترك بشريته إل

 . األبد كإنسانيتاً إلى مأنه مات كإنسان ويجب أن يبقىو.  أن المسيح لم يقم، إنما قام بالروح فقطيقولون -15
 .ها بعد ذلك كونها لنفسه ، ثم حلَّ، إنما في أجسادَبِلوأن التالميذ لم يروه بعد القيامة في الجسد الذي ُص -16
 .ه لصار أحط من المالئكةو جسد مشوَّ السماء بجسده، ألنه لو صعد بجسده وه وأنه لم يصعد إلى -17
وظهر أنها نبوءات . ة وتأسيسه حكومة بار1918، ودخوله الهيكل سنة1914 المسيح ثانية سنةيءنادوا بمج -18

 .كاذبة
يقة غير منظورة العالم بطريقة منظورة، بل يأتي ثانية بطر إلى لكي يخفوا خجلهم، قالوا إن المسيح لن يأتي -19

 .يكل في أورشليم السمائية غير مرئيوهكذا دخل اله. ال يراه فيها أحد
 .، ويؤسس مملكة اهللا الشيطان في معركة هرمجدون سينتصر على– كرئيس جند الرب –قالوا إن المسيح  -20
 . كل حكومات العالم وأنظمته الفاسدةوهكذا يقضي على -21

   : وبدعهم اعتقاداهتماقي ب 
 .يوم من أيام الخليقة كان ألف سنةيقولون إن كل  -1
 هو واج المالئكة، وأن الشيطان يثير غرائزهم، وإنهم اتخذوا أجساداً وزنوا مع النساء، وأنجبوا نسالًيقولون بز -2

 .الجبابرة

 .ال يؤمنون بخلود المالئكة -3

 .خترعها الشيطاناا خلود البشر، فهو كذبة أمَّ. ويقولون أن الخلود هو ليهوه فقط -4

 .عيناه النور ى، وليست له فدية، ولن ترىدم قد فنآيرون أن أبانا  -5

 .يقولون أيضاً بفناء الشيطان -6

 .دم قد شمل أوالدهآ ن الحكم علىأال يؤمنون بالخطية األصلية وال ب -7

 الموت الثاني أو الفناء ، وليست مكان تقدة بالنار والكبريت، إنما هىالُموأن البحيرة .  القبرىيقولون إن الجحيم ه -8
 .تعذيب

 .، ويخلقون من جديدعدم معرفة اهللا سيأخذون فرصة أخرى األشرار بنأو. لف سنةأيرون أن يوم الدينونة هو  -9

 .يؤمنون بعدة قيامات -10
ويبنون .  ألفاً فقط، أما باقي األبرار فيعيشون في فردوس أرضي144مون بأن الذين يدخلون السماء هم علُّي -11

 .ها، ويغرسون كروماً ويشربون منهابيوتاً ويسكنون في
وأن اهللا . وأن كل األديان تعرقل عبادة يهوه. دقيِّر بل ُيحرِّ، وأنه ال ُيلصوصيةين ذل، وأنه فخ ولديرون أن ا -12

 . من األديان، وقد حاربها المسيحيءبر
 .د قوةجرَّال يؤمنون بأقنومية الروح القدس، بل هو ُم -13
 ويرون أن الذي أدخل هذه العقيدة هو. ب، ينكرون الثالوث القدوسبإنكارهم أيضاً مساواة االبن لآلو -14

 .قسطنطين الملك
 .يعتقدون أن البتولية مصدرها في الكنيسة هو إبليس -15
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 .ينكرون دوام بتولية القديسة العذراء مريم -16
، وينكرون وجود رئيس  الكهنوت تأسيس بشري يجب أن يزوليرون أن اإلكليروس هو هيئة الشيطان، وأن -17

 . لهىأعل
 ).6مت(َصالة والصوم في الخفاء م بالنكرون العبادة الجمهورية، ويقولون إن المسيح علَّي -18
 .عقائد يهودية إلى وهكذا يعودون. يؤمنون بتقديس السبت والهيكل، وبأن أورشليم ستكون عاصمة الكون -19
 .يمكن أن تكون عندهم في بانيووالمعمودية  .ولذلك ليست لهم كنائس. ال يؤمنون ببناء بيوت اهللا -20
 .هم هيئة اهللا الخاصة األرض، وأنىون أنهم هم وحدهم سفراء يهوه علروي -21
  .ياته جراحة خطيرة إلنقاذ حى نقل الدم، مهما احتاج المريض إلى يوافقون إطالقاً علال -22

   ضد احلكومات 
وأن كل أنظمة العالم تُدار بيد . ل نظام العالم الفاسدشكِّينادون بأن كل الحكومات من عمل الشيطان، وأنها تُ -1

 . للحكاماعةدينون بطولذلك ال ي. الشيطان الذي يهزأ باهللا
 . االنخراط في الجيش والتجنيدىال يوافقون عل -2

 .القومية والزعماءولذلك ينادون بمقاطعة الحكومات واالنتخابات والتجنيد  -3

ألن كثيراً من أعالم الدولة فيها . يعتبرون تحية علم الدولة أو االنحناء أمامه، عبادة أصنام، وضد الوصية الثانية -4
 .صور ورسوم

ن إن شهود يهوه اليوم يعلنون أحكام اهللا العادلة، والقاضية بتدمير جميع حكومات هذا العالم الشرير، يقولو -5
 .وتأسيس ملكوت يهوه

وقد ألغت الحكومة المصرية جمعيتهم . لهذا فإن كثيراً من الدول طردت شهود يهوه باعتبارهم ضد نظام الحكم -6
 .في النصف الثاني من الخمسينات) برج المراقبة(

 :وبعــــد 

مواضعها في كتب شهود يهوه، ونرد  إلى فإننا سنتناول بمشيئة اهللا كل النقاط التي وردت في هذا المقال، ونشير 
 .عليها
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  )2( بدعة شـــــــهود یهــوه 

  أجَساداً ختذواا أن املالئكة قد  يؤمنونَوهشُهود َيْه
 وا اجلبابرةُبجوا ببنات الناس و أجنوتزّو

هن أن أبناء اهللا رأوا بنات الناس أن: " صحاح السادس من سفر التكوين في األَدَرخطأ شهود يهوه في فهم ما َوأ 
د ذلك أيضاً، إذ دخل بنو وبع. كان في األرض طغاة في تلك األيام".. " ختاروااتخذوا ألنفسهم نساء من كل ما اف. حسنات
 ).42 :6تك" (سما الجبابرة الذين منذ الدهر ذووا ء همهؤال.  بنات الناس، وولدن لهم أوالداًاهللا على

 .جوا بنات الناسفاعتقدوا أن أبناء اهللا هم المالئكة وقد تزوَّ 

 : في كتبهم هذا األساس أفكار كثيرة كما سنرىوبنو على 

 :معـــتقدهم 
 ] :59 ،58 الحياة األبدية صىالحق الذي يقود إل[قالوا في كتاب  

كخالئق روحانية، هؤالء كرجال، أي أنهم تركوا مكانهم في السماء " أبناء اهللا"م نوح، تجسد بعض قبل الطوفان أيا" 
 ".الحسنات المنظر؟ ليتمتعوا بالشهوات البشرية بواسطة الزواج ببنات الناس لماذا. ولبسوا أجساداً لحمية

. الجنسي، كان بخالف طبيعتهم السماويةصال ت اال نزول المالئكة، وسعيهم وراء الجسد البشري من أجلكذلك فإنَّ"  
وأولئك األبناء الروحانيون هللا، بتمردهم جعلوا . دعوا طغاة" جبابرة"ومسلكهم جلب نتائج رديئة بما في ذلك ذرية غير طبيعية 

 ".أنفسهم أبالسة

حيز ال إلى ة، وعادواحل المالئكة غير األمناء أجسادهم اللحميوعندما أهلك الطوفان أيام نوح كل البشر األشرار، "  
 ".الروحي
 ."، كما فعلوا قبل الطوفانحميةومنذ الطوفان، لم يسمح اهللا ألولئك المالئكة األبليسيين باتخاذ أجساد ل" 

 :135 – 132ص] الحق يحرركم[وقالوا في كتابهم 

 ".لحين ذلك اىجوا من بنات الناس كانوا مالئكة أمناء ليهوه اهللا حتإن أبناء اهللا الذين تزوَّ" 

تخذوا أجساداً بشرية بقصد منفعة الذرية ا، ، وهم بعد في هيئة يهوه، كأعضاء في عائلة أبنائهن هؤالء المالئكةإ" 
الذي يكون مرسالً من " النسل"فهذه لم تكن طريقته إليجاد . لطان من اهللا أبيهم إال أن ذلك لم يكن بُسدون شك البشرية الضالة
  ." الذين عملوا اسماً ألنفسهم من المالئكة والبشرخليطاً "جبابرة ذوي اسم"وجدت أ... س الحيةأالسماء لسحق ر

 ...."هم أنفسهم كانوا الجبابرة: ، وولدن لهم أوالداًوبعد ذلك أيضاً، لما دخل بنوا اهللا على بنات الناس"  

. كانوا فوق البشر. كال. ف في الغددنمواً غريباً لضع  نموافمن كان أولئك النفاليم الجبابرة؟ أنهم لم يكونوا بشراً" 
 ". أصلهم المتفوقىعل أجساداً بشرية بقامات كبيرة ليبرهنوا تخذوااكانوا شياطين من عالم األرواح، 
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لقد نشروا . ، روعوا الذين لم يكن لهم إيمان كما كان لنوح أجساداً بشرية في أيام نوحاتخذواإن الشياطين الذين " 
 ).الطغاة(يعني " النفاليم" سمهم عينها  أنحتىالقساوة والجور، 

 : قالوا 93 ، ص91ص] المصالحة[وفي كتابهم  

 سقطوا من حالة الطهارة أيام نوحوكثيرون من المالئكة في . الكتاب المقدس يقول إن المالئكة غير خالدين" 
شرار سيهلكون، هو برهان كة األفالقول الحق عن أن هؤالء المالئ "،)20 ،19 :3بط1) (4 – 2 :6تك" (وصاروا أشراراً 

 ".وإبليس وهو الرئيس بينهم سوف يبيده اهللا.  أنهم غير خالدينقاطع على

 ".ن يشاء منح صفة الخلود لَمويهوه قادر على. فهو أبدي ومنذ األزل. إن الخلود منحصر في يهوه وحده" 
 ]أمور ال یمكن أن اهللا یكذب فيها[ وفي آتابهم  

.. هكذا ذكر أن الشيطان كانت له مالئكته: " قالوا169 – 166ففي ص) عة عنوان هذا الكتابالرغم من بشا ىعل( 
، وولدن ى بنات الناسدخل بنو اهللا عل"جانب الشيطان في أيام نوح  إلى  االنحيازى األقل وحملهم علىستمال بعضهم علاوقد 

 ."سمالهم أوالداً، هؤالء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو 

 ".  األرضىج بنو اهللا السمائيون أولئك ببنات الناس، تجسدوا متخذين أجساداً لحمية كأجساد الناس علي يتزوَّولك" 

ابرة الذين وكانوا هم الجب" قساة" أوالدهم نفاليم َيوُدِع. ، وجعلوهن مثمراتوبقوا في الجسد مع زوجاتهم الحسنات" 
 ."جعلوا ألنفسهم اسماً

لكي ينجوا من مياه الطوفان، خلوا العصاة من دخول فلك نوح، وذلك م يتمكن بنو اهللا ل  الطوفان،تىأوعندما "  
 ."ز الروحي الحيِّىأجسادهم البشرية وعادوا إل

 ايزالولكنهم ال . ، وأن يعيشوا في السماء كأرواحال يستطيع بنو اهللا الروحانيون العصاة أن يتجسدوا في ما بعد" 
 كوسيطات روحيات يستخدمونهن يستطيعون، وبصورة خاصة من النساء اللواتي قدر ما ىيقتربون من الجنس البشري عل

 .افاتوعّر

********** 
 :112 – 100ص] ألخليقة [ وفي آتابهم 

لوا ما أجمل وأكمل هؤالء النساء اللواتي ال تأمَّ: " من البذاءة كإغراء من إبليس قائالً لهميءيقدمون زواج المالئكة، بش 
فأنتم تستطيعون أخذهن لكم . ة واللذة ويقضي لكم الشهواتر لكم المسرَّمما يوفِّ. جمالهن في المملكة الروحيةيوجد من مثل 

 ".وهكذا تتمتعون بملذات الجنس، وتوجدون نسالً أعظم كثيراً من أوالد الناس. زوجات

 ىون كل جريمة منكرة تخطر علتخذوا أجساماً بشرية، يرتكباوكان المالئكة الذين : تاب أيضاًوقالوا في نفس الك 
 .بال
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 : بدعتهمىالرد عل
 .يهم ذكر وأنثيف أي ليس Gender المالئكة ال يوجد بينهم جنس -1 

 .  من حيث الشهوات الجسديةSex وهكذا ال يعرفون أيضاً الجنس  -2 

جميعاً أليسوا ) "14: 1عب(وقيل في ). 4 :104مز" (الذي خلق مالئكته أرواحاً"إنهم أرواح كما قيل في المزمور  
هذه األرواح ليست لها الشهوة الجنسية وال األعضاء الجنسية، وال الغريزة الجنسية، وال المادة التي تنجب   " . أرواحاً خادمة

 ).الحيوانات المنوية(

 )30 : 22مت (جون زّوجون وال ُيوقال عنهم الرب إنهم ال يتزوَّ 

 خلق أجساداً ى؟ هل لهم القدرة اإللهية عل لهم هذاأينفمن  "ذوا أجساداً لحمية اتخ"أو " دواسَّتج"ا عن عبارة  أمَّ-3 
 !لهم؟

ولكنهم ال .. له قدير يعتقدون أنه إألنهموذلك !!  القيامةدتخذ له أجساداً يظهر بها بعا إن السيد المسيح :قال شهود يهوه 
! ؟ "تجعل بنات الناس مثمرات"، خذوا ألنفسهم أجساداً لحميةأن يتفكيف استطاعوا .  الخلقى تقدر علآلهةيعتقدون أن المالئكة 

 .ال يقدر أن يخلق لنفسه جسد إنسانلكنه . إن المالك يستطيع أن يظهر في صورة إنسان

فكيف .  كبهيمة وطائر مثالًنه ال يمكن التوالد بين طبيعتين مختلفتينأكذلك من المعروف عند علماء الطبيعة  -4 
 طبيعة يكون؟ أيةفي " شيطوإنسان"؟ وهل النسل المولود منهما يكون ةوإنسان) شيطان(لد بين مالك ساقط أمكن الزواج والتوا

المولود منه لو كان ممكناً أن يولد ) النسل(فهل يستطيع ذلك .  األرض في لمح البصرىالمالك يستطيع أن ينتقل من السماء إل
 !منه نسل؟

 ىقوأوبخاصة ألن طبيعة المالئكة . ةهذا ال تنطبق عليه قوانين الوراث  وإن كانوا قد أنجبوا بشراً فقط، فإن-5 
Dominant.  

وإن كان ! روا التجربة بعد سقوطهم وهذا أسهل؟كرِّ وإن كانوا قد اشتهوا الجنس وهم مالئكة أطهار، فلماذا لم ُي-6 
 .مرة أخرى، فلماذا سمح لهم في المرة األولىاهللا لم يسمح لهم بذلك 

وبين ".  أبناء اهللا بنات الناس أنهن حسناتىرأ"بين :  نوفق بين أكثر من رواية متعارضة في سبب السقوط وكيف-7 
أي هذه !! وبين أنهم تزاوجوا مع الناس لمنفعة البشرية، إلنتاج طبيعة بشرية أفضل. أن ذلك تم نتيجة إغراء الشيطان لهم

 ! ذلك زواجاًىسمَّصح أن ُيلو ! الدوافع الثالثة كان سبباً في زواجهم بالنساء؟

ب إبليس نفس السقطة، وهو أكثر من باقي المالئكة جرِّ وإن كان إبليس قد أغراهم بجمال النساء، فلماذا لم ُي-8 
 !شراً؟

وواضح . والمعروف عن المالئكة العفة والطهارة! ؟نة في طبيعتهمئ ليست كا من أين أتتهم الشهوة الجنسية وهَي-9 
 ).11 – 4 :19تك( فكر أولئك في خطية الزنا معهم ا لمَّبالعمىل سدوم هذا من ضربهم أه
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، بحيث يقع المالئكة في حبهن، ويسقطون هل النساء أجمل من المالئكة!  اشتهائهم جمال النساء؟ى وما معن-10 
 !بسببهن؟

، كانت لهم أيضاً القدرة الخلق ى؟ هل تعني أنه كما كانت لهم القدرة عل)وا أجسادهمحلّ( عبارة ى كذلك ما معن-11 
 !! وأن يبددوا تلك األجساد– يهوه د حسب اعتقاد شهو–فهم يقدرون أن يخلقوا لهم أجساداً !  اإلفناء؟على

ما أجمل وأكمل هؤالء النساء اللواتي ال يوجد مثل جمالهن في  ": المالئكة ويقول لهميغري من سمع الشيطان -12 
وهكذا تتمتعون بملذات الجنس، وتوجدوا نسالً أعظم كثيراً من أوالد .  أخذهن زوجات لكمأنكم تستطيعون!.. المملكة الروحية

 !؟"الناس 

. وال يوجد ذكر لهذا الكالم في الكتاب المقدس أو في التاريخ. نالشيطاهذا الكالم، ولم يصدر عن قطعاً لم يسمع أحد  
!!  منهيءا هم قد أوحوا إليه أن يقول ما نسبوه إليه، وهو برإال أن يكونو!  لسان الشيطان؟ى به شهود يهوه علىفمن أين أت

 .دعوا عليه ما لم يقله، وما لم يحدثا اهللا بأنهم ىوله الحق أن يشكوهم إل

هار ال يعرفون ما وهم بسطاء أط.  كذلك ال توجد للمالئكة أجساد وغريزة جنسية يمكن إثارتها بكالم الشيطان-13 
 "! الجنسلمتعة بمالذا"يقوله لهم عن 

وسبب عدم تكرار السقطة . وا أجسادهملُّ وهل بعد الطوفان استمرت الشهوة الجنسية في المالئكة، حتى بعد أن َح-14 
  ! الكبتىلهم المنع اإللهي إلوهل حّو!!  كما يقول شهود يهوهىة أخرد مرَّأن اهللا منعهم من التجسُّ

بينما هم أوالد شيث بن . بأنهم مالئكة) 2 :6تك (ناء اهللا في  على تفسير عبارة أباعتمدتوالبدعة في أصلها  -15 
 .دمآ

  ) 26: 4تك( "اسم الرب ِبي أن يدعدئتباحينئذ "ويقول الكتاب أن شيث أنجب أنوش  

 ...وما أكثر اآليات عن تسمية البشر بأبناء اهللا) 38 :3لو( في سلسلة األنساب بأنه ابن اهللا َيُدِعدم نفسه آو 

 . من اهللاَنِعن بنات نسل قايين الذي لُالناس فُها بنات مَّأ 

ا الطوفان فكان عقوبة للبشر الذين أخطأوا، وليس عقوبة لمالئكة سقطوا في الزنا مع بنات الناس وهكذا في  أمَّ-16 
  ).3 :6تك(وأيضاً ) 5 :6تك.." ( في األرضثَرب أن شر اإلنسان قد كَ الرىورأ": مقدمة الطوفان قال الكتاب

 .)6 : 6تك ("اإلنسانحزن الرب أنه عمل " :ويقال!! هم قد كثر المالئكة، ويعاقب اهللا البشر قائالً إن شّرئل يخطفه 

 .خرآهم، فله موضوع ئا عن موت المالئكة وفناأمَّ -17 
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 ينكرون َعقيدة الثالوث القدوس
 :معتقدهم 
 ذلك في مقال ىكما أشرنا إل(د قوة جرَّبن مخلوق، وأن الروح القدس ليس أقنوماً، وإنما هو ُمعتقدون أن االيماداموا  
 :193ص] ىالغن[ويقولون في كتابهم . سودُّ، إذن هم ينكرون عقيدة الثالوث القُ)سابق

 .  ديانات إبليسيةى هىعقيدة الثالوث أخذت عن الديانات القديمة الت 

وما بروح اإلكليريكيون  ": حيث يقولون106  ،105ص] ليكن اهللا صادقاً[يضاً في كتابهم ويهاجمون عقيدة الثالوث أ 
بتدعها إبليس زارع اتشابكة التي الُمثون بهذه العقيدة كون ويتشبَّ اختالف المذاهب والمشارب يتمسَّىعل) أي رجال اإلكليروس(

ما خطرت عقيدة : "يقولونو، "ا هذه العقيدة من الوثنيين موإنهم تسلَّ ": من نفس الكتاب يقولون117الزوان المعروف وفي ص
 ".ىي القرون األولي بال أحد من مسيحولم تخطر على.  اإلطالقى بال يسوع علالتثليث على

 ".هل يجب أن تؤمنوا بالثالوث؟"وشهود يهوه لهم كراسة بعنوان  
 Should you believe in the Trinity? 

ل في إنشاء هذه العقيدة، كما يهاجمون قانون اإليمان الذي اإلمبراطور قسطنطين تدخَّويقولون في هذه الكراسة أن  
 .سقدَّ الُمةأصدره مجمع نيقي

 :د عليهمرَّـال 
ب والكلمة اآل: الذين يشهدون في السماء هم ثالثة ":]7 : 5 يو 1[ في َدَر َومالونه هو د األول الذي ال يقب الرَّ-1 

ع بها ن هذه اآلية التي يتذرَّإ ":108ص) ليكن اهللا صادقاً(فيقولون في كتابهم ". ثالثة هم واحدوهؤالء ال. والروح القدس
 . كالم اهللا من األقوال الباطلة التي يشجبها اهللاى ما أضافه إبليس على من أنصع األمثلة علالثالوثيون هَي

 : إنكارهم وجود هذه اآلية نذكر اآلتيىومع عدم موافقتنا عل 

 28مت ("ب واالبن والروح القدساسم اآلدوهم ِبوعمِّ ": عن المعمودية عقيدة الثالوث في قول السيد المسيحورود -2 
 . أن الثالثة واحدىمما يدل عل" بأسماء"وليس " اسمِب ": ونالحظ أنه قال عن األقانيم الثالثة،)19:

نعمة ربنا يسوع المسيح،  ":يقول فيها الرسول، )14 ،13كو2(م بها كل اجتماعاتنا، المأخوذة من نخت البركة التي -3 
 .ووارد هنا أسماء األقانيم الثالثة". ومحبة اهللا، وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم

ولكن ما نود شرحه . ة حدى، والروح القدس، كل منهم علواالبنب، آل اأسماءت فيها َدَر التي َواآليات ما أكثر -4 
 . كيان واحدىم الثالثة هإثبات أن هذه األقاني: هنا هو
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 :الثالثة واحد  
ب واالبن هما واحد  وأن اآل.ب واالبن والروح القدس عبارة عن الهوت واحدسنحاول في هذا المجال أن نثبت أن اآل 

 . ب، وواحد مع االبن أيضاًوأن الروح القدس واحد مع اآل

 .اهللا واحد بعقله وروحه  

وطبيعي أن اهللا ال ينفصل عن عقله، وأن اهللا وعقله . الناطق، أو نطق اهللا العاقلفاالبن هو اللوجوس أي عقل اهللا   
 .كيان واحد

فبال شك هو . وال يمكننا أن نفصل اهللا عن قوته وحكمته. اهللا، وحكمة اهللالمسيح قوة ".. ) 24 :1كو1( في َدَروقد َو 
 .تكن له من قبل، أو خلق لنفسه قوة لم تكن له من قبللنفسه حكمة لم وال نستطيع أن نقول إنه خلق . وحكمته كيان واحد

 .، فأمسكوا حجارة ليرجموه يحتمل اليهود سماعهصريح لم وهذا نص .)30 :10يو(  " واحدبواآلأنا  ":كذلك قال االبن 

" ب اآلىرأني فقد أالذي ر" ،)11 ،10 :14يو ("يَّب فب، واآلأنا في اآل ":ب واالبن، قول االبنومما يؤكد وحدانية اآل 
  .)9 :14يو(

 مادام اآلب واحد، فماذا عن الروح القدس؟ 

 .ب واحدالروح القدس واآل  

وال يمكن أن نفصل اهللا عن .  الرب وروحه كيان واحد وطبيعي أنَّ.)1 :61شإ (،)2 :11شإ(فهو روح الرب  
 4وي ( "..اهللا روح  ":لسيد المسيح يقول عنهوا! أو أنه خلق لنفسه روحاً! روحه، أو أن نقول إنه مر وقت كان فيه بدون روح

القدوس ال تنزعه روحك  " :ويقول عنه داود النبي في المزمور ) 20 : 10مت " ( روح أبيكم"ويقول عنه للتالميذ ) 24:
.  السماء فأنت هناكى؟ إن صعدت إلومن وجهك أين أهربأين أذهب من روحك،  ": كما يقول أيضاً.)11 : 51مز ("مني
 .)8 ،7 :139مز" (رشت في الهاوية فها أنتوإن ف

 5يو1(وال داعي للهروب من . ومادام اهللا إذن واحداً مع عقله وحكمته، وواحد مع روحه إذن هؤالء الثالثة هم واحد 
:7.( 

 1بط1( ، هو أيضاً روح المسيح، كما قال الرسولباآلوما يؤكد هذه الوحدانية أيضاً أن الروح القدس كما أنه روح  
:11.( 

 .ولذلك كل واحد من األقانيم الثالثة هو اهللا 

 .ب هو اهللا، عقيدة ال يختلف فيها أحداآل 

ي يحل فيه كل ملء الالهوت المسيح الذ.. ":)9، 8: 2كو( ما قلناه، نورد ما جاء في ى هو اهللا، فباإلضافة إلاالبن 
 ).16 :3تي1" (اهر في الجسدظ الاهللا"فمادام في تجسده كان يحل فيه كل ملء الالهوت، إذن هو ". جسدياً
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لماذا مأل الشيطان قلبك لتكذب  ":قال بطرس الرسول. ةالروح القدس هو اهللا، كما يظهر في قصة حنانيا وسفير 
 ... إذن الروح القدس هو اهللا.)4 ،3: 5أع( اهللا  الناس بل علىىأنت لم تكذب عل..  الروح القدسىعل

  اهللالروح القدس هو 

 :هيكل اهللا  
 .)19 :6كو1(، )16 : 3كو1( في َدَربمقارنة ما َو 

 6كو1( ىخر األاآلية بينما ورد في ،"ا تعلمون أنكم هيكل اهللا، وروح اهللا يسكن فيكمأَم ":)16 :3كو1( في َدَرفقد َو 
 .." . الذي فيكمهيكل الروح القدس جسدكم هو أنأم لستم تعلمون  ":)19:

 .وبهذا يثبت أن الروح القدس هو اهللا . حن أيضاً هيكل اهللاإذن فيما نحن هيكل الروح القدس، ن 

 : مواهب اهللا 

  مواهب الروح القدسَي، وه مواهب اهللاَيه. من جهة المواهب 

 واحد، أنواع أعمال موجودة، ولكن الروحأنواع مواهب موجودة، ولكن  ":يثبت ذلك إذ يقول) 12كو1( في َدَرما َو 
 كالم حكمة،  بالروحىُيعطفإنه لواحد .  إظهار الروح للمنفعةىولكن لكل واحد ُيعط.  الكلالذي يعمل الكل فيواحد  اهللا
 قاسماً لكل ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه،..  الواحدبالروحخر إيمان وآل.  الواحدالروحخر كالم علم بحسب وآل

 .)11 – 12:4كو1" (واحد بمفرده كما يشاء 

 .دس، قاسماً لكل واحد كما يشاءإذن مواهب الروح الق 

 من فوق، نازلة من عند أبي وهبة تامة هىوكل مكل عطية صالحة،  ":يقول الرسول) 17 :1يع(ومع ذلك ففي  
 .ب والروح القدس، ألنهما واحداآلمن ب أم من الروح القدس؟ أم  من اهللا اآلىفهل المواهب إذن ه. "األنوار

 :الوحي  
 من اهللا أم الروح القدس؟:  الوحيى وهى نقطة أخرىننتقل إل 

ويقول القديس  ). 16: 3تي2( .."اهللا، ونافع للتعليم  به من ىكل الكتاب هو ُموح ":يقول القديس بولس الرسول 
 لذلك .)21: 1بط2( "م أناس اهللا القديسون مسوقين من الروح القدس نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلَّلم تأِت ":بطرس الرسول

بل روح أبيكم ألن لستم أنتم المتكلمين، " : نالقديسيكما قال السيد المسيح لرسله " األنبياءالناطق في "لروح القدس نقول عن ا
 ) .20: 10مت" (م فيكمالذي يتكلَّ

 .ب، أم من الروح القدس، أم من كليهما؟ ألنهما هما واحد في الالهوتالوحي إذن من اهللا اآل 

: 16يو( "يأخذ مما لي ويخبركم ":وح القدس الذي قال لرسله عن الرواالبنوح القدس،  العالقة بين الرىأم نتطرق إل 
14،15( 
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 : رة ـاملغف

" ن يقدر أن يغفر الخطايا إال اهللا وحدهَم ":واضح أن مصدر المغفرة هو اهللا وحده، كما يقول الكتاب بوضوح  
 ).7 : 2مر(

 وقال .)4 : 7لو" ( خطاياِكمغفورة لِك ":لت قدميه بدموعهابلَّ الرب يسوع قد قال للخاطئة التي ومع ذلك فإنَّ  
" ى األرض أن يغفر الخطايالطاناً عللكي تعلموا أن البن اإلنسان ُس" : وقال بعدها. )5: 2مر" (مغفورة لك خطاياك"للمفلوج 

  ).10: 2مر(

 : القيامة وقال لهمدفي وجوههم بعفنفخ . والسيد المسيح منح لتالميذه الروح القدس الذي به يغفرون الخطايا  
 ). 23 ، 22: 20يو.." (ت لهمَرِفن غفرتم لهم خطاياهم غَُم. اقبلوا الروح القدس"

 ب أم االبن أم الروح القدس؟  اآل:ن يغفر الخطايا إذنَم 

 .ن هؤالء الثالثة هم واحدأم الثالثة معاً أل 

 :لق ـاخل 
 .)1: 1تك" (في البدء خلق اهللا السموات واألرض"في أول سفر التكوين  َدَركما َو.  هو الخالقباهللا اآلواضح أن  

: 1يو" ( مما كانيءكل شيء به كان، وبغيره لم يكن ش ":، كما قيل عنه في إنجيل يوحنا أيضاً هو الخالقواالبن 
3( 

 وما ال ىر األرض ما ُيا علىما في السموات وم: فإنه فيه خُلق الكل " : كولوسيىوقيل عنه في الرسالة إل 
 ).16: 1كو" (الكل به وله قد خُلق. سواء كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سالطين. ىرُي

 )4 :33أي( "هللا صنعني، ونسمة القدير أحيتنيروح ا ":، قيل في سفر أيوب الصديقالروح القدسومن جهة  

ترسل روحك . رابها تعود تىلإتنزع أرواحها فتموت، و ":ل هللا عن المخلوقاترتِّ يقول الُم104وفي مزمور 
 ).30 ،29: 104مز" (فتُخلق

 أم الروح القدس؟ االبنب أم اآل: ن الخالقفَم 

 .ن الثالثة هم واحدأأم نقول  

 :املعرفة  
 .األفكار ويقرأ ىللي المعرفة، يعرف كل شيء، الخفيات والظاهرات، ويفحص القلوب والكُب كُواضح أن اهللا اآل 

وقيل عنه أيضاً . مواوم المعرفة، وكان أيضاً يعرف أفكار الغير ويرد عليها دون أن يتكلَّومن جهة االبن، هو أقن 
 ).3 : 2كو" (لم فيه جميع كنوز الحكمة والِعالمدخر"
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 واهللا يعلن لنا بروحه .)10 :2كو 1"( أعماق اهللا حتى الروح يفحص كل شيء ألنَّ ":وقيل عن الروح القدس 
 .)26 :14يو(منا كل شيء علِّ ُي والروح هو الذي.)10 :2كو 1(

 . ما موقف هذه األقانيم الثالثة من العلم والتعليم؟ أم نقول ببساطة أن الثالثة واحد

 : وسالرد عليهم يف إنكار الثالوث القّد 
 : النقاط اآلتيةىض في هذا الرد إلنتعرَّ 

 .وس لم تؤخذ من الديانات الوثنيةفكرة الثالوث القّد -1

 . واحدث، وفي نفس الوقت بإلٍهنحن نؤمن بالثالو -2

 .لماذا لم تُذكر كلمة ثالوث في األناجيل -3

 .عقيدة الثالوث موجودة قبل مجمع نيقية المسكوني -4

********** 

 : هذه النقاط بالتفصيلاآلنوسنتناول  

  :العقائد الوثنية 

 .المعروف أن العقائد الوثنية تؤمن بتعدد اآللهة وليس بالثالوث 

 في وحتى. آلهةإله الشمس، وليس بثالثة ) رع(ن كانوا يؤمنون بعدد كبير من اآللهة، تحت قيادة فقدماء المصريي 
 ولم يكونوا آلهة وهكذا كانوا أربعة .اإلله الشرير) ست(ر هو خَآبن ا حورس، كان هناك هماوابنإيزيس وأوزوريس  قصة

 والرومان أيضاً كان لهم .اآللهة وكان زيوس هو كبير .)23، 16: 17أع( كثيرين آلهةواليونان كانوا يعبدون . ثالثة أو ثالوثاً
 .آلهةوما كانوا يعبدون ثالوثاً أو ثالثة . اآللهة تحت قيادة جوبتر كبير اآللهةالكثير من 

 . الوثنية كانت تجمع الكثير منهم قصص زواج وتوالد جسدانيواآللهة 

يزيس إمثالً في الديانة المصرية القديمة أوزوريس تزوج األمر الغريب عن العبادة المسيحية والثالوث القدوس ف 
  إذن مّر،ب واألم مادام االبن أصغروجد تفاوت في السن بين االبن واأل ياالعتقادوأنجب منها حورس وست وفي مثل هذا 

ثالوث في المسيحية زلية وكله غريب تماماً عن عقيدة ال وال يتفق مع األه وهذا ال يتفق مع األلوه. فيه موجوداًوقت لم يكن
 ...التي ال يوجد فيها زواج وال تناسل جسداني، حاشا

 .وفي العقائد الوثنية آلهة تمثل صفات معينة أو بعضاً من الطبيعة 

هو إله ) رع(و . الموتىهو إله ) وأوزوريس. (هو إله الحرب) مارس( آلهة الجمال، بينما ى ه)فينوس(فمثالً اآللهة  
وعبادة النار وعبادة .  أو إن تحدثنا عن إله الخير، وإله الشر. إن أحصينا صفات أو وظائف اآللهةالشمس، ويعوزنا الوقت

   ..!كإله) فرعون( األرواح وعبادة 
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 .ومن غير المعقول أن تقتبس المسيحية عقيدة من الوثنية 

 . االستشهادحتىبينما الوثنية حاربت المسيحية، والمسيحية حاربتها  

م، 325 المسكوني سنة ة قانون اإليمان الذي قرره مجمع نيقيوحتى .سيحية نادت بالتوحيد منذ نشأتهاموبخاصة أن ال 
 ].بالحقيقة نؤمن بإله واحد[يه عقيدة التثليث، يبدأ بعبارة والذي وضحت ف

 : التثليث والتوحيد 
 :والسيد المسيح حينما قال. )نميآإله واحد، (نقول بعدها "  واالبن والروح القدسباآلاسم ِب ":ونحن حينما نقول 

والقديس يعقوب .  ألن الثالثة واحد،"بأسماء"وليس " اسمِب"تخدم عبارة سا، " واالبن والروح القدسباآلاسم دوهم ِبوعمِّ"
والقديس يوحنا ) 19 :2يع" (والشياطين أيضاً يؤمنون ويقشعرون. أنت تؤمن بإله واحد، حسناً تفعل"الرسول يقول في رسالته 

 ).7 :5يو1" (الثالثة هم واحد والكلمة والروح القدس، وهؤالء باآل: الذين يشهدون في السماء هم ثالثة ":ليقو

 . ثبتهاكرون هذه اآلية، إال أن آيات أخرى في تحريفهم للكتاب المقدس، ين- ومع أن شهود يهوه 

ني فقد آن رَم ... ب فيَّب، واآلأنا في اآل ":ويقول) 30 :10يو" (ب واحدأنا واآل ":يقول)  اللوجوس–الكلمة (فاالبن  
 وإن كان باعتباره اللوجوس .)24، 23: 1كو1" (حكمة اهللا" وهذا طبيعي، ألنه إن كان االبن هو .)10، 9: 14يو" (ب اآلىرأ

 .هو عقل اهللا الناطق، أو نطق اهللا العاقل، فاهللا وعقله ونطقه كيان واحد

 5أع" (روح اهللا"، وهو )1: 61شإ" (روح السيد الرب" وهو ،)20: 10مت (بكذلك مادام الروح القدس هو روح اآل 
 ".، إذن اهللا وروحه كيان واحد)4، 3: 

أين أذهب من  ":ل في المزموررتِّ ويقول له الُم.)28: 2ئيليو" ( كل أحدىأسكب من روحي عل"وهكذا فإن اهللا يقول  
 .مستحيل بال شك إذن اهللا وروحه واحد! عن روحه؟ نستطيع أن نفصل اهللا ى هل تر.)7: 139مز ("!؟...روحك

: 4غـل (، واهللا وروحه واحد، واالبن والروح واحد ألن الروح القدس هو روح االبن أيضاً               ب واالبن واحد  ومادام اآل  
 . إذن الثالثة واحد.)11: 1بط1(، روح المسيح )6

 كلمة ثالوث 
  فلماذا ؟.اجيللم ترد في األن) ثالوث( يقول شهود يهوه إن كل كلمة  

م وثني ينادي بتعدد اآللهة فكانوا يتحاشون كلمة ل الرسل نادوا بالمسيحية وسط األمم، في عااآلباءوالجواب هو أن  
 "وهؤالء الثالثة هم واحد" ستخدم هذه العبارة في قوله ان عاش من الرسل، ر َمِخآ، وهو ثة أو ثالوث، ولكن يوحنا الرسولثال
 ).7: 5يو1(
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  )4( شـــــــهود یهــوه بدعة 

 
 ينكرون أقنومّية الُروح القدس

 !د قوَّةَجرَّبل ُم) شخص(ال َيَرون أَنه أقنوم 
 :بدعتـهم 
 :ونذكر منها.تظهر واضحة في كثير من كتبهم 

 :24ص]  الحياة األبدية ىالحق الذي يقود إل[ يقولون في كتابهم  

 ." الفعالةإن الروح القدس ليس شخصاً، بل قوة اهللا"     
 :113ص] ليكن اهللا صادقاً [ ويقولون في كتابهم  

 أساس واهن، نشأ من سوء ترجمة ىإن زعم رجال الدين أن الروح القدس شخص روحي ثالث، هو زعم مبني عل" 
مة أو فكما أن النس" نسيم"أو " ريح"أو " نسمة" والحقيقة أن المراد باألصل . الشخصيةىاألصل اليوناني بكلمة تشف عن معن

 تفويض من اهللا  إنسان، حصل هذا اإلنسان علىى روح اهللا علّل َحىفمت. الريح أو النسيم ال يظهر للعين، كذلك روح اهللا
 عمل هللا علىهو قوة اهللا القدير غير المنظور، وهو القوة الدافعة عبيد ا إن الروح القدس. بإجراء عمل خاص مهما كان نوعه

 .إرادته
 :  176ص]  الحياة األبديةى هذه ه[ويقولون في كتابهم  

 ".إنه القوة القدوسة الفعالة النابعة من مصدرها الفياض الذي هو اهللا. الروح هو قوة وليس شخصاً" 

 :132ص]  المباحثة من األسفار المقدسة[ ويقولون في كتابهم  

 " .إن روح اهللا القدوس هو قوته الفعالة" 

) الثالوث القدوس(أي أنهم ينكرون عقيدة .  الثالثةمقانيلألء من إنكارهم إنكارهم أقنومية الروح القدس، هو جز 
 .تبعاً لذلك

 : دَعتهم  بالَرد على 
 .م الناس، والقوة ال تتكلمكلِّالروح القدس كان ُي 
 ىهم إلن، ويرشدعيَّ مكان ُم يمنعهم من الذهاب إلى:د لهم أماكن خدمتهمحدِّوكان يرسلهم، وُي. سلكان يختار بعض الرُّ 

 .تبكِّوأحياناً ُي.  ألسنتهمى كل الحق، ويقود مجامعهم، وينطق علىويرشدهم إل  أفواههم،ىوكان ينطق عل. خرآمكان 
 .ختار، وال تمنعتبينما القوة ال تنطق، وال ترشد، وال  
 .د قوة، بل كان يمنح القوةجرَّالروح القدس لم يكن ُم 
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 1أع.." ( تكونون لي شهوداً الروح القدس عليكم، وحينئٍذّل َحستنالون قوة متىولكنكم "سل ب للرُّوهكذا قال السيد الر 
 :8.( 

ومع ذلك فالروح القدس ال يختص بالقوة .  نتيجة لحلول الروح القدسى الروح القدس، بل هىالقوة إذن ليست ه 
 :شعياء النبيإوحدها، بل يختص بأمور عديدة، كما ورد في سفر 

 ).2 :11شإ" ( روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب:يحل عليه روح الرب"  
************ 

 .كان الروح القدس يدعو الخدام، ويرسلهم ويقيم األساقفة 
 " إليهأفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما : قال الروح القدس"  أنه َدَرَو) 4، 2: 13أع(ففي سفر األعمال  

 ..." سلوكية إلىانحدراال من الروح القدس، ِسْرفهذان إذ ُأ ":ا وضعوا عليهما األيادي، قيلفلمَّ
وما كان " فرزواا ": ما كان يقول– كما يعتقد شهود يهوه –د قوة جرَّهنا الروح القدس يأمر ويدعو ويرسل لو كان ُم 
 .عو للخدمة، وال تحدد العمل، وال ترسل الرسلد القوة ال تقول وال تدجرَّفُم". العمل الذي دعوتهما إليه ":يقول

احترزوا إذن ألنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم فيها : "كذلك قال القديس بولس الرسول لرعاة الكنيسة في أفسس 
 ).28 :20أع.." (الروح القدس أساقفة

 الروح ىسب اعتقاد شهود يهوه فح! جرد القوة أو الريح ال تقيم أساقفةوُم. إذن الروح القدس كان يقيم األساقفة 
 !القدس

 : الخدمةىوفي مثل عمل الروح القدس في الدعوة إل 
 :ر الخصي الحبشيبشِّس أن ُيبُّدعوة الروح القدس لفيلُ 

) مركبة الخصي" (ركبةم ورافق هذه الَمتقدَّ: قال الروح لفيلبس: "صحاح الثامن من سفر أعمال الرسل في األَدَرفقد َو 
 .دهر الخصي، وعمَّ وأطاع فيلبس الروح القدس، ورافق المركبة وبشَّ.)29 : 8أع(

 !؟فأطاع فيلبس، أمرتهل نصدق أن ريحاً أو قوة  
 .دعوة الروح القدس لبطرس أن يبشر كرنيليوس 

نزل اقم و.  هوذا ثالثة رجال يطلبونك:قال له الروح" في سفر أعمال الرسل عن القديس بطرس الرسول أنه َدَرَو 
قال لي ":  القديس بطرس عن األمر فقالى وقد رو.)19 :10أع(طمئنه  الخدمة وُيى هنا الروح يدعوه إل."رتابغير ُممعهم 

 ! الخدمة وتطمئن؟ىفهل الريح أو القوة ترشد إل) .. 12: 11عأ" (الروح أن أذهب معهم غير مرتاب
************ 

تي في نبوءة عنه في سفر ود يهوه أنه إله قدير، نقرأ اآلبل في عالقة الروح القدس بالسيد المسيح الذي يؤمن شه 
 :شعياءإ

 ) 2، 1: 61شإ.." ( المنكسري القلوبألعصبأرسلني . ر المساكينشِّ ألُبمسحني ألنه يَّ،روح السيد الرب عل" 

وه د قوة لم يحدد شهود يهجرَّأو ُم! أهو الريح؟! ن هذا الذي يمسح السيد المسيح، ويرسله، ويعين عمله؟َم 
 !كنهها؟

 .)32: 1يو (،)10: 1مر (،)22: 3لو" (ليه الروح القدس مثل حمامةنزل ع"وفي قصة العماد نقرأ أنه  
 !د القوة تظهر كحمامة؟جرَّوهل ُم! ه في هيئة حمامة؟فهل الريح تتشبَّ
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 ؟) 12: 1مر( ،)1: 4مت("  البرية من الروح ليجرب من إبليسىثم اصعد يسوع إل ":اإلنجيلل ووماذا عن ق 
 !أو أصعدته قوة مبهمة؟! هل الريح أصعدت الرب يسوع؟ 
 !م؟د القوة تتكلَّجرَّأو ُم! م؟ فهل الريح تتكلَّ.م الكنائسكلِّم الناس وُيكلِّويشهد الكتاب المقدس أن الروح القدس ُي 

) ،7 : 2رؤ" (نائسوح للكن له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الرَم ":يقول الرب يسوع في سفر الرؤيا أكثر من مرة 
 ).29 : 2رؤ(
 )25 : 28أع (..."شعياء النبي قائالًإ بباءناآم الروح القدس  كلَّحسناً" :اوقال القديس بولس الرسول لليهود في روم 
 3عب" (وا قلوبكمقسُّإن سمعتم صوته، فال تُ: لذلك كما يقول الروح القدس اليوم ": العبرانيينىوقال في رسالته إل 

:7 ، 8.( 
  ).17 : 22رؤ  ("ن تعالوح والعروس يقوالالرُّ"في سفر الرؤيا عن السيد المسيح  َدَرَوَو 
 !م وتقول؟د القوة تتكلَّجرَّوهل ُم! م وتقول؟فهل الريح تتكلَّ 

************ 
 أنه ى وهذا كله يدل عل.تبكِّلم، ويذكر بكالم التعليم، وُيّعفي مواضع كثيرة في الكتاب المقدس إن الروح القدس ُي 

 !!د قوة أو ريحجرَّشخص ، وليس ُم
ا أمَّ" :وقال أيضاً). 16: 14يو" (ءيمكم كل شعلِّفهو ُي..  الروح القدس امَّأو ":قال السيد المسيح لرسله القديسين 

 ).26: 14يو(" ركم بكل ما قلته لكمذكِّمكم كل شيء، وُيعلِّفهو ُي.. ي الروح القدس عزِّالُم
م من نفسه، بل ما يسمع  ألنه ال يتكلَّ. كل الحقىك، روح الحق، فهو يرشدكم إلا جاء ذىا متوأمَّ ":وقال كذلك 

 ).13: 16يو" (ةتيآم به، ويخبركم بأمور يتكلَّ
 .)8: 16يو" ( دينونة وعلىرٍّت العالم على خطية وعلى ِببكِّومتى جاء ذاك، فإنه ُي ":وقال عنه أيضاً 
 )13: 2كو1( "بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس ال.. منتكلَّ"وقال القديس بولس الرسول  

 !؟آتيةوهل تخبرنا بأمور ! ت؟بكِّم وتُعلِّفهل الريح أو القوة تُ
************ 

   .سل، وإنه يشهد للمسيح وإنه يشفع في المؤمنيني الرُّعزِّقيل عن الروح القدس أيضاً إنه ُي 
 :ي منهاعزِّ بها الروح القدس الُمفَِصما أكثر اآليات التي ُو 
 ياًعزِّب فيعطيكم ُموأنا أطلب من اآل" : يقول الرب يسوع في واحدة منها. من يوحنا14 صحاحاأل في تياآثالث  
، 16: 14يو.." ( ال يراه وال يعرفهألنه يقبله نبد، روح الحق الذي ال يستطيع العالم أاأل ىر ليمكث معكم إلخَآ

17.( 
 !د قوة؟ وكيف أن العالم ال يقبل هذه القوة، بينما كثيرون قبلوا اإليمان بسبب اآليات والقوات؟جرَّي ُمعزِّفهل هذا الُم 
ه بكل ما قلت مكرذكِّء وُييمكم كل شعلِّ، فهو ُيسمىاِبب ي الذي سيرسله اآلعزِّا الُموأمَّ: ")26: 14وي(ويقول أيضاً في  

 !دة؟جرَّد ريح أو قوة ُمجرَّرهم، هو ُمذكِّيهم وُيعزِّء وُييمهم كل شعلِّفهل هذا الذي ُي". لكم
 ب ، روح الحـق الـذي مـن عنـد اآل          باآل أنا إليكم من     سأرسلهي، الذي   عزِّ جاء المُ  ىومت) "26: 15يو(ويقول في    

 .. المسيحمهم، وألنه يمكث معهم، وألنه روح الحق وهو الذي يشهد للسيدعلِّيهم، ألنه ُيعزِّإنه ُي". ينبثق، فهو يشهد لي
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ـ خبر ويُ ن هذا الذي يأخذ ويُ     مَ ،"ا لي ويخبركم  مَِّم ني، ألنه يأخذ  مجدِّذاك يُ  ":)14،13 : 16يو( ويقول في   د؟ أهـو   مجِّ
 !د ريح أو قوة؟جرَُّم

************ 
 .د لهم أماكن خدماتهمحدِّوكان ُي. مقراراتهكان الروح القدس يرشد مجمع التالميذ، ويشترك معهم في إصدار  

 نضع الأ الروح القدس ونحن ىقد رأ"وه بعبارة ر صّد–جتمع فيه التالميذ ا الذي –قرارات مجمع أورشليم ف 
 ).28: 15أع" (..عليكم ثقالً أكثر

ورة ك في فريجية واجتازوابعدما "ا عن تحركات التالميذ وتحديد أماكن خدمتهم، فيذكر سفر أعمال الرسل أنه أمَّ 
 بيثينية فلم ى ميسيا، حاولوا أن يذهبوا إلىا أتوا إلفلمَّ. موا بالكلمة في أسيا يتكلَّأنغالطية، منعهم الروح القدس 

" متحققين أن الرب دعاهم لتبشيرهم"  مكدونيةىأنه أرشدهم برؤيا أن يذهبوا إل إلى  األمرىنتهاو "يدعهم الروح
 ).10 – 6: 16أع(

 ! مكان خدمتهم؟ىأم أن أقنوم الروح القدس هو الذي أرشدهم إل !؟د ريح أو قوةجرَّد سير خدمته، كان ُمفهل الذي حدَّ 
************ 

  :والروح القدس يشفع فينا كما يقول القديس بولس الرسول 
 ال اٍتغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بآيي ألجله كما ينبصلِّألننا لسنا نعلم ما نُ. كذلك الروح أيضاً يعين ضعفاتنا" 

 ...اتن كان ذلك بآيوبخاصة إ) أقنوماً(ن يكون شخصاً  والذي يشفع فينا البد أ)26: 8رو" (نطق بهاُي

************ 
  .والروح القدس هو أيضاً مصدر المواهب الروحية 
ولكنه لكل واحد يعطي إظهار .  ولكن اهللا واحد الذي يعمل الكل في الكل...أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد" 

. الواحدخر إيمان بالروح وآل. خر كالم علم بحسب الروح الواحدعطي بالروح كالم حكمة، وآل لواحد ُيفإنه: الروح للمنفعة
خر خر أنواع ألسنة، وآلوآل. يز األرواحي تمخروآلخر نبوءة، خر عمل قوات، وآلوآل. خر مواهب شفاء بالروح الواحدوآل

 .)11 -4 :12كو1" (ماً لكل واحد بمفرده كما يشاءها الروح الواحد بعينه، قاسملولكن هذه كلها يع. ترجمة ألسنة
 !؟)أقنوم(  أنه شخص ىأال يدل كل هذا عل) الروح القدس( كل هذه المواهب يمنحها الروح الواحد  

************ 
 .النبوءة: ومن المواهب التي يهبها الروح القدس  

: ورد عنه في قانون اإليمان المسيحي إنهوكما ) 13: 16يو" (إنه يخبر بأمور آتية"كما قال عنه السيد الرب  
"  كل شعب الرب كانوا أنبياء، إذا جعل الرب روحه عليهمتا ليي":  النبيىوقال موس" األنبياءالناطق في "
 )29: 11عد(
يحل عليك روح الرب ": وقال له صموئيل النبي في ذلك. ا مسحه صموئيل النبي أن شاول الملك تنبأ لمَّىوال ننس 

 .)6: 10صم1" (خرآل ُجَر إلى لهم وتتحوَّفتتنبأ مع
وقال الشعب متعجباً  " عليه روح اهللا، فتنبأ في وسطهمفحّل" األنبياء صادف زمرة من وحدث ذلك فعالً، إذ 
 ).11 ، 10: 10صم1!" (اول أيضاً بين األنبياءأش"
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نه إكن الروح يقول صريحاً ل ":ما كتبه القديس بولس الرسول: ومن أمثلة النبوءات التي مصدرها الروح القدس 
غير أن الروح القدس ":  وقول بولس الرسول أيضاً،)1: 4تي1( .."في األزمنة األخيرة يرتد قوم عن اإليمان

 ).23: 20أع .." ( إن وثقاً وشدائد تنتظرني:يشهد في كل مدينة قائالً
 . أنه شخصىء الروح يدل علتنبو  

************ 
 :راً للوحيذلك كون الروح القدس مصدك 

 والروح القدس الذي فيه صار مصدراً ،)13 :16صم1(ا مسحه صموئيل النبي  داود لمَّى روح الرب عللقد حّل 
قال الرب لربي :  بالروح القدس داود نفسه قالألنَّ ":وهكذا شهد الرب بذلك فقال.  مزاميرهىللوحي بالنسبة إل

إذن الروح ). 1: 110مز( ،)43: 22مت (،)36: 12رم( " لقدميك أضع أعدائك موطئاًًىت حيجلس عن يمينا
 .، أو هذه النبوءة عن السيد المسيحلداود النبي أن يقول هذه العبارة ىالقدس هو الذي أوح

 ).20: 10مت" (م فيكمبل روح أبيكم الذي يتكلَّمين، تكلِّلستم أنتم الُم ":ذلك قال السيد المسيح لتالميذهك 
م أناس اهللا القديسون مسوقين  نبوءة قط بمشيئة إنسان، بل تكلَّألنه لم تأِت ".. :ولأيضاً يقول القديس بطرس الرس 

 . الروح القدس إذن هو مصدر الوحي عموماً،)21: 1بط2" (من الروح القدس
 :عمل الروح القدس في المعمودية 

ال يولد من الماء والروح، إن كان أحد " :كما قال الرب لنيقوديموس. في المعمودية يولد اإلنسان من الروح القدس 
وطبيعي ) 6، 5 :3يو" ( والمولود من الروح هو روح.من الجسد، جسد هوالمولود . ال يقدر أن يدخل ملكوت اهللا

 .بل من اهللا أي من أقنوم. د قوةجرَّأن المعمد ال يولد من ريح أو من ُم
: 28مت" (ب واالبن والروح القدسم اآلاسم ِبدوهوعمِّ. وا وتلمذوا جميع األممذهبا ":وقال السيد المسيح لتالميذه 

 .اسم األقانيم الثالثةأي ِب) 19
 !!د قوة أو ريح وليس شخصاًجرَّويظن أنه ُم!  أن ينكر أقنوميته، أو ينكر الهوته؟– بعد كل هذا –أيجرؤ أحد إذن 

************ 

 : الهوت الروح القدس 
 .نروح االبوب، هو روح اهللا، روح اآلالروح القدس  

 وقال ،)9: 5أع" ( تجربة روح الرب؟ىتفقتما علاما بالكما  ":القديس بطرس الرسول قال لسفيرة زوجة حنانيا 
  ،3: 5أع (" اهللاى الناس بل علىأنت لم تكذب عل!.. الروح القدس؟ىلماذا مأل الشيطان قلبك لتكذب عل"لزوجها 

 . الروح القدس هو اهللا نأوهذا يعني ) 4
 . ب، وهو أيضاً روح االبنآلوح االروح القدس هو ر 

 ).6 : 4غل " (..قلوبكم إلى بما أنكم أبناء، أرسل اهللا روح ابنه": قال القديس بولس الرسول ألهل غالطية 
 . أزليته: ومما يثبت الهوت الروح القدس 

م نفسه هللا بال زلي قدَّفكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أ": ني العبرانيىقال القديس بولس الرسول في رسالته إل 
 .)14: 9عب" (عيب
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 . وجوده في كل مكان: يثبت الهوت الروح القدس أيضاً 

السماء  إلى إن صعدت! ومن وجهك أين أهرب؟! أين أذهب من روحك؟":  اهللاىياً إلصلِّقال داود النبي في المزمور ُم 
 ). 8، 7: 139مز.." (وإن فرشت في الهاوية فها أنت. فأنت هناك

 الروح يفحص ألنَّ. فأعلمه اهللا لنا نحن بروحه": ه اهللا للذين يحبونهل القديس بولس الرسول أيضاً عن الذي أعّدوقا 
واهللا وروحه . أليس هو روح اهللا!  أعماق اهللا؟ىن يكون هذا الذي يفحص حت فَم،)10: 2كو1" ( أعماق اهللاىء حتيكل ش

 .كيان واحد

    :عتراضا 

). 4: 2أع " (وامتأل الجميع من الروح القدس" ما ورد في سفر أعمال الرسل عن يوم الخمسين ىق شهود يهوه علعلُِّي 
]  الحياة األبديةىالحق الذي يقود إل" [ بل امتألوا من قوة اهللا الفاعلة .هل امتألوا من شخص؟ كال" :ن قائلينوفيرد 

 .24ص
 .أي امتألوا من الروح. ألوا من أقنوم الروح القدسبل امت! حاشا. هم لم يمتلئوا من شخص كالبشر مثالً: والجواب 
 ".امتلئوا بالروح): "18: 5أف(وهذا ما يقوله الرسول في  
 ."و امتألوا كلهم من الروح"عن الرسل ] 177 الحياة األبدية ص ىهذه ه[ويوافق ما ورد في كتابهم  
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 الق للكل     ـوَخ، إن الَسيد املسيح إله قديريقولون 
 ويف نفس الوقت إنه خملوق وليست له نفس َخالدة

   :م ــمعتقده 
 : يقولشعياء النبي، حيثإ ولعل هذه الصفة قد أخذوها من سفر .يقول شهود يهوه عن السيد المسيح، إنه إله قدير 

"  أبدياً، رئيس السالمباأشيراً، إلهاً قديراً، سمه عجيباً ُما ىدعوُي.  كتفيهىعل ةالرئاسوتكون .  ابناًىد لنا ولد ونُعطولَألنه ُي"
 ).6: 9شإ(

 بواسطة يهوه قَر مخلوقاته السمائية، وأنه خُِلكْنه أول خلق اهللا، وِبأيقولون إنه مخلوق، وولكنهم في نفس الوقت،  
  ".ابن اهللا الوحيد"وحده، بدون مساعدة من أحد، لذلك ُدعي 

 .قولون إنه اللوغوس، وكان ذا قدرة كبيرةوي 
 كلمة ىيبدو من هذا إنهم لم يفهموا معن! ولكن كيف يكون إلهاً ومخلوقاً في نفس الوقت، وبدون نفس خالدة؟ 

 .د سيد متسلطجرَُّم: ، ويرون أن معناها)إله(
م الشعب كلِّهو ُي ":ن هرون أخيهوقوله له ع). 1: 7خر" (جعلتك إلهاً لفرعون ":ويشبهون ذلك بما قاله الرب لموسي 

إله هذا الدهر قد  ":ن أيضاً قول الكتاب عن الشيطانكما يذكرو). 16: 4خر ("كون لك فماً، وأنت تكون له إلهاً وهو ي،عنك
" نا قلت إنكم الهة وبني العلي تدعونأ ": كما يستشهدون بقول الرب في المزمور.)4: 4كو2" (ى أذهان غير المؤمنينأعم

 ).6 :82مز(
 .ياتوعلينا أن نناقش معهم الهوت المسيح، ومفهوم تلك اآل 

 ]:ليكن اهللا صادقاً [ يقولون عن السيد المسيح في كتابهم  
واللفظ  ""م عن لسان اهللا وبأمر منه، يتكلَّبكلمة اهللا أي كليم اهللا) 3 – 1 :1يو( لقبه الوحي في ): "43 ،42في ص( 

ر كل كْ مناصب السماء بعد اهللا، ألنه ِبىسَمأثم أن من كان قديراً مثل لوغوس وشاغالً  ""هو لوغس) كلمة(اليوناني المترجم 
لي ه الكُولكنه لم يكن اإلل ."تسلطاً وقديراًمع العلم أن كلمة إله تعني سيداً ُم.  إلهاًىدَعال يستحق أن ُيأقة في السماء، يخل

 .القدرة، بل إلهاً قديراً
. )1 :1يو" (وإلهاً كان الكلمة. كان الكلمة) وليس في البدء(في بدء " من إنجيل يوحنا هكذا ىلذلك يترجمون اآلية األول 
ولوسيفر لقبه الوحي بإله . بزمن طويل) أي الشيطان(غس في مطلع الخلق، قبل لوسيفر يهوه أوجد لو"ويقولون إن  
  ).4 : 4 كو 2" ( هذا الدهر
نه لم يشترك أحد مع اهللا بن اهللا الوحيد ألاب َيُدِع 42 ص ]ن اهللا صادقاًليك[ويقولون أيضاً عن المسيح في نفس كتاب  

 إياه وبعدما خلقه اهللا جاعالً. ن ظهر بقوة الخالق في السماءر جميع مخلوقات اهللا السمائية، ألنه أول َمكْ كان ِب.في خلقه ابنه
 .)أي المخلوقات(ر المبروءات ره، استخدمه في خلق سائكِْب
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 : يقولون30ص] قيثارة اهللا[ وفي كتابهم  
 ."، ألنه كان ذا قدرة إلهاًَيُدِع. ذو قدرة) لوغوس( الكلمة " 

 :44 ،43ص] الحق يحرركم[لون في كتابهم ويقو 
) في الهامش يهوه صنعني(يهوه قناني :  به، ويقولىاسم الحكمة الرمزي الموحم ِبلهذا يجعل الخالق بدء خليقته يتكلَّ" 

 ).23، 22: 8أم.." (ل أن كانت األرضمن البدء من قب. من األزل ُمسحت. أعماله منذ القدممن قبل . أول طريقه
، وقد نال الحياة وبجانبه مهندس منعم عليه بالحكمة) 44ص( بدأ يهوه اهللا وشرع في قصد الخلق الالمتناهي فاآلن" 

. كان المنتج أو الخالق الوحيد بدون مساعدةللحياة، فهو في توليده هذا االبن أو إبرازه . من اهللا، األمر الذي جعله ابن اهللا
 ."ابن اهللا الوحيد "لىولذلك كانت خليقته الحية األو

 مثال اهللا، فهذا االبن الوحيد كان ىولكونه روحاً وعل. وهو كان روحاً نظير يهوه أبيه، قادراً أن يراه ويكون معه" 
 ". صورة اهللا
 49ص] الحق يحرركم[ويقولون في نفس كتابهم  
 )17 –15: 1كولوسي(وفي ) 9: 3أفسس(ياء بعده، مذكور أيضاً في إن استخدام اهللا البنه في خلق كل االش" 
، ى حيث أبدع خالئق روحية أخرمهندسنه أ نفسه ىإن االبن تحت إرشاد أبيه، برهن عل: يقولون) 51ص(وفي  

 ". ة الكروبيم والسرافيم والمالئكى وسلطات، وهى لها مراتب وقوىأعط
 ".المهندس عند اهللا في خلقها" يقولون أنه )50ص(وفي  

************ 

 : ِبدَعهم ىالَرد عل

 

 
 

  . كل الصفات الالهوتية الخاصة باهللا وحدهىبمعن) إله( سيد، وكلمة ىبمعن) إله(هناك فرق كبير بين كلمة  
أنه خالق، وموجود في كل مكان، وأزلي، وأنه فاحص : ن سائر الكائناتفمن الصفات التي يختص بها اهللا وحده دو 

فهل هذه الصفات كانت في السيد المسيح، دون سائر الذين .  داخل القلب والفكر، وأنه قدوس فى يعرف ماىالقلوب والكل
 ؟]  سيد أو ما شابه ذلكىبمعن[دعاهم الوحي بصفة إله 

  الالهوتي؟ىمسيح بالمعنوهل هذه الصفات الذاتية موجودة في ال 
 .)17: 4خر(وإلهاً لهرون ) 1: 7خر( إلهاً لفرعون ى موسَي ُدِع-أ 
 فرعون في كل ى سيادة علىبل كانت لموس. حاشا! لهرون؟  كان خالقاً لفرعون أو خالقاًىفهل يعني هذا أن موس 

ليس كخالق لهرون، وإنما  لهرون،  إلهاًىوكان موس.  رفعها عنهىالضربات التي كان يصرخ منها فرعون، ويرجو موس

 )هـإلـَـــ( ى آلمة  معن-1
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ولكن لم يكن ذلك يعني أنه موجود في كل مكان، أو أنه .  إلهاًى موسَيُدِع. يه بما يقول، فينطق هرون به إلكشخص يوحى
 .أزلي، أو فاحص للقلوب وقارئ لألفكار

 
  ).4 :4 كو2( الشيطان إلهاً لهذا الدهر َي وُدِع-ب 
بل كلمة إله . وأنه قدوس، أو موجود في كل مكان! أو أنه أزلي ال بداية له!!  الدهرولم يكن هذا يعني أنه خلق هذا 

 ).4: 4كو2( "غير المؤمنينأذهان ى قد أعم"وهكذا قيل بعدها . ط في غوايته للبشرتسلِّبالنسبة إليه كانت تعني سيد وُم
  )6: 82مز( "دعونألم أقل أنكم آلهة، وبنو العلي ت ": كذلك الذين كتب عنهم في المزمور-ج 
وطبيعي أن ). 7: 82مز" (ولكنكم مثل البشر تموتون، وكأحد الرؤساء تسقطون" : عنهم بعدها مباشرةَبأولئك كُِت 

 .لهة بالحقيقةآالذين يموتون ويسقطون، ليسوا هم 
 . آلهة الوثنيين كذلك كلمة آلهة التي أطلقت على-د 
). 5: 11مل1" (عشتاروت آلهة الصيدونيين، وملكوم رجس العمونيين"كما قيل .. ك الوثنيين فيهاحسب عقيدة أولئ 

 قول الوحي في المزمور ه كل هذا وأمثاله يشرح.)35: 19أع" ( العظيمةلهةاإلرطاميس ين متعبدة أليفسسإن مدينة األ"وقيل 
 .)5: 96مز)" ( أصناماًأو( شياطين األممإن كل آلهة "

 .لأللوهية الكامل ىأنه إله، بكل المعنا السيد المسيح فقد وصفه الكتاب بأمَّ 
 .ىرن كما س،خروهو األول واآل.. لألفكار، وموجوداً في كل مكان، وفاحصاً للقلوب وقارئاً  وقدوساً،فكان خالقاً 
 :وشهود يهوه يعترفون بهذا.  المسيح هو الخالق-1 
 – 15: 1كولوسي(وفي ) 9: 3فسسأ ( ويستشهد شهود يهوه بما ورد فيليس فقط قبل تجسده، إذ خلق كل األشياء، 

 . األرض، قام بعمليات خلق كثيرةىإنما أيضاً في فترة تجسده عل).. 17
، وفضل عنهم واألطفالف رجل غير النساء الففي معجزة الخمس خبزات والسمكتين، خلق ما أشبع به خمسة اآل 
 ).17 – 10 :9لو( األقل نظر علىا .ة في كل األناجيل األربعوهذه المعجزة قد وردت.  عشرة قفة مملوءةثنتاا
  ).9 – 7: 2لو(د مشيئته جرَّ خمر في عرس قانا الجليل، خلق مادة جديدة بُمىوفي معجزة تحويل الماء إل 

: 9 يو" (ركة سلوامغتسل في ببالطين عيني األعمى، وقال اذهب ا ىطل "وفي معجزة منح البصر للمولود أعمى 
 .. ر األعمى بصيراًوهكذا خلق له عينين، وصا). 7، 6

 .ومنذ البدء.  ألوهيتهى بذلك عل وَدّل.يسوع المسيح وحده كان الخالق. مة إله، كان خالقاًوليس أحد من الذين وصفوا بكل 

   )3: 1يو" (كان، وبغيره لم يكن شيء مما كانكل شيء به " 

كيف يكون المسيح خالقاً، بينما الخلق من "وهنا نسأل .  األرضىأي بدونه لم تكن هناك خليقة، ال في السماء، وال عل 
  : ويقف أمامنا هذا السؤال الخطير.)1 :1تك" (لبدء خلق اهللا السموات واألرضفي ا"هللا وحده؟ والكتاب يقول صفات ا

 

 ؟الخــــــالقن هو  َم-2
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  المسيح؟، أْم)باآل) (يهوه(هل هو اهللا  

أنا الرب صانع كل هذه، ناشر السموات ) "5: 42شإ" (اسط األرضهكذا يقول اهللا الرب خالق السموات وناشرها، ب" 
ألنه هكذا قال الرب خالق ) "7 :45شإ" (نا الرب صانع كل هذهأ" ).24: 44شإ(" ن معي؟َم .ي، باسط األرضوحد

 ).18 :45شإ" (ر األرض و صانعهاصوِّ هو اهللا ُم.السموات

سواء كان . ىر وما ال ُيىرما ُي.  األرضما في السموات وما على: كل القَخُِلفإنه فيه "يل عنه  الذي ِق هو المسيحأْم 
) 16،17: 1كولوسي( " وفيه يقوم الكليءالذي هو قبل كل ش. قَِلالكل به وله قد خُ. عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سالطين

 ).3: 1يو( "مما كان يء به كان، وبغيره لم يكن شيءكل ش"

 ؟)30: 10يو" (ب واحداآلونا أ"ل هو قول المسيح  الَحأْم 

كتاب الحق " [المهندس عند اهللا في خلقها" وأنه "ستخدم ابنه الكلمة في خلق كل األشياءا"يقول شهود يهوه إن اهللا  
 :وهذا في الواقع أمر عجيب .]50، ص49يحرركم ص

 خر يساعده في الخلق؟آ كائن ىحتاج اهللا إلاهل  

 لقد أخطأ شهود يهوه في فهم معني كلمة )1: 1يو) (الكلمة(ذي ترجم بعبارة ال) اللوغوس(وهنا نبحث لقب المسيح  
      :نظرا..  كلمة أو عقل أو نطق ى بمعنَمرِجالذي تُ) لوغوس(

 Young: The Analetical Concordance of the Bible     
 أي النطق العاقل، أو العقل المنطوق  المنطقى بمعنLogicومنها كلمة .  ينطقى اليوناني بمعن Leuwإنها مشتقة من الفعَل

 .به

 ). 12: 8أم" (الحكمة"اه الكتاب أيضاً وسمَّ.  العاقلأو نطق اهللا. وس هو عقل اهللا الناطقا كان المسيح اللوغومن هن 

يات الخاصة باهللا وهنا تفهم اآل) 24: 1كو1" (قوة اهللا وحكمة اهللا" ويقول القديس بولس الرسول عن المسيح إنه 
 :لقوالخ

 . وخلق الكل بنطقه، بعقله، بحكمته،اهللا هو الخالق 

 :وبهذا المفهوم نفهم عبارة 

 

 

 :، كما في اآليات اآلتيةىويظهر هذا المعن 

 ".اهللا خلق الجميع بيسوع المسيح) ".. 9 :3أف( 

  خلق به آل شيء-3
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 ".قَالكل به وله قد خُِل.. ) "16 :1كو( 

 ".مينل الذي به أيضاً صنع العا.يءرثاً كل شفي ابنه الذي جعله وا") 2 :1عب( 

 ..". به كانيءكل ش) " 3: 1يو( 

 . خرآ بعقله الناطق، بنطقه العاقل، ليس بكائن يء، أي خلق كل شيءالذي خلق به كل ش 

: 1تك(، فيكون النور "ليكن نور"يكفي أن يقول !! يساعده في الخلق!)  مهندسىأو إل(خر، آكائن  إلى فاهللا ال يحتاج 
3.( 

، كلمة اهللا، عقل اهللا، حكمة اهللا، هو الذي خلقهم، فمن حقهم أن "ابن اهللا الوحيد"فإن كان . الناس يعبدون من خلقهم 
 ) 30 :10وي" (ب واحدأنا واآل" بل كما قال. وهو ليس كائناً منفصالً عن اهللا. يعبدوه

 ب أم االبن؟اآل: ن هو الخالقَم: أنسأل إذن 

 . باالبن، أي بعقله الناطقيءشب خلق كل نقول اآل 

للت المشكلة، وعقلك هو الذي أنت الذي ح.  فهل أنت الذي حلها أم عقلك."ت هذه المشكلة بعقليلأنا حل: "قولنمثلما  
 .وأنت وعقلك كيان واحد. حلها

 :  شهود يهوه وهىى مشكلة بالنسبة إلض إلىوهنا نتعرَّ 

 ...أم! هل هناك إلهان، وخالقان؟ 

 

 

 

 .كما يقولون!! غير يهوهخرفيهوه إله، والمسيح إله آ 

  : اإليمان بإله واحدىبينما الكتاب مملوء باألدلة عل  

 :سمهماشعياء الذي اتخذوا منه إوباألكثر سفر  

 .).."يهوه (أنتم شهودي يقول الرب) "10: 43شإ( 

  ." يكونقبلي لم يصور إله، وبعدي ال"               

 ."صخلِّالرب، وليس غيري ُمأنا أنا ) "11: 43شإ( 

 ."خر، وليس غيريل واآلأنا األوَّ) "6: 44شإ( 

 لهةمنون بتعدد اَآل هل یؤ-4
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 ."، وال إله سوايخرآا الرب وليس أن) "5 :45شإ( 

 ."خرآألني أنا اهللا وليس  ..ليس سواي ..أليس أنا الرب، وال إله غيري) "22، 21: 46شإ( 

 ."ى أماميهة أخرلآال تكن لك ) ".. 3 :20خر( 

 . "..أنت تؤمن أن اهللا واحد، حسناً تفعل) "19 :2يع( 

 : سيد، وإنه مخلوق نقولىفإن قيل إن المسيح إله بمعن 

 

 

 صعدتأين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن  ":اهللا هو الوحيد الموجود في كل مكان، يقول له المرتل 
" ، واألرض موضع قدميههى كرسيالسماء ه) "8، 7: 139مز" (السماء فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنتإلى 

 .ألنه غير محدود) 27 :8مل1(السموات وسماء السموات ال تسعه ) 35 ،34: 5مت(

 18مت" (هناك أكون في وسطهمسمي، فاثنان أو ثالثة ِباحيثما اجتمع "كما قال . والسيد المسيح موجود في كل مكان 
 وهو موجود عن يمين اآلب كما رآه )9 :1أع (سلالرُّ السماء كما رآه ى وأيضاً هو وجود في السماء إذ صعد إل،)20:
وهو موجود في قلب كل مؤمن كما قال القديس ) 43 :23لو(الفردوس كما قال للص موجود في  وهو) 56: 7أع(طفانوس اس

 ).20 :3رؤ( أبواب الكل ليفتحوا له وهو يقرع على) 20: 2غل" (المسيح يحيا فيَّأحيا، ال أنا بل "بولس 

نسان الذي  السماء، إال الذي نزل من السماء، ابن اإلىحد صعد إلليس أ ": األرض قال لنيقوديموسعلىوفي تجسده  
 . األرضىم نيقوديموس علكلِّبينما ُيأي أنه في السماء ) 13 :3يو" (هو في السماء

 :هوته أنهالكذلك من . د سيدجرَّن ليس هو ُمإذ 

 

 

" ألنه يعرف خفيات القلوب ":ويقول أيضاً) 9: 7مز" ( هو اهللا البارىفإن فاحص القلوب والكل ":يقول المزمور 
 .)21: 44مز(

؟موجود في آل مكان) المخلوق(  هل الَسيد -5

 يعرف ما في القلوب واألفكار-6
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عرف أفكار الكتبة في معجزة شفاء  وقد .)23: 2رؤ" ( والقلوبىإني أنا هو فاحص الكل ":والسيد المسيح يقول 
 9لو( وعرف أفكار التالميذ في أكثر من مناسبة .)8: 6لو) (24 :12مت( وعرف أفكار الفريسيين .)6: 2مر( المفلوج

 ).27 :20يو( وعرف شك توما .)47:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 !كيف يكون املسيح خملوقاً وهو األول واآلخر؟
 بناً هللا يف املعمودية؟ا املسيح هل صار

 ونتابع في هذا المقال حـديثنا       .هوهينقاط حول الهوت المسيح في مناقشتنا مع شهود          6منا في المقال السابق عن      تكلَّ 
 :في نفس الموضوع

 

 

 .قد سبقه من خلقهالبد ال يستطيع مخلوق أن يقول هو األول، ألنه  

 هاالق وحده هو األول، وبعد ذلك المخلوقات حسب ترتيب وجودفالخ 

 .لذلك يقول اهللا أكثر من مرة إنه األول 

قبلي لم يصور "يقول الرب اإلله ) 12 ،10 :43شإ(صحاح الذي أخذ منه شهود يهوه اسمهم حتى في نفس األ 
معناها " قبلي لم يصور إله"عبارة و) 11 ،10 :43شإ( "صخلِّأنا أنا الرب، وليس غيري ُم. إله، وبعدي ال يكون

  األلف والياء. األول واآلخر-7
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معناها " أنا أنا الرب، وليس غيري"وعبارة . أنه اآلخر في األلوهيةمعناها " وبعدي ال يكون"وعبارة . أنه األول
 ! األلوهية؟ ى غيره إلهاً بمعنىدعفكيف إذن ُي. أنه اإلله الوحيد

 .)6: 44شإ" (يله غير إ الو. أنا األول واآلخر ":وأيضاً يقول الرب في صراحة كاملة 

فهو . .".ويدي أسست األرض، ويميني نشرت السموات. أنا هو األول، وأنا اآلخر ":)12 :48شإ(ويقول في  
بل أنه )!  شهود يهوهىكما يدع(ن يستخدمه في الخلق  َمىاألول واآلخر، وهو الخالق وحده، لم يكن محتاجاً إل

 ."ست األرض ويميني نشرت السمواتيدي أسَّ ":يقول

 وفق إذن بين القولين؟نفكيف . يقول السيد المسيح أنا األول واآلخر. أنا األول واآلخر) يهوه(وبينما يقول اهللا  
ل من صحاح األوَّ، واجهتهم بما ورد في األ)قبل رهبنتي (1954 ،1953ي شهود يهوه في سنتمنذ كنت أناقش 

ن طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل األرض، نعم ، وستنظره كل عين والذيهوذا يأتي على السحاب"سفر الرؤيا 
"  كل شيءىعل، والذي يأتي القادر، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كانأنا هو األلف والياء. مينآ
 ).8 ،7 :1رؤ(

تي في مجيئه  ألنه هو الذي سيأ،مع أن الثانية أيضاً عن المسيح.  عن المسيح والثانية عن يهوهىفقالوا إن اآلية األول 
 ).31 :25مت (،)27 : 16مت(الثاني 

يقول القديس يوحنا . ل الكالم عن هذه اآلية، ونتابع ما كتب في سفر الرؤيانؤجِّ:  قلت لهم، للمناقشةواختصاراً 
أنا هو األلف والياء، : قائالًصوتاً عظيماً كصوت بوق وسمعت ورائي . كنت في الروح في يوم الرب"الرائي 

ر ي، رأيت سبع مناا التفتُّولمَّ.  ألنظر الصوت الذي تكلم معيفالتفتُّ.. كتب في كتاباوالذي تراه . راألول واآلخ
 تضيء ووجهه كالشمس وهى.. نْيجلَالرِّ إلى تسربالً بثوٍببن إنسان ُمار شبه يمناالمن ذهب، وفي وسط السبع 

 ىتسربالً بثوب إلُم"وعبارة " نسانإ بناشبه "وواضح أنه المسيح، من عبارة ) 16 – 10 :1رؤ" (في قوتها
 .)18 :1يو(ط لم يره أحد ق) يهوه(والكتاب يقول إن اهللا ". نْيجلَالرِّ

 ."أنا هو األلف والياء، األول واآلخر ":إذن المسيح هنا يقول 
يَّ  علنىمفوضع يده الُي.  عند رجليه كميتا رأيته سقطتفلمَّ ":وبمتابعة نفس الرؤيا يقول القديس يوحنا الرائي 

 ).17،18 :1رؤ" (مينآأبد األبدين  إلى يُّأنا هو األول واآلخر، والحي وكنت ميتاً، وها أنا ح. ال تخف: قائالً لي
ال يمكن ) يهوه (ألنَّ. مه القديس يوحنا وكلَّى علىمنم، وهو الذي وضع يده الُيوواضح أن السيد المسيح هو الذي يتكلَّ 

 !!ن ميتاً وكايُّأن يقول عن نفسه إنه ح
صحاح كل هذا في األ. وأنه األلف والياء. ل واآلخرة مرات إنه األوَّثبت إذن أن السيد المسيح قال عن نفسه عدَّ 

 .األول من سفر الرؤيا
جازي كل واحد كما يكون جرتي معي، ُألتي سريعاً وُأآها أنا  ":صحاح األخير من هذا السفر يقولكذلك في األ 

شهد لكم بهذه األمور عن أنا يسوع أرسلت مالكي أل.. خرل واآل، البداية والنهاية، األوَّعمله، أنا األلف والياء
 ).16 – 12 :22رؤ" (رية داود، كوكب الصبح المنيرذأنا أصل و. الكنائس

أو عن كونه الخالق، فهو األصل . ن وجوده قبل التجسدعا كونه أصل داود، فمَّأ. طبعاً هو ذرية داود حسب التجسد 
 ... أنشأ داودالذي



 - 31 -

 : نضع السؤال أمام شهود يهوه..ياتآبعد كل ما أوردناه من  
 يهوه أم المسيح؟: ن هو األول واآلخرَم 
   "أنا األول واآلخر"ر عبارة كرِّوكل منهما ُي 
 ).30 :10يو" (ب واحدأنا واآل" إال قول السيد المسيح ال يوجد حّل 
 فحاول شهود يهوه أن يجدوا مخرجاً من. 1953 مدارس األحد في يوليه في مجلة ىكنت قد كتبت مقاالً بهذا المعن 

 عن المسيح من حيث هو األول واآلخر، إنما قيل َدَر بأن ما َو1953في نوفمبر) برج المراقبة(فكتبوا في مجلتهم . هذا المأزق
 !!فقط من جهة أمور محدودة، تختص بموت المسيح وقيامته

أنا هو األول واآلخر فمن جهة الموت، ليس هو أول من مات :  قولهىمكن أن ينطبق علوالواقع أن هذا التعليل ال ي 
 قيامة ال موت ،دمجَّن قام بجسد ُم أنه أول َمبمعنى" باكورة الراقدين"ومن جهة القيامة فإنه وإن كان . خر من مات آوال

. )21 :3في" ( صورة جسد مجدهى ليكون علناعر شكل جسد تواضغيِّسُي" إن الكل سيقومون، وأنه :بعدها، فإن الكتاب يقول
 .)23: 15كو1" (المسيح باكورة، ثم الذين للمسيح في مجيئه"كما يقول 
 .خرفإن كان المسيح هو األول في القيامة الممجدة، فليس هو اآل 
 .خر في القيامةإذن ليس هو األول واآل 
 .ن هو قبله ليخلقهنه ال يوجد َمكون إن السيد المسيح هو األول، يعني أنه ليس مخلوقاً، أل 
 ]. مجلة برج المراقبة وتعليقي عليه هذا الجزء الخاص برد شهود يهوه فىبعد[ 
 :ى تخص اعتقادهم في المسيح وهىنقطة أخر إلى ننتقل

 
 
 
 عليه َمِكدم تماماً الذي ُحآ صار إنساناً فقط شبه ،دا تجسَّنه لمَّولك. ابن اهللا الوحيدكان  ،ا كان في السماءيعتقدون إنه لمَّ 
 .دمآذلك لكي يستطيع أن يفدي . بالموت

 :49ص] ليكن اهللا صادقاً[ويقولون في كتابهم  
 لى هذا عفدّل. عترف يهوه بأن يسوع ابنه الحبيباوهناك . إنه في المعمودية أعلن يسوع عن خضوعه الكامل ليهوه" 
،  األعلىىالمستو إلى إن اهللا ولده في األردن... وصيرورته ابناً روحياً هللا كما كان نزوله من السماء يسوع ثانية، بدء والدة
 .بناً روحياً لهاوحسبه 

 " اهللا في المعمودية ابنأنه صار "21ص] ىالغن[وفي كتابهم  
 :ويفهم من كل هذا أن المسيح صار ابناً مرتين 
عيدت له البنوة في ثم ُأ. دم تماماًآد وصار مثل ا تجسَّثم فقد هذه البنوة لمَّ. ابن اهللا الوحيدفي السماء قبل تجسده كان  
 .المعمودية

بنًا هللا في المعمودیة ؟اار المسيح  هل َص-8
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 :الــَرد 
 المناسبات التي أعلن فيها اهللا أن يسوع ىحدإوإنما المعمودية كانت . السيد المسيح لم يصر ابناً هللا في المعمودية 

 وهو .)7 :9مر" (هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا" : حينما قال عنهيجلِّ التى هىومناسبة أخر. المسيح هو ابنه
 وشهد بهذا القديس بولس .)7 :2مز" ( اليوم ولدتكوأنا، يأنت ابن ":ابنه منذ األزل كما قيل له في المزمور

 ). 5 :1عب(الرسول في 
 ها أنِت: "وة في البشارة لمريم أنه في تجسده، وقبل المعمودية بأكثر من ثالثين سنة، شهد له بهذه البنىعل 

القدوس المولود "وأيضاً ) 31 :1لو.." (ىدَعهذا يكون عظيماً وابن العلي ُي. ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه يسوع
 ).35 :1لو" ( ابن اهللاىدَع ُيمنِك

 1لو" (يَّ إلي رب أميأن تأت:  هذاىمن أين ل ":ليصاباتأ، قالت لها ليصاباتأا زارت مريم وفي أثناء الحمل، لمَّ 
:43.( 
لماذا  ":للقديسة مريم والقديس يوسف النجار) ة سن12وكان عمره ( أورشليم، قال السيد المسيح ىوفي الرحلة إل 

آلب ان يعلنها أأي أنه اعترف ببنوته هللا قبل ) 49 :2لو" (ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون فيما ألبي. كنتما تطلبانني
 . سنة18ثناء المعمودية بـأ
ويحتاج أن . دا تجسَّ أن المسيح كان ابن اهللا الوحيد وهو في السماء قبل التجسد ثم يفقد هذه البنوة لمَّىما معن 
منح له، وتسحب منه، ثم تعود  مسألة فخرية تشريفية تُىأو ه! د لقب؟جرَّهل البنوة ُم! وهب له في المعمودية؟ن

 .إليه
 . بنوة المسيح هللاىوهنا علينا أن نشرح معن 

 
 
 

لذلك في معجزة شفائه مريض .  عند اليهود أنفسهم، غير بنوة باقي البشر هللاحتى -خرآ ىبنوة المسيح هللا كان لها معن 
 ).18 :5يو" (عادالً نفسه باهللا إن اهللا أبوه ُمأيضاً لم ينقض السبت فقط بل قال ألنه"بيت حسدا أرادوا أن يقتلوه، 

 .نوته كانت تعني في مفهومهم مساواته باهللاإذن ب 
  "! شهود؟ىما حاجتنا بعد إل. فقد جدَّ"ق رئيس الكهنة ثيابه، وقال  فمزَّ: فهم مجمع السنهدريم بنوته هللاىوبهذا المعن 

 .)65 – 63 :26مت(
: 14مت" (قة أنت ابن اهللابالحقي: سجدوا له قائلين"وا له كابن هللا، كركاب السفينة من به البعض وسجدآ ىوبهذا المعن 

 ونثنائيل لما .)38 –35: 9يو" (أؤمن يا سيد، وسجد له: ا عرف أنه ابن اهللا، قال له لمَّ– بعد شفائه–ىعموالمولود أ) 23
 ).50 – 48: 1يو" (أنت ملك إسرائيل. م أنت ابن اهللاعلِّيا ُم"عرف معجزة رؤية المسيح وهو تحت التينة، قال له، 

هـيح للــ بنـــــوة المس-9
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 :به السيد المسيح قائالً لهطوَّ" أنت هو المسيح ابن اهللا الحي" :ا شهد لهذه البنوة قائالً لهلرسول، لمَّوالقديس بطرس ا 
 ).17 ،16: 16مت" (ن لك، لكن أبي الذي في السمواتإن لحماً ودماً لم يعل"

 . الهوتهىإذن بنوة المسيح من اهللا تدل عل 
 بنوة وال هى. )12 :1يو" (سمها أن يصيروا أوالد اهللا، أي المؤمنين ِبالذين قبلوه أعطاهم سلطاناً"وليست كبنوة البشر  
 ).23 :8رو(  بنوة بالتبنيىوال ه) 10 :3يو (" أوالد اهللاىدعنب أن ة محبة أعطانا اآلنظروا أيَّا"بالمحبة 
 .ولكنها بنوة ذاتية من جوهر اهللا ومن طبيعته 
 َيِعر، وبنوة الفكر من العقل، بهذه البنوة التي لها نفس الطبيعة ُدكبنوة الشعاع من الشمس، وبنوة الحرارة من النا 

 14يو (" اآلبى فقط رأآنين رَم) "30 :10يو" (ب واحدأنا واآل"وبهذه البنوة قال السيد المسيح . السيد المسيح ابن اهللا الوحيد
 ).10 ،11: 14يو" (يَّب فب واآلأنا في اآل) "9:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )7( د یهــوه بدعة شـــــــهو

 يؤمنون أن املسيح هو املالك ميخائيل
 :م ــمعتقده 
يؤمنون أن السيد المسيح هو المالك ميخائيل، وهو رئيس مالئكة ورئيس جند الرب، وهو قائد ومارشال هيئة يهوه   

 .تبهمويظهر كل هذا في ك. "ة الذي يسحق رأس الحيةأنسل المر"الحربية، وأمير جيوش يهوه العظيم، وأنه 
 :50ص] الحق يحرركم[فيقولون في كتابهم  

خر في السماء هو ميخائيل الذي آوفي هذا المركز له اسم . فالكلمة هو أمير أو رئيس بين جميع الخالئق األخرى 
    ."ن مثل اهللاَم"ى يعن
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وح غير المنظور، إنما في كل الرئاسات التي خلقت في عالم الر.  الزمانى في مجر أيضاًىنح أسماء أخروهو قد ُم 
 10دا( شعب اهللا المختار إلسرائيلن صار الرئيس غير المنظور عيَّوفي الوقت الُم. لينكان ميخائيل واحداً من الرؤساء األوَّ

 .)6 ، 5 :34تث) (9يهو) (1 :12دا  ) (23 ،13:
مالئكة، كما أنه هو الذي مره، ولهذا هو رئيس  أكذلك كرئيس يهوه القدير وحامل رسالة، كان لميخائيل مالئكة تحت 

ف له نظير من قبل عَر األرض لم ُي ولئن كان ذلك في وقت ضيق علىىحت. يستخدمه يهوه في تطهير كل عصيان من الكون
 ؟ )16 :4تس1(، )3 ،21 ،22 :24مت(، )1 : 12دا(، )9 – 7: 12رؤ(نظر ا. قطعاً

 :24 ص]االستعداد[ويقولون في كتابهم  
س الذي في  فرس أحمر، وهو واقف بين اآلىوإذا رجل راكب عل: ")8 :1(ي سفر زكريا  ما ورد فىتعليقاً عل[ 

ما بال لباسك محمر، وثيابك كدائس ) "3 ،2 :63شإ( في َدَر ما َوىوكذلك تعليقاً عل". مر وشقر وشهبالظل، وحوله خيل ُح
 :فقالوا.." ] قد دست المعصرة وحدي. المعصرة
 .)11 :1زك(، والذي يقدم له المالئكة الباقون بياناً بنتيجة تفحصهم ك الرب المتأنس مالالراكب الفرس األحمر كان" 

المسيح ل مثِّ الفرس األحمر ُياكب علىويظهر أن الر) 2 :63شإ( فرس أحمر استعارة عن حرب دموية ىكان راكباً عل
 ).4 : 45مز" (ربيةيسوع قائد ومارشال هيئة يهوه الح

  :272ص ) الحرب ( 12الفصل ) ستعداداال( وقالوا في نفس الكتاب  
: ولهذا يقول. ال يحارب إال في سبيل أمر بار). 10 ،8 :24مز) (3 :15خر( القتال ىيهوه إله الحرب القدير عل" 

 )...8 – 1: 3جا" (للحرب وقت وللصلح وقت..  زمانيءلكل ش"
 األرض ىأن تسبق يوم السالم األبدي علتلك الحرب يجب .. تنشب حرب ضروس )..للشيطانن عيَّبعد الوقت الُم..( 

 110مز(ضد الشيطان  دون أن يحرك ساكناً االنتظار  المسيح يسوع أمير جيوش يهوه المعظمىن عليتعيَّ..والمسرة بالناس
 ) .7 :12رؤ (،)18 ،17 :11رؤ( أثره حرب في السماء ى، ونشبت عل1914 ذلك الوقت في عام ىوقد انته) 1:
 
 

 :289 ص] الحياة األبديةهذه هى[م ويقولون في كتابه 
إن . س ساحق العقب، وقتل رأس الحية ودوس نسلها وقتلهمأنة لسحق رعيَّوتأتي الساعة الُم" ةأنسل المر"ويحين يوم  
إنه رئيس . ح بالقوة للقيام بهذا العمل الجبار والموشَّل يهوه،َبيسوع المقلب بالنسل، هو المالك العظيم الموفد من ِقالمسيح 

 وهو الذي طرح الشيطان ومالئكته من السماء بعدما أصالهم حرباً موفقة ".ثل اهللان ِمَم" الذي معناه المالئكة المدعو ميخائيل،
 ).3 – 20:1رؤ(

، 347ص] لهينظام الدهور اإل[، و319 ص]الخالص[، و18ص] الخليقة[ما ورد في كتبهم يضاً أنظر ا 
 .60ص] ليكن اهللا صادقاً[و ،309 ص]وقيثارة اهللا[
     :تعليق 

فيكون هو . تكلم هو المسيح، وهو رئيس جند الربفهم يعتبرون أن الذي " أنا رئيس جند الرب) "13 :5يشوع(في  
 :المالك ميخائيل
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 : ِبدَعتهم الَرد على 
 وظهر كرئيس جند .)6 – 2: 3خر( النبي  الرب حينما ظهر في العليقة لموسى حقاً إن اهللا ظهر كهيئة مالك-1 

 ).15 – 13: 5يش(مه كإله الرب ليشوع بن نون، وكلّ
 :لكن ظهور اهللا كمالك، ال يعني أنه مالك 
 الفجر، ىباء كإنسان صارعه حت اآلىظهر ليعقوب أب. كما أن اهللا ظهر مراراً كإنسان، وذلك ال يعني أنه إنسان 

 ).2،17: 18تك(ر كإنسان إلبراهيم وظه. حاشا! فهل كان اهللا إنساناً ؟) 30 –24: 32تك(سمه ار وباركه وغيَّ
 :خر، فالردود كثيرة نذكر منهاآمالك أي ا عن أن السيد المسيح ال يمكن أن يكون المالك ميخائيل وال أمَّ 
 :العبرانيين من أن السيد المسيح أعظم من كل طغمات المالئكة إلى  ما أورده بولس في رسالته-2 

 نبوءة  وهى.)13 :1عب" ( موطئاً لقدميككء أعداأضع حتى  يمينيجلس عنإ: ن من المالئكة قاللَم" منها  
ثم أن ) "19: 16مر( في َدَرب، كما َو وقد جلس السيد المسيح فعالً عن يمين اهللا اآل.)1: 110مز(ت في َدَرَو

 :قال إذ ،سطفانوس الشهيدارؤيا  فى .)56 :7أع(وفي "  السماء وجلس عن يمين اهللاىالرب بعد ما كلمهم ارتفع إل
ذكر في الكتاب المقدس أن المالك ميخائيل ولم ُي". بن اإلنسان قائماً عن يمين اهللاأنا أنظر السموات مفتوحة، و"

 .و جالس عن يمين اهللاأقائم 
 . أن المالئكة سجدوا للسيد المسيحأيضاً َدَر َو-3 
 ىر إلكْ الِبَلِخْد ُأوأيضاً متى ": الرسولوفي هذا يقول القديس بولس.. مر الذي لم يحدث إطالقاً للمالك ميخائيلاأل 

لم يرد في سفر الرؤيا أن أ!  فهل قيل مثل هذا عن المالك ميخائيل؟.)6 :1عب" (ولتسجد له كل مالئكة اهللا: ولالعالم، ويق
 !رض؟ األى فهل المالك ميخائيل تجثو له كل ركبة في السماء وعل.)10 :19رؤ(المالك رفض أن يسجد له يوحنا 

ن الذي تخدمه َم. )13 : 1مر" (وصارت المالئكة تخدمه"  الجبلىل عن السيد المسيح أيضاً في نهاية التجربة عليِق 
 ! اهللا؟المالئكة سوى

ن ، وَمن في السماءكبة ممَّاسم يسوع كل ُرلكي تجثو ِب" حيث قيل) 10 :2في(سجود المالئكة للسيد المسيح وارد في  
 .ضمن كل ركبة في السماء تجثو للمسيح"أم أنه ! هل المالك ميخائيل تجثو له كل ركبة؟ف". ن تحت األرض، وَمعلى األرض

 : قيل عن السيد المسيح في سفر المزامير-4 
 ].ك تترجم أيضاً عرشكرسيُّكلمة كُ) [ 6 : 45مز ("لككدهر الدهور قضيب استقامة هو قضيب ُم إلى ك يا اهللارسيُّكُ" 
إذن المسيح .  عظمة السيد المسيحى، مستشهداً بها عل)8 :1عب(ية في ول بهذه اآلالرسستشهد القديس بولس اوقد  
" رسلة للخدمة ألجل العتيدين أن يرثوا الخالص، ُمأليس جميعهم أرواحاً خادمة"ئكة بينما قيل عن المال.  عرشىملك عل

 إلى ك يا اهللارسيُّكُ"ا المسيح فقيل عنه أمَّ) 4 :104مز" (لذي خلق المالئكة أرواحاً وخدامه لهيب نارا"قيل عنهم ) 14 :1عب(
 ".بد الدهورأ

 .وقل السيد المسيح هو الخالق، والمالك ميخائيل مخ-5 
وطبعاً المالك ميخائيل ضمن كل ) 3: 1يو" ( مما كانيءوبغيره لم يكن ش. كل شيء به كان" قيل عن السيد المسيح  
ما في السموات وما  : الكلقَِلفإنه فيه خُ" كولوسي ىلمسيح في الرسالة إليؤيد هذا ما قيل عن السيد ا.  الذي به كانيءالش
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 .)16: 1كو" (لقالكل به وله خُ. سواء كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سالطين. ىر وما ال ُيىر األرض، ما ُيىعل
 .يءوشهود يهوه أنفسهم يؤمنون أن السيد المسيح خلق كل ش

 ).4: 104زم" (الذي خلق مالئكته أرواحاً"الك ميخائيل، فهم أرواح مخلوقة وقد قيل عنهم ا المالئكة، ومنهم المأمَّ 
 .)6 : 8مز" ( تحت قدميهيءأخضعت كل ش"قيل عن السيد المسيح  -6 
ألنه إذ أخضع الكل له، لم يترك شيئاً غير خاضع "وقال بعدها . ية أيضاًستشهد القديس بولس الرسول بهذه اآلاوقد  

 . وال شك أن المالك ميخائيل ضمن هذا الكل الخاضع للمسيح.)8: 2عب" (له
  كل سلطان فيّيدفع إل"ل، قال السيد المسيح لتالميذه قبل صعوده لطة السيد المسيح هذه التي يخضع لها الكُوعن ُس 

 . وسلطان المسيح هذا يخضع له طبعاً المالك ميخائيل ضمن الباقين.).18: 28مت" ( األرضالسماء وعلى
 

  :ىمالحظات أخر 
افتراء، جسر أن يورد حكم ، لم َيىحاجاً عن جسد موسا خاصم الشيطان ُملمَّ" قيل عن ميخائيل رئيس المالئكة إنه -7 
 .)9يه" (لينتهرك الرب: بل قال

 .إذن المالك ميخائيل لم يجسر أن ينتهر الشيطان 
صرخ ،  المرات وهو يخرج شيطاناًحدىإفي .. تهر الشيطانناا السيد المسيح فكم من مرة أمَّ" لينتهرك الرب"بل قال  

اخرس :  يسوع قائالًهنتهرا ف.قدوس اهللا: ن أنت َمكأنا أعرف. ، ما لنا ولك يا يسوع الناصري؟ أتيت لتهلكناهآ: "الشيطان 
رواح النجسة لطان يأمر حتى األُسبألنه .."ر الناسوتحيَّ) 26 ،25: 1مر" (فصاح بصوت عظيم وخرج منه.. واخرج منه

 ).27: 1مر" (طيعهفتُ
) 1،8 :10مت( أن يخرجوا الشياطين:  لتالميذهأيضاًلطان  هذا السُّأعطى، ، بل أن السيد المسيحوليس هذا فقط 

 ).17: 10لو(
إنه لم ) 9يه(بينما قيل في . ألنه لو كان المسيح الستطاع أن ينتهر الشيطان.ذن المالك ميخائيل ليس هو المسيح إ 
 ).17: 10لو(وكانت الشياطين تخضع لهم . ن وأخرجوهميطابينما تالميذ المسيح انتهروا الشي .أن يفعل ذلكيجسر 

 . ذاته وأخذ شكل العبدى قيل عن السيد المسيح إنه أخل-8 
 ا المالئكة فكل واحدأمَّ"تضاع وإخالء للذات في شكل العبد ا إذن حالة تجسده كانت حالة .)7: 2في( في َدَركما َو 

 .)10: 19رؤ" ( بطبيعته هو عبد هللانهمم
 . لهم بنوة تشريفية). 7: 38أي) (6: 1أي( أبناء اهللا م قيل عن المالئكة إنه-9 
 .ألنه ابن اهللا الوحيد. ا السيد المسيح فيختلف عنهمأمَّ 
. ومن الهوتهبن هللا من جوهره، ومن طبيعته، األنه الوحيد الذي هو ). 9: 4يو1 (،)18: 1يو (،)18، 16: 3يو( 
 .زه عن بنوة كل الناس هللا، وعن بنوة كل المالئكة هللا بما فيهم المالك ميخائيلميِّتُ) االبن الوحيد(وعبارة 
 ).30: 10يو" (ب واحدأنا واآل"  قال السيد المسيح -10 
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كما ال يجرؤ ". دب واحأنا واآل ":ن يجرؤ المالك ميخائيل أن يقولوال يمكن أ). 22: 17يو( في ر هذا المعنىوكرَّ 
" ب اآلىني فقد رأآالذي ر) "11 ،10: 14يو" (يَّب فب، واآلأنا في اآل "–  كما السيد المسيح– المالك ميخائيل أن يقول

 ).14:9يو(
السيد  إلى  ال المالك ميخائيل، وال غيره من رؤساء المالئكة نسبت إليهم الخصائص اإللهية التي نسبت-11 
  .المسيح
معجزة ) 30 : 22أم (،)27 -25: 102مز( الخلق ىوالقدرة عل). 6: 9شإ (،)5: 9رو (،)1: 1يو (األلوهية مثل 

  ..، اشباع الجموع من خمس خبزات وسمكتين)2يو(خمر  إلى تحويل الماء
ثنان احيثما اجتمع "وكما قال السيد المسيح عن نفسه ). 13: 3يو(وال أحد من المالئكة نسب إليه الوجود في كل مكان  
 ). 20: 18مت" (اسمي، فهناك أكون في وسطهمأو ثالثة ِب
الهوت : وعن الخصائص الالهوتية للسيد المسيح، اقرأ كتابنا) . 8 -6: 2مر(فكارومن الهوت المسيح قراءة األ 
 .المسيح

 .جازي كل واحد حسب عمله، ُي السيد المسيح هو الديان-12 
ويجتمع . رسي مجده كُ فحينئذ يجلس علىميع المالئكة القديسين معه،نسان في مجده، وج جاء ابن اإلىومت": لقد قال 

فيقيم الخراف عن يمينه، والجداء عن . ز الراعي الخراف من الجداءميِّ بعض كما ُيمنز بعضهم ميِّفُي. أمامه جميع الشعوب
 ثم يقول .. . لكم منذ تأسيس العالمعّدالُم وتثوا الملككي أبي، ِرباَر يا ُميَّتعالوا إل: ثم يقول الملك للذين عن يمينه. اليسار
 ).41 – 31: 25مت" (ة إلبليس ومالئكتهدََّع النار األبدية الُمىي يا مالعين إلذهبوا عنِّا :للذين عن اليسارأيضاً 

دين الذي يأتي لي) 6: 50مز (؟يان، أم الديان هو اهللالدفإن كان المالك ميخائيل هو المسيح، فهل المالك ميخائيل هو ا 
 . القديراإللهوهو المسيح ). 9: 98مز  (،)13 : 96مز(المسكونه بالعدل 

"  حسب عملهجازي كل واحٍد ُي وحينئٍذ،إن ابن اإلنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع مالئكته ":لقد قال المسيح أيضاً 
 .حاشا! د حسب عمله؟جازي كل واح، سُي)9يه (ن ينتهر إبليسأ فهل المالك ميخائيل الذي لم يجسر .)27: 16مت(

 !ب؟وهل المالك ميخائيل سوف يأتي في مجد اآل 
: بينما يقول الرب" ببمجده ومجد اآل"إنه يأتي ) 21: 9لو(وأيضاً في ) 27: 16مت( عن السيد المسيح في َدَركما َو 

 ).43: 13مت" (ذنان للسمع فليسمعأن له َم" ).8: 42شإ" ( سمي، ومجدي ال أعطيه آلخراأنا الرب هذا "
 

  )8( بدعة شـــــــهود یهــوه 

 م قُ َيْمشُهود َيْهَوه ُينادون بأن َجَسد املسيح لَ
  هاها مث َحلّه كّون لنفسه أجَساداً يظَهر ِبوأن

 :م ـمعتقده 
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  :251ص) الخليقة ( يقولون في كتاب  

 .كإنسان قد بذله لحياة العالموحقه في الحياة . بد األى كإنسان إلىويجب أن يبق . الصليب كإنسانىمات يسوع عل 

 : قالوا عن معموديته50ص] ليكن اهللا صادقاً[وفي كتاب  

 ."األبد إلى اها بذل بشريته، مفارقاً إيَّىمعمودية، وهو مصمم علالإن يسوع طلب " 

 : قالوا51وفي ص 

 . األبدىاً بها إلضحيَّنعم، بذل يسوع المسيح حياته البشرية، ُم 

 : عن اهللا191 ص]ارة اهللاقيث[ويقولون في كتاب  

 . جسده األول بطريقة ال نعرفها، وفي مكان مناسب ال يعلمه إال هوىوأخف. وهكذا أقام فتاه بطبيعة إلهية جديدة 

 : يقولون203 وفي ص

 لىر نفسه فيها لتالميذه بعد قيامته، لم تكن هذا الجسد اإللهي الذي لمحه بولس عظِهإن األجساد التي كان يسوع ُي 
وبهذه  .ن تالميذه من رؤيته بسهولةنها الرب عند مسيس الحاجة، لكي يتمكَّستعارية يكّوابل كانت أجساداً . ق دمشقطري

 .قناعهمايمكن الوسيلة يقتنعون أنه قد قام من األموات وبغيرها ال 

 . اهللا الخارقة وأخفاه المالك من القبر بقوةه في القبر، فقد أخرجَنِف الصليب وُدىا الجسد الذي بذله يسوع علأمَّ 
 .منوا بكالمهم أن يعتقدوا بقيامة يسوع من األمواتآ التالميذ والذين ىلر ع، لتعذَّى في القبرولو أنه بق

 : يقولون197وفي ص 

ولكنه عند قيامته صار .  األرضىكان إنساناً مدة وجوده عل.. مات يسوع بالطبيعة البشرية، وقام بالطبيعة اإللهية" 
 ).3: 1عب.." (، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهرهرسم جوهر اهللا

 : يقولون302 ص]الحق يحرركم[وفي كتاب 

 . السماءى لتالميذه، إال في خالل األربعين يوماً بعد القيامة وقبل صعوده إلىإنه لم يظهر بهيئة بشرية حت 

 وهذا تدعمه .ز التميُّىن الفهم وقو بأعيى األرض في مجيئه المجيد هىالطريقة الوحيدة التي سيراه فيها الناس عل 
 ).7: 1الرؤيا(أيضاً كلمات 

حب في سُّلإال أن ا.  عن أعين تالميذه وراء السحاب عند صعوده، هكذا يجعله السحاب هنا غير منظورىختفافكما  
 .الوقت ذاته رمز لحضوره غير المنظور

 ..شاهد باألعين البشرية لن ُيى ذلك فإن مجيئه الثانىبناء عل 

 : يقولون300وفي ص
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نه من  الخشبة، بل جسداً كّوىر علمِّالجسد الذي رآه التالميذ صاعداً نحو السماء، لم يكن هو الجسد الذي ُس 
 عناصره كما فعل باألجساد  الجسد إلى السحابة عن أعينهم، حّلولما أخفته.  لذلك الحين فقط، حتي يظهر لهمعناصر المادة

 .ربعين يوماً السابقة األتخذها في غضونا التي ىاألخر

ولما .  أن األعين البشرية لن تراه في مجيئه الثاني، وال هو سيأتي في جسد بشريىقرر علس ُمقدَّلذلك هو حق ُم 
وكان الجسد ضرورياً حتى يقدر أن يكون ..".  ذاتهأخلى"اتضاعاً ل بين الناس كان ذلك جاء في الجسد في حضوره األوَّ

 .د ذبيحة الفداء أو ذبيحة الخطيةع، وُيإنساناً كامالً

. تي بدون تنبه سابق، بدون إعالن، بهدوءاللص يآ: قالوا) 16 -14: 16رؤ" (صتي كلآها أنا "وفي تأملهم عبارة  
 .. المسيح كروح هو غير منظوريء أن مجىخر علآوهذا برهان . ويجتهد أن يظل غير منظور من الذين في البيت

 : قالوا202 ص]قيثارة اهللا[و في كتاب 

ا الجسد الذي يلبسه الرب في السماء فهو جسد أمَّ. لم يكن جسماً روحانياً بل بشرياًه التالميذ حينئذ فالجسد الذي جسَّ" 
 ."د، وال يقدر أحد أن ينظره ويحيا، بدون قوة خصوصية فائقة يمنحها يهوهمجَُّم

 دمشق، أبرق نور من ىا كان مسافراً إلألنه لمَّ. دمجَّ الرب في جسده الُمهللا منح بولس قوة فائقة، لكي يرىإن ا 
 ".د نفسه، بل لمعانه فقطمجَّإنه لم ينظر الجسد الُم. السماء

 : قالوا 199وفي ص 

 ى يظهر لهم في الجسد الذي بذله علمولكنه ل. يهحبِّإن يسوع ظهر يوم قيامته وفي أيام تالية لتالميذه وسائر ذويه وُم" 
نه لو قام يسوع بالجسد العادي، لما كان تردد التالميذ في معرفته عند أثم .. ب التي لفوه بها عند دفنهوال في الثيا. الصليب
 ".ظهوره

 : قالوا 53، 52ص) ليكن اهللا صادقاً[وفي كتاب 

 ."ختلفة، كما كان مالئكة اهللا قديماً يفعلونر نفسه لتالميذه بهيئات بشرية ُمظِهوظل بعد القيامة ُي"  

 من المالئكة ى أوطىألنه لو صعد كذلك، لبق .وأنه ليس إنساناً بعد. ىالسماء بجسمه البشر إلى لم يصعد"يضاً وقالوا أ 
 ." األبدىإل

 :قالوا عن المسيح268 ص]الحق يحرركم[وفي كتاب 

 ، وأثر جرح حربة في جنبهلتحمَّع أو مستتر مجده بجسد بشري يغير مقنّفي جسم روحاني " السماء ىإنه صعد إل 
 ". ظهرهى من ضرب السياط علخدوش شوك في جنبه، وعالمات وخطوطاًمسمار في يديه ورجليه، و

 : قالوا202ص،201 ص]قيثارة اهللا[ في كتاب و

  فيه؟َبِليد، إذا كان لم يقم بالجسد الذي ُصـمن أين جاء بالجسد الجد 
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جتمعون في العلية واألبواب ة وهم ُممرَّ ثقة من أن يسوع لم يقم بجسده الترابي، ألنه ظهر لتالميذه ىإننا عل 
 تكوين جسد ى الوحيد لهذه المشكلة أن الرب قام من األموات شخصاً إلهياً، وله قدرة عل فالحّل. )26–19: 10يو" (مغلقة

 ..بشري بالصورة والثياب التي يختارها، وفي الزمان والمكان الذي يعينه

.  ما أرادى الرب موافقته علىإلقناع عن طريق النظر واللمس، فرأ ألنه طلب اعندما جاء خصيصاً إلقناع توما، 
 .ألنه ال يمكن أن يقتنع بغير تلك الطريقة التي طلبها. ثار المسامير وحراب إلقناع توماآولذلك ظهر له بجسد فيه 

 .ندما أراد ذلكعناصره البسيطة ع إلى د أراده، لكي يظهر فيه ثم يحله تكوين أي جسولقد كان له مقدرة فائقة على 
 ثياباً عادية خلقها في تلك ىرتدافإنه حال وجوده بينهم، لبس جسداً بشرياً، و: ر لنا ظهوره في العلية واألبواب مغلقةفسِّوهذا ُي

 .ىختفااللحظة ثم حلها بأسرع من لمح البصر و

 : قالوا197وفي ص 

ولكنه عند قيامته .  األرضىإنساناً مدة وجوده علكان يسوع .. مات يسوع بالطبيعة البشرية، وقام بالطبيعة اإللهية 
 ).3: 1عب(صار رسم جوهر اهللا 

 :قالوا123 ص]ليكن اهللا صادقاً[وفي كتاب 

مال، قد بذلها يسوع بموته الذي ذاقه ال بسبب إثم آفإن تلك الحياة البشرية الكاملة، مع كل ما يقترن بها من حقوق و" 
 .وال عصيان

قيم شخصاً روحياً خالداً ولكنه ُأ.  بها بموتهىتي ضحَّلموات، لم يسترجع الحياة البشرية ااألقيم يسوع من وعندما ُأ 
 ".داًمجَُّم

 :ملخص بدعتهم 
 .إن الجسد المصلوب أخذه مالك من القبر وأخفاه -1

 السماء، لم يكن هو ىه، والذي صعد إلالجسد الذي رآه التالميذ بعد القيامة وجسوه، والذي رآه توما وجسَّ -2
 . وماتَبِلـالجسد الذي ُص

 .قل من المالئكةأه، ويكون شوَّلم يصعد بالجسد المصلوب، وإال كان يصعد بجسد ُم -3

 .ثم يحل هذه األجساد. ن لنفسه أجساداً إلقناع تالميذه بالقيامةكان المسيح يكّو -4

 . األبدىشريته إلاألبد وهكذا فقد ب إلى  بهاى أنه ضحَّىالمسيح بذل بشريته عن حياة العالم بموته بمعن -5

 .بل سيأتي بطريقة غير منظورة يمكن إدراكها بالفهم. ون البشر في مجيئه الثانيه عيان ترل -6

 : هذه البدعةىالرد عل 
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 .دعاء ال يوجد ما يسنده في اإلنجيل المقدسد إجرَّهى ُم "اً أخذ الجسد من القبر وأخفاهإن مالك" عبارة -1 
فهذا نوع واضح . قنع التالميذ وتوماثار الجروح لكي ُيآن لنفسه أجساداً فيها ح كّو ما يقولونه عن أن السيد المسي-2 

 . يليقان بالربمن الخداع والكذب ال

 جسد ست جروح أيولي.  من أجلهَبِلـريد أن يضع أصبعه في مكان الجروح التي للجسد الذي ُص فتوما كان ُي 
ألن الجسد  .ثار جروح يضع توما يده عليه فيؤمن وهو منخدعآفيه فكيف يخدعه الرب بجسد غير الجسد المصلوب، و!! خرآ

 .غير الجسد، والجروح غير الجروح التي أراد توما أن يتأكد من قيامة الجسد بواسطتها

نظروا، إن الروح ليس له لحم وعظام كما اوني و ونفس الخداع بالنسبة للتالميذ أيضاً، حينما يقول لهم الرب جّس 
نه قام أ به المالك كما بشّر" يسوع المصلوب"فيصدقون خداعاً، بينما ال عالقة لذلك الجسد بجسد ). 39: 24لو" (ترون لي

 ).10، 9: 28مت(

 .أليس هذا كذباً! وه ليس هو الجسد القائمبينما ما قد جّس.  عنهم قد قامَبِلـإذن هو أشعرهم أن الجسد الذي ُص  
خذها إني أضع ذاتي آل": خالف قول الرببينما هذا ُي .بداأل إلى ة، فقد انتهت يقولون إنه مادام قد بذل ذاته البشري-3 
 ).18، 17: 10يو" (لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أن آخذها. بل أضعها أنا من ذاتي. ليس أحد يأخذها مني. أيضاً

) 16: 3يو( .."هكذا أحب اهللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد ":كذلك قيل .بداأل إلى إذن بذله لذاته، ليس معناه أنه أضاعها 
 ! األبد؟ىفهل بذله هذا يعني ضياع االبن الوحيد إل

  األبد؟ىقد أضاعوها إل  وبمفهومهم في بذل الذات، هل يعني ذلك أن الشهداء الذين يبذلون ذواتهم،-4 

 .ألن الجسد الذي مات لم يقم. اك قيامة إذنفإن كان الجسد لم يقم، ال تكون هن.  قيامة الجسدى القيامة ه-5 

ون رويكر. فأحياناً يقولون إن المسيح قد قام روحاً، وأحياناً بجسد ممجد.  نالحظ في كالمهم لوناً من التناقض-6 
 "...رسم جوهر اهللا"أو " شخصاً إلهياً"وأحياناً يقولون إنه قام . عبارة هذا الجسد الممجد في كتبهم

فيها الرب يسوع أظهر حبه وبذله ألن . ها قيمتهالاألبد، هي بشرية  إلى مسيح التي يقولون إنها انتهت إن بشرية ال-7 
  األبد؟ى إلفكيف تفنى. ل السيرة في كماهتوأظهر فيها مثالي. تضاعهوا

حب ُمفجراح ال. ستتر، وال أنه أقل من المالئكةاه، وال أن مجده قد  صعود الجسد بجروحه، ال يعني أنه مشّو-8 
 أن القديس يوحنا رآه في سفر الرؤيا كخروف كأنه ىوال ننس. وهكذا جراح الشهداء أيضاً.  مجد وفخرىليست تشويهاً، بل ه

 .ولم يكن الذبح نقصاً بل مجداً). 6: 5رؤ(مذبوح

 تطهيراً بعدما صنع بنفسه"ى العبرانيين أنه  فقد ورد في الرسالة إل.) من المالئكةىأوط( كذلك من جهة عبارة -9 
 .)4، 3: 1عب.." (لخطايانا، جلس في يمين العظمة في األعالي، صائراً أعظم من المالئكة

 .بعد قيامته) اإلنسانابن (دليل بقاء بشريته، بقاء لقبه -10 

 ]والكلمة، واالبن الوحيد بن،ولم يستخدم بدالً منه لقب اال[ 
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إن لم تكن  ":وقال. في حديثه عن قيامة األجساد) 23: 15كو1" (باكورة الراقدين" لقبه بولس الرسول بلقب -11 
 ونوجد نحن شهود .ن لم يكن المسيح قد قام، فباطلة كرازتنا وباطل أيضاً إيمانكمإو. ت، فال يكون المسيح قد قاماقيامة أمو

  ).15 ـ 13 :15كو1.." (زور

 :سمه البشريا أيضاً يسوع، وهو ىبعد القيامة تسم -12 

 ،" قائماً عن يمين اهللاويسوع  مجد اهللا،ىرأ"طفانوس الذي ه يسوع في قصة استشهاد القديس اسموهكذا تكرر اس 
، يسوع الرب أيها ":وفي استشهاده قال). 56، 54: 7أع" ( قائماً عن يمين اهللاوابن اإلنسانأنا أنظر السماء مفتوحة،  ":فقال

 ).59: 7أع" (اقبل روحي

 الالهوت ال يستطيع أحد أن يراه وال الروح يمكنه أن رب يسوع في بشريته؟ ألنَّه اسطفانوس؟ أليس الآن الذي رفَم 
 .يراها

 "أنا يسوع ".)8: 22عأ" ( الذي أنت تضطهدهأنا يسوع الناصري"  كذلك عندما ظهر لشاول الطرسوسي، قال له-13 
 .فلم يقل له أنا االبن أو الكلمة.  بشريتهى وهذا يدل عل.)5: 9أع(

 قال ى ومرة أخر.)9: 18أع" (ال تخف. م وال تسكتتكلَّ ":وقال له. هر لبولس الرسول في رؤيا وهكذا ظ-14 
؟ أليس ن الذي رآه بولس الرسولفَم .)21، 18: 22أع" ( األممىها أنا أرسلك بعيداً إل: وقال لي.. رأيته"القديس بولس 

 ).11: 23عأ( وأرسله ليشهد له في رومه ىالرب في بشريته؟ وكذلك ظهر له مرة أخر

من .. سالم"وقال ) 1: 1رؤ ("الن يسوع المسيحإع ":وقال. ا في أول سفر الرؤياإلنجيلييوحنا  رآهثل  وبالِم-15 
 . وكل هذه ألقاب وأعمال بشريته.)5: 1رؤ" ( نا من خطايانا بدمهغسلَ الذي... ر من األموات كْالِب.. يسوع المسيح

وها . والحي وكنت ميتاً ،أنا هو األول واآلخر"فقال له الرب.  طبيعته البشريةي ورآه يوحنا في الرؤيا في تجلِّ-16 
 ...وهذا عن بشريته طبعاً، ألنه فيها كان ميتاً".  أبد اآلبدينىأنا حي إل

.  اسمه كإنسانكلمة يسوع هى. )16: 22رؤ ("رية داودصل وذُأأنا .. أنا يسوع" ر سفر الرؤياِخآ ويقول في -17 
 .ف بها الناس عليه بشريته التي احتفظ بها، ليتعرَّىتدل طبعاً عل"  داودذرية"وعبارة 

يسوع " أو ،"يسوع" وعبارة .)20: 22رؤ" (تعال أيها الرب يسوع. أمين" بل أن سفر الرؤيا ينتهي بعبارة -18 
 .تفن أن بشريته مازالت مستمرة ولم ىمما يدل عل. تتكرر كثيراً جداً في رسائل بولس الرسول" المسيح

 . بشريتهى له لقب ابن اإلنسان الدال علىكذلك بق -19 

ابن اإلنسان، ويسوع، :  أسماؤه وألقابه– بعد قيامته – ولو كانت بشريته قد فنيت كما يدعى شهود يهوه، الختفت 
 .والمسيح، ويسوع المسيح

 :في مجيئه الثاني) ابن اإلنسان(وقد استخدم لقبه  -20 
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". جازي كل واحد حسب عمله ُي سوف يأتي في مجد أبيه مع مالئكته وحينئٍذابن اإلنسانإن ف) "27: 16مت(فقيل في  
وحينئذ تظهر عالمة ابن ) "30: 24مت( وورد في ."ابن اإلنسان في مجيء هكذا يكون أيضاً) "27: 24مت(وقيل في 

"  سحاب السماء بقوة ومجد كثيرىلتياً عآويبصرون ابن اإلنسان . وتنوح عليه جميع قبائل األرض. اإلنسان في السماء
 ). 39، 37: 24مت (نظر أيضاًا) 30: 24مت(

 .بداأل إلى فكيف يبصرونه إن كانت بشريته قد انتهت 

 ).46 -31: 25مت( في َدَر كما َوتي للدينونة كابن اإلنسانأهو أيضاً ي -21 

حيث أكون أنا، تكونون أنتم  ": يقولإن كانت بشريته قد انتهت؟إننا سنكون معه في األبدية فكيف سنراه  -22 
 فكيف .)23: 1في" (ذاك أفضل جداً. مع المسيحلي اشتهاء أن أنطلق وأكون " : ويقول بولس الرسول.)3: 14يو" (أيضاً

 !!ىرسيكون معه بغير بشريته؟ وكيف يراه؟ واإلله القدير ال ُي

 والذين وستنظره كل عين. هوذا يأتي مع السحاب"فهى ضد قول الكتاب . ه أحد في مجيئها عبارة ال يبصر أمَّ-23 
 سحاب آتياً علىويبصرون ابن اإلنسان  ".)30: 24مت(وكذلك في ) 7: 1رؤ" (وتنوح عليه جميع قبائل األرض. طعنوه

 ".السماء بقوة ومجد كثير

 !شرية؟ شهود يهوه مشاعر الناس في مناداتهم بأن ربنا يسوع المسيح لن تراه عين بى لماذا يتحدَّ-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )9( بدعة شـــــــهود یهــوه 

  م1914 ة سنمَّ الثاين للَمسيح َتيءَيَرون أن اجمل
  م1918ج سنة وأنه جاء بصورة غري منظورة وتوِّ

 :مـمعتقده 
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) الفرس( نصر بدأت منذ حكم نبوخذ –  أي حكمها– وأزمنة األمم". ممنهاية أزمنة األ "ىم ه1914يرون أن  سنة  
 .م. ق606سنة 

  ]:242 – 239الحق يحرركم ص[ ويقولون في كتابهم  
 حدث ..)م.ق606من(وأنه بحكم نبوخذ نصر . إن إسرائيل كانت تحكم بثيئوقراطية ملوكية، أي بحكم إلهي ملوكي 
ليقيم الحكم اإللهي مرة )  عن يهوهنائباً( السيد المسيح يأتي 1914ولكن في نهاية أزمنة األمم سنة .  لهذه الثيئوقراطيةانقالب
 ).240ص( وحدها في الميدان اآلن الوثنية  األممصارت حكومات"، إذ ىأخر

 بوها؟َسكيف َح 
وفيه إنه مضت عليه في سبيه أو في عقوبته سبعة أزمنة .  حلم نبوخذ نصر الذي فسره له دانيال النبيرجعوا إلى 

 .جده وبهائهم إلى وبعدها عاد). 32، 25، 23، 16: 4دا(
إن زماناً وزمانين "حيث ورد فيه ) 14 ،26: 12رؤ( سفر الرؤيا ىومن حيث طول هذه األزمنة السبعة، رجعوا إل 

 إلى وبحسبان اليوم بسنة تكون الفترة من السبي. 2520تعادل) سبعة أزمنة(إذن ضعفها .  يوما1260ًتعادل " ونصف زمان 
 . سنة2520المجد تعادل

 .م.ق606 سنةاألمم أنهم من بدء سبيهم ببدء أزمنة فسهمأن ىها علووطبق 
 ).1914 = 606 – 2520 (1914تنتهي سنة ) الفرس، اليونان، الرومان، العرب (األمم سنة من حكم باقي 2520 

 :تغطية بدعة ببدعة 
 !فكيف يخفون خجلهم؟!  المسيحئ، ولم يج1914جاء عام  
 ه أزمنة األممولم تتكون الحكومة الثيئوقراطية ولم تنت 
 ؟كوكيف ذل !ىإنهم يخفون البدعة ببدعة أخر 
 ! ولكن بطريقة غير منظورة1914يقولون إن المسيح قد جاء سنة  
 ويكررون هذا الكالم في الكثير من كتبهم فماذا يقولون؟ 
 "أتي في جسد بشريإن األعين البشرية لن تراه في مجيئه الثاني وال هو سي" الثاني للسيد المسيح يءيقولون عن المج 

 ]301 الحق يحرركم ص[                                                      
شعر به بالحواس فال عجب إذا كان حضوره ال ُي. دمجَّيسوع اآلن هو شخص روحي خالد وُم ":ويقولون أيضاً 
 ."ير منظورة وجوده بهيئة غىر هذه المرة لقضائه، يستدعضثم أن الغرض الذي يح. البشرية

 .]230ص  الحياة األبديةىهذه ه: كتابهم[
 بعد .".: ويستدلون بقوله". ال اللحمرمق بعين الذهن وُي. يالحظ رجوع الرب بالبصيرة ال بالباصرة" :يقولون كذلك 

 وال يقدر أن ،نساب الذي لم يره إن رؤية اآلى علنه لن يقدر إنسانكما أ ": ويقولون.)19: 14يو" (أيضاًقليل ال يراني العالم 
  ."دمجَّ االبن الُمى كذلك ال يقدر أحد من الناس أن ير،هيرا

 ) 229،230 ليكن اهللا صادقاً ص:كتابهم[
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 :ووجه املغالطة يف هذا الكالم 
ل أنه قا بدليل ،قاصداً بعد صلبه وقيامته، ولم يقصد عند مجيئه الثاني" بعد قليل ال يراني العالم ":إن السيد المسيح قال 

  .)19 :14يو " (ا أنتم فتروننيأمَّ ":بعدها مباشرة لتالميذه
 وقال .)20 :20يو" (ففرح التالميذ إذ رأوا الرب ".)في ظهور الرب لتالميذه(ا أن اإلنجيل يقول بعد القيامة كم 

 ).41 :10أع" (نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته ":القديس بطرس الرسول عنه
********** 

.." ا أنتم فتروننيوأمَّ . قليل ال يراني العالمبعد" :أن رجوعه أن يكون منظوراً قائالًوالمسيح نفسه أوضح ": ا أيضاًقالو 
فسيرونه ألنه سيأخذهم ليكونوا " القطيع الصغير"ا أفراد  أمَّ.ه أيضاًفالجنس البشري بصورة عامة ال يرا.. . )19: 14يو(

 ". معه هناك
 ]81 الحياة األبدية ص الحق الذي يقود إلى: كتابهم[                       

 ]230 الحياة األبدية ص ىهذه ه[                                                 
 ).81ص( " أننا ندرك ونفهمىبمعن"وحتى هؤالء سيرونه بعيون أذهانهم، . والمقصود هنا بالقطيع الصغير شهود يهوه 

********** 
ولكنه .  بها بموتهى ضحَّت، لم يسترجع الحياة البشرية التىوعندما أقيم يسوع من األموا ":ول شهود يهوهومع ذلك يق 

 "أقيم شخصاً روحياً خالداً ممجداً
 .]123ليكن اهللا صادقاً ص: كتابهم[                                     

اولون أن يغطوا أحياناً يح. وه وأكلوا معهأنهم جّس ظهوره للتالميذ بالجسد، ووال يستطيعون بهذا أن يردوا على 
 .ستعار أجساداً ظهر بهاا، فيقولون إن المسيح بدعتهم ببدعة أخرى

مريم وكيف تكون مريم المجدلية و.  خاص قد خدع التالميذ جملة، وخدع توما بوجه– بفكرهم –وهنا يكون المسيح  
 ).9: 28مت (ة بعد القيام" ا بقدميه وسجدتا لهأمسكت" األخرى قد

 
 دعاءاهتم إ الرد على 
 : املسيحيءخبصوص جم 

 : وال يراه أحدةيقولون إنه سيأتي بطريقة غير منظور 
 السحاب، وستنظره كل عين، والذين طعنوه، وتنوح عليه جميع تي علىأهوذا ي"لكتاب حيث يقول وهذا ضد تعليم ا 

 !يكون مجيئه غير منظور؟ فكيف ستنظره كل عين، بينما .)7: 1رؤ" (قبائل األرض
********** 

كينة مثل ، وال في حفلة وال مهرجان، بل بهدوء وَس، بال ضجة وال صوت بوقيقولون إنه سيأتي كما ذهب 
  ]230قاً صليكن اهللا صاد[              ".اللص
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س مالئكة وبوق اهللا سوف  الرب نفسه، بهتاف، بصوت رئينَّأل ":تعليم الكتاب المقدس، إذ يقولوهذا الكالم مخالف ل 
 ).16: 4تس1" (ينزل من السماء، واألموات في المسيح سيقومون أوالً

. ن في القبور صوتهيسمع جميع َم ":سيكون هناك صوت وأبواق، إذ قيلومادامت قيامة األموات تصحب مجيئه، إذن  
فإنه  ":وقيل أيضاً) 29 ،28: 5يو" (قيامة الدينونة إلى قيامة الحياة، والذين فعلوا السيئات إلى فيخرج الذين فعلوا الصالحات

 ).52: 15كو1" (فيقام األمواتسيبوق 
 !كينة وبال صوت؟فهل كل قيامة األموات، ستكون بَس 

 !تي بال مهرجان؟أوكيف أنه سي 
تي في مجده وجميع المالئكة القديسين معه أوسي). 14يه" (في ربوات قديسيه"تي أأي مهرجان أكثر من أنه سي 

مع مالئكة قوته، في لهيب ) "13: 3تس1" (مع جميع قديسيه) "27: 16مت.." (يأتي في مجد أبيه مع مالئكته) "31: 25مت(
فيرسل مالئكته ببوق .  سحاب السماء، بقوة ومجد كثيرتياً علىآويبصرون ابن اإلنسان  ":كما قيل ).8، 7:  1 تس2" (نار

 غير يء فهل هذا مج.)30: 24مت  (قصائهاا إلى  السمواتقصاءارياح، من عظيم الصوت، فيجمعون مختاريه من األربع ال
 !وهل ال يراه أحد؟! منظور؟ وهل هو في سكينة وبال صوت؟

********** 
 !هذا المجيء الذي تكون معه الدينونة، كيف يكون مخفياً؟

فيقيم الخراف عن   . راف عن الجداء  ز الراعي الخ  ميِّز بعضهم من بعض كما يُ     ميِّتجتمع أمامه جميع الشعوب، فيُ    "حيث   
 !هل كل هذا سيحدث بمجيء غير منظور ال يراه أحد من الناس؟). 46 – 32: 25مت.." (ثم يقول.  والجداء عن اليسار،يمينه

هه هربت األرض ج عرشاً عظيماً أبيض، والجالس عليه الذي من وثم رأيتُ ":وعن هذه الدينونة قيل في سفر الرؤيا 
ودين . خر هو سفر الحياة آفٌرنفتح ِسا، ونفتحت أسفاٌراو. أيت األموات صغاراً وكباراً واقفين أمام اهللاور. ..والسماء

 ).13 – 11: 20رؤ.." ( في األسفار بحسب أعمالهماألموات مما هو مكتوٌب
 والذي قال عنه. جازي كل واحد حسب عملههل كل هذا سيحدث في مجيء غير منظور للسيد المسيح الذي سُي 

 المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد، بحسب ما صنع خيراً كان أم رسيِّظهر أمام كُألنه البد أننا جميعاً نُ ":الرسول
 ).10: 5كو2" (شراً

 !ختطاف؟به االبينما يصح.  المسيح غير منظوريءوكيف يكون مج 
ثم نحن . ي المسيح سيقومون أوالًاألموات ف و.سوف ينزل من السماء"..  : الربيءفي ذلك يقول الرسول عن مجو 

: 4تس 1" (وهكذا نكون كل حين مع الرب. القاة الرب في الهواءحب لُماألحياء الباقين، سنخطف جميعاً معهم في السُّ
16 ،17.( 

 !ونحن ال نراه؟فكيف نكون كل حين مع الرب، 
********** 

 .ارثة ال يحتلمها المؤمنون ك هى– في عقيدة شهود يهوه –إن حرمان المؤمنين من رؤية الرب  
 !، مع الحرمان من رؤية الرب؟يم نعيماًكيف يكون النع     
حتى حيث أكون أنا، . يَّخذكم إلآوأيضاً تي آوإن مضيت وأعددت لكم مكاناً "..  :وما معني قول السيد المسيح 

 ).3: 14يو" (تكونون أنتم أيضاً
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.  السماءىكن من المؤمنين، من ُسى حرمان الغالبية القصوىفة إل تعلنها عقيدة شهود يهوه، مضاىإنها كارثة أخر 
 ".يبنون بيوتاً ويسكنون فيها، ويغرسون كروماً ويشربون منها"ويكفي أن يعيشوا في فردوس أرضي، 

********** 
 .، هو ضد تعليم السيد المسيح نفسه1914 المسيح كان في سنةيءالن أن مجإع

 ،)7: 1أع( "لطانهب في ُسآلاليس لكم أن تعرفوا األزمنة واألوقات التي جعلها  ":الذي قال لتالميذه قبل صعوده  
حدد شهود يهوه  فكيف ُي.)36: 24مت(وأيضاً قوله إن ذلك اليوم ال يعرفه أحد، وال مالئكة اهللا في السماء إال أبي وحده 

 ! ؟ السيد المسيحيءوقت مج
 !ره أحد؟غير منظور لم ي يءوكيف يثبتون ما قالوه عن مج 

********** 
 : المسيح تسبقه عالمات لم تحدث حتى اآلنيءكذلك فإن مج  

ويصنع ..  حتى أنه يجلس في هيكل اهللا كإله، إلهاًىدعُي كل ما ى ضد المسيح المقاوم والمرتفع عليءمنها مج -1
 ).2تس2( وعجائب بقوة الشيطان وبكل خديعة اإلثم في الهالكين تياآ

 ).المسيح الدجال(بعض     هذا الذي يسميه ال
 .)3: 2تس2(رتداد أوالً  اإلوال يأتي المسيح إن لم يأِت -2
 ).11رؤ( سفر الرؤيا أنبأمجيء إيليا وأخنوخ، حسبما : ويسبق مجيء المسيح -3

 .)26، 25: 11رو(ويسبق مجيء المسيح، إيمان اليهود به  -4

وفك الختم ) 9 ، 8رؤ (المالئكة السبعة ت في سفر الرؤيا، عند أبواق َدويسبق مجيء المسيح الضربات التي وَر -5
 ).17 – 12: 6رؤ(السادس 

 من السماء، ، والنجوم تسقطُُهعطي ضوَء الشمس، والقمر ال ُيُمظِل، تُوبعد ضيق تلك األيام ": قال الربوأخيراً -6
.." ض تنوح جميع قبائل األرينئٍذحو. بن اإلنسان في السماء تظهر عالمة اوحينئٍذ. موات تتزعزعوقوات الس

   )30 ، 29: 24مت(
 ؟1914 كل هذه العالمات قبل سنةفهل ظهرت

 )10( بدعة شـــــــهود یهــوه 

 ة قياَماتيؤِمنون بعدَّ
  :مــتقدهمع 
 .اد شهود يهوهقعتإال توجد قيامة عامة في  
 ىكتاب الغن[  سنة ألفىبل هم يؤمنون بقيامة سماوية، وقيامة أرضية، وقيامة لألشرار حيث يعطون فرصة للتوبة ه 

 ] .370ص
 ).للقطيع الصغير( القيامة السماوية -أ 
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 ).32: 12لو(لعلهم أخذوا هذا االسم من  
وينضم إليها . م1918 سنةىم واستمرت إل1914وقد بدأت سنة.  ألفاً فقط144 للمختارين، لشهود يهوه، يقوم فيهاىه 

ن يقومون في هذه القيامة سوف يكونون الحكومة السماوية في السماء، وهذا القطيع الصغير ممَّ. بقية شهود يهوه األحياء حالياً
 . وتكون لهم وحدهم الحياة الروحية،]315 صىب الغناكت[ ويكونون عشراءه ويكونون ملوكاً وكهنة تحت رئاسة يسوع، 

أخذ جسداً جديداً . د السيد المسيح حسب عقيدتهم قام في جسد جديوأيضاً(ويقولون إن القيامة تكون في أجساد جديدة  
 )!!ظهر به
 !!عاد تكوينهمعيد المسيح تكوينه في شخص المالك ميخائيل، كذلك هؤالء ُيويقولون إنه كما ُأ 

********** 
 ) :خرقيامة الخراف اُأل( القيامة األرضية -ب 
 )...16: 10يو(ولعلهم أخذوا هذه التسمية من  
كن يقومون في أجسام مادية لين، ويروح إلى وهؤالء ال يغيرهم الرب. ناسل السواد األعظم من المثِّوهذه القيامة تُ 
 !! ألفا144ًـ األرض، ويحكمها من السماء المسيح والىتعيش عل
سحق ويعقوب ورجال اإليمان الذين وردت أسماؤهم في إومن الذين يقومون هذه القيامة األرضية إبراهيم و 

وبواسطتهم تؤسس حكومة بارة . ح األرض ممثلين شرعيين للمسيىكاماً عل هؤالء يخرجون ويصيرون رؤساء وُح.)11عب(
 ]400كتاب قيثارة اهللا ص [              . األرضعلى

.. ويبنون بيوتاً ويسكنون فيها، ويغرسون كروماً ويشربون منها. وهم يتزوجون ويلدون في ظل حكومة الملكوت 
 . ويخضعون األرض

 .نبياء ويوحنا المعمدانومنهم سيكون داود ودانيال واأل
 ]80 ، ص79الحياة األبدية ص إلى كتاب الحق الذي يقود                    [ 

  :يقولون في شرح نظريتهم هذه   
أن و.  األبدىإلويحقق بها وعده إلبراهيم أنه يسكنها . ىكنعدها للّسبل اهللا يطهرها، وُي. إن األرض لم يخلقها اهللا عبثاً 

 ... منذ البدء، وسيتحققهذا هو غرض اهللا
 .كانها الحاليين، وال بُسف ال تكون األرض بحالتها الحاضرةوسو 
 العاصمة، ى وتصير أورشليم ه.ليوم األخير التي تأكل األشرار ستطهر األرض من كل لوثة الخطيةاوإنما نيران  

 .عاصمة الكون
تكون مربعة (  ميالً مربعاً 130665مة، ومساحتها حجار الكريبوابها من األأ ووأورشليم تكون شوارعها من الذهب، 

وتوجد فيها الجداول واألشجار والوهاد وقمم الجبال الجذابة .  وهكذا تكون أعظم من كل العواصم.) ميال375ًوكل ضلع 
 .والسهول الهادئة، وشجرة الحياة

وتصبح األرض . البشري الحاقدا قريب سينهي يهوه كل النظام وعمَّ. ل اهللا هذه األرض فردوساً مجيداًوسيجع 
 .فردوسية
 ]113 إلى102الحياة األبدية من ص إلى كتاب الحق الذي يقود[   

 ] لهمىتب أخر وكُ– 46 صىلإ 14، كتاب عالمات األزمنة من ص 82 ى إل76كتاب المجيء الثاني من [ 
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********** 
 .المجموعة الثالثة من الذين يقومون 
 .، ولكنهم من الصالحينوهؤالء ليسوا من شهود يهوه 
 .)في األلف الثاني(يقومون في القيامة الثانية  

********** 
 داود النبي ىحت و.  شهود يهوه ليسوا كلهم يدخلون السماءوحتى. الذين يدخلون السماء هم قلة – في عقيدتهم –وبهذا  

سحق ويعقوب، واألنبياء وأبطال اإليمان إواهيم باؤنا العظام إبرآو) 11: 11مت" (أعظم من ولدتهم النساء"ويوحنا المعمدان 
ويكون هذا هو غرض اهللا منذ البدء، . في العهد القديم، كل أولئك سوف ال يدخلون السماء، بل يعيشون في فردوس أرضي

 .الذي حققه

 :الرد عليهم 
 ... لم يذكر الكتاب هذه القيامات ونوعياتها-1 
قيامة الحياة،  إلى فيخرج الذين فعلوا الصالحات. الذين في القبور صوتهع جمييسمع فيها  تأتي ساعةٌ ":وإنما قال 

 )...29 ،28: 5يو" (قيامة الدينونة إلى لسيئاتا والذين عملوا
 .لم يرد فيما يقصده شهود يهوه" القطيع الصغير" تعبير -2 
 ىطوب.. بيعوا مالكم وأعطوا صدقة.  أن يعطيكم الملكوتّرن أباكم قد ُسألال تخف أيها القطيع الصغير،  ":بل قال 

 )40 – 32: 12لو.." (ألولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين
 ! السماء؟ ألفاً لهم وحدهم سكنى144يهوه عن ما عالقة هذا الكالم، بما يذكره شهود  
...  نجسوا مع النساء ألنهم أطهاٌريتلم الذين "، فهو عن )4، 3: 14رؤ( ذكرهم في َدَرالذين َو)  ألفا144ًـال(ا عن أمَّ 

 .كما لم يكن الحديث عن القيامة. ولم يذكر أنهم من شهود يهوه. " لم يوجد غش، ألنهم بال عيب قدام عرش اهللاأقواهموفي 
 12 عشر، من كل سبط ىثن االفقد ذكر أنهم من أسباط إسرائيل" مه جباهالمختومين على) " ألفا144ًـال( ا عن أمَّ 
اد واألرقام ، وكذلك األعد معنى رمزيولعل األسباط هنا لها!  هؤالء بشهود يهوه؟لفما عالقة ك) 8 – 4: 7رؤ(م ألف مختو

 . حسب عادة الكتاب
 :صحاحاأل بعد ذلك في نفس َدَر أنه َوعلى 
اقفون أمام  من كل األمم والقبائل والشعوب واأللسنة، وُه أن يعدَّ كثير لم يستطع أحٌدوإذا جمٌع  نظرت،هذابعد " 

." ..وجميع المالئكة كانوا واقفين حول العرش..  وفي أيديهم سعف النخل بيٍضتسربلين بثياٍب، ُمالخروفالعرش وأمام 
 ) .11 – 9: 7رؤ(

 .... كان في السماء، ألنه أمام عرش اهللا، حيث وقف أيضاً جميع المالئكةىحصوطبيعي أن كل هذا العدد الذي ال ُي 
 ألفاً سيقومون قيامة روحية ويدخلون السماء، وأنهم كلهم من شهود يهوه، أمر ال يتفق مع تعليم 144إذن اعتقادهم أن  
 ..الكتاب

حرم منها كبار اآلباء السماء بينما ُي إلى وحدهم هم الذين يدخلون ،ليس من المعقول أن شهود يهوه فقط -3 
 !!واألنبياء
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سحق إأنه سيكون في قيامة األموات أفضل من إبراهيم و شخص من شهود يهوه، أليس من الغرور أن يظن أى 
وأن شهود يهوه )! 6: 3خر) (32: 22مت.." (سحق وإله يعقوبإأنا إله إبراهيم وإله  ":ويعقوب، الذين قال الرب عنهم

ي، ويوحنا ويتمتعون بما ال يتمتع به داود النبي، ودانيال النب. سيسكنون السماء بينما اآلباء واألنبياء سيسكنون األرض
 !!المعمدان
 أبطال ى اآلباء واألنبياء، وال عليمكن أن تنطبق علىال ) 16: 10يو(التي وردت في ) خرالخراف اُأل( عبارة -4 

 ).11عب(هم في ؤاإليمان الذين وردت أسما
 هم القطيع فهل شهود يهوه. الف السنين قبل شهود يهوه وأمثالهماختارهم الرب وصاروا خاصته، منذ آفإن أولئك قد  

 وسيقومون بأجساد مادية، وال !!ظيرةحلخر ليست من تلك اُأواألنبياء العظام هم خراف . وحية سيقوم قيامة رىالصغير الذ
 ...!!، يبنون بيوتاً ويسكنون فيهاي األرض في فردوس أرضىون علبل يعيش. يدخلون ملكوت السموات

  .)4 – 2: 12كو2( قال عنه الكتاب إنه السماء الثالثة الفردوس -5 
 يإن التمتع الماد.  األرضىن الناس يمكن أن يحيوا حياة فردوسية علأ األرض، وىولم يقل أن الفردوس عل 
، ولم  عيٌنَرما لم تَ ": يقولى ذكره شهود يهوه عن الحياة بعد الموت ال يتفق مع تعليم الكتاب الذي الذي واألرضيوالحسِّ

 ).9: 2كو1" (هنه اهللا للذين يحبو، ما أعدَّساٍن بال إنذن، ولم يخطر علىسمع ُأت
 .لم يقل الكتاب إنه سيكون تناسل بعد القيامة من الموت -6 
 : الرب في الرد على االصدوقيينبل قال!! خر شهود يهوه عن الذين يقومون قيامة أرضية من الخراف اُأليعكما يدَّ 

هذا عكس ما يقوله شهود و ) 30: 22مت" (ئكة اهللا في السماء كماليكونونجون، بل جون وال يتزوَّوَِّزإنهم في القيامة ال ُي"
 ..! سوف يعيشها أصحاب القيامة األرضية الحياة األسرية بعد القيامة التييهوه عن
 .ر بالنار ويسكنها الناسرض سوف تتطهَّ األوليس حقاً أن -7 
 ... بل ستزول،ىألنها سوف ال تتطهر وتعد للسكن 
 ).18: 5مت" ( أن تزول السماء واألرض، ال يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموسىإل ":لربوهكذا قال ا 
 حلُّن فيه تزول السموات بضجيج، وتيالذ) " يوم القيامة العامةيأ(وقال القديس بطرس الرسول عن يوم الرب 

 ) 10: 3بط2" ( فيهايالعناصر محترقة، وتحترق األرض والمصنوعات الت
والبحر ال يوجد .  مضتاى واألرض األولألن السماء األولى.  وأرضاً جديدةيت سماء جديدةأر" في سفر الرؤيا َدَروَو 
 ).1: 21رؤ" (فيما بعد
 . يسكنها األبرار، أمر مخالف لتعليم الكتابيإذن تطهير األرض بالنار لك 
 .لم يقل به أحد ختراع من شهود يهوه ا أيضاً القول بأن يوم القيامة هو ألف سنة، هو -8 
: 10مر(  مستطاع عندهيءفكل ش. يقيم البشر أو لكي يدينهملف سنة، لكي  إلى أحتاجاً ليس ُم–ت قدرته  جلّ–فاهللا  

 ).29 ، 28: 5يو(يسمع جميع الذين في القبور صوته فيقومون : كما أن الكتاب يقول) 27
 !ف سنة للتوبةوأيضاً لم يقل الكتاب أن الذين فعلوا السيئات يقضون أل -9 
منا الكتاب باستمرار أنه ال توجد توبة بعد علِّبل ُي) 29: 5يو" (قيامة الدينونة إلى يقوم الذين فعلوا السيئات"بل قيل  
 ).27: 9عب" ( ثم بعد ذلك الدينونة، للناس أن يموتوا مرةَعِضُو" لقد كتب. الموت
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ال إليكم  أن الذين يريدون العبور من ههنا حتى. تْتَِبثْ عظيمة قد ُأةٌبيننا وبينكم هوَّ ": لغني لعازرإبراهيم أبوناوقد قال  
حيث أمضي أنا، . تون في خطيتكموتم" :لليهودوقال السيد المسيح ). 26: 16لو" (يقدرون وال الذين من هناك يجتازون إلينا

 إلى  الذين يريدون أن يتوبوا، ال يحتاجونإذن التوبة بعد القيامة غير مستطاعة كما أن) 21: 8يو" (أن تأتواأنتم قدرون تال 
 .لف سنة ليتوبواأ

منا أن الجميع فالكتاب علَّ. دم، هو فكر خاص من شهود يهوه ال نقبلهعدم قيامة البعض نهائياً، ومنهم آ كذلك -10 
 .يقومون
: قد قال الكتابو) 33 – 31: 25مت(لسيد المسيح، أو الذين سيقفون على يساره  يمين اىسواء الذين سيقفون عل 

: 5كو2" (حسب ما صنع، خيراً كان أم شراًبرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد ر أمام كُظَه أننا جميعاً نُدَُّب الألنه"
 . أحداًولم يستثِن) 10

 ).43: 13مت" (ن له أذنان للسمع فليسمعوَم" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )11( بدعة شـــــــهود یهــوه 

 
 ون بفناء األشرارشهود يهوه يؤمن

  بفناء الشيطان وجنوده،
 دم ومجيع اخلطاة وفناء آ
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  :مــمعتقده 
 إنما تشير) 10: 20رؤ" (بحيرة النار والكبريت" عبارة ن إن ويقولو) 46: 25مت(هم ال يؤمنون بالعذاب األبدي  

 .الفناء إلى إنما تشير أيضاً) 28: 10مت(كلمة جهنم وكذلك . الفناءإلى 
 :ونذكر منها كمثال. يكررونه في كتبهموهذا ما  
 : يقولون127ص] ليكن اهللا صادقاً[ففي كتابهم  
د األخطاء، وحكم عليه بالجزاء حكماً مبرماً كال ألنه تعمَّ ":دم حظ بين المفديين؟ ويجيبون على هذا السؤالهل آل" 

 .فمات وصار في حكم الفناء
ن كان مثله ليس له وَم.  حس وال شعورىه النور، ولن يحصل عل عيناإلى الحياة، ولن ترىدم آوهكذا لن يعود  

 ".فدية وال عوض
   ;Akcw دمآصت أبانا خلَّ: ع صالة باكرطَدم، كما نقول في ِقطبعاً ضد عقيدتنا في خالص أبينا آوهذا  

`nAdam   peniwt   
 : يقولون71ص] ليكن اهللا صادقاً[وفي نفس الكتاب  
 مسمع المنقادين ى تلفظ بها عليية الحكم التآوهذا ما أكده لنا المسيح في . و الفناء التامالشيطان فها مصير وأمَّ" 

 ).41 :25مت" (ة إلبليس ومالئكتهّدَعالنار األبدية الُم إلى ي يا مالعينذهبوا عنِّا: "ن والواقعين في شباكهابروح الشيط
 ... الفناءهىوهم يدعون أن النار األبدية  
 يكون كالحيوان يموت نفساً وجسداً – حينما يموت–، وأن اإلنسانقيدتهم في عدم خلود النفسذلك ع إلى يضاف 

 . طاعتهىعل لهمنح الخلود مكافأة عتقادهم ليس له خلود، وإنما ُيافاإلنسان في 
 :ونريد هنا أن نرد عليهم من جهة المنطق، ومن جهة تعليم الكتاب المقدس 

 :ليهمالرد َع  
 .الفناء إلى موت أبدي إلى ىول ان يقيم اهللا الناس األشرار من الموت، لكي يعيدهم مرة أخر من غير المعق-1 
أن يجمع اهللا الذين غرقوا في البحار، :  معجزة جبارةى ليست بالعملية الهينة، بل هومعروف أن قيامة أجساد الموتى 

كل أولئك يقيمهم اهللا، .. تراب إلى لوا، والذين تحوَّمتصتهم األرض، والذين أكلتهم الوحوشرقوا بالنار، والذين الذين ُحوا
 !ما الحكمة إذن من قيامتهم؟! هل هذا معقول؟!! الفناء إلى وبعد ذلك يدفعهم

 .الكتابأما إن كان األشرار ال يقومون، فهذا ضد تعليم  
قيامة  إلى وا الصالحاتفيخرج الذين فعل. فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته".. : إذ يقول 

 .الصالحون واألشرار: إذن سيقوم الكل. )29 ، 28: 5يو" (قيامة الدينونة إلى الحياة، والذين عملوا السيئات
يجتمع أمامه جميع "  السيد المسيح، إذيءعن الدينونة العامة في مج) 46 – 31: 25مت( في َدَرخر َوآثبات ا
ثم  ...اليسارف عن يمينه والجداء عن فيقيم الخرا. ز الراعي الخراف من الجداءميِّن بعض، كما ُيمز بعضهم ميِّ فُي.الشعوب

 ثم يقول أيضاً للذين عن ... لكم منذ تأسيس العالمّدَع الُموتثوا الملككي أبي ِرباَريا ُم يَّ إلتعالوا: يقول الملك للذين عن يمينه
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حياة  إلى عذاب أبدي، واألبرار إلى  فيمضي هؤالء...ة إلبليس ومالئكتهعدَّالنار األبدية الُم إلى ي يا مالعيناذهبوا عنِّ: اليسار
 ".أبدية

 .إذن هناك قيامة للكل، ثم دينونة ومحاكمة، بعدها عذاب لألشرار، ونعيم لألبرار 
 !قام األشرار، لكي يتلقوا حكماً بالفناء؟فما الحكمة في أن ُي 
 . خطاياهم، فهذا هو المنطق السليمىاموا لكي يأخذوا جزاءهم عقوبة علأما أن يق 

********** 
 ىوهذا ضد الحكم بالفناء الذي يتساو. جازي كل واحد حسب أعماله الرب في القيامة سُي أنَّى النقطة الثانية ه-2
 .فيه الجميع

 بحسب ما صنع، ألنه الُبدَّ أننا جميعاً نُظَهر أمام كُرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد" :يقول الكتاب  
 )10: 5كو2" (خيراً كان أم شراً

وحينئذ يجازي . نسان سوف يأتي في مجد أبيه مع مالئكتهفإن ابن اإل ":)27: 16مت(ونفس الوضع ما ورد في   
 ."كل واحد حسب عمله

 .)12: 22رؤ" (تي سريعاً وأجرتي معي، ألجازي كل واحد كما يكون عملهآها أنا  ":ويقول الرب في سفر الرؤيا  
فكيف . ، وفي درجة بشاعتها، وفي طول أو قصر مدتهاتختلف أعمالهم في نوعيتها: شرارومن جهة مجازاة األ  
 !؟ درجة خطاياهماختالف هى الفناء على الكل في عقوبة واحدة يتساوى

 وضد المسيح  الطماع والشتام والسكير، مع قاتل النفس، مع السفاح الذي قتل الكثيرين، مع إبليسىكيف يتساو
 !وهل في هذا عدل إلهي؟!  ألم؟يِّأ الفناء، ال يشعرون فيها بى؟ كلهم في عقوبة واحدة ه...والوحش والنبي الكذاب

********** 
 
 :منا السيد المسيح أن هناك تفاوتاً في العقوبات فليست متساويةلَّ لقد َع-3

ألنه لو .  يا بيت صيدا لِكزين، ويٌل يا كوَر لِكويٌل": بتُعت فيها أكثر قواته ولم تَِنفيقول في توبيخ المدن التي ُص
 ءن صور وصيدااولكن أقول لكم .  القوات المصنوعة فيكما، لتابتا قديماً في المسموح والرمادء في صور وصيداتَْعِنُص

 ).22 -20: 11مت" (ماا لكُمَّ يوم الدين ِمتكون لهما حالة أكثر احتماالً
كما أن عبارة . وهو عقوبة واحدة للكلوهذا ضد القول بالفناء .  تعني تفاوتاً في العقوبة"االًحالة أكثر احتم"وعبارة 

 . عذاب متفاوتىأكثر احتماال تدل عل
كم إن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر لأقول ": ولقد كرر الرب نفس العبارة في حديثه عن ويل كفر ناحوم بقوله 
 .)24 :11مت"( يوم الدين مما لك احتماالً

 واحدة للكل، ىوهذا ضد عقوبة الفناء التي ه.  يصعب احتمالهاىحتمل، أكثر من حالة أخرإذن هناك حالة يمكن أن تُ 
 .خرآوال يوجد فيها احتمال 

********** 
 ! عادي؟ئكيف تكون عقوبته كعقوبة أي خاط:  هنا ونقول عن الشيطان-4
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ات آيبرتداد العام بكل قوة و اإلى الفساد، والذي يساعد علىالوثنية وإلى  إل العالم كله، ودفع العالمىالشيطان الذي أغو 
 يوقع الناس في ىحت" إلهاً ى كل ما يدعىد بها المقاوم والمرتفع علثم في الهالكين، يزَووعجائب كاذبة وبكل خديعة اإل

 فيه مع أي خاطئ، وال ى، يتساو الفناءى ه–ههود يهوش حسب تعليم –هذا الشيطان أتكون عقوبته) 10 – 3تس2(رتداد اإل
 !!يحس في فنائه أي ألم أو عذاب

 ). 12: 2رإ" (ري جداً يقول الرب وتحيَّاقشعريبهتي أيتها السموات من هذا، وا"حقاً   
" ليضل األمميخرج "والذي عندما ُيحّل من سجنه . الشيطان الذي قاوم ملكوت اهللا بكل عنف، وال يزال يقاومه 

 !!ن يفنىأو عقوبته أان هذا ستكون عقوبته مثل سارق أو زان، ويفنى بدون عقوبة، الشيط). 8: 20رؤ(
.  في بحيرة النار والكبريت، حيث الوحش والنبي الكذابَحِرهم، طُوإبليس الذي كان يضلّ ":ين قول الكتابأإذن 

 ).10: 20رؤ" (بدينأبد اآل إلى وسيعذبون نهاراً وليالً
 .ألنه ال حس وال شعور في الفناء. ي عذابأ، ال يحس في فنائه بىن الذي يفن أل.وواضح أن العذاب عكس الفناء

 بنهار يمر عليه أو ليل، ىا في الفناء، فال يحس من يفنمَّ أ.ستمرارية العذاباتعني  .."سيعذبون نهاراً وليالً "وعبارة  
 .في عذاب

********** 
 .ب كعقوبة لألشرارفي مواضع كثيرة من الكتا) عذاب( وقد تكررت عبارة -5

ن يسجد وكما قيل عن كل َم". حياة أبدية إلى عذاب أبدي، واألبرار إلى فيمضي هؤالء): "46: 5مت( في َدَركما َو
أبد  إلى ويصعد دخان عذابهم. الخروف أمام المالئكة والقديسين وأمام  وكبريٍتب بناٍرعذَُّي"للوحش وصورته إنه 

 )11، 10: 14رؤ" (ليالًوال تكون راحة نهاراً و. بديناآل
 .ال تتفق مع الفناء" ال تكون راحة" وعبارة 

 .، وانعدم وجوده تماماً، يحس بعدم راحةىفهل الذي فن 
جل قساوتك وقلبك غير التائب، تذخر لنفسك أولكنك من ":  مشابهة في عقوبة األشرارىكذلك قيلت عبارة أخر  

س فْ نَلِّ كُى عل وضيقٌةٌشدَّ... جازي كل واحد حسب أعماله عادلة الذي سُيغضباً في يوم الغضب واستعالن دينونة اهللا ال
 .)9 – 5: 2ور.." (يفعل الشرإنسان 

 .ال تنفق مع الفناء"  كل نفسىشدة وضيق عل"وعبارة 
 . وجوده وشعورهىنتهالقد . ففي الفناء ال يشعر أحد بشدة وال ضيق

********** 
من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي  ل ابن اإلنسان مالئكته، فيجمعونرِسُي: "ة الرب للدينونيء قيل أيضا في مج-6

 ).42، 41: 13مت" (سنان هناك يكون البكاء وصرير األ.تون النارأثم، ويطرحونهم في اإل
 .دم وجودهنعإإنه قد .  بأسنانه ندماً أو رعبا ال يبكي، وال يصّرىفالذي يفن. ن ال يتفقان مع الفناءافالبكاء وصرير األسن 
إبراهيم أبي يا :  وقالىنادف ..رفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب" كذلك قيل في قصة غني لعازر إنه  

 ).24، 23: 16لو" ( ب في هذا اللهيبعذّد لساني، ألني ُمصبعه بماء ويبّرإ طرف  وارسل لعازر ليبلَّ،رحمنيا
 !انه وهو معذب؟د بها لسبرِّ قطرة ماء ُيىلإ، يحتاج ىفهل الذي فن 

********** 
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 .ر تتعارض مع الفناءويات الكتاب المقدس، تتضح أمآمما أوردناه من 
 من احتماالً أكثر والبكاء وصرير األسنان، وحالة ، كل نفسىالعذاب، وعدم الراحة نهاراً وليالً، والشدة والضيق عل

 .كالم غير منطقي بال شك!  وجوده؟ى وانتهىن فنفهل يحدث هذا كله لَم.. والنار األبدية.. حالة أخري
 شخصي ضد أقوال رأي، فهو ، وكذلك كلمة جهنمالفناء إلى ا قول شهود يهوه بأن بحيرة النار والكبريت إنما تشيرأمَّ

 .وتعليم الكتاب
********** 

 .االستهتار إلى عقوبة الفناء هذه تؤدي -7
يجري الناس وراء التمتع ألماً وال تعباً، إذن  يحّس فمادامت ال توجد عقوبة عذاب لألشرار، ومادام الذي يفنى ال

 ).32: 15كو1" (لنأكل ونشرب، ألننا غداً نموت ":كما كان األبيقوريون يقولون. بشهواتهم
********** 

 . أن الفناء مبدأ إلحاديى وال ننس-8 
 .ن بخلود النفس وال بالحياة األخرى به الملحدون الذين ال يؤمنوىناد 
 ىعطى منحة ت غير أنهم يرون أن الخلود ه. الرغم من إيمانهم باهللايؤمن شهود يهوه بخلود النفس، على وكذلك ال 
 . وبالتالي فاألشرار ال خلود لهم.للصالحين

********** 
 . وفكرة الفناء أيضاً تشجع المنتحرين-9 
م بانتحارهم أنه و.ون عليها بعد الموتجريمة قتل للنفس يحاسبهو نتحار أساس أن اال ى عل،نتحارفإننا نمنعهم من اال 

 ىلعقوبة هافإن كانت .  في األبدية،ال يتخلصون من العذاب الذي يشعرون به في الدنيا، إذ ينتظرهم عذاب أشد بعد الموت
 !!خرةنيا واآلدنتحار يستريحون من التعب في ال فإنهم سيقنعون أنفسهم بأنهم باال،الفناء

 
 

 

 شهود يهوه ال يعتقدون خبلود النفس
 بتدعها إبليسايقولون إن خلود النفس كذبة 

 :مــمعتقده
 : يقولون84، ص83ص] ليكن اهللا صادقاً[ففي كتابهم 

 كال، .بداأل إلى ا نفسه فلن تموت، بل تظل حية شاعرةوأمَّإن اهللا لم يقصد موت المجرم موتاً شكلياً، فينحل جسده، 
 ".فقالت الحية للمرأة لن تموتا) "4 ،3تكوين( كما تقرأ في  السخيف لم يخطر إال ببال إبليسىمعنهذا الإن 
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خلود النفس عقيدة نعم إن . باألكاذيفيبدو أن أول أستاذ قال بالخلود، خلود النفس أو عدم موتها، هو إبليس معلم 
 حجر أساسي لجميع أديان ىوهذه العقيدة ه ..ألجيالوا ممر القرون ىلها لخدع الناس علمستعا من البدء وابتدعها إبليس

 .العالم
 ) 20، 19: 3جا ( وموت الحيواناإلنسانالوحي أنه ال فرق بين موت نعلم من كلمة 
 . وهكذا يفقد اإلنسان عند موته كل حس وشعور وإدراك:وقالوا أيضاً

********** 
 :61وقالوا في نفس الكتاب ص 
 .موت معهالنفس ال تتميز عن الجسد وت 
كذاب وأبو "بتدعها لوسيفر، والتي ألجلها نال لقبه التاريخي الشهير ا التي ى الكذبة األولىهذه ه" لن تموتا: "وقالوا 
 .)44: 8يو" (الكذاب

********** 
  :70وقالوا في نفس الكتاب من ص

 أن اإلنسان ىم يجدوا أقل دليل علول..  أنواع الحيوانىالقول بأن اإلنسان أرق إلى أفضت أبحاث العلماء والجراحين" 
 . نقيض ذلك يقولون بأن لكل إنسان نفساً خالدةىين فعلدا رجال الأمَّ. حائز صفة الخلود، وال أن فيه نفساً خالدة

********** 
 ."واالنحاللالنفس البشرية تقبل الموت "  :78 ويقولون في نفس الكتاب ص

********** 
 :333ص] قاًليكن اهللا صاد[وفي نفس الكتاب 

وجعلوا . ثم جاء المعلمون الكذبة بإيعاز من الشياطين بالعقيدة القائلة بأن النفس عنصر خالد ال يقبل الموت".. يقولون 
 ".هذه العقيدة جزءاً جوهرياً من عقائد ما أسموه بالدين المسيحي

هذه  إلى  المسيحيءألموات قبل مجلم يقم أحد من الرجال األمناء المخلصين هللا من بين ا" : يقولون]334ص [ وفي 
والكتاب المقدس يؤكد لنا أنهم من ساعة موتهم راقدون في قبورهم . كما أنهم لم يكونوا يعتقدون بخلود النفس الذاتي. األرض

 .ن من اهللاعيَّأن يحين زمان يقظتهم الُم إلى بال وعي وال شعور
 ".هذا اليوم إلى  وقبره عندنا.َنِفئيس اآلباء مات وُدداود ر"بأن ): 14: 2أع(ويستدلون بقول بطرس الرسول في 

 ]:ليكن اهللا صادقاً [قولون في نفس كتابهميو
 !!]80ص [ ص " يسوع لم تكن له نفس خالدة"
 ].83، 82ص [ "  الموتىبيه حتالمسيح نال نعمة الخلود بأمانته أل"

********** 
 : يقولون94ص] المصالحة[وفي كتابهم 

 العظيم عند أول لحظة خلقه فيها، فال يكون من المعقول أن يجعل اهللا ابنهيمنح الخلود لمخلوقه األول إن كان اهللا لم "
 .(!!)اإلنسان مخلوقاً خالداً
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 أن اإلنسان فيستدلون بذلك على" لمائت عدم موتيلبس ا): "54 ،53: 15كو1( قول الرسول في  ويعتمدون على
 ].82ص ليكن اهللا صادقاً . [ مائت أي غير خالد
 ].82ص [ ينال اإلنسان الخلود فقط بعد القيامة : ويقولون

: 18حز" (تموت ئالنفس التي تخط" قول الكتاب ىويعتمدون عل. "ية تقول إن النفس ال تموتآال توجد  ":ويقولون 
4.( 

 :  بدعتهمىالرد عل
 .ذكرون الروح منفصلة عن الجسدوال ي.  بين النفس والجسداإلنسانزون في ميِّمشكلة شهود يهوه أنهم ال ُي    

 ". يحين زمان يقظتهمأن إلى من ساعة موتهم راقدون في قبورهم بال وعي وال شعور"لذلك ينادون بأن الناس 
 .ز في اإلنسان بين النفس والجسد والروحميِّبينما الكتاب المقدس ُي

تحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بال لوم عند ول. سكم بالتمامقدِّوإله السالم نفسه ُي) "23: 5تس1( في َدَروهكذا َو
 ". ربنا يسوع المسيحيءمج

فماذا عن الروح؟ . د جسدجرَّولكن اإلنسان ليس ُم. حقاً إن الجسد حينما يموت، يكون في القبر بال وعي وال شعور
" اهللا الذي أعطاها إلى ح وترجع الرو.األرض كم كان إلى يرجع التراب"  :ب في سفر الجامعة عن موت اإلنسانيقول الكتا

 ).7: 12جا(
 . األرض إلى  بينما الجسد الذي من التراب يرجع.اهللا عند موت اإلنسان إلى إذن هناك روح ترجع

 إلى فهذا عن الجسد فقط الذي يعود) 19: 3تك" ( التراب تعودىوإلألنك تراب،  ": بقول الرب آلدماستداللهمأما 
 .التراب

نفخ في أنفه نسمة "فبعد أن خلقه اهللا من التراب، يقول الكتاب إن اهللا . د ترابجرَّ ليس ُم–لنا كما قُ–ولكن اإلنسان
 .)7: 2تك" (دم نفساً حيةآحياة، فصار 

 ! أي كائناً حياً؟" نفساً حية" ماذا إذن عن النفحة اإللهية التي كونت روحاً لإلنسان، فصار بطبيعة خلقه 
فنقول لهم إن الجراحين .  الحيوانات، ولم يجدوا فيه نفساً حيةقالوا إن اإلنسان أرقىا قولهم إن العلماء والجراحين أمَّ

ومع ذلك فماذا يقولون عن سر الموت حينما يلفظ . الكالم عن الروح ليس اختصاصهم..يتعاملون مع الجسد، وليس الروح
 !اإلنسان أنفاسه األخيرة ويصبح جثة هامدة؟

إن موت ) 20 ،19: 3جا( ورد في ايستدلوا ممكما يحاول شهود يهوه أن ! ا يموت؟تماماً حينمأيقولون أنه كحيوان 
ألن . وليس عن الروح اإلنسانية" التراب كالهما إلى يعود"، إذ فهذا من جهة ما يحدث فقط للجسد. اإلنسان كموت البهيمة

 إلى وترجع الروح. األرض كما كان إلى يرجع التراب ":بل سفر الجامعة نفسه يقول. التراب مثل الجسد إلى الروح ال تعود
 ).7: 12جا" ( أعطاهاياهللا الذ

 داود فهذا عن جسد. " وقبره موجود عندناَنِفإنه مات وُد ": قول بطرس الرسول عن موت داود النبياقتباسهما عن أمَّ
 .اهللا الذي أعطاها إلى ، رجعتا روحه ففي الفردوسأمَّ. فقط

********** 
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 ى يتناقض مع قول الكتاب خلق اإلنسان على في النوع،د حيوان ولكن أرقجرَّماماً ُمكالبهيمة تقولهم إن اإلنسان 
 .صورته وشبهه
 طير ى سمك البحر وعلىطون عل كشبهنا، فيتسلَّاوقال اهللا نعمل اإلنسان علي صورتن ":في سفر التكوين َدَروهكذا َو

 : خلقهم وباركهم اهللا وقال لهمىوأنث ذكراً ، صورة اهللا خلقه، علىى صورتهفخلق اهللا اإلنسان عل...  البهائمىالسماء وعل
 ).28 – 26: 1تك.." (خضعوهاواكثروا وامالوا األرض واثمروا ا

 ، صورة اهللا وشبههىت علقَِلفهل البهائم خُ. قال إن اإلنسان الذي هو صورة اهللا وشبهه، هو مثل البهيمة تماماًفكيف ُي
عطيت لطة التي ُأوهل اهللا باركها و أعطاها السُّ. حاشا! ؟!ت على صورة اهللا وشبههقَل البهائم خُِلفه. هو مثل البهيمة تماماً

 !لإلنسان؟
 ىنسان عن البهيمة؟ في أشياء كثيرة لعل في مقدمتها الروح العاقلة الناطقة التي علإذن في أي شيء يختلف اإل

 ...صورة اهللا ، والتي ال تموت بموت الجسد
********** 

 ! المسيحيءا قولهم إنه لم يقم أحد من األموات قبل مجمَّأ
 : الكتاب ثالثة أمثلة عن أموات قامواي األقل يروىفطبعاً عل    

 إلى فرجعت نفس الولد" :يليا النبي ويقول الكتاب في ذلكأقامه من الموت إبن أرملة صرفة صيدا الذي امنهم  -1
 .فس والجسد، وقام الطفل من الموتفهنا تمييز بين الن) 22 : 17مل1" (جوفه فعاش

فعطس "ويقول الكتاب في ذلك . ابن المرأة الشونمية الذي بعد موته أقامه أليشع النبي من الموت: المثل الثاني -2
 .عادت نفسه إليه فعاش). 35: 4مل2" (الطفل سبع مرات ثم فتح الصبي عينيه

"  رجليه، عاش وقام على عظام أليشعل ومسَُّج الرَّفلما نزل. طرحوه في قبر أليشع"الميت الذي : المثل الثالث -3
 .)21: 13مل2(

 . المسيحيءوهذه األمثلة الثالثة ضد قول شهود يهوه إنه لم يقم أحد من األموات قبل مج
 .ثنان بواسطة القديس بطرس والقديس بولساكذلك نضيف بأنه قام ثالثة من األموات بواسطة السيد المسيح و
********** 

 دفقد تعوَّ. د وخروج النفس ال يعني موت النفسد خروج النفس من الجسجرَُّمهو  أن الموت ى كثيرة علواألدلة
 .الجسدإلى 

 )18: 35تك .." (وكان عن خروج نفسها ":قيل عن موت راحيل
ال  ":لناسأن القديس بولس الذي أقامه، قال ل) 9: 20أع" ( ميتاًَلِموُح"فتيخوس الذي سقط من الطاقة أوقيل عن الشاب 
 . وهذا تمييز للنفس عن الجسد.)10: 20أع" (تضطربوا ألن نفسه فيه

 إلى ، لترجع نفس هذا الولدالرب إلهيأيها :  الرب وقالىلصرخ إ"وفي إقامة إيليا النبي البن أرملة صرفة صيدا 
بل انفصلت عنه . وته إذن لم تكن نفسه قد ماتت بم.)22 ، 21: 17مل1" (جوفه فعاش إلى فرجعت نفس الولد.. جوفه

 .وعادت إليه
ماتت، بل قد إذن لم تكن روحها ) 55: 8لو" (فرجعت روحها وقامت في الحال ":وقيل عن إقامة الرب البنة يايرس

 .خرجت ورجعت
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 )59: 7أع" (أيها الرب يسوع، اقبل روحي ":، قالسطفانوساوفي استشهاد القديس 
 .الرب يسوع ليقبلها إليه إلى فلم يكن موته يعني موت روحه، بل هو يسلمها 

 جبل ى النبي مع الرب يسوع على أن روح اإلنسان ال تموت بموته، ظهور موسىومن األمثلة القوية التي ترد عل
 .يالتجلِّ

ولم تكن .  سنة14 قبل السيد المسيح بحوالي  ماتىبينما موس) 3: 17مت) (4: 9مر(مان معه وكان هو وإيليا يتكلَّ
 .يجلِّ جبل التَّىم مع الرب يسوع عل تتكلَّل هىنفسه قد ماتت، ب

********** 
  ).16لو(ا عن كون النفس بعد الموت ال تحس وال تشعر وال تدرك، فترد عليها قصة الغني ولعازر أمَّ

َد عليه َر، وطلب من أبينا إبراهيم أن يرسل لعازر إليه، َو لعازر في حضن أبينا إبراهيمى رأ– بعد موته -الغني
 ) 25 – 22: 16لو(  خيراته في حياتهى، بينما هو استوفىيتعزَّنا إبراهيم بأن لعازر اآلن أبو

 ! أن النفس قد ماتت وما عادت تشعر؟فهل هذا كله يدل على
" ذ ال تعرفون الكتبتضلون إ ":إن شهود يهوه في بدعتهم هذه يشبهون الصدوقيين الذين بكتهم السيد المسيح بقوله

 ).29: 22مت(
  

    
 
 
 
 
 
 
 

 )13( بدعة شـــــــهود یهــوه 

 
 داًَسان ميوت كله نفساً وَجيعتقدون أن اإلنَس

 هتاميوم قَي إىل عد املوت ال حيس وال يدركَبو
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 :مـتقده معَىد علَرـال

 . نتابع الرد عليهمواآلن .شرحنا معتقدهم في المقال السابق

 قد أخذوا هذه العقيدة من أساتذتهم ، بما في ذلك الروح والنفس لإلنسان،يلِّ بالموت الكُاعتقادهم أن  ال شكَّ-1
 ".ماذا وراء الموت"السبتيين األدفنتست، كما يظهر ذلك بكل وضوح في كتاب السبتتين 

" المعلم األعظم" أن تعليمهم هذا ضد الكتاب المقدس، وضد تعليم السيد المسيح الذي يدعونه ىومما يدل عل -2
 :ل اهللا القائلَبأفما قرأتم ما قيل لكم من ِق ": عقيدة الصدوقيين المماثلة وأفحمهم بقولهى علدَّسيد المسيح َرأن ال" وأعظم إنسان"

أي أن إبراهيم وإسحق ويعقوب ) 32، 31: 22مت" (ليس اهللا إله أموات، بل إله أحياء. أنا إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب
 ... ألن أرواحهم لم تمت بموت األجساد.ون أحياء كانوا ال يزال– الرغم من موتهم  على-

ومن أمثلة ذلك . م وتسمعومع ذلك ال تزال نفوسهم حية تدرك وتتكلَّ. ن ماتوا أن هناك َمى وفي سفر الرؤيا نر-3
 كلمة لوا من أجلِتا فتح الختم الخامس، رأيت تحت المذبح نفوس الذين قُولمَّ"): 11 -9: 6رؤ(قول القديس يوحنا الرائي في 

 ال تقضي لنا ها السيد القدوس والحقُّ أيُّ متىحتى:  عظيم قائلينوصرخوا بصوٍت. شهادة التي كانت عندهملاهللا ومن أجل ا
 يكمل العبيد حتى بيضاً، وقيل لهم أن يستريحوا زماناً يسيرا  ثياباً األرض؟ فأعطوا كل واحدىوتنتقم لدمائنا من الساكنين عل

 ".لوا مثلهمقتَن أن ُيو العتيدخوتهم أيضاًإرفقاؤهم و

واهللا يرد عليهم .  نفوسهم حية تدرك، وتصرخ بصوت عظيم وتطلب حقهالالتزاومع ذلك . لوا وماتواِتهؤالء قد قُ 
وأنها !  شهود يهوه أن النفوس ال تموت بموت األجسادىأليس هذا رداً واضحاً عل. وهم يقتنعون بذلك. االنتظارويطلب إليهم 
 .تتكلم وتسمع، بعكس تعليم شهود يهوهتحس وتدرك و

ورأيت . عطوا حكماًورأيت عروشاً فجلسوا عليها وُأ ":)4: 20رؤ(إذ يقول الرائي في . خر في سفر الرؤياآ مثال -4
 ىة علِمجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة اهللا، والذين لم يسجدوا للوحش وال لصورته، ولم يقبلوا السِّأالذين قتلوا من نفوس 
 .إذن كل هذه النفوس لم تمت وينتهي األمر". فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة.  أيديهمىم وعلهجباه

وبعد أن .  األرض يقوم، واآلخر على حيٌّ أن وليّيأما أنا فقد علمتُ ": من سفر أيوب حيث يقولى نقطة أخر-5
بدون  – وإذا به .ز بين النفس والجسدميِّوب وُي هنا يفرق أي.)26، 25: 19أي.." ( اهللاى جلدي هذا، وبدون جسدي أرىفنَُي

 . جلدهى حية بعد أن يفنىبل تبق. اهللا، أي بروحه التي ال تموت بموت جسدهيرى  –جسده 

أقسام األرض  إلى  يقول إن السيد المسيح قد نزل.)9 ،8: 4أف( في سسفأ أهل إلى  وفي رسالة بولس الرسول-6
يوم القيامة  إلى ولم يقل الكتاب إنه انتظر. ءالعال إلى الفردوس، إذا صعد إلى س وأدخلهاوأخذ تلك النف.  سبياًى، وسبىالسفل
 . يرد تلك النفوسىحت

يقول إنها " النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع"م القديس بولس الرسول عن إذ يتكلَّ) 10: 1تي2( وفي -7
 ".لموت، وأنار الحياة والخلود بواسطة اإلنجيل اأبطلصنا يسوع المسيح الذي خلِّ بظهور ُماآلنظهرت ُأ"
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 .هنا يتكلم عن الخلود وإبطال الموت بالنعمة

 وسمعتُ): "4 -2: 14رؤ( فيقول في همأرمون بترنيمة جديدة، وقد ث عن الذين يترنَّ سفر الرؤيا يتحدَّأن بل -8
حيوانات الأمام العرش وأمام األربعة  جديدة مون كترنيمةوهم يترنَّ. تهماصوتاً كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثار

هؤالء هم  .وا من األرضُرشتُام الترنيمة إال المئة واألربعة واألربعون ألفاً الذين ولم يستطع أحد أن يتعلَّ). القسوس(والشيوخ 
 ". أطهارألنهمالذين لم يتجسوا مع النساء 

"  تموتئ هىالنفس التي تخط" )4: 18حز( النبي في  أما محاولتهم إثبات موت النفس مما ورد في سفر حزقيال-9
 إن نفس الجسد هى ":ويينكما قيل في سفر الال) Soul( العنصر الذي يعطي الحياة للجسد ىفليس المقصود هنا النفس بمعن

 .سفك دمه أن اإلنسان يموت وتخرج نفسه منه، حينما ُيىبمعن) 1: 17ال" (في الدم

 .اإلنسان كله) 4: 18حز(بل المقصود بكلمة نفس في  

 .أي اإلنسان كله يحكم عليه كله بالموت في حالة الخطية 

 .ى أن كلمة النفس تعني أحياناً اإلنسان كله، كما سنرىواألدلة كثيرة عل 

: 12خر" (ع تلك النفس من شعبهاقطَن أكل مختمراً، تُكل َم"قول الكتاب عن أسبوع الفطير الذي يبدأ بالفصح   
 Soul النفس بمعنىاإلنسان كله من الشعب، أي فصله من جماعة المؤمنين، وليس المقصود قطع د هنا قطع  فالمقصو.)19

   .فهذا غير ممكن عملياً

 . كلهلإلنسانأي قاتل  "ن يبغض أخاه، فهو قاتل نفسكل َم) "15: 3يو1(قول الكتاب في   

: 2أع" (ف نفسآال في ذلك اليوم نحو ثالثة وانضمَّ عتمدواا" في سفر األعمال عن يوم الخمسين َدَركذلك ما َو  
 .الف شخصاًآنضم ثالثة  أي ا،)41

: 27أع" ( وستة وسبعيننئتيمكنا في السفينة جميع األنفس  ":ن كانوا معه في السفينةأيضاً يقول القديس بولس عمَّ  
 . يقصد بذلك عدد األشخاص طبعاً وليس األرواح،)37

، الذي فيه ىبنَلك ُيإذ كان الفُ ":تحدث بطرس الرسول عن الذين خلصوا في الفلك، يقولوبنفس المعني حينما ي  
 . وليس األرواحصاألشخا: فالمقصود هنا بكلمة أنفس) 20: 3بط1" (خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء

د جرَّوليس ُم وهنا المقصود األشخاص .)27: 46تك" (ن نفساًتو وسجميع النفوس ستٌّ ": يقول الكتابأيضا  
 .نفوسهم

 وال يقصد أن .)21: 14تك(" ، وأما األمالك فخذها لنفسكني النفوسعطا"دوم ألبينا إبراهيم اوبالمثل قول ملك س  
 .عطني النفوس أي الناس، األشخاصاإنما . يعطيه أرواح الناس فهذا مستحيل

وليس .  هو يموتئاإلنسان الذي يخطأي "  تموتئ هىالنفس التي تخط ":تب في سفر حزقيال كُوبهذا المعنى
 .موت النفس بمفهوم شهود يهوه

 .والروح أحياناً يعبر عنها بكلمة النفس.  روحه حيةىفالموت هو طبيعة الجسد ولكنه حينما يموت تبق
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 .ز بين النفس والجسدوالسيد المسيح ميَّ

 وواضح .)28: 10مت" (قدرون أن يقتلوهاال تخافوا من الذين يقتلون الجسد، ولكن النفس ال ي ":وذلك في قوله  
 :أن يقول إلى وهكذا يتابع الرب في التمييز بينهما. وواضح التمييز بينهما.  النفس ال تموت بموت الجسدأن اآليةمن هذه 

 .لجسدزون بين النفس واميِّولكن شهود يهوه ال ُي".  من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنميبالحرخافوا بل "

 وقول القديس بولس .)41: 26مت" (ا الجسد فضعيفالروح نشيط، أمَّ ":وهذا التمييز يظهر من قول المسيح  
 الذين هم في المسيح ى علاآلن من الدينونة يءال ش ":وأيضاً قوله) 16: 5غل( "لوا شهوة الجسداسلكوا بالروح، فال تكمِّ"

 ).1: 8رو ("بل حسب الروحالجسد يسوع السالكين ليس حسب 

 ).26: 2يع" (الجسد بدون روح ميت":  يعقوب الرسول يقول القديس-10

 .الجسد فقط، إذا ما فارقته الروح إلى وأيضاً ينسب الموت. هنا تمييز بين الجسد والروح

 . هناك مواضع كثيرة في الكتاب تذكر فيها الروح وحدها، دون الجسد-11

بل السيد المسيح ) 59: 7عأ" (أيها الرب يسوع اقبل روحي ": عند استشهادهكما قال القديس اسطفانوس الشماس األول
" إله أرواح جميع البشر" وقيل عن الرب إنه .)46: 23لو" (ستودع روحيأيا أبتاه، في يديك  ":نفسه قال وهو على الصليب

. المولود من الروح، روح هو :وقال الرب لنيقوديموس. )9: 12عب(في " رواحأبي األ ":أيضاً َيكما سمِّ) 16: 27عدد(
م شهود علِّوليس كما ُي. ز بينها وبين الجسدوحدها، كما ميَّم هنا عن الروح  فتكلَّ.)6 : 3يو(والمولود من الجسد، هو جسد 

 الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو اهتمامن أل ": ال تمييز بين الروح والجسد وفي هذا التمييز يقول الرسولبأنهيهوه، 
  ).6: 8رو" (ياةح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )14( بدعة شـــــــهود یهــوه 

 فة للكتاب املقدسلـُهم ترَجَمة ُمَحّر
 قائدُهم اخلاطئة وَهرطقاتـهم لكي تتفق َمع َع

 
 : يسمونها1950هذه الترجمة الخاطئة بدأت سنة 
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The New World Translation of the Holy Scriptures 
عض بفة تحريفاً سيئاً جداً لحرَّ ترجمة ُموهى. وتوجد بالعربية وباإلنجليزية. كتب المقدسةأي ترجمة العالم الجديد لل

وقام بها أشخاص ليسوا علماء بلغات الكتاب األصلية، حرصوا أن تكون . آيات الكتاب المقدس لتطابق ما ينشرونه من أفكار
 . الترجمة مطيعة لعقائدهم

ض ع هذه الترجمة المحرفة، وإنما أيضاً لهم تفسيرات لبىمقدس قاصرة علوليست أخطاء شهود يهوه تجاه الكتاب ال
 ..الت كثيرة في الكتاب وتأمُّ، وسفر الرؤيا، ورسالة يعقوب، ودانيال،شعياءإ :أسفار الكتاب المقدس مثل

ية معينة في لهم آوحينما تذكر . رمزية، وأحياناً الطريقة الحرفيةأحياناً يستخدمون الطريقة ال: وطريقة التفسير عندهم
خر بغير تركيز آ إلى  يظنون أنها تتعارض مع تلك اآلية، وينتقلون من موضوعىية أخرآحوارك، قد يهربون منها بذكر 

 .بطريقة مملة
********** 

  .)7: 5يو1(ومن أشهر أمثلة تحريفهم حذفهم اآلية 
وهؤالء الثالثة هم . ح القدسب والكلمة والرواآل: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثالثة ":التي يقول فيها الرسول

بينما . دعاء بأنها لم توجد في بعض النسخ واإل،فال مانع لديهم من حذف هذه اآلية. ذلك ألنهم ينكرون عقيدة الثالوث "واحد
 . موجودة في اشهر ترجمات الكتاب المقدسىه

 . اعتراضهم هذا فيما سبقىوقد رددنا عل
********** 

 )1: 1يو(فوها يات التي حّرومن أشهر اآل
 الهوت ألن هذه اآلية تدل على "وكان اهللا الكلمة.  والكلمة كان عند اهللا.)اللوجوس( التي تقول في البدء كان الكلمة

 : فيترجمونها هكذا.المسيح بطريقة ال ترضي معتقدهم
 ".وكان الكلمة إلهاً.  اهللادوالكلمة كان عن. في البدء كان الكلمة"

“In (the) beginning the Word was, and the Word was with God. and the word was a god”.  
 . معناها إله صغير، وليس اهللا الكلي القدرةa godوعبارة 

 :السؤال األساسي هوية الحاالت ما أكثر اآليات التي وردت عن الهوت المسيح ولكن آ ىوعل
   هل هو إله حقيقي أم ال؟

وكيف ! وإن لم يكن إلهاً حقيقياً، فكيف كان هو الخالق؟. قياً يكون شهود يهوه قد وقعوا في تعدد اآللهةإلهاً حقيإن كان 
 ).الهوت المسيح: نظر كتابناا)  (3: 1يو" (كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان"

 إلى الكل إلهاً مباركاً الكائن على"؟ وكيف قيل عنه إنه )20: 18مت) (13: 3يو(في كل مكان وكيف أنه موجود 
 ).5: 9رو" (ميناألبد آ

 " الكلىالكائن عل"ولنتأمل عبارة 
.." ، وبعدي ال يكونر إلٌهصوَّلي لم ُيبأنا هو ق" :شعياء النبيإ فكيف نفسر قول اهللا في سفر ،وإن كان إلهاً وليس اهللا

 .سمهماهود يهوه صحاح، وفي نفس الفقرة التي أخذ منها ش وقال ذلك في نفس األ.)10: 43شإ(
********** 

   .)28: 20أع(فها شهود يهوه حرِّمن اآليات األخرى التي ُي
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احترزوا إذن ألنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم فيها الروح القدس "فسس أوفيها يقول القديس بولس الرسول لشيوخ 
ما ال يعتقده وهذا . َبِلد وُص إذن البد أن يكون قد تجسَّهومادام اهللا اقتناها بدم" وا كنيسة اهللا التي اقتناها بدمهأساقفة، لترع

 : اهللا فيحرفون اآلية هكذاىلشهود يهوه بالنسبة إ
" بنهوا جماعة اهللا التي اشتراها بدم افانتبهوا ألنفسكم ولجميع الرعية التي عينكم فيها الروح القدس نظاراً، لترع"

 : وفي اإلنجليزية.)وليس بدمه(
        “Overseers to shepherd the congregation of God which he purchased with the blood of his 
own (Son)” 

 His own Bloodفبدالً من عبارة                                     
     The blood of his ownيقولون                                      

 .بين قوسين) Son(ويضيفون عبارة 
بعبارة ) كنيسة اهللا(ويغيرون كلمة . ألنهم ال يؤمنون بالكهنوت) نظاراً(بكلمة ) أساقفة(كما أنهم يغيرون عبارة 

 .ألنهم ال يؤمنون بالكنائس) جماعة اهللا(
 !!ية واحدةآنظروا كم من التحريفات ارتكبوها في ا

********** 
 ).9، 8: 2كو( الهوت المسيح ىومن اآليات التي حرفوها لداللتها عل

 ).16: 3تي1" (ه اهللا الذي ظهر في الجسدنأي أ"ً فإنه فيه يحل كل ملء الالهوت جسديا. وليس حسب المسيح.."
وبهذا يغيرون ". وليس حسب المسيح، ألنه فيه يسكن كل ملء الصفة اإللهية جسدياً..  ":فإنهم يحرفون هذه اآلية هكذا

 .وباإلنجليزية". لهيةكل ملء الصفة اإل" بعبارة "كل ملء الالهوت"
       “.. And not according to Christ. Because it is in him that all the fullness of the divine quality 

dwells bodily” 
 ؟..the divine quality   ملء الصفة اإللهية                     ىما معن

األزلي، الخالق، غير المحدود، الموجود في كـل مكـان،          :  أنه ىحده وه هللا و االحظوا أن هناك صفات إلهية خاصة ب      
 .ويتهربون!! الصفات يقصدون؟ أم ال يقصدون أية صفة منها صفة من هذه فأي. الخ.. الكلي القدرة، الكلي المعرفة

********** 
 :)19: 1كو( أنهم تركوا اآلية ىعل

 ". أن يحل كل الملءّرألنه فيه ُس ": فيهاَدَرالتي َو
 : وباإلنجليزية.ألنه فيه استحسن اهللا أن يسكن كل الملء"جموها هكذا وتر

 “Because (God) saw good for all fullness to dwell in him”  
 .لذلك تركوها) 9: 2كو(كما في ] ملء الالهوت[دون أن تذكر ] الملء[ن هذه المثل تحدثت عن ربما السبب أ

********** 
 ]:43: 23لو[  حرفوهاومن اآليات المشهورة التي

وهذه اآلية تثبت أن نفس اللص ظلـت        ". اليوم تكون معي في الفردوس     ":فيها قول السيد المسيح للص على الصليب      و
 .حية بعد موته والتقت بالسيد الرب في نفس اليوم في الفردوس
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سـتكون معـي فـي      :  اليـوم   الحق أقول لك   :فقال له "فوها هكذا   وألن شهود يهوه ال يؤمنون بخلود النفس، لذلك حرَّ        
 :وباإلنجليزية. عن قول الرب له، وليس عن دخوله الفردوس) اليوم(ن عبارة أأي " الفردوس

 And he said to him “Truly I tell you today: you will be with me in paradise” 
 :ومع ذلك لنا تعليق جانبي وهو

 مائي؟فردوس أرضي أم س: ردوس هو المقصودأي ف
البية البشـر سيعيشـون فـي    ألنهم يؤمنون أن غ. اللص سيكون في الفردوس األرضي، أم مع الرب في السماء       فهل  
 . األرض، بينما الرب يسوع يكون في السماءفردوس على

 ).28، 26: 26مت: (ومن اآليات التي يحرفون ترجمتها
 :ي قول الرب للتالميذ في ليلة العشاء السّرىوه

لـذلك ترجمـوا    . فخارسـتيا وألنهم ال يؤمنون بسر اال    " الجديدهذا هو دمي الذي للعهد      ..  هذا هو جسدي   لواخذوا ك "
 :وباإلنجليزية.." فإن هذا يمثل دمي. شربوا منها كلكما.. خذوا كلوا هذا يمثل جسدي" :اآليتين هكذا

 “Take eat. This means my body.. Drink out o it .. for this means my blood”. 
 . من العربيةيءش اإلنجليزية أخف بعض الالترجمة

********** 
 كلـوا   خذوا ": حيث أورد الرسول قول الرب     .)25 ،   24: 11كو1(في) لنفس الغرض (ونفس التحريف في الترجمة     

 .فترجموها هكذا".  للعهد الجديد بدميهذه الكأس هى.. هذا هو جسدي
 ".الكأس تمثل العهد الجديد بدميهذه .. هذا يمثل جسدي"

 ”This means my body “     :وفي اإلنجليزية ترجموها
 “This cup means the new covenant by virtue of my blood” 

 ،  27: 11كـو 1(فقالوا فـي  .  الرغم من ذلك، ففي الكالم عن التناول بدون استحقاق، ذكروا الجسد والدم            ىولكنهم عل  
 يأكـل  ألن مـن     ..جسد الرب ودمـه    إلى   مذنباً بدون استحقاق يكون     ن يأكل الرغيف أو يشرب كأس الرب      إذن أي مَ  " ):29

 :وباإلنجليزية". إذ لم يميز الجسدويشرب، يأكل ويشرب دينونة لنفسه، 
 “.. Will be guilty respecting the body and the blood of the Lord” 

 ! هل ارتكبوا شيئاً من التناقض بين النصين؟ىتر
********** 

 :بديبخصوص العذاب األ) 46: 25مت( في َدَروا ما َوفكذلك حرَّ
ولكن ألن شهود يهوه ال يؤمنون      " حياة أبدية  إلى   عذاب أبدي، واألبرار   إلى   فيمضي هؤالء  ":فالرب يقول عن الدينونة   

 :لذلك فإنهم ترجموا اآلية هكذا..  الفناء وليس العذابألبدي، ويرون أن عقوبة األشرار هىبالعذاب ا
  ".حياة أبدية إلى واألبرار. قطع أبدي إلى الءفيذهب هؤ"

 :وباإلنجليزية. الفناء؟ يبدو هكذا) .. قطع(كلمة فهل يقصدون ب
 “And theses will depait into everlasting cutting off and the righteous ones into everlasting 
life” 

 ).10: 20رؤ(ومع ذلك فقد ذكروا كلمة العذاب في 
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 إلى  يقول عن الشيطان والوحش والنبي الكذاب إنهم طرحوا في بحيرة النار والكبريت، وسيعذبون نهاراً وليالً              الكتاب  
 .أبد اآلبدين

رح إبليس الذي كان يضلهم في بحيرة النار والكبريت، حيث الوحش والنبـي             وطُ" :وقد ترجموها بغير تحريف هكذا    
تهم بفنـاء الشـيطان     اوطبعاً العذاب نهاراً وليالً ال يتفق مـع منـاد         ". د اآلبدين أب إلى   وسيعذبون نهاراً وليالً  . الدجال كالهما 

 :وفي الترجمة اإلنجليزية!! واألشرار
 “And they will be tormented day and night for ever and ever”. 

يف يتفق هذا مـع العـذاب       فك. تعني الموت الثاني أي الفناء في عقيدتهم      ) بحيرة النار والكبريت  (ا يقولون إن    وإن كان 
لـة فيمـا    عدَّفي ترجمة مُ  فة؟ وربما يحاولون تصحيحها     حرَّالُم من ترجمتهم    اآليةهل فلتت هذه    ! ؟اآلبدينبد  أ إلى   نهاراً وليالً 

 !!بعد
********** 

 .)42: 13مت( في َدَرربما فلت منهم أيضاً ما َو
 " البكاء وصرير األسـنان   "وطبعاً   ."كاء وصرير األسنان  هناك يكون الب  . يرمونهم في أتون النار   "حيث ترجموها هكذا    

  ..!  ال يبكيىفالذي يفن. ال يتفقان مع عقيدتهم في فناء األشرار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )15( بدعة شـــــــهود یهــوه 

  الكنائس األديان وكُلَّيَرون أن كُلَّ

  من َعمل الشيطانَيه
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 حّرفون كلمة كنيسة يفوُي

 سقَدَّ للكتاب املُةركتاباهتم املزّو
. لكن يمكن أن تكون لهم قاعة لدراسة الكتاب المقدس . االسمهم ال يبنون ألنفسهم كنائس ، وال يستخدمون هذا 

 ":العالم الجديد للكتاب المقدسترجمة "اسم  كنائس في ترجمتهم المعروفة ِبةفون كلمة كنيسة أو كلمحرِّوُي

 The New world translation of the Holy scriptures 

 .وفي هذا المقال سنورد أمثلة لهذا التحريف في الترجمة 

وإن لم يسمع للكنيسة، فليكن عندك كالوثني و .  للكنيسةْلإن لم يسمع منهم فقُ"  قال السيد المسيح في مجال العتاب -1 
 )17: 18مت" (العشار

ممي وجابي م يسمع للجماعة أيضاً، فليكن عندك كاُألوإن ل. إن لم يسمع لهما فقل للجماعة"يه يترجمونها هكذا اآلهذه 
 "الضرائب

 “If he does not listen to them speak to the congregation. If does not listen even to the 
congregation, let him be to you just as a man of the nations and as a tax collector” 

 ).كنيسة( من كلمة بدالً) جماعة(فيضعون كلمة 

 .Church بدالً من Congregationوفي اإلنجليزية كلمة 

********** 

 هذا الصخر ى يترجمونها عل.)18: 16مت" (ى هذه الصخرة أبني كنيستيعل ":حي وبالمثل في قول السيد المس-2
 On this rock – mass I will build my congergation   " بني جماعتيأس

الكنيسة الذين  إلى وكان الرب كل يوم يضمُّ ":سل والشعب بعد يوم الخمسين قيلالكتاب عن الرُّ وفي حديث -3 
 ).47: 2أع" (خلصونَي

 Jehovah continued to join to them“ خلصونوه يومياً يضم إليهم الذين َيستمر يها"هذه اآلية ترجموها هكذا 

daily those being saved  فلم يترجمونها) ةكنيس(، وهنا حذفوا كلمة. 

********** 
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ترجموها ). 11: 5أع" (ى جميع الكنيسةفصار خوف عظيم عل "ة الكتاب بعد قصة حنانيا وسفير أيضاً قول-4
   great fear came over the whole congregationهكذا

 ).22 : 11أع(، ) 1: 8أع(بالمثل   

 .فماذا عن الكنيسة كمبنى. المؤمنينلطة الكنسية أو جماعة السُّبمعني ) كنيسة( كلمة استخدمت في األمثلة السابقة -5

أنهما اجتمعا معهم  ": فترجموها هكذا".أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة" :قيل عن برنابا وشاول) 26: 11أع(في 
 ".عة سنة كاملةافي الجم

 “They gathered together with them in the congregation”. 

********** 

ا الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة، فكان لها وأمَّ ":)31: 9عأ(ي كما في بن عن كنائس تَُدَر ما َووحتى -6
 ".وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر.  وتسير في خوف اهللاىبنَ وكانت تُسالٌم

وإذا سارت في . ىبن تُفترة سالم، وهى والسامرة، فنعمت بليهودية والجليلاا الجماعة في كل وأمَّ ":يترجمونها هكذا
 :ونفس الوضع في الترجمة اإلنجليزية". تكاثرت بقيتخوف يهوه وتعزية الروح القدس، 

 “The congregation through out the whole of Judea, and Galilee and Samaria.. being built 
up..” 

" ن له أذنان فليسمع ما يقوله الروح للكنائسَم ":لكنائس السبعا إلى رت في الرسائلؤيا حيث تكرَّر في سفر الحتى -7
 ).29، 17، 11، 7: 2رؤ( 

 "ن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للجماعاتَم ":هذه يترجمونها هكذا

 “Let the one who has an ear. hear what the spirit says to the Congregation”. 

********** 

كنيسة .. كنيسة سميرنا ..سسفأمالك كنيسة  إلى كتبا ":رت عبارةل السبع، إذا تكرَّ وفي نفس هذه الرسائ-8
 .)3 ،2رؤ" (الخ..ساُمغبر

وفي " الخ..ساُمجالجماعة في بر.. الجماعة في سميرنا.. سسفأمالك الجماعة في  إلى اكتب ":يترجمونها هكذا
 :اإلنجليزية

 “To the angel of the congregation in Ephesus..” 
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 “To the angel of the congregation in Smyrna..” 

 “To The angel of the congregation in Pergamum..” 

 )كشف: (وبالمناسبة هم يترجمون سفر الرؤيا بالعربية

********** 

). 16: 22رؤ" ( الكنائسن مالكي ألشهد لكم بهذه األمور عأنا يسوع أرسلتُ ":خر سفر الرؤيا يقول الربآ وفي -9
 "  لك بهذه األمور من أجل الجماعاتأنا يسوع أرسلت مالكي ليشهد: "يترجمونها هكذا

 “I, Jesus, sent my angel to bear witness to you people of these things for the 
congregations”. 

********** 

 : وعن الكنائس التي في البيوت تستخدم ترجمتهم نفس التحريف-10

ـ  وسـلِّ "  يترجمونهـا هكـذا      ."التي في بيتهما  الكنيسة  : "يقول الرسول عن أكيال وبريسكال    ) 5: 16ور(ففي    ىموا عل
 فيترجمونها  .)4: 16ور(" لست أنا وحدي أشكرهما، بل أيضاً جميع كنائس األمم        "  ويقول الرسول عنهما   ."الجماعة في بيتهما  

   ".بل أيضاً جميع جماعات األمم"

 “But also all the congregation of the nations”. 

 أيضـا وترجموها  ) 19: 16كو1(رت في    التي قيلت عن أكيال وبريسكال، تكرَّ      "والكنيسة التي في بيتهما    ":وعبارة  
 ."الجماعات التي في بيتهما"

وفـي  ) لجماعـة ا(  ترجموهـا بكلمـة      )15: 4كـو " (التي في بيتـه   والكنيسة  "رت نفس العبارة عن نمفاس      تكرَّ  
  Congregationاإلنجليزية

********** 

قرأ أيضاً في كنيسة  تُت عندكم هذه الرسالة، فاجعلوهانَِر قُىومت" :كولوسي إلى  يقول بولس الرسول في رسالته-11
 ".دكيينوتقرا أيضاً في جماعة الال"فيترجمونها ) 16: 4كو" (دكيينوالال

********** 

: 16ور" (ا خادمة الكنيسة التي في كنخريىأوصيكم بأختنا فيبي التي ه ":)فيبي(ل عن  قال القديس بولس الرسو-12
 ". خادمة للجماعة في كنخريةالتي هى ":ترجموها كعادتهم) 1
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********** 

.." كنيسة التسالونيكيينإلى "تسالونيكي  إلى لرسول، يقول في أول رسالته األولى وفي رسائل القديس بولس ا-13
 ..! ليس لها أي معنى روحي أو دينيوواضح أن الكلمة". التسالكونيين إلي جماعة فيترجمونها) 1: 1تس1(

 ).1: 1تس2(الترجمة في ونفس الكلمة و 

********** 

 16رؤ" (كنائس المسيح" :بأسلوب غير الئق مثل..! بجماعاتوترجمتها ) كنائس( ويعوزنا الوقت إن تتبعنا كلمة -14
 )كنائس(نسبت كلمة أو إذا ! وترجمتها جماعات اهللا) 16: 11كو1" (كنائس اهللا"وكذلك "!  المسيحجماعات"وترجمتها ) 16: 

أو ..  دينيبال أي معنى! أية جماعات؟" غالطيةجماعات "ماذا تعني ترجمتهم . )1: 16كو1( كنائس غالطية بلد أو إقليمإلى 
 كل هّم"بترجمتهم ) 28: 11كو2" ( بجميع الكنائساماالهتمعدا "أو قول بولس الرسول ) 1: 8كو2" (جماعات مكدونية"

 "!   الجماعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )16( بدعة شـــــــهود یهــوه 

 !ياة أبدية يف فردوس على األرضيؤمنون حب
  سنة 1000 وأن يوم الدينونة 

 !ه بعد املوتوفيه توَب
 :ممعتـقدهـ
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. رض األى بين آالف الماليين الذين عاشوا علالسماء من إلى  فقط سيذهبون144000شهود يهوه يعتقدون أن 
 ىفسوف يتمتعون بحياة فردوسية عل" خرالخراف اُأل"ن يخلصون ويسمونهم مَّا الغالبية ِم أمَّ."القطيع الصغير"ويسمون هؤالء 

 .األبد إلى األرض
 ىتمتعوا بالحياة عل [وفي كراستهم]  األرضىاألبد في الفردوس عل إلى يمكنكم أن تحيوا [:يقولون هذا في كتابهم

وحتى . ]حلم أم حقيقة مستقبلية:  عالميةجنة[بعنوان " ستيقظا"وفي مجلتهم ]. أرواح الموتى[ وفي كراستهم .]األبد إلى األرض
تب وفي كُ]. الحياة األبدية إلى الحق الذي يقود[، وكتاب]ليكن اهللا صادقاً[، وكتاب ]ركمحرِّالحق ُي[كتاب : في كتبهم المشهورة

 .خرىأ
" اليوم تكون معي في الفردوس ": قول السيد المسيح للصقون علىعلُِّي و."إن األرض ستصير فردوساً"يقولون 

 ...السماء ؟ كال إلى  يسوع أن اللص سيذهبىهل عن: بقولهم) 43: 23لو(
 من الذين ىالعظمإن قصد اهللا نحو الغالبية "  كموطن للعائلة البشرية- ال السماء–إن اهللا خلق األرض: "ويقولون

 ."األبد إلى يخدمونه، هو أن يجعل هذه األرض موطنهم
 طوبى" قول الرب ىوعل) 29: 37مز" (الصديقون يرثون األرض ": قول المزمورىويعتمدون اعتمادا خاطئاً عل

 أن بشر، وهىجة التي ستكون لرعاياه الاهللا سيوجه المهمة المبه" ويقولون إن .)5: 5مت" (للودعاء ألنهم يرثون األرض
 :؟ يقولونىولكن كيف ذلك؟ ومت". موطن فردوسي للجنس البشري إلى يحولوا األرض بكاملها

. يبنون بيوتاً ويسكنون فيها "،"لي فردوسمتعون باالشتراك في تحويل األرض إالناجون من نهاية العالم، سيت"
 "ويغرسون كروماً ويأكلون أثمارها

    .)1997بريل أ (10 – 8ص..] جنة عالمية: يقظستامجلة                        [
كل " ،"بيوت جيدة، وعمل ممتع لكل فرد ":ويشرحون جمال المعيشة في الفردوس األرضي بكلمات إنشائية منها

مع " .. وفرة من الخيرات ليأكل الجميع"، "ال مرض وال شيخوخة وال موت في ما بعد" ،"الجنس البشري يعيش في سالم
 .والفاكهة واألثمارصورة للخضرة 
فكروا في "  فيها اإلنسان األولقَِللجنة التي خُل األرض الفردوسية المماثلة تأكيد أن تحيوا علىتريدون بال ":ويقولون

.. ال بطالة" لن يكون هناك سياسيون غير مستقيمين "،"ىدون خوف من األذ.. ال حرب وال جريمة وال عنف فيما بعد : ذلك
الذين ينجون من هرمجدون سيكون لهم عمل تنظيف األرض، وإزالة أنقاض هذا "" مل ممتع للقيام بهالجميع سيكون لهم ع

..  األرضىكم ستكون الحياة بديعة في الفردوس عل "،"لها مكاناً جميالً للعيش فيهامتياز زرع األرض وجع.. النظام القديم
 ".أرضاً جديدة يسكن فيها البر

وينشرون صوراً لألطفال والسيدات مع األسود والنمور، أو مع الشبل ". س والحيواناتسيكون سالم بين النا"ويقولون 
 .والجدي

 162 -155ص ] " األرضاألبد في الفردوس على إلى يمكنكم أن تحيوا"كتاب [                      
المؤلفين " خرالخراف اُأل " من"الجمع الكثير" هذه األرض المباركة في ظل حكم الملكوت، سينعم ىوعل"يقولون أيضاً 

.. وإطاعة لألمر اإللهي سوف يتزوج هؤالء األوالد األبرار. األمناءمن كل األمم، بالسالم والشركة مع الرؤساء القدماء 
وهم سيربونهم بحرية تامة ال خوف فيها وبتأديب الرب .  ولكن ال لالنزعاج وحروب القتل، بل ليمألوا األرضويلدون أوالداً

 ".وإنذاره
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 ]371، 370 ص "حرركمالحق ُي"كتاب      [                                                
 .ويقول شهود يهوه إن يوم الدينونة هو ألف سنة

كال، فهو يأتي في غضون األلف سنة األخير، من اليوم . وال يعني أن يوم الدينونة هذا طويل مثل أحد أيام خلق اهللا"
 .السابع

 ."بعد ايقاظهم من الموت ى األرضليدينهم بحسب أعمالهم التي يعملونها عل كاف  وقتوفيه" لمسيح األلفيلك اإنه ُم
  "روا باإلثم أثناء هذه الحياة الحاضرةّو بهم بالخطية، وُصَلِبُح لكونهم "عملوا السيئات"هؤالء الذين 

  ]375 ، 374 ص "الحق يحرركم"كتاب [ 
 

 :يقولون]ليكن اهللا صادقاً [ وفي كتاب
   ) 353ص" (يوم الدينونة البالغ طوله ألف سنة"

 ... لن يقوموا في يوم الدينونةويقولون إن هناك أشخاصاً
ا السبب فألنه دين مرة واحدة دينونة عادلة في عدن، األبد، أمَّ إلى  ميتاًىثالً لن يخرج من قبره، بل يبقدم َمآفإن "

 : فيهم الرب يسوع حكمه قائالًأصدر كذلك ال يخرج من القبور رجال الدين الذين .)19- 17: 3تك( برمفذ فيه الحكم الُمونُ
الء توصد في ؤوالذين يخطئون ضد الروح، فه)..." 33: 23مت" (ات أوالد األفاعي كيف تهربون من دينونة جهنمها الحيَّأيُّ"

 ."، بل يظلون أمواتاًفال يخرجون وال يرون النور.. بور القأبوابوجوهم 
 ]352 ص -350ص: كتاب ليكن اهللا صادقاً  [                                                                    

 .، وفيه تعليم للذين فعلوا السيئات، فرصة للتوبة بعد الموت فترة اختباريرون أن فترة األلف سنة هى
فالذي يفشل يهلك ويموت حتى قبل . األلف سنة خطاياهم قبل الموت، بل عن خطاياهم خالل ىال يحاسبهم اهللا عل

 ." األرضق بالحياة األبدية في الفردوس على اهللا عنهم ويبررهم، ويمنحهم الحىيرض"والذين ينجون . انتهاء األلف سنة
 ]375الحق يحرركم ص        [                                                               

 
 :الرد عليهم

، ولم تسمع به ٌن عيَرما لم تَ ": الفردوس األرضي بما فيه من بيوت وجنات وأشجار وثمار، هو ضد قول الكتاب-1
 ).9: 2كو1" (ه اهللا للذين يحبونه قلب بشر، ما أعدَّ، ولم يخطر علىأذٌن

 .لهم في الحياة في السماءماآحدي لمشاعر الناس و لون من التَّى األرض هى وأيضاً الحياة في األبدية عل-2
) 13مت(ثال السيد المسيح في  وهو أيضاً ضد اآليات الكثيرة جداً التي تعد بالسماء وبملكوت السموات، مثل أم-3

طوبي للمساكين بالروح ألن لهم  ": الجبل التي أولهاىوضد عظته عل" يشبه ملكوت السموات ":حيث يقول) 25مت(وفي 
لوا ألن أجركم فرحوا وتهلَّا.. طوبي للمطردوين من أجل البر، ألن لهم ملكوت السموات "،)3: 5مت.." (ملكوت السموات

ما فائدة ذلك إن كانوا ال . )20: 6مت" (اكنزوا لكم كنوزاً في السماء ": قولهوأيضاً. )12، 10: 5مت" (سمواتعظيم في ال
 ..السماء؟ إلى يذهبون
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ا قول شهود يهوه بأن أمَّ) 48، 44: 15كو1(القيامة بأجساد روحانية  إن األكل والشرب في األبدية، ال يتفق مع -4
قامون بأجساد مادية، فهذا ضد قول قام بأجساد روحانية، والذين سيسكنون في الفردوس األرضي سُيالقطيع الصغير سُي

 ).50 :15كو1" (وال يرث الفساد عدم الفساد. إن لحماً ودماً ال يقدران أن يرثا ملكوت اهللا ":الكتاب
 توجد عائالت في السماء، وزواج، وإنجاب بنين، هو ضد قول السيد المسيح للصدوقيين عن  كذلك اعتقادهم أنه-5
زوجون وال يتزوجون، بل يكونون كمالئكة اهللا في ألنهم في القيامة ال ُي. ذ ال تعرفون الكتب وال قوة اهللاون إتضلُّ ":القيامة
 ".السماء

بينما ! فردوس، كيف يمكن لهم أن يتمتعوا بالفردوس دون أن تختبر إرادتهم؟ن يولدون في الالذيالبنين  كذلك فإن -6
 .الفردوس هو مكافأة للغالبين

 ى، فهو ال ينطبق عل"يبنون بيوتاً ويسكنون فيها، ويغرسون كروماً ويأكلون أثمارها ":)21: 65شإ( في َدَر ما َو-7
 .الحياة بعد الموت

 إلى ، لكان هذا أسهل قبوالً، بدالً من تعب البناء في األبدية، والحاجةىكنون بيوتاً جاهزة للسُّوليتهم قالوا إنهم يجد
 :ومع ذلك فكل هذا يتناقض مع قول الرسول! ، وإلي انتظار السكن حتى يتم البناء عمال ومهندسينىتوافر مواد البناء، وإل

 ).1: 5كو2" (، أبديٌّ غير مصنوع بيٍدن اهللا، بيتٌ م بناٌءوات بيت خيمتنا األرضي، فلنا في السمَضِقإن نُ"
ق اإلنسان األول وضعه في جنة لم يتعب اإلنسان في غرسها لَا خَسلوب اهللا، الذي لمَّأوكونهم يزرعون ، فهذا ضد 

 ).2تك(وزرعها 
لة أنقاضها، بل  لم يقل الكتاب إن اهللا سيطهر هذه األرض لتكون جميلة، أو أنه ستكون مهمة البشر تعميرها وإزا-8

) 18: 5مت(السماء واألرض تزوالن، وال يزول حرف واحد من الناموس : وقال) 1: 21يو(قال إن هذه األرض ستزول 
يوم  إلى  مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنارىا السموات واألرض الكائنة اآلن، فهوأمَّ ":وقال القديس بطرس الرسول

 ).7: 3بط2(" ارالدين وهالك الناس الفجَّ
 :بد، بدليل قول الكتاب األىفكلمة األبد تعني فترة طويلة لها نهاية ه. األبد إلى ا استخدام عبارة األرض باقيةمَّأ -9

 ...خر وبالمثل الدهر، والدهورأبد يتلو اآلباد، كل آإذ هناك ) 18: 7دا) (10: 20رؤ" (أبد اآلبدين"
ألف سنة لكي  إلى واهللا ال يحتاج. كر شخصي ال يسنده أي تعليم كتابي القول بأن يوم الدينونة ألف سنة، هو ف-10

) 8: 3بط2" (وألف سنة كيوم واحد"، فقد ذكر بعدها مباشرة "إن يوماً واحداً عند الرب كألف سنة"أما عبارة . يدين فيها الناس
 .وال تفهم األرقام هنا بطريقة حرفية

 ىضد مثل العذار: فهذا ضد تعليم الكتاب.  لالختيار للذين فعلوا السيئات يوم الدين أو األلف سنة مجاالًعتبارا و-11
تموتون "وضد قول الرب لليهود ) 26: 16لو(وضد مثل الغني ولعازر ) 12- 10: 25مت" (وأغلق الباب"الجاهالت وعبارة 

 ...د الموتوجد توبة بعت  ذلك ال.)21: 8يو" ( ، وحيث أمضي أنا، ال تقدرون أنتم أن تأتوافي خطاياكم
 فهذا ضد تعليم )في األلف سنة( أعمالهم بعد قيامتهم ى أعمالهم السابقة، بل على أما قولهم إنهم ال يدانون عل-12

" حسب ما صنع خيراً كان أم شراًب ما كان بالجسد  واحٍدلُّر أمام كرسي المسيح لينال كُظَه أننا جميعاً نُدَّالُب ":الكتاب إذ يقول
 ) .10: 5كو2(
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 وجود الحيوانات في الفردوس وكذلك األسود والفهود والنمور، وتمتع هذه الوحوش باألبدية مع البشر، أمر ال -13
فهل تلك . وإن كان شهود يهوه يعتقدون أن اإلنسان ليست له نفس خالدة. عقل، فال أبدية للحيوانات والوحوشاليقبله 

 !الحيوانات لها نفوس خالدة؟
ح في السماء، وكل هؤالء البشر في فردوس أرضي، هو لون من التحدي السافر والساخر  إن كون السيد المسي-14

 ى أه.يءال ش! قيمة الفردوس بدون المسيح؟ ىفما ه! لسائر الناس الذين في فردوس أرضي ال يرون المسيح وال يتمتعون به
 !مجرد األشجار والثمار والبيوت والزواج؟

، حتي حيث أكون أنا ّيخذكم إلآني أيضاً و لكم مكاناً، آ وأعددتُوإن مضيتُ" :وعد السيد المسيح القائل ىوما معن
 !تكملة؟ إلى أال ترون الموضوع يحتاج) 3: 14يو" (تكونون أنتم أيضاً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )17( بدعة شـــــــهود یهــوه 

 شهود يهوه يرفضون نقل الدم
 !!موته  إىل األمرملريض ولو أدى

 . في عملية جراحية خطيرةيحرمون ذلك، ولو
 ولتكن مشـيئة اهللا،     ،"فلتمت"فقال والدها   . نقل دم وإال فإنها تموت     إلى    المرات كانت ابنة صغيرة في حاجة      في إحدى 
 !وال نكسر الشريعة
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 حيـث   .ن فهناك أحكام كثيرة في صالحهم     ا اآل أمَّ.  أرواح الناس  ى عل  ضدهم، حرصاً  يفي األول كان القضاء األمريك    
ويمكنه إن كان سليم العقل أن يمنع بشكل صريح إجراء عملية جراحية له بقصد انقاذ               . لقضاة إن اإلنسان هو سيد جسده     يقول ا 
 . نقل دم له في عملية جراحية، وإال يقع تحت حكم القضاءىوالطبيب عندهم ال يرغم المريض عل. حياته

ن يفرض رأيه بدالً مـن رأي       قانون ال يسمح للطبيب أ    بأن ال : ليا في كانساس بأمريكا   ي أعلنته المحكمة العُ   أوهناك ر 
 الطبيب خاضـع    يبل رأ .  فال يخدع المريض وينقل له دماً وهو تحت المخدر         .ي شكل من أشكال المكر والخداع     أالمريض ب 

 .ي المريضألر
عتمـدون  يـات التـي ي    بينما كل اآل  !  تعاليم الكتاب المقدس   ىوالعجيب في رفضهم لنقل الدم أنهم يدعون إن هذه ه         

 ).بالحقن مثالً( وليس نقل الدم عن طريق األوردة ،)أي شربه(عليها، إنما تمنع أكل الدم 
 :بعد رسو الفلك) 3: 9تك( قول الرب في ىيعتمدون عل 

 ". بحياته دمه، ال تأكلوهن لحماًأ كالعشب األخضر دفعت إليكم الجميع غير .كل دابة حية تكون لكم طعاماً"
فشرب أو أكـل    . كل لحماً نيئاً فيه دمه، كذلك ال يشرب الدم كما كان يفعل الهيبز والبيتلز             أن ال ي   هذا أن اإلنسا   ىومعن

 .الوحشية إلى الدم يقود
 :َبِتحيث كُ) 14 – 10: 17ال( في َدَرخذون بعد ذلك ما َوأي
نفس الجسد هى في    ، ألن   كلة الدم وأقطعها من شعبها    أكل دماً، أجعل وجهي ضد النفس اآل      في وسطكم ي  .. كل إنسان " 

يسفك دمه ويغطيـه  "، وحشاً أو طائراً يؤكل ل إنسان يصطاد صيداًكو.. نفسكمى المذبح للتكفير عن  فأنا أعطيتكم إياه عل   . الدم
 ".ال تأكلوا دم جسد ما.. بالتراب

لكن لم ترد وصية    و. الدميمنع اهللا أكل    . ذي يقدم ذبيحة هللا، أو الذي يؤكل      وطبعاً كل هذا عن دم الحيوان أو الطير ال        
 .عن نقل الدم طبياً

 ...ولكنهم ال يحرمون أكل الشحم". ال تأكلوا شيئاً من الشحم وال من الدم ")17: 3ال(ما ورد في  كذلك يعتمدون على
 ". األرض تسفكه كالماءى عل،ال تأكله.. حترز أن ال تأكل الدما) "24، 23: 12تث( في َدَرما َوويذكرون 

فأخطأوا إلى الرب بأكلهم على     . ، حينما أكل الشعب من الغنيمة دماً مع اللحم        )34،  32: 14صم1(ي   ف َدَروأيضاً ما وَ  
 . الدم

أن "اإليمان من األمم     إلى   عن الوصايا التي يلتزم بها الداخلون     ) 29،  28: 15أع( ما ورد في العهد الجديد في        أضافوا
 ... مع ذبائح األصنام والزناى ذلك أن أكل الدم تساوىوقالوا تعليقاً عل"  لألصنام، وعن الدم والمخنوق والزناَحِبيمتنعوا عما ذُ

ولكن مع أن الكتاب لم يناقش مباشرة       . نذاكاء الدم في الوريد لم يكن ممارس آ       إن إعط  ":وتطور شهود يهوه فقالوا   
أن قـالوا إنـه ال       إلى   (!!) المبدأ   جها في الواقع من حيث    لساليب التقنية الطبية العصرية المتعلقة بالدم، فقد توقعها وعا        األ

 (!!).ز أخذ الدم عن طريق الفم، وأخذه عن طريق األوعية الدمويةميِّيوجد ما ُي
 ويدخلون إليه الجلوكوز عن طريق      ،وقالوا إن الشخص يمكن إطعامه بواسطة الفم أو الوريد، فيغذونه بالمحاليل مثالً           

 .الوريد
 عـدم   لهية، حتى لو أدى    هو كسر للشريعة اإل    – عن طريق الفم أو األوردة       – الجسم إلى   وهكذا يرون أن ادخال الدم    

ويدينون ! هون أنفسهم بالشهداء  شبِّوهنا يُ .  وال مانع من أن يموتوا من أجل تنفيذ الوصية         .والدهمألالموت لهم أو     إلى   نقل الدم 
 :ويقولون في ذلك.  اهللامخر ينقل لهم الدم ويحمل مسئوليتهم أماآأي طبيب أو مدير مستشفي أو أي شخص 
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 "ى المريض الطبيب أن يعالج المريض وفق ما يمليه دين المريض، وال يفرض اقتناعاته الخاصة علىيجب عل"
 وثائق قانونية تريح الهيئة الطبية المعالجة من أي قلق، ويقبلون مسئوليتهم الشخصية             ىعوا عل وال مانع عندهم أن يوقِّ    

وهذه الوثيقة تعترف بأن الموقع عليهـا       " ال نقل دم  "ويحمل معظمهم بطاقة موقعه منهم تطلب       .. في ما يتعلق بموقفهم من الدم     
 فإن هـذه البطاقـة   ،)في حادث مثالً (ىالمستشف إلى وهكذا إذا كان ليس في وعيه عند نقله. يدرك ويقبل مضمون رفض الدم 

 . األطباء قانونياً أو أدبياًىلمسئولية يعف وقبول شهود يهوه طوعاً لهذه ا.ح موقفه الثابتالموقع عليها توضِّ
 . الحق البشري في تقرير المصيرىويعتمد شهود يهوه عل

ستشـفاء مهمـا كانـت هـذه        والوثيقة التي يوقعونها بعدم نقل الدم يطلبون فيها عدم نقل الدم أو مشتقاته في أثناء اال               
 .ظ الحياة أو لتعزيز الشفاءي الطبيب المعالج أو مساعديه لحفأالمعالجة تعتبر ضرورية في ر

أو ( ومستخدميه من أية نتائج عـن رفضـي          ىالطبيب المعالج أو مساعديه بالمستشف    ) ىأو نعف ( أعفى"ويقولون فيها   
وهذه الوثيقة يجب تأريخها وتوقيعها من المريض والشـهود الحاضـرين، والقريـب             "... باستعمال الدم أو مشتقاته   ) رفضنا

 ... أحد الوالدينيق، كالزوج أوفاللصيق كر
 ".إمكانية التهمة الجنائية بعيدة عن الطبيب"هذه الوثيقة تكون ل رئيس محكمة أمريكي أنه باوكما ق

 لو كان الدافع هو منفعة      ىحت" إنه أمر غير أدبي أن الطبيب يخدع المريض، وينقل إليه دماً بغير رغبته             ":ويقولون
 ".المريض

او بسوء  ..كراه البدني ع اإل عتداء م ن أن يجعل الطبيب مهدداً بتهم اإل      ريض، يمك إن نقل الدم ضد رغبات الم     : ويقولون
ـ     إن الطبيب له  " " أن يخدع أحداً ولو لمنفعته     :وإن ذلك مستقبح جداً أخالقياً    " "السلوك المهني   ثقـة   ى عالقة إئتمانية مؤسسة عل

ت وال بالصمت فيما يتعلق بطبيعة ونوع اإلجـراء         لتزام مطلق أال يضلل المريض أبداً، وال بالكلما       اوهو مدين ب  . المريض به 
 . عاتقهلطبي الذي يأخذه علىا

 .هن الطبيةصحاب الِمل أَبي من ِقخلِّذر للتَّن ال يستخدم كُعإن رفض المريض قبول نقل الدم، يجب أ: يقولون أيضاًو
فال يجوز في   . ض المريض ذلك   بينما يرف  ، أن نقل الدم ضروري جداً إلجراء العملية الجراحية        ىفإن كان الطبيب ير   

وهم يقترحون بعـض نقـاط      .. ويستخدم كل الطرق البديلة   .  الطبيب عنه، بل يبذل كل جهده في عالجه        ىهذه الحالة أن يتخلَّ   
 ...بديلة عن نقل الدم

 .نتحار، حينما تكون نقل الدم الزماً جداً لعالجهم بينما يرفضون هم ذلكومع أن البعض يتهمونهم بمحاولة اال
بينما األطبـاء  ..أية بدائل لنقل الدمنهم ال يريدون الموت بدليل قبولهم  األنتحار قائلين أإال أنهم ينفون عن أنفسهم تهمةْ   

 .. تلك البدائل ومدي نفعها للعالجى ويبقي ذلك مجاالً لدراسة طبية في ما ه.ال يجدون بدائل أخري تغني عن نقل الدم
 .د جسده، وله الحرية أن يقبل العالج بنقل الدم أو ال يقبلهم يقولون أيضاً أن اإلنسان هو سي

، فـال يتلفـه بالمخـدرات أو التـدخين أو           ف بجسده صرُّليس كامل الحرية في التَّ     ذلك بأن اإلنسان     ىولكننا نرد عل  
. لوسائل المتاحة  ا ىة أو عدم الوقاية من األمراض بشتَّ      الكحوليات، وال يجوز له أيضاً أن يضر جسده بمخالفة القواعد الصحي          

دوا اهللا في أجسادكم وفي أرواحكـم       مجِّ ": وزنة أو وديعة المفروض بنا أن نمجد بها اهللا كما قال الرسول            ىكما أن اجسادنا ه   
 ).20: 6كو1" ( هللاتي هىال

 . أجسادهم أمانة في أيدي والديهم،األبناء إلى كذلك بالنسبة
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 أنا سيد جسد ابني، وأنا حـرّ      :  ال يستطيع األب أن يقول     –وفاته  ى   إل  وقد يؤدي ذلك   –ابن مريض    إلى   فمنع نقل الدم  
 "!!حرية تقرير المصير"أو لي بالنسبة إليه ! أن أتصرف فيه

 .ىشهود يهوه أيضاً في كراستهم عن الدم، يذكرون المخاطر الصحية التي تنتج عن نقل دم ربما يكون ناقالً للعدو
 . أو نقل مرض اإليدز بطريق نقل الدم،Cي عن طريق فيروس لتهاب الكبدى مرض اإلويذكرون مثالً عدو

مسـئولية الطبيـب    ال تكون هـذه     إجسد إنسان مريض، و    إلى    تحليل دقيق للدم قبل نقله     يوالمفروض طبعاً أن يجر   
بنقـل   أمراضاً تنتقل    نعتبار أ ا ىجة أسنانهم، عل  لوهل يمكن بمنطق شهود يهوه أن يمتنع الناس عن معا         . ىومسئولية المستشف 

 ..!الدم أثناء عالج األسنان، إن كانت األجهزة المستخدمة ملوثة لقدمها أو عدم تعقيمها سليماً
 وال يجوز أن نأخذ     .ستبقاء الحياة ا ليست عن نقل الدم و     ىيات الكتابية التي أعتمد عليها شهود يهوه فه       ا عن اآل  أمَّ

 .روح الوصية إلى دخلنوصية اهللا بطريقة حرفية، بل 
ألن الحرف يقتـل،    . ال الحرف بل الروح    ":، إال ان الكتاب يقول    رغم من أن الحرف ال يسند معتقدهم إطالقاً        ال ىوعل

ض إنسـان   عـرِّ  وليس من الرحمة أن نُ     .)13: 9مت" (أريد رحمة ال ذبيحة    ": والكتاب يقول  .)6: 3كو2 ("يحيولكن الروح يُ  
بينما هـم ال يفعلـون ذلـك فـي          " ال تأكلوا الدم  " من أجل عبارة     بلبل أفكارهم للموت وأن نشكك الناس في عالجهم الطبي ونُ       

 . عن الحرف والنصنه تفسير شهود يهوه الذي يخرج حتى ولك.عالجهم

 ظةمالح

  .1951مايو22 في Awakeشر في مجلتهم عقيدتهم في رفض نقل الدم وردت أوالً في مقال لهم نُ  
 ]ألة الدمشهود يهوه ومس[ سم اثم ظهر لهم كتاب صغير ِب  
 ]أن ينقذ حياتكمللدم كيف يمكن [  :ونشروا أيضاً كراسة ملونة بعنوان  
 .رينيراؤهم الموجودة في هذا المقال مأخوذة عن هذين المصدرين األخوآ 
 . القراء ويسرنا تلقي تعليقاتهمعرض الموضوع علىونحن ن 

 فهرس الكتاب

  صفحة                                                                                                               

  2 ..............................................................................................................................مقدمة    

 3 ..........................................................................................شهود يهوه مجمع للبدع والهرطقات  -1

 7 .................................................يؤمنون أن المالئكة قد اتخذوا أجساداً وتزوجوا ببنات الناس وأنجبوا الجبابرة  -2

 11 .............................................................................................. القدوس ينكرون عقيدة الثالوث -3

  17 ...................................................بل مجرد قوة ) شخص ( ينكرون أقنومية الروح القدس ال يرون أنه أقنوم  -4



 - 78 -

 23 ...........................نه مخلوق وليست له نفس خالدة وفي نفس الوقت إ. يقولون إنَّ السيد المسيح إله قدير، وخالق الكل -5

 29 ........................................كيف يكون المسيح مخلوقاً وهو األول واآلخر؟ هل صار المسيح ابناً هللا في المعمودية -6

 33 .....................................................................................يؤمنون أنَّ المسيح هو المالك ميخائيل  -7

 37 ..................................................ينادون بأنَّ جسد المسيح لم يقم، وأنه كّون لنفسه أجساداً يظهر بها ثم حلّها  -8

 43 ........................م 1918 سنة م، وأنه جاء بصورة غير منظورة وتوِّج1914يرون أن المجيء الثاني للمسيح تمَّ سنة  -9

 47 ......................................................................................................يؤمنون بعدَّة قيامات  -10

 51 ...................................................يؤمنون بفناء األشرار، بفناء الشيطان وجنوده، وفناء آدم وجميع الخطاة  -11

 55 .......................................................يقولون إنَّ خلود النفس كذبة ابتدعها إبليس . ال يعتقدون بخلود النفس -12

 59 ................................مته وبعد الموت ال يحّس وال يدرك إلى يوم قيا. يعتقدون أنَّ اإلنسان يموت كله نفساً وجسداً -13

 62......... ..............................................لهم ترجمة ُمحرَّفة للكتاب المقدس لكي تتفق مع عقائدهم وهرطقاتهم  -14

 66 ......زورة للكتاب المقدس يرون أنَّ كل األديان وكل الكنائس هى من عمل الشيطان، ويحرفون كلمة كنيسة في كتاباتهم الم -15

 70 ............................... سنة وفيه توبة بعد الموت 1000وأنَّ يوم الدينونة ! يؤمنون بحياة أبدية في فردوس األرض -16

 74 .................................................................... !!يرفضون نقل الدم لمريض ولو أدَّى األمر إلى موته -17



ww
w.
Ra
bE
lM
ag
d.
co
m



 
 

 
 
 
 
 
 

ww
w.
Ra
bE
lM
ag
d.
co
m



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ww
w.
Ra
bE
lM
ag
d.
co
m



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ww
w.
Ra
bE
lM
ag
d.
co
m



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




The Nature of Christ  
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 مقدمة الكتاب 
موضوع طبيعة المسيح موضوع هام جداً، كان سبب انقسام خطير في الكنيسة في منتصف القرن 

، كان البد من طرق هذا ولما بدأ الحوار الالهوتي الخاص بوحدة الكنائس). م ٤٥١سنة ( س الخام
وكان البد لكنيستنا القبطية األرثوذكسية أن يكون لها كتاب يعبر عن عقيدتها في هذا . الموضوع

 .الشأن، بلغة تصلح للحوار الالهوتي
 في محاضرات ألقيناها في دير ١٩٨٤وقد قمت بتدريس هذا الموضوع لطلبة اإلكليريكية في سنة 

القديس األنبا بيشوي ببرية شيهيت ضمن مادة الالهوت المقارن، وقدمت للطلبة كمذكرات تداولوها، 
 .ولم تخرج عن هذا النطاق

، وبقيت متداولة باللغة ١٩٨٥ثم ترجمت هذه المذاكرات إلى اللغة اإلنجليزية في أوتوا كندا سنة 
 ... سنواتاإلنجليزية فقط لمدة ست

بفروعها المتعددة، ولمنفعة من وكان البد أن نطبعها باللغة العربية ليدرسها طلبة الكلية اإلكليريكية 
 ...يحب الدراسة الالهوتية من الخدام ومن أفراد الشعب أيضاً

 ...من الكنائس األخرى Christologyوكذلك لمن يريد أن يتعرف على عقيدتنا في الـ 
م في اجتماع ١٩٧١وتي لنا في هذا الموضوع في فينا بالنمسا في سبتمبر سنة وكان أول حوار اله

 ووصلنا إلى اتفاق على صيغة الهوتية وافق عليها إخوتنا الكاثوليك، .Pro Orienteنظمته هيئة 
وبخاصة .  السريان واألرمن واإلثيوبيون والهنود:القديمةوإخوتنا من الكنائس األرثوذكسية الشرقية 

وحالياً أصبح الجو ممهداً .  الخالف منذ القرن الخامس قد شوه مفهوم كل كنيسة عن األخرىألنه كان
 ... مشتركملمفهو

على أساس ما اتفقنا  ) ١٩٨٨سنة (  عاماً ١٧بعد ذلك تم اتفاقنا رسمياً مع الكنائس الكاثوليكية، بعد 
 ...الكتابعليه من قبل، في وثيقة مختصرة ننشرها في الصفحة األخيرة من هذا 

 من الكنائس األرثوذكسية البيزنطية في اجتماع حضره إخوتناوكان لنا حوار آخر مفصل جداًَ مع 
علماء الالهوت في عشرين من الكنائس األرثوذكسية في العالم، وذلك في دير األنبا بيشوي ببرية 

كهنوت في م، أعقبه اجتماع آخر لممثلي الكنائس األرثوذكسية من رجال ال١٩٨٩شيهيت سنة 
 .١٩٩٠شامبزي بجينيف سنة 

 معتقدنا في طبيعة المسيح، ولما كانت وإثباتاتولما كان من الصالح أن يعرف شعبنا ما هي تفاصيل 
في أواخر  ستعقد مؤتمراً دينياً لممثلي جميع الكنائس إلطالعهم على المعتقد،  Pro Orienteجمعة 
ا ورقة نقدمها للحاضرين، ونلقيها كمحاضرة وقد طلبوا من). م ١٩٩١(  من هذا العام أكتوبر
 ...عليهم

 لتصدر في كتاب يوزع على ذلك المؤتمر، ١٩٨٤لذلك كله رأينا طبع مذكرات اإلكليريكية في سنة 
 .ويكون في متناول الجميع باللغة العربية إلى جوار الترجمة اإلنجليزية

 البابا شنودة الثالث
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لسيد المسيح هو اإلله الكلمة المتجسد، له الهوت كامل، وناسوت كامل، والهوته متحد بناسوته بغير ا

اتحاداً كامالً أقنومياً جوهرياً، تعجز اللغة أن تعبر عنه، حتى قيل عنه اختالط وال امتزاج وال تغيير، 
  ).١٦ :٣ تي ١)) ( عظيم هو سر التقوى، اهللا ظهر في الجسد (( إنه سر عظيم 

إن الهوته لم يفارق (( نقول عنه في القداس اإللهي . وهذا االتحاد دائم ال ينفصل مطلقاً وال يفترق
 )).ناسوته لحظة واحدة وال طرفة عين 

من ) اللوجوس ( اتحدت بالطبيعة الناسوتية التي أخذها الكلمة ) اهللا الكلمة ( الطبيعة الالهوتية 
لروح القدس طهر وقدس مستودع العذراء طهارة كاملة حتى ال ا. العذراء مريم بعمل الروح القدس

وقد تم .  من الخطية األصلية، وكون من دمائها جسداً اتحد به ابن اهللا الوحيدشيئايرث المولود منها 
 .هذا االتحاد منذ اللحظة األولى للحبل المقدس في رحم السيدة العذراء

رحم السيدة العذراء تكونت منهما طبيعة واحدة هي وباتحاد الطبيعتين اإللهية والبشرية داخل 
 .طبيعة اهللا الكلمة المتجسد

وهو التعبير الذي استخدمه . لم تجد الكنيسة المقدسة تعبيرا أصدق وأعمق وأدق من هذا التعبير
والقديس أثناسيوس الرسولي من قبله، وكل منهما قمة في ) عامود الدين ( القديس كيرلس الكبير 

 .لالهوتي على مستوى العالم كلهالتعليم ا
 في فيينا بالنمسا في سبتمبر  Pro Orienteحتى إنني حينما اشتركت في حوار أعدته جماعة 

 الرومانيين والكنائس األرثوذكسية الشرقية القديمة عن طبيعة المسيح، كان الكاثوليكم بين ١٩٧١
 )). الكلمة المتجسد طبيعة واحدة هللا(( موضوع هذا الحوار هو قول القديس كيرلس 

" µια φυσις του θεου λογου σεσαρκωµενη " 
 حيث رفضنا مجمع خلقدونية وتحديداته الالهوتية، عرفنا م،٤٥١وبعد الشقاق الذي حدث سنة 

 .Monophysites الطبيعة الواحدة بأصحاب
*** 

 وهي الكنائس ية،والهند واإلثيوبية، واألرمينية، السريانية،وتشترك في هذا اإليمان الكنائس 
 .األرثوذكسية غير الخلقدونية

فتؤمن بطبيعتين للسيد المسيح ) الروم األرثوذكس ( بينما الكنائس الخلقدونية الكاثوليكية واليونانية 
ولذلك تعرف كل هذه الكنائس باسم أصحاب . وتشترك في هذا االعتقاد أيضاً الكنائس البروتستانتية

 .الطبيعتين
رثوذكس، أو األرثوذكس الخلقدونيين فتشمل كنائس القسطنطينية، واليونان، وكنائس الروم األ

وأورشليم، وقبرص، وروسيا، ورومانيا، والمجر، والصرب، وكنائس الروم األرثوذكس في مصر، 
 .الخ... .ولبنان، وفي أمريكا، وفي دير سانت كاترين بسيناء

ه عن قصد أو غير قصد خالل فترات  فهمأسيء Monophysitesوتعبير أصحاب الطبيعة الواحدة 
التاريخ، فاضطهدت بالذات الكنيسة القبطية والكنيسة السريانية اضطهادات مروعة بسبب اعتقادها، 

حوالي (  مصر وسوريا اإلسالمم حتى بدء دخول ٤٥١وبخاصة في الفترة من مجمع خلقدونية سنة 
 ). م ٦٤١

نا نؤمن بطبيعة واحدة للمسيح وننكر وجود واستمر المفهوم الخاطئ خالل التاريخ، كما لو ك
 .الطبيعة األخرى
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 .؟اإلسكندريةفأي الطبيعتين أنكرتها كنيسة 
وقد كانت كنيستنا أكثر كنائس العالم دفاعاً عن الهوت المسيح ضد . هل هي الطبيعة الالهوتية؟

 أم هي الطبيعة .بعدهم وقيما قبله وما ٣٢٥األريوسية في مجمع نيقية المسكوني المقدس سنة 
للقديس أثناسيوس " تجسد الكلمة " وأقدم كتاب وأعمق كتاب شرحها هو كتاب !. الناسوتية؟
 !.االسكندري

*** 
المقصود بها ليس الطبيعة الالهوتية وحدها، وال الطبيعة البشرية " طبيعة واحدة " إنما عبارة 

 ).بيعة الكلمة المتجسد ط(  اتحاد هاتين الطبيعتين في طبيعة واحدة هي إنماوحدها، 
 

فالطبيعة . وذلك مثلما نتحدث عن الطبيعة البشرية وهي عبارة عن اتحاد طبيعتين هما النفس والجسد
 وال الجسد وحده، إنما اتحادهما معاً في طبيعة واحدة تسمى الطبيعة وحدها،البشرية ليست هل النفس 

 .وسنتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل فيما بعد. البشرية
*** 

 .والقديس كيرلس الكبير علمنا أن ال نتحدث عن طبيعتين بعد االتحاد
. اتحدت اقنومياً بالطبيعة البشرية داخل رحم القديسة العذراءفيمكن أن نقول أن الطبيعة الالهوتية 

فتعبير الطبيعتين يوحي .  ال نعود مطلقاً نتكلم عن طبيعتين في المسيحولكن بعد هذا االتحاد
ومع أن أصحاب الطبيعتين يقولون باتحادهما، إال أن نغمة االنفصال كما تبدو .  واالفتراقباالنفصال

ونُفي القديس ديسقورس اإلسكندري بسبب هذا .. .نرفضهواضحة في مجمع خلقدونية، مما جعلنا 
 ...الرفض

رح وإلى أن نشرح بالتفصيل موضوع الطبيعة والطبيعتين في المسيح، نود أن نتعرض قبل ذلك لش
  :وهينقطة هامة 


 :المسيحأشهر الهرطقات حول طبيعة 

 :آريوس هرطقة -١
وما زالت . وأنه مخلوقأنه أقل من اآلب في الجوهر، كان آريوس ينكر الهوت المسيح، ويرى 

 آريوسم، ظل ٣٢٥ المسكوني سنة نيقيةحتى بعد أن شجبها مجمع . جذور األريوسية قائمة حتى اآلن
 ...المقدسةواألريوسيون من بعده سبب تعب وشقاق وشك للكنيسة 

  :أبوليناريوس هرطقة -٢
إذ كان يرى أن ناسوت المسيح لم يكن . وكان ينادي بالهوت المسيح، ولكن ال يؤمن بكمال ناسوته

هذا ولما كان .محتاجاً إلى روح، فكان بغير روح، ألن اهللا اللوجوس كان يقوم بعملها في منح الحياة
يعني أن ناسوت المسيح كان ناقصاً، لذلك حكم مجمع القسطنطينية المسكوني المقدس المنعقد سنة 

 .م بحرم أبوليناريوس وهرطقته هذه٣٨١
 :نسطور هرطقة -٣

م حتى حرمه مجمع أفسس المسكوني المقدس سنة ٤٢٨من سنة وكان نسطور بطريركاً للقسطنطينية 
 .م٤٣١
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 ، ویرى أنھا ولدت إنسانًا، ΘΕΟΤΟΚΟCلعذراء مريم بوالدة اإلله وكان يرفض تسمية القديسة ا
وقد نشر ھذا التعلیم قسیسھ . لذلك یمكن أن تسمى العذراء أم یسوع. وھذا اإلنسان حل فیھ الالھوت

 .أنسطاسیوس، وأید ھو تعلیم ذلك القس وكتب خمسة كتب ضد تسمیة العذراء والدة اإللھ
 .ت المسیحویعتبر أنھ بھذا قد أنكر الھو

 .وحتى قولھ أن الالھوت قد حل فیھ لم یكن بمعنى االتحاد األقنومي، وإنما حلول بمعنى المصاحبة
 .أو حلول كما یحدث للقدیسین

وھو بھذا الوضع یعتبر حامل . أي أن المسیح صار مسكنًا هللا، كما صار في عماده مسكنًا للروح القدس
 . أغناطیوس االنطاكيكاللقب الذي أخذه القدیس  θεοϕοροςاهللا 

 .وما یولد من الجسد لیس سوى جسد! وقال أن العذراء ال یمكن أن تلد اإللھ، فالمخلوق ال یلد الخالق
 بدأت بعد والدتھ من العذراء، ولم تكن ةالالھوتیوھكذا یرى أن عالقة طبیعة المسیح البشریة بالطبیعة 

 ".أنا أفصل بین الطبیعتین " اتحادًا وقال صراحة 
 .بھذا الوضع تكون النسطوریة ضد عقیدة الكفارةو

 فال یمكن أن یقدم كفارة غیر محدودة تكفي لغفران جمیع الالھوتیة،ألنھ إن كان المسیح لم یتحد بالطبیعة 
 .الخطایا لجمیع الناس في جمیع العصور

*** 
تجسد، ولیس أنھا كانت والكنیسة حینما تقول أن العذراء والدة اإللھ، إنما تعني أنھا ولدت الكلمة الم

 .أصًال لالھوت، حاشا
 .فاهللا الكلمة ھو خالق العذراء، ولكنھ في ملء الزمان حل فیھا، وحبلت بھ متحدًا بالناسوت وولدتھ

.  فیھا ردود على كل ھرطقات نسطور،Anathemasواالثنا عشر حرمًا التي وضعھا القدیس كیرلس 
 المصاحبة، ومن قال إن اهللا الكلمة كان یعمل في اإلنسان فقد حرم من قال أن الطبیعتین كانتا بطریق

 .امرأةكما حرم من فرق بین المسیح وكلمة اهللا، وأنھ ولد كإنسان فقط من . یسوع، أو أنھ كان ساكنًا فیھ
 :أوطاخي ھرطقة -٤

فمن شدة . وكان ضد ھرطقة نسطور. أب رھبنة ورئیس دیر بالقسطنطینیة) یوطیخوس ( كان أوطاخي 
فقال إن الطبیعة .  وقع في بدعة أخرى– وقد فصلھما نسطور –مامھ بوحدة الطبیعتین في المسیح اھت

وھو بھذا قد أنكر ناسوت . البشریة ابتلعت وتالشت في الطبیعة اإللھیة، وكأنھا نقطة خل في المحیط
 .المسیح

قدیس دیسقورس على وعاد فتظاھر باإلیمان السلیم، فحاللـھ ال. أوطاخي ھذا حرمھ القدیس دیسقورس
ولكنھ بعد ذلك أعلن فساد عقیدتھ مرة أخرى فحرمھ مجمع خلقدونیة سنة . أساس رجوعھ عن ھرطقتھ

 .م كما حرمتھ الكنیسة القبطیة أیضًا٤٥١
 :خلقدونیة مجمع -٥

على الرغم من أن مجمع أفسس المسكوني المقدس قد حرم نسطور، إال أن جذور النسطوریة قد امتدت 
 الواحد :وإنسانلقدونیة الذي ظھر فیھ انفصال الطبیعتین حیث قیل فیھ أن المسیح اثنان إلھ إلى مجمع خ

 .یبھر بالعجائب واآلخر ملقى للشتائم واإلھانات
.  رومھ في كتابھ المشھور بطومس الون الذي رفضتھ الكنیسة القبطیةأسقف Leo) لیو ( ھكذا قال الون 

 طبیعة الھوتیھ تعمل :االتحادلن أن ھناك طبیعتین في المسیح بعد ولكن أخذ بھ مجمع خلقدونیة، الذي أع
 .ما یختص بھا، وطبیعة ناسوتیة تعمل ما یختص بھا

وقال مجمع قرطاجنة أنھما متحدتان ولكنھ فصلھما بھذا . قال نسطور أن ھاتین الطبیعتین منفصلتان
 .الشرح

 .ن وفعلین قرر أیضًا أن لھ مشیئتیطبیعتان،وكما قرر أن المسیح لھ 
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 وانشقاق ضخم في الكنیسة، نحاول الھوتي،نشأت مشكلة الطبیعتین والمشیئتین، وبدأ صراع ومن ھنا 
 ...حالیًا إنھاؤه بالوصول إلى صیغة إیمان مشترك یقبلھ الجمیع

 
 
 
 


 :اتحاد بغير اختالط وال امتزاج وال تغيير وال استحالة

ليست اختالطاً مثل اختالط القمح بالشعير، وال امتزاجاً، . عة هي وحدة حقيقيةالمقصود أن وحدة الطبي
كما لم يحدث تغيير مثل الذي يحدث في المركبات، . مثل مزج الخمر بالماء أو مزج اللبن بالماء

فمثالً ثاني أكسيد الكربون في كربون وأكسجين، وقد تغير طبع كل منهما في هذا االتحاد وفقد 
 .لتي كانت تميزه قبل االتحاد، بينما لم يحدث تغيير في الالهوت وال في الناسوت باتحادهماخاصيته ا

 .كذلك تمت الوحدة بين الطبيعتين بغير استحالة
فما استحال الالهوت إلى ناسوت، وال استحال الناسوت إلى الهوت، كما أن الالهوت لم يختلط 

 .إلى وحدة في الطبيعة إنما هو اتحاد، أدى به،بالناسوت، وال امتزج 
*** 

 :والنارمثال اتحاد الحديد 
ففي حالة الحديد المحمى . وقد استخدمه القديس كيرلس الكبير، واستخدمه أيضا القديس ديسقورس

 وإنما نقول حديد محمى بالنار، كما نقول عن طبيعة السيد ونار، حديد :طبيعتانبالنار، ال نقول هناك 
 . إله وإنساناثنانمتجسد، وال نقول إنه المسيح إله متأنس، أو إله 

 فال الحديد يستحيل إلى نار، وال النار تستحيل إلى . بالنار ال توجد استحالةالمحمىوفي حالة الحديد 
 .حديد

. وإن كان هذا الحال ليس إلى دوام، وهنا نقطة الخالف. ولكنهما يتحدان معاً بغير اختالط وال امتزاج
الحديد في حالة كونه محمى بالنار، وله كل خواص النار وكل خواص غير أننا نقصد التشبيه ب

 .الحديد
 .وكذلك كانت طبيعة الكلمة المتجسدة واحدة، ولها كل خواص الالهوت وكل خواص الناسوت

*** 
 :والجسدمثال اتحاد النفس 

 علماء وقد استخدم هذا التشبيه القديس كيرلس عامود الدين، والقديس أوغسطينوس، وعدد كبير من
 .الالهوت القدامى والحديثين

وفي هذا المثال تتحد طبيعة النفس الروحانية، بطبيعة الجسد المادية الترابية، ويتكون من هذا 
 .االتحاد طبيعة واحدة هي الطبيعة البشرية

هذه الطبيعة التي ليست هي الجسد وحده، وال النفس وحدها، وإنما هما االثنان معاً متحدين بغير 
فما استحالت النفس إلى جسد، وال استحال الجسد إلى . ط وال امتزاج وال تغيير وال استحالةاختال

نفس، ومع ذلك صار االثنان واحداً في الجوهر وفي الطبيعة، بحيث نقول إن هذه طبيعة واحدة 
 .وشخص واحد

هوت والناسوت في نقبل مثال اتحاد النفس والجسد في طبيعة واحدة، فلماذا ال نقبل اتحاد الالفإن كنا 
 !طبيعة واحدة؟

 :هنا ونطرح سؤاالً هاماً بالنسبة إلى تعبير طبيعة واحدة وتعبير طبيعتين
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هما النفس : أال نعترف كلنا أن هذه التي نسميها طبيعة بشرية، كانت فيه قبل االتحاد طبيعتين
ة، ال يتكلمون عن طبيعة الالهوتية والبشري) الطبيعتين ( يستخدمون تعبير ومع ذلك فالذين . والجسد

فإن كان البد من التفصيل، فإن هذا . النفس وطبيعة الجسد، إنما عن طبيعة واحدة بشرية في المسيح
هي الالهوت، والنفس، والجسد، وكل من هذه الطبائع له !!! سيؤدي إلى أن في المسيح ثالث طبائع

 .م، ال هذا الجانب وال ذاكوطبعاً ال يقبل أحد هذا الكال.. .الخاصكيانه الخاص وجوهره 
فإنه أما إن قبلنا اتحاد النفس والجسد في طبيعة واحدة في المسيح، واستخدمنا هذا التعبير الهوتياً، 

 أن نستخدم عبارة طبيعة واحدة للمسيح أو طبيعة واحدة هللا الكلمة إذنيكون من السهل علينا 
 ....المتجسد

نها أنها طبيعة واحدة من طبيعتين، كذلك نقول عن الكلمة وكما أن الطبيعة البشرية يمكن أن يقال ع
 .المتجسد أنه طبيعة واحدة من طبيعتين

فإن قيل إن طبيعة الالهوت مغايرة لطبيعة الناسوت، فكيف يتحدان، نقول أيضاً أن طبيعة النفس هي 
 .كذلك مغايرة لطبيعة الجسد، وقد اتحدت معه في طبيعة واحدة هي الطبيعة اإلنسانية

*** 
. ومع أن اإلنسان تكون من هاتين الطبيعتين، إال أننا ال نقول عنه مطلقاً أنه اثنان، بل إنسان واحد

 .وكل أعماله ننسبها إلى هذه الطبيعة الواحدة
فنقول أكل فالن أو جاع أو تعب أو نام أو تألم وال نقول .  وال إلى الجسد فقطفقط،وليس إلى النفس 

 . أو جاع أو تعب أو نام أو تألمإن جسد فالن هو الذي أكل
لكننا ننسب هذا األمر إلى اإلنسان كله، وليس إلى جسده .. .بالجسدوالمفهوم طبعاً أنه جاع أو نام 

 ...فقط
 .كذلك كل ما كان يفعله المسيح كان ينسب إله كله، وليس إلى الهوته واحده أو إلى ناسوته وحده

 ...اهللاهذه النقطة بالتفصيل فيما بعد إن شاء وسنشرح . كما قال الون في مجمع خلقدونية
*** 

اتحاد اقنومي، كذلك اتحاد الطبيعة اإللهية إن إتحاد النفس والجسد، هو اتحاد ذاتي جوهري حقيقي، 
وليس مجرد . للمسيح بالطبيعة البشرية في رحم العذراء، هو اتحاد اقنومي، ذاتي جوهري حقيقي

 .اقتران أو مصاحبة كما يزعم نسطور
ومع أن مثال وحدة النفس والجسد في الطبيعة البشرية هو مثال شامل في أوجه شتى، هي التي 

قصدناها وحدها، إال أن هذا التشبيه فيه نقطة نقص، هي إمكانية انفصال النفس عن الجسد بالموت، 
غير أما وحدة الطبيعة بين الالهوت والناسوت في المسيح، فهي واحدة ب. وعودتها إليه بالقيامة

 .فلم ينفصل الهوته عن ناسوته لحظة واحدة وال طرفة عين. انفصال
 


من الذي ولدته العذراء؟ هل ولدت إلهاً فقط؟ أم ولدت إنساناً فقط؟ أم ولدت إلهاً وإنساناً ؟ أم ولدت 

 اإلله المتجسد؟
وال يمكن أن تكون ولدت . دت طفالً رآه الكل ألنها ولفقط،من المستحيل أن تكون قد ولدت إلهاً 

الروح القدس يحل عليك، وقوة (( ثم ما معنى قول الكتاب ! إنساناً فقط، ألن هذه هي هرطقة نسطور
؟ وما معنى أن ابنها  )٣٥ :١لو )) ( فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن اهللا . العي تظللك

ألنه يولد لنا (( ؟ وما معنى قول اشعياء النبي  )٢٣ :١متى ( ا يدعى عمانوئيل الذي تفسيره اهللا معن
 وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً، أباً أبدياً رئيس ابناً،ولد، ونعطى 

 . كان ابن اهللا وعمانوئيل وإلهاً قديراًوإنماإذن هو لم يكن مجرد إنسان،  ). ٦ :٩اش )) ( السالم
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 .الواحد منهما إله، واآلخر منهما إنسان: اء أيضاً لم تلد إنساناً وإلهاً، وإال كان لها ابنانوالعذر
 .لم يبق إال أنها ولدت اإلله المتجسد

 
 
 

 .إن المسيح ليس ابنين، أحدهما ابن هللا المعبود، واآلخر إنسان غير معبود
ليس (( الرسولي عن السيد المسيح وكما قال القديس أثناسيوس . ونحن ال نفصل بين الهوته وناسوته

هو طبيعتين نسجد للواحدة، وال نسجد لألخرى، بل طبيعة واحدة هي الكلمة المتجسد، المسجود له مع 
 )).جسده سجوداً واحداً 

ولذلك فإن شعائر العبادة ال تقدم لالهوت وحده دون الناسوت، إذ ال يوجد فصل، بل العبادة هي لهذا 
 .اإلله المتجسد

 الوحيد المولود من جوهر اآلب قبل كل الدهور، وهو نفسه ابن اإلنسان االبنسيد المسيح هو إن ال
وكما قال عنه أحد اآلباء إنه ولد من اآلب قبل ). ٢٩ :٨رو ( الذي صار بكراً وسط أخوة كثيرين 

 . كل الدهور بغير أم، وولد من العذراء، في ملء الزمان بغير أب
غل )) ( جاء ملء الزمان، أرسل اهللا ابنه مولوداً من امرأة تحت الناموسلما (( ولذلك قال الرسول 

٤٠ :٤.(  
 .إذن الذي ولد من العذراء هو ابن اهللا، وفي نفسي الوقت هو ابن اإلنسان كما قال عن نفسه

وليس مثلما . قد حل في بطن القديسة العذراء، وأخذ له ناسوتاً منها، ثم ولدته) اللوجوس ( إن االبن 
 فيما بعد، أو حل فيه، أو ول نسطور إن العذراء قد ولدت إنساناً عادياً، وهذا اإلنسان سكن فيه اهللايق

 .اقنوميامالً هللا دون اتحاد طبيعي صار ح
*** 

 .ولذلك فنحن نقدم العبادة لهذا المولود
، الذي قدوس اهللا، قدوس القوي، قدوس الحي الذي ال يموت(( ونقول له في تسبحة الثالث تقديسات 

 . )).القدوس المولود منك يدعى ابن اهللا(( كما قال المالك )). ولد من العذراء ارحمنا 
 .لقد اتحدت في المسيح الطبيعة اإللهية بالطبيعة البشرية في بطن العذراء

من أين لي هذا، أن تأتي أم  (( :العجوزلذلك حينما زارت العذراء اليصابات قالت لها تلك القديسة 
٤٣ :١ لو )) ( ربي إلي.(  

 .وكانت مريم حبلى ولم تلد بعد، ودعيت أم الرب
نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن اهللا الوحيد، المولود من اآلب قبل (( ويقول قانون اإليمان عنه 

الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا نزل من السماء وتجسد من الروح .... كل الدهور
 ... ))وتألم وقبر وقام.. .عنااء وتأنس وصلب القدس ومن مريم العذر

*** 
إذن ابن اهللا الوحيد هذا هو الذي نزل من السماء وتجسد، فالمركز األصلي له هو الهوته الذي نزل 

 .في بطن العذراء وتجسد
الذي تجسد أصالً هو ابن اهللا !! وليس كما يقول نسطور أن أصله إنسان ثم سكن فيه اهللا بعد والدته

 . المولود من اآلب قبل كل الدهورالوحيد
  ).٥٨ :٨يو )) (  أنا كائن إبراهيمقبل أن يكون (( ولذلك استطاع أن يقول 

، وإنما قال أنا إبراهيمولم يقل الهوتي كائن قبل . والذي قال هذا هو يسوع المسيح وهو يكلم اليهود
 .كائن مما يدل على وحدة الطبيعة فيه
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إنها أمر . إن هذه الوحدة بين الطبيعة اإللهية والطبيعة الناسوتية أمر ممكن، وإال ما كان ممكناً أن تتم

ولذلك . كان يعرفه ويدبره بسابق علمه بما يحتاجه اإلنسان من خالص. كان في علم اهللا منذ األزل
.  األزمنة األزليةالسر الذي كان مكتوما في: (( قال القديس بولس الرسول عن تجسد الرب يسوع

  ).٢٥ :١٦رو )) ( ولكن ظهر اآلن وُأعلم به جميع األمم 
ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال (( بل إن أحد اآلباء فيما تأمل في قول الكتاب 

 هذا األب... وهي عبارة تقال عن النعيم األبدي ). ٩ :٢ كو ١)) ( إنسان، ما أعده اهللا للذين يحبونه 
قال هذا الذي لم يخطر على قلب بشر، أن يصير اهللا إنساناً ويصلب ويموت ألجلنا، لكي يفتدينا 

 .ويشترينا بدمه
حضور عام بحكم وجوده اإللهي في إما : وقال أب آخر إن حضور اهللا في خليقته يكون بثالثة أنواع

. م يحدث سوى مرة واحدةأما النوع الثالث الفريد الذي ل. كل مكان، أو حضور بنعمته في قديسيه
 فهو وحدته باقنومه في المسيح، حينما اتحدت طبيعته اإللهية بطبيعة بشرية في رحم العذراء

*** 

: 
 :الطبيعتينإنها طبيعة واحدة ولكن لها كل خواص 

تاً، ولكنه فيها الناسوت لم يصر الهوتاً، بل ظل ناسو. كل خواص الالهوت وكل خواص الناسوت
بجسد، الهوته والكلمة لم يتحول إلى ناسوت، بل بقي كما هو إلهاً، ولكن متحداً . ناسوت اهللا الكلمة

وقد اتحد الالهوت مع الناسوت في الجوهر وفي االقنوم وفي .غير مائت، وناسوته قابل للموت
 .الطبيعة، بدون انفصال

 .ولم يحدث انفصال بين الالهوت والناسوت في موت المسيح
وته لم ينفصل قط عن ،)). انفصلت نفسه عن جسده(( وكما نقول في القسمة السريانية عن موته 

 وهكذا نفسه وهي متحدة بالالهوت ذهبت إلى الجحيم، لتبشر الراقدين على ،).)نفسه وال عن جسده
 .وبقي جسده في القبر متحداً بالالهوت. وتدخلهم فيهوتفتح لهم باب الفردوس، ... الرجاء

 .وفي اليوم الثالث أتت نفسه المتحدة بالهوته، لتتحد بجسده المتحد بالهوته وهكذا صارت القيامة
وأمكن . أن يخرج من القبر وهو مغلق وعليه حجر عظيموأمكن لإلله المتجسد القائم من األموات، 

  ).١٩ :٢٠يو ( مغلقة أن يدخل على التالميذ واألبواب 
ومن هذا . أليس هذا دليالً على وحدة الطبيعةفهل دخل من األبواب المغلقة بالهوته أم بناسوته؟ 

 الذي خرج من القبر؟ أهو الهوته أم ناسوته، أم هو المسيح الكلمة المتجسد؟
وتعبير . ين ال واحدفهذا التعبير يدل على اثن.  إله، وإنسان:منفصلتينإننا ال نتحدث هنا عن طبيعتين 
 .اثنين ال يدل مطلقاً على اتحاد
 .فاالتحاد ال يقسم إلى اثنين

أما بعد ذلك فنسميها . وأنا أحب أن أستخدم عبارة االتحاد للتكلم عن الذي حدث في بطن العذراء
 .وإمكانيتهكذلك تعبير اثنين يوحي باالنفصال . وحدة الطبيعة
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فالفداء يتطلب . هو أمر الزم وجوهري وأساسي للفداءإن اإليمان بطبيعة واحدة للكلمة المتجسد، 

ولم يكن . كفارة غير محدودة، تكفي لمغفرة خطايا غير محدودة، لجميع الناس في جميع العصور
 .هناك حل سوى تجسد اهللا الكلمة ليجعل بالهوته الكفارة غير محدودة

لما كان ممكناً . وقامت الطبيعة البشرية بعملية الفداء وحدها. ا عن طبيعتين منفصلتينفلو أننا تكلمن
ومن هنا كانت خطورة المناداة بطبيعتين .  أن تقدم كفارة غير محدودة لخالص البشراإلطالقعلى 

 .منفصلتين، تقوم كل منهما بما يخصها
 .داءموت الطبيعة البشرية وحدها ال يكفي للفففي هذه الحالة، 

 :يقولولذلك نرى القديس بولس الرسول 
  ).٨ :٢ كو ١)) ( ألنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد (( 

إن تعبير رب المجد هنا يدل داللة أكيدة على وحدة . ولم يقل لما صلبوا اإلنسان يسوع المسيح
ب بالجسد، طبعاً صل. ألن الذي صلب هو رب المجد. الطبيعة ولزومها للفداء والكفارة والخالص

 .وهنا األمر األساسي الالزم للخالص. ولكن الجسد كان متحداً بالالهوت في طبيعة واحدة
*** 

. أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل(( ويقول القديس بطرس الرسول لليهود 
  ).١٥ ،١٤ :٣أع  )) (ورئيس الحياة قتلتموه 

لحياة، وهذا تعبير إلهي، فلم يفصل الطبيعتين مطلقاً في وهنا أشار إلى أن المصلوب كان رئيس ا
 .موضوع الصلب ألهمية وحدتهما من أجل عمل الفداء
*** 

ألنه الق بذاك الذي من أجله الكل (( ويقول القديس بولس الرسول أيضاً في رسالته إلى العبرانيين 
 ).١٠: ٢عب )) ( باآلالم أن يكمل رئيس خالصهم  المجد، إلى كثيرين بأبناءوبه الكل، وهو آت 

 .وهنا في مجال آالمه، لم ينس مطلقاً الهوته، إذ أنه من أجله الكل، وبه الكل
  ).١٦ :١كو )) ( الكل به وله قد خلق (( هذا الذي قال عنه في موضع آخر 

*** 
 :لهوالسيد المسيح نفسه حينما ظهر ليوحنا الرائي قال 

 )).تاً أنا هو األول واآلخر والحي وكنت مي(( 
  ).١٨، ١٧ :١رؤ )) ( ولي مفاتيح الهاوية والموت . وها أنا حي إلى أبد اآلبدين آمين(( 

 .فهذا الذي كان ميتا هو األول واآلخر، وبيده مفاتيح الهاوية والموت
 .هكذا لم يفصل الهوته عن ناسوته هنا وهو يتحد عن موته

*** 
 .يس الخالص، و أيضاً األول واآلخرإذن فالذي مات هو رب المجد، ورئيس الحياة، ورئ

*** 
. إنها خطورة كبيرة على خالصنا أن نفصل ما بين الطبيعتين أثناء الحديث عن موضوع الخالص

، نعم !أليس مجمع خلقدونية يقول بطبيعتين متحدتين؟!  ومن هذا الذي فصل؟:يقولولعل البعض 
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 بالعجائب، إله وإنسان، الواحد يبهر  إن المسيح اثنان:أيضاًويقول معه طومس الون . يقول هذا
 ..! واآلالملإلهاناتوالثاني ملقى 

هنا ونفحص ! فإن كان هذا اإلنسان وحده هو الملقى لآلالم، فأي خالص إذن نكون قد أخذناه؟
 :موضوع

 


 .ان متحداً بالالهوتولكن الناسوت حينما وقع عليه األلم، ك. حقاً إن الالهوت غير قابل لآلالم

ولذلك نرى أن قانون اإليمان الذي حدده مجمع . غير المحدودةفنسب األلم إلى هذه الطبيعة الواحدة 
وتأنس وصلب عنا على عهد نيقية المقدس يقول إن ابن اهللا الوحيد، نزل من السماء، وتجسد 

، ممنفصالً عن الالهوت قد تألفرق كبير بين أن نقول إن الناسوت وحده ...  وتألم وقبر وقامبيالطس
 التي هنا فائدة اإليمان بالطبيعة الواحدة.  نقول إن االبن الوحيد تجسد وصلب وتألم وقبر وقامنوبين أ

 .تعطي الفداء فاعليته غير المحدودة
 فهل تألم الالهوت إذن ؟

ول في قطع ونق. ولكن المسيح تألم بالجسد، وصلب بالجسد.. .لأللمنقول إنه بجوهره غير قابل 
 ... )).في وقت الساعة التاسعةالموت بالجسد يا من ذاق (( الساعة التاسعة 

 .فصار موته يعطي عدم محدودية للكفارة. مات بالجسد، الجسد المتحد بالالهوت
 .وقد قدم لنا اآلباء مثاالُ جميالً لهذا الموضوع وهو الحديد المحمى بالنار

لوا إن المطرقة وهي تطرق الحديد إنما تضرب الحديد المحمى فقا: مثال الالهوت المتحد بالناسوت
ومع ذلك . بينما النار ال يضرها الطرق بشيء) يتألم ( ولكن الحديد يتثنى . بالنار فتقع على االثنين

 .فهي متحدة بالحديد أثناء طرقه
ساقفة أفسس وفي صلب المسيح يقدم لنا الكتاب آية جميلة جداً في حديث القديس بولس الرسول مع أ

  ).٢٨ :٢٠أع )) ( لترعوا كنيسة اهللا التي اقتناها بدمه (( حيث يقول 
ولكن هذا التعبير يدل داللة عجيبة جداً . ونسب الدم هنا إلى اهللا، بينما اهللا روح، والدم هو دم ناسوته

الوقت بالناسوت يمكن أن ينسب في نفس على الطبيعة الواحدة للكلمة المتجسد، حتى أن ما يتعلق 
 .لالهوت، بال تفريق إذ ال يوجد انفصال بين الطبيعتين

وقد . إن انفصال الطبيعتين الذي نادى به نسطور لم يستطع أن يقدم حالً لموضوع الكفارة والفداء
حرصت الكنيسة على تعبير الطبيعة الواحدة من أجل أهمية هذا الموضوع، كما لباقي النتائج المترتبة 

 .على وحدة الطبيعة
ونحن في التعبيرات العادية نقول فالن مات، وال نقول جسده فقط قد مات، إن كانت روحه على 

 .والروح ال تموت.. .الخلوداهللا نعمة صورة اهللا وهبها 
*** 

والفداء ال يمكن أن يتم عن طريق الطبيعة البشرية . وإن كان الهدف األول من التجسد هو الفداء
وال . حدة للكلمة المتجسد هو أمر جوهري ال يستطيع أحد أن ينكرهوحدها، إذن اإليمان بطبيعة وا

إلى انظر . يمكن أن يتم الفداء إن قلنا أن الناسوت وحده هو الذي له اآلالم والصليب والدم والموت
 :اآلبالكتاب كيف يقول عن اهللا 

  ).٣٢ :٨رو )) ( الذي لم يشفق على ابنه بل بذله ألجلنا أجمعين (( 
 :٣يو )) ( ، لكي ال يهلك كل من يؤمن به حتى بذل ابنه الوحيدهكذا أحب اهللا العالم ((  وقوله أيضاً

  ).١٠ :٤يو١( )) وأرسل ابنه كفارة لخطايانا هو أحبنا (( ويقول أيضاً  ). ١٦
*** 
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 ...الكلمةأي االقنوم الثاني،  واالبن الوحيد، االبن،إذن فالذي بذله اآلب هو 
 أي شيء من هذا القبيل، مع أنه مات على الصليب بالجسد ولكن هذا دليل ولم يقل بذل ناسوته أو

 .كبير على وحدة طبيعة اهللا الكلمة، وأيضاً أهمية هذه الوحدة من أجل عمل الفداء
 

ملكوت ابن ويقول أيضاً في هذا المجال عن اهللا اآلب، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة، ونقلنا إلى 
 .. )) .المنظورالذي هو صورة اهللا غير داء بدمه غفران الخطايا، محبته، الذي لنا فيه الف

 ).١٥ – ١٣: ١كو (
 الذي هو صورة اهللا غير المنظور االبنحينما يتحدث عن مغفرة الخطايا بدم المسيح، ينسب هذا إلى 

 .وهذا دليل آخر على وحدة الطبيعة واهتمام الكتاب بها في موضوع الفداء. الذي له الملكوت
*** 

يقول إن صاحب الكرم أرسل . ومثال آخر مشابه، ظهر في حديث المسيح عن الكرامين األردياء
 .أخيراً ابنه لهؤالء الكرامين

  ).٣٩ – ٣٧ :٢١متى )) ( أخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه .. .االبن افلما رأو(( 
. عن الطبيعة الواحدةفما أعمق هذا الكالم . وهنا ينسب الموت إلى االبن، ولم يقل إلى ناسوته

 .نكتفي بهذا اآلن. ويعوزنا الوقت إن تحدثنا عن باقي األمثلة
*** 

 ال يفصل مطلقاً بين طبيعة – وعلى لسان السيد المسيح نفسه –في كل هذه األمثلة نرى أن الكتاب 
 يقوله عن ابن المسيح ناسوتياً أو الهوتياً، إنما يتكلم عنها كطبيعة واحدة ما يقوله عن ابن اهللا، هو ما

 .اإلنسان
 


 :الالهوت في مناسبات تدل على اإلنساناستخدام عبارة ابن 

ومع . ال شك أن عبارة ابن اإلنسان تعبر عن ناسوت المسيح، كما أن عبارة ابن اهللا تدل على الهوته
 : منهاذلك فان السيد المسيح استخدم عبارة ابن اإلنسان في مواضع كثيرة نذكر 

 :األرض شرح أن ابن اإلنسان موجود في السماء وعلى -١
ليس أحد صعد إلى السماء، إال الذي نزل من السماء، ابن اإلنسان الذي (( وذلك في قوله لنيقوديموس 

  ).١٣ :٣يو )) ( هو في السماء 
 على األرض؟ فمن هو هذا ابن اإلنسان الذي نزل من السماء؟ والذي هو في السماء ويكلم نيقوديموس

فهذه العبارة . أهو الطبيعة اإللهية أم الطبيعة البشرية؟ ال يمكن أن يكون هو إالّ الكلمة المتجسد
 . الطبيعة الواحدةإثباتواضحة جداً في 

*** 
  ).٨ :١٢متى )) ( إن ابن اإلنسان هو رب السبت أيضاً ((  وقال -٢

وفي نفس الوقت هو رب السبت أي اهللا، إذن فقد فإن كان تعبير ابن اإلنسان يعني الطبيعة البشرية، 
 .وهذا دليل على وحدة الطبيعة. اجتمع الالهوت والناسوت معاً في تعبير واحد

*** 
  ).٦ :٩متى (  قال إن ابن اإلنسان له سلطان على األرض ويغفر الخطايا -٣

هو الناسوت أم )) ك خطاياك مغفورة ل(( فهل الذي قال للمفلوج . بينما ال يغفر الخطايا إال اهللا وحده
 !.الالهوت ؟ أليس حسناً نقول أنه الكلمة المتجسد ؟

 . قال إن ابن اإلنسان هو الذي سيدين العالم-٤
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فهل الطبيعة البشرية هي التي ستدين العالم أم الالهوت؟ يقول إن ابن اإلنسان سوف يأتي في مجد 
  ). ٢٧ :١٦متى ( وحينئذ يجازي كل واحد بحسب عمله . أبيه مع مالئكته

 :أنهنالحظ هنا 
 )).في مجد أبيه (( يقول ابن اإلنسان وفي نفس الوقت يقول 

ويقول ابن .  وابن اهللا في عبارة واحدة، مما يدل على وحدة الطبيعةاإلنسانأي يجمع بين كونه ابن 
 .اإلنسان مع مالئكته بينما تعبير مالئكته يدل على الهوته

ابن اإلنسان، ال يمكن أن يدول على الطبيعة اإلنسانية وحدها، وال على وهكذا نرى هنا أن تعبير 
 .الطبيعة الالهوتية وحدها

 .وإنما على وحدة الطبيعة أي الطبيعة الواحدة التي للكلمة المتجسد
*** 

ومتى جاء ابن اإلنسان في مجده، وجميع  ) (( ٣٤ – ٣١ :٢٥متى (  ونفس التعبير نجده في -٥
ويقيم الخراف عن يمينه، والجداء عن .. .مجدهكرسي سين معه، فحينئذ يجلس على المالئكة والقدي

تعالوا إلى يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس . ثم يقول الملك للذين عن يمينه. اليسار
 )) العالم 

 .هنا ابن اإلنسان، وأبي في عبارة واحدة
وابن اإلنسان هو الذي سيدين العالم، .  في نفس الوقتأي أن المتكلم هو ابن اإلنسان، وهو ابن اهللا

 .وهنا وحدة الطبيعة واضحة ). ٢٢ :٥يو ( بينما الدينونة هي لالبن ابن اهللا 
*** 

ابن اإلنسان جالساً عن يمين القوة، من اآلن تبصرون ) (( في محاكمته (  وقال لرئيس الكهنة -٦
وفي ذلك قال القديس اسطفانوس وقت استشهاده  ).٦٥ – ٦٣ :٢٦متى )) (وآتياً على سحاب السماء 

  ).٥٦ :٧أع )) ( وابن اإلنسان قائم عن يمين اهللا ها أنا أنظر السماء مفتوحة، (( 
فمن القائم عن يمين اهللا؟ والجالس عن يمين القوة ، واآلتي على سحاب السماء؟ هو الطبيعة 

 البشرية أم الطبيعة الالهوتية؟
 . بل نقول أنها الطبيعة الواحدة طبيعة الكلمة المتجسدنميز،فصل أو ال نستطيع هنا أن ن

*** 
 .مختاريه والمختارين مالئكته، وهو كابن اإلنسان يدعو المالئكة -٧

يبصرون ابن اإلنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل مالئكته ببوق (( إذ يقول 
  ).٣١ – ٢٩ :٢٤ى مت.. )) ( .مختاريهعظيم الصوت، فيجمعون 

وال نستطيع في هذه العبارة أن نقول هنا الطبيعة البشرية وهنا وهنا ابن اإلنسان يتصرف كإله 
فالمتكلم هو يسوع ابن مريم، والمتكلم في نفس الوقت هو ابن اهللا ديان األرض كلها، . الطبيعة اإللهية

 سماواتمع مختاريه من أقصاء الوله سلطان على البشر يج.  سلطان على المالئكة يرسلهمالذي له
 . إنها طبيعة واحدة ال فصل فيها.إلى أقصائها

*** 
  :تالميذه قال السيد المسيح أيضاً في حديثه مع -٨

  ).٦٢ :٦يو )) ( فإن رأيتم ابن اإلنسان صاعداً حيث كان أوالً (( 
معروف طبعاً أن الذي كان وال. أي أنه كان أوالً في السماء). حيث كان أوالً ( المهم هنا في عبارة 

 الكلمة، اقنوم ولكن هنا لوحدة الطبيعة يقول عن ابن اإلنسان، ما يقوله عن .في السماء هو أقنوم االبن
 .المتجسدألنه هو الكلمة 

،  )١٣ :٣يو ( وهذا يطابق أيضاً قوله لنيقوديموس عن ابن اإلنسان، إنه هو الذي نزل من السماء 
 . االبن أي الالهوتأقنومء هو بينما الذي نزل من السما
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*** 
  ).٤٧ :١٥ كو ١)) ( الرب من السماء (( وبنفس هذا المعنى يقول بولس عن السيد المسيح إنه 

 لقراءة المزيد عن هذه النقطة الخاصة بابن ٢ سنوات مع أسئلة الناس ج:كتابنايمكن الرجوع إلى ( 
 )اإلنسان 


 :الواحدةتاب تثبت الطبيعة آيات كثيرة من الك

هذا هو ابني الحبيب (( شهادة من اهللا اآلب نفسه يقول عن يسوع الذي يعمده يوحنا المعمدان  -١
  ).١٧ :٣متى )) ( الذي به سررت 

 .وطبعا لم يقل هذا ناسوت ابني، ألنه ناسوته غير منفصل عن الهوته لحظة واحدة وال طرفة عين
وهنا تطلق على الطبيعة الواحدة التي للكلمة . ى اثنين، بل على مفردال تطلق عل) هذا ( وعبارة 
 .المتجسدة

إن هذا الذي قلت عنه ((  ونفس التعبير قاله القديس يوحنا المعمدان، إذ أشار إلى المسيح وقال -٢
  ).٣٠ ،١٥ :١يو)) ( الذي يأتي بعدي صار قدامي، ألنه كان قلبي 

ولكن المعمدان ال يفصل بين .  في الميالد الجسدي، وقبله بالالهوتفكيف يكون بعده وقبله ؟ إنه بعده
واضح هنا وحدة . كان قبلي) الكلمة المتجسد ( الذي أمامي ) هذا ( الناسوت والالهوت، وإنما يقول 

 .إن الذي يعمده هو نفسه الذي كان قبله. الطبيعة
ن الوحيد الذي هو في حضن اآلب هو االب. اهللا لم يره أحد قط((  يقول القديس يوحنا اإلنجيلي -٣

  ).١٨ :١يو)) ( خبر 
.  فكيف أنه أعطانا خبراً عن اآلب ؟ ال شك حينما تجسدواالبن الوحيد هو اهللا الكلمة، االقنوم الثاني،

بينما )) االبن الوحيد الذي هو في حضن اآلب (( فهل الذي خبر هنا هو الناسوت ؟ إنه يقول عنه 
 .ليل على وحدة الطبيعةوهذا د. خبرنا ناسوته

*** 
الذي كان من البدء، الذي سمعناه الذي ((  ونفس الكالم يقوله نفس الرسول في رسالته األولى -٤

وإنه يقول عن هذا الذي رأوه ولمسوه إنه الذي  ). ١ :١ يو ١)) ( رأيناه الذي شاهدناه ولمسته أيدينا 
 . إال إن كان هو الكلمة المتجسد فكيف رأوا اهللا ولمسوه ؟ ،اهللا،كان من البدء أي 

 البدء،ألن الناسوت ما كان أزلياً منذ . ألن الكالم هنا ليس عن الناسوت وحده وال الالهوت وحده
 . والالهوت وحده ال يلمس باأليدي

*** 
إنه .  وبنفس المعنى نأخذ حديث السيد المسيح مع الرجل الذي ولد أعمى ومنحه الرب البصر-٥

 ٣٧ – ٣٥ :٩يو )) ( والذي يتكلم معك هو هو . قد رأيته(( فيقول له الرب  اهللا،من هو ابن يسأل 
.( 

والذي يتكلم معه أهو الناسوت ؟ ال يمكن أن يكون الناسوت . وابن اهللا هو اهللا الكلمة أي الالهوت
 ).١٦ :٣تي ١( إذن فهو اهللا المتجسد، الذي ظهر في الجسد . وحده ألنه يقول له إنه هو هو ابن اهللا

*** 
وجميعهم شربوا ((  حينما كانوا في برية سيناء إسرائيل يقول القديس بولس الرسول عن بني -٦

 )) كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح  ألنهم روحياً،شراباً واحداً 
  ).٤ :١٠ كو ١( 

فكيف .  عشر قرناًبأربعةد المسيح ، كانوا في برية سيناء قبل ميال هؤالءإسرائيلوالمعروف أن بني 
واهللا الكلمة لم . يكون معهم يرتوون منه ؟ إال لو كان يتكلم عن الطبيعة الالهوتية التي هي اهللا الكلمة
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فتكلم عن . للطبيعة الواحدة، لم يستطع الرسول أن يفصلولكن نظراً .  المسيح إال بتجسدهاسمهيصر 
 .أزلية المسيح ووجوده قبل مولده

وال تجرب المسيح كما جرب أناس منهم فأهلكتهم (( ع الرسول كالمه بنفس المعنى فيقول ويتاب
  ).٩ :١٠ كو ١)) ( الحيات 

 ؟ ) ١١ :٢متى ( من الذي سجد له المجوس  -٧
أم تراهم سجدوا . هل سجدوا لالهوت وحده ؟ كال، إنهم سجدوا لطفل في مزود وقدموا له هدايا

 .دم له العبادةللناسوت ؟ إن الناسوت ال تق
 .بعدإذن ال جواب سوى أنهم سجدوا لإلله المتجسد، كما سجد المولود أعمى فيما 

 .وكما سجد الذي كانوا في السفينة لما انتهر الرب الرياح ومشي على الماء
 )) بالحقيقة أنت ابن اهللا : جاءوا وسجدوا له قائلين(( وإنما . لقد سجدوا له ليس مجرد سجود احترام

  ).٢٣ :١٤مت 
*** 

على الماء وانتهر الريح ؟ أهو الالهوت أم الناسوت ؟ ال شك أنه الكلمة .المتجسد من :نسأل كذلك -٨
 .المتجسد

  من الذي كان يصنعها ؟ أهو الالهوت وحده ؟:المعجزاتوهكذا باقي 
ازفة وما معنى أن ن ). ٤٠ :٤لو )) ( كان يضع يده على كل واحد فيشفيه (( إذن ما معنى عبارة 

 من الذي تفل على األرض أعمى،وفي شفاء المولود  ). ٢٩ :٥مر ( الدم لمست هدب ثوبه فشفيت 
 ؟ ). ٦ :٩يو (  وطلى بالطين عيني األعمى طيناً،وصنع من التفل 

 ))الكلمة المتجسد (( هو السيد المسيح ال شك أن الذي صنع هذه المعجزات كلها وشبيهاتها كثيرات 
)) ولم تكتب في هذا الكتابوآيات أخرى صنعها يسوع قدام تالميذه (( ا اإلنجيلي ويقول القديس يوحن

 ).يسوع ( الحظ هنا عبارة  ). ٣٠ :٢٠يو (
 فلن ندخل تحت حصر، ألن لغة الطبيعة الكتاب،نكتفي بهذه األمثلة اآلن، ألننا لو تابعنا ما في 

 .فيهالواحدة شاملة 
 .يعة الواحدة، إلى موضوع يتصل بها وهو المشيئة الواحدةلذلك ننتقل حالياً من الحديث عن الطب

 


 بالالهوت،وفعالن أي فعل . هل السيد المسيح له مشيئتان وفعالن، أي مشيئة إلهية ومشيئة بشرية

 . وفعل بالناسوت ؟
 : من قبل القديس كيرلس الكبيرإننا الذين نستخدم تعبير طبيعة واحدة للكلمة المتجسد كما استخدمه

 .نؤمن أن له مشيئة واحدة وفعل واحد
إن ما يختاره . وطبيعي أن ما دامت الطبيعة واحدة، تكون المشيئة واحدة، وبالتالي يكون الفعل واحداً

الالهوت، ال شك أنه هو نفسه ما يختاره الناسوت، ألنه ال يوجد تناقض مطلقا بينهما في المشيئة 
 .والعمل

*** 
  ).٣٤ :٤يو )) (  الذي أرسلني وأتمم عمله مشيئةطعامي أن أعمل (( والسيد المسيح قد قال 

ال يقدر االبن أن يعمل من (( وقد قال عن نفسه في ذلك . وهذا دليل على أن مشيئته هي مشيئة اآلب
 ).١٩ :٥يو()) ألنه مهما عمل ذاك، فهذا يعمله االبن كذلك . نفسه شيئاً إال ما ينظر اآلب يعمله
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ألني ال أطلب مشيئتي، بل مشيئة (( وهو ال يطلب لنفسه مشيئة خاصة غير مشيئة اآلب، لذلك يقول 
نزلت من السماء، ليس ألعمل مشيئتي بل مشيئة الذي (( وقال أيضاً  ). ٣٠ :٥يو )) ( الذي أرسلني 

  ).٣٨ :٦يو )) ( أرسلني 
 )) أنا واآلب واحد ((  ألنه قال واحدة،شيئة واضح أن اآلب واالبن في الثالوث القدوس لهما م

  ).٣٠ :١٠يو ( 
واالبن كان في تجسده . وما دام هو واحداً معه في الالهوت، فبالضرورة يكون واحداً معه في المشيئة

 .على األرض ينفذ مشيئة اآلب السماوي، إذن البد كانت له ولناسوته مشيئة واحدة
 . مشيئة اإلنسان مع اهللاألنه ما هي الخطيئة سوى أن تتعارض

من منكم يبكتني على (( بل قال لليهود متحدياً ... والسيد المسيح لم تكن فيه خطيئة البتة، حاشا
 .وإذن كانت مشيئته هي مشيئة اآلب ) ٤٦ :٨يو )) ( خطية

*** 
 :اهللاإن البشر القديسين الكاملين في تصرفاتهم، يصلون إلى اتفاق كامل بين مشيئتهم ومشيئة 

 .بحيث تكون مشيئتهم هي مشيئة اهللا، ومشيئة اهللا هي مشيئتهم
ولم يقل صارت  ). ١٦ :٢ كو ١)) ( وأما نحن فلنا فكر المسيح (( وكما قال القديس بولس الرسول 

 .الوحدانية وهنا .المسيحأفكارنا متمشية في فكر المسيح، بل لنا فكر 
هم، فكم باألكثر تكون الوحدة بين الكلمة وناسوته ا مع الذين يعمل الرب معهم وفيفإن كان قد قيل هذ

في المشيئة والفكر والعمل، وهو الذي اتحد الالهوت فيه بالناسوت اتحاداً أقنومياً جوهرياً ذاتياً، بغير 
 ...عينافتراق، لم ينفصل عنه لحظة واحدة وال طرفة 

*** 
عل يكون هناك تعارض إذن أو إن لم تكن هناك وحدة بين الهوت المسيح وناسوته في المشيئة، ف

وكيف إذن يكون المسيح قدوة لنا ومثاالُ، حتى كما سلك ذاك نسلك نحن . صراع داخلي ؟ ، حاشا 
  ).٦ :٢يو ١( أيضاً 

 .البر الكامل الذي عاش فيه المسيح القدوس كان مشيئة ناسوته كما هو مشيئة الهوته
ابن اإلنسان قد جاء لكي (( لها المسيح وقال وكذلك كان خالص البشر، أي الرسالة التي جاء من أج

أحبنا وأرسل ابنه كفارة (( وهذه نفس مشيئة اآلب الذي  ). ١١ :١٨متى )) ( يخلص ما قد هلك 
ولو لم تكن مشيئة واحدة، ما . إذن فالصلب اختاره الالهوت والناسوت ). ١٠ :٤ يو ١)) ( لخطايانا 

 .عنا بإرادتهكان يقال أن المسيح مات 
  البد أن يكون الفعل واحداًواحدة،ا دامت المشيئة وم

 .وهنا ال نفرق بين الطبيعتين
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 االتفاقية المشتركة مع الكاثوليك 
 

 هو كامل في الهوته، المتجسد،) اللوجوس (  الكلمة المسيح،نؤمن أن ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع 
وأن . واحداً مع الهوته، بغير اختالط وال امتزاج وال تغييروأنه جعل ناسوته . وكامل في ناسوته

 .الهوته لم ينفصل عن ناسوته لحظة واحدة وال طرفة عين
 .أوطاخيوفي نفس الوقت نحرم تعاليم كٍل من نسطور و 

 
 
 
 

Agreed Statement on Christology 
 

"We believe that our Lord, God and Saviour Jesus Christ, the Incarnated-Logos    
is perfect in His Divinity and perfect in His Humanity. He made His Humanity 
One with His Divinity without Mixture, nor Mingling, nor Confusion. His 
Divinity was not separated from His Humanity even for a moment or twinkling 
of an eye.  
 
At the same time, we anathematize the Doctrines of both Nestorius and 
Eutyches" ww
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 فائدة الصوم للجسد
:للجسد، نذكر بعضا منها فيما يليللصوم فوائد عديدة   

:د راحة لبعض أجهزة الجسالصوم فترة -١  
 ألمعاء والكبد والمرارة، هذه التيإنها فترة تستريح فيها كل األجهزة الخاصة بالهضم والتمثيل، كالمعدة وا

صة األكل المتواصل أو الذي في غير مواعيد منتظمة، يرهقها األكل الكثير، والطعام المعقد في تركيبه وبخا
فترتبك أجهزته إذ . كمن يأكل ويشرب بين الوجبات، في الضيافات وفي تناول المسليات والترفيهات وما أشبه

...!نصف مهضوم، على طعام أوشك أن ينهي هضمه يدخل طعام جديد يحتاج إلى هضم، على طعام  
وفي تناول الطعام تصلها أطعمة خفيفة ال .  تستريح أجهزة الجسم هذهقطاعاالنأما في الصوم في خالل فترة 

 أن يتعود الصائم هذا التدريب، لوما أجم). عدم األكل بين الوجبات(وكذلك يريحنا في الصوم تدريب . تتعبها
.االستثنائيةويتخذه كمنهج دائم حتى في غير أوقات الصوم، إال في الحاالت   

: للجسد أنمن فوائد الصوم أيضا  
.الكولسترولالطعام النباتي يريح من مشكلة  -٢  

 في الدم، وخطر ذلك في تكوين الجلطات، الكولسترولما أخطر اللحوم بشحومها ودهونها في إزادة نسبة 
حتى أن األطباء يشددون جدا في هذا األمر، ويقدمون النصائح في البعد عن دسم اللحم والبيض والسمن وما 

ا بالطعام . ةا على صحة الجسد، وبخاصة بعد سن معينة وفي حاالت خاصإلى ذلك، حرصوينصحون أيض
...، ويحاولون على قدر الطاقة إرجاع اإلنسان إلى طبيعته األولى وإلى طعام جنة عدنالنباتي  

:أنه ومن فوائد الصوم أيضا للجسد  
. بالصوم يتخلص الصائم من السمنة والبدانة والترهل-٣  

 يحمل فيها اإلنسان كمية من الشحوم والدهون، ترهقه وتتعب قلبه الذي يضطر أن يوصل الدم ة التيهذه البدان
باإلضافة إلى ما تسببه السمنة من أمراض ...  أراد له اهللا أن يعولهى كتل من األنسجة فوق المعدل الذيإل

.عديدة للجسد  
حكما البد أن يسير عليه يسمونه ويضعون له . ويصر األطباء من أجل صحة الجسد على إنقاص وزنه

 بأن يضبط نفسه في األكل، بعد أن كان يأكل بال - يعتبرونه مريضا الذي-يم، ويأمرون اإلنسان البدينالريج
.ضابط  

. يضبط نفسه ال يحتاج إلى ريجيمالذيإن الصائم   
...جسد والنفس معا، ألنه في نفس الوقت يعالج الروح والعالج روحي، أسمى من العالج الجسديوالصوم ك  

فهذا أفضل من أن . ، من أجل محبته هللا، وسينصلح جسده تلقائيا أثناء صومهروحيليت اإلنسان يصوم بهدف 
...يصوم بأمر الطبيب لكي ينقص وزنه  

حقًا إنها لمأساة، أن اإلنسان يقضي جزءا كبيرا من عمره، يربي أنسجة لجسمه، ويكدس في هذا الجسم دهونًا 
 تعب كثيرا في تكوينها التيآخر من عمره في التخلص من هذه الكتل ثم يقضي جزءا ... وشحوما
...!واقتنائها  

...ولو كان معتدالً، ولو عرف من البدء قيمة الصوم ونفعه، ما احتاج إلى كل هذا الجهد في البناء والهدم  



 األطباء أن تصوم وتقلل األكل وتتبع ثم ينصحها.  تظل تأكل إلى أن يفقد جسدها رونقهلعل هذا يذكرني بالتي
فهي ال تأكل، وفي نفس الوقت ... وهكذا تقلل األكل، ليس من أجل اهللا، وإنما من أجل جمال الجسد. الريجيم

...!، ألنها ليست محبة في اهللا تفعل هذاال تأخذ بركة الصوم  
د رونقها، وفي نفس الوقت تسمو أما كان األجدر بكل هؤالء أن يصوموا، فتستفيد أجسادهم صحيا، وال تفق

.الروح وتقترب إلى اهللا  
. صوموا إذن ألجل اهللا، قبل أن يرغمكم العالم على الصوم بدون نفع روحي  

: والجوع، أناالنقطاعولعل من فوائد الصوم أيضا، وبخاصة فترات   
. الصوم يساعد على عالج كثير من األمراض-٤  

) التطبيب بالصوم( باسم ١٩٣٠لمجال، كتاب ترجم إلى العربية سنة  قرأتها في هذا اومن أهم الكتب التي
.للعالم الروسي ألكسي سوفورين  

، التي على الرغم من أن كثيرا )التكسينات(وقد ذكر هذا العالم أن الصوم يساعد على طرد السموم من الجسم 
ا قد يتبقى يصلح الصوم لطردهمنها يتخلص منه الجسم بعمليات اإلخراج المختلفة، إال أن جزء...  

ويقول هذا العالم أيضا إن الجسم في صومه، إذ ال يجد ما يكفيه من غذاء، تتحلل بعض أنسجته، وأولها 
.الدهون والشحوم واألنسجة المصابة والمتقيحة، وهكذا يتخلص منها الجسد  

وإني . عالج كثيرا من األمراض، بنظام خاص، ينقطاعي الطويل المدىجد هذا العالم أن الصوم االوقد و
... ما ورد في كتابهأختبر لعالم أعرض بحثه للدراسة كرأي  

:هل هناك فوائد أخرى يقدمها الصوم للجسد؟ نعم  
. الصوم يجعل الجسد خفيفًا ونشيطًا-٥  

ية، كانت حركاتهم نشطة، وقلوبهم قو. آباؤنا الذين أتقنوا الصوم، كانت أجسادهم خفيفة، وأرواحهم منطلقة
ولم تثقل . يتحركون في البرية كاأليائل. وكانوا يقدرون على المشي في اليوم عشرات الكيلومترات دون تعب

وقد وجدوا في الصوم . وهكذا منحهم الصوم نشاطًا للجسد وللروح وللذهن. أذهانهم بل كانت صافية جدا
.راحتهم، ووجدوا فيه لذتهم، فصارت حياتهم كلها صوما  

.حد إذن إن الصوم أو الطعام النباتي يضعف الصحة، ألنه في الواقع يقويها ال يقل أ-٦  
ولم نسمع أبدا أن الطعام النباتي قد أضعف . فليس الصوم مجرد عالج للروح، إنما هو عالج للجسد أيضا

...أحدا  
حتهم أفضل من غيرهم إن دانيال والثالثة فتية لم يأكلوا لحما من مائدة الملك، واكتفوا بأكل البقول فصارت ص

).١٥: ١دا (  
واآلباء السواح، وآباء الرهبنة الكبار، كانوا متشددين جدا في صومهم، ولم نسمع أبدا أن الصوم أضعف 

.صحتهم، بل كانت قوية حتى في سن الشيخوخة  
... لك نوحوأبونا آدم لم يقل أحد إنه مرض وضعف بسبب الطعام النباتي، وكذلك أمنا حواء، وكل اآلباء قبل ف

...فاطمئنوا إذن على صحتكم الجسدية  
. يتعب الجسد ليس هو الصوم، بل األكلالذي  

تتعب الجسد كثرة األكل، والتخمة، وعدم الضوابط في الطعام، وكثرة األخالط غير المتجانسة في الطعام، 
 تأتى ائدة التيرية الز الحرا الطاقاتكما يتعب الجسد أيضا. ودخول أكل جديد على أكل لم يهضم داخل الجسد

. سببها األكلوما أكثر األمراض التي. ة اإلنسانمن أغذية فوق حاج  



.لذلك يجب أن تتحرروا من فكرة أن الصوم يتعب الصحة  
إنها فكرة خاطئة، ربما نبتت أوالً من حنو األمهات الزائد على صحة أبنائهن، حينما كانت األم تفرح إذ ترى 

.بينما يكون السمين أضعف صحة من الرفيع! جسم، وتظن أن هذه هي الصحةابنها سمينًا وممتلىء ال  
ونقول إنه حنو خاطىء، ألنه . حنو األمهات الخاطىء كان يمنع األبناء من الصوم، أو كان يخيفهم من الصوم

م األوفي إشفاق . ال يهتم بروح االبن كما يهتم بجسده، كما لو كانت أولئك األمهات أمهات ألجسادهن فقط
!  كانت تهتم بغذاء هذا الجسد، دون أن تلتفت إلى غذاء روحهابنهاعلى جسد   

.ومع ذلك سمعنا عن أطفال قديسين كانوا يصومون  
 المتوحد بجبل أنطونيوس الذي بدأ صومه منذ طفولته المبكرة، واستمر سمر قولعل من أمثلة هؤالء القديس 

.معه الصوم كمنهج حياة  
 كان كان في طفولته يعطي طعامه للرعاة ويظل منتصبا في الذي رئيس المتوحدين ودةشنوكذلك القديس األنبا 

.الصالة وهو صائم حتى الغروب وهو بعد في التاسعة من عمره  
.كان الصوم للكل كبارا وصغارا، منحهم جميعا صحة وقوة  

.وقد خلص أجسادهم من الدهن والماء الزائدين  
 حفظ بها الرب هذه األجساد بسبب البركة التي. دون أن تتعفن نالقديسيأجساد وهكذا حفظت لنا كثير من 

أخرى ألن هذه األجساد كانت بعيدة عن أسباب التعفن، بسبب  ومن جهة. مكافأة على قداستها، هذا من جهة
.من دهن وقلة ما فيها من رطوبة  

 تطرد ما فيها من ماء يلحرارة الت عرضوها لأي) قددوها(بال تعفن، إذا شوحوها قد تحفظ اللحوم فترة طويلة 
إلى حد ما، هكذا كانت أجساد القديسين . وتذيب ما فيها من دهن، فتصبح في جفاف يساعد على حفظها
...بالصوم، بال دهن، بال ماء زائد، فلم يجد التلف طريقًا إليها  

 ولكن لماذا نركز على الجسد؟ هل الصوم فضيلة للجسد فقط؟
    

 



 
 كيف تختلف قيامة المسيح 

 عن كل قيامة أخرى
 :فيما تختلف قيامته عن كل قيامة أخرى 

 كو 1" ( صار باكورة الراقدين " من العجيب قيامته أنه قد قيل عن السيد الرب فى قيامته من األموات أنه 
 فكيف حدث ذلك ؟ ألم يقم قبله كثيرون من األموات ؟ ) . 20:15

 مل 2( وأليشع النبى أقام ابن المرأة الشونمية  ) 22:17 مل 1(  صرفة صيدا أرملة  ابنأقام النبى إيليا
والسيد المسيح نفسه أقام كثيرين من األموات ، منهم ابنة يايرس ، وابن أرملة نايين ، ولعازر اخو  ) . 35:4

 تختلف قيامة المسيح فى أى شئ. فكيف يدعى المسيح باكورة الراقدين ، وقد قام قبله كثيرون . مريم ومرثا 
 .منها  تختلف فى أشياء كثيرة جوهرية إنها. عن قيامة غيره 

 . إن السيد المسيح قام قيامة ال موت بعدها - 1
وهم . أن كل الذين قاموا قبل ذلك من األموات ، سواء أقامهم هو أو أحد األنبياء ، رجعوا فماتوا مرة أخرى 

الذين فعلوا الصالحات . يسمع جميع من فى القبور صوته " مة ، حيثما ما يزالون راقدين ينتظرون القيامة العا
  ) 28،29:5يو " ( إلى قيامة الحياة ، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة 

 . أن السيد المسيح قام من األموات بجسد ممجد – 2
جسد الذى يجوع ويعطش ويتعب ال. قاموا من األموات ، قاموا بنفس الجسد المادى القابل للفساد  كل الذين

ونحن ننتظر فى القيامة العامة أن . أما السيد الرب فقام بجسد ممجد غير قابل للفساد . ويمرض وينحل وينام 
. هكذا أيضا قيامة األموات "  هذه القيامة الممجدة للجسد ، يقول بولس الرسول وعن. نقوم بمثل هذا الجسد 

 1



ويزرع فى ضعف . يزرع فى هوان ويقام فى مجد . ام فى عدم فساد يزرع فى فساد ، ويقام فى ضعف ويق
   ) .44-42:15 كو 1" (يزرع جسما حيوانياً ويقام جسماً روحانياً . ويقام فى قوة 

يغير شكل جسد تواضعنا ، ليكون " بهذا الجسد الممجد قام السيد المسيح ، ونحن ننتظر فى القيامة العامة أن 
وبذلك . أما الذين قاموا من قبل فلم يقوموا بذلك الجسد الممجد  ) . 21:3 فى " (على صورة جسد مجده 

 . الراقدين فى هذا المجد يكون ربنا يسوع المسيح هو باكورة
 :يوجد خالف آخر بين قيامة المسيح وقيامة غيره وهو 

 .  قام السيد المسيح بإرادته هو ، ال بإرادة غيره– 3
قام بإرادته من األموات إنما كل الذين قاموا ، أقامهم غيرهم ، أما أقامهم السيد لم يحدث أن أحدا قبل المسيح ، 

أما الرب فبقوة ال هوته قد قام ، الهوته الذى لم يفارق ناسوته لحظة . المسيح بنفسه ، أو أقامهم نبى بصلواته 
 .واحدة 

 : أهمية قيامة الرب 
وقد محا خطية العالم بموته .  ، ومن نتائج الخطية الموت لقد أتى السيد المسيح ليمحو الخطية ويمحو نتائجها

. على الصليب ، وبقى أن ينتصر على الموت الذى أدخلته الخطية إلى العالم ، فانتصر على الموت بالقيامة 
 .وأعطانا بموته رجاء فى القيامة من األموات 

 كان يبدو أنه ضاع وانتهى بصلب  كانت لها أهمية أخرى هى تثبيت اإليمان الذىعلى أن قيامة الرب   
 :المسيح 
  ) .7:13زك " . ( ضرب الراعى فتبددت الرعية . " كل عمل المسيح قد تحطم بصلبه أنو دكان يب

ثم اعتكفوا خائفين فى . التالميذ هربوا عند القبض عليه ، لم يبق منهم إلى جوار الصليب سو يوحنا الحبيب 
ولو " بطرس نفسه الذى قال من قبل بأكثر تشديد . ور وال على الكالم العلية ال يجرؤ أحد منهم على الظه

 . وجدف وقال ال أعرف الرجل أنكرهذا أيضا  ) 31:14مر" ( اضطررت أن أموت معك ال أنكرك 
ومنهم " أصلبه أصلبه " منهم من صاح :  اهتز من أساسه والشعب الذى تبع المسيح ، والذى رأى معجزاته ،

 .منهم من بكى واكتفى بالبكاء من خاف وهرب ، و
خدعوا الشعب ، واخضعوا الوالى لمشيئتهم ، واستطاعوا أن ينقذوا .   أما األعداء فتجبروا وملكوا الموقف 

 . بالحراسهأحكامهم ، ليس فى صلب المسيح فقط ، بل حتى بعد موته حين ضبطوا قبر
مسيح ، ليغير دفة األحداث ، ويعيد األمل الى ثم قام ال...   كان كل شئ مظلما وكئيبا وباعثا على اليأس 

 ...النفوس ، ويرجع اإليمان الى القلوب 
لم يتضايق ممن تخلوا . وكان أول عمل عمله بعد قيامته ، هو أنه ذهب ليفتقد أولئك الذين تركوه وانكروه 

لقادة الذين تعب ولم ييأس من أولئك ا. ولم يرفض ذلك الشعب الذى أنكر جميله .  األوقات أصعبعنه فى 
 . خائفين مختفين ال يجرؤ أحد منهم على النطق باسمه أمامهفى تنشئتهم وتدريبهم ، وقد رآهم 

 وأين المحبة ؟ أين تعبى ؟ أين الشجاعة وأين الشهامة ؟ أين اإلخالصأين الصداقة وأين الوفاء :   لم يقل 
 !الذى تعبته معكم سنين طويلة ؟

 ...م والعتاب ، بل بدأ بافتقاد الذين تركوه ، وبرعاية الذين شكوا فيه لم يجابه الموقف باللو    
 .نظر الى ذلك البناء المهدم ، وبطول أناة عجيبة ، جمع حجارته المبعثرة ،ليبنى من جديد ، بنفس الحجارة 
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نصدع فى يضا لكى يرمم ما أأنما إ   أنه كان قد قام ، ليس فقط لكى يحطم دولة الشيطان ويلغى رئاسته ، و
  .بهجة إلى أعضائها لبناء الكنيسة ، ويعيد األيمان وا

 فى حوادث الصلب والقيامة 
المس أظلمت ، واألرض تزلزلت ، والصخور تشققت :    ما أكثر المعجزات التى حدثت وقت صلب المسيح 

 ، إنما استفادة  ولكن هل استفاد الكل من هذه المعجزات ؟ كال...، والقبور تفتحت ، وحجاب الهيكل انشق 
 ..كل إنسان تكون على قدر استعداد قلبه 

ولما خرج الدم والماء من جنب المسيح ، . لما تزلزلت األرض آمن اللص ، ولكن لم يؤمن الكهنة ورؤساؤهم 
إن المسألة ال تتعلق بالمعجزة ومدى قوتها ، بل تتعلق . آمن قائد المائة وجنوده ، ولم يؤمن قادة الشعب 

 .بمدى استعداد قلب اإلنسان من الداخل ورغبته فى اإلستفادة باألكثر 
. معجزة من البصر للمولود أعمى ، آمن الرجل ، ولم يؤمن الفريسيون مع أن المعجزة واضحة القوة     فى

وهكذا لما شفى  ) 34:9يو (  خارج المجمع وأخرجوهبل ثاروا على الرجل لما دافع عن المسيح الذى شفاه ، 
إن هذا ... احب اليد اليابسة ، رفضوا أن يستفيدوا من المعجزة بسبب أن الرب شفاه فى يوم السبت المسيح ص

 ..كله بمثل الزارع الذى شرحه الرب 
الزارع هو ... هل هى محجرة ، أم بها شوك :    لقد كان نمو الزرع يتوقف قبل كل شئ على حالة األرض 

كن األرض التى تتقبل البذار من الزارع تختلف فى مدى جودتها ول. نفس الزارع ، والبذار هى نفس البذار 
   ..وتقبلها للزرع اإللهى 

منهم من . ولكن الناس يختلفون : المعجزات موجودة . وهكذا حدث فى قصة القيامة ، وفى قصة الصلب    
 ...استفادوا ، ومنهم من لم يستفيدوا 

ومع . ا الشمس قد أظلمت فى وقت الظهر صلب المسيح    إن رؤساء الكهنة وقادة الشعب اليهودى شاهدو
 ...ألن قلوبهم كانت أشد ظلمة من الظلمة التى على وجه األرض . ذلك لم يستفيدوا 

بل إنه بعد هذه المعجزات التى آمن بسببها اللص اليمين وقائد المائة ، ذهبوا إلى بيالطس يقولون له عن    
فمر بضبط القبر إلى اليوم . ك المضل قال وهو حى إنى بعد ثالث أيام أقوم قد تذكرنا أن ذل. يا سيد " المسيح 

فتكون الضاللة األخيرة أشر من . الثالث ، لئال يأتى تالميذه ويسرقوه ، ويقولون للشعب إنه قام من األموات 
  ) . 64-62:27مت " ( األولى 

 ولم يبالوا أن يفعلوا كل ذلك فى .القبر وهكذا أخذوا معهم جندا ، ومضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا 
  .يوم سبت ، وهم الذين قالوا إن المسيح خاطئ ، ألنه شفى المرضى فى يوم سبت 

الهم ، فال تبقى األجساد بل إنهم طلبوا كسر المصلوبين وإنز.    طالما تحمسوا للسبت ، وعادوا المسيح بسببه 
ن أجل السبت ، ومع ذلك يأخذون معهم جنودا فى ليلة حماس عجيب م... على الصليب لئال تنجس السبت 

وال يكون فى كل ذلك .. السبت ، ويختمون القبر فى ليلة السبت ، ويقيمون الحراس لحراسة القبر فى السبت 
 !!خطية 

 " !!ها قد كسرنا السبت ، لكى نكسر كاسر السبت " وكأنهم قالوا فى قلوبهم إذ ختموا القبر فى السبت 
 كان هو أفرج ن المفديين من الجحيم ، وفك أختام الفردوس – بينما كانوا يختمون قبره –ح فإنه أما المسي

 ...المغلق وأدخل فيه الراقدين على رجاء
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 هناك أشخاص ضمائرهم مكورة تتدحرج على أى .ما أسهل على الناس أن يلعبوا بضمائرهم كما يشاؤون 
 . أولئك الناس من ذلك النوع وقد كان !!وجه ، أينما انزلقت رست واستقرت 

فلو لم يختموا القبر بأنفسهم ، ويقيموا الحراس من قبلهم ، لكان . فعلوه كان ضدهم ال لهم     ولكن هذا الذى
أما اآلن وقد ضبطوا بالحراس وختموه ، . فيما بعد ويقولوا إن التالميذ قد سرقوا الجسد بإمكانهم أن يحتجوا 

 ...وم ،كما خرج فى والدته من بطن العذراء وبتوليتها مختومة فماذا يقولون والقبر المخت
ألن مالك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب "    وبعد قيامة المسيح حدثت زلزلة عظيمة 

" فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات . وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج . وجلس عليه 
  ) .4-2:28مت( 
 فهل استفاد الحراس من هذه المعجزة العظيمة ؟ وهل استفادة منها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب ؟    

وال إن قام "  صدق أبونا ابرهيم عندما قال ...كال ، لقد كانت البذار المقدسة قد وقعت على أرض حجرية 
  ) .31:16لو" ( واحد من الموتى يصدقون 

 شيئا عن المسيا ومجده ، فماذا عن الكهنة معلمى ميين الذين ال يعلمون   إن كان يلتمس عذرا للجند االم
 .الناموس ، المفروض فيهم أن يكونوا حريصين على وصايا الرب وتنفيذها 

قولوا "  ، وقالوا لهم م   إنهم لما سمعوا بالقيامة من الجند ، أعطوهم رشوة ، ووضعوا كالم كذب فى أفواهه
فأخذوا . وإذا سمع ذلك عند الوالى فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين . رقوه ونحن نيام إن تالميذه أتوا ليالً وس

  ) .15-11:28مت " ( فشاع ذلك القول . الفضة وفعلوا كما علموهم 
 .وهكذا لم يستفيدوا من معجزة القيامة ، بل زادوا شرا 

 !!لوا أن تالميذه سرقوه ونحن نيام  يقوأن إليهمأوعزوا . ولم يكن متقنا . كذبوا وعلموا غيرهم الكذب 
 ... إن حبل الكذب قصير صحيح! فإن كنتم نياما ، فكيف عرفتم فى نومكم أن تالميذه أخذوه ؟

دفعوا رشوة .    ولكنهم لم يكتفوا بالكذب ،بل الصقوا تهمة بغيرهم زورا وبهتانا ، إذ الصقوا السرقة بالتالميذ 
 ...وأضلوا الشعب كله ، الشعب المخدوع فيهم . وخدعوا الوالى . لجند وأساءوا إلى سمعة ا. ليغطوا عملهم 

انقذ الناس من هذا : وكأنهم يقولون عنه لبيالطس .    وفى كل ذلك الضالل وصفوا المسيح بأنه مضل 
 !!المضل ، لكيما نضلهم نحن 

 . ض محجرة ، فلم تؤثر قيهم إن بذار معجزة القيامة ، إذ وقعت فى قلوب أولئك القادة ، إنما وقعت على األر
  .أبديتهم تفكيرهم فى الحفاظ على مناصبهم يطغى على التفكير فى كان

وفى هؤالء نرى كيف ينحدر اإلنسان من خطية إلى خطية ، فى سلسلة طويلة من الخطايا إلى غير  
 ...نهاية 

 فحسدوا المسيح إذ كانوا يريدون وهذه المحبة قادتهم إلى الحسد ،. اطل   مبدأ خطاياهم هو محبة المجد الب 
أن يكونوا وحدهم فى الصورة دون أن يقف إللى جوارهم احد ، فكيف باألكثر هذا الناصرى الذى غطى على 

شهادة الزور فى محاكمة  قادهم إلى وخطية الحسد قادتهم إلى التآمر ، والتآمر. شهرتهم وكشف رياءهم 
وموقفهم الخاطئ هذا قادهم إلى . وإلى تضليل الشعب كله . لبه القسوة فى صوهذا كله قادهم إلى . المسيح 
والخوف قادهم إلى ضبط القبر وختمه مع كسر السبت واشتراك الناس فى هذا الكسر وخطيتهم هذه . الخوف 

  على الكذب وتضليل الناس وعدم اإليمان والتحريض إذ فضحتها القيامة قادتهم إلى الرشوة والكذب –
 واعين الناس ، أضاعوا أنفسهم ولم يستفيدوا ال سماء وال أنفسهم هذا أن يكبروا فى أعين وإذ أرادوا بكل

 ...أرض 

 4



كانوا يخافون قيامته .. كانوا يخافون المسيح حتى بعد موته.. إنهم خطية يلفها الخوف . إنهم أرض محجرة 
إن القاتل ...  له ، ما زال له عمل كانوا يشعرون أن المسيح على الرغم من قتلهم... ألنها تهدم كل ما فعلوه 

وصدق علماء النفس عندما قالوا أن القاتل يحوم دواما حول مكان . يخاف من شبح القتيل ومن صورته 
 . وهؤالء أيضا جعلوا يحرمون حول مكان جريمتهم ... الجريمة 

 الخائفون من المسيح فلم أما أولئك الكهنة والشيوخ.تالميذ المسيح نسوا قوله إنه سيقوم فى اليوم الثالث 
 .ينسوا 

عجيب أنهم تذكروا هذه العبارة ، ... تذكرنا أن ذلك المضل قد قال إنى بعد ثالثة أيام أقوم : قالوا لبيالطس 
لم ... ، ولم يتذكروا انه عمل أعماالً لم يعملها أحد من قبل  ) 3:10يو" ( أنا واآلب واحد " ولم يتذكروا قوله 
تذكروا قيامته ، ألن ... عازر بعد موته بأربعة أيام ، ولم يتذكروا منحه البصر للمولود أعمى يتذكروا إقامته لل

 .فارتكبوا ما ارتكبوا لكيما يتخلصوا منها ... فكرة القيامة كانت تقلق أفكارهم وتزعجهم 
 .المجدلية  مثل لها فى حوادث القيامة هو مريم ابرزهناك بذار وقعت على أرض فنبتت ثم خنقها الشوك ، 

وكان الطير بالنسبة . أكلها الطير     أما عن حديث القيامة فى نفوس تالميذ المسيح ، فكان يشبه البذار التى
كيف حدث ذلك ؟ وكيف حولهم المسيح إلى أرض . إلى التالميذ هو شيطان الشيك الذى خطف إيمانهم وطار 

  جيدة تنبت مائة ؟
 ...هذا ما سنشرحه اآلن . لمجدلية وكيف رد اإليمان إلى قلوبهم وقلب ا

 :بذار خطفها الطير 
 ...كم كان أقسى على قلب الرب أن يحدث ما حدث 

 ولكنه لم يقابل هذا الشيك باللوم ، وإنما بكل حب ...حتى تالميذه األحد عشر شكوا فى قيامته ، ولم يصدقوا 
 ...احتضن ضعفهم ، وعالج شكهم باإلقناع 

" فلما سمع أولئك أنه حى وقد نظرته لم يصدقوا " لية وأخبرتهم بقيامة الرب ذهبت إليهم مريم المجد •
  ) .11:16مر( 

"  لهم كالهذيان ولم يصدقوهن تراءى كالمهن" ولما رجع النسوة من القبر ، واخبرنهم بقيامة الرب  •
  ) .1:24لو ( 

"          ال هذين ذهب هذان وأخبرا الباقين ، فلم يصدقوا و" ولما ظهر الرب لتلمذى عمواس  •
  ) .13:16مر ( 

جزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا " وحتى عندما ظهر لهم الرب بنفسه ، لم يصدقوا انه قام بل  •
  ) . 37:24لو " ( روحاً 

فاضطر الرب أن . كانت بذار اإليمان التى ألقاها الرب فى أرضهم ، قد اختطفها شيطان الشك وطار بها 
ابتدأ من "  هكذا تصرف مع تلمذى عمواس البطيئين فى إيمانهم ، إذ .نعهم بقيامته يتنازل إلى ضعفهم ليق

  ) ...27:24لو " ( موسى ، ومن جميع األنبياء يفسر لهما األمور المختصة به فى جميع الكتب 
 .، وذهبا فقاال لألحد عشر " انفتحت أعينهما وعرفاه " وظل بهما حتى 

ما بالكم مضطربين ؟ ولماذا تخطر أفكار " وقال لهم . ضعفهم  ل الرب إلى   وهؤالء األحد عشر أيضا تناز
 فان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون وانظرواجسونى . أنظروا يدى ورجلى ، إنى أنا هو . فى قلوبكم 

  ) .38،39:24لو " ( لى 
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 " .عام ؟ أعندكم ههنا ط"  فيقول لهم إلقناعهموإذ بالرب الذى قام بجسد ممجد ، يتنازل 
ولما كان توما  ) . 43:24لو " ( فأخذ وأكل قدامهم . فقدموا له جزاءا من سمك مشوى وشيئا من شهد العسل 

 ...له الرب خصيصا ليعالج شكه ويقنعه  غائبا ، ظهر
بل . ولم يتركهم  ) . 3:1أع ( وأستمر يريهم نفسه حيا ببراهين كثيرة  . اوظل الرب بهم حتى آمنوا ،وتثبتو

وطرد عنهم الطير الذى " ث معهم أربعين يوما يظهر لهم ويحدثهم عن األمور المختصة بملكوت اهللا مك
وصار اإليمان فيهم . وحولهم إلى أرض جيدة ، تنبت ليس ثالثين فقط أو ستين بل مائة .يخطف بذارهم 

 .شجرة كبيرة مثمرة بكل نوع ثمر صالح 
 :بذار نبتت وخنقها الشوك 

 ) 9:16مر ( لها ظهر الرب أوالً ىالت نرى مثاالً لهذا النوع أيضا فى مريم المجدلية ، هذه وفى قصة القيامة
ليس هو ههنا ، "  القبر فارغا ، ورأت المالك وخاطبها مع مريم األخرى قائال ورأت فى فجر األحد ، رأته

" لهما الرب وقال سالم لكما وفيما هى خارجة من القبر بفرح مع مريم األخرى ، قاب... " . ألنه قام كما قال 
اذهبا قوال ألخوتى أن يمضوا إلى الجليل " وقال لهما  ) 9-1:28مت " ( فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له 

 " .وهناك يروننى 
وهكذا رأت المجدلية الرب ، ولمسته ممسكة بقدميه ، وسجدت له ، وسمعت البشارة من فمه ومن فم 

 ...لبها اإليمان ، وبشرت به الرسل فآمنت ، ونبت فى ق. المالك 
ثم . وهكذا بدأ الشوك يحيط بالزرع المقدس  ) . 9:16مر ( ولكن الرسل لما سمعوا كالمها لم يصدقوا 

ولما . إلشاعات التى روجها الكهنة فى المدينة عن سرقة الجسد ، فازداد الشوك ضغطا على إيمانها سمعت ا
" فتراءى كالمهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن " ة حينما بشرهم النسوة رفض الرسل أنفسهم أن يؤمنوا بالقيام

 . حينئذ ضغط الشوك بأكثر عنف على إيمان المجدلية فخنقه أو كاد ، ) 11:24لو ( 
إنهم أخذوا " ولما سألها المالكان عن سبب بكائها ، أجابت . وهكذا عندما ذهبت أخيراً إلى القبر ، وقفت تبكى 

  ) .13:20يو " ( لم أين وضعوه سيدى ، ولست أع
وكان الشك فى ، كان الشوك قد خنق إيمانها تماماً ، " أخذوا سيدى وليست أعلم أين وضعوه " وبقولها 

 ... المنتشرة قد انتصرت على الرؤيا السابقة اإلشاعاتقيامته قد تحول إلى يقين بعدم قيامته ، وكانت 
 .ختناق وك ، وينقذ إيمان المجدلية من اال زرعه المقدس من الشالحنون يتدخل فى األمر لينقىبالرب  وإذا

" فكرة سرقة الجسد " وخاطبته وقد اعتنقت هى أيضا . فظهر لها ، ولم تعلم انه الرب ، بل ظنته البستانى 
  ) .15:20يو" ( يا سيد ، أن كنت أنت قد حملته ، فقل لى أين وضعته ، وأنا آخذه " فقالت 

ألم تبصرى ! ألم تسمعى من قبل وعود الرب بأنه سيقوم فى اليوم الثالث !  العجيب يا مريم ؟   ما هذا الكالم
ر ؟ ألم ببنفسك القبر الفارغ ؟ ألم تسمعى بشارة المالك بقيامته ؟ ألم تنظرى الرب بعينيك وأنت خارجة من الق

يك وسجدت له ؟ ألم تشترك  قدميه بيدأمسكتيكلمك ويطلب منك أن تبشرى أخوته ؟ ألم تلمسيه بيديك حين 
 ! يقين القيامة ؟ لماذا اذن قد سمحت للشوك أن يخنق إيمانك ؟حواسك فى

وأقبلت لتحييه " ربونى "  بعطفه حتى قالت له أقنعهاولم يتركها الرب فى ضعفها ولم يهملها لعدم ايمانها ، بل 
لم يقصد أنه ال يجوز لها لمسه أطالقاً  . "ال تلمسينى ألنى لم أصعد بعد إلى أبى " كعادتها فقال لها فى لوم 

 فماذا كان يقصد اذن ؟ . فقد لمسته من قبل 
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أى ال تقتربى إلى معتقدة إننى مجرد بشر يمكن . ال تلمسينى بهذا اإليمان المنهار : كان يقصد أن يقول لها 
هذا ، لم أصعد بعد إلى ألننى بتفكير . نه قام من األموات رفضت أن تؤمنى إ أن يسرق البستانى جسده الذى

 .درجة أبى فى فكرك 
ولكن اذهبى إلى أخوتى "  كذلك عملها كمبشر ، فقال لها ولم يكتف الرب بأن يعيد إليها إيمانها ، بل أعاد إليها

أنه يعطينا درسا عجيبا فى االفتقاد ، وفى االهتمام .  حنان الرب ، وما أوسع صده أعظمما " ... وقولى لهم 
 ...أنه لم يشمئز من أشواكنا ، بل رفعها عنا ، حتى ال يختنق نبت اإليمان .  وسقطوا بالذين ضلوا

 :ال يأس فى الخدمة 
وإنما بالصبر وطول . وأرانا الرب فى قيامته أنه ال ينبغى أن نيأس مهما بدت خدمتنا فاشلة وعملنا غير مثمر 

يمان يبدو منهاراً ضائعاً ، وكان المؤمنون ما بين صلب المسيح وقيامته ، كان اإل. األناة ينصلح كل شئ 
مختفين فى خوف وحزن وما قام الرب حول حزنهم إلى فرح ، وشكهم إلى إيمان ، وغير دفة األحداث إلى 

 إلى الحياة فى أفراح قيامة أخرى قد ماتت ، عادت مرة إنها بهذه البذار التى بدا للكل وإذا. اتجاه عكسى 
 .الرب 
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1 

 القيامة
 معجزة ضرورية تدل على
 قدرة اهللا الالنهائية

 أن ياصلمو.  لكم فيه حياة سعيدة مباركةيام بعيد القيامة المجيد راجهنئك أن أيخوتإ وي أبنائيا ييسرن
م أرجاء المسكونة كلهاالسلم ايع. 

يمكن أن تقوم كل  ذ كيف مستواها، إي فاعة جدتفجزة المرلمعث عن القيامة، إنما نذكر هذه ادوإذ نتح
فترسه  احترق بعضها، والبعضاأو   امتصتها األرض، وتحولت إلى تراب، أو أكلها الدود،يتلك األجساد الت

 يويأت. دبالصور والعيين، من شتى الاليين المال تعد بميكيف يقيم اهللا كل هذه األجساد الت.. الحيوان
نه إ ..يةحد بها، وتقوم من الموت حتترف على أجسادها و أن تقيم، ويجعلها تتع لهاث شاءحيبأرواحها من 

 ..!!ال شكبأمر مذهل 

 :إمكانية القيامة
ى علقادر  درتهقاهللا وبمان ين اإلفإقيامة وكيف تكون، ل أمام فهم اازجقف عا يلقإن كان الع

 .استيعاب ذلك
 أمام اصعب  األمرومهما كان. هيةل، وال حدود لقدرته اإليءفنحن نؤمن أن اهللا قادر على كل ش

إن ".  أمام اهللا عسيريءفليس شم وحدهما، لو غير المؤمنين، أو أمام الذين يعتمدون على الفكر والع أحدينملال
 ).27: 10 مر ("ع عند الناس، هو مستطاع عند اهللاغير المستطا



 .لقبمن  لية خلقهاممن عجدا  ركثيبلية قيامة األجساد، أسهل مإن ع
ن تراب مها ق خليهو الذ. مة الوجود، هو قادر بال شك على إعادة وجودهاعها ن أعطاياهللا الذ

 أن اهللا خلق الكل من ،من هذا قمبل ما هو أع.. يدها من تراب األرض مرة أخرىيعاألرض، وهو قادر أن 
 .ساننم من تراب األرض خلق اإلثخلق األرض وترابها من العدم، . العدم

 !ب؟سد من التراجامة الق إ أممعدالخلق من ال: أيهما أصعب إذن
 منح الوجود يوالذ.  أنه يقدر على العمل األسهلي يقدر على العمل األصعب، من البديهين الذإ
 ... على حفظ هذا الوجودييقدر بالحر

 ي يكفيهنا الخالق، الذي إللل القدرة غير المحدودة التم يتأمل القيامة من هذه الناحية، إنما يتأيفالذ
 ي في هيإنها إرادته، الت.. اأو يصدر أمر.  حتى بدون أن يلفظ كلمة واحدة،ن كل ما يريدو فيكأن يريد،

 ...يءل قادر على كل شعاجوهرها أمر ف
 القاصر يعجز عن إدراكها ي القيامة إذن معجزة، ليس ألنها صعبة، وإنما ألن عقلنا البشرينسم
 ...ي اإللهي على الوحاقبل ذلك بسهولة معتمدي. .يمان دائرته أوسع وأعمقولكن اإل.. وكيف تكون
 .نيدة للمؤمنيعق يالقيامة هف كلذل

 اقيمم أيضامن به ؤمن باهللا كخالق، يؤ ييوالذ. من بالقيامةؤالذى يؤمن باهللا وقدرته، يستطيع أن ي
القيامة، كما ال ون بيؤمنإنهم ال .  وأنصاف العلماء، فال يصل إدراكهم إلى هذا المستوىنأما الملحدو. للموتى
 ... باهللا نفسهنونمؤون بالروح وخلودها، كما ال ييؤمن

 .مه معرفتيوعندما أقول أنصاف العلماء، إنما أبرئ العلماء الكاملين ف
 أجساد يه، ويتحلل جزء منه، وقد يتداخل فنصف الحقيقة أن الجسد قد تمتص األرض بعض عناصر

أينما ذهب الجسد، فمكوناته موجودة، ومصيرها إلى األرض ف.  أن المادة ال تفنىيانثوالنصف ال. أخرى
 أين توجد عناصر الجسد، ويقدر على إعادتها مرة أخرى إلى حالتها، اير المحدود يعرف تمامغواهللا .. أيضا

 .ة كتبه المقدسيوف. بياءنوبخاصة ألنه يريد هذا، وألنه قد وعد به البشرية على ألسنة األ. ةينهائالاهللا بقدرته ال
 ...ه، ومعرفته، وقدرتهتد على إرادعتمت. د على اهللا تبارك اسمهعتم جوهرها، تفييامة قإذن ال

وقد وعده بالقيامة . سان أن يقوم من الموت، وأن يعود إلى الحياةإلنهو يريد ل: رادةفمن جهة اإل
 إذن البد أنه ينفذ ما قد ادام اهللا قد وعد،مو. لعامة بصراحة كاملة وبكل وضوحوتحدث عن القيامة ا. والخلود
 .وعد به

.  تحللت، وأين توجد عظامهايفاهللا يعرف أين توجد عناصر األجساد الت: ومن جهة المعرفة والقدرة
 األجساد، ويسهل عليه أن يأمرها تلك أين توجد أرواح أيضاكما يعرف . ويعرف كيفية إعادة تشكيلها وتركيبها

وبكل . هيةلسمه العظيم، وتعالت قدرته اإلا وهو يقدر هذا كله، جّل. ذلكل عليها هبالعودة إلى أجسادها، ويس
 ...ق هذاديمان نصاإل

وينكر . نكر الخلق من العدميو. ملةجزات جنكر المعيية القيامة، هو بالضرورة ن ينكر إمكايإن الذ
 .أيضاوده جد ينكر وققدرة اهللا، و
، إن احقً). 8: 23أع " (الك، وال روح، وال ميس قيامةليقولون إنه "ال ذلك الصدوقيون الذين ثم
 .يمان بأمر ما، يؤدى إلى عدم اإليمان بأمور أخرى كثيرةعدم اإل

يؤمنون منون باهللا، ويؤمنون بالمعجزة، ويؤمنون بعملية الخلق من العدم، وأما المؤمنون، الذين يؤ



 . سهل التصديق إلى أبعد الحدودم أمامه للخالق العظيم، فإن موضوع القيامة يبدويبالقدرة غير المحدودة الت

 :ضرورة القيامة
حه الة إلى عدل اهللا وصبالنسب ضرورية يالنسبة إلى قدرة اهللا، كذلك هبوكما أن القيامة ممكنة 

 .وجوده
 :لعدل الجها الزمة من أن إ-1

. اشر كانت أم ا حياته على األرض، خيرالل عملها خي محاسبة كل إنسان على أفعاله التمن أجل
ها الذ ميولو لم تكن قيامة، لتهالك الناس على الحياة الدنيا، وعاشوا ف. ب على الشرقفيثاب على الخير، ويعا

 بالضعيف، دون يإن لم تكن قيامة، لساد الظلم واستبداد القو أيضا و!وفسادها، غير عابئين بما يحدث فيما بعد
إذ يشعرون أن . قبها من دينونة وجزاء، فإنه رادع للناسيمان بالقيامة وما يعأما اإل. خوف من عقوبة أبدية

 . العالم اآلخري هذا العالم، ففيإن لم يكن ف: ل البد سيأخذ مجراهالعد
 ي هيط التقوليس للروح ف. ده هو لإلنسان كلهووع.  إن اهللا قد وعد اإلنسان بالحياة األبدية-2

 .جزء من اإلنسان
، إذن ال يمكن أن نقول إن اإلنسان كله قد تنعم يوالنعيم األبدفلو أن الروح فقط أتيح لها الخلود 

إذن البد بالضرورة أن يقوم الجسد من . رم بالجسدحنه فقط، بينما قد م جزء واحد ابالحياة الدائمة، وإنم
 ...إلنسان كلهل يويكون الجزاء األبد. د به الروححالموت وتت

 !صير أجساد الحيوانات كمشري ولوال القيامة لكان مصير الجسد الب-3
 وهبه اهللا من العلم موهبة التفكير ي العاقل الناطق، الذي لهذا الكائن البشري إذن الميزة التيما ه

ور به حول األرض وترجعه إليها  توصله إلى القمر، وتديواالختراع والقدرة على صنع مركبات الفضاء الت
سان نعقل أن هذا اإلهل ي.. يرهماغيوتر والفاكس وبلكمكاعات أخرى مذهلة ر قد قام بمختيوالذ.. االمس

طه اهللا على نواح عديدة من الطبيعة، يؤول جسده إلي مصير كمصير بهيمة أو حشرة أو لّ سيالعجيب الذ
 ... يصدق هذان الهوام؟ إن العقل ال يمكن أبعض

 . مع كرامة اإلنساناليقى عشسد تتمج قيامة النإ
وهبه اهللا أن   يستطيع بمايلوقات األخرى ذوات األجساد، والذ المخ يتميز عن جميعياإلنسان الذ
وم عليها بحق السيطرة ق أراد، أو أن يا يقوم لها بواجب الرعاية واالهتمام إذن، وأايسيطر عليها جميع

لة ق أجساد الكائنات غير العااقيفكرامة جسد هذا المخلوق العاقل البد أن تتميز عن مصير ب.. واالستخدام
 ... تحت سلطانهي هيير الناطقة، التغو

 .ل التوازنج من أاضي والقيامة الزمة أ-4
.. ب، السعيد والتعيسذم والمعع المن،قيرف واليففيها الغن.  األرض لم يكن هناك توازن بين البشريفف

ى ومن لم ينل حقه عل.  السماءيئق أن يوجد توازن فالك مساواة على األرض، فمن الافإن لم تكن هن
 ولعازر يوقصة الغن.  هذه الدنيايه فات العالم اآلخر، ويعوضه الرب عما فياألرض، يمكنه أن يناله ف

لى األرض،  عكيد على التوازن بين الحياةألتقدم لنا الدليل ا) 16لو (نجيل المقدس  اإلي وردت فيالمسكين الت
 . والحياة بعد الموت

 . فقدناها هنايالمثالية الت الزمة لتقدم لنا الحياة أيضا القيامة -5
 العالم اآلخر، حيث ال حزن وال بكاء، وال فساد وال ظلم، يتقدم لنا صورة الحياة الجميلة الرائعة ف



مع العشرة الطيبة مع اهللا ..  بال خطيئةي الذينسان المثال، واإليبل حياة النعيم األبد. وال عيب وال نقص
 .هعما أجمل هذا وما أرو. ومالئكته وقديسيه
م، ونرجو لكم دنا حياة الرفاهية والرخاء والسالال ظل الحديث عن هذه السعادة، نرجو لبي فاختام

حياة سعيدة، وكل عام وأنتم بخيراجميع . 
 

2 
 القيامة

 هي قيامة الجسد وحده
 أما الروح

 فهي دائمة الحياة
 يدنا المحبوبة، ف لبالا الرب خير فيه منا بعيد القيامة المجيد، راجيا جميعيخوتإ ويئكم يا أبنائنأه
 .كما نرجو لكم سعادة ورفاهية.  الحياة اجتماعية واقتصادية وسياسيةيكل نواح

 :انمتمايزتيعتان بنا طفي
 فينا يإننا حسب تكويننا البشر..  يقوميوأود فيما أهنئكم بالعيد، أن نتأمل معنى القيامة ونرى ما الذ

، والروح يالجسد مرئ. ير ماديةغلجسد طبيعة مادية، والروح طبيعة ا: وحطبيعتان متحدتان، هما الجسد والر
 ينا بها اهللا على كل الكائنات التهذه ميزة ميز. ية ال تموت حالجسد طبيعة قابلة للموت، والروح. غير مرئية

 . دائمة الحياةي هيأن لنا الروح الت: على األرض
 عدة بي تبقى حيالت فصاله عن الروحانسد فقط، بجللما هو موت إن. انإلنس ليلذلك فال يوجد موت كل

 .سدجموت ال
ول قوهكذا ال ن. ومقألن الروح لم تمت حتى ت. سد وحدهج قيامة اليوعلى هذا القياس، فالقيامة ه

 .ومقدتها إلى الجسد ليعو بيدة الروح، أعوما بإنبقيامة الروح، 
الجسد .. سانن اإلي أسمى وأرقى ما فيوهلة ناطقة اق روح حية خالدة، عيسانية هنهذه الروح اإل

 اللؤلؤة، ي تحويالجسد هو الصدفة الت.  الجوهريف الروح، بينما الروح هلّ الذى يغيهو الغالف الخارج
 من الخارج، فال قيمة لجماله إن لم تكن الروح جميلة ا وبهيومهما كان الجسد جميالً.  اللؤلؤةيوالروح ه

مح بينما لو دخل الشر إلى الروح، تكون مال.  أروعح الجسد جماالًم ماليبل إن جمال الروح يعط. أيضا
 ...رةالجسد منفّ

تفارقه . فإن فارقته الروح، تفارقه الحياة وكل مظاهرها. الجسد يعتمد في كيانه ووجوده على الروح
قد توقف المخ . س، بال شعور بال حس بال صوتفَويصبح بال نبض، بال نَ. الحرارة فيبرد، والحركة فيخمد

أنت تراب، وإلى التراب "كما قال الرب ألبينا آدم . وأصبح جثة هامدة يوارونها التراب. والقلب وكل األعضاء
 "..تعود

 .إذن كل ما كان للجسد من نشاط، كان مصدره الروح
 :أنواع األرواح



 .على أن األرواح تختلف في نوعياتها ودرجاتها
يستطيعون في لمح البصر أن ينزلوا .. الذين لهم قوة عجيبة جداأعظم األرواح درجة هم المالئكة، 

حسبما يكلفهم اهللا من مهمات يقومون بها في . من السماء إلى األرض، أو أن يصعدوا من األرض إلى السماء
 .طاعة كاملة وفي سرعة هائلة، وأحيانًا بأسلوب معجزي حسب نوع المهمة

قط سولما . فقد كان الشيطان مالكًا حينما خلقه اهللا. ا شريرةوأرواح الشياطين هي أيضا قوية، ولكنه
 ...فقد قداسته وطهارته، ولكنه لم يفقد طبيعته

مثلما . ولكننا بمزيد األسف لم نستخدم كل طاقات أرواحنا. والروح اإلنسانية هي أيضا روح قوية
 .استخدمنا طاقات العقل

 األقمار الصناعية والكمبيوتر والفاكس صل إلى الكواكب، وأن يخترعفاستطاع العقل أن ي
ولم تلحق به ... والتليفونات عابرة القارات والمحيطات، وأن يستخدم الليزر، ويرقى في كل مجاالت العلم

 ...الروح في رقيه
ف بعدم استخدامها أو بقلة ولما لم نستخدم طاقات الروح، ضعفت مثل أية طاقة أو موهبة تضع

 ...هااستخدام
 .نساك وصلوا إلى درجات من شفافية الروحكثير من ال

 الذي منحهم مواهب عديدة أضيفت - تبارك اسمه-ووصلوا إلى قامات روحية عالية في صلتهم باهللا
وس أمكنهم بتدريبات روحية لهنداليوجا ومن ا بل إن جماعات من.. قوة الروحية الطبيعية التي ألرواحهمإلى ال

ل قوقاموا بأعمال مذهلة يقف أمامها الع.  البشريةا ألرواحهم حسب طبيعتهيتقوية أن يكشفوا الطاقات القوية ال
وامتعجب امبهور... 

وهم قد عاشوا . يمان، الذين يتولى روح اهللا قيادة أرواحهم األمر هكذا، فكم باألولى أهل اإلإن كان
: 8رو (ينقادون بروح اهللا  وكما يقول القديس بولس الرسول عنهم إنهم ...!هيةل تسليم كامل للمشيئة اإليف

14.( 

 :اح الكبيرةألروا
 .ي والمادي والنفسيرة، فوق المستوى الجسديهناك أرواح كب
 تعيش ي على المجتمع الذيير قوثوأن تقود غيرها، وأن يكون لها تأ تقود نفسها، نهذه تستطيع أ

 أرواح يهذه ه..  فيهايلقوة التيرها، خاضع لثهذه األرواح، يشعر أنه منجذب لتأبل كل من يتقابل مع . فيه
 .وأرواح يمكنها أن تحمل مسئوليات ضخمة تعجز عن حملها األرواح العادية. قيادية

.  صلتها باهللاي معرفتها وحكمتها، في شفافيتها، في مواهبها، في قدراتها، فيإنها أرواح كبيرة ف
ينطبق على صاحب هذه الروح قول .  تأثيرها على غيرهايتها، وف عملها ومعامالي مستواها، وفيكبيرة ف

 ).1مز  ("وكل ما يعمله ينجح فيه"المزمور 
 .هافيال قوة من فوق، من عمل الروع القدس تنهذه األرواح الكبيرة استطاعت أن 

 قوله أيضاو). 8: 1ع أ" (ون قوة متى حل الروح القدس عليكمستنال"إنكم : يهإللحسب الوعد ا
 ).49: 24 لو" (يتلبسون قوة من األعال"

ومن قد نالوا من اهللا . أرواح األنبياء والرسل، وكبار القديسين والرعاة: من أمثلة هذه األرواح
 ).12كو  1(مواهب فائقة للطبيعة 



 .األرض ىلة تقوم بها عنأتمنها اهللا على مهمات معيي حتى بعد الموت -ةرهذه األرواح الكبي
 خاصة، أو أن  يبلغوا رسالةي اهللا إلى األرض لكمسبة إلى بعض القديسين، يرسلهلنكما يحدث با

 .يقوموا بمعجزة شفاء، أو تقديم معونة معينة لشخص ما أو لمجموعة من الناس
 معجزة، يدخل صنعتألنه توجد أرواح ضعيفة إذا . ليست كل األرواح يأتمنها اهللا على صنع معجزة

وكما قال القديس األنبا أنطونيوس . تمل تلك الكرامة، ألنها لم تحءالعجب إلى قلبها، وترتفع في داخلها بكبريا
 ...ن احتمال الكرامة أصعب من احتمال اإلهانةإ

 .فإن تكبرت الروح تفقد سموها وتسقط
قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط "وكما قال الكتاب ). 14-13: 14إش (كما تكبر الشيطان وسقط 

 )18: 16أم  ("تشامخ الروح
دضباب الجس: 
 .ح تعيش اآلن محاطة بضباب الجسد وضباب المادةالرو

وهذا الضباب يمنع عنها الكثير من المعرفة، ويعوقها في كثير من األحيان عن التأمل في اإللهيات 
أو قد تضعف . بل قد يجذبها الجسد معه إلى أسفل، فتستغرق في أمور العالم الحاضر. والتأمل في السمويات

 مع الجسد  الجسدية وتسقط، أو على األقل تستنفذ طاقتها الروحية في الصراعجدا، فتشترك معه في شهواته
 )17: 5غل " (الروح تشتهي ضد الجسد، والجسد يشتهي ضد الروح، ويقاوم أحدهما اآلخر"

عيفةاألرواح الض: 
فأحيانًا . والروح المتوسطة تصارعه. الروح الضعيفة تخضع للجسد، والروح القوية تنتصر عليه

 .عليه، وأحيانًا تنجذب إليهتعلو 
مرة بفكر، ..  معدنهاهيحاول أن يجس نبضها لكي يعرف كن. الروح القوية تغلب الشيطان أيضا
حينئذ .. فإن ثبتت صامدة أمامه، وقد أغلقت كل أبوابها في وجهه. وأخرى بإغراء خاص، أو بمداعبة الحواس

 ترتقي مثل هذه الروح إلى الوضع الذي تستطيع فيه وقد.. يشعر بأنها من نوع غير عادي، فيهابها ويخشاها
 .وتكون لصلواتها قوة ترعب الشياطين. أن تخرج الشياطين من المصروعين منها

 ييها فل تيارهم، فهذه تكون للشياطين سلطة عي، وسارت فيناطي خضعت للشيأما األرواح الت
 .وقت الموت

 عقلها من أفكار يصة للتوبة، بما يلقونه فيلتف الشياطين حولها ساعة الموت، وال يعطونها فر
حتى إذا ما خرجت هذه الروح من الجسد، . يرةثيمانية كإوشهوات وأمنيات، أو ما يلقونه فيها من شكوك 

 . صحبتهم بعد الموت كما كانت معهم خالل حياتها األرضيةييجذبونها معهم إلى الهاوية، لتكون ف
 .نم المؤغيرلملحد وحدث لروح اي ما يخوتإأصعب من هذا يا 

 ساعة الموت أن ترتعب روحه ييحدث له ف..  وال بالحياة األخرى ال يؤمن بوجود اهللا،يهذا الذ
وتتمنى لو كانت تستطيع التخلص .  تشعر بأن الموت بالنسبة إليها هو فناء وضياع، ونهاية كاملة لوجودهايالت

 عليها ي الشيطان كل هذه األفكار، وكأنها نار يلقي هذه الحالة يغذيوف..  تسيطر عليهايمن أفكار الشك الت
ك حياة بعد الموت، يشعر بخوف كبير بسبب عدم افإذا خرجت روح الملحد من جسده، ووجد أن هن. احطب
أنت لنا :  لهلوتقو. أيضاليها إطيع الشياطين أن تجذبه ستفت.  جو لم يألفهييمانه، ويشعر أنه غريب فإ

 ...بجملتك



 :يةاألرواح القو
 .وى من الخوفأق يه. ة فال تخافيوقأما األرواح ال

 يإذ لها رجاء ف  الموت،دوال تخاف مما بع. يمان والتوبةستعدت له باإلاها نإنها ال تخاف الموت، أل
 .الحياة األبدية والعشرة مع اهللا فيها

. ية أفضل بكثير أن الموت هو مجرد انتقال من حياة أرضية مادية، إلى حياة سمائا تمامكإنها تدر
 من أيضا ال تخاف يوه. ق من روابط الجسد الماديةاالنطالولكنها تسميه . فتفرح بما يسمونه الموت

ئكة، ال ساعة الموت، تحيط بها الميواألجمل من هذا كله أنها ف. فيها االشياطين الذين ال يجدون لهم مكانً
 .جمع األبرار فرح إلى ميوتزفها ف) 22: 16لو (وتحملها إلى الفردوس 
 الطهارة، ويمكنها أن سد إلى حياةج الجذبع أن تي تستط-ى األرضل حياتها عي ف-ةياألرواح القو

 .تحمله وتصعد به إلى ما هو فوق مستواه المادي
انظروا إلى روح مثل روح يوسف الصديق، كيف رفعته روحه الطاهرة القوية إلى مستوى فوق 

ك ت(ن ساميا جسدا وروحا على الرغم من اإلغراءات التي أحاطت به الجسد وفوق كل شهواته ومالذه، فكا
39.( 

ألن الروح . كذلك في الصوم، إذا انشغل اإلنسان بالفكر الروحي، ال يشعر بتعب الجسد مهما صام
إن قالوا له تعاَل : ل بقصة جميلة جدا تستهوي روحه وفكرهغمثال ذلك من ينش. حينئٍذ ترفع الجسد وتحمله

وهكذا أيضا من ينشغل بألحان أو قراءات أو .. وال يشعر بجوع، فروحه منشغلة. يقول ليس اآلن. كل معدفاأل
 .تأمالت روحية، تجعل روحه في حالة ال تعبأ فيها بتعب الجسد

ومثل هذا يحدث لنا في أيام مقدسة مثل أسبوع اآلالم، وبالذات يوم الجمعة الكبيرة بكل ما تحمل من 
 ...يددصوم ش

 .وتحتمل إساءاتهم. لروح القوية تحمل اآلخرين أيضاا
أما الروح .  الناسالروح الضعيفة هي التي يقوى عليها الغضب والضيقة والرغبة في االنتقام من

يجب "لذلك قال الرسول ... القوية فهي كالجبل الراسخ تصدمه الرياح والزوابع والرمال، فهو صامد ال يتأثر
 )1: 15رو " (نحتمل ضعفات الضعفاء، وال نرضي أنفسناعلينا نحن األقوياء أن 

 !ال شك أن الذي يحتمل هو أقوى روحا من الذي يعتدي
يقولون عن أمثال هؤالء . بل ال يتعبها المرض واأللم. الروح القوية ال تهزها األخبار وال األحداث

 .إن روحهم المعنوية قوية
 .حاإلنسان الذي له روح قوية يتمتع بحرارة الرو

 في حرارة، وكل عمل طيب تعمله. تكون صالته حارة ومستجابة، تستطيع أن تفتح أبواب السماء
لذلك . فعل ذلك بكل عواطفهاوإن قامت بخدمة للغير، ت. بغير تكاسل وال تهاون، بل بحماس وغيرة ونشاط

 )11: 12رو " (حارين في الروح"ا الكتاب بأن نكون ينصحن
 .ةبتكون لها هي هذه الروح الحارة الطاهرة،
 يفأ.  لها هيبة أمام أفكار الخطيةيكون. ميذهمال، وهيبة المرشدين أمام تممثل هيبة اآلباء أمام أبنائه

فيخجل . بل تكون لها هيبة أمام األشرار وأمام الشياطين. تراب إليهاق ال يقوى على االيءفكر أو شعور خاط
 ...ن على ذلك يستهتروا أمام روح طاهرة، وال يجرؤوناألشرار أ



 . األحباءي وأبنائيخوتإيا 
ة أرواحنا بتقوي ذلك لعد، فلنستيدبنا األيرية ومصبدإن كنا ونحن نتحدث عن القيامة نذكر األ

 . بالروحكوالسلو
 يفالسلوك بالروح هو الذ). 16: 5ل غ ("سلكوا بالروح، وال تكملوا شهوة الجسدا" فقد قال الكتاب

 .يوصلنا إلى اهللا
بل تكون حياته روحية، . ا وال شهوانيا وال ماديا يسلك بالروح، ال يكون جسدانييذوالشخص ال

وكل . ته روحية، وأفكاره روحية، وأحاديثه روحيةوأهدافه روحية، ووسائله روحية، وكلماته روحية، ومعامال
ب مع األبرار الذين  القيامة نصييمثل هذا يكون له ف... ته الروحية وقدويمن يتصل به ينتفع بأسلوبه الروح

 ).1: 8رو (لم يسلكوا حسب الجسد، بل حسب الروح 
 . نصل إلى هذا علينا بتقوية أرواحنايولك
ونغذيها بالفضائل األساسية . ي روحنا بالصالة والتأمل والقراءات الروحية والتفكير الروحينغذ

ل ما يهدم  كونبعد عنها. واالتضاعيمان م والوداعة واإلونغذيها بالسال. كمحبة اهللا ومحبة الناس ومحبة الغير
 أن يعين اهللا جهادنا على األرض، ي كل ذلك نصلفيو. ين المجال الروح ع أو يخرجهايبناءها الروح

 . قلوبناي أرواحنا، ويجذبنا إليه، فتسكن محبته فيويقو
 ...د القيامةبع كة والقديسين،الئ السماء مع اهللا، ومع أرواح الميونستطيع بنقاوة الروح أن نسكن ف
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 لماذا يهتم اهللا باألجساد
 ويمنحها القيامة من الموت؟

 .دنا العزيزة كل خير وبركةال لكم فيه ولبا األحباء بعيد القيامة المجيد، راجييخوتإأهنئكم يا 
 ٍن من معايحوتيامة، حتي نستشف ما ق الي في مناسبة عيد القيامة، نود أن يكون لنا تأمل روحوفي

 ...عميقة
يم عظلماذا اهتم الخالق الف. موت ي الي حعنصرسد، ألن الروح ج قيامة اليوف أن القيامة هعرالم
 ؟سادجة عملية قيامة األعوبى الرغم من صلساد، عجبقيامة األ

الدود ما أكله منها،  من عناصرها، وأكل ات وتحللت وامتصت األرض كثيرت مايهذه األجساد الت
: 3تك  ("ألنك تراب وإلى التراب تعود "رب ألبينا آدم بعد أن أخطأسب قول ال إلى تراب، حيوتحول الباق

 يوترجع الروح إلى اهللا الذ.  سفر الجامعة عن الموت يرجع التراب إلى األرض كما كانيوكما قيل ف). 19
 فترسته حيوانات، والبعضاأن بعض األجساد قد حرقت، والبعض ، واألصعب من هذا). 7 :12جا " (أعطاها
 . تركيبات أخرى معقدةيدخل ف

.  معجزة خارقة للطبيعة ليس من السهل فهمهايإعادة األجساد إلى وضعها األول هإذن معجزة 
 ...د إليها الحياةعوحد بها، فتتتسادها وجى أعلعرف تتستقرها، لميضاف إليها مناداة األرواح من 

يين من األجساد من أيام أبينا آدم اليين المالمل م تشيعجزة الجبارة الت بهذه الم-سمها  جّل-فقيام اهللا
 العالم يهتمام بهذه األجساد، ليكون لها وجود واستمرارية ف االي فيالبد وراء هدف إله.. يوم القيامةحتى 



 ...اآلخر
 ا؟ ولماذ؟فهل تستحق األجساد من اهللا كل هذا االهتمام

 !ء؟بينما تترك األجساد للفنار،  العالم اآلخي أن تبقى األرواح وحدها فاأما كان ممكنً
 !!امة األجسادإق ي لتلك المعجزة الصعبة في وال داع!اكة وبشرالئرواح فقط ملألوتكون السماء 

والبد أن يقوم كله، ويقف أمام . فاإلنسان مركب من روح وجسد. ان إنسانًوولكن الروح وحدها ال تك
 ).10: 5  كو2 (ا كان أم شراري الجسد خيالديان العادل لينال حسابه وجزاءه حسبما فعل وهو ف

 :دء خلقه لإلنسانبذ من يشربسد البالج إن اهللا قد اهتم ول أوالًأق أن بأح
 .ةجيب هذا الجسد من آالت دقيقة عيما وضعه فبوذلك 

 . بواحدة من هذه األجهزة البشريةيسان من ذكاء، ال يستطيع أن يأتن عقل اإليمهما أوت
 يأو عجز ف دش هذا اللسان وأصابته لعثمةخُإن .  اللسان من النطقي فمثال ذلك ما وضعه اهللا

إن . ونقول نفس الوضع عن جهاز السمع.. النطق، ال تستطيع كل مهارات البشر أن ترجعه إلى وضعه السليم
 !؟عهليه سمإكل التكنولوجيا الحديثة أن تعيد نسان بالصمم، هل يمكن ل األذن البشرية قدرتها، وأصيب اإلفقدت

 ..إن جهاز السمع معجزة إلهية. كال بال شك
 ... مع مراكز التفكيرأيضا المخ من مراكز للحركة وللبصر والنطق يضعه اهللا فووكذلك ما 

ختل أحد ا إن يوالت. قفت، توقفت حياة الجسد كله إن توية الدقيقة العجيبة التآللالمخ هو هذه ا
يب اإلنسان ، أصل مركز الحركة مثالًإن اخت. هة عمل هذا المركز من جا تمامااجزعسان نمراكزها، صار اإل

 . مراكز المخيبالشلل، وهكذا مع باق
فإن تلفت األعصاب . حساسعصاب، وما وضعه اهللا فيها من اإلوما نقوله عن المخ، نقوله عن األ

ال توجد قوة بشرية تعيدها إلى حالتها األولىاتمام ،... 
 إن يالت.. اسقةتنكل آلة من آالت جسدنا الدقيقة العجيبة، ومن الوظائف الم يوبالمثل ما وضعه اهللا ف

 . أن يرجع إلى وضعه األول، أو إلى دقة حالته األولىاختل بعضها، يكون من الصعب جدا
 . القيامةفيسد جالبمام اهللا تنضيف إلى كل هذا اه

 ي ف-ي الجسد الترابولوحينما يتح. )54-53: 15 كو 1(حينما يلبس هذا المائت عدم موت، 
 ).44، 49: 15 كو 1 (ي، وإلى جسد روحانيالقيامة إلى جسد سماو
 !؟ ضده يقالى الرغم من كل مالد، عجسقام اليضا يثم لماذا أ

ما  احتى أنه كثير. سب إلى الروحتُن ير الفضائل التثب إلى الجسد، وما أكتنس يما أكثر الخطايا الت
 !؟قام الجسد إذن فلماذا ي!..يلبار بأنه إنسان روحان، ويصف ايانيوصف الشرير بأنه إنسان جسد

ترك شومع ذلك فغالبية األخطاء ي. وحيةومع أننا ال ننكر أن الجسد طبيعته مادية، والروح طبيعتها ر
او. افيها الجسد والروح معأو الحسدخطايا الروح وحدها كالكبرياء مثالً قد تكون بعض األخطاء من أيض  .

 .ين الخطيتين وأمثالهما بطريقته الخاصةات عن إحدى هاكان الجسد قد يعبر أحيانًن إو
 . ذاتهيسد شر فج أن نقول إن اليعنستط نا النى ألع

 قبل -كما أنه مر وقت على البشرية. افاهللا ال يمكن أن يخلق شر.. ألنه لو كان كذلك ما خلقه اهللا
ما كنا نكرم رفات القديسين  ذاته، يكان الجسد خطيئة فلو و.  كان الجسد والروح كالهما بارين-الخطيئة
إنما الجسد بطبيعته قابل للميل ..  ذاته، ما كان يقيمه اهللاي فا لو كان الجسد شرأيضا.  ونتبارك بهاهموعظام



 ...وكذلك الروح. نسانادة اإلإلى الخير والشر، حسبما توجهه إر
 هللا ي هي أرواحكم التفيسادكم وج أيوا اهللا فجدم" بلكتالك قال اذول. يرالجسد يمكنه أن يعمل الخ"

 ).20: 6كو  1(
 .إذن يمكن أن نمجد اهللا بأجسادنا

ويقرع صدره .  يركع أمام اهللا، ويسجد، ويرفع يديه إلى فوق بالصالةيمثال ذلك الجسد العابد، الذ
ا يالجسد الذ.  على خطاياهاندمالتسبيح والترتيل والصالة، ينه فلسا يستخدم يوالذ.  يضبط نفسه بالصومأيض 
 يبذل ي وهو الذ... الوعظ والتعليم والنصح والكلمة الطيبةيكما يستخدم لسانه ف.. م اهللا وإنشادهالوة كال تيوف

 .سكينمير وللفق للييمد يده ليعط يذاته من أجل وطنه، وهو الذ
 تتحرك على آلة موسيقية، فتتحرك ي التينان هف أليست أصابع ال!؟ لشأنهقالل إيفلماذا ننظر إليه ف

 التصوير، وست أصابع الفنان تتحرك بالرسم أو النحت أيأل. معها القلوب، ويمكنها أن تحركها نحو الخير
 لوب نحو الخيرق تحرك به ال-تدن أراإ -اقدم فنًتف

تعمل مجاالت الخير أو الشر، والروح كذلكي ذاته، إنما يمكن أن يعمل في فاالجسد إذن ليس شر  
 .اويشتركان مع.  كليهمايف

 .سدجار القهم احتب أسلوفيدون يبة، مياق ينكرون الينض الذبعإن 
. اس عن طبيعة الجسدقعلى اعتبار أن الجسد هو من المادة، بينما الروح لها جوهر يسمو بما ال ي

 يية، إال أنهما اتحدا فحداهما روحية واألخرى مادإسان من طبيعتين نولكننا نقول إنه على الرغم من أن اإل
 . الطبيعة البشريةيطبيعة واحدة ه

والجسد على الرغم من أنه من المادة، إال أنه يستطيع أن يسلك بطريقة روحانية، إذا اشترك مع 
 .ي العمل الروحفيالروح 

 .د لعادةب المستعر غيرسد الحج، الدبسد العاج الثلوم
ر خاضع ألية غيكر، وإدمان الخمر أو إدمان المخدرات، وسال تستعبده عادة رديئة، كالتدخين، أو ال

 .إنما هو جسد منضبط.. عادة شهوانية، ال شهوة الزنا أو البطنة
 .سد، هو جسد طاهرجمثل هذا ال

. ال يسعى إلى الخطيئة. ا خطيئة مينس أو نجاسة، وال أن يوقع غيره ف ديال يسمح لنفسه أن يقع ف
كيف أفعل "وقال .  رفض الدنس حينما سعى ذلك إليهي فعل يوسف الصديق الذكما.  بابه، ال يقبلهاقتن طرإو

 .أيضا اوهكذا يكون الجسد الطاهر محتشم. )9: 39 تك (!" إلى اهللا؟يء العظيم، وأخطرهذا الش
يرل عمل الخج ألب يتعيسد الذجة، الرومن األجساد الخي... 

 :، كما يقول الشاعرياننس رفع مستواه اإليسواء ف
  مرادها األجساديعبت فت  اإذا كانت النفوس كبارو

  القيامي أداء واجب، أو في ف- ال يتكاسل وال يهمليالجسد الذ: أيضاومن هذا النوع 
ويكون موضع . يره بكل همةغقاذ ن يسرع إليوالذ. دائهاليه، أو يتطوع من ذاتها ألإعهد بمسئولية تُ

 .رإنه جسد خي. ا يقوم به من عملم كل ية فثق
 .ي يريح غيرهه وراحته لكاتذل ذيبإنه جسد خدوم، 

 .ل تحمل اآلالمي يقبة، الجسد الذيرنوع آخر من األجساد الخ



هداء الذين يضحون بأجسادهم، أو يفقدون بعض أعضائهم من أجل وطنهم أو دينهم، أو شمثل ذلك ال
  أو بأعضائهم ألجلملمتبرعين بدمائه الغرقى، أو اي، أو منقذ مثالًيءنقاذ اآلخرين كعمال المطافإمن أجل 

 .ع الغير بأسلوب من التضحية أو الفداءلنف مجال الخير يكلها أجساد تعمل ف.. حياة غيرهم
 . المتواضعيعسد الودجال: اضلةفساد الجنوع آخر من األ

 كبرياء، وال يسعى إلى ي، وال يجلس فا األرض مرحي في ال يتعالى على غيره، وال يمشيالذ
بل .  الحياة طريقيمتكآت األولى، وال يزاحم الناس فيره، وال يتهافت على الغهية والمتعة على حساب الرفا

 ...ا وتواضعا وحباارثيإيقدم غيره على نفسه 
 .قاصد الروحم ي عنر العملعبول إن الجسد هو المقوباإلضافة إلى كل هذا ن

فيذية، والضمير تن يكون الجسد هو السلطة ال،سانن حياة اإلي السلطة التشريعية فين كانت الروح هإ
 .يةئهو السلطة القضا

 .، وهو العنصر العاملننساإل ليالجسد هو الكيان المرئ
 لكان عمل الروح هو مجرد وضع ولوال الجسد،.  ينفذ هو الجسديلة تفكر، ولكن الذقالروح العا

 .ا ال يزيد عنه شيًئينظر
 .سدج واقع على اليصر العملعنكل ال

ولها إلى واقع ح ييولكن الجسد هو الذ.  تصميمات لها لمخترعات أوا خططًد يضع الفكر مثالًق
 .ي يجعل لها وجود عملي تشاءها الروح، الجسد هو الذيواألمور النظرية الت. يعمل

اليعم هو شريك للروح.  يعمل الخيريوالجسد هو الذ.  للخيراالروح والعقل يقدمان مفهومان مع :
 .فيذنتخطيط، والجسد للتالروح لل

 .مرتُعر األرض، لواله ما م يعيالجسد هو الذ
 .يفيذنالفكر وحده ال يقوم بتعمير، بدون جهاز ت

 حدود يوإال بقيت ف. حققها لها هو الجسد ييولكن الذ. مال واألحيالروح قد يكون لها بعض األمان
 ..الرغبات وليس غير

 . الكونير فاث التكب هو سبأيضاسد جال
 .راث للتكاروح وحدها ليست مصدرال

 إذن لوال الجسد ما عمرت األرض، سواء من جهة العمارة أو الصناعة أو الزراعة
 ... بالبشرأيضارت مولواله ما ع. وما إلى ذلك

 ي فاضيواهللا ال يفصلهما أ. ور واألعمال كل تلك األمفي ح أن نفصل الجسد الرويعنا ال نستطإن
 .ةبدياأل

طبيعته . اسان إنسانًنفلوال هذا االتحاد ال يكون اإل. تحاد بين الجسد والروحخر يعود اال اآل العالميف
 ...خلقها اهللا هكذا
هو أكثر األجساد  ساننبينما جسد اإل! ؟ فرق إذن بينه وبين جسد الحيواني الجسد ولم يقم، فأيولو فن

ا تركيبه، وهو ي فاسموه طاقات متعددةسام وأكثرها قدرة، ولج أجمل األأيض. 
 . الروحيحوي يالجسد هو الوعاء الذ

 فوق اميتسام.. ير مقاوم لهاغ الخير، ي لها فا لها، شريكًا للروح منقادا ما يكون الجسد مطيعايرثوك



 .ه نسكياته وزهديمستوى المادة ف
. مادة الجسد على الرغم من اتحادها با ساميا روحياروح تزداد درجة، حينما تسلك سلوكًبل إن ال

 يدس باشتراكه معها فقفيت. ا روحيا يسلك معها سلوكًيلعائق المادة، وتجعل الجسد المادتصر على هذا اتنف
 ... عمل الخيري محبة الناس، وفيمحبة اهللا، وف

، ي عشرة عجيبة طوال العمر األرضي اللذان عاشا ف- الروح والجسد- هذان الصديقانيبالقيامة يلتق
 . دينونة واحدةي العالم اآلخر مشتركين في فاا معليكمال عشرتهم
 كه، ويسلعتيب طيلى فجويت). 15 كو 1 (حي إلى جسد رويسد المادج القيامة سيتحول هذا اليوف

 . بسكان السماءقكما يلي
 يستخدم الكل ي، الذا وروحا معاملته له جسديسان، العادل فنإلل خلقه يمبارك هو الرب الحكيم ف

 .للخير
: 6كو  1" ( هللاي هي أرواحكم التي أجسادكم وفيمجدوا اهللا ف"ية الجميلة  فأكرر تلك اآلأعود

 . السماءيلى األرض، ويقوم لينال مكافأته فينفذ مشيئته ع:  يكون لهينعم لقد خلق اهللا الجسد لك)... 19
 اقدسنا اهللا جسدكة، وأن يروالب ه اهللا علينا كل عام بالخيرن يعيد أنتهز فرصة هذا العيد، ألطلباو

نطلب من اهللا .. . شهدت أول قيامة ممجدةيسود منطقة الشرق األوسط، هذه التم يال، وأن يجعل الساوروح
 .وكل عام وجميعكم بخير. مال، أن يعيد إليها الهدوء والسيءالقادر على كل ش
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 القيامة
 هي الباب الموصل إلى السماء

سد إلى يوم القيامة، جتظر التنولكن الروح تظل . سدهجفصل روحه عن نحينما يموت اإلنسان، ت
 .ينا األبدير أملنا وهدفنا ومصيإذن السماء ه.  إلى السماءان معاله، ويدخ بفتتحد

 البدء خلق اهللا يف" الكتاب المقدس، إذ تقول يوقد وجه اهللا أبصارنا إلى السماء من أول آية ف
ونالحظ أنه ذكر السموات قبل .  هنا، بدء قصة الخليقةوالمقصود بالبدء). 1: 1تك" (السموات واألرض

 .األرض لسموها وعلوها وقداستها
 :ر من سماءثد أكجه تونمع، ألجة اليغ السموات بصعنحدث تو
 تسبح فيه الطائرات والطيور والكتاب يقول عن الطيور ي الذي المجال الجويوه:  سماء الطيور-أ

 ).26: 6مت  ("طيور السماء"
. قوانين دقيقة تحكمها توجد فيها الشمس والنجوم والكواكب، وقد وضع لها اهللا يالت: لكلف سماء ا-ب
 ).1: 19مز " (والفلك يخبر بعمل يديه. السموات تحدث بمجد اهللا " المزمورفيوعنها قيل 
ماء سها الفردوس أو الا بولس الرسول وسمسقديلا اهقد أشار إلي. ئكةال سماء األرواح والم-ج

 .ةلثاثال
 .)4: 148 مز" (سماء السموات"قاه الكتاب سوهو ما . ه من هذا كلوأسمىلى ع هو أماك ا وهن-د

"  قدميهيءواألرض موط..  اهللايالسماء كرس " على الجبلة العظيف مسيحليد االسل اوعنها ق.  عرش اهللايوه



 :وهنا نسأل). 35-34: 5مت (
 شه؟رع يى أن السماء هعن كل مكان، فما ميمادام اهللا ف

 ...دهج موضع ميلسماء هاأن : ى ذلكعنم
د عنالفاعلين أمره " ئكتهالوات السمائية ومن مق السماء طاعة مطلقة وسريعة من كل الياهللا مطاع ف

بكل طاء، بل إبذة من الكل، بال نقاش، بال فيئة اهللا من السماء مشيف. )20: 103مز " (مهالسماع صوت ك
: 6مت " ( السماء، كذلك على األرضيكما ف. تكلتكن مشيئ"تنا لوا صيولذلك نقول للرب ف. طاعة وحب

10.( 
اومونه ويعصون وصاياه، ويدنسون األرض ق ينكرون وجود اهللا، وآخرين ياناسأعلى األرض نجد 

 . فيه حسب مشيئة اهللا الصالحةيءد اهللا، ويتم كل شج مكان مقدس، يليق بميأما السماء فه.. بخطاياهم
 .يةئز التسبيح من األجناد السما مرك السماءيواهللا ف

 .يو روحج فييش عنا نيجعلنا، ويركفوى تتفع مس ير السماءيإن تأملنا ف
رباء غ، يماد  جويا، فإننا نعيش فتن مركز تفكيرنا واهتمامايننا طالما ننشغل باألرض، وتصبح هأل

 السماء وما فيها من يوف اهللا يديسون الذين ركزوا فكرهم فقأما ال. عن اهللا وعن الروحيات والسماويات
ون إلى اق هو السماء، يشتي غرباء على األرض، وموطنهم األصلالء شعروا أنهمؤئكة وأرواح األبرار، فهالم

 .الرجوع إليه
 .والمادة  والرمادباتراألرض والشغل بنا نننده، أم أجش اهللا ومعر يكر ففا نانونحن، أتر

عديدة ال   أموريوت، فندرك أننا قد ضيعنا العمر فالمسف الشديد، حتى يدركنا األونظل هكذا 
 .اتن أبديينأخذها معنا ف
 :سمهاتبارك   هللادي إحدى قصائي قلت في عن السماء وعرش اهللا، أتذكر إنن مناسبة الحديثيوف
 ك ندايستوحت ت سكون الصميف    ي التيأنت عن روح بعيد ما
 كاـالحب سم يلب عاش فقكل     ، إنما ات حقًـأن اءـ سميف

  سواكييحو  فال ايمن هوى الدن    خال  دس قلب قدقعرشك األ
 كا أن أرـيلّ عءياشى األؤعن ر   تها ضأغم  العين وقدي ذيه
 ..ى أسمعكـمن حديث الناس حت      هاـد أخليتـذا األذن لقـوك
 "د اهللاجويأين "حد ل المهوسأل. ، التقى بأحد القديسين واحد من الملحدينيخوتإ مرة من المرات يا يف

 كل يلب يحبه، ألن اهللا موجود فق كل يد اهللا فجيو، نعم".. يوجد هنا"لبه، وقال قفوضع القديس يده على 
 ...ماء وال أرضس، ال تحده نمكا

 . نسمويالسماء، لكب وأفكارنا يريدنا أن تتعلق قلوبناولكن اهللا 
ا، بينما تن صلواي فأيضاكر السموات ذنت ي لك" السمواتي فيأبانا الذ ":ولق ونيوهكذا دعانا أن نصل

 ي سمائه التيكره فذكما ن. ث هو ممجد ومسبحي سمائه، حيكثر فألولكننا نذكره با.  كل مكانياهللا موجود ف
 ..سية طاهرةد حياة قي كل حين، فيسينقلنا إليها، لنكون معه ف
 .سماءلى الإق،  فولىإظارنا ن، نرنع أيحينما نصلا مائوهكذا فنحن د

لذين سبقونا إلى السماء،     ا ينئكة ومن أرواح القديس   الن الم م،  اكرة كبيرة هن  س ذلك نتذكر أن لنا أ     يوف
: 2أف  (" اهللابيـت أهـل  "وأصبحوا مـن  . ايا والشهوات جهادهم على األرض ضد الخط   يا ف ونتصرابعد أن   



19.( 
 السموات، من ي فيلكة اهللا التمم ي، أ"ملكوت السموات " عنا كثيرثنادس يحدقجيل المنونجد أن اإل

 . هياكل مقدسة لههمكل الذين أحبوه وأطاعوه، وجعلوا قلوب
 .خلها إال الطاهروندي إن السماء ال
فلم .  أنهم نجسوا األرض بخطاياهمفييك). 30: 25مت ( الظلمة الخارجية يقون فبأما الخطاة، في

 . السماءيدوا مستحقين للوجود مع األطهار فيعو
وكيف نسلك بالروح، ونتعلق باألمور .  أذهاننا كيف نستعد لهايإنما نضع ف: ما نذكر السماءلذلك حين

 محبة اهللا وكل يهيات، وفإلل الحديث عن اي التأمل وفي الصالة وفي تقربنا إلى اهللا، ونجد لذة فيالروحية الت
 .ما يوصلنا إليه

 . مذاقة الملكوت ونحن على األرضيوهكذا ندخل ف
ل الهية خل السماء، ونتمتع بالعشرة اإلي الموجود في من الجو الروح- مهما كان ضئيالً-انذوق شيًئ

الها ق ييا تلك العبارة التنحو.  أرواحناي يغذإللهيمه اال كي فارضية، ونذوق محبة اهللا، ونجد عمقًا األتنحيا
 يأما الت. يةرى وقت تُيألشياء الترى، ألن اتُ  اليى، بل إلى الترتُي غير ناظرين إلى األشياء الت "يالكتاب وه

 ).18: 4 كو 2" (رى فأبديةال تُ
 .ة اهللابمحب أرواحنا غذي كيف ناضي أبنندر
مت  ("ان، بل بكل كلمة تخرج من فم اهللانسحيا اإليليس بالخبز وحده  " بكلمة اهللا، ألنهأيضا ذيهاونغ

كما كان القديسون يصلون، فتسبح . وروحانيةهم ف الصالة بعمق وحب، وبي فونغذيها بالحديث مع اهللا). 4: 4
ا  مههم، أفوايم الصالة فالوة كالحتى أنهم من ح.  للتأملا كلمات الصالة ويجدون فيها أعماقًهم فيأرواح

 ...كانوا يستطيعون بسهولة أن ينتقلوا من كلمة إلى أخرى
 اكف تحيا هني ك؟اءل إلى السمقتن حينما تيرهاكون مصي ذاى كل هذا، مال الروح عبإن لم ندر

 !ك؟وكيف تسل
فعندما تفارق الجسد، .  شهواتهين كانت الروح مرتبطة بالجسد كل االرتباط، وكل متعتها فإنعم، 

إنه سؤال يحتاج إلى جواب؟ وماذا يكون عملها؟ عنه إلى يوم القيامةاكيف تحصل على متعتها بعيد  !..
 قائمة بذاتها، ي متعتها وهيأ. هنا على متعة الروح أعرفه، هو أنه يجب أن نتدرب ونحن يوالجواب الذ
 ...ل الجسدالوليس من خ

 كما ي الغذاء الروحيلهيات، ف اإلي التأمل في اهللا، في الروحيات، فيشك فالومتعة الروح تجدها ب
 ي فيوتخإهل فكرتم يا ). 27: 6يو  (" للحياة األبديةقي للطعام البائد، بل للطعام البااعملوا ال"قال الكتاب 
 ؟ ومما يتكوننح وكيف يكووطعام الر

 . السماءيها به فعتعلى قدر محبة الروح هللا هنا، تكون مت
بل كما .  المتعة الروحيةي درجة واحدة، وال على مستوى واحد في السماء ال يكون الجميع فيفف

. يمتعون بالنعيم األبدكل سكان السماء يت). 41: 15 كو 1" ( المجدي فا يفوق نجماألن نجم"يقول الكتاب 
مثل قوارير مختلفة األحجام، وكلها ممتلئة ال تشعر واحدة منها . ولكن كل واحد منهم تكون له درجته الخاصة

 .يءولكن الكل ممتل. ر من تلك بكثيرث هذه أكيف.  األخرىي في واحدة، غير التي فيولكن الكمية الت. بنقص
 قبل أن تدركه الوفاة، إذ اء معهقنه فيها بلذيستأ ني روحايخ هذا برسالة أرسلها أحدهم إلى شييذكرن



بل أن تغادر عالمنا، ق أن أراك، ينن يمكيهنا يا أب" رسالته يفقال له ف. يامه األخيرةأ ي وف الشيخ كهالًكان
 ".تراب منهاق االي السماء ليس بإمكاني درجة عالية فيوتكون ف

ى لف فقط ععرولكن هل سنت. اكلقديسون هنى ا السماء أن نتعرف علفيالمتع  إحدىفومع ذلك 
 ؟اضيأشخاصهم، أم على أعمالهم أ

 وهل سنتعرف على ما ؟ مديح الناسي، زاهدين فء الخفايهل سنتعرف على كل ما عملوه من خير ف
هم اتنبياء والرسل بكل تفاصيل سير حيوهل سنتعرف على كل األ! ت ومن أفكار روحيةكان لهم من تأمال

ك والعباد ا السماء من الشهداء والرعاة وأبطال التاريخ والنسيوكذلك ما ف.  شيًئاكر التاريخ عنها لم يذيالت
 ...وكل الذين عاشوا حياة مثالية من كل الشعوب

كة بكل الئى الملف ععرعة التتاف إليها مضها، تات حد ذي أن معرفة كل هؤالء متعة روحية فالشك
 .اتهمجدر

 هم؟بيعت طير غبيعتناكة وطئالى الملف ععرولكن كيف سنت
يفكيف سنراهم إذن ف. ونحن ال نراهم بحواسنا الجسدية). 4: 104مز ( أرواح قدسية اإنهم جميع 

نعم، هذا سيحدث ). 30: 22مت " ( السماءيئكة اهللا فالكم" هل ستقترب طبيعتنا من طبيعتهم، ونكون ؟األبدية
 ي الذيتكون لنا أجساد روحانية، أسمى من المستوى المادو.  السماءيا البشرية فتنلنا حينما تتجلى طبيع

 ...أجساد تليق بالسماء وسموها وقدسيتها.. نعيشه اآلن
 ).8-6: 4ي  ت2( هب بنا الكتاعد وير، الذبكليل الإلنا اهللا  السماء، سوف يمنح يف

. لخطيئة وشهواتهاا كل ما يتعلق باتننتكلل بالبر حينما ينزع اهللا من قلوبنا ومن أفكارنا ومن ذاكر
 . فقطر ذاكرتنا سوى البيوال يبقى ف. ل ذكرياتها وأخبارها، وكذلك كامجرد معرفتها تزول من أذهانن

 .ير بكثكسان األول، بل إلى ما هو أسمى من ذلنساطة وبراءة اإلبط إلى قولسنا نعود ف
اطة وبراءة، وكانا عريانين  بسيعجيبة، ف  حالة بريا آدم وحواء حينما خلقهما اهللا ف كان أبواناحقً
نهما مع ذلك كله ولك..  ذهنهما أية معرفة عن الخطية وال الشهوةي، إذ لم يكن ف)25: 2 تك (النوال يخج

 ...رادة يمكن بها أن يسقطا، وقد كانإكانت لهما حرية 
 .ةعرفشمل الميمل اإلرادة كما ش السماء سيير فبكليل الإولكن 

 ائكة الذين تكللوا قبلنا بالبر، وما عاد ممكنًالبل نكون كالم. بعد فيما يءطفال يصبح بإمكاننا أن نخ
 الخطية إلى يأن تنته! ما أجمل هذا وما أروعه...  والحياة فيهااسب السماء مطلقًاتنفالخطية ال . أن يخطئوا

 ...أيضا معرفتها يتهن ارتكابها، بل تيليس فقط ينته. األبد
 .ا روحياد أن أقدم لكم تدريبوأو.  السماءي فياة الحيهذه ه

 .ا واحدالنا أفكار سماوية خالصة، ولو يومفلنتدرب أن تكون 
ونحيا خالل .  منه، ونتخلصا يزحف إلى أذهاننا، نطرحه جانبي أو ماديبحيث أن كل فكر أرض

 ..بدية الحياة األيئكته وسمائه وفردوسه ووصاياه، وفال اهللا وميف: ويات السميهذا اليوم مفكرين ف
تكون السماء بمعناها .. م من أننا على األرضغ السماء، على الري هذا اليوم وكأننا فيحينئذ نعيش ف

 ... قد هبطت إلينايالروح
ولو .. تناا نرسل إليها أفكارنا وتأمالنل ليتقوقت الذهاب إلى السماء، فعلى األ يمنا لسنا اآلن فدما 

 .. أفكارنا، ولو إلى يومبعض



 . السماءي فا هو أن نكنز لنا كنوز:تدريب آخر
"  السماءي فاكنزوا لكم كنوزا على األرض، بل اال تكنزوا لكم كنوز" له المجد حكما قال السيد المسي

وسيعوضنا اهللا .  السماءي فيروحيء دمه، سيتحول إلى شق ني ماديءلمين أن كل شاع)... 20-19: 6مت (
.. ؟كا يسبقنا إلى هني أرسلناه إلى السماء، لكيفما الذ... بالسماوياتعن الفانيات بالباقيات، وعن األرضيات 

 ؟ حساب السماءيما هو رصيد كل منا ف
 . السماءي اهللا فك، هناهلنا قما من كل لناه، وأعلى وأسمى قفوق كل كما

 وجه؟ وهل يكيف سنلقاه وبأ. طويلة على األرض سنعود إليه بعد غربة ي الذ-سمها تبارك -اهللا
هل  ؟ األبديةيتنا به فالق وكيف ستكون ع؟ وإن كنا قد أخطأنا، فهل اصطلحنا مع اهللا؟نا قلوبنا لهذا اللقاءأعدد

 وكيف سيكشف لنا ؟ وكيف سنعرفه؟ السماءي سيكون اهللا هو متعتنا الوحيدة ف أترى؟ ونذكرهيءسننسى كل ش
 ؟ا البشرية أن تعرفهتنعن ذاته ما تحتمل طبيع
 .فاظ، وأقوى من العقل ومن الفكرألل الموضوع أكبر من اللغة ومن ا، ألنيهنا ويصمت قلم

عما أعرفاأترك هذا الذي ال أعرف، وأتكلم أخير . 
يرعاها بعنايتهي خلقها، والتيوفقة، وليحفظ اهللا كل الشعوب الت حياة سعيدة ومافأرجو لكم جميع . 

 .وكل عام وجميعكم بخير
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 القيامة
 وأعماقها الروحية

 : األحباءيخوتإ ويأبنائ
 ا قام، وكانت قيامته عربونًحالمسي. يد المسيح من بين األموات بعيد قيامة السا أن أهنئكم جميعييسرن
 اويلذ للنفس أن تتأمل كثير.  حياتهم بالموت، وإنما سيقومون لحياة أخرىيتهنفالبشر سوف ال ت. لقيامة الكل

 ...تنضب، وال ا جدعميقة هذه القيامة العامة، ألن معاينتها يف
 :القيامة هي لقاء عجيب

 :ينن متحديقيصد لقاء: ها أوالًإن -1
ا العمر كله، منذ الوالدة، بل وقبلها اهذان الصديقان عاشا معألم، لم  بطن ايء الحمل فنا، أثأيض

 :اكل منهما طبيعة متميزة تمام.  بهما الجسد والروحييفترقا لحظة واحدة، وأعن
 الطبيعة البشرية، ال تستطيع ي طبيعة واحدة هيادية، والروح طبيعة روحية، اتحدا فالجسد طبيعة م

 يعبر فيها الجسد عن كل يعاشا بهذه الوحدة العجيبة، الت.  تفصل بينهما فتقول هنا الجسد وهنا الروحنأ
وبعد .. ينيه عي حزنت الروح، يظهر حزنها فإنو. ت الروح، يبتسم الجسد ويتهللن فرحإ: مشاعر الروح

 ..!بعد غربة طويلة، ويتحدان مرة أخرى..  القيامةي يلتقيان فاوأخير. ان بالموتنثعمر واحد، انفصل اال
ن، ي أو مئات السنالفعد آبما ب العمر، ريكسدها، شربج ي تلتقي الروح وهعر مشايترى ما ه

 ...!!سادهابأجراهيم إب أرواح آدم ونوح وقيثلما تلتم
أبهى من األول،   صورةيم يعود، وفثراب، تل إلى حفنة وحيت بعد أن رأته  الروح بجسدها،يتلتق



 نعم، يقوم بال عيب، ألن.. مان السحيقزاء ذلك الن كانت فيه أثي عيب، وال نقص، حتى العيوب التيبال أ
ى مع اة األخر الحيي فاقًالطإود وهو أكثر صداقة، فال يختلف  يعأيضاو. يالعيوب ال تتفق مع النعيم األبد

االروح، إذ يقوم جسدا روحاني.. 
 .يخاس التارجنب وأعو القيامة، هو لقاء شي فاني اللقاء العجيب الث-2
ل أجيال وقرون، بكل ال عاشت خي قيامة عامة منذ آدم، تجتمع فيها كل الشعوب واألجناس، التاإنه

 يألنه ستكون للكل لغة واحدة ه. شكال ب نعم،!؟رف وتتفاهم تتعاألعلها. محها ولغاتها، بكل أبطالها وقادتهاالم
 وأجمل ما فيه. إنه قصة القصص، وحكاية دهور طويلة!  ما أعجب هذا اللقاءاحقً. ئكةاللغة الروح، أو لغة الم

يلتقون ووراء كل . انتصروا للحق والقيم. لبواغ العالم ويهم فت حيااللموكب المنتصرين، الذين جاهدوا خ
 . كما كان، قبل أن يفترق ويتشتتا واحداويعود العالم شعب.. لمنهم رواية روتها األجيا

، تلك ام تافهة جده أترى تبدو أمام؟ كانت متصارعة من قبليترى كيف سيكون لقاء الشعوب الت
 !؟ دعتهم من قبل إلى الصراعياألسباب الت
 .كةالئشر والمباء الق، هو لبيجاء الثالث العق الل-3

 ... هو إحدى متع األبديةم بهءا، ولكن اللقاتن طبيعوهم طبيعة أخرى أسمى من
 ...لقاؤنا مع اهللا: قاس يهما الب وأسمى من هذا كله -4

 صمت خاشع، ي فيهنا ويقف قلم..  وال نعيم بدون اهللاي، هو النعيم األبد-سمها ك تبار-التقاؤنا به
 ي التعبير، وفوق مستوى العقل فية فمستوى اللغعبر عنه، ألنه فوق ت أمام أمر ال تستطيع األلفاظ أن نيأل

 ...التفكير
 ا؟وماذا أيض.. يبج لقاء عيالقيامة إذن ه

 :بجيعقال تنا ية همالقيا
 .تقال من المحدود إلى الال محدودان ي ه-1

. فوق الزمن انتقال من هذا العمر المحدود بأيام وسنين، إلى حياة غير محدودة، بل إلى مجال هو
ع فم أننا سنرتأ! ؟وراتها إلى أيام وسنيندم ج، وتترشمسور حول نفسها وحول درض ت أكد هناجأترى هل تو

طول ي أ األبدية، هيلحظة واحدة ف. يهنتس الزمن ستيي مقا!..خر جديدآ عالم يق الزمن، بدخولنا ففو
 .اة األرض كلهايق من حموأع

 .ىرُي ما ال إلىيات ئتقال من المران ي هيضا القيامة أ-2
ن، ولم تسمع به إذن، ولم يخطر على قلب بشر، ما يلم تره عما "ما قال عنه الكتاب يف دخول يه
مع . رىواح ال تُأرئكة، وهم ال األرواح، والتقاء مع الم عالميل فوإنه دخ".  اسمه القدوسي لمحبأعده اهللا

دركه الحواس، ترتبة ما  فوق ماوهنا تكون القيامة سمو. ي المرئي هذا العالم الماديعرف من قبل فأفراح لم تُ
 .اع إلى ما ال تدركه سوى الروحفبارت

 . إلى عالم الروح من عالم الحواسلاتقان إذن ي ه-3
اء حواس روحية غير الحواس المادية الحالية، حواس ترى الروح والروحيات، وتبهر تن اقيأو ه

 ...وهنا أصمت مرة أخرى. بها
 .البشريةعة بي للطيلجهنا نوع من الت

 ي القيامة فيف ، وتصبح روحية لم تكن تمارسها قبالًاب خواصتسفيه ما لم تدركه من قبل، وتكتدرك 



، إلى شبع ي الرؤية، منتقلة من شبع روحي منه، أو تتدرج فعضاتطيع به أن ترى ما ال يرى، أو بتسوضع 
 ...ي حياة التجليأسمى وأسمى، ف

 .الحقاطل إلى عالم بتقال من عالم الان ي والقيامة ه-4
. ن إذ ليس فيه بطالٍقا فيه يبطل بعد حين، إلى عالم بامن عالم كل م. من عالم الفناء إلى عالم البقاء

شرة ِعسان من ن ينتقل اإلأيضاوفيه . رانتهت منه الخطيئة، وأصبح كل ما فيه ب. عالم كل ما فيه حق وثابت
 ...شرة، أنقى وأبقى وأصفىِعإلى 

 ؟أيضاوماذا عن القيامة 

 :القيامة معجزة متعددة الجوانب
 :زة ممكنةجها معإن -1

 ي الذوأليس ه !؟ن تحولت إلى ترابأكيف يجمع األجساد مرة أخرى بعد  !ةيبدرة اهللا العجقهنا 
 يتأمل القيامة من هذه يوالذ. ابا قبل أن يكون تراراب، بل من عدم، فالتراب كان عدم من تقبلها من قخل

يكون كل ما يريد، حتى  ف، أن يريدي يكفي إللهنا الخالق، الذيير المحدودة التغدرة قلا يتأمل االناحية، إنم
 ...يءال قادر على كل شع جوهرها أمر في في هيإنها إرادته الت. ظ كلمة واحدةفبدون أن يل

ن إو. دراكها كيف تكونإز عن جلنا يععقها صعبة، وإنما ألن ن القيامة إذن معجزة، ليس ألينسم
 ...فهميمان يستطيع بسهولة أن يهم، فاإلفل يعجز عن القعكان ال

 .نييدة للمؤمنعق يلقيامة هالك فذل
 ا مقيمأيضابه   يؤمن باهللا كخالق، يؤمنيوالذ.  باهللا وقدرته، يستطيع أن يؤمن بالقيامةيؤمن يالذ

ة، كما ال يؤمنون بالروح، منون بالقيامؤإنه ال ي. دراكهم إلى هذا المستوىإ، فال يصل نأما الملحدو. للموتى
 ...ون باهللا نفسهيؤمنوخلودها، كما ال 

 :ل التوازنجل وألعدل الجزة الزمة، ألج معي هأيضاو. زة ممكنةج القيامة مع-2
ل حياته على اللها خم عي محاسبة كل إنسان على أفعاله التمن أجل. ن أجل العدلمإنها الزمة 

ااألرض، خيرناس على ولو لم تكن قيامة، لتهالك ال. ب على الشرقا الخير، ويع، فيثاب علىا كانت أم شر
أما اإليمان بالقيامة، وما يعقبها من . ذها وفسادها، غير عابئين بما يحدث فيما بعدال ميالحياة الدنيا، وعاشوا ف

 . العالم اآلخرين أن العدل البد أن يأخذ مجراه فدينونة وجزاء، فإنه رادع للناس، إذ يشعرو
 .سادجألباحاد األرواح ت القيامة وابعدكون يزاء البد أن جا الوهذ
 ن عصيايالجسد بال جزاء على كل ما فعله ف كرت العدل أن تجازى الروح وحدها، ويه ليس مننأل
ألن كل أعمالهما .  أمام اهللااعمن ثنا يقوم الجسد، وتتحد به الروح، ويقف االنإذن البد أ.  طاعتهايالروح أو ف
 .. كشريكين ملتزمينا كانت معرضعلى األ

 . التوازنجلمن أ الزمة أيضا يامةقوال
م ع والفقير، السعيد والتعيس، والمني األرض لم يكن هناك توازن بين البشر ففيها الغنيفف
ه قومن لم ينل ح.  السماءيئق أن يوجد توازن فالاة على األرض، فمن الوفإن لم تكن هناك مسا... والمعذب
نت أعماله  هذه الدنيا، إن كاي، ويعوضه الرب ما قد فاته فء السمايرض، يمكنه أن يناله بعد ذلك فعلى األ

 بين الحياة كيد عن التوازنألتقدم لنا الدليل ا) 16لو (نجيل المقدس  اإلي ولعازر فيوقصة الغن. مرضية للرب
 . السماءيعلى األرض والحياة ف



 .عةئلة راجميزة ج معي هاضيامة أقي ال-3
 بحث عنه ية، والذفسال تحدث عنه الفي الذيسان المثالنفاإل. الم اآلخر الحياة المثاليةها تقدم للعنأل

 ي العالم اآلخر، في تقدمه لنا القيامة فيسان المثالنهذا اإل.. ر العلماء كيف يكونكّ فيديوجين ولم يجده، والذ
 .بكاء، وال فساد وال ظلم، وال نقص وال عيبق، وليس فيها حزن وال العالم ليست فيه خطيئة على اإلط

 . حياة البر تتحقق بالقيامةي شهوة فيإنها معجزة تقدمها القيامة، أو ه
 .زة مفرحةج ولذلك فالقيامة مع-4

 ين الحياة األبدية هإ. ن على الموت، ويحيا إلى األبدنسامفرحة، ألن بها تكمل الحياة، وينتصر اإل
 تحيا حياة قصيرة على األرض، وعلى قصرها يلموت بين لحظة وأخرى، والتددها ا يهيحلم للبشرية الت

 ا من التعب ومن الموت، ويحيا سعيدصأن يتخل"لذلك يكون فرح عظيم لإلنسان . مملوءة بالمتاعب والضيقات
 .ييم األبدع النيف

 :ينصل إلى حقيقة هامة وه من هنا.. إنه حلم يتحقق بالقيامة

 :ةالقيامة هي باب األبدي
 .لوال القيامة لكان الموت حكما بالفناء

سان، لم يخلقه نولكن اهللا عندما خلق اإل. ى مأساةوهو نهاية مؤلمة تعتبر أقس. والفناء هو أمر مخيف
. صالفإن اهللا رسم له طريق الخ سان قد تعرض للموت بسبب خطيئته،ن كان اإلإنو. للفناء، وإنما للحياة

 .مه من هذا الموتقاوأ
 . هو الروحا خالدًئاسان، خلق له شيندما خلق اإلعناهللا ل إن ب

 المخلوقات يسان عن باقنوبهذا يختلف اإل. ى حية بطبيعتهاسان، بل تبقنوالروح ال تموت بموت اإل
.  تنتهيامة يبدأ من جديد حياة أخرى اليسان فإنه بالقنأما اإل.  حياتها وتبيدينتهت ياألخرى على األرض، الت

 .يره من المخلوقات األرضيةغسان وأفضليته على نيمة اإلوهنا تبدو ق
هابتحد يسد وج، لذلك البد أن يقوم ال كامالًإنسانًان وألن الروح وحدها، ال تكو. 

 انسان كله روحلإلح، بل تكون وسان هو الرن الحياة األبدية لجزء واحد من اإلوهكذا ال تكون
سان كله إلى الحياةنفيعود اإل. اوجسد. 

 .لي نوم طوبعدسان لإلنظة  يقيامةقهذا تكون البو
 .قظة دائمةي ي فيأما الروح فه. سان بمعناه الكاملإلنلونقصد بها يقظة لهذا الجسد، أو 

 .عدهابال موت ف.  نهاية للموتيامة هيإن الق
 يو الذلقد انتصر اإلنسان على أعداء كثيرة للبشرية، ما عدا هذا العد. إنها نهاية لهذا العدو المخيف

ولكن اهللا بالقيامة نجا البشرية من هذا العدو، وقضى .  ال رد لحكمهيغلب الجميع، ألنه كان عقوبة من اهللا الذ
 .عليه إلى األبد

فالموت هو نهاية . يامةق نهايته اليعلى أوله الموت، وف:  بين حياتينوأصبحنا أمام جسر يفصل
نتظار، تنتظرها أرواح الذين ا فترة يوالمسافة بينهما ه.  الحياة األخرى بدايةيه ةالحياة األولى، والقيام

 .خوتهم على األرض جهادهم واختبارهمإسبقوا، حتى يكمل 
 .نونةيامة البد تسبقها الدقي تقدمها التيعلى أن األبدية ال

حساب عن كل ما  بين القيامة واألبدية يقف يوم الدينونة الرهيب، حيث يقف الجميع أمام اهللا، ليقدموا



 عن كل عمل، وكل فكر، وكل إحساس وشعور، وكل نية ايقدمون حساب. ا كان أم شرا، خيرفعلوه بالجسد
 .نووها، وكل كلمة لفظوها

 .يرار إلى العذاب األبدش األي، ويمضي األبرار إلى النعيم األبديويمض
 .رارشأل ولين للملحدا رعبضي أيبرار، هأل فكما أن القيامة فرح للكلذ

 .حسب أعمالهمبب مراكزهم، يد اهللا ترتيوحتى بالنسبة إلى األبرار يع
 بحسب ما كان له من نقاوة القلب والفكر، وبحسب ما كان له من دقة ا جديدا كل إنسان مركزيفيعط

 قلبه من حب هللا ي بحسب ما كان فأيضاسان، ون نشر الخير ومحبة اإليفيذ وصايا اهللا، ومن جهاد فتن يف
 .اشتياق إليهو

 إليه أن يرفع عن العالم ينصل.  أن يفرح بنعمته قلب كل أحد وسط ذكرى القيامة وأفراحها،نسأل اهللا
م وأن يمتع العالم بالهدوء، ويحقق فكرة مؤتمر السال. الحروب والغالء والوباء وشتى الخطايا واألمراض

 .جاحهنعى كل الدول إلتسف
ا تن من أجل وحديونصل. تصاديةق الرب كل مشاكلنا االخاء ويحل من أجل أن يسود الريونصل

 له المجد يالوطنية أن يحفظها الرب عميقة ونامية، وأن تسود المحبة بين القلوب، بنعمة إلهنا الصالح الذ
 ...الدائم، من اآلن وإلى األبد
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 القيامة
 تعزية ورمز

 : األحباءيخوتإ ويأبنائ
اأهنئكم بعيد القيامة المجيد، راجيا فيه لكم جميعمدنا كل خير وسال لبالا حياة مباركة سعيدة وراجي. 

. اتن حيايف  كل عام من األعوام السابقة عن جانب معين من جوانب القيامة وفاعليتهايتكلمنا ف
 : فنقولتناالونتابع اليوم تأم

 .بة للقلوعزيامة كلمة جميلة، فيها تي إن كلمة الق-1
. ولبناء الكنيسة. مانهمإيميذه، وكانت الزمة لهم، لتثبيت  معزية لتالوالشك أن قيامة المسيح كانت

 : مطلعهاير من أربعين سنة، قد كتبت قصيدة قلت فث هذا المعنى، كنت منذ أكي فيوأتذكر إنن
 ةـه بقيـ لدولتِقبـتُ    م حطم الشيطان ال ـق
 الضاللة والخطية قبر    األرواح من  ذـم أنقـق
 وابهرهم بطلعتك البهية     راسـع الحوم رــق
 ةـتات الرعيـولم اش    ة مان الرعاو إيـم قـق

ةـه قويـفريبت وماـت     اواكشف جراحك مقنع 
 وامسح دموع المجدلية    لبطرس ضعفه  واغفر

ته، وآمنوا بالقيامة، وبأنها مميذه، وفرحوا بقياوقد كان هذا، وفى قيامة السيد المسيح، عزى تال
 ... حياتهم وعدم خوف من الموتي فءمون بعد الموت، فمنحه كل هذا عزا سيقوأيضانوا أنهم وآم. ممكنة



 .مزرالقيامة ك ي أريد اليوم أن أطرق موضوع القيامة من ناحية أخرى، وهيعلى أن
 : رمز للتوبةي القيامة ه-2

 :أو أن التوبة تشبه بالقيامة
إن "سطينوس غديس أقوقال ال. يالموت الروح حالة من الموت، وأقصد يفنحن نعتبر أن الخطية ه

فاهللا هو ينبوع ". موت الجسد، هو انفصال الجسد عن الروح، أما موت الروح، فهو انفصال الروح عن اهللا
أنا هو القيامة "). 6: 14يو " (أنا هو الطريق والحق والحياة"جيل ن اإليكما قال ف. الحياة، أو هو الحياة الكلية

 ).25: 11يو " (والحياة
 .ار ميتًيعتبومن ينفصل عن اهللا . ايقة حيق اهللا، يكون بالحي يثبت فمن

 إذن هو يءفالخاط). 14: 6 كو 2" ( انفصال عن اهللا، ألنه ال شركة بين النور والظلمةيوالخطية ه
وقلب ينبض، مهما كانت له أنفاس تتحراميت روحي  ..ثل  ميوهكذا ف.. لكن روحه ميتةو. اقد يكون جسده حي

 فعاش اتًذا كان ميبني ها : هذه التوبةيبيه ثم عاد إليه، قال عنه أبوه فأ عن ا شرد بعيدياالبن الضال، الذ
 .)24: 15 لو(د ج فووكان ضاالً

وقال القديس بولس ). 6: 5ي ت 1" ( حيةيماتت وه"عمة إنها تن الكتاب عن األرملة الميوقيل ف
ونحن  "أيضاوقال ). 1: 2أف .." ( سلكتم فيها قبالًي والخطايا التذنوب بالاالرسول ألهل أفسس وإذ كنتم أمواتً
وقال السيد ). 5: 2أف " ( السموياتيوأقامنا معه، وأجلسنا معه ف.. يحأموات بالخطايا، أحيانا مع المس

 )...1: 3رؤ " (تي، وأنت مإنك حي اسماإن لك " : كنيسة ساردسي راعاالمسيح موبخً
 ي اهللا، هيف  الحياة مع اهللا، أو الحياةيست حياة حقيقية، ألن الحياة الحقيقية هفحياته الظاهرية لي

 ...ميت ، وهوي أنه حا، فإن له اسميءأما ذلك الخاط.  النور والبري الحق، وفيالحياة ف
 "؟.. نحن أحياءقًاأح" : معنى الحياة الحقيقيةيلذلك كنت أقول ف

 وحدها يه..  نقضيها مع اهللاينما بالفترات الروحية الحلوة التإن الحياة ال تقاس بالسنين واأليام، وإ
األخ لذلك أيها .  يوم القيامةي، وبها يكون تقرير مصيرنا فيقاس بها عمرنا الروح ييحسب لنا، والت تُيالت

 !... هل ستحسبها بالجسد أم بالروح؟ أيام عمرك على األرضيئكة كم هالبماذا تجيب حينما يسألك الم
 ...ته قيامةبر توعتب تبإذا تا: ار ميتًعتب الميءك، فإن الخاطع ذلمو

استيقظ أيها النائم، وقم من " الغافل عن نفسه يءوعن هذا المعنى يقول القديس بولس الرسول للخاط
ظة روحية، وأنها قيامة من ق التوبة هنا، بأنها يامشبه). 14: 5أف  (" لك المسيحيءاألموات، فيض

 ...األموات
 لحالة اكل منها رمزويمكن اعتبار . نجيل للسيد المسيح ثالث معجزات أقام فيها أموتًار اإلوقد ذك

 :من التوبة
لو ( الطريق يوأقام ابن أرملة نايين من نعشه ف). 5 مر( بيت أبيها ي ميتة فيأقام ابنة يايرس وه

 اة تحمل رمزالثهذه األحداث الثقامة من وكانت كل إ..  القبر من أربعة أياميوأقام لعازر وهو مدفون ف). 7
حاالت التوبةي فاخاص . 

 الكنيسة، لم ي بيت اهللا، فييزال ف  وهو اليء يخطي ترمز إلى الذيت،ب الي في ابنة يايرس وه-أ
ولما ). 39: 5 مر" (إنها لم تمت، ولكنها نائمة"ولذلك قال السيد عن ابنة يايرس . يخرج منها ولم يخرج عنها

 يقويها، حتى ال تعود حتاج إلى غذاء روحألن هذه النفس ت). 43: 5 مر(أن يعطوها لتأكل ها أوصاهم مأقا



 .ام مرة أخرىنتف
 بيت اهللا، ك فهذا ميت خرج من البيت تر..عش نفيت محمول يوهو ميين ن أرملة ناب أما ا-ب
: 7لو  ("دفعه إلى أمه"م ثهذا أقامه المسيح، .  عليه الكنيسة أو جماعة المؤمنيني تبكي عليه، أيوأمه تبك

 ...ة المؤمنين مرة أخرىع أرجعه إلى جما.)15
 :نهاموس ئت الميالرمز إلى الحاير، ب القي المدفون فزر لعا-ج
: 11يو (" د أنتن، ألن له أربعة أيامق للسيد توقال. ومق أنه سيقًاى أن أخته مرثا لم تكن تتخيل مطلحت

 ي مدة طويلة فهمق كله، ومرت علييالطر ركواتكوا بيت اهللا، بل ا بالخطية، وتراتوإنه يرمز للذين م). 39
، وأمر أن يحلوه من الرباطات يحسمامه القومع ذلك أ. مهرب الناس إليأقحتى . همعالضياع، ويئس من رجو

 .برق الي له فت كانيه التت من رباطاص يحتاج أن يتخلنسان هذا اإلثلفم). 44: 11يو ( حوله يالت
 ...امةقي أن له فالبد، يءاطخدة العو من يأسم الد عإلىنا عودة تثلكل هذه أم

 : يسعى إلى التوبةيءول لكل خاطق، أحامة السيد المسيقي مناسبة ي فيإنن
 تقم تراك حسيمل الثم    هل يام المسيح الحق

 تَحيث أن ترقد برق اليف    ادـتزال موس أم ال
 .عن القيامة من أية سقطةن الخطية، هو نفس الحديث موالحديث عن القيامة 

 .جيز خارف حاإلى ييامة، أقة للعوحتاج األمر إلى دي قدو
ل، دون أن تملك ل إلى أسففتظل هذه الكرة تهوى من أس. مثال ذلك كرة تدحرجت من على جبل

كأنه وعترض طريقها حجر كبير، فيوقفها، ، إلى أن ياوتظل تهوى وتهوى تباع.  مصيرهايذاتها، أو تفكر ف
تشبه .. إنها يقظة أو صحوة، بعد موت وضياع. فتقف" !عد؟ وماذا ب!؟إلى أين أنت تتدحرجين"ل لها يقو

 ...بالقيامة
 ... يليقالا يمفسرح ي فكر ايض أذلك لاأو مث

 حلم ي شهوة يريد تحقيقها، أو في خطة يدبرها، أو فيقام، أو فت فكر غضب أو انيكإنسان يسرح ف
نها إ. سه، ويتوقف عن الفكرفيره، فيستيقظ إلى نغفه ق سرحانه، إلى أن يوي فامويظل ساه. م اليقظةمن أحال

 .امة من سقطةقيحوة، أو صة أو ظيق
 .ةيقرطة، أو من ضو القيامة من أيضا ك هنا-3

 الأو اقتصادية   مشكلة ماليةي، أو فا مشكلة عائلية أو اجتماعية يرزخ تحتها زمنًيسان فنقد يقع اإل
أو تملك عليه جماعة معينة أو ضغوط . ك من سيطرتهااليه عادة معينة ال يملك الفكع أو تضغط .الًيجد لها ح

 ...ايته، وال بأنه يملك إرادة أو رأيخارجية، ال يشعر معها بحريته وال بشخص
إلى أن ..  موت، يريد أن يلتقط أنفاسه وال يستطيعي كل تلك الحاالت يشعر بالضياع، وكأنه فيوف
 ي لتبأنه قد كُك" :ولسان حاله يقول.  كان فيهايية اهللا وترسل له من ينقذه، فيتخلص من الضيقة التتفتقده عنا

 .كذلكا حقً إنها! أليست هذه قيامة". دجديعمر 
 .Revialباإلنجليزية سمونه  يما. دجدي حياة من ي القيامة ه-4

اها شعب بعد أو يحي.. تائ من الهينسان، أو تحياها أمة أو دولة، أو أية هيئةاإلحياة جديدة يحياها 
فيشعر أن حياته . انية، حياة من نوع جديدثصيره إلى أفضل، وتحوله إلى حياة م.  تغيريثورة من الثورات الت
 ...، وأنه عاد يبدأ الحياة من جديداالسابقة كانت موتً



 .ه من اآلنيات حبما تحسإن. يهل عبتحس قة البه الساتد أن حيايوو
با بعد عصر النهضة ورو أيرأيناها ف:  حياة األممي حياة األفراد، ورأيناها فيرأيناها فهذه القيامة 

ن ال روسيا بعد إعيورأيناها ف. ة الفرنسية المعروفةورث فرنسا بعد الي، ورأيناها فيب الصناعالواالنق
االستعمار أو من  كل دولة تخلصت ي فأيضا، وي الهند على يد غاندي فأيضاورأيناها . البروستوريكا
 ...تدابناالحتالل أو اال

، ومرة 1919  مصر، مرة بعد التخلص من حكم المماليك، ومرة أخرى بعد ثورة سنةيورأيناها ف
 قادها يتصادية التق النهضة االيتصادية أو فق الثورة االيكما رأيناها كذلك ف. 1952ثالثة بعد ثورة سنة 

 ...طلعت حرب
 بها القيامة، ي إنما هناك حاالت أخرى كثيرة توح. مجرد قيامة الجسديه، ليست يخوتإإن القيامة يا 
وتبدو فيها سمات حياة أخرى...  لهااأو تكون القيامة رمز. 

 .استمرارب تنا حيايعل سمات القيامة فيجو من اهللا أن ج ونحن نر-5
 يعمل اهللا ف عنكما قال الكتاب ..  وهيئاتا دمائنا أفرادي فيعمليات تجديد وحياة أخرى، تسر

وأما منتظرو الرب،  "شعياءإ نبوة يكما قيل ف أيضاو). 103مز  ("يجدد مثل النسر شبابه"سان إنه ناإل
 ).31: 40ش إ" (يمشون وال يعيون. يركضون وال يتعبون. يرفعون أجنحة كالنسور. فيجددون قوة

دنا حياة كم، ونسأله أن تحيا بال حياتي قوة فا روح القيامة، أن يهبكم جميعيإلهنا الصالح، نسأله ف
 .. قوةي مجد وفي عزة وفييها النهضة وفيها روح القيامة، فمتجددة باستمرار، فيها الصحوة وف

 .جميعكم بخيربالسعادة والبركة وكل عام و. ا لكم جميعيوأمنيات
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 القيامة تعلن أنه قد مات الموت
 وانفتح الطريق إلى األبدية بأفراحها

 اهللا ي لكم حياة سعيدة مباركة، ثابتة فا األحباء بعيد القيامة المجيد، راجييخوتإ ويبنائأهنئكم يا أ
وما أجمل أن ننتهز مناسبة هذا .. ة والمحليةيليمإلق للمشاكل ا وحالًءا وهدوامال للعالم كله ساوراجي. ومحبته
 ؟ وما بعدهاي؟ما ه:  القيامةي نتأمل فيالعيد، لك

 .جميع البشر ساد على ي على الموت الذصارانت ييامة هقال
فيها تهتف ). 26: 15 كو 1" (آخر عدو يبطل هو الموت"ل الكتاب  نهاية للموت كما قايبل ه
دة، بكل ما فيها من أفراح عيوانفتح أمام البشرية طريق األبدية الس. لقد مات الموت إلى األبد: قلوب الجميع
 ...ومتعة روحية

 يوال يوجد فيما بعد، سيغن. مةايه القيامة العلتصر عينل إنسان، سوف ك انتصر على يالموت الذ
 .موتلقد مات ال: الجميع قائلين

والموت ال يكون فيما بعد، وال يكون حزن وال صراخ " سفر الرؤيا يوما أجمل ما قيل عن ذلك ف
 ).24: 21رؤ  ("ضتمألن األمور األولى قد . فيما بعدوال وجع 

 .عبير غير دقيقن هذا التإ الواقع يوف. اةينسان إلى الح عودة اإلييامة هقلض إن ابعوقد يقول ال



والعنصر اآلخر قابل للموت .  بطبيعته وهو الروحيأحدهما ح: نسان يتكون من عنصرينفاإل
). 7: 12جا (وعندما يموت اإلنسان، إنما يموت جسده ويعود إلى التراب كما كان . والتحلل وهو الجسد

 .قامم مكان االنتظار إلى يوم القيامة، حين تعود إلى الجسد اليى حية فقى اهللا، وتبود روحه إلوتع
 العالم اآلخر، نطلب يسان تبقى حية بعد موته، تكون لنا صلة بأرواح القديسين فنوألن روح اإل

لتبليغ هذه األرواح إلى عالمنا،   يرسل بعض-سمها تبارك - أن اهللااكما يحدث أحيانً.  من أجلنامصلواته
ليس موت .."ا تن صلواي ال تموت بموته، لذلك نقول هللا فنسانوألن روح اإل.. رسالة أو إلجراء معجزة

 .ال الروح إلى العالم اآلخرقونقصد انت". لعبيدك، بل هو انتقال
سد، حينما جاة إلى الي عودة الحيا هإنمان كله، سن الحياة إلى اإلعودة ييامة إذن ليست هقفال

 .هاتحيا بيحيافه، ب القيامة وتتحد يح فوالرد إليه عوت
تحاد بين الروح  عودة االيالقيامة ه.. أما الروح فلم تمت حتى تقوم.  قيامة الجسديالقيامة إذن ه

. شركة الحياة بين الروح والجسد عودة لياة بصفة عامة، إنما بأسلوب أدق ه عودة الحييفليست ه. والجسد
ثم . ى األرضبين هذين الزوجين اللذين عاشا متحدين طول عمرهما عل ي عودة لهذا الرباط الطبيعيه

ولم . يوحدة ال انفصال بعدها، برباط أبد ي فا عادا إلى ارتباطهما معاوأخير.  طويالًاانفصال وافترقا زمانً
 ).31: 5أف ) (6: 19مت  (اين بل واحدنثايعودا بعد 

 .ى الناسل سلطان عبعديما فكون له  ي، والبد الموت إلى األيخ تارينتهيبالقيامة 
روحية ال يقوى عليها الموتافأجساد القيامة ستكون أجساد . 

ال تكون وبعد القيامة .  الحياة قبل القيامة، هو عقوبة الخطية منذ أيام أبينا آدميكما أن الموت كان ف
 . موتكهناك خطية، وال يكون هنا

إلى األبد، أو تكون  برار إنهم يحيونلذلك قيل عن األ. ائمة موطن الحياة الدي ه- بعد القيامة-األبدية
 ).2: 12 اد(لهم الحياة األبدية 

 ).46: 25مت " ( األبرار إلى حياة أبديةييمض"وقيل 
 .، هو موت الخطيةي سينتهتوهناك نوع آخر من المو

يو (الحقيقية  هو مصدر الحياة ي، ألنها انفصال عن اهللا الذيفالخطية تعتبر حالة موت، موت روح
 ).6: 14يو ) (4: 1

). 1: 3رؤ  (!"، وأنت ميتي أنك حاسماإن لك " يء ساردس المخطيال الرب لراعق ا حسنًذلكول
 ).24: 15 لو" ( فعاشا هذا كان ميتًيابن "يءوقال األب عن توبة ابنه الخاط
ف يزول هذا سو  األبدية ال تكون خطية، إذني، وفي وروحي حالة موت أدبيفمادامت الخطية ه

 ... عالم األبراريبعد القيامة، وال يكون له وجود فالموت 
 ...عام  الجسد والروح كليهمايلجمل ذلك التيشو. شريةبة البيع للطي لون من التجليوالقيامة ه

غير قابلة ي فه). 49-42: 15 كو 1( بأجساد روحانية نورانية سماوية، غير قابلة للفساد مفنقو
وال . ريزةغشهوة وال تتعبها  وال اعج وال واأجساد ال تمرض وال تتعب، وال تشكو ألم. ل وال للموتلللتح
 .تهاتنقالها وات كل تحركيلها المادة، بل تكون خفيفة فتثق

والضعيف . فاألعمى ال يقوم أعمى، بل يعود إليه البصر.  بأجساد ال عيب فيها وال نقصأيضانقوم 
...  وبهاء القيامة جماالًيبل يلبس ف. الجميل، ال يقوم هكذاه وغير ووالمش. قوة، بل يمنحه اهللا اال يقوم ضعيفً



 ويعطيه أن يقوم بجسد ممجد،.  هذا العالم الحاضريان عن كل نقص قاسى منه فنس القيامة يعوض اهللا اإليفف
 ).21: 3ي ف" (على صورة جسد مجد"

 .طةساباء والفاء والصق بالن تتجلى، سوفاضيوهكذا الروح أ
تك (ن  الجنة عريانين وال يخجاليبل السقوط، حينما كانا فق بنقاء أكثر مما كان آلدم وحواء تتجلى

 أخطأ ولكن طبيعتهما مع ذلك كانت تحتمل الخطأ، وفعالً.  براءة عجيبة ال تعرف الخطيةيإذ كانا ف) 25: 2
 .انثناال

 يتهتنبل . من الذهن كل معرفة الخطية وتزول.  األبدية فسوف توجد براءة غير قابلة للسقوطيأما ف
 يهبه ي إكليل البر الذي وضع لاوأخير"وله ق قصده القديس بولس الرسول بيوهذا هو الذ.. الخطية إلى األبد

 ).8: 4 ي ت2 ("أيضا فقط، بل لجميع الذين يحبون ظهوره يليوم الرب الديان العادل، وليس ل ذلك اي فيل
 ).30: 22مت ( السماء يكة اهللا فالئ كمرير وتصبالبكلل تتة هو أن يبد األي األرواح فيلجإذن ت

سان نينسى اإل وذلك بأن. اقًال ذهنها إطي تجول ف تعرف الخطية، وال تشتهيها، والبراءة كاملة ال
. ار تمامفك القلب واليقنتوهكذا ي. ه فيهاتاء حيثنمن شر، أ و العالم من خطيئةي فنكل ما كا كامالًا نسيانً
 .ي الحس الروحهمول  حياة روحية، لهم البصيرة الروحية،يعيش الكل فوي

 شرحها ييجابية تكون لهم ثمار الروح، الت من الناحية اإلأيضاوإنما . قون من الخطأنتوليسوا فقط ي
 ).23-22: 5غل  ("..مانإيلطف صالح .. موأما ثمر الروح فهو محبة فرح سال"الكتاب بقوله 
 .ن الروح والجسدبي كان ين الناس، أو الذبي ي العالم، سواء الذي كان في الذ الصراعال تمامويز

: 5غل  ("وهذان يقاوم أحدهما اآلخر.  ضد الروح، والروح ضد الجسديالجسد يشته "حينما كان
 ...ض بينهما وال صراع تناق خط واحد ومسيرة واحدة، الي األبدية، فيإذ يصبح الجسد والروح ف).. 17

 للكل لغة ويكون.  عالم حب وتفاهميويعيش الناس ف.. بعالخصومات والمشاكل والمتاكما تزول 
وتسبيحهم يكون لهم لسان واحد وفهم واحدم حديثهيوف. لعلها لغة الروحا، واحدة يتفاهمون بها مع ... 

 .ةيئالخطبعد سان نها اإل عاش فييية التثنائوتزول ال
 األبدية بعد يألنه سوف ال يكون ف.. واب والخطأ والص والحرام،اللئية الحق والباطل، والحناث

فليس سوى طريق واحد يسير فيه . ختيار بين طريقينالك مجال لا هننوال يكو. القيامة سوى الحق فقط
 ...الجميع وال يعرفون غيره

 .يدبم األي النعيهم، نسمائ فرح ديرار فبش األيعي القيامة عدوب
 .متع به األبرار يتيح الذ ألوان هذا الفريفما ه

هذا . تصار على العالم وعلى الخطية والشيطاننفرح اال.  فرح الدخول إلى ملكوت السمواتأوالً 
ذلك ألن ملكوت اهللا ال يدخله إال الغالبون .  الملكوتي يؤهل الروح إلى الدخول فيتصار الذناال

 كل الحروب الروحية، يل فترة عمرهم على األرض، أن ينجحوا فالالمنتصرون، الذين استطاعوا خ
 .مالهم بسرفاجتازوا فترة اختبا. غراء وكل شهوة أخرىإم هللا كانت فوق كل هويظهروا أن محبت

 .نيكة والقديسالئيعشرة الم أيضا األبدية ييفرحون ف 
بياء والرسل الذين وردت ن األبدية على كل األيسان فنا متعة عظيمة بال شك أن يتعرف اإلإنه
اريخ، ويتعرف على كل اآلباء لت كافة عصور اي المقدسة، أن يتعرف على كل الشهداء ف الكتبيأسماؤهم ف

كما . وا بفضائل عميقة ميزت حياة كل منهم عن غيرهافتصاالقديسين، وكل الرعاة الصالحين، وكل الذين 



 عنها من  قرأي على كل أبطال التاريخ الذين عاشوا حياة صالحة، وكل الشخصيات البارزة التأيضايتعرف 
 .. الكتب، وكانت مقبولة أمام اهللايقبل ف

ما معاشرتهم والحياة معهم والصلة بهم، فهذه متعة  أ.ا القلب فرحأل تمممعرفة كل هؤالء وأمثاله
 .أعمق

 الحياة ي الذين في، أ)13: 27مز  ("ءكورة األحيا"هؤالء األبرار يمثلون ما يقول عنه الكتاب 
 ...خوف عليها من موت فيما بعد ال ي التالحقيقية الدائمة

 .ةج الدريفاوت فتد أن تب، البدييم األع النفيى أن المتعة عل 
ألن "عن ذلك  وكما قال الكتاب.  درجة واحدةي مجد، ولكن ليس الكل في فرح وفيالكل يكونون ف

رؤ (أعماله  كل واحد حسب يء األبدية سيكافين اهللا فإ 0) 41: 15 كو 1" ( المجدي يمتاز عن نجم فانجم
22 :12.( 

). 15: 5  كو2(" ا أم شرنكاا لينال كل واحد ما كان بالجسد، بحسب ما صنع خير"أو كما قيل 
....  نحو اهللا الروحانية، ومقدار المحبةرداق النوع والعمق ومي الدرجة وفيوالشك أن أعمال الناس تختلف ف

 ... الملكوتيسماء، ويكون نوع إكليله ف اليسان على األرض، تكون مكافأته فنفعلى حسب جهاد اإل
 .قصبنون يشعر السماء، ال ي درجة فألقلوحتى ا

 يمكننا تشبيه األمر بعدد ..!ي مع النعيم األبدفقوالحزن ال يت. ألن الشعور بالنقص يجلب الحزن
أصغر . متلئةوكلها م. ، والمتوسطاوالصغير جد. االكبير ومنها الصغير، والكبير جد منها يكبير من األوان

 ...يءواحدة فيها ال ينقصها ش
 مجد، يشعر يف وكل منهم. ، ال يشعر أحد منه بنقصا فرحنكلهم ممتلئو.  األبديةيهكذا األبرار ف

 .ولكن درجة الواحد غير درجة اآلخر. بالمكافأة
اد من  قد عاارب، ذهبوا للقاء إنسان عزيز عليهم جدقلنفرض أن جماعة من الرفاق واأل: مثال آخر

رح كل منهم تكون ولكن ف.  فرح بعودتهيليه، والكل فإشتاق مالكل يحبونه والكل .  سفريياب طويل فغ
 .، ولكن الكل يشعر بالفرحهموقد تتفاوت درجة حب.  قلبه من حب وشوقيدرجته بحسب ما ف

 .رحفنه هذا ال كامامتع أن نصف يولكننا ال نستط. مينعباله فرح بالخلود، ونلقيامة، ألبانا نفرح إن
ويكفينا .  بعد قاصر، والخبرة غير موجودة ألن ساعتها لم تأِتأيضااللغة قاصرة عن التعبير، والفهم 

ان، ما أعده اهللا مع به أذن، ولم يخطر على بال إنسما لم تره عين، ولم تس: "ياله الكتاب عن النعيم األبدقما 
ك من أوصاف، ال يمكن أن تعبر عن الحقيقة، ألن ما مهما يخطر على فكر).. 9: 2كو  1 ("للذين يحبونه
 ..."لم يخطر على بال إنسان برارألأعده اهللا ل

 .ا هللاعرفتنم: يةبدمة متع األق يل فعول
 بالنسبة إلى اهللا يءا هذه تعتبر كال شتنولكن معرف). 12: 13كو  1" (نعرف بعض المعرفة"اآلن 
 ".. وحدكيه الحقيقإللالحياة األبدية، أن يعرفوك أنت ا يهذه ه "جيل المقدسن اإليولذلك قيل ف. غير المحدود

. ، يبهر عقولنا ويشبع قلوبنا عن اهللا جديداة، سنعرف فيه شيًئي األبدي علينا فركل يوم يم).. 3: 17يو (
 كشفه الرب لنا عن يحتاج إلى زمن حتى نستوعب هذا الذن. كفانا كفانا:  دهش وذهول، ونقوليف فقون
 .ذاته

كل ذلك تبقى  ومع. ا البشريةتندر ما تحتمل طبيعقر، على ث لنعرف أكاا وقلوبننثم يوسع اهللا عقول



 ..بتهج بالمعرفةتتراب من اهللا غير المحدود، لتعرف وقحدودة، تحاول االما تنطبيع
إلله  أنت اكرفو الحياة األبدية، أن يعيهذه ه"ول الكتاب قي!!...  متى نصير من العارفين باهللاقًاح

 ).3: 17يو " (..كد وحيالحقيق
 ...دعدمر، وتت نمو مسيكون فتية سبد األفين المتعة إ: هنا وأقول

ولكن مخازن اهللا .. وعها، قد تتحول مشاعرنا إلى روتين أو إلى جمودتنا، أو عتنألنه لو وقف نمو مت
 .. محيطية مثل نقطة ف األبدييع بها ستكون فتوكل متعة سوف نتم.. ضبنمملوءة خيرات، ومنابعه ال ت

وكما قال .  دوام الشوق والحرقة إليهي سنكون في، والشبع باهللا نفسه، هذا الذحي الشبع الروييكف
ومهما أشبعنا اهللا، ). 6: 5مت " (شبعونهم ينطوبى للجياع والعطاش إلى البر، أل "السيد المسيح له المجد

 ... إنها األبدية؟إلى متى.. اائمقليه إى شوقنا قسيب
  لها؟عدادناما هو استفت األبدية هكذا، نإن كا
 .هاقات، ونعمل لمالين كل حيامنا فما نضع القيامة األبدية أتنلي

بدية ألونعمل ل.  مع الناستناالاماء معفا هللا، وصتنلب، وبنمو محبقنعمل باإليمان باهللا، وبنقاوة ال
 . ما ننال من النعمة الخير كل حين، على قدر ما نستطيع من قوة، وعلى قدرلبعم

 ... منهماا، يوجد إنسان محروميلئال مع وجود األبدية والنعيم األبد
، مشتاقين )13: 11 عب(آباؤنا الذين التصقت قلوبهم باألبدية، حسبوا أنفسهم غرباء على األرض 

 .المالئكة والقديسين عشرة اهللا ويباستمرار إلى السماء، يعملون من أجل استحقاق الوجود ف
 .. من أجل األبديةا دائم حياة سعيدة على األرض، وعمالًا جميعيخوتإأرجو لكم يا 

 كل يف. فة اهللامعرم وتسوده السوده السيل عالمنا أن ج من أيا ننتهز هذه الفرصة لنصلنوليت
 ..مكان

ل وك... دهعننة وحكمة من عوه هذا العالم المضطرب، ويمنح متعنايا الصالح قادر أن يتولى بهنإل
 .يرختم بنعام وأ
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 القيامة تتبعها الدينونة
 وساعة الحساب والثواب والعقاب

بالخير والبركة،  من اهللا أن يعيده عليكم ا بعيد القيامة المجيد، راجيا جميعي وأبنائيخوتإأهنئكم يا 
 .م ورخاء سالي فيدنا المحبوبة وهالوأن يعيده على ب

 ...ا عن القيامة العامةثن أحادي هذه المناسبة السعيدةيوأتابع معكم ف
نسان ال ينال جزاءه بعد الموت مباشرة، ألن الجسد يكون فاإل. امة تتبعها الدينونة العامةن القيإول قفأ
 . القبر، ويتحول بالوقت إلى ترابيوقتذاك ف

مل  لإلنسان بكاابدأ الحسيبه الروح، يمكن حينئذ أن بقيامة، حينما يقوم الجسد وتتحد  اليولكن ف
فيلزم إذن . ارك فيه الجسد والروح معتسان من خير وشر، اشنوذلك ألن ما فعله اإل. ا وروحجسداكوينه ت

 .اوبة مععقن الالتحم ي، أواناالن المكافأة معي: اين معثنة االبمحاس



 .دباألجسا تحد األرواحت القيامة العامة، حينما بعدهللا أن يكون الحساب أو الدينونة وهكذا شاء ا
 .الكل البشر مع أيضاويكون الحساب 

ل أفعال الناس، ك.. عرف من الكل يوم الحساب، وسوف يي مسجل أمام اهللا، وسوف يعلن فيءكل ش
 قال ي الذيولذلك صدق ذلك األديب الروح. راتهم وأحاسيسهم، الخفيات والظاهاتالهم ونيوكل أفكارهم وأقو

 ..."حاب السماء بحروف من نور، وأنها لكذلكر كما لو كانت أفكارك مكتوبة على سفكّ"
 يءولكن الش. ون الكلقويفار. هم ومعارفهمبم، وأقارالكهتركون أموالهم وأميالناس حينما يموتون، 

 .عهمتتبألن أعمالهم . م هو أعمالهمقه ال يفاريالذ
ب تلصق بهم كل أخطائهم، بكل صورها، وكل تفاصيلها، وكل بشاعتها، فتقلق قلوبهم، وتتع

، ال ينفعهم عذر وال منفسهأ فيكونون مدانين أمام.  يوم الدينونة العامة يجدون كل ذلك أمامهميوف.. أفكارهم
 ...تبرير

 .قيةية الصادقة الحقبال يمحو هذه الخطايا واآلثام سوى التو
سان توبة قلبية بغير رجعة، هذا تدركه مراحم اهللا الواسعة ومغفرته ن تاب عنه اإليفالخطأ الذ

 .للتائبين
والممارسة، ولكن سان من حيث الفعل نفقط يتركها اإل. مجرد ترك الخطيةوالتوبة الحقيقية ليست 

 ... وفعالًا كراهية الخطية قلبيأما التوبة الحقيقية فه.  فكرهي قلبه، ويقبلها فييستمر يشتهيها ف
 . يوم الدينياه في خطاهي علرة، وال تحسبغفسان المنستحق اإليرافها، قتبكراهية الخطية ولم ا

 . الخطايائجة نتاجقى للتوبة شرط آخر، وهو معاليبو
ه خاص ن، أليهذا ال يكف. "، بل صرت أكره الظلمالقد تبت، وما عدت أظلم أحد"فمثأل ال يقل الظالم 

، وعن حال المظلومين الذين ال يزالون يقاسون من نتائج يولكن ماذا عن الماض. فقط بالحاضر والمستقبل
، عليه أن يرده إلى اه النتائج بكل ما يستطيع من قدرة وإن كان قد سرق من أحد شيًئذعليه أن يعالج ه! ؟ظلمه

 .، عليه أن يصلح ذلك ويرد إليه اعتبارهسانوإن كان قد أساء إلى سمعة إن. صاحبه
؟فعله اماذا عن القاتل، وهو ال يستطيع أن يصلح م: ، وهواهنا يقف أمامنا سؤال قد يكون محير 

فإنه .. قوبةوالجواب هو أنه إذا أخذ عقوبة على األرض، وقبلها برضى وبشعور أنه مستحق للع
 ... يوم الدينونة الرهيبييستريح من عقوبتها ف

لم ينل عنها ي ا التها، والخطايعن لم يتب ي يوم الدينونة ينال عقوبة على الخطايا التيسان فناإل
 .عقوبة على األرض
 الخفاء لم يعرفها أحد عنه، أو لم تثبت أدلة عليه، أو أمسك فيها أحد غيره ينت خطايا فكاإما ألنها 

يضاف إليها تركه لغيره يعاقب ظلم   ارتكبها،يالخطيئة الت: به اهللا على خطيئتيناق هذه الحالة يعيوف. اظلم
.  النيات واألفكار والمشاعر:اومن الخطايا الخفية أيض. ون أن ينقذه باعترافهدعلى ما اقترفه هو من إثم، 

 .قية القلب والفكرتن ليالتوبة لتمحوها، مع الجهاد الروح أن تدركها يوهذه كلها ينبغ
 ي يوقع غيره فن على األرض، أأيضاوم الحساب، وهنا ي ي فأيضانسان  تتعب اإليومن الخطايا الت

 !!در على إرجاعهقئة والفساد، دون أن ي الخطييغير فثم يتوب هو، ويبقى هذا ال.  إفسادهيبب فتسخطية، وي
ه أن انكان بإمك  على ماأيضاما إنن شر، ومعله فط على ما قان فسن اإلقب، ال يعاب يوم الحسايوف

 ...يفعله من الخير ولم يفعله



بل ). 17: 4يع " ( وال يفعل، فتلك خطية لهامن يعرف أن يعمل حسنً " ذلكيوالكتاب المقدس يقول ف
 : هذا الشأنيومن وصايا الكتاب ف. وق ألصحابهاعطاء الحق إل الخير، أو تأخيرمتأخير ع: يضاأمن الخطايا 
وعد فأعطيك  ال تقل لصاحبك اذهب.  طاقة يدك أن تفعلهفي تمنع الخير عن أهله، حين يكون ال"

28-27: 3أم  ("، وموجود عندكاغد.( 
 أن يدركه يوم الحساب وهو غافل بل قة،قكل دب نفسه بحاسيان أن سنلذلك كله ولغيره، على اإل

 ...سهفعن ن
 ."حكم عليك على نفسك، قبل أن يياحكم يا أخ: " قال ألحد الخطاةيوصدق ذلك القديس الذ

محاسبة النفس، وأن يدين نفسه على أخطائها، ويحاول أن   إذن أن يتدرب كل إنسان علىيينبغ
 ذلك ي بإمكانه، قبل أن يغلق باب التوبة بالموت، ويقف فوبةفالفرصة ال تزال قائمة أمامه، والت. يصلح ذاته

 : قاليوصدق ذلك الشاعر الذ.  أمام اهللاااليوم الرهيب مدانً
 تبنا ونحن ما    نى بتُ قبورنا

 . إلى الخطايا المركبة والخطايا األصليةتسان لنفسه، عليه أن يلتفن محاسبة اإليوف
.. ا واحداسما عليها يوعة كبيرة من الخطايا، بينما نلقمجم ي تحوي بالخطايا المركبة، تلك التيعنأو
ستهن باألمر، ونظن أننا قد ارتكبنا ت الف . من الخطاياا كبيرا خطايا أمهات، تلد كل منها عددأيضاكما توجد 

 !!ا بسيطًاشيًئ
ة أصلية طي وخطايا الحواس، يكون سببها خنفغالبية خطايا اللسا. ى الخطايا األصليةننسكذلك ال 

 ... القلبيموجودة ف
 ينظر نظرة حسد، أو نظرة شهوة، أو نظرة حقد، وما أشبه، ليست كل هذه مجرد خطية نظر، يفالذ

 يفخطية القلب ه.  العيني القلب قبل أن يظهر فيوة والحقد وغير ذلك، موجود كله فوإنما الحسد والشه
، وهكذا عليه أن يطهر قلبه أوالً. يب الترتي الثانية فأو الخطية الالحقة، يوخطيئة النظر ه. الخطيئة األصلية

افتتطهر حواسه تلقائي... 
، قبل أن تكون خطية لسان،  قلبه أصالًي يوجه إلى غيره كلمة قاسية، القسوة موجودة فيكذلك الذ

 ..وعليه أن يتوب عن كلتيهما
 اهكذا يقف أمام اهللا طاهرو.  محاسبة نفسه، يمكنه التخلص من نقائصه وخطاياهينسان الدقيق فاإل

اه  خطايي ال يتساهل مع نفسه، وال يغطيسان الروحنواإل.. يء يوم القيامة، ال يبكته ضميره على شيف
 يوم الحساب، ي أمام اهللا فا تماما يبرر نفسه على األرض، سيكون مكشوفًيألن الذ. بالتبريرات واألعذار

 ..فع األعذارنت  وال،حيث يستد كل فم
 . عادلا وهو أيضكول لقن اهللا رحيم، فأتقول إ

 يستغلون ين البد أن يالحق المستهترين، الذوعدل اهللا. رحمة اهللا سوف تدرك التائبين فيغفر لهم
 !أولئك الذين لم يجعلوا اهللا أمامهم..  هللام خطاياهم وشرورهم، وعصيانهي فيرحمة اهللا ومغفرته، للتماد

 كانت أم اإن شر  كل واحد بحسب أعماله،ي فيه سيجازي، الذهياإلليوم الحساب إذن هو يوم العدل 
اخير. 

رهم بى لهم عته يوم مكافأإن. رارب األيبتهجت ق نفس الوفيولكن . األشراريرتعد  بوم الحساي في
 .همعتوحرصهم وطا



 عملوها، بل حتى ي ليس فقط عن األعمال العظيمة التيء األبرار سيكافئهم اهللا على كل شالءؤه
 ... ضئيالًمى كل خير مهما بدا أمامهعل

إنما ينالون  يرهم من المشاكل والورطات،غنقاذ إم ليس فقط على أعمال الرحمة الكبيرة، وهيكافئ
يع ليائس، وبسمة الحنان لصغار النفوس، وزيارة لمريض، ونظرة حب لطفللتشج حتى على كلمة ااثواب. 

 .اء على األرضجز عنهوا ضهم اهللا عن كل خير عملوه، ولم ينالعووسوف ي
 حتى ال يستوفوا ،إما بسبب ظلم أو تجاهل أو إهمال، أو بسبب أنهم أخفوا فضائلهم عن الناس

لون مكافأة عن م ينابل إنه..  يعرف الخفياتي من يد اهللا الذلى األرض، بل ينالوا جزاءهم كامالًخيراتهم ع
 .خارجة عن إرادتهمالخير الذين أرادوا أن يفعلوه، ولم يستطيعوا ألسباب 

 راحة أبدية ببتهم للناس، سيكون سبتهم هللا ومحبل محجى األرض، من ألوكل تعب احتملوه ع
 .لهم

 عمل ياآلن ف فطوبى لمن يتعب.  يوم الحساب أعمال برهم، وتكون شاهدة لهم أمام اهللايستتبعهم ف
 النعيم يف) 8: 3كو  1(ه تعب ذلك اليوم، وينال أجره بحسب ي يستريح في خدمة الغير، لكيالخير، وف

 ...ياألبد
ا نضع يوم القيامة والحساب أمام أعيننا باستمرار، حتى نسلك بحرص أمام اهللا، وحتى نقف أمامه نتلي

 .ا ضمائرنانت يوم الدين، دون أن تبكيف
 محيط األسرة أو المجتمع أو الوطن أو يا نبذل كل جهد وتعب من أجل راحة اآلخرين، سواء فتنولي

 . اليوم األخيريوهذا الحب سيقف إلى جوارنا ف.  للكل، وليس لمجرد الجزاءابشرية جمعاء، حبال
ال الذين أحبوا اهللا، إ، لن يدخله بالحب العامرة قلوبال الإم، يو ذلك اليولن يدخل ملكوت اهللا ف

 ...يروا الغب، وأحيروأحبوا الخ
 تسودها يالت دمتها، ومن أجل البالالا وسدنا، ومن أجل أمنه من أجل بالا جميعيبهذا الحب نصل

 تسودها يد الت الرب الغذاء للبالي يعطيولك.  للعالمامال يمنح الرب سيالحروب أو النزاعات الداخلية، لك
 اونطلب أن يبارك الرب كل من يعمل خير.  يسودها الفسادياوة والتوبة للمجتمعات التقالمجاعات، ويمنح الن
 ... وكل عام وجميعكم بخير.فيعم الخير كل مكان
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 تأمالت
 في أهمية القيامة

 :الحياة والخلود
 . الكائنات بالعقل والنطقيزنا عن باق منحنا الوجود إذ لم نكن، ومييمبارك هو اهللا الذ

 .هاتصلون إلى مكنون ي أعماقه، واليوص الناس فغير  سيوه.  اهللا الحياةنااطوأع
 تعيش معنا على هذا الكوكب، من طيور وحيوانات اعديدة جدوأعطى اهللا الحياة لكائنات حية 

سان تميزت بميزة أسمى من كل تلك ن اإليولكن الحياة ف..  منها له طبيعتهك، كلاوحشرات وهوام وأسم
 ... تختلف عن أنفس الحيواناتيتميزت بالروح الت.. الكائنات



ا ن اهللا حين خلقنااطذ أعإ. اة أخرىيحاة، ويأما نحن فلنا ح. ا لها حياةعننات الحية مئفتلك الكا
خالدةاأرواح ... 

الوجود، والحياة، : فكان إذن من أهم عطاياه لنا. ، منحها اهللا للبشريةاالخلود عطية عجيبة وعميقة جد
 لها اهللا يفيض. ة، نتفوق فيها على كل المخلوقات األرضيةالث من هذه األمور الث كٍليمع سمو ف. والخلود

هية لت مواهبه اإلء آلخر، حسبما قسم اهللا لكل واحد كما شاوع من إنساٍننالمواهب والقدرات، تتمجموعة من 
 ).11: 12كو  1(

 ...معظ أروع الحياة إليه سجور.  ال ندريهرسان سنخروج الحياة من اإل
المخ، وتوقف  سان هو بعض مظاهر خارجية، مثل توقفنل ما ندريه عن خروج الحياة من اإلك

 . توقف كل أجهزة الجسدي، وبالتالسف الحقارة، وتوس، وتوقف النبض، وتوقف الحرنَفَ وتوقف الالقلب،
 وما تحيط به من مشاعر وأحاسيس، أو ؟كيف يحدث، ومتى. رأما خروج الروح من الجسد، فهو س

 يبياء فنمهم األياة، وأقاحتى الذين عادوا إلى الح.. كل هذه أسرار.. وما يتبع ذلك، ومسيرة الروح. من مناظر
 وكيف خرجت منهم الحياة، وكيف هم، السيد المسيح له المجد، لم يخبرونا بما حدث لهمالعهد القديم، أو أقام

 . عليه بسبعة ختوما مختومرا سيكل ذلك بق. .!، وكيف كانوا بين الحالين؟معادت إليه
 ...طينا حياة أخرى أن يعه وعدنما نستطيعه، هو أن نشكر اهللا، ألكل 

رواح إلى ترجع األ.  يقوم فيها جميع البشرلتي امة، القيامة العايإنها حياة بعد الموت، ننالها ف
وينال كل واحد منا .  اهللا كل نفس بما عملتي فيه يجازي يوم الدينونة العظيم، الذيأجسادها فتقوم، لتقف ف
احسبما صنع بالجسد خير10: 5  كو2 (ا كان أم شر.( 
 .يءكل شى  هنا نقف باإليمان أمام قدرة اهللا، القادر عل؟ األرواح إلى األجساددوولكن كيف تع

 ...ة عليه حاشاعبة صمايكون القت خلق الكون كله من العدم، أياهللا الذ
 .القيامة تعطينا إذن فكرة عن قدرة اهللا

وبعد أن تحلل  ت يستطيع أن يعيد هذه األجسام مرة أخرى بعد أنيوته، الذق ي في المتناهياهللا القو
 ...حول إلى ترابتت

ال يدركها ). 49: 15 كو 1(ة، نورانية يية، سماوان روحا، أجساديلج نوع من التيدها فيويع
 .، وال مرضب، وال يدركها تععدالموت فيما ب

 اسان كله، روحلإلنل الخلود ب. زء منه فقط هو الروحجالخلود لبالخلود، وليس بسان ند اإلعفاهللا و
 .اسدجو

عم تنكله قد  اننس، إذن ال يمكن أن نقول إن اإليفلو أن الروح فقط أتيح لها الخلود والنعيم األبد
فبالضروزة إذن البد أن يتوم الجسد من الموت، وتتحد به . مة، وإنما جزء منه فقط، وهو الروحئبالحياة الدا
 .مةئاة الداي تصير له الح كامالًان إنسانًوالروح، لتك

 : معاالجسد والروح
 .جميع األديان ييدة أساسية فعقيامة قال

 يفنحن نؤمن بقيامة الجسد من الموت وبالحياة األخرى والنعيم األبد. اقًالولوالها ما يثبت دين إط
 .برار وعقوبة األشرارألل

 :ساد ضرورة تستلزمها عدالة اهللاجإن قيامة األ



أمام اهللا، لينال  وسيقف. ول عن أعمالهئ مخلوق مس هويوبالتال. ل ذو إرادةاقفاإلنسان مخلوق ع
اثواببالجسد على هذه األرضخالل حياته عما فعل ا أو عقاب  .اء على الروح فقط، عقل أن يقع هذا الجزفهل ي

 سان كله بروحه وجسده؟نأم يقع على اإل
، أو اء مع الجزاحماليتلهية أن  العدالة اإلي العمل، تقتضي فمعاإن الروح والجسد اللذين اشتركا 

 .اعما بالمكافأة معتنأن ي
 يالروح تميل إلى عمل الخير، والجسد هو الذ.  للروح أو للنفس أو للعقليالجسد هو الجهاز التنفيذ

كافأة عن كل ما اشترك فيه من خير م تكون له الأف.  ويتعب ويشقى ويسهر ويحتملييقوم بعمل الخير، يجر
وهل يتفق هذا مع عدل اهللا ! األبدية، وكل تعب الجسد يضيع هباء؟ ينعم الروح وحدها فت أم ت؟مع الروح

 !؟ العدالةيالكل
 يبل قد يكون له ف.  يشترك فيه الجسد مع الروحي عن عمل الشر الذأيضاونفس الوضع نذكره 

 .الشر النصيب األوفر
 ورقص وعبث المالذ العالمية، من أكل وشرب وسكر ومخدرات وزنى ي ينهمك فيفالجسد الذ

 يء األبدية، وال يلحق بالجسد شيا كله، تدفع الروح الثمن وحدها فهل بعد هذ.. ذ حواسه باللهو، ويلذومجون
 اإلنسان كله ي البد أن يجازي، الذإللهي مع العدل ااكال، فهذا ال يتفق مطلقً! ؟من العذاب أو من المجازاة

اروحمجازاة اللجسد ليشترك فيإذن البد أن يقوم ا.. ا وجسدا، ويكون الحساب لكليهما مع. 
لمت الروح تسأو اشتهى الجسد، واس. ، سواء بدأت الروح، وأكمل الجسدا العمل معيشتركا فاألنهما 

 . شهواتهيله، واشتركت معه ف
 . عن مشاعرهاأيضاإن الجسد ينفذ ما تريده الروح، ويعبر 

 . لنا الميدان مثاالًي فيولنأخذ الجند
ولكن .  روحه بمحبة وطنه ومواطنيهوتشتعللى أعمال البسالة والبذل والفداء،  تدفعه روحه إيالجند
جرح  يي يتعب ويسهر ويحارب، وهو الذيالجسد هو الذ.  يتحمل العبء كله، ويدفع الثمن كلهيالجسد هو الذ

وكأنه لم !!  المكافأةيح وحدها، والجسد ال يشترك معها ففهل بعد كل هذا تتمتع الرو. ويتمزق وتسيل دماؤه
اينل أرضوم الجسد من الموت، قإذن البد أن ي.  على هذاقًا ال يوافق إطالإللهي العدل اإن !؟ وال سماء

 . أفراحهاي فحليشترك مع الرو
 :ينسد، وهو العجوح والر الينركة بش للا واحدولنضرب مثالً

أو تميل إلى ضب والروح تغ.  نظرة العينيشفاق فالروح تحب أن تشفق، ويظهر الحب واإل
 العين نظرة يالروح تتجه إلى اهللا بالصالة، وترى ف.  العين نظرة الغضب أو نظرة االنتقاميوترى ف. االنتقام

 ...االبتهال، أو تغرورق العين بالدموع من تأثر الروح
والروح المتكبرة المتغطرسة . سد بنظرات وديعة متضعةجالروح الوديعة المتضعة يشترك معها ال

 .يلتعال بنظرات التكبر والغطرسة واأيضاية، يشترك معها الجسد المتعال
مح الوجه، كما تشترك دقات القلب، ومراكز المخ، ال كل مأيضاوكما تشترك العين، تشترك 

 ...وأعضاء أخرى من الجسد
 .سدج الروح والينلة من الشركة بثهذه أم

 : الشاعرويوضح هذا قول. أيضا مجال الجد واالجتهاد، نرى هذا يوف



  مرادها األجساديفت تعب    كانت النفوس كبارا  اذوإ
 للجسد أيضا أرادت الخير وصممت على عمله، وي األبدية للروح الكبيرة التيإذن تكون المكافأة ف

 يوهكذا كما اشترك معها ف. فيذ، وتعب وجاهد واحتمل وصبر، حتى حقق للروح رغبتهاتن حمل عبء اليالذ
 ...سان كلهإلن ليفالمجازاة ه...  حمل المسئوليةي الجزاء وفييقوم ليشترك معها ف أن يالعمل، ينبغ

 . ال نراهاي نفس الوقت للروح التي مكافأة فاضير هذا أعتب الجسد، ونيء على األرض نكافنونح
رزهاواأل ، ونضع عليها الوروداألسنا نمجد أجساد الشهداء واألبرار، ونجعل مقابرهم مزار 

رفات أو للتراب، أو لل ماظ وال نعتبر هذا كله مجرد إكرام للجسد أو للع؟.. هناك من أجلهمي ونصلواألطياب،
 ..ضاا فيما نفعل هذا، إنما نكرم روحه أيننأل. سان كلهإلنوإنما ل

 لمجرمونفا. اهمال على جسده وعلى روحه معرام، ينسحب اإلاإلكنسان ال يستحق  اإلنوإن كا
حق بأرواحهم سوء السمعة، ل نفس الوقت ييوف. ال أجسادهم جزاءهانعدام أو بالسجن، تالذين يحكم عليهم باإل

 .وتتأثر أرواحهم بما يحدث ألجسادهم
 ... عدالة اهللايعل هكذا، فكم بالحرف عدالتنا األرضية تانتفإن ك

رض  األى عاش علي، لذلك البد أن يقوم الجسد الذا وجسدا كله، روحنمل اإلنساش تعدالة اهللا
 رعالمشاور، كا األفي مجرد األعمال فقط، بل حتى فيوليس ف.  أعمالهاي مع الروح فاركًتمش

 .هااتشاعرها ونيم بحالة الروح، بفكرها والجسد ينفعلفإن 
زن على حلروح تحزن فتبكى العين، ويظهر الا. ا الجسد تلقائيي الخشوع فينحنوح تقدم المهابة أوالر

 الجسد، الروح تخاف فيرتعش.  الوجه علىامةتسالروح تفرح، فتظهر االب. جسد حركات اليه وفجمح الوالم
 ...حهالم مييبدو الخجل ف فالروح تخجل،. محهال ميويظهر الخوف ف

 . الروح وحدها أو الجسد وحدهلها، ليس من العدل أن تتحميء كل شيإنها شركة ف
 . القيامةي يحدث ف وهذا هو الذيا، معيتحملها االثنانإنما 

 .صهاينق عما كان اضعويال تتنساد لجالة أن تقوم األعدكذلك من ال
 من ال أجسادهم حظًنتعاهات، والمشوهون، وكل الذين لم  والمعوقون أصحاب الفالعميان مثالً

  اليوم األخير، وتقوم بال عيب، حتى يعوضها اهللايوم أجسادهم فقمن العدالة أن ت.. الجمال أو الصحة أو القوة
 .ص وألمقسته على األرض من نعما قا

ادهم، يره على أجسث جوع ومرض، كان له تأي فقر وعوز، وفيكذلك الذين عاشوا على األرض ف
 ... ألمن حياة أخرى ال تشعر فيها أجسادهم بما كان لها على األرض مييحتاجون أن تقوم أجسادهم ف

 :امة اإلنسانكر
 ا عن محبة اهللا للبشر، وتعبيراونراها تعبير. مكنةإننا نفرح بالقيامة، ونراها الزمة وضرورية وم

 . عن عدلهأيضا
أحبنا حتى أنعم علينا بالخلود، كما أحبنا ي اهللا الذطينا فكرة عن محبة اهللا للبشرية،ع تاالقيامة أيض 

 .م دائم نعيي فاهللا المحب منح البشرية هذا الخلود العجيب، فيحيون إلى األبد. من قبل وأنعم علينا بالوجود
 .ه قيمةات لحيطتة، أعنيعسان قيمة منت اإلطالقيامة أع

، ومثل ا، مثله مثل الحيوان تمام زائالًا فانيا عند القبر، ألصبح مخلوقًيهنتفلو كانت حياة اإلنسان ت
 . لها مجرد حياة أرضية فقطي الكائنات التيباق



 وهبه اهللا من العلم موهبة التفكير ي الذلناطق،ل اق العاي لهذا الكائن البشري إذن الميزة التيما ه
نسان العجيب، يؤول هل يعقل أن هذا اإل..! ضية األخرىطه على كل الكائنات األرلّ سيواالختراع، والذ

 ...إن العقل ال يمكنه أن يصدق هذا! صير كمصير بهيمة أو حشرة أو بعض الهوام؟مجسده إلى 
 .سانناإل مع كرامة اليعقتمشى تإذن قيامة الجسد 

ن يسيطر  أ يستطيع بما وهبه اهللاي يع المخلوقات ذوات األجساد، والذ يتميز على جميسان الذناإل
عاقل، البد أن فكرامة الجسد هذا المخلوق ال.. ، وأن يقوم لها بواجب الرعاية واالهتمام إذا أراداعليها جميع

 . أجساد الكائنات غير العاقلة غير الناطقةيتتميز عن مصير باق
 . قيامة الجسد وتجليهيوهذه الميزة تظهر ف

 حياة ي إلى غير نهاية، حيث يعيش اإلنسان فا كبيراا امتداداتنلذلك نشكر اهللا ألنه بالقيامة أعطى لحي
 . إلى األبديأخرى ال تنته

ذا نفس حية، ولم يكن تحت سلطان الموتاعندما خلق اهللا اإلنسان خلقه حي ،. 
 .اننسإللة ليعة األصبي الطيعالم، والحياة هى اللإذن الموت دخيل ع

 .لق بها وألجلها خُيلى رتبته األولى، إلى الحياة التسان إنالقيامة يرد اهللا اإلبو
 :فوائد أخرى للقيامة

 .مي قب رسالة وصاحبان صاحنس الروحية، ويصبح اإليء المبادتثبتبالقيامة ت
قف أمام منبر اهللا ي يان يقوم من الموت لكنس واإلألنه مع القيامة توجد المسئولية وتوجد الدينونة،

 ليس فقط عن أعماله، وإنما ا حسابييعط. ا وإن شران كل ما فعله بالجسد إن خيرع ا حسابيالعادل ليعط
 . عن أعماله ونياته وحواسه ومشاعره الباطنيةأيضا

 والحرص، يا حياة التدقيق، ينبفى إذن له أن يحيء عن كل شا حسابيومادام اإلنسان سيقوم وسيعط
 . اليوم األخيري وال خوف أمام اهللا، وأمام الناس في يقف فيها بال خجل وال خزيحياة البر والقداسة الت

 .اضبعضهم بعكل الناس ألنتشر الظلم، ولو لم تكن قيامة لساد الفساد العالم، وال
لنأكل ونشرب  " تقوليبيقورية الت واألجساد، وحياة أخرى، النتشر الفسادأليامة لقك الو لم تكن هن

 كك قيم، وهناالكن بالقيامة أصبحت هن. ذ الدنيا وعلى المادةالسان على من ولتهالك اإل،" نموتاا غدننأل
سان إليها بهدف واسع ن يسعى اإليان لها، وهناك الحياة اآلخرة التسن أهداف روحية يحيا اإلاك، وهنيءمباد
 . يعيش لها الناسيالت تةؤق المير األهداف القصيرةغير بك

 .رأة وعدم الخوفجاعة والج الشعرسان مشانالقيامة دخلت إلى اإلبو
. يامة تقدم الشهداء إلى الموت غير هيابينق الءسان ال يخاف الموت، وهكذا على رجانوأصبح اإل

اإنهم يعرفون أن الموت ليس نهاية حياتهم، ويرون أن بعد الموت بابيتهن لحياة ال تا واسع. 
 ي، وفي فكرهم النعيم األبدي فكرهم السماء، وفييامة عاش الناس على هذا الرجاء فعلى رجاء الق

ما لم تره عين، وما لم تسمع به أذن، وما لم " ما عبر عنها الكتاب بقوله يرهم سعادة تفوق سعادة الدنيا، وهفك
 ". اسمه القدوسييخطر على قلب بشر ما أعده اهللا لمحب

 . عن الدنيا يودعونه على رجاء القيامة، باعتبار أنهم سيرونه هناكالًلما يودعون راحإن الناس ك
يقال تياء، وإنما فألقرباء واب األحيقال تيس فقط في أوسع من هذا، لبل إن القيامة أعطت رجاء 

 .األجيال كلها



 جميع يع األبرار ف، ومع جمي السماء مع أبينا آدم وأبينا نوح واألنبياءيك فا الناس هنيحيث يلتق
 ي، ولعاش الناس فا القيامة ولوال القيامة ما كان مثل هذا اللقاء ممكنًيك فا األجيال كلها هنيستلتق. العصور

 . زمن محدود ال يتعدونهيجيل محدود، وف
العالم،يات فرد من الماديج والتكشون حياة الزهد والنسعيي اومن هنا رأينا أناس ا ألنه يعرفون تمام 

 .يءية تعوض كل شبد وراء هذا النسك والزهد توجد مكافأة أأن
 :االستعداد

 الذين يخافون ن واألشرارية للمخطئب خوف ورهيرار، وهألب فرح ليه يخوتإولكن هذه القيامة يا 
امن القيامة ألنها تفتح بابعقاب اهللاي فا أبدي . 

عد ت األبدية، نسي ينتظرنا في الذيلمتناهكر هذا العمر الطويل غير اوإذ نتذلذلك إذ نتذكر القيامة، 
 إال ي نعيم اهللا األبديألنه لن يدخل ف. ود السعيدل نستحق هذا الخي لكاة بحياة البر وحياة اإليمان،لهذه الحي

 خير، ينشرون الخير أينما وجدوا، وأينما حلوا ي عاشوا بالحب، وعاشوا بالسالم، وعاشوا فالمؤمنون الذين
هؤالء األنقياء األبرياء، األبرار هم الذين يعيشون .  غيرهم أكثر من سعادتهم الشخصيةويبحثون عن سعادة

 .ي النعيم األبديف
 ي نسعد األجيال التي ولنبذل كل طاقاتنا لكتردد فينا،فاس تن هذا البر مادامت لنا أيعلينا أن نحيا ف

 ."اع خيركان يجول يصن" قيل عنه ي نتمثل بالسيد المسيح الذينعيش فيها، ولك
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 نؤمن بقيامة األموات
 وحياة الدهر اآلتي

 )قانون اإليمان(
 ...يقيامة األموات، وحياة الدهر اآلتننتظر ): "يمانقانون اإل (يإننا نقول ف

 وما ؟فما هو. ي عالمنا الحالغيرإلى عالم آخر . يفبالقيامة ننتقل إلى السماء، إلى الدهر اآلت
 ؟طبيعة الحياة فيه

 وما معنى النعيم !؟ل حياتنا ههنا على األرض، إذن ما هو الفرقث اآلخرة ميالحياة فلو كانت 
  تعطى للمؤمنين الغالبين؟ي المكافآت التي وما ه؟ وما معنى ملكوت السمواتي؟األبد

 .ى السماءف الحياة ير أن الحياة على األرض، غيطبيع
 .ي الدهر اآلتيير الحياة فغ هذا الدهر، يوالحياة ف

: 12مز " (جينا، وتحفظنا من هذا الجيل وإلى الدهرنترب  أنت يا "تنا بالمزامير صاليإننا نقول فبل 
7.( 

 : بعبارة جميلة دقيقة موجزة قال فيهاآلتي الدهر اي السيد المسيح الحياة فصلقد لخّ
 .)30: 22مت " ( السماءيكة اهللا فالئ كمنيكونو.. "

، يبين هذا العالم الماد. يين الدهر الحاضر، والدهر اآلت بيألساسهنا عجب شديد، وهنا الفارق ا
 . بعد القيامةي الروحانيوالعالم السماو



 ج خاري، أ)30: 25مت ( الظلمة الخارجية ي جهنم، فيلقون ف الدهر اآلتى، سوف ييرار فألشا
 .مجمع األبرار
 ؟كيف يجدونه: ي الدهر اآلتي هو عن حالة األبرار فاا حالينحديثو
 . وحدة شاملةي، فعارار مب سيكون كل األيلدهر اآلت ايف

و اللون، ال أهة الجنس جيز من اال تم. مايز بينهاتناس، بال جكل الشعوب واألمم والقبائل واألتجتمع 
 .لب والفكرق وحدة اليم، وفال سي فاالكل مع. ي وال قوميبلقف عرقى وال الخ

 ...ع وال منافسةوال يكون صرا. تبطل العداوات والحقد والحروب
 !كةالئة المغ ل أمة الروح،غ ليأه. ة واحدةغلبالكل 

 واحد، همبل لهم ف. مج، وال يحتاجون إلى متراالمم أنهم سيفهمون بعضهم بعض.. لست أدرى
 .اهيم واحدة، وفكر واحدفوم

 ... تميز مجموعة عن أخرىينة واللغات التتبطل األلس
 .حيةوالرة ج الدرفيه يكون فإن، يزد تماجإن و
 أن أعمال يوطبيع). 27: 16مت (ألن كل إنسان سينال جزاءه بحسب أعماله .  درجة المكافأةيوف

 أيضا السماء يفعلى هذا القدر تكون مكافأتهم ف.  النوع والعمق والدرجةيالناس على األرض كانت متفاوتة ف
 .ءاولكن الكل يكونون سعد. متفاوتة

 .شربكة والالئ، من المير اآلت الدهي فائيمع السمجتويتكون الم
هم اتئكة بكافة درجال، وهو عشرة البشر مع الميوهنا نوع آخر من النعيم األبد. االكل يكونون مع

 حفلة تعارف كبرى تضم ياء والرسل، والشهداء واألبرار، فيوطغماتهم السمائية، ومعهم جموع األنب
 ...الجميع

 .مئالفرح الداب يز تتميحياة الدهر اآلت
.  له نهايةيفالدهر الحال.  ال نهاية لهايتعن) ياألبد(وكلمة ). يدبالنعيم األ(لذلك يطلق عليها لقب 

 . حياة إنسان على األرض، تدركه الشيخوخة بكل ما فيها من تعب وضعفيوحتى عندما تطول سن
وال ! وال كآبة حزن فيه  اليإنه الموضع الذ. ص وال يهتزق ال ينيرح الدائم الذف اليأما األبدية فه

 .رقموع، وال عوز وال فدخوف وال 
 ).مدينة اهللا(أو  )اضلةفالمدينة ال(كما كتبوا عن . ة أن يتخيلوهفسالإنه يقدم أروع مثال لما حاول الف

 .في الدهر اآلتي سوف يبطل عمل الشيطان وتبطل حريته، وينتهي الشر
الدهر اآلتي سوف . وال أي فكر شريرال تكون هناك أية شهوة بطالة، . ال تكون خطية فيما بعد

وطبعا سوف ال توجد حروب  ..يتميز بالطهارة الكاملة، وبحياة القداسة التي تشبه مالئكة اهللا في السماء
 .روحية من عدو الخير يجاهد البشر في االنتصار عليها

 إكليل"ة رلخّصه الكتاب في عبا. بل سوف يتمتع الجميع بنقاء تلقائي وصفاء في الروح والعقل
 ).8: 4 ي ت2" (البر

 .يتكلل البشر بالبر، أي تصبح طبيعتهم في حالة من القداسة غير قابلة للخطأ، ومنزهة عن كل شر
فهل في اآلخرة في الدهر اآلتي، سنعيش في عالم مادي . في هذا الدهر نعيش في عالم مادي

 !أيضا؟



هوات الجسد تتفق مع طهر السماء وهل ش! هل سنعيش في ثقل هذا الجسد المادي وفي شهواته؟
 !وقدسية السماء؟

إنه سيتخلص طبعا من . الشك أن الجسد في السماء، سوف ال يكون كما هو حاليا على األرض
 .الجاذبية األرضية

 .وإال فإنه يسقط من السماء إلى األرض!! محال أن تجذبه األرض وهو في السماء
م بطبيعة سماوية، لكي يكون هناك تجانس بينها وبين  ستقو- في القيامة-لذلك نؤمن أن األجساد

: 15 كو 1(وهكذا يعلمنا اإلنجيل أننا سنقوم بأجساد سماوية . ستعيش فيها بعد القيامةالبيئة السماوية التي 
49.( 

. د في الدهر اآلتي غير قابلة للتعب، وال للمرض، وال للموت وال للتحلل، وال للفساداستكون األجس
 ).53، 44 كو 1(لطابع الروحاني أجساد لها ا

 .المتعة في السماء، ستكون غير المتعة على األرض
ألنه لو كانت المتعة في الدهر اآلتي من نوع المتعة األرضية، فما الفرق إذن بين مباهج األرض 

ياء عن وارتفع األنق! واع المتعة األرضية، وملّوها وسئموها؟أنوماذا عن الذين جربوا كل ! ومباهج السماء؟
 :من هذا كله، في قولهأسمى هنا يقدم لنا الكتاب نوعا ! مستواها

 كو 1" (ما لم تره عين، ولم تسمع به أذن، ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده اهللا للذين يحبونه"
2 :9.( 

فكلها قد رأتها العيون، وسمعت . هنا إذن ارتفاع عن كل األرضيات وكل الماديات، وكل الجسدانيات
وال يستطيع أحد أن يقترح أو يتخيل أو يستنتج نوعا آخر من المتعة، وإال يكون قد خطر على .. ا اآلذانبه

 !بال إنسان
 .وفي حياة الدهر اآلتي، ال يوجد تزاوج وال توالد

فمن غير المعقول أن يولد إنسان جديد، ويجد نفسه في النعيم األبدي دون أن تُختبر إرادته الحرة 
 .قه لهذا النعيمويثبت استحقا

ما كانت الشهوة ). 25: 2تك (حينما خلق اهللا آدم وحواء، كانا عريانين في الجنة وهما ال يخجالن 
لكنهما عرفا ذلك بعد .. ا، وال حتى مجرد معرفة الجنس والتمايز الجنسيمالجنسية قد دخلت إلى طبيعته

) الجنس(؟ أم سيبقى في عبودية  السقوطفهل سيعود البشر إلى السمو الذي كان له قبل. الخطية والسقوط
 !وشهواته وضغطاته؟

 .لى البساطة األولى والنقاوة األولىإفي الدهر اآلتي سيرجع اإلنسان 
 .ولكن بوضع ثابت ال يتحول عنه وال ينحرف

 .حياة الدهر اآلتي هي الشهوة الروحية التي اشتهاها القديسون
حتى قال . رباطاته، ومن الحياة على المستوى الماديواعتبروها انطالقًا للروح من ضباب الجسد و

لي "كما قال القديس بولس الرسول ). 29: 2و ل" (اآلن يا رب تطلق عبدك بسالم حسب قولك"سمعان الشيخ 
 ).23: 1في " (ذاك أفضل جدا. ن أنطلق وأكون مع المسيحأاشتهاء 

 .مادة ومن رباطات هذا العالم الحاضرإذن حياة الدهر اآلتي هي حياة االنطالق من قيود الجسد وال
 ).21: 8رو (نها حياة الحرية الحقيقية، حرية مجد أوالد اهللا إ



 





































































































































































































































ما هو هدف صومك؟   
وأيضا بناء علي الهدف . هدف اإلنسان، تتحدد وسيلتههو هدفنا من الصوم؟ ألنه بناء على؟ ما لماذا نصوم
.تكون النتيجة  

 هل نحن نصوم، لمجرد أن الطقس هكذا؟
؟ إذن ، أن الصوم قد بدأ، أو قد أعلنت الكنيسة هذا األمر)النتيجة(لمجرد أنه ورد في القطمارس، أو التقويم 

ولكننا حينما نطيع . طبعا طاعة الكنيسة أمر الزم، وطاعة الوصية أمر الزم...  غير متكاملفالعامل الجواني
وإن كانت الكنيسة قد رتبت لنا هذا الصوم، فقد ...  وليس في سطحيةالوصية، ينبغي أن نطيعها في روحانية
٣لروحي؟ وما هدفنا من الصوم؟فما هذا هو العمق ا. رتبته من أجل العمق الروحي الذي فيه  

 هل هدفنا هو مجرد حرمان الجسد وإذالله؟
. في الواقع إن حرمان الجسد ليس فضيلة في ذاته، إنما هو مجرد وسيلة لفضيلة، وهي أن تأخذ الروح مجالها

...فهل نقتصر علي الوسيلة، أم ندخل في الهدف منها وهو إعطاء الروح مجالها؟  
. عن نفسهن يرضيأض لمجرد فقد يصوم البع  

أو قد يصوم لكي ينال ... لكي يشعر أنه إنسان بار، يسلك في الوسائط الروحية، وال يقصر في أية وصية
وهكذا يدخل في مجال المجد الباطل، أي يدخل في ... مديحا من الناس في صومه، أو في درجة صومه

!خطية  
 ما هو إذن الهدف السليم من الصوم؟

.صوم من أجل محبتنا هللالهدف السليم أننا ن  
. وال نشاء أن تكون أجسادنا عائقًا في طريق الروح. من أجل محبتنا هللا، نريد أن تكون أرواحنا ملتصقة باهللا
ستوى وهكذا نود في الصوم، أن نرتفع عن الم. لذلك نخضعها بالصوم لكي تتمشي مع الروح في عملها

وح، ولكي تكون هناك فرصة ألرواحنا البشرية أن تشترك ، لكي نحيا في الرالمادي وعن المستوى الجسداني
.في العمل مع روح اهللا، وأن تتمتع بمحبة اهللا وبعشرته  

ولكن ال ننسى أننا ننال . حقًا أن التمتع بمحبة اهللا وحالوة عشرته، من المفروض أن يكون أسلوب الحياة كلها
تدريب وكتمهيد لكي تكون هذه المتعة باهللا ذلك بصورة مركزة في الصوم، فيها عمق أكثر، وحرص أكثر، ك

.هي أسلوب الحياة كلها  
.فنحن نصوم ألن الصوم يقربنا إلى اهللا  

والصوم يساعد علي السهر وعلي .  فرصة للصالة والقراءة الروحية والتأملواالعتكافالصوم فيه اعتكاف، 
وهذا . ة وانتصار على الرغباتوالصوم فيه ضبط لإلراد. والسهر والمطانيات مجال للصالة. المطانيات

ونحن نصوم وفي صومنا نتغذى على كل كلمة . يساعد علي التوبة التي هي الطريق إلى اهللا وإلى الصلح معه
).٤مت (تخرج من فم اهللا   

.إذن من أجل محبة اهللا وعشرته، نحن نصوم  
 لألبدية االستعدادوهذا يقوينا على . عن المادياتنصوم، ألن الصوم يساعد علي الزهد في العالميات، والموت 

. باهللاوااللتصاق  
إن كان الصوم إذن هو أيام مخصصة هللا وحده، وإن كنا نصوم من أجل اهللا ومحبته، فإن سؤاالً يطرح نفسه 

:علينا وهو  
 هل هناك أصوام غير مخصصة هللا؟



 نصيب هللا في حياته على الرغم من كإنسان يصوم وال. نعم، قد توجد أصوام للبعض ال نصيب هللا فيها
أو يصوم كعادة، أو خوفًا من اإلحراج ألجل ! شيءيصوم وهو كما هو، بكل أخطائه، لم يتغير فيه ! صومه

! كله عالقة بالجسد، وال دخل للروح فيهأوأن صيامه مجرد صوم جسداني. خادمسمعته ك  
أو قد يكون صوما عن الطعام، وفي . ن الطعام عاالمتناعأو هو صوم لمجرد إظهار المهارة، والقدرة على 

...! عنهااالمتناعنفس الوقت يمتع نفسه بشهوات أخرى ال يقوى عن   
.يظن البعض أن الصوم مجرد عالقة بين اإلنسان وبين الطعام، دون أن يكون اهللا طرفًا ثالثًا فيها  

؟ انقطاعهيف ينمو في إطالة فترة ؟ متى يأكل؟ وكاالنقطاعما هي فترة : كل اهتماماته في صومه هي هذه
؟...وماذا يأكل؟ وكيف يمنع نفسه عن أصناف معينة من الطعام؟ وكيف يطوي أياما  

دون أن يكون اهللا طرفًا في هذا الصوم بأية صورة ! كأن الصوم بين طرفين فقط هو والطعام، أو هو والجسد
!أحقًا هذا صوم؟!! من الصور  

والصوم الذي ال يكون اهللا فيه، ليس هو . ع الجسد، بل هو تعامل مع اهللاإن الصوم ليس هو مجرد تعامل م
.صوما على اإلطالق  

.نحن من أجل اهللا نأكل، ومن أجله نصوم  
. من أجل اهللا نأكل، لكي ينال هذا الجسد قوة يستطيع بها أن يخدم اهللا، وأن يكون أمينًا في واجباته تجاه الناس

ولكي يكون الجسد تحت سيطرتنا، وال نكون . ضع الجسد فال يخطىء إلى اهللاونحن من أجل اهللا نجوع لكي نخ
وإنما نسلك حسب . نحن تحت سيطرة الجسد، لكي ال تكون رغبات الجسد وشهواته هي قائدتنا في تصرفاتنا
٠الروح وليس حسب الجسد، من أجل محبتنا هللا، وحفاظًا على شركتنا مع روحه القدوس  

      .الصوم مرفوضا من اهللاأما في غير ذلك فيكون 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 نوع الطعام
 هنا أن أذكركم بقول ويهمني.  أن أحدثكم عن نوع الطعام، بقىاالنقطاعصوم عن الجوع وفترة تحدثنا في ال

: عن صومهالنبيدانيال   
).٣: ١٠دا " (لم آكل طعاًما شهًيا"   

 تقهر لكيإبعد إذن عن المشتهيات . ما يشتهيه، ال تكون قد صمت بالحقيقة لذلك إن صمت، وأعطيت جسدك
ال تطلب صنفًا مختارا بالذات، وال تطلب أن تكون طريقة صنع الطعام باألسلوب . سدك وتخضعه إلرادتكج

... تحبه نفسك، ال تكثر منه في أكلكالذي صنف من -دون أن تطلب–وإن وضع أمامك .  يلذ لكالذي  
ولعله ". فافسده قليالً ثم كلهإن وضع أمامك طعام تشتهيه،  "وال أريد أن أقول لك كما قال أحد اآلباء القديسين

...يقصد بإفساده، أن تضيف عليه كمثال شيًئا يغير طعمه  
دك عنه إرفع ي"وكما قال أحد اآلباء . مثل هذا الصنف المشتهى، ال تأكل كل ما يقدم لك منه: على األقل

ك وتمنعها  أن جسدك يطلب أن يكمل أكله من هذا الصنف ، وأنت تضبط نفسأي". ونفسك ما تزال تشتهيه
.عنه  

:هنا ونقف أمام أسئلة كثيرة يقدمها البعض  
؟ هل ال؟ هل الجبنة الديمكس طعام صيامي أم فطاري يحل أكله في الصوم أم هل النباتين والمسل الصناعي

الخ... ؟ه؟ ما رأيك في الشوكوالته الصياميالسمك نأكله في هذا الصوم أم ال نأكل  
:لة كثيرة يمكن اإلجابة عنها من جهة تركيب هذه األطعمة، ويمكن من ناحية أخرى أن تبحث روحياأسئ  
أما إن كنت .  مهدرج تكون طعاما نباتيا يتفق مع حرفية الصوم، إن كانت مجرد زيت نباتيالنباتي سمنلفا

:تأكلها شهوة منك في طعم السمن، فاألمر يختلف  
.ئما، ومن الناحية الروحية غير مستفيدتكون من الناحية الشكلية صا  

.ونحن ال نريد أن نأخذ من الصوم شكلياته  
ولكن . هل يوجد في تركيبها عنصر حيواني؟ هذا من الناحية الشكلية: كذلك الجبنة الديمكس، المقياس هو

شوكوالته لهل أنت تحب الجبنة وتحرص على أكلها منفذًا رغبات جسدك في الصوم؟ وكذلك بالنسبة ل: روحيا
  هذا الصنف بالذات؟ ولماذا ال تستبدله بكوب من الكاكاو؟هل أنت تشتهي: الصيامي

ولكن ال . وقد صرح به للضعفاء الذين ال يحتملون كثرة األصوام. أما السمك، فهو أصالً طعام حيواني
:ومع ذلك. يصرح به في أصوام الدرجة األولى  
.فال تعطه أي صوم، إن اشتهى جسدك سمكًا في الصوم،  

.ألنك في الصوم تضبط شهواتك. ليس فقط السمك، بل كل المشتهيات مهما كانت حالالً   
: ٧كو ١(أليس الزواج حالالً؟ ولكن الصائمين يبعدون عن المعاشرات الجسدية في الصوم ضبطًا ألنفسهم 

).١٨: ٦دا  (ذا فعل أيضا الملك داريوس األمميبل هك). ٥  
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