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 و"العقيذح" و"الالهىد" "اإلميبى"ثني تعجرياد 
 

 أوالً: اإلميبى
 "الثَِّقُة ِبَما ُيْرَجى َواإِليَقاُن ِبُأُموٍر اَل ُتَرى ورد عن اإليمان أنو ىو "

 .(ٔ: ٔٔ)عب 
: ٕٔكو ٔ)انظر  "مواىب الروح القدس"أنو ضمن  وورد عنو أيًضا

(. وورد ٕٕ: ٘نظر غبل ا. وأنو ضمن "ثمار الروح القدس" )(ٜ
ال ِذي َيْأِتي ِإَلى هللِا ُيْؤِمُن ِبَأن ُو َمْوُجوٌد، َوَأن ُو  َيِجُب َأن  "بأنو  عنو أيًضا

ُكلُّ َما ". وقال السيد المسيح (ٙ: ٔٔ)عب  "ُيَجاِزي ال ِذيَن َيْطُمُبوَنوُ 
. (ٕٗ: ٔٔ)مر  "مْ َتْطُمُبوَنُو ِحيَنَما ُتَصمُّوَن َفآِمُنوا َأْن َتَناُلوُه َفَيُكوَن َلكُ 

: ٙٔ)مر "َمْن آَمَن َواْعَتَمَد َخَمَص َوَمْن َلْم ُيْؤِمْن ُيَدنْ " وقال أيًضا
ٔٙ) . 

ثقتو ويقينو،  يفاإليمان ىو مسألة شخصية تّخص اإلنسان نفسو ف
ومن جانب آخر ىو عطية من هللا، ولكن من البلزم أن يتقبمو 

الروح القدس ىو ثمار  يفواإليمان ختياره. ااإلنسان بحريتو و 
مواىب  يلخبلص اإلنسان مثل "المحبة" و"التعفف". أما ف ي ضرور 

 الروح القدس فيو لبنيان الكنيسة، وال يتوقف عمى قداسة اإلنسان.
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ب
ً
 : العقيذحثبًي

ما تقّره الكنيسة من المسائل اإليمانية والشعائر الدينية  والعقيدة ى
 يىذه األمور ف والطقوس الكنسية. وىو ما يعتقد بو الشخص من
 تعميم الكنيسة وممارساتيا مثل األسرار الكنسية. 

؛ وىو التقميد يوالعقيدة تصل إلى الكنيسة من خبلل التسميم الرسول
 . ي، أو ما يسمى بالتقميد الرسوليالمكتوب والشفاى يالكنس

وتشرح تعاليم اآلباء القديسين العقيدة. وتعتبر أسفار الكتاب المقدس 
الوقت نفسو ىو  ي؛ ولكن الكتاب المقدس فيقميد الرسولمن الت اجزءً 

يحكم عمى صحة  يالحارس لمتقميد، وىو دستور المسيحية الذ
 العقائد والتقاليد الكنسية.

 

ب
ً
 : الالهىدثبلث

 ي" أو "الطبيعة اإلليية". وهللا في"الجوىر اإللي ي"البلىوت" يعن
 ،(ٕٗ: ٗ" )يو ُروحٌ ّللََا ُ ألن " يوروح ،بغير مرك   يطبيعتو بسيط أ

 وغير منقسم، وغير متغّير. وىذا ما تعتقد وتؤمن بو المسيحية.
التمييز بين عبارة "البلىوت" وعبارة "عمم البلىوت" وىذه  يوينبغ

اليوناني وىى مستمدة من التعبير  Theologyباإلنجميزية 
Qeologi,a )ثيئولوجيا-(theologia ألن ،"عمم هللا" يأQeo,j  
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"عمم". وىو العمم الذى  يتعن (وجيا)ل -logiaو"هللا"  يعنت) سثيئو (
وعبلقة األقانيم  ،وتثميث أقانيمو ،ووحدانيتو ،ندرس فيو طبيعة هللا

  oivkonomi,aببعضيا. أما عبلقة الثالوث بالخميقة فنسمييا
"التدبير" ونمّيزىا عن عبارة "ثيئولوجيا"  يأ economia)-إيكونوميا(

 نوميا ليست ظبًل لمثيئولوجيا.كما أوضحنا. واإليكو 
دراسة "البلىوت" ولكن نقول دراسة تعبيراتنا  يأن ال نقول ف يوينبغ

 ، وال نقول "الىوت كنسي" بلTheology" عمم البلىوت"
"عمم الكنيسة"، وال نقول "الىوت  يأ  Ecclesiology"إكميسيولوجيا"

وكذلك ، Dogmatic Theology "ي" بل "عمم البلىوت العقائديعقائد
" فيطمق ي "عمم البلىوت المقارن"... إلخ. أما "عمم البلىوت النظر 

عمم "البلىوت  يأ Systematic Theologyة عميو بالمغة اإلنجميزي
 ".يالنظام
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 ًجثبقالىالدح واال
 

جاءتنا أسئمة عديدة عن الفرق بين والدة االبن الوحيد الجنس 
 .ي نبثاق الروح القدس من اآلب السماو او 
بد أن نذكر أن اآلباء القديسين قد أشاروا إلى أن الفرق بين والدة ال

االبن وانبثاق الروح القدس من اآلب ىو أمر فائق لمعقول. ولكن 
مع ذلك فنحن يمكننا أن نفيم شيًئا عن ىذا األمر من الدور 
المتمايز لكل أقنوم والخواص األقنومية المتمايزة؛ مع الحرص في 

طابق بين اإلرسال والوالدة، أو اإلرسال عدم المساواة أو الت
واالنبثاق. ألن اإلرسال ىو في الزمن أما الوالدة واالنبثاق فيما قبل 

 كل الدىور وخارج الزمن.
 

   عالناإلمن اآلب ينتج عنيا " "الوالدةن "إنبدأ ونقول" 
بالروح القدس. " لياماإل فينتج عنو " "االنبثاقبالكممة. أما "

و ما ىو مرئي منظور ومسموع؛ أما " نقصد بعالناإلو"
 الداخمي. ي" فنقصد بو الوحلياماإل "
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 عالى ثبلكلوخاإل
َبْعَد َما َكم َم اآلَباَء أي أن هللا كما يقول معممنا بولس الرسول "

ي َكمََّمَنا ِفي َىِذِه اأَليَّاِم اأَلِخيَرِة فِ  ِباأَلْنِبَياِء َقِديًما، ِبَأْنَواٍع َوُطُرٍق َكِثيَرٍة،
  (.ٕ، ٔ: ٔ" )عب اْبِنوِ 

ُصوَرُة هللِا ال ِذي ُىَو أيًضا عن االبن "معممنا بولس الرسول ويقول 
كو ٕ" )ُصوَرُة هللاِ اْلَمِسيِح ال ِذي ُىَو " ،(٘ٔ: ٔ" )كو َغْيِر اْلَمْنُظورِ 

بمعنى أن االبن الكممة ىو صورة اآلب غير المنظور مثمما  (ٗ: ٗ
لعقل غير المنظور[ وكما قال أحد ن ]الكممة ىو صورة اإنقول 

   .[كممني فأراك]الفبلسفة اليونانيين 
ال ِذي، َوُىَو َبَياُء عنو بولس الرسول بالنسبة لآلب " وقال أيًضا

بن يعمن عن اآلب غير . فاال(ٖ: ٔ)عب "وِ موْ أقنَمْجِدِه، َوَرْسُم 
 المنظور.

ا َوَحل  َبْيَنَنا َوَرَأْيَنا َواْلَكِمَمُة َصاَر َجَسدً لذلك قال يوحنا اإلنجيمي "
ّللََا ُ َلْم َيَرُه َأَحٌد .. .اآلِب َمْمُموًءا ِنْعَمًة َوَحقً َمْجَدُه َمْجًدا َكَما ِلَوِحيٍد ِمَن ا

 ٗٔ: ٔ" )يو َقطُّ. َااِلْبُن اْلَوِحيُد ال ِذي ُىَو ِفي ِحْضِن اآلِب ُىَو َخب رَ 
 (.ٛٔو



ٔٗ 
 

 ِإْعاَلن  ُنوَر خمص لمعالم "وقال سمعان الشيخ عن الطفل يسوع كم
 .(ٕٖ :ٕ)لو "ِلؤُلَمِم َوَمْجًدا ِلَشْعِبَك ِإْسَراِئيلَ 

أَلن ُو َىَكَذا َأَحب  إذن فاآلب أعمن لنا عن محبتو بصميب ابنو الوحيد "
(. والسيد المسيح نفسو ٙٔ: ٖ" )يو ّللَا ُ اْلَعاَلَم َحت ى َبَذَل اْبَنُو اْلَوِحيدَ 

ِإْن ُكْنُت أَْعَمُل (. وقال "ٜ: ٗٔ" )يو ِني َفَقْد َرأي اآلبَ ال ِذي َرآقال "
ِلَكْي َتْعِرُفوا َوُتْؤِمُنوا َأنَّ اآلَب ِفيَّ َفِإْن َلْم ُتْؤِمُنوا ِبي َفآِمُنوا ِباأَلْعَماِل 

 (.ٖٛ: ٓٔ" )يو َوَأَنا ِفيوِ 
أي أننا رأينا في السيد المسيح الذي ىو الكممة المتجسد كل ما 

ِسرُّ  َوِباإِلْجَماِع َعِظيٌم ُىوَ ن نراه عن اآلب وقيل عنو "نحتاج أ
 (.ٙٔ: ٖتى ٔ" )الت ْقَوى: هللُا َظَيَر ِفي اْلَجَسدِ 

كذلك فإن االبن الوحيد ىو الذي كان يظير في العيد القديم لآلباء 
سحق، ويعقوب، وجدعون، ومنوح،  واألنبياء مثمما ظير إلبراىيم، وا 

 ". عالناإلمستوى "وموسى... وكل ذلك عمى 
ال ِذي َسِمْعَناُه، ال ِذي َرَأْيَناُه ِبُعُيوِنَنا، ال ِذي االبن في تجسده قيل عنو "

( وىو صورة أبيو غير المنظور ٔ: ٔيو ٔ" )َشاَىْدَناُه، َوَلَمَسْتُو َأْيِديَنا
 ".عالناإلكما قمنا، فمو "
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يور وينبغي أن نبلحظ أن التجسد ىو أيًضا ظيور؛ وليس كل ظ
 ىو تجسد.

 

 ذلبم ثبلشوح القذساإل
الروح القدس ىو الذي أليم األنبياء والرسل وبذلك تمكنوا من كتابة 

وىو يعمل دون أن أسفار الكتاب المقدس بعيديو القديم والجديد. 
. وىو يقود القديسين ويرشدىم. لذلك يقول معممنا بطرس نراه

يُسوَن َلْم َتْأِت ُنُبو ٌة َقطُّ ِبَمِشيئَ الرسول " ِ اْلِقدِّ ِة ِإْنَساٍن، َبْل َتَكم َم ُأَناُس ّللَا 
وِح اْلُقُدسِ   .(ٕٔ: ٔبطٕ) "َمُسوِقيَن ِمَن الرُّ

، َوَناِفٌع ِلمت ْعِميِم ُموحًى ِبِو ِمَن هللاِ ُكلُّ اْلِكَتاِب ُىَو كذلك قيل أن "
 . (ٙٔ: ٖتيٕ)" َوالت ْوِبيِخ، ِلمت ْقِويِم والت ْأِديِب ال ِذي ِفي اْلِبرِّ 

ُكل  ال ِذيَن َيْنَقاُدوَن ِبُروِح هللِا َفُأوَلِئَك وعن قيادة الروح القدس قيل أن "
. وحتى السيد المسيح نفسو من جية (ٗٔ: ٛ)رو "ُىْم َأْبَناُء هللاِ 

ي ِة.ناسوتو قيل عنو " وُح ِإَلى اْلَبرِّ ي ِة  َأْخَرَجُو الرُّ َوَكاَن ُىَناَك ِفي اْلَبرِّ
ْيَطانِ أَ  أما من جية  .(ٖٔ، ٕٔ: ٔ" )مر ْرَبِعيَن َيْوًما ُيَجر ُب ِمَن الش 

الىوتو فمو نفس الجوىر والمجد والسمطان والربوبية مع اآلب والروح 
 القدس.
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َوَأم ا َمَتى َجاَء وعن إرشاد الروح القدس قال السيد المسيح لتبلميذه "
. وقال (ٖٔ: ٙٔ)يو "َلى َجِميِع اْلَحقِّ َذاَك ُروُح اْلَحقِّ َفُيَو ُيْرِشُدُكْم إِ 

: ٗٔ)يو "ُيَعمُِّمُكْم ُكل  َشْيٍء َوُيَذكُِّرُكْم ِبُكلِّ َما ُقْمُتُو َلُكمْ أيًضا أنو "
 .(ٖٔ: ٙٔ)يو "َوُيْخِبُرُكْم ِبُأُموٍر آِتَيةٍ ، "(ٕٙ

واالبن من حيث الىوتو  ،ومع أن هللا روح بمعنى أن اآلب ىو روح
ولكن الروح القدس اختص بمقب  ،القدس ىو روحوالروح  ،ىو روح

"الروح القدس" ألن الروح عموًما ال ُيرى، وألن الروح القدس يعمل 
دون أن نراه ولو "اإلليام" وحتى لو ظيرت عبلمة عند حمول الروح 
القدس كما في يوم الخمسين؛ فإنيا ألسنة منقسمة كأنيا من نار وال 

حسب الطاقة وليس الجوىر؛ شخصية ليا، وىي نعم ومواىب منو ب
ألن الروح القدس ال ينقسم في جوىره وال يتجسد ولكنيا عبلمة عن 

 تحقيق الوعد.
  

 خاتمة
من اآلب  ي بن واالنبثاق لمروح القدس كبلىما خروج جوىر الوالدة لبل

ببل بداية قبل األزمنة األزلية وىما مثل والدة النور المرئي وانبثاق 
؛ الذي ىو بنوره وحرارتو نار ي الميب النار الحرارة غير المرئية من 

 واحدة بغير تقسيم.
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 الىحي
 

 

" كممة هللاعتباره "اعبلقة هللا مع الخميقة العاقمة وجدنا أن االبن ب في
". اإلليام" فمو خاصية "الروح القدسأما " "اإلعالنفمو خاصية "

يُح اْبُن َأْنَت ُىَو اْلَمسِ بطرس لمسيد المسيح "القديس لذلك عندما قال 
ِ اْلَحيِّ  َعاُن ْبَن ُيوَنا ِإن  ُطوَبى َلَك َيا ِسمْ قال لو " ،(ٙٔ: ٙٔ)مت "ّللَا 

َماَواتِ  اا َوَدمً َلْحمً  : ٙٔ" )مت َلْم ُيْعِمْن َلَك َلِكن  َأِبي ال ِذي ِفي الس 
عن الحقائق اإلليية بواسطة الروح القدس.  يميمأن اآلب  ي(. أٚٔ

َوَلْيَس َأَحٌد َيْقِدُر َأْن َيُقوَل: َيُسوُع َربٌّ ِإال  " لذلك قال بولس الرسول
وِح اْلُقُدسِ   ُنُبوَّة  أَلن ُو َلْم َتْأِت " النبوات. وقيل عن (ٖ: ٕٔكؤ) "ِبالرُّ

وِح  يُسوَن َمُسوِقيَن ِمَن الرُّ ِ اْلِقدِّ َقطُّ ِبَمِشيَئِة ِإْنَساٍن، َبْل َتَكم َم ُأَناُس ّللَا 
الكتاب  يوردت ف يأن كل النبوات الت ي. أ(ٕٔ: ٔبط ٕ) "اْلُقُدسِ 
 ُموحىً ُكلُّ اْلِكَتاِب ُىَو " يًضامن الروح القدس. وقيل أ يبوحكانت 

 "ِبِو ِمَن هللِا، َوَناِفٌع ِلمت ْعِميِم َوالت ْوِبيِخ، ِلمت ْقِويِم َوالت ْأِديِب ال ِذي ِفي اْلِبرِّ 
 . (ٙٔ: ٖتيٕ)

َوَأم ا َمَتى َجاَء َذاَك ُروُح اْلَحقِّ ن الروح القدس "وقال السيد المسيح ع
َفُيَو ُيْرِشُدُكْم ِإَلى َجِميِع اْلَحقِّ أَلن ُو اَل َيَتَكم ُم ِمْن َنْفِسِو َبْل ُكلُّ َما 
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ُدِني أَلن ُو َيْأُخُذ ِمم  . َيْسَمُع َيَتَكم ُم ِبِو َوُيْخِبُرُكْم ِبُأُموٍر آِتَيةٍ  ا ِلي َذاَك ُيَمجِّ
وُح اْلُقُدُس ال ِذي " ،(ٗٔ-ٖٔ: ٙٔ)يو "َوُيْخِبُرُكمْ  َوَأم ا اْلُمَعزِّي الرُّ

َفُيَو ُيَعمُِّمُكْم ُكلَّ َشْيء  َوُيَذكُِّرُكْم ِبُكلِّ َما ُقْمُتُو َسُيْرِسُمُو اآلُب ِباْسِمي 
أن وعد السيد المسيح لتبلميذه أن الروح  ي. أ(ٕٙ: ٗٔ)يو "َلُكمْ 

كتابة أسفار العيد الجديد: األناجيل األربعة،  يميم فالقدس سيمي
وسفر أعمال الرسل، والرسائل البولسية، والرسائل الجامعة، وسفر 

 الرؤيا.
َأَنا َيُسوُع، َأْرَسْمُت َمبَلِكي أَلْشَيَد ختام سفر الرؤيا يقول الرب " يوف

ْبِح َلُكْم ِبَيِذِه اأُلُموِر َعِن اْلَكَناِئِس. َأَنا َأْصُل َوذُ  ي ُة َداُوَد. َكْوَكُب الصُّ رِّ
وحُ وَ  اْلُمِنيُر. َواْلَعُروُس َيُقواَلِن: َتَعاَل. َوَمْن َيْسَمْع َفْمَيُقْل: َتَعاَل.  الرُّ

انً َوَمْن َيْعَطْش َفْمَيْأِت. َوَمْن ُيِرْد َفمْ  أَلنِّي َأْشَيُد  .اَيْأُخْذ َماَء َحَياٍة َمج 
: ِإْن َكاَن َأَحٌد َيِزيُد َعَمى َىَذا ُنُبوَِّة َىَذا اْلِكَتاِب اَل ِلُكلِّ َمْن َيْسَمُع َأْقوَ 

َرَباِت اْلَمْكُتوَبَة ِفي َىَذا اْلِكَتاِب. ْن َكاَن َأَحٌد  َيِزيُد هللُا َعَمْيِو الض  َواِ 
َيْحِذُف هللُا َنِصيَبُو ِمْن ِسْفِر  ِكَتاِب َىِذِه النُُّبوَّةِ َيْحِذُف ِمْن َأْقَواِل 

َسِة، َوِمَن اْلَمْكُتوِب ِفي َىَذا اْلِكَتابِ الْ  " )رؤ َحَياِة، َوِمَن اْلَمِديَنِة اْلُمَقد 
السبع رسائل إلى الكنائس السبع قال السيد  ي(. وفٜٔ-ٙٔ: ٕٕ



ٜٔ 
 

َما َيُقوُلُو َمْن َلُو ُأُذٌن َفْمَيْسَمْع الرؤيا " يكل رسالة ف يالمسيح ف
وُح ِلْمَكَناِئسِ   (.ٕٕو ٖٔو ٙ: ٕو ؛ٜٕو ٚٔو ٔٔو ٚ: ٕ" )رؤ الرُّ

 يوالوح يوالقديس يوحنا الرسول يحذرنا لمعرفة الروح القدس الحقيق
ُقوا ُكل  ُروٍح، َبِل اْمَتِحُنوا الصادق فيقول " َأيَُّيا اأَلِحب اُء، اَل ُتَصدِّ

ِبَيَذا َتْعِرُفوَن ُروَح هللِا: ُكلُّ ُروٍح  ...اأَلْرَواَح: َىْل ِىَي ِمَن هللِا؟ 
: ٗيو ٔ" )َيْعَتِرُف ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َأن ُو َقْد َجاَء ِفي اْلَجَسِد َفُيَو ِمَن هللاِ 

ٔ-ٕ.) 
وَح َيْفَحُص ُكل  َشْيٍء َحت ى وقال بولس الرسول عن الروح القدس " الرُّ

أَلْن َمْن ِمَن الن اِس َيْعِرُف ُأُموَر اإِلْنَساِن ِإال  ُروُح . أَْعَماَق هللاِ 
 "ُأُموُر هللِا اَل َيْعِرُفَيا َأَحٌد ِإال  ُروُح هللاِ  اال ِذي ِفيِو؟ َىَكَذا َأْيًض  ْنَسانِ اإلِ 
 .(ٔٔ-ٓٔ: ٕكؤ)
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 = التذثري إيكىًىهيب 
Oi vkonomi,a – Economia 

 

أي عمم البلىوت أو ( Theologia)نحن نمّيز بين تعبير "الثيئولوجيا" 
الدة االبن األزلية من اآلب أو كبلم عن البلىوت مثمما نتكمم عن و 

تعبير "اإليكونوميا" بين انبثاق الروح القدس األزلي من اآلب، و 
(economiaأ ) ي التدبير. والمقصود ىنا ىو التدبير اإلليي في

عبلقة هللا بالخميقة. فاهلل لو مقاصد إليية قصدىا في نفسو ودّبرىا 
كمتو. وىذه محكمة تتناسب مع محبتو وعدلو وح اووضع ليا خططً 

 الخطط اإلليية ىي في قصد هللا قبل األزمنة األزلية. 
والنصوص التالية من الكتاب المقدس توضح جانًبا ىاًما من ىذه 

 األمور:
 " َفَنا ِبِسرِّ َمِشيَئِتِو، َحَسَب ِتِو الَِّتي َقَصَدَىا ِفي َنْفِسوِ ِإْذ َعر   ،َمَسرَّ

َمَع ُكل  َشْيٍء ِفي اْلَمِسيِح، َما ِفي ، ِلَيجْ ِلَتْدِبيِر ِمْلِء اأَلْزِمَنةِ 
َماَواِت َوَما َعَمى اأَلْرِض، ِفي َذاَك. ال ِذي ِفيِو َأْيًضا ِنْمَنا  الس 

ال ِذي َيْعَمُل ُكل  َشْيٍء َحَسَب  َقْصدِ َنِصيًبا، ُمَعي ِنيَن َساِبًقا َحَسَب 
 (.ٔٔ-ٜ: ٔ" )أف َرْأِي َمِشيَئِتوِ 
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 " رِّ الِس  اْلُمْعَطى ِلي أَلْجِمُكْم، ِلَتْتِميِم َكِمَمِة هللِا. َتْدِبيِر هللاِ َحَسَب
ُىوِر َوُمْنُذ اأَلْجَيالِ  اْلَمْكُتومِ   (.ٕٙ، ٕ٘: ٔ" )كو ُمْنُذ الدُّ

  " أف اْلُمْعَطاِة ِلي أَلْجِمُكمْ  ِبَتْدِبيِر ِنْعَمِة هللاِ ِإْن ُكْنُتْم َقْد َسِمْعُتْم( "
ٖ :ٕ.) 
 " َرِّ اْلَمْكُتومِ ِفي َما ُىَو َشِرَكُة  ُأِنيَر اْلَجِميع ُىوِر ِفي هللِا  السِّ ُمْنُذ الدُّ

 (.ٜ: ٖ)أف  "َخاِلِق اْلَجِميِع ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ 
  " ُىورِ َحَسَب " )أف ال ِذي َصَنَعُو ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َربَِّنا َقْصِد الدُّ

ٖ :ٔٔ.) 
 " ْعَمةِ ِبُمْقَتَضى ْعِطَيْت َلَنا ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َقْبَل أ ي ال تِ  اْلَقْصِد َوالنِّ

ن َما ، اأَلْزِمَنِة اأَلَزِلي ةِ  ْظِيَرِت اآلَن ِبُظُيوِر ُمَخمِِّصَنا َيُسوَع أَواِ 
" ْبَطَل اْلَمْوَت َوَأَناَر اْلَحَياَة َواْلُخُموَد ِبَواِسَطِة اإِلْنِجيلِ أاْلَمِسيِح، ال ِذي 

 (.ٓٔ، ٜ: ٔتى ٕ)
( وردت فييا ٓٔ: ٔ" الواردة في )أف َتْدِبيِر ِمْلِء اأَلْزِمَنةِ فعبارة "

Oiكممة "تدبير" باليونانية  vkonomi,a  إيكونوميا". والمقصود بعبارة"
" أي تدبير الخبلص، ألنو يقول في نفس اآلية َتْدِبيِر ِمْلِء اأَلْزِمَنةِ "
ِتِو ال ِتي َقَصَدَىا ِفي َنْفِسوِ " ، ٜ: ٔتى ٕول في )ويق ،"َحَسَب َمَسر 

ْعَمِة ال ِتي ( "ٓٔ ال ِذي ... ْعِطَيْت َلَنا ِفي اْلَمِسيحِ أ ِبُمْقَتَضى اْلَقْصِد َوالنِّ
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". أليس ىذا إشارة إلى صمب ْبَطَل اْلَمْوَت َوَأَناَر اْلَحَياَة َواْلُخُمودَ أ
وقيامتو المجيدة من األموات؛ إذ أبطل  يالمسيح وموتو المحي

 ار الحياة والخمود بقيامتو.الموت بموتو وأن
" تحمل معنى التجسد اإلليي كقول َتْدِبيِر ِمْلِء اأَلْزِمَنةِ إذن فعبارة "

َماِن، َأْرَسَل هللُا اْبَنُو َمْوُلوًدا ِمِن بولس الرسول " َوَلِكْن َلم ا َجاَء ِمْلُء الز 
(، وتحمل معنى صمب المسيح، وقيامتو، وصعوده ٗ: ٗ" )غل اْمَرأَةٍ 
ُكل  َشْيٍء ِفي اْلَمِسيِح، َما ِفي السماوات حيث جمع اآلب " إلى

َماَواِت َوَما َعَمى اأَلْرضِ  (، والتي أعقبيا حمول ٓٔ: ٔ" )أف الس 
. حسب موعد اآلب الروح القدس عمى الكنيسة في يوم الخمسين

" بقولو َتْدِبيِر ِمْلِء اأَلْزِمَنةِ ليذا أكمل بولس الرسول كبلمو عن "
، ِإْنِجيَل َخبَلِصُكُم، ال ِذي ال ذِ " ي ِفيِو َأْيًضا َأْنُتْم، ِإْذ َسِمْعُتْم َكِمَمَة اْلَحقِّ

 (.ٖٔ: ٔ" )أف ِفيِو َأْيًضا ِإْذ آَمْنُتْم ُخِتْمُتْم ِبُروِح اْلَمْوِعِد اْلُقدُّوسِ 
فاإليكونوميا تشمل أيًضا كما أوضحنا تدبير إرسال الروح القدس في 

ليتراءى أمام  ي لسيد المسيح إلى المقدس السماو الزمن بعد صعود ا
 هللا اآلب ألجمنا. 

 يوالروح القدس أرسمو االبن من اآلب. أما انبثاق الروح القدس األزل
فيو ليس من "التدبير"، وىو من اآلب فقط، ويخص "الثيئولوجيا" 
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أي في عبلقة الروح القدس باآلب منذ األزل في الجوىر اإلليي 
  الواحد.
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 خ )إًشجييب(الطبق

Energia – VEne,rgia 
 

eن التعبيرات البلىوتية اليامة تعبير م vne,rgia (إنريجيا)  ،باليونانية
 باإلنجميزية. energyومعناه "طاقة" بالمغة العربية، و

وعندما نقرأ كتابات اآلباء القديسين نجدىم يميزون بين الكبلم عن 
ن كل نعمة وكل إلون الجوىر "أوسيا" وعن الطاقة "إنريجيا". ويقو 

عطية وكل طاقة إليية ليا أصميا في اآلب وتتحقق من خبلل 
ألن القدرة أو الطاقة اإلليية واحدة لؤلقانيم  ٔ.االبن في الروح القدس

. (synergia -رجيايينس) sunergi,aالثبلثة ويسمونيا بالمغة اليونانية 
                                                           

مدددن هللا إلدددى الخميقدددة،  يالقدددديس غريغوريدددوس أسدددقف نيصدددص قدددال: "كدددل عمميدددة تدددأت ٔ
إلينددا مددن خددبلل االبددن  يوتسددمى بحسددب فيمنددا المتنددوع ليددا. ليددا أصددميا مددن اآلب وتددأت

 الروح القدس."  يوتكتمل ف
P. Schaff & H. Wace, Nicene & Post Nicene Fathers, series 2, Vol. V, Gregory of 
Nyssa, Eerdmans Pub. 1978, p. 334. 
 القديس أثناسيوس قال: "اآلب يخمق كل األشياء من خبلل الكممة في الروح القدس." 

St. Athanasius, 3rd letter to Serapion, chapter 5 (Shapland, 174-175). 
 "اآلب يفعل كل األشياء من خبلل الكممة في الروح القدس."  :قالو 

St. Athanasius, 1st letter to Serapion, chapter 28 (Shapland, 134-135). 
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قدس، بل ألنو ال توجد قدرة لآلب ليست لبلبن، أو ليست لمروح ال
 "قدرة واحدة" لمثالوث القدوس.

ولذلك نستطيع أن نؤكد أن كل ما يصدر عن اآلب واالبن والروح 
القدس مًعا ىو طاقة أو قدرة أو عطية. أما ما يصدر عن اآلب 
وحده فميس طاقة أو قدرة ولكن أقنوم بنفس جوىره. أي أن االبن 

لروح القدس يولد من اآلب ولو نفس الجوىر اإلليي الذي لآلب. وا
ينبثق من اآلب ولو نفس الجوىر اإلليي الذي لآلب. فالجوىر 
اإلليي واحد وىو في اآلب واالبن والروح القدس أي "واحد في 
ثالوث". وفي الجوىر اإلليي الواحد يوجد ثبلثة أقانيم متساوية أي 

 "ثالوث في واحد". 
: ٙٔ" )يو ِلي ُىوَ  ِلآلبِ  َما ُكلُّ وعندما يقول السيد المسيح أن "

(. فيو يقصد أن كل الجوىر اإلليي الذي لآلب ىو لو، وأن كل ٘ٔ
القدرات اإلليية التي لآلب ىي لو. ألنو مولود من اآلب قبل كل 

ن "األبوة" في إالدىور بحسب الىوتو. وال يقصد طبًعا أن يقول 
الثالوث ىي لو ألنو يختص اآلب بخاصية "األبوة" في نفس العبارة 

 نو "اآلب".بقولو عنو أ
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الخواص األقنومية ىي أن "األبوة" لآلب، و"البنوة" لبلبن، 
وىذه الخواص األقنومية المتمايزة ال  ،و"االنبثاق" لمروح القدس

 تتعارض مع وحدانية الجوىر.
ليذا يشرح القديس أثناسيوس الرسولي ويقول كتشبيو أن الماء الذي 

ينبوع والد والتيار مولود في الينبوع ىو نفسو الماء الذي في التيار. ال
 ٕ".نفس الماء الواحديما كميل"ولكن 

ن ما يمنحو الروح القدس ىو إونعود لمكبلم عن "الطاقة" فنقول 
وحُ  َحل   َمَتى ُقوَّةً  َسَتَناُلونَ عطايا ومواىب وقدرات أو طاقات "  الرُّ

 (.ٛ: ٔ" )أع َعَمْيُكمْ  اْلُقُدُس 
منح طاقًة "إنريجيا" وليس أي أن الروح القدس عندما يحل فإنو ي

ن كان أقنوم الروح القدس نفسو ىو الفاعل  جوىًرا "أوسيا"؛ حتى وا 
 والمانح، ولكنو يمنح طاقاتو وليس جوىره.

الحمول بالجوىر في طبيعة بشرية لم يحدث إطبلًقا إال في مسألة 
تحاًدا اواحدة فقط وىي "تجسد الكممة" أي في اتحاد أقنوم الكممة 

عة" مع طبيعتو اإلنسانية التي ببل خطية وىي التي "بحسب الطبي

                                                           
2 N.&P.N. Fathers, series 2, Vol. IV, Eerdmans Pub. Company, Sep. 1978, St. 
Athanasius, Expositio Fidei (Statement of Faith) P. 84. 
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أخذىا من العذراء مريم بفعل الروح القدس. وىذا ىو ما نسميو 
 "االتحاد األقنومي" بين البلىوت والناسوت في تجسد هللا الكممة.
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 شاجلىه
Ou,sia Ousia - 

 
 

بعمم طبيعة العموم البلىوتية ليا عبلقة  فيمصطمحات  ةتوجد أربع
 :ىيعمم تجسد الكممة و  أي )المسيحانية(  Christologyيحالمس

 

  .Ou,sia (Ousia) ونانيةيوبال Essenceوباإلنجميزية  الجوىر-ٔ 
 .  Fu,sij  (Physis)ونانيةيوبال  Natureاإلنجميزيةبو  الطبيعة-ٕ 
  u`po,stasij  (Hypostasis)وباليونانية وباإلنجميزية األقنوم-ٖ 
  Pro,swpon وباليونانية  Personيةوباإلنجميز  الشخص-ٗ 

.(Prosopon) 
 فيويمزمنا معرفة كيف استخدم اآلباء القديسون ىذه التعبيرات 

 فيشرح اإليمان، وكيف استخدموىا  فيالقرون األولى لممسيحية 
وأفسس  ،مٖٔٛوالقسطنطينية  ،مٕٖ٘نيقية  فيالمجامع المسكونية 

العيد  فيار اإلليية باألسف ام. وكذلك ما ورد منيا أحيانً ٖٔٗ
 .الجديد
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 Ou,sia"الجوىر"  ونبدأ بشرح المصطمح األول وىو

أو الكينونة لمكائن أو  ما ىو الوجود أي" ىو "الما" ىو "الجوىر
يتكون  التيوبالنسبة لؤلشياء المنظورة المحسوسة ىو المادة  ،يءالش

 .يءمنيا ىذا الش
ىر ىو مادة الذىب فإذا أخذنا المصوغات الذىبية كمثال فإن الجو 

إليو نسبة من النحاس.  اليس مضافً  أي اخالًص  اإذا كانت ذىبً 
ب من غير مرك   ابسيطً  اىذه الحالة ىذا الجوىر جوىرً  فيويكون 

 جوىرين أو أكثر.
مثل جوىر هللا، وجوىر المبلئكة. الجوىر  يوىناك جوىر روح

غير  أيوجوىر المبلئكة بسيط  ،غير مركب أيبسيط  ليياإل
ولكن يمكن  امحسوسً  اماديً  اليس جوىرً  يالجوىر الروحو ركب. م

تم التعبير عنو  لييفالجوىر اإل ،التعبير عنو بصورة منظورة مؤقتة
كظيورات االبن الكممة السابقة  خاصة بأحد األقانيمبخاصية 

 الذيلتجسده أو عبلمات من الروح القدس أو بتجسد االبن الكممة 
(. ولكن يبقى الجوىر ٙٔ: ٖتى ٔ" )ي اْلَجَسدِ هللُا َظَيَر فِ قيل عنو "

غير محسوس وغير منظور وغير مقترب إليو مع أنو كائن  ليياإل
 . زمانكل  فيكل مكان و  في
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فيمكن التعبير عنو بقدرة إليية معجزية  يأما الجوىر المبلئك
كظيورات المبلئكة. وكذلك بالنسبة ألرواح القديسين الذين رقدوا؛ 

بقدرة معجزية من هللا، مثل ظيور موسى بعد  افإنيا تظير أيًض 
يميا النب  .يعمى جبل التجم يوفاتو مع السيد المسيح وا 

مثل  امركبً  اواحدً  اإذا اتحد جوىران ببعضيما يكون الناتج جوىرً 
واحد.  ي بجسده الخاص لتكوين جوىر بشر  ياتحاد الروح اإلنسان

أن الروح لم  أييير. وىذا االتحاد ىو بغير اختبلط وال امتزاج وال تغ
 يتحول إلى جسد، والجسد لم يتحول إلى روح.

بالمسيح لتكوين  ي بالجوىر البشر  ليياتحاد الجوىر اإل فيكذلك 
جوىر واحد متجسد هلل الكممة وىو اتحاد بغير اختبلط وال امتزاج وال 

 ير.يتغ
 في يالقسطنطين-ي قانون اإليمان النيقاو  في "جوىر"وقد ورد تعبير 

عن االبن الوحيد الجنس بالمغة اليونانية "ىومو أوسيون تو عبارة 
"لو  أي  (om̀oou,sion tw/| Patri, - Homo-ousion tou Patri) "ي باتر 

 من حيث الىوتو. الآلب" وىذا طبعً  الذينفس الجوىر 
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 الطجيعخ
Fu,sij Physis – 

 

 ييعنفتعبير "الطبيعة"  أما ،ن تعبير "الجوىر" يعنى "الماىو"إقمنا 
 "مجموع صفات الجوىر".

ذا أخذنا الذىب كمثال فإن "جوىر الذىب" ىو مادة الذىب أما  وا 
(، يالتفاعل الكيمائ يءبط أي"طبيعة الذىب" فيو أنو ال يصدأ )

التوصيل  يءجميل المنظر، المع، ممتاز التوصيل لمكيرباء، رد
 الثمن لندرتو... وىكذا. يلمحرارة، غال

- fu,sij ىيوباليونانية  Nature ىيية وكممة طبيعة باإلنجميز 
Physis )ومنيا جاءت الكممة العربية "فيزياء" بمعنى  ،)فيزيس

كمية العموم يسمى "معمل الطبيعة" بمقب "معمل  فيطبيعة. لذلك ف
 الفيزياء" و"عمم الطبيعة" يسمى "عمم الفيزياء".

 معمل الفيزياء يتم اختبار خواص المواد من ناحية التفاعبلت في
، والحرارة النوعية، والكثافة، ي والحرار  يالكيميائية والتوصيل الكيربائ

 وبالنسبة لمسوائل تقاس المزوجة. ؛الشد والضغط فيوالقوة 



ٖٕ 
 

تحدد نوع  التي ىينفيم أن "الطبيعة"  يوالبلىوت يالمجال الروح في
فالطبيعة اإلليية تختمف عن الطبيعة المبلئكية وعن  .الكائن

. فمكل طبيعة جوىرىا وخواصيا. الطبيعة اإلليية الطبيعة البشرية
غير مركبة، تتصف بالبلمحدودية  أيغير مخموقة، روحية، بسيطة 

، وتتصف بالقداسة يءفوق الزمان والمكان، والقدرة عمى كل ش
المطمقة، والمحبة، والحياة، والحق، والحكمة الفائقة، والمعرفة الكمية، 

. والصفات اإلليية كلٌّ ال يتجزأ وعدم التغّير، والعدل، والرحمة..
ونتكمم عنيا من حيث التفاصيل وليس من حيث الفصل بينيا. فاهلل 

 رحمتو. فيعدلو وعادل  فيرحيم  مثبلً 
طبيعة مخموقة، ومحدودة، ومركبة من  ييأما الطبيعة البشرية ف

متزاج؛ بحيث اختبلط وال اطبيعة واحدة بغير  فيطبيعتين متحدتين 
ال  أيالطبيعتين إلى األخرى أو تذوب فييا.  ال تتحول إحدى

 تحادىما.ايتحول الجسد إلى روح وال الروح إلى جسد بسبب 
صبلة  في. ف"الطبيعة"وتعبير  "الجوىر"يوجد ارتباط وثيق بين تعبير 

 ،لمثالوث القدوس ببلىوت واحد د"نسج :األجبية نقول فيباكر 
نما نقول "الىوت حيف. "وطبيعة واحدة نسبحو ونباركو إلى األبد
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د أو طبيعة إليية حوا إلييواحد" عن الثالوث القدوس نقصد جوىر 
  .واحدة

 "الطبيعة" مع معنى ousia"الجوىر"  فمن ىذا نفيم ترابط معنى
Physis والطبيعة الواحدة  .فالجوىر الواحد لو بالضرورة طبيعة واحدة
 عن الجوىر الواحد. بالضرورة تعبير ىي
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 األقٌىم
 u`po,stasij  Hypostasis – 

 

 . Christology  "عمم المسيح"ىذا ىو التعبير الثالث من تعبيرات 
المغة السريانية  في"قنومو"  ىي ؛"األقنوم" كممة سريانية األصل 

السريانية الشرقية. ونفس التعبير  المغة  في"قنوما"  ىيالغربية و 
؛ وىو - u`po,stasij (hypostasis" )بالمغة اليونانية ىو "ىيبوستاسيس

 ""تحت"، و"ستاسيس أي  - upo (hypo)مقطعين "ىيبو"  مكون من 
)  (stasis- stasij ومعناه "تحت القائم".  ؛"القائم" أي 

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين "َأم ا  فيبالمغة اليونانية  وقد ورد 
: ُٔٔموٍر اَل ُتَرى" )عب ِبأُ  ِبَما ُيْرَجى َواإِليَقاُن  الثَِّقةُ اإِليَماُن َفُيَو 

أن الرجاء القائم عمى الثقة ىو أحد  أي(. وورد ىنا بمعنى "الثقة" ٔ
 مقومات اإليمان.  

"جوىر مشخصن" أو "طبيعة  ي"الكريستولوجية" فيو يعن فيأما 
شخص االبن الوحيد  أيأن شخص هللا الكممة؛   أيمشخصنة". 

 لييفالجوىر اإل ممة". ىو "أقنوم هللا الك لييالجنس مع جوىره اإل
 فيالجوىر ومتمايزة  فيأقانيم غير منفصمة  ةثبلث فييتشخصن 
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فشخصية "األبوة" تخص اآلب وحده. وشخصية "البنوة"  الشخصية، 
اآلب" تخص الروح  نبثاق من تخص االبن وحده. وشخصية "اال

الواحد وال  لييالجوىر اإل فيالقدس وحده. وذلك بالرغم من وحدتيم 
الخميقة. ألن أقنوم اإلنسان  فيالوجود كمو ما يطابق ذلك  في يوجد 

 أيالجوىر مع  في اليس واحدً  مشخصن؛ ولكنو  ي ىو جوىر بشر 
إنسان آخر، بالرغم  أيإنسان آخر، وال تجمعو كينونة واحدة مع 

  الجوىر. فيالجوىر بينيما؛ ولكنيما منفصمين  في ي من التساو  
 ي تعبير األقنوم البشر  ي ر السكندر وقد استخدم القديس كيرلس الكبي

إلى جوار  ٖ،(ٙ) الفقرة رقم فيإيقونية  رسالتو إلى فالريان أسقف  في
كبلمو عن   فيكثيرة  امرارً   hypostasis استخدامو تعبير "األقنوم" 

  األقانيم اإلليية.
من البشر، بل اتخذ  اوعندما تجسد أقنوم الكممة فإنو لم يتخذ شخًص 

شخصو الخاص  فيوشخصنيا  ممة ببل خطية طبيعة بشرية كا
                                                           

، رسائل ٖٗمؤسسة القديس أنطونيوس مركز دراسات اآلباء، نصوص اآلباء  ٖ
 إلى فاليريان أسقف أيقونية، ٓ٘الرسالة  ٜٜ٘ٔالقديس كيرلس، الجزء الثالث، ديسمبر 

 .ٚٔٔ، صفحة ٙفقرة 
Saint Cyril of Alexandria, The Fathers of the Church, Volume 76, C.U.A. Press  
1987, Letter 50 To Valerian Bishop of Iconium, par. 6, p. 214, 215. 

 



ٖٙ 
 

مع الىوتو وبذلك صار ىو أقنوم الكممة المتجسد  اوصيرىا واحدً 
  الواحد. 

أقنوم الكممة كانت لو الطبيعة اإلليية قبل كل الدىور ولكنو حينما 
طبيعة واحدة مركبة من طبيعتين  ملء الزمان صارت لو  فيتجسد 

 natural unionيطبيعاتحاد  فيرية الطبيعة اإلليية والطبيعة البش أي

 يأقنومو  hypostatic union   بغير اختبلط وال امتزاج وال تغير وال
إحدى الطبيعتين بسبب  ىبحيث لم تتبلش انفصال وال تقسيم. 

"طبيعة   االتحاد بل نقول "طبيعة واحدة متجسدة هلل الكممة" وليس 
  بير.ألننا نرفض ىذا التع  "   monophysis وحيدة
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 الشخض

Pro,swpon   Prosopon – 
 

  .Christology "عمم المسيح"  فيتعبير "الشخص" ىو التعبير الرابع 

، Person أما بالمغة اإلنجميزية فيو  ،"شخص" بالمغة العربية
 Pro,swpon (Prosopon) بروسوبون"و" ،البلتينية بالمغة  Personaو

  بالمغة اليونانية. 
 pro,jمكّون من مقطعين: "بروس" اليوناني "ون وسوبر ب"وتعبير 

(pros)  نحو"، و"أوبس"  أي" w;y (ops)  فيكون معناه  ،"وجو" أي
اآلخر أو  أن "الشخص" ىو من يتجو نحو وجو  أي ."نحو وجو"

 يشخص نحوه. 
آخر.  عن  اوالشخص يعّبر عن الشخصية، وىو ما يمّيز إنسانً 

س الطبيعة البشرية، ولكن ما فبالرغم من أن بطرس وبولس ليما نف
  ىو شخص بطرس وشخص بولس. يمّيزىما 

الشخص ىو من يتجو نحو اآلخر ويتبادل معو العبلقات والحب. 
، وىو حامل الطبيعة أو Decision والقرار  Will اإلرادة  وىو صاحب 
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بمقتضى إمكانيات طبيعتو. فشخص المبلك لو  الجوىر، ويتصرف 
  نسان.قدرات تختمف عن شخص اإل

 امن طبيعتو ويسمونيا مجازً  يعند الشخص تأت  Desire الرغبة 
والقرار ىو ما   Decision ولكن القرار ىو قراره  "اإلرادة الطبيعية" 

  يصدر عن اإلرادة الشخصية.
ن من طبيعتين ولو رغبتان إحداىما روحية مكو   فاإلنسان مثبلً 

و شخص واحد واحد ألن يولكن لو قرار شخص واألخرى جسدية 
  اإلرادة الشخصية. ىيبإرادة واحدة 

ن "األقنوم" ىو "طبيعة مشخصنة" أو "جوىر مشخصن" إقمنا  قدو 
 ي أقنوم بشر  أيجوىره وكينونتو عن  فيمنفصل  ي ن األقنوم البشر ا  و  

الجوىر أو  فيغير منفصمة  يياألقانيم اإلليية الثبلثة ف آخر. أما 
حد، والطبيعة اإلليية واحدة، وال وا ليياإل الكينونة. ألن الجوىر 

الثالوث  فيواحد إال  الوجود كمو ثبلثة أقانيم بجوىر  فييوجد 
  اآلب واالبن والروح القدس. أيالقدوس؛ 

وكما قال مثمث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث إن األقانيم 
واحدة من حيث النوع )لسبب وحدة الجوىر(،  الثبلثة ليم إرادة 

  ( من حيث العدد.ياألقنوم دات )لسبب التمايز وثبلث إرا
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الشخصية فقط. فشخصية "األبوة" لآلب  فيوتتمايز األقانيم اإلليية 
نبثاق" لمروح بن وحده، وشخصية "اال"البنوة" لبل  وحده، وشخصية 

نحو اآلخر، ويبادلو المحبة  اكميً  القدس وحده. ولكن كل أقنوم متجو 
  (.ٙٔ، ٛ: ٗيؤ" )ةٌ هللَا َمَحب  منذ األزل ألن "

آٍن  فيأن نتذكر باستمرار أن تعبير ثبلثة أقانيم إليية يحمل  ينبغيو 
 فيالجوىر والطبيعة، والتمايز فقط  فيالوحدانية  واحد معنى 

 يتعارض مع الوحدة. فمثمث الذىب مثبلً  الشخصية. وىذا التمايز ال 
وس الوقت لو ثبلث رؤ  نفس  فيلو جوىر واحد يمؤل المثمث و 

  متمايزة.
كانوا ال  اأن المحبة بين األشخاص أيً  اأن نبلحظ أيًض  ينبغيو 

يصيران  . فالرجل والمرأة مثبلً اواحدً  ايكونوا شخًص  أن  اتؤّدى إطبلقً 
الزواج. ولكنيما ال  في( ٕ٘: ٜٔ  ، مت ٕٗ: ٔ)تك  اواحدً  اجسدً 

ال فكيف يتبادالن اواحدً  ايصيران شخًص  واحد المحبة، ويتجيان ال . وا 
 نحو اآلخر؟

واإلرادة   Natural Desire الطبيعيةسوف نشرح الفرق بين الرغبة و 
  . Personal Will الشخصية 
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 Will سادحواإل Desire خشغجثني ال الفشق
 Decision  وهب هى القشاس

 

الشخص الواحد يكون لو قرار واحد يتخذه بإرادتو ولكن من الممكن 
 ذا كان لو أكثر من طبيعة.أن تكون لو أكثر من رغبة إ

فاإلنسان مثبًل مكون من طبيعتين: طبيعة الجسد وطبيعة الروح. 
وىو شخص واحد ولو إرادة واحدة يتخذ بيا القرار. ولكن لو رغبات 
روحية ورغبات جسدية. وقراره قد يكون بناًء عمى رغبة الروح أو 

ائم، عمى رغبة الجسد. فمن الممكن أن يشعر بالجوع جسدًيا وىو ص
ولكنو إذا أراد أن يكمل صومو  ،ويرغب الجسد في تناول الطعام

فسوف يتبع رغبة الروح في الصوم ويقوم بإخضاع رغبة الجسد ليا 
ويكون قراره ىو عدم األكل إلى نياية موعد الصوم ثم يتناول 
الطعام بسماح من الروح ألن الجسد أيًضا يحتاج إلى الطعام مثمما 

 م هللا والصبلة.يحتاج الروح إلى كبل
وليس معنى وجود رغبات لمجسد حتى لو كانت بريئة؛ أن الروح 

اإِلْنَساَن الط ِبيِعي  اَل َيْقَبُل َما ِلُروِح هللِا ليس لو رغبات مختمفة. ولكن "
َوَأم ا . أَلن ُو ِعْنَدُه َجَياَلٌة َواَل َيْقِدُر َأْن َيْعِرَفُو أَلن ُو ِإن َما ُيْحَكُم ِفيِو ُروِحيًّا
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وِحيُّ َفَيْحُكُم ِفي ُكلِّ َشْيٍء َوُىَو اَل ُيْحَكُم ِفيِو ِمْن َأَحدٍ  : ٕكؤ) "الرُّ
أَلن  ُكل  ال ِذيَن َيْنَقاُدوَن ِبُروِح . وينقاد أيًضا بالروح القدس "(٘ٔ، ٗٔ

 .(ٗٔ:  ٛ)رو "هللِا َفُأوَلِئَك ُىْم َأْبَناُء هللاِ 
 Willليا معنيين فيي تعني "اإلرادة"  Thelit "ثيميت" والكممة اليونانية

. ليذا فعند ترجمتيا في اإلنجيل ينبغي أن Desireأو تعني "الرغبة" 
 نبلحظ السياق الذي وردت فيو لكي نحدد أي التعبيرين نستخدمو.

وليس معنى وجود رغبتين لئلنسان أن لديو إرادتين. ألن اإلرادة 
 Naturalفتخص الطبيعةأما الرغبة  Personal Willتخص الشخص 

Desire وبالرغم من اتحاد الروح والجسد في اإلنسان في طبيعة .
بشرية واحدة إال أن الروح ال يتحول إلى جسد وال الجسد يتحول إلى 
روح بسبب االتحاد. ىكذا أيًضا فإن الرغبات الروحية والرغبات 
ة الجسدية ال تذوبان في بعضيما ولكن يمكن التوفيق بينيما بقياد

 الروح القدس.
وبالنسبة لمسيد المسيح أي هللا الكممة المتجسد، فمو طبيعة واحدة 

ن يمتجسدة من طبيعتين: الطبيعة اإلليية والطبيعة البشرية، متحدت
بغير اختبلط وال امتزاج وال تغيير. ولو إرادة واحدة شخصية؛ ألن 

ب من شخصين؛ وىو شخص هللا شخصو واحد فريد غير مركّ 



ٕٗ 
 

ن لو إرادة إليية إخاص بذات أقنومو. وال يجوز أن نقول الكممة ال
وأخرى بشرية. فإرادتو واحدة وقراره واحد. ولكن فيو رغبات إليية 
وأيًضا رغبات بشرية عند تجسده ببل خطية؛ مثل الجوع، والعطش، 
والرغبة في الحياة، وعدم الرغبة في مواجية الخيانة والجحود؛ ألن 

 الىوت بسبب االتحاد. ل إلى الناسوت لم يتحو  
ِإْن َأْمَكَن َفْمَتْعُبْر َعنِّي َىِذِه ليذا في ليمة آالمو قال لآلب السماوي "

 (.ٖٚ: ٕٙ)مت  "َأَنا َبْل َكَما َأْنتَ  رغبُ اْلَكْأُس َوَلِكْن َلْيَس َكَما أ
والمقصود ىنا أن القرار ىو ليس بحسب الرغبة اإلنسانية بل 

يا رغبة االبن والروح القدس بحسب رغبة اآلب التي ىي نفس
 اإلليية. 

وبيذا نفيم كيف أن االبن قد أطاع اآلب أي أن رغباتو اإلنسانية 
كانت دائًما في خضوع لرغبات اآلب السماوي؛ كقول معممنا بولس 

 .(ٛ: ٘)عب "َمَع َكْوِنِو اْبًنا َتَعم َم الط اَعَة ِمم ا َتَأل َم ِبوِ الرسول: "
ن هللا لو نفس نوع إرادة اآلب أما من حيث أنو فيو من حيث أنو اب

ىو نفسو ابن اإلنسان فمو رغبات بشرية كانت في خضوع تام إلرادة 
رادتان إحداىما بشرية واألخرى إليية بل إرادة إوليس لممسيح  ،اآلب

 شخصية واحدة.
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ن أقانيم إقال مثمث الرحمات البابا شنودة الثالث كما ذكرنا أن و 
ليم إرادة واحدة من حيث النوع وثبلث إرادات من الثالوث القدوس 

حيث العدد. فمكل أقنوم إرادة يحب بيا األقنومين اآلخرين ولكن ىذه 
اإلرادة ىي نفس إرادة ىذين األقنومين كما أن ليم نفس الجوىر 

 اإلليي والواحد.
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 ثني الطجيعخ واألقٌىم 
 عٌذ القذيس كريلس الكجري

 

أي   Christologyيم الكريستولوجيحاول بعض الدارسين في عم
ستخدم تعبير اقد  المسيحيانية أن يؤكدوا أن القديس كيرلس الكبير 

"طبيعة" بمعنى "أقنوم"، وأنو حينما كتب تعبيره المشيور "طبيعة 
لكممة هللا" كان يقصد فقط "أقنوم واحد متجسد لكممة  واحدة متجسدة 

 هللا". 
تعبير "األقنوم" مرتبط  أن  ولكن القديس كيرلس أّكد في كتاباتو

بشخص أي أن تعبير "أقنوم" ىو طبيعة مشخصنة أو الشخص مع 
التي يحمميا. ولذلك رفض بشدة فكرة أن يكون الكممة  الطبيعة 

أنو من  ييعن المتجسد ىو من أقنومين ألن ذلك بالنسبة لو 
شخصين شخص ابن هللا وشخص ابن اإلنسان وىو األمر الذي 

الثالث  يوحرمتو الكنيسة في المجمع المسكون عّمم بو نسطور 
  م.ٖٔٗبأفسس سنة 

( كتب ٚالفقرة  ٗوفي رسالتو الثالثة إلى نسطور )الرسالة رقم 
  :القديس كيرلس الكبير
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يكون نافًعا بأي طريقة، أن يكون التعميم الصحيح  "إنو لن 
األشخاص.  لئليمان ىكذا، حتى لو أقر البعض باالتحاد بين 

اب لم يقل أن الكممة قد وّحد شخًصا من البشر بنفسو، ألن الكت
والكممة إذ قد صار جسًدا ال يكون آخر.  بل أنو صار جسًدا 

   ٗإنو اتخذ دًما ولحًما مثمنا."
( كتب ٕٛالفقرة  ٓ٘وفي رسالتو إلى فالريان أسقف إيقونية )الرسالة 

 :ضد النساطرة يقول
ممسيح، بينما أن يتظاىرون بالقول بشخص واحد ل "إن كانوا 

ىناك شخصان  ىناك أقنومين منفصمين ومتميزين، فبالضرورة 
 ٘ أيًضا."

                                                           

، رسائل القديس ٙ٘مؤسسة القديس أنطونيوس مركز دراسات اآلباء، نصوص آبائية  ٗ
، ٚإلى نسطور الفقرة  ٗ، الرسالة ٕٔٓٓكيرلس إلى نسطور ويوحنا األنطاكي، يوليو 

 .ٔٔصفحة 
Saint Cyril of Alexandria, The Fathers of the Church, Volume 76, C.U.A. Press  
1987, Letter 4, par. 7, p. 41. 

، رسائل ٖٗمؤسسة القديس أنطونيوس مركز دراسات اآلباء، نصوص اآلباء  ٘
 .ٖٖٔ، صفحة ٕٛ، فقرة ٓ٘الرسالة  ٜٜ٘ٔالقديس كيرلس، الجزء الثالث، ديسمبر 

Saint Cyril of Alexandria, The Fathers of the Church, Volume 76, C.U.A. Press  
1987, Letter 50, par. 28, p. 226. 
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ولتفسير موضوع الشخص الواحد عند النساطرة فإنيم يعتقدون بأن 
تحدا مًعا في الصورة والكرامة والسمطة ا المسيح مكون من شخصين 

ع فقط م يخارج  ي تحاد صور اوكونا مًعا شخًصا واحًدا مركًبا. فيو 
فصل الطبيعتين. ويتكممون عن االتصال بين الطبيعتين ويرفضون 

بينيما؛ ألن هللا الكممة في نظرىم ال يمكن أن يتجسد  عقيدة االتحاد 
ويموت عمى الصميب. وبذلك  وال أن يولد من عذراء وال أن يصمب 

يضيع كل معنى الفداء والخبلص الذي صنعو المسيح ألجمنا. وىم 
"هللا" وتعبير "البلىوت" فنحن نؤمن أن هللا  يخمطون بين تعبير 

بحسب ناسوتو وليس بحسب الىوتو.  الكممة قد ولد من العذراء مريم 
صمب  ألن الىوتو مولود من اآلب قبل كل الدىور. ونؤمن أنو 

ومات عمى الصميب بحسب الجسد وليس بحسب الىوتو؛ ألن 
  البلىوت ال يموت وال يتألم.

يؤكد أن الكممة المتجسد ىو من طبيعتين  والقديس كيرلس الكبير
 ٘ٗأسقف ديوقيصرية )الرسالة  ويقول في رسالتو إلى سكسنسوس 

  :(ٙالفقرة 
كان  "لذلك فحينما تكون لنا ىذه األفكار، فنحن عندما نقول إنو 

من طبيعتين فنحن ال نجرح الوحدة، ولكن بعد االتحاد ال 
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االبن  ئ ونجز  األخرى، وال نفصل الطبيعتين إحداىما عن 
بنين، بل نقول بابن واحد، وكما قال االواحد غير المنقسم إلى 

 ٙ ".طبيعة واحدة متجسدة لكممة هللا اآلباء: 
  

                                                           

، رسائل ٖٗمؤسسة القديس أنطونيوس مركز دراسات اآلباء، نصوص اآلباء  ٙ
إلى سوكسينسوس الفقرة  ٘ٗ، الرسالة ٜٜ٘ٔ القديس كيرلس، الجزء الثالث، ديسمبر

 .ٜٓ، صفحة ٙ
Saint Cyril of Alexandria, The Fathers of the Church, Volume 76, C.U.A. Press  
1987. Letter 45, Par. 6, p. 193. 
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 ياالحتبد األقٌىه

 Hypostatic Union – e[nwsij kaqV u`po,stasin 

 

  hypostatic union " بالمغة اإلنجميزية ىو يقنومتعبير "االتحاد األ 
تحاًدا طبيعًيا في شخص امتمايزتين  تحاد طبيعتين وىو يعنى ا

واحد. وقد استخدم القديس كيرلس الكبير ىذا التعبير عن اتحاد 
أن  اشخص هللا الكممة، مؤكدً  الطبيعة اإلليية بالطبيعة البشرية في 

شخًصا من البشر، ولكنو بنفس  هللا الكممة في تجسده لم يتخذ 
بشرية الخاصة بو بغير خطية من شخصو الواحد قد اتخذ الطبيعة ال

العذراء القديسة مريم بفعل الروح القدس، وبيذا فإن أقنوم كممة هللا  
الطبيعتين في الشخص الواحد هلل  تحاد االمتجسد الواحد ىو نتيجة 

  متزاج وال تغيير.االكممة بغير اختبلط وال 

و بين البلىوت والناسوت ى يوينبغي أن نبلحظ أن االتحاد األقنوم
وحده، وال ينطبق عمى البشر إطبلًقا  أمر يخص تجسد هللا الكممة 

أما  ألن حمول الروح القدس في اإلنسان ىو لمسكنى ومنح النعمة، 
 يواألقنوم يحمول هللا الكممة في الناسوت فيو باالتحاد الطبيع
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القديس كيرلس في رسالتو الثالثة إلى  وليس مجرد سكنى ليذا قال 
 (: ٜالفقرة  ٚٔنسطور )الرسالة 

ذ نعترف بكل تأكيد أن  الكممة اتحد بالجسد أقنومًيا، فإننا  "وا 
ن كممة إبن واحد الرب يسوع المسيح... ولسنا نقول نسجد ال

حل في ذلك المولود من العذراء القديسة، كما في إنسان  هللا 
يحمل هللا". ألنو  ، لكي ال ُيفيم أن المسيح ىو "إنسان يعاد

لكممة حل بيننا" فإنو أيًضا قد قيل إن في حتى إن كان "ا
(. لذلك ٜ: ٕالبلىوت جسدًيا" )كو  المسيح "يحل كل ملء 

فال يقال عن حمولو إنو إذن نحن ندرك أنو إذ صار جسًدا 
الحمول في القديسين، وال نحدد الحمول فيو أنو يتساوى  مثل 

ولكن الكممة إذ اتحد  وبنفس الطريقة كالحمول في القديسين. 
ولم يتغّير إلى  kata. Fu,sin (kata physin)"حسب الطبيعة" 

نفس اإلنسان  مثمما يقال عن حمول  جسد، فإنو حقق حموالً 
 ٚ ."في جسدىا الخاص

                                                           

، رسائل القديس ٙ٘مؤسسة القديس أنطونيوس مركز دراسات اآلباء، نصوص آبائية  ٚ
إلى نسطور الفقرة  ٚٔ، الرسالة ٕٔٓٓكيرلس إلى نسطور ويوحنا األنطاكى، يوليو 

 .ٛٔ، ٚٔ، صفحة ٜ
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وينبغي أن نبلحظ أن القديس كيرلس قد استخدم تشبيو اتحاد روح 
البلىوت والناسوت طبيعة واحدة  اإلنسان بجسده ليشرح كيف كّون 

وعاد فأكد ذلك في رسالتو إلى فالريان أسقف إيقونية  في االتحاد.
 ( فقال: ٙالفقرة  ٓ٘)الرسالة   

اإلنسان ىو واحد وأن طبيعتو   hypostasis "ُيعَتَرف أن أقنوم 
حتى بالرغم من أنو معروف عنيا أنيا مكونة من  واحدة، 

المعروف أن الجسد  عناصر مختمفة متباينة األنواع. ألن من 
ختمفة عن النفس، لكنو جسد النفس، ويكّمل أقنوم من طبيعة م

ورغم أن الفرق المذكور بين النفس والجسد  اإلنسان الواحد. 
أو  جتماعيما مًعا اليس غامًضا في عقمنا وتفكيرنا. إال أن 

  . ييكّون إنسان واحد ح -ألنو غير مقّسم–تقابميما 
ن أخذ لم يأت )يظير( كممة هللا الوحيد الجنس كإنسان بأ نإذ

غير موصوفة من هللا  رغم أنو مولود بطريقة -إنساًنا، بل 
  ٛتأنس." -اآلب

                                                                                                                                                                                              

Saint Cyril of Alexandria, The Fathers of the Church, Volume 76, C.U.A. Press  
1987, Letter 17, Par. 9, p. 83, 84. 
8 Saint Cyril of Alexandria, The Fathers of the Church, Volume 76, C.U.A. Press  
1987, Letter 50, Par. 6, p. 214, 215. 
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يحتبد الطجيعاال  

Natural Union – {Enwsi Fusikh, 
 

تعميمو بشأن  يف الكبير قد اىتم جًدا نبلحظ أن القديس كيرلس 
إلى جنب مع تعبير  ي" جنًباتحاد الطبيعتجسد هللا الكممة بتعبير "اال

 " بين البلىوت والناسوت.يد األقنومتحا"اال
 -ذلك عمى قدر المستطاع: يوسوف نحاول إيضاح السبب ف

تحاد طبيعتين امعناه الصحيح ىو  ي" فيتحاد األقنومن "االإ: أوالً 
شخص غير مركب من  يشخص واحد وحيد أ يأو أكثر ف

مستحيل. ألن  يءشخصين أو أكثر. ألن تركيب األشخاص ىو ش
ص أو يتجو نحو اآلخر ويتبادل العبلقة معو الشخص ىو من يشخ

فكيف يتجو الشخص نحو شخصو أو نحو وجيو ويتبادل العبلقة 
 مع شخصو الخاص؟!

 ي" وىيتحاد الطبيعفعمى الذين يترددون أو يرفضون عبارة "اال
أو "إينوسيس  ,e[nwsij fusikh بالمغة اليونانية "إينوسيس فيزيكى"

.. عمى من ال يقبمونيا كأساس e[nwsij kata. fu,sin " كاتا فيزين
الصحيح أن يشرحوا لنا معنى تعبير  ياآلبائ يلمتعميم الكريستولوج
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تحاد طبائع؟ اتحاد أشخاص أم ا"؛ بمعنى ىل ىو يتحاد األقنوم"اال
ىو "طبيعة  ييحمميا أ يألن األقنوم ىو الشخص مع الطبيعة الت

 يفإن ىذا سوف يعن" يتحاد األقنوممشخصنة". فإذا قبمنا تعبير "اال
تحاد شخصين ولكل منيما طبيعتو الخاصة بو بغير ابالضرورة إما 

 شخص واحد وحيد. يتحاد طبيعتين فا.. أو يتحاد طبيعا
المسيح ىو تعميم  يتحاد بين شخصين فومن المعموم أن التعميم باال

. وذلك مٖٔٗ مجمع أفسس يحرمتو الكنيسة ف ينسطوريوس الذ
بن اإلنسان" وأن هللا الكممة اسوع ىو شخص "ألنو كان يعتبر أن ي

 اخارجيً  اتحاًداتحدا ابن هللا". وأن الشخصين قد اىو شخص "
شخص مركب من شخصين. وأنيما قد تبادال الصورة  يف اصوريً 

. وبيذا يكون يسوع by simple loan and exchangeبقرض بسيط 
و إنسان حل بن هللا" وال ىو "هللا الكممة المتجسد" بل ىاليس ىو "

األنبياء والقديسين.  يفيو "هللا الكممة" مثل حمول الروح القدس ف
أنكر أن السيدة  يوبذلك أنكر نسطور ألوىية السيد المسيح؛ وبالتال

 Qeoto,ko "والدة اإللو"، وبالمغة اليونانية يالعذراء القديسة مريم ى
 وكوس". وسّماىا "والدة المسيح"، وبالمغة اليونانيةط"ثيئو 

Cristo,toko "."خريستوطوكوس 
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المسيح  يبين البلىوت والناسوت ف  "يتحاد الطبيعإن "اال ثانيًا:
لخبلص البشرية. ألنو كيف يكون دم المسيح  ي جًداىو ضرور 

بالبلىوت؟!  اتحاًدا طبيعًيا من الخطايا إن لم يكن متحًدا ًرامطيّ 
 عمى -حسب إنسانيتو-وكيف تكون ذبيحتو المحدودة الحجم 

الصميب ذات قيمة غير محدودة لتكّفر عن خطايا العالم كمو، حتى 
ِإْن َكاَن َواِحٌد َقْد َماَت أَلْجِل اْلَجِميِع. َفاْلَجِميُع أن بولس الرسول قال "

 ؟(ٗٔ: ٘كوٕ)" ِإذًا َماُتوا
تحاد شعار "اال كل الكنائس األرثوذكسية نرفع مًعا يف ليتنا جميًعا

 يميو كل من العائمتين األرثوذكسيتين ف"؛ مثمما وقّعت عيالطبيع
سبتمبر  ٕٛي بسويسرا ف ي شامبيز  يف ينص االتفاق البلىوت

نحو الوحدة األرثوذكسية بمعونة الرب وبصموات  م سعًيآٜٜٔ
 القديسين.
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  يحتبد األقٌىهالا
 يف تعلين القذيس كريلس الكجري

 

لثة إلى الثا ( من رسالة القديس كيرلس الكبير ٜنص الفقرة )في 
تحاد ا" في تجسد هللا الكممة ىو "ينسطور شرح أن "االتحاد األقنوم

كاتا فيزين( بين الىوتو  kata. fu,sin"حسب الطبيعة" )  " أي يطبيع
كما ذكرنا سابًقا ( من نفس الرسالة ٚوناسوتو، وفي نص الفقرة )

بنفس شخصو  يؤكد أن الكممة المتجسد ليس من شخصين بل ىو 
وىي  ٗمن الرسالة رقم ( ٖ)الفقرة ىنا ا، ونضيف قد صار جسدً 

  الرسالة األولى لنسطور:
( أن مٕٖ٘ "ولذلك قال المجمع المقدس العظيم )مجمع نيقية 

حسب الطبيعة،  بن الوحيد الجنس نفسو مولود من هللا اآلب اال
اإللو الحق من إلو حق، النور الذي من النور، وىو الذي بو 

، وتجسد وتأنس، وتألم، وقام في نزل األشياء، صنع اآلب كل 
نتبع  اليوم الثالث وصعد إلى السموات. وينبغي عمينا أن 

أنو تجسد. تدل ىذه المفظة  يالتعاليم والعقائد، مدركين ماذا يعن
ن طبيعة إتأنس. ونحن ال نقول  عمى أن الكممة الذي من هللا، 
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 نإالكممة تغيرت حينما صار جسًدا. وأيًضا نحن ال نقول 
ر إلى إنسان كامل من نفس وجسد. بل باألحرى قد تغيّ  الكممة 
بنفس  ُمحًياجسًدا  ن الكممة قد "وّحد مع نفسو أقنومًيا"، إنقول 

عاقمة، وصار إنساًنا بطريقة ال يمكن التعبير عنيا أو إدراكيا. 
اإلنسان ليس بحسب الرغبة فقط وال بحسب  ابن  يوىو قد ُدع

ونحن  ا ليس باتخاذه شخًصا معيًنا. اإلرادة الصالحة، بل أيًض 
نو عمى الرغم أن الطبيعتين المتين اجتمعتا مًعا في وحدة إنقول 

مسيح واحد وابن واحد من  حقيقية مختمفتان، فإنو يوجد 
ثنين. إن اختبلف الطبائع لم يبطل بسبب االتحاد، بل اال

ن لنا ىذا االتحاد الذي يفوق الفيم والوصف كو   بالحرى فإن 
 ٜ بًنا واحًدا."او  ن البلىوت والناسوت رًبا واحًدا يسوع المسيح م

  

                                                           

، رسائل القديس ٙ٘آلباء، نصوص آبائية مؤسسة القديس أنطونيوس مركز دراسات ا ٜ
، ٖإلى نسطور الفقرة  ٗ، الرسالة ٕٔٓٓ، يوليو يكيرلس إلى نسطور ويوحنا األنطاك

 .ٓٔ، ٜصفحة 
Saint Cyril of Alexandria, The Fathers of the Church, Volume 76, C.U.A. Press  
1987, Letter 4 To Nestorius, Par. 3, p. 39. 
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  من نفس الرسالة: ٗالفقرة 
"وىكذا فرغم أن لو وجوًدا قبل الدىور وقد ُولد من اآلب، فإنو  

مرأة، كما أن طبيعتو ا يقال أيًضا إنو ولد حسب الجسد من 
الوالدة اإلليية ال تحتاج لنفسيا بالضرورة إلى والدة أخرى بعد 

إن القول بأن ذلك الذي ىو موجود قبل كل الدىور  من اآلب. 
يوجد، إنما ىو  مع اآلب، يحتاج إلى بداية ثانية لكي  يوىو أزل

أمر ببل غاية وفي نفس الوقت ىو قول أحمق. ولكن حيث إنو 
"وّحد الطبيعة البشرية بنفسو خبلصنا  من أجمنا ومن أجل 

نو بيذه الطريقة يقال إنو قد ولد مرأة، فإا، وولد من أقنومًيا"
إنساًنا عادًيا من العذراء القديسة ثم  جسدًيا. ألنو لم يولد أوالً  

اتحد بالجسد الذي من  بعد ذلك حّل عميو الكممة، بل إذ قد 
أحشائيا، فيقال إن الكممة قد َقِبَل الوالدة الجسدية، لكي ينسب 

   ٓٔجسده الخاص." إلى نفسو والدة 
                                                           

، رسائل ٙ٘قديس أنطونيوس مركز دراسات اآلباء، نصوص آبائية مؤسسة ال ٓٔ
إلى نسطور  ٗ، الرسالة ٕٔٓٓ، يوليو يالقديس كيرلس إلى نسطور ويوحنا األنطاك

 .ٓٔ، صفحة ٗالفقرة 
Saint Cyril of Alexandria, The Fathers of the Church, Volume 76, C.U.A. Press  
1987, Letter 4 To Nestorius, Par. 4, p. 39, 40. 
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قطالفكش ف يف  
ti theoria mony Th/| Qewri,a Mo,nh 



الفكر فقط" وىو بالمغة  فياستخدم القديس كيرلس الكبير تعبير "
( وبالمغة اإلنجميزية يثيئوريا مون ي)ت Th/| Qewri,a Mo,nhاليونانية 

In thought alone  لمتعبير عن تمييز طبيعتي المسيح المتين اتحدتا
( لتكوين "طبيعة ي)إينوسيس فيزيك Natural Union اطبيعيً  اتحادً ا

 One Incarnate Nature of God the Wordواحدة متجسدة هلل الكممة" 
Mi,a fu,si tou/ Qeou/ Lo,gou/ sesarkwme,nh  ميا فيزيس تو(

بين  ي. وىو يقصد أنو ال يوجد فارق زمنثيئو لوغو سيساركوميني(
البلىوت منذ المحظة تكوين ناسوت السيد المسيح الكامل، واتحاده ب

 األولى لمتجسد.
 evk du,o fu,seij وبالرغم من أن الكممة المتجسد ىو "من طبيعتين"

إال أننا ال نرى كل طبيعة ؛ out of two natures إك ذيو فيزيس()
 في" أي، ولكن بتأمل العقل فقط؛ يالوجود الواقع فيعمى حدى 

لحظة االتحاد وىما تقتربان  فيالفكر فقط". بحيث نرى الطبيعتين 
خيالنا نراىما طبيعتين ولكنيما  فيأننا  أيليتم منيما االتحاد.  امعً 
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لحظة تكوين الناسوت، بحيث ال توجد  في االواقع اتحدتا معً  في
 الواحدة كأنيا مستقمة عن األخرى.

أن كل طبيعة احتفظت بخصائصيا  اوالقديس كيرلس قال أيًض 
الوجود من بعد االتحاد. بمعنى أن  فيتمرت الطبيعية األصمية، واس

 البلىوت استمر كما ىو بغير تغيير، والناسوت استمر كما ىو قاببلً 
لؤللم ولمموت بحسب التدبير بالرغم من اتحاده بالبلىوت. ولم 

 البلىوت أو تبلشى بسبب االتحاد. فييحدث أن الناسوت ذاب 
طبيعة مركبة  ىيكممة والمفيوم أن الطبيعة الواحدة المتجسدة هلل ال

وواحدة وتحمل خصائص الطبيعتين. وأن ىذا االتحاد ىو بغير 
 اختبلط وال امتزاج وال تغيير وال انفصال.

ك بيا القديس كيرلس ىو أن لممسيح تمس   التيمن أىم األمور 
غير مرّكب من شخصين؛ ألن شخص أقنوم الكممة  اواحدً  اشخًص 

من  اية الكاممة الخاصة بو جدً اتخذ الطبيعة البشر  الذيىو بنفسو 
العذراء القديس مريم بفعل الروح القدس. وبيذا تم قول اإلنجيل 

( وأكد القديس بولس الرسول ذلك ٗٔ: ٔ" )يو اَواْلَكِمَمُة َصاَر َجَسدً "
َلى اأَلَبدِ  اَيُسوُع اْلَمِسيُح ُىَو ُىَو َأْمسً بقولو " (. ٛ: ٖٔ" )عب َواْلَيْوَم َواِ 

من اآلب قبل كل الدىور بحسب الىوتو ىو نفسو  أن المولود أي
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ملء الزمان بحسب ناسوتو ببل خطية وحده.  فيالمولود من العذراء 
من  اتجسده لم يتخذ شخًص  فيوأّكد القديس كيرلس أن هللا الكممة 

تشخصنت فيو.  أيالبشر ولكن طبيعتو البشرية وجدت شخصيا 
من طبيعتين بشخص  امركبً  اوبذلك صار أقنوم هللا الكممة أقنومً 
"أقنوم  الثانيتعبيره المشيور  اواحد وحيد. وقال القديس كيرلس أيًض 

 واحد متجسد هلل الكممة".
ومما يؤكد أن القديس كيرلس لم يستخدم تعبير "طبيعة" بمعنى 
"أقنوم" ىو أنو رفض وبإصرار قبول فكرة أن المسيح مكون من 

بل أنو من طبيعتين مع أنو ق ٔٔالفكر فقط فيأقنومين متمايزين 
 ين قبول أنو من أقنومين يعنإوقال  ٕٔالفكر فقط. فيمتمايزتين 

بنين: ابن هللا وابن ايكون فيو  يبالضرورة أنو من شخصين وبالتال
اإلنسان! وكأن هللا الكممة ليس ىو يسوع المسيح حسبما قال 

  نسطور.
                                                           

و  ٘الفقرات  ٓ٘أنظر رسالة القديس كيرلس لفاليريان أسقف أيقونية الرسالة رقم  ٔٔ
 .ٕٛو  ٗٔ
؛ ٗٔالفقرة  ٓٗألكاكيوس أسقف ميميتين الرسالة رقم  القديس كيرلس لئرساأنظر  ٕٔ
رقم  األولى، و ٕٔالفقرة  ٙٗالرسالة رقم  ةيصرية الجديدقلساكسينسوس أسقف الثانية و 

 .ٚالفقرة  ٘ٗ
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 خالءاإل
Ke,nwsi  kenosis – 

 

هللا الكممة في رسالة بولس الرسول إلى وردت ىذه الكممة عن ابن 
َفْمَيُكْن ِفيُكْم ىَذا اْلِفْكُر كتب يقول " أىل فيمبي األصحاح الثاني إذ 
ال ِذي ِإْذ َكاَن ِفي ُصوَرِة هللِا، َلْم   ال ِذي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َأْيًضا:

َمى َنْفَسُو، آِخًذا ُصوَرَة لِكن ُو َأخْ   َيْحِسْب ُخْمَسًة َأْن َيُكوَن ُمَعاِداًلِ هلِل.
ْذ ُوِجَد ِفي اْلَيْيَئِة َكِإْنَساٍن، َوَضَع   َعْبٍد، َصاِئًرا ِفي ِشْبِو الن اِس. َواِ 

ِميبِ  (. أي أنو ٛ-٘: ٕ" )في َنْفَسُو َوَأَطاَع َحت ى اْلَمْوَت َمْوَت الص 
  نفسو. يأمكن أن يخم نو لم يختمس المساواة مع اآلب ليذا أل

)كينوسيس( وىي تعبير   kenosis "إخبلء" بالمغة اليونانية ىي كممة 
ن هللا الكممة تواضع لكي إنقول  جميل جًدا؛ ألننا ال نستطيع أن 

" وبالمغة اإلنجميزية َأْخَمى َنْفَسوُ نو "إأن يتجسد بل نقول  ويمكن
 emptied Himself   ألن أقنوم الكممة من حيث الىوتو ال يميق أن

نما نقوليا  ،ضعنو تواإنقول  عنو من حيث ناسوتو بعد أن تجسد.  وا 
الذي  بالناسوت  يمجده اإللي ى" أنو أخفَأْخَمى َنْفَسوُ ة "عبار ومعنى 

اتخذه؛ أي بالطبيعة البشرية الخاصة بو؛ دون أن يفقد ىذا المجد 
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مجده  ى(. وكون أنو أخف٘: ٚٔ" )يو َقْبَل َكْوِن اْلَعاَلمِ الذي كان لو "
كإنسان ألنو  لفداء، وكون أنو ارتضى أن يوجد في الييئة لكي يتمم ا

أخذ صورة عبد واتخذ طبيعة بشرية كاممة دون أن تتغير طبيعتو 
  أنو أخمى نفسو. اإلليية فيذا معناه 

ر عنو في قانون اإليمان ونقول "نزل من " ىي ما نعبِّ َأْخَمى َنْفَسوُ "
نزل" تعني أنو تنازل ببلىوتو ولكن " السماء" وىو يمؤل الوجود كمو 

ويدّرس   يبقبولو أن يأخذ صورة عبد؛ مثمما يتنازل األستاذ الجامع
  فينزل إلى مستواه دون أن يفقد عممو الكبير. يبتدائاالحساب لتمميذ 

نرددىا في تسابيح شير كييك عن  يومن المزامير الجميمة الت
 وطار، وىف عمى أجنحة الرياح؛ تجسد الكممة "ركب عمى كروب 

حسب  ٓٔ: ٛٔوجعل الظممة لو ستاًرا تحيط بو مظمتو" )مز 
  الترجمة القبطية(. 

مجده اإلليي  ىفعبارة "جعل الظممة لو ستاًرا" تشير إلى أنو أخف
لحين إتمام الفداء ودخولو بعد ذلك  بالناسوت الكثيف بصورة مؤقتة 

  إلى المجد األول بقيامتو وصعوده إلى السماء.
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ظمتو" تشير إلى مظمة المبلئكة، أي الكاروبيم وعبارة "تحيط بو م
موسى أن يضع كروبا المجد فوق  الذين أحاطوا بو؛ مثمما أمر الرب 

  غطاء تابوت العيد في خيمة االجتماع.
لقد أخمى السيد المسيح نفسو من حيث الىوتو لكي يتجسد ثم وضع 

تجسد وأطاع حتى الموت موت  نفسو من حيث ناسوتو عندما 
  الصميب.
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 تجبدل األلقبة هع اخلىاص 
 السيذ ادلسيح يف

 

 التيرسالتو الخبلصية  فيلقبان لمسيد المسيح ليما أىمية خاصة 
القدس ومن العذراء القديسة مريم؛  تضمنت تجسده وتأنسو من الروح 

وىما لقب "ابن هللا"، ولقب "ابن اإلنسان". وقد لّقب السيد المسيح 
  نفسو بكل من ىذين المقبين. 

قال "أَلن ُو َىَكَذا َأَحب  ّللَا ُ اْلَعاَلَم َحت ى َبَذَل اْبَنُو اْلَوِحيَد ِلَكْي اَل  فمثبلً 
(. ٙٔ: َٖلُو اْلَحَياُة اأَلَبِدي ُة" )يو َيْيِمَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِو َبْل َتُكوُن 

ويقصد أن هللا اآلب قد بذل ابنو الوحيد عمى الصميب من أجل 
من يؤمن بو. وىو بيذا يتكمم عن نفسو أنو ىو "ابن  خبلص كل 

الصميب. وبالطبع فإن ما حدث  عمى  ي بذلو اآلب السماو  الذيهللا" 
عمى الصميب ىو خاص بموت السيد المسيح المؤقت بحسب الجسد 

  بحسب ناسوتو وليس بحسب الىوتو. أي 
ْبِت َأْيًض كذلك قال السيد المسيح "ِإن  اْبَن اإِلْنَساِن ُىَو َربُّ  " االس 

أوحى لموسى  الذيالسبت ىو هللا  (. ومعروف أن رب ٛ: ٕٔ)مت
تخص  التيبالوصايا العشر؛ ومن ضمنيا الوصية الرابعة  يالنب
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صار يوم األحد  الذي، وىو يوم الرب يحفظ يوم الراحة األسبوع 
تعبير "السبت" بالمغة العبرية ىو  العيد الجديد. مع العمم بأن  في

تعداده   الذيومعناه الراحة. وليس بالضرورة اليوم   Sabbath ت" "سابا
مشتقة  اأيًض  ىياألسبوع. مع مبلحظة أن كممة "سبعة"  فيالسابع 

  "سابات".   ىي التيمن كممة "راحة" 
قتباسين أن السيد المسيح قد تعّمد أن وبيذا نرى من ىذين اال

ى ما يخص إنسانيتو لئلشارة إل "ابن هللا"  أي ليييستخدم لقبو اإل
"ابن اإلنسان" لئلشارة إلى  يعمى الصميب، وأن يستخدم لقبو اإلنسان

عبلقتو بيوم الرب. واليدف من ذلك ىو تأكيد  فيما يخص ألوىيتو  
شخص أقنوم هللا الكممة ىو ىو نفسو  أن  أيأن شخصو واحد 

 اْمسً أَ  تجسده ألن "َيُسوُع اْلَمِسيُح ُىَو ُىَو  فيشخص يسوع المسيح 
َلى اأَلَبِد" )عب    (.ٛ: َٖٔواْلَيْوَم َواِ 

نؤكد أن "ابن هللا" ىو ىو نفسو "ابن اإلنسان" مثل  الذلك فنحن دائمً 
"نؤمن برب واحد يسوع المسيح    يقانون اإليمان المسيح فيقولنا 

ابن هللا الوحيد الجنس المولود من اآلب قبل كل الدىور... ىذا 
ر ومن أجل خبلصنا نزل من السماء من أجمنا نحن البش الذي 

ولد من  الذيالعذراء وتأنس". ف وتجسد من الروح القدس ومن مريم 
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 الذياآلب قبل كل الدىور بحسب الىوتو ىو ىو نفسو وليس آخر 
  ملء الزمان بحسب ناسوتو. فيولد من العذراء  

 فيكذلك نؤكد أن يسوع ىو المسيح مثل قول معممنا يوحنا الرسول 
َأن  َيُسوَع ُىَو اْلَمِسيُح َفَقْد ُوِلَد ِمَن هللِا"  األولى "ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن  رسالتو

  (.ٔ: ٘يو  ٔ)
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 يادلىد الٌيبث
 

ِإْذ رسالتو الثانية إلى أىل كورنثوس: " ييقول معممنا بولس الرسول ف
َجِميِع َفاْلَجِميُع َنْحُن َنْحِسُب َىَذا: َأن ُو ِإْن َكاَن َواِحٌد َقْد َماَت أَلْجِل الْ 

رسالتو األولى إلى أىل  يف ا(. وأيًض ٘:ٗٔكوٕ) "ِإذًا َماُتوا
أَلن ُو َكَما ِفي آَدَم َيُموُت اْلَجِميُع َىَكَذا ِفي اْلَمِسيِح كورنثوس يقول: "
 (.ٕٕ: ٘ٔكؤَسُيْحَيا اْلَجِميُع" )

رسالتو إلى فالريان أسقف  يف القديس كيرلس عمود الدينويقول 
 :ٕٔقونية الفقرة إي

موتو ىو وحده، بحسب الجسد، يعد "لذا نقول بصواب تام أن 
، فيو ليس موت إنسان مثمنا حتى بالرغم ا لحياة الجميعمساويً 

تجسد  –لكونو إلو بالطبيعة-من أنو صار مثمنا، بل نقول إنو 
  ٖٔ".وتأنس بحسب اعتراف اآلباء

ا لحياة يعد مساويً والمقصود بقول القديس كيرلس "أن موتو ىو وحده 
تجسد الكممة، لم  يالجميع" أنو حينما اتحد البلىوت بالناسوت ف

يتحول الناسوت إلى الىوت وال البلىوت إلى ناسوت، ولكن صار 
                                                           
13  Saint Cyril of Alexandria, The Fathers of the Church, Volume 76, C.U.A. Press  
1987, Letter 50, To Valerian, par. 12, p. 218. 
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 يا التحاد جسده الخاللذبيحة جسد المسيح، قيمة غير محدودة نظرً 
 ا ألنو جسد هللاا. ونظرً وأقنوميً  اا طبيعيً من الخطية بالبلىوت اتحادً 

، لذلك يالكممة، وليس جسد آخر، وىو ما نعّبر عنو بالجسد اإللي
عن  يإيفاء العدل اإللي يقيمتيا ف يفذبيحتو غير محدودة ف

 البشرية. 
 اا اتحادً فمو لم يكن الجسد ىو جسد هللا الكممة ولو لم يكن متحدً 

ذبيحتو دين  يا )كاتا فيزين( بالبلىوت فبل يمكن أن توفطبيعيً 
جميع العصور لجميع الخطايا لكل من  يميع البشر فالخطية لج

 يؤمن وينال األسرار اإلليية.
لم يكن الصراع بين القديس كيرلس بابا اإلسكندرية ونسطور 

" اسوتيرلوجيً "ا ا بل كان صراعً ا فمسفيً بطريرك القسطنطينية صراعً 
لكن  )أي حسب عمم الخبلص( في حرصو عمى خبلص البشرية.

 " )أي حسب عمم البلىوت(اثيؤلوجيً "ا دافع دفاعً ىذا ال يمنع أنو 
 ا، ألن ىذا ىو اإليمان السميم. عن الحقائق اإلليية أيًض 

معنى ىذا أن القديس كيرلس الكبير لم يقصد أن يستعرض قدراتو 
أنو يؤمن بتجسد الكممة، وأن هللا الكممة ىو  يفيم البلىوت، ف يف
)كاتا  اا طبيعيً حادً تاتجسد، وأن البلىوت اتحد بالناسوت  يالذ
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)كاث إيبوستاسين( وكل تعميمو الذى دافع بو عن  افيزين( وأقنوميً 
 العقيدة. 

 يضرب عقيدة الفداء، فإذا لم يكن هللا ىو الذ يإن نقطة الخطر ى
خطايا  يخّمصنا عمى الصميب كيف يتم الفداء؟ من يستطيع أن يوف

يسحق الموت؟  العالم كمو؟ من يقدر أن يّدمر الجحيم؟ من يقدر أن
 من يقدر أن ييزم إبميس وكل مممكتو؟

"ِحيَنَما بسيطة حينما قال  المفيوم بطريقة ىذا المسيح السيد قّدم لقد
َوَلِكْن َمَتى َجاَء َمْن  َيْحَفُظ اْلَقِويُّ َداَرُه ُمَتَسمِّحًا َتُكوُن َأْمَواُلُو ِفي َأَماٍن.

َيْنِزُع ِسبَلَحُو اْلَكاِمَل ال ِذي ات َكَل َعَمْيِو ُىَو َأْقَوى ِمْنُو َفِإن ُو َيْغِمُبُو وَ 
 (. ٕٕ-ٕٔ: ٔٔلو َوُيَوزُِّع َغَناِئَمُو" )

الفردوس ألننا من نسمو  يُصمب آدم حينما أخطأ ف ينحن كنا ف
بحسب طبيعتنا البشرية. ولكننا لسنا من نسل السيد المسيح بحسب 

مثل آدم،  انسبًل جسديً لسيد المسيح لم ينجب طبيعتنا البشرية، ألن ا
 يالمعمودية ويمنحنا التبن يبل الروح القدس يجدد ىذه الطبيعة ف
َاْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد ُىَو، بالوالدة الجديدة من الماء والروح ألن "

وِح ُىَو ُروحٌ   يهلل ف ا(. نحن نصير أوالدً ٙ: ٖ" )يوَواْلَمْوُلوُد ِمَن الرُّ
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االنتساب إلى آدم إلى االنتساب إلى السيد  المعمودية وننتقل من
 ىو رأسيا. يالكنيسة الت يجسده أ يالمسيح وبيذا نصير أعضاًء ف

 ايصير قادرً  يطبيعتنا ببل خطية لك يشترك فاإن السيد المسيح قد 
 افتداىم حينما حمل خطاياىم مسمرً اأن يموت نيابة عن جميع الذين 

كتاب  يف يثناسيوس الرسولعن ىذا قال القديس أ إياىا بالصميب.
 :تجسد الكممة الفصل الثامن

ذ كان  اوىكذا إذ أخذ من أجسادنا جسدً " مماثبًل لطبيعتنا، وا 
الموت، فقد بذل جسده لمموت  الجميع تحت قصاص فساد

عن الجميع، وقدمو لآلب. كل ىذا فعمو شفقة منو  اعوًض 
 يلكى َيبطل الناموس الذى كان يقض أوالً عمينا، وذلك : 

 يبيبلك البشر، إذ مات الكل فيو، ألن سمطانو قد أكمل ف
. البشر الذين ناب عنيم يجسد الرب وال يعود ينشب أظفاره ف

يعيد البشر إلى عدم الفساد بعد أن عادوا إلى  يلك ثانياً 
الفساد، ويحيييم من الموت بجسده وبنعمة القيامة، وينقذىم من 

 ٗٔ."الموت كإنقاذ القش من النار
                                                           

تجسد الكممة القديس أثناسيوس الرسولي، نقمو إلى العربية القمص مرقس داود، دار  ٗٔ
 .ٖٛالنشر األسقفية بالقاىرة، الطبعة الثامنة، الفصل الثامن، صفحة 
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 :الفصل التاسع يف اوأيًض 
ذ رأى الكممة أن فساد البشرية ال يمكن أن يبطل إال بالموت " وا 

كشرط الزم، وأنو مستحيل أن يتحمل الكممة الموت ألنو غير 
قاببًل لمموت حتى  اابن اآلب، ليذا أخذ لنفسو جسدً  مائت وألنو

أن يموت  ايكون جديرً ، الذى ىو فوق الكل، تحاده بالكممةاب
 يعدم فساد بسبب الكممة الذ يل، وحتى يبقى فنيابة عن الك

أتى ليحل فيو وحتى يتحرر الجميع من الفساد، فيما بعد، 
ذ قدم لمموت ذلك الجسد، الذ  يبنعمة القيامة من األموات. وا 

كل شائبة فقد رفع حكم أخذه لنفسو، كمحرقة وذبيحة خالية من 
 عنيم اعوًض ، إذ قدم من ناب عنيمعن جميع  االموت فورً 

 ٘ٔ"مماثبًل ألجسادىم. اجسدً 

                                                                                                                                                                                              

Nicene and Post Nicene Fathers, series 2, Eerdmans Publishing Company, Grand 
Rapids, Michigan, 1978, Vol. IV, St. Athanasius, On the Incarnation of the Word, 
Chapter 8, par 4, p 40. 

تجسد الكممة القديس أثناسيوس الرسولي، نقمو إلى العربية القمص مرقس داود، دار  ٘ٔ
 .ٜٖالثامنة، الفصل التاسع، صفحة النشر األسقفية بالقاىرة، الطبعة 

Nicene and Post Nicene Fathers, series 2, Eerdmans Publishing Company, Grand 
Rapids, Michigan, 1978, Vol. IV, St. Athanasius, On the Incarnation of the Word, 
Chapter 9, par 1, p. 40, 41. 
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بآالم  يقد استوف يوقد أوضح القديس أثناسيوس أن العدل اإللي
 :وموت الصميب فقال

بالفاسد إلى عدم  يليذا كان أمام كممة هللا مرة أخرى أن يأت"
المطالب  مطمب اآلب العادل ييوفنفس الوقت أن  يفساد، وف

فكان ىو  وحيث أنو ىو كممة اآلب ويفوق الكل، بو الجميع
وأن يتحمل  يءيميق بطبيعتو أن يجدد خمقة كل ش يوحده الذ
لدى  عن الجميع انائبً عن الجميع وأن يكون  اعوًض اآلالم 
  ٙٔ"اآلب.

                                                           

، نقمو إلى العربية القمص مرقس داود، دار تجسد الكممة القديس أثناسيوس الرسولي ٙٔ
 .ٖٙالنشر األسقفية بالقاىرة، الطبعة الثامنة، الفصل السابع، صفحة 

Nicene and Post Nicene Fathers, series 2, Eerdmans Publishing Company, Grand 
Rapids, Michigan, 1978, Vol. IV, St. Athanasius, On the Incarnation of the Word, 
Chapter 7, par 5, p.40. 
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ياحللىل األقٌىه  
 

". ي" وتعبير "االتحاد األقنوميىناك فرق بين تعبير "الحمول األقنوم
 فيدث إال " بين البلىوت والناسوت لم يحيألن "االتحاد األقنوم

بن هللا الكممة فقط حيث حل أقنوم االبن الوحيد الجنس اتجسد 
تخذىا بغير خطية من ا التيواتحد بالطبيعة البشرية الخاصة بو 

 العذراء القديسة مريم.
د أقنوم تحابالناسوت مثمما  اقنوميً أتّحد افبل الروح القدس تجسد وال 

مما قال ليا المبلك الكممة. ولكن الروح حل عمى السيدة العذراء مث
وُح اْلُقُدُس َيِحلُّ َعَمْيكِ جبرائيل " (. وعندما حل أقنوم ٜٖ: ٔ" )لو َالرُّ

نفس الوقت  فيالروح القدس عمييا طي رىا وقد سيا ومؤلىا نعمة، و 
ن منيا ناسوتً  يحل فيو ويتحد بو أقنوم  لكيمن الخطية  اخاليً  اكو 

 نفس لحظة التكوين. فيالكممة 
لعذراء " عمى ااأقنوميً  ن الروح القدس قد حل "حموالً إالبعض فإذا قال 

" بل أن أقنوم اقنوميً أ اتحادً اد بالناسوت "مريم فيو ال يقصد أنو اتح
تقديس العذراء مريم  في لييالتجسد اإل فيالروح القدس لو دوره 
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تكوين الناسوت الخاص بالسيد المسيح ولكنو ىو نفسو لم  فيو 
 يتجسد.
لو نفس الجوىر مع اآلب والروح  الذيول أقنوم الكممة فإن حم اأيًض 

بن مثمما أن اآلب والروح القدس يكونان حيثما يكون اال يالقدس يعن
ِإْن َأَحب ِني َأَحٌد َيْحَفْظ كبَلِمي َوُيِحبُُّو قال عن سكنى الروح القدس "

َلْيِو َنْأِتي َوِعْنَدُه َنْصَنُع َمْنزالً  بن بمعنى أن اال .(ٖٕ: ٗٔ)يو "َأِبي َواِ 
الجوىر عن اآلب والروح القدس بالرغم من دوره  فيال ينفصل 

تجسد. لذلك فإن أقنوم الروح القدس  الذيالمتمايز بأنو ىو وحده 
أحشاء السيدة العذراء أثناء وجود الكممة  في وحاالً  اكان ساكنً 
 أحشائيا، ولحين والدتو منيا بحسب الناسوت. فيالمتجسد 

يوم الخمسين فإننا نفّضل أن نقول  فيلروح القدس أما عن حمول ا
نو "حمول مواىب" ألنو ال يمنح جوىره لمرسل ولممؤمنين بل إعنو 

حل ىو أقنوم الروح القدس ببل شك  الذيمواىبو وعطاياه؛ مع أن 
كما -" لئبل يتمادى أحد اأقنوميً  إال أننا ال نفّضل أن نسميو "حموالً 

"؛ وكأننا صرنا آلية وكل اأقنوميً  ادً تحااويعتبرونو " -يفعل البعض
أننا نتفادى الخمط بين تعبير "الحمول  أيمنا ىو الروح القدس. 

أن الروح القدس  ا". لكننا ال ننكر أبدً ي" و"االتحاد األقنومياألقنوم
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َأْلِسَنٌة ُمْنَقِسَمٌة يوم الخمسين ومنح مواىب بواسطة " فيحل  الذيىو 
والروح  (ٖ: ٕعأ ) "َتَقر ْت َعَمى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُيمْ َكَأن َيا ِمْن َناٍر َواسْ 

القدس بجوىره ال ينقسم. وال ننكر أن أقنوم الروح القدس ىو الفاعل 
رشادىا وقال عنو السيد  فياألسرار الكنسية و  في قيادة الكنيسة وا 

يً المسيح " َث َمَعُكْم ِإَلى آَخَر ِلَيْمكُ  اَوَأَنا َأْطُمُب ِمَن اآلِب َفُيْعِطيُكْم ُمَعزِّ
 .(ٙٔ: ٗٔ)يو "اأَلَبدِ 

رسالتو الثالثة إلى نسطور  فيونختم بما كتبو القديس كيرلس الكبير 
 الفقرتين التاسعة والعاشرة:  في

: ٕ" )كو االمسيح "يحل كل ملء البلىوت جسديً  في"قيل أن 
فال يقال عن حمولو  انحن ندرك أنو إذ صار جسدً (. لذلك ٜ

، وال نحدد الحمول فيو أنو القديسين يفأنو مثل الحمول 
. ولكن الكممة إذ يتساوى وبنفس الطريقة كالحمول في القديسين

ولم يتغير  kata. Fu,sin (kata physin) تحد "حسب الطبيعة"ا
مثمما يقال عن حمول نفس اإلنسان  إلى جسد، فإنو حقق حموالً 

تحد ا ، فإن كممة هللا قداجسدىا الخاص.. وكما قمنا سابقً  في
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، فيو إلو kaqV ùpo,stasin (kath hypostasin)" ابالجسد "أقنوميً 
 ٚٔالكل ورب الجميع".

                                                           

 ٚٔ، الرسالة يرسائل القديس كيرلس إلى نسطور ويوحنا األنطاك المرجع السابق، ٚٔ
 .ٛٔ، صفحة ٓٔ، ٜإلى نسطور الفقرة 

St. Cyril of Alexandria, Letter 17, To Nestorius, par. 9, 10, pp. 83-85. 
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 ثيئىطىكىس
Qeoto,koj  - Theotokos 

 

وكوس" ط"ثيئو  Theotokosدعيت القديسة العذراء مريم "والدة اإللو" 
"ثيئوس"   Qeo,jنوىذا التعبير بالمغة اليونانية مكون من كممتي

Theos والفعل"هللا يأ ،" ti,ktw  "تيكتو"Tikto يمد". يأ" 
ا دً ب ليس مجرد تكريم لمعذراء مريم ولكنو قيل تأكيقوقد قيل ىذا الم

ملء  يمسيح. ألن المولود من العذراء فالا بألوىية السيد واعترافً 
 الزمان ىو ىو نفسو المولود من اآلب قبل كل الدىور.

" و"ثيئودور يرسوسوحدث صراع حول ىذا المقب مع "ديودور الط
 " و"نسطوريوس" بطريرك القسطنطينية وحسم المجمعيالموبسويست
القديس كيرلس "م برئاسة ٖٔٗأفسس سنة  يالثالث ف يالمسكون

 ،ىذا الصراع بحرم نسطوريوس وعزلو من البطريركية "اإلسكندرى 
ووضع مقدمة قانون  ،وبتثبيت لقب "والدة اإللو" عن العذراء مريم

القديسة ونمجدك أيتيا العذراء  يأم النور الحقيق مك يااإليمان "نعظ
 .لنا مخمص العالم.." توالدة اإللو ألنك ولد
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القديس كيرلس "ولكن ىذا المقب استخدمو اآلباء القديسون قبل 
 .مٖٔٗ قبل مجمع أفسس يوبالتال "عامود الدين

البابا التاسع عشر من  القديس ألسكندروسومن أمثمة ذلك قول 
  :م(ٕٖٛ-ٖٖٔاإلسكندرية ) باباوات

الظاىر(  يالعمل نفسو )وليس فقط ف ي"ربنا يسوع المسيح ف
  ٛٔ".والدة اإللوا كان من مريم حمل جسدً 
رسالتو الثالثة  يالبابا العشرون ف القديس أثناسيوسوكذلك كتب 

 : ٖٖضد األريوسيين الفقرة 
 تالرحم ارتكض بإبتياج عند سماع صو  ي"يوحنا بينما ىو ف

  ٜٔ".والدة اإللوم مري
 م( قال: ٜٖٚ-ٜٕٖ) القديس باسيميوس الكبيرو

"أعترف بتدبير االبن في الجسد وأن القديسة مريم التي ولدتو 
  ٕٓ".والدة اإللوبحسب الجسد ىي 

                                                           
18 Ante-Nicene Fathers, series 2, Vol. VI, Pope Alexander of Alexandria, Epistles 
on the Arian Hersey, p. 296. 
19

 N. & P. N. Fathers, series 2, Vol. IV, St. Athanasius, Four Discourses Against 
Arians, Discourse III, par 33, p. 411. 
20 N. & P. N. Fathers, series 2, Vol. VIII, St. Basil, Letter 360, p.326. 
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مقالو  يم( فٜٖٛ-ٖٖٓ) اإلليياتبالقديس غريغوريوس الناطق و
 لكميدونيوس الكاىن ضد أبوليناريوس قال: 

عد من بيست والدة اإللو يلقديسة مريم ى"من ال يؤمن أن ا
 ٕٔاأللوىة".

 والدة اإللو المتجسدوينبغي أن نبلحظ أننا نؤمن أن العذراء ىي 
وليست والدة البلىوت ألن المسيح ببلىوتو مولود قبل كل الدىور 
من اآلب ولكنو مولود بحسب إنسانيتو من العذراء مريم في ملء 

 اَأْخَمى َنْفَسُو آِخذً الذي " نفسوىو الزمان. ولكن ألن هللا الكممة 
( وىو نفسو الذي تجسد من العذراء مريم ٚ: ٕ" )في ُصوَرَة َعْبدٍ 

نيا "والدة اإللو" أي والدة اإللو الكممة إوليس آخر ليذا نقول 
 المتجسد.
والدتو ن هللا الكممة ينسب إلى نفسو إ القديس كيرلس الكبيرويقول 

نو إذا فعمى نفس القياس نقول وىك ٕٕمن العذراء القديسة مريم،
آالم جسده الخاص، وينسب إلى نفسو موتو ينسب إلى نفسو 

                                                           
21

 N. & P. N. Fathers, series 2, Vol. VII, St. Gregory Nazianzen, To Cledonius the 
Priest Against Apollinarius, Ep. CI, p. 439.  

ٕٕ
، ٕٔٓٓ، يوليو يرسائل القديس كيرلس إلى نسطور ويوحنا األنطاك المرجع السابق، 

 .ٓٔ، صفحة ٗإلى نسطور الفقرة  ٗالرسالة 
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وقيامتو بحسب الجسد وأيًضا صعوده إلى السماء ومجيئو الثاني في 
 َمَع َمبَلِئَكِتوِ  ِفي َمْجِد َأِبيوِ اْبَن اإِلْنَساِن َسْوَف َيْأِتي اليوم األخير "

 .(ٕٚ: ٙٔ)مت "ٍد َحَسَب َعَمِموِ َوِحيَنِئٍذ ُيَجاِزي ُكل  َواحِ 
 

  لقت والذح اإلله يف الصلىاد الطقسيخ
امعة صموات الكنيسة الج يف " يتردد كثيًراوالدة اإللوإن لقب "

تم قبولو عمى مستوى الكنيسة  الطقسية كمصطمح مقبول كنسًيا
 يالثالث ف يوىو المجمع المسكون يمجمع مسكون يالجامعة ف
 م. ٖٔٗأفسس 
قب ىو لقب محبب إلى قموب أبناء الكنيسة المخمصين وىذا الم

 ويحمو ليم ترديده. والدة اإللوالمحبين لمقديسة العذراء مريم 
 يالقداس اإللي يف

القديسة مريم يارب أنعم والدة اإللو  بشفاعة" يرتل كل الشعب لحن:
 لنا بمغفرة خطايانا".
 الييتنيات قبل قراءة البولس.  يونفس العبارة تقال ف

 مقدمة قانون اإليمان  يف
رفع بخور العشية  يوضعيا البابا كيرلس عامود الدين؛ تتمى ف يالت

نقول  يوفى كل الصموات الطقسية والت يوباكر وفى القداس اإللي
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 ونمجدك أيتيا العذراء القديسة يفييا: "نعظمك يا أم النور الحقيق
 .والدة اإللو"

 مجمع القداس  يوف
العذراء كل حين  ثر القديسة الممموءة مجًدا"وباألكيقول الكاىن: 

 القديسة مريم".والدة اإللو 
 صالة األجبية يف
الصموات السبع نجد القطعة الثالثة  يكل ساعة من سواع يف

 يوالسادسة )إن ُوجدت ثبلث قطع أخرى( من قطع الصموات الت
تتمى بعد قراءة اإلنجيل كميا مخصصة لمسيدة العذراء ويتردد فييا 

 والدة اإللو"."لقب 
 تسبحة نصف الميل يف

" لكل يوم من أيام األسبوع لوالدة اإللو"تمجيد  يىناك ثيئوطوكية أ
.. عبلوة عمى أن جزًءا من يكميا تشرح سر التجسد اإللي يوى

ثيئوطوكية األحد يرنم كل يوم بعد اليوس األول، باإلضافة إلى 
، كما أن ىناك لووالدة اإل ثيئوطوكية اليوم وكميا يتردد فييا لقب 

 تسبحة يوم السبت.  يتقال ف يالشيرات الت
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تماجيد لمقديسين  يوبعد مجمع التسبحة تقال الذكصولوجيات وى
يبدأ بيا المرتل كل  يمقدمتيا ذكصولوجية السيدة العذراء الت يوف

ختام  يتقال ف جيات، وأخرى لمسيدة العذراء أيًضاالذكصولو 
 ".والدة اإللوت يتردد فييا لقب "الذكصولوجيات. وىذه الذكصولوجيا

تقال بعد صبلة باكر كل يوم وبيا  يوىناك ذكصولوجية باكر الت
 ".والدة اإللوجزء تمجيد لمسيدة العذراء تمقب فيو بمقب "

كثير من ألحان الكنيسة الخاصة بالمناسبات الكنسية الكما أن ىناك 
تردده كنيستنا  ي" مثل المحن العريق الذوالدة اإللويتردد فييا لقب "

يوم  يوالكنائس اليونانية وىو لحن "أومونوجينيس" الذى يقال ف
تقديس الميرون  يالجمعة العظيمة وفى سيامة اآلباء البطاركة وف

 ".والدة اإللوويرد فيو لقب "
 

 ًهب والذح اإلًسبى يسىع؟ إدلبرا ال ًقىل عي العزساء 
ىو ىو نفسو هللا إنيا بالفعل والدة اإلنسان يسوع ولكن ألن يسوع 

الكممة المتجسد وليس آخر، ونحن ال نفصل هللا الكممة عن اإلنسان 
المسيح شخصين أو ابنين ىما ابن هللا وابن  ييسوع وكأنو ف

اإلنسان بل ابن واحد وشخص واحد ىو ىو نفسو ابن هللا وابن 
 "والدة اإللو" )ثيئوطوكوس( ياإلنسان، لذلك نؤكد أن العذراء مريم ى
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ليس ىو ابن هللا. بل إن  ظن أحد أنيا ولدت إنساًنا وابًنالئبل ي
وُس اْلَمْوُلوُد ِمْنِك ُيْدَعى المبلك جبرائيل قال ليا " َفِمَذِلَك َأْيضًا اْلُقدُّ

لم تمد الىوتو ولكنيا ولدتو بحسب  ي(. ىٖ٘: ٔ" )لو اْبَن هللاِ 
 ناسوتو وىو اإللو. 

الذى ولد ء مريم" وسألنا من إذا قمنا "ولد جسد هللا الكممة من العذرا
 : "هللا الكممة".يى منيا؟ فاإلجابة تمقائًيا

فرصة لمبعض أن  يفيذا سوف يعط ن العذراء ولدت إنساًناإإن قمنا 
منع أننا نعترف أنيا . إال أن ىذا ال ينو ليس إلًياإي أو نو نبإيقولوا 

و ، ولكن ىذا اإلنسان ىو إلو متجسد وىو ىو نفسو إلولدت إنساًنا
نسان ف  آٍن واحد. يوا 

مثبًل، أن  يّدعى أحد، مثل أوطاخاولكن من ناحية أخرى، إن 
 ينظره الناسوت ذاب ف ي، إذ أن فاالمسيح ىو إلو فقط وليس إنسانً 
لذين اّدعوا أن المسيح اتخذ جسًدا البلىوت، أو مثل الدوسيتيين ا

أن  ، فينكرون ناسوت المسيح: عمى أمثال ىؤالء نرد بقولناخيالًيا
المسيح ىو إنسان كامل، ونؤكِّد أن العذراء ولدت المسيح كإنسان. 

إنكار إلوىية المسيح لذلك البد  ينحن بصددىا في يأما المشكمة الت
". وقال والدة اإللو" يالشرح عمى أن العذراء ى يأن يكون تركيزنا ف
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ن هللا الكممة ينسب إلى شخصو كل ما إ ي القديس كيرلس السكندر 
آالم هللا الكممة وموت جسده  يالخاص فآالم جسده ىيخص جسده 

 ىو موت هللا الكممة وليس موت الىوتو.
نحن كمسيحيين نؤمن أن السيد المسيح ليس ىو إنسان متأّلو أو 
إنسان سكن فيو هللا الكممة، كما قال نسطور بطريرك القسطنطينية 

م، بل ٖٔٗعام  يمجمع أفسس المسكون يالذى حرمتو الكنيسة ف
من أن المسيح رب المجد ىو إلو متجسد، مثمما قال إنجيل نؤ 

" َبْيَنَنا َوَحل   اَجَسدً  َصارَ  َواْلَكِمَمةُ  ...ّللَا َ  اْلَكِمَمةُ  َكانَ القديس يوحنا "
رسالتو إلى تمميذه  ي(. ويقول القديس بولس الرسول فٗٔ، ٔ:ٔ)يو

" اْلَجَسدِ  ِفي َظَيرَ  هللاُ  :الت ْقَوى  ِسرُّ  ُىو َعِظيمٌ  َوِباإِلْجَماعِ تيموثاوس "
: ٕ)كو "اَجَسِديً  َيِحلُّ ُكلُّ ِمْلِء البل ُىوتِ وأنو فيو " ،(ٙٔ: ٖتئ)
ٜ). 

خطددددورة التعمدددديم بددددأن المسدددديح ىددددو إنسددددان تألددددو ىددددو أن ذلددددك يجعددددل 
العبددادة، ألنددو إذا تأّلددو أحددد البشددر  يموقددف الشددرك فدد يالمسدديحية فدد

أباطرة الرومان أنفسيم. وىو نوع فيذا معناه تأليو اإلنسان، مثمما أّلو 
 من تعدد اآللية.
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اإللو يمكنو أن يتجسد، ألن هللا قادر عمى الظيور، وقادر عمى 
لكن اإلنسان ال يمكنو أن يتألو  .يءالتجسد ألنو قادر عمى كل ش

عمى اإلطبلق. ونحن سنظل متمسكين بمقب العذراء مريم أنيا "والدة 
 أفسس. يالثالث ف ياإللو" حسبما قرر المجمع المسكون
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 تعجري "هىًىجيٌيس"
Monogenh, Mono-genis – 

 

ن من مقطعين وىما:  يعبير "مونوجينيس" ىو تعبير يونانت مكو 
mono " ،"و مونو" أي "وحيدgenh-  ،"جينيس" أي "الجنس بالوالدة"

والمقصود بكممة "الجنس" أي "النوع"؛ مثمما نقول جنس الطيور، أو 
 و جنس المبلئكة. وليس المقصود الذكورة واألنوثة.جنس البشر، أ

 ةكممة أخرى من اليوناني%genis- genh,) " وأصل كممة "جينيس
بمعنى "ذرية". وقد وردت في األسفار   (ge,nna) وىي "جينا" ةالقديم

  %genos- geno,)" اليونانية القديمة. وُأشتق منيا كممتان: "جينوس
أي فعل الوالدة  (gennisis-gennhsi)"جنس"، وفعل "جينيسيس"  أى

 %genis- genh,)"يِمد"، وبدمج الكممتين مًعا نشأت كممة "جينيس" 
 التي تعني كما قمنا "الجنس بالوالدة". 

ولذلك فتعبير "مونوجينيس" يعنى "الوحيد الجنس بالوالدة". وقد ورد 
 ّللَا ُ  َحب  أَ  ىذا التعبير عن السيد المسيح في قولو لنيقوديموس "َىَكَذا

(، والبعض ٙٔ: ٖاْلَوِحيَد الِجنس بالوالدة" )يو اْبَنوُ  َبَذلَ  َحت ى اْلَعاَلمَ 
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 َبَذلَ  َحت ى اْلَعاَلمَ  ّللَا ُ  َأَحب   يختصرىا في الترجمة العربية إلى "َىَكَذا
 اْلَوِحيَد" وذلك لتسييل الفيم.  اْبَنوُ 

ة بولس الرسول إلى وورد أيًضا نفس التعبير "مونوجينيس" في رسال
مَ  العبرانيين بقولو "ِباإِليَمانِ  مَ  ُمَجر بٌ  َوُىوَ  ِإْسَحاقَ  ِإْبَراِىيمُ  َقد   ال ِذي َقد 

 ُيْدَعى ِبِإْسَحاقَ  ِإن وُ : َلوُ  ِقيلَ  ال ِذي .َوِحيَد جنسو بالوالدة اْلَمَواِعيَد، َقِبلَ 
رجمة (، ويختصرىا البعض في التٛٔ، ٚٔ: َٔٔنْسٌل" )عب َلكَ 

مَ   َوِحيَدُه". اْلَمَواِعيَد، َقِبلَ  ال ِذي العربية "َقد 
بالنسبة لمسيد المسيح عبارة "مونوجينيس" تعني إنو الوحيد الذي 
والدتو أزلية من اآلب، أخذ نفس الجوىر اإلليي أي الجنس اإلليي، 
وىو الوحيد في كل الوجود الذي أخذ ىذا الجوىر بالوالدة. أما الروح 

نبثاق من اآلب بغير مولودية قد أخذ ىذا الجوىر اإلليي باالالقدس ف
 (.ٕٙ: ٘ٔ" )يو ُروُح اْلَحقِّ ال ِذي ِمْن ِعْنِد اآلِب َيْنَبِثقُ "

وبالنسبة إلسحق ابن إبراىيم فإنو حمل نفس الطبيعة البشرية أو 
إلبراىيم بوالدتو منو. وكان  ي أو الجنس البشر  ي الجوىر البشر 

 و الوحيد من سارة المتبقي معو.نبالنسبة لو ىو اب
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 ادلسيح الجكش 
   Prototokos – Prwto,toko  

  

كممة "بكر" في المغة اليونانية ىي )بروتوطوكوس( وىي مكونة من 
المتقدم أو السابق، والفعل  )بروتوس( وتعني prw/to مقطعين: 
)تيكتو( أي يمد. وبذلك يكون معنى كممة ti,ktw اليوناني 
اليونانية: السابق في الوالدة. وقد قيمت عن والدة  كوس( )بروتوطو 

لذلك قال عن  قبل كل الدىور  ي السيد المسيح من اآلب السماو 
مجيئو من ِقَبل اآلب "َخَرْجُت ِمْن ِعْنِد اآلِب َوَقْد َأَتْيُت ِإَلى اْلَعاَلِم" 

َلى ىذا األمر قيل أيًضا "َمَتىَ أْدَخَل اْلِبْكَر إِ  (، وعن ٕٛ: ٙٔ)يو
: ٜٚمز  ، و ٙ: ٔاْلَعاَلِم َيُقوُل َوْلَتْسُجْد َلُو ُكلُّ َمبَلِئَكِة هللِا" )عب 

خوة من اآلب بحسب إ(. وىي ال تعني أن السيد المسيح لو ٚ
أنظر يو  -الوحيد الجنس )مونوجينيس إيوس ألوىيتو ألنو ىو االبن 

يقة فبل بالخم (. لذلك فنحن إذا استخدمنا ىذه الكممة مرتبطة ٙٔ: ٖ
نقول "بكر كل خميقة" بل "المولود قبل كل خميقة" لكي ال يحسب 

ولكن إذا استخدمناىا عن والدتو من اآلب  كأنو واحد من الخميقة، 
  فمن المفيوم أنو ىو "البكر" والوحيد.
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: "بكر" في والدتو من يءإن السيد المسيح ىو "بكر" في كل ش
ن العذراء في ملء الزمان والدتو م "بكر" في  –اآلب بحسب الىوتو 

"البكر من   وىو  –بنيا الوحيد ا( وىو ٚ: ٕنظر لو ابحسب ناسوتو )
( بجسد القيامة الممجد وسيظل ىو الوحيد إلى ٛٔ: ٔاألموات" )كو 

"بكر" في صعوده إلى السموات  –القديسين  مجيئو الثاني وقيامة 
الكرامة  ىذه ، ولن ينال أحد يوجموسو عن يمين العظمة في األعال

ال من المبلئكة وال من البشر في مسألة الجموس عن يمين اآلب 
 –بو كإبن مساٍو ألبيو في المجد فيو الوحيد  مباشرة، أي فيما يميق 

  وال بعده. وقد دفن في قبر "بكر" لم يوضع فيو أحد قط ال قبمو 
ة المسيح وربما يتساءل البعض عن بنوة المؤمنين هلل أو عن أخوّ 

"ِلَيُكوَن ُىَو ِبْكًرا َبْيَن ِإْخَوٍة َكِثيِريَن"   ما ورد في رسالة رومية ليم مثم
األحد  ( أو قول السيد المسيح لمريم المجدلية عن الرسل ٜٕ: ٛ)رو

(. عن ىذه ٚٔ: ٕٓعشر "اْذَىِبي ِإَلى ِإْخَوِتي َوُقوِلي َلُيْم" )يو
بإرادة اآلب  يبالنعمة وبالتبنهلل ىي  ن بنوة المؤمنين إاألمور نقول 

الىوتو  ، أما بنوة االبن لآلب بحسب وليس بالطبيعة أو بالجوىر
فيي بحسب الجوىر والطبيعة، فيو الوحيد المولود من اآلب 

" تشير إلى أن الذين ِإْخَوِتيولذلك فكممة " بالطبيعة وبنفس الجوىر. 
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(. ٕٔ  : ٔ" )يو آمنوا بو "أَْعَطاُىْم ُسْمَطاًنا َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد ّللَا ِ 
وبكورية السيد المسيح في ىذه الحالة، أي في وسط أخوتو من 

وليست بالطبيعة ال من حيث  نتسابيةابكورية المؤمنين، ىي 
مريم بحسب  الىوتو وال من حيث وجود إخوة جسديين لو من العذراء 

  ناسوتو ألن العذراء مريم ىي دائمة البتولية.
ن كان "َيْعُقوب ْبَن َحمْ   ي( دع٘ٔ: ٙعشر )لو يثنفي" أحد االوا 

" )غل والدتو كانت مريم ابنة خالة  ( فذلك ألن ٜٔ: ٔ"َأَخا الر بِّ
السيدة العذراء والدة اإللو. ومن الواضح أنو ليس ابن يوسف خطيب 

العذراء مريم وال ابن العذراء مريم طبًعا. ولكن السيدة العذراء صار  
ال ليا السيد المسيح وىو عمى ق نتساب حينما بًنا آخر باالاليا 

( ولو ٕٙ: ٜٔالصميب عن يوحنا الرسول "َيا اْمَرأَُة ُىَوَذا اْبُنِك" )يو
كان ليا أبناء حسب الجسد فماذا كانت الحاجة أن يقول ليوحنا  

  (؟ٕٚ: ٜٔ"ُىَوَذا ُأمَُّك" )يو
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 إثيسكىثىس
  Episkopos – VEpi,skopo 
 

ىي كممة يونانية مكونة من مقطعين   evpi,skopojكممة "إبيسكوبوس"
"عمى" والثاني ىو   بمعنى "فوق" أو    -evpi,) (epi" ياألول ىو "إيب

بمعنى "ناظر"، وبذلك فإن الكممة  ) -skopo% skopos" "سكوبوس
  .  overseer أو "مراقب"  تعني "ناظر من أعمى"، 

َة هللِا ال ِتي وفي ذلك المعنى يقول معممنا بطرس الرسول "اْرَعْوا َرِعي  
َبْل ِبااِلْخِتَياِر... َوَمَتى َظَيَر َرِئيُس  ، اَل َعِن اْضِطَراٍر ُنظَّاًراَبْيَنُكْم 

والكممة  (. ٗ، ٕ: ٘بط ٔالرَُّعاِة َتَناُلوَن ِإْكِميَل اْلَمْجِد ال ِذي اَل َيْبَمى" )
التي ُترجمت لمعربية "نظاًرا" في ىذه اآلية ىي في اليونانية 

الفاعل من "إبيسكوبوس".  وىو اسم   ἐπισκοποῦντεςبيسكوبونتس""إ
  ألن عمل األسقف ىو النظر من أعمى أو المراقبة وأيًضا الرعاية.

وعن أن عمل األسقف ىو الرعاية يقول معممنا بولس الرسول 
و  ًذا أَلْنُفِسُكْم َوِلَجِميِع إ"اْحَتِرُزوا  ُح اْلُقُدُس ِفيَيا الر ِعي ِة ال ِتي َأَقاَمُكُم الرُّ

  (. ٕٛ: َٕٓأَساِقَفًة ِلَتْرُعوا َكِنيَسَة هللِا ال ِتي اْقَتَناَىا ِبَدِمِو" )أع
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ولقد قيل نفس ىذا المقب عن السيد المسيح كما يظير في قول 
اآلَن ِإَلى َراِعي ُنُفوِسُكْم  معممنا بطرس الرسول "َلِكن ُكْم َرَجْعُتُم 

بل ىو رئيس  ي(. إذن السيد المسيح ىو راعٕ٘: ٕبط َٔوُأْسُقِفَيا" )
كما قال معممنا بطرس الرسول "َوَمَتى َظَيَر َرِئيُس الرَُّعاِة"  الرعاة 

  (. ٗ:  ٘بط ٔ)
والسيد المسيح أيًضا ىو رئيس الكينة فيقول معممنا بولس الرسول 

َقاِدٍر َأْن  َلْيَس َلَنا َرِئيُس َكَيَنٍة َغْيرُ  في رسالتو إلى العبرانيين "أَلْن 
: ٗ)عب  َيْرِثَي ِلَضَعَفاِتَنا، َبْل ُمَجر ٌب ِفي ُكلِّ َشْيٍء ِمْثُمَنا، ِببَل َخِطي ٍة" 

( ويقول أيًضا "َوَأم ا َرْأُس اْلَكبَلِم َفُيَو َأن  َلَنا َرِئيَس َكَيَنٍة ِمْثَل ٘ٔ
مَ  َىَذا، َقْد َجَمَس ِفي َيِميِن  (. ٔ: ٛاَواِت" )عبَعْرِش اْلَعَظَمِة ِفي الس 
رئيس الكينة  أيًضا نمقب السيد المسيح  يونحن في المفيوم الكنس

ىذا المقب لغير السيد  ياألعظم ورئيس الرعاة األعظم. وال نعط
  المسيح. 

واألسقف أيًضا ىو وكيل هللا فيقول معممنا بولس الرسول لتمميذه 
(، ٚ: ٔ َلْوٍم َكَوِكيِل هللِا" )تىاأُلْسُقُف ِببلَ  تيطس "أَلن ُو َيِجُب َأْن َيُكوَن 

اِم اْلَمِسيِح َوُوَكبَلِء  َسَراِئِر  ويقول أيًضا "َىَكَذا َفْمَيْحِسْبَنا اإِلْنَساُن َكُخد 
  (.ٔ:  ٗكؤهللِا" )
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واألسقف يقيم قسوًسا كما قال معممنا بولس الرسول لتمميذه تيطس 
َل َتْرِتيَب اأُلُموِر الن اِقَصِة، لِ  "ِمْن َأْجِل َىَذا َتَرْكُتَك ِفي ِكِريَت  َكْي ُتَكمِّ

(. عمما بأن ٘: َٔوُتِقيَم ِفي ُكلِّ َمِديَنٍة قسوًسا َكَما َأْوَصْيُتَك" )تي
 τεροςu,εσβpr الكممة اليونانية لكممة "قسوًسا" ىي "بريسفيتيروس" 

أو "شيخ )متقدم  ىي "شفيع" أو "سفير" أو "قس"  يوليا أربعة معان
  ("، وىذا ما سوف نوضحو.في السن
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  ثشيسفيتريوس
 Presbyteros – Πρεσβu,τερος  

  

يونانية معناىا "شفيع" أو "سفير" أو "شيخ" أو  "بريسفيتيروس" كممة 
بين رتبة األسقف  اأن ىناك خمطً  "قس". وال يمكن أن يد عى أحد 

 الحذر ىورتبة القس الكنسية في أسفار العيد الجديد. وينبغي منتي
عند التعامل مع ىذه الكممة لئبل ُيساء فيم األمور العقائدية في  

والدليل أن ىذه الكممة تعني  الكتاب المقدس أو في كتابات اآلباء. 
بالمغة اليونانية.   πρεσβείαشفيع أن كممة "شفاعة" ىي "برسفيا"

"برسفيا" أيًضا  تعني سفير أن كممة "سفارة" ىي والدليل أيًضا أنيا 
"سفارة" في أسفار   . واستخدمت كممة "شفاعة" وكممة ةاليوناني بالمغة

العيد الجديد بنفس تعبير "برسفيا" كما ذكرنا. وكممة "شيخ" تعني 
"قشيشو" ومنيا كممة  يالعمر. وكممة "قس" أصميا سريان متقدم في 

  رجل متقدم في العمر.  "قس" العربية، والكممة السريانية تعني 
ىي عمى  يت في أسفار العيد الجديد بيذه المعانواآليات التي ورد

  الحصر كما يمى: سبيل المثال وليس عمى سبيل 
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ِفي َحْرٍب اَل َيْجِمُس "َوَأيُّ َمِمٍك ِإْن َذَىَب ِلُمَقاَتَمِة َمِمٍك آَخَر  شفيع -1 
ي َيْأِتي َعَمْيِو ُيبَلِقَي ِبَعَشَرِة آاَلٍف ال ذِ  َوَيَتَشاَوُر: َىْل َيْسَتِطيُع َأْن  َأو الً 

ال  َفَما َداَم َذِلَك َبِعيًدا ُيْرِسُل   presbei,an شفاعةِبِعْشِريَن َأْلًفا؟ َواِ 
ْمِح" )لو  )بريسفيان(    (. ٕٖ، ٖٔ: َٗٔوَيْسَأُل َما ُىَو ِلمصُّ

)بريسفيومن( َعِن  presbeu,omen "إًذا َنْسَعى َكُسَفَراءَ سفير  -ٕ 
َتَصاَلُحوا َمَع هللِا"   َيِعُظ ِبَنا. َنْطُمُب َعِن اْلَمِسيِح: اْلَمِسيِح َكَأن  هللَا 

  (. ٕٓ: ٘كو ٕ)
)بريسفيتيرو( َبْل ِعْظُو |presbute,rw "اَل َتْزُجْر َشْيًخا  شيخ -3 

  (. ٔ: ٘تئ)  َكَأٍب، َواأَلْحَداَث َكِإْخَوٍة َواْلَعَجاِئَز َكُأم َياٍت" 
َل َتْرِتيَب اأُلُموِر "ِمْن َأْجِل َىَذا َترَ قس  -4  ْكُتَك ِفي ِكِريَت ِلَكْي ُتَكمِّ

)بريسفيتيروس(  presbute,rouj قسوًسا الن اِقَصِة، َوُتِقيَم ِفي ُكلِّ َمِديَنٍة 
(. وأيًضا "اَل َتْقَبْل ِشَكاَيًة َعَمى ٘: َٔكَما َأْوَصْيُتَك" )تى 

أْو َثبَلَثِة ُشُيوٍد"  إال  َعَمى َشاِىَدْينِ  )بريسفيتيرو(   presbute,rouقس
  (. ٜٔ:  ٘تىٔ)

إال أن كممة "بريسفيتيروس" قد  يوبالرغم من وضوح ىذه المعان
الرسل أو بالنسبة لؤلساقفة ألنيم  استخدمت أحياًنا بالنسبة لآلباء 

أيًضا ىم شفعاء كينة مثمما ورد في رسالة معممنا بطرس الرسول 
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ُيوِخ    )بريسفيتيروس( ال ِذيَن َبْيَنُكْم، َأَنا presbute,rouj "َأْطُمُب ِإَلى الشُّ
ْيَخ َرِفيَقُيمْ  اِىَد  sumpresbu,teroj الش  آلاَلِم  )سيم بريسفيتيروس(، َوالش 

اْلَمِسيِح، َوَشِريَك اْلَمْجِد اْلَعِتيِد َأْن ُيْعَمَن اْرَعْوا َرِعي َة هللِا ال ِتي َبْيَنُكْم 
  (. ٕ، ٔ: ٘بط ٔ)  كوبونتس(" )إبيس evpiskopou/ntej أساقفة

 كما ورد في رسالة معممنا بولس الرسول "إًذا َنْسَعى َكُسَفَراءَ 
presbeu,omen ( ")كممة  ( فاستخدم ٕٓ: ٘كو ٕ)بريسفيومن

  الرسل وخبلفائيم.  ي"برسفيومن" عن نفسو وعن باق
أن االستخدام المتنوع ليذه الكممة "بريسفيتيروس" ال  يوىذا يعن
األسقفية ورتبة الرسولية. وال يصح  ين رتبة القسيسية ورتبة يخمط ب

بل  نيم شيوخ بمعنى كبار السن إأن نقول عن طغمات المبلئكة 
أنيم شفعاء يرفعون بخوًرا حول العرش ألن المبلئكة ال يشيخون في 

  (.ٓٔ، ٗ: ٗالعمر )رؤ 
 

ب
ً
 األسثعخ وعششوى شفيع

عرش اإلليي وقال: "وحول في رؤياه السمائية نظر يوحنا الرسول ال
عرًشا. ورأيت عمى العروش أربعة وعشرين  العرش أربعة وعشرون 

)بريسفيتيرووس( جالسين متسربمين بثياب  presbute,rouj شفيًعا
(. وقال أيًضا عن ٗ: ٗبيض وعمى رؤوسيم أكاليل من ذىب" )رؤ  
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العرش "لما أخذ السفر خرت الكائنات  الحمل المذبوح في مشيد 
)بريسفيتيرى(   presbu,teroi ة األربعة واألربعة والعشرون شفيًعاالحي
الحمل وليم كل واحد قيثارات وجامات من ذىب ممموءة بخوًرا  أمام 

  (. ٛ  : ٘ىي صموات القديسين" )رؤ 
وكما ذكرنا فإن كممة "بريسفيتيروس" اليونانية التي وردت في 

ما: شفيع، أو سفير، أو ألسفار العيد الجديد تعني إ  ياألصل اليونان
  شيخ، أو قس.

أن تترجم ىذه الكممة في النصوص التي أوردناىا من  يفمماذا ينبغ
  سفر الرؤيا بمعنى "شفيع"؟ 

إن األربعة وعشرين شفيًعا المحيطين بالعرش اإلليي ىم طغمة 
أحد من البشر بعد إلى ممكوت  مبلئكية بكل تأكيد؛ ألنو لم يدخل 

سيد المسيح كسابق لممفديين وقال لتبلميذه "َأَنا السموات؛ بل ذىب ال
ْن َمَضْيُت َوأَْعَدْدُت َلُكْم َمَكاًنا آِتي َأْيًضا   َأْمِضي أُلِعد  َلُكْم َمَكاًنا. َواِ 

" )يو  وقال بولس الرسول عن األقداس  (. ٖ، ٕ: َٗٔوآُخُذُكْم ِإَلي 
  (.ٕٓ: ٙا" )عب السمائية "َحْيُث َدَخَل َيُسوُع َكَساِبٍق أَلْجِمنَ 

فبما أن األربعة وعشرين شفيًعا ليسوا بشًرا فإنيم ال يدعون شيوًخا 
  ألنيم ال يتقدمون في العمر.
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كذلك بما أنيم ليسوا بشًرا فبل يمكن أن يكونوا قسوًسا، فإن الكتاب 
ِفي  َمْأُخوٍذ ِمَن الن اِس ُيَقاُم أَلْجِل الن اسِ  يقول "أَلن  ُكل  َرِئيِس َكَيَنٍة 

َم َقَراِبيَن َوَذَباِئَح" )عب ِ، ِلَكْي ُيَقدِّ أو  (. أي أن القس ٔ: َ٘ما ّلِل 
الكاىن ينبغي أن يكون مأخوًذا من البشر ويقام فيما هلل أي في 

سواء في األرض أو في السماء  الييكل أو المقدس الخاص باهلل 
  ليقّدم القربان.

كن كاىًنا قبل التجسد، حتى السيد المسيح نفسو بحسب الىوتو لم ي
البشرية "َصاِئًرا َعَمى ُرْتَبِة َمْمِكي  يليفتد بل صار كاىًنا حينما تجسد 

"َواْلَكِمَمُة   (. فمثمما نقول ٕٓ: َٙصاَدَق، َرِئيَس َكَيَنٍة ِإَلى اأَلَبِد" )عب
  (؛ كذلك نقول "َصاِئًرا.. َرِئيَس َكَيَنٍة".ٗٔ: َٔصاَر َجَسًدا" )يو

)يريفس(   iereu,jكممة "كاىن" بالمغة اليونانية نوعموًما فإ
الكاىن  ييجوز أن نسم ومعروف طبًعا أن الكاىن ىو الشفيع أي 

"بريسفيتيروس" من حيث طبيعة عممو ونسميو أحياًنا قًسا حسب 
  المنتشر بالنسبة لمقسوس من البشر.  المقب 

في ضوء ىذه األمور يتضح أن أعضاء ىذه الطغمة السمائية 
"شفعاء"، ويمكن أن نسمييم   محيطة بالعرش يجب أن نسمييم ال
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"سفراء" عمى اعتبار أنيم يرفعون أمام العرش اإلليي صموات 
  ويمثمونيم من ىذه الناحية كسفراء. القديسين 

 
سفر الرؤيا المعتمدة من العربية لترجمة الوتجدر اإلشارة ىنا إلى أن 

لدور  يتحاد العالماال المشكمة تحت إشراف وبقرار من مجنةال
في الشرق  United Bible Societies (U.B.S.) الكتاب المقدس

عمى األصول اليونانية  ة كل كممة بدقةمطابقبعد أن تمت األوسط، 
 يصدرىا دار الكتاب فاي التو  ،لمعيد الجديد في أقدم المخطوطات

نص اآليات بيا ورد   RVDٕٓٔٓمصر الطبعة األولى مارس 
 :التالي

 ةربعة والسفراء األربعأخذ السفر خرت الكائنات الحية األ "ولما
والعشرون أمام الحمل، وليم كل واحد قيثارة وجامات من ذىب 

صموات القديسين. وىم يترنمون ترنيمة  يى ممموءة بخوراً 
سفر وتفتح ختومو، ألنك لجديدة قائمين: مستحق أنت أن تأخذ ا

 جعمتيموأمة، و عبشهلل بدمك من كل قبيمة ولسان و  اشتريت
-ٛ: ٘)رؤ  عمى األرض" فسيممكون ا وكينة، إللينا ممكوتً 

ٔٓ).  
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وبيذا نرى أن المبلئكة يشكرون الرب عمى ما صنعو ألجمنا نحن 
البشر وليس ألجل أنفسيم. وال ننسى ما رود في الرسالة إلى 

ِبَيٍد َأْشَباِه أَلن  اْلَمِسيَح َلْم َيْدُخْل ِإَلى َأْقَداٍس َمْصُنوَعٍة العبرانيين "
َماِء َعْيِنَيا،  " ِلَيْظَيَر اآلَن َأَماَم َوْجِو هللِا أَلْجِمَنااْلَحِقيِقي ِة، َبْل ِإَلى الس 

(. فمن يستطيع االدعاء بوجود بشر حول عرش ٕٗ: ٜ)عب 
اآلب، وبيذا يكونوا قد دخموا ممكوت السماوات بينما السيد المسيح 

، َكَساِبق  أَلْجِمَناَحْيُث َدَخَل َيُسوُع وحده ىو الذى دخل كسابق لنا "
: ٙ" )عب َصاِئرًا َعَمى ُرْتَبِة َمْمِكي َصاَدَق، َرِئيَس َكَيَنٍة ِإَلى اأَلَبدِ 

ٕٓ.) 
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 فيرسال
    .         التاريخ     عدد الكرازة        العنوان
 ٕ٘ٔٓ/٘ٓ/ٕٚ     ٗٔ، ٖٔ  ة والبلىوتدالعقيو اإليمان 

 ٖٕٔٓ/٘ٓ/ٓٔ     ٛٔ، ٚٔ    نبثاقالوالدة واال
 ٕٚٔٓ/ٚٓ/ٕٛ     ٖٓ، ٜٕ     الوحي

  ٕ٘ٔٓ/٘ٓ/ٔٓ      ٛٔ، ٚٔ    إيكونوميا=التدبير
 ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٔٔ     ٓٗ، ٜٖ     الطاقة
  ٖٕٔٓ/ٗٓ/٘ٓ     ٗٔ، ٖٔ     الجوىر
  ٖٕٔٓ/٘ٓ/ٕٗ     ٕٓ، ٜٔ     الطبيعة
  ٖٕٔٓ/ٙٓ/ٚٓ     ٕٕ، ٕٔ     األقنوم

  ٖٕٔٓ/ٙٓ/ٕٔ     ٕٗ، ٖٕ     الشخص
 ٖٕٔٓ/ٚٓ/٘ٓ     ٕٙ، ٕ٘   الرغبة واإلرادة والقرار

 ٖٕٔٓ/ٔٔ/ٕٕ     ٙٗ، ٘ٗ بين الطبيعة واألقنوم عند ق كيرلس
  ٖٕٔٓ/ٕٓ/ٛٓ     ٙٓ، ٘ٓ    االتحاد األقنومي

 ٕٗٔٓ/ٛٓ/ٕٕ     ٖٗ، ٖٖ    تحاد الطبيعياال
  ٖٕٔٓ/ٕٔ/ٕٓ     ٓ٘، ٜٗ ق كيرلس داالتحاد األقنومي عن

 ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٕ٘     ٕٗ، ٔٗ    في الفكر فقط
  ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٛ     ٓٔ، ٜٓ     االخبلء

  ٖٕٔٓ/ٚٓ/ٜٔ     ٕٛ، ٕٚ  تبادل األلقاب مع الخواص 
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 ٕٙٔٓ/ٜٓ/ٕٓ    ٖٛ -ٖٚ    الموت النيابي
 ٕٙٔٓ/ٓٔ/ٗٔ     ٓٗ-ٜٖ     تكممة 

   ٕ٘ٔٓ/ٔٓ/ٕٓ      ٕٓ، ٔٓ    يالحمول األقنوم
 ٖٕٔٓ/ٛٓ/ٙٔ      ٕٖ، ٖٔ    ثيئوطوكوس

 ٕٛٔٓ/ٛٓ/ٚٔ     ٕٖ، ٖٔ  في الصموات الطقسية   
 ٕٙٔٓ/ٛٓ/ٕٙ     ٖٗ، ٖٖ لماذا ال نقول أم اإلنسان؟        

 ٖٕٔٓ/ٗٓ/ٜٔ     ٙٔ، ٘ٔ     مونوجينيس
 ٕٗٔٓ/ٔٓ/ٖٓ     ٕٓ، ٔٓ )بروتوطوكوس( المسيح البكر
  ٖٕٔٓ/ٛٓ/ٖٓ     ٖٗ، ٖٖ     إبيسكوبوس
        ٖٕٔٓ/ٜٓ/ٖٔ     ٖٙ، ٖ٘    بريسفيتيروس

   ٖٕٔٓ/ٜٓ/ٕٚ     ٖٛ، ٖٚ  األربعة وعشرون شفيع
  

 


