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 تقديه

 العقائدية األخطاء مف اليائؿ الكـ ىذا يوجد أف المذىمة األمور مف
 األرثوذكسية؛ القبطية لمكنيسة منسوب مشيور واحد مؤلؼ كتب فى

 .كتاب وأربعيف ثمانية إلى اآلف حتى منيا حصرناه ما عدد وصؿ
 أفكار مف فييا ما إنتشار وخطورة الكتب ىذه شارتإن لسعة ونظراً 
 نحّذر أف عمينا الواجب مف أنو وجدنا الكنيسة، بوشع خداـ بيف
 مياجمة إلى أحياناً  تصؿ التى المغالطات ىذه عمى ونرد فييا، مما

. المقدسة الكتب فى اإلليى الوحى فى الطعف أو السماوى، اآلب
 والخبلص لمفداء األرثوذكسى المفيـو عمى خروج ىناؾ أف كما

 المتحد الخاص يحالمس جسد بيف الخمط جوار إلى والتبرير،
 تقاليد عمى واليجـو العاـ، المسيح كجسد الكنيسة وبيف بالبلىوت
 .الرسولى العصر منذ الكنيسة

 الذى المجاؿ أو تمامًا، المؤلؼ إلسـ التعرض عدـ راعينا وقد
 مف إضطررنا ولكننا. محبيو مشاعر نراعى ألننا ميامو؛ فيو مارس
 والصفحة كتاب كؿ اسـ ذكر إلى والتحديد والوضوح األمانة باب
 بأسماء فيرس بعمؿ كتابنا بداية فى وقمنا. الخطأ فييا ورد التى
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 المختصر الرد ومعيا األخطاء بنصوص آخر وفيرس الكتب،
 وعمـ الدفاعى، البلىوت عمـ مجاؿ فى يمنع ال وىذا. عمييا

 ىذه أحد عمى منيا كؿ يرد تالية كتب تصدر أف المقارف؛ البلىوت
 .ئديةالعقا األخطاء

 لمقديسيف مرة المسّمـ اإليماف حماية فى الجيد ىذا يستخدـ الرب
 القداسة صاحب اإلنجيمى الرسوؿ مارمرقس القديس خميفة بصموات

 الكرازة وبطريرؾ اإلسكندرية بابا الثانى تواضروس األنبا البابا
 .المنير اإليماف لشعمة الحامؿ المرقسية

 بيشوى                         العنصرة عيد
 البرارىو  الشيخ وكفر دمياط مطراف        ٖٔٚٔ بشنس ٖٕ
 الدراسات بمعيد البلىوت عمـ قسـ رئيسو      ـٕ٘ٔٓ مايو ٖٔ
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  الصفحة       التى وردت فييا أخطاء              الكتب اءسمأ
 ٘ٔ .............................اإلنجيؿ بحسب القديس مرقس دراسة وتفسير-ٔ
  ٕٓ .................. إلنجيؿ بحسب القديس لوقا دراسة وتفسير وشرحا-ٕ
 ٕٚ  ...................... دراسة وتحميؿ مدخؿ لشرح إنجيؿ القديس يوحنا-ٖ
 ٖٚ. ......................................... شرح إنجيؿ القديس يوحنا الجزء األوؿ-ٗ
 ٚٗ .......................................... يوحنا الجزء الثانى القديس شرح إنجيؿ-٘
  ٕ٘ ............... الرسالة األولى لمقديس يوحنا الرسوؿ شرح وتفسير -ٙ
 ٘٘ .............................شرح الرسالة األولى لمقديس بطرس الرسوؿ  -ٚ
 ٛ٘ ..................... أعمالو –الىوتو  –القديس بولس الرسوؿ حياتة -ٛ
 ٚٙ  .................. شرح رسالة القديس بولس الرسوؿ إلى أىؿ رومية-ٜ

 ٜٙ .......... شرح رسالة القديس بولس الرسوؿ إلى أىؿ غبلطية-ٓٔ
 ٘ٚ............... ...................................................... شرح الرسالة إلى أفسس-ٔٔ
 ٔٛ ...................................................................... شرح سفر أعماؿ الرسؿ-ٕٔ
 ٙٛالثانىد مالمزامير دراسة أكاديمية دراسة وشرح وتفسير المج-ٖٔ
 ٜٛكتاب القرف العشريف-األصوؿ األولى لممسيحية-المعمودية-ٗٔ
 ٜٓ ...................................................................... اإلفخارستيا عشاء الرب-٘ٔ
ٕٜ ........................................................................................ الكنيسة الخالدة-ٙٔ
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 ٖٜ ...................... التجسد اإلليى فى تعميـ القديس كيرلس الكبير-ٚٔ
 ٜٗ .......... اف والعمؿالتبرير بيف الماضى والحاضر وبيف اإليم-ٛٔ
 ٜٗ ................................................................................. الخبلص واإليماف-ٜٔ
 ٜٙ ........................................................................................................ العريس-ٕٓ
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 ٜٛ .................................................................................. اإلنساف والخطية-ٕٕ
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 ٔٓٔ ..................................................................................... المسيح والمسيا-ٕٗ
 ٔٓٔ ............................................................................. أنا ىو خبز الحياة-ٕ٘
 ٕٓٔ ................................................................................................ المحبوب-ٕٙ
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 ٖٓٔ ..................................................................................... ماىية المسيح-ٕٛ
 ٗٓٔ ...................................................................... أنا ىو القيامة والحياة-ٜٕ
 ٘ٓٔ .................................................... ميبلد المسيح وميبلد اإلنساف-ٖٓ
 ٘ٓٔ .................................... يـو الصميب يـو القضاء ويـو البراءة-ٖٔ
 ٚٓٔ ..................................................................................... الفدية والكفارة-ٕٖ
 ٓٔٔ .............................. أيف شوكتؾ يا موت أيف غمبتؾ يا ىاوية-ٖٖ
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 ٔٔٔ ....................................... ىوت الكنسىعيد الصعود فى البل-ٖ٘
  ٕٔٔ ..... رسائؿ ومقاالت بمناسبة عيدى الصعود والعنصرة-ٖٙ
  ٖٔٔ .................................................. يـو الخمسيف وميبلد الكنيسة-ٖٚ
 ٖٔٔ  ............................................................................................. العنصرة-ٖٛ
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 ٛٔٔ ......................................................................................... عمانوئيؿ-٘ٗ
 يا سمعاف  -ببراىيـ كثيرة وظير لبطرس وأراىـ نفسو حياً -ٙٗ
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  ٕٓٔ ....................................... ليحؿ المسيح باإليماف فى قموبكـ-ٛٗ
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 الواردة فى الكتب السابقة فيرس نصوص األخطاء 
  والرد المختصر عمييا

 الصفحة                 الموضوع
  ٘ٔ ......................................................................... رفض الطالق لعمة الزنا

 ٙٔ ........................... نياية إنجيل مرقس لم يكتبيا مرقس الرسول
  ٚٔ .... مرتين بالترك الحتمى من اآلب لإلبن وأن المسيح صم

 ٜٓ، ٜٔ ..................................................................................... تناول ييوذا
  ٕٓ ................................................................................ لى صبغة أصطبغيا

  ٕٔ ............................................................................ ىو إبننا... حممنا فيو
  ٕٕ  بنتيا كانت بمثابة الحضن األبوى لالظممالتى قوة العمى 

 ٖٕ ............................. يوحنا المعمدان يسمم المسيح العيد والنبوة
 ٜٓٔ، ٕ٘ ............................... الشورية فوقإعترافات الشعب  جمع

 ٜٗ ،ٔٛ، ٕٚ .......... /الخالص باإليمانأسموب خالص النفوس
 شرح نظرية األجساد الثالثة(الرد بالمؤمنين ىم المسيح )

    .........................................................................................  ٕٚ-ٖٕ ،ٙٚ   
  ٕ٘، ٖٖ، ٕٖ ............. /كيان ذاتى واحدواالبن ذات واحدةاآلب 

 ٜٓ، ٗ٘، ٖٛ-ٖ٘      ..................................................... الوحىمفيوم 
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 ٕٓٔ-ٚٔٔ، ٜٓٔ-ٚٓٔ، ٜٜ، ٜٛ، ٗ٘-ٚٗ ... خطاء الىوتيةأ
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  ٜٛ ............................................ والميرون المعموديةمفاىيم خطأ عن 
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 ٜٜ ............................ اإللتحام بطبيعة اإلنسان/مشروع ييوه القديم
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  ٘ٓٔ ............................. المسيح يرتجف خوفًا لئال يمين قمب الوالى
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 "اإلجنيل حبشب القديص مسقص دزاسة وتفشري وطسحكتاب "-ٔ
تمتى اإلنجيمى و القديس واتيام  هعوة اهزُا القطزفض اه م ايا 
 الكنيسة: 

 " ق. مرقس وق. لوقا لم يعطوا أى استثناء للطبلق حتى
.. الكنيسة متى على مستوى ناموس موسىزنا.. يقف ق. ال

.. فالزواج بعد الطبلق القبطية أخذت عن ق. متى ببل تحفظ
 (.ٖٙٗ-ٖ٘ٗ)صفحة  "هو زنا

 :الزد على هذا األمز
ىذا يدؿ عمى أف الكاتب ال يؤمف بأف األناجيؿ كتبت بالوحى  أواًل:

منيـ مف اإلليى إنما كتبيا أشخاص إختمفوا فيما بينيـ وأخطأ 
 أخطأ.
يقؼ عمى مستوى ناموس "مقديس متى الرسوؿ بأنو لإتياـ  ثانيًا:
شريعة العيد الجديد  متى الرسوؿالقديس ، فيؿ لـ يتقبؿ "موسى

مف تعاليـ العيد  ف الموعظة عمى الجبؿ وغيرىادوّ  ىوىو الذ
 .الجديد
إتياـ لمكنيسة أنيا ليست كنيسة رسولية تعتمد عمى التقميد  ثالثًا:

التسميـ الرسولى، واتياـ آبائيا القديسيف عمى مر العصور الذيف و 
 طبقوا شريعة منع الطبلؽ إال لعمة الزنا.
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الكنيسة زوج عمى تجبر ال يمكف أف مف الناحية الرعوية  رابعًا:
. كما أف الكنيسة ال يمكنيا أف تمنع العكسأو معاشرة زوجة زانية 

د ذكر مرقس اإلنجيمى وق الطرؼ البريئ مف تكويف أسرة مسيحية.
َوَيُكوُف ااِلْثَناِف َجَسدًا َواِحدًا. ِإذًا َلْيَسا َبْعُد اْثَنْيِف َبْؿ َجَسٌد عف الزواج "

َمِف اْلَتَصَؽ ِبَزاِنَيٍة ُىَو (. وقاؿ بولس الرسوؿ "ٛ: ٓٔ" )مرَواِحدٌ 
مع زوجتو  اً واحد اً (. فكيؼ يكوف جسدٙٔ: ٙكؤ" )َجَسٌد َواِحدٌ 

لمجسد الواحد  ت مع زانية أال يعتبر ىذا الزنى فسخاً وفى نفس الوق
 لذلؾ فإف إنجيؿ مرقس لـ يختمؼ عف إنجيؿ متى. األصمى.

 
بل نقمو أحد  اهسس٘ي ُٔاٙة إجنٚى ًسقص مل ٙلتبٕ ًسقص

 :تالميذه من يوحنا ولوقا
 "أى النصف الثانى من األصحاح األخير (02-9: 61)مر " 

 بواسطة أحد التبلميذوأعيد كتابتها فقدت من اإلنجيل 
)صفحة  "السبعين...جمعها من إنجيل يوحنا وإنجيل لوقا

ٕٕٙ.) 
آباء القروف األولى استخدموا اآليات التى وردت فى ىذا  :الزد

ـ( فى ٓٙٔالجزء مف إنجيؿ معممنا مرقس أمثاؿ يوستيف الشييد )
مف "الدفاع األوؿ". وأيضًا تاتياف تمميذه تضمف ىذا  ٜ٘الفصؿ 
. كما أف القديس إيرينيئوس Diatessaronى كتابو الجزء ف
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: ٙٔ( أقتبس )مرٙ.ٓٔ:ٖـ( فى كتابو "ضد اليرطقات" )ٗٛٔ)
رواية القديس مرقس.  ( بوضوح قائبًل أنو أقتبسيا مف قرب نيايةٜٔ

عبلوة عمى ذلؾ فإف كتّاب القرف الثانى والثالث أمثاؿ ىيبولييتس 
نجيؿ مرقس فى كتاباتيـ. وبروفرى وغيرىـ اقتبسوا ىذا الجزء مف إ
القديمة التى  اتمخطوطالىذه الكتابات اآلبائية ىى أقدـ مف أقدـ 

 إلنجيؿ معممنا مرقس. ظمت موجودةً 
 
 :عّغسٙبة خاطئة ٗ الٓ٘تٚة فلازأ

 : بّ ٗأْ املشٚح صوب ًستنياهرتن احلتٌى ًّ اآلب هال
 " "الذى  هذا هو الترك الحتمىإلهى إلهى لماذا تركتنى

 على المسيح حتى يمكن أن يجوز اللعنة وحده أجراه اهلل
فعار االبن يلحق اآلب وال من أجل البشرية التى يحملها. 

تى أصابت االبن أصابت !! والعار لعنة، واللعنة المحالة
فترك اهلل اآلب له هو أشد هواًل من آالم اآلب حتمًا" "

مرارًا، بل هو الموت حقًا الذى ذاقه المسيح  الصليب
فالمسيح قبل أن يذوقه بالموت على الصليب. بالترك 

، ُصلب بترك اآلب له عمدًا وُصلب بيد ُصلب مرتين
 (.ٚٓٙ)صفحة  "األشرار قهرًا

 :الزد على هذا اخلطأ
نفس  و فىاآلب لـ يترؾ االبف ولـ يحجب وجيو عنو ألن أواًل:

َيا يقوؿ "( نفس المرنـ ٕٕ" )مز َتَرْكَتِني ِلَماَذا ِإَلِيي! ِإَلِيي"المزمور 
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يَِّة َيْعُقوَب. َواْخُشوُه َيا َزْرَع  ُدوُه َيا َمْعَشَر ُذرِّ َخاِئِفي الرَّبِّ َسبُِّحوُه. َمجِّ
ـْ َيْرُذْؿ َمْسَكَنَة اْلَمْسِكيِف  ِإْسَراِئيَؿ َجِميعًا. ـْ َيْحَتِقْر َوَل َوَلْم أَلنَُّو َل

-ٖٕ: ٕٕ" )مز ِو اْسَتَمعَ َبْؿ ِعْنَد ُصَراِخِو ِإَليْ  َيْحِجْب َوْجَيُو َعْنوُ 
َوَلْم َيْتُرْكِني اآلُب الَِّذي َأْرَسَمِني ُىَو َمِعي قاؿ السيد المسيح "و  .(ٕٗ

نيح -وكما عممنا قداسة البابا شنودة الثالث ، (ٜٕ: ٛ)يو "َوْحِدي
أال نعتمد عمى آية واحدة ونخرج  -اهلل نفسو ونفعنا ببركة صمواتو
 دى إلى نتائج خطيرة جدًا. منيا بعقيدة ألف ىذا األمر يؤ 

 

بف بحسب ناسوتو كنائب عف ولكف عار الصميب حدث لبل ثانيًا:
لو البشرية وليس بحسب الىوتو وىو واحد مع أبيو فى البلىوت و 

الجوىر فكيؼ يمحؽ ىذا العار باآلب إذا كاف لـ يمحؽ نفس 
 ببلىوت االبف؟!!

 

آلب لو عمدًا ألف ترؾ ا ،كيؼ يقاؿ أف المسيح صمب مرتيف ثالثًا:
 !!يعد صمباً 

مف ىذا الصفحة نفس وجود محاولة إلخفاء الخطأ فى ىامش  :رابعاً 
    .لـ تعالج الخطأ البلىوتىالكتاب 

 كميا أفكار غريبة جدًا ليس ليا أى سند كتابى وال آبائى.
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 : ٙٔ٘ذاتِاٗي 
 "ناول ... لذلك عندما تيهوذا ألنه تناول بدون استحقاق

 (.ٛ٘٘صفحة ) "اناللقمة دخله الشيط
أوضػػح القػػديس يوحنػػا فػػى إنجيمػػو بصػػورة ال تػػدع مجػػااًل  لقػػد :الررزد

لمشػػػػؾ أف ييػػػػوذا اإلسػػػػخريوطى قػػػػد خػػػػرج مػػػػف العميػػػػة أثنػػػػاء الفصػػػػح 
كػػاف حاضػػرًا عنػػد غسػػؿ  والييػػودى قبػػؿ إقامػػة العشػػاء الربػػانى. ولكنػػ

السػػػػيد المسػػػػيح ألرجػػػػؿ تبلميػػػػذه. ليػػػػذا قػػػػاؿ السػػػػيد المسػػػػيح لبطػػػػرس 
 َبػػؿْ  ِرْجَمْيػػوِ  َغْسػػؿِ  ِإَلػػى ِإالَّ  َحاَجػػةٌ  َلػػوُ  َلػػْيَس  اْغَتَسػػؿَ  َقػػدِ  ِذيالَّػػولمتبلميػػذ "

 ُمَسػمَِّموُ  َعػَرؼَ  أَلنَّػوُ . ُكمُُّكػـْ  َلػْيَس  َوَلِكػفْ  َطػاِىُروفَ  َوَأْنػُتـْ . ُكمُّوُ  َطاِىرٌ  ُىوَ 
القػػديس يوحنػػا (. و ٔٔ-ٓٔ: ٖٔ" )يػػوَطػػاِىِريفَ  ُكمُُّكػػـْ  َلْسػػُتـْ : َقػػاؿَ  ِلػػَذِلؾَ 
قصػػة  ذكػػربعػػد أف بػػو الزمنػى، فيجيمػى يتميػػز بسػػرد مػا حػػدث بترتاإلن

ػاأثناء الفصح الييػودى، إسػتطرد يقػوؿ " التى حدثت غسؿ األرجؿ  َلمَّ
وحِ  اْضَطَربَ  َىَذا َيُسوعُ  َقاؿَ  : َلُكػـْ  َأقُػوؿُ  اْلَحػؽَّ  اْلَحػؽَّ : َوَقػاؿَ  َوَشػِيدَ  ِبالرُّ
 َبْعػضٍ  ِإَلى َبْعُضُيـْ  َيْنُظُروفَ  الّتبَلِميذُ  َفَكافَ  .َسُيَسمُِّمِني ِمْنُكـْ  َواِحداً  ِإفَّ 
 َواِحػدٌ  َيُسػوعَ  ِحْضػفِ  ِفػي ُمتَِّكئػاً  َوَكػافَ . َعْنػوُ  َقاؿَ  َمفْ  ِفي ُمْحَتاُروفَ  َوُىـْ 
 َيْسػػَأؿَ  َأفْ  ُبْطػػُرُس  ِسػػْمَعافُ  ِإَلْيػػوِ  َفَأْوَمػػَأ. ُيِحبُّػػوُ  َيُسػػوعُ  َكػػافَ  تبَلِميػػِذهِ  ِمػػفْ 
 َيُسػػػوعَ  َصػػْدرِ  َعَمػػػى َذاؾَ  َفاتََّكػػَأ. َعْنػػوُ  َقػػػاؿَ  الَّػػِذي فَ َيُكػػػو  َأفْ  َعَسػػى َمػػفْ 
 َأْغِموُس  الَّوِذي َذاكَ  ُىووَ : »َيُسػوعُ  َأَجػابَ . ُىػَو؟ َمػفْ  َسػيِّدُ  َيػا: »َلوُ  َوَقاؿَ 
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 ِسووووْمَعانَ  ِلَيُيوووووَذا َوَأْعَطاَىووووا المُّْقَمووووةَ  َفَغَمووووَس . َوُأْعِطيوووووِ  المُّْقَمووووةَ  َأَنووووا
ػػا َفػػَذاؾَ . ..الشَّػػْيَطافُ  َدَخَمػػوُ  المُّْقَمػػةِ  َبْعػػدَ فَ . اإِلْسووَخْرُيوِطي    المُّْقَمػػةَ  َأَخػػذَ  َلمَّ

ػػػا .َلػػػْيبلً  َوَكػػػافَ . ِلْمَوْقػػػتِ  َخػػػَرجَ  ووودَ  اآلفَ : َيُسػػػوعُ  َقػػػاؿَ  َخػػػَرجَ  َفَممَّ  اْبووونُ  َتَمجَّ
ػػػػدَ  اإِلْنَسووووانِ  ثػػػػـ بػػػػدأ  (.ٖٔ-ٖٓ، ٕٚ-ٕٔ: ٖٔ)يػػػػو "ِفيػػػػوِ  المَّػػػػوُ  َوَتَمجَّ

   ى تأسيس سر اإلفخارستيا.الرب بعد خروج ييوذا ف
( الذى يبيف أف رأى ٜٓصفحة )قوؿ لمقديس كيرلس فى راجع 

 .اآلباء ىو أف ييوذا لـ يتناوؿ
 
 "اإلجنيل حبشب القديص لوقا دزاسة وتفشري وطسحكتاب "-ٕ

 :أخطاء الىوتية
 :ًوكيف أنحصر حتى تكمل" ٗىل صبػة أصطبػٔا" أوال: 

تى سيجوزها ولكن المسيح هنا يكشف عن معمودية الدم ال
المسيح فمعموديته الخاصة هى معمودية  ابإرادته... أم

 .(ٕٖ٘)صفحة " وعبور الموت الدم
دـ المسيح ىو كفارة وفداء عنا وليس معمودية خاصة بو،  :الزد

 فى األردف.مف أجمنا  قد كافأما عماده ف
والصبغة المقصودة فى قوؿ السيد المسيح "ولى صبغة أصطبغيا" 

معممنا بولس  لدـ الذى لمفداء. وعف صبغة الدـ قاؿىى صبغة ا
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الَّ َفَماَذا َيْصَنُع الَِّذيَف َيْعَتِمُدوَف ِمْف َأْجِؿ اأَلْمَواِت؟ " أيضاً  الرسوؿ َواِ 
ِإْف َكاَف اأَلْمَواُت اَل َيُقوُموَف اْلَبتََّة َفِمَماَذا َيْعَتِمُدوَف ِمْف َأْجِؿ 

ىى  فى ىذه اآليةة "يعتمدوف" مكم ، ألف(ٜٕ: ٘ٔكؤ) "اأَلْمَواِت؟
صطبغ" والمقصود ىو صبغة دـ يأى " "باتيسو"فى اليونانية 

 الشيادة.
 :ًألنه يولد لنا ولد..." )أش  بحسب النبوة فٔ٘ إبِِا" ثانيا"

(. وما عادت السماء وما عاد أبوه يسترده منا إال 1: 9
وحل فيها،  انفتح بالسر اإللهى بطن العذراءونحن فيه. فكما 

. ٗحووِا فٕٚ شق جسده بسر الموت على الصليبنافقد 
وكما أخذ جسدنا مولودًا، أخذنا جسده قائمًا من بين 

ظهر اإلنسان األموات. وكما "ظهر اهلل فى الجسد"، 

 (.ٕٓٔ)صفحة  "فى ذات الجسد وتراءى أمام اهلل
 :الزد على هذا اخلطأ

د مف اآلب كيؼ يقاؿ أف االبف المتجسد ىو إبننا وىو مولو  أواًل:
 :مة ميبلدافمك القاؿ القديس كيرلس الكبير أف هلل لقدمنذ األزؿ؟؟!! 

والثانى مف العذراء  ،بحسب الىوتو راألوؿ مف اآلب قبؿ كؿ الدىو 
: ٜ)إش  "َوَلدٌ  َلَنا ُيوَلدُ فى مؿء الزماف بحسب ناسوتو. إف عبارة "
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ى رجاؿ أنو "يولد منا" إنما يولد ولد ينسب إل ليس المقصود بيا (ٙ
  .اهلل

كيؼ نحؿ نحف فى جسد المسيح عمى الصميب؟! وكيؼ  ثانيًا:
نأخذ جسده القائـ مف بيف األموات؟! وكيؼ نتراءى أماـ اهلل فى 

إف جسد اهلل الكممة فى تجسده ذات الجسد الخاص باالبف وحده؟! 
لـ تحـر الكنيسة نسطور ألنو كاف خاصًا بو وحده كما قاؿ اآلباء. أ

، واعتبرت ذلؾ ىرطقة  يسوعالواحد ف حؿ فى اإلنساف ف االبإقاؿ 
أف يقوؿ أف االبف حؿ فى كؿ لـ يتجاسر نسطور اليرطوقى  مع أف
 ؟؟!!البشر
ىؿ فى ىذه  ماذا لو كاف اإلنساف قاتبًل أو زانيًا وغير تائب؟!: ثالثاً 

التوبة أيف أىمية و  الحالة يكوف مترائيًا أماـ اهلل فى السماء؟!
 سممناه مف اآلباء؟!تياد الروحى الذى ؿ والجاعماألو 
 

 :ق٘ة اهعوى اهتى ظووتٔا فلاُت مبجابة  أما" ثالثا

)صفحة  "الوحيد الذى نزل منه بّاحلطّ األب٘ى هال
ٖٔٓ.) 

 :الزد
 ةالمبلئكة "القوات" التى ظممت عمى السيد"قوة العمى" ىـ  أواًل:

العذراء، ألنو كتب عف الكاروب الذى سقط وىو مف طغمة 
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اروبيـ الذيف يحيطوف بالعرش اإلليى أنو "المنبسط المظمؿ" )حز الك
ٕٛ :ٔٗ.) 

يقوؿ القديس أثناسيوس إف االبف لـ ينزؿ مف حضف اآلب. ف ثانيًا:
السيد المسيح يقوؿ "خرجت مف اآلب" وأتيُت مف عند "الرسولى 

وحضن اآلب. ولكنو دائمًا أبدًا مع اآلب، وىو فى حضف اآلب. 
وقاؿ السيد المسيح  ٔبحسب ألوىيتو" بدًا من اإلبناآلب ال َيْخُل أ
َلْيَس َأَحٌد َصِعَد ِإَلى السََّماِء ِإالَّ الَِّذي َنَزَؿ ِمَف السََّماِء لنقوديموس: "

التجسد لـ  . إذف(ٖٔ: ٖ)يو "اْبُف اإِلْنَساِف الَِّذي ُىَو ِفي السََّماءِ 
حضف  يمنع كوف االبف فى حضف اآلب ولـ يجعؿ االبف ينزؿ مف

 اآلب.
: كيؼ نزؿ اآلب السماوى إلى األرض وصار ىو الحض الذى ثالثاً 

 ىذا يخالؼ كؿ المسممات العقائدية. يحيط بالعذراء؟!
 

 :ٙشوٍ املشٚح اهعٔد ٗاهِب٘ةٙ٘حِا املعٌداْ 
 " لذلك يجب أن يكون هناك شاهد للنبوة وممثل للعهد

فحة " )صليسلمه العهد ويسلمه النبوةالقديم يسبق المسيح 
ٚٛ.) 

                                                           
1  Expositio Fidei (Statement of Faith), N.& P. N. Fathers, St. 

Athanasius - Vol. IV - Sep. 1978, p. 84, 85.   
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 "َّ بكل  ويسمله النبوةا نفسه يوحنا ولد ليضع يده على المسي

 (.ٙٛ)صفحة  "روحها
  :الزد على هذا اخلطأ

 النبوة؟!العيد و ـ المسيح كيؼ يقاؿ أف يوحنا المعمداف سمَّ : أوالً 
َأَنا ُمْحَتاٌج َأْف ـ المسيح النبوة بكؿ روحيا وىو الذى قاؿ "كيؼ يسمّ 

!َأْعَتِمَد ِمْنَؾ وَ  َقاَؿ . وعف معموديتو "(ٗٔ: ٖ)مت "َأْنَت َتْأِتي ِإَليَّ
ـْ ِبَماٍء َوَلِكْف َيْأِتي َمْف ُىَو َأْقَوى ِمنِّي الَِّذي  ُدُك ُيوَحنَّا ِلْمَجِميِع: َأَنا ُأَعمِّ
وِح اْلُقُدِس َوَنارٍ  ـْ ِبالرُّ ُدُك  "َلْسُت َأْىبًل َأْف َأُحؿَّ ُسُيوَر ِحَذاِئِو. ُىَو َسُيَعمِّ

 .(ٙٔ: ٖلو)
ُروُح السَّيِِّد الرَّبِّ َعَميَّ أَلفَّ الرَّبَّ "فقاؿ السيد المسيح أما : ثانياً 

( إذف مسحة الكممة المتجسد ىى ٛٔ: ٗ، لو ٔ: ٔٙشإ) "َمَسَحِني
ُمْنُذ وعف إرساليتو قاؿ " مف الروح القدس وليس مف يوحنا المعمداف.

. (ٙٔ: ٛٗ)اش "الرَّبُّ َأْرَسَمِني َوُروُحوُ ُوُجوِدِه َأَنا ُىَناَؾ َواآلَف السَّيُِّد 
لقد ُمسح السيد المسيح فى األردف بالروح القدس كما تؤكد الكنيسة 

 بآبائيا الكبار.
كاىف مف نسؿ  ابفكاىف ىو المعمداف ابف زكريا يوحنا : ثالثاً 

كاىف إلى األبد عمى طقس ممكى الأما السيد المسيح فيو  ،ىاروف
: ٚوعب  ٕٓ، ٓٔ، ٙ: ٘وعب  ،ٗ :ٓٔٔصادؽ )انظر مز 
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وقد كتب معممنا بولس الرسوؿ فى الرسالة إلى (. ٕٔ، ٔٔ
َفَمْو َكاَف ِباْلَكَيُنوِت البلَِّويِّ َكَماٌؿ ِإِذ الشَّْعُب َأَخَذ العبرانييف يقوؿ: "

ى النَّاُموَس َعَمْيِو َماَذا َكاَنِت اْلَحاَجُة َبْعُد ِإَلى َأْف َيُقوـَ َكاِىٌف آَخُر َعمَ 
. إذف (ٔٔ: ٚ)عب "ُرْتَبِة َمْمِكي َصاِدَؽ، َواَل ُيَقاُؿ َعَمى ُرْتَبِة َىاُروفَ 

ا نلـ يأخذ مسحة الكينوت مف يوحنا ألف كينوت يوح السيد المسيح
ف يقـو كاىف آخر عمى رتبة ألحتاج اىو الكينوت البلوى الذى 

 ممكى صادؽ ىو السيد المسيح.
فيذا غير مقبوؿ مسيد المسيح لعيد لـ اأما عف أف يوحنا سمَّ : رابعاً 

فيقوؿ أرميا النبى  بدمو عيدًا جديدًا.بالمرة ألف السيد المسيح صنع 
َىا َأيَّاـٌ َتْأِتي َيُقوُؿ الرَّبُّ َوَأْقَطُع َمَع َبْيِت ِإْسَراِئيَؿ َوَمَع َبْيِت َيُيوَذا "

ِه َىذِ . ثـ يقوؿ السيد المسيح نفسو "(ٖٔ: ٖٔر)أ "َعْيدًا َجِديداً 
 .(ٕٓ: ٕٕ)لو  "اْلَكْأُس ِىَي اْلَعْيُد اْلَجِديُد ِبَدِمي الَِّذي ُيْسَفُؾ َعْنُكـْ 

 
 :مجع إعرتافات اهظعب ف٘ق اهظ٘زٙة

 " والذبيحة فوق المذبح–وفى أثناء الذبيحة ودورة البخور- 
ليجمع إعترافات الشعب فوق يعود ويمر فى دورة البخور 

ثم يقف على باب الهيكل )المجمرة( فردًا فردًا،  الشورية
ويقول: "إقبل إليك إعترافات شعبك". ثم يخطو داخل 
الهيكل ويرفع األبروسفارين، أى الغطاء الذى يغطى الكأس 
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ويعطى البخور فوق الدم، بمعنى أن يضع )الدم(، 
. هذا عمل الكنيسة اعترافات الشعب بخطاياهم على الدم

 (.ٗٛ)صفحة  "رسميًا
 :الزد على هذا اخلطأ

ىذا يمغى سر االعتراؼ الذى يعتبر مف أسرار الكنيسة  واًل:أ
عتراؼ أما ما يصنعو الكاىف فى القداس فيخص اال !السبعة

 ،ونواؿ التحميؿ بالخطايا التى استجدت بعد ممارسة سر االعتراؼ
 قبؿ التقدـ لؤلسرار. أو ما نسى المعترؼ ذكره أثناء ممارسة السر

الكاىف يقوؿ  رافات فوؽ الشورية؟!كيؼ ولماذا تجمع االعت ثانيًا:
لكاىف ا أماـبخطاياه  عترؼاالذى سبؽ أف "إقبؿ إعرافات شعبؾ" 

أماـ اهلل أثناء القداس  ، فيضعيا الكاىفممارسة سر االعتراؼ ءأثنا
"يعطى  يقوؿ عنيا الكاىفى توقبؿ التقرب مف األسرار المقدسة ال

 يتناوؿ منو".عنا خبلصًا وغفرانًا لمخطايا وحياة أبدية لمف 
يناؿ ثـ يقدميا عمى الدـ؟! وىؿ  البخور الخطاياكيؼ يحمؿ  ثالثًا:

عترؼ أحد أثناء البخور ولـ يمارس سر اإف الشخص الغفراف 
 ؟؟!أو لـ يتقدـ إلى األسرار المقدسةاالعتراؼ 

ماذا عف رفع البخور فى العشية وفى باكر حيث ال يوجد دـ رابعًا: 
 ماذا يكوف دور البخور حينئذ؟! !وال ذبيحة عمى المذبح؟
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 :أسو٘ب خالص اهِف٘ض
 "ألن الفرح سيغشى  إن آمنت وصدقت سوف تصفق بيديك

 (.ٓٔٔ)صفحة  "قلبك وعقلك وروحك ويدسم جسدك
 :الزد على هذا اخلطأ

ىؿ المقصود باإليماف ىو اإليماف بالمسيح؟ إف كانت اإلجابة  أواًل:
ف المسيحييف فمماذا يقوؿ القراء م باإليجاب فالكاتب يعمـ أف أغمب

بااليماف فقط انظر  خبلص)لشرح موضوع ال ."إف آمنت وصدقت"
 .(ٕٛالفرح الروحى صفحة شرح و  ٜ٘ ،ٔٛ صفحة
إف الفرح الروحى ال يعبر عنو بحركات جسدية، بؿ ىو فرح  ثانيًا:

اإلنفعالية قمبى يخص الروح والمشاعر. ىذا التصفيؽ والحركات 
صحاب مذىب "خبلص النفوس" الذى األخرى المفتعمة تخص أ

ات العاطفية وليس بعمؽ ر ، وىى أمور ترتبط بالتأثيترفضو كنيستنا
 .الروح

 

 "املدخل لظسح إجنيل القديص يوحيا دزاسة وحتليلكتاب " -ٖ
 :املؤًِني ٍٓ املشٚح

 " المسيح إنجيل يوحنا يحمل عقيدة الهوتية مضمونها أن

  .(ٕٓٓ)صفحة  "ًا واحدًاوالمؤمنين يكونان جسدًا واحدًا إنسان
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 " ليجمع فى شخصه وفى جسده ابن اإلنسان نزل من السماء

 (.ٜٜٔ)صفحة  "البشرية المختارة

 "وهى  مستوطنة فى السماءتحمل المسيح وتسير به،  الكنيسة
هى المسيح ، فأصبحت بمؤمنيها هى التجسدعلى األرض. 

 "لزمنالمستعلن فى أبناء اهلل، المحمولة بالروح لتسير فوق ا
 (.٘ٔٗ)صفحة 

  :شزح نظزٍة األجساد الجالثةمع الزد 
إنسانًا واحد!!! حتى فى الثالوث  فناال يمكف أبدًا أف شخصيف يكوّ 

ىذه ىى بؿ  ًا،أقنومًا واحد ليساالشخصيف فإف األقنوميف أو القدوس 
 َجَسداً  ااِلْثَنافِ  َيُكوفُ ىرطقة سابيميوس! وحتى فى سر الزيجة "

لكف ال يمكف أف يكونا شخصًا واحدًا أو ( ٘: ٜٔ )مت" َواِحداً 
ف إنسانًا واحدًا مع المسيح، أو و إنسانًا واحدًا. فكيؼ يصير المؤمن

كيؼ يجمعوف فى شخصو وفى جسده؟! ىذه خرافات ال يتصورىا 
ومف يتبادؿ  ،إف الشخص ىو مف يشخص نحو غيره عقؿ!!!
 ره واحدًا؟!فكيؼ يكوف ىو وغي ومف لو حرية إرادة إلخ. ،المشاعر

لقد تشخصنت الطبيعة البشرية الخاصة باهلل الكممة فى شخصو 
الخاص فصار لو فى التجسد نفس شخص اهلل الكممة، وىذا ينطبؽ 

 عمى اهلل الكممة المتجسد فقط!!!
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شخص اهلل الكممة الموغوس ابف اهلل الوحيد ال يصح أف نخمط بيف 
يعتو بأشخاصنا وطب اآلب بالوالدة الذى ىو مف نفس جوىرالجنس 
حد الذى رأسو ىو اف معًا يكونوف الجسد الو يإف المؤمن نحف.

 لنفس الكاتب وغيرىا الكثير المذكورة أعبله العباراتأما المسيح. 
 !نفسو ط واضح بيف الكنيسة والمسيحمبيا خف

 مراراً  -نيح اهلل روحو ونفعنا بصمواتو–شنودة  البابا قداسة أّكد وقد
 مف المولود الكممة اهلل جسد أى اإلليى سيحالم جسد أف وتكراراً 
 يكوف والذى ،والذى صمب وقاـ وصعد اإللو والدة مريـ العذراء
 جسد ىو ليس المقدس، القرباف سر أى اإلفخارستيا سر فى حاضراً 
 الكنيسة تسمية ألف. المؤمنيف جماعة أى الكنيسة بمعنى المسيح

 المسيح جسد ماأ. واعتبارية عامة تسميو ىى المسيح جسد أنيا
 وليست الجسد ىى والكنيسة الكنيسة رأس فيو بالبلىوت المتحد
يَّاهُ : "الرسوؿ بولس معممنا كقوؿ. الرأس  َشْيءٍ  ُكؿِّ  َفْوؽَ  َرْأساً  َجَعؿَ  َواِ 

  (.ٖٕ، ٕٕ: ٔأؼ" )َجَسُدهُ  ِىيَ  الَِّتي ِلْمَكِنيَسةِ 
 األجساد" بنظرية أسماه فيما السميمة العقيدة قداستو عف دافع وقد

 جماعة أف وأوضح. وكتبو ومحاضراتو عظاتو فى وذلؾ" الثبلثة
 ،تنقطع وأعضاء ،جدد أعضاء وىناؾ ،وتنقص تزداد المؤمنيف

 خطية فيو فميس اإلليى المسيح جسد أما. ويتوب يخطئ مف وفييا
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 الذبيحة ىو المسيح السيد جسد أف أيضاً  وأوضح. اإلطبلؽ عمى
. الخبلص ذبيحة ىى فميست ممسيحل كجسد الكنيسة أما الخبلصية

 ُشُيوِدي َوَأْنُتـْ  ُمَخمٌِّص... َغْيِري َوَلْيَس  الرَّبُّ  َأَنا": الرب قاؿ ليذا
 (.ٕٔ، ٔٔ: ٖٗشا" )المَّوُ  َوَأَنا الرَّبُّ  َيُقوؿُ 

فى رسالتو الثالثة إلى نسطور  القديس كيرلس الكبيرقد كتب ل
 مفيـو الغريب:ما يمى وىو رد واضح عمى ىذا ال (ٜ)الفقرة 

ذ نعترؼ بكؿ تأكيد أف الكممة  ، فإننا نسجد اتحد بالجسد أقنومياً "وا 
ف كممة اهلل حؿ فى إولسنا نقوؿ  إلبف واحد الرب يسوع المسيح...

ذلؾ المولود مف العذراء القديسة، كما فى إنساف عادى، لكى ال 
ة ُيفيـ أف المسيح ىو "إنساف يحمؿ اهلل". ألنو حتى إف كاف "الكمم

حؿ بيننا" فإنو أيضًا قد قيؿ إف فى المسيح "يحؿ كؿ مؿء البلىوت 
فال (. لذلؾ إذف نحف ندرؾ أنو إذ صار جسدًا ٜ: ٕجسديًا" )كو 

يقال عن حمولو إنو مثل الحمول فى القديسين، وال نحدد الحمول 
. ولكف فيو أنو يتساوى وبنفس الطريقة كالحمول فى القديسين

( ولـ يتغّير إلى kata fu,sin" )طبيعةحسب الالكممة إذ اتحد "
جسد، فإنو حقؽ حمواًل مثمما يقاؿ عف حموؿ نفس اإلنساف فى 

 جسدىا الخاص،،.
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وكما قمنا سابقًا، فإف " ( مف نفس الرسالة يقوؿ:ٓٔوفى )الفقرة 
(، فيو إلو kaq' u`po,stasion) اتحد بالجسد أقنومياً كممة اهلل قد 

 ."د لنفسو وال سيد لنفسوالكؿ ورب الجميع، وليس ىو عب
ـْ َمَع اْلَمِسيِح يقوؿ معممنا بولس الرسوؿ " رابعًا: ـْ َقْد ُقْمُت َفِإْف ُكْنُت

. (ٔ: ٖ)كو "َفاْطُمُبوا َما َفْوُؽ، َحْيُث اْلَمِسيُح َجاِلٌس َعْف َيِميِف اهللِ 
 "ْلَمِسيِح َيُسوعَ َأَقاَمَنا َمَعُو، َوَأْجَمَسَنا َمَعُو ِفي السََّماِويَّاِت ِفي اويقوؿ "

نفيـ مف ذلؾ أف المسيح ىو سفير لنا فى السماوات . (ٙ: ٕ)اؼ
ـْ ( وأنو "ٕٓ: ٙوقد دخؿ إلى المقادس كسابؽ ألجمنا )انظر عب  َل

َيْدُخْؿ ِإَلى َأْقَداٍس َمْصُنوَعٍة ِبَيٍد َأْشَباِه اْلَحِقيِقيَِّة، َبْؿ ِإَلى السََّماِء 
ـَ َوْجِو اهلِل أَلْجِمَناَعْيِنَيا، ِلَيْظَيَر اآلَف    .(ٕٗ: ٜ" )عب َأَما

يساوى أنو  مف بعض العبارات التى يستخدميا ىذا الكاتبواضح 
ويتصور أف الطبيعة البشرية التى اتخذىا  ،البشر بالسيد المسيح

أننا صمبنا ومتنا  وبالتالى ،السيد المسيح تخص كؿ شخص فينا
يما كانت خطيتنا.. مع يؤكد عمى التبرير م وقمنا وصعدنا معو، بؿ

شخصو كما أف أف السيد المسيح اتخذ جسدًا خاصًا بو وحده 
البشر ألنيا طبيعة واحدة مف طبيعتيف متمايز وطبيعتو متمايزة عف 

 .طبيعة الىوتية وطبيعة ناسوتية
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 باإلضافة لما سبق:
كيؼ نقوؿ أف الكنيسة مستوطنة فى السماء والكنيسة الزالت  أواًل:

رض وتسمى الكنيسة المجاىدة؟ لماذا تجاىد إف تجاىد عمى األ
يسقط أبناء الكنيسة فى الخطية يمكف أف كانت فى السماء؟ وكيؼ 

ثـ كيؼ تسير فوؽ الزمف وىى محدودة وليا  ؟!وىـ فى السماء
 بداية فى الزمف؟!

إف االتحاد  ؟كيؼ تكوف الكنيسة بمؤمنييا ىى التجسد ثانيًا:
البلىوت بالناسوت فى شخص واحد تحاد ااألقنومى فى التجسد ىو 

 مفرد فكيؼ ينطبؽ ىذا عمى الكنيسة بكؿ مؤمنييا؟!! 
 

 :أخطاء الٓ٘تٚة
 :ًوكل من اآلب ، اآلب واالبن ذات واحدة فى اهلل" أوال

 (.ٕٜٔ )صفحة "واالبن له شخصه وذاته التى يتكلم بها
  :الزد على هذا اخلطأ

لكؿ منيما  فأ بيف" و اآلب واالبف ذات واحدة" بيف تناقض أواًل:
ىؿ اهلل كائف واآلب  وكيؼ "ذات واحدة فى اهلل"؟ ؟شخصو وذاتو

 واالبف فيو؟! إنيا عبارات غريبة!
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أَلنَُّو َكَما فيقوؿ السيد المسيح "إف الذات تشير إلى الشخص،  ثانيًا:
َلُو  َأفَّ اآلَب َلُو َحَياٌة ِفي َذاِتِو َكَذِلَؾ َأْعَطى ااِلْبَف َأْيضًا َأْف َتُكوفَ 

( طبعًا واضح ىنا أف كممة "ذاتو" تشير ٕٙ: ٘" )يو َحَياٌة ِفي َذاِتوِ 
. وأيضًا يقوؿ " ْدِني َأْنَت َأيَُّيا اآلُب ِعْنَد َذاِتَؾ اوَ إلى األقنـو آلَف َمجِّ

(. ويقوؿ ٘: ٚٔ" )يو ِباْلَمْجِد الَِّذي َكاَف ِلي ِعْنَدَؾ َقْبَؿ َكْوِف اْلَعاَلـِ 
ـْ أُ " يقوؿ وفى القداس اإلليى  (.ٜٔ: ٚٔ" )يو َقدُِّس َأَنا َذاِتيَوأَلْجِمِي

تشير  حيثالكاىف "ألنو فى الميمة التى أسمـ فييا ذاتو بإرادتو..." 
كممة "ذاتو" إلى شخص المسيح. إذف الذات تشير إلى الشخص 
وتعنى التخصيص. أما عبارة "الذات اإلليية" فيى عبارة دخيمة 

فى العصر العربى الوسيط لكف ليس ية إلى الكتابات الكنستسممت 
 وجود فى أقواؿ اآلباء.أى ليا 
 

 :ًقائم بمفرده  يعمل عمل اهلل وهو -اللوغس– الكلمة هكذا" ثانيا

 (.ٕٜٔ)صفحة  "فى اهلل
 :للزد على هذا اخلطأ

كبلـ ليس لو معنى أو سند كتابى أو آبائى! ما معنى أف ىذا  أواًل:
أو ليس  ىؿ الكممة ليس ىو اهلل؟ الموغوس قائـ بمفرده فى اهلل؟!

إف  مف نفس الجوىر؟ أو ليس واحدًا فى الجوىر الواحد الذى لآلب؟
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يريد أف يقوؿ أف اإلبف ىو فى اآلب فمماذا لـ يقميا الكاتب كاف 
 ببساطة كما قاليا اآلباء؟!ىكذا 
 "يَقةٍ ُكؿِّ َخمِ  المولود قبؿُصوَرُة اهلِل َغْيِر اْلَمْنُظوِر، االبف ىو " ثانيًا:
ـُ ، "(٘ٔ: ٔ)كو ِو، َوَحاِمٌؿ ُكؿَّ اأَلْشَياِء أقنومَوُىَو َبَياُء َمْجِدِه، َوَرْس

ِبَكِمَمِة ُقْدَرِتِو، َبْعَد َما َصَنَع ِبَنْفِسِو َتْطِييرًا ِلَخَطاَياَنا، َجَمَس ِفي َيِميِف 
. واالبف وحده ىو الذى يستطيع (ٖ: ٔ)عب "اْلَعَظَمِة ِفي اأَلَعاِلي

  يرى اآلب ألنو ال يمكف أف يرى البلمحدود إال البلمحدود وحده. أف 
عمؿ واحد لكف لكؿ أقنـو دوره ىو العمؿ الثالوثى إف  ثالثًا:

َوَلِكْف ِحيَف المتمايز فى العمؿ الواحد، فيقوؿ معممنا بولس الرسوؿ "
ْحَساُنُو  رٍّ َعِمْمَناَىا اَل ِبَأْعَماٍؿ ِفي بِ  -َظَيَر ُلْطُؼ ُمَخمِِّصَنا اهلِل َواِ 

َنْحُف، َبْؿ ِبُمْقَتَضى َرْحَمِتِو َخمََّصَنا ِبَغْسِؿ اْلِميبَلِد الثَّاِني َوَتْجِديِد 
وِح اْلُقُدِس، " )تى الَِّذي َسَكَبُو ِبِغًنى َعَمْيَنا ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح ُمَخمِِّصَنا الرُّ

ٖ :ٗ-ٙ .) 
 

 :ًتعلنت الكلمة صار جسدا" هى التى ربطت بل اس" ثالثا
 الوجودين وجود المسيح قبل التجسد فى شخص اللوغس

)صفحة  "ووجود اللوغس فى الجسد فى شخص يسوع المسيح
ٔٛٚ .) 
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شخص اهلل الكممة  شخصيف فى المسيح: وجودإف التعميـ ب :الزد
إف شخص الموغوس  .ىو تعميـ نسطورى وشخص يسوع المسيح

وف اإليماف نقوؿ فى قانلذلؾ ىو ىو نفسو شخص يسوع المسيح. 
"نؤمف برب واحد يسوع المسيح ابف اهلل الوحيد المولود مف اآلب 

 قبؿ كؿ الدىور..".
 

 :لتاب املكدضاهجتآى ًفَٔ٘ اه٘حى فى 
 " التقابل الوارد بين إنجيل القديس مرقس وإنجيل القديس

احتمال إطبلع القديس يوحنا فى مواضع متعددة، يطرح 
الذى اعتمد عليه التقليد من  يوحنا على نصوص أولى

 (.ٖ٘٘)صفحة  "فى تدوين إنجيله القديس مرقس
 " إنجيل يوحنا يبدو مقسطًا جدًا عن األناجيل األخرى، بل

ومختصرًا وملتزمًا وحذرًا أشد الحذر عن بقية األناجيل 
تروى ببل حذر وببل  انطلقت على سجية الفكرالثبلثة التى 

ئ أن وتركت للقارعما رأت وسمعت هدف محدد مسبقًا 
 (.ٖٙ٘)صفحة  "يستخلص لنفسه ما ينفعه

 " إنكار بطرس لثانى مرة ولثالث مرة ليس أمام جارية، كما
يتفق جاء فى إنجيل مرقس وإنجيل متى. وليس جزافًا أن 
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إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا أن اإلنكار الثانى والثالث كانا 
 (.ٖٖ٘)صفحة  "أمام رجل آخر وليس جارية

يا تدؿ عمى أف كاتبيا ال يؤمف بأف ىذه العبارات كم :الزد
األناجيؿ كتبت بوحى مف الروح القدس، أو أف الكتاب كمو موحى 

تكمموا  ناس اهلل القديسوف(، وأف أٙٔ: ٖتى ٕنظر ابو مف اهلل )
وِح اْلُقُدسِ " . وىذا مف أساسيات (ٕٔ: ٔبط ٕ) "َمُسوِقيَف ِمَف الرُّ

 إيماننا األقدس ومسممات كنيستنا.
ممصادر كؿ مف القديس مرقس والقديس يوحنا كانا شيود بالنسبة ل

ف لـ يكف اآلباء الرسؿ ناظرى اإللو ىـ مصدر النصوص  عياف، وا 
 األولى فمف سيكوف مصدرىا؟

وفى قولو أف إنجيؿ يوحنا يبدو مختصرًا عف بقية األناجيؿ الثبلثة؛ 
ىو مغاير لمواقع ألف إنجيؿ يوحنا أورد كثير مف الحوارات التى 

وذكر المعجزات التى لـ تذكرىا  ،ت بيف السيد المسيح والييوددار 
كما أنو أورد مقاالت طويمة عف الروح  ى،األناجيؿ الثبلثة األخر 

وكاف ميتمًا جدًا بإثبات ألوىية  ،القدس لـ ترد فى األناجيؿ األخرى
السيد المسيح كرد عمى اليرطقات التى ظيرت فى أواخر القرف 

المعروؼ أف إنجيؿ مرقس ىو أقؿ األناجيؿ ومف  .األوؿ الميبلدى
األربعة فى عدد صفحاتو وىو أوؿ ما كتب مف أسفار العيد 

ف "األناجيؿ إىؿ يميؽ أف مسيحى أرثوذكسى يقوؿ ثـ  الجديد.



ٖٚ 
 

الثبلثة إنطمقت عمى سجية الفكر تروى ببل حذر وببل ىدؼ 
 ىذه الكممات؟؟!!مثؿ عمى كتابة  أحدكيؼ يجسر محدد"؟؟!! 

اولة إختبلؽ إختبلؼ بيف األناجيؿ بالتجنى عمى إنجيؿ أما مح
نجيؿ متى فى مسألة إنكار بطرس بدعوى أنو لـ يكف  مرقس وا 

ارية فإف ىذيف اإلنجيميف لـ يقوال أف جلثانى مرة وثالث مرة أماـ 
بؿ قاؿ إنجيؿ مرقس أف الجارية قبؿ اإلنكار  ،اريةجذلؾ كاف أماـ 

( فأنكر ٜٙ: ٗٔ" )مر ِمْنُيـْ  َىَذا فَّ إِ الثانى إبتدأت تقوؿ لمحاضريف "
 اْلَحاِضُروفَ  َقاؿَ نكار الثالث كتب القديس مرقس "أماميـ. وعف اإل

(. إذف فالحاضروف ىـ الذيف سألوه فى ٓٚ: ٗٔ" )مر ِلُبْطُرَس 
مر ينطبؽ عمى المرتيف الثانية والثالثة وليس الجارية. ونفس األ

نظرىا الجارية األولى إنجيؿ متى الذى أضاؼ جارية أخرى لفتت 
 حسبما يفيـ مف إنجيؿ مرقس.

 
 "األولطسح إجنيل القديص يوحيا اجلزء كتاب "-ٗ

 المقدسة: األناجيل فى  جتآى ًفَٔ٘ اه٘حى
 "وكتبوها على حمار  أخطأ النساخ ومن بعدهم المترجمون

نقل عنها وعلى جحش ابن أتان... كما فهم النساخ هكذا 
طر أن يعدل المعانى واأللفاظ القديس متى فى إنجيله واض
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... هذا الخطأ بالنقل غير المقصود تبلفاه كل لتصير بالمثنى
 (.ٜٕٚ-ٕٛٚ)الجزء األوؿ صفحة  "من ق. مرقس وق. لوقا

نقؿ القديس متى ألنو أخطأ و اخ والمترجموف أخطأ النسّ : الزد
أيف كاف ثـ اضطر أف يمّفؽ ويجعؿ األلفاظ بالمثنى!!  ،عنيـ الخطأ

!! أليس ىذا إنكار القدس الذى كاف يقود كتابة األسفارالروح 
 مف الخطأ فى كتابة األناجيؿ؟!الكاتب واضح لوجود وحى يعصـ 

 (.أعبلهمفيـو الوحى عمى الرد )أنظر 
 

 :غري األزث٘ذكشى اهتربٙسًفَٔ٘ 
 " قوة وفعل الروح القدس الموهوب مجانًا باإليمان.. معترفًا

أو  لمجانى بالدم بدون نقاشغفرانها ابخطاياه واثقًا من 
 (.ٖٖٔ)الجزء األوؿ صفحة  "شرح أو تحفظ

 "الجزء األوؿ صفحة  "اإلعفاء من الدينونة اآلن(ٙٚٛ.) 
 .٘ٚ-ٛٙ، ٛ٘مفيـو التبرير صفحات أنظر  للزد

 
 :اإلفدازستٚاسس ٗ اخلٌص خبزات

 " ق. يوحنا ال يذكر الكسر بالمرة إمعانًا منه لمطابقة أكثر
اإلفخارستى الذى أجراه على الخمس  الفعلحرفية بين 

الذى الخبزات وبين الفعل اإلفخارستى الذى تم فى جسده 
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لم يكسر على الصليب... الربط المذهل بين اآلية التى 

 "أجراها المسيح وبين تطبيقها الذى تم على الصليب
 (.ٓٓٗ)الجزء األوؿ صفحة 

 :الزد على هذا اخلطأ
مفيـو إف يا أى فعؿ إفخارستى. : معجزة الخمس خبزات ليس فيأوالً 

اإلفخارستيا ىو تحوؿ الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمو وطبعًا 
ف إفترضنا جد ..ىذا لـ يحدث فى الخمس خبزات  أنو حدث فى الً وا 

ىؿ  كيؼ يحدث فى السمكتيف؟؟!!ف -وىذا غير صحيح–الخبز 
 كانت السمكتيف إفخارستيا؟؟!!

وكاف  ،رستيا لمكنيسة فى ليمة آالموسر اإلفخاسمَّـ الرب  دلق: ثانياً 
ـ فيو جسده ودمو الحقيقييف عمى ىذا فى نفس يـو الصمب الذى قدّ 

ـ إفخارستيا بعيدًا عف جسد المسيح ودمو الصميب. وال يمكف أف تقدَّ 
المسفوؾ عمى الصميب، ألف اإلفخارستيا ىى إمتداد لذبيحة 

 الصميب. 
"يعطى عنا خبلصًا  : تقوؿ الكنيسة عف سر اإلفخارستياثالثاً 

وغفرانًا لمخطايا وحياة أبدية لمف يتناوؿ منو" فيؿ الذى أكؿ مف 
الحياة  ت لوالخمس خبزات والسمكتيف غفرت خطاياه ومنح

 ىذا غير معقوؿ! األبدية؟!
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 بطّ االُشاْ حتبى باهسٗح

 " يصير فينا كما هو ينبوع  نشرب من ملئهالرب حينما
صارت عرشًا هلل والروح.. ارتواء لآلخرين.. فبطن اإلنسان 

)الجزء األوؿ  "لتجرى منها أنهار ماء تحبل بالروحصارت 
 (.ٜٛٗصفحة 

لـ يذكر الكتاب المقدس مطمقًا أف بطف اإلنساف تصير  :الزد
. ىذا خمط بيف األمور الروحية ثـ تحبؿ بالروح عرشًا هلل والروح

ا َقاَؿ اْلِكَتاُب َمْف آَمَف ِبي َكمَ والجسدية. وحينما قاؿ السيد المسيح "
كاف الكبلـ رمزيًا وفيو  (ٖٛ :ٚ)يو "َتْجِري ِمْف َبْطِنِو َأْنَياُر َماٍء َحيٍّ 

َقاَؿ َىَذا َعِف ، لذلؾ أعقب اإلنجيمى مباشرة بقولو "إستعارة ببلغية
وَح اْلقُ  وِح الَِّذي َكاَف اْلُمْؤِمُنوَف ِبِو ُمْزِمِعيَف َأْف َيْقَبُموُه أَلفَّ الرُّ ـْ الرُّ ُدَس َل

َد َبْعدُ  ـْ َيُكْف َقْد ُمجِّ  .(ٜٖ: ٚ)يو  "َيُكْف َقْد ُأْعِطَي َبْعُد أَلفَّ َيُسوَع َل
 

 :عبارات جريئة جداً فى  تأهٕٚ االُشاْبدعة ًّ 
  ًيتجسد الكلمة آخذًا طبيعة كل إنسان أو كل البشرية ": أوال

 (.ٕٙ)الجزء األوؿ صفحة  "لنفسه
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 ًوليست بشرية فردية انت عامةبشرية المسيح كإن ": ثانيا" 
 (.ٜٔ)الجزء األوؿ صفحة 

القديس كيرلس الكبير فى رسالتو إلى فاليرياف أسقؼ يقوؿ  :الزد
وىكذا أعمف أف الجسد ىو جسده مف إتحاد ال ُيدرؾ وببل أيقونية: "

إختبلط وال يوصؼ عمى اإلطبلؽ، ليس كجسد شخص آخر، بؿ 
ال يمكف أف لذلؾ . "His very own جسده ىو الخاص جدًا بو

  !أو يأخذ كؿ البشرية لنفسو يتحد بكؿ البشرية
 

 ًرسالة المسيح تتلخص فى هذا المطلب الواحد األخير ": ثالثا
فكيف يتصور أن أن اإلنسان يصير واحدًا مع اآلب واالبن؛ 

يكون الكلمة قد أخفق فى أن يوحد البلهوت بالناسوت إلى 

 (.ٜٓ)الجزء األوؿ صفحة  "واحد فى نفسه
لقد اتحد البلىوت بالناسوت فى المسيح بغير إختبلط وال  :الزد

زج ولـ تتغير طبيعة ت. أى لـ تختمط الطبائع ولـ تمإمتزاج وال تغيير
إلى أخرى ىذا فى سر التجسد الفريد.. فكيؼ إذف تتغير طبيعة 

 اإلنساف العادى ليصير واحدًا مع اآلب واالبف؟!
 

 ًالكنيسة ألنها جسده المملوء ه كل مجد االبن ورثت":  رابعا

 (.ٗٓٔ)الجزء األوؿ صفحة  "نعمة وحقًا
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 ًشركاء معه فى مجد األلوهةيدعوهم ليكونوا ": خامسا" 
 (.٘ٙٗ)الجزء األوؿ صفحة 

إنيا عبارات جريئة جدًا!! كيؼ لنا أف نكوف شركاء فى  :الزد
 ؟!مجد األلوىة، أو أف نرث مجد االبف

 "شػرح تجسػد االبػف الوحيػد"كتػاب فػى  القديس كيورلس الكبيوريقوؿ و 
: "ولذلؾ فإنػو غيػر ممكػف ألى مػف النػاس أف يرتقػى إلػى ٕٔالفصؿ 

 ٕ."مجد األلوىة
 

  ًظفر الجسد بالمللء اإللهلى مللء البلهلوت    هنا ": سادساا ،
فدخلته البشرية من أوسع أبوابه ألنه جسد الكلمة، اللذى  
 انفرش عليه البلهوت، فمدد أطرافه ووسع تخمه وأبعاده

. هنا دخلت الكنيسلة التلى   حتى وسع ما لبلهوت من ملء
)الجػزء  "هى جسده إلى البلنهائية ال باستحياء، بل بجلراءة 

 (.ٕٔٔاألوؿ صفحة 
البلىوت ال يمحقو تغيير ألنو كامؿ وتاـ، فكيؼ "وسع ما  :الزد

لبلىوت مف مؿء" كما يقوؿ ىذا الكاتب؟! وكيؼ تدخؿ البشرية إلى 
أبوابو؟ وكيؼ تدخؿ الكنيسة إلى البلنيائية  مؿء البلىوت مف أوسع

                                                           
2
 Scholia on the Incarnation of the Only-Begotten by St. Cyril of 

Alexandria, point 12.   
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مف أيضًا والكنيسة محدودة مف حيث الزماف )فيى ليست أزلية( و 
تأليو " ضوع، ومو ٘ٗ"المؿء" صفحة  وضوع)م المكافحيث 
الكنيسة جسد "، ٓٛ-ٙٚ ،ٚ٘ ،ٔ٘-ٓٗصفحات  "اإلنساف
 . (ٕٖ-ٕٚ "المسيح

 

 :ًاالبن علينا... انفتاح سر االتحاد الدائم بين اآلب و" سابعا
ندخل فى صميم الحياة الخاصة التى بين اآلب بهذا 

 (.ٙٗٗ)الجزء األوؿ صفحة  "واالبن
ما ىى الحياة الخاصة بيف اآلب واالبف؟! ما نعرفو ىو  :الزد

وحدة الجوىر اإلليى الحى، فمماذا نستخدـ عبارات غريبة عمى 
اد الدائـ بيف اإليماف المسمـ مرة لمقديسيف؟! ثـ كيؼ ينفتح سر االتح

 اآلب واالبف عمينا؟! ىؿ ندخؿ ضمف وحدة الجوىر الثالوثى؟!
 

 ًعينها الصخرةليس الذى آمن بالمسيح إال هذه ": ثامنا" 
 (.ٜٜٗ)الجزء األوؿ صفحة 

أف المؤمف يصير ىو الصخرة مع أف معممنا يريد أف يقوؿ  :الزد
ْخَرُة َكاَنِت اْلَمِسيحَ يقوؿ "بولس   .(ٗ: ٓٔكؤ) "َوالصَّ
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 ًاهلل يمنح نفسه لئلنسان بمقولة نافذة الفعل والمفعول ": تاسعا

 "لتلبسه تاج األلوهة ببل قيد وال شرطتتخطى كل عجز، 
 (.٘ٗٙ)الجزء األوؿ صفحة 

فيؿ س تاج الممؾ أو السيادة بؿ تاج األلوىة بل: ىو ال يقوؿ الزد
 ىذا كبلـ يمكف أف يقبمو عاقؿ؟!

 

 ًت نعمة بل هى كيان المسيح القيامة حقيقة ليس": عاشرا

)الجزء األوؿ" صفحة  "نفسه "أنا هو" حينما يتصل بنا
ٙٚٛ). 

ال يمكف أف يتوقؼ كياف المسيح عمى إتصالو بنا. ىؿ  :الزد
 معنى ىذا أنو لوال الخميقة لما كاف كياف لممسيح؟

 

 الجزء  "ويملكنا ما لطبيعتهيوحدنا بالمسيح ": حادى عشر(
 (.ٔٛٙاألوؿ صفحة 

ال يمكف لنا أف نممؾ طبيعة المسيح وال حتى الطبيعة  :الزد
المتجسدة ألنيا طبيعة الىوتية متحدة بطبيعة ناسوتية خاصة بو 

 وحده كما سبؽ أف ذكرنا.
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 األخر ًّ املىء اهلاًى اهرى هوٌشٚح

 " ملء المسيح هو ملء اهلل، واإليمان بالمسيح هو الطريق
... ألن لذى للمسيحلؤلخذ من هذا الملء حتى الملء الكامل ا

 (.ٖٔٔ)الجزء األوؿ صفحة  "مجد الرأس هو للجسد
" أى ما يمؤلنا بو المسيح. ملء المسيح" ىو "ملء اهللإف " :الزد

ولكف نحف نأخذ مف مؿء المسيح أى نستمد مف المؿء البلنيائى 
الخاص بالسيد المسيح الذى إمتؤل بالروح القدس ناسوتيًا ألجمنا، وال 

بمساواة ألف الفيض  من الرأس إلى األعضاءالمؿء يمكف أف يسرى 
يسرى مف أعمى إلى أسفؿ ألف القديس بولس فى نفس رسالة أفسس 

يَّاُه َجَعَؿ َرْأسًا قاؿ عف اآلب وعف المسيح " ُكؿِّ َشْيٍء  َفْوقَ َواِ 
: ٔأؼ " )َيْمأُل اْلُكلَّ ِفي اْلُكل   الَِّذيالَِّتي ِىَي َجَسُدُه، ِمْؿُء  ِلْمَكِنيَسِة،

يمأل كل النعم الممنوحة (. أى أف السيد المسيح ىو الذى ٖٕ، ٕٕ
مثمما شرحيا فى رسالتو األولى إلى أىؿ  من اهلل فى كل المؤمنين

وَح َواِحٌد.كورنثوس " َوَأْنَواُع ِخَدـٍ  َفَأْنَواُع َمَواِىَب َمْوُجوَدٌة َوَلِكفَّ الرُّ
َوَلِكنَّ اهلَل َواِحٌد َأْنَواُع َأْعَماٍؿ َمْوُجوَدٌة وَ  َمْوُجوَدٌة َوَلِكفَّ الرَّبَّ َواِحٌد.
(. أى يعمؿ كؿ ٙ-ٗ: ٕٔكو ٔ" )الَِّذي َيْعَمُل اْلُكلَّ ِفي اْلُكل  

 المواىب فى كؿ مف يعمؿ فيو الروح.
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 "أكثر مما هى واقعة  التضحية اإللهية واقعة على اآلب
مكن أن على االبن.. فاالبن قائم فى اآلب قيامًا كليًا ال ي

البذل عملية مست  يحدث له شئ بدون شركة اآلب...
فى عمق ذات  طبيعة اهلل وجرحت مشاعر األبوة اإللهية

 (. ٖٕ٘، ٖٕٗ" )الجزء األوؿ صفحة اهلل
  :على هذا اخلطأ الزد
. أواًل:  إف العمؿ الثالوثى واحد مع تمايز فى الدور الذى لكؿ أقنـو

ـَ َنْفَسُو ِلمَِّو اْلَمِسي" فيقوؿ معممنا بولس الرسوؿ ِح، الَِّذي ِبُروٍح َأَزِليٍّ َقدَّ
. ىذه اآلية توضح دور كؿ أقنـو فى (ٗٔ: ٜ)عب  "ِببَل َعْيبٍ 

مع تمايز كؿ  البذؿ والفداء بتدبير ثالوثى كافعممية البذؿ. لقد 
أقـو بدوره وال نقدر أف نقوؿ أف "التضحية اإلليية واقعة عمى اآلب 

 ى االبف".أكثر مما ىى واقعة عم
مشاعر األبوة اإلليية ألنو  جرح يكوف البذؿ قد ال يمكف أف: ثانياً 

َأمَّا الرَّبُّ َفُسرَّ ِبَأْف َيْسَحَقُو ِباْلُحْزِف. ِإْف َجَعَؿ َنْفَسُو قيؿ عف اآلب "
: ٖ٘)اش "َذِبيَحَة ِإثْـٍ َيَرى َنْسبًل َتُطوُؿ َأيَّاُمُو َوَمَسرَُّة الرَّبِّ ِبَيِدِه َتْنَجحُ 

وفى ذلؾ قاؿ السيد  ،أسمى تعبير عف الحب و. والبذؿ ى(ٓٔ
ـُ ِمْف َىَذا َأْف َيَضَع َأَحٌد َنْفَسُو أَلْجِؿ المسيح " َلْيَس أَلَحٍد ُحبٌّ َأْعَظ

، والحب ىو فى صميـ طبيعة وجوىر اهلل ألف (ٖٔ: ٘ٔ)يو "َأِحبَّاِئوِ 
 (. ٙٔ، ٛ: ٗيؤ) "اهلل محبة"
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 "يدخل دة اآلب واالبن وبالتالى يضيف سر التجسد داخل وح
 (.٘ٗٙ)الجزء األوؿ صفحة  "البشرية فى سر اهلل

 .ٗٗ-ٔٗ، ٕٖ-ٕٛعمى ىذه النقطة فى صفحات  سبق الزد
 
 "طسح إجنيل القديص يوحيا اجلزء الجاىىكتاب "-٘

 " كبل من الكنيسة األرثوذكسية والكاثوليكية تحصر السلطة
 لرتبة الكهنوتيةوإمساكها فى االرسولية لمغفرة الخطايا 

وفى داخل سر التوبة بأصول وواجبات وشروط.. الخطأ 
" الحادث والمستمر هو التمادى فى استخدام هذا السلطان

 (.ٜٕٚٔ، ٜٕٙٔصفحة الجزء الثانى )
ضد ، ىو ىجـو عمى الكنائس التقميديةفيو  ىذا الكبلـ :الزد

 السيدنفخ لقد . إلغاء لسر االعتراؼفيو كما سمطاف الكينوت 
ـْ َخَطاَياُه ُتْغَفُر َلُو َوَمْف " بعد قيامتولتبلميذه وقاؿ المسيح  َمْف َغَفْرُت

ـْ َخَطاَياُه ُأْمِسَكتْ  واألمر يمتد لخمفاء الرسؿ  ،(ٖٕ: ٕٓ)يو "َأْمَسْكُت
وىذا تقميد رسولى  ،فى كؿ جيؿ مف أصحاب الرتب الكينوتية

َأْف َيُكوَف اأُلْسُقُؼ  أَلنَُّو َيِجبُ . فيقوؿ معممنا بولس الرسوؿ: "معروؼ
. وطبعًا لكى يمكف إعطاء الحؿ أو (ٚ: ٔ)تي "ِببَل َلْوـٍ َكَوِكيِؿ اهللِ 

الكاتب ال يعترؼ ىذا أما إف كاف  االعتراؼ.سماع الربط البد مف 
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ألى مف الكنائس  بفكره وقمبو فيذا يدؿ عمى أنو الينتمى كؿ ذلؾب
 التقميدية أو الرسولية.

 
 :ُشاْبدعة تأهٕٚ اإلًّ 
 ًتاج البنوة اإللهية الذى للمسيح.. يتسع ليشمل كل " :أوال

 (.ٕٕٛ)الجزء الثانى صفحة  "المدعوين
بحسب ىى بنوة المسيح تختمؼ عف بنوتنا ألف بنوتو ىو  :الزد

الطبيعة والجوىر أما بنوتنا نحف فبالتبنى بنعمة اهلل، لذلؾ ال يمكف 
 نا تاج بنوة المسيح.مأف يشم

 
 ًالجزء الثانى صفحة  "طاء الحياة األبدية منذ اآلنإع" :ثانيا(

ٜٔٓٔ.) 
 نحف نأخذ عربوف الحياة األبدية اآلف وليس الحياة األبدية :الزد
الحياة األبدية قد تضيع منا كما ىو موضح مثبًل فى و . نفسيا

  التحذيرات الواردة لمبلئكة الكنائس فى سفر الرؤيا.
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 ًبالتجسد كيف حصل فيه  االتحاد الكائن فى المسيح" :ثالثا

)الجزء الثانى صفحة  "اإلنسان على االنتماء الكلى لبلهوت
ٕٔٓ٘.) 

يقصد أف االتحاد بيف البلىوت والناسوت فى المسيح  :الزد
وىذا  لبلىوتبالتجسد يحصؿ فيو اإلنساف عمى اإلنتماء الكمى 

ال صرنا كمنا آلية.   َنْعَمـُ "يقوؿ معممنا يوحنا الرسوؿ إف مستحيؿ وا 
َأفَّ ُكؿَّ َمْف ُوِلَد ِمَف اهلِل اَل ُيْخِطُئ، َبِؿ اْلَمْوُلوُد ِمَف اهلِل َيْحَفُظ َنْفَسُو، 

يُر اَل َيَمسُّوُ  المولود ". فإف كاف ىذا ىو حاؿ (ٛٔ: ٘يؤ) "َوالشِّرِّ
اإلنتماء " ذا يكوف الحاؿ فيما يخصبحسب كبلـ اهلل فما "مف اهلل

رات ال أساس ليا مف الصحة بأى "؟! إنيا مجرد شعاالكمى لبلىوت
  حاؿ!!

 
 ًالجزء الثانى  "ترى مجده بل تقاسمه إياهالكنيسة... " :رابعا(

 (.ٚٛٓٔصفحة 
يس ىناؾ مف يقاسـ كما أنو لإف المجد اإلليى ال ينقسـ...  :الزد

َأَنا الرَّبُّ َىَذا اْسِمي َوَمْجِدي "ىو يقوؿ فى سفر إشعياء: و  ه،اهلل مجد
  .(ٛ: ٕٗ)اش "آِلَخَر َواَل َتْسِبيِحي ِلْمَمْنُحوَتاتِ اَل ُأْعِطيِو 
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 :أخطاء الٓ٘تٚة
 :اآلب واالبن( بالحب الروح القدس الذى يوحدهما" أواًل(" 

  (.ٗٔٛ)الجزء الثانى صفحة 
 فى ىذه الحالة ال يكوف الروح القدس أقنـو بؿ مجرد طاقة :الزد

 . وىذه ىرطقة
 

 :صفحة  ثانى." )الجزء ال.بروتوكول وداع األقانيم" ثانيًا
ٛٗ٘ .) 

الوداع يسبؽ وبيا أخطاء عقائدية واضحة، ف عبارات غريبة :الزد
، كما أف وحدة الجوىر واألقانيـ لـ ولف تنفصؿ أبداً  ،االنفصاؿ

 !بيف األقانيـ بروتوكوؿاإلليى تمنع وجود 
 

 :وقفة للمسيح لمراجعة هى  61صبلة المسيح فى يو " ثالثًا
 (. ٘ٓٓٔ" )صفحة هوتهرسالته فى شموخ ال

وليس عف اهلل الكممة  أحد األنبياء عفىو الكبلـ  كأف :الزد
ىؿ  مراجعة رسالتو؟!!وقفة لىؿ كاف المسيح محتاجًا إلى  !نفسو!

 "أَلْجِؿ َىَذا َأَتْيُت ِإَلى َىِذِه السَّاَعةِ "تاىت منو رسالتو وىو الذى قاؿ 
كاف فى حاؿ  ثـ ما معنى "فى شموخ الىوتو" ىو .(ٕٚ: ٕٔ)يو
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اإلخبلء فى التجسد، والبلىوت لـ يتدخؿ ليمنع عنو األلـ النفسى أو 
 الجسدى. كما أف عبارة "شموخ البلىوت" لـ نسمع عنيا مف قبؿ!!!

 
 :مدعو رسميًا للدخول فى اإلنسان فى هذه الصبلة " رابعًا

بين اآلب واالبن من خلف االبن  هذه الشركة السرية
 (.ٔٔٓٔصفحة  ثانىزء ال" )الجالواقف يصلى بنا

يدركيا أو يمكف أف اآلب واالبف ال اإلليية بيف الشركة إف  :الزد
ألنيا غير محدودة فكيؼ  يدخؿ فييا أية مخموقات وال حتى المبلئكة

 !!يدركيا مف ىو محدود؟
 

 :هنا يعطيهم المسيح الروح القدس.. الروح القدس " خامسًا
الخمسين.. بعد أعطى أواًل للتبلميذ ثم حل عليهم يوم 

.. لم بنفخة الروح القدس من فم المسيحالقيامة مباشرة 
)الجزء الثانى  "..ينفخ فيهم روحًا فحسب بل الروح القدس

 (.ٕٜٕٔ -ٕ٘ٛٔصفحة 
فى وجو تبلميذه يـو  السيد المسيحالحديث ىو عف نفخة  :الزد

 ،لـ ينفخ أقنـو الروح القدس بؿ مفاعيمو قيامتو. فى ذلؾ اليـو ىو
يذه النفخة لمتبلميذ فإنما الطاقة. اإلليى لـ يعط الجوىر  أنو ىعنبم
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كانت نفخة الكينوت الذى أعطاه ليـ السيد المسيح ليكونوا وكبلء 
 .بعد صعوده لمكنيسة

ترؾ بدوف  ىذا األمرفى المغة اليونانية توضح لغوية وىناؾ قاعدة 
تعبير  . ىذه القاعدة تنص عمى أنو حينما يردمجاؿ لمشؾ أو الخمط

بدوف أداة التعريؼ تكوف اإلشارة إلى مواىب الروح  "الروح القدس"
أداة التعريؼ فيكوف المقصود ىو أقنـو  وضعأما حينما ت ،القدس

ورد الروح القدس. إف ما نفخو السيد المسيح فى مساء يـو قيامتو 
كاف ىو نفخة سر الكينوت بفاعمية الروح بدوف أداة التعريؼ، و 

ىو أيضًا عمى اآلباء الرسؿ منقسمًا يـو الخمسيف  القدس. وما حؿ
وقد وردت فى ىذا  مواىب الروح القدس وليس أقنـو الروح القدس

 بدوف أداة التعريؼ.  الحدث أيضاً 
 
 "السسالة األوىل للقديص يوحيا السسول طسح وتفشريكتاب "-ٙ

 :كٚاْ ذاتى ٗاحداآلب واالبن والحياة األبدية 
 "ياة، والكلمة بالحياة التى فيه كان الكلمة فيه كانت الح

كيان عند اآلب، فاآلب والكلمة والحياة األبدية واحد، 
 (.ٗ٘" )صفحة هم، ال يمكن التفريق بينذاتى واحد
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اآلب كما أف مطمقًا.  "كياف ذاتى"الحياة األبدية ليست  :الزد
إنما اآلب واالبف والروح القدس  ،والكممة والحياة األبدية ليسو واحداً 

وال يمكف التفريؽ بينيـ مف حيث الخواص  ،ـ واحد فى الجوىرى
وقاؿ  الجوىرية إنما التمايز ىو مف حيث الخواص األقنومية.

َكَما َأفَّ اآلَب َلُو َحَياٌة ِفي َذاِتِو َكَذِلَؾ َأْعَطى " معممنا يوحنا اإلنجيمى
فصفة الحياة  (ٕٙ: ٘)يو "ااِلْبَف َأْيضًا َأْف َتُكوَف َلُو َحَياٌة ِفي َذاِتوِ 

، ٕٖ اتانظر صفح "الذات الواحدة" )لشرح .ىى لآلب ولبلبف
ٖٖ.) 
 

 :أخطاء الٓ٘تٚة أخسى
 " الحياة األبدية التى كانت مخفية عند اآلب فى شخص

ابنه الوحيد وأظهرت لنا لما تجسد. لنكون قادرين وقد صرنا 
على مستواه أن نبلغ الغاية التى من أجلها جاء.... صرنا 

  (.ٔ٘" )صفحة فيه وفى الحياة التى فيهشركاء 
 " هنا نفهم أن حصولنا على الحياة األبدية فى مشاركة مع

اآلب واالبن يعطينا شجاعة كل الشجاعة أى جرأة 
 (.ٜٜٔ" )صفحة مكاشفة المؤمن هلل
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 :اءخطاأل يالزد على هذ
فى شخص عند اآلب : كيؼ تكوف الحياة األبدية مخفية أوالً 

اة األبدية ليست كياف فى حد ذاتو بؿ ىى ىبة إف الحي االبف؟!
 مف اهلل لمبشر والمبلئكة.مجردة 

فى  والال يمكننا أف نصير عمى مستوى اهلل وال شركاء فيو : ثانياً 
ألف اهلل وحده ىو غير محدود وىو كامؿ فى  الحياة التى فيو

 .صفاتو وخواصو اإلليية
 

 :تظلٚم فى اه٘حى فى األسفاز
 "جيل قد كتبه ق. يوحنا تحت تأثير غامر والواضح أن اإلن

يال كلها، جمن الروح القدس لمنفعة الكنيسة على مدى األ
آزره الروح القدس ليقدم ما يليق باإليمان  دأما الرسالة فق

 (.ٖٗ" )صفحة للشعب
-ٖ٘صفحة  انظر الرد عمى التشكيؾ فى مفيـو الوحى فى للزد
ٖٛ. 
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 "بطسض السسولطسح السسالة األوىل للقديص كتاب "-ٚ
وىذا يخالف تعميم  خالص اهعصاة اهرّٙ ًات٘ا باهط٘فاْ

 السيد المسيح: 
 " التعاليم اليهودية الربية كانت تنص أنه لن يكون رجعة

أو شفاء للذين عصوا نوحًا، فبطرس يدحض هذا التعليم بما 
 .(ٖٙٔ)صفحة  "تعلمه ووثق من المسيح

 "حتى يخلص .سيخلص جيل العصاة الذين ماتوا بالطوفان ..
 (.ٓٗٔ)صفحة  "الجميع أو األكثرون

الذيف ماتوا بالطوفاف ىمكوا ولف يخمصوا. ولـ يدحض  :الزد
ـْ ُيْشِفْؽ َعَمى اْلَعاَلـِ معممنا بطرس الرسوؿ ىذا التعميـ بؿ قاؿ " َوَل

، َبْؿ ِإنََّما َحِفَظ ُنوحًا ثَاِمنًا َكاِرزًا ِلْمِبرِّ ِإْذ َجَمَب ُطوَفا نًا َعَمى اْلَقِديـِ
ار : ٕبط ٕ) "َوَيْحَفَظ اأَلَثَمَة ِإَلى َيْوِم الد يِن ُمَعاَقِبينَ  ...َعاَلـِ اْلُفجَّ

َوَكَما َكاَف ِفي َأيَّاـِ ُنوٍح َكَذِلَؾ َيُكوُف (. وقاؿ السيد المسيح "ٜ، ٘
ُجوَف َكاُنوا َيْأُكُموَف َوَيْشَرُبوَف َوُيزوِّ  َأْيضًا ِفي َأيَّاـِ اْبِف اإِلْنَساِف.

َوَأْىَمَك َوَيَتَزوَُّجوَف ِإَلى اْلَيْوـِ الَِّذي ِفيِو َدَخَؿ ُنوٌح اْلُفْمَؾ َوَجاَء الطُّوَفاُف 
ِباإِليَماِف ". ويقوؿ معممنا بولس الرسوؿ (ٕٚ -ٕٙ: ٚٔ" )لواْلَجِميعَ 

ـْ ُتَر َبْعُد َخاَؼ، َفَبَنى ُفْمكاً  ِلَخبَلِص  ُنوٌح َلمَّا ُأوِحَي ِإَلْيِو َعْف ُأُموٍر َل
 "، َوَصاَر َواِرثًا ِلْمِبرِّ الَِّذي َحَسَب اإِليَمافِ َفِبِو َداَن اْلَعاَلمَ َبْيِتِو، 
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إف كاف ىذا العالـ سيناؿ  "داف العالـ"كيؼ يقوؿ ف (.ٚ: ٔٔ)عب
 الخبلص!!

فى تفسيره ليذا الموضوع فى رسالة  القديس كيرلس الكبيرقد قاؿ و 
ف يكرز لؤلحياء فى وقت ظيوره المسيح إستطاع أ": معممنا بطرس

ولمذيف آمنوا بو تباركوا، وىكذا أيضًا إستطاع أف يحرر أولئؾ الذيف 
أما فى الجحيـ الذيف آمنوا واعترفوا بو، بواسطة نزولو إلى ىناؾ. 

نفوس أولئك الذين مارسوا الوثنية والشرور المفرطة، باإلضافة 
لدييم القدرة إلى من أعمتيم شيوات الجسد، فإن أولئك لم تكن 

 ".عمى رؤيتو ولم يتم تحريرىم
لـ يمنح فى تفسيره ليذه اآلية: " ساويرس األنطاكى القديسوقاؿ 

الغفراف لكؿ مف كانوا فى الجحيـ إنما فقط لممؤمنيف والمعترفيف 
بالمسيح. فأولئؾ الذيف طيروا أنفسيـ مف الشر باألعماؿ الصالحة 

ى أف ظير فى أقساـ األرض . ألنو إلهأثناء حياتيـ ىـ الذيف عرفو 
كانوا  -بما فى ذلؾ أولئؾ الذيف تيذبوا بالبر-السفمى فإف الجميع 

مربوطيف فى سبلسؿ الموت، وكانوا ينتظروف وصولو إلى ىناؾ، 
. ٖألف الطريؽ إلى الفردوس كاف مغمقًا أماميـ بسبب خطية آدـ

ليس كل أحد ممن كانوا فى األقسام لكف عمى الرغـ مف ذلؾ 

                                                           

 فى ىذه العبارة أيضًا إشارة إلى وراثة الخطية الجدية.  ٖ
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إنما فقط أولئك حينما ذىب إلى ىناؾ  ى قد استجاب لممسيحالسفم
 ".الذين آمنوا بو

  
 :وأزليتو ُشاْتأهٕٚ اإلبدعة 
 ًصفحة  "وجودنا فى المسيح قبل الزمن" :أوال(ٙ٘.) 

ليس ىناؾ وجود لمخموؽ قبؿ  اهلل ىو األزلى وحده!!! :الزد
ال  الزمف. وجودنا فى فكر اهلل أو فى سبؽ معرفتو أو فى تدبيره

 قبؿ الزمف. اً يعنى أف لنا وجود
 

 ًامتد جسده ليشمل كل .. أخذ الجسد صفة البلهوت" :ثانيا

 (.ٕٓٔ)صفحة  "أجساد البشرية
إف كاف ناسوت المسيح نفسو لـ يأخذ صفة البلىوت فكيؼ  :الزد

متدت لتشمؿ كؿ اوأف صفة البلىوت  أجساد البشرية فيقاؿ ىذا ع
 ؟!أجساد البشرية!

 
 : ٚاة األبدٙة هومٌٚعٗاحل اهتربٙس
 " ال يعد لهم إال حساب الجسد وما عملوه من خطايا

جسدية محرمة لكى يكملوا دينونتهم ويحيوا بالحياة 
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األبدية... نصيب روح اإلنسان بعد الدينونة هو الحياة 
 (.ٖ٘ٔ)صفحة  "األبدية

نصيب روح اإلنساف ىو الحياة األبدية إف كاف بارًا أما إف  :الزد
و كاف شريرًا فمصيره اليبلؾ األبدى كما قاؿ السيد المسيح لـ يتب أ

 نفسو.
 

 "أعنالُ-الٍوتُ-القديص بولص السسول حياتُكتاب "-ٛ 
 " ال اآلب عاقب ابنه... وال االبن عاقب نفسه... وال

، ٕٚٛ)صفحة  "نحن وقع علينا عقاب بل فزنا بالبراءة
ٕٜٔ .) 

 "يح صنع موتًا لم يقل بولس الرسول وال مرة واحدة أن المس
 (.ٖٜٕ" )صفحة بداًل مناأو فداء 

 " قد استخدموا نظرية الفداء  اآلباء األولإن كان بعض
فذلك لم يكن من واقع إيمانهم القائم على استرضاء اهلل 

 (.ٜٕ٘" )صفحة الشخصى
 

 :ًاملٌت الهَابى عقَدة الكفارة ًالفداء الزد بشزح
ؿ اإلليى حقو بتقديـ المسيح حمؿ العقوبة عنا واستوفى العدالسيد 

َأمَّا الرَّبُّ فقد كتب عنو فى سفر إشعياء "نفسو كفارة عف خطايانا. 
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َيَرى َنْسبًل  َجَعَل َنْفَسُو َذِبيَحَة ِإْثمٍ َفُسرَّ ِبَأْف َيْسَحَقُو ِباْلُحْزِف. ِإْف 
َيَرى َوَيْشَبُع  ِمْف َتَعِب َنْفِسوِ  َتُطوُؿ َأيَّاُمُو َوَمَسرَُّة الرَّبِّ ِبَيِدِه َتْنَجُح.

ُر َكِثيِريَف  ـُ  .َوآثَاُمُيْم ُىَو َيْحِمُمَياَوَعْبِدي اْلَبارُّ ِبَمْعِرَفِتِو ُيَبرِّ ِلَذِلَؾ َأْقِس
ـُ َغِنيَمًة ِمْف َأْجِؿ َأنَُّو  َسَكَب ِلْمَمْوِت َلُو َبْيَف اأَلِعزَّاِء َوَمَع اْلُعَظَماِء َيْقِس

َوَشَفَع ِفي  َحَمَل َخِطيََّة َكِثيِرينَ ٍة َوُىَو َوُأْحِصَي َمَع َأَثمَ  َنْفَسوُ 
 (.ٕٔ-ٓٔ: ٖ٘" )إش اْلُمْذِنِبيفَ 

 َوُىوَ " قيؿ عف عمؿ السيد المسيح الفدائى المذكور فى سفر الرؤيا
" َشْيءٍ  ُكؿِّ  َعَمى اْلَقاِدرِ  اهللِ  َوَغَضبِ  َسَخطِ  َخْمرِ  َمْعَصَرةَ  َيُدوُس 
" َكِثيِريفَ  َعفْ  ِفْدَيةً  َنْفَسوُ  ْبِذؿَ ِليَ " وقيؿ عف المسيح (.٘ٔ: ٜٔ)رؤ
 (. ٙ: ٕتىٔ" )ِفْدَيةً  َنْفَسوُ  َبَذؿَ  الَِّذي( أو "ٕٛ: ٕٓ)مت

نفسو فى موضع الخاطئ. أى يضع نفسو فى مكاف يقدـ ف الفادى إ
" َجِميِعَنا ِإْثـَ  َعَمْيوِ  َوَضعَ  َوالرَّبُّ " يقوؿ أشعياء النبىو الخاطئ 

 َيْرَفعُ  الَِّذي المَّوِ  َحَمؿُ  ُىَوَذامعمداف "وقاؿ يوحنا ال ،(ٙ: ٖ٘شا)
 َنْفَسوُ  َجَعؿَ (. ويقوؿ أيضًا أشعياء النبى "ٜٕ: ٔ" )يواْلَعاَلـِ  َخِطيَّةَ 
(. وفى رسالتو األولى يقوؿ معممنا بطرس ٓٔ: ٖ٘شا" )ِإْثـٍ  َذِبيَحةَ 

، ِبَدـٍ  ؿْ بَ  …َتْفَنى ِبَأْشَياءَ  الَ  اْفُتِديُتمْ  َأنَُّكـُ  َعاِلِميفَ الرسوؿ "  َكَما َكِريـٍ
ويقوؿ معممنا بولس  ،(ٜٔ-ٛٔ: ٔبطٔ" )َعْيبٍ  ِببلَ  َحَمؿٍ  ِمفْ 

" أَلْجِمَنا َلْعَنةً  َصارَ  ِإذْ  النَّاُموِس، َلْعَنةِ  ِمفْ  اْفَتَداَنا َاْلَمِسيحُ الرسوؿ إف "
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ُدوا. ِبَثَمفٍ  اْشُتِريُتمْ  َقدِ  أَلنَُّكـْ (. ويقوؿ "ٖٔ: ٖ)غؿ  يفِ  اهللَ  َفَمجِّ
ِإْذ َمَحا (. ويقوؿ "ٕٓ: ٙكؤ" )ِلمَّوِ  ِىيَ  الَِّتي َأْرَواِحُكـُ  َوِفي َأْجَساِدُكـْ 

، َوَقْد َرَفَعُو ِمَف الَِّذي َكاَن ِضّدًا َلَناالصَّؾَّ الَِّذي َعَمْيَنا ِفي اْلَفَراِئِض، 
ِميبِ  ماذا يعنى تمزيؽ صؾ  (.ٗٔ: ٕ" )كواْلَوَسِط ُمَسمِّرًا ايَّاُه ِبالصَّ

بؿ إف لديف الذى كاف عمينا؟ إال إيفاء الديف تمامًا بالصميب. ا
 َخِطيًَّة، َيْعِرؼْ  َلـْ  الَِّذي َجَعؿَ  أَلنَّوُ بولس الرسوؿ يقوؿ فى جسارة "

 .(ٕٔ: ٘كوٕ) "ِفيوِ  اهللِ  ِبرَّ  َنْحفُ  ِلَنِصيرَ  أَلْجِمَنا، َخِطيَّةً 
ع عنا ما دفالسبح لمغنى الذى "يقوؿ  القديس مار أفرام السريانى

)الترنيمة الثانية  "وكتب عمى نفسو صكًا وصار مديناً  لم يقترضو
 عف الميبلد(.

بالجسد عّمؽ عمى الصميب وألجؿ ىذا "يقوؿ  القديس أمبروسيوس
 –)شرح اإليماف المسيحى  "الذى حمل لعنتناصار لعنة. ذاؾ 

 (.ٔٔالفصؿ  -الكتاب الثانى
ىو فوؽ الكؿ فقد الؽ بو وألف كممة اهلل "يقوؿ والقديس أثناسيوس 
وذلؾ بتقديـ ىيكمو وآنيتو  يوفى الدين بموتوبطبيعة الحاؿ أف 

 (.ٕالفقرة  ٜ)تجسد الكممة فصؿ  "البشرية ألجؿ حياة الجميع
وقد أوضح القديس أثناسيوس أف العدؿ اإلليى قد استوفى بآالـ 

ليذا كاف أماـ كممة اهلل مرة أخرى أف يأتى "وموت الصميب فقاؿ 



ٙٔ 
 

يوفى مطمب اآلب فاسد إلى عدـ فساد، وفى نفس الوقت أف بال
وحيث أنو ىو كممة اآلب ويفوؽ الكؿ،  العادل المطالب بو الجميع

فكاف ىو وحده الذى يميؽ بطبيعتو أف يجدد خمقة كؿ شئ وأف 
لدى  نائبًا عن الجميعوأف يكوف  عوضًا عن الجميعيتحمؿ اآلالـ 

  (.٘فقرة  ٚ)تجسد الكممة فصؿ  "اآلب
 

 :الموت النيابى
ينادى البعض فى زماننا الحاضر بأف السيد المسيح لـ يمت عنا 

مات بؿ  بداًل عنا. بمعنى أنو لـ يمت عمى الصميب ألجمنابؿ مات 
 وبيذا نكوف قد متنا معو!!! بنا

مات أو  صمب عناأو تألم عنا ويقولوف إنو مف الخطأ القوؿ بأنو 
... وىكذا وقد نسى ىؤالء أف الكنيسة كميا تردد فى قانوف عنا

نزؿ "اإليماف فى جميع صمواتيا الميتورجية عف السيد المسيح أنو 
مف السماء وتجسد مف الروح القدس ومف مريـ العذراء تأنس 

فمف الواضح أننا نعترؼ  "عمى عيد بيبلطس البنطى عناوصمب 
 ...عنابأنو صمب 
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 ِلُيْخَدـَ  َيْأتِ  َلـْ  اإِلْنَسافِ  اْبفَ  َأفَّ  َكَما سو قاؿ إف "وأف السيد المسيح نف
وما معنى  (.ٕٛ: ٕٓ)مت "َكِثيِريفَ  َعنْ  ِفْدَيةً  َنْفَسوُ  َوِلَيْبِذؿَ  ِلَيْخِدـَ  َبؿْ 

 إفتداىـ؟!! عوضًا عمنالفدية إف لـ تكف 
لو كنا قد متنا مع المسيح يـو صمبو فى يـو الفداء، فما ىو لزـو 

إننا فى ىذه الحالة نكوف قد دفعنا ثمف الخبلص بأنفسنا فى   الفداء؟
 يـو الصميب.

نحف صمبنا مع السيد المسيح ودفنا معو يـو قبولنا لسر العماد 
 ِلَيُسوعَ  اْعَتَمدَ  َمفِ  ُكؿَّ  َأنََّنا َتْجَيُموفَ  َأـْ المقدس كقوؿ معممنا بولس "

 ُأِقيـَ  َكَما َحتَّى ِلْمَمْوتِ  ِباْلَمْعُموِديَّةِ  َمَعوُ  َفُدِفنَّا .ِلَمْوِتوِ  اْعَتَمْدَنا اْلَمِسيحِ 
 ِجدَّةِ  ِفي َأْيضاً  َنْحفُ  َنْسُمؾُ  َىَكَذا اآلبِ  ِبَمْجدِ  اأَلْمَواتِ  ِمفَ  اْلَمِسيحُ 
 .(ٗ، ٖ: ٙ" )رواْلَحَياةِ 

شترؾ فى طبيعتنا ببل خطية لكى يصير قادرًا اإف السيد المسيح قد 
ذيف إفتداىـ حينما حمؿ خطاياىـ أف يموت نيابة عف جميع ال

 مسمرًا إياىا بالصميب.
فى كتاب تجسد الكممة القديس أثناسيوس الرسولى  عف ىذا قاؿ
وىكذا إذ أخذ مف أجسادنا جسدًا مماثبًل لطبيعتنا، " :الفصؿ الثامف

ذ كاف الجميع تحت قصاص فساد الموت، فقد بذؿ جسده لمموت  وا 
ىذا فعمو شفقة منو عمينا،  عوضًا عف الجميع، وقدمو لآلب. كؿ
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لكى َيبطؿ الناموس الذى كاف يقضى بيبلؾ البشر، إذ  أوالً وذلؾ : 
مات الكؿ فيو، ألف سمطانو قد أكمؿ فى جسد الرب وال يعود ينشب 

لكى يعيد البشر إلى عدـ  :ثانياً . ناب عنيمأظفاره فى البشر الذيف 
ت بجسده وبنعمة الفساد بعد أف عادوا إلى الفساد، ويحيييـ مف المو 
 ."القيامة، وينقذىـ مف الموت كإنقاذ القش مف النار

ذ رأى الكممة أف فساد البشرية ال يمكف "وأيضًا فى الفصؿ التاسع  وا 
، وأنو مستحيؿ أف يتحمؿ الكممة  أف يبطؿ إال بالموت كشرط الـز
الموت ألنو غير مائت وألنو ابف اآلب،  ليذا أخذ لنفسو جسدًا قاببًل 

يكون جديرًا أن حتى بإتحاده بالكممة ، الذى ىو فوؽ الكؿ، لمموت 
وحتى يبقى فى عدـ فساد بسبب الكممة  يموت نيابة عن الكل،

الذى أتى ليحؿ فيو وحتى يتحرر الجميع مف الفساد، فيما بعد، 
ذ قدـ لمموت ذلؾ الجسد، الذى أخذه  بنعمة القيامة مف األموات. وا 

كؿ شائبة فقد رفع حكـ الموت  خالية مف كمحرقة وذبيحةلنفسو، 
جسدًا مماثبًل  عوضًا عنيم، إذ قدـ ناب عنيمفورًا عف جميع مف 

 ."ألجسادىـ
إف السيد المسيح قد ناب عف البشر الخطاة وُصمب بداًل عنيـ 
وأوفى الديف الذى عمينا. لـ يكف معو أحد عمى الصميب يـو ُصمب 

خبلص وىو ألنو ىو المخمص الوحيد الذى ليس بأحد غيره ال
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الوحيد الذى ببل خطية والوحيد الذى يستطيع أف يحمؿ خطايا العالـ 
كمو ويكوف فدية مقبولة أماـ اآلب السماوى لسبب بره الكامؿ 
وذبيحتو الفائقة فى قيمتيا فى نظر اهلل اآلب ألنيا ذبيحة االبف 

 الَ  ِلَكيْ  اْلَوِحيدَ  َنوُ ابْ  َبَذؿَ  َحتَّى اْلَعاَلـَ  المَّوُ  َأَحبَّ  َىَكَذا أَلنَّوُ الوحيد "
 (.ٙٔ: ٖ" )يواأَلَبِديَّةُ  اْلَحَياةُ  َلوُ  َتُكوفُ  َبؿْ  ِبوِ  ُيْؤِمفُ  َمفْ  ُكؿُّ  َيْيِمؾَ 

إف كاف ىناؾ أحد قد صمب مع المسيح فى يـو الفداء عمى 
الجمجثة فمماذا دار الحوار التالى بيف إشعياء النبى والسيد المسيح 

 َىَذا ُبْصَرَة؟ ِمفْ  ُحْمرٍ  ِبِثَيابٍ  َأُدوـَ  ِمفْ  آلِتيا َذا َمفْ بروح النبوة: "
ِتوِ  ِبَكْثَرةِ  اْلُمَتَعظِّـُ . ِبَمبَلِبِسوِ  اْلَبِييُّ   اْلَعِظيمُ  ِباْلِبر   اْلُمَتَكم مُ  َأَنا. ُقوَّ

 ُدْستُ  َقدْ  اْلِمْعَصَرِة؟ َكَداِئسِ  َوِثَياُبؾَ  ُمَحمَّرٌ  ِلَباِسؾَ  َباؿُ  َما ِلْمَخبَلصِ 
 ِبَغَضِبي َفُدْسُتُيمْ . َأَحدٌ  َمِعي َيُكنْ  َلمْ  الشُُّعوبِ  َوِمنَ  َوْحِدي ِمْعَصَرةَ الْ 

" َماَلِبِسي ُكلَّ  َفَمَطْختُ  ِثَياِبي َعَمى َعِصيُرُىمْ  َفُرشَّ . ِبَغْيِظي َوَوِطْئُتُيمْ 
 ؟(ٖ-ٔ: ٖٙشا)
 

لـ يقؿ بولس الرسوؿ وال مرة واحدة أف المسيح أما عن قولو: "
كيؼ ومعممنا بولس الرسوؿ يقوؿ:  "بداًل مناأو فداء  صنع موتاً 

ـْ ُيْشِفْؽ َعَمى اْبِنِو َبْؿ " َكْيَؼ اَل َيَيُبَنا  َبَذَلُو أَلْجِمَنا َأْجَمِعينَ الَِّذي َل
 "َماَت أَلْجِمَناالَِّذي أيضًا " ويقوؿ .(ٕٖ: ٛ)رو "َأْيضًا َمَعُو ُكؿَّ َشْيءٍ 
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َواِحٌد َقْد َماَت أَلْجِؿ اْلَجِميِع. ِإْف َكاَف ويقوؿ " ،(ٓٔ: ٘تس ٔ)
َكْي َيِعيَش اأَلْحَياُء ِفيَما  َوُىَو َماَت أَلْجِل اْلَجِميعِ  َفاْلَجِميُع ِإذًا َماُتوا.

ـْ َوَقاـَ  ، َبْؿ لمَِّذي َماَت أَلْجِمِي ـْ (، ٘ٔ، ٗٔ: ٘كو ٕ" )َبْعُد اَل أَلْنُفِسِي
ْؿ ِبَدـِ َنْفِسِو، َدَخَؿ َمرًَّة َواِحَدًة ِإَلى َوَلْيَس ِبَدـِ تُُيوٍس َوُعُجوٍؿ، بَ ؿ "و يق

ـُ ِثيَراٍف َوتُُيوٍس َوَرَماُد . َفَوَجَد ِفَداًء َأَبِدّياً اأَلْقَداِس،  أَلنَُّو ِإْف َكاَف َد
ِسيَف ُيَقدُِّس ِإَلى َطَياَرِة اْلَجَسِد، ـْ  ِعْجَمٍة َمْرُشوٌش َعَمى اْلُمَنجَّ َفَك

ـَ َنْفَسُو ِلمَِّو ِببَل َعْيٍب، ُم اْلَمِسيحِ دَ ِباْلَحِريِّ َيُكوُف  ، الَِّذي ِبُروٍح َأَزِليٍّ َقدَّ
ـْ ِمْف َأْعَماٍؿ َميَِّتٍة ِلَتْخِدُموا اهلَل اْلَحيَّ  -ٕٔ: ٜ" )عب ُيَطيُِّر َضَماِئَرُك

انًا ِبِنْعَمِتِو ِباْلِفَداِء الَِّذي ِبَيُسوَع اْلَمسِ (، وأيضًا "ٗٔ ِريَف َمجَّ " يحِ ُمَتَبرِّ
 ".عناوفى قانوف اإليماف نردد "تأنس وصمب (، ٕٗ: ٖ)رو 

 
قد استخدموا نظرية  اآلباء األولإف كاف بعض وبخصوص قولو: "

فذلك لم يكن من واقع إيمانيم الفداء القائـ عمى استرضاء اهلل 
آباء الكنيسة كأنيـ ينافقوف ضد ىذا اتياـ غير مقبوؿ  "الشخصى

قضية الكفارة والفداء والموت النيابى ىى ، و ويعمموف بما ال يؤمنوف
 .قضية فى أساسيات المسيحية التى تحمموا اآلالـ فى الدفاع عنيا
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 : ىجوم عمى اهلل اآلب فى شرح عممية الفداء
 " المظلوم  اسرتضاء اإلُشاْاآلب هنا هو الذى يطلب

  (.ٜٕ٘-ٜٕٗ)صفحة  "المخذول المهان والمطرود
كأف اهلل كاف ظالمًا فى موازيف؟! قمب لجميع ال فى ىذا :الزد

اإلنساف و  !!!بعد معصيتو وخطيتو حكمو عمى اإلنساف بالموت
مر أل فى عصيانو ألـ يخطئ اإلنساف! !!مظمـو ومخذوؿ ومياف

الوصية واألمر اإلليى، ووضوح  رغـ تخذيرات اهلل ووضوح اهلل
 ؟!العقوبة أيضاً 

فى يقولو الكاىف ال نجد أبمغ مما  الغريب ولمرد عمى ىذا الكبلـ
خمقتنى إنسانًا كمحب لمبشر ولـ تكف أنت }القداس الغريغورى: 

محتاجًا إلى عبوديتى بؿ أنا المحتاج إلى ربوبيتؾ. مف أجؿ 
تعطفاتؾ الجزيمة كونتنى إذ لـ أكف. أقمت السماء لى سقفًا، وثبت 
لى األرض ألمشى عمييا. مف أجمى ألجمت البحر. مف أجمى 

واف. أخضعت كؿ شئ تحت قدمى. لـ تدعنى أظيرت طبيعة الحي
معوزًا شيئًا مف أعماؿ كرامتؾ. أنت الذى جبمتنى ووضعت يدؾ 
عمى وجعمت فى صورة سمطانؾ. وضعت فى موىبة النطؽ، 
وفتحت لى الفردوس ألتنعـ، وأعطيتنى عمـ معرفتؾ. أظيرت لى 

غرس واحد نييتنى أف آكؿ  شجرة الحياة، وعرفتنى شوكة الموت.
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ى ال تأكؿ منو وحده. فأكمت بإرادتى، وتركت لا الذى قمت منو ىذ
ى حكـ لعنى ناموسؾ برأيى، وتكاسمت عف وصاياؾ، أنا إختطفت 

 .{الموت
 

 الحقيقى الذى صمب ومات:  شة كمشد املشٚحٚاهلِ
 " جسد اإلنسان ككل، جسد المسيح أخذ جسدًا هو فى حقيقته

... المسيح أخذ جسد خطيتنا بعينه.... جميع الخطاة
المسيح صلب ليس وحده بل نحن صلبنا معه.. المسيح لما 

-ٕٙٛ)صفحة  "مات لم يمت وحده بل نحن متنا معه
ٕٛٚ.)  

خاليًا تمامًا مف الخطية  ،بو وحده اً المسيح أخذ جسدًا خاص :الزد
 وداس المعصرة وحده ولـ يكف معو أحد ،وحتى الميؿ إلى الخطية

  .(ٕٖ-ٕٛنظر الشرح صفحة أ) كما قمنا
 

 "طسح زسالة القديص بولص السسول إىل أٍل زوميةكتاب "-ٜ
 :اهتربٙسًفَٔ٘ 

  ًلقد دخل اهلل عالم اإلنسان بكل ثقله؛ بل بكل بره... " :أوال
اهلل صار فى مواجهة اإلنسان وجهًا لوجه )بروسوبون( فلم 
يعد للناموس مكان وال مكانة. لقد إنزوى الحرف لما هل َّ 

شرقت الحياة أالخطية لما  وسقط الموت ومعهالروح، 
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. كان هم ومعها بر اهلل الذى يغفر ويحيى ويقيم من الموت
الناموس أن يعتَّس َّ وراء خطايا اإلنسان ليحسبها عليه ويطبق 

يسترضى قلب حكم الموت ببل رحمة، فصار هم اهلل أن 
)صفحة  "اإلنسان ببره الخاص غير حاسب له خطاياه

ٕٜٓ.) 
. والخطية وكة ألف األبرار ال ييمكوفتعد لو شالموت لـ  :الزد

ِإْف ُقْمَنا ِإنَُّو َلْيَس َلَنا َخِطيٌَّة ُنِضؿُّ يقوؿ عنيا معممنا يوحنا الرسوؿ "
اهلل يحاسب اإلنساف عمى . و (ٛ: ٔوئ) "َأْنُفَسَنا َوَلْيَس اْلَحؽُّ ِفيَنا

فى إستطاعتو أف يعممو وال خطاياه، بؿ يحاسبو عمى البر الذى 
اْذَىُبوا َعنِّي َيا َمبَلِعيُف ِإَلى النَّاِر قوؿ لمذيف عف اليسار "يعممو في

ْبِميَس َوَمبَلِئَكِتِو. ـْ ُتْطِعُموِني.  اأَلَبِديَِّة اْلُمَعدَِّة إِلِ أَلنِّي ُجْعُت َفَم
ـْ َتْسُقوِني. ـْ َتْكُسوِني.  َعِطْشُت َفَم ـْ َتْأُووِني. ُعْرَيانًا َفَم ُكْنُت َغِريبًا َفَم

ـْ َتُزوُروِني.َمرِ  ـْ َأْيضًا: َياَربُّ َمَتى  يضًا َوَمْحُبوسًا َفَم ِحيَنِئٍذ ُيِجيُبوَنُو ُى
َرَأْيَناَؾ َجاِئعًا َأْو َعْطَشانًا َأْو َغِريبًا َأْو ُعْرَيانًا َأْو َمِريضًا َأْو َمْحُبوسًا 

ـْ َنْخِدْمَؾ؟ : ِبَما َأنَّ  َوَل ـْ : اْلَحؽَّ َأُقوُؿ َلُك ـْ ـْ َتْفَعُموُه ِبَأَحِد َفُيِجيُبُي ـْ َل ُك
ـْ َتْفَعُموا. َفَيْمِضي َىؤاَُلِء ِإَلى َعَذاٍب َأَبِديٍّ  َىؤاَُلِء اأَلَصاِغِر َفِبي َل

 .(ٙٗ-ٔٗ: ٕ٘" )مت َواأَلْبَراُر ِإَلى َحَياٍة َأَبِديَّ 
، وموضوع التبرير ٙٙصفحة استرضاء اإلنساف  )انظر موضوع

 .(٘ٚ-ٛٙ، ٚ٘ اتصفح
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 مسيح فى النة التى تقبلها عبهذا الموت وبهذه الل" ًا:نيثا
 كان فيه كل إنسان قائمًا وشريكًا،جسد بشريته حيث 

، ولم يعد انتهت خطايا كل إنسان آمن به، غفرت جميعًا
على اإلنسان فى المسيح يسوع خطية بعد، فالمسيحى يقف 

 (.ٕٖٗ)صفحة  "!!بدون خطيةمقابل الناموس 
 

  :الزد على هذي األخطاء
)انظر  !وشريؾ فيوفيو وال كؿ إنساف قائـ  !نحف لسنا المسيح أواًل:

 (.ٓٛ-ٛٚ، ٚ٘، ٔ٘-ٓٗتأليو اإلنساف صفحات الرد عمى 
ف لـ  غفرتال و نتيت اال : خطايانا نحف ثانياً  ألننا الزلنا نخطئ وا 

 (.أعبله)انظر الرد  !نتب لف تغفر
حمؿ  نوفيو قدوس ببل خطية لك: المسيح ليست فيو خطية ثانياً 

 .(ٓٚ، ٘ٙ-ٛ٘)انظر شرح مفيـو الكفارة والفداء صفحة خطايانا 
  

طسح زسالة القديص بولص السسول إىل أٍل كتاب "-ٓٔ

 "غالطية

 : اهلفازة ٗاهفداءعكٚدة ًفآٍٚ ًػو٘طة عّ 
 " لو لم تكن اللعنة لعنة اهلل التى حلت على الجسد

فأحرقت ما حمله من الخطية لما استطاع جسد المسيح 
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 "لمقدس أن يقوم من األموات وهو حامل جسدنا فيها
 (.ٕٗٔ صفحة)
النار اإلليية إلتيمت خطايانا التى حمميا عنا ألنو اجتاز  :الزد

النار اإلليية وحده تكفيرًا لخطايانا. فيو قد قدـ نفسو ذبيحة عف 
، ٘ٙ-ٛ٘صفحة )انظر شرح مفيـو الكفارة والفداء  خبلص العالـ

ٚٓ.) 
  

ٗصعد حاًاًل  جشدُا ح ٗقاَ حاًاًلًع املشًٚتِا 
 : اهبظسٙة فٕٚ

 " انطلق المسيح من األرض إلى السماء حامبًل البشرية فيه من
موت الخطية إلى قيامة المجد والجلوس عن يمين 

 "العظمة.. ألننا حاملون دمه عنصر الغفران وعنصر الحياة
  (.ٖٛ)صفحة 

 "صفحة  "لقد مت مع المسيح ثمنًا لخطيتى(ٜٔٛ.)  
 "(.ٕٗٔصفحة ) "يقوم من األموات وهو حامل جسدنا فيه 

 .ٚٙ، ٕٖ-ٕٛ اتانظر الشرح صفح للزد
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 :واإلميانًفَٔ٘ بسٗتشتاُتى عّ اخلالص 
 " وارتأى أن يقوم إذا أهمل اإلنسان هذا الحق اإلنجيلى

ليصير على مستوى استحقاق عطايا  بأعمال وواجبات
سيح بل يتجاوز المسيح المجانية فهو يتجاوز كل أعمال الم

المسيح نفسه.. المسيح ال يطلب من اإلنسان إال إيمانه 
 "بنوع أنه يصدق ويثق.. حينئذ يصبح فى مجال قوة المسيح

 (.ٖٙٔ)صفحة 
 " يا قارئى المتألم من الجسد وشهواته ال خبلص إال

 خطاياك السالفة واآلتية جميعها حملها المسيحبالنعمة.. 
 (.ٕٖٗ)صفحة  "فبل وجود لها

 أدناه.أنظر عمى مفيوـ التبرير  لزدل
 

 : ًع صٚحات خالص اهِف٘ض اهتربٙسًفَٔ٘ 
 "صفحة  "نحن أعظم من منتصرين(ٙٓ.) 
 "صفحة  "نحن واصلون، حتمًا واصلون(ٖٛ.) 
 "الناموس  ت.. لستم تحضمان وأمان أننا واصلون واصلون

يا لنعيمنا تحت يعنى أيضًا باختصار ليس تحت خطية... 
 (.ٖٗ٘فحة )ص "نعمة اهلل
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 "هل ممكن إلنسان مسيحى بعد ذلك أن يقول أنا خاطئ .. .
إن كانت الخطية أقوى من موت المسيح فاحكموا.. لقد 

 (.ٜٛٔ)صفحة  "مت مع المسيح ثمنًا لخطيتى
 " خطية اإلنسان لم ولن تستطيع أن تحجز محبة اهلل.. لكى

ينهى اهلل على الناموس وعلى الوصايا نهائيًا ألغى الخطايا 
كلها.. أنهى على الخطية ذاتها فى طبيعتها القاتلة... 
أبطل الخطية بذبيحة نفسه وأوقف الناموس عن سلطانه 
الذى كان يأمر بالموت وألغى قانون العقوبات وشطب 

 (.ٕٓٗ، ٕٚٔ، ٕٙٔ، ٕ٘ٔ)صفحة  "الموت
 " إن كنا نحاول بأعمالنا من الفرائض أن نخضع أنفسنا

س وحرمانات.. نكون قد تبطلنا بإرادتنا بأصوام وإذالل للنف
 (.ٖٛٔ)صفحة   "عن بر المسيح المجانى الذى منحه لنا

 " أى خطية عملها أو سيعملها إال والمسيح حملها فى
جسده على الصليب ودفع ثمنها جميعًا وأصبحت ال وجود 

)صفحة  "لها إال فى تصور الشيطان الذى استولى على نفسه
ٖٜٔ.) 

 "ميعًا حملها المسيح فبل وجود خطاياك السالفة واآلتية ج
لها عند اهلل ولكن فى ضميرك أنت الذى يغذيه الشيطان.. 

عند المسيح.. النعمة التى هى  ليس عليك خطيةأنت 
 (.ٕٖٗ)صفحة   "حقك
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 "صفحة بالذى فدانا وال يزال يفدى فيا لنعيمنا( "ٖٗٛ.) 
 

بال أسزار ًال  للزد على مفوٌم التربٍز اجملانى
التى تثبت أن ىناك دينونة وىالك  ات التاليةنذكر اآلي جواد

 :لألشرار وتحث عمى الجياد من أجل خالص النفس األبدى
ليس إف التوبة واألعماؿ الصالحة ضرورية بؿ وحتمية لمخبلص، 

ىناؾ مف ىو معفى مف الدينونة وال مف ىو واثؽ مف الغفراف أو 
اع الوصوؿ إلى الممكوت بدوف نقاش أو تحفظ. ىذا تضميؿ وخد

 شيطانى!
ـْ َكَذِلَؾ " :قاؿ السيد المسيح ـْ َتُتوُبوا َفَجِميُعُك . َبْؿ ِإْف َل ـْ َأُقوُؿ َلُك

 .(ٖ: ٖٔ)لو "َتْيِمُكوفَ 
يِسيِّيَف َلْف َتْدُخُموا َمَمُكوَت " :وقاؿ ـْ َعَمى اْلَكَتَبِة َواْلَفرِّ ُك ـْ َيِزْد ِبرُّ ِإْف َل

 .(ٕٓ: ٘)مت "السَّماَواتِ 
ـْ َتْرِجُعوا َوَتِصيُروا ِمْثَؿ اأَلْواَلِد َفَمْف َاْلحَ "َوَقاَؿ:  : ِإْف َل ـْ ؽَّ َأُقوُؿ َلُك

 .(ٖ: ٛٔ)مت "َتْدُخُموا َمَمُكوَت السََّماَواتِ 
لمَِّذيَف َعِف اْلَيَساِر: اْذَىُبوا َعنِّي َيا َمبَلِعيُف ِإَلى النَّاِر اأَلَبِديَِّة ويقوؿ "

ْبِميَس َوَمبَلئِ  ـْ  َكِتِو.اْلُمَعدَِّة إِلِ ـْ ُتْطِعُموِني. َعِطْشُت َفَم أَلنِّي ُجْعُت َفَم
ـْ َتْكُسوِني. َمِريضًا  َتْسُقوِني. ـْ َتْأُووِني. ُعْرَيانًا َفَم ُكْنُت َغِريبًا َفَم

ـْ َتُزوُروِني. ـْ َأْيضًا: َياَربُّ َمَتى َرَأْيَناَؾ  َوَمْحُبوسًا َفَم ِحيَنِئٍذ ُيِجيُبوَنُو ُى
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ـْ  َجاِئعًا َأوْ  َعْطَشانًا َأْو َغِريبًا َأْو ُعْرَيانًا َأْو َمِريضًا َأْو َمْحُبوسًا َوَل
ـْ َتْفَعُموُه ِبَأَحِد َىؤاَُلِء  َنْخِدْمَؾ؟ ـْ َل : ِبَما َأنَُّك ـْ : اْلَحؽَّ َأُقوُؿ َلُك ـْ َفُيِجيُبُي

ـْ َتْفَعُموا. ِديٍّ َواأَلْبَراُر َفَيْمِضي َىؤاَُلِء ِإَلى َعَذاٍب َأبَ  اأَلَصاِغِر َفِبي َل
 (. ٙٗ-ٔٗ: ٕ٘" )مت ِإَلى َحَياٍة َأَبِديَّةٍ 

ـْ ُتَقاِوُموا َبْعُد َحتَّى الدَّـِ ُمَجاِىِديَف "ويقوؿ معممنا بولس الرسوؿ  َل
 (ٗ: ٕٔ" )عب ِضدَّ اْلَخِطيَّةِ 

َكَب اْلُمَخمََّعَة،"ويقوؿ  َواْصَنُعوا  ِلَذِلَؾ قَِّوُموا اأَلَياِدَي اْلُمْسَتْرِخَيَة َوالرُّ
ـْ َمَساِلَؾ ُمْسَتِقيَمًة، ِلَكْي اَل َيْعَتِسَؼ اأَلْعَرُج، َبْؿ ِباْلَحِريِّ  أَلْرُجِمُك

ِاْتَبُعوا السَّبَلـَ َمَع اْلَجِميِع، َواْلَقَداَسَة الَِّتي ِبُدوِنَيا َلْف َيَرى َأَحٌد  ُيْشَفى.
. -ٕٔ: ٕٔ" )عب ِنْعَمِة اهللِ ُمبَلِحِظيَف ِلَئبلَّ َيِخيَب َأَحٌد ِمْف  الرَّبَّ
ٔ٘). 
 "اْلَبُسوا ِسبَلَح اهلِل اْلَكاِمَؿ ِلَكْي َتْقِدُروا َأْف َتْثُبُتوا ِضدَّ َمَكاِيِد ِإْبِميَس "
 .(ٔٔ :ٙؼأ)
ِمْف َأْجِؿ َذِلَؾ اْحِمُموا ِسبَلَح اهلِل اْلَكاِمَؿ ِلَكْي َتْقِدُروا َأْف تَُقاِوُموا ِفي "

يِر،  .(ٖٔ :ٙؼأ) "َوَبْعَد َأْف تَُتمُِّموا ُكؿَّ َشْيٍء َأْف َتْثُبُتوا اْلَيْوـِ الشِّرِّ
َوَأمَّا أما عف الفئات التى مصيرىا البحيرة المتقدة بالنار فقيؿ "

َناُة َوالسََّحَرُة َوَعَبَدُة  اْلَخاِئُفوَف َوَغْيُر اْلُمْؤِمِنيَف َوالرَِّجُسوَف َواْلَقاِتُموَف َوالزُّ
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ـْ ِفي اْلُبَحْيَرِة اْلُمتَِّقَدِة ِبَناٍر َوِكْبِريٍت، اأَلْوثَاِف َوَجمِ  يُع اْلَكَذَبِة َفَنِصيُبُي
 .(ٛ: ٕٔ)رؤ "الَِّذي ُىَو اْلَمْوُت الثَّاِني

َأِرِني ِإيَماَنَؾ ِبُدوِف وعف أىمية اإليماف يقوؿ معممنا يعقوب الرسوؿ "
َأفَّ ، ويقوؿ "(ٛٔ: ٕع)ي "َأْعَماِلَؾ، َوَأَنا ُأِريَؾ ِبَأْعَماِلي ِإيَماِني

َتَرْوَف ِإذًا َأنَُّو وأيضًا " (ٕٓ: ٕ)يع "اإِليَماَف ِبُدوِف َأْعَماٍؿ َميِّتٌ 
ُر اإِلْنَساُف، اَل ِباإِليَماِف َوْحَدهُ  ، وكذلؾ (ٕٗ: ٕ)يع "ِباأَلْعَماِؿ َيَتَبرَّ

َأْيضًا ِبُدوِف  أَلنَُّو َكَما َأفَّ اْلَجَسَد ِبُدوَف ُروٍح َميٌِّت، َىَكَذا اإِليَمافُ "
 .(ٕٙ: ٕ)يع "َأْعَماٍؿ َميِّتٌ 

 
 "طسح السسالة إىل أفشصكتاب "-ٔٔ

 :اهتربٙسًفَٔ٘ 
 " إنك مدعو لتعيش فى ملء هذه النعمة التى ال تقوم على

)صفحة  "ق ببل مقابلح.. كاستحقاق بل على عظمة المعطى
ٔٓٓ.) 

 "أصبحنا ببل خطية مع أننا خطاة.. نقف أمام اهلل ببل لوم" 
 (.ٖٕٔ)صفحة 

 " ،لن ننحرف أو نسقط أو نخالف أو نسلم لهوى مشيئتنا
أن كياننا وتعليل ذلك قائم من الوجهة البلهوتية إذ 
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 "البشرى قد انتقل فعبًل ليكون شريكًا فى غنى مجد اهلل
 (.ٖٕٙ)صفحة 

 "فى حالة تبن هلل خاصة سنقف أمامه قديسين وببل لوم" 
 (.ٕٙٙ)صفحة 

 "صفحة  "ين وقد غلبنا العالمإننا أعظم من منتصر(ٖٓٓ.) 
 .انظر أعاله للزد

 
 :تأهٕٚ االُشاْ

 " بكل يقين -لدى اآلب وصرنا  نفس دالة االبنصارت لنا
فى عيون المبلئكة القوات السمائية أبناء  -وبكل عظمة
 (.ٗ٘)صفحة  "بالحق والقوة

 " يسوع البشرية صورة طبق األصل كاملة من ابنه لتصنع من
 (.٘٘ )صفحة "المسيح

 "جسده الذى –... وارتفع الجسد صار للجسد ملء البلهوت
أيضًا معه إلى السموات فأجلسه عن يمين  -هو الكنيسة

 (.ٛ٘)صفحة  "اهلل
 " ونمتلئ إلى كل ملء اهلللنغتنى بغنى طبيعة اآلب نفسه" 

 (.ٔٙ)صفحة 
 "صفحة  "لينطبع المثيل على المثيل(ٜٓ.) 
 "ن اآلن جراءة من جهة أخلى مسئوليتنا لذلك أصبح لنا وم

 (.ٜٓ)صفحة  "الدخول إلى اهلل
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 " وجودنا على خلفية المسيح االبن المحبوب قادر أن يجبر
 "ا حتى تتساوى مع محبة اآلب الكلى المحبةننقص محبت
 (.ٕٜ)صفحة 

 "نأخذ شكله ومواصفاته فى لنأخذ موقعه مع اآلب كأبناء ،
 (.ٜٗ)صفحة  "البر وقداسة الحق

 " هو كل حقوق التبنى ونوال من الرب يسوع ما نلناه اآلن
 (.ٜٗ)صفحة  "كمال صورة االبن

 " باالتحاد  اإللهية-شركاء المسيح فى طبيعته الجسديةلنكون
 (.ٜ٘)صفحة  "الذى ال ينفصم

 " قيامنا وصعودنا مع المسيح وفيه وجلوسنا عن يمين
..... علمًا بأن يمين اهلل ليس موضعًا وال العظمة بجلوسه

 رتبة ولكن كناية عن المساواة الكاملة ووحدة مكانًا وال
 (. ٖٖٔ-ٕٖٔ)صفحة  "القوة والسلطان والعمل

 "صفحة  "أخذ جسدنا بأسمائنا وأشكالنا كلها معًا(ٕٕٔ.) 
 " حلول "شخصى" معنى أن يحل المسيح فى قلوبكم.. هو

 (.ٜٕ٘)صفحة  "ذاتى أى حلول األقنوم الثانى
 "كون شريكًا فى غنى مجد كياننا البشرى قد انتقل فعبًل لي

 (.ٖٕٙ)صفحة  "اهلل
 " اهلل الذى لم يستكثر أن يحل كل ملء البلهوت فى جسد

يمتلئ اإلنسان بكل اإلنسان )المسيح يسوع(، كيف يستكثر أن 
 (.ٕٚٙ)صفحة " ملء اهلل

 "صفحة  "نحن نحاكى مسيح القيامة(ٕٜٜ.) 
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 "ند إن الصبلة مقدمة إلى أبوة اهلل، ألننا بالنهاية نقف ع
ملئها األبوى؛ ومقدمة إلى غنى مجد اهلل ألننا بالنهاية 
ننتهى إلى ملء هذه األبوة ... المسيح وهو فيه ملء 
البلهوت جسديًا ونحن مملوؤون فيه إذا حل فى القلب 

 (.ٕٕٙ)صفحة  "فإنه يهيئنا بالدرجة األولى لملء اآلب
 

نستعين بأقوال اآلباء  تألَى اإلنسان للزد على مفوٌم
 :(ٚ٘، ٔ٘-ٔٗ) اتباإلضافة لما ذكر فى صفح اليةالت

: "نحف أبناء اهلل بؿ دعينا آلية فى يقول القديس كيرلس الكبير
كـ آلية وبنو العمى كمكـ" األسفار اإلليية حسب المكتوب "ألـ أقؿ أن

ىل يعنى ىذا أن نتخمى عن كياننا ونرتفع إلى جو  (.ٙ: ٕٛ) مز
االبن الكممة من بنوتو الالىوت غير المنطوق بو وأن نخمع 

ونجمس نحن فى مكانو مع اآلب ونجعل محبة الذى أكرمنا عذرًا 
لمكفر؟ حاشا هلل. فاالبن ىو كائن غير متغير، أما نحن فبالتبنى 

 ٗصرنا أبناء وآلية بالنعمة".
"إذن نحن نرتفع إلى كرامة أسمى من طبيعتنا   :يضاً أويقول 

"أبناء اهلل" ليس مثمو  بسبب )بفضل( المسيح ألننا سنكون أيضاً 
تمامًا، بل بالنعمة وبالتشبو بو. فيو االبن الحقيقى، الكائن مع 

                                                           

شرح إنجيؿ يوحنا لمقديس كيرلس، ترجمة د. جورج حبيب بباوى مراجعة  ٗ
 .ٖٓٔصفحة  ٜٜٛٔد.نصحى عبد  الشييد، يناير 
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ومف خبلؿ  اآلب منذ األزل، أما نحن فبالتبنى بسبب تعطفو،
النعمة التى أخذناىا "أنا قمت أنكـ آلية، وكمكـ أبناء العمى" )مز 

و ( فالطبيعة المخموقة الخاضعة لمخالؽ، دعيت إلى ما ىٙ: ٕٛ
فوؽ الطبيعة بإرادة اآلب فقط، أما االبف، واإللو والرب، فيو ليس 
نما بالوالدة مف جوىر اآلب  االبف واإللو بإرادة اآلب واختياره، وا 
ذاتو يصبح بالطبيعة لو كؿ صفات اهلل وصبلحو. وأيضا يمكننا أف 
نرى بكؿ وضوح أنو االبف الحقيقى بالمقارنة مع أنفسنا فيو 

غير كياننا الذى بالتبنى وبالتشبو. إذن ف خاص، بالطبيعة لو كيا
ونحف صرنا بو أبناء أيضًا، ونناؿ ىو االبن بالحق وبالطبيعة، 

 ٘الخيرات بالنعمة دوف أف تكوف ىذه الخيرات ىى مف طبيعتنا.
ف " :)المقال األول ضد األريوسيين( القديس أثناسيوسويقول  وا 

أو عمى األرض، تـ  كاف كؿ ما دعوا أبناء وآلية إما فى السماء
ليـ التبنى والتألو مف خبلؿ الكممة، واالبف نفسو ىو الكممة، فمف 
الواضح أنو مف خبللو ىـ جميعيـ، وىو نفسو قبؿ الكؿ، أو 

ىو نفسو وحده االبن الحقيقى، وىو الوحيد إلو حق من باألحرى 
، ولـ ينؿ ىذه كمكافأة عمى بره وال لكونو آخر معيا، اإللو الحق

 ٙ.أنو كل ىذه بالطبيعة ووفقًا لمجوىرسبب ولكف ب
                                                           

 .ٕ٘ٔنفس المرجع صفحة  ٘
6
 NPNF, Vol.4, Discourses Against the Arians, Discourse I, p. 329. 
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 ضد األريوسيين(: ةالثالث ةالقديس أثناسيوس )المقالويقول 
فرغم أنو يوجد ابن واحد حسب الطبيعة وىووو االبن الحقيقى "

الوحيد الجنس، ىكذا نصير نحن أيضًا أبناء، لكن ليس مثمو ىو 
غم أننا بالطبيعة وبالحق، بل بحسب نعمة ذلك الذى دعانا، ور 

ومع ذلؾ نصير آلية ليس مثؿ اإللو الحقيقى أو  بشر من األرض،
كممتو، بؿ كما قد سر اهلل الذى قد وىبنا ىذه النعمة؛ ىكذا أيضًا 

وال بأن نصير نصير رحماء مثؿ اهلل، ال بأف نصير مساوييف هلل 
 ٚ.صانعى خيرات بالطبيعة وبالحقيقة

 
دْٗ أى دٗز ب اإلمياْباخلالص مفيوم بروتستانتى عن 

  :هإلُشاْ
 " ق. بولس ربط الخبلص باإليمان بالنعمة، ليقوم بتأمين

النعمة وتأمين اإليمان من أية محاولة لتلويثها بأعمال 
اإلنسان... عملية الخبلص هى عطية من اهلل من جانب 
واحد ال تدخُ ل لئلنسان فيها بتاتًا.. دون العودة إلى اإلنسان 

  (.ٖٜٔ)صفحة  "إطبلقًا من جهة استحقاقه
                                                           

"المقالػػػػة الثالثػػػػة ضػػػػد األريوسػػػػييف" لمقػػػػديس أثناسػػػػيوس الرسػػػػولى،  ترجمػػػػة مركػػػػز  ٚ
دراسػػات اآلبػػاء، ترجمػػة األسػػتاذ صػػموئيؿ كامػػؿ عبػػد السػػيد والػػدكتور نصػػحى عبػػد 

 .ٕٗالشييد صفحة 
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 "يعتبر نفسه غير  نيمتنع على أى إنسان مهما كان خاطئًا أ
مستحق للخبلص ألن اهلل قدمه من طرفه هو مجانًا 
لئلنسان.. عطية مجانية خاصة بالخطاة فقط.. كهبة 
مهداه للخطاة ببل ثمن.. دم المسيح ال يشترى بعرق جبين 

خار اإلنسان أو بعطاياه وال حتى بتقواه لذلك فاالفت

 "باألعمال يحسب افتئاتًا على نعمة اهلل وصليب المسيح..
 (.ٜٗٔ)صفحة 

مفيـو "، ٜٙ، ٜ٘ ،ٕٚصفحات  باإليماف"الخبلص انظر" :لزدل
 . ٖ٘-ٚٙ، ٛ٘التبرير صفحات 

 
 "طسح سفس أعنال السسلكتاب " -ٕٔ

 :اهفسح اهسٗحى
 " فالروح القدس حينما ينسكب بالفعل على اإلنسان فإنه

آخر، وأول مظاهر الملء من الروح القدس هو  يصير إنسانًا
لشديد من العسير أن تفرقه عن ا"الفرح الشديد"، والفرح 

 ecstasyحتى أن ترجمة  ecstasy"الدهش اإللهى" 
هى الفرح المفرط، حيث يتحول إلى التهليل. وعسير على 
اإلنسان أن يحتفظ برزانته وهو ممتلئ من الروح القدس، 

ن الفرح الذى فيه، إن لم يكن بالكبلم فهو البد أن يعلن ع
ب والوجه ومحاولة لفبالحركة والبهجة الطافحة على الق
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" اإلنسان إشراك اآلخرين معه فى فرحه وبهجته وسروره
 (.ٙٚٔ-٘ٚٔ)صفحة 

إف الفرح الروحى ال يعبر عنو بحركات جسدية، بؿ ىو فرح  :الزد
لمفتعمة قمبى يخص الروح والمشاعر. أما التصفيؽ والحركات ا

، فتخص أصحاب مذىب "خبلص النفوس" الذى ترفضو كنيستنا
وىى مجرد إنفعاالت نتيجة تأثيرات عاطفية ليس ليا عبلقة بعمؽ 

اآلباء  مـ نسمع عف القديسة العذراء مريـ أوف. المشاعر الروحية
بالحركة أو بالتيميؿ  وا بالتصفيؽ أوالرسؿ أو آباء البرية أنيـ عبر 

عمييـ أنو كاف مف العسير أو  ،افحة عمى الوجوالبيجة طكانت أو 
أف يحتفظوا برزانتيـ عند االمتبلء مف الروح القدس وكاف البد أف 
يعمنوا عف الفرح. إف مف يعتمدوف عمى التأثيرات العاطفية يعانوف 

 مف فراغ داخمى وروحى خطير.
  

 :اآلباء اهسسىًٔامجة 
 " آخر من –( ربما كان 69: 6غل  –ق. يعقوب )أخو الرب

آمن بالمسيح من أسرة الرب، ولكن بعد القيامة وليس 
)صفحة  "قبلها، وذلك بعد أن ظهر له الرب خصيصًا

ٙٗ٘.) 
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 " :مماألة للغيورين على هذه كانت حال يعقوب الرسول
وخوف ورعدة منهم بآن واحد. مما أضر بموقف  الناموس

ق. بولس أشد الضرر ألنه سمع لهذه المشورة وعمل بها 
 (.ٙٗٔ" )صفحة يهوبااًل عل فكانت

 " الكنيسة فى أورشليم بقيادة القديسين يعقوب كانت
مع اليهود وتراعى أنظمة اليهود  وبطرس تعيش يهودية

والهيكل، وال رجاء إطبلقًا فى تحررها وذلك بسبب 
لينقذ  -ال يخاف–الخوف!! فكان يتحتم ظهور استفانوس 

قد )إستفانوس( ستنقع اليهودية... رم الكنيسة المسيحية من
تحت وابل الحجارة تاركًا لشاول قيامة "كنيسة استفانوس" 

 (.ٖٕٖ)صفحة  "كما رسمها المسيح تمامًا!
 

  :الزد على هذي األخطاء
ىو أحد الرسؿ اإلثنى عشر كما قاؿ لوقا  يعقوب أخا الربإف  أواًل:

ـُ اْثَنْي َعَشَر  َوَلمَّا َكاَف النََّياُر َدَعا َتبَلِميَذُه َواْخَتارَ اإلنجيمى: " ِمْنُي
ـْ َأْيضًا ُرُسبًل: ِسْمَعاَف الَِّذي َسمَّاُه َأْيضًا ُبْطُرَس  الَِّذيَف َسمَّاُى

َمتَّى َوُتوَما.  َوَأْنَدَراُوَس َأَخاُه. َيْعُقوَب َوُيوَحنَّا. ِفيُمبَُّس َوَبْرُثوَلَماُوَس.
 َيْعُقوبَ  أخاَيُيوَذا  ْلَغُيوَر.َوِسْمَعاَف الَِّذي ُيْدَعى ا َيْعُقوَب ْبَن َحْمَفى

( ٙٔ-ٖٔ: ٙ" )لوَوَيُيوَذا اإِلْسَخْرُيوِطيَّ الَِّذي َصاَر ُمَسمِّمًا َأْيضاً 
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اَر اْبَف معممنا مرقس الرسوؿ: " ورد فى إنجيؿو  َأَلْيَس َىَذا ُىَو النَّجَّ
ـَ  يؼ فك .(ٖ: ٙ)مر" َوِسْمَعافَ  َوَيُيوَذاَوُيوِسي  َوَأَخا َيْعُقوبَ َمْرَي

يكوف آخر مف آمف مف أسرة الرب وىو مف تبلميذ الرب منذ بداية 
 خدمتو؟!

كيؼ يقاؿ عف الكنيسة تحت قيادة يعقوب أخا الرب وبطرس  ثانيًا:
الرسوؿ أنيا كانت ييودية؟!! وأف يعقوب الرسوؿ كاف ممالئًا 

  وأف سماع بولس لمشورتو أضرت بو ؟لمغيوريف عمى الناموس
؟ إذف لماذا قتؿ الييود يعقوب إف كاف ييوديًا وكانت وبااًل عميو!!

 أوؿ مف أستشيد مف اآلباء الرسؿ؟  صارف
العظاـ ونتكمـ عنيـ بيذا  ىؿ يميؽ أف نتيـ اآلباء الرسؿ: ثالثاً 

ـُ الَِّذيَف الذيف قاؿ ليـ الرب " األسموب وىـ ـْ َأْنُت : ِإنَُّك ـْ اْلَحؽَّ َأُقوُؿ َلُك
يِد َمَتى َجَمَس اْبُف اإِلْنَساِف َعَمى ُكْرِسيِّ َمْجِدِه َتِبْعُتُموِني ِفي التَّْجدِ 

ـْ َأْيضًا َعَمى اْثَنْي َعَشَر ُكْرِسّيًا َتِديُنوَف َأْسَباَط ِإْسَراِئيَؿ  َتْجِمُسوَف َأْنُت
 .(ٕٛ: ٜٔ)مت "ااِلْثَنْي َعَشرَ 

 
  :ًّ دَ املشٚح تربئة اهصاهبني

 " الخبلص كان من المستحيل أن يجعل صليبه وهو آلة
األولى وعلة التبرير العظمى، سبب دينونة وهبلك 

... وفى الحقيقة أنه برأ أول ما برأ صالبيهصالبيه... 
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" )صفحة نحن نقيم إعفاء ق. بطرس للصالبين من الدينونة
ٕٕٙ.) 

ِلَذِلَؾ الَِّذي َأْسَمَمِني ِإَلْيَؾ َلُو قاؿ السيد المسيح لبيبلطس " :الزد
، وىذا يعنى أف بيبلطس عميو خطية (ٔٔ: ٜٔيو) "َخِطيٌَّة َأْعَظـُ 

َيا ولكف خطية ييوذا ورؤساء الكينة أعظـ. أما قوؿ السيد المسيح "
ـْ اَل َيْعَمُموَف َماَذا َيْفَعُموفَ  ـْ أَلنَُّي ، (ٖٗ: ٖٕ)لو "َأَبَتاُه اْغِفْر َلُي

فمفيومو أنيـ ال يعمموف أنو ىو إبف اهلل الحاؿ فى الجسد، ألنو 
 ؟الجنود الروماف أف ىذا ىو ابف اهللكيؼ يعرؼ 

. (ٕ٘: ٕٚ)مت "َدُمُو َعَمْيَنا َوَعَمى َأْواَلِدَناالييود أنفسيـ قالوا "و 
 َقَتُموا الرَّبَّ َيُسوعَ الَِّذيَف ويقوؿ معممنا بولس الرسوؿ عف الييود "

ـْ َغْيُر ُمْرِضيَف ِلمَِّو وَ  ، َواْضَطَيُدوَنا َنْحُف. َوُى ـْ َأْضَداٌد ِلَجِميِع َوَأْنِبَياَءُى
َيُسوَع َىَذا معممنا بطرس الرسوؿ " يقوؿ(. و ٘ٔ: ٕكو ٔ" )النَّاسِ 

فأيف ورد إعفاء  (.ٖٙ: ٕ" )أع َرّبًا َوَمِسيحاً  الَِّذي َصَمْبُتُموُه َأْنُتمْ 
 بطرس لمصالبيف مف الدينونة؟؟!!

عممًا بأف كنيستنا القبطية األرثوذكسية برئاسة القديس البابا كيرلس 
تبرئة الييود مف دـ الوثيقة الفاتيكانية الخاصة ب رفضتالسادس 

 . ٜ٘ٙٔالمسيح التى صدرت سنة 
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 المجمد الثانى "ميية دزاسة وطسح وتفشريداملزامري دزاسة أكاكتاب"-ٖٔ
ن ذكر فىو حتى  اهتظلٚم فى أْ داٗد ٓ٘ اهلاتب  مقدمة ا 

 :"مزمور لداود" عبارة المزمور
  :قى دائمًا بغير بريخه ومولفه سيتحديد تا"المزمور األوؿ

 (.ٜ" )صفحة تأكيد
  :حاول بعض الشراح نسبته إلى أحد ملوك "المزمور الثانى

 .(ٚٔ" )صفحة إسرائيل
  :صفحة يظن أنه لداود"المزمور الرابع( "ٖٛ). 
  :يقول العنوان أنها لداود وربما يكون هو "المزمور الخامس

هذا يرجح أنها تشير إلى وجود الهيكل و 1. اآلية .كاتبها
 .(ٗ" )صفحة ليست لداود

 الشراح يختلفون... العنوان يذكر أنه لداود : "ٕٕلمزمور ا
والتاريخ ال يمدنا بأى أساس لنرى أن داود قد مر على هذه 
اآلالم كما هى موصوفة هناك... يرى البعض أن المتكلم 

" )صفحة فى المزمور يتكلم عن شخص مثالى بار يتألم
ٕٕٜ). 

ضد ما سممتو لنا الكنيسة. فعند قراءة المزامير فى  ىذا :الزد
القداس اإلليى يقوؿ الشماس "مف مزامير تراتيؿ معممنا داود النبى 

مزامير البصخة نقوؿ  فى بداية كؿ مزمور مف. و "بركاتو عمينا آميف
داود النبى لـ يكتب كؿ المزامير لكف المزامير إف  "مزمور لداود".

كتبيا داود. قد أنيا لداود قديـ أو الجديد( )فى العيد الالتى ُكتب 
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مثؿ مزمور "إليى إليى لماذا تركتنى" الذى بو وصؼ نبوى دقيؽ 
: ٗ)انظر أع آلالـ السيد المسيح، ومزمور "لماذا إرتجت األمـ" 

مزمور "قاؿ و  الذى يمحف بكاممو فى ليمة الجمعة العظيمة،( ٕ٘
قالو بالروح )مت داود السيد المسيح نفسو أف الرب لربى" الذى قاؿ 

 .(ٜٕ-ٕ٘: ٕ، ٙٔ: ٔانظر أع لممزيد )، (ٖٗ: ٕٕ
 
 :فى اهتفشري اءخطأ

 :حكم قاس تعبير عن  :"تحطمهم بقضيب من حديد" أواًل
 .(ٕ٘" )صفحة هى التى تنتظر الثائرين وقسوة فى التأديب

ىؿ يميؽ أف نقوؿ أف حكـ اهلل قاسى وأف ىناؾ قسوة فى : الزد
 بو؟!يتأد
 

 :االحتجاج المنذهل مع  ":إلهى إلهى لماذا تركتنى.." ثانيًا
معًا يتصارعان فى فكر  اليأسواضح للغاية، اإليمان و الحيرة

صاحب المزمور أما اإليمان فمن واقع كلمة إلهى إلهى"، 
  (.ٖٕٔ)صفحة  "تركتنى"أما اليأس فمن واقع 

 ٚٔصفحة مع شرح عبارة "إليى إليى لماذا تركتنى" عمى  :الزد
 .كتابال اىذ فى
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 :أنا اليوم ولدتك": كلمة "أنا" عليها التركيز " ثالثًا
األعظم فى اآلية، فالبنوة الجديدة بالتبنى مع وجود البنوة 
بالطبيعة، فالتعرف على بنوة المسيح األزلية فى القيامة 

" )صفحة إنما تعود إلى اختبار الملك فى طقس المسحة
ٕٖ.) 

كما  أما بنوتنا نحف فيى بالتبنى بنوة المسيح ىى بالطبيعة :الزد
 .سبؽ أف شرحنا

 
 :فبل يوجد أى ربح فى كليس فى الموت من يذكر" رابعًا :"

ألن اإلنسان مخلوق ليسبح اهلل،  ويهوه هو الخاسرموته، 
واهلل يسر بتسبيح اإلنسان، فإن هو ذهب فى طريقه إلى 

" يم تسبحتهقالموت فمن بعد يسبح اهلل على صبلحه وي
 (.ٚ٘)صفحة 

مف يجسر أف يقوؿ "ييوه ىو الخاسر" إف لـ يسبحو : الزد
الغريغورى "لـ تكف أنت محتاجًا  س؟! أال نقوؿ فى القدا!اإلنساف

إلى عبوديتى بؿ أنا المحتاج إلى ربوبيتؾ. مف أجؿ تعطفاتؾ 
واهلل  ،الجزيمة كونتنى إذ لـ أكف...". ثـ ىناؾ مبلئكة يسبحوف اهلل

البشر وال إلى تسبيح المبلئكة بؿ مف  غير محتاج ال إلى تسبيح
جوده وعظـ حبو خمؽ المبلئكة والبشر ليتمتعوا بعظمة وجبلؿ 

، فنقوؿ أيضًا فى القداس الغريغورى: "مف أجؿ كماؿ صفاتو
 .الصبلح وحده مما لـ يكف كونت اإلنساف"
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املعنودية األصول األوىل للنشيحية كتاب القسٌ كتاب "-ٗٔ

 "العظسيً
وتجاىل واضح  ّ املعٌ٘دٙة ٗاملريًْٗفآٍٚ خطأ ع

 لفاعميات السر: 
 " ليقدسها بتطهيرها بغسل الماء بالكلمة، أى باعترافها

الخبلص ... المدخل للمقدسات من خبلل الكلمةالعلنى.. 
... المعمودية مفهومًا وممارسًا على ضوء نعمة اهلل المجانية

كفعل تطهير أخبلقى كما نصت عليه العقيدة األولى فى 
الكنيسة ولكن على أساس الكلمة قبواًل واعترافًا... بولس 
يحذر أن يفهم أحد أن طقس المعمودية من ذاته يمنح 
الروح القدس.. فالمعمودية هى هبة اهلل بالروح وليست 

" المعمودية تهب الروح.. يخلع الموعوظ مبلبسه عاريًا
 (.ٙٚٔ، ٔٓٔ، ٓٓٔ)صفحة 

دفف وقيامة مع ىى يد، و ميبلد جد ىىطبعًا المعمودية  :الزد
يمنح الروح والميروف غفراف الخطية األصمية، ل ىىالمسيح، و 

. إف الفكر القدس. والمعمودية ىى المدخؿ لكؿ األسرار والمقدسات
المذكور ليذا الكاتب ىو فكر مف ال يؤمنوف بالمعمودية 

كما وبالنعـ المجانية بمعنى أقواؿ اهلل ويستعيضوف عنيا "بالكممة" 
 ىنا.يقوؿ 
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 "اإلفدازستيا عظاء السبكتاب "-٘ٔ
 :جتآى اه٘حى فى األُاجٚى املكدسة

 " وألنه معروف أن كبل من متى الرسول ولوقا اإلنجيلى أخذ
روايته من جهة عشاء الرب من إنجيل مرقس ومعروف 

مرقس الرسول كان يرجع فى رواية بعض الحوادث أيضًا أن 
من العبرانية  التى لم يشترك فيها إلى مصدر يترجم له

واألرامية إلى اليونانية، لذلك اتجهت أنظار علماء الكتاب 

 (.ٔٙٔ)صفحة  "المقدس إلى إنجيل مرقس...
 .ٖٛ ،ٖٚ ،ٖٙ اتصفحنظر اعمى مفيوـ الوحى  للزد

 
 : تِاٗي ٙٔ٘ذا

 " يهوذا عاش بسبلم إال ساعة استعبلن سر المحبة المذبوحة
 تة جوفه خرجفى عشاء اإلفخارستيا فحينما دخلت اللقم

 (. ٜٖٕ" )صفحة النعمة والقوة
لقديس كيرلس اقوؿ ي ٖٕ٘نفس الكتاب عمى صفحة فى  :الزد

 سمـ الرب األحد عشر سر الخبلص" االكبير "بعد خروج ييوذ
  .) PG LXXII, ٕٗ٘B ٕٙ:ٕٙ)تفسير إنجيؿ متى 

 .ٕٓ، ٜٔ اتصفح موضوع تناوؿ ييوذاأيضًا انظر 
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 :إلفدازستٚا ٗاملّاٗعّ اهلِٔ٘ت  ًفآٍٚ غسٙبة
 "صفحة الكهنوت واإلفخارستيا ينحدران أصبًل من األبدية( "

٘ٗ.)  
 " ام الحياة عهما ط -أى جسد المسيح ودمه–اإلفخارستيا

" صفة األخروية تبلزم المن واإلفخارستيااألبدية.... 
 (.٘ٙ)صفحة 

الكينوت واإلفخارستيا ليما بداية فى الزمف، لذلؾ فإف عبارة : الزد
 دراف مف األبدية" ليس ليا معنى."ينح
بسر إال عبلقة رمزية وليس لو  المف ليس لو صفة أخرويةأما 

يَِّة " . والسيد المسيح نفسو قاؿاإلفخارستيا ـْ َأَكُموا اْلَمفَّ ِفي اْلَبرِّ آَباُؤُك
َأَنا ُىَو اْلُخْبُز اْلَحيُّ الَِّذي " أما عف جسده فقاؿ، (ٜٗ:  ٙ)يو "َوَماُتوا
ِمَف السََّماِء. ِإْف َأَكَؿ َأَحٌد ِمْف َىَذا اْلُخْبِز َيْحَيا ِإَلى اأَلَبِد. َواْلُخْبُز َنَزَؿ 

: ٙ" )يو الَِّذي َأَنا ُأْعِطي ُىَو َجَسِدي الَِّذي َأْبِذُلُو ِمْف َأْجِؿ َحَياِة اْلَعاَلـِ 
: َلْيَس ُموَسى َأْعَطاُكـُ " قاؿو  (،ٔ٘ ـْ اْلُخْبَز ِمَف  اْلَحؽَّ اْلَحؽَّ َأُقوُؿ َلُك

ـُ اْلُخْبَز اْلَحِقيِقيَّ ِمَف السََّماِء. أَلفَّ ُخْبَز المَِّو  السََّماِء َبْؿ َأِبي ُيْعِطيُك
 (.ٖٗ-ٕٖ: ٙ" )يو ُىَو النَّاِزُؿ ِمَف السََّماِء اْلَواِىُب َحَياًة ِلْمَعاَلـِ 
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 "الكييشة اخلالدةكتاب"-ٙٔ
 :فدازستٚاًفآٍٚ خطأ عّ اإل

 "حاد بقيامته تكمل بأخذ جسده الحى أى القائم من قوة االت
األموات ودمه المحيى أى الذى يقيم من الموت؛ فصرنا 

)صفحة  "وسنحيا بدمه ولو متناأحياء فى هذا الجسد 
ٜٔٔ.) 

ىؿ القاتؿ أو المنتحر أو  لو متنا موتًا روحيًا لف نحيا بدمو. :الزد
 بدـ المسيح؟  وفيحي مثبلً الزانى 

 
 :املشٚح طدصٓى اهلِٚشة 

 "فى شخص المسيح الكنيسة قبل إبراهيم هى كائنة "
 (. ٖٗٔ)صفحة 

 "الكنيسة مجتمعة هى المسيح حل بشخصه فى اإلنسان ..
 (.ٜٗٔ، ٛٗٔ" )صفحة المسيح بجسده وشخصه

 " لما قام المسيح بجسده حيًا قمت أنا أيضًا معه... بدأت
فى كلمة "كنيسة" التى تعنى جسم المسيح السرى المنظور 

 (.ٜٔٔ)صفحة  "المؤمنين
 " أقنوم هو جسد واحد فى السماء وعلى األرض.. اعتبر

 (.ٕٓٔ)صفحة  "المسيح فى السماء رأسًا وفينا أعضاء
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 "ليعد ها لقبول  كما حل الروح القدس على جسد العذراء
حل الطبيعة اإللهية التى البن اهلل فى أحشائها هكذا 

ا لقبول طبيعة الروح القدس فى الكنيسة األولى ليعده
 (.ٜٔٔ)صفحة  "المسيح اإللهية

 "فينا "يحيا بى" فتسرى فينا قوته  نأخذ حياته وصفاته
 (.ٕٔٔ" )صفحة الشخصية

 "صفحة كلمة اإلنجيل طبيعة إلهية ذات فعل إنسانى( "
ٜٔٔ.) 

 "لكنيسة استحقت لقبول االتحاد فى طبيعة المسيح كإبن ا
 لتجسد اإللهىالكنيسة قائمة اآلن كإمتداد حى لاهلل.. 

وحلول الروح القدس.. هى معصومة من الزلل وفوق مستوى 
 (.ٕٜٔ" )صفحة الخطأ

 " العصمة.. هى حالة إلهية تكون فيها الطبيعة البشرية
" )صفحة متقبلة للطبيعة اإللهية النارية التى للروح القدس

ٜٖٔ.) 
 .ٚٙ، ٕٖ-ٕٛ حاتصفانظر عمى ىذا المفيـو  للزد

 
 "هلى فى تعليه القديص كريلص الكبريالتجشد اإلكتاب "-ٚٔ

ن إتحاد الالىوت أل  ًفآٍٚ خاطئة عّ سس اهتمشد اإلهلى
 يتكرر: بالناسوت فى المسيح ال
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 " تصير الكنيسة بصفتها تحقيقًا لسر المسيح امتدادًا للوحدة
األقنومية الفائقة الوصف التى أقامها المسيح بين الهوته 

 (.ٔٗ)صفحة  "وناسوته فى عمق كيانه
انظر أقواؿ القديس كيرلس صفحة  ىذه العبارة بالتحديدعمى  للزد
ٖٓ. 
 

 "التربيس بني املاضى واحلاضس وبني اإلمياٌ والعنلكتاب "-ٛٔ
 :اهتربٙسًفَٔ٘ ًّ 
 " نحن أبرار بدم المسيح فى حضرة اهلل! هكذا تضمحل

... أى ياللبر ياللبر ياللبر الذى صار لنا بالصليبالخطية.. 
توقفنا اآلن ى صارت لها القدرة والفعالية أن نعمة هذه الت

)صفحة  "وبحالتنا هذه أبرارًا وببل لوم أمام اهلل القدوس
ٕٗ ،ٕ٘.) 

 . ٘ٚ-ٚٙ، ٛ٘مفيوـ التبرير صفحات عمى  للزد
 

 " اخلالص واإلمياٌكتاب "-ٜٔ
 ٓ٘ اخلالص ى أنف ىمفيوم بروتستانتكل الكتاب يشرح 

 :فكط اإلمياْب
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 "أنت تكون البركة أواًل ثم اإليمان بحسب إيمان إبراهيم ..
وما عليك إال أن أخذت الخبلص والنعمة والحياة األبدية 

بذلك وتصدق ليكون لك.. هل تصدق أنك خلصت  تؤمن

 .(ٛ، ٚ)صفحة  "حقًا؟
إبراىيـ أبو اآلباء ترؾ أىمو نقوؿ أف  األخطاء يالزد على هذ

 والترؾ عمؿ، ،(ٕٔ)انظر تؾ  وعشيرتو وبيت أبيو تنفيذًا ألمر اهلل
تنفيذًا ألمر اهلل أخذ إبنو ليقدمو ذبيحة ثـ  وكاف سموكو مرضيًا هلل،

يقوؿ  وفى ىذا؟ كؿ ىذه أعماؿ إيماف(، أليست ٕٕ)تنظر تؾ 
َأْنَت ُتْؤِمُف َأفَّ المََّو َواِحٌد. َحَسنًا َتْفَعُؿ. معممنا يعقوب الرسوؿ: "

ونَ  ـَ َأيَُّيا  !َوالشََّياِطيُن ُيْؤِمُنوَن َوَيْقَشِعرُّ َوَلِكْف َىْؿ ُتِريُد َأْف َتْعَم
ـُ  اإِلْنَساُف اْلَباِطُؿ َأفَّ اإِليَماَف ِبُدوِف َأْعَماٍؿ َميٌِّت؟ ْر ِإْبَراِىي ـْ َيَتَبرَّ َأَل
ـَ ِإْسَحاَؽ اْبَنُو َعَمى اْلَمْذَبح؟ اإِليَماَن َفَتَرى َأفَّ  َأُبوَنا ِباأَلْعَماِؿ، ِإْذ َقدَّ

َـّ اْلِكَتاُب اْلَقاِئُؿ:  ،َوِباأَلْعَماِل ُأْكِمَل اإِليَمانُ ، َأْعَماِلوِ  َعِمَل َمعَ  َوَت
ـُ ِبالمَِّو َفُحِسَب َلُو ِبّراً » َتَرْوَف ِإذًا َأنَُّو  َوُدِعَي َخِميَؿ المَِّو.« َفآَمَف ِإْبَراِىي

ُر اإِلْنَساُن، اَل ِباإِليَماِن َوْحَدهُ  (. ٕٗ-ٜٔ: ٕ" )يع ِباأَلْعَماِل َيَتَبرَّ
قد أخذنا الخبلص والنعمة والحياة األبدية فبل  كيؼ إذف نقوؿ أننا

داعى ال لمجياد وال لمصـو وال لمصبلة وال اإلفخارستيا وال األسرار 
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مفيـو التبرير الرد عمى أيضًا وال أى أعماؿ صالحة!!! )انظر 
 .٘ٚ-ٚٙ، ٛ٘صفحات 

 
 "العسيصكتاب "-ٕٓ

ًظدصة هلِٚشة ٗااهلِٚشة اخلاص ٓ٘ جشد املشٚح 
 :باملشٚح

 " وبهذا ينكشف لنا أصل الزيجة التى تمت باتحاده أواًل
بجسدنا فى العذراء الذى أخذ منها عروسه، الذى هو 
الجسد، فُولد متحدًا بها ببلهوته، أى ولدت الكنيسة متحدة 
بالمسيح يوم ولد المسيح وبالتالى ولد كل فرد منا فى بيت 

ة المفتداه.. وقد دشنه لحم فصارت مسقط رأس البشري
رسميًا للكنيسة على الصليب لما مسحه مسحة الفداء بدم 
اهلل الذى انسكب عليه، فتقدست الكنيسة إلى األبد 
لحساب اهلل، باعتبارها جسده الذى أخذه منا وقدسه 
وفداه ومنحه لنا بكامل مخصصاته اإللهية كجسد ابن اهلل. 

لى أعلى السموات إذ وهبه لها بعد أن أكمل به ارتفاعه إ
 .(٘)صفحة  "..ليضم مخصصاته األزلية لحسابها

 
 :"اهعسٙص" ًّ كتابأخطاء ًتعددة فى سط٘ز قوٚوة 

 : جسد المسيح الذى أخذه مف العذراء ىو العروس!!أوالً 
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: ىذا الجسد الذى ىو العروس ولد متحدًا بالبلىوت أى ولدت ثانياً 
 الكنيسة متحدة بالمسيح!!

 رد منا فى بيت لحـ!!: ولد كؿ فثالثاً 
 : الجسد تـ تدشينو عمى الصميب!!رابعاً 

 : دـ اهلل إنسكب عمى الجسد الذى عمى الصميب!!خامساً 
 : الكنيسة ىى جسده الذى أخذه منا!!سادساً 
: منحنا الجسد بكؿ مخصصاتو اإلليية.. ضـ مخصصاتو سابعاً 

 األزلية لحساب الكنيسة.
 

 "م اآلب فإنتقل إليها أما فصارت الكنيسة مشخصة بالمسيح
 .(ٖٔ)صفحة  "كل حب اآلب وكأنها االبن ذاته

 "اآلب اختزن فى الكنيسة كل مخصصات االبن وميراثه" 
 .(ٖٔ)صفحة 

 .ٚٙ ،ٕٖ-ٕٛصفحة نظرية األجساد الثبلثة انظر الشرح  للزد
 

 "محل اهللكتاب "-ٕٔ
 " الذى غلب من شهوته توقفه ذبيحتك ببل لوم أمام أبيك

ذى تعذرت توبته أال تكفى ذبيحتك أن تكون له مقبواًل، وال
  (.ٜٔ)صفحة  "توبة وأنت ضمين
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المغموب مف شيوتو ىو ببل لـو ومقبوؿ أماـ كيؼ يكوف  :الزد
ى أف تكوف لو توبة فوالذى تعذرت توبتو فذبيحة المصموب تك .اهلل

ال يشجع ىذا الكبلـ عمى عدـ التوبة وعمى أ!! ؟واهلل يضمنو
)انظر الرد عمى مفيـو التبرير صفحات  ة؟؟التمادى فى الخطي

٘ٛ، ٙٚ-ٚ٘). 
 

 "اإلىشاٌ واخلطيةكتاب "-ٕٕ
 :حتى ٍٗٓ فى اخلطٚة حتٌٚة اخلالص هودطاة

 " هل ممكن بسبب عصيان الجسد الترابى وتمرده أن يخسر
 "اإلنسان الجديد أمله والحياة األبدية التى إليها دعى

 (.ٜ)صفحة 
 " ..ونة بعد ولن يكون... نحن ليس عليه دينيخرج اإلنسان

 (.ٔٔ)صفحة  "فينا خطية لكن ليس علينا خطية
  .٘ٚ-ٚٙ، ٛ٘مفيـو التبرير صفحات أنظر  للزد

 
 :اهظٚطاْ ٙؤسص فِٚا ضٌري اخلطٚة

 " بكل األسف والحزن أن الشيطان قد نجح فى تلويث ضمير
المؤمنين.. نجح الشيطان فى أن يعيد للخطية سلطانها.. 
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)صفحة  "ن يؤسس فينا ضمير الخطيةنجح الشيطان فى أ
ٖٔ.)  

كما قاؿ السيد  الخاطئ، تإف الروح القدس ىو الذى يبكّ  :الزد
ـَ َعَمى َخِطيٍَّة عف الروح القدس " المسيح َوَمَتى َجاَء َذاَؾ ُيَبكُِّت اْلَعاَل

 اً خطير  اً أفبل يعتبر ىذا تجديف ،(ٛ: ٙٔ)يو "َوَعَمى ِبرٍّ َوَعَمى َدْيُنوَنةٍ 
بكؿ األسؼ ىذا الكبلـ ىو نتيجة خداع  روح القدس؟؟!!!عمى ال
 !والشيطاف ىو المستفيد األوؿ منو شيطانى

 
 "فخطيتى  أنا خاطئ لكن من أجل خاطر المصلوب أنا فرحان

، ٗٔ)صفحة  "... نحن خطاة مبررونسوف تزول مع الجسد
ٔ٘.)  

فى الخطية. ف الروح تشترؾ ألتزوؿ مع الجسد  الخطية ال :الزد
وليس  -وىى الخطية التى أسقطت الشيطاف- خطية الكبرياء فمثبلً 

 ليا عبلقة بالجسد.. ثـ أف الخاطئ مداف وليس مبرر. 
 

 "أىا ٍو الكسمة احلقيقية وأبى الكساوكتاب "-ٖٕ
 : اإلهتحاَ بطبٚعة اإلُشاْ/ ًظسٗع ٖٙٔ٘ اهكدٍٙ

 " اإلنسان غير قابل أن يلتحم بمعدن اهلل وهكذا أرسل اهلل
حمًا مع طبيعة اإلنسان... صارت األغصان أى إبنه ملت
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شعب اهلل، هو الكرمة وهو االبن بآن واحد... المسيح أكمل 
الذى توقف بسبب عدم لياقة معدن  مشروع يهوه القديم

ة ياإلنسان أن يلتحم بمعدن اهلل.. يبدأ هو بذاته عمل
االلتحام بالطبيعة البشرية ليؤهلها عن جدارة لحمل لقب 

 (.ٖٔ، ٕٔ، ٜ)صفحة  "تيازاالبن باالم
 :الزد على هذا املفوٌم اخلاطئ

إف إتحاد البلىوت بالناسوت فى الكممة المتجسد كاف بغير  أواًل:
، فبل يقاؿ أف ابف اهلل "إلتحـ مع طبيعة إختبلط وال إمتزاج وال تغيير

بطبيعة بشرية خاصة بو لـ يتحد بكؿ البشر بؿ اإلنساف". ثـ إنو 
 وحده.
يكوف شعب اهلل  كيؼ ،الكرمة وىو االبفىو شعب اهلل  يقوؿ ثانيًا:

 وىذا مستحيؿ! ؟ىو االبف
أو أنو  لـ نسمع مف قبؿ أف ييوه كاف لو مشروع قديـ توقؼ ثالثًا:

 يقـو مشروعات!
نحف أبناء بالتبنى بالنعمة وليس بالطبيعة كما شرح اآلباء  رابعًا:

بحسب بف" ( أما االبف فيو وحده "االٓٛ-ٛٚ ات)انظر صفح
 الطبيعة والجوىر ولف نحمؿ نحف أبدًا "لقب االبف باالمتياز"!!.
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 "املشيح واملشياكتاب "-ٕٗ
 "فتهللت  أيقظت النبوة واقع البلهوت فى قلب المسيح

روح المسيح وخفق لها قلبه... استعلن وتوثق بموافقة 
 (.٘)صفحة  "المسيح نفسه أن يسوع هو المسيا الموعود

البلىوت كامنًا فى قمب المسيح ويحتاج إلى ىؿ كاف واقع  :الزد
، ىؿ كاف ىذا غير ؽ أف يسوع ىو المسياإيقاظ؟!؟ ثـ استعمف وتوثّ 

 كبلـ غريب جدًا! ؟!ثـ احتاج إلى توثيؽ ؽموثّ 
 

 "أىا ٍو خبز احلياةكتاب "-ٕ٘
  :االفدازستٚا سس عّ اطئَ خً٘فٔ
 " الجسد والدم يحمبلن شخص المسيح.. األكل من الجسد

ب من الدم له فاعلية إيمانية سرية صادقة والشر
.. كثبوت المثيل فى المثيلومباشرة للثبوت فى المسيح 

)صفحة  "اندفاق الحياة األبدية التى للمسيح فى المتناول
ٔٓ ،ٔٔ.)  

 نحف ال نتناوؿ شخص المسيح وال يمكننا أف نكوف مثمو. :الزد
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 "احملبوبكتاب "-ٕٙ 
 :اه٘ج٘د اهلوى

 "ذات هى كل الكيان لكلىاالوجود   تعبر عنوحدانية اهلل ...

  (.4)صفحة  "الذى يحوى كل الوجود

 "ارتفعت الزيجة وحدته فينا موازية لوحدة اآلب فيه ...

 "إلى مستوى البلهوت... تنازل البلهوت ليدخل اإلنسان
  (.ٕٓ)صفحة 

موجود فى فكر  ىو " الوصوؿ لمنرفاناوحدة الكوف" ةفكر  :الزد
عمى اإلطبلؽ  وليس مفيـو مسيحى ية وىويندوسثنية الالعبادات الو 

يحوى  اً كيانليست  وذاتو ! فوحدانية اهلل ال تعبر عف الوجود الكمى
الشيطاف مف الموجودات فيؿ كياف اهلل يحوى فمثبًل ! !!كؿ الوجود

 الشيطاف؟؟!! 
وحدة اآلب مع إف كيؼ تكوف وحدتو فينا موازية لوحدة اآلب فيو ثـ 

؟! وكيؼ ترتفع اإلليية بحسب الجوىر والطبيعةفيو ىى وحدة 
 ؟؟الزيجة إلى مستوى البلىوت ويدخؿ اإلنساف فيو!!!
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 "ابً اإلىشاٌكتاب "-ٕٚ
 "اْشابّ اإلُ" حنّ ُدخى فى هكب

 " ومن هنا تظهر مدى الشمولية التى يعنيها المسيح من لقبه
"ابن اإلنسان"، إذ نوجد نحن المؤمنين المفديين فى هذا 

. فل وفى صميم عبلقته باهلل اآلببكل مخصصاته  اللقب
المسيح ابن اهلل حامبًل البشرية فى "ابن اإلنسان" هو 

 .(ٚٔ)صفحة  "كيانه
 "" إنما على مستوى ابن اهلل ونحنابن اإلنسان" هو !!"

البنين هلل!! فل "ابن اإلنسان" لقب المسيح الذى يحمل لنا 
 .(ٚٔصفحة ) "أعماق عقيدة الفداء والخبلص بدون شرح

 .ٚٙ، ٕٖ-ٕٛ اتانظر صفح للزد
 

 "ماٍية املشيحكتاب "-ٕٛ
 "صفحة  "طرح اهلل لنا نفس طبيعته وصفاته(ٛ.) 

ىؿ معنى ىذا أف لنا كماالت الصفات اإلليية  :الزد
  !!!وتأليو لئلنساف والمحدوديتيا!!!؟؟ ىذا تجديؼ
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 "أىا ٍو القيامة واحلياةكتاب "-ٜٕ
  :ًفَٔ٘ اهتربٙس

 "بإدخاله القيامة وعنصر الحياة ح يعلن تجاوزه للزمان المسي
ليعمل فى صميم حياة المؤمنين... لم تعد  األبدية منذ اآلن

 (.٘)صفحة  "علينا خطية وال دينونة
 "أخذنا الحياة يعطى الحياة بالضرورة من اآلن وفى التو ...

األبدية كالعربون منذ اآلن... إنها فرصة نجاة من الهبلك 
يا لمجد س لها مثيل ودخول عهد النعمة مجانًا.. األبدى لي

... القيامة فعل أكمله تبلشت الدينونة ولن نراها.. اهلل
المسيح عندما قام هو فى الحقيقة فعل ال يخص اهلل إنما 

... بقيامة .. نلنا الخبلص مجانًا لما وهبنا حياتهاإلنسان
. المسيح كتبت البشرية فى سفر اهلل لحياة جديدة أبدية..

إعطاء الحياة األبدية يبدأ حتمًا من اآلن من الحاضر 
الزمنى.. "ال يأتى إلى دينونة" هذا الوعد يخص الحاضر 
والمستقبل بآن واحد.. وعود المسيح كلها من جهة أعطاء 
الحياة األبدية ال تخص الزمن األخروى أو المستقبلى 

-ٙٔ، ٕٔ-ٙ)صفحة  "البعيد بل تخص الحاضر والحال والتو
ٕٖ). 

 ٘ٚ-ٚٙ، ٛ٘مفيـو التبرير صفحات انظر  للزد
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 "ىشاٌميالد املشيح وميالد اإلكتاب "-ٖٓ
 " رفع البشرية إلى درجة بنوته.. والبنون متساوون فى كل

 (.ٚ)صفحة  "شئ
 "على وجه األرض كلها لكل بنى  بنوية اهلل صارت مشاعًا

 (.ٚ)صفحة  "اإلنسان
 "(.ٔٔة )صفح "المسيح جسدًا لكل إنسان ببل تمييز 

 .ٚٙ، ٕٖ-ٕٛ اتنظر صفحأ للزد
 

 "يوو الصليب يوو القطاء، ويوو الرباءةكتاب "-ٖٔ
 ٙسجتف خ٘فًا هئال ٙوني قوب اه٘اىلاملشٚح 

 "ارتجف قلب  يح يرتجف خوفًا من أال يتم الصلب.المس
المسيح ألنه إذا تم مسعى بيبلطس لضاع الصليب... كان 

 (.ٕٔحة )صف "يدعو فى قلبه أال يلين هذا الوالى
 .(ٙٔ: ٕٕ)مز "ثََقُبوا َيَديَّ َوِرْجَميَّ ىؿ كاف داود الذى كتب " :الزد

أكثر إيمانًا مف السيد المسيح ألنو كتب ذلؾ بصيغة الماضى مما 
أما المسيح فمـ يكف مى أنو كاف واثقًا مف حدوث القيامة يدؿ ع
َأى َسَبَؽ َفرَ قاؿ معممنا بطرس الرسوؿ عف داود النبى " قدو  واثقًا؟

ـْ تُْتَرْؾ َنْفُسُو ِفي اْلَياِوَيِة َواَل َرَأى َجَسُدُه  َوَتَكمَّـَ َعْف ِقَياَمِة اْلَمِسيِح َأنَُّو َل
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. فيؿ داود النبى يرى المسيح القائـ والمسيح (ٖٔ: ٕعأ) "َفَساداً 
 نفسو غير واثؽ مف ىذه الحقيقة؟!!؟

ـْ َيُكْف َلَؾ عَ "قاؿ لبيبلطس نفسو السيد المسيح و  َميَّ ُسْمَطاٌف اْلَبتََّة َلْو َل
ـْ َتُكْف َقْد ُأْعِطيَت ِمْف َفْوُؽ. ِلَذِلَؾ الَِّذي َأْسَمَمِني ِإَلْيَؾ َلُو َخِطيٌَّة  َل

 .(ٔٔ: ٜٔ)يو "َأْعَظـُ 
ـُ ِمْف َىَذا َأْف َيَضَع َأَحٌد َنْفَسُو أَلْجِؿ وقاؿ " َلْيَس أَلَحٍد ُحبٌّ َأْعَظ
 .(ٖٔ: ٘ٔ)يو "َأِحبَّاِئوِ 

َلْيَس َأَحٌد َيْأُخُذَىا ِمنِّي َبْؿ َأَضُعَيا َأَنا ِمْف َذاِتي. ِلي وقاؿ عف نفسو "
ُسْمَطاٌف َأْف َأَضَعَيا َوِلي ُسْمَطاٌف َأْف آُخَذَىا َأْيضًا. َىِذِه اْلَوِصيَُّة َقِبْمُتَيا 

 .(ٛٔ: ٓٔ)يو "ِمْف َأِبي
 وقاؿ مرات كثيرة أنو يتألـ ويقتؿ وفى اليـو الثالث:

ِمْف َذِلَؾ اْلَوْقِت اْبَتَدَأ َيُسوُع ُيْظِيُر ِلَتبَلِميِذِه َأنَُّو َيْنَبِغي َأْف َيْذَىَب ِإَلى "
ـَ َوَيَتَألَّـَ َكِثيرًا ِمَف الشُُّيوِخ َوُرَؤَساِء اْلَكَيَنِة َواْلَكَتَبِة َوُيْقَتَؿ َوِفي  ُأوُرَشِمي

 .(ٕٔ: ٙٔ)مت "اْلَيْوـِ الثَّاِلِث َيُقوـَ 
ـُ ِإَلى َأْيِدي ألَ " ـْ ِإفَّ اْبَف اإِلْنَساِف ُيَسمَّ ـُ َتبَلِميَذُه َوَيُقوُؿ َلُي نَُّو َكاَف ُيَعمِّ

 .(ٖٔ :ٜ)مر "النَّاِس َفَيْقُتُموَنُو َوَبْعَد َأْف ُيْقَتَؿ َيُقوـُ ِفي اْلَيْوـِ الثَّاِلثِ 
ـُ َكِثيراً " َوُيْرَفُض ِمَف الشُُّيوِخ َوُرَؤَساِء  ِإنَُّو َيْنَبِغي َأفَّ اْبَف اإِلْنَساِف َيَتَألَّ

 .(ٕٕ :ٜ)لو "اْلَكَيَنِة َواْلَكَتَبِة َوُيْقَتُؿ َوِفي اْلَيْوـِ الثَّاِلِث َيُقوـُ 
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 اً السيد المسيح أخذ جسدألن  ًفَٔ٘ خاطئ عّ سس اهتمشد
 .بو ىو وحده اً خاص
 "صفحة  "أخذ جسدى وجسدك أخذ جسد الخطاة(ٔٗ ،

ٔ٘).  
 "صفحة  "فى هذه العقوبة تعال معى اشترك(ٔٛ ،ٜٔ).  
 " بهذا الجسد عينه الذى هو جسدك وجسدى قام المسيح

 (.ٕٗ)صفحة  "وارتفع وجلس عن يمين العظمة
 "كل من أشرقت عليه قيامة المسيح فلن يرى الموت" 

 (.ٜٕ)صفحة 
 " ...لندخل معك القضاء ونخرج مغفورى الخطايا والزالت

 (.ٖٔ)صفحة  "اليومبرئنا يا ابن اهلل واقبلنا هذا 
 ٚٙ، ٕٖ-ٕٛ اتنظر صفحأ للزد

 
 "الفدية والكفازةكتاب "-ٕٖ

 :اآلب ٓ٘ اهفادى ٗاالبّ ٓ٘ اهفدٙة
 " المسيح هو الفدية التى قدمها أبوه الكلى المجد والكرامة

فاآلب هو ولكن ال يقال إنه الفادى فاآلب افتدانا بابنه. 
 .(ٖ" )صفحة الفادى واالبن هو الفدية

الذى  ى أف المسيح ىو الفادىعمف اف مسيحيايختمؼ إثن ال :الزد
يقوؿ معممنا بولس ف. مات فدية عف كثيريف وصار بو لنا الفداء
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انًا ِبِنْعَمِتِو ِباْلِفَداِء الَِّذي ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ " :الرسوؿ ِريَف َمجَّ : ٖ)رو "ُمَتَبرِّ
ـْ ِباْلَمِسيِح َيُسوَع " :، وأيضاً (ٕٗ الَِّذي َصاَر َلَنا ِحْكَمًة ِمَف َوِمْنُو َأْنُت

الَِّذي ِفيِو َلَنا اْلِفَداُء، " :، وأيضاً (ٖٓ: ٔكؤ) "اهلِل َوِبّرًا َوَقَداَسًة َوِفَداءً 
ويقوؿ أيضًا: . (ٚ: ٔؼأ) "ِبَدِمِو ُغْفَراُف اْلَخَطاَيا، َحَسَب ِغَنى ِنْعَمِتوِ 

لـ . و (ٗٔ: ٕ)تي "َنا ِمْف ُكؿِّ ِإْثـٍ الَِّذي َبَذَؿ َنْفَسُو أَلْجِمَنا، ِلَكْي َيْفِديَ "
ـْ لكف كتب أنو " يذكر الكتاب المقدس مطمقًا أف اآلب ىو الفادى َل

)لمزيد مف  .(ٕٖ: ٛ)رو "ُيْشِفْؽ َعَمى اْبِنِو َبْؿ َبَذَلُو أَلْجِمَنا َأْجَمِعيفَ 
 (.ٓٚ-ٛ٘ اتالشرح انظر شرح الكفارة والفداء الموت النيابى صفح

 
 :ب فى عمٍ جفائٕاالبّ زاجع اآل

 " صرخ على الصليب من عظم المهانة والفضيحة إذ دخل
وراجع اآلب فى عظم جفائه لقه وكسر قلبه حالعار 

ت عظيم ولم يبال ال برعبة وصرخ بص .والعلقم الذى سقاه
 (.ٚ" )صفحة المبلئكة وال بشماتة الشيطان

"دخؿ االبف و  !االبف "صرخ مف عظـ الميانة والفضيحة" :الزد
"راجع اآلب فى عظـ جفائو والعمقـ الذى  واالبف !عار حمقة"ال

قانيـ الثالوث القدوس إرادة كميا عبارات غريبة جدًا. إف ألسقاه"!!! 
واحدة فبل يراجع أى أقنـو األقنـو اآلخر كما ال يمكف أف يتيمو 

وصرخة المسيح ليست مف الميانة والفضيحة )انظر بعظـ الجفاء!! 
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، ٘ٙ-ٛ٘ى صفحات بوالفداء والموت النيايدة الكفارة قشرح ع
ٚٓ). 
 "صفحة مات من أجلنا وليس عنا :تصحيح خطأ شائع( "

هنا خطيرة للغاية إذ تجعل قبوله الموت " عناكلمة "(... ٕٓ

 "واللعنة كاستحقاق شخصى وهذا يلغى الفدية إلغاء
 .(ٕٔ)صفحة 

 .ٓٚ-ٛ٘ات انظر شرح الموت النيابى صفح للزد
 

 "معه، ألنه كان متحدًا بنا، غلبنا الموت  لما قام أقامنا
 .(ٕٔ" )صفحة بغلبته وقمنا بقيامته

 .ٚٙ، ٕٖ-ٕٛ اتأنظر صفح للزد
 

  :إهػاء سس االعرتاف
 " ..اعتراف الشعب بدون وسيط على دم المسيح فوق المذبح

)صفحة  "كل مؤمن... يقول اعترافه على الشورية سرًا
ٜٔ.) 

 .ٕٙنظر صفحة أ للزد
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 "طوكتك يا موت أيً غلبتك يا ٍاوية أيًكتاب "-ٖٖ
 "أضاف المسيح حياته إلى حياتنا فمنحنا سنين األبدية ...

وصار وسيطًا بيننا وبين اآلب ال  حل المسيح محل الخطية
وساطة الشفاعة الكفارية فحسب، بل جعلنا واحدًا فيه، 

... فاآلن الخطية وحدنا فى نفسه وفى جسده وفى روحه
 (.ٜٕ، ٕٛ)صفحة  "نا من اهللفقدت قدرتها على فصل

 
 :للزد على هذا املفوٌم اخلاطئ

 : كيؼ "حؿ المسيح محؿ الخطية"؟ أوالً 
: كيؼ "وحدنا فى نفسو.. وفى روحو" ىؿ روح المسيح ىى ثانياً 

 روحنا ونفسو ىى نفسنا!!؟ 
  : كيؼ فقدت الخطية قدرتيا عمى فصمنا عف اهلل؟ثالثاً 

 إنيا عبارات غريبة جدًا!!
 

 "القيامة والفداء فى املفَوو األزثوذكشىاب "كت-ٖٗ
 " أن  الفداء وأنه قد صار حقًا من حقوق كل الخطاةكمل

يستلموا باإليمان وببل ثمن صك الحرية والخبلص... ليكونوا 
أبيه فى المحبة ليكونوا خليقة جديدة  ببل لوم أمام اهلل
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تتنفس بروح اهلل محبوبين مثله.. منذ اليوم، للمائت لكى 
 (.٘ٔ، ٕٔ، ٖ)صفحة  "بس عدم الموت منذ اآلنيل
، ٕٚات أنظر صفحإليماف فقط الخبلص باعمى موضوع  للزد
ٛٔ، ٜ٘. 
 

 "عيد الصعود فى الالٍوت الكيشىكتاب "-ٖ٘
 :املؤًّ اآلْ قادز أْ ٙدخى قدض األقداض

 " قادر أن يدخل قدس األقداس أى عرش  اآلنأى مؤمن
ليس بالجهد البشرى اهلل ودم يسوع فيه ومعه... الصعود 

 (.ٖٔ، ٕٔ)صفحة  "بل بالجذب اإللهى
)قسمة السبت  قدس األقداس لـ يدخمو ذو طبيعة بشرية :الزد
ِبَدـِ َنْفِسِو، َدَخَؿ َمرًَّة ، بؿ دخمو االبف وحده الذى قيؿ عنو "الكبير(

 ، صدؽ قوؿ(ٕٔ: ٜ)عب "َواِحَدًة ِإَلى اأَلْقَداِس، َفَوَجَد ِفَداًء َأَبِدّياً 
 :ٕٔ)مر "َتِضمُّوَف ِإْذ اَل َتْعِرُفوَف اْلُكُتَب َواَل ُقوََّة المَّوِ "السيد المسيح 

أنو  . ال يمكف أف يدخؿ المؤمف اآلف إلى قدس األقداس، كما(ٕٗ
بتنفيذ وصايا اهلل والجياد الروحى.  ال يمكف أف يدخؿ الممكوت إال

ليى د ليس بالجيد البشرى بؿ بالجذب اإلو إف القوؿ بأف الصع
يجعؿ المـو يقع عمى اهلل إف لـ يجذب وليس عمى اإلنساف أنو لـ 

 يجاىد ولـ ينفذ وصايا اهلل.
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 "زسائل ومقاالت مبياسبة عيدى الصعود والعيصسةكتاب "-ٖٙ
 " نموت مع المسيح ونقوم معه ونجلس معه فى

 (. ٔ٘" )صفحة السماويات.. نحيا اآلن مع اآلب
 "اآلب وعبلقة أبدية  البشرية نالت فى ذاتها شركة مع

وحبًا وتبنيًا يساوى ما حصل عليه لنا فى جسم بشريتنا... 
أدخلنا الروح القدس فى سر شركة اآلب مع االبن... 

)صفحة  "ليهب كل أسرار الشركة التى بين اآلب واالبن
ٙٓ ،ٙٔ.) 

 "جسده الذى الدعوة الواثقة الجريئة القتحام السماء ...
وإذ مات تبرأ من كل خطايا حمل عليه كل خطايا البشرية 

البشرية تبرأنا فيه فصار جسده مهيئًا أن يصعد ببل مانع.. 
دخلنا معه حيث دخل )السماء( ممثبًل لنا بل وماسكًا بنا.. 

دخل... جسده الذى يتراءى به أمام اهلل هو جسدنا... 
... نشترك فى صعوده ودخوله كحق من صميم حقوقنا

... حيث نور البلهوت ملءمتحدين بهذا الجسد وهو فى 
المسيح يوجد اآلن يكون لنا حق الوجود... يرى البشرية قد 
نالت فى ذاتها شركة مع اآلب.. يساوى ما حصل عليه 

، ٓٗ، ٜٖ، ٖٛ، ٖٖ، ٕٖ)صفحة  "لنا فى جسم بشريته
ٗٗ ،ٗ٘  ،ٙٔ.) 

 .ٛ٘، ٕٖ-ٕٛانظر صفحات  للزد
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 "يوو اخلنشني وميالد الكييشةكتاب "-ٖٚ
 "صفحة  "هوت الذى لآلبلنا ملء البل(ٛ.)  
 " صفحة  "وكل ما لآلب كل ما للمسيحالروح القدس يعطينا(

ٜ.)  
 "صفحة  "يصير كل ملء المسيح هو ملء الكنيسة(ٜ.) 

 .٘ٗصفحة انظر عمى موضوع مؿء المسيح  للزد
 
 "العيصسةكتاب "-ٖٛ 

 " طبيعة فنحن أمام عليقة مشتعلة بالنار حسب الرمز، أو
حسب شرح الرمز... فهنا  يعة بشريةإلهية متحدة بطب

إشارة سرية إلى أنه اتحاد غير منظور بين طبيعة إلهية 
 .(ٕٗ)صفحة " وطبيعة بشرية

 " فإكتسبت الكنيسة كل ما لقد اتحد المسيح بالكنيسة
 وكمل فى العلية ما ُبدئ فى بيت لحم. لقد صار للمسيح

 "لقد ولد المسيح فى بيت لحم لتولد الكنيسة فى العلية
 (.ٕ٘)صفحة 

فى بيت لحـ إف الكنيسة لـ ولف تكتسب كؿ ما لممسيح. و  :الزد
نو إتحد يولد االبف الكممة المتجسد الذى منذ المحظة األولى لتكو 

أما فى يـو الخمسيف فكاف  ،البلىوت بالناسوت بسر ال ينطؽ بو
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وطبعًا لـ  ،وليس بجوىره وبمفاعيمو ومواىب حموؿ لمروح القدس
. )انظر ىوت بناسوت فى المؤمنيف يـو الخمسيفيحدث إتحاد ال

 (.ٖٔ، ٖٓصفحة ؿ القديس كيرلس اقو أ
 

 "عنل السوح القدض فى العرزاء وفيياكتاب "-ٜٖ
أٗ  اخلوط بني اهلوٌة املتمشد ٗكوٌة اهلل املكسٗءة

 :تعوٌٕٚ
 " ،العذراء كانت، وال تزال نموذجًا لكل إنسان يتقبل الكلمة

فإذا ما  لخبر، والخبر بالكلمةواإلنسان يتقبل اإليمان با
استقرت الكلمة فى القلب، أى كلمة اإليمان بالمسيح، 
وباسم المسيح، بفرح وقبول حسن، ففى الحال يبلزم اإليمان 
عمل وفعل الروح القدس وقوة تحيط باإلنسان وتحل فيه 

 (.٘" )صفحة حتى تنمو الكلمة ويتصور المسيح كامبًل
ة ليس ىو كؿ شئ، ىذا فكر اإليماف بالخبر والكمم :الزد

أما الفكر األرثوذكسى فيو أف ىناؾ أسرار ضرورية  ،بروتستانتى
ووسائط نعمة  عمى رأسيا المعمودية واإلفخارستيا، لمخبلص
 .، وأعماؿ إيماف لتنفيذ وصاياهالروحية لمحياةضرورية 
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 "احلكه األلفىكتاب "-ٓٗ
 " بعد  القديسين لم يملك عليهم الموت، إذوالمبلحظ أن

 موتهم قاموا مباشرة بقوة المسيح وهم يعيشون اآلن معه
 . (ٛٔ)صفحة  "وحتى انقضاء الزمان

قيامة القديسيف تكوف بعد الدينونة العامة فى اليـو األخير.  :الزد
قاؿ ف ،اآلف فى الفردوس كما تعممنا الكنيسةىى ف يالقديسأرواح و 

: ٖٕ)لو "ِعي ِفي اْلِفْرَدْوسِ اْلَيْوـَ َتُكوُف مَ السيد المسيح لمص اليميف "
ٖٗ). 
 

 "املشيح ابً اهللكتاب "-ٔٗ
 "" أنا اليوم ولدتكولكن لنا مبلحظة هامة: أن إعبلن اهلل "

ميبلده ليست إشارة إلى يوم ميبلده من العذراء؛ بل إلى 
من األموات. وهو أعظم أيام البشرية،  الجديد بالقيامة

األموات وارتفع إلى  ألن يوم ُولد ابن اإلنسان بالقيامة من
أعلى السموات ليجلس عن يمين أبيه؛ كانت البشرية فيه 

 .(ٓٔ" )صفحة بالجسد قائمة شريكة وممج َّدة بمجده
 الزد على هذا اخلطأ:

ىو مزمور "أنت إبنى أنا اليـو ولدتؾ"  جعؿ: الكنيسة الواعية تأوالً 
ميبلد لنفيـ أف الكممة المتجسد لو  ،قداس ليمة عيد الميبلد مزمور
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ثـ ىذا الميبلد مف  ،قبؿ كؿ الدىور بحسب الىوتو مف اآلب
 العذراء فى مؿء الزماف بحسب ناسوتو. 

 : إف قيامة المسيح ليست ميبلدًا ثانيًا لو!ثانياً 
  

 :كإُٔ ٙتلوٍ عّ ُبى ٗهٚص عّ االبّ املتمشد
 " لقب "ابن اهلل" طاغيًا على كل أما عند المسيح، فكان

ا الشعور باهلل كأب كان يراه دائمًا وقد ربطه هذ ملكاته،
هذا الشعور بهذا اللقب مصدر حاضرًا معه كل حين...وكان 

  .(ٕٔ)صفحة  "أمانة وسبلمة وافتخاره وعمله
 " كان يحزن فى نفسه حزنًا ال يدركه العالم، حينما كان

" )صفحة يمج ِّد أباه ويكرمه بالقول والعمل واليهود يهينونه
ٖٔ.) 

 يقولو أبدًا أى شخص يؤمف أف المسيح ىو اهلل ىذا كبلـ ال :الزد
 آلب.لو نفس الجوىر الذى ل وأف
 

 "أىا ٍو الطسيق واحلق واحلياةكتاب "-ٕٗ
 "صفحة  "..بفداء كل المحكوم عليهم بالموت ظلمًا(ٙ .) 

 حكـ اهلل عمى اإلنساف ليس حكمًا ظالمًا )انظر الشرح :الزد
 (.ٛٙ، ٙٙصفحة  "إسترضاء اإلنساف"



ٔٔٚ 
 

 "زئيص احلياةاب "كت-ٖٗ
 " االبن مخف يًا فى اآلب قبل أن يتجسد كانت إذ لما كان

... فلما ُأظهر االبن الحياة األبدية مخفية فيه وفى اآلب
بالتجسد كانت الحياة مخفية فيه، وظلت مخفية إلى أن 

 .(ٜ"  )صفحة فج َّرها بقيامة الجسد من األموات
ف كائف فى حضف االب كيؼ كاف االبف مخفيًا فى اآلب؟ :الزد

كيؼ كانت الحياة األبدية مخفية فى ثـ  اآلب لكف ليس مخفيًا!!
 إنيا عبارات غريبة جدًا! االبف وفى اآلب؟

 
 "شاٌىقصة اإلكتاب "-ٗٗ
 :صفحة تشوهت صورة اهلل فى اإلنسان" أواًل( "ٙ). 

الخطية شوىت صورة اإلنساف الذى كاف عمى صورة اهلل  :الزد
 !لكنيا لـ تشوه صورة اهلل

 
 :شخصية تمثل "المسيا" فى ظهوراته  …ملكيصادق " ثانيًا

 . (ٚٗ" )صفحة فى العهد القديم
صادؽ يرمز لممسيح لكنو ال يمثؿ المسيح فى  ممكى :الزد

 ظيوراتو فى العيد القديـ.
 



ٔٔٛ 
 

 "عناىوئيلكتاب "-٘ٗ
 "  عمانوئيل اهلل معنا، لم يعد اسمًا ولقبًا للرب يسوع المسليح

ء، ولكنه كيان حققه تحقيقلًا ثابتلًا أبلديًا    المولود من العذرا
بأخذ جسدًا لنفسه من العذراء بروح اآلب. فقد لبسه عللى  
مدى تسعة شهور ولن يخلعه أبد الدهور. فبلبسله جسلدنا   

 صار فينا بل صار لنلا، وأدخلنلا فلى كيانله    صار معنا بل 
فصرنا وكأننا من لحمه وعظامه. شهوة اشتهى اآلب منلذ  

)صػفحة  "ه بنين يحبونله ويملدحون مجلده   األزل أن يكون ل
٘). 
ال يمكف أف ندخؿ فى كياف اهلل غير المحدود وال فى كيانو  :الزد

 القدوس.
 

وأزاٍه ىفشُ حيًا برباٍني كجرية وظَس لبطسض يا كتاب "-ٙٗ

 ؟"مسعاٌ بً يوىا أحتبيى
 :داخل  مذهلة  واحدة  حركة القيامة   أحدثت  لقد" أواًل  

   التلى   الحركلة  نفلس نلوع   هى ملن   التبلميذ هى  نفوس
دمائله    لكلل   والنلازف   بالجراح  الجسد المثخن  أقامت
 (.ٖٔ" )صفحة تمامًا  والميت

طبعًا ما حدث لمتبلميذ يختمؼ عما حدث لجسد المسيح  :الزد
 عند قيامتو.



ٜٔٔ 
 

 :هنا تذلل المسيح أوعز لبطلرس بالشلك فلى ربوبيلة     " ثانيًا
ال بربوبية، والمبلبسلات  المسيح. الموقف ال يوحى بعظمة و

المسيح فلى موضلع التفاهلة والذللة     والحوادث كلها تضع 
 (.ٕٔ" )صفحة والعار

كيؼ يجسر شخص أف يقوؿ أف المبلبسات والحوادث كميا  :الزد
ىؿ تميؽ ىذه  تضع المسيح فى موضع التفاىة والذلة والعار؟؟؟!!!

لينا ومخمصنا يسوع المسيح؟!  األلفاظ بربنا وا 
 

 "أىظودة التجشد يقدمَا بولص السسولكتاب "-ٚٗ
 "" فى المعيار اإللهى الكامل  يسوع"، اسم التخليةدخل اسم

 (.ٕٔ" )صفحة كمستوجب العبادة والسجود عند السمائيين
 الزد على هذا اخلطأ:

اتخػذه  : اسـ يسوع )ييوه يخمص( ليس اسـ التخمية بؿ ىو االسـ أوالً 
 الذى جاء ابف اهلل ليتممو. يدؿ عمى التدبير الكممة المتجسد ألنو

خميػػة فػػى المعيػػار اإلليػػى ت: كيػػؼ يكػػوف "اسػػـ يسػػوع ىػػو اسػػـ الثانيوواً 
 الكامؿ" عبارات ببل معنى! 

 
 
 



ٕٔٓ 
 

 "ليحل املشيح باإلمياٌ فى قلوبكهكتاب "-ٛٗ
 "ليحيا فيه،  هبعد ثبلثة أيام قام به هيكبًل روحيًا تم خبلص

آلب واالبلن  فيه بذات الملء اإللهى مع ا اونحن أيضًا نحي
" الملء اإللهى المسيح يحل ح القدس. ألنه حيث يحلووالر

 (.ٕٚ)صفحة 
 .٘ٗ صفحة "مؿء المسيح"انظر شرح  للزد


