الجزء ألاول من التعليم ألارثوذكس ى
عن لايمان
عن قانون لايمان عامة وعن أصله:
 67ـ ما هو قانون لايمان
قانون إلايمان هو تفسير ـ فى كلمات قليلة محددة ـ للعقيدة التى على
كل املسيحيين أن يؤمنوا بها.
 68ـ ما هى كلمات هذا الشرح؟
هى كما يلى:
1ـ بالحقيقة نؤمن بإله واحد هللا آلاب ضابط الكل .خالق السموات
وألارض .ما يرى .وما ال يرى.
5ـ نؤمن برب واحد .يسوع املسيح ابن هللا الوحيد (الجنس) مولود
من آلاب قبل كل الدهور .نور من نور .إله حق من إله حق .مولود غير
مخلوق مساوى لآلب فى الجوهر الذى به كان كل ش يء.
ـ هذا الذى من أجلنا نحن البشر .ومن أجل خالصنا نزل من
السماء .وتجسد من الروح القدس .ومن مريم العذراء.و تأنس.
ُ
4ـ وصلب عنا على عهد بيالطس البنطى .وتألم وقبر
2ـ وقام من بين ألاموات فى اليوم الثالث كما فى الكتب.
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6ـ وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه.
ً
7ـ وأيضا يأتى فى مجده ليدين ألاحياء وألاموات .الذى ليس مللكه
انقضاء.
1ـ نعم نؤمن بالروح القدس .الرب اِلحيى املنبثق من آلاب .نسجد له
ونمجده مع آلاب والابن الناطق فى ألانبياء.
9ـ وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية.
12ـ ونعترف بمعمودية واحدة .ملغفرة الخطايا.
11ـ وننتظر قيامة ألاموات
15ـ وحياة الدهر آلاتى آمين.
 69ـ ممن أتى شرح لايمان؟
من آباء اِلجمع املسكونى ألاول والثانى.
 70ـ ما هو املجمع املسكونى؟
هو اجتماع رعاة وحكماء كنيسة املسيح الجامعة على قدر املستطاع
من جميع أنحاء العالم من أجل تثبيت العقيدة الحقيقية و قواعد
السلوك املقدس بين املسيحيين.
 71ـ ما هو عدد املجامع املسكونية؟
ثالثة :ألاول نيقية ،الثانى القطسنطينية  ،الثالث أفسس.

24

عن لايمان

 72ـ من أين أتت قاعدة اجتماع املجامع؟
على مثال الرسل الذين عقدوا مجمع أورشليم( .أع .)12وهذا تأسس
ً
أيضا على كلمات ربنا يسوع املسيح نفسه التى تعطى قرارات الكنيسة
الثقل الذى به كل من ال يطيعها يصير محروما من النعمة كوثنى.
ولكن الوسيلة التى تنطق بها الكنيسة الجامعة هذه القرارات هى
َ
مجمع مسكونىَ ".وإ ْن َل ْم َي ْس َم ْع م ْه ُه ْم َف ُق ْل ل ْل َكن َ
يس ِةَ .و ِإ ْن ل ْم َي ْس َم ْع ِم َن
ِ ِ
ِ
ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َْ
َّ
الك ِنيس ِة فليكن ِعندك كالوث ِن ِي والعش ِار( ".مت)17 :11
 73ـ ما هى ألاسباب التى أدت إلى اجتماع املجمع املسكونى ألاول
والثانى حيث تحدد قانون لايمان؟
اِلجمع ألاول عقد لتثبيت العقيدة الصحيحة بخصوص ابن هللا ضد
هرطقة أريوس الذى فكر باستهانة عن ابن هللا.
اِلجمع الثانى ُعقد لتثبيت العقيدة الصحيحة ضد هرطقة
مقدونيوس الذى فكر باستهانة عن الروح القدس.
 74ـ هل هذه املجامع عقدت منذ زمن قديم؟
ألاول ُعقد فى نيقية عام  52م،
والثانى ُعقد فى القسطنطينية عام  11م.
والثالث ُعقد فى أفسس عام 4 1م.

25

عن لايمان

عن مواد قانون لايمان:
 75ـ ما هى الطريقة التى نتبعها كى نفهم قانون لايمان املسكونى؟
يجب أن نالحظ أنه مقسم إلى إثنى عشر مادة أو جزء ويجب أن
ندرس كل مادة على حدة.
 76ـ عما تتكلم كل مادة من مواد قانون لايمان املتعددة؟
املادة ألاولى :فى القانون تتكلم عن :هللا كأصل الوجود وخاصة عن
ألاقنوم ألاول (الشخص) فى الثالوث القدوس هللا آلاب ،وعن هللا
كخالق للعالم.
املادة الثانية :عن ألاقنوم (الشخص) الثانى فى الثالوث القدوس ربنا
يسوع املسيح ابن هللا.
املادة الثالثة :عن تجسد ابن هللا.
املادة الرابعة :عن آالم وموت ربنا يسوع املسيح.
املادة الخامسة :عن قيامة ربنا يسوع املسيح.
املادة السادسة :عن صعود ربنا يسوع املسيح إلى السماء.
املادة السابعة :عن املجئ الثانى لربنا يسوع املسيح على ألارض.
املادة الثامنة :عن ألاقنوم (الشخص) الثالث فى الثالوث القدوس
أى الروح القدس.
املادة التاسعة :عن الكنيسة.
ً
املادة العاشرة :عن املعمودية التى تتضمن بقية ألاسرار أيضا.
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املادة الحادية عشر :عن قيامة ألاموات فى املستقبل.
املادة الثانية عشر :عن الحياة ألابدية.
املادة ألاولى من قانون لايمان:
 77ـ ماذا يعنى أن نؤمن باهلل؟
أن نؤمن باهلل هو أن يكون لنا إيمان حى بوجوده ،وصفاته وأعماله
وأن نستقبل بكل القلب كلمته املعلنة بخصوص خالص البشر.
 78ـ هل تستطيع أن توضح لى من الكتاب املقدس أن لايمان باهلل
يجب أن يتكون من هذا؟
َ َُْ ُ ْ َ ُ َ
ُ
ضاؤ ُه ،أل َّن ُه َي ِج ُب
يكتب بولس الرسولَ " :و ِلك ْن ِبدو ِن ِإيم ٍان ال يم ِكن ِإر
َ َّ َّ َ ْ َ
ُ ْ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ ٌ َ َ َّ ُ ُ َ ي َّ َ ْ ُ َ
ين َيطل ُبون ُه".
هللا يؤ ِمن ِبأنه موجود ،وأنه يج ِاز ال ِذ
ى
ل
أن ال ِذي يأ ِتي ِإ ِ
(عب .)6 :11ونفس الرسول يعبر عن تأثير إلايمان على املسيحيين فى
َ َ َ
َ
ُ
صالته من أجلهم هللِ " :لك ْي ُي ْع ِط َيك ْم ِب َح َس ِب ِغ َنى َم ْج ِد ِه ،أ ْن ت َتأ َّي ُدوا
ب ْال ُق َّوة ب ُروحه في إلا ْن َسان ْال َباطن ،ل َيح َّل ْاملَس ُ
ال َيم ِان ِفي
ب
يح
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ُُ ُ
قل ِوبك ْم( "،أف  16 :ـ .)17
 79ـ ماذا ينبغى أن يكون التأثير الدائم واملباشر لإليمان القلبى
باهلل؟
هو الاعتراف بهذا إلايمان عينه ،وأن يظهر فى السلوك.
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 94ـ كيف يكون إله واحد فى ثالثة أقانيم (أشخاص)؟
لن نستطيع أن نفهم هذا السر الخفى الذى لأللوهية ،ولكن نؤمن
َ
به على أساس شهادة كلمة هللا املعصومة من الخطأ" .أل ْن َم ْن ِم َن
َّ
َ
َّ ُ ُ ْ
َّ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ
هك َذا َأ ْي ً
ضا
وح ِإلان َس ِان ال ِذي ِف ِيه؟
ور ِإلان َس ِان ِإال ر
اس يع ِرف أم
ُالن ِ
َ
ُ
َ
َّ
َ ٌ
ُ
َْ
ُ ُ
هللا" (1كو.)11 :5
هللا ال يع ِرف َها أحد ِإال ُروح ِ
أمور ِ
 95ـ ما هو الفارق بين أقانيم (أشخاص) الثالوث القدوس8؟
هللا آلاب غير مولود وال ينبثق من أى أقنوم آخر.
ابن هللا هو مولود من آلاب منذ ألازل.
الروح القدس منبثق من آلاب منذ ألازل.

ُ
 1ت َّدرس هكذا فى الكليات الاكليريكية:
1ـ أقنوم آلاب هو الذات ،ألاصل ،الينبوع ،فى الثالوث القدوس .يلد أقنوم
الابنَ ،ويب ِثق أقنوم الروح القدس.
5ـ أقنوم الابن هو عقل هللا الناطق هو الكلمة اللوغوس.
ُ
نبثق من أقنوم آلاب.
ـ أقنوم الروح القدس هو روح هللا وهو م ِ
هللا :له ذات (آلاب) ،وله عقل (الابن) ،وله روح (الروح القدس).
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 129ـ ما معنى اسم يسوع؟
معناه مخلص.
ً
 130ـ من الذى أعطى اسم يسوع أوال؟
املالك جبرائيل.
ُ
 131ـ ملاذا أعطى هذا الاسم البن هللا عند الحبل به وميالده على
ألارض؟
ألنه حبل به وولد لكى يخلص إلانسان.
 132ـ ماذا يعنى الاسم "مسيح"؟
معناها :ممسوح
 133ـ من أين أتى اسم ممسوح؟
أتى من املسح بالدهن املقدس الذى من خالله تمنح مواهب الروح
القدس1( .صم1( ،)1 :12صم1( ،)1 :16مل.) 9 :1
 134ـ هل يسوع ابن هللا هو فقط الذى يدعى "ممسوح"؟
ال .ممسوح فى ألازمنة القديمة كانت لقب للملوك ،ورؤساء الكهنة،
وألانبياء.
ً
 135ـ ملاذا اذا يسوع ،ابن هللا ،يدعى املمسوح" .املسيح"؟
ألن بشريته نالت بدون حد كل مواهب الروح القدس .معرفة النبى
كاملة ،وقداسة رئيس الكهنة كاملة ،وقوة امللك كاملة.
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 136ـ بأى معنى يسوع املسيح يدعى رب؟
بمعنى أنه هللا .وأن اسم رب هو أحد اسماء هللا.
 137ـ ماذا يقول الكتاب املقدس عن ألوهية يسوع املسيح ابن
هللا؟
ُ
ان ع ْن َد هللاَ ،و َك َ
َْ ْ َ َ َْ ُ َ َْ ُ َ َ
ان الكلمة
ِ
كمثالِ " :في البد ِء كان الك ِل َمة ،والك ِل َمة ك ِ
ْ
َْ
َ ُْ
هللا( ".يو َ " ،)1 :1وم ْه ُه ُم املس ُ
يح َح َس َب ال َج َس ِد ،الكا ِئ ُن َعلى الك ِل
ِ
ً ُ ً َ َ
ألا َبد .آم َين( ".روُ " ،)2 :9ه َو َذا ْال َع ْذ َ ُاء َت ْح َب ُل َو َتلدُ
ر
ِ
إلها مباركا ِإلى ِ ِ
اس َم ُه ع َّم ُانوئيل َّالذي َت ْفس ُير ُه :ا ُ
اب ًناَ ،و َي ْد ُعو َن ْ
هلل معنا( ".مت:1
ِ
ِ
َُ ْ َ ًْ ََُ ُ َ َ ُ
 ،5اشَ " ،)14 :7أل َّن ُه ُيول ُ
ن
اسة
الري
و
ك
ت
و
ا،
ن
اب
ى
ط
ع
ن
و
د
ل
و
ا
ن
ل
د
َ َِ
َ
َع َلى َكتفهَ ،و ُي ْد َعى ْ
ًّ
اس ُم ُه َع ِج ًيباُ ،م ِش ًيرا ،إ ًلها قد ًيرا ،أ ًبا أب ِديا،
ِِِ
َ َ َّ َ
رِئيس السال ِم( ".أش.)6 :9
 138ـ ملاذا يسوع املسيح يدعى ابن هللا الوحيد؟
بهذا يشار إلى أنه ابن هللا الوحيد املولود من طبيعة هللا آلاب .وبذلك
هو من نفس طبيعة آلاب .وعليه فهو يتفوق ـ ـ فوق كل مقارنة ـ ـ على
املالئكة املقدسين والناس القديسين الذين يدعون أبناء هللا بالنعمة.
َ
وه َف َأ ْع َط ُاه ْم ُس ْل َط ًانا َأ ْن َيص ُيروا َأ ْو َال َ
" َو َأ َّما ُك ُّل َّالذ َ
ين َقب ُل ُ
هللا ،أ ِي
د
ِ
ِ
ِ
ِ
ْاملُ ْؤم ُنو َن ب ْ
اس ِم ِه"(يو.)15 :1
ِ
ِ

45

2ـ عن ربنا يسوع املسيح ابن هللا الوحيد

139ـ هل الكتاب املقدس يدعو يسوع الوحيد الجنس
["" "pimonogen/cبى مونوجينيس"]؟
َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ً َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ ََ
نعم .على سبيل املثال" :والك ِلمة صار جسدا وحل بيننا ،ورأينا
ً
َم ْج َد ُهَ ،م ْج ًدا َك َما ل َ
يد ِم َن آلابَ ،م ْم ُل ً
وءا ِن ْع َمة َو َح ًّقا(".يو)14 :1؛
ح
و
ٍ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َّ
ُّ
هلل َل ْم َي َر ُه َأ َح ٌد َقط .الا ْب ُن ال َوح ُ
" َا ُ
يد  pimonogen/cال ِذي ُه َو ِفي
ِ
َ
ْ
آلاب ُه َو خ َّب َر (".يو.)11 :1
ِحض ِن ِ
 140ـ ملاذا فى قانون لايمان يقولون ابن هللا ،املولود من لاب؟
مولود تعبر عن "الخاصية الشخصية" [ألاقنومية] التى تميز كل
أقنوم من أقانيم الثالوث.
 141ـ ملاذا يقال املولود قبل كل الدهور؟
ً
لئال يظن أحد أنه كان هناك وقت لم يكن الابن موجودا فيه ،بمعنى
آخر ،تعبر هذه العبارة عن أن ابن هللا هو منذ ألازل ،تماما كما أن
هللا آلاب هو منذ الازل.
 142ـ ما الذى يعنيه قانون لايمان بالكلمات "نور من نور"؟
إنه على سبيل التشبيه بالنور املنظور ،يشرح والدة الابن من آلاب
غير املدركة .عندما ننظر للشمس نرى النور ومن هذا النور ،يولد
النور املنظور املنتشر فى كل مكان تحت الشمس ،ولكن كليهما نور
واحد غير منقسم ومن نفس الطبيعة.على هذا املنوال ،هللا آلاب هو
َ َ
هذا ُه َو ْال َخ َب ُر َّالذي َسم ْع َن ُاه م ْن ُه َو ُن ْخب ُر ُك ْم به :إ َّن َ
هللا
النور ألابدى" ،و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
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ُْ ٌ ْ َ
ُن ٌ
ور َو َل ْي َ
س ِف ِيه ظل َمة ال َب َّتة1(".يو ،)2 :1ومنه ابن هللا مولود ،الذى
ً
هو أيضا النور ألابدى ،ولكن هللا آلاب وهللا الابن هم واحد وهم نفس
النور ألابدى غير منقسم ومن نفس الطبيعة إلالهية.
 143ـ ما هى قوة الكلمة فى قانون لايمان " :إله حق من إله حق"؟
ابن هللا يدعى هللا ،بنفس املعنى الذى نقصده عندما ندعو هللا آلاب.
 144ـ أليست هذه الكلمات ماخوذة من الكتاب املقدس؟
َْ
َ َ ْ َ َ َّ ْ َ
هللا قد
نعم ،يقول يوحنا إلانجيلى فى رسالته ألاولى" :ونعل ُم أن ابن ِ
َج َاء َو َأ ْع َط َانا َبص َير ًة ل َن ْعر َف ْال َح َّقَ .و َن ْح ُن في ْال َحق في ْابنه َي ُس َ
وع
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ُ َ ُ ْ َ ُّ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ ُ
َْ
امل ِس ِيح .هذا هو ِإلاله الحق والحياة ألاب ِدية1( ".يو.)52 :2
ُ
145ـ ملاذا إضيف البن هللا فى قانون لايمان أنه مولود غير
مخلوق؟
ُ
ً
َ َّْ
أضيفت ضد أريوس الذى علم أن ابن هللا كان مخلوقا.
 146ـ ماذا تعنى هذه الكلمات" :مساو لآلب فى الجوهر" أو "واحد
مع لاب فى الجوهر؟
ابن هللا هو من نفس طبيعة آلاب.
 147ـ كيف يتكلم الكتاب املقدس عن هذا ألامر؟
" َأ َنا َو ُ
آلاب َو ِاح ٌد( ".يو.) 2 :12
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 148ـ إلى ماذا تشير هذه الكلمات فى قانون لايمان" :كل ش يء به
كان"؟
تشير إلى أن هللا آلاب خلق كل ألاشياء بواسطة ابنه ،كما بواسطة
َ َ َ َ ُ َ
ُ َ
انَ ،و ِبغ ْي ِر ِه ل ْم َيك ْن ش ْي ٌء
حكمته ألازلية ،وكلمته ألازلية" .ك ُّل ش ْي ٍء ِب ِه ك
م َّما َك َ
ان(".يو.) :1
ِ
املادة الثالثة من قانون لايمان:
 149ـ من هو الذى نزل من السماء؟
ابن هللا.
ً
 150ـ كيف نزل من السماء علما بأن هللا موجود فى كل مكان؟
ً
إنها حقيقة .وجوده فى كل مكان ،هو دائما فى السماء وعلى ألارض.
ً
ولكن على ألارض هو كان قبال غير مرئى ،وبعد ذلك ظهر فى الجسد.
وبهذا املفهوم يقال أنه نزل من السماء(.فهو تعبير يشير لظهوره فى
الجسد)
 151ـ كيف يتكلم الكتاب املقدس عن هذا الامر؟
َ
س َأ َح ٌد َ
ص ِع َد إلى َّ
سأكرر كلمات ربنا يسوع املسيح نفسهَ " :و َل ْي َ
الس َم ِاء
ِ
الس َم ِاءْ ،اب ُن إلا ْن َسان َّال ِذي ُه َو في َّ
إ َّال َّال ِذي َن َز َل م َن َّ
الس َم ِاء( ".يو :
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
.)1
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 152ـ ملاذا نزل ابن هللا من السماء؟
من أجلنا نحن البشر ،ومن أجل خالصنا كما هو مذكور فى قانون
إلايمان.
 153ـ بأى مفهوم يقال أن ابن هللا نزل من السماء من أجلنا نحن
البشر؟
بمفهوم أنه أتى على ألارض ليس من أجل أمة واحدة وال من أجل
بعض الناس فقط ولكن ،من أجل جميع الناس قاطبة.
 154ـ أتى إلى ألارض ليخلص الناس من ماذا ؟
من الخطية واللعنة واملوت.
 155ـ ما هى الخطية؟
ْ
ُ
هى  :التعدى على الناموس " َوال َخط َّية ه َي َّ
الت َع ِدي1( ".يو .)4 :
ِ ِ
ً
ُ
 156ـ من أين أتت الخطية إلى الناس علما بأنهم خلقوا على صورة
هللا ،وهللا ال يمكن أن ُيخطئ؟
ْ
يسَ ،أل َّن إ ْب ِل َ
من الشريرَ " .م ْن َي ْف َع ُل ْال َخ ِط َّي َة َف ُه َو ِم ْن إ ْب ِل َ
يس ِم َن ال َب ْد ِء
ِ
ِ
ْ
ُيخ ِط ُئ1( ".يو .)1 :
 157ـ كيف عبرت الخطية من الشريرللناس؟
الشرير خدع حواء وآدم ،ودفعهم للتعدى على وصية هللا.
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 158ـ أية وصية؟
إن هللا أوص ى آدم فى الفردوس أال يأكل من ثمرة شجرة معرفة الخير
ً
ً
والشر وهو أيضا أخبره أنه بمجرد أن يأكل مهها موتا سيموت.
 159ـ ملاذا ألاكل من ثمرشجرة معرفة الخيروالشر جبل املوت على
لانسان؟
ألن هذا ألامر تضمن عدم طاعة إرادة هللا ،وهذا َف َ
ص َل إلانسان عن
هللا ،ونعمته ،وغربه عن الحياة فى هللا.
 160ـ عن ماذا يعبر هذا الاسم الذى لشجرة معرفة الخيروالشر؟
إلانسان من خالل هذه الشجرة بدأ يعرف ـ بذات الفعل ـ ماهو الخير
فى طاعة إرادة هللا وما هو الشر فى عدم إطاعتها( .على مستوى الفعل
أو ألاختبار).
 161ـ كيف أمكن آلدم وحواء أن يسمعوا للشريرضد إرادة هللا؟
ً
إن هللا بصالحه ،عند خلقته لإلنسان أعطاه إرادة طبيعيا تميل إلى
ُ
أن تحب هللا ،ولكهها مازالت إرادة حرة .وإلانسان استعمل هذه
الحرية للشر.
 162ـ كيف خدع الشريرآدم وحواء؟
حواء رأت فى الفردوس حية ،والحية أكدت لها أنه إذا أكل إلانسان
من شجرة معرفة الخير والشر ،سوف يعرف الخير والشر ويصبح
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ُ
مثل هللا .حواء خدعت بهذا الوعد وبسبب جمال الثمرة أكلت مهها.
ً
وآدم أكل متمثال بها.
 163ـ ماذا نتج عن خطية آدم؟
اللعنة واملوت و فساد الطبيعة البشرية.
 164ـ ماهى اللعنة؟
اللعنة هى إدانة الخطية بواسطة حكم هللا العادل ،والشر الذى أتى
ْ ٌَ
على ألارض نتيجة للخطية لعقوبة الناس .قال هللا آلدمَ " :مل ُعونة
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ألارض ِبسب ِبك( ".تك .)17 :
 165ـ ما هو املوت الذى نتج من خطية آدم؟
له شق جسدى :عندما يفقد الجسد النفس التى تعطى له الحياة.
وشق روحى :عندما تفقد النفس نعمة هللا التى تحييها بالحياة
ً
الروحية التى هى أكثر سموا من حياة الجسد.
 166ـ هل ممكن للنفس أن تموت مثل الجسد؟
يمكن للنفس أن تموت ،ولكن ليس مثل الجسد .الجسد عندما
يموت يفقد إلاحساس ويتحلل ،أما النفس عندما تموت بالخطية
تفقد النور الروحى ،والفرح والسعادة .ولكهها ال تتحلل أوتفنى .وإنما
تبقى فى حالة من الظالم واملعاناة والعذاب.
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 167ـ ملاذا لم يمت لانسان ألاول فقط؟ ملاذا يموت نسله؟
ألن كل الذين أتوا من نسل آدم منذ أن تلوث بالخطية ،هم أنفسهم
أخطأوا .ومثل ينبوع ملوث ـ طبيعى أن ينساب منه مجارى مياه ملوثة ـ
هكذا كل من يولد من أب ملوث بالخطية ـ وهو مائت بسبب هذا ـ
ً
ً ً
طبيعى أنه ُينش يء نسال ملوثا مثله ومائت أيضا مثله.
 168ـ كيف ورد هذا ألامرفى الكتاب املقدس؟
ََ
َ
َ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َ
ْ
" ِم ْن أ ْج ِل ِذل َك كأ َّن َما ِب ِإن َس ٍان َو ِاح ٍد دخل ِت الخ ِطية ِإلى العال ِم،
ْ َ ْ ََ
َ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ َ َ
اج َت َاز ْاملَ ْو ُت إ َلى َجميع َّ
هك َذا ْ
اسِ ،إذ أخطأ
الن
و ِبالخ ِطي ِة املوت ،و
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
ال َج ِم ُيع( ".رو.)15 :2
 169ـ هل كان لإلنسان أى فائدة من ثمرة شجرة الحياة بعد أن
أخطأ؟
ُ
بعد أن اخطأ ،لم يمكنه أن يأكل مهها ألنه طرد من الفردوس.
 170ـ هل كان لإلنسان ـ حينئذ ـ أى رجاء بالخالص؟
ً
هللا برحمته أعطاهم رجاءا فى الخالص.
 171ـ مما تكون هذا الرجاء؟
َ
ً
وعد هللا أن نسل املرأة يسحق رأس الحيةَ " .وأ َ
ض ُع َع َد َاوة َب ْي َن ِك َو َب ْي َن
َْ َ
ْ
َْ َ
َ
َ
امل ْرأ ِةَ ،و َب ْي َن ن ْس ِل ِك َون ْس ِل َهاُ .ه َو َي ْس َح ُق َرأ َس ِكَ ،وأن ِت ت ْس َح ِق َين َع ِق َب ُه".
(تك .)12 :
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 172ـ ماذا يعنى هذا؟
يعنى أن :يسوع املسيح سوف يغلب الشرير الذى خدع إلانسان
ويخلصهم من الخطية واللعنة واملوت.
 173ـ ملاذا دعى يسوع املسيح أنه "نسل املرأة"؟
ألنه ولد على ألارض بدون رجل .من كلية الطهر والقداسة العذراء
مريم.
 174ـ ماذا كانت الفائدة املوضوعة فى هذا الوعد؟
ُ
أنه منذ هذا الوقت ـ الذى أعطى فيه هذا الوعد ـ أمكن للبشر أن
يؤمنوا بشأن خالصهم بأن اِلخلص سيأتى .كما نحن نؤمن آلان
باِلخلص الذى أتى.
 175ـ هل آمن الناس فى القديم بالفعل باملخلص الذى سيأتى؟
البعض آمن ولكن ألاكثرين نسوا وعد هللا باِلخلص.
 176ـ هل لم يكرر هللا هذا الوعد؟
نعم كرره أكثر من مرة .على سبيل املثال وعد هللا إبراهيم باِلخلص
ََََ َ ُ َ ْ َ َ ُ َُ َ
ألا ْ
ض"( .تك،)11 :55
فى هذه الكلمات" :ويتبارك ِفي نس ِلك ج ِميع أم ِم
ر
ِ
ُ
ونفس الوعد كرره مرة ثانية لداود بالكلمات الاتية" :أ ِق ُ
يم َب ْع َد َك
َن ْس َل َك َّالذي َي ْخ ُر ُج م ْن َأ ْح َشائ َك َو ُأ َثب ُت َم ْم َل َك َت ُهُ .ه َو َي ْبني َب ْي ًتا ْ
الس ِمي،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َّ َ ْ َ َ َ ََ
وأنا أث ِبت كر ِس ي مملك ِت ِه ِإلى ألاب ِد5( ".صم.)1 ،15 :7
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 177ـ ماذا نفهم من كلمة "تجسد"؟
ً
ً
ً
نفهم أن ابن هللا أخذ لنفسه جسدا بشريا بدون خطية وصار إنسانا
ً
وهو لم يزل الها.
ُ
 178ـ من أين أخذت كلمة "تجسد"؟
ً
من كلمات يوحنا الانجيلى" :والكلمة صار جسدا( ".يو.)14 :1
 179ـ ملاذا ُيذكر فى قانون لايمان بعد أن يقول ابن هللا "تجسد"
يضيف عليها وتأنس؟
ً
ً
بقصد أن ال يظن أو يتخيل أحد ،أن ابن هللا أخذ لحما أو جسدا
فقط ،لكن ينبغى أن يعترف أنه إنسان كامل يتكون من جسد
ونفس.وروح إنسانية.
 180ـ هل عندنا شاهد فى الكتاب املقدس على هذا؟
ٌ َ ٌ َْ َ
َ َّ ُ ُ َ ُ ٌ َ ٌ َ َ
هللا
بولس الرسول يكتب" :ألنه يوجد ِإله و ِاحد وو ِسيط و ِاحد بين ِ
الناس :إلا ْن َس ُ
ان َي ُس ُ
َ َّ
وع ْاملَس ُ
يح1( ".تى.)2 :5
ِ
و ِ ِ
 181ـ بناء على هذا هل املسيح طبيعة واحدة أم طبيعتان؟
هى طبيعة واحدة من طبيعتين بغير اختالط وال امتزاج وال تغير .يقول
القديس كيرلس الكبير" :طبيعة واحدة لإلله الكلمة املتجسد"؛ "هو
واحد من اثنين."12
 12الابصلمودية املقدسة :ثاؤتوكية الخميس.
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 182ـ هل املسيح شخصان؟
ال بل شخص واحد إله كامل وإنسان كامل.
 183ـ ماذا يقول الكتاب املقدس فى تجسد ابن هللا بالروح القدس
من العذراء مريم؟
كتب لوقا فى إنجيله عندما سألت العذراء املالك الذى بشرها بالحبل
ْ َ َ َ ُ ُ َ ََ َ
َ َ
َ ُ
بيسوع" :ف َقال ْت َم ْرَي ُم ِلل َمال ِك :ك ْيف َيكون هذا َوأنا ل ْس ُت أ ْع ِرف
َ
ُ ُ
ال َلهاَ " :ا ُّلر ُ
َر ُج ًال؟ َ .ف َأ َج َ
اب ْاملَ َال ُك َو َق َ
وح ْال ُق ُد ُ
س َي ِح ُّل َعل ْي ِكَ ،وق َّوة
ضا ْال ُق ُّ
ود م ْنك ُي ْد َعى ْاب َ
ْال َعلي ُت َظل ُلكَ ،فلذل َك َأ ْي ً
وس ْاملَ ْو ُل ُ
ُ
هللا"
ن
د
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
(لوقا 4 :1ـ .) 2
 184ـ من هى العذراء مريم؟
من نسل ابراهيم وداود ،الذى من نسله ـ كان اِلخلص سيأتى ـ
بحسب وعد هللا ،وهى كانت مخطوبة لرجل اسمه يوسف وهو من
ً
نفس النسل .لكى يكون حافظا لها .إذ أنها كانت مكرسة هلل ،بنذر
دائم للبتولية.
ً
 185ـ هل حقا بقيت القديسة مريم عذراء؟
إنها بقيت وتبقى عذراء قبل الوالدة ،وأثناء الوالدة وبعد والدة
اِلخلص .ولذلك تدعى "دائمة البتولية".
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 186ـ بأى لقب آخر تكرم الكنيسة ألارثوذكسية كلية الطهر و
القداسة العذراء مريم؟
تلقبها بوالدة إلاله " Yeotokocثيئوتوكوس".
 187ـ هل يمكنك إظهارأصل هذا اللقب فى الكتاب املقدس؟
السيدُ
َ ْ ُ ْ ُ ُ َّ
إنها مأخوذة من كلمات إشعياء النبى التالية" :و ِلكن يع ِطيكم ِ
َن ْف ُس ُه َآي ًةَ :ها ْال َع ْذ َر ُاء َت ْح َب ُل َو َتل ُد ْاب ًنا َو َت ْد ُعو ْ
اس َم ُه ِع َّم ُانو ِئ َ
يل".
ِ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ً
(اشُ " ،)14 :7ه َو َذا ْال َع ْذ َر ُاء َت ْح َب ُل َوتلد ْابناَ ،و َيد ُعون ْ
اس َمه ِع َّمانو ِئ َ
يل
ِ
ً
َّالذي َت ْفس ُير ُهَ :ا ُ
هلل َم َع َنا( ".مت )5 :1وأيضا البارة أليصابات دعت
ِ
ِ
القديسة العذراء أم الرب ،وهو لقب مطابق للقب والدة إلالهَ " .فمنْ
ِ
َ
َ َ َْ ُ
َ
أ ْي َن ِلي هذا أ ْن تأ ِت َي أ ُّم َرِبي ِإل َّي؟" (لوقا.)4 :1
 188ـ بأى معنى تدعى العذراء ـ كلية الطهروالقداسة ـ أم هللا؟
بالرغم من أن يسوع املسيح ولد مهها ـ ليس حسب ألوهيته التى هى
ُ
أزلية ـ ولكن بحسب بشريته .فهى ال تزال تدعى بحق "والدة إلاله" .ألن
ً
الذى ولد مهها كان عند الحبل به وعند امليالد مهها ،كما هو دائما:
"هللا".
 189ـ كيف ينبغى أن نكرم ـ كلية الطهر و القداسة ـ العذراء مريم؟
كما أن والدة الرب هى "املمتلئة نعمة" فهى تفوق فى الكرامة على كل
مخلوق ،وهى ألاقرب من هللا .وبالتالى فإن الكنيسة ألارثوذكسية
تكرمها أكثر بكثير من الشاروبيم والسيرافيم.
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